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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 

 (7های اخیر کشور ) سلسله تذکّرات استاد طیّب ناظر بر ناآرامی

 عدل  هیبر پا نشینظام آفر ییبرپا

عدل برپا شده  یبر مبنا نش،یکه نظام آفر میباور نیعدل است. ما بر ا عه،یش یاز اصول اعتقاد یکی

مخلوقات، از  ۀمتعال در تعامل با هم یکه خدا می. و باور داربِاْلَعْدِل َقاَمِت السََّماَواُت َو ااَلْرضُ است: 

مکلّف هستند، به عدالت رفتار  بع،التّو مختار و ب شعور یجمله در رابطه با انسان و جن که دو موجود ذ

گونه که مناسب بوده، حقّش ادا  آن زیهرچ نش،یدر نظام آفر میاعتقاد، معتقد نی. در شعاع اکند یم

 یعنیاست؛  ِاْعطاُء ُكلِّ ِذي َحقٍّ َحقَّهُ عدل،  یمعنا کی، بِاْلَعْدِل َقاَمِت السََّماَواُت َو ااَلْرضُ شده است. در 

 زیحقّ هرچ نش،یمتعال در آفر یکه خدا میدار دهیگونه که سزاوار آن است. ما عق آن زیحقّ هرچ یادا

هر موجود بوده، به او عطا کرده است. از جمله با  یو وجود یرا ادا کرده و آنچه را در استحقاق ذات

داده  رمناسبش قرا گاهیرا در جا زیرفتار کرده است. خداوند در سازمان خلقت، هر چ گونه نیها ا انسان

َوْضُع ُكلِّ َشْيٍء ِفي  یمعنا منظر به نیقائل شده است. عدل از ا زیمنزلت متناسب با آن چ زیهر چ یو برا

 است. َمْوِضِعهِ 

از  یمخلوق چیچون ه کنیل رود؛ یکار م دادن مطالبات طرف مقابل به یمعنا عدل به ۀواژ یگاه البتّه

انجام داده  یا را ادا کرده، کار عادالنه ین طلب و بدهچون خدا آ دیبگو تواند ینم یخدا طلب ندارد کس

موجودات فرموده  قّاست که در ح یتفضّل ر؛یمتعال، فضل است و ال غ یمنظر، کار خدا نیاست. از ا

کند، ابتداء به  دایپ یاستحقاق یموجود نکهیاز ا شیمتعال پ ی. خداُمْبَتِدئًا بِالنـَِّعِم قَـْبَل اْسِتْحقاِقها ایاست: 

و تقاضامان نبود/  مینعام کرده و نِعَم را شامل حال آن موجود ساخته است. به قول شاعر: )ما نبوداِ

آنچه خدا با  نی. بنابرایـُْعِطى َمْن َلْم َیْسأَْلُه َو َمْن َلْم یـَْعرِْفُه َتَحنُّناً ِمْنُه َو رَْحَمةً  نْ یا مَ ( شنود یما م ۀلطف تو ناگفت
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خلق، تفضّالً انجام  جادینبود. ا یاند. در آغاز، خلق نبوده که خلق از او داشته یخلق کرده، پرداخت طلب

است که خداوند در  نیاست. امّا نکته ا ودههمه از سر فضل ب ز،یمتعال با خلق ن یخدا یشد. رفتارها

 کرد، یبود و ذاتش طلب م شیتفضّل، توازن را مراعات کرد و به هر موجود، آنچه استحقاق وجود نیا

 عطا فرمود.

 و فضائل مؤمن است ایتوازن و اعتدال، از سجا تیرعا

که مؤمن  یاز صفات و اخالق اله یکیاهلل شود.  اهلل و متخلّق به اخالق متّصف به صفات ستیبا یم مؤمن

خدا و  اءیدوست خدا، دوستدار اول یراست که به یبه آن متّصف و متخلّق شود، عدالت است. کس دیبا

 یّۀاست و سج عدالتبه مراعات  دیّاست، مق نیاجمع همیاهلل عل صلوات یهد ۀو ائمّ کرمامبرایپ رویپ

ِاْعطاُء ُكلِّ ِذي َحقٍّ  یامّا عدالت هم به معنا زند؛ یعدالت در وجود اوست. گرچه او هم به تفضّل دست م

را عطا  یهم حقّ هر صاحب حقّ یعنی کند؛ یرا مراعات م َوْضُع ُكلِّ َشْيٍء ِفي َمْوِضِعهِ  یمعنا و هم به َحقَّهُ 

آن را قائل  یوزن واقع ز،یهرچ یو برا دهد یمناسب خود قرار م گاهیرا در جا زیو هم هر چ کند یم

 تیب مؤمن و دوست اهل یایاز فضائل و سجا یکیتوازن و اعتدال،  نی. اشتریاست، نه کمتر و نه ب

قائل  شیو همان وزن را برا میرا بشناس زیهرچ یعوزن واق دیبا یدر زندگ نیاست. بنابرا السّالم همیعل

که حقّاً هست، به او  یزیو نه کوچکتر؛ همان چ میکن یاز آنچه هست تلقّ تر زرگ. آن را، نه بمیشو

 یها چه در رابطه با انسان م؛یقائل شو شیرا برا زیمنزلت و وزن و اعتبار مناسب با آن چ م؛ینسبت ده

او  یقعهرکس منزلت وا یها، برا انسان گریعالم. در تعامل با د یها دهیو چه در رابطه با امور و پد گرید

و  میاز آنچه هست، رفتار کن تر نییو با او پا میکن یاز آنچه هست، تلقّ تر نیی. نه او را پامیرا قائل شو

و نه متقابالً او را باالتر از آنچه  م؛یبشمار ریو او را حق میداشته باش انهیرگراینسبت به او رفتار تحق

 یاو را در جا ست،یو اگر معصوم ن م؛یمعصوم است، او را معصوم بدان ی. اگر کسمیهست، قرار ده

مورد اطاعت  دیمطلقاً با د،یگو ی. معصوم آنچه ممیمعصوم با او تعامل نکن کیو مثل  میمعصوم نگذار

ندارد؛ نه اطاعت  یدیق چیاطاعت ه هیآ نی. در ارَُّسوَل َو ُأوِلي اْْلَْمِر ِمنُكمْ َأِطیُعوا اللََّه َو َأِطیُعوا ال: ردیقرار گ
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 کی چیکه معصومند و بالتّبع مُطاعند، ه االمر یاز خدا که بالذّات مُطاع است و نه اطاعت از رسول و اول

 امبری: آنچه پما آتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َو ما َنهاُكْم َعْنُه فَانتَـُهوافرمود:  می. لذا قرآن کرستین دیّمق

. اطاعت در دیکن زیکرد، پره یشما را از آن نه آنچهو از  دیریشما آورد، بگ یبرا سلّم و وآله هیعل اهلل یصلّ

صاحب  ی. اگر کسمیاشنداشته ب رمعصومیرا با غ یتعامل نیچن کند یمطلق است. عدل اقتضا م نجایا

خود  گاهیاست، او را باالتر از جا یلتیفض یخالف عدالت است و اگر دارا لتیاست، انکار آن فض یلتیفض

عدالت را مراعات کرد. در تعامل،  دیکردن هم خالف عدالت است. با وقرار دادن و تعامل معصوم با ا

 ها. در رابطه با انسان نیاهل عدالت و عدل بود. ا دیبا ،یابیقضاوت و ارز ،یداور

و منزلت مناسب آن  گاهیجا دیبا ز،یهرچ ی. برانطوریعالم هم هم نیمختلف ا یکارها و با امور دررابطه

. همان میاز آنچه هست، بشمار تر نییو نه پا میکن ی. آن را نه باالتر از آنچه هست، تلقّمیرا قائل شو

 مؤمن است. کی یورز عدل نی. امیو حقّش را ادا کن میعاً هست را قائل شوکه واق یزیچ

 ورزش؟!  یتماشا ایکردن  ورزش

آورده،  جانیبه ه یلیروزها مردم را خ نیکه ا یبه مسائل  دادم که راجع حیتوض نیا یمطلب رابرا نیا

آنها را شادمان و  گریکرده و روز د نیروز آنها را برآشفته و غمگ کیکه  یبدهم؛ مسائل یتذکّر

در حال  رآن در قط یروزها مسابقات جام جهان نیکرده است. مقصودم فوتبال است که ا زده جانیه

که  یفوتبال. مطلب یاست و فکر و ذکر مردم کشور ما شده است مسابقات جام جهان یبرگزار

 میآنقدر مهم کن بشر است، اگر یاز شؤون زندگ یکیاست که ورزش را که  نیعرض کنم، ا خواهم یم

است.  التشؤون ادا نشود، خالف عد ریو حقّ سا ردیالشّعاع آن قرار گ ما، تحت یشؤون زندگ ریکه سا

مناسب قائل شد؛  گاهیآن جا یبرا دیاست و با یمهمّ زی. ورزش چستیانسان ورزش ن یزندگ زیهمه چ

 ی. زندگمیآن قائل نباش یرا برا زیچ و منزلت همه مینشمار زیچ همه یجا . آن را بهمیامّا اشتباه نکن

انسان  نکهیورزش هم ا ۀدر مقول یجنبه از آن هم ورزش است. وانگه کیدارد؛  یانسان شؤون مختلف
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تر است،  باشد، دو امر متفاوت است. آنچه مهم گرانیکردن د ورزش یتماشاچ ایخودش ورزش کند 

 زی. ورزش کردن چشود یو طراوت روح م یسالمت و قوّت جسم و شاداب یۀورزش کردن است که ما

دارد، بحث قابل  منزلتو  تیّچقدر اهم گرانیورزش کردن د یتماشا نکهیاست؛ امّا ا یارزشمند اریبس

از  کیکه وزن هر میندارد؛ امّا بدان یرادیا م،یکن ینم یو تفنّن آن را نف حیتفر کیعنوان  تأمّلی است. به

را تماشا کردن، چقدر است. و وزن و منزلت ورزش  گرانیدن دورزش کردن و ورزش کر یعنیدو،  نیا

و  میاوریاز آنچه هست، به حساب ب تر نییچقدر است. آن را نه پا مانیشؤون زندگ ریبا سا سهیدر مقا

را  مانیزندگ ۀو هم میاوریو نه باالتر از آنچه هست، به شمار ب م،یحذف کن مانیزندگ ۀاز برنام یکلّ به

 .میدر آن متمرکز کن

 میریدرنظر بگ یورزش یها را در همه رشته عدالت

همه  نیا م،یو مشوّق ورزشکاران باش یورزش، و حام یاگر قرار است تماشاچ یحتّ ،یگام بعد در

توجّه  ۀها، فوتبال عمده شده و هم رشته نیا ۀهم نیاز ب نکهیوجود دارد. ا یورزش یها رشته

 نیهم هست. اتّفاقاً هم گرید یها بل تأمّل است. ورزشقا یلیدوستان به آن متمرکز شده، خ ورزش

جهان،  یها در مسابقات ارتش یرانیخانم ا کی دهند، یم یآزاد ،یشعار زن، زندگ یکه برخ روزها

وِلز دو  میبه ت رانیفوتبال ا میت یشد. او چقدر مورد توجّه قرار گرفت؟! امّا در کنار آن، وقت ایقهرمان دن

 ۀعدالت در مجموع میبگو خواهم یچقدر مورد توجّه قرار گرفت؟! م -دستشان هم درد نکند-گل زد 

مسابقات  م،یمسابقات بکس دار م،یدار یشود. ما مسابقات کشت تیرعا دیبا یورزش یها رشته

اراته و مسابقات ک م،یدار یرزم یها مسابقات ورزش م؛یدار یدانیمسابقات دو م م،یدار کیمناستیژ

عمده شده و  نقدریفوتبال ا ،یمختلف ورزش یها رشته نیدر ب نکهی. انهایو امثال ا میتکواندو دار

 نیتأمّل دارد. هم یجا دهند، یفوتبال م انیو مربّ ها ستیبه فوتبال ییایو رؤ یا افسانه یدستمزدها

در لگد زدن به توپ مهارت  کل،یس التیکه با تحص یکس یافتیاز دوستان نوشتم: در یکی یروزها برا

تخصّص، با  فوق یلیمدرک تحص بااستادتمام دانشگاه  کیآن را  صدم کیاست که  یکرده، رقم دایپ
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 نیکند. ا افتیدر یکه به عنوان حقوق استاد ندیب یبه خواب شبش هم نم ،یاستاد ۀسال تجرب یس

 نیعدالت است؟ ا نی! ایو پژوهشگر یاستاد گاهیتخصّص با جا فوق کیو آن  ستیفوتبال کلیس کی

 تعادل است؟

 ! یاسیس یپروپاگاندا ای فوتبال

 یایدر دن م؟یا نخورده یما باز ایآ یراست به آن فکر کرد. به راجع توان یاست که م ییزهایچ نهایا

عمده کردند که  نقدریفوتبال را در سطح جهان ا یچه مقاصد و اغراض یاز پشت پرده، برا است،یس

 رانیکه ا یلفمخت یورزش یها با مسابقات رشته سهیفوتبال، در مقا ۀمسابق کیشدن ما در  روزیز پامرو

ما مهم و برجسته است؟! ما در  یبرا نقدریدارد، ا یتوانمند اریها ورزشکاران بس الحمدهلل در آن رشته

به  ییباال یها و مقام میکن یطال کسب م یها مدال ،یکشت یمختلف، مثل مسابقات جهان یها رشته

و  میشو یغرق سرور م نقدریا م،یشو یم روزیپ یفوتبال است که وقت ۀدر رشت یول م؛یآور یدست م

انسان مؤمن  کیکه در نگاه  یبا عدل و توازن نیا ای. آمیشو یغمزده م نقدریا م،یشو ینم روزیپ یوقت

 ایآ ،یورزش یها رشته ریبا سا سهیمسابقات فوتبال در مقا یواقعاً تماشا ایاست، سازگار است؟ آ

 ریبا سا سهیدر مقا یورزش یها تیّفعّال ۀعمجمو ایکردن، آ یبا فوتبال باز سهیفوتبال در مقا یتماشا

که نه امروز، بلکه  یا با نقشه نکهیا ای شود؟ یدارد حقّش ادا م یما، به نحو متوازن یزندگ یها تیّفعّال

در مورد بزرگ کردن  یجهان سمیونیتوسّط صه است،یس ۀاست که در پشت پرد یدراز انیسال

السّالم  همیلاطهار ع ۀائمّ اء،یبه خدا، انب یمان و باورمندیا رغم یشده است، عل دهیمسابقات فوتبال کش

 .میا خورده یو قرآن، ما هم باز

هم مدال آورده، اآلن کارگر  یاز فوتبال که در سطح جهان ریغ ۀکه ورزشکار فالن رشت میشنو یم یگاه

ظرف  ای گذارد یو غذا م یچا انیمشتر زیم یدارد رو ،یگذران زندگ یرستوران است و برا کی

 بیج به بالفوت یکه از باز یبا درآمد پلم،ید ای کلیس التیبا تحص ستیو در کنار آن، فوتبال د؛یشو یم



 

 

 6 

در داخل و خارج کشور در  یو ارز یالیر یها خودش ساخته، حساب یبرا یا افسانه یها زده، کاخ

و درست  یبرخورد منطق نیا یعدالت است؟ کجا نیا ی. کجاکند یم یزندگ یا ها دارد و افسانه بانک

 نیا یاست؛ ول یمهر یمورد ب نقدریمدال آورده است، چرا ا گرید ۀکه در رشت یاست؟ آن ورزشکار

گفت  دی. با تأسّف بابندد یم یا و افسانه یبا ارقام نجوم یفوتبال، قراردادها یمربّ ای ستیفوتبال

را لو  شانیقراردادها ستندیحاضر ن یها حتّ . باشگاهدهند یم یفوتبال، حکومت را هم باز یها باشگاه

 یها چقدر پول دینیب یاند. و م داده لپو یو خارج یداخل یها یو مربّ ها ستیبدهند که چقدر به فوتبال

 یفالن مربّ ای کنیفالن باز نکهیخاطر ا به رود، یملّت رفته و دارد م نیا بیاز ج یبیو غر بیعج

 نیا بیاز ج یکالن یها محکوم شده است. چه پول یرانیکرده است و طرف ا تیشکا فایبه ف یخارج

و به  دیده یپول م ینیو فلسط یمنیبه  نقدریاچرا  ندیگو یکه م ی! کسانرود یملّت گرسنه دارد م

را  رود یبه هدر م گونه نیا ،یرشته ورزش نیکه در ا یکالن یها پول نیا د،یکن یکمک م ایدن ازمندانین

هست که نه غزّه، نه لبنان، جانم  ادتانی. چطور آنجا رود یمنِ ملّت دارد م بیکه از ج ندیگو یچرا نم

 بیپول از ج همه نیا دیچرا با رود؟ یها از کجا دارد م پول نیکه ا دیآ ینم ادتانی نجایامّا ا ران؟یا یفدا

ملّت،  نیا بیبجز ج یگرید یدولت، در جا نیحکومت و ا نیشود؟ اگر ا یورزش ۀرشت نیملّت، صرف ا

 ریبه سا یالبته وقت ؛یحرف کی دهد، یفوتبال م یها یو مربّ ها ستیپول دارد و از آن به فوتبال

که ندارد! از  یگرید ی. امّا دولت جاستین یا آن هم کار عادالنه کند، یتوجّه نم یورزش یها رشته

 کار درست است؟ نیا ایآ مینیبب می. فکر کنکند یم نهیفوتبال هز یملّت دارد برا نیا بیج

 مینیسمت جلب کنم، که بب نیتوجّه شما را به ا ،یکنون یفوتبال یبود که به ذهنم آمد در فضا نیا

 نیا یانقالب رو یروزیچرا دولتمردان ما از روز اوّل پ ست؟یو واقعاً ماجرا چ افتد یم یدارد چه اتّفاق

نگاه را  نیکه ا امدندیشدند؟ چرا در صدد برن ینکردند؟ چرا تابع جوّ جهان یقیموضوع، تأمّل عم

 کنند؟ حیتصح

 است  نیآفر عزّت ،ینیو د یملّ یبه نمادها احترام
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فوتبال  ۀمطلب را دربار نیکه حساب کنم اگر ا ستمین ییایاهل چرتکه انداختن و محاسبات دن بنده

 صیرا که تشخ یزی. من به لطف خدا، چسازند یم یو چه جوّ ندیگو یمن چه م هیفردا عل م،یبگو

 ل. تبعاتش را هم تا به حال تحمّمیگو یم پروا یاست، ب یاله تیحق و درست و مورد رضا دهم یم

 میگو یمقدّر کرده باشد، متحمّل خواهم بود. با خود م یعمر میبعد هم اگر خدا برا به  نیام و از ا دهکر

 میا که ما در آن افتاده یانیجر نیشود. ا جادیفوتبال ا یماجرا ۀنیدر زم یتفکّر و تأمّل ۀنقط دیباالخره با

ما در داخل کشور آن  یو برا اند دهکر جادیا یکه در سطح جهان یجوّ یبیدر سراش میو به سرعت دار

وجود داشته  دیترمز نبا ۀنقط کی م؛یغلت یو در آن م میا رو آن شده اند و ما هم دنبال کرده دیرا تشد

مملکت  ۀکه هم میکن یم میو چه کار دار میرو یم میکجا دار مینیبب میو فکر کن میستیباشد که با

که  یا که از دو مسابقه دیدید یول ست؛ین بونیتر پشت یها حرف نهایگر چه ا شوند؟ یآن م ریدرگ

 یبه نمادها یاحترام یب یعنیرا نخواندند؛  یمسابقه سرود ملّ کیدر  رانیا یها ستیبرگزار شد، فوتبال

پشت کردند؛ آن هم در مقابل  یملّ یها ارزش ۀبه هم ،ینه سرود ،یما؛ نه پرچم ینیو د یانقالب ،یملّ

خواست ملّت  نکهیکه بدون ا یفقط دعا در حقّ شاهشان است؛ شاه شانیانگلستان که سرود ملّ میت

داشته باشد، سلطنتش از پدر به پسر، از پدر به دختر، و از دختر به پسر منتقل  یآن نقش نییدر تع

که راجع به او  یمضحک یها یژگیآن و ۀمرد، پسرش با هم راًیکه اخ زابتیکه ملکه ال میدی. دشود یم

 ۀنیبا س ران،یفوتبال با ا ۀکشور انگلستان در مسابق نیهم یها ستیشد. امّا فوتبال همطرح شد، پادشا

 نکهیوقت ا به جان شاهشان دعا کردند. آن شان،یّبلند، در قالب سرود مل یستبر و با افتخار و صدا

 مدایشرم است؟! پ یکشورش را نخواند؛ چقدر جا یو سرود پرمحتوا ستدیآنها با یما روبرو ستیفوتبال

ولز،  میبعد در مقابل ت ۀ. در مسابقمیگونه محزون و افسرده شد بار شد و آن آن هم آن شکست خفّت

به  نگونهیشد و برنده شدند، ا بشانیرا خواندند و به لطف خدا دو گل نص یاسالم یکه سرود جمهور

ما  استان. دشیکشمش گرم کیو با  کند یم شیغوره سرد کیبا  یفالن گفتند ی. سابق ممیوجد آمد
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 گونه نیا م،یا از اندازه داده شیناعادالنه و ب یها وزن و منزلت ورزش ریبا سا سهیکه به فوتبال در مقا

 .میندارد؛ به آن فکر کن یبیع ینپسندند؛ ول یبعض دیآخر را که گفتم. شا ۀجمل نیا حال، یّا یاست. عل

َوْضُع ُكلِّ است و  ِاْعطاُء ُكلِّ ِذي َحقٍّ َحقَّهعدل را که  یبه اخالق اله تخلّقِ قیمتعال توف یخدا میدواریام

آحاد ملّت ما و به دولتمردان  ۀرا، به هم تیّو خصوص هیّسج نیا لیتحص قیاست، توف َشْيٍء ِفي َمْوِضِعه

 .دیفرما تیما عنا

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


