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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 نشمردنو دشمن  ،به رهبراننسبتو امر به معروف و نهی از منکر  ضرورت باز بودن باب نقد

 ان ناصحمنتقد

نقد، منتقدان ناصح، امر به معروف، نهی از منکر، رهبران، والیت ، نهضت اباعبداهلل کلمات کلیدی:

، شالیعه، سالممت و   بیالت  یالار اهالل  معصالوم،  نظام، حکومت اسالممی،   امام خمینی، مسؤولینفقیه، 

 نظارت.مفرط، ظلم،  ی مسلمین، غلوّ، ستایش، محبّهنصیحت به ائمّبیماری نظام، دوست واقعی، 

که در تا این است؛ لهمچنان متحمّرا ت و رنج این سفر تلخ بازگشت به کربمسکاروان اسرا در راه 

وی آموز ری عظیم و درسحادثهشود در ماه محرّم و صفر از این رسد. نمیبیستم ماه صفر به منزل می

، از مباحث قبلی که در جلسه داشتیم خیلی فاصله های عاشورابحث با مجموعهگرچه برگرداند. 

ایم؛ امّا به گمان و سایر مباحث نرسیده الهدی مصباحهای یم و جلسات متعدّدی است که به بحثگرفت

چنین ایّامی خود را به چیزهای دیگری  ست که درعظیم عاشورا یو حادثه من جفای به اباعبداهلل

کردیم ی اخیر در مورد آن بحث میای که دو سه جلسهمشغول کنیم. گرچه به ذهنم آمد شاید حوزه

هایی دادند که سبب شد حقّش ادا شده است؛ امّا یکی دو نفر از دوستان محبّت کردند و یادداشت

گرچه به ذهنم آمده بود که این احساس کنم واقعاً نیاز به تبیین و باز شدن این بحث هنوز باقی است. 

ولی احساس کردم که هم اقتضای ماه محرّم و صفر برویم،  فداهارواحنااغ مصباح و بحث امام عصرهفته سر

ت دوستانی که محبّ هاییادداشتاین  اًو هم خصوص [های عاشورایی را تکمیل کنیم است ]که بحث

که بعضی از دوستان ذهن و هم اینها مرا خوشحال کرد؛ این خبر خوشی بود از دقّت در بحث کردند و
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زیابی ها و نقد و ارهای بحثی دوستان برای کاوش در چراییهمه میدواریمپرسشگری دارند و ا

بحثی را در به ذهنم آمد هنوز نیاز است که  این استگونه باشند.  این ،درستی و نادرستی مباحث

ام که باید به تأکید کردهبارها  .تر شود افتر و شفّ له روشنتا مسأتکمیل جلسات قبل بگوییم 

ی عظیم عاشورا بیان کردیم مراجعه ها در رابطه با حادثهاین سال هایی که در طیی بحث مجموعه

خدمت باشند. باز هم  ها بتوانند روشنگر ابهامات همبحثجا دیده شود تا یک آنهای شود و مجموعه

به  ،ورندبه دست آ موضوعاز  خواهند تصویر روشن و کامل و جامعیکنم که اگر میتأکید میعزیزان 

شاءاهلل این دید کامل و جامع فرمایند و انکه در دسترس عزیزان هست مراجعه  هاییی بحثمجموعه

-به آن سخن نگفته اجعهای بسیاری از کربم و عاشورا وجود دارد که روزههنوز آمگرچه را پیدا کنند. 

شاءاهلل ها را بیان کنیم. انی جنبهجمع ما وصال دهد که بتوانیم همهعمر ایم و معلوم نیست عمر ما و 

که در مورد ابعاد برای این و راهبر شما باشد؛ی درونی معرفت باز شود جوشش و چشمهدیگر آن 

های نگری بیندیشید و تحقیق و مطالعه کنید و به آموزه ی عظیم با عمق و ژرفن واقعهف ایمختل

 ی منحصر به فرد تاریخ آفرینش هست راه پیدا کنید. بسیار عظیم و فراوانی که در این حادثه

ی عنوان یک وظیفه ی امر به معروف و نهی از منکر بهدر جلسات اخیر بحث ما در رابطه با مسأله

های مختلف های مشروحی در جنبهمتعدّدی بحث جلساتدر های قبل ایمانی و اسممی بود که سال

عنوان یک  به؛ آن کرده بودیم و در این جلسات به بعضی از ابعاد آن که ناگفته مانده بود پرداختیم

ی الهی ترین و باالترین فریضهبرجسته کهآمده  تکلیف شرعی به تعبیری که در احادیث معصومین

گ و درس عظیم از ی بزریک آموزه عنوان هبو  ،ی فرائض وابسته به آن استاست که عملی شدن همه

که امروز برسیم ای کنم تا به نکتهها را یادآوری میبعضی از نکته .الحسین نهضت اباعبداهلل

 خواهیم بیفزاییم. می
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های فردی محدود شود و نباید به جنبه اشاره کردیم که امر به معروف و نهی از منکر ی اوّل: نکته

ی امر به معروف و نهی از منکر تعیین عنوان هفته ی نخستین ماه محرّم را بها هفتهخصوصاً وقتی م

ی درس امر به آموزنده باید توجّه داشته باشیم که اگر ماه محرّم و نهضت اباعبداهلل ،کنیممی

ی بود؟ یقیناً کس چه امر به معروف اباعبداهللو کر معروف و نهی از منکر است، مخاطب نهی از من

به رفتارهای  1،َعِن اْلُمْنَكرِ  يُد َاْن آُمَر بِاْلَمْعُروِف َو اَْنهىٰ اُرِ  :ندنهضت حسینی که حضرت فرمودحرکت و 

ن اسمم در قبال حکومتی بود که بر جها ،بلکه آن امر به معروف و نهی از منکر فردی نظر نداشت؛

عنوان حکومت اسممی  و به منینامیرالمؤنام  هب اهللی رسولعنوان خلیفه پیدا کرده بود و بهسلطه 

ی امر به معروف و نهی از منکر بر پا خواهیم در ماه محرّم هفتهبنابراین اگر می کرد.جامعه را اداره می

 کنیم یقیناً باید به این مسأله توجّه داشته باشیم.

های مقام رهبری هم اگر به در صحبتو ، علیه تعالی اهلل رضوان خمینیم های حضرت امادر صحبت

توانید ببینید که امر به را می تعین این عبارات و تأکیدا های قبل مراجعه کنیدهای سال صحبت

که مثمً تذّکر دهیم که یک نفر د؛ اینوشمحدود به مسائل فردی و شخصی  معروف و نهی از منکر نباید

ی اجتماعی است و تر آن جنبهی اصلی و مهم. جنبهامثال اینهاحجاب و لباسش را درست کند و 

 مخاطب آن مسؤوالن و کارگزاران نظام اسممی هستند. 

َو   ِبَمْعرَِفِتُكمْ   یاَْكَرَمنِ ی الَّذِ   اهللَ   َفَاْسَألُ  خواهند:عاشورا از خدا می گفتیم کسانی که در زیارت وم:ی د نکته

ْنیا َو اْْلِخَرِة َو َاْن يـُثَبَِّت لِ َاْن َيْجَعَلنِ   اِئُكمْ َاْعدَمْعرَِفِة َاْولیاِئُكْم َو َرَزَقِنی اْلَبراَءَة ِمْن  ی ِعْندَُكْم َقَدَم ی َمَعُكْم ِفی الدُّ

ْنیا َو اْْلِخرةِ  َو خواهند: گذارند و از خدا میاشورا سر به سجده مییا وقتی در پایان زیارت ع ،ِصْدٍق ِفی الدُّ

                                            

، 1، ج الحسیناالمامو موسوعة 923، ص 44مجلسی، بحاراالنوار، ج ؛ 111، ص 1؛ خوارزمی، مقتل، ج 151مقرّم، مقتل، ص . 1
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 خب اینکه 2،اْلُحَسْینِ ُدوَن  اَلَِّذيَن َبَذُلوا ُمَهَجُهمْ  ِعْنَدَك َمَع اْلُحَسْیِن َو َاْصحاِب اْلُحَسْینِ   ِصْدقٍ   َقَدمَ   ِلی  ثـَبِّتْ 

 بیت و اصحاب اباعبداهللاهلو و یاران  اباعبداهللمعرفت  و بیتما از خدایی که معرفت اهل

در دنیا و آخرت همراه کند،  و یاران اباعبداهلل خواهیم که ما را با اباعبداهللرا روزیمان کرده می

ناپذیری در محضر  تزلزلتردیدناپذیر و  ثابت و استوار و قدم باشیم، قدم صدقِ ثابت خواهیم کهمی

خواهیم که در محضر الهی قدم صدقی همراه با می در دنیا و آخرت داشته باشیم، از خدا اباعبداهلل

کردند داشته باشیم و در  که جان خود و خون قلب خود را نثار اباعبداهللشان و یاران اباعبداهلل

ی عمل مصداق پیدا کند. ثابت قدم باشیم، این دعاها طبیعتاً باید در عرصه همراهی با اباعبداهلل

ای که کند، مثل کسی است که با اسلحهکسی که بدون عمل دعا می 3: َوََرٍ اِمی ِبالَكالرّ    َعَملٍ  ِبال  الّداِعی

آید! بنابراین اقتضای این دعاها، ای به دست نمیکند؛ طبیعتاً نتیجهدر آن فشنگ نیست تیراندازی می

 های مکتب و نهضتی عمل به آموزهاین است که در عرصه اقتضای تشیّع و پیروی از اباعبداهلل

به کارگزاران  امر به معروف و نهی از منکر نسبتها ترین آموزهیکی از مهم. پایبند باشیم اباعبداهلل

ها بعضی پرسیدند: ند،ای که یکی از دوستان داده بودحاکم در سرزمین اسممی است. در همین نوشته

گویید به سکوت اقتدا کرد؟ چرا نمی ی اباعبداهللگویید باید به حماسهگویند: شما چرا میمی

اقتدا کنیم؟ ظاهراً سؤال درستی  گویید به صلح امام مجتبیاقتدا کنیم؟ چرا نمی امیرالمومنین

 امامی هستیم؟ منتها ما تکمگر امام ماست و  ی ما نبودند؟ فقط امام حسینهاست، مگر آنها ائمّ

این است که ما نه خود امام حسینیم، نه خود  کردندباید به آن دقّت می ای که این عزیزنکته

شاءاهلل شیعیان امیرالمؤمنینیم، نه خود امام مجتبی! ما که هستیم؟ پیروان، دوستان، ارادتمندان و ان

چرا سکوت  باشیم؟ امیرالمؤمنین نااز ایش یک م شیعیان کدامخواهیب ببینیم میاین بزرگواران. خ

                                            

 .عاشوراالجنان، زیارتقمی، مفاتیحو محدّث 239، ص 31؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج 415. کفعمی، مصباح، ص 2

 .121، ص 2و خصال، ج  93صدوق، االمامةوالتّبصرۀ، ص ؛ 111العقول، ص  حرّانی، تحف شعبه . ابن9
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خواهیم جزء آنهایی باشیم که یاری کند و تنها ماند. ما می کسی را نداشت که او را کرد؟ چون

چرا مجبور شد قرارداد ترک مخاصمه با معاویه را  را تنها گذاشتند؟ امام مجتبی امیرالمؤمنین

خواهیم اصحاب امام مجتبایی نیستیم که بخواهیم صلح کنیم، ما می بپذیرد؟ ما که امام مجتبی

ند که امام خودشان را که بارها مردم را برای جنگ و نبرد با معاویه بسیج وفا بودقدر بیباشیم که آن

جزء آنهایی باشیم که در لشکر  های زر به معاویه فروختند؟کرد، تنها گذاشتند و خود را در قبال کیسه

ور شدند و خنجر به ران حضرت زدند و حمله امّا به خود امام مجتبی بودند، امام مجتبی

خواهیم یاران خواهیم جزء آنها باشیم؟ میکشیدند؟ می زیر پای امام مجتبیسجّاده از 

ای را هیچ صحابه منیکوتر و باوفاتر از اصحاب خود ،فیٰ وْ اَ  ّر وَ بَـ اَ  من باشیم که فرمود: اباعبداهلل

هم  بودند؟ اگر امام مجتبی امام مجتبی خواهیم جزء کسانی باشیم که دوریا می 4ندیدم؟

کردند. اگر  که اباعبداهلل ندکردمی، قطعاً همین کاری را ندداشت مثل یاران اباعبداهللیارانی 

 داشتند، قطعاً همین کاری را که اباعبداهلل هم یارانی مثل یاران اباعبداهلل امیرالمؤمنین

دستشان خالی بود.  امام مجتبی ؛دستشان خالی بود دادند. امیرالمؤمنینکردند انجام می

همه  کنید؟ اینگفتند که آقا چرا قیام نمیمی هائمّبه آمدند و روایات متعدّدی داریم که افرادی می

و فرمودند: اگر من به تعداد اینها شیعه  امام اشاره کردند به تعدادی گوسفند که آنجا بودشیعه دارید! 

گونه خواهیم اینما می 5ز بیست تا بودند!من شمردم کمتر ا گویدکردم. طرف میداشتم قیام می

امام خود را وادار به سکوت  ،خاطر عدم همراهی و حمایت هایی باشیم که بهخواهیم مأمومباشیم؟ می

                                            

و مجلسووی،  291الووور ، ص  ؛ طبرسووی، االعوو م52نموواحلّی، مریراالحوو ان، ص  ؛ ابوون32، ص 9، ج الحسوویناالمووامموسوووعة. 4

  .932، ص 44بحاراالنوار، ج 

ِه يا َسِديُر َلْو  َو اللّٰ  :فـََقالَ  :939، ص 43بحاراالنوار، ج و مجلسی،  124الدّین، ص  ؛ دیلمی، االع م249، ص 2. کلینی، کافی، ج 5

َعَة َعَشَر. …ِذِه اْلِجداِء ما َوِسَعِنی اْلُقُعوُد كاَن ِلی ِشیَعٌة ِبَعَدِد هٰـ   فـََعَدْدَُها فَِاذا ِهَی َسبـْ
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فساد و تزویر و زور و  یرثومهبا ج مام خود را وادار به ترک مخاصمهکنند؟ ادر برابر کودتای سقیفه می

خواهیم مثل یارانی باشیم که امام گذارند؟ یا میکنند؟ امام خود را تنها میگری مثل معاویه میحیله

 !اْلُحَسْینِ ُدوَن  َبَذُلوا ُمَهَجُهمْ وفایی نکردند؟ ترین شرایط هم ترک نکردند و بیرا در سخت حسین

 و یاریم؛ ایمما شیعه؛ و نه اباعبداهلل هستیم، نه امیرالمؤمنین ما نه امام مجتبی دقّت کنید!

َاْن  کند کهاز این دسته یاران باشیم؟ لذا این نکته آن بحث را نفی نمی یک خواهیم جزء کداممی حاال

ْنیا َو اْْلِخَرِة َو َاْن يـُثَبَِّت لِ َيْجَعَلنِ  ْنیا َو اْْلِخرةِ ی َمَعُكْم ِفی الدُّ ها دقّت به این نکته .ی ِعْندَُكْم َقَدَم ِصْدٍق ِفی الدُّ

گیری دچار اشتباه  دار در آنها عمیق شد تا در نتیجههای ظریفی است که باید یک مقینها نکتها کنیم؛

امام در اثر تنهایی  تاگذارد را تنها نمی شکسی است که امام خود بیت. یار صدیق اهلنشویم

وجود  ی. یار شایسته یاری است که با همهرا بپذیردقرارداد صلح کند؛ مجبور شود سکوت  شودمجبور 

 نهد.در کف می شبرای نصرت و یاری امامرا  شفداکار است و جان خود

ی بقاء است. ی سممت است و سممت الزمهامر به معروف و نهی از منکر مایه اینکه سومی  نکته

مند باشد و کسی که بنابراین اگر کسی به بقاء نظامی دل سپرده باشد، باید به سممت آن نظام عمقه

شود و با هایی باشد که آن نظام به آن مبتم مینظام است باید نگران بیماریآن به سممت  مندعمقه

رهبری بتوانند باقی آن امر به معروف و نهی از منکر سعی کند سممت نظام را حفظ کند تا آن نظام و 

در  امیرالمؤمنین. اینکه رگ و نابودی استاش مواالّ اگر بیماری معالجه نشود نتیجه بمانند؛

گونه بحث امر به معروف و نهی از منکر را در فرمایشاتشان این یا سایر ائمه ،البمغههای نهجخطبه

 هایی از مکتب عاشورا درسهای  صحبت های قبل در مجموعهکنند که در سالبا تأکید و ابرام بیان می

حفظ نظام اسممی از اهمّ واجبات است،  ایم، به خاطر این است که اگرگفتهفراوان احادیث را این 

به  به حسّاس بودن نسبت سممت این نظام وابسته حفظ این نظام مستلزم سممت این نظام است و

ر به معروف و نهی از منکر دهد و با امهایی است که این سممت را در معرض خطر قرار میبیماری
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مبارزه کرد و سممت را باال برد و حفظ کرد و در نتیجه به بقاء نظام  هاتوان با بیماریمیاست که 

دینی خدمت کرد؛ لذاست که نباید امر به معروف و نهی از منکر را به حساب ضدّیت، دشمنی، 

فرقی که  ی کرد. اتّفاقاً عکس قضیّه است!قّیا از پای در آوردن نظام دینی تلتضعیف  درصددو مخالفت 

ر با دشمن زیرک و دوست فاقد بصیرت دارد در همین نکته است. دشمن زیرک دوست صادق و بصی

خبر نگه دارد تا بیماری رشد کند و بیمار از پا درآید. دوست هایمان بی کند ما را از بیماریسعی می

قشنگ گوید نه، تو حالت خیلی خوب است، کند بیماری را از یاد ما ببرد و میجاهل هم سعی می

ی آن ی این دوستی هم با نتیجهنتیجه تا ما یادمان برود که مریض هستیم؛ چنان است وچنین  است،

دوست بصیر  آید؛ امّامیکند و این بیمار از پا دردشمنی یکی است! یعنی باز بیماری پیشرفت می

کند تا ورود یک ویروس و میکروب را به این بینی دقّت می بینی و باریک دوستی است که با نازک

تا این پیکر  کندره و ارگانیزم تشخیص دهد و در بدو ورود با آن مقابله کند و آن را از عرصه خارج پیک

 با دشمن زیرک و دوست جاهل.است د. این فرق دوست بصیر بتواند با سممت باقی باشسالم بماند و 

دوست تو کسی است که تو را از  6: اكَ َو َعُدوَُّك َمْن َاْغر   اكَ َنه  َمنْ   َصِديُقكَ ند: فرمای می امیرالمؤمنین

 هیکند و کند و دشمن تو کسی است که تو را دچار خودشیفتگی میاشتباهات و خطاهایت نهی می

چنین و چنان هستید. صدیق، یعنی شما شود و گوید، اصمً بهتر از این نمیکند و میاز تو تعریف می

کند و دشمن تو کسی است که چنان تو را می دوست راستین تو کسی است که تو را از اشتباهات نهی

ها و اشتباهات و ها و نقصانبرد که ضعفو از یادت میفریبد  میکند که تمجید و ستایش می

 تا نتوانی آنها را تصحیح کنی.  ،خطاهایی داری

                                            

  . 421آمد ، غررالحکم، ص  و تمیمی 902الحکم، ص  . لیری، عیون1
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ترین برادران من در نزد من محبوب 7: یُعُیوبِ  ِاَلیَّ  ىٰ ِاَلیَّ َمْن َاْهد  ِاْخواِنی  َاَحبُّ  فرمودند: امام صادق

ها کند و از این عیبها را هدیه میکه عیب را به من هدیه کند. بنابراین آنهای مکسی است که عیب

یعنی  ترین برادران است؛ صدیق است؛است؛ محبوب ِاْخواِنی  َاَحبُّ  هکند به تعبیر ائمّنهی می

 دوست راستین و واقعی است و نباید او را دشمن شمرد.

َسِمَع  َعْبدا    اهللُ َنضََّر خطبه خواندند و فرمودند:  در مسجد خَیف پیغمبراکرمخاطرتان هست که 

ُر َفِقیٍه َو ُربَّ حاِمِل ِفْقٍه ِالاِمِل فِ بَّ حا فَـرُ َمقالَِتی فَـَوعاها َو َحِفَظها َو بـَلََّغها َمْن َلْم َيْسَمْعه َقُه ِمْنهُ َمْن ُهَو اَ  ىٰ ْقٍه َغیـْ  :فـْ

کند، گوش میرا م هاییارش باشد، خدا شاداب و شادمان و موفّق و پیروز بدارد کسی را که صحبت خدا

ی اعصار آینده. در همه ؛رساندمی ،سپارد و به کسی که امروز نیست تا بشنودپذیرد و به خاطر میمی

دش مفهوم آن کند، خوشنود و برای دیگری نقل میای را میچه بسا کسی جمله :بعد حضرت فرمودند

بسا کسی که  فهمد. و چهشود مقصود گوینده را میامّا فردی که برایش نقل می جمله را نفهمیده،

این حامل، تر از ی عمیقو معرفت دیگری فهم که آنکند سوی دیگری حمل می دانایی و علمی را به

بعد از این مقدّمه  فهمد.کسی که شنید می ؛ امّاقدر نفهمیدآن کند؛ یعنی شخصی که گفتکسب می

رسالت به خاطر سپردن و به کار بستن و منتقل کردن به  ،ها جلب شد و حضرتی توجّهکه همه

ٍٍ ُمْسِلمٍ َثالٌث الدیگران را گوشزد کردند، فرمودند:  سه چیز است که قلب هیچ  :  يُِغلُّ َعَلْیِهنَّ قَـْلُب اْمِر

شود. این سه تا در قلب انحراف و ناخالصی نمیشخص مسلمانی در آن زمینه دچار لغزش و کاستی و 

ُهْم نَّ َدْعَوََـ فاِ  َو اللُُّزوُم ِلَجَماَعِتِهمْ   ِئمَِّة اْلُمْسِلِمینَ ِه َو النَِّصیَحُة اِلَ ِاْخالُص اْلَعَمِل ِللّٰ هر فرد مسلمانی حضور دارد. 

ی مسلمین و رهبران هنصیحت به ائمّو دوم  اوّل اینکه خالص فقط برای خدا کار کند :ُمِحیَطٌة ِمْن َوراِئِهمْ 

خیرخواه بودن و از سر خیرخواهی نصیحت و  ی پند مشفقانه و خیرخواهانه دادن،نصیحت یعن اسممی،

                                            

 .25، ص 12الشّیعه، ج  و حرّعاملی، وسائل 240؛ مفید، اختصاص، ص 193، ص 2. کلینی، کافی، ج 3
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ودن؛ تمرّد نکردن و صف و سوم ملتزم جماعت رهبران اسممی ب موعظه کردن و اندرز و تذکّر دادن،

گیرد و میدربرهستند  هاکه پشت سر آنرا کسانی  یکه دعوت رهبران اسممی همهچرا جدا نکردن؛

ُهْم َيٌد  اُؤُهْم وَ َوٌة َـََتكافَُأ ِدمخْ اْلُمْسِلُموَن اِ ند و نباید دچار انشقاق شوند. بعد هم فرمودند: امخاطبش همه

 آنها با هم برابر است.ی های همهخون و ندبرادر هم ها مسلمان 8:اُهمْ َاْدنِبِذمَِّتِهْم  ىٰ َيْسع اُهمْ َمْن ِسو   َعلىٰ 

این یک  کند.ست و ارزش خون اینها با هم فرق گونه نیست که این مثمً رئیس است، آن مرئوس ااین

ی اینها دست و همه. کندر است و ارزش خونشان با هم فرق جمهور و رهب رفتگر ساده است، آن رئیس

هر تعهدّی که هر یک از افراد در هر  .برابر غیر خودشان هستند واحدی در برابر دشمنانشان و در

داند، ولو ی نظام اسممی خود را مسؤول پایبندی به آن می پذیرد، همهای از نظام اسممی میمرتبه

ی ی اسممی و همهی مردم جامعهشود، همهیک فرد خیلی ساده و بسیار عادی چیزی را متعهّد می

ِئمَِّة َو النَِّصیَحُة اِلَ ی نکته ب اینخ ایبند خواهند بود.مسؤولین نظام اسممی به تعهدّی که او سپرده پ

خیراندیشی و  ی هیچتحیهیچ نص 9:َكالتَّْحِذير   اَل ُنْصحَ فرمودند:  امیرالمؤمنین را اْلُمْسِلِمینَ 

صح ی نُنیست. باالترین مرتبهشتن و نهی کردن فرد از اشتباهاتش خیرخواهی مثل تحذیر و برحذر دا

هایی که دارد نهی این است که آن کسی را که خیرخواهش هستید از اشتباهات و ضعف و خیراندیشی

 باقی و پابرجا بماند.  وکه بتواند سالم برای این ؛کنید

 بندی برسیم. به یک جمع ها در ذهنتان ثبت شود و بعداین نکته شاءاهلل انگویم من نکته به نکته می

                                            

 .111و مفید، امالی، ص  143، ص 1؛ صدوق، خصال، ج 42العقول، ص  حرّانی، تحف شعبه ابن ؛409، ص 1. کلینی، کافی، ج 1

کلینی، کافی، ( که مسؤوالن مل م به رعایت آن هستند، در حدیری به این صورت آمده است: مْ ناهُ دْ اَ ]معنا  تعهّد کمترین فرد جامعه )

َجْیشا  ِمَن  نَّ اَ  وْ : لَ قالَ  ؟مْ ناهُ دْ اَ  مْ هِ تِ مَّ ذِ بِ  عىٰ سْ يَ  یِّ بِ النَّ  لِ وْ قَـ  نىٰ عْ ما مَ : هُ لَ  تُ لْ : قُـ الَ ، قَعِن السَُّكوِنیِّ َعْن اَِبی َعْبِدالّلهِ  :90ص   ،5ج 

اَْفَضِلِهُم  ىٰ صاِحَبُكْم َو اُناِظَرُه فََاْعطاُه َاْدناُهُم ااَلماَن َوَجَب َعل ىٰ اَْلق ىٰ قـَْوما  ِمَن اْلُمْشرِِكیَن فََاْشَرَف َرُجٌل َفقاَل َاْعُطوِنی ااَلماَن َحتّ  اَصُروااْلُمْسِلِمیَن ح

 [اُء ِبِه.اْلَوف

  . 313آمد ، غررالحکم، ص  و تمیمی 591الحکم، ص  . لیری، عیون3
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 [وجود ندارد.] مسؤولی اسممی فرد غیر، در جامعهاسمماز دیدگاه است که  این چهارمی  نکته

پست و جای  پست و مقام، بهکه نخواستیم بگوییم ا در نظام اسممی به خاطر اینمسؤول یعنی چه؟ م

معنای مسؤولیّت یعنی مورد سؤال واقع شدن و در برابر سؤاالت پاسخگو  مقام گفتیم مسؤولیّت؛ منتها

گفتیم  ،را به کار نبریمخواستیم تعبیر مقام و جاه ما چون  ولینه مقام؛ بودن. مسؤول یعنی پاسخگو، 

مسؤولیّت رهبری و غیره دارد. معنای مسؤولیّت  ،جمهوری دارد من فرد مسؤولیّت وزارت یا ریاستف

متعال وجود ندارد.  مسؤولی جز خدای. از دیدگاه اسممی هیچ مقام غیرمورد سؤال واقع شدن است

را که برایشان پیغمبر  هم مردمی 11: ینَ َلْیِهْم َو لََنْسئَـَلنَّ اْلُمْرَسلِ يَن اُْرِسَل اِ فَـَلَنْسئَـَلنَّ الَّذِ مود: قرآن کریم فر

دهم و باید پاسخگو باشند، هم خود رسوالنی را که فرستادم مورد سؤال مورد سؤال قرار میفرستادم، 

 .نداریمپاسخگو غیرمسؤول و مقام غیر خود پیامبران هم باید پاسخگو باشند. دهم؛قرار می

ی شما ما مثل چوپانید و همهی شهمه :َو ُكلُُّكْم َمْسُؤوٌل َعْن َرِعیَِّتهِ   اعٍ ر   ُكلُُّكمْ  فرمودند: پیغمبراکرم

مسؤول و پاسخگو  هستند، ی شمااداره شما هستند، تحتبه رعایایی که تحت مدیریّت و رهبری  نسبت

به بنا ها، اوّلین مصداقی که پیغمبراکرمرت شروع کردند به گفتن مصداقو مورد سؤالید. بعد حض

 یاامیر  11:وٌل َعْن َرِعیَِّتهِ َفااْلَِمیُر َعَلى الّناِس راٍع َو ُهَو َمْسؤُ این حدیث )حدیث هم در آمده است( فرمودند: 

مدیریّت و رهبری او هستند در قبال رعایایش و کسانی که تحت است و فرمانروا، راعی و شبان  و رهبر

اش مسؤول به خانواده بتمرد هم نسهای دیگر را هم فرمودند؛ اینکه مسؤول است. بعد حضرت مصداق

                                            

 .1     اعراف، آیه . سوره 10

، اللّئوالی  جمهور، عوالی ابی و ابن 114، ص1دیلمی، ارشادالقلوب، ج  ؛1، ص 1(، ج ورّام  همجموعالخواطر) فراس، تنبیه ابی بن . ورّام11

  .123، ص 1ج 
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 و غیره. حدیث 12به امکاناتی که در خانواده به او سپرده شده مسؤول است نسبتهم است و زن 

 بنابراین مقام غیرمسؤول از دیدگاه اسممی وجود ندارد.  م.کن اش را عرض نمی ادامه و طوالنی است

دو  13: الٍ ُمِحبٌّ غاٍل َو ُمْبِغٌض ق  انِ اْثن  ِفیَّ   َهَلكَ  :البمغه فرمودنددر نهجمتعدّدی موارد در  منینامیرالمؤ

گروه در رابطه با منِ علی همک شدند؛ یکی محبّی که در حقّ من غلو کرد و دیگری مبغض و دشمنی 

ُمْفِرٌط َو   ُمِحبٌّ اِن َهَلَك ِفیَّ اْثن .دهر دوی اینها همک شدند. کرتر از چیزی که هستم تعریف که مرا پایین

، دیگری در رابطه با منِ علی دو گروه همک شدند؛ یکی دوستدارانی که افراط کردند 14:ُمْبِغٌض ُمَفرِّطٌ 

خوشبختانه این دیدگاه  دگاه اسمم چیست وبنابراین باید بدانیم که دیدشمنانی که تفریط کردند. 

 216 ی کردم خطبهکید تأکردم و  ی قبل پیشنهاد وشنی در انقمب ما تبیین شد. جلسهر اسممی به

 حتماً میدوارماش را خواندیم. ا فقط چند جملهچون در جلسه نرسیدیم و البمغه را حتماً بخوانید؛ نهج

در  علیه تعالی اهلل رضوان اینکه سخنرانی حضرت امامم؛ هم دارپیشنهاد دیگرى آن خطبه را مطالعه کنید. 

را بعد از شهادت شهید مطهّری بخوانید. دو جمله از آن  و مردم کرجون و فرهنگیان جمع روحانیّ

توانستیم کلّ آن را خوانم؛ ولی کلّ سخنرانی بسیار جالب است و اگر فرصت بود و میسخنرانی را می

خوانم که شاید خیلی  ولی فقط دو جمله از آن سخنرانی را میخواندم. آوردم و برایتان میمی مبا خود

ون ری شهید شده و حاال امام دارند برای روحانیّاین جممت امام است در روزی که مطهّ تکانتان دهد.

 ند.نک و فرهنگیان و مردمی که آمدند سخنرانی می

                                            

ُهْم فَاْلَمْرَأُة راِعَیٌة َعل َو الرَُّجُل راٍع َعلیٰ  .12 ُهمَاْهِل بـَْیِت بـَْعِلها َو ُوْلِدِه َو ِهَی َمْسؤُ  ىٰ َاْهِل بـَْیِتِه َو ُهَو َمْسُؤوٌل َعنـْ   … وَلٌة َعنـْ

   . 409، ص5الهداۀ، ج  و حرّعاملی، اثبات 551، ص 413الب غه، حکمت  . سیّدرضی، نهج19

االخبوار،   صحاح بطریق، عمدۀعیون و ابن 114، ص 123   الب غه، خطبه ؛ سیّدرضی، نهج201، ص 2اخبارالرّضا، ج  . صدوق، عیون14

  . با اندکی تفاوت در عبارات هر منبع.212ص 
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ولیّ فقیه( یک پایم را  امام خمینیِیعنی که نظارت کنند. اگر من )ی ملّت موظّفند همهفرمایند:  می

باید  ..کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملّت موظّف است بگوید پایت را کج گذاشتی. خودت را حفظ کن.

اگر دید پایش  ،ی مسلمین و هر که باشدخلیفه ،خواهد باشدکه میطور باشد که اگر هر  مسلمان این

ن آن تفکّری است که امام ای 15!رش را بکشد که پایش را راست بگذاردرا کج گذاشت، شمشی

د. امامی که بنیانگذار و تئوریسین این انقمب و نظام نکنی از معارف الهی و دینی بیان می برخاسته

 کند.ها را از آن معرفت عمیق دینی که از منابع دینی دارد بیان میاست، این جمله

ی در رسالهرا شاید بین مراجع متأخّر، امام اوّلین مرجعی بود که بحث امر به معروف و نهی از منکر 

 المسائلتوضیحی های عملیّه بود. به رسالهای در رسالهشده بحث فراموش؛ چون این اش آوردعملیّه

به امر به معروف و نهی از  راجعو ببینید که ایشان چه دیدی مراجعه کنید  علیه تعالی اهلل رضوان امامحضرت 

امر به  2825 ی تا مسأله 2786ی  آن مجموعه بیان کرده است؛ از مسأله منکر دارد و چه مسائلی را در

مسائل سیاسی چه کند و معروف و نهی از منکر را خیلی فراتر از امور شخصی و فردی تعریف می

کند. د و احکام فقهی و شرعی آن را بیان میدانبزرگی را در پوشش امر به معروف و نهی از منکر می

ساسی که به تأیید حضرت در قانون اساسی هم شکل گرفت؛ قانون ابود که همین دیدگاه و اندیشه 

مند شد و باید طبق آن حرکت قانون اساسی که نظام جمهوری اسممی بر اساس آن نظام امام رسید؛

مهوری اسممی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و خوانم: در جکند. اصل هشتم قانون اساسی را می

به مردم و مردم  به یکدیگر، دولت نسبت ی مردم نسبتای همگانی و متقابل برعهدهنهی از منکر وظیفه

ردم امر به م ! اینجا هیچ خطّ قرمزی وجود ندارد! هم دولت باید نسبتت کردیددقّ به دولت است. نسبت

توانند خود را یک از مردم نمی به دولت[ و هیچ ]هم مردم نسبتو د به معروف و نهی از منکر کن

اساس تفسیری که شورای نگهبان کرده در تی هم که در قانون اساسی آمده بردول .بدانند مستثنا

                                            

  . 95 -91  نور، صص . صحیفه15
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ی مجریّه که بگوییم مثمً مجلس یا معنی قوه ی حاکمیّت است؛ نه بهعنی مجموعهم بهبسیاری از موارد 

معنی  خیر! دولت در قانون اساسی بهاست. روهای مسلّح یا نهاد رهبری مستثنا نیی قضاییّه یقوه

ی امر به معروف و نهی از منکر ی حاکمیّت وظیفهی حاکمیّت است؛ یعنی هم مجموعهمجموعه

ی حاکمیّت به مجموعه امر به معروف و نهی از منکر نسبتی به مردم دارد، و هم مردم وظیفه نسبت

و این مبتنی بر همان  هیچ خطّ قرمزی تعریف نشده؛ هیچ محدودیّتی تعریف نشده؛ جاد. اینندار

 تفکّری است که از حضرت امام خدمتتان عرض کردم.

حکومت  ،بر این اساس است که بر مبانی تفکّر اصیل دینی برخاسته از قرآن و احادیث معصومین

 216ی  ی قبل جممتی را از خطبه ای نقدها باشد. جلسهاسممی باید عرصه را برای نقد باز کند و پذیر

ک تقریباً یکه آن خطبه سه چهار صفحه است البمغه برایتان خواندم که بسیار قابل تأمّل بود. نهج

یادمان بیاید حضرت  کنم که دوباره دآوری میهایی را یاجملهی آن را خواندیم. امروز فقط هصفح

ْطراَء َو اْسِتماَع الثَّنْن َيُكوَن رِْهُت اَ َو َقْد كَ : ندچه فرمود امیر من کراهت  :اءِ جاَل ِفی ظَنُِّكْم اَنِّی ُاِحبُّ ااْلِ

دارم از من ستایش که این تخیّل در گمان شما جوالن کند که من دوست میآید از ایندارم و بدم می

ا َفال ََُكلُِّموِنی ِبمفرمایند: نیست! بعد از چند جمله می طورهای مردم را بشنوم. اصمً اینکنند و ثناگویی

گونه که با  آن: انـََعةِ َو ال َُخاِلُطوِنی بِاْلُمص اِدرَةِ َو ال َـََتَحفَُّظوا ِمنِّی ِبما يـَُتَحفَُّظ ِبِه ِعْنَد َاْهِل اْلب اِبَرةُ لَُّم ِبِه اْلَجبَُكَ 

که مردم جلوی فرمانروایان  طور آنبت نکنید! شود با منِ علی صحفرمانروایان زورگو صحبت می

با من رفتار نکنید که  ،کنند و مراقب هستند چه بگویندخودشان را حفظ می ،ستمگر و سرکوبگر

بگوییم و و کمتر بگوییم تر نرماینکه مطلب را کمی اساس ظاهرسازی و و با من برحرف دلتان را نزنید. 

َو ال ََظُنُّوا ِبی با من رک و صریح حرف بزنید. حرف نزنید.  طوری با من نگوییم... این صریحخیلی 

و گمان نبرید که برای من سنگین است که حرف  ِاْسِتْثقاال  ِفی َحقٍّ ِقیَل ِلی َو اَل اْلِتماَس ِاْعظاٍم لِنَـْفِسی:

مرا بستایید و بزرگ شمارید. حضرت  دائمگمان نبرید که من خواستار آنم که  .حقّی به من گفته شود
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َفال ََُكفُّوا َعنِّی َمقاَلة  ِبَحقٍّ َاْو َمُشورَة  ِبَعْدٍل فَِانِّی َلْسُت ِفی نـَْفِسی ِبَفْوِق ما َاْن فرمایند:  چند جمله بعد از آن می

که خود را بازندارید از این 16 :ُهَو َاْمَلُك ِبِه ِمنِّیِااّل َاْن َيْكِفَی اهلُل ِمْن نـَْفِسی ما   ِلَك ِمْن ِفْعِلیُاْخِطَئ َو ال آَمُن ذٰ 

بندی به عدالت مشورتی به من کردم، در پایاگر اشتباه از اینکه و  ؛سخن حقّی را صریح به من بگویید

معصوم  موضوعمنهای  تر از این نیستم که اشتباهی کنم؛که منِ علی، در نفس خودم، باال؛ چرادهید

 حرفتان را رک به من بزنید. چه در عمل. بنابراین بیایید یص و بودنم؛ چه در تشخ

امام  ههمواری تاریخ داند در آیندهمی چونو چون امام است  امام معصوم! ،امیرالمؤمنینببینید 

خواهد الگو و مدل بدهد، کمااینکه آنجایی هم که خدا به معصوم در رأس حکومت قرار ندارد، می

هایش یکی از جنبه 17،ْمرِ َو شاِوْرُهْم ِفی ااْلَ کند که با مردم مشورت  کن: پیغمبر معصومش خطاب می

این  ْمرِ َو شاِوْرُهْم ِفی ااْلَ های یکی از جنبه ام کههای گذشته توضیح دادههای سالدر بحث همین است.

مردم ن و نظرخواهی کردن با آنها اهل مشورت کرد تادهد است که به رهبران آینده مدل و الگو می

بله  به علم مطلق الهی وصل بود؛ پشت درهای بسته تصمیم نگیرند. نگوییم پیغمبراکرم باشند و

امام معصوم طور که  همان 18!ْسَوٌة َحَسَنةٌ ِه اُ َرُسوِل اللّٰ   َلَقْد كاَن َلُكْم ِفی .نیاز بود؛ امّا او الگو و اسوه استاو بی

ند؛ اهل الهام بگیر شانرهبرانی که معصوم نیستند از رفتارباید طوری رفتار کنند که اینها اسوه است و 

فضا را باز کنند و نگذارند کسی حتّی در خیالش جوالن کند که این رهبر  مشورت و نقدپذیری باشند؛

 داند؛را باالتر از اشتباه می شاو خود آید که از او نقد کنند وآید او را بستایند و بدش میخوشش می

 کنند.بعضاً دوستان جاهل مطرح میهایی که این حرف

                                            

 . 995، ص 211   الب غه، خطبه و سیّدرضی، نهج 953-955، صص 1کلینی، کافی، ج  .11
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 وَ  حِ اصِ النّ  قِ فِ شْ مُ الْ  ةِ ظَ عِ  مِ لِ ؤْ مُ بِ  فافِ خْ تِ سْ ی ااْلِ فِ  رِ الشَّ  رُ بَـ کْ اَ م: یخوانرا ب های دیگر امیرالمؤمنینجمله

دانید در چیست؟ در سبک شمردن  میبزرگترین شرّ  فرمایند می 19:حِ کاشِ الْ  حِ مادِ الْ  ناءِ ثَ  ةِ الوَ حَ بِ  رارِ تِ غْ ااْلِ 

الواقع دشمن است؛ امّا ای که فیکننده فریب خوردن از شیرینی مدح ستایشو مشفق، پند ناصح 

 دهد.کند و خود را دوست جلوه میدشمنیش را پنهان می

کسی که از  21: اِشحِ اْلكْحِرَق ِبَمِكیَدِة ْن َنِصیَحِة الّناِصِح اُ ْعَرَض عَ َمْن اَ  حضرت در غررالحکم فرمودند:

های دشمن ی یک دوست روی برگرداند، با کید و نقشهیعنی از تذکّرات خیرخواهانه نصیحت ناصح،

 .شودشود و سوخته میبه آتش کشیده می، کندنما و فریبکاری که نفوذی است و مدّاحی میدوست

تلخی نصیحت و تذکّرات  21: َوِة اْلِغِِّّ ِمْن َحال  نـَْفعُ اَ   ارَُة النُّْصحِ َمر در جای دیگر حضرت فرمودند: 

 های از سر فریب و تزویرها و مدّاحیاز حموت و شیرینی فریبکاریاست خیرخواهانه، بسیار سودمندتر 

رند و مورد توجّه و ممطفت وپیدا کنند و موقعیّتی به دست آ فقط یک جایگاهی خواهند کسانی که می

های شخصی خود دسترسی پیدا کنند؛ لذا حضرت سوءاستفادهگیرند و بعد در پناه اینها به قرار 

بَـُلوا النَِّصیَحَة ِممَّْن  وَ : ندفرمود به شما  یتذکّر کسی را که نصیحت 22: نـُْفِسُكمْ اَ  ىٰ ْهداها ِالَْیُكْم َو اْعِقُلوها َعلاَ اقـْ

دشمن نشمارید! او بهترین و  بدتان نیاید و به شما برنخورد و او را ، قبول کنید؛کندهدیه می

 تاندهد. با جان خودهای شما را تذکّر میست که نقائص و کاستیترین دوست شما داشتنی دوست

 پذیرای آن نقد و نصیحت و خیراندیشی باشید.

                                            

  .203آمد ، غررالحکم، ص  و تمیمی 129الحکم، ص  . لیری، عیون13

  .191آمد ، غررالحکم، ص  و تمیمی 493الحکم، ص  . لیری، عیون20

  .707آمد ، غررالحکم، ص  و تمیمی 489الحکم، ص  . لیری، عیون21

  .225، ص غررالحکم ، تصنیفآمد  و تمیمی 13الحکم، ص  عیون؛ لیری، 131، ص 121   الب غه، خطبه . سیّدرضی، نهج22
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ی قوی هم برای آن م؛ بحث والیت فقیه بحثی کاممً متقن است و ادلّههم عرض کناینجا این نکته را 

ها و سایت وجود دارد. این بحث را در جاهایی دیدر سی هایمصحبت در مجموعهوجود دارد که 

نتوانستند آن که ام دالئل محکمی گفتهحضور داشتند و  آنام که مخالفان سرسخت مطرح کرده

َهَلَك  به این بحث روشن است؛ امّا همان که حضرت فرمود: ها را نقض کنند؛ دیدگاه من راجعاستدالل

محب و  یدو گروه همک شدند؛ یک در مورد منِ امیرالمؤمنین :ُمْفِرٌط َو ُمْبِغٌض ُمَفرِّطٌ   ُمِحبٌّ اِن نِفیَّ اثْ 

بعضاً دوست مفرط  کرد و دیگری دشمنی که تفریط نمود؛دوستدار و عاشقی که در مورد من افراط 

 برد. کند که دشمن مفرّط هم از آن بهره میکاری می

کنیم، تصویر یک شخص معصوم باشد، ]حکایت همان محب ولیّ فقیه عرضه میتصویری که ما از اگر 

ی خدا کجا گفته من معصومم؟ ما هم ممکن است در بنده فقیه خود ولیّدر حالی که مفرط است؛[ 

تأمّل و تردیدی در طور مطلق بر هر  یم معصوم نیست؛ امّا میدان را بهما هم قبول دار ،زبان بگوییم بله

یم و بعد هم شروع کنیم چه او گفته یا کرده ببندیم و هر نوع نقدی را دشمنی بینگاری هرمورد درست

خواستی دقّ دلی خالی جا می جا عقده داشتی، فمن ن که تو که نقد کردی، فمنشناسی کرد به انگیزه

راه و  ،ردنشناسی یک بحث را نقد ک فتی و ... این که نشد! با انگیزهگرها الهام میکنی، تو از خارجی

است باید با برهان رد  یدرستناحرف اگر بود، دشمن هم اگر  ،روش درستی نیست. این حرفی که او زد

جا فمن کار را  ! مثمً روزی فمندانمشناسی کنیم و بگوییم آهان من می کرد؛ نه اینکه بیاییم انگیزه

که استدالل را رد ! خب ایندقّ دلی خالی کنی و تمفی کنیای کردند تو دردت آمد، حاال آمده

  23! ینَ ْن ُكْنُتْم صاِدقِ ُقْل هاَُوا بـُْرهاَنُكْم اِ  که زد باید گفت:را حرفی  ،دشمن یا باشدکند. این فرد دوست  نمی

  !دباید با برهان به میدان بیایانسان اگر صادق است 
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تصویر )معصوم( برخورد کرد. همین داستان سیّد خراسانی و فیلمی که این نظام هم با دیدید که 

تصویر کنیم که دارد عین  طوریفقیه را ّ که ما ولیمحبّ مفرط است. این رهمان تفکّاین ساختند، 

کند چه میگوید معصوم به او گفته و هرچه میای نیست و هرکند و هیچ خدشهمعصوم رفتار می

ل این یعنی او را در منزل معصوم نشاندن! ولو به زبان هم بگوییم بله ما قبو !معصوم به او گفته بکن

وقتی سطح  ام،این خدمت به ولیّ فقیه نیست. در گذشته هم گفته داریم که ولیّ فقیه معصوم نیست.

نه  ون ولیّ فقیه طبیعتاً معصوم نیست،انتظار جامعه را از ولیّ فقیه به حدّ یک معصوم باال آوردید، چ

هم در  ،رانهایت امام معصوم به علم بیصال و نه اتّ، نه عصمت عملی معصوم راو دارد عصمت نظری 

 نه پذیر است، فقیه عادل است،هم در عصمت عملی و نظری محدود و خدشه ،محدود استعلم 

با تصویری ولیّ فقیه این گونه است، پس واقعیّتِ حاال که این ی الهی،کرانهل به علم بیمتّصنه معصوم، 

ایم که تصویر شخصی است که محال است خطا کند و اگر خطا کرد که ما در ذهن جامعه ایجاد کرده

-پس دیگر ولیّ فقیه نیست، عملکرد واقعی این فرد با انتظار خمفی که ما در ذهن جامعه ایجاد کرده

اش چه خواهد شد؟ یجهکند و آن انتظار برآورده شدنی نیست و وقتی برآورده نشد نتایم تطبیق نمی

جا  جا اشتباه کرد؛ دیدی فمن خورد و باید او را کنار گذاشت! دیدی فمنبه درد نمی گویند پس اینمی

چرا ما  !شد بزنی. مگر ولیّ فقیه معصوم است؟فمن حرف را زد؛ ولی حرف بهتر از آن هم بود و می

نفع دشمن داناست.  کند؛ ولی این به می کنیم؟ دوست نادان این کار راچنین انتظاری را ایجاد می

خواهد ولیّ فقیه را زمین بزند و نظام اسممی را از پای درآورد و با این کاری که چون دشمن دانا می

، ریزد. در حالی که اگر او را یک بشر عادی بدانیمکند آب به آسیاب مبغض مفرّط میمحبّ مفرط می

ی ی است، یکی مهندسی است، یکی اقتصاد است، رشتهی تخصّصی کسی پزشککه رشته طور همان

که عادل یک بشر عادی است و تخصّصی او هم فقه است، یک بشر عادی است که درس فقه خوانده، 

او را یک  ا نیست،هی شخصی و امثال این حرفدانسته اهل ظلم و ستم و استبداد و سوءاستفاده است،

فقیه  که واقعیّت دارد و همانی که خود ولیّ ییعنی همان ،گونه تعریف کنیمبشر عادی بدانیم و این
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سطح انتظارات متعادل خواهد بود و لذا اگر  ،گونه تعریف کنیمگونه هستم، اگر اینگوید من اینمی

گوییم مگر قرار بود این فرد معصوم باشد که روزی هم واقعاً چیزی گفت و اشتباه از کار درآمد، می

 ه باید کنار برود؟حاال چون اشتباه کرد

عرفت با دوست افراطی و دقّت کردید که فرق درست مطرح کردن دوست بصیر، دانا، اهل فهم و م

ر آمدن و از عرصه خارج نفع زوال و از پای د  کی به سود بقاء است و دیگری بهپیامد ی جاهل چیست!

سازند یا م سیّد خراسانی میکه مردم از ولیّ فقیه صف جدا کنند. هم آنهایی که امثال فیلشدن و این

، هر دو سخن گفتند تعبیراز این ]شود، که این فیلم ساخته ها قبل از اینآنهایی که روی منبر سال

هایی دارند، از کنند و جایگاهها که خودشان را به نظام وصل میاز زبان خیلی من [زنند. ضربه می

که این فیلم ساخته شود دو سال قبل از اینن را هم دارم، دی منبرهایشامنبرهایشان شنیدم، سی

باختگانی که کوچکترین  عمقمندان و دلآن و هم زنند  هم اینها ضربه می زدند.هایی میچنین حرف

که قیه معصوم نیست؛ امّا به محض اینف گویند ما قبول داریم که ولیّمیتابند. نقدی را برنمی

ای، چنین و تو از خطّ قرمز نظام عبور کرده گویند میود، شکوچکترین زبانی برای تأمّل و نقد باز می

ای، تو از کنی، سر لجبازی افتادهای، تو دشمنی و عقده داری، داری دقّ دلی خالی میچنان کرده

اینها هستی.  و اینتلیجنت سرویس و موساد و امثالگیری و مأمور سی آی ای دشمن خارجی الهام می

تّه ممکن است نقد اشتباه باشد، ریزند. البهر دو آب به آسیاب دشمن می ،که نشد! هم این، هم او این

گوید شما اشتباه دهد و میدهد و توضیح میپاسخش را می انسان ،ب اگر کسی نقد اشتباهی کردخ

  .کردید

تر است همین است، اگر کمی به راست یا ندهی شمشیر برتر و از لبهگویند صراط از مو باریککه میاین

 ه محبّ مفرط باشی، چه مبغض مفرّطافتی. چصراط در جهنّم می چپ منحرف شوی از هر دو طرفِ

-ایم به جایگاه والیت فقیه و به شخص ولیّ فقیه لطمه میکند. تصویری که ما درست کردهفرقی نمی
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دیگر  قدر بگوییم کهها ممکن است اینبعضی وقت فقیه هم به آن راضی نیست؛ منتها زند و خود ولیّ

العمل نشان ندهد؛ نباید عادی شود و خود ولیّ فقیه هم دیگر حساسیّت خود را از دست بدهد و عکس

ی عملی معصومین و سیرهترسیم شده، در احادیث  این کار را بکنیم. خطّ درست نظام الهی در قرآن

از آن را برایتان خواندم.  ترسیم شده که دو جمله علیه تعالی اهلل رضوان ترسیم شده، در بیانات روشن امام

ایت را درست بگذار. این گوید حتّی اگر من پایم را کج گذاشتم مردم موظّفند بگویند پمی ی کهامام

]این بیانات مال[ دیدم  برای من خیلی جالب بود که یم واست که ما از امام آموخت والیت فقیه تصویر

اتّفاق افتاده بود و تئوریسین بزرگ نظام دینی ما شهید مطهّری را  ی عظیمآن حادثهکه است روزی 

شهید کرده بودند و مردم در این مناسبت خدمت حضرت امام رفته بودند. ای کاش فرصت داشتم و 

و این تفکّر درست و معتدل  ؛ها فرمودندخواندم تا ببینید آنجا چهآوردم و میکلّ متن را برایتان می

 است.

؛ من هم قبول دارمکردند. وشته بود که در حکومت معصوم هم بعضاً کارگزاران خمف میدوستمان ن

 ی امیرالمؤمنینالبمغهدلیل روشنش نهج کردند؛در حکومت معصوم کارگزاران خمف می البتّه که

بعضی از  ،که به بعضی از کارگزارانشان نوشتند. این روشن است! بلهاست آمیزی  های توبیخنامه و

برای خود  استفاده کردند وهم از موقعیّت شغلی خود سوء کارگزاران در حکومت امیرالمؤمنین

ها به ضعفا ظلم کردند؛ امّا موضع معصوم در قبال این ظلم چه بود؟ بعضی آالف و الوف جمع کردند؛

نظر  تسؤوالن نظام حاکمیّتی خود را تحسو به دقّت م از یک امیرالمؤمنین !موضع معصوم چه بود؟

را به  مدیریّت اسممیکتاب  عزیزانکنم  تأکید میند که این بحث بسیار مهمّی است. و کنترل داشت

 های این جلساتمان با دقّت بخوانند. ضرورت بحث

َعَلْیِهْم ِث اْلُعُیوَن َو ابـْعَ   اَلُهمْ َاْعمثُمَّ َـََفقَّْد فرمایند: اشتر میدر رهنمودهای خود به مالک امیرالمؤمنین

دقیقاً  کنیمختلف منصوب میهای بر عملکرد کارگزارانی که در سمت :اِء َعَلْیِهمْ ِمْن َاْهِل الصِّْدِق َو اْلَوف
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که  وفااهل از اهل صدق و صداقت و کسانی  ؛هایی به کار بگمارنظارت کن و آنها را زیر نظر بگیر. چشم

مأموران اطّمعاتی که و بسیار جالب است عیون و  .کنندبر کارگزاران و مدیران نظام نظارت از طرف تو 

اسایی و معترض را شن منتقد کنند، مأمورانی نیستند که افراداز آنها صحبت می امیرالمؤمنین

که ناراضی را کنند تا مدیرانی بلکه مأمورانی هستند که نظارت می کنند تا دهانشان را ببندند؛

نظام اسممی با آنها برخورد کنند شناسایی کنند و استفاده میسوءتراشند و از سمت و جایگاهشان  می

این  وقتی چون 24:انَِة َو الرِّْفِق بِالرَِّعیَّةِ َحْدَوٌة َلُهْم َعَلى اْسِتْعماِل ااْلَم ُمورِِهمْ ََعاُهَدَك ِفی السِّرِّ اِلُ نَّ َفاِ  د.نمای

هر لحظه خود را در معرض نظارت  وت کارگزاران ،گماری را میمأموران اطّمعاتی  وبازرسان مخفی 

اشتر فرستاده تا دهند هر ارباب رجوعی همان مأمور مخفی باشد که مالکاحتمال می؛ چراکه بینند می

و باعث کند وادار می ین کار، آنها را به مراعات امانتعملکرد منِ مدیر را در نظام اسممی ببیند؛ لذا ا

در امکاناتی که نظام اسممی به آنها سپرده خیانت نکنند و با مردم برخورد فروتنانه و با حلم و  شود می

ز موضع باال با مردم برخورد نکنند. پس نظام اسممی از مدارا داشته باشند و با تندی و خشونت و ا

افتد که میهم اتّفاق  در نظام اسممی این البتّه. [باید بر کارگزاران خود نظارت داشته باشد] سو  یک

یعنی  [؛]وجود داردسو این سیستم نظارتی  ا از یکمدیران که معصوم نیستند؛ امّ [کند.]ظلم مدیری 

، نظر دارد و هم این سیستم عیون ی کارگزاران را تحتت عملکرد همهبا دقّ هم خود امیرالمؤمنین

این از نظر دارد.  ی را تحتنظام حکومت بازرسان و مأموران مخفی، عملکرد تمام مدیران و کارگزاران

ی مردم دارد که جممتش را سوی همه یک درِ گشوده به از طرف دیگر امیرالمؤمنین ،طرف یک

خواهم تکرار کنم؛ بنابراین در به روی هر ستمدیده و معترض و جلسات قبل خواندم و دیگر نمی

ی مردم حتّی یک تظلّم کند و بگوید که به من ظلم شده است. همه که بیاید ومظلومی باز است 

دارد روستایی ساده و یک شهروندی که از نظر منزلت اجتماعی در موقعیّت بسیار پایینی قرار 
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به روی همه باز است؛ لذا هم خودش سیستم نظارتی  امیرالمؤمنین درِ [د.ند تظلّم کننتوان می]

، سوءاستفاده و از انحراف، خطا، ظلم لع استکاممً مطّاین است که  .گیرد میدارد، هم از مردم بازخورد 

دهد و العمل نشان میاسممی که یک کارگزار با مردم کرده و بمفاصله هم عکسبرخورد خشن و غیر

را بخوانید و ببینید حضرت به  ت اسممیمدیریّمیدوارم کتاب د. اکنعزل می وآن کارگزار را تنبیه 

که یک  ، یقین کردیکه به دستت آمد هایی گویند اگر بر اساس گزارشمی د؛فرماینشتر چه میامالک

ای نظام اسممی نتواند کارگزار خیانت کرده، چنان داغ ننگ را بر پیشانی او بکوب که دیگر در هیچ ج

 تر به او بدهند!پست بردارند و فردا یک پست مهم ایناز او را که سمت بگیرد؛ نه این

ُرِوَی َانَّ َسْوَدَة  خواهد روایت آن را برایتان بخوانم. میا دلم امّ اید؛ شنیدهه را همه ی همدانیّماجرای سوده

:  اِويََة بـَْعَد َمْوتِ ُمع  ىٰ َعل  اْلَهْمدانِیََّة َدَخَلتْ ارََة بِْنَت ُعم ه که یک همدانیّ یعمارهبنت روایت شده که سودهَعِلیٍّ

 ىٰ َفَجَعَل يـَُؤنِـُّبها َعلبر معاویه وارد شد.  منینبود، زمانی بعد از شهادت امیرالمؤرده چ پیرزن سیاه

معاویه شروع کرد به مممت کردن سوده؛ چون  :اَجُتكِ َاْن قاَل ما ح ىٰ اَيّاَم ِصفِّیَن َو آَل َاْمُرُه ِالا َعَلْیِه ََْحرِيِضه

به جنگ با سپاه معاویه بروند  منینامیرالمؤ ین افراد را برای اینکه همراهسوده در جریان جنگ صفّ

آمیزی که با سوده کرد به ی برخوردهای تلخ و بد و توهینباالخره معاویه بعد از همه کرد.تحریض می

تَـَرَض َعَلْیَك ِمْن َحقِّنا َو  ا َو َماَه ُمسائُِلَك َعْن َاْمرِن: ِانَّ اللّٰ اَلتْ قای؟ او گفت: چه کار داری که پیش من آمده افـْ

ُم َعَلْین ِة ُسْلطاِنَك فَـَیْحِصُدنانِ ْن ِقَبِلَك َمْن َيْسُمو ِبَمكا مِ اَل َيزاُل يـَتَـَقدَّ ا َيُدوُسن ا َحِصیَد السُّْنُبِل وَك َو يـَْبِطُِّ ِبُقوَّ

ا فَـَقَتَل رِجالَنا َو َاَخَذ َاْموالَنا َو َلْو اَل اَة َقِدَم َعَلْینْسُر ْبُن َاْرطذا بُ ٰـ ْسَف َو يُِذيُقَنا اْلَحْتَف ها اْلخَ َحْرَمِل َيُسوُمنَ َدْوَس الْ 

حاال ببینید این پیرزن روستایی، این  :اكَ  َكفَّْرنالطّاَعُة َلكاَن ِفینا ِعزٌّ َو َمنَـَعٌة فِاْن َعَزْلَتُه َعّنا َشَكْرناَك َو ِااّل 

مده و چقدر شهامت دارد! وقتی معاویه به او گفت برای تنها پیش معاویه آ ی امیرالمومنینشیعه

خدا در مورد کار ما  :سوده نگفت من درخواست دارم! گفت ای و از من چه درخواستی داری، چه آمده

عنوان حاکم سرزمین اسممی بر تو فریضه قرار داده از  خواهد! خدا در مورد آنچه بهاز تو توضیح می
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ای، و از قدرت و ما گمارده اره ما از جانب کسی که تو بر شهر و دیارخواهد. هموحقّ ما توضیح می

شویم و این کسی که تو گماردی ما را زیر  ای، سرکوب میسلطنت خود به او توانایی و اقتدار بخشیده

چشاند و ما را درو که ما را بکشد، طعم مرگ را به ما میکند؛ بدون اینلگد خود له کرده و خوارمان می

از طرف تو به سرزمین ما آمده، مردان ما را کشته و اموال ما را گرفته و اگر نبود  ۀرطااَربنسبُ. دکنمی

ایم در این حکومت زندگی کنیم و از او اطاعت کنیم؛ هم قدرت و هم توان رحال ما پذیرفتهه که به

فعمً این نظام را که بر ما حاکم است  یم. فکر نکن ما ضعیفیم؛ منتهاایستادگی دربرابر او داشت

ام اینجا که اگر او را از فرمانروایی سرزمین ما عزل حاال من آمده ایم ولذا با او درگیر نشدیم.پذیرفته

کردی از تو تشکّر کنم و اگر عزلش نکردی بدان که منکر حکومت تو هم خواهیم شد و از فرمانروایی 

 تو ناسپاس و معترض خواهیم بود. 

ِديَن ِبَقْوِمِك ياَل ُمَعاِويَةُ َفق تو داری مرا با قومت  !ای سوده !معاویه گفت: ببینم، پیرزن ؟ا َسْوَدةُ : ِايّاَی َـَُهدِّ

قَـَتٍب  ىٰ َلَقْد َهَمْمُت َاْن َاْحِمَلِك َعل کنند؟!ایستند و قیام میکنی که قوم تو در برابر من میتهدید می

ام تو را سوار یک شتر سرکش ناهموار کنم و به من تصمیم گرفته: َلْیِه فَـیُـْنِفَذ ِفیِك ُحْكَمهُ فََارُدَِّك اِ   ْشَوسَ اَ 

تحویل دهم تا حکمش را در مورد تو جاری کند و  ۀرطااَسربنسرزمینت برگردانم و به همین بُ

ل اوّو بعد زبان گشود  کرد؛ سوده لحظاتی سکوت و درنگ :اَلتْ فََاْطَرَقْت َسْوَدُة ساَعة  ثُمَّ ق مجازاتت کند!

 دو بیت شعر خواند: 

 اهُروٍح َََضـــــــــمَّنَ  ىٰ ُه َعلـــــــــٰـ لـــــــــَصـــــــــلَّى ااْلِ 
  

ـــــــٌر فَ   ْصـــــــَبَح ِفیـــــــِه اْلَعـــــــْدُل َمـــــــْدُفونا  اَ قَـبـْ
 

ــــْد حــــ ــــاَلَف اْلَحــــقَّ الَق ــــَدال   ی يـَْبِغ ــــِه َب  ِب
  

ــــــــاْلَحقِّ َو ااْلِ  ــــــــا  يمــــــــَفصــــــــاَر ِب  اِن َمْقُرون
 

پیمان حق بود و  هم] عدالت هم دفن شد. [آن در]که برگرفت را در درود خدا بر روحی که قبری او

 .و او با حق و ایمان قرین شد [؛کرد جایگزین آن نمیرا  چیز هیچ
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ت خوانی کسیمعاویه گفت: آن کسی که تو این شعرها را راجع به او می ذا يا َسْوَدُة:: َمْن هٰـ اِويَةُ َفقاَل ُمع

 :اِلبٍ ِه ُهَو َاِمیُراْلُمْؤِمِنیَن َعِلیُّ ْبُن اَبِیط: َو اللّٰ اَلتْ قکه از دنیا رفته و با دفن شدن او عدالت هم دفن شد؟ 

 است. طالبابیبنگفت به خدا سوگند کسی که این شعرها را در حقّش خواندم امیرالمؤمنین علیّ

به خدا  :اَر َعَلْیناَلَقْد ِجْئُتُه ِفی رَُجٍل كاَن َقْد َواّلُه َصَدقاَِنا َفج هِ َو اللّٰ ای را نقل کرد و گفت: بعد سوده خاطره

کرده بود و آوری زکات رفتم در رابطه با مردی که او را مأمور جمع سوگند من پیش امیرالمؤمنین

ُتُه قاِئما  ُيَصلِّی. او به ما ظلم کرد َفَتَل ِمْن َصال َفصاَدفـْ َبَل َعَلیَّ   َِهِ فَـَلّما َرآِنی انـْ ِبَرْحَمٍة َو رِْفٍق َو رَْأَفٍة َو  ثُمَّ َاقـْ

که مرا دید و فهمید به محض این خواند.نماز میداشت برخورد کردم در حالی که  با علی :َـََعطُّفٍ 

روی از نماز خواندن برگرداند، نمازش را  ،ام و درد دلی دارمیک نفر از رعایای کشور او هستم که آمده

رأفت و عطوفت به من رو کرد، نه با تکبّر و با رفق و نرمی، با ه داد و با رحمت و مهربانی، خاتم

های در هم کشیده که بگوید چرا مزاحم من شدی و وقت مرا گرفتی یا برخورد تند یا از موضع  اخم

 امیرالمؤمنین :ْرَُُه اْلَخبَـرَ ْخبَـ َو قاَل: َا َلِك حاَجٌة؟ قـُْلُت: نـََعْم فَاَ ! یهخوا می که حاال بگو ببینم چهباال 

آوری که آن کارگزار در جمعرا بله و خبر ظلمی  :گفتم فرمود: حاجت یا درخواستی از من داری؟

 زکات به ما کرده بود به حضرت دادم.

های های امیرالمؤمنین :َلْم آُمْرُهْم ِبظُْلِم َخْلِقكَ  ُهمَّ اَْنَت الّشاِهُد َعَلیَّ َو َعَلْیِهْم َو اَنِّی: اللّٰـ الَ ثُمَّ ق ىٰ فَـَبك

و روی به خدا کردند و گفتند خدایا تو بر من شاهدی، بر کارگزاران من هم شاهدی و  گریستند

ِه ِبْسِم اللّٰ  :اِقْطَعَة ِجْلٍد َفَكَتَب ِفیه ْخَرجَ ثُمَّ اَ ! خلق تو ظلم کنندبه نکردم که دانی که من آنها را مأمور  می

َنٌة ِمْن رَبُِّكمْ »  ِن الرَِّحیمِ ٰـ الرَّْحم َو ال َـَْبَخُسوا الّناَس َاْشیاَءُهْم َو ال َـُْفِسُدوا ِفی   ِمیزانَ ْوُفوا اْلَكْیَل َو الْ فَاَ  َقْد جاَءَُْكْم بـَیـِّ

ٌر َلُكْم اِ ْصالِحها ذٰ ااْلَْرِض بـَْعَد اِ  ذا فَاْحَتِفْظ ِبما ِفی َيِدَك ِمْن َعَمِلنا قَـَرْأَت ِكتاِبی هٰـ فَِاذا   «25ْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنینَ ِلُكْم َخیـْ
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و روی  ندای از پوست بیرون آوردقطعه بعد امیرالمؤمنین :مُ ْن يـَْقِبُضُه ِمْنَك َو السَّاليـَْقَدَم َعَلْیَك مَ  ىٰ َحتّ 

ای شما مردم آمد، ای روشنگر از جانب پروردگار شما بربسم اهلل الرّحمن الرّحیم. بیّنه آن نوشتند:

که قّ مردم کم نگذارید و بعد از اینخدمت به مردم و دادن ح درو ها را کامل بگیرید ها و میزانپیمانه

کارگزاران )پا نکنید! این به خیر و نفع شما  بر (در حکومت منِ علی)دوباره فساد را  ،زمین اصمح شد

ی چیزهایی را که از عمل و را خواندی همهی مهست اگر مؤمن باشید. به محض اینکه نوشته (من هم

ماردم بیاید و از تو جای تو گ آوری کردی( تا کسی که به معکار ما نزد توست حفظ کن )زکاتی که ج

  تحویل بگیرد.

َعَة ِاَلیَّ فَـَو اللّٰ  گوید:بعد سوده می یعنی درجا عزلش کردند و نامه را ختم نمودند. َخَتَمها ِه َما ثُمَّ َدَفَع الرُّقـْ

به خدا سوگند آن نامه و حکم عزل کارگزار  و آن رقعه را به من داد امیرالمؤمنین :اِبِطیٍن َو ال َخَذَمه

و نه در پاکتی قرار داد؛  ،یعنی مهر و موم نکرد که من نتوانم باز کنم و بخوانم ل مهر زد،را نه با گِ

م عزل آن فرماندار را به منِ پیرزن داده که به من داد که من هم بدانم حکباز  سرطور نامه را همان

َعِة ِالبروم به او ابمغ کنم.  آن رقعه  ،یروستایزنِ  یکمنِ سوده،  :صاِحِبِه فَاْنَصَرَف َعّنا َمْعُزوال   ىٰ َفِجْئُت بِالرُّقـْ

حکم عزل آن کارگزار را آوردم و دست او دادم و او هم در حالی که عزل شده بود ما را ترک  یعنی

 کرد.

عدالت هم دفن  گویم با دفن علیگوید که اگر من میسوده این خاطره را برای معاویه میحاال 

را بلد ات صحبت با مقامات گفت تو ادبیّآمد، نمیوقتی یک مظلوم نزد او می این بود! شد، علی

من دارم  یاد گرفتی بیا. این چه وقتی است؟ برو بیرون وقتی نیستی! این چه طرز حرف زدن است؟

یک  بزرگترت بیاید! بگو ی!آمدتو اصمً کی هستی که  ی؛مزاحم نماز خواندن من شد خوانم؛نماز می

و حکم عزل آن  گیردگونه تحویل میکند، اینتظلّم میدارد ی ستمدیده را که زنِ روستایی ساده

نویسد. وقتی سوده این را تعریف کرد، معاویه دید اوضاع خیلی خراب شد. در دربارش بر کارگزار را می
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را با  []رفتار امیرالمؤمنینو سوده ی کارگزارانش! همهدر برابر روی تخت حکومتی نشسته بود و 

گردانم به  کنم و برمی کش میتو را سوار یک شتر سر گوید که میمقایسه کرد این برخورد معاویه 

مقایسه کرد و  منینفتار معاویه را با رفتار امیرالمؤاین ر مجازاتت کند. ۀارطا بسربندیارت تا همان 

 ی معاویه دید خیلی اوضاع خراب شد و در محضر همه عدالت هم دفن شد! گقت با دفن علی

ای همان خواستهباشد، گفت:  وشد  ناچاراین است که  !کسانی که در دربار او بودند حسابی شکست

َفقاَل  :گردانید که دیگر از ما شکایتی نداشته باشددستش دهید و به شهرش بر که دارد را بنویسید و به

َر ش ىٰ : اْكُتُبوا َلها َكما َُرِيُد َو اْصرُِفوها ِالاِويَةُ ُمع   26.اِكَیةٍ بـََلِدها َغیـْ

ی این است که وقتی دهنده نشان ،نقل کردم ،هی همدانیّسوده ،ای که از زبان این بانوی بزرگوارنمونه

های بعدی، ، به مراتب اولی مدیران ردهمگوید معصوم نیستدر نظام اسممی خود ولیّ فقیه می

دچار خمف  و دولتمردان هم معصوم نیستند و ممکن استکارگزاران و قضات، نمایندگان مجلس 

اشته باشد؛ یکی سیستم نظارت مستقیم خود رهبر و نظارت از دو سیستم باید وجود د شوند؛ منتها

طریق عوامل اطّمعاتی؛ نه برای کنترل منتقدین و معترضین؛ بلکه برای کنترل کارگزاران خائنی که 

عادی هر فرد  که [باشدداشته وجود ] یک درِ بازهم  طرفکنند و از آن چپاول می یسه هزار میلیارد

را خواندم که فرمودند: یک  جممت امیرالمؤمنینی قبل جلسه. کند مراجعهراحتی  بتواند به

خطر ترور  زمامدار باید شرایط مناسب را برای تظلّم مردم مهیّا سازد. مگر در زمان امیرالمؤمنین

با  !؟ندبا ترور به شهادت نرسیدو ]مالک اشتر[  حضرت وجود نداشت؟ اصمً مگر خود امیرالمؤمنین

فضایی نباشد که مردم نگران باشند که  فضای ممقات و دیدار تو با مردم،فرماید: می حال حضرت این

فردا مرا بازخواست خواهند  ،اآلن عوامل امنیّتی حضور دارند و من اگر یک جمله چپ و راست بگویم
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یزی خواهند کسی را کنترل کنند که کسی چاگر هم می ی اینها بیرون بروند!فرماید: بگو همهکرد. می

عوامل امنیّتی حضور نداشته ]آمدند با خود همراه نیاورد، دم در کنترل کنند؛ ولی وقتی پیش تو 

ات الزم را مراعات برگزار کن و بعد هم اگر ادبیّ بین جمع آنها برو و یک مجلس عام اوّالً تو [باشند.

ُه ال ُيِحبُّ اللّٰ را فرمود: . چون قرآن هم این آموزه کننکردند و با لحن تند با تو صحبت کردند تحمّل 

دارد، مگر از  ی، بدگویی و تندگویی را دوست نمیخدا پرخاشگر 27:َمْن ظُِلمَ  اْلَقْوِل ِاالّ اْلَجْهَر بِالسُّوِء ِمَن 

خدا  ند بزند و حتّی بد و بیراه بگوید!دارد که پرخاشگر باشد و حرف تمظلوم! از مظلوم دوست می

 طور حرف بزند! دوست دارد کسی که به او ستم شده این

اگر آمدند و قواعد سخن گفتن با مقامات را مراعات نکردند و با دل سوخته  ند:لذا به مالک فرمود

ای باشد که به لکنت زبان بیفتند و نتوانند نه شرایط به گونه ، نکند به تو بربخورد!تندگویی کردند

! ببین درد دلشان چیست و یاگر حرفشان را با تندگویی گفتند تو از کوره در بروحرفشان را بزنند، نه 

هم  کن؛ بنابراین این حرفی که مطرح شده که در نظام معصومین به آن رسیدگی کن و برطرف

 عصوم که دیگر معصوم نیستند؛ منتهاافتد؛ چون کارگزاران مبله که اتّفاق می افتد،خمف اتّفاق می

عنوان سیمای حکومت علوی  ی حکومتی حضرت بهو شیوه ا در سیمای امیرالمؤمنیننظامی که م

 ست که خدمتتان عرض کردم.یی این سیمابینیم همو والیی می

بین سممت کامل و مرگ حالت سومی هم قابل تصوّر است که اسم آن حالت اینکه  ی پنجم نکته

مرده بودن به اعتقاد معنی  را تأیید نکرد، بهتی کامل یک شخص بیماری است. بنابراین اگر کسی سمم

حاضر به قبول و باور بیمار بودن او نیست،  ،اش به این فردخاطر شدّت عمقهبهکه کسی  حاالو نیست. ا

کند؛ کند. به او خدمت نمیاش سلب میفرصت معالجه و نیل به سممت کامل را از فرد مورد عمقه
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کند که نکند دهد. اتّفاقاً دوست بصیر دائماً نگران است و جستجو میبلکه او را در معرض مرگ قرار می

کند؛ امّا ناچارم ی مردم با رهبران فرق میی من دچار بیماری شود. البتّه حساب رابطهفرد مورد عمقه

انسان وقتی کسی را دوست  رسد.و مثال دیگری به ذهنم نمی این مثال را بگویم 28خناق در ضیق

 و هر ]حسّاس است[فرزندش به سممت  ا پدر نسبتبه بیماری او حسّاس است. یک مادر ی دارد، نسبت

د که نکند اختمل و بیماری پنهانی در فرزند وجود داشته باشد کنپ و بررسی میسال فرزندش را چکا

وقتی خبردار شوند که کار از کار گذشته باشد و مبادا خبر بماند و بیماری پیشرفت کند؛ و بیاو  و

ی نشان دهندهجستجو برای پیدا کردن بیماری بیمار دیگر قابل معالجه نباشد و از پا دربیاید. این 

ها و های دشمنانه کنیم، این همان خیراندیشینهایت محبّت است، این را نباید حمل بر عیبجویی

ی به شخصی گفت شما بیمارید، نباید بگوییم دشمن است یا نصایح مشفقانه است. اگر پزشک متخصّص

ست و ... نه عزیز من! این پزشک یش را خالی کند یا اصمً ضدّ اوهاخواهد عقدهاز او دقّ دلی دارد و می

ما بیمارید؛ گوید شخواهد او باقی بماند و سالم باشد؛ لذا میخیرخواه اوست و او را دوست دارد و می

 تو یا سیستم عصبی ؛قلبت مثمً دچار آریتمی است باالست؛ چربی خونت باالست؛شما قند خونت 

این نهایت خیرخواهی و خیراندیشی آن پزشک است. اگر پزشکی بیمار را از  .فمن مشکل را دارد

و باقی ماندن را به آن بیمار خیانت کرده و فرصت معالجه  !بیماریش غافل کند، چطور پزشکی است؟

نهایت محبّت و را حمل بر  [انتقاد]پس  آورد.و بیماری چند صباح بعد او را از پا درمی استاز او گرفته 

دقّ  ای پیدا کنیم،. بمفاصله شروع به تحلیل بر مبنای انگیزه نکنیم؛ بگردیم و عقدهخیرخواهی کنیم

است!   به فمن هی خارج است و وابستشده دا کنیم و مثمً بگوییم او تحریکدلی پیدا کنیم، تحلیلی پی

. هر کنیماین روشی است که با آن ما مرتّب افراد را به آغوش مرتدّین روانه می نکنیم! !عزیزان من

تعریفی  من! عزیزنه  کنیم؟ا محکوم به ضدّ والیت فقیه بودن کس کوچکترین نقدی به نظرش آمد ر
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خود ولیّ فقیه هم بر آن صحّه  اشتباه است.! محبّ مفرطای ای که تو از والیت فقیه در ذهنت کرده

 نگران دل ،ش استنگران مملکت ر فرد خیرخواهی را که دلگذارد. این خدمت نیست که ما هنمی

ی او بکوبیم و او را سینه به یبمفاصله مشت محکم ،کندجامعه و مردم و ملّتش است و نقدی می

آغوش سکوالریسم و پناه آوردن به  مانداو باقی میای که برای طوری پرتاب کنیم که تنها گزینه

ما  ؛ایمی بیگانه کردهالئیسیته و سرسپردگی به بیگانگان شود؛ یعنی با این کار ما به زور او را سرسپرده

نه عزیز من! ناقد  ! چرا؟ چون تو ضدّ والیت فقیهی!ایم که تو دین نداریبه زور به او تلقین کرده

کم او به او تلقین نکنیم تو ضدّ والیت فقیهی که کم هینیست. ضدّ والیت فقیه  ،خیرخواهِ ولیّ فقیه

 الّرادُّ بعد هم بگوییم ضدّ والیت فقیه چیست؟  پس من ضدّ والیت فقیه هستم.هم باورش شود که 

پس او ضدّ خدا هم  ؛هِ الّرادُّ َعَلى اللّٰ ا کَ َعَلْیندُّ الّرا پس او ضدّ امام معصوم هم هست. ؛ادُّ َعَلْینالرّ َکا مْ هِ یْ لَ عَ 

طرف را از دین بیرون  باره پس او مشرک هم هست. یعنی یک 29؛هِ َحدِّ الشِّْرِك بِاللّٰ  ىٰ َو ُهَو َعلهست 

است؛ امّا فضا باز شود  گویم هر انتقادی درستنمی او فقط یک انتقاد داشت! تحمّل کنیم!بابا بدانیم. 

، فرد به او وید. بعد اگر در نقدش اشتباه کردهرا بگکه اگر کسی انتقاد داشت بتواند انتقادش برای این

کند. ما انتقادش درست است، فرد خودش را تصحیح میهم کند و اگر دهد و او را روشن میپاسخ می

  که معصوم نیستیم!

ام که مؤمن حتّی از دشمن کرده عرضبه مناسبت شرح حدیث عنوان بصری  حدیث دوستدر کتاب 

دهد. ها را به او نسبت میاصمً دنبال انگیزه نیست که آن فرد چرا این عیب برد وخود هم بهره می

. مؤمنِ خوب کیست؟ گوید انسان دروغگو، فاسد، ظالم و..دهد و میدشمن به او دشنام میوقتی حتّی 

که بگوید ظالم خودتی، دروغگو خودتی، فاسد خودتی... یک لحظه تأمّل کند جای این کسی است که به

                                            

. ]این روایت با اندکی تفاوت در عبوارت، در موضوو    194، ص 4اللّئالی، ج  جمهور، عوالی ابی و ابن 13، ص 1. کلینی، کافی، ج 23
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در خودم بگردم شاید  گوید!من چه که او دشمن من است یا دوست من! ببینم نکند راست میکه به 

توانم گوید. من از دشمن هم میگوید؛ امّا شاید درست میگوید؛ ولو او از سر عداوت میدرست می

تازه ایم. این آموخته بیتای است که ما از اهلبرای اصمح و تکمیل خودم بهره ببرم. این آموزه

جا از آن کند، مؤمن هماندشمنی است که به دشمنیش یقین داریم؛ حتّی وقتی دشمن عیبجویی می

بردند. ام که انبیا چگونه از شیطان بهره میدی هم آنجا نقل کردهبرد. ماجراها و روایات متعدّسود می

امّا انبیاء از شیطان  31وٌّ دُ عَ  مْ کُ لَ دهد دشمن نباشد؛ قرآن فرمود: دیگر شیطان را که کسی احتمال نمی

انیم بهره تومی ،بردند. حاال اگر طرف مقابلمان را شیطان بدانیم، عدو و دشمن هم بدانیمهم بهره می

به ذهنش رسیده؛ انتقادی  و، دوست هم هست ،یی استی خداکه یک بندهببریم، چه رسد به این

تحمّل شنیدنش را داشته باشیم و بعد بررسی کنیم. اگر درست تشخیص داده،  ،درست یا غلط

 ؛ ولیخودمان را اصمح کنیم و اگر اشتباه تشخیص داده با توضیحمان او را از اشتباه بیرون بیاوریم

کنیم که اگر باب نقد بسته شود، ما یک گزینه به فرد تحمیل میجلسه قبل گفتم باب نقد را نبندیم. 

م؛ پس ضدّ امام نتقاد دارم پس ضدّ والیت فقیهانتخاب او نبوده و آن این است که چون من ا واقعاً

بروم در جناح  ر جناح مشرکین و ضدّ خداها؛پس بروم د معصومم؛ پس ضدّ خدا هستم؛ پس مشرکم؛

 د.آیاشتباه می بندهکنیم و این به نظر ها! این را ما داریم به او تحمیل میسکوالرها و الئیک

های جلسات قبل که در گفتهرا هایی که امروز کردیم تا حدودی ابهاماتی امیدوارم صحبترحال ه به

هایی که توسّط یک مقدار در مورد قواره بتوانیمبود برطرف کرده باشد و فضا را ایجاد کرده باشد که 

 اندیشیدندوباره ت رأکم برای ما جزء مسلمیّات درآمده، جدوستان مفرط و غال زیاد تکرار شده و کم

 .شاءاهللتری رهنمون شویم. انبه فهم بالنّسبه درست بسا ؛ چهبه خودمان بدهیم
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را تعجیل  الفداء مقدمه ارواحنالتراب االعظماهللبقیّۀخواهیم که ظهور حجّت خود حضرت متعال می از خدای

و از همراهان آن بزرگوار در  الحسین قدم و صادق اباعبداهلل و امیدواریم ما را از یاران ثابت فرماید

 دنیا و آخرت قرار دهد.

 

 31يا اَباَعْبِداهللِ   َعَلْیكَ   اهللُ   يا اَباَعْبِداهلِل َو َصلَّى  َعَلْیكَ   اهللُ   يا اَباَعْبِداهلِل َو َصلَّى  َعَلْیكَ   اهللُ   َصلَّى
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