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 تعالی باسمه

 ششم درس

 (2) ها فتنه در هوشیاری: اول حکمت

 (بحث تکمله)

 گردآوری مؤمنان از البالغه نهج در رضی سید مرحوم که اریی قصکلمه و حکمت ۰۸۴ از حکمت ناولی

 !باش  دهمانن هافتنه ایام در ، :فرمودندحضرت چنین  ،است کرده جمع و

، است شده سوم لسا بر وارد و شده تمام سالش دو که ینر شتر بچه مانند 

  .باش گونهاین فتنه ایام در ،دارد وشیدند برای پستانی نه و شدن سوار برای پشتینه  که باش!

 در که نهوگهمان است، اجتماعی موضوعات در علی منانؤم امیر هایحکمت از یکی که حکمت این

  .ردمک انتخاب حکمت این برای «هافتنه در بیداری و هوشیاری» با نام را عنوانی ،کردم بیان گذشته ةجلس

 این ناسیش واژه ،کردیم بیان را حکمت این سند ، از جملهکردیم بیان گذشته جلسه دررا  بخش چند

 ر واژه راکه این چهاو ، ،  ی:که عبارت بودند از چهار واژه کردیم مطرح هم را بحث

 جلسه این در، و کردیم بیان هم را واژه خود از امام مقصود ،عبارتی به و ،کردیم معنا لغت لحاظ از

ان از این بی امام مقصود ، ببینیمبپردازیم است شده صادر امام از که حکمت این هیئت به خواهیممی

 ؟چیست اینجا در

 

 امام کالم ادبی نکته

 از هاماستل و استفاده با راآن  شرح و ،بپردازیم محتوایی جهت از جمله این تفسیر بخش به آنکه از پیش

 ینا مه هطلب عزیزان چون کنم، تقدیم محضرتان البالغه نهج شُرّاح بیانات و علی منانؤامیرم خود بیانات
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 یملهج این اعراب آن و ،باشم داشته بحث از دیگر جهتی به کوتاه اشارتی مندم عالقه ،کنندمی دنبال را بحث

 .است علی منانؤم امیر نورانی

 : خواند گونه دو شودمی را امام عبارت

 .  بخوانیم مرفوع و ضم به را مضارع هایفعل -1

 ؛  بخوانیم منصوب و نصب به را مضارع هایفعل -2

 فعر که است لیس به مشبهه الی ، عبارت در  حرف که است این آن دو نیز وجه

 خود خبر را خبر و خود اسم را مبتدا آیدمی در اسمیه جمله سر بر وقتی دهد،می خبر به نصب و اسم به

 ماا اسم شودمی در و است  اسم که شودمی و دهدمی قرار
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 و، ه شودگرفت نظر در  یا و  تواندمی که است تقدیر در و محذوف آنان خبر

 و  سما هم گرفت که تقدیر در شودمی را عباراتی چنین؛ این، یا 

 دو آن قبل فاء که گفت گونهاین توانمی نیز ،یحلب و یرکب مضارع فعل یدرباره اما ؛هست  خبر هم

 نحوی هرا یک این که. باشد مرفوع باید خود طبیعت به و للمفعول مبنی هم مضارع فعل و است تفریع فاء

 .است

 تاس تقدیر در که ناصبه  حرف نیز آن نصب عامل و باشد منصوب مضارع فعل که است این دوم راه اما

 یم گرفته تقدیر در فاء از بعد که است مضمره أن به منصوب فاء از بعد مضارع فعل که چرا ،شود داده قرار

: مثال این همانند ،باشد شده واقع محض نفی از بعد که وقتی خصوصا ،شود

. 

 اصل ،ستا یپستاننه  و دارد پشتییعنی نه  ،کندمی نفیرا   وجود، وجود 

ن منصوب به أ ،منصوب به أن مضمره ،و ما بعد فاء شده واقع نفی از بعد چون ،کندمی نفی را پستان و پشت

 شده فتهگر تقدیر درفاء أن  این از بعد موارد بیشتر در لذا ،است شده گرفته تقدیر در که ه استرمقدّ و ناصبه

 اباعر را البالغهنهج که آقایانی از مشهور لذا ،شودمی واقع محض نفی از بعد که آنجایی مورد در خاصتاً ،است

» ندا گفته و اندکرده گذاری اعراب نصب به اندکرده گذاری

 عرف به توانیممی هم که دارد وجود علی منانؤامیرم بیان در اعرابی جهت از ینقرائ وجه و گونه دو این

 دشای و است مشهور و معروف گرچه ،است صحیح هم آنها دوی هر و ،بخوانیم نصب توانیممی به هم و بخوانیم

  .بخوانیم نصب به راعبارات  این ما که است این أفصح گفت بشود

 :تفسیر و شناسی مفهوم

 حضرت که وقتی حکمت این درو  جمله این در منانؤامیرم کالم خود تفسیر و شناسی مفهوم درباره

  :فرمایدمی
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 خصوصیتی چنیناین که  ه ک باش  مثل فتنه ایام در

در  ،دوشید را او بشود که دارد پستانی وه ضرع ن و کشید سواری او از بشود که دارد پشتی ه ظهر ون که دارد

 تشبیه مقام در اینجا امام که دارد دوشیدن بهره امکاننه  و دارد دادن سواری بهره امکان حقیقت نه

 برای و بوده حکیمانه بسیار که است آمده بر تشبیهی مقام در علی منانؤامیرم حکمت این در است برآمده

 .است گرفته صورت نیز مهمی بسیار هدف یک

 و یستن مفید سواری برای هنوز که سال دو باالی نر شتر بچه  به زیرک و مومن انسان تشبیه

 .ندارد جنسیت جهت از نه و سن جهت از نه هم دهی شیر امکان هیچ و ندارد طاقتی

 شودمی مطرح تشبیه خود یدرباره نکته چند اینجا در

 کجاست؟ تشبیه زمانی ظرفاوّل:  ینکته

 اما ؛ :ه استفرمود و هکرد تصریح امام اگرچه ؟است همیشگی هتشبّ این آیا

 فتنه ارهدرب بودن  زمانی ظرف ؟ندارد یا دارد خصوصیت اینجا در فتنهال یف این که است این سوال

اید انسان ب هم فتنه زمان غیردر  یا ،است فتنه زمان برایبودن   حتماًآیا  یعنی ،دارد خصوصیت

 !نباش  فتنه ایام غیر در شما یعنی ،است احترازی قید اینجا در قید تعبیری در ؟باشد 

 داشته یری! شاشب ،بده هم سواری که کن رفتار طوری ،باش فتنه ایام غیردر  اتفاقاً

 ؟کجاست شباهت این زمانی ظرف !برسان استفاده جامعه به د ووشنبد تو از که باش

  همقبالً که همانطور و ،زمان همیشه نه است فتنه ایام خود تشبیه زمانی ظرف امام حتصری طبق

 .است هاآلودگی غبار و هادرگیری و هاگرفتاری و آشوب ایام الفتنه ایام مقصود ،گفتیم

 ،اریمد تسری عدم بر دلیل اتفاقاً ،نداریم اینجا در دلیلی ما و خواهدمی دلیل فتنه ایام از غیر به تسری و

 چون ،دهیمب تسری فتنه ایام غیر به منؤم انسان بودن اللبون ابن مثل را بودن اللبون ابن توانیمنمی ما اینکه

 بنا فتنه ایام در گران فتنه برای ، لکنبرساند خدمت جامعه به تا شده روأمم منمؤ انسان فتنه ایام غیر در
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 رسانیخدماتاز  چه و باشد که مستقیم چه رسانی خدمت از !کن عنم را خدمات !باش اللبون

 خواسته منؤم انسان از فتنه ایام در فقط توقیفی است و اینجا در زمانی ظرف ، پساست  که غیرمستقیم

  .باش اللبون ابن آنجا که شده

 شباهت وجه بیان هم و تشبیه هم: دوم ینکته

 عالوه هم و دادند انجام را تشبیه هم اینجا در امام که است این دیگری که در اینجا وجود دارد نکته

 انسان فتنه ایام در و هفتن در  :فرمودند ،اندکرده بیان هم را شباهت وجه ،تشبیه بر

 رن شتر بچه اللبون ابن مثل باید باشد خواهدمی اسالم رازت در و ایمان تراز در که منیؤم رازت انسان ،منؤم

  باشد سال دو باالی

 .شباهت وجه بیان – 2. تشبیه – 1: است داده انجام زمانهم را موضوع دو امام اینجا در

 .رمودف بیان را شباهت وجه هم و نمود تشبیه نر شتر بچه به فتنه ایام در را تراز در منؤم انسان هم یعنی 

  .: فرمود

 :مهم نکته دو

 : گیرد قرار مالحظه مورد امام تشبیهی عبارت این در باید نکته دو

  شباهت ایجابی است. یا وجه است منفی جهت در وسلبی  شباهت در اینجا وجه آیا -1

 مه ،گیردمی انجام صورت دو هر در تشبیه که چرا منفی؟ جهت در یا کرده تشبیه مثبت جهت در یعنی

 .گیردمی انجام تشبیه منفی جهت در هم و گیردمی انجام تشبیه مثبت جهت در

 ؟است مقصود کدام ،منفی جهت هم و شودمی تشبیه مثبت جهت هم ،است جهت کدام مقصود اینجا در

 ت.هاج این از یکی یا است مقصود جهت دو هر آیا
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 تنها که بفرماید واستهخمی یعنی است؟ بوده حصر مقام در ،شباهت وجه بیان مقام در امام آیا -2

 است دندوشی برای نداشتن پستان و نداشتن پشت جهت در نر شتر بچه به فتنه ایام در منؤم انسان تشبیه

 ت،اس فرموده بیان را شباهت جهات از یکی امام بلکه ،است نبوده کار در حصری اینجایا اینکه  خیر؟ یا

 .باشد داشته وجود هم دیگری جهات است ممکن چه اگر

 هتجدو  همین از فقط در ایام فتنه مؤمن به ابن اللبون انسان شباهت ،بفرمایند خواهندمی امام یعنی

 آیا ؟ندک پیدا مسئله این در هم دیگری شباهت و کند بررسی ،کند مطالعه برود انسان شودمی اینکه یا ،است

  ؟هست هم دیگریوجه  اینکه یا دارد وجودوجه  دو همین فقط اًریّحص تنهاو  فقط

 در نبود ابن اللبون بگوییمکه تا این داریمرا نامام بیان در اداجته اجازه ،باشد دو وجه همین فقط اگر

 بیان در توانیممی ،نباشد حصر مقام در امام اگر ؛ اماباشد داشته تواندمیهم  دیگری جهت فتنه ایام

 یاجازه ،کنیم پیدا ما هم را نآ دیگر هایجهت و کرده بیان را جهت دو امام بگوییم کنیم و اداجتهامام

 .باشیم داشتهتوانیم می مسئله این در اداجته

 وجه شباهت بیان مقام در امامکه  آیدمی بر ظاهرش از حکمت این در: گفت باید اول بخش پاسخ در

 .ندارد نفی جهت ولی شده استفاده نفی واژه از چه اگر ،دارد ایجابی جنبه ،است ایجابی

 منفی و است ایجابی ندارد ظهر و ضرع اینکه اما ،است آمدهدر این عبارت ال ظهر و ال ضرع  که است درست

 ،دارد باتیاث جنبه اینجا در یعنی ،است مثبت و ایجابی آن معنا و مفهوم لکن ،است منفی نداشتن لفظ ؛نیست

 این دریافت به مردم تشویق مقام در بلکه ،کندنمی ذمتم امام، نیست سلبی یعنی ،ندارد نفی یجنبه

 .است فتنه ایام در منانؤم برای خصلت این ستایش مقام در نیز و. است فتنه ایام در اللّبون ابن خصلت

 شباهت وجه حصر و انحصار مقام در حتماً امامکه  رسدنمی نظر به :گفت باید نیز دوم بخش پاسخ در

  تنها و فقط بونلال ابن به فتنه ایام در منؤمانسان  شباهت بگوید که باشد این ممقا در ،باشد

 چون ،کند تصدیق هم ایجامعه در را آن و کند پیدا هم را دیگری جهاتبتواند  انسان است ممکن است، نه!
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 زمان برای که نیستگونه این {} ،است جوامع یهمه برای امام کالم

 کی در است ممکن ،نباشد دیگر ایعده برای و باشد ایعده برای ،نباشد هازمان سایر برای و باشد مشخصی

 اجتهاد در کالم امام که آیدمی نظر بهباشد،  تطبیق قابل هم دیگر یجهت به ایفتنه در زمانی عصر و

 تشباه وجه این دو بلکه ،باشد مورد دو این در منحصر تا ندارد خصوصیتی که چرا شته باشد.ندا اشکالی

 داشته هم کاربرد که شود یافت و گیرد قرار کنکاش مورد هم دیگر مواردی تواندمی چه اگر ،است اینمونه

 .باشد

 ظرن بهو  کرد تأمل امام کالم و البالغه نهج الحدیث فقه در شودمی که دیگری ینکته :سوم نکته

 البالغهنهج هایحشر در جهات این شاید گرچه ،است ضروری م حضرتکال فهمیدن و آن در تامل که آیدمی

 موضوع ینا به که اندنکردهپیدا  یفرصت زمانشان اقتضای به البالغه نهج شارحان شاید یعنی ،است آمده کمتر

 نکرده ااقتض زمانشان و فرصت لذا ،کنند حشر کامل طور به را البالغهنهج که هبود این شان اهتمام ، یابپردازند

 یاتضرور جزء که آیدمی نظر به اما ،دنکن تطبیق را یچنیناین و موضوعات ریز بپردازند موضوع اینبه  که

  .است

 

 داشت؟ ضرورتی چه دوم شباهت وجه بیان

 شباهت وجهبیان  در امام ،کنیم ملأت ت هماهج این در باید ،شویم دقیق امام کالم روی بخواهیم اگر

مثل ابن  :فرمودند ،کردند بیانهم  را هکتن دو

 نبیا از بعد خود بیان در ایشان که است این حقیقت کالم امام ؛یرعض نه و دارداللبون باش! نه ظهری 

 که ندارد ستانیپ یعنی ، که رفتندوجه شباهت دوم  سراغ به  شباهت وجه

ه ب اول وجه درامام اینکه به توجه با ،است این اما سوال ،نکنند استفاده سوء تو از باش مراقب ،بدوشند
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 بعدی عبارت امامکه  داشت ضرورت و ،کردنمی کفایتپرداخت، آیا همین یک وجه  عبارت 

 یا خیر؟ بیاورد هم را 

 است گرفتهن شکل شبرای پشتی هنوز باال به سال دو نر شتر بچه ،بدهد سواری که ندارد یپشتابن اللبون 

 است ممستقی این ، حالنکشند سواری از تو هافتنه ایام درکه  باش مراقب یعنی ،کشید سواری آن از شودب که

 مستقیم یرغ در ،شویب نباید هابارکش فتنه مستقیمزمانیکه به طور  ،هست هم مستقیم غیر به تسری قابل و

آن  یامعن ،نده گران فتنه به سواری گویدمی که وقتی ،نکن اقتصادی و مادی حمایت یعنی ،است همین هم

 راچ .نده آنان به هم شیر بگوید دوباره که نیست الزم دیگر پس ،نباش آنان خدمت در یعنی ،است واضح

  ؟نه یاکالم دوم را هم بیان کند و بیاورد  که امام داشت ضرورتی آیا ،فرمودند را دوم کالم این امام

 که است این آن و آیدمی همه ذهن به که باشد عادی جهت همین جهتش یک آیدمی نظر بهاینجا  در

 ،دننشو تو رب سوار تا ،نباش گرانهفتن همراهم مستقی ،نده مستقیم خدمات یعنی  :یمئگومی

 از خیلی به ۸۸ فتنه در معظم رهبریمقام  که سخنانی ندهمان) ،کنن فراهم را گرانفتنه سواری زمینه شما

  (.دشومی خارج شما دست از آن کنترل اما ،اندازیدمی راه موج شما :گفتند و فرمودند بیان فتنه سران و افراد

 یگراند سواری موج برای بستری شما ،کنندن استفاده تو پشت از ،نکنند سواری موج تو بر که باش مراقب

ن حرف برای رساندای وسیله ،نشوی دیگران گفتمان برای تریبون ،نباشی دیگران برای پرواز سکوی وی،نش

 ترویج برای ربست و زمینه اینکه خالصه ،نباشی دیگران بلندگوی ،برساند را حرفشان نشوی تا بتواننددیگران 

  ؟کردنمی یا کردمی کفایت عبارت همان یاآ ی،نشو گران فتنه کالم رساندن و فتنه

اعث ب شدنمی بیان اگر و بود ضروری بسیار اول مورد کنار در دوم مورد بیان گفت شود می پاسخ مقام در

 .کنندمی تکمیل را یکدیگر که دارد وجود دوم و اول مورد دو میان در تفاوت دو که چراشد، می کالم در نقص

 از حکایت همانا دادن سواری برای داشتن پشت آیدمی ما همه ذهن به که همانگونه :اینکه اولجواب 

 شیر ولی، نده خدمت گران فتنه به مستقیم و نباش آنان در خدمت مستقیم یعنی ؛کندمی مستقیم خدمات

 متفاوت اولی با که است نمودن خدماتی و اقتصادی و مالی حمایت یعنی ،است مستقیم غیر خدمت دادن
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 اینکه ،ندنکن استفادهسوء  تو امکانات و دارایی و مال ازبه عبارت دیگر  .کندمی تکمیل را اولی بلکه ،بود خواهد

به  اقتصادی و مادی امکانات طریق از ،نباش گرانهنتفمک ک هم غیرمستقیم طور به و نباش مستقیم تخود

اش، ب مراقب ،کنند استفاده سوء تو موقعیت از اما ی،کن گیریکناره خودت ،طوری نباشد کهنکن کمک آنها

 هم یعنی و ... هم به آنها نشود؛ فرهنگی ،سیاسی ،مالی حمایت نیستی میدان در خودت گونه کههمان

  .باش نداشته مستقیم غیر هایحمایت و مستقیم هایحمایت

 اساسی تفاوتی با شباهت وجه ،دارد تفاوت دوم مورد با اول مورد که آیدمی نظر به :دوم جواب

 و ادیان ینب در تفاوت که همچنان ؛یکدیگرند مکمل با یکدیگر دارند، اما اساسی یتفاوته کحالیلکن در  ،است

 لمکم ،ندامتفاوت هم بادر عین حالیکه  اما ،ندامتفاوت هم باکه  قرآن و انجیل ، ماننددارد وجود سماوی کتب

 متناقض توحیدی ادیان ،هستند هم مکمل اما ،دارند تفاوت هم با مسیحیت و اسالم ،ندنیز هست یکدیگر

هم  یکدیگر ملمک اما ،متفاوتندبا یکدیگر  با هم ند. در اینجایکدیگر مکمل بلکه ،نیستند یکدیگر

ا دو ی سال یکدر  ماا ،ندارد پشتی نکرده رشد چون نر شتر بچه این  که است این در تفاوت .هستند

را  این امکان بالقوه اما ،نیست او از برداریبهره امکان حال حاضر و بالفعلدر  ،کندمی پیدا پشت دیگرسال 

 دارد.

 وقتی لذا ،ودشمی گفته گوسفند و شتر خصوصاً شیرده حیوان پستان به  :نداهگفت گونه که اکثرهمان

 بزرگ گوسفند انپست ،درآمد پستانش ،شد بزرگ شتر پستان یعنی ، یا  :دنگویمی

و از آن  شده تشدر پستانش رسدمی فرا انزایمانش زمان و دنشومی آبستن شتر و گوسفند وقتی ،درآمد و شد

 ،لعربا لسان ،راغب مفردات یریشهدر مورد   :گویندمی که است زمان ریزد. آنمی شیر

 انسان ،هستند ریشه یک از و   د،ناو گفته هکرد اشاره به آن هم از لغویین دیگران و خلیل حتی

،  یماده دناگفته ،کندمی درخواست خدا از خضوع با همراه متواضعانه یعنی ،خداوند برابر در انهعرّضمت

 شما کهمانیز ،گویندمی حاجت طلب با تذلل  و به معنای است یکی و  

 بلند آسمان سوی به دست و کنیمی خم کمر ،اندازیمی زیر به سر خداوند درگاه به خضوع باو  انهعرّضمت
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 را ودشخ بدهد شیر اشبچهبه  خواهدمی وقتی هم گوسفند ، لذانداهگفت ، به این حالت انسانکنیمی

 این از ،باشد داشته خوردن شیر امکان تا بچه ،دهدمی شیررا  اشبچه خاضعانه و ذلالنهمت و آوردمی پایین

 ضرع یمعنا آن و دارد وجود دقیقی نکته  ولی در مورد، شودمی گفته  گوسفند پستان به جهت

 .می باشد است حیوان پستان از عبارت که

 با و ندارد پستان صالا که هست نر شتر بچه به تشبیه اللّبون ابن به تشبیه این، : فرماید می

 انهحکیم علی امیرمؤمنان یعنی؛ ندارد جنسی قابلیت چون ،کندنمی پیدا ده شیر پستان هم زمان گذر

 وجود یتیجنساو از نظر  برای پستان آمدن در امکان و ندارد پستان این حیوان اصالً  :فرمود

 گذر اب بالقوه ولی ،ندارد سواری ی برایپشت و سالش سن جهت به در حال حاضر  در اما ،ندارد

 رد یعنی ، بالقوه هم ندارد،، اما بالفعل ضرعی نداردکندمی پیدا سواری ی برایپشت حتماً شدن بزرگ و زمان

 که یباش طوری امروز فقط نه ،باشد نداشته وجود تو از آیندهحال و  برداریبهره امکان باش، تا مراقب هاهفتن

 ورتضر حتماً لذا ، بلکه در آینده هم این امکان به وجود نیاید،باشدن تو از استفاده سوء و برداریبهره امکان

 کنی رصب هرچه شما و است نر حیوان این ،گذاشت کنار را حکیمانه نامنؤمکه امیر داشت

 پستانی به وجود نخواهد آمد تا بشود آن را دوشید.

 سوء قابلیت اصال که کن زندگی طوری !باش مراقب فتنه ایام در و اجتماع در :فرمایدمی امام اینجا

 همیشه رایب باید گران فته یعنی؛ نباشد در تو دهی شیر پستان اصال. نباشد شما در گرانفتنه برای استفاده

 . کنند استفاده سوء آنان از توانندن تا دنباش امید نا منانؤم از

 گرانفتنه اول همین از ، :بگوید خواهدمی ایگونه به نامنؤمامیر دیگر تعبیر به

 !نه ،دکنمی حمایت ما از آینده سال کنیممی صبر که و با خود نگویند نباشند منتظر ،کن ناامید تخود از را

 شیر او از شودب که ندارد پستانیاصالً  :بگویند یعنی ض شوند،مح امیدنا ابتدا از تو از که بگیر موضع ایگونه به

 شمناند سازید میانا در که گیرد قرار توجه مورد امام کالم فهم در باید که است یدقیق نکته این ؛دوشید
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 هایای اعم از زمینهزمینه هرگونه باید مؤمنان علوی فرهنگ در است؛ اینگونه علوی فرهنگ در گرانفتنه و

 خود از بشود، گرانفتنه برداریبهره موجب است ممکن که را غیره و سیاسی علمی، فرهنگی، فکری، اقتصادی،

 جهت، دو ره در مفتونین و فتنه گران و فتنه اهل به تا باشد مراقب باید فتنه میدان در انسان یعنی کنند، دور

چه  ؛داشب مستقیم غیر خدماتخواهد آن چه می و ،داشب مستقیم خدماتخواهد آن ندهد، چه می خدمات

 .کند حذر آن از مؤمن باید انسان بالقوه باشد؛ خدماتخواهد آن چه می بالفعل باشد، و خدماتخواهد آن می

 هرگونه از کنایه کند که مستقیم غیر کمک نه و است مستقیم اعانه و کمک که بدهد سواری آنان به باید نه

 .مالی باشد غیر و مالی از اعم تقویتی،

 تنهف اصحاب از نفر یک پذیرفتن ؛شودمی آنان تقویت موجب فتنه اصحاب نشینیهم با گاهی انسان چون

 و دنداربرمی تصویری دنگیرمی عکس انسان از :مثال عنوان به و شودمی گوناگون طرق از استفاده سوء سبب

 ،ردک مراقبت باید اندازه این تا ؛ لذاشودمی از انسان استفاده سوء موجب و دنکنمی منتشر مجازی فضای در

 گونههیچ که کنم رفتار طوری دنباش داشتهن هم را تو از گرفتن عکس امید حتی آنها که کن رفتار طوری یعنی

 و لمق با؛ چون ممکن است سوء استفاده از انسان گاهی با عکس و تصویر، گاهی نشود ای از تو استفاده سوء

 باشد. ...و  مالی کمک با هم گاهی

 یشترب خواص اینکه مسؤلیت یا است مردم برای عوام ایوظیفه فتنه، ایام در بودن اللّبون ابن آیا

 است؟

ی که بیان این باحضرت شد  در کالم امام: با توجه به مطالبی که بیان شد و تأملی که اینکه دیگر نکته

 ند:، فرمودنداهکرد معین ما برای را تکلیفی داشتند،

حال  ؛ خصوصیت این با ،باش نابن اللبو مثل فتنه ایام در :فرمودند دستور

 شود این است که: سؤالی که در اینجا می

  ؟است خاص ایعده برایفقط  یا جامعه هست افراد ی همه برای آیا ؟کیست برای اوّالً: این خطاب
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-متفاوته اینک یا است اندازه یک به همگان مسئولیت ، آیااست همگانی یمسئولیت و همگان برای اگر :ثانیاً

  .دارد بیشتری تعامل به نیاز که ؟ندا

 قطبیت انقالب دوم گام بیانیه با مخصوصاً امروزی یجامعه در را امام کالم خواهیممی ما اینکه خالصه

 رآنق به توجه بدون فرهنگی انقالب :فرمودند شانبیانات از یکی در که مقام معظم رهبری گونههمان م،بدهی

 ،است گیفرهن بدعت ، انقالب فرهنگی نیست، بلکهغیره و کافی اصول قبیل از یاصیل منابع و البالغه نهج و

 ای است عموم برای تکلیف و وظیفه این بدانیم که آیا خواهیممی ،جامعه در امام کالمبرای پیاده کردن 

 یا ،است یکی اصوخ با مردم عوام مسئولیت جا این در دیگر آیا تعبیری به ؟است یخاص عده یک تکلیف

  ؟است بیشتر اینجا در اصوخ مسئولیت

 مکال در که شباهتی وجه و فتنه معنای در که تأملی و شد بیان و شد داده که توضیحاتی به توجه با

 همه و ،است همگانی مسئولیتاین  :اوالً که شد معلوم شد بیان در تشبیه انسان مؤمن به ابن اللبون امام

 افراد به ابخط باید باشد خاص تکلیف اگر .است عمومی تکلیف و مسئولیت این باشند؛ ابن اللبون مثل باید

 وجود صخصّم دلیل که مادامی ،خوادمی دلیل خاص ایعده به تکلیف یک دادن اختصاص ، وباشد خاص

  .کنیم حمل عموم برآن را  باید ما باشد نداشته

 خواهیممی ردیگ تعبیر به ،نداریم موضوع این در هم شکی و نیست اندازه یکبه  حتماً همگان مسئولیت :ثانیاً

 بیان ار جامعهی وظیفه خواهدمی بلکه ،کند بیان را فردی وظیفه فقط خواهدنمی اینجا در امام که بگوئیم

آن  ، عالوه براست شدن قانع کم به خیلی ،کند بیان را فردی وظیفه خواهدمیکه حضرت  بگوییم اگر ،کند

 و رفته خطا به نکته همین از البالغه نهج شارحان از بعضی که گونههمان ،شودمی هم انحراف ایجادباعث 

 جامعه فتکلی و وظیفه ،است اجتماعی ایوظیفه بلکه ،نیست فردی و تکلیف وظیفه ، لذا ایناندشده منحرف

ا ضَرعی داشته باشد تا او رد تا سواری بدهد و نه باش داشته ریهظَه ن که باشندمثل ابن اللبون  که است این

 جهات این و ... هادولت ،مملوک علماء، ،موسسات اصحاب ،نفوذ اصحاب جامعه در تردید و شک بدون. بدوشند

 سواری که چرا ،هستند مسئولیت از اول یرتبه در ضاللت در هم و هدایت در هم عامش معنای به اصوخ
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ه جامع خواص کار اول مقام در فتنه کردن، اصحاب به نسبت غیره و سیاسی و اقتصادی و مالی حمایت و دادن

 مقام در امام حقیقت در؛ هستند آنان رودنباله و خواص تابع هامقام این در عوام که چرا عوام آن، نه است

 یرتغی پادشاهی ،حاکمی ی،سلطان کهزمانی چون؛ است خواص و جوانان خصوصاً ،منینؤم و جامعه ةوظیف بیان

، کند رتغیی منطقه یک عالم ، به تعبیریفرهنگی سلطان و چه قدرت و حکومت سلطان و پادشاه هچ حال ،دنک

هر گاه سلطان   فرمود: علی امام که گونههمان خواهد شد. عوض زمان

 ،حزابا به مربوط ،است خواص به مربوط توانایی ایند؛ ، زمانه )جامعه( نیز دیگرگون شو)حکومت( تغییر کند

 .... می باشد و قلم و تریبون و نفوذ صاحب هایشخصیت و سساتؤم ،هاسازمان

 !نیست مردم عموم کار صورتی هیچ در کند، کمک نه و بدهد سواری نه باشد مراقب انسان که مهم این

 اید، که اگر این انحصار بوجود بینکنیم فردی یوظیفه در منحصر را امام کالمتا  باشیم مراقب باید پس

  .بود خواهد نامنؤامیرم کالم فهم بیان در انحراف گام اولین

 شخود یوظیفه اًشخص کس هر که است این منظور ،دهد انجام را خودش یوظیفه هر کسی بگوییم اینکه

 اشاره هک است انحرافی گام اولین حتماً گونه شداین اگر باشد، اجتماعی یوظیفه به تفاوتبی و بدهد انجام را

  .شویممی کشیده کجا به که کرد خواهیم

 این در امام انگشت اشاره بلکه ندهیم؛ مردم عوام یعنی ،عمومی وظیفة به سرایت فقط بعد مرحله در و

 .است آن عام معنای به جامعه خواص به چیزی هر از بیش کالم

 .است بوده فتنه مهم ایام در خصوصا آن هدایت و جوامع در همیشه خواص نقش

 :فرمایندمی چنین این باره این در رهبری معظم مقام

 دست به است؛ جوامع خواص دست به جامعه، در فکری جریان یک گفتمان، یک فکر، یک ایجاد

 نجات یمایه که کنند هدایت سمتی به را هاملت فکر توانندمی که هستند آنها است؛ جامعه اندیشمندان

 وزیرتیره و اسارت و بدبختی یمایه که ببرند سمتی به توانندمی نخواسته خدای که همچنان شود؛ هاملت
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 خود کشور در جمله از کشورها، از برخی در اخیر سال هشتاد هفتاد طول در متأسفانه دومی این. شود هاملت

 .افتاد اتفاق ما

 یدهکش ذلت به بینیدمی که ییهاملت این :فرمودند زبان عرب برادران به خطاب دیگر جای در اینکه کما

ن ، بلکه اینیستند ذلیل خودشان ،شدند آنها مایه ذلت بزرگانشانو  رهبران، به خاطر این است که اندشده

 تشهاداس و نداهفرمود را بیان این شبیه دیگر یجای و اند.رهبران و ملوک آنها هستند که آنها را به ذلت کشانده

: است اینگونه پیامبر از روایت اند،هنمود اکرم مبرغپی سخنان از کالمی به

  .1ی دیگر رااول علما را ذکر کرد، بعد چند دسته 

 نشده یافت کهن و قدیم منابع در چه اگر و است آمده العددیه المواعظ در که است این روایت کامل متن

 آن بر اشکالی هیچ روایات متن جهت از ولی ،شمرد بر ضعاف روایات زمره دررا  آن توانمی سندی جهت از و

  است قبول قابل و نیست وارد

 متن روایت اینگونه است:

 

 . نکنند اصالح خواص جز مرا امت عوامفرمود:  پیغمبر اکرم

                                                           
 .21/09/1391: های جهان اسالم و بیداری اسالمیکنندگان در اجالس جهانی اساتید دانشگاهشرکتبیانات در دیدار  - 1

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21741


 البالغههای نهجشرح حکمت

 

15 

 اند:دسته چهار جامعه خواص :فرمود پیامبر هستند؟ کسانی چه خواص !اهلل رسول یا د:کردن سوال

 . «و اقتصایون)أهل تجارت( تجار -۰ ،کنندگان عبادت -3 ،و دانشمندان علما -2 ،ملوک -1»

  ند؟سته موثر عوامل اصالح در اینها چطور !اهلل رسول یا :شد سوال

 خلق هایچوپاناند، به تعبیری بزرگان و سرپرستان خلق ،سالطین و پادشاهان ،کومل: فرمودحضرت 

  چراند؟می کسی چه را گوسفندان باشد، گرگخودش  چوپان اگر ،هستند

 داوام را بیماران کسی چه باشد، مریض خود پزشک وقتی اند،طبیبان امت و پزشکان ء،علما و دانشمندان

 کند؟

 :گفتمی هک راعش آنبه قول 

مثل طبیب بیماری است که بخواهد بیماران را مداوا  ،تقوا مردم را به تقوا امر کندو البته وقتی انسان بی

 . یا آن ضرب المثل که می گوید: کل اگر طبیب بودی / سر خود دوا نمودی.نماید

 کسی چه را رهروان باشد، گمراه خود راهنما هرگاه هستند، خلق[ عملی] راهنمای عابدان،بعد فرمود: 

  نماید؟ رهبری

 قرار آنان اختیار در خدا مال ،هستند زمین روی بر خداخلق  ننایام اقتصاددانان و تاجران :فرمود سپس

 کرد؟ اعتماد توانمی کسی چه به درآید کار از کارخیانت امین که صورتی در ،است گرفته

 :فرمودند ۸۸ فتنه ةدربار و دیگر جای در رهبری معظم مقام

 خوردن،ن ضربه برای مالحظه و توجه لوازم از یکی. ببیند را دشمن نقش باید نخورد، ضربه بخواهد انسان اگر

 و خواص بخصوص اغفالِ خط. کنند غافل نباید را ما این از بزند؛ ضربه ما به خواهدمی که است دشمنی دیدن

 کار این ایبر البته مختلفی طرق حاال. است دشمن تبلیغاتی و القائی خطوط از یکی دشمن، تأثیر از نخبگان

 دشمن؛ هست خوب،! اندازیدمی دشمن گردن به اشهمه شما آقا: گویندمی دشمن، بگوید کسی تا. دارند
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 نتظارا خالف او دشمنی البته. کرد غفلت دشمن دشمنیِ از نبایستی ... را؟ دشمن بینیمنمی چرا دشمن؛ هست

  2.است انتظار خالف ما غفلت است؛ انتظار خالف ما غفلت نیست،

 ینا تشخیص در هابعضی چون ،شدند خطا مرتکب البالغهنهج شارحان از بعضی ،کردیم اشاره که همانگونه

 خودش گلیم کسی هر دبگوی خواهدمی ،تسا فردی وظیفه یک : ایننداهگفت  وظیفه

 تطبیق :نداهگفت حکمت این شرح در البالغه نهج رّاحش از بعضی رسیدند اینجا به چون ،بکشد بیرون آب از را

 گونهچ ،است سخت عمل مقام در اما باش، گونهاین گوید:، میاست نظری و تئوری همه ه،شد گفته که مطالبی

چه  متکلیف به هم و منده شیر هم و همند گرفتنه و دشمن به سواری هم که باشیم ابن اللبون مثل جامعه در

و آن را به  دبرداشتن را گام اولین :فرمودند لذا ،است سخت خیلی ،باشم کرده عمل فردی و چه اجتماعی،

 بهترین: نداهگفتنهج البالغه  رّاحش از بعضی بنابر این د،دانستن فردی وظیفه د و آن راکردن منحصر فردی وظیفه

ندادن  نشان کسی به را خود ست،ا کردن خالی را میدان ،است گیریکناره و لتزع ،فتنه از نجات برای راه

 تودخنشینی را برگزین و نباش، عزلت و گوشهفتنه  میدان مرد ،باش نداشته میدانگوید: کاری به می است،

 ،ارید مرکبی اگر ،دننکن استفاده سوء آن از تا نده نشان را آن ،داری هم مالی اگر :نداهفرمود حتی ،دهن نشان را

عزلت  و بنشین خانه در ندارد یاتامکان هیچ که شخصی و الحال ضعیف فرد یک مثل ،نده نشان یدار امکاناتی

 ؛است کیاستراتژیو  بزرگ بسیار خطای این کهیحال در ،نکند استفاده سوء تو از ن تابرگزی رانشینی و گوشه

ای ]چون شرک، و با آنان بجنگید تا فتنه ، :فرماید می کریم قرآن در خداوند

 .پرستی و حاکمیّت کفّار[ بر جای نماندبت 

 انهخ در بگوید علی منینؤامیرالم اماکن،  مبارزه فتنه با فرمایدب قرآن در خداوندشود که چگونه می

  .نکند استفاده سوء شما از دیگران اینکه تا نبرگزی عزلت و بنشین

 .کرد خواهیم بیان که دردا توضیح به نیاز این مطلب
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