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اشاره
می گويند معلمی ش��غل انبیاس��ت. ما که توفیق درک انبیا را نداشتیم اما خدا را شکر می گويیم 
معلمی داريم هم ش��غل انبیا که کامی جز تعلیم و تربیت از او نش��نیده ايم. معلمی که هم راه 
رفت��ن و هم راه پیدا کردن را می آموزد. او الزمة راه پیدا کردن را داش��تن قطب نما و نورافکن 

می داند و تاش می کند اين موضوع را تبیین کند. موضوع بصیرت.
او تنها به اين مس��ئله قناعت نمی کند. مان��دن در راه هم به اندازة پیدا کردن راه اهمیت دارد. 

اين معلم بزرگوار، استقامت را هم تبیین می کند.
ام��ا اين معلم دلس��وز باز هم نگران اس��ت. چرا ک��ه می داند در اين راه چ��ه خطرها و باها و 

فتنه هايی در پیش است. او فتنه ها را هم به ما هشدار می دهد.
اين کتاب حاصل همة اين تعالیم در بیش از سی وپنج سال گذشتة اين معلم است و سعی شده 
به گونه ای در کنار هم قرار گیرند تا به شکل يک کتاب پیوسته و يک دست جلوه يابد و تاريخ 
و مخاطب سخنرانی، ذهن خواننده را تحت تأثیر قرار ندهد. هم چنین سعی شده است برخاف 
روش های مرس��وم، از حداقل تیتر در میان متون استفاده شود تا خوانندة محترم کمال بهره را 

از مطالعة اين متون داشته باشد.
عاوه بر فهرس��ت اجمالی ابتدای کتاب، يک فهرس��ت تفصیلی نیز در انتهای کتاب قرار دارد 
که به خواننده کمک می کند پس از مطالعة کتاب بتواند مروری س��ريع بر محتوای کل کتاب 

داشته باشد.
در اين کتاب برای هر پاراگراف يک کد شناسايی در ابتدای آن در نظر گرفته شده و برای هر 
پاراگراف حداقل يک نمايه در فهرس��ت تفصیلی وجود دارد تا در صورتی که مخاطب به دنبال 

مطلب خاصی باشد، به راحتی بتواند آن را بیابد.
پس از انتش��ار بیست هزار نس��خه از اين کتاب، ويرايش دوم را که ش��امل بیانات مقام معظم 

رهبری تا آبان 89 است را خدمت مخاطبان تقديم می کنیم.
مرکز صه�با
آبان ماه 89





مقدمه
خوشا به حال آن کساني که ایمان خود را از روي آگاهي، از روي درک، از روي شعور،  1

ــیل مي آید درخت هاي تناور را مي برد اما آن گیاهي که اگر  از روي فهم انتخاب مي کنند. س
ــت؛ او هم چنان  ــه اش زیر زمین اس ــت اما دو برابر خود، ریش چه باریک و نازک و لطیف اس
ــت زائل شدني نیست با این حرف ها. به هر  ــالم مي ماند، او مي ماند. آن چه که از بنیان اس س
ــالم؛ ایمان ارزشمند، ایمان آگاهانه  ــلم است در اس صورت این یک حقیقت و یک نکتة مس
ــعور است، ایماني است که از روي بصیرت با چشم باز بدون  ــت، ایمان توأم با درک و ش اس
ــکال به وجود آمده باشد. آن ایماني که مرد مسلمان براي نگه داشتنش روزنامه  ترس از اش
ــرما و  ــد، فالن کتاب را نخواند، توي کوچه بازار راه نرود، با فالن کس حرف نزند، س نخوان
ــفانه نخواهد ماند. ایماني الزم  ــا نخورد، آفتاب و مهتاب نبیند تا بماند، این ایمان متأس گرم
ــخت ترین شرایط هم آن ایمان از او  ــت که آن چنان آگاهانه انتخاب شده باشد که در س اس

يمان.ِ«نحل،106 َمئِنٌّ بِالإْ ِرَه َو قَلإْبُُه ُمطإْ ــود »إِالَّ َمنإْ أُكإْ گرفته نش
ــکنجه براي خاطر آن که دشمن را از  2 ــر آیة قرآن مي گوید اگر در زیر ش دربارة عّماریاس

ــت که با شکنجه  خود لحظه اي منصرف کني یک جمله گفتي بگو، آن ایمان تو، ایماني نیس
از قلبت زائل بشود. آن ایماني که آهن را داغ مي کنند به گردنش مي چسبانند شوخي نیست، 
آهن گداخته را به بدنش نزدیک مي کردند و به پوست بدنش مي چسباندند. این به خاطر آن 
ــت برنمي داشت؛ ایمان این است. ایمان از روي روشني، از روي  ایمان آگاهانة عمیقش دس
ــت ما  ــبه  هاي صحیح وقتي که انجام گرفت آن وقت الزم نیس درک، از روي فکر، با محاس
این ایمان را توي پارچه و توي کهنه و توي صندوقچه و توي صندوقخانه بگذاریم که مبادا 

گرما و سرما و گرد و خاک و غبار به او آسیب برساند، آسیبي به او نمي رسد. 
ــه و خرد را به کار مي زنند تا خردمند  3 »اولي االلباب« یعني آن ها که نیروي فکر، اندیش

ــت وقتي که  ــوند. کي اند »اولي االلباب«؟ ببینید این جا یکي از نکات لطیف قرآن اس مي ش
ــد و معرفي بکند، اگر  ــدان را مي خواهد بگوی ــد بگوید، خردمن »اول��ي االلباب« را مي خواه
ــه در همة امور  ــت ک ــي اس ــردم معمولي بخواهند معرفي کنند مي گویند خردمند آن کس م
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ــرش کاله نمي رود. در کاسبي  ها، در سیاست بازي  ها،  ــرو است، در هیچ کار س زندگیش پیش
ــت حریف هاست، خردمند  ــت او روي دس در معارضه  ها و مقابله  هاي با حریف ها، همه جا دس
ــدارد، چون ارزش واقعي را براي  ــرآن چون هیچ یک از این بازي گري  ها را قبول ن ــت! ق اس
ــان، اتصال و ارتباط با خدا مي داند، خردمند را به این صورت معرفي مي کند. خردمند از  انس
ــي است که این عالي ترین ارزش ها را بیش از همه چیز و همه کس مورد  نظر قرآن آن کس
ُكُروَن اهللَ«آل عمران،191 آن کساني اند خردمندان که یاد مي کنند خدا  َّذيَن يَذإْ نظر داشته باشد، »ال
«؛ در حال به یک  ــتاده، »َو قُُعوداً«؛ در حال نشسته، »َو َعلي  ُجنُوبِِهمإْ را، »قِيامًا«؛ در حال ایس
ــاده، یعني در همه حال به یاد خدایند، اما این به یاد خدا بودن به معناي یک حالت  ــو افت پهل
ــه آمیز درویش مآبانه نیست که بعضي دلشان خوش باشد که خیلي ُخب، ما هم  عرفانِي خلس
ــال، به یاد خدا بودني  ــه ُهو مي زنیم؛ نه، به یاد خدا بودِن فع ــه یاد خداییم، همیش ــه ب همیش
ِض«؛ و مي اندیشند در  َرإْ ماواِت َو الإْ ُروَن في  َخلإِْق السَّ ــوب مي شود. »َو يَتََفكَّ که عمل محس
ــمان ها و زمین؛ در حال تفکرند. ببینید »اولي االلباب« خردمندان آن کساني اند  آفرینش آس
ِض« بعد که این تفکر و  َرإْ ��ماواِت َو الإْ ُروَن في  َخلإِْق السَّ ــند. »َو يَتََفكَّ که در حال تفکر باش
َّنا«؛ پروردگار  ــن مي گویند: »َرب ــام مي دهند به زباِن دل و زبان ظاهر چنی ــمندي را انج اندیش
ما! »ما َخَلقإَْت هذا باِطاًل ُس��بإْحانََك«؛ این را به بیهوده نیافریده اي، منزهي تو از این که به 

ــي ترین نقطة یک ایدئولوژي . بیهوده بیافریني، یعني مهم ترین و اساس
ــت که من این جا براي کاري هستم،  4 ــاز، نقطة اساسیش این اس هر ایدئولوژِي زندگي س

ــت مي گوید  ــرا براي کاري آوردند، اگر معتقد به خدا نیس ــت مي گوید م اگر معتقد به خداس
ــي ترین نقاط یک فلسفة فکري که الهام بخش  من به هرحال کاري دارم این جا. ببینید اساس
ــت  َّنا ما َخَلقإَْت هذا باِطاًل«؛ الهي اس ــت »َرب ــود همین اس یک زندگي فردي و اجتماعي بش
ــت؛ لذا مي گوید پروردگاِر ما که این آسمان و زمین را، این همه غوغا  دیگر، معتقد به خداس
ــته اي که کار بیهوده  را به بیهوده و پوچي نیافریده اي »ُس��بإْحانََك«؛ تو از این منزه و پیراس
ــئولیتي دارم، پس من باید راهي را بپیمایم، پس من در مقابل این نظم  بکني، پس من مس
ــتم. در این نظم عجیب یک جایي هم  ــگفت آور، یک نقطه اي و براي کاري هس عجیب و ش
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ــل را به صورت آن چناني که  ــت و صحیح، آن عم ــن دارم که اگر آن جا را به صورت درس م
ــته اي انجام ندهم این نظم را خراب کردم. »ُس��بإْحانََك فَِقنا َعذاَب النَّار«آل عمران،191  تو خواس
پس ما را از شکنجة آتش محفوظ و مصون بدار. آتش قیامت با وجود این که واقعیتي است، 

ــت. ــم و انتقام خدا و تکوین عالم نیز هس ــمبِل آتش قهر و خش َس
ــت براي این که ایمان آگاهانه را در  5 ــت. مقدمه اس باید دقت کنید؛ این ها همه مقدمه اس

ــید که چگونه آگاهي از این  ــس کنید، باید تا حاال توجه پیدا کرده باش ــت لم این آیات درس
ِخِل النَّاَر فََقدإْ  ََّك َم��نإْ تُدإْ َّنا إِن ــاال دقت کنید. »َرب ــود، برمي خیزد، اما ح ــات متصاعد مي ش آی
ــوا و خوار و زبون کردي،  ــي را که تو به آتش وارد کني رس َزيإْتَ��ُه«؛ پروردگار ما! آن کس أَخإْ
ــان کردي- هیچ  ــتمگران را -که تو داخل آتشش ــَن ِمْن أَنْصار«آل عمران،192 و س الِمی ــا لِلظَّ »َو م
ــتي از غیب به هیچ صورت؛ یعني آن کساني  ــت، نه از تکوین و نه دس ــتیباني نیس یاور و پش
ــتم، در راه کفر و نفاق، در راه باطل، حرکت مي کنند محکوم به زوال و  که در راه ظلم و س
ــتي اند؛ هیچ چیزي در این عالم آن ها را حمایت نمي کند. ُخب، این خردمنداِن باهوش،  نیس
ــمان و زمین، این کساني که فهمیده اند که در این  این »اولي االلباب«، این متفکران در آس
ــت این ها سخن را ادامه  ــده اس جهان به بیهوده نیامده اند و این جهان به بیهوده آفریده نش
نا«؛ ما شنیدیم و فهمیدیم با گوش تن و با گوِش  َّنا َسِمعإْ َّنا«؛ اي پروردگاِر ما! »إِن مي دهند »َرب
يماِن«؛ براي ایمان ندا مي کرد، صالي  ــه »يُنادي لِلإْ دل، »ُمناِدي��ًا«؛ منادي و َغریْودهي را ک
ــه پروردگارتان ایمان بیاورید، »فَآَمنَّا«آل عمران،193  «؛ مي گفت ب ُِّكمإْ ــان مي داد، »أَنإْ آِمنُوا بَِرب ایم
ــي آوردند این ها؟ یک نفر گفته ایمان بیاورید ایمان  ــت ما ایمان آوردیم. چه جور ایمان آن وق
ــت به  ــه، این ها همان »اولي االلباب«اند، همان متفکرانند. این منادي ممکن اس ــد؟ ن آوردن
ظاهْر پیغمبري باشد، اما در باطن پیامبِر عقل و تفکر و بینِش آن هاست که آن ها را به سوي 
ــوت مي کند. پس منادي به آن ها گفته ایمان بیاورید، آن ها از  ــان خدا فرا مي خواند و دع ایم
ــان آوردند، این جور ایماني در  ــعور و آگاهِي کامل ایم ــش، از روي درک، از روي ش روي بین

اسالم مطلوب است؛ ایمان آگاهانه. 





حدیث اهل بصر و صبر
ــد، فریب  6 ــته باش ــاني هم داش ــاِن جوش ــو ایم ــد، ول ــته باش ــرت نداش ــي بصی ــر کس اگ

ــد افتاد. ــه کار نخواه ــت آن هدف ب ــان در خدم ــورد، این ایم ــب خ ــي فری ــورد؛ و وقت  مي خ
إِْقبإَْلِة  ِل ال ِب بَيإْنَُكمإْ َو بَيإَْن أَهإْ ــذا امیرالمؤمنین)ع(، در جنگ صّفین فرمودند »َو قَدإْ فُتَِح بَاُب الإَْحرإْ ل

بإِْر«نهج البالغه،ترجمة مرحوم دشتي،خطبه173 إْبََصِر َوالصَّ ُل ال إَْعَلَم إاِلَّ أَهإْ ِمُل َهَذا ال َو اَل يَحإْ
ــده اند، اما دو معناي جدا از  ــترکي ترکیب ش چه زیبا! کلمة »بصر« و کلمة »صبر«، از حروف مش
هم دارند. آن وقت، دو رکن فالح، در حمِل پرچم هدایتند که امیرالمؤمنین)ع(، آن روز فرمودند 
ــد،  بإِْر« این پرچم را برنمي دارد و به دوش نمي کش إْبََصِر َوالصَّ ُل ال إَْعَلَم إاِلَّ أَهإْ ِمُل َهَذا ال »َو اَل يَحإْ
مگر کسي که این دو خصوصیت را داشته باشد: اواًل بصیرت داشته باشد. ثانیًا استقامت داشته 

باشد. بصیرت دیني و استقامت ایماني.75/12/25





فصل اول: بصیرت

»قَد جاَءُكم بَصائُِر ِمن َربُِّكم« از سوي خدا بصیرت به انسان  7
ــود. بصیرت ها، یعني هشدار ها، آگاهي ها، راهنمایي  ها،  داده مي ش
ــا؛ »فََمنإْ أَبإَْصَر فَلِنَفإِْس��ِه َو َمنإْ َعِمَي  ــط دادن ها، جهت دادن ه خ
ــا را ببیني، از آن ها پیروي  ــي آن بصیرت ه فََعَليإْها«انع��ام،104 مي توان
ــمت را روي هم بگذاري و  ــت. مي تواني چش ــود توس کني، به س

نبیني، یا ببیني و لج کني که به زیان تو تمام خواهد شد.59/3/29

ــوار هر انقالبي، آن دوراني است که حق و باطل در آن  دوران دش
َخُذ  ممزوج بشود. ببینید امیرالمؤمنین)ع( از این مي نالد: »َو لِكنإْ يُؤإْ
لِي  ��تَوإْ َزَجاِن فَُهنَالَِك يَسإْ ٌث فَيُمإْ ٌث1 َو ِمنإْ َهَذا ِضغإْ ِم��نإْ َهَذا ِضغإْ
لِيَائِِه«نهج البالغه،خطبه50 البته بحمداهلل ما هنوز در چنان  يإَْطاُن َعَلي أَوإْ الشَّ
ــن است؛ هنوز خیلي از اصول  ــتیم. هنوز صفوف روش دوراني نیس
ــید که همیشه  ــت، اما مطمئن نباش و حقایق، واضح و نمایان اس
ــما باید آگاه باشید. شما باید چشم بصیرت  این گونه خواهد بود. ش
داشته باشید. شما باید بدانید بازویتان در اختیار خداست یا نه. این، 

بصیرت مي خواهد؛ این را دست کم نگیرید.70/6/27

1- درآمیختن، مخلوط کردن
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بصیرت
در ماجراي دفاع از دین، از همه چیز بیشتر، براي انسان، بصیرت الزم است. بي بصیرت ها  8

فریب مي خورند. بي بصیرت ها در جبهة باطل قرار مي گیرند؛ بدون این که خود بدانند. هم چنان 
که در جبهة ابن زیاد، کساني بودند که از فساق و فجار نبودند، ولي از بي بصیرت ها بودند.71/4/22

بصیرت یعني آن روشنِي دل. بصیرت معنایش آگاهي  ها و هوشیاري  هاي کتابي و روزنامه اي  9
ــت . اشتباه نکنید. بعضي مي گویند فالني دید ندارد؛ دید سیاسي. درک  و رادیویي و علمي نیس
ــت که علم و  ــت. این جا میداني نیس ــدرت تحلیل ندارد. این بصیرت، آن دید نیس ــد، ق نمي کن
ــي و سابقة کار سیاسي و این چیز ها را بطلبد. این جا قدرت معنوي  فضل و قدرت تحلیل سیاس
ــدن. یعني این بازیچه  هاي مادي،  ــم دل باز ش مي طلبد. بصیرت یعني بصیرت دل، یعني چش
ــت را بي اعتنایي کردن، مثل یک کاغذمچالة  ــي پس بازیچه  هاي دنیوي، این مالحظات سیاس
ــطل زباله؛ بصیرت این است. بصیرت یعني دل را با خدا مرتبط  ــي پرت کردن توي س بي ارزش
ــم دل خدا را  ــود دید؟ با چش ــم دل، چي را مي ش و متصل کردن. بصیرت، خدا را دیدن. با چش
َبإْصاَر«انعام،103 »َو لِکْن ُتْدِرُکُه الُْقُلوُب بَِحَقائِِق اْل ِرُك الإْ َبإْصاُر َو ُهَو يُدإْ ِرُكُه الإْ مي شود دید. »ال تُدإْ

ــد،  ــته باش إِیَماِن«بحاراالنوار،ج69،ص279 خدا را دل  ها مي بینند، دل  ها درک مي کنند با ایمان. اگر بس
بصیرت نداشته باشد، خدا را نمي بیند.  بصیرت یعني آني که خدا را ببیند و مقاومت کند. همین 

دو شرط هم کافي است. اول: بصیرت، معنویت، توجه، دوم: ایستادگي.66/3/2
بصیرت، نورافکن است؛ بصیرت، قبله نما و قطب نماست. توی یک بیابان انسان اگر بدون  10

قطب نما حرکت کند، ممکن است تصادفًا به یک جایی هم برسد، لیکن احتمالش ضعیف است؛ 
احتمال بیشتری وجود دارد که از سرگردانی و حیرت، دچار مشکالت و تعب های زیادی شود. 
ــت؛ بخصوص وقتی دشمن جلوی انسان هست. اگر قطب نما نبود، یک وقت  قطب نما الزم اس
ــمن قرار گرفته اید؛ آن وقت دیگر کاری از دست  ــازوبرگ در محاصرة دش ــما می بینید بی س ش
شما برنمی آید. پس بصیرت، قطب نما و نورافکن است. در یک فضای تاریک، بصیرت روشنگر 
است. بصیرت راه را به ما نشان مي دهد.  البته برای موفقیت کامل، بصیرت شرط الزم است، 
ــرط کافی نیست. به تعبیر طلبگی ماها، علت تامة موفقیت نیست. برای موفقیت، شرایط  اما ش
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دیگری هم الزم است؛ اما بصیرت شرط الزم است. اگر همة آن چیزهای دیگر باشد، بصیرت 
نباشد، رسیدن به هدف و موفقیت، بسیار دشوار خواهد بود.

ــطح، سطح اصولی و الیة زیرین  11 ــطح مي توانیم تعریف کنیم. یک س  بصیرت را در دو س
بصیرت است. انسان در انتخاب جهان بینی و فهم اساسی مفاهیم توحیدی، با نگاه توحیدی به 
جهان طبیعت، یک بصیرتی پیدا مي کند. فرق بین نگاه توحیدی و نگاه مادی در این است: با 
نگاه توحیدی، این جهان یک مجموعة نظام مند است، یک مجموعة قانون مدار است، طبیعت 
ــمان و زندگی مان  ــتیم، وجودمان، پیدایش ــت؛ ما هم که جزئی از این طبیعت هس هدف دار اس
هدف دار است؛ بی هدف به دنیا نیامدیم. این، الزمة نگاه توحیدی است. معنای اعتقاد به وجود 
ــتیم، آنگاه در جستجوی آن هدف  ــت. وقتی فهمیدیم هدف دار هس خداوند عالم و قادر این اس
ــم آن هدف را پیدا  ــت. تالش مي کنی ــتجو، یک تالش امیدوارانه اس برمی آییم. خود این جس
ــت، تالشی شروع مي شود برای رسیدن به  کنیم. بعد که هدف را یافتیم، فهمیدیم هدف چیس
ــالش؛ آن هم تالش جهت دار و هدف دار. از  ــود ت آن هدف. در این صورت همة زندگی مي ش
ــگاه توحیدی، هر گونه تالش و مجاهدتی در راه هدف،  ــرف این را هم مي دانیم که با ن آن ط
انسان را قطعًا به نتیجه مي رساند. این نتایج مراتبی دارد؛ یقینًا به یک نتیجة مطلوب مي رساند. 
ــان دیگر یأس، ناامیدی، سرخوردگی و افسردگی معنی ندارد. وقتی  با این نگاه، در زندگی انس
ــما مي دانید وجود شما، پیدایش شما، حیات شما، تنفس شما با یک هدفی تحقق پیدا کرده  ش
ــیدن به آن هدف، تکاپو و تالش مي کنید. از نظر  ــت، دنبال آن هدف مي گردید و برای رس اس
ــت، خود این تکاپو هم اجر و پاداش دارد. به هر نقطه ای  ــتی اس خدای متعال که آفرینندة هس
ــیدید، در واقع به هدف رسیدید. این است که در دیدگاه توحیدی، خسارت و ضرر برای  که رس
ــنیین«؛ یکی از دو بهترین در انتظار  ــت. فرمود: »ما لنا ااّل احدی الحس مؤمن اصاًل متصور نیس
ماست؛ یا در این راه کشته مي شویم، که این بهترین است؛ یا دشمن را از سر راه برمي داریم و 

به مقصود مي رسیم، که این هم بهترین است. پس در اینجا ضرری وجود ندارد.
ــت. نگاه مادی اواًل پیدایش انسان را، وجود انسان را  12 ــت نقطة مقابل، نگاه مادی اس درس

ــت. البته در دنیا برای  ــاًل نمي داند برای چه به دنیا آمده اس ــم بدون هدف مي داند؛ اص در عال
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خودش هدف هایی تعریف مي کند - به پول برسد، به عشق برسد، به مقام برسد، به لذت های 
جسمی برسد، به لذت های علمی برسد؛ از این هدف ها مي تواند برای خودش تعریف کند - اما 
ــت. وقتی اعتقاد به خدا نبود،  ــت، مالزم با وجود او نیس این ها هیچ کدام هدف های طبیعی نیس
ــود؛ جز لذت و سود شخصی، هیچ  ــود، عدالت هم بی معنی مي ش اخالقیات هم بی معنی مي ش
چیز دیگری معنا پیدا نمي کند. اگر انسان در راه رسیدن به سود شخصی پایش به سنگ خورد 
ــیب دید، ضرر کرده، خسارت کرده. اگر به سود نرسید، اگر نتوانست تالش کند، نوبت به  و آس
یأس و ناامیدی و خودکشی و به کارهای غیر معقول دست زدن مي رسد. پس ببینید فرق بین 
نگاه توحیدی و نگاه مادی، معرفت الهی و معرفت مادی این است. این، اساسی ترین پایه های 
بصیرت است. با این نگاه، وقتی انسان مبارزه مي کند، این مبارزه یک تالش مقدس است؛ اگر 
ــت. اصاًل مبارزه بر اساس بدبینی و بدخواهی نیست.  ــلحانه هم بکند، همین جور اس جنگ مس
مبارزه برای این است که انسانیت - نه فقط شخص خود او - به خیر و کمال و رفاه و تکامل 
ــیع،  ــود. با این نگاه، زندگی چهرة زیبایی دارد و حرکت در این میدان وس مقامات رفیع نائل ش
ــیرین است. خستگی انسان با یاد خدای متعال و با یاد هدف برطرف مي شود. این،  یک کار ش
پایة اساسی معرفت است؛ پایة اساسی بصیرت است. این بصیرت خیلی چیز الزمی است؛ این 
را باید ما در خودمان تأمین کنیم. بصیرت در حقیقت زمینة همة تالش ها و مبارزات انسانی در 

جامعه است. این یک سطح بصیرت.
ــوادث گوناگون هم ممکن  13 ــیع بصیرت و الیة عمیق بصیرت، در ح ــطح وس به  جز این س

ــان باید بصیرت پیدا کند. این بصیرت به  ــت بصیرت و بی بصیرتی عارض انسان شود. انس اس
ــرت را پیدا کرد؟ این  ــود این بصی ــت؟ یعنی چه بصیرت پیدا کند؟ چه جوری مي ش چه معناس
ــت و در روایات و در کلمات امیرالمؤمنین هم روی آن تکیه و  بصیرتی که در حوادث الزم اس
ــده، به معنای این است که انسان در حوادثی که پیرامون او مي گذرد و در حوادثی که  تأکید ش
ــکل عامیانه  ــعی کند از حوادث به ش ــت و به او ارتباط پیدا میکند، تدبر کند؛ س پیش روی اوس
تَبََر  تَبََر َو اعإْ َر فَاعإْ َرأً تََفكَّ ــطحی عبور نکند؛ به تعبیر امیرالمؤمنین، اعتبار کند »َرِحَم اهللُ امإْ و س
فََأبإَْصَر«نهج البالغه،خطبه103 فکر کند و بر اساس این فکر، اعتبار کند. یعنی با تدبر مسائل را بسنجد، 
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ــت  ــت نگاه کردن، درس ــنجش، بصیرت پیدا کند. حوادث را درس ــر فأبصر« با این س »و اعتب
ــان بصیرت ایجاد مي کند؛ یعنی بینایی ایجاد مي کند و  ــنجیدن، در آن ها تدبر کردن، در انس س

انسان چشمش به حقیقت باز مي شود.
��َر َو نََظَر  14 إْبَِصيُر َمنإْ َس��ِمَع فَتََفكَّ ََّم��ا ال ــد: »فَِإن ــر مي فرمای ــای دیگ ــن)ع( در ج امیرالمؤمنی

ــنود، گوش خود را بر صداها نبندد؛ وقتی  ــت که بش ــی اس فََأبإَْصر«نهج البالغه،خطبه153 بصیر آن کس
ــد. هر شنیده ای را نمي شود به صرف شنیدن رد کرد یا قبول کرد؛ باید اندیشید.  ــنید، بیندیش ش
ــم خود را نبندد. ایراد کار  َر َو نََظَر فََأبإَْصر«. نََظَر یعنی نگاه کند، چش إْبَِصيُر َمنإْ َس��ِمَع فَتََفكَّ »ال
بسیاری از کسانی که در لغزشگاه های بی بصیرتی لغزیدند و سرنگون شدند، این است که نگاه 
ــتند. انسان باید نگاه کند؛ وقتی که نگاه  ــم خودشان را بر یک حقایق واضح بس نکردند و چش
کرد، آن گاه خواهد دید. ما خیلی اوقات اصاًل حاضر نیستیم یک چیزهایی را نگاه کنیم. انسان 
ــمن عنود را کار نداریم - حاال  ــتند نگاه کنند. آن دش می بیند منحرفینی را که اصاًل حاضر نیس
ا«نمل،14 بعضی ها  إُْفُسُهمإْ ُظلإْمًا َو ُعُلوًّ تَيإَْقنَتإْها أَن این را بعداً عرض خواهم کرد؛ »َو َجَحُدوا بِها َو اسإْ
هستند که انگیزه دارند و با عناد وارد مي شوند؛ خوب، دشمن است دیگر؛ بحث بر سر او نیست؛ 
ــتیم. ما اگر بخواهیم بصیرت پیدا کنیم، باید  ــت که توی عرصه هس ــر من و شماس بحث بر س
چشم را باز کنیم؛ باید ببینیم. یک چیزهایی هست که قابل دیدن است. اگر ما از آن ها سطحی 

عبور کنیم، آن ها را نبینیم، طبعًا اشتباه مي کنیم.
ــم وجود دارد، اما در عین حال  15 ــوب، یک نکته ای در اینجا وجود دارد؛ گاهی بصیرت ه خ

ــت، شرط  ــرط کافی برای موفقیت نیس ــتباه ادامه پیدا مي کند؛ که گفتیم بصیرت ش خطا و اش
ــئلة نبود عزم و اراده است. بعضی ها حقایقی  ــت. در اینجا عواملی وجود دارد؛ یکی مس الزم اس
را مي دانند، اما برای اقدام تصمیم نمي گیرند؛ برای اظهار تصمیم نمي گیرند؛ برای ایستادن در 
ــد. البته این تصمیم نگرفتن هم عللی دارد. گاهی  ــع حق و دفاع از حق تصمیم نمي گیرن موض
عافیت طلبی است، گاهی تنزه طلبی است، گاهی هوای نفس است، گاهی شهوات است، گاهی 
مالحظة منافع شخصی خود است، گاهی لجاجت است. یک حرفی را زده است، مي خواهد پای 
ــتد، به خاطر اینکه ننگش مي کند از حرف خودش برگردد؛ که فرمود: »لعن اهلل  این حرف بایس
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الّلجاج«؛ لعنت خدا بر لجاجت. افرادی هستند اطالع هم دارند، واقعیت را هم مي دانند؛ در عین 
ــمن. خیلی از این کسانی  حال کمک مي کنند به جهت گیری های مخالف، جهت گیری های دش
که پشیمان شدند و راه را برگشتند، یک روزی به شکل افراطی انقالبی بودند؛ اما یک روز شما 
ــت در نقطة مقابل آن روز ایستاده اند و در خدمت ضد انقالب قرار گرفته اند! این  می بینید درس
به خاطر همین عوامل است؛ هوا های نفسانی، شهوات نفسانی، غرق شدن در مطالبات مادی. 
عامل اصلی این ها هم غفلت از ذکر پروردگار، غفلت از وظیفه، غفلت از مرگ، غفلت از قیامت 

است؛ این ها موجب مي شود که بکلی صد و هشتاد درجه جهت گیری شان عوض شود.89/8/4
ــکالتي که براي افراد یا اجتماعات بشر پیش مي آید، بر اثر یکي از این دو است:  16 تمام مش

یا عدم بصیرت، یا عدم صبر. یا دچار غفلت مي شوند، واقعیت  ها را تشخیص نمي دهند، حقایق   
ــته مي شوند. لذاست که به خاطر  ــتادگي خس را نمي فهمند، یا با وجود فهمیدن واقعیات، از ایس
ــر ُپر از محنت هاي بزرگ ملت هاست؛ ُپر از غلبة زورگویان  یکي از این دو، یا هر دو، تاریخ بش
ــال گاهي صد  ها سال یک ملت مقهور  ــت. ده  ها س عالم بر ملت هاي ضعیف الّنفس و غافل اس
ــت، چرا؟ مگر این ها انسان نبوده اند؟ بله،  ــت یک جهان خوار و یک قدرت بزرگ بوده اس سیاس
انسان بوده اند؛ لیکن یا بصیرت نداشته اند، یا اگر بصیرت داشته اند، در راه آن آگاهي خود، فاقد 

صبر الزم بوده اند؛ یعني یا بیداري نداشته اند، یا پایداري نداشته اند. 
در طول سال هاي قبل از انقالب، هرچه شما عقب بروید، محنت، ذلّت، بدبختي، فشارهاي  17

ــور ما  ــلطه، و زورگو و تحقیر از طرف قدرت هاي بیگانه را در کش گوناگون از طبقات حاکم، س
ــال هاي متمادي انگلیسي ها، سال هاي متمادي روس ها، سال هاي  ــور، س مي بینید. در این کش
متمادي هر دو، و در نهایت سال هاي متمادي امریکایي ها، هرچه تصمیم گرفتند، نسبت به این 
ملت انجام دادند. ملت ما همین ملت بود و همین استعداد  ها را داشت اما به خاطر حکومت هاي 
ناباب و به خاطر تربیت هاي غلط، بصیرت و صبرش کم بود. وقتي در برهه اي از زمان، آگاهان 
ــدند، در مردم بصیرت  ــي مثل امام بزرگوار پیدا ش جامعه، بزرگان جامعه، دانایان جامعه و کس
بإْر«عصر،3 را در جامعه  ا بِالصَّ ا بِالإَْح��قِّ َو تَواَصوإْ ــد، مردم را به صبر وادار کردند، »َو تَواَصوإْ دمیدن
ــر تا پا ذلّت و محنت را  ــت آن تاریِخ س ــان به  وجود آمد و توانس رایج کردند، این دریاي خروش
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ــما امروز وقتي در افق سیاسي  ــور از میان بردارد. ش ــلط بیگانگان را بر این کش قطع کند و تس
ــد که هیچ سلطة خارجي بر آن نیست، آن  ــته باش جهان نگاه مي کنید، اگر یک ملت وجود داش
ملت، ملت ایران است. اگر تعدادي ملت  ها و کشور  ها با این خصوصیت وجود داشته باشند، باز 
در رأس آن کشور ها، ایران و ملت ایران است، چرا؟ چون به وسیلة این مردم، به وسیلة جوانان 
ــیلة رهبران و هدایتگران این ملت، بصیرت و  ــیلة مسئوالن این ملت، به وس این ملت، به وس

صبر از امیرالمؤمنین)ع( آموخته شد. این دو خصوصیت این قدر مهم است! 
ــي زورگو و مداخله گر، یا در رأس  18 ــاني که در رأس قدرت هاي سیاس امروز هم در دنیا کس

ــبکه  هاي عظیم  ــرطان گونة تبلیغاتي و ش ــتگاه هاي س ــاي اقتصادي، یا در رأس دس کمپاني ه
ــودجوي تبلیغات قرار گرفته اند، از طریق یکي از این دو خصوصیت بر ملت  ها حکم مي رانند  س
ــعي مي کنند ملت  ها را در غفلت نگه دارند و بصیرت را از آن ها بگیرند.  و زورگویي مي کنند. س
ــلب کنند، در یک مورد که یک مسئلة خاص  اگر هم نتوانند به طور کلي از آن ها بصیرت را س
ــان ها را در آن جامعه سلب  ــت، سعي مي کنند بیداري ملت ها و بصیرت انس ــان مهم اس برایش
ــان، در یک راه  ــا را دچار بي صبري کنند. گاهي یک ملت و یک مجموعة انس ــد یا آن ه نماین
ــوند. این بي صبري هم یک امر تلقیني است؛ مي شود به ملت ها  ــت دچار بي صبري مي ش درس
ــود، براي  ــبکه  هاي تبلیغاتي، میلیارد ها دالر خرج مي ش ــما بدانید که در ش تلقین کرد. امروز ش
تلقین همین چیز ها در ملت ها، که آن ها را یا از تشخیص درست، یا از صبر صحیح و کامل دور 
بیندازند و دور کنند. علت این که استکبار و در رأس قدرت هاي استکباري، رژیم ایاالت متحدة 
امریکا با انقالب اسالمي و با جمهوري اسالمي مخالف است، این است که جمهوري اسالمي 
و انقالب اسالمي، یک بیداري جهاني را طراحي و زمینه سازي کرد. شاید شما شنیده باشید که 
تحلیلگران بخش هاي سیاسي امروِز کشور امریکا، در سمینار هاي تخصصي و در جلسات ویژه، 
ــکل براي ما، انقالب اسالمي است. چرا  این کلمه را بر زبان آورده اند که امروز بزرگ ترین مش
بزرگ ترین مشکل است؟ حداکثر این است که ملتي راه خودش را از راه این دولت زورگو جدا 
ــت؟ مشکل بودن به خاطر این است که استکبار  ــت، اما مشکل بودنش به خاطر چیس کرده اس
ــود آمد که بیداري را در جهان  ــتفاده مي کند. وقتي نقطه اي در دنیا به وج ــت ملت ها اس از غفل
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ــدند، به راهي رهنمایي شدند، یک تجربة عملي به دست آوردند،  پراکنده کرد، ملت ها بیدار ش
ــود دشمِن آن سیاست هایي که مي خواهند ملت ها در خواب و در غفلت بمانند.  آن مرکز مي ش
بله؛ حقیقت همین است. ملت ایران و انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي موجب شدند 

که ملت هاي دیگر بیدار شوند.77/8/12



n16 بصیرت و استقامت

نکاتی از تاریخ اسالم
در زمان پیامبر)ص( صفوف مشخص وجود داشت، صف ایمان و کفر. منافقین مي ماندند؛ که  19

دائمًا آیات قرآن، افراد را از منافقین که در داخل جامعه بودند بر حذر مي داشت؛ انگشت اشاره 
را به سوي آن ها دراز مي کرد؛ مؤمنین را در مقابل آن ها تقویت مي کرد؛ روحیة آن ها را تضعیف 
ــخص در  ــکار بود. صفوف مش ــالمي در زمان پیامبر)ص(، همه چیز آش مي کرد؛ یعني در نظام اس
ــدار کفر و طاغوت و جاهلیت بود؛ یک نفر هم طرفدار ایمان و  ــل هم بودند، یک نفر طرف مقاب
اسالم و توحید و معنویت. البته آن جا هم همه گونه مردمي بودند، آن زمان هم همه گونه آدمي 

بود، لیکن صفوف مشخص بود.77/10/18
ــرکان و  20 ــني بود. آن طرف، کفار و مش ــر)ص( صفوف، صفوف صریح و روش در دوران پیامب

ــتند؛ او من را در  ــد که یکي یکي مهاجرین از این ها خاطره داش ــاني بودن اهل مکه بودند؛ کس
ــبهه اي نبود. یهود  فالن تاریخ زد، او من را زنداني کرد، او اموال من را غارت کرد؛ بنابراین ش
ــنا بودند.  ــر و انصار با توطئه  هاي آن ها آش ــه همة اهل مدینه از مهاج ــد؛ توطئه گراني ک بودن
ــر بریدند؛ خم به ابروي  ــتور داد عّدة کثیري آدم را س جنگ بني قریظه اتفاق افتاد، پیامبر)ص( دس
ــني بود؛ غباري در صحنه نبود.  ــي نیامد و هیچ کس نگفت چرا؛ چون صحنه، صحنة روش کس
ــت، اما در دوران امیرالمؤمنین)ع(،  ــت؛ حفظ ایمان هم آسان اس ــان اس این طور جایي، جنگ آس
ــت؟ خیال مي کنید آسان  ــوخي اس ــاني در مقابل علي)ع( قرار گرفتند؟ خیال مي کنید ش چه کس
بود که عبداهلل بن مسعود، صحابي به این بزرگي -بنا به نقل عده اي- جزو پابند هاي به والیت 
امیرالمؤمنین)ع( نماند و جزو منحرفان به حساب آمد؟ همین ربیع بن خثیم و آن هایي که در جنگ 
ــویم،  صفین آمدند گفتند ما از این قتال ناراحتیم، اجازه بده به مرزها برویم و در جنگ وارد نش

در روایت دارد که »نََفٌر ِمن اصحاِب عبداهلل بن مسعود...«! این جاست که قضیه سخت است. 
ــن)ع(؛ و شما مي بینید که چه اتفاقي  21 ــود دوران امام حس وقتي غبار غلیظ تر مي گردد، مي ش

ــر، آن افشاگر  ــاني مثل عّماریاس افتاد. باز در دوران امیرالمؤمنین)ع( قدري غبار رقیق تر بود؛ کس
ــر و بزرگاني از  ــد. هرجا حادثه اي اتفاق مي افتاد، عّماریاس ــتگاه امیرالمؤمنین)ع( بودن بزرگ دس
ــد و الاقل براي عده اي  ــرف مي زدند، توجیه مي کردن ــة پیامبر)ص( بودند که مي رفتند ح صحاب
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ــن)ع(، همان هم نبود. در دوران شبهه و در دوران  ــد، اما در دوران امام حس غبارها زدوده مي ش
جنگ با کافر غیرصریح، جنگ با کساني که مي توانند شعارها را بر هدف هاي خودشان منطبق 

کنند، بسیار، بسیار دشوار است؛ باید هوشیار بود.70/6/27
ــخص نبود؛ به خاطر این که  22 ــکال کار این بود که صفوف، مش ــان امیرالمؤمنین)ع( اش در زم

ــل جناب زبیر، یا جناب  ــخصیتي مث ــي در مقابله با ش ناکثین چهره  هاي موجهي بودند. هرکس
ــخصیت ها و  ــه در زمان پیامبر)ص( جزو ش ــي بود ک ــد. این زبیر کس ــه، دچار تردید مي ش طلح
ــر عمة پیامبر)ص( و نزدیک به آن حضرت بود. حتي بعد از دوران پیامبر)ص( هم  ــته  ها و پس برجس
ــاني بود که براي دفاع از امیرالمؤمنین)ع(، به سقیفه اعتراض کرد. بله؛ »حکم مستوري  جزو کس
ــت!« خدا عاقبت همه مان را به خیر کند. گاهي اوقات دنیاطلبي،  ــتي همه بر عاقبت اس و مس
ــان اثرهایي مي گذارد، آن چنان تغییرهایي در برخي از  ــاع گوناگون و جلوه  هاي دنیا، آن چن اوض
شخصیت ها به وجود مي آورد که انسان نسبت به خواص هم گاهي اوقات دچار اشکال مي شود؛ 

چه برسد براي مردم عامي. بنابراین، آن روز واقعًا سخت بود. 
ــتادند و جنگیدند، خیلي بصیرت به خرج  23  آن هایي که دور و بر امیرالمؤمنین)ع( بودند و ایس

ــکالت امیرالمؤمنین)ع( چگونه بود. یا  ــت که با وجود چنین درگیري هایي، مش دادند. معلوم اس
ــالم، با امیرالمؤمنین)ع( مي جنگیدند و حرف هاي غلط  آن کج رفتار هایي که با تکیه بر ادعاي اس
مي زدند. در صدر اسالم، افکار غلط خیلي مطرح مي شد، اما آیة قرآن نازل مي شد و صریحًا آن 
ــکار را رد مي کرد؛ چه در دوران مکه و چه در دوران مدینه. ..قرآن با این گونه افکار صریحًا  اف
ــتفاده مي کردند؛  ــان امیرالمؤمنین)ع(، همان مخالفان هم از قرآن اس ــارزه مي کرد، اما در زم مب
همان ها هم از آیات قرآن بهره مي بردند. لذا کار امیرالمؤمنین)ع( به مراتب از این جهت دشوارتر 

بود. امیرالمؤمنین)ع( دوران حکومت کوتاه خود را با این سختي ها گذراند.77/10/18
ــطین، ناکثین و مارقین؛ آن کساني که ظلم  24 ــد: قاس ــه گروه روبه رو ش امیرالمؤمنین)ع( با س

کردند، آن کساني که بیعت را شکستند، آن کساني که از دین خارج شدند. یک دسته، آن دستة 
ــالم نسبتًا  ــابقة اس ــام بودند؛ یعني اصحاب معاویه و عمروعاص، که بعضي از این ها س اهل ش
ــالم بودند؛ یعني دو، سه سال از زمان پیامبر)ص( را  ــتند، و بعضي هم جدیداالس طوالني هم داش
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ــلماني گذرانده بودند و چیزي را از آن زمان درک نکرده بودند؛ عمدة دوران اسالمشان،  به مس
ــام، جزو اصحاب  متعلق به بعد از زمان پیامبر)ص( بود. بعضي ها هم بودند که در همان جناح ش
پیامبر)ص( محسوب مي شدند. این ها قدرتي بودند که از لحاظ سیاسي قوي، از لحاظ مالي قوي، 
ــتند.  ــاي حکومتي قوي، با امکانات فراوان، در مقابل امیرالمؤمنین)ع( قرار داش ــاظ مانور ه از لح

امیرالمؤمنین)ع( هیچ مالحظه اي در برابر آن ها نکرد. 
ــا او مبارزه کند؛ چون  25 ــق بداند و ب ــام را فقط فاس ــه این نبود که آن حضرت، حاکم ش البت

ــن)ع(، همه که عادل نبودند. وقتي که علي بن ابي طالب)ع( به حکومت  ــان حکام امیرالمؤمنی در می
ــرط فرمانداري  ــد، همه هم بودند؛ این ها که عادل نبودند. عدالت، ش ــید، این ها حاکم بودن رس
ــتند.  ــان وجود داش ــتان داري امیرالمؤمنین)ع( نبود؛ آدم هاي ضعیف االیماني هم در میانش و اس
زیادبن ابیه، ظاهراً از قبل از زمان امیرالمؤمنین)ع(، در همین فارس و کرمان و این مناطق حاکم 
بود؛ زمان امیرالمؤمنین)ع( هم حاکم بود؛ امام حسن)ع( هم که به خالفت رسیدند، باز حاکم بود؛ 
ــئلة ظلم بود؛ مسئلة تغییر روش خط  ــئله، مس ــد. بنابراین، مس البته بعد هم به معاویه ملحق ش
ــالمي و تغییر جهت دادن به زندگي مسلمین بود. این بود که امیرالمؤمنین)ع( ایستادگي کرد  اس

و تحت تأثیر هیچ مالحظه اي قرار نگرفت. 
از آن مشکل تر، اصحاب جمل بودند که عایشة ام المؤمنین، با آن احترامي که بین مسلمین  26

ــلمانان، از صحابي هاي بزرگ  ــر نیز، دو نفر از اقدمین مس ــت. طلحه و زبی دارد، جزو این هاس
ــاوند -زبیر، پسر عمة امیرالمؤمنین)ع( و  ــتان خود امیرالمؤمنین)ع( و بعضًا خویش پیامبر)ص(، از دوس
ــع بودند، و علي)ع( یک طرف دیگر. او تکلیفش را  ــر)ص( بود- این ها همه یک طرف مجتم پیامب

تشخیص داد و قاطع حرکت کرد. 
ــلمان، با همة  27 ــکل، وجود یک جناح علي الظاهر مس در زمان امیرالمؤمنین)ع(، بزرگ ترین مش

ــئلة دین بود؛ یعني همان کساني که مقابل  ــعار هاي اسالمي، اما منحرف در اساسي ترین مس ش
ــي ترین مسئلة دین، مسئلة والیت است؛ چون والیت، نشانه و  امیرالمؤمنین)ع( قرار گرفتند. اساس
سایة توحید است. والیت، یعني حکومت؛ چیزي است که در جامعة اسالمي متعلق به خداست و 
از خداي متعال به پیامبر)ص( و از او به ولّي مؤمنین مي رسد. آن ها در این نکته شک داشتند، دچار 
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انحراف بودند و حقیقت را نمي فهمیدند؛ هرچند ممکن بود سجده  هاي طوالني هم بکنند! همان 
کساني که در جنگ صفین از امیرالمؤمنین)ع( رو برگرداندند و رفتند به عنوان مرزباني در خراسان 
ــاکن شدند، سجده  هاي طوالنِي یک شب یا ساعت هاي متمادي مي کردند، اما  و مناطق دیگر س
فایده اش چه بود که انسان امیرالمؤمنین)ع( را نشناسد، خط صحیح را که خط توحید و خط والیت 
است نفهمد و برود مشغول سجده بشود! این سجده چه ارزشي دارد؟ بعضي از روایات باب والیت 
ــان مي دهد که این طور افرادي اگر همة عمرشان را عبادت بکنند، اما ولّي خدا را نشناسند، تا  نش
ــت اشارة او معلوم نمایند، این چه فایده اي دارد؟ »َو  ــیر را با انگش به داللت او حرکت بکنند و مس
َمالِِه بَِداَللَتِِه1«بحاراالنوار،ج65،ص333 این، چه طور  ِرفإْ َواَليََة َولِ��يِّ اهللِ فَيَُوالِيَُه َو يَُكوَن َجِميُع أَعإْ لَمإْ يَعإْ

عبادتي است؟! امیرالمؤمنین)ع( با این ها درگیر بود.70/1/26
ــن دو راه، از یکي از این دو رنگ خالي  28 ــي که مي گیرید در زندگي از یکي از ای ــر موضع ه

ــویي که مي روید یا به سوي این راه است یا به سوي آن راه؛ راه میانه ندارد؛  ــت. به هر س نیس
راه سوم ندارد. این دو راه چه هستند؟ »حق و باطل« راه حق و راه باطل »َحقٌّ َو بَاِطٌل َو لُِكلٍّ 
ــي و طرفداراني دارد. خیال نکنید راه میانه اي  ٌل«نهج البالغه،خطب��ه16 هر یک از این دو راه رهروان أَهإْ
هم در این جا هست! ابداً. خیال نکنید میان منطقه و صف و اردوگاه علي بن ابي طالب با منطقه 
و صف و اردوگاه طلحه و زبیر یا معاويةبن ابي سفیان یک منطقة بي طرف نظامي یا غیر نظامي 
ــت. اگر در محدودة صف علي نبودي، از صف علي خارجي. والیت مهم ترین  ــت! ابداً نیس هس
ــتگي به صف اسالم به طور بارز و نمایان و جدایي از صف  ــالمي است. والیت، پیوس اصل اس
ــل؛ باز به طور بارز و نمایان. میان این دو صف منطقه اي وجود ندارد که حالت غیر تعرض  باط
داشته باشد که بگویي من نه این جایم، نه آن جا »ال لِي َو ال َعَلّي« نه بر من، نه با من؛ نه ثواب 

مي خواهم، نه گناه مي کنم؛ یک کناري بنشیني؛ چنین چیزي متصور نیست.53/9/22
ــت »أَيَُّها النَّاُس إِنَّ أََحقَّ النَّاِس  29 ــن جمله اي که امیرالمؤمنین)ع( فرمودند چیز عجیبي اس ای

تِب «نهج البالغه،خطبه173 اگر  تُعإْ َب َشاِغٌب اسإْ ِر اهللِ فِيِه فَِإنإْ َش��غَ َلُمُهمإْ  بَِأمإْ ِر أَقإَْواُهمإْ َعَليإِْه َو أَعإْ َمإْ بَِهَذا الإْ
ــوبگري بکند،  ــیر صحیحي که من در پیش گرفته ام، فتنه گري و آش ــي در مقابل این مس کس

1- و از والیت ولّي خدا آگاه نباشد تا از او پیروي کند و همه اعمالش به راهنمایي او باشد.
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نصیحتش مي کنیم که برگردد، اما اگر ابا کرد، رویش شمشیر مي کشیم؛ »فَإن ابي قوتل«. اگر 
کسي از این طریق تخطي بکند، با شمشیر علوي مواجه مي شود.70/1/26

زندگي امیرالمؤمنین)ع(

حوادث زندگي دو امام معصوم امیرالمؤمنین)ع( و امام حسن)ع( در ماجرا هاي مهم سیاسي و  30
ــق براي ما تداعي مي کند، یکي صبر و یکي یقین. یعني  نظامي دو صفت را به عنوان سرمش
ُدوَن  ًة يَهإْ ــت. »َو َجَعلإْنا ِمنإُْهمإْ أَئِمَّ ــاره شده اس ــریفه به آن اش همین دو عنواني که در این آیة ش
ــم امامان به حق و هادیان امت  ا َصبَُروا َو كانُوا بِآياتِنا يُوقِنُون «س��جده،24 ویژگي مه ِرن��ا لَمَّ بَِأمإْ
ــت. اگر ما زندگي سیاسي  ــتقامت در این راه اس ــپس صبر و اس در راه خدا آگاهي و یقین و س
امیرالمؤمنین)ع( را جمع بندي کنیم به همین یقین آگاهانه و صبر مي رسیم. زندگي امام حسن)ع( 
را هم که جمع بندي کنیم باز به همین یقین آگاهانه و صبر مي رسیم. حاال به اجمال و تیتروار 
ــر افتخار اشاره اي مي کنم، تا ما که امروز به یاد آن ها زندگي  به این دو زندگي مبارک و سراس
پر از حادثه و پر از دشواري خودمان را مي گذرانیم سرمشق خودمان را از امام معصوم بگیریم؛ 

یقین آگاهانه و صبر و مقاومت.64/3/17
ــه با  31 ــخصیت امیرالمؤمنین)ع( قابل مقایس ــت. ش ــت امیرالمؤمنین)ع( قابل تقلید نیس عصم

ــا در تاریخ خودمان هم  ــان هاي بزرگي که ما در محیط و ی ــت. هرکدام از انس ــس نیس هیچ ک
مشاهده کرده ایم، اگر بخواهند با امیرالمؤمنین)ع( مقایسه شوند، مثل مقایسة ذره با آفتاب است؛ 
ــه نیستند، اما این دو خصوصیت در امیرالمؤمنین)ع( قابل تقلید و قابل پیروي است.  قابل مقایس
ــت  ــي نمي تواند بگوید که اگر امیرالمؤمنین)ع( صبر و بصیرت یعني بیداري و پایداري داش کس
به خاطر این بود که امیرالمؤمنین)ع( بود. همه در این خصوصیت باید سعي کنند که خودشان را 

به امیرالمؤمنین)ع( نزدیک کنند؛ هر چه همت و استعدادشان باشد.77/8/12
ــالة پیغمبر)ص( نگاه کنید. این همه حادثه  32 ــه س زندگي امیرالمؤمنین)ع( را در دوران بیست وس

ــنگین و دشوار، آن همه خطر  چه در مکه و چه در مدینه، آن همه مصیبت، آن همه تکلیف س
ــوار و پرفراز و نشیب را،  ــال، این راه دش ــه س و مهلکه، ببینید امیرالمؤمنین)ع( در این بیست وس
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ــزار مقاومت. فقط یک جمله از خود  ــنگالخ را با چه ابزاري طي کرد؛ ابزار یقین، اب ــن راه س ای
امیرالمؤمنین)ع( نقل مي کنم، که خود او از هر راوي و شاهدي صادق تر است. مي فرماید »َو لََقدإْ 
َماَمنَا« در کنار پیغمبر)ص( در میدان هاي  َوانَنَا َو أَعإْ إْنَاَءنَا َو إِخإْ تُُل آبَاَءنَا َو أَب ُكنَّا َمَع َرُسوِل اهللِ)ص( نَقإْ
کارزار با پدران و برادران و فرزندان و عمو هاي خود رو به رو مي شدیم، بدون هیچ گونه تردیدي 
لِيمًا َو ُمِضيًّا َعَلي اللََّقِم َو َصبإْراً َعَلي  با آن ها پیکار مي کردیم. »َما يَِزيُدنَا َذلَِك إاِلَّ إِيَمانًا َو تَسإْ
ــان با خویشاوند خود در راه خدا سینه به سینه بشود،  ــوار که انس َلَِم« این صحنة دش َمَضِض الإْ
این صحنة صبرطلب و مقاومت طلب نه فقط دل ما را نمي لرزانید، نه فقط ما را در ادامة این راه 
مردد نمي کرد، بلکه ایمان ما را و تصدیق ما را و تسلیم ما در مقابل خدا را افزایش مي داد. »َو 
إُْفَسُهَما أَيُُّهَما  َليإِْن يَتََخالََساِن أَن إَْفحإْ نَا يَتََصاَواَلِن تََصاُوَل ال َخُر ِمنإْ َعُدوِّ ُجُل ِمنَّا َو الإْ لََقدإْ َكاَن الرَّ
نَا ِمنَّا«نهج البالغه،خطبه56 در میدان هاي  ًة لَِعُدوِّ نَا َو َمرَّ ًة لَنَا ِمنإْ َعُدوِّ إَْمنُوِن فََمرَّ َس ال ِقي َصاِحبَُه َكأإْ يَسإْ
جنگ وقتي با حریفان خود، با دشمنان خود رو به رو مي شدیم، هیچ فکري جز این نداشتیم که 
وظیفة خودمان را انجام بدهیم و دشمن خدا را به وادي نیستي و هالکت بکشانیم. این خالصة 
ــه ساله است. فرزندان علي، همسر علي، در همة  زندگي امیرالمؤمنین)ع( در آن دوران بیست وس
ــه او را در لباس جنگ نبینند، او را در  ــت ک دوران زندگي پدر و مرد خانواده هیچ ماهي نگذش
معرض خطر مشاهده نکنند، اما امیرالمؤمنین)ع( بر این همه صبر کرد، مقاومت کرد، راه خودش 
را پیمود تا این که درخت اسالم سرسبز شد و ساقة این درخت محکم شد و مصونیت پیدا کرد.

بعد از دوران پیغمبر)ص( در آن دورة بیست وپنج ساله اي که بر امیرالمؤمنین)ع( گذشت باز هم  33
امیرالمؤمنین)ع( مظهر همان یقین آگاهانه و صبر و مقاومت است. در هر موقعیتي، هر چیزي را 
که وظیفة خود تشخیص داد و به آن یقین کرد، هیچ عاملي نتوانست او را از آن راه برگرداند. 
ــاله بعضي ها آمدند نزِد امیرالمؤمنین)ع(، او را تشویق مي کردند که  ــت وپنج س در آغاز دوران بیس
َواَج  ــخیص داده بود، »أَيَُّها النَّاُس ُشقُّوا أَمإْ قیام کند. امیرالمؤمنین)ع( وظیفة خودش را خوب تش
إُْمَفاَخَرِة« کنار بگذارید این  إُْمنَافََرِة َو َضُعوا تِيَجاَن ال ُجوا َعنإْ َطِريِق ال إِْفتَِن بُِسُفِن النََّجاِة َو َعرِّ ال
تَنِي  َمٌة يََغصُّ بَِها آِكُلَها َو ُمجإْ خودپرستي ها را، جدا بشوید از این قدرت طلبي  ها. »َماٌء آِجٌن َو لُقإْ
ِضِه«نهج البالغه،خطبه5 کنار بروید، این دامي نیست که علي  اِرِع بَِغيإِْر أَرإْ الثََّمَرِة لَِغيإِْر َوقإِْت إِينَاِعَها َكالزَّ
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ــالم چه باید بکند. مي فهمد انقالب و اسالم از او  در آن بیفتد، علي مي داند با اوضاع جهان اس
چه مي خواهد، و آن را با کمال قدرت و استقامت انجام مي دهد. دست رد به سینة آن ها زد. اول 
ُت بِيَِدي يَِدي َحتَّي  بیعت هم نکرد، اما بعد از آني که دید اسالم از او این را مي خواهد. »فََأمإَْسكإْ
ٍد«نهج البالغه،نامه62 دید  ِق َديإِْن ُمَحمَّ ُعوَن إِلَي َمحإْ ِم يَدإْ ��الَ ِسإْ َرأَيإُْت َراِجَعَة النَّاِس قَدإْ َرَجَعتإْ َعِن الإْ
ــتفاده کنند، علي را در مقابل خلفا َعلَم کنند تا اسالم َعلَمش  فرصت طلب ها مي خواهند سوءاس
ــال در کنار خلفا ایستاد، مبارزة با کفر کرد، مبارزة با مرتدین  ــت وپنج س بخوابد. این بود که بیس
ــن دوران را که براي او دوران  ــلمان آگاه و مقاوم ای ــارزة با جهل کرد، مانند یک مس ــرد، مب ک
دشواري هم بود گذرانید. آن جایي که مردم به سراغ او آمدند و احساس کرد که تکلیف او است 
ــول کرد، زمامداري را به عهده  ــد. بیعت مردم را قب ــه حاال دیگر پا به میدان بگذارد، وارد ش ک
ــیر زده و سینه سپر  ــالمي شمش گرفت، حاال علي بن ابي طالب)ع( که یک عمر براي حکومت اس
ــت، احساس وظیفة جدیدي مي کند. باز  ــت، خود در رأس این حکومت قرار گرفته اس کرده اس

هم آدم هاي مختلف آمدند؛ امروز فالني را عزل نکن. امروز در مقابل فالني ها نه نگو.64/3/17
یک عّده از سابقه دار ها و محترمین و اصحاب و یاران نزدیک پیغمبر)ص( و کساني که سابقة  34

اسالم داشتند و خدمات بزرگي در صدر اسالم کرده بودند، نمي خواستند با امیرالمؤمنین)ع( بیعت 
کنند و به او رأي بدهند. چه قدر این کار سخت است! علي با این عّده چه کار کند؟ با مردم چه 
ــعدبن ابي وقاص  کار کند؟ امیرالمؤمنین)ع( راجع به این ها گفت بروند؛ نمي خواهم بیعت کنند. س
ــد. بگویید بروند.  ــد. عبداهلل بن عمر مي گوید بیعت نمي کنم؛ نکن ــد بیعت نمي کنم؛ نکن مي گوی
حضرت از همة این ها صرف نظر کرد، اما با مردم چه کار کند؟ مردم نخواهند پرسید این عده، 
همان هایي نبودند که خدمت پیغمبر)ص( بودند؟! همان هایي نبودند که در رکاب پیغمبر)ص( بودند؟! 
ــت پر مي کرد. در این مقطع، عّماریاسر  چرا بیعت نمي کنند؟! این خأل را باالخره یکي مي بایس
ــن عّمار را زنده کنند.  ــان جا افتاده، ای ــت! من توصیه مي کنم این انس داراي نقش عجیبي اس
ــد و مطلب را بیان مي کرد. مثل یک  ــته اي مي بینم. عّمار مي آم واقعًاً این نقش را نقش برجس
روانشناس و خطیب، خوب صحبت مي کرد. ..اهل بصر یعني همین؛ یعني کسي که برخوردار از 
قدرت تحلیل، بینش و روشن بیني در زمینه  هاي سیاسي است. عّمار این قدرت تحلیل و بینش 
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سیاسي را پیدا کرده بود. البته مالک اشتر هم به گونه اي دیگر ایفاي نقش مي کرد. او هم صرفًا 
متکي به شمشیر نبود، مالک اشتر غیر از این که اهل شمشیر بود، اهل زبان هم بود و حرف را 
با شمشیر توأم مي کرد. در همان قضیة بیعت که عده اي بیعت نکردند، به امیرالمؤمنین)ع( گفت 
ــر خلیفة دوم- را بکشم. این حرف  یا امیرالمؤمنین! بگذار من همین یکي -عبداهلل بن عمر، پس
ــان را بکنند. خود این، یک  ــاب کارش را مقابل خود عبداهلل بن عمر به زبان آورد تا دیگران حس
منطق است. مي خواست به امیرالمؤمنین)ع( بگوید این ها شمشیر و تازیانة تو را ندیده اند و حاضر 
ــم، تا دیگران وقتي دیدند پسر خلیفه کشته  ــلیم شوند. بگذار من این یکي را بکش ــتند تس نیس
شد، حساب کار خودشان را بکنند. حضرت خندید و فرمود این فرد، همیشه این طور بداخالق 
بوده، حاال که دیگر پیر هم شده است! لذا به مالک اشتر اجازة چنان کاري را نداد. منظورم این 
ــت که در این سخن مالک اشتر، گرچه یک نوع بینش و تحلیل سیاسي و یا اظهار عقیده و  اس
ــي وجود ندارد، اما در عهد امیرالمؤمنین)ع( چنین کساني و ده ها تن که حتي  موضع گیري سیاس
ــتند، اما در زمان امام حسن)ع(  ــي نیز برخوردار بودند، حضور داش از قدرت تحلیل و بینش سیاس

این ها نبودند. این ها شهید شده بودند و کسي نبود. فقط چند نفر معدود بودند.71/1/25
ــان قدرت  35 ــت یک خصوصیتي دارد. در دوران حکومت و در هنگامي که انس دوران حکوم

ــازش  ــت مي آورد معمواًل نظام ها دچار مجامله کاري و محافظه کاري و س و حکومت را به دس
مي شوند. این جاست که نقش سازش ناپذیري امیرالمؤمنین)ع( معلوم مي شود و پاگذاردن بر روي 
ــي هاي دروغین یا آن چه به نظر امیرالمؤمنین)ع(، آن مصلحت اندیشي نادرست و  مصلحت اندیش
ــکار مي شود؛ این، آن درسي است که ما باید امروز یاد  ــالمي مي آید آش غیرمنطبق با اصول اس
ــروع شد. بسیاري از کساني که  ــر کار آمد توقعات ش بگیریم. ..از اولي که امیرالمؤمنین)ع( بر س
ــد از امیرالمؤمنین)ع(  ــالم بودند، به خاطر توقعاتي که برآورده نمي ش جزو چهره  هاي معروف اس
ــر از بزرگان زمان پیغمبر)ص( بودند  ــعدبن ابي وقاص و بعضي دیگ فاصله گرفتند. طلحه، زبیر، س
ــان  ــد، از صحابه هم بودند، محترم هم بودند، اما انس ــا چهره  هاي معروفي هم بودن ــه این ه ک
موجود ضعیفي است. هواي نفس انسان، خواسته هاي انسان، در تعیین کننده ترین حاالت انسان 
ــود فاصله  ــتي انجام بش گاهي اوقات میان دل با بصیرت و عملي که بر طبق این بصیرت بایس
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ــود، لذا بود که  ــت و به جا گرفته بش ــوند و نمي گذارند که تصمیم درس مي اندازند و حائل مي ش
ــدند. من گمان نمي کنم امروز در دنیاي اسالم  یک عده اي از اطراف امیرالمؤمنین)ع( پراکنده ش
ــته باشد که صحابة پیغمبري را که از امیرالمؤمنین)ع( فاصله گرفتند به  حتي یک نفر وجود داش
خاطر این فاصله گرفتن مالمت نکند. البته آن کساني که این فاصله گرفتن را عیب نمي دانند 
ــت که این را کار  ــي نیس ــتباه کردند، اما یقینًا کس مي گویند آن ها توبه کردند یا مي گویند اش
خوبي بداند. این کار غیر خوب را خیلي  ها کردند، چرا؟ براي خاطر این که امیرالمؤمنین)ع( تسلیم 

توقعات نمي شد.63/4/1
ــال و نه ماه یا ده  36 ــت که چه مي کند. در دوران چهار س اما امیرالمؤمنین)ع( آگاهانه مي دانس

ــن آگاهانه، با همان صبر و مقاومت حرکت کرد. در  ــة حکومت کوتاه خود باز با همان یقی ماه
جنگ صفین مي فرمود این پرچم را کسي بلند نمي کند مگر آن که داراي بصیرت باشد و داراي 
صبر و مقاومت باشد. یعني یقین و صبر؛ با همین دو ابزار، با همین دو بال در این دوران هم در 
ــمان وظیفه و در اوج این آسمان پرواز کرد. هیچ کدام از امواجي که بر علي)ع( فشار مي آورد  آس
نتوانست او را از راه خود که آن را تشخیص داده بود جدا بکند. یک طرف قدرت طلب ها به او 
ــلمانان افراطي نادان و متحجر به او فشار مي آوردند. به قول  ــار مي آوردند، یک طرف مس فش
ــدام از این ها باز امیرالمؤمنین)ع(  ــت و موج چپ؛ در مقابل هیچ ک ــگ رایج امروز موج راس فرهن
ــلمان هاي نو به دوران رسیده، مي خواستند به  ــد. آن روزي که خوارج، این تازه مس ــلیم نش تس
َم إاِلَّ  امیرالمؤمنیني که عمر پربرکت خودش را در راه حکومت اهلل گذرانده بود، درس »اَل ُحكإْ
ــد. مبارزه کرد، مقاومت کرد، آن راهي را که به  ــلیم نش ــعار هم تس هلل« بدهند، در مقابل این ش
خیر مسلمانان و موجب بقاي اسالمي بود؛ قدرتمندانه، قاطعانه، شجاعانه، بدون تأثیرپذیري از 
جوسازي ها حرکت کرد، تا به بزرگ ترین پاداش الهي یعني شهادت رسید و این بار سنگین را 

سربلند بر زمین گذاشت.64/3/17
جنگ صفین

جنگ صفین سخت ترین جنگ امیرالمؤمنین)ع( بود، درعین حال یک جنگ تحمیلي بود. بر  37
امیرالمؤمنین)ع( تا آخِر این جنگ را تحمیل کردند. بعد از آني که حضرت به معاویه نوشتند که 
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تو باید حاکم نباشي، معاویه باید قبول مي کرد. هیچ دلیل عقلي، نقلي، منطقي، شرعي، عرفي 
ــلمین و امیرالمؤمنین)ع( به او مي گوید  ــتان دار که خلیفة مس ــت براي این که یک اس وجود نداش
ــکر کشیدن.  ــي، عصیان کند بگوید نه من کنار نمي روم و بنا کند جنگیدن و لش تو برکنار باش
ــکر نیرومندي بلند کرد، راه انداخت آورد به  ــا معاویه این کار را کرد. امیرالمؤمنین)ع( یک لش ام
طرف شام، معاویه هم حرکت کرد در محلي به نام صفین به هم رسیدند. آن جا امیرالمؤمنین)ع( 
ــان  ــت که نصیحت کند، فرمود که من نصیحتش ــت با این ها نجنگد. تصمیم داش تصمیم داش
مي کنم اگر قبول کردند، اگر حرف در گوششان و دلشان فرو رفت شمشیر روي آن ها نمي کشم 
ــیطنت کرد.  و با آن ها نمي جنگم. همین کار را هم امیرالمؤمنین)ع( کرد، اما آن طرف مقابل ش
ــتند  آن قدر جنگ را امیرالمؤمنین)ع( در صفین تأخیر انداخت که اصحاب امیرالمؤمنین)ع( برگش
ــکر معاویه که با او نمي جنگي؟ فرمود من  ــي از لش گفتند که یا امیرالمؤمنین)ع( مگر تو مي ترس
ــینة مردان را به خاک مالیده ام، مني که سال هاي سال است  ــم؟ مني که در جواني س مي ترس
مًا إاِلَّ  َب يَوإْ ُت الإَْحرإْ هیچ تهدیدي مرا از میدان بیرون نکرده است، من مي ترسم؟ »فََواهللِ َما َدفَعإْ
تَِدَي بِي« من هر روزي که جنگ را عقب مي اندازم به امید  َمُع أَنإْ تَلإَْحَق بِي َطائَِفٌة فَتَهإْ َو أَنَا أَطإْ
این است که شاید یک عده اي دیگر از این ها بصیرت پیدا کنند، به هوش بیایند، به من ملحق 
بشوند و هدایت پیدا کنند. »َو َذلَِك أََحبُّ إِلَيَّ ِمنإْ أَنإْ أَقإْتَُلَها َعَلي َضاَللَِها«نهج البالغه،خطبه55 ببینید 
ــت. در کنار آن قاطعیت نسبت به گنه کار ها، نسبت به اشتباه کرده  ها،  این دل مهربان امام)ع( اس
ــي که  ــود. مي گوید من ترجیح مي دهم آن کس به فریب خورده  ها با دل پرمحبت رو به رو مي ش
ــود، تا این که او در گمراهي بماند و  ــت من برگردد و هدایت بش ــده از گمراهي به دس گمراه ش

من او را بکشم. امیرالمؤمنین)ع( قصد داشت در صفین اگر مي تواند مردم را هدایت کند.63/4/1
ــدند. جنگ  38 ــکریان امیرالمؤمنین)ع( دچار تردید ش ــگ صفین یک روز، جمعي از لش در جن

ــروزي یک خورده دیر  ــد وقتي که پی ــت دیگر، وقتي که یک مدتي طول مي کش ــن جور اس ای
مي شود؛ آدم هایي که یک ذره سست ترند دچار تزلزل مي شوند. اگر نه، زدن و رفتن و پیشرفت 
ــت، وقتي که یک خورده اوضاع و احوال تکان مي خورد  ــد غالبًا دل ها قرص اس و موفقیت باش
ــتند برایشان سؤال پیش مي آید؛ یکي بلند شد گفت که این  ــت تر هس آن هایي که یک ذره سس
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ــت؟ من صبح مثاًل پا شدم دیدم ما داریم این جا نماز جماعت مي خوانیم آن ها  چه وضعیتي اس
ــرف دارند نماز جماعت مي خوانند و ما باید با همدیگر بجنگیم! یک زمزمه اي افتاد؛  ــم آن ط ه

آمدند به عّماریاسر گفتند که یک چنین حادثه اي پیش آمده. 
ــال سنش بود، بلند شد رفت در  39 ــتاد س ــر که پیرمردي بود، آن وقت در حدود هش عّماریاس

بین این جمعیت ایستاد گفت: مردم یک خبري را من به شما بدهم و تصدیق کنید من را و او 
این است؛ این پرچمي که االن شما زیرش ایستادید که پرچم امیرالمؤمنین)ع( است؛ من همین 
ــتاده بود پرچم اسالم بود دیگر، پرچم  پرچم را دیدم در روز جنگ بدر که پیغمبر)ص( زیرش ایس
الاله االاهلل و پرچم بني هاشم بود و دیدم که پیغمبر)ص( و یارانش از زیر همین پرچم مردم را امر 
ــت. و آن پرچمي که رو به روي شما هست که پرچم بني امیه  مي کردند به جهاد و رفتن به بهش
است، همان پرچم را من در روز جنگ بدر دیدم که در زیرش ابوسفیان و این ها ایستاده بودند 
و همین کساني که امروز زیر آن پرچم هستند آن روز هم بودند. پرچم ها و آدم هایي که زیر این 
پرچم ها بودند همان آدم هایي اند که من در بدر و احد دیدم. در زیر این پرچم هم پیغمبر)ص( بود 
ــفیان بود و بني امیه بودند و دشمنان  و همین علي بن ابي طالب)ع( بود، در زیر آن پرچم هم ابوس
ــتباه نکنید به ظواهر امر. فراموش نکنید حقایق امر را  پیغمبر)ص( بودند و همین معاویه بود، اش
ــت ندهید. یک سخنراني گرم و گیرایي کرد؛ دل  و معرفت هاي خودتان را با این ظواهر از دس
مردم را به نشاط آورد و تردید هاي آن ها را برطرف کرد. یک چنین تردید هایي پیش مي آمد و 

لیکن امیرالمؤمنین)ع( قاطع مي ایستاد.67/2/17
ــکر معاویه نزدیک به شکست خوردن شد؛ چیزی نمانده بود که بکلی  40 در جنگ صفین لش

ــیدند، این بود که قرآن ها را بر  ــان اندیش ــود. حیله ای که برای نجات خودش منهدم و منهزم ش
روی نیزه ها کنند و بیاورند وسط میدان. ورقه های قرآن را سر نیزه کردند، آوردند وسط میدان، 
ــد. گفتند بیایید هرچه قرآن مي گوید، بر طبق آن  ــما حکم باش با این معنا که قرآن بین ما و ش
ــدند و روی  ــود. یک عده ای که بعدها خوارج ش ــنگی ب ــند قش عمل کنیم. خوب، کار عوام پس
ــکر امیرالمؤمنین نگاه کردند، گفتند این که حرف  ــیر کشیدند، از میان لش امیرالمؤمنین شمش
ــت؛ این ها که حرف بدی نمي زنند؛ مي گویند بیاییم قرآن را حکم کنیم. ببینید، اینجا  خوبی اس
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ــان زیر پایش را نگاه نمي کند.  ــت که انس ــت؛ این جا لغزیدن به خاطر این اس فریب خوردن اس
هیچ کس انسان را نمي بخشد اگر بلغزد، به خاطر اینکه زیر پایش را نگاه نکرده، پوست خربزه 
ــتند حقیقت را بفهمند، حقیقت  را زیر پای خودش ندیده. آن ها نگاه نکردند. آن ها اگر مي خواس
ــی که دارد دعوت میکند و میگوید بیایید به حکمیت قرآن تن  ــان بود. این کس جلوی چشمش
بدهیم و رضایت بدهیم، کسی است که دارد با امام منتخِب مفترض الطاعه مي جنگد! او چطور 
ــر از این که از نظر ما از طرف پیغمبر  ــت؟ امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب غی ــه قرآن معتقد اس ب
منصوص و منصوب بود، اما آن کسانی هم که این را قبول نداشتند، این مسئله را قبول داشتند 
که آن روز بعد از خلیفة سوم، همة مردم با او بیعت کردند، خالفت او را قبول کردند؛ شد امام، 
ــالمی. هر کس با او مي جنگید، روی او شمشیر مي کشید،  ــد حاکم مفترض الطاعة جامعة اس ش
وظیفة همة مسلمان ها بود که با او مقابله کنند. خوب، اگر این کسی که قرآن را سر نیزه کرده، 
حقیقتًا به قرآن معتقد است، قرآن مي گوید که تو چرا با علی مي جنگی. اگر واقعًا به قرآن معتقد 
ــت، باید دست هایش را باال ببرد، بگوید آقا من نمي جنگم؛ شمشیرش را بیندازد. این را باید  اس
مي دیدند، باید مي فهمیدند. این مطلب مشکلی بود؟ این معضلی بود که نشود فهمید؟ کوتاهی 
ــود بی بصیرتی. اگر اندکی تدبر و تأمل مي کردند، این حقیقت را مي فهمیدند؛  کردند. این مي ش
ــده بودند که در قتل عثمان،  ــان در مدینه اصحاب امیرالمؤمنین بودند؛ دی ــون این ها خودش چ
ــتیاران خود معاویه مؤثر بودند؛ آن ها کمک کردند به کشته شدن عثمان؛ در عین  عوامل و دس
حال پیراهن عثمان را به عنوان خون خواهی بلند کردند. آن ها خودشان این کار را کردند، مقصر 
خودشان بودند، اما دنبال مقصر مي گشتند. ببینید، این بی بصیرتی ناشی از بی دقتی است؛ ناشی 

از نگاه نکردن است؛ ناشی از چشم بستن بر روی یک حقیقت واضح است.89/8/4
جنگ صفین ماه ها طول کشید؛ جنگ عجیبي هم بود. مردم افراد مقابل خود را مي دیدند  41

که نماز مي خوانند، عبادت مي کنند، نماز جماعت و قرآن مي خوانند؛ حتي قرآن سرنیزه مي برند! 
ــي روي این افرادي که نماز مي خوانند، شمشیر بکشد.  ــت که کس خیلي دل و جرأت مي خواس
ــل قبله نمي جنگید،        ــر امیرالمؤمنین)ع( با اه ــت که اگ ــده اس در روایتي از امام صادق)ع( نقل ش
ــد. این علي بن ابي طالب)ع( بود که این راه را  تکلیف اهل قبلة بد و طغیانگر تا آخر معلوم نمي ش
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باز نمود و به همه نشان داد که چه کار باید کرد. 
ــت- براي  42 ــال و عبادات -که عبارت از همان توجه به خدا و عبودیت اوس ــر روح اعم ..اگ

ــعي نکند که در هر یک از این واجبات، خودش را به  ــان س ــن نشود و انس ــان حل و روش انس
عبودیت خدا نزدیک کند، کارش سطحي است. کار و ایمان سطحي، همیشه مورد خطر است 

و این چیزي است که ما در تاریخ اسالم دیده ایم.69/2/6

دوران امام حسن مجتبی)ع(

این خالصة زندگي امیرالمؤمنین)ع( است. درس صبر و مقاومت همراه با آگاهي و بصیرت؛  43
ــن)ع( تکرار شد. اول که به  ــید. عینًا همین جریان در زندگي امام حس ــن)ع( رس نوبت به امام حس
ــید لشکرکشي امیرالمؤمنین)ع( را تعقیب کرد. عده اي در تاریخ و در زمان خود امام  حکومت رس
ــي را امام حسن)ع( شروع نکرده  ــن)ع( او را مالمت کردند که لشکرکشي چرا؟ اما لشکرکش حس
ــپاه را  ــامیان بجنگد، آن س ــپاه عظیمي که در نخیلة کوفه منتظر بود که برود با ش بود. آن س
ــردار این سپاه فقط عوض مي شد. نه هدف و نه راه  امیرالمؤمنین)ع( در آن جا جمع کرده بود، س

و نه عناصر، عوض نشدند.
ــروع کرد، قدرتمندانه، با وجود دست هاي خائن و اوضاعي  44 ــن)ع( لشکرکشي را ش امام حس

که بسیار هم دشوار و تاریک و تلخ بود و امام حسن)ع( این اوضاع را به وجود نیاورده بود، بلکه 
ــد که رقیب امام حسن)ع( یا دشمن امام حسن)ع(  ــیده بود. این اوضاع موجب ش به او به ارث رس
آن کسي که حسن بن علي)ع( با او مي خواست بجنگد، یعني معاويةبن ابي سفیان توفیق پیدا کرد 
ــف، عناصري که تاب تحمل حکومت علوي  ــر فرصت طلب، عناصر دو دل، عناصر ضعی عناص
ــالم آشنا بود و دل آن ها از اسالم خبر نداشت،  ــان فقط با اس را نمي آوردند، عناصري که زبانش
این عناصر را یا به طرف خود جذب کند و جلب کند، یا اقاًل از دور و بر امام حسن)ع( کنار بزند. 
ــکر جّراري که در اختیار داشت بر  کار بعدي معاویه چه بود؟ کار بعدي این بود که با همان لش
ــي در اطراف او از چهره  هاي معروف نمانده بود مگر  ــِن)ع( تنها، بر امام حسني که کس امام حس
ــهادت برساند، سربازان و سرداران ممتاز را که صحابة  ــن بن علي)ع( را به ش معدودي، بتازد، حس
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ــاعر »ِخاللُ��ك الجّو فَضيضی َو اتإَْربي« در یک  ــر)ص( بودند از میان بردارد، بعد به قول ش پیغمب
ــروع کند، ده سالي، پانزده سالي بگذرد،  ــاعد، تبلیغات خود را ش فضاي آزاد در یک محیط مس
ــالمي باقي بماند، و نه  ــب)ع( و اهل بیت پیغمبر)ص( و معارف اس ــر نه نامي از علي بن ابي طال دیگ

خاطره اي از ماجراهاي تلخي که امیرالمؤمنین)ع( با معاويةبن ابی سفيان گذرانیده است بماند.
ــین بن علي)ع( شهید شده  45 ــد که قبل از او حس ــهید مي ش ــن)ع( در صورتي ش چون امام حس

ــد، برادران و پسران شهید  ــهید شده باشد، محمدبن حنیفه شهید شده باش ــد، اباالفضل)ع( ش باش
ــده باشند، هجربن عدي شهید شده باشد، رشیدهجري شهید شده باشد؛ یعني آن روزي امام  ش
حسن)ع( به شهادت مي رسید که همة این یاران وفادار از اطراف او رفته باشند، در حالي که کار 
افشاگرانة الزم براي مشخص کردن و معرفي کردن آن جبهه اي که با علي بن ابي طالب)ع( و با 

امام حسن)ع( جنگیده بود انجام نشده بود.
امام حسن)ع( این جا هم با یقین آگاهانه تکلیف خودش را تشخیص داد، تکلیف او چه بود؟  46

ماندن؛ زنده ماندن براي افشاي چهره اي که با اسالم سینه به سینه شده بود، با علي)ع( جنگیده 
بود و حسن)ع( را از میدان خارج کرده بود؛ و زمینه سازي براي یک مبارزة تمام نشدني درازمدت 
با تمام طواغیتي که معلوم بود بعد از آن خواهند آمد. امام حسن)ع( زنده ماند تا حسین بن علي)ع( 
ــیدحجري بماند. چهره هاي بزرگ را امام حسن)ع( نگه داشت  بماند، تا حجربن عدي بماند، تا رش
ــالي که امام  ــا معاویه در طول آن ده س ــد از ماجراي صلح ب ــهادت هاي بزرگ، و بع ــراي ش ب
ــاب آن چنان وضعیتي را  ــود، به کمک برادر و به کمک همة این اصح ــن مجتبي)ع( زنده ب حس
ــروع کردند و به وجود آوردند که آن وضعیت نوید مي داد که اگر یک روز  ــالم ش در جهان اس
حسین بن علي)ع( قیام بکند، آن چنان وضعیتي پیش خواهد آمد که شما در تاریخ شاهد آن بودید 
و شهادت حسین بن علي)ع( خواهد توانست بعد از آن تبلیغات، بعد از آن همه کار فکري، بعد از 
آن همه افشاگري و روشنگري که در طول این سالیان انجام شده است، حادثة فراموش نشدني 
جهان اسالم باشد. لذا امام حسن)ع( علي الظاهر صلح کرد که این در ظاهر، ترک مخاصمه بود. 
ــن)ع( با آن دشمني که قباًل باید افشا بشود و سپس با آن مبارزه  یعني جنگ نظامي را امام حس
ــي، جنگ فرهنگي، جنگ تبلیغاتي و جنگ اسالمي خود را  ــود متوقف کرد تا جنگ سیاس بش
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ــن)ع( از دنیا رفت و امام حسین)ع(  ــد که بعد از آني که امام حس ــروع بکند. نتیجه این ش با او ش
ــن)ع( را ادامه داد، وضعیت دنیاي اسالم به آن جایي رسید  ــال دیگر همان راه امام حس هم ده س
ــهادتي را  ــت فرزند پیغمبر)ص( یعني فرزندي از فرزندان پیغمبر)ص(، آن چنان ش که دیگر مي توانس
ــأ آثار مقاومت آمیز و  ــهادت بماند، هم چناني که ماند؛ و منش بپذیرد که تا آخر تاریخ دنیا آن ش
ــالم را زنده نگه بدارد، هم چنان که زنده نگه داشت؛ این  ــود، هم چنان که شد؛ و اس بزرگ بش

کاِر امام حسن)ع(.
در مورد کار امام حسن)ع( ما هیچ درصدد نمي آییم از موضع دفاع حرف بزنیم که چرا صلح  47

ــالم ضربه مي دید؛ براي  ــن)ع( اگر صلح نمي کرد، یقینًاً اس ــت. امام حس کرد و چه موجباتي داش
ــده بود. مردم هنوز حقایق را نمي دانستند، آن قدر نمي دانستند  ــا نش خاطر این که آن چهره افش
ــا آن طرفي که با  ــدند ب ــن)ع( حاضر ش ــربازان امام حس ــه هزاران نفر یا صد ها هزار نفر از س ک
امیرالمؤمنین)ع( جنگیده بود، دیگر نجنگند. تبلیغات و پول و کار هاي گوناگون سیاسي آن چنان 
ــن)ع( اگر آن روز خود را و جان خود را و جان اصحاب  جّو بدي به وجود آورده بود که امام حس
ــالم باقي نمي ماند. بعد از چند سالي نام  ــت مي داد، چیزي از اس نزدیک و معدود خود را از دس
ــین)ع( و نام افتخارات صدر اسالم و نام آن همه حوادث آموزنده  ــن)ع( و نام حس علي)ع( و نام حس
ــتي و تحریف نشده  اگر در البه الي کتاب ها مي ماند هم، براي مدت زیادي نمي ماند و به درس

نمي ماند؛ این کار امام حسن)ع( بود. 
ــا کار امیرالمؤمنین)ع(، با کار  48 ــن)ع( ب ــما جمع بندي مي کنید، مي بینید کار امام حس ــي ش وقت

ــت؛ آگاهانه مقاومت کردن،  ــین)ع(، با کار همة ائمه داراي یک مضمون و یک معنا اس امام حس
ــتادن. من به شما بگویم برادران و خواهران من، امام حسن)ع( یکي از  تکلیف را فهمیدن و ایس
شجاعانه ترین اقدام ها را براي انجام این تکلیف انجام داد، چرا؟ براي خاطر این که به دیگران، 
به پیغمبران، به پیغمبر اسالم)ص(، به امیرالمؤمنین)ع(، به همة ائمه، فقط دشمنان بودند که طعن 
ــتان او  ــن)ع( و ظرافت آن موضع آن چنان بود که حتي دوس مي زدند، اما پیچیدگي کار امام حس
هم به او طعن مي زدند. حجربن عدي ها هم نمي دانستند و به او »يا ُمِذلَّ المؤِمنين« مي گفتند، 

اما صبر کرد.64/3/17
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ــه در آن روزگار،  49 ــیده ام ک ــان امام مجتبي)ع( به این نتیجه رس ــي حوادث زم ــن در بررس م
ــتند. یعني آدم هایي مثل عّماریاسر و مالک اشتر که در زمان  ــي نداش مردم قدرت تحلیل سیاس
ــان که همة  ــأل را پر مي کردند، نبودند. در زمان امیرالمؤمنین)ع( خود ایش ــن)ع( آن خ امیرالمؤمنی
ــت مرتب از  ــت و نمي توانس ــا را انجام نمي داد، آن بزرگوار در یک طرف قضیه قرار داش کاره
ــش در زمان امیرالمؤمنین)ع(  ــر حضور داشت که نقش ــي چون عّماریاس خودش حرف بزند. کس
فوق العاده بوده است. هرجا یک گرة سیاسي در ذهن مردم به وجود مي آمد، عّمار آن جا حاضر 

بود.
ــي چون عبیداهلل بن عباس حضور دارد که نقطة  50 ــپاه او، کس ــن)ع( و در س در زمان امام حس

مقابل امثال عّماریاسر و مالک اشتر در عهد امیرالمؤمنین)ع( است. همین عبیداهلل بن عباس، یک 
ــبانه به اردوگاه معاویه پناهنده شد. شما ببینید وقتي  ــیصد هزار نفري را گذاشت و ش ــکر س لش
ــکر چنین کاري بکند، در لشکر چه پیش مي آید! نمونه اش، در جنگ تحمیلي هم  امیر یک لش
ــتیم که بامداد یک روز دیدیم صدایش از جبهة دشمن به  ــد. شخصیت مشهوري داش دیده ش
ــکر  ــد! در رادیو عراق حرف مي زد و مي گفت ما رفتیم! ببینید چه حالي براي لش گوش مي رس

پیش مي آید!
ــعدبن عباده از شخصیت هاي برجستة لشکر امام حسن)ع( بود که در قضیة  51 باري، قیس بن س

ــتاد و به تحلیل قضیة  ــکریان امام)ع( ایس ــش مهمي ایفا کرد. در برابر لش ــاس نق عبیداهلل بن عب
ــکریان امام)ع( گفتند  ــنجیده تحلیل کرد که لش فرار عبیداهلل بن عباس پرداخت. چنان خوب و س
الحمدهلل که رفت! کأنّه این کار دیر انجام شده بود و بایستي زودتر مي رفت! این، نقِش تحلیل 
ــن)ع( بودند، وضع خوب بود. بعد که این  ــت! تا وقتي امثال قیس در جبهة امام حس ــي اس سیاس
ــالم را تحت تأثیر قرارداد.  ــن)ع(، تنها ماند و این تنهایي، تاریخ اس چند نفر هم نبودند، امام حس
ــت و به نظر من، امام حسن)ع(، از  ــالم اس ــن)ع(، جزو حوادث تلخ تاریخ اس حادثة صلح امام حس

مظلوم ترین افراد است.71/1/25
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راه حصول بصیرت 
ــان، اما در  52 ــتن از خود. همین یک کلمة آس ــود؟ بر اثر گذش این بصیرت چگونه حاصل مي ش

عمل آن قدر مشکل که اکثر انسان ها در همین دو قدم این یک کلمه، درجا زده و مانده اند! بیچاره 
ــه حرف این و آن توجه  ــرت نگاه نکردي، وقتي ب ــت س ما گرفتاراِن »خود« و »من«. وقتي به پش
ــردي و با همة خطراتش به راه افتادي، دریچة دل باز  ــردي، وقتي نوِر هدایت الهي را دنبال ک نک

مي شود.80/8/9
ــان یکي از بزرگ ترین ضعف هایش این است که اسیر سرپنجة خواهش هاي خود است.  53 انس

شاید هیچ ضعفي در آدمي از این باالتر نیست، همة ضعف هاي انسان از ضعف در مقابل خواهش ها 
ــت، ضرر هایش هم قابل جبران تر است تا  ــاني و هوس ها، کوچک تر و کم تر اس و جاذبه  هاي نفس
مضّرات این ضعف انساني. این که انسان هایي را ما مي بینیم در زندگي روزمره، در طول تاریخ، در 
مواجهة با قضایاي گوناگون که راه درست را، راه عاقالنه را، راه انصاف را، راه عدل را رها کردند؛ 
این که چهره  هایي را مي شناسیم در طول تاریخ که معروف به بدکاري، به فساد، به شهوت، به ظلم 
ــأ همة این ها همین ضعف و نقیصة انساني است. این  ــایر آلودگي  هاي بشري شدند، منش و به س
ضعف بزرگ هست که لغزش ها را به وجود مي آورد، این ضعف بزرگ هست که انحرافات در مقابل 
انسان راهش را باز مي کند و ااّل انسان ها اگر این ضعف را نداشتند در مقابل خواهش هاي نفسانِي 

خودشان تسلیم و ضعیف و زبون نبودند. 
ــه این ها نه از  54 ــان هایي را ک ــته، در حال، انس ــفانه مي بینیم در طول زمان، در گذش  ما متأس

ــان و نه از راهنمایي  هاي انبیا و مصلحان و عقال هیچ بهره اي نبردند، علت  راهنمایي  هاي عقلش
چیست؟ خیلي واضح است. علت این است که یک جاذبه  هایي در انسان هست، یک خواهش هایي 
در درون انسان وجود دارد که این خواهش ها بر عقل او، بر تشخیص او، بر درک صحیح او فائق 
ــت، اما باز هم مي رود. حتي گاهي این خواهش ها و این  ــان مي فهمد این راه خطاس مي آید. انس
هوس هاي درونِي انسان، راه را بر عقل او و بصیرت او هم مي بندند و نمي گذارند درست تشخیص 
بدهد. ببینید، چه قدر ضعف بزرگي است در انسان؛ این ضعِف اسیِر سرپنجة هوس ها بودن، زبون 

خواهش ها بودن. 
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بسیاري از آدم هاي قوي و حتي آدم هاي مؤمن و با اراده، یک جا هایي جاذبة خواهش، آن ها  55
را لغزانده و بُرده. بسیاري از این چهره هاي دژخیِم طول تاریخ که شما مي بینید، این ها ذاتاً دژخیم 
نبودند، این ها از اول مردمان بدي نبودند. عبدالملک مروان که یکي از سخت ترین و دل سنگ ترین 
خلفاي بني امیه است و وسیلة سرکوب قیام هاي به حق در زمان خودش بود و با ائمه علیهم السالم 
با کمال شدت رفتار کرد، این معروف است قبل از آني که به خالفت برسد »َحليُف الُقرآن« یعني 
هم پیمان قرآن بود. کنایه از این که از قرآن جدا نمي شد، دائماًً قرآن بغل دستش بود یا توي جیبش 
بود یا دم دستش بود. تالوت قرآن مي کرد، یک آدمي بود که با عبادت انس داشت. بعد از آني که 
ــو برویم سریر زمامداري و  ــین خودش کرده و پاش به او خبر دادند پدرت از دنیا رفته و تو را جانش
مسند خالفت در انتظار توست، این جا همه چیز یادش رفت، همة آن سوابق فراموشش شد، قرآن 
را گذاشت روي هم، به قرآن گفت »قاَل هذا فِراُق بَيإْني  َو بَيإْنَِك«كهف،78 این جدایي من و توست؛ 
خداحافظ. با قرآن خداحافظي کرد، واقعاًً هم خداحافظي کرد و رفت. نمي شود بگوییم آن وقتي که 
قرآن مي خوانده، با قرآن مأنوس بوده، تقلب مي کرده. سر چه کسي را مي خواسته کاله بگذارد؟ با 
قرآن آشنا بود، مأنوس بود، اهل عبادت بود، اهل ذکر بود، از این قبیل ما زیاد مي بینیم کساني را 
که در لحظات حساس، هوس ها، جاذبه  ها، سرپنجة نیرومند خواهش هاي نفساني گریبان آن ها را 
گرفته و آن چنان آن ها را از آرمان هایشان، از تقوایشان، از تقدسشان جدا کرده که قدرت مقاومت 

براي آن ها باقي نمانده. پس مقابله و مبارزة با هوس کار آساني نیست، تمرین الزم دارد. 
 در قرآن یک نمونه اي را بنده پیدا کردم که این تمرین در روح و جان افرادي که آن را انجام  56

داده بودند و نداده بودند تأثیر تعیین کننده اي گذاشته بود و آن داستان داوود و طالوت است. مسئله 
این بوده که یک جمعي در راه دفاع از آرمان هاي نبوت و براي دفاع از حق و مبارزة با ظلم و تجاوز 
به یک لشکرکشي و پیکار نظامي مجبور مي شوند. در رأس آن ها طالوت فرماندة منصوب خداست 
و کسي است که پیغمبر آن را معین کرده؛ پیغمبر آن زمان. وقتي که این ها راه مي افتند، در بین راه 
مي رسند به نهر آبي. قبل از آن که به این نهر آب برسند طالوت به همراهان خودش مي گوید که 
ــیدیم، با وجود تشنگي و کششي که به سمت این آب دارید، بایستي آب  وقتي به این نهر آب رس
نخورید و تأکید مي کند که اگر کسي از این آب بخورد او از من نیست و کساني که از آب ننوشند، 
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از یاران من و در کنار من هستند. مي رسند به آن آب، عّدة زیادي برخالف توصیة طالوت از آن آب 
مي نوشند که فهمیده مي شود این ها شدیداً تشنه بودند و ااّل چه دلیلي داشت با این که خود آن ها 
مي خواستند که حرکت بکنند و داوطلب بودند که به میدان جنگ بیایند، چرا بایستي حرف فرماندة 
خودشان را ندیده بگیرند، نشان مي دهد که تشنگي شدید بوده و طاقت نمي آوردند و مي افتند به 
ــتور طالوت ترتیب اثر مي دهند  ــیدن. عّدة کمي هم به دس این نهر آب، بنا مي کنند از این آب نوش
ــند. بعد از آن که از این جوي آب مي خواهند عبور بکنند یا شاید بعد از آن که  و از این آب نمي نوش
عبور مي کنند و نیرو هاي دشمن در مقابل این ها قرار مي گیرد، عّدة زیادي یعني همان کساني که 
آب را نوشیده بودند طاقت نمي آورند و اظهار عجز مي کنند و از میدان جنگ رو برمي گردانند، اما 
ــلیم شده بودند، آن ها در مقابل دشمن  ــتور طالوت ترتیب اثر داده بودند و تس آن عده اي که به دس
مي ایستند و مقاومت مي کنند و باالخره هم بر دشمن پیروز مي شوند. این یک داستان بسیار جالب 

است و به نظر من این یک داستان نمادین و درس دهنده و آموزنده است.
مسئله این نیست که آن نهر آب خاصیتش این بوده که آبش ترس آور بوده مثاًل، نه؛ آب، آب  57

است، مسئله این است که آن کسي که در تمرین مبارزة با تشنگي مي تواند بر نفس خودش فائق 
ــود و این نیرومندي  ــنگین را مي تواند انجام بدهد، همان اندازه نیرومند مي ش بیاید، این ورزش س
ــان هایي که در  ــورد. آن ملت هایي، آن رزمندگاني، آن انس ــمن به دردش مي خ در مواجهة با دش
ــاني فائق بیایند، در پیکار با دشمن در  ــان مي توانند بر خواهش هاي نفس پیکار هاي با نفس خودش
ــاني که تسلیم هوس هاي خودشان هستند، این ها  میدان جنگ هم مي توانند فائق بیایند. آن کس
ــت دشمن و خطر مواجهة با سختي هاي میدان جنگ،  در مقابل خطر مرگ و خطر افتادن به دس
ــود و منهزم نشوند. آن کسي در مواجهة با دشمِن  ــوند و دچار تردید نش دلیلي ندارد که ضعیف نش
رو به رو و سختي هاي میدان جنگ تسلیم نمي شود که قباًل این تمرین را کرده باشد. لذا ما مي بینیم 
در میدان هاي جنگ، آن هایي که مؤمن ترند، آن هایي که عاشقانه به سمت میدان جنگ مي آیند، 
آن هایي که عالقه مند به هدف هاي الهي هستند، این ها پایدارتر و مقاوم تر هستند و اگر بقیة شرایط 
هم جمع بشود، یقیناًً این ها پیروز مي شوند. این نقش صبر و مقاومتي است که قباًل به وسیلة امتناع 

از خواهش ها تمرین شده باشد.65/2/21
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نکات 
ــان مي لغزد، اغلب، علت آن، ناآگاهي و فقدان بصیرت  58 ــاني که مي بینید پایش این کس  •

است. بعضي ایمان هم دارند، اما باز هم بر اثر ناآگاهي و فقدان بصیرت مي لغزند. امروز بصیرت 
ــت. هرجا فتنه و فریب بود و هرجا که تبلیغات گمراه کننده بود، آن جا بصیرت  ــیار مهم اس بس
اهمیت بیشتري مي یابد. شما مي دانید که امروز مهارت در تبلیغات یکي از عوامل تعیین کننده 
در زمینه  هاي سیاست و اقتصاد و... است. بسیاري از مردم دنیا، انتخاب هایشان در همة زمینه  ها 
مانند جنس، سیاست، آدم و... بر اساس تبلیغات است.  تبلیغات یعني چه؟ تبلیغات، یعني تبیین 
یک واقعیت؟! ابداً! ابداً! تبلیغات یعني ایجاد یک تصویر دروغین یا آمیخته اي از دروغ و راست، 
ــدن یک شخصیت! امروز در  ــت و محبوب ش ــدن یک سیاس براي فروش یک جنس، رایج ش
ــا راه کار را فهمیده اند. منظورم رژیم  ــت و غربي ها، به خصوص امریکایي ه دنیا تبلیغات این اس
ــرمایه و صنایع و گردانندگان سیاست و دیگران، راه کار را  ــت. در امریکا صاحبان س امریکا نیس
فهمیده اند. فهمیده اند که باید در تبلیغات استاد شوند و کارشان را در دنیا این طور پیش مي برند. 
یک حق را به آساني، ناحق جلوه مي دهند. یک دروغ را به آساني، راست جلوه مي دهند و یک 
ــق میل و ارادة یک گروه خاص که  ــاني کتمان مي کنند. افکار عمومي را طب ــت را به آس حقیق
همان صاحبان سرمایه  ها و صنایع و تیولداراِن مالي صهیونیست ها هستند، به این سمت و آن 

سمت مي کشانند.80/12/8
ــت؛ این  59 ــور اس ــی کش ــمن در جنگ نرم، غبارپراکنی در فضای سیاس امروز کار عمدة دش

ــی و  ــت. افرادی که در کار سیاس ــمن این اس ــید. امروز مهم ترین کار دش ــته باش را توجه داش
ــی واردند و مطلعند، مي دانند امروز قدرت ابرقدرت ها بیش از آن چه که در بمب  ــئلة سیاس مس
ــد، در ثروت های انباشتة در بانک هاشان باشد، در قدرت تبلیغاتی آن هاست،  هسته ای شان باش
ــت که به همه جا مي رسد. شیوه های تبلیغاتی را هم خوب بلدند. در کار  در صدای بلند آن هاس
ــا، چه در آمریکا - در کار  ــم کرده اند. امروز غربی ها - چه در اروپ ــرفت ه تبلیغات انصافًا پیش
ــرفته ای را یاد گرفته اند و بلد شده اند؛ ما در این جهت  ــیار پیش ــیوه های مدرن و بس تبلیغات، ش
ــی ترین کارهای آن ها این است که تبلیغ کردن را بلدند. با این شیوه های  عقبیم. یکی از اساس
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ــعی مي کنند فضای جوامع را  ــتادن انبوه حرف های خالف واقع، س ــی، با جنجال، با فرس تبلیغ
ــن را مراقب بود. امروز  ــت، باید ای ــون کنند و تأثیر بگذارند؛ باید به این نکته توجه داش دگرگ
وظیفة جوان های ما از این جهت سنگین است. نه فقط خودتان باید حقیقت را تشخیص دهید، 
بلکه باید فضا و محیط پیرامونی خودتان را هم بابصیرت کنید و برای آن ها هم قضایا را روشن 

کنید.89/8/4
ــان را در قضایاي مختلف و در حوادث گوناگون و زیر غبار  60 آن چه که بصیرت و بینش انس

ــت. حجم  ــمنان تضمین و حفظ مي کند، دل مؤمن و پاک و نوراني اس تبلیغات جنجال آمیز دش
تبلیغاتي که دشمنان در طول سال ها علیه انقالب با ترفندهاي گوناگون تبلیغاتي به کار برده اند، 
ــت. جوان مؤمِن ما که جان بر کف دست گرفته و آمادة مجاهدت است،  حقیقتًا حیرت انگیز اس
ــرض تندباد این تبلیغات قرار دارد، اما این تبلیغاِت گمراه کننده و لغزاننده نمي تواند او را  در مع
ــمنان، باطن ظلماني و خبیِث  ــد، زیرا حقیقت را مي بیند و در وراي تبلیغات رنگارنگ دش بلغزان
محور ها و مراکزي که این تبلیغات را به راه مي اندازند، براي او روشن است. این، نقطه اي است 
که دشمن نمي تواند به هیچ کیفیتي آن را نسبت به جوان مسلمان و مؤمن انقالبي عالج و با 
آن مقابله کند. دلي که از ایمان برخوردار است و منشأ تقوا در اندیشه و عمل است، با تبلیغات 

دشمنان گمراه نمي شود.
ــده است که بتواند روح ایستادگي و مقاومت  61 ــمن غالبًا بر روي این متمرکز ش تبلیغات دش

ــزرگ ایران تضعیف کند. آن ها خیلي خوب فهمیده اند که وقتي یک ملت تصمیم  ــت ب را در مل
ــتد، هیچ نیرویي در مقابل او کارآیي ندارد؛ این را  ــتکبار بایس مي گیرد در مقابل زیاده خواهي اس
فهمیده اند و درست هم فهمیده اند. سعي شان این است که روح ایستادگي و مقاومت را در ملت 
ــاره به یکي از ملت هاي مؤمن گذشته مي فرماید: »َو ما  ایران از بین ببرند. خداوند متعال با اش
إَْعزيِز الإَْحميد«بروج،8 دشمنان، چون آن ها را مؤمن یافته بودند -و  ِمنُوا بِاهللِ ال نََقُموا ِمنإُْهمإْ إاِلَّ أَنإْ يُؤإْ
انسان مؤمن تسلیم زور و استکبار نمي شود- به خاطر ایمانشان از آن ها انتقام مي گرفتند. ایمان، 
ایستادگي، مقاومت و خودباورِي ملت ایران براي دشمن ناگوار است. آن ها حکومت هاي مطیع 
ــان را مي پسندند. امروز فریاد  ــلیم در مقابل زورگویي هایش و فرمان بر و ملت هاي بي حال و تس
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اسالم خواهِي ملت ایران که اول بار از زباِن امام امت برخاست، ملت ها را بیدار کرده و دل ها را 
ــمنان از این مسائل  ــت. دش تکان داده و در منطقه، روح بیداري و خودباوري به وجود آورده اس

نگران و سراسیمه اند، اما ملت ایران بر این توطئه  ها پیروز خواهد شد.82/6/29
ــمنان و مخالفین، سالح تبلیغات است، سالح  62 ــالح بین  المللي علیه دش امروز مؤثرترین س

ارتباطات رسانه  اي است. امروز این قوي  ترین سالح است و از بمب اتم هم بدتر و خطرناک تر 
است. این سالِح دشمن را شما در بلوا هاي بعد از انتخابات )انتخابات سال 88( ندیدید؟ دشمن 
ــیطنت  ــاني که اهل ش ــالح، لحظه به لحظه، قضایاي ما را دنبال مي کرد و به کس با همین س
«انعام،121 دائم به اولیاي  لِيائِِهمإْ لِيُجاِدلُوُكمإْ ��ياطيَن لَيُوُحوَن إِلی  أَوإْ بودند، رهنمود مي داد. »إِنَّ الشَّ
خودشان ایحاء مي کردند. خب، این حضور دشمن است دیگر؛ حضور دشمن را از این واضح  تر 

و روشن  تر مي شود فرض کرد؟
ــي و گروه   هاي  63 ــان از نخبگان جامعه و جریانات سیاس ــت. آن چه که انس باید بصیرت داش

سیاسي انتظار دارد، این است که با این حوادث، با این خطوط دشمن، با بصیرت مواجه بشوند؛ با 
ــت و عزم مقابله وجود داشت، خیلي از رفتار هاي ما ممکن است  بصیرت. اگر بصیرت وجود داش
تغییر پیدا بکند، آن وقت وضعیت بهتر خواهد بود. بعضي از کار ها از روي بي  بصیرتي است.88/7/2

ــت. تبلیغ در  64 ــالمي یک بخش مهم، تبیین و تبصیر مردم اس ــت که در نظام اس حقیقت اس
منطق اسالم با تبلیغ در منطق جهانِي امروز -پروپاگاند هاي متداول جهاني- از بنیان دو تاست. 
ــیدن، بیان کردن حقیقت و باز کردن چشم بصیرت انسان ها به  ــالم، بصیرت بخش تبلیغ در اس
ــالمي در هر دوره اي و در هر نقطه اي از  ــت. چرا این اهمیت دارد؟ چون اگر نظام اس حقایق اس
ــت و یک یک انسان ها مي توانند در تشکیل  ــکیل شود، قوامش به انسان هاس تاریخ و جهان تش
ــالم  ــتبداد و زور و فریب در حاکمیت اس ــالمي و تداوم و تقویت آن نقش ایفا کنند. اس نظام اس
ــت. وقتي زور و زورگویي و قلدري، خدعه و فریب، گندم نمایي و جو  ــالم ممنوع اس و منطق اس
ــاندن مردم به این سمت و آن سمت در میان نباشد، پس  ــي، چاپلوسي و رشوه براي کش فروش
حرکت جامعه باید بر چه اساسي اتفاق بیفتد؟ فقط آگاهي و ایمان مردم مي ماند. لذا این آگاهي 

و ایمان اهمیت پیدا مي کند.82/7/14
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ــد،  65 ــتفاده از موقعیت ها براي هر عالِمي چه اعلم العلماء باش بصیرت و علم به زمان و اس  •
ــت؛ منتها  ــي که در یک محله، احکام دین را به چند نفر تعلیم مي دهد ضروري اس و چه کس
ــت. ما در طول تاریخ  ــیع تري مورد لزوم اس ــتر و وس ــد، آگاهي هاي بیش هرچه مقام باالتر باش
ــیع، به خاطر عدم آگاهي علما از حقایق جریانات دنیا، خیلي ضربه خوردیم؛ به خصوص در  تش
ــت سال اخیر که دنیا شکل جدیدي پیدا کرد و استعمار پدید آمد و سیاست ها عوض شد  دویس
ــت جهاني شدند و به کشور هاي اسالمي تعرض کردند.  و دولت هاي اروپایي وارد میدان سیاس
ــیخ انصاري  ــیرازي و ش هرگاه ما عالِم دین و متقي و باهوش و زرنگ و دقیقي مثل میرزاي ش
داشتیم، از شّر دشمن محفوظ مي ماندیم و برنده بودیم، ولي آن جا که قدري غفلت و ناآگاهي 
در کار بوده است، ضرر مي کردیم که آن ضرر، به یک نفر و یک حوزه و یک مجموعه و یک 
ــال و چند سال محدود نمي شد؛ بلکه در برخي موارد اثرش تا پنجاه ساِل تمام،  ــهر و یک س ش

جامعة اسالمي را تحت فشار قرار مي داد.68/4/20
سال چهل ودو، امام)ره( یک پیغامي دادند به علماي مشهد که من ببرم به آن ها ابالغ کنم.  66

ــود و امور  ــلط مي ش ــرائیل دارد مس آن پیغاِم عام این بود که من بگویم به آقایان که بدانید اس
ــزي بود که احتیاج به  ــا را، دارد قبضه مي کند. خب این یک چی ــي م ــادي ما، امور سیاس اقتص
استدالل، آن روز نداشت، یعني واقعًاً اگر کسي یک مقدار خبر از حوادث و وقایع داشت، این را 
با خواندن روزنامه  ها، با اطالع از رفت و آمد ها، مسافرت ها، دیدار هاي شاه و دیگران و دیگران 
ــرٍة و ابتالء بیان مي کرد. من رفتم پیش یکي از آقایان  ــد. حاال امام)ره( این را َعن بصی مي فهمی
ــاني که این پیغام را بهشان دادند، یکي از مال هاي معروف آن روز مشهد  ــهد، از جملة کس مش
ــغول سلطه گري نیست بر ایران. گفتیم خب چرا هست.  ــان گفتند که نه، اسرائیل مش بود. ایش
ــتدالل خب این جاها چیست مثاًل، آدم چه جور استدالل  ــتدالل. حاال اس گفت به چه دلیل؟ اس
ــي که در روزنامة ما منعکس  ــتدالل خواهد کرد به گزارش فالن روزنامة خارج ــد؟ مثاًل اس کن
شده، یک چیزي را نقل کرده. شبهه مي کرد که خب روزنامه که خبر واحد است، موثق نیست. 

حاال شما بیا درست کن این را، که این یک خبر واحد را این جا خدشه نکن. 
ــائل را نمي فهمد، جریانات را  67 ــور دنیا ندارد، مس ــک آدمي که بصیرت به ام ــما ببینید ی ش
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ــد، از خطر اصاًل آگاه  ــمن را نمي شناس ــمني  ها را حس نمي کند، دش ــخیص نمي دهد، دش تش
ــود، با چه بیاني، با چه  ــود تا وقتي که خطر بیاورد بغلتاند ببردش. این را چه جور مي ش نمي ش
ــود. آن روز  ــاند توي ماجراي نیاز یک جامعه؟ واقعًا نمي ش ــود این را کش ــیحایي مي ش دم مس
ــدند و  ــد از جریانات و همان طور که گفتیم واقعًا لنگري مي ش ــاني که عقب مي ماندن این کس
ــان را به آب و  ــن راه، فداکاران این خط هم بزنند خودش ــتند حتي پروازکنندگان ای نمي گذاش
آتش، بروند جلو، این ها مانع آن کار ها بودند، کساني بودند که سوء نّیت نداشتند، بي خبر بودند 

از ماجرا.
ــارزه، امروز ما را  68 ــال کنیم که آگاهي هاي دوران مب ــت. مبادا خی ــروز هم همین جور اس ام

کفاف خواهد داد، این جور نیست. همان طور که ما آن روز کساني را که مي دیدیم آگاهي دارند، 
بصیرت دارند، مي توانند شعار جدید مطرح کنند، مي توانند افراد را پرهیز بدهند، برحذر بدارند از 
ــا، مي توانند مردم را از پیچ و خم  ها حرکت بدهند، ببرند پیش، این ها بودند  ــا، از خطر ه توطئه  ه
ــاندند. امروز هم آن کساني مي توانند  ــدند و باالخره این انقالب را به پیروزي رس که موفق ش
ــه اي  ــوخ و عمق الزم را به اندیش ــانند و رس این انقالب را اداره کنند و به پیروزي نهایي برس
ــت ببخشند که از مسائل مطلع باشند، شعار هاي مناسب را مطرح  که حاکم بر این انقالب هس
ــت  ــن دوره را که با خطرات دورة قبل خیلي فرق دارد و خیلي پیچیده تر اس ــد، خطرات ای کنن
ــخیص بدهند، دشمن را بشناسند، دشمني  ها را بشناسند، راه مقابلة با این ها را مطلع باشند.  تش
ــته  ــان دیِد جهاني صحیح و نافذ و قوي اي داش این چگونه امکان خواهد یافت؟ وقتي که انس
ــد، ارتباط شما با مسائل جهاني، با فرهنگ هاي جهاني، با مطبوعات جهاني، با کتاب ها، با  باش
نوشته ها، با پیشرفت هاي فرهنگي و علمي، از این نظر فوق العاده حائز اهمیت است که شما را 
ــما آن شخصیتي را که براي آیندة اسالم مفید خواهید بود، ان شاءاهلل  تکمیل خواهد کرد، از ش
ــما صد ها نفر از  ــتوانه  هایي خواهد کرد که به ش ــما را آن قطب ها و آن اس ــاخت و ش خواهد س
ــما  ــما ها آن ها را هدایت کنید، راهنمایي کنید. از ش روحانیون، از علماي بزرگ، پناه بیاورند، ش
ــخصیت هایي خواهد ساخت؛ بصیرت  یک چنین چهره  هایي، یک چنین دل هایي، یک چنین ش

شما و آگاهي شما. 
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ــتند،  69 ــد آن روحانیوني که ادني بصیرتي در این زمینه داش ــالب نگاه کنی ــما از اول انق  ش
ــوند. آن کساني که در سطح باال بودند، مرحوم شهید بهشتي را شما به  ــتند مفید واقع ش توانس
عنوان یک مثال ببینید. آدمي بود که با مسائل جهاني مرتبط و متصل بود. از خصوصیات این 
ــهید عزیزمان این بود که دو زبان خارجي را خوب مي دانست. ایشان هم به آلماني و هم به  ش
ــخنراني مي کرد در محافل، مي توانست سخنراني کند. حاال عربي هم که بلد بود،  انگلیسي س
ــان سخنراني مي کرد. یک چنین تمکني خود این آشنایي با زبان بیگانه  البته به عربي هم ایش

به این مرد داده بود و آن بصیرت بود.63/6/7
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ــي و تحلیل سیاسي، در جهنم  70 ــتند که به خاطر نداشتن فهم سیاس ــان هس بعضي کس  •
ــم مي افتند، اما بعضي افراد، غرض  ــان به جهن مي افتند. البته یک عّده هم به خاطر اغراض ش

چنداني هم ندارند، ولي به خاطر نفهمیدن و نداشتن بصیرت، در جهنم واقع مي شوند. 
ــت. باید  71 ــي اس ــي و فهم سیاس ..امروز بصیرت -به تعبیر عرف رایج- همان تحلیل سیاس

ــت؛ دشمن کیست، دوست کیست. بسیاري از شما در  ــمن کجاست، دوست کجاس بفهمیم دش
دوران جنگ تحمیلي به جبهه رفته اید. گاهي انسان در واحدي نشسته، صداي توپخانه مي آید. 
ــت و دشمن کجاست. اگر این آدم  آدم هایي که ناواردند، اصاًل نمي دانند صدا از کدام طرف اس
ناوارد را پشت توپ بگذارند و بگویند آتش کن، یک وقت مي بینید که روي جبهة خودي آتش 
ــمن همیشه در غرب بود؟ گاهي در  ــت، اما آیا دش ریخت! مي داند که عراق در غرب ایران اس
جنوب و گاهي در شمال بود. باید انسان بداند دشمن کجاست. وقتي که دانستید، راحت آتش 
مي ریزید و به هدف مي زنید، اما وقتي که نشناختید، آتش تان روي سر خودي ها مي ریزد. یک 
ــخیص، آتش را روي سر خودي ها مي ریزند!  عّده به خاطر عدم بصیرت و عدم فهم و عدم تش
امان از وقتي که این عدم فهم و عدم تشخیص، با برخي از اغراض و ضعف هاي اخالقي توأم 

شود؛ که اگر شد، واویالست!80/2/12
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جزو عوام قرار نگرفتن، بدین معنا نیست که حتمًا در پي کسب تحصیالت عالیه باشید؛  72  •
نه! گفتم که معناي عوام این نیست. اي بسا کساني که تحصیالت عالیه هم کرده اند، اما جزو 
ــاني که تحصیالت دیني هم کرده اند، اما جزو عوامند. اي بسا کساني که  ــا کس عوامند. اي بس
ــت خود من و شماست. باید مواظب باشیم که  فقیر یا غني اند، اما جزو عوامند. عوام بودن، دس
ــد. هر کس که از روي  ــم. یعني هر کاري مي کنیم از روي بصیرت باش ــه این جرگه نپیوندی ب
ُعوا إِلَی اهللِ  بصیرت کار نمي کند، عوام است. لذا، مي بینید قرآن دربارة پیغمبر)ص( مي فرماید: »أَدإْ
َعلی  بَصيَرٍة أَنَا َو َمِن اتَّبََعني«يوس��ف،108 یعني من و پیروانم با بصیرت عمل مي کنیم، به دعوت 
مي پردازیم و پیش مي رویم. پس، اول ببینید جزو گروه عوامید یا نه. اگر جزو گروه عوامید، به 
ــید قدرت تحلیل پیدا کنید؛ تشخیص دهید و  ــرعت خودتان را از آن گروه خارج کنید. بکوش س

به معرفت دست یابید.75/3/20
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ــال هاي آینده و در همة دوره  هاي عمر شما جوانان که ان شاءاهلل طوالني باد  73 در س  •
ــد. هر انسان زنده اي طبعًا با  ــائل مواجه خواهید ش ــیاري از مس و طوالني خواهد بود با بس
ــائلي که در سال هاي آینده وجود خواهد  ــود. حاال آیا این مس ــائل فراواني مواجه مي ش مس
ــته تجربه  ــا آن را فرضًا در دهه  هاي گذش ــائلي خواهد بود که م ــوارتر از مس ــت، دش داش
ــت. یعني نمي شود االن گفت  ــخیص نیس ــان تر خواهد بود؛ این هم قابل تش کردیم، یا آس
ــتیم؛ نخیر، ما این را  ــوارتر خواهد بود از آن چه که در گذشته داش ــائل آیندة ما دش که مس
ــد، اما آن که من مي توانم  ــت نباش ــد، ممکن اس ــت باش نمي توانیم یقینًا بگوییم. ممکن اس
ــاس مسئولیت کند؛ یعني  ــفارش کنم، این است که جوان اواًل باید احس ــما جوانان س به ش
ــا پاي خودش پیش ببرد و حرکت  ــئول بداند و بخواهد که زندگي را ب ــًا خودش را مس واقع
ــیار  ــد. ثانیًا با ایمان حرکت کند. ایمان نقش بس کند و مثل پر کاهي در امواج حوادث نباش
ــع دارد. ثالثًا بصیرت و  ــروزي بر همة موان ــرفت در همة میدان ها و نیز پی ــي در پیش مهم
ــان تأمین کنند؛ که البته  ــد. اگر جوانان این سه خصوصیت را در خودش ــته باش آگاهي داش
ــت. من خیال مي کنم که هر وضعي دنیا  ــیار ممکن هس ــت، اما بس ــاني نیس کار چندان آس
ــة بازار تمدن ها در دنیا پا  ــرفت کند، تمدن هاي گوناگون به عرص ــدا کند؛ ارتباطات پیش پی
ــد، قدرت بزرگي در دنیا از بین برود، قدرت جدیدي به وجود آید، ایران چالش هاي  بگذارن
ــد، نداشته باشد؛  ــته باش ــي و غیره با دیگران داش ــائل اقتصادي و سیاس گوناگوني در مس
ــه  ــعي کنید این س ــد موفقیت خودتان را تضمین کنید. س ــما مي توانی ــة زمینه  ها ش در هم
ــعي  ــود آورید. ببینید، من که مي گویم س ــه من گفتم، در خودتان به وج ــي را ک خصوصیت
ــت، یک اندازه هم  ــعي  ها یک اندازه نیس ــت که س ــه وجود آورید، اعتقادم این اس ــد ب کنی
ــعي کند، باالخره توفیقي خواهد  ــت، اما اعتقاد دیگرم این است که هر کسي س موفق نیس

داشت. 
ــد. قدرتي که  74 ــل در خودتان ایجاد کنی ــاد کنید. قدرت تحلی ــان بصیرت ایج در خودت

ــک جمع بندي ذهني براي خودتان به وجود آورید و چیزي  ــد از واقعیت هاي جامعه ی بتوانی
ــول تاریخ ما  ــر ضربه اي که در ط ــت. ه ــدرت تحلیل خیلي مهم اس ــن ق ــید. ای را بشناس
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ــالم هم ضرباتي که خوردیم،  ــلمانان خوردیم، از ضعف قدرت تحلیل بود. در صدر اس مس
ــادي دارد. در دوره  هاي گوناگون  ــیري زی ــور بوده، که حاال این ها بحث هاي تفس همین ط
ــمن از بي بصیرتي و ناآگاهي ما استفاده کند و  ــت. نگذارید که دش دیگر هم همین طور اس

واقعیتي را واژگونه در چشم مان جلوه دهد.77/11/13
ــا را بگیرد.  75 ــوي بصیرت ه ــائل کوچک، جل ــاي مادي و مس ــي از نیاز ه ــد بعض نگذاری

ــمن، ترفند هاي گوناگون دارد؛ و آن  ــید. دش ــمنتان را بشناس بصیرتتان را حفظ کنید و دش
ــعي مي کند آرزو هاي انقالبي را در نظر  ــمن س ــود که فریب نخورد. دش ملتي موفق مي ش
ــد نیاز هاي مادي و کوچک را در نظر او بزرگ  ــعي مي کن یک ملت مؤمن، کوچک کند. س
ــه در راه خدا، جان  ــت! ملتي ک ــت، اما از جان که باالتر نیس ــاز مادي هم نیاز اس ــد. نی کن
ــت، نیاز هاي دیگر چه  ــمن اس ــت، آن جایي که میدان مبارزه با دش برایش نثار کردني اس

تأثیري مي تواند داشته باشد؟!71/8/27
ــت مي کنند و قدم  76 ــد، آگاهانه حرک ــور وقتي بصیرت دارن ــان یک کش ــة جوان مجموع

ــود. بصیرت این است. بصیرت  ــمن در مقابل آن ها کند مي ش برمي دارند، همة تیغ هاي دش
ــتباه بیندازد. اگر  ــود، غبارآلودگي فتنه نمي تواند آن ها را گمراه کند، آن ها را به اش ــي ب وقت
ــما در جبهة جنگ  ــان ولو با نّیت خوب، گاهي در راه بد قدم مي گذارد. ش بصیرت نبود، انس
ــته باشید،  ــید، اگر قطب نما در اختیار نداش ــه خواني بلد نباش ــید، اگر نقش اگر راه را بلد نباش
ــمن قرار گرفته اید، راه را عوضي آمده اید،  یک وقت نگاه مي کنید مي بینید در محاصرة دش

دشمن بر شما مسلط مي شود. این قطب نما همان بصیرت است. 
ــود حرکت کرد. جوان ها باید  77 ــِي پیچیدة اجتماعِي امروز، بدون بصیرت نمي ش در زندگ

ــند، بصیرت خودشان را افزایش بدهند. معلمان روحاني، متعهدان موجود  فکر کنند، بیندیش
ــئلة بصیرت  ــگاهي و حوزوي، باید به مس ــواد و فرهنگ، از دانش ــا از اهل س ــة م در جامع
ــناخت دشمن، بصیرت  ــیله، بصیرت در ش اهمیت بدهند؛ بصیرت در هدف، بصیرت در وس
ــناخت راه  هاي جلوگیري از این موانع و برداشتن این  ــناخت موانع راه، بصیرت در ش در ش
ــما مي دانید با کي طرفید،  ــت. وقتي بصیرت بود، آن وقت ش موانع؛ این بصیرت ها الزم اس
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ــما مي خواهید تو خیابان قدم بزنید، خب، با  ابزار الزم را با خودتان برمي دارید. یک روز ش
ــود رفت تو خیابان قدم زد، اما یک روز مي خواهید  لباس معمولي، با یک دمپایي هم مي ش
بروید قلة دماوند را فتح کنید، او دیگر تجهیزات خودش را مي خواهد. بصیرت یعني این که 

بدانید چه مي خواهید، تا بدانید چه باید با خودتان داشته باشید.88/7/15
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ــدان جنگ -بردارید وصیت نامة این بچه  ها را بخوانید- غالبًا این جمله  78 جوان ما در می  •
ــند که پدر! مادر! برادران! بدانید من از روي بصیرت رفتم و راست مي گویند. راست  را مي نویس
ــد، از روي بصیرت مي روند، مي فهمند چه کار دارند مي کنند، این بچه  هاي ما که توي  مي گوین
این میدان ها دارند شهید مي شوند بدانید این ها ارزشي به قدر ارزش شهیدان صدر اسالم دارند؛ 
ــالم، در این تردید نکنید، بصیرتشان همان بصیرت  ــهیدان صدر اس ــي به قدر ارزش ش ارزش
ــاعت دوازده شب، جوان اهوازي ساعت دوازده عروسي اش بود، دوازده شب  ــت. جوان ما س اس
ــهید شد. حنظلة  ــي اش بود، پنج صبح رفت توي جبهه، هفت صبح ش رفت توي حجله، عروس
ــیل المالئکه اي که ما در تاریخ این همه به چشم مان بزرگ مي آمد و بزرگ هم بود چند تا  غس
ــد در این زمان خوب است؟ بچه هاي سپاه اهواز رفتند پیش مادر یکي از این  ــته باش نظیر داش
شهدا که به او تسلیت بدهند، مادر ناراحت که نبود هیچ، حرفش این بود که کم ترین اثري که 
شهادت این بچة من دارد این است که شما ها را قرص تر مي کند، بروید. خب ما چه قدر راجع به 
مادر َوَهب و قهرماني او حرف زدیم، خواندیم و گریه کردیم؟ که سر فرزندش را در روز عاشورا 
ــت و پرتاب کرد به طرف دشمن، گفت این را من در راه خدا دادم و نمي خواهمش، مال  برداش

خداست. این بصیرت است، این آگاهي است، آني که امروز بصیرت ندارد آه و ناله مي کند. 
ــت، فرقي که ندارد، چه فرقي مي کند که در تصادف کسي  79 ــدن همان ُمردن اس ــته ش کش

ــي بمیرد؟ مردن، مردن  ــي بمیرد یا در میان جنگ با ترکش خمپاره کس ــکته کس بمیرد، به س
ــرد. جوان ما وقتي مي داند که این عمل و  ــت دیگر، فرقي که ندارد، باالخره هم که باید م اس
ــد که قدرت هاي استکباري  ــت و نتیجه اش این خواهد ش این حرکت و این مرگ در راه خداس
جهاني با همین خون ها سقوط خواهد کرد، وقتي این را مي داند آن وقت با جرأت مي گوید من 
مي خواهم بروم و کشته بشوم؛ اسم این، همان بصیرت است. بصیرت یعني این، یعني با چشم 

باز انسان برود توي میدان. مي داند براي چه دارد مي رود، مي فهمد.59/8/16
ــتان را رها  80 ــتان و بخاري گرم زمس جوان، خانوادة خود را رها مي کرد؛ یخچال خنک تابس

ــتان  ــت درجة زیر صفر کردس ــتان یا در برف هاي بیس مي کرد و زیر آفتاب پنجاه درجة خوزس
ــان فضاي زندگي ما  ــدون این که نامي از خودش بگذارد. نام آوراني که امروز نامش ــت، ب مي رف
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ــتند. اگر صد عملیات بود و این جوانان مؤمن؛ امثال شهید  ــان نام نمي خواس را ُپر کرده، خودش
همت و شهید خرازي و شهید میثمي و شهید رّداني پور و بقیة سرداران بزرگ و شهداي عزیز 
ــان و دیگر مناطق، آن عملیات ها را انجام مي دادند و اثري از آن ها نبود، نمي گفتند چرا.  اصفه
ــد. من یک وقت در دوران  ــود و نور معنویت به آن مي تاب ــت که دریچة دل باز مي ش این جاس
ــیار منقلب کرد.  ــهادتش دیدم. خیلي عرفاني بود و مرا بس جنگ، وصیت نامة جواني را بعد از ش
ــالک بود. من به دوستان گفتم، اعتقادم  پدربزرِگ این جوان، یکي از مراجع معروِف عارف و س
این است که این جوان در سنین هفده، هجده سالگي آن راهي را طي کرد و به آن جایي رسید 
ــال سلوک عرفاني و علمي نتوانسته بود به آن جا برسد! این ها براي  که پدربزرگ او با پنجاه س

یک کشور نعمت و ذخیره است.
ــالمي که در همة زندگي پیاده  81 ــالم به شهادت رسیدند. اس ــهیدان براي آرمان اس این ش

ــالمي  ــالمي که طرفدار خود را عزیز کند، اس ــالمي که عدالت را به دنبال آورد، اس ــود، اس ش
ــتر حکومت  ــایش براي خاطر چهار روز بیش ــوري که رؤس که ملت ایران را با ملت فالن کش
ــند، متفاوت کند، اسالمي که  ــتکبر را ببوس کردن، حاضرند بروند پاي تخت حکومت فالن مس

مسئوالنش در کشور، دنبال اداي تکلیف باشند، نه دنیازده و رفاه زده.80/8/9
آن چه که من از شما جوانان انتظار دارم این است که در راه اسالم، اواًل سعي کنید معرفت  82

ــه را که در راه این  ــرت و آگاهي همراه کنید. ثانیًا، آن چ ــیدن به آن و با بصی ــا عمق بخش را ب
ــدون هیچ گونه مالحظه اي  ــت، با قدرت و قاطعیت، ب ــاس مي کنید تکلیف شماس معرفت احس
ــما را پیروز خواهد  ــمن و بي اعتنا به مالمِت مالمتگران، انجام دهید و بدانید که خدا ش از دش

کرد.75/12/25
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ــیاري از موارد بر اثر بي بصیرتي است.  83 ــود، در بس بالهایي که بر ملت ها وارد مي ش  •
ــم گاهي بعضي از  ــد -مي بینید در جامعة خودمان ه ــه بعضي از افراد مي کنن ــي ک خطاهای
ــت که  ــي مي کنند. نخبگان که حاال انتظار هس ــتر از نخبگان، خطاهای ــة مردم و بیش عام
ــان اگر کّمًا هم بیشتر نباشد، کیفًا بیشتر از خطا هاي عامة  کمتر خطا کنند، گاهي خطا هایش

ــت؛ خیلي  هایش، نمي گوییم همه اش.  ــت- بر اثر بي بصیرتي اس مردم اس
ــال مي زنم به جبهة  84 ــي را مث ــي و صحنه هاي سیاس ــده بارها این جبهه  هاي سیاس ..بن

ــما تو جبهة جنگ نظامي، هندسة زمین در اختیارتان نباشد، احتمال خطاهاي  جنگ. اگر ش
ــت. براي همین هم هست که شناسایي مي روند. یکي از کارهاي مهم در عمل  بزرگ هس
ــایي از نزدیک، که زمین را بروند ببینند؛ دشمن کجاست،  ــت. شناس ــایي اس نظامي، شناس
ــت، تا بفهمند چه کار باید  ــت، عوارضش چگونه اس ــت، مواضعش چگونه اس چه جوري اس
ــایي را نداشته باشد، میدان را نشناسد، دشمن را گم بکند، یک  ــي این شناس بکنند. اگر کس
ــه دارد خمپاره اش را، توپخانه اش را آتش مي کند به طرفي، که اتفاقًا این  ــت مي بینید ک وق
ــي عینًا همین  ــمن، نمي داند دیگر. عرصة سیاس ــت، نه طرِف دش ــت اس طرف، طرِف دوس
ــمن را نشناسید، یک وقت  ــته باشید، دوست را نشناسید، دش ــت. اگر بصیرت نداش جور اس
ــما به طرف قسمتي  ــما و عمل ش ــنود ش ــما و گفت و ش مي بینید آتش توپخانة تبلیغات ش
ــمن را بشناسد، در شناخت دشمن  ــتان مجتمعند، نه دشمنان. آدم دش ــت که آن جا دوس اس

خطا نکنیم. لذا بصیرت الزم است، تبیین الزم است. 
ــن  85 ــت. حقایق را بدون تعصب روش یکي از کارهاي مهم نخبگان و خواص، تبیین اس

ــت. جناح  کنند، بدون حاکمیت تعلقات جناحي و گروهي بر دل آن گوینده. این ها مضر اس
ــت، باید حقیقت را فهمید. در جنگ صفین یکي از کارهاي مهم  و این ها را باید کنار گذاش
ــاح معاویه بود، تبلیغات  ــود. چون آن جناح مقابل که جن ــر تبیین حقیقت ب ــاب عّماریاس جن
ــتند. همیني که حاال امروز به آن جنگ رواني مي گویند، این جزو اختراعات  گوناگوني داش
ــت، شیوه هایش فرق کرده؛ این از اول بوده. خیلي هم ماهر بودند در این جنگ  جدید نیس
ــي ماهر بودند.  ــان را، مي بیند که در جنگ روان ــي. آدم نگاه مي کند کار هایش ــي، خیل روان
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ــت. وقتي به شما چیزي بگویند، سوءظني یک  ــان تر از تعمیر ذهن اس تخریب ذهن هم آس
ــوءظن به ذهن آسان است، پاک کردنش از ذهن سخت است.  ــدن س جا پیدا کنید، وارد ش
ــوءظن را وارد مي کردند؛ کار آساني بود. این کسي که  ــبهه افکني مي کردند، س لذا آن ها ش
از این طرف، خودش را موظف دانسته بود که در مقابل این جنگ رواني بایستد و مقاومت 
کند، جناب عّماریاسر بود، که در قضایاي جنگ صفین دارد که با اسب از این طرف جبهه، 
ــرف جبهه و صفوف خودي مي رفت و همین طور این گروه هایي را که -به تعبیِر  ــه آن ط ب
امروز، گردان ها یا تیپ هاي جدا جداي از هم- بودند، به هرکدام مي رسید، در مقابل آن ها 
ــن مي کرد و  ــي براي آن ها صحبت مي کرد؛ حقایقي را براي آن ها روش ــتاد و مبالغ مي ایس
ــدند، بگو  ــده، یک عده اي دچار تردید ش ــت. یک جا مي دید اختالف پیدا ش تأثیر مي گذاش
ــت، خودش را به سرعت آن جا مي رساند و برایشان حرف مي زد، صحبت  مگو در آن ها هس

مي  کرد، تبیین مي کرد؛ این گره  ها را باز مي کرد. 
ــت که این بصیرت را نه  86 ــت. نقش نخبگان و خواص هم این اس بنابراین، بصیرت مهم اس

فقط در خودشان، در دیگران به وجود بیاورند. آدم گاهي مي بیند که متأسفانه بعضي از نخبگان 
ــتند، یک حرفي یکهو به نفع  ــان هم دچار بي بصیرتي اند، نمي فهمند. اصاًل ملتفت نیس خودش
ــمن مي پرانند،؛ به نفع جبهه اي که همتش نابودي بناي جمهوري اسالمي است به نحوي.  دش
ــتند، آدم هاي بدي هم نیستند، نّیت بدي هم ندارند، اما این  ــتند، خواص هم هس نخبه هم هس
ــت دیگر، بي بصیرتي است دیگر. این بي بصیرتي را به خصوص شما جوان ها با خواندن آثار  اس
ــاد و پخته، نه گفتگوي تقلیدي -که هر چه  ــان هاي مورد اعتم خوب، با تأمل، با گفتگو با انس
گفت، شما قبول کنید. نه، این را من نمي خواهم- از بین ببرید. کساني هستند که مي توانند با 

استدالل، آدم را قانع کنند؛ ذهن انسان را قانع کنند. 
ــت و در ادامة نهضت  87 ــروع نهض ــین)ع( هم از این ابزار در ش ــرت ابي عبداهلل الحس حض

ــورا نباید شناخت، آن یک بخش از  ــین)ع( را فقط به جنِگ روز عاش ــتفاده کرد. امام حس اس
ــائل  ــت. به تبیین او، امر به معروف او، نهي از منکر او، توضیح مس ــین)ع( اس جهاد امام حس
ــگان -حضرت بیانات  ــا، خطاب به نخب ــا و عرفات، خطاب به علم ــون در همان من گوناگ
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ــمت کربال، هم در  ــت- بعد هم در راه به س ــي دارد که در کتاب ها ثبت و ضبط اس عجیب
ــود عرصة کربال حضرت اهل تبیین  ــناخت. در خ خود عرصة کربال و میدان کربال، باید ش
ــت، منتظرند خون هم را بریزند،  ــد، مي رفتند، صحبت مي کردند. حاال میدان جنگ اس بودن
ــت بکنند، بلکه  ــتفاده مي کردند که بروند با آن ها صحب ــر فرصتي این بزرگوار اس ــا از ه ام
ــان را به  ــدند. بعضي خودش ــا را بیدار کنند. البته بعضي خواب بودند، بیدار ش ــد آن ه بتوانن
ــان را به خواب مي زنند، بیدار  ــدند. آن هایي که خودش خواب زده بودند و آخر هم بیدار نش

کردن آن ها مشکل است، گاهي اوقات غیر ممکن است.88/5/5
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ــرت پیدا کردن،  88 ــت. بصی ــوار و ناممکن نیس ــة بصیرت، مطالبة یک امر دش مطالب  •
ــیر دام های  ــان اس ــت. بصیرت پیدا کردن همین اندازه الزم دارد که انس ــختی نیس کار س
ــمنی ها، هوای نفس ها و پیشداوری های گوناگون نشود. انسان  گوناگون، از دوستی ها، دش
ــة بصیرت، مطالبة  ــت را پیدا کند. مطالب ــد و تدبر کند، مي تواند واقعی ــن قدر نگاه کن همی
ــتری نیست. و به این  ــت؛ مطالبة چیز بیش ــت؛ مطالبة همین نگاه کردن اس همین تدبر اس
ــت؛ همه مي توانند بصیرت پیدا  ــود فهمید که بصیرت پیدا کردن، کار همه اس ترتیب مي ش
ــی غفلت مي کنند.  ــر بدخواهی، که گاه ــر عناد، نه به خاط ــه بعضی نه به خاط ــد. البت کنن
ــان با این که جان خودش را خیلی دوست دارد، اما گاهی ممکن است در حال رانندگی  انس
ــه ای پیش بیاید.  ــرت بزند، یک ضایع ــود، یک لحظه چ ــش پرت ش هم یک لحظه حواس
ــود گناه دانست؛ اما اگر چنان چه  لغزش هایی که در این زمینه پیش می آید، این ها را نمي ش

ــت.89/8/4 ــت، این دیگر غیر قابل قبول اس تداوم پیدا کند، این دیگر بی بصیرتی اس
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ــت؛ بي ایمان نیستند، بي شوق و بي محبت  89 ــکل برخي از افراد و مجموعه  ها این اس مش  •
ــتند، اما لحظه شناس نیستند. لحظه را باید شناخت، نیاز را باید دانست. فرض بفرمایید  هم نیس
کساني در کوفه دل هاشان پر از ایمان به امام حسین)ع( بود، به اهل بیت محبت هم داشتند، اما 
ــدند؛ همه شان هم به شهادت رسیدند، پیش خدا هم مأجورند، اما  چند ماه دیرتر وارد میدان ش
ــورا را نشناختند،  ــناختند، عاش کاري که باید بکنند، آن کاري نبود که آن ها کردند، لحظه را نش
ــورا انجام دادند، در  در زمان، آن کار را انجام ندادند. اگر کاري که تّوابین در مدتي بعد از عاش
ــد، ممکن بود حوادث،  ــلم به کوفه انجام مي دادند، اوضاع عوض مي ش هنگام ورود جناب مس
جور دیگري حرکت بکند. شناسایي لحظه  ها و انجام کار در لحظة نیاز، خیلي چیز مهمي است. 
..شناختن موقعیت، فهمیدن نیاز، حضور در لحظة مناسب و مورد نیاز؛ این اساس کار است که 
ــد تا بتواند وجودش مؤثر بشود؛ آن کاري را که  ــته باش مؤمن باید این را هم با خود همراه داش

باید انجام بدهد، بتواند انجام بدهد.88/10/29
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ــت که همة کساني که به دشمن کمک مي کنند، کساني باشند که دشمن  90 این طور نیس  •
را شناخته اند و نقشة کلي و مهندسي کالن او را نسبت به نظام دانسته اند و عالمًا و عامداً به او 
ــود شما دارید به دشمن کمک  ــتند که اگر به آن ها گفته ش کمک مي کنند؛ نه، عده اي هم هس
ــت!  ــما را بگیرند و پاره کنند و بگویند این حرف ها چیس ــان و ش مي کنید، حاضرند یقة خودش
این ها واقعًا هم با دشمن مخالف و بدند. اگر شما مهندسي کلي و کالن نظام را در نظر داشته 
ــد، از این که  ــه و مراقب خود و رفتارش باش ــد. هر کس متوج ــید، از این پرهیز خواهد ش باش
ــمن باشد، پرهیز خواهد کرد. وقتي حروف کلمه یا جمله اي در  ــته و ناخواسته کمک دش نادانس
ــود. بعضي  ها نمي دانند حرفي که دارند در این  ــته مي شود، باید عبارتي درست ش جدول گذاش
ــود و این ها مي آیند این حرف  ــت. تمهیداتي فراهم مي ش خانه مي گذارند، مکمل آن عبارت اس
ِس��نُوَن ُصنإْعا«كهف،104 دلیل و استداللي هم  َُّهمإْ يُحإْ َس��بُوَن أَن را در این خانه مي گذارند »َو ُهمإْ يَحإْ
برایش درست مي کنند، اما توجه ندارند که این حرف، آن کلمه یا جملة پانزده حرفي جدول را 
ــت و معلوم است که  ــت مثل یک پازل که جا ها معین اس یک قدم به تحقق نزدیک کرد؛ درس
ــته از مِن نوعي مي خواهند که این قطعه را این جا  ــته شود. نادانس چه قطعه اي کجا باید گذاش
بگذارم؛ من هم فکر مي کنم اشکالي ندارد؛ غافل از این که وقتي این جزء با آن نود جزء دیگر 
همراه شد، آن شکل، ظاهر مي شود و من کمک کنندة به تشکیل آن بوده ام! بعضي این طوري 

عمل مي کنند. 
ــمن بخواهد براي تحقق آرزوي بزرگ خود که ریشه کني جمهوري اسالمي  91  مثاًل اگر دش

و پایین آوردن پرچم اسالم از قلة این کشور است طراحي کند، طبیعتًا طراحي، اجزا و مقدماتي 
دارد. ایجاد اختالف، ایجاد بي ایماني، ایجاد مشکالت براي مردم، عمیق کردن فاصلة طبقاتي، 
ترویج فساد، بدبین کردن مردم به مسئوالن، و دستگاه  هاي ضابط و انضباط بخش را از حیثیت 
ــوراي نگهبان، از حیثیت  ــت انداختن قوة قضاییه، از حیثیت انداختن ش ــن، مثل از حیثی انداخت
انداختن مجلس، از حیثیت انداختن دستگاه  هاي گوناگون؛ همه جزو اجزاء این هاست. بعضي  ها 
ــن بخش کمک مي کنند، بدون این که به ارتباط این بخش با دیگران توجه کنند؛ این بر  ــه ای ب

اثر عدم بصیرت است.84/3/8
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دشمنان ملت از شفاف بودن فضا ناراحتند؛ فضاي شفاف را برنمي تابند؛ فضاي غبارآلود  92  •
ــوند و به  ــان نزدیک ش ــت که مي توانند به مقاصد خودش را مي خواهند. در فضاي غبارآلود اس
ــت که  ــت. فتنه معنایش این اس حرکت ملت ایران ضربه بزنند. فضاي غبارآلود، همان فتنه اس
ــوند، فضا را غبارآلود کنند؛  ــمن وارد میدان ش ــت و باطِن دش یک عده اي بیایند با ظاهِر دوس
ــود  ــح بتواند چهرة خودش را پنهان کند، وارد میدان ش ــمِن صری ــن فضاي غبارآلود، دش در ای
َواٌء تُتَّبَُع1«، تا آن جایي  إِْفتَ��ِن أَهإْ ُء ُوقُوِع ال ََّما بَدإْ ــد. این که امیرالمؤمنین)ع( فرمود: »إِن ــه بزن و ضرب
تَاِديَن«؛ اگر باطل،  إُْمرإْ َف َعَلی ال إْبَاِطَل َخَلَص ِمنإْ ِمَزاِج الإَْحقِّ لَمإْ يَخإْ ــه مي فرماید: »فََلوإْ أَنَّ ال ک
ــتند، امر برایشان مشتبه نمي شود؛  ــناختن حق هس ــاني که دنبال ش عریان و خالص بیاید، کس
إُْس��ُن  إْبَاِطِل انإَْقَطَعتإْ َعنإُْه أَل ــت. »َو لَ��وإْ أَنَّ الإَْحقَّ َخَلَص ِمنإْ لَبإْ��ِس ال ــد این باطل اس مي فهمن
ــر چنان چه بدون پیرایه بیاید توي میدان، معاند دیگر نمي تواند حق را  إُْمَعانِِدي��َن«؛ حق هم اگ ال

ٌث فَيُمإْ ٌث َو ِمنإْ َهَذا ِضغإْ َخُذ ِمنإْ َهَذا ِضغإْ ــم کند به حق نبودن. بعد مي فرماید: »َو لِكنإْ يُؤإْ مته
ــر یک تکه حق، یک تکه باطل را مي گیرد، این ها را با هم مخلوط  َزَجاِن«نهج البالغه،خطب��ه50 فتنه گ
ــاني که دنبال حقند، آن ها هم برایشان امر مشتبه  مي کند، در کنار هم مي گذارد؛  آن وقت کس

مي شود. فتنه این است دیگر. 
ــرع هم  93 ــالم حکم مي کند و ش ــت؟ عقل س حاال در مقابل یک چنین پدیده اي، عالج چیس

همین را قطعًا بیان مي کند، عالج عبارت است از صراحت در تبیین حق، صراحت در بیان حق. 
وقتي شما مي بینید یک حرکتي به بهانة انتخابات شروع مي شود، بعد یک عامل دشمني در این 
ــمن -که حرف او، شعار او حاکي از  ــد، وقتي مي بینید عامل دش فضاي غبارآلوده وارد میدان ش
مافي الضمیر اوست- آمد توي میدان، این جا باید خط را مشخص کنید، این جا باید مرز را روشن 
ــتر از همه، آن کساني  ــتر از همه، خواص؛ و در میان خواص، بیش کنید. همه وظیفه دارند، بیش
ــتري دارند. این وظیفه است دیگر، مرز ها روشن  ــتمعین بیشتري دارند، شنوندگان بیش که مس
بشود و معلوم بشود که کي چي مي گوید. این جور نباشد که باطل، خودش را در البه الي گرد 
و غباِر برخاستة در میدان مخفي کند، ضربه بزند و جبهة حق نداند از کجا دارد ضربه مي خورد. 
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این است که حرف دو پهلو زدن، از خواص، مطلوب نیست. خواص باید حرف را روشن بزنند و 
مطلب را واضح بیان کنند. این، مخصوص یک گرایش سیاسي خاص هم نیست.

ــرار دارند، این ها باید  94 ــة گرایش هایي که در مجموعة نظام ق ــالمي، هم در داخل نظام اس
ــتکبرین عالم مي کنند، مورد قبول است  ــخص کنند که باالخره آن حمایتي که مس صریح مش
ــغال گران کشورهاي اسالمي،  ــران استکبار، سران ظلم، اش ــت. وقتي که س یا مورد قبول نیس
ُکشندگان انسان هاي مظلوم در فلسطین و در عراق و افغانستان و خیلي جا هاي دیگر، مي آیند 
ــوند، حرف مي زنند، موضع مي گیرند، خب، باید معلوم بشود این کسي که در  وارد میدان مي ش
نظام جمهوري اسالمي است، در مقابل این چه موضعي دارد؛ حاضر است تبّري بجوید، بگوید 

من دشمن شمایم؟ من مخالف شمایم؟
ــاني با زبانشان صریحًاً اسالم و شعار هاي نظام جمهوري  95 وقتي در داخل محیط فتنه، کس

ــؤال مي برند،  ــان هم جمهوریت و یک انتخابات را زیر س ــالمي را نفي مي کنند، با عملش اس
وقتي این پدیده در جامعه ظاهر شد، انتظار از خواص این است که مرزشان را مشخص کنند، 
ــخص کنند. دو پهلو حرف زدن، کمک کردن به غبارآلودگي فضاست؛ این  ــان را مش موضعش
کمک به رفع فتنه نیست، این کمک به شفاف سازي نیست. شفاف سازي، دشمِن دشمن است، 
ــت. این خودش شد یک شاخص. این یک  ــت. غبارآلودگي، کمک دشمن اس ــمن اس مانع دش
شاخص است، کي به شفاف سازي کمک مي کند و کي به غبارآلودگي کمک مي کند. همه این 

را در نظر بگیرند، این را معیار قرار بدهند. 
ــالمي یک حقیقت است، برخاستة از یک سنت الهي  96 ــما بدانید و مي دانید که انقالب اس ش

ــود متزلزل کرد. تا وقتي که آحاد مردم ایمان  ــت؛ این را نمي شود از بین برد، این را نمي ش اس
ــت به  ــق دارند، اقدام مي کنند، بدانند اگر همة قدرت هاي عالم هم دس دارند، عالقه دارند، عش
دست بدهند، نخواهند توانست به این انقالب و به این نظام و به این ملت صدمه اي وارد کنند. 
وظیفه هایي است، باید انجام داد. گذرگاه هایي است، باید از آن ها گذشت و عبور کرد. بعضي از 
این گذرگاه  ها سخت است، بعضي آسان تر است. الحمدهلل ملت ما از خیلي گذرگاه  هاي سخت 
ــوارتر از آن چیزهایي است که امروز هست، بعد از این  ــوار عبور کرده که خیلي خیلي دش و دش
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هم خواهد بود. فتنه گر و دشمن همیشه هست، امروز یک دشمن است، فردا یک دشمن دیگر 
ــت. یک ملت وقتي بیدار بود، آگاه  ــت، یک جور دیگر اس ــت، پس فردا یک کس دیگر اس اس
ــت، با همة این معارضه  ها با  ــازم بود، ایمان خودش را حفظ کرد، زنده بود، رویش داش ــود، ع ب
ــتادگي مي کند، دست و پنجه نرم مي کند،  ــاني -که روزبه روز آسان تر هم خواهد شد- ایس آس
ــن رویش ها را مي بینیم؛  ــانة ای ــر همة این معارضه  ها هم فائق مي آید. ما بحمداهلل امروز نش ب
ــتان که براي هرچه بهتر  این جوان هایي که در انقالبند. من توصیه مي کنم به مجموعة دوس
ــالب، رویش هاي انقالب،  ــته  هاي انق ــش بردن کار، از این جوان هاي امروز، از این نوخاس پی
ــتفاده کنند. خیلي از این جوان ها یا انقالب را ندیده اند یا در پیروزي انقالب  ــتر اس هرچه بیش
ــنین خیلي کمي داشته اند، اما امروز از کاري که ما  آن روز مي کردیم، خیلي بهتر دارند عمل  س
ــیارانه تر دارند کار مي کنند. انقالب بحمداهلل  ــد، خیلي قوي تر دارند عمل مي کنند، هوش مي کنن

برگ و بارش روزافزون است.88/10/29
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چند توصیه
ــت ندهید. ما با صبر پیروز  97 ــید صبرتان را از دس چند توصیه به ملت عزیزمان، مواظب باش

ــدیم؛ باز هم باید با صبر پیشروي بکنیم. مواظب باشید بصیرتتان را از دست ندهید، دشمن  ش
را بشناسید و دشمني ها و ترفند هاي او را درست تشخیص بدهید. تبلیغاتي که دشمن مي کند، 
ــمتان بیاید. توجه کنید که  ــایعه اي که دشمن مي اندازد، به چش ــمن مي زند و ش حرفي که دش
ــایعه را مي پراکند، این خبر دروغ را نقل  ــمن با چه انگیزه اي این حرف را مي زند، این ش دش
مي کند و این اظهار منافقانه را بر زبان جاري مي نماید. به هرحال، دشمن، دشمن است.70/3/14

باور کنیم که همیشه امکان ضربه زدن از سوي دشمنان انقالب و دشمنان ایران اسالمي  98
هست، حتي در بهترین شرایط. همیشه کمین دشمن را در نظر داشته باشیم. غفلت از این که 
ــود، چیز خطرناکي است. هشیار  ــت به حرکت عمومي ملت ایران ضربه اي وارد ش ممکن اس
ــت که فرمود: »َو َمنإْ نَاَم لَمإْ يُنَمإْ َعنإُْه«نهج البالغه،نامه62  ــید. این همان توصیة امیر مؤمنان)ع( اس باش
ــویم؛ در پشت سنگر ها خوابمان نبرد. اگر تو  ــي دچار خواب آلودگي نش در عرصة زندگي سیاس
خوابت برد، باید بداني که دشمن ممکن است بیدار باشد. این تحلیل نیست که ما مي گوییم، 
ــعي کردند، تالش کردند، شاید بتوانند در  ــمنان نظام جمهوري اسالمي س ــت. دش اطالع اس
ــر درست  ــت، براي مردم دغدغه و دردس ــالمي به مردم داده اس فضاي آزادي اي که نظام اس
ــانه  هاي زیادي را به کار انداختند، عوامل بسیاري را  ــعي کردند، پول خرج کردند، رس کنند. س
ــاب مي آمد،  ــاید بتوانند از این وضعیتي که براي ملت ایران یک عید به حس ــیج کردند، ش بس
ــاب مي آمد، وضعیتي علیه ملت ایران درست کنند؛ تالش شد.  ــن بزرگ ملي به حس یک جش
ــراي ما -همة ما، همة آحاد  ــتي ب ــن تجربه )تجربة انتخابات 88 و حوادث بعد از آن( بایس ای
ــداردهنده اي باشد. اگر ما در صحنة زندگي سیاسي و اجتماعي به همدیگر  مردم- تجربة هش
ــمن به یکدیگر نگاه کنیم، این فرصت براي دشمنان حقیقي ما  ــم دش ــیم، به چش بدبین باش
ــته باشیم، اگر فراموش کنیم که دشمناني  پیش خواهد آمد. اگر فکر نکنیم، اگر بصیرت نداش

ــد.88/5/12 در کمین انقالبند، ضربه خواهیم خورد؛ این براي ما تجربه ش
ــون، آدم هاي  99 ــه بهانه  هاي گوناگ ــد. نگذارید ب ــان را حفظ کنی ــرت و وحدتت ــر و بصی صب
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کم بصیرت، یا کم صبر، یا خودخواه، یا بي توجه به مصالح عمومي مردم، میان صفوف مستحکم 
شما فاصله بیندازند و شما را نسبت به یکدیگر، یا نسبت به مسئوالن دل چرکین و نگران کنند. 
ــید، چون راه پیامبران و راه اوصیا و آرزوي  ــید و بدانید که این راه به هدف خواهد رس آگاه باش
ــما نگاه مي کنند و  ــت. ملت هاي دیگر به ش ــته اس مؤمنان صالح در طول همة زمان هاي گذش

مي خواهند از شما بیاموزند.70/3/14



فصل دوم: استقامت

ما سایش و فرسایش پیدا مي کنیم. دل و جان ما در برخورد  100
ــت.  ــایش اس با حوادث روزمرة زندگي، به طور دائم در حال فرس
ــایل  ــایش ها را کرد و جبران آن را با وس ــاب این فرس باید حس
ــت، پیش بیني نمود، و ااّل انسان از بین خواهد رفت. ممکن  درس
ــان از لحاظ مادي و صوري، تنومند و فربه هم بشود،  ــت انس اس
ــایش ها نباشد، از لحاظ معنوي نابود  اما اگر به فکر جبران این س

خواهد شد.81/7/17
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استقامت
 در قرآن در مورد بناي جامعة اسالمي و رسیدن به آرمان هاي بزرگ، یک نکتة بسیار اساسي  101

وجود دارد و آن، مسئلة استقامت کساني است که فریاد حقیقت را سر دادند و پرچم حقیقت را بلند 
ــتادند. استقامت الزم است تا انسان بتواند آرمان هاي بزرگ را ببیند. بسیاري  کردند و پاي آن ایس

از آرمان ها جز با ایستادگي یک ملت در طول سالیان مستمر و مداوم، دست یافتني نیست.80/8/10
 استقامت، مفهوم خیلي پیش پا افتاده و رایج و غیرمهمي تلقي مي شود، ولي این طور نیست.  102

ــي دارد که اهمیت آن در عمل، به مراتب بیش از آن  ــتقامت، یک مفهوم بسیار مهم و حساس اس
چیزي است که انسان در ذهن خود تصور مي کند. استقامت، یعني پافشردن بر طریق مستقیم »َو 
َقيإْناُهمإْ ماًء َغَدقا«جن،16 اگر به همان صراط مستقیم پافشاري  ريَقِة َلَسإْ ��تَقاُموا َعَلی الطَّ أَنإْ لَِو اسإْ
ــند و راه خودشان را عوض نکنند و تحت تأثیر شرایط قرار  کنند؛ یعني در همین جهت گیري باش
ــد. این که قرآن مي فرماید »إِنَّ  نگیرند، آن وقت آن نتایج دنیوي و ثواب اخروي، مترتّب خواهد ش
ــدن و  ــرف مواجه ش ُل َعَليإِْهُم الإَْمالئَِكُة -نزول مالئکه، ش قاُموا تَتَنَزَّ ��تَ ُّنَا اهللُ ثُمَّ اسإْ َّذيَن قالُوا َرب ال
َزنُوا«فصلت،30 مالئکه بیایند  مخاطب شدن به خطاب مالئکه و فرشتگان الهي- أاَلَّ تَخافُوا َو ال تَحإْ
و به شما بگویند نترسید، محزون نباشید. چه وقت این شرف دست مي دهد؟ در صورت استقامت.  
ــان نگاه مي کنند و  ــتادگي کنید، همه هم به خودش ــتقامت کنید، ایس آدم یک کلمه مي گوید اس
مي گویند بله، ایستادگي مي کنیم، لیکن ایستادگي در مقام عمل، مسئلة خیلي مهمي است.76/10/8

ما سایش و فرسایش پیدا مي کنیم. دل و جان ما در برخورد با حوادث روزمرة زندگي، به طور  103
ــایش است. باید حساب این فرسایش ها را کرد و جبران آن را با وسایل درست،  دائم در حال فرس
پیش بیني نمود، و ااّل انسان از بین خواهد رفت. ممکن است انسان از لحاظ مادي و صوري، تنومند 
و فربه هم بشود، اما اگر به فکر جبران این سایش ها نباشد، از لحاظ معنوي نابود خواهد شد. قرآن 
ُّنَا اهلل« یعني اعتراف  ُل َعَليإِْهُم الإَْمالئَِكةُ«. »َرب تَقاُموا تَتَنَزَّ ُّنَا اهللُ ثُمَّ اسإْ َّذيَن قالُوا َرب مي فرماید: »إِنَّ ال
به عبودیت در مقابل خدا و تسلیم در مقابل او. این چیز خیلي بزرگي است، اما کافي نیست. وقتي 
ُّنَا اهلل« را  ــت، اما اگر »َرب ُّنَا اهلل«، براي همین لحظه اي که مي گوییم، خیلي خوب اس مي گوییم »َرب
ُّنَا اهلل« امروِز ما، دیگر براي فرداي ما کاري صورت نخواهد داد. لذا مي فرماید:  فراموش کردیم، »َرب



 61n استقامت

ــتقامت کنند و در این راه باقي بمانند. این است که موجب مي شود  ��تَقاُموا«، پایداري و اس »ثُمَّ اسإْ
ُل َعَليإِْهُم الإَْمالئَِكةُ«، و ااّل با یک لحظه و یک برهه خوب بودن، فرشتگان خدا بر انسان نازل  »تَتَنَزَّ
ــت کمک الهي به سوي انسان دراز نمي شود و انسان به مرتبة عباُد  ــوند، نور هدایت و دس نمي ش
تَقاُموا«. اگر بخواهید این  ــد. باید این را ادامه داد و در این راه باقي ماند، »ثُمَّ اسإْ الصالحین نمي رس
ــطح الزم  ــتقامت به وجود آید، باید به طور دائم مراقبت کنید که این بار مبناي معنویت از س اس

پایین نیفتد.81/7/17
 کساني که پایداري و استقامت ورزیدند، فرشتگان بر آن ها نازل مي شوند؛ یعني در همین حاِل  104

حیات دنیوي شان، با ملکوت اعلي ارتباط پیدا مي کنند؛ یعني از لحاظ روحي و فکري و رواني، یک 
ذخیرة تمام نشدني پیدا مي کنند و هیچ خوف و بیم و اندوهي بر آن ها سایه نخواهد افکند. بیم در 
مقابل خطر هایي است که ممکن است در این راه انسان را تهدید کند. وقتي انسان ترس نداشت، 
َجري تر و با قدرِت بیشتر و روحیة بهتر در این راه پیش مي رود و به هدف نزدیک تر مي شود. انسان 
وقتي حزن و اندوه ندارد، به خاطر این است که چیزي را از دست نمي دهد. اواًل موفقیت هاي این 
راه زیاد است. ثانیاً اگر انسان چیزي را هم از دست بدهد، چون در راه وظیفه و انجام تکلیف الهي 
است، وجدانش آسوده است؛ مثل خانواده  هاي شهدا که بچه  هاي آن ها شهید شده اند و داغ دیده اند، 
ــان شاد است. این ها فرق دارند با کساني که این حادثه براي آن ها بر اثر  اما درعین حال دل هایش

غیر شهادت پیش آمده است.80/9/21
ــروع، چیز مبارکي است، اما کافي نیست. وقتي استقامت ورزیدید، در راهي پاي فشردید و  105 ش

آن را استمرار دادید، ارزش آن مضاعف مي شود. به شروع خوب اکتفا نکنید، بنا را بگذارید بر ادامة 
راه، همراه با دقت و مالحظه و مراعات همة شرایطي که براي ادامة این راه الزم است.82/9/17

حفظ نعمت به مراتب مشکل تر از کسب نعمت است. استقامت کردن اساس کار است، و ااّل  106
یک وزنة سنگین را آدم ضعیفي مثل بنده هم ممکن است بردارد و یک لحظه سِر دست بلند کند؛ 
لیکن نمي تواند نگه دارد، آن را مي اندازد. قوي و کنندة کار، کسي است که بتواند این وزنة سنگین 
را ظرف مدت الزم سِر دستش نگه دارد. خیلي از ما ها نّیت  هایمان خوب است و با نّیِت خوب وارد 
ــویم، اما نمي توانیم این نّیت را نگه داریم. این نّیت در اثناي راه به موانعي برخورد مي کند،  مي ش
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سایش پیدا مي کند، کمرنگ و ضعیف مي شود و احیاناًً یک جاذبة قوِي معارضي دل را - که جایگاه 
نّیت، دل است- به سوي خودش جذب مي کند. یک وقت نگاه مي کنید، مي بینید اصاًل نّیت رفت؛ 
ُّنَا اهلل« را  ــان عوض مي شود. اگر مي بینید بعضي  ها »َرب ــده، آن وقت راه انس نّیت یک چیز دیگر ش
گفتند، اما امروز به جاي کعبه رو به بُت کده دارند؛ شعاِر خوب را دادند، اما امروز صد و هشتاد درجه 
در جهت عکس آن شعار حرکت مي کنند، عاملش این است، نتوانستند نگه دارند. چرا نتوانستند؟ 
چون در اثناي راه، جاذبه  ها پیدا مي شود. البد شنیده اید که کسي نّیت کرد چهل روز ریاضت بکشد، 
اما روز دوم، روز پنجم، روز بیستم ناگهان عوامل شیطاني شروع به دخالت کردند؛ زني با این چهره 
وارد شد، غذایي با آن شکل جلویش گذاشته شد، پولي به آن صورت به او عرضه شد، لذا نتوانست 
خودش را نگه دارد، بنابراین تسلیم شد و زحمات آن بیست روز و سي روزي هم که قباًل کشیده 
ــت واقعیت داشته باشد، اما اگر واقعیت هم نداشته باشد، مفهوم  ــد. این ها ممکن اس بود، باطل ش

نمادین آن براي ما درس آموز است.84/6/8
ما باید این هدف را از یاد نبریم که استقامت، یعني بي راهه نرفتن، خط را گم نکردن و هدف  107

را فراموش نکردن. این امر، این قدر حساس و مهم است که خداي متعال به پیامبر)ص( با آن عظمت 
ــه خودمان این توصیه را بکنیم. مي فرماید  ــز همین توصیه را مي کند که ما حاال مي خواهیم ب نی
َت َو َمنإْ تاَب َمَعَك«هود،12 مواظب باش راه را گم و اشتباه نکني. این گم کردن  تَِقمإْ َكما أُِمرإْ »فَاسإْ
ــت. ممکن است دو رفیق یا دو  ــت؛ هر کس مي گوید که راه این اس راه، حرف کلي و مبهمي اس
برادر، سلیقه  ها و دیدگاه ها و مباني مختلفي داشته باشند و در زمینه  هاي سیاسي یا اقتصادي، از دو 
نوع فکر برخوردار باشند و هرکدام بگوید که راه من، راه درستي است. آیا معناي استقامت در راه، 

این است؟ نه، طبعًا این اختالفات سالیق وجود دارد. 
ِدنَا  108 ــاًل ده بار، خدمت پروردگار عرض مي کنید: »اِهإْ ــما اقاًل در هر نماز دو بار، و هر روز اق ..ش

ــان یک  بار دعا مي کند. این که دائم صراط مستقیم را از خدا  ��تَِقيم«حمد،6 معمواًل انس راَط الإُْمسإْ الصِّ
َت«هود،12 است؛ استقامت. به خصوص ما ها که کارگزار  تَِقمإْ َكما أُِمرإْ مي خواهیم، همان استجابت »فَاسإْ

و مسئولیم، بارمان سنگین تر است.69/9/14


