


 اسـتفاده از مثال هـای تاریخـی و مطالعـه و بهـره منـدی از آن بـه عنـوان آینـه 
عبـرت، چیـزی اسـت کـه در آیـات و روایـات زیـادی بـه آن پرداخـت شـده اسـت 
دارد.  کاربـرد  بسـیار  روز  وقایـع  تحلیـل  راه هـای  از  یکـی  عنـوان  بـه  امـروزه  و 
ولـی ایـن مراجعه دارای ماحظاتی اسـت؛ بـه گونه ای که بدون دانـش ازم، نه تنها 
نمی شـود اسـتفاده ازم را بـرد، بلکـه احتمـال به خطا رفتن بسـیار زیاد اسـت. در 
ایـن مقالـه دکتر سـوزنچی در تاش اسـت، عاوه بر بیان ضرورت ایـن مراجعه به 
تاریـخ، بـه بیان اسـلوب های این اسـتفاده و خطاهای رایـج در این حوزه بپردازد.

ماجرای شبیه سازی های تاریخی
ماحظات استفاده از وقایع تاریخی برای تحلیل مسائل سیاسی روز 
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      منظور از بصیرت
 سؤالي که در ذهن بچه هاي حزب اللهي وجود دارد این است که بصیرت چیست و چطور 

مي توانیم به آن برسیم.

منظور از بصیرت، تحلیل گري دیني است. یعني اینکه ما بتوانیم در فضاي دیني تحلیل کنیم. 
ما در ادبیات دیني، صرف ارائه هر گونه تحلیلي را به بصیرت تعبیر نمي کنیم. وقتي مي گوییم 
چه کساني صاحب بصیرتند؟ خودبه خود یک ادبیات و مبناي دیني به ذهنمان خطور خواهد 
کرد. این مبنا و ادبیات دیني داراي دو محور است: 1- پایبندي فرد به مباني تفکر دیني. 

2- بازي کردن در قواعد دیني. 

1- پايبندي فرد به مباني تفکر ديني 
یکي از مشکاتي که از اول انقاب داشته و اان هم داریم این است که افراد با مبناي تفکر 
دیني صحبت نمي کنند. حرف هاي قشنگي مي زنند. اما اگر بخواهیم در قالب دین به آن نگاه 
کنیم، حرفشان تفسیر به راي است. تفسير به راي اين است که شما ابتدا نظري را از قبل 
انتخاب کرده اي و پس از آن آيه و روايتي را به آن نظريه مي چسباني. در احادیث هم 
بسیار مذمت شده است. نقطه مقابلش این است که ببینیم خود قرآن و احادیث چه گفته اند؟ 
مباني تفکر دیني که در اینجا بحث مي کنیم، یعني ما در بحث کردن سراغ مباني فکري غربي 
نرویم. مثا نگوییم که ما طرفدار دموکراسي هستیم، حاا ببینیم در اسام چه مطالبي در تایید 
دموکراسي وجود دارد. چون اسام گفته مردم؛ توجه کنید این همان دموکراسي است! بلکه 
بگوییم که باید ببینیم که اسام درباره مردم چه گفته است؟ اگر این مطلب با دموکراسي هم 

ربط و نسبتي داشت، معلومش مي کنیم.

2- بازي کردن در قواعد ديني
بازي کردن در قواعد دیني کار ما را فوق العاده مشکل مي کند. مهمترين قاعده در رفتارهاي 
ديني تقوا است. تقوا بايد محور تمام رفتارهاي ما باشد. به خاطر همين تقواپيشگي 
است که اولياي خدا مظلوم واقع مي شوند. در مورد حضرت علي)ع( عده اي مي گفتند: 
معاویه از حضرت علي زیرک تر است. حضرت علي در جواب مي گویند: کجا زیرک تر از من 
است؟ »َو اَلِ َما ُمَعاِویَُة بِأَْدَهی ِمِني َو لَِکَنُه یَْغِدُر َو یَْفُجُر َو لَْو َا َکَراِهَیُة الَْغْدرِ لَُکْنُت ِمْن أَْدَهی 
الَناس« )خطبه 200، نهج الباغه( اگر تقوا نبود، به شما نشان مي دادم که زیرک کیست. یعني 
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من دارم با قاعده تقوا بازي مي  کنم، و اینجا منظورمان تقواي سیاسي است نه نقواي فردي 
مثل نماز و روزه. مثا یکي از آیات در مورد تقواي سیاسي این است: »اَ یَْجِرَمَنُکْم َشَنآُن َقْوٍم 
َعلَی أَاَ تَْعِدلُواْ اْعِدلُواْ ُهَو أَْقَرُب لِلَتْقَوی« )مائده-8( بدي عده اي شما را وادار به این نکند که از 
عدالت خارج شوید. بهترین راه رسیدن به تقوا این است که حتي با دشمنت عدالت پیشه کني. 

دشمن من کار خیلي بدي کرده اما من حق ندارم آبرویش را ببرم.
من فکر مي کنم در حیطه بچه هاي حزب اللهي مورد دوم خطر جدي تري است. این جوري 
نیست که هر تهمتي به ما زدند ما هم حق داشته باشیم هر تهمتي به آنها بزنیم یا اینکه آبروي 
ما را بردند ما هم حق داریم آبروي آنها را ببریم. این نحوه بازي کردن بسیار سخت است. انقدر 
باید فشارمان بدهند تا »لَُتَبلَْبُلَن بَلَْبلًَة َو لَُتَغْربَُلَن َغْربَلًَة َحَتی یَُعوَد أَْسَفُلُکْم أَْعَاُکْم َو أَْعَاُکْم 
أَْسَفلَُکم« دچار با مي شوید چه بایي! و غربال مي شوید چه غربالي! اگر کسي بخواهد بر مبناي 

دین رفتار کند این قاعده اصلي است.
بنده در بحث هایم از سیره ائمه استفاده مي کنم و سعي مي کنم بگویم که باید رفتار اهل بیت 
را بررسي کرد. چرا که دنبال این هستم که آن مباني تفکر دیني را گسترش دهم. اگر دنبال 
بصيرت جامعه هستم، اوا بايد در نقل قول هايم تقوا داشته باشم، ثانيا بايد آن مباني 

را گسترش دهم.
آیا این کار درستي است؟ یک موجي در کشور به راه افتاده که این نوع شبیه سازي درست 
نیست؛ چرا شبیه سازي مي کنید؟ چه کسي گفته که این واقعه مثل همان واقعه تاریخ است؟ 
چه کسي گفته که آیه ال خامنه اي حضرت علي است؟ خاصه آیا شبیه سازي درست است 
یا نه؟ اوا اشاره کنم دعوا سر لفظ نیست. اگر با واژه شبیه سازي کسي مشکل دارد، من 
مي گویم عبرت گیري. آیا به ما توصیه شده از تاریخ عبرت بگیریم یا نه؟ و آیا عبرت گرفتن 
جز با تطبیق وقایع روز بر وقایع تاریخي حاصل مي شود؟ در واقع بحث این است که این شبیه 
سازي یا عبرت گیري به چه معنا درست است وسپس این عبرت گیري را با چه مکانیسمي 
باید تعقیب کنیم تا به بصیرت برسیم؟ در این جلسه قصد دارم در عوض دادن ماهي، به یاد 

دادن نحوه ماهي گیري بپردازم.

     لزوم عرت گرى از تاریخ
ما هم دلیل قرآني براي ضرورت استفاده از این ادبیات داریم و هم دلیل روایي.

1- دليل قرآني: این است که مکرر در مکرر، آیاتي داریم که مي فرماید: »َفانُظُروا َکْیَف َکاَن 
َعاقَِبُة الَِّذیَن ِمن َقْبل« نگاه کنید که عاقبت قبلي ها چگونه بوده است؟ اگر دقت کنیم متوجه 
مي شویم که قوم ما با قوم هود و بني اسرائیل زمین تا آسمان فرق دارد. اما این شبیه سازي 
ازم است. وقتي مي گوید نگاه کنید که عاقبت آنها چه شد، یعني عاقبت شما هم همان خواهد 

شد. 
ُروَن«، قصه ها را بگو تا اینها فکر کنند. اصًا قصه گویي یکي از  »َفاْقُصِص الَْقَصَص لََعلَُّهْم یََتَفَکّ
سیره هاي قرآن در دادن بصیرت است. حجم داستانهاي قرآن، از بحثهاي مستقیم توحیدي، 
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احکامي و اخاقي بیشتر است. چند آیه داستان گویي است و چند آیه خارج از داستان است؟ 
به نظر مي رسد حجم استفاده از داستان در قرآن خیلي بیشتر از سایر روش ها در قرآن است. 

سوره هود، یوسف، انبیاء و غیره همه داستان است. 
این داستان ها براي چه آمده است؟ داستان، بیان تاریخ براي ما است. این داستان ها را براي 
این به ما مي گویند که خودمان شبیه سازي بکنیم. تا بفهمیم کجا عیسي هستیم؟ کجا فرعون 
هستیم؟ کجا هامان، کجا بلعم باعورا، کجا قارون و کجا سامري هستیم؟ این شخصیت ها ما 
هستیم. شاید یکي از علل اینکه داستان موسي به عنوان یک داستان سمبلیک و مهم با ادبیات 
و زوایاي مختلفي بحث شده این است که حواستان باشد، هیچ واقعه اي تک بعدي نیست. 
یک بعدش این است که فکر نکنید که یکي سامري یا هارون شد دیگر تا آخر همان شخصیت 
باقي مي ماند. بلعم باعورا داریم که یک زماني مستجاب الدعوه است و یک زماني طور دیگري 
مي شود. افراد نقش شان عوض مي شود. داستان موسي، هارون، سامري وگوساله پرستي در 
چند جاي قرآن آمده و هر کدامش دارد یک زاویه از مسئله را باز مي کند. یعني شرایط شما 
گاهي این است، یک موقع چیز دیگري است. وقتي داستاني را گفتیم، شما تیتر نکنید که فقط 

منظورش این قوم در این زمان خاص است و جز این نیست. 
-به  اند  نوشته  امام حسن  به  که  الباغه  نهج  نامه 31  در  امیر  روايي: حضرت  دليل   -2
وصیت نامه حضرت معروف است. البته نه به معناي وصیت امروزي که آخر زندگي مي نویسند 
و بعد از رحلت فرد، آن را باز مي کنند. وصایایي است که اگر کسي مثل علي)ع( پدر شد، 
آنگاه فرزندش چه کار باید کند. این را بگذارید در کنار این حدیث که پیامبر فرمود: »أَنَا َو 
َعلٌِيّ أَبََوا َهِذهِ اْلَُمّه« من و علي دو تا پدر این مردم هستیم؛ تا معلوم شود همه ما مخاطب 
این وصیت نامه ایم- در اینجا امام مي فرماید: »أَْي بَُنَي إِنِي َو إِْن لَْم أَُکْن ُعِمْرُت ُعُمَر َمْن َکاَن 
َقْبلِي« اگر چه من به اندازه گذشتگانم عمر نکردم، »َفَقْد نََظْرُت فِي أَْعَمالِِهْم« به کارهایشان 
نگاه کردم، »َو َفَکْرُت فِي أَْخَبارِِهْم« و در اخبارشان فکر کردم، »َو ِسْرُت فِي آثَارِِهْم« و در آثار 
آنها سیر کردم، »َحَتی ُعْدُت َکأََحِدِهْم« تا اینکه مثل یکي از آنها شدم، »بَْل َکأَنِي بَِما انَْتَهی إِلََي 
ِمْن أُُمورِِهْم َقْد ُعِمْرُت َمَع أََولِِهْم إِلَی آِخِرِهم« بلکه گویي آنقدر از مطالب شان به من رسید که 
عمر اولین آنها تا آخرین شان را داشتم. حضرت که علم غیب دارند، پس چرا به فراگیري این 
مطالب نیاز دارند؟ براي اینکه بگویند، با اینکه من معصوم هستم و به عالم غیب آگاهم، تاریخ 
مي خوانم. پس چه برسد به دیگران که حتما باید تاریخ بخوانند! و خواندن تاریخ هم فقط براي 
سرگرمي  نیست. بلکه به نحوي در تاریخ وارد مي شوم که گویي خودم یکي از آنها مي شوم. 

یعني کاما مشابه وضعیت امروز خود را در تاریخ پیدا مي کنم.
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    سوء استفاده از شبیه سازی های تاریخی
اما به این مطلب اشکال مي شود و گفته مي شود که اگر شما این شبیه سازي را بکنید، برخي 
هم سوء استفاده کرده بحث ها را از طرف دیگر نقل مي کنند. اصا آیا این کاري که شما 
مي کنید توجیه حکومت ظلم نیست؟ تا وقتي که زمان شاه بود از امام حسین و قیام علیه ظلم 
مي گفتید، اما اان که حکومت تغییر کرده، مي گویید که امام حسین نیست و امام علي است. 

اینکه توجیه است! با این بهانه هرچیزي که شما بخواهید درست مي شود.
قبل از پاسخ اشاره کنم که این مدل اشکال را همه جا مي توانند وارد کنند. از بحثهاي قرآني، 
روایي، علمي و ... همه جا مي شود سوء استفاده کرد، اگر انسان مبناي اجتهادي نداشته باشد.

اوا به دليل سوء استفاده عده اي ما نبايد عقب نشيني کنيم. چرا که از حقيقت سوء 
استفاده مي شود. در قرآن مي فرمايد: »يُِضُل بِِه َکثيراً َو يَْهدي بِِه َکثيراً َو ما يُِضُل بِِه 
إِاَ الْفاِسقين« با قرآن يک سري گمراه مي شوند. سوء استفاده کردن دليل اين نيست 
که آن امري که مورد سوء استفاده واقع شده را کنار بگذاريم و ديگر از آن استفاده 
نشود. يکي از مغالطه هايي که بعد از انقاب مکرر در جامعه مطرح مي شود اين است 
که »وقتي حکومت ديني شد از دين سوء استفاده مي شود، پس حکومت نبايد ديني 
شود«. این »پس« را از کجا آوردید؟ اان از قوانین پلیس یک عده سوء استفاده مي کنند و 
رشوه مي گیرند. آیا درست است که از این به بعد به هیچ پلیسي اجازه جریمه گرفتن ندهیم؟ 
هر قانوني به همین شکل است و یک عده از آن سوء استفاده مي کنند. این دلیل نمي شود 
که ما اصل مسأله را زیر سؤال ببریم. در همین مثال پلیس، راهکار این است که اواً حقوق 
پلیس ها را باا ببریم و اگر کسي رشوه گرفت شدیداً برخورد کنیم، نه اینکه دیگر کل دستگاه 
پلیس یا جریمه گرفتن را تعطیل کنیم. این مغالطه بسیار معروفي است. در ابعاد مختلف این 
شبهه را مطرح مي  کنند. مي گویند از وقتي که حکومت دیني شد، دین مردم ضعیف شد. خوب 
معلوم است که از جهات ظاهري چه بسا ضعیف تر  شود. اول حکومت حضرت علي را با آخرش 
مقایسه کنید. در انتهاي آن مقبولیت حضرت پایین رفت. یکي از اساتید قم مي گفت یکي 
از ضررهاي جدي حکومت دیني این است که ما نمي توانیم حکومت دیني را درست داشته 
باشیم؛ چون از آنجایي که معصوم نیستیم نمي توانیم دین را درست پیاده کنیم و در مجموع 
رابطه مردم را با دین بد مي کنیم. به ایشان گفتم اتفاقاً در زمان حکومت آن کسي که معصوم 
بود هم، همین طور بود. حضرت علي که معصوم بود، حکومت کرد و در نتیجه مردم با دین بد 
شدند. صرف اينکه عده اي با دين بد مي شوند، دليل نمي شود که حکومت ديني نبايد 
باشد. البته اين حرف غير از اين است که حکومت ديني نبايد ظلم کند. اگر حکومت 
دیني در مسیر ظلم افتاد دیگر حکومت دیني نیست. اما صرف اینکه چون در حکومت دیني 

عده اي خطا مي کنند و در نتیجه مردم با دین بد مي شوند، دلیل درستي نیست.
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     انواع سوء استفاده از تاريخ
ما باید مدل هاي مختلف سوء استفاده از تاریخ را بفهمیم. سه دسته سوء استفاده داریم که همه 
آنها در جامعه ما شیوع پیدا مي  کند و به ترتیب از شفاف به مبهم پیش مي رود. البته شفاف 
براي کسي که اهلش باشد، وگرنه خیلي ها متوجه هیچ کدام از این سه دسته نمي شوند، و براي 

همین از هر سه مورد سعي مي کنم مثالي که در جامعه ما رخ داده مطرح کنم.

نوع اول: واقعه ی دروغين
ساده ترین مدل سوء استفاده، دروغ گفتن است. یعني شما چیزي را از تاریخ نقل کني و از آن 
عبرت بگیري که اصًا وجود ندارد! مشکل در اینجاست که اطاعات تاریخي افراد کم است و 

گاه یک مطلب به غلط مشهور مي شود و شروع مي کنند از آن نتیجه گرفتن.
از مواردي که در جامعه ما شيوع پيدا کرده اين جمله است: »حضرت علي تا دشمنان 
داخلي مثل خوارج شمشير نکشيده بودند کاري به کارشان نداشت. چرا حکومت 
ما مخالفان داخلي را وقتي هنوز دست به اسلحه نبرده اند، زنداني مي کند و حتي 
اعدام هم مي کند؟« آیا واقعاً حضرت در برخورد با مخالفین داخلي چنین بوده؟ کجا حضرت 
گفته اند که در مورد منافقین و دشمنان داخلي، تا وقتي که شمشیر نکشیده باشند، من کاري 
به کارشان ندارم. حضرت علي)ع( این مشي را ندارد. نمونه بارز تاریخي اش شخصي است به 
نام »معاویه بن حدیج«. او در زمان حکومت امیرالمؤمنین در مصر بود و از مخالفان حضرت 
به شمار مي رفت. قیس بن سعد، والي حضرت در مصر است. به قدري زرنگ است که معاویه 
را هشت، نه ماه بازي مي دهد. معاویه تاش مي کند که او را جذب کند. یک بار مي گوید این 
قیمتي که گفتي کم است؛ بار دیگر مي گوید از کجا معلوم مرا کنار نگذاري؟ معاویه مي فهمد 
که هشت، نه ماه بازي خورده است. از نظر حضرت علي)ع(، قیس فوق العاده کاردان است. در 
کتاب الغارات-کتاب الغارات به لحاظ بررسي تاریخ حکومت حضرت علي پس از جنگ نهروان، 
بسیار خواندني است- از قول حضرت امیر نقل مي  کند که: براي مصر تنها دو نفر درخور بود. 
یکي دوست من، که عزلش کردم و دیگري مالک بن حارث. این براي زماني است که حضرت، 
محمد بن ابي بکر را به مصر فرستاده است. این دوست که حضرت عزلش کرده است، قیس بن 
سعد است. به قدري فضاي جامعه ملتهب و علیه قیس جوسازي شده است که حضرت اسم 
او را هم نمي آورد. از مالک اشتر اسم مي برد اما نام قیس را نمي گوید. قیس بن سعد که فردي 
بسیار کاردان و زیرک بود، اشتباهي مرتکب شد و آن این بود که فکر کرد فقط در صورت 
شمشیر کشیدن مخالفان، مي تواند آنها را مجازات کند. معاويه بن حديج فقط تبليغات 
مي کرده است و تنها کارش سخنراني کردن در مصر بوده است. قيس به حضرت نامه 
مي زند که من با معاويه بن حديج چه کار کنم؟ حضرت مي فرمايد که از او در ماء عام 
بيعت بگير. اگر بيعت کرد، کرد؛ اگر بيعت نکرد، سرش را بزن. بیعت در ادبیات عربي با 
راي دادن ما از زمین تا آسمان فرق دارد. راي ما مخفي مي ماند. اما اگر کسي با فرد دیگري 
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بیعت کرد، یعني به صورت رسمي اعام مي کند که من طرف این شخص هستم. در منطق 
عرب ها بیعت شکني کار خیلي زشتي بوده و موجب آبروریزي مي شده است. بیعت شکن 
مصداق واژه نامرد در ادبیات فارسي است. مي گوییم طرف خیلي نامرد و بي معرفت است. در 
ادبیات ما، بي معرفت از فاسق بدتر است. به خاطر همین اگر بیعت مي کرد دیگر نمي توانست 
این  که  اشکال مي کند  به حضرت  قیس  آبرویش مي رفت.  آن صورت  در  و  کند  سخنراني 
شمشیر نکشیده که من بخواهم سرش را بزنم؛ که حضرت بر نظر خود تاکید مي کند اما قبل از 
اینکه وي اقدامي کند، به خاطر فشاري که – با دسیسه هاي معاویه - افکار عمومي به حضرت 
علي علیه السام وارد کرد، حضرت مجبور به عزل قیس شد و نهایتا در حکومت محمد بن ابي 
بکر در مصر، همین معاویه بن حدیج است که با دسیسه هاي مخفي خود در درون مصر نقش 

مهمي در سقوط شهر به دست عمروعاص ایفا مي  کند.
پس اوا مشي حضرت این نبوده که فقط افراد دست به شمشیر ببرند تا حکم اعدام آنها را 
صادر کند. ثانیا خود بحث خوارج نیز به این صورت نیست. در مورد خوارج به خطبه 127 نهج 
الباغه مراجعه مي کنیم. جایي است که حضرت مرزها را با خوارج مشخص مي کند. مي گوید 
که کجا من با شما راه مي آیم و کجا راه نمي آیم. اوایل خطبه جمله «اُحکم اِّا ل« را تحلیل 
مي کند. مي فرماید اصل جمله درست است اما از آن اراده باطل شده است. بعد از این تحلیل 
مي فرماید: »إِیَاُکْم َو الُْفْرَقَة َفإَِن الَشاَذ ِمَن الَناِس لِلَشْیَطاِن َکَما أََن الَشاَذ ِمَن الَْغَنِم لِلِذئِْب«، از 
تفرقه و تفرقه افکني بپرهیزید چرا که کساني که خودشان را از جامعه اسامي جدا مي کنند، 
بهره شیطان هستند، همانگونه که گوسفندي که از گله جدا مي شود بهره گرگ است. بعد 
صریحاً مي فرمایند: »أََا َمْن َدَعا إِلَی َهَذا الِشَعارِ َفاْقُتُلوُه َو لَْو َکاَن تَْحَت ِعَماَمِتي َهِذه « کسي را 

که به این شعار )یعني رویه و روال( دعوت مي کند، بکشید حتي اگر تحت عمامه من باشد.
این شعار مي تواند به دو عبارت برگردد. یا به کسي که دارد به منطق »احکم اا ل« دعوت 
مي کند، اشاره مي کند، یا به کسي که دنبال تفرقه رفته است. در ادبیات عرب وقتي مرجع 
ضمیر یک ضمیري را بخواهیم مشخص کنیم آن را به نزدیک ترین مرجع بازمي گردانیم. 
مرجع نزدیک تر تفرقه است. مرجع دورتر روال خوارج است. در هرصورت، حضرت نگفته معیار 
من در جنگیدن با خوارج شمشیر کشیدنشان است. اما تفرقه آفریني خوارج زماني جدي شد 
که دست به شمشیر بردند. حضرت مي فرمايد، معيار تفرقه است. در مورد خوارج، ظهور 

تفرقه، با شمشير است و در مورد معاويه بن حديج، با سخنراني است. 
بحث اجتهادي یعني همین. اما شما یک جمله را مي گیري و رویش تبلیغات مي کني. در 
قبال خوارج جمله اي  در  اگر حضرت  کرد.  بررسي  را  رفتار حضرت  معیار  باید  حالیکه 
داشت در واقع اين بود که شما چون بلد نيستيد کار حزبي بکنيد، فعا با شما کاري 
ندارم. چون تا به حال تفرقه ايجاد نکرده ايد با شما راه مي آيم نه اينکه چون تا به 
حال شمشير نکشيده ايد کاري با شما ندارم. در جنگ صفين هم اين گونه نبود که 
در آغاز معاويه شمشير کشيده باشد، بلکه حضرت در ابتدا با سپاه خود به سمت 
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شامات حرکت کردند )در کتاب الغارات هم آمده است که روزي یکي از طرفداران معاویه 
با یکي از طرفداران حضرت علي وارد بحث مي  شود. مي  گوید: شما از آن روزي که وارد مرز 
ما شدید و برگشتید خطاهایتان را شروع کردید. به کشور ما آمدید و مي  توانستید ما را نابود 
کنید. ما کاري کردیم که شما به محل خودتان برگردید. حاا دیگر شما نمي توانید به اینجا 
بیایید(. پس معيار مقابله با دشمنان داخلي، شمشير کشيدن و شروع جنگ مسلحانه 
نيست، بلکه برنامه ريزي براي براندازي و تفرقه افکني است، گرچه گاهي اين اقدام 
با شمشير کشيدن شروع مي شود. افراد بي مغزي چون خوارج که برنامه ریزي استراتژیک 
نمي توانند بکنند، وقتي که حمله مسلحانه انجام دهند معلوم مي شود که محارب هستند. اما 
یک عده مثل معاویه قبل از اینکه شمشیر بکشند، محارب هستند. اگر هم گفته شود که 
معاویه بخشي از حکومت را گرفته بود و پس نمي داد، در مورد معاویه بن حدیج، قضیه اینگونه 

نیست، او حکومت را هم در دست نداشت، آدمي بود که سخنراني مي کرد.
يکي ديگر از مواردي که مطرح مي شود اين است که حضرت حتي راضي نبود خلخال 
از پاي زن يهودي بيرون بيايد و گفت که اگر کسي در غم اين جريان بميرد جايز 
است؛ بعد مي گويند چرا در جريان اغتشاشات نيروهاي انتظامي به خانه ی برخي از 
افراد ريختند و يا اينکه در خيابان ها با برخي از افراد درگير شدند و عده اي کتک 
خوردند و... و اگر ما از اين غم بميريم رواست و به خاطر همين غم مسلمانان است 
که اين همه فرياد مي کنيم. در حالیکه این جریان براي زماني است که لشگر معاویه )یعني 
لشکر دشمن داخلي، نه لشکر خود علي( به شهر انبار که دست حکومت حضرت علي)ع( است، 
حمله کرده و مسلمانان در برابر این لشگر دشمن دفاع نکردند. حضرت مي فرماید که دشمن 
به منطقه تحت حمایت ما حمله کرده و یک غیر مسلمان را آزار داده است. شما بي غیرت ها 
چرا تکان نخوردید؟ در این شرایط اگر بمیرید حق دارید. نه اینکه اگر لشکر ما در هنگام انجام 
وظیفه، خطایي مرتکب شد، باید چنین شورشي راه بیندازید. وگرنه در لشگر امام علي هم 
کساني بودند که با اینکه خطا مي کردند اما موقعیت به گونه اي پیش نیامد که حضرت آنها را 

مجازات کند؛ و وقوع این خطاها در میان لشکریان حضرت هم کم نیست. 
نمونه اش در جنگ جمل است که حضرت آن قدر از اصحاب خودش به خاطر خطاهایشان 
مي ترسید، که تا شتر عایشه را به زمین مي افتد، محمد بن ابي بکر و عده اي را مامور حفاظت 
از عایشه قرار مي دهد. یعني یک عده تندرو در لشگر حضرت بودند که ممکن بود عایشه را 
بکشند. حضرت از افراد خودش هم مي ترسد. توجه شود یکبار موقعیت، موقعیتي است که 
امکان مواخذه هست. مثًا حضرت لشکري را به جایي فرستاده و تذکر مي دهد که اگر در 
لشگرکشي سربازي بي دلیل به مردم شهرهاي وسط راه آسیبي رساند، باید کیفر شود )نامه 
60(، اما یکبار وسط درگیري هستیم. هیچ عاقلي وسط درگیري، که فضا فضاي زد و خورد 
است، یاران خود را به خاطر زد و خوردهایي که ممکن است اشتباه باشد مواخذه نمي کند؛ زیرا 

اگر مواخذه کند، دیگر کسي از یاران وي وارد زد و خورد و دفاع نمي شود. 
اگر در دعوایي حضور داشته باشید، مي فهمید که اگر حمله کردند باید دفاع کني، اما معناي 
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دفاع این نیست که ضربه نزني. اتفاقا ممکن است در حین دفاع چنان ضربه ی محکمي بزني 
که طرف بمیرد و مرتکب هیچ گناهي هم نشده باشي، چنانکه در داستان حضرت موسي و آن 

مرد قبطي چنین شد. 
شما سبک حضرت را وسط میدان ببینید: حضرت علي)ع( در جنگ نهروان شخصي را به درون 
لشگر آنان مي فرستد و مي گوید آنها را به قرآن دعوت کن، ولي بدون شمشیر برو. اگر دست 
راستت را قطع کردند قرآن را با دست چپ بگیر. اگر دست چپت را قطع کردند، با دهانت 
بگیر. او را به همین شکل به شهادت مي رسانند. وقتي سران سپاه جمل دیدند کار خراب شد 
و آبروریزي شد، سعي کردند مانند همین ماجرا را تکرار کنند: یکي از افرادشان را با قرآن به 
سپاه حضرت علي مي فرستند. لشگر حضرت هم او را مي  کشند. و او را به گونه اي مي  کشند که 

لشگر جمل جري تر شده، مي  گویند که این سپاه به قرآن هم رحم نمي کند.
یکي از اصحاب حضرت به نام حکیم بن جبله، در جریاني که طلحه و زبیر و عایشه با خدعه، 
بصره را تصرف مي  کنند، عصباني مي شود و در حالیکه به عایشه بد و بیراه مي  گفت، مي رود که 
با کمک قبیله اش عثمان بن حنیف )والي حضرت( را نجات بدهد. در مسیر، زني او را مي بیند و 
به اعتراض مي گوید که عایشه زن پیامبر است، به او اهانت نکن. او هم با شمشیر، زن را مجروح 
مي کند. در موقعیتي دیگر این واقعه تکرار مي شود و زني را مي کشد. آیا دستگاه رسانه اي 
معاویه و طلحه و زبیر، این را به پاي علي نمي نویسد؟! آیا علي در این جریانات مقصر بود؟! 
اتفاقا او در همان واقعه سلحشورانه کشته مي  شود و من نیافته ام که حضرت بعد از شهادتش 

وي را به خاطر آن اقدام مذمت کرده باشد؛ با اینکه اقدام روایي هم نبود.
اصحاب حضرت اشتباهاتي مي کردند. اما بحث سر این است که آنجایي که حضرت مي گویند 
اگر کسي در این واقعه بمیرد حق دارد، زماني است که مردم آنقدر بي غیرتي به خرج دادند که 
در یک آشوب داخلي، مخالفین یکي را آزار دادند. یعني اگر بخواهیم با زمان خودمان منطبق 
کنیم، مصداق این ماجرا امثال ندا آقاسلطان نیست، بلکه بسیجي هایي هستند که کشته شدند.

پس گاهي اوقات در تاریخ چنین اتفاقي رخ نداده اما براي ما به گونه اي نقل مي کنند که فکر 
مي کنیم تاریخ اینطور بوده است.

 نوع دوم: واقعه درست، تفسير نادرست
 گاهي اوقات در واقعیت اتفاقي رخ داده اما به درستي تفسیر نمي شود. تفسیر واقعیت خیلي 
مهم است. در واقع در مقام شبیه سازي یا عبرت گیري باید بفهمیم ماهیت اتفاق چه بوده و 

آنگاه آن را بر وقایع خود حمل کنیم.
اما از کجا معلوم فان تفسير در درك ماهيت واقعه درست است؟ معيار آن خود ائمه 
هستند. همانگونه که در مورد قرآن داريم که »يفسر بعضه بعضا«، یعني قرآن را باید 
تفسیر قرآن به قرآن کرد، حدیث را هم باید تفسیر حدیث به حدیث کرد. شما نمي تواني با 
راي و نظر خودت حدیث را تفسیر کني. چند موردي را که در جامعه ما شایع شده است را 

بررسي مي کنیم.
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براي مثال در همان دو سه هفته اول وقایع سال 88، قبل از اینکه آقا در مورد نقش عمار یاسر 
در فتنه صحبت کند، آقاي کدیور در یکي از سخنراني هایش در آمریکا تیتر سخنش این بود: 
عمار یاسرهاي ما کجایند؟ قضیه به آنجایي برمي گردد که آقا در نماز جمعه 29 خرداد گفته 
بود که اگر شما افرادي را به خیابان بیاورید و کشته بشوند، مقصر خونشان شما هستید. کدیور 
گفت این حرف آقا همان حرف معاویه است. اشاره مي کرد به زمانیکه سپاه معاویه عمار یاسر 
را کشتند، و روایت پیامبر در مورد اینکه گروه ستمگر تو را مي کشند منتشر شد. از آنجاییکه 
این روایت بین مردم شاخص بود، طرفداران معاویه شک کردند که پس ما همان گروه ستمگر 
هستیم. معاویه گفت: علي، عمار را کشته چراکه او عمار را به میدان جنگ آورده است. اگر 
نمي آورد کشته نمي شد. آقاي کدیور گفت: تو که مي گویي خون کشته شدگان پاي کساني 
است که آنها را به خیابان ها مي آورند، داري حرف معاویه را مي زني. در حالیکه خود تو مقصر 
هستي. با کمال تعجب، کسي مثل علي مطهري هم، این حرف را تکرار مي کند و مي گوید هر 
کس، کسي را بکشد او مقصر است. در واقع گفت: شما در کشتن بسیجي ها مقصر هستید و 

حکومت هم در کشتن مخالفین مقصر است.
این تفسیري از این واقعه بود. گفتیم که وقایع را باید با سیره معصومین تفسیر کنیم. در 
تحلیل عرض مي کنیم که، اواً اگر این حرف کدیور و علي مطهري درست باشد، ازمه اش 
این است که حضرت علي در کشتن تمام اهل جمل، صفین و نهروان مقصر و گناهکار بوده 
است. در جنگ جمل آیا قبول ندارید که طلحه و زبیر مقصر تمام خون ها هستند؟ یا اینکه 
طلحه و زبیر فقط مقصر خون هاي این طرف بودند و حضرت علي مقصر خونهاي آن طرف 
است؟! ثانیاً عمار یاسر ویژگي منحصر به فردي داشت. پیامبر درباره او فرموده بود که هر کس 
عمار را بکشد »فئه ي باغیه« است. نه اینکه هر کس در این جنگ کشته شود، مخالفش مقصر 
است. دعوا که سر این حرف نبود. دعوا سر این بود که عمار یک شاخص است که هرکس او 

را بکشد باطل است.
يعني براي اينکه از سيره استفاده کنيد، اواً تفسيري که ارائه مي دهيد بايد با شرايط 
واقعه سازگار باشد؛ ثانياً تفسير شما بايد با ساير سيره اهل بيت مطابقت کند. آیا با 

این توجیهي که شما گفتي بقیه جنگ هاي حضرت علي)ع( زیر سؤال نمي رود؟
مثال بعدي این است که مي گویند قیام امام حسین قیام علیه حکومت دیني ظالم بود، این 
حکومت هم دارد ظلم مي کند، پس ما هم علیه این حکومت قیام مي کنیم. اگر شما گفتي 
که هر ظلمي که در يک حکومتي انجام شد، کل آن حکومت ظالم است و بايد با آن 
بجنگيم، پس اصحاب جمل هم حق داشتند. آنها چند تا حرف داشتند و همه آنها 
درست بود. یک: عثمان کشته شده، فیلمش را هم داریم! دو: انگشت زنش قطع شده و در 
اینجا شکنجه رخ داده، فیلمش هم هست! معاویه پیراهن عثمان و انگشتان زنش را در دو طرف 
منبر آویخته بود و هر روز هم فیلمش را پخش مي کرد: یک عده منبر مي رفتند و برایش روضه 
مي خواندند؛ پس ظلم رخ داده است. مگر عثمان را در دادگاه قانوني کشته اند؟ مگر اسام اجازه 
داده که هرکس، فردي را خواست بکشد، مي تواند؟ مگر مي شود که آدم ظالم را خارج از روال 
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قانوني کشت؟ سه: علي دادگاه را برگزار نمي کند. حضرت علي که ادعاي حکومت عدل را دارد، 
چرا دادگاه عثمان را برگزار نمي کند؟

اگر به واسطه هر ظلمي، مي شود با حکومت جنگید، شما هم به اصحاب جمل ملحق شوید. 
یکي از سران بصره به طلحه گفت که خود تو بودي که ما را در کشتن عثمان شیر کردي. به ما 
نامه نوشتي که عثمان خلیفه اي ظالم است و باید علیه آن قیام کرد. حاا خودت خون خواهش 
شدي؟ گفت:  اواً ما در آن نامه نگفتیم که باید عثمان را بکشید. ثانیاً ما قبول داریم که اشتباه 
کردیم. چقدر ما آدم هاي خوبي هستیم! این علي است که قبول نمي کند که اشتباه کرده است. 
ما اشتباهات گذشته خودمان را مي پذیریم و مي خواهیم از آنها توبه کنیم و توبه اش در این 

است که خون عثمان هدر نشود. ببینید که چگونه تاریخ تکرار مي شود!
شبیه سازي به داستان عمار یاسر را به محض اینکه به زمان خودش ببریم، دروغ بودنش معلوم 
مي شود. داستان قیام علیه حکومت ظالم را تا به زمان خودش برگردانیم، دروغ بودنش معلوم 

مي شود.

 نوع سوم: واقعه درست، تطبيق درست، عدم تطبيق واقعيت بر شرايط روز
حالت سوم این است که هم اصل حرف درست است، هم تفسیر واقعه در زمان خودش درست 
است. مشکل این است که واقعیت بر شرایط مناسبش منطبق نمي شود. این تفسیري که ارائه 

شده با مقطع زماني مناسبش منطبق نشده است.
تشخیص خطا در این محور سخت تر است. هنوز مخالفان نظام در این وادي وارد نشده اند. بنده 
فقط یک مقاله در این زمینه دیده ام. در سایتی مقاله اي بود تحت عنوان »خطاي راهبردي 
جمهوري اسامي ناب«. خاصه کامش این است که حکومت ما در حال ارتکاب اشتباهي 
استراتژیک است. حکومت چون مي خواهد مردم را ناب و خالص کند، دارد افراد مختلف را 
از گردونه نظام خارج مي کند. مي خواهد آنهایي که کاما به نظام وفادار هستند، باقي بمانند. 
وي در مقاله اش مي گوید: اینکه مي خواهید خط کش ها را مشخص کنید و افراد را غربال کنید 
و ناخالص ها را بیرون بریزید، یک خطاي راهبردي است. در حکومت حضرت پیامبر دائماً با 

منافقین مدارا مي شود.
بیشتر  را  از زکات  ابوسفیان و اهل مکه  اینکه حضرت، سهم  اول  تا مثال مي زند: مثال  دو 
یک  و  هستند،  مهاجرین  و  مدینه  اهل  عده  یک  حنین  جنگ  در  کرد.  تعیین  دیگران  از 
بیشتر  بسیار  را  تازه مسلمانان  زکات  سهم  حضرت  شده.  مسلمان  تازه  مکه اي هاي  عده 
ما، خودي ها هم شاکي مي شوند. حضرت مي گویند من  تعبیر  به  جاییکه  تا  قرار مي دهد. 
را مي خواهید؟ من مکه  به مدینه پیش شما مي آیم. کدام  و خودم  دادم  آنها  به  را  پول ها 
بیا.  ما  پیش  خودت  و  بده  آنها  به  را  ها  پول  نه،  گفتند:  بدهم؟  شما  به  را  پول ها  و  باشم 
قلوبهم«  »مؤلفة  زکات  موارد  از  یکي  اصا  مي کند.  آرام  را  آنها  تدبیر  این  با  حضرت 
کم کم  و  بگیرند  آرام  تا  مي دهیم  پول  آنها  به  است.  تردید  در  عده اي  هاي  قلب   است. 
جذب شان کنیم. ایشان مي گویند پس این برخورد نشان مي  دهد که حضرت دنبال غربال 
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کردن نبود، بلکه حتي مي خواست منافقین را هم جذب کند.
مثال دومي که مي زند این است که حضرت دائما سعي مي  کرد کافر را به منافق تبدیل کند 
و منافق را به مؤمن. مثل ابوسفیان که اول کافر است، سپس منافق مي شود. یا کساني که 
مي خواستند پیامبر را ترور کنند و حضرت آنها را دید و هیچ وقت افشاشان نکرد. و وقتي در 
این مورد از حضرت سؤال مي شد، مي فرمود: نمي خواهم معروف بشود که محمد اصحابش را 
مي کشد. اینها نشان مي دهد که حکومت دیني باید خیلي با منافقین مدارا کند. تا حدي که 

خواستند پیامبر را بکشند، ولي ایشان آنها را لو نداد.
در  انسداد  »توهم  عنوان  با  داد  مقاله  این  به  پاسخي  دیگر،  شخصي  سایت،  همان  در 
سمت  به  را  مردم  نباید  ما  است.  درست  شما  حرف  کلیت  مي گوید  اسامي«.  جمهوري 
نفاق و کفر سوق بدهیم. ولي باید ببینیم که اان شرایط زمان ما منطبق با شرایط دوران 
حضرت پیامبر است یا حضرت علي. زمان پیامبر دوره بنیان گذاري حکومت است و زمان 
بنیان گذاري  دوره  زمان،  آن  چون  است.  حکومت  پاایش  دوره  علي  حضرت  حکومت 
حضرت  است،  پاایش  دوره  چون  علي  حضرت  زمان  مي کند.  مدارا  خیلي  حضرت  است، 
زبیر  و  طلحه  مثًا  نمي کند.  پیامبر چشم پوشي  دوران  مسائل  از  کوچکتر  بسیار  مسائل  از 
تنها پستي از حکومت را مي خواستند، مي گفتند که یک جایي هم براي ما قرار بده. خوب 
و  نمي شد  ریخته  انقدر خون ها  مي داد  اینها  به  را  از حکومت  جایي  یک  علي   اگر حضرت 
آدم ها کشته نمي شدند. اما حضرت دادگاه عثمان را هم برگزار نکرد، چه برسد به اینکه بخواهد 

بخشي از حکومت را به آنها بدهد.
حاا کسي مي تواند اشکال کند که اگر این دوره زمان پاایش است و حکومت مستقر شده، 
چرا شما آنقدر از دشمن خارجي مي ترسید؟ چرا دائماً مي گویید که آمریکا و اسرائیل دارد به 
کشور طمع مي کند؟ و اتفاقا زمان پیامبر که حضرت مدارا مي کرد دوران استقرار حکومت بوده 
است. در اواخر عمر ایشان این اتفاقات افتاده است. زماني است که مکه فتح شده و کل کشور 

در اختیار مسلمانان قرار گرفته است.

 دو سنخ منافق
به نظر بنده این پاسخي که به مقاله داده شده رکن استدال نیست. این استدال در کشور 
ما خوب منطبق مي شود. چراکه دوره امام خمیني زمان تثبیت بود که امام مدارا مي کرد 
و اان دوره پاایش است. اما اشکالي که به این استدال گفتیم، وارد است. در پاسخ باید 
بگوییم که در زمان پیامبر هم دو سنخ منافق وجود دارد. يک دسته منافقاني هستند که 
با اينکه منافق هستند اما همکاري مي کنند، علناً موضع گيري نمي کنند. به تعبير 
اميرالمؤمنين در جامعه تفرقه ايجاد نمي کند. اگر هم تفرقه ايجاد مي کند، بسيار 
پنهان است و کارهايش موجب دو دسته شدن جامعه نمي شود. اما دسته دوم کساني 
هستند که در حال دو دسته کردن جامعه هستند. به صورت شفاف در مقابل رهبر 
جامعه ديني مي ايستد. حاا رهبر پيامبر باشد، يا امام. در زمان حضرت علي)ع( امثال 
طلحه و زبیر کامًا در برابر حضرت ایستادند. مثا اشعث بن قیس از کساني است که هیچ گاه 
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رو در روي جمع نایستاد. ولي تا مي توانست موذي گرانه سنگ مي انداخت. هیچ گاه جامعه را 
دو تکه نکرد. البته وقتي جامعه دو تکه مي شد آن طرف مي رفت ولي زود برمي گشت. حضرت 
علي با اشعث بن قیس کنار مي آید؛ حضرت پیامبر هم پس از فتح مکه با ابوسفیان و آن چند 
نفري که پنهاني مي خواستند ایشان را ترور کنند، کنار مي آید، اما با »عبدال بن ابي« چگونه 
عمل کرد؟ اتفاقا عبدال بن ابي در اوایل حکومت است. به این دلیل، علت تفاوت رفتار پیامبر 
وعلي )علیهما السام( به سبب بودن در دوره تثبیت یا پاایش نیست. عبد ال بن ابي تنها 
منافقي است که قرآن خیلي به او پرداخته است. در جنگ احد اوایل حکومت است و در دوره 
تثبیت است. جنگ احد در جواب جنگ بدر است و قدرت هنوز دست قریش است و جنگ 
احزاب که قیام ابرقدرت ها علیه حکومت دیني بود، رخ نداده است. پیامبر و اصحابش به جنگ 
احد مي روند. عبدال بن ابي تعداد بسیار زیادي از افراد را از جنگ برمي گرداند. و این جمله را 
مي گوید که قرآن نقل کرده است: »يَُقولُوَن لَِئْن َرَجْعنا إِلَى الَْمديَنِة لَُيْخِرَجَن الَْعُز ِمْنَها 
از عزيزتر  الَْذل« اگر به مدينه برگرديم، عزيزتر ذليل تر را بيرون مي کند. منظور 
خودش بود و ذليل تر   - نعوذباه- پيامبر. ببنيد که فضاي حکومت چقدر سنگين 
بوده است. ما فکر مي کنيم فقط زمان حضرت علي جو ملتهب بوده، در حاليکه زمان 
پيامبر هم همين گونه بوده است. در برابر پیامبري که با خود خدا مستقیماً در ارتباط است، 
کسي توانسته در جامعه حزبي تشکیل بدهد که تعداد زیادي را از جنگ برگرداند و بعد هم 
اعام کند که ما وقتي برگشتیم، پیامبر را از شهر بیرون مي کنیم. حضرت در برابر عبدال بن 
ابي هرگز کوتاه نیامد. مسجد ضرار براي همین عده است. قرآن مي فرماید: »َو الَذینَ  اتََخُذوا 
َمْسِجداً ِضراراً َو ُکْفراً َو تَْفریقاً بَْیَن الُْمْؤِمنیَن َو إِْرصاداً لَِمْن حاَرَب اَلَ َو َرُسولَُه ِمْن َقْبلُ « آنهایي 
که مسجدي را تاسیس کردند براي ضرر رساندن، و همچنین براي کفر -این کفر بت پرستي 
نیست. وگرنه به جاي مسجد بتکده مي ساختند. این همان کفر پیچیده اي است که با کافر 
خارجي مرتبط است- و تفرقه انداختن و براي اینکه رصد کنند که چه کساني دشمن خدا و 
رسولند تا آنها را به حزب خود داخل کنند. مي فرماید این مسجد را نابود کنید. پیامبر زمان 
خودش رفت و این مسجد را خراب کرد. قرآن درباره عبدال بن ابي مي فرماید: »َو ا تَُصلِ  
َعلی  أََحٍد ِمْنُهْم ماَت أَبَداً َو ا تَُقْم َعلی  َقْبِره« بر منافقي که اینگونه است نماز میت نخوان. روي 
قبرش هم نایست. اشاره به همین کاري که ما مي کنیم و در برابر قبرها مي ایستیم و فاتحه 
مي خوانیم و حرمت مي گذاریم. این مساله در مورد قبرهاي کنوني هم مصداق دارد. روي بعضي 
از قبرها نباید بایستي و نباید فاتحه بخواني. خداوند در مورد کسي که در راستاي تفرقه موضع 
گرفت، به پیامبر مي فرماید که حتي برایش نماز هم نخوان. مي دانید فقهاي ما در مورد هیچ 

کس نگفته اند که نباید نماز بخواني. ندیده ام بر اساس این آیه فقیهي فتوا بدهد.
بحث سر این است که منافقیني که در جامعه هستند، از چه سنخي مي باشند؟ اگر منافقيني 
هستند که مخفي کار مي کنند، حکومت بايد تحّمل شان کند. اگر منافقيني هستند 
که کار را به تفرقه رسانده اند و علني دربرابر حاکم ايستاده اند، آنگاه حکومت بايد 
بايد  آنها را بايکوت کند، تحت فشار قرار بدهد. اگر آماده جنگ شدند، حکومت 
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آماده جنگ شود و اگر دست به شمشير بردند حکومت هم بايد دست به شمشير 
ببرد. در زمان حضرت علي، بصره و کوفه دو شهرک نظامي بوده است. از بصره چهل هزار نفر 
و از کوفه ده هزار نفر به جنگ جمل رفتند. بصره به لحاظ نیروي نظامي از کوفه استراتژیک تر 
بود. به محض اینکه طلحه و زبیر به بصره مي روند و آنجا را مي گیرند، حضرت سریع به سمت 
کوفه حرکت مي کند و در نزدیکي آن اردو مي زند و پیغام مي فرستد که لشگر بیرون بیاید. در 
حالیکه بصره اي ها هنوز لشگري تهیه نکرده بودند. تنها شهر را گرفته و در آنجا مستقر شده 
و حاکم آنجا را بیرون انداخته بودند. قبل از اینکه حاکم را بیرون بیندازند حضرت به سمت 
کوفه حرکت کرده است. شخصي از حضرت سؤال مي پرسد که چرا داري لشگر جمع مي کني؟ 
چرا دنبال خون ریزي هستي؟ حضرت مي فرماید: من نه مثل برخي از افراد تندرو، بي دلیل 
عصباني مي شوم، نه مثل آدم ضعیف در انه ام مي خوابم. سپس به حیواني مثال مي زند که 
روالش اینگونه است: در انه اش پنهان مي شود، فضایي را مهیا مي کند و شکار که نزدیک شد، 
آن را مي گیرد. مي فرماید من مثل آن حیوان نیستم که در انه ام مخفي شوم تا دشمن بیاید. تا 
دشمن حرکت نکرده به سمتش حرکت مي کنم. اگر آماده شدند، آماده مي شویم. اگر بخواهند 

جنگ بکنند، با آنها جنگ مي کنیم.
دست به شمشیر بردن خوارج، اعام جنگ نبود، بلکه ایجاد نا امني هاي کوچک بود. قضیه این 
است که خوارج جلوي یک شخص و زنش را مي گیرند. مي گویند، بگو علي کافر است. حاضر 
نمي شود که این جمله را بگوید، آنها هم او را مي کشند. نا امني ایجاد کردند. این دست به 
شمشیر بردن به معني اعام جنگ نیست. به محض ایجاد کردن نا امني حضرت اعام جنگ 
مي کند و وارد عمل مي شود. نه اینکه آنها اعام جنگ بکنند. اینها در معادات سیاسي مهم 

است.

  تحليل تاريخ، اجتهاد سياسی
بحثمان را جمع بندي کنیم. بحث ما سر بصیرت است. ما حتما باید از تاریخ اهل بیت استفاده 
کنیم. منتها باید مرتب تحلیل کنیم. این اشکالي که به این مقاله »توهم انسداد« گرفتم، با 
اینکه این مقاله به لحاظ موضع گیري سیاسي همفکر من است؛ اما خود من این اشکال را 
گرفتم. یعني تا از یک حرف خوشمان آمد، سریعاً نگوییم که این حرف ماست، پس آن را نقل 
کنیم. خیر، ابتدا ببینیم واقعاً به سیره اهل بیت مي  خورد؟ ببنییم این حرف یک جاي دیگرش 
ناسازگار نیست؟ اگر شما گفتي این دوره، فان دوره ي تاریخي است، آیا واقعا آن دوره اینگونه 
بوده است؟ یک جمله اي را که در تاریخ اهل بیت مي خوانیم دائم بررسي اش کنیم. اصل این 
کار یعني اجتهاد. مشکل ما این است که مجتهد سیاسي خیلي کم داریم. آقا را داریم. من 
آقا را مجتهد سیاسي مي دانم، یعني از سیره خیلي دقیق استفاده مي  کند. امام هم اینگونه 
بود. تفاوت امام با تمام مجتهدين تاريخ شيعه اين است که امام يک مجتهد سياسي 
بود. مجتهد سياسي يعني اجتهاد در سيره سياسي اهل بيت. مکرر در زمان شاه به 
امام مي  گفتند که خون ها ريخته مي  شود. مي  گفت اگر به خاطر خون ريختن نبايد 
قيام کرد پس مقصر حضرت اباعبداه است. تحلیل سیاسي دارد انجام مي  دهد. امامي که 
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مجتهد است دارد این پاسخ را مي  دهد. مي  گوید من از اقدام امام حسین فهمیدم که اگر جامعه 
به این حد از ظلم برسد، باید کشته بشویم. باید خون ها ریخته بشود و خونش هم پاي من. در 
 همان دهه فجر، رژیم اعام حکومت نظامي مي  کند، امام مي  گوید مردم به خیابان ها بریزند. 
خیلی ها به امام مي  گویند که اگر کشتند چه؟ مي  گوید: پاي من. مِن سوزنچي که دارم این 
تحلیل ها را به شما مي  دهم، ابداً حق ندارم چنین حرفي بزنم. کسي این حرف را مي  تواند بزند 
که واقعا مجتهد باشد. یعني حکم دین را استنباط کرده باشد. حداکثر کار من روشنگري است. 
دارم شما را وارد بازي تحلیل مي  کنم. همه بحث هاي من تحلیل هایي در حد خودم است. 
اان که من موضوعي را براي شما تبیین کردم دارم مي  گویم که ما باید کم کم این مدل فکر 
کردن را تمرین کنیم. ولي آن کسي که مي  خواهد حکم بکند که مردم به خیابان ها بریزند، 
باید مجتهد باشد. آقاي موسوي غلط مي  کند اگر بگوید مردم به خیابان ها بریزند، پاي من. 
روز قیامت واقعاً باید جواب بدهد. هیچ حجتي ندارد. آیا مجتهد بود و حکم خدا را استنباط 
کرد که شرایط جامعه به حدي رسیده است که مردم به خیابان ها بریزند؟ این حرف ها خیلي 

مسئولیت دارد.

      مرجع سازی براي اجتهاد سياسی
براي همین است که از چند سال قبل دنبال این هستند که مرجع تقلید درست کنند. به 
جامعه القا کنند که فاني مجتهد است. الحمدل فضاي قم مّدت هاست با این مرجع تقلید 
کذایي مشکل دارند. به خاطر فتاوي اش در بحث حقوق زنان، از دو سال قبل بحث جدي 
بوده که علیه ایشان موضع گیري کنند. دائم مماشات کردند. شما در بین علما و فضاي غیر 
سیاسي قم بروید و از آنها سؤال بپرسید که آیا اگر کسي این مطلب را بگوید، مجتهد است؟ 
من چند سال قبل این مطلب را از یکي از اساتیدمان که اصا سیاسي نیست، شنیدم. عصباني 
بود که این با اولیات فقه مشکل دارد، ادعاي مرجعیتش هم مي شود. سراغ علمایي بروید که 
هیچ وقت در سیاست وارد نشده اند و بپرسید که آیا شما این آدم را مجتهد مي دانید؟ یکي از 
مراجعي که سیاسي هم نیست، یک جمله اي در حمایت از آن مرجع ساختگي گفته بود. پیش 
او رفته و گفتند که چنین فتوایي را داده است. گفت: دروغ است، حتما به او بسته اند. نشانش 
داده بودند. گفته بود: اینکه خاف بّین است. امکان ندارد چنین حرفي را زده باشد. باورش 
نمي شد. اگر او را تایید کرده به خاطر این است که خبر ندارد که چه حرفهایي زده است. بعد 
شما مي بینید در روایاتي که ما را به بحث تقلید از علما سوق مي دهند تصریح مي کنند که 
همه فقها شایستگي را ندارند. امام معصوم مي فرماید: »َفأّما َمن کاَن ِمن الُفَقهاءِ صائناً لنفِسِه 
حافِظاً لِدیِنِه ُمخالِفاً علی  َهواُه ُمِطیعاً لمِر َمواُه فلِلَعواِم أن یَُقلُِدوُه ، وذلَک ا یکوُن إّا بَعَض 
ُفَقهاءِ الِشیَعِة ا َجمیَعُهم«، فقیه شرط دارد. هر آنکه اسم خود را فقیه گذاشت که مورد تایید 
امام نیست. باید حافظ دین باشد؛ نه اینکه به خاطر جذب مشتري، احکام را طوري تفسیر کند 
که همه چیز را زیر سوال ببرد. حاا یکبار کسي در یک مساله یا دو مساله با کنکاش فراوان 
به فتواي مخالفي مي رسد، طبیعي است. اما شما مي بینید همه فتواهایش خاف است، البته 

مشتري جذب کن است!
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   تبعيت از عام رباى
ما دنبال بصيرت هستيم. شما بايد دائم تحليل کنيد اما اگر خواستيد حکم بدهيد 
بايد گوش به فرمان يک عالم رباني باشيد. عالمي رباني که خیالت راحت باشد؛ نه از او 
ُموا بَْیَن یََدِي اللَـِه  عقب بیفتي و نه جلو بیفتي. آیه قرآن است: » یَا أَیَُها الَِذیَن آَمُنوا َا تَُقِدّ
َورَ ُسولِِه « ، اگر ما وایت فقیه را ادامه خط نبوت و امامت مي دانیم، نباید جلو بزنیم. متاسفانه 
آن چیزي که اان دارد بچه حزب اللهي هاي ما را تهدید مي  کند این است که گاه دارند جلو 
مي افتند. آقا خط کش ها را گذاشته است. حق ندارید از خط کش ها جلو بیفتید. اگر در مورد 
یک شخصي مي  گوید این کار را نکنید، پس نکنید. حریم را نشکنید. خود آقا بهتر مي  داند 
که کجا بايد جلو برويم و کجا نبايد برويم. يک عده مي گويند ما بايد خط را براي آقا 
باز کنيم. بي خود مي کني خط براي آقا باز کني. اگر آقا نياز به باز کردن خط داشته 
باشد گراي آن را مي دهد. اما به ما گرا نداده است. همه اینها براي ما مسئولیت شرعي دارد.

   وظيفه امام و ماموم

وقتي ما مي گوییم نقد رهبري، دو تا موضع را از هم جدا کنیم. آیا کسي شرعاً حق دارد حضرت 
امیر را نقد کند؟ نه، چون معصوم است. اما آیا حضرت امیر را نقد مي کردند؟ و در مقابل نقدها، 
حضرت چه واکنشي نشان مي داد؟ معاویه بن حدیج نقد مي کند، خوارج هم نقد مي کنند. در 
مورد خوارج حضرت مي فرماید عیبي ندارد ما جواب قاطع نمي دهیم. ولي در مورد نقد معاویه 
بن حدیج مي گوید بگیر سرش را بزن. این مسئله به ما سیره سیاسي را یاد مي دهد. یعني رهبر 
اگر معصوم هم باشد، جاهایي باید نقد کردنش را پذیرفت. خود حضرت علي در نهج الباغه 
مي  فرماید نقد کردن من شرعا حرام نیست. من را نقد کنید. مي فرماید: »من فوق خطا کردن 
نیستم«. شما که امام معصوم هستید! حضرت مي فرمايد: من حضرت علي دارم با عدالتم 
حکومت مي کنم نه با علم غيبم. به خاطر همين است که اقداماتي مي کنم که ممکن 
است بعدا بگويم اشتباه کردم. در نهج الباغه هم دارد که پدرت آدم خوبي بود و خودت 
سوابق خوبي داشتي، من هم فکر کردم تو راه او را ادامه مي دهي. نمي دانستم خاف مي کني. 
اشتباه کردم که تو را منصوب کردم. یک عالم به غیب معصوم که اشتباه نمي کند. بلکه اشتباه 
یک عالم عادل است. ما به این اشتباه نمي گوییم. آن زمان که نصبش کرد، کار درستي کرد. 
ما این را مي فهمیم که اگر امام معصوم هم کسي را نصب کرد، دلیلي ندارد که تا آخر آدم 
خوبي بماند. ممکن است همان زمان حکومت حضرت علي خطا کند. در کتاب »الغارات« و 
نهج الباغه، اسم افراد زیادي وجود دارد که از والیان حضرت علي بودند و زمان خود حضرت 
به معاویه پیوستند. منذر بن جارود عبدي )نامه 71 نهج الباغه( قثم بن عباس )نامه 33 نهج 

الباغه( مصقله بن هبیره شیباني )نامه 43 نهج الباغه(.
دو تا مطلب را باید از هم جدا کرد. اول اینکه وظیفه ما چیست؟ دوم اینکه اگر در حکومت 
کسي کاري انجام داد، وظیفه حکومت چیست؟ وظیفه ما این است که عالم رباني را پیدا کنیم 
و از او تبعیت کنیم. این وظیفه یک مؤمن است. اما اگر کسي در جامعه این کار را نکرد، آن 
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عالم رباني چه کار مي  کند؟ گاهي اوقات کسي کاري مي کند و به نظر خودش هم کار خوبي 
را مرتکب شده است. شاید یک زمان ازم باشد که یک کاري در جامعه انجام بشود و مطلقا 
رهبر نباید وارد کار بشود. ما اگر بخواهیم وارد این کار بشویم باید اجتهاد کرده باشیم. اگر شما 
مي خواهي از رهبرت جلو بیفتي حتما باید مجتهد باشي. این اجتهاد هم خیلي کار پیچیده اي 
است. اگر نه، شما حق نداري بري جلو، راه را باز کني. چون ممکن است خیلي به ضرر نظام 

و رهبر تمام شود. 
یک مثال جدي از همین سنخ در تاریخ داریم. شیعه چرا اصرار دارد که رهبر معصوم است؟ 
13 تا از آنها پیامبر و امام هستند که باید معصوم باشند. چرا چهاردهمي معصوم است؟ چرا 
اصرار داریم؟ حضرت زینب و حضرت ابالفضل با آن مقامات بعید نیست که معصوم باشند. 
اما روي ایشان اصرار نشده است. اما در مورد حضرت زهرا اصرار شده است. به لحاظ کامي 
و معارفي بحث مي کنیم. در اصول دین چرا ما به عصمت نیاز داریم؟ چون مي خواهیم حرف 
خدا را از پیامبر بگیریم، اصرار داریم که ایشان معصوم است. چون مي خواهیم فهم قطعي 
حرف خدا را از امام بگیریم، اصرار داریم که ایشان معصوم هستند. خیالمان راحت باشد که 
این فهم درست است. اینها نیازمند عصمت است. در غیر اینصورت شما نمي تواني اعتماد کني. 
باید یقین کني که حرف خداست. پیامبر وظیفه نبوت دارد، امام وظیفه امامت دارد. حضرت 
زهرا چه وظیفه اي داشت که در شیعه اصرار شد که ایشان معصوم هستند؟ اگر جايي وظيفه 
امام غير از وظيفه ماموم شد، يعني امام بايد يک کاري کند و ماموم کار ديگري، ما 
نيازمند يک تشخيص خاص هستيم. در ماجراي سقيفه امام تاکيد کرد که من دستور 
شخصي دارم. به من گفته است که سکوت کن. حضرت زهرا در شرايطي قرار دارند 
که وظيفه ماموم غير از وظيفه امام است. مطلقا کوتاه نيامدند. استدال هايي آوردند 
که شيعيان در آينده بفهمند که ايشان نبايد کوتاه مي آمدند. استدال معروف حضرت 
زهرا، که خود عمر علیه خود اعتراف مي کند، این است که آیه قرآن مي فرماید: »اَن الَِذیَن 
یُْؤُذوَن اللَـَه َورَ ُسولَُه لََعَنُهُم اللَـُه فِي الُدنَْیا َواْلِخرَ ةِ«. ابوبکر و عمر به عیادت حضرت زهرا آمدند. 
حضرت فرمودند که آیا شنیدید که پیامبر گفت اگر کسي فاطمه را اذیت کند، مرا اذیت کرده 
و اگر کسي مرا اذیت کند خدا را اذیت کرده است؟ )در احادیث اهل تسنن با لفظ »آذي« آمده 
است. در روایات شیعه با لفظ »غضب« هم آمده است(، گفتند: بله شنیدیم. فرمودند: وال اذیتم 
کردید. استدال را تمام کردند. فرمودند: این قاعده براي من به عنوان یک ماموم، نه امام، برقرار 

است. مرا اذیت کردید. تا ابد هم با شما سخن نمي گویم.
ما به یک اجتهاد سیاسي غیر از اجتهاد مصطلح نیاز داریم. ُحسن امام این بود که اجتهاد 
سیاسي داشت. آقا اجتهاد سیاسي دارد. وقتي حرف را منتقل مي کند در موضع یک مجتهد 

سخن مي گوید نه در موضع یک سخنران. 
پس جامعه نبايد دو رکني بشود. مرجعي اگر بخواهد چيزي بگويد با توجه به اين 
است که من چون پيرو رهبر هستم، اين را مي گويم. نه اينکه رهبر يک رکن است، 

من هم يک رکن.
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   هزينه دادن نظام برای بصرت پيدا کردن مردم
بحث سر بصیرت است. انسان باید دائما تحلیل را باا و بااتر ببرد تا بتواند به تشخیص برسد. 
انسان هر کاري کند، مسئول است و هر کاري هم نکند مسئول است. ادبیات بصیرت که آقا 
در کشور به راه انداخت بسیار مهم است. علي القاعده یک نفر در وضع رهبري نمي تواند 
یک سري مسائل را شفاف بگوید. بحث خواص و عوام آقا را مطالعه کنید. حرفهاي آقا با 
حرف نظام هاي امروزي سازگار نيست. هيچ نظامي چنين حرفي را نمي زند. چرا که 
آقا کاما به دينش دلبسته است نه به قدرتش. خیلي نامردي مي کنند، آقا را به عنوان 
و دین مدار، من در هیچکس  است  اقتدار  آقا ضد  قدر که  آن  معرفي مي  کنند.  اقتدارطلب 
سراغ ندارم. در تمام جوامع دارند سعي مي کنند که مردم عوام باقي بمانند، تا بتوانند 
راحت تر حکومت کنند. دائما با رسانه تاش مي کنند که حرفها منتقل نشود. شهید 
آویني یک جمله زیبا دارد. مي گوید: انفجار اطاعات براي سانسور اطاعات است، نه پخش 

اطاعات. آن قدر اطاعات زیاد مي شود که شما اطاعات مهم را گم کنید.
به   76 سال  در  تنها  نه  شوید،  خواص  از  کنید  سعي  مي گوید  آقا  فضایي  چنین  در 
را مي گوید.  این مطلب  دانشجوها هم  به  قزوین  در  آن  از  بعد  بلکه سال  فرمانداران سپاه، 
اشتباه  هایش  تحلیل  در  دانشجو  است  ممکن  باشد.  داشته  تحلیل  باید  دانشجو  مي گوید: 
در  تحلیل خواهد شد.  و صاحب  اشتباه ها کم کم رشد مي کند  این  با  ندارد.  عیب  اما  کند 
-که  مي ریزد  هم  به  را  کشور  کند  اشتباه  دانشجو  اگر  که  مي بینیم  کنیم،  دقت  حالیکه 
این  از  و مشکل خوبي هم هست.  دانشجوها هستند  اان  ما  است!-. مشکل جدي  ریخته 
دچار  آنقدر  کشور  هستند،  تحلیل  اهل  مي کنند  فکر  که  داریم  دانشجو  کلي  که  جهت 
اینکه  تا  بخورد  ضربه  نظام  و  کنند  اشتباه  بگذار  ندارد.  عیبي  مي گوید:  آقا  است.   تنش 
این است که  امام زمان ظهور نمي کنند؟ تمام مشکل حضرت  امام زمان ظهور کنند. چرا 
مردم بصیرت ندارند. روایت از پیامبر اکرم )صلي ال علیه و آله( است که » از فتنه هاي آخر 
الزمان نترسید چون فتنه هاي آخرالزمان منافق را مي پوساند.« یعني یک کاري مي کند که 
منافق کم کم بي خاصیت مي شود. چگونه؟ فقط با بصیرت مردم. منافق آن دسته از خواص اند 
که از بي بصیرتي مردم، حداکثر استفاده را مي کنند و به نظام ضربه مي زنند. ثمره اش این 
است که منافق ها دائما مي پوسند و به موضع ما وارد مي شوند و کار سخت تر مي  شود و درجه 
بصیرت باید بااتر رود. فضاي دوم خرداد را با امروز مقایسه کنید. در جريان دوم خرداد و 
انتخابات بعدي آن، بحث سر اين بود که مقدسات را کنار بگذاريد. حکومت ديني، 
مقدس است چه معني اي دارد؟ در انتخابات اخير گفتند که مقدسات بايد باشد اما 
آن مقدسات ما هستيم. اين يعني جامعه ما خيلي رشد کرده است. يعني مردم ديگر 
به کنار گذاشتن مقدسات رضايت نمي دهند. دائم ایه هاي بصیرت عمیق تر مي شود. 
عرصه مانور منافق کوچک تر مي شود و مردم بصیرتر مي شوند. آن قدر ضربه مي خوریم تا اینکه 

حد بصیرت مردم به جایي برسد که امام زمان مي گویند، حاا مي توانم بیایم.
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  ازمه ی ظهور امام زمان )عليه السام(
مي گویند براي اینکه امام زمان بیایند جهان باید پر از ظلم شود. واقعاً کي بوده که جهان پر از 
ظلم نبوده است؟  از صدر تاریخ  و  کشته  شدن  قابیل به دست هابیل بگیرید تا بیایید زمان 
حضرت موسي. حکومتي که »یَُذبُِّحوَن أَبَْناَءُکْم َویَْسَتْحُیوَن نَِساَءُکْم« حکومتي که اگر پسر به 
دنیا بیاید مي کشد و اگر دختر به دنیا بیاید، به کنیزي مي گیرد. چقدر وحشتناک است؟ در 
مورد مخالفان شان اینگونه عمل مي کردند. مخالفان شان هم یکي دو نفر نبوده اند. قومي بوده اند. 
مثًا در ایران، قوم فارس و قوم ترک در برابر هم قرار بگیرند و یکي با دیگري اینگونه عمل 
کند. معلوم است که فضا خیلي سنگین است. بیایید جلوتر، در  سوره ی بروج می گوید: »ُقِتَل 
أَصحَاُب اْلُْخُدوِد)4( الَناِر َذاِت الَْوُقوِد)5( إِْذ ُهْم َعلَیهَا ُقُعوٌد)6( َو ُهْم َعلیَ  َما یَْفَعُلوَن بِالُْمْؤِمِنیَن 
وٌد)7(« که مؤمنان را در آتش مي انداختند. بیایید جلوتر. مگر در زمان پیامبر کم ظلم شد؟  شُهُ
مگر سقیفه کم ظلمي بود؟ مگر ما ظلمي بزرگتر از سقیفه در تاریخ سراغ داریم؟ بیایید به 
عاشورا. مگر عاشورا کم ظلمي بود؟ مگر ظلمي بزرگتر از عاشورا قابل تصور است؟ بیایید به 
زمان مغول ها. مگر چنگیز کم آدم کشت؟ جهان که پر از ظلم و جور بود! اين جمله که جهان 
پر از ظلم بشود، يعني مردم حقيقت ظلم را بشناسند و تشخيص دهند. يعني مردم 
بفهمند که علي ظالم نيست و جهان پر از ظلم و جور است. سه تا جنگ راه انداختند 
به دليل ظلم علي. مردم نفهميدند که علي ظالم نيست. از زمان حضرت امير مردم 
بايد ضربه بخورند تا اينکه به اين بصيرت برسند که قبل از جنگ جمل بفهمند که 

علي ظالم نيست. نه بعد از چند سال که تابلو شد حضرت ظالم نيست.
به نظرم واقعاً ظهور به صورت جدي دارد نزدیک مي شود. قبا هرکس مي گفت ظهور نزدیک 
است ته دلم مي گفتم این حرف را شیعه همیشه در تاریخ زده است. فقهاي اولیه غیبت کبري 
فتوا داده بودند که پول خمس را براي اینکه به امام برسد دفنش کنید، تا حضرت که آمدند 
با علم غیب آن را درآورده و خرج کنند. یعني تلقي شان این بوده که امام زمان همین روزها 
در حال آمدن هستند. اگر مي دانستند که حضرت، مثًا هزار سال بعد مي آیند که دفنش 
نمي کردند. همیشه بزرگان شیعه شدیداً منتظر حضرت بودند، ولي اان به نظر مي رسد که 
امام زمان واقعا در حال آمدن هستند. چرا که جهان باید پر از ظلم و جور شود، به این معنا 
که مردم بفهمند که جهان پر از ظلم و جور شده است. مردم چند هزار سال است که ظلم 
مي بینند و نمي فهمند که جهان پر از ظلم و جور است. همه پیامبرها و امام هاي ما را کشتند 
چون نمي دانستند چه کسي ظالم و چه کسي عادل است؟ هر وقت شد که امامي در جامعه 
باشد و مردم او را نکشند امام زمان ظهور مي کنند. مردم ما دارند به آنجا مي رسند.



رُْت َ اَْى ُبَنَى، اِّى َو اِْن لَْم اَُكْن ُعِمرُْت ُعُمَر َمْن كاَن َقْبى َفَقْد َنظ
ى اَْعالِِهْم، َو َفَكرُْت ى اَْخبارِِهْم، َو ِسُْت ى آثارِِهْم َحّتى ُعْدُت
َكاََحِدِهْم، َبْل َكاَّى ِبَا اْنَتهى اَِلَ ِمْن ُاُمورِِهْم َقْد ُعِمرُْت َمَع اََولِِهْم

رِِه اِل آِخرِِهْم، َفَعرَْفُت َصْفَو ذلَِك ِمْن َكَدرِِه، َو َنْفَعُه ِمْن َضَ
پرم! اگرچه من به اندازه مردمى كه پيش از من بوده اند عمر 
نكرده ام، ول در كردارشان دّقت، و در اخبارشان فكر موده، 

و در آثارشان سياحت كرده ام، تا جايى كه هانند يى از آنان 
ام، بلكه گويى از پى آنچه كه از وضع آنان به من رسيده  شده 
عمرم را با اولن و آخرينشان گذرانيده ام، زال اعالشان را از 

ترگى، و سود و زيان كردارشان را شناختم
)نامه 31 نهج الباغه(








