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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 «جامعۀ فاطمی، مقدمه ساز جامعۀ مهدوی»
 دوم_گام_بیانیه#استقالل در #براساس محور 

 ویژه فاطمیه 

 پیام کلی: 

شور در ک یو فرهنگ یاقتصاد یاسی،استقالل س مه ای برای کسی مقد جامعهروحی اسیتقالل  بررسیی موانع

 یشرفتو پ یمل یتو هو یمنافع مل ینتام یراستا

 مقدمه: 

ر گسییل ه یقدرتها ییو زورگو لیملّت و حکومت از تحم یآزاد یبه معن یاسییتقالل ملّ» :مقام معظم رهبری

افراد جامعه  یهمه یبرا دنیشیو عمل کردن و اند یریگمیحقّ تصم یمعنابه یاجتماع یجهان است. و آزاد

 کدام تفضّل چیو ه ندیبه انسانها یاله یهیّهر دو ع  نیو ا اندیاسالم یارزشها یهر دو از جمله نیاست؛ و ا

 )بخشی از بیانات در گام دوم(« .ستندیحکومتها به مردم ن

 اهمیت راهبردی بیانیۀ گام دوم:

إِنَّمَا »یفرماید: خداوند متعال ماسیییت. « جامعامر » یرتعب یمدر قرآن کرو قیابیل تامل  ییدیکل یرتعب یکی از

ولِهِ وَ إِكا کانُوا مَعَهُ عَل  تَِْكِنُوهُأَمْرٍ جامِعٍ لَمْ یَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسیییُ   مؤمنان واقع؛ ذْهَبُوا حَتَّ  یَسیییْ

  اجازه او جایار مهمّ  با او باشند، ب اند و هنگام  که در ککسیان  هسیتند که به خدا و رسولا ایمان آورده

 (.26نور،«)روندنم 

. کار 1ویژگی دارد  4؛ بنابراین امر جامع یکند. مثل جهاد که شیییما را دور هم جمع م یزیچامر جیامع، یعنی 

. به 3. موضیو  آن کار جمعی، حل ی  مشیکل اجتماعی اسیت و به اجتما  مرتبی می شود 6جمعی اسیت. 

 . تا ولی جامعه اكن نداده نباید سراغ موضوعات دیگر رفت و از دور او پراکنده شد.4است.  دستور ولی جامعه
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مع دور او ج یعنی. یداز دور او پراکنده نشو یکندم یامر جامع ی که امام جامعه شیما را دعوت به  یزمانیعنی 

 خواهد.  یمحقق شدن آنچه که او م یبرا یدشو

  گذشییتند. یانبا ما در.م آن را  یاز جنس امر جامع هسییت. که مقام معظم رهبر یزیچ یقتاگام دوم حق بیانیۀ

راه چهل ساله  نقشه یانیهبید و از سوی دیگر محقق کن ار یانیهب ینا یایداز چهل بار از جوانان خواسیتند ب یاب

 یاز مشکالت اجتماع یارینسخه شفابخا بس یناو تاریخ مصرف آن حداقل چهل سال است. انقالب هست. 

. چرا که هنوز به ما اكن پراکنده شدن برداشیته شیود به این زودی هاما  یغیجامعه تبل یزکارم یاز رو یدما نبا

 نداده اند. 

 تناسب بحث با بیانیۀ گام دوم:

 قالبان یرو یاپ ۀراه چهل سال ۀبه عنوان نقش، ی  بیانیۀ ساده  و موقت نیست بلکه گام دوم یانیۀببنابراین 

از سوی مقام معظم رهبری، ابالغ و تبیین گردیده است؛ برای تحقق گام دوم انقالب، قدم اول گفتمان سازی 

 و ترویج و تبیین محورهای بیانیه در بین اقشار جامعه است. 

بینانه نگری نسبت به وضعیت موجود، نگاه راهبردی  و واقعرهبر عقالنی انقالب ما، که همیشیه در عین واقع

دار، مسیییا لی را در بیانیۀ گام دوم م ر  کنند. در میان هزاران گزارۀ اولویته آینده را برای ما ترسییییم میبی

دوم انقالب  در گام گشایی کند. یکی از این مسا ل اصلی،تواند بسیاری از مسا ل دیگر را گرهاند، که میکرده

 است. « استقالل و آزادی»و شعار اصلی گام اول انقالب 

مل بازدارنده بیرونی مثل تحریم، آنقدر در مسیییر پیشییرفت ی  جامعه تانیر ندارد بلکه موانع بیرونی، ی  عوا

جامعه را مصییمم تر در رسیییدن به هدف خود  می کند. اما عوامل بازدارنده درونی، بسیییار توان فرسییاتر از 

معه، خاطر مانع درونی ی  فرد یا جا عوامل بازدارنده بیرونی هستند. ای چه بسا مسیر پیشرفت باز باشد اما به

توان حرکت و پیشرفت از آنها گرفته شود. استقالل و عدم وابستگی خصوصا استقالل روحی، و عدم وابستگی، 

مهم ترین گام برای پیشیرفت و تنها راه تامین منافع ملی اسیت. موانع زیادی پیا روی استقالل روحی ی  

ته نشود و برطرف نشود، نمی توان امید به پیشرفت و تامین منافع ملی و جامعه وجود دارد و تا آن موانع شناخ

 برون رفت از مشکالت اقتصادی و... داشت. 
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مفهوم و  ینبه کار رفته اسییت و ا یهعلاهللرحمه ینیامام خم ینامهیتبار در وصیی یزدهاسییتقالل، سیی یواژه

قرار  یدمورد توجه و تِک یهعلاهللامام رحمهحضییرت  ینامهیتبه چهل بار در وصیی ی آن نزد هاییرمجموعهز

مورد استفاده  استقالل ییندر تب علیهاهللمهرح ینیامام خم یاتکه در ادب یریو تعاب یمگرفته است. از جمله مفاه

و  یزدگشییر  یغرب و شییر ، نف یسییل ه ینف ی،وابسییتگ ینف یی،به خودکفا توانیقرار گرفته اسییت، م

بییدترین نو  وابسیییتگی را، وابسیییتگی روحی می داننیید و می . امییام خمینی ره، اشیییاره نمود یزدگغرب

اسیتقالل روح  ما را، از دست ما گرفتند. این بدتر از آن استقالل گرفتن  بود که کشور ما استقالل »فرمایند:

ى قابل دشود رفعا کرد؛ بیرونشان کرد؛ وابستگ  اقتصاوابستگ  نظام  را با ی  روز، با ی  ماه م  نداشت.

ت که این اس شود جبران کرد؛ اما وابستگ  روح  و انسان  است که بسیار مشکل است.جبران است؛ زود م 

این وابسییتگ  روح  از همه چیزها براى ما بدتر .شییودبه این زودیها هم ترمیم نم  مشییکل اسییت ترمیما،

  (1331خرداد  9«)است

 تناسب بحث با انتخابات

رها شدن از اسارت در گرو  مردمانتخاب درست ریاست جمهوری را در پیا رو داریم،  از سوی دیگر، انتخابات

. جامعه ای می تواند درست انتخاب کند، که تحت تانیر منفی رسانه های است یاستقالل روحرسانۀ و داشتن 

 فریبنده و سیاست مداران ترسو و نفوكی ها قرار نگیرد. 

 :فاطمیه بحث با  تناسب 

 اصلی لکنیم پی خواهیم برد که مشکوقتی ما نگاه تحلیلی و جامعه شناسانه به وقایع مدینه می از سوی دیگر

 یها ینداشتند. لذا روشنگر یاسیتقالل روح ینهبود که مردم مد یندر عدم نصیرت امام جامعه، ا ینهمردم مد

 ینهدم ۀجامع یعدم اسییتقالل روح بنابراینانرگذار بود.  ینو نقشییه منافق گذاشییتیآنها انر نم یرو یفاطم

رد و این یصورت نگ یتجامعه با مدل امامت پس از رحلتا با موفق یریتانتقال مد یبرا ینب ۀموج  شد پروژ

 مسئله اهمیت موضو  را دو صد چندان می کند.
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ت ساگر انتظارات حضیرت زهراس از جامعه برآورده می شید، یعنی داشتن استقالل روحی، این جامعۀ می توان

مقدمه ساز مدیریت والیت و حکومت علوی باشد. جامعۀ فاطمی، جامعه ای است که مقدمه ساز ظهور والیت 

 عظمی بقیه اهلل العظم باشد. 

براین اسیاس، در راستای ترویج و تبلی  و تحقق  فرمایشات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم مقام معظم 

جوانان انقالبی قرار داده اند، روشیینگری برای انتخابات و توجه به رهبری، که نقا اصییلی اینکار را بر دو  

« هموانع استقالل روحی جامع»شیخصیت با عظمت شهید سردار سلیمانی، سخنرانی ویژه فاطمیه ، با موضو  

 گردد. جلسه به تربیت كیل ارا ه می 3در « استقالل»براساس محور 

 فهرست اجمالی:

 ظهور مدینه، شهر پیا ازجلسه اول: 

 «لت عق  گرد جامعه و عدم پذیر  والیتعاحتماالت ررسی ب»پیام: 

  کالبد شکفایی جامعۀ مردۀ مدینه جلسه دوم:

 یتمانع ظهور وال ینبزرگتر ینه،جامعه مد یعدم استقالل روح پیام:

 جامعه یاستقالل روح یقدم اول براجلسه سوم: 

 «و جامعه در فرد ینقا خانواده در تحقق استقالل روح»پیام: 

 یکتاتورانمدارن ترسو و د یاست. ترساندن جامعه توسی س1در جامعه:  یموانع اسیتقالل روح»جلسیه چهارم: 

 «مردم یدنو  ترس ییرسانه ا

اما منظورشیییان ترس، انفعال و فرار از مقابل دشیییمن  آورندیو عقل را م یتاسیییم عقالن هایبعضییی: »یامپ

 (یمقام معظم رهبر«)است

 یهروح یمو تضییع یتوانیمو القا ما نم ینل. اظهار ضییعم مسییئو6جامعه:  ینع اسییتقالل روحوامجلسییه پنجم: 

 و احساس ضعم مردم یمل یخودباور
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 )مقام معظم رهبری(«دن بومبه دش مسئولین ما، به خاطر اظهار ضعم یچالا بزرگ اقتصاد»پیام: 

 

 «مدینه، شهر پیش از ظهور»جلسه اول: 

 یهفاطم یعجامعه و نسبت آن با وقا یو ضرورت استقالل روح یتاهمموضوع: 

 سیر بحث:

ما در ابتدا این پرسا را م ر  می کنیم که چرا شناخت حاالت و روحیات مردم مدینه اهمیت دارد،؟ در پاسخ  

می گوییم چون این جامعه قرار بود مقدمه سیاز تحقق والیت باشیند و از این جا عق  گردد کردند. س س به 

 یاآ. 1 چند احتمال وجود دارد: چه بود؟پرسیشیی اسیاسیی تر می رسیم که دلیل اصلی عق  گرد مردم مدینه 

 ؟ه بودس رده او حاکمیت را ب یامبربود که پ یمشکل در شخص یاآ. 6 کم گذاشیت؟ یتوال یمعرف یبرا یغمبرپ

 یاآ.3 داشتند؟ ینهک یرالمومنینبا ام ینهمردم مد ۀهم یاآ. 4 داشتند؟ ینهک یرالمومنینبا ام ینهمردم مد ۀهم یاآ. 3

توان نداشت که اوضا   ۀ مدینهجامع یاآ. 2 طال ) ( نداشتند؟ یبن اب یداشتند که عل ییها یستگیمخالفان شا

 پاسخ به مسئله به جلسه بعد موکول می شود. دهد؟ ییررا تغ

 چرا جامعه شناسی مردم مدینه اهمیت دارد؟

  شناخت روحیات و حاالت مردم مدینۀ پس از رسول خدا ص، از این جهت اهمیت دارد که در طراحی

مدیریت والیت را مدل خدا، قرار بوده است که جامعۀ مدینه، همان جامعۀ باشد که آمادگی پذیر  

هر شاگر بخواهیم در كهن خودمان جایگاه مدینه را ترسیم کنیم؛ باید بگوییم مدینه،  داشته باشد.

  قبل از ظهور است. قرار است والیت در این شهر به مدیریت برسد. آیا شرایی مهیا هست؟

  اما آنچه اتفا  افتاد مدیریت والیت باشد.و بروز قرار بوده است که جامعۀ مدینه، زمینه ساز ظهور 

خت بو لگد به  کرداین بود که پس از رحلت نبی مکرم اسالم، جامعۀ مدینه، ی  عق  گرد بزرگ 

  را زیر پا گذاشت و به جاهلیت برگشت.  و خود  خود زد و تمام زحمات رسول اهلل ص
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 ،که به قول عالمه طباطبایی صحبت از  قرآن کریم، به عنوان کتاب بزرگ و مرجع جامعه شناسی

 کرده استاین حالت جامعۀ مدینه را پیا بینی  جوامع و امت ها تا قبل از قرآن رواج نداشت؛ قرآن

؛  مْأَعْقابِکُ وَ ما مُحَمَّدٌ إاِلَّ رَسُولٌ قَْد َخلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتَِل انْقَلَبْتُمْ عَل :»همودفر و

محمد )ص( فقی فرستاده خداست و پیا از او، فرستادگان دیگرى نیز بودند آیا اگر او بمیرد و یا و 

  (144عمرانآل«)؟گردیدکشته شود، شما به عق  برم 

  اگرچه شان نزول آیه، در یکی از جنگ های زمان پیغمبر است ولی زمان محقق شدن آن همان

در واقع خدا می خواهد بفرماید شما بعد از رحلت پیغمبر به گذشته  زمان رحلت رسول خدا ص است.

گی ه به سادیعنی جاهلیت برمی گردید و این ی  فاجعۀ بزرگ هست؛ نمی شود از کنار این فاجع

پس آن هم زحمات رسول خدا س چه می شود؟ آن همه  عبور کرد؟ باید ایستاد و تامل کرد چرا؟

 جان فشانی ها و آیات قرآن پیرامون این از خودگذشتگی ها چه می شود؟

 آیا پیغمبر برای معرفی والیت کم گذاشت؟

  ر که از پیغمبرا آمادۀ پذیر  والیت نکرده بود و در معرفی والیت کم گذاشته بود؟ آیا پیامبر مردم

روز اول دعوت خود  به اسالم، دعوت به والیت را آغاز کرد و در نهایت هم با غدیر کار را تمام 

کرد حتی س اه اسامه که ترکیبی از مخالفین حاکمیت والیت بودند را از مدینه خالی کرد تا فضا و 

و  1این تحلیل امیرالمومنین از اعزام س اه اسامه هستر انتقال قدرت به والیت فراهم شود. بست

اِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَخَلَّمَ عَنْ جَیْ.؛ پیامبر فرمود خدا لعنت کند کسانی که از س اه اسامه تخلم کنند

 (69 -1الملل و النّحل «)أُسَامَۀ

                                                      

مِنَ الْمَرَضِ الَّذِی َتَوفَّاُه ِفیِه َفَلْم َیَدِ  النَِّبیُّ هِ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِتَوْجِیهِ الْجَیْاِ الَّذِی وَجَّهَهُ مَعَ أُسَامَۀَ بْنِ زَیْدٍ عِنْدَ الَّذِی أَحْدَثَ اللَّهُ بِ 1
ِن یْ لَ  نَقْضِهِ وَ مُنَازَعَتِهِ وَ لَا َأَحدًا ِممَّْن َیَراِنی ِبعَ أَحَداً مِنْ أَفْنَاءِ الْعَرَبِ  وَ لَا مِنَ الَِْوْسِ وَ الْخَزْرَجِ وَ غَیْرِهِمْ مِنْ سَا ِرِ النَّاسِ مِمَّنْ یَخَافُ عَ

وَ  ا مِنَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الَِْنْصَیارِ وَ الْمُسْلِمِینَ وَ غَیْرِهِمْالْبَغْضَیاءِ مِمَّنْ قَدْ وَتَرْتُهُ بِقَتْلِ أَبِیهِ أَوْ أَخِیهِ أَوْ حَمِیمِهِ إِلَّا وَجَّهَهُ فِی كَلِ َ الْجَیْاِ وَ لَ
نَ الْوِلَایَۀِ وَ الْقِیَاِم مِ فُوَ قُلُوبُ مَنْ یَبْقَ  مَعِی بِحَضْرَتِهِ وَ لِئَلَّا یَقُولَ قَا ِلٌ شَیْئاً مِمَّا أَکْرَهُهُ وَ لَا یَدْفَعُنِی دَافِعٌالْمُؤَلَّفَۀِ قُلُوبُهُمْ وَ الْمُنَافِقِینَ لِتَصْ

مَّتِهِ أَنْ یَمْضِییَ جَیْاُ أُسَامَۀَ وَ لَا یَتَخَلَّمَ عَنْهُ أَحَدٌ مِمَّنْ أُنْهََِ مَعَهُ وَ ءٍ مِنْ أَمْرِ أُبَِِمْرِ رَعِیَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ نُمَّ کَانَ آخِرُ مَا تَکَلَّمَ بِهِ فِی شَییْ
 (376، ص6خصال،ج«)تَقَدَّمَ فِی كَلِ َ أَشَدَّ التَّقَدُّمِ وَ أَوْعَزَ فِیهِ أَبْلَ َ الْإِیعَازِ  وَ أَکَّدَ فِیهِ أَکْثَرَ التَِّْکِید



 دوم_گام_بیانیه#یتا                                                         موانع استقالل روحی کانال حکمت بیان در ا

 7 

 د یان آن زمان بودند فرمود شما از این به بعد حق ندارحتی پیامبر به صورت خاص به عدۀ که نخبگ

  6علی بن ابی طال    را بدون لق  سیاسی امیرالمومنین صدا بزنید.

  بنابراین پیامبر برای اینکه سنگ بنای مدیریت والیت را محکم کند از روز اول تا روز آخر سنگ

 تمام گذاشت. 

 ؟او سپرده بود حاکمیت را بهآیا مشکل در شخصی بود که پیامبر 

  ا برای الزم رآیا شخصی که پیامبر انتخاب کرده بود، شایستگی های علمی و مدیریتی و معنوی

 نداشت؟ س ردن حاکمیت 

  این هم نبود، دوست و دشمن در آشکارا و پنهان به عظمت شخصیت علمی، مدیریتی و معنوی علی

گواهی می دادند می گفتند اگر علی نبود ما نابود می شدیم؛ علی بن ابی طال  بن ابی طال    

 امتیازاتی دارد که تمام بزرگان عرب به او رش  می برند و همه از او تعریم و تمجید می کنند. 

  مرد میدان جنگ و مبارزه، مرد میدان جهاد و فداکاری، علی بن ابی طال    چیزی کم نداشت از

 مدیر سیاسی موفق، پس چرا جامعۀ مدینه حاضر به همراهی با او نشد؟شاخص های ی  

 آیا همۀ مردم مدینه با امیرالمومنین کینه داشتند؟

  بله به صورت خاص، عدۀ آیا همۀ مردم مدینه با امیرالمومنین کینه داشتند؟ این طوری هم نبود؛

 دینه نبود.ین وضعیت عمومی مردم منسبت به حضرت کینه و حسادت داشتند ولی ا

  ی  بخا بزرگی از مردم مدینه همین انصاری بودند که بعدها امیرالمومنین آنها را در پست های

حساس حکومت خودشان قرار دادند و اصال بیشتر انصار طرفدار امیرالمومنین بودند و به خاطر همین 

                                                      

 (315، ص6خصال، ج«) ْلِقْ كَلِ َ لَِِحَدٍ غَیْرِیاللَّهِ ص أَمَرَ أَنْ أُدْعَ  بِإِمْرَۀِ الْمُؤْمِنِینَ فِی حَیَاتِهِ وَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَ لَمْ یُفَإِنَّ رَسُولَ  » 6
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ۀ در این یا نقش سقیفه را تشکیل دادند تا مدیریت بحران کنند حیم که کار از دستشان خارج شد

 میان بود

     ه ب باالخره وقتی شما نبَ جامعه را می گیری، نبَ جامعه و جو جامعه علیه علی بن ابی طال

بلکه اتفاقا موافقان حضرت و مخالفان وضعیت موجود هم نبود.  این شکلی که در كهن ما هست،

 کم نبودند. 

 نداشتند؟ )ع(طالبآیا مخالفان شایستگی هایی داشتند که علی بن ابی 

  نها نه جایگاه آاین طور هم نبود آیا مخالفان شایستگی هایی داشتند که علی بن ابی طال  نداشتند؟

إِنَّ بَعََْ »و نه سابقه درخشانی در اسالم داشتند.  3اجتماعی باالیی از لحاظ قبلیه ای برخوردار بودند

ۀٍ وَ لَا مُبَارَزَۀِ قَرْنٍ وَ لَا فَتْحٍ وَ لَا نَصْرٍ غَیْرَ مَرَّۀٍ وَاحِدَۀٍ نُمَّ فَرَّ وَ مَنَحَ مَنْ سَمَّیْتُ مَا کَانَ كَا بَلَاءٍ وَ لَا سَابِقَ

 (755، ص6)سلیم، ج«نُونَهُ وَ قَدْ فَرَّ مِرَاراًعَدُوَّهُ دُبُرَهُ وَ رَجَعَ یُجَبِّنُ أَصْحَابَهُ وَ یُجَبِّ

 چرا مردم مدینه مدیریت والیت را نپذیرفتند؟

 چه اشکال اساسی در این جامعه وجود داشت؛  ،پس چرا مردم مدینه اوال مدیریت والیت را ن ذیرفتند

و دوما پس از شکل گیری مدیریت سیاسی غلی در جامعه، اقدام جدی برای تغییر وضعیت موجود 

 شکل نگرفت. 

 انه به تماشا همان ها که جان خودشان را در جنگ ها دست گرفتند حاال چرا اینقدر بی حال در خ

 نشستند؟ 

 در این جامعه بود که هرچه فاطمه زهرا س فریاد زد، چهل روز به درب خانۀ ت   چه اشکال اساسی

 ت  انصار و مهاجرین رفت، پاسخی از این جامعه نشنید حتی ی  نفر؛ 

                                                      

بَا ِ، حَتَّ  إِكَا » 3 نِ فِی السییِّ نَ نَ، وَ طَوَیَاهُ الْإِعْلَانأَنَّ قُحَیْمَ تَیْمٍ وَ أُحْیُوكَ عَدِیٍّ جَارَیَا أَبَا الْحَسییَ رَّا لَهُ الشییَّ مالی ا«)تَقَرَّبَا بِالْخُنَا ِ، أَسییَ
 (654طوسی، ص
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 :ص یَوْمَ هِیَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الَِْنْصَارِ انْصُرُوا اللَّهَ فَإِنِّی ابْنَۀُ نَبِیِّکُمْ وَ قَدْ بَایَعْتُمْ رَسُولَ اللَّ»می فرمود 

کُمْ قَالَ فَمَا لِ اللَّهِ ص بِبَیْعَتِبَایَعْتُمُوهُ أَنْ تَمْنَعُوهُ وَ كُرِّیَّتَهُ مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَکُمْ وَ كَرَارِیَّکُمْ فَفُوا لِرَسُو

  لَا أََجابَهَا وَ لَا نَصَرَهَاأَعَانَهَا أَحَدٌ وَ 

  ای گروه مهاجرین و انصار خدا را نصرت بدهید بدرستی که من دختر پیغمبر شما هستم و شما با

ور که ان طرسول اهلل ص بیعت کردید در روزی که بعیت کردید که از او و فرزندانا دفا  کنید هم

ا زخود و فرزندانتان دفا  می کنید پس به بیعت خودتان با رسول اهلل پاسخ دهید. هیچ کسی کم  

 ( 114االختصاص،«)نکرد و هچیچ کس زهرای مرضیه را اجابت نکرد و نصرت نداد

 مگر آدم معمولی با آنها حرف می زد مردم مدینه  مگر گرد مرگ بر سر این جامعه ریخته بودند؟

ه و نسبت فاطمه زهرا س با رسول اهلل ص را می دیدند و می دانستند او همان کسی است جایگا

که هر وقت فاطمه به محضر رسول اهلل ص می آمد پیامبر به احترام فاطمه به قامت می ایستاد و 

شا ماه پایانی عمر خودشان هر صبح به درب خانۀ فاطمه س می رفتند و می فرمودند السالم 

 ل بیت النبوه. علیکم یا اه

  مردم مدینه می دانستند آیه ت هیر و بسیاری از آیات دیگر در شان فاطمه زهرا س است. او همان

کونری هست که خدا به پیامبر هدیه کرده است. انا اع یناك الکونر. با این حال به حضرت زهرا 

 س پاسخ درخوری نمی دادند.  

 ر دهد؟آیا این جامعه توان نداشت که اوضاع را تغیی

  آیا این جامعه توان نداشت که اوضا  را تغییر دهد؟ چرا این قدرت را داشت؛ حضرت زهرا س در

شما توان و قدرت تغییر وضعیت موجود را دارید چرا اقدامی :»خ به فدکیه س خ اب به انصار  فرمود

وَ  یحَقّ یفِ یزَهُوَ حَضَنَهَ االِساْلمِ! ما هذِهِ الْغَمِ( وَ اَعْضادَ الْمِلَّهِ یبَهِ)النَّقِ یَهِ مَعْشَرَ الْفِتْ یا»نمی کنید؟؛ 

مْ ؟ سَرْعانَ ما اَحْدَنْتُ«وُلْدِهِ یفِ یُحْفَظُ اَلْمَرُء : » یَقُولُ ی( اَبِصاَما کانَ رَسُولُ اهللِ) ی؟السِّنَهُ عَنْ ظُالمَتِ

 .  ما اَطْلُ ُ وَ اُزاوِلُوَ عَجالنَ كا اِهالَه، وَ لَکُمْ طاقَهٌ بِما اُحاوِلُ وَ قُوَّهٌ عَل
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   گرفتن حق مسلم من از سوى  یدهناد یناسالم! ا یاراناى جوانمردان! و اى بازوان توانمند ملت و

رسول  یاآ !ید؟چه تغافل  است که در برابر ستم  که بر من وارد شده نشان م  ده ینا یست؟شما چ

زود اوضا   چه «نگاه داشت؟ یدفرزندان او بااحترام هر کس را در مورد »( پدرم نم  فرمود: صخدا)

 ید،بر احقا  حق من دار ی که توانا ینبا ا ید،گام نهاد یراههو چه با سرعت به ب ید،را دگرگون ساخت

 (« شماست. یاردر اخت یمکاف  بر آنچه م  گو یروىو ن

 :مُ وَ مَسْمَع وَ مُنْتَدىً وَ مَجْمَع؟ تَلْبَسُکُ یبمرْاىً مِنِّ وَ اَنْتُمْ  یهَاُهْضَمُ تُراثَ اَبِ ! اَیْلَهَقَ یبَنِ اِیْهاً »بعد فرمود

 کُمُ یوَ الْجُنَّهُ، تُوافِ  ُسِّالالدَّعْوَهُ وَ تَشْمَلُکُمُ الْخُبْرَهُ وَ اَنْتُمْ كَوُو الْعَدَدِ وَ الْعُدَّهِ وَ االَداهِ وَ الْقُوَّهِ، وَ عِنْدَکُمُ ال

 یْرِونَ بِالْخَ(، وَ اَنْتُمْ مَوْصُوفُونَ بِالْکِفا ِ، مَعْرُوفُینُونَ)تُع یثُونَ الصَّرْخَهُ فاَل تُغِ یَکُمُتَاْتِ وَ یبُونَ،الدَّعْوَهُ فَال تُجِ

 .رَتْیَاخْتِ یالَّتِ یَرَهُالْخِ  انْتُخِبَتْ وَ  یوَ الصَّال ِ، وَ النُّخْبَهُ الَّتِ

   یبود که نس  قبا ل انصار به او منته یو شرافتمند یت!) زن با شخص«یلهق»عجبا! اى فرزندان 

 و در جلسات و مجمع ید،و م  شنو ینیدگردد و شما آشکارا م  ب یمالپا یدارث من با یاگردد( آ یم

با  ؟یدمعنا گفته م  شود و اخبار  به خوب  به شما م  رسد و باز هم خامو  نشسته ا ینشما ا

 یددعوت مرا م  شنو ید،و سال  و س ر هست یعوس یروىو ن یزاتکه داراى نفرات کاف  و تجه ینا

که  ینا اب ید؟نم  رس یادافکن است و به فر ینشما طن یانمن در م یادو فر یید؟نم  گو ی و لب

 یلاقوام و قبا یدگانو شما برگز ید،و صال  معروف یرو در خ یدشما در شجاعت زبانزد م  باش

  )خ به فدکیه(«.یدهست

 ت تغییر وضعیت موجود را به نفع خود  داشت؛ پس چرا اقدامی پس جامعۀ مدینه توان و ظرفی

 نکرد؟

 

 آخرین خانه، پاسخ به مسئله
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  اینجا درب زدند خانۀ معاك بن جبل بود، بعد از چهل روز آخرین خانۀ که زهرای مرضیه سالم علیها

جایی هست که به نظر می رسد ما می توانیم به پاسخ خودمان برسیم؛ که چرا جامعۀ مدینۀ حاضر 

 به همراهی و حمایت از والیت نشد؟ 

 فرمود معاك! آمده ام تا از تو کم  بگیرم، تو با رسول  زهرا س وقتی به درب خانه معاك رفت حضرت

نواده ات حمایت می کنی از فرزندان و شخص خدا ص بیعت کردی که همان طور که از خودت و خا

معاك ی  پرسا کرد و آن پرسا بسیار معنا دارد بود؛ گفت یا فاطمه آیا غیر پیامبر حمایت کنی. 

از من کسی اعالم آمادگی برای حمایت از شما کرده است؟ حضرت زهرا س با چه احساسی 

؛ معاك گفت پس کم  من ی  «ابَنِی أَحَدلَا مَا أَجَنه ی  نفر هم مرا اجابت نکرده است؛ »فرمودند:

 نفر به چه دردی می خورد؟ 

  ان شاء اهلل در جلسه بعدی دو م ل  مهم را در پاسخ معاك بررسی خوهیم کردم که در واقع پاسخ

 به مسئلۀ ما است. 

 «کالبد شکافی جامعۀ مردۀ مدینه»جلسه دوم: 

 ای هست؟جامعۀ زنده چه جامعه

 شکفانه، جامعۀ مردۀ مدینه را بررسی کنیم تا علت مرگ این جامعه را پیدا اگرما بخواهیم، کالبد

 کنیم؟ چه مسا لی را باید بررسی کنیم؟ 

 :وَ لِکُلِّ أُمَّۀٍ »اساسا خداوند متعال برای جوامع حیات و مماتی قا ل هست. می فرماید

ه چیست؟ و بعد ی هست؟ عال م حیاتی ی  جامعا( ی  جامعۀ زنده چه جامعه34راف،صاع«)أَجَل

 ی  جامعۀ مرده چه جامعۀ است؟

 :األنفال «یا أَیَُّها الَّذینَ آمَنُوا اسْتَجیبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِكا دَعاکُمْ لِما یُحْییکُمْ»خداوند متعال می فرماید

( مومنین خدا و پیغمبر را اجابت کنید زمانی که شما را دعوت می کند به آنچه که موج  64: 
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شما هست. پیغمبر شغل اصلی ا  حیات بخشی  به جوامع هست، سوال این جاست که  حیات

پیغمبر ی  جامعۀرا با چه چیزی حیات می بخشد؟ با والیت با حاکمیت مدیریت والیت؛ من تاکید 

می کنم از منظر مدیریتی به والیت نگاه کنیم. حضرت زهرا س با ادبیات عقالنی و علمی از 

 والیت دفا  کرد. 

 ر آیات قرآن هست که فرمود منظور از اینکه زمین پس از مرگ خود  زنده می شود این هست د

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ   » که زمین با مدیریت والیت زنده می شود.

لَ لَیْسَ یُحْیِیهَا بِالْقَ ْرِ وَ لَکِنْ یَبْعَثُ اللَّهُ رِجَالًا قَا  قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یُحْیِ الَِْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهافِی

 لْقَ ْرِ أَرْبَعِینَفَیُحْیُونَ الْعَدْلَ فَتُحْیَا الَِْرْضُ لِإِحْیَاءِ الَْعدْلِ وَ لَإِقَامَۀُ الْحَدِّ لِلَّهِ أَنْفَعُ فِی الَِْرْضِ مِنَ ا

 (. 174، ص7کافی،ج«)صَبَاحاً.

 امعه را به حیات می رساند؟چگونه والیت ج

  جامعۀ که مدیریت آن ادارۀ آن جامعه به دست والیت باشد، جامعۀ زنده و پویایی هست. یعنی

 جامعه با والیت زنده می شود؟ یعنی مردم به منافع دنیوی خودشان میرسند. 

  ،در جامعۀ که براساس مدل مدیریتی والیت، مدیریت می شود مردم شغل خوب، مسکن خوب

 ازدواج آسان و ... برایشان فراهم می شود. نشاط دارند. نشاط جامعه هم حقیقی هست. 

  بله مشکالتی هم دارند ولی با نشاط مشکالت را حل می کنند و پیا می روند. جامعه با والیت

اگر والیت یعنی حاکمیت دست امیرالمومنین باشد »رت زهرا س فرمود:به حیات می رسد. حض

لَوْ أَنَّ الُِْمَّۀَ مُنْذُ قَبَََ اللَّهُ نَبِیَّهُ اتَّبَعُونِی وَ  »حضرت امیر هم فرمودند:« دنیای شما آبادتر می شد

 (.231، ص6سلیم، ج«)لَ  یَوْمِ الْقِیَامَۀِ[ رَغَداً إِ أَطَاعُونِی لََِکَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ

  ما اصال بلد نیستیم با ادبیات عقالنی از والیت دفا  می کنیم می رویم در فاز عقیدتی. ادبیات

 عقالنی یعنی بیا منافع والیت را مردم بگو.
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  جامعۀ بدون والیت، جامعۀ مرده است

  زندگی نمی کنند. شما فکر نکنید مردم جامعۀ بدون والیت، جامعۀ مرده است. یعنی مردم، خوب

اروپا که تحت والیت طاغوت و نظام سل ه زندگی می کنند خوب زندگی می کنند. آواز دوهل از 

 دور خو  هست. 

  غرب زدهای وازده غرب را برای ما بزك کردند؛ حقیقت غرب این نیست. در غرب انسان های

ۀ بدون والیت لذت بیشتری برد. حضرت حتی لذت های مادی بیشتری هم نمی برند؛ مگر جامع

حال که والیت یعنی مدیریت جامعه را به امیرالمومنین نس ردید منتظر آسی  »زهرا س فرمود:

أَبْشِرُوا بِسَیْمٍ صَارِمٍ وَ هَرْجٍ شَامِلٍ وَ اسْتِبْدَادٍ مِنَ الظَّالِمِینَ یََد ُ فَیْئَکُمْ های اجتماعی بزرگ باشید ؛ 

 (333معانی االخبار، ص«)عَکُمْ حَصِیداًزَهِیداً وَ زَرْ

  بنابراین جامعۀ مدینه، که اجابت نکرد خدا و رسولا را در آنچه که موج  حیات جامعه است یعنی

والیت؛ این جامعه مرده است. ما الشۀ جنازۀ جامعه مدینه را دیش  و امش  از دل تاریخ در 

 ؟ جلسهآوردیم برای کالبد شکافی در 

 برای اینکه پیدا کنند علت مرگ را، عوامل زیادی را بررسی می کنند، قل ، کلیه و در اتا  تشریح ،

 ... ما دقیقا همین کار را کردیم. احتماالت مرگ ی  جامعه را بررسی کردیم. 

  حاال چرا جامعه مدینه را کالبد شکافی کردیم؟ چون قرار بود جامعۀ مدینه، زمینه ساز بروز و ظهور

شرایی جامعۀ مدینه، شرایی پیا از ظهور هست؟ ما هم که در زمان غیبت والیت باشد. یعنی 

قرار داریم و قرار هست که زمینه ساز ظهور باشیم نیاز دارد که جامعه آمادگی الزم را برای بروز 

 والیت ولی اهلل االعظم بقیه اهلل را داشته باشد؟ 

 ات جامعۀ خودمان را بیابیم. زمینه ساز اگر ما علت مرگ جامعۀ مدینه را نیابیم نمی توانیم علت حی

 ظهور باشیم. 
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  جامعۀ ما قرار هست با والیت به همه چیز برسد یعنی به حیات برسد. این جامعۀ باید آمادگی و

استعداد زنده شدن را داشته باشد. آیا جامعۀ ما آمادگی زنده شدن با والیت را دارد؟ باید برویم در 

 دینه را بیابیم و آن را از بین ببریم. دل تاریخ و عامل مرگ جامعۀ م

 چند احتمال در علت مرگ جامعۀ مدینه

  :آیا پیامبر در معرفی مدیریت والیت 1چند احتمال را در علت مرگ جامعۀ مدینه را بررسی کردیم .

. آیا شخصی که به وسیله پیامبر از ناحیه خدا انتخاب شده بود از 6و شخص ولی کم گذاشت؟ 

. آیا مخالفین جریان والیت، امتیازی داشتند؟ 3و علمی و معنوی چیزی کم داشت؟ لحاظ مدیریتی 

. آیا جامعه توان تغییر وضعیت موجود را 3. آیا همۀ مردم مدینه کینه امیرالمومنین را داشتند؟ 4

نداشت؟ همۀ پاسخ ها نه بود. پس مشکل اصلی جامعه چه بود؟ که چهل روز فاطمۀ زهرا س با 

 ین مردم درخواست می کرد ولی پاسخی نمی شنید.آن عظمت از ا

 معاذ نمایندۀ جامعۀ که استقالل روحی ندارد 

  آخرین خانۀ که زهرای مرضیه سالم علیها بعد از چهل روز درب زدند خانۀ معاك بن جبل بود، اینجا

ر ضجایی هست که به نظر می رسد ما می توانیم به پاسخ خودمان برسیم؛ که چرا جامعۀ مدینۀ حا

 به همراهی و حمایت از والیت نشد؟ 

  حضرت زهرا س وقتی به درب خانه معاك رفت فرمود معاك! آمده ام تا از تو کم  بگیرم، تو با رسول

خدا ص بیعت کردی که همان طور که از خودت و خانواده ات حمایت می کنی از فرزندان و شخص 

 ر معنا دارد بود؛ گفت یا فاطمه آیا غیرپیامبر حمایت کنی. معاك ی  پرسا کرد و آن پرسا بسیا

از من کسی اعالم آمادگی برای حمایت از شما کرده است؟ حضرت زهرا س با چه احساسی 

؛ معاك گفت پس کم  من ی  «لَا مَا أَجَابَنِی أَحَدنه ی  نفر هم مرا اجابت نکرده است؛ »فرمودند:

 نفر به چه دردی می خورد؟ 
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 «ْنَ جَبَلٍ إِنِّی قَدْ جِئْتَُ  مُسْتَنْصِرًَۀ وَ قَدْ بَایَعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص عَلَ  أَنْ تَنْصُرْهُ وَ كُرِّیَّتَُه فَقَالَتْ یَا مُعَاكَ ب

نْهَا َقاَل وَکِیلِی مِ وَ تَمْنَعَهُ مِمَّا تَمْنَعُ مِنْهُ نَفْسَ َ وَ كُرِّیَّتَ َ وَ إِنَّ أَبَا بَکْرٍ قَدْ غَصَبَنِی عَلَیَّ فَدَكَ وَ أَخْرَجَ

 (114االختصاص،ص«)فَمَعِی غَیْرِی قَالَتْ لَا مَا أََجابَنِی أَحَدٌ قَالَ فََِیْنَ أَبْلُ ُ أَنَا مِنْ نُصْرَتِ 

 4معاك! تو آدم کمی نبودی؛ مگر خدا نفرموده است که برای خدا قیام کنید هرچند ی  نفر باشید ،

  3خود  امت است. مگر خدا نفرموده است که ابراهیم نبی به تنهایی

 پس  2تو مگر پای این مکت  بزرگ نشدی که ای چه بسا عدۀ کمی بر عده زیادی پیروز می شوند؟

چرا حاضر نشدی قدمی برای خشنودی دختر رسول اهلل ص برداری؟ مگر نشنیدی که فرمود هرکس 

  7؟د، رسول خدا ص را خشنود کرده استفاطمه را خشنود کن

 به دیگران نگاه اوال چرا دچار خود کم بینی شده است؛ ، آن جامعۀ است که ۀمعاك بن جبل نمایند

آدم های که وابسته باشند به دیگران نگاه می کنند و کم  خودت را کم گرفتی؟  دوما کردی و

 دچار خود کم بینی هستند.

  شما وقتی که کلمات حضرت زهراس را کنار هم می گذارید می بینید علت اینکه جامعه حاضر به

امعۀ ججز این بود که  یچیزآیا همراهی با فاطمه س برای تغییر وضعیت موجود و تحول نشد، 

 مدینه، استقالل روحی نداشت. 

  :مَعَاشَِر »فرماید: می حضرت زهرا)س( در وصم مردم مدینهحضرت زهرا س در خ به فدکیه فرمود

( ای مردم مدینه، ای مردم مسلمانی که 152/ص1)احتجاج/ج« الْمُسِْلمِینَ الْمُسْرِعَۀَ إِلَ  قِیلِ الْبَاطِلِ

دهید. شنوید، گو  نمیپذیرید اما وقتی حرف درست میشنوید آن را زودتر میوقتی حرف غل ی می

                                                      

 (42،سبِ«)وَ فُرادى مُوا لِلَّهِ مَثْن قُلْ إِنَّما أَعِظُکُمْ بِواحِدَۀٍ أَنْ تَقُو» 4
 (165،نحل«)إِنَّ إِبْراهیمَ کانَ أُمَّۀً» 3
 (649بقره،«)غَلَبَتْ فِئَۀً کَثیرَۀً بِإِكْنِ اللَّهِ کَمْ مِنْ فِئَۀٍ قَلیلَۀٍ» 2
 (154امالی طوسی، ص«)مَنْ سَرَّهَا فَقَدْ سَرَّنِی» 7
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ی  کار بدی  بینیدکه وقتی می ؛ ای مردم مدینه«لِ اْلقَبِیحِ الْخَاسِرالْمُغْضِیَۀَ عَلَ  الْفِعْ»فرماید: بعد می

  .کنیداید و نگاه میکند، ساکت نشستهدارد جامعه را نابود می

  این دو ویژگی، در واقع حاکی از انفعال جامعه و عدم استقالل روحی جامعه است. جامعه تحت تانیر

 ضرر زننده سکوت کند. این جامعه مرده است.حرف باطل باشد و نسبت به رفتارهای زشت 

  چه بدی بزرگتر از این ی  جامعه به صورت دسته جمعی، دچار این بیماری وحشتناك بشوند، فاجعۀ

 نمی آید؟ مثل فاطمیه در مقابل چشم این مردم به راحتی رخ می دهد و دمی بر 

  اوبا  عق  نشستند و گفتند در  آن عده کم هم که آمدند برخی از اراكل وهمه که هیزم نیاوردند؛

 این خانه فاطمه هست ما جرا ت اهانت نداریم. 

  اما سوال من این هست آن عده کم، چ ور می توانند با خیال راحت جلوی چشم این عده زیاد از

 مردم و نخبگان خانۀ مدیرسیاسی الیق و سزاوری مثل امیرالمومنین را آتا بزنند؟ 

 رد؟ نخواهد ک راحت بود که جریان اکثریت اقدامی جدی علیه آن اقلیت ود که خیالشانآیا جز این ب 

 خورد. یم ینبا مغز به زم یهکه مستقل نباشد، در امتحان فاطم ۀجامع

 شریت آیندۀ ب مدینه بود؛ این انفعال ی  جامعه و عدم استقالل روحی ی  جامعه، مشکل انفعال مردم

انتظاری که فاطمۀ زهرا س از این جامعه داشت انتظار به جایی بود. باالخره می توانستند را نابود کرد. 

 اما چرا نمی خواستند کاری کنند؟ 

  جامعۀ که مستقل نباشد، در امتحان فاطمیه یکی از پاسخ های اساسی جامعه شناسانه این است که

مرحلۀ پای رکاب رسول اهلل ص، به با مغز به زمین می خورد. تمام خوبی ها و زحمات خود  را در 

 صفر و منفی آن می رساند.
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 در خطبه فدکیهاجتماعی زهرا س برای ایجاد خودباوری حضرت دو اقدام اساسی 

  دارایی ها و توانایی های خود را ندید می دچار خود تحقیری هست؛ مستقل نباشد یعنی جامعۀ که

هرچه فاطمه زهرا س خواست این خودباوری  نمی تواند مقابل جریان سل ه قد علم کند. وگیرد؛ 

اجتماعی را به مردم برگردنداند نشد که نشد. چقدر در خ به فدکیه که فرازهای آن را برای شما 

خواندم؛ انصار را یاد افتخارات گذشته و  امکانات حال شان انداخت؛ خوبی های آن جامعه را به 

  یاورند ولی نشد. رخشان کشاند بلکه خودباوری خودشان را به دست ب

  چقدر روان شناسانه و جامعه شناسانه حضرت زهرا س کلمات را کنار هم گذاشت؛ مردم شما چنین

 و چنان بودید؛ االن هم که امکانات دارید پس چرا اقدامی نمی کنید؟ 

 و دیگری امکانات حال شان را  دو فصل مهم خودباوری را روی مردم گشود. یکی افتخارات گذشته

  غییر وضعیت؛ اما مردم منفعل حاضر به تغییر و تحول نشدند.برای ت

 :تَبْرَحُونَ،  قاتَلْتُمُ الْعَرَبَ، وَ تَحَمَّلْتُمُ الْکَدَّ وَ التَّعَ َ، وَ ناطَحْتُمُ االُمَمَ وَ کافَحْتُمُ الْبُهَمَ، ال نَبْرَ ُ اَوْ  »فرمود

تْ الشِّرْكِ، وَ سَکَنَ وَ خََضَعتْ نَعْرَهُ یّامِ،َرحَ  الِاْسْالمِ، وَدرَّ حَلْ ُ االَ نَاْمُرُکُمْ فَتَاْتَمِرُونَ، حَتّ  اِكا دارَتْ بِنا

رْتُمْ فَاَنّ  حِ ینِ،الْکُفْرِ، وَ هَدَاَتْ دَعْوَهُ الْهَرْجِ، وَ اسْتَوْنَقَ )اِسْتَوسَقَ( نِظام الدِّ یرانُ فَوْرَهُ االِفْ ِ، وَ خَمَدَتْ نِ

  یمانِ؟اَشْرَکْتُمْ بَعْدَ االِ سْرَرْتُمْ بَعْدَ االِعاْلنِ؟ وَ نَکَصْتُمْ بَعْدَ االِقْدامِ؟ وَوَ اَ  یانِ؟بَعْدَ الْبَ

 شاخ هاى گردنکشان را درهم  ید،و رنج ها و محنت ها را تحمل نمود یدکرد یکاربا مشرکان عرب پ

رکت م  با ما ح یوستهکه پ یدو شما بود ید،بزرگ دست و پنجه نرم کرد یانو با جنگجو ید،شکست

 یاىتا آس ید،و سر بر فرمان ما داشت یدنهاد  دستورات ما را گردن م ید،و در خی ما قرار داشت ید،کرد

در پستان مادر روزگار فزون  گرفت، نعره  یراسالمبر محور وجود خاندان ما به گرد  درآمد، و ش

و  گشت، و دعوت به هاى شرك در گلوها خفه شد و شعله هاى دروغفرو نشست، آتا کفر خام

)ص( یامبرقرآنو پ یاناتاز آن همه ب دمحکم گشت. پس چرا بع ینپراکندگ  متوقم شد و نظام د

هاى خود را  یمانو پ یدرا بعد از آشکار شدن مکتوم م  دار یقچرا حقا ید؟مانده ا یرانامروز ح

  خ به فدکیه(«)(ید؟گرفته ا یاشرك پ راه یمانو بعد از ا ید،شکسته ا
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 ت بیانیه گام دوم با خطبه فدکیهشباه

  فدای مقام معظم رهبری بشوم که در بیانیه گام دوم این دو فصل را به روی ما دوباره گشودند و

شبیه خ به فدکیه حضرت زهرا س از این  مچشم ما را به دو حقیقت باز کردند؛ خیلی بیانیه گام دو

 ه به امکانات موجود برای تغییر. البتهیکی افتخارت گذشته، دیگری توجتوجه دادن به جهت هست. 

این تغییر رو به جلو و گام دومی هست برخالف مردم مدینه که حتی از گام اول خودشان هم عق  

 گرد کردند و به جاهلیت برگشتند. 

  عنت لمردم مدینه، نه افتخارات را تحویل گرفتند و نه امکانات حال خودشان را برای تغییر وضعیت؛

 معه که فاطیمه آفرین است. بر انفعال جا

 ل نمی تواند امام زمان را برکسی حاکمیت بنشاند. جامعۀ که تحت تانیر جو و موج و عجامعۀ منف

فری  هست، این جامعه لیاقت چشیدن مزۀ مدیریت والیت که رسیدن به منفعت  و بسیاری از منافع 

 دنیوی است را ندارد.

 عدم استقالل روحی جامعه، بزرگترین مانع ظهور 

  حواستان هست که ما داریم دربارۀ، بزرگترین مانع ظهور سخن می گوییم یعنی انفعال جامعه و

جامعه از نفا  و نفوك. چون در دولت مهدوی، نفا  و نفوك كلیل هستند؛ به دلیل رشد  یتانیر پذیر

 یافتگی جامعۀ مهدوی، نفا  كلیل می شود. 

  كلیل می شود؟ وقتی نفا  در جامعه كلیل و حقیر می شود که دیگر نتواند با حرف های نفانق چ ور

 خود  روی جامعه انر بگذارد و نتواند جامعه را فری  دهد. 

  تْ أَیُّهَا الُِْمَّۀُ الَّتِی خُدِعَتْ فَانْخَدَعَتْ وَ عَرَفَ»فریادهای امیرالمومنین س بر سر مردم مدینه این بود که 

؛ ای امتی که فری  زدند و شما فری  خورید و شناختید  خَدِیعَۀَ مَنْ خَدَعَهَا فََِصَرَّتْ عَلَ  مَا عَرَفَتْ

(. جامعۀ منفعل، 35، ص1کافی، ج«)فری  کسی که فری  زد پس اصرار کردید بر آنچکه شناختید

 یعنی جامعۀ که وقتی نفوكی ها، فری  می زنند، مردم فری  می خورند. 
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 ر جامعه منتظر ظهور، نفوك نمی تواند تانیر بر جامعه بگذارد؛ در ادبیات قرآن و روایات؛ گاهی از د

جریان نفوك به ولیج تعبیر شده است. امام رضا   فرمود در آخرالزمان، وال ج یعنی همان نفوكی ها، 

رده فوكی ها عبور کنمی توانند بر جامعه تانیر بگذارند و جامعه از مرحله تانیرپذیری از وال ج و ن

که  نفوكییآدم ك یعنی یجه( ول111/ینعمان یبتغ«) وَ بِ َانَۀٍ  یجَۀٍکُلُّ وَلِ یهَافِ یَسْقُیُ »است.

 !کنییرا قبول م یاهامعموالً حرف

  محقق می شد، این جامعه می توانست مقدمه داشت، آن جامعه که فاطمه اطهر س، از انتظاری اگر

اشد. و االن فاطمه اطهر بیا از هزار و چهار صد سال هست که منتظر ساز ظهور مدیریت والیت ب

آن جامعه است. جامعۀ که حضرت زهرا س دنبال بود که ما اسم آن جامعه را گذاشتیم جامعۀ فاطمی، 

 می تواند مقدمه ساز مدیریت والیت در س ح جهانی باشد.

 روحی جامعهو دو ویژگی برای سنجش استقالل  مهم ترین شاخص جامعۀ فاطمی

  .امعه جاستقالل روحی و مهم ترین شاخص آن جامعۀ فاطمی، استقالل روحی است و عدم وابستگی

 را چگونه بسنجیم؟ 

  ،دارایی ها و توانایی ها و دو ویژگی مهم دارد یکی اینکه جامعه جامعۀ که استقالل روحی دارد

شود؛ دومین ویژگی مهم جامعۀ و دچار خود تحقیری ن داردخود  را باور امکانات و ظرفیت های 

که استقالل روحی دارد این هست که تحت تانیر جو و موج های اجتماعی دورن و بیرون خود  

 نمی شود. این جامعه خیلی مستقل و آقا هست. 

  این استقالل روحی اوال در خانه و خانواده شکل می گیرد. ان شاء اهلل به نقا خانواده در جلسه بعد

  شخصیت مستقل افراد بحث خواهیم کرد.در شکل گیری 

  ما این ش  ها به مدد بانوی دو سرا زهرای مرضیه می خواهیم ببینیم چگونه می شود جامعه فاطمی

 پسند، موانع استقالل روحی را طی کند تا بتواند مقدمه ساز ظهور باشد.
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 فاطمۀ زهرا س، سرشار از استقالل روحی

 وحی بود، از جوی که در جامعه علیه اماما راه افتاده بود؛ اگر فاطمۀ زهرا س، سرشار از استقالل ر

فاطمه زهرا س همسر امیرالمومنین هم نبود، ق عا همین نقا را ایفا می کرد؛ فدا شدن برای 

 والیت. اگر نسبت خویشاوندی در بین نبود؛ فاطمه س برای تغییر در جامعه اقدام می کرد. 

  تانیر تهدیدها قرار نگیری، هزینه دارد دشمن برای حذف شما کمر البته این اقدام و اینکه شما تحت

می بندد. ببخشید خانم این طوری حرف می زنم! ولی می خواهم ی  حرفی را برسانم. خانم! اینقدر 

صریح و بی پروا دم از فواید والیت نزن. این مردم مقابل نفوك و نفا  منفعل هستند، هرچه فریاد 

 می دهد. بزنی کسی تو را پاسخ ن

  مردم! با خ به های فاطمه س بیدار نشدید تغییر نکردید از اسارت روحی و روانی سل ه گران و

انفعال بیرون نیامدید؟ حاال باید ناله های فاطمه س را تماشا کنید. اما بمیرم از غربت فاطمه س. 

ما چند تا دختر پشت در هرچه مادر ناله زد! ی  مرد از میان آنها برنخاست بگوید بس است مگر 

پیغمبر داریم این خانه را رها کنید همه تماشاچی شدند. حضرت زهرا س هم دید صدایا به جایی 

قَالَتْ: » نمی رسد. ناگهان پشت در پدر را صدا زد بابا ببین با دختردوست داشتنی ات چه می کنند؟

تِلَ یبَتِ َ وَ ابْنَتِ َ، آهِ یَا فِضَّۀُ! إِلَیْ ِ فَخُذِینِی فَقَدْ وَ اللَّهِ قُیَا أَبَتَاهْ! یَا رَسُولَ اللَّهِ! هَکَذَا کَانَ یُفْعَلُ بِحَبِ

 (694، ص35بحار، ج«)مَا فِی أَحْشَا ِی مِنْ حَمْل

 «قدم اول برای استقالل روحی جامعه»جلسۀ سوم: 

 در شکل گیری استقالل روحی آحاد جامعه نقا پدر و مادر پیام:

 مدیریت افکار عمومی

 من یریتمد یکنند. اصییال برا «یریتمد»خواهند ما را  یکه همه م یمکن یم یزندگ یدر جهان ما 

رل شود افکار را کنت ی. چگونه م«یافکار عموم یریتمد»کرده اند به نام  یدو شما علم و دانا تول
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افکار  یریتخواهید طرف مقیابل فکر کند. فراتر از مد یکرد. چیه کیار کنم آن طور کیه من دلم م

ام به ن یکرده اند موضییوع یبعد طراح «یراهبرد یریتمد»کرده اند به نام  یدرا تول یعلم عمومی،

حرف اول  یروان یاتو عمل یافکار عموم یریتمد یبرا یراهبرد یریتمد ین. در ا«یروان یاتعمل»

 وانیر یاتافکار و عمل یریتمد یابزارها برا یناز مهم تر یکیزند. رسییانه  یو آخر را را رسییانه م

و عمل  یدعالقه ها و عقا یبر رو یگذار یرندارند و آن تان یشیییترهدف ب ی  ینهاا ۀهسیییت. هم

 یرین ذ یرو تان ینیبنش یشبکه اجتماع یالی،و سر یلمف یانسان هست. و چقدر سخت هست که پا

ن یا یا رمیپذ یرا م یرتان ینا ییو بگو یکن یریتو مد یها را تو متوجه بشیییو یرپذیریتان ینا ییا

؟ چون ما معموال  یریم؛پذ یرا چیه خوب چه بد م یراتتیان ین. و میا معموال ایرمپیذ یرا نم یرتیان

 .  یمکن یم یزندگ یرپذ یرمنفعل و تان

 ،تو را مسحور  یو بصر یسمع یها یتاز جذاب یاریهسیت که با جاكبه ا  با بسی ینهنر  ا هنر

کند. امام حسیین  یم ینتادهد. ز یخود  را به خوردت م یکند بعد آن خوراك فکر یخود  م

 یُودِ ُ بَ ْنَهُ مَا یُؤْكِیهِ وَ  ُعَجَی ٌ لِمَنْ یَتَفَکَّرُ فِی مَیِْکُولِیهِ کَیْمَ لَا یَتَفَکَّرُ فِی مَعْقُولِهِ فَیُجَنِّ»  فرمود:

 اندیشد چگونه درباره خوراكصَیدْرَهُ مَا یُرْدِیهِ؛ در شیگفتم از کس  که درباره خوراك جسم خود م 

دهد، اما در سینه خود چیزهای  اندیشید؟ شیکما را از آنچه زیانبار اسیت پرهیز م فکر خود نم 

با چه  یات را چه کسیی ی( خوراك فکر144وات،صالدع«)شییود.سیی ارد که مایه نابودیا م م 

 یلا را مغذ ینکهقبل از ا ی،بر یم یمرسیتوران تشر یکند؟ شیما وقت یم یهتو ته یبرا یا یزهانگ

 یم ات یافتد که به خوراك فکر یم یچه اتفاق ی،کن یم یبررسیی یکن یاول غذا رو نگاه م یکن

خوراك جسم تو هست. چشم و گو  شما،  یافت. اگر دهان شیما محل دریخور یاز دم م یرسی

 . یشو یم یهخوراك شما هست و از آنجا تغذ یافتمحل در

 ما  ینید یاتدر ادب یارادگ یب ینکند. ا یه ماراد یتو را ب یتدر نها یداریو رسانه شن یدارید رسانه

إِلَ   مَنْ أَصْغَ ». فرمود:ی انعبدش یگریعبد اهلل و د یکی ویکردشود عبد؛ منتها با دو ر یناما م

 النَّاطِقُ یُؤَدِّی عَنِوَ جَلَّ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وَ إِنْ کَانَ  زَّنَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ فَإِنْ کَانَ النَّاطِقُ یُؤَدِّی عَنِ اللَّهِ عَ

اى گو  س ارد، او را بندگ  کرده است؛ اگر آن گوینده الشَّیْ َانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّیْ َانَ؛ هرکه به گوینده
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ت را عباد ی اناز خداوند عزّوجلّ بگوید شنونده خدا را عبادت کرده و اگر از طرف شی ان بگوید ش

کنترل خودت  یگاه یده یترل خودت را دست خدا مکن ی(. گاه434، ص2ج ی،کاف«)کرده باشد.

رساند اما  یاو تو را به مقصد م ی. اگر کنترل خودت را دست خدا دادیده یرا دست دشمن خدا م

 رساند. یاو تو را به هالکت م یداد ی اناگر کنترل خودت را به دست ش

 ی آس ،یمعرفت یفکر ی دچار آس یافکار عموم یریتو مد یروان یاتدر عمل یمبتوان ینکها یبرا ما 

 یاتعمل یها یوهبا ش یدخودمان با یبه عنوان سه حوزه وجود یمنشو یرفتار ی و آسی یاحسیاسی

 میکن یدر مدارس احساس ضرورت م ما. یمآشینا باش یافکار عموم یریتدشیمن و فنون مد یروان

سییواد رسییانه را فرا  میخواه یم یدانم کجا و ک ینم یول یمده یو ... آموز  م یاضیییر یا،جغراف

 .یریمبگ

 از بین بردن حس خودباوری و اعتماد به نفس، اصلی ترین عملیات روانی دشمن

  یکی از اصیلی ترین عملیات های روانی دشمن،  برای مدیریت ما، این هست که می آید احساس

خودبیاوری و اعتمیاد بیه نفس را از ما می گیرد. اگر شیییما از ی  فرد یا جامعه اعتماد به نفس را 

بگیری. در واقع او را از نظر روانی خلع سییال  کردی. ی  اسیییر به تمام معناسییت. هر بالیی می 

 بیاوری. منافعا را بگیری مقاصد خودت را پیا ببری.  جامعهآن سر نی توا

  .البتیه میا در ادبییات دینی چیزی بیه نیام اعتماد به نفس نداریم بلکه همه جا اعتماد به خدا داریم

فضیلت آن چیزى است که خداى تعال  آن را فضیلت بداند، پس این »عالمه طباطبایی می فرماید:

آدم  باید اعتماد به نفس داشته باشد، و بعض  از نویسندگان ما نیز دنبال آنان  گویندکه غربیها م 

د، و شناساند حرف درسیت  نیسیت، چون دین خدا چنین چیزى را به عنوان فضییلت نم را گرفته

مذا  قرآن کریم نیز آنچه خداى تعال  در قرآن کریما فضیلت دانسته اعتماد به خدا و افتخار به 

 1«تبندگ  او اس

                                                      

1  
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 ها ییها و توانا یباور توامند : اعتماد به نفس یدرست معنا یمعنا

 یها ییاستعدادها و توانا یمعنا هست که شما باور کن ینبه ا ینجامنظور ما از اعتماد به نفس ا اما 

 یعدم اعتماد به نفس، احسیاس ضیعم هسیت.  خدا به هرکس یشیۀر ینخودت را. بنابرا دیخدادا

نکر م یعنیخودشان هستند. کفر  یها کافر به استعدادها یرده اسیت. بعضیک یتعنا ییاسیتعدادها

 بالفعل و بالقوه خودشان هستند.  یها انمندیتو

 یسک یکن یهست. تو چرا فکر م یخودت کس یکند. تو برا یرحق ندارد خود  را تحق یکس هیچ 

 تییامام صاد    هست به عنوان شخص یرتعب ین. ایدنقره ناب هست یدناب هست ی. شما طالیستن

(. 177ص، 1ی،جکاف«)النَّاسُ مَعَادِنُ کَمَعَادِنِ الذَّهَ ِ وَ الْفِضَّۀ»که مردم شناس هست حضرت فرمود:

شکوفا شدن استعدادها.  یاست برا یبرنامه ا ینکند. د یشما را کشم م یاستعدادها یدآ یم یند

 یمنک یم یابیاستعداد  یم؟ما مدرسه فوتبال دار یندگو یمعروف م یباشگاه ها یدا یدهدر شیهرها د

 یم یابیدر آن نبت نام کند استعداد یهسیت که هر کس یهمان باشیگاه ینخودمان. د یمت یبرا

 رسد.  یم ییاو به شکوفا یشود. استعدادها

 یسییازد. شییما م یعمار و مقداد م ،ندارند یاجتماع یگاهکه در آن جامعه جا یاز عمار و مقداد دین 

ز جهان ا یمیگذار تمدن در ن یهکنند و پا یجهان را فتح م یعلم یمسلمان به سرعت قله ها ینیدب

 یدیم؟به کجا رس یکه بر سر راه ما وجود دارد ما در هسته ا یموانع ۀاالن با هم ینشیوند. هم یم

در ما شدند اول انکار کردند اما بعد شگفت زده شدند. چ ور  یتوانمند ینها متوجه چن یغرب یوقت

 یدید؟نق ه رس ینهمه موانع به ا ینشما با ا

  مندی های خود  را منکر شد، نکه اعتماد به نفس نداشت خود  را باور نداشت توایا ملتی آدمی

مینی ره می امام خمی شیود موجودی وابسیته. و این وابستگی ریشه در عدم اعتماد به نفس دارد. 

سته شیود. اینکه ما وابها تمام م اگر ما از وابسیتگ  فکرى بیرون بیاییم، همه وابسیتگ »فرماید:

فرهنگ وابسته هستیم، در همه چیز  -کنم کهعرض م  -شیدیم، در اقتصیاد وابسیته هسیتیم، در

ینید امام (. بب1331شهریور  61«)وابسیته هسیتیم، مبدأ این همین است که در فکر وابسته هستیم.

ره چقدر دقیق چینا کردند. فرمودند وابسیتگی فرهنگی، وابسیتگی اقتصیادی ریشه در وابستگی 
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فکری دارد. دشیمن قبل از اینکه کشیوری را از نظر فرهنگی یا اقتصادی وابسته کند اول می رود 

 .اما در تمدن حسین ما وابستگی نداریم، روی پا ایستادن داریمسراغ وابستگی فکری. 

 به این سیادگی می توان از وابسیتگی نجات پیدا کنیم؟ باید از پایه شرو  کنیم یعنی مدرسه،  مگر

خانه. سیییاسییت مدارن هم به عنوان مربیان جامعه، در اینکه به ی  جامعه احسییاس خودباوری یا 

مردم به حاکمان خودشان شبیه »احساس وابستگی بدهند به شدت مونر هستند. امام علی   فرمود:

( این شباهت، 651تحم العقول، ص«)النَّاسُ بُِِمَرَا ِهِمْ أَشْبَهُ مِنْهُمْ بِ بَا ِهِمتند تا به پدرانشان ؛ تر هس

شییباهت تربیتی هسییت. امام ره و مقام معظم رهبری در طول این چهلۀ انقالب سییرخ ی که به 

این  نمی توانیم. با بود. البته برخی از سیییاسیییون هم مرت  گفتند ما« ما می توانیم»جامعه دادند 

باور، مقابل بسییاری از توانایی های ما ایستادند لذا شما می بینید ما در صنایع دفاعی حرف اول را 

 در من قه می زنیم.اما در صنعت خودرو لنگ پراید هستیم.

   شیما می دانید ما از کجا به سیاخت موش  رسیدیم؟ باورتان نمی شود ولی این طوری هست که

رشته مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریم بود. از سال سوم  77یران ورودی سال پدر موشکی ا

پاشیییو بریم یه چیزی "های پژوهشیییی بود. ی  روز آمده بود توی اتا  و گفت بیه دنبال فعالیت

تابه برداشییت و رفتیم توی حیاط خوابگاه. دسییت کرد توی جیبا و ی  .ی  ماهی"نشییونت بدم

تابه. کبریت بها زد و گفت ری مانند سیییفیدی را انداخت توی ماهیپاکت آورد بیرون. ماده خمی

تابه گَر گرفت. مثل فشییفشییه این ها. چند نانیه بعد ی  دفعه ماهیدویدیم پشییت درخت«.در رو!»

رفت. آتا که تمام شید، رفتیم سیر وقت قابلمه. قدر ی  کم دسیت سوراخ طرف و آن طرف می

وخت موشیی  را پیدا کرده بود؛ داشییت درصیید مواد را شییده بود. مصیی فی از اینترنت ی  جور سیی

این فر  ما می توانیم با فر  ما   9کرد. ما ساخت موش  را از ماهی تابه شرو  کردیم.آزمایا می

 نمی توانیم هست.

                                                      

i-سیییایییت ابر و بییاد، خییاطرات شیییهییداء  9 r /Art i cl e/Det ai l s /maki ng-ht t p://www.abrobad.net /f a
f uel-rocket 

http://www.abrobad.net/fa-ir/Article/Details/making-rocket-fuel
http://www.abrobad.net/fa-ir/Article/Details/making-rocket-fuel
http://www.abrobad.net/fa-ir/Article/Details/making-rocket-fuel
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 نقش خانواده در شکل گیری استقالل روحی جامعه

  ادرها باید به گونه ای مگام اول برای شییکل گیری اسییتقالل روحی جامعه خانواده اسییت؛ پدرها و

سال؛ فرآیند  61سال تا  14برخورد کنند که بچه ها روی پای خودشیون بایسیتند خصیوصا از سن 

 دشکل گیری استقالل روحی هست البته قبلا هم یه جاهایی اشکال ندار

  محترم الزم هست همیشه سر زبانا با  این پدران یکی از جمالتی که به عنوان كکر ورد زبان

خیلی بچه های با کالسی تربیت «. خودت با !»گلم جانم « خودت با !»دخترم پسرم  هسیت 

كهنا  دربچه ها از بچگی  ا این جمله طالیی ر رخواهند کرد؛ پدر و مادرهای باکالسیییی دارند اگ

می پرسیی ماشاء اهلل چقدر شما استقالل  د! وقتی از اویاداشیت کرده باشیند و یادگاری شیده باشی

به به! دیدی بعضی از « خودت با !»همیشیه به من می گفت  پدرمره یاد  بخیر! آروحی داری 

ور آدم ها هم دعوت کنند طرند. ای کا  از این وتو بعضییی برنامه ها می آ ااین آدم های موفق ر

 !می گفت خودت با همیشه  وید پدرموقتی از او می پرسند راستی راز موفقیت تو چی بود؟ بگ

  ند دوست دار ،جای به بعد  از یاما به شدت عالقه دارند تقلید کنند؛ از زندگی در آغبچه ها اگرچه

 دتقلید نکنند؛ این فرآیند رشیید بچه های ماسییت. از این نق ه حسییاس که بچه دوسییت دار ردیگ

 ! که مانع اسییتقاللد! مبادا به گونه ای رفتار کندمسییتقل باشییه؛ مادر باید خیلی حواس جمع باشیی

 ! دوروحی بچه ها  بش

 بلکه  دمامان باید اجازه بده هندانجام بد ی رادیدید بعضیی بچه ها دوست دارند کارهای بزرگ ها

هلل دخترم یا پسرم بیا تو ماشاء ا بگویدفراهم کن!  مثال  افرصیت و زمینه تولد و بروز چنین حسی ر

م تو من! نه عزیز ! مامان آخهدس رم! بچه اولا شاید امتنا  کنا به تو می بزرگ شدی بیا این کار ر

 خودت راه بیفتی!  مبگو من کمکت می کنرا بسم اهلل 

  متاسیفانه بعضیی از ماداران دقیقا برعکس عمل می کنند نه تنها به بچه فرصییت تمرین استقالل

روحی نمی دهند! بلکه مانع شییکل گیری اسییتقالل روحی در فرزندان خودشییان می شییوند. به 

نه بار می آورند! تا بچه کاری می خواهد خود  انجام بدهد می گوید نه ان بچه ناصیی ال  خودم
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 اد آتنویتو هنوز بچه هسیتی! در واقع تیشه به ریشه شخصیت بچه ا  می زند؛ بعضی ها می گ

   هایشان.ا می زنند به شخصیت بچه زدم به مالم! بعضی از مادرها آت

 پیامدهای عدم استقالل روحی 

 دن ها و بد شیدن ها همین اسیتقالل روحی داشتن یا نداشتن است؛ بله پایه بسییاری از خوب شی

ی که اسییتقالل روحی یمسییئله این هسییت. آدم ها اکثرا اسیییر موج های اجتماعی هسییتند؛ آدم ها

 نگاه می کنند.   ندارند در فتنه ها، به هم دیگر

 یاییدر را زد که بو انصییا ینمهاجر ۀرا گرفت و چهل روز درِ خان یاهازهرا)س( دسییت بچه ۀفاطم 

اءٌ لَهُ خَمْلٌ فَدَارَ بِهَا أَرْبَعِ یْهِعَلَ  أَتَانٍ عَلَ یٌّ) حَمَلَهَا )فاطمه( عَلِید؟من را کمکم کن بَاح ینَکِسییَ  یاً فِصییَ

ِر وَ الَِْنَْصا ینَهَاجِرِمَعْشَرَ الْمُ یَاتَقُولُ  یَ  مَعَهَا وَ هِ یْنِوَ الْحُسَی  لْحَسَینِوَ الَِْنْصَیارِ وَ ا ینَالْمُهَاجِرِ یُوتِبُ

ِممَّا َتْمَنُعوَن  َتهُ یَّ أَنْ َتْمَنُعوُه َو ُكرِّ  یَعْتُمُوهُبَا یَوْمَرَسُولَ اللَّهِ ص  یَعْتُمْوَ قَدْ بَا یِّکُمْابْنَۀُ نَبِ یانْصُرُوا اللَّهَ فَإِنِّ

 آمدیزهرا)س( م ۀ( فاطم114/یداختصاص مف یْعَتِکُمْ؛فَفُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ص بِبَ یَّکُمْأَنْفُسَکُمْ وَ كَرَارِ نْهُمِ

رَ الْمُهَاجِرِ یَا: »فرمودیم گونهینو ا رُوا اللَّهَ ینَمَعْشییَ ارِ انْصییُ بْنَۀُ ا یفَإِنِّ» یدخدا را کم  کن« وَ الَِْنْصییَ

ولَ اللَّهِ ص یَعْتُمْوَ قَدْ بَا»شییما هسییتم!  یغمبرمن دختر پ «یِّکُمْنَبِ  یعتخدا ب یغمبرشییما با پ« رَسییُ

 َلا فَمَا أَعَاَنَها َأَحٌد وَ »جلوتر نوشته  یکم ی  !یددفا  کن یاهااز بچه یداگذاشته قرار! شیما یداکرده

رَهَا نفر به  ی  به فاطمه کم  نکرد! کسیچبه فاطمه جواب نداد! ه کسیچه« أَجَیابَهَا وَ لَا نَصیییَ

 یبا من کسیی یاآ «یْرِی؟غَ یفَمَعِ»فاطمه  یا مید: برگشییتم و پرسییگویدیفاطمه)س( جواب داد. او م

تا حاال به  کسیچه« أَحَدٌ یلَا مَا أَجَابَنِ»زهرا)س( فرمود:  ۀهم هسییت تو را کم  کند؟ فاطم یگرد

برای کمی  کردن به فاطمه زهرا س نگاه کردن به دیگران آیا دیگران  من جواب نیداده اسیییت!

یگران که کم  نکرده اند من چه کاری از دستم بر فاطمه را کم  کرده اند؟ بعد برگشت گفت د

 می آید؟ از این تیپ آدم ها در مدینه بودند. آدم های که استقالل روحی نداشتند.

  آدمی از این موج هیای کوبنده و نابود کننده منحرف کننده، نجات پیدا می کنند که در خانه بزرگ

نگو من یکی از اینها . بین نبا ! شییدند که خیلی تمرین کردن مشییق کردند خودت با . دهن 
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لَا تَکُونَنَّ إِمَّعَۀً قُلْتُ وَ مَا الْإِمَّعَۀُ قَالَ تَقُولُ : »فرمایدیمام کاظم ) ( م هسییتم بگو من فر  می کنم.

 یکیمن هم  ییدنگو یعنی ید؛( امّعه نباش343ص،)االختصاص« أَنَا مَعَ النَّاسِ وَ أَنَا کَوَاحِدٍ مِنَ النَّاس

. ممکن است مردم یدکه مردم کردند شما هم انجام ده یهر کار یداز مردم و مثل مردم هستم. نبا

!« کنمیعمل م طوریینپس من هم ا کنند،یعمل م طوریینمردم ا ۀهم»اشیییتباه بکنند. نگو: 

 مستقل با ، خودت با !

 «یدفکر کن. شیییا یکمی ! یتو هم همان کار را بکن کند،یم یهر کار یهرکسییی یعنی «إمَّعَیۀ 

کارها را بکنند، تو خودت با ! چقدر لذت دارد که آدم، خود  باشد  یلیشان نرسد خعقل یگراند

خالف مردم  -یستکه رفتار مردم، درست ن-موارد یدر بعض هاخانوادهو ابتکار عمل داشیته باشید.

 یهودهب دهند،ینجام مکه مردم ا ییکارها یها آموز  بدهند. بعضرفتار کنند تا اسیتقالل را به بچه

 است. 

 یهاکردن آدمدرسیییت یت،کارکرد وال ینترچون مهم کنیم؟یم یدتِک ییتبر وال قیدرینچرا میا ا 

 یدندد یو وقت یرندقرار نگ یکس یرخم نشوند و تحت تِن یکس یکه جلو ییهامسیتقل اسیت؛ آدم

و آن، نگاه نکنند. اگر به حق  ینانجیام بدهند، آن را انجام دهند و به حرف ا ییدرا بیا کیارییی 

هم  و اگر یکه اشیییتباه نکن کندیخداوند کم  م ی،کن یو خوب بررسیی یخودت اعتنا کن خابانت

 کرد؟ یروزکه خدا حق را پ یدیدبعد از جنگ جمل، گفت: د عمار.کندیخدا جبران م ی،اشیییتباه کرد

 ی! عمار گفت: اگر علیکنیم یشیییده اسیییت، از او طرفدار یروزپ یبیه او گفتنید: چون عل یبرخ

 ی غر یبشود، اگر عل یروزپ یاشکست بخورد  یمقابلا باشیند، اگر عل یامردم دن ۀو هم طرفی 

 یرتِن که تحت یستمن یمن کس یعنیخواهم بود... یبا عل منباشید،  یروزیدر اوجِ فتح و پ یاباشید 

 ) ( قرار گرفته باشم!یجوّ، در کنار عل

 معنای خودت باش! 

  یعنی تحت تانیر « خودت با »مادران محترم وقتی شیییما به فرزندت مرت  می گویی:پیدران و

حرف دیگران، نگاه دیگران قرار نگیر! مسخره کردن دیگران روی تو تانیر نگذارد آمار گرفتند اکثر 
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گاه حرف و ن یرتحت تاندخترهایی که حجاب رو می گذارند کنار چرا شییما کنار می گذارید؟ گفتند 

علوم می شود مادر در این خانه مهارت استقالل روحی را با فرزند  تمرین نکرده است. م !یگراند

از ترس سرزنا. وای خدای من. اگر دیدی اکثر مردم راه غلی را انتخاب کردند و تو در واقع داری 

خالف مسیر زندگی آنها زندگی می کنی نترس! اگر مردم ی  سب  زندگی غلی انتخاب کردند تو 

 کن. انتخاب ن

  یانماز جماعت و اول وقت برا یمبود یدهشییینخانم شیییهید محمد علی رهنمون نقل می کند که 

اكان که بلند شد، همه را بلند کرد؛  یقدر مصمم باشد! صدا ینا یمکرد یفکر نم یدارد، ول یتاهم

هم پشت سر ،  یهرا فرستاد جلو، بق یکیخود !  یاسیت، آن هم عروسی یانگار نه انگار عروسی

  .یماندن یادشد به  یجماعت نماز

 چند روش برای تقویت اعتماد به نفس و استقالل روحی فرزندان

 «تشویق و تنبیه فوری و معین ممنوع»روش اول:

  برای تقویت روحیه اعتماد به نفس و استقالل روحی فرزندان، چند رو  را پیشنهاد می کنیم. یکی

خودت  تشویق و تنبیه نکنید. چون یکی از معنای اینکه بیاید تصیمیم بگیرید که بچه را وابسته به

ی ها گدای بعضبا  و مستقل بودن این هست که بچه ها تحت تانیر تشویق و تنبیه قرار نگیرند. 

تشویق دیگران هستند! خواها می کنم تا جایی که ممکن دارد، بچه ها را مادران محترم، تشویق 

و آفرین بچه من! این بچه خالقیت را از دست می و تنبیه فوری نکنند. تا ی  کاری خوبی کرد نگ

نیم! ک ی نک اکن نه به دلیل کار خوبی که انجام داد. محبت ر یت مهربانیدهد. شما کال به بچه ها

 . بعدا که بزرگ شد میدکال محبت کنیم؛ تشیویق فوری؛ به اسیتقالل روحی بچه ها ضربه می زن

 چی کار کنم که هزار نفر برای من کم و سوت بزنند!  ویدگ

 شود. تشیویق و تنبیه فوری و معین اسیتقالل روحی او را از بین می برد؛ شخصیت بچه خراب می

اگر از تو تعریم کردند خوشحال نشو و اگر تو را سرزنا کردند ناراحت نشو بعد » حضیرت فرمود:

تی خوشحال بشوی یا همه بگویند تو بد هستی تو فرمود اگر همۀ مردم شیهر تو بگویند خوب هس
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نََّ  َلا  َِ ناراحت بشیوی تو از دوسیتان ما نیستی؛ إِنْ مُدِحْتَ فَلَا تَفْرَ ْ وَ إِنْ كُمِمْتَ فَلَا تَجْزَ ْ َو اْعَلْم ِب

لُ سَوْءٍ لَمْ یَحْزُنْ َ كَِلَ  َو َلْو َقاُلوا تَکُونُ لَنَا وَلِیّاً حَتَّ  لَوِ اجْتَمَعَ عَلَیْ َ أَهْلُ مِصْیرِكَ وَ قَالُوا إِنَّ َ رَجُ

(. بچۀ که شرطی بار آمده است. اگر این کار 614تحم العقول،«).إِنَّ َ رَجُلٌ صَیالِحٌ لَمْ یَسُرَّكَ كَلِ 

تحت  کنم، دا مکنم، اگر این کار بد را انجام بدهی تو را تنبیه میخوب را انجام بدهی تشویقت می

تواند از تعریم دیگران خوشحال نشود، از اخم دیگران ناراحت تنبیه قرارگرفته، نمی تِنیر تشویق و

 نشود. بله تشویق و تنبیه داریم اما غیر معین در ابهام و فوری هم نباشد. یکی در میان بگذریم.  

 الناس کرد اما روی موضییو  حقدر خاطرات فرزندان امام هسییت که امام کالً خیلی کم تنبیه می

ها کردیم و با بچهما کودك بودیم و گاهی شی نت می»گوید:ی حسیاس بود. حاج احمد آقا میخیل

وی دار جلکردیم. تا اینکه ی  روز مغازهانداختیم و فرار میرفتیم و سییبدی را میبه دکان مردم می

مرا  نه شد،آقا را گرفت و از من شکایت کرد. آقا که از این رفتار من ناراحت شده بود، وقتی وارد خا

کاری بود که کردی؟ من که ترسیده بودم، نگاهی کردم و سرم را به زیر صیدا کرد و گفت: این چه

ادم. جا ایستزنم و من همانوقت تو را میانداختم. آقا گفت: صبر کن من بروم لباسم را دربیاورم آن

جا م تو را بزنم و من همانلباس را درآوردند و گفتند: صیبر کن بروم دست و رویم را بشویم تا بیای

جا ایسیییتادم... باالخره کت  خوردم چون هر چه آقا به من فرصیییت دادند، متوجه نشیییدم و همان

کند. آخر  هم تنبیه دهد. تنبیه فوری نمی( امام فرصیییت می157پدر مهربان، ص «.)ایسیییتادم.

 کند اما با تِخیر! می

 ر نمره و حضییوروغیاب و تشییویق و تنبیه کنند،  ها را منفعل بار بیاورند. اسیییای که بچهمدرسییه

شییما مدرك »فرمود: گوید که امام به ما میاند. دختر امام میها را نابود کردهاسییتقالل روحی بچه

را به خاطر علم بودنا بخواهید نه به خاطر اینکه بروید  نخواهید، دنبال مدرك نروید، شییما علم

قدر خواندید ولی شییما ، دسییت شییما بدهند و بگویند شییما اینبنویسییند حاال ی  ورقه و کاغذی

کتاب  همهخورد، شییما علم را به خاطر علم بودنا بخواهید، اینباشییید، آن به درد نمی سییوادبی

 (163پدر مهربان، ص«)همه م العات آزاد.هست، بروید بخوانید، این
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 خودشییان را بر لبخند دیگران اسییتوار  گاهی بچه های ما اینقدر خودشییان نیسییتند، که خوشییبختی

هسیت. بدبختی شیان به اخم و تخم دیگران وابسته است.بعضی ها اینقدر خودشون نیستند، سعی 

ن بگوید اهای محترم همیشه به فرزندت گران باشند. نه متفاوت با ! مادرمی کنند همیشه شبیه دی

ا بازیگر! تقلید نکن از فالن بازیکن ی بزن ولی متفاوت با ! تیپ می زند تا متفاوت باشد! بگو تیپ

 گر نبا ! متفاوت هم می خواهی باشی با ! فقی یادت باشد خودت با !خودت با ! بازی

 از  یکی ونسی »تشیویق می کنند یا تمسخر! مگر فرقی می کند!  ابرایت مهم نباشید دیگران تو ر

بودند، آمدند؛  یشییانا هاییهمشییهر یباًاز مردم بصییره که تقر یاصییحاب امام رضییا) ( بود. گروه

رمود . آقا فزنندیحرف به من م یلیخ کنند،یم یّتمن را اك ینهابرگشییت گفت آقا! ا یونسوقت آن

ردن. امام ک ییبدگو یونساتا . آنها آمدند اتفاقاً شرو  کردند از  یرفت تو یونساتا .  یتو برو تو

بت به بودند نس تریمضع یلیبا آنها حرف بزنند، آنها خ شدینم یادرضا) ( هم حاال سکوت کردند، ز

ا! امام رضییی یاآقا! »گفت:  یداغ دل ی آمد با  یونسرفتند،  ینکه. بعید از اکردنیدیدرك نم یونس،

 جوریینمثالً من ا ربی،یب یهاحرف زنند؟یچقدر حرف به من م کنند؟یکار مچیه ینهیاا ییدییدد

مقاومت انسان را در مقابل  ینهاجمله، ا ینا یباستفرمودند، چقدر ز یارضا) ( جمله امام«ها! یستمن

 عَنْ َ إِمَامُ َ إِكَا کَانَ یَقُولُونَمِمَّیا  یْی َفَمَیا عَلَ یُونُسُ یَیا». فرمود: دهیدیم یاهیا افزامیذمّیت

و تحرف نامربوط به  ارتادارد، که حاال چه یچه اشکال یعنی یعنی( 716/ص6/جی)رجال کش«یاً؟رَاضِ

رو ب  .یندبگذار بگو یند،بگو خواهندیحاال هرچه م یگراسییت، د یامامت از تو راضیی یوقت زنند،یم

راحیت زندگی کن! خودت را خالص کن! خیلی خوب هسیییت به این قدرت برسیییی! تحت تانیر 

 دیگران نبا ! خودت حساب کن رفتارت درست هست یا نه! 

  فرزند شما اگر استقالل روحی داشته باشد جو گیر محیی و فضا نمی شود. فضای مجازی، روی او

تانیر نمی گذارد بلکه او هست که روی فضای مجازی تانیر گذار هست. مادرها شما خیلی مونر در 

شیکل دهی اسیتقالل روحی فرزندانتان هستید؛ مادر صدتا لباس دارد باز یه مناسبت می شود می 

د بروم ی  لباس بخرم چرا مادر این لباس را پوشییییدی؟! می گوید آن لباس های قبلی را که گوی

دییدنید می خواهم ی  لباس جدید! نه خودت با ! مادر! خودت را گم نکن! مادر اینها را به بچه 
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ات یاد نده انگاری شییما خیلی تحت تانیر حرف و حدیث دیگران هسییتی داری به فرزندت منتقل 

 می کنی!

 وش دوم: تحقیر نکردن؛ تحقیر قاتل خاموش حس اعتماد به نفس در فرزندانر

  ان مادردوم برای افزایا خودباوری و اعتماد به نفس و استقالل روحی فرزندان این است که  رو

در واقع اعتماد به  نکنند. مادر و پدری که بچه ا  را تحقیر کرد محترم، بچه ها را تحقیرو پدران 

د. تا ضیییعفی در بچه ات دیدی بگو عیبی نداره تازه ما فهمیدیم تو این او می گیر فس بچیه را ازن

نق ه ضیعم را داری حاال بیا من به تو کم  می کنم این نق ه ضیعفت برطرف شیود. تا ضیعفی 

دیدی دیگر آتیا نتز به نقاط قوتا و بگو تو از دم آدم نمی شوی. تو که بدرد نمی خوری. تحقیر 

رین سرمایه شخصیتی فرزند را نفت ریختی آتا زدی. ی  حرف بی راه بزنم کردن یعنی اصلی ت

ی ریختی روی بچه ات ای کیا  بنزین می ریختی بچه ات را آتیا می زدی اما بنزین تحقیر نم

 در سوزاندن شخصیت او بدتر ا بزنی. می خواهم بگویم چقدر تحقیر کردن بچهشخصیتا را آت

 ل خامو  حس اعتماد به نفس در فرزندان هست.ا زدن بچه هاست. تحقیر قاتاز آت

  :بچه ای که زیاد تحقیر شد کم کم در او بدترین بدی سر می زند یعنی تکبر. امام صاد    فرمود

هِ» ؛ هیچ مردی تکبر نمی ورزد یا زورگویی نمی  مَا مِنْ رَجُلٍ تَکَبَّرَ أَوْ تَجَبَّرَ إِلَّا لِذِلَّۀٍ وَجَدَهَا فِی نَفْسییِ

(. 316،ص6کافی، ج«)ر به خاطر احسیاس تحقیر و خاری که در وجود  احساس می کندکند مگ

این آقا پسر یا دختر خانم وقتی رفت منزل خود ، در ارتباط با همسر  می خواهد انبات کند که 

 بزرگ هست اما به شیوه غلی با زورگویی با تکبر. 

 روش سوم: سپردن مسئولیت 

 وری و اعتماد به نفس این هسییت که ماباید به بچه ها اعتماد رو  سییوم برای برای تقویت خودبا

کنیم و به آنها مسئولیت بدهیم. ما خیلی دیر به بچه ها مسئولیت می دهیم، بچه مدرسه ایی، نق ه 

مقابل بچۀ مسییئولیت پذیر هسییت. مدارس ما محل واگذاری مسییئولیت ها به بچه ها نیسییت. می 

سالگی می رسد  11ند متعال فرمود من کسی که به سن گویم هنوز بچه هسیت در حالی که خداو
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با او مثل ی  انسان کامل و رشد یافته برخورد می کنم. او را خیلی حساب می کنم. روی او خیلی 

 11 15 حسییاب باز می کنم. توقع من خدا از او مثل توقع از ی  مرد چهل سییاله و کامل هسییت.

ما دیر به فرزندانمان مسئولیت می دهیم و  سیالگی سین رشیدیافتگی هسیت اما در خانه و جامعه

اصییال نمی دانیم بنا داریم بچه ها را بی مسییئولیت بار بیاوریم. بچه های که بی مسییئولیت بار آمد 

اعتماد به نفس خود  را هم از دسیت می دهد. این مهم ترین آسی  هست. وقتی شما مسئولیت 

خود  را باور می کند. توانمندی های به بچه دادی او احسیاس می کند کسی شده است. کم کم 

 .خود  را پیدا می کند

  .شیما در سییره پیامبر می بیند به جوانان اعتماد می کرد و به آنها مسئولیت های بزرگی می س رد

جوان گرایی در واگذاری مسییئولیت ها در سیییره نبوی به عنوان پایه تمدن اسییالمی موج می زند. 

د نفر را به عنوان مبل  برای تبلی  اسیالم برای ما بفرست.پیامبر بع مردم مدینه به پیامبر گفتند ی 

  11ساله را به عنوان استاندار یا فرماندار شهر مکه قرار داد. 61از فتح مکه ی  جوان 

  :ِن، َفِإنَُّهم االشُّبّ  َیۀِ فَاستَبدِهِ بِبِدا ی َ،إكَا احتَجتَ إِلَ  المَشوَرَۀِ ف  أَمرٍ قَد طَرَأَ عَلَ»امیرالمومنین فرمود

َلُه  تیارَ ااِلخ ُیحِسُنوا،وَ  یَستَعقِبوهُ لِ یوخِأَحَدُّ أَكهانا وَأَسرَ ُ حَدسا، نُمَّ رُدَّهُ بَعدَ كلِ َ إل  رَىِ الکُهولِ وَالشُ

ابتدا  یکرد یدابه مشورت پ یاجآمده اسیت احت یاپ یتکه برا یدر کار هرگاه»فَإِنَّ تَجرِبَتَهُم أَکثَرُ؛

 ٬بر خوردارند یشتریهو  تر و از سیرعت حدس ب یزجوانان ت یرابگذار؛ ز یانانان در مآن را با جو

چرا  ینند؛زرا برگ یکاو ن یابندرا ب یباکن تا ع یزنیرا یرانساالن و پ یانآن با م ی درباره سی س

وقتی شما به ( .122   337ص  65شر  نهج البالغۀ: ج )«برخوردارند. یشیتریتجربه ب زکه آنان ا

جوان مسئولیت دادی، از جوان مشورت گرفتی و نظر خواستی، این حس خودباوری را در او تقویت 

                                                      

تَوبیخٌ لِابنِ نَمانی عَشیییرَۀَ «: أَ وَ لَمْ نُعَمِّرْکُمْ ما یَتَذَکَّرُ فِیهِ مَنْ تَذَکَّرَ»اإلمیام الصیییاد  علییه السیییالم فی قَولِ اللّهِ عز و جل:  » 15
 (.6   359خصال: ص «)سَنَۀً.
 و سِعلیه و آله عَتّابَ بنَ أسییدٍ و عُمُرُهُ إحدى و عِشرونَ سَنَۀً أمرَ مَکَّۀَ و أمَرَهُ صل  اهلل علیه و آله أن یُصَلِّیَ بِالنّا ولّ  صیل  اهلل» 11

 (.154ص  3السیرۀ الحلبیۀ: ج  «)هُوَ أوَّلُ أمیرٍ صَلّ  بِمَکَّۀَ بَعدَ الفَتحِ جَماعَۀً.
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کردی. واقعا خود  را پیدا می کند. فقی حس نیسیت ی  حقیقتی پشیت این هست و آن شکوفا 

 شدن استعدادها. 

 نقش محبت پدر در شکل گیری استقالل روحی دختران

 قالل روحی بچه ها، خصییوصییا دخترها؛ محبت پدر به دختران هسییت. یکی از راههای حفظ اسییت

. پدر متوجه نیست، جنس دمادرها گاهی غافل هسیتند از اینکه پدر باید به دختر  زیاد محبت کن

 ا! در روایت هسییت که دختر  رداین دخترخانم نیاز به توجه دار دنا؛ نمی ددنمی شییناسیی ازن ر

مَن فَرَّ َ انث  فَرَّحَهُ اللّهُ یَومَ »رسییول اهلل ص:! دمی کن خوشییحال کن قیامت خدا او را خوشییحال

 (362   336تنبیه الغافلین: ص «)الحُزنِ.

 خوب افرآیند استقالل روحی ر ود؛ معلوم می شاسیت لبریز از محبت کرده ادختری که پدر  او ر 

 . د! این دختر تحت تانیر محبت دیگران، کمتر قرار می گیراست طی کرده

  که از پدر  محبت چشیییید، نیازی به توجه دیگران ندارد، نیاز به توجه دیگران نداشیییت، دختری

 . چیزهایی که درست می شود حجاب هستیکی از 

  چرا در خانواده های مذهبی دختر غیر مذهبی می شیییود؟! خواها می کنم اگر ی  روزی خدای

ا کنند! اگر حرمت پدر در خانه ایی نکرده پدر و مادر خواسیتند دعوا کنند؛ مامان و بابا یواشکی دعو

شیکست دیگر محبت این پدر قیمت ندارد! حنای این پدر پیا دختر رنگی ندارد! بعد اگر پدری به 

 محبت مادر جای این محبت ربا حرمت شکنی! دیگ ود! یا محبتا بی انر بشددختر  محبت نکن

 ! خیلی ظلم بزرگی هست.دپر نمی کن راپدر 

 ؛ نقش پنهان زنراهنمای مادر به پدر برای محبت کردن 

 انمآقا راسیییتی امروز یاد ویدبگراهنمایی کنند. به دختر  کردن به محبت اپدران ر ی محترممادرها 

ۀ مادر هدیداشته باشی! مثال روز دختر هست  اا ریرفت به دخترمون محبت کنی! زنگ بزنی! هوا

ن هدیه بده! عج  چیزی هست این نقا پنهان زن در خانواده، ابابا برو به این به دخترم وبخر! بگ
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ولی بچه یه كره چنین احسییاسییی نمی کنند فکر می  دنه روی دسییت مامان می گرداغوغاسیت. خ

وسی بهشت هست. اخالص باالتر از این! غایت دین فرمود  اکنند بابا همه کارست. این مادر جای

  وای چه مادری! د.راهنمایی می کن انه بعد پدر رحذف می ک امادری مخلصانه! خود  ر 16اخالص!

  چقیدر پیامبر اهل محبت کردن به دختر  فاطمه زهرا س بود خدا می داند. آنقدر محبت می کرد

برخی از خانم های پیامبر حسیییادت می کردند می گفتند یا رسیییول اهلل چرا اینقدر به فاطمه ابراز 

من از دخترم فاطمه بوی بهشت را استشمام  محبت می کنی او را می بوسیی؟ حضیرت می فرمود

 ولی نمی دانم چه شد. بهشت علی را به آتا کشیدند. 13می کنم.

. ترساندن جامعه توسط سیاسیون و 1م: موانع استقالل روحی جامعه چهارجلسه 

 ترسیدن مردم 

اما منظورشیییان ترس، انفعال و فرار از مقابل دشیییمن  آورندیو عقل را م یتاسیییم عقالن هایبعضییی»پیام: 

 مقام معظم رهبری(«)است

  قوی بودن؛ قدرتمند شدن در ف رت جوامع نهاده شده است. بدون قوی شدن نمی توان بسیاری از

مشکالت اقتصادی جامعه را حل کرد. بدون قوی شدن تحریم ها انر گذار هست  و ترورها ادامه 

 ه ای نداریم جز قوی شدن. دارد. بنابراین ما چار

  جامعه که قوی شد، نه تنها مشکالت خود  را حل می کند بلکه مشکالت بقیه جوامع را نیز حل

می کند. اگر ما از لحاظ نظامی، قوی نبودیم نمی توانستیم شبه نظامیان داعا را که با هماهنگی 

                                                      

 (19ون الحکم،صعی«)الْإِخْلَاصُ غَایَۀُ الدِّین » 16
ۀُ وَ قَالَتْ قا » 13 بَتْ مِنْ كَلِ َ عَا ِشییَ ولُ اللَّهِ ص یُکْثِرُ تَقْبِیلَ فَاطِمَۀَ   فَغَضییِ ولَ اللَّهِ )ص( إِنَّ َ تُلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ   کَانَ رَسییُ کْثِرُ یَا رَسییُ

جَرَۀِ طُوبَ  وَ  تَقْبِیلَ فَاطِمَۀَ   فَقَالَ رَسُیولُ اللَّهِ )ص( یَا عَا ِشَیۀُ إِنَّهُ مَاءِ دَخَلْتُ الْجَنَّۀَ فََِدْنَانِی جَبْرَا ِیلُ   مِنْ شییَ رِیَ بِی إِلَ  السیَّ لَمَّا أُسییْ
ا لَتْ بِفَاطِمَۀَ فَمَا قَبَّلْتُهَا إِلَّفَوَاقَعْتُ خَدِیجَۀَ فَحَمَ -فَلَمَّا هَبَ ْتُ إِلَ  الَِْرْضِ حَوَّلَ اللَّهُ كَلِ َ مَاءً فِی ظَهْرِی -نَیاوَلَنِی مِنْ نِمَیارِهَیا فَیَِکَلْتُیهُ
 (66، ص1تفسیر قمی، ج «) وَجَدْتُ رَا ِحَۀَ شَجَرَۀِ طُوبَ  مِنْهَا
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شور ما نه تنها نگذاشتیم آنها به کبیا از صد کشور، در سوریه و عرا  پا گرفته بودند، نابود کنیم. 

 دست اندازی کنند بلکه دست آنان را از کشور عرا  و سوریه کوتاه کردیم. 

  چگونه این اقتدار به دست آمد؟ با مدیریت والیت. پس اگر مدیران سیاسی کشور، همانند مدیران

مل ادی کشور، عامنیتی کشور، به ریل گذاری من قی و عقالنی مقام معظم رهبری در مسیر اقتص

 می کردند؛ آیا تحریم ها انر می گذاشت؟ 

  اگرچه بسیاری از مشکالت اقتصادی کشور به خاطر تحریم نیست، بلکه تحریم ها در برخی

درصد از مشکالت  15درصد بر اقتصاد کشور تانیرگذار بوده است.  65برآوردهای علمی نهایتا 

ری مدیران سیاسی کشور ربی دارد. چرا ما همۀ اقتصادی رب ی به تحریم ندارد بلکه به بی تدبی

 کاسه و کوسه ها را سر تحریم بدبخت می شکنیم؟  

  ما اولین کشوری هستیم که در عدم استفاده از ظرفیت های اقتصادی کشور خودمان هستیم. چه

نو  مدیریتی موج  به هدر رفتن استعدادهای انسانی و خدادایی و از دست دادن منافع ملی می 

 ؟ مدیریت غربزده. شود

  ما جز اولین کشورهایی هستیم در سختی راه اندازی کس  و کار، با قوانین اضافی و چوب الی

 چرخ تولید کننده گذاشتن و سر دواندن کارآفرینان؟ 

  :ا ر ینمن با تجربه ا»سیردار سیلیمانی جمله راهبردی دارند که بسیییار راه گشیا اسییت. می فرماید

 ین. اما شرط آن ایسیتها نها وجود دارد در خود فرصیتکه در بحران یفرصیت یزانکه م گویمیم

 .«یمو نترسان یمو نترس یداست که نترس

  مرگ بر مدیران سیاسی ترسو که کشور را به بحران کشاندند. مردم را از تحریم ترساندند و مردم

قدر شته است نه مذاکره آنرا به مذاکره امیدوار کردند. نه تحریم آنقدر در کساد شدن اقتصاد تانیر دا

در رونق اقتصادی تانیر داشته است. گاهی مردم را با ترس فری  دادند و گاهی با امید دروغ. 

؛ مبادا امید الکی و دروغ إِیَّاكَ وَ الرَّجَاءَ الْکَاكِبَ فَإِنَّهُ یُوقِعُ َ فِی الْخَوْفِ الصَّادِ ِ»حضرت فرمود:
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(. گاهی سر مردم را گالبی و 613تحم العقول، ص«)شوی ببندی که در ترسی واقعی گرفتار می

 سی  برجام، گرم کردند و گاهی ترس از تحریم، جامعه را به التهاب اقتصادی رساندند. 

  چرا مسئولین و مدیران سیاسی کشور، از مظلومیت و محبوبیت سردار سلیمانی و حتی رفاقت با

تی عصبانی هستد از کار بدی که آمریکا انجام داده سردار دم می زنند اما دم از انتقام نمی زنند. ح

است. حاضر هستند سه مرتبه بگویند بد بد بد اما حاضر نیستند یکبار بگویند انتقام سخت. در حالی 

 که انتقام ضامن اقتدار ماست.    

 ی سشما تا دشمن را نترسانی، نمی توانی منافع ملی را تامین کنی. اگر به اندازه کافی مدیران سیا

دم از انتقام می زدند، دشمن جرا ت پیدا نمی کرد که شهید فخری زاده را ترور کند. سکوت و 

 سخن نگفتن از انتقام، یعنی چراغ سبز به ترور و تهدید و تحریم. 

  بعد تا می خواهی ی  کلمه حرف حساب بزنی و راب ۀ ترور و تهدید و تحریم را با ترس مدیران

« استیکآمر یکند حام یمهر کس دولت را تضع»بدهی می گویند:سیاسی ترسو و بزدل توضیح 

و چرا مدیران سیاسی! فرار ر« هر کس اقتصاد ملت را تضعیم کند حامی آمریکاست»ما می گوییم:

به جلو می کنید؟ دست پیا می گیرید که پس نیفتید. ملت را به قهقرا بردید حال مردم را نمی 

 تر از این نکنید.خواهید یا نمی توانید خوب کنید؛ بد

  :اهد خو یا یرندهانتقام گ یروز ی  یخون ؛ هروَ إِنَّ لِکُلِّ دَمٍ نَا ِراً یَوْماً مَا  أَلَا»امیرالمومنین فرمود

( این خون دیر یا زود عالوه بر آمران و 153و نهج البالغه، خ به  672، ص1ج االرشاد،«)داشت.

رسو و بزدل را هم خواهد گرفت و ما به زودی قاتالن سردار، دامن مدیران غرب زدۀ خا ن و ت

 برای حفظ اقتدار ملی خودمان و حفظ منافع ملی خودمان انتقام خواهیم گرفت.

 ین مانع برای استقالل روحی جامعهتربزرگترس سیاسیون 

 ما استقالل روحی که رفت ش .زندیمین ضربه را به استقالل روحی جامعه تربزرگ یاسیونترس س

قالل نابودگر استترسو  مداریاستس شود.یمهم پرپر  هاآنماند؟ نه یمفکر می کنید منافع یا رفاه 

 .ترساندیم دا ماً بدتر جامعه را ینو از ا ترسدیم. هم خود  ندهست روحی جامعه
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 نافع و ین متِمبهانه  همیشه القاء ترس در جامعه توسی سیاسیونی که خودشان ترسو، هستند، به

ها را به جامعه روا داشته هست. قرآن به زیبایی از پدیده ترس و ترساندن یتجناین ترزرگرفاه، 

قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ یُساِرعُونَ فیهِمْ یَقُولُونَ  فَتَرَى الَّذینَ فی» یدفرمایمکند یمدر ی  آیه رونمایی 

 رُّوا فیما أَسَ للَّهُ أَنْ یَِْتِیَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَیُصْبِحُوا عَل أَنْ تُصیبَنا دا ِرَۀٌ فَعَسَ  ا نَخْش 

بین  که در )دوست  با آنان(، بر بیمارى است م  یشانهادلکسان  را که در ؛ أَنْفُسِهِمْ نادِمینَ

ه کم  فتد )و نیاز باى براى ما اتفا  بیترسیم حادنهم »گویند: و م  گیرندیکدیگر پیش  م 

شاید خداوند پیروزى یا حادنه دیگرى از سوى خود )به نفع مسلمانان( پیا « داشته باشیم!( هاآن

 (36،ما دۀ«)دل پنهان داشتند، پشیمان گردند! در ازآنچهبیاورد؛ و این دسته، 

 ترساندن جامعه توسط سیاست مدارن ترسو

  مهم تر از ترسیدن خود سیاسیون، این هست که مردم را می ترسانند. جامعه را ترسو می کنند. مردم

رسول اللّه )ص( بعد از جنگ احد که مشرکان به طرف مکه روان شدند، را از جنگ می ترسانند. 

اى مجهز شوند و بسوى مشرکان بروند، شصت مرد جنگ  آماده حرکت شدند و به دستور داد، عده

اى از خزاعۀ را دید، ب نان گفت: اگر محمد )ص( را جستجوى مشرکان پرداختند. ابو سفیان قافله

د ام و قصمالقات کردید که در جستجوى من است، باو خبر دهید که من لشکرى عظیم فراهم آورده

ان گفتند: آندارم که به طرف آنان بیایم. هنگام  که پیامبر خدا قافله را دید، از ابو سفیان جویا شد، 

 آید ول  لشکر تو اندك است و ما صال ما ابو سفیان را دیدیم که با لشکرى زیاد به سوى شما م 

بینیم که با او مقابله نما  . پیغمبر )ص( از گفته آنان بیم  بخود راه نداد و از طل  ابو سفیان نم 

 14د.از جنگ و جمعیت دشمن بترساننجامعه را می خواهند  اما ابو سفیان به مکه بازگشت.؛ باز نایستاد

لَّهُ وَ نَا الالَّذینَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إیماناً وَ قالُوا حَسْبُ»فرمود: 

)حمله به(  [ براىمردم ]لشکر دشمن»کسان  بودند که )بعض  از( مردم، به آنان گفتند: ؛ نِعْمَ الْوَکیلُ

                                                      

 124، بص1شان نزول آیات، ج 14
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ف  کاخدا ما را »اما این سخن، بر ایمانشان افزود و گفتند: « اند از آنها بترسید!شما اجتما  کرده

 (.173عمران: آل«)است و او بهترین حام  ماست.

 جامعه ترسو، نمی تواند منافع خودش را تامین کند و چرخه اقتصاد بچرخد

  به نظر شما وقتی جامعۀ ترسید، دیگر این جامعه پیشرفت می کند؟ آیا می تواند منافع خود  را

حفظ کند؟ در تربیت فردی هم همین قاعده جاری است برخی اوقات القا بیا از اندازه ترس توسی 

ی او م پدر و مادرها به فرزندان، روحیۀ استقالل طلبی بچه ها را نابود می کند. قدرت خالقیت را از

گیرد. ترس از شکست؛ اجازه شکوفایی استعدادهای فرد را نمی دهد. مادر بگذار بچه شکست بخورد 

این بهتر است از موفقیتی که تو به او می دهید و او هیچ نقشی در آن موفقیت ندارد و مستقل از تو 

 نیست. 

 نند ا وابسته به  تحریم می کسیاست مدارانی که مردم را از تحریم می ترسانند، تمام اقتصاد جامعه ر

چوب الی چرخ تولید داخلی می گذارند، آیا این جامعه به پیشرفت و آبادانی و منافع بلند مدت خود 

 می رسد؟ 

 تئوریزه کردن ترس، با ادبیات عقالنی و منافع ملی

  جال  این جاست که مدیران سیاسی ترسو، ترس خود  را با ادبیات عقالنی و منافع ملی بزك و

اما  آورندیو عقل را م یتاسم عقالن هایبعض»تئوریزه می کنند. مقام معظم رهبری فرمودند:

 تیعقالن یدن،فرار کردن و ترس کهیمنظورشان ترس، انفعال و فرار از مقابل دشمن است در حال

ست. درست ا محاسبه یمعنابه یتعقالن یراز یاورند،را ب یت. ترسوها حق ندارند اسم عقالنیستن

 هم نادانسته، در داخل همان یکند و برخ ینرا تلق یتغلی عقالن یالبته دشمن تال  دارد تا معنا

 (1399/مهر/  61 «).کنندیحرف دشمن را تکرار م

 چه کنیم سیاسیون نترسند؟

  ،ی عج ۀمعادل ی چه کنیم سیاسیون نترسند؟ سیاسیونی را انتخاب کنیم که شجا  داشته باشند 

ترس از خدا موج  شجاعت در برابر  برای نترسید باید ترسید؛ ید؛آن را فهم یددر عالَم هست که با
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. البته ممکن است گرددیم خدا یرغاز خدا موج  ترسو شدن در برابر  یدنو نترس شودیم خدا یرغ

 ینا ید ولکنند و هم در برابر مردم شجا  باشن یهم در مقابل خدا نترس باشند و نافرمان هایبعض

ءٍ وَ مَنْ لَمْ یَخَمِ مَنْ خَافَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَخَافَ اللَّهُ مِنْهُ کُلَّ شَیْ » است. یو مورد یموقت اعتشج

کسی نترسی؟ یچهخواهی از یم( 415ص ، 4ج  الفقیه،«)ءاللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَخَافَهُ اللَّهُ مِنْ کُلِّ شَیْ 

 ترسی.یم کسهمهاز فقی از یکی بترس وگرنه 

  .ما سلّیَ اللّهُ عل  ابنِ آدَمَ إالّ مَن خافَهُ ابنُ فرمود رسول اکرم )ص(ترسیدی بعد  سل ه هست :

 وآدَمَ و لَو أنّ ابنَ آدَمَ لَم یَخَمْ إالّ اللّهَ ما سَلّیَ اللّهُ علَیهِ غَیرَهُ و ال وُکِلَ ابنُ آدَمَ إالّ إل  مَن رَجاهُ 

(. خداوند بر آدم  3412 یثمَ لَم یَرْجُ إالّ اللّهَ ما وُکِلَ إل  غَیرِهِ )میزان الحکمه/حدلَو أنّ ابنَ آدَ

 ترسید، خداوند جزترسد. اگر آدم  از کس  جز خدا نم مسلی نکرد مگر کس  را که آدم  از او م 

آدم   اگر کرد؛ و آدم  واگذار نشد مگر به کس  که به او امید بست.خود کس  را بر او مسلی نم 

 شد.بست، به غیر خدا واگذار نم جز به خدا امید نم 

  :در انتخاب مشاوران خود، آدم ترسو را انتخاب نکن بعد فرمود » حضرت امیر به مال  اشتر فرمود

َك دُ وَ لَا تُدْخِلَنَّ فِی مَشُورَتِ َ بَخِیلًا یَعْدِلُ بِ َ عَنِ اْلَفْضِل َو َیعِ »ریشیه ترس، سوء ظن به خدا است

رَهَ بِالْجَوْرِ فَإِنَّ الْبُخْلَ وَ عِفُ َ عَنِ الُِْمُورِ وَ لَا حَرِیصیییاً یُزَیِّنُ لَ َ الشیییَّ  وَ  الْجُبْنَالْفَقْرَ وَ لَا جَبَاناً یُضیییْ

 (. 33نهج البالغه،خ به«)الْحِرْصَ غَرَا ِزُ شَتَّ  یَجْمَعُهَا سُوءُ الظَّنِّ بِاللَّه

  ترسیدند یا مردم را ترساندند، راحت می توان به آنها بگویید راستا را هر جا سییاست مدار بی جا

 بگو چرا سوء ظن به خدا داری؟ بوی تعفن و ركالت منافقین را می دهی. 

 :وَ یُعَذِّبَ الْمُنافِقینَ وَ »در قرآن یکی از صییفات منافقین هسییت که سییوء ظن به خدا دارند. فرمود

الْمُشْرِکاتِ الظَّانِّینَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَیْهِمْ دا ِرَۀُ السَّوْءِ َو َغِضَ  اللَُّه َعَلْیِهْم  الْمُنافِقاتِ وَ الْمُشْیرِکینَ وَ

وَ لَعَنَهُمْ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَ سیاءَتْ مَصییراً ؛ مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را که به 

کشییند( تنها )آرى( حوادث ناگوارى )که براى مؤمنان انتظار م برند مجازات کند؛ خدا گمان بد م 

شیود! خداوند بر آنان غض  کرده و از رحمت خود دورشان ساخته و جهنم را بر خودشیان نازل م 

 (. 2الفتح، «)براى آنان آماده کرده؛ و چه بد سرانجام  است!
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 روی چه کسی حساب  سییاست مداری که ترس بی جا دارد. پیا خود  حساب و کتاب می کند

باز کنم؟ خدا! می گوید خدا که نمی شود؟ خدا که دیدنی نیست؟ خدا که کمکا محسوس نیست؟ 

خدا که معلوم نیسیت کی کم  کند؟ خدا که معلوم نیسیت کم  کند؟ ما باید خودمان مشکالت 

هست خودمان را با این غول بی شاخ و دم حل کنیم. اینها هم حرف های کفرآلود سیاست مداری 

 که کافر به نصرت خداست.

 ی دهید ولی این شخصی که رأی بدهید، رأی دوست داشتید هرکسانتخابات هست به  فرداپس

که  نه بترسد نه جامعه را بترساند؛ حاال هرکسی کنید باید چنین شخصیتی داشته باشد.یمانتخاب 

 کشور را بچرخاند.مدار با چنین شخصیتی. می تواند چرخ اقتصاد یاستسخواهد باشد. یم

 مداری که هرگز نترسیدیاستسامام 

  ز ام. آن روتا حاال نترسیده و اللَّه»فرمود: یمترسید. ینمغیر خدا  مداری بود که ازیاستسامام ره

دادم که را تسلیت م  هاآنترسیدند؛ من م  هاآنبردندم، م ]تبعید امام از قم به تهران[ هم که 

 (.1313 الحجهیك 6/ 1343روردین ف 62صبح  1)«نترسید.

 دادمیمرا هدف قرار  یکاییاگر من بودم ناو آمر

 رفتند  یو کشییور یلشییکر یهاهرمز در اواخر جنگ، مقام یآمدند پشییت تنگه هایکاییآمر یوقت

 کرد؟ یدچه با هایکاییخدمت امام که با آمر

 یکارخ رناك است، ام ین. گفتند آقا ا«یدبزن فارسیجکه آمد در خل یکاییناو آمر یناول»فرمود  امام 

 آیدیم کندیم یکاکه امر یکار ینآخر»و ... امام فرمودند  کندیکروز دارد، بمباران م یهاموشیی 

لند سیییرب یاما در دن ریدبگذا ید،ناو را بزن ینبگیذار ببرد. اول برد،یم ینو مرا از ب زنیدیجمیاران را م

 .«یمباش

 عنوان هب ماندینم یزیچ یگرد ید،برو ینبرود، شما از ب ینآقا از محاالت است، اگر مرکز از ب گفتند

و ...  یبا مقامات نظام یداسیییت. شیییما خودتان برو یننظر من ا»انقالب و نظیام ... امام فرمودند 
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 یندب دند،آمدند مشورت کر یان؛ که آقا«من قبول دارم یدیدکه رس اییجهبه هر نت ید،مشیورت کن

البته س اه زودتر عملیات خود  را انجام داده  13.که نزنند. امام هم تابع جمع شدند یدندرسی یجهنت

بود و منتظر سییاسیت مدارن مس مس کن نبود و به دل دشمن زد و دل او را خالی کرد و آنها را 

 ترساند.

 دلیل عدم ترس امام چیست؟

  حضرت امام در اواخر عمر سیده است. طوری شده است؟ چون از خدا خیلی تریناچرا امام

 دستمال یگرد آوردند،یم یشانا یکه حوله برا کردندیم یهدر نماز ش  گر قدرینا یفشانشر

هست، وصل هستی از چه  ازآنجا هاقدرتتو وقتی به ی  منبع قدرتی که همۀ  12!کردینم یتکفا

 چیزی باید بترسی جز از همان منبع قدرت.

 القاء ترس به دشمنجنگ روانی خدا با 

 و  شده است ترسوترهم آمریکا، همان آمریکا هست هیچ فرقی با گذشته نکرده است. بلکه  اآلن

، ادبپه یپس از سرنگون یکاآمر»گوید: یم ر یس سازمان پدافند غیرعاملیم. اشدهتر ما هم قوی

خود  یحفظ آبرو یکه ما برا کندیاعالم م ی لماتی د یهاواس ه یقمتجاوز  از طرپهباد 

ایشان « .یدو شما پاسخ به آن نده یمارز  انجام دهکم یامحدود و در من قه یاتیعمل خواهیمیم

 نیمکیم یرا شرو  جنگ تلق یاتیاست که ما هر عمل ینا یاسالم ینظام جمهور پاسخ» گوید:یم

                                                      

 12، ص6آفتاب، ج یپا به پا 13
رمضان سال قبل از رحلت امام را خوب  »مقام معظم رهبری، به نقل از مرحوم حاج احمد خمینی، فاطمه طباطبایی]عروس امام[: 12
 یکه م نماز بخوانم، وارد اتاقشان یشانکردم با ا یم یدارفتم و سعادت پ یم یشاننزد ا یلیوقتها هر بار که به دل یدارم. بعضی یادبه 

و کنار  داد یدسیتمال کفاف اشکشان را نم یگرکه د یختندر یکامال برافروخته اسیت و چنان اشی  م یشیانا یافهق یدمد یشیدم م
 ینیامام خم رهیاز س ییرداشتهاب«)با خدا بود. یشانواقعا معاشقه ا ینداشتند و ا یحالت ینگذاشتند. امام شبها چن یدسیتشیان حوله م

 (133صفحه  3 ج یهرحمه اهلل عل
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 ید،و اگر شما آن را شرو  کرد کنیمیم یجنگ را ما طراح ینداد و زم یمو به آن پاسخ خواه

 17«.کنیمیرا ما اعالم م یاناپا

  این جنگ روانی خدا هسییت. این نباید ترسییید. کند. یمکمی اقتدار باشیید دشییمن خود  را جمع

نُلْقی» ترس طبیعی نیسیت. این ترس را خدا در دل کفار انداخته اسییت. فرمود: لَّذینَ وبِ اقُلُ فی سییَ

 (131)آل عمران،«افکنیمکافران، رع  و ترس م  یهادلدر  یزودبه؛ کَفَرُوا الرُّعْ َ

  اندهداد جر تو به دشمن  اندباختهاگر سییاسییون ما در عرصه مواجهۀ با دشمن ترسیدند، قا له را .

دشمن حرکت کرد.  از داخل چراغ سبزی به دشمن نشان داده شد، نشان دادیم که ترسیدیم، هرگاه

تواند بکند. پس چه ینمنگ راه انداخت. به قول امام آمریکا هیچ غل ی تهیدید کرد تحریم کرد ج

 کند؟ هر غل ی اتفا  افتاده است به خاطر سیاسیون بزدل و ترسو بوده است. یمکسی غلی 

 ترس انصار؛ مانع استقالل روحی جامعه مدینه 

 الأَ» ه فرمود:زهرای مرضیییه در تحلیل جامعه شییناسییانه در خ به فدکیه خ اب به مردم مدینه چ 

 نْأَ حَقُّأَ فَاللَّهُ تَخْشَوْنَهُمْ أَ مَرَّۀٍ وَّلَأَ بَدَؤُوکُمْ هُمْ وَ الرَّسُولِ بِإِخْراجِ هَمُّوا وَ یْمانَهُمْأَ نَکَثُوا قَوْماً تُقاتِلُونَ

نمودن  یرونگرفتند و قصد ب یدهخود را ناد یکه سوگندها یبا گروه یاآ؛  مُؤْمِنِین کُنْتُمْ إِنْ تَخْشَیوْهُ

از آنان  آیا و حال آنکه آنان ابتدا شیییرو  به جنگ نمودند؟ مبارزه نمی کنید،را دارند  یرسیییول اله

 خ به فدکیه(.«).یداگر مومن هست یدخداوند سزاوارتر است که از او بترس ید؟هراس دار

  پذیرفتند؛ بسییتر برای ترسییوها وقتی مردم را ترسییاندند و مردم هم از مدیران سیییاسییی ترس را

 بزرگترین جنایت ها فراهم می شود. مثل آب خوردن آن اقلیت بر اکثریت سل ه پیدا می کند. 

                                                      

f، 13915412555142خبر گزاری فارس، خبر شماره  17 na.i r /darxxu 
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 داد  شکسته یبود که مادر پشت در با پهلو یدرسنترسیدن، 

  فاطمی عمل کردن، یعنی نترسیدن از هیاهوها و سر و صداهای جبهۀ ضعیم مقابل؛ وقتی زهرای

مرضیه س پشت در ایستاد به جسارت کنندگان به والیت فرمود آیا با حزب شی انی خودتان 

بود  یسدر یدننترسفاطمه را می ترسانید؟ ترس را پشت در کشت و ترساندن آنان را بی انر کرد.  

 داد. یاد ما شکسته به یپشت در با پهلوکه مادر 

. اظهار ضعف 2موانع استقالل روحی جامعه، »: پنجمجلسه 

 «مسئولین و احساس ضعف مردم

 )مقام معظم رهبری(«دن بومبه دش مسئولین ما، به خاطر اظهار ضعم یچالا بزرگ اقتصاد»پیام: 

 اولین اثر دین داری چیست؟

 ر و نمرۀ دین داری چیست؛ شما چه پاسخی می دهید؟ اگر اگر از من و شما ب رسند، اولین ان

پرسیدند دین شما چه خاصیتی دارد؛ به آنها چه باید بگوییم؟ دین دار شدی یعنی دقیقا چه اتفاقی 

 در وجودت خواهد افتاد؟ چه فر  اساسی بین دین داری و بی دینی وجود دارد؟ 

  برای دیگران بازگو کنی؟ حوالۀ به غی  آیا شما می توانی انر ملموس و محسوس دین داری را

ندهی؛ بله قیامتی هست بهشتی هست و جهنمی. حاال کو تا بهشت و جهنم! االن نقد! دین داری 

 چه انری و نمری دارد  شما چه پاسخی دارید؟ 

  اگر بخواهیم خی کشی بگذاریم و بگوییم این مرز دین داری و بی دینی هست؟ شما کدام گزینه

 می دهید برای مرزکشی بین دین داری و بی دینی؟را پیشنهاد 
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 آیا اخالق می تواند مهم ترین اثر دین داری باشد؟  

  .برخی ها می گویند اگر دین دار بشوی، اخالقت خوب می شود. دین را معادل اخال  می گیرند

خود  آیا دین یعنی اخال ؟!! پس چه نیازی به دین داریم؟ برویم سراغ اخال ؛ اخال  برای 

کسی هست جدای از دین. االن مکتبی هست که طرفداران پر و پا قرصی دارد که میگوید ما با و 

اخال  خیلی خوشگل تر و با حال تر از دین هست. در دین  11جود اخال  چه نیازی به دین داریم؟

 خشونت هست. در اخال  خشونت نیست. 

 آسیب های نگاه اخالقی به دین

 می کند. اخال  بی خ ر هست. البته خ ری برای مستکبرین ندارد. االن  اخال ، آدم ها را خنثی

می دانید در غرب، چقدر اخال  حرمت دارد؟ خیلی زیاد؛ به قدری که جهان غرب را با اخال  

مدیریت می کنند.  با اخال  جنایت می کنند. با اخال  جنایت خودشان را تئوریزه می کنند. استاد 

که قبل از حمله به هیروشیما، اول از نظر اخالقی مردم جامعه خودشان  فلسفۀ اخالقی می گفتند

پس چه کسی بود می گفت در  19را قانع کردند که این حمله رفتاری به شدت اخالقی هست.

 اخال  خشونت نیست؟! با اخال  افکار عمومی را مدیریت می کنند بعد شرو  به جنایت می کنند. 

 ه هست. این اخال  را نه تنها نفی بلکه تایید هم می کنند. به بله اخالقی که به نفع نظام سل 

عنوان وجدان خفه کن جهانی! این ها ظرفیت های هست که می شود از اخال  سوء استفاده کرد. 

 به نفع نظام سل ه و له کردن جوامع بشری.

                                                      

 رجو  شود به مکت  فکری مص فی ملکیان 11
 به نقل از حجت االسیییالم سیییید حسییین اسیییالمی، اسیییتاد فلسیییفه اخال  دانشیییگاه قرآن و حدیث قم و ادیان و مذاه  ... 19
17ht t ps ://urd.ac .i r /f a/Facul t y/یاردکان-یاسالم--حسن-ید/س 
 

https://urd.ac.ir/fa/Faculty/17/سید-حسن--اسلامی-اردکانی
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 من  ا بگواستادی می گفت من می خواستم بروم آمریکا، روحانی بودم. به من گفتند می روی آنج

 استاد اخال  هستم. دیگر با تو کاری ندارند بلکه به تو احترام هم می گذارند. 

  آقا پس یعنی دین اخال  ما را خوب نمی کند؟ عزیزم دین اخال  شما را خوب می کند. ولی

صرف خوب شدن اخال ، اصلی ترین نمرۀ دین داری نیست. اخال  فر  ماجرا هست. اصل ماجرا 

 . چیز دیگری هست

   اصل ماجرا این است که اولین و اصلی ترین و مهم ترین انر،نمرۀ دین،این است که دین داری

 آدم را قوی و قدرتمند می کند. 

  ما معموال از دین داری توقع داریم ل یم بشویم، بی آزار بشویم ولی کسی توقع ندارد  در انر دین

 داری قوی بشود.

  گوسفندوار، بره وار زندگی  یخال  داشیته باشند. اما اخالقبچه ها یشیان ا میدهندخیلی ها ترجیح

شیییاخ نمی زند و گاز نمی گیرد بس اسیییت  ،لگد نمی زندبچه ام کنند. میگوید حاج آقا همین که 

 دیگر؛  آدم نمی داند بگوید چه بچه خوبی یا چه گوسفند خوبی؟

 حی. باور می کنید بعضی مرده شور آن اخالقی ببرم که از سر ضعم باشد نه  سر قوت و قدرت رو

ها اخالقی برخورد می کنند از سر ضعم؟ مرده شور اخالقشان را ببریم. باید از این اخال  ها 

گر شما بیزاری جست. این را بنده نمی گویم این را امام سجاد   می فرماید. حضرت فرمود: ا

و از سرِ ضعم، آدم  است یفیاو آدم ضع یدشا ید،او را نخور ی است، فر اخالقیآدم  یکس یدیدد

 یْتُمُإِكَا رَأَ» باشد. از سر قوت و قدرت روحی، اخالقی باشد و یقو یدشده است. انسان بااخالقی 

 مَا أَکْثَرَفَ یَغُرَّنَّکُمْلَا  یْداًحَرَکَاتِهِ فَرُوَ یمَنْ ِقِهِ وَ تَخَاضَعَ فِ یوَ تَمَاوَتَ فِ یُهُالرَّجُلَ قَدْ حَسُنَ سَمْتُهُ وَ هَدْ

. (6،365،احتجاج«)وَ جُبْنِ قَلْبِهِ؛  هَانَتِهِوَ مَ یَّتِهِوَ رُکُوبُ الْحَرَامِ مِنْهَا لِضَعْمِ نِ یَاتَنَاوُلُ الدُّنْ یُعْجِزُهُمَنْ 

 آدم اخالقی ضعیم، دو زار نمی ارزد. 
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 نیم نگاهی به اخالق مداری غربی ها

  .ببینید غربی ها دزدی نمی کنند؟ چه نظمی االن می گویند بببنید غربی ها چه صداقتی دارند

فری  اخالقا را نخور صبر کن؛ برو ببین « یَغُرَّنَّکُمْلَا »دارند! عزیزم ساده نبا ! به قول حضرت 

ریشه این صداقت ضعم هست یا قوت؟ همین اهل صداقت و عدم دزدی و نظم اگر ی  روز 

 ربی های اخالقی چ ور هست؟ دوربین ها از کار بیفتند ببین چه می کنند؟ حال این غ

  جریان بر  شهر نیویورك ق ع شد و میالدی،  1977سال  یجوال 13دقیقه  34و  61ساعت

بخا بزرگی از این شهر در تاریکی فرو رفت. وسعت غارت به حدی بود که پلیس بیا از سه 

 تحت بررسی هزار غارتگر را دستگیر کرد. این رویداد پر معنا مدتها از لحاظ کشم علل و اسباب

و در شهر نیویورك که مقر سازمان ملل است  65جامعه شناسان بود که چرا در نیمه دوم قرن 

 چنین قانون شکنی روی داده بود. این وضعیت، تمدن و قانونمندی بشر معاصر را زیر سئوال برد.

و  یحادنه اختصاص داد و نوشت: قتل، اوباشگر ینصفحه نخست خود را به ا یمنامه تاهفته

فروشگاه غارت  1255از  یارو به رو کرده است. ب یرا با بحران مال یویوركمحله، ن 31 ینابود

این نتیجه اخالقی هست که در  65.یدندشهر را به آتا کش یهناح 1555از  یاها ب یکاییشد و آمر

 انر ضعم پدید آمده است.

 واقعا عجی  هست. چه  عالمه طباطبایی در كیل آیه آخر سوره آل عمران توضیحاتی می دهند

و به جان خودم سوگند که اگر »نگاه دقیق و درستی به خوبی های غرب داشته اند. می فرمایند:

تاریخ زندگ  اجتماع  غربیها را از روزى که نهضت اخیر آنان آغاز شد، مورد م العه دقیق قرار 

 دادند. بدونرس  قرار م دادند و رفتارى را که با سایر امتهاى ضعیم و بینوا کردند مورد برم 

خود  کنند وفهمیدند که تمام ادعاهای  که م کردند و م کمترین درنگ ، حکم به توحا آنان م 

                                                      

 «یویوركن 1977 یدر خاموش یمح  نظم غرب»با عنوان 193725 خبرگزاری مشر ، خبر شماره 65
193725ht t ps ://www.mashreghnews .i r /news // 
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کنند که در راه خدمت به را مردم  بشر دوست و خیر خواه و فداکار بشر معرف  نموده و وانمود م 

ده، ستمدیدگان را از ظلم و بردگان گذارند، تا به بشر حریت دابشریت از جان و مال خود مایه م 

بند کشیدن ملل ضعیم ا  دروغ و نیرنگ است و جز به را از بردگ  و اسیرى نجات بخشند، همه

 (121، ص4ترجمه تفسیر المیزان،ج.«)هدف  ندارند

 قوی و قدرتمند شدن مهم ترین اثر و خاصیت دین داری

 ری چه خاصیتی دارد؟ مثل آب پرتقالی که به از اخال  که بگذریم؛ حاال اگر از ما ب رسند دین دا

دارد. حاال دین چه خاصیتی دارد؟ بغیر از اخال  چه جوابی   cشما می گویند آب پرتقال ویتامین 

باید بدهیم؟ به نظر می رسد ی  جواب درست و دقیق این است که بگویم دین آدم ها را قوی و 

 قدرتمند شدن هست. قدرت مند می کند. دین چیزی از مقولۀ قوی شدن و 

  عمل به هر دستوری دینی، تو را  به قدرت می رساند و قوی تر می کند و اساسا دین تو را به

قدرت می رساند. تقوا که جان دستورات دینی ماست. مهم ترین انر  قدرتمند شدن انسان است. 

(. الهی دورت بگردم! دور واقعیتی به نام قدرت 696الدعوات، ص«)مَنِ اتَّقَ  اللَّهَ عَا َ قَوِیّا»فرمود:

در انر دین دار شدن بگردیم. با این ادبیات با بچه هایمان حرف بزنیم. بچه ها عاشق قدرت 

 هستند. بعد ببینید چ ور دین دار خواهند گشت.  

 ندم ن این نماز را خوامن االیا نه؟  مقوی شییدی یمببین دیمبعد از هر عبادتی و هر دسیتور دینی بگر

اَۀ : لَا َصلَ فرمودص قوی شیدم؟ فرمود نمازی که تو را از منکرات باز ندارد نماز نیسیت؛  رسول اهلل 

لَاۀَ وَ طَاعَۀُ الصَّلَاۀِ أَنْ تَنْهَی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْکَرِ. چرا نماز  (191، ص79بحار،ج«)لِمَنْ لَمْ یُ ِعِ الصیَّ

به تو  قدرت بازدارندگی نبود. تَنْهَی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْکَرِوی نکرد مقابل گناه؛ نیست؟ چون تو را ق

 نداد.

 قوی»فرمود:مثل آب خوردن از نگاه به نامحرم عبور می کنه  دآدم قوی نگاه به نام محرم نمی کن 

 (43عیون الحکم،ص«)مَنْ قَمَعَ لَذَّتَه الْقَوِیُ  کسی هست که قلع و قمع می کند لذات خود  را؛ 

 اینها الم بای دین داری هست که هر مادری به فرزندانا باید آموز  بدهد. 
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  چرا دین با شهوت رانی مخالم هست؟  چون شهوت رانی آدم ها را ضعیم می کند. ببین اگر

شهوت رانی کنی، دیگر نمی توانی شهوت رانی بکنی. خیلی عجی  هست. قدرت لذت بریت کم 

إِنَّمَا »آن سو فرمود: آدمی که شهوت رانی می کند، ریشه آن ضعیم بودن هست.می شود. از 

 (133تنبیه الخواطر، ص«)تَکُونُ الشَّهَوَاتُ مِنْ ضَعْمِ الْقَلْ ِ،

  چرا دین با موسیقی مبتذل، مخالم هست؟ دالیل متعددی دارد اما یکی از دالیل شاید همین

سان کند رو  انموسیق  تضعیم م »ایشان فرمودند: موضوعی باشد که امام خمینی)ره( فرمودند.

، ص: 9صحیفه امام، ج«)افتد.شود که انسان از استقالل فکرى م را. موسیق  اسباب این م 

132 .) 

  اگر کسی قوی شد، مهربان می شود. دلسوز همۀ عالم می شود. می شود سردار سلیمانی. آقای

انی که داد زدن یعنی اظهار ضعم نه اظهار قوت و خانه، وقتی شما در خانه داد می زنی، می د

قدرت؟ آدم های ضعیم در خانه، داد می زنند. با داد و هوار خودشان را لو می دهند. ضعم 

خودشان را نشان می دهند. برعکس آقای قوی در خانه آرام هست. می تواند خشما را بخورد. 

خشما را بخورد. فرمود: آدم می دانی خوردن خشم چقدر سخت هست؟ پهلوانی می خواهد 

 61(654غرر،ص«)أَقْوَى النَّاسِ مَنْ قَوِیَ عَلَ  غَضَبِهِ بِحِلْمِهِ.»قوی

  قدرت فقی به زور و بازو نیسییت؛ که خدای نکرده به دیگران زور بگوییم، قدرت به آنجایی هسییت

 لویوزنه، چند ک ینبودن باالتر یدهرضازاده پرس ینحسی ناز جهان پهلواکه زورت به خودت برسید. 

                                                      

اللَّهِ  : قَالَ الْحَوَارِیُّونَ ( عَنْ أَبِی عَبْدِ 2، ص1، جخصال ریشیه عصبانیت، ضعم روحی است. در اینباره مراجعه کنید به روایات زیر: 61
یَاءِ غَضییَ ُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالُوا بِمَا نَتَّقِی غَضییَ َ دُّ الَِْشییْ دُّ؟  قَالَ أَشییَ یَاءِ أَشییَ بُوا قَالُوا لِعِیسییَ    أَیُّ الَِْشییْ وَ مَا بَدْءُ » اللَّهِ؟ قَالَ بَِِنْ لَا تَغْضییَ

حواریان به عیس  بن مریم علیه السالم گفتند: اى آموزگار خوب ! به ما «). مَحْقَرَۀُ النَّاسِ.3. التَّجَبُّرُ وَ 6 . الْکِبْرُ و1َ« »قَالَ:« الْغَضَ ِ؟
توان از خشم خدا در امان گفتند: به چه وسیله م «. ترین چیزها خشم خداستسیخت»ترین چیزها چیسیت؟ فرمود: بگو که سیخت
  «.(مفرازى و کوچ  شمردن مردتکبّر و گردن»گفتند: خاستگاه خشم چیست؟ فرمود: «.یریدبه این که خود، خشم نگ»ماند؟ فرمود: 

هِ. )هیچ مرد316، ص6ی،جکاف گردد، نم  یزورگو یاتکبر  ی( عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ  : مَا مِنْ رَجُلٍ تَکَبَّرَ أَوْ تَجَبَّرَ إِلَّا لِذِلَّۀٍ وَجَدَهَا فِی نَفْسییِ
 کند.(ت  که در ضمیر خود، احساس م مگر به سب  حقار
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 ی زنه و ینرضازاده در جواب گفته بود: باالتر یپهلوان؟ آقا یگننفر بزنه بها م ی هستا که 

بتونه  ی. هرکیمنماز ش  را بخون یاتا نماز صبح  یمبلند کن یدکه صیبح با یهگرم 355 یا 455 یپتو

 66پهلوان! یگنبها م نهاون وزنه را بلند ک

 

 ینآثار شوم اظهار ضعف مسئول یدتول یلیبه خارج و تعط یشگیهم یوابستگ

  با این مقدمه می رسیم به یکی دیگر از موانع استقالل روحی جامعه، یعنی اظهار ضعم مسئولین و

 یق، موج  تشو]مسئولین[احساس ضعم شما»احسیاس ضیعم مردم. مقام معظم رهبری فرمودند:

ما، به خاطر  یچالا بزرگ اقتصاد .است  یکلّ یقاعده ی  ینبه شما است؛ ا یدشیمن به حمله

 (12/16/1393 «)دن بوماظهار ضعم به دش

  ای کا  بعد از این سیخنرانی رهبر انقالب ، صدها مقاله علمی،  نوشته می شد برای تبیین راب ۀ

اظهار ضعم مسئولین و آنار منفی اقتصادی آن. اقتصاد دانان محترم برای ما توضیح دهد، از لحاظ 

نی،  و تجربی هر وقت مسئولین ما اظهار ضعم مقابل دشمن کردند، کجاهای اقتصاد ما آسی  میدا

دید؛ فلج شد. نابود شد. بعد نتایج علمی این تحقیق را می دادند به حوزۀ علمیه و سازمان تبلیغات، 

گفتمان های تبلیغی شیییکل می گرفت برای تبیین این گزارۀ علمی و  این واقعیت عینی که قابل 

 اندازه گیری است. 

  اما متاسییفانه، هوچی گرهای سیییاسییی، اجازه تعقل و تفکر به جامعه نمی دهند، حتی به نخبگان

جامعه  اجازه نمی دهند سراغ این تحقیقات اصیل میدانی بروند و به مردم در صدا و سیما و رسانه 

 ، این آسی  ها را بهگزار  دهند. ما اقتصیاد دانان دانشیگاه تحقیق کردیم، اظهار ضعم مسئولین

 اقتصاد کشور زد. بعد شما فکر می کنید مردم دیگر به این مکت  فکری رای می دهند؟ 

                                                      

 631153خبرگزاری رسا، خبر شماره  66
631153ht t ps ://rasanews .i r /f a/news  رضازاده-ینحس-نگاه-از-یادن-وزنه-ینتر-ین/سنگ/
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 فضای سیاسی کشور، شبیه فضای فوتبالی

   فضای سیاسی کشور، شبیه فضای فوتبالی است؛ خصوصا نزدی  انتخابات می شود انگاری نزدی

دن سیاسیون، به جای پاسخ های من قی، مالك دربی استقالل و پرس ولیس شده ایم. کَل کَل کر

سال کشور به این نق ه رسیده است که حتی  1رای دادن شده است. نتیجه این می شود که بعد از 

حیامییان دولیت هم اظهیار پشییییمانی می کنند چرا؟ چون جویی رای دادند نه براسیییاس نظرات 

 ت. تخصصی. مسا ل تخصصی، جای خود  را به مسا ل سیاسی داده اس

  جدای از آنار اقتصیادی، اظهار ضعم مسئولین، آنار تربیتی و روحی این اظهار ضعم مسئولین، هم

قابل تامل اسییت. مهم ترین آسییی  اظهار ضییعم مسییئولین، از بین رفتن خودباوری ملی اسییت. 

مسیییئولی اظهار ضیییعم کرد، توانمندی ها و دارایی ها داخلی را ندید گرفت یا کوچ  دید و دا م 

مشیکالت اقتصادی به مردم آدرس غلی داد؛ این جامعه وابسته می شود؛ مردم احساس برای حل 

 ضعم می کنند. 

 این چه بسا واقعا قوی هستیم، فقط احساس ضعف می کنیم 

  احسیاس ضیعم، با ضعیم بودن فر  می کند؛ ای چه بسا ی  جامعه قوی باشد، ولی با این حال

ا نمی تواند ببیند. توامند هست یا می تواند توامند احسیاس ضعم کند. یعنی توانایی های خود  ر

 شود مثل کسی که پا دارد، ولی سالها فکر می کند نمی تواند با این پا راه برود. 

  فری  مردم این اسیییت که به مردم بگویی شیییما نمی توانید؛ در حالی که مردم توان دارند و می

در خانه اظهار ضیییعم نکنیم، درجا بچه ها  توانند. مادران محترم! آقایان محترم! خواها می کنم

احسیاس ضعم می کنند. نه نسبت به خودمان اظهار ضعم کنیم نه نسبت به فرزندانمان. بچه ها 

پدر را مظهر قدرت خانه می دانند، البته در آن خانۀ که مادر، پدر را تضعیم نکرده باشد. شما وقتی 

باشند ولی با اظهار ضعم شما احساس ضعم اظهار ضیعم کردی، بچه ها هرچند توانمندی داشته 

 می کنند. در جامعه همین قاعده هسییت. بنابراین  یکی از آنار شییوم این اظهار ضییعم وابسییتگی

 .اظهار ضعم مسئولینآنار شوم  یدتول یلیبه خارج و تع  یشگیهم
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  ز به دشمن برای ترور و تحریم استچراغ سباظهار ضعف مسئولین هر 

 ت. هر اس و ترور یمکردن دشمن در تحر یداجرا ت پشوم، اظهار ضعم مسئولین،  یکی دیگر از آنار

 اظهار ضعفی چراغ سبز به دشمن برای ترور و تحریم است. 

  ترور سییردار سییلیمانی به عنوان قدرت و قوت  نظامی ی  جامعه و ترور دانشییمند هسییتۀ شییهید

محسن فخری زاده به عنوان قدرت و قوت علمی جامعه نشان می دهد دشمن قدرت و قوت جامعه 

را نشیانه گرفته اسیت. چرا دشمنی که اساسا ضعیم است. جسارت پیدا کرده برای ترور و تحریم؟ 

رمی گردد به اظهار ضعم مسئولین، وقتی مدیر سیاسی جامعه، تلقین کرد که ریشه ی  ریشۀ آن ب

 حل مشکالت مذاکره است و تحریم ها، اصل مشکالت است. این یعنی اظهار ضعم مسئولین. 

  حاال شیما قیامت خواهی دید که خدا چه کسیانی را  از میان مدیران و مسئوالن سیاسی کشور، به

 انی و شهید فخری زاده معرفی خواهد کرد؟ آن روز تعج  نکنید.عنوان قاتل سردار سلیم

  جیامعیه ما برای اینکه از تانیرات منفی اظهار ضیییعم های مسیییئولین نجات پیدا کند، باید دنبال

مسیئولین قوی باشییم که نه تنها از دشیمن نمی ترسید بلکه دشمن را نیز می ترساند چون قوی 

ر قوی شدن جامعه را فراهم می کند. ما مسئولینی از این هسیت. القا قدرت می کند. زمینه و بسیت

تَ َعْتُمْ مِنْ قُوَّۀٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ »جسیین می خواهیم که فرمود: وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسییْ

خری زاده ها، شغل اصلی شان (. سیردار سلیمانی و ف25انفال، «)اللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ وَ آخَرینَ مِنْ دُونِهِم

  احساس خ ر می کرد.قوی کردن جامعه بود، برای همین دشمن از آنها می ترسید و 

 راه رها شدن جامعه از ضعف ها و عدم تاثیرپذیری از اظهار ضعف مسئولین

  چگونه ی  مدیر سییاسی می تواند بستر و زمینه قوی شدن جامعه را فراهم کند؟ با س ردن کارها

برای قوی شیدن مردم، دولت ها باید کوچ  شوند. کار به مردم س رده شود. مردمی که م. به مرد
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در مسییر پذیر  مسیئولیت قوی می شوند. کاری که تقریبا در نظام ما علی رغم تاکید والیت بر 

 ، هنوز اتفا  نیفتاده است. 63تحقق آن، و الزامات قانونی که وجو د دارد

 از امام »شیصیت، عضو کابینۀ دولت بود، در خاطراتا نوشته است:  یکی از وزرا که در اوایل دهۀ

خمینی)ره( پرسیییدم: صیینعت، کشییاورزی، تجارت باید دسییت دولت باشیید یا مردم؟ امام گفتند: 

دست مردم بدهید. مسکن در سؤال من نبود، امام اضافه کشیاورزی، مسیکن، صنعت، تجارت را به

ا  را به دسییت مردم مردم بدهیم؟ فرمود باید همه کردند. من پرسیییدم تا چه حد باید به دسییت

بیدهید، دولت نظارت کند، قانون بگذارد، هدایت بکند، کنترل کند... و بعدفرمودند: زندگی مردم را 

محسن رفیق دوست( دولت که کوچ  شد؛  457گویم،ص)برای تاریخ می« به دست کارمند ندهید

اسیتعدادها و مسیتقل شدن مردم فراهم می شود تا مردم که کار را دسیت گرفتن یعنی زمینه بروز 

 قوی شوند. 

  برای قوی شییدن مردم، نیاز به تغییر در فرهنگ کسیی  و کار دارد. مردم نباید دنبال کارمند شییدن

شخصی از امام صاد ) ( پرسید: ی  مردی هست که تجارت باشیند. باید مستقل از دولت باشند. 

ر ندارد( منتها اگر تجارتا را کنار بگذارد و خود  را کاکند و صییاح کند)خود  کاسییبی میمی

قدر که قبالً خود  درآمد داشت، به او اجیر کند و مزد بگیرد)کارمند یا کارگرِ دیگران بشود( همان

دهند، آیا اجازه دارد چنین کاری کند؟ حضییرت فرمود: نباید خود  را اجیر کند)کسییی که پول می

تواند ا  را از خدا بگیرد و تجارت کند. کسیییی که میبرود روزیتوانید خود  پول دربییاورد( می

خود  پول دربیاورد، اگر برود کارمند و مزدبگیر بشیود، روزیِ خود  را بسته است! )الرَُّجُل َیتَِّجُر 

 َو نْ یَسْتَرْزِ ُ اللَّهَ عَزَّ وَ َجلَّ فَإِنْ هُوَ آجَرَ نَفْسَیهُ أُعْ ِیَ مَا یُصِی ُ فِی تِجَارَتِهِ فَقَالَ لَا یُؤَاجِرْ نَفْسَهُ وَ لَکِ

 ( 95، 3یَتَّجِرُ فَإِنَّهُ إِكَا آجَرَ نَفْسَهُ حَظَرَ عَلَ  نَفْسِهِ الرِّزْ َ ؛ کافی، 

 ریس  »گوید باالخره تجارت و کاسیبی ریسی  دارد و کارمندی این ریسی  را ندارد. اما خدا می

فرماید: امام صاد ) ( می« ات را بسیتم!دسیت کارفرما بسیتی؟ من هم روزینکردی؟ خودت را به

                                                      

 قانون اساسی 44اصل  63
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در واقع  -تواند برای خود  کار کندکه میدرحالی -کسیییی کیه خود  را مزدبگیر)کیارمند( کند

کند نه کار  اضافه میکند، روزی برای صیاح بر خود  بسیته اسیت، او هرچه کار می روزی را

هِ الرِّزْ َ... وکَیْمَ لَا دار میبرای خود ! یعنی او را پول هُ فَقَدْ حَظَرَ عَلَ  نَفْسیییِ کنید )مَنْ آجَرَ نَفْسیییَ

 ( 95، 3ی، یَحْظُرُهُ وَ مَا أَصَابَ فِیهِ فَهُوَ لِرَبِّهِ الَّذِی آجَرَهُ؛ کاف

 کند؟ کند تا کسییی که برای خود  کار میتر کار میقبول دارید کسییی که کارمند اسییت، ضییعیم

 دانید اگر در ی ها اسییت؟! میدانید که زندگی کارمندی زمینۀ بیشییترین فسییاد برای انسییانمی

کشیوری کارمند زیاد باشید و زندگی کارمندی جزء فرهنگ آن جامعه باشیید، فرهنگ کس  و کار 

کند بیشیتر است از کارمندی است که نابود خواهد شید؟! شیرافتِ کسیی که در کاسیبی دزدی می

دانید سیییاعت کاریِ مفید در زندگی بخواهد رشیییوه بگیرد و نگذارد کسییی  و کار پیا برود! می

 کارمندی در ایران چند ساعت است؟

  :شود که همه گر دارد. نمیعده کارباالخره هر کارگاهی ی  عده کارمند دارد و ی »شیاید ب رسید

ه توانید کارمند نشییوید. البتای نیسییت اما تا جایی که میبله؛ اگر اجبار شیید، چاره« کارفرما باشییند!

خوب « کارمندشییدن»هم داریم اما حرف ما این اسییت که « کارمندان شییریم»معلوم اسییت که 

 نیست، مگر اینکه آدم مجبور باشد!

 چرا فدک غصب شد؟

 اصیرار فاطمه زهرا س بر فدك چه بود؟چون فدك عامل قدرت اقتصادی  چرا فدك غضی  شید؟

اهل بیت   بود. اگر این فدك دست اهل بیت   باشد، با این فدك مردم قوی خواهند شد. مستقل 

خواهند شد. اهل بیت فدك را که برای خودشان نمی خواستند. امام رضا   فرمود. از امیرالمومنین 

یرالمومنین به حکومت رسید فدك را پس نگرفت حضرت فرمود ما اهل پرسییدند: چرا زمانی که ام

بیت وقتی که به حکومت می رسیم حقوقمان را برای خودمان پس نمی گیریم مگر اینکه خدا و ما 

ولی مومنین هستیم به نفع آنها اقدام می کنیم و حقو  آنها را برمی گردانیم و برای خودمان چیزی 

 نمی گیریم.
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 « سِ االْحَسَنِ الرِّضَا   قَالَ: سََِلْتُهُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ   لِمَ َلمْ یَسْتَرْجِعْ َفدَكَ لَمَّا وَلِیَ أَمْرَ النَّعَنْ أَبِی

َو وَ نَحْنُ أَوْلِیَاءُ هُفَقَالَ لَِِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ إِكَا وَلَّانَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یَِْخُذُ لَنَا حُقُوقَنَا مِمَّنْ ظَلَمَنَا إِلَّا 

عیون اخبار الرضا «)الْمُؤْمِنِینَ إِنَّمَا نَحْکُمُ لَهُمْ وَ نَِْخُذُ لَهُمْ حُقُوقَهُمْ مِمَّنْ یَظِْلمُهُمْ وَ لَا نَِْخُذُ لَِِنْفُسِنَا.

 (12، ص6 ، ج

 کا  فدك نبود تا خاطره ا  / بر گوشه چشم من انر بگذارد. یا 

 


