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نوائیان  /حالجیان – حضرت آیتا...خامنهای طی بیانات
اخیرشان در ارتباط تصویری با مردم قم ،به مناسبت سالروز
قیام 19دیماه سال ،1356در کنار توجه به تحلیل تاریخی
و ارائه ارزیابی دقیق درباره رویدادهایی که منجر به پیروزی
نهضتشد،بهبررسیشاخصهاییکهعاملاصلیواساسی
این پیروزی بود و در دهههای بعد نیز ،ملت بزرگ ایران را به
سالمت از پیچهای تند تاریخی گذراند هم ،پرداختند .بخش
مهمیازبیاناتمعظمله،درارزیابیاینشاخصها،بهموضوع
«غیرتدینی»واهمیتآندرپیروزیملتایرانوتقویتجایگاه
انقالب اسالمی در منطقه و جهان اختصاص داشت .نظر به
اهمیت موضوع یادشده ،در گفتوگویی با حجتاالسالم
والمسلمین محمدجواد نظافت ،استاد حوزه و مدیر مدارس
علمیهحضرتمهدی(عج)،بهبررسیجایگاه«غیرتدینی»و
مفهومآنباتکیهبرآموزههایامیرمؤمنان(ع)درکتابارجمند
«نهجالبالغه» پرداختیم .اما پیش از درج سخنان این استاد
حوزه در مصاحبه با خراسان ،الزم است برای یادآوری بیانات
رهبر انقالب ،بر فرازهایی از سخنان ایشان که درباره «غیرت
دینی»ایرادشدهاست،مروریدوبارهداشتهباشیم.
▪تعابیررهبرانقالبازمفهوم«غیرتدینی»

«یک نکته دیگر این است که نقش غیرت دینی مردم را در این
قضیه نبایستی نادیده گرفت .ع ّلت اینکه من روی این تکیه
ّ
میکنم این است که انسان میبیند تبلیغ میشود و در واقع
تالشفرهنگیوسیعیانجاممیگیردبرایاینکهچیزهایی
که ناشی از غیرت دینی است ،به بیمنطقی و خشونتهای
قضیه
بیمنطقمتّهمکنند.منمیخواهمعرضبکنمکهنهّ ،
اینجور نیست؛ غیرت دینی ،در آنجایی که خودش را نشان
عقالنیت است؛ و غیرت
میدهد و تأثیرگذار است ،همراه با
ّ
دینیاساس ًاناشیازبصیرتاست،کهبصیرتیکشعبهایاز
عقالنیتاستونشاندهندهعمقدینداریاستودراغلب
ّ
موارداینغیرتدینیوقتیشمانگاهمیکنید،میبینیدکهبا
شخصیتهاییکهبیشترینغیرتدینی
عقالنیتهمراهاست.
ّ
ّ
عقالنیت باال هستند؛ نمونهاش
را دارند ،اینها غالب ًا دارای
ّ
چکسراما
شخصامامبزرگوار؛اوجغیرتدینیبود،واقع ًاهی 
ندیدیمونشناختیمکهازلحاظغیرتنسبتبهدینوفرهنگ
سبک زندگی دینی و احکام دینی مثل
دینی و زندگی دینی و ْ
عقالنیتبود؛خردمند،
اوج
در
حال
عین
امامبزرگوارباشد؛در
ّ
عاقل و دانشمند و من خوب است در این مناسبت یاد کنم از
فقیه و فیلسوف معاصرمان ،مرحوم آیتا ...مصباحیزدی که
ایشانهمهمینجوربودند؛ایشانهمانصاف ًاشاگردشایسته
عقالنیت ،یک
امام بود و هم در غیرت دینی در اوج بود ،هم در
ّ
فیلسوف به معنای واقعی کلمه بود .قیام نوزدهم دی ،یک
عقالنیت».
ترکیبدرخشانیاستازغیرتو
ّ
▪نقشغیرتدینیدرتبدیلتهدیدبهفرصت

«عــزیــزان مــن ،کسانی که ایــن سخن را از ایــن بنده حقیر

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

میشنوید! غیرت دینی را حفظ کنید؛ غیرت دینی را حفظ
کنید .عامل نجات کشور در بزنگاههای مختلف ،غیرت
دینی م ّلت ایران بوده .غیرت دینی است که تهدیدها را به
فرصت تبدیل میکند .یک نمونهاش جنگ تحمیلی و دفاع
[اما] غیرت دینی مردم،
هشتساله که یک تهدید بزرگ بودّ ،
غیرت دینی جوانها ،غیرت دینی پدران و مادران و همسران
ِ
جنگ در
موجب شد که جوانهای ما بروند به جبهه و در این
واقع بینالمللی،که آمریکای آن روز ،شوروی آن روز ،ناتوی
آن روز ،ارتجاع منطقه در آن روز ،همه با هم همدست شده
بودند که ایران را شکست بدهند و امام را به زانو دربیاورند
و نهضت را نابود بکنند ،همه اینها را شکست داد و توانست
پیروز بشود .منشأ این ،غیرت دینی بود .حاال این ،دفاع
مقدس؛ در سالهای بعد هم حــوادث گوناگونی وجود
ّ
داشته.درهمینبرههکنونیخودمان،شهادتهمینشهید
عزیزمان،شهیدسلیمانی.واقع ًاشهادتشهیدسلیمانییک
چکسفکرنمیکرد،دوستان
حادثهتاریخیوعجیبشد؛هی 
نجور عظمت پیدا بکند و
هم فکر نمیکردند که این حادثه ای 
خدای متعال به این حادثه برکت بدهد تا بتواند هو ّیت دینی
و انقالبی مردم را جلوی چشم همه قرار بدهد و همه ببینند.
م ّلت ایران  ،زیر تابوت شهید سلیمانی به معنای واقعی کلمه
هو ّیت خودش را نشان داد ،وحدت خودش را نشان داد.
خب در تهران تشییع ،در کرمان تشییع ،در تبریز تشییع ،در
مشهد تشییع ،در شهرهای مختلف [ایران] تشییع ،در عراق
آن تشییع عظیم؛ اگر چنانچه بنا براین بود که مث ً
ال این پیکر
مقدس را به سوریه و لبنان ببرند ،آنجا هم همین
شهید و ّ
حادثه به وجود میآمد؛ اگر پاکستان هم میبردند ،آنجا
نجور به وجود میآمد .یعنی این حرکت
هم این حادثه همی 
عظیم م ّلت مسلمان را نشان داد؛ این حادثه ،حادثه عظیمی
شخصیتبزرگیمثلشهیدسلیمانی
بود.یعنیشهادتیک
ّ
اما
شد،
ی
م
محسوب
تهدید
یک
همه،
از نظر دشمن و از نظر
ّ
غیرت م ّلت مسلمان ،م ّلت ایران ،این تهدید را تبدیل کرد به
فرصت و یک فرصتی شد .ما از این قبیل [حوادث] در تاریخ
گذشتهمان داریم؛ حادثه نهم دی هم از همین قبیل است.
حادثه نهم دی سال  ۸۸هم همینجور است؛ آنجا هم یک
اما غیرت
تهدید بزرگی راه افتاد ،چندماه هم طول کشیدّ ،
مردم روز نهم دی به میدان آمد و آن حادثه را از بین برد ،بلکه
آثار سوء را هم از بین برد ،آن تهدید را تبدیل کرد به فرصت.
قیتها،
این یک نکته که عامل اصلی این پیروزیها ،این مو ّف ّ
این تبدیل شدن تهدیدها به فرصت ،غیرت دینی مردم بوده؛
این را بایستی حفظ کرد .گویندگان ،نویسندگان ،افراد
توجه کنند.
مؤ ّث ِر در فضاهای ذهنی و فکری مردم به این نکته ّ
البتّه معلوم است که مخالفین و دشمنان هم کار خودشان را
در این زمینه انجام میدهند؛ به همین عرایض بنده هم در
اما حقیقت
این زمینه ایراد خواهند کرد ،حرف خواهند زدّ ،
همیناست؛حقیقتایناستکهبایستیاینغیرتدینیدر
مردم محفوظ بماند ،و به توفیق الهی محفوظ خواهد ماند».

هشدارهایامیرمومنان
درباره عواقب دوری جامعه از «غیرت دینی»
(ع)

رهبرانقالبدرسخنرانیاخیرشانبارها ازکلیدواژه«غیرتدینی»استفادهوبرهمراهیآنبا«عقالنیت»
تاکیدکردند.درگفتوگو با استادمحمدجوادنظافت،مدرسنامآشنایحوزه،زوایایمختلف
اینمفهوماصیلاسالمیرادرنهجالبالغهواکاویکردهایم
▪غیرت،یکیازمهمتریننشانههای ایمان

حجتاالسالموالمسلمیننظافت،سخنانخودرابابررسی
مفهومغیرتآغازمیکندومیگوید:یکیازویژگیهایمهم
مؤمنان« ،غیور»بودن است .در روایتی از پیامبراکرم(ص)
االیمان»؛غیرتداشتننشانهایمان
یر ُت ِم َن
ِ
میخوانیم«:ال ِغ َ
است .حاال مفهوم این غیوربودن یا غیرت داشتن چیست؟
مؤمنآدمبیتفاوتینیست،اواحساسمسئولیتمیکند؛
طبقتعبیریازرسولخدا(ص)ارزشهاباجانمؤمنپیوند
خوردهاست و لذا ،هر نوع هجمهای را به ارزشها ،هجمه به
خودش تلقی میکند و واکنش نشان میدهد .کسانی که
فاقد غیرت هستند ،خوابند؛ یعنی فقط با تازیانه دشمن و
آن هم زمانی که دیر شدهاست ،بیدار میشوند .بحثی که
امیرمؤمنان(ع) در خطبه  27نهجالبالغه دارند ،مبتنی بر
همین مسئل ه است .سپاه معاویه وارد انبار شده و دست به
غارتوکشتارزده،حرمتحریممسلمانانرارعایتنکرده؛
«و
امام(ع)میخواهدغیرتکوفیانرابرانگیزد؛میفرمایدَ :
کان َی ْد ُخ ُل َع َلیا ْل َم ْر َا ِةا ْل ُم ْس ِل َم ِة َو
الر ُج َل ِم ْن ُه ْم َ
َلقَ ْد َب َلغَ نی َا َّن َّ
زع ِح ْج َلها َو ُق ْل َبها َو َقال ِئ َدها َو ِرعاثَها،ما
ا ُال ْخ َریا ْل ُم َ
عاه َد ِة َف َی ْن َت ُ
ت َْم َت ِن ُع ِم ْن ُه ِا ّ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رین،ما
ف
وا
ُوا
ف
ر
ْص
ن
ا
ُم
ث
،
حام
ر
ت
س
ال
ا
و
جاع
ر
ت
س
ال
ا
َ
الب ْ ْ ِ َ ْ ْ ِ َّ َ َ
نال َر ُج ً
َ
َ
ْ
ُ
ریق َل ُه ْم َد ٌم»؛بهمنخبررسیدهاست
ا
ال
و
،
م
ل
ک
م
ه
َ
ال ِم ْن ُ ْ ٌ َ
کهمردیازآنهابهزنیمسلمانونیز،زنی[غیرمسلمان]که
در حمایت حکومت اسالمی قرار دارد ،هجوم و زیورآالت
آنها را به یغما برد ه و آن زن که نمیتوانستهاست دشمن را
(گفتن انا هلل و انّا الیه راجعون)
از خود دور کند ،با استرجاع
ِ
از آن یغماگر طلب رحم میکردهاست .آنگاه غارتگران،
بیآنکه کسی مانع آنها شود و خونی از بینی یک نفر از
آنهابیاید،بازگشتهاند.اینجاامیرمؤمنان(ع)میفرماید:
کان ِ
به َم ُلوم ًا،
« َف َل ْو َا َّن ْام َرء ًا ُم ْس ِلم ًا َ
مات ِم ْن َب ْعد هذا َا َسف ًا ما َ
کان ِ
به ِع ْندی َجدیر ًا»؛ اگر یک مرد مسلمان ،از شنیدن
َب ْل َ
این خبر دق کند و بمیرد ،شایسته است و مورد مالمت
نیست.امام(ع)میفرمایدنبایدچنینمردیرابابتغیرتی
که داشتهاست ،مورد سرزنش قرار داد .وقتی مردم یک
جامعه غیرت داشتهباشند ،در مقابل دشمن و اقدامات او
بیتفاوتنمینشینند.
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▪دینازکدامغیرتصحبتمیکند؟

ایناستادحوزهتصریحمیکند:غیرتیکهدینتجویزمیکند،
البتهبابصیرتهمراهاست؛بهدیگرسخن،آننوعغیرتیدر
آموزههایدینیاعتبارداردکهبابصیرتوآگاهیمرتبطاست.
فرد بصیر و باغیرت ،طبع ًا دشمنشناس است و میداند که
دشمن از چه مسیری ورود میکند و قصد او چیست.ممکن
استاوبایکجنگنرمروبهروباشد.اینجنگباجنگسخت
تفاوت دارد؛ آنجا تیر یا خمپارهای میآمد ،باعث شهادت
همرزمان میشد و اثرش بر غیرت رزمندگان ،سریع
و فوری بود ،اما در زمان امیرمؤمنان(ع) ،مردم
آماج تیرهای جنگ نرم بودند و اتفاق ًا در همین
گیر و دار ،غیرت خود را از دست دادند؛ انگار
تیرهای جنگ نرم ،خوابآور است! انسان را
به خواب غفلت فرو میبرد و فرد را بیغیرت
میکند.اگرکسانیکهدرکنارامامعلی(ع)قرار
داشتند،فریادهایبیدارکنندهامام(ع)رامیشنیدند
وغیرتازدسترفتهرابازمییافتند،سرنوشتغمانگیزیکه
درتاریخشاهدآنهستیم،رقمنمیخورد.بنابراین،مابایددر
دورانخودمان،هوشیارباشیمتادچارچنینمشکلینشویم.
▪عواقبنادیدهگرفتن«غیرتدینی»

یکیازعوارضکنارگذاشتنغیرتدینی،پراکندگیجمع
«و ّ ِ
الل
است.امیرمؤمنان(ع)درهمانخطبه 27م 
یفرمایدَ :
ماعهؤُال ِءا ْلقَ ْو ِم َعلی ِ
باط ِل ِه ْم،
ُی ُ
اج ِت ُ
میتا ْلقَ ْل َبَ ،و َی ْج ِل ُبا ْل َه َّم ْ
َو َتفَ ُّرق ُُک ْم َع ْن َح ِّق ُک ْم»؛بهخداسوگنداینامرقلبرامیکشد؛
اینکهچگونهشماازگردحقپراکندهشدهایدوآنها،بهدور
باطل جمع شدهاند .برای آدم بیغیرت دیگر مهم نیست
که بر سر دوستش ،برادرش و همسایهاش چه بیاید .جامعه
درگیربیغیرتی،منافعملیراهمفراموشمیکند؛آنوقت
هرکسی به فکر منافع خود و خــانــوادهاش اســت؛ چنین
جامعهای در سراشیبی سقوط قرار میگیرد .در روزگار ما
برخی هستند که مسئولیتی هم دارند ،اما انگار تحت تأثیر
تبلیغات دشمن ،غیرت را کنار گذاشتهاند؛ یادمان نرود که
مسئوالن جامعه ،فرهنگساز هستند و نباید نسبت به این

قضایابیتفاوتبمانند،بایدبههجمهها،واکنشدرخورنشان
دهند.درروزگارما،دشمنباسالحرسانهوفرهنگ،بهجنگ
بااعتقاداتماپرداختهاست،امابرخیبیتفاوتماندهاندو
هرچههمبهآنهاتذکرمیدهند،انگارفایدهایندارد.انگار
قراراست،بهقولمعروف،تاریختکرارشود.امامعلی(ع)به
کوفیانمیفرمود:وقتیبهشمادستورمیدهمدرتابستان
به دشمن بتازید ،گرما را بهانه میکنید و در زمستان هم،
بهانهتخلفشما،سرماست!بااینوضعیت،شماازشمشیر
و جنگ گریزانتر خواهید بود .توصیف امام(ع) از
افراد بیغیرت ،بسیار گویا و صریح است« :یا
جال َوال ِر َ
فال»؛
وم ا َال ْط ِ
الر ِ
َا ْش َ
جالُ ،ح ُل ُ
باه ِّ
اینامردانمردنماکهعقلتانماننداطفال
است!خدابهشمافرصتبیداریومقاومت
داده ،اما دریغ میکنید .بعد میفرماید:
دد ُت َانِّی َل ْم َا َر ُک ْم َو َل ْم َا ْع ِر ْف ُک ْمَ .م ْع ِر َف ٌة َو ّ ِ
الل
« َل َو ْ
ّ
ُ
ً
ً
َ
َ
َج َّر ْت ن ََدماَ ،و ا ْعقَ َب ْت َس َدما .قا َتل ُک ُم الل»؛ کاش
هرگز شما را ندیده و نشناخته بودم که به خداسوگند،
آشنایی با شما ،موجب پشیمانی است؛ خدا شما را بکشد.
این یک نمونه از روایت مربوط به غصههای امیرمؤمنان(ع)
حمیتییارانشاست.
دربارهبیغیرتیوبی ّ
▪ مکتبحاجقاسم،همانمکتبغیرتاست

امروزه صحبت درباره حاجقاسم و مکتب او ،بسیار است؛
اگر به دنبال چرایی جذابیت مکتب حاجقاسم هستید،
باید بگویم که این مکتب ،همان مکتب غیرت است؛ این
غیرت ،چه در هجوم تسلیحاتی و امنیتی دشمن و چه در
هجمههای سیاسی ،فرهنگی و عقیدتی ،فعال میشود؛
از جهات گوناگون فعال است .امیرمؤمنان(ع) در جایی
میفرماید که انسان ذلیل نمیتواند مانع ظلم و ستم شود؛
انسانبیغیرتذلیلاست؛یعنیاگرکسیبیغیرتباشد،
به ذلت کشیده میشود و پس از آن ،حتم ًا گرفتار دشمن
ظالم خواهد شد .اما باز هم تکرار میکنم ،این غیرت باید با
عقالنیت همراه باشد؛ نباید در این مسیر ،از مدار عبودیت و
بندگی خدا خارج شویم.

