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ضرورت مسئولیت پذیری ،عزم و اراده ملی در راه تحقق آرمان ها
آیت اهلل قربانعلی دری نجف آبادی

1

چکیده
آنچه ضروری و الزم است اجماع عقال و اندیشمندان و خردمندان و جناح های سیاسی و اعتقادی و فکری در راستای اهداف و
آرمان های عمیق اسالمی و ملی و تالش و مجاهدت در راه وصول به قله های عزت و شرف است  .به گونه ای که تکانه هاای
داخلی و بین المللی و چالش های شیطان بزرگ و عمال فاسد آنها نتواند در عزم و اراده ملت بزرگ ما کمترین خللی ایجااد
کند.
این عزم و اراده خود بزرگترین سرمایه و پشتوانه برای کارهای بازرگ و پیشارفت عزتمنداناه و ت اول آفارین اسات و بایاد
بسترهای الزم را برای ت قق آن فراهم کرد و مبانی اعتقادی وفکری و اخالقی و اج تماعی آن را تقویات نماود  .در ایان مقاال
سعی شده تا بر ضرورت عزم و اراده همه جانبه و مسئولیت خداپسندانه و انگیزه هاای شارافت منداناه و تاالش و مجاهادت
حکیمانه که کلید و موتور آرمان ها و اهداف بزرگ است تاکید شود و ضرورت راه ت قق آن تبیین گردد .تا افق های نو در این
س رزمین مقدس تاللو کند و بارقه های بیشتر امید بدرخشد و فتح المبین و فتح الفتوح دنیا و آخرت را نوید دهد
کلمات کلیدی :اجماع ملی ،اراده  ،الگوی اسالمی ایرانی ،پیشرفت ،عزم

مقدمه
پیش درآمدهای الزم برای رشد ،توسعه و پیشرفت الگوی اساالمی ایرانای باه چناد اصان روشان و مولفاه مهام و عازت
آفرین وابسته است ،تا بتوان از تجربه های گذشته و دیگران درس آموخت و بار عظیم نظام اساالمی را باا قاوت و قادرت
به منزل رساند و الگویی عزتمند و با اقتدار براساس موازین اسالمی و والئای باه جهاان و جهانیاان عرضاه کارد و آزماان
های بزرگ اسالمی و ایرانی را عینیت بخشید .آنچه بیش از همه الزم و ضروری و تعیاین کنناده اسات عازم و اراده ملای
و همه جانبه و مسئوالنه و فراگیر این باور ارزشمند است که ما می توانیم و خواسات ن توانساتن اسات و هماه بایاد بارای
ت قق این آرمان های بزرگ و اسالمی و تاریخی و عزت آفرین تالش و مجاهدت کنیم.
این باور باید به باوری فراگیر و همه جانبه تبدین شود و در این میدان مسابقه همگاان شارکت و مشاارکت فعاال داشاته
باشند و از هرگونه سستی ،سهن انگاری و ضعف و تنبلی و تردید و دودلی پرهیز نمایند .
همه باید احساس کنند که در برابر خون شهیدان و انقالب و امام و تااری و اساالمو کشاور مسائولیت داریام .راه ورسام
پیروزی بار ضاعف هاا و تنگناهاا و چاالش هاا و تو ئاه هااع عازم و اراده  ،امیاد و توکان  ،جهااد و فاداکاری و ایماان و
مسئولیت پذیری است.
مسئولیت پذیری ،عزم و اراده ملی راه تحقق آرمان ها
 .1نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک
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آری عزم و اراده جمعی و همگانی بزرگترین سرمایه عزت و سربلندی و عامن پیشرفت و عبور از گردنه هاست.
باید روح خودباوری و انگیزه های عمیق دینی و اعتقادی و اعتماد به نفس تقویت شود .
باید خودمان باور کنیم و احساس کنیم این ما هستیم که باید بار مشاکالت پیاروز شاویم و قلاه هاا را فاتح کنایم و باا
همت و انسجام و تعامن سازنده و همدلی و شرح صدر توان ملی و الهی خود را دو چندان کنیم .
باید با وحدت و انگیزه های معنوی و تادبیر و تاالش و فاداکاری ره صاد سااله را در ده ساال ای کنایم و تاراز عازت و
اقتدار ملت بزرگ ایران اسالمی و جمهوری اسالمی ایران را آنچنان که شایساته اسات باه اوز عازت و قادرت برساانیم و
نشان دهیم که اسالم و ایران بسیار قدرتمند و جامعه مهدوی (عج) بسیار نیرومند ،روز آمد و کارآمد است.
البته عزم و اراده در زندگی انسان ها رمز موفقیت و کلید پیروزی و سربلندی است و هماواره انساان هاای بارزگ و موفاق
و مردان تاری ساز و نقش آفرین اشخاصی بوده اند کاه در برابار تماامی حاوادش و شارایم اجتمااعی و فرهنگای دسات
برتر داشته و در سختی های و مشکالت خود را نباخته و در چالش ها و تنگنا ها تسلیم نشده اند.
امیر المومنین (ع) در خطبه شریفه قاصعه درباره پیامبران عظیم الشان الهی می فرماید:
" وَ لَکِنَّ اللَّهَ سُبْ َانَهُ جَعَنَ رُسُلَهُ أُولِی قُوَّةٍ فِی عَزَائِمِهِمْ وَ ضَعَفَةً فِیمَا تَرَى الْأَعْیُنُ مِنْ حَاالتِهِمْ مَعَ قَنَاعَةٍ تَمْلَأُ الْقُلُوبَ وَ
الْعُیُونَ غِنًى وَ خَصَاصَةٍ تَمْلَأُ الْأَبْصَارَ وَ الْأَسْمَاعَ أَذًى "2
در صورتى که خداوند پیامبران را با عزم و اراده قوى ،گرچه با ظاهرى ساده و فقیر مبعاوش کارد ،باا قنااعتى کاه دل هاا و
چشم ها را پر سازد ،هر چند فقر و ندارى ظاهرى آنان چشم ها و گوش ها را رنج و آزار می داد.
تاری بهترین سند و شاهد بر پیروزی مردان بزرگ و تااری ساازی اسات کاه درساخت تارین شارایم بارای خادا قیاام
کردند و با ایمان و اراده بر مشاکالت پیاروز شادند و قادرت هاای اهریمنای و ااغوتی در برابار اراده ایان ماردان بازرگ
تاری به زانو در آمدند.
تاری حضرت موسی کلیم اهلل علیه السالم از نمونه های بسیار زناده و آموزناده اسات  ،ایشاان از ل اات قادرت ظااهری
دارای امکانات ویژه ای نبودند در حالیکاه فرعاون و پیاروان او ازتماامی ابازار و ادوات قادرت و دیکتااتوری برخاوردار و باه
آن ها مباهات می کردند.
آری پیامبران (ع) انسان هاایی صااحع عازم و دارای قادرت اراده و ایماان بودناد .در حادید دیگاری اماام صااد (ع)
فرمودع
"ما ضَعُف بَدَنٌ عمّا قَوِیَتُ علیه النّیّة "3
بدن انسان در برابر آنچه عزم و اراده باشد ناتوان نخواهد شد.
مشخص می شود مالک موفقیت ها و پیروزی ها عزم و اراده و همت های بلند و ایمان های قوی است.
در دعای شریف کمین امام علی (ع) می فرماید:
"قَوِّ عَلى خِدْمَتِكَ جَوارِحى وَاشْدُدْ عَلَى الْعَزیمَةِ جَوانِ ى"
خداوندا اعضا و جوارح ما را برای خدمت به خاودت نیرومناد فرماا و تماایالت و انگیازه هاای درونای ماا را بارای عازم و
اراده در راه خودت م کم و استوار بدار.

 .1خطبه  192نهج البالغه
 .2ب اراالنوار ،ز ،69ص289
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در این دعای شریف قوت جوارح و بدن و قدرت جوانح و روح هاردو از خداوناد متعاال مسائلت شاده  ،باه عباارت دیگار
قوت در جسم و بدن و قدرت روح و عزم و اراده از خداوناد خواساته شاده و در حقیقات ایماان و انگیازه و اراده و همات
بلند همراه ب ا سالمتی جسمی و قوت بدنی و نیروی جسمی هردو زمینه ساز پیروزی و عازت و کرامات و بر ارف کنناده
موانع و تو ئه ها و چالش ها و کلید موفقیت و فتوحات الهی است.
امیر المومنین امام علای (ع) در خطباه قاصاعه باه گوشاه هاای بسایار آموزناده  ،عبارت آماوز  ،عازت آفارین از تااری
گذشتگان و رمز و راز این سنت عظیم الهی و این حقیقت جاوید و سرنوشت ساز امت ها و ملت هاا اشااره فرماوده ،آنجاا
که می فرمایدع
"حَتَّى إِذَا رَأَى اللَّهُ سُبْ َانَهُ جِدَّ الصَّبْرِ مِنْهُمْ عَلَى الْأَذَى فِی مَ َبَّتِهِ وَ الِاحْتِمَالَ لِلْمَکْرُوهِ مِنْ خَوْفِاهِ جَعَانَ لَهُامْ مِانْ مَضَاایِقِ
الْبَلَاءِ فَرَجاً فَأَبْدَلَهُمُ الْعِزَّ مَکَانَ الذُّلِّ وَ الْأَمْنَ مَکَانَ الْخَوْفِ فَصَارُوا مُلُوکاً حُکَّامااً وَ أَئِمَّاةً أَعْلَامااً وَ قَادْ بَلَغَاتِ الْکَرَامَاةُ مِانَ اللَّاهِ
لَهُمْ مَا لَمْ تَذْهَعِ الْآمَالُ إِلَیْهِ بِهِمْ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَاانُوا حَیْادُ کَانَاتِ الْأَمْلَااءُ مُجْتَمِعَاةً وَ الْاأَهْوَاءُ مُؤْتَلِفَاةً وَ الْقُلُاوبُ مُعْتَدِلَاةً وَ
الْأَیْدِی مُتَرَادِفَةً وَ السُّیُوفُ مُتَنَاصِرَةً وَ الْبَصَائِرُ نَافِذَةً وَ الْعَازَائِمُ وَاحِادَةً أَ لَامْ یَکُونُاوا أَرْبَابااً فِای أَقْطَاارِ الْأَرَضِاینَ وَ مُلُوکااً عَلَاى
رِقَابِ الْعَالَمِینَ "4
تا آن که خداوند ،تالش و استقامت و بردبارى در برابر نامالیمات آنهاا را ،در راه دوساتى خاود ،و قادرت ت مّان نااراحتى
ها را براى ترس از خویش ،مشاهده فرمود.آناان را از تنگناهااى باال و ساختى هاا نجاات داد ،و ذلّات آناان را باه عازّت و
بزرگوارى ،و ترس آنها را به امنیّت تبدین فرمود ،و آنها را حااکم و زمامادار و پیشاواى انساانها قارار داد ،و آن قادر کرامات
و بزرگى از رف خدا به آنها رسید که خیال آن را نیز در سر نمى پروراندند .
پس اندیشه کنید که چگونه بودند آنگاه که :وحدت اجتماعى داشتند ،خواسته هاى آنان یکى ،قلاع هااى آناان یکساان،
و دست هاى آنان مدد کار یکدیگر ،شمشیرها یارى کننده ،نگاه ها به یك سو دوخته ،و اراده هاا واحاد و همساو باود آیاا
در آن حال مالك و سرپرست سراسر زمین نبودند و رهبر و پیشواى همه دنیا نشدند .
آن حضرت صف ه درخشانی از تاری را به عنوان شاهد در برا بر امت اسالمی قرار می دهاد تاا اگار گاوش شانوا و چشام
بینایی باشد درس بیاموزد و عبرت بگیرد و گذشته را چراغ راه آینده قرار دهد.
درباره عصر نبوت و آغاز بعثت و هجرت و نیز تجماع عازم هاا و اراده هاا و تاالش هماه جانباه مسالمانان و مهااجران و
انصار در صدر اسالم در سایه لوای رسول اعظم (ص) نیز می فرماید:
"وَ لَقَدْ کُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى اهلل علیه وآله ) نَقْتُانُ آبَاءَنَاا وَ أَبْنَاءَنَاا وَ إِخْوَانَنَاا وَ أَعْمَامَنَاا مَاا یَزِیادُنَا ذَلِاكَ إِلَّاا إِیمَانااً وَ
تَسْلِیماً وَ مُضِیّاً عَلَى اللَّقَمِ وَ صَبْراً عَلَى مَضَضِ الْأَلَمِ وَ جِادّاً فِای جِهَاادِ الْعَادُوِّ وَ لَقَادْ کَاانَ الرَّجُانُ مِنَّاا وَ الْاآخَرُ مِانْ عَادُوِّنَا
یَتَصَاوَلَانِ تَصَاوُلَ الْفَ ْلَیْنِ یَتَخَالَسَانِ أَنْفُسَهُمَا أَیُّهُمَا یَسْقِی صَاحِبَهُ کَأْسَ الْمَنُونِ فَمَرَّةً لَنَا مِنْ عَدُوِّنَا وَ مَرَّةً لِعَادُوِّنَا مِنَّاا فَلَمَّاا
رَأَى اللَّهُ صِدْقَنَا أَنْزَلَ بِعَدُوِّنَا الْکَبْتَ وَ أَنْزَلَ عَلَیْنَا النَّصْرَ حَتَّى اسْتَقَرَّ الْإِسْلَامُ مُلْقِیاً جِرَانَاهُ وَ مُتَبَوِّئااً أَوْ َانَاهُ وَ لَعَمْارِی لَاوْ کُنَّاا
نَأْتِی مَا أَتَیْتُمْ مَا قَامَ لِلدِّینِ عَمُودٌ وَ لَا اخْضَرَّ لِلْإِیمَانِ عُودٌ وَ ایْمُ اللَّهِ لَتَ ْتَلِبُنَّهَا دَماً وَ لَتُتْبِعُنَّهَا نَدَماً "5
ما در کنار رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله بودیم ،پدران و فرزنادان و عموهااى خاود را باه امار حاق ماىکشاتیم ،و ایان
مسئله جز بر ایماان و تسالیم و حرکات در راه راسات و شاکیبایى بار ساوزش الام ،و کوشاش ماا در جهااد باا دشامن
نمىافزود .و مردى از ما و مردى از دشمن چاون دو شایر نار باا هام در ماىافتادناد ،و در صادد بار آوردن جاان یکادیگر
 .4خطبه  192نهج البالغه
 .5خطبه  56نهج البالغه
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بودند تا کدام یك از آن دو جام مرگ را به کام دیگرى بریزد .یك بار ما بر دشمن پیروز مىشدیم ،و یاك باار دشامن بار
ما .چون خداوند راستى ما را دید دشمن ما را سرکوب کرد ،و یاارى خاود را بار ماا فارو فرساتاد ،تاا آن وقات کاه اساالم
همانند شترى که سینه و گردن براى استراحت به زمین نهد و در جاى خود بخوابد استقرار یافت .به جاانم قسام اگار ماا
در آن زمان رفتارى مانند رفتار امروز شما داشتیم پایهاى از بناى اسالم بر پا نمىشاد ،و شااخهاى از درخات ایماان سابز
نمىگشت .به خدا قسم با این وضعى که دارید به جاى شیر خون خواهید دوشاید ،و باه دنباالش دچاار نادامت خواهیاد
شد.
آری راه پیروزی و موفقیت و عزت و ساربلندی از دل مشاکالت و فاداکاری هاا و عازم هاا و اراده هاا و مجاهادت هاا و از
خودگذشتگی ها می گذرد.
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً*إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرا ً

6

به یقین با ( هر ) سختی آسانی است!* (آری) مسلّماً با ( هر ) سختی آسانی است
هیچ ملتی بدون مجاهدت و رنج و سختی به گنج پیروزی نخواهد رساید و هایچ انساانی جاز در ساایه تاالش و ت مان
شدائد قله های بلند شرف و فضیلت دنیا و آخرت را فتح نخواهد کرد.
این سنت قا ع الهی است و سنت های الهی نسبت به همه ملن واقوام یکسان است  .آری در ساایه همات هاای بلناد ،
اراده های آهنین  ،مجاهدت های هماه جانباه  ،تاالش مساتمر  ،عشاق و ایماان و ایثاار و اساتقامت در راه آرماان هاا و
اهداف می توان به ساحن پیروزی و نجات نائن آمد و کلیاد رماز موفقیات هاا را در ایماان و اساتقامت و صابر و مقاومات
باید جستجو کرد.
در کلمات گهر بار آن حضرت آمده است :
"من ال زم قوّة العزم  " 7ع مقتضای حازم و دور اندیشای و آیناده نگاری اراده هاای اساتوار و عازم هاا و تصامیمات قاوی
است .
در سخن بسیار حکیمانه دیگر فرمودندع
"ال تجتمع عزیمة و ولیمة  "8عزم و اراده های سرنوشت ساز با خوش گاذرانی و شاکم باارگی و سارگرمی هاای زنادگی
جمع نخواهد شد.
البته باید تصمیمات درست اتخاذ کرد .
"من ال زم ص ة العزم "9ع مقتضای دوراندیشی ،اتخاذ تصمیمات ص یح و خردمندانه است .
اصن عزم و اراده نیز در حزم و دور اندیشی خالصه می شود که خود عامن موفقیت و پیروزی است.
"أصن العزم ال زم و ثمرته الظّفر "10ع اساس تصمیمگیری دور اندیشی و زیرکی است.
در حدیثی از امام صاد (ع) آمده ع
"ثَالشٌ یَ جُزنَ المرءَ عَن َلَعِ المَعالی  :قِصَرُ الهِمَّةِ  ،و قِلَّةُ ال ِیلَةِ ،و ضَعفُ الرّأیِ "11
 .6آیات  5و  6سوره شرح
 .7غرر ال کم و درر الکلم ع التمیمی اآلمدی ،عبد الواحد بن م مدع ز  ، 1ص 672
 .8غرر ال کم و درر الکلم ع التمیمی اآلمدی ،عبد الواحد بن م مدع ز  ، 1ص 773
 .9غرر ال کم و درر الکلم ع التمیمی اآلمدی ،عبد الواحد بن م مدع ز  ، 1ص 822
 .10غرر ال کم و درر الکلم ع التمیمی اآلمدی ،عبد الواحد بن م مدع ز  ، 1ص 199
 .11ت ف العقول :ص 318
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سه چیز است که مانع رسیدن انسان ها به مدارز عالی کمال و صعود به قله های بزرگی و بزرگاواری مای گاردد( .باازمی
دارد و مانع می شود)ع
الف  -همت های کوتاه و پایین(کوتاهی همت)،
ب  -تدبیر و چاره اندیشی ضعیف(چاره اندیشی کم و اندک)،
ز  -رای و اندیشه ناتوان و ضعیف (اندیشه ضعیف)،
در این حدید شریف امام (ع) نقاط ضعف را بیاان فرماوده و در برابار آن عوامان قادرت و عازت قارار دارناد ،کاه عباارت
است از :
همت های بلند و چار ه اندیشی هاای فاراوان و حکیماناه  ،آراء و اندیشاه هاای قاوی ،نیرومناد و اساتوار  ،عامان ارتقاای
انسان ها به مدارز کمال و معالی امور و قله های فضیلت و سعادت است.
آری در صورتیکه یك ملت همه همسو و هم جهت برای رشد و پیروزی حرکت کنناد ،قطعاا شکسات نخواهناد خاورد و
برکات ،انسجام و اعتصام به حبن اهلل و حبن والیت را از اعما وجود احساس خواهند کرد.
دراینجا اشاره به آیه شریفه  54سوره مبارکه مائده مناسع است  ،این آیه شریف از جهاات مختلاف بارای ملات ماا درس
آموز و عبرت آموز و چراغ راه است.
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَاوْمٍ یُ ِابُّهُمْ وَ یُ ِبُّونَاهُ أَذِلَّاةٍ عَلَای الْمُاؤْمِنینَ أَعِازَّةٍ عَلَای
الْکافِرینَ یُجاهِدُونَ فی سَبینِ اللَّهِ وَ ال یَخافُونَ لَوْمَةَ الئِمٍ ذلِكَ فَضْنُ اللَّهِ یُؤْتیهِ مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلیمٌ »12
ای کسانی که ایمان آورده اید! هر کس از شما  ،از آیین خود بازگردد  ( ،به خدا زیانی نمای رسااند خداوناد جمعیّتای را
می آورد که آنها را دوست دارد و آنان ( نیز ) او را دوست دارند  ،در برابار مؤمناان متواضاع  ،و در برابار کاافران سرساخت
و نیرومندند آنها در راه خدا جهاد می کنند  ،و از سرزنش هیچ مالمتگری هراسای ندارناد .ایان  ،فضان خداسات کاه باه
هر کس بخواهد ( و شایسته ببیند ) می دهد و ( فضن ) خدا وسیع  ،و خداوند داناست.
اشخاصی که در این راه بزرگ و پرخطر آمادگی فداکاری و ریسك پذیری نداشته و بیشاتر باه دنباال تماایالت نفساانی و
تعلقات دنیوی هستند و از مسیر آرمان ها ی بلند علوی و ولوی و امام راحن و شهداء فاصله می گیرند.
خداوند مردمی و جوانانی غیرتمند و شجاع را بر می انگیزد  .تا با همات هاای بلناد و اراده هاای آهناین پارچم عازت و
شرف را بر قله های جهان به اهتزاز در آورناد و راه مجاد وعظمات را باا قادرت ای کنناد و از رناج هاا و ساختی هاا و
تهاجم مادی و معنوی دشمن نترسند و نهراسند.
قوم در این آیه شریفه از جمله به قوم ایرانی تفسیر شده و یاد آور پیام رسول اکارم (ص) دربااره سالمان علیاه الساالم و
قوم اوست که فرمود:
«لو کان الدین معلقا بالثریا لتناوله رجال من أبناء فارس »13
اگر اسالم در ثریا باشد مردانی از سرزمین ایران آنرا در آغوش خواهند گرفت و برای حاکمیت آن تالش و مجاهدت
خواهند کرد
البته این قوم قائم به حق و قائم به قسم و قائم هلل و دارای ویژگای هاای بسایار ارزشامندی هساتند  .قاوم در ایان آیاه
کریمه و آیات مشابه مفهوم جنسی و نژادی ندارد .بلکه عمق دینی و قرآنی دارد.
 .12آیه  54سوره مائده
 .13مجمع البیان 164 / 9 :و  187 / 3وص 321
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قوم ابراهیم (ع) یعنی پیروان مکتبی آن حضت  ،قوم موسی (ع) و قوم عیسی (ع) نیاز باه هماین معناسات  ،از معناای
قام ،یقوم  ،قائم  ،قیام  ،لیقوم الناس بالقسم  ،قائم بال ق و القسم  ،امت قائمه بال ق .
در روایات آمده که وقتی این آیه شریفه نازل شد پیامبر (ص) دست بر شانه سلمان فارسی زد و فرماود  :هام و ناان تاو
مصدا این آیه اند .البته مصدا اتم و اکمن این آیه کریمه در عصر ظهور ت قق خواهد یافت  .در ایان آیاه کریماه پانج
ویژگی برای قوم م بوب خداوند بیان شده که عبارت است از :
 .1یُ ِبُّهُمْ وَ یُ ِبُّونَهُ  ،آنها را دوست دارد و آنها نیز او را دوست دارند ،
 .2أَذِلَّةٍ عَلَی الْمُؤْمِنینَ ،در برابر مؤمنان رام و خاضعند
 .3أَعِزَّةٍ عَلَی الْکافِرینَ ،در برابر کافران مقتدر و پیروز،
 .4یُجاهِدُونَ فی سَبینِ اللَّهِ ،ر راه خدا جهاد می کنند،
 .5ال یَخافُونَ لَوْمَةَ الئِمٍ ،ز سرزنش هیچ مالمتگری نمی هراسند،
 .6ذلِكَ فَضْنُ اللَّهِ یُؤْتیهِ مَنْ یَشاءُ ،این ( ایمان و م بت و شهامت ) فضن خداوند اسات کاه باه هار کاس بخواهاد
می دهد
این عوامن و مولفه های مهم عناصر تشکین دهنده شخصیت عظیم الهی قاوم و ملات و امتای اسات کاه پارچم عازت و
شرف را بدست گرفته و علمدار پیشرفت  ،عدالت  ،معنویت و تعالی جامعه بشاری خواهاد شاد و امات نموناه اساالمی و
امت داعی الی اهلل و بر اصول و فرهنگ و تمدن اسالمی تاکید خواهد نمود را پدید خواهد آورد .
در آیات قرآن کریم ویژگی های آن به بهترین شکن بیان شده از جمله:
الف« ):کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّاهِ ۗ وَلَاوْ آمَانَ أَهْانُ الْکِتَاابِ لَکَاانَ
خَیْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ »14
شما بهترین امتی بودید که به سود انسانها آفریده شده اندع (چه اینکه) امر به معروف و نهی از منکار مای کنیاد و باه خادا
ایمان دارید .و اگر اهن کتاب( ،به چنین برنامه و آیین درخشانی )،ایمان آورند ،برای آنهاا بهتار اسات! (ولای تنهاا) عاده
کمی از آنها با ایمانند ،و بیشتر آنها فاسقند.
ب« ):وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِاالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَاوْنَ عَانِ الْمُنْکَارِ وَ أُولئِاكَ هُامُ الْمُفْلِ ُاونَ »15بایاد از
میان شما  ،جمعی دعوت به نیکی  ،و امر به معروف و نهی از منکر کنند! و آنها همان رستگارانند.
ز« ):لَیْسُوا سَواءً مِنْ أَهْنِ الْکِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ یَتْلُونَ آیاتِ اللَّهِ آناءَ اللَّیْنِ وَ هُامْ یَسْاجُدُونَ  »16آنهاا هماه یکساان نیساتند از
اهن کتاب  ،جمعیّتی هستند که ( به حق و ایمان ) قیام می کنند و پیوسته در اوقات شاع  ،آیاات خادا را مای خوانناد
در حالی که سجده می نمایند.
درس های بزرگ ،انسان ساز و با عظمتی در این آیات کریمه نهفته است و اصاول و مباانی و معیارهاای ارزشامند الهای
به عنوان چراغ راه و صراط مساتقیم توحیاد و امامات تبلاور یافتاه و اسااس هماه بار اساتقامت در راه حاق ،شاجاعت و
پایداری  ،هشیاری در برابر جنگ روانی دشمنان ،ثبات قادم  ،حاع فای اهلل ،جهااد در راه خداوناد ،عادم خاوف در برابار
بیگانگان و منافقان  ،فروتنی و م بت نسبت به مومنان  ،عزتمند و سازش ناپاذیری در مقابان کاافران  ،امار باه معاروف و
 .14آیه  110آل عمران
 .15آیه 104آل عمران
 .16آیه  113آل عمران
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نهی از منکر  ،شع زنده دار و مانوس با قرآن کریم  ،آمااده درک عنایاات و تفضاالت الهای و کساع فیوضاات رباانی باه
راستی این پاک باختگان اردوگاه توحید و رهروان صراط هدایت الهای و دلادادگان کاوی دوسات بهتارین الگوهاا و اساوه
برای جامعه بشری و علمداران ریق هدایت و پاسداران حریم والیت و عاشاقان مهادی آل م ماد(ص) و مهادی بااوران
و مهدی یاوران و با صالبت و سالمت در راه حق و پیروز ص نه های حیات و ساربلند در دنیاا و آخارت هساتند .خداوناد
به همه ما توفیق معرفت راه و مکتع ایشان را بدهد.
موضوع مهم آنست که چگونه می توان ایان فرهناگ و هویات را در جامعاه بنیاادین  ،فراگیار و عماومی  ،همساو و هام
جهت نمود  .تا امکان مسابقه در ایان میادان بازرگ عازت و شارف هماوار گاردد .و همگاان بادون کاوچکترین قصاور و
تقصیری به این امر حیاتی و سرنوشت ساز همت گمارند و دست رد برسینه بیگانگان و عمال آنها بزنند .
و بر اساس اسالم و برادری و اخوت اسالمی و ایمان و ات اد و انساجام و وحادت ملای باا اهاداف روشان هارکس باا هار
سلیقه و فکر و اندیشه ای در چاچوب اصول قانون اساسی و خطوط قرمز نظاام اساالمی حرکات خاود را دنباال نماوده و
به آثار و برکات و ثمرات ان امیدوار باشد.
وظایف ارگان های مختلف
ایجاد عزم و اراده ملی بسیار حساس  ،ظریف و سنگینی است  .باید باا آگااهی دادن  ،شافافیت  ،اعتمادساازی ،تفااهم و
تعامن تمامی اقشار جامعه و اقوام و مذاهع گوناگون و گفتمان های حکیماناه باه ویاژه در ساطح نخبگاان و فرهیختگاان
و گروه های مرجع و حوزه های علمیه و دانشاگاه هاا و مراکازی نفاوذ در جهات وحادت اجتمااعی و ائاتالف عماومی و
همبستگی ملی و اسالمی همت گماشت .
بدون تردید یکی از آرمان های دیرینه ملت ما قطع رشته های وابستگی  ،توسعه هماه جانباه و فراگیار  ،عازت و اقتادار
اسالمی ،شکوه و عظمت ایاران اساالمی و اصاال ح سااختارهای اجتمااعی در جهات رفااه و آساایش عماومی ،عادالت و
پیشرفت و ارتقای سطح زندگی کلیه اقشار ملت می باشد.
باید برای این گوهر ارزشمند و گرانبها همه احساس مسئولیت نموده و دسات بکاار شاویم و جاز باه هادف نیاندیشام .
بنابریان اولین قدم ایجاد عزم و اراده ملی جهت آرمان هاای بازرگ و دراز مادت و تادبیر حکیماناه بارای وصاول باه قلاه
هاست.
بفرموده امیر المومنین (ع) :
17

" مَا أَنْقَضَ النَّوْمَ لِعَزَائِمِ الْیَوْمِ وَ أَمْ َى الظُّلَمَ لِتَذَاکِیرِ الْهِمَمِ " .چه بسا خواب هاى شع کاه تصامیم هااى روز را از باین
برده ،و تاریکى هاى فراموشى که همّتهاى بلند را نابود کرده است.
خداوند از شما خواسته تا در برابر نعمت های او شاکر باشید و امر حکومت اسالم و دیان خاود را باه شاما داده و شاما را
وازش امر خود قرار داده و در میدان م دود مسابقه به شما مهلات داده تاا در میادان مساابقه خیارات و وصاول باه جاوایز
گرانسنگ الهی بر یکدیگر سبقت گیرید.
و به مصدا بیان دیگر آن حضرت ع
"الْیَوْمَ الْمِضْمَارَ وَ غَداً السِّبَا َ وَ السَّبَقَةُ الْجَنَّةُ وَ الْغَایَةُ النَّارُ"18 .

 .17خطبه  241نهج البالغه(به خطبه به ور کامن مراجعه شود)
 .18خطبه  28نهج البالغه
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امروز(دینا) ،روز تمرین و آمادگى ،و فردا روز مسابقه است ،پاداش برندگان ،بهشت ،و کیفر عقع ماندگان آتش است.
اکنون برای حضور در این میدان مسابقه کمار بنادها را م کام ببندیاد و زیاادی جاماه هاا را در هام بکیچیاد (.کنایاه از
اینکه لباس زائد را به کمر گره بزنیاد و باا تماام تاوان بارای میادان مباارزه و جهااد آمااده باشاید .چاباك و چااالک در
مسابقه شرکت کنید).
"ما انقض النوم لعزائم الیوم"ع چه بسیار خواب ها که تصمیمات روز را از بین می برد
باز دارد پیاده را ز سبین

خواب نوشین بامداد رحین

و چه بسیار تاریکی ها و غفلت ها که موجع از یاد رفتن اهداف بلند و آرمان های بزرگ می شود.
سخنان نورانی آن حضرت بهترن درس بیداری ،هشیاری  ،اهتمام به اماور  ،مجاهادت آگاهاناه و تاالش صاادقانه اسات .
آری" نابرده رنج گنج میسر نمیشود

مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد"

چنانچه ملتی دچار شکم چرانی ،غفلت و جهالت  ،سرگرمی های کودکانه و تمایالت زودگذر شاود و لذائاذ ماادی و رفااه
زدگی و عیش و نوش بر آنها مسلم شود جز خسارت و حسرت نخواهد دید  .آنچه موجع آقاایی و آزادگای اسات عازم و
اراده است  ،اهتمام و فداکاری است  ،بصیرت و مجاهدت است  ،تالش و شع زنده داری و س رخیزی است .
از همت بلند به جائی رسیده اند"

"همت بلند دار که مردان روزگار

ملت بزرگ و فهیم ما در حساس ترین سرفصان هاای تااریخی ایاران ،منطقاه و جهاان قارار گرفتاه و باا هادایت هاای
حکیمانه امام راحن قدس سره الشریف و رهبر فرزانه انقالب اسالمی کاری بازرگ و کارساتان انجاام داده وت اولی عمیاق
و الهی و همه جانبه در منطقه و جهان پدید آورده و منشأ بیداری و هشیاری ملت هاای دیگار و احیاای مکتاع و اساالم
و ادیان آسمانی و معنویت و اخال در جهان شده و در برابر نظام های مادی و سالطه گار شارقی و غربای واساتکباری و
صهیونیستی و ارتجاعی و عبری و عربی و غربی ایستاده و امیدهای ناویی را در جهاان مستضاعفان و عادالتخواهان پدیاد
آورده ،بیعی است هرگونه یاس و ناامی دی  ،هرگونه شکست و ان راف  ،هرگوناه غفلات و غارور موجاع ساقوط و درهام
شکسته شدن این آرمان های علوی و الهی خواهد شد و همه باید تالش کنیم تا این چراغ امید بدرخشاد و ایان کاانون
نورانی هدایت قوی تر  ،آگاه تر  ،مصمم تر و هدفمند تر حرکت کند.
خداوند متعال به رسول اکرم (ص) می فرماید :
"وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّنْ عَلَی اللَّهِ "19
و در کارها با آنان(مومنان) مشورت نما  ،و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکن کن
حقیقت عزم قصد م قق و تمرکز قوای روحی در راه اهاداف عاالی و متعاالی و اساتقامت در راه هادف و اساتجماع قاوای
نفسانی برای وصول به آرمان های بلند و شهود جمال و جالل حضرت ذوالجالل و االکرام است.
خداوند منان به وجود مبارک حضرت ختمی مرتبت می فرماید:
"فاصْبِرْ کَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُنِ وَلَا تَسْتَعْجِنْ "20
پس همان گونه که پیامبران نستوه صبر کردند صبر کن و شتابزدگى به خرز مده

 .19آیه  159سوره آل عمران
20
آیه  35سوه احقاف
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ارباب معرفت برای عزم درجااتی ذکار فرماوده و بار اجمااع نفاس در راه م باوب و صاالبت در دیان و غیارت بار انجاام
وظایف و واجبات و ترک معاصی و گناهان و استقامت در راه آرمان هاا و نظام و انضاباط در کارهاا و فاصاله گارفتن از ناا
اهالن و ناشایستگان و اعراض قلع از غیر خداوند و تبتن و التجاء الی اهلل و ثقه باهلل تاکید فرموده اند.
و البته که حقیقت عزم در زندگی و سیره پیامبران بزرگ الهی علایهم الساالم تجلای نماوده و آن بزرگاواران باه عناوان
پیامبران اولوالعزم شناخته شده اند که دو رسالت بزرگ را به عهده داشته اند .
الف  -رسالت سیر الی اهلل و کشف قله های جمال و جالل حق و وصول به بارگااه عظایم قادس الهای و والیات
حقه و ت قق به مظاهر اسماء و وصفات حضرت رب العالمین و فنای فی اهلل و بقای باهلل.
ب  -رسالت و والیت هدایت خلق و تربیت و تهذیع نفاوس و اباالغ شارایع الهای و اناوار قدوسای و والیات بار
خلق باذن اهلل تعالی در حدید شریف فرمده است ".خَصْلَتَانِ لَیْسَ فَوْقَهُمَا مِنَ اَلْبِرِّ شَیْءٌ اَلْإِیمَانُ بِاللَّاهِ وَ اَلنَّفْاعُ لِعِبَاادِ اَللَّاهِ
 "21دو خصلت هستند که باالتر از آن دو چیزی از زیبایی و نیکویی نی ست .ایمان به خداوناد متعاال  ،نفاع رساانیدن باه
بندگان خداوند.
در قرآن کریم در توصیف حضرت مسیح (ع) می فرماید:
"قالَ إِنِّی عَبْدُ اللَّهِ آتانِیَ الْکِتابَ وَ جَعَلَنی نَبِیًّا*وَ جَعَلَنی مُبارَکاً أَیْنَ ما کُنْتُ وَ أَوْصانی بِالصَّاالةِ وَ الزَّکااةِ ماا دُمْاتُ حَیًّاا*وَ
بَرًّا بِوالِدَتی وَ لَمْ یَجْعَلْنی جَبَّاراً شَقِیًّا*وَ السَّالمُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُ وَ یَوْمَ أَمُوتُ وَ یَوْمَ أُبْعَدُ حَیًّا "22
( ناگهان عیسی زبان به سخن گشود و ) گفت« :من بنده خادایم او کتااب ( آسامانی ) باه مان داده و مارا پیاامبر قارار
داده است!* و مرا  -هر جا که باشم  -وجودی پربرکت قرار داده و تا زمانی که زنده ام  ،مرا باه نمااز و زکاات توصایه کارده
است!* و مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده و جبّار و شقی قرار نداده است!* و ساالم ( خادا ) بار مان  ،در آن روز کاه
متولّد شدم ،و در آن روز که می میرم ،و آن روز که زنده برانگیخته خواهم شد!»
آری این برنامه انسان های صاحع عزم و اسوه های بزرگ بشریت و پیامبران عظیم الشاان الهای اسات و ایان بزرگاواران
در تمامی عرصه ها و میدان ها برای همه بشریت اسوه حسنه و الگوی تمام عیار عزم و اراده و شرف و کرامت اند.
مسئله مهم و ارزشمند آن است که چگوناه امکاان ایجااد  ،تقویات و زمیناه ساازی بارای اساتواری عازم و اراده ملای در
میهن اسالمی باید پیگری شود و نقش و رسالت اقشار مختلف ملات و مسائوالن و خادمتگزاران در ایان رابطاه چیسات
و چگونه می توان این حقیقت زنده و زندگی ساز و عازت آفارین را بصاورت یاك روح حااکم و غالاع و فرهناگ زناده و
احیاگر و حیاتبخش ت قق بخشید و تمامی ظرفیت هاا و اساتعدادها و انگیازه هاا و اندیشاه هاا و تاالش هاا را باه ایان
سمت و سو هدایت کند و به باور عمومی و همگانی مبدل ساخت و هماه اراده هاا را در جهات یاك اراده الهای و والئای
هدایت کرد و با پشتوانه عظیم ایمان و اراده فاتح المباین و بیات المقادس هاا را در آغاوش گرفات و پیروزمنداناه " إِنَّاا
فَتَ ْنَا لَكَ فَتْ ًا مُبِینًا" را زمزمه کرد و "نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیعٌ "را به انتظار نشست.
آری همواره رمز موفقیت مردان بزرگ تاری و تاری ساز و ت اول آفارین در ایماان و عازم و اراده آنهاا نهفتاه اسات و در
سایه سعی و کوشش و جهاد مستمر و همبستگی ملی می توان قله ها را فاتح کارد و ایماان و اساتقامت کلیاد موفقیات
است و نوابغ از مادر نابغه به دنیا نیامده اند بلکه مدیون تالش و مجاهدت هاا و توفیقاات الهای هساتند پیاامبران عظایم
الشان الهی در سایه تدبیر و توکن دلها را فتح نموده اند و سرنوشت تاری و بشریت را دگرگون سااخته اناد و جاانی تاازه
 .21ت ف العقول عن آل الرسول علیهم السالم  ,ز  , 1ص 35
 .22آیات  30- 33سوره مری م
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در کالبد جهانی مرده و پر آشوب دمیده اند و راه حیات یبه و سعادت را برای ب شاریت باه ارمغاان آورده اناد و در ساایه
صبر و استقامت و ایمان در راه حق روحی تازه در جان ها دمیده اند .
«إِنَّ الَّذینَ قالوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ استَقاموا تَتَنَزَّلُ عَلَیهِمُ المَالئِکَةُ أَلّا تَخافوا وَال تَ زَنوا وَأَبشِروا بِالجَنَّةِ الَّتی کُنتُم توعَدونَ »23
به یقین کسانی که گفتند« :پروردگار ما خداوند یگانه است!» سکس استقامت کردند ،فرشتگان بار آناان ناازل مای شاوند
که« :نترسید و غمگین مباشید ،و بشارت باد بر شما به آن بهشتی که به شما وعده داده شده است!
امروز مسئولیت بزرگ الهی و تاریخی به عهده همه ماست و هرگونه غفلت و سهن انگااری گنااهی بازرگ و نابخشاودنی
است و باید برای وصول به آرمان های دو قرن گذشته و عقع افتادگی و عقع ماندگی و غفلت هاا و ساو تادبیر هاا چااره
اندیشی کرد و برای ایجاد فرهنگ و تمادن اساالمی ایرانای پیشارفت و عادالت و عازت و اقتادار اساالمی جهاادی هماه
جانبه و چند الیه را تدارک دید و خسته و مایوس نشاد  .و فریاع دشامن و شایادان تااری را نخاورد و بار بیاان عمیاق
دین و اسالم و والیت و خم امام راحن و رهبر بزرگوار تاکیاد نماود و شاکرگزار نعمات هاا ،خاون شاهدا و دوسات داران
اهن بی ت بود و از دستاورد های انقالب اسالمی پاسداری کرد و نقاط ضعف را اصاالح کارد و نقااط قاوت را تقویات نماود
و کادر سازی کرد و نسبت به آموزش نیرو های مومن و فداکار و آینده نگر برنامه ریازی نماود و بار خداوناد بازرگ توکان
کرد و هرگز ضعف و سستی و خود باختگی به خود راه ندادو مرزهای تقوی را پاس داشت .
البته بزرگترین سرمایه اجتماعی نخست وحدت وانسجام ملی و همبستگی همه اقوام و ماذاهع م اور قاانون اساسای و
والیت فقیه است ودر ثانی منافع ملی  ،مصالح ملی ،امنیت ملی  ،تمامیت ارضای و حفاآ آثاار و برکاات و دساتاوردهای
انقالب اسالمی  ،خون شهیدان و جانبازان و ایثاارگران  ،پاسداشات حاریم امامات و والیات و اماام راحان قادس ساره و
عمن به قانون و تبعیت از قا نون اساسی و سایر قوانین و نظاما ت حاکمه کشور اسات و هرناوع موضاع گیاری  ،گفتماان و
حرکت و نقد و نظری نیز باید در چارچوب موازین یاد شده و خطوط قرمز نظام چاره اندیشی و تدبیر شود .
تفاهم ملی ،تعامن ملی و هماهنگی و انسجام کلیه نهادها و ارگان های جامعه اسالمی باید بر اساس ماوازین یااد شاده و
اصول قانون اساسی شکن بگیرد .و هماه در جهات ت قاق اهاداف قاانون اساسای و ساازوکارهای آن تاالش و مجاهادت
نمائیم و از زیاده خواهی ،افزون لبی ،ت ریك قومی و نژادی و جناحی و سیاسی پرهیز کنیم.
سیاست های کلی نظام نیز در چارچوب قانون اساسی و برای ت قق اهداف آن اسات کاه بایاد ماورد توافاق و عمان کان
در کن قرار گیرد.
جریان های سیاسی تند و کند و چپ و راست و اصولگرا و اصاالح لاع نیاز بایاد ماوازین قاانونی را بطورکامان و کلای
رعایت نمایند و به خا ر اهداف موردی و موضعی و سالیقه ای آتاش بیاار معرکاه نشاوند و در دام دشامن نیافتناد و باه
نفع او بازی نکنند و قواعد بازی را نیز همگان باید رعایت کنیم .خطوط کلی نظاام کاه توسام اماام راحان (ره) ترسایم
شده و در قانون اساسی آمده ونیز توسم رهبار بز رگاوار انقاالب اساالمی تادبیر و اباالغ مای شاود و از فیلترهاای بسایار
دقیق کارشناسی و مجمع تشخیص مصل ت نظام عبور می کند حجت را بر همه ما تمام می کند.
بدون تردید همه دوستان درون خانواده بزرگ جمهوری اساالمی ایاران باه شاعارها و اصاولی مانناد ع«اساتقالل  ،آزادی ،
جمهوری اسالمی  ،نه شرقی و نه غربی جمهوری اسالمی »

 .23آیه  30سوره فصلت
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استقالل همه جانبه کشور  ،دفاع از نظام اسالمی ،وحدت و انسجام ملی  ،عزت و اقتدار اساالمی ،مناافع و مصاالح ملای ،
امنیت ملی  ،مقاب له با متجاوزان و تجزیه لبان و مزدوران شر و غرب ،ت قاق اقتصااد مقااومتی  ،ایجااد فضاای مناساع
اخالقی و معنوی و مسئولیت شناسی و مسائولیت پاذیری  ،رشاد و توساعه علمای و فنای و فان آوری  ،ت کایم بنیاان
خانواده  ،دفاع از قدس شریف و ملت مظلوم فلساطین  ،وحادت جهاان اساالمی ،حمایات از مظلوماان و ساتمدیدگان و
مقابله با زورگویان و متجاوزان  ،و ده ها اصن روشن و مترقی و عزت آفرین دیگار باا هماه وجاود اعتاراف و اعتقااد داریام
و در راس همه مسائن موضوع والیت فقیه است که اساس و ریشه این هماه ت اول باوده و هسات و میاراش گاران بهاای
امام راحن بت شکن و یادگار غدیر خم و تاری غرور و عزت آفارین اساالم و اهان البیات (ع) و ایاران در عصار حاضار و
رمز بقای نظام اسالمی و اسالمیت نظام است.
در اینجا به جمالتی از دعای ششم ص یفه مبارکه سجادیه که دعای هار صابح و شاام اسات اشااره مای کانم تاا ابعااد
نورانی مسئولیت ما بهتر و بیشتر آشکار گردد و انشاء اهلل درس عبرتی برای همه ما باشد .
در این دعای شریف امام (ع) سفره پربرکت نعمت های الهای را گوشازد فرماوده و باه برکاات عظایم شاع و روز و آثاار
گرانسنگ نعمت های الهی عنایت نموده و می فرماید:
«اللَّهُمَّ صَنِّ عَلَی مُ َمَّدٍ وَ آلِهِ ،وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ مُصَاحَبَتِهِ ،وَ اعْصِمْنَا مِنْ سُوءِ مُفَارَقَتِاهِ بِارْتِکاابِ جَرِیارَةٍ ،أَوِ اقْتِارَافِ صَاغِیرَةٍ أَوْ
کبِیرَةٍ »
خدایا بر م مد و آلش درود فرست ،و حُسن هم نَفَسی با این روز را روزی ماا گاردان و ماا را از ساوء مفاارقتش باه خاا ر
ارتکاب گناه ،یا کسع معصیت کوچك و بزرگ حفآ فرما،
این میدان وسیع امت ان الهی است عرصه سنگین مسئولیت انسان ها در برابر عمر،زمان شع و روز و فرصت هاست.
آری همواره در جمالت این دعای شریف بر حرک ت قویم ایمان و یقین تاکید شده و صیانت در برابار تهااجم شایا ین از
خداوند خواسته شده تا آنجا که می فرماید:
اللَّهُمَّ صَنِّ عَلَی مُ َمَّدٍ وَ آلِهِ ،وَ وَفِّقْنَا فِی یوْمِنَا هَذَا وَ لَیلَتِنَا هَذِهِ وَ فِای جَمِیاعِ أَیامِنَاا لِاسْاتِعْمَالِ الْخَیارِ ،وَ هِجْارَانِ الشَّارِّ ،وَ
شُکرِ النِّعَمِ ،وَ اتِّبَاعِ السُّنَنِ ،وَ مُجَانَبَةِ الْبِدَعِ ،وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ،وَ النَّهْی عَانِ الْمُنْکارِ ،وَ حِیا َاةِ الْإِسْالَامِ ،وَ انْتِقَااصِ الْبَا ِانِ وَ
إِذْلَالِهِ ،وَ نُصْرَةِ الْ َقِّ وَ إِعْزَازِهِ ،وَ إِرْشَادِ الضَّالِّ ،وَ مُعَاوَنَةِ الضَّعِیفِ ،وَ إِدْرَاک اللَّهِیفِ
خدایا بر م مد و آلش درود فرست و ما را در این روزمان و در این شابمان و در تماام ایامماان بارای انجاام خیار و دوری
از شر و شکر نعمات هاا و پیاروی سانّتهاا و دوری از بادعتهاا و امار باه معاروف و نهای از منکار و پاساداری اساالم و
عیاعجاویی از با ان و خوارسااختن آن و یاااری حاق و گرامیداشات آن و ارشااد گمااراه و یااری نااتوان و پنااهدادن بااه
ستمدیده موفق بدار.
خواستن و همّت و اراده ،آن قدر مهم است که گفته شده ،خواستن ،توانستن است ،یعنی ایان کاه اگار کسای عالقمناد
به انجام کاری باشد در مقابن سختی ها و مشقتهای آن مقاومات مایکناد ،پاس گویاا کاه از هماین االن باه مقصاد و
مقصودش رسیده است .پس الزمه پیشرفت و حرکت به ساوی موفقیات در مرحلاه اول داشاتن عازم و اراده باوده و بایاد
در نخستین قدم در راستای موفقیت و پیشرفت عزم و اراده ای جدی در راه هدف داشت.
اراده ،یکی از صفات نفس است که به ایجاد یاا تارک فعلای تعلاق مای گیارد و دارای مقادماتی ،از جملاه مرحلاه تصاور
استع یعنی انسان ابتدا چیزی را تصور نموده و ساکس بررسای مای کناد کاه آیاا فایاده و مصال تی دارد یاا ناه ،بعاد از
تصدیق فایده آن ،به آن تماین پیدا می کند و به دنبال آن ،هیجانی در نفس او پیدا شاده و در پایاان ،حالات نفساانیهای
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به نام « اراده » برای وی پدید می آید که از آن به «شو مؤکد» تعبیار نماوده اناد .ایان کاه انساان موضاوعی را تصاور
می کند نشان از استعداد است یعنی می تواند به آن دست پیدا کند پس باید برای رسیدن باه هار موضاوع و هادفی در
ابتدا درست اندیشید و سکس بر آن عزم و اراده داشت و سکس تالش و مجاهدت کارد تاا آن مهام م قاق شاود  .خاواه
اصالح و پیشرفت ایران اسالمی باشد یا کن جهان .
هر کس به جائی رسیده (چه مقامات معنوی ،چه ماادی) از شااهراه همّات و اراده قاوی رسایده اسات .دانشامندان ،ره
آوردهای علمی خود را نتیجه نیروی اراده می دانند .اولیای الهی و عارفاان بازرگ کاه باه مقاام والیات الهای و کرامات و
منشا آثار و برکات ارزشمندی شده اند و آثار چشمگیار داشاتهاناد و صااحبان کرامات کاه باه مقاماات واالی معناوی و
انسانی رسیده اند همه و همه اهمیت آن را گوشزد کرده اناد ،هار چناد کاه در مسایر حرکات و مقصاد و هادف باا هام
تفاوت دارند .پس بعد از پذیرفتن نیاز به پیشرفت باید در این را عزم و اراده ای جدی و فوالدین داشت.
استعانت از عبادات و تزکیه نفس،

مهم ترین راه های تقویات همّات و اراده ،عباادات هساتند ،عبااداتی کاه از ارف

خداوند حکیم و بی نیاز و دلسوز برای ما واجع شاده اسات و هادفی واالتار از تقویات همّات و اراده دارناد و انساان باا
انجام آن به مقام قرب الهی می رسد .اگر در نمااز ،روزه و ...دقات کنایم ل ظاه ل ظاه آن را یاك تمارین اراده و همّات
می یابیم و این هوسبازها و افراد ضعیف النفس و اراده هستندکه نمای توانناد ماثالً روزه بگیرناد و بهاناه هاای واهای و
مختلف می گیرند .در واقع با تقوا و تزکیه نفس قدرت تسلم بر نفس و مالکیت نفس بااال مای رود و ایان یعنای هماان
اراده و بر عکس گناهان مثن اسع چموش صاحع خود را به هر ارف مای بارد پاس یکای از راه هاای تقویات عازم و
اراده در راه پیشرفت و تعالی کشور استعانت وتوسن به خداوند متعال است.
با بررسی ساحت های وجودی انسان در قلمرو عقلی ،عا فی و ارادی ،مای تاوان دریافات کاه اراده در سااختار مانش و
رفتار وی که به شکن گیری شخصیت او می انجامد ،نقش اساسی و مهمی ایفا مای کناد .اراده ،عامان توانمنادی انساان
در گزینش و انتخاب است .اراده ،برخالف مین که از بیعت انسان ناشای مای شاود ،نیرویای قاوی اسات کاه باه عقان
آدمی بستگی دارد .اراده و اختیار اگر به خدا پیوند بخورد ،با ناوعی دل بساتگی باه منباع قادرت و تواناایی هماراه مای
شود و اگر آدمی به حقیقت و فیض بخشی این سرچشمه رحمت ا مینان یاباد ،در زمیناه ساازندگی شخصایت فاردی
و اجتماعی با توان بیشتری به سوی موفقیت پیش می رود.
بزرگی و عزت انسان ،با نیاروی اراده و قادرت تصامیم گیاری او رابطاه مساتقیم دارد .بادین معنای کاه هرانادازه تاوان
تصمیم گیری و اِعمال اراده ،از مسیر ص یح قوی تر و مست کم تر باشد ،زندگی ساعادتمندانه تاری را مای تاوان انتظاار
داشت.قرآن کریم تأکید دارد که هر کس در هر راهی کاه اراده کناد و تاالش نمایاد ،دیار یاا زود باه مقصاد خاود مای
رسد .نظام علی و معلولی که یکی از قوانین تغییرناپذیر خلقت است ،اقتضا می کند کاه عمان انساان ،نتیجاه انتخااب و
اراده خیر یا شر او باشد.
نیروی درونی اراده به همراه ارزیابی عقالنی کارها ،فرد را به عمان شایساته و درسات راهنماایی مای کناد و ایان گوناه
است که اختیار انسان در گزینش ها فزونی می یابد و او بیش از پیش ،مالك عمن و سرنوشت خویش می شود.
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