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7/ اصالح فضاى زندگى با ارزشهاى اسالمى، سيره پيامبر)ص( 

17/ ترس دشمن از استقالل فرهنگى جمهورى اسالمى ایران  

25/ حركت به سمت حيات طيبه الهى و اسالمى  

31/ سه صحنه مهم در زندگى پيامبر)ص( 

37/ پرورش مردم با خلقيات اسالمى؛ بزرگترین دستاورد نظام 

45/ پشتيبانى فرهنگ بر پایه هاى مستحكم و قوى، تضمين 

پيشروى كشور در همه  زمينه ها 

55/ اميرالمؤمنين)عليه السالم( اسوه تمام مسلمين است 

63/ »اخالق شخصى« و »اخالق حكومتى« پيامبر)ص( 

73/ اميرالمؤمنين)ع( اسوه اى براى همه دوران زندگى 

81/ سـبك زندگـى بخـش حقيقى تمدن اسـالمى / آسـيب 

شناسـى سـبك زندگى ایرانى اسـالمى 

95/ قراردادن سبك زندگى منطبق با قرآن 

فهرست



»معرفتهاتـان را بـاال ببریـد. عزیزان من! سـقف معرفـت خودتان را، سـایتهاى سياسـى 
و اوراق روزنامه هـا و پرسـه زدن در سـایتهاى گوناگـون قرار ندهيد؛ سـقف معرفت شـما 
اینهـا نيسـت... سـطح معرفت دینـى باال بـرود؛ ایـن یكـى از كارهاسـت كه حتمـًا الزم 

اسـت. به نظـر مـن آن كارى كه مهم اسـت انجـام بگيـرد، مطالعات اسـالمى اسـت.«     
                 

)بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى 1391/05/16(



اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه هایـی کـه می توانـد در مسـیر مطالعـات اسـامی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی تریـن مجـرای ظهـور و بُـروز ایـن افـکار نیـز بیانـات معظم له می باشـد.
پایـگاه اطـاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه  ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه ی موضوعـی خاِص 
خـود بود کـه هم اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه ی مخاطبان آماده  شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاِت مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می باشـد.



روشى براى رشد اخالق صحيح اسالمى در جامعه
روش هاى پيامبر)ص( در اصالح جامعه:

1- ایجاد فضاى سالم و خوشبينى بين مردم
نهـى مـردم توسـط پيامبـر از حرفهاى در گوشـى 

وسوءظن
ماجراى حادثه ى »افك«

دستور قرآن نسبت به گوینده و شنونده شایعه
تكليف امروز ما در جامعه

از  2- تـالش بـراى زدودن دشـمنيها و كينه هـا 
دلهاى مردم

همكارى و همـدردى و دلسـوزى و محبـت متقابل 
بين مسلمانها

داستان عرب بيابانگرد و پيامبر
دور كردن مسلمانها از كينه و حقد نسبت به هم

3- ایجاد عقد اخوت بين مسلمانها
و...

اصالح فضاى زندگى با ارزشهاى اسالمى، 
سيره پيامبر)صّلى اهلل عليه وآله(



سبک زندگی

اصالح فضاى زندگى با ارزشهاى اسالمى، سيره پيامبر)ص( *

روشى براى رشد اخالق صحيح اسالمى در جامعه
بحثی را که امـروز در خطبه ی اول مطـرح خواهم کرد، نگاهی اجمالی و کلی به سـیره ی رسـول خداسـت. در ابتدا الزم 
اسـت والدت باسـعادت آن بزرگوار و سـبط معّظم او - امام صادق)علیه الّصاةوالّسـام( - را به همه ی شـما و ملت ایران 
و همـه ی ملتهای مسـلمان تبریک عـرض کنـم. نکته یی که امـروز در بحـث زندگی رسـول اکـرم)ص( مـورد نظر من 
می باشـد، عبارت از این مطلب اسـت که پیامبر اسـام برای آن که ارزشـها و اخاق اسـامی کامـًا در جامعه جابیفتد 

و بـا روح و عقایـد و زندگی مردم مخلـوط و ممزوج بشـود، فضای زندگی را با ارزشـهای اسـامی آغشـته می کرد.
یـک وقت کسـی دسـتور می دهـد یا توصیـه می کنـد که مثـًا مـردم حسـن خلـق و گذشـت و صبـر و اسـتقامت در 
راه خدا داشـته باشـند و ظلم نکننـد و دنبـال اقامه ی عـدل و داد باشـند؛ یعنـی توصیـه و دسـتور دادن و تعلیـم دادن 
مطرح اسـت - کـه البتـه کار الزمـی اسـت و پیامبـر اسـام هـم تعلیـم مـی داد یعلّمهـم و درس معرفـت و زندگی به 
مـردم می آموخـت - اما یـک وقـت مطلـب از یـاد دادن باالتـر اسـت؛ یعنـی معلـم کاری می کنـد و رفتـاری در پیش 
می گیـرد کـه ایـن اخـاق و وظیفـه ی اسـامی، در جامعـه بـه شـکل رنـگ ثابـت درمی آید، بـا عقایـد غلط مـردم به 
مقابلـه برمی خیزد، با احساسـات جاهلـی و ته مانده های رسـوب کـرده ی اخاق غیراسـامی مبـارزه می کنـد و مقابل 
می شـود، به جامعه و مـردم شـوك وارد می کنـد و در مقاطع مناسـب و با روشـهای مناسـب، کاری می کنـد که فضای 
جامعـه و محیط زندگـی مردم، بـا این صفـت و اخـاق و روش خـوب کامًا ممزوج می شـود. اگـر یک جامعـه بخواهد 

رشـد کند و اخـاق صحیـح اسـامی را در خـود به وجـود آورد، محتـاج همین روش اسـت. 
شـاید در چند آیه ی قرآن کـه »یزّکیهم« پـس از »یعلّمهم« یا قبل از آن بیان شـده اسـت، مـراد از تزکیـه در این آیات 

*. خطبه های نماز جمعه ی تهران )خطبه اول(  1368/07/28
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همین مطلب باشـد؛ یعنی پـاك کـردن و طاهر کـردن و پیراسـته کردن مـردم؛ مثل طبیبی کـه به مریـض خود فقط 
نمی گوید ایـن کار را بکن و ایـن کار را نکـن، بلکـه او را در محل مخصوصـی قرار می دهـد و آنچـه را کـه او الزم دارد، به 
او می دهـد و می خوراند و آنچـه که بـرای او مضر اسـت، از او بـاز می گیـرد. پیامبر اکـرم)ص(، چنین وضعیت و روشـی 
را در طول بیست وسـه سـال نبّوت دنبـال می کردنـد؛ مخصوصاً در ده سـالی کـه در مدینه زندگـی می کردنـد و دوران 

حاکمیت اسـام و تشـکیل حکومت اسـامی بود.

روش هاى پيامبر)ص( در اصالح جامعه:
من، چنـد مثـال و نمونـه را آمـاده کـرده ام تا مطـرح بکنـم. این، بـرای امـروز مـا در نظـام اسـامی خیلی مهم اسـت؛ 
هم بـرای آحاد مـردم و هم بخصـوص برای مسـؤوالن و کسـانی کـه با جمعـی سـر و کار دارنـد و مجموعه یـی از مردم 
بـه دهان آنهـا نـگاه می کننـد و به حـرف آنهـا گـوش می دهند. مـا باید توجـه کنیـم کـه اگـر بخواهیـم آن ته مانده ها 
و پس مانده هـای اخـاق دوران طاغـوت را - کـه بـرای رشـد و تعالی ما بسـیار هم مضـر اسـت - از خودمـان دور کنیم 
و بزداییـم، چاره یی نیسـت جز این کـه در زندگـی خود، همین روشـهای رسـول اکـرم را بـا شـجاعت و قاطعیت عمل 

. کنیم

1- ایجاد فضاى سالم و خوشبينى بين مردم
یک مثـال، بـه ایجـاد فضـای سـالم و دور از تعصبهـای جاهانـه در محیط زندگـی مـردم مربـوط اسـت. می دانید که 
همه ی ملتهـا همین طور هسـتند و جز افـرادی که از لحاظ معرفت، به سـطح خیلی باالیی رسـیده باشـند، وضعشـان 
این گونه اسـت که در مـوارد زیادی تعصبـات و غرضها و مرضهـا و حقدهـا و امثال آن، بـر زندگی آنهـا حکومت می کند 
و مـردم را از رفتـار عادالنـه و حـق بازمـی دارد و فضـا را فضای ناسـالم می کند.بایـد این فضـا را سـالم کرد. بـرای ایجاد 
فضای سـالم و ایجاد خوشـبینی میان مردم، رسـول اکرم)ص( غیـر از توصیه هایی که داشـتند، روشـهایی را هم اعمال 
می کردنـد. بخصوص در آن دوران که این مسـأله بسـیار مهـم بود؛ چـون اعراب جاهلی بین خودشـان و نسـبت به هم، 
حقدها و سـوءظنهای زیـاد و تعصبـات قبیله یی و فامیلی بسـیاری داشـتند و پیامبـر اکرم)ص( بایـد اینهـا را از دلهای 

مؤمنین بیـرون می کشـید و دلهای آنهـا را نسـبت به یکدیگر پـاك و صـاف و روشـن می کرد.

نهى مردم توسط پيامبر از حرفهاى در گوشى وسوءظن
روایتـی از پیامبـر اکرم نقل شـده کـه فرمـود: »الیبلغنی احـد منکم عن احـد من اصحابی شـیئا فانّـی احـّب ان اخرج 
الیکم و انـا سـلیم الّصدر«1. پیـش پیامبـر می آمدنـد و از یکدیگر بدگویـی می کردنـد و چیزهایـی را دربـاره ی یکدیگر 
می گفتند؛ گاهی راسـت و گاهی هم خـاف واقع. پیامبـر اکرم)ص( به مـردم فرمودنـد: هیچ کس دربـاره ی اصحابم به 
من چیـزی نگویـد. دایماً نزد مـن نیاییـد و از همدیگـر بدگویی کنیـد. من مایلـم وقتی که میـان مردم ظاهر می شـوم 
و بـه میان اصحـاب خـود مـی روم، »سـلیم الّصدر« باشـم؛ یعنـی با سـینه ی صـاف و پـاك و بـدون هیچ گونه سـابقه و 

1. بحاراالنوار، ج 16، ص 231
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بدبینی به میـان مسـلمانها بروم.این، سـخنی از پیامبر و دسـتوری درباره ی مسـلمانها نسـبت به شـخص آن حضرت 
اسـت. ببینید چه قـدر این رفتار رسـول اکـرم)ص( کمک می کنـد به این که مسـلمانها احسـاس کنند کـه در جامعه و 
محیط اسـامی، باید بدون سـوءظن و با خوشـبینی با افـراد برخـورد کـرد. در روایات داریـم که وقتی حاکمیت با شـر 
و فسـاد اسـت، به هر چیزی سـوءظن داشـته باشـید؛ اما وقتی حاکمیت با خیـر و صاح در جامعه اسـت، سـوءظنها را 
رها کنید، به یکدیگر حسـن ظن داشـته باشـید، حرفهای هم را با چشـم قبول بنگریـد و گوش کنیـد، بدیهای یکدیگر 

را نبینید و خوبیهـای هم را مشـاهده کنید.
بیـن مسـلمانها رسـم بـود کـه نـزد پیامبـر می آمدنـد و َدرِ گـوش آن حضـرت حرفهایـی می زدند و بـه صـورت نجوا، 
حدیث مخفـی و محرمانه یـی را می گفتند که آیه ی شـریفه نازل شـد و مـردم را از نجوا و َدرِگوشـی با پیامبـر نهی کرد؛ 

چـون در دیگر مسـلمانها ایجـاد سـوءظن می کرد.

ماجراى حادثه ى »افك«
در ایـن ردیف، آن خاطـره و حادثه یـی که خیلی مهم اسـت و مـن بارهـا آن را در ذهـن خود مرور کـردم و بـه آیات این 
حادثه در قـرآن مراجعه کـردم، حادثـه ی »افک« اسـت. در سـوره ی مبارکه ی نـور، چند آیـه مربوط به همیـن حادثه 
می شـود. حادثـه ی »افک« به طـور خاصه این اسـت کـه یکـی از همسـران پیامبـر، در یکـی از جنگهـا از قافله عقب 
افتاده بـود. پیامبـر، آن همسرشـان را به میـدان جنگ بـرده بودند، وقتـی کـه برمی گشـتند و می آمدنـد، او را ندیدند. 
حاال به هـر جهتی، یـا آن مخدره خـواب مانده بـود و یا به دنبـال حاجتی رفته بـود. مسـلمانها آمدند، یک وقـت دیدند 

که همسـر پیامبر در میان آنها نیسـت. مردی از مسـلمانها پیدا شـد و همسـر پیامبـر را به مدینـه آورد.
حاال آن زن، کدامیک از همسـران پیامبر بوده، بین اهل سـنت و شـیعه اختاف اسـت. شـیعه در روایاتشـان می گویند 
»ماریـه ی قبطیه« بوده و اهل سـنت می گویند »عایشـه« بوده اسـت. ایـن، تعیین بحث انحرافـی در روزگار ماسـت که 
بگوییم کدامیـک از زنـان پیامبر بوده اسـت. اصًا قضیه این نیسـت کـه ما بخواهیـم ببینیم کـدام زن پیامبر بـوده که 
این آیات درباره ی تهمت به او نازل شـده اسـت. مسـأله، مسـأله ی دیگری اسـت؛ یک دسـتور اخاقِی اجتماعی بسـیار 

مهم اسـت. 
بعـد از آن که این مخـدره به مدینه برگشـت، بعضـی از افـراد هرزه گـو و یاوه گـو، زمزمه یی را میـان مـردم انداختند که 
این خانـم کجا بود و چـرا عقب ماند و این شـخصی کـه او را آورد، چه کسـی بـود؟! بدون ایـن که تصریح کننـد و تهمت 
مشـخصی را متوجه بکنند، زمزمـه و شـایعه یی را در میان مـردم پخش کردند. مسـأله این نیسـت که آن مخـدره، زن 

پیامبر اسـت و بایـد او را احترام کـرد؛ در آیات قرآن، مسـأله چیز دیگری اسـت.

دستور قرآن نسبت به گوینده و شنونده شایعه
آیات سـوره ی نور دربـاره ی »افک« - یعنـی همین سـخن دروغی کـه منافقـان و بدخواهان و افـراد ناسـالم در جامعه 
پخش و شـایع می کردند - به شـدت حساسـیت نشـان می دهد و چنـد آیـه ی پی درپی، با لحن بسـیار تنـدی خطاب 
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به مسـلمانها ذکر می شـود کـه چرا وقتـی شـما این شـایعه را شـنیدید، نسـبت به گوینـده ی آن شـدت عمـل بخرج 
ندادیـد - مسـتفاد از آیات این اسـت - و چـرا این شـایعه را قاطعـاً رد نکردید.

در این آیـه، دو جا جمله با »لوال« شـروع می شـود. اهـل ادبیات عـرب توجه دارنـد که »لـوال«ی تحذیریه وقتـی به کار 
می رود کـه انسـان می خواهد با کمال شـدت و توبیـخ کامل، به مخاطـب خود بگوید: چـرا ایـن کار را نکردیـد؟ »لوال اذ 
سـمعتموه ظنّ المؤمنون والمؤمنات بانفسـهم خیرا و قالـوا هذا افک مبیـن«2: چرا وقتی که شـما مسـلمانها )مؤمنین 
و مؤمنـات( این شـایعه را شـنیدید، به یکدیگر حسـن ظن نشـان ندادیـد و به طـور قاطع نگفتید کـه این دروغ اسـت؟ 
یک جـای دیگر می فرمایـد: »و لوال اذ سـمعتموه قلتـم ما یکون لنـا ان نتکلّم بهذا سـبحانک هـذا بهتان عظیـم«3: چرا 
وقتی که این شـایعه را شـنیدید، نگفتیـد که ما حـق نداریم ایـن شـایعه را تکرار کنیـم؟ این، یـک بهتان بزرگ اسـت.

بعد در آخر این آیات هـم می فرماید: »یعظکـم اللَّ ان تعودوا لمثلـه ابدا ان کنتـم مؤمنین«4. یعنی خدا به شـما موعظه 
و نصیحـت می کند که هرگـز دیگر ِگرد چنیـن شـایعه هایی نگردید و دیگـر چنین حادثه یـی میان جامعه ی اسـامی 

به وجـود نیاید؛ اگـر مؤمن هسـتید. یعنی شـرط ایمان این اسـت.

تكليف امروز ما در جامعه
همان طـور که اشـاره کـردم، مسـأله این نیسـت کـه این شـخص، همسـر پیامبـر بـود. اگـر همسـر پیامبر هـم نبود، 
همین عتـاب و خطـاب و همین تکلیف بـرای مؤمنیـن وجود داشـت. لذا در اسـام این گونه اسـت که اگر کسـی، کس 
دیگری را به بعضـی از تهمتهای خاص متهـم کند، اگر نتوانـد آن را با چهار شـاهِد عـادل ثابت کند، خـود تهمت زننده 
محکوم اسـت که بـر او حد جاری بشـود. این طور نیسـت که شـما حرفی را همین طور وسـط فضـا بیندازیـد و ذهنها را 
مشـوب و دلها را نگـران و ناراحت کنیـد و اگر توانسـتید ثابت کنید کـه ثابت کرده ایـد و اگر هم نتوانسـتید، سـرتان را 
بگیرید و بـه راه خود برویـد! نه، اگر نتوانسـتید برخـی از تهمتهایی را که بـر طبق آنها حد بـه مجرم زده می شـود، ثابت 

کنید، خود شـما بایسـتی به خاطـر زدن این تهمـت، حد بخوریـد و مجازات بشـوید.
به نظر مـن، این حادثه ی عظیمـی در تاریخ اسـام و زمان پیامبر اسـت که به این وسـیله در محیط اسـامی، ریشـه ی 
شـایعه پراکنی در مسـایل شـخصی افراد - که موجب سـوءظن و بدبینی نسـبت به یکدیگر می شـود و محیط و فضا را 
ناسـالم می کند - کنده شـد. اسـام، این گونه اسـت. پس، یکی از کارهای رسـول اکـرم)ص( این بود که فضـای جامعه 
را یـک فضای مهربـان و سرشـار از مهر و محبت بسـازد تـا همه ی مـردم در آن، نسـبت به یکدیگـر محبت بورزنـد و به 

چشـم حسـن ظن و خوشـبینی به یکدیگر نگاه کننـد. امروز هـم تکلیف ما همین اسـت.

2- تالش براى زدودن دشمنيها و كينه ها از دلهاى مردم
یـک مـورد و نمونـه ی دیگـر از همین تـاِش فضاسـازی پیامبـر ایـن بـود کـه دشـمنیها و کینه هـا را از دلهـای مردم 
بزدایـد. در مـورد قبلی، ایجـاد حسـن ظن و فضای سـالم بود؛ ولـی در این مـورد، مسـأله باالتـر از این اسـت. یعنی باید 
مسـلمانان در جامعه ی اسـامی، از حالـت بی تفاوتی نسـبت به یکدیگـر خارج بشـوند. این که مسـلمانها با هـم کاری 

2. نور: 12
3. نور: 16
4. نور: 17
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نداشـته باشـند و هر کسـی برای خـود، دنیـای جداگانه یی باشـد و کاری بـه کار مسـلمانهای دیگر نداشـته باشـد، در 
اسـام پسـندیده نیسـت و یکی از فصول زندگی رسـول اکرم این بـود که این فضـای بی تفاوتـی را، به فضـای محبت و 
همـکاری و بـرادری و ایجاد یک مجموعـه ی همکار بـا یکدیگر تبدیـل کند. ایـن، همان چیزی اسـت که امـروز هم در 

نظام خـود، بـه او احتیـاج داریم.

همكارى و همدردى و دلسوزى و محبت متقابل بين مسلمانها
مسـلمانها نسـبت به یکدیگـر، باید بـا عاقـه و دلسـوزی و بـدون ذره یـی بی تفاوتی، سـروکار داشـته باشـند. این طور 
نیسـت که اگـر شـما دیدید مسـلمانی مـورد ابتا بـه حادثه یـی قـرار گرفتـه اسـت، از کنـار او بی تفـاوت بگذریـد. نه، 
همـکاری و همـدردی و دلسـوزی و محبـت متقابل بین مسـلمانها، یکـی از کارهای بـزرگ رسـول اکرم)ص( بـود. آن 
بزرگـوار، تـا آن جا کـه حضور داشـت و در سـعه ی وجـودش بود، نمی گذاشـت کـه در جامعه ی اسـامی، مسـلمانها - 
حّتی در یـک مورد - نسـبت به کسـی بغـض و کینـه و عـداوت داشـته باشـند. یعنی پیامبـر با حکمـت و حلـم خود، 

حقیقتـاً یک محیـط شـیرین و سـالم و فضای آغشـته به محبـت را بـه وجود مـی آورد.

داستان عرب بيابانگرد و پيامبر
نقل کرده انـد که عـرب بیابانگـردی - کـه از تمـدن و شهرنشـینی و آداب معاشـرت و اخـاق معمولی زندگـی چیزی 
نمی دانسـت - با همـان خشـونت صحراگـردی خـود، به مدینـه آمـد و خدمـت پیامبـر رسـید. آن حضـرت، در میان 
اصحاب خود - حـاال یا در مسـجد و یـا در گذرگاهـی - بودند. او، از ایشـان چیزی خواسـت کـه پیامبر هم بـه او کمکی 
کردنـد و مثًا پـول و غذا و لباسـی بـه او دادند. بعـد که ایـن را به او بخشـیدند، بـه او گفتند: حاال خوب شـد؟ مـن به تو 
نیکی کـردم؟ راضی هسـتی؟ آن مـرد، به خاطر همـان خشـونت صحراگردی خـود و صراحـت و بی تعارفی یـی هم که 
این گونه افـراد دارند، به خاطـر آن که ظاهـراً این محبتها کمش بوده اسـت، گفـت: نه، هیـچ کاری انجام نـدادی و هیچ 

محبتی نکـردی و اصـًا این چیـزی نبود که تـو به مـن دادی!
طبعـاً این گونه برخورد خشـن نسـبت بـه پیامبـر، در دل اصحاب یـک چیز ناخوشـایند سـنگینی بود. همـه عصبانی 
شـدند. چنـد نفـری کـه اطـراف پیامبـر بودنـد، خواسـتند بـا عصبانیـت و خشـم، بـه ایـن عـرب چیـزی بگوینـد و 
عکس العملـی نشـان بدهنـد؛ اما پیامبـر فرمـود: نه، شـما بـه او کاری نداشـته باشـید، من بـا او مسـأله را حـل خواهم 
کـرد. از جمـع خـارج شـدند و ایـن اعرابـی را هم بـا خودشـان به منـزل بردنـد. معلـوم می شـود کـه پیامبـر در آن جا 
چیزی نداشـتند که بـه او بدهنـد؛ وااّل بیشـتر هم بـه او می دادنـد. او را بـه منزل بردنـد و باز چیزهـای اضافه یـی - مثًا 
غذا یـا لباس یـا پـول - بـه او دادند. بعـد بـه او گفتنـد: حاال راضـی شـدی؟ گفت: بلـه. مـرد، در مقابـل احسـان و حلم 
پیامبر شـرمنده شـد و اظهار رضایـت کرد. پیامبـر)ص( بـه او فرمودند: تـو چند لحظه ی پیـش، در مقابـل اصحاب من 
حرفهایـی زدی که آنها دلشـان نسـبت بـه تو چرکیـن شـد. دوسـت داری برویم همیـن حرفهایـی که به مـن گفتی و 
اظهـار رضایت کـردی، در مقابـل آنها بگویـی؟ گفت: بلـه، حاضرم. بعـد پیامبر)ص( شـِب همان روز یـا فـردای آن روز، 
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ایـن عـرب را برداشـتند و در میـان اصحابشـان آوردند و گفتنـد: ایـن بـرادر اعرابیمان خیـال می کنـد که از مـا راضی 
اسـت؛ اگر راضی هسـتی، بگو. او هم بنا به سـتایش پیامبر)ص( کـرد و گفت: بلـه، من خوشـحال و راضیم و - مثـًا - از 

رسـول اکرم خیلی متشـکرم؛ چـون ایشـان به مـن محبت کردنـد. ایـن سـخنان را گفـت و رفت.
بعد که او رفت، رسـول اکـرم)ص( رو بـه اصحابشـان کردنـد و فرمودند: َمَثـل این اعرابـی، َمَثـل آن ناقه یی اسـت که از 
گله یـی کـه چوپانـی آن را می چراند، رمیده و جدا شـده باشـد و سـر گذاشـته، بـه بیابـان می دود. شـما دوسـتان من، 
برای ایـن که این شـتر را بگیریـد و او را بـه من برگردانیـد، حمله می کنیـد و از اطـراف، دنبـال او می دویـد. این حرکت 
شـما، رمیدگی او را بیشـتر و وحشـتش را زیادتـر می کند و دسـتیابی به او را دشـوارتر خواهد کرد. من نگذاشـتم شـما 
او را بیشـتر از آنچه کـه رمیده بـود، از جمـع ما برمانیـد. با محبـت و نـوازش، دنبـال او رفتم و بـه گله و جمـع خودمان 

برگرداندم. ایـن، روش پیامبر)ص( اسـت.

دور كردن مسلمانها از كينه و حقد نسبت به هم
رسـول اکرم، به هیـچ عنـوان نمی خواهد کـه در فضـای زندگی جامعـه ی اسـامی و در میـان مسـلمانها، اندکی کینه 
و حقـد و دشـمنی باشـد. او، در ایجاد محبـت و صمیمیت بیـن مردم سـعی داشـت. حّتی آن وقتـی که دایره ی اسـام 
وسـیعتر شـد و رسـول اکرم مکـه را هم گرفتنـد، مـردم آن شـهر را عفـو کردنـد. مردم مکـه همـان کسـانی بودند که 
پیامبر را از شـهر خود بیـرون کـرده بودند. پیامبـر، از همان اهالی مکه، سـیزده سـال ناراحتـی تحمل کرده بـود و زجر 
کشـیده بود. بعد هم چندیـن جنگ با ایشـان کـرده بودنـد و چه قدر از مسـلمانها را کشـته بودنـد و متقاباً مسـلمانها 
هم از آنها کشـته بودنـد. اگر قـرار بود که اینهـا با همان وضعیت، میزبان لشـکر فاتح رسـول خدا می شـدند، تا سـالهای 
متمادی امـکان این که بیـن اینها آشـتی برقرار بشـود، وجود نداشـت. لذا به مجـرد این که پیامبـر وارد مکه شـد، اعام 

عمومی کـرد کـه: »انتم الّطلقاء«؛ یعنـی من همـه ی شـما را آزاد و عفوتـان کـردم. او، قریـش را عفو کرد و تمام شـد.

3- ایجاد عقد اخوت بين مسلمانها
یکـی از کارهایی که پیامبر شـاید در همـان ماههـای اوِل ورود به مدینه انجـام دادند، ایجـاد عقد اخّوت بین مسـلمانها 
بود؛ یعنی مسـلمانها را با هم بـرادر کردنـد. این که می گوییـم با هم برادر هسـتیم، در اسـام یک تعارف نیسـت؛ یعنی 
حقیقتاً مسـلمین نسـبت بـه یکدیگـر، دارای حق برادری هسـتند و نسـبت بـه هـم طلبکارند؛ همچنـان که بـرادران 
نسـبت به هم، مدیون یکدیگر هسـتند و باید نسـبت به هم، حقـوق متقابلـی را عمل کنند. پیامبـر، ایـن را عملی کرد.

او، مسـلمانها را دو به دو با هـم برادر کـرد و طبقـات و خانواده های اینها و اشـرفیگرِی اشـراف مدینه و قریـش را رعایت 
نکرد. غام سـیاهی را با یک شـخص بـزرگ و آزادشـده یی را با یک آقـازاده ی معروف بنی هاشـم یـا قریش بـرادر کرد. 
به هرحال ایـن بـرادری ابعاد مختلفی داشـت کـه یکـی از مهمترین ابعـاد آن، همیـن بود که مسـلمانها نسـبت به هم 
احسـاس برادری بکنند.یک مثـال دیگـر می زنم تا نشـان بدهم کـه پیامبـر)ص( چگونه فضـای جامعه را با ارزشـهای 
اسـامی می آغشـت. در اسـام - منهـای عقاید و سـایق سیاسـی و خـط و ربـط و بقیه ی امـور - ایـن روح وفـاداری و 
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حق شناسـی و پاِس زحمات و خدمات افراد را داشـتن اسـت که مهم می باشـد و در سـامت جامعه بسـیار مؤثر اسـت 
و پیامبـر عمـًا روی آن زیاد تکیـه می فرمودند. ایشـان، صرفـاً به زبـان اکتفـا نمی کردند و مثـًا بفرمایند پـاس عهد و 

پیمان و حق شناسـی نسـبت به یکدیگـر را داشـته باشـید؛ بلکه در عمـل هم ایـن فضا را بـه وجـود می آوردند.

جبران احترام و تكریم پادشاه حبشه
در حدیثـی دیدم کـه هیأتی از سـوی نجاشـی - پادشـاه حبشـه - نـزد رسـول اکـرم در مدینه آمدنـد که البـد پیامی 
بیاورنـد؛ همچنان کـه بیـن دولتها معمـول و متداول اسـت. نجاشـی در کشـور حبشـه پادشـاه بـود و هم مثـل خیلی 
دیگر از سـاطین و امرایی کـه در آن روز در اطراف دنیا بودند، مسـیحی و غیرمسـلمان بود؛ اما وقتی که هیأت حبشـی 
آمدنـد، دیدنـد خـود پیامبـر)ص( از جا بلنـد شـدند و بـرای این هیـأت مشـغول پذیرایـی شـدند. اصحاب گفتنـد: یا 
! ما که هسـتیم، اجازه بدهید ما پذیرایی کنیـم. فرمود: نه، آن وقتی که مسـلمانها به حبشـه هجـرت کردند،  رسـول اللَّ
پادشـاه اینها نسـبت به مسـلمانها احتـرام و تکریم زیـادی کرد؛ مـن می خواهم جبـران کنم. این، حق شناسـی اسـت.

لذا شـما می بینید کـه پیامبـر اکـرم در زمان حیـات خـود، هر چنـد با کفـار قریش جنگهـای زیـادی داشـتند و چند 
جنگ هم علیـه امپراتور روم شـرقی - که منطقه ی شـامات و فلسـطین در آن دوران متعلق بـه او بود - بـه راه انداختند 
و در جنگهـای یرموك و موتـه و تبوك شـرکت کردند و تا آن نقاط مشـغول جهاد و فتوحـات و کشورگشـایی بودند؛ اما 

هیچ لشکرکشـی یی به طـرف حبشـه نکردند و بـه آن طـرف نرفتند.
این طور نبـود که هر پادشـاهی که ایمـان اسـامی را قبول نمی کـرد، پیامبر با او جنگ داشـته باشـد. نه، عهدشناسـی 
و حق شناسـی و پـاس محبتهای نجاشـی، تـا دوران حکومت اسـامی و آن وقتـی که پیامبـر رئیس نظام اسـامی هم 
می شـود، همچنان باقی اسـت. از این قبیـل، در زندگی رسـول اکـرم)ص( زیاد اسـت که اگـر بخواهیم هر کـدام از این 

مـوارد را ذکر کنیـم، طوالنی می شـود.

4- رعایت حق شناسى بعد از سالها
یک مـورد دیگر را هـم مطـرح کنـم: در دوران حکومت اسـامی، زنـی در مدینه بـه دیدن پیامبـر آمد. اصحـاب دیدند 
که رسـول اکرم)ص( نسـبت بـه ایـن زن خیلی اظهـار محبت کـرد و احـوال خـود و خانـواده اش را پرسـید و بـا کمال 
صمیمیـت و محبت بـا او رفتار کـرد. بعـد کـه آن زن رفت، پیامبـر برای رفـع تعجب اصحـاب فرمودنـد که ایـن زن در 
زمان خدیجـه )دوران اختناق و شـدت در مکه( بـه منزل ما رفـت و آمد می کـرد. البد در زمانـی که همه، یـاران پیامبر 
را محاصـره کـرده بودند و خدمـت حضـرت خدیجه )سـام اللَّ علیها( - همسـر مکـرم پیامبـر - نمی آمدند، ایـن خانم 
آن وقت بـا خدیجه رفـت و آمد می کـرده اسـت. در ایـن روایت هم نـدارد که این زن، مسـلمان شـده بـود. نـه، احتماالً 
ایـن زن هنوز هم مسـلمان نبـود، امـا به صـرف این کـه در گذشـته چنیـن خصوصیتـی داشـته و چنـان صمیمیت و 

محبتـی را ابراز می کـرده اسـت، پیامبـر اکرم سـالها بعـد از آن، ایـن حق شناسـی را رعایـت می کردند.
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5- ایجاد فضاى كار و تالش
یک نمونه ی دیگـر هم، همین مسـأله ی ایجـاد فضـای کار و تاش در جامعه اسـت کـه پیامبر اکـرم به این که دسـتور 
بدهند مـردم باید کار و تـاش کنند، اکتفـا نمی کردند. ایشـان، با روشـهای مختلف، روحیـه ی کار و تـاش را در مردم 
زنـده می کردنـد و گاهـی اگـر جوانـی را مشـاهده می کردنـد کـه بـی کار اسـت، می فرمودنـد: »انّ اللَّ الیحّب الّشـاّب 

الفـارغ«5: خـدا از جوانـی که عمر خـود را تلـف می کنـد و به بـی کاری می گذراند، خشـنود نیسـت.

جوانى كه از چشم پيامبر افتاد!
در روایتـی دارد کـه رسـول اکـرم)ص( وقتـی جوانـی را می دیدنـد کـه »کان یعجبـه« و از انـدام و سـامت و جوانی او 
خوششـان می آمـد، از او دو سـؤال می کردنـد و می پرسـیدند: ازدواج کـردی و آیـا شـغلی داری یـا نـه؟ اگـر آن جـوان 
می گفـت ازدواج نکـردم و شـغلی نـدارم، پیامبـر می فرمـود: »سـقط مـن عینـی«: ایـن جـوان از چشـمم افتـاد. او، با 

این طـور روشـها و برخوردهـا، مـردم را بـه اهمیـت کار و تـاش متوجـه می کـرد.

مذموم بودن انجام كارها توسط دیگران
! مـا با ایـن مرد  یـک وقت، چنـد نفـر خدمت رسـول اکـرم آمدنـد و از شـخصی تعریـف کردنـد و گفتنـد: یا رسـول اللَّ
همسـفر بودیم و او مرد بسـیار خوب و پـاك و باخدایی بـود، دایمـاً عبادت می کـرد، در هر منزلـی که فـرود می آمدیم، 
از لحظـه ی فرود تـا وقتی کـه مجـدداً سـوار می شـدیم، او مشـغول نمـاز و ذکـر و قـرآن و اینها می شـد. وقتی کـه این 
تعریفهـا را کردند، پیامبـر)ص( با تعجـب از آنها سـؤال کردند: پس چه کسـی کارهایش را می کرد؟ کسـی کـه وقتی از 
مرکب پیاده می شـود، دایم مشـغول نمـاز و قرآن اسـت، چه کسـی غـذای او را می پخت؟ چه کسـی وسـایل او را فرود 
! ما بـا کمال میل،  می آورد و سـوار می کـرد؟ چه کسـی کارهایش را انجـام مـی داد؟ اینها در جـواب گفتند: یا رسـول اللَّ
همه ی کارهـای او را انجـام می دادیم. پیامبر فرمـود: »کلّکم خیر منـه«: همه ی شـما از او بهترید. این کـه او کار خودش 
را انجـام نمی داد و بـه دوش شـما می انداخت و خود مشـغول عبادت می شـد، موجب نمی شـود که او مرد خوبی باشـد. 

مرِد خوب، شـما هسـتید کـه کار و تاش می کنیـد و حّتـی کار دیگـری را هم شـما به عهـده می گیرید.

احساس وظيفه همه مردم نسبت به آینده كشور
با ایـن گونه روشـها، فضـای زندگـی در جامعـه ی اسـامی، از عاقه ی بـه کار و تـاش زندگی پُرمی شـود. همـه ی این 
مواردی که مطرح کـردم، امروز مـورد ابتا و احتیاج ماسـت. همه ی مردم مسـلمان در ایـران و جامعه ی اسـامی، باید 
نسـبت به سرنوشـت کشـور و بازسـازی آن، احسـاس وظیفه کنند. هیچ کس نبایـد در کاری که انجـام می دهد، هدف 
سـازندگی جامعه ی اسـامی را فراموش کنـد؛ ولو کاری که شـما می کنید، بـرای زندگی خودتان باشـد. همـه ی مردم 
حق دارند بـرای اعـاش و زندگـی و تأمین آتیـه ی شـخصی و خانوادگی خـود کار کننـد؛ اما در ایـن تـاش و کاری که 
انجام می دهید، مسـأله ی سـازندگی کشـور هم باید مـورد نظر باشـد. یعنی اگـر کاری که شـما انجام می دهیـد، برای 
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خود شـما خوب اسـت، اما برای ایـران مضر و برای سـازندگی کشـور بـد و مزاحم اسـت، این کارِ شـما نامطلوب اسـت 
و درسـت نمی باشـد.همه باید احسـاس کنند که نسـبت به سرنوشـت جامعه تکلیـف دارنـد؛ آن تکلیف را جسـتجو و 
پیدا کنند. در کار شـخصی خـود - چه کار فرهنگی، چـه کار اداری، چـه کار تجاری، چـه کار فنی، چه کارهـای بزرگ و 
چـه کارهای کوچـک - باید احسـاس همه ی مـردم این باشـد که ایـن خانه، بایسـتی به دسـت صاحبان خانـه - یعنی 
آحاد مردم - سـاخته بشـود و دولت هم مدیـر و سرپرسـت این خانه اسـت که بایـد برنامه ریـزی بکند و کار هـر کس و 

وظیفه ی هـر مجموعه و قشـری را معلوم بکنـد تا مردم بدانند تکلیفشـان چیسـت و انجـام بدهند.

روح خصومت و دشمنى، مخصوص دشمنان خدا، نظام اسالمى و مردم
همه ی آحاد مـردم وظیفـه دارند کـه فضا را فضای سـالم قـرار بدهنـد؛ فضایی کـه در آن، محبـت بر خصومـت فایق و 
غالب باشـد. این، در اسـام بسـیار مهم اسـت. انسـان، ترکیبی از دوست داشـتن و دشـمن داشتن اسـت. هم احساس 
محبت و هم احسـاس بغض و عـداوت، در وجودتان هسـت. این، طبیعِی هر انسـان اسـت که یک روِح دوسـت داشـتن 
و یک روِح دشـمن داشـتن و کینـه ورزیـدن، در او وجـود دارد. اسـام، تکلیـف اینهـا را معّین کـرده و گفته اسـت روح 
خصومت و دشـمنِی شـما، مخصوص به دشـمنان خـدا و نظام اسـامی و مـردم اسـت. ببینید آن کسـانی که بـا خدا و 
رسـولش و جامعه ی اسـامی و ملت مسـلمان دشـمنند، چه کسـانی هسـتند؛ دشـمنی را متوجه آنها کنید تـا مابقی 

وجود شـما، دوسـتی و محبت نسـبت به آحـاد جامعه باشـد.

یك تكليف و تعليم اسالمى
سـعی کنید همه را دوسـت بدارید. این، یـک تکلیف و یک تعلیم اسـامی اسـت. این، چیز بدی نیسـت. برای دشـمن 
داشـتن، نباید بهانه پیـدا کرد و انسـان هر کسـی را بـه بهانه یـی، از مجموعـه و لیسـت محبت خود خـارج کنـد و دور 

بینـدازد. نه، فضـای جامعه ی اسـامی، فضـای صمیمیت اسـت؛ ولو کسـی را که نمی شناسـید.
همین طـور، بایـد روح سـوءظن و بدبینـی نسـبت بـه افـراد را در نظـام اسـامی از بین بـرد. سـوءظن، متعلق بـه نظام 
غیراسـامی اسـت. وقتی شـر و ظلم، غالب و حاکم اسـت؛ وقتی در جامعه، غیرخـدا زمام امـور را به دسـت دارد؛ روایت 
داریم که حسـن ظـن، سـاده لوحی اسـت و بـه هـر پدیده یی، بایـد با چشـم تردیـد و سـوءظن نگاه کـرد. امـا آن وقتی 
که غلبـه با حـق اسـت، حکومـت متعلـق بـه خـدا و بنـدگان اوسـت و راه، راه صـراط مسـتقیم دیـن اسـت، در این جا 
بایـد سـوءظنها را کنـار گذاشـت و حسـن ظن داشـت؛ مگر آن کـه برای انسـان چیـزی ثابـت بشـود. ایـن، آن تکلیف 
اسـامی اسـت.فضای اسـامی و جامعه ی اسـامی، بایـد از ایـن خصوصیات پُر باشـد و ایـن، آن کاری اسـت کـه نبّی 
مکّرم اسام)صلّی اللَّ علیه واله وسـّلم(، با روشـها و تعلیمات و حضـور خود در میان قشـرهای مـردم و ابتکارهای جالبی 

در هـر مـورد - همچنان کـه نمونه هـای مختصری مطـرح شـد - انجام مـی داد.
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ترس دشمن از استقالل فرهنگى جمهورى اسالمى ایران

استوارى جمهورى اسالمى بر دوپایه
شناخته شدن این نظام با نام اسالم در جهان

شروع صفبندى ها با نظام اسالمى
دو شيوه ى حكومتدارى در دنيا 

علت مخالفت دو اردوگاه غرب و شرق با نظام اسالمى
استقالل ملتها در گرو استقالل سياسى

استقالل اقتصادى مشكلتر از استقالل سياسى
حركـت جمهـورى اسـالمى از سـاعات اوليـه بـه 

سمت استقالل اقتصادى
اسـتقالل فرهنگـى مهمتر از اسـتقالل سياسـى و 

اقتصادى
تعيين كيفيت زندگى مسلمانان توسط اسالم

آزادى شهوت جنسى در فرهنگ غربى
مخالفت جمهورى اسالمى با فرهنگ بى بندوبارى
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ترس دشمن از استقالل فرهنگى جمهورى اسالمى ایران  *

استوارى جمهورى اسالمى بر دوپایه
جمهـوری اسـامی، از لحـاظ معنـای تحت اللفظـی، بـر دو پایه اسـتوار اسـت: یکی جمهـور مـردم؛ یعنی آحـاد مردم 
و جمعیـت کشـور. اینها هسـتند کـه امـر اداره ی کشـور و تشـکیات دولتـی و مدیریـت کشـور را تعییـن می کنند. و 
دیگری اسـامی؛ یعنی ایـن حرکت مردم، بر پایه ی تفکر اسـام و شـریعت اسـامی اسـت.این، یک امر طبیعی اسـت. 
در کشـوری کـه اکثریت قریـب به تمـام آن مسـلمان هسـتند، آن هم مسـلمان مؤمـن و معتقـد و عامل، کـه در طول 
زمان، ایمـان عمیق خودشـان را به اسـام ثابـت کرده انـد و نشـان داده انـد، در چنین کشـوری، اگر حکومتـی مردمی 
اسـت، پس اسـامی هم اسـت.مردم اسـام را می خواهنـد. ایـن از روز اول گفته شـد و در طول سـالهای متمـادی نیز 
تجربـه گردید. امـروز هـم واضحترین حقیقـت در نظام ما این اسـت که آحـاد و تـوده ی مـردم، از نظام حاکم بر کشـور 

می خواهند که مسـلمان باشـد و مسـلمانی عمـل کنـد و اسـام را در جامعه تحقق ببخشـد.

شناخته شدن این نظام با نام اسالم در جهان
این حکومـت و این نظام، بـا این نام در دنیا اعام شـد و تشـکیل گردیـد؛ مردم هـم رأی دادنـد. رأی را هـم - همان طور 
که عرض کـردم - در حقیقت مردم به اسـام دادند و نام جمهوری اسـامی را حاکی از اسـام دانسـتند؛ لذا آرایشـان را 
به نام جمهوری اسـامی در صنـدوق ریختند. دنیا چنیـن نظامی را نمی شـناخت و تا آن وقت سـابقه نداشـت. البته به 
نام جمهوری اسـامی، قبل از ما بـاز هم در دنیا کشـورهایی بودند. هم در آسـیا و هـم در آفریقا، کشـورهایی وجود دارد 

که عنوان رسـمی آن، جمهوری اسـامی است.

*. خطبه های نماز جمعه ی تهران)خطبه دوم( 1369/01/10
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شروع صفبندى ها با نظام اسالمى
شـاید کسـانی در دنیا و حّتی کسـانی در داخل کشـور هـم بودنـد کـه در اول کار تصـور می کردنـد که ایـن جمهوری 
اسـامی هـم مثـل آن دو جمهـوری اسـامی اسـت که قبـًا تشـکیل شـده بـود و اسـمش اسـامی اسـت و در عمل 
هیچ گونه فرقی با کشـورهای غیراسـامی نـدارد؛ نه مجلـس و دسـتگاه قانونگـذاری آن موظف اسـت که قوانیـن را بر 
اسـاس شـریعت اسـام وضع کند؛ نه رؤسـای این کشـورها موظفند که اسـام را ترویج بکنند و نه مردم از ایـن دولتها 
توقع اجرای احکام اسـامی دارند. تـا آن جایی که مـا می دانیم، آن جمهوریهای اسـامی که در دو کشـور دیگر سـابقه 
داشـت، عمًا تفاوتی بـا کشـورهای غیراسـامی و حّتی ضداسـامی نداشـت؛ فقط اسـمش جمهـوری اسـامی بود. 
شـاید عده یی خیـال می کردند که جمهـوری اسـامی در ایـران هم ماننـد آنها خواهـد بود - یعنـی یک نـام بی محتوا 
و اسـم بی مسـما - اما با گذشـت مدت کوتاهی و تدوین قانون اساسـی جمهوری اسـامی به وسـیله ی اسام شناسـان 
و کسـانی که سـالها برای اسـام مبارزه کرده بودند و بعضاً جزو فقهای اسـام و متفکران اسـامی بودند، مشـخص شد 
که این جمهوری اسـامی، حقیقتاً اسـامی اسـت و بناسـت که جامعه را بر مبنـای فکر اسـامی راه ببـرد و اداره کند. 

این جا بـود کـه صف بندیها شـروع شـد.
شـاید کسـانی که قضایا را بـا دقت تعقیـب کرده اند، یادشـان باشـد کـه در اواسـط مجلـس خبـرگان اول - کـه قانون 
اساسـی را تدویـن می کـرد - بتدریج زمزمه هـای خشـونت آمیز و مقابله آمیز با مسـایل اسـامی بلند شـد. تـا آن وقت، 
کسـی روی کلمـه ی اسـام و اسـامی بـودن و جمهـوری اسـامی، حساسـیتی نشـان نمـی داد؛ امـا از آن جا بـود که 
بتدریـج گروههایـی در داخل و شـاید بلندگوهایـی در خارج، بـه مقابلـه ی تبلیغاتی با تفکـر اسـامی پرداختند؛ چون 

اسـامی بودن جمهـوری معلوم شـد.

دو شيوه ى حكومتدارى در دنيا 
تا قبـل از آن، دنیا دو نـوع حکومت را در طول سـالهای متمـادی تجربه کرده و پذیرفتـه بود؛ یکی دمکراسـیهای غربی، 
و دیگـری حکومتهـای کمونیسـتی. در دوران قدیـم، سـاطینی بودند که بـا اسـتبداد رأی حکومت می کردنـد؛ بدون 
این که قانونـی برایشـان وجود داشـته باشـد؛ قانون را هـم خودشـان وضـع می کردنـد و اراده ی آنهـا، کارگـزار و حاکم 
مطلق در بیـن مردم بـود. این، یـک روش مرتجعانه و باسـتانی در حکومت اسـت؛ اگرچـه همین امروز هم کشـورهایی 
هسـتند که با همیـن روش، امـا با شـکلها و نامهـای مختلـف اداره می شـوند و قبـل از انقاب، کشـور خود مـا با همین 
روش اداره می شـد. بعـد از آن کـه کشـورهای مترقی عالـم توانسـته بودنـد از این گونه اسـتبدادها خودشـان را خاص 
بکننـد، دو نوع حکومـت را تجربـه کـرده بودند و می شـناختند: یکـی دمکراسـیهای غربی، کـه در کشـورهای غربی و 
اقمار آنهـا رایج بود؛ یکـی هم حکومتهای کمونیسـتی، که خودشـان اسـمش را حکومتهـای کارگری گذاشـته بودند؛ 
اگرچه در رأس ایـن حکومتها، اعیان و اشـراف بودنـد، نه کارگـران، و در بـاالی هرم آن قدرتها، کسـانی کـه قدرترانی و 

حکمرانـی می کردند، با همان سـاطین و رؤسـای غیرسـبک خودشـان تفاوتی نداشـتند!
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علت مخالفت دو اردوگاه غرب و شرق با نظام اسالمى
ایـن دو اردوگاه غرب و شـرق، بـا یکدیگر هم بشـدت مقابله داشـتند و همدیگـر را نفـی می کردند؛ اما وقتـی جمهوری 
اسـامی - ایـن سـبک جدیـد حکومـت - پدیـد آمـد، هـر دو اردوگاه با حیـرت و سـپس بـا وحشـت، در مقابـل نظام 

جمهـوری اسـامی قـرار گرفتند!
علت چـه بود؟ علت ایـن بود کـه جمهـوری اسـامی، دارای خصوصیاتی بود که هـر دو سـبک حکومت رایـج در آن دو 
اردوگاه را نفـی می کـرد و آنها را بـرای زندگی بشـر، غلط و مضـر می دانسـت و آن را اعام می کـرد. به عبـارت دیگر، آن 
دو سـبک حکومت که در شـرق و غرب رایـج بودند، مشـترکاتی داشـتند و فرهنـگ عمومی در این کشـورها یکسـان 
بـود. آن فرهنـگ، عبـارت از کشـاندن آحـاد مردم بـه غفلـت و رها کـردن زمـام شـهوات و هواهای نفسـانی بـود. این، 

چیزی بود کـه در هر دو سـبک حکومـت وجـود داشـت و وجـود دارد. این، فرهنگ مشـترك شـرق و غرب اسـت.

استقالل ملتها در گرو استقالل سياسى
بـا ایـن خصوصیـات مشـترك، اسـام مخالـف بـود و اعـام مخالفت کـرد و گفـت کـه حکومت جمهـوری اسـامی، 
اسـتقال کامل ملت تحـت تابعیت خـود را تضمیـن و تأمین می کند. این اسـتقال کامل، شـامل اسـتقال سیاسـی 
و اقتصـادی و باالتـر از همـه، اسـتقال فرهنگی اسـت. یعنی جمهـوری اسـامی، به ایـن اکتفا نکـرد کـه حکومتی را 
مسـتقل از قدرتها به وجـود بیـاورد؛ این قدم اول اسـت. کشـورهایی که به اسـتقال می رسـند، قدم اول اسـتقال آنها 
همین اسـت که نظام سیاسـی خودشـان را مسـتقل کنند؛ یعنی حکومتی مسـتقل از نفـوذ قدرتهای بیگانـه به وجود 

آورند. بـه این هـم اکتفا نکـرد کـه در جهت اسـتقال اقتصـادی حرکـت بکند. 

استقالل اقتصادى مشكلتر از استقالل سياسى
اسـتقال اقتصـادی، از اسـتقال سیاسـی مشـکلتر و دیریابتـر اسـت. می بینیـد که به آسـانی نمی شـود رشـته های 
نفوذ و سـلطه ی اقتصـادی قدرتهـا و دولتهای بیگانـه را قطع کـرد. اگر کشـوری بخواهد به سـمت اسـتقال اقتصادی 
بـرود، احتیاج به نیـروی انسـانی کارآمد، منابـع درآمـدزا، امکانات فـراوان، دانش، تخصـص، همکاریهـای علمی و فنی 
بین المللی و بسـیاری از چیزهای دیگـر دارد. کشـورهای انقابی و کشـورهایی که تازه به اسـتقال می رسـند، برای به 

دسـت آوردن همه ی این مقدمـات و ابزار اسـتقال اقتصـادی، دچـار زحمت و دردسـرند.

حركت جمهورى اسالمى از ساعات اوليه به سمت استقالل اقتصادى
کشـور ما از سـاعت اول، در جهت اسـتقال اقتصادی حرکت کرد. درسـت اسـت که قبل از انقاب، تسـلط حکومتهای 
وابسـته، یک اقتصاد کاماً وابسـته ی بـه غرب و بخصـوص امریکا را در این کشـور رشـد داده بـود و بریدن این رشـته ها 
کار بسـیار دشـواری بود؛ امـا این رشـته ها بریده شـد و ما توانسـتیم در جهت اسـتقال اقتصـادی حرکـت کنیم.البته 
تا رسـیدن به یک اسـتقال اقتصـادی کامل، هنـوز فاصله داریـم و مـردم باید کار کننـد، جوانـان بایـد درس بخوانند، 
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متخصصان باید تاش نمایند و کسـانی که می تواننـد در این مقصـود مهم ملی کمک کننـد - هر گونه کمکـی - آن را 
باید انجام دهند.برای یک کشـور، اسـتقال اقتصـادی یک ضرورت حیاتی اسـت. وقتی رشـته های اقتصاد یک کشـور 
بـه بیگانگان وصـل باشـد، معنایـش این اسـت کـه رگ حیـات و تغذیه ی ایـن پیکر بـه جایی دیگـر وصل اسـت؛ پس 
اختیار در دسـت دیگری خواهد بود.بیشـتر کشـورهای انقابی در قـرن معاصر، متمایل به شـرق بودند. اینهـا از دولتها 
و قدرتهای شـرقی اسـتفاده می کردند. مثًا وقتـی که چین انقاب کرد، تا ده سـال بلکه بیشـتر، کشـور شـوروی - که 
بـرادر بزرگ او محسـوب می شـد و در انقاب سوسیالیسـتی پیشـگام بـود - بـه چین کمک اقتصـادی و فنـی می کرد 
و متخصص و کارشـناس به آن کشـور می فرسـتاد. سـایر کشـورهای کمونیسـتی هم همین گونه بودند. امـا جمهوری 
اسـامی، برای بریدن رشـته های پیوند و وابسـتگی اقتصادی خـود، فقط بـه اراده ی نیرومنـد ملت خویش و اسـتعداد 
درخشـان ایرانیان متکـی بود و هسـت. پـس، در راه اسـتقال اقتصـادی، ملت ما پیـش رفت و بـاز هم پیش مـی رود و 

بحمـداللَّ برنامه ریزیهـا در همین جهـت حرکت می کنـد و باید هـم بکند.

استقالل فرهنگى مهمتر از استقالل سياسى و اقتصادى
امـا از همه ی اینهـا مهمتر، اسـتقال فرهنگی بـود. جمهـوری اسـامی، از اول نشـان داد که زیـر بار فرهنـگ مبتذل و 
فاسـد غربی نخواهد رفـت. این نکتـه را من عرض کنم که سـلطه ی واقعـی قدرتها، سـلطه ی فرهنگی اسـت. یعنی اگر 
ملتی بتواند فرهنـگ و باورهـا و اعتقادات و رسـوم و آداب و عـادات خـود را، و در مرحلـه ی باالتر، زبان و خـط خویش را 
در ملـت دیگری نفوذ بدهد، بر آن ملت مسـلط اسـت و سـلطه ی او، یک سـلطه ی حقیقی اسـت؛ کاری کـه در دوره یی 
از این دویسـت سـال گذشـته فرانسـویها با کشـورهای دیگـر کردنـد، و در یـک دوره ی دیگر انگلیسـیها کردنـد، و در 
ایـن اواخـر امریکاییهـا انجام دادنـد؛ یعنـی زبان و خـط و فرهنـگ و روشـهای زندگـی خودشـان را به هر کشـوری که 
توانسـتند، صادر کردنـد. اگر کشـوری از لحاظ اقتصادی هم مسـتقل باشـد و وابسـته ی به قدرتها نباشـد، امـا چنانچه 

قدرتهـای بیگانه بتواننـد فرهنگ خودشـان را در این کشـور نفـوذ بدهند، بر آن مسـلطند.

تعيين كيفيت زندگى مسلمانان توسط اسالم
فرهنـگ، مثـل آب و هواسـت. فرهنگ، یعنـی همیـن رسـوم و آدابی که بـر زندگی مـن و شـما حاکم اسـت. فرهنگ، 
یعنـی باورهـا و اعتقـادات مـا و چیزهایی کـه زندگی شـخصی و اجتماعـی و داخـل خانه و محیط کسـب یـک جامعه 
بـا آنها روبه روسـت. جمهـوری اسـامی، فرهنـگ غربـی را رد کرد و گفـت ما فرهنگ مسـتقل اسـامی داریم.اسـام، 
تکلیف مسـلمانان را در معاشـرت، در کیفیت زندگی فردی، در خورد و خـوراك، در لباس پوشـیدن، در درس خواندن، 
در روابط با حکومـت، در روابـط با یکدیگـر و در معاماتشـان معین کرده اسـت. مـا نمی خواهیـم اینهـا را از غربیها یاد 

بگیریـم و از آنها تقلیـد کنیم. جمهـوری اسـامی، از اول این را نشـان داد.
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آزادى شهوت جنسى در فرهنگ غربى
در غـرب، ارتبـاط بی بندوبـار زن و مـرد، یـک کار رایـج اسـت و عـدم حجـاب و واسـطه و فاصله یی بیـن زن و مـرد در 
معاشـرتها، یـک کار معمولـی اسـت. نمی گوییم کـه در کشـورهای غربی، همـه ی مـردان یا زنان فاسـدند. نـه، چنین 
ادعایـی نمی کنیـم، چنین تهمتـی نمی زنیـم؛ واقعیت هـم نـدارد. در میان آنـان، یقینـاً مـردان و زنان خـوب و نجیب 
هم هسـتند؛ امـا آزادی جنسـی در جوامـع غربی حاکـم اسـت. ایـن، در آن جا یـک فرهنگ اسـت. در فرهنـگ غربی، 
آزادی شـهوات جنسـی، یک امر مباح و مجاز و بی قیدوشـرط اسـت.بعضی از کشـورهای غربی، در این قسـمتها خیلی 
هم پیـش رفته انـد و زندگی خودشـان را بـه شـکهای شـرم آوری درآورده انـد و البتـه پشـیمانند. این چیزی اسـت که 
متفکران و سیاسـتمداران و برنامه ریزان و مدیران کشـورهای غربی در آن گیر کرده اند و واقعاً برایشـان مشـکل درست 
کرده اسـت.غرب، ایـن فرهنگ و ایـن خصلت و خـو و عادت را بـه تمام کشـورهای دیگر هم صـادر کرد. در کشـورهای 
دیگر، چنین فسـادی نبـود. در کشـورهای اسـامی و حّتی کشـورهای غیراسـامی شـرق هـم، چنین چیـزی وجود 

نداشـت؛ این را غربیهـا وارد کردند.

مخالفت جمهورى اسالمى با فرهنگ بى بندوبارى
جمهـوری اسـامی، در مقابل این مفاسـد ایسـتاد و از اول اعام کـرد که بـه روابط بی بندوبـار زن و مرد معتقد نیسـت؛ 
معتقد بـه وجود حجـاب و روابـط اسـامی میـان زن و مرد اسـت، و بر این مسـأله هم پافشـاری کـرد. به نظـر بعضیها، 
این یک مسـأله ی فرعی و جزیـی اسـت؛ در حالی که اشـتباه می کنند، این مسـأله ی بسـیار مهمی اسـت.در همین جا 
من عرض بکنـم که یکـی از مهمترین علل مخالفت شـدید و خصمانـه ی دولتهای غربـی با جمهوری اسـامی، همین 
مسـأله اسـت. آنهـا روی این مسـأله بسـیار حساسـند. اگر جمهـوری اسـامی، در همیـن یک مسـأله مقـداری کوتاه 
می آمد و اجـازه می داد کـه فرهنگ بی بندوبـار غربی در زمینـه ی روابط ناسـالم زن و مـرد در جامعه تحقـق پیدا بکند، 
بسـیاری از مخالفتهایـی کـه مجامـع سیاسـتمداری و غیرسیاسـی غرب بـا جمهوری اسـامی دارنـد، کم می شـد، یا 

بعضـاً از بیـن می رفت.

اجبار بى حجابى در ایران توسط غربى ها
شـما می بینید کـه در همین کشـور مـا، یـک روز بی حجابـی را اجبـاری کردنـد؛ اما احـدی در دنیـا اعتـراض نکرد که 
چرا بی حجابـی را اجباری می کنید! در کشـور همسـایه ی ما ترکیه، بی حجابـی را اجبـاری کردند و تا همیـن اواخر هم 
حّتی بعضـی از دولتهای ترکیـه، همین اجبـار و الـزام را ادامه می دادنـد - که نمونه هایـی در همین سـالهای اخیر دیده 

شـد - اما هیچ کـس در دنیـا اعتراض نکـرد و اعتـراض نمی کند!

جایز دانستن مخالفت با حجاب در غرب
باالتر از این، در کشـورهای اروپایی که خودشـان را پیشـرفته می داننـد و در ادعا و تبلیغات، مسـایل حقوق بشـر و آرای 
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انسـانها برایشـان حایز اهمیت اسـت - یعنی فرانسـه و انگلیـس - اجـازه ندادند کـه چند نفـر زن یا دختر مسـلمان، با 
حجاب اسـامی رفت و آمد کننـد و به مـدارس برونـد! این جا اجبـار و الـزام را جایـز می شـمارند و در آن ایـراد و عیبی 
نمی بیننـد؛ اما جمهوری اسـامی بـه خاطـر این کـه حجـاب را در جامعه الزامـی می دانـد، همه ی ایـن محافـل، آن را 
مـورد اعتراض قـرار می دهنـد! اگر الـزام زنـان بـه شـکلی از لبـاس و زّی ایـراد دارد، ایـراد آن بیشـتر از الزام بـه حجاب 
اسـت؛ زیرا این بـه سـامت نزدیکتر اسـت. حداقل این اسـت کـه این دو، بـا یک نظر دیـده بشـود؛ اما غـرب این طوری 

نمی کند. عمـل 

برخوردهاى متناقض غرب نسبت به مسائل فرهنگى
غرب، جمهوری اسـامی را به عنوان کشـوری کـه در آن، لباس زنان شـکل الزامـی دارد، مـورد انتقاد قـرار می دهد؛ اما 
آن دولتهایـی که برهنگـی و نبودن حجاب میـان زن و مـرد را الزامـی می کنند، آنهـا را مورد انتقـاد قـرار نمی دهد! این 
برای چیسـت؟ برای همین اسـت که این برخاف فرهنگ پذیرفته شـده ی غرب اسـت. اینها روی این مسـأله بشـدت 
حساسـند.غرب، روی رواج مشـروبات الکلـی حسـاس اسـت و آن را به عنوان یـک نکته ی مثبـت در ملتهـا و در عادات 
و آداب آنهـا می شـمارد. اگـر در یک کشـور، مشـروبات الکلی ممنوع بـود و مصرف کـردن آن مجـازات داشـت، غربیها 
حساسـیت نشـان می دهند و ایـن را ارتجـاع به حسـاب می آورنـد؛ اما اگـر در کشـوری مشـروبات الکلـی آزاد و مجاز و 

رایج باشـد و حکومت نسـبت به آن حساسـیتی نشـان ندهد، بلکه ترویـج بکند، این را مستحسـن می شـمارند!
الزام و اجبار مـردم به روشـهای گوناگون زندگـی، تا آن جایـی که با فرهنگ غربی منافات نداشـته باشـد، بـرای غربیها 
مجاز اسـت و هیچ ایـرادی نـدارد. بارهـا عـرض کرده ایم، غـرب بـا کشـورها و دولتهایـی رابطه ی حسـنه دارد کـه این 
دولتهـا و کشـورها، از ابتداییترین روشـهای دمکراسـی هم محـروم و دورنـد! االن اگر شـما به همین منطقـه ی خلیج 
فارس نگاه کنیـد، کشـورهایی را می بینیـد که انتخابـات ندارنـد، مجلـس قانونگـذاری ندارنـد، رئیس کشـور را مردم 
انتخـاب نمی کننـد - ارثی انتخاب می شـود؛ مثل روشـهای عهـد دقیانـوس! - قوانیـن کشـور را پارلمـان و نمایندگان 
مردم وضـع نمی کننـد، بلکه امیـر و سـلطان وضـع می کنند؛ امـا نه دولتهـای غربـی و نه مجامـع به اصطـاح حقوقی 
کـه بـرای دفـاع از آزادیهـا و حقـوق بشـر تشـکیل شـده اند و کار می کننـد، نسـبت بـه اینها هیچ حساسـیتی نشـان 

نمی دهنـد!

آزادانه ترین انتخابات و مستقل ترین مجلس شورا در جمهورى اسالمى ایران
ین در حالی اسـت که جمهـوری اسـامی ایـران، مسـتقل ترین و قویتریـن پارلمـان و مجلـس شـورا را دارد. در کمتر 
کشـوری، و شـاید بتوانم بگویم که در هیچ کشـوری در دنیا، شـما پارلمانی به قّوت و استقال مجلس شـورای اسامی 
ما پیـدا نمی کنید. پارلمانهایـی که به وسـیله ی احزاب اداره می شـوند، فـرد وکیل و نماینـده، تابع نظر حزب اسـت؛ اما 
در این جـا حزبی هم در کار نیسـت، بلکه جناحهای سیاسـی هسـتند؛ اما هیچکـدام از جناحهـا، بـر رأی آن نماینده ی 
مجلس سـلطه ندارند؛ او خودش به صـورت آزاد و مسـتقل انتخاب می کنـد. ما در دنیـا، کجا چنین مجلسـی را داریم؟
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انتخابـات آزاد برای تعییـن رئیس جمهور کشـور، در دنیـا کم نظیر اسـت. آحاد مـردم پـای صندوقهـای رأی می روند؛ 
بـدون این که تبلیغات حزبـی در ذهن آنها اثر داشـته باشـد. یـک نفر را که شـناختند، فهمیدنـد و تجربه کردنـد، برای 
مدتی به ریاسـت جمهـوری انتخاب می کننـد. در کجای دنیا چنین چیزی هسـت؟در بعضی از کشـورها کـه انتخابات 
ریاسـت جمهوری بـه وسـیله ی احـزاب وجـود دارد، مـردم حّتـی آن کاندیـدای ریاسـت جمهـوری را نمی شناسـند! 
حـزب کاندیدایـی را معرفی کـرده، مـردم هم چـون به ایـن حزب عقیـده دارنـد، یا دوسـت دارنـد، یا قبـول دارنـد، یا 
انگیزه هـای دیگـری دارنـد، این کاندیـدا را بـه عنـوان رئیس جمهور انتخـاب می کننـد؛ امـا در این جا این طور نیسـت. 

پـس، آزادانه ترین انتخابـات، مسـتقلترین مجلس، مردمیتریـن حکومت، در جمهوری اسـامی اسـت.

رابطه ى نزدیك و صميمانه بين مردم و مسئوالن كشور
در این جـا، آحاد مسـؤوالن کشـور، بـا مـردم در رابطـه ی نزدیـک و صمیمانـه هسـتند، خودشـان را خدمتگـزار مردم 
می داننـد، مـردم هم بـه آنها عاقـه دارنـد. زندگـی مسـؤوالن کشـور، یک زندگـی مردمـی و متوسـط اسـت؛ زندگی 
اشـرافی و مثل بقیه ی مسـؤوالن کشـورها در دنیا نیسـت.یک چنین کشـور مردمی، یک چنین حکومت مردمی، یک 
چنیـن کشـور دارای انتخابـات آزاد، چـون از لحاظ فرهنـگ با غـرب مخالف اسـت، حّتی غـرِب معتقد به دمکراسـی، 
حاضر نیسـت این نقاط ضعـف)!( را در جمهوری اسـامی ببیند! این همه برای آن اسـت کـه جمهوری اسـامی از اول 

اعام کـرد کـه فرهنگ بیگانـه و فرهنـگ غربی را قبـول نخواهـد کرد.

مخالفت با جمهورى اسالمى به خاطر اسالم
جمهوری اسـامی بـا ایـن خصوصیـات، در روز دوازدهـم فروردیـن سـال 1358 اعام وجـود کـرد و امروز یازده سـال 
اسـت که مشـغول ادامـه ی حیـات و رشـد و تکامـل اسـت. تمـام قدرتهـای ضد اسـامی، بـا ایـن جمهوری اسـامی 
مخالفـت کرده انـد. همیشـه مـا در ایـن چنـد سـال گفته ایم کـه کمک غـرب و شـرق در جنـگ تحمیلـی بـه رژیم و 
ارتش عـراق، به خاطـر ترس از اسـام و دشـمنی با اسـام بـود. سـالها ما ایـن حـرف را در همیـن تریبـون نمازجمعه 
و جاهای دیگـر تکـرار کرده ایم. شـاید بعضیها برایشـان سـخت بود کـه این حـرف را قبـول کنند؛ امـا امـروز تبلیغات 
جهانی به این قضیـه تصریح می کند. امـروز روزنامه هـا و مطبوعـات و خبرگزاریها، این نکتـه را صریحاً می نویسـند. در 
همین خبرهای یکـی، دو هفتـه ی اخیر، بارهـا روزنامه نـگاران و مطبوعاتچیهـا و خبرگزاریها گفتند که غـرب به خاطر 
دشـمنی با اسـام و ترس از اسـام مبارز، بـه عراق کمـک کرد، تا نگـذارد کـه جمهوری اسـامی در جنگ بـه پیروزی 

قاطـع نظامی دسـت پیدا کنـد و عـراق را از صحنـه خـارج نماید. به ایـن موضـوع، اقـرار و اعتـراف می کنند.
جمهوری اسـامی، در مقابـل این همـه خصومت و دشـمنی، با قدرت و اسـتحکام ایسـتاد، ضعیف نشـد، بلکـه قویتر 
شـد و در خارج از وجود خـود، مسـلمانان را هم بیدار کرد و ما امروز شـاهد بیداری مسـلمین هسـتیم. همیشـه عرض 
کرده ایم، بـاز هم تأکیـد می کنیم کـه ایـن دوران، دوران پیشـرفت و بیداری و پیروزی اسـام و مسـلمین اسـت، و این 

بـه برکت جمهوری اسـامی اسـت. 
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حركت به سمت حيات طيبه الهى و اسالمى

حيات طيبـه یعنـى زندگـى در راه خدا و رسـيدن 
به هدفهاى عالى

دروغ تمدن مادى غرب در رفاه و آسایش زندگى
 بودن هدفى باالتر از مادیات در نظام اسالمى 

آسـایش و رفاه مـاّدى همراه بـا تكامل و پيشـرفت 
و عروج معنوى

حس لذت معنوى در همه آنات زندگى 
معناى حيات طيبه 

علت دشمنى با اسالم
جمهورى اسالمى، پرچمدار قرآن و اسالم 

زمانى كه رابطه ایران و آمریكا حسنه ميشود!
 دليل دحشت و ستيزه دشمنان با جمهورى اسالمى

وعده الهى در رسيدن به حياط طيبه 
پيراسته كردن نظام از عناصر نفوذى در دهه60

الگو شدن جمهورى اسالمى علت دشمنى ها
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حركت به سمت حيات طيبه الهى و اسالمى  

حيات طيبه یعنى زندگى در راه خدا و رسيدن به هدفهاى عالى
مطلبی کـه امروز عـرض خواهم کرد، یک مسـأله ی اساسـی اسـامی اسـت کـه در آیـات کریمـه ی قـرآن از آن یاد 
شـده اسـت و ما ملت ایران باید بـه آن توجه دایمی داشـته باشـیم، و آن عبـارت از حرکت به سـمت حیـات طیبه ی 
الهی و اسـامی اسـت؛ »یا ایّها الّذیـن امنوا اسـتجیبوا للَّ و للّرسـول اذا دعاکـم لما یحییکـم«1. خدا و پیامبر، شـما را 
به زندگـی و مایـه ی حیات طیـب و پاکیزه دعـوت می کنند. حیـات پاکیزه، فقـط خوردن و لـذت بردن و شـهوترانی 
نیسـت؛ این که دعـوت خـدا و رسـول را نمی خواسـت. نفـس هـر انسـانی، او را به زندگـی حیوانـی دعـوت می کند. 
همـه ی حیوانات دنبـال غـذا و اطفای شـهوت حرکت می کنند و برای شـکم و سـاعتی بیشـتر زنـده مانـدن، مبارزه 
می کننـد. حیات طیبـه، عبـارت از این اسـت کـه ایـن زندگـی در راه خدا و بـرای رسـیدن بـه هدفهای عالی باشـد. 
هدف عالی انسـان فقط این نیسـت که شـکمی را به هر شـکلی پُـر کند؛ ایـن کمترین چیزی اسـت که یـک حیوان 
می توانـد به عنـوان هـدف خود انتخـاب کنـد. برای انسـان، هـدف اعلی  عبـارت از وصـول به حـق، رسـیدن به قرب 
باری تعالـی و تخلق به اخاق الهی اسـت. انسـان برای رسـیدن به آن چنـان هدفی، ابزارهـای ماّدی و معنـوی را الزم 

دارد. غـذا الزم اسـت، امـا بـرای این که انسـان به سـمت هدف حرکـت کند.

دروغ تمدن مادى غرب در رفاه و آسایش زندگى
 زندگی راحت برای بشـر الزم و ضروری اسـت و اسـام بـا قوانین و مقررات خود، انسـانها را به سـمت رفاه و آسـایش 
زندگـی می بـرد؛ امـا ایـن آسـایش زندگـی، به خـودی خـود هـدف نیسـت. ای بسـا انسـانهایی کـه زندگـی راحت 
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دارنـد، دغدغه ی معاش و شـکم و آسـایش ندارند، امـا از انسـانیت هم بویـی نبرده اند. تمدنهـای ماّدی، بشـر را به آن 
زندگی دعـوت می کنند؛ البتـه دروغ هـم می گویند. در نظامها و کشـورهایی کـه زندگی را بـا ابزارهای پیشـرفته و با 
علم مـاّدی می گذرانند، آسـایش زندگی متعلـق به همه ی مردم نیسـت؛ بـه یک عده از مـردم اختصـاص دارد. امروز 
در کشـور امریکا، در کشـورهای پیشـرفته ی اروپا، گرسـنگی، فقر، مـردن از کمبود مواد غذایی، نداشـتن سـرپناه و 
مسـکن، ناامنی حّتـی برای یـک زندگی حیوانـی، فراوان اسـت. آن کسـانی کـه از تکنولـوژی و دانش جدیـد در این 
کشـورها اسـتفاده می کنند، طبقه ی خاصـی از مردمنـد. آنهایی کـه برای یک شـکم غـذا مجبورند شـرف و ناموس 
و شـخصیت خودشـان را بفروشـند و انواع اهانتهـا را تحمل کننـد، توده ی عظیمـی از مردمنـد. ایـن، واقعیت قضیه 
اسـت. ظواهر، پُرزرق وبـرق و پُرجلوه اسـت. دوربیـن تلویزیونهـا و خبـر خبرگزاریها چیزهایـی را به عنـوان تبلیغات 
به مـردم دنیـا ارایه می دهـد کـه پُرزرق وبرق و چشـمگیر اسـت. اگـر تمـدن غربی، بـا این همه پیشـرفت علمـی، با 
پیمـودن فضا، بـا ثروتهـای عظیـم ماّدی یـی کـه دراختیـار دارد و از کشـورهای جهـان سـوم و فقیـر دزدی و غارت 
کرده اسـت، ادعا بکنـد که فقـر را در کشـورهای پیشـرفته برانداختـه، دروغ گفته اسـت. پـس، تمدن غربـی، همان 

زندگی مـاّدی راحـت و برخـوردار از رفـاه را هـم نمی تواند به همـه ی انسـانها بدهد.

بودن هدفى باالتر از مادیات در نظام اسالمى 
نظـام اسـامی، عـاوه بـر این کـه هدفهایـی باالتـر از هدفهـای مـاّدی دارد - یعنـی در نظـام اسـامی، یک انسـان 
فقط با پُر شـدن شـکم خوشـبخت نیسـت؛ باید زندگـی مـاّدی و رفـاه و امنیـت او تأمیـن باشـد - همچنیـن اصرار 
دارد کـه روح و دل انسـان می بایـد از یـک صفا و تأللـؤ و نورانیـت و بـرادری و فداکاری نسـبت بـه انسـانهای دیگر و 
عبودیـت و بندگی و اخاص نسـبت به خـدای متعال برخوردار باشـد. اسـام و سـایر ادیان الهـی، این را بـرای مردم 

می خواهنـد.
 پس، هـدف باالتـر از ماّدیات اسـت؛ امـا ماّدیات را هـم که اسـام تأمین می کنـد، برای عمـوم مردم تأمیـن می کند. 
یعنـی در جامعـه ی اسـامی، همـه ی انسـانها بایـد از رفـاه، آسـایش، امنیـت و زندگـی کافی بـرای آسـایش خیال 
برخوردار باشـند؛ کـه نـه در تمدن مـاّدی غـرب چنیـن چیـزی وجـود دارد و هرگز وجـود نخواهـد داشـت، و نه در 
تمدن و نظـام سوسیالیسـتی و کمونیسـتی، که دیدیـد به چه سرنوشـتی دچار شـد. نمونه هم صدر اسـام اسـت و 

برای رسـیدن بـه آن، احـکام الهی و اسـامی کافی اسـت.

 آسایش و رفاه ماّدى همراه با تكامل و پيشرفت و عروج معنوى
اگر ما بـه احکام اسـامی عمل بکنیـم، اگر جامعه ی اسـامی، ایمان اسـامی را همـراه با عمـل به مقـررات و قوانین 
الهـی تعقیب بکنـد، همان چیـزی اتفـاق خواهـد افتاد کـه بشـریت در طـول تاریخ بـه دنبال آن بـوده اسـت. یعنی 
چه؟ یعنـی آسـایش و رفاه مـاّدی همراه بـا تکامل و پیشـرفت و عـروج معنوی. بشـر حیوان نیسـت که علـف جلوی 
او بریزنـد و برایـش کافـی باشـد. انسـان می خواهـد باصفـا و نورانـی باشـد. انسـان از نورانیت و صفـا و بندگـی خدا 
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احسـاس لذت روحی می کند. شـما وقتـی عبـادت می کنیـد، دعایی را با حـال می خوانیـد، نمـازی را با توجـه اقامه 
می کنیـد، انفاقی بـه یک مسـتحق می کنیـد، می بینیـد چه لذتـی می بریـد و چـه حالت احتظاظی به شـما دسـت 
می دهـد. این لـذت را با خـوردن نمی شـود به دسـت آورد. انسـانهایی کـه طعم بندگـی خـدا را چشـیده اند - که هر 
انسـان مؤمنـی در طول زندگـی، کم وبیـش حـاالت این طـوری برایش پیـش می آیـد؛ بعضی کـم، بعضی زیـاد - در 
آن لحظـه ی توجه بـه خدا، عبـادت خـدا، مناجـات، گریه بـرای خـدا و در مقابل خـدا، لذتـی احسـاس می کنند که 
حاضرند دنیـا و مافیهـا را بدهند، بـرای آن که ایـن لذت بـرای آنهـا بماند.البته ماّدیـات انسـان را از آن حالـت بیرون 
مـی آورد؛ آن حالـت گاهگاهـی دسـت می دهـد. لـذت معنـوی، یعنـی آن حـاالت. آدمهایـی که بـا خـدا و هدفهای 
معنوی آشـنا نیسـتند، طعم این لـذت را نمی چشـند. ای بسـا انسـانهایی که در سـایه ی نامبـارك نظامهـای ماّدی 
عمـری را گذرانده انـد، امـا یک لحظـه آن حالـت توجه به خـدا و آن لـذت معنوی برایشـان پیـش نیامده اسـت. آنها 

نمی فهمنـد مـن و شـما چـه می گوییم.

حس لذت معنوى در همه آنات زندگى 
اسـام می خواهد انسـانها را آن چنان بـاال ببرد، دلهـا را آن چنان نورانـی کند، بدیها را آن چنان از سـینه ی من و شـما 
بیرون بَکَنـد و دور بیندازد، که مـا آن حالت لـذت معنوی را در همـه ی آنات زندگیمـان، نه فقط در محـراب عبادت، 
بلکه حّتـی در محیـط کار، در حـال درس، در میـدان جنـگ، در هنگام تعلیـم و تعلم و در زمان سـازندگی احسـاس 
کنیم. »خوشـا آنان که دایـم در نمازنـد«، یعنی ایـن. در حال کسـب و کار هم بـا خدا، در حـال خوردن و آشـامیدن 
هم باز بـه یاد خـدا. این گونه انسـانی اسـت که در محیـط زندگـی و در محیـط عالـم، از او نـور پراکنده می شـود. اگر 
دنیا بتوانـد این طـور انسـانهایی را تربیت کند، ریشـه ی ایـن جنگهـا و ظلمهـا و نابرابریهـا و پلیدیها و رجسـها کنده 

خواهد شـد. ایـن، حیات طیبه اسـت.

معناى حيات طيبه 
پـس، حیـات طیبـه معنایش ایـن نیسـت که کسـانی فقـط نمـاز بخواننـد، عبـادت کننـد و اصًا بـه فکـر زندگی و 
ماّدیـات نباشـند؛ نه، حیـات طیبـه، یعنی دنیـا و آخـرت را با هم داشـتن. حیـات طیبـه، یعنی مـاّده و معنـا را با هم 
داشـتن. حیات طیبـه، یعنـی آن ملتی کـه تـاش می کند، سـازندگی می کنـد، صنعـت و بازرگانـی و کشـاورزی را 
به اوج می رسـاند، قـدرت علمی و تکنیکـی پیـدا می کند، پیشـرفتهای گوناگـون در همه جهت به دسـت مـی آورد؛ 
اما در همـه ی این حـاالت، دل او هـم با خداسـت و روزبـه روز هم با خدا آشـناتر می شـود. ایـن، هدف نظام اسـامی 
اسـت. این، آن هدفی اسـت که پیامبـران اعـام کردند، مصلحـان عالم گفتنـد و در این صدوپنجاه تا دویسـت سـال 

گذشـته، شـخصیتهای برجسـته ی اسـامی آن را اعام کردند.
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علت دشمنى با اسالم
دشـمنان اسـام فهمیده اند که آنچه در آسـتین و چنته ی اسـام اسـت، چیسـت و از آن ترسـیده اند. اگـر می بینید 
با اسـام مبـارزه می کنند، بـرای این اسـت که می دانند اگر اسـام با دسـت باز مشـغول سـازندگی انسـانها بشـود و 
افراد و جوامع انسـانی را بسـازد، دیگر بـرای حنای تمدنهـا و قدرتهای مـاّدی، رنگی باقـی نخواهد ماند. بـا جمهوری 

اسـامی هم به همیـن دلیـل مبـارزه می کنند.

جمهورى اسالمى، پرچمدار قرآن و اسالم 
جمهوری اسـامی، پرچم قـرآن و اسـام را بلنـد کرد. انقـاب و امـام و ملـت مـا از اول اعام کردنـد و گفتنـد که ما 
آن مردمـی نیسـتیم که دنیـا و آخـرت را از هم جـدا کنیـم؛ آن چنانی کـه دشـمنان دین همیشـه گفته انـد و ترویج 
کرده اند کـه دنیا و آخـرت از هـم جداسـت. خیر، دنیـا با آخـرت یکـی اسـت و از آن غیرقابـل تفکیک اسـت. چنین 

دنیایـی، وظیفـه ی دینی اسـت. ایـن را از اول، اسـام و انقـاب و امام و ملـت گفتند.

زمانى كه رابطه ایران و آمریكا حسنه ميشود!
 قدرتهـا و در رأس قدرتهـا، آن دو امپراتوری مسـلط زمان مـا - که یکیشـان اول انقاب ما بـود و امروز دیگر نیسـت؛ 
یعنـی امپراتوری شـرق، و یکی دیگر هنوز سـر پاسـت؛ تـا کـی او هـم از پـای در بیایـد - از اول فهمیدند کـه اگر این 
فکـر و این نظـام و این تمـدن جدید بـه صحنه بیایـد، آنهـا باید بساطشـان را جمـع کنند؛ آن وقـت دیگـر از قلدریها 
و غارتگریهـا و تاخت وتازها و زورگوییهایشـان - که هنـوز دنیا دارد ایـن زورگوییهـا را از رأس اسـتکبار، یعنی امریکا 
می بینـد - اثـری باقـی نمی ماند؛ لـذا با اسـام و بـا جمهـوری اسـامی مبـارزه کردنـد. از روز اول که احسـاس شـد 
جمهوری اسـامی سـر سـازش با قلدرهای عالـم را ندارد، مـورد دشـمنی قرار گرفتـه، تا امـروز که دشـمنان هرچه 
توانسـته اند، کارشـکنی کرده انـد. بلـه، به زبـان می گوینـد که مـا می خواهیـم روابط خـود بـا جمهوری اسـامی را 
حسـنه کنیم؛ امـا آنهـا در این حرف صـادق نیسـتند. مرتـب از رئیـس جمهور امریـکا سـؤال می کنند که نظر شـما 
راجع بـه روابط بـا جمهوری اسـامی چیسـت؛ او هم می گویـد ما جداً اصـرار داریم کـه روابطمـان را با ایران حسـنه 
کنیـم! این حـرف، یـک حـرف غیرصادقانـه اسـت. بله، بـا جمهوری اسـامِی اسـمی، بـا جمهـوری اسـامی یی که 
از ارزشـها و هدفهـای اسـامی صرف نظر کنـد، بـا جمهوری اسـامی یی کـه دیگر اسـمش یـک دروغ خواهـد بود، 
امریکاییهـا حاضرنـد آشـتی کننـد و همـکاری نماینـد؛ امـا بـا جمهـوری اسـامی یی کـه ارزشـهای اسـامی را به 
صـورت حیاتی تریـن خواسـته های خـود در دسـت بفشـرد و از آن صرف نظر نکند، دلشـان صـاف نیسـت و نخواهد 

شـد.

دليل دحشت و ستيزه دشمنان با جمهورى اسالمى
این دوازده سـال را با جمهوری اسـامی مبـارزه کردند؛ امـا درعین حال بـا وجود این مبـارزات و ضربات و دشـمنیها 
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و خباثتهـا، جوهـر تابناك اسـام آن قـدر کارایـی از خود نشـان داده اسـت کـه اوالً آنهـا مجبورند بـه ایـن کارایی ها 
اعتراف کنند، ثانیاً وحشـت آنها روزبه روز از جمهوری اسـامی بیشـتر شـده اسـت. اگر ما نتوانسـته بودیـم در جهت 
هدفهای اسـامی پیـش برویـم، موجبـی نداشـت کـه غـرب و شـیاطین و در رأس آنها شـیطان بـزرگ، این قـدر از 
جمهوری اسـامی وحشـت داشـته باشـند، بـا آن سـتیزه کننـد و از آن بدشـان بیایـد. دشـمنی که شـما می بینید 
کاری از او برنمی آیـد، بـا او کاری نداریـد؛ امـا بـا آن دشـمنی برخـورد می کنیـد کـه ببینیـد از او کاری برمی آیـد، 

ببینیـد دارد پیـش می آید.

وعده الهى در رسيدن به حياط طيبه 
جمهـوری اسـامی بـه فضـل الهـی، بـه کـوری چشـم دشـمنان و علی رغـم وسوسـه ی خناسـان و اشکالتراشـی 
اشکالتراشـاِن بدپیلـه ی بی انصـاف، تـا امـروز مراحل زیـادی را پیـش رفتـه و با قـدرت نیز پیـش خواهد رفـت. این، 
وعـده ی الهی اسـت؛ »من عمـل صالحـا من ذکـر او انثـی و هو مؤمـن فلنحییّنـه حیـاة طّیبـة«2: هر جامعه یـی، هر 
فـردی، هر مـرد و زنـی که عمـل صالـح انجام دهـد و مؤمـن باشـد، ما حیـات طیبـه بـه او خواهیـم داد. ایـن حیات 

طیبـه، امـروز در جامعـه ی ما محسـوس اسـت.

پيراسته كردن نظام از عناصر نفوذى در دهه60
البته اگـر مانعها نبـود، از ایـن وضعیـت خیلی بهتـر بود؛ اگـر کارشـکنیها نبـود، از ایـن حالت خیلـی بهتر بـود؛ اگر 
اعمال غرضهای دشـمنان شناخته شـده و شناخته نشـده نبـود، از ایـن حالت خیلی بهتـر بود. وحدت مـردم، محبت 
میان مـردم و مسـؤوالن، عشـق بـه راه خـدا و راه اسـام و راه آن رهبـر عظیم الشـأن و عالی قـدر، آن امـام راحل، آن 
اسـتاد و پیرمراد، مردم را پیـش برده و حرکت داده اسـت. این تاشـها باارزش اسـت. از سـال 1360 تا سـال 1370، 
این ده سـالی که انقـاب توانسـت نفوذیهـای داخـل انقاب را پـس بزند، شـما مردم وابسـتگان بـه غرب و شـرق را 
پـس زدیـد. اوایـل انقـاب - سـالهای 58 و 59 - در همین مشـهد و در بسـیاری از شـهرهای دیگـر و نیـز در تهران، 
کسـانی بودند که با نـام انقاب حـرف می زدنـد؛ اما وابسـته ی به غـرب بودنـد، وابسـته ی بـه اردوگاه شـرق بودند و 
دلشـان با مـردم و اسـام نبـود. از سـال 60، آن حرکت عظیـم امـام و مـردم، انقـاب را از ایـن عناصر نفـوذی که بر 
کارها مسـلط بودنـد، بحمداللَّ پیراسـته کـرد و پیش بـرد. در این ده سـال، شـما ملـت موفقیتهای بزرگی به دسـت 
آوردیـد. در دنیـا چـه کسـی ایـران را بـه عظمـت می شـناخت؟ چهـار نفـر نویسـنده ی مـزدور را پیـدا می کردنـد، 
پولهـای گزافـی بـه آنهـا می دادنـد، تـا در کتـاب و یـا مجله یـی، از قالـی ایـران، از تخـت جمشـید ایـران، از فـان 

محصول ایـران تعریـف کننـد! ایـران معنایش خاویـار و قالـی بود!

الگو شدن جمهورى اسالمى علت دشمنى ها
 واللَّ امـروز در دنیـا دشـمنانتان هـم در مقابل عظمت شـما مردم، انگشـت حیرت بـه دنـدان گزیده اند. ایـن جوانان 
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ما، از انقاب و کشورشـان هشـت سـال دفاع جانانه کردنـد. ملت ایـران دنیا را بـه حیرت فـرو برد و برای کشـورهای 
دیگر سرمشـق شـد. یکی از علـل عمده یی کـه رأس اسـتکبار و دسـتگاههای اسـتکباری با ایـران دشـمنند، همین 
اسـت که می دانند شـما الگو شـده اید. امروز ملـت عراق، قبـل از آنهـا ملتهای دیگـر در کشـورهای دیگـر، در مقابل 
زورگوییها ایسـتاده اند. ایـن حرکت پیـش خواهد رفـت. آنچه که پیـروز اسـت، پرچم اسـام و نام خداسـت. امریکا، 
قدرتمنـدان، قلـدران دنیـای سیاسـت و اقتصـاد، اگـر با همدیگـر کـه روبـه رو می شـوند، بتواننـد کاری بکننـد، در 
مقابله ی با اسـام، تمـام ساحهایشـان ُکنـد و ازکارافتـاده اسـت. با اسـام نمی تواننـد مبارزه کنند؛ اسـام بـر آنها 

پیـروز خواهد شـد.
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الف( دعوت و جهاد
ب( رفتار با مردم

گرسنگى كشيدن پيامبر با مردم
تقسيم غنائم بين عربهاى تازه مسلمان

نشست و برخاست با غالمان
مصادیقى از زندگى مباشرتى پيامبر

ج( ذكر و عبادت الهى
راز اصلى عبودیت پيامبر در مقابل خدا

عبودیت خدا، اعتبار و ارزش انسان 



سبک زندگی

سه صحنه مهم در زندگى پيامبر)صّلى اهلل عليه وآله( *

تبعيت از پيامبر در همه شئون زندگى
خطبـه ی اول را بـه بیـان جماتـی از زندگـی نبیّ اکـرم اختصـاص می دهـم. خـدای متعـال بـه مـا مسـلمانان 
دسـتور داده اسـت کـه از پیامبر تبعیـت کنیم. ایـن تبعیـت، در همه چیـز زندگـی اسـت. آن بزرگوار، نـه فقط در 
گفتـار خود، بلکـه در رفتـار خـود، در هیـأت زندگـی خـود، در چگونگی معاشـرت خود بـا مـردم و با خانـواده، در 
برخـوردش با دوسـتان، در معاملـه اش با دشـمنان و بیگانـگان، در رفتـارش با ضعفـا و با اقویـا، در همه چیز اسـوه 
و الگوسـت. جامعـه ی اسـامی مـا آن وقتی بـه معنـای واقعی کلمـه جامعـه ی اسـامِی کامل اسـت، که خـود را 
بر رفتـار پیامبـر منطبق کنـد. اگر بـه طـور صددرصد مثـل رفتـار آن حضرت عملـی نیسـت - که نیسـت - الاقل 
شـباهت بـه آن بزرگوار باشـد؛ عکـس جریـان زندگـی نبیّ اکرم بـر زندگـی ما حاکـم نباشـد؛ در آن خـط حرکت 

بکنیـم.

سه صحنه مهم در زندگى پيامبر
در سـه صحنـه از صحنه هـای مهم زندگـی، جمـات مختصـری از آن بزرگـوار عـرض می کنـم. البتـه در این باب 
کتابهای مفصل نوشـته شـده اسـت و سـخن، طوالنی تـر و مبسـوطتر از آن اسـت کـه در گفتارهایی از ایـن قبیل 
بشـود حـق آن را ادا کـرد. از هـر خرمـن گلـی، خوشـه یی بایـد چیـد؛ بـرای این کـه در ذهـن مـا یـاد آن بزرگوار 

همیشـه زنده باشـد.

*. بیانات در خطبه های نمازجمعه 1370/07/05
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الف( دعوت و جهاد
صحنـه ی اول از زندگـی پیامبـر، صحنـه ی دعـوت و جهاد بـود. کار مهـم پیامبر خـدا، دعـوت به حـق و حقیقت، 
و جهـاد در راه ایـن دعـوت بـود. در مقابـل دنیـای ظلمانی زمـان خـود، پیامبر اکـرم دچار تشـویش نشـد. چه آن 
روزی کـه در مکـه تنها بـود، یـا جمـع کوچکـی از مسـلمین او را احاطـه کـرده بودنـد و در مقابلش سـران متکبر 
عـرب، صنادید قریـش و گردنکشـان، بـا اخاقهای خشـن و با دسـتهای قدرتمند قـرار گرفتـه بودند، و یـا عامه ی 
مردمـی کـه از معرفـت نصیبی نبـرده بودند، وحشـت نکـرد؛ سـخن حق خـود را گفـت، تکرار کـرد، تبییـن کرد، 
روشـن کـرد، اهانتهـا را تحمـل کـرد، سـختیها و رنجها را بـه جـان خرید، تـا توانسـت جمع کثیـری را مسـلمان 
کنـد؛ و چـه آن وقتـی کـه حکومـت اسـامی تشـکیل داد و خـود در موضـع رئیـس ایـن حکومـت، قـدرت را به 
دسـت گرفت. آن روز هـم دشـمنان و معارضـان گوناگونی در مقابـل پیامبـر بودند؛ چـه گروههای مسـلح عرب - 
وحشـیهایی کـه در بیابانهای حجـاز و یمامـه، همه جـا پراکنده بودنـد و دعوت اسـام بایـد آنها را اصـاح می کرد 
و آنهـا مقاومـت می کردنـد - و چـه پادشـاهان بـزرگ دنیـای آن روز - دو ابرقـدرت آن روز عالـم؛ یعنـی ایـران و 
امپراتـوری روم - کـه پیامبـر نامه ها نوشـت، مجادله هـا کرد، سـخنها گفت، لشکرکشـیها کرد، سـختیها کشـید، 
در محاصـره ی اقتصـادی افتـاد و کار به جایی رسـید کـه مردم مدینـه گاهـی دو روز و سـه روز، نان بـرای خوردن 
پیـدا نمی کردنـد. تهدیدهـای فـراوان از همـه طـرف پیامبـر را احاطـه کـرد. بعضـی از مـردم نگـران می شـدند، 
بعضـی متزلـزل می شـدند، بعضی نـق می زدنـد، بعضـی پیامبـر را بـه مایمـت و سـازش تشـویق می کردنـد؛ اما 
پیامبـر در ایـن صحنـه ی دعـوت و جهاد، یـک لحظـه دچار سسـتی نشـد و با قـدرت، جامعـه ی اسـامی را پیش 
برد، تا بـه اوج عـزت و قـدرت رسـاند؛ و همـان نظـام و جامعه بود کـه بـه برکـت ایسـتادگی پیامبـر در میدانهای 

نبرد و دعـوت، در سـالهای بعـد توانسـت بـه قـدرت اول دنیا تبدیل شـود.

ب( رفتار با مردم
صحنـه ی دوم از زندگـی پیامبـر، رفتـار آن حضـرت با مـردم بود. هرگـز خلق و خـوی مردمـی و محبـت و رفق به 
مردم و سـعی در اسـتقرار عدالـت در میان مـردم را فراموش نکـرد؛ مانند خـود مردم و متـن مردم زندگـی کرد؛ با 
آنها نشست وبرخاسـت کـرد؛ با غامـان و طبقـات پایین جامعـه، دوسـتی و رفاقت کـرد؛ با آنهـا غذا می خـورد؛ با 
آنها می نشسـت؛ بـا آنها محبـت و مـدارا می کرد؛ قـدرت، او را عـوض نکرد؛ ثـروت ملـی، او را تغییـر نـداد؛ رفتار او 
در دوران سـختی و در دورانـی کـه سـختی برطرف شـده بود، فرقـی نکـرد؛ در همه حـال با مـردم و از مـردم بود؛ 

رفـِق به مـردم می کـرد و بـرای مـردم عدالت می خواسـت.

گرسنگى كشيدن پيامبر با مردم
در جنگ خنـدق، وقتـی که مسـلمین در مدینـه از همه طـرف تقریبـاً محاصـره بودند و غذا بـه مدینـه نمی آمد و 
آذوقـه ی مـردم تمام شـده بود، بـه طوری کـه گاهـی دو روز، سـه روز کسـی غذا گیـرش نمی آمـد که بخـورد، در 
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همان حـال پیامبـر اکـرم خـودش در خنـدق کنـدن در برابر دشـمن، با مـردم مشـارکت می کـرد و ماننـد مردم 
گرسـنگی می کشـید.

در روایـت دارد، فاطمـه ی زهرا)سـام اللَّ علیها( کـه بـرای حسـن و حسـین - کـه کـودکان خردسـالی بودنـد - 
مقـداری آرد دسـت و پـا کـرده بـود و نـان مختصـری پخته بـود، دلـش نیامـد که پـدر خـود را گرسـنه بگـذارد. 
تکه یـی از آن نانی کـه برای بچه هـا پخته بـود، برای پـدرش بـرد. پیامبر فرمـود: دختـرم! از کجـا آورده ای؟ گفت: 
مـال بچه هاسـت. پیامبـر لقمه یـی در دهانشـان گذاشـتند و خوردنـد. طبـق روایـت - کـه گمـان می کنـم سـند 
روایـت هم سـند معتبـری اسـت - پیامبـر فرمود: من سـه روز اسـت کـه هیـچ چیـز نخـورده ام! بنابرایـن، او مثل 
خود مـردم و در کنار مـردم بـود و با آنهـا رفق و مـدارا می کـرد؛ چه در ایـن حالـت، و چـه در دورانی که سـختیها 

برطـرف شـده بـود، مکه فتـح شـده بـود، دشـمنان منکوب شـده بودنـد و همه سـر جـای خـود نشسـته بودند.

تقسيم غنائم بين عربهاى تازه مسلمان
بعـد از فتـح طائـف، غنایم زیـادی به دسـت پیامبـر رسـید و او آنهـا را بیـن مسـلمین تقسـیم می کـرد. عده یی از 
مسـلمانان ایمانهای راسـخ داشـتند، که آنها کنـار بودنـد؛ عده یی هـم از ایـن تازه مسـلمانان و قبایل اطـراف مکه 
و طائـف بودند، که بر سـر پیامبـر ریختنـد و غنیمت خواسـتند؛ پیامبـر را اذیـت کردند، محاصـره کردنـد؛ پیامبر 
مـی داد، می گرفتنـد؛ امـا بـاز می خواسـتند! کار به جایـی رسـید کـه عبـای روی دوش پیامبـر هم به دسـت این 
عربهای تـازه مسـلماِن ناهمـوار و خشـن افتـاد! این جـا هم کـه در اوج عـزت و قـدرت بـود، پیامبر بـاز با مـردم با 
همـان رفق، بـا همان مـدارا و بـا همـان خوشـرویی رفتار کـرد؛ بـا خوش اخاقـی و خوش خلقـی صدایـش را بلند 
کرد و گفـت: »ایهاالّنـاس رّدوا علـّی بـردی«1؛ ای مردم! عبایـم را به مـن برگردانید! ایـن، وضع معاشـرت پیامبر با 

مـردم بود.

نشست و برخاست با غالمان
پیامبـر با غامـان نشست وبرخاسـت می کـرد و بـا آنها غذا می خـورد. او بـر روی زمین نشسـته بـود و بـا عده یی از 
! تـو مثل بنـدگان غذا  مردمـان فقیر غـذا می خـورد. زن بیابان نشـینی عبـور کرد و بـا تعجب پرسـید: یا رسـول اللَّ

می خوری؟! پیامبـر تبسـمی کردنـد و فرمودند: »ویحـک ای عبد اعبـد مّنـی«2؛ از من بنده تر کیسـت؟

مصادیقى از زندگى مباشرتى پيامبر
او لبـاس سـاده می پوشـید. هـر غذایـی کـه در مقابـل او بـود و فراهـم می شـد، می خـورد؛ غـذای خاصـی 
نمی خواسـت؛ غذایـی را بـه عنـوان نامطلـوب رد نمی کـرد. در همـه ی تاریـخ بشـریت، ایـن خلقیـات بی نظیـر 
اسـت. در عیـن معاشـرت، او در کمـال نظافـت و طهـارت ظاهـری و معنـوی بـود، کـه عبداللَّ بن عمـر گفـت: »ما 
«3؛ از او بخشـنده تر و یاری کننده تـر و شـجاعتر  رأیـت احـدا اجـود و ال انجـد و ال اشـجع و ال اوضـأ مـن رسـول اللَّ
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1. بحاراالنوار، ج 16 ، ص 226
2. بحاراالنوار، ج 16 ، ص 225
3. بحاراالنوار، ج 16 ، ص 231
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و درخشـانتر کسـی را ندیـدم. ایـن، رفتـار پیامبـر با مـردم بـود؛ معاشـرت انسـانی، معاشـرت َحَسـن، معاشـرت 
مانند خـود مـردم، بـدون تکبر، بـدون جبـروت. بـا این کـه پیامبـر هیبت الهـی و طبیعـی داشـت و در حضـور او 
مـردم دسـت و پـای خودشـان را گـم می کردنـد، امـا او بـا مـردم ماطفـت و خوش اخاقـی می کـرد. وقتـی در 
جمعی نشسـته بـود، شـناخته نمی شـد کـه او پیامبـر و فرمانده و بـزرگ ایـن جمعیت اسـت. مدیریـت اجتماعی 
و نظامـی او در حـد اعلـی  بود و بـه همـه کار سـر می کشـید. البتـه جامعـه، جامعـه ی کوچکی بـود؛ مدینـه بود و 
اطـراف مدینه، و بعـد هم مکـه و یکـی، دو شـهر دیگر؛ امـا بـه کار مـردم اهتمام داشـت و منظـم و مرتب بـود. در 
آن جامعـه ی بـدوی، مدیریـت و دفتر و حسـاب و محاسـبه و تشـویق و تنبیـه را در میان مـردم باب کـرد. این هم 
زندگـی معاشـرتی پیامبـر بـود، کـه باید بـرای همـه ی ما - هـم برای مسـؤوالن کشـور، هـم بـرای آحاد مـردم - 

اسـوه و الگو باشـد.

ج( ذكر و عبادت الهى
و باالخـره صحنه ی سـوم از زندگـی پیامبر، ذکـر و عبادت الهـی آن حضرت بـود. پیامبر بـا آن مقام و با آن شـأن و 
عظمـت، از عبـادت خود غافـل نمی شـد؛ نیمه ی شـب می گریسـت و دعـا و اسـتغفار می کرد. ام سـلمه یک شـب 
دیـد پیامبر نیسـت؛ رفـت دید مشـغول دعا کـردن اسـت و اشـک می ریـزد و اسـتغفار می کنـد و عـرض می کند: 
»اللّهـم و ال تکلنـی الـی نفسـی طرفـة عیـن«4. ام سـلمه گریـه اش گرفـت. پیامبـر از گریـه ی او برگشـت و گفت: 
! تـو کـه خـدای متعـال این قـدر عزیـزت مـی دارد و گناهانت را  این جـا چـه می کنـی؟ عـرض کـرد: یـا رسـول اللَّ
آمرزیـده اسـت - »لیغفرلـک اللَّ ما تقـّدم مـن ذنبک و مـا تأّخـر«5 - چـرا گریه می کنـی و می گویـی خدایـا ما را 
بـه خودمان وانگـذار؟ فرمـود: »و مـا یؤمننـی«6؛ اگـر از خـدا غافل بشـوم، چه چیـزی مـن را نگه خواهد داشـت؟ 
این بـرای مـا درس اسـت. در روز عـزت، در روز ذلـت، در روز سـختی، در روز راحتی، در روزی که دشـمن انسـان 
را محاصـره کـرده اسـت، در روزی کـه دشـمن بـا همـه ی عظمت، خـودش را بـر چشـم و وجـود انسـان تحمیل 
می کنـد، و در همـه ی حـاالت خـدا را بـه یـاد داشـتن، خـدا را فرامـوش نکـردن، بـه خـدا تکیـه کـردن، از خـدا 

خواسـتن؛ ایـن، آن درس بـزرگ پیامبـر به ماسـت.

راز اصلى عبودیت پيامبر در مقابل خدا
خـدای متعـال در همـه ی صحنه هـا بـه یـاد پیامبـر بـود، و رسـول اکـرم در همـه ی صحنه هـا از خـدا اسـتمداد 
کـرد، از خـدا خواسـت و از غیـر خـدا نترسـید و نهراسـید. راز اصلـی عبودیـت پیامبـر در مقابـل خدا این اسـت؛ 
هیچ قدرتـی را در مقابـل خدا بـه حسـاب نیـاوردن، از او واهمه نکـردن، راه خـدا را به خاطـر اهوای دیگـران قطع 

نکـردن. جامعـه ی مـا بـا درس گرفتـن از این اخـاق نبـوی، بایـد به یـک جامعـه ی اسـامی منقلب شـود.

4. بحاراالنوار، ج 14 ، ص 384
5. فتح: 2
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عبودیت خدا، اعتبار و ارزش انسان 
انقاب برای این نیسـت کـه کسـانی بروند و کسـان دیگری بیاینـد؛ انقاب بـرای این اسـت که ارزشـها در جامعه 
تغییـر کنـد؛ اعتبـار و ارزش انسـان بـه عبودیـت خـدا باشـد؛ انسـان بنـده ی خدا باشـد، بـرای خـدا کار کنـد، از 
خدا بترسـد، از غیـر خدا نترسـد، از خـدا بخواهـد، در راه خـدا کار و تـاش کنـد، در آیات خـدا تدبر کنـد، عالم را 
درسـت بشناسـد، کمر به اصـاح مفاسـد جهانـی و بشـری ببنـدد و از خود شـروع کنـد؛ هر کـدام مـا از خودمان 

کنیم. شـروع 
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پرورش مردم با خلقيات اسالمى؛ بزرگترین دستاورد نظام

مسئله مهم و جدید فرهنگ عمومى 
دو نكته مهم براى كارهاى تازه و جدید 

ــراى اداره  وقــت گــذارى از جــان و ذهــن و فكــر ب
فرهنگ عمومى

دو بخش اصلى در فرهنگ عمومى:
1( امور ظاهرى موأثر در دراز مدت

2( امور موأثر بسيار فورى و محسوس در جامعه 
وجدان كارى و وقت شناسى در جامعه

 منفعت جویِى گروهى و جمعى ملت
 احترام به بزرگترها و پدر و مادر 

معارف اسالمى عامل پيشرفت ملل اروپایى
 توصيــه مؤكــد اســالم بــه ُخلقّيــات مثبــت بــراى 

پيشرفت مادى
تهاجم فرهنگى به ایران از اواخر قاجار 

عوامل مؤثر در تضعيف خلقيات خوب ملت ایران
و...
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پرورش مردم با خلقيات اسالمى؛ بزرگترین دستاورد نظام *

مسئله مهم و جدید فرهنگ عمومى 
کنتـرل فرهنـگ عمومی، یـک مسـأله مهـم و جدید اسـت کـه شـاید اهـل فکـر و فرهنـگ و صاحبنظراِن مسـائل 
فرهنگـی، قبًا بـه ایـن معنـا کمتـر اندیشـیده بودنـد و کمتـر توّجـه می کردنـد کـه بـرای هدایـت و اداره فرهنگ 

عمومـی در جامعـه، یـک کار ویـژه الزم اسـت.
 قبـًا فرهنـگ عمومـی جامعه مـا، رها و بسـته بـه این بـود که کـدام صـدای قویتـر و کـدام دسـِت چیره تـر و کدام 
مهـارت و ذوِق تواناتـر در صحنـه زندگـی مردم حضـور یابـد و آنها را به سـمت این یـا آن پدیـده و کیفّیـت فرهنگی 
بکشـاند. این کـه امـروز جمعـی بنشـینند و فکـر کنند کـه چگونـه می شـود فرهنگ عمومـی جامعـه را به شـکل و 
سـمت صحیحی سـوق داد و پاالیش و هدایـت کرد، موضـوع تازه ای اسـت که مربـوط به این چند سـاِل اخیر اسـت 
، مجموعه ای گـرد هم آمده انـد و آن را  و ابتدا در »شـورای عالـی انقاب فرهنگی« مطرح شـد و اکنـون نیز بحمـداللَّ

دنبـال می کننـد.

دو نكته مهم براى كارهاى تازه و جدید 
 کارهـا و موضوعهـای تازه، چـون رواِل از پیش تعیین شـده و شـکل سـّنتی ای ندارنـد، متصّدیانشـان حتمـاً باید دو 
نکته را دربـاره آنها مّدنظر داشـته باشـند: اّول این کـه برای آنها وقـت بگذارنـد؛ و دیگر آن کـه ذوق و ابتـکار و توانایی 

و مهـارت بـه کار ببرند.

*. بیانات در دیدار اعضای  شوراهای  فرهنگ  عمومی  استان ها 1374/04/19
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وقت گذارى از جان و ذهن و فكر براى اداره فرهنگ عمومى
 پـس، اّولین عرضـم به شـما عزیـزان و بـرادران و خواهران، این اسـت کـه اکنون کـه شـما در این زمینه مسـؤولیت 
داریـد، خواهـش می کنـم در اداره فرهنـگ عمومـی، از جـان و ذهـن و فکـر و وقـت خودتـان، در حـّد تـوان، مایـه 
بگذارید. وقتـی این حاصل شـد، نوبت آن اسـت که بررسـی کنیم کدام دسـتگاهها و افـراِد دیگـر، در ارتباط بـا اداره 
فرهنگ عمومی جامعه هسـتند؛ مثـًا صدا و سـیما، مطبوعات و یا شـخصیتهای عمـده فکری و فرهنگـی که گاهی 
یک سخنشـان شـکل دهنده یک جریـان در فرهنگ جامعـه اسـت. چگونگی همـکاری آنان با شـما، مسـأله بعدی 
اسـت که بایـد بررسـی شـود. از ایـن رو، ابتدا شـما باید درسـت شـوید و وقتـی که ایـن اصل اساسـی شـکل گرفت، 

آن گاه براسـاس آن، بسـیاری از کارهـای دیگـر انجام می شـود.

دو بخش اصلى در فرهنگ عمومى:

1( امور ظاهرى موأثر در دراز مدت
بـه نظـر بنـده، فرهنـگ عمومـی دو بخـش دارد: یـک بخـش، امور و مسـائلی اسـت کـه بـارز و ظاهـر و جلِو چشـم 
اسـت و حقیقتاً هم در سرنوشـت یک ملـت دخالـت دارد؛ امـا در دراز مـدت تأثیر می کنـد. یعنی در مسـیر زندگی و 
حرکتهای آینده یـک ملت تأثیر دارد. مثًا شـکل لبـاس و چه پوشـیدن و چگونه پوشـیدن و از کدام الگوی پوشـش 
اسـتفاده کردن، جـزو مصادیـق و نمونه های بـارز فرهنـگ عمومی جامعه اسـت. یا شـکل معمـاری در جامعـه و در 
چگونـه خانـه ای زندگـی کـردن، بخشـی از فرهنـگ جامعـه را شـکل می دهـد. زیـرا خانه هـای قدیمی ما یـک نوع 
خانـواده و ُخلقّیات بـار می آورند )حیاط بـزرگ، حوضی در وسـطش و اتاقهایـی در اطـراف. از این اتاْق پـدر بزرگ در 
می آیـد و از آن اتـاْق دایـی و از آن یکـی هم عمـو. بچه هـای خانواده، همـه دور هـم و بَِر یک سـفره جمع می شـوند و 
در واقـع، این خانه اسـت که خانـواده را به دنبـال خود می کشـاند( و آپارتمـان نوعی دیگـر از خانواده ایجـاد می کند. 
حّتی شـکِل در و پنجـره و ارتبـاط اتاقها بـا هم، بـه ناچار تأثیـر خاصی بـر ذهن و ُخلـق و منـش و تربیت افـراد دارد. 
از این رو، امـروز - خوشـبختانه - می بینیم کـه در تلویزیـون و میزگردهـا و گفتارها، بر معمـاری سـّنتی ایرانی تکیه 
می شـود. در کردارهـا نمی دانم چگونه اسـت. ولـی به هرحـال، آنچه معلـوم اسـت این که ، ایـن ملت کهـن و بزرگ، 

قبـل از این که از سـبک معمـاری اروپایـی تأثیـر بپذیرد، خـودش یک سـبِک معمارِی خاص داشـته اسـت.
 خوب؛ اینهـا از مـوارد فرهنگ عمومی اسـت که فـراوان اسـت و تأثیراتش بر سرنوشـت ایـن ملت، بلند مّدت اسـت. 
چون بـه هرحال، هـر نـوع لبـاس، هرگونـه رفتـار، هر شـکل نشسـتن بـر سـفره، هرگونه سـخن گفتـِن دو نفـر در 
مواجهه بـا همدیگر و مسـائلی از این قبیل، تأثیراتی انکار ناشـدنی در شـکل گیری شـخصیت افراد یـک جامعه دارد. 

لکـن نـه در کوتاه مـّدت؛ در بلندمّدت.
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2( امور موأثر بسيار فورى و محسوس در جامعه 
بخـش دوم از فرهنگ عمومی، آن اسـت که ماننـد بخش اّول در سرنوشـت یک ملت تأثیـر دارد؛ امـا تأثیراتش فوری 
و بسـیار محسـوس اسـت. یعنـی خوِد امـوِر مربـوط بـه این بخـش از فرهنـگ عمومـی، چندان محسـوس نیسـت؛ 
لکن تأثیراتش در جامعه و سرنوشـت و مسـیر آن، بسـیار محسـوس اسـت. از جملـه این امـور و درواقـع عمده تریِن 
آنهـا، اخاقّیات اسـت؛ اخاق فـردی و اجتماعِی مـردِم یـک جامعه. فـرض بفرمایید افـراد یک جامعه، وقت شـناس 
نباشـند. خوب؛ وقتـی که شـما وارد آن جامعـه می شـوید، این وقت ناشناسـی آنـان را، از طریـِق تأثیـرات منفی اش 

در سرنوشـت خودتـان و مـردم درمی یابیـد؛ درحالی کـه خـوِد آن، چندان واضح نیسـت.

وجدان كارى و وقت شناسى در جامعه
 وجـداِن کاری و وقت شناسـی در یک جامعه، بسـیار مهّم اسـت. مثًا وقتی سـاعت هشـت با کسـی قرار گذاشـتیم، 
این که هشـت وده دقیقـه یا هشـت ونیم و یـا پیش از ظهـر برویـم، با این که سـِر سـاعِت هشـت آن جا حاضر شـویم، 
یکـی و تأثیـرش یکسـان اسـت؟ وجـداِن کاری هـم، جزئـی از فرهنـگ عمومی اسـت که بسـیار پسـندیده اسـت. 
وجـداِن کاری، یعنی افـراد یک جامعـه، خـود را در قبـاِل آن کاری کـه پذیرفته انـد متّعهـد بدانند و نوعی احسـاس 
وجدان نسـبت بـه آن داشـته باشـند و سـِرهم بندی و رفـع تکلیـف نکننـد و آن کار را به صـورت کامل انجـام دهند. 

اینهـا از جملـه ُخلقّیات یـک ملت اسـت کـه تأثیـرش در زندگی و سرنوشـت آنهـا خیلی زیاد اسـت.

منفعت جویِى گروهى و جمعى ملت
 از جملـه مصادیـِق دیگـِر فرهنـگ عمومی، این اسـت کـه افـراد یک ملـت، مردمی باشـند کـه خیلـی عافیت طلب 
و بـه دنبـال منافع شـخصی خود نباشـند؛ بلکـه واقعـاً حاضـر باشـند بـرای ملـت و کشورشـان وارد میدان شـوند و 
خطرپذیـری کننـد. یعنـی حـّس منفعت جویـِی گروهـی و جمعـی یـک ملـت، بایـد بیـش از حـّس منفعت طلبِی 

فـردِی آنان باشـد.

احترام به بزرگترها و پدر و مادر 
از جملـه نمونه هـای دیگر فرهنـگ عمومی کـه به اخـاق شـخصی و اجتماعی مربوط اسـت، این کـه : افـراد جامعه 
صبـور باشـند، مهمان دوسـت باشـند، عادتشـان ایـن باشـد کـه بـه بزرگترهـا و پـدر و مادر خـود احتـرام کننـد. از 

ایـن رو، این گونـه مسـائل بسـیار مهـّم اسـت و می تواند سرنوشـت یـک ملـت را تغییـر دهد.

معارف اسالمى عامل پيشرفت ملل اروپایى
 بنـده وقتی کـه در معـارف اسـامی دّقـت می کنـم، برایم روشـن اسـت کـه عمـوم آن چیزهایی کـه ملـل اروپایی 
به وسـیله آنهـا توانسـته اند در زندگـی ماّدی خودشـان پیشـرفتی داشـته باشـند، در همین معارف اسـامی اسـت. 
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زیرا این کـه ملتی در گذشـته خـود در قعر ظلمـات جهل و خرافـه و عقب ماندگی باشـد و کتـاب و کتابخانه نداشـته 
باشـد و حتـی اّولیات علـم و معرفـت را هـم ندانـد و ناگهان ظـرف نیم و یـا یـک قـرن، از منجـاب آن عقب ماندگی 
بیرون بیایـد، نمی توانـد تصادفی باشـد. اما متأّسـفیم که آن حرکـت اروپا، بـا حرکتی که خودشـان به غلط اسـم آن 
را »حرکت روشـنفکری« یـا »روشـنگری« می گذارنـد، همراه شـد؛ حرکتی کـه پیامش حـذف دیـن و روی آوردن 
به - اصطاحـًا - اصالت انسـان در تفّکرات و فلسـفه ها و روشهایشـان بود. عیب کارشـان، این بـود. و ااّل اگـر معنویّت 
را کنار نمی گذاشـتند، بی شـک امروز زندگی شـان به مراتب بهتـر و نورانّیت علـم از آن ناحیـه، صدهـا و هزارها برابر 

. د بو
خوب؛ بـه هرحـال ایـن اشـتباه را مرتکـب شـدند و ایـن حرکـت را انجـام دادنـد. البتـه عواملی هـم داشـت. در هر 
شـکل، نقـاط مثبتـی کـه در زندگی شـان وجـود داشـت و توانسـت آنهـا را از آن منجـاب عقب ماندگـی و جهالـت 
بیـرون بیـاورد - اگر دّقـت کنیـد - به وضـوح در زندگـی گذشـته و تاریخ آنـان نمودار اسـت. اما افسـوس که بـا کنار 

گذاشـتن معنویّـت، ایـن نقـاط مثبت هـم، کم کـم رنـگ باخـت و کامًا محو شـد.

توصيه مؤكد اسالم به ُخلقّيات مثبت براى پيشرفت مادى
 عموم ُخلقّیـات مثبتی که یک ملـت را از حضیـض بیکارگـی و فقر و ذلّـت و عقب ماندگـی بیرون می کشـد و به اوج 
پیشـرفت ماّدی می رسـاند، در اسـام مـورد توصیه مؤّکـد قرار گرفتـه اسـت و هرکس بـه مفاهیم اسـامی مراجعه 
کند، ایـن را تصدیـق خواهد کـرد. در واقـع، همین خصوصیـات و ُخلقّیـات مثبتی کـه امـروز کمبـودش را در میان 
ملـت خودمان نیـز احسـاس می کنیم، ناشـی از همیـن بی توّجهـی به معارف اسـامی اسـت؛ زیـرا همـان روزی که 
در داخل کشـور ما حرکت روشـنفکری به وجود آمـد و عّده ای احسـاس کردند بایـد به غربیـان روکننـد و از آنها یاد 
بگیرند - متأّسـفانه، با بی توّجهـی به معارف اسـامی - این نقـاط مثبت را یـاد نگرفتنـد. از این رو، بنده مکـّرر عرض 
کرده ام کـه روشـنفکری در ایـران از اّول بیمـار متولّد شـد و هنوز هم گریبـان روشـنفکراْن در چنگ همـان بیماری 
اسـت و آثـار و تبعاتش همچنـان باقـی اسـت؛ زیـرا - همان طور کـه گفتیـم - آنها به جـای این کـه ُخلقّیـات مثبت 
را یـاد بگیرنـد و ترویـج کنند، چیزهـای ظاهـری و کـم ارزش و یـا مضـّر را آموختنـد و رواج دادنـد. از جملـه، آزادی 
جنسـی، اختـاط زن و مـرد، بی اعتنایی بـه معنویّـت، حذف دیـن، بدگویی بـه روحانیـان و یا مـواردی ماننـد نوع و 
شـکل لباس و میـز و صندلـی، و در کل، امور این گونـه را که یـا خیلی کم اهمیـت بودند، یـا اصًا اهمیت نداشـتند و 

یـا حّتی مضـر هـم بودند.

تهاجم فرهنگى به ایران از اواخر قاجار 
البته ایـن را هم بارهـا عـرض کرده ایم کـه فرهنگها تبـادل دارنـد. وقتی که بحـث تهاجم فرهنگـی را مطـرح و بر آن 
پافشـاری می کنیم، بـه آن معنا نیسـت که یک فرهنـگ نبایـد چیـزی را از خارِج خـود، به خـود بیفزاید. متأّسـفانه 
در ایـراِن اواخـر قاجـار که بـه فرهنگ غـرب توّجـه شـد و بـه ویـژه در دوران منحـوس پهلوی کـه این توّجه شـّدت 
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گرفـت، آنچه کـه واقعاً تبـادل، تلّقـی، تعاطـی و تکامل فرهنگـی بـود، در ارتباط بـا غرب انجـام نگرفت؛ بلکـه نوعی 
تحمیل فرهنگـی رخ داد.

 گاهی انسـانی هوشـمند و عاقل، بـه اختیاِر خـود، چیـزی را گزینش می کنـد و می پذیـرد و گاهی به عکـس، به یک 
انسـاِن مسـت و غافل و بیهـوش، بـه زور، چیـزی را تزریـق و تحمیل می کننـد. مسـلّماً این دو، یکسـان نیسـتند. در 
کشـور ما، تحمیل فرهنگی کردند؛ یعنـی آمدند و بـدون این که گزینـش صحیحی در کار باشـد، چیـزی را در کالبد 

فرهنگ و ذهنّیـات این مـردم تزریـق کردند.

 عوامل مؤثر در تضعيف خلقيات خوب ملت ایران
از ایـن رو می تـوان نتیجه گرفـت که در اسـام، ریشـه همه ایـن معنویّـات وجـود دارد؛ امـا متأسـفانه به آنهـا توّجه 
نشـده اسـت. زیرا مدتی حکومتهـای اسـتبدادی و سـاطین و به دنبـال آنها، متولّیـان دیـن و آخوندهـای درباری و 
روحانیـان وابسـته ای کـه طبق نظـر آنهـا حـرف می زدند و یـا مثل خـود آنهـا و طبق الگـوی آنهـا عمـل می کردند، 
پایه هـای ُخلقّیات خـوب را در مـردم ما ضعیـف کردند. هرچنـد این مقـداِر باقی مانـده هم )یعنـی این انقـاب، این 
جنـگ تحمیلی، ایـن ایسـتادگی در مقابـل تهدیدهای غـرب و این احسـاس عـّزت و اسـتقال در برابـر ابرقدرتهای 
عالم بسـیار ارزشـمند اسـت( ناشـی از آن بقایای فرهنگ اسـامی اسـت که در ایـن مردم رنـِگ ثابت گرفته اسـت. 
خدا را شـکر که دشـمنان دیـن، فرصـت نیافته انـد که اینهـا را حـذف، یـا کمرنگ و یـا نابـود کننـد و از بیـن ببرند. 
همین مقدار اسـت که این همه عّزت، پیشـرفت، حرکتهـای عمومی، حضـور مـردم در صحنه ها و اسـتقال در برابر 

خودکامگِی مسـتبدان را بـه بـار آورده اسـت و ان شـاءاللَّ در آینده هم ثمـرات دیگری بـه بار خواهـد آورد.

فرهنگ اسالمى عامل پيشرفت و ترقى انسانها
 اگـر بتوانیـم اخـاق را اسـامی کنیـم، فرهنـگ را اسـامی کنیـم، مـردم را بـا ُخلقّیـات اسـامی پـرورش دهیم و 
صفاتـی را کـه در صـدر اسـام از یـک جماعت کوچـک، یـک ملت عظیـم و مقتـدر درسـت کـرد، در ملتمـان زنده 
کنیم، همینهـا بزرگترین دستاوردهاسـت. باید توّجه داشـت کـه آنچه در آغـاز، از پیشـرفت و ترّقی برای انسـانها به 
وجود آمد، ناشـی از همین فرهنگ اسـامی بـود: دنبال علـم و کار رفتند، تاش و سـعی کردنـد، نـوآوری کردند، به 
معرفت طبیعت، انسـان، تاریـخ و راههای زندگـی پرداختنـد و تعامل خـوب و برادرانـه را پذیرفتند. اینهـا چیزهایی 
اسـت که هیچ دسـتگاه قدرتمندی، بدون آن که فرهنـگ مردم و بینـش آنها را اصـاح کند، نمی توانـد در جامعه ای 
ایجادکند. مثـًا آن عدالت اجتماعـی ای که کمونیسـتها، بی توّجه بـه اصاح فرهنگ مـردم و پذیرش اختیـاری آنها 
بر آنهـا تحمیـل کردند، همـان چیـز ناقِص غلـِط معیوبی شـد کـه در تاریخ ثبت شـده اسـت. یعنـی به اسـِم عدالِت 

اجتماعی، همـه چیـز را به هـم ریختند و هیـچ فایـده ای به بـار نیاوردند.
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نتيجه جدایى عدالت اجتماعى از فرهنگ و اخالق صحيح
 از ایـن رو، کشـورهای کمونیسـتی، تجربه عظیمی هسـتند؛ به ویـژه طبقـات مرّفه عظیم آنهـا که به زعم خودشـان 
از ایجاد کمونیسـِم حکومتی و دولتـی، به دنبـال عدالت اجتماعـی بودند؛ امـا به جای ایـن عدالت، یک تـزار جدید و 
یک اسـتالین بدکار و فاسـد و ظالـم و قسـیّ القلب به وجود آوردنـد! بلـه؛ عدالت اجتماعـی ای که از اخـاق و فرهنگ 

صحیح جدا باشـد، نتیجـه اش این می شـود.
 عدالـت اجتماعـی، که یـک امـر اجتماعِی محـض و مربـوط بـه حکومـت، سیاسـت و شـیوه فرمانروایـی در جامعه 
اسـت، جز به برکت یـک فرهنگ صحیـح در اَذهـان یکایـِک مردم، تأمین شـدنی نیسـت. اصـوالً همـه موفقّیتها در 
همه صحنه هـا این گونه اسـت. خوب؛ اینک شـمایید و جامعـه ایرانـی. می خواهید فرهنـگ اسـامی و آن چیزهایی 
را که از پیکره این جامعه اسـامی گرفته شـده اسـت، بـه آن برگردانیـد: »َواْسـَتْصلِح بُِقدَرتَِک مـا َفَسـَد ِمّنی.«1این، 
که در دعـای »مکارم االخـاق« آمده اسـت، مصداقش همین اسـت. می خواهیـد آن بخشـهایی از زندگی مـان را که 
تحت تأثیر ظلمهـا و اسـتبدادها و انحرافهـا و کج فهمیهـا و کج رویها و دخالتهـای بیگانـه و امثال اینها ضایع و فاسـد 
شـده اسـت، اصاح کنید. ایـن، کار عظیم و بسـیار بزرگی اسـت؛ بـه حّدی، کـه اگـر وزارت ارشـاد، واقعاً جـز اصاح 
فرهنگ عمومـی، هیـچ کار دیگری نکنـد، به نظر بنـده، بـرای آن کافی اسـت و کاِر کمـی را عهده دار نیسـت. خوب؛ 
، آقایان همّتشـان باالسـت؛ ایـن کار را می کننـد و صد کاِر دیگـر هم در کنـارش دارنـد. ان شـاءاللَّ به همه  بحمـداللَّ

آنهـا هـم دسـت می یابند.

اصالح فرهنگ عمومى، محور همه كارها و مهمترین آن
اصـاح فرهنگ عمومـی، از همـه کارهـا مهمتر اسـت؛ چون ایـن کار، محـور همه کارهـای دیگر اسـت. کتـاب باید 
بـرای اصـاح فرهنـگ عمومـی منتشـر شـود. فیلـم باید بـرای اصـاح فرهنـگ عمومـی سـاخته شـود. هنـر باید 
در جهـت فرهنـگ عمومـی هدایـت شـود. صـدا و سـیما، در همـه برنامه هایـش - چـه هنـری، چـه خبـری و چـه 
گزارشـی - دائمـاً بایـد در خدمـت فرهنـگ عمومی کار کنـد. علمـا و امامـان جمعـه و خطیبـان و مبلّغـان و جامعه 
روحانیـان محتـرم و معّظـم نیـز - در هـر بخشـی که هسـتند - بایـد بـرای ترویـج فرهنـگ صحیح اسـامی تاش 
کنند: عـّده ای تحلیل کنند، عـّده ای آیـات الهـی را بخوانند و عـّده ای کلمـات معصومیـن را بیان کننـد. جهتگیری 
عمده مطبوعـات، باید اصـاح فرهنگ عمومی باشـد. سـازمانهایی که مخصوص کار تبلیغی هسـتند )مثل سـازمان 
تبلیغـات اسـامی و بخشـهایی کـه تابـع و در کنـار آننـد( بایـد در ایـن جهـت بکوشـند. اگر ان شـاءاللَّ یـک تاش 
هماهنـِگ صحیـِح جهت یافتـه وجود داشـته باشـد، ملـت مـا هـم آمـاده پذیرشـند. تـازه، از خصوصیات ایـن امور 
سیاسـی و اصیـل، این اسـت کـه ذاتـِی انسـانها می شـوند و در نتیجـه، نسـل بـه نسـل انتقـال می یابنـد و در واقع، 
فطری، یعنی جـزو فطرت افـراد یک جامعـه و دقیقـاً عیِن امـورِ ذاتی می شـوند. اگر هـم مـردم، زمانی و بـه دالیلی، 

از آنهـا جدا شـوند، بـا یـک چیـِز مختصـر، فـوراً برمی گردند.

1. مفاتیح الجنان: دعای مکارم االخاق.
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پيدا كردن اولویتهاى مهم و اساسى در فرهنگ عمومى
، اشـخاص شایسـته، صاحب نظـر، آگاه، هوشـمند و متخّصص،  به عقیده مـن، اگر ایـن جمع محتـرم - که بحمـداللَّ
در میانشـان زیادنـد - بخواهنـد در ایـن زمینه ها تاش کننـد و به جایـی برسـند، بایـد اّول اولویّتهـا را پیـدا کنند و 
در آن دونـوع فرهنـگ عمومی ای کـه داریـم - و به ویـژه در نـوع دوم - دّقـت کننـد )البته نـوع اّول هم مهم اسـت و 
نمی خواهیـم آن را به کلّی کنـار بگذاریم( و پـس از آن دریابند کـه در بین امورِ اخاقـی ای که عمده آنهـا در نوع دوم 
اسـت، کدام مهمتر، ریشـه ای تر و اساسـی تر اسـت، که فـروِع بسـیاری از آن ریشـه می گیـرد. اینهـا و امثـال اینها را 
مشـّخص کنند و بر آنهـا متمرکز شـوند و در ایـن زمینه تاش نمایند. کسـانی هـم که اهل فکـر، قلم، شـعر و هنرند 

- یعنی علمـا، روحانیـان و دسـتگاههای دولتـی - آن را ترویج کننـد. آن گاه، ان شـاءاللَّ اصاح خواهد شـد.
 بنـده، ملتی با ایـن ویژگیها و آرمانهـای عظیم، کم سـراغ دارم. ایـن انقابها و نهضتهـا و ناسیونالیسـمهایی که ملتها 
و کشـورها را در مشـت خود گرفتـه و تحـواّلت زیـادی را در آنهـا به وجـود آورده انـد، همـه از آنچه که تحـت عنوان 
نظام اسـامی اسـت، کمترند؛ چون مجموعـه آرمانهایی کـه تحت عنوان نظام اسـامی جمع می شـود، بسـیار وااّل و 
عظیم اسـت و همه مسـائل فردی و اجتماعی را با همدیگر شـامل می شـود. اگـر ان شـاءاللَّ این حرکت انجـام گیرد، 

این ملـت بـه آن آرمانها خواهد رسـید.
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پشتيبانى فرهنگ بر پایه هاى مستحكم و قوى، 
تضمين پيشروى كشور در همه  زمينه ها

فرهنگ، قوام یك كشور
فرهنگ، مسئله اول كشور

درجـه اول تصميمات فرهنگى، مسـائل اسـالمى و 
انقالبى

ــاب و  ــالم ن ــگ اس ــه فرهن ــمنان ب ــم دش تهاج
فرهنگ انقالبى

ضرورت تشكيل ستاد مركزى فرهنگى در كشور
مراد از اصولگرایى در تعبيرات فرهنگى

اصولگرا بودن كل نظام
تكيه بر اصول و ارزشها در كار 

اثر مسائل فرهنگى در دراز مّدت
مراد از فرهنگ 

خصلتهاى ملى مربوط به تربيت هاست
ممارست در ایجاد فرهنگ ملى

عالج مشكالت كشور با اصالح فرهنگى
و...
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پشتيبانى فرهنگ بر پایه هاى مستحكم و قوى، تضمين پيشروى كشور در 
همه  زمينه ها 

فرهنگ، قوام یك كشور
در ارزشـگذارِی ذهـن خودم، بـه مسـائل فرهنگـی بهای زیـادی می دهـم. یعنـی این طـور اعتقـاد دارم کـه قوام 
یک کشـور به فرهنگ اسـت. ملیـت یک ملـت به فرهنـگ آن ملت اسـت. اگـر این تمایـز ملتهـا را مورد نظـر قرار 
دهیـم و ببینیـم که یـک ملت بـه خاطر چـه عاملی یـک ملت اسـت، خواهیـم دید بیـش از آنچـه که یـک ملت را 
به یک حکومـت و یـک دولت و یـک تشـکیات و قواره ی سیاسـی و بـه اسـتقال برای یـک ملت بودن، می شـود 
نسـبت داد، به فرهنـگ آن و مجموعه ی آنچـه که بـه آن فرهنگ می گوییـم، می شـود نسـبت داد. فرهنگ خیلی 
اهمیـت دارد. اگـر ما دنبـال اسـتقال هسـتیم، بایـد بـه فرهنـگ مراجعـه کنیـم و روی فرهنـگ کار کنیـم. اگر 
دنبـال خودکفایـی و رفـاه عمومی مردم هسـتیم، اگر بـه دنبـال تّدین مـردم و یک تمّدن بزرگ اسـامی هسـتیم 
- کـه بایـد باشـیم و البتـه هسـتیم - بایـد بـر روی مسـأله ی فرهنـگ تأّمـل و تـاش و توّجـه و سـرمایه گـذاری 

بکنیم. ویـژه ای 

فرهنگ، مسئله اول كشور
من بـه آنچـه کـه تـا به حـال کرده ایـم، اعتراضـی نـدارم. البتـه مـا شـاید در اوایـل کار و اوایـل انقـاب، بعضی از 
غفلتهـا و کوتاهیهـا را هـم کرده ایـم. کننـده ی این غفلتهـا هم کسـی غیـر از خود مـا نیسـت. اگر کسـی بخواهد 
نسـبت به کوتاهیهایـی کـه در اوایل انقـاب شـده، مقّصری پیـدا کنـد، یقینـاً یکـی از مقّصرین خود من هسـتم. 

*. بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقاب فرهنگی 1375/09/20
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منتها معتقـدم که آنچـه تا به حـال کوتاهـی و قصور شـده اسـت، الزمه ی طبیعـِی وضعیـت کشـور و جامعه ی ما 
و انقاب بـوده اسـت. همه ی مـا واقعـاً دلسـوزانه کار کردیـم. طبیعی اسـت کـه چیزهایـی از چشـم دور می ماند. 

انسـان باتجربـه بـه چیزهایـی می رسـد؛ چیزهایـی را در طـول زمـان می آمـوزد و فـرا می گیرد.
علی ایّ حـال، آنچـه که امـروز می فهمیـم و احسـاس می کنیم کـه بایـد انجام دهیـم، این اسـت که باید مسـأله ی 
فرهنگ را بـا کلّیتـش - که حاال مقـداری توضیـح خواهـم داد - مسـأله ی اّول این کشـور بـه حسـاب آورد. ما اگر 
توانسـتیم فرهنـگ این کشـور را بـا پایه هـای مسـتحکم و قویـم و نهادهـای صحیحـی که کارایـی الزم را داشـته 
باشـند، پشـتیبانی و تقویـت کنیـم، کار ایـن کشـور روی غلتـک خواهد افتـاد و پیشـروی ایـن کشـور در همه ی 
زمینه هـای مـورد نظـر تضمیـن خواهـد شـد. چنانچـه مـا فرهنـگ را اصـاح و دنبـال نکردیم، بـه احتمـال زیاد 
برنامه ریزیهایمـان ابتـر خواهـد بـود؛ یعنـی مّدتی تـاش می کنیـم، زحمـت می کشـیم؛ امـا نمی توانیم بـه نتایج 

قطعـی آن امیدوار باشـیم. لـذا مسـأله ی فرهنـگ خیلی مهّم اسـت.

درجه اول تصميمات فرهنگى، مسائل اسالمى و انقالبى
در مقابـل ترکیب جدیدی که اکنون تشـکیل شـده اسـت - البتـه بعضی از بـرادران دیگـر نیز جزو ایـن مجموعه، 
در ترکیـب و وضـع جدید هسـتند کـه ظاهـراً بـه مسـافرت رفته انـد - تأکیـد من بیشـتر این اسـت کـه فرهنگی 
که مـا می خواهیـم بـه صـورت هدایـت شـده و اداره شـده باشـد - یعنـی فرهنـگ کشـور را اداره کنیـم - باید در 
ایـن اداره و هدایت ما، مسـائل اسـامی و انقابـی، در درجـه ی اّول مورد نظر باشـد. بایـد ایمان و حرکت اسـامی 
و انقابـی و روح انقـاب، مثـل روحـی در همـه ی تصمیمـات فرهنگـی، مـورد توّجه قـرار گیـرد ایـن واجب ترین 

است. مسـأله 
اگـر مـا می خواهیـم دربـاره ی دانشـگاهها، آمـوزش و پـرورش، مسـائل فرهنـگ عمومـی و رسـانه ها فکـر، بحث 
و تصمیـم گیـری کنیـم، بایـد جهـت کلّـی این باشـد؛ یعنـی گرایـش انقابـی و حرکـت اسـامی چیزی نیسـت 
که بدون یـک مدیریـت و هدایـت صحیـح و دقیق و حسـاب شـده تضمین شـود. مـردم ما بحمـدالَلّ مسـلمانند. 
گرایشـهای اسـامی در این کشـور قـوی اسـت. در این هیـچ تردیـدی نیسـت. جّو کشـور هم - تـا آن جـا که من 
نـگاه می کنـم - از لحـاظ توّجـه و گرایـش بـه مسـائل معنـوی، ضعیـف نیسـت؛ خیلی خـوب اسـت و شـاید هم 
از جهاتـی روزبـه روز قویتـر می شـود. لیکـن هدایـت فرهنگـی جامعـه، یک ضـرورت اسـت. اگـر مـا اداره نکنیم، 

نمی توانیـم مطمئـن باشـیم کـه کار بـه صـورت خوبی پیـش خواهـد رفت.

تهاجم دشمنان به فرهنگ اسالم ناب و فرهنگ انقالبى
مـا دشـمنان فرهنگـِی زیـادی داریم، مبـارزه بـا اسـام و انقاب بـه صـورت فرهنگـی، یک امـر جّدی اسـت. این 
چیزی که مـا بـه آن تهاجـم فرهنگـی می گوییـم، یک امـر واقعـی و حقیقـی اسـت. االن باورهای سیاسـی مـا، با 
ابزارهـای فرهنگـی دشـمنان هدفگیـری می شـود. باورهای دینـی ما هدفگیـری می شـود. عادات حسـنه ی ملت 
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مـا مـورد تهاجـم قـرار می گیـرد و هدفگیـری می شـود. ایـن کار خیلـی هـم دقیـق انجـام می گیـرد. خاصه آن 
چیزی کـه انقاب بـر پایـه ی آن بـه وجود آمـده اسـت - یعنـی فرهنـگ اسـام نـاب و فرهنـگ انقابـی - دقیقاً 

مـورد تهاجم دشـمنان اسـت.

ضرورت تشكيل ستاد مركزى فرهنگى در كشور
بنابرایـن در چنیـن وضعـی، مدیریّـت فرهنگی الزم اسـت. بـه تعبیـری کـه مـن در آن نوشـته آوردم، واقعـاً یک 
سـتاد مرکـزِی فرهنگـی الزم اسـت. بایـد کسـانی بنشـینند و فکـر کننـد. مـن نمی خواهـم ایـن تعبیـر را خیلی 
تکـرار کنـم کـه بعضـی تصـّور کننـد بـه آن صبغـه ی نظامی گـری داده می شـود؛ نـه. بـه هیـچ وجـه مـراد ایـن 
نیسـت. یک تمرکز مورد نظر اسـت. یـک مدیریـت متمرکـز و هدایت کننده الزم اسـت. ایـن مرکز باید نسـبت به 
همـه ی دسـتگاههای مسـؤول در زمینه های فرهنگی کشـور، نقـش هدایت کننـده و تغذیه کننده داشـته باشـد. 
تفّکـرات صحیح و فکـر درسـت، جریانات فرهنـگ صحیح را کمـک و هدایت کنـد. آن کسـانی را که واقعـاً محتاج 
دسـتگیری و هدایـت هسـتند، دسـتگیری و هدایـت کنـد. آن جایی کـه دشـمن برنامه ریزی کـرده اسـت، آن را 

بفهمـد و عـاج فرهنگی - نـه عـاج سیاسـی و به طریـق اولـی نه عـاج پلیسـی - کند.
اگـر مـا بخواهیـم کار پلیسـی یـا نظامـی بکنیـم، احتیـاج بـه این جـا نداریـم. انسـان در جـای خـود کار نظامـی 
می کنـد. تشـکیل ایـن مرکز بـرای این اسـت کـه مـا در عـاج کارهـای دشـمنان، بـه ابزارهای پلیسـی متوّسـل 
نشـویم؛ به ابزارهـای نظامی و حّتی سیاسـی هم متوّسـل نشـویم. ابـزار فرهنگی مـورد توّجه باشـد. امـروز در این 
کشـور تعـداد زیـادی نیـروی فرهنگـی وجـود دارد کـه منتظر یـک اشـاره اند تـا بـه میـدان بیاینـد و کار و تاش 
کننـد. درختانی هسـتند کـه بایـد آبیاری شـوند و میـوه ی فرهنگـی بدهنـد. البته ایـن کارهـا می شـود. عناصر و 
افراد فرهنگـی و خیلی از شـما که این جـا تشـریف دارید - شـخصاً یا در دسـتگاه خودتـان - کارهای باارزشـی در 
این زمینـه می کنید؛ امـا اگـر در این زمینه یـک مدیریّـت و هدایـت متمرکز وجود داشـته باشـد، پیشـرفت و بُرد 

کار مضاعـف و بـه مراتب بیشـتر خواهد شـد.
مقصـود این اسـت کـه مـا می خواهیـم در تشـکیات جدیـد، جریـان و تفکـرات انقابـی و اسـامی - که اسـاس 
همه ی تحّوالت مثبـت و مبـارك در این کشـور بوده و ان شـاءالَلّ بعـد از این هـم باید باشـد و خواهد بود و بیشـتر 
از همه هـم مورد تهاجم دشـمن اسـت - مـورد توجـه مضاعفـی قـرار گیـرد و حقیقتـاً روی آن برنامه ریـزی و کار 

شـود.

مراد از اصولگرایى در تعبيرات فرهنگى
در دنیـا ما رابـه عنـوان اصولگرا مـورد تهاجـم قـرار می دهند. البتـه مـراد از اصولگـرا کـه در تعبیـرات فرهنگی به 
کار مـی رود، آن چیـزی که مـا از کلمه ی اصولگـرا می فهمیم، نیسـت. اصولگـرا یعنی متحّجـر، عقب مانـده، نافهم 
و خشـک مغـز! این معنـای اصولگـرا در تعبیـرات آنهاسـت. ما بـدون این کـه به جنبـه ی دشـنام بودن ایـن قضیه 
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توّجه کنیـم، معنایـی از اصولگرایـی در ذهـن داریم کـه بـه آن تفاخر می کنیم. درسـت هـم هسـت. می گوییم ما 
به اصـوِل ارزشـی خودمـان پایبنـد هسـتیم. واقعـاً اصول اسـامی و اصـول انقـاب را قبـول داریـم. بلـه اصولگرا 

هسـتیم. به ایـن معنـا اصولگرا هسـتیم؛ نـه بـه آن معنایی کـه دشـمن بخواهد مـا را دشـنام دهد.

اصولگرا بودن كل نظام
مـن بـه بعضـی از دوسـتان در بعضـی از مسـؤولیتها می گویم کـه نظـام ما مبتنـی بـر اصولی اسـت و افتخـار هم 
می کنـد کـه ایـن اصـول را دارد و اصـرار هـم دارد کـه ایـن اصـول را حفـظ کنـد. بنا نیسـت کـه بـا ایـن حرفها و 
فحشـهای جهانـی هـم از میـدان در بـرود. پس به ایـن معنـا کّل نظـاْم اصولگراسـت؛ امـا بعضـی از دسـتگاهها به 
طور ویـژه باید اصولگراتر باشـند که اگـر دسـتگاههای دیگر - دسـتگاههای غیر خودشـان - انحرافـی در زمینه ی 

اصولی پیـدا کردنـد، ایـن دسـتگاه به آنهـا توّجـه بدهد.
مـن می خواهـم بگویم کـه ایـن مرکـز بایـد اصولگراتریـن جاهـا باشـد. اگـر بخواهیم یـک تعریـف و بـه اصطاح 
تحدیدی نسـبت به وضـع ایـن کار و این تشـکیات و آینـده ی آن بکنیـم، به نظـر من همیـن کلمـه ی اصولگرا را 

بگوییم. بایـد 

تكيه بر اصول و ارزشها در كار 
البتـه مـن در طـول مـّدت ایـن پانـزده سـال، بـه طـور مسـتمر در کار اجرایـی بـوده ام و دور از مسـأله ی اجرایی 
نیسـتم. ضرورتهایـی کـه انسـان را گاهـی وادار می کنـد تصمیمی بگیـرد، می دانـم. اگر انسـانی اهل عمـل نبود و 
به تعبیـر جنـاب آقای هاشـمی گاهـی عمل می کـرد و همیشـه دنبـال عمل نبـود، شـاید واقعـاً در عالـم خیاالت 
پـرواز می کـرد و متوّجـه ایـن واقعّیتهـا نمی شـد. مـن آن را توّجـه دارم. در جاهایـی ضرورتهـا بـر انسـان تحمیل 
می شـود؛ بحثـی نیسـت؛ امـا ُکًاّ بایسـتی مبنـای کار ایـن تشـکیات، تکیـه بـر اصـول و ارزشـها باشـد. ایـن نه 
تعّصب اسـت، نه تحّجـر، نه زیـاده روی و نه قابل تشـبیه اسـت بـه کارهایی کـه مثًا ممکن اسـت بعضـی آدمهای 

بی رویّـه در گوشـه ای انجـام دهنـد. ایـن کار بر فکـر و اندیشـه مّتکی اسـت.
شـما که اعضای این شـورا هسـتید، همه صاحبان فکـر، همـه اندیشـمند، دانشـمند و صاحب تخّصصیـد. همه ی 
شـما مؤمن به اسـام و معتقـد به ایـن اصول هسـتید و بایـد ایـن مجموعه بـر این اصـول پافشـاری کند. اسـاس 
کار مـا در آینده ی این شـورا این اسـت و ایـن خواهد بـود. البته این نیسـت کـه بگوییم در گذشـته این طـور بوده 
اسـت. من نمی خواهـم بـه هیچ وجـه ایـن را بگویـم؛ لیکن خـّط مشـی آینده ایـن اسـت. یعنـی تأکید بـر همین 
مطلبـی کـه در بـاب مسـأله ی فرهنـگ، مـورد قبـول مجموعـه ی حاضـر هـم هسـت و مـن آن را در اّول عرایضم 

گفتـم.
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اثر مسائل فرهنگى در دراز مّدت
مسـأله ی فرهنگ، مسـأله ی مهّمـی اسـت. اّوالً اِشـکال ضایعـات فرهنگی این اسـت کـه زود فهمیده نمی شـوند. 
یعنـی مثـل توّرم نیسـت کـه بشـود هـر روز انـدازه گرفـت. مثـل عقـب ماندگیهـای اقتصـادی یـا سـازندگی هم 
نیسـت که باالخره چهار - پنج سـال که گذشـت، هـم جنبه ی منفـی و هم جنبـه ی مثبـت آن قابـل اندازه گیری 
باشـد. مسـائل فرهنگـی در دراز مـّدت اثـر می کنـد؛ دیـر فهمیـده می شـود. به همیـن نسـبت صعب العـاج هم 

هسـت. ما در گذشـته ضایعـات فرهنگـی زیادی داشـتیم.

مراد از فرهنگ 
ببینید؛ مـا فرهنگ کـه می گوییـم، مـورد نظرمان بـه همـان معنای عـام فرهنگ اسـت. انقـاب فرهنگـی که در 
این کشـور تحّقـق پیـدا کـرد، واقعیت داشـت. حـاال هم ایـن شـورا، شـورای انقـاب فرهنگی اسـت. مـراد از این 
فرهنـگ، فرهنـگ مـدروس و مکتـوب َمدرسـی نیسـت. مراد مـا فرهنـگ به معنـای عـام آن اسـت. البته شـامل 
فرهنگ بـه معنای علـم و تحصیل و دانشـگاه و مدرسـه و امثـال آن می شـود؛ اما بقیـه ی فنون و شـعب فرهنگ را 

هم شـامل می گـردد. دیـد ما بـر روی همـه ی اینهاسـت.

خصلتهاى ملى مربوط به تربيت هاست
فرهنـگ شـامل ادبّیـات، هنـر، علـم، عـادات و اخـاق جامعـه و سـنن موجـود جامعـه و شـامل خصلتهـای ملی 
اسـت. بعضـی از ملتها بـه خصلتهایـی مشـهور می شـوند. اینهـا که ذاتـی و مربـوط بـه آب و هـوا نیسـت؛ مربوط 
به تربیتهاسـت. فـرض بفرماییـد االن، بخصـوص اروپاییهـا را که نـگاه می کنیـم، طبیعتـاً مردمانـی خطرپذیرند. 
شـرقیها به قـدر غربیهـا خطرپذیـر نیسـتند. معمـوالً آنهـا کارهـای خطیـر می کننـد - مثالهـای فراوانـی در این 
زمینـه در ذهـن دارم - ایـن چیزی نیسـت کـه اگر کشـوری در یـک مرحلـه احتیـاج بـه خطرپذیر بودن داشـت، 
نتوانـد ایـن را در ملـت خودش بـه وجـود آورد؛ چـرا، بـا تربیـت می شـود. مسـأله ی انضبـاط اجتماعـی و وجدان 
کاری کـه من دو، سـه سـال قبـل مطـرح کـردم، ایـن دو خصوصیـت اجتماعـی و خلقـی و جـزو فرهنگ کشـور 

اسـت.

ممارست در ایجاد فرهنگ ملى
حقیقتـاً جامعـه ی مـا در گذشـته انضبـاط را نیاموختـه اسـت. بـه مـا انضبـاط یـاد نداده انـد. یعنـی حکومـت 
دیکتاتـوری و اسـتبدادی و پادشـاهی، اصـًا انضبـاط پذیـر نیسـت؛ انضبـاط خـاّص خـودش را دارد. آن انضباط، 
در واقـع ضد انضباط انسـانی اسـت. مـا اگـر بخواهیم ایـن را در کشـور به وجـود آوریـم، با یک بـار و دوبـار گفتن، 
مقالـه نوشـتن و راه انداختن سـمینار کـه نمی شـود. ایـن یـک کار مسـتمر الزم دارد. فـرض بفرمایید کـه نیروی 
ابتکار و بـه کار انداختـن قـدرت ابتکار، شـجاعت و شـهامت در ابـراز کارهای بـزرگ، چیزی نیسـت که بشـود در 
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یک ملّـت با سـفارش، بـا توصیـه و با یـک بـار گفتـن و شـنیدن انجـام داد. اینهـا ممارسـت الزم دارد.

عالج مشكالت كشور با اصالح فرهنگى
فرهنـگ بـه معنـای عامش مـورد نظـر من اسـت. بـه نظـر من عـاج مشـکات ایـن کشـور را چیـز دیگـری جز 
اصـاح فرهنگـی نمی تواند بکنـد. مـا یـک تصحیـح فرهنگـی الزم داریم. قـدم اّول هـم این اسـت که یـک مرکز 
بینـای هوشـیار نـگاه کنـد و ببینـد مشـکات فرهنگـی جامعـه چیسـت. بـه مشـکات کوتـاه مـّدت هـم توّجه 
نکنـد. مثًا فـرض بفرماییـد - به عنـوان یک مثـال عرض کنـم - مـا ذهنمان به مشـکات جوانـان مـی رود؛ البته 
مشـکات جوانـان غالبـاً جـزو مقولـه هـای فرهنگـی اسـت و اتّفاقـاً جـزو مقوله هـای زود بـه چشـم بیـا و معّجل 
اسـت؛ جـزو کارهای بلنـد مـدت نیسـت. ُخلقّیـات جامعه بـه مراتـب مهمتـر از این اسـت که مثـًا ما فکـر اوقات 

فراغـت جوانـان، یا پـر کـردن اوقـات فراغـت آنان باشـیم. 

رصد مسائل و مشكالت و معضالت فرهنگى جامعه
منظورم این اسـت کـه در زمینـه ی مسـائل فرهنگی، بایسـتی یک دیـد وسـیعی را مورد توّجـه قـرار داد و همه ی 
اینهـا را بـا حّساسـیت تعقیـب کـرد. علی ایّ حـال، آن چیـزی کـه مـورد نظر اسـت این اسـت کـه مرکـزی وجود 
داشـته باشـد کـه مسـائل و مشـکات و معضـات فرهنگـی جامعـه را - اعـم از آنچـه کـه مربـوط بـه دانشـگاه و 
مدرسـه و دسـتگاههای دولتـی فرهنگـی رسـمی و علمی اسـت و آنچـه کـه دایـره ی وسـیعتری دارد و مربوط به 

فرهنـگ عمومـی کشـور اسـت - نـگاه کنـد؛ اولویّتهـای فرهنگـی را در مقاطع خـاص بیاید.

جدا كردن كارهاى ریز و دست و پا گير از شوراى انقالب فرهنگى
یکـی از کارهایی کـه مـن می خواهم به ایـن مجموعـه بگویـم و خواهش کنم، این اسـت کـه گاهی در یـک مقطع 
خـاص، عاوه بـر کارهـای بلنـد مّدتـی کـه انجـام می گیـرد، احسـاس می شـود کـه یـک کار خـاص و اولویّتهای 
فرهنگـی الزم اسـت که ممکـن اسـت بـه دسـتگاههای ذی ربط اعـام شـود و آنها حـس کنند کـه بر اسـاس آن 
برنامه ریـزی کنند؛ رسـانه هـا و بعضی دسـتگاههای دیگـر نیـز کار کنند. فـرض بفرماییـد مـا در دوره ی جنگ، از 
لحـاظ فرهنگـی چیزهایـی احتیاج داشـتیم. البتـه به نظـر مـن در آن زمـان، متصّدی همـه ی این کارها شـخص 
امـام رضـوان الَلّ تعالـی علیـه بودنـد کـه حقیقتـاً ایشـان در هـر موقعیتـی، آنچـه را احسـاس می کردند کـه جزو 
اولویّتهـا و ضرورتهـای جامعـه اسـت، در بیـن مـردم منتشـر می کردنـد و در حقیقـت صـای آن را می دادنـد و 

اجابت هـم می شـد و آثـار زیـادی هم داشـت.
اگر بخواهیـم ایـن کاری که مـورد نظر اسـت، در ایـن تشـکیات و - بـه تعبیر مـن - در این سـتاد مرکـزی انجام 
گیرد، بـه نظر من بایسـتی مـا کارهـای جزئـی و ریـز را از دسـت و بال ایـن تشـکیات جمـع کنیـم. مجموعه ای 
از بـزرگان مثـل رئیـس جمهـور، رؤسـای سـه قـّوه و مسـؤولین مهـم می نشـینند بـرای بررسـی اساسـنامه های 



سبک زندگی

53

گوناگـون طوالنـی، بـرای بعضـی از جاهـا و آنهـا را تصویـب می کننـد. به نظـر من ایـن چیزی نیسـت کـه خیلی 
قابـل دفـاع باشـد. البتـه مـن نمی خواهـم چیـزی را از مسـؤولیتهای شـما حـذف کنـم؛ آن بـه عهـده ی خـود 
شوراسـت. ممکـن اسـت بعضـی از چیزهـا را هـم بـا توّجـه بـه این کـه حـاال جمعیـت شـورا زیـاد اسـت، بـر زیر 

مجموعه هـای آن منتقـل کنیـد.
یکـی از مشـکات کار مـا در آن وقـت - مسـلّم بعـد از زمانـی هم کـه من بـودم، همین مشـکل بـوده اسـت - این 
بود که چـون عّده کـم بـود، کارهایی ر اکه خـود مجموعـه باید انجـام می داد، دچار مشـکل می شـد. یعنـی تعداد 
افراد زیـر مجموعـه، آن قـدر نبودنـد که بتـوان کارهـا را از خود شـورا بـه آنهـا منتقل کـرد و اینهـا قبـول کنند و 
انجـام دهند. مـا مثـًا مجبـور بودیم بـه چند نفـر خـاص، کارهـای متعـّددی ارجـاع کنیـم. بحمـدالَلّ حـاال این 
طـور نیسـت؛ افـراد زیادند و همـه می تواننـد دسـت اندرکار مسـائل شـورا باشـند؛ بخصـوص آقایانی که با سـمت 
حقیقـی در این جـا عضو هسـتند؛ نـه بـا جنبـه ی حقوقـی و عنوانـی خودشـان. طبعـاً آنها ممکن اسـت مشـاغل 

کمتری داشـته باشـند؛ اشتغاالتشـان اجـازه دهـد کارهایـی را قبـول کنند.
خاصـه کارهـای ریـز را از دسـت و بـال شـورا جمـع کنیـد. کارهـای اساسـی را مطـرح نماییـد و بـه آنهـا جـّداً 
پرداختـه شـود. حقیقتاً بـه نقطه ای برسـد کـه قطع شـود. قبـًا راجع بـه همین مسـائل با جنـاب آقای هاشـمی 
صحبت بـود. ایشـان می فرمودند که مثـًا مسـائل مربوط بـه دانشـگاهها و از ایـن قبیل، بـه نقطه ای می رسـد که 
قطـع می شـود. مسـائل مربـوط بـه فرهنـگ عمومی، بحـث هـم زیـاد می شـود، امـا غالباً بـه نقطـه ای که بشـود 
آن را قطـع کـرد و به یـک تصمیم گیـری قطعی رسـید، نمی رسـد. مسـائل کـش داری اسـت؛ طبیعتش هـم این 

اسـت.
حقیقتـاً باید در ایـن مجموعه ی جدیـد، موضوعهـا به صـورت تحدید شـده و دقیق مرزبندی شـده، مطـرح گردد 
و به یـک نتایج عملی برسـد و ایـن نتایج به کسـانی کـه باید آنهـا را اجـرا کنند، ابـاغ شـود و این گونه نباشـد که 
شـورای عالی انقـاب فرهنگی تصمیمـی را در زمینـه ای بگیـرد، در حالی کـه این تصمیـم در عمل معلّـق بماند و 

نتوانـد پیـش برود.

فكر و بحث نسبت به مسائل بسيار مهم مراكز آموزشى
در زمینـه ی مراکز آموزشـی هم نکتـه ای به ذهنم می رسـد. البتـه در شـورای عالی بـه مراکز آموزشـی، بخصوص 
دانشـگاهها خیلـی پرداخته شـده اسـت. زمـان ما هـم همین طـور بـود؛ زیـاد پرداختـه می شـد؛ لیکن ایـن نکته 
در زمینه ی مسـائل آمـوزش عالی اسـت. در مورد مراکـز آموزشـی، از جمله آمـوزش عالی کـه فراتـر از آن چیزی 
اسـت کـه در تصمیمهـای ابتدایی انسـان مطـرح می شـود و انسـان روی آن بحـث می کند؛ فـرض کنیـد در مورد 
دانشـگاهها، تأسـیس یـک دانشـگاه، تشـکیل هیـأت علمـی، افـزودن دروس، مشـّخص کـردن سـاعات درس 
واحدهای مشـّخص در هـر دوره، افـزودن واحدهـای عالـی، دوره های کارشناسـی ارشـد و دکتـرا و از ایـن قبیل، 
از مسـائل مهـم آموزشـگاهها و مراکـز آمـوزش عالـی اسـت و مطـرح می شـود؛ لیکـن مـن عـرض می کنـم کـه 
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گسـترش دانشـگاهها - چه از لحاظ کّمـی، چه از لحـاظ کیفّیـت علمی - همـه ی مسـأله ی آموزشـگاهها و مراکز 
آموزشـی نیسـت. یعنـی مـا آن وقـت کـه فـرض بفرماییـد یکصـد و پنجـاه، یا دویسـت هـزار دانشـجو داشـتیم، 
مسـائل دانشـگاهی و دانشـجویی مان چیزهایی بـود؛ حاال که یـک میلیون و صـد یا دویسـت هزار دانشـجو داریم، 
مسـائل جدیـدی در زمینـه ی مقوله های اخافـی، ارزشـی، کیفّیـت ذهنی و فکـری دانشـجویان برایمـان مطرح 
اسـت. یعنی به جای یـک جامعـه ی یـک میلیونـی، در آینده ی نزدیـک ممکن اسـت جمعیـت دو میلیونی و سـه 
میلیونی داشـته باشـیم که مجبوریم نسـبت بـه مسـائل اخاقی و سیاسـی آنهـا و اصًا نسـبت به تشـکیل فکری 

و عقایـد و ازدواج آنهـا فکـر کنیـم. اینها مسـائلی اسـت کـه باید فکر شـود.
غـرض این که اگر مـا دربـاب مسـائل مراکز آموزشـی هـم در این شـورا فکر و بحـث می کنیـم، می توانـد چیزهای 
فراتـر از هیـأت علمی و اسـتاد و رئیس و تشـکیل مرکـز جدید باشـد. نظیر همین مسـائلی که اشـاره کـردم. البته 

اینها هم مسـائل بسـیار مهّمی اسـت.

تالش براى حل مشكالت صعب العالج فرهنگى 
یـک نکته ی دیگـر را هـم بایـد عـرض کنـم. ببینیـد؛ همان طور کـه در مسـأله ی فرهنـگ یـک ملت گفته شـد - 
البته همـه ی آقایـان توّجه داریـد - مشـکات فرهنگـی صعب العاج اسـت. اگـر واقعاً یـک ضایعـه ی فرهنگی در 
کشـوری به وجود آید، ایـن چیزی نیسـت که آسـان بشـود آن را انجام داد؛ سـالها طول می کشـد و تـاش زیادی 
الزم اسـت. یک فرصـت اسـتثنایی به دسـت این کشـور و این ملـت آمـد و آن انقـاب بود. یعنـی حقیقتـاً انقاب 
یک فرصت طایـی را در اختیـار این ملت گذاشـت که مشـکات فرهنگی خـودش را اصـاح کند؛ یعنـی در واقع 
یک جابـه جاییهـای عظیـم فرهنگـی، یـک تکانهـای شـدید و زمیـن لرزه هـای فرهنگـی به وجـود آمـد و خیلی 
چیزهـا را جابه جـا کـرد. این کـه مـن در اّول صحبـت اشـاره کـردم کـه ممکـن اسـت خـود مـا در اوایـل انقـاب 

قصورهایـی داشـته باشـیم، ناظر بـه این معناسـت.
شـاید آن وقت چنانچه فرصـت کاری اجازه مـی داد و می توانسـتیم در مورد مسـائل درسـت فکر کنیم و بـا برنامه 
ریـزی کار کنیـم، برای رفع مشـکات فکـرِی به وجـود آمـده در طـول قرنها در ایـن کشـور، از آن فرصتهـا خیلی 
اسـتفاده می شـد. آن فرصتهـا از مـا گرفته شـد. اما االن هنـوز فرصت هسـت؛ یعنـی خوشـبختانه هنـوز روحیه و 
آمادگی انقابـی در این کشـور وجـود دارد و امیدواریم کـه همواره وجود داشـته باشـد. روحیه و آمادگـی مذکور، 
هسـت؛ اگرچه با قـّوت و قدرت اوایـل انقاب نیسـت. االن هـم به نظر مـن بایـد از این فرصت اسـتفاده کـرد و آن 
اصاحـات فرهنگی اخاقـی را برای این کشـور انجـام داد و این کاری اسـت کـه مرکزش شـما هسـتید. امیدوارم 

ان شـاءالَلّ بتوانیـد ایـن کارها را بـه خوبی انجـام دهید.
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اميرالمؤمنين)عليه السالم( اسوه تمام مسلمين

اميرالمؤمنين چهره  جّذاب تاریخ
علت دشمنى با على)عليه السالم(

نكته اى مهم ميان ستایش و پيروى از اميرالمؤمنين
شكر نعمت پيروى از اميرالمؤمنين

مدح اميرالمؤمنين از زبان امام صادق)عليه السالم(
1- اجتناب از مال حرام

2- انتخاب سخت ترین ها براى كسب رضایت الهى 
3- كمك پيامبر در مسائل مهم و سخت

4- ترس از خدا
5- مغرور نشدن از عبادات

علت اینكه ما عظمت پروردگار را نمى فهميم
6- كسب پول از كارهاى سخت و انفاق آن در راه خدا

7- غذا و لباس معمولى اميرالمؤمنين
شبيه ترین فرد در عبادات به اميرالمؤمنين

چكسى ميتواند مثل على عبادت كند؟
و...
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اميرالمؤمنين)عليه السالم( اسوه تمام مسلمين *

اميرالمؤمنين چهره  جّذاب تاریخ
امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام جـزو چهره هـای جّذاب تاریخ اسـت. انسـان شـاید کمتـر شـخصیت تاریخـی را بتواند 
پیدا کنـد که بـه قـدر امیرالمؤمنیـن علی بن ابی طالـب علیه الّسـام در میـان همه آحـاد بشـر - نه فقط ملت اسـام 
- دلباختـه داشـته باشـد. چه بسـیار غیر مسـلمانانی کـه اسـام و حّتـی پیامبر اسـام را قبـول ندارنـد؛ امـا به علی 
علیه الّسـام عشـق می ورزند؛ بـه او احتـرام می کننـد و او را سـتایش می کننـد. مسـلمانان و بخصوص شـیعیان هم 
که نسـبت به آن بزرگـوار، چه تکریـم و تعظیمـی در دل و جـان و ذهن خودشـان قائلنـد! در بین ما شـیعیان و آحاد 
مسـلمین، کسـانی هسـتند که عامل به احکام اسـامی هـم نیسـتند؛ امـا امیرالمؤمنین را بـزرگ می شـمارند. این 
برای چیسـت؟ این بـه خاطر آن اسـت کـه مجموعه خصوصّیـات واالی انسـانی در ایـن بزرگوار بـه قدری زیـاد بوده 

اسـت که هرکس کـه از علـی علیه الّسـام چیزی شـنیده اسـت، در مقابـل ایـن خصوصّیات خاضع اسـت.

علت دشمنى با على)عليه السالم(
فقـط یـک دسـته اسـتثناء هسـتند کـه آنهـا علـی را می شناسـند؛ امـا بـا او دشـمنند. آنها کسـانی هسـتند کـه با 
مبانـی ای که این انسـان بـزرگ بـرای آن جهاد کـرده و همـه عمر را صـرف کرده اسـت، به شـّدت دشـمنند؛ طبعاً با 
سـربازِ اّولش هم دشـمنند. یـا در آن دوره های اّول، کسـانی که زخـم خـورده از آن شمشـیر بی انعطاف و آن انسـان 
آشـتی ناپذیر با بدی و زشـتی بودنـد، بـا او دشـمن بودنـد، واالّ آدمهای بـا انصـاف و انسـانهای فطری، همـه محّب و 
مشـتاق این شـخصیت عظیمند. البته ایـن در صورتی اسـت کـه از او چیزی شـنیده باشـند؛ آنهایی که نشـنیدند و 

*. بیانات در خطبه  های نمازجمعه)خطبه اول(  1378/10/10
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نمی داننـد، طبعـاً خارجنـد.

نكته اى مهم ميان ستایش و پيروى از اميرالمؤمنين
در این جـا یـک نکتـه وجـود دارد و آن ایـن اسـت کـه مـا معمـوالً وقتـی شـخصیتها یـا خصوصّیـات را بـه صـورت 
جمعبنـدی شـده از دور می نگریـم، آنهـا را سـتایش می کنیـم؛ امـا وقتـی نزدیـک می شـویم و پـای عمـل و پـای 
پیـروی بـه میـان می آیـد، دچـار مشـکل می شـویم. عیـب کار آحاد بشـر ایـن اسـت. اگر همـان قـدری کـه مردم 
دنیا بـه عدالـت و بـه انصـاف و بـه شـجاعت امیرالمؤمنیـن، بـه طرفـداری از مظلـوم کـه در او بود، بـه طرفـداری از 
حقیقت کـه در او بـود، به ظلم سـتیزی کـه در او بود، عاقـه و محّبـت دارند، چنانچـه در مقـام عمل، خـود را به این 
خصوصّیـات نزدیـک می کردنـد - ولـو یـک قـدم - دنیـا گلسـتان می شـد؛ اما مـا آدمهـا - یعنـی همین مـا، همین 
امثـال بنـده؛ آدمهایـی کـه این طـور از دور امیرالمؤمنیـن را سـتایش می کنیـم - در جایـی در زندگـی و در قضاوت 
معمولـی خودمـان، به یکـی از همیـن کارهایـی کـه از امیرالمؤمنین سـتایش می کنیـم؛ یا از کسـی کـه می خواهد 
راه امیرالمؤمنیـن را برود، برخـورد کنیم، معلوم نیسـت که دیگر آن قدر سـتایش کنیـم؛ در دل برمی آشـوبیم و با او 
به مقابلـه برمی خیزیـم. اگر خدای نکرده شـقاوت بر ما غلبه داشـته باشـد، بـه روی او شمشـیر هم می کشـیم! عیب 
کار این جاسـت. لـذا جـا دارد که مـا همان قـدری کـه از جمعبنـدی شـده خصـال امیرالمؤمنین سـخن می گوییم، 
از ریـز خصوصّیـات آن بزرگـوار هم مّطلع شـویم. ایـن امیرالمؤمنین کـه عادل بـود، عـدل او چگونه بـود؟ این عدلی 
که ایـن قـدر تعریـف دارد، در مقام عمـل چگونه بـود؟ در قدم بعد سـعی کنیـم کـه در مقام عمـل، خودمـان را به او 
نزدیک کنیم. این درسـت اسـت؛ این مایه تکامل اسـت. شـما شـنیده اید که در بعضی از روایات آمده اسـت کسـانی 
بـه ائمـه علیهم الّسـام عـرض می کردند ما شـیعیان شـما هسـتیم - کمـا این کـه طبـق روایتـی، کسـانی آمدند و 
به خـود امیرالمؤمنین هـم ایـن را گفتند - امـا ائّمـه بنابر ایـن روایـات، در جـواب اینها اسـتنکار می کردنـد: کجای 
شـما به دوسـتان و پیروان ما شـبیه اسـت؟ شـما این خصلت و این خصوصیت و ایـن رفتار و ایـن گفتـار را دارید. به 
عبارت دیگـر، اینهـا از مـا مطالبه عمـل می کنند؛ عمـل هم تابـع اعتقاد اسـت. انسـان باید بـه چیزی معتقد باشـد.

شكر نعمت پيروى از اميرالمؤمنين
البتـه امروز ملـت ایـران باید خـدا را خیلی شـکر کند کـه زمینـه پیـروی از امیرالمؤمنیـن و از اسـام در این کشـور 
فراهم اسـت. غالـب جمعیت ایـن کشـور، دل به سـمت حقیقـت دارنـد. اکثریـت عظیـِم نزدیک بـه اتّفاقـی در این 
کشـور این طورند. ولو حـاال در میـان آنها کسـانی هم عامل بـه بعضی از فـروع نباشـند؛ اما دلهـا، روحهـا، اعتقادها و 

ایمانهـا به همـان سـمتی گرایـش دارد که انگشـت اشـاره امیرالمؤمنیـن به آن سـمت مـردم را هدایـت می کرد.

مدح اميرالمؤمنين از زبان امام صادق)عليه السالم(
مـن امـروز روایتـی را انتخـاب کـردم کـه بخوانـم؛ ایـن روایـت در »ارشـاد مفیـد« اسـت. البته مـن متـن حدیث را 
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از کتـاب »چهـل حدیـث« امـام بزرگوارمـان - کـه کتـاب بسـیار خوبـی اسـت - نقـل می کنـم؛ لیکـن با »ارشـاد« 
هـم تطبیـق کـرده ام. روایـت را شـیخ مفیـد نقـل می کنـد. راوی می گویـد کـه مـا در خدمـت امـام صـادق 
علیه الّصاةوالّسـام بودیـم، صحبـت امیرالمؤمنیـن شـد. »و مدحـه بمـا هـو اهلـه«؛ امـام صـادق زبان به سـتایش 
امیرالمؤمنیـن گشـود و آن چنـان کـه مناسـب او بـود، امیرالمؤمنیـن را مـدح کـرد. از جملـه چیزهایی کـه گفت - 
کـه ایـن راوی یـادش مانـده و مثـًا در همان مجلـس یـا در بیـرون آن مجلس نوشـته اسـت - اینهاسـت. مـن نگاه 
کردم، دیـدم هر کـدام از ایـن فقره هایـی که در ایـن حدیث بـه آن تکیه شـده اسـت، تقریبـاً به یـک بُعـد از زندگی 
امیرالمؤمنین اشـاره می کنـد؛ به زهـد آن بزرگـوار، عبـادت آن بزرگـوار و خصوصیاتی که حـاال اینهـا را می خوانیم. 

ببینیـد؛ طبـق ایـن روایـت، امـام صـادق در مقـام تعریـف از امیرالمؤمنیـن حـرف می زند. 

1- اجتناب از مال حرام
اولین جملـه ای کـه فرمـود، ایـن بـود: »واللَّ مـا أکل علـی بن ابـی طالـب علیه الّسـام مـن الدنیـا حراماً قـّط حتی 
مضی لسـبیله«؛ امیرالمؤمنین تـا آخر عمر، یـک لقمه حـرام در دهان نگذاشـت؛ یعنی اجتنـاب از حـرام، اجتناب از 
مال حـرام، اجتناب از دسـتاورد حـرام. البتـه مراد، حـرام واقعی اسـت؛ نـه آن حرامی که بـرای آن بزرگـوار حکمش 
هم منجـز شـده باشـد؛ یعنـی مشـتبه را هـم بـه خـود نزدیـک نکـرد. ببینیـد؛ اینهـا را بـه عنـوان دسـتورالعمل و 
سرمشـق در عمـل - و باالتـر از آن در فکر - بـرای ما بیـان کرده اند. امـام صادق و امـام باقر و امام سـجاد هـم اعتراف 
می کنند کـه مـا نمی توانیـم این طـوری زندگـی کنیـم! حاال نوبـت بـه امثال بنـده کـه می رسـد، دیگر واویاسـت! 
بحث سـِر این نیسـت که من یا شـما بخواهیـم این طـور زندگی کنیـم؛ نـه، آن زندگـی، زندگی ایـن قلّه اسـت؛ این 
قلّه را نشـان می دهـد. معنـای نشـان دادن قلّه این اسـت که همـه باید به این سـمت حرکـت کنند. البته چه کسـی 
هسـت که بـه آن بـاال برسـد؟! در همیـن حدیث هـم می خوانیـم که امـام سـجاد فرمـود: من قـادر نیسـتم این طور 

زندگـی کنم.

2- انتخاب سخت ترین ها براى كسب رضایت الهى 
»و مـا عرض لـه امـران قطهما للَّ رضـی اال اخـذ بأشـدهما علیه فـی دینه«؛ یعنـی هـر وقـت دو کار و دو انتخـاب در 
مقابـل امیرالمؤمنیـن قـرار می گرفـت که هـر دو مـورد رضای خـدا بود - نـه این کـه یکی حـرام، یکی حال باشـد؛ 
نـه. هر دو حـال باشـد؛ مثًا هـر دو عبـادت باشـد - علـی آن یکی را کـه بـرای بـدن او سـخت تر بـود، آن را انتخاب 
می کرد؛ اگـر دو غـذای حال بـود، آن پسـت تر را انتخـاب می کـرد؛ اگـر دو لباس جایـز بـود، آن پسـت تر را انتخاب 
می کـرد؛ اگـر دو کار جایـز بـود، آن سـخت تر را برمی گزیـد. ببینیـد؛ این صحبـت یک گوینـده معمولی نیسـت که 
حرف بزنـد. طبق ایـن حدیـث، این امـام صادق اسـت کـه می گوید؛ یعنـی دقیق اسـت. ببینیـد این سـختگیری بر 

خـود در زندگـی دنیـا و در تمّتعـات دنیوی، چـه قدر مهّم اسـت!
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3- كمك پيامبر در مسائل مهم و سخت
»و مـا نزلت برسـول اللَّ صلـی اللَّ علیه و آلـه نازلة قـطّ االّ دعاه فقدمـه ثقة بـه«؛ هر وقت مسـأله مهّمی بـرای پیامبر 
پیـش می آمـد، پیامبـر او را صـدا می کـرد و جلـو می انداخت؛ بـه خاطـر این کـه بـه او اعتماد داشـت و می دانسـت 
کـه اّوالً خوب عمـل می کنـد؛ ثانیـاً از کار سـخت سـرپیچی نـدارد؛ ثالثاً آمـاده مجاهـدت در راه خداسـت. مثـًا در 
»لیلـة المبیـت« - آن شـبی کـه پیامبـر مخفیانـه از مکه بـه مدینـه آمـد - یـک نفـر بایـد آن جـا در آن رختخواب 
می خوابید. پیامبر علـی را جلو انداخـت. در جنگهـا، امیرالمؤمنین را جلـو می فرسـتاد. در کارهای مهم - هر مسـأله 
اساسـی و مهّمی کـه پیـش می آمد - علـی را جلـو می انداخـت: »ثقة بـه«؛ چـون اطمینان داشـت و می دانسـت که 
او برنمی گـردد؛ نمی لـرزد و خـوب عمل خواهـد کـرد. ببینید؛ صحبِت این نیسـت کـه امثال بنـده - آدمهـای حقیر 
و ضعیـف - اّدعـا کنیـم کـه می خواهیـم این طـوری عمـل کنیم؛ نـه. صحبـِت این اسـت کـه ما بایـد در ایـن جهت 
حرکت کنیم. انسـاِن مسـلماِن پیرِو علـی، خّطش باید ایـن خط باشـد و هرچه بتوانـد، جلو بـرود. بعد فرمـود: »و ما 
اطاق احـد عمـل رسـول اللَّ صلی اللَّ علیه وآلـه من هـذه األمة غیـره«؛ هیچ کـس از ایـن اّمت طاقـت این را نداشـت 
که مثـل پیامبر عمـل کنـد، مگـر او. او بود کـه مثـل پیامبـر در همه جـا می رفـت. هیچ کس دیگـر نمی توانسـت به 

دنبـال پیامبـر و پا جـای پـای آن حضرت حرکـت کند. 

4- ترس از خدا
»و ان کان لیعمـل عمـل رجـل کان وجهـه بین الجنـة و النـار«؛ با همه ایـن کارهـای بـزرگ و خداپسـند و مؤمنانه، 
رفتار او، رفتـار یک انسـان بین خـوف و رجا بـود؛ از خدا ترسـناك بود، کانّـه او را بیـن بهشـت و جهّنم قـرار داده اند؛ 

در یک طـرف بهشـت را می بینـد، در یـک طـرف جهّنـم را می بیند. 

5- مغرور نشدن از عبادات
»یرجـو ثـواب هـذه و یخاف عقـاب هـذه«. خاصـه ایـن جمله این اسـت کـه بـه این همـه مجاهـدت، به ایـن همه 
انفاق، به ایـن همه عبـادت، مغرور نمی شـد. ما حـاال دو رکعت نافلـه و چند جملـه دعا که بخوانیـم - و اگـر دو قطره 
اشـک بریزیم - فـوراً مغـرور می شـویم که بلـه دیگـر: »این منـم طـاووس علّییـن شـده«! امـا امیرالمؤمنین بـا این 

انبـوه عمـل صالـح، مغرور نمی شـد.

علت اینكه ما عظمت پروردگار را نمى فهميم
البته این کـه چـرا شـخصی مثـل امیرالمؤمنین، شـخصی مثـل پیامبر، شـخصی مثل امـام سـّجاد - که خـدا اصًا 
بهشـت را برای خاطر این طـور انسـانها آفریـده - باز از آتـش جهّنم می ترسـند و بـه خدا پنـاه می برند، ایـن خودش 
بحـث جداگانـه ای دارد. ما کوچکیـم؛ دید مـا قاصر اسـت؛ ما نزدیـک بین هسـتیم؛ ما عظمـت الهـی را نمی فهمیم؛ 
مـا مثـل بچـه کوچـک و غیرممّیـزی هسـتیم کـه در مقابـل یـک شـخص عظیـِم علمـی بـازی می کنـد؛ می آید و 
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مـی رود و اصـًا عیـن خیالش هم نیسـت؛ چـون نمی شناسـد که این شـخص کیسـت؛ اما شـما کـه پدر او هسـتید 
و عقلتـان صدبرابـر اوسـت، در مقابـل آن شـخصیت خضـوع می کنید. مـا در مقابـل خدای متعـال وضعیتمـان این 
اسـت. ما مثل بچه هـا، مثل آدمهـای غافـل، مثل آدمهای پسـت، عظمـت الهـی را نمی فهمیم؛ امـا آن کسـانی که از 
مرحله علم، بـه مرحله ایمـان رسـیده اند؛ از مرحله ایمـان، به مرحله شـهود رسـیده اند؛ از مرحله شـهود، بـه مرحله 
فنـاءِ للَّ رسـیده اند؛ آنها هسـتند کـه عظمـت الهـی در چشمهایشـان آن چنان جلـوه می کنـد که هر عمـل صالحی 
از آنها سـربزند، به نظرشـان نمی آیـد؛ اصـًا می گوینـد مـا کاری نکرده ایم. همیشـه بدهـکار ذات مقـدس احدیّتند.

6- كسب پول از كارهاى سخت و انفاق آن در راه خدا
»ولقد اعتـق من مالـه الف مملـوك«؛ بتدریج، هـزار غـام و کنیز را کـه از مال شـخصی خود خریـده بـود، آزاد کرد؛ 
»فی طلب وجـه اللَّ والنجـاة من النـار«؛ برای ایـن که رضای خـدا را جلـب نمایـد و از آتش جهّنـم خـود را دور کند. 
»مما کـد بیدیه و رشـح منـه جبینه«؛ ایـن پولهایـی کـه مـی داد، پولهایی نبـود که مفـت گیرش آمـده باشـد. امام 
صـادق طبق ایـن روایـت می گویـد: »ممـا کد بیدیـه«؛ بـا کـّد یمین و عـرق جبیـن و بـا کار سـخت، پول به دسـت 
آورده بـود. چـه در زمـان پیامبـر، چـه در زمـان فتـرت بیسـت و پنج سـال، چـه در زمـان خافـت - کـه از بعضی از 
آثار فهمیـده می شـود کـه امیرالمؤمنین در زمـان خافـت هـم کار می کـرد - آن حضـرت کار می کرد؛ مزرعـه آباد 
می نمود، قنـات می َکند و پـول در می آورد و ایـن پولهـا را در راه خدا انفـاق می کرد. از جملـه مرتّب بـرده می خرید و 

آزاد می کـرد؛ هـزار بـرده را این طـور خریـد و آزاد کرد.

7- غذا و لباس معمولى اميرالمؤمنين
»ان کان لیقـوت اهلـه بالزیـت و الخـل والعجـوة«؛ غـذای معمولـی خانـه امیرالمؤمنیـن اینها بـود: زیتون، سـرکه، 
خرمـای متوّسـط و یـا پاییـن؛ کـه حـاال مثـًا در عـرف جامعـه ما نـان و ماسـت، یـا نـان و پنیـر اسـت. »و مـا کان 
لباسـه االّ کرابیـس«؛ لبـاس معمولیـش کربـاس بـود. »اذا فضل شـی ء عن یـده من کمـه دعـا بالجلم فقصـه«؛ اگر 
آسـتینش مقـداری بلند بـود، قیچـی می خواسـت و آسـتین بلنـد را می بریـد؛ یعنی حّتـی به زیـادی آسـتین برای 
خودش راضی نمی شـد. می گفـت این زیـادی اسـت؛این پارچـه را در جایی مصـرف کنند و بـه کاری بزننـد! آن روز 
پارچـه هم خیلـی کم بـود و مـردم مشـکاتی در زمینه پوشـش داشـتند؛ ایـن بود که یـک تّکـه پارچه کربـاس هم 

می توانسـت بـه دردی بخـورد.

شبيه ترین فرد در عبادات به اميرالمؤمنين
بعـد راجع بـه عبـادت حضـرت صحبـت می کنـد. آن حضـرت، قلّه اسـام اسـت؛ اسـوه مسـلمین اسـت. در همین 
روایـت فرمـود: »و ما اشـبهه مـن ولـده و ال اهـل بیته احـد اقرب شـبها به فـی لباسـه و فقهه مـن علی بن الحسـین 
علیهما الّسـام«. امام صـادق می گویـد: در تمام اهل بیتمـان - اهل بیـت و اوالد پیامبـر - از لحاظ ایـن رفتارها و این 
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زهـد و عبادت، هیـچ کس به انـدازه علی بن الحسـین بـه امیرالمؤمنین شـبیه تر نبـود؛ امام سـّجاد، از همه شـبیه تر 
. د بو

چه كسى ميتواند مثل على عبادت كند؟
امـام صـادق فصلـی در بـاب عبـادت امـام سـّجاد ذکـر می کنـد؛ از جملـه می فرمایـد: »و لقـد دخـل ابوجعفـر ابنه 
علیهما السـام علیه«؛ پـدرم حضرت ابی جعفـر باقر یـک روز پیش پـدرش رفـت و وارد اتـاق آن بزرگوار شـد. »فاذا 
هو قد بلـغ من العبـادة ما لـم یبلغه احـد«؛ نگاه کـرد، دید پـدرش از عبـادت حالی پیـدا کرده کـه هیچ کـس به این 
حال نرسـیده اسـت. شـرح می دهد: رنگـش از بی خوابـی زرد شـده، چشـمهایش از گریه درهـم شـده، پاهایش ورم 
کـرده و... امام باقـر اینهـا را در پدر بزرگـوارش مشـاهده کرد و دلـش سـوخت: »فلم املک حیـن رأیته بتلـک الحال 
البـکاء«؛ می گوید وقتـی وارد اتـاق پـدرم شـدم و او را بـه این حـال دیدم، نتوانسـتم خـودداری کنـم؛ بنا کـردم زار 
زار گریه کـردن: »فبکیـت رحمة لـه«. امام سـّجاد در حـال فکر بـود - تفّکر هم عبادتی اسـت - به فراسـت دانسـت 
که پسـرش امـام باقر چـرا گریـه می کند؛ خواسـت یـک درس عملی بـه او بدهـد؛ سـرش را بلند کـرد: »قـال یا بنی 
اعطنی بعـض تلـک الصحـف التـی فیهـا عبـادة علـی بـن ابی طالـب علیه السـام«؛ در میـان کاغذهـای ما بگـرد و 
آن دفتـری کـه عبـادت علی بن ابی طالـب را شـرح داده، بیـاور. ظاهـراً از دوران امـام علی بن ابی طالـب علیه الّسـام 
نوشـته ها و کتابهایـی در باب قضاوتهـای آن حضـرت، در بـاب زندگی آن حضـرت، در بـاب احادیث آن حضـرت، در 
اختیـار ائّمه بـود. از مجموع روایـات دیگـر، آدم این طور می فهمـد که در مـوارد گوناگونـی از آن اسـتفاده می کردند. 
این جـا هم حضـرت بـه پسـرش امـام باقـر فرمـود آن نوشـته ای را کـه مربوط بـه عبـادت علی بـن ابی طالب اسـت، 
بـردار بیاور. امـام باقـر می فرمایـد: »فاعطیتـه«؛ رفتـم آوردم و به پـدرم دادم. »فقرأ فیها شـیئاً یسـیرا ثـم ترکها من 
یده تضجـرا«؛ مقـداری به این نوشـته نـگاه کـرد - امام سـّجاد، هم بـه امـام باقـر درس می دهد، هـم به امـام صادق 
درس می دهـد، هم به مـن و شـما درس می دهـد - با حـال مامـت آن را بر زمیـن گذاشـت؛ »و قال من یقـوی علی 
عبـادة علـی علی بن ابی طالـب علیه الّسـام«؛ فرمـود چـه کسـی می توانـد مثـل علـی بن ابی طالـب عبـادت کنـد؟ 
امـام سـّجادی کـه آن قـدر عبـادت می کنـد کـه امـام باقـر دلـش بـه حـال او می سـوزد - نـه مثـل مـن و شـما؛ ما 
که کمتـر از اینهـا هم بـه چشـممان بـزرگ می آید - امـام باقـری کـه خـودش هـم امـام اسـت و دارای آن مقامات 
عالـی اسـت، از عبـادت علی بـن الحسـین دلتنـگ می شـود و دلـش می سـوزد و نمی توانـد خـودش را نگـه دارد و 
بی اختیـار زار زار گریـه می کنـد، آن وقـت علی بن الحسـیِن با این طـور عبـادات می گوید: » مـن یقوی علـی عبادت 
علی بن ابی طالـب«؛ چـه کسـی می توانـد مثـل علـی عبـادت کنـد؟ یعنـی بیـن خـودش و علـی فاصلـه ای طوالنی 

می بینـد.

نزدیك شدن هرچه بيشتر به خصلتهاى اميرالمؤمنين
علی ای کـه من و شـما عاشـق او هسـتیم، دنیا عاشـق اوسـت، مسـیحی عاشـقانه برایـش کتـاب می نویسـد، آدمی 
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که بـه مبانـی دینی هـم عمًا خیلـی پایبنـد نیسـت، دربـاره او زبان بـه سـتایش باز می کنـد، ایـن علی را شـما چرا 
از دور نـگاه می کنیـد؛ نزدیـک برویـد. هرکـس ایـن قلّـه دماونـد را از دور نـگاه کنـد، می گوید بـه به، عجـب چیزی 
اسـت! قـدری از ایـن پیچ وخمهـا باال بـرو، ببینـم چـه کاره ای! بایـد نزدیـک شـد؛ بایـد راه افتـاد؛ باید حرکـت کرد. 
امروز بشـریت به همیـن خصلتهایـی کـه امیرالمؤمنین پرچمـدارش بـود، احتیـاج دارد. ایـن خصلتها، با پیشـرفت 
علم، با پیشـرفت فنـاوری، بـا پدیـد آمـدن روش جدیـد زندگـی در دنیا کهنـه نمی شـود. عدالـت کهنه نمی شـود؛ 
انصـاف و حق طلبـی کهنه نمی شـود؛ دشـمنی بـا زورگـو کهنه نمی شـود؛ پیونـد دل بـا خدا کهنـه نمی شـود. اینها 
رنگ ثابـت وجود انسـان در همه تاریـخ اسـت. امیرالمؤمنین این پرچمها را در دسـت داشـت. امروز بشـر تشـنه این 
حرفها و تشـنه این حقایق اسـت. راه چیسـت؟ راه، نزدیک شـدن اسـت. مبادا اگـر من و شـما در جایـی حرفی برای 
حـق زدیم، ایـن به نظرمـان زیـاد و بزرگ بیایـد؛ نه. علـی این اسـت. مبـادا اگر سـاعتی از شـبی، روزی، نیمه شـبی، 
توانسـتیم عبادتی کنیـم، به چشـممان بـزرگ بیاید و مـا را ُعجـب بگیرد؛ نـه. علی این اسـت. مبـادا اگـر در صحنه 
خطـری وارد شـدیم، خودمـان را خیلـی بـزرگ ببینیم؛ نـه. علی ایـن اسـت. هرچـه می توانیـد، نزدیک شـوید. ای 
، ای حاضر شـوندگان در میدانهای خطر، ای  روزه داران، ای نمازگـزاران، ای نافله گـزاران، ای مجاهدان فی سـبیل اللَّ
زاهـدان در دنیـا، ای شـیران روز، ای عبادت کنندگان شـب! خوشـا به حالتان؛ شـما به علـی نزدیکترید؛ اما شـما هم 

می توانیـد بـاز نزدیکتر شـوید.

8- شجاعت اميرالمؤمنين در مقابل دشمنان خدا 
دنیـای اسـام، بلکه دنیـای بشـریت سـالم، در مقابـل او خاضـع اسـت. اینهاسـت کـه در تاریخ اثـرش می مانـد. آن 
زهدش بـود؛ آن عبادتـش بود؛ آن شـجاعتش بـود؛ آن قاطعیتـش در راه خدا بـود. آن جایی کـه الزم بود، با شمشـیر 
به جان دشـمنان حقیقـت و دشـمنان دین و دشـمنان خدا می افتـاد و از هیـچ چیز باك نداشـت: »ال تأخـذه فی اللَّ 
لومة الئـم«. آن جایی کـه آدِم منحرِف مضـِرّ مخلّی بر سـر راه حرکت به سـوی خدا وجود داشـت، شمشـیر او فیصله 
دهنـده بـود. آن جایی کـه مظلومـی بـود، آن جایـی کـه مصلوب الحّقـی بـود، امیرالمؤمنیـن بـه رقیقترین انسـانها 
تبدیـل می شـد. در روایتـی هسـت کـه آن قـدر امیرالمؤمنیـن بـا دسـت خودش بـه دهـان یتیمـان غذا گذاشـت 
که یـک نفـر - البـد مثـًا جوانکـی بـوده - گفـت آرزو کردیـم کاش ما هـم یتیـم می شـدیم تـا امیرالمؤمنیـن این 
طور به ما لطـف می کـرد! آن قدر ناشـناس بـه خانـه فقـرا و مسـاکین و گرفتارهـا و از راه مانده ها سـر زد کـه معروف 
اسـت بعـد از ضربـت خـوردن آن حضـرت، فهمیدنـد آن انسـاِن رحیـم چه کسـی بـوده کـه می آمـده اسـت و او را 
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»اخالق شخصى« و »اخالق حكومتى« پيامبر)صّلى اهلل عليه وآله( *

اقتدا و تأسى به پيامبر
نبی مکرم اسـام جـدای از خصوصیات معنـوی و نورانیـت و اتّصال بـه غیـب و آن مراتـب و درجاتی که امثـال بنده 
از فهمیدن آنهـا هم حّتـی قاصر هسـتیم، از لحاظ شـخصیت انسـانی و بشـری، یک انسـان فوق العـاده، طـراز اول و 
بی نظیر اسـت. شـما دربـاره امیرالمؤمنیـن مطالب زیـادی شـنیده اید. همین قـدر کافی اسـت عرض شـود که هنر 
بـزرگ امیرالمؤمنیـن ایـن بود کـه شـاگرد و دنبالـه رو پیامبر بـود. یک شـخصیت عظیـم، با ظرفیـت بی نهایـت و با 
خلق و رفتـار و کردار بی نظیـر، در صدر سلسـله ی انبیـا و اولیا قـرار گرفته اسـت و ما مسـلمانان موّظف شـده ایم که 
به آن بزرگـوار اقتـدا کنیم؛ که فرمـود: »ولکم فی رسـول اللَّ اسـوة حسـنة«1. ما بایـد به پیامبـر اقتدا و تأسـی کنیم. 
نه فقـط در چند رکعـت نمـاز خوانـدن کـه در رفتارمـان، در گفتارمـان، در معاشـرت و در معامله مـان هم بایـد به او 

اقتـدا کنیم. پس بایـد او را بشناسـیم.

نگاه اجمالى به زندگى پيامبر در دوران كودكى
خـدای متعـال شـخصیت روحـی و اخاقـی آن بزرگـوار را در ظرفـی تربیت کـرد و به وجـود آورد کـه بتوانـد آن بار 
عظیم امانـت را بـر دوش حمـل کند. یـک نـگاه اجمالی بـه زندگـی پیامبـر اکـرم در دوران کودکـی بیندازیـم. پدر 
آن بزرگـوار، بنابـر روایتـی قبـل از والدتـش، و بنـا بـر روایتی دیگـر چند مـاه بعـد از والدتـش از دنیـا مـی رود و آن 
حضرت پـدر را نمی بینـد. به رسـم خاندانهـای شـریف و اصیـل آن روز عربسـتان کـه فرزندان خودشـان را بـه زنان 
پاکدامـن و دارای اصالت و نجابت می سـپردند تا آنهـا را در صحـرا و در میان قبایـل عربی پرورش دهنـد، این کودك 

*. بیانات در خطبه های نمازجمعه تهران )خطبه اول( 1379/02/23
1. احزاب: 21
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عزیِز چـراغ خانـواده را به یـک زن اصیـل نجیب بـه نام حلیمـه سـعدیّه - کـه از قبیله بنی سـعد بـود - سـپردند. او 
هـم پیامبـر را در میان قبیلـه خود بـرد و در حدود شـش سـال آن کـودك عزیـز و آن دّر گرانبهـا را نگه داشـت؛ به او 
شـیر داد و او را تربیـت کـرد. لـذا پیامبـر در صحـرا پـرورش پیـدا کـرد. گاهی ایـن کـودك را نـزد مـادرش - جناب 
آمنه - مـی آورد و ایشـان او را می دید و سـپس بـاز برمی گرداند. بعد از شـش سـال که ایـن کودك از لحاظ جسـمی 
و روحی پرورش بسـیار ممتـازی پیدا کـرده بود - جسـماً قـوی، زیبـا، چـاالك، کارآمد؛ از لحـاظ روحی هـم متین، 
صبور، خـوش اخـاق، خوش رفتـار و بـا دید بـاز، که الزمـه زندگـی در همان شـرایط اسـت - به مـادر و بـه خانواده 
برگردانده شـد. مادر ایـن کودك را برداشـت و بـا خود به یثـرب برد؛ بـرای این که قبـر جناب عبـداللَّ را - کـه در آن 
جـا از دنیا رفـت و در همـان جا هـم دفن شـد - زیـارت کنند. بعدهـا که پیامبـر به مدینـه تشـریف بردنـد و از آن جا 
عبـور کردنـد، فرمودنـد قبر پـدر مـن در این خانـه اسـت و من یادم اسـت کـه بـرای زیارت قبـر پـدرم، با مـادرم به 
این جا آمدیـم. در برگشـتن، در محلی به نـام ابواء، مـادر هم از دنیـا رفت و این کـودك از پـدر و مادر - هـر دو - یتیم 
شـد. به این ترتیـب، ظرفیت روحـی این کـودك کـه در آینـده بایـد دنیایـی را در ظرفیـت وجـودی و اخاقی خود 
تربیت کنـد و پیـش ببـرد، روزبـه روز افزایش پیـدا کـرد. ام ایمـن او را بـه مدینـه آورد و به دسـت عبدالمطلـب داد. 
عبدالمطلب مثـل جان شـیرین از این کـودك پذیرایـی و پرسـتاری می کـرد. در شـعری عبدالمطلـب می گوید که 
من بـرای او مثل مـادرم. ایـن پیرمـرد حـدود صدسـاله - که رئیـس قریش و بسـیار شـریف و عزیـز بـود - آن چنان 
این کـودك را مـورد مهـر و محبـت قـرار داد که عقـده کم محبتـی در ایـن کـودك مطلقاً بـه وجـود نیایـد و نیامد. 
شـگفت آور این اسـت کـه ایـن نوجـوان، سـختیهای دوری از پـدر و مـادر را تحمـل می کند، بـرای این کـه ظرفیت 
و آمادگـی او افزایـش پیـدا کنـد؛ امـا یـک سرسـوزن حقارتـی کـه احتمـاالً ممکن اسـت بـرای بعضـی از کـودکاِن 
این طـوری پیـش بیایـد، بـرای او به وجـود نمی آیـد. عبدالمطلـب آن چنـان او را عزیـز و گرامی می داشـت کـه مایه 
تعجـب همه می شـد. در کتابهـای تاریخ و حدیث آمده اسـت کـه در کنـار کعبه بـرای عبدالمطلب فرش و مسـندی 
پهـن می کردنـد و او آن جـا می نشسـت و پسـران او و جوانـان بنی هاشـم بـا عـّزت و احتـرام دور او جمع می شـدند. 
وقتـی عبدالمطلـب نبود یـا در داخـل کعبـه بود، ایـن کـودك می رفـت روی ایـن مسـند می نشسـت. عبدالمطلب 
کـه می آمـد، جوانـان بنی هاشـم بـه ایـن کـودك می گفتند بلند شـو، جـای پـدر اسـت. امـا عبدالمطلـب می گفت 
نـه، جـای او همان جاسـت و باید آن جـا بنشـیند. آن وقت خـودش کنـار می نشسـت و این کـودك عزیز و شـریف و 
گرامی را در آن محل نگاه می داشـت. هشـت سـاله بـود که عبدالمطلـب هم از دنیـا رفت. روایـت دارد کـه دم مرگ، 
عبدالمطلـب از ابی طالـب - پسـر بسـیار شـریف و بزرگـوار خـودش - بیعـت گرفت و گفـت که ایـن کـودك را به تو 
می سـپارم؛ باید مثل مـن از او حمایـت کنی. ابوطالـب هم قبول کـرد و او را بـه خانه خـودش برد و مثل جـان گرامی 
او را مـورد پذیرایـی قـرار داد. ابوطالب و همسـرش - شـیرزن عـرب؛ یعنی فاطمـه بنت اسـد؛ مـادر امیرالمؤمنین - 
تقریباً چهل سـال مثـل پدر و مـادر، ایـن انسـان واال را مـورد حمایـت و کمک خود قـرار دادنـد. نبی اکـرم در چنین 

شـرایطی دوران کودکـی و نوجوانـی خـود را گذارند.
خصـال اخاقـی واال، شـخصیت انسـانِی عزیز، صبـر و تحّمـل فراوان، آشـنا بـا دردهـا و رنجهایـی که ممکن اسـت 
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برای یـک انسـان در کودکی پیـش بیاید، شـخصیت در هـم تنیده عظیـم و عمیقـی را در ایـن کودك زمینه سـازی 
کرد. در همـان دوران کودکی، بـه اختیـار و انتخاب خود، شـبانی گوسـفندان ابوطالـب را به عهده گرفت و مشـغول 
شـبانی شـد. اینها عوامل مکّمل شـخصیت اسـت. به انتخاب خـود او، در همـان دوران کودکی با جنـاب ابی طالب به 
سـفر تجارت رفـت. بتدریج این سـفرهای تجارت تکرار شـد، تـا بـه دوره جوانـی و دوره ازدواج با جنـاب خدیجه و به 

دوران چهـل سـالگی - که دوران پیامبری اسـت - رسـید.

بخشى از خصوصيات اخالقى پيامبر
تمـام خصوصیات مثبت یـک انسـان واال در او جمع بـود؛ که من بخشـی از خصوصیات اخاقـی آن بزرگوار را بسـیار 
مختصر عـرض می کنم. اما واقعاً سـاعتها وقت الزم اسـت که انسـان دربـاره خصوصیـات اخاقی پیامبر حـرف بزند. 
من فقـط بـرای عـرض ارادت و بـرای این کـه بـه گوینـدگان و نویسـندگان، عمـًا عـرض کرده باشـم که نسـبت به 
شـخصیت پیامبر قدری بیشـتر کار شـود و ابعـاد آن تبییـن گردد - چـون دریـای عمیقی اسـت - این چنـد دقیقه 
را بـه ایـن مطالب صـرف می کنـم. البتـه در کتابهـای فراوانـی راجع بـه نبی اکـرم و به طـور متفـّرق راجع بـه اخاق 
آن بزرگـوار مطالبی هسـت. آنچـه که مـن در این جـا ذکـر کـردم، از مقاله یکـی از علمـای جدیـد - مرحـوم آیةاللَّ 
حاج سـیدابوالفضل موسـوی زنجانی - اسـت که مقالـه ای در همین خصوص نوشـته اند و من از نوشـته ایشـان - که 

جمعبندی شـده و مختصـر و خوب اسـت - اسـتفاده کردم.

الف( اخالق شخصى پيامبر
به طـور خاصـه اخـاق پیامبـر را بـه »اخـاق شـخصی« و »اخـاق حکومتـی« تقسـیم می کنیـم. به عنـوان یک 
انسـان، خلقّیـات او و به عنوان یـک حاکم، خصوصیـات و خلقّیـات و رفتـار او. البتـه اینهـا گوشـه ای از آن چیزهایی 
اسـت که در وجود آن بزرگـوار بود. چندیـن برابر ایـن خصوصیات برجسـته و زیبا در او وجود داشـت کـه من بعضی 
از آنهـا را عـرض می کنـم. آن بزرگـوار، امین، راسـتگو، صبـور و بردبـار بـود. جوانمـرد بـود؛ از سـتمدیدگان در همه 
شـرایط دفاع می کرد. درسـتکردار بـود؛ رفتـار او با مـردم، بر مبنـای صدق و صفا و درسـتی بـود. خوش سـخن بود؛ 
تلـخ زبـان و گزنده گو نبـود. پاکدامـن بـود؛ در آن محیـط فاسـد اخاقـی عربسـتاِن قبـل از اسـام، در دوره جوانی، 
آن بزرگـوار، معروف بـه عفـت و حیا بـود و پاکدامنـی او را همـه قبول داشـتند و آلـوده نشـد. اهل نظافـت و تمیزی 
ظاهر بـود؛ لباس، نظیـف؛ سـروصورت، نظیف؛ رفتـار، رفتار بـا نظافت. شـجاع بود و هیـچ جبهه عظیمی از دشـمن، 
او را متزلـزل و ترسـان نمی کـرد. صریـح بـود؛ سـخن خـود را با صراحـت و صـدق بیـان می کـرد. در زندگـی، زهد و 
پارسـایی پیشـه او بود. بخشـنده بود؛ هم بخشـنده مـال، هـم بخشـنده انتقام؛ یعنـی انتقـام نمی گرفت؛ گذشـت و 
اغماض می کرد. بسـیار بـا ادب بـود؛ هرگز پای خـود را پیـش کسـی دراز نکرد؛ هرگـز به کسـی اهانت نکرد. بسـیار 
با حیـا بـود. وقتی کسـی او را بـر چیزی کـه او بجـا می دانسـت، مامـت می کـرد - کـه در تاریـخ نمونه هایـی وجود 
دارد - از شـرم و حیا سـرش را بـه زیـر می انداخت. بسـیار مهربان و پـر گذشـت و فروتن و اهـل عبادت بـود. در تمام 
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زندگـی آن بزرگـوار، از دوران نوجوانـی تـا هنگام وفات در شـصت و سـه سـالگی، ایـن خصوصیـات را در وجـود آن 
حضـرت می شـد دید.

من بعضی از این خصوصیات را مقداری باز می کنم:

1- امين و امانتدار
امین بـودن و امانتـداری او چنـان بـود کـه در دوران جاهلیـت او را بـه »امیـن« نامگـذاری کـرده بودند و مـردم هر 
امانتـی را که برایـش بسـیار اهمیـت قائـل بودنـد، دسـت او می سـپردند و خاطرجمع بودنـد که ایـن امانت بـه آنها 
سـالم برخواهد گشـت. حتی بعد از آن که دعوت اسـام شـروع شـد و آتش دشـمنی و نقار بـا قریش بـاال گرفت، در 
همان احـوال هم بـاز همان دشـمنها اگـر می خواسـتند چیـزی را در جایـی امانـت بگذارنـد، می آمدند و بـه پیامبر 
می دادنـد! لذا شـما شـنیده اید که وقتـی پیامبر اکـرم به مدینـه هجـرت کـرد، امیرالمؤمنیـن را در مکه گذاشـت تا 
امانتهـای مـردم را به آنهـا برگردانـد. معلوم می شـود کـه در همان اوقـات هم مبالغـی امانت پیـش آن بزرگـوار بوده 

اسـت؛ نه امانـت مسـلمانان، بلکـه امانت کّفـار و همان کسـانی کـه بـا او دشـمنی می کردند!

2- بردبار و صبور 
بردبـاری او به ایـن انـدازه بـود کـه چیزهایـی کـه دیگـران از شـنیدنش بی تـاب می شـدند، در آن بزرگـوار بی تابی 
به وجـود نمـی آورد. گاهـی دشـمنان آن بزرگـوار در مکـه رفتارهایی بـا او می کردنـد که وقتـی جنـاب ابی طالب در 
یک مورد شـنید، بـه قدری خشـمگین شـد که شمشـیرش را کشـید و بـا خدمتـکار خـود به آن جـا رفـت و همان 
جسـارتی را که آنهـا بـا پیامبر کـرده بودنـد، بـا یکایکشـان انجـام داد و گفـت هرکـدام اعتراض کنیـد، گردنتـان را 
می زنـم؛ امـا پیامبـر همین منظـره را بـا بردبـاری تحّمـل کـرده بـود. در یک مـورد دیگـر بـا ابی جهل گفتگو شـد و 
ابی جهـل اهانت سـختی بـه پیامبر کـرد؛ امـا آن حضرت سـکوت پیشـه نمـود و بردبـاری نشـان داد. یک نفـر رفت 
به حمـزه خبـر داد کـه ابی جهـل این طـور بـا بـرادرزاده تو رفتـار کـرد؛ حمـزه بی تـاب شـد و رفت بـا کمان بر سـر 
ابی جهـل زد و سـر او را خونیـن کـرد. بعـد هـم آمـد و تحـت تأثیـر ایـن حادثـه، اسـام آورد. بعـد از اسـام، گاهی 
مسـلمانان سـر قضیه ای، از روی غفلت و یـا جهالت، جملـه اهانت آمیزی بـه پیامبـر می گفتند؛ حتی یـک وقت یک 
نفر از همسـران پیامبـر - جناب زینـب بنت جحش کـه یکی از اّمهـات مؤمنین اسـت - بـه پیامبر عرض کـرد که تو 
پیامبری، امـا عدالت نمی کنـی! پیامبر لبخندی زد و سـکوت کـرد. او توّقع زنانه ای داشـت کـه پیامبـر آن را برآورده 
نکـرده بود؛ کـه بعداً ممکن اسـت بـه آن اشـاره کنـم. گاهی بعضـی افراد بـه مسـجد می آمدنـد، پاهای خودشـان را 
دراز می کردنـد و بـه پیامبـر می گفتنـد ناخنهـای مـا را بگیـر! - چـون ناخن گرفتـن وارد شـده بـود - پیامبـر هم با 

بردبـارِی تمـام، ایـن جسـارت و بی ادبـی را تحمـل می کرد.
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3- جوانمرد
جوانمـردی او طوری بود که دشـمنان شـخصی خود را مـورد عفو و اغمـاض قرار مـی داد. اگر در جایی سـتمدیده ای 

بود، تا وقتـی به کمک او نمی شـتافت، دسـت برنمی داشـت.

ماجراى پيمان »حلف الفضول«
در جاهلیـت، پیمانـی بـه نـام »حلـف الفضـول« - پیمـان زیـادی؛ غیـر از پیمانهایی کـه مـردم مکه بین خودشـان 
داشـتند - وجود داشـت کـه پیامبـر در آن شـریک بود. یـک نفر غریـب وارد مکه شـد و جنسـش را فروخت. کسـی 
که جنـس را خریـده بـود، »عاص بن وائـل« نام داشـت کـه مـرد گردن کلفِت قلـدری از اشـراف مکـه بـود. جنس را 
که خریـد، پولـش را نـداد. آن مـرد غریب بـه هرکـس مراجعه کـرد، نتوانسـت کمکـی دریافت کنـد. لذا بـاالی کوه 
ابوقبیس رفـت و فریـاد زد: ای اوالد فهـر! به من ظلم شـده اسـت. پیامبـر و عمویش زبیر بـن عبدالمطلـب آن فریاد 
را شـنیدند؛ لـذا دور هـم جمـع شـدند و تصمیـم گرفتنـد کـه از حـق او دفـاع کنند. بلنـد شـدند پیش »عـاص بن 
وائل« رفتنـد و گفتند پولـش را بـده؛ او هم ترسـید و مجبور شـد پولـش را بدهد. ایـن پیمان بیـن اینها برقـرار ماند 
و تصمیـم گرفتند هـر بیگانـه ای وارد مکه شـد و مکی ها بـه او ظلم کردنـد - که غالبـاً هم بـه بیگانه هـا و غیرمکی ها 
ظلم می کردنـد - اینهـا از او دفـاع کنند. بعد از اسـام، سـالها گذشـته بود، پیامبـر می فرمـود که من هنـوز هم خود 
را بـه آن پیمان متعّهـد می دانـم. بارها با دشـمناِن مغلـوب خود رفتـاری کرد که بـرای آنها قابـل فهم نبود. در سـال 
هشـتم هجری، وقتی که پیامبـر مکه را بـا آن عظمت و شـکوه فتح کـرد، گفت: »الیـوم یـوم المرحمة«؛ امـروز، روز 

گذشـت و بخشـش اسـت؛ لذا انتقام نگرفت. ایـن، جوانمـردی آن بزرگـوار بود.

4- درستكردار
او درسـتکردار بـود. در دوران جاهلیـت - همان طـور کـه گفتیـم - تجـارت می کـرد؛ بـه شـام و یمـن می رفـت؛ در 
کاروانهـای تجارتـی سـهیم می شـد و شـرکایی داشـت. یکـی از شـرکای دوران جاهلیـِت او بعدهـا می گفـت که او 
بهتریـن شـریکان بـود؛ نـه لجاجـت می کـرد، نه جـدال می کـرد، نـه بـار خـود را بـر دوش شـریک می گذاشـت، نه 
بـا مشـتری بدرفتـاری می کـرد، نـه بـه او زیـادی می فروخـت، نـه بـه او دروغ می گفـت؛ درسـتکردار بـود. همیـن 
درسـتکرداری حضرت بود کـه جناب خدیجه را شـیفته او کـرد. خود خدیجـه هم بانـوی اّول مکه و از لحاظ حسـب 

و نسـب و ثـروت، شـخصیت برجسـته ای بود.

5- نظيف، تميز و مرتب
پیامبـر از دوران کودکـی، موجـود نظیفـی بـود. برخـاف بچه هـای مکـه و برخـاف بچه هـای قبایل عـرب، نظیف 
و تمیـز و مرتّـب بـود. در دوران نوجوانـی، سرشـانه کـرده؛ بعـد در دوران جوانی، محاسـن و سـر شـانه کـرده؛ بعد از 
اسـام، در دورانـی کـه از جوانی هم گذشـته بود و مرد مسـنی بود - پنجاه، شـصت سـال سـن او بـود - کامـًا مقّید 
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بـه نظافت بـود. گیسـوان عزیزش کـه تا بناگوشـش می رسـید، تمیـز؛ محاسـن زیبایـش تمیـز و معطـر. در روایتی 
دیدم کـه در خانه خود ُخـم آبی داشـت که چهـره مبارکـش را در آن می دیـد - آن زمان چـون آینه چندان مرسـوم 
و رایج نبود - »کان یسـّوی عمامته و لحیتـه اذا اراد ان یخـرج الی اصحابه«؛2وقتی می خواسـت نزد مسـلمانان و رفقا 
و دوسـتانش بـرود، حتمـاً عمامه و محاسـن را مرتـب و تمیـز می کرد، بعـد بیـرون می آمد. همیشـه با عطـر، خود را 
معّطـر و خوشـبو می کرد. در سـفرها بـا وجود زندگـی زاهدانـه - کـه خواهم گفـت زندگی پیامبـر به شـدت زاهدانه 
بود - با خـودش شـانه و عطر می بـرد. سـرمه دان برمی داشـت، بـرای این که چشـمهایش را سـرمه بکشـد؛ چون آن 
روز معمـول بـود مردها چشمهایشـان را سـرمه می کشـیدند. هـر روز چنـد مرتبه مسـواك می کـرد. دیگـران را هم 
به همیـن نظافـت، به همیـن مسـواك، به همیـن ظاهـِر مرتّب دسـتور مـی داد. اشـتباه بعضی این اسـت کـه خیال 
می کننـد ظاهر مرتّـب باید با اشـرافیگری و با اسـراف توأم باشـد؛ نـه. با لبـاس وصلـه زده و کهنه هم می شـود منّظم 
و تمیز بود. لبـاس پیامبر وصلـه زده و کهنـه بود؛ اما لبـاس و سـر و رویش تمیز بـود. اینهـا در معاشـرت، در رفتارها، 

در وضع خارجـی و در بهداشـت بسـیار مؤثر اسـت. ایـن چیزهای بـه ظاهر کوچـک، در باطن بسـیار مؤثر اسـت.

6- رفتار خوش با مردم
رفتارش با مـردم، رفتار خـوش بـود. در جمع مردم، همیشـه بّشـاش بود. تنها کـه می شـد، آن وقت غمهـا و حزنها و 
همومی که داشـت، آن جـا ظاهر می شـد. همـوم و غمهای خـودش را در چهـره خودش جلِو مـردم آشـکار نمی کرد. 
بّشـاش بود. به همـه سـام می کـرد. اگـر کسـی او را آزرده می کـرد، در چهـره اش آزردگـی دیده می شـد؛ امـا زبان 
به شـکوه باز نمی کرد. اجـازه نمـی داد در حضور او به کسـی دشـنام دهنـد و از کسـی بدگویـی کنند. خـود او هم به 
هیچ کـس دشـنام نمـی داد و از کسـی بدگویی نمی کـرد. کـودکان را مـورد ماطفت قـرار مـی داد؛ با زنـان مهربانی 
می کرد؛ بـا ضعفا کمـال خوشـرفتاری را داشـت؛ بـا اصحـاِب خود شـوخی می کـرد و با آنها مسـابقه اسـب سـواری 

می گذاشـت. 

7- زهد و ساده زیستى
زیرانـدازش یـک حصیـر بـود؛ بالـش او از چرمی بـود کـه از لیـف خرما پر شـده بـود؛ قـوت غالب او نـان جـو و خرما 
بـود. نوشـته اند که هرگز سـه روز پشـت سـر هـم از نـان گنـدم - نـه غذاهـای رنگارنگ - شـکم خـود را سـیر نکرد. 
امّ المؤمنیـن عایشـه می گویـد که گاهـی یک مـاه از مطبخ خانـه مـا دود بلند نمی شـد. سـوار مرکب بی زیـن و برگ 
می شـد. آن روزی که اسـبهای قیمتی را بـا زین و برگهای مجّهز سـوار می شـدند و تفاخـر می کردنـد، آن بزرگوار در 
بسـیاری از جاها سـوار بر درازگـوش می شـد. حالت تواضـع به خـود می گرفت. با دسـت خـود، کفش خـود را وصله 
می زد3. این همان کاری اسـت که شـاگرد برجسـته این مکتـب - امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام - بارها انجـام داد و در 
روایات راجـع بـه او، این را زیـاد شـنیده اید. در حالی کـه تحصیل مـال از راه حـال را جایـز می دانسـت و می فرمود: 
»نعـم العون علی تقـوی اللَّ الغنـی«؛4 بروید از طریـق حال - نـه از راه حرام، نـه با تقلّب، نـه با دروغ و کلک - کسـب 

2. نظیر این مطلب در بحاراالنوار، ج 9، ص 307 آمده است؛ فوقف یسّوی لحیته و ینظر الیها
3. نهج الباغه، 76
4. کافی: ج 5، 71
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مال کنیـد، خـود او اگر مالـی هـم از طریقی به دسـتش می رسـید، صـرف فقـرا می کـرد. عبـادت او چنـان عبادتی 
بـود کـه پاهایـش از ایسـتادن در محـراب عبـادت ورم می کـرد. بخـش عمـده ای از شـبها را به بیـداری و عبـادت و 
تضـّرع و گریـه و اسـتغفار و دعـا می گذرانید. بـا خـدای متعـال راز و نیاز و اسـتغفار می کـرد. غیـر از ماه رمضـان، در 
ماه شـعبان و مـاه رجب و در بقیـه اوقات سـال هم - آن طـور که شـنیدم - در آن هـوای گرم، یـک روز در میـان روزه 
! تو که گناهـی نـداری؛ »غفراللَّ لک مـا تقدم مـن ذنبک و ما  می گرفت. اصحـاب او به او عـرض کردند: یـا رسـول اللَّ
تأّخر« - کـه در سـوره ی فتح هم آمـده: »لیغفر لـک اللَّ مـا تقّدم من ذنبـک و مـا تأّخر«5- ایـن همه دعـا و عبادت و 
اسـتغفار چرا؟! می فرمـود: »افـا اکون عبـداً شـکورا«؛6 آیا بنـده سپاسـگزار خدا نباشـم که ایـن همه به مـن نعمت 

داده اسـت؟!

8- استقامت و پایدارى
اسـتقامت او اسـتقامتی بـود کـه در تاریـخ بشـری نظیـرش را نمی شـود نشـان داد. چنـان اسـتقامتی به خـرج داد 
که توانسـت ایـن بنـای مسـتحکم خدایی را کـه ابـدی اسـت، پایه گذاری کنـد. مگر بـدون اسـتقامت، ممکـن بود؟ 
بـا اسـتقامت او ممکن شـد. بـا اسـتقامت او، یـاراِن آن چنانـی تربیـت شـدند. بـا اسـتقامت او، در آن جایی کـه هیچ 
ذهنی گمـان نمی بـرد، خیمه مدنّیـت ماندگار بشـری در وسـط صحراهای بی آب و علف عربسـتان برافراشـته شـد؛ 

»فلذلک فـادع و اسـتقم کمـا امـرت«.7 اینهـا اخاق شـخصی پیامبر اسـت.

ب( اخالق حكومتى

1- عدالت و تدبير
و اما اخـاق حکومتـی پیامبـر. آن حضرت عـادل و با تدبیـر بود. کسـی کـه تاریـخ ورود پیامبر بـه مدینـه را بخواند 
- آن جنگهـای قبیلـه ای، آن حملـه کردنها، آن کشـاندن دشـمن از مکه بـه وسـط بیابانهـا، آن ضربـات متوالی، آن 
برخـورد با دشـمن عنود - چنـان تدبیـر قـوی و حکمت آمیـز و همه جانبـه ای در خال ایـن تاریخ مشـاهده می کند 

که حیـرت آور اسـت و مجال نیسـت که مـن بخواهـم آن را بیـان کنم.

2- حافظ و نگهدارنده ضابطه و قانون 
او حافـظ و نگهدارنده ضابطـه و قانون بـود و نمی گذاشـت قانون - چه توسـط خودش، و چه توسـط دیگـران - نقض 
شـود. خودش هم محکـوم قوانیـن بود. آیـات قرآن هـم بر ایـن نکته ناطـق اسـت. برطبق همـان قوانینی کـه مردم 
بایـد عمـل می کردند، خـود آن بزرگـوار هـم دقیقاً و به شـّدت عمـل می کـرد و اجـازه نمـی داد تخلّفی بشـود. وقتی 
که در جنـگ بنی قریظـه مردهـای آن طـرف را گرفتنـد؛ خائنهایشـان را به قتـل رسـاندند و بقیـه را اسـیر کردند و 
اموال و ثـروت بنی قریظـه را آوردنـد، چند نفـر از اّمهـات مؤمنین - که یکـی جنـاب امّ المؤمنین زینـب بنت جحش 
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5. فتح: 2
6. بحاراالنوار، ج 10، 40

7. شوری: 15



ک زندگی "
ضوع " سب

شتر درباره مو
مطالعه بی

سبک زندگی

72

! این  اسـت، یکی امّ المؤمنین عایشـه اسـت، یکـی ام المؤمنیـن حفصه اسـت - به پیامبـر عرض کردنـد: یا رسـول اللَّ
همـه طـا و این همـه ثـروت از یهـود آمـده، یـک مقـدار هم بـه مـا بدهیـد. امـا پیامبر اکـرم بـا این کـه زنهـا مورد 
عاقه اش بودنـد؛ به آنها محبت داشـت و نسـبت بـه آنها بسـیار خوشـرفتار بود، حاضر نشـد بـه خواسته شـان عمل 
کند. اگـر پیامبـر می خواسـت از آن ثروتها به همسـران خـود بدهد، مسـلمانان هم حرفی نداشـتند؛ لیکـن او حاضر 
نشـد. بعد که زیاد اصـرار کردنـد، پیامبر بـا آنها حالـت کناره گیری بـه خود گرفـت و یک مـاه از زنان خـودش دوری 
کـرد کـه از او چنـان توّقعـی کردند. بعـد آیات شـریفه سـوره احـزاب نـازل شـد: »یا نسـاء النبـی لسـتّن کأحد من 
الّنسـاء«8، »یا ایّها الّنبـی قل الزواجـک ان کنتّن تـردن الحیـاة الّدنیا و زینتهـا فتعالین امّتعکّن و اّسـرحکن سـراحا 
جمیـا. 9 و ان کنتـّن تـردن اللَّ و رسـوله والـّدار االخـرة فـأن اللَّ اعـّد للمحسـنات منکـّن أجـرا عظیمـا«.10 پیامبر 

فرمود: اگـر می خواهیـد با مـن زندگی کنیـد، زندگـی زاهدانـه اسـت و تخّطـی از قانون ممکن نیسـت.

3- عهد نگهدار
از دیگـر خلقیـات حکومتی او ایـن بود کـه عهد نگهـدار بـود. هیچ وقـت عهدشـکنی نکرد. قریـش با او عهدشـکنی 

کردند، امـا او نکـرد. یهود بارهـا عهدشـکنی کردنـد، او نکرد.

4- راز دار
او همچنیـن رازدار بـود. وقتـی بـرای فتـح مکه حرکـت می کـرد، هیچ کـس نفهمیـد پیامبر کجـا می خواهـد برود. 
همه لشـکر را بسـیج کرد و گفت بیـرون برویم. گفتنـد کجا، گفت بعـد معلوم خواهد شـد. بـه هیچ کس اجـازه نداد 
که بفهمد او به سـمت مکـه مـی رود. کاری کرد کـه تا نزدیـک مکه، قریـش هنوز خبـر نداشـتند که پیامبـر به مکه 

می آیـد!

5- یكسان ندانستن دشمنان
دشمنان را یکسان نمی دانست. این از نکات مهم زندگی پیامبر است. 

الف( آسان گيرى نسبت به دشمنان كم خطر
بعضـی از دشـمنان، دشـمنانی بودند کـه دشمنیشـان عمیـق بود؛ امـا پیامبـر اگـر می دید خطـر عمـده ای ندارند، 
کاری به کارشـان نداشـت و نسـبت به آنهـا آسـانگیر بود. بعضی دشـمنان هـم بودند کـه خطر داشـتند، امـا پیامبر 
آنهـا را مراقبـت می کـرد و زیـر نظـر داشـت؛ مثـل عبداللَّ بن اُبـی. عبداللَّ بن اُبی - منافـق درجه یـک - علیـه پیامبر 
توطئه هم می کـرد؛ لیکن پیامبـر فقـط او را زیر نظر داشـت، کاری بـه کار او نداشـت و تا اواخـر عمر پیامبـر هم بود. 
اندکـی قبل از وفـات پیامبـر، عبداللَّ اُبـی از دنیـا رفت؛ امـا پیامبـر او را تحّمل می کـرد. اینها دشـمنانی بودنـد که از 

ناحیـه آنها حکومـت و نظـام اسـامی و جامعه اسـامی مـورد تهدید جـّدی واقع نمی شـد. 

8. احزاب: 32
9. احزاب: 28

10. احزاب: 29



سبک زندگی

73

ب( سختگيرى شدید نسبت به دشمنان پرخطر
اما پیامبر با دشـمنانی کـه از ناحیه آنها خطر وجود داشـت، به شـّدت سـختگیر بـود. همـان آدم مهربـان، همان آدم 
دلرحم، همـان آدم پرگذشـت و با اغمـاض، دسـتور داد که خائنـان بنی قریظـه را - که چند صـد نفر می شـدند - در 
یک روز بـه قتـل رسـاندند و بنی نضیـر و بنی قینقـاع را بیـرون راندند. و خیبـر را فتـح کردند؛ چـون اینها دشـمنان 
خطرناکـی بودنـد. پیامبر بـا آنهـا اّوِل ورود بـه مکه کمـال مهربانـی را به خـرج داده بـود؛ اما اینهـا در مقابـل خیانت 
کردنـد و از پشـت خنجـر زدنـد و توطئـه و تهدیـد کردنـد. پیامبـر عبداللَّ بن اُبـی را تحّمل می کـرد؛ یهـودی داخل 
مدینه را تحّمـل می کـرد؛ قرشـی پناه آورنده بـه او یا بـی آزار را تحمـل می کرد. وقتـی مکـه را فتح کرد، چـون دیگر 
خطـری از ناحیه آنهـا نبود، حتـی امثـال ابی سـفیان و بعضـی از بـزرگان دیگـر را نـوازش هم کـرد؛ اما این دشـمن 
غّدار خطرنـاك غیرقابـل اطمینـان را به شـّدت سـرکوب کـرد. اینها اخـاق حکومتـی آن بزرگـوار اسـت. در مقابل 
وسوسـه های دشـمن، هوشـیار؛ در مقابل مؤمنین، خاکسـار؛ در مقابل دسـتور خدا، مطیـع محض و عبـد به معنای 

واقعـی؛ در مقابل مصالـح مسـلمانان، بی تاب بـرای اقـدام و انجـام. این، خاصـه ای از شـخصیت آن بزرگوار اسـت.

ص( 
ر)

امب
 پي

ى«
ومت

حك
ق 

خال
 »ا

« و
صى

شخ
ق 

خال
»ا



اميرالمؤمنين)عليه السالم( اسوه اى براى همه دوران زندگى

عظمـت شـخصيت اميرالمؤمنين و خضوع انسـانها 
در برابر آن 

شخصيت اقيانوس گونه ى اميرالمؤمنين
اشك معاویه براى اميرالمؤمنين

علت عظمت روز افزون خاندان اميرالمؤمنين
اسوه بودن اميرالمؤمنين در همه ى دورانهاى زندگى

سرباز درجه ى یك پيغمبر در دوران حكومت
بيسـت و پنـج سـال، سـكوت اميرالمؤمنيـن بـه 

خاطر وحدت امت اسالمى 
اصرار مردم براى قبولى حكومت اميرالمؤمنين

رسالت اميرالمؤمنين در وصایت پيغمبر
اسـم على)عليه السـالم( را گفتـن و راه او را دنبال 

نكردن فایده اى ندارد
منطقى كه مطابق با اميرالمؤمنين نيست

تشـكيل جامعه اسـالمى مصداقى از حركـت در راه 
اميرالمؤمنين

و...
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اميرالمؤمنين)عليه السالم( اسوه اى براى همه دوران زندگى *

عظمت شخصيت اميرالمؤمنين و خضوع انسانها در برابر آن 
امیرالمؤمنیـن )علیه الّصاةوالّسـام( متعلـق بـه همـه ی انسـانیت اسـت؛ نـه فقـط متعلق به شـیعیان و نـه حّتی 
متعلـق بـه مسـلمانان. همـه ی انسـانیت در برابـر عظمتهـا و زیبائیهـای علی بن ابیطالـب )علیه الّسـام( خاضع و 
خاشـعند؛ مگـر آنهائی کـه نشناسـند و ندیده باشـند. لـذا شـما می بینیـد مداحـان امیرالمؤمنین فقط مسـلمانها 
نیسـتند؛ مسـیحی هـم سـتایش امیرالمؤمنیـن را میکنـد. فقـط شـیعیان نیسـتند؛ جامعـه ی اهل سـنت هم در 
همـه ی اقطـار دنیـای اسـام از امیرالمؤمنیـن بـه زبـان دیگری و با شـیفتگی بیشـتری نسـبت به سـایر بـزرگان 
صدر اسـام یـاد میکنـد. چـرا؟ علت چیسـت؟ علـت، عظمـت ایـن شـخصیت اسـت؛ عظمتی کـه در طـول عمر 
آن بزرگوار و تـا چند قـرن بعد از شـهادت آن بزرگوار، کسـانی سـعی کرده اند آن را بپوشـانند؛ و نشـد. درخشـش 

خورشـید را نمیشـود پوشـاند؛ خورشـید اسـت، میتابد، گرمـا و نـور میدهـد. مگر میشـود انـکارش کرد؟!

شخصيت اقيانوس گونه ى اميرالمؤمنين
ایـن خصوصیاتـی کـه در امیرالمؤمنیـن شـناخته شـد، ایـن عظمتـی کـه در علی بن ابیطالـب دیـده شـد، ایـن 
عظمت چیسـت؟ کجاسـت؟ ابعاد آن چگونه اسـت؟ ایـن دیگـر از آن بحثهائی اسـت که هیچ بشـر غیـر معصومی 
نمیتوانـد ادعا کنـد که آن را شـناخته اسـت؛ چـون ابعـاد عمیـق و ناشـناخته ای دارد و مثـل یک اقیانوس اسـت. 
انسـان در اقیانوس، طوفـان، مـوج، آب و موجـودات شـگفت آور را می بیند؛ امـا اعمـاق اقیانوس را فقط آن کسـی 
میتوانـد درك کند که خود توانسـته باشـد بـه آن اعماق برسـد. اعمـاق شـخصیت اقیانوس گونـه ی امیرالمؤمنین 

*. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم  در سالروز والدت امیرالمومنین)ع( 1386/05/06
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را جـز کسـانی کـه خودشـان مثـل او مرتبط بـا منبـع غیـب بودنـد و مسـتفیض از افاضـه ی الهـی بودند، کسـی 
نتوانسـته اسـت درك کنـد و نمیتوانـد درك کنـد. آنچه مـا می بینیـم ظواهر امر اسـت؛ نشانه هاسـت. ایـن را هم 
همه ی مـا نمیتوانیـم ببینیـم؛ این حکمتهـای عمیقـی کـه در نهج الباغه اسـت، در کلمـات قصـار امیرالمؤمنین 
هسـت، همه ی مـا نمیتوانیم درك کنیـم؛ فرزانـگان بـزرگ و صاحبان عقـل و علم ژرف هسـتند که اینهـا را درك 
میکنند. ما که نـگاه میکنیـم، آنچـه از امیرالمؤمنیـن می بینیم، اینهاسـت: شـجاعت او، عبـادت او، جوانمردی او، 
پای بنـدی او بـه امـر و نهـی الهـی، جهـاد او، ایثـار و از خودگذشـتگی او، زمان شناسـی او، انسان شناسـی او، رحم 
و مـروت و رقـت قلـب او نسـبت بـه ضعفـا، بی باکـی او در مقابـل گردن کشـان و سرکشـان و مسـتبدان، اصـرار و 
پافشـاری او بـر عدالت بین مـردم، دشـمنی او با ظلـم و جور. اینهـا ظواهر ایـن اقیانـوس ژرف و عمیق اسـت. حاال 
ببینیـد همیـن ظواهـر چقـدر پیچیـده و شـگفت آور و زیباسـت! انسـان چـه کسـی را میتواند پیـدا کند کـه این 
همـه صفات ممتـاز در او جمـع باشـد؟! امیرالمؤمنیـن اینجوری اسـت. این هـم حرفی نیسـت که شـیعیان این را 

بگوینـد.

اشك معاویه براى اميرالمؤمنين
اینهـا چیزهایی اسـت که جـزو مسـلّمات تاریـخ اسـت و دشـمن امیرالمؤمنیـن هم بـه آنها اقـرار کرده اسـت. در 
مجلـس معاویه، کسـی مطلبـی را به عنـوان تملق راجـع بـه امیرالمؤمنین گفـت، معاویه بر آن شـخص برآشـفت 
و جملـه ای در مـدح امیرالمؤمنین بیـان کـرد! از یـاران امیرالمؤمنین، کسـانی که بعد از شـهادت آن بزرگوار سـر 
و کارشـان بـا دسـتگاه معاویه می افتـاد، معاویـه به آنهـا میگفـت از علی بـرای مـن بگوئید. آنهـا هـم میگفتند. در 
روایـت دارد کـه گاهـی معاویه اشـک میریخـت! ایـن شـگفتیها اینجـوری اسـت! در حالی کـه دشـمنی معاویه با 

علی چیـز پنهانـی که نیسـت؛ ایـن را همـه میدانند.

علت عظمت روز افزون خاندان اميرالمؤمنين
یکـی از اوالد عبداللَّ زبیـر یا از نوه هـای او - خانـواده ی زبیر بـا امیرالمؤمنیـن بد بودنـد - از پدر خود پرسـید علت 
عظمت خانـدان امیرالمؤمنیـن که روزبه روز بیشـتر میشـود، چیسـت؟ او گفت: بله، همینجور اسـت. دشـمنان او 
هرچـه کردند کـه فضائـل او را بپوشـانند، او مثل یـک طای نـاب، باالخره خـود را از البـای این خس و خاشـاك 
نشـان داد. و دشـمنان او هـر چـه کردند بـرای خـود فضیلـت درسـت کنند، مثـل مـرداری کـه تعفـن او بیش از 
پیـش و لحظـه بـه لحظـه بیشـتر میشـود، بینی هـا را آزرد. دشـمنان امیرالمؤمنیـن دربـاره ی او، اینجـور حـرف 

زده اند. االن هـم کتابهـای مسـلمانها - چه شـیعه و چه سـنی - پُـر اسـت از فضائـل امیرالمؤمنین.

اسوه بودن اميرالمؤمنين در همه ى دورانهاى زندگى
در همـه ی دورانهای زندگی، او اسـوه اسـت. نوجوانهـای ده سـاله و دوازده سـاله و سـیزده چهارده سـاله میتوانند 
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به علـی اقتـدا کننـد؛ او را الگـوی خودشـان قـرار بدهنـد. چـرا؟ چـون او در ده یازده سـالگی، اول کسـی بـود که 
اسـام را شـناخت و پذیرفـت و بـه دنبـال پیغمبـر راه افتـاد. ایـن، خیلی مهم اسـت. یـک کـودك ده یازده سـاله 
حقیقـت را در میان آن همـه دشـمنی و انکار بشناسـد و پـای آن بایسـتد و برای آن سـر از پـا نشناسـد. جوانهای 
بیسـت سـاله و بیسـت ودو سـاله و بیسـت وپنج سـاله میتواننـد امیرالمؤمنیـن را الگـوی خودشـان قـرار بدهنـد؛ 
چرا؟ چـون او کسـی بـود کـه در بیست وسـه سـالگی - کـه پیغمبـر اکـرم در آن زمـان از مکه بـه مدینـه هجرت 
فرمـود - مهمترین بـار این هجرت بـزرگ را بـر دوش گرفـت و پیامبـر عزیزتریـن شـخصیتهای خاندانـش یعنی 
»فواطـم«1 را به او سـپرد تا با خـودش از مکه بـه مدینه بیـاورد؛ وکالـت خـودش را در مکه بـه او داد کـه امانتهای 
مـردم را بدهـد، قرضهـای پیغمبـر را ادا کنـد، طلبهـای او را جمـع آوری کنـد و در مدینه بـه پیامبر ملحق شـود. 
شـب هم که بنا بـود بریزنـد در آن خانـه و پیغمبـر را بـا شمشیرهاشـان قطعه قطعـه کننـد، او بود که حاضر شـد 
جای پیغمبـر بخوابـد؛ خـود را در معرض این خطـر قـرار بدهد. ایـن شـخصیت را ببینید! عظمـت را ببینیـد! این 

الگو. میشـود 

سرباز درجه ى یك پيغمبر در دوران حكومت
وقتی پیغمبـر در مدینـه حکومـت تشـکیل داد، امیرالمؤمنین شـد سـرباز درجـه ی یک پیغمبـر در تمـام این ده 
سـاله؛ از بیست وسـه سـالگی تـا سی وسـه سـالگی. هـر جـا پیغمبـر مسـئله یـا مشـکلی داشـت، علی بن ابیطالب 
)علیه الّسـام( اول کسـی بـود که آنجـا در کنـار پیغمبـر و بـرای دفـاع از حقیقـت پیغمبر حاضـر بـود. در جنگها 
پیشـرِو جنگ، او بـود؛ در گرههای مشـکل و بـاز نشـدنِی جنگهـای پیغمبر، شمشـیر او گره گشـا بـود. هرجا همه 
عقـب می نشسـتند، او جـان خـود را کـف دسـت میگرفـت و میرفـت جلـو. هیـچ چیز هـم بـرای خود نخواسـت؛ 

یکسـره در راه خـدا و بـرای خـدا و در خدمـت پیغمبر.

بيست و پنج سال، سكوت اميرالمؤمنين به خاطر وحدت امت اسالمى 
پیغمبـر کـه از دنیـا رفـت، امیرالمؤمنین حـق خافـت را متعلق بـه خـودش میدانسـت؛ برای ایـن کار اقـدام هم 
کـرد، حـرف هـم زد، اباغ دعـوت هـم کرد؛ بعـد کـه دید نمیشـود، بعـد کـه دیـد اگـر او وارد میـدان شـود و کار 
دعوت به خـود را ادامـه دهد، اجتمـاع مسـلمانان از هم میپاشـد، کنـار کشـید. »فصبرت و فـی العین قـذی و فی 
الحلـق شـجا«. بیسـت و پنـج سـال، امیرالمؤمنین بـه خاطـر وحدت امـت اسـامی و انسـجام جامعه ی اسـامی 
و برقـراری حکومـت اسـامی از حق خـود - کـه آن را بـرای خـود مسـلّم میدانسـت - هیچ نگفـت. اینها شـوخی 
اسـت؟! اینها آسـان اسـت؟! اینهاسـت که یک انسـان را اینجـور بر قلـه ی آفرینش بنی بشـر مینشـاند. اینهاسـت 

کـه انسـان را تبدیل میکنـد به یـک خورشـید فـروزان در طـول تاریخ بشـری، کـه غروب نـدارد.
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اصرار مردم براى قبولى حكومت اميرالمؤمنين
بعـد کـه بیسـت وپنج سـال گذشـت و امیرالمؤمنیـن یـک مـرد پنجـاه و هفـت هشـت سـاله - در سـنین پیـری 
- بـود، مـردم آمدنـد اصـرار کردنـد، التمـاس کردنـد، گفتند بایـد بیائـی، بایـد قبـول کنـی، دسـت برنمیداریم؛ 
امیرالمؤمنیـن، اول قبـول نمی کـرد، بعـد وقتـی دیـد کـه از همه جـای دنیـای اسـام خیلـی از مـردم آمده اند و 
اصرار میکننـد - از مصر، از عـراق، از خـود مدینه؛ بـزرگان، مهاجریـن، انصـار - و میگویند یـا علی! غیـر از تو هیچ 
کس نیسـت کـه بتواند ایـن جامعـه را اداره کنـد و این مشـکات را حـل کند، گفـت خیلی خـوب، قبـول میکنم؛ 
و قبـول کـرد. از لحظـه ای کـه ایـن مسـئولیت را قبول کـرد، تـا لحظه ای کـه فـرق مبارکـش در محـراب عبادت 
شـکافته شـد، یک روز و یک سـاعت از مطالبـه ی آن حقـی و حقیقتی که اسـام بـه خاطر او بنا شـده بود، دسـت 

برنداشـت؛ نـه رودربایسـتی، نه مجاملـه، نـه ماحظه، نـه تـرس، نه ضعـف، مانع او نشـد.

رسالت اميرالمؤمنين در وصایت پيغمبر
»لیقوم الّنـاس بالقسـط«. انبیاء بـرای اجـرای عدالـت آمده اند؛ بـرای نزدیک کـردن مردم به خـدا آمده انـد؛ برای 
اجـرای مقـررات الهـی در بیـن مـردم آمده انـد. و امیرالمؤمنیـن رسـالتش در وصایت پیغمبـر و خافت اسـامی 
ایـن اسـت. یـک لحظـه از ایـن راه عقب نشـینی نکـرد. در حرکـت، کوتاهـی نکـرد. رفقـای قدیمـی از او بریدنـد؛ 
متوقعان بهشـان برخـورد؛ از او جدا شـدند؛ علیه او جنگهـای برانـدازی راه افتاد. کسـانی که تا دیروز او را سـتایش 
میکردنـد، عدالـِت او را که دیدنـد، تبدیل به دشـمن خونِی او شـدند؛ لکـن مامـت مامتگـران - »ال تأخذهم فی 
اللَّ لومـة الئـم« - ذره ای در امیرالمؤمنیـن اثر نگذاشـت؛ راه را محکـم ادامه داد؛ بعد هـم در همین راه به شـهادت 
رسـید؛ »قتل فی محراب عبادته لشـّدة عدلـه«. شـخصیت امیرالمؤمنیـن و ظواهری که مـا می بینیم، اینهاسـت. 

ببینید چقدر شـگفت آور اسـت! چقـدر این تابلـو پُـر از ظرافت و پُـر از زیبائی و شـگفتی اسـت!

اسم على)عليه السالم( را گفتن و راه او را دنبال نكردن فایده اى ندارد
ما حاال اسـممان علوی اسـت؛ شـیعیان علی. صـرف اینکـه بگوئیـم علـی و راه او را دنبال نکنیـم، فایـده ای ندارد. 
کسـانی بودنـد در زمـان خـود آن بزرگوار کـه اظهـار ارادت بـه او هـم میکردنـد، لکـن از آنچه کـه او میخواسـت، 
تخلـف میکردنـد. امیرالمؤمنیـن بـا اینهـا بی رحمانـه برخـورد کـرد. فسـق و فجـور کردنـد، حد الهـی را بـر اینها 
جاری کرد؛ کفـر گفتنـد، اینهـا را از دم شمشـیر گذراند. بعضیهـا وقتـی آن عظمتهـا را میدیدند - ماهـا کوچکیم 
دیگـر - و وقتی مـا یک انسـاِن با ایـن عظمـت را می بینیـم، می گوئیـم این خداسـت! باورمـان نمی آید کـه خدای 
عزیز علیـم میتواند یـک چنین شـخصیت باعظمتـی را بسـازد؛ لـذا اشـتباه میکنیـم. در زمـان امیرالمؤمنین هم 
همین اشـتباه را کسـانی کردند و گفتنـد او خداسـت. امیرالمؤمنین دسـتور داد همه شـان را ُکشـتند؛ رحمشـان 
نکـرد؛ در رودربایسـتی گیـر نکرد کـه اینها طرفـدار ماینـد و دارنـد درباره ی مـا مبالغـه میکننـد؛ نخیـر، اینها راه 
توحیـد، راه مبـارزه ی با شـرك را رهـا کردنـد، مرتد شـدند و توبـه هـم نکردنـد؛ امیرالمؤمنیـن هم دسـتور داد و 
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همـه را به حـد الهـی محکوم کردنـد و بـه قتـل رسـاندند. امیرالمؤمنیـن اینجوری اسـت. 

منطقى كه مطابق با اميرالمؤمنين نيست
اگـر ما خیـال کنیـم بـه صـرف اینکـه امیرالمؤمنیـن را بـه زبـان تعریـف و سـتایش کنیـم یـا محبـت او را در دل 
داریم، خـدای متعال و خـود امیرالمؤمنیـن از کج رویهـا، از سـیاه کاریها و از بدیهای مـا صرف نظر میکننـد، بدانیم 
که ایـن منطـق امیرالمؤمنین نیسـت. منطـق امیرالمؤمنین، سـلوك راه خداسـت. شـیعه یعنی کسـی کـه دنبال 
امیرالمؤمنیـن بـه راه می افتـد. حـاال یـک وقتـی خطائـی، اشـتباهی، گناهـی کسـی می کنـد، او بحـث دیگـری 
اسـت؛ اسـتغفار باید بکند؛ اما دلخـوش کردن به انتسـاب بـه امیرالمؤمنیـن و کم و کوچک شـمردن تخلـف از راه 
خـدا، به هیچ وجـه در منطـق امیرالمؤمنیـن پذیرفتـه نیسـت. اهمیـت کار امیرالمؤمنین این اسـت کـه از حق، از 

عـدل، از ثبـوت راه الهـی، به خاطـر ماحظـات صرف نظـر نکرد.

تشكيل جامعه اسالمى مصداقى از حركت در راه اميرالمؤمنين
امـروز اگـر بخواهیـم مصداقـی بـرای ایـن حرکـت امیرالمؤمنیـن پیـدا کنیـم - که البتـه مصـداق ناقصی اسـت 
- تشـکیل جامعـه ی اسـامی و حکومـت اسـامی و جمهـوری اسـامی اسـت. ایـن، یعنـی در مقابله ی بـا ظلم و 
کج روی و کفـر و حرکـت ظالمانـه ی مفسـدانه ی طواغیـت جهانی، سـر بلنـد کـردن و ایسـتادن. در ایـن راه باید 
حرکـت کرد. نظـام جمهوری اسـامی خـوِد وجـودش و هویتـش ضدیت بـا ظلـم و زور اسـت؛ ضدیت بـا تبعیض 

اسـت. 

آمریكا مظهر ظلم عليه بشریت
شـما ببینید امـروز حاکمیت دنیا دسـت کی هاسـت؛ ببینیـد در دنیـا چه فجایعـی به وسـیله ی قدرتمنـدان دارد 
انجام میگیـرد؛ ببینید بـا بشـریت ایـن قدرتهـای دارای زر و زور چه میکننـد؛ آن هم بـا تبلیغات رنـگ و لعاب دار، 

همـراه زر و زور و تزویـر با اسـم حقوق بشـر! با اسـم دمکراسـی! با اسـم آزادی! چـه میکنند با بشـر!
امـروز امریـکا - منظورم حکومـت امریکاسـت - مظهر ظلم علیه بشـریت اسـت و بـه خود مـردم امریکا هـم امروز 
دارد ظلـم میشـود. نظـام طاغوتـی و شـبکه ی مفسـد صهیونیسـتی در دنیـا، امـروز مظهـر فسـاد اخاقـی و تباه 
کردن نسـلهای بشـری اسـت؛ ضالت و گمراهـی. قدرتهائـی که امروز تسـلط بـر عالم دارنـد، قدرتهای سـتمگر و 

ظالمنـد و به همیـن دلیل هـم با جمهـوری اسـامی سـر ناسـازگاری و سـر سـتیزه گری دارند.

ایستادگى جمهورى اسالمى، مظهر عدالت خواهى اميرالمؤمنين
ایسـتادگی جمهـوری اسـامی، مظهـر عدالت خواهـی امیرالمؤمنیـن اسـت. آنچـه مـا ملـت ایـران و مسـئوالن 
بالخصـوص بـر عهـده داریـم، این اسـت کـه ایـن الگـو را هرچه بیشـتر بـه نمونـه ی اصلـی خـود نزدیک و شـبیه 
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کنیـم. در داخـل کشـور شـعار »عدالـت« را جـدی بایـد گرفـت؛ شـعار »دینـداری« را جـدی بایـد گرفـت؛ راه 
امیرالمؤمنیـن را جـدی بایـد گرفت و همین اسـت کـه میتوانـد مـا را برای رسـیدن بـه آرمانهـا و آرزوهـای بلند 
ملت ایـران کمک کنـد؛ کمـا اینکه خصوصیـات امـام بزرگـوار مـا در آن چیزهائـی که پیشـرفت جامعـه و حیات 
جامعه ی اسـامی محتـاج آن هسـت، شـبیه خصوصیـات امیرالمؤمنین بـود؛ البته بـا فاصله ی مشـخصی که بین 
آن قلـه ی عظیـم بـا انسـانهای معمولـی هسـت. امـام بزرگـوار مـا در راه حـق و عدالـت قائـل بـه رودربایسـتی و 
ماحظـه ی ایـن و آن و ترس و ضعـف و عقب نشـینی نبود؛ او هـم همانطور کـه امیرالمؤمنیـن توصیه فرمـوده بود 
که: »ال تستوحشـوا فی طریـق الهـدی لقلّة اهلـه«، از تنهائـی نمیترسـید؛ از اینکه تنهـا بماند، نمیترسـید، واهمه 
نداشـت؛ حق با اوسـت، پـس خدا با اوسـت. بـا مجاهـدت حرکت کـرد، خـدای متعال هـم ملـت ایـران و ملتهای 
مسـلمان را بـا او در دل و در جـوارح همراه کـرد و دیدیـد چه حرکـت عظیمی بـه وجود آمـد. امام اینجـوری بود.

امروز هـم مسـئوالن کشـور و آحـاد مـردم مـا اگـر میخواهند ملـت ایـران بـه آن قلـه ی بلنـد عظمـت و افتخار و 
عزتی کـه آرزویـش را دارد، دسـت پیـدا کنـد، بایـد همیـن راه را دنبـال کننـد؛ باید بـا شـجاعت تمام، بـا آگاهی 
و بینـش کامـل، بـا خطرپذیـری در مقابـل قدرتمنـدان و زورگویـان و زورمنـدان عالـم ایـن راه را ادامـه دهنـد. 

موفقیـت در »ایسـتادگی« اسـت.
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سبک زندگی

سبك زندگى بخش حقيقى تمدن اسالمى
 آسيب شناسى سبك زندگى ایرانى اسالمى *

چند بعدى بودن پيشرفت در مفهوم اسالمى
بحثی کـه امـروز میخواهم بـرای شـما جوانهـای عزیز عـرض کنـم، در توضیـح و تبیین مسـئله ای اسـت کـه روز اول 
مطرح کـردم: مسـئله ی پیشـرفت. موضوع بسـیار مهمی اسـت کـه باید مطـرح کنیـم. البته با طـرح ایـن موضوعات، 
خودمان را قانع نمیکنیم که قضیه تمام شـد؛ این یک شـروع اسـت. عـرض کردیم کـه آن مفهومی که میتوانـد اهداف 
نظام اسـامی را تا حـدود زیـادی در خـود جمع کنـد و به ما نشـان دهـد، مفهوم پیشـرفت اسـت. توضیحی هـم بعداً 
عرض کردیم کـه پیشـرفت، تداعی کننده ی حرکت اسـت، راه اسـت. چطور ما میگوئیم پیشـرفت هدف اسـت؟ عرض 
کردیم علـت این اسـت که پیشـرفت هرگـز متوقف نخواهد شـد. بلـه، پیشـرفت، حرکـت اسـت، راه اسـت، صیرورت 
اسـت؛ اما متوقف شـدنی نیسـت و همین طور ادامه دارد؛ چون انسـان ادامـه دارد، چون اسـتعدادهای بشـری حد یقف 
نـدارد. گفتیـم پیشـرفت دارای ابعادی اسـت؛ و پیشـرفت در مفهـوم اسـامی، با پیشـرفت یک بُعـدی یا دو بُعـدی در 

فرهنـگ غربی متفـاوت اسـت؛ چند بُعدی اسـت.

سبك زندگى یكى از ابعاد پيشرفت با مفهوم اسالمى
 یکی از ابعاد پیشـرفت بـا مفهوم اسـامی عبارت اسـت از سـبک زندگـی کردن، رفتـار اجتماعی، شـیوه ی زیسـتن - 
اینها عبـارٌة اخرای یکدیگر اسـت - ایـن یک بُعد مهم اسـت؛ ایـن موضـوع را میخواهیم امـروز یک قـدری بحث کنیم. 
ما اگـر از منظر معنویت نـگاه کنیم - که هدف انسـان، رسـتگاری و فـاح و نجاح اسـت - باید به سـبک زندگی اهمیت 

*. بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی 1391/07/23
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دهیـم؛ اگر بـه معنویت و رسـتگاری معنـوی اعتقادی هم نداشـته باشـیم، بـرای زندگـی راحـت، زندگی برخـوردار از 
امنیت روانـی و اخاقی، باز پرداختن به سـبک زندگی مهم اسـت. بنابراین مسـئله، مسـئله ی اساسـی و مهمی اسـت. 
بحث کنیـم درباره ی اینکـه در زمینه ی سـبک زندگی چه بایـد گفت، چه میتـوان گفت. عـرض کردیم؛ این سـرآغاز و 

سـرفصل یک بحث اسـت.

دو بخش تمدن نوین اسالمى 
ما اگر پیشـرفت همه جانبـه را به معنـای تمدن سـازی نوین اسـامی بگیریـم - باالخره یـک مصداق عینـی و خارجی 
برای پیشـرفت با مفهوم اسـامی وجود دارد؛ اینجـور بگوئیم که هدف ملـت ایران و هـدف انقاب اسـامی، ایجاد یک 
تمدن نوین اسـامی اسـت؛ این محاسـبه ی درسـتی اسـت - این تمدن نوین دو بخش دارد: یک بخش، بخـش ابزاری 

اسـت؛ یک بخش دیگر، بخـش متنی و اصلی و اساسـی اسـت. به هـر دو بخش باید رسـید.

الف( بخش ابزارى یا سخت افزارى
 آن بخش ابـزاری چیسـت؟ بخش ابـزاری عبـارت اسـت از همین ارزشـهائی کـه ما امـروز به عنوان پیشـرفت کشـور 
مطرح میکنیم: علـم، اختراع، صنعت، سیاسـت، اقتصاد، اقتدار سیاسـی و نظامی، اعتبـار بین المللی، تبلیـغ و ابزارهای 
تبلیغ؛ اینها همه بخش ابزاری تمدن اسـت؛ وسـیله اسـت. البته ما در این بخش در کشـور پیشـرفت خوبی داشـته ایم. 
کارهـای زیاد و خوبی شـده اسـت؛ هـم در زمینه ی سیاسـت، هـم در زمینه ی مسـائل علمی، هـم در زمینه ی مسـائل 
اجتماعـی، هـم در زمینـه ی اختراعات - که شـما حـاال اینجـا نمونـه اش را ماحظه کردیـد و این جـوان عزیز بـرای ما 
شـرح دادند - و از این قبیل، الی ماشـاءالّل در سرتاسـر کشـور انجام گرفته اسـت. در بخش ابـزاری، علی رغم فشـارها و 

تهدیدهـا و تحریمهـا و این چیزها، پیشـرفت کشـور خوب بوده اسـت.

ب( بخش حقيقى یا نرم افزارى
 امـا بخـش حقیقـی، آن چیزهائی اسـت کـه متـن زندگی مـا را تشـکیل میدهـد؛ که همـان سـبک زندگی اسـت که 
عـرض کردیم. ایـن، بخـش حقیقـی و اصلی تمـدن اسـت؛ مثـل مسـئله ی خانـواده، سـبک ازدواج، نوع مسـکن، نوع 
لباس، الگـوی مصرف، نـوع خوراك، نـوع آشـپزی، تفریحات، مسـئله ی خط، مسـئله ی زبان، مسـئله ی کسـب و کار، 
رفتار مـا در محل کار، رفتـار ما در دانشـگاه، رفتار ما در مدرسـه، رفتار مـا در فعالیت سیاسـی، رفتار مـا در ورزش، رفتار 
ما در رسـانه ای کـه در اختیار ماسـت، رفتـار ما با پـدر و مـادر، رفتار مـا با همسـر، رفتار ما بـا فرزنـد، رفتار ما بـا رئیس، 
رفتار ما بـا مرئوس، رفتـار ما با پلیـس، رفتار ما بـا مأمـور دولت، سـفرهای ما، نظافـت و طهارت مـا، رفتار ما با دوسـت، 

رفتـار ما با دشـمن، رفتـار ما بـا بیگانه؛ اینهـا آن بخشـهای اصلـی تمدن اسـت، که متن زندگی انسـان اسـت.
 تمدن نوین اسـامی - آن چیزی که ما میخواهیم عرضـه کنیم - در بخش اصلی، از این چیزها تشـکیل میشـود؛ اینها 
متن زندگی اسـت؛ ایـن همان چیزی اسـت کـه در اصطاح اسـامی بـه آن میگویند: عقـل معاش. عقل معـاش، فقط 
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به معنـای پـول در آوردن و پول خـرج کردن نیسـت، که چگونه پـول در بیاوریـم، چگونه پـول خرج کنیم؛ نـه، همه ی 
این عرصه ی وسـیعی که گفته شـد، جزو عقل معـاش اسـت. در کتب حدیثِی اصیـل و مهم مـا ابوابی وجـود دارد به نام 
»کتاب العشـرة«؛ آن کتاب العشـرة درباره ی همین چیزهاسـت. در خود قـرآن کریم آیـات فراوانی وجـود دارد که ناظر 

به این چیزهاسـت.

اصالح بخش نرم افزارى تمدن اسالمى
 خـب، میشـود ایـن بخـش را بـه منزلـه ی بخـش نرم افـزاری تمـدن بـه حسـاب آورد؛ و آن بخـش اول را، بخشـهای 
سـخت افزاری به حسـاب آورد. اگـر ما در این بخشـی کـه متن زندگی اسـت، پیشـرفت نکنیـم، همه ی پیشـرفتهائی 
که در بخـش اول کردیـم، نمیتواند مـا را رسـتگار کنـد؛ نمیتواند به مـا امنیـت و آرامش روانـی ببخشـد؛ همچنان که 
می بینید در دنیـای غرب نتوانسـته. در آنجا افسـردگی هسـت، ناامیـدی هسـت، از درون بـه هم ریختن هسـت، عدم 
امنیـت انسـانها در اجتمـاع و در خانـواده هسـت، بی هدفـی و پوچی هسـت؛ با اینکـه ثروت هسـت، بمب اتم هسـت، 
پیشـرفتهای گوناگـون علمی هسـت، قدرت نظامـی هم هسـت. اصل قضیه این اسـت کـه ما بتوانیـم متن زندگـی را، 

این بخـش اصلـی تمـدن را اصـاح کنیم. 

شرط گسترش اندیشه ى اسالمى ملت ایران در دنيا
البتـه در انقـاب، در این بخـش، پیشـرفت ما چشـمگیر نیسـت؛ در ایـن زمینه، ما مثـل بخـش اول حرکـت نکردیم، 
پیشـرفت نکردیـم. خـب، بایـد آسیب شناسـی کنیـم؛ چـرا مـا در این بخـش پیشـرفت نکردیـم؟ بعـد از آنکـه علتها 
را پیـدا کردیـم، آن وقـت بپردازیـم بـه این کـه چگونـه میتوانیـم اینهـا را عـاج کنیم. اینهـا به عهـده ی کیسـت؟ به 
عهده ی نخبـگان - نخبگان فکـری، نخبگان سیاسـی - به عهده ی شـما، به عهـده ی جوانهـا. اگر در محیـط اجتماعی 
ما گفتمانی بـه وجـود بیاید کـه ناظر بـه رفع آسـیبها در ایـن زمینه باشـد، میتـوان مطمئـن بود با نشـاطی کـه نظام 
جمهوری اسـامی و ملت ایران دارند، با اسـتعدادی که وجـود دارد، ما در این بخش پیشـرفتهای خوبـی خواهیم کرد؛ 
آن وقت درخشـندگی ملـت ایران در دنیا و گسـترش اندیشـه ی اسـامِی ملـت ایـران و انقاب اسـامی ایـران در دنیا 

آسـانتر خواهد شـد. بایـد آسیب شناسـی کنیـد و بعد عـاج کنید.

آسيب شناسى سبك زندگى وظيفه نخبگان 
نخبـگان موظفند، حـوزه موظف اسـت، دانشـگاه موظـف اسـت، رسـانه ها موظفنـد، تریبون دارهـا موظفنـد؛ مدیران 
بسـیاری از دسـتگاه ها، بخصوص دسـتگاه هائی که بـا فرهنگ و تربیـت و تعلیم سـروکار دارنـد، موظفند؛ کسـانی که 
بـرای دانشـگاه ها یـا بـرای مـدارس برنامه ریزی آموزشـی میکننـد، در ایـن زمینـه موظفند؛ کسـانی که سـرفصلهای 
آموزشـی را بـرای کتابهای درسـی تعییـن میکننـد، موظفنـد. اینها همه یـک وظیفه ای اسـت بـر دوش همـه. باید ما 

همگی بـه خودمـان نهیب بزنیـم. در ایـن زمینـه بایـد کار کنیم، حرکـت کنیم.
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فهرستى از آسيبهاى سبك زندگى
 بنابرایـن باید آسیب شناسـی کنیـم؛ یعنـی توجه به آسـیبهائی کـه در ایـن زمینـه وجـود دارد و جسـتجو از علل این 
آسـیبها. البته ما اینجا نمیخواهیم مسـئله را تمام شـده فرض کنیم؛ فهرسـتی مطرح میکنیم: چرا فرهنگ کار جمعی 
در جامعه ی ما ضعیف اسـت؟ این یک آسـیب اسـت. بـا اینکه کار جمعـی را غربی ها به اسـم خودشـان ثبـت کرده اند، 
اما اسـام خیلی قبل از اینهـا گفته اسـت: »تعاونـوا علی البـّر و الّتقـوی«،1 یـا: »و اعتصمـوا بحبـل الّل جمیعا«.2یعنی 
حّتی اعتصام بـه حبل الّل هـم بایـد دسـته جمعی باشـد؛ »و ال تفّرقـوا«.3 چـرا در برخی از بخشـهای کشـورمان طاق 
زیـاد اسـت؟ چـرا در برخـی از بخشـهای کشـورمان روی آوردن جوانهـا بـه مـواد مخـدر زیـاد اسـت؟ چـرا در روابـط 
همسـایگی مان رعایتهـای الزم را نمیکنیـم؟ چـرا صلـه ی رحـم در بیـن مـا ضعیف اسـت؟ چـرا در زمینـه ی فرهنگ 
رانندگـی در خیابـان، مـا مردمـان منضبطی بـه طور کامـل نیسـتیم؟ این آسـیب اسـت. رفت وآمـد در خیابـان، یکی 
از مسـائل ماسـت؛ مسـئله ی کوچکی هم نیسـت، مسـئله ی اساسـی اسـت. آپارتمان نشـینی چقدر برای مـا ضروری 
اسـت؟ چقدر درسـت اسـت؟ چه الزاماتی دارد که باید آنها را رعایت کرد؟ چقـدر آن الزامات را رعایـت میکنیم؟ الگوی 
تفریح سـالم چیسـت؟ نوع معمـاری در جامعه ی مـا چگونه اسـت؟ ببینید چقـدر این مسـائل متنوع و فراگیـِر همه ی 
بخشـهای زندگی، داخـل در ایـن مقوله ی سـبک زندگـی اسـت؛ در این بخـش اصلـی و حقیقـی و واقعی تمـدن، که 
رفتارهای ماسـت. چقدر نوع معماری کنونی ما متناسـب با نیازهای ماسـت؟ چقـدر عقانی و منطقی اسـت؟ طراحی 
لباسـمان چطور؟ مسـئله ی آرایـش در بین مـردان و زنـان چطور؟ چقدر درسـت اسـت؟ چقدر مفید اسـت؟ آیـا ما در 
بـازار، در ادارات، در معاشـرتهای روزانـه، به همدیگر به طـور کامل راسـت میگوئیم؟ در بین مـا دروغ چقـدر رواج دارد؟ 
چرا پشـت سـر یکدیگر حرف میزنیم؟ بعضی هـا بـا داشـتن تـوان کار، از کار میگریزند؛ علـت کارگریزی چیسـت؟ در 
محیط اجتماعـی، برخی هـا پرخاشـگری های بی مـورد میکنند؛ علـت پرخاشـگری و بی صبـری و نابردبـاری در میان 
بعضـی از ماها چیسـت؟ حقـوق افـراد را چقـدر مراعـات میکنیـم؟ در رسـانه ها چقـدر مراعـات میشـود؟ در اینترنت 
چقـدر مراعات میشـود؟ چقـدر به قانـون احتـرام میکنیـم؟ علـت قانون گریـزی - کـه یک بیمـاری خطرناکی اسـت 
- در برخـی از مـردم چیسـت؟ وجـدان کاری در جامعه چقـدر وجـود دارد؟ انضباط اجتماعـی در جامعه چقـدر وجود 
دارد؟ محکم کاری در تولیـد چقدر وجـود دارد؟ تولید کیفی در بخشـهای مختلف، چقـدر مورد توجه و اهتمام اسـت؟ 
چـرا برخـی از حرفهای خـوب، نظرهای خـوب، ایده هـای خـوب، در حد رؤیـا و حـرف باقی میمانـد؟ که دیدید اشـاره 
کردند. چـرا به مـا میگویند که سـاعات مفیـد کار در دسـتگاه های اداری ما کم اسـت؟ هشـت سـاعت کار بایـد به قدر 
هشـت سـاعت فایده داشـته باشـد؛ چرا به قدر یک سـاعت یا نیم سـاعت یا دو ساعت؟ مشـکل کجاسـت؟ چرا در بین 
بسـیاری از مـردم مـا مصرف گرائـی رواج دارد؟ آیـا مصرف گرائـی افتخـار اسـت؟ مصرف گرائی یعنـی اینکه مـا هرچه 
گیـر می آوریم، صـرف امـوری کنیم کـه جزو ضروریـات زندگـی ما نیسـت. چه کنیم کـه ریشـه ی ربـا در جامعه قطع 
شـود؟ چه کنیم که حق همسـر - حـق زن، حق شـوهر - حق فرزنـدان رعایت شـود؟ چه کنیـم که طاق و فروپاشـی 
خانـواده، آنچنان کـه در غـرب رائج اسـت، در بین مـا رواج پیدا نکنـد؟ چه کنیـم کـه زن در جامعه ی ما، هـم کرامتش 
حفظ شـود و عزت خانوادگی اش محفـوظ بماند، هـم بتواند وظائـف اجتماعی اش را انجـام دهد، هم حقـوق اجتماعی 

1. مائده: 2
2. آل عمران: 103

3. همان 
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و خانوادگـی اش محفـوظ بماند؟ چه کنیم کـه زن مجبور نباشـد بین این چنـد تا، یکـی اش را انتخاب کنـد؟ اینها جزو 
مسـائل اساسـی ماسـت. حد زاد و ولد در جامعه ی ما چیسـت؟ من اشـاره کردم؛ یـک تصمیِم زمـان دار و نیـاز به زمان 
و مقطعـی را انتخاب کردیـم، گرفتیم، بعـد زمانش یادمـان رفت! مثـًا فرض کنید به شـما بگوینـد آقا این شـیر آب را 
یک سـاعت باز کنید. بعد شـما شـیر را باز کنی و بـروی! ماهـا رفتیم، غافل شـدیم؛ ده سـال، پانزده سـال. بعـد حاال به 
ما گزارش میدهنـد که آقـا جامعه ی مـا در آینده ی نـه چنـدان دوری، جامعـه ی پیر خواهد شـد؛ این چهـره ی جوانی 
که امـروز جامعـه ی ایرانـی دارد، از او گرفته خواهد شـد. حـد زاد و ولد چقدر اسـت؟ چـرا در بعضی از شـهرهای بزرگ، 
خانه های مجـردی وجـود دارد؟ ایـن بیماری غربـی چگونـه در جامعه ی ما نفـوذ کرده اسـت؟ تجمل گرائی چیسـت؟ 
بد اسـت؟ خوب اسـت؟ چقدرش بد اسـت؟ چقـدرش خوب اسـت؟ چـه کار کنیم کـه از حد خـوب فراتر نـرود، به حد 
بد نرسـد؟ اینها بخشـهای گوناگونی از مسـائل سـبک زندگی اسـت، و ده ها مسـئله از این قبیل وجـود دارد؛ که بعضی 
از اینهائـی کـه من گفتـم، مهمتر اسـت. این یـک فهرسـتی اسـت از آن چیزهائی کـه متن تمـدن را تشـکیل میدهد. 

قضـاوت درباره ی یـک تمـدن، مبتنی بر اینهاسـت.

اصلى براى قضاوت در باره تمدن ها
 نمیشـود یک تمـدن را به صرف اینکـه ماشـین دارد، صنعـت دارد، ثـروت دارد، قضاوت کرد و تحسـین کـرد؛ در حالی 
که در داخل آن، این مشـکات فراوان، سراسـر جامعـه و زندگی مـردم را فـرا گرفته. اصل اینهاسـت؛ آنها ابزاری اسـت 
برای اینکه ایـن بخش تأمین شـود، تـا مردم احسـاس آسـایش کنند، بـا امید زندگـی کنند، بـا امنیت زندگـی کنند، 

پیش برونـد، حرکت کننـد، تعالی انسـانِی مطلوب پیـدا کنند.

بُنمایه هاى مقوله ى فرهنگ زندگى
 یـک مقولـه ای در اینجا مطرح میشـود و سـر بر مـی آورد، بـه عنـوان مقولـه ی فرهنگ زندگـی. باید مـا به دنبـال این 
باشـیم که فرهنـگ زندگـی را تبییـن کنیـم، تدوین کنیـم و به شـکل مطلـوب اسـام تحقق ببخشـیم. البته اسـام 
بُنمایه هـای یک چنیـن فرهنگی را بـرای ما معیـن کرده اسـت. بُنمایه هـای ایـن فرهنگ عبارت اسـت از خـردورزی، 
اخاق، حقـوق؛ اینهـا را اسـام در اختیار ما قـرار داده اسـت. اگر مـا به این مقـوالت به طور جـدی نپردازیم، پیشـرفت 
اسـامی تحقق پیـدا نخواهـد کـرد و تمـدن نوین اسـامی شـکل نخواهد گرفـت. هرچـه مـا در صنعت پیـش برویم، 
هرچـه اختراعـات و اکتشـافات زیاد شـود، اگر ایـن بخـش را ما درسـت نکنیم، پیشـرفت اسـامی به معنـای حقیقی 

کلمـه نکرده ایم. بایـد دنبـال این بخـش، زیـاد کار کنیـم؛ زیاد تـاش کنیم.

الزامات مقوله فرهنگ زندگى:
1- سبك زندگى تابع تفسير ما از زندگى

دو سـه نکته پیرامـون ایجاد ایـن وضعیـت و الزاماتی کـه دنبال ایـن فرهنگ رفتن بـرای ما ایجـاد میکند، وجـود دارد، 
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که باید بـه اینهـا توجه کنیـم. نکتـه ی اول این اسـت کـه رفتـار اجتماعی و سـبک زندگـی، تابع تفسـیر مـا از زندگی 
اسـت: هدف زندگی چیسـت؟ هـر هدفـی که مـا بـرای زندگی معیـن کنیـم، بـرای خودمـان ترسـیم کنیم، بـه طور 
طبیعی، متناسـب بـا خود، یـک سـبک زندگی به مـا پیشـنهاد میشـود. یـک نقطـه ی اصلـی وجـود دارد و آن، ایمان 
اسـت. یک هدفـی را باید ترسـیم کنیـم - هـدف زندگـی را - بـه آن ایمان پیـدا کنیم. بـدون ایمـان، پیشـرفت در این 
بخشـها امکان پذیر نیسـت؛ کارِ درسـت انجام نمیگیـرد. حـاال آن چیزی کـه به آن ایمـان داریـم، میتواند لیبرالیسـم 
باشـد، میتواند کاپیتالیسـم باشـد، میتواند کمونیسـم باشـد، میتواند فاشیسـم باشـد، میتواند هم توحید ناب باشـد؛ 
باالخره به یـک چیزی بایـد ایمان داشـت، اعتقاد داشـت، بـه دنبال ایـن ایمـان و اعتقاد پیـش رفت. مسـئله ی ایمان، 
مهم اسـت. ایمان بـه یک اصـل، ایمان بـه یک لنگـرگاه اصلی اعتقـاد؛ یک چنیـن ایمانـی باید وجود داشـته باشـد. بر 

اسـاس این ایمـان، سـبک زندگی انتخـاب خواهد شـد.

تمدن سازى بدون ایدئولوژى امكان ندارد
 در اینجـا یـک مغالطـه ای وجـود دارد، کـه من بـرای شـما جوانها عـرض بکنـم: چند تـا فیلسـوف نمای غربـی عنوان 
»ایدئولوژی زدائـی« را مطرح کردنـد. می بینید گاهی در بعضـی از این مقاالت روشـنفکری، عنـوان »ایدئولوژی زدائی« 
مطرح میشـود: آقا جامعه را با ایدئولـوژی نمیشـود اداره کرد. چند تا فیلسـوف یا فیلسـوف نمای غربی ایـن را گفته اند؛ 
یک عـده ای هم اینجا طوطـی وار، بـدون اینکه عمق ایـن حـرف را درك کنند، بـدون اینکه ابعـاد این حـرف را بفهمند 
چیسـت، همان را تکـرار کردند، بـاز هم تکـرار میکنند. هیـچ ملتی کـه داعیـه ی تمدن سـازی دارد، بـدون ایدئولوژی 
نمیتوانـد حرکت کنـد و تا امـروز حرکت نکـرده اسـت. هیچ ملتـی بـدون دارا بودن یـک فکر و یـک ایدئولـوژی و یک 
مکتب نمیتوانـد تمدن سـازی کنـد. همینهائـی که امـروز شـما ماحظـه میکنیـد در دنیا تمـدن مـادی را بـه وجود 
آورده انـد، اینها بـا ایدئولوژی وارد شـدند؛ صریح هـم گفتند؛ گفتند مـا کمونیسـتیم، گفتند ما کاپیتالیسـتیم، گفتند 
ما بـه اقتصـاد سـرمایه داری اعتقاد داریـم؛ مطـرح کردند، بـه آن اعتقـاد ورزیدنـد، دنبالـش کار کردند؛ البتـه زحماتی 
هم متحمل شـدند، هزینه ای هم بر دوش آنها گذاشـته شـد. بدون داشـتن یـک مکتب، بدون داشـتن یـک فکر و یک 

ایمـان، و بدون تـاش بـرای آن و پرداختـن هزینه هـای آن، تمدن سـازی امـکان ندارد.

پيشرفتهاى صورى و سطحى براى مقلدان غربى
 البته بعضـی از کشـورها مقلدنـد؛ از غـرب، از سـازندگان تمدن مـادی یـک چیـزی را گرفته انـد، زندگی خودشـان را 
بر اسـاس آن شـکل داده اند. بلـه، اینهـا ممکن اسـت به یک پیشـرفتهائی هـم برسـند، به یک پیشـرفتهای صـوری و 
سـطحی هم میرسـند، اما مقلدند؛ اینها تمدن سـاز نیسـتند، اینها بی ریشـه و آسـیب پذیرند؛ اگر چنانچه یک طوفانی 
بـه وجـود بیاید، اینهـا از بیـن خواهنـد رفت؛ چـون ریشـه دار نیسـتند. عـاوه بـر اینکـه کار آنها تقلیـد اسـت و تقلید 
پدرشـان را در مـی آورد، برخـی از منافـع تمـدن مـادی غـرب گیرشـان می آیـد و بسـیاری اش گیرشـان نمی آیـد، اما 

همـه ی زیانهـای آنهـا گیرشـان می آید.
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ویژگيهاى كشورهاى مقلد تمدن غربى
 من نمیخواهم از کشـورها اسـم بیاورم. بعضی از کشـورها هسـتند که رشـد اقتصادی آنها به عنوان یک الگـو، در گفتار 
و نوشـتار برخی از روشـنفکران ما مطرح میشـود. بلـه، ممکن اسـت آنها به یـک صنعتی هم دسـت پیدا کرده باشـند، 
پیشـرفتی هم در زمینه ی مـادی یا در زمینـه ی علـم و صنعت کرده باشـند، امـا اوالً مقلدنـد؛ ذلت تقلید و فرودسـتی 
تقلید، روی پیشـانی آنها حک شـده؛ عـاوه ی بر ایـن، همه ی آسـیبهای تمدن کنونی مـادی غـرب را آنها دارنـد، ولی 
اکثر منافعـش را ندارنـد. امروز این تمـدن مادی غرب دارد نشـان میدهد مشـکاتی را که برای بشـریت و بـرای پیروان 

خـودش به وجـود آورده.

توطئه دشمن براى جلوگيرى از ایجاد تمدن اسالمى
 پس بـدون مکتب و بـدون ایدئولـوژی نمیتوان یک تمـدن را به وجـود آورد؛ احتیـاج به ایمان اسـت. این تمـدن دارای 
علم خواهد بـود، دارای صنعـت هم خواهـد بود، دارای پیشـرفت هـم خواهد بـود؛ و این مکتـب، هدایت کننـده و اداره 
کننده ی همـه ی اینهـا خواهد شـد. آن کـه مکتـب توحیـد را مبنـای کار خـودش قـرار میدهـد، آن جامعـه ای که به 
دنبال توحیـد حرکت میکنـد، همه ی ایـن خیراتـی را که متوقـف بر تمدن سـازی اسـت، به دسـت خواهـد آورد؛ یک 
تمدن بزرگ و عمیق و ریشـه دار خواهد سـاخت و فکر و فرهنِگ خـودش را در دنیا گسـترش خواهـد داد. بنابراین، این 
مطلب اول، کـه احتیاج به ایمان اسـت. کشـاندن جامعـه بـه بی ایمانی، یکـی از همان توطئه هائی اسـت که دشـمنان 

تمدن سـازی اسـامی دنبال آن بوده انـد و االن هـم با شـدت ایـن را دارند دنبـال میکنند.

مبارزه با شعارهاى مكتبى در محيطهاى روشنفكرى
 امـروز در محیطهای روشـنفکری، کسـانی هسـتند با شـکلهای گوناگـون، با قـد و قواره هـای گوناگـون، اینها مـا را از 
شـعارهای مکتبی برحذر میدارنـد؛ دوران اوج شـعارهای مکتبـی را که دهه ی 60 اسـت، زیر سـؤال میبرنـد؛ امروز هم 
از تکرار شـعارهای مکتبی و شـعارهای انقابی و اسـامی، خودشـان واهمه دارنـد و میخواهنـد در دل دیگـران واهمه 
بیندازند؛ میگوینـد آقـا، هزینـه دارد، دردسـر دارد، تحریـم دارد، تهدیـد دارد. نگاه خوشـبینانه این اسـت کـه بگوئیم 
اینها تاریـخ نخوانده انـد - البته نگاه هـای بدبینانه هـم وجـود دارد - اینهـا اگر تاریـخ خوانده بودنـد و اطاع داشـتند از 
سرگذشـت و منشـأ و مبدأ تمدنهائی که وجـود دارد و همین تمدن مـادی غرب که امـروز میخواهد دنیـا را فتح تصرف 

کنـد و این حـرف را نمیزدنـد. بایـد بگوئیم اینهـا بی اطاعنـد، تاریـخ نخوانده اند.

اسالم الگوى انسان سازیست
 جامعه ی بـدون آرمـان، بـدون مکتب، بـدون ایمان، ممکن اسـت بـه ثروت برسـد، به قـدرت برسـد، امـا آن وقتی هم 
که به ثـروت و قدرت برسـد، تازه میشـود یک حیوان سـیر و قدرتمند - و ارزش انسـان گرسـنه از حیوان سـیر بیشـتر 
اسـت - اسـام این را نمیخواهد. اسـام طرفدار انسـانی اسـت که هم برخوردار باشـد، هم قدرتمند باشـد، و هم شـاکر 
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و بنده ی خدا باشـد؛ جبهـه ی عبودیت بر خاك بسـاید. انسـان بـودن، قدرتمند بـودن و بنده ی خـدا و عبد خـدا بودن؛ 
این آن چیزی اسـت کـه اسـام میخواهد؛ میخواهد انسـان بسـازد، الگوی انسان سـازی اسـت.

نياز به ایمان، درجه ى اول تمدن سازِى اسالمى
 پـس در درجـه ی اول، نیـاز تمدن سـازِی اسـامِی نویـن بـه ایمان اسـت. ایـن ایمـان را مـا معتقدین بـه اسـام، پیدا 
کرده ایم. ایمـان مـا، ایمان بـه اسـام اسـت. در اخاقیـات اسـام، در آداب زندگی اسـامی، همـه ی آنچه را کـه مورد 
نیاز ماسـت، میتوانیـم پیدا کنیم؛ بایـد اینها را محـور بحث و تحقیـِق خودمان قـرار دهیم. مـا در فقه اسـامی و حقوق 
اسـامی زیاد کار کرده ایم؛ باید در اخاق اسـامی و عقل عملی اسـامی هم یـک کار پرحجم و باکیفیتـی انجام دهیم 
- حوزه ها مسـئولیت دارند، دانشـوران مسـئولیت دارند، محققان و پژوهشـگران مسـئولیت دارند، دانشـگاه مسئولیت 
دارد - آن را مبنـای برنامه ریزی مـان قـرار دهیـم، آن را در آموزشـهای خودمـان وارد کنیم؛ این چیزی اسـت کـه امروز 
ما بـه آن احتیـاج داریـم و بایـد دنبـال کنیـم. ایـن مطلـب اول و نکتـه ی اول در بـاب تمدن سـازی نوین اسـامی و به 

دسـت آوردن و رسـیدن به ایـن بخش اساسـی از تمدن اسـت، که سـلوك عملی اسـت.

اسالم پاسخگوى همه مسائل در سبك زندگى
 هیچکدام از ایـن چیزهائی که من فهرسـت کردم و گفتم، شـما نمیتوانیـد پیدا کنید که یـا به صورت خـاص، یا تحت 
یک عنوان عـام، در اسـام بـه آن پرداخته نشـده باشـد. انـواع سـلوك با افـرادی که انسـان بـا آنهـا ارتبـاط دارد، انواع 
رفتارهـای ما، انـواع چیزهائی کـه در زندگـی اجتماعی برای انسـان وجـود دارد، اینها در اسـام هسـت؛ در مورد سـفر 
کـردن هسـت، در مـورد رفت وآمد هسـت، در مورد سـوار شـدن و پیاده شـدن هسـت، در مورد پـدر و مادر هسـت، در 
مورد تعـاون هسـت، در زمینـه ی رفتار با دوسـت هسـت، در زمینـه ی رفتار با دشـمن هسـت. در همه ی چیزهـا، یا به 
طـور خـاص در منابع اسـامی ما موجود اسـت، یـا تحت یـک عنوان کلـی وجـود دارد؛ کـه اهـل اسـتنباط و اهل نظر 

میتوانند آن چیـزی را که مـورد نیازشـان اسـت، از آن به دسـت بیاورند و پیـدا کنند.

2- پرهيز شدید از تقليد در تمدن سازى  
نکتـه ی دومـی در اینجـا وجـود دارد و آن این اسـت کـه ما بـرای سـاختن این بخـش از تمدن نوین اسـامی، بشـدت 
بایـد از تقلید پرهیـز کنیم؛ تقلید از آن کسـانی که سـعی دارند روشـهای زندگی و سـبک و سـلوك زندگـی را به ملتها 
تحمیل کنند. امروز مظهـر کامل و تنهـا مظهر ایـن زورگوئی و تحمیل، تمـدن غربی اسـت. نه اینکه ما بنای دشـمنی 
با غرب و سـتیزه گری با غرب داشـته باشـیم - این حرف، ناشـی از بررسـی اسـت - سـتیزه گری و دشـمنِی احساساتی 
نیسـت. بعضی بمجرد اینکه اسـم غـرب و تمدن غـرب و شـیوه های غـرب و توطئـه ی غرب و دشـمنی غـرب می آید، 
حمل میکننـد بر غرب سـتیزی: آقـا، شـماها با غرب دشـمنید. نـه، ما بـا غـرب پدرکشـتگِی آنچنانـی نداریـم - البته 

پدرکشـتگی داریم! - غـرض نداریـم. این حرف، بررسی شـده اسـت.
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فرهنگ مهاجم و نابود كننده غرب
تقلید از غـرب برای کشـورهائی کـه این تقلیـد را برای خودشـان روا دانسـتند و عمـل کردند، جز ضـرر و فاجعـه به بار 
نیاورده؛ حّتی آن کشـورهائی کـه بظاهر به صنعتـی و اختراعـی و ثروتی هم رسـیدند، اما مقلـد بودند. علت این اسـت 
که فرهنـگ غرب، یـک فرهنـگ مهاجم اسـت. فرهنگ غـرب، فرهنـگ نابودکننـده ی فرهنگهاسـت. هرجـا غربی ها 
وارد شـدند، فرهنگهای بومـی را نابـود کردنـد، بنیانهای اساسـِی اجتماعـی را از بیـن بردند؛ تـا آنجائی که توانسـتند، 
تاریـخ ملتها را تغییـر دادنـد، زبان آنهـا را تغییـر دادند، خـط آنهـا را تغییـر دادند. هر جـا انگلیس هـا وارد شـدند، زبان 
مردم بومـی را تبدیـل کردند بـه انگلیسـی؛ اگر زبـان رقیبـی وجـود داشـت، آن را از بیـن بردنـد. در شـبه قاره ی هند، 
زبان فارسـی چند قرن زبان رسـمی بود؛ تمام نوشـتجات، مکاتبات دسـتگاه های حکومتـی، دولتی، مردم، دانشـوران، 
مدارس عمده، شـخصیتهای برجسـته، با زبان فارسـی انجام میگرفت. انگلیس هـا آمدند زبان فارسـی را بـا زور در هند 
ممنوع کردنـد، زبان انگلیسـی را رائج کردنـد. شـبه قاره ی هند که یکـی از کانونهای زبان فارسـی بـوده، امـروز در آنجا 
زبان فارسـی غریب اسـت؛ اما زبان انگلیسـی، زبان دیوانی اسـت؛ مکاتبات دولتی با انگلیسـی اسـت، حـرف زدن غالب 
نخبگانشـان با انگلیسـی اسـت - باید انگلیسـی حرف بزنند - این تحمیل شـده. در همه ی کشـورهائی کـه انگلیس ها 
در دوران اسـتعمار در آنجـا حضور داشـتند، این اتفاق افتاده اسـت؛ تحمیل شـده اسـت. ما زبان فارسـی را بـر هیچ جا 
تحمیل نکردیـم. زبان فارسـی که در هنـد رائج بـود، به وسـیله ی خود هندی ها اسـتقبال شـد؛ شـخصیتهای هندی، 
خودشـان به زبان فارسـی شـعر گفتند. از قـرن هفتم و هشـتم هجری تـا همین زمـان اخیِر قبـل از آمـدن انگلیس ها، 
شـعرای زیادی در هنـد بودند که به فارسـی شـعر میگفتند؛ مثل امیرخسـرو دهلـوی، بیـدل دهلوی - کـه اهل دهلی 
اسـت - و بسـیاری از شـعرای دیگر. اقبـال الهوری اهـل الهور اسـت، اما شـعر فارسـی او معروف تر از شـعر به هـر زبان 
دیگری اسـت. ما مثـل انگلیس ها کـه انگلیسـی را در هنـد رائج کردنـد، زبـان فارسـی را رائـج نکردیم؛ فارسـی با میل 
مردم، بـا رفت وآمد شـاعران و عارفـان و عالمـان و اینها به طـور طبیعی رائج شـد؛ اما انگلیس هـا آمدند مـردم را مجبور 

کردند کـه باید فارسـی حـرف نزنند؛ برای فارسـی حـرف زدن و فارسـی نوشـتن، مجازات معیـن کردند.
 فرانسـوی ها هم در کشـورهائی که تحت اسـتعمار آنها بود، زبـان فرانسـه را اجباری کردنـد. یک وقتی یکی از رؤسـای 
کشـورهای آفریقای شـمالی - که سـالها فرانسـوی ها بر آنجا سـلطه داشـتند - زمان ریاسـت جمهوری با بنده ماقات 
داشـت. او با مـن عربی حرف میـزد؛ بعد میخواسـت یـک جملـه ای را بگویـد، واژه ی عربـِی آن جمله یـادش نیامد، بلد 
نبـود. معاونش یـا وزیـرش همراهش بود، بـه فرانسـه به او گفـت که ایـن جمله به عربـی چه میشـود؟ او هـم گفت که 
بله، این جملـه به عربی میشـود ایـن. یعنی یک عـرب نمیتوانسـت مقصود خـودش را بـا عربـی ادا کند، مجبـور بود با 
فرانسـه از رفیقش بپرسـد، او هم بگوید که این اسـت! یعنی اینقـدر اینها از زبـان اصلِی خودشـان دور مانـده بودند. این 
مسـئله را سـالها بر اینهـا تحمیـل کردنـد. پرتغالی ها هـم همیـن جـور، هلندی ها هـم همین جـور، اسـپانیائی ها هم 
همین جـور؛ هر جا رفتنـد، زبـان خودشـان را تحمیل کردنـد؛ این میشـود فرهنـگ مهاجـم. بنابراین فرهنـگ غرب، 

مهاجم اسـت.
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 از بين بردن بنيانهاى فرهنگى و اعتقادى توسط غربى ها
غربی ها آنجائی کـه توانسـتند، بنیانهای فرهنگـی و اعتقـادی را از بین بردند. در مثل کشـور ما که اسـتعمارِ مسـتقیم 
وجود نداشـت و بـه برکت مجاهـدت یک عـده از بـزرگان، انگلیس ها نتوانسـتند به طـور مسـتقیم وارد شـوند، افرادی 
را عامـل خودشـان کردند. اگـر قـرارداد 1299، یعنـی 1919 میادی - کـه معروف بـه قـرارداد وثوق الدوله اسـت - در 
ایران با مقاومـت امثال مرحـوم مـدرس و بعضـی از آزادیخواهـاِن دیگر مواجه نمیشـد و این قـرارداد عملیاتی میشـد، 
اسـتعمار ایران حتمی بـود - مثل هنـد - مردانـی نگذاشـتند این اتفـاق بیفتد. امـا آنها به وسـیله ی عوامل خودشـان، 
با گماشـتن رضاخان پهلوی و تقویت او و گذاشـتن روشـنفکران وابسـته ی به غرب در کنـار او - که باز الزم نیسـت من 
اسـم بیاورم، دوسـت ندارم اسـم بیاورم - فرهنگ خودشـان را بر مـا تحمیل کردنـد. بعضـی از وزرا و نخبگان سیاسـی 
دسـتگاه پهلوی کـه جنبه ی فرهنگـی داشـتند، اینهـا عامل غـرب بودند بـرای دگرگـون کـردن فرهنگ کشـورمان؛ 
و هرچـه توانسـتند، کردند؛ یـک مقوله اش مسـئله ی کشـف حجاب بـود، یک مقوله اش فشـار بـر روحانیـون و زدودن 
حضـور روحانیون از کشـور بود، و مقـوالت فراوان دیگـری کـه در دوران رضاخان پهلـوی دنبال میشـد. فرهنگ غربی، 
فرهنگ مهاجم اسـت؛ هرجا وارد شـود، هویت زدائـی میکند؛ هویـت ملتهـا را از بین میبـرد. فرهنگ غربـی، ذهنها را، 
فکرها را مـادی میکند، مادی پـرورش میدهد؛ هدف زندگی میشـود پـول و ثروت؛ آرمانهـای بلند، آرمانهـای معنوی و 

تعالی روحـی از ذهنهـا زدوده میشـود. خصوصیـت فرهنگ غربی این اسـت.

عادى سازى گناه از خصوصيات فرهنگ غربى
 یکی از خصوصیـات فرهنگ غربی، عادی سـازی گنـاه اسـت؛ گناه های جنسـی را عادی میکننـد. امـروز این وضعیت 
در خـود غرب بـه فضاحت کشـیده شـده؛ اول در انگلیـس، بعد هـم در بعضـی از کشـورهای دیگـر و آمریکا. ایـن گناه 
بـزرِگ همجنس بـازی شـده یـک ارزش! به فـان سیاسـتمدار اعتـراض میکنند که چـرا او بـا همجنس بـازی مخالف 
اسـت، یـا بـا همجنس بازهـا مخالـف اسـت! ببینیـد انحطـاط اخاقی بـه کجـا میرسـد. ایـن، فرهنـگ غربی اسـت. 

همچنین فروپاشـی خانـواده، گسـترش مشـروبات الکلی، گسـترش مـواد مخدر.

توسعه مواد مخدر در كشور توسط انگليسى ها
 من سـالها پیـش - در دهـه ی 30 و 40 - در منطقـه ی جنوب خراسـان، بـزرگان و افراد صاحـب فکـر و پیرمردهائی را 
دیـدم که یادشـان بـود کـه انگلیس ها چگونـه تریـاك را بـا شـیوه های مخصوصـی در بین مـردم رائـج میکردنـد؛ وااّل 
مـردم تریاك کشـیدن بلد نبودنـد؛ این چیزهـا وجود نداشـت. این افـراد یادشـان بود، سـراغ میدادنـد و خصوصیاتش 
را میگفتند. با همین روشـها بـود که مـواد مخدر بتدریـج در داخل کشـور توسـعه پیدا کـرد. فرهنگ غربـی اینجوری 

اسـت.
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باطن فرهنگ غربى
 فرهنـگ غربـی فقـط هواپیمـا و وسـائل آسـایش زندگی و وسـائل سـرعت و سـهولت نیسـت؛ اینهـا ظواهـر فرهنگ 
غربی اسـت، کـه تعیین کننده نیسـت؛ باطـن فرهنگ غربـی عبارت اسـت از همان سـبک زندگـی مادِی شـهوت آلوِد 
گناه آلـوِد هویـت زدا و ضـد معنویت و دشـمن معنویت. شـرط رسـیدن به تمـدن اسـامِی نویـن در درجـه ی اول این 
اسـت که از تقلید غربـی پرهیز شـود. ما متأسـفانه در طول سـالهای متمادی، یـک چیزهائـی را عـادت کرده ایم تقلید 

. کنیم

كار تدریجى در اصالح سبك زندگى
 بنده طرفـدار این نیسـتم که حاال در مـورد لبـاس، در مورد مسـکن، در مورد سـایر چیزها، یکباره یـک حرکت جمعی 
و عمومی انجام بگیـرد؛ نه، ایـن کارها بایـد بتدریج انجام بگیرد؛ دسـتوری هم نیسـت؛ اینهـا فرهنگ سـازی الزم دارد. 
همان طور کـه گفتـم، کار نخبـگان اسـت، کار فرهنگ سـازان اسـت. و شـما جوانهـا باید خودتـان را بـرای ایـن آماده 

کنیـد؛ این، رسـالت اصلی اسـت.

ضرورت پيشرفت در سبك زندگى 
ما از علم ترویج میکنیـم، از صنعت ترویج میکنیـم، از اختراع و نـوآوری ترویج میکنیـم، هر مبتکری و هر ابتـکاری را با 
احتراِم تمام بر روی چشـم مینشـانیم - این به جـای خود محفـوظ - اما همان طور کـه گفتیم، اصل قضیـه جای دیگر 
اسـت؛ اصل قضیه، درسـت کردن سـبک زندگی اسـت، رفتار اجتماعی اسـت، اخاق عمومی اسـت، فرهنـگ زندگی 
اسـت. باید در این بخش، ما پیـش برویم؛ بایـد تاش کنیـم. تمدن نوین اسـامی که مـا مدعی اش هسـتیم و دنبالش 
هسـتیم و انقاب اسـامی میخواهد آن را بـه وجود بیـاورد، بـدون این بخش تحقـق پیدا نخواهـد کرد. اگـر آن تمدن 
به وجـود آمـد، آن وقت ملت ایـران در اوج عزت اسـت؛ ثـروت هم دنبالش هسـت، رفاه هـم دنبالش هسـت، امنیت هم 

دنبالش هسـت، عـزت بین المللی هم دنبالش هسـت؛ همـه چیز بـا او خواهد بـود، همراه بـا معنویت.

استفاده غربيها از هنر براى تسلط بر ملت
یکی از نکاتـی که بایـد در مواجهه ی بـا دنیای غرب کامـًا به آن توجه داشـت، عامـل و ابزار هنری اسـت کـه در اختیار 
غربی هاسـت. اینها از هنـر حداکثر اسـتفاده را کرده اند بـرای ترویج این فرهنگ غلـط و منحط و هویت سـوز؛ بخصوص 
از هنرهـای نمایشـی، بخصـوص از سـینما حداکثـر اسـتفاده را کرده انـد. اینها به صـورت پـروژه ای یک ملـت را تحت 
مطالعه قرار میدهند، نقـاط ضعفش را پیدا میکنند، از روان شـناس و جامعه شـناس و مـورخ و هنرمند و اینها اسـتفاده 
میکننـد، راههای تسـلط بـر این ملـت را پیـدا میکنند؛ بعـد به فیلمسـاز، به فـان بنـگاه هنـری در هالیوود سـفارش 
میکنند که بسـازد و میسـازد. بسـیاری از فیلمهائی که بـرای ماها و بـرای کشـورهائی نظیر مـا میسـازند، از این قبیل 
اسـت. من از فیلمهـای داخل خـود آمریکا خبـری نـدارم؛ اما آنچه کـه برای ملتهـای دیگر میسـازند، جنبـه ی تهاجم 
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دارد. 

عوض كردن ذائقه ها و سليقه ها توسط غربى ها 
چند سـال پیش از ایـن در خبرها بـود کـه در بعضی از کشـورهای بـزرگ اروپائـی تصمیم گرفته شـد که بـا فیلمهای 
آمریکائی مقابله شـود. آنها مسـلمان نیسـتند، اما آنها هم احسـاس خطر میکردند؛ آنها هم احسـاس تهاجم میکردند. 
نسـبت به کشـورهای اسـامی البته بیشـتر، و در مورد کشـور انقابی ما هم به طـور ویـژه؛ نگاه میکننـد، خصوصیات 
را میسـنجند، وضعیـت را میسـنجند، فیلـم را بـر اسـاس آن میسـازند، خبـر را بر اسـاس آن تنظیـم میکنند، رسـانه 
را بر اسـاس آن شـکل میدهند و میفرسـتند فضـا. باید بـه اینها توجـه داشـت. سلیقه سـازی میکنند، فرهنگ سـازی 
میکنند؛ بعـد از آنکه سـلیقه ها را عوض کردنـد، ذائقه هـا را عوض کردنـد، آن وقت اگـر احتیاج بـه زر و زور بـود، دالرها 
را وارد میکند، نیروهـای نظامی و ژنرالهـا را وارد میکنند. این، شـیوه ی حرکت غربی هاسـت؛ باید مراقب بـود. باید همه 
احسـاس کنند که مسـئولیت ایجاد تمدن اسـامِی نوین بر دوش آنهاسـت؛ و یکی از حـدود و ثغور ایـن کار، مواجهه ی 

با تمدن غرب اسـت، بـه صورتی کـه تقلیـد از آن انجـام نگیرد.

 مواظب سكوالریسِم پنهان باشيد
در پایـان، مـن یـک نکتـه را هـم اضافه کنـم: بحـث امـروز ما آغـاز یـک بحـث اسـت؛ در ایـن زمینه هـا باز هـم حرف 
خواهیـم زد. انتظار داریـم اهل فکـر و اهل نظـر در مراکزی کـه میتوانند و اهلیـت و صاحیت ایـن کار را دارنـد، در این 
زمینه هـا کار کنند، فکـر کنند، مطالعـه کننـد؛ بتوانیم پیش برویـم. مراقب باشـیم دچـار سـطحی گری و ظاهرگرائی 
نشـویم، دچار تحجـر نشـویم - این یک طـرف قضیه اسـت - دچـار سکوالریسـِم پنهـان هم نشـویم. گاهی اوقـات در 
ظاهر، تبلیغات، تبلیغات دینی اسـت؛ حرف، حرف دینی اسـت؛ شـعار، شـعار دینی اسـت؛ امـا در باطن، سکوالریسـم 
اسـت؛ جدائی دین از زندگی اسـت؛ آنچـه که بر زبـان جـاری میشـود، در برنامه ریزی ها و در عمـل دخالتی نـدارد. ادعا 
میکنیم، حرف میزنیم، شـعار میدهیـم؛ اما وقتی پـای عمل به میـان می آیـد، از آنچه که شـعار دادیم، خبری نیسـت.

همت براى رسيدن به تمدن اسالمى
 انقاب اسـامی تواناسـت. آن قدرتـی و ظرفیتی و انـرژی متراکمی کـه در انقاب اسـامی وجـود دارد، ایـن توانائی را 
دارد کـه همه ی این موانعـی را که من گفتم و بسـیاری اش را هم نگفتم، از سـر راه بـردارد و آن تمدن ممتازِ برجسـته ی 
متعالِی باشـکوه اسـامی را جلوی چشـم همه ی دنیا برقـرار کنـد؛ و این در زمان شـما خواهد بود، ان شـاءالّل به دسـت 
شـما خواهد بود، با همت شـما خواهد بـود. هرچه میتوانیـد، خودتـان را از لحاظ علـم و عمـل و تزکیه و تقویـت روح و 

تقویت جسـم - همان طوری کـه بارها عرض شـده - آمـاده کنید و ان شـاءالّل ایـن بار سـنگین را بـه دوش بگیرید.
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قراردادن سبك زندگى منطبق با قرآن

مأنوس شدن مردم با قرآن به بركت انقالب اسالمى
گرفتن معيار امت مؤمن و مسلم از قرآن

تبعيت از داورى خرد و عقل انسانى، معيار قرآنى
 حاكم كردن هدایت قرآنى در زندگى

 برقرار كردن ارتباط با قرآن توسط همه آحاد جامعه



سبک زندگی

قراردادن سبك زندگى منطبق با قرآن *

مأنوس شدن مردم با قرآن به بركت انقالب اسالمى
خـدای متعـال را شـاکریم کـه مـا را بـا قـرآن مأنـوس کـرد. جامعـه ی مسـلمان ما تـا قبـل از سـالهای پیـروزی 
انقاب، بـا اینکـه عاقه مند بـه قرآن بـود، عاشـق قرآن بـود، امـا مأنوس با قـرآن نبـود. این هـم از بـرکات انقاب 
اسـت که جوانهای مـا، صاحبـان صـوت و ذوق و هنـر تـاوت و اسـتعداد و آمادگـی بـرای فراگیری، بحمـدالل در 
این میـدان وارد شـدند و پیشـرفت کردنـد. ولی اینهـا مقدمه اسـت؛ مقدمه ی بـرای فهم قـرآن و تخلق بـه اخاق 
قرآن. یک مسـئله، مسـئله ی احتـرام ظاهری و پاسداشـتن از حرمـت قرآن اسـت به معنـای الفاظ قـرآن، اصوات 
قرآنـی؛ ایـن در جای خـود چیـز محتـرم و مهمـی اسـت. مسـئله ی باالتـر، تخلق بـه اخاق قرآنی اسـت؛ سـبک 

زندگـی را منطبـق با قـرآن قـرار دادن.

گرفتن معيار امت مؤمن و مسلم از قرآن
یکـی از عیـوب مـا و جوامـع مـا در طـول زمان ایـن بـوده اسـت کـه گاهـی فرهنـگ خـود را متأثـر میکردیـم از 
فرهنـگ بیگانـگان. کسـانی ایـن را در میـان جامعـه ی مـا و کشـور ما بعمـد ترویـج کردنـد؛ مـا را سـوق دادند به 
سـمت زندگی کسـانی که دل و جانشـان خالـی بـود از نـور معنویـت؛ در سـبک زندگـی، در کیفیت پوشـش، در 
کیفیـت راه رفتـن، در کیفیـت معاشـرتها و ارتباطـات اجتماعـی. اگر هم کسـی بـه آنها اعتـراض کـرد، گفتند که 
دنیـا امـروز اینجـوری اسـت. در حالی کـه قرآن بـه مـا می آمـوزد: »و ان تطـع اکثر مـن فـی األرض یضلّـوك عن 
سـبیل الل ان یّتبعـون ااّل الّظّن و ان هـم ااّل یخرصـون«.1 آنچه که انسـان جـا دارد آن را فـرا بگیرد و اگـر الزم بود، 

*. بیانات در محفل انس با قرآن 1392/04/19
1. انعام: 116
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از آن تقلیـد کند، عبـارت اسـت از طریق هدایـت؛ »صـراط الّذیـن انعمت علیهـم«؛2 از خـدای متعـال میخواهیم 
که مـا را هدایـت کند بـه راه کسـانی که بـه نعمـت الهی واصـل و نائـل شـده اند؛ این اسـت کـه بایـد از آن تبعیت 
و پیـروی کـرد. اما اینکـه حاال اکثریـت مردم دنیـا اینجـور حرف میزننـد، اینجـور حرکـت میکنند، اینجـور رفتار 
میکننـد، ما بایـد عقـل خودمـان را، دیـن خودمـان را، هدایـت الهـی را معیار قـرار دهیـم بـرای رد و قبـول. امت 
مؤمن و مسـلم آن امت و ملتی اسـت کـه معیـار را از قـرآن میگیـرد، از هدایت الهـی میگیـرد؛ این میشـود معیار.

تبعيت از داورى خرد و عقل انسانى، معيار قرآنى
 یکـی از چیزهائـی که قـرآن و هدایـت الهی به مـا تعلیـم داده اسـت، تبعیـت از داوری خرد و عقل انسـانی اسـت؛ 
این هم قرآنـی اسـت. یعنی پیـروی از آنچه کـه عقل سـلیم بـه آن حکم کند و قضاوت عقل پشـت سـر آن باشـد، 
ایـن هم یـک امـر قرآنی اسـت، ایـن هم امـر دینـی اسـت؛ اینها شـد معیـار. آنچـه کـه بنـدگان برگزیـده ی خدا، 
معصومیـن عنـدالل به ما یـاد دادنـد، این میشـود معیـار؛ معیـار اینها اسـت. اینکـه حاال مـردم کشـورهای غربی، 
مردم مادی، مردم فـان بخش از دنیا، در رفتارشـان، در اعمالشـان، در مسـائل زندگی شـان، در ارتباطاتشـان، در 

تشـکیل خانـواده، اینجـور عمـل میکنند، مـا هم بایـد اینجـور عمل کنیـم، این خطا اسـت.

حاكم كردن هدایت قرآنى در زندگى
 هدایـت قـرآن را بایـد در زندگـی خـود حاکـم کـرد. مـا بحمـدالل هـم قـرآن را داریـم، هـم کلمـات اهل بیـت 
)علیهم الّسـام( را داریـم؛ کـه »انّی تـارك فیکـم الثِّْقلَْیـن« یا »انّـی تـارك  فیکـم الثََّقلَْیـن«؛3دو چیـز گرانبها را 
در بین شـما گذاشـتم. هر دو بحمـدالل در اختیار ما اسـت؛ بایـد از اینها اسـتفاده کنیم، جامعـه را بر اسـاس اینها 
شـکل دهیم. این جلسـه ی قـرآن، ایـن آموزش قـرآن، ایـن تجویـد قرآن، ایـن ُحسـن تاوت قـرآن بـا نغمه های 
خوب، بـا صدای خـوب، همـه مقدمـه بـرای این اسـت. ایـن را بـه چشـم ذی المقدمـه نـگاه نکنیـم، ایـن مقدمه 

اسـت؛ از اینجـا بایـد وارد شـد و با قـرآن انـس گرفت.

برقرار كردن ارتباط با قرآن توسط همه آحاد جامعه
بحمـدالل امـروز جامعه ی مـا با قـرآن مأنـوس شـده اند. البته ما بـه این قانـع نیسـتیم؛ مـا معتقدیم همـه ی آحاد 
جامعه بایـد با قـرآن ارتبـاط برقـرار کننـد، بتوانند قـرآن را بخواننـد، بتواننـد قـرآن را بفهمنـد، بتواننـد در قرآن 
تدبر کننـد. آنچـه که مـا را بـه حقایـق نورانـی میرسـاند، تدبـر در قـرآن اسـت؛ و ایـن حفظ قـرآن کـه بحمدالل 
امـروز در بین شـما جوانهـا، در بیـن جوانهـای کشـور، در سرتاسـر کشـور رواج پیـدا کرده اسـت، یـک مقدمه ی 
خوبی اسـت بـرای تدبـر. یعنـی حفـظ و تکـرار و انـس بـا آیـات کریمـه ی قـرآن و پی درپـی آیـات الهـی را مورد 

توجـه قـرار دادن، موجـب میشـود که انسـان بتوانـد در قـرآن تدبـر کند.

2. حمد: 7
3. بحاراالنوار، ج 2، ص 226



سبک زندگی

99

ن 
رآ

ا ق
ق ب

طب
 من

گى
ند

ك ز
سب

ن 
داد

رار
ق



یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتماالً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه ی کتابخانه هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئوالن کتابخانه ها و کتابداران 1390/4/29


