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 در دفاع از والیت تنها ماند؟چرا فاطمه زهرا 

در دفاع از والیت چه بوده است؟ اهل مدینه شاهد  ترین علت تنها ماندن حضرت زهرا مهم

 د، پس چرا بانوی دو عالم در هنگامكر یکسره دختر خود را احترام و اكرام مي بودند كه رسول خدا 

 تمام مردم مدینه برای دختر رسول خدا احترام و
ً
 یاژهییاری ولی زمانه خویش تنها ماند؟ مطمئنا

 قائل بودند. چه عاملی باعث شد ایشان را در مسیر حمایت از جانشین رسول خدا تنها بگذارند؟

 مشکل از جهت شناخت و معرفت نسبت به جایگاه علی و فاطمه 
ً
نبوده است. همه مردم  قطعا

كردند. پس عامل بروز این مشکل، عدم شناخت و مقام و عظمت آنها را درک مي یخوبمدینه به

 معرفت نبوده است.

توانیم علت و عامل اصلی مظلومیت حضرت زهرا برویم، مي اگر به سراغ بیانات حضرت زهرا 

را در مواجهه با مردم  در دفاع از والیت را در سخنان ایشان پیدا كنیم. تعابیر حضرت زهرا  

 كردند كه: یپرسمدینه ببینید؛ وقتی زنان مدینه به عیادت حضرت آمدند و از ایشان احوال

ُسوِل اهلِل؟» ةی ری ْْبی ِتِک َیی ْحِت ِِمْ ِِعَّ ْصبی ْفی ای  «َکی

كه بر شما عارض شده چگونه صبح كردید؟ ]و حال شما چه  یایماریای دختر رسول خدا! از ب

 گونه است[

فرستادند و   امبرییشان در پاسخ، حمد و سپاس خدا را بجا آوردند و درود بر پدر بزرگوارشان پا

 سپس فرمودند:

اجِلُکنَّ » ًة ِِلِ ، اقِِلی
نَّ
ُ
اک ن ْی  ًة ِِلُ ی ف  اهلِل اعئ ِ ْحُت وی ْصبی  ؛«ای

 زارم.شمرم و از آنها بیبه خدا در حالی صبح كردم كه از دنیای شما متنفرم، مردان شما را دشمن می
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كند؟ كند؟ و چرا از مردان مدینه اظهار بیزاری ميچرا حضرت از دنیای مردم مدینه ابراز تنفر مي

 فرماید:علت را در جمله بعدی مي

وِح االیِِمنی » ِط اِلُّ ب ِ
ْ ، وی َمی ِ

الَلی ِة وی اِلَّ ُبوَّ اِِعِ انلُّ ِ وی َقی
ساَلی واِِس اِلِّ ْن ری ُُعها عی ْعزی ّنى زی ْْییُُهْ ای ِلکی ُُهی  وی  وی الی ذی

ی
نِی )أ ا وی اِلِّ ن ْی  ُموِر اِلُّ عِلنِی ِِبُ املطى

ِبنُی( ُ
ْ
اُن امل ُْْسی

ْ
 1؛«اْل

متین نبّوت و رهبری و جایگاه  یهامحکم رسالت و شالوده یهاوای بر آنها چگونه خالفت را از كوه

زیان آشکار همین آگاه باشید »، كنار زدند؟در امر دنیا و دینوحی و جبرئیل امین و آگاهان نزول 

 «است!

اطالع و آگاهی از امر دنیا را ، استچرا این بانوی باعظمت كه كالمشان از روی حکمت و عصمت 

ن افرمایند شما یک ضرر بسیار واضح به خودتو بعد مي كنندبر اطالع و آگاهی بر امر دین مقدم مي

چیزی نگران  دینه بیش از هرداند مردم ممي یخوباست كه به زدید؟ این مخاطب شناسی فاطمه 

 گوید.حضرت با همان دغدغه با ایشان سخن می از این رو،اند. خویش بوده منافع دنیایی

ِن » یسی
ْ
ِِب اْل ُموا ِِمْ ای ِ ف  ی ئ ی ِ

ا اَّلَّ  ؛«؟وی می

 داشتند؟ آنها چه ایرادی بر ابوالحسن علی 

عنوان به _كه بارها به دست رسول خدا  ی مردم را از ابی الحسن یاهشما ببینید با چه ایراد

 جانشین ایشان معرفی شده است_ جدا كردند:

ِتِه، وی » عی ق ْ اکلی وی ِتِه، وی نی
ی
ْطأ ةی وی ِه، وی ِشدَّ ْْتِ  ُُماالِتِه ِِبی

ی ِفِه، وی ِقَّلَّ ْ ری َسی ِکی  ُه وی اهلِل نی ُموا ِِمْ ی ف  ُه ِِف ذاِت اهلِل ئ ی ری مُّ ی  ؛«َتی

 ییدر برابر مرگ در میدان نبرد و قدرت او در جنگجو اشییاعتنایده او و بنوالله آنها بر شمشیر برّ 

 !گرفتندیاش ایراد مشکنندهو ضربات درهم
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، با این روحیه و گفتند است، ترساندند مردم را از روحیه مقاومت كه نمادش شمشیر علی 

به هم خواهد ریخت و همه شما را به كشتن خواهد داد. برای اینکه  راآرامش و آسایش دنیایی شما 

 اشینید یهاها و ارزشقدر پای آرمانعلی آنكردند كه ميمردم را از ابی الحسن جدا كنند شایعه 

ها با همه شما مردم مدینه بجنگد و همه شما را از بین كه حاضر است برای این آرمان قدم استثابت

مدینه را از علی جدا كردند!  ، مردممنافع دنیاییاز دست دادن ببرد. پس با ایجاد ترس نسبت به 

ْم »حال آنکه قرآن ناطق، عامل به كریمه  ُ َنی ْ اُء ن یی  ی اِر ُرَحی ی اْلُكفیى اُء لَعی ِشدیى
ی
گونه از نرمی و حضرت این .دبو 2«أ

 كنند:ها دفاع ميها و انحرافمالیمت ایشان نسبت به مسلمین در فتنه

ْْیا، وی » ُُهْ ِالی دَّ ی حیِة، ِلی ِ
ِة اَْلاض  ُجَّ

ْ
وِل اْل ُ ْن َقی حیِة، وی زاَُلا عی ِ

ئ  ِة الالى جَّ حی ی
ْ
ِن امل ْ ماَُلا عی هلِل َلی ْم  وی َتی اری ِِبِ

ی
ْْیا، وی َل ی ُُهْ ِعی لی ی ْکُُلُ  َحی رًا ُسُجاًح، ال یی ْ َسی

لُّ راِکُبُه  ِ  ساِئُرُه وی ال َیی
ِکلُّ اُشُه، وی ال یی ش   ؛«خ ُ

شدند و از ]آری[ به خدا سوگند ]اگر امر خالفت با او بود[ هرگاه مردم از جاده حق منحرف می 

 ؛دادمی زدند، آنها را با نرمی و مالیمت به سوی منزل مقصود سیرپذیرش دلیل روشن سرباز می

 شد و نه راكب خسته و ملول.می سیری كه هرگز آزاردهنده نبود، نه مركب ناتوان

ترساندند كه ابی الحسن چون یک انسان ارزشی شان ميببینید چگونه مردم را از منافع دنیایی

های والیت را خواهد واقعیتها با شما خواهد جنگید و حضرت زهرا چگونه مياست پای این ارزش

مردم خود را كه از جاده حق منحرف شده باشند با نرمی به مسیر  ،که والیت؛ اینمردم بفهماندبه 

 مسلمانان.دنیای نه از بین بردن شه كفر بود، و شمشیر علی برای نابود كردن ری گرداندیهدایت بازم

مین را با مسل مالیمت والیت علی  ،كند و در ادامهحتی حضرت به این مقدار هم بسنده نمي

 كند:گونه توصیف میاین

طااًن وی » ِ ُُهْ ت 
ری ْصدی

ی
اُه، وی أل ُق اجن ِی 

نَّ زی اُه وی ال ن یی ی ی  ی ف  ی ُح ض  ْطفی ی ً ت  ِوَیى رًا صاِِفًا ری ی  ِ
ال َنی ی ْ ُُهْ نَمی دی ًا وی ِاْعالاًن  وی الیْوری ْم ِِسى ُ حی َلی یصی  ؛«ت 
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ساخت، نهری كه دو طرفش مملو از آب بود، می و سرانجام آنها را به سرچشمه آب زالل و گوارا وارد 

و سرانجام او را در  گرداندیسپس آنها را پس از سیرابی كامل بازم ؛شدیآبی كه هرگز ناصاف نم

 یافتند.می پنهان و آشکار خیرخواه خود

زیر سایه علی به آرامش خورد بلکه مردم بدانید با خالفت علی منافع دنیایی شما ضربه نميیعنی 

عامل این آسایش و آرامش مردم را روحیه  نیتررسیدید! اینجاست كه زهرای مرضیه مهمو آسایش مي

 فرماید:شمارد و ميبرمی المال مسلمینزهد علی نسبت به دنیا و حراست از بیت

یِّ انلى » ری ری ْ ا ِْباِِئ، َغی ْظى نَِمْ طاِِئ، وی ال ْیی ِ ا ت  ی 
ن ْ ّلى ِِمی اِلُّ حی ُکْن ن یی ی ْ یی اِدُق ِِمی وی َلی اِغِب، وی الصى اِِهُ ِِمی اِلى ُم ازلى ُ انی َلی ِة اْلاکِفِل، وی َلی عی ْ اِهِل وی َشی

  ؛«اْلاکِذِب 

كامان و سیر نمودن و از آن سودی جز سیراب كردن تشنه گرفتی]آری[ او هرگز از دنیا بهره نم

 شد.می برای همه آنها روشنگو، گو از دروغو راست ،از زاهد اپرستیو در اینجا دن ؛گرسنگان نداشت

 شما را منافع دنیاییمردم مدینه و تأكید این نکته كه والیت  یطلببعد در تکمیل این حس منفعت

 كنند:كند به دو آیه استناد ميتأمین مي

ِء » َمی ی اَلَّ ت ِمِّ َکی ری ْم بی ْْیِ
ی ا ِعی ْحنی ی ی ی یف  ا ل ْ وا وی اتََّقی ُ ى آِمی ْهلی اْلُُقی

ی
نَّ أ
ی
ْ أ ُبونی وی َلی ِ

ْ ُُنا کَیی ا َکی ُُهْ ِِبی ْذانی خی
ی
ُُبا فیأ ذَّ

ی
ِکْن ک  3.«وی االیْرِض وی لی

 آوردند و تقوا پیشهمی ها ایمانو اگر اهل شهرها و آبادی»گونه كه خداوند فرموده[: ]و همان 

آنان گشودیم، ولی ]آنها حق را[ تکذیب كردند و ما هم می كردند بركات آسمان و زمین را بر آنهامی

 «.را به كیفر اعمالشان مجازات كردیم

ْعِجِزنیی » ا ُُهْ ِِبُ ُبوا وی می سی
ی
ا ک اُت می ئی ِّ ْم َسی ِصیُُبُ ُ ُؤالیِء َسی وا ِِمْ هی ُ َلی نیی ظی ِ

 ؛4«وی اَّلَّ

د شد و هرگز ناند خواههای اعمالی كه انجام دادهگرفتار بدی یزودو ظالمان این گروه نیز به 

 ب الهی بگریزند.توانند از چنگال عذانمی
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شما  منافع دنیاییپذیرفتید فهماند كه اگر والیت را ميحضرت با قرائت این آیات به زنان مدینه مي

اما اگر به والیت ظالمان تن دادید، منافع دنیایی خود را از دست خواهید  ،شدتأمین مي یراحتبه

 داد.

صراحت به این مشکل زنان مدینه بهجالب اینجا است كه خود حضرت در پایان سخنان خودشان با 

 كنند:اشاره مي

«) ِرُُهنی ا َکی ی ْنُُتْ َلی
ی
أ ا وی ُنْلِزُمُکُموهی

ی
؟ )أ ْیُُکْ ی ْت ِعی یی ِ ْ َعی

ّنى ِبُُکْ وی َقی ُُکْ وی ای ًة لی ْْسی ا حی   ؛5«ِفی

ها از واقعیت حقیقت بر شما مخفی مانده و كهیبر شما! چگونه امید نجات دارید درحال واي

شما كراهت  نکهیتوانیم شما را به پذیرش این دلیل روشن مجبور كنیم با امی آیا ما» ؟دیخبریب

 6«دارید؟

بینید و به های دنیای خود را نميواقعیت كهیتوانم شما را نجات دهم، درحالیعنی من چگونه مي

توانم با زور شما را صورت نمي نیدر ا .خوریدفریب مي یراحتدلیل ندیدن منافع واقعی دنیایی به

ِرُُهنی »نجات دهم:  ا َکی ی ْنُُتْ َلی
ی
أ ا وی ُنْلِزُمُکُموهی

ی
 .«أ

 این بود كه:در دفاع از والیت،  ترین علت تنها ماندن حضرت زهرا پس مهم

 !نداشتند به منافع دنیایی یابیهای دستبینانه از راهواقعدرک  مردم
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 داراندینبینی، صفت برجسته واقع

ست. اگر از دیگران بپرسند ا« بینیواقع»دار، های شخصیتی برجسته یک دینیکی از ویژگی

چقدر اینها دقیق «! بینیواقع»شناسید؟ باید آنها بالفاصله بگویند را به چه ویژگی مي« داراندین»

ها باز را به واقعیت اصاًل چشم ؛كندبین ميكنند. دین، آدم را واقعها نگاه ميو درست به واقعیت

خواهد ویژگی كفار را ها را ببینند. قرآن وقتی ميتوانند واقعیتهای كافر اصاًل نميكند. انسانمي

 7:ها را ندارندفرماید اینها دستگاه محاسباتی برای دیدن واقعیترد ميابرشم

ُع » ْسمی ِعُق ِِبا ال يی ی ْ ي يی ِل اَّلَّ ی َمی
وا كی ُ ينی كیَفی ُل اَّلَّ ی ْعِقُُلنی وی َمی ْم ال يی ُ  ؛8« ِإالَّ ُداعًء وی ِنداًء ُصمٌّ ُبُْکٌ ُعْْمٌ َفی

َمَثل )تو در دعوت( كافران، بسان كسی است كه )گوسفندان و حیوانات را برای نجات از چنگال  

شنوند؛ )و حقیقت و مفهوم گفتار او را درك زند؛ ولی آنها چیزی جز سر و صدا نمیخطر( صدا می

 .كنندنمي شهیدكنند. این كافران، در واقع( كر و الل و نابینا هستند؛ از این رو ]درباره حقایق[ اننمی

َبَرد، بایستد با این گله حرف بزند، با این گوسفندها بگوید ای را دارد میمثل یک چوپانی كه گله

فرماید كه این گوسفندها فقط یک طرف گرگ است، بعد خداوند متعال میتر آنطرفكه بیایید این

فرماید پیغمبر! تو با اینها حرف بزنی گوید. میمی هفهمند كه این چوپان چشنوند، نمیصدایی می

بین نیست. چشمش مشاعرشان از كار افتاده است. كافر یعنی چه؟ یعنی كسی كه واقع قدرنیاینها ا

 در معنای لغتی كفر هم پوشاندن هست.را به واقعیت
ً
آیا ما كفار را به این اوصاف  9ها بسته است. اتفاقا

اند را به این فرهنگ و تمدن غیردینی غربی ساخته و پرداخته شده هایی كه باشناسیم؟ آیا ما آدممي

 ؟اندعقلیشناسیم كه آنها چقدر بویژگی مي
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 بینینگری نقطه مقابل واقعلوحی و سطحیساده

لوحی است. آیا ما چنین نگاهی به كسانی كه با دین نگری و سادهبینی، سطحیمقابل واقع هنقط

، داده غرب هستندقدر واها آنزدهلوح. بعضی از غربو ساده نگریداریم؟ سطح و معنویت قهرند

 .كندآدم تعجب ميكه  دنپندار آن را عمیق ميو  كنندچنان از نظریات پوسیده غربی تقدیر ميآن

چه كسی »فرماید: اند. خداوند میست كه از دین بریدهالوحی صفت كسانی نگری و سادهسطحی

ْ  ؛ِخردی زده استآیین ابراهیم فاصله بگیرد، مگر كسی كه خود را به نادانی و بی حاضر است از وی ِمی
ه سی ْ ف  هی ئ ی ِ ف  ْ سی ِ ِإْبراهمیی ِإالَّ ِمی

ْن ِمَّلَّ ُب عی ْرغی لوحی نوعی ساده مبتال بهدر واقع كسی كه دین را انتخاب نکند،  10!«یی

 افراد نادانی دار نمیاست. كسانی كه دین
ً
كه دچار سوءتفاهم هستند.  اهستند، مگر آنهشوند نوعا

 بینی و سفاهت است.دینی سِر واقعدعوای اصلی بین دین و بی

 با خود مي
ً
ها را برای تأمین مصالح ترین تکنولوژیگویید كه وقتی تمدن غرب، پیشرفتهحتما

حاالها از  االهستند و ما كه ح نگریتوانیم ادعا كنیم اینها سطحدنیایی به دست آورده، پس نمي

 بین هستیم.تکنولوژی آنها عقب هستیم، واقع

 به تجربه تاریخی شاهد بر این مطلب است كه دستیابی به تکنولوژی
ً
های پیشرفته دنیایی لزوما

 :زنمیمبراي شما مثال كوچک  كمعنای درک درست از منافع دنیایی نیست. ی

بخش و مسکن مؤثر بود و در ین دارو یک آرامآغاز شد. ا 1957اكتبر  1تولید تالیدومید در تاریخ 

و سردرد نیز مورد استفاده قرار زنان باردار ، سرفه، سرماخوردگی، تهوع صبحگاهی یخوابیدرمان ب

یک شركت داروسازی آلمانی این دارو در نامیدند. « آساداروی معجزه»در آن زمان آن را  .گرفتمی

 مد.به نام گروننتال تولید شد و به بازار آ

آسا تولید كند و از آنجا كه این دارو سال پیش توانست یک داروی معجزه 62 ،پیشرفته یتکنولوژ

در درمان تهوع صبحگاهی بسیار مؤثر بود، هزاران زن باردار شروع به استفاده از این دارو كردند. 
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بینی با ا واقعبه چنین تکنولوژی در آن زمان دسترسی داشته باشید؟ اما آی دتوانیخب شما كجا مي

 تکنولوژی برابر است؟

كردند دارو بتواند از جفت این دارو تصور نمی دكنندهیشود در آن زمان، دانشمندان تولگفته مي

 10بیش از  60و در اوایل دهه  50در اواخر دهه »عبور كند و به جنین در حال رشد آسیبی بزند. 

های مادرزادی به دنیا آمدند. تعداد ا نقصكشور در نتیجه مصرف تالیدومید ب 46هزار كودک در 

شود كه تعداد دقیق قربانیان مصرف این دارو در سرتاسر دنیا مشخص نیست، اما تخمین زده می

های قلبی، نقص در تواند منجر به نارساییتالیدومید می .هزار نفر باشد 20هزار تا  10قربانیان بین 

های تناسلی و معده و روده ها، مجاری ادرار، اندامگیری كلیهاندام، نقص در صورت و نقص در شکل

در نوزادانی كه  ریومماندگی ذهنی شود. میزان مرگتواند منجر به عقبشود. همچنین این دارو می

 11«درصد است. 40اند فتهدر معرض این دارو قرار گر 

های امروز تمدن غرب پیدا كنید كه نه تنها به نفع مصالح توانید صدها مورد از پیشرفتشما مي

 ،داریناشی از دین ییگرادنیایی مردم نبوده كه صدها ضرر و زیان هم زده است. تعقل و واقع

انسان با تکنولوژی را تعریف  كند و نسبتاستفاده از تکنولوژی را هم مدیریت منطقی و عقالنی می

 كند.می

ای كه داشت و همه قدرت نظامی كه داشت، به دلیل نداشتن یک آمریکا با همه تجهیزات پیشرفته

ترین تصمیم را درباره كشتن نفر دوم نگاه واقع بینانه، به اذعان كارشناسان خود آمریکا احمقانه

تواند فع آمریکا تمام خواهد شد. انسان میجمهوری اسالمی ایران گرفت كه مطمئنا به ضرر منا

 های دنیا از حیوان كمتر بفهمد؛ها را داشته باشد، اما در درک واقعیتترین تکنولوژیپیشرفته

وئِلكی ُُهُ »
ُ
ُلى أ ضی

ی
ْ ُُهْ أ ْْناِم َبی

ی ْ
أل وئِلكی َکی

ُ
 12.«اْْلاِفُُلنی  أ

                                                             
 خبرگزاری مشرق: 11

ht t ps ://www.mashreghnews .i r /news /152545 
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دین و آن اینکه به یک آدم بی وجود داردما  هاآلن یک معضل فرهنگی در نگرش مردم جامع

شود كه گویند: آدم خوب و عاقلی است، ولی دین ندارد! نمیاش این است! یا میگویند: سلیقهمی

یک آدمی هم خوب و اخالقی باشد، هم عاقل و فهمیده باشد و هم زندگی خوبی داشته باشد، فقط 

شاید دلیل این تصور یا ذهنیت  هاست؟!مشکلش این باشد كه دین ندارد! مگر دین چیزی جز این

ایم؛ هایی از دین را توضیح ندادهایم. شاید یک بخشغلط این باشد كه ما دین را درست معرفی نکرده

 ایم كه درست جا بیفتد.یا طوری توضیح نداده

 

 داری!بینی و عقالنیت، اولین اثر دینواقع

بیند بگوید چقدر شما ه شما را مياست. هركسی ك بینی و عقالنیتداری واقعاولین اثر دین

 :بین هستید. فرمودواقع

؛»  ولجَّ زَّ ِ عی وِر اهللَّ ُظُر ِْبُ ی  ُه يی ةی املؤِِم؛ فإنى   اتََُّقا ِفراسی
ّ

بترسید از فراست مؤمن! زیرا او با نور خداوند عّزوجل

برای اینکه ها بینی است. یکی از مالکداری، واقعهای ارزیابی دینیکی از شاخصه 13«بیند.می

 .بین هستیدست كه ببینید چقدر واقعادارید، این بفهمید چقدر دین

كنیم. باید  دنظریداری خودمان تجدداران و دین وجود ندارد، باید در دیناگر چنین نگاهی به دین

كه نتیجه این نشده  میادر معرفی و تبلیغ دین بازنگری كنیم. ما چطور دین را به دیگران توضیح داده

 به نحوه معرفی فاصله مي یدارنیبینی؟! چرا مردم از دداری یعنی واقعاست كه دین
ً
گیرند؟ حتما

 گردد.داران برمیما دین

های عالم هستی مطابقت دارد. اگر خدا ای كه با واقعیتبینی، دین یعنی برنامهدین یعنی واقع

 خودش بزرگشود، به این دلیل است كه خهم در صدر موضوعات دین مطرح می
ً
واقعیت  نیتردا اوال
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 یثان ؛است
ً
كند. خدا بینانه ما را راهنمایی میهای پیچیده و پنهان عالم خبر دارد و واقعاز واقعیت ،ا

توانند آن را ها نمیاند و انسانها پیچیدهاگر وحی فرستاده برای این است كه بسیاری از واقعیت

كس با تعقل با دین برخورد كند  اند. هرعقل بشر كمک كردهاند و به خوب درک كنند، پیامبرها آمده

مند كس با عقل خودش سراغ دین بیاید، به دین عالقه فهمد. هرهای دینی را میصحت پیام

ولی  ،رسید آن شود. اعتقادات مثل احکام شرعی تقلیدی نیست و باید با تفکر و مطالعه و تعقل بهمی

به حکم  شناسنیاز یک عاقل باالتر و عالم د ،ن را انتخاب كردیوقتی وارد دینی شدی كه با عقل آ

فرماید: می  نیالمؤمن . اصاًل دین چیزی جز بیداركننده عقل نیست، امیریكنیعقل تبعیت م

َُقل»: های عقل را استخراج كند و بیرون بیاوردپیامبر آمده است دفینه ِِئی اْْلُ َفی ْم دی ُ ُروا َلی ی  ی ِ
 14.«وی ن ُ

خوب معرفی نکردند،  اشخصیت شهید ادواردو آنیلی نگاه كنید. متأسفانه این شهید عزیز ر شما به 

اگر  كهیدرحال؛ شد سلمانمد و مآتوی كتابخانه دید و خوشش  راكنند اتفاقی قرآن بعضی فکر می

. است العاده اندیشمند و عاقل بودهن فوقابینیم كه ایشبه زندگی شهید ادواردو آنیلی نگاه كنیم، مي

وقت  بررسی كرد، آن ادید با عقلش دین ر  احتی وقتی قرآن ر  شد.خواند، اما قانع ن اانجیل و تورات ر 

از زرق و  كدامچیو چون عاقالنه انتخاب كرد، ه است به این نتیجه رسید كه انتخاب درست همین

دنیا ی هانیتمندترنید كه پدر ادواردو آنیلی یکی از ثرواد. ميدنست فریبش بدهاهای دنیا نتوبرق

ادواردو آنیلی اگر مسلمان  و... .بود. صاحب كارخانه فیات، المبورگینی و ... مالک باشگاه یوونتوس 

شناخت و انتخاب كرد و با اینکه تمام این  ااما عاقالنه دین ر  ،شدی، مالک همه این ثروت مشدینم

در اعتقاداتش تزلزل ایجاد  یافشار قرار گرفت، ذرهاز دست داد و حتی تهدید شد و تحت اثروت ر 

 نشد.

ها كند به موجودی كه خیلی به واقعیتكند، دین انسان را تبدیل میگرا میانسان را واقع ،دین 

نند زشتی اگر نزد ما كودكی را كتک بز  .دهدورزد. دین واقعیت طاغوت را به ما نشان مياهتمام می

 شوندیولی چطور به كسانی كه با سوء مدیریت خود باعث گرسنگی و قتل كودكان م ،میفهمیآن را م
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هایی كه اند نخبگان جوامع غربی كه در مقابل قتلچقدر پست ؟كنیمدهیم و انتقاد نمیمی یرأ

ردن عقل و فطرت كنند! دین زشتی این واقعیت را با بیدار كدهند سکوت میهایشان انجام ميدولت

 دهد.به ما نشان مي

 

 بینیعنوان واقعداری بههای عدم معرفی دینپیامد
 داراندین هسوءتفاهم دربار (1

بینی را توضیح ندهیم و اوج تناسب بینی معرفی نکنیم و نسبت دین با واقعاگر ما دین را با واقع

 شود.ميموجب سوءتفاهم برای دیگران  ،بینی را بیان نکنیمدین و واقع

های عمیق و بسیار فراوانی ایجاد شده سلسله سوءتفاهم کیما بلکه در جامع جهانی،  هدر جامع

ها برطرف دشمنان بشریت و دشمنان دین شده است. اگر این سوءتفاهم هكه موجب سوءاستفاد

تواند جاودانه و با وقت شما خواهید دید كه یک حکومت واحد جهانی با یک دین واحد، میبشود آن

الله تعالی فرجه( بخواهد در آن  لباقی بماند؛ بدون اینکه امام زمان )عج آرامش و بدون تنش و فشار

 حکومت واحد جهانی از بسیاری از ابزارهای كنترل در جامعه استفاده كند.

 همه می قیهمه سال همه تنوع و با اینجهانی با این هدر جامع
ً
توانند و سوابق گوناگون، آیا واقعا

 لیداند، به دلبعید می تحت اشراف یک حکومت و یک دین قرار بگیرند؟ بله! اگر اآلن كسی این را

ِ الَّیت» :هایی است كه ایجاد شده است و اال فطرت مردم، یک فطرت الهی استسوءتفاهم تی اهللَّ ْطری ری  ف ِ طی ی ف 

ْْیا ی  15.«انلَّاسی ِعی

ُبری چیز بدی است، حاال شما حساب پذیرند كه جیبفهمند و میعنوان مثال، در دنیا همه میبه 

وقت ما آن !افتدخوبی بفهمند و بپذیرند، چه اتفاقی میِم یک دین و آئین را بهكنید كه اگر مردم، تما

قدر المللی داشته باشیم. وقتی دین، اینعنوان یک میثاق بینتوانیم یک دین واحد جهانی بهمی
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القاعده همه باید قدر جذاب و هوشمندانه است علیقدر عقالنی است و اینآشکار است، این

 بپذیرند.

های ستیزی دارند، خیلی از اینها آدمگریزی دارند یا حتی دینكنند، دینانی كه از دین فرار میكس

 ،های ضعیفی باشندشود گفت كه اینها بیماردل هستند، البته ممکن است آدمبدی نیستند و نمی

 چون مدافع واقعولی بیمار نیستند بلکه دچار سوءتفاهم شده
ً
دنبال  هستند و ییگرااند. اتفاقا

كنند واقعیت جای دیگر است. اگر این سوءتفاهم برطرف و تصور می اندیاز دین فرار اندقتیحق

 پذیرند.فهمند و میبشود، دین را می

 كردند:استاد قرائتی تعریف مي

كه از آلمان برگشته بود رفتم و گفتم شما براي جوانان آلمان  اول انقالب به دیدار شهید بهشتي 

نخندید و گفت:  تا من هم براي جوانان كاشان بگویم، همه خندیدند! اما شهید بهشتي دییگویچه م

ها یکي است. بعد فرمودند: براي پیشرفت اسالم دو كار گوید، نیازهاي فطري همه انسانراست مي

 باید كرد:

 ؛الف: جدا كردن خرافات از اسالم

 ب: جدا كردن كار مسلمین از اسالم.

ایشان در زندان اوین »كند: نقل مي یاهمین بود، خواهر ایشان در مصاحبه كار شهید دیالمه

برای گروه فرقان كالس داشتند. من یادم هست در روز ختم شهید دیالمه در منزل ما، یک خانمی 

. او گفت شهید هكرد. به من گفت كه عضو گروه فرقان بوده و آزاد شدشدت گریه ميآمده بود كه به

خب شهید دیالمه چگونه این تحوالت را « .ه استدگرگون كرداش را ساختار فکری ،اندیالمه در زند

كرد. این شهید بزرگوار در یکی از ها را برای اینها برطرف مي؟ سوءتفاهمكردیدر افراد ایجاد م
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ما یک طناب انداختیم گردن اسالم و داریم آن را دنبال خود »نوارهایشان این تعبیر را دارند: 

 16«كشیم.ما دنبال اسالم برویم، اسالم را دنبال خود مي نکهیشیم. به جای اكمي

بینی. تا چنین نگاهی به دین نداشته ست، دین یعنی واقعایکی از وجوه معرفی درست دین همین 

 ها ادامه خواهد داشت.باشیم، سوءتفاهم

  :فرمایدمی یامیرالمؤمنین عل

« ُ هی اهللَّ ْ ْ َیی ْ َلی اِقلَلی ا اْْلی ی ِنُبی تی ْ ْن َیی
ی
بی أ جی ی اِرِمِه َلی ی ْن َمی ُه عی نی احی  17؛«ُُسْ

كرد. در قرآن كریم بارها خداوند پای عقل را اگر خدا نهی نکرده بود، عاقل خودش اجتناب می 

برد و گوید فقط عاقالن مخاطب دین هستند. هم دین عقالنیت آدم را باال ميكشد و ميوسط مي

 شوند.ر ميداهم عقال، دین

شهیدی بود كه خدا دو بال در بهشت به او داد و از این جهت با شهدای دیگر متمایز   اریّ جعفر ط

 خیلی عزیز و محترم بود. شد. این شهید بزرگوار قبل و بعد از شهادت، نزد پیامبر اكرم 

 جعفر بن ابیطالب را صدا زدند و به ایشان فرمودند: بار پیامبر اكرم یک

د متعال از تو تشکر كرده است، به تو سالم رسانده و فرموده: من از جعفر، نه بعد از اینکه خداون

كنم به آمد و از او تشکر میمسلمان شد خوشم آمد بلکه قبل از اینکه مسلمان بشود از او خوشم می

 ای كه قبل از مسلمان شدن داشته است.خاطر وضع زندگی

 : امام محمد باقر 

                                                             
 :مصاحبه خواندنی رجانیوز با خواهر شهید دیالمه به مناسبت هفتم تیر 16

 113560http://www.rajanews.com/news/ 

 7595، غررالحکم 17

http://www.rajanews.com/news/113560
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« ُ ْوَحی اهللَّ
ی
ُسوِِلِ أ  ری

َّ ِإَلی زَّ وی لجی ُه  ، عی ری ی ْخی 
ی
ِِبُّ ص فیأ ُه انلَّ اعی ی اٍل َفی صی ِ

عی خ  ْربی
ی
اِِلٍ أ

ِِب طی
ی
ِ ْْبِ أ

ْرُت ِِلیْعَفی کی ّنِّ شی
ی
 18«...أ

كنند كه شنوند و بعد از جعفر بن ابیطالب سؤال میاین را از خداوند متعال می رسول خدا 

آمده؟ جعفر بن ابیطالب ها یا چه رفتارهایی داشتید كه خدا از شما خوشش میشما چه خصلت

گفتم، ولی چون شما دستور دادید و دهد: اگر خداوند متعال نگفته بود، من اینها را نمیپاسخ می

وقت فرماید: من هیچكنم. جعفر بن ابیطالب میال عنوان فرموده، من به شما عرض میخداوند متع

شراب نخوردم. )با اینکه آن موقع او هنوز مسلمان نشده بود و هنوز حکم حرمت شراب هم نرسید 

ْبُ » :شود، بدم آمد و نخوردممی لیبود( برای اینکه من فهمیدم وقتی كه شراب بخورم عقلم زا ِ
ا َشی  می

ِّل  ْ ف  الی عی ا زی ْبُُتی ِ
ّنِّ ِإْن َشی

ی
ْمُت أ ِ  ِعی

ّنِّ
ی
طُّ أِل ْرًا ف ی  «.َخی

ةی » :دانستمدروغ هم نگفتم، برای اینکه دروغ را خالف مروت می ُروءی ُ
ْ
ُص امل ُ ق  ْ ِذبی َیی نَّ اْلکی

ی
طُّ أِل ْبُ ف ی ذی

ی
ا ک  «.وی می

ا » :مدانستاش را میاش را و مجازات دنیاییزنا نکردم، برای اینکه زشتی ّنِّ ِإذی
ی
ُت أ ْ ف  ِ  ج 

ّنِّ
ی
طُّ أِل ُت ف ی ْ ن یی  ا زی وی می

لی ِِب  ْلُت َُعِ ِ  «.َعی

ای است، بت نه نفعی برای من دارد، نه پرستی رفتار غیرعاقالنهبت نپرستیدم، چون گفتم بت

ّنِّ »؟ضرری برای من دارد، پس من برای چه این كار را بکنم
ی
طُّ أِل ًَم ف ی نی ْدُت صی ی ا َعی ُع وی می فی ْ  َیی

ی
ُُضُّ وی ال ی  ت 

ی
ُه ال نَّ

ی
ْمُت أ ِ  «.ِعی

ِبیُّ ص َیَدُه » :حضرت جعفر دست زد هروی شان وقت پیامبر گرامی اسالم آن َضَرَب النَّ
َ
 ف

َ
ال

َ
ق

ی َعاِتِقِه 
َ
 حق است كه خدا دو بال به تو بدهد كه با آنها در بهشت همراه مالئکه  «َعل

ً
و بعد فرمود: واقعا

ِة وی اقی » :پرواز بکنی ینَّ
ْ
ِة ِِف اِل ِئکی الی ی ی املْ َمی َمی ُر ِِبِ ِطی 

ی ِن ت  ْ اَحی ی لی لیکی َجی ْعی ْن َیی
ی
َّ أ زَّ وی لجی ِ عی ی اهللَّ قٌّ لَعی   «.لی حی

ما باید برای خودمان تأسف بخوریم، چقدر ضعیف هستیم در ساختن فیلمی كه در آن به مردم 

 یک امر دینی و قدسی نیستصرف حیاحجاب و شراب نخوردن، صداقت، جهان نشان بدهیم 
ً
 بلکه ندا

های این ارزش گرنهتوانیم فیلمی بسازیم كه این را نشان بدهد و ، ما نمیهستندیک امر عقالنی 

                                                             
 397ص ، 4ج ،الفقیهالیحضرهمن 18
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 اموری قدسی و ارزشی . چرا ما تصمیم گرفتهندتا حاال جهانی شده بود دینی
ً
ایم امور دینی را صرفا

 ؟!میدهیمعرفی كنیم و عقالنیت آن را نشان نم

 بینی و عقالنیتسوءاستفاده از مفهوم واقع (2

بینی نشناسیم، داران را به واقعست. اگر ما دینادومین آسیب بعد از سوءتفاهم، سوءاستفاده 

كنند به اینکه اهالی دین را متهم ميو  زنندیداران مبینی، بر سر دینبعضی با قیافه عقالنیت و واقع

بین باش! در حالی كه كنند كه بیا واقعاست كه شما را دعوت ميبین نیستید. جالب اینجا شما واقع

بینی بقیه اصاًل حرفش را نزن! و مگر دین جز دعوت به واقع ،بین هستندهستند كه واقع داراننید

 حرف دیگری هم دارد؟

توان فهمید مي یخوببهحضرت به زنان مدینه  ، از آن بیاناتحضرت زهرا برگردیم به كلمات 

درک كنند و به دلیل  یدرستكه نتوانستند منافع دنیایی خود را به بوداصلی مردم مدینه این  مشکل

شان دست از درست نسبت به منافع دنیایی، از ترس از دست دادن منافع دنیایی بینیواقع نداشتن

شان را خراب برداشتند و خالفت افرادی را پذیرفتند كه منافع دنیایی والیت و جانشینی علی 

(»؛ كردند ِرُُهنی ا َکی ی ْنُُتْ َلی
ی
أ ا وی ُنْلِزُمُکُموهی

ی
؟ )أ ْیُُکْ ی ْت ِعی یی ِ ْ َعی

ّنى ِبُُکْ وی َقی ُُکْ وی ای ًة لی ْْسی ا حی بر شما! چگونه امید  واي ؛«19ِفی

توانیم شما می آیا ما» ؟دیخبریها بواقعیت ازنده و نجات دارید در حالی كه حقیقت بر شما مخفی ما

جالب اینجا است كه بعد  20«شما كراهت دارید؟ نکهیرا به پذیرش این دلیل روشن مجبور كنیم با ا

زنند گردند و آنقدر سركوفت به مردان خود میاز این سخنان حضرت، زنان مدینه به منازل خود برمی

برای عذرخواهی به منزل حضرت زهرا مراجعه كنند، اما كار به جایی رسیده كنند كه آنها را مجبور می

 كرد.بود كه دیگر عذرخواهی مردان مدینه مشکلی را حل نمی

 

                                                             
 28 هیسوره هود، آ 19

 على القوم لما منعوها فدك و قولها لهم عند الوفاة باإلمامة. ، احتجاج فاطمة الزهراء 108، ص 1 اإلحتجاج على أهل اللجاج )للطبرسي(، ج 20
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 باید نهضت رفع سوء تفاهم راه بیندازیم!

 هراه بیندازیم؛ چون این سوءتفاهم در دایر  «نهضت رفع سوءتفاهم!»ما نیاز داریم به اینکه یک 

ای پیش آمده است و با پاسخ دادن به چند شبهه و جواب دادن به چند سؤال، برطرف ردهبسیار گست

 
ً
ممکن »باید بگوییم ، نخواهد شد. در جریان نهضِت رفع سوءتفاهم، هر اختالفی كه پیش آمد اوال

انگور صحبت  هاست سوءتفاهم شده باشد! شاید دعوای عنب و انگور است؛ هر دوی شما دارید دربار 

 «كند!ید اما لفظتان با هم فرق میكنمی

كنیم. نهضت رفع سوءتفاهم زنیم و دین را درست معرفی نمیایراد ما این است كه درست حرف نمی

اند، به این مرام برای این است كه ما اكثر كسانی را كه از دین و خط خدا و اسالم ناب فاصله گرفته

 جذب كنیم.

بینی، داری یعنی واقعمساجد گفتمان سازی كنیم كه دین توانستیم در خانه، مدرسه،اگر ما مي

 یهایدوقطب بود وامکان فریب نچون شد. بساط بسیاری از دعواهای و منازعات سیاسی جمع مي

 شد.كاذب ایجاد نمی

و قابلیت سوءاستفاده را داشته باشد و تا باشد برانگیز تا وقتی ادبیات دینی و انقالبِی ما سوءتفاهم

این « گرایی نیستنمایی و واقعدین چیزی غیر از واقع»طور معرفی كنیم كه وانیم دین را اینوقتی نت

 اصولگرا وجود خواهد داشت.-طلبدعوای اصالح

و این تئوری خودش را تقویت كرد و « دانش و ارزش»یک آقایی اول انقالب، كتابی نوشت به نام 

ای یک حلقه« هستند، ما دانشی هستیم...اینها ارزشی »سیاست و گفت:  هسرایت داد به عرص

در  -دروغبه-دو ادبیات و طلب اصولگرا درست كردنددرست كرد و آن حلقه آمدند جریان اصالح

كند. ها دعوت میها را از كجا آوردی؟! دین فقط به واقعیتجامعه ما رواج پیدا كرد. اصاًل كلمه ارزش

بینانه به دین دعوت كنیم، با یک ادبیات با ادبیات واقعها به جای اینکه مردم را خب چرا ما مذهبی

بینانه به منافع دنیایی مردم، از واقعو نگاه با ادبیات  ؟ مگر حضرت زهرا میكنیارزشی دعوت م
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آگاه به امور و منافع د كه یاز كسی گرفت افرمود: شما خالفت ر كرد؟ حضرت ميوالیت دفاع نمي

 شما بود! پس دنیای خود را تباه خواهید كرد. دنیایی

و مضحک بزنند و جامعه  یمعنیقا تالش كردند خط بطالنی بر این دوگانه بآحضرت  84از سال 

 را آگاه سازند:

دانم. نقطه بندی را غلط میاین تقسیم طلب و ا اصولگرا را هم قبول ندارم.بنده دعوای اصالح»

طلب، اصولگرا نیست. نقطه مقابل اصولگرا، ست؛ نقطه مقابل اصالحطلب نیمقابل اصولگرا، اصالح

اصول و الابالی است؛ آدمی كه به هیچ اصلی معتقد نیست؛ آدم هرهری مذهب است. یک آدم بی

داری حركت گذاری و سرمایهشدت ضد سرمایهكند كه بهروز منافع او با فضای عمومی ایجاب می

داری شود؛ حتی به كند كه طرفدار سرسخت سرمایهایجاب میكند. یک روز هم منافعش یا فضا 

بنده معتقد به اصولگرای طلبی، افساد است. شکل وابسته و نابابش! نقطه مقابل اصالح

صورت ها به؛ اصول متین و متقنی كه از مبانی معرفتی اسالم برخاسته، با اصالح روشطلبماصالح

ها اشتباه و نقص وجود دارد. گاهی به ها را اصالح كنیم. در روشروز به روز و نو به نو ... ما باید روش

دهد؛ باید مرحله دیگری را شروع كنیم. حفظ اصول و رسیم كه امروز دیگر جواب نمیای میمرحله

 21«.طلبی استها، معنای اصالحاصالح روش

 بینان.پردازان و واقعخیالدوقطبِی حقیقی در كشور ما این است: 

برجام تنها راه حل تمام مشکالت كشور ما است. ما برای حل مشکالت مردم زان گفتند پرداخیال

گفتند مذاكره یکی از ابزارهای تنها یک راه داریم، آن هم مذاكره و برجام است، اما واقع بینان می

 دعوا سِر این است، مبارزه با دشمن است. ما كه نباید تمام مملکت را صرف یک مذاكره بکنیم! همه

پردازی است. این بینی و خیالجا دعوا سر واقعجا همین است، همهدعوا سر چیز دیگر نیست. همه

                                                             
 19/2/84های استان کرمان، بیانات رهبر معظم انقالب اسالمي ایران در دیدار دانشجویان و اساتید دانشگاه 21
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 دوقطبی نمی
ً
نَّ »شود گفت. قرآن كریم هم فرمود: را هم اساسا َّ ِبُعونی ِإالَّ الط  ی َّ ٍم ِإْن يی ْم ِبِه ِِمْ ِِعْ ُ ؛ با اینکه 22«وی ما َلی

كنند، در حالی كه خیال و گمان هیچ دلیلی علمی بر گفته خود ندارند و جز خیال و گمان دنبال نمی

كنند! هركسی از گمان كنند؛ از علم پیروی نمیاینها از گمان پیروی می ،هیچ دردی را دوا ننموده

 ازی نیست.شود و نیازی به دوقطبی سكم خودش موجب حذف خودش میپیروی كند، او كم

و تقویت آن در جامعه كار  -بینانههای غیرواقعكشیویژه سر این جناحبه-سازی كاذب دوقطبی

شود درستش كرد. زدن و نهی از منکر كردن، نمی ادیای كه جز با فرست؛ كاِر خبیثانهاای خبیثانه

اصالح كنند و توانمند  منتها اكثر كسانی كه در كشور باید بیایند به داِد این فضا برسند و فضا را

های انگار دركی از اولویت ؛برندهستند كه در این فضا حركت كنند، گویا در حال غفلت به سر می

در حال حاضر بزرگ ترین امربه معروف و  «نهضت رفع سوء تفاهم» منکر و معروف در جامعه ندارند.

 نهی از منکر است!

مفید برای جامعه معرفی كنید و بدون توجه به تا طرِح خوب و توانید ده تا یا بیستشما می

هركس یا كسانی كه بگویند كه ما این ده تا طرح را اجرا »طلب یا اصولگرا بودِن افراد، بگویید: اصالح

 «كنیم... اینها شایسته هستند كه به ایشان رأی بدهید.می

ا معرفی كند، نه اینکه در انتخابات هم هر كاندیدایی كه طرِح خوبی دارد، بیاید و طرح خودش ر 

خواهم من می»است، گزارش بیاورد و بگوید  بخواهد با تخریب رقیبش رأی بیاورد! یا اگر كاری كرده

اما حق ندارد از دیگران یک دیو بسازد تا مردم از ترِس این دیِو خیالی، بگویند: « این كار را ادامه بدهم

 «دهیم!و رأی میهرحال به تبا اینکه تو شایسته نیستی، اما به»

بودن.  پردازالیصورت احمقانه خبینی، انقالبی نبودن یعنی بهگری هم یعنی واقعانقالبی

بودند. دشمن  یپردازالیهای خاند، آدمخیانت كردههایی كه همیشه به انقالب اسالمی زدهغرب

نی دارد. دشمن با شمشیر بیكند. این یک واقعیت است و نیاز به واقعنمی نیگاه صلح شما را تأمهیچ

 «!زندنه! او مرا نمی»گوید: مقابلش ایستاده می
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ها است مردم را به منافع سال ؛واهی است یپردازالیاآلن تمام مشکالت كشور ما ناشی از یک خ

. این همه سال مردم منتظر نشستند تا با توافق برجام میاخوش كردهخیالی مذاكره با غرب دل

 معیشتی، آب و نان و كار مردم حل شود!مشکالت اقتصادی، 

بینانه به مبتنی بر یک نگاه واقعكه  را حاال وقت آن رسیده كه تذكرات مکرر مقام معظم رهبری

. درست همان روزی كه برجام امضاء شد و رئیس جمهور ما مشکالت كشور است، بازخوانی كنیم

هایی از مردم به رقص و پایکوبی در خیابان ها هم به مقام معظم رهبری پیام تبریک فرستادند و گروه 

 مشغول شدند، دقیقا در همان ایام حضرت آقا در پاسخ تبریک رئیس جمهور اینگونه نوشتند:

جناب و دیگر مسئوالن دولتی یادآور شده و در جلسات طور كه در جلسات متعّدد به آنهمان»

ت  هاام، رفع تحریمعمومی به مردم عزیزمان گوشزد كرده
ّ
هر چند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق مل

ایران كار الزمی است، لیکن گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضالت كنونی جز با جّدی 

 23«اقتصاد مقاومتی میّسر نخواهد شـد. هجانبگرفتن و پیگیری همه

است، اما  ها یکی از ابزارهای خوب برای احقاق حقوق مردمیعنی مذاكره برای رفع تحریم

های جامعه و كشور ما این است كه معضالت كنونی با برجام حل شدنی نیست! شما اگر واقعیت

بینانه خواهید معضالت را حل كنید به اقتصاد مقاومتی بپردازید، اما متأسفانه به تذكرات واقعمی

 توجهی شد.رهبر انقالب بي

های تأمین منافع دنیایی مردم با ه نسبت به راهبینانها با یک ادبیات واقعتا ما متدینین و مذهبی

آنها صحبت نکنیم و این دوگانه غلط ارزشی_دنیایی حاكم بر كشور را از بین نبریم، همیشه افراد و 

های دنیاطلبانه مردم را فریب دهند و اجازه ندهند درست هایی پیدا خواهند شد كه با شعارگروه

 انتخاب كنند.
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 یندازیم؛راه ب« نهضت رفع سوءتفاهم!» یک کهینبه ا یمدار یازما ن

سردار دلها شهید سلیمانی بهترین الگو و اسوه نهضت رفع سوءتفاهم و ایجاد وحدت در كشور 

 است! مقام معظم رهبری درباره ایشان فرمودند:

ها شجاعت دارند شهید سلیمانی، هم شجاع بود، هم با تدبیر بود؛ ِصرف شجاعت نبود؛ بعضی»

ها اهل تدبیرند اّما اهل اقدام و تدبیر و عقل الزم برای به كار بردن این شجاعت را ندارند. بعضیاّما 

به دهان خطر -عمل نیستند، دل و جگر كار را ندارند. این شهید عزیِز ما هم دل و جگر داشت 

در  رفت و ابا نداشت؛ نه فقط در این حوادث این روزها، ]بلکه[ در دوران دفاع مقّدس هممی

كرد، تدبیر هم با تدبیر بود؛ فکر می -فرماندهی لشکر ثارالله همین جوری بود؛ خودش و لشکرش

كرد، منطق داشت برای كارهایش. این شجاعت و تدبیِر توأمان، فقط در میدان نظامی هم نبود، می

این را  سیاسی فّعالند در میدان سیاست هم همین جور بود؛ بنده بارها به دوستانی كه در عرصه

شجاع بود، هم با تدبیر بود؛  سیاست هم، هم دیدم[. در عرصهگفتم؛ رفتار او را، كارهای او را ]میمی

 24«.گذار بودكننده بود، تأثیرسخنش اثرگذار بود، قانع

ها و تفکرات ایشان را قبول ها و جریانشاید بشود گفت جزء معدود افرادی بود كه همه گروه

 های این مقبولیت همگانی این نگاه ایشان بود:تداشتند. یکی از عل

ها دور هایش را با همه تفاوتجامعه هم مانند خانواده شما است. همانطور كه پدر خانواده بچه»

حجاب، متدین و غیرمتدین را كند، توی جامعه هم باید باحجاب و بیهم جمع كرده و حفظ می

 شود حفظ انقالب!حزب اللهی خودم، این كه نمیهای جذب كرد. اینکه بگوییم من هستم و بچه

حجاب، آن دختر بدحجاب، دختر من اللهی معنا ندارد! آن دختر كماللهی با حزبفقط رابطه حزب

های ما هم هست. دختر جامعه ما است. جامعه، خانواده ما است. اینها مردم ما هستند. بچه

 «هستند.
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در مساجد و هیئات خود  هاع كردن تمام این جریانها و جمخب ما چقدر برای این سوء تفاهم

حجاب و غیرمذهبی ها برای افراد غیرمتدین، كمریزی كردیم؟ چقدر به دنبال رفع سوءتفاهمبرنامه

 بودیم؟

ها خواهد راه این شهید بزرگوار را ادامه بدهد، بهترین كار رفع همین سوءتفاهمامروز اگر كسی می

است. حضرت زهرا یکسره به دنبال این بودند  همان راه فاطمه زهرا است. راه شهید سلیمانی، 

 كه یک سوءتفاهم بزرگ را از بین ببرند و به مردم بفهمانند: والیت تأمین كننده منافع شما است!

شهید سلیمانی هم در تمام عمر خود به دنبال همین مسئله بود. در یکی از سخنان خودشان با 

ترین شئون عاقبت به خیری نسبت شما با جمهوری الله، والله یکی از مهموالله، و »گفت: گریه می

ترین شئون عاقبت بخیری رابطه قلبی و دلی و اسالمی و انقالب است. والله، والله، والله از مهم

 «حقیقی ما با این حکیمی است كه امروز سکان انقالب را به دست گرفته است!

ا تدبیر و شجاعتی كه سردار دلها داشت، مردم را متوجه این اگر امروز من و شما هم توانستیم ب

سپردگی به والیت و واقعیت كنیم كه تنها راه تأمین منافع دنیا و حل معضالت جامعه كنونی ما دل

توانیم تحقق فرمایشات عاقالنه و واقعی و حکیمانه ایشان در باب اقتصاد مقاومتی است، آن وقت می

 ین شهید بزرگوار را ادامه دادیم.خوشحال باشیم كه راه ا

سپردگی به مستکبرین اگر امروز من و شما توانستیم مردم را متوجه این واقعیت بزرگ كنیم كه دل

چیزی جز حسرت و پشیمانی و ضربه زدن به منافع دنیایی مردم نخواهد داشت؛ اگر توانستیم چهره 

ی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی به مردم واقعی دشمنان انقالب را در همه ابعاد فرهنگی، اجتماع

 بود ادامه دادیم. توانیم خوشحال باشیم كه راه این شهید را كه راه حضرت زهرا نشان بدهیم، می

خواستند كرد. مردم نميهای تلخ را به مردم گوشزد مياین واقعیت چقدر حضرت زهرا 

 ها را ببینند. چشم خودشان را بسته بودند.واقعیت
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از ارزش والیت حرف  ها را ببینند. حضرت زهرابرای این بود كه آنها واقعیت فاطمهفریاد 

شود حرف زد؟! اما مردم مدینه تصمیم مگر مي تریاز این واقع ؛از فواید والیت سخن فرمودند ؛نزدند

وقتی مردم چشم خودشان را بستند،  25ها ببندند.واقعیت هگرفته بودند چشم خودشان را روی هم

را آتش  فاطمه همنان جرئت پیدا كردند جلوی چشم انصار و یاران پیامبر در شهر مدینه خاندش

 بزنند.
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