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در نظام طاغوتی، چیزی به نام 
حق وجود ندارد

بحــث مــا بحمــداهلل و بــه فضــل الهی 
بــه حوزه هــای اجتماعــی رســیده 
ــت  ــدی اس ــات ج ــل ابتالئ ــه مح ک
ــای  ــه روز و نیاز ه ــاًل ب ــی کام و بحث
ــوب  ــا محس ــز م ــردم عزی ــاری م ج
الســالم(  )علیــه  امــام  می شــود. 
سائســک  حــق  »فامــا  فرمودنــد: 
ــت  ــک جعل ــم ان ــان تعل بالســلطان ف
ــا  ــک بم ــی فی ــه مبتل ــه و ان ــه فتن ل
جعلــه اهلل لــه علیــک مــن الســلطان«. 
مــا اینجــا دو فــرض داریــم کــه 
فــرض جــاری مباحــث مــا، مدیریــت 
مشــروع اســت و فرضــی هــم بــرای 
مدیریــت نامشــروع اســت؛ ماننــد 
آنچــه در یــک نظــام طاغوتــی اتفــاق 
می افتــد کــه از شــخص اول غاصــب 
اســت و ذیــل آن، تمــام ســطوح 
مدیریتــی ذیــل یــک نظــام نامشــروع 
تعریــف می شــوند؛ بنابرایــن در یــک 
ــه  ــزی ب ــًا چی ــب اساس ــام غاص نظ
ــم؛ چراکــه شــخصی  ــام حــق نداری ن

کــه در جایــگاه عالــی یــا در ســطوح 
ــده   ــق قاع ــه، طب ــرار گرفت ــر ق پایین ت
مدیریــت  و  حکمرانــی  الهــی، 
ــه  ــه  اینک ــا مالحظ ــا ب ــد. آنج نمی کن
حقــی نیســت چــه بایــد کــرد؟ اگــر 
کســی در یــک نظــام طاغوتــی قــرار 
ــد؟ در درجــه   ــد بکن ــرد، چــه بای بگی
اول اگــر شــخص بتوانــد از جــان 
و مــال و نامــوس خــود حفاظــت 
ــه معمــوالً عمــل  ــه روش تقی ــد، ب کن
ــاری  ــا هم ی ــد ب ــر بتوان ــد. اگ می کن
ــه  ــام ظالمان ــاط آن نظ ــر بس یکدیگ
درســتی  بســیار  کار  برچیننــد،  را 
کرده انــد؛ کاری کــه مــردم عزیــز مــا 
ــام  ــالمی انج ــالب اس ــان انق در جری

ــد. دادن

مدیران و مردم، وسیله آزمایش 
یکدیگرند

قبــل از آنکــه بــه بحــث اصلــی 
را  نکتــه  یــک  بپردازیــم،  خــود 
ــالم  ــدر اس ــوم. در ص ــادآور می ش ی
مرســوم  بــرده داری  نــوع  یــک 
ــد و  ــراد خری ــی آن اف ــه ط ــود ک ب
بــرای  اســالم  فــروش می شــدند. 
ــرد و  ــف ک ــل تعری ــوق متقاب آن حق
ــی مســئله  ــر دقیق ــا تدابی ــم ب ــد ه بع
ــرد. رابطــه  را منســوخ و ریشــه کن ک
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خدمتــکار خانــه در زمــان مــا از 
در  اینجــا  و  نیســت  آن  مصادیــق 
قالــب یــک قــرارداد، رابطــه ای شــکل 
ــرارداد اســتخدامی،  ــل ق ــرد، مث می گی
نمی گیــرد؛  شــکل  مالکیتــی  امــا 
ــرد  ــکل می گی ــه ش ــک رابط ــه ی بلک
برقــرار  هــم  متقابلــی  حقــوق  و 
ــد  ــود بای ــای خ ــه در ج ــود ک می ش

ــود. ــی ش بررس
ــم،  ــاله داری ــن رس ــه در مت ــا آنچ ام
مدیریــت مشــروع اســت و شــما 
در نظامــی زندگــی می کنیــد کــه 
رهبــری آن و والــی امــر طبــق قواعــد 
ــد  ــورد تأیی ــه و م ــکل گرفت ــی ش اله
مــردم هــم هســت. از آن جهــت 
اســت،  الهــی  قواعــد  طبــق  کــه 
ــه  ــت ک ــت و از آن جه ــروع اس مش
ــندیده اند  ــه و پس ــم پذیرفت ــردم ه م
ــول  ــه، مقب ــام شــکل گرفت ــن نظ و ای
نظامــی،  چنیــن  در  هســت.  هــم 
ــه  ــطح ک ــن س ــت از عالی تری مدیری
شــخص رهبــر و والــی اســت و بعــد 
شــده  چیــده  کــه  مدیریت هایــی 
ــامل  ــف، ش ــطوح مختل ــا س ــت ت اس
حــال بحــث مــا می شــود. تعبیــر 
بالســلطان«  سائســک  »فامــا حــق 
ــن ســطوح می شــود. شــامل همــه  ای
اینجــا حــق از ســوی خــدای متعــال 

تعریــف شــده کــه سررشــته ی همه ی 
ــرای  ــت. ب ــت او اس ــه دس ــوق ب حق
والــی و مدیــر، حــق بــر عهــده  
ــرار داده  ــردم ق ــه  م ــتان و عام زیردس
ــی  ــز حقوق ــردم نی ــرای م ــت و ب اس
را بــر عهــده  مدیــران. امیــر المؤمنیــن 
ــردم  ــه م ــاب ب ــالم( خط ــه الس )علی
می فرماینــد کــه مــن هــم بنــده  شــما 
هســتم و شــما هــم بنــده  خدا هســتید 
و از ایــن جهــت هیــچ  ترجیحــی بــر 
یکدیگــر نداریــم. یــک تقســیم کاری 
انجــام شــده اســت. مــن امانــت 
ــه و  ــرار گرفت ــده ام ق ــه عه ــی ب بزرگ
از ناحیــه  ایــن امانــت کــه رهبــری و 
والیــت بــر شــما اســت، حقوقــی بــر 
شــما دارم و شــما هــم از ایــن جهــت 
کــه تحــت چنیــن برنامه ریــزی قــرار 
ــن  ــده  م ــر عه ــی ب ــد، حقوق گرفته ای
ــر و  ــی دلپذی ــام خیل ــن نظ ــد. ای داری
ــای سیاســی  ــا اســت و در نظام ه زیب
دنیــا شناخته شــده نبــوده اســت و 
ــه ی خاصــی اســت  واقعــًا یــک نمون
ــاس  ــر اس ــه ب ــی ک ــام مدیریت از نظ
ــی  ــد اله ــد و قواع ــت خداون خواس
طبــق نظمــی کــه خــدای متعــال 
اســت،  پســندیده  جامعــه  بــرای 

شــکل می گیــرد.
ــی  ــان مدیریت ــم، جری ــن نظ ــق ای طب
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عمومــی  جریــان  و  دارد  وجــود 
مــردم. زندگــی مــردم بــر این اســاس 
ســامان پیــدا می کنــد و اینجــا حقــوق 
متقابلــی بیــن آنهــا قــرار گرفتــه کــه 
بحــث مــا راجع بــه حــق والــی و 
مدیــر اســت؛ همــان چیــزی کــه امــام 
)علیــه الســالم( دربــاره اش فرمودنــد: 

ــلطان«. »حــق سائســک بالس
اوالً  شــما  فرمودنــد  امــام  اینجــا 
ــان  ــان در می ــک امتح ــه ی ــد ک بدانی
اســت: »أَنَّــُه ُمبْتًَلــی فِیــَک بَِمــا َجَعــَل 
ــْلَطاِن« چــون  ــَن السُّ ــَک مِ ــهُ َعَلیْ َ ُ ل اهللَّ
بیــن شــما رابطــه  مدیریــت از ســوی 
خــدای متعــال برقــرار شــده و یکــی 
ــه  ــی علی ــده و دیگــری مول ــی ش وال
یــا همــان رعیــت و مــردم، بر اســاس 
ــده،  ــه ش ــیمی ک ــم و تقس ــن تنظی ای
ــن  ــرف ای ــر دو ط ــد ه ــان باش یادت
قاعــده دارنــد امتحــان می شــوند. 
هــم شــما بــه وســیله  رهبــر و پیشــوا 
و  می شــوید  امتحــان  مدیرتــان  و 
هــم او بــه وســیله  شــما امتحــان 
ــی  ــان اله ــک امتح ــس ی ــود. پ می ش

ــت. ــن اس در بی
اینجــا بحــث یــک امانــت الهــی 
ــکام و  ــث اح ــت و بح ــان اس در می
ــرا  ــد اج ــه بای ــی ک ــای اله برنامه ه
شــود. کســی مدیریــت اجرایــی آنهــا 

را بــر عهــده می گیــرد و کســانی 
ــرای  ــه ب ــن برنام ــه ای هــم هســتند ک
آنهــا اجــرا می شــود. فقــط در فــرض 
ــن  ــه ای ــل و صمیمان ــکاری متقاب هم
اتفــاق می توانــد شــکل بگیــرد و 
ــه دســت هــم  هــر دو بایــد دســت ب
ــه ســالمت  ــا ایــن امانــت ب ــد ت بدهن
بــه مقصــد برســد. پــس یــک تعــاون 
و همــکاری در بیــن اســت کــه یــک 
ــه در  ــتند ک ــانی هس ــوی آن، کس س
ــد و  ــت دارن ــف مدیری ســطوح مختل
در ســوی دیگــر کســانی هســتند کــه 
ــد  ــرار می گیرن ــت ق تحــت آن مدیری

و تعریــف می شــوند.

حق رهبر بر مردم

حــق والــی و مدیــر و بــه تعبیــر 
دقیق تــر، حــق رهبــری چیســت؟ 
حضــرت فرمودنــد: »و ان تخلــص 
ــه«  ــه و ان ال تماحک ــی النصیح ــه ف ل
جــان کالم همیــن یــک جملــه اســت. 
ــم  ــی می گویی ــه فارس ــا ب ــوالً م معم
ــاره  او  ــو درب ــی ت ــی. یعن خیرخواه
ــی.  ــی کن ــر اخــالص خیرخواه از س
ــر آن  ــام ب ــه ام ــئله ای ک ــده  مس عم
تأکیــد می کننــد، ایــن اســت کــه وارد 
چالــش بــا چنیــن مدیریتــی نشــوید.

نصیحــت از ریشــه  نُصــح بــه معنــای 
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خیرخواهــی اســت. بــه نظــر مــن این 
 ترجمــه،  ترجمــه  خوبــی اســت؛ مثــاًل 
کلمــه ی » اخلــص لــه المــوده « یعنــی 
ــود را  ــتی خ ــی دوس ــه کس ــی ک جای
می کنــد،  خالــص  کســی  بــرای 
می شــود  دوســتی خالصانــه  ایــن 
ــه ی  ــود کلم ــا در خ ــت. منته نصیح
ــت  ــه اس ــوص نهفت ــن خل ــح، ای نص
و پاکــی و بی آالیشــی در آن قــرار 
ــات  ــا در اصطالح ــت. م ــه اس گرفت
جــاری کلمــه  نصیحــت را معمــوالً به 
ــم؛  ــر می گیری ــه در نظ ــای موعظ معن
مثــاًل مــن فالنــی را نصیحــت کــردم 
یــا مــا را نصیحــت کنیــد. اصطالحــًا 
بیــن مــا معنایــش ایــن اســت کــه او 
را موعظــه کنیــم و او را متوجــه و 
بیــدار کنیــم و مصلحت هایــش را 
ــه  ــه یــادش بیاوریــم. بیشــتر ایــن ب ب
ــه   ــم جنب ــًا ه ــد و عمدت ــن می آی ذه

ــی دارد. زبان
در اصطــالح مدیریــت و سیاســت 
خیلــی  عبــارت  یــک  اســالمی، 
ــوان:  ــت عن ــم تح ــده داری شناخته ش
ــی  ــلمین« یعن ــه المس ــه الئم »النصیح
جامعــه   پیشــوایان  بــه  نصیحــت 
اســالمی. جالــب اســت کــه نصیحــت 
ــرای  ــلمین، ب ــه  مس ــه ائم ــبت ب نس
امامــان و پیشــوایان حقــی تلقــی 

ــر عهــده  مــردم اســت و  شــده کــه ب
امــام ســجاد )علیــه الســالم( در اینجــا 

آن را آورده انــد.
متــن رســاله   کلمــه  نصیحــت در 
حقــوق آمــده کــه نســبت بــه او 
خالصانــه نصیحــت داشــته باشــی 
و در روایــت مشــهور هــم پیامبــر 
ــه(  ــه و آل ــی اهلل علی ــان )صل عزیزم
فرمودنــد یکــی از چیز هایــی کــه 
دل انســان مؤمــن نبایــد هیــچ وقــت 
از آن غافــل شــود، »النصیحــه الئمــه 
ــه  ــؤالی ک ــت.]۱[ س ــلمین« اس المس
ــت  ــن اس ــود ای ــرح می ش ــا مط اینج
کــه نصیحتــی کــه در روایــات و 
ــه  ــده، ب ــی آم ــن نوران ــن مت در همی
همیــن معنایــی اســت کــه در جامعــه  
مــا مشــهور اســت؟ یعنــی اشــکاالتش 
را بــه او بگوییــم و او را نقــد کنیــم؟
و  مثال هــا  از  یکــی  ایــن 
اســت.  نصیحــت  مصداق هــای 
و  اســالمی  فرهنــگ  در  نصیحــت 
ــه  ــًا ب ــا، دقیق در واژه هــای معارفــی م
معنــای خیــر خواســتن و خیرخواهــی 
در تمــام مراتــب خــودش اســت. 
ــن  ــه مؤم ــات اســت ک ــاًل در روای مث
بایــد نســبت بــه خــدا و رســول خــدا 
نصیحــت داشــته باشــد.]۲[ پــس 
معلــوم می شــود کــه تعبیــری کــه مــا 
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می گوییــم، یعنــی موعظــه و خطــاب 
ــر  ــش فراخ ت ــت و معنای ــردن نیس ک
از اینهــا اســت. آنچــه در فارســی 
واژه  ایــن  بــه  نزدیــک  می شــود 
انتخــاب کــرد، همیــن خیــر خواســتن 

ــت. اس
خیــر خواســتن بــرای خــدای متعــال 
خیــر  یعنــی  چیســت؟  معنایــش 
ــل  ــدا. مث ــن خ ــرای دی ــتن ب خواس
نصــرت خــدای متعــال کــه در قــرآن 
ــه  ــت ک ــن اس ــش ای ــده و معنای آم
ــدای  ــته های خ ــدا و خواس ــن خ دی
ــا  ــاری کنیــم ت متعــال را نصــرت و ی
ــدا و  ــاب خ ــاره  کت ــود. درب ــرا ش اج
رســول خــدا هــم معلــوم اســت. 
جالــب اســت کــه دامنــه اش تــا ائمــه  
ــات هــم  ــد و در روای مســلمین می آی
ــل  ــق متقاب ــت، ح ــه نصیح ــم ک داری
ــر  ــاره  همدیگ ــن درب ــان های مؤم انس
ــما  ــده  ش ــر عه ــن ب ــی م ــت. یعن اس
حــق نصیحــت دارم و شــما هــم بــه 
طــور متقابــل بــه مــن حــق نصیحــت 
داریــد. همــه بایــد خیــر هــم را 
بخواهنــد. امــا ایــن خیرخواهــی هــم 
ــون  ــت؛ چ ــبی نیس ــه  مناس ــاز کلم ب
ممکــن اســت بگوییــد خیر خواســتن 
یعنــی در دل خیــر او را بخواهیــم. 
ایــن کافــی  امــا  می گوییــم بلــه، 

نیســت؛ بلکــه بایــد ایــن خیرخواهــی 
بــرای او بــه زبــان شــما هــم جــاری 
ــان  شــود و در عمــل شــما هــم جری
پیــدا کنــد؛ یعنــی مؤمنیــن بایــد 
ــد و  ــر را بخواهن ــه هــم خی نســبت ب
طــرف مقابــل را در رســیدن بــه خیــر 
ــه صــورت  و صــالح و مصلحــت، ب
قلبــی، زبانــی و عملــی یــاری کننــد.

چاپلوسی از مدیران، ممنوع

ارتبــاط مــا بــا مدیــر و سلســله  مراتب 
مدیــران عالــی جامعــه تــا خــود 
ــه اقتضــای  ــه ب پیشــوای مســلمین ک
ــر  ــه  ب ــت عام ــا والی ــی م ــی دین مبان
مســلمین دارد و والیــت فقیــه بــه 
عنــوان ولــّی امــر بــه عنــوان عامــش 
هســت، بــر اســاس ایــن قواعــد 
ــف  ــن، تکلی ــود و ای ــف می ش تعری
همــه را در تمــام سلســله مراتــب 
ــان  ــر عزیزم ــد. رهب ــخص می کن مش
در جلســه ای، وقتــی نکتــه ای را یکــی 
ــاره   ــرد درب ــرح ک ــجو ها مط از دانش
الســالم(  )علیــه  المؤمنیــن  امیــر 
و مقایســه ای کــرده بــود، ایشــان 
فرمودنــد: مــا خــاک کــف پــای قنبــر 
غــالم امــام علــی )علیــه الســالم( هــم 
نیســتم. ایــن تعبیــر تکان دهنــده بــود.
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حقوق رهبر بر مردم در کالم امیر  
المؤمنین )علیه السالم(

ــًا  در خطبــه  ۲۱۶ نهــج البالغــه عمدت
ــوایان و  ــل پیش ــوق متقاب ــث حق بح
مــردم مطــرح شــده کــه محــل بحــث 
مــا اســت. حضــرت می فرماینــد: 
ثَنَــاءٍ  بَِجِمیــِل  َعَلــيَّ  تُثْنُــوا  »َفــاَل 
ــبَْحانَُه«  ِ ُس ــی اهلَلَّ َ ــي إِل ــي نَْفِس ِلِْخَراِج
ــتایش از  ــه س ــروع ب ــت ش الزم نیس
مــن کنیــد و زبــان بــه ثنــای مــن بــاز 
کنیــد، بــه خاطــر اینکــه مــن خــودم 
را در برابــر خداونــد تبــارک و تعالــی 
ــی  ــوق فراوان ــم و حق مســئول می دان
ــد از  ــه بای ــن هســت ک ــده  م ــر عه ب
ــم. »َو  ــوق برآی ــام آن حق ــده  انج عه
ــاَل  ــا َف ــْن إِْمَضائَِه ــدَّ مِ ــَض اَل بُ ِ َفَرائ
ــَرُة«  ِ ــِه اَلَْجبَاب ِ ــُم ب ــا تَُکلَّ ِــي بَِم تَُکلُِّمون
اســت.  دهنــده  تــکان  خیلــی 
حضــرت فرمودنــد آن طــور کــه 
ــان  ــان و طاغوتی ــران و ظالم ــا جاب ب
حــرف می زننــد، بــا مــن حــرف 
نزنیــد. آن طــور کــه از انســان های 
فاصلــه  ترســناک  و   خشــمگین 
مــن  از  نیســت  الزم  می گیرنــد، 
ُظــوا مِنِّــي  فاصلــه بگیریــد. »َو اَل تَتََحفَّ
ــُظ بـِـِه ِعنـْـَد أَْهــِل اَلْبـَـادَِرةِ َو  بَِمــا یُتََحفَّ
ــر  ــا ظاه ــِة« ب ِــي بِالُْمَصانََع اَل تَُخالُِطون

گرایــی و رفتار هــای تصنعــی بــا مــن 
ــی  ــد وقت ــال نکنی ــد. خی ــار نکنی رفت
ــد،  ــن بزنی ــاره  م ــی درب ــرف حق ح
بــرای مــن گــران اســت. »َو اَل تَُظنُّــوا 
ــي«  ِ ــَل ل ــقٍّ قِی ــي َح ِ ــتِثَْقاالً ف ــي اِْس ِ ب
ــد؟  ــر کرده ای ــن فک ــورد م ــه در م چ
ــودم  ــرای خ ــد ب ــان کرده ای ــا گم آی
حقــوق ویــژه ای قائــل هســتم؟ اینجــا 
ــن  ــل همی ــا ذی ــی زیب ــرت بیان حض
بــه  تــا می رســند  دارنــد  مســئله 
ــْن  ــوا َع ــاَل تَُکفُّ ــه: »َف ــه ک ــن نقط ای
ــي  ــْدٍل َفإِنِّ َــٍة بَِحــقٍّ أَْو َمُشــوَرةٍ بَِع َمَقال
ــَئ  ــْوِق أَْن أُْخِط ِــي نَْفِســي بَِف ــُت ف لَْس
ــي إاِلَّ أَْن  ِ ــْن فِْعل ــَک مِ ِ ــُن َذل َو اَل آَم
ُ مـِـْن نَْفِســي« نکنــد دســت  یَْکفـِـَي اهلَلَّ
برداریــد از اینکــه ســخن حقــی را بــه 
مــن بگوییــد یــا مشــورت عادالنــه ای 
ــن  ــه م ــانید؛ چراک ــن برس ــه م را ب
ــرا  ــال، م ــدای متع ــه خ ــدون آنک ب
اشــتباه  معــرض  در  کنــد،  حفــظ 
المؤمنیــن  امیــر  هســتم. می دانیــم 
علــی )علیــه الســالم( کــه شــخصیت 
معصــوم هســت، تحــت حفــظ الهــی 
ــد:  ــرت می فرماین ــا حض ــت؛ منته اس
ــْوِق أَْن  ــي بَِف ــي نَْفِس ِ ــُت ف ــي لَْس »َفإِنِّ
ـِـَک مِــْن فِْعلـِـي«  ــُن َذل أُْخِطــَئ َو اَل آَم
مــن خــودم را در امــان نمی دانــم.

ــت  ــده ی عصم ــاس قاع ــر اس ــا ب م
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معتقدیــم کــه حضــرت در حفــظ 
الهــی اســت؛ منتهــا جالــب اســت کــه 
در اداره  جامعــه، امــام )علیــه الصاله و 
الســالم( طبــق قواعــد ظاهــری عمــل 
غیــب  علــم  بــه  یعنــی  می کنــد؛ 
ــن  ــد. بنابرای ــل نمی کن ــودش عم خ
شــما در حکومــت امــام علــی )علیــه 
ــه  ــد ک الســالم( هــم مشــاهده می کنی
حضــرت، کســی را فرمانــدار انتخاب 
کــرده، بعــد او پایــش را کــج گذاشــته 
و حضــرت او را مؤاخــذه و از آن کار 
برکنــار کرده انــد. یــا حضــرت کســی 
را بــه منصــب قضــاوت منصــوب 
کــرده و چنــد ســاعت بعــد او را 
ــت  ــن اس ــت. ممک ــرده اس ــزل ک ع
کســی بگویــد: شــما می گوییــد امــام 
ــب دارد و مصــون  ــم غی معصــوم عل
ــا ایــن خطــای در  از خطــا اســت، آی
مدیریــت نبــود کــه شــخص ضعیفــی 
را منصــوب کــرد کــه بعــد بخواهــد 

ــد؟ ــش کن عزل
ــه در پیشــوایی  ــن اســت ک پاســخ ای
وجــود  متقابــل  ارتبــاط  جامعــه، 
ــل  ــری عم ــول ظاه ــق اص دارد و طب
علــم  اســاس  بــر  نــه  می شــود، 
)علیــه  امــام  اینجــا  لــذا  غیــب؛ 
ــت  ــه صحب ــاًل صمیمان ــالم( کام الس
ــن  ــه را روش ــف هم ــد و تکلی می کن

ــخن  ــر س ــد: اگ ــازد. می فرماین می س
عادالنــه ای  مشــورت  یــا  حقــی 
ــد  ــد. بع ــل کنی ــن منتق ــه م ــد ب داری
و  می کننــد  جمع بنــدی  حضــرت 
ــا اســت:  ایــن جمع بنــدی خیلــی زیب
»َفإنََّمــا أَنـَـا َو أَنتُــْم َعبِیــٌد َمْمُلــو ُکــوَن 
لِــَرٍبّ اَل َرَبّ َغیْــُرُه« مــن و شــما 
همــه بنده هــای خدایــی هســتیم کــه 
ــت و  ــی نیس ــر از او رب و خدای غی
ــا  ــه م ــر چ ــت و ه ــا اس ــک م او مال

ــت. ــا داده اس ــه م ــم، او ب داری
پــس نصیحت بــه معنــای خیرخواهی 
ــری از  ــرای دیگ ــر ب ــتن خی و خواس
ســر اخــالص و صــدق اســت و 
جنبــه  مــادی نــدارد؛ بلکــه خالصانــه 
ــل  ــرای شــخص مقاب ــر را ب ــن خی ای
ــت  ــیعی تح ــاب وس ــم و ب می خواه
ــال  ــرای مث ــم. ب ــح« داری ــوان »نُص عن
حضــرت صــادق )علیــه الســالم( 
فرمودنــد: »یَِجــُب لِلمؤمــِن عَلــی 
ــَهِد  ــي الَمش ــُه ف َ ــُة ل ــِن النَّصیَح المؤم
و الَمغیــِب؛]۳[ بــر مؤمــن واجــب 
غیــاب  و  در حضــور  کــه  اســت 

ــد«. ــواه او باش ــن خیرخ مؤم
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دامنه خیرخواهی برای امام 
مسلمانان

ــئله   ــه مس ــا ک ــث م ــوع بح در موض
ــی  ــر عال ــی و مدی حــق پیشــوا و وال
و سرپرســت محســوب می شــود کــه 
ــق  ــود ح ــتان خ ــر دس ــده  زی ــه عه ب
دارد کــه نســبت بــه او خیرخــواه 
باشــند، دامنــه ای دارد. اوالً از دعــا 
ــود؛  ــروع می ش ــی ش ــت قلب و حمای
چــون بــار او خیلــی ســنگین اســت. 
ــه  ــن )علی ــر المؤمنی ــه  امی ــن جمل ای
ــت  ــده اس ــی تکان دهن ــالم( خیل الس
کــه در غیــاب هــم بــرای او دعــا کنند 
ــد.  ــدد بخواهن ــال م ــدای متع و از خ
ــه  ــاری ک ــه ب ــت ک ــن اس رازش ای
ــر عهــده  او اســت، خیلــی ســنگین  ب
اســت؛ از شــخص اول گرفتــه تــا 
ســطوح مختلفــی کــه مســئولیت های 
ــًا  ــد. ثانی ــده دارن ــر عه ــی ب حکومت
ــی باشــیم؛  ــان، حام ــه زب ــا ب اینکــه م
در  وقتــی  غیــاب،  در  مخصوصــًا 
ــان  ــرد، زب ــرار می گی ــا ق ــع جف موض
او  از  و  دهیــم  حرکــت  را  خــود 
حمایــت کنیــم. ایــن حمایــت زبانــی 
ــت.  ــی اس ــت وال ــق نصیح از مصادی
ــم  ــم ه ــه قل ــد ب ــان می توان ــن زب ای
جــاری شــود و جنبــه  رســانه ای پیــدا 

کنــد کــه ایــن روز هــا بحــث جــاری 
ــا اســت. م

ــه کار او  دیگــر اینکــه اگــر نســبت ب
ــا  ــان می رســد ت ــه نظرم پیشــنهادی ب
بهتــر بتوانــد وظیفــه  مدیریــت خــود 
را انجــام دهــد، پیشــنهاد خــود را 
ــغ  ــورت دری ــم و از مش ــم کنی تقدی
ــت؛  ــه اس ــع هم ــه نف ــن ب ــم. ای نکنی
ــر  ــد کارش را بهت چــون اگــر او بتوان
انجــام دهــد، خیــرش بــه همــه 

می رســد.
ــت  ــاد اس ــم انتق ــدی ه ــه ی بع نکت
ــه  ــن )علی ــر المؤمنی ــان امی ــه در بی ک
الســالم( بــود. اشــکال الزم نیســت در 
کار خــود ولــّی امــر باشــد. والیت در 
ــع  ــه توزی ــودش در جامع ــله  خ سلس
می شــود؛ مثــاًل در جامعــه  امــروز 
ــه  ــه و مقنن ــه و قضائی ــوه  مجری ــا ق م
داریــم، وزیــر داریــم، مدیــران ارشــد 
داریــم، مدیــران کل داریــم، فرمانــدار 
ــی در  ــد در جای ــرض کنی ــم. ف داری
می بینیــم  اشــکالی  مســئولی  کار 
ــادی رخ  ــم فس ــاس می کنی ــا احس ی
می دهــد، وظیفــه  مــا ایــن اســت کــه 
ایــن را منتقــل و مطــرح کنیــم و نامــه 
بنویســیم و کســانی را کــه باالدســت 
ــی در  ــر ســازیم. حت او هســتند، باخب
ــوارد خــاص، الزم اســت شــخص  م
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ــم. ــع کنی ــر را مطل ــّی ام ول
پــس اطالع رســانی و بیــان آنچــه 
ذیــل  می دهــد  رخ  جامعــه  در 
می شــود.  تعریــف  خیرخواهــی 
ممکــن اســت ولــّی امــر باخبــر 
ــد  ــه دارد می افت ــی ک ــد از اتفاق نباش
ــا فســادی  ــا ظلمــی کــه می شــود ی ی
آحــاد  دارد شــکل می گیــرد.  کــه 
ــار  ــد عمــاًل ی ــن در جامعــه بای مومنی
ــخ  ــوت او را پاس ــند و دع ــی باش ول
گوینــد و فرمــان او را اجابــت کننــد. 
ــوت  ــر دع ــه صــورت فراگی ــی ب وقت
بــه وحــدت یــا انتخابــات یــا حضــور 
ــا  ــرکت در اینه ــد، ش ــی می کن همگان
از مصادیــق نصیحــت ائمــه  مســلمین 
حداکثــری  حضــور  ایــن  اســت. 
باعــث قــّوت و ابهــت نظــام و تأمیــن 
مصالــح عمومــی جامعــه اســت و 
ــای  ــت ج ــل نصیح ــه ذی ــا هم اینه

. می گیــرد
در  الســالم(  )علیــه  ســجاد  امــام 
ــن واژه  نصیحــت، همــه ی حقــوق  ای
مرتبــط بــا والــی را یک جــا آورده انــد. 
ــه،  ــم خالصان ــه داری ــا وظیف ــس م پ
ــّی خــود باشــیم؛ یعنــی  خیرخــواه ول
از دعــا و توســل گرفتــه تــا پیشــنهاد 
و انتقــاد و راهنمایــی و اطالع رســانی 
و دفــاع و پشــتیبانی و اطاعــت و 

ــی. ــت عمل حمای

مردم ایران، در یاری ولّی خدا 
بی نظیرند

ــران  ــر از ملــت ای ــدون تعــارف بهت ب
در ارتبــاط بــا ولــّی نمی شناســیم. 
مطالعــه  را  اســالم  صــدر  تاریــخ 
ــا  کنیــد، دلتــان خــون می شــود کــه ب
ــد!  ــه کردن ــالم( چ ــه الس ــی )علی عل
ــه  ــام چ ــه و ش ــردم کوف ــت م از دس
می کشــید؛ حتــی از دســت یــاران 
خــودش. چهــار ســال حکومــت 
امیــر المؤمنیــن علــی )علیــه الســالم( 
ــد،  ــه کنی ــه مطالع ــج البالغ را در نه
ناکثیــن  و  قاســطین  ماجــرای  از 
و...، ســه جنــگ عمــده در چهــار 
ــوش  ــک آب خ ــتند ی ــال، نگذاش س
از گلــوی حضــرت پاییــن بــرود. 
ــا کاری کــه  ــد ب اینهــا را مقایســه کنی
ــام راحــل )رضــوان  ــا ام ــا ب ــردم م م
اهلل تعالــی علیــه( کردنــد. جــان و 
ــا  ــد. م ــه بردن ــه جبه ــال خــود را ب م
ــن کشــور فقــط ۳۶۰۰۰ شــهید  در ای
انتخابــات،  در  داریــم.  دانش آمــوز 
بــاز مــردم دریــغ نکردنــد. زیبا تریــن 
در کشــور  دموکراســی  جلوه هــای 
مــا رخ داده، بــه خاطــر همیــن پیونــد 
عجیبــی کــه بیــن رهبــر و مــردم 
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ــت. ــوده اس ب
مــا بایــد ابــراز خــوش حالــی کنیــم. 
صــدر  از  کــه  می فرمودنــد  امــام 
اســالم چنیــن مردمــی نداشــته ایم. 
ــن را  ــا ای ــز بار ه ــان نی ــر عزیزم رهب
ــپاس  ــه  س ــد جبه ــه بای ــد ک فرموده ان
بســاییم در پیشــگاه خــدای متعــال بــه 

ــی. ــن مردم ــر چنی خاط
کل  و  رهبــری  بــا  مــردم  ایــن 
ــتند.  ــراه هس ــام هم ــای نظ مدیریت ه
ــا  ــاری آنه ــردم و ی ــی م ــر همراه اگ
مــا  دیپلماســی  دســتگاه  نبــود، 
مثــل  پدیــده ای  در  می توانســت 

برجــام بــه ایــن نتایــج برســد؟
ــن دو  ــردم؛ ای ــور م ــری و حض رهب
می شــود،  جمــع  هــم  کنــار  کــه 
ــگ،  ــد؛ در جن ــاق می افت ــزه اتف معج
در صلــح، در دیپلماســی، در اقتصــاد.
وقتــی والــی حــق رعیــت را رعایــت 
ــد،  ــی را بدهن کنــد و مــردم حــق وال
هفــت اتفــاق می افتــد کــه یکــی، 
همیــن عــزت و ســربلندی و فتــح و 
ــه  ــت. اینک ــی اس ــرت اله ــزول نص ن
رهبــر عزیــز دعــوت می کننــد از االن 
ــل  ــم از قبی ــن ه ــات، ای ــرای انتخاب ب
بیعــت بــا نبــی اکــرم )صلــی اهلل علیــه 

ــه( اســت. و آل
نصیحــت.  همــان  می شــود  ایــن 

وقتــی مــردم خالصانــه در میــدان 
و  می شــود  حفــظ  نظــام  باشــند، 
جلــوی فســاد گرفتــه می شــود و 
را  مدیریت هــا  خــوب  انســان های 
ــق  ــراد ناالی ــد و اف در دســت می گیرن
ــوذ  ــار گذاشــته می شــوند و راه نف کن

ــمن بســته می شــود. بــر دش
ــگاه  ــاز و ن ــا چشــمان ب ــد همــه ب بای
باشــند.در قصــه   میــدان  در  نافــذ 
دایــره   از  جمعــی  هــم   ۸۸ فتنــه  
خیرخواهــی بــرای ولــّی امــر خــارج 
ــه. روی  ــود فتن ــن می ش ــدند و ای ش
بــه تحّکــم آوردنــد. چقــدر آقــا آنجــا 
ــد  ــت کردن ــد و نصیح ــت کردن محب
ــرات  ــد و خط ــدا کردن ــاط پی و ارتب
را توضیــح دادنــد؛ ولــی آنهــا کوتــاه 
نیامدنــد و باالخــره آن اتفــاق افتــاد و 
آن درخشــش باشــکوه نظــام و عامــه  
مــردم در حمایــت و خیرخواهــی 
ــد و ۹ دی را  ــدان آمدن ــه می ــّی ب ول
ســاختند کــه نتیجــه اش بازگشــت 
آرامــش و جمــع کــردن بســاط فتنــه 
و تثبیــت دوبــاره  نظــام و اقتــدار نظام 
ــه  ــد ک ــی ش ــه  راه موفقیت های و ادام

ــد. ــش آم ــام پی ــرای نظ ب
خــدا را قســم می دهــم بــه حــق 
محمــد و آل محمــد )علیهــم الســالم( 
کــه ایــن مــردم خــوب و باوفــا 
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ــراه بــا ایــن رهبــر عزیــز و  را هم
عالی شــان  مقاصــد  بــه  عالی قــدر 

برســاند؛ ان شــاءاهلل.

     

منابع و مآخذ

]۱[. »النصیحــة الئمــة المســلمین« 
تعبیــری آشــنا و پرســابقه در فرهنــگ 
ــه  ــه ریش ــت ک ــالم اس ــی اس سیاس
ر.ک:  دارد.  روایــات  و  قــرآن  در 
اعــراف: ۶۲و۶۸؛ الوافــی، ج۲، ص۹۹؛ 
بحاراألنــوار، ج۲۷، کتــاب االمامــه، 

ــاب ۳. ب

ــه  ــی اهلل علی ــدا صل ــر خ ]۲[.  پیامب
ــي  ــن ل ــن یَضَم ــد: »َم ــه فرمودن و آل
ــُة  ــَة: النَّصیَح َــُه الَجنَّ ــن ل َخمســا أضَم
، و النَّصیَحــُة لَرســولِِه،  هلّل ِ َعــزَّ و جــلَّ
ــُة  ، و النَّصیَح ــاِب اهللِّ ــُة لِکت و النَّصیَح
لَجماَعــِة  النَّصیَحــةُ  و   ، اهللِّ لِدیــِن 
ــز  ــج چی ــی پن ــه کس ــلِمیَن؛ چ الُمس
ــا  ــد ت ــی ده ــن م ــن تضمی ــه م را ب
مــن بهشــت را بــرای او ضمانــت 

ــد  ــرای خداون ــی ب ــم؟ : خیرخواه کن
بــرای  خیرخواهــی  جــّل،  و  عــّز 
بــرای  خیرخواهــی  او،  رســول 
بــرای  کتــاب خــدا، خیرخواهــی 
دیــن خــدا و خیرخواهــی بــرای 
جامعــه مســلمانان«. علــی بــن حســن 
ــوار، ص۵۳۳. ــکاة األن ــی، مش طبرس

ج۲، ص۲۰۸،  کافــی،  کلینــی،   .]۳[
حدیــث۲.
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