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پرسش و پاسخ

از نظر قرآن، هر کسی استقامت ورزد و در برابر دشمن مقاومت کند، 
به»إِْحَدى الُْحْسنَیَیِْن« یعنی یکی از دو امر بزرگ و نیک دست می یابد 
که شامل پیروزى در میدان جهاد یا بهشت در سایه شهادت می شود.

 تقابل گفتمان انقالب اسالمی و آموزه هاى اسالم با گفتمان هاى دیگر به 
ویژه گفتمان مادى و سرمایه دارى غربی، یک امر طبیعی است که جز با 
حذف یکی از آنها پایان نمی یابد. از همین رو خدا از مسلمانان می خواهد 
تا بر اســاس اعتقاد به »ربوبیت و پروردگارى الهی« در همه سطوح 
زندگی، بر همین مبناى اساسی استقامت ورزند تا امکان جهانی شدن 
اسالم و گفتمان آن فراهم آید و سعادت براى همه بشریت تحقق یابد 
و سرمایه دارى ظالمانه و مترفانه و مستکبرانه از جهان رخت بر بندد. با خورشید انقالب

)خاطراتی از رهبر معظم انقالب(

استقامت و مقاومت برای سعادت 
بشریت

آموزه های قرآن، دین اســام را برای سعادت 
بشریت می خواهد. از همین رو آموزه های اسامی 
بر جهانی ســازی فرهنگ اسام و شرایع آن به 
عنوان تنها راه ســعادت بشــر تاکید دارد.)مدثر، 
آیــات 31 و 36؛ انعام، آیــه 19( در حقیقت هر 

 عوامل دستیابی 
 به استقامت و مقاومت 

در برابر دشمنان 

خسرو خدایارى

مسلمانی به عنوان »منذر و نذیر« مامور است تا 
»رســاالت الهی« را به شکل بلیغ و رسا به گوش 
جهانیان برساند)احزاب، آیه 39( و آنان را نسبت 
به حقوق و تکالیف خویش آگاه سازد)حدید، آیه 
25( تا همه بشــریت بتوانند بر اساس »فلسفه و 
ســبک زندگی اسامی« که مطابق »عقل سلیم 
و نقــل وحیانی« اســت)روم، آیــه 30( با اقامه 
حدود الهــی و قیام عدالت )حدیــد، آیه 25(به 
ســعادت دنیوی و اخروی دست یابند و از غضب 
 و عــذاب الهی در دنیا و آخــرت در امان مانند.

)بقره، آیات 2 تا 7(
وظیفه حق شناســی و حق محوری اختصاص 
به مومنان ندارد، بلکه هر انســانی مکلف اســت 
تا به این تکلیف ذاتــی خویش عمل کند؛ البته 
از نظــر قرآن، اگر مردم موظف هســتند تا حق 
و تکلیف را بشناســند و در سایه رهبری اولیای 
الهی و پیامبران بدان قیام کنند)حدید، آیه 25(؛ 
اما مومنان می بایســت در سطح »استقامت« به 
مقاومت بپردازند و »قوامین« برای عدالت باشند.

)نساء، آیه 135؛ مائده، آیه 8(
واژه »قیام« به معنای ایستادن  و ایستادگی 
اســت؛ زیرا کســی که »قاعد« )نشسته( است 
نمی تواند کار را چنانکه شایسته است انجام دهد؛ 

در حالی که در هنگام »قیام« تسلط کاملی بر کار 
داشته و می تواند مقاومت و ضربات مخالف را به 

آسانی دفع کند.
از نظر آموزه های قرآن، هر مسلمانی می بایست 
بر دو عنصر اساســی »فرهنگ و اقتصاد« توجه و 
تاکید خاص داشته باشد؛ زیرا »قوام« اجتماع به 
این دو امر اساسی بستگی دارد.)نساء، آیه 5؛ مائده، 
آیه 97( بنابراین، نظام اسامی و امت  اسام به دو 
عنصر فرهنگ و اقتصاد باید به عنوان اصلی ترین 
عوامل ایجاد و بقای اجتماع و امت  اســام توجه 
خاص داشته باشند؛ زیرا بدون فرهنگ که »فلسفه 
و سبک زندگی اسامی« را شکل می دهد و اقتصاد 
که »بنیاد تمدنی« آن را می ســازد، نمی توان از 

گفتمــان جهانی انقاب اســامی و تمدن نوین 
اســامی ســخن به میان آورد. بنابراین، پس از 
برطرف شــدن تهدیدهای مستقیم، الزم است تا 
انقاب اســامی در گام دوم در شکل و شمایل 
»تهاجمی« گفتمان انقاب اســامی را در قالب 
فلسفه و سبک زندگی جهانی ساماندهی کند و با 
تهاجم به مواضع »گفتمان استکباری ضد توحیدی 

غرب«، آنان را به عقب نشینی وادار سازد.
شکی نیست که گفتمان استکباری به سبب 
مخالفت ذاتی با آموزه های اســام، هرگز اجازه 
نمی دهد تا این »حق« از ســوی توده های مردم 
شــناخته و پیروی و اطاعت شود؛ زیرا آموزه  های 
اسامی، حضور دین اسام را در همه ابعاد زندگی 
بشر مورد تاکید قرار می دهد و آن را محدود به امر 
»شــخصی« نمی کند که تنها در ارتباط انسان با 
خدا معنا یابد، بلکه اسام به عنوان دین اجتماعی 
می بایست از صفر تا صد زندگی فردی و جمعی و 
نیز شخصی و اجتماعی و دنیوی واخروی انسان 
را تحت تاثیر مســتقیم قرار دهد و خدا برای هر 

فعل از افعال انسانی احکام و قوانینی قرار داده که 
می بایست پیروی و اطاعت شود. بنابراین، تقابل 
میان گفتمان انقاب اســامی بــا گفتمان های 
غربی یک تقابل طبیعی و فطری و ذاتی اســت 
که هر مسلمانی به طور طبیعی خود را در تقابل 
با فرهنگ غربی می یابد، چنانکه هر غربی دارای 
روح استکباری خود را در تقابل اسام و فلسفه و 

سبک زندگی آن می بیند. 
 تقابل گفتمان انقاب اســامی و آموزه های 
اسام با گفتمان های دیگر به ویژه گفتمان مادی 
و ســرمایه داری غربی، یک امر طبیعی است که 
جز با حذف یکی از آنها پایان نمی یابد. از همین 
رو خدا از مسلمانان می خواهد تا بر اساس اعتقاد 

به »ربوبیت و پروردگاری الهی« در همه ســطوح 
زندگی، بر همین مبنای اساسی استقامت ورزند 
تا امکان جهانی شدن اسام و گفتمان آن فراهم 
آید و ســعادت برای همه بشــریت تحقق یابد و 
ســرمایه داری ظالمانه و مترفانه و مستکبرانه از 

جهان رخت بر بندد.
دستیابی به سعادت دنیوی و اخروی در گرو 
استقامت بر مبانی و اصول گفتمانی انقاب اسامی 
اســت که آموزه های وحیانی بر آن تاکید دارد و 
عقل و نقل کاشــف آن اســت. خدا می فرماید: 
بیقین کســانی که گفتند: »پروردگار ما خداوند 
یگانه اســت!« سپس استقامت کردند، فرشتگان 
بر آنان نازل می شــوند که: »نترســید و غمگین 
مباشید و بشارت باد بر شما به آن بهشتی که به 
شــما وعده داده شده است، ما یاران و مددکاران 
شما در زندگی دنیا و آخرت هستیم؛ و برای شما 
هر چه دلتان بخواهد در بهشــت فراهم اســت و 
هر چه طلب کنید به شما داده می شود!.)فصلت، 

آیات 30 تا 31(
در جایی دیگر نیز می فرماید: کسانی که گفتند: 

»پروردگار ما الّل است«، سپس استقامت کردند، 
نه ترسی برای آنان است و نه اندوهگین می شوند، 
آنها اهل بهشــتند و جاودانه در آن می مانند؛ این 
پاداش اعمالی اســت که انجام می دادند.)احقاف، 

آیات 13 و 14(
خــدا در این آیات بصراحت بیان می کند که 
راه تامین ســعادت و کسب آرامش و آسایش در 
دنیا و آخرت تنها بســتگی  به استقامت بر اصول 
اساسی دارد که گفتمان انقاب اسامی آن را بیان 
می کند؛ این اصول اساســی چیزی جز پذیرش 
»ربوبیت و پروردگاری خــدا« در همه  حوزه ها 
نیست؛ زیرا کســی که ربوبیت را بپذیرد خود را 
موظف و مکلف می داند تا بر اساس قوانین و سنت 
های الهی زندگی خویش را سامان دهد. پس هرگز 
خود را در جایــگاه »قانونگذار« قرار نمی دهد تا 
روابط میان انسان ها یا خدا را در چارچوب قوانین 
وضعی خویش تنظیم کند و برای مردم قانونگذاری 
نماید، بلکه تاش می کند تا قوانین و سنت های 
الهی را بشناســد و بر اساس آنها زندگی خویش 

را سامان دهد.
این گونه اســت که در هر کاری خود را تحت 
»والیت« الهی می یابد و از »امدادهای غیبی الهی« 
در هر مشکلی بهره مند می شود و هیچ ترسی از 
دشمنانی ندارد که حتی او را محاصره کرده اند ، 
چنانکه حضرت موسی)ع( و مجاهدان اسام در 
جنگ های متعدد با آن مواجه شدند.)فصلت، آیات 
30 تا 32؛ شعراء، آیات 61  تا 67؛ بقره، آیات 249 

تا 251؛ آل عمران، آیات 146 و 148 و 152(
از نظر قرآن، هر کســی استقامت ورزد و در 
برابر دشمن مقاومت کند، به»إِْحَدی الُْحْسَنَیْیِن« 
یعنی یکی از دو امر بزرگ و نیک دســت می یابد 
که شــامل پیروزی در میدان جهاد یا بهشت در 

سایه شهادت می شود. )توبه، آیه 52(
 چگونگی دستیابی 

به استقامت و مقاومت
پس از روشــن شدن آثار استقامت و مقاومت 
در انجام ماموریت و تکالیف الهی، ممکن است این 

پرسش مطرح شود که چگونه می توان به استقامت 
و مقاومتی دست یافت که چنین سرنوشت بزرگی 
را برای دنیا و آخرت بشریت رقم می زند؟ در پاسخ 
به این پرســش، خدا در قــرآن، عواملی را مطرح 
می کند که می توان با بهره گیری از آنها به استقامتی 
در این حد و اندازه دست یافت که دشمنانی بزرگ 
چون شیطان بزرگ، آمریکای ظالم و مستکبر با 
همه امکانات مادی نتوانند غلبه بر امت  اســام 
پیدا بکنند. از مهمترین عوامل تاثیرگذار می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
1. پذیرش ربوبیت الهی: ربوبیت و پروردگاری 
خدا از مهمترین عوامل در کسب روحیه استقامت 
است. از نظر قرآن، هر کسی باور داشته باشد که 
خــدا در کلیات و جزئیــات به پرورش هر چیزی 
بر اســاس »حکمت، علم و قــدرت« می پردازد و 
هرگــز »عبث و جهل و عجــز« در وی راه ندارد، 
خود را به او می سپارد تا صفر تا صد او را مدیریت 
کنــد. چنین فــردی اهل تــوکل و تفویض امور 
الی الل بوده و با تکیــه و اعتماد به خدای حکیم 
و علیــم و قدیر هر کاری را انجــام می دهد؛ زیرا 
 خــود را تحت والیــت چنین خدایــی می داند.

)فصلت، آیات 30 تا 32(
2. ایمان: ایمان به اموری چون »علو« الهی 
موجب می شــود تا شــخص خود را تحت والیت 
الل قرار دهــد و »علو« خویش را از خدا بخواهد. 
در چنین حالتی کسی نمی تواند »علو« و برتری 
خویش را بر او تحمیل کند، بلکه هر کسی که تحت 
»علو« الهی است، خود را عالی و برتر می یابد. پس 
هیچ گاه سســتی نمی ورزد و گرفتار حزن و اندوه 
نمی شود؛ زیرا »علو« مستکبران دروغین است و 
پایه و اساس ندارد، در حالی که علو مومنان مرتبط 
با والیت الهی و علو اوست.)آل عمران، آیه 139(

3. نصرت و والیت الهی: هر کســی خود را 
تحت والیت الهی قرار دهد، خدا صفر تا صد او را 
همانند کودکی تازه متولد شده مدیریت می کند، 
چنانکه در تفویض امور به خدا این حالت نمودار 
می شود.)فصلت، آیات 30 تا 32؛ ابراهیم، آیه 27؛ 
نحل، آیــه 102؛ آل عمران، آیه 122( البته خدا 
می فرماید حتی اگر مسلمانان در سطح »نصرت«، 
نســبت به دین اسام در میدان گام بگذارند و آن 
را یاری دهند چنانکه به یک کودک یکساله کمک 
می شود تا قاشق خود را نگه دارد و غذا بخورد، خدا 
در همین ســطح وارد میدان می شود و »نصرت« 
خویش را به او می رســاند. در حقیقت استقامت 
در ســطح والیت یا نصرت هر دو می تواند موجب 
دستیابی به سعادت دنیا و آخرت شود هر چند که 
تفاوت های محسوسی میان این دو نوع امر وجود 
دارد؛ زیــرا مومنان در ســطح عالی تحت والیت 
الهی قرار می گیرند و مسلمانان معمولی در سطح 
نصرت تحت امدادهای الهی قرار می گیرند و خدا 
گام هایشان را در رسیدن به مقصد و مقصود استوار 

می سازد.)محمد، آیه 7؛ انفال، آیه 11(
4. توکل بر خدا: از نظر قرآن، اسام و ایمان 
دارای مراتب متعدد و متنوعی اســت. کسانی که 
اهل توکل هستند، خدا را وکیل در کارهای خویش 
قرار می دهند و با اعتماد به خدا در هر کاری وارد 
می شوند و از امدادهای الهی بهره مند شده و از هیچ 
دشمنی و مشکلی نمی هراسند.)آل عمران، آیات 

122 و 172 و 173؛ یونس، آیه 71(
5. دعا و نیایش: انسان مومن در هر مشکلی به 
خدا مراجعه می کند و خود را تحت والیت و نصرت 
خدا قرار می دهد. دعا که یک رابطه عاطفی محکم 
میان انســان با خدا است، در تحقق بهره مندی از 
فضل و عنایت الهی بسیار موثر است. بنابراین، برای 
دستیابی به استقامت، الزم است تا دعا به عنوان 
یک راهکار بســیار مهم در دستور کار مومنان و 
مجاهدان قــرار گیرد.)بقره، آیه 250؛ آل عمران، 

آیات 146 و147(
امدادهای  به  امیدوار  6. امیدواری: مومنان، 
الهی هســتند و همین خــود عاملی بزرگ برای 
ایجاد روحیه استقامت در ایشان است، به طوری 
که در هنگام مشــکات و معضات هرگز سستی 
نمی کنند و با استقامت در هر کاری وارد می شوند.

)نساء، آیه 104(
7. قرآن: کسی که به خدا و آیات آن مراجعه 
کــرده و آن را تاوت می کنــد، خود را در فضای 
معنــوی قرار می دهد که گویی »روح القدس« بر 
قلب او نازل شده است. این گونه است که قلب او با 
آیات قرآن و الهامات روح القدس تثبیت می شود و 
در هر کار مقدسی استقامت می ورزد و تحت فشار 
سست نمی شــود بلکه گام های استوار برمی دارد.

)نحل، آیه 102(  

هدف قرآن انســان ســازی است. هر چند 
قرآن دارای مطالب گوناگونی از هستی شناسی 
و معرفت شناسی و وجودشناسی و انسان شناسی 
و مانند آنهاست و امهات و کلیات علوم عقلی و 
فلسفی و عرفانی و علوم تجربی را در خود دارد 
و راه  های ســیر و سلوک را بیان می کند، ولی 
هدف اصلی قرآن تنها و تنها هدایت انســان به 
سمت و سویی است که اصطاحا انسان سازی 
اســت. به این معنا که انســانی را می سازد که 

خلیفه خدا و انسان کامل است.
در قرائت و تدبر در قرآن باید به این مسئله 
همواره توجه داشــت. قــرآن هر مطلبی را که 
می گویــد به گونه ای تقریــر و بیان می کند که 
به حوزه انسان ســازی پایان می یابد. هر آیه را 
باید براســاس این اصل حاکم خواند و تدبر و 
تفکر کرد. لذا نمی توان قرآن را بر اساس روشی 
فلســفی، علمی – تجربی، یا عرفان و تاویلی و 
ماننــد آنها خواند و تدبــر و تفکر در آنها کرد. 
جای آن نیست که این قرآن را به دست نحوی 
یا اصولی و یا فلســفی بسپاریم و از زمخشری 
بخواهیم برای ما فلسفه و حکمت آیات و ژرفای 

آن را معنا کند.
قــرآن اگر به مســائلی در حــوزه اخاق 
می پــردازد از دریچه صرف اخــاق تعلیمی 

نیســت، بلکه بر اساس اخاق تزکیه ای است و 
می خواهد اخاق را در آدمی ایجاد کند. پس اگر 
از خشــم و غضب و عشق و مودت و مانند آنها 
سخن می گوید یا به تعریف و توصیف برخی از 
اصطاحات و واژگان و تبیین آنها می پردازد تنها 
از دریچه تزکیه است. تعلیم قرآنی در راستای 
تزکیه انسانی است.)بقره، آیه 129 و 151؛ آل 

عمران، آیه 164؛ جمعه، آیه 2(
به عنوان نمونه خداوند در آیه 177 ســوره 
بقره بر آن اســت تا »بر« )نیکــی (را معنی و 
توصیــف کند، ولی در نهایت به توصیف »بار« 
یعنی نیکوکار می انجامــد. خداوند می فرماید: 
نیکی این نیست که روی خود را به سوی مشرق 
و مغــرب کنید، بلکه نیکی ]واقعی و کامل، که 
شایسته است در همه امور شما ماک و میزان 
قــرار گیرد، منش و رفتار و حرکات[ کســانی 

اســت که به خدا و روز قیامت و فرشــتگان و 
کتاب آسمانی و پیامبران ایمان آورده اند و مال 
و ثروتشان را با آنکه دوست دارند به خویشان و 
یتیمان و درماندگان و در راه ماندگان و سائان 
و ]در راه آزادی[ بــردگان می دهنــد و نماز را 
]با همه شــرایطش[ برپــای می دارند و زکات 
می پردازنــد و چون پیمان بندنــد وفاداران به 
پیمان خویشند و در تنگدستی و تهیدستی و 
رنج و بیماری و هنگام جنگ شکیبایند؛ اینانند 
که ]در دینداری و پیروی از حق[ راست گفتند 

و اینانند که پرهیزکارند.
 در این آیه به جای توصیف و تعریف نیکی، 
نیکوکار معرفی می شــود؛ زیرا هدف، بیان یک 
سری اصول اخاقی صرف مانند کتب علم اخاق 
نیســت، بلکه تربیت و پرورش انسان اخاقی 
اســت. از این رو محور مباحث را  اشخاص قرار 

می دهد و می گوید نیکی آن اســت که شخص 
به خدا، روز جزا، فرشــتگان، کتاب و پیامبران 
ایمان بیاورد و مالی را که دوست دارد و به آن 
نیازمند است به خویشان و یتیمان و مانند آنها 
انفاق کند و کارهای دیگری انجام دهد که در 

آیه آمده است.
خداوند به صراحــت در آیات قرآن هدف و 
فلســفه بعثت را تعلیم و تزکیه دانسته است.

)بقره، آیات 129 و 151؛ آل عمران، آیه 164؛ 
جمعه، آیه 2( بنابراین، آنچه مهم است همان 
تکمیل مکارم اخاقی و تزکیه نفوس آدمی است 
که خدا و پیامبر)ص( بر آن تاکید دارند؛ چرا که  
انسان بدون روشی که خداوند به عنوان صراط 
مستقیم ارائه داده و بدون تصرفات پیامبر)ص( 
و امامان معصوم)ع( نمی تواند به تزکیه دســت 
یابد و خودش را پاک و پاکیزه از نواقص و عیوب 
کرده و به کماالت بایســته و شایسته بیاراید.

)نور، آیه 21(
از همین تعالیم قرآنی به ســادگی دانسته 
می شــود که انســان ســازی با کار و دانش، 
امکان پذیر اســت؛ زیرا انسان با علم و معرفت 
حقایــق را دریافت کرده و با کار و تاش آن را 
در خــود نهادینه می کند و علم و دانش را جزو 

جوهر ذات خویش قرار می دهد.

 انسـان سـازی 
هدف  غایی قرآن 

انقاب اســامی در چهل و یکمین سالگرد آن، نیازمند برداشتن گام دومی برای 
تحقق اهداف و مقاصد اصلی خویش یعنی »تمدن سازی« و »بسترسازی برای ظهور« 
در عرصه جهانی با ایجاد گفتمان انقاب اسامی در سطح بین المللی است. این مهم 
نیازمند اســتقامت بر »مبانی و اصول گفتمانی انقاب اسامی« و مقاومت در میادین 
جهادهای بزرگ چون جهاد اکبر تزکیه نفس و خودســازی، جهاد کبیر علمی، جهاد 
اقتصادی و مالی، جهاد نظامی و مانند آنها است که جز با وحدت ملی و اتحاد امت بلکه 

اتحاد توحیدباوران و حق جویان امکان پذیر نیست.
 در شرایطی که استکبار جهانی به سرکردگی شیطان بزرگ آمریکا و مثلث شوم 
غربی، عبری و عربی تاش می کند تا با اسام هراسی ، گفتمان عدالت گستر و صلح 
جوی انقاب اسامی را به گفتمان علیه بشریت تبدیل و به نمایش گذارد، الزم است تا 
مومنان با بهره گیری از همه امکانات مادی و معنوی و توکل بر خدا، از والیت  اهلل بهره مند 
شوند و راهکارهایی را برای مقابله بیابند و در برابر دشمن غدار و کینه جو استقامت 

و مقاومت ورزند و او را از سلطه جهانی به زیر آورند و اجازه قدرت نمایی را ندهند. 
بی گمان دستیابی به روحیه و رویه  استقامت و مقاومت زمانی مقدور خواهد بود که  
انسان ها آثار و برکات آن را بشناسند و انگیزه کافی برای استقامت و مقاومت ورزی به 
دست آورند و راهکارها و عوامل استقامت را بشناسند و به آنها گرایش یابند و از آن 
عوامل برای تحقق استقامت و مقاومت بهره گیرند. در نوشتار پیش رو نویسنده به آثار 
استقامت در برابر دشمنان اشاره کرده و برخی عوامل دستیابی به استقامت و مقاومت 

از دیدگاه قرآن را برشمرده است.
تاکتیک جنگ روانی برای جاهلین مقدس

در صفین چون موقعیت شامیان به خطر افتاد و معاویه احساس 
شکســت نمود، با عمر و عاص به مشورت پرداخت که چه کند تا از 
شکســت حتمی نجات یابد. عمر و عاص پیشنهاد داد: هر که قرآنی 

دارد باالی نیزه بلند کند و مردم عراق را به حکومت قرآن بخوانید.
ابوطفیل از اصحاب امام می گوید: صبح لیلهًْ الهریر مشاهده کردیم 
که جلو سپاهیان شام چیزهائی شبیه پرچم دیده می شود. چون هوا 
روشــن شد، ماحظه کردیم که قرآن ها را روی نیزه بسته اند، و قرآن 
بزرگ مســجد شام را روی ســه نیزه نصب کرده و ده نفر آن را بلند 
کرده  اند، و در هر یک از پنج قسمت لشکر صد قرآن و مجموعا پانصد 
قرآن را در باالی نیزه ها مقابل ســپاه عراق قرار دادند و چنین شعار 
می دادنــد: خدا را خدا را درباره دینتان این کتاب خدا اســت حاکم 

میان ما و شما 
امام علی)ع( فرمود: خدایا تو می دانی که هدف این ها قرآن نیست، 

تو خود میان ما و این ها حکم کن که تو حاکم بر حقی.
عمل مردم شام موجب شد که در میان اصحاب امام اختاف ایجاد 
شد، دسته ای جاهل و ساده اندیش گفتند: دیگر برای ما جنگیدن جایز 
نیست، که این ها ما را به کتاب خدا می  خوانند. دسته دیگر گفتند: کار 
معاویه حیله است و نباید فریب خورد. این اختاف سبب گردید که 

معاویه از جنگ خاص شد و به مقصود خود رسید. )1(
____________

1- یک صد موضوع، 500 داستان، سید علی اکبر صداقت

چه کسانی کمر امام علی)ع( را شکستند؟
قال االمام علی)ع(: »ما قصم ظهری اال رجان، عالم متهتک 
وجاهل متنســک. هذا ینفرعن حقه بتهتکه، و هذا یدعو الی 

الباطل بتنسکه«
امام علی)ع( فرمود: فقط دو شخص )گروه( کمر من را شکستند؛ 
عالمی که از انجام گناه ابائی ندارد، و نادانی که اهل عبادت باشد. آن 
عالم با ارتکاب گناهان، مردم را از دینداری فراری می دهد، و این نادان، 

بخاطر جهلش مردم را به سمت باطل می کشاند. )1(
____________

1- غررالحکم و دررالکلم، ص 696

دستاوردهای انقالب اسالمی
پرسش:

انقاب اسامی که با تعبیر معجزه قرن از آن نام برده می شود 
تاکنون چه دستاوردهایی برای جامعه ایران داشته است؟

پاسخ:
در آستانه پیروزی شــکوهمند انقاب اسامی یکی از ضروریات 
و الزامــات این یوم ا... عظیم تبیین و یادآوری دســتاوردهای انقاب 
اســامی است. این مهم در راستای عمل به آیه شریفه »و اما بنعمْهً 
ربک فحدث« )ضحی - 11( و گام بلند و اقدام شایسته ای در جهت 
مبارزه با دشــمنان قســم خورده اســام و انقاب است که طی این 
سال ها، همواره از حربه های مختلفی چون: جنگ تحمیلی، تحریم های 

اقتصادی، تهاجم فرهنگی و جنگ نرم استفاده کرده اند.
در اینجا به نحو اجمال اهم دستاوردهای 40 ساله انقاب اسامی 

را به شرح زیر مطرح می کنیم: 
الف( بعد فرهنگی

1- استقال فرهنگی 
اســتقال فرهنگی، حفظ فرهنگ و ارزش های جامعه از  تهاجم 

فرهنگ بیگانه است. 
به تعبیر دیگر عدم وابستگی فکری و ارزشی به کشورهای بیگانه، 
به گونه ای که کشــور بتواند با افکار و تمایات و خصیصه های فکری 
خود زندگی کند، در مقابل آن وابستگی و خودباختگی فرهنگی است، 
چنانکه مردم پیش از انقاب می پنداشتند از نظر فرهنگی، حقیرند و 
فرهنگ و تمدن غربی برتری دارد، پس باید پیرو آن فرهنگ باشند.

2- خودباوری و پذیرش فرهنگ »ما می توانیم«
انقاب اسامی از کسانی که خود را در برابر بیگانگان باخته بودند، 
مردانی با شــخصیت و مستقل ســاخت که با توکل به خدا، تکیه بر 
استعدادها، و بهره گیری از نیروهای درونی خویش توانستند روی پای 
خود بایســتند، و در بسیاری از زمینه ها، موفقیت های چشمگیری به 
دست آورند. به گونه ای که پیشرفت های علمی، فنی و تکنولوژیک بعد 
از انقاب با تمام قرون گذشته متفاوت است و این مرهون شکل گیری 

و پذیرش فرهنگ خودباوری و ما می توانیم در مردم بوده است.
3- افزایش نرخ باسوادی

4- افزایش تعداد دانشگاه ها و مدارس و رشد بیست و پنج 
برابری دانشجویان

5- تولید علم و برتری دانشمندان ایرانی در سطح جهان و 
فناوری نانو و هسته ای و فضایی و سلول های بنیادی 

6- پیشرفت پزشکی و سامت کشور - تاسیس خانه های 
بهداشت - رشد پزشکان و متخصصان رشد صنعت دارویی - 

افزایش امید به زندگی - کاهش مرگ و میر
7- تقویت کارآمدی دین 

8- ارائه چهره ناب و اصیل اسام محمدی 
9- هویت یابی زنان و حمایت و پاسداری از کرامت  زن

10- حضور زنان در عرصه های مختلف اداره جامعه
...-11

ب - بعد سیاسی و بین المللی 
1- استقال و نفی سلطه بیگانگان 

2- تاسیس حکومت مبتنی بر احکام دین 
3- مردم ساالری دینی

4- ارتقای سطح آگاهی های سیاسی
5- رشد کمی و کیفی رسانه های جمعی

6- تقویت محور مقاومت اسامی در منطقه و جهان
7- تقویت روحیه استکبارستیزی 

8- تقویت امنیت ملی و سیاسی و اجتماعی
9- تقویت امنیت منطقه ای و دریای خزر

10- تقویت امنیت بین المللی
11- استقال نظامی شامل: آموزش، تهیه وسایل نظامی و 

خودکفایی صنایع نظامی 
12- احیای جهانی دین و تقویت بیداری اسامی

ج( بعد اقتصادی
در بعــد اقتصادی اهم ســرفصل هایی را که می تــوان به عنوان 

دستاوردهای انقاب اسامی نام برد به شرح زیر ارائه می گردد:
1- فعالیت های جهاد ســازندگی 2- تشکیل کمیته امداد و طرح 

شهید رجایی 3- افزایش زیرساخت های خدماتی 
شــامل: توســعه راه ها - گازرسانی - آب رســانی - برق رسانی - 

سدسازی - احیای کشاورزی
4- توسعه صنعتی شامل: استقال صنعتی - صنعت فوالد - صنعت 
برق - صنعت کشاورزی و تولید آلومینیوم 5... ر.ک به: انقاب چهل 

ساله، تدوین معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسامی.

بهترین کمک کارهای ایمان
 و عن امیرالمؤمنین)ع( عن رســول اهلل )ص( انُّه قال: نعم 
وزیراالیمــان العلم، و نعم وزیر العلم الحلم، و نعم وزیر الحلم 

الّرفق، و نعم وزیر الّرفق الّلین)1(
»امیرالمؤمنین)ع( از قول پیامبر اکرم)ص( نقل می کنند که فرمود: 
بهترین کمک کار ایمان، علم است و بهترین کمک کار علم، حلم است 
و بهترین کمک کار حلم، مدارا کردن با مردم است و بهترین کمک کار 

مدارا و رفق، نرمی است.«
ـ نعــم وزیراالیمان العلــم؛ ]این روایــت را امیرالمؤمنین)ع( از قول 
پیامبــر)ص( نقل می کنند.[ یک رئیس داریم، یک وزیر داریم. وزیر، 
یعنی معاو ن، کمک کار، کسی که خألهای کار رئیس را جبران می کند 
و بخشــی از سنگینی های کار او را بر دوش می گیرد. ]در لغت[ وزیر 
که می گویند، ِوزر به معنای سنگینی و ثِقل است؛ کارهای او را، ثقل 

او را برعهده می گیرد. 
ـ در شخصیت انسان مؤمن و هویّت انسان مؤمن، ایمان رئیس است؛ 
دســتور و راهنمایی و نشان دادن خّط زندگی به عهده او است لکن 
وزیر او علم اســت؛ بدون این وزیــر، کار این رئیس لنگ خواهد بود. 
ایمان بدون علم، نمی تواند آن کاری را که باید انجام بدهد، انجام بدهد. 
پس هم ایمان الزم اســت، هم علم الزم است اما در ایمان و علم، آن 
که رئیس است و اختیار کار دست او است و مسیر را معین می کند، 

ایمان است؛ علم هم کمک کار او و وزیر او است.
ـ و نِعَم وزیُرالعلِم الِحلم؛ خود علم هم پس یک ریاستی در زندگی انسان 
دارد و در تعیین مسیر انسان دخالتی دارد. اگر این علم به تنهایی باشد 
ولو با ایمان، ممکن است طغیان کند. گاهی غرور، انسان را به خاطر 
علم خود، دانش خود، احاطه خود بر مسایل گوناگون می گیرد؛ غفلت 
از بسیاری از شــیوه های اخاقی و معنوی، او را فرا می گیرد. وزیری 
هم او دارد و آن حلم است. حلم یعنی ظرفّیت، یعنی همین که ما در 
فارسی می گوییم فانی باجنبه است، یا بی جنبه است یعنی ظرفیتی 
ندارد، تحملی ندارد. همین که انســان یک وقتی به یک نکته طبیعی 
علم پیدا می کند، چون ظرفیت ندارد و نمی تواند درست بسنجد که 
این علم به کجای زندگی انسان می تواند سود برساند یا ضرر برساند، 
گاهی اوقات همین علم را می بینید که در راه های غلط مصرف می شود 
و انسان را دچار غرور می کند. حلم هم در کنار آن الزم است؛ وزیر علم 
هم حلم اســت. حلم یعنی همان حالت ظرفیت و تحمل و گنجایش 
و ماننــد اینها که وقتی یک احاطه علمی پیدا کرد، خودش را نبازد؛ 
چون علم یک غرور و عّزت نفسی در انسان ایجاد می کند؛ برای اینکه 

خود را نبازد، حلم الزم است.
ـ َو نِعَم وزیُرالِحلِم الرِّفق؛ رِفق، یعنی مدارا کردن و کمک کردن و مانند 
اینها. حاال این ظرفیت را پیدا کردیم و فهمیدیم که علم نباید ما را از 
جا بَکند، نباید ما را از خود بی خود کند، نباید ما را مغرور بکند، این 
را فهمیدیم؛ حاال چه کار کنیم؟ در مصرف این علم، ِرفق الزم اســت. 
ِرفق، یعنی مدارا کردن با مردم، کمک کردن با مردم، سازش کردن با 
مردم. اشتباه نشود با سازش با آمریکا؛ آنها دشمنند؛ سازش با دشمن، 
مورد کام نیســت؛ سازش با انسان ها. حاال انسان گاهی مؤمن است، 
گاهی کافر، با همه، بایستی مدارا کرد به حسب خودشان و به اندازه 
خودشــان؛ اما با دشمنی که می خواهد ریشه شما را بَکند، اگر مدارا 
کردی، ســرت برباد رفته. پس ِرفق، یعنی سازش و همراهی و کمک 
و مانند اینها. این هم وزیر حلم است. حاال می خواهی با مردم سازش 
کنی؛ گاهی انســان تصّنعاً ســازش می کند و نمی تواند و بر خودش 

تحمیل می کند. لذا می فرماید:
ـ و نِعَم وزیُرالرِّفِق اللّین؛ نرمی طبیعی انســان؛ که البته معنای این 
طبیعی ای که می گوییم، این نیســت که اگر نبود و شــما آدم تند و 
جوشی و بی تحّملی بودید، بگویید من دیگر این جوری هستم، چه کار 
کنم؛ نه، همه اینها قابل تربیت کردن است. اینها چیزهایی است که 

انسان می تواند با تربیت، برای خودش انجام بدهد.
* شــرح حدیث در ابتدای درس خــارج، 1384/1/29 به نقل از 
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 حساسیت دقیق 
نسبت به بیت المال 

در زمان ریاســت جمهوری، حضرت آیت الل خامنه ای یک چک 
پنجــاه هزار تومانی برای نخســت وزیر وقت- مهندس میرحســین 
موسوی-  ارسال می کنند و می فرمایند: حداکثر پولی که ممکن است 
از بیت المال در هزینه های شــخصی بنده جابه جا شده باشد، کمتر از 
این است، ولی شما این مبلغ را به  حساب خزانه دولت واریز کنید تا 

من مدیون بیت المال نباشم. 
* مهنــدس حمید میرزاده )تهران(، پایگاه اطاع رســانی حوزه 

.1390/7/24

حکایت اهل راز

شهرت گریزی محدث قمی
 مرحوم استاد محمود شهابی )ره( می نویسد: ...در یکی از ماههای 
رمضان، با چند تن از دوستان، از محدث قمی صاحب مفاتیح الجنان 
)ره(خواهش کردیم که در مسجد گوهرشاد اقامه جماعت را بر معتقدان 
و عاقه مندان مّنت نهند. با اصرار و پافشاری، این خواهش پذیرفته 
شد و وی چند روز نماز ظهر و عصر را در یکی از شبستان های آنجا 
اقامه کرد و بر جمعّیت این جماعت روز به روز افزوده می شد. هنوز 
ده روز نشــده بود که اشــخاص زیادی اطاع یافتند و جمعّیت فوق 
العاده شــد. روزی پس از اتمام نماز به من که نزدیک ایشــان بودم، 
گفتنــد: »من امروز نمی توانم نماز عصر بخوانم.« و رفتند و دیگر آن 
سال برای نماز جماعت نیامدند. در موقع ماقات و سوال از علّت ترک 
جماعت، گفتند: »حقیقت این است که در رکوع رکعت چهارم متوّجه 
شــدم که صدای اقتدا کنندگان که پشت سر من می گویند »یا الل، 
ابِریَِن« از محلّی بســیار دور به گوش می رســد  یا الل، اِنَّ اللَ َمَع الصَّ
و متوّجه زیادی جمعّیت شــدم و در من شادی و فرحی تولید شد و 
خاصه خوشــم آمد که جمعّیت این اندازه زیاد است؛ بنابراین، من 

برای امامت اهلّیت ندارم«.
* علی دوانی – مفاخر اسام – دارالکتب اسامیه – تهران – جلد 

11- صفحه 360 .


