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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 

 (11های اخیر کشور ) سلسله تذکّرات استاد طیّب ناظر بر ناآرامی

 شود گرفته میگاهی با چینش انتخابی اطّالعات درست، نتایج نادرستی از آنها 

چينش اطّالعات نقش  هاي مهمّي كه توجّه به آن براي همۀ ما ضروري است، اين است كه يكي از نكته

هايي را كه  فكت  توانيد، به اصطالح غربي، مي بسيار مهمّي در بيان حقايق يا تحريف آنها دارد. شما

نش نتايج متفاوتي بگيريد. براي هاي مختلفي بچينيد و از آن چي گونه به واقعيّت است و درست است،

ها و ابرو  چشم تصوير شخصي را كه خيلي زيباروست در نظر بگيريد؛ كافي است شما فاصلۀ بين مثال

ترين  تا از زيباترين صورت، به كريه و بيني و دهان او را تغيير دهيد و كمي در اين چينش دست ببريد

بنابراين ممكن  .ني و دهان و ابرو، همان استاست و بي چهره برسيد. در حالي كه چشم، همان چشم

هاي مختلفي بچينيم  ها را به گونه واقعيّت توانيم اجزاء ، مي است ما دروغ نگوييم؛ امّا مثل قطعات پازل

دست دهيم. اين نكتۀ بسيار مهم، ظريف و دقيقي است كه بايد زمان،  و تصويرها و نتايج مختلفي را به

زمان و  توان حرف حقّي را در را در چينش اطّالعات در نظر گرفت. ميفضاي هر امر  مكان، جوّ و

در همين جرياناتي  .متحمّل شد باري را فضاي نامناسب و در مكان نامتناسب زد و آثار منفي و خسارت

كشور اظهارنظرهايي كردند. البتّه  هاي مختلف سياسي در داخل و خارج كه در كشور رخ داد، گروه

دروغ ساختند و منتشر كردند؛ ولي االن بحثمان دربارۀ  اي چقدر اخبار اي رسانهه بماند كه شبكه

 كنيم اصالً صد درصد واقعيّت دارد. يعني افراد بعضاً مستند به آمار و مي اخباري است كه فرض

نهادهاي حاكميّت،  زنند؛ اطّالعات هم واقعي است و ساختگي نيست و همه را به اطّالعات حرف مي

ها  جزء حرف تک و جزء كنند؛ يعني تک مي هاي مجلس مستند مان برنامه و مركز پژوهشمانند ساز

  .شود اي است كه نتيجۀ نادرستي از آن حاصل مي گونه به درست است؛ ولي چينش اطّالعات
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 دکردن ز سخن حق، اراده باطل میهم ا نهروان خوارج

دوستان اميرالمؤمنين  دانيد كه جريان خوارج نهروان همين انحراف را داشتند. خوارج لشكريان و مي

حكميّت از حضرت جدا شدند. يكي از شعارهايي  السّالم بودند كه بعد از جنگ صفّين و ماجراي  عليه

ال شدند، شعار  السّالم، به آن متوسّل مي ين عليهحاكميّت اميرالمؤمن كه براي اعالم عدم مشروعيّت

من یطع امّا قرآن فرمود:  نيست؛ خدا جانب از جز فرمان و حكم است؛ درست شعار اين. بود ِإالا ِللٰاه  ُحْكم  

خود را به كسي تفويض كرده، او مجراي فرمان الهي است؛ لذا  . اگر خداوند حكمالرَُّسول  فـ ق د أ طاع  اللاه  

فقط  كننده دهد، عين فرمان خداست و اطاعت از او عين اطاعت از خداست. پس حكم مي فرماني كه او

تبعيّت نيست. اميرالمؤمنين  خداست و قطعاً كسي كه اين حق از جانب خدا به او تفويض نشده، قابل

ا اْلباِطل :شعار، فرمودندالسّالم در پاسخ آن  عليه ُة ح قٍّ یُراُد ِبه  ِلم   : اين سخن حقّي است كه از آن باطلك 

خاص و به شيوۀ  خواهند از طرح اين جملۀ درست و قرآني، در يک موقعيّت شود. يعني مي اراده مي

ال حضرت فرمودند:  !الزم نيست خاص، نتيجۀ غلطي بگيرند و آن نتيجه اين است كه اصالً حكومت

 : مردم ناگزيرند از داشتن فرمانروايي كه فرامين الهي را در جامعه بهأ ِمیر   ِإالا ِللٰاه؛ اماا البُدَّ ِللنااِس ِمنْ  ُحْكم  

حاكم نياز دارد. آن حاكم خوب باشد يا بد،  : اجتماع بهالبُدَّ ِللنااِس ِمْن أ ِمیر  بـ رٍّ أ ْو فاِجر  اجرا گذارد. 

اي كه حاكم ندارد و آنارشيزم بر آن  بايد خوب باشد؛ امّا جامعه تّه حاكموجودش يک ضرورت است. الب

  .تر خواهد بود ديده اي كه حتّي حاكم بد دارد، خسارت از جامعه مستولي است،

  توجّه داشته باشیمانتقادها به شرایط خاص زمانی  در

خدمت به حكومت  شک نقد حاكميّت يک ضرورت و تكليف و يک ام، بي طور كه بارها عرض كرده همان

و رو به فساد و تباهي گذاشتن  اسالمي است و عدم انجامش، ترك يک تكليف الهي و موجب روزمرّگي

آميزي كه حاكي از  و محبّتزبان و ادبيّات مؤدّبانه  حكومت است؛ البتّه نقد درست و ناصحانه و با

اي مطرح شود كه نتيجۀ صد درصد  گونه ممكن است همين نقدهاي درست، به خيرخواهي باشد. امّا
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 اين نكتۀ ظريفي است كه بايد به آن دقّت كنيم؛ يعني هم ارزيابي كنيم كه .آن گرفته شود باطلي از

ببينيم آن مطالب  رست است، همشود، چقدر درست و چقدر دروغ يا ناد اصالً مطلبي كه گفته مي

دهند. گاهي يک صحبت كه متناسبِ  مي درست را با چه چينشي و در چه موقعيّت زماني و مكاني قرار

با موقعيّت و خصوصيّات زمان فعلي درست نيست.  با فضا و شرايط بيست سال پيش درست بوده،

ها تغيير كرده يا  شرايط و موقعيّت برگشتند! خير! بحث اين است كه آيا نگوييم پس اينها از حرفشان

يا ناظر بر  اگر تغيير كرده، طبيعتاً بايد ديد آن حرف در اين موقعيّت همچنان درست است؟ نكرده؟

 هاي ناسخ و منسوخ شايد ناظر به همين معني در احكام قرآن نيز، برخي از جنبه شرايط خاصّي بوده؟

تغيير كرد، خداي  كم حقّي بود؛ ولي آن شرايط كهباشد كه يک حكم در موقعيّت و شرايط خاصّي، ح

 .درا نسخ كرد و حكم ديگري وضع فرمومتعال آن حكم 

 !شوخی هم بیان نکنیم ه با موازین عقلی و شرعی سازگار نیست، حتّی بهچآن

ي دوم عرايضم اين است كه گاهي اوقات افراد به شوخي و در گفتگو با دوستان، موضوع نادرستي  نكته

كنند؛ امّا وقتي يک شوخي  دانند كه دارند شوخي مي ان هم كامالً ميآورند و خودش را بر زبان مي

كند كه اصالً شوخي نبود و درست  رفته باورش آيد و فكر  شود، ممكن است انسان رفته خيلي تكرار مي

فرمودند: دو  ام كه مي عليه نقل كرده اهلل آقاي دوالبي رحمۀ الهدي از قول حاج داستاني را در مصباح !بود

رفتند تا چاي بخورند و  خانۀ روستا مي هاي روزانه، هر شب به قهوه تايي، بعد از انجام فعّاليّتروس

گفت: اين طلب ما باالخره چه  عنوان تفريح و شوخي به آن يكي مي استراحت كنند. يكي از اين دو به

تكرار شد و هر  دهم! اين شوخي بارها و بارها شاءاهلل مي داد: ان شد؟ آن يكي هم به شوخي جواب مي

گفت رفيق! طلب ما  كنند. امّا بعد از چند ماه يک شب كه نفر اوّل  دانستند دارند شوخي مي دو هم مي

دهم؟! چند ماه  شاءاهلل مي دهم، اوّلي گفت: يعني چه ان شاءاهلل مي چه شد، و دومي پاسخ داد باشد ان

دهم! باالخره طلبت را بايد تسويه  يشاءاهلل م گويي ان گويم طلب من چه شد، هي مي است دارم مي

گفت: كدام شوخي؟! همۀ كساني كه  كرديم! اوّلي  كني! دومي گفت آخر چه طلبي؟! ما شوخي مي
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گويم به من بدهي داري، تو هم هر شب  آيند، شاهند! چندين ماه است به تو مي خانه مي ها به قهوه شب

خانه شهادت گرفت؛ آنها هم  از اهالي قهوه كني! سپس اي كه تسويه مي اي و قول داده قبول كرده

ببينيد چگونه يک شوخي جدّي شد! چيزي كه وجود نداشت،  !گويد! ما شاهديم گفتند: بله راست مي

السّالم  كم فكر كردند كه يک واقعيّت است. اينكه اميرالمؤمنين عليه با تكرار، باور خودشان شد و كم

ُرك  اْلك ِذب  ِجدَّهُ ال ت ِجُد ط ْعم  ااْلیماِن فرمودند:  تاٰی تـ تـْ ْزل هُ   ح   را دروغ اينكه مگر چشيد نمي را ايمان طعم:  و  ه 

 هم و گوينده هم را، شوخي چه؟ يعني كه بيايد ذهن به شايد! شوخي چه و جدّي چه كنيد؛ ترك

كّر تف و شخصيّت بر كم كم شوخي، همين كه است اين واقعيّت امّا! است شوخي كه فهمند مي شنونده

راستي موضعش عوض شده است! همان  بيند كه به آيد و مي گذارد و يكباره به خود مي فرد اثر مي

كم جزء شخصيّتش شد! اگر انسان اداي چيزي را دربياورد،  گفت، كم روز به طنز مي چيزي كه يک

ال كند. براي مث اين مسأله در هر دو جنبۀ مثبت و منفي صدق مي .شود همان شكل مي كم به كم

اهلل و  ل دانيم كه حقيقتاً نماز نيست. نماز حقيقي همان است كه رسو خوانيم، مي نمازي كه ما مي

خواندند. ما داريم اداي نماز  اجمعين مي عليهم اهلل اميرالمؤمنين و صدّيقۀ طاهره و ائمّۀ هدي صلوات

روز به عنايت الهي  انجام يکآورريم؛ منتها اگر همين ادا درآوردن ادامه پيدا كند، سر خواندن را درمي

شود. به همين منوال اگر كسي اداي معصيت و اداي كفر، دروغ و ظلم را  به نماز حقيقي تبديل مي

كند. اين يک نكتۀ ظريف تربيتي و روانشناسي  كم شخصيّت او تغيير مي دربياورد، و تداوم پيدا كند، كم

شدّت عصبي، موضع ضدّ ديني و ضدّ حكومت  هبعضي از كساني كه متأسّفانه امروز با حالتي ب .است

گونه نبودند! خيلي مذهبي و واليتي و انقالبي بودند و  اند، روزهاي اوّل انقالب اصالً اين ديني گرفته

قدر به شوخي،  خنديدند! امّا آن گفتند، مي هاي مخالفان يا دگرانديشان را به شوخي مي وقتي حرف

كم همين تكرار، مباني اعتقادي و شخصيّتي آنها را فروريخت  ه كمهاي مخالفين را تكرار كردند ك حرف

و اين شوخي بهصورت يک امر جدّي در وجودشان حاكم و مستقر شد و االن وقتي به خودشان نگاه 

طور جدّي منكر خدا هستند! منكر وجود امام عصر  بينند كدام شوخي؟! كامالً و به كنند، مي مي
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ي بايد دقّت كنيم! آنچه را كه درست نيست، و با موازين عقلي و علمي و ارواحنافداه هستند! لذا خيل

سازد، حتّي به شوخي هم نگوييم و تكرار نكنيم! چون ممكن است چنين تغييري  ديني و شرعي نمي

نظرم مهم آمد. اميدوارم همۀ ما به آن  اي بود كه در شرايط كنوني به اين دو نكته .را در ما در پي آورد

قدم  االعظم ارواحنافداه در صراط حق و حقيقت ثابت اهلل يم و در ظلّ توجّهات حضرت بقيۀتوجّه كن

 .بمانيم
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