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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 

 (5های اخیر کشور ) سلسله تذکّرات استاد طیّب ناظر بر ناآرامی

  تشیّدر جامعه مطرح شود نه با جنس تشیّمانند مرد، با شخص دیزن با

امّا دختردار  دانستند؛ یمالئکه را دختران خدا م ن،یسوره مبارکه نحل، مشرک ۷۵تا  ۷۵ اتیبا آ توجّه با

نگاه  یبا سرافکندگ ایو  کردند یگور م به  زنده ایننگ بود و دختران خود را  یۀخودشان ما یشدن برا

در  یاصطالح مترقّ به معقائل شد که جوا یزن حقوق یاسالم آمد برا یا جامعه نی. در چنداشتند یم

 یغرب یاز کشورها یاریدر بس ش،یقرن پ میو ن کیقبول آن هستند. تا  یمدّع  یامروز به تازگ یایدن

 ریغد ۀزن حقّ رأی قائل شد. در واقع یاسالم چهارده قرن قبل، برا کهیزن حقّ رأی نداشت؛ در حال

 کردند. عتیب السّالم هیعل نیرالمؤمنیم با امزنان ه وسلّم آله و هیعل اهلل یصلّ غمبراکرمیخم به فرمان پ

اند و جامعه را به  دفاع از زن را مطرح کرده یشعار ظاهر نیو انحراف، که ا بیفر دارانِ دانیم امروز

محروم  شیها یاست، زن را از آزاد زیست معتقدند اسالم به زن ظلم کرده، اسالم زن اند، دهیآشوب کش

 یایدن طیبا شرا سهیمقا رقابلیکه اسالم به زن داد، غ یاسالم مردود است. امّا عزّت لیدل نیکرده، و به ا

 یکاالها  و ابزار فروش یجنس یها تیّو جذّاب یابزار شهوتران ست؟یامروز چ یایامروز است! زن دن

و معرّف فرهنگ غرب، زن را چگونه عرضه  ایدن یینمایس گاهیپا نیتر بزرگ نیا وود،ی! هالیتجار

غرب به  یایکه دن یتیّکند؟ شخص یها را به خود جلب م عروسک جذّاب که شهوت کیجز  کند؟ یم

در جامعه مطرح  تشیّبا شخص دیاست؟ اسالم فرمود زن مانند مرد، با یتیّزن داده، واقعاً چه شخص

ها به  شود. اگر حواس دهیپوش تشیّجنس دیشود، با دهید تشیّشخص نکهیا ی! و براتشیّشود! نه با جنس

بلند، صاحبِ  ۀشیانسان صاحبِ تفکّر و اند کی نعنوا او جلب شود، مردها به او به یجنس یها تیّجذاب

و  یران ابزار شهوت کیعنوان  . فقط بهکنند یصاحبِ علم و دانش نگاه نم ،یاخالق یها لتیفض
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 یجنس یها تیشود، و جذّاب دهیشجنبه پو نیا دیبه او نگاه خواهند کرد. لذا فرمود با ییجو لذّت

و  ،یاخالق یها لتیتفکّرات، فض ها، شهیبا اند دیبا زنشود.  ییو زناشو یمحدودِ به روابط خانوادگ

 کند دایدر جامعه حضور پ یانسان یواال  تیّشخص

  یزن در فرهنگ غرب گاهیجا

دارد که  یو مرتبت گاهیچه منزلت، جا یزن غرب کند؟ یغرب، زن را چگونه پرورانده و عرضه م یایدن

را کنار بگذارد و  دهیپوش یها را از سر بردارد، لباس یزن ما حسرت او را بخورد و افتخار کند که روسر

ننگ بود،  یۀکه زن ما ییایزن افتخار است؟ در دن یبرا نیخود را عرضه کند؟ ا یجنس یها تیّجذّاب

 یجا ستاد؛یا یدختر کم سنّ و سال خودش به احترام م یپا یجلو موسلّ آله و هیعل اهلل یخاتم صلّ غمبریپ

را که غرب بر سر زن  ییها باز شود، و بال چشم میدواری! امدیبوس یدست او را م داد؛ یخود را به او م

 .مینیآورده است، بب

 به دخترانمان منتقل شده؟!  ینگاه اسالم به درست ایآ

به دخترانمان  یدرست نگاه اسالم را به میو نتوانست میکه ما بد عمل کرد انتقاد به ما وارد است نیا البتّه

فرهنگ  ۀبا زنان هم آنها را در برابر حمل ۀمردان در تعامل و مواجه ی. سوء عملکردهامیمنتقل کن

که ابزار دست دشمن  ندو متوجّه ک اریمتعال ما را هش یخدا میهست دواریکرد. ام ریپذ بیآس یغرب

را  نیبا د ۀکه عَلَم مبارز یکسان یتأیید باشد برا یکه نوع میرفتار نکن یا و به گونه م،یریقرار نگ

 اند. برداشته

  مینقد را نبند باب

و شعار اختالط با  دارند یاز سر برم یکه روسر یاز دختران و زنان یادیتوجّه داشت که تعداد ز دیبا

اند، ناآگاه و جاهلند و مغرض .  در جامعه یبزن غر یو خواهان حاکم شدن الگو دهند یمردان را م
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 دی. بادیرا شن شانیها داد و حرف دانیم دیدرست تعامل کرد. با دیجاهل با تیّ. با اکثرستندیدشمن ن

 باب نقد و گفتگو باز باشد. باب سؤال و توضیح خواستن مردم از مسؤولین مفتوح باشد.

البالغه  اند، در نهج را که به بعضی از کارگزاران خود نوشته السّالم هیتند امیرالمؤمنین عل یها نامه

بودند،  السّالم هیدهد با اینکه اینها کارگزاران مستقیم امیرالمؤمنین عل ها نشان می ! این نامهدیبخوان

های نامشروع کردند. گرچه والیت اولیاء جامعه  المال تصرّف خراب کردند؛ خیانت کردند؛ در بیت

شود!  کس اهلل نمی اهلل است؛ امّا هیچ ای از والیت  معصوم شاخه تییت معصوم است، و والای از وال شاخه

ها باز  در تمام رده دیشود. لذا باب نقد، توضیح خواستن و تظلّم با و هیچ غیرمعصومی، معصوم نمی

و تند حرف زد، فرمایند: اگر کسی بددهن بود  اشتر می لکبه ما ۀدر نام السّالم هیباشد. امیرالمؤمنین عل

با تو مراعات کند. او صرفاً  یتحمّل کن. انتظار نداشته باش همه اصول ادبیّات دیپلماتیک را در گفتگو

ادبانه هم زد، تحمّل کن و توضیح بده. اگر  یک شهروند است که دردش آمده؛ دو تا حرف تند و بی

ناموجّه است یا در توان تو نیست، اش  آید انجام بده. اگر خواسته برمی ستتای دارد که از د خواسته

خاطر نشود. چون فردی که  کم با دل شاد او را روانه کن. طوری با او حرف بزن که رنجیده دست

بسیار مناسبی است برای کسانی که  ۀهایش جواب داده نشده، طعم خاطر است و سؤال رنجیده

 جامعه از او ابزار بسازند. تنیخرخواهند برای به هم  می

ترین رده  مسؤوالن از باالترین رده تا پایین ۀصراحت شکایت و انتقاد کنند و هم باید بتوانند به مردم

من مستثنا هستم.  دینگو کس چیباید مردم را قانع کنند؛ چون بقای حکومت به رضایت مردم است. ه

ما به رضایت  رشود. اگ نشین می که باشد، خانهمردم نباشد، امام معصوم هم  یاگر پذیرش و همراه

شود که به  حاصل می یگیرد. رضایت مردم وقت اعتنا شویم، بقای حکومت مورد تهدید قرار می مردم بی

وارد است، فرد مسؤول اعتراف کند و اشتباهش را  رادیآنها پاسخ داده شود و هرجا ا راداتیابهامات و ا

 تصحیح کند.
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 . …را که  یکس کند یادب م زمانه

فرمود: مَنْ لَمْ یُـَؤدِّبُهُ  م،ینکن نیشود. امّا اگر چن راه نقد باز باشد، سالمت سیستم تضمین می اگر

سرش به  یعنیکند؛  الْأَبَوانِ أَدَّبَهُ الزَّمانِ: کسی کهَ پدر و مادر نتوانند تربیتش کنند، زمانه تربیتش می

های اجتماعی، همان  کند. بحران حیحخودش را تص شود یم ریو ناگز شود یخورد و ادب م سنگ می

سر به سنگ خوردن است. این بیمار روزی که سالم بود، اگر خودش را تقویت کرده بود، واکسن زده 

اعتراف کند که من اشتباه کردم، واکسن نزدم.  دینکرده، با تیحاال که رعا یشد؛ ول بود، اصالً بیمار نمی

 شود. می نسالمت سیستم تضمیاگر این کار انجام شود، 

فشار  طیمنفی، باید تصحیح شود. چرا در شرا یتعامل ما با مردم در دریافت نظرها ۀو شیو برخورد

ایم، به فکر واکسینه کردن خودمان نیستیم؟ وقتی از درد  گفتگو درست کنیم؟ چرا تا بیمار نشده ۀخان

امیدوارم  ها، یناآرام نیزدیم! البتّه با بروز ا که باید واکسن می میفهم پیچیم، تازه می به خودمان می

که باید واکسن بزنیم. طوری نباشد که تا کمی تبمان پایین آمد، دوباره واکسن  میواقعاً درک کرده باش

 زدن یادمان برود!

 ؛یدان ی. اگر هم ممیو مطّلع میدان یما خودمان بهتر م مییزد نگو یحرف ی. تا کسمینقدها باش یرایپذ

َفُع اْلُمْؤِمِنینَ گفته شود. قرآن فرمود:  یِاجازه بدهباید  ها و  در روزنامه دیبا نقد باب. َفذَكِّْر َفِإنَّ الذِّْكرٰى تـَنـْ

تحمّل  ۀباز باشد. مسؤولین هم پذیرا باشند و با دامن اشی،ها با ادبیّات خوب، نه با ادبیّات فحّ رسانه

ای نرسند که فشار عصبی و هیجانات، آنها را  نقطهتری با نقدها مواجه شوند که مردم به  گسترده

دشمن از آنها سوءاستفاده کند؛ گر چه خودش دشمن نیست! فقط یک فرد  نکهیا یمستعد کند برا

هایش درست  هایش جواب بگیرد. الزاماً هم حرف دارد برای حرف انتظاردار است و ابهام دارد و  مسأله

شود او را  های درست گفتگو، می دلیل و با زبان نرم، با شیوهنیست. اگر هم درست نباشد، با منطق و 

 شود. متقاعد کرد. اگر با این زبان مواجه شویم، بهتر تصحیح می
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  مینشان نده نیتلخ از د ریتصو

اداره کن! این حرف  ایخودت ب یگوی اگر راست می مییانتقاد کرد، نگو یتا کس نکهیا گرید ۀنکت

گویم این  است. مثل این است که من بروم دکتر، دکتر نتواند مرا معالجه کند، بعد که می  یمعن یب

 یماریب کیخودت معالجه کن! تو که  ایگویی ب که اگر راست می ندیدکتر خوبی نیست، به من بگو

سخت را نتوانسته درمان کند،  یماریب کیکه  یبه پزشک یحق ندار ،یمعالجه کن یتوان یساده را نم

سخن  نیگفت من که ادّعای دکتری نداشتم! تو گفتی من دکتر هستم! با ا دی. بایریبگ رادیا

. من که یکرد یبدتر عمل م نیاز ا شدی یاگر تو وزیر م میی! نگومیدهان منتقد را نبند یرمنطقیغ

وزیر شدن نیستم! تو ادّعای وزیر بودن کردی! تو باید وزیر خوبی باشی و باید باب نقد  تیمدّعی صالح

این چطور اداره کردن وزارتخانه است؟ چرا اقتصاد،  میبتوانم بگو دیعملکرد تو به رویم باز باشد. با

نشود  انیکه ب ی. حرف و نقدیمفرهنگ، صنعت و... این بال سرش آمده است!؟ باب نقد و گفتگو را نبند

 آورد. همه خسارت به بار می زند و این غیرمعمول از وجود فرد بیرون می یباالخره به شکل

آمیز کرد. آنجا باید جلوی  شود ایستاد و صحبت مالطفت زنند، نمی وسط جایی که دارند آتش می البتّه

یم؟ چرا توضیح ها را گرفت. ولی در شرایط عادی چرا ما کمی اهل لطافت نیست ها و کشتن آتش زدن

تصویر تلخ  کدهیم، ی دانیم؟ چرا تصویری که از دین نشان می خودمان نمی ۀدادنِ به مردم را وظیف

 شود؟ یکنیم؟ چرا عرفان و معنویّت دین عرضه نم را معرّفی می نیاست؟ چرا فقط با مقرّرات فقهی، د

ینی لطیف، دلنشین و جذّاب به پرورش، آموزش عالی و... یک معرفت د  و چرا در صدا و سیما، آموزش 

هم که میدان به آنها داده نشده،  یگرانیها را باز کنیم. بگذاریم د شود؟ کمی محدودیّت جامعه داده نمی

با تیغ گیوتین فقه به  قدر نیهای لطیف و زیبا و معقول و خردپذیر از دین را بگویند. ا بیایند و روایت

ف عرفانی زد، نگوییم مرتدّ است! مشرک است! دیدیم که جان عرفان نیفتیم. هرکس تا دو کلمه حر

و  ستیدر حوزه ز بانهیعلم و معدن معنویّت، چگونه غر وهآملی، آن ک ۀزاد اهلل حسن بزرگواری مثل آیت
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های غیرفقهی از  های علمی ما در میدان دادن به فهم با چه غربتی از این دنیا رفت! واقعاً چرا حوزه

 کنند؟! یشی میاند قدر تنگ دین، این

تلخ و  بازخوردهای میدواریبینیم. ام ها را امروز داریم می های ماست و بازخورد این نقص نقص اینها

ها را  ها و ریشه ایم. علّت بگیریم و بفهمیم که اشتباه کرده م،یها کرد دردناک آنچه را که در این سال

 .کارمان را تصحیح کنیمدرک کنیم و خودمان و 

 مْ ُمَحمٍَّد َو َعجِّْل فـََرَجهُ ُهمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمٍَّد َو آِل اَلل ٰ 


