
دکتر حسین مطیع از اساتید نام آشنای مرکز 
است  اصفهان  صنعتی  دانشگاه  اسالمی  معارف 
رشته  در  ارشد  کارشناسی  اخذ  از  پس  که 
الهیات و معارف اسالمی در دانشگاه امام صادق 
، دکترای خود را با پایان نامه انتظار بشر از دین 
گرایش  در   قم  اسالمی  معارف  دانشگاه  در    ،

مباني نظري اسالم به پایان رسانیده است . 
از آن جا که تاریخ بزرگترین معلم بشریت است. 
، دقایقی را با ایشان به گفت و گو نشستیم تا 
انتخاب های  در  را  ما  آن  و عبرت های  تاریخ  از 

پیشرو راهنمایی کند . 
موضوع ما تحلیل درست تاریخ بود که بحث را 
با این سوال آغاز کردیم  : » در ماجرای کربال و 
قبل از واقعه عاشورا ، در کوفه چه اتفاقی رخ می 
دهد که علی رقم کم بودن حامیان جبهه ی کفر 
و نامه های زیادی که برای دعوت از امام آمده 
بود ، با نماینده ی امام در کوفه چنان برخوردی 

می شود که یاری برای او باقی نمی ماند ؟  
این گونه  را  بحث  این مسئله  توضیح  در  ایشان 
آغاز کردند :  »مسئله ی روانشناسی مردم کوفه 
است  تاریخی  دوران   یک مسئله  آن  وقایع  و 
که روی آن تاکنون کارهای خوبی شده است و 
کتاب های زیادی در این باره بحث کرده اند که 
چرا  حضرت مسلم در کوفه شکست خورد ؟   . 
شکست  برای  دلیل   5 حداقل   : داد  ادامه  وی 
یکی  توضیح  به  که  اشاره کرد  توان  مسلم می 
از آن ها اکتفا می کنم و آن عبارت است از : 
که  حالی  در  کوفه  به  شام  لشکر  حمله  شایعه 
اصاًل لشکری در کار نبوده است . بنی امیه یکی 
از گروه هایی بود که در کوفه حضور داشت ولی 
در اقلیت بود و دو هدف را در کوفه دنبال می 
کرد : اول این که تحوالت و اخبار کوفه را به شام 
می رساندند و دیگر این که با شایعه سازی های 
می  بازی  نقش  یزید  نفع  به  کوفه  در  دروغین 

کردند و البته منظور از یزید و شام ، اتاق فکر 
موجود در شام است ؛  امثال : مروان بن حکم  

و ولید و ........   .  
دکتر مطیع در بیان وضعیت مردم کوفه اظهار 
شام  سپاه  با  مرتبه  دو  کوفیان  چون  داشت: 
روبروشده بوده اند ، که یکی جنگ صفین بود و 
دیگری هم زمانی بود که با رهبری امام مجتبی 
به صلح ختم  ماجرا    ، امام  و خیانت سرداران 

شد ، لذا روحیه مقابله دوباره با لشکریان شام 
را نداشتند و این شایعه کافی بود تا مردم دچار 
باید به یاری مسلم  آیا  تردید و خطا شوند که 
رفت یا نه ! و اگر اورا یاری کنیم چه سرانجامی 

پیش روی ماست !! 
این استاد معارف در بیان عوارض دیگر این دروغ 
و شایعه پراکنی به موضوع بحران اقتصادی در 

کوفه اشاره کرد و گفت :  
با تقویت این شایعه بین مردم  ، ترس از جنگ 
و قحطی موجب شد تا مردم اجناس و کاالهای 
مقابل  در  کم  عرضه  و  بخرند  را  خود  مصرفی 
و   قیمت  افزایش  موجب  مردم   زیاد  تقاضای 

قحطی در کوفه شود  و لذا  مردم گفتند : 
بدبختی  چه  آمد،  که  حسین  امام  نماینده 
سراغ مان آمد و اگر امام بیایند چه خواهد شد 

؟؟؟؟؟!!!!  
گفت  اخیر  شایعات  با  برخورد  نحوه  در  ایشان 
: بهترین کار در برخورد شایعات این است که 
به مردم منتقل کنیم   را صادقانه  اخبار درست 

اعتقادی  و  فرهنگی  های   ریشه  باید  البته   و 
مردم را تقویت کرد . اگر مردم در  زمان شایعه 
تاریخ عوض می  ، مسیر  کردند  ایستادگی می 
شد . یا این که خواص قضیه را برای مردم روشن 
می کردند و باید خواص  می فهمیدند که اصاًل 
دربار شام  توان لشکر کشی به کوفه در آن زمان  
را نداشته است . البته بعد از عاشورا دربار شام   
لشکری روانه مکه و نیز لشکری را روانه مدینه 
کرد که البته  آن لشکر ها هم  قوی نبودند .  ..... 

 
شرایط  در  را  و صلح  دوگانه جنگ  دکترمطیع 
ناکارآمد و غیر منطقی  توصیف کرد و  فعلی  
گفت : فرض کنید من یک کاندیدای صلح طلب 
به  بعد  و   . هستید  طلب  جنگ  شما  و  هستم 
مردم می گوییم : اگر به مطیع رأی دهید ، او 
صلح طلب است و اگر به او رای دهید ، جنگی 
در پیش نخواهد بود . این حرف کاماًل بی اساس 
غیرقابل  ما   مقابل  طرف  چون  است  غلط  و  
پیش بینی است و تجربه به ما اثبات کرده است 
 ، نیامدن  برابر فاسق و کوتاه  ایستادگی در  که 
راه پیشگیری از ظلم و تجاوز  آنهاست و لذا این 
اقتدار بیشتر است که در این شرایط به کمک 

ما می آید . 
دکتر مطیع در پایان این گفت و گو مسئله ی 
جنگ ایران و عراق را  تجربه ای خواند که اگر 
قبل از شروع این جنگ یعنی در زمان نخست 
نشان  را  خود  اقتدار  ایران   ، صدر  بنی  وزیری 
می داد و هوشیاری الزم را خرج می کرد  و در 
مقابل الیحه های جنگی عراق علیه ایران سکوت 
نمی کرد ، با نشان دادن اقتدار نظامی خود می 
توانست از وقوع جنگ تحمیلی پیشگیری نماید 
و لذا باید دانست که پیشگیری از تجاوز دشمن 

از وجود و اظهار اقتدار ما شکل می گیرد .

سرمقاله
مبعث  سعید  عید  مناسبت  به  تبریک  و  سالم  باعرض 
خاتم النبیین)ص( که بعثت اش به جهت اتمام مکارم 
االخالق بود و نیز ابراز همدردی می کنیم با مردم آسیب 
دیده ی شمال غرب کشورمان، خصوصا هم وطنانمان 
در شهرستان های عجب شیر و آذرشهر به دلیل وقوع 
این  بهبودی و سالمتی  از درگاه خدای متعال  سیل و 

عزیزان را خواستاریم.
باهدف کمک  اجتماعی »معاش«  نشریه ی سیاسی-   -
و  رو  پیش  مهم  انتخابات  در  مردم  صحیح  انتخاب  به 

ضرورت ایفا نقش مؤثر در این مسیر و با شعار 
به  تصمیم  گری،شرافت«  »معیشت،عقالنیت،انقالبی 
این  از  برون رفت  راه  تنها  کرد.  فعالیت  و  انجام وظیفه 
دست یابی  و  »معیشتی«  و  اقتصادی  نابسامان  اوضاع 
»نگاه  به  عملی  باور  فردی،  و  اجتماعی  به»شرافت« 
جامعه  بر  عقل«  »حاکمیت  با  جز  که  است   « انقالبی 
دست  به  جز  هم  عقل  حاکمیت  شد؛  نخواهد  میسر 
صالحان جامعه محقق نخواهد شد؛ فلذا بر خود فرض 
دانستیم در این راستا نقش مؤثر به فضل خدا ایفا کنیم.

جایگاه  از  اسالمی  جهان بینی  در  او  نظر  و  انسان   -
مردم  رأی  که  اینجاست  از  و  است  برخوردار  واالیی 
تعیین کننده  و  اساسی  اسالم،نقش  در مباحث سیاسی 
دارد؛اگرچه مشروعیت حکومت اسالمی از والیت الهی 
نشست می گیرد اما مقبولیت آن همواره نیازمند حضور 
رهبر  که  روست  همین  از  فلذا  است  مردم  آحاد  مؤثر 
گسترده ی  حضور  به  اول  درجه  در  نیز  انقالب  معظم 
و معتقدند  دارند  تأکید جدی  انتخابات  در  آحاد مردم 
امنیت« می آورد.)حرم   « برای کشور  این حضور مردم 
مطهر رضوی92/1/1( ؛پس وظیفه ی اول همه ی مردم 
اهلل  شاء  کهان  است  انتخابات  در  عزیز حضور گسترده 

محقق خواهد شد.
- انتخابات در بسیاری از نقاط جهان،جنگ بر سر قدرت 
است درحالی که انتخابات در نظام اسالمی، باید رقابتی 
مسئولیت هاست؛  برای  فرد«  »بهترین  دست یابی  برای 
فلذا مردم عزیزمان عالوه بر حضور،باید سعی کنند اصلح 
را بشناسند و او را برای تصدی پست های مهم برگزینند. 
رأی مردم به قدری مهم است که رهبر انقالب دراین باره  
می فرمایند: » هیچ کس نگوید رأی مِن تنها چه تأثیری 
دارد،گاهی یک رأی یا چند رأی در سرنوشت کشور اثر 

می گذارد.)78/11/26(
- این روزها و در حین فرآیند ثبت نام داوطلبین، اتفاقاتی 
اتفاقات،حضور  این  از  بود.یکی  قابل توجه  که  داد  رخ 
فعلی  رئیس جمهور  اول  معاون  جهانگیری  اسحاق 
صحنه یا  فعلی  رئیس جمهور  از  حمایت«   « ،باهدف 

انتخابات است!
به  ماندن،نیاز  پا  سِر  برای  فعلی  رئیس جمهور  گویا 

داربست دارد....!!!

حسام الدین آشنا 29 فروردین 96 در دانشگاه 
صداوسیما:

سوال  آنان  از  نامزد  رضایت  بدون  »نباید 
پرسیده شود و سواالت باید به نامزد اعالم 
شود«   )باشگاه خبرنگاران جوان، جام جم آنالین(

آقای آشنا خوب نیست جواب سواالت را هم به شام 

از دست  می توانند  رئیس جمهور  آقای  البته  بدهیم، 

کاندیدای پوششی هم، تقلب کنید.

نان را از هر طرف بخوانی نان است
نان دارند و نه غصه ی  آنان که نه غم  خوشا 
ضایع  هم  را  یار  فراق  نان  غم  که  یار.  فراق 

می کند. 
تا بوده همین بوده که انسان  طامع از صبحگاه 
تا شامگاه به دنبال نان است و گذر ایام دیگر 
پا  این اعمال و رفتار  ناچیز است.  در نظرش 
فراتر از طریقیت نان نهاده است و این بار در 
دنیای ما موضوعیت یافته است. و در باالترین 
مرتبه ی آن،  طلب و طالب و مطلوب هر سه 
در نان خالصه می شود و این است فنای در 

نان. )ادامه مقاله در صفحه دوم(

1
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سردبیر: امیرحسین حاجیان

مدیر مسئول: محمدامین برهانی
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شام به کوفه در حالی که 
اصاًل لشکری در کار نبوده 

 ضرورت شناخت نفاق و منافق
 پیام حاتم/مکانیک 92 

 نان را از هر طرف بخوانی نان است 
 محمدامین برهانی/مکانیک 93

 انتخاب اصلح )1(
 امیرحسین حاجیان/مکانیک93

دوگانه جنگ و صلح
دوگانه ای کاذب

)گفت و گو با دکتر مطیع درباره ی ریشه ی تاریخی این دوگانه(



ادامه مقاله نان را از هر طرف بخوانی نان است.
زمانی که از عبارت اقتصاد مقاومتی استفاده می شود همه 
باید  اقتصاد  نظرات به این سمت می رود که در وزارت 
فعالیت های خود را بر این مبنا تغییر دهد. اما واقعیت 
چیست؟ آن  جامع  تعریف  و  چیست  مقاومتی   اقتصاد 
مردم  روی  باز  هم  مقاومتی  اقتصاد  عمده ی  تکیه ی 

است.            )در دیدار مردم آذربایجان 1393(
اقتصاد مقاومتی را در لفظ می توان این طور تفسیر کرد 
که اقتصادی مقاوم که با یک نشست و برخواست افراد 
در  موارد  این  تمام  البته  نکند.  تغییری  دنیا  آن طرف 

چهارچوب مؤلفه های اقتصادی اسالم است.
از  عبارت ها  پراستفاده ترین  اخیر  سال  چندین  در 
تنها  اقتصاد است.  با  جنبه های مختلف مباحث مرتبط 
کافی است به نام گذاری های سال، در این 8 سال توجه 
کنیم از حرکت به سمت اصالح الگوی مصرف در سال 
تولید  اقتصادی  جهاد  مضاعف  کار  مضاعف،  همت   88
ملی و حمایت از کار و سرمایه  ایرانی، حماسه ی سیاسی 
با عزم ملی و  و فرهنگ،  اقتصاد  اقتصادی  و حماسه ی 
اقتصاد  عمل  و  اقدام  مقاومتی؛  اقتصاد  جهاد  مدیریت 
مقاومتی، تولید و اشتغال در این 8 سال 7 سال نام های 
همچون  مختلف  عبارات  با  آن  که  است  اقتصادی 

مدیریت، سیاست، فرهنگ تالزم پیداکرده است.
اقتصادی  بانام  سال ها  این  نام گذاری  اصلی  علت 
اقتصاد   ، پیغامی  .)عادل  است  عمومی  فرهنگ سازی 

مقاومتی(
به گونه ای  مقاومتی  اقتصاد  هرچند  سال ها  این  در 
موردبحث قرارگرفته که بسیاری با آن برخورد شعارگونه 
ازآنجا  مسئله  نیست.  شعار  حقیقت  در  ولی  می کنند 
کارگر،  شغلی،  هر  در  افراد  همه ی  که  می شود  شروع 
دولتمردان  و  کارمندان  آزاد،  مشاغل  پزشک،   ، معلم 
وزنان خانه دار، دانشجو و هر شخصی که در این کشور 
را  اقتصادی  نگاه  خود  فعالیت های  در  می کند  زندگی 
دخیل کند. و این نگاه به معنای توجه به کسب درآمد 
بر مبنای اسالمی است. یعنی باید حق خود را در عمل 

ادا کند. برای مثال:
چرا باید ساعت مفید کاری کارمندان در ایران هفتگی 
11 ساعت باشد.) مرکز پژوهش هاي مجلس( درحالی که 
مقدار مشابه آن در ژاپن چیزی حدود 40 تا 60 ساعت 
است  مقاومتی  اقتصاد  رویکرد  خالف  اتفاق  این  است. 
باشد.  وارد  آن  بر  ایراداتی  نیز  ازلحاظ شرعی  و چه بسا 
این  ادا کند و  باید حقی که بر گردن دارد را  هرکسی 
مسئولیت برای یک کشور شیعی با رویکرد دینی که خود 
را مالزم امام عصر می داند مسئولیت بسی بزرگ تر است.

یا برای یک دانشجو دانشگاه دولتی که از آموزش رایگان 
و امکانات با حداقل هزینه برخوردار است حق آن را بجا 
آورد و آن تالش در جهت پیش برد مقاصد علمی کشور، 
امکانات  این  از  کامل  و  استفاده صحیح  و  ثروت  تولید 
است. بسیاری از بندهای اقتصاد مقاومتی برمی گردد به 
سبک زندگی افراد که باید تغییرات اساسی کند ازجمله 
خرید کاالی ایرانی، تغذیه مناسب، جلوگیری از اسراف 
، هماهنگ سازی زندگی خود با شرایط آب و هوایی و 
این  از  هرکدام  در  است  نیاز  که  است  طبیعی  عوامل 

موارد به صورت جزئی وارد شویم.
است.  اساسی  بسیار  دولت  با  مرتبط  جنبه های  البته 
یکدل  در  که  شده  به گونه ای  ما  اقتصاددانان  اکنون 
طرف  از  می خواهند  را  اسالم  طرفی  از  دارند.  دودلبر  
دیگر گوساله سامری اقتصاد لیبرال را می پرستند. نیاز 
است که باور داشته باشند به داخل. آنچه در مناظرات 
اقتصادی چند وقت گذشته متوجه آن بودیم این عبارت 
به  وابسته  ما  که  بود  ام   11 دولت  اقتصادی  مردان  از 
کمک  بدون  نمی توانیم  و  هستیم  خارجی  کشورهای 
آنان کاری از پیش ببریم. به نوعی اقتصاد بچه پولداری 
نفت رمق و تالش را از این افراد گرفته است و با دادن 
این گونه امتیازات و پول نفت به دنبال راه افتادن قطار 
برای  تیزهوشی  عدم  آن  دیگر  نکته  هستند.  اقتصاد 
بهره برداری از فرصت ها است. عدم توجه به ظرفیت های 
داخلی برای مثال در مشکالتی که در مسئله یخ زدگی 
میوه های شمال پیش آمد به راحتی در صورت مدیریت 
از  که  بود  کافی  مخلص  انسان های  بسیج  و  مناسب 
این چنین خسارت بزرگی جلوگیری کنند. )نامه حیدر 

رحیم پور به حسن روحانی(
اینکه مردم بتوانند به کشور خود انطور که شایسته است 
خدمت کنند درگرو اعتماد به مسئولینی است که زمام 
حکومت را به دست گرفته اند. درحالی که با بی توجهی 
به حقوق های نجومی یک فساد اعتقادی ایجاد می کند. 
اعتمادشان  مردم  نجومی(،  قضّیه)حقوق های  این  در 

ضربه خورده )رهبری در دیدار دولت 1395(
ضایع  را  مردم  اعتماد  این چنین  که  شخصی  اینکه 
می کند از صندوقی به صندوق دیگر می برند یا برخی در 
دولت  به دلیل ناآگاهی می گویند حقوق نجومی قانونی 
است و مشکل اول ما نیست این ها به خاطر جهلی است 

که ارزش یاقوت گران بهای اعتماد ملی را نمی داند.

منظور از اینکه انسان نمی تواند گزینه های دیگر 
مسئله  این  در  او  توانایی  کند،عدم  انتخاب  را 
نیست بلکه منظور  این است که حجتی برای 

برگزیدن گزینه ی پایین تر ندارد.
پس انتخاب های ما از اهمیت باالیی برخوردار 

هستند ...
اهمیت انتخاب صحیح

مبنای  بر  بشر  وزندگی  سرنوشت  اصوالً 
انتخاب هایش شکل می گیرد فلذا  تصمیمات و 
آرزوی هر بشری است که با انتخاب هایش برای 

خود بهترین آینده را رقم بزند.
و  نامطلوب  سرنوشت  و  اتفاق  اگر  نگاه  این  با 
ناخوشایند برای کسی رقم بخورد،پاسخ چرایی 

آن را باید از خود بپرسد!
راه حصول

یکی از راه هایی که ما می توانیم به انتخاب های 
درست برسیم و شاید به نوعی مهم ترین راه،این 
است که بدانیم چه فرآیندی طی می شود تا یک 
انتخاب شکل بگیرد.طبیعتاً صحیح عمل کردن 
در هر یک از مراحل این فرآیند در صحیح بودن 
انتخاب ما نقش اساسی و مهم ایفا می کند. این 

مراحل به ترتیب زیر است : 
دنبال  هدفی  انتخابی  هر  در   : 1.داشتن هدف 
می شود و متناسب با آن هدف انتخابی صورت 

می گیرد.
2.گزینه های پیش رو : طبیعتاً برای هر انتخابی 

گزینه هایی برای برگزیدن پیش روداریم.
3.مقایسه و بررسی گزینه ها و هدف: ما باید بین 
داریم  گزینه های پیش روی خود و هدفی که 
به عنوان  را  گزینه  و یک  ارزیابی صورت دهیم 
بهترین و نزدیک ترین گزینه به هدف برگزینیم.
همه ی انسان ها برای همه ی انتخاب هایشان این 
روند را طی می کنند ولی ممکن است در برخی 
از کارها به چشم نخور در برخی کارها ملموس 

و عینی باشد.

از  خالی  سؤال  این  به  پاسخ  شاید  اینجا  در 
در  انتخاب ها  اختالف  دلیل  که  نباشد  لطف 
یک موضوع واحد توسط افراد مختلف چیست؟ 
و  روشن  برخی  برای  شاید  سؤال  این  پاسخ 

واضح باشد و اشاره ای مختصر به آن می کنیم.
انتخاب های  باشند،طبیعتاً  متفاوت  اهداف  اگر 
هدف  در  تفاوت  پس  می شود  ناشی  متفاوت 

اولین دلیل این اختالف است.
افراد در مقایسه  و بررسی هدف  ممکن است 
با  حتی  بگیرند  تصمیم  چندگونه  گزینه ها  و 

داشتن هدف مشترک.
خطا در تحلیل تعداد گزینه ها  می تواند به عنوان 
مثال  شود؛به طور  تلقی  اختالف  عامل  سومین 
گزینه ای وجود داشته و فرد به آن توجه نکرده 

است.
گزینه ی  یک  همیشه  واحد  مسئله ی  یک  در 
»بهترین« برای برگزیدن و انتخاب وجود دارد 
و وظیفه ی ما این است که آن را انتخاب کنیم.

عدم  درنتیجه  و  بهترین  تشخیص  در  اشتباه 
انتخاب آن،قطعاً ثمرات و نتایجی  را به دنبال 
خواهد داشت که شاید قابل جبران هم نباشد.

انسان  اختیار  در  روشنی  و  باز  راه  اسالم  در 
او  به  انتخاب  قدرت  درعین حال  و  گذارده اند 
داده و دستش را بیرون از وجودش گرفته اند و 
در یک دری ای طوفانی و در یک بیابان تاریک 
رهایش  برود  خواست  خودش  که  جا  هر  که 
انتخاب  می توانی  تو  می گوید  اسالم  نکرده اند. 
قراردادیم  هم  چراغ راهنما  برائت  ما  و  کنی 
دستت را هم گرفتیم و برائت هدف و راه تعیین 
نساختیم  راه مجبور  این  در  را  تو  اما   . کردیم 
ولی اگر اشتباه انتخاب کردی،سرزنش ها متوجه 
بود  خواهی  خودت  اصلی  مقصر  و  خودتوست 
برای  و  می یابد  اهمیت  برگزیدن  درست  فلذا  

حصول آن نیاز به فکر و تأمل است.
ادامه دارد.....

خاطر  به  فقط  خیابان  و  کوچه  در  را  مردم   
به  حزب اللهی شان  به اصطالح  ظاهر  داشتن 
از هیچ فرصتي  گلوله می بندند و در خونریزي 
بهشتي  بر  مرگ  شعار  نمی کنند؛  چشم پوشی 
جز  کسي  که  مظلومي  شهید  می دهند،  سر 
دفتر  ندارد؛   سراغ  چیزي  ایشان  از  خیر 
و  می کنند  منفجر  را  اسالمي  جمهوري  حزب 
هنگام  نمی ریزند؛  که  را  پاکي  خون-هاي  چه 
نیروهاي  علیه  دشمن،  با  ما  مجاهدان  مواجهه 
دستغیب ها  ترور  به  می کنند؛  عملیات  خودي 
امام  به  می کنند؛  اقدام  شیرازی ها  صیاد  و 

با  را  بسیجي  می نوشانند؛ جوان  زهر  امت جام 
آتش می کشند  به  در خیابان   فجیع  آن وضع 
نپذیرفته  را  اشتباه خود  و  نکرده  و عذرخواهي 
چندین  هستند؛  آزادي  و  بخشش  طلبکار 
می اندازند،  بلبشو  و  آشوب  در  را  مملکت  ماه 
وارد  رواني  و  مالي  و  جاني  خسارت  مردم   به 
مي-کنند، حرمت ها را می شکنند و به باورهاي 
مردم توهین می کنند؛ خود را درجایی که الزم 
ببینند مطیع پیامبر، امام و یا حتي دوست دار 
با  اظهار همراهي  و  زمان معرفي می کنند  ولي 
به درون سینه ها آگاه  مؤمنین می کنند و خدا 
می گذرد؛  آنچه  در  که  می داند  خدا  و  است 
به راستی خداوند شهادت می دهد که آنان قطعاً 
پلیدی ها  تمام  کلیددار  اینان  و  دروغگویانند 
هستند و کلید گشایش پلیدی ها را براي خود و 
مردم به ارمغان می آورند چراکه تمام پلیدی ها 
در  است.  دروغ  آن  کلید  که  است  خانه ای  در 
مقابل امام عصر)عجل ا... تعالي فرجه الشریف( 
همینان هستند که می ایستند و همینان هستند 

امام  به  گروه گروه  که  کتاب  اهل  برخالف  که 
عصر)عجل ا... تعالي فرجه الشریف( می پیوندند، 
آن ها گروه گروه به مخالفت با ایشان به وسیله ی 
که  موارد  دیگر  و  می پردازند  حدیث  و  قرآن 
مجمل...  این  از  مفصل  حدیث  بخوانید  خود 
زماني  شد  خواهد  ترسناک تر  قضیه  بازهم   .
جا  را  خود  مؤمنان  میان  در  اینان  بدانیم  که 
کرده اند و تا زماني که خرابي به بار نیاورده اند، 
می توان  به سختی  باشیم،  نداشته  معیار  اگر 
آن ها را شناخت. چراکه این گروه زماني ایمان 
درخشاني  سوابق  کرده اند،  مجاهدت  داشته اند، 
نکند  به ذهن خطور  شاید حتي  و  دارند  بعضاً 
که امکان انحراف در اینان هست. و هولناک تر 
ازجمله خدایي  افراد،  براي همه ی  اینکه  از آن 
ناکرده مِن نویسنده و شماِي خواننده، راِه  رفتن 
در زمره ی این افراد باز است مگر عده ی کمي. 
و اي چه بسا کساني که در این زمره هستند و 
خود نمی دانند و چه بسا کساني که در جاده ی 
از  می شوند.  خارج  مسیر  از  ظهور  به  منتهي 
تا  اوین،  زندان  باسابقه ی  تا  شور جانباِز صفین 
من و شما  همه امتحان می شوند و تن انسان 
المومنین)سالم ا...  علیه(  امیر  جمله ی  این  از 
می لرزد که می فرمایند مردم غربال می شوند و 
چه غربال شدني، و همه امتحان می شوند و چه 
از غربال ریزش  زیادي  امتحان شدني، وعده ی 
مي-کنند. عالوه بر آنچه گفته شد، در تاریخ و 
مخصوصاً مقاطع زماني کلیدي جامعه ی اسالم 
اگر سیر کنیم لزوم شناخت نفاق و منافق را به 
جهت جلوگیري از سقوط خود و جامعه به وادي 
هالکت درک خواهیم کرد. به یاري خدا در 3 
بضاعت  و  توان  حد  در  موضوع  این  به  قسمت 
خواهم پرداخت. آنچه از آن سخن رفت قسمت 
دو  در  بعدي  قسمت  دو  ان شاءاهلل  و  بود  اول 
شماره ی بعدي نشریه خواهد آمد. به امید آنکه 

خداوند نفاق را از دل و عملمان بزداید.

ضرورت شناخت نفاق و منافق
میگویند  می آیند  تو  نزد  دسته  این  هنگامیکه 
و  هستي،  خدا  رسول  تو  که  می دهیم  شهادت 
خداوند می داند که تو رسولش هستي و خداوند 
شهادت    می دهد که اینان قطعاً دروغگویانند.

از  امروز کافران  از آن روزي که خداوند فرمود 
تقابل  دیگر  شدند،  ناامید  شما  دین  بر(  )غلبه 
اصلي مسلمانان و مؤمنان با  کافران نیست؛ هم 
نفرمودند   آله(  و  پیامبر)صلوات ا..  علیه  چنان که 
که براي امتم از کفر می ترسم بلکه از این دسته 
براي امت خود بیم داشتند. پس ازاین گروه است 
که ممکن است ضربه های کاري بر پیکره ی امت 
بر گذشتگان  آنچه  در  اگر  وارد شود.  اسالم   و 
گذشت براي عبرت سیر کنیم می بینیم که واقعاً 
ضربات کاري از همین ناحیه است .قضیه زماني 
برایمان جدی تر می شود که این دسته وقاحت 
دسته  این  نیستند.  قائل  سقفي  را  قساوت  و 
زمام  خدا،  اولیاي  حضور  وجود  با  که  هستند 
امور مسلمین را در دست می گیرند؛ اولیاء خدا 
پلیدي  و  بی حیایی  در  می کنند؛  خانه نشین  را 
پیامبرشان و  نوه ی  تا  همین طور پیش می روند 
پسر سرور دالورانشان و فرزند برتریِن زنان عالم 
فجیع  وضع  آن  با  را،  زمانشان  معصوم  امام  را، 
به  کینه شان  می برند،  سر  تمام   قساوت  با  و 
کودک شیرخواره هم امان نمی دهد، به نوجوان 
بی گناه هم امان نمی دهد، به شبیه ترین جوانان 
به رسول خدا هم امان نمی دهد، و حتي در حد 
عرب دوران  جاهلي هم شرافت نشان نمی دهند 
زمان  کفار  بعضاً   حتي  که  هنجارهایي  و 
پیامبر)صلوات ا... علیه و آله( رعایت می کردند را 
هم رعایت نمی کنند؛ حضرت مسلم)علیه السالم( 
قتل  تماشاي  به  و  می گذارند  تنها  غریبانه  را 

مظلوم می نشینند و هیچ کاري نمی کنند؛
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انسان و قدرت انتخاب و اختیار
و  اختیار  قدرت  دارای  است  موجودی  انسان 

انتخاب که می تواند تصمیم بگیرد. 
دارای  که  است  موجودی  انتخاب،مختص 
انسان  و  باشد  متزاهم  و  متضاد  گرایش های 
وقتی  انتخاب  است؛همچنین  موجودی  چنین 
پیش  گزینه  دو  حداقل  که  می کند  پیدا  معنا 
انسان  باشد پس وقتی  می گوییم  انسان  روی 
داری قدرت انتخاب است یعنی اینکه همواره و 
در طول حیات خویش و برای انجام امور زندگی 
خود حتی امور بدیهی،بین دو گزینه یا بیش از 
دارای »  به عبارت دیگر  و  انتخاب کند  باید  آن 
من  می گوید  وقتی  است؛حتی  انتخاب«  حق 
هیچ انتخابی نمی کنم درواقع در حال انتخاب 

کردن است!
فعل  در  فاعل  خواست  تأثیر  یعنی  »اختیار« 
خویش و این مقابل جبر است.وقتی می گوییم 
انسان دارای قدرت اختیار است یعنی می تواند 
بین گزینه های پیش رویش یکی را برگزیند و 

انتخاب کند.
رابطه ی حق و تکلیف

جا  هر  دارند؛یعنی  عقلی  تالزم  تکلیف  و  حق 
حقی باشد،در مقابل آن حتماً تکلیفی قرار دارد 
با این توضیح مختصر روشن می شود که وقتی 
می گوییم که انسان حق انتخاب دارد و همچنین 
انتظار از او این است که بین گزینه های پیش 
رویش بهترین را برگزیند،پس بر خدای متعال 
و  فرض)واجب  انسان  مالک  و  خالق  به عنوان 
بهترین  راه تشخیص  تکلیف است که  و  الزم( 

گزینه را برای او تبیین کند.
این  به  پس  است  مطلق  عالم  خداوند  چون 
وظیفه ی خود در قبال انسان به طور اتم واکمل 
مکلف می شود  انسان  بنابراین  و  عمل می کند 
بین گزینه های پیش رو حتماً گزینه ی بهترین 
را انتخاب کند و مجاز به انتخاب غیر آن نیست

چه  و  می شوند  غربال  مردم 
غربال شدني، و همه امتحان 
می شوند و چه امتحان شدني


