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مقدمه

یکی از تلقی های غلطی که از دین وجود دارد، تلقی فردی بودن دین است، نه 
انجام چندین مناسک  با  ایــن باورند که  بر  اکثر مــردم  از دیــن.  تلقی اجتماعی 
اصلی، اصــالح اخــالق و رفتار با همسر و فرزندانشان و همچنین تأمین لقمه 
اجتماعی  تــرک مسئولیت های  بــا  نهایت دیــن می رسند؛ درحــالــی کــه  بــه  حــالل 
احساس  اجتماعی،  مسئولیت های  تــرک  بــا  نمی کند  شــرم  و  گــنــاه  احــســاس 

نمی کند که در خانۀ خدا نیاز است توبه کند.

ما با محدودکردن دین در حوزۀ فــردی، مردم را به دیــن داری مغرور کرده ایم؛ در 
؟ص؟  پیغمبر کمااینکه  است  مسئله  اصلی ترین  دین،  اجتماعی  بخش  حالی که 
م« »کسی که صبح کند درحالی که  ْيَسِمْنُ

َ
ْسِلِمنَيَفل اْلُ ُمورِ

ُ
ِبأ َتُّ ْصَبَحَلَيْ

َ
فرمودند: »َمْنأ

اهتمامی به امور جامعۀ اسالمی نداشته باشد مسلمان نیست«.1 

قیام اباعبداهلل الحسین؟ع؟ هم بــرای اصــالح جامعه بــود و هم جهت یــادآوری 
مسئولیت های اجتماعی به مردم. یکی از مسئولیت های بزرگ اجتماعی جامعۀ 

ما، زمینه سازی برای ظهور است. امام خمینی؟هر؟ فرمودند: 

1. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص164.



که بر عهده دارند  گر مسئولین را از وظیفه هایی  مسائل اقتصادی و مادی ا
کند خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. باید دولت  منصرف 
ــوان خــود را در ادارۀ هــر چــه بهتر مــردم  جمهوری اســامــی تمامی سعی و ت
که  که آنها را از اهــداف عظیم انــقــاب،  بنماید؛ ولــی ایــن بــدان معنا نیست 

ایجاد حکومت جهانی اسام است، منصرف کند. 1

است.  مهدویت  مسئلۀ  مــا،  جامعۀ  در  امیدآفرینی  بــزرگ  ظرفیت های  دیگر  از 
مقام معظم رهبری در این باره فرمودند: »انتظار یعنی امید، انتظار یعنی اعتقاد 
با  امیدآفرینی  بــرای  براین اساس،   2 آینده ی قطعی ای وجــود دارد«  اینکه یک  به 
گرایش مهدویت، مسئله محوری منتخب در این محرم، عبارت است از تبیین 

. ویژگی های جامعۀ حسینی مقدمه ساز ظهور

، باید گروهی عمل کرد و جامعه باید مقدمه ساز  بــرای مقدمه سازی بــرای ظهور
ظهور شــود؛ نــه یــک فــرد یــا گــروهــی کــوچــک؛ بنابراین در ده مبحث، ده ویژگی 
بزرگ،  هدف  با  »جامعۀ   : از عبارتند  که  می گردد  بحث  ظهور  مقدمه ساز  جامعۀ 
»جامعۀ   ،» ضابطه محور جامعٔه   ، رابطه محور »جامعۀ  کوچک«،  هدف  با  جامعۀ 
مقاوم،  »جامعۀ  منفعل«،  جامعۀ  مستقل،  »جامعۀ  تنها«،  جامعۀ  اجتماعی، 
 ، جامعۀ شکننده«، »جامعۀ هوشمند، جامعۀ ساده اندیش«، »جامعۀ کالن نگر
شجاع،  »جامعۀ   ،» خودتحقیر جامعۀ   ، خودباور »جامعۀ   ،» جامع نگر و  آینده نگر 

جامعۀ ترسو« و »جامعۀ قوی، جامعۀ ضعیف«.

امید است این اثر گامی کوچک برای هدفی بزرگ، یعنی زمینه سازی جامعه برای 
؟جع؟ باشد.  ظهور حضرت ولی عصر

1. دوم فروردین 1368.

2. سخنرانی تلویزیونی به مناسبت والدت حضرت امــام زمــان؟جع؟، به صــورت زنــده و خطاب به مــردم برگزار شد؛ 

.1399/01/21
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غین سازمان تبلیغات اسالمی« و 
ّ
مجموعۀ حاضر به  سفارش »اداره کل امور مبل

با تالش گروه تولید محتوای گام دومی ها تألیف شده است.

در اینجا از نویسنده محترم کتاب »از جامعۀ حسینی تا جهان مهدوی« جناب 
حجت االسالم والمسلمین رضا رضای رحمتی صمیمانه قدردانی می کنیم.

واحد راهبری محتوای تبلیغی
 اداره کل  امور مبلغین سازمان

تبلیغات اسالمی

    1313    

از جامعۀ حسینی تا جهان مهدوی





مبحث اول
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ظهور و عاشورا

دهۀ با عظمت محرم، فرا رسیده اســت، دهۀ که طبق برخی از نقل مفسرین1، 
همان دهۀ است که خداوند متعال در قرآن به آن سوگند خورده است. فرمود: 
ر<؛ »سوگند به سپیده دم، و به شب هاى ده گانه «2 شب های  اٍل َع�شْ �ي

َ
ر َو ل ْ �ج �فَ

ْ
>َو ال

دهۀ محرم، چه شب های با عظمتی است که خدا به آنها قسم خورده است؛ در 
این دهۀ با عظمت، خون سید الشهداء ما را دور هم جمع کرده است. حاال این 
دهۀ با عظمت محرم، این خون با عظمت، باید هزینه چه مسئلۀ شود؟ هدف از 
این جمع شدن چیست؟ قرار هست که در این دهۀ محرم، کدام گره از گره های 
ح کنیم، خون با عظمت  بشریت را باز کنیم؟ در دهۀ محرم کدام مسئله را مطر

سید الشهداء پاس داشته شده است؟

بــرای پاسخ به این مسئله، شما را دعــوت می کنم به تامل دربــارۀ یک روایــت که 
؟ع؟«؛ »حضرت، در روز عاشورا قیام  ٍ

ْبُنَعِلّ َسنْيُ ُ ِفيِهالْ
َ

اَءَيْوَمُقِتل فرمود: »َيُقوُمَيْوَمَعاُشوَر
می کنند، روزی که امام حسین؟ع؟ کشته شده است«.3 چرا خدا قیام حضرت را در 

روز عاشورا قرار داده است؟ چه نسبتی بین عاشورا و ظهور وجود دارد؟ 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج20، ص468 به نقل از روح المعانی، ج 30، ص 120.

2. فجر،1 و 2. 

3. الغیبه طوسی، ص452.



چــرا در وســط زیــارت عــاشــورا، یــاد امــام زمــان؟جع؟و قیام او می افتیم؟ در زیــارت 
َبَثارَِكَمَعِإَماٍم

َ
َقِنَطل ُز ْنَيْر

َ
َمِنأ ْكَر

َ
أ َمَمَقاَمَكَو ْكَر

َ
ِذيأ

َّ
اهَّلَلال

ُ
ل

َ
ْسأ

َ
عاشورا چه می خوانیم؟ »َفأ

آِله«»از خدایی که مقام تو را گرامی داشت، و  ْيِهَو
َ
اهَّلُلَعل

َّ
ٍدَصل ّمَ ْهِلَبْيِتُمَ

َ
ِمْنأ َمْنُصورٍ

مرا به وسیله تو کرامت بخشیده است، درخواست می کنم، که خون خواهی تو را 
همراه پیشواى یارى شده از اهل بیت محّمد )درود خدا بر او و خاندانش( روزى 

من کند«1 از خدا می خواهیم به ما هم نقشی بده پای رکاب امام زمان؟جع؟.

بنابراین، مهم ترین مسئله در عاشورا و دهۀ اول محرم، این است که جمع شویم 
و از چگونگی زمینه ســازی بــرای ظهور بگوییم. ایــن مسئلۀ اســت که اگــر به آن 
پرداختیم حق خون سید الشهداء را کمی قدرشناسی کرده ایم. ما می خواهیم، 

در این دهۀ با عظمت، از ویژگی های جامعۀ حسینی مقدمه ساز ظهور بگوییم.

نگاه پدیده ای به ظهور ،و نگاه پروژه ای

، دو نوع نگاه متفاوت داشته باشیم، زمین تا آسمان  ما می توانیم به مسئله ظهور
، نگاه پدیده ای به مسئله  این دو تا نگاه با هم تفاوت دارد. یک نگاه به مسئله ظور
، یعنی ما این طوری به ظهور نگاه کنیم که  ظهور است. نگاه پدیده ای به ظهور
ظهور یک شِب پدید می آید کما اینکه برخی از روایات هم ظاهرش همین معنا را 

می رساند، که اگر خدا بخواهد یک شِب ظهور محقق می شود.2 

، مــا می شویم تماشاچی، انــگــاری خدا  در ایــن نگاه پــدیــده ای بــه مسئله ظــهــور
می فرماید: »بندگان من! شما دست به سیاه و سفید نزنید من خودم همه کارها 

را، راست و ریست می کنم« در حالی که این نگاه، با آیه آیۀ قرآن مخالف هست. 

هیچ گاه در طول تاریخ بشریت، بشر بی مسئولیت نسبت به مسئولیت های 
اجتماعی خلق نشده است. این نگاه، همان نگاه بنی اسرائیل است که به حضرت 

1. زیارت عاشورا.
ة« )کشف الغمه، ج2، ص477(

َ
ْيل

َ
ِفل

َّ
َجل َو َبْيِتُيْصِلُحُهاهَّلُلَعّزَ

ْ
ال

َ
ْهل

َ
اأ ِمّنَ ْهِدّيُ 2. »اْلَ
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موسی؟ع؟ گفتند: »تو و خدایت برو با این جماعت بجنگ«1 در واقع می گفتند ما 
، خدا هم چهل سال این ها را چرخاند هر روز صبح راه می رفتند  را ببر در شهر ظهور
تا شب آخر سر سرجای اولشان می رسیدند، خدا چهل سال این کار را کرد تا این 

نسل نشسته از بین برود.

، نگاه پــروژه ای به مسئله ظهور است. ظهور پروژه ای  نگاه دوم به مسئله ظهور
 پیامبر اعظم؟ص؟ است. زیرساخته ای این پروژه ای عظیم را پیامبر طراحی کرد. فرمود:  
و�ف <؛ »او 

ُ
ِرك ْ ُم�ش

ْ
ْو َكِرَه ال

َ
ِه َو ل ِ

ّ
�فِ ُكل �ي ى الّدِ

َ
ِهَرُه َعل �فْ ِ ِل�يُ

َح�قّ
ْ
�فِ ال ُهدى  َو د�ي

ْ
ال ُه �جِ

َ
ْرَسَل َرُسول

أَ
�ي ا دف

َّ
>ُهَو ال

کسی است که رسولش را با هدایت و آیین حق فرستاد، تا آن را بر همه آیین ها 
غالب گــردانــد، هــر چند مشرکان کــراهــت داشــتــه باشند«2 مــی شــود عقب تــر از 
، پــروژه ای تمام انبیا اســت؛ این پــروژه را  پیغمبر هم به مسئله نگاه کــرد. ظهور
امیرالمومنین ادامه دادند، امام حسن؟ع؟ادامه دادند، زمان امام حسین؟ع؟، 
حضرت دیدند این پروژه در حال تعطیل شدن است، رفتند کربال تا پروژۀ عظیم 

پیغمبر تعطیل نشود. 

از آن طــرف، ظهور پــروژۀ امــت پیغمبر هم اســت، یعنی هر کــدام از من و شما، 
، پروژۀ عظیم ظهور هستیم و باید سهم خودمان را ادا کنیم. سهام دار

اگر نگاه پروژۀ به مسئلۀ ظهور داشته باشیم، بعد ما تماشاچی نیسیتم، ما در 
این پروژه عظیم مشارکت داریم، بخش های با عظمتی از این پروژه محقق شده 
است، بقیه اش را به ما سپرده اند، حاال کسی که در این پروژه عظیم شرکت کننده 
است نه تماشاچی چطور زندگی می کند؟ بعد نسبت به تمام زندگی شما، با این 

پروژه چیست؟

رفقا! اگر بی تفاوت باشیم، خدا بی تفاوت از کنار بی تفاوتی ما عبور نمی کند. ما را 
مثل قوم بنی اسرائیل، آنقدر می چرخاند تا برسیم به نسلی که بی تفاوت نباشد.

1. مائده،24. 

2. توبه،33.
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مقام معظم رهبری فرمودند: 

»حضرت مهدی؟جع؟، در یک زمینه ی مساعد و مناسب ظهور خواهد کرد، 
نه در یک زمینه ی نامساعد. حکومت حضرت مهدی یک حکومت صد در صد 
است؛ قبل از این صد در صد، ده درصد و بیست درصد و سی درصد و پنجاه 
درصد و نود درصد بایستی به وجود بیاید تا برسد به آن صددرصد«.1 این جمله 

یعنی ما باید در این پروژه سهم خودمان را ادا کنیم.

همۀ این دهه ما می خواهیم بدانیم سهم ما در پروژۀ عظیم ظهور چیست؟ نه 
سهم من به تنهایی، سهم جامعۀ ما چیست؟ چون این پروژه جمعی است نه 
اولین ویژگی جامعۀ حسینی مقدمه ساز ظهور چیست؟ بگذارید یک  فــردی. 

. مقدمۀ را عرض کنم تا برسیم به اولین ویژگی جامعۀ حسینی مقدمه ساز ظهور

فرصتی محدود برای هدفی بزرگ

هر انسانی یک فرصت محدود، مبهم و رو به زوالی دارد. فرصت محدود به این 
؟  آیا ما هشتاد سال عمر کنیم یا خیر معنا که خانه پرش و خیلی خوش بیانه، 
تازه کلی این عمر هشتاد ساله، آفات و ضایعات دارد، از سبک زندگی غلط بگیر 
تا تغذیه نامناسب، تا اجل معلق که حضرت فرمود: »اکثر آدم ها به عمر طبیعی از 

دنیا نمی روند«2 ، تا اینکه انسان یک سوم عمرش را در خواب به سر می برد.

یک فرصت مبهم، به این معنا که هیچ کس نمی داند که کی و کجا آخرین برگۀ عمر ما 
کنده می شود، مگر چند نفر می دانند که برای آن برنامه ریزی کنند و فکری بردارند؟

یک فرصت رو به زوال داریـــم، هر روز که مــی گــذرد، یک ورق از دفتر عمر ما کم 
می شود، برگ ریزانی در عمرمان داریم، چه خودمان را به بی خبری بزنیم یا نزنیم.

از آن طرف یک فرصت هم بیشتر نداریم، به کسی دو تا فرصت نمی دهند مگر 

1. 30/ 07/ 1381/ نیمه شعبان / مصلی تهران.

وُتِباْلَجال« )امالی طوسی، ص305( ْنَيُ ِمَّ ْكَثُر
َ
ُنوِبأ

ُ
وُتِبالّذ 2. »َمْنَيُ
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عدۀ خاصی که از فرصت اول خودشان خوب استفاده کرده باشند، برمی گردند تا 
کار ناتمام خودشان را تمام کنند. 

حاال چرا این فرصت محدود، مبهم رو به زوال را به ما می دهند؟ برای یک کار بزرگ 
یا هدف بزرگ.

اگر شما هدف را درست انتخاب کنید و به هدف بزنید، این وقت محدود، مبارک 
می شود. این فرصت محدود و کم، بابرکت می شود. 

در قیامت تمام بشریت مدیون شما می شوند اگــر وقــِت محدود خــود را برای 
هدفی بزرگ، صرف کرده باشید. سردار سلیمانی، زمانی محدود داشت و این زمان 
ج بود؛  محدود را صرف چه هدفی کرد؟ هدف بزرگ ایشان، مقدمه سازی برای فر
همه این برکات به واسطۀ او بود که به بشریت هدیه شد. بله، بشریت مدیون 

سردار سلیمانی است؛ چون کار بزرگ او اثر و نفعش به تمام بشریت می رسد.

رفقا! شهدا همین طوری هستند؛ به قول قرآن شهدا تاجران بزرگی هستند، در 
، دنبال شهادت می رود. چرا؟ چون  تجارتشان ضرر نکردند، آدم عاقل، آدم تاجر
ور<؛  �جُ

�قَ �فْ 
َ
ل اَرهقً  حج شهادت تجارتی است که همه اش سود اســت، به قول قــرآن:  >�قِ

»تجارتی را امیدوارند که به هیچ وجه ضرر نمی آورد«1 

اکثر شهدا، جوان هستند شما نکند دلت بسوزد بگویی »این عمرش 20 سال 
بود، بعد شهید شد«. نه او سود کرد. سرمایه کم را زد به یک هدف بزرگ. یکی از 
آثار و برکات شهدا، این انقالب اسالمی است که االن تنه به تنۀاستکبار می زند و 

تن استکبار را به لرزه در آورده است.

هدف را بگو تا قیمت را بگویم! 

انسان های بــزرگ، اهــداف بزرگی دارنــد. برای بزرگ شدن، نیاز است هدف بزرگ 

1. فاطر،29.
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انتخاب شود؛ در مقابل، انسان های کوچک، هدف های کوچکی دارند. باید برای 
هدف های بزرگ تمرین کرد.

شما یک نفر را می بینید که سنش هشتاد سال است، اما خودش آدم کوچکی 
است، چون هشتاد سال از عمرش گذشته اما هدف بزرگی انتخاب نکرده، بعد 
یک نوجوان هجده ساله می بینید، سن کم، اما خودش آدم بزرگی است. انگاری 
هشتاد سال عمر کرده است، چرا؟ چون هدف بزرگی انتخاب کرده است. حضرت 
اِنُكم«؛ »بهترین  ِبُشّبَ َه َتَشّبَ َمْن ُكُهوِلُكْم  َشّرُ  َو ِبُكُهوِلُكْم َه َتَشّبَ َمْن اِنُكْم ُشّبَ  »َخْيُر فرمود: 
جوانان شما کسانی هستند که خودشان را شبیه پیرمردها کرده باشند و بدترین 
باشند«.1 شاید  کــرده  را شبیه جــوانــان  که خــودشــان  کسانی هستند  پیرمردها 

منظور روایت همین مطلبی باشد که گفتیم.

ع، از شهدای شهرستان آبیک، سنش چقدر  شهید واال مقام، شهید ستار یکه زار
بود؟ بعد ببینید چقدر بزرگ شده بود؟ در وصیت نامه اش چه می نویسد، آخر 
وصیت نامه اش می نویسد منافقین، دشمن هستند اما مرگ بر آمریکا فراموش 
نشود2، االن بعد از چهل سال از انقالب اسالمی، برخی از سیاست مداران ما هنوز 
به این بلوغ نرسیدند که اهمیت مرگ بر آمریکا را درک کنند، بعد چطوری یک 

نوجوان بسیجی متوجه می شود؟

ِته«؛ »قیمت هرکسی به اندازه همت  ِهَّ ُجِلعلَقدرِ الّرَ امام علی؟ع؟ می فرماید: »َقدُر
و هدف اوست «.3 هر کسی برود در الک حساب و کتاب قیمت خودش، آقا قیمت 

تو چند؟ هدفت را بگو تا بگویم قیمت تو چند است!

اگر شما زمان محدودی )عمر مفید( را که در اختیار دارید، صرف هدف های بزرگ 
کنید، هدف های کوچک هم به اندازه نیاز شما، تأمین می شوند. اشکالی ندارد که 

1. معانی االخبار، ص401.

2. شبکه اطالع رسانی دانا، فراموش نکردن »مرگ بر آمریکا«، وصیت شهید دانشگاه قم به دانشجویان، 16مهر1394، 

»https://www.dana.ir/484103« :دسترسی در
3. نهج البالغة، الحکمة 47.
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آدم خانه و ماشین داشته باشد؛ حتی برای رسیدن به آن تالش کند، اما باید آدمی 
به یاد داشته باشد که برای ماشین و خانه ساخته نشده است.

شنیدم یکی از بازیکنان مشهور فوتبال در جهان، قدری پول به خودش وصل 
کــرده بود و می گفت: »یک عمر من به دنبال تو بــودم، حاال تو باید به دنبال من 
بیفتی«. این شخص به این درک رسیده بود که نباید همیشه او به دنبال پول 

باشد؛ بلکه از یک مرحله به بعد، پول باید دنبال او باشد.

پس از تأمین نیازهای اولیه، مرحلۀ بعدی زندگی چیست؟

ای کاش، از دغدغۀ، نیازهای اولیۀ زندگی مان مثل آب و نان و مسکن و ماشین، 
رها می شدیم بعد می توانستیم به مرحلۀ بعد زندگی مان هم فکر کنیم.

بعضی ها اصاًل به مرحلۀ بعد از این فکر نمی کنند که مراحل بعد هیجان بیشتری 
. مرحله بعد، مرگ  دارد، اما در مرحله اول به دام افتاده اند، شاید هم تا آخر عمر
نیست. مرحله بعد زنــدگــی چیست؟ چــون ذاتـــش طـــوری طــراحــی شــده است 
می کنید  فکر  شــدن،  ثروتمند  با  نمی کنیم.  عبور  درگیری ها  ایــن  از  هیچ گاه  که 
ــت؟! مشکالت و دردســرهــای ثروتمندی بیشتر از  که مشکالت تمام شــده اس
يِهَلا

َ
ماَيتاجوَنإل

َّ
الّناُسُكل ُكِفَ و

َ
دردسرهای فقر است. امام صادق؟ع؟ می فرماید: »ل

ًة«؛ »اگر تمام نیازهاى مردم، حل و تأمین می شد، زندگی 
َ

ّذ
َ
ُهل

َ
لَوَجدوال ؤواِبالَعيِشو ّنَ َتَ

برایشان شیرین نبود و هیچ لذتی از آن نمی بردند«.1

شیرینی زندگی به حل کردن مسائل آن است. حتی اگر روزی برسد و این مشکالت 
حل شود، به مرحله پس از آن فکر کرده ایم که چه باید بکنیم؟ مرحله بعدی زندگی 
چیست؟ تمام همت و دغدغه ما شده است مرحله نخست زندگی و به هیچ وجه 
نمی خواهیم به مراحل دیگر آن بیندیشیم. فکرمان محدود به مرحله اول است؛ 

درحالی که هیجان زندگی پس از مرحله نخست آن شروع می شود. 

1. بحار االنوار، ج3، ص86، حدیث توحید مفضل. )این دو بخش هست( دقت شود.
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به نظرم خوب است انسان حداقل های زندگی معقوالنه را کسب کند و برای به 
دست آوردن آن تالش کند؛ نه تنها خوب است بلکه از نان شب واجب تر است. 
اما متوقف شدن در مرحله اول زندگی، یعنی نیازهای اولیه، انسان را متالشی و 

افسرده می کند.

ما برای اهدف کوچک ساخته نشده ایم، شبیه اینکه شما بردارید یک هوایپما 
غول پیکر را در کوچه های تنگ عبور دهی، کلی هواپیما، آسیب می بیند، دیوانه! 
این هواپیما، بــرای پــرواز ساخته شده است نه رفتن در کوچه پس کوچه های 
، بعضی ها عشق پرواز ندارند. هوس پرواز ندارند. اصاًل لذت پرواز را نبرده اند.  شهر
ما برای کوچه پس کوچه های دنیا ساخته نشده ایم، لذا وقتی می افتیم در دنیا، به 

خودمان آسیب می زنیم. این وجود شما برای پرواز ساخته شده است. 

چرا گاهی آدم های ثروتمند، خودکشی می کنند؟

چرا گاهی آدم های ثروتمند، خودکشی می کنند؟ این قدر ناراضی است که دست 
به خودکشی می زند. چون مرحلۀ بعدی زندگی را برای خودش تصور نکرده و هدف 

دیگری هم برای خودش تعریف نکرده بود تا برای آن تالش کند. 

بی قرارش  روح  می رسد،  که  اولیه(  نیازهای  )تأمین  اول  مرحله  انتهای  به  وقتی 
می شود و گریبان این شخص را می گیرد و می گوید: »بگو حاال که اینها تأمین شد، 
مرحله بعد چیست؟« وقتی برای معرفی مرحله بعدی زندگی، منصرف می شود؛ 

اول افسرده و دل مرده می شود و در آخر خودکشی می کند.

کودکان را سرگرم هدف های کوچک نکنیم

مادران محترم! بزرگ ترین جرمی که هیچ دادگاهی در این کره خاکی نمی تواند به آن 
رسیدگی کند و هیچ کیفری، جبران کننده آن نیست و جرمی است بزرگ که فقط در 
قیامت، در دادرسی الهی، رسیدگی خواهد شد، خیانت تربیتی یک مادر به فرزند 
است. خطای تربیتی اگر عمدی نباشد، قابل بخشش است، اما خیانت تربیتی 
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فرق می کند. خیانت تربیتی که این قدر مجازاتش سنگین و سهمگین است، 
خیانتی است که مادر یا پدر فرزند خودش را متوقف بر اهداف کوچک کند. 

ــادری، آن روح بــزرگ را اسیر هدف های کوچک کند، ایــن روح را نابود کرده  اگــر م
است. گاهی اوقات انسان می بیند که یک نفر میلیاردها اختالس و دزدی کرده 
اســت، پیش خــودش فکر می کند، بابا! تو می خواهی دزدی کنی؛ چرا بی نهایت 
دزدی می کنی؛ چرا به اندازه نیازت دزدی نمی کنی؟ ببین، این آدم بی نهایت طلب 
را انداخت در یک هدف کوچک و در آن هدف کوچک می خواهد بی نهایت پیش 

برود، برایش مهم نیست که چقدر از این پول را خودش مصرف می کند.

دنیا کوچک است، به درد هدف شما نمی خورد

امام صادق؟ع؟ فرمود: 

ُه،  ْمَر
َ
َت أ َفْقَر َبْيَ َعْيَنْيِه، َو َشّتَ

ْ
 اهَّلُل َتَعاَل ال

َ
ِه، َجَعل ْكَبُر َهِّ

َ
ْنَيا أ

ُ
ْمسى  َو الّد

َ
ْصَبَح َو أ

َ
َمْن أ

ه.
َ
 َما ُقِسَم ل

َّ
ْنَيا ِإل

ُ
 ِمَن الّد

ْ
ْ َيَنل َو لَ

کسی که صبح و شام کند و بزرگ ترین هدفش، دنیا باشد، خدا یک فقری مقابل 
ــی دود، بــاز هم احساس نیاز می کند و امــورش  چشمش مــی گــذارد که هرچه م
که برایش مقدر شــده، بیشتر بر  را سامان نمی دهد و از دنیا هم به انـــدازه ای 

نمی دارد.1 

به هیچ وجه دنیا مهم نیست؛ بلکه هدف مهم است و اندازه هدف. اواًل، سایز 
هدف شما کوچک هست یا بزرگ. اصاًل همۀ دنیا را داشته باشید، چه اهمیتی 
دارد. اصــاًل دنیا مــال تــو، بــرادر بــرو. مهم ایــن اســت که هــدف تو کوچک هست 
یا بزرگ؟ اگر هدف بزرگ داری، دنیا سایزش کوچک هست و به درد هدف شما 

نمی خورد؛ به سایز هدف شما نمی خورد.

1. کافی، ج3، ص776.
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ٌل <؛ »بگو دنیا متاع کمی است«.1  ل�ي �قَ ا  �ي
�فْ

ُ
الّد اُع  ْل َم�ق >�قُ خداوند در قرآن می فرماید: 

 دنیا برای ما کوچک است. هدف 
ً
اآلن این حرف خدا را چه کسی می فهمد؟ واقعا

کوچکی است؟

اباعبداهلل؟ع؟، در یک نامه کوتاه، اما پرمعنا به بنی هاشم فرمودند: 

َة  ِخَر
ْ

ْن َو َكأَنّ ال
ُ

ْ َتك ْنَيا لَ
ّ

َنّ الُد
َ
أ

َ
ا َبْعد َفك َمّ

َ
ال حممد بن عىل و من قبله من بىن هاشم، أ

 و السالم.
ْ

ل ْ َتَز لَ

ا بعد: 
ّ
از حسین بن علی به محّمد بن علی و بنی هاشمی که او را پذیرفته اند. ا

گویا دنیا نبوده و پيوسته آخرت بوده است. والّسام.2

اباعبداهلل الحسین چقدر عمیق از کالن و از باال، کل زندگی را به ما نشان دادند. 
از باال که به زندگی نگاه کنید، می بینید که دنیایی نبوده و همه آخرت بوده است. 
حضرت هدف ها را نشان می دهد؛ اگر هدف دنیا باشد، دنیا بد نیست، ولی چون 
کم است، بد است. برای تو بد هست که دنیای کم را انتخاب کنی، اصاًل ما برای 
بخش اصلی زندگی خودمان برنامه ریزی نمی کنیم، بخش اصلی زندگی خودمان 
آنجا. هدف بــزرگ انتخاب کنیم تا به  اینجا نیست؛ اینجا مقدمه ای است بــرای 

آرامش برسیم.

افسردگی و بدحالی، عالمت هدف های کوچک

یا  نــدارنــد  کــه هــدف  بــی قــراری، بدحالی و افسردگی عالمت انسان هایی اســت 
آن هــدف، سرخورده  هدف های کوچکی انتخاب کــرده انــد که بعد از رسیدن به 
زیبا  را  کوچکشان  اهــداف  می خواهند  تنوع طلبی  با  گاهی  انسان ها  می شوند. 
انجام  غلط،  تبلیغات  در  که  اســت  کــاری  کوچک،  هدف های  تزیین  کنند.  جلوه 
می شود؛ مانند اینکه گاهی اسم جدیدی می گذارند؛ مثل »ماست یونانی«. حاال 

1. نساء، 77.

2. آدرس دهی؟؟؟
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ماست یونانی با ماست ایرانی چه فرقی دارد؟! کلی برایت فرق می گذارد. ماست، 
، فقط ترکیبات آن کم و زیاد می شود تا مقداری طعمش تغییر  ماست است دیگر
کند. می گوید نه تو نمی دانی بیا برایت بگویم ماست یونانی چقدر فرق می کند با 

ماست ایرانی.

به آرامش رسیدن با انتخاب هدف های بزرگ

یکی دیگر از آثار انتخاب هدف بزرگ ـ جدای از آرامش و رهایی از افسردگی ـ این 
است که هرچه هدف بزرگ تر باشد، تالش آدم بیشتر می شود. تالش آدمی به 
،  تالش  ،  بــزرگ تــر انـــدازه اهمیت و بزرگی هدفش اســت؛ هرچقدر هــدف مهم تر
نشان  را  آنجا  و  هدف ها  بزرگ ترین  سر  می برد  را  آدم  دیــن  بعد   . بیشتر انسان 

می دهد و تو را می خواهد ببرد سر آن هدف های بزرگ.

ما  باشد.  داشته  بزرگی  یا  کوچک  هــدف  می تواند  فــرد  یک  همانند  جامعه  یک 
؛ چون اصاًل  می خواهیم برسیم به ویژگی های جامعۀ حسینی مقدمه ساز ظهور
، عالی ترین هدف و بزرگ ترین هدفی است که ارزش دارد جامعه برای این  ظهور

هدف بزرگ زندگی کند، نفس بکشد. 

گی جامعه حسینی هدف بزرگ داشتن، اولین ویژ

اولین ویژگی جامعه حسینی، این است که جامعه حسینی، جوان حسینی، جانی 
که رنگ و بوی حسینی گرفته، هدف بزرگ دارد. چرا جامعۀ کوفه، امام حسین؟ع؟ 
را همراهی نکردند؟ چون جامعه ای که هدف کوچکی داشته باشد، نمی تواند با 
هدف بزرگ امام، همراهی کند؛ کم می آورد. هدف کوچک جامعۀ کوفه چه بود که 
نگذاشت با هدف بزرگ امامش، همراهی کند؟ امام حسین؟ع؟ در یک تحلیل 

عمیق و عالمانه فرمودند: 

ْت َمَعاِيُشُهْم َفِإَذا  وُطوَنُه َما َدّرَ ْم َيُ ِسَنِتِ
ْ
ل
َ
 أ

َ
ْعٌق َعىل

َ
يُن ل ْنَيا َو الّدِ

ُ
اَس َعِبيُد الّد ِإّنَ الّنَ

اُنوَن. ّيَ
َ

 الّد
َّ

ِء َقل
َ

َبال
ْ
ُصوا ِبال حُمِّ
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کوچِک دنیا شده اند. دین سر زبانشان هست نه در جانشان. با دین  مــردم، 
گرفتار می شوند،  که دنیای آنها تأمین شــود. وقتی  همراهی می کنند تا وقتی 

دین داران کم می شوند.1

مردم کوفه، دنیا را به عنوان یک هدف کوچک انتخاب کردند. انتخابی که باعث 
ــداف کوچک کنند.  ج اه شــد، دینی که آنها را دعــوت به هــدف بــزرگ مــی کــرد، خــر

کوفیان تا جایی با دین همراهی کردند که آن هدف کوچکشان را تأمین می کرد. 

کدام جامعه امام را همراهی می کند؟

برای همراهی امام، باید جامعه را همراه کنیم. جامعه ای که هدف های بزرگ دارد 
می تواند امام را یاری کند. هدف بزرگ امام نجات بشریت و حکمرانی در جهان 
آمــادگــی پذیرش چنین هــدف بزرگی را دارد و حاضر است  آیــا جامعۀ ما  اســت. 
برای این هدف بزرگ بجنگد یا هدف های کوچکش را قربانی هدف های بزرگش 
کند؟ اگر امام حسین؟ع؟ به حکومت می رسید، مردم به هدفشان که دنیا بود، 
نمی رسیدند یا دنیایشان آباد نمی شد؟ امام حسن؟ع؟ فرمودند: »اگر حکومت 

به دست ما می رسید، دنیای شما آباد می شد«.2 

دو سوءتفاهم در مسیر انتخاب هدف های بزرگ

باید در مسیر انتخاب هدف های بزرگ دو سوءتفاهم بزرگ را برطرف کنیم: 

بــزرگ، تأمین کننده اهــداف کوچک اند و همیشه این گونه  نخست: هدف های 
نیست که باید برای اهداف بزرگ، اهدف کوچک را قربانی کرد. در صورت قربانی 
کردن هدف کوچک، در بلندمدت به آن هدف خواهید رسید؛ مانند شخصی که 
آپارتمانی بزرگ تر می فروشد. درســت است که  بــرای خرید  را  آپارتمان کوچکش 

1. تحف العقول، ص245.

ْرُجِلِهْم«)سلیم، 
َ
ِتأ ْ ِمْنتَ واِمْنَفْوِقِهْمَو

ُ
َكل

َ
ُموَرُهْمَل

ُ
ُدوَناأ

َّ
َقل َبُعوَناَو اّتَ َناَو

َ
ُموال

َّ
اهَّلِلصَسل

ُ
اَسِحنَيُقِبَضَرُسول الّنَ ّنَ

َ
أ ْو

َ
يل َعْمرِ

َ
2. »ل

ج2، ص772(.
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واحد کوچکش را از دست داده است، اما به چه قیمتی؟ بله، به قیمت به دست 
. با انتخاب هدف بــزرگ، هدف کوچک چه می شود؟ هیچ  آوردن واحــدی بزرگ تر
، نمی پرسد که پس واحد  آوردن واحــد بــزرگ تــر شخص عاقلی بعد از به دســت 

کوچک تر چه می شود؟

دوم: باید هدف کوچکمان را دنیا مد نظر قرار دهیم، اما هدف دنیا را نسبت به 
، مدنظر داشته باشیم. نمی گوییم که دنیا بد و میوه ممنوعه است.  هدف بزرگ تر
دنیا داریــم تا دنیا! اگر دنیا هدف آخر ما شد، بد اســت؛ اگر دنیا وسیله ای برای 
رسیدن به هدف بزرگ تر باشد، این دیگر دنیا نیست، زمین گیر کند، این دیگر از 

جنس آن هدف بزرگ است.

عبد اهلل بن ابی یعفور می گوید:

 :
َ

ّبُ أن ُنؤتاها! َفقال ِ
ُ

نيا ون
ُ

ُب الّد
ُ
َنطل

َ
يب َعبِد اهَّلِل عليه السالم: َواهَّلِل، إّنا ل

َ
 ِل

ٌ
 َرُجل

َ
قال

ُق 
َ

 ِبا، و أَتَصّد
ُ

: أعوُد ِبا َعىل َنفسي وِعيايل، و أِصل
َ

ّبُ أن َتصَنَع ِبا ماذا؟ قال ِ
ُ

ت
ُب الِخَرِة«.

َ
نيا؛ هذا َطل

ُ
ُب الّد

َ
يَس هذا َطل

َ
: ل

َ
. َفقال ِبا، و أُحّجُ و أعَتِمُر

مردى به امام صادق؟ع؟ گفت: »به خدا سوگند! هر آینه، ما در طلب دنیایيم 
که به آن دســت یابیم«. امــام فــرمــود: »می خواهی به آن  و دوســت مــی داریــم 
دستیابی که چه کنی؟« گفت: »می خواهم خود و خانواده ام را تأمین کنم و با 
گــزارم«. امام  خویشانم پيوند برقرار نمایم و با آنان صدقه دهم و حج و عمره 

فرمود: »این دنیاخواهی نیست، بلکه آخرت خواهی است«.1 

مسئله، اصلی، دنیا و آخرت نیست؛ بلکه دنیا و آخرت یک نمونۀ برجسته از هدف 
کوچک و بزرگ است. 

هدف  بزرگ ترین  و  دارد  بزرگی  هدف های  که  اســت  جامعه ای  حسینی،  جامعۀ 
ج و  ــرای ظــهــور اســـت. عــاشــورا در تعجیل فــر جامعۀ حسینی مــقــدمــه ســازی بـ

1. کافی، ج5، ص72.
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 عاشورا مقدمه سازی 
ً
مقدمه سازی برای ظهور چه اثری داشته است؟ ولی قطعا

برای ظهور بود. چه روابط پیچیده ای در ای جریان وجود دارد که ما توانایی درک 
، در عاشورا، محقق می شود؟  آن را نداریم؛ اما اصل مطلب روشن است. چرا ظهور

شاید به خاطر اینکه عاشورا، بلندترین قدم برای ظهور بوده است. 

ما حسینی ها، با چه انگیزه ای زندگی می کنیم؟

، اصاًل زندگی نیست؛  هر انگیزه ای که برای زندگی به جز مقدمه سازی برای ظهور
بلکه ُمردگی است. حسینی ها که هدف بزرگشان مقدمه سازی برای ظهور است، 
آبــادکــردن دنیا چقدر باید تالش کنند، نسبت به کسی که می خواهد  حاال بــرای 
فقط دنیای خودش را آباد کند؟ صد برابر حسینی ها، دنیا را آباد می کنند. پیامبر 
َكَتعيُشأَبدا«؛ »طوری در دنیا زندگی کن، انگاری 

َ
ّن
َ
اکرم؟ص؟ فرمودند: »اعَملِلُدنياَكَكأ

لخرِتَككأّنَكَتوُت
ْ

همیشه می خواهی در این دنیا زندگی کنی«1 بعد فرمودند: »واعَمل
َغدا«؛ »طوری برای آخرت تالش کن که گویا فردا می خواهی از دنیا بروی«.2 چه طور 

می شود که آدم هم برای دنیایش نهایت تالش خودش را بکند و هم برای آخرت 
خــودش نهایت تــالش خــودش را بکند؟ در مقام برنامه ریزی طــوری زندگی کن 
همیشه می خواهی در دنیا بمانی و برای آخرت طوری برنامه ریزی کن که اگر فردا 
گفتند بیا برویم، آماده باشی؟ آن هدف بزرگ، این هدف کوچک را تأمین می کند. 

توضیحاتش گذشت. 

رفقا! با چه انگیزه ای زندگی می کنید، بگو تا بگویم قیمت تو چند؟! جامعۀ ما به چه 
انگیزه ای زندگی می کند، بگو تا بگویم قیمت جامعۀ ما چند هست؟! اگر به کمتر 
ج  از این هدف خودت را فروخته باشی، باختی؛ اما اگر عمرت را در پازل ظهور خر
کردی و گفتی من عمرم را صرف این می کنم که یک قطعه از پازل ظهور را کامل 

ج کردی. ج کردی، درست خر کنم، بعد عمر شما بابرکت می شود؛ خوب خر

1. تنبیه الخواطر، ج2، ص234.

2. همان.
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حکومت جهانی، هدف بزرگ انقالب اسالمی 

ایــران  به  محدود  ما  انقالب  که  بدانند  باید  ما  »مسئوالن  می فرمود:  امــام؟هر؟ 
نیست. انقالب مردم ایران نقطۀ شروع انقالب بزرگ جهان اسالم به پرچمداری 
حضرت حّجت ارواحنا فداست که خداوند بر همۀ مسلمانان و جهانیان مّنت 
نهاد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. مسائل اقتصادی و مادی اگر 
مسئولین را از وظیفه هایی که بر عهده دارند منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی 
سهمگین را به دنبال دارد. باید دولت جمهوری اسالمی تمامی سعی و توان خود 
را در ادارۀ هر چه بهتر مردم بنماید، ولی این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف 
عظیم انقالب که ایجاد حکومت جهانی اســالم، است منصرف کند«.1 امام؟هر؟ 

ج ایجاد حکومت جهانی اسالم می کند. انقالب باعظمت را خر

ج هدف بزرگی کردند  یاران حسین؟ع؟ خودشان را خر

ج کردند؟ این غالمانی که در کربال  ببین یاران امام حسین؟ع؟ خودشان را کجا خر
ج امامت کردند، ببین خدا چطور خرید؟ تا قیامت، همه  آمدند و خودشان را خر
، در عالم کم نبوده، اما وقتی این غالمی و  به آنها سالم می دهند. غالم و خدمتکار
ج می شود، این قدر ارزشمند می شود. ما باید  خدمت کردن در خانۀ اهل بیت خر

همین مسیر را برویم. ما راهی جز راه یاران حسین؟ع؟ نداریم. 

هرچقدر شما بزرگ باشی، اگر به این پازل بزرگ امامت، به این نظام امامت وصل 
نشوی، نابود می شوی. در زمان اباعبداهلل الحسین؟ع؟، آدم بزرگ کم نبود، اما 
ج راه حسین؟ع؟ بکند، یعنی این هدف بزرگ، کوچک شد و  نیامد خودش را خر

حذف شد.

گفت آقا شمشیرم مال شما، اسبم مال شما، حضرت فرمود خودت را می خواهم، 
ج کن، گذشته ات پاک  برای خودت می خواهم، بیا به این هدف بزرگ خودت را خر

1. دوم فروردین 1368.
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می شود، آینده هم روشن است. قبول نکرد. بعدها چقدر حسرت می خورد. چرا 
قبول نکرد، آدم کمی نبود، امــا کربالیی نشد؛ سوخت و حــذف شــد.1 بعد شما 
ج آن هدف بزرگ کردند،  ببینید غالمان و پیرمردها چطوری در کربال خودشان را خر
بزرگ شدند و خدا اسمشان را بین کربالیی ها نوشت. علما باید تا قیامت غبطه 

این غالمان و پیرمردها را بخورند. 

جمعی باید امام را یاری کرد

، یک روز از زمانی که در اختیار  ما یک عمِر محدود و رو به اتمامی داریــم. هر روز
ج چه هدفی کنی؟  داریــم کم می شود، این عمر محدود را عزیزم! می خواهی خر
، بعد مقدمه سازی برای ظهور هم که فردی نمی شود و  مقدمه سازی برای ظهور
باید اجتماع تو اجتماعی حسینی شود. آخه تو تنهایی به چه درد امام زمان؟جع؟ 
از افــراد می آمدند به  ! گاهی بعضی  می خوری؟ حضرت می فرماید جامعه را بیاور
آقا! ما خودمان هستیم و حضرت می فرمود: »تنهایی  امیرالمؤمنین می گفتند 

کافی نیست«. اجتماع می خواهیم، جمعی باید امام را یاری کرد. 

؟ع؟ َسنْيُ ُ ْعَرَضَعْنُهالْ
َ
ْيِهَفُدوَنَكَفُخْذُهَفأ

َ
ْوُتَعل َ نَ

َ
َحٌدِإّل

َ
َراَدِنأ

َ
َلأ ْغُتُهَو

َ
َبل

َ
ِإّل

ً
وُمَشْيئا ُر

َ
َناأ

َ
أ َو ِكْبُتُهَقّطُ اهَّلِلَماَر ْيَكَفَو

َ
1. »َهَذاَفَرِسُخْذُهِإل

نَيَعُضدا« )امالی صدوق، ص155(. ِ
ّ
ِضل ِخَذاْلُ ماُكْنُتُمّتَ َلِفَفَرِسَكـَو َناِفيَكَو

َ
َلَحاَجَةل

َ
َقال َّ

ُ
ِبَوْجِهِهث
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تفاوت جامعۀ حسینی با جامعۀ غیرحسینی 

تفاوت جامعه حسینی با جامعه غیر حسینی در چیست؟ ما سرمایه ای اجتماعی 
به نام حسین بن علی ؟ع؟ داریــم. اربعین حسینی یکی از مکان هایی است که 
تشخیص  بــرای  می شود.  نمایان  غیرحسینی  جامعۀ  با  حسینی  جامعۀ  تفاوت 
تفاوت و امتیاز جامعۀ حسینی با غیرحسینی، باید ببینیم چه عناصری در این دو 
جامعه نقش آفرینی می کنند؟ یکی از تفاوت های غالب این دو جامعه این است 
که در جامعه غیرحسینی ضوابط بر روابط انسانی غلبه دارد و انسان ها برای زندگی 

کردن نیاز به کنترل یبرونی دارند. 

در جامعۀ غیرحسینی اگر دوربین ها برداشته شوند و ضوابط و نظارت های بیرونی 
نباشد، انسان ها همدیگر را نابود می کنند؛ اما روابط انسانی در جامعه حسینی، 
چون  برابرند؛  باهم  انسان ها  اســت.  اجتماعی  مناسبت های  و  پیوندها  محوِر 
برادرند. دزدی و فقر در جامعۀ حسینی کم است. در این جامعه قرض الحسنه و 

مواسات و کمک رسانی به همدیگر از اصلیات زندگی است؛ نه فرعیات.

در جامعۀ حسینی نباید این مقدار از ضوابط و قوانین اضافی و زیاد به جای روابط 
پرقانون ترین  از  باشد؟ چــرا مجلس شــورای اسالمی ما یکی  انسانی حکم فرما 
مجالس جهان است؟ آیا با ضابطه زیاد و اضافی و بدون تقویت روابــط انسانی 



می توان انسان ها را مدیریت کرد؟ مهم ترین آسیب اصل شدن ضوابط بر روابط 
انسانی در تعامالت اجتماعی، اینگونه است که وقتی که روابط اجتماعی براساس 
؛  همدلی شکل نگرفت، انسان ها، ضوابط را دور می زنند برای سر بریدن همدیگر
به عنوان مثال قانونی در حمایت از تولید داخلی در مجلس تصویب شده است 
که هرشخص به ازای صادرات یک خودرو داخلی، می تواند یک خودرو خارجی وارد 
کند؛ بعد شخصی تعداد 200 عدد پراید را به نام صادرات، می خرد و به دریا می اندازد 
و 200 ماشین خارجی وارد می کند.1 حاال سود شخص و زیان وارده به جامعه به چه 

میزان است؟ آیا قانون مشکل دارد یا مسئله چیز دیگری است؟

سود و ضرر در جامعه حسینی

در جامعۀ حسینی که شاخص آن اربعین است، چگونه نگاه آدمی به سود و زیان 
ج نکردن  ج کردن و ضرر را در امساک و بخل و خر تغییر می کند؟ آیا سود را در خر
اربعینی که شاخصی برای جامعۀ  می بیند؟ چگونه سیستم محاسباتی جامعۀ 
حسینی است، اینگونه تغییر می کند؟ کدامین قانون سامان دهندۀ چنین روابط 
، بدون شناخت آنها،  انسانی و مناسبت های اجتماعی است که به میلیون ها نفر
خدمت رسانی شود؟ در طول مدت اربعین حسینی، اعداد و ارقام نجومی است. 
چطور جامعۀ اربعینی به این نقطه عالی رسیده است؟ همان چیزی که در ظهور 

قرار است محقق شود.

امام صادق؟ع؟ درباره گرفتن سود می فرماید: »سود گرفتن از برادر دینی، مثل ربا، 
زشت و حرام است«.2 چگونه جامعۀ مهدوی، به این درک می رسد که از جامعه 
سود نگیرد؟ درک اجتماعی از دین، و هوشمندی و حساسیت نسبت به جامعه 
در زمان ظهور فوق العاده باالست؛ مردم می فهمند که اگر از جامعۀ خودشان 

کالهبرداران واردات خــودرو و انداختن پراید 200 میلیونی در دریــا«، 27 اردیبهشت 1401،  گری از  1. خبر فــوری، »افشا

khabaronline.ir/news/1632031 :دسترسی در
َبْيِت«)من الیحضره الفقیه، 

ْ
ال

َ
ْهل

َ
َناأ َقاَمَقاِئُ َو ّقُ َ الْ َکِإَذاَظَهَر َذا

َ
َقال ًباَماُهَو ْؤِمِنِر اْلُ

َ
ْؤِمِنَعل ْبَحاْلُ ِر ّنَ

َ
ِوَیأ ِذیُر

َّ
ال َبُر َ ُتَفالْ

ْ
2. »ُقل

ج3، ص313(.
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پشتیبانی نکنند، در نهایت دودش در چشم خودشان خواهد رفت. درک هویت 
اجتماعی از دین، در جامعۀ مهدوی باالست که در این باره در جلسات بعد سخن 

خواهیم گفت. 

نظر استاد به جای امتحان

باید در محیط خانه و مدرسه، شیوۀ تربیت و تعلیم تغییر یابد. سیستم تعلیم و 
تربیت فرزندان را از نظارت بیرونی، ضوابط و قوانین اضافی، به سمت تقویت روابط 
انسانی سوق دهیم و برای اینکار باید از فضای امتحان، به سمت استادمحوری 
حرکت کنیم. مالک ارزش گذاری علمی و رشد علمی دانش آموزان را نظر استاد قرار 

داهیم؛ نه امتحان. 

امتحان نمی تواند تمام توانمندی علمی دانش آموز را نشان دهد و این معلم 
است که در طول سال با دانش آموز زیسِت علمی می کند. اوست که می تواند در 
 رشد علمی داشته و 

ً
غ از هر امتحانی، بگوید که این دانش آموز آیا واقعا نهایت فار

؟ صالحیت ارتقای علمی دارد یا خیر

الــبــتــه مــمــکــن اســــت آســیــب هــایــی شــکــل بــگــیــرد و مــعــلــمــی بـــه خــاطــر حفظ 
ارزیابی  آسیب این روش انسان محوری در  اما در نهایت  کند؛  آبرویش،زدوبند 
علمی دانش آموزان بر آسیب امتحان محوری )ضوابط خشک اداری( غلبه پیدا 

می کند.

حذف تشویق و تنبیه فوری در خانه

در محیط خانه، خانۀ حسینی ها، بچه ها باید یاد بگیرند چگونه روابط انسانی را بر 
ضوابط ترجیح دهند تا بدون نظارت بیرونی و با انگیزه های درونیـ  نه تشویق و نه 

تنبیه فوریـ  رفتارهایشان را سامان دهند. 
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ین تقدم روابط انسانی بر ضوابط قانونی هیئت مدلی برای تمر

هیئت  امــروزه،  هستند.  حسینی  جامعۀ  شکل گیری  پایگاه  و  پایه ها  هیئت ها 
مدلی است برای تمرین اینکه چگونه روابط انسانی بر ضوابط ترجیح داده شود 
نام  به  کوچک  سازمانی  شکل گیری  بــرای  انگیزه بخش  عاملی  انسانی  روابــط  تا 

»هیئت« شود. امام صادق؟ع؟ می فرماید: 

َقْوا َو 
َ

وا َو َتال اَوُر َي َتــَز اِحِ َي ِف اهَّلِل ُمَتَواِصِلَي ُمَتَر ًة ُمَتَحاّبِ َر ُكوُنوا ِإْخَوًة َبَر ُقوا اهَّلَل َو 
َ
اّت

ْحُيوُه.1
َ
َنا َو أ ْمَر

َ
وا أ َكُر َتَذا

بپرهیزید خدا را و بــرادران نیك رفتارى باشید، در راه خدا به همدیگر دوستی 
کنید، به همدیگر پيوند باشید، به همدیگر مهربان باشید، همدیگر را دیدار 

کنید، باهم برخورد کنید و امر ما را به هم یادآورى کنید و آن را زنده دارید. 

انسانی به عنوان محور در هیئت )مجلس ذکر  روابــط  اینکه حضرت،  از  پیش 
اهل بیت( معرفی کند، مسئله تقوا را بیان می کند. تقوا مدلی است که بیشتر 
با انگیزه درونی انسان کار دارد تا نظارت های بیرونی حضرت می فرماید: »تقوای 
الهی را پیشه کنید« این جمله، با جمالت بعدی ربط دارد. جمله بعدی چیست؟ 
ــرادری؟ بــرادری باشید که خیرش به  می فرماید: »و باهم بــرادر باشید اما نه هر ب
همدیگر می رسد« بعضی باهم برادر هستند اما به همدیگر خیرشان نمی رسد، 
از همدیگر دستگیری مالی و اقتصادی نمی کنند. بعد فرمود: »برادرانی باشید که 
برای خدا به همدیگر محبت می کنید، ارتباط برقرار می کنید، به هم رحم می کنید 
و مهربان هستید، به دیدار و مالقات هم می روید«. اینها مقدمات مهمی هست 
که همه از جنس روابــط انسانی است. بعد حاال می فرماید: »هیئت بگیرید، امر 
ــد«. حاال امر اهل بیت  ــادآوری کنید و امر والیــت را زنــده نگه داری ما اهل بیت را ی

، بماند.  حکمرانی آنها هست یا هر معنای دیگر

گاهی ما این مقدمات را فراهم نکردیم، یا فراموش کردیم، بعد هیئت می گیریم. 
آدم ها می آیند هیئت، اما بدون اینکه آن روابط انسانی عمیق شکل بگیرد؛ البته 

1. کلینی، الکافی، ج2، ص175.
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در عین حال، با همین حداقل ها، باز هئیت یک نمونه برجسته و عالی از تقدم 
روابط انسانی بر ضوابط است. 

تقسیم کار و قبول مسئولیت در هیئت، امانت داری و بسیاری از گردش های 
مالی، در هر هیئتی براساس ضوابط خشک اداری نیست؛ همه کاِر دل است و 

روابط انسانی، حاکم بر محیط هیئت است. 

، روابط انسانی است یا براساس قوانین؟ روابط زن و شوهر

امروزه برای کنترل مرد در محیط خانه ، قوانین سختی را پای عقدنامه می نویسند 
که ممکن است مرد خانه به صورت طبیعی ظلمی در حق همسرش کند. برخی 
از خانواده ها تصورشان این است که مهریه سنگین، عامل بقای خانواده است. 
نتیجه این سیاست گذاری و این نگاه به خانواده چه می شود؟ آیا ظلم مرد به زن 
کمتر می شود؟ آیا آمار طالق کاهش پیدا می کند؟ آمار طالق عاطفی در خانواده ها 
به چه میزان است؟ چه عاملی در تحکیم خانواده و قوی شدن مناسبات زن و 

؟  شوهر اثرگذارتر است؛ قوانین بیرونی یا روابط انسانی بین زن و شوهر

، روابط انسانی را پررنگ می کند خدا در رابطه زن و شوهر

خداوند متعال بیشتر بر روابط انسانی زن و مرد تأکید می کند یا می خواهد با ضابطه و 
نظارت بیرونی روابط بین زن و شوهر را سامان دهد؟ خداوند متعال می فرماید: »من 

بین زن و شوهر، روابط انسانی قرار دادم، مودت و رحمت را قرار دادم؛

هقً 
َ

ْم َمَوّد
ُ
ك �فَ �يْ َ َعَل �ج َ ها َو �ج �يْ

َ
ل وا اإِ

�فُ
ُ
ْ�ك  ِل�قَ

ً
ا وا�ج رفْ

أَ
ْم ا

ُ
ِ�ك �فُ �فْ

أَ
ْم ِم�فْ ا

ُ
ك

َ
�قَ ل

َ
ل �فْ �فَ

أَ
ِه ا ا�قِ �ي

آ
>َو ِم�فْ ا

> َو َرْحَمهق

و یکی از آیات او این است که براى شما از خود شما همسرانی خلق کرد تا به 
سوى آنان میل کنید و آرامــش گیرید و بین شما مودت و رحمت قرار داد و در 

همین آیت هاست براى مردمی که تفکر کنند.1

1. روم، 21.
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ببیند خداوند چگونه در محیط خانواده، روابط انسانی را بر ضوابط ترجیح می دهد. 
خداوند متعال سیستم خانواده را بر محور روابط انسانی قرار می دهد؛ البته منکر 

ضوابط در محیط خانواده نمی شوم، ولی اصالت دادن به کدام است؟ 

ع برای ازدواج قرار داده است الزم است؛ اما کافی نیست اگر  قوانینی که در شر
ع است. خداوند  روابط انسانی را خدا سامان ندهد. اصل این است، قوانین، فر
روابط انسانی را در خانواده اینگونه چینش می کند؛ ولی چگونه می توان در محیط 

جامعه روابط انسانی را بر ضوابط اداری و قوانین و نظارت های بیرونی مقدم کرد؟ 

یشه آسیب های اجتماعی، در ترجیح قوانین و نظارت های بیرونی بر روابط  ر
انسانی است

ما می خواهیم با کم کــردن و اصالت نــدادن به روابــط اجتماعی به جامعه نظام 
بدهیم. بعضی می گویند ولش کن! بیمه است، کمکش می کند. ولش کن! بانک 

است، وام می گیرد. ولش کن! کمیته امداد است. 

از  بسیاری  و  اعتیاد  بزهکاری،  میزان  که  آسیب دیده  جوامع  در  انسانی  روابــط 
آسیب های اجتماعی باالست، جوامع ضعیف تر است؛ این حقیقت ماجراست. 
مهربانی  از  بــرآمــده  ــودش  خ اجتماعی  مسئولیت  همه  کــه  جامعه ای  در  وقتی 
مؤمنان است را به قانون و سازمان های رسمی واگــذار می کنند، در این جامعه 

آسیب های اجتماعی بیداد می کند.

چگونگی نابودی روابط انسانی در غرب

امروزه در غرب با نابودی روابط انسانی می خواهند جامعه را با قوانین مدیریت 
در  قیمتی؟  چه  به  زدنــد؟  آسیب  چقدر  توانستند؟  چقدر  توانستند،  آیــا  کنند؛ 
میلیون   ۵2 آمریکا  و  میلیون   ۵0 آلــمــان  میلیون،   200 حــداقــل  چین  کشورهای 
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دوربین مدار بسته دارند.1 با این همه نظارت بیرونی، آمار قتل و غارت در آمریکا 
چقدر هست؟ با این اوضاع آمار زندانی ها در آمریکا چقدر است؟ آمریکا رکورددار 

 2 میلیون و 300 هزار نفر زندانی(.2
ً
بیشترین تعداد زندانی در جهان است )تقریبا

شب عاشورا، اوج تقدم روابط انسانی بر ضوابط قانونی

می خواهد  می کند،  نابود  را  انسانی  روابــط  نــادرســت،  مدیریت  با  که  جامعه ای 
امــا در جامعۀ  کند.  را مدیریت  بیرونی جامعۀ خــودش  با قوانین و نظارت های 
امــام  بــر ضــوابــط و قوانین ترجیح دارد. شــب عــاشــورا،  روابـــط انسانی  حسینی، 

حسین؟ع؟ به آن جامعۀ کوچک پای در رکابش می فرماید:

 
ُ

يل
َّ
ــٌة، وهَذا الل م ِذّمَ

ُ
يك

َ
م َبيَعٌة، ول يل َعل

ُ
يَست يل ف أعناِقك

َ
ٍ ِمن َبيَعيت، ل

ّ
أنُت ف ِحل

وا يب  و َظِفر
َ
بوَنين، ول

ُ
ا َيطل

َ
قوا ف َسواِدِه، َفِإّنَ الَقوَم إّن ، وَتَفّرَ

ً
ال ذوُه َجَ ِ

َّ
م، َفات

ُ
َقد َغِشَيك

ي .3 ِب َغير
َ
َذَهلوا َعن َطل

َ
ل

شما از بیعت من آزادید و چیزى به گردنتان نیست و تعّهدى به من ندارید. این، 
گیرید و در  گرفته است. آن را َمرکب خود  که تاریکِی آن، شما را فرا  شب است 
گر به من دست یابند، از  کنده شوید که این جماعت، مرا می جویند و ا شهرها پرا

تعقیب دیگران، دست می کشند.

بیعتم را برداشتم یعنی قانونی نیست که شما بمانید، آن جامعۀ کوچک حسینی 
با چه قاعده و قانونی ماندند؟ آنها به خاطر روابط انسانی ماندند. دلشان نیامد 
بروند، دلی با ابی عبداهلل بستند. اوج طالیی تقدم قانون بر رابطه انسانی در شب 
عاشوراست. هر کدام از اصحاب یک طوری جواب داد که همه حاکی از فدا شدن 
بــرای امــام، زهیر گفت: »اى فرزند پیامبر خــدا! دوســت داشتم که کشته شوم و 

ــرداد 1400، دسترسی در: مـــدار بسته، 18 خـ تــعــداد دوربــیــن هــای  از نظر  برتر  کشور و شهر  خــبــرگــزاری موصیفا، 10   .1 

»https://mosifa.ir«
2. خبرگزاری تسنیم، 2.3 میلیون آمریکایی در زنــدان!/ آمریکا رکــورددار بیشترین تعداد زندانی در جهان، 11 آذر 1399، 

»https://tn.ai/2400534« :دستری در
3. األمالي للصدوق، ص220 ، ح 239.
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دوباره، زنده شوم و سپس کشته شوم و دوباره، زنده شوم و آن گاه، کشته شوم 
 َّ

ُ
، زنده شوم و تا صدبار به خاطر تو و همراهیانت کشته شوم؛ َوِددُتأّنُقِتلُت،ث و باز
ٍة«.1 این جلوه های 

َ
ذيَنَمَعَكِمَئَةَقتل

َّ
ِفال ُنِشرُتفيَكو ّ

ُ
ُقِتلُت،ث َّ

ُ
ُنِشرُت،ث ُقِتلُت،ّثَ َّ

ُ
ُنِشرُت،ث

روابط انسانی است که است که در اوج در کربال شکل گرفت. همه بدون قانون، 
براساس روابط انسانی حاضر شدند جان بدهند.

زمان پیغمبر مبنای مناسبات اجتماعی، روابط انسانی بود نه فقط ضوابط 
قانونی

جامعه تا به این حد از شب عاشورایی نرسد، نمی تواند مقدمه ساز ظهور شود؛ چون 
ج است، در جامعۀ حسینی مقدمه ساز  مقدمه سازی برای ظهور، چیزی از جنس فر
، روابط انسانی در حد اعال شکل می گیرد. در خانه چطور، خدا فرمود بین شما  ظهور
ح کرد. در جامعه هم رابطه انسانی با محور  رحمت قرار دادم. یک رابطه انسانی را مطر
ُهم<؛ »به همدیگر رحم می کنند«2 حضرت فرمود:  �فَ �ي َ این آیه هست که فرمود: >ُرَحماُء �ج

»زمان پیغمبر روابط اجتماعی براساس همین آیه بود«.3

اگر روابــط انسانی ضعیف باشد و بخواهیم جامعه را با ضوابط قانونی مدیریت 
کنیم، در این صورت مافیا یا زد و بندهای سیاسی و اقتصادی شکل می گیرد. 

امام صادق؟ع؟ یکی از خدمتکارانش به نام ُمصاِدف را صدا زد و به او هزار دینار 
داد و فرمود: »آمــاده مسافرت به مصر شو؛ که نان خوران من بسیار شده اند«. 
مصادف متاعی خرید و همراه بازرگانان دیگر راهی مصر شد. چون به مصر نزدیك 

1. همان.

2. فتح، 29.

َتَعاُطُفَبْعِضِهْم اَجِة،َو َ ْهِلالْ
َ
َؤاَساُةِل اْلُ َعاُطِف،َو الّتَ

َ
َعاُوُنَعل الّتَ َواُصِل،َو اُدِفالّتَ ْسِلِمنَياِلْجِتَ اْلُ

َ
َعل ّقُ 3. امام صادق؟ع؟: »َيِ

ْمرِِهْم،َعلَما
َ
اَغاَبَعْنُكْمِمْنأ نَيِلَ نَي،ُمْغَتّمِ ُهْم< )فتح، 29( ُمَتَراِحِ �فَ �يْ َ : >ُرَحماُء �ج

َّ
َجل َو َمَرُكُماهَّلُلَعّزَ

َ
َعلَبْعٍضَحّتَتُكوُنواَكَماأ

ُم؛ مسلمانان باید که در پيوند با یکدیگر تالش کنند و در مهرورزى به  َ
ل ْيِهالّسَ

َ
َعلَعْهِدَرُسوِلاهَّلِلَعل ْنَصارِ

َ
اْل ْيِهَمْعَشُر

َ
َمضىَعل

یکدیگر، همکارى نمایند و به نیازمندان کمك کنند و با یکدیگر با عطوفت باشند، تا همان گونه که خداوند عز و جل به شما 
دستور داده است، نسبت به  هم مهربان و رحیم باشید، و براى آنچه از امور آنان که از شما فوت شده است ]و نتوانسته  اید 
گرفتارى آنان را برطرف سازید و به وظیفه خود در قبالشان عمل کنید[، اندوهگین شوید، درست همان طور که گروه انصار 

در زمان پيامبر خدا بودند«. )کافی، ج2، ص174(
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ــه رو شدند و در مــورد کاالیی که  شدند، با کاروانی که از مصر بیرون می آمد، روب
به همراه داشتند پرسیدند که در این شهر چه وضعی دارد؟ آن کاال از کاالهای 
اساسی بود که مردم به آن نیاز داشتند. آنان گفتند این کاال در مصر نایاب شده 
، اهل قافله هم پیمان شدند که به ازاى هر  است و بازار خوبی دارد؛ به همین خاطر

، یک دینار سود کنند. دینار

بــه مدینه  و  کــردنــد  را جمع  را فروختند و پول هایشان  امـــوال خــودشــان  وقتی 
باز آمدند، مصادف با دو کیسه پول که در هر کــدام هــزار دینار بــود، پیش امام 
صــادق؟ع؟ آمد و گفت: »فدایت شوم! این کیسه اصل سرمایه است و دیگرى 
سود آن اســت« حضرت فرمود: »ایــن ســود، خیلی زیــاد اســت؛ مگر با آن کاال چه 
ح دارد و هم سوگندی شان را گفت. امــام فرمود:  کــردى؟« مصادف جریان را شر
»سبحان اهلل! برضّد گروهی مسلمانان با یکدگیر هم پیمان می شوید که به ازای 
هر دیناری، یك دینار سود کنید!؟« سپس یکی از کیسه ها را برداشت و فرمود: 
»ایـــن اصـــِل سرمایه مــن اســت و بــه ایــن ســود نــیــازى نیست«. آن گـــاه، فــرمــود: 
ِباَلــلل؛ با شمشیر به نبرد برخاستن ]در راه خدا[، از 

َ
يوِفأهــَوُنِمنَطل ُةالّسُ

َ
»ُماَدل

جست وجوى مال حالل ساده تر است«.1 

حضرت از خیر سودی که سر جامعه دینی را بریده است، گذشتند. ببینید حضرت 
چقدر دغدغه مند هستند و هوای جامعه دینی را دارند. ما که مدعی شیعه بودن 
امام صادق؟ع؟ را داریم، خداوکیلی بازاری های ما که اول صف نماز جماعت هم 
؟ در جامعه ای که روابط انسانی مرده است،  می ایستند، از اینکارها می کنند یا خیر
از ایــن دســت اتفاقات شــوم زیــاد می افتد. پیوندهای نامبارک بــرای بریدن سر 

جامعه شکل می گیرد، چرا؟ چون 

ــت ــت ویـــــران اس ــای بــس ــ خــواجــه در بند نقش ایـــوان اســت2خـــانـــه از پ

1. الکافی، ج5، ص162.
2. گلستان، سعدی، باب ششم در ضعف و پيری، حکایت شماره1.
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وقتی که چیدمان و ساختار جامعه از ُبن خراب است و به درستی انجام نشده، در 
خانواده، در مدرسه، سیستم انسانی را بر ضوابط و قوانین ترجیح ندادی و ضوابط 
قانونی را به نفع روابط انسانی تغییر ندادی، آسیب های آن در جامعه و سیلی این 
سیاست گذاری غلط را در جامعه خواهی خــورد. حاال دنبال مقصر بگردیم؛ حاال 

دنبال اختالس گران بگردیم؛ مشکل حل نمی شود.

دست در جیب همدیگر کردن، عالمتی برای سنجش روابط انسانی در 
جامعه

، باید جامعۀ خودمان را به اوج برسانیم. جامعۀ  ما برای مقدمه سازی برای ظهور
روابط  اصالت یافتن  آن  برجستۀ  ویژگی های  از  یکی   ، ظهور مقدمه ساز  حسینی 

انسانی است بر ضوابط قانونی. در روایتی آمده است:

کوفه  ــرا قیام نمی کنید؟ شما در  گفت: »چ ــام بــاقــر؟ع؟ آمــد و  شخصی نــزد ام
یاران زیادی دارید که آماده اند پای رکاب شما قیام کنند«. حضرت فرمود: »آیا 
شما بــدون اجــازۀ هم دست در جیب همدیگر می کنید و از پول هم استفاده 
می کنید«؟ ]یعنی در زمینۀ مالی با هم »ندار« نیستید و مرز مالکیت فردی بین 
شما برداشته نشده است؟[ گفت: »نه!« حضرت فرمود: »پس بدان که در فدا 
که  کرد  کــردن جان خود بخیل تر خواهید بــود. مهدِی ما زمانی قیام خواهد 
که ظرفیت تعامل با همدیگر در این سطح را  یارانش این گونه هستند. شما 

ندارید، انتظار نداشته باشید که من قیام کنم«.1

بعد می فرماید: »وقتی امام زمان؟ع؟ ظهور کند، آن موقع تازه رفاقت آغاز می شود! 
یک مؤمن به راحتی از جیب برادر دینی اش پول برمی دارد و هیچ کسی هم منعش 

َنُعُه«.2  َيْ
َ

ُخُذَحاَجَتُهَفل
ْ
ِخيِهَفَيأ

َ
ِإَلِكيِسأ

ُ
ُجل َتالّرَ

َ
أ ُةَو

َ
اَمل َز َجاَءِتاْلُ َقاِئُ

ْ
نمی کند؛ ِإَذاَقاَمال

ُخُذ
ْ
ِخيِهَفَيأ

َ
ِكيِسأ َحُدُكْمِإَل

َ
ىُءأ :َیِ

َ
َبُعوَکَقال اّتَ َطاُعوَکَو

َ
ْمَل َمْرَتُ

َ
أ ْو

َ
ٌةَفل َكِثيَر َماَعٌة َ ُكوَفِةلَ

ْ
ْصَحاَبَناِبال

َ
أ ع:ِإّنَ  ِبَجْعَفرٍ

َ
ِل

َ
1. »ِقيل


َ

ُخُذَحاَجَتُهَفل
ْ
ِخيِهَفَيأ

َ
ِإَلِكيِسأ

ُ
ُجل َتالّرَ

َ
أ ُةَو

َ
اَمل َز َجاَءِتاْلُ َقاِئُ

ْ
:…ِإَذاَقاَمال

َ
َقال َّ

ُ
.ث

ُ
ل ْبَ

َ
ْمأ :ُهْمِبِدَماِئِ

َ
:َل.َفَقال

َ
ِمْنُهَحاَجَتُه؟َفَقال

؟قالوا:ل.قال: نانيرِ
َ

صاِحِبِهَفَيأُخَذَحاَجَتُهِمَنالّد أَحَدُكْمَيَدُهیفُكِمّ
ُ

لْصحاِبِه:أُيدِخل
ً
َيوما

َ
ع،َقال  الباِقر ِدْبِنَعِلِّ ّمَ َنُعُه؛”َعْنُمَ َيْ

ِبإخواٍن« )االختصاص، شیخ مفید، ج1، ص24(.
ً
سُتإذا

َ
َفل

2. همان.
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، باید این حد از روابط انسانی شکل بگیرد  در جامعۀ حسینی مقدمه ساز ظهور
، وتمرینش در اربعین است. در  تا حضرت تشریف فرما شوند. اوجش در ظهور

زندگی ما جایش کجاست؟

اوج روابط انسانی در جامعۀ کوچک حسینی

اوج روابط انسانی را می توان در جامعه کوچک حسینی و در واقعه کربال دید؛ در آن 
جامعه دست در جیب هم کردن معنا ندارد؛ بلکه آنجا برای هم و برای امامشان 

جان می دهند. این جامعه ای نمونه است برای بشریت تا قیامت. 

در تاریخ نقل شده که بین حبیب و مسلم بن عوسجهـ  دو یار با وفای اباعبداهلل 
الحسین؟ع؟ ـ روابط عمیقی بود. وقتی مسلم بن عوسجه داشت جان می داد، 
حبیب آمد باالی سرش و گفت: »اگر می دانستم که بعد از تو در دنیا زنده می بودم، 
دوست داشتم که به من وصیت کنی به آنچه قصد داشتی تا در انجام آن اهتمام 
کنم؛ لکن می دانم که در همین ساعت من نیز کشته خواهم شد و به تو خواهم 
پیوست«. مسلم گفت: »تو را وصیت می کنم به این مردـ  اشاره کرد به سوی امام 
حسین؟ع؟ـ  و گفت: تا جان در بدن داری او را یاری کن و از نصرت او دست مکش 
تا وقتی که کشته شوی«. حبیب گفت: »به پروردگار کعبه جز این نکنم و چشم تو 

را به این وصیت روشن خواهم کرد«.1

1. مثیراألحزان، ج1، ص63.
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جامعۀ اجتماعی، جامعۀ تنها
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ین مانع ظهور اشکاالت جامعه، مهم تر

ح شده است؟ چون مهم ترین  چرا مسئلۀ جامعۀ حسینی مقدمه ساز ظهور مطر
، اشکاالت جامعه است. غیبت فرصتی برای اصالح اشکالت جامعه  مانع ظهور
ج فراهم  است و جامعۀ حسینی بزرگ ترین فرصتی است که برای مقدمه سازی فر

شده است. 

حرکت اباعبداهلل الحسین؟ع؟ برای اصالح امت، حرکتی بود برای تاریخ بشریت نه 
تا زمان ظهور و نه فقط یک مقطع زمانی خاص. امام زمان؟جع؟ مصلح کل جهان 
است. او می آید برای اصالح جهان، اما این آمدن نیاز به آمادگی جامعه برای اصالح 
دارد. هرچقدر این موانع در زمان غیبت، سریع تر اصالح، و زمینه اصالح جامعه 

خ خواهد داد. ج سریع تر ر فراهم شود، تعجیل در فر

اشکالی در جامعۀ کوفه بود که امام حسین؟ع؟ را به گودی قتلگاه فرستاد و نباید 
از کنار این اشکال به سادگی عبور کنیم؛ بلکه بایداین اشکال را پیدا کرده و آن را از 

جامعۀ خودمان رفع کنیم.

امتحانات اجتماعی، محل آشکار شدن اشکاالت پنهان جامعه

همان طور که ممکن است فردی عیوب و اشکاالت پنهانی داشته باشد که بر اثر 



امتحانات الهی برمال شود، جامعه نیز ممکن هست عیوب و اشکاالت پنهانی 
داشته باشد که بر اثر امتحانات اجتماعی برمال شود. بر این اساس کربال برای 
برمال شدن عیوب پنهان جامعۀ دینی به نام کوفه یک امتحان بود و این عیوب و 

، برطرف شود.  اشکاالت باید در جامعۀ حسینی مقدمه ساز ظهور

امام جامعه نمی تواند به تنهایی اشکاالت جامعه را برطرف کند

هدف امام حسین؟ع؟ از قیام، اصالح جامعه بود.1 امام حسین؟ع؟ قیام کردند تا 
اشکاالت جامعه را برطرف کند. این اشکاالت را امام به تنهایی نمی تواند برطرف 
کند؛ بلکه تا خود مردم آستین باال نزنند، کاری از دست امام برنمی آید. این تعامل 
بین امــام و جامعه است که جامعه را تزکیه می کند، اصــالح می کند و اشکاالت 

جامعه را برطرف می کند. 

همان طور که جامعه بدون امام نمی تواند کاری از پیش برد، امام هم بدون جامعه 
نمی تواند کاری از پیش ببرد. در تعامل این دو باهم است که حق و حقیقت اقامه 
می شود، همۀ اهداف بشر تأمین شده و خلق راضی می شود و هم خالق. اما اگر 
در ساختار جامعه اشکاالتی وجــود داشته باشد، امــاِم تنها یا در گــودی قتلگاه 

است یا سرش باالی نیزه ها. 

کمک خدا به دست مؤمنین اتفاق می افتد

حماسۀ باعظمت اباعبداهلل الحسین؟ع؟، به تنهایی شکل نگرفت؛ بلکه جمعی 
آمدند پای کار امام و عاشورا یک حرکت جمعی با همراهی امام شد؛ و یک حرکت 
فردی و تنهایِی امام نبود. امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند: »هرچقدر امام جامعه قوی و 
قدرتمند عمل کند، بدون نقش آفرینی مردم و جامعه، کاری از دستش بر نمی آید«.2 

ي« )مناقب آل ابی طالب، ج4، ص89(. ِةَجّدِ ّمَ
ُ
َحِفأ

َ
ل ُبالّصَ

ُ
ْطل

َ
اَخَرْجُتأ َ

َ
1. »ِإّن

ِه؛  -ِمْنَحّقِ
َّ

َجل َو ُهاهَّلُل-َعّزَ
َ
ل ْنُيَعاَنَعلَماَحَّ

َ
ْسَتْغٍنَعْنأ ُتُهِبُ

َ
َفِضيل ّقِ َ َجُسَمْتِفالْ ُتُه،َو

َ
َمْنزِل ّقِ َ ِإْنَعُظَمْتِفالْ َو ٌؤ 2. »لْيَساْمُر

گرچه از نظر حق  هیچ کسی بی نیاز نیست از اینکه یاری شود در انجام آنچه خدا از حق خودش بر گردن او انداخته است؛ ا
و حقیقت جایگاهش عظیم و فضیلتش در حق بزرگ باشد«. )الکافی، ج8، ص354(
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از نظر عموم امام بدون نقش آفرینی حداکثری جامعه و مردم به تنهایی یا حداقل 
، اشتباه  با یک عده خاص می تواند جامعه را آباد و آزاد کند. در حالی که این تفکر
است. خداوند به پیغمبرش فرموده است من شما را کمک می کنم، اما کمک 
خدا، سبب دارد؟ کمک خدا، به دست مؤمنین اتفاق می افتد. خداوند متعال 
<1؛   »خدا تو را به نصرت خودش و به  �ف �ي ِم�ف ُموأْ

ْ
ال ْصِرِه َو �جِ �فَ َدَك �جِ �يَّ

أَ
�ي ا دف

َّ
می فرماید: >ُهَو ال

دست مؤمنین نصرت می دهد«. شاید منظور خدا از اینکه فرمود من شما را یاری 
امــام، توسط  می دهم، به واسطه مؤمنین اســت. اینجاست که مسئلۀ نصرت 

جامعه، مسئله ای جدی است. 

ایــن مقدمه کوتاه را عــرض کــردم تا به یکی دیگر از ویژگی های جامعۀ حسینی 
ج حضرت  برسیم. عنصر دیگری که در جامعه حسینی، برای مقدمه سازی در فر
حجت؟جع؟، بسیار نقش آفرین است، عنصر اجتماعی بودن جامعه حسینی 

است. 

مگر می شود حسینی بود و اجتماعی نبود؟ 

ذات جامعۀ حسینی، اجتماعی است تا فردی؛ از حداقل ها بگیر تا حداکثرها، از 
گریه شخص بر ابی عبداهلل؟ع؟ تا باهم گریه کــردن؛ چقدر راهبردی اســت. امام 

صادق؟ع؟ به فضیل فرمود: 

ْحُيوا 
َ
ا، َفأ َ ِحّبُ

ُ
َجاِلَس أ َ َك الْ

ْ
: ِإّنَ ِتل

َ
ُت ِفَداَك. َقال

ْ
: َنَعْم، ُجِعل

َ
ُثوَن؟ َقال ّدِ َ ُ

ِلُسوَن َو ت ْ َ
ت

َنا. ْمَر
َ
ْحَيا أ

َ
ِحَم اهَّلُل َمْن أ ، َفَر

ُ
َنا َيا ُفَضْيل ْمَر

َ
أ

دور هم می نشینید و دربارۀ ما حرف می زنید؟ گفتم: بله، فدای شما. حضرت 
فرمود: این جلسات را دوست دارم، امر ما اهل بیت را احیاء کنید، خدا رحمت 

کند کسی که امر ما را احیا کند.2 

1. انفال: 62.
2. عبداهلل بن جعفر حمیری، قرب االسناد، ص36.
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در روایت دیگری حضرت؟ع؟ فرمود: 

ا  َكَر  اْجَتَمَع َمَع آَخَر َفَتَذا
ً
: َرِحَم اهَّلُل َعْبدا

ُ
ُقول

َ
ّنِ أ

َ
َم، َو أ

َ
ال ْبِلْغ َمَواِلّيَ َعيّنِ الّسَ

َ
َيا َداُوُد، أ

َباَهى   
َّ

ِإل ْكِرَنا  ِذ  
َ

َعىل اْثَناِن  اْجَتَمَع  َما  َو  َما،  ُ لَ َيْسَتْغِفُر  ٌك 
َ
َمل َما  َثاِلَثُ ــِإّنَ  َف َنــا،  ْمــَر

َ
أ

َو  ْم 
ُ

اْجِتَماِعك ِف  َفــِإّنَ   ، ْكِر ِبالّذِ وا 
ُ
َفاْشَتِغل اْجَتَمْعُتْ  َفــِإَذا  َة، 

َ
ِئك

َ
ال َ الْ َما  ِبِ )َتَعاَل(  اهَّلُل 

ْكِرَنا. ْمِرَنا َو َدَعا ِإَل ِذ
َ
َكَر ِبأ اِس ِمْن َبْعِدَنا َمْن َذا ْم ِإْحَياُؤَنا، َو َخْيُر الّنَ

ُ
ِتك َكَر ُمَذا

اى داود! سام مرا به دوستانم برسان و از قول من به آنان بگو: خدا رحمت کند 
که سومیِن آن  آن بنده اى را که با دیگرى گرد آید و از کار ما سخن بگویند؛ زیرا
دو، فرشته اى است که برایشان آمرزش می طلبد! هرگز دو نفر باهم گرد نیامدند 
و از ما یاد نکردند، مگر آنکه خداوند متعال به آن دو، بر فرشتگان، مباهات کرد. 
پس هرگاه با هم جمع شدید، به یادکردن ]از ما[ بپردازید؛ زیرا در گردهمایی و 
گفت وگوى شما، زنده شدن ماست. بهتریِن مردمان پس از ما، کسی است که 

درباره کار ما گفت وگو کند و به یاد کردن از ما فرابخواند«.1 

ببینید این اجتماع برای گریه خودش مهم است؛ جدای از گریه کردن برای امام 
می شوید،  جمع  فرمود  بعد  کنید؟  گریه  هم  با  فرمود  حضرت  چــرا  حسین؟ع؟، 
اجتماع شما، ما را زنده می کند. این اثر بزرگ اجتماعات حسینی را ببینید. مگر 
جامعه ای  که  می شود  مگر  نباشد؟  اجتماعی  و  باشد  حسینی  آدم  که  می شود 

حسینی باشد، ولی به اجتماع خودش کاری نداشته باشد؟

نصرت امام هم نیاز به اجتماع دارد

شــخــصــی، در زمـــان امــیــرالــمــؤمــنــیــن؟ع؟ ، کــه حــضــرت از مـــردم کــمــک و نصرت 
امیرالمؤمنین رفــت و  نــزد  را گرفت و  ــودش  بــــرادرزاده خ می خواستند، دســت 
گفت: »آقا! من و برادرزاده ام هستیم؛ هرچه شما بفرمایید، در خدمت هستیم«. 
حضرت برایشان دعا کرد و فرمود: »شما دو نفر کمکتان به چه دردی می خورد؟«2 

1. امالی طوسی، ص224. )در کتابنامه نبود(
يد«. )ابراهیم بن محمد بن سعید بن هالل ثقفی، الغارات، ج2، ص330( اُنرِ

َغاِنِمَّ
ُ
ْيَنَتْبل

َ
2. »أ
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یعنی برای نصرت امام دو نفر کافی نیست. در ادامه حضرت به یکی از اصحابش 
فرمودند که مردم را به جهاد دعوت کند که در نهایت 300 نفر جمع شدند. حضرت 

فرمود: »اگر هزار نفر بودند، می توانستم کاری کنم«.1 

زمانی که آمادۀ نصرت امامت شدید، حضرت می فرماید: »نصرت تو که به تنهایی 
کافی نیست، برو برای نصرت امامت، اجتماع و جمعی را همراه کن«. اآلن چند نفر 
از جامعۀ خودمان را آمادۀ نصرت امام زمان؟جع؟ کرده ایم؟ خودمان که آماده ایم 

سر جای خودش، دیگران را چقدر آمادۀ نصرت امام کرده ایم؟!

در نظر ما شخصی که در پیله فردیت و معنویت فردی خود فرو رفته و با اشخاص 
دیگر و جامعه در تعامل نباشد ، می تواند سّر و ســّری با حضرت داشته باشد؛ 
یت 

ّ
درحالی که مأموریت امــام زمــان؟جع؟، اصــالح جامعه اســت. کسی که با کل

او تعامل  با  ، چگونه می شود که حضرت  با جامعه در تعامل نیست  جامعه و 
داشته باشد؟ 

 ایام مناسبتی، این جمعیت در 
ً
الحمدهلل، انسان وقتی جمکران می رود، خصوصا

جمکران موج می زند، امیدوار می شود که جامعه چقدر امام زمانی است. اما آیا 
این تعداد در این حد و اندازه ای هستند که امامشان را نصرت کنند؟ آیا در این 

حد اندازه هستند که برای نصرت امام، اجتماع کنند. 

خانواده، آغاز شکل گیری شخصیت اجتماعی

خانواده را باید دریابیم. تربیت اجتماعی، رنج پذیری در اجتماع و سیر و سلوک 
عرفانی در اجتماع، همه این مسائل باید در خانواده تمرین شود. گاهی پدرها و 
مادرها به اینکه فرزندان در خانه بنشینند و سرگرم گوشی باشند، راضی می شوند 
، تا اینکه در بیرون منزل با بچه های دیگر آشنا شده و بازی کنند؛ این خطاست. 
بگذارید کودکان با هم سن و سال های خودشان بازی کنند، دوست و رفیق پیدا 

ي«. )همان(
ْ
َكاَنِليِفهِيْمَرأ

ً
فا

ْ
ل
َ
َكاُنواأ ْو

َ
1. »ل
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کنند، بعد به بچه ها بگویید، عزیزم! دوستانت را به من معرفی کن. فالنی چه 
کرد؟ فالن دوست چه کرد؟ کدام دوستت خوب بود؟ به نظرت کدام دوست و 

همبازیت بد بود؟ گاهی تأیید کن، گاهی رد کن وگاهی مالک های او را عوض کن. 

فضای مجازی، انسان ها را در محیط خانه تنها کرده است و به تربیت اجتماعی 
بچه ها آسیب زده است و باعث شده است با جمع بسیار محدودی از دوستان و 

آشنایان ارتباطات محدود زمانی برقرار کنند.

توانمندی در دوست یابی، یکی از پایه های اصلی تربیت اجتماعی

حضرت علی می فرمایند: 

َع َمن َظِفَر ِبِه ِمهُنم.1  كِتساِب اإِلخواِن، وأعَجُز ِمنُه َمن َضّيَ أعَجُز الّناِس َمن َعَجَز َعِن ا

که از به دست آوردن بــرادران، ناتوان باشد و  کسی است  ناتوان ترین مــردم، 
ناتوان تر از او، کسی است که برادرى را که به دست آورده است، از دست بدهد. 

یعنی این آدم از نظر تربیت اجتماعی، نقص دارد. بنده کتابی را که به پدر و مادرها 
تربیت اجتماعی فرزندانش را آموزش دهد، ندیده ام. مهارت های تربیت اجتماعی 

فرزند، و توانمندی در دوستیابی، یکی از پایه های اصلی تربیت اجتماعی است. 

«؛ »پسرکم! با صد  ً
،صاِحبِمَئًةَولُتعاِدواِحدا لقمان حکیم به فرزندش گفت: »ياُبِنَّ

نفر دوست شو و با یك نفر هم دشمنی مکن«.2 اآلن ما کم داشتن دوست و رفیق 
را برای خودمان یا دیگران زشت نمی دانیم یا نقصی در تربیت فرزندان. به خودمان 
ایــراد نمی گیریم که چرا پسر من یا دختر من بلد نیست با هم سن و سال های 

خودش ارتباط برقرار کند؟ 

بعضی از بچه ها هنری دارنــد بــرای دشمن درســت کــردن بــرای خــودشــان، حال 
چگونه در روابط اجتماعی دشمن تراشی نکنیم؟ البته این دشمن تراشی نکردن 

1. نهج البالغه، حکمت 12.

2. معانی االخبار، ج1، ص253. 
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در محیط اجتماعی خودمان است، نه ابعاد بزرگ تری که باید دشمن را بشناسیم 
و دشمنی دشمن را باور کنیم. 

یت اختالفات موفق نیستند ؟ چرا زوجین در مدیر

وقتی روی تربیت اجتماعی فرزندانمان کار نمی کنیم، بعدها وقتی بزرگ تر شدند، 
دختر کوچک و پسر کوچکی که در تربیت اجتماعی رشد نکرده اند و مدیریت 
اختالفات در روابــط اجتماعی را آمــوزش و تمرین نکرده اند، به نظر شما ممکن 

است در محیط خانواده در ارتباط با همسرش موفق باشد؟

خداوند سرمایه اولیه ای یه نام »محبت« به زوجین داده است که مهم تر از خانه 
و مهم تر از هر ثروتی است سپس این محبت در عرض یکی دو سال تبدیل به 
نفرت می شود. چطور ممکن است که این سرمایه اولیه تبدیل به دشمنی می 

شود، چرا؟ چون تربیت اجتماعی در محیط خانه و مدرسه اتفاق نیفتاده است.

دین، انسان را اجتماعی تربیت می کند

دین انسان را وسط اجتماع می برد ، عالمه طباطبایی؟هر؟، این مفسر بزرگ قرآن 
کریم، چقدر خوب این حقیقت را فهمیده بــود؛ ایشان می فرمود: »اســالم تنها 
دینی است که بنیان خود را بر اجتماع نهاده و این معنا را به صراحت اعالم کرده 
 
ً
و در هیچ شأنی از شؤون بشرى مسئله اجتماع را مهمل نگذاشته است«.1 واقعا

خدا به یک نفر چه فهم عمیقی از دین را می دهد، که وقتی همۀ دین را از باال نگاه 
می کند، اجتماعی بودن دین را می بیند. این لطف خداوند به عالمه طباطبایی؟هر؟ 

بود که این قدر درست و دقیق دین را می فهمید. 

چندین فضیلت برای اجتماعات دینی، از جمله نماز جماعت تا اجتماعات دیگر 
ــت. اینها همان تربیت اجتماعی اســت کــه در بستر دیــن شکل  ذکــر شــده اس

1. سیدمحمدباقر موسوی همدانی، ترجمه تفسیر المیزان، ج4، ص148.
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می گیرد. حاال تربیت اجتماعی جامعه را چه کسی باید برنامه ریزی کند؟ جامعه ای 
که تربیت اجتماعی صحیح پیدا کرده است، مثل آب خوردن مسئولیت اجتماعی 

می پذیرد و نسبت به اجتماع بی تفاوت می شود.

ْسِلٍم«؛ »کسی که  ْيَسِبُ
َ
ْسِلِمنَيَفل اْلُ ُمورِ

ُ
ِبأ ــَتُّ ْصَبَحَلَيْ

َ
پیامبر اکرم؟ص؟ می فرماید: »َمْنأ

صبح کند درحالی که به امور جامعه خودش، یعنی مسلمانان، کاری نداشته باشد 
و بی تفاوت باشد، مسلمان نیست«1 در تعریف ما از مسلمانی، چه چیزهایی را 
ح می کنیم؟ آیا مسلمان کسی است که نماز  به عنوان معرفی یک مسلمان مطر
می خواند، حج می رود و عبادت می کند؟ کالم پیغمبر مسلمانی را معرفی می کند و 
بین مسلمانی و غیرمسلمانی مرزِکشی می کند به این صورت که مسلمان کسی 
است که بیشترین اهتمام به جامعه را دارد، آیا چنین تصوری در برداشت دیگران از 
اسالم ما وجود دارد یا خیر؟ اگر ندارد پس دین را به خوبی توضیح نداده ایم. حداقل 

وجهه اجتماعی دین را کم رنگ و در بسیاری از اوقات بی رنگ نشان داده ایم. 

اگر ما مسلمانی را به رفتار اجتماعی معرفی می کردیم، آن وقت هر بچه مسلمان 
نمازخوانی هر صبح که از خــواب پا می شد، دغدغه جامعۀ اسالمی را داشــت و 
می گفت حاال ببینم محله ما چه مشکلی دارد؟ آیا می توانم آن مشکل را به تنهایی 
حل کنم؟ اگر تنهایی نمی توانم، آیا می توانم با چند نفر این مشکل را در محله حل 
کنم؟ و مشکالت مردم را سامان بدهم؟ باید هر صبح برای خودت لیست داشته 
باشی و در مسجد و در هیئت برای رفع مشکالت جامعه ، مسئولیت اجتماعی 
برای خودت تعریف کنی. اگر اینکار را نکردی، بگو مسلمان نیستم و اگر به جامعه 
کار نداشتم احساس می کنم نامسلمانی کردم و از گناه ترک مسئولیت اجتماعی 

در خانۀ خدا توبه می کنم. 

امروزه در جامعۀ ما، ترک مسئولیت اجتماعی، حتی بین مذهبی ها و انقالبی ها، 
گــنــاه محسوب نمی شـــود، عـــذاب وجـــدان نمی گیرند و حتی وجـــدان  درد هم 

1. الکافی، ج2، ص146.
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نمی گیرند که چرا امروز ، اهتمام به امور مسلمین نداشتم؟ اآلن شما کدام واجب 
را ترک کنید، وجدان درد می گیرد؟ آیا نماز صبح قضا شود، وجدان درد می گیرد؟ چه 
گناهی یقۀ شما را می گیرد؟ در فهرست آن گناهان، گناه ترک مسئولیت اجتماعی 

هست یا نیست؟

اگر کسی معنویت و نورانیت می خواهد، اهتمام به اجتماع پیدا  از طرف دیگر 
کند و ببینید خداوند متعال چند هزار سال نوری، به او نورانیت می دهد نسبت 
به کسی که فقط به فردیت و عبادت خودش می پردازد و کاری به جامعه ندارد. 
؟ع؟  عبادت های اجتماعی بسیار پر ثواب تر از عبادت های فردی است. امام باقر

می فرماید: 

َها َحّتَ 
َ
َها َو ِمْثل

َ
َقَبًة َو ِمْثل َقَبًة َو َر َقَبًة َو َر ْعِتَق َر

ُ
ْن أ

َ
َحّبُ ِإيَلَّ ِمْن أ

َ
ًة أ ُحّجَ َحّجَ

َ
ْن أ

َ َ
َو اهَّلِل ل

 
َ

ُسّد
َ
ْسِلِمَي أ ُ  َبْيٍت ِمَن الْ

َ
ْهل

َ
 أ

َ
ُعول

َ
ْن أ

َ َ
ْبِعَي َو ل َغ الّسَ

َ
َها َحّتَ َبل

َ
َها َو ِمْثل

َ
 َو ِمْثل

ً
َغ َعْشرا

َ
َبل

ًة َو  ُحّجَ َحّجَ
َ
ْن أ

َ
َحّبُ ِإيَلَّ ِمْن أ

َ
اِس أ  ُوُجوَهُهْم َعِن الّنَ

َ
ُكّف

َ
ْم َفأ َتُ ْكُسَو َعْوَر

َ
ْم َو أ َجْوَعَتُ

ْبِعي.1  َغ الّسَ
َ
َها َحّتَ َبل

َ
َها َو ِمْثل

َ
 َو ِمْثل

ً
َغ َعْشرا

َ
َها َحّتَ َبل

َ
َها َو ِمْثل

َ
ًة َو ِمْثل ًة َو َحّجَ َحّجَ

کنم و بازهم  کنم، دوست تر دارم از اینکه بنده اى آزاد  گر من حّجی  به خدا ا
بنده اى و بنده اى و مانند آن تا برسد به ده برابر آن و برابر آن تا برسد به هفتاد. 
ج بدهم، شکم آنها را سیر کنم و عورت آنها را  گر یك خاندان مسلمان را مخار و ا
بپوشانم و آبروى آنها را از مردم حفظ کنم  دوست تر است به من از اینکه حّجی 
انجام دهم و بازهم حّجی ]و حّجی[ و مانند آن و مانند آن تا برسد به ده حّج و 

مانند آن و مانند آن تا برسد به هفتاد حّج. 

را ببینیم  ــذاری  ــ را کنار بــگــذاریــم. ارزش گ بــه بهانه خــدمــات اجتماعی نباید حــج 
ــت. مـــا مــی خــواهــیــم ببینیم عـــبـــادت هـــای اجــتــمــاعــی، نــســبــت به  ــ چــگــونــه اس
جامعه ای  اگــر  می کند.  نــورانــی تــر  را  آدم  چقدر  اجتماعی  مسئولیت های  انــجــام 
حل  هم  او  دنیای  مشکالت  داد،  سامان  را  خــودش  اجتماعی  مسئولیت های 

1. همان، ج2، ص95.
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َركا�قٍ ِم�فَ  َ �ج ِهْم  �يْ
َ
ا َعل ْ��ف �قَ �فَ

َ
ل ْوا  �قَ

ا�قَّ َو  وا  َم�فُ
آ
ا رى   �قُ

ْ
ْهَل ال

أَ
ا �فَّ 

أَ
ا ْو 

َ
ل >َو  می شود. خداوند می فرماید: 

< 1؛ »اگر جامعه ای مؤمن و متقی شد، خدا برکات را از زمین و آسمان  ْر�ف
�أَ

ْ
ماِء َو ال الّ�َ

برای آنها باز می کند«.

تقوا گاهی فردی است و گاهی اجتماعی؛ تقوای اجتماعی یعنی هوای جامعه را 
داشته  اجتماعی  مسئولیت  پذیرش  کنیم،  اجتماع  از  مراقبت  باشیم.  داشته 

باشیم که در اثر این تقوای اجتماعی، آن برکات از آسمان و زمین نازل می شود. 

شخصی به امــام صــادق؟ع؟ گفت: »آقــا عبادت، در دوران غیبت، بهتر اســت یا 
؟« حضرت فرمود: »عبادت در دوران غربت با ارزش تــر اســت«؛ بعد  دوران ظهور
حضرت فرمود: چه فضیلتی هایی برای عبادت در دوران غربت امام فرمود، این 
آقا بعدش سوال کرد. نشان می دهد این آدم دنبال فردیت خودش است؛ نگاه 
اجتماعی و جهانی بلکه ندارد. گفت: »آقا پس اگر عبادت در دوران غربت شما با 

فضیلت تر است، پس چرا برای ظهور دعا کنیم؟« حضرت فرمود:

ِلَمَة َو 
َ

ك
ْ
َمَع اهَّلُل ال ِد َو َيْ

َ
ِبال

ْ
 ِف ال

َ
َعْدل

ْ
ّقَ َو ال َ َك َو َتَعاَل الْ ْن ُيْظِهَر اهَّلُل َتَباَر

َ
وَن أ ّبُ ِ

ُ
 َما ت

َ
أ

ِقِه 
ْ
ْرِضِه َو ُتَقاَم ُحُدوُدُه ِف َخل

َ
 ِف أ

َّ
 َيْعُصوَن اهَّلَل َعّزَ َو َجل

َ
َتِلَفٍة َو ل وٍب ُمْ

ُ
َف اهَّلُل َبْيَ ُقل ِ

ّ
ُيَؤل

ِق.2
ْ
ل َ َحٍد ِمَن الْ

َ
اَفَة أ ّقِ َمَ َ  َيْسَتْخِفَ ِبَشْي ٍء ِمَن الْ

َ
ْهِلِه َفَيْظَهَر َحّتَ ل

َ
ّقَ ِإَل أ َ  اهَّلُل الْ

َ
ّد َو َيُر

سبحان اهلل!! شما دوست ندارید که خداى- تبارك و تعالی- حق و عدالت را در 
کنده الفت دهد؟  باد ظاهر کند؟ و وحدت کلمه پدید آورد؟ و میان دل هاى پرا
و مردم خدا را در روى زمینش نافرمانی نکنند؟ و حدود خدا در میان خلقش 
اجرا شود و خدا حق را به اهلش برگرداند تا حق آشکار شود و از ترس هیچ یك از 

مردم حق پوشیده نگردد. 

حضرت گالیه دارد که تو چرا به عبادت فردی خودت می پردازی و نگاه اجتماعی 
نداری. 

1. اعراف، 96.
2. الکافی، ج1، ص334.
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ــاران امــام حسین؟ع؟ باهم به یــاری امــام پرداختند. شب عاشورا وقتی زینب  ی
کبری؟اهس؟ پرسید: »حسین جان! میزان اعتمادت به یارانت چقدر هست؟« امام 
حسین؟ع؟ فرمود: »به خدا سوگند، اینها را امتحان کرده ام و آنان را مردانی یافتم 
که سینه سپر کرده اند، به گونه ای که مرگ را به گوشه چشمانشان می نگرند و به 

مرگ در راه من، همچون شیرخواره به سینه مادرش انس دارند«.

ــاداری و  نافع هنگامی کــه احــســاس کــرد اهــل بیت امــام حسین؟ع؟ نــگــران وفــ
استقامت اصحاب هستند، نزد حبیب بن مظاهر رفته و با مشورت او تصمیم 
گرفتند با همراهی باقی اصحاب به امام؟ع؟ و اهل بیت ایشان اطمینان دهند که 

تا آخرین قطره خون از ایشان دفاع خواهند کرد.

حبیب بن مظاهر یــاران امــام؟ع؟ را ندا داد تا جمع شوند. سپس به بنی هاشم 
گفت: »به خیمه های خویش بازگردند«؛ بعد رو به اصحاب کرد و آنچه را از نافع 
شنیده بود، بازگو کرد. همگی گفتند: »به آن خدایی که بر ما منت نهاد که در این 
جایگاه قرار بگیریم، اگر منتظر فرمان حسین؟ع؟ نبودیم، اکنون با شتاب بر آنان 

حمله می کردیم تا جان خویش را پاک، و چشم را روشن سازیم«.1

حبیب به همراه اصحاب با شمشیرهای کشیده و یک صدا به نزدیک حرم اهل 
بیت؟ع؟ رفتند و گفتند: »ای حریم رسول خــدا؟ص؟! این شمشیرهای جوانان و 
جوانمردان شماست که به غالف نخواهد رفت تا اینکه گردن بدخواهان شما را 
بزند. این نیزه های پسران شماست، سوگند یاد کرده اند که آن را تنها در سینه 
کسانی فروبرند که از دعوتتان سر برتافته اند«.2 در اینجا بود که جمعی به یاری 
آمادگی کردند. بمیریم بــرای فــردای عاشورا که شمشیرها به  حسین؟ع؟ اعــالم 

سمت خیمه ها می آمد، برای یاری به دشمن حسین؟ع؟.

کبة، ج4، ص274-273. 1. محمدباقر بهبهانی، الدمعة السا

2. السید عبدالرزاق الموسوی المقرم، مقتل المقرم، ص219.
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زندگی منفعالنه، زندگی فعاالنه

ما دو نــوع زندگی داریـــم: یک نــوع زندگی که خیلی خفت بار و حداقلی اســت که 
»زندگی منفعالنه« هست و اکثر آدم ها این گونه زندگی می کنند؛ اما نوع دیگری 
از زندگی وجود دارد که پر از انــرژی و نشاط است و حوصلۀ ما در این نوع زندگی 
 ، موج مثبت دریافت کــرده و این موج مثبت را به دیگران نیز 

ً
سر نرفته و دائما

منتقل می کنیم، این نوِع دوِم زندگی، زندگی فعاالنه است؛ اگرچه تعداد آدم هایی 
که فعاالنه زندگی می کنند کم هستند، اما همین عده کم، همیشه بر روی آن عده 

زیاد تاثیرگذار هستند. تعدادشان کم، اما تاثیرشان بسیار است.

مستقل بودن یا نبودن، شاخص زندگی فعاالنه و زندگی منفعالنه

و  فعاالنه  زندگی  شاخص  چیست؟  منفعالنه  زندگی  و  فعاالنه  زندگی  شاخص 
منفعالنه، مستقل بودن یا مستقل نبودن است. انسان هایی که مستقل زندگی 
می کنند، زندگی فعاالنه ای دارند و دیگران برای او تصمیم نمی گیرند. خودشان 
تصمیم گرفته اند که زندگی خودشان را مدیریت کنند؛ اما زندگی منفعالنه، به 
گونه ای است که دیگران به جای ما تصمیم می گیرند. یک نوع وادادگی و انفعال 

در این نوع زندگی وجود دارد.



چگونگی ترویج زندگی منفعالنه توسط گوشی همراه

برای مثال گوشی هایی که در دست و من و شماست، یک مدل زندگی منفعالنه 
گاه به خورد انسان می دهد. البته آدمی می تواند از این گوشی  را به صورت ناخودآ
برای زندگی فعاالنه استفاده کند. اما این گوشی برای اینکه انسان ها زندگی ای 
منفعالنه داشته باشند، ساخته شده؛ هر وقت دلشان خواست، پیام بدهند، 
هر وقت دلشان خواست، ذهن و دل ما را با خود و بی خود مشغول کنند. همین 
اآلن هم ممکن هست ما سرمان داخل گوشی و مشغول این زندگی منفعالنه ای 

که به ما تحمیل می کنند، باشد.

باید خیلی ذهن ما و سنسورهای مغز ما فعال باشند تا وسط تمام فعالیت ها 
بتوانند تست کنند که وقتی این پیام را می بینم، خودم می بینم یا یک فرم زندگی 

منفعالنه را دارم تجربه می کنم؟

یال منفعالنه ننشین! پای فیلم و سر

انسان هایی که منفعل زندگی می کنند؛ یعنی مستقل نیستند و دائم پای این 
فیلم و آن شبکه هستند. انسان ها وقتی فیلم می بینند، منفعل هستند، دل و 
ذهنشان را مفت و مجانی در اختیار کارگردان می گذارند، اصاًل حواسشان نیست 
که این فیلم چه پیامی را در سبد دلشان گذاشت. این فیلم چه پیامی را داخل 
سبد ذهنشان گذاشت. وقتی پای فیلم نشستی، قدری با احتیاط، گارد خودت 
را ببند، بگو نکند می خواهد بدون اجازۀ من، روی دل و ذهن من اثر بگذارد؟ امام 
ُبَبْطَنُه ِفَمْعُقوِلِهَفُيَجّنِ ُر

َ
ُكوِلِهَكْيَفلَيَتَفّك

ْ
ِفَمأ ُر

َ
ْنَيَتَفّك حسن؟ع؟ می فرماید: »َعَجٌبِلَ

ي«؛ »شگفت است از کسی که در خوراکی اش می اندیشد،  ّكِ ُهَماُيَز ُعَصْدَر ُيَوّدِ َماُيْؤِذيِهَو

آزار  را  وى  آنچه  از  را  شکمش  و  نمی اندیشد!  عقالنی اش  ــذاى  غ در  چگونه  کــه 
می دهد، دور مــی دارد، ولی در سینه اش چیزى را جاى می دهد که او را به پستی 

می کشد!«.1

1. الدعوات، ص145.
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درس خواندن هم نباید منفعالنه باشد

همان طور که قبال گفتیم زندگی فعاالنه یک زندگی مستقل و یک زندگی شیک 
و باکالس است. من شما را به مستقل بودن دعوت می کنم ، به زندگی فعاالنه. 
شاید این حرف ها بعضی ها را یاغی و طاغی کند، درس خواندن هم نباید منفعالنه 
باشد. بگو چرا باید فیزیک بخوانم؟ چرا باید ریاضی بخوانم؟ اصاًل چرا باید درس 
اصاًل  می خوانی.  درس  بیشتر  و  بهتر  نخوانی،  درس  منفعالنه  وقتی  بخوانم؟ 
کتاب هایی را که می خوانی، شاید اصاًل درسی هم نباشد، ولی چون الزم می دانی، 
آن کتاب هــای غیر درســی را مــی خــوانــی. فــرمــود: »متقین ایــن گــونــه هستند که 
گوش های خودشان را وقف علم نافع و سودمند می کنند«1، اصاًل وقت ندارند 

علم غیرسودمند دریافت کنند.

کسی که به خاطر نمره و به خاطر حضور و غیاب درس می خواند، این شخص 
زندگی منفعالنه ای دارد. بعد می گوییم چرا خط تولید علم ما راه نمی افتد؟ 

ــت خــواجــه در بند نقش ایـــوان اســت2خـــانـــه از پـــای بـــســـت ویــــــران اس

لذت ها را تو انتخاب کن، نگذار لذت ها تو را انتخاب کنند

اگر می خواهید زندگی فعاالنه ای داشته باشید، باید اسیر نباشید، آزاد و مستقل 
باشید. نگذارید دیگران شما را مدیریت کنند، خودتان خودتان را مدیریت کنید. 
بعضی ها لذت ها را انتخاب می کنند، بعضی ها هم لذت ها آنها را انتخاب می کنند؛ 
مثاًل یکی از لذت ها، لذت خوردن است. امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرماید: »َكاَنِليِفيَما
ْنَياِفَعْيِنِه«3؛»من برادری در راه خدا داشتم 

ّ
الُد َكاَنُيْعِظُمُهِفَعْيِنِصَغُر َو ِ

ٌخِفاهَّلَلّ
َ
َمَضىأ

که خیلی در چشم من بــزرگ بــود، به خاطر اینکه دنیا در چشم او کوچک بود«. 
َطاِن

ْ
ِمْنُسل

ً
َكاَنَخارِجا بعد اولین شاخص این آدم بزرگ را این گونه بیان می کنند: »َو

ح نهج البالغه، خ193. 1. شر

2. سعدی، گلستان، باب ششم.

ح نهج البالغه، خ289 3. عبدالحمید بن هبة اهلل ابن ابی الحدید، شر
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ي َبْطِنه«؛ »او کسی بود که از سلطۀ شکم نجات پیدا کرده بود«.  بعد فرمود: »ََلَيْشَتِ

«؛ »او کسی بود که اشتهای  ً
َدْهــرِِهَصاِمتا ْكَثَر

َ
َكاَنأ  ِإَذاَوَجــَدَو َلُيْكِثُر ُدَو ى[َماَلَیِ ]َيَتَشّهَ

چیزی که نبود را نمی کرد و زیاده روی در آنچه که داشت نمی کرد و بیشتر عمرش را 
روزه بود«؛1 یعنی کنترل شکم دست خودش بود. چقدر آدم باید مستقل باشد، 
حتی از لذت های خــودش، خــودش لذت هایی را انتخاب می کند، حتی مقدار و 

میزانش را. 

جامعه ای که استعداد فوق العاده ای برای برده شدن و به بردگی کشیده 
شدن دارد...

رفقا، خودمان را از این زندگی منفعالنه نجات دهیم، در غیر این صورت بدبخت 
می شویم، برده خواهیم شد. جامعه ای که زندگی منفعالنه را بر زندگی فعاالنه 
ترجیح می دهد، استعداد فوق العاده ای برای برده شدن و به بردگی کشیده شدن 
دارد. زندگی منفعالنه، زندگی برده واری است. بره ها را دیده اید؛ یک بره که به یک 

طرف می پرد، بقیه بره ها هم به همان طرف می روند. 

 چشم انتظار 
ً
جامعه ای که منتظر باشد تا دیگران مشکالت او را حل کنند و دائما

رفع تحریم باشد، جامعه ای منفعل است. چرا رهبری می فرماید به جای اینکه 
منتظر رفع تحریم ها باشید، به دنبال بی اثرکردن تحریم باشید؛ این یعنی دعوت 
به یک زندگی فعاالنه و شما می دانید اکثر آدم ها، حال یک زندگی زیبای فعاالنه را 

ندارند. 

مستقل بودن، شاخص جامعۀ حسینی مقدمه ساز ظهور

، مستقل بودن است.  یکی دیگر از ویژگی های جامعۀ حسینی مقدمه ساز ظهور
بــودن، استقالل  از مراتب مستقل  جامعۀ مستقل چه جامعه ای اســت؟ یکی 
فکری است. جامعۀ مستقل جامعه ای است که فریب تبلیغات و عملیات روانی 

1. همان.
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را نمی خورد. نمی توان افکار عمومی این جامعه را فریب داد. جامعۀ ما برای اینکه 
استقالل فکری داشته باشد، باید دائم پرسشگری کند و تمام جوانب را بررسی 

کند و تک ُبعدی به مسائل نگاه نکند و به هر پدیده ای جامع نگاه کند.

چگونه افکار عمومی یک جامعه را منفعل و نه مستقل تربیت می کنند؟

ریشۀ انفعال، تمایالتی است که درون جامعه موج می زند. تمایالت جامعه افکار 
جامعه را می سازد؛ اگر میل به ناسپاسی در جامعه زیاد بود، هر نق زدنی خریدار 
دارد. هر حرفی که منفی باشد، تأیید می شود و به جای آن صد حرف مثبت درست 
و با دلیل درست، در جامعه خریدار ندارد؛ چرا؟ چون مردم حرف هایی را می پذیرند 
گاهی را بدون اینکه  که به آن عالقه دارند یا عالقه ای در دل آنها هست که این آ

فیلتر کند و درست یا غلط آن را بررسی کند، تمام و کمال می پذیرد. 

تمایالت جامعه افکار عمومی را می سازد

چه سخنانی در میان مردم خریدار دارد. اگر جامعه ای تحقیر شود و این تحقیر 
هم تقویت شود، بعد چه سخنانی در افکار عمومی پذیرفته می شود؟ حرف های 
مأیوس کننده و ناامیدکننده. یأس پراکنی در جامعه ای که میل به تحقیر شدن 
دارد، به خوبی مورد پذیرش قرار می گیرد. می گوید: »ای بابا! دیگر اوضاع درست 
نمی شود«. بگو ببینم پدرت چقدر در خانه تحقیرت کرده است؟! چند بار مادرت 
ــل اســت کــه میل داری حــرف غلط  ــت؟ بــا ایــن دالی ــرای تــو خــوانــده اس آیــه یــأس ب
را  امــا حاضر نیستی حــرف درســت و امیدوارکننده  را قبول کنی،  مأیوس کننده 

بشنوی؛ چه برسد به اینکه بپذیری.

یشه انعفال فکری مرعوب بودن، ر

تمایالت اقتصادی جامعه، افکار عمومی مردم را نسبت به اقتصاد و مصرف 
هرکاری  که  می کنیم  فکر  و  می شویم  غربی  زندگی  مرعوب  ما  گاهی  می سازد. 
از غــرب بیاید، درســت اســت. مرعوب شــدن ریشۀ انفعال در  و هر حرفی که 
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انفعال افکار عمومی و عدم استقالل افکار عمومی است. اگر افکار عمومی ما 
نسبت به سبک زندگی غرب منفعل شود، هر فکروایده ای که از غرب بیاید به 
راحتی و بی دلیل پذیرفته می شود و ریشۀ این انفعال فکری، ترس و مرعوب 

شدن است.

غرب  به  نسبت  مرعوب شدن  طبل  بر   
ً
دائــمــا غربگرا،  عنوان  به  جریانی  امـــروزه 

می کوبد و دارایی ها و توانمندی های داخلی را تکذیب یا تحقیر می کند. اگر اصل و 
ریشه را بررسی کنید، می بینید خود جریان، جریان حقیر ، مرعوب و ترسویی است. 

به راستی این جریان از چه می ترسد؟ 

رابطه شجاعت با مستقل بودن

لطفا مادران محترم کودکانشان را ترسو و ُبزدل تربیت نکنند. شجاعت به انسان 
خالقیت می دهد و این قدرت این را می دهد که انسان مستقل فکر کند. امروزه 
نباید مرعوب سخن غربی ها بشویم و فکر کنیم که سخن آن ها اصل است و 
حرف دیگری نیست. مــدارس محل تقویت شجاعت فرزندان اســت، معلمان 
محترم باید اجازه اظهارنظر به شاگردان بدهند. در احواالت امام؟هر؟ نقل شده 
است که وقتی درس می گفتند،     تعدادی کتاب خدمتشان بــردم و عرض کردم، 

اینها را هم مالحظه بفرمایید،     فرمودند:

»همه را ببرید، من باید خودم فکر کنم. کسی که این همه را نگاه می کند،     برای 
فکرش مجالی نمی ماند«.1 

چرا امام مستقل فکر می کرد، چون شجاع بود و مرعوب نظریات بزرگان هر علم 
نمی شد.

1. سایت جامع امام خمینی؟هر؟، خودم باید فکر کنم ، به نقل از برداشت هایی از سیره ی امام خمینی )ره(؛ جلد پنج، 

 »yun.ir/frvr2e«:صفحه 106، دسترسی در
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شیوه آموزش در مدرسه بر مبنای استقالل فکری 

آیا اآلن در دانشگاه های ما یا حوزه های علمیه این روش به عنوان مدلی برای 
آمــوزش مرسوم هست ؟! استادی باید انتخاب کــرد که نه شما را مرعوب علم 
خــودش کند ـ مثاًل گاهی اوقــات بگوید من هم نمی دانم، چه اشکالی دارد؟ ـ و 
 نه شما را مرعوب بزرگان هر علم و دانشی کند. حضرت فرمود: »لَيسَتحِيالعاِلُ
:»لِعلَميلِبــِه«؛ »دانشمند، هنگامی که از آنچه نمی داند 

َ
ُمأنَيقول

َ
َعّمالَيعل

َ
إذاُسِئل

گاهی نــدارم«، خجالت نکشد«.1 فالن ریاضی دان،  آ پرسیده شد، از گفتن »از آن 
فالن فیزیک دان یا شیمی دان، نمی دانم هر بزرگی در هر رشته علمی که علم را 
آنها هم فکر می کردند که در  تا حدی پیش بردند، بعد از آن باید چه کنیم؟ اگر 
گذشته بزرگانی هستند که این علم را به قله رسانده اند، اینها خودشان مردان 
بزرگی نمی شدند. استقالل فکری در جامعه، در اثر شجاعت به دست می آید و 

این شجاعت و مرعوب نشدن را باید در خانه و مدرسه تمرین کرد. 

چرا جامعۀ کوفه، شکست خورد؟ 

آن چند هــزار نفر که با مسلم بیعت کــردنــد، همه که الکی بیعت نکردند. مگر 
ابن زیاد وقتی وارد کوفه شد با چند نفر وارد شد؟ می گویند پانصد نفر2؛ پس چرا 
آن لشکر چندهزار نفری، بر این چند صدنفر مغلوب شد؟ چون افکار عمومی، 
مرعوب لشکری شد که نیامده بود. در تاریخ هست که خود ابن زیاد با عده کمی 
وارد کوفه شد؛ و به محض ورود به کوفه، در یک خطابه، مخالفان حکومت یزید را 

به سختی تهدید کرد و به کسانی که از او پیروی کنند، وعده برخورداری داد.3 

، دستور داد که عّده اى در داخل شهر کوفه  نقل شده که ابن زیاد، در اقدامی دیگر

1. المحاسن: ج 1 ص 328 ح 664.
ــرد، دســتــرســی در:  ــ ــی کــوفــه شــد و کــوفــه تغیير ک ــ ــاد وال ــ ــن زی ــام حــســیــن8، ابـ ــ ــال، پــایــگــاه اخــتــصــاصــی ام ــرب و بـ  2. کـ

»ttps://www.karbobala.com/articles/info/519«
ج اصفهانی، ج1، ص97؛ االرشاد، ج2، ص45. )در کتابنامه نیست( 3. مقاتل الطالبیين، ابوالفر
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شایعاتی پخش کنند و مردم را از لشکر یزید و کسانی که از شام اعزام می شوند، 
آنــان را به پراکنده شدن و پراکنده کــردن یکدیگر از اطــراف حضرت  بترسانند و 
مسلم؟ع؟ وادار کنند. این شایعات تا حّدى در میان مردم اثرگذار بود که موّرخان 
از سپاه  به یکدیگر  را می ترساندند و وحشت زده  می نویسند: »مــردم همدیگر 
اعزامی شــام، خبر مــی دادنــد«1. تــازه گفت: »پــول هایی که از بیت المال دریافت 
می کنید را قطع می کنم«.2 مردم مرعوب شدند و افکار جامعۀ کوفه، علیه مسلم 
بن عقیل شد. شما باورتان می شود جامعۀ کوفه ای که آمــاده برای نصرت امام 

بود، با مرعوب شدن آماده برای قتل امام شد؟!

یت می کنند؟ طواغیت عالم، چگونه عالم را مدیر

بــا مــرعــوب کــردن و تــرســانــدن و تحقیر کــردن طواغیت عــالــم، عالم را مدیریت 
می کنند؟. قرآن می فرماید: »فرعون، اول مردم خودش را تحقیر کرد، بعد آنها حرف 
او را گوش کردند«.3 جامعه برای مستقل شدن اول باید از مرعوب شدن نجات 
پیدا کند. این نجات از مرعوب شدن، از خانه شروع می شود و به جامعه کشیده 

می شود.

دین، انسان و جامعه را مستقل می خواند و می خواهد. تو با حفظ استقالل فکری، 
خودت بندگی می کنی و می بینی که از من و شما، فهم عمیق از دین را خواسته اند. 
فهم عمیق یک شعبه از استقالل فکری است. بله، در احکام باید مقلد باشی، اما 
در دین داری و در فهم دین باید مستقل باشی و مقلد نباشی؛ خوِد خودت باشی. 

ْرَماَنَو ِ
ْ

ِعْصَياِنال
ْ
ال

َ
ْهل

َ
ُفواأ َخّوَ اَمَةَو َكَر

ْ
ال َياَدَةَو اَعِةالّزِ الّطَ

َ
ْهل

َ
ْواأ ّنَ َ اِسفَ الّنَ

َ
ْشَرُفواَعل

َ
أ َّ

ُ
ْشــَراِفَفَجَمَعُهْمث

َ
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َعَطاَء«االرشاد، ج2، ص53(
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َ
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2. همان.

طاُعوه< )زخرف، 54(
أَ
ا ْوَمُه �فَ  �قَ

�فَّ �فَ اْس�قَ 3. >�فَ
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خدا از جامعۀ منفعل خوشش نمی آید

ِهْم  �يْ
َ
ل اإِ �فُ 

َ
ْرك ْد ِكْد�قَ �قَ �قَ

َ
اَك ل �ف �قْ �جَّ

َ �فْ �ش
أَ
ْو ل� ا

َ
خداوند درباره جامعۀ منفعل می فرماید: >َو ل

لًا<؛ »و اگر ما تو را ثابت قدم نمی ساختیم، نزدیك بود به آنان تمایل کنی«.1  ل�ي  �قَ
ً
ا �أ �يْ

َ سش

<؛ 
ً
را ص�ي ا �فَ �ف �يْ

َ
َك َعل

َ
ُد ل حجِ

ّمَ ل� �قَ
ُ َمما�قِ �ش

ْ
ْع�فَ ال اهقِ َو �فِ َح�ي

ْ
ْع�فَ ال اَك �فِ �ف �قْ

دفَ
�أَ

َ
 ل

ً
ا دف بعد می فرماید: >اإِ

»اگــر چنین مــی کــردى، ما دو برابر مــجــازات ]مشرکان[ در زندگی دنیا، و دو برابر 
]مجازات[ آنها را بعد از مرگ، به تو می چشاندیم سپس در برابر ما، یاورى براى خود 

نمی یافتی!«.2 

شاید از مــوارد اندکی است که خداوند متعال این قدر تهدیدآمیز با پیغمبرش 
حرف می زند. چقدر خداوند به مسئلۀ مستقل بودن یا منفعل بودن حساس 

است. 

جامعۀ منفعل به منافع خودش هم نمی رسد

همیشه طواغیت با انفعال جامعه، منافع جامعه را چپاول می کنند. مرتبۀ اول 
توسط  ــت،  اس عمومی  افــکــار  شــدن  مدیریت  و  فکری  انفعال  جامعه،  انفعال 

شبکه های ماهواره ای یا روایت های غلط از حرف های درست. 

انفعال در سبک زندگی

ُموا<3؛ »ای مردم! به 
َ
ل �فَ طفَ �ي دف

َّ
ى ال

َ
ل وا اإِ

�فُ
َ
ْرك خداوند متعال در جای دیگری فرمود: >َو ل� �قَ

نکردن  تکیه  از  اول  نکردن،  تکیه  این  باشید،  مستقل  نکنید«،  تکیه  ظالمین 
فــکــری شـــروع مــی شــود؛ قــدم بــعــدی استقالل در رفــتــار اســـت. خــداونــد متعال 
َه  �جَّ

َ �ش
می فرماید: »اگر تو خودت را شبیه هر کسی کردی، از آنها خواهی بود؛ >َم�فْ �قَ

1. اسراء، 74.
2. اسراء، 75.
3. هود، 113.
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ُهم <.1 سبک زندگی غربی وارد خون ما ایرانی ها شده است،  و�فَ ِم�فْ
ُ
ك �فْ �يَ

أَ
َك ا َ ْوسش

أَ
� ا

َّ
ل ْوٍم اإِ �قَ �جِ

ُمدگرایی نمونۀ رایج آن است. چرا ما نمی توانیم سبک زندگی مستقلی داشته 
باشیم؟ مگر ما سبک زندگی غنی نداشتیم؟! امیرالمؤمنین فرمودند:

وا 
ُ
َعَجِم َفِإَذا َفَعل

ْ
ْطِعَمَة ال

َ
َعَجِم َو َيْطَعُموا أ

ْ
َبُسوا ِلَباَس ال

ْ
ْ َيل ْيٍر َما لَ ُة ِبَ ّمَ

ُ ْ
 َهِذِه ال

ُ
ال  َتَز

َ
ل

2 . ِ
ّ

ل
ُ

ُم اهَّلُل ِبالّذ َبُ َذِلَك َضَر

ک بیگانگان را  که لباس و خــورا امت پيغمبر همیشه به خیر هست تا زمانی 
گر این کار را کرد، خدا ُمهر ذلت بر امت پيغمبر می زند.  نپوشد و نخورد، ا

آدم باید در رفتار مستقل باشد، دست  حضرت در میان این همه مسائلی که 
گذاشته است روی خوراک و لباس؛ چرا؟! 

ُمدگرایی، عالمت انفعال در سبک زندگی

مردم ما استعداد عجیبی در مدل گرایی دارند. ما در الگوگیری غذاهایی که نه با 
طبع ما و نه با منطقۀ ما تناسب دارد، استعداد عجیبی داریم. امروزه چقدر نظام 
سلطه روی خوراک برنامه ریزی می کند. شما نگاه کنید در کشور ما آمار کسانی که 
توانایی فرزندآوری دارند، کم شده است، چرا؟ یک دلیل مهم، تغذیه است. اآلن 
خوراک دست چه کسی است؟ ما چقدر به این خوراک وابسته هستیم؟ چقدر از 

خوراک مستقل هستیم. 

می دانید مهم ترین آسیب انفعال در سبک زندگی چیست؟ مهم ترین آسیبش 
ایــن اســت که عــده ای نشسته اند و فکر کــرده انــد و بــرای ما سبک زندگی تولید 
کرده اند. سبک زندگی ای که به ضرر ماست و به نفع ما نیست و منافع ما را تأمین 

نمی کند؛ نشاط و شادی ما را تأمین نمی کند.

1. نهج البالغه، حکمت 207.

2. احمد بن محمد بن خالد برقی، المحاسن، ج2، ص410.
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انفعال در معیشت و اقتصاد

یکی از نمونه های عالی انفعال در سبک زندگی، انفعال در معیشت و اقتصاد 
است. مردم ما در مصرف از چه الگویی پیروی می کنند؟ نحوۀ مدیریت مصرف و 
ج کردن؟ چیزی  ج کردن چگونه است؟ آیا مصرف گرایی رواج دارد یا به اندازه خر خر
که اآلن ما به آن می گوییم اصالح الگوی مصرف یا مدیریت مصرف، حضرت راز 

ح می کنند: ثروت را این گونه مطر

ْفُق ِف َتْقِديِر  ِق َو الّرِ ْز ْم ِف الّرِ ْيِ
َ
َع اهَّلُل َعل ْفِق َفَقْد َوّسَ ُهْم ِمَن الّرِ

َ
ْعِطَي َحّظ

ُ
ْهِل َبْيٍت أ

َ
ا أ َ ُ

ّي
َ
أ

 َيْبَق َمَعُه 
َ

ْبِذيُر ل  َيْعِجُز َعْنُه َشْ ٌء َو الّتَ
َ

ْفُق ل اِل َو الّرِ َ َعِة ِف الْ ِعيَشِة َخْيٌر ِمَن الّسَ َ الْ
ْفَق. 1 ّبُ الّرِ ِفيَق ُيِ َشْ ٌء ِإّنَ الّرَ

هر خانواده اى که از نعمت مدارا بهره مند شود، در حقیقت خداوند گشایشی در 
ج زندگی از ثروتمند بودن کارگشاتر  روزى آنان داده است، مدارا نمودن در مخار
اســت، مــدارا موجب درماندگی نمی شود، ولــی تبذیر و ولخرجی چیزى باقی 

نمی گذارد. خداوندى که اهل مداراست، مدارا را دوست دارد. 

از اینکه ثروتمند باشی، ولی بلد  ج کنی بهتر است  ــدازه خر ان حضرت فرمود به 
نباشی ثروتت را مدیریت کنی؛ چون مال و ثروت را نابود می کنی. 

ج کردن در ثروتمند شدن ثیر به اندازه خر تأ

ج نمی کنیم، بعد می گوییم چرا هشت مان گره نه مان  ما گاهی اوقات درست خر
ج سنگین است، باید مسئولین نهایت  ج و مخار است؟! بله گرانی هست و خر
تالش خودشان را برای رفع نگرانی و گرانی انجام دهند، اما بدون کمک مردم مگر 

امکان دارد؟ از طرف دیگر هم تدبیر هم چیز خیلی خوب و الزمی است. 

ج  ــه« ؛ »کسی که درســت خر
َ
ل ــنلَتقديَر ِلَ

َ
حضرت صــادق؟ع؟ می فرمایند: »لمــال

1. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص119. 
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ج  ج نمی کند، مال ندارد«.1 جامعه ای که بلد نباشد درست خر نمی کند، به اندازه خر
کند، این جامعه فقیر می شود و مالش را از دست می دهد. 

اهل تدبیر در معیشت نباشی، اشکالی در دین داری توست

َغن
َ
ــادق؟ع؟ می گوید: »َبل ــوب بن حــّر می گوید که شنیدم شخصی به امــام ص اّی

و  میانه روى  که  رسیده  خبر  من  به  الَكسِب؛  ِنصُف اَلعيَشِة ِف  دبيَر الّتَ  َو اِلقِتصاَد  أّنَ

الَكسُب برنامه ریزى براى گذران زندگی، نیِم درآمد است«. حضرت فرمود: »ل،َبلُهَو
ِفاَلعيَشِة؛ نه؛ بلکه همه درآمد است. برنامه ریزى براى گذران  دبيُر ِمَنالّديِنالّتَ ُه،و

ُّ
ُكل

زندگی، نشانه دیــن دارى است«.2 کسی که اهل تدبیر در معیشت نیست، دین 
ندارد یا حداقل در دین داری اشکالی دارد. 

امــروزه تدبیر کــردن در معیشت در بین دیـــن داران چقدر از دیـــن داری حساب 
ج کــردن  مــی شــود؟ گــاهــی اوقـــات مــا در زنــدگــی خــودمــان تدبیر نــداریــم، در خــر
ج ما با هم نمی خورد. به همه ُخرده  اندازه گیری نمی کنیم و می گوییم چرا دخل وخر

می گیرم، اما از خودمان ُخرده نمی گیرم. 

این مــوارد فرمول های موفقیت در کسب و کارند. امام صــادق؟ع؟ می فرمایند: 
»عالمت شیعه سه چیز است: یکی دوستانش را ببین چه کسانی هست؟ دیگری 
اینکه چقدر حواسش به اوقــات نماز است ]و سومی را شما بگویید؟ حضرت 

ج می کند؟3 فرمود[ ببین پولش را چگونه خر

در بین اطرافیان اشخاص کمی نبودند که با داشتن درآمد مناسب، اما بلد نبودند 
که درست مصرف کنند. وقتی در زندگی ایشان خرد می شویم، متوجه می شویم 
ج کند. حواستان باشد، اصاًل ما  که ولخرجی دارد بلد نیست پول را به درستی خر

ج کردن می کنیم.  دعوت به خساست نمی کنیم؛ بلکه دعوت به درست خر

1. همان، ج5، ص317.

2. امالی طوسی، ص670.
ُه؟« احمد بن محمد بن خالد برقی، المحاسن، ج1، ص254.

َ
أيَنَيَضُعمال 3. »َفِإنكاَنذاماٍلُنِظَر
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ماهیانه دو میلیون قسط می دهد برای چه؟ می خواهد موبایلش را تبدیل کند به 
. حاال چرا این موبایل را عوض می کند؟ هنوز شش ماه از خرید این  موبایلی دیگر
مال نگذشته است که هوس مدل جدید و موبایل جدید می کند؛ یعنی مدلی که 
در غرب برای زندگی ها تعریف کرده اند: »زندگی مصرف گرایی مطلق«. مردم در غرب 

 وام بگیرند، برای اینکه مصرف کنند.
ً
این گونه زندگی می کنند. باید مردم دائما

ما در مدیریت مصرف خودمان در جامعه دچار چالش جدی هستیم؛ مدیریت 
ج کردن و مدیریت در مصرف کردن برای ما بی معناست. بعد می خواهیم  در خر
با افزایش درآمد مشکل مصرف گرایی را حل کنیم؛ امکان نــدارد، چون هرچقدر 
که درآمــد بیشتر شــود، مصرف ما هم بیشتر می شود و ایــن عــدم تعادل بین 

ج هر روز بیشتر می شود. دخل وخر

یت مصرف، یکی از عوامل موفقیت ثروتمندان مدیر

»کم  مــی شــود،  ســؤال  شدنشان  ثروتمند  چگونه  مــورد  در  ثروتمندان  از  وقتی 
»تحصیالت«،  »سخت کوشی«،  از  بعد  و  اصلی  فاکتور  پنج  جــزو  را  کـــردن«  ج  خــر

»سرمایه گذاری هوشمندانه« و »ریسک کردن« عنوان می کنند.1 

ج کردن نیست! منظور کم خر

ج  ج کردن، به انــدازه خر ج کردن نیست؛ بلکه درست خر البته منظورمان کم خر
ج کــردن قائل شدن اســت. مرد باید سخاوتمند  کــردن و حد و حــدودی بــرای خر
ج کند که همسر و فرزندانش دست جلوی دیگران دراز  باشد، مرد باید طوری خر
ج کردن اندازه گیر باشد.  نکنند. همه این حرف ها به جا، اما مرد خانه باید در خر
ج کردن؛ این مهم است. اینها  ج کنیم؟ درست خر ج کنیم و چگونه خر چقدر خر
برای هر کسی تولید ثروت می کند، این سبک زندگی است که باید در زندگی ما 

جریان پیدا کند. بعد می رسیم به استقالل در سبک زندگی.

ج می کنند؟، 1 آبان 1393، دسترسی در: 1. روزنامه دنیای اقتصاد، ثروتمندان معروف دنیا چگونه پول خر
 https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3287208.
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مبحث پنجم

جامعۀ مقاوم، جامعۀ شکننده
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موانع زندگی، عامل پیشرفت و رشد

زندگی ما پر شده است از موانعی که به صورت طبیعی که نه تنها مانع پیشرفت 
ما نیستند؛ بلکه عاملی برای پیشرفت ما محسوب می شوند، شبیه موانعی که 
در مسیر دوی با مانع قرار می دهند، تا قدرت و مهارت دونده را اندازه گیری کنند. 
بعضی ها هنگام روبه رو شدن موانع در زندگی خودشان، مأیوس می شوند، برخی 
نیز برای رفع مانع انگیزه مند می شوند و سرگرمی زندگی خودشان را در رفع این 

موانع یا پریدن از روی آن می دانند. 

برخی بــه زیبایی بــا مشکالت و مــوانــع زنــدگــی بــرخــورد می کنند؛ البته برخی هم 
زندگی  نبود،  موانع  این  اگر  درواقــع  می کنند؛  برخورد  زندگی  موانع  با  غیرطبیعی 
خشک و بــی روح بــود. آدمــی به چه عشقی زندگی می کرد؟ راز جذابیت بازی های 
رایانه ای چیست؟ سازندۀ بازی، موانعی را در مسیر رسیدن به هدف قرار داده تا 

برای رفع مانع بجنگی و بازی کنی. 

با مانع نجنگ؛ برای رفع مانع بجنگ

با موانع  قــرار می گیرند،  زندگی جدی خودشان  انسان ها وقتی در  نمی دانم چرا 
برخورد مناسبی نمی کنند؟ نق می زنند و زمین و زمان را به هم می دوزند که چرا این 



مانع در زندگی من است؟ چرا من باید این مانع را بردارم؟ هرجا در زندگی به مانعی 
برخوردی، به یاد مسابقه دوی با مانع بیفت، به فکر پرواز از روی مانع.

شخصی نزد حضرت از موانع زندگی، شکایت و گالیه کرد، حضرت فرمود به زودی 
این موانع برداشته می شود، بعد قدری تامل کردند فرمودند: »فالنی زندان کوفه 
چطور جایی است؟« آن آقا گفت:»تنگ و تاریک و زندانی ها در بدترین حال« بعد 
ْنَياِسْجُن

ُ
الّد ّنَ

َ
َماَعِلْمَتأ

َ
ْنَتُكوَنِفيِهِفَسَعٍةأ

َ
يُدأ ْجِنَفُترِ ْنَتِفالّسِ

َ
اأ َ

َ
حضرت فرمود:»َفِإّن

ْؤمن«؛ »تو هم در زندانی و باز میخواهی گشایش داشته باشی؟! مگر ندانی دنیا  اْلُ

زندان مؤمن اســت؟«1 یعنی حضرت می خواهد از او که با مشکالت دنیا طبیعی 
برخورد کند، دنیا همینی هست که هست، نمی شود دنیا را تغییر داد. همیشۀ 
یک جای کار دنیا می لنگد. بعد بعضی ها می خواهند این دنیا را عوض کنند، طوری 
ا  �فَ �قْ

َ
ل ْد �فَ �قَ

َ
که هیچ جای دنیا اشکالی نداشته باشد. خداوند متعال می فرماید: >ل

آفریدیم ]و زندگی او پر از رنج هاست[«.2  ٍد<؛ »ما انسان را در رنج  �ا�فَ �فىي  َك�جَ
�فْ �إِ

ْ
ال

آیــه کلیدی اســت! همۀ زندگی ما را در یک نیم خط توضیح می دهد،  چقدر ایــن 
زندگی شما ُپر از موانع است. 

برداشت اتوبانی از زندگی، غلط است

از مسیر  اتوبانی  اتوبان اســت. برداشت  ما نباید فکر کنیم که مسیر زندگی ما 
زندگی، انسان را نابود می کند. زندگی ما پر از سنگالخ و موانع است. بسیاری از 
مواقع اطالعات حیات شناسی ما ضعیف است که منجر می شود با خدا بجنگیم؛ 
ِة ّيَ ِو َصاِئُبِبالّسَ اصاًل کل زندگی این گونه است. امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرماید: »اْلَ
ــة«؛ »مصیبت ها، به صــورت یکسان بین مــردم تقسیم شده  ّيَ ــرِ ــَب

ْ
ال َمــْقــُســوَمــٌةَبـــنْيَ

است«.3 

1. الکافی، ج2، ص2503.
2. بلد،4.

3. حسن بن علی ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص214.
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خداوند و مالئکش، نظاره گر این هستند که چطور مانع زدایی می کنید؟ چگونه از 
موانع عبور می کنید؟ تمام این موانع به صورت حساب شده و براساس ظرفیت و 

برای رشد شما طراحی شده است.

دین، برنامه ای برای مانع زدایی و برای رسیدن به لذت بیشتر

موانعی که در مسیر زندگی انسان است، گاهی درونی و گاهی بیرونی است. موانع 
درواقع مانع رسیدن انسان به لذت و منفعت بیشتر است. چرا در دین ما این قدر 
؟! چون این د ل به خواهی، این لذِت کم است و این  می گویند پا روی دلت بگذار
لذِت کم مانع رسیدن تو به لذت بیشتر است. دین، مخالف لذت بردن تو نیست؛ 
فقط می گوید لذت بیشتری ببر و به لذت های کِم قانع نباش. مانع رسیدن به 
لذت بیشتر چیست؟ لذت کم. دین برنامه ای می شود برای مانع زدایی و رسیدن 

 . به لذت بیشتر و منفعت بیشتر

به خدا اگر همین دین را به درستی به کودکانمان آموزش دهیم، آنها عاشق دین 
 ، می شوند و نه تنها دین گریز یا خدای نکرده دین ستیز نمی شوند؛ بلکه باالتر
عاشق دین هم می شوند؛ چرا؟ چون دین را مانع رسیدن به لذت های خودش 

نمی بینند؛ بلکه دین را عامل رسیدن به لذت های بیشتر می بینند. 

طواغیت، مانع بیرونِی زندگی ما

هم از درون و هم از بیرون موانعی برای رشد ما وجود دارد. مانع بیرونی رشد شما 
امــروزه  که  هستند  حکمرانی  و  مدیریتی  ساختارهای  عالم،  طواغیت  چیست؟ 
جهان را مدیریت می کنند. اینها موانعی هستند که برای رشد ما از بیرون طراحی 
شده اند. این مانع بیرونی را »دشمن« می گویند. تعریف دقیق و درست از دشمن، 
 همین است. دشمن یعنی مانع درونی و بیرونی رشد ما. خداوند متعال 

ً
دقیقا

می فرماید:
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ُر�فَ  �فْ رفُ ْع�فٍ  �جَ لى   اإِ ُهْم  ْع�فُ َ �ج وح�ي   �يُ  ِ
�فّ حجِ

ْ
ال َو  ِس 

�فْ �إِ
ْ
ال �فَ  اط�ي �ي

َ ا سش َعُدّوً  ٍ
ّ �ي �جِ

�فَ ِلُكّلِ  ا  �ف
ْ
َعل َ >�ج

ْرُهم <1
دفَ وُه �فَ

ُ
َعل َك ما �فَ اَء َر�جُّ ْو سش

َ
 َو ل

ً
ُرورا ْوِل عفُ �قَ

ْ
ال

در برابر هر پيامبرى، دشمنی از شیاطین انس و جّن قرار دادیــم؛ آنها به طور 
سّرى ]و درگوشی[ سخنان فریبنده و بی اساس ]براى اغفال مردم[ به یکدیگر 
گر پروردگارت می خواست، چنین نمی کردند؛ ]و می توانست جلوی  می گفتند و ا

آنها را بگیرد؛ ولی اجبار سودى ندارد[ پس رهایشان کن. 

چرا خداوند این موانع را قرار داده است؟ به خاطر رشد شما.

روحیۀ مانع ستیزی به جای مانع زدایی در جامعه وجود دارد

همان طور که وجــود مانع، به صــورت طبیعی و نه موانع دست ساز خودمان که 
در اثــر بی عقلی به وجــود آوردیـــم، نه موانع طبیعی که در زندگی ما طراحی شده 
است، عامل پیشرفت ماست، جامعه نیز برای پیشرفت، موانعی دارد و بدون 
این موانع، پیشرفت جامعه محال است. جالب این است که گاهی اوقات یک 

جامعه، با موانع رشد خودش به درستی برخورد نمی کند.

روحیۀ مانع ستیزی به جای روحیه مانع زدایی در جامعه وجود دارد. تا وقتی روحیۀ 
را حــذف نکنیم، مشکالت حل  بــا مانع پیشرفت در جامعه،  بــرخــوردکــردن  بــِد 
نمی شود. جامعه نمی خواهد کاًل با مانع برخورد کند و با مانع پیشرفت خودش 
 ، روبه رو شود. جامعه می گوید این چیست در برابر من گذاشتی، اول آن را بردار
بعد مــن مــی آیــم. حرفی کــه امــت مــوســی؟ع؟ بــه موسی زدنـــد. حضرت موسی با 
معجزه، چندین مانع از مسیر بنی اسرائیل برداشت؛ برای مثال رود نیل شکافته 
خ داد. آنها فکر کردند که باید موسی؟ع؟ تمام مانع ها  شد و چه اتفاقات خوبی ر
را بردارد. حضرت موسی؟ع؟ به ایشان گفت: »وارد سرزمین مقدس بشوید ]که 
؛[ اینها گفتند اینجا یک عده زورگو هست که ما   مصر بوده یا هر جای دیگر

ً
ظاهرا

1. انعام، 112.
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داخل سرزمین مقدس نمی شویم تا اینها اینجا هستند«.1 دو نفر عاقل بین آنها 
بود، گفتند: » ]بابا! شما بسم اهلل اش را بگویید،[ وارد بشوید، پیروز می شوید. 
اگر راست می گویید و خدا را قبول دارید روی حرف خدا حساب باز کنید«.2 حرف 
َك  �فْ�قَ َو َر�جُّ

أَ
َه�جْ ا

ادفْ ها �فَ �ي  ما داُموا �ف
ً
دا �جَ

أَ
ها ا

َ
ل ْد�فُ �فْ �فَ

َ
ا ل

�فَّ آخرشان این گونه بود که گفتند: >اإِ
< ؛ »تا آنها در آنجا هستند، ما هرگز وارد نخواهیم شد! تو و  اِعُدو�ف ا �ق ا هاُه�ف

�فَّ لا اإِ ا�قِ �ق �فَ

آنــان[ بجنگید، ما همین جا نشسته ایم«!3 قــوم موسی  پــروردگــارت بروید و ]بــا 
نخواستند خودشان مانع را بــردارنــد و آن را به گــردن حضرت موسی؟ع؟ و خدا 
انداختند. می دانید خداوند چه بالیی بر سرشان آورد؟ چهل سال، از صبح تا شب، 
راه می رفتند و شب می رسیدند سر جای اولشان. آن قدر این اتفاق تکرار شد تا 
این نسل نابود شد و از دنیا رفت. خداوند بعد از آن اتفاق ورق را برگرداند؛ ولی به 
کمتر از نابودی جامعه ای که حاضر به برداشتن مانع برای پیشرفت خودش نبود، 

قانع نشد.

جامعه ای که با موانع رشــد خــودش به بــدی برخورد می کند، چقدر آسیب پذیر 
می شود؟ کجا باید این جامعه آموزش ببیند که روحیۀ حذف موانع را در خودش 
از بین ببرد؟ خانواده و مدرسه چه کار باید انجام دهند تا جامعه به این فالکت 
و بدبختی نرسد که حاضر نباشد، خودش مانع زدایی کند و با موانع به درستی 

برخورد کند. 

شیطان، اولین مانعی که مقابل انسان پدیدار شد

هنوز آب و گل آدم خشک نشده بود که خداوند اولین امتحان را گرفت تا اولین 
مانع بشریت خودش را نشان دهد؛ یعنی شیطان. شیطان، اولین مانعی بود که 
َك  ْو�جِ َك َو ِلرفَ

َ
ا َعُدّوٌ ل �فَّ هدف َدُم اإِ

آ
ا ا ا �ي �ف

ْ
ل �قُ مقابل انسان سبز شد. خداوند به آدم فرمود: >�فَ

1. مائده، 22.

2. مائده، 22.

3. مائده، 24.
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ى< ؛ »ایشان دشمن شماست، مراقب باشید«؛1 خداوند  �ق ْ �ش �قَ هقِ �فَ
�فَّ َ حج

ْ
ما ِم�فَ ال

ُ
ك

�فَّ َ ِر�ج حفْ ُ لا �ي �فَ

از ما خواست تا مانع را برداریم و پیش از خلقت آدم، موانع پیشرفت یا عوامل 
پیشرفت انسان را خلق کرده است. گاهی جامعۀ ما آن قدر غیرطبیعی با موانع 
برخورد می کند که آدم تعجب می کند. پس جامعۀ ما هنوز آموزش های الزم برای 
مهارت های زندگی را ندیده است یا در خانواده تمرین مانع زدایی نکرده است؟ 

این قدر انفعال در مقابل موانع می بیند. 

یم، با مذاکره یا مقاومت؟ یم را می توانیم بردار چگونه موانع تحر

را  موانع  حــاال  اســت.  تحریم  جامعه،  موانع  از  یکی  چیست؟  جامعه  موانع  اآلن 
چگونه می توان برداشت؟ آیا باید عقالی جامعه جمع شوند و راه نشان دهند؟ 
گزینه ها را بررسی کنیم: براساس تجربه تاریخی و نه فقط ایده پردازی صرف، ما دو 
گزینه پیش رو داشته ایم: مقاومت یا مذاکره؛ یا هر دو؟ براساس تجربه تاریخی 
خودمان، کدامین راه در برداشتن موانع اثربخش بود؟ مذاکره را تجربه کردیم، در 
دولت گذشته که اقتصاد ما شرطی شده بود، به شرط مذاکره و رفع تحریم؛ نتیجه 

چه شد؟ نه تحریم ها برداشته شد و نه تهدیدها. 

عقل چه می گوید: »راه دیگری وجود دارد،؟!«، بله، مقاومت. تجربه تاریخی می گوید 
. از عقل پرس وجو می کنیم؟  همین؛ نه از دین مایه می گذاریم، نه از جای دیگر

عقل می گوید تجربه را ببین، ما هرجا مقاومت کردیم، نتیجه گرفتیم.

اپن موانع اقتصادی خودش را برداشت؟ چگونه ژ

در  تجربه شده  اندیشه  یــک  مقاومتی  »اقتصاد  فــرمــودنــد:  رهــبــری  معظم  مقام 
دنیاست و فقط اختصاص به ما نــدارد«.2 یک مثال و تجربه عینی که با اقتصاد 
به  ژاپــن  کــه  کنید  نگاه  اســت.  ژاپــن  کشور  کند،  پیشرفت  توانست  مقاومتی 

1. طه، 117.

 .1395/10/13 .2
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لحاظ طبیعی منابع بسیار محدودی دارد و بیشتر جزایر و خاک آن کوهستانی 
دوم  جهانی  جنگ  در  شکست  بــا  نیز  سیاسی  لحاظ  بــه  و  اســت  آتشفشانی  و 
وضعیت اســف بــاری گریبان گیر ایــن کشور شــد. ژاپــن پس از شکست در این 
، شرایط بسیار سخت اقتصادی را تجربه  جنگ، با داشتن 13 میلیون نفر بیکار
کرد. »کمبود مواد غذایی«، »تورم بسیار شدید تا حدی که حقوق افراد، کفاف سیر 
کردن شکمشان را نمی داد« و »شکل گیری بازار سیاه«، تنها بخشی از مشکالت 
این کشور بود. این مسائل به عالوه ضرورت بازسازی خرابی های کشور ناشی از 
جنگـ  که منجر به ویرانی 2۵ درصد از دارایی های غیرنظامی و نابودی 41.۵ درصد 
از ثروت ملی این کشور شده بود ـ و نیز مسئولیت پرداخت غرامت به متفقین، 
باعث بروز فشار بیشتری بر مردم و دولت ژاپن شده بود، اما مردم و دولت ژاپن 
ـ این  با رویکردی منطقی ـ الاقل در بخش تقویت تولید ملی و با همکاری یکدیگر

کشور را به یکی از قدرت های اقتصادی و تولیدی جهان تبدیل کردند.

اپن سه خصلت در اقتصاد مردم ژ

یکی از عوامل پیشرفت شگفت انگیز تولید ملی در اقتصاد ژاپن، فرهنگ باالی 
« امری مقدس و ارزشمند  تولید در مردم این کشور است. در فرهنگ ژاپنی »کار
شمرده می شود و در همین راستا ژاپنی ها بــرای ارتقای بهره وری و کارایی خود 
آنها با کنجکاوی به پیگیری مهارت ها و روش هــای مناسب تر  تالش می کردند. 
برای کار و تولید می پرداختند. در واقع انگیزه ی نیروی کار ژاپنی برای بهبود کارایی 
آنکه تحت تأثیر نظام انگیزشی اقتصادی باشد، به صورت درون زا  خود، فراتر از 
و با انگیزه های شخصی صورت می گرفت. »ارزش قائل شدن برای کار و تولید«، 
»تــالش مضاعف« و نیز »تــالش بــرای ارتقای دانــش و مــهــارت«، سه ویژگی مهم 

نیروی کار ژاپنی بودند.

کلیدهای  از  نیز  صحیح  مصرف  فرهنگ  و  الگو  تولید،  بــاالی  فرهنگ  کنار  در 
پیشرفت اقتصادی ژاپن در دهه های پس از جنگ جهانی دوم بوده است. دو 

    8585    

جامعۀ مقاوم، جامعۀ شکننده

مبحث پنجم



: »قناعت و اعتدال در  ویژگی مهم مــردم ژاپــن در حــوزه ی مصرف عبارت بــود از
مصرف« و »تأکید بر مصرف کاالهای داخلی«.1 

امروزه ما می خواهیم موانع اقتصادی را همانند قوم بنی اسرائیل از سر راهمان 
ــرداریــم؟ اگــر می خواهیم موانع  بــردارنــد یــا اینکه مــوانــع اقتصادی را خــودمــان ب
اقتصادی را برداریم، باید برای »مدیریت مصرف«، »تولید مصرف داخلی« و »ارزش 
قائل شدن بــرای کار و تولید« در فرهنگ عمومی جامعه قدمی بــرداریــم؛ وگرنه 

همین آش هست و همین کاسه. 

حال اقتصاد ما خوب نمی شود مگر اینکه ...

حال اقتصاد جامعه ما خوب نمی شود مگر اینکه خود جامعه تالش کند. خداوند 
ِسِهْم <2 خداوند متعال سرنوشت  �فُ �فْ

أَ
ا ُروا ما �جِ ِ

�يّ
عفَ ُ � �ي

ْوٍم َ��قَّ �قَ ُر ما �جِ ِ
�يّ

عفَ ُ َه ل� �ي
َ
�فَّ الّل می فرماید: >اإِ

هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آنکه آنها ابتدا خودشان سرنوشت خودشان را 
تغییر بدهند و برای تغییر سرنوشت خودشان اقدام کنند.

ما نمی خواهیم به فرهنگ مصرف خودمان دست بزنیم، ما می خواهیم با همین 
فرمان جلو برویم و دست روی دست بگذاریم. آیا با این روش، موانع اقتصاد ما 
خودبه خود برطرف می شود؟ اقتصاد مقاوتی یک بخش دولتی دارد و یک بخش 
مردمی. ما مــردم بــرای بخش مردمی اقتصاد چه کــاری باید انجام دهیم؟ یکی از 

مهم ترین اقدامات برای مانع زدایی، مدیریت مصرف است.

 ّبِ َياَر
ُ

ْفَسَدُهَفَيُقول
َ
َفأ

ٌ
ُهَمال

َ
َحُدُهْمَكاَنل

َ
ْمأ ُ َبَعٌةَلُيْسَتَجاُبلَ ْر

َ
امام صادق؟ع؟ می فرماید: »أ

َكِبالْقِتَصاِد«. 3 دعای چهار نفر مستجاب نمی شود،  آُمــْر َلْ
َ
أ

َّ
َجل َو اهَّلُلَعّزَ

ُ
ْقــِنَفَيُقول ُز اْر

اصــاًل دعا مسیرش نیست، یکی از این چهار نفر کسی است که می گوید خدایا 

1. خامنه ای، ژاپن چگونه به یک قدرت اقتصادی تبدیل شد؟، 11آذر 1397. 

2. رعد، 11.

3. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج4، ص511.
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روزی بده؛ یعنی در واقع از خدا افزایش روزی می خواهد، اما مدیریت مصرف ندارد 
ج می کند. خدا به او می فرماید: مگر من نگفتم به اندازه  و بی حساب و کتاب خر
ج کن و خرجت را مدیریت کن؛ اگر مصرف را مدیریت نکنیم، مشکل اقتصادی  خر

حل نمی شود. ما باید در این زمینه احساس مسئولیت کنیم.

آیا جامعه ای که نسبت به مانع زدایی های اقتصاد، احساس مسئولیت نمی کند، 
مشکالت اقتصادی اش حل می شود؟ گاهی اوقات نه تنها در جامعه، مانع زدایی 
اتفاق نمی افتد؛ بلکه مانع تراشی هم وجود دارد وقتی که مردم گاهی به همدیگر 

رحم نمی کنند؛ چطور توقع داریم خدا به ما رحم کند؟!

خدمتکار خانه حضرت می گوید در مدینه گــرانــی شــد. امــام صـــادق؟ع؟ بــه من 
فرمود:

»چقدر گندم داریم؟«. گفتم: »به مقدار چندین ماه گندم داریم«. فرمود: »آنها 
گندمی نیست«. فرمود: »بَبر و  گفتم: »در مدینه  را بَبر و بفروش«. به حضرت 
بفروش«. وقتی آن را فروختم، امام به من فرمود: »مثل بقیه مردم، غذاى مرا 
روزانه خرید کن« و فرمود: »اى معّتب! نصف غذاى خانواده مرا گندم و نصف 
دیگرش را جو قرار بده. خدا می داند که من، توانایی دارم که به آنان نان گندم 
که در زندگی، برنامه ریزى  که خدا مرا ببیند  خالص بدهم؛ ولی دوست دارم 

سنجیده دارم«.1

غ کم  جامعۀ امروزی ما با این مرام امام صادق؟ع؟ چقدر فاصله دارد؟ وقتی که مر
می شود، روغن کم می شود، حرص برای خریدن و ذخیره کردن بین مردم ما کمتر 
می شود یا بیشتر؟ این فاصلۀ ما با آن چیزی است که حضرت از ما می خواهد. گاهی 

در جامعه مانع تراشی ها برای اقتصاد این گونه از ناحیه برخی از مردم اتفاق می افتد.

:أخرِجُهو
َ

َكثيَرٌة،قال :ُقلُت:ِعنَدناماَيكفيناأشُهٌر
َ

ِباَلديَنِة:َكمِعنَدناِمنَطعاٍم؟قال عُر َدالّسِ ّيَ َقدَتَز َعبِداهَّلِلو يلأبو
َ

1. عنمعتب:قال

ُب،اجَعلقوَتِعيايلِنصفا :ياُمَعّتِ
َ

قال َمَعالّناِسَيوماِبَيوٍم،و :اشَترِ
َ

ّماِبعُتُهقال
َ
:ِبعُه،َفل

َ
يَسِباَلديَنِةَطعاٌم،قال

َ
ل ُه:و

َ
:ُقلُتل

َ
ِبعُه،قال

اَلعيَشة«  اهَّلُلَقدأحَسنُتَتقديَر أنَيراِنَ لِكّناِحّبُ طِعَمُهُماِلنَطَةَعلَوجِهها،و
ُ
ُمأّنواِجٌدأنأ

َ
اهَّلَلَيعل ِنصفاِحنَطًة؛َفِإّنَ َشعيراو

)محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج5، ص166(
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مقاومت، راه برداشتن موانع اقتصادی

ما اگر می خواهیم به منافع حداکثری خودمان برسیم و اگر می خواهیم به منافع 
بلندمدت خودمان برسیم، چه باید کنیم؟ باید موانع را برداریم؟ مقاومت، راه 
برداشتن موانع است. اما من نمی دانم که چرا در جامعۀ ما هنوز عدۀ زیادی فکر 
آدم یاد حضرت  می کنند که می توانند با مذاکره، مانع زدایی کنند. نمی دانم چرا 
موسی؟ع؟ و قومش می افتد. این عده در حد استاد دانشگاه فکر می کنند که راه 

رفع مشکالت، مذاکره است. 

چه میلی در درون جامعه هست که مایل نیست مانع زدایی کند؛ لم داده است 
و می گوید با مذاکره حلش کن، تمام شود و برود. ای کاش با مذاکره حل می شد. 
مسئله اقتصاد جامعۀ ما با مذاکره حل نمی شود؛ چون منافع بلندمدت ما و 

منافع حداکثری ما با مذاکره تأمین نمی شود.

حضرت  جامعۀ  مثل  کــه  نیست  ایــن گــونــه  ظهور  مقدمه ساز  حسینی  جامعۀ 
موسی؟ع؟ منتظر بماند تا موانع به خودی خود برطرف شــود؛ نه، خــودش برای 
بــاال می زند و نه مــبــارزه و مقاومت می کند. خیلی ها در کربال  آستین  رفــع موانع 
منتظر بودند که با مذاکره ابن زیاد، کار به کربال نکشد، اما امام حسین؟ع؟ گزینه 

مقاومت را پیشه کرد. 

مقاومت، راهی برای حفظ منافع؛ نه فقط ارزش ها

یادمان باشد که مقاوت برای حفظ منافع است؛ نه فقط حفظ ارزش ها. بعضی ها 
فکر می کنند بــدون مقاومت، منافع حفظ می شود؛ نه، بــدون مقاومت، محال 
است منافع تأمین شود، اگر هم منافعی تأمین شود، حداقلی و کوتاه مدت است. 

رفع نگرانی های اقتصادی با مقاومت

مــی شــود. خــداونــد متعال  بــرطــرف  او  نگرانی  تمام  کند،  کــه مقاومت  جامعه ای 
<؛ »کسانی  و�فَ �فُ ْحرفَ َ ِهْم َو ل� ُهْم �ي �يْ

َ
ْو�فٌ َعل لا �فَ اُموا �فَ �ق ّمَ اْس�قَ

ُ ُه �ش
َ
ا الّل �فَ ُّ وا َر�ج

ُ
ال �فَ �ق �ي دف

َّ
�فَّ ال می فرماید: >اإِ
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که گفتند: پــروردگــار ما اهلل اســت، سپس استقامت کردند، نه ترسی بــراى آنان 
است و نه اندوهگین می شوند«.1 با استقامت هست که نگرانی های اقتصادی 
برطرف می شود. منطق آن هم این است که مقاومت، از هر آنچه که مانع منافع 
جامعه است مانع زدایی می کند و مانع را باید خودمان برداریم؛ کسی که مانع برای 

اقتصاد ما گذاشته، مانع را بر نمی دارد.

ادبیات »مــا می توانیم« در جامعه  اگــر  بــرداریــم،  را  اقتصادی  ما می توانیم موانع 
جا بیفتد و خودتحقیری در جامعه و کفر به توانمندی های داخلی خودمان در 
حوزه اقتصاد، از ناحیه مسئولین تا مردم از بین برود. ما به چه قدرت اقتصادی 
برای  مقاومتی  »اقتصاد  ماست،  عقالنی  و  علمی  مسیر  این  برسیم؟  می توانیم 

مانع زدایی در مسیر اقتصاد«.

امام؟هر؟ می فرمود: 

کنید. میگ درست  که همین امــروز بتوانید طیاره درست  شما متوقع نباشید 
کنید. البته اآلن نمی شود، اما مأیوس نباشید از اینکه می توانیم درست کنیم. 
را خودتان درست  اینکه آن صنایع پيشرفته  بروید دنبال  بیدار بشوید،  باید 
بکنید. وقتی این فکر در یک ملتی پيدا شد و این اراده در یک ملتی پيدا شد، 
کوشش می کند و به دنبال کوشش، این مطلب حاصل می شود. یأس از جنود 
ابلیس است؛ یعنی شیطان ها انسان را به یأس وا می دارند. همین ابلیس هایی 
که می بینید در طول تاریخ ملت های ضعیف را مأیوس کرده اند. همین هایی 
که به ملت های ضعیف تزریق کردند که ما هیچ نمی دانیم و هیچ نمی توانیم. 
ج گفتند  همین هایی که به ملت های ضعیف به واسطه وابستگی شان به خار
کسی بیاید.  که ما باید غربی باشیم. ما ارتشمان هم باید از غرب برایش یک 
کارخانه هایمان هم باید از غرب بیاید راهش بیندازد. ما باید این جنود ابلیس 
را کنار بزنیم و امید که از جنود اهلل است در خودمان زنده بکنیم. به خودمان 
امیدوار باشیم. تکیه به اراده خودمان بکنیم. تابع اراده دیگران نباشیم. لکن 

1. أحقاف، 13.
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 این اراده را بکنیم تا کار انجام بگیرد. آنهایی که در ارتش 
ً
همه با هم مجتمعا

که  هستند، در قوای مسلح هستند، با هم هماهنگ باشند و با هم بخواهند 
کنند و  ارتششان قوی باشد و ارتششان و قوای مسلحشان را خودشان اداره 
می توانند و می بینید که توانستند و می توانند و آنهایی که در کارخانه ها هستند 
کارگاه ها هستند و در امور صنعتی هستند، خودشان بگویند ما خودمان  و در 

می کنیم و می توانیم.1 

این سخنرانی برای چه زمانی هست؟ دو سال بعد از انقالب اسالمی، امام می فرماید 
که شما می توانید هواپیما بسازید و فقط شرطش این هست که امیدوار باشید. 
این قدرت عجیب امیدواری است که توانایی های انسان را شکوفا می کند. بعد 
جالب است که امام؟هر؟، یأس پراکنی را گره می زند به غرب زدگی. آیا این نگاه امام 
، ایران  ؟ ما می توانیم هواپیما بسازیم؟ در سال های اخیر واقع بینانه هست یا خیر
به ساخت جنگنده رسیده است.2 اندیشکده آمریکایی »نشنال اینترست« در 
گزارشی اذعان داشته، ساخت جنگنده »صاعقه« نخستین گام مهم و برجسته 
ایران برای خودکفایی در صنعت ساخت هواپیماهای نظامی است که می تواند 
به ساخت جنگنده های مــدرن رادارگــریــز منجر شــود.3 چگونه به ایــن قــدرت و 

توانمندی رسیدیم؟ »با امید و باور به توانمندی های خودمان«.

شما در جنگ ببینید وقتی مانعی به نام جنگ را در مسیر ما قرار دادنــد، چقدر 
خالقیت های نظامی ما شکوفا شــد، چقدر فرصت بــرای جوانان بــرای بــروز این 

خالقیت ها پیش آمد که امروز توانستین به این نقطه عالی از امنیت برسیم.

1. سید روح اله خمینی، صحیفه امام، ج14، ص4.

2. »به گزارش گروه وب گردی خبرگزاری صدا و سیما، پيش از انقالب اسالمی، ایران همواره خریدار جنگنده های آمریکایی 

کشور وجــود نداشت و حتی نگهداری  بــود. در آن دوره، هیچ برنامه ای جهت ساخت جنگنده های بومی در داخــل 
جنگنده ها نیز بدون مستشاران آمریکایی ممکن نبود. ساخت یک جنگنده به طور کامًال بومی، صنعتی کامًال پيچیده 
است که کشور ها به راحتی قادر به کسب آن نیستند، اما جمهوری اسالمی ایران توانست در مرداد سال 1397 پس از سال ها 
تمرین بر روی نمونه های مختلف، نخستین بار هواپيمای جنگنده ای به نام کوثر با قابلیت عملیاتی بسازد«. )خبرگزاری 

 https://www.iribnews.ir/00CaKF( :صدا و سیما، نخستین هواپيمای جنگنده ایرانی، دسترسی در
تیر 1400، دسترسی در: گــرفــت، 8  را  آمریکایی  اندیشکده  ایــرانــی  بــرق »صــاعــقــه«  اســالمــی،  خــبــرگــزاری جمهوری   .3 

irna.ir/xjFhdT
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کربال، میدان موانع

در کربال همۀ موانع را مقابل ابی عبداهلل؟ع؟ گذاشتند. از زمین و آسمان مانع بود 
که مقابل ابی عبداهلل؟ع؟ قرار می گرفت؛ هم کوفه خیانت کرد، هم آب را بستند، 
هم راه را بستند. اما هرچقدر این موانع بیشتر می شد، اباعبداهلل؟ع؟، برای رفع 
روی  دســت  هیچ گاه  و  نشدند  ناامید  هیچ گاه  می کردند؛  تــالش  بیشتر  مــوانــع، 
، جامعه ای است که به امامی  دست نگذاشتند. جامعۀ حسینی زمینه ساز ظهور

اقتدا کرده که تمام بن بست ها و موانع را باز کرده است. 
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مبحث ششم

جامعۀ هوشمند، جامعۀ 
ساده اندیش
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سلسله سوءتفاهمات نسبت به دین

آمــده اســت که  در جامعۀ ما سلسله سوءتفاهماتی نسبت به دیــن به وجــود 
موجب دین گریزی و حتی دین ستیزی در برخی از افراد جامعه شده است. این حد 

و اندازه از دین گریزی و دین ستیزی در جامعۀ ما اصاًل طبیعی نیست. 

در  دین ستیزی  و  دین گریزی  تا  می دهند  هم  دست به دست  متعددی  عوامل 
جامعه شکل بگیرد، اما آن عامل اصلی دین گریزی و دین ستیزی چیست؟ مردم 

بد شده اند یا تبلیغات دشمن قوی شده است؟

نمی توانیم بگوییم چون مردم بد هستند، دین گریزی و دین ستیزی پدید آمده 
است. حضور میلیونی مردم در تشیع جنازه سردار سلیمانی یکی از عالمت های 
سالمت جامعۀ ماست. احترام به شهدا، احترام به امام حسین8، این مسائل 
َ�َر  �ق�ي  �فَ

َّ
ِه ال

َ
ْ�َر�قَ الّل همگی نشان دهنده سالمت جامعه ماست. قرآن می فرماید: >�فِ

ه<؛ »سرشت و گل مردم، در اوج تناسب با دین و خدا و 
َ
ِ الّل �ق

ْ
ل َل ِلحفَ د�ي �جْ

ها ل� �قَ �يْ
َ
اَس َعل

ال�فَّ

پیغمبر آفریده شده است«.1 

چقدر  جــامــعــه  در  دیــن ســتــیــزی  و  دیــن گــریــزی  در  دشــمــن،  تبلیغات  ســهــم 

1. روم، 30.



تبلیغات  در  شده اند،  ضعیف تر  قبل  از  ما  دشمنان  که  همان طور  هست؟ 
تـــازه ای بــرای  هــم ضعیف تر شــده انــد. دشمنان و رقــبــای مــا در جهان حــرف  

ندارند. ندارند  گفتن 

ما نتوانستیم عقالنیت در دین را توضیح دهیم

یــکــی از عــوامــل اصــلــی دیــن گــریــزی و دیــن ســتــیــزی در جــامــعــه، عـــدم تــوضــیــح و 
شــفــاف ســازی بــه مــردم در تعلیمات دینی و عقالنیت مــوجــود در دیــن اســت. 
همیشه سعی کرده ایم که از ایمان و عقیدۀ مردم، برای دین داری استفاده کنیم. 
تا کسی در جامعه خطایی کرد، حجابی رعایت نکرد، به او گفتیم مگر خدا را قبول 
نــداری، مگر آخــرت را قبول نــداری، مگر ارزش هــا را قبول نــداری؟ درحالی که برای 
دعوت به مسواک زدن هیچ وقت نگفتیم مگر خدا را قبول نداری، مگر قیامت را 
قبول نداری؟ با اینکه مسواک زدن هم دستور دین بود؛ اما چگونه با این دستور 
را می شود همانند مسواک زدن  یا عقالنی؟ تمام دین  کردیم؟ عقیدتی  برخورد 

تبیین عقالنی و دنیایی کرد. 

هر دستور دینی فواید عقالنی دنیوی دارد؛ حتی معاد

روان شناسی  کاش  هر دستور دینی، فواید عقالنی دنیوی دارد؛ حتی معاد. ای 
پیدا می شد و آثار و فواید دنیوی معادباوری را توضیح می داد. شخصی که معاد را 
قبول دارد، چه تأثیری در قدرت آینده نگری او، کالن نگری او، در بزرگ شدن روح و 
ح صدر و کم کردن عجله در زندگی او و در نهایت در ضد افسردگی و  روان او، در شر
تاب آوری در برابر مشکالت دارد؟ همه این موارد با دانش های موجود و به صورت 

علمی و عقالنی، قابل بررسی و اندازه گیری است.

عقالنیت و هوشمندی در نسل ظهور

، عقالنیت و  از دیــگــر ویــژگــی هــای نسل ظــهــور در آن جامعۀ زمــیــنــه ســاز ظــهــور
هوشمندی است. اگر بخواهیم نسلی برای ظهور تربیت کنیم، باید روی تربیت 
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عقالنیت و هوشمندی نسل ظهور برنامه ریزی کنیم. امام سجاد؟ع؟ در وصف 
مردم دوران غیبت فرمودند:

َماٍن  ِ َز
ّ

ْهِل ُكل
َ
 ِمْن أ

ُ
ْفَضل

َ
يَن ِلُظُهوِرِه أ ْنَتِظِر ُ َقاِئِلَي ِبِإَماَمِتِه َو الْ

ْ
َماِن َغْيَبِتِه ال  َز

َ
ْهل

َ
ِإّنَ أ

َغْيَبُة 
ْ
ْعِرَفِة َما َصاَرْت ِبِه ال َ ْفَهاِم َو الْ

َ ْ
ُعُقوِل َو ال

ْ
ْعَطاُهْم ِمَن ال

َ
َك َو َتَعاَل أ ّنَ اهَّلَل َتَباَر

َ
ِل

َشاَهَدة.1  ُ ِة الْ
َ
ْنِزل ِعْنَدُهْم ِبَ

خداوند متعال به مردم عصر غیبت، بیشتر از مردم دوران های گذشته عقانیت 
داده است؛ آن قــدری خدا به آنها عقل داده است که غیبت امام زمان پيش 

ایشان مانند زمان حضور امامشان است.

یعنی ایــن قــدر فهم و شــعــور و عقالنیت در جامعه بــاالســت کــه بــا اینکه امــام 
زمان؟جع؟ در میانشان نیست، اما همانند زمانی که امام زمان؟جع؟ در بینشان 
است، تکلیف خودشان را تشخیص می دهند؛ مثل اینکه حضرت قائم؟جع؟ 
ایستاده و می فرماید که داعش را نابود کنید، ولی اینها خودشان می فهمند که 

باید داعش را نابود کنند. 

ظرفیت اجتماعی عقالنیت در جامعه در عصر غیبت

غیبت  عصر  و  جامعه  در  عقالنیت  نــام  به  باالیی  فوق العاده  اجتماعی  ظرفیت 
وجود دارد. حاال دعوت عقالنی به دین، چقدر باید پررنگ باشد؟ اگر تلقی عقالنی 
در جامعه نسبت به دین افزایش پیدا کند، این قدر حجاب مسخره نمی شود؛ 
نیستیم  بلد  ما  چــون  نمی شود؛  هتک  غیرمحترمانه  دینی  دســتــورات  ایــن قــدر 
از دســتــورات دینی، عقالنی دفــاع کنیم؛ یعنی وجــوه عقالنی دســتــورات دینی را 
با امنیت روانــی جامعه قابل  رابطه حجاب  نتوانستیم خوب تبیین کنیم؛ مثاًل 
توضیح نیست؛ رابطه حجاب در افزایش لذت زن و مرد و اثر بی حجابی در کاهش 

لذت در محیط خانواده قابل توضیح نیست. 

1. کمال الدین، ج1، ص320. )در کتابنامه نبود(
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دین، چیزی از مقوله دانش و عقالنیت

دین کشف کننده واقعیت های موجود در هستی است و انسان های هوشمند 
و عاقل، به شدت جذب دین می شوند؛ چون که عقالنیت را در دین می بینند. آیا 
امروزه تلقی عمومی مردم ما، از دین و دین داران چنین چیزی است؟ یعنی مردم 
برداشت ذهنی شان از یک دین دار این هست که دین دار فردی با هوش، ذکاوت 
و به شدت عاقل و عمیق و تیزبین هست؟ اگر چنین برداشتی از دین و دین داری 

وجود ندارد، معلوم می شود که دین را به درستی توضیح نداده ایم.

برداشت کلی کودکان از دین چیست؟

از  اگــر برداشت کلی کودکان از دیــن، عبادت باشد و اگــر برداشت کلی کودکان 
دین، اخالق باشد یا اگر می خواهی عبادت کنی، برو دین دار شو، می خواهی فرد 
بااخالقی باشی، برو دین دار شو. برای موارد گفته شده به سراغ دین می رویم؛ ولی 
اگر بخواهی آدم عاقلی باشی، کجا می روی؟ می گویند: »دانشگاه«. دانشگاه، غیر از 
مواردی که گفته شد، علم را هم آموزش می دهد؛ البته عقل مقولۀ جدایی از علم 
است. در دانشگاه نیز به مقولۀ عقالنیت توجه زیــادی نمی شود؛ بلکه اصالت 
با علم اســت و حافظه، نه قــدرت فهم و تحلیل. شاید علوم رایــج در دانشگاه، 
که بیشتر مکانیکی و فیزیکی است، اجــازۀ رشد عقالنیت را ندهد. شاید شیوه 
آموزش در دانشگاه، که حافظه محور و اطالعات محور است و به قدرت پردازش 

اطالعات، که توسط عقل اتفاق می افتد، کار زیادی نداشته باشد. 

قضاوت خدا درباره بی دینی

قضاوت و تحلیل خدا درباره کسانی که از دین فاصله می گیرند، این است که آنها 
َ�ه <1 شما  �فْ َه �فَ  َم�فْ َس�فِ

َ
لّ� َم اإِ راه�ي ْ �ج هقِ اإِ

َّ
�جُ َع�فْ ِمل ْرعفَ َ عقل ندارند. خداوند می فرماید: >َو َم�فْ �ي

عقالنیت را در دین می بیند، نه در بی دینی. 

1. بقره، 130.
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در مباحث انسان شناسی می گویند: گرایشات و احساسات انسان، بیشترین 
تأثیر را بر عقالنیت و تفکر انسان دارد. انسان هایی که گرایش سالمی دارند، عقل 
وافرتری دارنــد و انسان هایی که گرایشات و عالقه های سطحی خودشان را، که 
هوای نفس نامیده می شود، تقویت کنند، کم کم دچار زوال عقل می شوند؛ لذا 
 به کافر می فرماید: »عقل ندارد«. خدا نمی خواهد توهین کند؛ بلکه 

ً
خداوند رسما

این وضع و حال اوست. به دلیل اسارت در عالقه های سطحی، دیگر نمی تواند 
حقیقت را ببیند؛ خداوند می فرماید:

ٌم 
ْ
ك داًء ُ�ّمٌ �جُ  ُدعاًء َو �فِ

َ
لّ� َْ�َمُع اإِ ما ل� �ي  �جِ

ِع�قُ �فْ َ �ي �ي دف
َّ
ِل ال َ ُروا َكَم�ش �فَ َك�فَ �ي دف

َّ
ُل ال َ >َو َم�ش

> و�فَ
ُ
ل ْع�قِ َ ُهْم ل� �ي ٌ �فَ ُعْمىي

گوسفندان و حیوانات را براى  َمَثل ]تو در دعوت[ کافران، بسان کسی است که ]
نجات از چنگال خطر[ صدا می زند، ولی آنها چیزى جز سر و صدا نمی شنوند ]و 
حقیقت و مفهوم گفتار او را درك نمی کنند. این کافران، در واقع[ کر و الل و نابینا 

هستند؛ از این رو چیزى نمی فهمند!1

، بی عقلی است؟ آیا تلقی عموم مردم از کافر

همان طور که گفته شد، مهم ترین ویژگی کافر، بی عقلی او است. کافر یعنی کسی که 
عقل ندارد. آیا تلقی عموم مردم جامعه از کفر، این است. آیا مردم کافران اتوکشیدۀ 
ج کشور را کم عقل و سفیه می دانند؟ اگر نمی دانند، پس دین به  داخل کشور یا خار
درستی تبلیغ نشده است و در مدارس به درستی رابطۀ دین با عقالنیت را توضیح 
نداده ایم، اگر دانشگاهیان در محیط دانشگاه به دیدن دستگاه فکری وارد شده از 
غرب، دچار خودتحقیری علمی و عقالنی نشوند و همچنین دچار بزرگ نمایی درباره 
خوبی های دیگران نشوند؛ یعنی دین درست در دانشگاه توضیح داده شده است، 
درواقــع کفر، دریچۀ فهم انسان را می بندد و در مرحله بعد دریچه ایمان و دین را. 

نخستین اثر آن، باز شدن دریچۀ عقالنیت انسان است. 

1. بقره، 171.
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اولین اثر معصیت، کم شدن عقل انسان است

دیگر  و  می شد  جمع  جامعه  در  گــنــاه کــردن  بــرای  فخرفروشی  بساط  کــاش،  ای 
کسی برای گناه کردن خودش فخرفروشی نمی کرد. چرا دین به انسان می گوید 
که معصیت نکند؟ چون نخستین اثر معصیت، کم شدن عقل انسان است. 
«؛ »هر کسی گناهی  ً

يِهأبدا
َ
لَيرِجُعإل

ٌ
َقُهَعقل فاَر

ً
رسول خدا؟ص؟ می فرماید:»َمنقاَرَفَذنبا

مرتکب شود، بخشی از عقل او جدا می شود و هرگز به او باز نمی گردد«.1 عزیزم! اگر 
معصیت کردی، دیگر دانشمند نمی شوی! چون با هر گناهی بخشی از ابزار دانش 

که عقل است را از دست می دهی. عجب دینی داریم! 

دین، عقل انسان را آباد و آزاد می کند

دین، عقل انسان را آباد و آزاد می کند. ما طرفدار آزادی هستیم. مگر شما طرفدار 
َهَوى ]ِعــْنــَد[ ــَت ْ

َ
ت ِسيرٍ

َ
أ َعْقٍل ِمــْن ــْم »َك امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرماید:  آزادی نیستی؟ 

«؛ »ای چه بسا عقلی که اسیر عالقه های سطحی است؛ یعنی هوای نفس«؛2  ِمير
َ
أ

عقل اسیر عواطف سطحی است؛ یعنی عقل انسان جز در تئوریزه کردن هوای 
نفس کاری نمی کند. امروزه علیه مادر کتاب می نویسند: »چهل دلیل برای مادر 
نشدن«؛ امروزه در جهان، علیه مادر شدن، مقاالت علمی می نویسند. این اسارت 
عقل است که در دست عواطف سطحی و هوای نفس می باشد. عواطف سطحی 
باعث می شوند که عقل به درستی کار نکند و حقیقت را ماجرا به انسان نشان 

داده نشود.

باید مقاالتی در مورد اینکه »گناه سبب کاستن عقل می شود« نوشته شود. به لطف 
انقالب اسالمی، استاد دانشگاه کم نیست. استاد دانشگاِه عالم داریم، اما استاد 
دانشگاِه عاقل فرق می کند با استاد دانشگاِه عالم. این قدر عالمانی هستند که 

توانایی به کارگیری علومشان را ندارند، این عقل است که علم را به کار می اندازد. 

1. محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی، المحجة البیضاء، ج8، ص160.

ح نهج البالغه البن ابی الحدید، حکمت 211. 2. عبدالحمید بن هبة اهلل ابن ابی الحدید، شر
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دانشگاهی عاقل

یکی از دانش آموختگان عاقل دانشگاهی، شهید احمدی روشن بود. نقل است 
که نخستین هدیه او به همسرش نهج البالغه ارزشمند موال علی؟ع؟ بود. ایشان 
بعد از استخدام مشغول به تحقیق و فعالیت در زمینه موتور موشک بوند و 
تکیه کالم همیشگی او دو کلمه بود: »ردیف می شود«. وقتی که خبر موشک زدن 
فلسطینی ها به شهرک های اسراییلی به گوش شهید احمدی روشن می رسید، 
ایشان روی پایش بند نمی شد. ایشان تحقیقی بر پایه سوخت ِشکر انجام داد و 
معتقد بود که این موضوع برای حماسی که تحت تحریم و محاصره است و تنها 
می تواند از مــواد غذایی که ورودشــان ممنوع نیست، تجهیزات دفاعی درست 

کند، اهمیت زیادی داشت.1 

ــاوری ســاخــت ســوخــت مــوشــک از شکر  ــن ــن چــگــونــه بــه ف ــدی روش ــم شهید اح
می رسد؟! با عقالنیت؛ حاال عقل را چه چیزی حفظ می کند جز دین؟ اگر عشق به 
دین را می خواهی میان جوان ها جا بیندازی، فقط از عواطف دینی نگو؛ بلکه از 
عقالنیت دینی هم بگوییم. امروزه چندین مقاله علمی داریم که از عقالنیت در 

متن حجاب دفاع کرده است. 

چرا دین را مسخره می کنند؟

گــاهــی اوقـــات بــه دلــیــل شــدت عــقــالنــیــت، انــســان هــای سطحی و ســاده لــوح 
مسخره  را  انبیا  چــرا  نــدارنــد.  را  دیــن  در  عقالنیت  پیچیدگی های  تحلیل  تــوان 
َرُسوٍل  ِم�فْ  ِهْم  �ي �ق

أْ
ا �يَ ما  اِد  ِع�ج

ْ
ال ى 

َ
َعل َ�ْ�َرهقً  ا  >�ي می کردند؟ خداوند در قرآن می فرماید: 

<؛ »ای حسرت بر این بندگان! هیچ رسولی را نفرستادیم؛  �ف وأُ ِ ْهرف ْ��قَ َ ِه �ي وا �جِ  كا�فُ
َ
لّ� اإِ

چون  می کنند؛  مسخره  چــرا  مــی کــردنــد«.2  مسخره  را  رســوالن  آن  اینکه  مگر 
عقلشان توان تحلیل بیش از این را ندارد. خداوند متعال در قرآن می فرماید: 

1. »به وقت نوترون« خاطراتی از شهید مصطفی احمدی روشن.

2. یس، 30.
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<؛1 »اگر راست می گویی؛ برهان خودت را  �ف �ي ْم �اِد�ق �قُ �فْ ُك�فْ ْم اإِ
ُ
ك ْرها�فَ ُ وا �ج ْل ها�قُ >�قُ

بگو«؛ چرا مسخره می کنی؟

مسخره  را  انقالبی  جبهه  چــقــدر  کــه  می کنید  مشاهده  مــجــازی  شبکه های  در 
می کنند؟ اصاًل حرف منطقی برای گفتن ندارند. سیستم رسانۀ غرب و نظام سلطه 

روی مسخره کردن، بسته شده است.

ــت؛ پــس چــرا یــک عــده مسخره  ــن اس ــروزه عقالنیت مــبــارزه بــا استکبار روش امـ
می کنند؟ شاید هنوز تأثیر هوای نفس بر عقل آدمی باشد. به قول قــرآن، اینها 
گاهی های خود را  آ مؤمن به طاغوت شده اند. مؤمن به طاغوت یعنی کسی که 
گذاشته  تأثیر  گاهی ها  آ بر  عالقه ها  اســت.  آمیخته  درهــم  خویش  عالقه های  با 
و نمی تواند بدی های تمدن غرب و نظام سلطه و آمریکا را ببیند و وقتی جنایات 
کشورهادر  ایــن  کــه  می گویید  حتی  و  می دهید  نشان  یمن  در  را  غــرب  و  آمریکا 
اینها می توانند  »ولــی  کشور خودشان هم مانده اند، دوبــاره می گوید:  مدیریت 

مشکالت ما را حل کنند«. این تأثیر عالقه های انسان بر علم انسان است.

، مردم دین پیغمبر را می پذیرند؟ آیا امام زمان؟جع؟ با جبر و  چرا در دوران ظهور
تحمیل، دین را جهانی می کند؟ یا اینکه فرمود: »عقل مردم در زمان ظهور کامل 
می شود«.2 وقتی عقل کامل شد، دین را از باب عقالنی بــودن و اینکه دنیای او 

بدون دین، آباد و آزاد نمی شود، آن را می پذیرد.

عقالنیت در معیشت

، جامعه ای است که در آن عقالنیت موج می زند،  ج و ظهور جامعۀ مقدمه ساز فر
رابطه  اثــرگــذار اســت.  اقتصاد جامعه، چقدر  و  عقالنیت در مدیریت، معیشت 

معیشت و عقالنیت یک رابطۀ عمیق است. 

1. بقره، 111.

م« ُ ِعَباِدَفَجَمَعِبِهُعُقولَ
ْ
ُرُءوِسال

َ
َناَوَضَعَيَدُهَعل ِإَذاَقاَمَقاِئُ

َ
؟ع؟َقال ِبَجْعَفرٍ

َ
2. »َعْنأ
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شخصی محضر امام صادق؟ع؟ آمد و گفت که وضع مالی من خوب است، اجازه 
می دهید که معیشت و کار اقتصادیم را کنار بگذارم. حضرت فرمود: »اگر این کار 
ك«.1 عقالنیت و معیشت، ارتباط 

ُ
َعْقل

َّ
َتَقل

ْ
َكِإْنَفَعل

َ
را بکنی، عقلت کم می شود؛ ِإّن

عمیقی باهم دارند. گاهی اوقات در جامعۀ ما، رفتارهای غیرعقالنی در معیشت 
دیده می شود. سپس می گوییم که چرا مشکالت اقتصادی حل نمی شود؟

شخصی نزد امام صــادق؟ع؟ آمد و می خواست به حضرت در مسائل اقتصادی 
راهنمایی و مشورت بدهد، گفت: آقا! چرا دارایی هایتان را بخش بخش کرده اى 
و هر مالی را جایی گذاشته ای؛ حال آنکه اگر مالتان یکجا بود، هم کم هزینه تر بود 
؟ امام صــادق؟ع؟ فرمودند: »مالم را پراکنده ساختم ]به قول ما  و هم پرسودتر
چندجا سرمایه گذاری کرده ام[؛ چراکه اگر به آن یك مال آسیبی رسد، این یك مال 
از آن آسیب، دور می ماَند و این گونه، مجموعه مال حفظ می شود«.2 این مسئله 
نشان می دهد که حضرت چقدر دقیق، هوشمندانه، تاجرانه و عاقالنه تحلیل 

می کنند. 

عقل می گوید سرمایه ات را حفظ کن، حتی با سود کمتر

یکی از قواعد مهم حضرت در کسب و کار »حفظ اصل سرمایه« اســت؛ هرچند 
، اما اصل این است که سرمایه ات حفظ شود.  سود کمتر باشد و هزینه بیشتر
وقتی در یک جا سرمایه گذاری کنی، زمانی همه سرمایه ات از دست رفت، بیچاره 
می شوی. البته برای بعضی ها این اتفاق افتاد؛ تمام سرمایه خودشان را در بورس 
گذاشتند و بورس نیز به دالیل بی انضباطی مالی دولت گذشته بود یا هر عامل 
دیگری به هم ریخت. شما چــرا همۀ پــول و سرمایه ات را در بــورس قـــراردادی؟ 

حضرت می فرماید: »همۀ دارایی ات را یک جا سرمایه گذاری نکن«. 

1. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج5، ص184.

و
َ
َقًة؛ول ِقَطعاُمَتَفّرِ

َ
موال

َ
ذَتال َ ُه:ياأباَعبِداهَّلِل،َكيَفِصرَتاتَّ

َ
ل

َ
ُه،َفقال

َ
يِهَشبهياِباُلسَتنِصِحل

َ
واُتاهَّلِلَعل

َ
أتَجعَفراَصل

ً
َرُجل 2. »إّنَ


َ

َقًة؛َفِإنأصاَبهَذاالال ذُتاُمَتَفّرِ َ َعبِداهَّلِلعليهالسلم:اتَّ أبو
َ

نَفَعِتا!؟َفقال أعَظَمِلَ ؤوَنِتاو ِلَ كاَنتفَموِضٍع)واِحٍد(كاَنتأيَسَر
ه« )محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج4، ص496( ِ

ّ
َمُعِبذاُكل

ُ
ُةت ّرَ ،َوالّصُ

ُ
َشٌءَسِلَمهَذاالال
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درست  اقتصادی  ضــررهــای  بــزرگ،  مــوج هــای  مانند  غیرعقالنی  رفتارهای  گاهی 
می کنند. امــروزه می گویند مشکل کشور نقدینگی است. نقدینگی یعنی اینکه 
پــول دســت مــردم اســت. ایــن نقدینگی زمانی خطرناک می شود که مــردم عقل 

ج نکنند. خودشان را برای مدیریت مال و پولشان درست خر

اقتصاد ایران، بهشت دالالن هست!

چرا می گویند که اقتصاد ایران، بهشت دالالن هست؟1 به این دلیل که دالالن در 
این میان بدون هیچ ارزش افزوده ای و فقط به خاطر واسطه گری نان در می آورند. 
اقتصادی را که دالالن مدیریت کنند، فاجعه آمیز است. امروزه دالالن و واسطه ها 
هستند که مسیر بــازار را تعیین می کنند. هر زمــان که این گــروه وارد بــازار شود، 
مردم در یک کاال با شوک قیمتی و کمبود کاال مواجه می شوند؛ چون عقالنیت 

جمعی در اقتصاد حرف اول را نمی زند.

عقالنیت در اقتصاد

ساده تر  زبانی  داریــم.بــه  عقالنیت  نــام  به  مفهومی  اقتصاد،  علم  در  امــروزه 
می تون گفت که عقالنیت در اقتصاد یعنی مردم به طور تصادفی محصوالت 
فرآیند  یک  از  آنها  بلکه  نمی کنند؛  انتخاب  فروشگاه  قفسه های  درون  از  را 
خود،  بودجه  گرفتن  نظر  در  با  که  می کنند  استفاده  منطقی  تصمیم گیری 
سبد  وارد  و  کــرده  انتخاب  را  کاالیی  مختلف،  گزینه های  مزایای  و  هزینه ها 

می کنند.2 خود  مصرفی 

یکی از رفتارهای اقتصادی غیر عقالنی در جامعه این است که هرچه قیمت کاالیی 
باالتر رود، تقاضا برای آن کم می شود؛ اما چرا همچنان برای خودروهای با کیفیت 

الن است؟، 23 آذر 1399، دسترسی  ک، نبض بازار ایران در دست چه کسانی است؟؛ چرا ایران بهشت دال 1. خبرگزاری تابنا

 tabnak.ir/004Hc7 :در
2. خبر گزاری دورنمای اقتصاد، مفهوم عقالنیت در اقتصاد، به زبان ساده، دسترسی در: 

 https://ecoviews.ir/rational-choice/
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پایین داخلی ـ درحالی که قیمت آن بیش از دو برابر شده ـ چنان تقاضایی وجود 
دارد که برای خرید آنها قرعه کشی می شود؟1

در احواالت امام؟هر؟ نقل شده است که می گویند: 

در نجف که بودیم یک روز امام سرما خورده بودند. دکتر آمد و ایشان را معاینه 
کرد     و به من گفت: دو کیلو لیمو برای امام بخرید. من هم رفتم و فراهم کردم. 
کیلویی پنجاه فلس. وقتی برگشتیم امام فرمودند:  قیمت آن هم     ارزان بود، 
گفتم یک  کیلو خــریــده ام«. فرمودند: »مــن  گفتم:     »بله، دو  »میوه خــریــدی؟« 
کیلو« عرض کردم: »آقا شما     سرماخوردگیتان طول می کشد، یک کیلو که چیزی 
نمی شود«. فرمودند: »نخیر، یک کیلو را برگردان«. گفتم: »آقا، من صندوق های 
گر  آن بندۀ خــدا را به اســم شما به هم ریختم و او     هیچ چیزی نگفت، حــاال ا

برگردانم عصبانی می شود«. فرمودند: »باید برگردانی«.     گفتم: »چشم«.2 

ــروزه از این گونه رفتارها چقدر در میان مــردم ما رواج دارد؟ ایــن رفتار امــام از  ام
شدت عقالنیتش بود. 

را  باید رفتارهای اقتصادی خــودش  ابتدا  ، در  جامعۀ حسینی مقدمه ساز ظهور
امام  هوشمندانۀ  حرکت  در  عقالنیت  ایــن  دهــد.  انجام  هوشمندانه  و  عقالنی 
حسین؟ع؟ دیده می شود که حماسه بود؛ بله، ولی این حماسه منطق و عقالنیت 
داشت. عقل های کوچک، توان تحلیل حرکت های هوشمندانۀ بزرگ را ندارند، 

کم می آورند. 

عقالنیت در عاشورا

به نظر شما امام حسین؟ع؟ سنجیده عمل کردند یا خدای ناکرده نسجیده؟! با 
گذشت 1400 سال از واقعه کربال، وقتی به این ماجرا نگاه می کنیم، هوشمندی این 
حرکت اجتماعیـ  سیاسی اباعبداهلل الحسین؟ع؟ را می فهمیم. امیرالمؤمنین؟ع؟ 

1. همان.

2. پرتال امام خمینی؟هر؟، قناعت و زهد امام، به نقل از حجةاالسالم والمسلمین فرقانی، آیينه حسن، ص147.
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َعَواِقب«؛ »عاقل ترین انسان ها کسانی هستند 
ْ
ُهْمِفال ْنَظُر

َ
اِسأ الّنَ

ُ
ْعَقل

َ
می فرماید: »أ

که بیشتر به عاقبت ها نگاه می کنند«؛1 یعنی قدرت دیدن آیندۀ دورتــر را دارند. 
امــام حسین8، در اثر عقالنیت، به کربال رفت و به مانایی و ماندگاری حرکت و 
وسعت تأثیرگذاریش نگاه می کرد، به اربعین نگاه می کرد، به حسینیه هایی که در 
روستاهای دور افتاده بنا شده است، نگاه می کرد. ما می خواهیم خیمۀ حسین 

بن علی؟ع؟ در عمق جان ها قرار بگیرد. 

در بعضی از روستاهای دورافتاده کشور با آنکه روستا از بین رفته و اهالی روستا 
مهاجرت کرده اند، ولی شاهد آن هستیم که داخل آن روستای مخروبه در ایام 
ــزاداری به آنجا می آیند و حسینیه روستا را حفظ  محرم از شهرهای بــزرگ بــرای ع
کرده اند؛ این یعنی اینکه امام حسین؟ع؟ ُبرد و یزید باخت. همان طور که زینب 

کبری؟اهس؟ فرمود:

ِة َو اِلْنِتَخاِب  ُبّوَ ِكَتاِب َو الّنُ
ْ
َوْحِي َو ال

ْ
َفَنا ِبال ِذي َشّرَ

َّ
ِكْد َكْيَدَك َو اْجَهْد ُجْهَدَك َفَو اهَّلِل ال

 َعَدٌد َو 
َّ

اُمَك ِإل ّيَ
َ
 َفَنٌد َو أ

َّ
ُيَك ِإل

ْ
أ  َر

ْ
َنا َو َهل ْكَر ُحو ِذ  َتْ

َ
ُغ َغاَيَتَنا َو ل

ُ
 َتْبل

َ
َمَدَنا َو ل

َ
 ُتْدِرُك أ

َ
ل

 َبَدد.2 
َّ

ُعَك ِإل َجْ

یزید تمام سعی و تاش و برنامه ریزی ات را انجام بده، به خدا قسم تو نمی توانی 
یاد مرا از بین ببری، تو هم چند روزی بیشتر در این دنیا نیستی، دوران تو هم 

گذراست.

این نگاه راهبردی زینب کبری؟اهس؟ به کل ماجرای کربالست. از شدت عقالنیت 
است که زینب کبری؟اهس؟ می تواند این آینۀ دور را ببیند و نابودی یزید و پیروزی 

اباعبداهلل الحسین و ماندگاری نام و یاد او را حدس بزند.

1. عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ص217.

2. االحتجاج، ج2، ص310.
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مبحث هفتم

ی و  آینده نگر ی،  کالن نگر
ی همه جانبه نگر





    109109    

راز عبور از تمام مشکالت

و  ، کالن نگری  ج و ظهور از ویژگی های جامعۀ حسینی مقدمه ساز فر یکی دیگر 
آینده نگری است. ما اگر بخواهیم قدمی برای ظهور برداریم و اگر بخواهیم اقدامی 
اساسی برای حل مشکالت امروز جامعۀ خودمان انجام بدهیم، باید دو ویژگی 
مهم را در جان خودمان و در جامعۀ خودمان تقویت کنیم؛ آن دو صفت برجسته 
: »کالن نگری« و »آینده نگری«. کالن نگری یعنی چه؟ گاهی اوقات ما  عبارت اند از
آن قدر درگیر جزئیات مشکالت خودمان هستیم که نمی توانیم از باال به مسائل 

جاری زندگی نگاه کنیم و نمی توانیم آینده را پیش بینی کنیم. 

ایــن جامعه  تقویت شــود،  آینده نگری در جامعه  و  کالن نگری  که  به هر میزان 
مقاوم تر در برابر مشکالت، صبورتر در برابر مشکالت، آرام تر در برابر مشکالت و 

عاقالنه تر برخورد خواهد کرد و این راز عبور از تمامی مشکالت امروزه ماست.

توان روحی مهم تر از توان جسمی و امکانات بیرونی

جامعه ای که در برابر مشکالت طبیعی و موانع رشد خــودش نتواند صبوری و 
بردباری کند، محکوم به شکست است؛ با همۀ توانمندی هایی که ممکن هست 
داشته باشد، اما توان مقاومت ندارد. چرا؟ اول توان روحی او را گرفته اند. برخی از 
این عزیزان ما که به ظاهر معلول هستند و از نظر جسمی محدودیت هایی دارند، 



اما می بینید که با همان محدودیت های جسمی، ولی با توان روحی باال می توانند 
استعدادهای خودشان را شکوفا کنند. می بینید که دست ندارد اما با پا نقاشی 
فوق العاده ای می کشد، حتی نقاش هایی که دست دارند، نمی توانند این چنین 
توانمندی  ایــن  به  جسمی،  محدودیت های  تمام  با  چگونه  ُخــب  کنند.  نقاشی 
رسیده است؟ آیا بدون توان روحی باال و انگیزه قوی امکان داشت به اینجا برسد؟

در آن سوی ماجرا انسان های سالمی هستند که به خاطر نداشتن توان روحی، 
این گونه  پــا؟ چــرا  به  با دســت خــودشــان نقاشی بکشند؛ چه برسد  نمی توانند 
هست؟ چون خودش را باور ندارد و توان روحی ندارد. توان جسمی دارد، اما توان 

روحی ندارد. در جامعه هم همین قاعده جاریست.

اگر جامعه ای با توانایی ها و استعدادهای طبیعی و انسانی فــراوان، ولی بدون 
توانایی روحی الزم باشد، این جامعه نمی تواند رشد کند. توانایی روحی جامعه 
در اثر چه چیزی پدید می آید؟ یکی از عوامل مهم و تعیین کننده توانایی روحی 

جامعه، کالن نگری و آینده نگری است.

ین کالن نگری و آینده نگری از منزل تا مدرسه  تمر

 در مدرسه و منزل تمرین شــود. اگر کودکان 
ً
باید این دو صفت برجسته دائما

عادت کنند که از باال به مسائل نگاه کنند، توان حل مسئله را خواهند داشت. باید 
بازی های فکری به گونه ای طراحی شوند تا بتوانند قدرت کالن نگری و آینده نگری 

کودکان را در یک زمین واقعی تمرین و تقویت کند. 

طراحان بازی، باید بازی هایی واقعیـ  نه خیالیـ  را طراحی کنند تا قدرت کالن نگری، 
آینده نگری و پیش بینی دائم آینده، در کودکان رشد و شکوفا شود. 

باید برای کودکان پیش بینی کنیم که هر کسی و با چه استعدادی چه شغلی را در 
آینده انتخاب خواهد کرد؟ عالقه به آینده در ذات ماست؛ کافی است آن را فعال 
کنیم. کالن نگری هم در کنار آینده نگری، خیلی در حل مسائل امروز ما گره گشاست. 
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ثار کالن نگری و آینده نگری بر جوامع آ

 .» ما دو نوع جامعه داریم: »جامعۀ هوشمند« و »جامعۀ ساده لوح و سطحی نگر
جامعۀ هوشمند، جامعۀ است که به دلیل شدت عقالنیت و شدت آینده نگری، 
کالن نگری و آینده نگری و جامع نگری نسبت به مسائل نمی تواند افکار عمومی را 

فریب داد. این مسائل آثار کالن نگری و آینده نگری بر جوامع است. 

. چرا آدم ها در مشکالت  باید هم کالن نگر باشیم، هم آینده نگر و هم جامع نگر
ــرا مـــردم در مشکالت اجتماعی ناامید  فـــردی خــودشــان نــاامــیــد مــی شــونــد؟ چ
از  آینده« و »بررسی مسائل  می شوند؟ ریشۀ ناامیدی ها »جزئی نگری«، »ندیدن 
یک زاویه« است. جزئی نگری یعنی دیدن مشکالت و ندیدن توانایی ها برای حل 

مشکالت.

شما باید قدرت جمع زدن و نگاه به همه جوانب را داشته باشید. جامعه سطحی، 
یک حرف سطحی را به سرعت می پذیرد؛ به طور مثال اگر شما بگویید که مشکالت 
حل شدنی نیستند، این حرف را کدام جامعه می پذیرد؟ جامعه ای که همه جوانب نگر 
است، مشکالت را تک ُبعدی نمی بیند، جامعه ای که کالن نگر است، قدرت دیدن از 
باال به مسائل و مشکالت را دارد و جنس مشکالت را تشخیص می دهد و آینده نگر 

است. این جامعه هوشمند این حرف را می پذیرد یا خیر؟

کودکان را دیده اید که اسیر زمان حال هستند و پدر و مادرها معمواًل آینده نگر 
هستند. کــودک می گوید: »اآلن ایــن را مــی خــواهــم«، ولــی پــدر و مــادر هوشمند 
می گویند: »فردا چه می خواهی؟« همیشه برای فردای او نقشه دارند. برای امروز او 
هم بر اساس فردا نقشه می ریزند. مادرها بنشینند فکر کنند که چگونه کودک را 

از »اآلن« نجات دهند. 

چگونه می توانیم جامعه و جان خودمان را، همه جانبه نگر و کالن نگر و آینده نگر 
تربیت کنیم؟ آرامش در مشکالت و قدرت حل مشکالت برای کسی یا جامعه ای 

که این اوصاف سه گانه را داشته باشد، پدید می آید. 
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 همین ویژگی ها را دنبال می کنند. بــرای آینده ما 
ً
جالب است که دشمنان ما، دقیقا

برنامه ریزی می کنند، سعی می کنند از باال به مسائل نگاه کنند و همه جوانب کار را 
ببینند؛ البته خداوند متعال این قدرت را از آنها گرفته، ولی سعی و تالش آنها وافر است.

در غرب اندیشکده های فراوانی وجود دارد که برای رصد آینده و برنامه ریزی برای 
آن مطالعاتی انجام می دهند، ولی ما چه می کنیم؟ درست است که به غلط، رهبری 
جهان را به دست گرفته اند، ولی این خاصیت را رهبری جهان به هر جمعی می دهد 
که بنشیند و زحمت بکشند تا دربارۀ آینده فکر کند. چون ما کنار گود ایستاده ایم 
و رهــبــری جــهــان در دســت مــا نیست، زیـــاد بــه خــودمــان زحــمــت آیــنــده نــگــری را 
نمی دهیم؛ درحالی که آینده از آِن ماست و ماییم که باید برای آینده برنامه بریزیم. 
�ف <؛ »عاقبت  �ي �ق

ُم�قَّ
ْ
هقُ ِلل �جَ عا�قِ

ْ
برای آینده روشن، زحمت بکشیم. خداوند می فرماید: >َو ال

از آن متقین است«؛1 یعنی آینده از آِن شماست. البته برخی از مجموعه ها در آغاز 
این مسیر طوالنی هستند، ولی کافی نیست؛ راه نرفته بسیار دارند. 

ین کالن نگری و آینده نگری  تالوت قرآن، تمر

ما برای اینکه کالن نگر و آینده نگر بشویم چه باید بکنیم؟ یکی از بهترین راه های 
نگاه از باال به مسائل، پیداکردن و آینده نگری این است که بسیار قرآن بخوانیم. 
اولین اثر قرآن بر روی انسان این است که انسان را کالن نگر و آینده نگر می کند. 
دوستان! قرآن را با این انگیزه بخوانید. به این هدف قرآن بخوانیم؛ تمرینی برای 

کالن نگری و آینده نگری. 

اِس<؛ »این قرآن ابزار بینایی برای مردم است «.2 
ُر ِلل�فَّ صا�أِ ا �جَ در قرآن آمده است: >َهدف

قرآن با انسان چه می کند؟ عالوه بر آثار روحی تالوت قرآن، آثار ذهنی تالوت قرآن 
 به انسان نگاه 

ً
 به تفکر وا می دارد، دائما

ً
چیست؟ جدای از اینکه انسان را دائما

می دهد، کدام نگاه؟ یکی اینکه مسائل را از باال نگاه کردن و دیگری دیدن آینده. 
درست است که قرآن انسان را به گذشته می برد، اما راه دیدن آینده، مرور گذشته 

1. اعراف، 128.
2. جاثیة، 20.
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و تاریخ است؛ لذا قرآن پر هست از داستان های تاریخی؛ اما نه برای اینکه انسان 
متوقف در گذشته و غرق در جزئیات بشود؛ نه، خدا می خواهد انسان را به آینده 

ببرد، می خواهد به انسان قدرت کالن نگری بدهد. 

آینده نگری جامعه در تربیت نبوی

پیغمبر و اهل بیت سعی می کردند مردم را با آینده آشنا کنند و نسبت به آینده 
حساس کنند. آینده نگری برای جامعه در تربیت نبوی نقش کلیدی داشت. 

آینده می باشد. اخبار  گاهی هایی است که دربــاره  آ اخبار آخرالزمان بخشی از آن 
آخرالزمان بیشتر از روایات باب صوم و صالة است. هفت هزار روایت در این باره 
داریم که بخش عمده ای از روایات آخرالزمان توسط پیامبر و در نخستین روزهای 
بعثت بیان فرمودند. 1200 وصف درباره آخرالزمان داریــم.1 حاال ما با چندین آیه و 

روایت دربارۀ آخرالزمان آشنا هستیم؟ 

یکا مشغول به آموزش رشتۀ آخرالزمان شناسی  250 دانشگاه آمر

اگر مسیحیِت منحرف و یهودیِت معاند، مطلع بشوند که خبری از آینده در جایی از 
عالم است، از زیِر زمین هم شده می روند و مطلع می شوند و اعتمادشان هم خیلی 

بیشتر از ماست؛ چون تجربه کرده اند که خیلی از این مسائل نتیجه داده است.

ــال اســـت کــه در دانــشــگــاه هــای وابــســتــه بــه کــلــیــســای کــاتــولــیــك، در رشته  130 سـ
غ التحصیل دارند؛ همین اآلن در بیش از 2۵0 دانشگاه آمریکا این  آخرالزمان شناسی، فار

رشته تدریس می شود.2 اما در حوزۀ علمیه نمی دانم چنین رشته ای داریم یا نداریم؟

هالیوود در خدمت آخرالزمان 

در یک دهه از سینمای هالیوود، شصت درصد از فیلم ها مربوط به آخرالزمان بود.3 

1. پایگاه اطالع رسانی حوزه، تدریس " آخرالزمان شناسی " در 257 دانشگاه آمریکا، 14، آبان، 1388، دسترسی در:

 «https://noo.rs/tz0Lv»

2. همان.

 »http://fna.ir«:3. فارس، هالیوود در برابر منجی، 14 تیر،1391، دسترسی در
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ببینید که غرب چقدر با همان اطالعات ناقص و گاهی غلط، در این زمینه کار کرده 
است؛ بعد ما چه کار کرده ایم؟ 

کارگردان های محترم ما! چند فیلم درباره آخرالزمان برای ما ساخته اند؟ درحالی که 
آینده سازی مسئولیتی است که بر دوش  آخرالزمان سه هیچ به نفع ماست و 

جامعۀ ما گذاشته شده است.

قدرت رهبری و راهبری برای کالن نگرها و آینده نگرها

و  رهبری  قــدرت  و  می شوند  جامعه  مــدیــران   ، آینده نگر و  کالن نگر  انسان های 
راهبری یک جامعه را دارند. آنان می دانند که جامعه را به کجا ببرند. جامعه ای که از 
لحاظ کالن نگری و آینده نگری، از جوامع دیگر یک سر و گردن باالتر است، جدای 
از اینکه قدرت حل مشکالت خودش را پیدا می کند، قدرت رهبری جوامع دیگر را 

هم پیدا می کند و می تواند بقیه جوامع را به مقصد برساند. 

ین خصلت امام جامعه کالن نگری و آینده نگری، مهم تر

مهم ترین خصلت امــام چیست؟ امــام، مدیر جامعه اســت. مدیر جامعه یعنی 
کسی که عاقل ترین فرد جامعه است و سرآمد عقول است. عقل با انسان چه 
می کند؟ عقل به انسان قدرت کالن نگری و آینده نگری می دهد. یک بار دیگر به 
این روایــت توجه کنیم که فرمود: »عاقل ترین آدم هــا کسانی هستند که بیشتر 
َعَواِقب«1 چقدر خوب هست که 

ْ
ُهْمِفال ْنَظُر

َ
اِسأ الّنَ

ُ
ْعَقل

َ
به عاقبت ها نگاه می کنند؛أ

این آیه ســردر هر وزارتخانه ای زده شــود، سر در مجلس شــورای اسالمی ما زده 
شود، سر در هر مدرسه ای زده شود. عاقل ترین انسان ها کسی است که توان 

کالن نگری و آینده نگری دارد. 

چرا اکثر جامعه نا امید هستند؟

 جامعه را به امید دعــوت می کند؛ ولی اکثر جامعه ما 
ً
مقان معظم رهبری دائما

 بیشتر 
ً
ناامید هستند؛ چرا؟ مگر رهبری کمتر از ما از مشکالت خبر دارد؟ قطعا

1. عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ص217.
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 ما خبر نداریم. پس چرا رهبری امیدوار 
ً
خبر دارند. اخباری به آنها می رسد که قطعا

از چه منظری به مسائل و مشکالت  انقالب،  ناامید؟ رهبر معظم  هست و ما 
نگاه می کند که ما نمی توانیم از آن زاویه به مسائل نگاه کنیم و امیدوار شویم؟ 

کالن نگری، آینده نگری وهمه جانبه نگری، این موارد کلید حل مسئله هستند.

مقام معظم رهبری فرمودند: 
»کسانی که بخواهند در مورد وضع کشور قضاوت کنند، نگاهشان فقط به مسئله  
اقتصاد نباشد؛ اقتصاد یک شاخص است؛ شاخص امنّیت، پيشرفت های علمی، 
استفاده  از تحریم برای نوآوری و دیپلماسی است... قدرت یک کشور یک منظومه 
است که به هم مرتبطند... منظومه را وقتی انسان نگاه می کند، خرسندکننده است«.1 

رهبری جامعه را به اینکه در قضاوت هایش نگاه منظومه ای داشته باشد، دعوت 
می کند؛ نگاه منظومه ای یعنی چه؟ یعنی جامعۀ ما باید به این قدرت برسد که 
همۀ جوانب را با هم جمع کند و بعد قضاوت کند. تک ُبعدی به کارنامۀ انقالب 

اسالمی نگاه نکند.

در تاکسی نشسته ای و فضای گفت وگو پیش می آید، یک نفر دم از ناامیدی می 
زند، مردم ما و جامعۀ ما باید آن قدر از نظر ذهنی چابک باشند تا بتوانند از زوایای 
مختلف دم از امیدواری بزنند. این امیدواری واقع بیانه و حقیقی است، نه خیالی 
و ذهنی. باید بگوییم درست هست که ما در اقتصاد مشکالت زیادی داریم، اما 
در امنیت چی؟ چه قدرتی در منطقه  هستیم؟ در علم و فناوری به کجا رسیده ایم؟ 
، به یک رشد عقالنی کلیت جامعه دارد؛ وگرنه هر چقدر شما از اقتدار  این نیاز

بگویی، هر چقدر از فناوری بگویی، می گویند اقتصاد چه می شود؟ 

اقتصاد، معادلۀ چندمجهولی 

ما در مسئلۀ اقتصاد هم همه جانبه نگر نیستیم و نگاهی تک بعدی به اقتصاد داریم، 
هم در پیش آمدن مشکالت اقتصادی و هم در حل مشکالت اقتصادی؛ درحالی که 

مشکالت اقتصادی که در کشور وجود دارد، یک معادلۀ چندمجهولی است. 

1. بیانات مقام معظم رهبری، سال 1401/01/23.
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ــرد. یــک طرف  ک را حــل  ــرای حــل مسئله اقتصاد، باید چندین مــوضــوع  ب یعنی 
مــاجــرا، تغییر قوانین کشور اســت. کشور ما جــزو کشورهایی اســت که گاهی 
قوانین اضافی، مانع کسب و کار و رونق اقتصادی می شود. طرف دیگر ماجرا، 
قــوه قضائیه اســت که باید با رانــت و ایــن گونه مسائل مبارزه کند، یک طرف 
دیگر ماجرا عزم جدی دولت مردانی است که به اقتصاد مقاومتی باور داشته 
باشند. این چند مسئله در کنار هم، یک طرف ماجراست؛ اما طرف دیگر ماجرا، 
راه حلی  اقتصادی  مشکالت  حل  برای  ما  است.  اقتصاد  در  مردم  نقش آفرینی 
مقاومتی،  اقتصاد  اصلی  پایه های  از  یکی  مقاومتی«.  »اقتصاد  نــام  به   ، ــم  داری

مردمی شدن اقتصاد است.

نقش مردم در اقتصاد

تجربه تاریخی ما، یک دلیل روشن و بی نقص کامل هست که هرجا در مشکالت 
، مردمی شد، موفق شدیم. مقام معظم رهبری؟دم؟ در سخنرانی  کــار  ، این کشور

خودشان با مردم قم، خطاب به مسئولین فرمودند: 

مسئولین، مردم را در تصمیم سازی های دستگاه های مسئول کشور شریک کنند؛ 
این یک. و برای این هم که از ظرفّیت های مردمی هم در عمل چگونه بایستی 

استفاده کرد، سازوکار درست کنند که مردم را در اقدام هم شریک کنند.1

ینی مردم تجربه موفقیت در جنگ جهانی هشت ساله با نقش آفر

بدترین وضعیتی که کشور ما تجربه کرد، دوران جنگ تحمیلی بود. یعنی دورانی 
بدتر از جنگ نداشتیم. نه تنها امنیت ما در خطر بود بلکه اقتصاد ما هم هنوز سرپا 
نشده بود. اما چگونه بحران جنگ را با موفقیت سپری کردیم؟ مردم با گوشت و 
پوست و خون خودشان معنای جنگ را فهمیدند؛ اما چطور در این جنگ موفق 
شدیم تا آمریکا را شکست دهیم؛ بلکه جهان را شکست دهیم؟ ما از پانزده ملت 

1. 1400/10/19 بیانات در ارتباط تصویری با مردم قم.
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اسیر گرفتیم1، جنگ ما فقط جنگ با عراق نبود؛ بلکه جنگی جهانی بود. اما چگونه 
انقالب ما در این جنگ جهانی پیروز شد؟ با قدرت مردم و با مشارکت حداکثری 
مردم؛ از نان بگیر، تا جان. مردم همه چیزشان را به میدان آوردند. امروز چرا نتوانیم 
با قدرت مردم، مشکالت اقتصادی خودمان را حل کنیم؟ این تجربه موفق ما از حل 

بزرگ ترین مسئله این کشور به دست و بازوی توانمند مردم است.

امام؟هر؟: حضور مردم، یک معجزه است!

امام؟هر؟ فرمودند:

 همین حضور ملت به همه 
ّ

گر فایده اى از این جمهورى اسامی نداشتیم، اال »ما ا
قشرهایش در صحنه و نظارت همه قشرها در امور همه، این یك معجزه اى 
است که جاى دیگر من گمان ندارم تحقق پيدا کرده باشد و این یك هدیه الهی 
است که بدون اینکه دست هاى بشر در آن دخالت داشته باشند، خداى تبارك 

و تعالی به ما اعطا فرموده است«.2

امــروزه هم حل مشکالت بــدون نقش آفرینی مــردم، حتی با بهترین دولت ها، 
امکان پذیر نیست. حاال مردم چگونه می توانند در اقتصاد نقش آفرینی کنند؟ 
ــدازی و رونــق تعاونی ها یکی از کارهای اساسی بــرای مردمی شــدن اقتصاد  راه انـ
اســت. اگــر مــردم تصمیم بگیرند که مــدل معیشتی و زندگی بانکی، را به مدل 
اقتصادی  مشکالت  از  چقدر  می دانید  کنند،  تبدیل  تعاونی  زندگی  و  معیشتی 

مردم حل خواهد شد؟ 

تغییر مدل معیشتی مردم از بانک محوری به تعاونی محوری

، چه اتفاق بزرگی می افتد؟ مقام  اگر اقتصاد ما تعاونی محور بشود و نه بانک محور
معظم رهبری سال ها پیش دراین باره فرمودند:

1. خبرگزاری تنسیم، خبر شماره: 1510212. 

2. صبح 28 اسفند 1359.
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بارها این را تکرار کرده ام و گفته ام که نقطه بن بست شکنمان، عبارت است از ایجاد 
اشتغال، آن هم از منابع نو و »تعاون« می تواند یک بازوی قوی در این راه باشد.1

گر بخواهیم تعاون جایگاه خودش را از لحاظ اقتصادی،  اعتقادم این است که ا
کند، بایستی ما حداقل ده برابر وضع  کنونی کشور، پيدا  به خصوص در وضع 
کشور در نظر بگیریم؛  کیفیت برای مجموعه تعاونی  گسترش و  فعلی، رشد و 

یعنی هدف را باید ده برابر این، قرار داد.2

من وقتی در وضع کشور خودمان نگاه می کنم، می بینم یکی از چیزهایی که 
می تواند جلوی این بی عدالتی را به شکل منطقی و اصولی سد کند، همین کار 
تعاونی است. به همین خاطر است که من به تعاون اعتقاد دارم؛ نه از باب این 

 فان کشورها تعاون می کنند.3
ً
است که دنیا تعاون را پذیرفته، یا فرضا

داستانی  فیلم  ده  باشد.  گره گشایی  سرانگشت  می تواند  ما  کشور  در  تعاون 
شیرین کوتاه ده دقیقه ای در زمینه تعاون درست کنید تا هر جوانی وقتی که 

نگاه کرد، تشویق و ترغیب بشود.4 

چقدر سخنان مقام معظم رهبری از طرف صدا و سیما، از طرف مسئولین، از طرف 
مردم جدی گرفته شد ؟

اآلن در جهان تعاونی ها رشــد کــرده انــد و چقدر طــرفــدار پیدا کــرده انــد. »تعاونی 
انگلستان  از تعاونی های موفق در  راچــدایــل« یکی  مصرف پیشگامان منصف 
اســت کــه از یــک ســری مــقــررات خــاص پــیــروی مــی کــرد کــه الــگــوی عملی و تجربی 
تشکیل تعاونی در کشورهای گوناگون قرار گرفت، این تعاونی در سال 1844 در 
راچدایل، محل نزدیکی شهر منچستر انگستان، دایر شد و از آن تاریخ تاکنون، 

تعاونی های بسیاری در جهان تأسیس شده است و 800 میلیون عضو دارد.5 

1. گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در مشهد، یکم فروردین ماه 1390.

2. همان.

3. همان.

4. همان.

5. مقاله، اقتصاد تعاونی در اسالم، غالمرضا سرآبادنی.
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وضعیت تعاونی در کشور ما چگونه است؟ ای کاش حداقل این بخش از سبک 
زندگی غربی ها را الگو می گرفتیم. 

راه اندازی تعاونی فامیلی یا مسجدی یا هیئتی 

اگر می خواهید تعاونی فامیلی راه بیندازید، بسم اهلل ...؛ تعاونی مسجد محل خودتان 
راه بیندازید،  راه بیندازید، بسم اهلل...؛ تعاونی هیئت می خواهید  را می خواهید 
وى <1  �قْ

ّرِ َو ال�قَّ �جِ
ْ
ى ال

َ
وا َعل عاَو�فُ  بسم اهلل ...؛ تعاونی، تعاونی، تعاونی.خداوند می فرماید: >�قَ

آیه در معیشت و اقتصاد عمل کنیم، تمام مشکالت امــروز را به  اگر به همین 
فضل الهی از پیش رو خواهیم برداشت.

کربال، مظهر تعاون

اباعبداهلل الحسین در کربال، مظهر تعاون است. حماسۀ اباعبداهلل به تنهایی 
بر  کــردنــد  تــعــاون  اطـــراف موالیشان جمع شدند و  شکل نگرفت؛ بلکه جمعی 
تقوا؛ یعنی نصرت امام و در امتداد تاریخ، این تعاون در متن عــزاداری اباعبداهلل 

الحسین شکل گرفته است. 

بی تفاوتی نقطۀ مقابل تعاون است

عمرو، به همراه پسرعموی خود، در منزل بنی مقاتل به محضر امام حسین؟ع؟ 
وارد شد. در ابتدا عموزاده اش به امام گفت: »این سیاهی که در محاسن شما 
می بینم از خضاب است یا موی شما بدین رنگ است؟« حضرت فرمود: »خضاب 
است، موی ما بنی هاشم زود سپید می شود... آیا برای یاری من آمده اید؟« عمرو 
بن قیس گفت: »عائله زیادی دارم، مال بسیاری از مردم نزد من است و نمی دانم 
کار به کجا می انجامد. خوش ندارم امانت مردم از بین بــرود!« پسر عمویش نیز 

همانند او پاسخ داد. امام فرمود:

1. مائده،2. 
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ى َسَواَدَنا 
َ
أ ْو َر

َ
َع َواِعَيَتَنا أ ُه َمْن َسِ

َ
 َفِإّن

ً
َيا ِلي َسَوادا  َتَر

َ
 َتْسَمَعا ِلي َواِعَيًة َو ل

َ
َفاْنَطِلَقا َفال

1. اِر ْيِه ِف الّنَ  َمْنِخَر
َ

ُه َعىل ْن ُيِكّبَ
َ
 أ

َّ
 اهَّلِل َعّزَ َو َجل

َ
 َعىل

ً
ا َكاَن  َحّقا ْ ُيِعّنَ ْبَنا َو لَ ْم ُيِ

َ
َفل

پس، از اینجا بروید تا فریاد ما را نشنوید و ما را نبینید؛ همانا هرکس ندای ما را 
بشنود یا ما را ببیند و پاسخ نگوید و به یاریمان نشتابد، سزاوار است که خداوند 

او را به بینی در آتش افکند.

فدای دل نازینن آقا بشویم که حتی به کسانی که ایشان را رها کردند، دلسوزی 
می کند و می فرماید: »اینجا نمانید، می روید به جهنم«. ما بعد از هزار و اندی سال، 
ـ یا اباعبداهلل ـ شنیدیم و آمدیم در خیمۀ شما جمع  صــدای مظلومیت شما را 
شدیم، می خواهیم برای ظهور و حضور فرزندت، مهدی فاطمه، زمینه سازی کنیم. 
ج، چه ویژگی هایی دارد تا جامعه و جان  ببینیم جامعۀ حسینی مقدمه ساز فــر

خودمان را آمادۀ این حضور باشکوه کنیم. 

نفرین بر جامعه ای که امامشان را تنها گذاشتند؛ امام حسن؟ع؟ می فرمایند: »َو
ْتَناِشيَعُتَنا«؛ »مدعیان، شیعه بودند و ما را تنها گذاشتند«.2 ولی ما آمدیم 

َ
َقْدَخَذل

تا شما را تنها نگذاریم، فرزند شما را تنها نگذاریم. بد جامعه ای بودند؛ نه تنها بر 
نصرت امام تعاون نکردند؛ بلکه در قتل امام تعاون کردند. خداوند متعال می 
[ در راه گناه و تعّدى همکارى  <؛ »و ]هرگز ُعْدوا�ف

ْ
ِم َو ال

ْ �ش �إِ
ْ
ى ال

َ
وا َعل عاَو�فُ فرماید: >َو ل� �قَ

ننمایید!« تعاون بر قتل امام می دانی یعنی چه؟ یعنی به همدیگر کمک می کردند 
و می گفتند می آیی حسین را بکشیم؟! می آیی شش ماهه حسین را بکشیم؟! 

1. محمد بن علی ابن بابویه، ثواب االعمال، ص259.

2. محمد بن احمد فتال نیشابوری، روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، ج1، ص179.
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مبحث هشتم

، جامعۀ  جامعۀ خودباور
خودتحقیر
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بیماری روحی خودبیزاری در روان شناسی

در علم روان شناسی، یکی از مشکالت روحی و روانی افراد را »خودبیزاری« معرفی 
می کنند. بعضی ها به شدت از خودشان تنفر دارند؛ چون خودش را دوست ندارد 
و تمام موفقیت ها و توانمندی هــای خــودش را انکار می کند. ایــن یک بیماری 
مهلک و خطرناک است؛ حتی ممکن است اینگونه افراد دست به خودکشی هم 

بزنند. 

جامعۀ خودبیزار

از نظر جامعه شناسی یک فرد می تواند خودبیرازی داشته باشد و این مسئله 
قابل بررسی اســت که برخی از جــوامــع، دچــار خــودبــیــزاری هستند؛ ایــن عالمت 

بیماری جامعه است. 

در علم روان شناسی، یک سری عالئم و نشانه ها برای آدم های خودآزار و خودتنفر 
کمبود  جامعه،  خودبیزاری  عامل  نیز  جامعه  در  می دانند.1  خودباوری  فقدان  را 

خودباوری است. 

1. سایت دکتر محمد بهشتیان، از خود متنفرم: 8 راه برای مقابله با خود بیزاری.



گی های جامعۀ خودتحقیر خداپرست  ویژ

اگر در جامعه ای در بین مردم، روحیه ُشکرگزاری باال باشد، این عالمت سالمت 
جامعه است؛ ولی اگر در جامعه ای در بین مردم آن جامعه، روحیۀ ناسپاسی و کفر 
باال باشد، عالمت بیماری جامعه است. کفر و ناسپاسی فقط کفر و ناسپاسی از خدا 
نیست، گاهی اوقات جامعه کافر و ناسپاس نسبت به دارایی ها و توانمندی های 
خودش می شود، که به چنین جامعه ای که خودتحقیر است، جامعۀ کافر گفته 
می شود؛ هر چند در آن جامعه خدا هم پرستش بشود، اما این جامعه خود و 

توانمندی های خود را تحقیر کرده است و منکر توانمندی های خود شده است.

استغفار جامعه از کفر پنهان

بــه خــود، دارایــی هــا و  ایــن کفر پنهان استغفار کند؛ کفر نسبت  از  باید جامعه 
توانمندیی های خود. در خانه خیلی باید روی این مسئله کار کرد، اصاًل نباید پدر 
، توانمندی های فرزندشان را تحقیر کنند، این کودک در آینده خودتحقیر  یا مادر

شده و اعتماد به نفسش را از دست می دهد. 

اجازه بدهید بچه ها اظهارنظر کنند

اجازه بدهید کودکان اظهارنظر کنند، تحقیرشان نکنید. اگر حافظه خوبی ندارد، 
درس بخواند، ببینید چه استعدادی دارد؟ آن توانمندی را تقویت کنید و به کودک 
توهین نکنید. انسان ها با هم تفاوت دارند و باید این تفاوت میان انسان ها را 
به رسمیت بشناسیم؛ وگرنه باعث می شود کودکانمان را با یک چشم  بینیم و 

تحقیرشان  کنیم.

اگر کودک را تحقیر کردی، در آینده او خودش را به اشتباه تحقیر خواهد کرد. پیامبر 
َحُدُكْمَنْفَسُه؛ هیچ کس خودش را تحقیر نکند، 

َ
أ ّنَ َر ّقِ گرامی اسالم؟ص؟ می فرماید: »َلُيَ

َحُدَناَنْفِسِه؟ ما چگونه خودمان را 
َ
أ ُر ّقِ چرا خودتان را تحقیر می کنید؟« گفتند: »َكْيَفُيَ

تحقیر کردیم؟« فرمود: »شما می دانید در یک زمینه ای خدا نظری داده است و الزم 
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ْيِهِفيِه
َ
َعل ِ

هَّلِلَّ
ً
ْمرا

َ
ىأ است نظر خدا را در جایی بگویید، اما از ترس مردم نمی گویید؛َيَر

اُس«  َخْشَيًةالّنَ
ُ

َكَذاَفَيُقول یِفَكَذاَو
َ

ْنَتُقول
َ
ِقَياَمِةَماَمَنَعَکأ

ْ
ُهَيْوَمال

َ
اهَّلُلل

ُ
ِفيِهَفَيُقول

َ
َلَيُقول َّ

ُ
َمَقاٍل،ث

َشى«؛ 
َ

أنت ُكنُتأَحّقَ از مردم نترسید. اینجاست که خدا به شما می فرماید: »فإّيای
، ترس است؛ ترس هم برادر مرگ  »از من بترسید نه از مــردم«.1 پشت سر تحقیر
است. اگر فرزندت را تحقیر کردی و او ترسو شد و در نهایت در نامۀ عملت کشتن 

فرزندت را نوشتند، تعجب نکن! 

ین عملیات روانی دشمن تضعیف احساس خودباوری، اصلی تر

یکی از اصلی ترین عملیات های روانی دشمن، برای مدیریت ما، این هست که 
احساس خودباوری و اعتماد به نفس را از ما می گیرد. اگر شما از یک فرد یا جامعه 
اعتماد به نفس را بگیری، در واقع او را از نظر روانی خلع سالح کرده اید؛ آنگاه آن 
جامعه یک اسیر به تمام معناست و هر بالیی می توانی سر آن جامعه بیاوری. 

منافعش را بگیری تا مقاصد خودت را پیش ببری. 

معنای درست اعتماد به نفس 

منظور ما از اعتماد به نفس در اینجا این است که شما استعدادها و توانایی های 
خـــدادادی خــودت را بــاور کنی؛ بنابراین ریشۀ عــدم اعتماد به نفس، احساس 
کــرده اســت.  بــه هرکسی استعدادهایی عنایت  ضعف اســت. خــداونــد متعال 
بعضی ها کافر به استعدادهای خودشان هستند. کفر در استعداد یعنی منکر 

توانمندی های بالفعل و بالقوه شدن. 

هیچ کسی حق ندارد خودش را تحقیر کند. هر فردی برای خودت کسی است و تو 
چرا فکر می کنی که کسی نیستی. شما طالی ناب هستید، نقره ناب هستید. این 
تعبیر امام صادق؟ع؟ هست به عنوان شخصیتی که مردم شناس است، حضرت 
ة«؛»مردم معدن هستند مثل معادن طال 

َ
ِفّض

ْ
ال َهِبَو

َ
اُسَمَعاِدُنَكَمَعاِدِنالّذ فرمود: »الّنَ

1. عالءالدین علی بن حسام الدین ابن قاضی، کنز العّمال فی سنن االقوال واالفعال، ج3، ص 69، 5533 و 5534. 
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و نقره«1 دین می آید استعدادهای شما را کشف می کند. دین برنامه ای است برای 
شکوفا شدن استعدادها. در شهرها دیده اید که باشگاه های معروف می گویند 
ما مدرسه فوتبال داریــم و بــرای تیم خودمان استعدادیابی می کنیم. دین هم 
همانند باشگاهی است که هرکسی در آن ثبت نام کند، استعدادیابی می شود و 

استعدادهای او به شکوفایی می رسد. 

دین از عّمار و مقدادی که در آن جامعه جایگاه اجتماعی نداشتند، عّمار و مقداد 
می سازد. مسلمانان به سرعت قله های علمی جهان را فتح می کنند و پایه گذار 
جامعه  در نیمی از جهان می شوند. همین حاال با همۀ موانعی که بر سر راه ما 
وجود دارد، ما در انــرژی هسته ای به کجا رسیدیم؟ وقتی غربی ها متوجه چنین 
توانمندی در ما شدند، ابتدا انکار کردند، اما بعد شگفت زده شدند. چطور شما با 

این همه موانع به این نقطه رسیدید؟

، قاتل خاموش حس اعتماد به نفس در فرزندان تحقیر

نفس  بــه  اعتماد  ــع  درواقـ می کنند،  تحقیر  را  فرزندانشان  کــه  محترمی  ــادران  مـ
فرزند خود را از او می گیرند. تا ضعفی در فرزندت دیدی بگو که عیبی نــدارد، تازه 
ما فهمیدیم که تو این نقطه ضعف را داری. حاال بیا من به تو کمک می کنم تا این 
نقطه ضعفت برطرف شود. تا ضعفی دیدی دیگر آتش نزن به نقاط قوتش و بگو 
که تو از دم آدم نمی شوی، یا اینکه تو بــه درد نمی خوری. تحقیر کردن یعنی روی 
اصلی ترین سرمایه شخصیتی فرزندت که اعتماد به نفس اســت، نفت ریختی 
و آتش زدی. یک حرف بــی راه بزنم، ای کاش بنزین می ریختی و فرزندت را آتش 
آتش بزنی.  مــی زدی، اما بنزیِن تحقیر نمی ریختی روی بچه ات تا شخصیتش را 
می خواهم بگویم چقدر تحقیرکردن فرزند و سوزاندن شخصیت او، بدتر از آتش 

، قاتل خاموش حس اعتماد به نفس در فرزندان است. زدن آنهاست. تحقیر

1. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج8، ص177.
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کودکی که زیــاد تحقیر شــد، کم کم در او بدترین بــدی سر می زند؛ یعنی تکبر. امام 
ٍةَوَجَدَهاِفَنْفِسِه؛ هیچ مردی تکبر نمی ورزد 

َّ
ِلِذل

َ
ِإّل َر ّبَ َ تَ ْو

َ
أ َر صادق؟ع؟ فرمود: »َماِمْنَرُجٍلَتَكّبَ

یا زورگویی نمی کند، مگر به خاطر احساس تحقیر و خاری که در وجودش احساس 
می کند«.1 این آقاپسر یا دخترخانم، وقتی به منزل خــودش رفــت، سعی می کند در 

ارتباط با همسرش اثبات کند که بزرگ است، اما به شیوه غلط؛ با زورگویی با تکبر. 

راه حلی ساده برای تقویت خودباوری و اعتماد به نفس در فرزندان

بــرای تقویت خــودبــاوری و اعتماد به نفس باید به فــرزنــدان اعتماد کنیم و به 
آنها مسئولیت بدهیم. ما خیلی دیر به فرزندانمان مسئولیت می دهیم. بچه 
مدرسه ای، نقطه مقابل بچۀ مسئولیت پذیر اســت. مــدارس ما محل واگــذاری 
کودکن نیست. می گویم هنوز بچه اســت، درحالی که خداوند  به  مسئولیت ها 
انسان  یک  مثل  می رسد  هجده سالگی  سن  به  که  کسی  با  من  فرمود  متعال 
کامل و رشدیافته برخورد می کنم و او را کامل و رشد یافته حساب می کنم. به 
بیان دیگر روی او خیلی حساب باز می کنم. توقع خدا از او مثل توقع از یک مرد 
چهل ساله و کامل اســت.2 هجده سالگی سن رشدیافتگی است، اما در خانه و 
جامعه ما دیر به فرزندانمان مسئولیت می دهیم یا اصاًل نمی دهیم و بنا داریم 
فرزندان را بی مسئولیت بار بیاوریم. کودکی که بی مسئولیت بار می آید، اعتماد 
به نفس خــودش را هم از دســت می دهد و ایــن مهم ترین آسیب اســت. وقتی 
شما مسئولیتی به کودک دادی، او احساس می کند که کسی شده است و کم کم 

خودش را باور کرده و توانمندی های خودش را پیدا می کند.

آنها  کــه ایــشــان بــه جــوانــان اعتماد مــی کــرد و بــه  شما در سیره پیامبر می بیند 
مسئولیت های بزرگی می سپرد. جوان گرایی در واگــذاری مسئولیت ها در سیره 

1. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص312.

َةَسَنًة«.)محمد بن  انَعشَر
َ
«:َتوبيٌخِلبِنث َر

َ
ِفيِهَمْنَتَذّك ُر

َ
ْرُكْمماَيَتَذّك ُنَعّمِ َلْ َو

َ
جل:»أ و 2. »اإلمامالصادقعليهالسلمفَقوِلاهَّلِلعز

علی ابن بابویه، الخصال، ص 509، ح 2.(
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نبوی به عنوان پایه جامعۀ اسالمی موج می زند. مردم مدینه به پیامبر گفتند که 
؟ص؟ بعد از  غ برای تبلیغ اسالم برای ما بفرست... . پیامبر

ّ
یک نفر را به عنوان مبل

فتح مکه یک جوان 21 ساله را به عنوان استاندار یا فرماندار شهر مکه قرار داد.1 

امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرماید: 

 
ُ

َحّد
َ
م أ ُ ّباِن، َفِإّنَ

ُ
يَک، َفاسَتبِدِه ِبِبداَيِة الّش

َ
 َعل

َ
أ مٍر َقد َطَر

َ
ِة ىف أ إَذا احَتجَت ِإَل اَلشَوَر

هوِل َوالُشيوِخ ِلَيسَتعِقبوُه َوُيِسُنوا، 
ُ

ِى الك ُه َبعَد ذِلَک إل َر
َ
ّد َّ ُر ُ

ُع َحدسا، ث سَر
َ
ذهانا َوأ

َ
أ

2 . كَثُر
َ
م أ َبَتُ ِر

َ
ُه َفِإّنَ ت

َ
اِلختياَر ل

هرگاه در کاری که برایت پيش آمده است احتیاج به مشورت پيدا کردی ابتدا آن 
را با جوانان در میان بگذار؛ زیرا جوانان تیزهوش تر و از سرعت حدس بیشتری 
بر خوردارند؛ سپس درباره آن با میانساالن و پيران رایزنی کن تا عیبش را بیابند 

که آنان از تجربه بیشتری برخوردارند. و نیکش را برگزینند؛ چرا

نظر بخواهیم، حس  و  آنــان مشورت  از  و  به جــوانــان مسئولیت بدهیم  وقتی 
خودباوری را در آنــان تقویت کرده ایم. جــوان خــودش را پیدا می کند. فقط حس 
نیست، یک حقیقتی پشت این ماجرا است و آن شکوفا شدن استعدادهاست. 

مؤلفه جامعۀ حسینی، تقویت خودباوری و تحقق عینی »ما می توانیم«

 یکی از فرق های جامعۀ حسینی با جامعۀ غربی در شعار ما می توانیم است. 
ً
اتفاقا

 والیت، 
ً
در جامعۀ حسینی »ما می توانیم« و خودباوری حرف اول را می زند. اساسا

عمود خیمه جامعۀ حسینی است. خداوند متعال می فرماید:

اُس 
ال�فَّ وَم  �قُ ِل�يَ ا�فَ  رف م�ي

ْ
ال َو  ا�جَ  ِك�ق

ْ
ال َمَعُهُم  ا  �ف

ْ
ل رفَ �فْ

أَ
ا َو  ا�قِ  �ف ِ

�يّ �جَ
ْ
ال �جِ ا  �ف

َ
ُرُسل ا  �ف

ْ
ْرَسل

أَ
ا ْد  �قَ

َ
>ل

ُصُرُه َو  �فْ َ ُه َم�فْ �ي
َ
َم الّل

َ
ْعل اِس َو ِل�يَ

ُع ِلل�فَّ ا�فِ ٌد َو َم�ف د�ي ٌس سشَ
أْ
ا ِه �جَ �ي َد �ف َحد�ي

ْ
ا ال �فَ

ْ
ل رفَ �فْ

أَ
ْ�ِط َو ا �قِ

ْ
ال �جِ

3> رفٌ �ي ٌّ َعرف
ِو�ي َه �قَ

َ
�فَّ الّل �جِ اإِ �يْ

عفَ
ْ
ال ُه �جِ

َ
ُرُسل


ُ

أَّول ُهَو ِبالّناِسو َ ِ
ّ

آلهأنُيَصل أَمَرُهصلاهَّللعليهو َةو
َ
َمّك وَنَسَنًةأمَر ِعشر ُعُمُرُهإحدىو آلهَعّتاَببَنأسيٍدو 1. »وّلصلاهَّللعليهو

ج الحلبی الشافعی، السیرة الحلبیة، ج3، ص104.( َةَبعَدالَفتِحَجاَعًة«.)ابوالفر
َ
ّك ِبَ

ّ
َصل أميرٍ

ح نهج البالغه، ج20، ص337. 2. شر

3. حدید، 25.
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ما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب ]آسمانی[ و میزان 
]شناسایی حّق از باطل و قوانین عادالنه[ نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت 
کنند و آهن را نازل کردیم که در آن نیروى شدید و منافعی براى مردم است، 
کسی او و رسوالنش را یارى می کند، بی آنکه او را ببینند.  تا خداوند بداند چه 

خداوند قوّى و شکست ناپذیر است!. 

نکته جالب توجه در آیه این است که خدا نمی فرماید انبیا خودشان کاری می کنند 
تا عدالت برقرار شود؛ بلکه می فرماید انبیا آمده اند تا مردم روی پای خودشان 
بایستند و اینکه مردم خودشان عدالت را میان خودشان تقسیم کنند.1 شما در 

ایام اربعین می بینید که نهادهای دولتی کمترین نقش را ایفا می کنند. 

در اربعین حسینی که به عنوان خیمه گاه بزرگ حسینی است، کار بر دوش مردم 
هست و این کار منسوب به امام حسین؟ع؟ است. این یک چشمه از جامعۀ 
حسینی هست که در اربعین جلوه کرده؛ یعنی مردمی بودن و سپردن کارها به 

مردم. در این جامعه، دزدی، رانت و اختالس معنا ندارد.

»ما می توانیم« شعار اصلی جامعۀ حسینی مقدمه ساز ظهور

، یک شعار اصلی »ما می توانیم« است. »ما  در جامعۀ حسینی مقدمه ساز ظهور
می توانیم« شعار شریفی است؛ اگرچه با بعضی از فیلم ها این شعار را مسخره 
، بــرای اعتماد به  کردند. این هم یک نوع عملیات روانــی علیه جدی ترین شعار
نفس ملی، بود. »ما نمی توانیم« شعار آدم های ضعیف است. چه کسانی شعار ما 

نمی توانیم را سر می دهند؟ 

رد شده اند، مفتضحانه شعار ما نمی توانیم  امتحان والیتمداری  که در  کسانی 
را سر می دهند. عده ای از بنی اسرائیل نزد پیامبرشان آمدند و گفتند یک نفر را 

ْ�ِط< این است که از" خودجوشی مردم" سخن  �قِ
ْ
ال اُس �جِ

وَم ال�فَّ �قُ 1. آیت اهلل مکارم شیرازی: »نکته جالب دیگر در جمله >ِل�يَ
می گوید، نمی فرماید: هدف این بوده که انبیا انسان ها را وادار به اقامه قسط کنند؛ بلکه می گوید: هدف این بوده که مردم 
مجرى قسط و عدل باشند! آرى مهم این است که مردم چنان ساخته شوند که خود مجرى عدالت گردند، و این راه را با 

پاى خویش بپویند«. )ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه(
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بفرست تا به فرماندهی او در راه خدا به جنگ بگردیم. در ابتدا این فرمانده را 
نپذیرفتند، اما بعد از کلی بحث او را پذیرفتند. لشکر حرکت کرد تا رسیدند به 
چشمه ای آب، فرمانده دستور داد هرکسی یک جرعه آب بیشتر نخورد؛ عده ای 
اطاعت کردند و عده ای سرپیچی. آنهایی که سرپیچی کردند، وقتی مقابل دشمن 
وِده <1؛ »ما امروز نمی توانیم مقابل  �فُ ُ و�قَ َو �ج

ُ
ال حج �جِ ْوَم  �يَ

ْ
ال ا  �فَ

َ
ل هقَ  >ل� طا�قَ رسیدند، گفتند: 

دشمن بایستیم«؛ جنس سیاسیون و آدم هایی که دائم می گویند ما نمی توانیم 
را بشناسید. 

ــردم »قــوی«  کــه مـ ایــن اســت  ــت« در جامعۀ حسینی،  ــ کــارکــرد »والی مهم ترین 
می شوند. والیت، قدرتمندیست که نمی خواهد به شیوه ای ِاعماِل قدرت کند که 
مردم »ضعیف« شوند. در جامعۀ غربی، مردم را ضعیف می کنند، اجازه شکوفایی 

استعدادها را نمی دهند.

وابستگی، عدم خودباوری

هر ملت یا فردی که اعتماد به نفس نداشته باشد، خودش را باور نداشته باشد 
باعث می شود توانمندی های خودش را منکر شده و در نهایت موجودی وابسته 
می شــود. این وابستگی ریشه در عدم اعتماد به نفس دارد. امــام خمینی؟هر؟ 

می فرماید: 

گر ما از وابستگی فکرى بیرون بیایيم، همه وابستگی ها تمام می شود. اینکه  »ا
ما وابسته شدیم، در اقتصاد وابسته هستیم، در- عرض می کنم که- فرهنگ 
وابسته هستیم، در همه چیز وابسته هستیم، مبدأ این همین است که در فکر 

وابسته هستیم«.2

ببینید امام؟هر؟ چقدر دقیق چینش کردند. ایشان فرمودند وابستگی فرهنگی و 
وابستگی اقتصادی، ریشه در وابستگی فکری دارد. دشمن قبل از اینکه کشوری 

1. بقره: 249.

2. 28 شهریور 1358.
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را از نظر فرهنگی یا اقتصادی وابسته کند، اول سراغ وابستگی فکری می رود؛ اما 
در جامعۀ حسینی ما وابستگی نداریم، روی پا ایستادن داریم.

مگر به این سادگی می توان از وابستگی نجات پیدا کنیم؟ باید از پایه شروع کنیم؛ 
یعنی مدرسه و خانه. سیاست مداران وابسته هم به عنوان مربیان جامعه، در 
اینکه به یک جامعه احساس خودباوری یا احساس وابستگی بدهند، به شدت 
به  »مردم  م«1؛  ِبآَباِئِ ْم ِمْنُ ْشَبُه

َ
أ ْم اِئِ َمَر

ُ
ِبأ اُس »الّنَ فرمود:  علی؟ع؟  امام  هستند.  مؤثر 

حاکمان خودشان شبیه تر هستند تا به پدرانشان؛ این شباهت، شباهت تربیتی 
است«. 

امــام؟هر؟ و مقام معظم رهبری در طول این بیش از چهل سال از انقالب عزیز 
اسالمی، سرخطی که به جامعه دادند، »ما می توانیم« بود. البته برخی از سیاسیون 
از  بــاورشــان، مقابل بسیاری  ایــن  بــا  هــم مــرتــب مــی گفتند: »مــا نمی توانیم« و 
توانایی های ما ایستادند؛ لذا شما می بینید که ما در صنایع دفاعی حرف اول را در 

منطقه می زنیم، اما در صنعت خودرو لنگ پراید هستیم. 

ولی  نمی شود،  بــاورتــان  رسیدیم؟  موشک  ساخت  به  کجا  از  ما  می دانید  شما 
ــران، ورودی ســال 77 رشته مهندسی شیمی  ایـ پــدر موشکی  کــه  بــود  اینگونه 
دانشگاه صنعتی شریف بود. از سال سوم به دنبال فعالیت های پژوهشی بود. 
یک روز آمد داخل اتاق و گفت: »پاشو بریم یه چیزی نشونت بدم«. یک ماهی تابه 
آورد. ماده  برداشت و به داخــل حیاط خوابگاه رفتیم. از جیبش و پاکتی بیرون 
خمیری سفید رنگی را داخل ماهی تابه انداخت و با کبریت آن را روشن کرد و گفت 
ر گرفت؛ 

ُ
»در رو!«.دویدیم پشت درخت ها. چند ثانیه بعد یک دفعه ماهی تابه گ

مثل فشفشه این طرف و آن طرف می رفت. آتش که تمام شد، سراغ ماهی تابه 
رفتیم. به انــدازه یک کف دست ســوراخ شده بــود. مصطفی از اینترنت یک نوع 
سوخت موشک را پیدا کرده بود و مشغول آزمایش درصد مواد آن بود؛ بله، ما 

1. حسن بن علی ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص208.
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ساخت موشک را از ماهی تابه شروع کردیم.1 این فرق »ما می توانیم« با فرق »ما 
نمی توانیم« است.

اگر جامعه ای در جامعۀ حسینی به خودباوری برسد؛ یعنی توانمندی های خودش 
را باور کند و خودش را کم نبیند، به عالی ترین منافع خودش هم می رسد. 

یت افکار عمومی، ابزار اسارت مدرن مدیر

امروزه دشمن برای مدیریت افکار عمومی و برای اسارت مدرن با رسانه، جوامع 
را تحقیر می کند و توانمندی آنها را تکذیب می کند. گرد ناامیدی را به همراه گرد 
خودتحقیری بر روی جامعه می پاشد. چه کنیم تا از اسارت رسانه ای و همچنین 
از مدیریت افکار عمومی و عملیات روانــی نجات پیدا کنیم؟ بــرای نجات از این 
اســارت، باید ســراغ یکی از ویژگی های برجستۀ یــاران امــام زمــان؟جع؟ در آیه۵4 
ســـوره مــائــده معرفی شــده اســـت، بــرویــم؛ یعنی مستقل بـــودن و تحت تأثیر 

جّوسازی ها قرار نگرفتن. خداوند متعال می فرماید: 

ُه  و�فَ ِح�جُّ ُ ُهْم َو �ي ِح�جُّ ُ ْوٍم �ي �قَ ُه �جِ
َ
ِىي الّل

�ق
أْ
ا  �يَ

َ�ْو�فَ ِه �فَ ِ �ف ْم َع�فْ د�ي
ُ
ك  ِم�فْ

َ
ّد ْر�قَ َ وا َم�فْ �ي َم�فُ

آ
�فَ ا �ي دف

َّ
َها ال ُّ �ي

أَ
ا ا >�ي

ٍم  ْوَمهقَ ل��أِ
َ
و�فَ ل ا�فُ حف َ ِه َو ل� �ي

َ
ِل الّل �ي اِهُدو�فَ �فىي  َس�ج حج

ُ �فَ �ي ر�ي كا�فِ
ْ
ى ال

َ
هقٍ َعل ِعرفَّ

أَ
�فَ ا �ي ِم�ف ُموأْ

ْ
ى ال

َ
هقٍ َعل

َّ
ل دفِ

أَ
ا

ٌم<2 ُه واِسٌع َعل�ي
َ
اُء َو الّل َ�ش ِه َم�فْ �ي �ي �ق وأْ ُ ِه �ي

َ
ُل الّل صفْ ِلَك �فَ دف

ــد! هرکس از شما، از آیين خود بازگردد، ]به خدا  اى کسانی که ایمان آورده ای
آنان  را دوســت دارد و  آنها  که  را مــی آورد  زیانی نمی رساند؛ خداوند جمعّیتی 
]نیز[ او را دوست دارند، در برابر مؤمنان متواضع، و در برابر کافران سرسخت و 
نیرومندند؛ آنها در راه خدا جهاد می کنند، و از سرزنش هیچ مامتگرى هراسی 
ندارند. این، فضل خداست که به هر کس بخواهد ]و شایسته ببیند[ می دهد؛ و 

]فضل[ خدا وسیع، و خداوند داناست .

از سرزنش هیچ مالمتگری نمی ترسند؛ یعنی تحت تأثیر عملیات روانی دیگران 

http://www.abrobad.net/fa-ir/Article/Details/making-rocket-fuel 1. سایت ابر و باد، خاطرات شهداء

2. مائده،54.
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قــرار نمی گیرند. خودشان هستند و شخصیت مستقلی دارنــد. در مصاحبه ای 
آنها گفتند: »تحت  علت کنار گذاشتن حجاب را از دختران پرسیدند که بیشتر 

تأثیر حرف و نگاه دیگران! از ترس سرزنش!« وای خدای من!

 پایه یا سرآغاز بسیاری از خوب شدن ها و بدشدن ها مسئله استقالل است. 
ً
واقعا

داشتن یا نداشتن استقالل روحی ، مسئله اصلی این است. خوب بودن مقدمه 
دارد، مقدمۀ مهم خوب بودن، خودت بودن است. معنای درست خوب بودن، 
خودت بودن است. خودت باشی، یعنی فطرت را رها نکن. خودت باشی حقیقت 

همۀ خوبی ها است.

استقالل  که  هایی  انسان  هستند.  اجتماعی  موج های  اسیر  ها  انسان  بیشتر 
روحــی نــدارنــد، در فتنه ها به همدیگر نگاه می کنند. آن چند هــزار نفر چگونه از 
اطراف مسلم بن عقیل پراکنده شدند؟ به همدیگر نگاه کردند و گفتند تو هم 
داری می روی؟ آری، من هم دارم می روم. خب، پس من هم می روم. شاید یکی از 
دردناک ترین صحنه ها در فیلم مختار لحظه ای بود که مسلم نماز می خواند و 

مردم کوفه یکی یکی از پشت سر او می رفتند.

انسان هایی از این موج های کوبنده و نابودکننده و منحرف کننده نجات پیدا 
کرده اند:  کــرده انــد، مشق  که خیلی تمرین  بــزرگ شدند  که در خانه ای  می کنند 
»خودت باش و دهن بین نباش«. امام صادق؟ع؟ به یکی از اصحابش فرمود: »ل
أَناَكواِحٍدِمَنالّناِس«1؛ »ُسست رأى و دهن بین مباش  :أَناَمَعالّناِسو

ُ
َعًة،َتقول إّمَ َتكوَنّنَ

که بگویی: من با مردمم و من یکی از مردمم«؛ نگو من یکی از اینها هستم، بگو 
من با بقیه فرق می کنم.

باید  خوب شدنی  هر  از  قبل  باشیم،  داشته  نفس  به  اعتماد  بخواهیم  اگــر  ما 
خودمان باشیم؛ یعنی تعریف دیگران روی ما اثر نگذارد! بعضی ها گدای تشویق 

1. محمد بن علی ابن بابویه، معاني األخبار، ص 266 ح 1.
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دیگران هستند! »یکی از اصحاب ناراحت بود، حضرت فرمود چرا ناراحتی؟ حضرت 
فرمود: اگر در دستت الماس باشد، بعد مردم بگویند سنگ است، حرف مردم 
روی شما تأثیری دارد«1 یعنی د رواقــع حضرت به او فرمود برو راحت زندگی کن؛ 
خــودت رو خــالص کــن؛ تحت تأثیر دیــگــران نباش؛ خــودت حساب کــن، رفتارت 

درست هست یا نه؟!

هرکسی در کربال ماند، نگفت مگر از من چه کــاری بر می آید. همان غالم سیاه، 
همان کسی که در آن جامعه، جایگاه اجتماعی باالیی نداشت، ولی خودش را کم 
نگرفت، کمکش را دست کم نگرفت. خدا به او کمک کرد. کربال همان کمک های 
اندکش را در چشم همۀ عالم بزرگ کرد و نشان داد که چگونه می شود در کنار 

امامت، کارها و آثار کوچک، بزرگ شود. 
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َ

َكَماَقال َيُضّرَ َلْ
ً
َراِضيا

    134134    

از جامعۀ حسینی تا جهان مهدوی

مبحث هشتم



مبحث نهم

جامعۀ شجاع، جامعۀ ترسو
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شجاعِت وراثتی، سرمایۀ اولیه

عباس؟ع؟  حضرت  بلند  نگاه  مــدد  به  اســت.  حسینی  تاسوعای  شب  امشب 
 
ً
، که اتفاقا می خواهیم به یکی دیگر از ویژگی های جامعۀ حسینی زمینه ساز ظهور

در اوج تناسب با شخصیت جامع آقای تاسوعا، قمر منیر بنی هاشمیان، یعنی 
شجاعت، بپردازیم.

اگرچه شجاعت در اثر وراثت در یک فرد قرار می گیرد، اما این شجاعت می تواند 
رشد کند و از یک دِل قوِی برآمده از باور عمیق خدا، بروز کند. گاهی پدری، پولی 
به پسرش می دهد و می گوید: »پسرم این پول را به عنوان سرمایۀ اولیه به تو 
می دهم، برو و با تالش خودت، با فعالیت خودت، از این سرمایۀ اولیه سودآوری 
کن«. گاهی خدا در اثر وراثــت، به یک نفر شجاعت می دهد، اما یک نفر با تالش 
خــودش، این شجاعت را اضافه می کند، از این شجاعت کلی خرید و ســودآوری 
می کند و سرمایۀ اولیه را تبدیل به سود می کند. حاال شجاعت قمر بنی هاشم، 
از ایــن جنس شجاعت هست که در اثــر تــالش و مجاهدت حضرت، تبدیل به 
یک سود بــزرگ می شود و به مقامی می رسد که تمام شهدای کربال به او غبطه 

می خورند. 



ًةَيغِبُطُهِباَجيُعالُشهداءَيوَمالِقياَمة«؛1 
َ
للعّباسعنَداهَّلِلَمنزِل امام سجاد؟ع؟ می فرماید: »ِإَنّ

خداوند به عباس مقامی داده اســت که تمام شهدا در قیامت به او و مقام او 
غبطه و افسوس می خورند«. خیلی این عبارت عجیب است؛ تمام عالم به شهدا 
غبطه می خورند، بعد تمام شهدا به مقام این آقا غطبه می خورند؛ مگر چه فاصله 

نجومی بین شهدا و حضرت عباس؟ع؟ است؟ 

چگونه آقا ابالفضل به این مقام رسیده است؟

ِصيَحِة ْغَتِفالّنَ
َ
َكَقْدَبال

َ
ّن
َ
ْشَهُدأ

َ
نام آقا را در زیارت چه می خوانیم؟ عرضه می داریم، آقا! »أ

ْجُهوِد«2 یعنی آقا! شما، در راه مجاهدت، سنگ تمام گذاشتی، کم  ْعَطْيَتَغاَيَةاْلَ
َ
أ َو

نگذاشتی و کم فروشی نکردی. هرچه داشتی، در میدان آوردی و در طبق اخالص 
َتْنُكل«؛3 یعنی تو سستی و  َلْ ــْنَو َتِ ــَكَلْ

َ
ّن
َ
ْشــَهــُدأ

َ
قرار دادی و در ادامــه می گوییم: »أ

کوتاهی نکردی. 

این مقام عالی در اثر یک مجاهدت عالی و از یک وجود بسیار نورانی اتفاق افتاده 
است. اما سرمایۀ اولیه حضرت عباس چیست؟ ماجرای عقیل و انتخاب همسر 
برای امیرالمؤمنین از یک قبیله شجاع را می دانید. شجاعت، آن سرمایۀ اولیه ای 
قمر منیر بنی هاشم هست که الزم هست برای این مقام عالی، که همۀ شهدا به 
او غبطه بخورند و این جهاد بزرگ و بی نظیر در بستر آن شجاعت اتفاق می افتد. 

مثل زمین مساعد که برای بذر چقدر موثر است؟

خوش فهمی و خالقیت، اولین اثر شجاعت در فرد و جامعه

همان گونه کــه شجاعت یــک ویــژگــی برجسته بـــرای یــک فــرد بــه شــمــار مــی آیــد، 
شجاعت برای جامعه هم الزم است تا به عالی ترین مقام، یعنی زمینه سازی برای 

، برسند.  ج و ظهور فر

1. محمد بن علی ابن بابویه، الخصال، ص68 ، ح101

2. جعفر بن محمد ابن قولویه، کامل الزیارات، ص257.

3. همان.
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انسان شجاع، خوش فهم می شود.  انسان اســت.  اثر شجاعت در فهم  اولین 
جامعۀ شجاع هــم خوش فهم مــی شــود. اولــیــن اثــر تــرس نیز در فهم انــســان و 
جامعه دیده می شود. جامعۀ ترسو، نمی تواند به درستی تحلیل کند. ای کاش از 
لحاظ جامعه شناسی، تأثیر ترس و شجاعِت جامعه در افزایش یا کاهش خالقیت 

و خوش فهمی بررسی می شد. 

چگونه خالقیت در اثر شجاعت پدید می آید؟

در روان شـــنـــاســـی کــتــابــی داریــــم تــحــت عــنــوان »شــجــاعــت خــالقــیــت«1 کــه یک 
ح این پرسش که  روان شناس آمریکایی این کتاب را نوشته است. او بعد از طر

»چرا همه خالق نیستند؟« می نویسد:

که هرکسی این شجاعت را ندارد. برای خاق  هرکسی نمی تواند خاق باشد؛ چرا
شدن ابتدا باید شهامت و شجاعت متفاوت بودن را کسب کنی. باید بتوانی از 
راحتی راه و مسیِر پاخورده و هموار شده، بگذری و خود، راه جدیدی هموار کنی. 

باید تحمل مخالفت ها و در مواردی حتی تحمل تمسخرها را داشته باشی«.2 

کــارزار میاِن ایمان و شک را قدم اول برای  بعد می گوید: »شجاعِت هجرت از 
ترین سطح از دلیری و تهور در  تولد خاقیت، معرفی می کند و آن را به عنوان باال

گونه انسان معرفی کرده و شجاعِت خاقیت می نامد«.3

خالقیت بدون شجاعت، امکان ندارد؛ این تجربه بشری است. 

یم ما در فهمیدن هم نیاز به شجاعت دار

مقام معظم رهبری فرمودند:

ما نه فقط در عمل احتیاج به شجاعت داریم، در فهم هم احتیاج به شجاعت 

1. رولو می. 

 http://moalemekhalagh.com/،!2. معلم اخالق، شجاعت خالقیت

 https://www.laklakbook.com:3. لک لک بوک، شجاعت خالقیت، دسترسی در
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گر شجاعت نبود، حتی  داریــم. در فهم فقیهانه، احتیاج به شجاعت است؛ ا
در فهم هم خلل به وجود خواهد آمد... گاهی انسان به خاطر این ترس ها، به 
خاطر این ماحظات، صورت مسئله را درست نمی فهمد؛ نمی تواند مسئله را 

درست درک بکند و حل بکند؛ موجب اشتباه خواهد شد.1

جامعه ای که به خالقیت می رسد، جامعه ای است که شجاعت در ذات آن است. 
بــرای حل مشکالت در جامعه، سرازیر  نــو،  ایــن جامعه خالقیت و فکرهای  در 
ــاًل مــا ذهــن خالق  ، همین. اص مــی شــود. مــا خالقیت می خواهیم؛ نــه چیز دیــگــر

می خواهیم و این ذهن خالق چگونه در جامعه به وجود می آید؟ با شجاعت. 

نتیجه شجاعت در جنگ، خالقیت در امنیت

چقدر  شدیم؟  پیروز  کشور   ۵2 بر  خالی  دســت  با  و  تحمیلی  جنگ  در  چگونهه 
خالقیت ها در بستر جنگ، فرصت بروز و ظهور پیدا کردند؟ این خالقیت ها، در اثر 
شجاعت فرماندهان جنگی بود که به وفور دیده می شد و بن بست ها یکی پس از 
دیگری باز می شدن. امروزه چرا در بن بست های اقتصادی گیر کردیم؟ خالقیت ها 
را نشان نمی دهند؟ شاید شجاعت در  کجا هستند؟ چرا خالقیت ها خودشان 

جامعه تضعیف شده است! 

جامعۀ شجاع، خالق می شود، دنبال این نیست که با مذاکره مشکالتش 
را حل کند

؛ وگرنه ذهن های جامعۀ شجاع  اگر مشکالت جامعه با مذاکره حل شد، چه بهتر
آمــادۀ خالقیت هستند تا از چالش ها، فرصت بسازند. بنده این سخن سردار 
سلیمانی را، به عنوانی کسی که مرد میدان هست و نیتجه تجربۀ اوســت، نقل 
می کنم. ایشان بــرای حل مشکالت اقتصادی این پیشنهاد را دادنــد و گفتند: 
»من با تجربه این را می گویم که میزان فرصتی که در بحران ها وجود دارد، در خود 

1. 1388/07/02 بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری.
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فرصت ها نیست. اما شرط آن، این است که نترسید و نترسیم و نترسانیم«.1 کافی 
است جامعۀ ما به همین تک وصیت اقتصادی حاج قاسم گوش بسپارد.

امروزه کدام یک از مسئوالن کشور در طول انقالب اسالمی، جامعه را می ترساند 
و کــدام یک شجاعت جامعه را تقویت می کند؟ اثر تقویت شجاعت در جامعه 
چیست؟ اثر تقویت ترس در جامعه چیست؟ جامعه شناسان و سیاست مداران 
چه پاسخی برای این پرسش دارند؟ نتایج این تحقیقات را مشخص کنید تا معلوم 
خالقیت های  شکوفایی  سبب  کسانی  چه  کــشــوری،  مسئولین  میان  از  شــود 

جامعه شدند و چه کسانی و با چه ادبیاتی، خالقیت جامعه را نابود کردند؟

حاج قاسم: »مدیر باید خالق باشد«

از دل  نــوآور باشد، مبتکر باشد.  حاج قاسم می گفت: »مدیر باید خالق باشد، 
بحران، خالقیت ایجاد کند. بحران را دور بزند، بحران را سرکوب کند، بحران را به 

ضد بحران تبدیل کند«.2

ین شجاعت و خالقیت در مدارس تمر

آیا در مدارسی که  آیا در مــدارس ما، خالقیت، آمــوزش یا تمرین داده می شود؟ 
آینده جامعه تربیت شوند، خالقیت شــرط پذیرش است؟  قــرار اســت مدیران 
چگونه خالقیت شکوفا می شود؟ این مباحث آموزش داده می شود، اما اگر هم 
 ، اتفاق بیفتد، باید ابتدا در مدرسه شجاعت تمرین شود؛ شجاعت در اظهارنظر
شجاعت در حل مسئله. آیا در مدارس ما به شجاعت به عنوان عامل اثرگذار بر 
قدرت خالقیت و خوش فهمی نگاه می شود؟ این روابط را آثار علمی و نتایج علم 

تجربی نشان داده است.

1. باشگاه خبرنگاران جــوان، توصیه ســردار سلیمانی برای اوضــاع اقتصادی کشور/ نترسیم و نترسانیم، 7 تیر،1397، 

 »https://www.yjc.news/00Rbbd«:دسترسی در
 https://rasekhoon.net/media/show:2. راسخون، مدیر باید این گونه باشد/ حاج قاسم سلیمانی، دسترسی در
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شجاعت در اظهار نظر

از  گاهی اوقــات در دانشگاه ها و برخی از مراکز حــوزوی ما شجاعت اظهارنظر را 
دانشجو و طلبه می گیرند و می گویند: »این نظریه فالن روان شناس است، فالن 
اقتصاددان است، فالن فقیه هست که چندصدسال، هیچ کسی روی حرف او 
حرف نــزده، بعد تو می خواهی آن را به چالش بکشی؟ تو فقط بفهم و بــرو«. من 
خیلی دوســت دارم بدانم که فالن روان شــنــاس بــزرگ، چقدر شجاعت انتقاد از 
اساتید خودش را داشته است؟ آیا مسیر خالقیت، جز از راه شجاعت در اظهارنظر 
می گذرد؟ باید مدرسه و مراکز علمی محل تقویت شجاعت جامعه و تضعیف 

ترس باشد تا بتوان کار علمی فاخری انجام داد.

مادران محترم! ترس بی جا را از جان فرزندان خودشان بیرون بیندازند. شجاعت و 
ترس، به صورت طبیعی، هم از وراثت و هم از تربیت، مستقیم به فرزندان منتقل 

می شود. 

یأس جامعه در اثر ترس جامعه پدید می آید

اگرجامعه ای ترسو شد و ترس بر جامعه غالب شد، اولین اثرش مأیوس شدن 
»ُقرَِنِت جامعه اســت. ترس با یأس چه نسبتی دارنــد؟ امیرالمؤمنین فرمودند: 

ْيَبِة«؛ »ترس با ناامیدى و یأس مقرون است«.1 َ ْيَبُةِبالْ َ الْ

اگر نبض جامعۀ خودمان را بگیریم؛ به حرف های مأیوس کننده می رسیم یا حرف های 
امیدوارکننده؟ این مــورد به میزان شجاعت و ترس جامعه بستگی دارد که هرجا 

ناامیدی دیدی، بدان ترس هست و هرجا امیدواری دیدی، بدان شجاعت است. 

جامعۀ شجاع، مسئولیت پذیر می شود

یکی از آثار جامعۀ شجاع، خالقیت اجتماع است. از دیگر از آثار شجاعت اجتماع، 
پذیرش مسئولیت اجتماعی نسبت به جامعه است. در علم جامعه شناسی، 

1. نهج البالغه، حکمت 21. 
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شجاعت  تعریف  در  آنجا  در  اجتماعی«.1  »شجاعت  عــنــوان  تحت  دارنـــد  بحثی 
اجتماعی می گویند:

در یک جامعۀ سالم همه افراد در قبال جامعه و سرنوشت آن مسئول هستند. 
کنش به ریختن زباله در سطح شهر و اعتراض شهروندی  این مسئولیت، از وا
به تخریب اموال عمومی توسط دیگران تا مداخله مثبت در دعواهای خیابانی، 
به  اعــتــراض  حتی  و  خیابانی  مزاحمت های  زورگــیــری،  و  دزدی  صحنه های 
عملکرد اشتباه برخی مسئوالن کشور را شامل می شود. در همه این صحنه ها، 
مداخله مثبت فرد، خطرات و هزینه های فردی و اجتماعی با درجات مختلفی 
از تهدید را دربــردارد. بنابراین هرگونه اقدام همیارانه دراین جهت، شجاعت 
اجتماعی نام می گیرد؛ زیرا علی رغم محتمل دانستن پيامدهای چالش برانگیز، 

در جهت مصالح جمعی و منافع جامعه، مداخله مثبت صورت می گیرد.2

ناراحتی جامعۀ مقدمه ساز ظهور از رنج بشر در اروپا

شجاعت  ــن  ای و  ــت  اس شجاعی  جامعۀ   ، ظــهــور مــقــدمــه ســاز  حسینی  جامعۀ 
موجب می شود نسبت به جامعۀ خود و به جهان مسئولیت پذیر شود. عده ای 
ناراحت هستند که چرا در فرانسه، این همه فقر و تبعیض و ظلم است. ناراحت 
می شوند وقتی می شنوند که اکثریت مطلق مردم اتحادیه اروپــا، زندگی بسیار 
معمولی دارند: یک آپارتمان بسیار کوچک، یک دوچرخه، یک کارت مترو و یک 

شغل معمولی.3 

تبعیض اقتصادی بین کشورهای شمالی اروپــا با کشورهای جنوبی اروپــا باعث 
آمار اتحادیه اروپا درحالی که  ناراحتی هر انسانی می شود. براساس گزارش اداره 
فراتر  درصــد   ۵ از  به طورکلی  اروپــا  اتحادیه  شمالی  کشورهای  در  بیکاری  میزان 

1. مقاله، بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با شجاعت اجتماعی، فصلنامۀ مطالعات توسعه اجتماعی_ فرهنگی،دورۀ پنجم، 

شمارۀ 2، پایيز95، صفحات 9- 40، دسترسی در:
 «https://journals.sabz.ac.ir/scds/browse.php?a_id=374&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1&fpdf_version=17»

2. همان.

 »https://www.asriran.com/002bAF«:3. عصر ایران، حکمرانی و عوامل خارجی، 17 تیر 1397، دسترسی در
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نمی رود، درکشورهای جنوبی همچون یونان حدود 28 درصد بــرآورد می شود و 
خ بیکاری در جوانان و بانوان از 60 درصد هم فراتر رفته است.1 حتی نر

امروزه از تبعیض و شکاف اقتصادی کشور عزیزمان هم ناراحت هستیم؛ حتی 
شدیدتر از ناراحتی برای تبعیض اقتصادی در اتحادیه اروپا. جامعۀ شجاع، نباید 
ویژگی  مهم ترین  متعال  خداوند  کند.  فراموش  را  خــودش  جهانی  مسئولیت 
جامعۀ مقدمه ساز ظهور و نجات بشریت را مسئولیت پذیری معرفی می کند و 
ِر<؛ »شما 
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ْ
ال  �جِ

ُمُرو�فَ
أْ
ا اِس �قَ

�قْ ِلل�فَّ ِر�جَ �فْ
أُ
هقٍ ا ّمَ

أُ
َر ا �يْ

ْم �فَ �قُ �فْ
ُ
می فرماید: >ك

بهترین امتی بودید که به سود انسان ها آفریده شده اند؛ امر به معروف و نهی 
از منکر می کنید«.2 امر به معروف و نهی از منکر بــرای جهانیان، یعنی پذیرش 
احساس  جهان  به  نسبت  ظهور  مقدمه ساز  جامعۀ  یعنی  جهانی،  مسئولیت 

مسئولیت می کند.

سردار سلیمانی شاگرد مکتب ابالفضل

سردار سلیمانی با اینکه یک نفر بود، ولی خودش به تنهایی بار یک جامعه را به 
دوش کشید و مسئولیت نجات جهان را پذیرفت. چه ظرفیتی خداوند به این 
شهید داده بود. سردار سلیمانی شاگرد کدام مکتب بود؟ مکتبی که ابالفضل 
دارد. اگر عباس شجاع بود، در اثر این شجاعت، به اوج مسئولیت پذیری نسبت 
اوج مسئولیت پذیری نسبت به جامعه یعنی  بــود.  به جامعۀ خــودش رسیده 

نصرت امام، آیا امام کاری جز نجات جامعه دارد؟ 

شب تاسوعاست عرائضم را کوتاه می کنم. نمی دانم خدا در وجود نورانی و مقدس 
عباس؟ع؟ چه دید که مسئولیت جهان بشریت را روی دوش ایشان انداخت، 
بعد دشمن از شجاعت او حساب می برد. بمیرم برای وقتی که عباس دیگر طاقت 

جنگیدن نداشت، از اسب سرنگون شد، چشم او را زدند، دستش را زدند. 

 »irna.ir/xj5B7«:1. خبرگزاری جمهوری اسالمی، تبعیض و دوگانگی اقتصادی در اروپا، دسترسی در

2. آل عمران،110.
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شباهت ها و تفاوت های جامعۀ حسینی با جامعۀ مهدوی

جامعۀ کوچک حسینی که در شب عاشورا گرد ابی عبداهلل الحسین؟ع؟ جمع 
ــان؟جع؟ جمع  شــده بــودنــد، با جامعۀ بــزرگ تــری که در صبح ظهور گــرد امــام زم
می شوند، شباهت ها و تفاوت هایی دارند. از جملۀ تفاوت ها این هست که آن 
جامعۀ کوچکی که گرد امام حسین؟ع؟ جمع شدند، برای اینکه قدری از غربت 
، در شب ظهور گرد  اما این جامعۀ بزرگ تر امامشان بکاهند، تالش می کردند، 
امام زمان؟جع؟ جمع خواهند شد تا برای قدرت امامشان کاری کنند. رسالت آن 
جامعه کم کردن غربت امام بود، اما رسالت این جامعه افزایش قدرت امام است. 

ین شباهت جامعۀ حسینی و مهدوی قدرت و قوت، مهم تر

مهم ترین شباهت جامعۀ حسینی با جامعۀ مهدوی، قــدرت و قــوت اســت؛ امام 
ِديِد َ الْ َبــرِ ِمْنُز

َ
َشــّد

َ
ُبُهأ

ْ
َقل َصاَر

َ
َيْبَقُمْؤِمٌنِإّل صادق؟ع؟ درباره آستانۀ ظهور می فرماید: »َلْ

َبِعنَيَرُجل«؛ »هیچ مؤمنی نمی ماند مگر اینکه دلش از پاره آهن سخت تر  ْر
َ
َةأ ْعِطَيُقّوَ

ُ
أ َو

می شود و نیروى چهل  مرد می یابد«.1 چرا خداوند از بین همۀ خوبی ها، قدرت و قوت را 
در بازو و قلب جامعه ایمانی افزایش می دهد؟ چون قرار است اینها کارهای بزرگی انجام 

دهند و کارهای بزرگ جز با یک قلب قوی و یک بدن آماده و قدرتمند امکان ندارد. 

1. محمد بن ابراهیم ابن ابی زینب، الغیبة للنعمانی، ص310.



ه
ّ

اصل قدرت به قلب است؛ نه به جث

اصــل ایــن قــوت و قــدرت به قلب انسان برمی گــردد. قلب که قــوی شــد، از این 
جثه های کوچک و بدن های نحیف کارهای بزرگی برمی آید. بببینید در کربال چقدر 
از این شهدا از نسلی بودند که ما امروزه شاید زیاد روی آنها حساب باز نمی کنیم، 
جنس شهدایی که در کربال بودند، از نسل نوجوان کم نبودند، نسل نوجوانی که 

امروزه به آنها دهه نودی می گوییم.

چرا سالم فرمانده گرفت؟

ســرود ســالم فرمانده کــه بــه قــول مــا بــا چندتا بچه خــوانــده شــد، چــرا خــار چشم 
دشمنان شده است؟ چون سالم فرمانده، برای جامعۀ ما پیام روشنی داشت و 
آن قدرت و قوت جامعه است. این سرود، حرکتی کوچک، اما بسیار اثرگذار بود؛ 
ْم ِم�فْ  َ�ْع�قُ ُهْم َما اْس�قَ

َ
وا ل

ُ
ِعّد

أَ
چرا؟ چون از جنس عمل به این آیه بود که می فرماید: >َو ا

<؛ »هرچقدر می توانید علیه دشمنان قدرت جمع کنید«.1 تا چه اتفاقی بیفتد؟  هقٍ ّوَ �قُ

َو  ُكْم  َعُدّوَ َو  ِه 
َ
الّل َعُدّوَ  ِه  �جِ و�فَ  ْرِه�جُ >�قُ اثر این قدرتمندی چیست؟ خداوند می فرماید: 

ُمو�فَُهُم<؛ »دو گروه از شما بترسند و آنها را شما بترسانید. آن 
َ
ْعل ِهْم ل� �قَ �فَ ِم�فْ ُدو�فِ ر�ي �فَ

آ
ا

دو گروه یکی دشمنان خدا و دشمنان شما هستند و گروه دوم منافقینی هستند 
که شما آنها را نمی شناسید«2 این ســرود، دل دشمن را خالی کرده است و آنها 

می ترسند و از سر ترس، علیه سالم فرمانده، تبلیغات می کنند. 

بودند،  نودی ها  دهــه  نسل  کردند،  نقش آفرینی  فرمانده  ســالم  در  که  عناصری 
؛  ، نسل زمینه ساز ظهور نسلی که این ظرفیت را دارد تا به آنها بگوییم نسل ظهور

جثه ای کوچک، اما دلی قوی. 

1. انفال،60.
2. همان.
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ردپای قهرمانان کوچک در کربالی ایران

در دوران دفاع مقدس، شاهد این بودیم که اکثر افــرادی که آن حــوادث بزرگ را 
آفریدند، از نسل نوجوان و دانش آموز بودند. از حدود دویست هزار شهید دفاع 
مقدس، 36 هزار شهید دانش آموز داریــم.1 آیا این تعداد، آمار کمی اســت؟! کم 
نیستند رزمنده های کوچکی که به قهرمان های بزرگ تاریخ ایران تبدیل شدند. 
امام؟هر؟، دربارۀ حسین فهمیده فرمودند: »رهبر سیزده ساله«.2 آیا امام مبالغه 
 این حرف را زد و حسین فهمیدۀ سیزده ساله را به عنوان رهبر 

ً
می کرد یا واقعا

جامعه قبول داشت؟ 

تک تیرانداز دوازده ساله ای داشتیم که قدش به اندازه سالحی بود که در دست 
می گرفت؛ اما مهارتش در تیراندازی، از او یک تک تیرانداز قابل ساخته بود. شهید 
»محمدحسین ذوالفقاری« دوازده ساله.3 از این شهدای نوجوان چقدر در جنگ 

داشتیم؛ جثه ای کوچک، اما روحی قوی داشتند. 

ســالم فرمانده نشان داد که امــام؟هر؟ راســت می گفت. نقل اســت که وقتی در 
سال 1342 امام خمینی به سوی تبعیدگاه برده می شدند، یک مأمور ساواک از 
ایشان پرسید: »پس یاران شما کجا هستند؟« امام خمینی در جوابش این جمله 

تاریخی را فرمودند: »یاران من در گهواره های مادرانشان هستند«.4

نتیجه می گیریم که قوت و قــدرت، ربطی به جثه نــدارد؛ بلکه اصل و ریشۀ آن در 
قلب است. خداوند گاهی اوقات قوی ترین قلب ها را در کوچک ترین جثه ها قرار 

می دهد. 

آذر 1398،  دســتــرســی در: ــدس، 12  ــق ــاع م ــ ــوز در دوران دف آمــ ــــش  ــزار شهید دان تــقــدیــم 36 هــ ــزاری مــهــر،  ــرگ ــب خ  .1 

 »mehrnews.com/xQHX7«
2. امام خمینی؟هر؟: »رهبر ما آن طفل دوازده ساله اى است که با قلب کوچك خود که ارزشش از صدها زبان و قلم ما بزرگتر 
است، با نارنجك خود را زیر تانك دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و خود نیز شربت شهادت نوشید .«. )22 بهمن 1359(

  »mehrnews.com/xrsvr« :3. خبرگزاری مهر، شهدای نوجوان، 8 آبان 1392، دسترسی در

4. خبرگزاری مشرق، خرده روایت هایی خواندنی از »فرزندان در گهواره امام خمینی«، 25 بهمن 1399 ، دسترسی در: 

»mshrgh.ir/1180526«
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قهرمان نوجوان در کربال

که وقتی  کوچک  با جثه های  امــا  کم نبودند قهرمان قــوی دل  کربال،  در ماجرای 
رجزهای آنها را مطالعه می کنیم، به این قدرت قلبی نوجوانانی که در کربال حضور 
، شعری است که قبل از به میدان رفتن هر رزمنده ای در  داشتند، پی می برد. رجز
معرفی خودش و برای ترساندن دشمن از خودش می خواند. حضرت قاسم در 

رجزهایش چه می گوید:

ــِن ــ ــَس ــ ــَح ــ
ْ

ال ُع  ـــــــــْر
َ

ف َنـــــا 
َ
ـــــأ

َ
ف ُتــــْنــــِکــــُروِنــــي  ــِنِإْن  ــَمـ َتـ

ْ
ــؤ ــُمـ ـ

ْ
ـــُمـــْصـــَطـــَفـــی ال

ْ
ــّيِ ال ــ ــِب ــ

َ
ــّن ــ ــُط ال ــ ــْب ــ ِس

ــرا نمی شناسید، مــن از شاخۀ حسنم ــر م ــناگ ــیـ ــده و امـ ــ ــ ــزی ــ ــ ــرگ ــ ــ نــــــــــــواده پــــیــــامــــبــــِر ب

ـــُمـــْرَتـــَهـــِن
ْ

ِســــیــــِر ال
َ ْ
ـــُحـــَســـْیـــُن َکــــال

ْ
ا ال

َ
ــــَمــــَزنَهـــــــذ

ْ
 ُســــُقــــوا َصــــــــْوَب ال

َ
َنـــــــــاٍس ال

ُ
َبــــْیــــَن أ

میان مردمی که خدا ُکند از آب باران ننوشند!این، حسین است، که مثل اسیرى در بند است

انگارنه انگار که حضرت قاسم در اینجا و در وسط میدان و در آستانۀ شهادت 
است. حضرت این قدر با قوت و قدرت سخن می گوید که این طرز حرف زدن از 
موضع قدرت، نشان دهندۀ قوت و قدرت قلب اوست؛ چراکه امیرالمؤمنین؟ع؟ 
َتِلَساِنه«؛ »شخصیت مرد در زیر زبانش پنهان است«.1 شما  ْ ُبوٌءتَ ُءَمْ ْر فرمود: »اْلَ
می بییند همان سخنی که از زبان حضرت عباس؟ع؟ که مظهر قدرت در کربالست، 
جاری می شود همان سخنان نیز از زبان برادر نوجوان ایشان جاری می شود که در 

«؛ »من حامی حسینم«.2  ً
رجزهایش می گوید: »أحيُحَسينا

در منابع تاریخی نقل شــده اســت که حداقل تعداد سی نفر نوجوان در لشکر 
امام حسین؟ع؟، حضور داشته اند3 و از این سی نفر حداقل ده نفر به شهادت 

رسیده اند.4 

1. نهج البالغه، حکمت 148.

2. موفق بن احمد اخطب خوارزم، محمد سماوی، مقتل الحسین، ج2، ص29.

3. در منابعی مانند کتاب الفتوح ابن اعثم کوفی که در قرن سوم هجری قمری نوشته شده است، ارشاد شیخ مفید و تاریخ 

طبری، حضور 84 بانو و کودک در واقعه عاشورا ذکر شده که حدود 30 تن از آنها کودک بودند.
 https://setare.com/fa/news:4. ستاره، تحقیق درباره کودکان و نوجوانان در حماسه کربال، 11 مهر 1400، دسترسی در
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یخ شکل گیری نسل حسینی، به امتداد تار

امروز این نسل حسینی، به امتداد تاریخ پیش آمده است و نسل ظهور و مهدوی 
را رقم زده است. همین دهه نودی ها، همین دهه هشتادی ها، اینها نقش های 
بزرگی را مثل شهدای نوجوان کربال می توانند ایفا کنند. عالمت قدرت جامعه این 

است که این نسل در جامعه در حال تربیت است. 

تربیت با ادبیات قوی شدن

ما باید خیلی با فرزندان خودمان دربارۀ قوی شدن و قدرتمند شدن حرف بزنیم. 
بچه ها عاشق قوی شدن هستند، این میل به قدرت و قوی شدن در اندرونی 
قلب هر نوجوانی موج می زند، فقط کافی است خط را نشان دهیم. اگر برای قوی 

شدن خط را اشتباه نگیریم، بچه ها عاشق دین داری می شوند. 

دین ما اطاعتی است یا از مقولۀ قوی شدن

متأسفانه ما دین را از مقوله قدرت توضیح ندادیم و نگفتیم که دین برنامه ای 
است برای قوی شدن. ما وقتی خواستیم از دین حرف بزنیم، از اطاعت گفتیم، اما 
َو َطاَعاهَّلَلَعّزَ

َ
نگفتیم این اطاعت برای چه است؛ امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرماید: »َمْنأ

َقِوَي«؛ »هرکسی اطاعت خدا را به جا بیاورد، عزیز و قوی می شود«.1 ما همیشه برای 
بچه های خودمان از اطاعت حرف زدیم؛ نه از قدرت. بعد می گوییم که چرا حرف 
خدا را گوش نمی دهند؟ راه قوی شدن، اطاعت از خداوند است. وقتی دین، دین 
اطاعتی شد و نه دینی که قدرت تو را افزایش دهد، معلوم هست بچه ها دین گریز 

یا دین ستیز می شوند.

 دیــن را چگونه معرفی می کنند؟ آیــا ایــن ادبــیــات که دیــن یعنی 
ً
در مـــدارس، اکــثــرا

اطاعت بیشتر در ذهن بچه ها نقش نبسته است؟ عکسی که در ذهن خودشان 
و خاطره ای که از دین در ذهن دارند، اطاعت است نه قدرت. آیا بچه ها در مدرسه 
گرد هم جمع می شوند تا برای قوی شدن تمرین کنند، درباره قوی شدن تفکر کنند.

1. عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، غررالحکم ودررالکلم، ص614.
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جامعۀ قوی در دوران ظهور

همان طور که در یک فرد، مسئله اصلی قوی شدن است و این مسئله از کودکی 
در انسان شکل می گیرد، در یک جامعه هم مسئله اصلی یک جامعه قوی شدن 
است. تمام امتحانات اجتماعی که خدا از جامعه می گیرد برای نشان دادن میزان 

قوت و ضعف جوامع است. 

، این است که باید جامعه آن قدر  آخرین ویژگی جامعۀ حسینی زمینه ساز ظهور
قوی باشد که دشمن از ما بترسد. امام سجاد؟ع؟ فرمودند: 

ِديِد َو  َ َبِر الْ َكُز ْم  َبُ و
ُ
 ُقل

َ
َعاَهَة َو َجَعل

ْ
 َعْن ِشيَعِتَنا ال

َّ
ْذَهَب اهَّلُل َعّزَ َو َجل

َ
َنا أ ِإَذا َقاَم َقاِئُ

ْرِض َو َسَناَمَها.1 
َ ْ
اَم ال

َّ
وُنوَن ُحك

ُ
 َو َيك

ً
َبِعَي َرُجال ْر

َ
َة أ ْم ُقّوَ ُجِل ِمهْنُ َة الّرَ  ُقّوَ

َ
َجَعل

مردم در دوران ظهور، دل هایشان مثل پاره های آهن محکم می شود، قدرت 
بدنی چهل مرد را پيدا می کنند و اینها همان حکمرانان زمین هستند.

فرق مدل حکمرانی والیی با غیروالیی

در مدل حکمرانی غیروالیی، مردم و جوامع را می خواهند ضعیف کنند، ولی در 
شیوه حکمرانی والیی، قرار است مردم قوی شوند. جامعه باید قوی شود و این 

راز غربت امام جامعه است. 

از  از امیرالمؤمنین، چــراکــه عــاشــورا بــه خــاطــر انتقام  یـــادی کنیم شــب عــاشــورا 
امیرالمؤمنین به پا شد. امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند: 

 َعَطاٍء، 
َ

 َغْيِر َمُعوَنٍة َو ل
َ

ِبُعوَنُه َعىل َغاَم  َفَيّتَ َفاَة الّطَ ُ َيَة َيْدُعو الْ ّنَ ُمَعاِو
َ
 أ

ً
ْيَس َعَجبا

َ
َو ل

َعَطاِء 
ْ
ْو َطاِئَفٍة ِمَن ال

َ
ُعوَنِة أ َ اِس ِإَل الْ ُة الّنَ مِ  َو َبِقّيَ

َ
ْسال ِ

ْ
ُة اإل

َ
يك ْنُتْ َتِر

َ
ْدُعوُكْم َو أ

َ
َنا أ

َ
َو أ

2.
َ

َتِلُفوَن َعل ْ َ
ُقوَن َعيّنِ َو ت ُقوَن [ َفَتَفّرَ ]َفَتَتَفّرَ

آنها  را مــی خــوانــد و  کار پست  انــســان هــاى جفا کــه معاویه  شــگــفــت آور نیست 

1. محمد بن علی ابن بابویه، الخصال، ج2، ص541.

2. ابراهیم بن محمد بن سعید بن هالل ثقفی، الغارات، ج1، ص192.
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بــدون انتظار کمك و بخششی، از او پيروى می کنند! و من شما را بــراى یارى 
یادگار مسلمانان پيشین  بازماندگان اسام و  حق می خوانم، درحالی که شما 
کنده  می باشید، با کمك و عطایا شما را دعوت می کنم، ولی از اطــراف من پرا

می شوید و به تفرقه و اختاف روى می آورید.1

ــام چــگــونــه مــدیــریــت مــی کــردنــد کــه جــامــعــه بــا او هــمــراهــی نــمــی کــرد و  مــگــر امــ
مدیریت معاویه چگونه بود که جامعه با او همراهی می کرد؟ آیا معاویه بهتر از 
. در شیوۀ مدیریت والیت، مردم باید قوی  امیرالمؤمنین مدیریت می کرد؟ خیر
باشند؛ به همین خاطر وقتی معاویه حکومت می کرد، مردم ضعیف شده بودند؛ 

اما امیرالمؤمنین منتظر بود مردم قوی شوند.

یت نظام سلطه تضعیف جوامع در مدیر

امروز نظام سلطه، تمام عالم را به ضعف کشانده است. این ضعف جوامع گاهی با 
شهوت، گاهی با تبلیغات، گاهی با اختالف افکنی و گاهی با سبک زندگی درآمیخته 
اگــر جامعه اسیر شهوت نباشد، اگر  و اجــازه نمی دهد جامعه به قــدرت برسد. 
از اینها  جامعه اسیر رسانه نباشد و اگر جامعه اسیر اختالف نباشد... هرکدام 
عاملی بــرای ضعف جامعه اســت. نظام سلطه، نظامی است که حتی یک لحظه 
نمی گذارد جوامع روی پای خودشان بایستند، حیات نظام سلطه به ضعف جوامع 

بستگی دارد. 

راز دشمنی با انقالب اسالمی

چــرا نظام سلطه بــا انــقــالب اســالمــی دشمنی می کند؟ چــون انــقــالب اســالمــی در 
آنهاست. چگونه  مسیر قوی شدن مــردم قدم برمی دارد و این مسئله به ضرر 
در مدیریت والیــی مــردم قــوی می شوند، چگونه جوامع قــوی می شوند؟ در اثر 
پذیرش مسئولیت اجتماعی. راه قوی شدن این هست که به هم اواًل کمک کنیم، 

1. همان.
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جامعه ای که همدل نیست، نمی تواند قوی باشد. بعد راه قوی شدن این است 
که برای یک هدف به هم کمک کنیم تا قوی شویم. 

ایران قوی، هدف عالی ماست

ح کرده اند. ما در نهایت باید به  مقام معظم رهبری بارها مسئله ایران قوی را مطر
سمت ایران قوی پیش رویم، این تنها راه حل رفع مشکالت اقتصادی ماست. 
به تجربه انقالب اسالمی نگاه کنیم، هرجا مردم وسط میدان آمدند مثل جنگ، 

مشکالت حل شد. ایران قوی، هدف عالی ماست.

جمع اقویا در کربال

در کربال هــم، ایــن قــدرت و قــوت جامعۀ کوچک حسینی کــار کربال را پیش برد. 
خداوند متعال می فرماید: 

ِه َو ما 
َ
ِل الّل �ي َُهْم �فىي  َس�ج �ا�ج

أَ
وا ِلما ا ما َوَه�فُ ٌر �فَ �ي و�فَ َك�ش �يُّ ِ

ّ َل َمَعُه ِر�ج ا�قَ ٍ �ق
ّ �ي �جِ

�فْ ِم�فْ �فَ ِ
ّ �ي
أَ
>َو َكا

> �ف ر�ي ا�جِ ِح�جُّ الّصَ ُ ُه �ي
َ
وا َو الّل كا�فُ وا َو َما اْس�قَ ُع�فُ �فَ

کردند! آنها  چه بسیار پيامبرانی که مردان الهی فراوانی به همراه آنان جنگ 
هیچ گاه در برابر آنچه در راه خدا به آنان می رسید، سست و ناتوان نشدند ]و تن 

به تسلیم ندادند[ و خداوند استقامت کنندگان را دوست دارد.1 

خدا عالمت گروهی که با پیغمبرشان ایستادگی کردند را این می داند که آنها از 
خودشان ضعف و ناتوانی نشان ندادند. 

قدرتمندان عالم در کربال آنهایی بودند که خدا آنها را انتخاب کرد تا با امام قوی 
شوند. امشب شب عاشوراست، از امام حسین؟ع؟ بخواهیم که قوی شویم، 

ج همین است.  جامعۀ ما قوی شود. معنای دقیق تعجیل در فر

1. آل عمران، 146.
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دو راهی قوی یا ضعیف شدن جوامع 

اگر جامعه ای ضعیف شود، اسیر طواغیت عالم می شود و این جامعه برای کشتن 
امامشان راهی می شوند. در کربال، ضعفا مقابل اقویا جنایت کردند. ضعیف اگر 
قدرت پیدا کند، صدبرابر جنایت می کند. جامعه دو راه بیشتر ندارد: یا باید قوی 
باشد و علیه ظالم بجنگد تا توازن قدرت را به نفع امامش برهم بزند یا ضعیف و 
آلت دست طواغیت عالم بماند تا آن قدر ضعیف بشود که دیگر تمام منافعش را 
از دست بدهد. نمی توانیم در میانه راه بایستیم و بگوییم که ما نمی خواهیم قوی 
شویم، ولی می خواهیم با امام حسین؟ع؟ هم بمانیم. باید قوی شد تا در امتحان 
کربال با امام حسین؟ع؟ بمانیم؛ وگرنه فرجام جوامع ضعیف، این است که برای 

کشتن امام حق و حقیقت اسیر طواغیت می شوند. 

ظلم هایی  چنین  اقویا  که  می بینیم  می کنید،  نگاه  کربال  جنایات  عمق  به  وقتی 
نمی کنند؛ بلکه ضعفا هستند که بزرگ ترین جنایت ها را رقم می زنند. اسب تاختن 
بر پیکر مطهر اباعبداهلل الحسین؟ع؟، کار چه کسانی است؟ ضعفا. جنایات بزرگ 
خ می دهد. ما چاره ای نداریم جز اینکه قوی باشیم برای حسینی  به دست ضعفا ر

 . ماندن و زمینه سازی برای ظهور

در کربال، خداوند مهدِی فاطمه را در ظاهر امام حسین؟ع؟ نشان داد. ابوحمزه 
ثمالی می گوید: 

به امام محمدباقر؟ع؟ عرض کردم: »ای فرزند پيامبر آیا شما همه قائم نیستید 
و حق را به پا نمی دارید؟ پس چرا تنها ولی عصر را قائم می خوانند؟« حضرت 
گــریــه و ناله  کشته شــد، فرشتگان صــدا بــه  فــرمــود: »چـــون جــدم حسین؟ع؟ 
کردند، پرورگارا آیا قاتان بهترین بندگانت و زاده اشرف  بلند نموده و عرض 
برگزیدگانت را به حال خود وا می گذاری؟« خداوند به آنها وحی فرستاد: »ای 
فرشتگان من آرام بگیرید. به عزت و جالم سوگند از آنان انتقام خواهم گرفت؛ 
هرچند بعد از گذشت زمان ها باشد«. آن گاه پروردگار عالم پرده از دیدگان آنان 
کنار زد و امامان از فرزندان امام حسین؟ع؟ را یکی پس از دیگری به آنها نشان 
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داد. فرشتگان از این منظره مسرور و شادمان گردیدند و دیدند که یکی از آن 
بزرگواران ایستاده و مشغول نماز است. خداوند فرمود: »با این قائم ]ایستاده[ 

از آنان قاتان حسین؟ع؟ انتقام خواهم گرفت«.1

اهَّلِلَلَيْسُكُن انتقام، با جامعۀ قوی اتفاق می افتد وگرنه امام حسین؟ع؟ فرمود: »َو
ْهِدي؛ به خدا قسم خوِن مِن حسین، آرام نمی گیرد تا زمانی که  َيْبَعَثاهَّلُلاْلَ َدِميَحّتَ

خداوند مهدی را مبعوث کند و ظهور محقق شود. «2

1. محمد بن علی ابن بابویه، کمال الدین و تمام النعمة، ج1، ص317.

2. محمد بن علی ابن شهرآشوب مازندرانی، مناقب آل ابی طالب، ج4، ص85.
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