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من دو توضيح مختصر را عرض بكنم. يكي از توضيحاتي كه من الزم دانستم در اين 
جلسه تقديم كنم اين بود كه تاريخ اميرالمؤمنين)ع( جداي از بقية حّكام و سالطين 
و شخصيت هاي مؤثر تاريخي و همه آن هايي كه به هرحال سابقة آن ها در اختيار ما 

هست مي باشد. 

معموالً در برخورد با تاريخ ديگران وقتي انسان مطالعه مي كند اين تاريخ را مي خواند 
با آن همراهي مي كند و مي آيد و يك دستاوردي هم براي او دارد و به آن آگاهي پيدا 
مي كند. اما تاريخ امير)ع( اين طور نيست وقتي شما از سر انصاف به آن وارد مي شويد 
و در دايرة ايمان مي گرديد مي بينيد كه جاي خوِد ما در آن جا كجاست؟ اين ويژگي 
خاص اميرالمؤمنين)ع( است. حتماً كسي با وجود آقا اميرالمؤمنين)ع( قابل قياس 
نيست. در بين اصحاب سّر پيامبر)ص( هم يك نفر را شما پيدا نمي كنيد كه بخواهد 
خودش را با اميرالمؤمنين)ع( قياس كند. اصوالً احدي زير سقف اين آسمان، با امامان 
از اهل بيت پيامبر)ص( قابل مقايسه نيست آن ها خاص بودند و ويژگي هاي خاص 
بود و حركت بشر در رسيدن به سعادت، در دامنة فضائل آن ها قرار گرفتن است. 
قلة آن ها فقط خدا مي داند در كجاست و چقدر افراشته است. لذا ما نسبت به همة 
اصحاب پيامبر)ص( و بزرگان صدر اسالم با احترام و محّبت و موّدت ياد مي كنيم. 
قصد طرح موضوع بر اساس محكم ترين كتاب هايي است كه در اختيار ماست و اين 
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موضوعات، به هرحال جامعه اسالمي را مبتال كرده است. هدف از بررسي اين تاريخ، 
برون رفت از مشكالت با تمّسك به هدايت هاي اميرالمؤمنين)ع( است. 

يك خواهش ديگري هم كه دارم، اين صحبت هايي را كه تقديم مي كنم فقط براي انجام 
يك وظيفة ديني، و آن شناخت و معرفتي است كه نسبت به حقيقت اميرالمؤمنين 
اميرالمؤمنين)ع(  بي كرانة  با بركت حكومت اوست تعقيب مي كنم و اصوالً  و دوران 
در نگاه هاي جرّقه اي حزبي و گروهي نمي گنجد اگر كسي بخواهد آن را حبس كند! 
البته خيلي خوب است اگر  چه مصادره اش بكند چه بخواهد آن را مصداقي بداند. 
انسان تدبر كند و تنّبه پيدا كند و ببيند در زندگي اميرالمؤمنين)ع( بعضي از اخالق 
و رفتارها جواب نمي دهد، بعضي از اخالق و رفتارهايش در ترازوي اميرالمؤمنين جا 

نمي گيرد، اين خيلي خوب است. 

اما مراد من از طرح اين موضوع ها اين نيست كه فالن حزب و گروه و دسته خوب 
است و اين يكي بد است. ابداً. اصاًل اگر كسي اين را به خودش متصل كند معلوم است 
خيلي فكر و انديشه اش پايين است و اگر من هم دنبال اين قضيه باشم معلوم است 

كه اصاًل هيچ از حيات اميرالمؤمنين)ع( نفهميدم. 

ما فقط نشر معارف اهل بيت را مي دهيم و آن حقايقي كه آن ها گفتند و من معتقدم 
در زندگي امروز ما هدايت درست مي كند. خيلي بد است ما به خاطر اينكه در يك 
جايي مخاطب اميرالمؤمنين)ع( قرار مي گيريم صورت مسئله را پاك كنيم! بترسيم. 
نه راه اميرالمؤمنين سختي دارد، خطر دارد، او شمشير را بر فرق خودش خواسته 

است. 

اما بحث ما؛ اميرالمؤمنين علي)ع( هدايت فرمود كه اساساً پيدايي فتنه در جامعه، با 
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آن تعاريفي كه از قرآن كريم آورديم گفتيم مولود دو عامل است: يك؛ هواپرستي. 
هواي نفس است، خواهش هاي نفس است كه انسان با پيروي از نفس در انتخاب 
دچار مشكل مي شود. در پيروي از حق، دچار مخمصه مي شود. وقتي كه هواي نفس 
تبعيت شد طبيعتاً رويكرد انسان به جاي ملكوت و به جاي افق اعلي حقايق الهي به 
طرف دنيا برمي گردد. دنيا در ذائقه او مي نشيند. پست، مقام، منصب، دارايي، مال، 
اموال، پرستيژ اجتماعي، حتي تا جايي كه در قنوت او هم رّدپاي شيطان وجود دارد. 
در حج او هم رد پاي شيطان وجود دارد. نه رّد پاي شيطان وجود دارد بلكه خود او 
از اصلي ترين شياطين در مسير راه حق است! مگر زير احرام شان شمشير بر عليه 
اباعبدا...)ع( نبستند؟ اين ها حاجي بودند! اما حاجي هايي بودند كه به علت دوري از 
حقايق ديني و حقايق الهي، ترور در حج را هم عيب نمي دانستند و ايراد نمي كردند. 
لذا قانون گذاري كردند! جعل كردند! بدعت كردند و اين بدعت ها به جامعه رسوخ 
امير)ع(  اينجا هست. حضرت  اما دو مطلب  دادند و جامعه را دچار حيرت كردند. 
يك هدايت بسيار شگفت انگيزي دارد كه اگر در روزگار او باشيم، در دوردست ترين 
روزگاران نسبت به قيامت باشيم به طرف اميرالمؤمنين)ع( اين هدايت اگر در زندگي 
اهل ايمان نهادينه شود اهل ايمان اتفاق و انسجام ديني و مؤمنانه پيدا مي كنند اگر 
نشود نمي كنند. آن كه بيان فرمود براي روزگار خودش نبود اين خيلي بد است كه 
ما نگاه تقريبي داشته باشيم كه ما يك ائمه اهل بيتي مي خواهيم كه برايش به سر و 
سينه بزنيم به صورت بزنيم و بعد شب قدر تا صبح برايش به سرمان بزنيم اما بازتاب 
حقايق زندگي اش در زندگي ما نتابد!  اين پيروي نيست اين جنسي از رفتار بني اميه 

است كه براي بعضي ها در قالب دين بوجود مي آيد.

امام)ع( مي فرمايد جريان و جنس فتنه وقتي مي خواهد شكل بگيرد دو عامل اساسي 
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باعث مي شود مردم در تشخيص آن دچار مشكل بشوند. اول: » َفلَْو أََنّ الَْباِطَل َخلََص 
ِمْن ِمَزاِج الَْحِقّ لَْم يَْخَف َعلَى الُْمْرتَاِديَن «. حضرت)ع( مي فرمايد: اگر باطل آن نقاب 
حق را و آن لباس حقي را كه بر تن خودش پوشانده از خودش جدا كند آن موقع 
آن هايي كه مردد هستند براي شناخت باطل دچار مشكل نمي شوند. يعني يك ضلع 
پيدايي فتنه باطلي است كه لباس حق تن خود كرده است! مردم به او نگاه مي كنند 
و از تشخيص حق عاجز مي شوند. فطرت مردم، حقيقت مردم، درون مردم نسبت 
به منكر، زشتي، تباهي و طاغوت عكس العمل فوري و آني به خرج مي دهد. اگر يك 
جايي دچار ترديد مي شود براي اين است كه حق براي او روشن نيست. براي اين 
است كه متوجه نمي شود. اين جا يك موضوعي است به لحاظ عقلي باطل بايد اين 
كار را بكند! جبهة  باطل بايد حتماً يك وجاهت برخاسته از حقيقتي كه در سيرة 
مردم وجود دارد و در انديشه مردم وجود دارد براي خودش نقاب و جامه و هيئتي 
درست كند كه وقتي راه افتاد نسيم آن خوبي ها و پاكي ها و طهارت هايي كه در سينه 
مردم نقش بسته است حضور او را براي تداوم توجيه كند! خب مثاًل در واقعة جمل 
هم همين طور بود. آن كسي كه فرمان حركت بصره را صادر كرد چه كسي بود؟ 
معاويه بود. مستند و محكم تاريخ است. عوامل ديگري هم در ابزار و لوازم پيدايي اين 
جريان حضور داشتند. ميل به دنيا بود!  هوي و هوس بود! مقام طلبي و رياست طلبي 
اين  بگوييم  نمي توانيم  كنيم  پاك  را  اين ها  نمي توانيم  كه  ما  بود.  اين ها  همه  بود! 
جريان ها و صحنه ها را فيلمسازهاي آن موقع ساختند!  اين ها يك موضوع هايي است 
بايد واكاوي شود. بين دوتا حق، هرگز اختالف نمي افتد! تمام انبياء يك جا جمع 
شوند حتي براي يك دقيقه هم نقطه اختالف و زد و خورد و درگيري ندارند. اگر 
درگيري مي شود الزاماً يا دو باطل است يا بين حق و باطل است! دوتا حق با همديگر 
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در تعارض قرار نمي گيرند. 

معاويه؛ خط پشت پرده و پشت صحنه اي بود كه مديريت كرد، عواملش را شناسايي 
كرد؟  بعد چكار  و  داد  و حركت  كرد  تقويت  را  ناسوتي  و  دنيايي  انگيزه هاي  كرد، 
محترمين جامعه اسالمي را تن پوش برنامه هاي خودش كرد. اگر مردم مي دانستند 
پشت قضيه معاويه است اما كارشان در برخورد با معاويه دچار شفافي مي شد. آگاهانه 
تصميم مي گرفتند. ولي وقتي نگاه كردند ديدند محترمين جامعه هم كساني هستند 
با پيامبر)ص( داراي سابقه هستند كساني هستند كه ياد آن ها و نام آن ها در  كه 
فهم عمومي مردم يك پايگاه خاص و محترمانه اي دارد، دچار ترديد و تزلزل شدند 
كه بعضي از اين ها كه رفتند – كه من بر اساس محكم ترين مستندات تاريخي به 
آن اشاره كردم- سرگين جمل را بو مي كردند و تبّركي برمي داشتند اين ها بر اساس 
خودش!  جاي  سر  بماند  آن  دارد  جاهليت  اعتقادات  اين  حاال  بود!  اعتقادات شان 
مردمان بي قيد و بي دين المذهب نبودند. مردماني بودند كه خيلي هايشان بر اساس 
به پيامبر)ص( آمده بودند در واقعة جمل و روبروي علي بن ابيطالب)ع( قرار  ارادت 
گرفته بودند. در كربال هم همين طور بود. حضرت زين العابدين)ع( مي فرمايد بعضي 
از آن ها كه در كربال آمده بودند آمدند با كشتن ِمهتر و بزرگ ما حسين بن علي)ع( به 
بهشت رضايت الهي وارد بشوند! اين درك و فهم چطور بوجود مي آيد؟ چطور انحراف 

پيدا مي كند؟ اين حقي است كه بر چهرة باطل كشيده شد. 

اما اين حقي كه بر چهرة  باطل كشيده شده, يك طرف است. براي َكندن آن يك 
مجموعه لوازم و ابزاري الزم است كه اصلي ترين خاستگاه برداشتن اين حق از چهرة  
باطل بصيرت است؛ آگاهي است. مردم اين ها را بدانند. اما مقدم بر مردم، يك سلسله 
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امام)ع(  است.  زده شده  جرقه  فتنه  اين  تا  است  داده  هم  به دست  اتفاقاتي دست 
مي فرمايد باطلي هست كه لباس حق به خودش زده است اما نكته مقابلي هم دارد، 
مي فرمايد: » َو لَْو اََنّ الَْحَقّ َخلََص ِمْن لَْبِس الْباِطِل « اگر جريان حق هم نقاب باطل به 
صورتش نمي زد يا لباس باطل تن پوشش نبود » انَْقَطَعْت َعْنُه اَلُْسُن الُْمعانِديَن « اگر 

اين اتفاق نمي افتد زبان اهل عناد و معاندين برعليه جريان حق كوتاه مي شد.

اين جا يك نكتة ظريفي است كه من بايد حتماً و قطعاً به اين بپردازم. اين حقي كه 
لباس باطل روي آن مي آيد اين چيست؟ اين كيست؟! خوِد حق در جامعه بايد تعريف 
شود. يك وقت هست اين جريان در زمان اميرالمؤمنين)ع( است. معيار و ميزان آن 
كاماًل معلوم است وجود مقدس اوست و الغير. و هر حاكميت غير از او، حاكميت 
قرآن  هم  است  الهي  منصوص  هم  باشد.  كسي  چه  كه  نمي كند  فرقي  است  جور 
مبيَّن صحبت كرده است و جانشين خود را معرفي كرده است و هم اختالفي بين 
فَِرق اسالمي در مورد علي بن ابيطالب)ع( نيست. اما معلوم مي شود براي پيدايي فتنه 
جريان باطل به وظيفه اش عمل مي كند. چكار مي كند؟ هر خوش سابقه اي را پيدا 
كند كه امكان چسباندن او به دنيا باشد استخدام خودش مي كند! براي اينكه اين كار 
را بكند هوي و هوس درست مي كند. براي اينكه اين كار را بكند بدعت گزاري مي كند 
اما طرف مقابل هم معلوم مي شود كه بهانه مي دهد! مثاًل در جبهة علي بن ابيطالب 
استانداري به نام ابوموسي وجود دارد. اين ابوموسي همين باطلي است كه به چهرة  
حق است. آمده اند، گفته اند، اقبال عمومي روي اوست، پايگاه او در بين مردم خوب 
است، مي تواند حاكميتش را ادامه دهد و يك عضوي هم هست كه بي خطر است! 
ولي اين وقتي پاي بزنگاه بوجود مي آيد در جامعه، عملكردش مي شود عملكردي كه 
آب به آسياب دشمن مي ريزد. يعني كارگزاري كه دعواي نظام حق را دارد، كاري كه 



 . . . 7 . . .

حضرت علي)ع( از آغازين حكومتش انجام داد، اين است كه آدم هاي مضّر، مخّرب، و 
مخالف با معيارهاي حق را در حوزة خودش جاي ندهد. 

امروز در كشور  ما  ملموس كنم.  را  مقدار قضيه  بگذاريد يك  اين طور شد  حاال كه 
تبديل  ضوابط  و  مقررات  و  قانون  عنوان  تحت  كه  معيارهايي  يكسري  با  خودمان 
شده به نواميس عمومي، و در اين كشور داريم زندگي مي كنيم. همه مان هم در پناه 
اسالم هستيم. ما قبل از انقالب ايران بوديم، كشور بوديم اما ژاندارم هم بوديم. هم 
ما مي گفتيم هم آن ها مي گفتند هم به ما برنمي خورد هم آن ها ناراحت نمي شدند. 
كارمان كاِر ژاندارمي بود. به ما مي گفتند آقا سرنيزه ات را بردار برو فالن جا مي گفتيم 
چشم!  ژاندارم بوديم، استقالل نداشتيم. قوة عاقله ما در جاي ديگري بود. به بركت 
اسالم، هّمت مردم و هدايت امام)ره( انقالب شد. امروز در دنيا كسي نمي تواند بگويد 
اين كشور وابسته است. ما در مستقل بودِن نسبِت به قدرت هاي استكباري اين يكي 
از اصلي ترين خصيصه  هاي نظام ماست؛ كه هركسي هم آمده و تا امروز قرار گرفته 
است در كشور، همين مسير را رفته است. يك اساس نظام داريم يك مجموعه اركاني 

هستند كه به اين نظام خدمت مي كنند.

ببينيد اين هايي كه خدمت مي كنند عمل كننده هستند، عوامل هستند مثل دولت ها! 
مثل نمايندگان مجلس كه مي آيند. اين ها هويت نظام نيستند اين كارگزاران نظام 
مردم  يعني  است.  مردم  هم دست  همه  است  كرده  تعريف  قانون  برايشان  هستند. 
مي روند شركت مي كنند و به مجلس نماينده مي فرستند. مردم در انتخابات شركت 
مي كنند و رئيس جمهور انتخاب مي شود. بعد وقتي كه انتخاب شد بر اساس قانون، 
ولي فقيه مي آيد چكار مي كند؟ رأي مردم را تنفيذ مي كند يعني اراده مردم با حمايت 
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وليّ فقيه به كرسي مي نشيند. اين وزير معرفي مي كند مي رود مجلس دوباره نمايندگان 
به وزرا رأي مي دهند، مي آورند. اينجا همه اين مجموعه اي كه دارد كار مي كند دوتا 
همه  و  خدا  مقابل  در  تكليف  يك  است  مردم  مقابل  در  تكليف  يكي  دارد  تكليف 
مقدسات است. اين مملكت، مملكت اسالمي است اين مملكت به نام امام زمان)عج( 
زينت شده است. اگر در هر حوزه اي مثاًل در دولت وزير است، استاندار است، صاحب 
منصب است، اين ها آدم هاي معمولي اند. اين ها مسئوليت شان پرچمداري و بيرق داري 
از نظام و اسالم و ارزش هاي الهي نيست. اين ها وظيفه شان اين است كه در چارچوب 
مقررات و ضوابط در نظام اسالمي درست عمل بكنند، تا مردم از فيوضات هدايتي 
اسالم در زندگي هايشان برخوردار بشوند. اگر اين كارگزار كه با رأي مردم آمده است 
چون مردم او را انتخاب كردند و تجربة بعد از انقالب به ما نشان مي دهد كه واقعاً 
اراده مردم نفوذ دارد. مثاًل در همين انتخابات كه مي بينيد در زماني كه مي گفتند 
فالن كانديد صددرصد رئيس جمهور مي شود! اما ديديم نشد؛ اين جا اراده مردم است، 
مردم انتخاب مي كنند. چهل ميليون انسان باشرف، بافضيلت، محترم، مقيد به دين، 
مقيد به استقالل و امنيت كشور آمدند رأي دادند. يك شاهكار باعظمت بر اساس 
يك غفلت تبديل به يك حادثه تلخ كرد. اين چهرة باطلي كه روي نقاب حق مي آيد 
چيست؟ يك كارگزاري است كه به وظيفه اش درست عمل نمي كند. مردم وارد اداره 
مي شوند مي بينند كه رفتار او، منش او، افكار او و كار او با هيچ كدام از ارزش هاي 
الهي سازگاري ندارد. وقتي او را مي بينند مي گويند باال هم همين طوري است! بعد 
مي آيد چكار مي كند؟ بي دقتي، بي تدبيري در جريان هاي مخالف و موافق به هر علتي، 
به خاطر دو نفر در نظام سياسي كشور و اجرايي كشور ممكن است به توافق نرسند، 
قرار نيست برسند هيچ اشكالي ندارد اما اين دو نفر يك ناموس مشترك دارند. اين 
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دو نفر وظيفة اساسي و محوري شان اقامه ارزش هاي الهي و ديني است. هر دو بايد 
در اينجا بيايند روي آن اصل اساسي و مبنايي كه هويت كشور و حيثيت كشور را 
به تاراج ببرد اتفاق بكنند. اتفاقي نيفتاده است. نمي كنند، ادامه پيدا مي كند ادامه 
پيدا مي كند بعد محصول آن مي شود آن خط ايجاد كننده فتنه پشت صحنه مي آيد 
و در يك روزي مثل عاشورا مي آيد و محكم ترين نواميس حق را همه را به تاراج 
مي برد! چه كسي برنده اين جا بود؟ هيچ كس. خط فتنه كجا بود؟! چرا اين اتفاقات 
افتاد؟!  براي اينكه مردمان حق- من خودم طرفين انتخاباتي را اينجا هيچ كدام شان 
را حق و باطل فرض نمي كنم – اين ها آمدند در دايرة نظام خدمت بكنند، ارزش هاي 
نظام را پذيرفتند، فهميدند كه بايد چكار انجام بدهند. اصول و مباني انقالب را قبول 
دارند. اما وقتي خطي داده مي شود آن نقابي كه از حق بر چهرة باطل است جذب 
آن مي شود. با آن هويت پيدا مي كند. يا در نقطة مقابل اگر حقي وجود داشته باشد 
حرف بر اين است كه ميزان و حق در اين جا حرف مردم و رأي مردم است. اگر اين 
بي تدبيري بكند بعضي از اعمالي را عواملش و كارگزارش انجام بدهند كه خواست 

اساسي اهل فتنه است. تفاوتي نكرده است. 

سوال مي كنند و مي گويند اگر حرمت كربال و حرمت عاشورا شما را اينقدر عصباني 
مي كند، چرا وقتي بعضي ها حرف لغو در مورد خوِد خدا زدند ناراحت نشديد؟ چرا 
ناراحت شديم. اين طوري نيست. اين همين باطلي است كه بر چهرة  حق است. براي 
چه؟ به كارتان برسيد. هركس در چارچوب مسئوليت و وظيفة خودش كار انجام 

بدهد. نظام متولي دارد، انقالب متولي دارد.

امام)ع( آيينة تمام قد درست كرده است. مي گويد اهل حق، بهانه دست اهل باطل 
اين ها  نقاب باطل خودشان بكنند! خب  ندهيد. اهل حق، مبادا اهل باطل شما را 
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تنّبه مي دهد. بسيار كم هزينه است. راهش چيست؟ راهش اين است كه اگر انسان به 
دامن كشور و به ارزش هاي اساسي كشور پناه بگيرد، ضرر مي كند؟ ابدا. امام هشدار 
مي دهد. امام)ع( مي فرمايد كه اين دوتا مراقب باشند حق، باطل به آن نقاب نزند. و 
حق مراقب باشد كه نقاب چهرة باطل نشود. چون اگر اين اتفاق افتاد انسجام عمومي 
اميرالمؤمنين)ع(  براي  وقت ها  گاهي  كه  مي شود  درست  مصائبي  همان  مي شكند. 
مي شود استخوان در گلو! مي شود خاري در چشم!  اگر آن خار در چشمش رفت و 
استخوان در گلو اين را گفت، براي اينكه اين خار در گلوي ما قرار نگيرد. او درد ما 
را كشيده است. او به اندازه همة آفرينش مصيبت كشيد براي اينكه ما يك نگاهي به 
حيات او بكنيم راه پيدا كنيم. يك هدايت عجيب و شگفت انگيزي هم خودش دارد 

كه در جلسه بعد خدمت شما خواهم گفت.


