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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 

 (21های اخیر کشور ) سلسله تذکّرات استاد طیّب ناظر بر ناآرامی

  برای حفظ نظام دینی، هم نیّت خالص و هم عملِ مورد تأیید خداوند الزم است

است كه هم حُسن  ایم، عمل صالح، عملی مان گفته رفانیاخالقی و ع هاي همانطور كه بارها در بحث

توصيه، پسند، تأیيد و تأكيد حضرت  ؛ یعنی هم خود عمل، موردفاعلیفعلی داشته باشد، هم حُسن 

جلب رضایت الهی باشد. وقتی در عملی این دو با هم  دهندۀ آن، حق باشد و هم نيّت و مقصد انجام

پذیرش درگاه الهی خواهد بود. بنابراین اگر شكل ظاهري عملی، و مورد  جمع شد، عملی صالح، مقبول

نداشته باشد، مثالً از سر  دهندۀ آن، نيّت خدایی توصيه، تأیيد و تأكيد پروردگار باشد؛ امّا انجام مورد

عمل روي آورده باشد، آن عمل مردود است و نزد  طلبی، به آن خودنمایی و ریا یا دنياطلبی و جاه

هرچند كاري همچون نماز باشد كه افضل عبادات است و هرچند نماز  ارزد؛ يزي نمیخداوند به پَش

به قصد  ترین نمازها باشد. در مقابل، اگر كسی ترین و دقيق لحاظ احكام فقهی، صحيح به خوانده شده،

مبغوض خداوند و در  الهی و به نيّت جلب رضایت پروردگار، عملی انجام دهد كه خود آن عمل،

چنين عمل مردودي وجاهت ببخشد و آن را  تواند به لهی مردود است، آن نيّت خالص، نمیپيشگاه ا

اگر به خاطر  .دقّت كند  كاري انجام دهد، باید به هر دو جنبه خواهد مقبول سازد. لذا وقتی انسان می

به چه  كه نظام و حاكميّت دینی را داشته باشيد، در یكی از جلسات گذشته، به این سؤال پاسخ گفتيم

خواهم به پاسخ آن سؤال،  مطلبی كه اكنون بيان شد، می قيمتی باید حفظ كرد. حال، با استفاده از

 آن تأكيد كنم. با مباحثی كه در پاسخ به این سؤال مطرح كردیم، مسلّم شد كه اي بيفزایم و بر نكته

كه اكنون  اي حفظ نظام دینی و حاكميّت دین، یك وظيفه و تكليف شرعی و الهی است. نكته

مكلّفِ به انجام آن هستيم، زمانی  خواهم بر آن تأكيد كنم، این است كه این امر مورد تأكيد كه ما می

ایم كه  راستی در قبال آن انجام داده وظيفۀ خود را به مقبول و مورد پذیرش خداوند است و زمانی ما
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 اهلل باشد. در اي متعال و تقرّب الیدر آن تالش، جلب رضایت الهی، خشنودي خد اوّالً نيّت و قصد ما

نمایی، نسق گرفتنِ از مخالفان  قدرت المثل، در مقام خودنمایی، نتيجه اگر نيّت ما دچار خلل شود و فی

باشيم، تالش ما در جهت حفظ نظام اسالمی، در پيشگاه  و حفظ جایگاه قدرت و مسؤوليّت خود

 براي حفظ نظام دینی انجام دهيم كه مورد تأیيد خداوندثانياً باید كاري را  .خداوند مردود خواهد بود

شود به گمان جلب  نمی .اي عمل كنيم كه مورد تأیيد و تجویز پروردگار متعال باشد باشد و به گونه

خود آن كار مورد غضب و نهی پروردگار  رضایت الهی، با قصدي هرچند خالص، كاري انجام دهيم كه

ایم. چگونه  تكليف الهی خود براي حفظ نظام را انجام داده ر كنيماست؛ و از رهگذر انجام آن، تصوّ

خوشنودي  ها، به ترین نيّت انگيزد، ولو با خالص انجام عملی كه سخط خدا را برمی توان از رهگذر می

توان به  كند، چگونه می خدا مبتال می اهلل راه پيدا كرد؟! عملی كه انسان را به بُعد از الهی و قرب الی

  !برد كه انجام وظيفه شده است؟ نيل به قرب الهی انجام داد و گمانقصد 

 کند دیدگاه اسالمی، هدف وسیله را توجیه نمی در

حاكميّت دینی حضور  ي كسانی كه در سنگر دفاع از كنم همه میاین نكته، بسيار ظریف است و گمان 

مورد توجّه قرار دهند و مراعات كنند. در  كنند، باید آن را به دقّت دارند و در این زمينه تالش می

شر و نادرست  هاي : كسی كه به شيوهاَْلغاِلُب بِالشَّرِّ َمْغُلوب  السّالم است كه  عليه فرمایشات اميرالمؤمنين

پيروز شده است، امّا در واقع، مغلوب  كند، در ظاهر، غالب و غلبه می خودشود و بر مخالفان  توسّل میم

ماكياوليستی كه معتقد است هدف، وسيله را مجاز، توجيه  خورده است. یعنی برخالف تفكر و شكست

متوسّل  تحقّق آن اي كه براي بنابراین اگر هدف درستی داشته باشيم، به هر وسيله كند، و یا مباح می

توان از طریق به كار گرفتن  نمی .شویم، مجاز و موجّه است، از دیدگاه الهی، به هيچ وجه اینگونه نيست

معقول و مقبول نيست « خون شستن محال آمد محال خون به»شر، بر شر غلبه كرد. به قول شاعر: 

رداخت و حاكميّت دینی را حفظ دینی، به مبارزه با دشمنان دین پ هاي ضدّ دینی و غير كه با روش

وسيلۀ فساد، با  به وسيلۀ ظلم، با ظلم مبارزه كرد؛ وسيلۀ دروغ، با دروغ مبارزه كرد؛ به به توان كرد. نمی
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ي مائده،  تصریح فرموده است. در اوایل سوره فساد مبارزه كرد. قرآن كریم مكرّر بر این نكته تأكيد و

دین و دشمن همۀ  فته است كه هرچند طرف مقابل شما بیگر این نكته دو بار مورد تأكيد قرار

عمل  اي شما مجاز نيستيد براي از پا درآوردن و از صحنه خارج كردن او، به گونه هاي الهی باشد، ارزش

مورد تأیيد خدا نيست و در  كنيد كه مورد تأیيد خدا نباشد. ظلم و ستمگري و تعدّي از حدود الهی،

َو ََل مبادرت ورزید؛ لذا خداي متعال فرمود:  وز دین، جایز نيست به آنت مقابله با دشمنان كينه

ها و  توزي و همۀ بدي دشمنی، كينه :قَـْوٍم َأْن َصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحراِم َأْن تـَْعَتُدوا َيْجرَِمنَُّكْم َشَنآنُ 

دالحرام را بر شما بسته است، دستيابی به مسج اثر آن، راه هایی كه جناح مقابل شما دارد و در پليدي

نزد شما مجوّزي تلقّی نشود كه دست به رفتار تجاوزكارانه بزنيد و عملی انجام دهيد كه مورد تأیيد 

يَا أَيّـَُها فرماید:  خداوند نيست. در چند آیۀ بعد نيز همين نكته را به بيان دیگري مطرح كرده است؛ می

اید! برپادارندۀ پرتالش حاكميّت  : اي كسانی كه ایمان آوردهلَِّه ُشَهداَء بِالِقسطِ الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَـّواِمیَن لِ 

 َو َلفرماید:  خدا باشيد و در صحنۀ حاكم ساختن عدالت، حاضر بوده و از غایبان نباشيد. سپس می

، انحراف و فساد گروهی كه زشتی پليدي، دشمنی، ،توزي كينه: تـَْعِدُلوا َأَّل  َيْجرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَـْوٍم َعَلىٰ 

اند، براي شما این تصوّر را ایجاد نكند كه براي از ميدان بيرون راندن آنها،  روي شما قرار گرفته روبه

اي، ولو ظالمانه، متوسّل شوید. انحراف و پليدي دشمن شما، جسارت استفاده از  جایز است به هر شيوه

توز  وجه مجاز نيستيد ولو با دشمن كينه  دهد! به هيچهایی را كه مطابق عدالت نيست، به شما ن شيوه

َرُب ِللتـَّْقَوىٰ هاي ناعادالنه مقابله كنيد. در ادامه فرمود:  دین و خدا به شيوه  حتّی: اللَّهَ  َواتَـُّقوا اْعِدُلوا ُهَو َأقـْ

تر است.  دیكنز تقوا به توز، كينه دشمن برابر در ورزي عدالت. بورزید عدالت دشمنی، چنين با رابطه در

حال كه اینگونه است، پس تقوا پيشه كنيد؛ یعنی به عدالت ملتزم باشيد. در صدد برنيایيد به 

ِإنَّ هاي ظالمانه، كسی را، هرچند دشمن دین و خدا باشد، از پا دربياورید. با او هم عدالت بورزید.  شيوه

كنيد و براي تحقّق هدف خوب و ارزشمندتان در  : خدا آگاه است كه شما چه میاللََّه َخِبیر  ِبما تـَْعَمُلونَ 

دهم به  شوید. من خدا اجازه نمی ها و ابزارهایی متوسّل می مقابل دشمنان دین، به چه وسائل، شيوه
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هاي ناعادالنه، ولو با دشمن ستمگر، فاسد و ظالم مقابله كنيد. این فرمان قرآنی، نكتۀ بسيار  شيوه

  .مهمّی است

  در تعامل با دیگران، منصفانه رفتار کنیم

رود كه  در مباحث اخالقی، در كنار واژۀ عدالت، واژۀ انصاف قرار دارد. واژۀ عدالت غالباً جایی به كار می

گروه، غير از جناح خود باشد؛ اما واژۀ انصاف،  داوري بين دو فرد، غير از خود، یا بين دو مقامانسان در 

ورزي در مواردي است كه انسان بين خود و شخصی دیگر، یا بين وابستگان و جناح  اختصاصاً عدالت

تر، در انصاف ورزیدن، یك طرف قضاوت، خود شخص و  خود و جناح مقابل داوري كند. به بيان روشن

يا أَيّـَُها الَِّذيَن آَمُنوا ُکونُوا قَـّواِمیَن ه، قرآن كریم فرمود: طرف دیگر، شخص مقابل است. به عنوان نمون

ولی ِبِهما؛ َفال تـَتَِّبُعوا بِالِقسِط ُشَهداَء ِللَِّه َوَلو َعلی َأنُفِسُکم َأِو الواِلَديِن َو اأَلقَربِیَن ِإن َيُکن َغِنّیًا َأو َفِقیرًا فَالّلُه أَ 

ه ایمان آوردید! بسيار برپادارندۀ عدالت باشيد و براي خدا شهادت دهيد اي كسانی ك الَهَوی َأن َتعِدُلوا:

دست،  نياز باشند یا فقير و تهی ضرر خودتان یا والدینتان و یا نزدیكانتان باشد. اگر ثروتمند و بی ولو به

عادالنه شهادت دهيد كه خداوند در مراعات حقوق آنها اولی است. پس، از هواي نفس و تمایالتتان 

يروي نكنيد تا بتوانيد عدالت را مراعات نمایيد. این خصلت اخالقی، در روایات فراوان مورد تأكيد پ

هایی كه  : در داوريأنِصِف الّناَس ِمن نَفِسكَ وسلّم فرمودند:  وآله عليه اهلل است. بنا به نقل، پيغمبر اكرم صلّی

گيري، هشيار باش كه انصاف  يش میكنی و در رفتارهایی كه با دیگران در پ بين خود و دیگران می

ُطوبي بورزي و مسأله را به نفع خودت جهت ندهی و از مسير درست خارج نكنی. همچنين فرمودند: 

: خوشا بر احوال كسی كه وقتی بين خود و دیگران در مقام داوري یا اقدام ِلَمْن أَْنَصَف اَلنَّاَس ِمْن نـَْفِسهِ 

تضييع نكند؛ باطل خود را حق و حقّ دیگران را باطل جلوه ندهد. است، انصاف بورزد و حقّ دیگري را 

: در تعامل با َفأَنِصفوا الّناَس ِمن أنُفِسُكم يُوَثُق ِبُكمالسّالم است كه فرمودند:  منسوب به اميرالمؤمنين عليه

شيوه  دیگران، بين خود و آنها انصاف بورزید. منصفانه عمل و داوري كنيد و سخن بگویيد، كه اگر این
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را در پيش بگيرید، مورد اعتماد و وثوق دیگران خواهيد شد. بنابراین، مراعات عدالت و انصاف بين 

توز دین و حاكميّت دینی و نظام اسالمی باشد،  خویش و طرف مقابل، ولو طرف مقابل دشمن كينه

  د.ت دارد و باید به آن اهتمام ورزیبسيار اهمي

  نقّاد الکالم باشیم

: اگر اهل ُخُذوا اْلَحقَّ ِمْن َاْهِل اْلباِطلِ مریم عليهماالسالم نقل شده است كه فرمودند:  بن از حضرت عيسی

: در مقابل، اگر َو َل تَْأُخُذوا اْلباِطَل ِمْن َاْهِل اْلَحقِّ باطل سخن حقّی گفتند، آن حقّ را بگيرید و تأیيد كنيد. 

جناحی شما هستند  در بين گروهی كه طرفدار حقّند، سخن باطلی وجود دارد، به اعتبار اینكه آنها هم

 َو كونوا نـُّقاَد اْلَكالِم:طلبند، سخن باطل آنان را تأیيد نكنيد.  نيّتی هستند یا حق افراد خوب و خوشیا 

كند. فرض  شناسد و تفكيك می ارزش باز می نَقّاد سخن باشيد. نقّاد كسی است كه ارزشمند را از بی

نهد و  سو می هاي طال را یك هاي تقلّبی در هم شده است، نقّاد، سكّه هاي زَر و سكّه كنيد اگر سكّه

افكند. فرمودند نقّاد سخنی باشيد  هاي تقلّبی را به سوي دیگري می شود و سكّه براي آن ارزش قائل می

گوید. گوینده خواه اهل حق باشد و خواه اهل باطل، سخن او را به اجزاء، تجزیه  كه طرف مقابل می

نيد و آنچه را باطل است، نفی كنيد. نقد درست و كنيد و در بين آن اجزاء، آنچه را حق است، تأیيد ك

منصفانه، این است. بنابراین باید دقّت داشت طرف مقابل ما دشمنی عَنود باشد، یا دوستی صميمی، 

گوید، انكار كنيم و باطل را، ولو دوست ما  یك مجوّز این نيست كه حق را، ولو دشمن ما می هيچ

ام كه  السّالم اشاره كرده بار به این فرمایش اميرالمؤمنين عليهگوید، تأیيد كنيم. تا كنون چندین  می

كند. اهل باطل بخشی از  فرمودند باطل اگر به نحو خالص عرضه شود، هيچ مشتري و طالبی پيدا نمی

هایی از حق كه در آن وجود دارد،  خاطر جنبه كنند و آن ممزوج، به حق و بخشی از باطل را ممزوج می

خورند. حال كه اینگونه است، وقتی دشمن ما سخنی  كند و افرادي فریب آن را می جذّابيّت پيدا می

هاي  هاي حقّ آن را تأیيد و جنبه گوید، باید نقّاد الكالم باشيم؛ یعنی سخن او را تجزیه كنيم و جنبه می

یم، اگر السالم كه نقل كردم، دید باطل آن را نفی كنيم. چنانكه در فرمایش پيشين اميرالمؤمنين عليه
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گيریم و حتّی دشمن ما در درون خود،  اینگونه منصفانه رفتار كنيم، مورد اعتماد و وثوق مردم قرار می

گوید، یكسره خطّ بطالن بكشيم، طبيعتاً به دليل  كند. امّا اگر بر آنچه می منصف بودن ما را تصدیق می

منكر و  شود و ما را اعتماد می ما بیمخالفتمان با آن بخش از سخنش كه به حقّانيت آن یقين دارد، به 

  .ردشما دشمن حق و حقيقت می

قبول اشتباهات، ضمن جلب اعتمادِ طرف مقابل، زمینه را برای اصالح و هدایت افراد، فراهم 

  کند می

ام، اعترافِ  م در سلسله گفتارهاي مربوط به مسائل روز جامعه، به آن اشاره كردهنكتۀ دیگري كه قبالً ه

سو باید حقّی را كه در سخن طرف مقابل است، تأیيد كنيم و حتّی با  به اشتباهات است. ما، از یك

از صدایی رساتر از او، آن حق را بيان كنيم و حقّانيت آن سخن، نقد یا اعتراضش را به او اعالم كنيم. 

سوي دیگر باید به اشتباهات خود اعتراف كنيم. اگر در سخنان، رفتارها و عملكردهایمان، ایراد، خطا و 

خالفی هست، به خطا و خالف بودن آنها اعتراف كنيم. اگر اینگونه رفتار كنيم، خواهيم دید كه اعتماد 

تر  ح و هدایت او فراهمشود و زمينه براي تصحيح، اصال طرف مقابل چه اندازه نسبت به ما جلب می

كرانۀ الهی در دسترس ماست و نه عصمت از خلجانات نفس در  گردد. ما معصوم نيستيم. نه علم بی می

ما تضمين شده است. بنابراین ممكن است از سر اشتباه در تشخيص، یا در اثر هيجانات نفس، مرتكب 

حقّ دیگران، اوّالً  رش ایراداتِ بهخالف یا خطایی شده باشيم. اعتراف به اشتباهات و خطاها و پذی

ي شهامت و شجاعت اخالقی ماست. ثانياً، وقتی ما نقایص و عيوب موجود در عملكرد خود  دهنده نشان

دهيم كه براي او  پذیریم، نشان می و انتقادات درست و بجایی را كه طرف مقابل به ما كرده است، می

بيند چقدر  كند. ثالثاً وقتی طرف مقابل می را به ما جلب میاحترام قائليم و این امر، توجّه و عالقۀ او 

خاطر آنها عذرخواهی  پذیریم و به كنيم، درستی آن ایرادات را می صادقانه به ایرادات خود اقرار می

فهمد در عملكرد یا گفتار خود  كنيم، ما را فرد قابل اعتمادي خواهد دید. عالوه بر این، كسی كه می می

و خالف شده؛ امّا در مواجهه با نقّادان و معترضان، وجود هرگونه اشتباه و خالف را انكار مرتكب اشتباه 
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هاي درونی  ها و نكوهش كند، در دادگاه وجدان و درون خود محكوم و مغلوب است و دچار سرزنش می

خود روحی و روانی خواهد شد و وجدان، او را آسوده نخواهد گذاشت؛ درحاليكه وقتی اشتباه و خطاي 

نكتۀ دیگر آنكه  .شود را پذیرفت و عذرخواهی كرد، این فشار روحی و درونی از روي او برداشته می

كنم و حاضر نيستم به اشتباهات خود اعتراف  وقتی من در برابر انتقادات و اعتراضات ایستادگی می

ا وقتی به ي عملكرد به روي من مسدود خواهد شد. امّ كنم، طبيعتاً باب تغيير و تصحيح شيوه

اشتباهات خود اقرار و اعتراف كنم و پوزش بطلبم و مصمّم به تصحيح شوم، در درجۀ اوّل، خودم از 

یك اشتباه و خطا نجات خواهم یافت و در درجۀ بعد، اگر مسؤوليتی دارم، موفقيّت و ثباتم در آن 

  .سِمت و مسؤوليّت بيشتر خواهد شد

 کند اعتراف به اشتباهات، شخصیّت افراد را ارزشمندتر می

شود  كند، در او نوعی فروتنی و تواضع ایجاد می نكتۀ دیگر اینكه كسی كه به اشتباهات خود اعتراف می

كند و شخصيت ارزشمندتري  ا میو از تكبّر، غرور، لجاج و اصرار نادرست بر اشتباهات خود نجات پيد

آورد. عالوه بر این، اشتباهات شخصی یا كاري ما ممكن است به فرد یا گروهی لطمه و  به دست می

آسيب زده باشد. ممكن است با یك تصميم ناپخته، نسنجيده و غلط، یا با تصميمی كه از سر عصبيّت 

مع زیادي آسيب وارد كرده باشيم. در این ایم، به ج مسلكان خود گرفته و جانبداري از همراهان و هم

ما كافی   هاي كارشناسی صورت، حقّ سنگينی به گردن ما خواهد بود. وقتی اقرار كنيم كه بررسی

خرج نداده بودیم؛ یا اعتراف كنيم كه در جنگ  گيري به هاي الزم را در این تصميم نبوده و دقّت

حمان بوده تا دقّت كارشناسی دربارۀ كاري كه داریم مان بيشتر به پيروزي جنا جناحی، اساساً توجّه

دهيم و امثال اینها؛ وقتی اعتراف كنيم و عذرخواهی كنيم و قول بدهيم كه شيوۀ عملكرد  انجام می

را حالل  مااند،  خود را تصحيح كنيم، زمينۀ اینكه كسانی كه از رهگذر اشتباه ما دچار آسيب شده

دربارۀ آثار مثبت اعتراف به اشتباه در برابر ایراداتی كه طرف مقابل  .كنند و ببخشند، فراهم خواهد شد

توان سخن گفت. ما در تصميمات و اقدامات خود، نه از هواي  كند، بسيار می درستی به ما وارد می به



 

 

 8 

دانایی، جز : ما از علم و ما ُأوتِیُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإَّل َقِلیاًل نفس مصونيم و نه از جهل. خداي متعال فرمود: 

اي علم كه به بشر بخشيده شده است كجا؟!  كرانۀ الهی كجا و ذرّه اندكی به شما نصيب نكردیم. علم بی

شویم. هركس جز معصومين  طور طبيعی مرتكب اشتباه می ما معصوم نيستيم و بنابراین به

نخواهد بود. اشتباه شك مصون از اشتباه  اجمعين در مسند مسؤوليّتی قرار گيرد، بی عليهم اهلل صلوات

كنم و كيفيّت عملكردم  ي تعالی است. وقتی من به اشتباهاتم پی بردم، كارم را تصحيح می نيز مقدّمه

ي عمل خود، بسيار مهم  باال خواهد رفت. بنابراین اعتراف به اشتباه، عذرخواهی و تصحيح كردن شيوه

توان درس آموخت. اشتباهات، خود مَدرَس و  و درخور توجّه و اهتمام است. اصوالً از خودِ اشتباهات می

  .تر عمل كردن را فرا گرفت توان در آن، درست محلّی است كه می

 های طرف مقابل ببیند ی نقد و پرخاشگری انسان باید عیوب خود را در آینه

ي نقد و حتّی  كنم، این است كه انسان باید خود را در آینه نكتۀ مهمّ دیگري كه خاطر نشان می

ي  توانم خود را در آینه اعتراضات توأم با پرخاش طرف مقابل ببيند. منتقد ولو دشمن من باشد؛ من می

ق ببينم. در این طور دقي هاي او، به انتقادات، اعتراضات و حتّی برافروخته شدن، برآشفتگی و پرخاش

هاي خود را پيدا كنم و به وجود آنها اعتراف كنم و به صحّت ایرادات واردي كه  آینه، عيوب و نابسامانی

خاطر آنها عذرخواهی كنم. این الزمۀ  كند، اقرار كنم و خود را تصحيح كنم و به طرف مقابل بيان می

چنين نظامی، مورد اعتماد مردم واقع  ثبات، بقاء، پيشرفت و رشد است و چنين كسی، چنين مسؤولی،

ها كه  به هرحال، گر چه متأسفيم از این ناآرامی .تر خواهد بود تر و موفق خواهد شد و هر روز بالنده

توز كشور، ملّت، دین و نظام دینی از آن  اتّفاق افتاد و بعضاً بستري شد براي اینكه دشمنان كينه

المللی، به ما وارد كنند؛  در داخل كشور و چه در سطوح بين هاي بزرگی، چه سوءاستفاده كنند و آسيب

كند و حاميان نظام دینی ثباتشان  ها دارد تقليل پيدا می امّا اميدوارم حاال كه كم و بيش ناآرامی

شود، به آنچه عرض كردم دقّت زیادي شود كه هم با مخالفانی كه بر آنها غلبه پيدا  آشكارتر می

هایی كه بنده طیّ دوسه ماه اخير  نكته .كنند و هم با جامعه چگونه تعامل نمایند اند، چگونه رفتار كرده
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ي اخالق فردي  كنم، هم در جنبه ها و نحوۀ تحليل و تعامل با آن عرض كرده و می در رابطه با ناآرامی

تواند  هاي اجتماعی و سياسی می تك ما مفيد و مثبت و سازنده باشد، و هم در جنبه تواند براي تك می

براي حاكميّت دینی كشور، حكّام دینی، مسؤوالن و رهبران نظام اسالمی مفيد و سازنده باشد. 

ها  ي سنگينی كه در جریان ناآرامی اميدواریم مسؤوالن از این مطالب بهره بگيرند و با توجّه به هزینه

ظام و كشور در آینده و ها و ثبات و استحكام ن متحمّل شدیم، نتایج ارزشمندي براي نيل به موفقيّت

  .دست آوریم هایی، به مان از چنين آسيب مصونيّت جامعه

های دینی نباشد، تالش برای بقا و حفظ آن، تالش  برای حفظ نظام اگر انگیزه الهی و شیوه

  برای حفظ قدرت است

توان نتيجه گرفت كه  اي كه امروز در تكميل بحث حفظ نظام دینی عرض شد، می با توجّه به نكته

شود.  ي الهی پذیرفته است، معنا دارد و محقّق می هاي دینی و با انگيزه حفظ نظام دینی تنها با شيوه

راي حفظ و هاي سياسی نخواهد داشت و تالش ب در غير این صورت، نظام دینی فرقی با دیگر نظام

در تاریخ اسالم . بهره است هاي الهی بی بقاي آن، در واقع تالش براي حفظ قدرت است و از ارزش

عبّاس پيدا كردند  اميّه به قدرت رسيدند، دورانی را حكومت كردند، مخالفانی مثل بنی اید كه بنی دیده

عبّاس بجاي آنها هم  ا با حاكم شدن بنیاميّه را از پاي درآوردند؛ امّ كه با آنها جنگيدند و سرانجام بنی

ها و با  عباس با انگيزه مشكلی حل نشد. ظالمی رفت و ظالم دیگري به جاي او نشست. چراكه بنی

ام كه  هاي سيره و تاریخ، اشاره كرده اميّه آمدند. در بحث  ي با بنی هاي غيرالهی به ميدان مقابله شيوه

السّالم آمدند و از حضرت  اميّه، خدمت امام صادق عليه ه بنیعبّاس علي گردانندگان جریان قيام بنی

الحسين  عبّاس، خونخواهی اباعبداهلل خواستند آنها را مورد تأیيد قرار دهند. با اینكه شعار بنی

شوم و  السّالم بود، اما حضرت فرمودند من با شما همراه نمی بيت عليهم السّالم و دفاع از حقّ اهل عليه

الهی  ي كنم. علّت این بود كه آنها به همين دو نكته ملتزم نبودند. نه انگيزه تأیيد نمی جریان شما را

الواقع آنها براي به قدرت رسيدن  اميّه الهی بود. فی داشتند و نه شيوه عملشان در مبارزه با بنی
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داهلل كردند. كمااینكه وقتی به قدرت رسيدند، نشانی از خونخواهی حضرت اباعب خودشان تالش می

شان نبود؛ بلكه درست  السّالم در عملكرد بيت عليهم السّالم و دفاع از حقوق تضييع شدۀ اهل عليه

اميّه  السّالم جنایاتی را مرتكب شدند كه بنی بيت عليهم برعكس آن عمل كردند و در رابطه با اهل

اميّه را هم از پاي  كنيد، بنی السالم به آنها فرمودند شما مبارزه می مرتكب نشده بودند. امام صادق عليه

گيرد، حكومتی  شوید؛ امّا حكومتی كه از رهگذر مبارزات شما شكل می آورید، پيروز هم می درمی

كننده باشيم. همينگونه هم شد. سفّاح و ابومسلم خراسانی و بقيّۀ  بيت در آن تعيين نيست كه ما اهل

ها چگونه با  ي درآوردند؛ امّا دیدیم كه منصور دوانيقیاميّه را هم از پا كنندگان، مبارزه كردند؛ بنی قيام

ها،  الرّشيدها، امين السّالم رفتار كردند و بعد هم این سلسله ادامه پيدا كرد و هارون بيت عليهم اهل

لذا تقيّد توأمان به  .ها و امثال ایشان چه جنایاتی مرتكب شدند و سر از كجا درآوردند ها، متوكّل مأمون

ه، در تالش براي حفظ نظام دینی باید لحاظ گردد. قصدمان ایفاي مسؤوليّت الهی در این دو جنب

هاي مورد تأیيد پروردگار  كنيم، شيوه هایی كه انتخاب می جهت جلب رضایت خداوند باشد و شيوه

 هاي غيردینی و غيرالهی، متعال و مشروع باشد. با عقل كوتاه بشري خود و با تأثيرپذیري از رفتار نظام

 .هایی متوسّل نشویم كه مورد تأیيد خداوند نيست به شيوه
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