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  مقدمه

  باسمه تعالی
 و »»عليـه  یتعـال  اللّه رضوان«ینـ یخم امام تیشخص لیذ سلوك «کتاب از بعد -1
 آوردن صـحنه  بـه ي راستا دری  نیخم امام حضرتی  إشراق تیشخص به نظر

 امــام «کتــاب از بعــد و اســت رفتــه هیحاشــ بــه خیتــار نیــا در کــهي تفکــر
ی خیتار شناخت در» زمانهي  دیتوح ریتقد در سلوك و» عليه یتعال اللّه رضوان«ینیخم
 ادب و روش موضـوع  در بـود  الزم داده، شـکل  را آنی  اسـالم  انقالب که

 سلــسله رابطــه نیــا در لــذا. شــود گفتــه ســخنی خیتــار نیچنــ در حــضور
 شـد  داده بیـ ترت طـاهرزاده  اسـتاد  با جواب و سؤال صورت بهیی  ها نشست

ي هـا  نشـست  حاصل همه، ها قسمتي    هیبق کتاب، نیا اول قسمت جز  به که
 دوانـدن  شهیر وي  داریپاي  برا کنند روشن کردندی  سع استاد. است مذکور
 فرهنگي  ماورا است بنا کهی  فرهنگ عنوان به زمانه نیا دری  اسالم انقالب

 ازی  نـوع  دیـ با د،یـ نمای  زندگ ازي  گریدي    نحوه متوجه را ها ذهن ته،یمدرن
ی اسـالم  انقـالب  ذات مخـصوص  که دیآ صحنه به خاصی  ادب و تیعقالن
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 کنـد  یم ظهور دوران نیا خیتار روح شناخت با کهی  ادب و تیعقالن. است
 طـرح  بـا  رود یمـ  فـراوان  دیامی  ول. ستین سهل چندان آن احساس البته که

 از کـه  را ادب و عقـل  آن بتوان است آن متذکر کتاب نیا کهی   موضوعات
  .آورد صحنه به زودتر هرچه استی اسالم انقالب ادامه لوازم
ــف کــهی موضــوع -2  در دقــت دارنــد؛ دیــتأک آن بــر زیــن محتــرم مؤل
 کتابي    مقدمه عنوان تحت متعددي  ها شماره رد که استی  نکات تک تک

 مقـدمات  نیـ ا کـه ی  اشارات به نظر با کتابی  اصل کردیرو رایز شده، مطرح
 همچنـان . دهـد  یمـ  قـرار  خواننـدگان  اریاخت در را خودی  اصلي  معنا دارند،

 سلوك وی  نیخم امام «کتاب دری  اسالم انقالبی  خیتار حضور به نظر که
ــتوح ریتقــد در ــیتب» زمانــهي دی ــا در ده،یــگرد نی ــا کتــاب نی  آن فــرض ب

  .شود یم گفته سخن کتابي  خواننده با موضوع،
 آن تـا  دیآ یم صحنه بهي  خرد وی  فهم ،یخیتار هر در میریبپذ اگر -3

 ما به را دوران آن مخصوص تفکرِ که است زمانه فهم و شود ساخته خیتار
 کـرد،  أمـل تی  کمـ  تفکـر  وی  اسـالم  انقـالب  نیبـ  نـسبت  در دیـ با دهد؛ یم

 خـود  هزمانـ  نِیمعـ  عقـلِ  از خود زمان در خیتار متفکراني    همه که همچنان
 مـا  خیتـار  به تفکر چگونه «قسمت در. ندیگو یم سخن آن از و اند برخاسته

 ظهـور  بـا  باشند متوجه خوانندگان که است آن سندهینوی   سع» گردد یم بر
 زمانه نیا دری  عقل یبي  معنا و است آمده انیم بهی  عقل چهی  اسالم انقالب

 رای اسالم انقالب اهداف توان یم که است عقل کدام با و است معنا چه به
 نیـ ا از. نـدارد ی  بـستگ  ما خیتار به و ما به که است عقل کدام و کرد نیتأم
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 در کـه  اسـت ی  بلـوغ  بـه  دنیرس دری  قدم کتاب، نیا گفت توان یم جهت
  .دیآ صحنه به دیبا البانق چهارمي  دهه

 هـا  انیـ جر و حـوادث ی   خیتـار  درك بـه  کتـاب،  نیا يِجا ياج در -4
 میبخواه که آن بدون وي عاد  خصومت هرگونهي ماورا تا است شده اشاره

 و میبـشناس  را خـود ی  خیتـار ي  ها نقص شود تالش م،یبگرد مقصر دنبال به
 لیاصـ ي  هـا  ارزش از میبخـواه  که آن بدون م،یکني  زیر برنامه ها آن رفع در

  .میینما عدول خود
 نیدومـ  کـه » یاسالم انقالب به نظر در قلب و عقل جدال «بحث در -5

ی مـشکالت ي    شهیر شود یم دنبال نکته نیا دهد؛ یم لیتشک را کتاب قسمت
یی فـضا  در تـوان  یم ایآ کجاست، از شده، بشر رِیگ بانیگر زمانه نیا در که

ــالب کــه ــالم انق ــادیای اس ــرده ج ــا آن از ک ــور ه ــرد عب ــو ک ــل ا ی  از الاق
 راي  تفکـر  حجـاب  دیـ با جهـت  نیا از شد؟ آزاد ها آن بند در گرفتارشدن

 آن بـه ی  خیتـار  یِخودآگاه با و میبشناس م،یدار ازین بدان خیتار نیا در که
  .میندازیب نظر حجاب

 رجـوع ي  فـضا  در ستیـ ن بنا کتاب نیا در که کرد دیخواه مالحظه -6
 گـردد،  مخالفـت  فکـر  ک یـ  با و شود دفاع فکر ک ی از ،یاسالم انقالب به

ی خیتـار  بـه  نـسبت  مشکالت نیا طرح با است صدد در محترم مؤلف بلکه
 و کنـد  ظهـور » یخیتـار  عقـل  «تـا  آورد انیـ م بـه  را تفکر میهست آن در که

 بـدون  ویـی   گرا دآلیا بدون البته ،میشیندیب خودي    زمانه امکانات به میبتوان
  .أسی
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 کـه ي  ا شهیـ اند ارتقـاء  يراسـتا  در باشد توانسته گروه نیا که است دیام
ــا ــهیی توان ــطر از هــست آن در انقــالبي  ادام ــد قی ــا میتق ــاب نی ــه کت  ب

  .باشد برداشته کوچک هرچندی قدم محترم، خوانندگان
   الميزانيگروه فرهنگ



 

  فمؤل ي مقدمه

  باسمه تعالی
 نیـ ا دری  الهـ ي    اراده بـه  نظـر  لیذ دارد بنا دیدار رو شیپ در که یکتاب

 خـود  سـخنان ی  اسالم انقالب یِستیچ به نظر با و دکن صحبت شما با خیتار
ــا شــده میتنظــي طــور مقــدمات .آورد انیــم در را  نظــر مــد کتــاب روح ت

ي جـستجو  در کتـاب  مـتن  در محتـرم ي   خواننـده  و ردیـ گ قـرار  خوانندگان
 در شـود  یمـ  تقاضـا  جهت نیا از و است آمده مقدمه در که باشدی  تذکرات
 حـساس  موضـوع  نیـ ا در و شـود  تأمل هآمد مقدمه در کهی  نکات تک تک
ی ادبـ  چـه  وی  عقلـ  چـه  انقـالب ي    ادامـه  جهت الزم ادب و عقل که دیباش

  .است
 مقـام  آن،ی  خیتـار  گـاه یجا و» یاسـالم  انقالبی  ستیچ «با رابطه در -1
  : ندیفرما یم »اللّه حفظه«يرهبر معظم

 قدرت شدنِ محدود یِحداقلّ درخواست آن با تیمشروط نهضت چرا«
ــن طاقــت و نتوانــست لقــهمط ــا بمانــد اوردی ــا بــای اســالم انقــالب ام  نی
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 و سـلطنت ی کنـ  شهیـ ر کـه ي  حداکثري    مطالبه وي  حداکثر درخواست
 و)19/10/94(» مانـد؟  و شـد  موفّـق  آمد، بود کشور دری  پادشاه میرژ

  .شود لیتحلی اسالم انقالبي داریپا راز است الزم فرمودند
 در انقـالب  معظـم  رهبـر  میهـست  آن در کـه ی  خیتار شناخت به توجه با

 بـه  مـا «: نـد یفرما یمـ  13/6/93 خیتار در خبرگان مجلسي   اعضا با صحبت
 نگـاه  دیـ با کـشورمان،  مـسائل  جملـه  از وي  ا منطقـه  مسائل وی  جهان مسائل
 را» یرتیبـص  «و» معرفـت  «مـا  به کالن، نگاه نیا م؛یباش داشته جامع و کالن
 ستگاهیـ ا را، خودمـان  گـاه یجا را، دمـان خو تیـ موقع: اوالً کـه  کند یم عطا

 قـرار ی  وضـع  چـه  در میبفهمـ  و میکنـ ی  ابیـ بازی  کنـون  وضع در را خودمان
  . »میبکن دیبا چه ندهیآي برا که دهد یم میتعل ما به هم بعد م؛یدار

 امـام  حـضرت ی  خیتـار  نقـش ي  راسـتا  در »اللّـه  حفظـه «يرهبـر  معظم مقام
 نیـ ا دری  خیتـار  قتیحق کی ی اسالم انقالب هک نیا و »عليه یتعال اللّه رضوان«ینیخم

 واقعاً«: ندیفرما یم دهد؛ رییتغ را معاصر خِیتار جهت تواند یم و است دوران
 ایـن  وجـود  و پیـدایش  اصـالً  بـود   عجیبـى   انـسان  »عليه یتعال اللّه رضوان«امام حضرت

 ودب الهى تفضّل بگوییم که این جز نیست تحلیل قابل هیچ ابعاد، آن با انسان
 وجـود  بـه  بشرى عظیم ى قافله حرکت در و تاریخ در چرخشى که این براى

 ظـاهر  را دسـت  ایـن  متعـال  خـداى  شد، مى ظاهر غیب از باید دستى آورد،
  )١/٣/١٣٦٩(.»کرد

 :کنـد  یمـ  اقـرار  گوربـاچف  کـه  ستیـ ن حـساب  یب فوق، امر به توجه با
ه تیآ«   . 1»گذاردب جهان نینو خیتار در بزرگي اثر توانستی نیخم اللّ

                                                
 10/7/1378، مورخ ی اسالمي نامه روزنامه جمهورژهیو - 1
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ي دیجد خیتاری  اسالم انقالب با که دارد آن از تیحکا شواهدي    همه
 بـا  کـه ی  خیتـار  از رونیـ ب مـا  تـا  میکنـ  چه: است نیا سؤال آمده؛ صحنه به

 ریمـس  در و میبـشناس  را آن يِداریـ پا راز و مینبـر  سر به شده، شروع انقالب
   م؟یبردار قدم انقالبي داریپا

ي  گذشــته و شـده  شـروع ی اســالم البانقـ  بـا  کــهی خیتـار  در حـضور 
 بـه  اجیـ احت گردانـد،  یمـ  متـصل  يمهد حضرت ظهور به را ماي   دیتوح

 امـــام  حـــضرت ی خیتـــار  گـــاهیجا شـــناخت «: یکـــ  یدارد،ی مراحلـــ
 فرهنـگ  کـه ی  خیتار ازي  جدا استی  اسالم انقالب و »هيعل یتعال اللّه رضوان«ینیخم

 و غـرب  شـناخت «: گـر ید و» اسـت  داده قـرار  امـروز  بشر مقابل در تهیمدرن
ـ عل یتعـال  اللّه رضوان«امام حضرت مکتب قیطر از که است ي ا تهیویسوبژکت روح  »هي

  .کرد عبور آن از توان یم
ــوع در ــناخت موض ــچ ش ــالبی ستی ــالم انق ــر وی اس ــه نظ ــتیحق ب  ق
 انقـالب  اشـراق  و تـه، یمدرن سـکوالرِ  خِیتـار  رییـ تغ جهـت  آن بـودنِ  یاشراق
 اتیـ آ بـه  را زانیعز نظر مردم، و »هيعل یتعال اللّه رضوان«امام حضرت قلب بهی  اسالم

  :کنم یم جلب ریز
  عیـسى  أَحس فَلَما«: دیفرما یم عمران آلي    سوره 52ي    هیآ در خداوند

منْهنْ قالَ الْکُفْرَ مإِلَى أَنْصاري م ونَ قالَ اللَّهوارِینُ الْحنَح  أَنْـصار  ه ا  اللـَّ  آمنـَّ
بِاللَّه و دونَ بِأَنَّا اشْهملسحـضرت  بـه  مـان یاي  جـا  بـه  لیاسـرائ  یبن چون ؛»م 

 دند،یکـش  را او رساندن قتل بهي    نقشهی  حت و دندیورز کفر او به یسیع
هی  إل ریمس در دیحاضر کدامتان شما: گفت ها آن به خطاب حضرت  مرا اللّ

 عنـوان  هبـ  میـ ا آمـاده  ما: گفتند حضرت به جواب در ونیحوار د؟یکني  اری
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. میآورد اسالم ما که باش گواه زین تو و میآور مانیا خداوند به خدا ارانی
 انجام ونیحوار و یسیع حضرت نیب که استی سخنان از خبر جا نیا تا

ت  إِذْ و«: دیـ فرما یمـ  مائـده ي    سـوره  111ي    هیـ آ دری  ول شده، یـحإِلَـى  أَو 
سلمونَ  بِأَنَّنا اشْهد و آمنَّا قالُوا  یبِرَسول و  بی آمنُوا أَنْ الْحوارِیینَ اد یـ   بـه  »مـ 

 مـان یا مـن  رسـول  بـه  و مـن  به که ونیحوار به کردمی   وح که گاه آن آور
  .میآورد اسالم ما که باشد گواه و میآورد مانیا گفتند ها آن د؛یآور

 تیـ حاکمی  دگرگـون ي  برا خیتار آن در خداوند چگونه دیکن مالحظه
حـ  یسیـ ع حـضرت  بـه  تنها نه لیاسرائ یبن اران یـ  بـه  بلکـه  کنـد،  یمـ ی  و 

ح نوع ک ی زین حضرت ی الهـ ي    اراده فهـم  جهـت  الزم شعور تا شود یمی  و
 نـوع  ک یـ  یسیـ ع حـضرت  بـا  و کننـد  حـس  خـود  در را خیتار آن در

  . باشند داشته دیجدی خیتار ظهور جهتی همسنخ
 مالحظــه حــضرت اران یــو خــدا رســول نــسبت در موضــوع نیهمــ

ا  قُـلْ «: دیـ فرما یمـ  عمران آلي  سوره 84ي    هیآ در که جا آن شود، یم  آمنـَّ
بِاللَّه نا أُنْزِلَ ما ولَیشـد  نـازل  مـا  بـر  چه آن به و خدا به بگو امبریپي  ا »... ع 

 چـه  آن نـه  شد، نازل ما بر چه آن دیفرما یم که دیکن مالحظه. میآورد مانیا
 44ي   هیـ آ در که است رابطه نیهم در و گشت نازل خدا رسول منِ بر فقط

 و إِلَـیهِم  نُـزِّلَ  ما للنَّاسِ لتُبینَ الذِّکْرَ إِلَیک أَنْزَلْنا و«: دیفرما یم نحلي    سوره
ملَّهتَفَکَّرُون لَعبـر  چه آن تا میکرد نازل تو بر مشخص طور به را قرآن ما ؛» ی 
  .برسند تفکر به است دیام ،یکن نییتب شانیبرا را است شده نازل مردم
 اسـت؛  شـده  مـردم  قلب بر کهی  اشراق درك و فوقي    مسئله به توجه با

 اسـالم  ملـت  برگـردم  هـم  مـن  اگـر «: نـد یفرما یم »هيعل یتعال اللّه رضوان«امام حضرت
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 بـا  اسالم ملت کند سازش شما با هم خمینى اگر نکنید، اشتباه. گردد برنمى
   )٣٠٣، ص١جفه امام، يصح( .»کند نمى سازش شما

: شـوند  یمـ  متـذکر  شهیـ اند و فکر بزرگان که است فوق اتیآ به نظر با
 دگرگون ها دل جهت نیا از و دهد یم رخ ها دل در ابتدای   خیتار تحوالت

 حق حضرت خاصي    اراده از متأثّر ها دل رایز شود یم عوض ها خواستن و
 اتیـ لتج از زیـ ن هـا  آن کـه  شمندان،یاندي    فهیوظ و باشند یم خود دوران در

 ،یالهـ ي    ارادهي  راسـتا  در است ها انسان رکردنکّمتذ متأثّرند،ی  الهي    اراده
اره،  نفـس  الیام وی  تنبل وی  سست تا محـروم ی  الهـ  اتیـ تجلّ از را مردمـان  امـ 

ـ عل یتعـال  اللّـه  رضـوان «ینـ یخم امـام  حـضرت ی  اصـل  کار و نکند  معظـم  مقـام  و »هي
 قابـل  توانـد  یمـ  فضا نیا در ماي    همهي    فهیوظ و زمان نیا در »اللّه حفظه«يرهبر
 داود حکمـت  در: ندیفرما یم صادق حضرت رابطه نیا در. باشد توجه

ه مقْبِلًـا علَـى شَـأْنه حافظـاً              « هـست؛  انـارِفـاً بِزَمکُـونَ علِ أَنْ یاقلَى الْعع
هانــس لو بــشناسد را اش زمانــه کــه اســت عاقــل بــر )١١٦ ص ،٢ ج الكــافي،(»ل 

ــا شــأنش براســاس ــه ب ــان و کنــد برخــورد اش زمان ــه از را خــود زب  هرگون
 امـام : نـد یفرمای مـ  ا یـ  و. دارد بـاز  نیـست  اش زمانـه  مطـابق  کـه  گفـتن  سخن
 که کس آن بر 2؛»اللَّوابِس علَیه تَهجم لَا  بِزَمانه  الْعالم«: فرمودند صادق

  .وردآ نمى هجوم اشتباهات داناست، خود ى زمانه به
 دهـد  یم رخ ها دل دری الهي    اراده به ابتدای  خیتار تحول که آن فهم در

 از کـه ی  گـاه یجا نیچنـ  بـه  نظـر  بـا  »اللّه حفظه«يرهبر معظم مقام که بس نیهم
 کـه   عظیمى مرد آن رهبرىِ با ایران ملت«: ندیفرما یم اند افته ی امام حضرت

                                                
 .356 ص ،تحف العقول عن آل الرسول - 2
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 بود، داده قرار او وجود در طیبه انوار از اى لمحه و اى لمعه خداوند بالشک
 یستیـ چ «بـا  رابطـه  در )١٣٩٠/ ١١/ ٢١(.»گرفـت  کـار  به را راه همان ى دنباله

 يتفکـر  بـاب  اسـت  دیـ ام شـود،  یمـ  اکتفـا  اندازه نیهم به »یاسالم انقالب
  .شود گشوده

 مخـصوص  کـه  دسـترس  قابـل  ریغ ياهایرؤ در کردن یزندگ نقص -2
 گـردن  از ایـ آ انـد،  نشناخته ار خیتار نیا مخصوص تفکرِ که استی  جوامع
ي مقـصود  نیچن به تذکري  برا کتاب روح شد؟ خواهد برداشته ما ي جامعه
 مقـدمات  عمـل،  در ا ی و دارندی  همخوان جینتا با مطالب دانم ینمی  ول است

 هنـوز  و شـود  ینمـ  ام، بوده آن صدد در بنده کهي  ا جهینت به منتج شده مطرح
 حـداقل  م؟یبـر  یم سر به است ما یِخیارتي  تنگناها به مربوط کهیی  ایرؤ در
 در اهــایرؤ آن در کــردن یزنــدگ نقــص بــه باشــم توانــسته هــستم دواریــام

  . باشد تفکر شروع تواند یم نیا و باشم کردهي ا اشاره خودي  جامعه
 شِیپـ  جـز  ها چشم که میا گرفته قراری  خیتار در میشد متوجهی  وقت -3

 کـه متوجـه چنـین ضـعفی          یخیتـار  یِخودآگـاه  نیـ ا در ما نند،یب ینم را پا
 نیـ ا در اسـت؟  کـدام  اسـت  مـا  ریتقـد  کـه ی  راهـ  م؟یبکنـ  دیـ با چه شدیم،

 خـود ي  نـده یآي بـرا  خودمـان  کـه  دیشیـ اند دیـ بای راهـ  بـه  تنهـا  مـشکالت 
 میــدار قــرار آن در خودمــان کــهی گــاهیجا از و میکنــ میترســ میتــوان یمــ
 چــه راه آن میپرســ یمــ حــال م،یکنــ حرکــت مقــصدي ســو بــه میتــوان یمــ

 سـؤال  نیـ ا تـا  است شدهی  سع کتاب نیا در باشد؟ داشته دیبای  اتیخصوص
 بـه یی  جوابگوي  براي  انداز چشم ممکن حد در و شود نییتب درستی  اساس
  .ردیگ قرار خوانندگان نظر مد آن
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 در» خیتـار  «و» فرهنـگ  «و» علـم  «کـه  شـود  یم محققی  تمدنی  وقت -4
 سـه  نیـ ایی  جدا از است ها سال ما و رندیگ قرار هم کنار در کاملی  گانگی

ي   نـه یزم ،یاسـالم  انقـالب  ظهـور  بـا  دیـ آ یمـ  نظـر  بـه  و میبر یم رنج مقوله
 شـده  فـراهم ی اسـالم  انقـالب ی  خیتـار  گـاه یجا فهـم  لیذ سه، نیای  گانگی

 دنبالی علم دارد، کار و سر میمفاه با تنها کهی عقلي  ادامهي جا به تا است
 طیشـرا  خـدمت  دری  مفهـوم  عقـل  و دیـ آ یم کار به خیتار نیا در که شود
 آن متـذکر ی  اسـالم  انقـالب  روح کـه ی  طیشـرا  رد؛یـ گ قراری  خیتار دیجد

 هـم  گذشـته  به برگشتی  ول باشد تجددي    ادامه ستین الزم علم نیا. است
 آن، کنـار  در و ردیـ گ یم شکل میهست آن در کهی  خیتار درك با و ستین

ی خیتـار  ازی  درسـت  درك اگر. دیآ یم صحنه به خیتار نیا مناسبِ فرهنگ
 کـه ي  گـر ید خیتار ،یاسالم انقالب با میبفهم و شود دایپ میهست آن در که

 متوجه زمانه معادالت در دقت با و شده مقدر ماي  برا ست،ین غربي    ادامه
» تفکـر  «حالـت،  نیـ ا در اسـت؛  روشـن  دانیـ م نیا در ماي    ندهیآ افق میباش

 ست،یـ ن» تفکر «جا هر رایز د،یآ یم صحنه هب ي ما ها ییتوانا و کند یم ظهور
 ست،یـ ن» تفکـر «ی  وقتـ . اند هم با» ییتوانا «و» تفکر«ی  عنی. ستین همیی  توانا

 تـار  و رهیت را ندهیآ و شود یم فراهم پازدن و دست و طیتفر و افراط مجال
 در آن   .دیـ نما یمـ  لیـ عل و افـسرده  را خردهـا  و پژمـرده  را ها جان و کند یم

مفـاهیم  «تـوانیم    معظـم رهبـري حفظـه اهللا مـی        به تعبیر مقام  حالت است که    
  )13/2/1395(.»ساز تولید کنیم ساز و عمل جریان
 اسـت،  حـق  حـضرت  بـا  اُنـس  کـه  را هـا  انسان هدف تنها نه امبرانیپ -5

 مقابـل  در زیـ ن را حـق  حـضرت  بـه  رجوع راه تر، مهم آن از نمودند؛ روشن
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 بـه  راي  کـاربرد ي  هـا  آرمـان  ،یاله انیاد جهت نیا از و دادند قرار تیبشر
 امـام  حـضرت  تیشخـص  لیـ ذ سـلوك  «کتـاب  در. نمودنـد  هیـ هد تیبشر
ی خیتـار  دری  گـشودگ ي  برا دیبا تنها نه شد روشن زین» »هيعل یتعال اللّه رضوان« ینیخم
ه روح حضرت م،یدار قرار آن در که  داد؛ قـرار  نظـر  مـد  را »هيعل یتعال اللّه رضوان«اللّ

 تـا  باشـد  امـام  حـضرت  شـخص  به نظر دیبای  سلوک نیچن وشر و راه بلکه
 بـا  دیـ با چگونـه  ،یـی وِالي  روهاین و میبنگر خود به دیبا چگونه شود معلوم
 همگـان  بـر ی  اسـالم  انقالبي    ندهیآي    ادامه به دیام تا کنند تعامل گریهمد

 بـا یـی   والي  روهـا ین تعامـل ي    نحـوه  بر امکان حد در کتاب نیا. کند ظهور
  .است انداخته ظرن گریهمد

 کُـلَّ  «حکـم  بـه  و آورد یم صحنه به رای  مخصوص عقلی  خیتار هر -6
مٍ وی ونٍ  فی ه  و کند یم ظهوری  خیتار هر در خاصي  حضور با خداوند» شَأْ
 اگـر  حـال . شـد  مـأنوس  خدا با خیتار آن در توان یم خیتار آن عقلِ با تنها
 مـرتبط  خیتـار  نیـ ا يِاخـد  با ،یمفهوم ي ِ خدا از آزاد است صدد دری  کس

 دنیـ د دری  کـ  ی د؛یـ نما جـستجو  زیچ دو در را ارتباط نیا کارِ راه دیبا شود
ـ عل یتعـال  اللّه رضوان«ینيخم امام تيشخص ليذ سلوک «کتاب در که- یاسالم انقالب » »هي

 بـه  وفـادار ي  هـا  انیـ جر درسـت  فهـم  و درك بـا  گـر ید و -شـد  پرداخته بدان
 در حـضور  داردی  سـع  کتاب نیا. باشند که يا قهیسل و عنوان هر با انقالب
  .شود متذکر خودي  خواننده به را دوم موضوع

 تیـ هو و است نهفته ملت آن خیتار دری  ملت هر تیهو نیتر یاساس -7
عمای  خیتار حضور در ما، ملت نگـاه  بـا  رو نیـ ا از. دارد قـرار  مـا  یِنیدي  ز 
عما یِخیتار حضور بهي  جد تهیمدرن خواه تیمامت روحِ چنگال از ن،یدي  ز 
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 و میپـرداز  یمـ  خـود ي  ادامـه  به ته،یمدرني  ادامهي  جا به و شد میخواه آزاد
 تفکـري کـه مخـصوص    میگـذار  یم بنا خودي  جامعه در را» تفکر«ي   نهیزم

 نیـ ا. متـذکر آن بودنـد   »عليه یتعال اللّه رضوان«این تاریخ است و حضرت امام خمینی  
 گرفتـه  قـرار  محتـرم  خواننـدگان  ظـر ن مـد  کتـاب  قـسمت  نیاول در موضوع

  .است
 کـه ی  عقلـ  آنی  نـاتوان  به اند نتوانسته هنوز طرف ک ی از کهی  کسان -8

 کهی عقل به گرید طرف از و ببرندی پ است، آورده خیتار به تجدد فرهنگ
 بـا  نکننـد  گمـان  انـد،  افتهین دست است آورده خیتار نیا بهی  اسالم انقالب

ي روهـا ین رفتـار  از برتـر ي  رفتـار  هـا،  آن رکـردا  و رفتار تجدد عقل رشیپذ
 رفتـار  و عقـل  بـا  انـد،  داده شـکل  خـود ي    ندهیآي  برایی  جا و استی  انقالب

 تجدد اردوگاه در که آن بدون رندیگ یم فاصله خود ملت از تجدد فرهنگ
  .باشند داشتهی گاهیجا ویی جا

 تجـدد  فرهنـگ ي    طرهیسـ  بـا  کـه  میکن یمی  زندگي  ا زمانه دری  وقت -9
 بـه  م،یکنـ  احـساس  را تمـدن  آن تزلـزل  علـل  میباشـ  نتوانـسته  و میروئـ  بهرو

 نیـ ا دری  اسـالم  انقـالب  کـه  شد» یخیتار «حضور متوجه توان یم زحمت
ی امکانات به و مینباش دوران مشهورات تابع که آن مگر است؛ گشوده خیتار
 يمـاورا  کـه ي  ا ندهیآ به و میشیندیب است نهفتهی  اسالم انقالب ذات در که

ي   همه کهی  عالَم در هرچند م،یکن نظر است طلوع حال در تجدد، فرهنگ
 گمـان ی  ولـ  م؛یبمـان  بیغر است، کرده معنا تجدد فرهنگ را آن مناسبات

  .ستین ما مقابل در تجدد راه جزی راه مینکن
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 جهـان ي    همـه  و گرفت قرار غربي    عهده به خیتاری  طراحی  وقت -10
 یِزنـدگ  ،یافتگین  توسعه زندانِ در دیبا رفتندیپذ همه و کردي  رویپ غرب از

 امـــام حـــضرت قیـــطر ازي دیـــامي  نقطــه  برســـانند؛ انیـــپا بـــه را خــود 
 ظهـور  زنـدان  نیـ ا از رفت بروني برای  اسالم انقالب و »عليه یتعال اللّه رضوان«ینیخم

 انقـالب  بـستر  دری  صـورت  دری  ولـ . گرفـت  شـکل ی  اسـالم  انقالب و کرد
 عقلِ میباش متوجه که افتیی ی رهای  افتگین وسعهت زندان از توان یمی  اسالم
 بشر نظر مد غرب کهی  تیعقالني  ماورا استی  عقل زندان، آن از رفت برون
 به بتواند انسان کهی  عقل. میا نکرده ورودی  عقل نیچن به هنوز ما و داده قرار

ي مـاورا  و کنـد  احـساس  خیتـار  نیا در را حق حضرتي    اراده آن کمک
 خـود  خیتار به قلب چشمِ با که معنا نیبد اندازد، نظر المع بهی  مفهوم عقل

 چیزي که شهدا آن را احساس کردند و  ره صد سـاله را یـک شـبه             .بنگرد
  .طی نمودند

ی جهـان  و ستیـ ن ندهیآ افقی  رگیت جزي  زیچی  کنون جهان مشکل -11
 جهـان ي    نـده یآ از ریـ غي  ا نـده یآ م،یـ ا کرده شروعی  اسالم انقالب با ما که

ی مـشکالت  همان بای  غرب روش بهی  افتگی توسعه با خواهد ینم و اردد غرب
ي معنـا  کـه  جاسـت  نیـ ا. دارد قـرار  غـرب  مقابـل  در فعالً که شود رو روبه

 بـه  و گـردد  یبرمـ  دوران نیـ ا تیبـشر  بـه ی اسالم انقالب متن دري  دواریام
ي زهـرا  ، به همان معنایی که    ندینش یم» مصلحت«ي  جا» قتیحق «معنا، کی

 بـه  مـصلحت  یِنیگزیجـا  جهـت  اسـالم  صدر در کهي  ا دغدغه با هیمرض
 کـه  آورد دانیـ م بـه  رای  عقلـ  خودی  خیتار حضور با ،داشت قتیحقي  جا
 در انیجیبـس  کـه ی  عقلـ . اسـت ی  رسـم  عرفـانِ  و حکمتي  ماورا عقل، آن
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 نیـ ا. بودنـد  منور بدان ،»زهرا ای «رمز با اسالم دشمنان به حملهي  ها شب
 فرهنـگ  انجمـاد  از عبـور  جهـت ی   اسـالم  انقـالب  که يا گشوده راه است
 و خاص یآداب راه، نیا در گذاشتن قدمی  ول است؛ گشوده ماي  جلو تجدد

 و ادب آن متـذکر  کتـاب  نیـ ا است دیام. کند یم طلب را مخصوصی  عقل
  .باشد شده عقل آن و آداب

 آن به کرد خدمت مردم به شمندانهیاند خود خیتار در که هرکس -12
 بـه  متواضعانه و کرده ظهور زمان آن در که شدی  عقل متوجه که دبو جهت

 میکنـ  یمـ  برخوردیی  ها زمان به فلسفه خیتار در اگر و سپرد گوش عقل آن
 شمندانیـ اند که استیی  ها زمان است؛ی  تازگ وی  شکفتگي  دارا فلسفه که
 بلکـه  نبودنـد، ی  انتزاعـ  میمفـاه  بـه  محـدود  و داشتند نظر مردمانی  زندگ به

 و خود جهان با دیبای نسبت چه خیتار آن در«: که بودند پرسش نیا نِرسوال
 تـوان  یمی   راه چه از و است کجا مقصدشان باشند؟ داشته ندهیآ و گذشته

  .نگذارند موهومي ها راه در گام تا» د؟یرس آن به
 گـاه یجا بـه  نـسبت  کـه  دارد یمـ  آن بر را ما فوق، موضوع به تیحساس

 خداوند کهی  راه به و میشیندیب تمام تیجد بای  اسالم انقالب متن در خود
 راهـی کـه بـا پـا         .میکن فکر داده، قرار ما مقابل دری  اسالم انقالب قیطر از

گذاشتن در آن می توانیم هویت خود را در حضور روحیه انقالبی خود در 
مهمتـرین ابـزار قـدرت و       : به گفته رهبر انقـالب     .مقابل استکبار حفظ کنیم   

 قدرت ساز، علم و شخصیت ملـی اسـت، شخـصیت افـراد              مهمترین عنصر 
  )13/2/1395.(هویت انقالبی است
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 خیتـار  نـه  و اسـت  تجـدد  خیتـار  نـه  کـه  میدار قراری  خیتار در ما -13
» یاکنون «در میخواه ینم طرف ک ی از. میا گذارده سر پشت کهي  ا گذشته

 جهت به گرید طرف از و است، گذشته دوران و تجدد نیب معّلق که میباش
ی اسـالم  انقـالب  بـا  کـه  راي ا نـده یآ یِگـشودگ  م،یـ دار تجدد به کهی  تعلق

 درك بـا  کـه  است ما دوران درد نیا و. میریگ ینمي  جد است شده شروع
 آمـده،  دیـ پدی  اسـالم  انقـالب  بـا  کـه ی  امکانـات  بـه  توجه و خودي    گذشته

 و مـا  دوران قـت یحق «بحـث  بـا  است دیام. میشو آزاد درد نیا از میتوان یم
 قـرار  زانیعز نظر مد درد آن درمان و درد آن» آن در افراد و افکار گاهیجا
  .ردیگ

 فهم دری  بزرگ تیمسئولی  اسالم انقالب که میستین متوجه هنوز ما -14
 از و اسـت  گذارده ما دوش بر هستند انقالب به وفادار کهیی  ها شهیاند ریسا

 چگونـه  میدانـ  ینمـ  رایـ ز .میغـافل  افکـار   ایـن  و افـراد  نیا با تعاملي    معجزه
 تنهـا  افکـار  آني    همه و اند وستهیپ هم بهی  اسالم انقالبي    زمانه در ها عقل

 آن در و انندینما یم رای  اسالم انقالبی  قیحق صورت کامل،ی  وستگیپ در
 چگونـه  و میـ دار چـه  و میهـست  چـه  مـا  شـود  یمـ  معلـوم  کـه  است صورت

 بـا  کـه  بـود  میخـواه ي  فکـر ت نگهبـان  همه صورت نیا در. میباش میتوان یم
 فکـر  نیا قوام. ندیبنشیی شکوفا به که رود یم و شده شروعی  اسالم انقالب

 از مـستقل ی  اسـالم  انقـالب ي    هیسـا  ریـ ز در کـه  اسـت یی  هـا  شهیاند فهم به
 وی  لگـ یقب وی  گروهـ  وي  ا فرقـه  توهمـات  گرفتار را خود و ستندین گریکدی

را » تحمـل مخـالف  «، روحیـه   رهبر انقـالب در ایـن رابطـه       .اند نکردهی  حزب
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 و نـه بـه معنـاي سـازش بـا      »مهینَ بءماحر«متذکر می شوند به همان معنـاي     
  .دشمن
 درك در میباشــی اســالم انقــالبی خیتــار حــضور متوجــهی وقتــ -15
 عبـور ي بـرا ي  ا مانهیحک روش و میشو ینم سرگردان خودي    فهیوظ درست

ی مناسـبت  کهي  فکر آن حذف يجا به تا میکن یم شهیپی  خیتاري  تنگناها از
 ا یـ  تهیسـکوالر  کـه  برد یم سر بهیی  فضا در و نداردی  اسالم انقالب روح با
 بـه  و میکن یم شهیپ را فکر آن از عبور راه است، گرفته شکل آن در تهیبرالیل

 کـه ي  ریمـس  م؛یریـ گ یم شیپ در راي  گرید ریمس ،یحزبي  ها تخاصمي  جا
 بـا  خـود  ریمس در انقالب میکن مانگ تا شود ینم ماللت وی  خستگ به منجر

  .است شده رو روبه يعبور قابل ریغي ها يدشوار و مشکالت
 کـرده  هـا  یگسـستگ  انـواع  گرفتـار  را مـا  تجددي    هیسا دری  زندگ -16

. اسـت  گرفتـه  شـکل  گـر یدی  خیتار در و گریدی  نیزم در تجدد رایز است، 
 در چنـد  هـر  - تاس دارا را الزمی  وستگیپ خود خیتار و خود نیزم در تجدد
 در تجـدد  تحقـق ي  برا هم سال هزار اگری  ول -نباشدی  مقدس اهدافی  جستجو

 و فرهنـگ  و علـم  نیبـ ی  گسستگ ناظر سال هزار باز میکن تالش کشور نیا
 روح و میبرگـرد  خـود  بـه  و میـی آ خـود  به که آن مگر میهست خود انتید

 معـارف  با تنها ما. میدرآور تیفعل بهی  اسالم انقالب متن در را خود خیتار
 بـه  و میبـشناس  را خـود  میتوان یم میدار کهی  عرفان و فلسفه و فقه وی  اسالم

 شـده  مطـرح  مباحـث  ایـ آ. میاب یدست دارد ازین بدان جامعه هر کهی  انسجام
 خواهــد خواننــدگان مقابــل در مهــم نیــاي ســو بــهی راهــ کتــاب نیــا در

  گذاشت؟
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 انقــالب آن ي ســعه متوجــه را مــای اســالم انقــالب درسـت  درك -17
 بــا و دسـت  دوری افقــ در را خـود  میباشــ امـر  نیــا متوجـه  اگــر و کنـد  یمـ 

 خـود  ي جامعـه ي  بـرا  مبنـا  نیـ ا بر و میکن یم احساس قبول قابلی  استحکام
 انـت ید و فرهنـگ  و علـم  نیب گسست يِگرفتار از تا میینما یمي  زیر برنامه
ــاظر و میشــو آزاد ــج ن  ازی کــی. مینباشــ گســست نیــا ي ســاله ستیــدو رن

 را گسـست  نیـ ا علـت  که است موضوع نیا دری  انسان علومي  ها تیمأمور
ي هـا  کـرده  لیتحـص  و هـا  پـژوهش  از میتـوان  ینمـ  مـا  چـرا  دهد نشان و ابدیب

 چــرا  و میببــر  را الزمي  اســتفاده کــشور  امــور  در خــودي هــا  دانــشگاه
 نیـ ا جـز  ایآ. ندارد ماي  ادار ماتیتصم در فعالي  حضور مای  قدس فرهنگ

 در نـه  و میکنـ  جـستجو  را خود خود، نیزم در دیبا امري  ابتدا در هک است
 حـضور  بـه  توجـه  بـا  نیـ ا و کـرد؟  ظهور آن در تجدد کهی  خیتار وی  نیزم

ــار ــالبی خیتـ ــالم انقـ ــا وی اسـ ــر بـ ــه نظـ ــلوك بـ ــضرت سـ ــام حـ  امـ
  .است ممکنو عقل مناسب این حضور،  »عليه یتعال اللّه رضوان«ینیخم

 و جـان  و روح دری  تحـول  که دارد را آن استعدادی  اسالم انقالب -18
 مـا  علـوم  در الزم تحـول  تحول، آني    هیسا ریز در تا دینما جادیا مردم دل

 و زده رقم ماي  برا خداوند کهي  ریتقد به نظر با جهت نیا از و ردیگ شکل
 ساز کهی بستر عنوان به - استی اسالم انقالب به نسبتي پافشار و تیجد آن
 دری  نـ یآفر نقـش  مجال «بحث قیطر آن از تا -دارد قرار آن رد مای    ادامه کار و

  .ردیگ شکل است،  گرفته قرار بحث مورد کتاب در که» یاسالم انقالب
ی بحثـ  عنـوان » یهـست  گوناگون عوالم دری  اسالم انقالب حضور «-19
 کـه یی  معنـا  همـان  به دارد،ی  اسالم انقالبی  اشراق گاهیجا به نظر که است
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ه خلُقُ ی لعارفا «ند معتقد عرفا تبِهِم «قـدس  عـالم  به نظر با مند دغدغه عارف 
 نظـر  آن بـه  تـا  و کنـد،  یمـ  جادیا ناسوت عالمِ در است طالب که را چه آن

 بـه  رجـوع  بـا  مردمـان  اعتبـار  نیـ ا بـه . دارد یمـ  نگـه ی  باق را آن باشد  داشته
 در »عليـه  یتعـال   اهللا رضوان«ینـ یخم امام حضرت ملکوت با توانند یم یاسالم انقالب
 اداء را عـالَم  آن حـق ی  عـالم  هـر  در و شوند حاضری  هست گوناگون عوالم

 ظـاهر  عـالَمِ  بـه  نظـر  از نـه،  درآن کـه ی  قـ یحق اعتدال آن است نیوا ندینما
ي داریپا اعتدال، آن حاصل و. باطن عالمِ به حضور از نه، و شود یم غفلت

  .یاسالم انقالبي  هیسا ریز است خیتاري  ندهیآ در حضور و
 همـان  کـه  میرفتیپـذ  آني  مباد با نسبت در اگر رای  اسالم انقالب -20

ي   چـه یدر تنهـا  نـه ی  اسـالم  انقـالب  اسـت،  اهللا روح حضرتي    وارسته قلب
 بـه  ناسـوت  عـالم  در را مـا  بلکـه  بـود،  خواهـد  ملکـوت  عـالم  بـه  ما رجوع

 بـدان  مـان  یاجتماع نظام ابعادي    همه در دیبا که رساند یمی  الزمی  هماهنگ
ی ملکـوت  وجـه  رایـ ز م؛یبـر  یمـ  رنـج  آن فقـدان  از اکنـون  هم و میاب ی دست

 هـم  مـالزم  دو؛ آن بلکـه  ست،یـ ن جـدا  آنی  ناسـوت  وجه ازی  اسالم انقالب
  .شود یم رهنمون گرید وجه به را ما کدام، هر به نظر و باشند یم

 امـام  حـضرت  مند دغدغه روحِ یِروحاني  فضا دری  اسالم انقالب -21
 آن ایـ  میتـوان  یم آن قبال در ما و کرد رشد و زد جوانه »عليه یتعال  اهللا ضوانر«ینیخم
 قـرار  مـا  مقابل دری  اسالم انقالب با کهي  ا گشوده راه به و میکن انتخاب را
 دری  ول میباش تفاوتی  ب آن به نسبت میتوان یم ا ی و م،یبگذار قدم ردیگ یم

ــا بــه میتــوان ینمــي ریمــس هــر در میبــدان اســت الزم حــال هــر  و نظــمي تمنّ
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 بلکـه  م،یاب یـ  دسـت  میـ دار ازیـ ن خـود  اجتماعي  برا کهي  تفکر وی  هماهنگ
  .میکن انتخاب دیبا رای خاص ریمس الزم تفکرِ به دنیرسي برا

 در: اوالً شـده،  گـشوده  مـا  مقابـل ی  اسالم انقالب قیطر از کهی  راه در
 وجـه  تـا  باشـیم  مـی  صـدد  در و داریم علمی  قدس جوهر به نظر علم، به نظر
 کـه  است آن بری  سع شرفت،یپي  معنا در: اًیثان. برگردد علم به علم،ی  قدس
 کیدئولوژیا نگاه با نهی  ول شود داده انتید به اصالتی  فرهنگی  حرکت در
ی التیتـــشک رســـالت «بخـــش در کــه  افعـــال و اعمـــال شـــدني صــور  و

 کـه ی  صـورت  در تنهـا  رایـ ز اسـت؛   شـده  توجه بدان» یفرهنگي  ها مجموعه
 بـه  علـم  و شهیـ اند ،»اءیاش نظم «تنها و ردیبگ را کیتکن عقلِي   جا تحکم

  .شود یم رها خودی خیتار یِسرگردان از ماي  ابد،جامعهین حساب
هم ای ی کیتکن عقل فیتکل -22 اسـت،  شـده  حـاکم  جهان بر که رای  و 

 را آن خـود  نفحـات  بـا ی  روحـان ي  تفکـر  دیبا کند؛ ینم نیمع اشخاص لیم
 شیشاپیـ پی  اسالم انقالب کهی  جهان شود، آغازي  گرید نجها تا زند هم به
 را علـم  فیـ تکل کیـ تکن گـر ید صـورت،  آن در. اسـت  رفته آن استقبال به
 برتـر  کیـ تکن جـاد یا جهـت  در علـم  امـروز  مثـل  کـه  آن تا دینما ینم نییتع

  .یقتیحق چیه به نظر بدون باشد، گرفتار
 بهی خوب به کرده، در انقالب اسالمی و با رهنمودهاي آن یار سفر    -23

ي پاسـدار  تواننـد  یم مردم تنها رای  قدسي  ها ارزش که میا دهیرس جهینت نیا
 نباشـد،  هـا  ارزش  آن بـه  نـسبت  هـا  انـسان  درون در یقلبـ  عهـد  اگـر  و کنند

 جهـان  چـه  آنی  طرفـ  از نـد؟ یبرآ  آن حفـظ ي    عهـده  از چگونه ها حکومت
ی معنـ  آن در اخالق و نید به التزام که استی  علم داده، شکل رای  کیتکن
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ــرا اگــر حــال  نــدارد؛ ــراخ را علــم آني جــای کــیتکن یِزنــدگ رشــدي ب  ف
 متوجه دیبا که است جا نیا. میده تنی  فرهنگ سمیبرالیل به میمجبور م،یینما
 میکنـ  گمـان  و میباشـ  کیـ تکن تـابع  چـرا  و چـون ی  بـ  و سـره  ک ی اگر بود

ی زندگ غفلت، نیا با عمالً م،یده ادامه رای  اسالم انقالب آزادانه میتوان یم
 عقلِ و کیتکن قدرت به نگاه، نیا. میا بردهي  تر افزون مخاطرات به را خود
 کـه  کند یمی  علم تابع رای  قدسي  ها ارزشی  ول رساند ینمی  بیآسی  کیتکن

  . ندارد اخالق و نید بهی التزام
 فکـر  نیـ ا در دینبا وفادار به انقالب  ي  ها انیجر فوق، امر به توجه با ایآ

 بـه  منجـر  کـه  رای  علمـ  لـوازم  دیـ با ندشـد  کیـ تکني    فتهیشـ  اگر که اشندب
ي ا جامعـه  بـا ی  مدت از پس اگر در آن صورت   رند؟یبپذ زین شود یم کیتکن

 خـود  جـز ی  کس چه نبود، ها آن ، جامعه مطلوب  جامعه آن که شدند روبرو
  کنند؟ مالمت دیبا را

 دانـستن  ادیـ بنی بي   نشانه ها، ارزش حفظي  برایی  نما قدرت و دعوا -24
 را هـا  آن و داردی  قلب اعتقادی  الهي  ها ارزش به که کس آن. است ها ارزش

 موظـف  ابـد یب سـست  رای  بـستگ  نیـ ایی  درجـا  اگر  داند، یم ها جان به بسته
 را آن دیـ با چگونـه  و شـد  حاصـل  چگونـه ی  سـست  نیا بپرسد خود از است
 و بـدارد  دوسـت  را آنی  کـس  که ستیني  زیچ ها ارزشی  سست. کرد عالج

 را آن گاهیجا شمندانهیاند دیبا آمد شیپی  سست آنی  وقتی  ول دیبستا را آن
 افتـاده  تیرسـم  از هـا  ارزش ضـد  کـه  میکنـ  رجـوع ی  خیتـار  به و کرد دایپ

 خیتـار  نیـ ا حضور بهی  اشارات دیبتوان کتاب نیاي  جاي  جا در دیشا. باشند
  .دیابیبی اسالم انقالب در
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 آن از رفـت  بـرون  راه و را تجـدد  نجها دنید درست راه خداوند -25
 پـر  جهان نیا در تا است اندهینما ما بهی  اسالم انقالب کمک به را ظلمات

ی اسـت یس مسلماً. مینمان بازی واقع ریمس از جا، یبي  ادهایفر از پر و آشوب از
 سـاختن  صـدد  در توانـد  ینمـ  اسـت،  شـده  خانـه  هـم  علـم  بـا  ما زمان در که
 را اسـت یس نیـ ا تـوان  ینمـ  لـذا  و باشدي  کنولوژت و علم از مستقلي  ا ندهیآ

 کـه  راي  کـار  هـر  کـس  هر فضا نیا در. دانستی  واقعي  معنا بهي  خردمند
 گـذارد  یم ریتدب را آن نام و دهد انجام که داند یم خود حق بکند تواند یم

 بلکـه  دیـ آ ینم بشري    ه ندیآ صالح و ریخ کار به ریتدب نوع نیا کهی  درحال
 راهی  اسـالم  انقـالب  رو نیـ ا از. است جهان در حاکم قدرت نگهبان شتریب

 نیا در را گریدی  دعوت و است کرده جداي  ورز استیس نوع نیا از را خود
 کـردن،  درك درسـت  را خـود  و آمدن خود به دعوت است،  داده سر جهان

ی زندگی اسالم انقالبي   هیسا ریز در ما با کهیی  ها آن درست دركی  حت
 چـه  ،يا قهیسـل  و اسم هر با هستند بشر صالح و ریخ بطل دری  ول کنند ینم
 دییـ تأ را هـا  قهیسل نوع نیا ستین الزم آن، خارج در چه و کشور داخل در
  .میبفهم را ها آن است الزمی ول میکن

 و افتـه  ی قـوام  انیـ آدم کیـ ولوژیب یِزنـدگ  بـه  نظـر  بـا  دیجدي  ایدن -26
 عقـلِ . اسـت ی  ستیـ زي  اه ازین آوردن بري  برا عقلي  ریگ کار به ازی  صورت

ی عقلـ  باشـد،  داشـته  قدس عالَم قیحقا به نظر که ستینی  عقل  فرهنگ، نیا
ی جهـان  نگـاه،  نـوع  نیـ ا حاصل و نگرد یمی  نیزم را تیبشر تماماً که است
 جـه ینت نیـ ا بـه ی  اسالم انقالب به نیمعتقد ایآ. مییرو روبه آن با ما که است
 د،یـ آ صـحنه  بـه ي گرید عقل دیبای جهان نیچن از عبوري  برا که اند دهینرس
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 کـه  اسـت ی عقل تجدد، عقل نه و استی کالم وی  مفهوم عقلِ نه کهی  عقل
 عقـل  عنـوان  بـه  »عليـه  یتعـال  اهللا  رضوان«ینـ یخم امام حضرت و دارد» وجود «به نظر

  .کرد عبور تجدد عقل از توان یم عقل نیا با دارند، دیتأک آن بریی صدرا
 وجـود  بـا  و بود مرزها حفظ به محدود گذشته، خیتار در استیس -27

 انیـ م روابـط  بـه  نـه  و داشـت ي  کـار  مـردم  آب و نـان  و مدرسه به نه ن،ید
 جـدا  اسـت یس از نیـ د  د،یـ جد استیس و دیجد خیتار دری  وقتی  ول شان؛یا

 جامعـه  آن قوام در نید کهی  شکل به کرد دایپي  دیجدي  معنا جامعه و شد
 خـود ي  دار نیـ د حفـظ ي  برا که دارندني  ا چاره داران نید ندارد،ی  تیمدخل

 یعنـ  ی دیـ جدي    جامعـه  لـوازم  بـه  نـسبت  و کننـد  شـرکت ی  استیس نیچن در
 آمـوزش  و پـرورش  و آمـوزش  و تیریمـد  وي  اقتـصاد  مراکـز  و ها دادگاه

 بـه ی  اسـالم  انقـالب  حـضور ي  معنـا  و دهنـد  نشان تیحساس خود از ،یعال
 انقـالب  اگـر  الحـ . اسـت  معنـا  نیهم به خیتار نیا در حکومت ک ی عنوان
 نکنـد،  جادیا نینیمتد جان و روح و فکر دری  تحول خود تناسب بهی  اسالم

 انقالب به نیمعتقد که آن مگر شد خواهد تجدد جهاني    ادامه انقالب آن
 هـر  فهـم  و گریهمـد  بـه  نگـاه  در و خـود  روابط در تمام تیجد بای  اسالم
 انقالب، نیا سبِمتنای  تحول صدد در و شوند آزادی  لگیقب تیهو از کدام،

ت        خود وگرنه. ندیبرآ خود جان و فکر و روح در ت خود کـه همـان انانیـ ی
 و گرفتـه  اصل را انقالب که آن نه م،یده یم ادامه انقالب عنوان به را است،
  .خود یِنف متیق بهی حت م،یکن تالش آني  ادامه به نسبت

 در وی  آدمـ  وجـود  دری  اساسـ  تحولی  اسالم انقالب مطابقی  وقت -28
 دایپي  گریدي  معنا نظرش در منافع و مصالح د،یآ وجود به معرفتش و فهم
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 با بخشد تازهی  صورت را خود خیتار گرفت میتصم اگر فهمد یم او. کند یم
 وجـود  در تحـول  تـا  کـرد  فـراهم ي بستر دیبا رود؛ ینم جلو کاریی  رأ خود
 بـا  دیجد جهان. شود ینم عوضي  زیچ آرزوها با تنها و ردیگ شکل انیآدم

 انیـ پا گـر یدي  تفکـر  بـا  و -باشـد  یميعق تفکر چند هر - است آمده دیپد تفکر
. میباشـ  دیـ جد تفکر انتظار دری  اسالم انقالب قیطر از میتوان یم ما. ابدی  یم

 طلـوع  بـستر  بـه  نـسبت  دنیشیـ اند بـدون  ها يرأ نشاندنی  کرس به در اصرار
ی اخالقـ ي  هـا  لعمـل ا دسـتور  شنهادیپ صرف اگر. است يا هودهیب کار تفکر،

. نداشـت  وجـود ی  اخالقـ  فـساد  جا چیه در امروز دیبا بود،ی  کاف عملي  برا
 وعـظ  اندازه هر است، نکرده ظهور انیآدم وجود در تحول عزمِ هنوزی  وقت

 عقـل ی  اساسـ  ضـعف  متوجـه  کـه  آن مگـر  شـود  یمـ  شتریب ادبار شود، شتریب
 انقـالب  کـه ي  کـار  ،مییننما برجسته را آن اندازه نیا و میباش  شدهی  کیتکن

 متذکر  در سیره خود   »عليه یتعال اهللا  رضوان« و حضرت روح اهللا    خود ذات دری  اسالم
  .است آن

 علـم  از مردمـان  و ستیـ نیی  ارسطو منطق نظام ،یکنون جهان نظام -29
 کـه یی  هـا  آن جهـت  نیهمـ  بـه  و انـد  شده دور اریبسیی  نایس ابن ویی  ارسطو

 حـل  و مـسائل  درسـت  طرحي  جا به اند متوقف خود یِانتزاع عقل در هنوز
 کـه ی  مـان یا از و گردند یم لیدالي  جستجو در و زنند یم حرف تنها ها، آن
 بگـذرد،  تجـدد  تیـ عقالن از تـا  رود یمـ  و کـرده  ظهـور ی  اسـالم  انقالب با

ي معنـا  تـا  ستندیـ ن کیـ تکن عقلي   معنا متوجه اساساً و اند گانهیب ناخودآگاه
 در تـصرف  نیعـ  کـه  را مدرن عقل ها نیا. دنبپرورانن سر در را آن از عبور
 فهـم  بـا  دیـ با مـا . کننـد  شهیاند آن از عبور امر در تا شناسند ینم است، عالم
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 مناسـب  عقـل  تا میباش خودی  خیتاري  ها امکان متوجهی  کیتکن عقلي  معنا
  .میآور صحنه به را میهست درآن کهی خیتار فهم

 و حرفــه ذشــتهگ دوران در کــه ستیــنی عقلــ آن ،یکــیتکن عقــل -30
 بـا  افـراد ی  گـانگ یب موجب ها حرفه آن. بود  داده ظهور را دوران آن صنعت
 در را خـود  وجـود  و کننـد  یمـ  چه دانستند یم ها آن رایز ندشد ینمی  زندگ

ي بـرا  تنهـا » کـار  «زمـان،  آن در. دنـد ید یمـ  بودنـد  آورده دیـ پد کـه ي  زیچ
 کـار  حاصـل  بـا  ادافـر  و بـود  کـردن ی  زندگي  برا کار بلکه نبود ماندن زنده
ي گـذار  ارزش خـود  رنج دستي    نهیآ در را خود و کردند یمی  زندگ خود

 همـان ي   ادامـه ی  کـ یتکن عقـل  گفـت  تـوان  ینمـ  جهـت  نیـ ا از. نمودنـد  یم
 ما امر نیا. بودند مشغول بدان گذشته دوران در گران صنعت که است یعقل
 و آمـد  شیپـ  ها انسان وجود دری  تحول که همچنان رساند؛ یم باور نیبد را

 با دیبا شد، حاکم ها آن روان و روح بری  کیتکن عقل تحول، آني    جهیدرنت
 افـق  تـا  میباشـ  هـا  انـسان  وجـود  دری  تحـول  منتظـر ی  اسـالم  انقالب اشارات

 در کتـاب،  آخـر  صفحات در رابطه نیا در. دیبگشا مقابلشان در راي  گرید
ی نـ یآو دیشـه ي    جملـه  نیـ ا با» گردد یم بر ما خیتار به تفکر چگونه «بحث
 به را انسان که باشدي  ا زهیانگ تنها پولی  وقت«: دیگو یم که دیشو یم مواجه

 بـه  و دهد یم دست از را شیخوی  قیحقي  معنا کار گرید دارد، یوام» کار«
. »افـت ی ی خالصـ  آن از تـر  عیسـر  و شتریب دیبا که شود یم لیتبدی  واجب شرّ
 امـور  اصـالح ي  بـرا ی  کـ یتکن عقل به توانند یم هنوز انقالب به نیمعتقد ایآ

 ستوه به عقل نیا از مند رتیغي ها جان ایآ باشند؟ دواریامی  اسالمي    جامعه
  است؟ امدهین
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 دیـ پد را آن ،يتکنولـوژ  و علـم  امـروز  کـه ي  استکبار با رابطه در -31
 و علــم قــدرت در شــدن کیشــری کــی: دارد وجــود راه دو اســت، آورده 

ی کـ یتکن عقلِ به را خود یِمانیا قلبِ ژاپن، مثل دیآ یم الزم کهي  تکنولوژ
ت نیا روح با زده، غرب روشنفکران تصور خالف بر نیا که میکن هیهد  ملّ
 درك قیـ طر از است قدرت نیا در کردن رخنه گرید راه. نداردی  خوان هم
 ست،یـ ن جـدا  تجدد از کهی  دوران خاص وضع بهی  آگاه خود و آن تیماه
 بتوانـد ی  اسـالم  انقـالب  کـه ی  صورت در. باشد ییجداي    مقدمه تواند یم اما

 قناعـت  با وجود، قتیحق به نظر با نظام آن در مردم تا دهد بیترت رای  نظام
. کنندی زندگی پرست حق وی درست وی  راست با و گریکد ی به اعتماد و صفا و

ی هـست  عـالم  قیحقـا  بـا  عهـد  دیـ تجدی  اسالم حکومت که نگاه نیا با البته
 بـا  و یطیشـرا  نیچنـ  در تنهـا . کیـ تکن تمـام  و تـام ي    غلبـه  دوران در است
 تـوان  ینمـ  وگرنـه  است ممکني  عهد چنان تحقق امکانی  انقالبي  ا  هیروح

ي بـرا  را دانیـ می  مـدت  از پـس  و کـرد ی  ستادگیای  غرب قدرت قهر برابر در
 وی گروهـ ي  هـا  يریـ گ موضـع  گرفتـار  ا ی و میکن یمی  خالی  غربي  ها ارزش
ن تحقق افق و میشو یمی افراط میینما یم تار و رهیت رای اسالم تمد.  

ي دارای  اسـالم  انقـالب  بـه  تعلّـق  نیعـ  در کـه یی  ها انیجر نیب در -32
 از قیسال عقل، آن لیذ که بودی  عقلي  جستجو در دینبا اند مختلف قیسال

 کـرد  قـانع  بحـث  بـا  توان ینم را نظم و عقل صاحبان از کی   چیه. بروند نیب
ی غـالب  عقـل  ها آن از ک ی هر رایز رندیبگ راي  گرید نظم و تعقل جانب که

 انکـار  عـدم  نیعـ  دری  کـ  ی لـذا  سپارند یم گوش عقل آن سخن به و دارند
 قـانون  بـه ي گـذار  ارزش بر وی  اجتماع نظم حفظ لزوم بر ،ینیدي  ها ارزش
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 نظـم  جادیا و کند یم دیتأکی  نیدي  ها ارزش حفظ بري  گرید و دارد دیتأک
 بـه  تنها نگاه دو نیا جمع. داند یم اخالق حفظ در هاتن را قانون وی  اجتماع

 عقل میحر و بفهمد راي  گرید سخن کدام هر که است ممکن صورت نیا
 اسـت  یمهم موضوعات از نیا و دارد نگه را جانب و کند حفظ راي  گرید

 انقــالبي  ادامــه جهــت الزم ادب و عقــل«ي راســتا در حاضــر کتــاب کـه 
  .دارد نظر آن به» یاسالم

 در مـا  مینکنـ  فرامـوش ی  ولـ  اسـت  مهم اریبس ها ارزش حفظ کهی  راست
ـ امن و بهداشت و شغل ها، ارزش حفظ از ریغ که میا شده واردی  جهان و تی 

 قیسـال  رابطـه  نیا در و داند یمي  ضروری  زندگي  برا زین را خانه و مدرسه
  .میبفهم را گریهمد زبان بهتر الذّکر فوق

 طـور  همـان  است ساخته را آن که شناسد یمی  عقل را مدرن جهان -33
 در را اسـالم  عتیشـر  گـاه یجا کـه  شناسد یمی  عقل را ما جهانِ قتیحق که
 چه خود عقل با ما که است جا نیا سوال حال. باشد کرده درك آني  ایزوا

 بـا  مـدرن  جهـان  یِخیتـار  وضع ایآ شناخت؟ میخواه را مدرن جهان اندازه
 ظهـور  و دهیـ بال ما نیسرزم در و میا برده ارث به خود اکانین از ما کهی  عقل

 شتریب میبر یم سر به آن با فعال ما کهی  عقل است؟ شناخت قابل است، کرده
 که دیجد جهان درك به عقل نیا و دارد کار و سری کلی  معان و میمفاه با

 خود خاص عقلی  جهان هر. نداردي  کار است امور مدار دائر آن دری  آدم
 تـوان  ینمـ  میقـد  عالم عقل با را تجدد «شود یم گفته جهت نیا از و دارد را

 در را خـود ي    نـده یآ دیـ با مـا  که استی  موضوع نیچن به نظر با 3.»شناخت
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 »عليـه  یتعـال  اهللا رضـوان «ینـ یخم امـام  حـضرت  ملکـوت  به نظر با وی  اسالم انقالب
  .یممان میی باق غرب مقلّد گذشته سال ستیدو مثل وگرنه میکن جستجو

 آن بـا  نـسبت  در را زهایچ و خود وجود که داردی  جهان هموارهی  آدم 
 و دارد گـر ید جهـان  بـا ی  متفاوت اصولی  جهان هری  طرف از و کند یم درك

 بـا  کـه  خـود ی  خیتـار  عقل با ما چرا. سازد یم را جهان آن عقل اصول، نیا
 دیـ تأک امر نیا بر و مینساز را خود جهان است، کرده ظهوری  اسالم انقالب

  م؟ینکن
 نظـر  طـرف  ک ی از شا یخیتار خاص تیموقع دری  اسالم انقالب -34

 جهـان  یِخیتـار  عقـل  بـا  گـر ید طرف از و دارد عتیشر به ها انسان التزام به
 را خـود  خـاص  عقـل ی  اسـالم  انقـالب  جهت نیا از و است رو روبه مدرن
 مـدرن،  جهـان  عقـل  نـه  و اسـت  مـا ي   گذشـته ي  هـا  دوران عقل نه که دارد
 بـه  توجـه  بـا  کـه  اسـت ی  شـرط  بـه  نیـ ا و ،خیتار نیا مخصوص است یعقل
ــدرن، عقــلي  طرهیســ ــدرن عقــل م ــدان و نگــردد ریتفــس م ــه میب ــرف ب ص 

 د؛یـ آ ینمـ  دیـ پد مطلـوب  نظم خود،ي    جامعه موجود نظم دانستنِ نامطلوب
 مخــصوص نظـم  میتـوان  یمــی اسـالم  انقـالب  مخـصوص  عقــل بـا  مـا  بلکـه 
 تنهـا ی  ول ست،ینی  آسان کار کار، نیا هرچند. میده شکل را خودي    جامعه

  .است راه
 عقـل  یِانتزاع صورت با را زمان هر در زنده عقلِ بود مواظب دیبا -35
 افـت  ی زمـان  و وقـت  در دیبا را عقل نیا. نگرفت اشتباه گذشتهي  ها دوران
 بـا  کـه ی  عقلـ . بـود  گانـه یب گذشـته ي  هـا  دوران عقـل  به نسبت که آن بدون

یی شناسـا  بـه  تنهـا  که ستینی  عانتزا صرفاً عقل کرد، ظهوری  اسالم انقالب
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 در کـه یی  معنـا  آن بـه  نـه ی  ولـ  است ساز جهان عقل بلکه کند اکتفا جهان
 بـا  مـا  نـسبت  کـه  اسـت ی عقل نیا بلکه کند معنا را خودی غرب زمانِي   هیسا

 و کنـد  یمـ  معنـا  باشـند   داشـته  دیبا ها انسان کهی  قدسي  کردیرو با را جهان
تی  وستگیپ ضامن  و بـود  خواهـد  خودمانی  نید فرهنگ با و گریهمد با ملّ

 ببخـشد  خیتـار  نیـ ا مناسـبِ  ییمعنا را مان وجامعهی  زندگ شئون که رود یم
 داشـته  شهیـ ر جـا  نیـ ا یِزنـدگ  نیزمـ  در دیبا عقل «بزرگان،ي    گفته به رایز

 ریـ اخ سـال  پنجاه و صد کی ی ط در ،يا گلخانه عقلِ که میکن توجه و باشد
 هر عقل، «4»آمد نخواهد بر آن ازي  کار هم پس نیا از و است نکرده يکار
 در کـرده  شهیـ ر عقـل  بـا  رایـ ز باشـد  داشته شهیر ما نیزم در دیبا باشدی  عقل
 و شـناخت  باز را گذشته توان یم که استی  خیتار تذکر از رابیس و نیزم
  5.»کرد ندهیآ بهي نظر جا آن از

 دیشیـ اندی طیشـرا  تحقـق  به دیبای  اسالم انقالب یِخیتار حضور با -36
 بـا  و میباشـ  ه کـرد  عبـور  کیدئولوژیـ ا وی  اسـ یسي  ها طیتفر و افراط از که

 و علـم  تـا  م،ینهـ  فراتـر ی  قـدم  خـود ي    جامعـه ی  گسستگ از گریهمد درك
 وندیپ ضامن کهی  عقل با نیا و ابند ی دست الزمی  هماهنگ به نید و فرهنگ

 و نظـم  عقـل،  نیـ ا بـا . کنـد  یمـ  ظهور باشد ما اجتماع مسائل شئون و اجزاء
 از کـه  میباشی  تیمش و اراده متوجه کهی  صورت در شود یم تیرعا زین قانون
 بـه  نظـر  با مای   خیتار شعور. است آمده انیم به خیتار نیا در خداوند طرف

 نظـر  آن به دیبا ست،ینی  آموختن اراده نیا. کند یم ظهور تیمش و اراده آن
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 است جامعه نیا وحر اراده، آن. میینما احساس را آن خود باطنِ در و میکن
 چیه بستر و بود خواهد آور مالل و خشک روح،ی  بي    زمانه است معلوم و

 از کنـد،  بناي  ا تازه جهان تواند ینم زمان از شده گانهیب عقل. ستیني  تفکر
  .کرد نظری اسالم انقالب یِخیتار عقل به دیبا جهت نیا

 وی  اجتمـاع  نظـم ی  ولـ  دارد وجـود  نید ،مدرن غربی ي    جامعه در -37
ی اسـالم  انقـالب  قیـ طر از اگر حال. استی  نید ریغ ، جامعه آن دری  اسیس

 نظـم  کـه یی  جا آن از م،یآور انیم به را نیدی  بخش وحدت استعداد مینتوان
ي هـا  ونـد یپ بـا  عمـالً  ست،یـ ن نیسرزم و ملت نیا به مربوط دیجدی  اجتماع

 میدانبـ  دیـ با کـه  اسـت  نیـ ا. بود میخواه رو روبه استحکام بدون و ختهیگس
ی طرحـ  دیـ با باشـد   داشته نقش حکومت در بخواهد خیتار نیا در اگر نید

 توانـد  یمـ  هیـ فق تیـ وال بـا  آن و کندی  نید را ما جهان بتواند که باشد داشته
 کـه ی جهـان ی  عنی دارد، تعّلقی  نید جهان بهی  نید حکومت رایز شود محقق

 عوامل که مینکی  زندگی  جهان در ما اگری  ول. است رفتهیپذ رای  اله تیوال
 مواجـه یی  ها يدشوار بای  نید حکومت کنند، تیریمد را آن نظمی  نید ریغ
  .شود یم

 بـا  و اسـت  سمیـ سکوالر از عبور دوران حکومت ،ینید حکومت -38
 تحـول ی  وقتـ  و کنـد  یمـ  ظهـور  دیآ یم شیپ ها انسان جان در کهی  تحوالت

 دیـ جد یِاجتمـاع  نظـم  شـوند  متوجـه ی  نـ یدي    جامعه افراد که دیآ یم شیپ
ــق ــه متعلّ ــا ب ــت نی ــن مل ــرح و ستی ــا در آن ط  موجــب خــاك و آب نی

 ک یـ  رفـتن  ن،یـ د بـا  عهد دیتجد نیا جهینت در. شود یم ها وندیپی  ختگیگس
 بـا  بـدون آن کـه گمـان کنـیم         ردیـ گ یم شکل گریدی  جهان آمدن و جهان
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 آن دنبـال  بـه  ما کهي  گرید جهان ها العمل دستور صدور با و مداران استیس
  .کرد خواهد ظهور میهست

 اتیـ غا و مقاصـد  و ها مطلوب و روابط و وندهایپ د،یایبی  نید روح اگر
 و تجـدد  جهـان  در تأمل با نیا و شود یم دگرگون ماي   زده غربي    جامعه

 بـه  دنیرسـ  بـاب  در مقدمه عنوان بهی  غرب عمل و علم اتیمقتض و آن نظام
یگـاه حقیقـی انقـالب      توان جا   با این نگاه می    .استي  ضروری  نیدي    جامعه

  .که باید ظهور کند مد نظرها قرار دادرا اسالمی و عقلی 
 شـروع  آنی خیتـار  گـاه یجا به نظر بای  اسالم انقالبي    ادامه ادب -39

 ازی  اسـالم  انقالبي    هیسا ریز جامعه فرهنگ که آني  جا به وگرنه شود یم
 در رای  ماسال انقالبي  ها آرمان ،مداران  استیس شود، آزاد تجدد فرهنگ

 بـه  را مـردم  قیـ طر نیـ ا از کـه  گمان نیا با کنند یم محدود ها دستورالعمل
 بپرسـند  خـود  از کـه  آن بدون کرد خواهند کینزدی  اسالم انقالب اهداف

 از غافـل  گردنـد،  یمـ  مقـصر  دنبال به نشده، اجرا شان دستورات حال تا چرا
 آورد در رتصوهر   و شکل هر به را مردمان بتوان که ستین نیچن که نیا
  .قبوالند ها آن به راي ا دهیعق هر و

 داننـد  ینمـ  امـا  بکننـد  تواننـد  یمي  ادیزي  کارها ظاهر به مداران استیس
 از عبـور ي برای  اساسي  کارها. دیآ یبرنم کارهاي    همهي    عهده از است،یس

 بــرآورده ملــت ک یــیِانقالبــي  هیــروحي  هیســا در تنهــا ،یخیتــار انجمــاد
  . شود شناخته ملت آن توسط انقالبی خیتار گاهیجا یوقت هم آن شود، یم

 گمـان  م،یـ ا نـشده ی  اسـ یس امـر  بـا ی  خیتـار  امـر  تفـاوت  متوجـه  هنوز ما
 بــری گــاه و بکننــد تواننــد یمــ بخواهنــد هرچــه مــداران اســتیس میکنــ یمــ
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 کـه  گـردد  یمـ  موجب امر نیهم و شود یم مشتبه امر نیا زین مداران استیس
 گمـان . دهنـد  قـرار ی  اسـالم  انقـالب ي  جا به رای  اسالمي  جمهور بخواهند

 به اندازه از شیب زین ما و کرد خواهندي  رهبر را مردمي    ارادهنان  یا کنند یم
 هدمـ آ وجـود  بـه  مـردم  در کـه ی  تحـول  از و میهـست  دواریـ ام مداران استیس

  .میغافل
ي بـرا  شـد  حاضـر  کهی  ملتي  برا استی  اله ریتقدی  اسالم انقالب -40
 فرزنــدان راه، نیــا در و رود شیپــ شــهادت مــرز تــا سمیــسکوالر از عبــور

 فرهنـگ ي  فـضا  در مـا  که یحال در کرد،ی  اله انقالب نیا میتقد را يادیز
 و شرفتیـ پ هرچـه  و اسـت  نهفتـه  اسـت یس در قـدرت  میکن یم گمان تجدد
 از عبـور ي    هیـ روح میبـدان  است الزم. است استیس به مربوط است، توسعه

 کـه ي  فتـور  و ضعف که طور همان اورد؛ین وجود  به استیس را سمیسکوالر
 ربـط  مـداران  اسـت یس بـه  اسـت،  آمـده  دیـ پد جهان استیس کلّ در اکنون
ی ذاتـ  ضـعف  ظاهرشـدنِ  ست،یـ ن اشـخاص ی  نـاتوان  است،یس یِناتوان. ندارد

 برد یم جلو را ها ملت چه آن. است شده ظاهر شتریب امروز که است استیس
 کننـد  یمـ  جستجو آن در را خود ها ملت کهي  زیچ آن و استي  گرید زیچ
ي معنـو  وی  قدسـ  یِزنـدگ  بـه  رجـوع  برد، یم جلو را ما چه آن ما ملت در و

 سم،یـ سکوالر مختلـف  ابعاد با خودی خیتار فهم با دیبا کهی  جهان در است
 رانیا ملت. میینما عبوری  کیتکن عقلِي  آرزوها از و میکن نرم پنجه و دست

  .داد نشانی اسالم انقالب تحقق با را عزم نیا
 و تجربـه  را خـود ي    زمانـه  خیتـار  روح تواند ینمی  خیتار ریغ فهم -41

 بـه  مربـوط  ش،یآرزوهـا  ازی  بعـض  کـه  شـود  ینمـ  متوجه لذا کند، احساس
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 بـدون  کنـد  یمـ  حفـظ  را آرزو و خواسـت  ک یـ  سال ها ده. ستین او خیتار
  . ستا  دهینرس خواست و آرزو آن به اوي  جامعه چرا بپرسد خود از که نیا

 تـا  گرفـت  یمـ  شکل نیسرزم آن در دیبا چه آني    همه تجدد خِیتار در
! يآر. نداشـت  ما خیتار بهی  ربط نیا و گرفت شکل کند، ظهور خیتار آن

 گـاه یجا و وقت در اما هستند،ی  افتنی  تحقق و یشدن واقع امور ،یخیتار امور
 کـه ی  یمعنـا  همـان  بـه  انـد،  خیتـار  آن بـه  مربوط کهی  مردم انیم در و خود

ا  مرْهونَـۀٌ  الْـأُمور «: فرمودنـد  خدا رسول هـقَات٥٣٢درر االخبـار، ص   ( »بِأَو (
 دیبای  آگاه نیا با. است ها آن خاص خیتار و وقت گرو در ها حادثه وقوع

ي بستر در تنها و م،یستیني  کار هر به قادر جا همه در و شهیهم میباش متوجه
 و ریتقـد  و میبرسـ  دیـ با چـه  آن به ام است، گشوده ما مقابل در ما خیتار که

 همچنـان  خـود، ی  خیتـار  ریغ فهم با که آن مگر م؛یرس یم ماست، مصلحت
 دیرسـ  میخواه زین ما د،ش واقع تجدد جهان در چه آن به میباش داشته اصرار

 خیتـار  به مربوط که یمناسب کار چیه به دست آرزو نیا در سال ها ده باز و
  .زد مینخواه است، خودمان
 هرگونـه  از آزاد ،یغربـ ي  توسـعه  راه کنـد  یمـ  گمـان ی  خیتار ریغ فهم
 در کــه یحــال در. اســت تحقــق قابــلی ملتــ هــري بــرای خیتــار وی نیســرزم

 یِافتگیـ  توسـعه  بـا  مـا  ملـت ي  فاصـله  تفکر، نیهم جهت به ریاخي    صدساله
 عرضـه  افتـه ی  توسعه جهان چه آن کردنِ مصرف در مگر نشد کینزد ،یغرب

  .کند یم
 دنیرسي  برا میتوان ینم و میهست خیتار دوي  دارا غرب به نسبت ما -42

 نیا در رایز میکن پشت خود خیتار و فرهنگ  آن رسید به   به غرب  آنچه به
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یی پاهـا  گـر ید نـه  و میشـو  یمـ  وارد تجـدد  خیتـار  دری  درست به نه صورت
 نیـ ا و  -مانـده  جـا  آن از و رانـده  جا نيا از - میدار خود زمان و نیزم در استوار
 آن از تـوان  یمـ ی  خـوب  بهی  اسالم انقالب با که استی  خیتار یب رنجِ همان
 دیـ با. مانـد  داریـ پا است خودمان خیتار به مربوط کهي  عهد به و کرد عبور

 است، کیتکن دوران که تجدد خیتار کنار در حاضر حال در میباش متوجه
ی اصـول  از آن در و اسـت  کـرده  ظهـور ي  گـر ید خیتـار ی  اسـالم  انقـالب  با
ي هـا  هدوري  آر. اسـت ی  غربـ  تجـدد  اصول از ریغ که گفت سخن توان یم

 بـه  و شهیاند به شان نیتع بلکه کنند، ینم دایپ نیتع و ظهوری راحت بهی  خیتار
 حـال . شـود  یمـ ی زندگ اتیغا به و جهان به  دوران  آن در که استی  نگاه
 شـده  وعشـر ی  اسـالم  انقـالب  بـا  کهي  دیجد خیتار در شد متوجه دینبا ایآ

 از تنهـا  و اسـت  شده گشوده ما مقابل در تجدد راه از ریغي  گرید راه است
  م؟یشو یم رهای خیتار یب رنج از  و با این عقلقیطر نیا

 گریکـد  ی با تناسب در استیس و فرهنگ و علمی  غربي    جامعه در -43
 دایـ پ خـاص  نیتعـ  ک یـ  هـر  آمـد،  دیـ پد فلـسفه  و تفکر در کهی  تحول با و

 آن و نیـ اي    اراده با و اند یخیتار حوادث ها نیا که نیا به توجه با و کردند
ی اسـ یس ماتیتـصم  حاصـل  رای  غربـ ي    جامعـه  توان ینم اند، امدهین وجود به

 همـان  بـه  را مـا ي    جامعـه  توانند یم زین مداران استیس میکن گمان تا دانست
. نـد ینما اسـت یس و فرهنـگ  و علـم  آن وارد هـست،  غـرب  در که صورت

 گـر یدي جاهـا  دری وقتـ  است دهییرو غربي    زمانه و نیزم در هکي  تجدد
 بـه   علمـش  و استیس و فرهنگ ملت، آن فرهنگ با تعارض در شود وارد

 در و شـود  ینمـ  وارد گریکد ی با متناسب و وستهیپي    مجموعه ک ی صورت
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ت آن جهینت ی خیتـار  با نخواست ملت آن رایز کند یمی  آشفتگ دچار را ملّ
ی ناهماهنگ نیا با دینپرس خود از و دهد ادامه را خود  کرده شروع خود که
 سـر  بـه ی  خیتـار  در مـا  گفـت  تـوان  ینمـ  ایـ آ کـرد؟  دیبا چه تناسب عدم و
ــای همــاهنگ قابــل کــه میبــر یمــ  ،یناهمــاهنگ نیــا ست؟یــن تجــدد عقــل ب

 شـروع  خـود  از کـه  اسـت  آن در اشـکال  دیـ آ ینم حساب بهی  افتادگ عقب
  .ستین غرب از دیتقل مای قیحقي  ندهیآ میستین متوجه و میا نکرده
ي هـا  بحـران  شـود  اصـالح  مـردم  اعتقـاد  و مانیا اگر میدان یم همه -44
 نیا ردیقرارگ ها نظر مد دیبا رابطه نیا در چه آنی   ول رود یم نیب از موجود

 استی  مردم موضوع ک ی ست،ینی  اسیس امر ک ی اعتقاد، و مانیا که است
 دارد، ونـد یپ هـا  آن جـان  و دل بـا  و است شده ها  آن قلب بر کهی  اشراق به و

 بـه  را»  ارزش «لفـظ  تجـدد  اهـل  انیـ ب و زبـان  ازي   رویپ در ما. است مربوط
 متـرادف » ارزش «،یغربـ  فرهنگ در که یحال در میا گذاشته» اعتقاد«ي  جا
ی ولـ  ماند یم داریپا و ابدی  یم معنا قتیحق به نظر با اعتقاد. ستین» اعتقاد «با

 توان یم چگونه امر نیا به توجه با. دارد معنا هم قتیحق بودنِ ینسب با ارزش
 بـه  نظـر  بـا  اسـت  آمـده  شیپـ  اعتقـاد  و مـان یا از غفلت با که رایی  ها بحران
 ایآ نمود؟ رفع است، آغوش همي انگار ستین با که مدرن جهاني  ها ارزش

ی ماسـال  انقالبی  خیتار گاهیجا اصالت متوجه توان ینم امر نیا به توجه با
  شد؟ ملت نیا در

 اسـت ي  عهـد  گـرو  دری  اسالم انقالب بهي  وفادار و بودن یانقالب -45
ی عنـ  ی انقـالب  انگـذار یبن کـه یی  معنا همان به کرد برقرار قتیحق با دیبا که

ه روح حضرت  کـه  ام بـسته  مانیپ خودي  خدا با من«: فرمود »عليه یتعال اللّه رضوان«اللّ
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 مـن  علیه جهان تمام اگر دارم، مقدم ندوستا و مردمي  رضا بر را اوي  رضا
 در )٣٣٠، ص٢١ه امام، ج يفصح( .»دارم یبرنم قتیحق و حق از دست کنند امیق
 ازی  ولـ  م،یکنـ  یمـ  عبور داند یمی  نسب را قتیحق کهی  خیتار از ما نگاه نیا

 نیبـد  و میمـان  ینم غافل قتیحق به رجوع به نسبت ها انسان متفاوت وسعت
 در و دانـست یی  چندصـدا  وی  مردمـ ی  نظـام  رای  اسـالم  نظام میتوان یم معنا

  . نمود نییتع را ها انیجر و افراد گاهیجا قت،یحق به نظر نیع
 یِنـ یم ی ابعـاد  ظهور با وی  روحان ییفضا در ،ینیدي  ساالر مردم به نظر با
 بـه  منجـر  کـه  شـده ي  جـار  خاصی  آرمان و فکر خ،یتار نیا در رانیا مردم

 با را »عليه یتعال اللّه رضوان«ینیخم امام حضرت ردمم و گشتی  اسالم انقالب درك
ی اجتمـاع ي  نهادهـا  در انقـالب  کـه ي  ا انـدازه  بـه  حال. افتند ی انبز هم خود

 در حکومـت  در حکومـت  سـنت  اسـاس  بر عهیش مردم نکرد، ظهور کشور
 صـورت  بـه  نـه  منتهـا  دهند، یم ادامه گریدي  ا هیال در را انقالب خ،یتار نیا

 کردهي  زیر برنامه ظالم حاکمان زمان در عهیش که طور نآ حکومت با تضاد
عد در انقالبي    ادامه با بلکه بود، ي   عهیش رایز. یاسیس صرفاً نه وی  فرهنگ ب

 تفـاوت  یبـ  اسـت یس بـه  نـسبت  يمهـد  حضرتی  جهان انقالب به معتقد
 هنـوز  چـون  و باشـد  انـت یدي    نـه یآ کـه  اسـت ی  اسـت یس طالبی  ول ست،ین

ــ ــگي  طرهیس ــهیمدرن فرهن ــدن در ت ــته ای ــشده فروکاس ــردم ن ــ م ــد ینم  توانن
 در کهي  زیچ کنند، جستجوی  رسم مراکز و ها دولت در را خودي  ها آرمان

 انقـالب  چهـارم ي    دهـه  دری  ولـ . شـد  یمـ  متـصور ی  اسـالم  انقـالب ي  ابتدا
 بهتـر  مـردم  کنـد  یمـ  تجربـه  را خـود ی  پختگـ  دوران انقـالب،  کـه ی  اسالم

 بــا و ببرنــدی پــ دولــت در دولــتي معنــا بــه زیــن خیتــار نیــا در تواننــد یمـ 
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 رایـ ز نخورنـد  جـا  ،یاجتمـاع ي  نهادهـا  از تهیمدرن فرهنگی  کلّ نرفتن عقب
 بـه  تـوان  ینمـ  رای  اسـالم  انقالب اهدافي    همه تحقق اند متوجه که یمردم

 انقـالب  بودنِ یمردم متن در رای  اسالم انقالب کرد واگذار مداران استیس
 و اسـت  بـوده  سـنگر  نیتـر  یاساسـ  شهیهم عهیشي  برا نیا که دهند یم ادامه

 عهیشـ ی  غفلتـ  نیچنـ  صـورت  در رایـ ز است،ی  بزرگ خسارت آن از غفلت
 بـا  کـه یی  نهادهـا  دهـد،  ادامـه ی  رسمي  نهادها در تنها را خود است مجبور

ي سو به گرید انتخابات با و کنند یم دایپ سوق جهت ک ی به انتخابات کی
  .شوند یم لیمتما گریدي ا قهیسل

 تیمـصون  وي  ماندگار راز 5/12/88 خیتار در »اللّه حفظه«يرهبر معظم ممقا
 و تیاسـالم  و تیـ جمهور ازی  ناشـ  رای  اسـالم ي  جمهوري  ریناپذ بیآس و

ی مـ یعظ تیـ ظرف موجـب  نیـ ا کـه  داننـد،  یمـ ی  اسالم وی  نیدي  ساالر مردم
 انقـالب  اهداف به نسبت ها دولتی  بعض که رایی  ها هیزاوی  حت که شود یم
 نیـ ا در. کنـد  یمـ  ذوب خـود ي    کـوره  در میعظـ  تیظرف آن کنند، یم دایپ

 خـود ي  بـرا ي  حـضور  نیچن متوجه انقالبي  روهاین روح شدهی  سع کتاب
 کـه ي  تـذکر  نیچنـ  اسـت  دیام. باشدی  اسالم نظامی  رسمي  نهادها کنار در

خالف شود مطرح ذُکر و ذهن در است، عادت آمد.  
 انقــالبي  ادامــه و نیــد بــه کــهی کــسان اســت؛ آن کــاري  قاعـده  -46
 امکـان  طیشـرا  بـه  شتریب دیبا خواهند، یم را آن رواج و دارند عالقهی  اسالم

 حرکات با بدانند دیبا هستند نید رواج طالب که ها آن  شند؛یندیب رواج نیا
ی دگرگــون دری ولـ  کننــد تیرضـا  احــساس خـود  درون در اگــر زیـ قهرآم
ی خیتار از رایز اند نکرده ککم انقالبي    ادامه و نید ادبِي  سو به جامعه
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 هیـ بق و بدانـد ی  کـ  ی کـه  نیـ اي    دوره امـروز . انـد  غافـل  قراردارند آن در که
 کـه ي فکـر  دیـ با و داننـد  یمـ  همـه  امـروز  اسـت،  گذشته کنندي  بردار فرمان
یی هـا  رفتـار  دیبا. گذاشت انیم در ها آن با کند یم قانع را انیدانا نیاي    همه
 هم ها انیجر ازی بعض با بودن یانقالب در اگر و دکن رییتغ میا داشته هم با که
 گرنه و میباش نظر هم گریهمد تحمل و گریهمد فهم در الاقل میستین دهیعق

  .ماند میخواه گانهیب است شده شروع کهی خیتار روح به نسبت
 آمده، انیم بهی  اسالم انقالب با که رای  گشودن ا ی شده گشوده راه دینبا

 دری  راهـ . ستیـ ن مـا ي  برا آن در ورود که ماندی  راهي  تمنّا در و کرد رها
 بـه  دنیرسـ ي  برا غرب کهی  راه نه و است گذشته راه نه که است ما مقابل

 انقـالب  بـه  مربـوط  عقـلِ  کـه  اسـت ی  راه. است  کرده هموار خود اهداف
 فرامـوش  مان نِیروزید عقل تماماً نه راه، آن در که است متذکرآنی   اسالم

 بـه  دیـ با بلکـه  م،یشو یم متوقف استدالل در ،یزندگ از گانهیب نه و شود یم
 دیآ یم کار به عملي    صحنه در و استی  اسالم انقالب به مربوط کهی  عقل

 تیـ فعل به خود اهداف و عمل دري  کاربرد صورت به رای  اسالم انقالب و
 بـه  متـذکر  کتـاب  نیا يِجا يجا در که است آن مای  سع. شد مجهز رساند

 کـه  مـان یموال و میباشـ  شـده  موفـق  امـر  نیـ ا در اسـت  دیـ ام. میباش امر نیا
  .ردیبپذ ما از را آن است، انقالب نیای اصل صاحب

  طاهرزاده



 

  ني دي زعمايخينظر به حضور تار





 

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

   يخيتار يب يمعنا
 یخیتـار  حـضور  ي نحـوه  بـا  رابطه در یبحث که است آن بنده ي زهیانگ

 در خود یخیتار ریس در علماي ما  که شود معلوم تا باشم داشته نید يعلما
 مـا  ي شهیر و ندا داشته ییحضورها و نمودها چه خیتار مختلف يها ستگاهیا

  .است وصل کجاها به و دارد قرار کجا در ساله صد چهار و هزار خیتار در
. اسـت  نهفتـه  او خیتـار  در یملت هر تیهو نیتر یاساس که میدان یم همه

 و یخیتـار  یبـ  مـشکل  مـا،  ملـت  افکـار  بـر  تـه یمدرن هنـگ فر ي غلبه از قبل
 بـه  نظـر  بـا  را خـود  یخیتـار  تیـ هو مـا  مـردم  م،ینداشـت  یخیتار یگسستگ

 بـه  مـا  يهـا  بـزرگ  مـادر  و هـا  بـزرگ  پدر. بودند کرده معنا عهیش تیمرجع
 داده شـکل  نیـ د يعلمـا  و اسـالم  کـه  افتندی یم یخیتار در را خود یراحت

 بـر  مینداشـت  ازین نبود مطرح یخیتار یب عنوان تحت يا دهیپد چون و بودند
 عیوقـا  یخیتار گاهیجا میبخواه و میکن دیتأک خود یخیتار يها شهیر يرو
  . میبشناس را

 کـه  يا گذشـته  بـا  مـا  امـروز  نـسبت  و اسـت  ادیـ بن از پرسـش  جا نیا در
 معنـا  کیـ  بـه  یعنـ ی. کنـد  یمـ  روشـن  را ما يجلو سر پشت از نور همچون
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 از و شـود  دنبال موضوع شناسانه داریپد ینگاه با تا تاس اصل به بازگشت
 مـان  خیتار در شهیر که خود یآگاه خانه به و میکن عبور تفکر يها حجاب

 ملـت  کیـ  حـضور  ي نهیآ که را خود یخیتار  پربار سنت و میبرگرد دارد
 ریسـا  تیـ هو کـه  یغربـ  عقل با و مینیبنش تماشا به بوده، قتیحق محضر در

  . مینیننش نظاره به را خود کند یم ینف را ها ملت
 هـا،  ملـت  بـر  مدرن خیتار لیتحم يراستا در و تهیمدرن فرهنگ ورود با
 هـا  ملـت  از ياریبـس  امـروزه  کـه  يطور به شدند، یخیتار یب گرفتار ها ملت

 بـه  تـا  شـود  یم منجر امر نیهم و دارند قرار خود خیتار يکجا در دانند ینم
 فرهنـگ  آن هـضم  و دهنـد  قـرار  ربغـ  فرهنـگ  اریاخت در را خود یراحت

 توانـد  ینم ردینگ ملت آن از را ملت کی خیتار تا یغرب فرهنگ رایز شوند
  . شود حاکم ملت آن بر

 و یخارج يها نهیزم از فراتر رانیا در ما یفرهنگ مشکالت معتقدم بنده
 معنـا  نیبـد . گردد یبرم تفکر با ما نسبت در یخیتار يا مسئله به آن، یداخل
 یطرفـ  از و میدانـ  یم یکنون جهان از مانده عقب را خود طرف کی از که

 از و میباشـ  داشـته  گفتگو خود گذشته درخشان فرهنگ با میتوان ینم دیگر
 فرهنـگ  و تفکـر  یعـال  سـطح  در را خـود  میتـوان  ینم رایز میریبگ مدد آن

  . میکن یم احساس افتاده عقب یغرب فرهنگ به نسبت را خود و میابیب
 کـه  است نیا یغرب فرهنگ مهم يها ییتوانا از یکی گفت بتوان دیشا
 تـا  کنـد  ریتفـس  را هـا  ملـت  خیتار خود، شناسان شرق قیطر از است توانسته

 نیـ ا و نـد ینما یابیـ ارز غرب خیتار با را خود خیتار دیبا کنند احساس همه
  . است ملت کی شدن  خیتار یب همان
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 فرانـسه ياز شـهرها  -ستراسـبورگ    در ا  یل اسـالم  ی مـسا  مجمع مطالعات - 
ــیتحق ــارهیق ــامي عهی مــذهب شــي  درب ــن از 25، انجــام داده ی دوازده ام  ت
 بـه نـام   ی تا کتـاب اند ق شرکت داشتهیمندان عضو آن مجمع در آن تحق    دانش

در . سندیـ  بنو مربـوط بـه امـام جعفـر صـادق         »عهیمغز متفکـر جهـان شـ      «
 شـرق کَنـد و     رامون فرهنگ و تمـدن    یپکه   یانشناس م شرق یدان  یکه م   یحال

 جهـان دارنـد و در   ي خ غرب به همهیتارل  یمتحق با   ی وث يوندی پ کاو کنند، 
از جملـه  باشـند کـه    ی فرهنـگ غـرب مـ      مـورد نظـرِ    يها   ارزش يصدد القا 

 ی غربـ ي تـه ی بـه نهـضت رنـسانس و مدرن   یت بخـش  یمـشروع ها     آن يکارها
ت امـام   یشخـص  دارنـد    ین راستا آن مجمع در آن کتاب سـع        یدر هم . است

 کننـد کـه     یمعرفـ  يشمندان بـشر  یگر اند ی چون د  يشمندی اند را دقصا
، بلکه یب و منبع علم الهی و غیحوق یطر نه از ،م آن حضرت  یعلوم و تعال  

 آن هیقض ظاهر !بوده است آن حضرت ی و تجربي فکريها محصول تالش
 کنند لیتجل »هماالسالميعل«صادق حضرت و باقر حضرت از خواهند یم که است

 بـه  ،اند بوده نجوم علم مثل یعلوم متوجه بزرگان نیا اروپا از قبل دنیبگو و
 دست آن به تهیمدرن چه آن به زودتر »هماالسالميعل«صادق امام و باقر امام یعبارت

 کـه  برسـانند  جـه ینت نیـ ا به را ما ها لیلتج گونه نیا با و اند افتهی دست افته،ی
  .است وصل تهیمدرن به »هماالسالميعل«صادق امام و باقر امام قیطر از ما ي شهیر

 هستند یمدع و دانند یم یخط خیتار را، خیتار ها یغرب که ییجا آن از
 ته،یمدرن فرهنگ ظهور با امروز و آمده جلو تکامل يسو به خیتار همچنان

 کـه  يا عهیشـ  هـر  رنـد یگ یمـ  جـه ینت اسـت،  دهیرسـ  خـود  کمـال  اوج به بشر
 کـه  باشـد  وفـادار  یغربـ  فرهنـگ  بـه  دیبا باشد وفادار امامان آن به بخواهد
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 بـه  کـه  يافـراد  به. اند داشته امامان که است یفرهنگ ي افتهی تکامل صورت
 مـصادره  خود فرهنگ نفع به را ملت کی خیتار کنند یم یسع صورت نیا

 بـا  را شـرق  خیتـار  کـه  هستند ییها ییاروپا ها نیا ند،یگو یم مستشرق کنند
 و اسـالم  دگاهیـ د نیا در و کنند یم ریفست ام رايب غرب هیپا بر یتیهو خلق

 گـر ید که شوند یم گذاشته شینما به يا کهنه ي پارچه چون یاسالم علماء
 بهتـر  اند داشته یمثبت نکات خود زمان در هم اگر و ندیآ ینم یزندگ کار به
  . کند یم هیتوص شرق به را يمحور غرب عمالً و دارد غرب امروز را آن از

 نــسل  کـه نیــاز اســت خــود فرهنــگ در مـا ساســی یکـی از مــشکالت ا 
 تـه یمدرن فرهنگ .است یخیتار گسست مشکل کنند، عبور نآ از جوانمان

 نیــا . اســتکــرده محــروم خودمــان ي گذشــته خیتــار در حــضور از را مــا
 کنم، روشن را آن جلسه نیا در بتوانم بنده که است نآ از تر يجد مشکل،

 ي نـده یآ بـه  دیـ با چرا بدانند تا کرد باز زانیعز مقابل در را یافق بتوان دیشا
  . میباش دواریام خود

 چـه  میکنـ  یزنـدگ  آن در دیـ با مـا  کـه  ییفضا دیبپرس خود از دیبا ابتدا
 و زیـ م نیا و وارید نیا خودتان مقابل در شما باشد؟ داشته دیبا یاتیخصوص

 کـه  ییاهـو  تیاهم که یصورت در دینیب ینم را اهو یول دینیب یم را تابلو نیا
. اسـت  تـابلو  و زیـ م نیا از شتریب اریبس دیکن یم تنفس آن در و دیهست آن در

 بـدون  م،یریم یم یمدت از بعد و میریگ یم نفس یتنگ بشود مسموم اهو اگر
 يرو وارید نه و زد ما به يا ضربه یکس نه چون م،یمرد چرا میبفهم که نیا

 خواهـد  ابخـر  مـا  یزنـدگ  يفضا شود خراب اگر ما خیتار. شد خراب ما
 بـه  شـما  رتیبص. بکند تنفس درست تواند ینم ما ملت صورت آن در شد،
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 خیتـار . نکنـد  مسموم را شما خیتار يفضا یکس دیباش مواظب که است آن
 عهیش تیمرجع دستگاه در ما نِید و دهد یم نشان را خود يمعنا ما نِید با ما

  . است داشته ادامه امکان و داده ظهور را خود همواره
 بـه  نگـاه  اسـت،  کرده ظهور علماء از که ییها کرامت و اخالق به اهنگ
 نـشان  و است ارزشمند اریبس خود يجا در که است ها آن يفرد تیشخص

 جهـت  بـه  یولـ  کنـد،  یمـ  و کـرده  تیترب ییها انسان چگونه اسالم دهد یم
 جامعـه  در علمـاء  یخیتـار  حضور به نظر ،یاسالم ي جامعه بر اسالم دیتأک
 نظـر  اسـالم  شدگان تیترب به زین منظر نیا از است الزم و است تر ممه اریبس

  . انداخت
 تیشخـص  بـه  دیبا یاسالم يعلما تیشخص به نظر در که است درست

 نظـر  خورد یم چشم به ها آن گفتار و حرکات در که ییتقوا و ها آن يفرد
 يایسـجا  کـه  ندارنـد  بنا نیمستشرق و یغرب فرهنگ دیباش متوجه یول میکن
 ما که بکنند هم کمک جهت نیا از دیشا یحت کنند، ینف را علماء یالقاخ
 میکن عادت ما که هست و بوده آن نیمستشرق تالش. میبشناس بهتر را ها آن

 هـا  آن یخیتـار  نقـش  متوجـه  و مینیبب یحیمس يعلما همانند را نید عالمان
 يمـا عل و نیـ د بـه  مـا  نگاه تا کرد کمک یاسالم انقالب که نیا با. مینشو

 یخیتـار  گـاه یجا مـا  گـذارد  ینم هنوز گذشته عادت یول شود عوض نید
 یحـال  در میکنـ  شروع را خود دیجد خیتار تا مینیبب درست را نید يزعما

 و دیـ آ یمـ  رونیـ ب گذشـته  يسـرآغازها  دل از  جدیـد تنهـا    يهاسرآغاز که
  . گردد یم ندهیآ در جهش موجب
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ـ عل تعـايل   هللا  رضـوان «ینـ یخم امـام  حضرت انقالب، يابتدا در  تیشخـص  بـر  »هي
ــوم ــضل خیشــ مرح ــوم و ينــور اهللا ف ــوم و مــدرس مرح  اهللا تیــآ مرح

 متوجـه  را مـردم  داشـتند  یسـع  و کردنـد  یم يادیز دیتأک »هميعل  اهللا  رمحة«یکاشان
 را هـا  آن یاجتمـاع  يایسـجا  مـردم  تـا  نـد یبنما بزرگواران آن یخیتار نقش

 انـد  بـوده  زبـانزد  يفـرد  خالقِا جهت از بزرگان آن که نیا با. کنند مطالعه
 هـا  یبعـض  دادنـد  یمـ  نشان تیحساس خود از یاجتماع مسائل در چون یول

. اسـت  تـر  فیضـع  علمـاء  ي هیـ بق از هـا  آن یاخالقـ  ي جنبـه  کننـد  یم گمان
 انقـالب،  ي در ابتـدا  يا  ک دوره یـ  در   »تعـايل   اهللا  حفظه«يجـواد  اهللا تیآ حضرت

 موجـب شـده بـود کـه مـردم          ن امر ی بودند و هم   یی قضا ی عال يعضو شورا 
ز ین نیا.  را نداشته باشند یشان توجه کاف  ی ا ی و عرفان  یگاه علم ینسبت به جا  

 ی را کـه در امـور اجتمـاع   ی ما است که عالمـان یخی تار يها   از ضعف  یکی
فـه  ی به حکم وظیالنی گيت اهللا محمد  یآ. میدان  یتر م   یاند اخالق   کمتر فعال 

کـه از شـاگردان خـاص     نی و با اکردند ی شرکت م  یی قضا ی عال يدر شورا 
 در آن حدانـد  ی بودند و از جهـت کمـاالت عرفـان    »هيعل  اهللا  رمحة«یعالمه طباطبائ 

  و اخالق نمونـه ی اسالمي اند و در فلسفه     ه را شرح کرده   یکه مناجات شعبان  
ت ی وارد شدند به شخصی و اجتماعیین همه چون در امور اجرایبودند، با ا 

د یـ هـا نمونـه اسـت تـا مالحظـه بفرمائ         نیـ ا. ه شـد  شان کمتر توجـ   ی ا یسلوک
 یخیم و نقـش تـار  ی خود را درست بنگـر  يم علما یتوان  یچگونه ما هنوز نم   

 یاسـ ی کـه در امـور س  ییم علمـا یکن یگمان م عموماً   .میها را ارج بگذار     آن
بـه  . گر علماء دارنـد ی نسبت به دياند درجه و ارزش کمتر    جامعه وارد شده  
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 اسـت کـه بـا نظـر بـه آن      ییغفلـت از سـرآغازها  ک نـوع   یـ ن  یـ ک معنا ا  ی
  . مینده خود را معنا کنیم آیتوان یسرآغازها م

 است که آن ملت به ی ملتيها بازگشت به سرآغاز، بازگشت به پرسش
 یها سرنوشت کنـون  ها خود را شکل داده تا با نظر به آن پرسش           کمک آن 

  1.می عبور کنینسمِ آزاردهنده دوران کنویلیهیم و از نیخود را رقم بزن

  ن ي دي علمايخيراه شناخت نقش تار
م یتـوان  یم کـه در آن فـضا نمـ   یـ  قـرار دار ییم در فـضا  یدانـ   یما هنوز نم  

 کـه متوجـه   ی مـسموم يم و مثل فـضا    ینی علماء را درست بب    یخیگاه تار یجا
م، دچـار  یـ ا  نفـس شـده  ین حال گرفتـار تنگـ   یم و در ع   یستیت آن ن  یمسموم

هـا   مـدت . مین مـشکل باشـ  یـ که متوجـه ا      آن م، بدون ی هست یخیگُسست تار 
مان مـسموم اسـت و از جهـل    یم فضایکشد تا با تفکر و تذکّر بفهم    یطول م 

 را در يت اهللا جـواد یـ مشکل آن است که اگر مـثالً آ . میمرکب خارج شو  
ــضائی عــاليشــورا  عالمــه ي شان را شــاگرد برجــستهیــگــر ایم دیدیــ دی ق
بـن   نیالـد  یمحـ «الحکـم    و شـارح فـصوص   و مفسر قـرآن   »هيعل  اهللا  رمحة«یطباطبائ

م یدیـ شان را به عنوان معلم اخالق و مفسر قـرآن د    یم و اگر ا   ینیب  ینم» یعرب

                                                
 محدود يمطهر دیشه تیشخص میشنو یم ها یبعض زبان از که است تعجب يجا یبس - 1

 به او ییگو جواب ضرورت متوجه طرف کی از اینها. است يژلوتئو ای و کالم علم به
 در ورزند یم غفلت او تیشخص گسترده ابعاد از گرید طرف از و ستندین زمان آن يها پرسش

 العلماء« حکم به همواره او جهت نیا از و دندینام فطرت لسوفیف را او شه،یاند بزرگان که یحال
 شکل را خود او شهیاند کمک به میتوان یم و است حاضر تفکر خیتار در »الدهر یبق ما باقون
 . میشو حاضر  به درستیخود خیتار امروزِ در و داده
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شان در یـ م ایکنـ  یم و گمـان مـ     یستیشان قائل ن  ی ا یخی حضور تار  ي برا ینقش
 ما است که نـسبت بـه       ین مشکل اساس  یا. ستندی خود حاضر ن   ي خِ زمانه یتار

د ی کــه اگــر شــهيم بــه طــوریستیـ اس نن حــسیــ عالمــان دیخیحـضور تــار 
شـدند   یماندند و موظف مـ  یشان م یکردند و ا    ید نم ی را شه  »هيعل  اهللا  رمحة«يمطهر

گر آن تصور که امروزه یرند، د یعهده گ    به یتی کشور مسئول  یدر امور اجرائ  
ــاز ا ــشان داری ــم و ای ــوان  ی ــه عن ــیشان را ب ــایک ــالم  ي از علم ــزرگ اس  ب

  . میم، نداشتیشناس یم
ن در آن یـ  کـه عالمـان د    را یبور از مشکل فوق الزم است عالَم       ع يبرا

 ار سـخت اسـت    ی بـس   چـون توجـه بـه آن عـالَم         لـی  و سیمشنابـ  نقش داشتند 
بـا دار   یـ  عالمان د  یخی شناخت حضور تار   ي از ورود به واد    متأسفانه م، یـ ن ا

ک معنـا بـه وجـه    یـ م و بـه  یهـا را درك کنـ   د عالَم آنین رابطه با یرا در ا  یز
جه برهنهیخ نظر کن یر تا يمستور ن مشکل را در فلسفه یما هم.  آني م و نه و

د در یسخن بگو» وجود«خواهد از  ی فلسفه به آن است که میم و سختیدار
ف یـ تـوان تعر  یت را مـ یماه. ستیبردار و آشکار ن فیتعر» وجود«که    یحال

ــ ــتــوان تعر یرا نمــ» وجــود «یکــرد ول ــماه. ف نمــودی ن یمِ همــوهــمفت، ی
، گـوهر و    »وجـود  «ی است که در کنار مـا اسـت، ولـ          يشکار آ يها  کثرت
ن یـ  شده است ا ی سع 2»ینیعالَم انسان د  «در کتاب   . ها است   دهین پد یذات ا 

 اسـت و نـه   يک حالـت حـضور  یـ نکته روشن شود که چون عالَم داشـتن        
. تـوان آن را احـساس نمـود    ی مـ یف کرد ول  یشود آن را تعر     ی، نم یحصول

 بخواهد حضور قلب در نماز را بـا      یست که کس  ن ا یف از عالَم، مثل ا    یتعر

                                                
  . از همین نویسنده- 2
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د راجع به حـضور قلـب فکـر    یاگر در نماز بخواه   . دست آورد   فکرکردن به 
د حضور خودتان را در محضر حق حـس      یرود، با   یتان م   د حضور قلب  یکن
  . دیفکر کنبه آن  یک مفهومِ حصولیکه به صورت  د نه آنیکن

  ان حال و گذشتهيی ميگفتگو
خ در آن بـه سـر   ی در هـر دوره از تـار      ینـ یه عالمـان د    ک یشناخت عالَم 

دادنـد و   ین نحو انجـام مـ  ی نقش خود را به بهتر   ،ند و مطابق آن عالَم    دبر  یم
کردنـد، موجـب    ی مناسب با همـان مرحلـه عمـل مـ     ،خیدر هر مرحله از تار    

 خـود را  ي ه نـد یخ خود آیم و مطابق تاری خود را بشناسي شهیشود تا ما ر   یم
ن یـ ل کـرده اسـت ا  یـ تـه بـر مـا تحم   ی کـه مدرن ییاگـر در فـضا    . میشکل ده 

 ي نـده یدواربودن بـه آ   یـ م و راه ام   یشو  یبازگشت رخ ندهد گرفتار توقف م     
د یـ با. میافتـ  ی زمانـه مـ   يهـا   يدئولوژیـ م و در بنـد ا     یده  یخود را از دست م    

ان حـال و  یـ  تـا م  نـیم ها توجه ک    ات آن یم و به ن   ین را بشناس  ی د يجهانِ زعما 
د در  یـ ن را با  یـ حرکـات عالمـان د    . ردیـ  صورت گ  ی واقع ییفتگوگذشته گ 

  . می بوده است بنگري که در آن حرکات جاریخ خودشان و با روحیتار
 ي رهین کـه سـ  یـ د بنده قبل از آن کـه بـه موضـوع تفقّـه در د          یاجازه ده 

شناسـان    کـه شـرق  ی از حجـاب  ي اسالم بوده است بپردازم باز مقـدار       يعلما
م تـا معلـوم شـود چـرا جنـاب      یاند سخن بگو جاد کردهیخ ما ا ی در تار  یغرب
 ی در پـ ی همگـ یشناسـانِ غربـ     شـرق «: نـد یفرما  ی مـ  ي دکتر رضا داور   يآقا
 هرحـال  بـه  یاز نظـر فرهنـگ غربـ     . »اند   قدرت غرب بر شرق بوده     يالیاست

 در بتواند تا آمد وجود به شناسی شرق دوران این در و شود غربی باید جهان
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 جهـان  پدیدآمـدن  از قبـل  و جدید تمدن از قبل که ییهرجا در و يزیهرچ
 تجـدد  از قبـل  تـاریخِ  ي گذشـته  در جایی و کند تملّک ،است بوده متجدد

 تـا  اسـت  رسـیده  پایـان  بـه  جا همه در تاریخ گویی. سازد معلوم ها آن براي
  . شود زمین روي سراسر مردمان ي همه و جهان ي همه تاریخ غربی تاریخ
 را جهـان  ي همـه   بـه  غـرب  اردوکـشی  ماجراي و یختار این میبتوان دیبا

 سـوي  به حرکت و سیر أمبد و جایگاه ،شناخت این بدون م،یبشناس یخوب  به
 گـشایش  امیـد  کـه  دارد را توان آن ما جان و دل آیا. شود نمی معلوم آینده

 تـاریخِ  گـاه یجا ،پرسـش  ایـن  در بپـرورد؟  خود در را مصیبت از نجات راه
 بـراي  مهـ م بـسیار  نیاز این و شود یم روشن غربی دالیِج تاریخِ و ما قدسی
 غربـی  تـاریخ  ي حاشـیه  در و افتـاده  جـدا  خـود  تـاریخ  از کـه  است مردمی

. نیــست آنــان خانــه دیگــران ي خانــه کــه داننــد نمــی و انــد شــده ســرگردان
 و کارگـشا  توانـد  مـی  فقـط  نـه  تـاریخی  وضع این در ها ناگفته و ها ناخوانده

 اگـر  رایـ ز. اسـت  ضـرورت  یـک  مـا  بـراي  الاقـل  بلکـه  ،باشد گشا راه حتی
 بـه  راهی ما شهیاند و شود برداشته ما ي شهیاند روي از جدید جهان حجاب
 آن بـا  کـه  بخـشد  مـی  اي طمأنینـه  مـا  بـه  ،بیابـد  جهـان  ایـن  صحنه در ظهور

  .یابیم رهایی سرگردانی از و کنیم تأمل و تفکر توانیم می
 یفرهنگـ  يهـا  هیسـرما  بـه  نظـر  و نید يعماز یخیتار حضور به رجوع

 در کردن زندگی راه و کند یم ارانهیهوش ،یغرب یزندگ به را ما نگاه خود،
. آمـوزد  مـی  مـا  به ،یغرب یزندگ به نسبت شدن فتهیش بدون را جدید تاریخ
 جهـانِ  عالمـان   بـسیاري از   و جدیـد  بـشر  میفهمـ  یمـ  کـه  شود می این نتیجه

 در اصـلی  علم زیرا اند، ریاضی و یکم مناسبات و روابط از صورتی متجدد
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 بـدون  اسـت  تکنیکـی  ریاضی مناسبات و روابط همین تنها تهیمدرن فرهنگ
  هـم بـه    یزندگ در بشر که یحال در باشد، داشته نظر عالم اتیفیک به که آن
کمفیک و هم به اتیاست محتاج اتی .  

 و نعرفـا  و فلـسفه  ،کنـونی  هاي امکان درك و تاریخی ثرآم به تذکر با
 حجـاب  از اگـر  کـه  بـود  خواهد يمند ارزش منبع ما خیتار اسالمیِ معارف
 و هـا  ناخوانـده  مـسیر  ایـن  در. سـازد  می روشن را آینده راه آید برون تجدد

 دنـ آی مـی  زبـان  به کم کم نید يزعما و عالمان رهیس در يجار هاي نانوشته
 و سـازد  آشـکار  را مـدرن  سـاحتیِ  یـک  جهـانِ  هاي نقصان و ها نارسایی تا

 و زمـین  میـان  گـسیخته  پیونـد   عـالم  آن در کـه  ه شـود  افکنـد  عـالمی  طرحِ
 اطـراف  و اعمـاق  به که این بر عالوه ساکنانش و شود برقرار دوباره آسمان
 در صـرفاً  سیرشـان  و باشـند  داشـته  بـاال  بـه  هم نظري ،نگرند می خود جهانِ
  . نباشد افقی سطح

 شـرط  .شـود  آشنا ملکوت با زمین است شده سعی اسالمی ي فلسفه در
 پیدا تحقق تفکر با آینده و زمان که بدانیم که است این طرح این به رسیدن

 معرفـت  و حکمت و تفکر جاي ،داعیه و دعوي و قال و قیل اگر و کند می
 در کـه  زده اکنـون  آدمیـانِ  و شود می تکرار حاصل بی  زندگیِ نیا بگیرد را

 جهان و گردند می خویش گرد به ،ندسته یگزد فلک نوع کی  گرفتار واقع
  . نشود شنیده هست هم سخنی اگر تا کنند می هیاهو و غوغا از پر را

 آسـان  غوغـا  و هیـاهو  ي بحبوحـه  در نیـ د يزعما ي رهیس به کردننظر
 يزعما ي رهیس بتوانیم اگر ما. شود انجام باید دشوار ي وظیفه این اما نیست

 ،شویم شریک آنان با ،»وقت« در اگر یعنی ،بودند که دریابیم چنان را نید
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 و اســت بــاقی زمــانِ ،تفکــر زمــانِ. بــشناسیم تــوانیم مــی نیــز را خــود زمــان
 بـه  نبایـد  و توانـد  نمـی  شـناس  زمـان . انـد  بـاقی  زمـان  ي سـایه  فانی هاي زمان

 بـدون  اصـالً  .بـشناسد  را بـاقی  زمان باید بلکه کند اکتفا فانی زمان شناخت
 و حیـرت  زمـان  بـاقی  زمـان  و نیـست  تنیشـناخ  فانی زمان باقی زمان درك
 نیـ د يزعمـا  یِقدسـ  خیتار در حضور با نیا و است تفکر و تهم و هیبت

 اسـت  بـودن »وقـت  «یبـ  همان که یخیتار یب از و شود یم احساس یخوب به
  . میابی یم ییرها

   خوددرمجال تفکر 
 مـا  مـشکالت  کـه  یمبـود  کـرده  بـاور  مـا  از يا عده خیتار از یمقطع در

 ها نای ریتعب به و مشکالت آن از رفت برون  راه و است ینید سنت زا یناش
 در گذشـته  در کـه  يونـد یپ به یمبرگشت و یمدید شدن یغرب در را انحطاط

 فتهیشـ  کـه  شناسان شرق تفکر لیذ در عمالً و میداشت غرب با بودن ییایآر
 بـه  مینتوانـست  کـه  بود راستا نیا در .میگرفت قرار بودند، اسالم از قبل دوران
 بـه  زدن چنـگ  جـز  یراهـ  عمـالً  و میکنـ  نظر نید يزعما یخیتار حضور

 مجال هنوز امروز تا که است نیا .میافتین خود يرو شیپ در ،یغرب میمفاه
 بـه  یاسـالم  رانیـ ا در کـه  يا شهیـ اند بـه  تـا  م،یا نکرده دایپ را خود در تفکر

 خـود  یملـ  تیـ هو بـه  و میکن توجه بوده، يجار بعد به هیصفو از خصوص
 به نید يزعما و علماء قیطر از خانه عدالت و تنباکو مثل ییها جنبش با که

 يریمـس  در را یاسالم انقالب ادامه تیمسئول و میکن نظاره م،یرساند ظهور
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 است گشوده -يغرب فرهنگ از رونيب - ما مقابل درانقالب   ،دوران نیا در که
  . میریگ عهده به

 افـت یدر ایـن  ،بشناسیم درست آن »وقت« با را نید يزعما ي رهیس اگر
 را خـود  جایگـاه  میتوان می و شود می مان خیتار امروز در ما رتیصب موجب

 حـرصِ  سـاحتیِ  یـک  عالمِ از شدن برون مستعد و میبشناس کنونی جهان در
  . میشو مصرف

 بـا  انگاري نیست این. است شده انگار نیست و ساحتی یک کنونی جهان
 زمـانِ  مینـدان  اگـر  و. رود نمـی  در بـه  میـدان  از قـال  و قیـل  و بحث و حرف
 از ،اسـت  کرده دگرگون را جهان تقویم و رسیده فرا چگونه انگاري نیست
 انگـاريِ  نیـست  بـالي  از بایـد  بـشر  اگـر . میآیـ  نمـی  بر آن از خروج ي عهده

 دیـ با ابتـدا  ،یابـد  نجـات  جهـان  سراسر در یافته گسترش و غرب در روئیده
 به دیبا. آید نمی بر فضل و علم از کاري چندان بال نای دفع در باشد متوجه
 مطـابق  را خـود  جهـان  توانـستند  خـود  ي انـه زم در کـه  دکن نظر ییها نمونه
 تفکـر  آمـدن  پیش به موکول و موقوف این ،کنند تیریمد ینید يها آموزه

 و اسـت  »وجـود « آسمانِ با ما اتصال ي نقطه اش سرچشمه که است همتی و
 تواننـد  مـی  ،نیـستد  بیگانه اتصال ي نقطه این با که نید يزعما جهت این از

 گذشـته  به بازگشت ،عهد تجدید. باشند معنا عالَم با عهد تجدید راه متذکر
 کـه  است اي وظیفه و کار گرفتن عهده به بلکه نیست يگر یسلف صورت به

 هـر . شـود  انجـام  بایـد  پـس  این از و است نرسیده اتمام به آن ي ادامه هنوز
 اي سابقه گذشته در که نیست عهدي هیچ و است آینده به ناظر ،تنیبس عهد

 در نیـ د يزعما به نظر با عهد تجدید و تفکر سوابق به رجوع. باشد نداشته
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 هماهنـگ  را هـا  زبـان  و هـا  دسـت  و آورد مـی  پدیـد  همـت  و خاطر تعلق ما
 گذشـته  در نیـ د يزعمـا  بـا  شـدن  همزبـان  ،تـاریخی  عهد تجدید. سازد می

  ناآموخته هاي درس بعضی ها آن ي رهیس از که است همزبانی این در. است
 رجوع ي نحوه و برنامه در که کند می اقتضا تلقی این. فراگرفت توان می را
ـ  بـه  خـود  ي گذشـته  به  توسـط  کـه   را يا گذشـته  و کنـیم  نظـر  تجدیـد  یکلّ

  . میدار پاس است، ما يداریپا راز و شده مصادره یغرب فرهنگ

  ني تفقه در دون يعالمان د
ــ  ــا دشــمن  یدر صــدر اســالم درســت در وقت ــگ تبــوك، ب  کــه در جن

 ي گـروه روانـه   م و جوانان مسلمانِ متعهـد گـروه   یرو هست   قدرتمند روم روبه  
ۀً  «ه آمد که    یشدند، آ   یجبهه م  ) 122 /توبـه (»وما کَانَ الْمؤْمنُونَ لینفرُواْ کَآفـَّ
 جنـگ حرکـت کننـد،    ي ههست که به طرف جب   ی مؤمنان واجب ن   ي بر همه 

نْهم طَآئفَـۀٌ        « رْقَۀٍ مـن کُلِّ فالَ نَفَرَ ماز هـر گـروه و از هـر     يا   چـرا عـده    »فَلَو 
ن را یـ ن که بروند دی ايبرا» یتَفَقَّهواْ فی الدینِ ل«کنند،    ی حرکت نم  يا  طائفه

ه کنند؟ علت ایق بفهمند و در د   یدق ن امـر آن اسـت کـه بـا برخـورد      ین تفقّ
. ن به حرکـت در آورد یق دیخ را از طریتوان موتور تار    ین نم ی به د  یحسط

ه در د  . ن را بفهمند  یقاً د ید بروند و عم   ی با يا  پس عده  ق در  یعنین یتفقّ تعمـ 
ن یـ  را کـه در احکـام د  یکـس . د و اخالق و احکام ین، اعم از عقا   یگوهر د 

 و حـالل و  ن معنـا کـه در احکـام   یـ د، به ا  ننام  یم   هیتعمق کرده اصطالحاً فق   
ـ عل اهللا رمحة«یطور که عالمه طباطبائ نین تفقه و تعمق کرده است، هم  یحرام د   »هي
ات قـرآن در  یـ ن از جهـت فهـم آ     یـ  گـوهر د   یعنـ یاند،    هیر قرآن فق  یدر تفس 
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 کـه از قـرآن   ينـد مناسـب آن گـوهر   نتوا ی را مـ يا هیـ دست اوست و هر آ  
 کـه عـالوه   »هيعل تعايل اهللا انرضو«ینیا مثل حضرت امام خمیر کنند و  ی تفس اند شناخته

  .  را در دست دارندیر بودن، گوهر عرفان اسالمه بودن و مفسیبر فق
ن یـ  از شـما بـه تفقّـه در د       يا  د چرا عده  یفرما  ی مذکور م  ي هیقرآن در آ  

 مملکـت  ي حفـظ مرزهـا  يد، درست اسـت جنـگ اسـت و بـرا      نپرداز  ینم
 مملکـت  يهـا  وارهیظ دش از حفی بيا د همه تالش کنند اما عده  ی با یاسالم
ن آشنا یقاً بشناسند و بعد که به گوهر د  ی را عم  ید فرهنگ اسالم  ی با یاسالم

 ي برگردنـد بـه سـو   »ولینذرواْ قَومهم إِذَا رجعواْ إِلَیهِم لَعلَّهم یحذَرونَ    «شدند  
هـا از   د کـه آن یـ شهر خـود و مـردم را از انحرافـات آگـاه کننـد، بـه آن ام                

 پخش بشوند، و مـردم  یکت اسالملدر سرتاسر مم. رندیفات فاصله بگ  انحرا
گ      انذار کردن به . ها بر حذر دارند     ها و غفلت    یرا از گرفتار شدن در روزمرّ

د یـ  هـست کـه با  يگـر یات دیـ آن معنا است که بـه مـردم متـذکر شـوند ح          
 نـه : دیـ فرما یمـ  ي ادامه در.  آن قرار دهندی آباداني لهی را وس  ییای دن یزندگ

 همـه  مـردم،  نیب دیبرگشت و دیخواند درس دیرفت که حاال دیکن فکر که نیا
م  «. رود یمـ  جلـو  کارهـا  یراحت به و شد خواهند شما فرمان به گوش لَّهـلَع

 آن از دیـ کن یمـ  انـذار  را هـا  آن شـما  که ییها آن از يا عده دیشا »یحذَرونَ
 قـرآن  چگونـه  کـه  دییـ فرما یمـ  مالحظـه . بردارنـد  دست شان غلط يکارها

 کنـد،  ینمـ  دواریـ ام را ما يخود یب د،یگو یم آدم به را هست چه آن ي همه
  . کند ینم هم وسیمأ

 از ياریبـس  حرکـت  عامل مذکور اتیآ دیباش متوجهمهم است که    این  
 بـه  نهیآ نیا در را ها آن سکنات و حرکات دیبا همواره و است نید عالمان
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 داشـته  خیتـار  در دیـ با کـه  يورحـض  نیچنـ  از یکل به وگرنه نشست نظاره
 تفکـرِ  کـه   را آن یواقعـ  يمعنـا  بـه  تفکر امکان و میشو یم محجوب میباش
 توانـد  ینمـ  نـدارد  خیتـار  که یملّت رایز. داد میخواه دست از است یخیتار

  .شود یم یفرهنگ ابتذال گرفتار و باشد داشته تفکر
 دنِیـ ند  درسـت  جهـت  بـه  امروز: میبدان که است آن بنده دیتأک ي همه

 از و میدانـ  یمـ  یکنـون  جهـان  از مانده عقب را خود سو کی زا خود خیتار
 و میکنـ  گفتگـو  خـود  ي گذشته درخشان فرهنگ با میتوان ینم گرید طرف

 حـضور  از غفلـت  بـا  رایز م،یریبگ مدد راه ادامه و ها بحران رفع يبرا آن از
 یفرهنگـ  و يرفک یمتعال سطح در را خود میتوان ینم نید عالمان خیتار در

 مثـل  - ردیبگ شکل نید يزعما با ما نسبت اگر که یحال در مینمائ مالحظه
 و انـسان  و عـالَم  - دادنـد  شـکل  امـام  حـضرت  بـا  ملت و سرداران و شهدا که ينسبت

  . دیآ یم صحنه به گرید ییخدا

   نيد علماء راه ي نقشه
 یتـ ح را آن در تفقه و نید آموزش مذکور ي هیآ که دیفرمود مالحظه

 اسـت  يدیـ توح فرهنـگ  با جامعه رایز. داند یم تر مهم هللا لیسب یف جهاد از
 يسو به کند یم یزندگ که یخیتار در تواند یم و ردیگ یم سامان و سر که

 ي فـه ی وظ .کنـد  عبـور  شـرك  و جهـل  يهـا  حجاب از و برود جلو اهدافش
آن بـه فهـم کتـاب و      ي ن است کـه عمـده     یه فهم د  ی علم يها   حوزه نخست 

 يهــا طـه ین و علمــا در حی کـه فقهــا، مجتهـد  ییکارهــا. گـردد  یت برمــسـن 
طـه فهـم کتـاب و سـنت اسـت، بعـد از فهـم        یدهنـد در ح  یمختلف انجام م 
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  بـه ی و حکـومت یاسـ یدر نظـام س  انـد  دهی را که فهم ینید د یکتاب و سنت با   
   .اجرا در آورند

 به فوق هیآ براساس نید يعلما میبدان که است یمهم اریبس ي نکته نیا
 تینها در و کردند حرکت اتیآ نیا طبق و آمدند هیعلم يها حوزه طرف
 و یاصفهان ینجف اهللا تیآ و مالصدرا و ردامادیم و ییبها خیش لمث ییعلما
 عالمـه  و ینـ یخم امـام  حـضرت  و ينـور  اهللا فـضل  خیش و  مدرس اهللا تیآ

. کردنـد  ظهـور  مـا  خیتار در ،يا خامنه اهللا تیآ و  يمطهر دیشه و یطباطبائ
 از را خـود  راه ي نقـشه  و آمدنـد  صـحنه  بـه  قرآن ي هیتوص به بنا همه ها نیا

 در نیـ د عالمـان  بـه  ینگـاه  نیچنـ  بـود  مواظب دیبا سخت و گرفتند قرآن
 نگـاه  خـود  یفرهنگ يها هیسرما به شناسان شرق نگاه با وگرنه نرود حجاب

  . میشو یم یخیتار فقر گرفتار و میا کرده
 هیتوصـ  مـذکور  ي هیـ آ کـه  بـود  يزیـ چ آن نید يماعل یاصل ي زهیانگ

 يمطهـر  دیشه مرحوم شما. شدند نید در تفقه وارد آن اساس بر و کند یم
 خیتـار  خواهد یم هم یوقت است، نید در تفقه اهل شانیا د،یکن مالحظه را
 اسالم متقابل خدمات کتاب ای و صدساله يها نهضت کتاب کند یبررس را
 زند یم موج ها  کتاب نیا در نید در تفقه روح که دکن یم فیتأل را رانیا و
 را قـرآن  یوقتـ . بدهـد  نـشان  را قتیحق که است نای ایشان تالش ي همه و

 ي هیـ روح. دارد کامل حضورِ ریتفس آن در نید در تفقه روح کند یم ریتفس
 دارد کـه  ییایزوا ي همه با را مطلب اصل که میکن آماده را خود یعنی تفقه

 در یحت. است یدارشناسیپد ای يفنومنولوژ نوع کی معنا کی هب و میریبگ
 القائـات  ریتـأث  تحـت  تـا  میبکن را کار نیهم میدار فهیوظ هم یاسیس مسائل
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 سازند، یم خبر موضوع کی از مدام ،قتیحق دشمنانِ. میرینگ قرار دشمنان
 هیـ روح مـا  اگـر  حـال  کننـد،  یم پخش عهیشا پشت عهیشا و خبر پشت خبر
ه  م،یشـو  یمـ  گرفتـار  ها آن يها لهیح دام در میباش نداشته یابی قتیقح و تفقّ
 میبپرسـ  خـود  از م،یکن دایپ را ایقضا گوهر میکن یسع که است ما ي فهیوظ
 در مـردم . باشـد  توانـد  یمـ  چه کنند یم مطرح که یموضوع نیا انیبن و مغز

 کـه  يا مـشروطه  با را خیش مخالفت گوهر ينور اهللا فضل خیش مرحوم زمان
 مـرد  آن کـه  یحـال  در دندینفهم بود، افتاده زده غرب روشنفکران دست در

 آن ي کاسـه  مینـ  ریـ ز يا کاسـه  چه دیفهم بود تفقه اهل و هیفق چون بزرگ
 خـود  در را تفقـه  ي هیـ روح و بـود  هیفق چون مدرس مرحوم. ستا مشروطه

 تیـ آ مرحـوم . است یجنس چه از رضاخان دیفهم زود یلیخ بود داده رشد
 نظـرم  به رد،یبگ را موضع نیبهتر توانست دهیچیپ طیشرا آن در یاشانک اهللا

 کنـد  یبـازخوان  درست را یکاشان اهللا تیآ نقش است نتوانسته خیتار هنوز
 انیفـدائ  و مـصدق  دکتـر  یِملـ  ي جبهـه  و دربـار  نیب در توانست چگونه که

 خ،یتـار  از مرحلـه  آن در میزعـ  کیـ  عنوان به را خود یخیتار نقش اسالم
  . دهد امانج

 یکاشـان  اهللا تیـ آ مرحوم و مدرس مرحوم و ينور اهللا فضل خیش امثال
 خود زمان خاص يِدیتوح روح با ها آن بودند، ما ملت میزع خود زمان در
 هیحاشـ  بـه  از تنهـا  نـه  و گرفتند عهده به یخوب به را جامعه ییراهنما فهیوظ

 مـا  اگـر . ردندک يریجلوگ عه،یش مسلمان مردم هالکت از بلکه اسالم رفتن
 یاسـ یس نگـاه  کیـ  با و مینشناس درست خیتار آن در را يدیتوح روح آن

 یابیـ ارز بزرگـان،  نیـ ا یخیتار نقش از جدا را زمان آن يها حادثه یسطح
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 قـت یحق بـه  را ما هرگز که میشو یم رو روبه يا پراکنده يها حادثه با م،یکن
 يدارا تثنااســ بــدون نیــد يزعمــا ي همــه. رســاند ینمــ زمــان آن یخیتــار
 شـده  هـا  آن یحماسـ  تیشخـص  بـه  منجر که اند بوده یعرفان ناب ي هیروح
 آن بـه  نـشود، » اهللا «حـضرت  انـوار  یتجلـ  محل قلبش یکس تا اساساً. است
 اسـتاد  يبـرا . شود ینم صحنه وارد آمدند، صحنه به نید يزعما که یشکل

 کند رحمان اسم یتجل ي آماده را خود قلب انسان است یکاف شدن اخالق
 بـه  را همـه  یتعارضـ  گونـه  هـر  بدون و دینما شهیپ را مردم با مدارا روش و
 کـه  یقلبـ  یولـ  اسـت،  الزم خـودش  يجـا  در کـه  کند، هیتوص يکوکارین

 بـه  را یاسـالم  ي جامعـه  زعامت و کند یتجل او بر» اهللا «اسم تا است آماده
  .باشد داشته آدم و عالم به يگرید نگاه دیبا رد،یگ عهده

 » اهللا «اسم يتجل و نيد يزعما

 ،»اهللا «اسـم  باشـند  متوجـه  رود یمـ  انتظار زانیعز از» اهللا «اسم در تفقه با
 از یاسـم  خواهـد  یمـ  گاه هر قرآن چون. است یاله کماالت ي همه جامع
ـ عز» اهللا«: دیـ گو یمـ  مـثالً  ،آورد یم را» اهللا «ابتدا دیبگو را یاله اسماء ز و  ی
 منور یکس قلب اگر و دهد یم نسبت» اهللا «به را اسماء نیا یعنی م است یحک
 تیـ جامع بـه  ،اسـماء  آن ي همه نور صاحب قلب، آن شد، اهللا اسم یتجل به

 شـما  هنـر . بود خواهد امت میزع خودش زمان در یکس نیچن و است شده
 ن،ید در تفقه با که است آن دیدار یابی قتیحق دغدغه که یکسان عنوان به

 کنـد  یتجل شما قلب بر» اهللا «اسم نور با حق حضرت تا دیکن آماده را خود
 ي نـه یآ دیـ بتوان امـت  میزعـ  تیشخـص  لیـ ذ در ایـ  و دیشـو  امت میزع ای تا
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 گــسترش را او خــدمات او تیشخــص يراســتا در و دیــگرد او تیشخــص
 را خـود  هرگـز  دیـ ده رشـد  خـود  در را نیـ د در تفقـه  ي هیروح اگر. دیده

 را یسـطح  و محتـوا  یب يکارها راگ. دیکن ینم جهینت یب و پوچ امور مشغول
 کـه  دیـ ا دهیشـن . دییـ نما تفقـه  نیـ د در دیـ توان ینمـ  گـر ید دیـ بدان دیکن دنبال

 چنـد  هـر  ستین قبول نمازش روز 40 بخورد مشروب یکس اگر ندیفرما یم
 روانـش  و روح که ستین قبول نمازش جهت آن از بخواند، را نمازش دیبا
 تعـادل  حالـت  بـه  تـا  کـشد  یمـ  طول روز چهل و شده خارج یاصل ریمس از

 محتـوا  یبـ  و یسـطح  امـور  مـشغول  هم شما اگر میبگو خواهم یم. برگردد
 يبرگـرد  خـودت  به ییآ یم تا چون دیشو یم گرفتار حالت همان به دیشد

  . يا افتاده عقب مقصد از ها مدت يبرو خود قلب و عقل سراغ به و
 جـان  منظـر  در را یموضـوعات  و دهـد  یمـ  آدم بـه  یقدرت ،نید در هتفقّ
 دل یسـطح  و پـوچ  امـور  بـه  ستیـ ن لیـ ما گـر ید انسان که اندینما یم انسان
 رایـ ز .دهـد  یمـ  نجـات  ينگـر  یسطح از را او یخوب به  از این جهت   و ببندد
 اسـت  حاضـر  یراحتـ  بـه  و شود یم آشنا عالم سینوام با ریمس نیا در انسان
 رایز شود، نوسمأ یهست عالم قِیحقا با تا کند فدا را خود یراحت و یزندگ
 و یزنـدگ  تحقـق  امکان. ستین یزندگ ،یهست قیحقا با اُنس بدون یزندگ

 که شود یم فراهم یوقت گوناگون يها يفداکار و ها یراحت گذاشتن پا ریز
 در تفقـه  و ردیـ گ قـرار  انـسان  نظـر  مد در ها یراحت آن از تر ارزش با يزیچ
 انـسان  منظـر  در ردکـ  فـدا  شیبـرا  را یزنـدگ  توان یم که را يزیچ آن نید

 بدون ات،یح و وجود که است ییغا تعلق همان عالم سینوام. دهد یم قرار
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 امـورِ  بـه  رجـوع  در انسان شود یم موجب آنچه. شود یم معنا یب آن به تعلق
  . است تفقه ي هیروح عدم شود، خسته قیعم

 ییزعما پرورش موجب عالم، سینوام به تعلق و نید در تفقه ي هیروح
 شناخت را رضاخان خوب یلیخ که شود یم مدرس دیشه حوممر همچون

. کند یم دیتهد را مشروطه انقالب و اسالم او جانب از يخطر چه دیفهم و
 را رضـاخان  با مدرس ي مقابله يها تیفعال ي تجربه معاصر خیتار در اگر ما

 تحـت  مـردم  و کرد ینم عبور صدر یبن از یراحت به انقالبمان ناًیقی مینداشت
 بـا  مـا  مـردم . ماندنـد  یمـ  بـاز  انقـالب  ي ادامـه  از صـدر  یبنـ  يشعارها ریتأث

 کــه دنــدید را یرضــاخان صــدر، یبنــ ي چهــره در خــود یخیتــار ي تجربــه
 دیفهم یم خوب مدرس دیشه مرحوم. کند عبور امام حضرت از خواهد یم

 و داد انجام یخوب به مرحله آن در را خود یاله ي فهیوظ و درک دیبا کار چه
 امـروز  مـا  اگـر  و کـرد  يزیـ ر هیپا را ها رضاخان و رضاخان از عبور ي نهیزم

 نـور  کـه  خود زمان يدیتوح میزع عنوان به را مدرس یخیتار نقش مینتوان
 کـه  يگـر ید يهـا  رضـاخان  از مینـ یبب بـود،  کـرده  یتجلـ  قلـبش  بر اهللا اسم

 کـه  یحـال  در میکنـ  عبـور  میتـوان  ینمـ  پرورانـد  یم ما يبرا تهیمدرن فرهنگ
. انـد ینما ما به را ها رضاخان از عبور یخیتار کارِ راه یخوب به مدرس وممرح

 بلکه ست،ین ما سر پشت در يا گذشته خ،یتار: گفت توان یم لحاظ نیبد و
 خِیتـار  از تـوان  یم گذشته به نظر با و است ندهیآ و حال زمان در امور ادیبن

 يدیـ توح لمانعا ي رهیس و خیتار به نگاه نوع نیا. گفت سخن خود يفردا
 هر به نظر با دهد، یم جهت پاها و ها دست و ها عقل و ها گوش و ها چشم به

 آن در نید يزعما که یخیتار به نظر با بلکه ستین یعمل کار نیا یخیتار
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 جـواب  و کـرد  یزنـدگ  نـده یآ و حـال  در تـوان  یمـ  انـد،  بـوده  نیآفـر  نقش
 نظـر  خود مقابل در یخیتار یگشودگ به و داد را خود ي زمانه يها پرسش

 مـا  با تا است ها آن با یهمسخن يمعنا به نید يعلما ي رهیس یبازخوان. کرد
 سـر  پـشت  را گذشته يها سال کدورت میبتوان قیطر آن از و ندیبگو سخن
 بـاز  را میکن یم یزندگ آن در که یخیتار به نسبت تفکر امکان و میبگذار

 در جهش موجب و دیآ یم رونیب گذشته دلِ از گرید يسرآغاز رایز. میابی
 يا چـاره  سمیـ لیهین زهـر  و یغربـ  فرهنـگ  از عبـور  يبـرا  ما. شود یم ندهیآ

 ممکـن  نیا و میبشناس درست را خود يدیتوح ي گذشته که آن جز میندار
 در دیـ توح نیمتعـ  صـورت  کـه  نیـ د يزعمـا  شـناخت  قیطر از مگر ستین

  .اند بوده ها زمان ي همه

  جامعه اتيح راز
 اتیـ ح کـه  طور همان میبدان دیبا ن،ید مانیزع یاله گاهیجا با رابطه در

 زین جامعه اتیح ،است روح نام به يمجرد قتیحق تیحاکم جهت به بدن
 اجـرا  و رحطـ  یالهـ  اءیانب توسط که است یاله تیوال و تیحاکم گرو در
 بـت یغ زمـان  در و هستند یاله تیوال تحقق ي دهنده ادامه امامان و شود یم

 روز کیـ  تـا  ،اسـت  طیالـشرا  جامع يفقها ي عهده به کار نیا زمان امام
 شهیهم که است قاعده کی نیا چون .نگردد محروم یاله تیوال از جامعه

 انـسجام  از هـا   کثـرت  تـا  باشد حاکم دیبا یوحدان قتیحق کی ها کثرت بر
 شـود  یمـ  موجـب  کـه  است يواحد قتیحق شما روح. باشند مند بهره الزم

 از يا مجموعـه  حکـم  در هرکدام و باشند داشته تیهو شما بدن يها سلول
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 آن بر شما روح که است زنده شما بدن یموقع تا و کنند تیفعال عضو کی
 شـما  بـدن  از -واحـد  مجـرد  قـت يحق کي عنوان به - شما روح اگر. باشد حاکم

 امکـان  یوقتـ  ،اسـت  طـور  نیهم هم جامعه. ردیم یم بدن نیا دوش منصرف
 حکـم  همـان  یعنـ ی يواحـد  قتیحق که ستین انبحر گرفتار و دارد اتیح

 دیـ با شهیـ هم شود یم گفته معنا نیا به و باشد حاکم آن بر تیاحد حضرت
 امـام  و امبریـ پ زمـان  در. نـشود  رانیـ و جامعـه  تـا  باشـد  حاکم جامعه بر خدا

 از را یالهـ  تیهدا نور ماًیمستق که است زانیعز نآ مقدس وجود معصوم،
 در یول کنند یم حاکم جامعه بر را تیحداَ حضرت حکم  و رندیگ یم حق

 از را احـد  حـضرت  حکـم  خـود  اجتهـاد  بـا  که است هیفق نیا بت،یغ زمان
  .کند یم حاکم را آن و ردیگ یم تیروا و قرآن

   بتيغ زمان در ياله تيوال
و الْـولی     «: دیفرما یم قرآن که نیا به توجه با هـ ه  فقـط  )٩/يشـور (»فَاللـَّ

 يراسـتا  در علمـا  و امامـان  و امبریـ پ تیـ وال پـس  ست،ا یول» اهللا «حضرت
 یعنی »فَاللَّه هو الْولی  «: دیفرما یم یوقت. است اهللا تیوال و تیحاکم تحقق
 که است  هیاله تیوال صورت نید يزعما تیوال پس است یول خدا فقط
 یالهـ  تیـ وال همـان  میمـستق  ریـ غ صـورت  بـه  امـام،  و ینبـ  تیوال لیذ در
   .باشد یم

 حـضرت  جـامعِ  اسـم  بـه   باید یعنی است یول» اهللا «فرمود فوق ي هیآ در
حد . اسـت  یالهـ  اسـماء  ي همه جامع ،»اهللا «اسم شد روشن چون کرد،نظر   اَ

و الـرّزاق     «: دیـ فرما یم یوقت شد عرض که همچنان هـ ٥٨/اتيـ ذار(»انَّ اللّه( 
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ـ  هـو الکب   اهللا«: دیـ فرما یمـ  یوقتـ  ایـ  اسـت،  رزاق است، اهللا که آن یعنی ر ی
 د،یـ آ یمـ  صحنه به متعال و ریکب ي جلوه در ،است اهللا که آن یعنی »المتعال

 ابـ  یمـوطن  هر در و دارد تیجامع به را یاله اسماء ي همه اهللا اسم میفهم یم
 کـرد  یتجلـ  یکـس  قلـب  بـه  اهللا اسـم  اگـر  پس. کند یم جلوه خاص یاسم
 یتجلـ  میعلـ  اسم اگر که یحال در کرده یتجل او قلب بر یاله اسماء ي همه

 رابطــه نیهمـ  در و. اســت نکـرده  یتجلـ  قلــب آن بـر  اســماء ي همـه  کـرد، 
بیلی     «: دیـ فرما یمـ  امبریـ پ به قرآن در خداوند سـ هوا إِلَـى      قُـلْ هـذ عـأَد 

چـون  کـنم،  یمـ  دعـوت  اهللا بـه  کـه  است نیا من راه بگو )١٠٨/وسفي(»اللَّه 
 و. نــدازدیب» اهللا اسـم  «بـه  اسـالم  قیـ طر از را مــا چـشم  خواهـد  یمـ  خداونـد 
ت شَـیئاً االَّ و        «: نـد یفرما یم مبنا نیهم بر نیرالمؤمنیام حضرت اَیـا ر مـ

    هدعب و لَهاللَّه قَب تأَیزیچ آن از قبل که آن مگر دمیند را يزیچ چیه من 3»ر 
 یتجلـ  نیرالمـؤمن یام قلـب  بـر  اهللا اسـم  یعنی. دمید را» اهللا «آن، از بعد و

 مبـارك  قلـب  بـر  یالهـ  اسـماء  ي همـه  اهللا اسـم  یتجل با عمالً و است دهکر
 تیـ جامع مثـل  اهللا اسـم  در یاله اسماء تیجامع. است کرده یتجل حضرت

 هـست  نورهـا  ي همـه  يدارا رنـگ  یب نور رنگ، یب نور در است نور هفت
  . یگانگی به منتها
 تیـ کمحا امکـان  تشیجـامع  ي همـه  بـا  اهللا اسم اسالم، عتیشر آمدن با

و الْـولی    « قتیحق تا است آمده اسالم عتیشر. افتی هـ امـور  در را »فَاللَّه 
 عتیشـر  و اهللا تیـ حاکم بـا . کنـد  ظـاهر  یعیتـشر  صـورت  به يبشر جوامع

                                                
 .49، ص 1مال محسن فیض کاشانى، علم الیقین، ج  - 3
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 قـرار  یالهـ  اسماء ي همه تیحاکم لیذ در يبشر ي جامعه امور تمام ،اسالم
 تیـ حاکم بـا  معصوم، امام بتیغ زمان در فقها ابتین به توجه با و دنریگ یم

  . ردیگ یم قرار اهللا اسم تیحاکم لیذ در جامعه است جامعه میزع که یهیفق
 اسـت  معنا نیهم به باشد هیفق دیبا جامعه میزع دارد اصرار اسالم که نیا
 بـه  یاله تیوال و ردیگ  قرار یاله اسماء انوار تحت در جامعه امور تمام که

 اجتمـاع  افراد ياستعدادها از يداداستع چیه تا دیآ صحنه به جامع یصورت
 تیـ حاکم صـورت  در کـه  دیریگ یم جهینت رابطه نیهم در. نماند جواب  یب

 یاسـالم  ي جامعـه  شـئونات  ي همـه  در دیبا میزع حکم ط،یالشرا جامع هیفق
 احکـام  و يفـرد  امـور  در فقـط  او حکـم  کـه  ستین طور نیا و باشد يجار
 فـه یوظ و شناسـند  یمـ  را اهللا ،یاسـالم  ي جامعـه  يزعما. باشد يجار يعباد

  . کنند حاکم را اهللا دارند

  نيد يزعما شعور راز
 یالهـ  اسـماء  ي همه تیحاکم مأمور اسالم، به نظر حکم به نید يزعما

 ي همـه  کـه  دیـ آ صـحنه  به عیتشر عالم در» يدیتوح «تا باشند یم جامعه در
 يفقهـا  یخیارت حضور راز است نیا و. ردیگ بر در را ها انسان یزندگ ابعاد
 يفقهـا  کـه  شده موجب امر نیهم و ما خیتار یاساس يها صحنه در بزرگ
 جهـت  لحظـه  کیـ  داشـتند  عهـده  به را جامعه زعامت تیمسئول که بزرگ
 ي جامعـه  ندهنـد  اجـازه  عنـوان  چیهـ  بـه  و نندیننـش  يپـا  از اسالم تیحاکم
 یتمـدن  هر با جهت نیهم به و دیآ در اسالم ریغ تیحاکم لیذ در یاسالم
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 حضرت. کنند یم مقابله باشد حاکم آن در» اهللا «حضرت که یتمدن از ریغ
  : ندیفرما یم »هيعل تعايل اهللا رضوان«ینیخم امام

 را خـدا  حکومـت  است، اهللا حکومت خواهیم، می که را چیزي آن ما«
 خـواهیم  مـی  مـا . کنـد  حکومـت  مـا  بر قرآن خواهیم می ما. خواهیم می

 اهللا حکومـت  جـز  را حکومتی هیچ ما. کند حکومت ما بر اسالم قوانین
 اسـالم  قـوانین  خـالف  بـر  کـه  را دسـتگاهی  هیچ و بپذیریم، توانیم نمی
   4.»بپذیریم توانیم نمی باشد

 تیـ حاکم بـا  نقـدر یا چـرا  میبپرس ينور اهللا فضل خیش مرحوم از ما اگر
 کلمـه  کیـ  از شیبـ  د؟یـ کرد مخالفـت  مـشروطه  در زده غرب روشنفکران

 کیـ  و بودند اهللا حضرت حجاب ها نیا: ندیفرما یم دهند، یمن را ما جواب
 مثـل  یهـ یفق سـالک  عـارف  مـرد  کیـ  را نیـ ا. شدند یم تحمل دینبا لحظه

 مـوج  از انگلـستان  ي پرورده دست يروشنفکرها چگونه که فهمد یم شانیا
 از و شـدند » اهللا «نـور  حجـاب  و کردنـد  استفاده سوء مردم یخواه مشروطه

 باشـد  حـاکم » اهللا «کننـد  تـالش  که است نید يعلما ي فهیوظ که ییجا آن
 مقابلــه باشـد  جامعـه  در» اهللا «نـور  یتجلـ  حجــاب کـه  یانیـ جر هـر  بـا  پـس 

 ي فتهیشـ  يا عـده  کـه  دیـ گو یم اهللا فضل خیش یزمان را سخن نیا. کنند یم
  . کنند ییاروپا خود زعم به را ما تا بودند زده غرب روشنفکران تیحاکم

 فقـط  اند متوجه که است آن در انحراف فهم در نید يزعما شعور راز
 مقابلـه  اسـت » اهللا «نـور  حجـاب  کـه  یانیـ جر بـا  پـس  باشد حاکم» اهللا «دیبا
 رضـاخان  کـه  نیـ ا از قبـل  مدرس مرحوم که نیا رمز است نیهم. کنند یم
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 بعـد . ستدیـ ا یمـ  شیروبـرو  بودنش سپه سردار ي دوره در کند يگذار تاج
 لـی و امدین کوتاه هم قدم کی و ستادیا شیرو هروب همچنان شد شاه که هم
 نحـوه  نیـ ا اسـت  یغربـ  مکاتـب  شـیفته  که ییجا آن از يروشنفکر انیجر

 نیـ ا و اسـت  محـروم  یخیتـار  عقلِ نیا فهم از و کند ینم درك را حضور
 درك از کـشور  نیـ ا روشـنفکران  کـه  اسـت  مـا  یخیتار يتنگناها از یکی

  . . ندا محروم آن یواقع يمعنا به خود خیتار
 و انـد  شـناس »اهللا «مـا،  ینـ ید يزعمـا  کـه  بـود  متوجه دیبا کلمه کی در
  . دارد رجوع» اهللا «از ریغ به که بکنندتحمل  را یتمدن است محال

 نیـ ا مـا  خیتـار  یاساس يها صحنه در بزرگ يفقها یخیتار حضور راز
 حجاب ها رضاخان و باشد حاکم دیبا اهللا تنها است متوجه قلبشان که است

 کـه  حـضور  نـوع  نیـ ا متوجه است ستهیشا که طور آن ما متأسفانه و اند، اهللا
 و هـا  زده غـرب  نگـاه  بـا  را خـود  خیتـار  و میستیـ ن داشتند مان خیتار در علما
 را يدیـ توح حـضور  يمعنا هرگز تنها نه که م،یخوان یم یغرب شناسان شرق

 میا دهیهمنف هنوز ما. کنند يساز تیهو ما يبرا دارند تالش بلکه فهمند ینم
 نیـ ا از چـون  بـود،  چـه  يرژ ي معاهـده  بـا  يرازیشـ  يرزایم ي مقابله يمعنا
 حـضور  بـه  تنهـا  هـا  آن کـه  میریـ گ ینمـ  نظر در را علماء يریگ موضع هیزاو
  . گرید زیچ نه و دارند نظر اهللا حضرت جامع نور در دیتوح

بـا   هـا  آن و داشت یاله ي جنبه تنها نید دشمنان با اسالم علماء ي مقابله
 مثـل  بودنـد  کـرده  استخراج نید متن از که کردند یم عمل يقواعد به نظر

ت ینف «و» سلطه ینف ي قاعده« ه ینف «و» کفار مود بـه  توجه با .»کفار به تشب 
. کردنـد  یمـ  مخالفت نیمسلم امور بر مسلمان ریغ نفوذ با ،یقرآن قواعد نیا
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 لیـ تحل طـور  نیـ ا اردد یپـ  در کهرا   یانیز و ضرر و يرژ قرارداد ما يعلما
 مـسلط  - مـردم  - هـا  آن تجـارت  و شیمعـا  وجوه بر را کَفَره «که کردند یم

ه و مخالطه ها آن با باالضطرار تا کرده وادذلت بت،غر ای خوف به و کنند م 
 شود متظاهر و عیشا منکرات، شترِیب کم کم و. دینما اریاخت را ها آن ينوکر

ظـام  مختـلُ  اسـالم  تعیشـر  و فاسد دشانیعقا رفته رفته و  خلـق  و گـشته  النّ
 به» اهللا «اسم نور با فقط رتیبص همه نیا 5».برگردند خود میقد کفر به رانیا

 ستیـ ن ياقتـصاد  قـرارداد  کیـ  نیـ ا اند متوجه  آنها به خوبی   .دیآ یم وجود
 تیریمـد  يجـا  به تا یاسالم ي جامعه نظام در اختالل يبرا است نقشه کی

 کـه  يزیچ همان. ردیبگ دست در را جامعه تیریدم ییاروپا اقتصاد اسالم،
 امروز گشت موجب و شد که شد آن و کردند غفلت آن از ما روشنفکران

 مـا  جوانـان  بـه  یغربـ  نگـاه  بـا  ،یآموزش جوامع در ما یانسان علوم تیریمد
  . شود  ارائه

د و یـ قـت را خواهـد فهم  ی حقي رجـوع داشـت همـه   » اهللا« بـه    یاگر کس 
تـوان    یش خواهد شـناخت، پـس مـ       یها   جلوه ي با همه  کفر را    ي  همه یزشت

ن بـه جهـت   یـ ن بـوده و هـست و ا  ی دي در نزد زعما  یقیرت حق یبص: گفت
ت حکـم خـدا در   یـ  حاکميها به حضرت اهللا است و تـالش بـرا      رجوع آن 

ن صورت که قرآن جمال حضرت اهللا اسـت و          ی شئونات جامعه، به ا    ي همه
د احکـام قـرآن در   یرسند که با ی میرتین بصیفهم، حتماً به چن      قرآن يعلما

م ی تحـر  ي زهیـ  انگ يرازی شـ  يرزایـ د کـه م   یـ مالحظـه کن  . جامعه حاکم باشد  
عال«تنباکو را    ن کـار   یـ بـا ا  : نـد یفرما  یکننـد و مـ      یاعالم م »  ملت ي  کلمه يا
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ن شـد کـه مـردم     یـ اش هم ا    جهینت. ن برتر شد  ین مردمِ متد  ی خدا و د   ي کلمه
نـد و از  ده کلشـ را  انقـالب مـشروطه   ینن عالمـا یل چنـ ی ذتوانند یدند م ید
. دی رسـ ی کار به انقالب اسالم همتی قاجار عبور کنند و در نها  يکتاتورید

مـا  نده اسـت و  یاد امور در زمان حال و آ      یخ بن یتار: د گفت ین جهت با  یاز ا 
خ خـود  ین را هـم اکنـون در تـار   یـ  دي زعما یخیر حضور تار  ی تأث میتوان  یم

هـا بـه امـور جامعـه نگـاه       م نگـاه آن یفهمـ  یمـ  کـه  اي گونه به میاحساس کن 
ها به صحنه آمـده       بود که توسط آن    ینی نبوده بلکه نگاه رب العالم     یشخص
دن یخ دوام دارنـد و بـه جامعـه قـدرت شـن     ین جهت همـواره در تـار     یو از ا  

آنان از آن جهت که انتخاب شـده جهـت امـور        . کنند  ی م یسخنان را ارزان  
حـضرت   کـه  ییباشند به همـان معنـا     ی م ی اله دیید به تأ  یند مؤ یبندگان خدا 

اگر  » شَرَح صدره إِنَّ الْعبد إِذَا اخْتَاره اللَّه لأُمورِ عباده    «:ندیفرما  ی م رضا
ى او را  اى از بندگانش را جهت امور مردم انتخاب کرد، سـینه    خداوند بنده 

نداشته باشـد و  ترین لغزشى  تا در مدیریت خود کوچک. گرداند گشاده مى 
فَلَم یعی بعده بِجوابٍ و لَـم  «.امور بندگان را با وسعت نظر سر و سامان دهد 

گویى بـه   شود که در جواب  در نتیجه آنچنان توانا مى  »تَجِد فیه غَیرَ صوابٍ   
ماند و غیـر از صـواب از او نخـواهى یافـت و بـه خـوبى         هیچ نیازى در نمى   

قٌ مسدد مؤَید«.گیرد نظر مى مصلحت مردم را در      پس او در کار  6»فَهو موفَّ
  .خود موفق و محکم و مورد تأیید الهى است
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  يت نوريريمد
 کـه  اسـت  آن میبنگـر  نیـ د يزعما به نظر در خیتار طول در دیبا آنچه

 را ينـور  تیریمـد  نـوع  کیـ » اهللا «تیـ حاکم بـه  نظـر  با ها آن میباش متوجه
و منْ کانَ   أَ«: دیفرما یم تیریمد نوع آن با رابطه در قرآن که دارند برعهده

لُمـات        میتاً فَأَحییناه و جعلْنا لَه نُوراً یمشی       ی الظُّ فـ َثلُـهنْ می النَّاسِ کَمف بِه 
جٍ منْها کَذلک زینَ للْکافرینَ ما کانُوا یعملُونَ       خارِ  آن ایـ آ) ١٢٢/انعـام (»لَیس بِ

 مگـر  ميـ ا مـرده  ما ي همه است معلوم -میکرد زنده را او ما و بود مرده که یکس
 نیبـ  توانـد  یمـ  کـه  میداد قرار ينور او يبرا و -ميبشو زنده مانيا نور به که نيا

 مثـل  باشـد،  داشـته  مـراوده  مـردم  بـا  نور آن کمک به و کند حرکت مردم
 بـه  شود؟ ارجخ ظلمات آن از تواند ینم و است ظلمات در که است یکس

 ظلمـات  در: اًیـ ثان است مرده: اوالً ستین یاله نور در یکس اگر که معنا نیا
 هـم  را مردم و کند حرکت مردم نیب و برود جلو مردم با تواند ینم و است

 دیـ فرما یم. کند یم ساقط هم را مردم شود یم ساقط خودش. بدهد حرکت
 مـردم  نیبـ  در دتواننـ  یمـ  کـه  هـست  یبعض يبرا یروحان یعرفان نور کی

 سـجاد  حـضرت  راستا نیهم در. ندینما تیهدا را ها آن و کنند حرکت
 بـه  ينور ایخدا 7»و هب لی نُوراً أَمشی بِه فی النَّاسِ   « کند یم تقاضا خدا از

 و کـنم  حرکـت  مـردم  نیب در نور آن کمک به بتوانم که کن مرحمت من
  . مینما تعامل جامعه با
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 کـه  جهـت  آن از باشـند  متوجه زانیعز که است آن بنده حرف ي همه
 انقـالب  تحقق يراستا در لحظه کی شناختند یم را» اهللا اسم «،نید يزعما
 يبـرا  یتیحاکم چیه شناسد یم را اهللا اسم که یکس. ننشستند يپا از یجهان

 ياسـتکبار  نظام مناسبات تمام ینف یامیق نیچن ي الزمه ست،ین قائل اهللا ریغ
 مخـالف  هـا  نیا که شوند متهم زده غرب روشنفکران سطتو چند هر است،

 بـه  نـسبت  را علمـاء  اصـرار  یوقتـ  ییدانشجو ي دوره در ما. هستند شرفتیپ
ــحاکم ــد تی ــ نی ــد یم ــصور میدی ــ ت ــرد یم ــدها میک ــصب آخون ــد، متع  ان

 اسـت  معنا نیا به» اهللا «اسم به نظر ست،ین انیم در تعصب بحث میدانست ینم
 خـدا  آن از يبـشر  امورِ ي همه در تیحاکم کند یم اقتضاء ينظر نیچن که

  : ندیفرما یم »هيعل تعايل اهللا رضوان«ینیخم امام حضرت. باشد
 معنـا  ایـن  به راجع دائماً ما اینکه نخواستیم؛ لفظى اسالمىِ جمهورى ما«

 اسـت  شـده  اسـالمى  رژیـم  ،رژیـم  کـه  حـاال  باید که کنیم مى سفارش
 مـدعى  مملکتـى  یـک  که است این براى باشد، اسالمى محتواى محتوا
 در لکن هستیم سلمم ما که کنند مى ادعا افرادش هستم، سلمم من است

 از بـسیارى . نیـستند  اسـالم  احکـام  پایبند که شود مى دیده جاها بسیارى
 وقتـى  عمـل  در دیگـر  ادعاست؛ همان کنند، مى اسالم ادعاى اشخاص

 گـوییم  مـى  کـه  ما. نیست اسالم از خبرى که بینید مى بکنید مشاهده که
 باشـد،  اسـالمى  هـم  محتـوایش  اسـت،  اسالمى که طور همان حکومت

 هـر  در برویـد،  شـما  کـه  وزارتخانـه  هـر  در بروید، شما که هرجا یعنى
 بـازار  هـر  در بروید، شما که برزن و کوچه هر در بروید، شما که اداره

 را اسـالم  آنجا بروید، شما که دانشگاه و مدرسه هر در بروید، شما که
 حکومـت  مـا  کـه  اسـت  ایـن  بـراى  ایـن . ببینیـد  را اسـالم  احکام ببینید؛
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 خواسـتیم  مـا . نخواسـتیم  لفظـى  اسالمىِ جمهورى ما. خواستیم اسالمى
ه  شاء ان و -مملکتمان در اللءه حکومت که  -هـم  ممالـک  سـایر  در اللـَّ

  8».بشود اجرا
 اش همـه  دیـ با یماسـال  ي جامعه دارند، اصرار »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«امام حضرت

 درك شانیـ مبنا. باشد حاکم جامعه مناسبات بر اهللا حضرت و باشد یاسالم
 روشـنفکران،  منظـر  در هـا  حـرف  نیـ ا اسـت  ممکـن . است اهللا اسم درست
 دیـ با حق تنها دیبگو یکس که است تعصب نیا ایآ د،یآ حساب به تعصب

 اقتصاد و دارها و دانشگاه و خانه از و باشد حاکم جامعه مناسبات ي همه در
   شود؟ اداره خدا حکم تحت دیبا همه است،یس و

 تهمـت  و دیبـشناس  درسـت  خیتـار  در را نیـ د يزعمـا  دیـ خواه یم اگر
ب ب . دیبـشناس  را» اهللا اسـم  «یمعن دیبا د،یبدان مبرا ها آن از را تعص بـه  تعـص 

 اسـت  تهمـت  کیـ  دهنـد،  یم نسبت نید يزعما به روشنفکران که ییمعنا
 نید يعلما یخیتار مهم نقش تا زند یم نید يعلما به تهینمدر فرهنگ که
 ي جامعـه  يزعمـا . کنـد  خیتـار  یبـ  و شهیـ ر یبـ  را ما و ندازدیب ها چشم از را

 »اهللا  حفظـه «يرهبر معظم مقام اند، بوده جامعه یکل يریگ جهت متوجه یاسالم
 نماننـد  کوچـک  و یجزئ مسائل در کردند هیتوص هم مجلس ندگانینما به

 ینجفـ  اهللا تیـ آ مرحـوم  چـرا  کـه  دیـ کن تعجـب  دیشا. دینیبب را انیجر کل
 به که خدا رسول مثل گرفتند، ینم سخت یلیخ یجزئ امور در یاصفهان
 از یبعـض . بدوانـد  شهیـ ر جامعـه  در اسـالم  اصل تا دادند شتر صد انیابوسف

 فــالن مقابــل در ینــید میزعــ فــالن چــرا کــه کننــد یمــ انتقــاد روشــنفکران
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 در میزع آن منظر در که نیا از غافل نکرد، را الزم يریگ ختس دار هیسرما
 او بـه  تـذکر  چنـد  ست،ین اسالم حجاب دار هیسرما آن خ،یتار از مرحله آن

 اسـالم  حجاب غرب، فرهنگ یول کند یم عوض را رفتارش او و دهند یم
 در را هیرو نیا شما. دیآ ینم کوتاه و دیایب کوتاه دینبا که جاست نیا است

ـ عل  تعايل  اهللا  رضوان«ینـ یخم امام ضرتح یمش  زیـ ن »اهللا  حفظـه «يرهبـر  معظـم  مقـام  و »هي
 کـه  دیـ کن لیتحل درست را ها آن حرکات دیتوان یم یوقت. دیکن یم مشاهده

 کوتـاه  تـوان  ینمـ  کجـا  و آمـد  کوتـاه  توان یم کجا يدیتوح نگاه در دینیبب
 يرهبـر  و یاسـالم  نظام يریگ جهت دیا متوجه که ییآنجا از هم شما. آمد

 در که یجزئ يها ضعف جهت به دینبا هرگز است، اسالم يسو به انقالب
 کارتـان  دائمـاً  و دیـ کن جـدا  یاسالم نظام از را خود راه دیآ یم شیپ جامعه

 دیباش مواظب. دیریبگ اشکال یقضائ نظام و مجلس و دولت به که شود آن
 هـا   زده غـرب  دیـ کنن نگاه را آن ينهادها و یاسالم نظام ها زده غرب نگاه با

 در را خـود  اشکال چند هر است، نظام يدیتوح حرکت اصل به اشکالشان
 نظـر  مـد  اسـالم  که یعدالت با یغرب روح. کنند یم مطرح گرید يها پوشش

 اگر. کند یم مطرح گرید يها پوشش ریز در را آن یول است مخالف دارد
ــه نظــر هــم ــرم ب ــز میت ــا ســاخت ری ــد کــشور يه ــان دارن ــر منظورش  میمت

ه ي طبقه که است ییها رساختیز  در شـوند  یمـ  منـد  بهـره  آن از جامعه مرفّ
 آن از. شـود  یمـ  روشن ها لهیح نیا یخوب به» اهللا «اسم به رجوع با که یحال
 قـرار  یغربـ  فرهنـگ  يهـا  برنامـه  اریـ اخت در را خـود  نید يعلما که ییجا

 دل در هـا  آن کـه  یصـورت  در شـوند  یمـ  مـتهم  یسادگ و ینادان به اند نداده
 ها برنامه آن از لذا و نندیب ینم را عدالت به رجوع ،یغرب فرهنگ يها برنامه
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 در زده غـرب  يروشـنفکر  انیـ جر که است یاتهام نیا و کنند ینم استقبال
ــاخ ي ســاله ستیــدو ــه ری ــدون اســت زده نیــد يعلمــا ب  انیــجر کــه آن ب

 آن گرفتـار  کـه  يتفکـر  ابیغ به یخیتار یخودآگاه کی در يروشنفکر
 مـدرن  عقـل  تنهـا  را عقـل  و یغربـ  ي توسعه تنها را توسعه و شدیندیب است
  . نداند

   ميزع وجود ضرورت
 و» اهللا «حـضرت  بـه  نظر با - نظام کی يریگ جهت اگر مسلمان کی نظر از

 تیریمـد  کـه  یمیزع آن و نظام آن شد، عدالت يسو به -ها تيمن ي همه ينف
 ياجـرا  يبـرا  هرچنـد  اسـت،  یفتنریپـذ  باشـد،  داشـته  عهـده  به را نظام آن

  و اسـت  رو روبـه  یمـوانع  بـا  - اسـت  حاکم يزدگ غرب که يطيشرا در - عدالت
 دسـت  نظـام  اصـل  از ،یـی اجرا مـشکالت  بـه  نظر با مسلمان فرد دینبا گرید

  . بردارد
 صیتـشخ  و نـد یب یمـ  را نهادها یکل يریگ جهت جامعه، يدیتوح میزع

 و شـود  یم محسوب »اهللا« نور حجاب دولت کدام ای و برنامه کدام دهد یم
 توجـه  با ست،ین نیچن دولت و برنامه کدام و کند یم دور اهدافمان از را ما
 حتینـص  هـا  یبعض به یگاه »تعايل  اهللا  دهيا«يرهبر معظم مقام که است امر نیا به
 جـا  کی اما دارند، نگه را ها آن خواهند یم چون دهند، یم تذکر و کنند یم

 انیـ جر آن و فکـر  آن چون کنند یم مقابله سخت ها انیرج از یبعض با هم
ه با ياریهوش نیا و است اهللا به رجوع حجابِ  دیـ آ یم دست به نید در تفقّ
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ه چرا بود متوجه دیبا لحاظ نیبد و ب  بـا  تفقّ ـ  در رایـ ز دارد فـرق  تعـص  هتفقّ
کمت و است نهفته تیعقالن جمود نه است حاکم ماتیتصم بر ح .  

 صحبت جهت به یگاه انقالب از بعد »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ینیخم امام حضرت
 چرا که شدند یم غضبناك شدت به یروحان کی ای مجلس ي ندهینما کی

 و مــستکبرتر مــستکبر، یاســالم انقــالب آمــدن بــا«: گفتــه آمــده آقــا فــالن
 يزیـ چ چه فهمند ینم ها نیا چرا فرمودند یم» شده تر مستضعف مستضعف،

 بـه  نظـر  از نظـام  يریگ جهت فهمند ینم چرا بنده ریتعب به. است افتاده اتفاق
 بـا  تنهـا  میخواه یم آنچه و داده جهت رییتغ اهللا حضرت به نظر به طاغوت،

 کـه  یجهـان  در اسـت  معلـوم  و شـود  یمـ  محقق یاسالم نظام نیهم ي ادامه
ــحاکم ــا تی ــا ارزش ب ــتکبار يه ــت ياس ــام اس ــالم نظ ــرا یاس ــق يب  تحق
 را خیتـار  رییـ تغ تـوان  نظـام  نیـ ا اگـر  و است رو وبهر چالش با شیها آرمان

 يطـور  بـه  ستادیا ینم آن مقابل در نیچن نیا ياستکبار نظام هرگز نداشت
 بـا  مقابلـه  يبـرا  و بگـذارد  پـا  ریز را اش آبرومندانه يشعارها از ياریبس که

  . شود همدست منطقه يها حکومت نیکتاتورترید با یاسالم نظام

   ها انيجر گاهيجا به نظر و »هيعل اهللا رضوان«ينيخم امام
 سـال  در یمـصطف  آقـا  حـاج  شـهادت  از بعـد  »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«امام حضرت

 و یروحـان  گـروه  دو از یسـخنران  آن در و دارنـد  یمفـصل  یسخنران 1356
 دنبـال  دیبا که یهدف به نظر با چرا که کنند یم هیگال یمذهب يروشنفکرها

 دارنـد  هیـ گال روشـنفکر  يهـا  یمذهب از. ندیانم ینم تحمل را گریهمد کنند
 زیـ ن ونیروحـان  از و دینیب ینم خیتار طول در را نید يزعما یبزرگ چرا که
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 حفـظ  اسـالم  يبـرا  را انیدانـشگاه  و دیکن یم یسادگ چرا که دارند هیگال
 دیشو متوجه تا آورم یم جا نیا در را یسخنران آن از یقسمت بنده. دیکن ینم
 اسـت  اسـالم  حجاب يزیچ چه شود یم متوجه چگونه اسشن اهللا مِیزع کی
ــچ چــه و ــل يزی ــه رجــوع عام ــالم ب ــضرت. اس ــام ح ــخنران آن در ام  یس
  : ندیفرما یم

 چـه  کننـد،  مـى  خـدمت  اسـالم  بـراى  کـه  هـایى  جنـاح  ایـن  تمام با من«
 هـاى  جناح چه و اند کرده خدمت حاال تا اول از که روحانى هاى جناح
 من کنند، مى خدمت اسالم براى که فکرهاروشن از سیاسیون، از دیگر،

 عالقـه  اما. دارم گالیه هم ها این ي همه از و دارم عالقه ها این ي همه به
 در هـستند،  انـسان  خـدمت  در هـایى  گـروه  ببیند انسان وقتى چون دارم

 هـستند،  اسـت  سـاز  انـسان  که اسالم خدمت در هستند، انسانیت خدمت
 هـم  گالیـه  طرف آن از آن، به باشد شتهدا عالقه که این االّ ندارد چاره
 علمـاى  بـه  راجـع  هایـشان،  نوشـته  بعـضى  در بینم مى که این براى هست
 یـک  انـد،  کـرده  روى زیاده قدرى یک اینها اسالم، فقه به راجع اسالم،
 را اسـالم  این بینیم مى ما. است نبوده مناسب که اند زده حرفهایى قدرى

 روحـانى  را معارفش یعنى اند، هکرد حفظ روحانیون ابعادش ي همه در
 روحـانى  را اخالقـش  کـرده،  حفـظ  روحانى را اش فلسفه کرده، حفظ

 را اش سیاسـی  احکـام  کـرده،  حفـظ  روحـانى  را فقهـش  کـرده،  حفـظ 
 زمـان  دنبالش و است بوده پیغمبر زمان که اول از. کرده حفظ روحانى

 را کاماح و ائمه دور شدند مى جمع که بودند شیعه علماى این ائمه،
 اسـت  بوده کتاب تا صد چهار که اصولى در و کردند مى اخذ ها آن از

 شده درست شیعه فقهاى شیعه، علماى زحمت با همه ها این... اند نوشته
 درخور که مقدارى آن دارد، قرآن و دارد اسالم که ابعادى تمام. است
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 ایـن  قـول  بـه  -سـر  به عمامه جماعت این را ها این تمام است، بشر فهم
 جـا  ایـن  تـا . انـد  کـرده  درسـت  ها این -دار ریش و سر به عمامه آقایان،
 هـم  پیغمبـر . شـود  نمى اصالً آخوند بى اسالم اند، رسانده ها این را اسالم

 ي همـه  رأس. اسـت  پیغمبـر  بـزرگ  آخونـدهاى  از یکـى  بوده؛ آخوند
 اسالم علماى از یکى هم صادق جعفر حضرت. است پیغمبر علماء
  .است

 بـسیارى  از غفلـت  هم اینها. دارم گله -هم اعالم علماى -هم انآقای از
 تحـت  دارند، اى صافیه اذهان یک اینکه باب از هم اینها. دارند امور از

. شـوند  مـى  واقـع  انـدازد  مـى  راه دسـتگاه  کـه  سـوئى  تبلیغات یک تأثیر
 صـدایى  یـک  دنبالش کنند، مى درست چیزى یک که هست دستهایى

 در شـود  مى درست اى مسئله یک یکدفعه وقت ندچ هر. اندازند مى راه
 صـرف  باید که را وقتشان اعالم، علماى تمام محترم، وعاظ تمام. ایران
 مملکـت  ایـن  مقـدرات  فـردا  ... اسـالم،  سیاسـى  مـسائل  یک در بکنند
 یا شوند مى وکیل یا آیند مى که هستند اینها. دانشگاهیهاست این دست
 بـراى  را اینهـا  شـما . شـوند  مـى  هچـ  -کـنم  مى عرض -یا شوند مى وزیر

 منبـر . بگوییـد  بد و نروید منبر هى نکنید؛ طرد هى. کنید حفظ خودتان
  9 .کنید نصیحت و بروید

 و میبنگـر  میهـست  آن در کـه  یخیتـار  بـه  دیـ با ما چگونه دیکن مالحظه
 از را خـود  اتیـ ح و مینمـائ  آزاد را خود یخیتار یفروبستگ از میکن تالش
 تفکـر  حجـاب  موجـب  آنچـه  از دیـ با کـار  نیـ ا يبرا و میبخش ییرها خطر
. نباشد امروزمان يفکر یب ادامه میبساز دیبا که يا ندهیآ تا میشو آزاد است
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 تـذکر  مـا  بـه  فـوق  سـخنان  در امام حضرت که رفت یتیمسئول بار ریز دیبا
 غبار در تیروحان کار از اشکال چند طرح با و روشنفکرانه نگاه با. اند داده

 و شـود  ینمـ  گـشوده  مـا  مقابـل  در یدبخـش یام ندهیآ چیه ،یاسیس توهمات
 یـی انزوا در و میشـو  یمـ  مطلـوب  نـده یآ آمـدن  بـه  بـاور  عدم ینوع گرفتار

 میریـ گ یمـ  قـرار  معترضـان  گاهیجا در جامعه، در مشارکت عدم و یاسیس
 و مانند یم آن یسرنگون منتظر و کنند یم وارد خدشه نظام تیمشروع  بهکه
 در ایـ  و رونـد  یم جلو زین کارها در اخالل تا خود باور تینحقا اثبات يبرا

 داننـد  ینمـ  کـه  هستند یمبهم ي ندهیآ گر نظاره تنها يا دهنده آزار یِعمل یب
   .باشد دیبا چه

  ياسالم انقالب يخيتار گاهيجا به نظر
 نمونـه  چنـد  دنیـ د بـا  نـشناسند  را انقالب یخیتار گاهیجا يا عده یوقت
 در »اهللا  حفظه«يرهبر معظم مقام. کرد کار چه انقالب سپ ندیگو یم يناهنجار

 از یبعــض از هــا آن و داشــتند یاســالم انقــالب ونیفراکــس بــا کــه يداریــد
  : ندیفرما یم بودند مند گله دهم و نهم دولت يکارها

 منتها باشد؛ وارد اش یبعض است ممکن د،یگفت شما که یاشکاالت نیا«
 بـه  نـسبت  ما ینف و اثبات ام؛ گفته هابار را نیا من. کرد يبند جمع دیبا

 نـسبت  ای آدم نیا به نسبت ما که است يا يبند جمع از یناش اشخاص،
 کـه  ستین نیا يمعنا به نیا. میدار انیجر نیا به نسبت ای دولت نیا به
 ست؛یـ ن م،یکن یم دشییتأ میدار ما که یجای نیا در يا یمنف نقطه چیه

 نیب کنم یم سهیمقا یوقت من تهامن هست؛ هم یمنف ي نقطه چرا، خوب،
 دایـ پ حیترج مثبت نقاط آن که نمیب یم مثبت، نقاط آن و یمنف نقطه آن
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 دیـ با مـن  نظـر  بـه . نیـ ا شـود  یمـ  يبنـد  جمـع  ي جـه ینت خـوب، . کند یم
 يمنکـر  اگـر . دیـ بده را تـان  تـذکرات  هـم  شـما . کرد عمل يجور نیا
 نیزمـ  کـه  هـست  یمعروفـ  چنانچـه  اگـر  د؛یـ کن منکـر  از ینه د،ینیب یم

 ای را منکر نیا آدم که نشود موجب نیا اما د؛یکن معروف به امر مانده،
 فـرض  ایـ  کنـد،  جـدا  را راهـش  و بدهـد  قرار بهانه را یمنف ي نقطه نیا

 کمـا  کنـد؛  بیـ تخر ایـ  کنـد،  تعـارض  ایـ  شـود،  جادیا فاصله که دیکن
 گوناگون مراجعات بنده به جا همه از. جورند نیهم هم ها یبعض که نیا

 کیـ  در ،یشخـص  کیـ  در را یمنفـ  نقطه کی ندیآ یم یبعض هست؛
 کـه  نیـ ا يبـرا  دهنـد  یم قرار لیدل و مستمسک را آن رند،یگ یم یدولت

 کـرد،  یدشمن او با دیبا کرد، مخالفت او با دیبا کرد، معارضه او با دیبا
 نیـ ا بلـه،  کـرد؛  يبنـد  جمـع  دیـ با ست؛یـ ن درسـت  نیـ ا. کـرد  چـه  دیبا

 اسـت  ممکـن  ست،یـ ن هـم  کوچـک  یبرخـ  هـست؛  یبرخـ  اشکاالت،
 کـرد،  مالحظـه  يبنـد  جمع در دیبا حال نیع در منتها باشد؛ هم بزرگ

 جمـع  نیـ ا در مـا  نظـر  بـه . شود یم چه اش جهینت يبند جمع نیا که دید
 حـاال  تـا  مـا  کـه  یآنـ . یمنفـ  نقـاط  بـر  دارد غلبـه  مثبت نقاط آن ،يبند
 دهیکـش  زحمـت  دارد شـود،  یمـ  کار دارد خوب،. است نیا م،یدیفهم

 يزهـا یچ نهـا یا کنـد؛  یمـ  دایپ گسترش انقالب يشعارها دارد شود، یم
 دارد؛ اجیـ احت نهـا یا بـه  کـشور  کـه  اسـت  ییزهـا یچ نهـا یا است؛ یخوب

  10».هست و باشد است ممکن هم يا یمنف زیچ اگرچه
 يهـا  ارزش يسو به ها يریگ جهت یکل ندیآبر کی در اگر ندیفرما یم
 گرفتـار  عمـالً  و دیـ نکن جـدا  را راهتـان  پس رود یم جلو دارد یاسالم نظام

                                                
 یاسـالم  انقـالب  نویفراکـس  ندگانینما از یجمع دارید دری  اسالم انقالب معظم رهبر - 10
  21/10/1388 خیتار در هشتم مجلس
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 بـاور  دیـ با را يا نـده یآ چـه  میباشـ  متوجـه  دیبا .دینشو یندگیآ یب نوع کی
 در کــه یآرمــان در تنهــا مــا. دیــرهان دیــبا يا نــدهیآ چــه از را خــود و کــرد

 مدرن فرهنگ که یآرمان در نه میرس یم جهینت به است نهفته ینید فرهنگ
 دیگـشا  یم ما مقابل در مانیا که يدیام. دهد یم شکل نآ به ما توهمات در
   .است یواقع ریغ و انهیگرا آرمان شتریب که کند ینم دیتأک ییآرزوها بر

 و یاسـالم  انقـالب  بـه  نگاه با رابطه در میباش متوجه که است آن عمده
 از ما گذشته، خیتار در نید يزعما حرکات به نگاه با رابطه در خصوص به

 ریـ غ ینگاه با و میشو یم آزاد دسترس قابل ریغ يها فاضله نهیمد و اهایاتوپ
 یمعنـ  دیـ نبا ایـ آ. مینگـر  مـی  خـود  بـه  دارد یزنـدگ  بـه  غرب که ینگاه از

 هـا  آن حرکات است بنا ایآ کرد؟ نگاه هیزاو نیا از را نید عالمان حرکات
 فرهنـگ  تیـ حاکم يراسـتا  در ای باشد غرب فرهنگ تیحاکم يراستا در
 اهللا تیـ آ يریـ گ جهـت  دارد؟ بشر یزندگ اتیواقع به نظر که یاله عتیشر

 حــضرت اســت؟ بــوده ســو کــدام بــه یکاشــان اهللا تیــآ شــیخ فــضل اهللا و
 کردنـد  یمـ  انتقـاد  علمـاء  بـه  کـه  یملـ  جبهـه  به خطاب در »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«امام

  : ندیفرما یم
 کـه  بـود  نایـ  اللَّه فضل شیخ جرم بود؟ چه بیچاره اللَّه فضل شیخ جرم«

ه  فـضل  شـیخ  جـرم . باشـد  اسـالمى  باید قانون  احکـام  کـه  بـود  ایـن  اللـَّ
. طـور  همـین  هم کاشانى آقاى. است انسانى نیست،  انسانى غیر قصاص

 در اسـالم  بایـد  کـه  است این شان عقیده اینها که است همین اینها جرم
   11» است مترقى غرب احکام که گویید مى شما و. بشود پیاده ایران

                                                
 .465: ص ،14 ج امام، ي صحیفه - ١١
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  : ندیفرما یم یکاشان اهللا تیآ وردم در
 از کاشـانى  آقـاى . دیـدیم  را کاشـانى  آقـاى  هـم  خودمـان  زمان در ما«

 اسـتعمار،  بـا  مبارزه. بودند مبارز روحانى یک و بودند نجف در جوانى
 تمـام  آمدنـد  کـه  هـم  ایـران  در. او با مبارزه بود انگلستان البته وقت آن

. شناختم مى را ایشان نزدیک از من و شد معنا همین صرف شان زندگى
 خواسـت  مى منزل از که وقتى که شد طورى ایشان وضع وقت یک در

 شـد،  مى مطلع شاه مسجد شاه، مسجد به بیایند کنید فرض کند حرکت
 دیدنـد  بعـدش . ایـشان  وضع بود طور این شد، مى اعالم داشتند، نظر در
 آورد، مـى  کـار  در را اسـالم  البـد  باشد میدان در روحانى یک اگر که
 بـه  کردنـد  شـروع  جهـت  این از. بود هم طور همین و است حتمى این
طور آن. سازىجو آن بـه  عینـک  را سـگى  یـک  کـه  کردند سازىجو 

 مجلــس طـرف  از و زدنـد  عینـک  -شـنیدم  مـن  کـه  طـور  آن و -زدنـد 
ه  آیت اسم به و طرف این آوردند  مجلـسى  یـک  در خـودم  مـن  و. اللـَّ

 روضـه  مجلـس  مجلس، آن در شد وارد کاشانى آقاى مرحوم که بودم
 هـم  اآلن کـه  تهـران  علماى از یکى و پاشدم من. پانشد کس هیچ بود،

 کرده درست را جو این -ندادند هم جا -ایشان به دادم جا من و هستند
 بیایـد،  بیرون توانست نمى منزلش از دیگر که کاشانى آقاى براى بودند

 بیـرون  توانـست  نمـى  کـه  طـورى  منزلش در بود محبوس اتاقى یک در
 دادنـد،  شکـست  هـم  آنجـا . کردنـد  چـه  گرفتنـد  هـم  دفعـه  چنـد . بیاید

  12».دادند شکست را مسلمین

                                                
 .248، ص 18 ي امام، ج صحیفه - 12
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 یشدن محقق اساساً که دارد نظر يشهر يها آرمان به غربزده روشنفکر
 و گــذارد یمــ نیــد يزعمـا  يپــا بــه را آن تحقــق عـدم  علــت یولــ ستیـ ن
 و اسـت  کـرده  میترسـ  ودخ جمهور کتاب در افالطون که آنچه خواهد یم

 ادهیپ ما کشور در نشده، یعمل و است بوده آن دنبال به ها سال مدرن جامعه
 در نیـ د يزعمـا  کـه  یحـال  در دارد فاصـله  اتیواقع از اندازه نیا تا و کند
 بـه  مـدرن  يهـا  ارزش رشیپذ موضع از دینبا دادند نشان ریاخ ساله ستیدو
 يسـو  بـه  نیـ د از طلبانـه  قـت یحق یافتیدر موضع از دیبا بلکه کرد نظر نید

 روشـنفکر  چـون  و رفـت  جلـو  یانـسان  یاسـالم  جامعـه  يهـا  ارزش استقرار
 کجـا  از: دیـ گو یم ستین نید عالمان طلبانه قتیحق موضع متوجه زده غرب

 دعـوت  را مـا  عمالًبا این حرف     و باشد درست نید از عالمان برداشت که
  .دکن یم نید از ییجدا به

  نيد ريناپذ انفکاک جزء استيس
 آن ي نهیهز و کردند تالش» اهللا «تیحاکم يراستا در نید يزعما تمام

  : ندیفرما یم »هيعل تعايل اهللا رضوان«امام حضرت. امدندین کوتاه و پرداختند هم را
 بـزرگ  شیاطین که است این ،دانیم مى و دانید مى همه که مطلبى یک«
 در را هـا  قدرت مامت خواهند مى و خواستند مى که آنهایى و کوچک و

 هـاى  سـال  از کننـد،  چپـاول  را هـا  ملـت  منـافع  تمـام  و کنند قبضه جاهر
 قـشرهاى  األسـف  مـع  و انـد،  داشـته  غریبـى  و عجیـب  هاى نقشه طوالنى
 سیاسـى  امـور  در روحانیون که مطلب این جمله از بودند؛ غافل زیادى

 امثـال  و روزه و نمـاز  ایـن  در را مـردم  بایـد  هـا  آن. کننـد  دخالت نباید
 منـزل،  و اسـت  مـسجد  هـا  آن شغل و ها آن جاى و کنند، هدایت ها این
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 طـورى  به و کنند، استراحت و بروند منزل بخوانند، نماز و بیایند مسجد
 در دخالـت  و تقریبـاً،  بـود  آمـده  باورشـان  همـه  کـه  بود شده تبلیغ این

 آخونـد  فـالن  گفتنـد  مـى  اگـر . علـم  اهل براى بود فحشى یک سیاست
 و مـردم  خـود  و. شـد  مى تلقّى فحش یک ي منزله به این ست،ا سیاسى

. بـود  آمـده  باورشـان  را مـسأله  ایـن  بسیاریشان هم روحانیون خود بلکه
 اسـت  ملـت  بـه  راجـع  کـه  امـرى  یک اجتماعى، امر یک به راجع اگر

 دخالـت  سیاسـى  امـور  در مـا  کـه  گفتنـد  مـى  هـا  بعـضی  شـد،  مـى  گفته
 کـشور  مـصالح  و ملـت  سیاسـت  امـر  در ملّـایى  یـک  اگـر  و. کنیم نمى

 مـوازین  خـالف  بـر  و اسـت  سیاسى این که گفتند مى کرد، مى صحبت
 در بودنـد  کـرده  تبلیغـات  رویـش  قـدر  ایـن  که بود اى مسئله این. است
 آنهـا . کرد بیرون مردم ذهن از شد نمى زودى این به که خارج و داخل

ع تَ هم جامعه که -را جامعه از بزرگى قشر یک که خواستند مى آنهـا  بـ 
 مـا،  مال حکومت. بنشینند آنها جاى به خودشان و کنند منزوى -هست
 سیاسـى  و اجتمـاعى  از صـحبت  اصـلًا  آن در که خشکى جماعت نماز

  .شما مال هم نباشد
 یـک  و شنیدم آبادى خرم هاللّ روح آقا حاج مرحوم از اى صهق یک من

 کـرده  تبعیـد  کـه  را »اهللا  رمحـة «کاشانى آقاى مرحوم. دارم خودم هم قصه
 یـا  االفـالك  فلک ي قلعه در و بودند کرده محبوس و آباد خرم به بودند
ـ  روح آقا حاج آقاى کجا،  کـه  کـسى  آن از مـن  کـه  فرمودنـد  مـى  هاللّ
 محبـوس  و بـود  او نظـر  تحـت  هم کاشانى آقاى و جا، آن ارتش رئیس

 خیـال  شـما  خان،رضـا  زمـان  در محبوس گویم مى وقتى حاال من -بود
 مثل هم پسرش البته بود، دیگر هاى زمان عادى هاى حبس مثل کنید مى
 بـود  عـادى  اشخاصـى  از اگر شد مى گرفتار که کسى آن لکن بود پدر
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 مـثالً  خـالف  بـر  کـه  اى کلمه یک حبس در که شد مى مرعوب همچو
 -برایـشان  نداشـت  امکـان  بزنند، هست جا آن در که کسى آن یا دولت

 در کـه  ارتـش  رئـیس  ایـن  از مـن  کـه  گفتند هاللّ روح آقا حاج مرحوم
 کاشـانى،  آقـاى  مرحوم خدمت ببرد را من که کردم خواهش بود آنجا
 هـم  مـن  و بـود  جـا  آن رئـیس،  آن. ایشان پیش بردند را ما و کرد قبول
 کرد رو و کردن، صحبت کرد شروع شخص آن. کاشانى اىآق و بودم

 بـه  -معـانى  ایـن  به قریب -را خودتان چرا شما آقا که کاشانى آقاى به
 سیاست، کنید؟ مى دخالت سیاست در چرا شما آخر انداختید؟ زحمت

 کرد شروع ها حرف این از کنید؟ مى دخالت شما چرا نیست، شما شأن
 ایـن  که توانید نمى شما -! »خرى خیلى« :فرمودند کاشانى آقاى. گفتن
 -»خـرى  خیلـى  تـو  :گفتنـد  ایشان. بود قتل با مساوق وقت آن در کلمه
  بکند؟ دخالت کى نکنم سیاست در دخالت من اگر
 کـه  بود بنا و بودیم حبس در ما که وقتى. دارم خودم من هم هقص یک
 آن باشـیم،  حصر در و قیطریه برویم و بیاییم بیرون حبس از دیگر حاال
 مجلـس  آن از بـود  بنـا  مـا  و بـود  حاضر آنجا در وقت آن امنیت رئیس
! آقـا : کـه  گفـت  هـایش  صـحبت  نضـم  او. او پـیش  بردند را ما برویم،

 از عبارت است، خُدعه از عبارت است، دروغگویى از عبارت سیاست
. مـا  بـراى  بگذاریـد  را این است، پدرسوختگى از عبارت است، فریب

 دروغـى  آمـد  بعـدش  البتـه ! شماسـت  مـال  سیاسـت  این: گفتم او به من
 مهـ  مـا  و نکننـد  دخالـت  سیاسـت  در که گذاشتند بنا]  فالنى [که گفت

 ها این که معنایى آن به سیاست البته است، این مسأله. دادیم را جوابش
 و حیلـه  بـا  و مـردم  چپـاول  دروغگـویى،  بـا  دروغگویى، که گویند مى

 هـیچ  سیاسـت  ایـن  مردم، نفوس و اموال بر تسلط چیزها، سایر و تزویر
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 امـا  و. اسـت  شـیطانى  سیاسـت  ایـن  نـدارد،  اسـالمى  سیاسـت  بـه  ربطى
 کـه  آنجایى به کند هدایت و ببرد راه را جامعه که این ىمعنا به سیاست
 با اکرم نبى براى ما روایات در این هست، افراد صالح و جامعه صالح
 ظـاهراً  جامعـه  زیـارت  در دعاى، در و. است شده ثابت» سیاست «لفظ

 کـه  هـست  هـم  روایـت  آن در. هـست  هـم  »ساسۀُ العبـاد  « که هست
 عرض باید 13. باشد متکفّل را امت ستسیا که شد مبعوث اکرم پیغمبر

 حقّـى  خـدا  اولیـاى  براى و انبیا براى و روحانیون براى سیاست که کنم
 هـا  ایـن  کـه  سیاسـتى  بـا  اش دامنـه  دارنـد،  ها آن که سیاستى لکن است،
  14». دارد فرق دارند

 بـه  نـسبت  که يا فهیوظ و است حق به نظر نید يعلما نگاه در استیس
 جامعـه  اداره يبـرا  نیـ د متن در که یامکانات به وجهت و نددار دوش بر حق
 در ستین شده رها و تنها وقت چیه انسان دگاهید نیا در .است نهفته يبشر
 فـرض  انـسان  يبـرا  کـه  یسـاحت  تنها زده غرب روشنفکر نگاه در که یحال

 آن یاجتماع صورت در نید و است یاخالق و يفرد ساحت کی شود یم
چـرا  گردد معلوم و شود دهیفهم نید يزعما نقش ات ردیگ ینم قرار نظر مد 
 را یرانیا جامعه مرداد 28 يکودتا با نفت شدن یملّ در آمده شیپ يدهایام
 ي هیسـرما  بـه  نظـر  يجـا  بـه  رایز. کرد آزاردهنده يدیناام گرفتار سال ها ده
 بـه  دیـ ام ن،یـ د يزعمـا  تیریمـد  قیـ طر از جامعـه  ي اداره يبـرا  خود ینید

 یخیتـار  نیهمـ  در شـما . بودنـد  سکوالر خود ذات در که میبست ییها طرح
 کـار  سـر  بر روشنفکر يها دولت که ییها دوره در دیمالحظه کن  میهست که
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 بـه  را یکلـ  يهـا  تیهـدا  يرهبر معظم مقام یعنی زمانه میزع اگر اند، آمده
 از مـا  انـدازه  چـه  تـا  حـاال  و بـستند  یمـ  دیام کجا به ها  دولت نداشتند عهده

   .میبود یته خود ندهیآ به يدواریام

 ليتحل خأل شهير

 یولـ  است یارتجاع حرکت کی اهللا تیحاکم به رجوع یغرب نگاه در
 غفلت با .است نور به برگشت و ظلمات از عبور کار نیا یاله نِید منظر از
 را یاسـالم  انقـالب  گـاه یجا ،یروحـان  لبـاس  در یحتـ  يا عده مسئله نیا از

 در نظـام  آن یکل يریگ جهت که است ینظام اب مقابله کارشان و دندینفهم
 در تیمعص و گناه که آن ي بهانه به ها آن یول است» اهللا «تیحاکم يراستا

 ینف را نظام اصل گردد، یم عیضا افراد یبعض حقوق و شود یم واقع کشور
 را یکلـ  يریـ گ جهـت  و گذارنـد  یم دست اتیجزئ يرو بر ها نیا .کنند یم

 و بـوده  يدیـ توح يزعما به نسبت شهیهم یانصاف یب نیا و رندیگ یم دهیناد
 بـاطن  در یولـ  هـست  کـه  کنند یم یتیمعص و گناه از بحث ظاهر به. هست

 چـرا  کـه  اسـت  آن دلـشان  حـرف  و است غرب يسو به شان یکل کردیرو
 بـود  بنـا  میپرسـ  یمـ  انیـ آقا نیـ ا از مـا  ست؟یـ ن اروپا يسو به ها يریگ جهت

 ؟زمـان  امـام  يسـو  بـه  ای کند يریگ جهت اروپا يسو به یاسالم انقالب
 داشـته  زمـان  امـام  بـه  دیـ با جامعه که یرجوع به نظر با يدیتوح يزعما
 و زده رقـم  جهان يبرا را يا ندهیآ چه خداوند بودند متوجه یخوب به باشد

 گــاهیجا لیــتحل در نکتــه نیــا. نبودنــد غافــل عــالم يمعنــو ياســتعدادها از
 هـدف  انـسان  یوقتـ  چـون . اسـت  یهمـ م اریبس ي نکته نید يزعما یخیتار
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 بـه  نیـ د عالمـان  و بـرد  یمـ  جلـو  درسـت  را خود ي زمانه بشناسد، را یاصل
 ي زمانـه  نحـو  نیبهتـر  بـه  زمـان  هر در ،یاصل هدف درست شناخت جهت
 بـا  متناسـب  و ختندشـنا  یم یخوب به زین را راه موانع و بردند یم جلو را خود

 آن اسـت  نیـ ا و کردنـد  یمـ  يریـ گ موضـع  موانـع  بـه  نـسبت  ،یاصـل  هدف
ـ    و شـده  دیـ تأک آن بر ما اتیروا در که یشناس زمان  در  یحـضرت عل

 15» أَعرَف النَّاسِ بِالزَّمانِ منْ لَم یتَعجب منْ أَحداثه «:ندیفرما یرابطه با آن م   
 و نشود شگفتى دچار آن تحوالت از که است کسى زمان به مردم داناترین
   .نبازد را خویشتن

 ي کنند چنانچه انسان زمانـه  یروشن مت فوق ی در روایعلحضرت  
  خواهد بود و لذاییدادهای آن زمان چه رو  يداند مقتضا   یخود را بشناسد م   

ر منتظـره باشـد،     یـ ن غ یری سـا  ي که ممکن است بـرا     ییدادهایدآمدن رو یپد
ق ما ین طری و تعجب شود، و از ا   یست تا دچار شگفت   یر منتظره ن  ی او غ  يبرا
م در یخـواه  یم هر آنچـه مـا مـ   یم تا بفهمیشناس باش کنند زمانه یق م ی تشو را

هم ي نگاه به ناکجاآبادها   يپس به جا  . شود  ی واقع نم  یهر زمان  به آنچه ی و 
ن جهـت زمانـه خـود را    یم و از اید نظر کنی خود بايها  به داشته یعنیم  یدار

 است به طور ک توهم گذاشته شود ممکنید بر  ی ام يها  هی پا یوقت. میبشناس
 ما ندارد يها شه در داشته  ی چون ر  یجاد شود ول  ی در جامعه ا   یموقت حرکت 

ق یـ  کـه مکـرر در مکـرر از طر       يزیـ چ. شـود   یبالفاصله با شکست روبرو م    
  .  استل شدهین ملت تحمیزده بر ا روشنفکران غرب
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  ديرو ي نمييد در هر جايام
مـور  خـصوص در ا  بـه شـوند،   ی متذکر میفوق که حضرت علنگاه  

 از کمـال  يا   به مرحله  ی از نظر فرهنگ   یرا تا ملت  یار مهم است ز   ی بس یفرهنگ
م یفهمـ  ی مـ یکند و از طرفـ  یدا نم ی بلند را پ   يها  ط تحقق آرمان  ینرسد، شرا 

ن یگاه ملت ما نسبت بـه اهـداف مـد نظرمـان کجاسـت و شـناخت چنـ                یجا
 .ست بـوده و هـ  ی اسـالم ي م جامعـه ی زعی اصليها  از شاخصهیکی يا  نکته

 يد بـرا یام. کند یماند و رشد نم ی نمید و باقیرو ی نمیید در هر جا یرا ام یز
ال و تـوهم ملـت نباشـد بلکـه در     یـ  دارد کـه در خ ییاز به هوایزدن، ن   جوانه

 کـه  يا د به غرب و غفلت از جامعهیام. خ او شکل گرفته باشد  یات تار یواقع
د را یـ تنهـا گُـل ام    هن اداره شود، نـ    ی د ين و به کمک زعما    یق د ید از طر  یبا
ز نـابود  یـ ست را نیـ نگر ید بـه آن مـ  یـ  کـه ام يدیکند بلکه خورش   یمال م یپا

 جامعـه  ي ن عامـل در اداره یتر ن را از اساس که مهم   یخواهد کرد و نقش د    
 . دی است نخواهد ديبشر

فی حکْمۀِ آلِ داود علَى الْعاقلِ أَنْ یکُـونَ          «: ندیفرما یم صادق امام
 کـه  اسـت  آمـده  چنـین  داود آل ي حکیمانه دستورهاى در 16»اً بِزَمانه عارِف

 در رایــز. بــشناسد را خــویش ي زمانــه کــه اســت خردمنــد انــسانِ ي وظیفــه
 و باشـد  داشـته  حیصـح  يزیـ ر برنامـه  تواند یم انسان که است زمانه شناخت

 در فهمـد  یمـ  زیـ ن و برسـد  یینهـا  مقـصد  به تا ببرد جلو را کارها قدم به قدم
 آن بـه  هنـوز  فهمـد  یم مثالً. دارد قرار برسد، آن به دیبا که یخیتار يکجا
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 عبور عزم و میشو آگاه خود یزدگ غرب از میبتوان که میا دهینرس يا مرحله
 کـه  میـ ا دهینرسـ  یخودآگـاه  از مرحلـه  آن بـه  هنـوز  ای ،میکن دایپ را آن از

 .میباش اسحس مستحبات تیرعا از شتریب یاسالم ي جامعه وحدت به نسبت
 يازهـا ین میبفهمـ  و مینمـائ  اسـتفاده  یخـوب  بـه  خود يمعنو يها رهیذخ از تا

 میندان خود مشکالت را غرب مشکالت. است ییزهایچ چه قتاًیحق ما زمانه
 ستیـ ن مـا  مـشکالت  عمومـاً  کـه  یمـشکالت  صدد در یغرب يها حل راه با و

  .مییایبرن

 17» ه لَا تَهجم علَیه اللَّوابِس   الْعالم بِزَمان «:ندیفرما  یم صـادق  حضرت
 قابـل  ریـ غ و نـامعلوم  امـور  باشـد،  عـالم  خـود  زمـان  بـه  نـسبت  که کس آن

 را خـود  ي زمانـه  روح کـه  ییهـا  انـسان . دنـ آور ینمـ  هجـوم  او به ینیب شیپ
 کردنـد  ینم باور که يامور مقابل در و افتند یم فرو لیتحل خأل در نشناسند

 را خـود  ي زمانـه  روح انـسان  اگـر  کـه  یحـال  در .ندارنـد  لیـ تحل د،یآ شیپ
 مـردم  توسـط  يریگ موضع نیچن منتظر دیبا ما باالخره که ردیپذ یم بشناسد

 یهمراهـ  یانقالب مردمِ با کجاها تا ملت نخبگان میدانست یم دیبا و میبود یم
 امـر  نیهمـ  بـه  توجـه  با بزرگ رهبران. گردند یم متوقف کجا از و کنند یم

 مدارا زین نخبگان با و برند یم جلو را مردم ملت، ییتوانا ساسا بر که است
  . خورند ینم جا نخبگان از یبعض مردودشدن از و کنند یم
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  ما بودن يمعنا
 میداشـت  آنچـه  مـا  و شد وارد ما خیتار به یتجرب علم با يباز عشق یوقت

 بـا  کـه  مطمـئن  يا نـده یآ بـه  دیـ ام م،یکـرد  میتقد آن به اخالص طَبق در را
 گـر ید. خـت یر فـرو  ما يجلو از م،یبرد یم سر به آن با ها سال ینید یزندگ

 جـا  بـه  را آن بـه  يدواریـ ام حق زین علم و نبود انیم در سابق یمتعال دیام آن
 خـراب  را دیـ ام يصـفا  گـر  محاسـبه  علمِ يها خشونت و ها غلظت و. اوردین

 يزعمـا  يجـا  در هـا  تکنـوکرات  و نیمهندس و نشست نید يجا علم. کرد
 بـه  نظـر  بـا  کـه  دیـ ام نهیزم و گشت رانیو بشر دیام خانه و گرفتند قرار نید

 کیـ مکان سـرد  نِیزمـ  بـه  و شـد  سـوزانده  سراسر بود، داریپا یقدس قیحقا
 مانـد  خواهد داریپا باال عالم به نظر با دیام شهیهم که یحال در. گشت لیتبد
  امید بـه   و نگردند خود دشمن مرعوب تا دارد یم نگه داریپا را ملت کی و

 از نیـ د يزعمـا  حـذف  بـا  را يدیـ ام نیچن  تجربی به جاي علم قدسی     علم
 بـه  ازین گرید تا داد لیتقل يفرد امور به و محدود را نید و کرد ینف جامعه

 مــردم یاجتمــاع اتیــح مــتن در را ينــدارید بخواهــد کــه نباشــد یمــیزع
   .کند تیریمد

 دل یجهـان  بـه  کـه  میدبو غافل نیا از میبست دیام ها تکنوکرات به یوقت
 شهیـ ر يبرا ییجا و دارد حضور سطح، در فقط یباطن هر بدون که میا بسته

 درخـت  يهـا  بـرگ  میدینپرسـ  خـود  از و نگـذارده  یباق خود يبرا دواندن
  نند؟ینش یم ثمر به چگونه و ماند خواهد سبز چگونه یجهان نیچن

 دیخورشـ  ،آن علم که میبند می یجهان به دیام  عمالً نید يزعما ینف با
 را یدرخت که یکس است درست. کند می ینف را  ما آب و خاك و باطن و
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 توانـست  اگـر  امـا  زده، بیآس اتیح به زند، یم آتش را يا شاخه ای برد یم
 خـود  بـا  کـه  دارد یتـ یاهم چـه  گـر ید ببـرد،  نیب از را نیزم و خاك و آب

 بـه  دیـ امخواسـت    نیـ د يزعمـا  ینف با که یعلم کرد؟ خواهد چه درختان
  خواهـد  ینفـ  را  مـا  دیخورش و خاك و آب برگرداند، جامعه به را یزندگ
 آن بـدون  نمـوده،  لیتبد يماد موجودات به ما چشم در را زیچ همه و کرد
 است دروژنیه و ژنیاکس از مرکب که یآب. کند توجه عالم اتیفیک به که

 هیبشـ  نیـ ا. باشـد  عطـش  رافع و بقاء ضامن و اتیح ي هیما تواند یم چگونه
یـک   ایـ  و رنـد یگ قـرار  نیـ د يزعمـا  يجـا  در هـا  تکنوکرات که است آن

  .ندیبنش »هيعل اهللا رضوان«ینیخم امام يجا به مهندس براي هدایت جامعه
 از یولـ  نـدارد  دیـ ام علـم  بـه  19 و 18 قـرن  مثـل  چـه  اگـر  مـا  روشنفکر

ــار در نیــد يزعمــا گــاهیجا متوجــه کــه ییآنجــا ــن خیت ــه ست،ی  جهــت ب
 گـاه یجا از ریـ غ ییجا به باز ون،یروحان از یبعض یخواهخود و ينظر تنگ
 يهـا  يدیـ ناام و مکـرر  يهـا  بستن دیام گرفتار باز. بندد یم دیام نید يزعما
زیـرا   اسـت  بسته خود يسو به را تیمعنو آسمان راه رایز شد خواهد مکرر
 بندد یم انسان يسو به نمایاند  می خود  از آنچه  ریغ  را یافق هر ، تجربی علم

 یالهـ  يبـو   را چـه  هـر  و است داده نشان ما به که داند یم نیهم را انجه و
  . کند یم یملغ دارد

 و هــا ينظــر تنــگ اگرچــه پرســند ینمــ خــود از زده غــرب روشــنفکران
 نیهمـ  همـه  نیـ ا بـا  هـست،  زیـ ن تیـ روحان در قـشر  هـر  مثل ها یخودخواه

 مثـل  و بردنـد  جلـو  را مـا  خیتـار  کـه  بودنـد  تیـ روحان قشر در نید يزعما
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 تـر  نـادان  خمانیتار تیواقع به نسبت را ما علم، نام به ها يورز علم از یبعض
   .نداشتند نگه

 کـه  کنـد  یمـ  تیـ ترب را یانـسان  مـا  يها دانشگاه در موجود یِانسان علوم
 دیـ نبا ایـ آ کند ینم احساس خود در یاسالم انقالب اهداف با یتیسنخ چیه
 اصـالت  که شد ییها هکرد لیتحص حضور کردیرو منتظر یعلوم نیچن لیذ
 علوم که میدار قرار يا زمانه در که امر نیا به یآگاه د؟نده یم غرب به را

 کـه   میباشـ  ییاهـ  حادثـه  منتظـر  شـود  یمـ  موجـب  است نیچن نیا اش یانسان
 علـوم  بـه  نـسبت  ییربنـا یز یصـورت  بـه  و نمایـد  مـی دشمنان ما را خوشحال     

   .باشد یاسالم البانق آنِ از ندهیآ تا میبکن يفکر یاسالم یانسان
 یخیتـار  حـضور  بـه  نگـاه  اسـت،  بنده دیتأک مورد گفتگو نیا در آنچه

 ما ي ندهیآ خیتار در» اهللا اسم «حضور به نگاه که جهت آن از است عالمان
 که است عالمان خیتار به نظر با .خیتار مختلف يها ظرف در هم آن دارند،

 تیروحان حرکت میفهم یم و میشو یم لینا» اهللا «حضرت شتریب شناخت به
 يهـا  ورطـه  در سقوط از را خیتار شهیهم که است يدار شهیر حرکت کی

 خـود  یخیتـار  ي شهیـ ر بـه  را خـود  قیـ طر نیـ ا از و اسـت  داده نجات کفر
 رنج به و مینکن فراموش خیتار در را خود بودن يمعنا تا میگردان یم متصل

 اگـر . مینکنـ  غفلـت  دخـو  یخیتـار  عیرف مقام از و مینشو گرفتار یخیتار یب
 میکنـ  ینمـ  احـساس  درسـت  هنوز را گذشته خیتار در نید يزعما حرکت
ــل ــصور الاق ــبفرمائ ت ــال در اگــر دی ــا س ــاخ يه ــادر  ری ــرزم نی ــام ن،یس  ام

ـ عل تعايل  اهللا رضوان«ینـ یخم  چـه  مـا  نبودنـد  انیـ م در »اهللا حفظـه «يا خامنـه  اهللا تیـ آ و »هي
 نیـ د يزعمـا  توسـط  شـکل  نیهمـ  بـه  زین ما گذشته ایآ م؟یداشت یسرنوشت
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 ،اسـالم  از تنفر جهت به را گذشته آن نیمستشرق امروز و شده ینم تیریمد
   اند؟ برده هیحاش به ما منظر از

 نـسبت  میبتـوان  که میدار نگه را خود یقیحق تیهو میتوان یم یوقت تنها
 خــود در میــا داشــته خــود یخیتــار ي گذشــته در کــه را یروحــان و یبــاطن

 و پراکنده يها شهیاند البیس از و مینمائ برقرار رابطه آن با و میکن احساس
 و میابیـ  ییرهـا  انـد  کـرده  لیـ تحم مـا  بـه  زده غـرب  روشـنفکران  که موهوم

 و اسـت  بـوده  امور بودن حق ،يآزاد زانِیم نید يزعما ي رهیس در میبفهم
 عـدالت  و حـق  عالمان دین  مینشو خود اماره نفس يآزاد ریاس که آن يبرا
 يبـرا  یزانـ یم ستیـ ن انیـ م در یحقـ  یوقت رایز .اند دانسته يآزاد بر مقدم را

 مـا  يزعمـا  و شود یم18سمیآنارش به لیتبد يآزاد ماند، ینم يآزاد سنجش
 شـدند  متهم يآزاد با مخالفت و تحجر به و کردند مقابله يآزاد نوع نیا با

 ادیـ نب را یمتعـال  يهـا  خیتـار  کـه  هـستند  یمتعـال  يها انسان تنها که یحال در
 جان بر را یاله انوار و   باشند یم یقدس یروح به دیمؤ که ییها آن نهند، یم

اره نفس چنگال از را ها انسان ابتدا و نشانند  یم جامعه افراد کننـد  یم آزاد ام 
 ریـ ز در توان یم را يآزاد نوع نیا ایآ. بگذارند احترام گرانید يآزاد به تا

 ســکوالر فرهنـگ  يفــضا در و مـدرن  يایــدن ي خـورده  تــرك يهـا  سـقف 
 لیذ که کرد ییزعما و معصوم يها انسان يسو به رو دیبا ای آورد دست به

 ي جـه ینت قـوم  هـر  تطور و تکامل میبدان یعنی کنند؟ یم عمل معصوم امامان
 راه قـوم  هـر  لـذا  و اسـت  قـوم  آن بزرگـان  يمعنو يها کوشش از يندیفرا

                                                
ا به ی دولت است و بدون یاسی و سی نظام اجتماعي به معنایاسی در زبان سسمیآنارش - 18
 . گویند آنارشیسم می تاري گرف ی باشد جامعهفاقد هرگونه حکومت که را يا  جامعهیطور کل
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 ي شهیـــر کـــه یدرونـــ د،یگـــشا یمـــ شیخـــو درون از را خـــود تکامـــل
  . کند یم گوشزد او به خشیتار طول در را او يها يدار شتنیخو

  بـه تبـع آنـان      و او تیـ الب اهـل  و امبریـ پ که یتینوران حق به ایخدا
 يفرد امور در را خودت با اُنس راه اند، کرده عرضه تیبشر به نید يزعما

  .یباش نداشته غیدر ما از را تفکر تا مدار غیدر ما از یاجتماع و

»والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«



 

 نگاه در نيتر و مبارک »هیعل یتعال اللّه رضوان«ينيامام خم
  معاصريايدن





 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 لطـف  کـه  محتـرم  دیاسـات  خـصوص  بـه  زانیـ عز حضور از تشکر ضمن
ــد ــسه در و فرمودن ــاب از ییرونمــا جل ــذ ســلوك «کت ــام تیشخــص لی  ام

 جلـسه  نیـ ا در دیـ نبا القاعـده  یعل بنده. کردند شرکت» »هيعل  ايلتع  اهللا  رضوان«ینیخم
 چـون  باشـم،  داشـته  یسخن شود، صحبت مذکور کتاب رامونیپ بناست که

 االسالم حجت جناب سخن رب توانم یم تنها ام، زده کتاب در را میها حرف
 یافقـ  تـا  میکن يکار فرمودند که کنم دیتأک يرباقریم آقا حاج نیالمسلم و

 در. نشود گم است، شده گشوده امام حضرت یخیتار گاهیجا به تنسب که
 نظـر بـه جایگـاه تـاریخی         يحـضور  ي جنبه که است آن بر دیتأک نگاه نیا

 نیهمـ  بـر  و باشـد  داشـته  غلبـه   یحصول ي جنبه بر »هيعل تعايل  اهللا  رضوان«حضرت امام 
 يحـضور  احـساس  ینوع در کتاب ي خواننده که است نیا بر یسع اساس
 از يا مجموعـه  حـد  در تنهـا  و ردیـ بگ قـرار  شده مطرح موضوعات به نسبت

 نیچن ها حادثه یخیتار گاهیجا به نظر ي الزمه چون. نشود متوقف اطالعات
 هـا  آن بـاطن  بـه  هـا  حادثه ظاهر از قیطر آن از بتواند انسان تا ،است ینگاه

  .کند ریس
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   زمانه خيتار در حضور
 شـکل  را ما ملت خیتار یاسالم قالبان میمعتقد همه که نیا بر فرض با
 سـر  به خودمان خیتار از رونیب ما که میکن چه «است مطرح سؤال نیا داده،

  »م؟ینبر
 انقالب با مینخواه چه و میبخواه چه: ندیفرما یم امروز نظر اهل که نیا

 را آن بتـوان  کـه  ستین يزیچ شده شروع جهان در يدیجد خیتار یاسالم
 نیحـس  طاهـا  دکتر. کرد یزندگ خود ي زمانه خیتار در باز و گرفت دهیناد

 حـضرت  بـا  یعلـ  حـضرت  عـت یب بـا  رابطـه  در يمـصر  مـشهور  مـورخ 
 يهـا  دسـت  کـه  يروز آن کـرد  ینمـ  بـاور  کـس  چیهـ : دیـ گو یم محمد

 ،گرفـت  قرار ساله چهل مرد آن دست در ساله 11 -10 جوانِ آن کوچک
 آن در اسـت  ممکـن  ظـاهر  بـه . شـود  گـشوده  نیزم يرو بر يدیجد خیتار

 کـه  ییهـا  حادثـه  کنـار  در خدا امبریپ با نیالموحد یمول عتیب زمان
 اگر یول دیآ نظر به یکوچک ي حادثه اندند،ینما یم تر بزرگ اریبس را خود
 کنـد،  نظـر  يا حادثـه  هـر  یخیتـار  گـاه یجا بـه  هـا  حادثه ظاهرِ ماوراء یکس
 کـدام  و سـت ا خیتـار  یبـ  ظـاهر،  خـالف  بـر  حادثه کدام فهمد یم یخوب به

 هیـ تغذ را بـشر  ي نـده یآ و دارد خیتـار  ،ظـاهرش  خـالف  بر  کوچک حادثه
  .کند یم

ـ عل تعـايل   اهللا رضـوان «اهللا روح حـضرت  تیشخص به نظر در که یبرکت  شیپـ  »هي
 يبـرا  تـالش  همـه  آن بـا  یظلمـان  يایـ دن میشـو  متوجه که است نیا دیآ یم

 قیـ طر از صـدا  و سـر  یبـ  کـه  یقتـ یحق مقابـل  در خودش، دادن نشان  بزرگ
 یزنـدگ  هـرکس  و اسـت  خیتـار  یب موج کی کرده، طلوع یاسالم انقالب
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 لیـ ذ سـلوك  «کتـاب . شـود  یمـ  یخیتـار  یب گرفتار زند گره آن به را خود
ـ عل  تعـايل   اهللا  رضـوان «ینیخم امام تیشخص  يمـاورا  گـردد  متـذکر  دارد فـه یوظ» »هي
 بـه  را بـشر  اتیـ ح تـا  شـده  شروع يدیجد خیتار مدرن، يایدن يها یشلوغ
 و برسـاند  شناسـد،  یمـ  امـروز  بـشر  کـه  یتیمعنـو  از تـر  یمتعال اریبس یتیمعنو
 کاهـد  ینمـ  آن فعـال  اتیح از يزیچ مدرن، يایدن توسط آن گرفتن دهیناد

 امـــام  حـــضرت  و یاســـالم  انقـــالب  مقابـــل  در کـــه  یکـــسان  بلکـــه
  .وندش یم یندگیآ یب گرفتار اند گذاشته هم بر چشم »هيعل تعايل اهللا رضوان«ینیخم

 يکجـا  در شـوند  متوجـه  زانیعز تا شده لیتشک قصد نیا با نشست نیا
 يهـا  هیـ ال در پـرکن،  چـشم  ظـاهر  به يها حادثه يماورا و دارند قرار خیتار
 نیـ ا فهـم  يبـرا  یخـوب  يدهایـ کل گـذرد؟  یمـ  چـه  یجهـان  ي جامعه نیریز

 بـه  محکـوم  غـرب  فرهنـگ  چـرا  میبفهمـ : اوالً کـه  اسـت  انیـ م در موضوع
 شـده  شـروع  لیاصـ  یخیتار یاسالم انقالب با چرا: اًیثان و است یخیتار یب

 نکتـه  دو نیـ ا نیـی تب جهـت  تـوان  یمـ  را سـلوك  کتاب رسالت تمام. است
 نشود یندگیآ یب و یخیتار یب گرفتار طرف کی از ما جوان نسل تا دانست

 تمـام  در را خـود  و گـردد  حاضر لیاص یخیتار در بتواند گرید طرف از و
 بـه  را شـما  و رمیگ ینم رابطه نیا در را وقتتان. سازد شکوفا اش یانسان ابعاد

 یخیتـار  طیشـرا  در اگـر  کـه  دیـ بدان قـدر  نیهمـ  یول دهم یم ارجاع کتاب
 ست،ین يزیچ یغرب فرهنگ زعم به یاسالم انقالب و میندار قرار یحساس

 دادن شکـست  يبـرا  اسـت  یتالشـ  اسـتکبار  جهـان  ذکـر  و فکر ي همه چرا
   ؟یاسالم انقالب
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 یجهـان  محاورات در رانیا ي کلمه بردن کار به دهد یم نشان قاتیتحق
 اگـر . اسـت  جهان ي مسئله رانیا ایگو و شده ادیز يتصور قابل ریغ حد در
 انـدازه  نیـ ا رانیـ ا بـه  نسبت ياستکبار جهان چرا میستین يذکر قابل زیچ ما
 ساحـسا  ياستکبار جهان که است شده خبر چه ایدن در است؟ حال شانیپر
 شـدن  شکـسته  با است يمساو -يعاد يها يفناور در يحت - رانیا رشد کند یم
 قیـ دق نگاه کنار در که است یدانیم قیتحق کی نیا استکبار؟ عمر ي شهیش
 يبـرا  تـا  داشـت  توجـه  آن بـه  تـوان  یم ،یاسالم انقالب یخیتار گاهیجا به

ـ عل  تعايل اهللا  رضوان«ینـ یخم اهللا روح حضرت نور که یافق شود روشن زانیعز  در »هي
 بخشد؟ یم يگرید يمعنا را جهان و ما ي ندهیآ ي همه کرده جادیا ما مقابل

 ما تا میکن چه «که کنم یم مطرح را خود اول سؤال بنده باز رابطه نیا در و
  » م؟ینبر سر به مان خیتار از رونیب

 متوجـه  زانیـ عز کـنم  دیـ تأک خـواهم  یمـ  کـردم  عرض آنچه به توجه با
ـ عل تعايل  اهللا  رضوان«ینـ یخم امام حضرت با ما خیتار باشند،  شـده  يدیـ جد خیتـار  »هي

 وجـود  بـه  رجـوع  ي نـده یآ بـه  را اءیـ انب بـا  ما یزندگ ي گذشته که یخیتار
 يمهـد  حـضرت  که يا ندهیآ کند، یم متصل يمهد حضرت مقدس

  .دارد ظهور آن در

  حضرت آن شتريب يدواريام و يمهد حضرت
 آنچنـان  دارد ظهـور  آن در يمهـد  حـضرت  که يا ندهیآ در حضور

 رایـ ز میـ ا نکـرده  ضـرر  میکنـ  بحـث  آن يرو بـر  هـا  هفته اگر که است مهم
 یتیهو کند، یم ظاهر را خود حیصح يمعنا رابطه نیهم در ما یاصل تیهو
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 و تـه یمدرن فرهنـگ  يمـاورا  و اسـت  متصل یاله اءیانب به طرف کی از که
 دارد برگـشت  بـشر  ي گذشته یقدس خیتار و اءیانب به ت،یمعنو یخیتار ینف
 درســت  در آننــدهیآ يســو بــه حرکــت ریمــس آنچنــان گــرید طــرف از و

 خـتم  يمهـد  حـضرت  ظهـور  بـه  ریمـس  نیا شک بدون که شده انتخاب
 را حـضرت  آن بـت یغ غـم  و کنـد  یمـ  ظهور به دواریام را شانیا و شود یم
 دتوانـ  ینمـ  يروشـنفکر  انیـ جر هرگز که است ینگاه نگاه، نیا. کاهد یم

 غـرب  فرهنـگ  قیـ طر از که يریتحق جهت به ما است معتقد و کند درك
 علـوم  بـر  و میـ ا کـرده  طـرح  را یاسـالم  تمـدن  و یاسـالم  انقالب   م،یا شده
   1.میدار دیتأک یاسالم یانسان

 انقـالب  یخیتـار  گاهیجا به نینچنیا بنده چرا کنند اشکال دوستان دیشا
 يزیـ چ از دانـم  یم فیح دهبن که است نیا قتیحق کنم، یم دیتأک یاسالم
 در ،یظلمـان  يایـ دن يهـا  یشـلوغ  نیا يماورا را ما تواند یم که شود غفلت

 است فیح کند، وصل درخشان يا ندهیآ به اء،یانب با یزندگ ینوران يصفا
 را مـدرن  يایدن یالیخ يها آرمان يباز ما جوانان باز یطیشرا نیچن بودن با

 امـام  کـه  یافقـ  در حاضـر  حـال  در ام مردم اگر هستم مطمئن بنده. بخورند
 یزنـدگ  گـشوده،  شانیـ جلو یاسـالم  انقـالب  قیـ طر از »هيعل  تعايل اهللا رضوان«ینیخم

 ایـ  شـود  منقـرض  زودتر استکبار يایدن که ستین مهم شانیبرا گرید کردند
 امـام  تیشخـص  لیذ سلوك و یاسالم انقالب به نظر با ما مردمِ رایز. رترید

 آن در کـه  سـاز  خیتـار  فعالِ یزندگ اند، شناخته را يگرید یزندگ ،ینیخم
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 يها مزاحمت از و کنند یم یطراح خودشان را خود ي ندهیآ نظام ،یزندگ
 اسـت  آن استکبار يایدن دیام ي همه. داشت نخواهند یهراس استکبار يایدن

 نیـ ا و مینـشو  آن يسـاز  تمـدن  نقش و یاسالم انقالب گوهر متوجه ما که
 را آن یاسـالم  انقالب که است ینظام دادن جلوه زشت يبرا غاتیتبل همه

 کـه  است ینظام مقابل در یتراش مانع يبرا ها میتحر همه و کرده يزیر هیپا
 نیعـ  در کـه  ابـد ی دسـت  ینظـام  بـه  دارد تـالش  غـرب،  اردوگـاه  از رونیب

 ي سـفره  کنـار  در دارد یسـع  و نباشـد  منقطـع  ملکوت از ن،یزم در یزندگ
   .کند برخوردار را مردم زین یملکوت ي دهگستر يها سفره از ،ینیزم

  گذاشت سر پشت ديبا را چه آن
 اسـت  الزم یخیتـار  نیچنـ  در حـضور  يبـرا  کـنم؛  عـرض  خـواهم  یمـ 
 قیـ طر از اسـت  درسـت . میبـشناس  م،یبگـذار  سـر  پشت دیبا که را یمراحل

 ستیـ ن معلـوم  یولـ  شـده  آغـاز  دیجد یخیتار شده روشن یاسالم انقالب
 نـوع  کی دیجد خیتار در حضور رایز میباش حاضر خیرتا نیا در ما  ي همه

کـار  هـم  انقـالب  نیـ ا گفتنـد  یمـ  ها یبعض. طلبد یم را آن با یروح ارتباط 
ــر یــیبال اســتکبار چــون! اســت هــا یسیــانگل ــود آورده هــا  آن ســر ب  کــه ب

 معـادالت  کنـد،  یمـ  تیریمـد  اسـتکبار  کـه  یمعـادالت  مـاوراء  توانستند ینم
 پـاك  رسـوبات  نیا از یکل به ها ذهن هم هنوز سفانهمتأ. رندیبپذ را يگرید

 کننـد  یمـ  دیـ تأک »اهللا   حفظـه «انقالب معظم رهبر اندازه هر که يطور به نشده
 کـرد  ظهور دوم یجهان جنگ از بعد که ستین یکائیآمر آن گرید کایآمر
 دیشـو  متوجه و دینیبب توانید  می عراق و افغانستان در را شیها یناتوان شماو  



113 ........................... معاصريای نگاه در دننیتر  و مبارك»هيعل تعايل اللّه رضوان«ینیامام خم

ــا شــده؛ واقــع يدیــجد طیشــرا  دیــجد طیشــرا در تواننــد ینمــ همــه نیــا ب
 نیـ ا در کـه  نیـ ا با ها یبعض دهد یم نشان نیا. بفهمند را کایآمر يها یناتوان
 آن بنـده  عـرض  و ستندین حاضر دیجد خیتار در یول کنند یم یزندگ زمان
 میبگذار سر پشت را یمراحل دیبا دیجد خیتار در حضور يبرا  ما که است

  :از عبارتند که میبدان را ییزهایچ و
  »هيعل  تعايل اهللا رضوان«ینیخم امام حضرت یخیتار گاهیجا شناخت -الف
 يهـا  حادثـه  درسـت  یِابیارز يبرا ما که دارم دیتأک نکته نیا يرو بنده

 کـه  خـورم  یمـ  تأسـف  و میبشناس را ها حادثه یخیتار گاهیجا دیبا ،یخیتار
 به بشناسند، را ها انیجر و افراد یخیرتا گاهیجا که نیا يجا به ها یبعض چرا
 نیـ ا - يمنفـ  يها هيحاش چه و مثبت يها هيحاش چه - پردازند یم ها آن يها هیحاش

 رابطـه  در ما يها قضاوت و مینینب درست را حادثه آن ما تا شود یم موجب
 رسـول : نـد یفرما یمـ  صادق  امام حضرت .گردد یواقع ریغ حادثه آن با

 ایـن  کـه  هـستند  عـدولی  و متعـادل  هـاي  انسان قرن هر در: فرمودند خدا
 و افراطیـون،  تحریـف  و باطـل  اهـل  تأویـلِ  هرگونـه  و نمـوده  حمل را دین

 آهنگران ي کوره که طور همان گردانند، می دور آن از را جاهلین ادعاهاي
 حضرت یخیتار گاهیجا به توجه با 2.کند می پاك  را آهن چرکی و پلیدي

 اسـت  یعـدول  آن ي هدر زمـر   شانیـ ا کـه  میفهم یم »هيعل  تعايل اهللا رضوان«ینیخم امام
. اسـت  آمـده  شیپـ  نیـ د يبـرا  کـه  سـت ا یانحرافات از نید حفظ مأمور که

 دارنـد  مـا  خیتـار  يبـرا  يحضور نیچن نیا »هيعل  تعايل اهللا رضوان«ینیخم امام حضرت
 یفراماسـون  روح کیـ  گرفتـار  یغرب رنسانسِ لیذ داشت که اسالم نید تا
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 و کنـد  اتیـ ح دیـ تجد گـشت،  یم لیتحم آن بر یغرب يها ارزش و شد یم
 امـام  حضرت و باشد تمدن کی تواند یم خود يخود به اسالم: کنند اعالم

 در تـوان  یمـ  کردنـد  ثابـت  و پرداختند یغرب تمدن با مقابله به قیطر نیا از
 مقاومـت  با و دارد یتمدن ي ساله صد چهار ي سابقه که ستادیا یتمدن مقابل

 يبـرا  یغربـ  دشمن که يبرانداز يها نقشه نیتر سخت از انقالب، اصول بر
 و ستیـ ن يا سـاده  کـارِ  عبـور،  نیـ ا کـه  اسـت  معلوم. کرد عبور دهیکش آن
 چون و کند یم رو روبه چالش با را ما گوناگون يها شکل به استکبار يایدن

 و انـت ید بـه  رجـوع  و یغربـ  تمـدن  از عبـور  يبـرا  یاسـالم  انقالب اساس
 و رفتـه  نـشانه  را اسـاس  نیـ ا هـا  مـاهواره  و هـا  لهیح انواع با و است عتیشر
 بـا  ما روشنفکر که است نیا از تأسف داده، قرار ریتأث تحت زین را ها یبعض
 سمِیــسکوالر کنــد یمــ ادعــا اســت وقــوع حــال در چــه آن گــرفتن دهیــناد

  .است يشتریب شدت با يپهلو دوران به نسبت انقالب، از بعد جادشدهیا

  ياسالم انقالب اتي حادامه ازر
 نتوانـست  شیهـا  ییتوانـا  ي همـه  بـا  غـرب  يایـ دن که است نیا قتیحق
 جمهـور  سیرئ» گاردستن سیژ «یزمان کی .کند حذف را یاسالم انقالب
 جمهـور  سیرئـ » کـارتر  «و انگلـستان  ریـ وز نخـست » تـاچر  «خانم و فرانسه

ی نشـست  ران،یـ ا یالماس نظام برداشتن انیم از یچگونگ با رابطه در کا،یآمر
 بـا  سپس و زدند دیکل را یقوم يها اختالف موضوع ابتدا .داشتند» زیون «در

 موفـق  کـه  بعـد  و کردنـد  یطراحـ  را نوژه دیشه پادگان يکودتا دیام هزار
 بـاور . کننـد  کـسره ی را کـار  رانیـ ا بـه  صـدام  ي حملـه  بـا  خواسـتند  نـشدند، 
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 بتوانـد  شـده،  شروع یغرب فرهنگ اردوگاه از رونیب که یانقالب کردند ینم
 نشان همواره یغرب فرهنگ که نیا با کند، مقاومت توطئه همه نیا مقابل در

 - کنـد،  یمـ  هـضم  خـودش  در را یحرکت هر که دارد ییکارها و ساز داده
 بـا  حـاال  یولـ  -ديـ نما يمـ  هـضم  خـود  در زيـ ن را نيـ د ن،يد کردن زهيسکوالر با يحت

 اسـت  کرده حضور اعالن غرب، دوگاهار از رونیب که شده رو روبه یانقالب
 نیـ ا: گفـت  تـوان  یمـ  جهـت  نیـ ا از. دهـد  یمـ  اتیـ ح ي ادامـه  همچنـان  و

 در اسـالم  برگردانـدن  يبـرا  اسـت  خدا رسول ي وعده صورت انقالب،
 یتـ یروا براسـاس  را آن گـاه یجا تا است ازین آن فهم يبرا و اش یاصل ریمس
 -هـست  کـه  يشـواهد  به توجه با - سخنانم ي پشتوانه. میکن نییتب شد عرض که

 امـت  نیـ ا از یقرنـ  هـر  در: ندیفرما یم خدا امبریپ که است یتیروا همان
 نجات ها لیتأو و ها جهالت و ها طیتفر و ها افراط از را نید و دیآ یم یکس

د    إِنَّ«: نـد یفرما یمـ  رضـا  امام حضرت يگرید تیروا در و دهد یم بـالْع
مورِ عباده شَرَح صدره فَلَم یعی بعده بِجوابٍ و لَم تَجِد فیه            إِذَا اخْتَاره اللَّه لأُ   

 داد، قـرار  یکـس  اریـ اخت در را شگانبنـد  امـور  خدا که یوقت 3»غَیرَ صوابٍ 
 ي ازهـا و ارائـه    ی بـه ن   ییگو  پس او در جواب    دهد یم بنده آن به صدر شرح

ر از یـ ت او و اعمـال او غ ی شخـص ماند و شـما در  یح در نم  ی صح يکارها  راه
ن یق چنـ یـ ل بـر تطب یـ ن دلیبهتـر . دیـ ابی ی مطـابق واقـع نمـ      يصواب و کارهـا   

ـ عل  تعـايل   اهللا  رضـوان «ینـ یت حضرت امام خم   ی با شخص  یتیشخص کـه طـرح      نیـ  ا »هي
ه در یت فقی و وال  یبه عنوان انقالب اسالم    »هيعل  تعايل اهللا رضوان«ینیحضرت امام خم  

ت خود را نشان داده و توانـسته  یشتر حقانی رفته ب ن مدت هر چه جلو    یطول ا 
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ن یـ  کـه دشـمن در طـول ا     ی، از موانع  یطیاست بدون هر گونه افراط و تفر      
قـت انقـالب   یدهد حق ین نشان می کرده، عبور کند، ایش طراحیها برا   سال

ـ عل تعـايل  اهللا رضوان«ینیخم، بر قلب حضرت امام     ی اله يا  هی به عنوان عط   یاسالم » هي

 را ی الهي هی بود و حکم عط    یک طرح اشراق  ی یرا وقت یز. ه است اشراق شد 
 جوانب در آن در ي  خود را با خود دارد و همه  ي داشت تمام جوانبِ ادامه   

ر خـود ادامـه   ین زمان بتواند به سیق آن در ا  ینظر گرفته شده تا اسالم از طر      
  .  ختم شودبدهد و به ظهور وجود مقدس حضرت صاحب الزمان

ـ عل تعـايل  اهللا رضوان«ت امـام یکه شخص   نیعالوه بر ا   ت از آن دارد کـه  یـ  حکا»هي
ن که  یکردند، هم   ی عمل م  ی اشراق ي واصل، با شعور   یشان به عنوان عارف   یا

ل ی در خود دارد دلییکارها  عبور از موانع، راه ي از قبل، برا   یانقالب اسالم 
شناسد  یبودن آن است و معلوم است تمام جوانب روح زمانه را م یبر اشراق

ن یرود و در انجـــام بهتـــر ی شـــده و جلـــو مـــيزیـــر و مطـــابق آن طـــرح
س یرئـ » بوشِ پـسر «د که یدان یحتماً م. آید سر بلند بیرون میها    يریگ  موضع

کـه   نیـ ده بود تحت عنـوان ا ی ما کش  ي برا ی خطرناک ي کا نقشه یجمهور آمر 
ت دوگانــه اســت و نهــاد یــ حاکميست و دارایــ نی مردمــیانقــالب اســالم

کـا بـه کمـک دوسـتانش در     یباشـد و دولـت آمر     ی منتخب مردم نم   يرهبر
ل شـده  یـ ن نظام که بر مردم تحم    یران را از دست ا    یاند مردم ا    داخل موظف 

 ما يدند ابتدا خواستند برایه کشی سوري را که بعداً برا يا  نجات دهند، نقشه  
کرده بودند و  »هيعل تعايل اهللا  رضوان«ینیخم که حضرت امام     ییها  ینیب  شیبا پ . بکشند

 رفراندم شود و بعد هـم    ی اسالم يرفتن نظام جمهور  ی پذ يد داشتند برا  یتأک
 گذاشته شود و اعضاء مجلـس خبرگـان     ي به رأ  ید کردند قانون اساس   یتأک
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 یش خنثـ یشاپیـ هـا را پ  ن نقشهیز منتخب مردم باشند و نه منتخب مراجع، ا       ین
 یکـه حتـ  منطـق جلـوه کـرد     ی کـه آنقـدر طـرح بـوش بـ       يکردند به طـور   

ــ آن تأکيطرفــداران خودشــان نتوانــستند رو چــون نــور انقــالب . د کننــدی
ن انـدازه  یـ  تـا ا  اشـراق شـده بـود   »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان« بر قلب حضرت امـام     یاسالم

ن جهـت اسـت کـه    یـ ن بـه ا   یـ ز در نظر داشـت، ا     ی خود را ن   ي ندهیجوانبِ آ 
انگـذار آن  یت زمـان، بـر قلـب بن   ی محـدود ي ماورای از منبع یانقالب اسالم 

ق کننـد  یـ توانند تطب یفهمند و نم یها را نم نیاشراق شده بود، و امثال بوش ا   
 ي  باشد و همهیبودن، مردم ین مذهبیک انقالب در عیشود  یکه چگونه م

  . گرفته باشد مردم شکل ي آن براساس رأينهادها
 دتوانـ  ی فکر کـرد حـاال کـه مـ        ینظام غرب  ق،ی در تطب  يخطا يدر راستا 

در د و به اسم دفاع از مردم بودن متهم کن یر مردمیها را به غ  از نظام ياریبس
 يخواهد انجام دهـد، در نظـام جمهـور     ی م ي کار د و هر  یها دخالت نما    آن

د حـضرت امـام     ییـ مالحظـه بفرما  . ن کار را بکنند   یهم توانند  ی هم م  یاسالم
کـه در   نیـ بـا ا . ردیز با انتخابات شکل گ  یچ  د همه یچه موقع اصرار داشتند با    

فرمودنـد مـردم    ی بود که هرچه را حـضرت امـام مـ       يط طور یآن زمان شرا  
فرمودنـد همـان    ی از قداست بودند کـه هرچـه مـ       یطیرفتند و در شرا   یپذ  یم

 انتخـاب اعـضاء مجلـس خبرگـان بـا      ی اصرار داشتند حتـ یشد ول  یقانون م 
بـات  ز از نظـام انتخا یـ ت رهبر معظم انقالب ن   یرد تا حاکم  یانتخابات انجام گ  

 مـا  ي برايا ن نقشهی سال بعد چن 20شان آگاه بود    یرون نباشد، چون قلب ا    یب
  .کشند یم
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 یخیگـاه تـار  یم بـه جا یـ فـه دار یکـنم مـا وظ   یل فـوق عـرض مـ     یـ به دال 
.  دارندیگاهیشان چه جایات، اید روایم از دیم و بفهمیحضرت امام نظر کن

ـ عل تعـايل  اهللا ضوانر«م حضرت امامید تصور کنیکنم نبا   ین راستا عرض م   یدر هم   »هي
بلکـه   - اسـت ي هرچنـد کـه دانـشمند اسـالم    - اسـت   یک دانـشمند اسـالم    یتنها  

خ ما را جلو ببـرد و بـه   ی است که آمده است تا تار    یک قلب نوران  یمعتقدم  
توان بـا کتـاب و درس و       یخ را نم  یرا تار یک کند ز  ی آن نزد  یاهداف متعال 

 يوم است ظهور کند و مبادل امام معصی که ذید شخص یفلسفه جلو برد، با   
 ی اساسـ يهـا  ن از بحـث یـ  مطلوب را به ملت برگرداند کـه ا     ی و عمل  ينظر

ـ عل تعـايل   اهللا  رضوان«ینیت امام خم  یل شخص یسلوك ذ «کتاب   اسـت و بنـده در   » »هي
 ي عـرض بنـده آن اسـت کـه بـرا     ي ن نکته یپس اول . گذرم  یجا از آن م     نیا

م کـه   ی توجه کنـ   ی به نکات   حضرت امام الزم است    یخیگاه تار یشناخت جا 
  . دی است که مالحظه فرمودیاتی آن نکات رواي از جمله

  يخي تاريشناخت تنگناها
 يد، شـناخت تنگناهـا    یـ خ جد ی حـضور در تـار     ي برا ي بعد ي  نکته -ب

  .  استیخیتار
ب یـ م بـه کـدام طب     یدان  یم نم یص نده ی خود را درست تشخ    يماریما تا ب  

م درست  یتوان  یم چرا ما نم   یگر بپرس یدم از هم  یفه دار یوظ. مید رجوع کن  یبا
ن مـورد  یـ م؟ در ا  ی ندار یم و چرا به درست فکرنکردن خود آگاه       یفکر کن 

مشکل . ا موافق بندهیکند که مخالف بنده درست فکر نکند        ی نم یچ فرق یه
م و الزم ی با آن روبرو هستیخی تاريک تنگنای است که به عنوان يفکر  یب
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دن به جامعه برگردد، در آن صورت اگر م تا امکان فکرکری کنياست کار
گر را درك یم همـد  یست کـه نتـوان    یـ ان باشـد آن طـور ن      ی هم در م   یاختالف

ک موضوع دو نظر داشته باشـند امـا هـر        یدو مجتهد ممکن است در      . میکن
  د دارد، علتیست و چرا او بر آن نظر تأکی چيگری ديفهمند مبنا  یکدام م 

گر را درك کنند آن است که محـور       یدتوانند هم   یکه آن دو مجتهد م      نیا
ن جهـت هـم کـامالً     یشان در آن موضوع، فکر و تفقه است و به هم            ارتباط

ن نوع برخـورد بـه جهـت آن اسـت     یاند، اساس ا  گر احترام قائل  ی همد يبرا
ن اخـتالف  ین رابطه در عـ یکنند و در هم  یگر فکر م  یکه نسبت به نظر همد    

  . فهمند یگر را مینظر، همد
 مـا در حـال حاضـر گرفتـار        ي ت از آن دارد که جامعـه      یحکاز  یهمه چ 

ن تنگنـا نجـات   یـ ن معـضل و از ا یم از ا ی است و اگر خواست    يفکر  ی ب ینوع
ن مـورد بـه   یـ د در ایـ م بایم و قدرت فکرکردن را به جامعه برگردان   یدا کن یپ

ت امـام  یل شخـص یـ سـلوك ذ «آنچـه در کتـاب   .  دسـت زد   یکار اساسـ    راه
ـ عل  اهللا  رضوان«ینیخم شه قـدرت  یـ ن اسـت کـه هم  یـ مـورد بحـث قرارگرفتـه ا      » »هي

د و یـ آ یدست م  بهی قدسيها تیره و عمل شخص یفکرکردن با رجوع به س    
، کتاب ی قدسيها تینه با کتاب و درس و مدرسه، هرچند در کنار شخص          

 نجات يفکر یم از بیها دل بست     اگر به آن   یو درس و مدرسه الزم است ول      
. شــود یمــات و محفوظـات، حجــاب تفکــر مــ م، همــان معلویکنــ یدا نمــیـ پ

 اگـر  ی در علـوم انـسان  ی علمـ يها د چگونه حلقه یا  خودتان هم تجربه کرده   
 نظــر نداشــته باشــند، ی قدســيهــا  انــساني رهیمثــل روش مراجــعِ مــا بــه ســ

از دارنـد دل خـود را متوجـه    یـ هـا ن  انـسان . فهمنـد   یگر را نم  یکدام همد   چیه
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قت داشته باشـد تـا   یشه در حقیان رش ره و سخنی بکنند که سییها  تیشخص
 ي ارت جامعـه یـ ن رابطـه در ز یند و در همـ   یبر آن مبنا فکر کنند و عمل نما       

ا   «د یـ دار یاء معصوم اظهار مـ یره خطاب به وجود مقدس اول     یکب مـقٌ ل محقـِّ
   طَلْتُم ا أَبملٌ لط بم ،قَّقْتُمدانم و آنچه  ید من حق میدان ی آنچه را شما حق م »ح

. دانـم  ید مـن باطـل مـ   یـ دان یره و عمل و سخن خـود باطـل مـ    یشما در س  را  
هـا شـکل     آني رهین که اوج فکـر کـردن تنهـا در نظـر بـه سـ      ید به ایرس  یم
د و تحـت  یـ ها را مد نظر قرار ده   تید آن شخص  یکن  ی م یرد و لذا سع   یگ  یم
 امـام را  ي رهیجـه سـ  ید و در نتیـ د و عمـل نمائ   یکن  ها فکر     ت آن یر شخص یتأث
 کـه مأمورنـد     یسیـ حـضرت ع  . دیابی یگر م یك تفکر نسبت به همد    مال

فَاتَّقُواْ «: نـد یفرما یها م  نجات دهند خطاب به آنيفکر یل را از ب   ی اسرائ یبن
 یعنـ ی. دیـ د و مرا اطاعـت نمائ     یشه کن ی پ ی اله ي تقوا )٥٠/آل عمران (»اللّه وأَطیعونِ 
 کـه بـدان   یخی تـار ي عبـور از تنگناهـا    ي، بـرا  ی الهـ  يت تقوا یدر کنار رعا  

  . استز شرط الزم ی نرفتار بودند، اطاعت از آن حضرتگ
ـ عل اهللا رضـوان «ینـ یت امام خمیل شخص یسلوك ذ «در کتاب     شـده  یسـع » »هي

 يم اسـت بـرا  ی باالتر از علم به مفـاه يزی که تفکر چییروشن شود از آنجا  
 که خودش معصوم باشـد و     یتی، رجوع به شخص   يفکر  ی از معضل ب   ییرها

ن یل امام معصوم قرار داشته باشـد، الزم اسـت و بـدون رجـوع بـه چنـ      ی ذ ای
گر را یم حرف همـد یتوان یجه نم ید و در نت   یآ  ی تفکر به سراغ ما نم     یشخص
ک مثـال سـاده در   یـ ن نکتـه   یشدن ا    روشن يبنده برا . میم و تفاهم کن   یبفهم

هــا را در  ارانــهیس جمهــور مقــدار پــول ی رئــي کــه آقــایرابطـه بــا آن وقتــ 
: ام که در آخـر آن مـصاحبه فرمودنـد     ون اعالم کردند در کتاب زده     یزیتلو
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.  اسـت برکـت هـم دارد   ک معنا مربوط به امـام زمـان  ین پول به   یچون ا 
هـا آن حـرف را مـسخره     تیهـا و سـا   د کـه چگونـه روزنامـه   یمالحظه کرد 
 خـدمت مقـام   ی اشاره کردند کـه وقتـ   یشان به مناسبت  ی بعد ا  ي کردند، هفته 

 ن پـول، پـول امـام زمـان اسـت     یـ شان فرمودند چون ا یم ا ی بود يمعظم رهبر 
ز عـوض شـد و همـه تـالش کردنـد          یـ د همـه چ   یمالحظه کرد . برکت دارد 

ت یـ ن مـسئله در مـورد ظرف     یـ ن ا یعـ .  را بفهمنـد   يمنظور مقـام معظـم رهبـر      
س ی رئـ ي آقـا ی کـشور مطـرح شـد کـه وقتـ     یونیـ لیت صد و پنجـاه م   یجمع

 موضـع گرفتنـد و حاضـر نبودنـد در        يا  جمهور آن را مطرح کردنـد، عـده       
 همـان مطلـب را فرمودنـد    ي مقام معظم رهبری وقت یمورد آن فکر کنند ول    

.  کردند در مورد آن فکر کنند و نـسبت بـه آن بـه تفـاهم برسـند          یهمه سع 
ن اسـت  یـ قـت ا  ی است، حق  یاسی س ي ک مسئله ین مسئله صرفاً    ید ا یفکر نکن 
 کـه  هدی رسـ يک نحوه اتحـاد ی به يل مقام معظم رهبر  ی ذ  مردم يها  که دل 

ن دو مثـال را  یـ ا.  بفهمنـد  يگـر ی عقـل د   شان را بـا   یـ کنند سـخنان ا     ی م یسع
 ي طلـوعِ فکـر و بـرا   يشـود بـرا   ید مـ  یـ عرض کردم تا معلوم شود چرا تأک      

ان باشـد و  ی در میت قدس یک شخص ید  یگر، با یشروعِ تفاهم نسبت به همد    
م نـسبت بـه   یم تـا بتـوان  یم در علم و عمل به او رجوع داشته باشـ          یریهمه بپذ 

  . میم و به تفاهم برسیگر فکر کنیهمد
گر جـدا  ی نظـر و عمـل را از همـد   ی قدسـ يهـا  تیما در نظـر بـه شخـص    

 خـود  یقـ یت حقیـ  که تفکر در عمل به ظهـور و فعل     ییجا  م و از آن   ینیب  ینم
هـا مـد    ره و عمل آن ی که نظر به س    ی قدس يها  تیرسد، در نظر به شخص      یم

  . کند ی تفکر ظهور مرد،یگ ینظر قرار م
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   راه رجوع به تفکر و تفاهم
را بـا رجـوع بـه    یـ  اسـت ز ی عدم تفاهم، غفلت از وحدت قدسـ      ي شهیر
ن نکته است کـه  ی با روشن شدن ا.کند ی آن وحدت طلوع م  ،ی قدس یانسان

به طور . میده ی از خود نشان ميشتری تالش بینسبت به تحقق وحدت قدس    
حـد مطلـق      » اهللا« مقدس حضرت    ل وجود ی تنها ذ  یمسلّم وحدت قدس   کـه اَ

: دیـ فرما یامبر خـود مـ  یـ ن رابطـه بـه پ  یـ شود و خداونـد در ا      یاست محقق م  
ف بینَ قُلُوبِهِم لَو أَنفَقْت ما فی        «  بینَ قُلُوبِهِم ولَکنَّ األَرضِ جمیعاً ما أَلَّفت  وأَلَّ

ف بینَهم إِنَّه عزِیزٌ حکی       مـسلمانان  يهـا  ن قلـب ی خداوند بود کـه بـ    4»ماللّه أَلَّ
 يکـرد  ین بود را خرج مـ ی آنچه ثروت در زم هرجاد کرد و اگر تو یاُلفت ا 

ن کـرد  ی و لکـن خداونـد چنـ   یجاد کنیها الفت ا ن قلوب آن ی ب یتوانست  ینم
ــ. م اســتیز و حکــیــرا او عزیــز ارت جامعــه خطــاب بــه یــ شــما در زیوقت

دانم، عمالً نظـر بـه    ید من حق میدان یمهرچه شما حق  : دیگوئ  ی م امامان
 معــصوم محقــق یق امامــانیــد کــه خداونــد از طریــ داریآن وحـدت قدســ 

 ی هر انـسان ي افتهیت ی که امام معصوم مقام کامل و فعل    ییکند و از آنجا     یم
ابد و او را منـشأ تفکـر و عمـل    ی یاست، هرکس مقام کامل خود را در او م   

  . دهد یخود قرار م
ن ید و به همـ یا  به امام معصوم به خود برترتان رجوع کردهشما با رجوع 

د تا تمام ی محبت داشته باشتیند به اهل البیفرما  ی م جهت رسول خدا  
 یی محـب بـه جـا   یرا وقتـ یـ د، زیوجود خود را غرق وجود امام معصوم بکن 
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ن محـب و  ی بـ يک نحـوه اتحـاد  یـ د که محبوبش امـام معـصوم شـد و       یرس
د، با هرکس که محبوبش امـام معـصوم اسـت بـه نحـو       وجود آم   محبوب به 
ن امـر عـرض   یـ با توجه به ا. کند ی و اتحاد م  یگانگی احساس   يا  فوق العاده 

 ی تفکـر مـا بـشوند سـع        ي، مبـاد  ی قدسـ  يهـا   تی شخص ي رهیکنم اگر س    یم
شـود و   ی تفکر شروع م   یین فضا یم و در چن   یگر را درك کن   یم همد یکن  یم

 ي م تـا جامعـه  یـ از داری که ما نیتحققِ وحدتگردد و امکان      یتفاهم ظاهر م  
ت هـرکس  ی شخـص یطین شـرا یدر چنـ . شـود  یرد، فراهم مـ ی شکل بگ ینید

 »المـؤمنُ مــرآت الْمــؤمن « ي  اسـت و قاعــده يگــریت دیانعکـاس شخـص  
نهفتـه  » وجود«قت در یکه حق نیعالوه بر ا . ردیگ  یت به خود م   یصورت فعل 

  کـه منجـر بـه     یافتن راهـ  یـ   است پس با   یگانگین  یع» وجود «است و ذات 
  . اندینما ین وجود است رخ میوحدت شود عمالً حضرت حق که ع

م یدیم و فهمی خود شدیخی تاريها  ما با تمام وجود متوجه ضعف  یوقت
حت قابل حذف باشـد و  یست که با چند کلمه نص     ی ن ییزهایها چ   ن ضعف یا

م کـه  یع فکر کنن موضویم به ا  یتوان  یم حاال م  ی افتاد ی اساس يا  به فکر چاره  
 مـا   ینـ ی د ي  تفکر جامعه  يرا مباد  »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ینیخداوند حضرت امام خم   

  . قرار داده تا ما را به تفاهم و وحدت الزم برساند
 بـزرگ خـود اسـتفاده    يهـا  هیبنده هم مثل شما نگرانم که چرا از سـرما    

 را کـه  يتـوان افـراد   ی مـ یخـوب   بـه یل انقـالب اسـالم  یـ  ذیوقتـ . میکنـ   ینم
ف یـ  را قبـول دارنـد، بـه تفـاهم رسـاند، ح     يحضرت امام و انقالب و رهبر     

شان یت ایل شخصی ذم تایکن ید نمیت حضرت امام تأکیست که بر شخص  ین
 يت او را مبـاد یم و شخـص یم و به تفـاهم الزم برسـ  یگر را بفهم یسخن همد 
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  راییهـا  هـا و روزنامـه    تی از سـا   ی بعـض  یم؟ بنده گـاه   یتفکر خود قرار ده   
 يرفتن حـضرت امـام و انقـالب و رهبـر    ین پـذ  یها همه در ع     نم که آن  یب  یم

ت یل شخـص یـ  ذمیکه اگر همـه بتـوان       یاند، در حال    چگونه به جان هم افتاده    
م و یگر را درك کنـ  یم همـد  یتـوان   ی مـ  یم بـه خـوب    یریحضرت امام قرار بگ   

  . میگر را ظهور دهیقدرت فکرکردن نسبت به همد
د یـ ت اگر به موضوع عنصر تفاهم فکر کرد       حال با توجه به آنچه گذش     

 یت اشـراق یل شخـص یـ  خود، ذ ی ملکوت ي د با جنبه  یو اگر واقعاً تالش کرد    
تـان از عـسل   ید، دعواهایـ د، اگر با هم دعوا هـم بکن    یریحضرت امام قرار گ   

ظـاهر  »  رحمۀیاختالف اُمت«تر خواهد بود و در آن دعواها صورت        نیریش
ـ عل  اهللا  رمحـة «يعفـر  ج یعالمـه محمـدتق   . شـود   یم م یاگـر بتـوان   : فرمودنـد   ی مـ  »هي

 ي و از خطـا -شـود   ی دو، شش هم مـ ي م، دو به اضافه  یگر را درك کن   یهمد
م، دو بـه اضـافه دو   یگر را درك نکنی اگر همدی ول -ميکن  يگر اغماض م  يهمد

 روشـن اسـت بـا    يخـوب  ن مورد هـم کـه مـسئله بـه    ي در اي و حت -شود    یچهار هم نم  
هـا وسـعت دارنـد و     ن به جهت آن است که انسان    ی ا -م  يکن  يجدال م  گريهمد

 حرکات و  پنهان مخاطب خود را درك کنند و در ظاهرِ يها  هیتوانند ال   یم
  . ها متوقف نشوند گفتار آن

ــ  ــصمي  جامعــهیبنــده تــالش دارم روشــن کــنم وقت ــه یــم بگی مــا ت رد ب
ـ عل  تعايل  اهللا  رضوان«ینی حضرت امام خم   یت اشراق یشخص  کنـد و  یقدسـ  رجـوعِ   »هي

 بدل سازد، يک ارتباط معنویق به ین طریگران را از ا  ین خود و د   یارتباط ب 
 ي عبور از ظلمات و تنگناهـا ي از دارد و الزمهی که ن یتواند به آن تفاهم     یم

 را کـه  ي مـا آن نـوع تفـاهمِ معنـو    ي همه. ابدی گذشته است، دست  یخیتار
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اع مقـدس هـشت سـاله    ن فرزندان انقـالب، در دفـ     یت امام در ب   یل شخص یذ
ن موانـع عبـور   یتـر  د چگونـه از سـخت  یـ دیم و دیـ ا  د آمد، تجربه کـرده    یپد

 را پـشت سـر   ي اسـتکبار  يایـ  دن ی نظـام  يدهایـ شه تهد یـ  هم يم و بـرا   یکرد
 يهـا بـرا    که عموماً عامـل توقـف ملـت   ی نظاميدهایتهدآن هم م،  یگذاشت

 بـه  یلـی،  از جنگ تحمشی سال پ 40اگر  . باشد  ی م یدن به اهداف متعال   یرس
خواهد به ما حمله  ی هلند میا حت یا انگلستان و    یکا و   یآمر: دادند  یما خبر م  

 تا آنجا کـه ممکـن بـود در مقابـل      ومیداد یکند، تعادل خود را از دست م      
د یـ ش فقـط مـا را تهد     یاگـر چهـل سـال پـ       . مییایـ ها کوتاه ب     آن يها  خواسته

 تمام یبرد، ول یان نم خودمان خوابميها ها در خانه   کردند، اکثر ما شب     یم
  صدام به ما حمله کـرد و ملـت مـا   ی نظامي جهان استکبار در پوشش حمله  

شه از ی همي از خود دفاع کرد و برا»هيعل تعايل اهللا رضوان«ت حضرت امام یل شخص یذ
 که امروز اگر بـه مـا خبـر بدهنـد     ي عبور نمود، به طور   یخی تار ين تنگنا یا

 حملـه بـه مـا    ي ا نقشهیه شما حمله کنند و خواهند ب یکا میتمام اروپا و آمر  
 از  یکـ ی» بـوشِ پـسر   «در زمـان    . ستیـ المان ن ین خ یها است، ع    ز آن ی م يرو

د بـه  یـ ران را تهدیـ  بـوش دائـم ا    ي نوشـته بـود آقـا      یکـائ ی آمر يهـا   روزنامه
د و بـاز  یـ د نـوروز در حـال د  یـ ران در عی مردم ا یکند ول   ی م ی نظام ي حمله

ن یـ ا. رنـد یگ ی نمـ يزیـ دها را بـه چ    یآن تهد  هستند و    ید و خنده و شوخ    ید
 ي از تنگناهـا یکـ یک ملت از  یعبور   «ی تصور چگونگ  يک مثال بود برا   ی

 هـم مـا را   یی اروپـا  يک کشور عـاد   ی ی که اگر زمان   یی، تنگنا »اش  یخیتار
  .میباخت یکرد ما رنگمان را م ید میتهد
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عمـل  فهمـد   یبرد م ی نمیید او کار به جایشود تهد    دشمن متوجه    یوقت
وس ی مـأ  ی او خواهد بود و از برخورد نظـام        ییشتر موجب رسوا  ید ب یبه تهد 

 کـه در  یدن بـه اهـداف متعـال   یخ خود را در رس   یم تار یتوان  یشود و ما م     یم
 -يخصوص در امـور فرهنگـ    به-ر امور  یحاال اگر در سا   . میم جلو ببر  یش دار یپ

 ي تنگناهــا خــود را در عبــور ازي فــهیم وظیوس کنــیم دشــمن را مــأیبتــوان
م و بـه آن  یـ ا ل کرده است به انجـام رسـانده   ی که استکبار بر ما تحم     یخیتار

بنـده بـه   . میـ ا افتـه یات ما است، دسـت  ی حي  که اساس ادامه   یوحدت قدس 
ن یتر م از مهمی حضرت امام بتوان   یت اشراق یدوارم با نظر به شخص    یشدت ام 
 به عدم تفـاهم و  جاد شده و منجر  ی که در اثر عدم تفکر ا      یخی تار يتنگناها

  . میعدم وحدت گشته، عبور کن

  ن نگاهيتر يواقع
 حضرت امام   یخیگاه تار یکند تا جا    ی که کمک م   یاز جمله موضوعات  

ـ عل  تعـايل   اهللا  رضوان«ینیخم ار هـم مهـم اسـت، شـناخت روح         یم و بـس   ی را بـشناس   »هي
  . فرهنگ غرب است

 غـرب   کـه منجـر بـه عبـور از         ی واقعـ  یشناسـ   م امـروزه غـرب    ید بدان یبا
ن را از زبـان  یـ  قرار دارد و ا»هيعل تعايل اهللا رضوان«ینیشود فقط در مکتب امام خم       یم

شناسـد، از   ی غـرب را مـ  یخیگـاه تـار  ید که نه تنها جایشنو  ید م ی دار یکس
م ین کـار عقــ یـ  هــستند و در ایشناسـ   غـرب ی کــه مـدع ییهـا  انیـ اکثـر جر 

دگر را در نقـد غـرب و     یـ که نگاه ها    ن آن یبنده در ع  . اند، اطالع دارد    مانده
تـوان در شـناخت روح غـرب و         یدانم و معتقـدم مـ       ید م یک مف یزینقد متاف 
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 ی مـذهب يشه به رفقایدگر استفاده کرد و هم ی آن از تفکر ها    تیسیلیهیوجه ن 
همـه معتقـدم    نیـ دگر غفلت نکنند؛ بـا ا یکنم از فهم نگاه ها   یه م یخود توص 

ــرب در ا  ــد غ ــنق ــان بای ــن زم ــضای ــضر يد در ف ــب ح ــام روح  مکت ت ام
ه د کرد، وگرنه  ی که مرحوم دکتر فرد    يرد مثل کار  ی انجام گ  »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«اللّ

قـت را کـه   ی خواهـد شـد تـا حق   ی خـود حجـاب  يآن نوع نقد غرب به خود     
م، در آن حـد کـه انقـالب    ینی ظهور کرده است نب    یامروز در انقالب اسالم   

را یـ  اسـت ز یزدگـ  ت فلکین نهایم که ایته گمان کن ی را بسط مدرن   یاسالم
داً در ی نـشده و شـد  یق انقـالب اسـالم  یـ د از طریـ  جدیخیمتوجه ظهور تار 

  .یمکن ی فکر میموضوعات نقد غرب انتزاع
ـ عل تعـايل  اهللا رضـوان «ینیت امام خم یل شخص یسلوك ذ «بحمداهللا در کتاب     » »هي

 یع با فرهنـگ غربـ  ی تشي ن مکتب زندهی بیوان شده تا تضاد اساس ا فر یسع
 نظـر  تیـ ع به نور اهل البیم فرهنگ تشیدان یک جهت میاز  . ن شود اینما

 ینگـرد کـه مبـان    ین مـ یـ  دستورات دي وجوديها  ق دارد و به جنبه    یبه حقا 
اصـالت وجـود و     «، تحـت عنـوان      یی آن دستورات در مکتب صدرا     یفلسف
 ی، فرهنگـ یگر فرهنـگ غربـ  ین شده و از جهت د یتدو» بودن آن   یکیتشک

دهد و  یکند و اصالت را به ذهن م  یل م ی به سوبژه تبد   ز را یچ  همه: است که 
قت به درون یشود و حق یقت می دکارت، ذات انسان منبع حق   ي شهیرو اند یپ

رد و معنـا  یـ گ یز از ذهن انسان نشأت م یچ  کند و همه    یدا م یانسان برگشت پ  
اء ی در آن فرهنـگ اشـ  .گردد  ی کار ذهن م    به همه چیز   یده   و صورت  یده

ت یحـال در شخـص  . کنند یدا میستند که توسط ذهن معنا پ  ه یبه آن صورت  
قـت و  یته، نظـر بـه حق  یوی در مقابل سوبژکت»هيعل تعايل اهللا رضوان«ینیحضرت امام خم  
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ل یـ  ذ است کـه ین نگاهیتر ین واقعیو ا   قرار گرفته »وجود«دادن به     اصالت
 د بریع را با تأکیک طرف تشی از .افتیتوان به آن دست      یت امام م  یشخص

گر غرب را ی آن درك نموده و از طرف دیی صدرا ياصالت وجود به معنا   
ن یــکــه بــا ا ده اســت، بــدون آنیــته بــودن آن فهمیوید بــر ســوبژکتیــبــا تأک

 در جهـت شـناخت فرهنـگ    یاصطالحات سر و کار داشـته باشـد و اقـدام     
  .  مصطلح امروز مد نظرشان باشدي به معنایغرب

 ي معنا یخوب  ته به یوی سوبژکت »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«با توجه به مکتب حضرت امام     
ست، یـ  ساده ني ک واژهین یشود ا  یکند و معلوم م     یدا م ی خود را پ   یخیتار

خواهـد آنچـه را در    یدا شده کـه مـ  ی پیتمدن ل آنی ذک فرهنگ است و   ی
 یابیـ  قـت ی حقي که دغدغـه  ل کند، بدون آنیذهن دارد به عالم و آدم تحم      

 تـالش در  5.قـت قائـل باشـد   ی حق ي بـرا  یمـ یه حر کـ   داشته باشد و بدون آن    
» وجـود «رد کـه رجـوع آن بـه         یـ  شکل بگ  ی آن است تمدن   ییمکتب صدرا 

شـان آن   ید حضرت امام در آثار علم     یتأک. ی انسان يها  تیباشد و نه به ذهن    
 کـه  يمعطوف دارند، بـه وجـود     » وجود«شه ملت را به     یاست که نظر و اند    

 خواهـد  یته و فرهنـگ غربـ  یویبژکتت است و کامالً مقابل سـو     ین خارج یع
 یعنـ ی امام معصوم يم به مقام وجودیتوان ی نظر به وجود م    يبود و در راستا   

ینَ الْـأَرضِ و     «م کـه مقـام   ی نظـر کنـ   يحضرت مهد  لُ بـص الـسبب الْمتـَّ
اءمخـود، حـضرت صـاحب    ين شـکل مقـام مـوال      یبـاتر ی است و به ز    »الس 

                                                
وقتی اشـکال اساسـی   . افیزیک تهدید آینده غرب است    هیدگر معتقد است پرسش از مت      - 5

شـروع  » وجـود «سوبژکتیویته در این پرسش برمال شـود، از آن بـه بعـد قـوام انـسان بـه هـستی و              
  .شود می
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م که ی نائل شویخیرت تاریم و به آن بصی ده را مد نظر خود قرار     الزمان
 شد در آن یمورد بحث قرار گرفت و سع» رت و انتظار فرجیبص«در کتاب 

ن نگـاه اسـت،   یقتاً بهتریکه حق »هيعل تعايل اهللا رضوان«ینیکتاب نگاه حضرت امام خم  
خ مـا  یشه و عمـل بـه تـار      یـ ن اند ین شـود و اتحـاد بـ       یـی ن عمـل تب   ی بهتر يبرا

  .برگردد

  ه خداوند بدون حجابنظر ب
شـود تـا بـا عبـور از      یل نگاه حـضرت امـام، موجـب مـ    ی ذیشناس  غرب

 کـه  يم و با نگاه وجـود یخ خود را مد نظر قرار دهی تاریغرب، جهت اصل 
سم یـ لیهیسم و نینالی نومیعنیته یویدهد از آثار سوبژکت یاصالت وجود به ما م 

 ی انقالب اسالمیف اصل ن مبنا، متوجه هد   یضم بر ا  ی عرا ي همه. میآزاد شو 
 دارد و در  ين انقالب رجوع بـه حـضرت مهـد        یم ذات ا  یدان  یاست و م  

م و بـه  یشـو  ی مـأنوس مـ  ي وجـود ي رجوع به امام معـصوم بـا خـدا     يراستا
 اش باره در باقر حضرت که   يم، همان نوع حضور   یآئ  یحضور او در م   

ینَ اللَّه حجاب حتَّى ینْظُرَ إِلَى اللَّه   منْ سرَّه أَنْ لَا یکُونَ بینَه و ب       « :فرمایند می
       منْه امِ مـ إِمـ أْتَم بِالْ یـ و مهودنْ عرَّأْ متَبی و دمحالَ آلَ متَوفَلْی هإِلَی نْظُرَ اللَّهی و

ِإنَّه إِذَا کَانَ کَذَلک نَظَرَ اللَّه إِلَیه و نَظَرَ إِلَى اللَّه         او بین  است مایل هرکس 6» فَ
 آل باید کند مشاهده را او نیز خداوند و ببیند را خدا تا نباشد حجابى خدا و

 ایـن  از امـامی  پیـرو  و باشـد  بیـزار  دشمنانـشان  از و بـدارد  دوست را محمد
  .بیند مى را او نیز خدا و بیند مى را خدا او بود چنین اگر. گردد خانواده

                                                
 .81 ص ،23 ج بحاراألنوار، - 6
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 بـه  نظـر  از پـس  بایـد  حـق  بـه  رجـوع  نِشـد  کاربردي بیشتر هرچه براي
 را الهـی  اسـماء  و کـرد  نظر الهی اسماء یعنی وجود کمالیِ مظهر به وجود،

 و نشـست،  تماشـا  به ،باشد البیت اهل ي سیره همان که کاملی مظاهر در
 آن کـسب  ریمـس  اسـت  نیا .کنیم می شروع نفس معرفت از رابطه همین در

مــان یل نــور وجــود مقــدس موالیــر ذانــصافاً د و میــدار ازیــن کــه یتیمعنــو
   جامعـه یرا وقتـ یـ ز. میابیـ م به آن دست یتوان ی محضرت صاحب الزمان  

 قرار گرفت که به جهت مقـام عـصمت، محبـوب       یل وجود مقدس امام   یذ
 ین ارزانـ یک نحـوه اتحـاد بـا خـود را بـه مـؤمن      یـ ن اسـت،    ی مـؤمن  يها  جان

م در دل یما معتقد. ندت آن امام بنگر  یگر را در پرتو شخص    یدارد تا همد    یم
ـ عل تعـايل  اهللا  رضوان«ینیگاه حضرت امام خم   یتوان متوجه جا    ی م ین دستگاه یچن  »هي

 را بـا امـام   ین نـسبت ینِ بـه انقـالب چنـ   یل نور امام معصوم، مؤمن یشد و در ذ   
ت حـضرت  یکنند تـا بتواننـد در پرتـو شخـص         ی برقرار م  »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ینیخم

د که شهدا یمالحظه فرمود. گر را درك کنندی همد»هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ینیامام خم 
ن راه قدم گذاشـتند، سـرداران دفـاع مقـدس در آن فـضا، در               یچگونه در ا  

 رجوع به حضرت »هيعل تعايل اهللا رضوان«ینیت حضرت امام خم  یل مکتب و شخص   یذ
دند کـه تحقـق   ی آفرییها  صحنهين حضوری داشتند و در پرتو چن يمهد

  . ک به محال بودی، نزديها در حالت عاد آن صحنه
ـ عل تعايل اهللا رضوان«ینـ یت امام خمیل مکتب و شخصی ذ ی از زندگ  ينمود  در »هي

هـا    را شما در جبهـه ن رجوع به وجود مقدس حضرت صاحب الزمان   یع
خ مـا طلـوع   یقـت کـه در تـار   ین حقیم ایم نگذارید و همه موظف هست یدید

هـا را از   یجی بـس ي هی چف»اهللا حفظه«يظم رهبرد مقام معیشا. ه برود یکرد به حاش  
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 دفـاع  يهـا   کـه در جبهـه  ی نـوران  یدارند تا آن عهد قدس      یدوش خود برنم  
  . ه نرودیمقدس ظهور کرد در صحنه بماند و به حاش

 هدف انقالب را رجوع به وجود »هيعل تعايل اهللا رضوان«ینی حضرت امام خم   یوقت
 خداوند است و  يماء حسنا دانند که مظهر اس     ی م يمقدس حضرت مهد  

د دارنـد،  ی بر آن تأکدهند و حضرت باقر یخداوند را در منظر ما قرار م    
 د حـضرت بـاقر  یـ م؟ مالحظـه کن یـ  داريگری اُنس با خدا راه د   يا برا یآ
د و خـدا هـم شـما را    یـ نید خدا را بدون حجاب بب   یخواه  یاگر م : ندیفرما  یم
ت یـ ن روا یـ د، از ا  یـ کل ده  را در خودتان ش    د محبت آل محمد   یند، با یبب

ق حـب  یـ شود کـه رجـوعِ بـه خـدا بـدون حجـاب، فقـط از طر                یاستفاده م 
ن ورود را در مکتــب حــضرت امــام یــ ممکــن اســت و مــا اتیــالب اهــل
 عـرض بنـده   ي همـه . میم و به آن برسیدا کنیم پیتوان  یم »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ینیخم

ـ عل تعـايل  اهللا رضـوان «ینـ ی حـضرت امـام خم  یخیگاه تاریآن است که اگر جا      را »هي
 کـه  یجـه اساسـ  یم و به آن نت  یکن  ی م ین مراحل را ط   یم تمام ا  یدرست بنگر 

  . میشو یل می اهللا است نایرجوع ال
ن یــگــر ایم دی حــضرت امــام را بــشناسیخیگــاه تــاریم جایاگــر توانــست

 را از ی اسـتکبار انقـالب اسـالم     يایشود و نکند دن     یها که فردا چه م      حرف
 ي ما آن خواهـد بـود کـه کـار    ي رود و دغدغه   ی کند، کنار م   خ حذف یتار
ن صورت آنچنان بـا تمـام   یدر ا. میسر نبر خ خود بهیرون از تاریم تا در ب یکن

 را بـه  یاء الهـ یـ  بـا انب ید و زنـدگ   یـ ریگ  ی قـرار مـ     خود يات نور یعزم در ح  
 ی گسـستگ ي بـرا یید کـه جـا  یـ کن ی متـصل مـ  ي با حضرت مهد   یزندگ

ف یـ و ح. مانـد  ی نمـ یها را گرفتـار آن کـرده، بـاق     ملت تهی که مدرن  یخیتار
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م و یریـ  قـرار نگ یاتیـ ن حیم و در چنـ ی محروم باشین زندگیاست که از چن  
گی جزئيها گرفتار حادثه   . میها باش ی و روزمرّ

م خـود و   یم کـه بتـوان    ی وارد شـو   یاتیـ وجـود آمـده تـا در ح          به یطیشرا
است که امـروز حـضرت    ین نگاهیتر ن مبارك یم و ا  یت را نجات ده   یبشر

  . روح اهللا در مقابل ما گشوده است
  . و خشنود بگردانی را از ما راضقلب مبارك امام زمان! پروردگارا

  »والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«



 

 يجدال عقل و قلب در نظر به انقالب اسالم





 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  است حاکم ذهن بر که يوهم
 سـلوك  کـه  بـود  نیـ ا میداشـت  دوستان از یبعض با که یصحبت :سؤال

 نیـ ا در اسـت  تـذکر  کیـ  واقـع  در »هيعل تعايل  اهللا رضوان«ینیخم امام تیشخص لیذ
 نیبـ  دیـ با کـه  اسـت  يتـذکر  نیهمـ  گـرو  در مـا  يوجود ي فلسفه و خیتار

 کـه  اسـت  يزیـ چ آن نیـ ا. فتـد یب اتفـاق  یاسـالم  انقالب به متعهد يروهاین
. کـرد  احـساس  یاسـالم  انقـالب  بـه  متعهد يروهاین نیب را آن خأل توان یم

همـین   تحـت  و دارنـد  حـضور  انقـالب  در کـه  يفکـر  يها انیجر به یوقت
 یوحـدت  کـه  یحـال  نیعـ  در میکنـ  یمـ  نگاه شوند، یم جمع هم دور عنوان

 رفع يبرا و برند یم رنج زین یگانگیب ینوع از ییگو اما دارد وجود شان نیب
 بـاطنِ  در یولـ  ستین ملموس یگانگیب وجه چند هر طلبند، یم حل راه آن،
 فقـط  انیـ جر هر که است يطور ها نگاه. کرد احساس را آن توان یم هیقض

 يهـا  انیـ جر هیـ بق يهـا  داشـتن  عمومـاً  و نـد یب یمـ  را خود يها داشته و خود
 ي هیـ بق بـه  دیـ با کـه  یاحترامـ  حـد  در تنهـا . ردیـ گ ینمـ  يزیچ به را انقالبی
  .حدوداندم بگذارند، يفکر يها تیشخص
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 سلوك که بود نیا انقالب يفکر مختلف يها جبهه يرفقا به ما عرض
 وجـه  دییـ ایب کـه  اسـت  نیـ ا حرفش »هيعل تعايل  اهللا رضوان«ینیخم امام تیشخص لیذ

 شود، یم محقق امام حضرت یاشراق تیشخص لیذ که ییمبنا با را وحدت
 نیچنـ  براسـاس  و شـود  دهیـ د خـودش  گـاه یجا در یکس هر تا میده شکل
 ازیـ ن کـه  است يزیچ نیا. کند یم دایپ زین را خود گاهیجا کس هر یسلوک
  .فتدیب اتفاق انقالبي فکري ها انیجر نیب است

 نظـر  رد،یـ گ قـرار  غفلت مورد دینبا فوق موضوع از فارغ که يزیچ آن
 ییهـا  آن از ياریبـس . اسـت  یفرهنگ يها تیفعال متن در یاسالم انقالب به

 انقـالب  يهـا  بحث به عموماً هستند يا شهیاند و يفکر يکارها مشغول که
 نـسبت  کیـ  و انـد  مـشغول  خودشان يفکر يفضا در و ندارندنظر   یاسالم
آن از ریغ نیا و اند نکرده فیتعر یاسالم انقالب و ها تیفعال آن نیب يجد 

 يفکـر  نظام ي ندهیآ که هست يفکر جبهه يروهاین نیب که است یگانگیب
  .رندیبگ دست در دیبا را

 بـه  تذکر و را امام و میآمد ما که دیکن فرض فوق موضوعات بر عالوه
 آن بـا  حـال  م،یکـرد  مطـرح  يجـد  خیتـار  نیا در را امام یاشراق تیشخص
 اهـداف  بـه  نـسبت  ،یفلـسف  و یعرفان يها مؤلفه به نظر نیع در که يا جبهه
 تیشخـص  فیـ تحر يفـضا  در معنا کی به و است تفاوت یب انقالب یاصل
 مـا  ایگو ریاخ امر نیا به توجه با کرد؟ برخورد دیبا چطور زند، یم قدم امام

 راه نیـ ا ملزومـات  و موانع اگر و میدار رو شیپ در راه يادیز يها مدت تا
 در کـه  یراهـ  ملزومـات  چـون  شـد،  میخواه أسی دچار یراحت به میندان را
 خــود از میبــرو جلــو کــه يمقــدار و میــا نــشناخته درســت را میــدار شیپــ
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 عنـوان  بـه  راه، نیـ ا ملزومات از غفلت يراستا در شد؟ چه جهینت میپرس یم
 بـه  مالصـدرا  وجـود  اصـالت  تا که میا دهینرس یخودآگاه نیا به هنوز مثال
 يراسـتا  در و شـود  دهیـ فهم اشراق داشت انتظار توان ینم دیاین جامعه کف
 از قبـل  میباشـ  دواریـ ام دیـ نبا پس. گردد نهینهاد یاشراق سلوك يمعنا آن،
 یاتفاق فرض بر. فتدیب یاتفاق آن، بودن یکیتشک به نظر و وجود اصالت فهم
 همـان  م،یکنـ  معنـا  درسـت  انقالب متن در را آن يجا مینتوان اگر فتدیب هم

ــصم عمــالً و کنــد یمــ غافــل مــسئله اصــل از را مــا اتفــاق  یاشــتباه ماتیت
 نیبـ  کـه  داعش دهیپد ظهور مثل. میکن یم عوض را مان موضع و میریگ یم

 همـان  ایـ گو ها آن گمان به که کرده پا به ییبلوا یمذهب يروهاین از یبعض
 شما که ییفضا در روند یم و شوند یم یاحساس راحت یلیخ. است یانیسف

 اش یاحـساس  يهـا  شاخـصه  نیـ ا بـا  نگـاه  نیـ ا. دیـ کرد ینم هم را تصورش
 جـاد یا جامعـه  در دیـ با که يریس در را امام تیشخص لیذ سلوك يها گام

 يمهـد  حـضرت  ظهـور  وقـت  کـه  آن دیـ ام بـه  و ردیـ گ یمـ  دهیند کند،
 نـه  گـر ید شود، یم تفاوت یب یفرهنگ قِیعم کار هر به نسبت است کینزد
 امـام  حـضرت  حمـد   سـوره  ریتفـس  به نظر نه و ماند یم زانیالم ریتفس به نظر
 خـورد  بر ینید يها آموزه با الیخ حد در هنوز که رایز »هيعل تعايل  اهللا رضوان«ینیخم
هم ایگو. میدار هـم  همان با میخواه یم و ستحاکم ا  ما ذهن يرو بر یو و 

 یفرهنگـ  يفـضا  در بعـضاً  کـه  يزیـ چ. میده لیتشک را خود یآرمان جامعه
 جـه ینت بـه  کـه  بعد و خورد یم چشم به افراد از یبعض در دهم و نهم دولت
 یبعـض  جمع هب یوقت. شد دایپ ها آن در أسی نوع کی دندینرس انتظار مورد

 جهینت در و شود یم احساس حالت نیا دیکن یم نظر يفکر جبهه دوستان از
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 دانیـ م بـه  هیـ اول نـشاط  و شور با. دیابی یم را دیآ یم یپ در که هم یأسی آن
 نندیب یم و شوند یم رو روبه جامعه یِخیتار يتنگناها انبوه با که بعدند  یآ یم

 بـدون  کردنـد،  یمـ  فکـر  که است ییها حرف نیا از تر دهیچیپ اوضاع انگار
 چـه  یخیتـار  طیشرا نیچن در بدانند و بفهمند را حرکاتشان گاهیجا که نیا

 در دیـ با کـه  دارنـد  غفلت موضوع نیا از. بازند یم را خود بکنند، دیبا کار
 تحقق انتظار اول قدم در و گرفت نظر در را ها تیفعال ندیفرآ یفرهنگ امور

 چه دیبا افکار و افراد نوع نیا با نقطه نیا در. تنداش را آخر يها قدم جینتا
   کرد؟ کار

 خواهـد  هگونـ چ انیـ جر نیـ ا و ریمس نیا با ما نسبت که است نیا سؤال
 يهـا  انیـ جر همـه  بـا  رابطه در ما يها نکردن یهمراه و ها یکوتاه ایآ. بود

 در انقــالب افـراد،  نیهمـ  قیـ طر از شـود  ینمـ  موجـب  انقـالب  بـه  منـسوب 
 هـست؟  یاسالم انقالب يبرا فهیسق مثل یاتفاق امکان درچق رود؟ حجاب

 و ذات و انقـالب  مثبت يها جنبه يرو دیا کرده اشاره حاال تا شما که آنچه
ه است بوده انقالب قتیحق نَّ  واقعـاً  ایـ آ. افتـاد  نخواهـد  يبـد  اتفـاق  چیه کَأَ

 نیخوشـب  هـم  یلـ یخ کـه  نیا یکی است، مطرح دگاهید دو است؟ طور نیا
 به ها انیجر و برود حجاب در قتیحق نیا است ممکن راحت ونچ مینباش

 انقـالب  از هـا  آدم نـه،  کـه  است نیا دوم دگاهید. کنند ریس يگرید سمت
 بـه  شـما  کلمـات  يال البـه  کمتـر . رود یمـ  جلو انقالب یول افتند یم رونیب
 در یولـ  دیـ کن یمـ  نگـاه  انقـالب  ذات بـه  شتریب شود، یم اشاره اول دگاهید

 و انقـالب  يرو شیپـ  يدهایتهد به یاساس و يجد صورت به شما کلمات
  . شود ینم پرداخته شود، یم مواجه ها آن با انقالب که ییها چالش به
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  فهيسق از عبور خيتار
 تـا  شـود  یمـ  موجب و است خوب اریبس موضوعات نیا طرح :جواب

ـ عل اهللا رضـوان «ینیخم امام تیشخص لیذ سلوك بحث  لیتفـص  بـه  اجمـال  از »هي
 کمک تر قیدق يها حل راه ظهور به کند ظهور ها دغدغه یوقت رایز د،یدرآ

 دیـ با حتمـاً  شـود  برخـوردار  لیتفـص  از بحـث  کیـ  دیـ بخواه اگر. شود یم
 یآگـاه  بـا  شـود  یمـ  قیـ طر نیـ ا از واقع در. دشوب ی به آن  فاوتتم يورودها

 شهیـ ر دیـ کن یمـ  سـؤال  کـه  نیا. میبگذار  قدم خود خِیتار ي ندهیآ در کامل
 کـه  دیـ کن یمـ  مطرح را یمهم سؤال کجاست؟ ندهیآ به نسبت ما  ینیبخوش
 نیـ ا م؟یا بسته گذرد یم انقالب اطراف در آنچه به نسبت را چشممان ما ایآ

 نیهمـ  بـه . کـنم  طـرح  را خـود  ضیعـرا  بنـده  تا شود یم بهانه سؤاالت نوع
   .دینکن یکوتاه دیبفرمائ دیبا که هست يزیچ اگر کنم یم دیتأک جهت
 يفـضا  بـا  یاسـالم  انقـالب  ایـ آ کـه  دیکرد مطرح که یدگاهید دو در

 ظهـور  خیتار دوباره و گردد یم سازها هفیسق گرفتار و شود یم روبرو فهیسق
 که دارد شیگرا نکته نیا به ما دگاهید. نه ای رود یم حجاب به ناب اسالم

 ر،یتقـد  نیـ ا در و است شده شروع خیتار نیا در خداوند طرف از يریتقد
 را خـود  مـا  اگـر  چند هر ستین یرفتن نیب از که است وقوع حال در یاتفاق

 خـارج  یخیتار يفضا نیا از که میمائ نیا م،ینده شکل یاله ریتقد مناسب
 که یقرائن است، انیم در دگاهید نیا دییتأ در يادیز قرائن البته و میشو یم

 هـر  و تههف هر جهت نیهم به و مانده پنهان ها طلب سلطنت امثال دگاهید از
 فرماندهان به يرهبر معظم مقام ریتعب هستند، یاسالم نظام سقوط منتظر ماه

 انقـالب  نیا دینکن یهمراه چه و دیبکن یهمراه چه شماها که بود نیا سپاه
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 محقـق  زودتـر  امـر  نیـ ا دییـ ایب صحنه به اگر فقط ردیگ یم را خودش جهینت
  1.دیابی یم دست الزم تیهو به شما و شود یم

 متـذکر  »هيعل اهللا رضوان«ینیخم امام تیشخص لیذ سلوك کتاب که ینگاه با
 یقدسـ  قیحقا با یاشراق ارتباط جنس نده،یآ جنس طرف کی از شود، یم

 روبـرو  یاشـراق  مردان با لذا و میا کرده عبور کیزیمتاف دوران از ما و است
 معـارف  طـرح  با را يحضور نیچن مقدمات دیبا گرید طرف از و میشو یم

ــ الزم ــا امــام حــضرت کــه يکــار کــرد، راهمف ــار ب  در خــود از کــه يآث
  . اند کرده فراهم را آن یاصل ماده خودشان اند گذارده یباق شانیها نوشته
 متوجه: اًیثان و میباش داشته را جامعه مشکالت وجود ي دغدغه دیبا: اوالً

 اســت، مطــرح تــهیمدرن فرهنــگ مــتن در کــه موجــود يراهکارهــا میباشــ
 هـا،  دغدغـه  آن بـه  توجـه  با دیبا لذا و باشد جوابگو که ستین ییراهکارها

 خـود  زمانـه  خیتـار  فهم به قیطر آن از تا میکن زمانه اشراقِ آماده را قلبمان
 تـا  کرده ریقدت را يزیچ چه زمان نیا در خداوند میبفهم و میشو ییراهنما

: ندیفرما یم »هيعل يلتعا  اهللا رضوان«امام حضرت. دیازمایب را ها انسان ر،یتقد آن متن در
 فـرو  يکـسر  طـاق  از کنگـره  چهـارده  اکـرم  امبریـ پ الدیمـ  روز که نیا«
 یشاهنـشاه  يها کنگره تمام قرن چهارده که ستین آن بر نشان ایآ خت،یر

 حـضرت  قلـب  بـر  کـه  اسـت  اشـراق  نـوع  کیـ  نیا 2»خت؟یر خواهد فرو
 نیا در که شوند یم خود هزمان ریتقد متوجه و کرده یتجل »هيعل تعايل  اهللا رضوان«امام
 مـردم  قلـب  بر خدا تیحاکم دوران و کند یم سقوط یشاهنشاه نظام ،قرن

                                                
 .شود رجوع 26/6/1392 خیتار در سپاه فرماندهان با انقالب معظم رهبر سخنان به - 1

 .شود رجوع 436 ص ،19 ج» هیعل اهللا رضوان«ینیخم ماما فهیصح به - 2
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 و کننـد  تـالش  خود بقاء يبرا پادشاهان چقدر هر حاال کرد، خواهد ظهور
   . به اصل کار ضربه نمی خورددینما يزیانگ فتنه استکبار ای

 وارد یکمـ ح يمبنـا  بـدون  کـه  کنم دعوت را دوستان خواهم ینم بنده
 حـج  ي سـوره  46 ي هیـ آ که یروش همان به نظر با بنده بلکه شوند اتیذوق
بـه  نظرکـردن  با دیفرما یم که میگو یم سخن شما با دهد یم قرار نظرها مد 

 آن مـتن  در کـه  دیشـو  یمـ  یقلبـ  صـاحب  دارد، انیجر بشر خیتار در آنچه
 قلـب  از منفـک  عقـل  عقـل،  نیـ ا کـه  د،یـ آ یمـ  صحنه به عقل ،یقلب شعور

ا أَو   «: دیفرما یم. ستین لُونَ بِهـقعی قُلُوب مضِ فَتَکُونَ لَهی الْأَریرُوا فسی أَفَلَم
ی            ی فـ الَّتـ ى الْقُلُـوب مـن تَع لَکـو ارص ى الْأَبـ مـا لَا تَعإِنَّه آذَانٌ یسمعونَ بِها فَ

اشته باشند که بـا آن      هایى د   اند تا قلب   آیا در زمین گردش نکرده    » الصدورِ
ها کـور نیـست    هایى که با آن بشنوند، در حقیقت چشم    تعقل کنند، یا گوش   

 حـضرت  یدسـتگاه  نیچنـ  در 3.هاست کور است هایى که در سینه    لیکن دل 
  . است نیمستکبر بر مستضعفان غلبه قرن قرن، نیا: ندیفرما یم امام

 یمـ  هیـ جار سـنن  و اتیـ آ براساس دیکن یم نگاه را جهان طیشرا یوقت
 بـا  بـود،  اتفاق آن طلوع یاسالم انقالب که افتد یم یاتفاق کی دارد میفهم

 حجـاب  بـه  خـود  مـتن  در یاسالم انقالب ستین بنا کنم یم عرض دید نیا
 اتیـ ح مینـده  قـرار  یاله ریتقد نیا ي هیسا ریز در را خود ما اگر یول برود
 دیـ با کـه  هـستم  تـه نک نیـ ا به قائل بنده. میده یم دست از را خود يدیتوح

                                                
 يهـا  آرمـان  کاسـتن  فـرو  با یول دارد یبخش یتعال يادعا اشراق، و قلب از منفک عقل - 3
 و رفـاه  و يروز بـه  ي وعده با که است تهیمدرن فرهنگ عقل همان نیا. برد یم انیپا به را کار بشر

 . آورد بار به يروز هیس تینها در یول زاندیانگ بر را ها انسان ،شرفتیپ و يآزاد و عدالت
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 يهـا  تیـ فعال د،یـ آ یم صحنه در که یاشراق روح به نظر با و ندهیآ به نسبت
 و دارنـد  را امـام  از يرویـ پ يدعـو  کـه  یکـسان  تمام و م،یده شکل را خود

 در ییجـا  ستندیـ ن موضـوع  نیـ ا متوجـه  یولـ  انـد  رفتهیپذ را یاسالم انقالب
  . ندارند ندهیآ

 مـتن  در کـه  ستیـ ن گذشـته  به تبازگش خیتار شده، شروع که یخیتار
 کـه  است جهت نیا از. ردیبگ جان يگر یسلف و کند ظهور فهیسق کی آن
 نیـ ا بـا  جامعه دیبا رایز دارم، دغدغه گرید جهت از یول دوارمیام ندهیآ به

 شیبرا یاله ریتقد درك امکان و ابدیب را خود شده شروع که یاشراق روح
 روح متـذکر  امـام،  حـضرت  ثارآ کمک به تا است ما فهیوظ و شود ممکن
 اریبـس  دیشـه  سـرداران  و شـهداء  بـه  نگاه راه نیا در و میباش جامعه یاشراق

 گـشوده  مـا  يبـرا  رابطـه  نیـ ا در خیتـار  نیـ ا از یمهمـ  راز و اسـت  کارساز
   4.شود یم

 انیجیبـس  کـه  ردیگ یم صورت حمله يها شب در یملکوت انکشاف چه
 از دفـاع  يراسـتا  در و دارنـد  جدهسـ  در سر ها مدت خود يازهاین و راز در

 امـان  هـا  آن بـه  یالهـ  لقـاء  اشـک  انقـالب،  نیـ ا يسـرباز  و یاسالم انقالب
 تیشخـص  لیـ ذ در یاسالم انقالب درست فهم يراستا در ایگو دهد؟ ینم

. اسـت  گـشوده  ها آن يبرا را خود آغوش خداوند »هيعل تعايل  اهللا رضوان«ینیخم امام
 یخیتـار  گاهیجا و یاسالم انقالب به نظر يراستا در جز یگشودگ نیا ایآ

                                                
 و کنـد  یم فیتوص مجادله ي سوره 22 ي هیآ که است یکسان مقام ،دیشه سرداران مقام - 4

إیمانَ قُلُوبِهِم  فی کَتَب أُولئک «: دیفرما یم  مـان یا هـا  آن قلـب  بـر  خداونـد  » منْه بِرُوحٍ أَیدهم و الْ
 برتـر  مانیا نور همان که خود روح با را ها آن عمل، در مانیا آن بهي  اداروف اثر در و بود نگاشته
 . رساندي ار یاست،
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 از آورده؟ صـحنه  بـه  دوران نیا در را یمتعال بس یاشراق و شده محقق آن
 شـهر  وارد سـال  يهـا  سـال  از پـس  را هـا  آن مبـارك  جسد یوقت تر مهم آن

 گـشوده  شـهر  آن مـردم  قلـب  بـر  تیـ معنو آسـمانِ  يدرها آنچنان کنند یم
 ياسـتکبار  ضـد  عزم شهدا نور لیذ و دزیر یم اشک شهر کی که شود یم

 واقـع  خیتـار  نیـ ا در کـه  یمهم اتفاق آن است نیا. کند یم دیتجد را خود
 یمبـان  يرو بـر  دیبا را ها دغدغه. کرده عبور سازان فهیسق و فهیسق از و شده
 هـا  یبعـض . میکن عبور آسا معجزه یصورت به مشکالت از ياریبس از تا میببر
 يروهـا ین يبرا اگر کنم یم فکر گذارند، یم انگشت اتیجزئ يرو ندیآ یم

 بـه  نـسبت  خواهنـد  یمـ  هـم  اگـر  که فهمند  می شود روشن نکته نیا انقالب
 را خـود  يهـا  دغدغـه  دیـ با ییهـا  قسمت چه در باشند داشته دغدغه انقالب
   .کنند دیتأک آن بر و دهند شکل

 انقالب به نظر با دیبا که است يحضور احساس آن سر بر بنده صحبت
 نـشان  مالصـدرا  مرحـوم  تـالش  و شـوق  و حرکـات . میباشـ  داشـته  یماسال

 بـه  بـود  وقوع حال در که يزیچ آن است متوجه خود زمان در که دهد یم
 اتفاقـات  و است تحقق قابل يادیز مقدمات با عهیش حکومت متن در مرور

 و تالش همه نیا و وندندیبپ وقوع به شود واقع دیبا آنچه تا فتدیب دیبا يادیز
 یعیش حکومت دل در که است يزیچ آن تحقق يبرا داد انجام که فیتأل

 عـصر  هـم  يعلمـا  اکثر. گرفت یم شکل دیبا  بود وشده شروع در آن زمان 
 شوق و شور کرد هیتغذ را زمان آن خیتار آنچه یول دارند را نگاه همان او

 صـحنه  بـه  مالصـدرا  کـه  ینگاه با است سال چهارصد عهیش. بود مالصدرا
 انقـالب  بـه  منجـر  نگـاه  آن بـاالخره  کـه  آن تا است ستادهیا دانیم در آورد
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ایـد بایـد موضـوع اصـالت وجـود و        و حـاال شـما متوجـه شـده         شد یاسالم
ی بودن آن را به کف جامعه آورد تا روح انقالب اسـالمی فهمیـده         تشکیک

  .شود
 رسـالت  احـساس  در شـود  یمـ  مـشاهده  مالصـدرا  در که یتالش و شور

 جـنس  از افتـاد  یاتفـاق  زمـان  آن در مالصـدرا  بـا . اسـت  نهفتـه  اش یخیتار
 نیب. است وقوع حال در ما خیتار در ینیآو دیشه مرحوم آثار با که یاتفاق
 دارد اش یخیتـار  شهیـ ر مـتن  در انقـالب  نیا که هست نظر اتفاق ماها اکثر

 دارد،» یوقتـ  «هم خان کوچک رزایم یحت گفت بتوان دیشا. رود یم شیپ
 نیچنـ  تحقـق  به شود، یم تمام ها برف انبوه انیم در و زانسو يسرما آن در

 افـق  در اهللا فـضل  خیش مرحوم قتاًیحق که طور همان است، بسته دیام یانقالب
 داسـتان . اسـت  یانقالبـ  نیچنـ  تحقـق  متوجـه  یاشـراق  صـورت  به خود کار

 جـنس  از اسـت  یآرمـان  متوجـه  چـون  کـه  است نیهم هم یاسالم انقالب
 انقـالب،  آن نیمتعـ  صـورت  و دارد را آن ياقتـضا  بـشر  فطرت که يابعاد

 نگـه  زنـده  خود متن در را ییگرا آرمان و يدواریام است، يمهدو انقالب
 در که يا فهیسق از است نهفته آن در که یتیمهدو روح جهت به و دارد یم

 از عبـور  انیجر ع،یتش که طور همان است کرده عبور آمد، شیپ اسالم متن
  . است فهیسق

: اوالً یولـ  ندیبگو سخن یاسالم انقالب ي ادامه از است ممکن اه یلیخ
 روش: اًیـ ثان. دهند قرار نظر مد را انقالب تداوم ملزومات خود نگاه در دیبا

 نظرداشـته  مـد  دیـ با زیـ ن را ماند یم یباق روش آن مطابق انقالب که یاشراق
 چـه  بانقـال  از مرحلـه  نیـ ا در و میکجـائ  حاضـر  حال در ما که نیا. باشند
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 انقـالب  قـت یحق میگـوئ  یمـ  یوقتـ . اسـت  مهـم  اریبـس  میبکن دیبا ییکارها
 نیچنـ  بـا  انقـالب  اگر که است معلوم است يوجود قتیحق کی ،یاسالم

 درسـت  نیـ ا. دارد يادیـ ز مقـدمات  بـه  ازیـ ن برسد ظهور به بخواهد یتیهو
 چـرخش  کیـ  بـا  و میشـو  دواریـ ام یاسـ یس چـرخش  کیـ  با ما که ستین

 مینـدار  را الزم يفکـر  يها رساختیز چونما  ! میگرد دیمناا گرید یاسیس
 یاسـالم  انقـالب  تراز انسانِ تیترب در اگر. میریگ ینم قرار الزم نهیطمأن در

 گریهمـد  و میشو یم یخودزن و یسردرگم دچار همواره میشیندین يا چاره
 شهیـ ر مشکالت و است يگرید زیچ داستان که یحال در م،یدان یم مقصر را
  .دارد ما یخیتار يهاتنگنا در

   أسي خطر و اهداف بودنبلند
 مالصـدرا  يبـرا  کـه  یحـال  و شـور  بـه  نظـر  بـا  میدار ازین شتریب :سؤال

 انقـالب  نیـ ا در مالصـدرا  گـاه یجا در دیبا اناًیاح اگر میبدان دیکن یم میترس
 م؟یباش داشته فعال حضور دیبا انقالب يها هیال از هیال کدام در میریگ قرار

 چـون . دیایب جلو فضا آن در دیبا انقالب که یقلب يفضا آن  در خصوص به
 مـان  قلـب  گـذرد،  یمـ  انقـالب  اطـراف  در آنچـه  بـه  میکنـ  یم نگاه یوقت ما

 دیـ آ یمـ  شیپـ  ظـاهر  دررا   آنچـه  راحت تواند ینم و ندارد  را الزم آرامش
 انقـالب  بـودن  یالهـ  از خبـر  کـه  يشواهد و یعقل نگاه در چند هر رد،یبپذ

 یاسـالم  انقـالب  از بحـث . هـست  الزم آرامـش  مـان  عقـل  يرابـ  دهـد،  یم
 اسـت  مـستدل  بحث هم کامالً رود، یم جلو بحث هم دوارانهیام و میکن یم

 مواجـه  آن اطـراف  در و یاسـالم  انقـالب  در يجـار  اتفاقـات  با یوقت یول
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 انقـالب  بـا  یعقلـ  نظـر  از خودمان چند هر ابد،ی ینم ادامه دیام آن میشو یم
 انقـالب  بـا  رابطـه  در نـسبت  دو گـر ید عبـارت  بـه . مینـدار  یمشکل یاسالم
 نـسبت  گـر ید و عمـل  دانیـ م و جامعـه  نـسبت  یکـ ی اسـت،  مطرح یاسالم

 حـضور  به توجه با. يفکر انیجر نیا در فعال حضور یچگونگ و خودمان
هـم  بـه  م،یباش داشته انقالب متن در دیبا که یفعال یزدگـ  الیـ خ و یزدگـ  و 
 کـار  جینتـا  که شود یم ادیز يدواریام یوقت یول. میرب یم یپ بهتر ونیاسیس
 بزرگ يها قدم. دیآ ینم شیپ بزرگ يها قدم در نیا و مینیبب کینزداز   را

 فعـالً  چه آن به نظر با نیا کنند، یم طلب جهینت حصول تا را يادیز مقدمات
 خودتان ،تیمهدو بحث در  .ردیگ یم قرار غفلت مورد گذرد یم جامعه در

 شـبه  کیـ  و ناگهـان  بـزرگ  کـار  کیـ  عنوان به فرج امر که دیدکر اشاره
 دارد وجـود  فـرج  به راجع که ییزهایچ نیتر سخت از یکی. شود یم محقق

 ظلمــات بــا غلبــه فــرج، از قبــل چــون اســت يا دفعــه کیــ کــه اســت نیــا
. ابـد ی یمـ  ادامه همچنان ظلمات آن کنند یم گمان اکثراً و است آخرالزمان

 و یاسـالم  انقـالب  تیـ موقع بـه  اسـت  کیـ نزد یلـ یخ نظـر  نیـ ا از مـا  قلب
 یخیتار يتنگناها به نگاه با طرف آن از یول دارد رو شیپ در که یتیموقع
 متوجـه  و میـ دار فاصـله  یلـ یخ اهـداف  بـه  دنیرسـ  يبرا مینیب یم میدار که
 م،یستین است دواندن شهیر حال در ما فرهنگ متن در که انقالب يها شهیر

 بـود  کـرده  دشـمن  کـه  يزیـ ر برنامـه  آن با 88 فتنه در. مینیب یم را ظاهر تنها
 فکـر . کنـد  عبـور  بـزرگ  دام آن از خواهـد  یم چگونه انقالب میبود مانده

 مـردم  دفعـه  کیـ  مـردم  نیبـ  در انقـالب  يهـا  شهیـ ر بـه  توجه با میکرد ینم
 ملمـوس  آنجا در دیکرد مطرح که یاله اشراق آن. ندیایب صحنه به طور آن
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 شیپـ  مرتبـه  کیـ  دیفرمائ یم که یاساس تحول آن به سبتن را ما نیا و بود
 بـه  نه و میباش دواریام خودمان يکارها به که آن نه. کرده دواریام د،یآ یم

 میباشـ  دواریـ ام زنـد یر یمـ  کشور یاسیس يفضا در ها یبعض که ییها برنامه
 زانیـ ر برنامـه  کـارِ  کـه  ستیـ ن يا زمانـه  زمانـه،  گـر ید که جهت آن از بلکه

 اسـاس  بـر  کارها است، آمده صحنه به يگرید ریتقد و بدهد جهینت یاسیس
 میکنـ  جمـع  هـم  بـا  را دو نیا دیبا کنم یم فکر. رود یم جلو دارد ریتقد آن
 و روزمـره  يکارهـا  و یزدگـ  اکنـون  کی به را ما ،يدواریام حس نیا نه تا
 بـه  دنینرسـ  از اهـداف،  بلنـدبودن  جهت به نه و کند گرفتار یزدگ استیس
 از و میائیبرن الزم مقدمات نیتدو درصدد و میشو وسیمأ زودرس ي جهینت
  . میبشو گانهیب مان ندهیآ

  ميبفهم را گريهمد تا
 آن از را هـستم  زانیـ عز خـدمت  در بنـده  که جلسات نوع نیا :جواب

ال  فکرهـا  تـا  شـود،  یمـ  افکار یگرم لهیوس که دانم یم دیمف جهت بـا  و فعـ 
 نباشـد  طـور  نیا. میبزن گریهمد با را مانیها حرف میبتوان و روند جلو نشاط

 بنـده  مـثالً  کـه  بـشود  خـتم  ییآنجـا  بـه  بحـث  و باشـم  فکـر  محور بنده که
 خـود  يجـا  بنده. دیکن یم ضرر حتماً صورت نیا در که کنم یم يبند جمع

ــا کــه کــنم فیــتعر تــوانم یمــ طــور نیــا را ــ بحــث گریهمــد ب  در تــا میکن
 بنده آنچه هر راستا نیا در و میبرس لیتفص به اجمال از مختلف موضوعات

 با را تانیها حرف شما هم. مینما اظهار کنم یم یسع را دارم خود ریضم در
 طـرح  را خـود  افکار مختلف يایزوا کنم یم یسع بنده هم و دیبزن حوصله
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 حـضور  نـوع  کیـ  شود، یم حاصل که يا جهینت. میبفهم را گریهمد تا کنم
شود بـدون    خودي خود زمینه تفکر می     و به    است گریهمد به نسبت تر فعال

  . آن که بخواهیم سریعاً به جمع بندي برسیم
 هم بنده زبان د،یکن یم باز را یموضوع درباره بحث  باب شما که نیهم

 مقالـه  در یاسـالم  انقـالب  و نظـام  و دولـت  گـاه یجا مـورد  در. شود یم باز
 عـرض  ندهب يدیجد زیچ» یاسالم انقالب و یاسالم نظام و دولت گاهیجا«

 انقـالب  موضـوعِ  يرو کـردن  فکـر  امکـان . بود يدیجد میتنظ یول نکردم
 حاضـر  حـال  در دیـ نبا مـا  ایـ آ که کند یم تر راحت خیتار نیا در را یاسالم
 در دولـت  گـاه یجا مـورد  در اسـت  گذشـته  انقـالب  از کـه  هـا  سال از پس

 فکـر  خیتـار  نیـ ا در یاسـالم  انقـالب  گـاه یجا و رانیـ ا در یاسـالم  انقالب
 زمـان  دیـ نبا میکـرد  دایپ دهم و نهم دولت از بعد که يا تجربه با ایآ م؟یکن

   د؟یآ شیپ مانیبرا دولت گاهیجا به نسبت یبازخوان
 و خــدا رســول رحلــت از بعــد شــد چطــور کــه دیــکن فکــر نیــا بــه
 شـکل  بـه  مرتبـه  کیـ  زهـرا  حـضرت  فه،یسـق  در خالفـت  گرفتن شکل
 انیـ جر طبـق  کردند یم گمان همه که بود نیا جز آمدند؟ دانیم به میمستق
 مـردم  و فتـاد ین اتفـاق  نیـ ا کـه  بعد و ابدی یم ادامه یعل با خالفت ریغد

 بـه  نـه یمد مـردم  که بعد و آمدند؟ دانیم به زهرا حضرت شدند ریغافلگ
 ایـ آ د،یـ دار معذور را ما میا کرده عتیب ابابکر با زودتر چون گفتند زهرا

 يفـضا  در کردنـد  یکوتـاه  نـه یمد مـردم  کـه  انیـ جر نیـ ا از بعـد  یعل
 وارد يدیـ جد یبازخوان کی با آمد، شیپ حجت اتمام از پس که يدیجد

   ند؟یایب کنار خلفا با کردند یسع ظاهر به باًیتقر که حد آن در نشدند،
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 تیـ حاکم بـا  خالفـت  انیـ جر کـه  بودنـد  نیا دنبال به زهرا حضرت
 يبـرا  را الزم یدگآمـا  نـه یمد مردم شد معلوم یوقت یول رود جلو یعل
 هـا  یانـصاف  یبـ  همـه  آن با یبازخوان کی در یعل ندارند، یاقدام نیچن
 و شدند کار وارد يدیجد يبند جمع با شد، هیمرض يزهرا به نسبت که

 دوم فـه یخل بـه  تنهـا  نـه  و شـود،  خـصومت  گرفتار یاسالم جامعه نگذاشتند
 در اسالم بتیه که نشود وارد ها یروم با جنگ در خودش کنند یم هیتوص

 نجـات  قتـل  از را عثمان تا کنند یم تالش بلکه شود، فیضع ها یروم مقابل
 دیـ با فعـالً  که یافق آن نندیب یم که است آن جهت به کنارآمدن نیا. دهند
 باشند داشته فهیخل سه به دیبا که ییراهنما از لذا و ستین یعمل شود محقق

 انیـ امو خلفـا  زمـان  در اقلال و نشود فیضع اسالم جهان تا کنند ینم غیدر
 امبریـ پ از خلفـا  رهیسـ  اسـت  ممکـن  کـه  آنجـا  تا و نگردند امور ي کاره همه
 اسـالم  جهـان  در را يا فـه یخل سـه  ي رهیس امروزه ما و ردینگ فاصله خدا
 و نـدارد  فاصـله  امبریـ پ ي رهیسـ  از چنداندر مقایسه با امویان،      که میدار
 نیـ ا و داشـته  نگـه  دشـمنانش  ي توطئه از  تا حدي  را اسالم جهان امر نیهم
  .است یبزرگ ي هیسرما اسالم ادامه يبرا

 نازل خدا که یبزرگ ي رهیذخ آن با که بود نیاهیمرضي  زهرا انتظار 
 نیرالمـؤمن یام تیریمـد  بـا  و امبریپ رهیس به نظر با و قرآن یعنی کرده
 حنهصـ  بـه  یمتعـال  بـس  يا چهـره  با اسالم صورت آن در برود، جلو کارها

 تـصور  تـا  داد قـرار  نظـر  مـد  دیـ با را يگرید راه نشد که حاال یول. آمد یم
 ینید اتیح در میهست مطمئن همه که یحال در م،یا دهیرس بست بن به نشود

 را یچنـان  آن يا فاجعـه  و بزنند کنار را یعل اگر یحت و ستین بست بن
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 آن متوجــه هیمرضــ يزهــرا نطــق در شــما کــه کننــد لیــتحم خیتــار بــه
 بـست  بـن  بـه  ینـ ید اتیـ ح بـاز  یولـ  بـزرگ،  آنچنـان  يا فاجعـه  د؛یشو یم

ـ عل تعـايل   اهللا رضـوان «ینیخم امام «مثل ییها بحث. رسد ینم  ریتقـد  در سـلوك  و »هي
 و خیتـار  نیـ ا در ینـ ید يهـا  راه بـه  نسبت است تذکر کی» زمانه يدیتوح
 جـه متو دیبا انقالب يروهاین و است آن متذکر  آن کتاب  که بست بن عدم

. برسـانند  جـه ینت به را کنند یم که ییکارها همان توانند یم نگاه نیا با باشند
 انقالب یفرهنگ ي جبهه يروهاین که است آن دیآ یم شیپ که هم يا جهینت

  .نکنند گُم را بشوند کینزد آن به دیبا که یشاخص آن
 بـا  روشـدن  روبـه  در انقالب يفکر يروهاین دهد یم نشان بنده ي تجربه

 نیهم و کنند فکر بهتر است الزم که رسند یم احساس نیا به دیجد طیشرا
 یاسـالم  انقـالب  شـأن  در کـه  کننـد  فکـر  یسلوک به تا شود یم موجب امر

 دیـ با کـه  یگاهیجا به ها یلیخ هنوز میباش متوجه دیبا جهت نیا از و است
 از - کننـد  یمـ  فکر دارند دائم که ییها آن. اند نکرده فکر رندیگ قرار آن در
 اسـت  خـوب  کـه  نیـ ا بـه  رسـند  یم آرام آرام -باشند خواهند يم که يا جبهه هر
  .کنند فکر داشت، توان یم شانیا تیشخص لیذ که یسلوک و امام به شتریب

   يرسم عرفان و حکمت از برتر يعقل
 عرفـان  و حکمـت  از برتـر  عقل »هيعل تعايل  اهللا رضوان«ینیخم امام میمعتقد ما اگر

 امـام  بـه  يجـد  طـور  به یفرهنگ يفکر يها نحله دیباش رمنتظ است، یرسم
 ،دیشـو  یم مالصدرا دیخوان یم حکمت که یمدت از بعد شما. ندینما  رجوع

 حـال . دیشـو  یمـ  نیالـد  یمحـ  دیبخوان عرفان دییایب یوقت. هست خوب نیا
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 ییکارهـا  اجتماع در است آمده شناخته را فکر دو نیا که »هيعل تعايل  اهللا رضوان«امام
. نیالـد  یمحـ  هیشـب  نـه  و اسـت  مالصـدرا  هیشـب  نـه  کـه  آورده صـحنه  به را

 عرفـان  و حکمـت  در دهـد  یمـ  نـشان  »هيعل تعايل  اهللا رضوان«امـام  حضرت يها کتاب
 و حکمت از برتر عقلِ یول. است معلوم که هم فقه در. است مسلم مجتهد
 در یاسـالم  انقـالب  بـا  کـه  است اتیح از ینوع اش جهینت او یِرسم عرفان
 قرار یدرست اتیح در خیتار نیا در دیبخواه شما اگر لذا. است ظهور حال

 معنـا  را خـود  آوردنـد  عـالَم  بـه  امام حضرت که یعقل نیچن با دیبا دیریبگ
 نیـ ا حـداقل  امـا  کـنم  نیـی تب را ام ضیعرا نیا خود يجا در دیبا بنده. دیکن

ـ عل تعـايل   اهللا رضوان«ماما شود یم چطور که مورد توجه و تأمل قرار دهید      را نکته  »هي
 مرتبـه  کیـ  ،یعلمـ  مجـامع  در حـضور  همـه  نیـ ا و تیـ فعال همه نیا از بعد

 صحنه به طور نیا گذشته علماء از کی چیه که شود یم خیتار وارد طور نیا
 ي ادامـه  یجهتـ  از ییصـدرا  حکمت ام کرده عرض ییجا در بنده امدند؟ین

 خیشـ  و یفـاراب  ي شهیـ ندا مالصـدرا  کـه  معنـا  بـدان  نـه  ستین یقبل حکمت
 را هــا آن کــه معنــا نیبــد بلکــه گذاشــته پــا ریــز را اشــراق خیشــ و سیالــرئ

 دارد امـا  اسـت  ستادهیا ها شهیاند آن ي قله يرو بر چند هر کرده، یبازخوان
 و وجـود  اصالت به برگشت اتیح به کند، یم اشاره يگرید اتیح کی به

 معنا کی به و نداشتند ها یقبل که است يزیچ نیا. وجود یکیتشک وحدت
 امــام حــضرت 5.کنــد یمــ عبــور قبــل يهــا فلــسفه از مالصــدرا گفــت دیــبا

                                                
 مالصدرا در آن تاریخ متوجه شد فلسفه مشاء در مقابل مسائلی که پیش آمـده جوابگـو           - 5

نیست و مفهوم سازي تو در تويِ فلسفه مشاء بدون نظر به خـارج، مالصـدرا را بـر آن داشـت تـا          
را به میان آورد هر چند سیطره مفهوم سازي فلسفه مشاء امکان بروز آن         » اصالت وجود «موضوع  

مالصدرا که نظر به واقعیت دارد » امکان وجودي«را به عقب انداخت و هنوز جامعه فکري ما بین    
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 در مـردم  گـاه یجا تـا  دنمـو  یمـ  عبـور  دیـ با زهایچ یلیخ از »هيعل اهللا رضوان«ینیخم
. اسـت  شده ما زمانه ریتقد محل قلبشان که یمردم کرد، یم ظهور منظرشان

 انـوار  اتیـ تجل بـا  و دیبگو نسخ خدا با خواهد یم یوقت امام حضرت ایگو
 در را یاله اراده مردم نهیآ در و کند یم نگاه را مردم نیا شود مأنوس یاله

 صرف یذوق حالت مباحث نیا میباش مواظب دیبا البته. نگرد یم خیتار نیا
  . دیننما عدول یذوق حالت به برتر عقلِ حالت از و ردینگ خود به

 بـه  یذوقـ  ایـ  و داننـد  یمـ  عمل قابل ریغ را ما سخن ای ما مخاطبان عموم
 فکر آن يرو دیبا که است ییخأل کی نیا و یعقالن نه و آورند یم شمار
 نیـ ا يرو که برند یم سر به یطیشرا در يفکر يها نشست عموماً رایز. کرد
 يبـرا  را خـود  دیبا و آمد ها آن کمک به دیبا و اند نکرده فکر مباحث نوع
. کـرد  آمـاده  کـرد،  کمـک  انقـالب  يفکـر  ي جبهـه  بـه  بتـوان  که يا ندهیآ

ــ ــو ینم ــاال از میگ ــفتیب راه ح ــا دی ــرف نی ــرف آن و ط ــ و ط ــرعکس ای  ب
 حـضرت  تیشخـص  لیذ سلوك نییتب در دیبا را آنچه و دیکن ینینش گوشه

 کـه  اسـت  آن بنـده  عـرض  م،ینده انجام داد انجام »هيعل تعايل  اهللا رضوان«ینیخم امام
 یکـس  آن. دیباش نداشته عموم يبرا اهنگ نوع نیا کردن مطرح يبرا یتالش
 آنچـه  خودش کند فکر انقالب یفرهنگ يفکر ندهیآ مورد در بخواهد که
 و اسـت  خـدا  دست تیهدا. دهد یم انجام کند رجوع آن به و ندیبب دیبا را

 دیـ کرد مالحظـه . اسـت  راهنمـا  انقـالب  بـه  نسبت نگاه نیبهتر به را ما خدا
 يرو ادهیـ پ در آنچه از باتریز ایآ یول دنشو دهید عهیش کنند یم تالش چقدر

                                                                                           
فلسفه مشاء تفکیک نکرده است و امید است با بستري که در انقـالب اسـالمی       » امکان ماهوي «و  

  .  از این بن بست خارج شویمشکل می گیرد
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 دیـ نبا ایـ آ ؟اسـت  ممکن عهیش دنید يبرا د،وش می انجام ها سالاین   نیاربع
 را آن کنند یم تالش یلیخ جهان؟ يبرا است عهیش ياستراتژ نیاربع: گفت

 رایـ ز رنـد، یبگ دهیـ ناد را مسئله نیا است ممکن ریغ بعد به نیا از یول نندینب
ه حضرت نهضت متن در حرکت نیا  کـه  امروز بشر. بود نهفته اباعبداللّ

 آن بـه  اسـت،  کـرده  دایـ پ را نهضت آن تر قیعم يها هیال به ورود یآمادگ
  .است قرار نیهم از هیقض زین یاسالم انقالب مورد در. دارد رجوع هیال

   خيتار نيا در حضور يبرا قدم نياول
 دیـ با یاتیـ ح نـوع  هچـ  خیتار نیا در دییفرما یم که سؤال نیا جواب در
 که ییفضا در را خود که است نیا قدم نیاول رسد یم نظر به م؟یباش داشته

 انقـالب  کـه  ییفـضا  در یعنـ ی م،یکنـ  فیـ تعر شـده،  واقـع  یاسالم انقالب
 خـود  قلـب  و روح و میبدان زمان نیا در یاله خاص اراده یتجل را یاسالم

 اراده انقـالب،  نیـ ا دل در يوجـود  صـورت  بـه  بتوان که میبساز يطور را
 نیاولـ  نیـ ا. میشـو  مـأنوس  خداونـد  با قیطر نیا از و میکن احساس را یاله

 را تیشخص نوع نیا میدار فهیوظ ما. است خیتار نیا در حضور جهت قدم
 چـه  بـه  بدانـد  کنـد  رجـوع  مـا  به خواست یکس اگر تا میکن جادیا خود در
 خواهنـد  یمـ  کـه  یاسـالم  انقـالب  يهـا  رویـ ن ایآ است؟ کرده رجوع یکس
 موضـوع  نیـ ا بـه  نـسبت  توانند یم کنند حس دوران نیا در را یفعال اتیح

 یاسـالم  انقـالب  بـا  يسرسـر  و یسطح ارتباط در اساساً بگذرند؟ يسرسر
 را قـرآن  دیـ بخواه اگـر  که آن مثل. شود ینم قانع زمانه نیا يها انسان جان
 و زمانـه  روح نیب رایز د،یکن رجوع یسطح يرهایتفس به دیتوان ینم دیریبپذ
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 به دیباش داشته بنا اگر جهت نیهم به و هست یهماهنگ و ارتباط قرآن نور
 به که دیرو یم قرآن از یقیعم يرهایتفس دنبال به دینکن پشت خود قتیحق

 نیـ ا دیـ ا متوجـه  و دیشناسـ  یم را قرآن گاهیجا چون دارد اشاره وجود اصل
 نیهمـ  بـه  ،کنـد  هیتغذ را شما جان دیبا خدا سخن و خداست سخن سخن،
 دنبـال  بـه  یمـدت  از بعـد  دیـ کرد یزنـدگ  ساده ریتفاس با ابتدا در اگر جهت

 یاسـالم  انقـالب  که نیا به دیدیرس اگر. دیرو یم قرآن از يتر قیعم ریتفس
 بـا  دیـ توان ینمـ  اسـت،  ظلمـات  از دوران نیـ ا بـشرِ  نجات يبرا یاله ي اراده
 یجواب آن رایز دیببر سر به انقالب با ،انقالب از یسطح و یعرف يرهایتفس
   .دیآور ینم دست به یسطح يبرخوردها با دیدار ازین انقالب به نسبت که

 یقدسـ  جنبـه  بـه  نظـر  کـه  انقالب از ما ریتفس و ما سخن مقابل در افراد
 انـدازه  نیهم انقالب ندیبگو دیبا ای کنند یم کار دو م،یدار انقالب اسالمی 

 دیتوان ینم ها آن با شما البته که هستند رو روبه آن با جامعه در فعالً که است
 بـه  یعالَم همان در یاسالم انقالب اسم به ها آن عمالً و دیباش داشته حرف

 قـت یحق و ذات دارنـد  قبـول  ایـ  و دارد قـرار  آن در غـرب  کـه  برند یم سر
 یسـع  و میـ دار حـرف  هـا  آن بـا  ما است، باالتر هست فعالً آنچه از انقالب

 کتاب در که يکار. میبگشائ ها آن مقابل در را انقالب تر قیعم وجه میدار
 عهــده بــه» زمانـه  يدیــتوح ریتقــد در سـلوك  و »هيــعل اهللا رضــوان«ینــیخم امـام «

 بـه  يتـر  قیعم نگاه خواهند یم که هستند ییها آن کتاب مخاطب. میا گرفته
 يگـر ید يفـضا  در حـق  حضرت ي هیسا ریز در و ندازندیب یاسالم انقالب

 . دهند ادامه يحضور حالت با را يندارید و رندیگ قرار خیتار نیا در
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 انیـ م در را موضـوعات  يطـور  انقـالب  يفکـر  جبهـه  يروهـا ین با دیبا
 که یزبان با هم آن کنند، ظهور ها ینیآو موضوعات آن دل از که دیبگذار

 به انقالب فهم مناسبِ تفکر ،آن اثر در و میکن اشاره انقالب روح به میبتوان
عـد  کیـ  کـه  است ییروهاین آوردن صحنه به از ریغ نیا و رددبرگ جامعه ب 

 حـال  در يا عـده . شناسـند  ینمـ  را آن گـر ید ابعـاد  یول فهمند می را انقالب
 عـوض  ها نیا  ممکن است  ،یینها یبازخوان در اما اند انقالب طرفدار حاضر

  .بدهند ادامه را انقالب با یهمراه توانندن و شوند 

  يالماس دولت فترت ي دوره
 انقالب یخیتار گاهیجا فهم با رابطه در ما فعالً که است آن بنده تصور

 یول میا کرده عبور ییزهایچ از که معنا نیبد میهست فترت دوره در یاسالم
 مـا . میندار میکن دنبال یاسالم انقالب در دیبا آنچه به نسبت یدرست تصور

 که نهم دولت مثل ییها دولت به میبرس اگر که میکرد یم فکر يا مرحله تا
 حـضرت  کـه  یاسـالم  دولـت  بـه  بـاً یتقر آورد، صحنه به نژاد ياحمد يآقا
 ،یاسـالم  انقـالب  از بعـد  و میـ ا دهیرسـ  بـود  نظرشـان  مـد  يا خامنه اهللا تیآ

 تـا  کردند صرف همگان را ها يانرژ همه. میا داده لیتشک را یاسالم دولت
 آن تیـ موفق و يداریـ پا يبـرا  زیـ ن انقـالب  يرهبر و شد لیتشک دولت آن

 غـات یتبل جهـت  را شانیـ ها هیشـهر  هـا  طلبـه . آمدند صحنه به قد تمام دولت
 نـژاد  ياحمد يآقا يبرا غاتیتبل جهت را شیطالها ها خانم و کردند خرج

 بر یول است ظهور حال در انقالب گرید چهره بودند متوجه همه. فروختند
 دولـت  در و نـشد  قـق  مح شـد  یم دیبا چه آن ،یلیدل هر به و ما لیم خالف
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 نـشان  به کار که آنجا تا میشد رو روبه جمهور سیرئ يها يرو تک با دهم
 تمـام  یناراحت با يرهبر و شد دهیکش اهیس شنبه کی آن در دئویو آن دادن

 در نهـم  دولت گاهیجا شد معلوم و. بود شرع خالف کار آن کردند مطرح
 بـه  را ریتقص که میباش آن لدنبا به چرا. بود يا لغزنده گاهیجا ،یاسالم نظام
 تیـ ظرف حاضـر  حـال  در ما خیتار مینباش متوجه چرا م؟یبگذار یکس دوش
 م،یـ آورد دسـت  بـه  نهـم  دولت در میکرد یم گمان که را  چیزي آن تحقق

 دیـ نکن برخـورد  کیدئولوژیا نگاه با مسئله با کنم یم خواهش بنده. نداشت
 گـاه یجا بـه  نظـر  بـا  را ئلهمـس . میرسـ  ینمـ  میخـواه  یم که يا جهینت به وگرنه

 آن در کـه  یخیتـار  گـاه یجا نظـر  از مـا  کـه  طـور  همـان . دینیبب اش یخیتار
 از دهـم  دولـت  در آنچه از مینیبب دیبا میا کرده عبور ینظام دیتهد از میهست

 طـرف  از گـرا  اصـول  يهـا  انیـ جر  و بـا   طـرف  کی از جمهور سیرئ طرف
 دهـم  دولت نهم، دولت ي ادامه تا میکن یم عبور موقع چه آمد، شیپ گرید

  . گردند ریتأث یب یخارج و یداخل يها توطئه و نباشد
 دولـت  در کـه  یمـشکالت  آن از شهیهم يبرا یاسالم دولت با ما بود بنا

 یسـازندگ  دولـت  در. میکن عبور آمده شیپ اصالحات دولت و یسازندگ
 گفت ینم را نیا دولت کاش يا که برد ینم خوابمان که بود ییها شب چه
 کـاش  يا کـه  بـود  نیـ ا مـان یآرزو همـه . کـرد  ینمـ  را کار نیا کاش يا و

 که نژاد ياحمد يآقا .میباش نداشته را ها یدلواپس نیا گرید که دیایب یدولت
 جامعه با جلسه در انقالب يرهبر که يطور به شد کم ها یدلواپس نیا آمد

 نـده برود   یمـ  کـشور  خـارج  نژاد ياحمد يآقا یوقت بودند فرموده نیمدرس
 یسـخن  نکنـد  کـه  نـدارم  شانیـ ا يهـا  يریـ گ موضع به نسبت يا دغدغه چیه
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 چـون  همـه  نیـ ا بـا . باشـد  نداشـته  یهمخـوان  انقـالب  اهـداف  بـا  که دیبگو
 هرگـز  ست،یـ ن آن از هـم  يزیـ گر و شـوند  یمـ  نیمعـ  انتخابـات  با ها دولت

 یمواضـع  مرتبـه  کیـ . دیـ کن ینـ یب شیپ را ها آن يها يریگ موضع دیتوان ینم
 میبگـو  خـواهم  یمـ . ببرد جلو را انقالب تواند ینم مواضع آن که رندیگ یم

 عبور گذشته يتنگناها از هنوز یعنی فترت دوره. نیهم یعنی فترت ي دوره
 کیـ  از. میـ ا دهینرسـ  میباشـ  دهیرسـ  آن بـه  دیبا که يا ندهیآ به و م،یا نکرده
 که يا ندهیآ گرید طرف از و میدار را گذشته عادات رسوبات هنوز طرف

 يبرا را نیا بنده است خوب. است نگرفته شکل درست میدار رو شیپ در
 مردممـان  بـا  ما برود شاه اگر که میکرد یم فکر ما: کنم عرض زانیعز شما

 مـردم  عمـالً  و شـود  یمـ  درست وقت اسرع در زیچ همه و میکن یم صحبت
 ،کننـد  یمـ  انتخـاب  دارد، یهمخوان انقالب یاصل اهداف با که را ها نیبهتر

 از مـردم  درست فهم مانع سخت طاغوت فرهنگ رسوبات که نیا از غافل
 مینـ  را ونیزیتلو ویراد فرمودند امام که ستین 42 سال گرید و شده انقالب
 کـم  زمـان  همـان  در را مـسائل  از ياریبس بودند معتقد و دیبده ما به ساعت
 بـه  را ها ائقهذ ها رسانه که افتاد ما دست ونیزیتلو ویراد یزمان. کنند یم رفع
 نگرفتـه  شکل عمل و دهیعق نیب ییجدا هنوز زمان آن. بود داده رییتغ یکل

 ورود بـا  یولـ  کردنـد  یمـ  عمـل  دانـستند  یمـ  حق که يا دهیعق به مردم. بود
 کیـ  و شد فیضع شدت به حیصح دهیعق يرو تیحساس تهیمدرن فرهنگ

اره نفس الیام مطابق ییِگرا عمل نوع يهـا  دسـت  و اهـ  دل. آمـد  دانیم به ام 
 انقـالب  اهـداف  يسـو  بـه  تنهـا   نه تهیمدرن فرهنگ ریتأث تحت امروز مردم،
 يهـا  قهیسـل  ،یاسـالم  انقـالب  بـه  نظـر  نیعـ  در بلکه رود، ینم جلو یاسالم
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 نـسبت  تان یقلب يفضا دیفرمود که نیا. است کرده آغشته را ها مذاق یغرب
 و اسـت  زمانه نیا رسم جهت به کند ینم یهمراه رفتهیپذ تان عقل آنچه به
  . ردیگ صورت دیبا يادیز تالش آن از عبور يبرا

  فترت ي دوره درک برکات
 و شـود  یمـ  رتیبـص  و ياریهوشـ  موجـب  فترت ي دوره درست درك

 دیـ با میفهمـ  یمـ  میهـست  فتـرت  دوره در که نیا درك با. دارد را خود لوازم
 و باشـد  هداشـت  تحقق امکان آمد یاله رحمت یوقت که میکن آماده را نهیزم
  .برود جلو قتیحق عمق تا ها نگاه شد آماده طیشرا یوقت

 در و دیـ کن عبور تهیمدرن از چگونه که است نیا جز شما حرف اتیکل
 عـرض  و د؟یندازیب يمهد انقالب به نظر و دیشو مستقر یاسالم انقالب

 انقـالب  موضـوع  متـذکر  اسـت  ستهیـ شا کـه  طـور  آن ایآ که است آن بنده
 سـؤال  کـه  زانیـ عز از یکی به راًیاخ م؟یهست يحضور صورت به يمهد

 خودمـان  یگاه م؟یندار يمهد عالم نیا در ما مگر کردم عرض کردند
 وجـود  از میـ دار هرچـه  کـه  یحـال  در م،یکنـ  یمـ  غفلت موضوع نیا از هم

 رهبـر  قیـ طر از حـضرت  آن نور از يا ذره. است يمهد حضرت مقدس
 قیـ طر نیـ ا از حـضرت  آن نور. کند یم غوغا شود یم افشانده عالم به زیعز
 انـدازه  چه دیکن یم مالحظه آمده، صحنه به ملموس صورت به ما خیتار در
 از تنهـا  يمهـد  حضرت مگر تازه. دیهست گرم دل يرهبر يرهنمودها به

 همـه  قیـ طر از شانیـ ا اسـت؟  مرتبط ما با »اهللا حفظه«يرهبر معظم مقام قیطر
 مـرتبط  مـا  بـا  یالله حزب يروهاین و تام نیا دلسوز افراد قیطر از و علما
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 اهیروسـ  زیـ ن مـا  نباشـد  حـضرت  کمـک  اگـر . کنند یم کمک ما به و است
 يا گرفته را ما دست که حال که است آن شانیا از ما يتقاضا. بود میخواه
  . نکن مانیرها

 یراهـ  بـه  را نظرهـا  و دارم یمـ  نگـه  جـا  نیهمـ  را فتـرت  ي دوره به نظر
 حـق  حـضرت  میبرو جلو اندازه هر باشد، حیصح هرا آن اگر که اندازم یم

 یابهـام  نگـران  دیـ نبا باشـد  حیصـح  راه اگـر . دهـد  یم مان نشان بهتر را خود
 دتیبگو راه خود «عطار؛ جناب ي گفته به. میدار هدف به نسبت که میباش
 میبمـان  نکتـه  نیـ ا يرو بـر  شتریب دیبا کنم یم فکر بنده. »رفت دیبا چون که
 تیشخـص  لیـ ذ سـلوك  عنـوان  تحـت  اسـت  مـا  نظر مد هک راه نیا ایآ که

 ست؟یـ ن درست ای است درست واقعاً »هيعل اهللا رضوان«ینیخم امام حضرت یاشراق
 ممکـن  کـه  انـدازه  هـر  کـه  باشد نیا دیبا ما  دغدغه است درست واقعاً اگر

 میرفتـ  جلـو  اندازه هر تا میکن تیترب خیتار نیا در ورود يبرا را خود است
. میشو موانع بردن نیب از و مشکالت رفع جهت راه آن تیحقان متوجه بهتر

 شتریـ ب آمـد  یمـ  شیپـ  کـه  یانـات یجر در فرمودنـد  یم »هيعل اهللا رضوان«امام حضرت
 دیـ با میدیـ فهم یم و برسد جهینت به ریمس نیا خواهد یم خدا شدم یم مطمئن

 اه،ر تیـ حقان بـه  نانیاطم از بعد امام حضرت دغدغه. ببرم جلو را راه نیهم
 نحو به را دغدغه نیهم. کنند یط شکل نیبهتر به را راه آن که بود نیا در

. دیـ کن یمـ  مالحظـه  دالشهداءیس حضرت مقدس وجود در خود خاصِ
 کـه  يا حادثـه  هـر  دائماً اما هستند راه در که نیا با دالشهداءیس حضرت

 شان نگاه چون شدند، یم تر گرم دل راه تیحقان به نسبت شتریب دیآ یم شیپ
 وانیـ ل نیـ ا میگوئ یم یتیماه نگاه در کنند، ینم فکر یتیماه است، يوجود
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 حـضور  در کـه  نیـ ا نیع در ،يوجود نگاه در یول. شد تمام گرید و است
 یروشـن  بـا  موضـوع  تا دیدار حضور آن از يدتریشد ي مرتبه به نظر دیهست

 ياخفـ  و ظهـور  متوجـه  کـه  اسـت  یمهم نکته نیا. کند ظهور تانیبرا شتریب
 میخواسـت  مـا  آنچـه  بـه  انقـالب  روز کی اگر وگرنه میباش يوجود قیحقا
 یاسـالم  انقالب میگوئ یم رفت، خفا در اهدافش به نسبت یحت ای و دینرس
 میشناس یم ظواهر نیهم به را انقالب تنها چون. است تهیمدرن فرهنگ بسط

 و شـده  انقـالب  یخیتـار  گـاه یجا متوجـه  کـه  است يفکر آن از ریغ نیا و
 چـه  شـهدا  فهمد یم و نشسته تماشا به یاسالم انقالب نهیآ در را یاله اراده
. آوردنـد  صحنه به ما، روشنفکران نگاه از جدا را یخیتار چه و کردند کار

 حجـاب  واقـع  در کـه  انـد  شـده  يظاهر گرفتار یبعض که است شده چطور
 هـر : گفت یم طرف دهند؟ یم نسبت انقالب به را ظاهر آن و است انقالب

 اسـت،  نابودشـدن  حـال  در کـه  هم خانواده شود، یم شتریب طالق آمار روز
 د،یباشـ  دواریـ ام آن به دیخواه یم شما که یاسالم انقالب آن از ندهیآ پس

 موضـع  دیـ با شـما  و هستند خود خیتار يکجا در دانند ینم افراد نیا. ستین
 انقـالب  بـا  نـسبت  در که یراه اگر. دیکن روشن ها نیا به نسبت را خودتان

 يهـا  حادثـه  دیـ نبا گـر ید اسـت  یدرست اریبس راه دیا گرفته شیپ در یاسالم
  . کنند متزلزلمان و ندیبربا خود يسو به را ما یجزئ

  ميخواه يم ما که ييخدا
 ریتقــد در سـلوك  و »هيــعل اهللا رضــوان«ینـ یخم امــام «کتـاب  کــنم فکـر  بنـده 

. اسـت  یدرسـت  راه راه، نیا شود مشخص تا کند یم کمک» زمانه يدیتوح
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 یاسـالم  انقالب در که است ییخدا نیهم میخواه یم ما که ییخدا اگر و
 یاسـالم  انقـالب  قیطر از خدا با را مان فیتکل دیبا پس است، کرده ظهور
 اگـر . میکنـ  یمـ  یزنـدگ  خـدا  کـدام  بـا  مـا  ستیـ ن معلوم هنوز. میکن روشن

 ياخـد  کـرده  ظهـور  خیتـار  نیـ ا در یاسـالم  انقـالب  قیـ طر از که ییخدا
 میـ ا کرده دایپ که را یراه دیبا پس ،یالیخ و یذهن يخدا نه و است یواقع

 جملـه  نیـ ا از بنـده . رسـاند  یمـ  یواقعـ  يخـدا  به را ما چون میریبگ محکم
 نـشان  را خـود  راه خـود  اسـت  حیصـح  راه اگر که بگذرم زود خواهم ینم
 خود را راه نیا تیحقان ملزومات که است آن بنده ي هیاول جواب. دهد یم

 همه آن با دینیب یم بعد. دیکن نییتع درست را تانیجا شما. دهد یم نشان راه
 و یاسـالم  انقالب يبرا نقشه همه نیا واقعاً. رود یم جلو یخوب به کار فتنه،

 کـه  يا نقـشه  هـر  د؟یـ ریگ یمـ  سـاده  را هـا  نقشه نیا دل در يروزیپ همه نیا
 اتیـ ح کیـ  بـه  شـود  یم لیتبد نقشه همان کنند يمنزو را شما تا کشند یم

 دانـشمندان . خیتـار  نیا در یاسالم انقالب شتریب چه هر حضورِ جهت فعال
 کیـ  خـود  يخـود  بـه  اسـالم  «کنند یم اقرار دارند ییآشنا اسالم با که ایدن

 تیبـشر  خـوب  چقـدر  کـه  دهـد  یم نشان خیتار و» .است ساز تمدن مکتب
 را تیـ وهاب نگلستانا یوقت از .است کرده هیتغذ را خود یاسالم تمدن لیذ
 جهـان  در شـما  کـه  ماجراهـا  نیـ ا کـرد  تیتقو یانحراف فرقه کی عنوان به

 صـحنه  به اسالم لیاص صورت از ریغ یصورت و شده درست دینیب یم اسالم
 فهـم  خیتـار  بحمـداهللا  و نـدارد  اسـالم  به یربط چیه ها نیا که یحال در آمد

 کـه  شـود  بـاز  نکتـه  نیـ ا بـه  شـما  زبان تا است ظهور حال در زین مسئله نیا
 یخیتـار  فرصـت  نیـ ا منتظـر  شما مگر. ندارد لیاص اسالم به یربط تیوهاب
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 اسـالم  دیـ کن روشـن  خیتـار  آن در دیـ بتوان و بشود شروع یخیتار تا دینبود
 کـا یآمر کمـک  به داعش دهد؟ یم ارائه تیوهاب که نیا از ریغ است يزیچ
 کـه  دیخواسـت  یمـ  ار نیـ ا جـز  شـما  ایـ آ .کـرد  جادیا را یخیتار فرصت نیا

 یغربـ  تمـدن  لیـ ذ کـه  تیـ وهاب به یربط چیه ساز تمدن اسالمِ دیکن روشن
 بـه  میبتـوان  مـا  اگر دهم یم قول شما به بنده. ندارد است، کرده معنا را خود
 در و میده انجام درست يریتکف اسالم مقابل در را خود فهیوظ یاله لطف
 يزیـ چ م،ینـشو  وارد ختـه اندا راه اسالم ننادشم که یسن و عهیش نیب جنگ

ح      « سنت و گردد یبرم ورق که گذرد ینم ه والْفَـتْ  )١/نـصر ( »إِذَا جاء نَصرُ اللـَّ
 يسـو  بـه  گردد یبرم تیبشر همهدهد و   یخ رخ نشان م   ین تار یدوباره در ا  

ـ عل اهللا رضـوان «ینـ یخم امـام  حـضرت  کـه  یحکمت  شینمـا  بـه  خیتـار  نیـ ا در »هي
د    « از اسـت  عبـارت  زمـان  آن در شما ي فهیوظ حال. گذاشتند مـبِح ح بفَـس

کبمـتن  در و دیشـو  پروردگارتـان  عظمـت  متوجـه  صحنه آن در )٣/نصر( »ر 
 نـسبت  نیالعـالم  رب حـضرت  بـه  جـز  به را کماالت و دیکن دیتحم ح،یتسب
 را تیبـشر  طیشـرا  آن در کـه  آن يبـرا  دیـ ا کرده آماده را خودآیا  . دینده
   د؟یکن هیتغذ

 را وجـود  اصـالت  ما تا: ندیفرما یم که هستم زانیعز نظر نیا موافق بنده
 بنده شنهادیپ. گردد ینم برطرف ما يفکر يتنگناها م،یاورین جامعه کف به
. دیـ بزن حـرف  مـردم  بـا  وجود اصالت به نسبت یخودآگاه با که است نیا

. کننـد  یم درك را ها اشاره ،یفلسف اصطالحات از آزاد مردم دیباش مطمئن
 وجود اصالت يمبنا بر د،یبده درس مردم به وجود اصالت شما ستین الزم

 امـام  حـضرت  کـه  يکار. دییبگو سخن ها آن با ات،یماه بودن لیاص ریغ و
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 سـخن  مـردم  با یکیزیمتاف نگاه با دییاین شما. دادند انجام »هيعل اهللا رضوان«اهللا روح
 ممحـرو  اسـت  الزم خیتـار  درك جهـت  که يحضور از را خود و دیبگوئ

 قیحقـا  بـه  یکیزیمتاف نگاه با که کند ینم تفاوت یلیخ دوران نیا در. دیکن
 مردم حال هر در. میبزن حرف ها آن با يماد نگاه با ای میبگوئ سخن مردم با
 عمومـاً : کـنم  یم عرض جهت نیا از و میا کرده محروم قیحقا درك از را

 از را مـردم  مـا،  یمعل مراکز اکثر يها برنامه و ونیزیتلو یدتیعق يها برنامه
ــ محــروم قیحقــا درك ــضا در. دیــنما یم ــاف يف  و اخــالق درس ،یکیزیمت

ــعقا و احکــام ــا د،ی ــلیهین از را م ــ آزاد دوران مِیسی ــد ینم ــاه. کن  یخودآگ
 چـون  که است نیا بنده عرض. میباش امر نیا متوجه کند یم اقتضا یخیتار

 و کرده ظهور یانیسف ندیگو یم داعش ظهور با شناسند ینم را راه افراد نیا
 در کـه  یحـال  در. کشند یم شیپ را 6یمانی دیس موضوع منی موضوع در ای

 در و يرهبـر  و انقـالب  بـه  نسبت ما فهیوظ و است مشخص راه حاضر حال
 حـضرت  و اسـت  طـرف  آن کـا یآمر. است روشن یجهان استکبار با مقابل
 نآ ظهـور  یمقـدمات  مرحلـه  زیـ ن یاسـالم  انقالب و طرف نیا هم يمهد

 و میباشـ  یمـان ی دیس دنبال به که میستین یموضوع گرفتار ما. است حضرت
 نـوع  نیـ ا خـود  زمان در صادق امام ایآ. میکن دایپ را یانیسف میبگرد ای

 بـود  مطابق را خود فیوظا و باشند یانیسف دنبال به که داشتند را مشکالت
 یمــ درســت را خــود خیتــار حــضرت چــون ایــ و دهنــد شــکل او نبــود و

                                                
 امیق يمهد حضرت ظهور قبل ماه شش یمانی دیس که میدار الزمان آخر تیروا در - 6

 ي شکننده و ستدیا یم یانیسف مقابل در او. است واجب یمؤمن فرد هر بر او از اطاعت و کند یم
 .)ودش رجوع 478 ص ،3ج ،يمهد االمام ثیاحاد معجم به. (بود خواهد یانیسف چشم
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 در خـود  زمانـه  ياقتـضا  مطـابق  و بـود  مشخص شانیبرا زیچ همه ختند،شنا
 میتـوان  ینمـ  طور نیهم صادق امام لیذ ما امروز ایآ بودند؟ تیفعال اوج
 میریـ بگ قـرار  آن در دیـ با کـه  ییایـ دن با مان نسبت حاضر حال در ما م؟یباش

 فـه یوظ اسـت  نکـرده  دایـ پ را راه طرف وقت کی يآر. است روشن کامالً
 دیـ با گـر ید کـرد  دایـ پ را راه یوقتـ  یولـ  م،یشـو  متـذکر  او بـه  را راه میدار

 بـه  دیـ توان ینمـ  که شما شود، پیدا او يبرا افق تا بردارد قدم آن در خودش
 یفـ  مـا  تـوانم  یمـ  دانـم  ینمـ  بنـده . برسد مقصد به او یول دیبزن قدم او يجا

 يا دغدغـه  همـان  هم بنده. نه ای کنم عرض زانیعز خدمت را خود ریالضم
 در دیـ نیبب کـه  کـنم  یم عرض ها دغدغه نیا وجود با. دیدار شما که دارم را
 چــه م،یــدار قــرار آن در کــه یخیتــار تیــظرف صیتــشخ بــا و خیتــار نیــا
 دیسـ  دهنـد  خبـر  امـروز  نیهمـ  اگر بنده نظر به. کرد دنبال دیبا را يا فهیوظ

 نیهمـ  قـاً یدق آمـده  صـحنه  به گرید طرف از یانیسف و طرف کی از یمانی
 و طـرف  کیـ  از کـا یآمر و يسعود دولت بودن با که میبکن دیبا را يکار

 لیـ ذ گـر، ید طرف از یمانیسل قاسم سردار يآقا امثال و نصراهللا حسن دیس
 انجـام  میـ دار حاضـر  حـال  در »اهللا حفظـه «يا خامنـه  اهللا تیـ آ حـضرت  يرهبر

 شـما  ستا یکاف م،یدار قرار اتیواقع نیتر یواقع متن در امروز ما. میده یم
  .دیکن نگاه مسائل به يوجود نگاه با

  دوران نيا در انتظار يمعنا
 که است یکس آن حاضر حال در يمهدحضرت   ،يوجود نگاه در
 گونه هر بدون را یاسالم انقالب خود یبیغ يها ییراهنما با کند یم تالش



165 ......................................................یجدال عقل و قلب در نظر به انقالب اسالم

 هنگا با اگر. بزند هم رب را یجهان معادالت تا دینما خیتار نیا وارد یفیتحر
 حقیقـت  آن تمـام  و تـام  صـورت  د،یـ بنگر موضوع به يوجود و یکیتشک

 انقـالب  رهبر حاضر حال در آن ي نازله صورت و است يمهد حضرت
 نیچن کامل انسان بینا از جز که وصف قابل ریغ ياریهوش همان با ،است
 فعالمـان  اتیح و یاسالم انقالب ي مسئله ما که نیا. ستین انتظار ياریهوش

 نـشانه  د،یـ آ یمـ  کـه  میباشـ  يمهـد  دنبـال  بـه  و میکن رها انقالب تنم در را
 ظهـور  و حـضور  ي نحـوه  از کـردن  غفلـت  و يوجود نگاه از بودن محروم

 هـا  يا هیحجت انجمن بست بن به را خودمان چرا. است خیتار نیا در قتیحق
 را مـشکل  و دیایب يمهد میباش منتظر ها، یمذهب از یبعض مثل و میندازیب

 امـروز  ستندیـ ن متوجـه  يمهد حضرت انتظار نیع در ها یبعض ؟کند حل
 شده، وارد ما خیتار به يمهد نور قاًیدق انقالب، يرهبر و یاسالم انقالب با

 مـردم  کـه  یحـال  در .ندارنـد  قیحقـا  به یدرست نگاه که است مسئله نیا در
 جلـو  یاسـالم  انقـالب  و يرهبـر  بـا  را خـود  مسئله امروز نیهم ما ختهیفره

 يمهـد  حـضرت  شانیـ موال بـه  نظر وجود تمام با حال نیع در و برند یم
 يروهـا ین حاضـر  حـال  در کـه  اسـت  شـکل  نیهمـ  بـه  انتظـار  يمعنا. دارند

  . اند شده وارد آن در یاسالم انقالب ختهیفره
 مـا  کـرد یرو و میشـو  ریـ درگ یجهـان  کفر با حیصح یصورت به ما یوقت
 نیهمـ  يمهـد  حـضرت  کرد دیخواه مالحظه باشد مهیکر دولت تحقق
 معظـم  مقـام  کـه  اسـت  راسـتا  نیـ ا در و کنند، یم حل را مسائل دارند حاال
 هـا،  قلـب  در کـالم  نفوذ همه آن با ظلمات، و توطئه همه نیا اوج در يرهبر
 کــه يطــور بـه  برنــد، یمـ  جلــو را کـار  و شــوند یمـ  متــذکر را قـت یحق راه
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 مالحظـه  شما. نددگر یم قتیحق يها دانه زشیر ي مزرعه ،مستعد يها قلب
 از را مــا و کننـد  یمـ  حـل  را مـسائل  یسـخنران  هـر  در چگونـه  شانیـ ا دیـ کن

 أسی و کنند یم روشن را ندهیآ يها افق و دهند یم عبور رو شیپ مشکالت
 یبعـض  صحبت اگر. دهند یم شیافزا شیها برنامه ثمرشدن یب در را دشمن

 کمک به  واست عالم نیا االمر صاحب که يمهد نور با یداخل افراد از
 گرفتار استکبار يها برنامه چنگال در امروز ما شد ینم یخنث  انقالب يرهبر
 محـروم  بـود  آن حامـل  یاسـالم  انقـالب  کـه  یقدسـ  عقـلِ  نـور  از و میبود

  . میشد یم
 گرفتـه  دهیـ ناد ها حرف نیا که است يطور طیشرا«: دیفرمائ یم که نیا

 تـالش  و بایـد باشـید    کـه  دیهـست  نیهمـ  ماشـ . ندارد ماش به یربط» شود یم
 و دیباشـ  یاسـالم  انقـالب  قیـ طر از عـالم  نیـ ا در حق حضور متذکر دیدار

 همـواره  لـذا  و دیا کرده فیتعر رابطه نیا در خدا با را خود نسبت بحمداهللا
 حال د؟یشناس یم نیا از بهتر یراه مگر ،دیرو یم جلو انقالب نیا يپا به پا

   .دینشو دهید چه و دیشو دهید شما چه

   کند يم درک را يرهبر اشارات که يا جبهه
 نیـ ا اهـداف  مطـابق  يفکـر  جبهـه  دیبا انقالب نیا ندهیآ در باألخره ما

 اتیخـصوص  شـود  مـشخص  دیبا م،یآور صحنه به خیتار نیا در را انقالب
 نیچن انقالب ذات در مینخواه چه و میبخواه چه. ستیچ يفکر جبهه آن

 که يا جبهه شود، یم متولد باشد، شتهدا دیبا که یاتیخصوص و يفکر جبهه
 را يرهبـر  اشـارات  و فهمد یم را »هيعل  تعايل اهللا رضوان«امام حضرت یخیتار گاهیجا
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 کــه يریتقــد و یاســالم انقــالب بــا نــسبت در را غــرب و کنــد یمــ درك
 متوجـه  اسـت،  کـرده  مقـدر  خیتـار  نیـ ا در غـرب  بـه  نـسبت  حـق  حضرت

   آورد؟ صحنه به را يفکر جبهه آن نافسرا مناسب سخن دینبا ایآ. شود یم
 شناسند ینم را گریهمد يفکر يها انیجر که است نیا ما امروز مشکل

 را يگـر ید گـاه یجا کـدام  هـر  تـا  فهمنـد  ینمـ  را گریهمـد  بـدتر  آن از ای و
عد کدام يبرا کدام هر ندیبب و دکن مشخص دارنـد  ارزش انقـالب  ابعاد از ب 

 میکنـ  یکوتـاه  آن رفـع  در کـه  اندازه همان به نشود رفع مشکل نیا اگر و
و  فکـر  گـرفتن  دهیـ ناد مـشکل . شـود  یم رو روبه خأل با انقالب يفکر جبهه

 خـود  خیتار یاصل روح اگر است، ما خیتار امروز مشکل گر،یدجایگاه یک 
 خـود  در را خیتـار  نیـ ا در حضور عزم دیبا که میشو یم متوجه میبشناس را

 کـه  مـشکل  نیـ ا. میکنـ  عبـور  مـشکل  نیـ ا از میتوان یم میبدان و میده قوت
 گرفتـه  دهیـ ناد یفرهنگـ  يهـا  جبهـه  از یبعـض  توسـط  فکـر  نیـ ا دییفرما یم
 اعـضاء  ریسـا  ضرورت و گاهیجا متوجه که هست هم شما و ما در شود یم

 بـه عنـوان نگـاهی کـه بـه           انقـالب  به شما نگاه. میستین انقالب يفکر جبهه
 الزم کـه  ستین یهائ نگاه عنو آن از دنبال سلوك ذیل شخصیت امام است     

 اقتضاء کارها نیا. میدار را نگاه نوع نیا ما دیبگوئ و دیبرو دیشو بلند باشد
 هنـوز  فکـر  نیـ ا تحقـق  ضرورت رایز ندارد، هم دهیفا ست،ین فکر نوع نیا

 چـه  شـما  ننـد یبب کننـد  تـالش  يفکر يها جبهه ریسا دیبا شود، ینم احساس
 داشـته  را یتالشـ  نیچنـ  نیریسا به سبتن دیبا شما که طور همان د،یگوئ یم

 نـوع  کیـ  نیـ ا. دیـ ندان شـده  تمـام  را مطلب یکل نگاه کی صرف و دیباش
 فـرو  نـوع  کیـ  رشـکاك یم يآقـا  ریتعب به ای و است یخیتار يِفکر سقوط



 168  در این تاریخی انقالب اسالمي عقل و ادبِ ادامه................................................

 دیبپرسـ  یکل نگاه کی با شما مثالً. است تفکر از تیمعاف و یخیتار یبستگ
 دیبـشنو  جـواب  و نـد؟ یگو یم چه فرهنگستان مسئول يرباقریم يآقا جناب

ـ  طـور  بـه  و مالصـدرا : نـد یگو یمـ  هـا  نیا  و ستیـ ن یمهمـ  زیـ چ فلـسفه  یکلّ
  نوع برخورد بـا آن فکـر       نیا. کنند یم دیتأک» شدن فلسفه «يرو بر خودشان

 تـالش  کـه  چـرا  اسـت  یبیخـودفر  نـوع  کیـ  نیا و تفکر، از تیمعاف یعنی
 دیـ ا خواسته بلکه دیکن وشنر را آن گاهیجا و دیبفهم را فکر کی دیا نکرده

 به هنوز جهت نیا از ما قتاًیحق و دیینما سره کی فکر آن با را خود فیتکل
 اثبـات  و یکـ ی ینفـ  يجا به بعد و میبفهم را افکار که میا دهینرس الزم بلوغ

 اگـر  کـه  ستیـ ن نیا مگر شما انتظار. میکن معلوم را کدام هر يجا ،يگرید
 تـازه  و بخواننـد  خـوب  را کتـاب  نیچنـد  الاقـل  بـشناسند  را شـما  خواستند

 برخـورد  شـکل  نیـ ا بـه  هیـ بق به نسبت چرا بخوانند؟ هم را ها کتاب نیآخر
 فهـم  بـه  شـود  یمـ  لیتبـد  افکـار  اثبـات  و ینف بحث صورت آن در ؟مینکن
 يهــا جبهــه متــذکر دیـ توان یمــ صــورت آن در. کـدام  هــر يفکــر گـاه یجا

 يهـا  جبهه که است نیا از تر بزرگ ،تفکر ي مسئله دیبدان و دیبشو یفرهنگ
  . میکن فیتعر خاص التیتشک در را انقالب يفکر

  ستين يشدن خاموش که يچراغ ،ياسالم انقالب
 چطـور  يفکر يها جبهه با ما نسبت دیفرمائ یم آنچه به توجه با :سؤال

   برد؟ یم حجاب به را انقالب اندازه چه ما يها یکوتاه باشد، دیبا
 يطـور  دیـ با انقـالب  يهـا  جبهه ریسا با شما نسبت بنده نظر به :جواب

 نیبهتر به و دیبدان انقالب يروهاین باشند، که سطح هر در را ها آن که باشد
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 دیـ کن یسـع  و دینمائ یهمراه ها آن با د،یکن يدلسوز و مدارا ها آن با شکل
 با که دیباش مرتبط ییالوِ يگراها اصول با دیبا اندازه همان. دیبفهم را ها آن
 یخیتـار  ي صهیـ نق در وگرنـه  انقـالب،  طرفدار يها يدگریها و ها يدیفرد

 از یولـ  دارنـد  حرف انقالب با نسبت در هم ها يدیفرد. میمان یم یباق خود
 حـرف  هـا  آن يبـرا  هـم  شـما  دیبـشناس  را هیـ زاو آن اگـر  و گـر ید يا هیزاو

 همـان  بـه  و بـود  دیـ خواه گانـه یب گریهمـد  بـه  نسبت وگرنه داشت دیخواه
 دیـ فرمود مالحظه. دیشو یم گرفتار خود خیتار به نسبت يفکر یب به اندازه

 یولـ  باشـد  یسـنت  ییگرا اصول زبان تواند ینم ما زبان ،»سمیلیهین «مقابله در
 گـاه یجا نیـی تب يبـرا  یخـوب  جینتا میکن نقد را سمیلیهین دگریها زبان با اگر

 بنـده . دیـ آ یمـ  دست به سمیلیهین از عبور يراستا در امام حضرت و انقالب
 يهـا  يدگریـ ها بـا  یزبـان  هـم  ینوع شود یسع که دانم یم الزم را کار نیا

 وارد تـر  يجـد  هیقـض  نیـ ا در دیـ با معتقـدم  و میباشـ  داشـته  انقالب طرفدار
 ظهـور  نـده یآ که يفکر ي جبهه با دینشناس را دگریها زبان شما اگر. میشو

 کـه  يا جبهـه  بـا  نـده یآ در میبگـو  بهتـر  ایـ  دیستین فکر هم و زبان هم کند یم
  . داشت دینخواه تفاهم کند، یم ظهور انقالب متن در بالضروره

 بحـث  کیـ  بناسـت  یوقتـ  چـرا  کـه  رنـد یبگ اشـکال  بنـده  به رفقا دیشا
 جهـت  به نیا. زنم یم حرف ستانسیاگز زبان با د،یبکن یاخالق ای و یمعرفت

 قیاحقـ  از ياریبـس  و اسـت  تفکر ندهیآ زبان زبان، نیا معتقدم که است آن
 از و کـرد  انیـ ب زبـان  نیـ ا بـا  تـوان  یمـ  را ینید متون در و خیتار در موجود
 تفکـر،  ي نـده یآ يهـا  زبان از یکی: گفت توان یم حداقل. آورد در حجاب

 شیپ سال ستیب. گرفت دهیناد را آن دینبا جهت نیهم به و است زبان نیا
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 سخنان در را ابژه و سوبژه بحث مرتب يداور دکتر چرا دمیپرس یم خود از
متوجه   را ها واژه نیا میمفاه ایشان يها مخاطب مگر ،آورد یم انیم به خود

 جلـو  را مـا  خیتـار  ندخواست یم کار نیا با یشانا شدم متوجه بعداً شوند؟ یم
. کند آزاد بود، تهیویسوبژکت از غفلت که یخیتار یفروبستگ از  ما را  و ببرد
 روح نیـی تب يبـرا  ژهبسـو  و ابـژه  يهـا  واژه يجـا  به دیتوان یم امروز شماآیا  
 بـه  مربـوط  هـا  واژه نیا د؟یبگذار يگرید يها واژه ها، ذهن بر حاکم یِغرب

 يسـاز  مدل شیبرا خود فرهنگ با تا ستین واژه کی و است فرهنگ کی
 را شیایــن ي واژه شیجــا بــه تــوان ینمــ کــه اســت نمــاز ي واژه مثــل. میکنــ

 خـاص  یمعنـ  یفارسـ  در مـاز ن و یعربـ  در صـالت  يها واژه رایز. دیبگذار
  .کند یتداع را معنا آن تواند ینم شیاین ي واژه که دهد یم را خودش

 کـه  یقتـ یحق آن دنبـال  به شما میشو متذکر انقالب يفکر جبهه به دیبا
 مخصوص زبان و گردد یبرم خیتار به یاسالم انقالب با قتیحق نیا دیهست

 ،یاسـالم  انقـالب  بستر در دخواهن یم ها یبعض. آورد یم انیم به زین را خود
 انقـالب  خـود  کـه  یحـال  در دهنـد،  ارائه خیتار به شناسند یم که را یقتیحق

  . باشد یم دوران نیا قِیحقا شینما ي نهیآ و است قتیحق کی یاسالم
 در منظـر  نیـ ا از را یاسـالم  انقـالب  اندازه چه ما يها یکوتاه دیفرمود

  . برد یم حجاب
 نیـ ا در یاسـالم  انقـالب  قیـ طر از که یقتیحق دیباش داشته نظر در ابتدا

 کامل ظهور است ممکن چند هر ست،ین یشدن خاموش کرده ظهور خیتار
 مـتن  در یولـ  رود حجـاب  بـه  یجهتـ  از معنـا  کیـ  بـه  و فتدیب ریتأخ به آن
 شـهادت  از بعـد  انیـ امو. دیـ آ یمـ  جلـو  و شـود  یمـ  تـر  پخته روز هر خ،یتار
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 در را زیـ چ همـه  تواننـد  یمـ   دیگـر  کردنـد  حساب دالشهداءیس حضرت
 نیحـس  امـام  شـهادت  از بعـد  سال صد حدود هم عمالً و رندیبگ دست
 نـده یآ نیحـس  امـام  شـهادت  بـا  که تصور نیا با. بود ها آن کام به امور
 در فرهنـگ  آن کـه  یخاصـ  تیـ ظرف آن بـا  را تیالب اهل فرهنگ يدار

 جادســ حــضرت دیپرسـ  خــود از دیــبا حـال . بردنــد نیبــ از دارد، خـود 
 کردنـد،  جـاد یا کـربال  از بعـد  انیـ امو کـه  یفـضائ  نیهمـ  درون در چگونـه 
ــد نیتــدو را يا برنامــه ــاألخره کــه نمودن ــار حــضور بــه کــار ب  امــام یخیت
 محـل  کاظم امام حضرت آنچنان که ییجا آن تا شد دهیکش صادق
 معلـوم  دیـ گو یمـ  دیالرشـ  هـارون  به طرف که شدند نهیمد در مردم رجوع

 دیالرش هارون رابطه نیا در و جعفر بن یموس ای دیا نهیمد محاک شما ستین
 زعم به که دیام نیا به کرد یطوالن يها زندان آن گرفتار را کاظم امام

 قـدرت  انـدازه  نیهمـ . کنـد  رونیـ ب اسـالم  خیتـار  از را تیـ الب اهـل  خود
 مقابلـه  جهـت  الزم شعور از چون ندازند،یب زندان به را حضرت که داشتند

 بـه  بنـا  کـه  یحرکتـ  نبودنـد،  برخـوردار  تیـ الب اهـل  یفرهنگـ  حرکت با
 یحتـ  کنـد،  یمـ  بـاز  را خود يجا یطیشرا هر در همواره یخیتار ضرورت

 دیشه حضرت آن اصحاب و نیحس امام یعنی حرکت آن افسران یوقت
 خیتـار  نیـ ا در تیالب اهل رهیس يراستا در را خود يجا دیبا شما. شوند

  . دیکن دایپ
 بـه  اش يوجـود  ي چهـره  در را موضـوع  کی میبخواه اگر ممعتقد بنده
 آن ممتـد  يها مثال با و مختلف يها هیزاو از دیبا میبکشان مخاطب احساس

 تجربـه  با که ییفضا. است رانیپ گفتن سخن یطوالن راز نیا م،یده نشان را
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 دنبـال  بـه  ها جوان عموماً که شده يبند جمع الفاظ با آمده دست به یطوالن
 پـس  نـد یگو ینمـ  اند، پرحرف رانیپ ندیگو یم لذا کند ینم ظهور دهستن آن
 يا چـاره  حـال  هر در. باشد داشته یطوالن يها سکوت دارند یآمادگ چرا
 آن یخیتـار  يفـضا  مطـابق  را خود سؤاالت جواب دیخواه یم اگر دیندار

 تـا  دیبسپار گوش بنده امثال و بنده یوجه چند و یطوالن ضیعرا به د،یابیب
 احـساس  بنـده  صـورت  آن در. شـود  گـشوده  تفکـر  جهت بحث ابب بلکه
  . است شده فراهم تفکر طیشرا چون کنم، یم یراحت

 عقل با و است قیدق العاده فوق خ،یتار در تیالب اهل بیعج حضور
 از کـه  یخیتـار  اطالعـات  همان وگرنه افتی را آن توان یم شناسانه داریپد

 از بعد را کاظم امام. شود یم تفکر حجاب میآور یم دست به تیالب اهل
 تیـ وال بـه  کـار  یولـ  کننـد  یم یزندان صادق امام رِیگ چشم حضور آن

  . شود یم دهیکش رضا امام يعهد
 دارنـد  کـار  چـه  داننـد  یمـ  سـجاد  حـضرت  کـه  بـود  آن بنـده  عرض

 صـادق  امـام  اش جـه ینت که ندینما نیتدو دیبا را يا برنامه چه و کنند یم
 بـا . گـردد   خـتم  يمهـد  حضرت یجهان و یخیتار ورظه به حتماً و شود 

 حـضرت  نـشود  دهید حضرت يها تالش تا کنند یم انیامو که یتالش همه
 درست شما کردیرو اگر. شوند یم حاضر شوند، حاضر دیبا که یخیتار در

 هـر  در دیـ کن یمـ  مالحظـه  تیـ الب اهل رهیس در که ییمعنا همان به باشد
 آن بـدون . دیـ ده ارائـه  را خـود  یفرهنگ و يفکر خدمت دیتوان یم ییفضا
 بـا  کـه  ستین ییها حرف ها حرف نیا. دیباش انیم در خودتان باشد ازین که
 توانـد  یمـ  کـه  اسـت  ییهـا  حـرف  بسازد، ریگ گوشه يِمنزو يها انسان رهیس
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 شـاگرد،  چهـارهزار  بـا  باشـد  هاصادق امام حاصلش که بسازد یفرهنگ
 شیانتهـا  و اسـت  رضا امام ،رهنگف آن ي ادامه و ،یسن و عهیش از اعم
 را يکـار  تیـ نها امـام  شـهادت  با انیامو که دیباش داشته نظر در. يمهد
 گوییم از این روست که می    . دندینرس جهینت به باز و کردند توانستند، یم که
 آورد، خیتار نیا به »هيعل  تعايل اهللا رضوان«ینیخم امام حضرت که يتفکر دشمنان از

 قرائـت  بـا  اسـت  تیـ الب اهـل  فرهنـگ  همـان  نیـ ا رایـ ز. دینـشو  مرعوب
 مـا  بـر  امـروز  تـا  انقـالب  از بعـد  که ییها شهادت با مگر. ما خیتار نیامروز
 يدارا یفرهنگــ نظــر از یاســالم انقــالب گرفتنــد؟ جــهینت کردنــد، لیــتحم
 کردن خاموش و کردن رونیب و آن يانزوا موجب زیچ چیه که است یجنس
 کـه  نیـ ا مگر. انقالب ارانی ي همه شهادت یحت ،شود ینم خیتار نیا از آن

  . مینکن نگاه درست انقالب موضوع به خودمان

  ما يها يکوتاه جنس
ــا ــه توجــه ب ــضا ب ــبا کــرده جــادیا یاســالم انقــالب کــه ییف ــیبب دی  مین
 نــوع آن گرفتــار میباشــ متوجــه و دارد یاتیخـصوص  چــه مــا يهــا یکوتـاه 
 فرهنـگ  نیـ ا دل در یکوتـاه  را یکوتاه نوع هر البته و مینگرد ها یکوتاه

 چگونـه  کـه  دیـ رینگ سـاده  را سـجاد  امـام  حرکـت . میاوریـ ن حساب به
ــ تواننــد یمــ يامــو خفقــان اوج در حــضرت ــا را یحرکت  جــهینت همــه آن ب

 بـه  انیامو یوقت که آن ،یخیتار حضور آن کوچک نمونه. کنند يزیر هیپا
 اعـالم  امـن  محـل  عنوان به را سجاد حضرت خانه تنها کردند، حمله نهیمد
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ه ي واقعه در. کردند  نـه یمد مردم ناموس و مال سربازانشان يبرا انیامو 7حرّ
 خانـه  بـه  نفـر  کیـ  یوقت یحت را، سجاد امام خانه مگر کردند حالل را

 حـضرت  آن خانـه  به میندار دستور چون بودند گفته بود برده پناه حضرت
 کـه  اسـت  آن بنـده  ضعـر . مینمـائ  بیتعق را فرد آن میتوان ینم میکن حمله
 سـازمان  در اوبامـا  شود؟ یم دایپ خیتار آن در فضا نیاچگونه   میکن یبررس
 یاتمـ  اسـلحه  از استفاده و ساختن يا خامنه يآقا يفتوا در چون گفت ملل
 درسـت . کرد متهم یاتم حاتیتسل ساختن به را رانیا توان ینم ستین زیجا

 نیـ ا یولـ  زد، يگـر ید حرف و آوردند فشار او به ها ستیونیصه بعداً است
 گـرفتن  دهیناد و دارد جا عالم در اندازه چه ما یفرهنگ روش دهد یم نشان
 همان اوباما حرف بنده نظر به. فکرها عمق در نه و است  الفاظ ظاهر در آن

  .  زدها ستیونیصه فشار ریز ی کهحرف نه و است ملل سازمان  او درحرف
 نیـ ا يجـا  شما که رمیبگ را جهینت نیا داشتم که یضیعرا از خواهم یم
 د،یشناسـ  یمـ  »هيعل  تعايل اهللا رضوان«امام حضرت تیشخص لیذ که را فرهنگ و فکر

 اگـر . دادنـد  شکل زمان آن در سجاد حضرت که دیکن نییتع ينطوریا
 آن توانـد  ینمـ  هم مدرن فرهنگ یساختگ يها فهیسق باشد، درست راهتان

 مـا   فـه یوظ میبـدان  و میبـشناس  درست ار مان فهیوظ ما اگر. ببرد حجاب به را
 کیـ  شـما . دهـد  ینمـ  معنـا  یگرکوتاهید باشد دیبا چه انیجر نیا به نسبت
 یول دیبشو دهید مثالً که دیکن فیتعر يطور دیخواه یم را تان فهیوظ وقت

                                                
 به دیزی ظالم دستگاه هیعل یانقالب نهیمد شهر در يقمر يهجر 63 سال الحجه يذ 28 در - 7
 را واقعه نیا .بود نیحس امام شهادت به العمل عکس يراستا در انقالب نیا وست،یپ وقوع

 آن در زین دیزی لشکر گاهیپا و شد واقع» هرّح «نام به نهیمد اطراف در گزارىیر در که آن لیدل به
 262 صفحه ،يمسعود واإلشراف، هیالتنب .دان کرده ثبت» حرّه واقعه «نام به خیتار در بود، جا
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 بـا  خواهـد  یم یکس اگر که دیکن یم فیتعر يطور را تان فهیوظ وقت کی
 بـدون  دیهست او خدمت در شما کند وعرج یاسالم انقالب به يشتریب عمق
 را کار مقدمات ما اگر که است راستا نیا در. دیشو دهید باشد الزم که آن
 بـه  در و میـ ا کـرده  یکوتاه قتاًیحق م،ینکن راهماي ف  فهیوظ نیچن انجام يبرا

ــاب ــتن حج ــالب رف ــصر انق ــست مق ــز. میه ــب رای ــرگردان موج ــسلِ یس  ن
 اسـت،  شـده  شـروع  که یخیتار لیذ خواهد یم که میشو یم ییجو قتیحق

 . کند شروع را خود یواقع سلوك

 يبـرا  طیشـرا  نـد یفرما یمـ  انیعیشـ  بـه  معنا نیهم به صادق حضرت
 دیانداخت عقب را کار خود يها یکوتاه با شما یول بود فراهم ما تیحاکم

 امـا  شـود  یمـ  هـم  ریعالمگ بشود، ریعالمگ دیبا که است یقتیحق کی یعنی
 یاسـالم  انقـالب  مـتن  در آنچـه  و میافتـ  یمـ  عقـب  میردکـ  یکوتاه ما اگر
  . کند ینم ظهور کند، ظهور زودتر چه هر تا است ستهیشا

   ياسالم انقالب ينما تمام يها نهيآ
 روح مطـابق  دیـ با کـه  حـد  آن در انقـالب  ارانیـ  در اندازه چه :سؤال

   د؟یکن یم مالحظه یخیتار یِسست امکان کنند،  عمل انقالب
 به که ییها آن یکل طور به است، ما امروز یاساس شکلم نیا :جواب

 هـا  آن يخطاهـا  و انـد  انقـالب  اریـ  قتاًیحق و نظرند، مد انقالب ارانی عنوان
. دارنـد  را خـود  خاص يخطاها کنند، پشت انقالب به که ستین ییخطاها
 اهـداف  مطـابق  دیـ با کـه  اسـت  ییهـا  روش از غفلـت  شتریب ها آن يخطاها
 دیبا که ییها روش جنس باشند متوجه و برند کار به را ها روش آن انقالب
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 يبـرا  تـه یمدرن فرهنـگ  کـه  ییهـا  روش نیچنـ  بـا  آورد دانیم به را انقالب
 اسـت  ییهـا  حـرف  ها حرف نیا البته دارد، فرق برد، یم کار به خود ماندن

 یعنـ ی اسـت  انقـالب  ارانیـ  بـه  مربـوط  و دارد بحـث  يجـا  نیا از شیب که
 ییهـا  آن نـه  هـستند،  آن یخیتـار  ارزش و انقالب روح متوجه که ییها آن
 توانـد  ینمـ  گـر ید انقالب ندیگو یم راحت اجرا در ضعف چند دنید با که
ـ  روح هـا  نیا ندارد، ادامه امکان و بکند يکار  و ننـد یب ینمـ  را انقـالب  یکلّ
  . دارند نظر یمقطع يخطاها و یجزئ يها ضعف به تنها

 »هيعل  تعايل اهللا رضوان«ینیخم امام عقل به را هجامع که است آن ما یاصل ي فهیوظ
 نیـ ا مقـدمات  کـه  است جا نیهم در ما يها یکوتاه از یکی م،یکن کینزد
 را انقـالب  نیا روح ،عقل آن که میبرس یعقل به تا میا نکرده فراهم را کار

 نیچنـ  بـا . کنـد  درك یالهـ  سـنت  دل در را آن یخیتـار  گـاه یجا و بفهمد
 در را» وجـود  «درك حـس  »نفـس  معرفـت « طـرح  بـا  تـوان  یمـ  يکردیرو

 ملکـوت  درك يراسـتا  در را خـود  یخیتـار  رسالت و کرد داریب مخاطبان
 بـه  نظر با و رساند انجام به شانیا ي رهیس و تیشخص به نظر با امام حضرت
. داشـت  امـام  ي رهیسـ  لیتفـص  بـه  نظـر  شهدا و سرداران سکنات و حرکات

 در کــه ندستهـ  یقتـ یحق درك امـر  در رســا و شـفاف  اریبـس  يا نـه یآ شـهدا 
 و حرکـات  در و مقـدس  دفـاع  ي نهیآ در. بود يجار امام حضرت ملکوت
 بـه  هـا  معجـزه  آن کـه  دیابی یم ییها معجزه سرداران و شهدا و اسرا سکنات

 خـود  از. اسـت  شـده  شـروع  خیتـار  نیا در که دارند اشاره یانقالب قتیحق
 آن بـا  یآنچنـان  يها اردوگاه در ااسر تصور قابل ریغ مقاومت نیا دیپرس یم

 مبـارك  قلـب  از که ستین ينور نیا ایآ دارد؟ کجا در شهیر شکنجه، همه
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 بزرگـان  نیـ ا اسـت؟  شـده  مـنعکس  ها آن قلب بر »هيعل  تعايل اهللا رضوان«اهللا روح امام
 هـا  آن يرو بـر  را راه آن بـزرگ  مـرد  آن کـه  گرفتنـد  قرار یراه در چون

 خودشـان  کـه  ییهـا  یبزرگ دادند، نشان ودشانخ از یبزرگ همه نیا گشود
 پـانزده،  جـوان  نفـر  23. نـد یبرآ آن انجـام  از بتواننـد  آمـد  ینمـ  باورشان هم

 ها آن از صدام دولت که آن يبرا کنند غذا اعتصاب روز پنج ساله، شانزده
 نیـ ا در را خطـرات  ي همـه  و نکنـد  یاسـالم  قـالب ان هیعل یغاتیتبل استفاده

 حضرت ملکوت و شد رهیخ کامالً ها نهیآ نیا به دیبا 8.بخرند جان به راستا
 کـه  یخیتـار  يبـرا  و نشـست  تماشا به ها آن در را »هيعل  تعايل اهللا رضوان«اهللا روح امام

 مینگـذار  و نـشد  خـسته  هرگز و کرد هیته را الزم افزار نرم شود شروع دیبا
  . ردیبگ را یرسالت نیچن يجا یطلب راحت ای و گرید الیام

 شـد  خود خیتار وارد خاص يشور با مالصدرا دیکن یم مالحظه که نیا
 »هيعل اهللا رمحة«یطباطبائ عالمه گفته به تنها نه که کرد پا به ییغوغا خود آثار با و

 يا سـفره  سـر  بـر  همـه  حـال بـه    تا  از آن زمان   عرفان و حکمت اهل ي همه
 آثار به رجوع با دیبا ما خ،یتار ي ندهیآ در بلکه کرده، پهن او که اند نشسته

 بـا سلـسله     دیـ فهم کـه  است آن جهت به همه م،یکن هیتغذ را خود خیتار او
 خود رسالت خیتار آن متن در او دیبا که است شده شروع یخیتار صفویه

 خود و دهد ادامه را خود توانست فعال یاتیح در او. دهد انجام یخوب به را
 کـرده  آغاز دنیوز زمان آن در آن مینس که داد قرار یاشراق معرض در را

 بـا  یخیتـار  یخودآگـاه  بـا  و دیباشـ  یخیتار نیچن متذکر دیبا زین شما. بود
 نیـ ا در بـزرگ  قـت یحق متوجـه  زمـان  نیا در هرکس و دیبزن حرف مردم

                                                
 .شود رجوع زاده وسفی احمد يآقا از» نفر 23 آن «کتاب به - 8
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 جهـت  به ،يتکرار کلمات نه و دارد یسطح يها سخن نه شد، خود خیتار
 بـه  کـه  یخیتـار  اسـت،   داده يجـا  را خـود  یخیتار حضور کی در که آن
  . دارد اشاره یمتعال و بزرگ يا ندهیآ

  ياله ي اراده ظهور راه
 یسـع  که است ما ي فهیوظ کنم عرض توانم یم يبند جمع کی در بنده

 کـه  معنا نیا به رد،یبگ شکل دارد، که یخاص تیهو نیا با خیتار نیا میکن
 آنچـه  تـا  میکنـ  نیتـدو  را آن یفرهنگ و يفکر يها رساختیز میکن تالش

  یوقتـ  کـه  آن مثـل . کنـد  ظهـور  یخـوب  بـه  اسـت  کـرده  اراده حـق  ضرتح
 تـا  نـد یبب دیشـه  را او خواهد یم خدا شدند متوجه دالشهداءیس حضرت

 را حـق  حـضرت  اراده شـکل  نیبهتـر  به شود، شروع انیامو از عبور خِیتار
  . کردند خیتار وارد

 نِیب ضیف ي واسطه عنوان به يمهد حضرت به رجوع ي زمانه زمانه،
 ممکـن  حـضرت  آن بـه  يوجود رجوعِ با رجوع نیا و است سماء و اَرض
 بـه . داد رجـوع » وجـود  «بـه  را افـراد  توان یم نفس معرفت قیطر از و است
 یوقت تا دیکن آماده را رجوع نوع نیا يها رساختیز که است شما ي عهده
 یکـس . نباشـند  سرگردان دندید خود در را» وجود «به رجوع یآمادگ افراد

 معـارف  شـما  از. دینیبنش یاسیس گران لیتحل گاهیجا در ندارد انتظار شما از
 را خیتـار  کیـ  بتوانـد   آن معـارف و اشـارات      کـه  خواهند یم را یاشارات و

 ریسـا  مثـل  را آن بتواننـد  افـراد  کـه  ستیـ ن یملموسـ  کـار  نیا و دهد شکل
 مناسـب  يفکـر  يها رساختیز هنوز ما. کنند احساس یفرهنگ يها تیفعال
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 در مـوارد  یبعض در جهت نیهم به و میا نکرده فراهم را ها تیفعال نوع نیا
 هـا  دولـت  یبعض مثل. است غرب خیتار ي ادامه که میریگ یم قرار يا جاده

 در غـرب  خیتـار  ي ادامـه  يراستا در را یاسالم انقالب به یبخش تیهو که
 نیـ ا هیـ اول شناخت جهت ییرسا يبند جمع هنوز. کنند یم دنبال کشور نیا

 هـست  دسـت  در یخـوب  نکات چند هر ،است نشده نیتدو فرهنگ و فکر
 آن بـه  هنـوز  مـا . دیکش رونیب را خود یاصل حرف قیطر آن از توان یم که

 حضرت به رجوع در را يحضور نیچن که میا دهینرس خود خیتار از مرحله
 خیتار آن تا دیکن شروع دیبا م،یکن اعالم یاسالم انقالب متن در يمهد
. دیـ کن تعجـب  آن شیگـشا  از خودتـان  که دیبرس يزیچ به و ابدی شیگشا

 بـدون  را فکـر  کیـ  یاصـل  خطـوط  میبتوان تا است ازین يبرتر حضور کی
   .شود ادا هم مطلب حق حال نیع در و میکن نیتدو یحواش
 میترسـ  مانـه یحک بس ییفضا در را خود ي فهیوظ تا است ما ي عهده به

 انتظــار کننــد رجــوع مـا  بــه خواهنــد یمـ  افــراد یوقتــ کـه  يطــور بــه میکنـ 
 تفکـر  بـه  مـا  بـا  مـصاحبت  در باشند، نداشته ما از یاسیس یِجزئ يها لیتحل

 شـود  یمـ  موجب نیهم و بدهند يجا را اتیجزئ تفکر آن متن در و برسند
 میریبپـذ  اگـر . دیشـو  حاضر دینتوان ییجا هر در و دینباش مشهور عموماً که

 نیـ ا هنـوز  ته،یمدرن فرهنگ روح ي هغلب جهت به که است یدوران دوران،
 زبان به دیریبپذ دیبا ای ست،ین فهم قابل انقالب یقدس گاهیجا نییتب در زبان
 نیـ ا کـه  ياریبـس  مثـل  د،یبزن حرف ها آن با ها آن مشهورات مطابق و مردم
ــ را کــار ــد یم ــتاي اهــداف انقــالب    و از کــار خــود نتیجــه کنن اي در راس
 قیحقـا  بـه  بتوانـد  کـه  دیـ بگوئ سـخن  یزبـان  با دیبخواه اگر ای و گیرند نمی
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 دیشـو  یمـ  يمنزو یجهت از دیبدان باشد، داشته اشاره یاسالم انقالب یقدس
 شـما  یولـ  شـود  یم هیتغذ آن در خیتار که است ییانزوا انزوا، نیا چند هر
 ظـاهر  در که نیا نیع در د،یشو وارد يواد نیا در اگر. بود دیخواه بیغر
 میبگـو  خـواهم  ینمـ . شـود  یم نظر فکر نیا به یخوب هب یول دیشو ینم دهید

 نیهم به هیقض باز کرد، غلبه خود بتیغ بر يمهد حضرت ندهیآ در اگر
 ظهـور  نحـوه  کی و شود فیضع حضرت يکبرا بتیغ اگر. ماند یم شکل
 کـه  يظهـور  همـان  شـود،  یمـ  عـوض  موضوع اندازه همان به ردیبگ شکل

 آب ظـرف  گـر ید. کـرد  احـساس  هگذشـت  بـه  نـسبت  خیتار نیا در توان یم
 آب پـدرش  بودن لسوفیف ای میحک جهت به را ینیخم یمصطف آقا مرحوم

 زمان نیا در مردم دیباش داشته انتظار که ستین هم خبرها آن اما. کشند ینم
. کنند رجوع انقالب به انقالب یقدس ساحت به نظر اساس بر کامل طور به

 که است یمطلب همان نیا و شده محقق رجوع آن جهات یبعض از هرچند
 را حـضور  آن قلبتـان  هنـوز  یولـ  است کرده حل را مسئله عقلتان: دیفرمود
 تیشخـص  در را یخاصـ  قناعـت  نوع کی دیتوانست اگر معتقدم بنده. ندارد
 دیهـست  یطیشـرا  در شـما . دیکن عبور مشکل از دیتوان یم دیکن فیتعر خود
 پرتو در که یتیشخص و آن به مخصوص یزندگ و فکر نوع نیا به اگر که
 خیتـار  نیـ ا در دیـ ا توانسته جهات همه از د،یباش قانع د،یآ یم شیپ فکر آن

 دیـ ندار را آن دغدغـه  گـر ید  این جاست کـه    .دیکن دایپ مانهیحک يحضور
 کـه  دیباشـ  یهـ یفق ماننـد  جامعـه،  در حـضور  نظـر  از و ياقتـصاد  نظر از که

 حکمـا  بـه  نسبت فقها کار رونق راز. است مردم یفقه يازهاین يگو جواب
 فرصـت  فعالً که بود قانع دیبا شکل نیهم به. دیکن دنبال قاعده نیهم در را
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. شـد  متذکر توان یم اش یاشراق تیهو با را فکر نوع نیا که آمده شیپ آن
 فکر البالغه؛ نهج در شان مانهیحک و بلند سخنان آن و نیرالمؤمنیام مثل

 حـضرت  بودند؟ سخنان آن مخاطب رتحض ي زمانه مردم ي همه دیکن      یم
 از برگشت از بعد است حضرت يها خطبه نیآخر جزء که را قاصعه خطبه
 وسـعت  آن بـا  يا خطبه. خواندند و ستادندیا یسنگ کی يرو نیصف جنگ

 کـرده  دایـ پ ظهـور  امکان فکر نیا که بودند قانع حضرت یعنی العاده، فوق
 کـه بـه جنبـه قدسـی         فکـر  نیـ ا نیبـ  ینـسبت   کـه  است آن بنده تصور. است

 کـردم  عـرض  کـه  ییمعنـا  همـان  بـه  قناعـت  و انقالب اسالمی اشـاره دارد    
  9.طلبد یم را يشتریب بحث خود يخود به البته هست،

  يخيتار قناعت يمعنا
 را یخیتـار  حـضور  نیـ ا عقـل،  شـود  یمـ  گفته که نیا در شما ي دغدغه

 کـه  دارد نیا رد شهیر ست،ین مطمئن هنوز قلب یول ردیپذ یم انقالب يبرا
 وارد که حال میریبپذ اگر. دیستین قانع فکر نیا يبرا حضور از اندازه نیا به
 به نگاه نوع نیا ندگانیگو  یاجتماع تیشخص گرید میشد مباحث نوع نیا

 دهنـد،  ینمـ  تیاهم آن به عموماً و ستین توجه و دنید قابل چندان انقالب
 گـوش  چنـدان  ،یزدگ اکنون يفضا در و حاضر حال در. است حل مشکل

 فکـر  بـه  بخواهنـد  مـردم  هم اگر تازه است، نکرده ظهور فکرها نیا يشنوا
 تیرســم بــه فکــر عنـوان  بــه را یکیزیمتــاف و یکالمــ فکـر  تنهــا کننــد نظـر 

  خیتــار بـه  شـخص  کیـ  بـه  نظـر  بـا  فکـر  کـه  رنـد یبپذ چطـور . شناسـند  یمـ 

                                                
 .رجوع شود »بر روي گسل ناپایدار صاحبان ثروتهاي فرهنگی  فعالیت«نوشتاربه  - 9
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 تفکـر  تنهـا  وزهن. است یخیتار ،فکر اساساً که اند رفتهیپذ مگر گردد، یبرم
 خیتـار  بـه  یربط چیه هم فکر نوع آن و شود یم شناخته تیرسم به یانتزاع
 قیـ طر از اگـر  لـذا . است الوجود ممکن علت الوجود واجب شهیهم. ندارد

 مطـرح  فـضا  آن در را مباحـث  نـوع  نیا دیبخواه و دیشد دعوت ونیزیتلو
 يفـضا  گرفتـار  کـه  یمردمـ  يبـرا  شما. دیشو یم متهم عقل ضعف به دیکن
 بـه  مـتهم  را شـما  ،یانتزاع عقل فضا، آن در. دیندار حرف هستند ونیزیتلو

 يهـا  رساختیز میباش قانع که است ما یخیتار ریتقد نیا. کند یم يفکر یب
سنات  اگـر  رابطـه  نیـ ا در و رد،یـ بگ شـکل » وجـود  «به با نظر  يفکر تـان  حـ 

 هـا  یوتاهک نگران گرید و رود یم تان ئاتیس آن یاله لطف به باشد درست
ــسنات إِنَّ«: فرمــود کــه دیباشــ دیــنبا دیداشــت کــه ییخطاهــا و نَ الْحبــذْه ی 

ئاتیاز یمـدت  از بعـد  شـما  يخطاها و ها ضعف جهت نیهم به )١١٤/هود(»الس 
 يریگ جهت یوقت. است دهیبخش خداوند که طور همان رود، یم هم ها ذهن

 حـال  در کـه  معنـا  نیهمـ  بـه  دیشـو  یمـ  گرید جنس کی شما بشود درست
 در ،عـالَم  در را مـا  زین خداوند م،یندار قبول را مان گذشته يها يتند حاضر

 دهـد  یمـ  انقـالب  ارانیـ  به یدل یاله لطف به. دهد یم قرار يگرید گاهیجا
  . باشد نداشته جاذبه شان يبرا مردم نیب شهرت و ییایدن يها جذبه که

 از اگر رایز دیندان شده متما شما را ها بحث نیا که است آن بنده دیتأک
 میتـوان  یمـ  گریهمـد  بـا  که کند یم ظهور يبهتر يها هیال م،یگذشت يا هیال

 . میبزن يگرید يها حرف
 در و میریگ قرار خود یخیتار يفضا در ما و باشد درست راه اگر که میریبگ جهینت پس
 جلوات حق تحضر م،یده قرار را خود اراده آن لیذ و میکن نظر یاله اراده به فضا آن
 مهم یلیخ میبرا نیاربع يرو ادهیپ و کربال ارتیز بنده. کند یم یمتجل ما قلب بر يدیجد
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 جلـو  هرچـه  است، نیحس امام حضرت به رجوع ریمس ر،یمس چون دینیبب شما. است
 مان هیتک چقدر هر. کند یم ظهور قبل قتیحق ماوراء یقتیحق تر، ینوران يا هیال دیرو یم
 نیاربعـ  در  حسین امام ارتیز. شود یم کمتر قتیحق آن ظهور شود شتریب لیوسا به
 اسـت،  درسـت   آن کـار   یوقت پس است درست کار کی يعسکر امام ي هیتوص به

 زند ینم ضربه یاصل کار به ها نیا گرفت، درد مانیپا ای و رفت خوابمان مقدار کی اگر
ل با و است درست هیقض اصل چون ب قـرآن  ي گفتـه  بـه  کـه  یراهـ  م،یروئـ  روبه سالم س :
»مهخْرِج نَ یم لُمات  يسـو  بـه  ظلمات از را خود رهروان )16/مائده(»النُّور إِلَى الظُّ

 ي کلمـه  مـا  قیطر از خداوند که میریگ قرار يریمس در که آن دیام به. کند یم خارج نور
  .باشد یسنت نیچن بستر یاسالم انقالب و گرداند خوار را باطل ي کلمه و ظاهر را حق

  »والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«





 

  افکار و افراد در آنگاهي دوران ما و جاقتيحق





 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
. اسـت  زمانـه  برترِ عقلِ »هيعل تعايل اهللا رضوان«ینیخم امام دییفرما یم شما :سؤال

ــ ــان و ییصــدرا حکمــت یحت ــ عرف ــد یمح ــا در را نیال ــذ دوران، نی  لی
 بـا  و ستیچ سخن نیا از شما مقصود د؛یدان یم معنا ياراد شانیا تیشخص
 لیـ ذ سـلوك  «کتـاب  در کـه  یدگاهیـ د بـه  توجـه  بـا  و سخن نیا به توجه
 و هـا  تیشخـص   بـراي   د،یـ ا کـرده  طـرح » »هيعل تعايل اهللا رضوان«ینیخم امام تیشخص
 یجهت از یول اند رفتهیپذ یخوب به را یاسالم انقالب یجهات از که یتفکرات

 چـه  و یگفتمـان  ي  رابطـه  نـوع  چـه  ندارند، نظر انقالب يایزوا از یبعض به
  د؟یکن پیشنهاد می یارتباط روش

   ياسالم انقالب به نسبت ها شهياند ريسا فهم تيمسئول
 شـما  کـه  شـوم  متـذکر  بنـده  را نکتـه  نیـ ا دیـ ده اجـازه  ابتـدا  :جـواب 

 هـم  آن دیباش داشته گفتمان یخیتار يها تیشخص با نظر کی از دیتوان یم
 و دهند یم انجام خیتار مطالعه با ها یبعض که يکار مثل ،یقیتطب صورت به
 یحتـ  دهنـد  یمـ  قیـ تطب گذشـته  بـا  دیـ آ یمـ  شیپـ  امروز که را يا حادثه هر

 و داننـد  یمـ  گذشـته  ي ادامـه  را امـروز  کـه  انـد  رفتـه  شیپـ  جـا  آن تا يا عده
 هـستند  یولـ . آورنـد  یمـ  شـمار  بـه  قبـل  دوران تـر  کامـل  صورت را تهیمدرن
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ــه تــهیمدرن معتقدنــد کــه یکــسان  صــورت و گذشــته خیتــار ي ادامــه تنهــا ن
 خیتـار  در انحطـاط  نـوع  کیـ  ریاخ دوران در بلکه ست،ین آن ي شده کامل

 صاحبان و شهیاند نیا که ساخته ییفضا تهیمدرن هرچند گرفته، صورت بشر
 کـه  مـا  امثـال  يبـرا  امکـان  نیـ ا اسـت  درسـت . شـوند  ینم دهید چندان آن

 کیـ  کـه  هـست  م،یدانـ  ینمـ  گذشته خیتار ي شده کامل صورت را تهینمدر
 سـاخته،  کـه  یینهادها و داده شکل مدرن فرهنگ که ییجاها نیا از ییجا
 م،یباش داریپا خود ي دهیعق بر و مینده بیفر را خود اگر یول میریبگ يجا
 امکـان  و ستیـ ن مـا  يجا داده، شکل تهیمدرن نظم که ییجاها از ییجا چیه

 شلیـ م کـه  یشـکل  همـان  بـه  است، مشکل مانیبرا خیتار نیا با خود قیتطب
 مطـرح  مـدرن  فرهنـگ  بـا  را هـا  هیروح از یبعض قیتطب عدم موضوع فوکو

  . دینما یم یمعرف وانهید عنوان به را ها آن مدرن فرهنگ و کند یم
 یثـابت  يها سنت جهت به و شود یم تکرار جهات یبعض از خیتار مسلّم

 کـرد،  ینـ یب شیپـ  را هـا  حادثـه  از یبعض ي ندهیآ توان یم هست عالم در که
 همـواره  و اسـت  یخطـ  خیتار حرکت میکن گمان که ییمعنا آن به نه یول
 يا زمانه با یخیتار يها تیشخص از یبعض قیتطب البته. است بوده جلو به رو
 يراسـتا  در ،هـا  آن بـا  یخیتار گفتمان امکان و میکن یم یزندگ آن در که

: دیـ فرما یم که  است يا مهیکر به نظر و است یاله ثابت ياه سنت شناخت
سنَّت  تَجِد لَنْ و تَبدیالً اللَّه لسنَّت تَجِد فَلَنْ« لـ  ه ویالً  اللـَّ در  )٤٣/فـاطر (» تَحـ 

 کـه  ییهـا  تیشخـص  گـاه یجا به نگاه .یابید سنت الهی تبدیل و تحویلی نمی     
  بـه  اسـت،  کـرده  جـاد یا یاسـالم  انقـالب  کـه  یخیتار ا نظر به  ب د،ییفرما یم
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 مینک مشخص توانیم  می خیتار نیا در را افراد ي اندازه و است فراهم یخوب
  .اند جایگاه انقالب اسالمی را تشخیص دهند که چه اندازه توانسته

 در داشتند که یخیتار یخودآگاه يراستا در »هيعل تعايل اهللا رضوان«امام حضرت
 کـرد  ینمـ  قیتطب تهیمدرن با که ندداد کلش را یطرح تهیمدرن فرهنگ مقابل

 کـه  یحـال  در دارد مـا   ملت مطلوب به اشاره طرح نیا میکرد احساس  ما و
 تیـ حاکم يفـضا  در را علماء ریسا داشتند یسع تهیمدرن فرهنگ طرفداران

 در  البتـه  کـه  دهنـد  قیتطب فرهنگ آن با را نید و خود تا دهند قرار تهیمدرن
  . شدند ینم موفق هم يموارد در و دشدن یم موفق ها یبعض مورد

 تـا  طیشـرا  نآ در کـه  بـود  نیـ ا »هيعل تعايل اهللا رضوان«امـام  حضرت تالش ي همه
 یعملـ  نیمتجـدد  ي برنامـه  نـه  تـا  کنند تعامل علماء با است ممکن که آنجا
 يا عـده  و تهیمدرن موافق يا عده و دیآ شیپ یدوگانگ علماء نیب نه و شود،
  .باشند آن مخالف
 کامـل  طـور  بـه  چنـد  هـر  شـد،  کـار  یلـ یخ علماء نیب تعامل هیقض يرو

 و فکـر  هـر  يجـا  انقالب نیا در شد یسع همه نیا با ،نشد حاصل تیموفق
. اسـت  انقالب يها ییتوانا نیتر قیدق از یکی نیا و شود مشخص تیشخص

 بـه  نـشد  متوقـف  ابتـدا  همـان  در و فـت ر جلو همچنان یاسالم انقالب اگر
 اهللا تیـ آ و یمرعـش  اهللا تیـ آ مثـل  یبزرگـان  کرد نروش که بود آن جهت

 نحـوه   بـا  رابطه در امام دگاهید به نسبت که هایی تفاوت وجود با یگانیگلپا
 در. ستندیــن گـاه یجا یبــ انقـالب  نیـ ا در داشــتند، مـدرن  يایــدن برخـورد بـا  

 نکنـد  عمل حزب اهداف مطابق هرکس یحزب انیجر کی در که یصورت
 بـزرگ  حـزب  کیـ  ندخواسـت  یمـ  »هيعل اهللا رضوان«امام حضرت اگر. ندارد ییجا
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 آن در اقـشار  و افـراد  از ياریبـس  دهنـد  لیتـشک  ،کـرد  نیلنـ  که يکار مثل
 بـا  دیـ با و شد یم ندهیآ یب امام حضرت کار اندازه همان به و نداشتند ییجا

 يســو بــه عمـالً  کــه کننــد حفـظ  را خــود تیــموقع یتـ یامن يروهــاین فـشار 
   .داشتند یبرم قدم خود یندگیآ یب

 رابطـه  در افـراد  نظر و یاسالم انقالب از ما برداشت گاهیجا با رابطه در
 آن نظـر  بـه  نـسبت  مـا  طـرف  از الزم یگشودگ دیبا ما، برداشت رشیپذ با

 مـان یبرا دارنـد  را انقـالب  دغدغـه  کـه  يدیاسات نظر و دیآ انیم در زانیعز
. رنـد یبگ نظر در را دخو منافع بخواهند که ستندین ییها آدم ها آن. باشد مهم

 مطـابق  میبـدان  انقـالب  بـه  هـا  نگاه ریسا از برتر را خود نگاه که آن بدون ما
 خـود  هـا  آن نگاه با است ممکن که آنجا تا میدار یسع امام، حضرت رهیس
 میکنـ  فیتعر خود در را زانیعز آن نظر رشیپذ یآمادگ و میده قیتطب را
 را نظـرات  آن گـاه یجا م،ینگـار ا دهیـ ناد را هـا  آن نظرات که آن يجا به و

 هـا  آن یخیتـار  فکـر  بـا  تـا  دارند ها آن که يانتظار چند هر. مینمائ مشخص
 و میرس یم بست بن به بعضاً و ستین یآسان کار میکن لیتحل را موضوعات

 مالحظـه  هر حـال   در. رود یم هیحاش به فتدیب موضوع به دیبا که ینگاه آن
 همـه  و عقـل  کیـ  با نه و میروبروئ ها عقل با انقالب به نگاه در ما دیا کرده

  . باشند ما مخاطب دیبا ها آن
 و خـود  گـاه یجا در مـا  که است نیا بنده عرض فوق، مقدمه به توجه با

 بواطن و ها هیال از باطن و هیال کدام در م،یدار امام حضرت به که ینگاه با
 تعامـل  اند بانقال به معتقد که ییها هیال ریسا با و میکن حرکت دیبا انقالب

 يها هیال و است یکیتشک ،یقدس قتیحق کی عنوان به انقالب نیا م؟یکن



191 ................................................. افکار و افراد در آنگاهی دوران ما و جاقتیحق

 يهـا  مرتبـه  يدارا چنـد  هـر  اسـت،  یقیحق ها هیال آن همه که دارد یمتفاوت
 از يا مرتبـه  و يا هیـ ال چـه  در مـا  دیپرسـ  خـود  از دیـ با حال است، یمتفاوت

 در انقـالب  بـه  تقـد مع افـراد  بـا  کـه  میکنـ  حرکت دیبا انقالب نیا يها هیال
 انقـالب  از خـود  برداشـت  بـا  را هـا  آن میبخـواه  که آن بدون م،یباش تعامل
 هـا  آن مثـل  و میبگـذار  کنـار  انقالب به نسبت را خود تفکر ای مینمائ منطبق

 تحـت  یاسـالم  انقـالب  کـه  ییفـضا  دراخیـر،    صورت در البته ؟میکن فکر
ــآزاداند عنــوان ــه یشی ــا نکــرده تــنفس آورده ارمغــان ب  آغــاز امکــان و می
  . شود ینم فراهم میباش داشته ها شهیاند ریسا با دیبا که ییگفتگو

 یاسـالم  انقـالب  توسـط  شـده  جـاد یا يفضا در خواهد یم که يمتفکر
 و ردیبگ دهیناد را فکرها هیبق نه که کند تفکر ییفضا در دارد ازین کند فکر

 بـه  شهیاند نیا قوم نیا متفکران با ییآشنا در. بگذارد پا ریز را خود فکر نه
 در هـا  شهیـ اند همه که آورد انیم در را یطرح دیبا که کند یم خطور ذهن
 ریسـا  فهـم  بـه  نـسبت  تیمـسئول  احـساس  با نیا و باشد داشته یگاهیجا آن
 يهـا  نگـاه   و درك  تجربـه  با که یتیمسئول احساس کند، یم ظهور ها شهیاند
 بـه  نـسبت  عاجمـان  يها جبر در را خود میتوان ینم ما. ردیگ یم شکل گرید

 انقـالب . میهـست  یانقالبـ  میباشـ  داشته ادعا باز و میکن محصور انقالب فهم
 و هـا  ينظـر  تنـگ  نوع نیا با هرگز آن قتیحق و است يگرید زیچ یاسالم
  . کند ینم ظهور خیتار نیا هیتغذ يبرا ها بودن یساحت تک

 نگـاه  ما که تاس آن از تر متنوع و تر عیوس اریبس یاسالم انقالب گستره
 و میکنـ  منطبـق  خود نگاه با را هیبق میبخواه و میبدان انقالب ي همه را خود

 بـا  نیـ ا. انـد  رفتـه یپذ را مـا  نگـاه  کـه  میبـدان  يا انـدازه  بـه  را هـا  آن ارزش ای
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 عـصر،  نیا در یاله ریتقد عنوان به یاسالم انقالب قتیحق بودن یکیتشک
 در را انقـالب  خـود،  یگـ زد غـرب  بـا  کـه  ینگـاه  آن يآر. ستین سازگار
 ذات در انقـالب  مینکنـ  فرامـوش  یولـ  ستیـ ن رشیپـذ  قابل برد یم حجاب

 ذات در کـه  تیخصوص نیا از دینبا است یعیوس اریبس گستره يدارا خود
  . میکن غفلت است، نهفته یاسالم انقالب

 هـا  نگاه گرید با یهمراه حال نیع در و یاسالم انقالب تیهو به التزام
 سمیـ پلورال از ریـ غ يزیـ چ انقالب، به نسبت مشترك يفکر طقمنا به نظر و

 اسـت  آن بنـده  حرف. است انقالب به نسبت یاخالق سمیبرالیل ای و یمعرفت
 بـه  نـسبت  کـه  يمتفکـر  هـر  با مبنا نیا بر و میببر تفکر کف به را بحث که

 یاسـالم  انقالب گاهیجا میبپرس و میکن گفتگو دارد حرف یاسالم انقالب
 خـود،  یهست رهیدا در که يزیچ عنوان به انقالب. است کجا خیتار نیا در
 فرهنگ يها قالب ادامه تا شود یم آغاز کجا از است، غرب فرهنگ از ریغ
  باشد؟ داشته یقدس قیحقا به نظر و نباشد غرب کیالئ

   م؟يای از انقالب هست هيما در چه ال
 مطـابق  را آدم و لمعـا  بـه  خود نگاه کردند یسع »هيعل اهللا رضوان«امام حضرت

 دادن قیـ تطب در یسع که آن بدون و کنند مطرح یاله عتیشر از خود فهم
 يایـ دن ينهادهـا  بـا  را خـود  نگـاه  بخواهند ای و باشند داشته نگاه نیا با هیبق

 در  ایمانی کـه   آن مطابق کس هر و زدند را خود حرف کنند، منطبق مدرن
 بـه . باشد داشته شانیا با تواند یم یارتباط نحوه کی کرد حس داشت خود

 بـا  ،بـود  شـده  مـردم  قلـب  بـه  کـه  را یاشـراق  آن امـام  حضرت که معنا نیا
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 نیـ ا و با مـردم شـد     یهمسخن و این موجب   ندداشت خود در وجه نیتر یعال
 یغربـ  فرهنـگ  با تماماً را خود نسبت که بود یمردم قیطر از شتریب یهمدل
 نیا. را امام هم مردم و اختندشن را مردم آن امام حضرت. بودند نکرده معنا
 يبـرا  کـه  است آشکار آنچنان و افتاد اتفاق واقع عالم در که بود يا دهیپد
 اسـت  یکـاف  م،یبرسـ  آن بـه  برهـان  و لیدل با که ستین اجیاحت آن رفتنیپذ

 و بفهمیم چرا  دینمائ اعتماد شد واقع شما يها چشم مقابل در آنچه به نسبت
   1».گردد ن هم برگردم ملت اسالم برنمیاگر م« :امام خمینی فرمودند

 هـم  مـردم  و شـناخت  را مـردم  امـام  د،ی کرد مالحظه خیتار نیا در شما
 نیـ ا دیـ با حتمـاً  امـام  حـضرت  یاشـراق  تیشخص لیذ سلوك در و را امام
 میتـوان  ینم مینیبب را هست مردم نیا در آنچه مینتوان اگر و شود لحاظ نکته
 برابـر  در عمالً و میبفهم را آن داشتن دامها و انقالب یخیتار حضور يمعنا

 نیـ ا ما فهیوظ. میشو یم منفعل کنند یم جادیا انقالب مقابل که ییها چالش
 است شده اشراق ها آن قلب به و فهمند یم مردم که آنچه مینگذار تا است

ه يها يگرفتار در  مـا  دیـ با کـه  معنـا  نیا به 2.ردیبگ قرار غفلت مورد روزمرّ
 کـه  خـدا  رسـول  از تیتبع يراستا در میباش یاسالم نقالبا روح مذکِّر
جـایی کـه     آن  از و اسـت  نیالعالم رب حضرت یعنی یهست قتیحق مذکِّر

                                                
 .499، ص1 امام، ج فهیصح - 1

 بدانند باید ایران مردم و نظام مسئوالن: ندیفرما یم رابطه نیا در »هيعل اهللا رضوان«امام حضرت - 2
 آرام نبرنـد،  بیـرون  -خودشـان  خـام  خیـال  بـه  -تـان  اسالمى هویت از را شما تا شرق و غرب که

 همیشه رنجور، آنان با ارتباط قطع از نه و شوید خشنود متجاوزان با ارتباط از نه. نشست نخواهند
 گذاریـد،  آرام اگـر  که نگذارید آرام را آنان و شوید خیره دشمنان به باز چشمانى با و بصیرت با

 )329: ص ،21 ج امام، صحیفه(. گذارند نمى آرامتان اى لحظه



 194  در این تاریخی انقالب اسالمي عقل و ادبِ ادامه................................................

 را  ایشان یخال منبر مردم یوقت بودند یانسان هر قتیحق مذکِّر امبرخدایپ
 رحلـت  بـه  نـسبت  مـردم  کـه  يکـار  آن برابـرِ  هزار دند،ید شانرحلت از بعد

 کیـ نزد  و دادنـد  ز خود نـشان   ا دادند، انجام »هيعل اهللا رضوان«ینیخم امام حضرت
 راه کردنـد  احـساس  کـه  اسـت  نیـ ا جـز   آیـا  .کننـد  یته البق غصه از بود

 خـدا  رسـول  رحلـت  بـا  مـردم  رفـت؟  انـشان یم از عالم قتیحق با ارتباط
 میمعتقـد  مـا . بودنـد  داده دسـت  از داد یم خبر قتیحق از که را خود مذکِّر

ـ عل اهللا رضـوان «ینیخم امام حضرت  مـذکِّر  دوران نیـ ا در معنـا  نیهمـ  بـه  هـم  »هي
 لیـ ذ را خـود  و میفهم یم را مردم شانیا از تیتبع به زین ما و بودند قتیحق
  . میده یم شکل انقالب، مذکِّر عنوان به »هيعل اهللا رضوان«امام
 دیـ با انقـالب  از يا هیال چه در ما که رابطه نیا در است بنده عرض نیا
 یاسـالم  انقـالب  مـذکِّر  دیـ با انقـالب  بـه  ینگاه نوع چه با و میکن تحرک

 نـه  و مینـ یبب دارد انقـالب  کـه  يا هگـستر  به نسبت را کس هر يجا و میباش
 دیـ بگو شما به یکس اگر لذا و میدار انقالب به نسبت ما که یفهم به نسبت

 مـشترکمان  نقـاط  متوجـه  دیـ با دارم قبـول  را انقـالب  از شـما  فهـمِ  %50 من
 یخیتـار  حـضور  يراسـتا  در دو هـر  کـه  یشـروع  نقطـه  آن متوجـه  ،میباش

 از خـودش  که يا هیال در حضور نیع در یمحترم استاد. میا رفتهیپذ انقالب
 قبـول  انقـالب  بـه  نـسبت  را شـما  نگاه %80 دیبگو و دیایب شناسد یم انقالب

 او بـه  اریبـس  بلکـه  میستیـ ن گانـه یب او بـا  تنهـا  نـه  کـه  دهد یم نشان نیا م،دار
 متـذکر  مـا  کـه  را ینگاه که میندار هم انتظار که یحال در .میهست کینزد
 بـه  نـشدن  دهیـ د نیـ ا چنـد  هـر  ،شود دهید او کیآکادم منظردر میهست آن
  . باشد حاضر صحنه آن در دینبا نگاه نیا که ستین آن يمعنا
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 مثل نه و حزب کی مثل نه است، فکر کی مثل یاسالم انقالب به نگاه
 دهیـ ناد را آن توانـد  ینمـ  هم کس چیه اما شود ینم دهید فکر. شخص کی

 یولـ  نندینب را دکارت خواهند یم ياریبس یغرب يها لسوفیف قول به. ردیبگ
 دائمـاً  کنـد  عبـور  دکـارت  از خواهـد  یمـ  کـه  کانـت  یحت است محال نیا

 عبـور  هـا  آن يدو هـر  از تا دیآ یم بعداً هگل دارد، خود يجلو را دکارت
 ياریبـس  هگـل  از بعـد  و اوسـت  يجلـو  در کـامالً  ها آن يدو هر یول کند

 هگـل  با هگل تفکر يفضا در کامالً که یحال در نندینب را هگل خواهند یم
 دیـ بخواه اگر یحت شود یم گفته که است یدرست حرف نیا. هستند ریدرگ

 را دگریـ ها وگرنـه  دیـ نیبب را هگـل  تـا  دکارت از دیبا دیکن نگاه را دگریها
 نیـ ا بـا  د،یجد خیتار يبرا است يدیجد یبازخوان دگریها تفکر. دیا دهیند

 منطبق دارند که يا گسترده فیط آن با ها يدگریها  همه با ما ستین بنا همه
 کیـ نزد امـام  حـضرت  نگـاه  بـه  را دیـ فرد دکتـر  امثـال  بنده چند هر م،یباش

 نگـاه  دگریـ ها بـه  یرانـ یا عهیشـ  کیـ  عنوان به دیفرد که معنا آن به نمیب یم
 قـرار  نیهمـ  از هیقـض  دوران نیـ ا در هـم  یاسـالم  انقالب مورد در. کند یم

   .ندینب را آن تواند ینم یکس که است

  تعامل معجزه
 یخیتـار  حـضور  م،یبگـذار  فـرق  تعامـل  و قیـ تطب نیبـ  دیـ با آخـر  تا ما

ـ عل اهللا رضوان«امـام  حضرت عظمت و رود ینم جلو ها کردن قیتطب با انقالب  و »هي
 یگـان یگلپا اهللا تیـ آ دیا دهیپرس خود از. رود یم حجاب در یاسالم انقالب

 خواندنـد  را امـام  تیـ م نمـاز  یوقت که نندیب یم امام حضرت دری  عظمت چه
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 بـه ،  تـو  بنـده  ایخـدا  شود یم گفته که قسمت آن از بعد چهارم ریتکب از بعد
 بـر  اسـت  محـسن  او اگـر  و میندار سراغ یخوب جز او از ما و آمد تو يسو

 یگـان یگلپا اهللا تیـ آ ،گـذر  در او از اسـت  گناهکـار  اگـر  و فزایب او احسان
 نگـاه  بزرگوار دو آن که میدان یم همه که یحال در .نگفتند را آخر قسمت
 را کـار  ق،یـ تطب بـر  اصرار عدم و تعامل معجزه یول نداشتند امور به يواحد

 معمو يبرا که را جمله آن نتوانستند یگانیگلپا اهللا تیآ که کشاند آنجا به
 در انقـالب  رایـ ز. کننـد  قرائـت  امـام  حضرت يبرا شود یم خوانده نیمسلم
 یگـان یگلپا اهللا تیآ امثال يبرا که است يطور »هيعل اهللا رضوان«امام حضرت نگاه
 احـساس  انقـالب  از گانـه یب را خـود  هـم  مرحـوم  آن و اسـت  قائـل  گاهیجا
 میتـوان  یمـ ن مـا  ایـ آ. نـرود  جلـو  امور شانیا نظرات مطابق چند هر کند، ینم
 قائـل  دارنـد  را انقـالب  ي دغدغـه  کـه  يافـراد  همه يبرا را يحضور نیچن
 انقالب به یحزب نگاه که میکن تیترب ینشیب نیچن يبرا را خودمان و میباش

   م؟ینینب بیرق را هیبق تا میباش نداشته
 انـات یجر بـا  تعامـل  نفـسِ  کـه  شود نییتب شتریب انقالب از وجه نیا دیبا

 مـا  گذشـته  نیـ ا از. کنـد  یم روشن شتریب را انقالب جهت ،یانقالب مختلف
 حال نیع در و ندارد انقالب به نسبت یغرض نوع چیه که یمخاطب با بعضاً
 نیـ ا در کنـد  گمـان  تـا  میـ ا نکـرده  تعامـل  درست داند، ینم یانقالب را خود

 آنِ از کـشور  نیـ ا کننـد  احـساس  دیـ با يافراد نیچن ایآ. دارد ییجا کشور
 ونیانقالب آنِ از تنها کشور ای و دارند ییجا کشور نیا در و تهس هم ها آن

 اسـت  آن یاسـالم  تمـدن  و یاسالم انقالب ياقتضا دیدار قبول اگر است؟
 حـزب  اعضاء به مربوط نه و داند یم شهروندان همه به مربوط را کشور که
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 معانـد  ریـ غ یولـ  انقـالب  از گانـه یب شـهروندان  بـا  دیـ بگوئ ،یاسالم انقالب
 ایـ آ اسـت؟  کجـا  کـشور  نیـ ا در هـا  آن يجـا  و کـرد  برخورد دیبا چگونه
 ممانعت قدرت چون ای و است هم ها آن حق نماهایس و ها پارك در حضور
   م؟یکن ینم احساس ها آن حضور يبرا يا چاره میندار را ها آن حضور

درسـت   انقـالب  بـه  نـسبت  را افـراد  گاهیجا موضوع میا نتوانسته که نیا
 نگـاه  کـه  آن يجـا  بـه  متأسفانه و دیبرگردان روش  در ضعف به میکن نییتب

   .میکن یم رقابت ها آن با میکن نییتب يافراد نیچن يبرا را خود
 در را افـراد  ریسـا  گاهیجا تنها نه یاسالم انقالب ياقتضا برخالف هنوز

 زیـ ن را متفکـران  و افکـار  ریسـا  گاهیجا بلکه م،یا نکرده نییتب درست کشور
 انقـالب  آنچـه  بـا  دگریـ ها نـسبت  مـثالً  میدانـ  ینمـ  و میـ ا هنکرد معنا درست
 دگریـ ها چـون  میگـوئ  یمـ  راحـت  یلـ یخ. ستیچ دارد اشاره بدان یاسالم
 قـت یحق بـه  انهیگرا ینسب نگاه کی کیهرمنوت و است کیهرمنوت به معتقد
 تفکـر  پـس  ست،ین انهیگرا ینسب قتیحق به نگاه در یاسالم انقالب و است

 کـه  یکـس  افـراد  نیـ ا زعم به و ندارد یاسالم انقالب با ینسبت چیه دگریها
 اســتفاده غــرب نقــد در دگریــها اشــارات از یاســالم انقــالب بــه نگــاه در

 را دگریـ ها ایـ  و اسـت  گانـه یب مالصدرا و یاسالم انقالب از ای ،است کرده
ـ عل اهللا رضوان«ینیخم امام «کتاب  در که یحال در! است دهینفهم  در حـضور  و »هي
 دگریـ ها از  به عنوان نمونه در خصوص این موضـوع        »زمانه يدیتوح ریتقد

 مالصـدرا  از ریـ غ دگریـ ها ،یانتزاع تفکر در يآر.  است  شده آورده شاهد
 ،میکن یم نگاه را شهیاند کی یاسالم انقالب يفضا در وقت کی اما. است

 نیـ ا در یاسـالم  انقـالب  گاهیجا متذکر هم دگریها شهیاند صورت آن در
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در  امـا . بـشود  ینـ یخم امـام  طرفـدار  دگریـ ها میندار انتظار ما. است دوران
 زمانـه  را زمانـه  و اسـت  دوران نیـ ا یخیتـار  روح متذکر دگریها که ییجا 

 نظـر  دییـ تأ ي نـه یآ یاسـالم  انقـالب  حضورآیا   داند، یم کیزیمتاف از عبور
 انقالب تا بود زنده دگریها کاش يا دیگو یم دیفرد دکتر ؟ستین دگریها

 بـه  معتقـد  سـخت  دگریـ ها .دید یم دوران نیا به خود نگاه دیمؤ را یاسالم
 يجا به کند، یلسوفیف است مواظب يداور دکتر قول به فقط است، تیمش
گوری یک دیگو یم يداور دکتر يآقا. باشد متکلم که آن اسـت،  متکلم رک 
 ست،یـ ن متکلم معنا آن به و است لسوفیف دگریها یول دارد نید دغدغه و

 بنـده  امثـال  و بنـده  ستیـ ن بنـا . کـنم  یلسوفیف خواهم ینم بنده که طور همان
 از یکـ ی رکگـور ی یکـ  طـور  همـان . میبـدان  را فلسفه دیبا ما م،یباش لسوفیف

 زین بنده. کند تفکر هگل لیذ ستین حاضر یول است شناسان هگل نیتریقو
ــیتب در ــض نی ــید موضــوعات از یبع ــها از ین ــ و دگری ــاهد مالصــدرا ای  ش
 ییصـدرا  ایـ  يدگریـ ها بنـده  نـد یبگو کـه  ستیـ ن یکـاف  نیا یول آورم، یم

 کـه  کـنم  یمـ  دنبـال  را یعقلـ  و اسـت  يگـر ید زیـ چ بنـده  ي دغدغه. هستم
   .ند هست آن متذکر دوران نیا در »هيعل اهللا رضوان«ینیخم امام حضرت

 ما کار است کرده رهیت نید به نگاه در را ها چشم تهیمدرن که ییفضا در
 شـود،  دهیـ د تهیمدرن بد و کین يفراسو دیبا که ینید ،است نیدی  بازخوان

 یعرفان نگاه داده قرار نظرها مد را نید یاسالم انقالب که يانداز چشم در
 قـت یحق جنبـه از   کیـ  بـه  محدود که ینگاه یعنی است، سازگارتر نید به
 شیها چهره ي همه با را قتیحق دیبا یزندگ ادامه يبرا داند یم بلکه ستین

  . بشناسد
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 کـه  نیا به توجه با و يانداز چشم نیچن به توجه با دیبفرمائ است ممکن
 دیـ با کـار  چه حاضر حال در نگرفت، دهیناد را قتیحق به ها نگاه ریسا دیبا

 گـاه یجا از یروشـن  فیـ تعر کـه  نیـ ا از بعد که است آن بنده جواب کرد؟
 مکـدا  در میدیـ فهم و میداشـت  دوران نیـ ا در یاسالم انقالب به نسبت خود

 یخیتار فهیوظ به نسبت خود اءیاح جهت میتوان یم انقالب يها هیال از هیال
 نیا در و شود یم گشوده تفکر يبرا افق گرید م،یکن فهیوظ انجام میدار که

 مینـدار  فـه یوظ گـر ید م،یشو یم مشغول خود فهیوظ و خود کار به صورت
 رایـ ز میباشـ  سـت ایس آن ایـ  نیا رد ای و دییتأ در جا آن ای و جا نیا روز هر
   .میا افتهی را خود شده گم

 میـ رو یم جلو میدار انقالب يها هیال از يا هیال چه در شد روشن یوقت
 نظـر  با ریاخ يها سال در. ستین ما دوش بر راه آن ادامه جز يا فهیوظ گرید
 گرفتـه  قـرار  نظرهـا  مـد  کـه ي  کـار  ،امام حضرت تیشخص لیذ سلوك به

 در دائـم  انقـالب،  بـه  نـسبت  دائـم  دغدغه نیع در که استی   مبارک شروع
 نباشـد  روزمانید يمساو امروزمان جهینت در تا ،میکن یم فکر خود یبازخوان

 هار اول میـ ا متوجـه  ولـی  م،یـ ا کـرده  فیتعر خود يبرا را جاده که نیا با و
 یلطف. میکن دایپ دیبا را جاده نیا در رفتن جلو يها راه همواره لذا و میهست
 در را جـاده  یاسالم انقالب ظهور با که است نیا کرده ما ممرد به خدا که

 مـا  دغدغـه  اسـت،  یخـوب  ي جـاده  جاده، نیا اگر. است داده قرار ما مقابل
 گرفتـار  را شـما  خـود  لطف در خداوند رایز. است جاده نیا با خود انطباق

   . این است آن کاري که ما باید انجام دهیم.است نکرده جاده کردن دایپ
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  يعلم موضوعات به يتخصص نگاه با يفلسف گاهن تفاوت
 کـه  یکـس  هـر  بـر  مـن : فرمـود  که ییبها خیش سخن به توجه با: سؤال

 داشت تبحر فن کی در که یکس بر یول کردم غلبه بود متنوع فنون يدارا
 کـه  میهست یفنون يذ آن ما باألخره که دیآ یم شیپ سؤال نیا. نشدم روزیپ

 خـود  نظـر  فن کی در که میهست یکس نآ ای و مینظر صاحب زیچ همه در
 دیـ خواه یمـ  کـه  مسئله نیا در شما رندیگ یم اشکال ما به ؟میده یم ارائه را

 يدارا کـه  یکس مثل یول دیستین متخصص دیبده گزارش را انقالب خیتار
 را اشـکال  نیـ ا تـوان  یم ایآ دیده یم نظر هم امور نیا در است متنوع فنون
   دانست؟ وارد

 یربط است، یمعرفت مباحث در یاساس موضوع کی نیا اتفاقاً :جواب
 صـاحبان  کـه  اسـت  جـا  آن در اشـکال  نـدارد،  موضـوع  نیـ ا و نجایا به هم

. تابنـد  یبرنمـ  را شـان  تخـصص  بـه  يوجـود  نگاه ای و یفلسف نگاه ،تخصص
 علـم  گـاه یجا یولـ  دینباشـ  دان یمیش ای و دان کیزیف یجنابعال است ممکن

 دانـشمند . دیـ کن مـشخص  علـم  ي فلـسفه  يمبنا بر را یمیش علم ای و کیزیف
 شـما  بـه  است غافل موضوع به یفلسف نگاه از که آن جهت به کیزیف علم

 یتجرب یعلم نگاه کی موضوع آن به ما نگاه که یحال در ردیگ یم اشکال
 نیـ ا از دارد شـما  بـه  خیتار استاد که یاشکال. است یفلسف نگاه بلکه ستین

 انقـالب  مـورد  در که دیهست خیتار علم متخصص شما مگر که است جنس
 ینگاه به نسبت خیتار علم متخصص عنوان به او رایز دیده یم نظر یاسالم

 حـضرت  بـه . اسـت  گانهیب نگرد، یم یاسالم انقالب به يوجود جنبه از که
 کـه  یحـال  در. دیندار علم الملل نیب امور به شما که گرفتند یم اشکال امام
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 دیـ فرد دکتـر  فیتوصـ  در يداور دکتـر . بـود » دیـ د «کیـ  دادن امـام،  کار
 حـضرت  کـه  يدید در. داد» دید «من به کرد من به او که یکمک دیگو یم

 نسبت و میکن یم نگاه گذرد یم عالم نیا در آنچه ي همه به دادند ما به امام
 بـه  نظـر  با شما. میده یم نظر یاسالم انقالب با رابطه در امور آن گاهیجا به
 در را انیـ فرعون يجا و دیکن یم نگاه قرآن به زمانه نیا يها ضرورت و ازین
. دیباشـ  خیتـار  متخصص باشد الزم که آن بدون دینمائ یم معلوم خیتار نیا

 عالمـه  کـه  ستیـ ن یاشـارات  همـان  میکن یم طرح ما که یقرآن  مباحث  مگر
ـ عل اهللا رمحة«یطباطبائ  انقـالب  لیـ ذ را ریتفـس  همـان  یولـ  هـستند؟  آن متـذکر  »هي
 اسـت  داده مـا  بـه  »هيعل اهللا رضوان«امـام  حضرت که ینگاه از و میفهم یم یاسالم
 عالمـه  اگـر  يآر. میـ ا نکـرده  یزندگ خیتار نیا در وگرنه میکن ینم غفلت
 مـا  دسـت  بودنـد  نکـرده  نیتـدو  دقـت  آن با را ریتفس آن »هيعل اهللا رمحة«یطباطبائ
 متخـصص  نـد چ هـر . بـود  یخـال  امـروز  مطـابق  یِقرآن راه افتنی يبرا امروز

  . میستین قرآن ریتفس
 بـه  یوقتـ  میـ دار شیپـ  در که یراه عنوان به یاسالم انقالب به نظر در

 و میـ دار یراهـ  نیچن با رابطه در دگریها گاهیجا به نظر م،ینگر یم دگریها
 کی از بهتر را او جهت نیا از دیشا و میفهم یم جهت نیا از را او اشارات

 شما. میکن درك است دگریها آثار مفه متخصص که غرب ي فلسفه استاد
 دگریـ ها به یوقت دیدار یاسالم انقالب به نسبت که یخیتار یخودآگاه با
 را دگریـ ها کـه  دیـ کن یمـ  احـساس  یمـدت  از بعد دیکن یم رجوع او امثال و
 بـه  نـسبت  در دگریـ ها از دیـ توان یمـ  نکتـه  صـدها  بعـد  بـه  نیا از د،یفهم یم

. نـدارد  حیتصر بدان دگریها مشخص ورط به که دیاوریدرب یاسالم انقالب
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 مـدرن،  يایـ دن روح بـه  نظر با  طباطبایی عالمه که است يکار تر مهم آن از
 همـان  گرفـت،  قرآن از را الزم يها ییراهنما و داد انجام قرآن به رجوع با

 ایـ آ. ستیـ ن نیمفـسر  ریسـا  سخن در و هست زانیالم ریتفس در که یاشارات
 نیـ ا چـون  ست،یـ ن فلـسفه  متخصص »هيعل اهللا رمحة«یطباطبائ عالمه گفت توان یم

 خـود  دوران متـذکّر  کـه  ییها آن شهیهم ؟ است زده را نوظهور يها حرف
 شهیـ هم یول شدند ینم شناخته تیرسم به زمانه یرسم علوم توسط اند بوده
  . یرسم علوم قیطر از نه و اند افتهی افراد نیهم قیطر از را خود راه مردم

 را حادثـه  ایـ  فکـر  کی گاهیجا دیبا دیفرمائ یم که نیا مورد در :سؤال
 که یکس آن با خیتار در ای و فلسفه در متخصص کی زیتما وجه شناخت،

   است؟ کجا در بشناسد را حادثه آن ای فکر آن گاهیجا دیبا
 بـه  نـسبت  فلـسفه  متخـصص  است، نگاه تفاوت در زیتما وجه :جواب
 بـه  آگـاه  بلکه ستین لسوفیف او واقع در و دارد یآگاه یفلسف موضوعات
 یروحـ  بـه  نگـاه  دگر،یـ ها ایـ  مالصـدرا  نگـاه  یول است یفلسف موضوعات

 خود شهیاند روح، آن گاهیجا به نظر با و است يجار زمان آن در که است
 خ،یتـار  متخـصص . میابیـ در را خود یخیتار گاهیجا ما تا ندنک یم نیتدو را
 صــرف بــه و دارد یهآگــا شــود یمــ واقــع خیتــار در کــه ییهــا حادثــه بــه

 یموضـوعات  همـه  هـا  نیـ ا. نـدارد  ها حادثه آن به يوجود نگاه اش تخصص
 کـه  نیـ ا بـه  دیدیرسـ  شـما  وقـت  کیـ . میکن فکر ها آن يرو دیبا که است

 نیـ ا بـه  نـسبت  دییـ آ یم آن از بعد دیشناس یم را امور به یاسالم نگاه باًیتقر
 مثـل  فکـر  کیـ  نگـاه  نیـ ا گـر ید د،یـ کن یم نییتع را امور همه گاهیجا نگاه
 در يزیـ چ هر که است نگاه کی بلکه ستین کند یم متکلم کی که يکار
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 و افالطـون  فلـسفه،  يدانـشجو  عنوان به وقت کی. ردیگ یم قرار آن دانیم
 بـه  را افالطـون  نگـاه  ها یبعض مثل وقت کی یول دیکن یم مطالعه را یفاراب
 جـا  نیـ ا در. دیـ نیب یمـ  طونافال نگاه با را زیچ همه و دیا رفتهیپذ آدم و عالم
 از گانـه یب چنـد  هـر  دیباشـ  یشناسـ  افالطـون  در متخـصص  ستیـ ن الزم شما

 نگــاه یافالطـون  هـم  را اسـالم  هـا  یبعـض . دیباشـ  دیـ توان ینمـ  هـم  افالطـون 
 را یکـس  هـر  دیـ با که نیا به اند دهیرس - است بد ميبگو خواهم ينم -. کنند یم

 و خـدا  غمبـر یپ. ننـد یبب نـد ک یمـ  معلـوم  شیبرا افالطون که یگاهیجا در
 اسـت  شیایـ ن متـذکر  افالطون چون اما دارند، قبول هم را نیرالمؤمنیام

 اسـت  افالطون به نگاه نیا کنند، یم شیاین لیکم يدعا کمک به هم ها آن
 را اسـالم  اگـر  کـه  یحـال  در. اسـت  لهیوسـ  نجایا یعل ،یعل به نه و

 و شـدت  بـا  ،دیـ ا رفتـه یپذ را ماسال ي همه د،یباش که يا هیال هر در د،یریبپذ
اسـتاد،  کیـ  نـه  و اسـت  نید کی اسالم که نیا به نظر با و متفاوت ضعف 

. دیـ کن یم معلوم دیا گرفته اسالم از که ینگاه با را زیچ هر و کس هر يجا
 ما کرده ظهور اسالم لیذ که یاسالم انقالب به نسبت در و رابطه نیهم در
 دگریـ ها گـاه یجا میگـوئ  یمـ  رابطه نیا در و میکن یم معلوم را افراد گاهیجا

 نـوع  کیـ  دگریـ ها. است ما متذکر غرب از عبور موضوعِ در که است نیا
 امـر  بـه  لیـ تما جهـت  دهـد  یم ما به غرب یکیزیمتاف روح به نسبت یآگاه
 قـرار  شـما  منظر در را یقدس امر. ندارد ادعا او خود هم نیا از شیب. یقدس

 یبزرگـ . کنـد  دایـ پ ادامـه  کیزیمتاف تا کند فیتعر را آن که آن نه دهد یم
  . است جا نیهم در دگریها
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 دیـ با اسـالم  يمبنـا  بر و است نظرمان مد اسالم که میهست یخیتار در ما
 ایـ  و یطباطبـائ  عالمـه  گـاه یجا از اعـم . میکن نییتع را افکار و افراد گاهیجا

 چـه  آنقـر  و اسـالم  بـه  نـسبت  افـراد  نیـ ا میبپرسـ  دیـ با ،یفـاراب  و مالصدرا
 حـضور  خِیتـار  طـول  در اسالم که ینسبت در را افکار همه. دارند یگاهیجا

 میبگـوئ  کـه  آن يجـا  بـه  م،یکن یبررس دیبا است کرده جادیا افراد با خود
 افراد نیا یاصل جایگاه. یفاراب از مالصدرا و است متأثر مالصدرا از عالمه

 اسـت  قرن پانزده یقرآن روح کی. کند یم ظهور ما يبرا اسالم با رابطه در
 يهـا  پوسـت  سرخ «کتاب در زاده عیشف دکتر قول به یحت فراگرفته را خیتار

 کـا یآمر در اسـالم  کلمـب،  ستفیـ کر توسـط  کـا یآمر کشف از قبل» رانیا
 در مـا . اسـت  کـرده  مـورد  نیـ ا در يمستند قیتحق شانیا.  است بوده حاضر

 و بـوده  حاضـر  عـالم  آن در ينحـو  بـه  اسـالم  کـه  میکنـ  یم یزندگ یعالم
 کـردم  یم مطالعه را یغرب لسوفانیف آثار که گوناگون موارد در بنده. هست

 دهـد  یمـ  را یعرب بن نیالد یمح سخنان يبو ها حرف نیا: بود سؤال میبرا
 سـخنان  در چـه  و مالبرانش سخنان در چه است، یاسالم عرفان جنس از و
 بـا  میمستق ریغ طور به ها نیا شدم متوجه بعد ها، آن امثال و هگل ای و ختهیف

 روح کیـ  کـنم  یمـ  عـرض  معنـا  نیهم به و اند داشته یتعامل یاسالم عرفان
  . است اسالم روح آن و است حاضر عالم در بزرگ

 کـه  اسـت  حاضـر  عالم در امروز آنچنان یاسیس نظر از یاسالم انقالب
،یـ نف ایـ  و اثباتـاً  باشـند  داشته خود يبرا یفیتعر بخواهند اگر ها انیجر همه  اً

 انیـ جر در نیـ ا و کننـد   نیـی تع یاسـالم  انقـالب  بـا  را خـود  نـسبت  دیبا یم
  .شد احساس یخوب به شد انجام که یمذاکرات و ها میتحر
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  دوران نيا قتيحق به نسبت کس هر يمعنا
 حـضور  بالکـان  تا اسالم چگونه دینیب یم دیکن نظر گذشته خیتار به اگر

 بـه  خطـه  آن در اسـت  نـسته توا اسـالم  خلـدون  ابـن  قول به و داشته میمستق
 یاسـ یس انیـ جر کیـ  نه است فکر کی اسالم. شود حاضر برتر عقل عنوان
  . باشد الیاست دنبال به که صرف
 تیهـدا  نور به اسالم ظهور از بعد که است ینگاه نگاه، نیتر نانهیب واقع

 اسـالم  با نسبت در را يفرد و فکر هر تا شد حاضر عالم نقاط اقصا در یاله
 نیـی تع اسالم به نسبت را افراد نیتد میبخواه که جهت آن از نه اام میبسنج

 اسـالم  متـذکر  توانند یم اندازه چه افراد و افکار که جهت آن از بلکه میکن
. نـد یبب افـراد  و افکـار  آن در را خـود  توانـد  یمـ  اسـالم  اندازه چه ای و باشند

 مرحوم و معارف عباس دیس مرحوم آن تبع به ای و دیفرد که ینگاه تفاوت
 در دگریـ ها «کتـاب  مؤلـف  کـه  ینگـاه  بـا  دارند دگریها به مددپور محمد

 ي عهیشـ  مـسلمانِ  کیـ  گـاه یپا از دیـ فرد امثـال  که است نیا در دارد» رانیا
 و دگریها تفکر نیب ینسبت تواند یم قیطر نیا از و ندیب یم را دگریها یرانیا

 نـه  و شـود  یمـ  ماسـال  حجـاب  دگریـ ها نه لذا و کند جادیا یاسالم انقالب
 مؤلـف  یولـ  گـردد  یمـ  دگریـ ها حجـاب  یاسـالم  انقالب به نسبت تعصب
کامالً  ما به نسبت که اندینما یم را يدگریها کی» رانیا در دگریها «کتاب
 دیـ فرد کـه  همچنان ندارد، ما یخیتار حضور در ییمعنا چیه و است یخنث
 ن،یمتفکـر  ریـ الجزا مجمـع  در کـه  کند یم یمعرف يا رهیجز کی مثل زین را
 و انقـالب  بـا  نـسبتش  در دیـ فرد دیبگو که آن يجا به تنها، است يا گانهیب

 نسبت کس هر يمعنا تا ناموفق جهت چه از و بود موفق جهت چه از اسالم



 206  در این تاریخی انقالب اسالمي عقل و ادبِ ادامه................................................

 و میشـو  زده يدئولوژیـ ا کـه  آن بدون شود، مشخص دوران نیا قتیحق به
 بــه یرجــوع چیهــ و میکنــ لیــتعط را تفکــر یزدگــ يدئولوژیــا تــرس از ایــ

  . ردینگ قرار نظرها مد قت،یحق
 نیـی تع چطـور  را افـراد  و افکـار  گـاه یجا کـه  کرد سؤال توان یم دوباره

 تفکر و شود یم نییتع تفکر با افراد گاهیجا که است آن بنده جواب م؟یکن
 انقـالب  و اسالم در» وجود «امروز که دیآ یم صحنه به» وجود «به رجوع با

 از ریـ غ و اسـت  اسـالم  ي همـه  زمانـه  نیـ ا رد یاسـالم  انقـالب . است نیمتع
 در دارم قبـول . باشـد  تفکـر  عامل تواند ینم امروز زیچ چیه یاسالم انقالب

 رایـ ز د،یشـو  یمـ  دار مـسئله  افـراد  بـا  گفتگـو  در جمله نیا دوم قسمت نییتب
 یکـسان  میکنـ  روشن میتوان ینم و میکن یم یزندگ یانتزاع اسالمِ با ما هنوز

 انقـالب  کـه  جهـت  آن از - نکردنـد  نیـی تع یاسالم انقالب با را شان نسبت که
 و برنـد  یم سر به خود توهمات در - است دوران نيا در ياله اراده ظهور ياسالم
 و افـراد  نیا با ینسبت چه میبدان که است نیا بحث. است يفکر یب نیع آن

 کـرد  دنبـال  را یروش همان آیا نباید . میریبگ جهینت و میکن برقرار دیبا افکار
 کـه  کردنـد  دنبـال  یگـان یگلپا اهللا تیـ آ امثـال  بـا  »هيعل اهللا رضوان«امام حضرت که

   ؟قیتطب عدم نیع در تعامل از بود عبارت
 يافـراد  بـا  میبتـوان  کـه  دیآ یم دانیم به مباحث نیا متن در یوقت ما هنر

 خـود  يهـا  دگاهید براساس یول ستندین یرسم ییگرا اصول اردوگاه در که
 انقـالب  بـه  نـسبت  شـان  نگـاه  حـال  نیعـ  در و دارند انقالب و اسالم به نظر

 بـه  انـد  دهیرسـ  افـراد  نیا که نیهم م،یکن تعامل است، متفاوت ما با یاسالم
 ارزش کیـ  اسـت  يجـار  یاسـالم  انقالب قیطر از عالم در یتیمش که نیا
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 از یولـ  باشـند  بـودن  یهگلـ  بـه  مـتهم  است ممکن یجهت از چند هر است،
 اسـالم  که دهند یم ییخدا به را اصالت رایز گردند یم جدا هگل از یجهت
جلـو  امـام  با دارند افراد نیا که دهد یم نشان نیا. است داده قرار نظرها مد 
 ریتقـد  بـا  رابطـه  در را خـود  سخنان که است آن ما از انتظارشان و ندیآ یم

 شـود  روشـن  تـا  میکنـ  مبـرهن  یاسالم انقالب با آن نسبت و زمانه یخیتار
  .است یاله اراده صورت اخص نحو به خیتار نیا در یاسالم بانقال

  های عالم معنای انقالب اسالمی در سنت
 حضرت به یسلوک نگاه که نگاه نیا با مخاطبان دادنِ توجه در :سؤال

 یکـ ی همـه  دیبا که آن قصد به و میکن یم تحمل را يادیز فشار است، امام
 رود ینمـ  جلو کار چرا میپرس یم ودخ از و میرس ینم جهینت به عموماً م،یباش
 کمـک  بـه  کـه  آن يجـا  بـه  و میشـو  یمـ  ریـ درگ زمـان  و نیزمـ  بـا  عمالً و
. میکش یم بست بن به را کارها میببر جلو را کارها انقالب طرفدار يروهاین

   د؟یدان یم چه در را اشکال
 کـه  ییهـا  بـست  بـن  به نسبت که میابی دست يا شهیاند به دیبا :جواب

 انقالب اول طیشرا. مینمائ عبور ها بست بن آن از و میکن فکر دیآ یم شیپ
 هـا  بـست  بـن  انـواع  با انقالب اول د،یکن سهیمقا یکنون طیشرا با را یاسالم
 ضـد  تـا  آمـد  شیپ خوزستان و کردستان در که ییها غائله از م،یبود روبرو

 از انقـالب  روح جهت به ما یول شد اضافه هم صدام حمله ،یداخل انقالب
 بـود  قائـل  اصالت انقالب يبرا که يفکر. میکرد عبور ها بست بن آن مهه

 اسـت  انقالب قتیحق متوجه که فکر نیا. شد مشکالت آن همه دفع عامل
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 و قیحقا است یاسالم انقالب قتیحق متوجه که يفکر. است یبیعج زیچ
 بـه  خود ییظاهرگرا با گرانید و دننیب ینم گرانید که ندیب یم را ییها سنت

 خیتـار  نیـ ا در ییجـا  هـا   آن چیزهـا و حادثـه      کـه  کنند یم اعتماد ییزهایچ
 بـاز  هـا  حادثـه  آن يبـرا  زمـان  نیا در ییجا بخواهند رتیبص اهل تا ندارند
  . کنند
 بودنـد  فرمـوده  دارند یخوب تأمالت خیتار در که محترم دیاسات از یکی

 و قیحقـا  بـا  را یاسـالم  انقـالب  کـه  ام دهیرسـ  فکـر  نیـ ا بـه  اسـت  سال ده
 سنح م،یبگو نکردم جرأت حاال تا یول کنم معنا عالم در يجار يها سنت
 اسـت  نیـ ا» زمانه يدیتوح ریتقد در سلوك و »هيعل اهللا رضوان«ینیخم امام «کتاب

 نظـر  نیا يبرا یکاف شواهد هنوز شانیا نظر از چند هر کرده را کار نیا که
 اسـتاد  نیا. است یدرست حرف کتاب حرف یول نشده داده ارائه کتاب در
 انیـ جر تیـ مأمور کـه  کنـد  یمـ  روشن یخوب به یخیتار يها مثال در زیعز

 نمونـه  صـدها . است بوده ینید ضد ناخواسته ای خواسته شهیهم يروشنفکر
 هـا  حادثـه  گـاه یجا بـه  نگـاه  کـه  جهت آن از ما نگاه یول دارد خود نزد در

 روح به نگاه اشد،ب گانهیب یخیتار يها حادثه از دینبا که آن نیع در است،
 نــوع کیــ »گنــون رنــه« قــول بــه نگــاه نیــا در. اســت سمیــسکوالر تفکــر

 شهیـ اند ذات بـه  نـسبت  تفکـر  بـا  را نیا و است نهفته عتیشر به ي ورز نهیک
 آن بـر  شاهد يادیز یخیتار يها نمونه و میآور دست به میتوان یم سکوالر
 شهیـ پ خیتـار  استاد که یروش با روش نیا البته و تفکر آن عامل نه تفکراند

 چنـد  هـر  اسـت،  تـر  یاساسـ  یولـ  است ملموس ریغ و تر مشکل است کرده
 کـه  میکنـ  اسـتفاده  روش همـان  از باشـد  الزم امـر  يابتـدا  در اسـت  ممکن



209 ................................................. افکار و افراد در آنگاهی دوران ما و جاقتیحق

 روش آن بـه  ما جهت نیا از و میکن روشن یخیتار يها نمونه با را موضوع
 نظر با و دیرس قتیحق به اعتبار از توان یم که ییمعنا همان به. مینه یم ارج

 یاسـالم  انقـالب  و شد عالم در يجار قتیحق متوجه یخیتار يها نمونه به
 بـه  دیبا انقالب به عشق يراستا در و ستینگر هیزاو نیا از مقطع نیا در را
 انقـالب  بـه  میگـوئ  یمـ  دروغ وگرنـه  دیـ ورز عشق خیتار دیاسات از نوع نیا

 يهـا  اصـالت  شینمـا  يراسـتا  رد خیتار استاد آن اگر. میدار عالقه یاسالم
 مـا  ییشکوفا موجب که داشت یجنابعال به و بنده به هم ییانتقادها انقالب

یف خودمـان  بـه  عـشق  کـه  نیا از شیب واقع به اگر شود، یم انقالب ونطُالب 
 را انتقادهـا  آن خـاطر  بیـ ط بـا  دیـ با ،میبـورز  عشق انقالب به م،یباش داشته

  . رفتیپذ
 حـضرت  آن که بود اندازه آن تا یعل رتحض يبرا اسالم به عشق

 عـدم  در یخیتـار  یبـازخوان  کیـ  از پـس  و خـدا  رسـول  رحلت از بعد
 آن در کردنـد  احـساس  یوقتـ  نـه، یمد مـردم  توسط حضرت آن با یهمراه

 روش بـه  کـه  يانتقـاد  نیعـ  در اسـت،  اسالم ضرر به خلفاء با مقابله طیشرا
  .کنند یم کمک خلفا به چگونه دیکن یم مالحظه داشتند ها آن

ــ حتمــاً ــدان یم ــ حــضور ســلمان جنــاب يکارهــا از یکــی دی  در یدائم
 دارد قـرار  یعلـ  حـضرت  لیـ ذ روحـاً  سلمان که نیا با بوده دارالخالفه

 بـا  است ها آن کنار شهیهم دوم و اول فهیخل مشاوران از یکی عنوان به یول
 دهـد  یمـ  نـشان  نیا و است یعل جنس سلمان داند یم یکس هر که نیا

 يبـرا  اسـالم  کـه  جهـت  آن از اسـت  خلفـا  کـردن  ياریـ  یعل استیس
 اسـالم  تـا  گذشـتند  جفاهـا  از ياریبـس  از حضرت لذا و است مهم حضرت
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ــد ــضور. بمان ــاب ح ــلمان جن ــار در س ــا کن ــر خلف ــ آن از خب ــد یم  کــه ده
 طیشـرا  وقـت  کیـ  يآر. ندارنـد  را خلفـاء  بـا  مقابله يبنا نیرالمؤمنیام

 آن در بـود  فراهم تیحاکم رأس در یعل حضور امکان که بود يطور
بـه نحـو دیگـري       عـدالت  و حـق  شتریب چه هر تحقق يبرا حضرت صورت

 ي خانـه  بـه  هیمرضـ  يزهـرا  کنـار  در حضرت یوقت یول کردند یم عمل
 دفـاع  جهـت  را الزم یآمادگ ها آن دندید و کردند رجوع انصار تک تک

 زودتـر  شـما  کـاش  يا نـد یگو یمـ  همـه  و ندارنـد  حضرت آن تیحاکم از
 ئاًًیشَ کنی لَم« هـا  آن يبرا ریغد ایگو و میکرد یم عتیب شما با تا دیآمد یم

 چـرا  .کردنـد  فیتعر خود يبرا يگرید فهیوظ  حضرت بود، شده »مذکوراً
 بـا  دنـد یطلب ياری ها آن از و رفتند انصار تک تک خانه در بزرگوار دو نیا
 هیـ معاو جملـه  از يافـراد  قیطر از ییانتقادها با بعدها کار نیا ظاهر که نیا

 مـتن  در چـون  بـوده؟  حکومت دنبال به فاطمه کمک به یعل که بود همراه
 یعلـ  حـضرت  که شد يجار اسالم خیتار در بزرگ امیپ کی کار نیا

 ریمـس  در هـا  آن بـا  ،نیخیشـ  روش به انتقاد نیع در که دندیرس جهینت نیا به
 ما وگرنه شدند موفق تحضر هم قتاًیحق و کنند يهمکار اسالم ییشکوفا
 ذات در ها، یوهاب تالش رغم یعل که مینبود روبرو یاسالم نیچن با امروز
 را »هيعل اهللا رضوان«ینیخم امام نهضت رشیپذ و یاسالم انقالب فهم تیظرف خود
 افتمیـ  دسـت  بدان ییاجرا تیمسئول چند از بعد بنده که يا جهینت مثل. دارد
 فهـم  یفرهنگـ  يبناهـا  ریـ ز موجـود،  ياراد نظـام  نیهمـ  تحمـل  بـا  دیبا که

 یکلـ  بـه  را يادار نظـام  میبتـوان  که آن بدون داد، شکل را یاسالم انقالب
 یمعـارف  ازمنـد ین انقـالب  ادامه يبرا مردم دمیفهم تجربه به بنده. میده رییتغ
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 ندیروبرو آن با فعالً آنچه از تر درخشان را حق دیتوح که هستند بلندتر بس
 انـواع  متأسـفانه  و یـی گرا تجمـل  بـاز  و هـست  يبـاز  یپـارت  زبا وگرنه ابندیب

 عــوض يزیــچ مــسئول چنــد رییــتغ بــا و بــود خواهــد انیــم در هــا اخــتالس
  .شود ینم

    با خلفاراز تعامل علی
 ادامـه  يراسـتا  در دندید انصار از که يبرخورد از بعد نیرالمؤمنیام
 یخیتـار  آن خ،یتـار  شـدند  متوجه و کردند یبازخوان ریغد قیطر از اسالم

 آوردن فـراهم  يبـرا  دیـ با چند هر کند بروز آن در دیبا یعل که ستین
 ریـ غ یصورت به خلفا با يهمکار کردند حساب یول کرد تالش طیشرا آن

 اسالم يبرا مقطع نیا در ها آن فعالً معنا نیا به و است اسالم نفع به میمستق
 بـه . باشـند  اسـالم  حجـاب  مطلقـاً  که نبودند هیمعاو مثل خلفاء رایز دند،یمف
  . ندادند لیتشک خلفاء مقابل يا جبهه  حضرتجهت نیهم

 يدیـ ترد چیهـ  انـصار  یتمـام  و مهـاجران  عامـۀ : اسـحاق  ابـن  نقـل  به بنا
 امـر  صـاحب  یعلـ حـضرت    خدا رسول رحلت از پس که اند نداشته
 د،یـ ا مانـده  ریمتح رسول از پس که یامت يا: دیگو یم اباذر 3.بود خواهد

 خـدا  کـه  را یکـس  و دیداشـت  یمـ  مقـدم  داشـته،  مقدم خدا که را یسک اگر
 امبرتـان یپ تیـ ب اهـل  در را وراثت و تیوال و دیداشت یم مؤخر داشته، مؤخر

                                                
 .273 ص ،2 ج د،یالحد یاب ابن شرح - 580 ص اتیالموفق - 3
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 گـر ید يجـا  در 4.دیشـد  یم مند بهره يهرسو از ها نعمت همۀ از د،ینهاد یم
 اگـر  شـد،  خواهـد  داریـ پد ییهـا  فتنـه  نـده یآ در! مـردم  يا: دیـ گو یم اباذر
 کـه  نیـ ا از سلمان 5.دیکن تمسک یعل و خدا کتاب به دیشد تارشگرف

ــحــضرت  ــده یعل ــف نــد،یجو ینمــ بهــره او از مــردم و اســت زن  تأس
 اسـرار  از را شـما  کس چیه او از پس سوگند، خدا به: گفت یم و خورد یم
 خـدا  رسـول  رحلت از بعد اگر: دیفرما یم 6.کرد نخواهد آگاه امبرتانیپ

 حـال  همـه  نیـ ا بـا . رفتندیپذ یم را او یراحت به مردم شد یم حاکم یعل
 در یعل حضرت گرفته دست در را یاسالم جامعه حکومت فهیخل که
 دیـ مف اسالم يبرا فهیخل به کردن کمک که دندیرس جهینت نیا به يبند جمع
 کـه  يحـد  آن در نـه  یولـ  دیـ کن معنـا  را بـودن  دیمف که ییمعنا هر به است
 آنچـه  بـه  نـسبت  بلکـه  بود دیمف جامعه يبرا بطالیاب ابن یعل تیحاکم

 زیـ ت دنـدان  هیقـض  طرف کی انیامو انیجر و انیابوسف که است آمده شیپ
 بـا  تنهـا  نـه  اسـالم  داشـتن  دوست اعتبار به یعل حضرت  لذا و اند کرده
 بـه  کمـک  کردنـد،  هـم  شـان  کمـک  بلکـه  نکردنـد  يتنـد  برخـورد  خلفاء

 و داشـتند  زهـرا  حـضرت  قـدس م وجـود  بـا  را برخورد آن که ییها آدم
 بـا  عـت یب يبـرا  بردنـد  مـسجد  بـه  کشان کشان و بسته دست را حضرت خود

 را ییها ضربه دارند یم دوست را اسالم یعل حضرت چون یول! فهیخل
 نیـ ا هـا  آن با باز و باشد نخورده ياحد به خیتار در دیشا که کند یم تحمل

                                                
 و دولـت  تحـول  خیارتـ  از نقـل  ،171 ص ،2 ج ،یعقـوب ی خیتـار  ،77 ص ،5 ج ررنثرالد - 4
 .149 ص خالفت

 .118 ص ،2ج االشراف، انساب - 5

 .150 ص خالفت و دولت تحول خیتار -183 ص ،2ج االشراف، انساب - 6
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 نیبـ  يهـا  رفاقت که دیبکن مورد نیا در یقیتحق اگر شما. دارند تعامل همه
 شهیـ هم مـا  د،یشـو  یمـ  رانیـ ح اسـت  بـوده  چقـدر  فهیخل سه نیا و یعل

 نیـ ا جهـت  را ییفـضا  یعل حضرت که یحال در میا دهید را ها اختالف
 عثمـان : دیـ گو یمـ  خیتار. نماند معطل اسالم امور تا دادند شکل يعالقمند

ت به سرش است؛ مسجد در علی دید  و آمد مسجد به بر و کند می ردد شد 
 ابوالحـسن  اي خـدا  بـه  سـوگند : گفـت  عثمان. است بسته دستمال خود سر

! را؟ تـو  زنـدگی  آرزوي یـا  باشـم  داشـته  را تـو  مـرگ  آرزوي آیا دانم نمی
 زنده تو غیر براي تو از پس ندارم دوست من بمیري تو اگر خدا به سوگند

 یـک  پیوسـته  باشـی  زنـده  اگـر  و یـابم،  نمـی  را کسی تو همانند چون! باشم
 ملجأ و کهف و است گرفته خود بازوي و نردبان را تو که یابم می را طاغی

 او بـردن  بـین  از بـه  نـسبت  مـن  براي مانعی هیچ است؛ داده قرار خود پناه و
! داري او نزد در تو که موقعیتی و دارد تو نزد در او که موقعیتی مگر نیست

 او بمیرد، پسر اگر. خود پدر با تاس عاقّ پسر مثل تو، با من مثال بنابراین و
 مخالفـت  باشد زنده اگر و کند، می دردناك و زده مصیبت خود فراق به را
 مـسالمت  راه نیـز  ما تا گیر پیش سالمت راه یا آخر. نماید می را او عصیان و
 بـین  مرا! آئیم در ستیز و جنگ به ما تا ،را ستیز و جنگ راه یا و! بپیماییم را

 مـن  همانند بکشی مرا اگر خدا به سوگند! مگذار تکلیفبال زمین و آسمان
 تـو  هماننـد  بکـشم  را تو من اگر و! دبنشین من جاي به که یابی نمی را کسی
 فتنـه  کـه  کس آن و! باشد داشته را تو موقعیت و مقام که یابم نمی را کسی

  !رسد نمی امت امر والیت به هیچگاه است کرده ابتدا را
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 اسـت،  پاسـخی  را هریـک  داشـتی  کـه  نیسخنا این در: گفت علی
! تـو  گفتـار  بـه  گفـتن  پاسخ از هستم خودم سردرد گرفتار من اینک ولیکن

 واهللاُ جمیـلٌ  فَـصبرٌ « : گفـت  صـالح  عبد که گویم می را اي جمله همان من
 کالفه یعل ارانی يانتقادها دست از عثمان 7.»تَصفُونَ ما علَی الْمستَعانُ

 که کردند فراهم را طیشرا يطور حضرت که دیکن یم مالحظه.  است شده
 غلبه احترام يفضا بر خصومت يفضا دارند، عثمان به که يانتقاد ي همه با

 خیتـار . اسـت  تـر  بیـ عج یلـ یخ موضـوع  دوم فهیخل مورد در. است نکرده
 آن از کـرده  ثبـت  را نیرالمـؤمن یام بـا  دوم فهیخل يها رفاقت که قدر آن
 يفکر منبع نيشتريب که - ریالغد در ینیام عالمه. است هنکرد ثبت را فهیخل دو
 عبدالمقـصود  عبدالفتاح از »یعل امام« مثل ییها کتاب جمله از و - است بنده

 نیبـ  يهـا  رفاقـت  بـا  رابطـه  در ییایقضا ،یتهران اهللا تیآ از »یشناس امام« و
 کـرده  دایپ یعل به دوم ي فهیخل که یارادت آن و یعل و دوم فهیخل
 حضرت آن چون رمیبگ جهینت خواهم یم ها رفاقت نیا از. اند کرده نقل بود

 يبـرا  مقطع آن در فهیخل سه آن کنند یم مالحظه و دارند دوست را اسالم
. کنند یم شان کمک و گذارند یم احترام ها آن به معنا کی به دندیمف اسالم

 ي خطبــه در حــضرت. اســت نداشــتن انتقــاد از ریــغ اردنزگــ احتــرام نیــا
 يگـذار  گله به را موضوع خواهد یم که یکس آن جواب در 162 ي شماره
 - هيـ معاو يعني - انیسف یاب ابن مشغول چرا ندیفرما یم بکشاند؛ خلفا به نسبت

طب هلُم« ؟یستین  اسـالم  هیـ معاو تیـ حاکم در رایز »انیسف یاب ابن یف الخَ
  . رود یم حجاب در یکلّ به

                                                
 .31 و 30االمامۀ و السیاسۀ، ص  - 7
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 نیبـ  یدوگـانگ  کـه  يا نـه یهز کـه،  نیـ ا بـه  دیـ برگردان را فـوق  موضوع
 و است بار خسارت اندازه چه دارد همراه به انقالب اصل به معتقد يروهاین

 سـلوك  ي سـعه  در انقـالب  يروهـا ین تا میکن چه که است آن سر بر بحث
ـ عل تعـايل   اهللا رضوان«ینـ یخم امام تیشخص لیذ  در را خـود  و ننـد یبب را گریهمـد  »هي

 از ریغ که است یانیجر هر با تقابل  آن جبهه،تیوه که ندننک معنا يا جبهه
 بـه  را یقدس و یواقع اتحاد روح که یفیتعر آن است نیا. کند یم فکر آن

 الزم وسعت به و دهد یم نجات ينظر تنگ از را ما و گرداند یبرم ما جامعه
 قـرار  واحـد  یعزمـ  در اسـتکبار  بـا  مقابلـه  در تا رساند یم گریهمد به نسبت

  .میشو دشمن یفرهنگ نفوذ عمان و میریگ

   م؟يی نباشيچ جايم که هيکجا باش
 طرفـداران  اسـت  یارزشـ  شهیـ اند کیـ  یاسـالم  انقـالب  که ییآنجا از

 یانقالبـ  يهـا  ارزش بـر  دیتأک با کدام هر که اند افتاده مشکل نیا به انقالب
 صـدر  سـعه  با عمالً و نفهمند انقالب به نسبت را يگرید نگاه خود نگاه در

 يروهاین که است یکم مشکل مشکل، نیا مگر. نکنند برخورد هم با الزم
ــالب ــالم انق ــسبت یاس ــه ن ــود ب ــل در خ ــن الزم تعام ــد  وستندی  را گریهم

 يجـا  کیـ  کـه  میـی آ خـود  بـه  میتوان یم مشکل نیا به توجه با ؟فهمند ینم
 کـه  نیـ ا از تـا  میبکنـ  دیـ با يکـار  چه میبپرس خود از و است لنگ کارمان

 یوسـعت  به و میابی ییرها اند، شده يا رهیجز کی کدام هر انقالب يروهاین
   م؟یکن درك را گریهمد یاسالم انقالب لیذ کدام هر که میبرس
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 دیـ بفرمائ سـؤال  دیشـا . اسـت  حـساس  اریبـس  فـوق  هیقـض  در مـا  رسالت
 سـؤال  نیا به جواب يبرا م؟یبرسان جهینت به را رسالت نیا میتوان یم چگونه

 يکـار  یولـ » مینباشـ  جـا  چیهـ  تا میباش کجا «که مطلب نیا به میگرد یبرم
 وسـعت  بـه  را گریهمد نند،یبب درست را گریهمد انقالب يروهاین که میکن
 تنـگ  و هـا  یخودخـواه  از تا کنند درك شده شروع انقالب با که یخیتار
 یگروهـ  تنهـا  کـه  اسـت  نیـ ا جـز  ایـ آ نـد؟ یآ در بـودن  یسـطح  و ها ينظر

 کننـد؟  فکـر  شمندانهیاند که بفهمند ستدر را گرانید و گریهمد توانند یم
 تفکـرِ  شـود،  یزدگـ  عمـل  گرفتـار  صـرفاً  یگروه اگر که است نیا جزآیا  

 احـساس  او بـا  دارنـد  یم بر قدم راه کی در اگر تا فهمد ینم را مقابل طرف
   کند؟ یگانگی

 یسـع  کـه  بـود  آن یفرهنگـ  يهـا  گـروه  يبرا يرهبر  مقام معظم  دیتأک
 یاساسـ  حـرف  کـه  اسـت  آن از ریـ غ نـشدن  دهیـ د نیـ ا و نشوند دهید کنند

 کـردن  مطـرح  يجـا  بـه  و دیباشـ  داشـته  یاساسـ  حـرف  شـما . باشند نداشته
 باشـد  تـذکر  کیـ  شـما  وجـود  تـا  دیکن مطرح را تان یاساس حرف خودتان

 نیـ ا البتـه  و شـود  کیـ نزد آن به دیبا و دارد ازین کس هر که یسلوک يبرا
 انقـالب  يهـا ورین ریسـا  يبرا استبن اگر. طلبد یم را خود يراهکارها کار

 بـا  تیفعال نوع نیا خواهد، یم را خود سلوك  این تذکر،  م،یباش تذکر کی
 جـدل  شـما  بـا  یکـ ی اگـر  که آنجا تا دارد، فرق یفرهنگ گرِید يها تیفعال

 کوتـاه  صـحنه  آن در حتمـاً  باشـد،  تـذکر  کی خواهد یم که یسلوک کرد،
 یجـدل  روش بـه  کـه  را یرفط جواب دیبخواه اگر که یصورت در د،یآ یم
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 در نیـ ا و دیشـو  دهید و دیباش دانیم در دیبا دیبده است کرده جادیا شبهه
   .رندیبگ عهده به را کار نیا دیبا يا عده و است الزم خود يجا

 بـه  کـه  يا اشاره به نسبت یکوتاه کنم یم عرض بنده که یآمدن کوتاه
  : گفت که شود یم آن قصه ما ي قصه بلکه ستین میدار عهده

  جــواب و اشــکال مــشغول شــوم گــر
  

ــشنگان ــ را تــ ــوانمی کــ   آب داد تــ
 ياسـتعدادها  دیشد فوتبال يباز وارد کامل تیجد با اگر که طور همان  

 ورود راه اگـر  د،یکرد ینم هم را تصورش که کند یم ظهور تانیبرا یبیعج
 رابطـه  نیـ ا در را الزم سـلوك  و دیشناخت کردم عرض که را یدانیم آن به
 ظهـور  تـان یبرا يا ناشـناخته  ياسـتعدادها  د،یـ کرد شهیـ پ یخاصـ  یزنـدگ  با
 ستیـ ن شناخت قابل دیکن یم یزندگ آن در که يا زمانه در ابداً که کند یم

  .اند گانهیب باهللا عالمانِ احواالت از فوتبال طرفداران که آن مثل

  است؟ يکسان چه يتعال بستر ياسالم انقالب
 خـالف  «امـر  مـدرن  جهـانِ  بـه  نسبت یماسال انقالب که طور همان ایآ
در یاسـالم  انقـالب  در زیـ ن مـا  ل،یـ قل يا عده يبرا مگر است،» عادت آمد 
 يا عـده  يبرا مگر میستین »عادت آمد خالف« امام، حضرت یسلوک روش

 آمـد  خـالف  اسـت،  یحرّاف به قوامش که ییایدن در یاسالم انقالب ل؟یقل
 کیـ  اسـت،  یخاصـ  جـنس  يدارا دوران نیا در انقالب نیا. است عادت
 خـودش  خـاصِ  روش به تذکر نیا آوردن حضور به در اگر و است تذکر

 يبـرا  و خـود  يبـرا  يادیـ ز ضرر ما يها یکوتاه م،یائیب کوتاه زمانه نیا در
 ییهــا ییشــکوفا دیشــو وارد درســت راه، نیــا در اگــر یولــ دارد گــرانید
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 انقالب به يوفادار رد هیبق آنچه به نسبت حداقل  و شود یم بتانینص بزرگ
 گذاشـته  شـما  يجلـو  را یخـوب  راه خداوند که بود دیخواه شاکر اند، افتهی

  .است
 آن و دارد را خـود  جـنس  مـا  يهـا  یکوتـاه  کـه  اسـت  آن بنـده  دیتأک

 نـشان  میتـوان  یمـ  خـود  یزنـدگ  بـا  مـا  کـه  ی اسـت  سلوک کوتاهی نسبت به  
 بـه  اشـارات  نـوع  آن و یزنـدگ  نـوع  آن يبـرا  وجود تمام با دیبا ما .میبده

 ظهـور  اسـت  نهفتـه  یزندگ نوع نیا متن در که ییاستعدادها تا مییآ دانیم
 ییاستعدادها آمد صحنه به ياریشهر دیشه یوقت که بود نیا جز مگر. کند

 مـا  یزنـدگ  کـه  یسلوک در کرد؟ ینم فکر هم خودش که از او ظهور کرد   
 ،میباشـ  اشـته د یاسـالم  انقـالب  بـه  نـسبت  دیـ با کـه  یاشارات به شود لیتبد

راع « قرآن ریتعب به که است نهفته ییاستعدادها  آن دهقـانِ  )٢٩/فتح(»یعجِب الزُّ
 صـورت  يا معجـزه  ایـ گو کـه  شود یم رانیح آن رشد شدت از زین درخت
 يخـود  به بیغر و بیعج يفضا آن در يمولو يمثنو چطور. است گرفته
 قـرار  دیـ با کـه  ردیگ قرار يریمس در توانست چون است؟ معجزه کی خود

 مـا  يبـرا  را ییفـضا  نیچن یاسالم انقالب که است آن بنده نظر. گرفت یم
 کـه  دهـد  یمـ  مـا  بـه  را يزیـ چ فـضا  آن در گرفتن قرار و است کرده فراهم

  .است متفاوت میشناس یم معموالً آنچه با رایز میکن یم تعجب هم خودمان
 زود یلیخ یالماس انقالب به يوفادار دستگاه در که است نیا بنده نظر

 را شیـ آرزو خیتـار  در هـا  یلـ یخ که دیرس یم یسلوک نظر از ییها جهینت به
  . اند داشته
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 خــود در را یتیشخــص دیــبا یاســالم انقــالب خیتــار در حــضور يبــرا
 شـما  بـه  را شـما  یخیتـار  خـاص  يمعنـا تـان   یها داشتن دوست که دیبپروران
 عالقمنـد  خـود  نیتقـد من و رقبا به بعضاً دیبا يحضور نیچن متن در و بدهد

 انقـالب  نیـ ا در ییجا ينحو کی به که ییها انیجر واقعاً اگر یحت د،یباش
 رقابت آن که ينحو هر به - دکردن رقابت شما با دند،یمف انقالب يبرا و دارند

 نـوع  نیـ ا بـا  تنهـا  و میشناس ینم ها آن با مقابله يبرا ییجا ما -باشد خواهد يم
 يرهبـر  بنـده . گـردد  یمـ  شـما  یتعـال  لهیوسـ  یاسـالم  انقـالب  بستر سلوك
 انقـالب  دغدغـه  آنچنـان . دانـم  یمـ  تیشخص نوع نیا بارز نمونه را انقالب
 و کننـد  عبور ها یبعض یافراط يها يمهر یب از توانند یم یراحت به که دارند

 تـا  دیـ بفرمائ را بحث ابهامات. بدهند شکل انقالب با را خود نسبت همواره
  . کنم ابهام رفع ای و رمیبگ پس را ضمیعرا ای ،هست آن در یاشکال اگر

  اماره نفس تيحاکم از عبور و ياسالم انقالب
اره نفس  بارابطه نیا در :سؤال کرد؟ دیبا  چهام  
 عـشق  کـردم  عـرض  کـه  ییمعنا آن به یاسالم انقالب به اگر :جواب

 لطـف  بـه  م،یابیـ ب سـلوك  گونه آن در را خود یخیتار رسالت و میکن دایپ
اره سنف خدا يسـرباز  يفـضا  در. بـود  خواهـد  مـوم  مثـل  شـما  دست در ام 

 کـه  دیستیـ ن نیـ ا دنبـال  بـه  وجـه  چیه به گرید خیتار نیا در یاسالم انقالب
 اگـر  ست،یـ ن ها حرف نیا بدهکار ابداً گوشتان ند،یگو یم چه سرتان پشت

 هـا  آن د،یا دهید خیتار طول در نید يعلما و عرفا رهیس در را یفضائل نیچن
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 انـد  توانـسته  اند، داشته رو شیپ در که یمهم یخیتار رسالت يراستا در هم
اره نفس يها شیگرا رندینگ يزیچ به را ام.   

  ياسالم انقالب ياشراق وجه ظهور و هيمتعال حکمت
 مغرضـانه  خودتـان  قول به شود یم که ییانتقادها دیآ یم نظر به: سوال

. اسـت  يفکـر  يفـضا  ،فـضا  چـون  م،یدار یم دوست لذا منتقدین را  . ستین
 نیامـروز  ریتقـد  که میدار خاص حضور به ازین یول دارد غلبه یفلسف روح

ــا را مالصــدرا یحتــ مــا. اســت مــا  دارد خیتــار بــه نظــر کــه یفلــسف روح ب
 یبعـض  بـا  یول میفهم ینم شیپ سال 400 يمالصدرا را مالصدرا. میفهم یم

 اجـازه  دارنـد  ارتبـاط  مالصـدرا  فلسفه با که نیا با خیتار نیا در نیمنتقد از
 بـا  کـه  اسـت  نیـ ا راه نیبهتـر  ایـ گو. میباشـ  همزبـان  گریهمـد  بـا  دهند ینم

 بـا  یعنـ ی داننـد،  ینمـ  زیـ چ چیهـ  زهـا یچ نیـ ا از کـه  میبـزن  حرف ییها همان
 یحتـ  کـه  ییها آدم تا میبرو جلو میتوان یم تر راحت لومتریک صفر يها آدم

  . اسالم بانقال ظهور خیتار در نه یول اند خوانده مالصدرا
 تیـ هو همـان  بـا  انقـالب  گفتمـان  و است روشن راه بحمداهللا :جواب

کم نیـ ا بـه  نـسبت  تواننـد  ینم هم نیریسا و دارد را خود مخاطب خود یح 
 قتیحق درك يبرا يحضور تفکرِ آماده يروهاین با ما. نکنند فکر گفتمان
 مـان ه در را مالصـدرا  فلـسفه  و میگذار یم انیم در را خود سخن انقالب،

 نیهمـ  مالصـدرا  ي هیمتعال حکمت فلسفه شود معلوم تا میکن یم طرح راستا
 کــه اسـت  نجـا یا مــشکل. کنـد  یمـ  معنــا مـا  يبـرا  را خیتــار نیـ ا کـه  اسـت 
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 نیـ ا شهیـ هم و ستیـ ن مالصـدرا  شـود  یمـ  داده درس بعـضاً  که ییمالصدرا
  .است بوده مشکل

 و مینبـز  حـرف  مـردم  بـا  مردم عقل با تا کند یم کمک هیمتعال حکمت
 و میبگـوئ  سـخن  مـردم  با مردم احساس با نه و میبرگردان جامعه به را تفکر
 عقـل  ،یانقالبـ  شور اسم به شما وقت کی. میبران هیحاش به را تعقل و تفکر
 بـه  را يبـاز  دیـ مر نـوع  کیـ  ست،یـ ن یکـاف  نیا د،یبر یم هیحاش به را مردم

 در تفکـر،  نیعـ  در که است یدستگاه هیمتعال حکمت یول آورد یم دانیم
 که ییها نیا. دارد هم یاشراق جنبه بلکه ستین متوقف یانتزاع یفلسف تفکرِ

. انـد  افتـه ین را صـدرا مال انـد،  متوقـف  ییصـدرا  حکمـت  یمفهـوم  يفضا در
 يگفتـار  د،یگو یم سخن هیالعرش حکمۀُ از اسفار در مکرر که ییمالصدرا

 درك ار ســخن آن هـم  ذوق عقـل،  کنـار  در کـه  اسـت  آورده انیـ م بـه  را
   .شود یم افراد نیب یهمدل نوع کی موجب و کند یم

 وجـه  بـر  هیـ متعال حکمـت  یفلـسف  وجـه  يحد تا گذشته سال چهارصد
 دینیب یم »هيعل اهللا رضوان«امام حضرت آثار در شتریب و است شده غالب آن یاشراق

 وارد قیـ طر نیـ ا از مـا  اگر و است پررنگ هیمتعال حکمت یاشراق وجه که
 بهتر را خوان هیمتعال حکمت انیدانشجو و طلبه میشو هیمتعال حکمت به نظر

 نـشان  در تـا  میکن هیمتعال حکمت يحضور و یاشراق وجه متوجه میتوان یم
کم يمبنا از نه یاسالم انقالب دادن شـوق  و شـور  از نـه  و میکن عدول یح 
 را خیتـار  ،یاسـالم  انقـالب  بـه  نظـر  بـا  یوقتـ  چطـور . شـود  غفلـت  یانقالب

 انقـالب  عمـالً  و دارد را خـود  خـاص  يمعنـا  یخیتـار  اشارات د،یخوان یم
 انقـالب  اگـر  زین هیمتعال حکمت به نگاه در شود؟ یم معنا شما يبرا یاسالم
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کمـ  وجـه  باشـد  نظـر  مد یاسالم ظهـور  شـما  يبـرا  انقـالب  یاشـراق  و یح 
 یاسـالم  انقـالب  يبـرا  یوجـوه  نیچنـ  متوجـه  قبالً تا که یحال در کند یم

  . دینبود
 ایـ  و عرفـان  یاسـالم  انقـالب  بـه  نگـاه  بـا  یوقت ام افتهیدر تجربه در دهبن

 در کـه  یزانـ یعز 8.شوم یم یاسالم انقالب اصالت متوجه بخوانم هم خیتار
 يزیــچ انــد کــرده شــروع یاســالم انقــالب بــه نظــر بــا را اســفار زمــان نیــا

 و یاسالم انقالب یخیتار حضور دییتأ در  از فلسفه صدرایی   که گذرد ینم
  . آورند یم شاهد موضوع نیا در مالصدرا یخیتار قشن

 دانـشگاه،  و حـوزه  کیآکادم يها نظام در مطرح يِمالصدرا عرض در
ــوع حــال در يگــرید يمالصــدرا ــا آرام آرام و اســت طل ــه نگــاه دو نی  ب
  . رندیگ یم قرار گریهمد کنار در مالصدرا

 تـا  دیـ کن بـاز  خیتار نیا در را مالصدرا يجا میبگوئ آرام آرام است بنا
 یحرکتـ  و دیـ ایب خیتـار  بـه  او یانتزاعـ  وجه کنار در مالصدرا یاشراق وجه

 حـضرت  بتواننـد  همه و ردیفراگ را ما جامعه سراسر هیمتعال حکمت مناسب
 نگـاه  بـا  مالصدرا. کنند درك آن یواقع يمعنا به را یاسالم انقالب و امام

 باشد داشته قرار ینیمستشرق مقابل در که ستین ییمالصدرا ،آن کیآکادم
 میدانــ یمــ همــه. کننــد معنــا یغربــ نگــاه بــا را مــا ي همــه خواهنــد یمــ کـه 

 از و ردیگ قرار غرب لیذ ها ملت خیتار تا است غرب کوشش یشناس شرق
 بـه  را شـرق  تا هستند و بوده غرب استیس يشرکا شناسان شرق جهت نیا

 خطـر  نیـ ا از شـکل  نیبهتـر  بـه  مالصدرا به رجوع با ما و ببرند غرب موزه

                                                
  .شود رجوع در همین کتاب »یهست عالم گوناگونِ عوالم در یاسالم انقالب« بحث به - 8
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 و انـد  دهیـ فهم را یاسالم انقالب که يافراد رابطه نیهم در و میکن یم عبور
 بعد داده، نشان یاسالم انقالب به نسبت را خود يوفادار ،رزمنده عنوان به
ــا وانــد  رفتــه مالصــدرا ســراغ مقــدس دفــاع از ــ ي هیــروح همــان ب  ،یانقالب

 نگــاه کــه يافــراد جلــو و نمــوده متــصل یاســالم انقــالب بــه را مالصــدرا
 در یخـوب  يهـا  نمونـه  هـا  نیا اند، ستادهیا دانند، یم اسالم رونیب را مالصدرا

 به مالصدرا آثار به نظر با. باشند یم مالصدرا قیطر از انقالب ادامه با رابطه
 او یتمـدن  نگـاه  و کـرد  یمـ  يفکـر  یتمـدن  مالصدرا شود یم روشن یخوب

 یدکـارت  فلـسفه  مقابـل  خـود  زمان رد عمالً نگاه آن و بوده اشراق با همراه
  . است بوده مطرح
 در تـدبر  بـا  دارد، حـرف  مـا  يبرا امروز مالصدرا که میباش متوجه دیبا
 گرید طرف از مالصدرا سخنان در دقت با و طرف کی از اتیروا و اتیآ
 یعل حضرت سخنان لیتفص مالصدرا ي هیمتعال حکمت گفت توان یم

 در ییصـدرا  شهیـ اند طـرح  بـا  که  ماست فهیوظ نیا و است البالغه نهج در
 نهـج  مثل ینید متون به يشتریب دقت با ها آن تا میکن کمک مردم به جامعه
 يدکتـرا  کـه  بودنـد  یزانـ یعز. کننـد  رجـوع  قرآن به تر مهم آن از و البالغه
 مـذاق  بـا  کـه  شـدند  آشـنا  ییهـا  بحـث  بـا  کـه  بعـد  و داشتند یاسالم فلسفه

 حکمـت  انـد  شـده  متوجـه  تـازه  خودشـان  قـرار ا بـه  شده، یم ارائه ییراصد
 بنـده  اگـر  کردم عرض رفقا به شیپ ها سال .دارد اشاره ینکات چه به هیمتعال

 و جـوهر  مثـل  یانتزاعـ  يهـا  واژه از کـنم،  شروع را فلسفه سیتدر بخواهم
 کـنم  یمـ  فکـر  و کـرد  خـواهم  عبور است مطرح فعالً که معنا نیا به عرض

 بـه  مـا  رجـوع  موجـب  قتـاً یحق کـه  میبده سفهفل به يگرید اتیح میتوان یم
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 میتوان یم صورت آن در. ردیگ قرار عقل منظر در» وجود «تا باشد،» وجود«
 مالصـدرا  وجـود  اصـالت  با را سخنان آن ميبخواه که آن بدون - را دگریها سخنان

 هـا  یبعـض  چـرا  ستیـ ن معلوم! است بیعج یلیخ. میکن درك - ميدهـ  قيتطب
 نیبـ  یکـ ینزد گونـه  چیهـ  انـد  یمـدع  باشـند  انـده خو دگریـ ها که آن بدون

 گریهمـد  انعکـاس  لسوفیف دو نیا معتقدند و نندیب ینم مالصدرا و دگریها
 کـه  بود آن ما بحث م،یده قیتطب گریهمد بر را دو آن مینخواست ما ستند،ین

 ،اسـت  مـا  متذکر دارد خودش که یروش به» وجود «به نظر امر در دگریها
 ییصـدرا  نگـاه  رایـ ز م،یبنـد  یم مالصدرا با را ودخ يفکر دستگاه چند هر

 تحـت  کـه  يا مـصاحبه  در دیـ کرد مالحظـه  همه نیا با. است ما فکر جنس
 شـکل  9»دگریـ ها بـا  یهمزبان در سمیلیهین از عبور و یاسالم انقالب «عنوان
 انقالب از یخوب يایزوا توان یم دگریها نگاه در چگونه شد روشن گرفت
 متوجـه  دیـ با چنـد  هـر . نشست تماشا به را »هيعل اهللا وانرض«امام حضرت و یاسالم

 کوشـشِ  از ينـد یفرا جـه ینت قـوم  هـر  تطـور  و تکامل«: هگل گفته به میباش
 حاصـل  هیـ متعال حکمـت  بـا  اُنـس  بـا  مـا  يبـرا  نیـ ا و» است قوم آن يمعنو

  . گردد یم گشوده ما خود درون از ما ملت تکامل راه و شود یم
 صـورت  بـه  یواقعـ  ریغ حالت از یاسالم قالبان قیطر از ما يها آرمان

 يرهبـر  و بـود  برجسته امر نیا در هیمتعال حکمت نقش و کرد ظهور یواقع
. شـدند  متـذکر  را نیـ ا داشـتند  مالصـدرا  ادیـ بن بـا  که ینشست در زین انقالب

 حفـظ  يبـرا  مـا  انقـالب،  ادامه يراستا در فهمند یم خوب انقالب يرهبر
 متبلـور  ییصـدرا  حکـت  در کـه  میدار ازین یخاص يمعنا به انقالب تیهو

                                                
  . رجوع شودنزای لُب المتیبه سا - 9
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 دهد یم نشان بهتر را خود ،ییصدرا حکمت با دوران نیا در اسالم 10.است
 آن در کـه  شـود  یمـ  ظاهر یانقالب صورت به حکمت آن قیطر از اسالم و

 و دارنـد  عهـده  بـه  گذشـته  بـه  نـسبت  يشتریـ ب نقـش  ینید يباورها انقالب
 بـه  کـه  يا توسـعه  از ریغ کنند یم نظر یتشرفیپ به یانقالب نیچن لیذ ها انسان
 بـسط  و غـرب  افتنیـ  قـدرت  از پـس  چنـد  هـر . اسـت  شدن ییاروپا يمعنا

و اقـوام  ن،یالتـ  يکـا یآمر و قـا یآفر و ایآسـ  در ییاروپـا  يکشورها قدرت 
 یولـ  نکردنـد  فیـ تعر خـود  يبـرا  اروپـا  راه مـودن یپ جـز  یراه ها فرهنگ
 غـرب  که یفیتعر نوع با تنها که ندا دهیرس جهینت نیا به ایدن پژوهان فرهنگ

 حکمـت  نگـاه  بـا  اگـر  حـال  گرفت، شکل توسعه نوع آن کرد انسان يبرا
 وجـوه  فیـ تعر آن در کـه  دیـ آ صـحنه  به انسان از يگرید فیتعر ه،یمتعال
 معنـا  شدن ییاروپا با را خود ها انسان گرید نشود گرفته دهیناد انسان یقدس

 گران توسعه که ونددیپ یم وقوع به یمهنگا نادرست ي توسعه رایز کنند ینم
 بـا  و یاسـالم  انقـالب  بـا  مـشکل  نیـ ا و ورزند اصرار اقتصاد عنصر تقدم بر

  .شود یم طرف بر هیمتعال حکمت یمبان

  »والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«

                                                
 . رجوع شود13صفحه» علیه اهللا رضوان«سلوك ذیل شخصیت امام خمینی«به کتاب  - 10





 

 گردد ي ما برمخيچگونه تفکر به تار





 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
ل یـ  ذدی که بایدر رابطه با سلوک هن است که چگون   ی ما ا  سخن: سؤال

شـود؟   ی محقق مـ يساز  داشت، گفتمان »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ت حضرت امام  یشخص
ف ی حـضرت امـام را جـزء وظـا      ي فکـر  ین مبـان  یـی کـه شـما تب      نیبا نظر به ا   
د، ییـ گو یسخن م» یت انسانِ تراز انقالب اسالم   یترب«د و از    یدان  یخودتان م 

 بـا توجـه بـه    ید؟ از طرفـ یـ دان ی مي ضروريازس  گفتماني را برا یچه روش 
 يد بـه مبـاد  یـ چگونـه با » یخی تـار يشـناخت تنگناهـا  «و  » ط مخاطب یشرا«

 حـــضرت ي مبـــادین عقلـــیـــی حـــضرت امـــام اشـــاره کـــرد؟ تب يفکـــر
م بـه کمـک آن   ی کـه بخـواه  ی دارد، عقلـ یاتی چه خصوص  »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«امام
ا یـ  است ی است، عقل معتزلی چه عقلمین بکنیی را تب نظر به امامي مباد عقل

تواننـد   ی مییها تی است؟ چه نوع شخص ییا عقل صدرا  ی است   یعقل مشائ 
 يد بـر اسـاس مبنـا   یـ کـه با  نیـ ت کننـد؟ در موضـوع ا   یـ ن گفتمـان را تقو    یا

 ید در چـه سـطح     ین رابطه با  یم، مخاطب ما در ا    ییمخاطب خود سخن بگو   
کـه زبـان تعامـل بـا      نیـ ل ان سـؤا یا از خواص؟ و آخـر یاز عوام باشد  . باشد
   است؟ی مختلف انقالب چه زبانيها انیجر
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   تفاهم يات فضايخصوص
کـنم؛ در     ی را عـرض مـ     یاتی قبل از جواب به سؤاالت ابتدا کل       :جواب

ن معنـا کـه روشـن شـود       یتر نگـاه کـرد، بـد        قید مسئله را عم   یکه با   ن آن یع
 جوانــب م تــا الاقـل از ی کــه مقابـل مــا اسـت وارد شـو   یخیچگونـه در تـار  

م یشـنو   یخ م ی را در تار   ییم؟ خبرها ی غافل نباش  یخین حضور تار  ی ا مختلف
دا یـ  را که آن خبرها در آن واقع شـده اسـت پ  ییم فضای اگر تالش نکن یول
 اول يهـا  در سـال . میکن یم و تنها نقل خبر میا گانهیم، عمالً از آن خبر ب     یکن

ن یـ جلـس شـدند ا   وارد می و چپ افراطی مذهبی مليها انیانقالب که جر  
ن یاطیشـ «: د که فرمودنـد ی خطاب به مجلس دار»هيعل تعايل اهللا  رضوان«جمله را از امام   

ن جملـه در آن  یـ ا» .کـنم  یشان مـ یـ نند وگرنـه رسوا ی خودشان بنـش يسر جا 
 يرون از فــضایــ اگــر بی درك شــد ولــیخــوب  کــه گفتــه شــد بــهیخیتــار
د یـ با. ده شـود یم آن درست فهيد است معنایاش به آن نظر شود بع    یخیتار
د، ی، اگـر شـما در آن فـضا نباشـ      چه فضایی گفتـه شـده       در ن سخن یم ا ینیبب

ــبخواه ــا نخواهیــد و ی ــهی ــابی ی مــی انتزاعــيا د آن را جمل ــتوان ید و نمــی د ی
ن است که خودمان را در ین راه ایبهتر. دیص بدهیاشاراتش را درست تشخ

 ین جمله را، حتیا ام نه تنهیاگر در آن فضا وارد بشو     . میآن فضا حاضر کن   
ده یـ  بـا پد یکیالکتیـ  دي  رابطـه یعنـ ی. میفهم ین جمله میکل آن فضا را با ا     

  . دیکن یدا میپ
 کـردم  یسـع » خ فلسفه غربیتار«ک در جزوات  یبنده در بحث هرمنوت   

 کـه در دوران  يگـاه افکـار  یم از جایتـوان  ین را روشن کنم که امروز نمـ       یا
 کـه علـم   يدی از اساتیرسد بعض ی مبه نظر. میگذشته مطرح بوده غافل شو  
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د از یبا.  آن علم ندارند یخیگاه تار یدهند نظر به جا     یک را درس م   یهرمنوت
د یـ م کـه با یدا کـرد یـ ک پ یاز به علم هرمنوت   ید چطور شد که ما ن     یخود پرس 

 یخین متن در آن ظهور کرده اسـت؟ مـا در تـار       ی که ا  یخیم به تار  یبرگرد
خ ید اشارات متن را در تاریشما با. ستی نیلخ قبین تاریم که ع یا  قرار گرفته 

د یـ گو  یک م یم هرچه علم هرمنوت   یخواهم بگو   یبنده نم . دیدا کن یخودش پ 
انـد    است که متوجـه شـده  ییها  آني ک دغدغهیقبول است اما علم هرمنوت  

خ گذشته اسـتفاده  یم از تاریمان عوض شده است اگر بخواه     خیحاال که تار  
خ آزاد ین تـار یـ د از ایـ م، حتمـاً با یدا کنـ یور پخ گذشته حضیم و در تار   یکن
 يگـر یخ دی که در تـار    را یگذارد ما آن مطلب     یخ نم ین تار ی ا ي هیم، سا یباش
 است  یک مشکل اساس  ین  یبه نظر بنده ا   . می درست بفهم   است ن شده یتدو

دا ی از آن ها هست، پين انتظاریها که چن   ین مذهب ین دغدغه در ب   یا ا یو گو 
ه گفتـه  یط تقیم که در شرا یات دار ی از روا  ینظر به بعض  در فقه   . نشده است 

م، یکنـ  ی میت آن را بررسی آن روا  یخیگاه تار یشده است و با توجه به جا      
د در یـ ت را بایـ ن روا یـ  متوجـه اسـت ا     یعی ش هیرا فق ی است ز  ین کار خوب  یا

م تا ی کنيد آن فضا را بازساز  ین معنا که با   ی کند به ا   یابی خودش ارز  يفضا
جهـت  . مین کار را نکردی امور ا  ي هیما در بق  . دا بشود یش پ یمعنات  یآن روا 

خ را هم مثل فقه بـا  ید تاریند ما بایگو ی دائم م يت اهللا جواد  یکه امثال آ    نیا
شان هنـوز متوجـه   یـ ا مخاطب ایگو. ن استیم هم ی کن ی بررس ينگاه اجتهاد 

  . شان نشده استیمقصد ا
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  خ گذشتهياحساس تار
د در چـه  یـ ت عـرض کـردم تـا معلـوم شـود با        ن جهـ  ین مقدمه را به ا    یا
د مـا از چـه   یت داشـته باشـ  یـ م و عنایگر تعامـل و تفـاهم کنـ   ی با همد یفضائ
 هستم و شما با نسل ما يگریبنده از نسل د . میکن  ی با شما صحبت م    یخیتار

 مطـابق وقـت   د و آنیخ مـا حاضـر بـشو   ید در تاریتوان یق امثال بنده میاز طر 
 یکـ یم یـ دو مـشکل دار در حـال حاضـر   مـا  . دیریم بگیخ خودتان تصم یتار

 کـه  یید در فضای که بنده متعلق به آن هستم انتظار دارد همه بایکه نسل   نیا
خ ی که تاریخید و در تار یای نسل بعد از او ب     یعنیکند فکر کنند،      یاو فکر م  

گر آن است کـه  یمشکل د. ر ممکن استین غیست فکر کنند، که ایها ن  آن
کنـد خـودش    یاز دارد، گمـان مـ  یـ  را نیخ قبلیست تارید متوجه نینسل جد 

ن یـ ن دو نسل بتوانند به هم متصل بـشوند بـه ا         یاگر ا . شناسد  یز را م  یهمه چ 
د هم حساس بشود ید را بفهمند و نسل جد     یمعنا که نسل ما بتوانند نسل جد      

 يوقت انتظارخ گذشته است، آن ینده منوط به فهم تاریکه حضورش در آ  
ن ید کمک شـود تـا در عـ   ی که به نسل جد    خواهد بود ن  ی ا درو  یمکه از ما    

انتظار غلـط آن اسـت کـه مـا      . خ خودشان باشند  یاستفاده از گذشته، در تار    
د یـ مـا با .  نگـه داشـت   یخ نسل قبلـ   ی را در تار   يشود نسل بعد    یم م یفکر کن 

خ ما ی در تاريم نسل بعدیم که انتظار نداشته باش   یدائماً به خودمان تذکر ده    
د کـه مـا   ن تـصور را از مـا داشـته باشـ    یـ د ا یـ د هـم نبا   ینسل جد . ندتنفس ک 

  . می خود نگه دار   گذشتهخِیها را در تار م آنیخواه یم
 يخ خودشـان را طـور   ین اسـت کـه تـار      یـ  نسل قبل ا   شمندانیتالش اند 

 یخ، بـا وسـعت   یها با حـضور در آن تـار          شما یعنی ين کنند که نسل بعد    ییتب
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 است که شـماها     ین نکته حساس  یا. دی بشو خ خودتان حاضر  یسته در تار  یشا
طـور   توان آن یبا کتاب و روزنامه نم . دیخ گذشته را احساس کن    ید تار یبتوان

 دولت نهم و یخی تاريشما در فضا. سته است در گذشته حاضر شدیکه شا
د فقـط  یـ ، بـه نظـرم قبـول دار    آن دولت را تجربه کردیـد  دیدهم حاضر بود  

 ي خ حاضـر بودنـد و همـه   ی در آن تـار   که آن فضا را حـس کردنـد        یکسان
 حاضـر  یخی تـار يِکردنـد در آن فـضا   ی مـ یمردم کـه در آن زمـان زنـدگ        

هـا در آن     آن ي  همـه  یکردند ولـ    ی م یسه گروه در آن زمان زندگ     . نبودند
خ آن ی در تاری که معادالت یطی درست در شرا   يا  خ حاضر نبودند، عده   یتار

ه ری مشغول زندگیکلّ ان داشت بهیزمان جر  د ی شـا ، خودشان بودندي وزمرّ
 يهـا   هم بودند که با مـالك يگریافراد د. در انتخابات هم شرکت نکردند   

 هم بودنـد کـه   يکردند و افراد  یخ تنفس م  ی در آن تار   یغلط و عمدتاً غرب   
د کـربال را درسـت   یکه اگر بخواه نیمثل ا. خ حاضر بودند یواقعاً در آن تار   

 ي نـه ی کيد تـا معنـا  یـ  در کوفه نظر کن   نیرالمؤمنید به حضور ام   ید با یابیب
ان مقابلـه بــا امــام  یــد و جریـ  در کــربال را احــساس کنیان بــه علـ یـ کوف
 يا  نـه یک. دیـ  متـصل نمائ   ی تقابل با عدالت علـ     ي هی را به روح   نیحس

» يت امـو  یاشـراف  «ي نـه ی داشتند از جنس ک    یان به حضرت عل   یکه کوف 
 انقـالب بـا   يهـا  دهیبه دوران رس که تازه    يا  نهینسبت به عدالت بود، مثل ک     

گونـه   نیـ معلـوم اسـت ا  .  صادق انقالب دارنـد    يروهایاهداف انقالب و با ن    
ن یـ ا.  اسالم است تحمل کننـد    ی را که متذکر اصل    یتوانند عل   یافراد نم 

  . دی را بدانیخی تاري حضور در فضاين که شما معنای اي بود برایمثال
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 يد آن فضای است، اگر بتوان  خود حاضر بودهیخی تارينسل ما در فضا   
کنـد تـا    ید بـه شـما کمـک مـ    ی احساس کننسل گذشتهق ی را از طر یخیتار
 یخی تاري آن فضا ي ن زمان درست باشد و در ادامه      یتان در ا    یکرد کل یرو

 را در یخین حـضور تـار  یـ ن ایشـما عـ   . د و نه منقطع از آن فـضا       یریقرار بگ 
خ ید شـ  یـ د کـه بفهم   یـ د فهم ی مالصدرا را خوب خواه    ید لذا وقت  یفلسفه دار 

ن کردنـد کـه آن افکـار    ی آن افکـار را تـدو  یینا در چه فضا   یس  اشراق و ابن  
 را کـه  يد آن حـضور یـ در هر صـورت با    .  مالصدرا شود   تواند در ادامه    یم

 درسـت داشـته   يخ خودتان حضورید تا در تار یدا کن ی پ  نسل ما در آن بوده    
انـد وگرنـه نـسبت بـه فهـم      یا خـود را بـه شـما بنم     يخ معنـا  ید و آن تار   یباش
  . دیمان ی مید مقلد باقی که در آن هستیخیتار

 که در کتاب سلوك هـست     ی طرح مسائل  يشود برا  میده  ی پرس این که 
 انقـالب  ي  بـا گذشـته  يوندی هنوز پبه جهت آن است که   م،  ید چکار کن  یبا

 را در  در کتابشده د موضوعات مطرحی اگر توانستیدا نشده، ول ی پ یاسالم
 یراحتـ  موضـوعات را بـه    نه به صورت منقطع،لید ویابیاش ب  یخی تار ظرف
کنم آنچـه را   ی میبنده سع . یابید ها را می    و امکان ارائه آن    دیکن  یق م یتصد

دارد  کـه اشـاره بـه موضـوع     یاتیـ کنم با مثـال و روا  ی حس م  در این تاریخ  
 از  دارد،ی و قرآنـ یـی شه روا یـ ن نوع مباحث ر   یاظهار کنم و چون معتقدم ا     

 ير به رأین است که در تفسی اير به رأیفرقش با تفس. کنم یها استفاده م   آن
ت خود را یت و منینانات اَیات و روای طرف آن است که به کمک آ       تالشِ

د حـق اسـت و از   یـ  کنی کـه فکـر مـ   یکند با آن درک ین فرق م یاند، ا یبنما
  . دیآور یش شاهد میت برایقرآن و روا
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د یشده در کتاب سلوك، مقلّد بشو وعات مطرحاگر شما نسبت به موض    
 را يزیــد چـون چ یـ د آن موضـوعات را درسـت ارائــه ده  یــتوان یهرگـز نمـ  

 نـسبت بـه آن   ی وقتـ یولـ . دیـ ا د کـه احـساس نکـرده   یـ ان کنیـ د ب یـ خواه  یم
د و احساس خودتـان را      یگر خودتان هست  ید د یدا کرد یموضوعات حضور پ  

  . دیکن ی گوناگون اظهار ميها با مثال
  م؟ی را چگونه محقق کنيساز  گفتماندیدا دهیسپر

 کـه  یخیاز ما جهت حـضور در تـار  یم نیکه روشن کن    نیبه نظر بنده هم   
م، تفکر بـر  یان آورین موضوع را به م ی است و ا   يازیشروع شده است چه ن    

  . میا  کردهيساز گفتمان ن کاریشود و عمالً با ا ی آن موضوع شروع ميرو

  يخي تاريهي بد درکيچگونگ
 بـا  مـا   يبحث جدد، یکه در آن حاضر بود   یخیتاردر رابطه با     :سؤال
 مباحـث مربـوط   یعنی از اصول کتاب سلوك     یکی  چند جلسه  یدوستان ط 

 مـا حـضرت    ي همـه  يد مباد یفرمائ  ی م شما. بودخ  ین تار یا ي و مباد  یمبانبه  
و ه  چـه خودآگـا  ، نسل شما بخواهد و نخواهـد     ،است »هيعل  اهللا  رضوان«ینی خم امام

ما را د بتوان گفت  یشان منظر   یاز ا . اند  آمدهبه صحنه   چه ناخودآگاه با امام     
خ شـما  ین معنا کـه تـار  ی به ا،میما را داشته باش   شخ  ید که تار  یده  ی م حوالت

شـما  م بـا  ی کنـ ید مـا سـع  یـ فرمائ  ی مـ  ایـ آ .حق است حضور   خِی تار از یبخش
  م؟یریگخ شما عبرت بیم از تاری کنی سع،ا نهیم یم بشوعالَ هم

د یاجازه بده. رون از بحث ما استی فعالً بيریگ  به نظرم عبرت   :جواب
م تا بعد از آن به یم را مشخص کنیابید در آن حضور  ی که با  ي مباد ابتدا آن 
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ل بحـث  ی اصـ یِن موضوع در مجـامع علمـ  یالحمدهللا ا. می بحث بپرداز  ي هیبق
کنـد در هـر    یارسطو روشن مـ . د تا زمان حاضریریشده است، از ارسطو بگ 

 را مطـابق  يا هید قـض ییـ آ ید بعد مـ یرس ی ميا جهیک نتی اول شما به    يتفکر
د، بلکـه  یـ کن ق علم منطق فکـر  یست که شما از طر   یطور ن   نیا. دیساز  یآن م 

در . دیـ  کن ید منطقـ یـ  را که در آن قـرار دار      يفکرکنید    سعی می برعکس؛  
 دوم کـه منطـق    اول وي د که آن طلبه در جلسه     یخواند  ی م   منطق يها  درس

آورد،   یکس از منطـق سـر در نمـ          چیه! یخوانده بود گفته بود عجب مردم     
 ی منطقـ  مـردم بعد که در فهم منطق کامل شده بود، به استادش گفت همـه         

ک مرحلـه گرفتـار خـود علـم     یـ  درس منطـق در      يدانشجو. زنند  یحرف م 
 را درك  روح علـم منطـق  ولی وقتـی ه، ی قضي و کبرا يمنطق است و صغر   

ک جملـه  یـ  را در یه منطقی چند قضیشود چگونه مردم حت   ی متوجه م  دکر
 بـود بـه   يهـا جـار    را که در تفکر انسان   یارسطو آن روح  . کنند  یت م یرعا

 شـماها در   ي  را کـه همـه     ی آن اصـول   یعنین کرد،   یصورت علم منطق تدو   
 نوع اول بهتـر     ي هید قض یگوئ  یم. ن کرد ی تدو ید به شکل علم   یخودتان دار 
کـه خودتـان در       نیـ  ا يبـرا .  احساس خودتان اسـت    ي  آن قصه  است، چون 

پس در واقع شـما بـا منطـق، احـساس      . دی را دار  ياحساس خودتان آن مباد   
ک یـ وقت ارسطو  آن. دید و به آن شکل داد ی کرد ین علم یخودتان را تدو  

د آنچه به شکل علم منطـق در آمـده   یگو یجا دارد و م   نی ا يتر  قیبحث عم 
 بـه صـورت   يو آن مبادم یگذار ی ميسم آن را مباد است که ما ا    یاحساس
 لـذا بحـث   ی منطقـ يای در نزد مـا هـست امـا نـه بـه صـورت قـضا         يحضور

 کـه  ییایا عنـوان قـضا  یاصطالح به آن قـضا  که بهکشد    یش م ی را پ  ییایقضا
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اساتـشان بـا خودشـان     ی ق  که ییای قضا یعنی. ندبر  ینام م  است» هاعها م اساتُیق«
 يای، قـضا ند و مـصداق روشـن آن  یگو یات می فطرا همیاست و به آن قضا  

ا با خود یل آن قضایاز به حد وسط ندارند بلکه دلی است که ن  یهی و بد  یاول
 ی موضـوعات دیـ خواهـد بگو  یمـ . ها است و بالقوه در ذهـن همـه هـست         آن

ن عالم هست و ما در آن یدهد در ا یچه علم منطق از آن خبر م  باالتر از آن  
 کــردم بــا همــان دســتگاه یه در کتــاب ســلوك ســعبنــد. میا حاضــریقــضا

 یشما وقت . دی با شما حرف بزنم تا خودتان موضوع را احساس کن          يحضور
ن ممتنع است به جهت آن است که در درون خود         یضید اجتماع نق  یگوئ  یم

ز از کلـش  یـ جـزء هرچ  «ي هیند قـض یگو  یکه م   نیا. دی را دار  ین احساس یچن
ق ید تـصد یـ  اگـر آن را تـصور کن  ینـ عیات اسـت    یـ از اول » تر است   کوچک

ست عرض بنده آن اسـت   یرسالت ما چ  : دیپرس  ین رابطه م  یدر هم . دیکن  یم
د یـ شـان بده    یخی تـار  ي به افراد در موضـوعِ مبـاد       ید تصور درست  یاگر بتوان 

هـا   نیات بـشر همـ  یهیات و بد یا اول ید آ یاز خود بپرس  . کنند  یق م یحتماً تصد 
 يزهـا یا در احـساس خـود چ  یـ . ردنـد است که حکما در منطـق از آن نـام ب     

هـا   ق آنی تـصد ی منطقـ يِ و کبـرا ياز به صغرید که بدون ن ی هم دار  يگرید
ات احــساس یهیهــا را مثــل بــد  خــود آنخِیدر نــزد شــماها هــست و در تــار

  د؟ یکن یم
ن یـ ؟ بـدون ا يد چـرا آمـد  ی بهمن اگـر از طـرف بپرسـ   22 يرو  ادهیدر پ 

 یهین همـان بـد  یـ ا. میایـ د بیـ باش آن است که م حرفیزن یها که ما م    حرف
انـدازه   ن جهـت هـم هـر    یکنـد، بـه همـ    ی است که آن را احساس م یخیتار
کـه    مگـر آن   کند  یاش سخت باشد آن حضور را ترك نم         يط اقتصاد یشرا
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 را در خـود دفـن کـرده باشـد،     یخی روشنفکرها آن احساس تار   یمثل بعض 
 يا  بهمن در جلسه22بعد از . کنند ی خود م  اتیهیها با بد     که شکاك  يکار

ن حـضور را  یـ  ا ين موضوع را بـاز کـردم کـه چـرا مـردم معنـا              یبنده باب ا  
طـور   نیـ جا ما مسئله را ا آن. فهمند یزده نم    روشنفکران غرب  یفهمند ول   یم

 متفاوت از یها را از جهت    دولت یم که مردم نسبت مسائل اجرائ     یطرح کرد 
 احــساس یخیقــت تــاریک حقیــعنـوان   بــه داننــد و انقــالب را  مــیانقـالب 

شـان   تی شخصي انقالب از مبادي ن که مسئله یاند به ا    دهیمردم رس . کنند می
  داشـتند لـذا   کربال و نسبتی که بـا حـضرت اباعبـداهللا   ياست مثل شهدا  

ز یـ چ چی هـستند، هـ  نی باشند در کنار امـام حـس  يزیکه دنبال چ    بدون آن 
 حفـظ  نیشـان را بـا امـام حـس      بتخواهند نس   یکه م   نیخواهند جز ا    ینم

م یکنـ  ی احساس مـ یهیعنوان بد ن را به یما ا . شوند  ید م یکنند لذا راحت شه   
 در یات هر انـسان ین همان اولی ما امام معصوم ما است، اي هیکه صورت عال  

فهمنـد   ین شعور مد نظر اسـت و مـردم مـ     ی ا یدر انقالب اسالم  . عمل است 
مثـل همـان   . شود یها متذکر م ا به آن ري چه و چه حضوریعنین انقالب   یا

جـه  ی بـه اصـحاب خـود متـذکر شـدند و در نت     نی که امام حـس  يحضور
ن فکـر و  یـ مشکل ما آن است کـه هنـوز ا     . ها در شهادت سبقت گرفتند      آن

ک ارائـه داد،  یـ  کـه بـشود در مجـامع آکادم   یفرهنگ را به زبان عقلِ علمـ    
ی مـا بـراي طـرح چنـین     خـارج از آن کـه آیـا نظـام آموزشـ           . میا  اوردهیدرن

  مباحثی طراحی شده است یا نه؟
شـده در کتـاب     مباحـث مطـرح  ي  ارائـه ید در چگونگیشما سؤال کرد 

 اگـر  م؟ بنـده معتقـدم  ی قـرار بـده  یتیمان را چـه شخـص       سلوك که مخاطب  
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 يا  شـنوا در هـر سـطح و طبقـه       يهـا   م گـوش  یدرست موضوع را ارائـه دهـ      
ن یـی  را درسـت تب یخی تـار يفضام و  ید درست بگوئ  یبا. شنوند  یخودشان م 

ت یـ  مثـال کـسوت روحان  یخی تـار يدادن بـه فـضا   در رابطه بـا توجـه   . میکن
دانـم،   ی مـ یخی تـار  يک فـضا  یـ ت را   یـ بنده کسوت روحان  . کند میکمک  

د نـه تنهـا   ی را بگو ی سخن یک روحان ین که   ید که چرا هم   ید تعجب کن  یشا
که بـه دنبـال    ون آنفهمند بد ی سخن او را میکنند حت   ی قبول م  مردم عموماً 

 يزیـ کنند متذکر چ  ی م ی خود سع  يِرا با وجه حضور   یز. استدالل آن باشند  
تــه بــه جــان ی کــه مدرنیمتأســفانه مــشکل. شـوند کــه در درون خــود دارنــد 

ات خـود  یـ  را کـه در فطر ين حـضور یروشنفکران انداخت آن بود که چنـ  
د که چگونـه  یکن یمان را مالحظه می از اهل ایبعض. ها گرفت داشتند از آن  

 يکننـد و صـفا     یمانـه عمـل مـ     یات خود حاضرند و بر آن مبنا حک       یدر فطر 
د یـ شان داریـ بـه ا   کـه نـسبت    يا   است که شما بـا علقـه       یشان کاف   تیشخص

 ي روشن آن سخنان مقام معظم رهبري نمونه. دیق کنیشان را تصد یسخنان ا 
 آن شان دریـ  کـه ا ید، سـنت  یکن  یق م ی آن را تصد   یراحت  است که چگونه به   
 است کـه روح همـان سـنت بـه مـا منتقـل شـود و مـا                   یسنت حاضرند کاف  

ن مثال بود تا عرض کنم مثل همـان  یا. میشان را در آن سنت بفهم   یسخنان ا 
بـرد کـه در آن    ی ميسازد و ما را به حضور ی می که کسوت روحان ییفضا

 يم بـرا یتـوان  یم، مـ یکنـ  یق مـ یحضور مـاوراء اسـتدالل، سـخن او را تـصد        
ن امــر، یــبــا توجــه بــه ا .می باشــی شــنوا متــذکر انقــالب اســالميهــا گــوش
ـ عل  تعـايل   اهللا  رضوان«ت امام یل شخص ی در رابطه با سلوك ذ     يساز  گفتمان  شـروع  »هي

 يتوان امام را به عنـوان مبـاد   ی که شروع شده میخیشود و با نظر به تار    یم
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 قـرار  یخیم در چه تار   ید روشن کن  یبا. میخ مد نظرها قرار ده    ین تار یتفکر ا 
شـما در  . د باشـد  یـ  با ییزهایخ چه چ  ین تار یات حضور در ا   یم و ضرور  یدار

د، مردم یآ ی در جامعه مین که طرف با لباس روحان    یت هم ی روحان ي مسئله
حضرت امـام خمینـی و    خ حضور   ی در تار  یعنیخ  یک تار یما مقابل حضور    

ن یرالدی و خواجـه نـص   ی و عالمه حلـ    يخ فضل اهللا نور   یمرحوم مدرس و ش   
ک یت یکسوت روحانکنم  ین جهت عرض میرند و از ایگ  ی قرار م  یطوس
خواهنـد فرهنـگ    یقـت کـه مـ   ین رابطـه دشـمنان حق  ی و در همـ  م اسـت  عالَ

 نشان دهنـد  يت را طوریکنند روحان   یان باشد تالش م   یشان در م    ياستکبار
  .  نباشدیخیکه متذکر آن حضور تار

ـ عل  تعـايل  اهللا  رضوان«ینـ یخمدادن حضرت امام       نشان يمخاطب شما در راستا     »هي
د بـه او  یـ خ را داریک تـار یکه    نین زمانه، با نظر به ا     ی تفکر ا  يعنوان مباد   به

ات یـ  خـود را نـسبت بـه فطر   ياند که گوش شنوا   ییها  د، آن یشو  یمتذکر م 
چـرا امـام   کـه  شـنوند   یها حتمـاً سـخن شـما را مـ     اند، آن خود ناشنوا نکرده 

 ي هی توصـ . اسـت یها در زنـدگ   حضور آن ي هیت عال صور» هيعل  اهللا  رضوان«ینیخم
م  «ن است کـه  ی ندارند ا   هم که گوش شنوا    ییها  قرآن در رابطه با آن     هـذَر
ضهِم یلْعبونَ   ی خَوهـا رهـا    یهـا را در فـرو رفتنـشان در سـرگرم      آن) ٩١/انعام(»ف

را به توهمـات خـود کـه بـه ناکجاآبـاد نظـر       یستند زیدن نیها قابل د  آن. کن
  حقیقـت نیدارتریـ ن و پایتـر  یند نه بـه خداونـد کـه واقعـ     نک  یدارد توجه م  

  . است
 کـه متوجـه   ییها هیخ حاضر شده است سپس روحین تاریابتدا خدا در ا   

انـد    هستند، به صحنه آمده    ی خداوند به صورت اجمال    ين نوع حضور برا   یا
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حـ        یگو  یامبر خود م  یو بعد به پ    بـه   شـده ید آنچه را از حضور خدا به تـو و 
ولِ  علَى ما و«. شتریـ  در همان حد ابالغ و نه بیها ابالغ کن ول    آن إِالَّ الرَّسـ 

م و یـ ن ضـعف دار یکردن به صـورت مبـ       ، ما در ابالغ   )٥٤/نور(»الْمبینُ الْبالغُ
م یت نکنیمان را رعا م، اگر احترام مخاطب   ی نکرده باش  ياگر واقعاً خودساز  

 بـه جهـت     يد مطهـر  ی ما مثـل مرحـوم شـه       يعلما. میستین ن ی مب مان  در ابالغ 
 مباحـث خـود   ي  ارائـه ي مخاطبـان خـود قائـل بودنـد بـرا     ي که برا  یاحترام

نمودند  ی ميبند میشان را تقس  بحثیار عالی بسيکردند و به نحو   یمطالعه م 
 ي شان آن مطالـب را قـصه    یـ  که مخاطبـان ا    یتا درست ارائه دهند به صورت     

   .میبگذارد وقت یبا» الْمبین بالغُ«ما در . دندید یجان خود م
د یـ کـه با را   یخیتـار کـه   م  ین مسئله را حـل کنـ      ید ا یدر هر حال ابتدا با    

م یدا کنـ یـ  خـاص پ يم و در آن حـضور یگر تـذکر دهـ  یروح آن را به همد   
ابتـدا  . میم خـود را ادامـه دهـ       ی بتوان یخی به آن روح تار    ست؟ تا با اتصال   یچ
ز یگذرد و عامل اتصال ما چه چ      ی چه م  یخی تار ين فضا یم در ا  ید بشناس یبا

کنـد و   یخ مـ یتـار  یها را ب ن است که ملتیته ا یات مدرن ی از جنا  یکی. است
 مثل اُم سزر و فرانتس يبرد، افراد   ین م یگر را از ب   یشان به همد    عامل اتصال 

انـد   قا آوردهی بر سر مردم آفرها  غربی کهین رابطه نسبت به بالئیفانون در ا  
 چـه و    یعنـ ی یخیتـار   یم بـ  یده آن است که متوجـه باشـ       عم. اند  بحث کرده 

ن یـ د ایـ ابتدا با. م به چه معنا استیبر ی که در آن به سرمیخیحضور در تار  
د صـورت  یـ  باییگر در چـه فـضا     یدسئله حل بشود کـه ارتباطمـان بـا همـ          م

 زمانـه مـد نظـر دارم و راز    خِی را در فهم تاريشه دکتر داور یبنده هم . ردیبگ
 که ظـاهراً مربـوط بـه    ییها  کتابي  نسبت به مطالعهی را حت شانیمطالعات ا 
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 يهـا  هیـ خواهـد در ال  ینم که میب  ین م یست، در ا  یشان ن ی ا ی تخصص ي رشته
ند در یخواهد بب  یم. کند حاضر باشد    ی م یزندگ که در آن     یخیمختلف تار 

ر از آن است که بخواهد به ین غیا. گذرد ی که ظهور کرده چه میدل روح
 رد،یـ اد بگ یـ  يزیـ د چ خواهـ   یجـا نمـ    نیـ ا. دیـ فزای ب يزی خود چ  يها  یدانستن

در  بـرد درسـت احـساس کنـد تـا      یسر م  که در آن به   را   یخید تار خواه  یم
 را صـورت    ینـ ید آو ی خود تنفس کند و چـون مرحـوم شـه          یخی تار يفضا

  . کند ی میتاب یابد در شهادت او آنچنان بی یخ مین تاریزالل ا

  گردد يخ ما برمي تفکر به تاريوقت
 ست؟یـ خ چین تـار یـ  مـا در ا ين پرسش که مباد   ی شما در جواب ا    یوقت

خ شما حضرت امام اسـت و او صـورت تفکـر     ی تار يد مباد یشنو  یجواب م 
ک جامعـه را  یـ د ید که اگر بخواهین امر باشید متوجه ای ما است، با یخیتار

که د ی بگردانیها را متوجه روح د ذهنید بایاش برسان خیبه تفکرِ مناسب تار 
 ی حـس یهـا در هـر زمـان    آدم: دین را بدانیشه ایهم. خ ظهور داردیدر آن تار 

ها بـا آن   م، فکر آنیم و درست جواب بدهیدارند اگر ما آن حس را بشناس    
ک یـ  خـود را در  یخیشه حـس تـار  یـ شـود و هم  ی شـکوفا مـ   یخیحس تار 
خ حـضرت امـام   ین تـار یـ ند و عرض بنده آن اسـت کـه در ا   یجو  یآرمان م 

ن جهـت  یـ هـا هـستند و از ا    آرمان انـسان  ی صورت عمل  »هيعل    تعايل  اهللا  رضوان«ینیخم
جا است کـه   نیرند و از ایپذ ی خود می عمليحضرت امام را به عنوان مباد    

  .گردد یخ ما برمیتفکر به تار
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ز آن یـ م، حـضرت امـام ن  ی کـه در آن هـست  یخیدر رابطه با احساس تـار    
ن یکنند و از ا یا در خود احساس مخ دارند رین تاری که مردم در ا    یاحساس

ن بود کـه  یهنر امام ا: اند ن مرتبه گفتهی تا حال چنديلحاظ مقام معظم رهبر  
که در رابطـه بـا زن        ي راهبرد يها  شهین نشست اند  یدر سوم . دیمردم را فهم  
  : بود فرمودند
اعتـراف   و مـن اقـرار کـنم،    شود نقش زنان را محاسبه کـرد  یاصالً نم«

 مثـل  -د، امـام بزرگـوار مـا بـود     یـ ن نقـش را فهم یکه ا یکنم؛ اول کس  
کدام از ماها  چیکه ه ید، در حالی که اول او فهميگرید يزهای چیلیخ
ر حـضور  یامام تأث. دینقش مردم را فهم  همچنان که امام-م یدیفهم ینم

 با یبزرگان. کرد ینم کس درك چی که هیمردم را درك کرد، آن وقت
 ن مردمید با همیکن یگفتند که شما فکر م ی به ما میرات زشتیک تعبی

ـ   یر حرف میآنچنان با تحق!  انجام داد؟یشود کار بزرگ  یم ه زدنـد، کأنّ
امام نـه؛ امـام قـدر    ! کنند ی که به او اشاره میکس ست آنیاصالً انسان ن

هـا را درك کـرد،     آنيهـا  یتوانـائ  مردم را دانست، مردم را شـناخت، 
  1.»کشف کرد

اوالً چـرا مقـام معظـم      .  کـنم  یموضـوع را کالبـد شـکاف      ن  یـ لم ا یبنده ما 
 مردم را درك کرد کـه    یزِ ما زمان  یاصرار دارند امام عز   : فرمایند  رهبري می 

کننـد   ی روشـن مـ   ایـشان کـه  نیگر ایکرد، و د  یکس مردم را درك نم      چیه
ن یـ  ایعنـ ی. شان روشـن شـد    ی مردم برا  ت امام موضوعِ  یل شخص ی ذ خودشان
ـ عل  تعايل اهللا رضوان« حضرت امـام ،ب آن صاحب دارد و صاح    ،کشف ن یـ  اسـت ا »هي

 شده که قلب مـردم آن را حـس کـرد و          ي در عالم جار   یقتیک حق ی یعنی
                                                

 .14/10/1390بیانات مقام معظم رهبري در تاریخ  - 1
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 2 مردم کـار را شـروع کردنـد   یخیحضرت امام آمدند و براساس شعور تار      
د گفت خدا کار را با قلب مردم شروع کرد و حضرت امـام آن را          ی با یعنی

 مـا آن  گـردد رسـالت    یشـود معلـوم مـ     روشن  ن نکته   یاگر ا . کشف کردند 
 کـه دارنـد   یفی و وظـا ین مـردم را در رابطـه بـا انقـالب اسـالم      یـ است تـا ا   

 بودنـد  یخیطور که حضرت امام زبان حضور تار       همان. میمخاطب قرار ده  
  .خ را اراده کرده استیکه حضرت حق آن تار

  خ ي در تاري الهي احساس اراده
 را که مربوط به ی اله ي شود اراده   یه م ن است ک  یجا ا   نیعرض بنده تا ا   

ست کـه بـا مطالعـه و    یـ  نيا ز سـاده  یـ خ است احساس کـرد و آن چ       ین تار یا
کرد مخصوص به خود حس     ید آن را با رو    یائیب. درس و بحث حاصل شود    

چگونـه  . دیـ  را با حـضرت امـام مالحظـه کن   ينسبت مقام معظم رهبر   . دیکن
حـضرت امـام ظهـور دارنـد آن را       کـه    یخی تـار  ي اند در قلـه      توانسته ایشان

تر  قی عمیلیترند و خ  از بنده مسن   يمقام معظم رهبر  .  احساس کنند  یخوب  به
 سـال داشـتم و   12 بنـده  42 خـرداد سـال      15در  . انـد   در نهضت حاضر بوده   

 يهمـه طـور   نیـ  کامالً در صـحنه بودنـد، بـا ا      یعنی. اند     سال داشته  20شان  یا
امـام  . دهنـد  یخ را ادامـه مـ  ین تـار یـ مـام ا ند که دارند با فهـم ا یگو یسخن م 
 خاص داشته باشند و   یخ نسبت به حضور مردم کشف     ین تار یاند در ا    توانسته

ماننــد و حــرف امــام را  ین مــردم در صــحنه مــیــب مطمــئن هــستند ایــعج

                                                
راز پایداري انقالب اسـالمی و  « توانید به مقاله   جهت نظر به شواهد قرآنی این بحث می        - 2

 . یت لُب المیزان رجوع فرماییداز همین مولف در سا» خطر نفوذ و استحاله 
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ن راسـتا اگـر   یـ دهنـد و در ا  یها را مخاطب قرار م  آنیراحت فهمند لذا به  یم
 سـخن شـما را بـر خـالف روشـنفکران و      دیـ شما مردم را مخاطب قـرار ده    

 که ممکن ی از ابهاماتیکی. فهمند  یاند، م   رون از روح انقالب   یخواص که ب  
ن نـوع مباحـث را   یـ ا مـردم ا یـ ن اسـت کـه آ  یـ د ایـ ش آی شـما پـ  ياست برا 

ن یـ  ماوراء ای ما را نفهمند وليها فهمند؟ ممکن است لغت   یا نم یفهمند    یم
داننـد شـما چـه     یهمنـد و خـوب مـ      ف  ی اشـارات شـما را مـ       ،یلغات تخصص 

ن اسـت  یـ ا. هـا هـست   م که در نزد آن  ی هست يزیرا ما متذکر چ   یز. دیگوئ  یم
د تـا آن گفتمـان   یـ رید و در آن قرار گ  یابید ب ی که شما با   یخیآن حضور تار  

 22 است که حضرت امـام متوجـه شـدند و شـما در             يزین چ یا. ظهور کند 
د که مـاوراء   ینیگاه مردم را بب   ن دست ید در ا  یتوانست   خوب   یلیبهمن امسال خ  

زهـا مـردم را بـه صـحنه     یم آن چیکنـ  ی کـه مـا فکـر مـ       ییزهـا ی از چ  ياریبس
 در ی الهي  نسبت به ارادهیک کشفیها   آن. دان آمدند یآورد، مردم به م    می

انـد خودشـان را       دهیـ ن است که فهم   یش ا یدارند، آن کشف معنا    خین تار یا
   .ن انقالب معنا ببخشندیبا حضور در ا
 مـردم بـه حـساب     ی عملـ  يمبـاد د  یـ فرمائ  ی که م  ین کشف یاآیا   :سؤال

  ؟دیآ یم
تواننـد   ی کـشف را همـه مـ   نیـ اطور است و     نیک معنا هم  ی به   :جواب
فتند مثل بنـده کـه   یان آن به زحمت بیممکن است در ارائه و ب     . داشته باشند 

 اسـت و بـه   يک موضـوع وجـود  یـ را یـ  آن به زحمـت هـستم، ز   ي در ارائه 
ش یدایـ د و پیـ ن کـه نگـاه کن  یـ اما ا. ستی قابل ارائه نی علم حصول   با یراحت

ن لحــاظ یــن کــار را کــرد و از ایــ اســت کــه حــضرت امــام ايد کــاریــکن
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 که شما از ی آن حضور مردمیعنیمردم خوب . مردمِ خوبِ ما  : فرمودند  یم
 يواقعاً مقاومت در دفاع مقدس را منها. دینیب ی بهمن م22ت  یمردم در جمع  

خ خـود حاضـر   یک ملت در تاریم؟ یم نشان دهیتوانست یچگونه من مردم  یا
 خود را در يروزی بکنند و پيروزید بدهند و احساس پیهمه شه نیشوند و ا  

ر از یـ ن اسـت کـه غ  ینظر بنده ا ! ندی که شروع شده احساس نما     یخیفتح تار 
ن یکـشف چنـ  .  چهیعنین جنگ   یتوانست بفهمد ا    ی نم يحضرت امام احد  

ل کشف امام توانستند به خود ی که ذییها زنده باد آن.  است از امام یخیتار
. د تا عمـق موضـوع شـروع شـود         یل کن یدفاع مقدس را تحل   . ت ببخشند یهو

 يستد و آن ملـت بـرا  یـ ک ملت بایا در مقابل ی دنیعنیدفاع مقدسِ ملت ما    
خ خـود حاضـر   یرد تا در تاریچ بگیخ، همه را به ه   یحفظ حضورشان در تار   

 ماندنـد، اصـل حـضور    ید شدند و بعـض یشه ن مردم   ی از ا  یحال بعض . باشد
ایـن را  دند و تا ما ین را حضرت امام فهم    ی است و ا   يا  ز فوق العاده  یمردم چ 

 انـد،  شـده انقـالب   وارد يرهبرمقام معظم   که   ین شکل خاص  یم، به ا  ینفهم
  .میشو یوارد انقالب نم

  ست يرت هست و نيدر ح
ل یـ  در نظر به کتاب سـلوك ذ  ما  يها  ت غفل :د اوالً ییلطفاً بفرما  :سؤال

کتاب ن منطق که زبان یو با ا کجا است؟ »هيعل  تعايل اهللا رضوان«ینیت امام خم یشخص
ک یـ م؟ و اگر هم به یجدا کنخطابه چگونه آن را از زبان  زبان تذکر است    

 به همـان  تذکر است آن کتاب یکرد کلیم رو یاست متوجه باش  خطابه  معنا  
مقام فهـم و  ، پس مقام قلب مخاطب ما اشراق کرده؟    که خداوند بر   یروح
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 متذکرشدن نسبت بـه آن  يات برا است و گرفتن اشاریسخن  و هم یزبان هم
م کـه  یرس یجه مین نتیکرد به این رویآن است و با امتذکر  کتاب   که   یمبان

نظر  با حوصله   و عجلهو  بدون شتاب   د  یباکتاب سلوك   به  ک بار   یحداقل  
 ین جلـسه روشـن شـود چگـونگ      یـ د در ا  یشتر با یبکه   یخشآن ب : اًیثان. شود
ن قسمت کار مـا چنـدان   یدر ا.  استدر مقام ارائه  مباحث  ک  یم آکادم یتنظ

 یوقتــ. انــد هتجربــه کــردن را یــا رفقــا ي کــنم همــه یفکــر مــ. ستیــســاده ن
البتـه  . دیآ یان می به میگوئ ک نوع پراکندهیم یارائه دهم بحث را  یخواه  یم

 آن حال و حـضور را  ،رتین احساس ح یمخاطب در ع  ها   ن حرف یبا همه ا  
در کـار  . کنـد  یدا مـ یـ پ يتـا حـدود  خواهد به مخاطب بدهـد   یکه کتاب م  

ن یـ  ایو رسـم ک یـ زبـان آکادم بـا  م یخـواه  یشود که ما م   یجا سخت م   آن
ا منظـور  یـ کنم که آ یال مطور سؤ نین خاطر ای به هم ،میارائه بده مطالب را   

؟ اگر بـه  ها هر کدام در آن قرار دارند        که انسان  تم اس  همان عالَ  ،ياز مباد 
 بـا الفـاظ    . اسـت  ينسبت تـساو   و عالَم،    يمبادم که نسبت    یدیجه رس ین نت یا

ــ مختلــف راحــتاحتمــاالً  بــه صــورت ن و یتــدومباحــث را م یتــوان یتــر م
  . میک در آوریآکادم

 یکیتـشک ، از ي بنـده آن اسـت کـه در نگـاه بـه مبـاد        يتقاضا :جواب
د ی از آن حاضـر يا ن معنا که اگر در مرتبـه      ید به ا  ی غفلت نکن  بودن موضوع 
ت یـ د، هـر چنـد آن را در کل  ی از آن در ابهام هـست    ي باالتر ي نسبت به مرتبه  

 یوقتـ . کنیـد   احـساس مـی    در حالـت ظهـور و خفـا        ید ولـ  یـ کن  یاحساس م 
د غفلـت  یـ بگوئم عـالَ ، يکه به آن مبـاد  نیاز ا د  ینگاه کن  يبه مباد  یکیتشک

د و از ی در آن عـالَم هـست  ی از جهتـ  توان گفـت   ین جاست که م   یشود ا   ینم
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جـه بـاالترِ   ی هنوز نسبت به آن در ابهام قرار دار  یجهت د و به اصطالح، آن و
  .  شما ظهور نکرده و رخ ننموده استيموضوع هنوز برا

گـر  یشـد د   یکیتشکو   يوجود،  ينسبت به مباد  حس حضورتان    یوقت
د پـس بـه   یـ  موضـوع تـسلط ندار  ي همـه د کـه چـون هنـوز بـه       یستیـ نگران ن 

ت یه هـدا ین شـب یـ ا. دیـ  و حضور نداریز آگاهیک از وجوه موضوع ن   ی چیه
گـر  ید هنـوز وجـوه د  یـ فرما یت مـ ی مـا را هـدا  ی است که اگر از جهتـ     یاله

. کند یت، آن وجوه ظهور میگرِ نور هدایات دیت مانده است و با تجل   یهدا
را  مقالـه حـرّ   یمـن وقتـ  : ه بـود ت نوشـت  ی بنـده در سـا     ي از کاربران برا   یکی

ک مرتبـه  یـ کـه   يا مـن را نجـات داد  یخواندم آمدم سجده کـنم کـه خـدا     
دا یتوانم نجات پ ین گناهان میا با ایدم آیم آمد و از خود پرسیگناهانم جلو

خواسـتم سـجده شـکر کـنم بـا نظـر بـه         ین که مین ایکنم؟ نوشته بود در ع  
 که حـرّ را  ینیس کو آن امام حس   د پ یپرس  یم. د رفت ی آن ام  ي گناهانم همه 

ن بـود  یـ ز ایـ دهد؟ جواب بنده بـه آن عز  ینجات داد و چرا من را نجات نم     
 اگر حرّ از گنـاه  یکن ی چه؟ گمان میعنی نجات دادن حرّ یدان  یکه شما نم  

چ یگر هید و دیافت به مقام عصمت رسیبزرگ مقابله با امام معصوم نجات  
ر نجـات قـرار   ی انـسان در مـس  یه وقتـ ک یست در حالی در او ن  یب و ضعف  یع

را یـ گرفت ممکن است همچنان گرفتار گناه شود و همچنـان توبـه کنـد، ز             
کردن در   دستت را از سقوطیت الهینور هدا.  استیکی تشکيت امریهدا

ن یگـر زمـ  ی دي هیـ کنـد، بعـد دوبـاره از زاو    یرد و بلنـد مـ   یـ گ  یک گناه مـ   ی
ک بـار  یـ د یـ  بایکنـ  یکـر مـ  تـو ف . کننـد  ی و دوباره هم بلندت مـ يخور  یم

ن یـ ز ایر بنده به آن عزیتعب! يگر از آن به بعد معصوم بشو    یبلندت کنند و د   
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ن ین موضوع را به ای؟ ایکن یبود چرا خودت را در قاب عصمت جستجو م
 در عـالم را  يدیـ ان حـضور توح یا سـر یکنم که عالَم را و      یجهت عرض م  

دائمـاً رجـوع بـه امـام        ک طـرف    ین فضا از    یآنوقت در ا  . دیری بگ یکیتشک
 بـاالتر در  ي گـر دائمـاً نـسبت بـه مرتبـه     یم و از طرف د    یم و در حضور   یدار

د نـسبت بـه در ظهـور و      یشناسـ   ید م یه آن چه در توح    یم، شب یابهام قرار دار  
 اسـت  ییها ن از قسمت ی ا بودن عالَم،   یکیا تشک ی يخفارفتنِ موضوعِ وجود  

و خفابودن وجود سخن خـود  او با طرحِ در حضور      . میدگر مشترک یکه با ه  
م و فکـر  یزنـ  یبودنِ موضوع حـرف خـود را مـ    یکید و ما با تشک    یگو  یرا م 

د کــه درســت همـان وقــت کــه موضــوعِ  یــا ن مــسئله را متوجـه یــکــنم ا یمـ 
ک معنـا انـسان در   یـ به .  در خفا است همان وقت ، در ظهور است   یکیتشک
ف یــعرتوانــد ت یرد و نمــیــگ یست قــرار مــیــ در هــست و نیطین شــرایچنــ

 که تمام آداب ی آن وقتی از خود و حاالت خود داشته باشد، حت    یمشخص
 خود یتواند به راحت ی در حضور است نميآورد و به نحو  ینماز را به جا م    

 ي را نـسبت بـه مرتبـه   یـ  به انجـام رسـانده، ز      یرا قانع کند که کار را به خوب       
سـت کـه    ايزیـ ن همـان چ یا. ست که احساس وجود کند ی ن ییباالتر در جا  

ش مـشخص  یها برا قبالً قالب. دیآ یش می بنده پ  يها   خوانندگان کتاب  يبرا
ش روشـن بـود   یکردن به نامحرم کامالً برا  نگاهيبود و شکل گناه مثل معنا    

 کـه  ییلذا آن مرزهـا . مین است که از حق غافل بشویم گناه ا  یگوئ  یحال م 
ن یـ د بـه ا یـ آ یشود، از آن طرف تا م یداشت شکسته م یراحت او را نگه م   

ک طـرف  یـ گـردد، از   ی معلّـق مـ  یک نوع زنـدگ یفضا منتقل شود گرفتار   
ختـه و از  یش گناه بود به هـم ر  ی که نگاه به نامحرم برا     یگر آن استحکام  ید
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ش ظهـور  یک قالب مـشخص داشـته باشـد، بـرا      ی که   يدی جد ي فضا یطرف
 رد بـه یـ  قـرار گ ي بـاالتر يدیـ  توحي طهینکرده تا خود را جمع کند و در ح     

  . افتد ین جهت به دست و پا زدن میهم
 نگـاه  یکیک موضـوع تـشک  یـ عنوان   اگر شما به موضوعِ مورد بحث به      

ت از آن جهــت کــه ید مثــل هــدایــریگ یست قــرار مــیــد در هــست و نیـ کن
 ی الهـ تی به جهت هدايادیک طرف از گناهان زی است و لذا از  یکیتشک

د، راز یـ ا  نگذشـته يادی ز يها  ها و ضعف    گر از نقص  ید و از طرف د    یگذشت
هرچـه  . رنـد یگ ین فـضا قـرار مـ   ین است که در ایاء در ایه اولی و گر یتاب  یب

ن حـضور  ی کـه در عـ  ییک جهت در خفا است اما خفـا      یکنند از     یحس م 
د که نه از نگاه یا ن کثرت را متوجهی که وحدت در عییبه همان معنا  . است

 در یچ کثرتید که هیا رو شده  روبهید و نه با وحدت    یبه وحدت محروم هست   
پـس در واقـع   .  محض اسـت و نـه ظهـور محـض     ينه خفا . آن ظهور ندارد  

روشدن بـا هـست و    رت روبهی حضور، در ح   يمخاطبان را با آوردن در واد     
طـور   نیهمـ . شناسـد  ی را نمـ ين وادید و آن مخاطب در ابتدا ا     یا  ست برده ین

ک یـ که با  یدر حالد یشده به او نشان ده      انتظار دارد که شما مطلب را تمام      
ان یـ  در میف مشخـص ید تعریتوان یرو شده و شما نم  روبهیکیموضوع تشک 

 طـرف مقابـل را شـکوفا    ینـ ی و رازبینی استعداد وجودبدیتوان ید تنها م یآور
 »هيعل تعايل  اهللا  رضوان«ینید حضرت امام خم   یگوئ  ید تا بفهمد شما از چه جهت م       یکن

د بـا  یف از امام باشد بلکه بایک تعریال د به دنبی تفکر اوست و او نبا  يمباد
ز بـا آن  یـ  است و خـودش ن يک موضوع وجودیملکوت حضرت امام که     

  .آشنا است، مرتبط شود
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  خين تاري مخصوص ايالفبا
ک احـساس  یـ   شـما د مخاطـبِ یـ  بـود، فرمود   یر خوب یر خودتان تعب  یتعب

ن حـضور نـسبت بـه    یرا در عـ یـ ز. کنـد  یدا میرت همراه با حال حضور پ    یح
 »وجـود «همیـشه  مگـر  . کنـد آن موضـوع در خفـا اسـت        یموضوع، حس م  

حـال    در همـه یعنـ ی.  وجـود اسـت  یک، ذاتـ یم تـشک یست؟ گفتـ  یطور ن   نیا
امبر یـ د و پید کـه مالـک او باشـ   یستیـ د تماماً بر حـق مـسلط ن   یکن  یاحساس م 

قَّ عرَفْنَاك ما«: دارنـد  ی اظهار م یین فضا ی در چن  خدا ا   ح مـ و ک رِفَتـعم 
نَاكدبقَّ ع ح کتادبرسول خدا  3»عکه با معرفت خدا، خـدا   نین ای در ع

قت حضرت حق بـاالتر از  یکنند حق ی احساس میخوب  کنند به   یرا عبادت م  
ست کـه خـود   یطور هم ن نی ا یرد ول یار بندگان قرار گ   یآن است که در اخت    

  . را در محضر حق احساس نکنند
 و ي تفکـر کـه وجـود   ي نظـر بـه مبـاد   یعنـ یگـاه بحـث،    یبا توجه به جا   

د کـه از  ی باشيزیر چ کِّذد م یتوان  یکنم شما تنها م     ی است عرض م   يحضور
گـر مخاطـب شـما نـسبت بـه آن           ی است و از طـرف د      ي، وجود ک طرف ی
رو شـود، او    روبـه ین موضـوع ی عـادت نـدارد کـه بـا چنـ        یست ول یگانه ن یب

ک یـ وم آن را بـا     سر و کار داشته باشد که مفهـ        یعادت کرده با موضوعات   
ات و یـ  در ذهن خود شکل دهد و به اصطالح همـواره بـا ماه  یف علم یتعر

 هـستند،  ي کـه وجـود    ی سر و کـار داشـته و نـه بـا موضـوعات             یعلم حصول 
 او بـه  ي را هـم بـرا  يخ گذشـته موضـوعات وجـود   یخصوص که در تـار   به
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ار  قـر یخید در چه تارید متوجه باشیشما با. اند ل کرده ی تبد یم حصول یمفاه
د و چگونـه  یخ در صـحنه حاضـر شـو   ین تـار ید مناسب اید و چگونه با   یدار

  .  نگاه کرد»هيعل تعايل  اهللا رضوان«ینید به امام خمیبا
»  زمانـه يدیـ ر توحی و سلوك در تقد»هيعل تعايل  اهللا رضوان«ینیامام خم«در کتاب  

 تـذکر داده شـود   ي به روش حضور انقالبي مباديشتر بر رو  ی شده ب  یسع
 را در خود احساس کند و شکل بدهـد، تـصور    يمخاطب بتواند آن مباد   تا  
کرد مطالعه شود کـه خواننـده بخواهـد بـا        ین رو یکنم اگر آن کتاب با ا       یم

ن دوران مأنوس شـود،  ی تفکر در ا ي به عنوان مباد   »هيعل  تعايل    اهللا  رضوان«ملکوت امام 
ن کتــاب یـ بنـده بعـد از طــرح ا  . کنــد یش ظهــور مـ یآرام موضـوع بـرا   آرام

توانـد بـا    ی از دوشـم برداشـته شـده و مخاطـب مـن مـ          ياحساس کردم بـار   
د یـ هرچند معتقدم با. خ است وارد تفکر شود  ین تار ی که مخصوص ا   ییالفبا

رد تـا مباحـث    یـ  بگ يشتریـ  مـا قـوت ب     ي خ در جامعـه   ین تـار  یعزم ورود به ا   
  .تر گرفته شود يشده جد مطرح

  زبان تذکر و اشاره
ن نـوع  یـ د کـه چگونـه ا    یـ  بحـث فرمود   ي در ابتـدا   م به آنچه  یگرد  یبرم

ن کـار کـه شـما بـه دنبـال آن      یـ ا. دیـ م کنیک تنظیمباحث را به زبان آکادم  
 ي  ارائهي ما برا دینی است که متفکرانيه همان کاریک معنا شبید به   یهست

ق علم کالم ارائـه دادنـد، شـما در علـم کـالم از        یدند از طر  یشیاند  یآنچه م 
د یـ خواه یگـر مـ  ید و از وجـه د    یـ  کن ی را نفـ   ینکـات د  یخواه  یک جهت م  ی

ــ را اثبــات نمائیمطــالب ــؤمن . دی ــرار  یدر علــم کــالم م ن را مخاطــب خــود ق
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 نـسبت  یکه گرفتار شبهات شترند نه آنین به دنبال قرب بیرا مؤمنید زیه  د  ینم
ن شد ی تدوییها  آنيعلم کالم برا. به بود و نبود خدا و نبوت و معاد باشند

 کـه در  ییهـا  ق بهانهی بودند و بر انکار خود از طرینی د يها  هکه منکر آموز  
 یها را نفـ  شما در علم کالم ابتدا آن بهانه . دندیورز  یدست داشتند اصرار م   

ک انـسانِ  یـ مثـل آن کـه    . دیـ نمائ  ی خود را اثبات م    يد و سپس ادعا   یکن  یم
 شـما . کنـد  یاو را انکـار مـ    را حس و تجربه کند  تواند خدا   ی چون نم  يماد

ات را نـدارد  یـ  واقعي  درك همهیید حس و تجربه توانا    یکن  یابتدا روشن م  
مالحظـه  .  هستيد واجب الوجود یکن  ی ثابت م  یو سپس به روش استدالل    

د طرف مقابل یخواه ی میعنی است یشتر جدلی عمالً روش علم کالم ب  دیکن
ــع ســـالح کن ــرا خلـ ــه آنیـ ــه بخواه د، نـ ــکـ ــایـ ــ نمائیید او را راهنمـ . دیـ

قـت اسـت و اگـر    ی اسـت کـه بـه دنبـال حق       یکردن مربوط به کس     ییراهنما
 انقـالب در  يمـا در ابتـدا  .  خـود نـدارد    بـر انکـار    يابد اصـرار  یقت را ب  یحق

ا یـ  گوم،ی مطـرح کـرد    ید را بـه روش کالمـ      یها مباحث اصول عقا     دانشگاه
م یها را خلع سالح کن د آنیند و ما بان هست ی از منکران د   یان همگ یدانشجو

 کـه  ییبنـده در آنجـا  . می را از آن نـسل گـرفت    ینـ ی د یصـت تعـال   و عمالً فر  
ج ی مطـرح کـنم نتـا    يتوانستم مباحث معرفت النفس را به صـورت حـضور         

 يهـا   شدند که عمدتاً انسانیانیها دانشجو    گرفتم و حاصل آن بحث     یخوب
 به حـضرت  یابی قتیرا توانستند با نگاه حقیز. متعهد به امام و انقالب بودند    

  .ابند و عمالً سرباز انقالب شدندیقت را بیالب نگاه کنند و حقامام و انق
 کـه شـبهه   ییهـا   منکران و با آنيم مباحث برایروش علم کالم در تنظ 

 یم عقلـ یدارند مشخص است، ما در آن روش موضوعات را در حـد مفـاه          
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م ی طرف مقابل را مخاطب قـرار دهـ    یم عقل استدالل  یم تا بتوان  یده  یل م یتقل
د ید متوجــه باشــیــشــده در کتــاب ســلوك شــما با احــث مطــرح در مبیولــ

ست و یـ  نید که صرفاً موضوعات انتزاعید طرح کن  یخواه  ی را م  یموضوعات
هر چند بـا زبـان   . امده است که موضوعات را انکار کندیمخاطب شما هم ن   

 نـوع سـاحت، زبـانِ تـذکر و      نیست، زبان شما در ا  ین نوع مباحث آشنا ن    یا
 را ییحتمـاً انتقادهـا  . ابـد ی موضوع را در درون خود ب    اشاره است تا خودش   

. دیا دهیاند شن  داشته بنده از مباحثیشه به بعضی از اهل فکر و اند     یکه بعض 
 ي دکتـر يکردند که دانـشجو    ی از مباحث کتاب اشکال م     ی به بعض  یکسان

کـه   گانـه نبودنـد و بـدون آن   ی هم بینی د يها  فلسفه بودند و نسبت به آموزه     
ــ بخواهنــد مــ ــه مغرضــانه  یراء کننــد، اشــکال م ــد و ن  راحــت یلــیخ. کردن

 مـا  ي در دستگاه فکـر یم و به راحت   یفهم  یها را نم    ن حرف یفرمودند ما ا    یم
 مباحـث را  يخواسـتند جـا   یها در دستگاه علم منطق مـ    آن. ردیگ  ی نم يجا

ادشـان  یاگر به خود علـم منطـق دقـت کـرده بودنـد           که    یدا کنند در حال   یپ
 ي اعم از حـصول - را ي ادراکات بشر ي و نخواسته است همه   آمد که ارسط    یم

ش ی را پـ ییایخودش بحـث قـضا  .  دهدي جا ی منطق يای در قضا  -يو حضور 
همه حرف  نیبا ا. ا در درون خودشان است    ی آن قضا  يها  اسیکشد که ق    یم

 يشده در کتاب سـلوك و کتـاب بعـد     مطرحيها  که بحث  ستین ن یبنده ا 
د، یـ ایک در نی سلوك است، به نظم آکادم که در واقع شرح مباحث کتاب     

د به روش علم کالم مباحث را جلـو  یام آن است که مواظب باش تنها عرض 
 آن مکتـب را جهـت ارائـه    يدیه و نگاه توحیبنده زبان حکمت متعال   . دینبر
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 با این همه شما مباحث را به عنوان یک چشم انداز .دانم یمباحث مناسب م  
  .که خودشان به موضوع فکر کنندها قرار دهید  در مقابل آن

   بشر ي عصر توبه
 که بر مردم شـده  ین مباحث و اشراقی که ممکن است با ا  ی دوم ي نکته

 که یآلودگ ن گناهین است پس ا  ین است که اگر چن    ید ا یش آ ی شما پ  يبرا
 امـسال در   بنـده د کهیان هستیشود؟ حتماً در جر یم چه م ینیب  یما در مردم م   
ل کـنم و  ی تحليساز  تمدني خود را در راستا ي زمانه مد کر یماه محرم سع  

م یشناسـ  یت نمین نسل را به رسمی ایآلودگ ن راستا گناهیعرض شد ما در ا    
هـا جهـت تحقـق تمـدن       آنيم بلکه رویت قائلیها شخص   آن يو نه تنها برا   

 یم سؤاالت تـک تـک نـسل   یکن ی میم و سعیا  حساب هم باز کرده یاسالم
 يا درست برعکس عـده . میم جواب بدهیا ز کرده آن حساب بايرا که رو  

 ی بزرگـ ين خطـا ینند و به نظر بنده ا    یب  ین نسل را م   ی ا یآلودگ  که تنها گناه  
ان آمد تا روشن شود چگونـه  یبحث حرّ به م . میشو  یاست که ما مرتکب م    

ر خروارهـا گنـاه اسـت آزاد    ی که اسـ یشود کس ی منیق امام حس  یاز طر 
را یـ ست، زیـ کـار ن   گنـه ی اسـت ولـ   آلـوده  ، گنـاه  اهن نسلِ گرفتار گن   یا. شود

 و آزادشـدن از   ی او اهـداف انقـالب اسـالم       یقـ ی و طلـب حق    یجهت اصـل  
 کـه بـا نظـر بـه وجـوه           ینید آو یبه نظرم نگاه شه   .  است یآلودگ  خ گناه یتار

ن دوران نگـاه  یدن اید  حضرت امام ظهور کرد، در رابطه با درست    یملکوت
 ي، همـان تفکـر حـضور     یقـ یتفکـر حق  «اسـت؛   او معتقد   : اوالً.  است یخوب

ز نه آن چنان است که به کوشش خود حاصل یاست که ذکر است و ذکر ن
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عد اسـت یب است و غفلت ع   ن ذکر و تقرّ   یحضور ع . دیآ عـصر  : اًیـ  ثان».ن ب
 نامد و ظهور انقالب دینی را تجـسم ایـن    بشریت میي کنونی را عصر توبه

 یخیز تـار  ی رسـتاخ   را یانقـالب اسـالم   او  . شناسد  توبه تاریخی و معنوي می    
 کـه   یانقالبـ . دیـ نام یهـا هبـوط مـ       بعـد از قـرن     یخی تار ي ک توبه یانسان و   

ــغا ــصادی ــ نیاســی و سی، اجتمــاعيات آن هرگــز اقت ــی  یست، بلکــه انقالب
ک یـ ک دهکـده بـا   یـ  کـه بـه صـورت       ی است؛ آن هـم در جهـان       یفرهنگ

  4. فرهنگ غرب، درآمده استیعنیفرهنگ واحد 
  بر این باور بود که با وقوع انقالب اسالمی و ظهور انـسانِ            نیشهید آوی 

بـشر وارد عهـد تـاریخی جدیـدي شـده       »هيعل اهللا  رضوان«کاملی چون امام خمینـی    
عـصري کـه بـه انقـالب     . نامیـد  مـی » ي بـشریت  عصر توبـه    «است که آن را     

توبـه از   .منتهی خواهد شد» دولت پایدار حق« و ظهور   جهانی امام عصر  
ده اسـت و آن خطـا وانهـادن    یـ خ غرب مرتکب گرد   یبا تار بشر   که   ییخطا
ن یـ  و جوانـان مـا ا  . اسـت يانگـار  ستیـ  نت از طـاغوت یـ  و تبع  یت اله یوال

افتـه  ی درینـ یوآ .کنند ی را با گوشت و پوست خود احساس م   يانگار  ستین
دار، داللـت و   عـه ی طل ک انقـالبِ  یـ  به عنـوان     یبود که ظهور انقالب اسالم    

عـراض از   ان که بشر، بـه منظـور عبـور از هبـوط و گنـاه       یبه ا  است   یاشارت
  گـذارِ ن آغـازِ یـ ا ن حرکـت و یـ حرکـت را آغـاز کـرده اسـت و او ا          ،  حق
  .دی نام»تیعصر توبه بشر« را یخیتار

گفت همان گونه که حضرت آدم هبوط و پس از آن توبـه کـرد     یاو م 
ز بعـد از  یـ شر نرد؛ فرزنـدان او و بـ  ی قرار بگيرستگار ری کرد در مسیو سع

                                                
  .103-99، ص 1379، یز جان، تهران، نشر ساقی، رستاخینی آوید مرتضیس. - 4
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ن یـ  کلمات توبه بـه بـشر ا  ی و با انقالب اسالم کردیخی هبوط تار ،رنسانس
ــد  ــام ش ــه همــ .دوران اله ــت نبایب ــن جه ــت  ی ــار داش ــد انتظ ــاری خ یک ت

  .رون رودیها ب یشبه از زندگ کی، یآلودگ گناه

ــاند ــهي شهیـ ــی آودی شـ ــص ،ینـ ــورت تفـ ــ دیلیصـ ــا دگاهیـ ــام يهـ  امـ
اگر . است ای در برابر دنیمورد رسالت انقالب اسالم  در»هيعل تعايل  اهللا رضوان«ینیخم

ـ عل  تعـايل     اهللا  رضـوان «هـا و مطالـب امـام       شتر صـحبت  یـ  ب مینـ یب  یمم،  یتوجه کن   بـر  »هي
 ن عـالم ی و نجـات مستـضعف  ی انقـالب اسـالم  یرسالت جهان و يساز تمدن

چ وجـه دسـت از   ید بـه هـ    یـ متمرکز شده است؛ امام اعتقاد داشتند که ما نبا        
ــان ــا آرم ــان يه ــالم یجه ــالب اس ــرداری انق ــد ی ب ــح21م و در جل   فهی ص

 و مـسائل   ي اقتصاد يازهاید به ن  ین فکر کنند فقط با    یمسئولمبادا  : ندیفرما یم
ن ی مستـضعف شـان و کمـک بـه    یت جهـان  یاز مـسئول   مردم بپردازند و دسـت    

ط مطلـوب  ین مـا شـرا  یمـسئول  ند الزم اسـت کـه  یگو یبردارند و در ادامه م
رسـالت   ست کـه یـ ن بـدان معنـا ن  یـ  مردم فراهم کنند امـا ا يرا را بياقتصاد

 .می را فراموش کن ظهور امام زماني براي انقالب و بسترسازیاصل

بر رسـالت  ل و نهار   ین جوانان از مکر لَ    ی نجات ا  يدر راستا  ینیدآویشه
 قـت انقـالب بـا   یژه داشت و معتقد بود حقید وی تاکی انقالب اسالمیجهان

ک یـ  انقالب را وجه تفکی شود و وجه رسالت جهانیمن رسالت شکوفا   یا
   .دانست ی میاسالم ر انقالبیناپذ
 ي گـرفتن جـوهره   دهیـ  انقـالب و ناد يهـا  مـسخ آرمـان   يها راه از یکی
کـردن مـشکالت    ا برجـسته بـ   است که قـصد دارد يا شهی انقالب، اندیاصل

. دارد بـاز  ی انقـالب اسـالم  يسـاز   مـا را از عـزمِ تمـدن        ، در داخل  ياقتصاد
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ن جوانـان  یداشتن دارد و ا  خ، امکانِ ادامه  ین تار ی ا ي که با نظر به مباد     یعزم
 ياند تا سرباز شتر از گناهشان متنفرند آماده یآلود که خودشان از همه ب       گناه
.  بـشر امـروز اسـت    یخی تـار  ي رنـد کـه همـان توبـه       ی را به عهـده بگ     یانقالب
هـا و بعـد از    یی حاج رضـا بید طی آن را شما قبل از انقالب در شه        ي نمونه

ـ عل تعـايل   اهللا رضوان«حضرت امـام  5.دینیب یها م د شاهرخ ضرغام  یانقالب در شه    و »هي
                                                

قدرت بدنی، شـجاعت، نبـود   : اند طور گفته رفقاي شهید شاهرخ ضرغام در موردش این     - 5
سانی بوجود آمد کـه کـسی جلـودارش    ان.همه دست به دست هم داد …راهنما، رفقاي نا اهل و    

مسیحا نفسی آمد . برد نبود هرشب کاباره، دعوا، چاقوکشی، پدر نداشت از کسی هم حساب نمی
فقـط  : گفـت  شـب و روز مـی  .  بود57بهمن . و از انفاس خوش او مسیر زندگی شاهرخ تغییرکرد     

 حـضرت امـام پخـش    هـاي  وقتـی در تلویزیـون صـحبت   » علیـه  تعالی  اهللا رضوان«امام، فقط خمینی  
عظمت را : گفت می. کرد ریخت و با دل و جان گوش می    اشک می . نشست  شد، با احترام می     می

ـرد    . شود خمینی، با یک عبا و عمامه آمد  اگر خدا بدهد، می    اما عظمت پوشـالی شـاه را از بـین ب .
براي همین . الخطاب بود حرف امام براي او فصلُ    . هرچه امام بگوید همان است    : گفت  همیشه می 
والیـت فقیـه را بـه زبـان عامیانـه بـراي         . فدایت شـوم خمینـی    : اش خالکوبی کرده بود     روي سینه 

وقتـی  . از همان دوستان قبل از انقالب، یارانی براي انقالب پـرورش داد        . داد  رفقایش توضیح می  
ماسـه  ح. شـناخت  دیگر سر از پا نمـی   . به یاري پاسداران در کردستان بروید     : حضرت امام فرمود  

هنوز در خاطره  …هاي او در سنندج، سقز، شاه نشین و بعدها در گنبد و الهیجان و خوزستان و         
اینان ره صد ساله : شاهرخ از جمله کسانی است که پیر جماران در رسایشان فرمود   . ها باقی است  

بوسـم و از خداونـد    مـن دسـت و بـازوي شـما پیـشگامان رهـائی را مـی           . را یک شبه طی کردند    
  . واهم مرا با بسیجیانم محشور گرداندخ می

ر را بازگو می ي زندگی خودش حرف می  وقتی از گذشته   ر  زد داستان ح کرد، خودش را ح
ر قبل از همه به میدان کربال رفت و به شهادت رسید، من هم      : گفت  می. دانست  نهضت امام می   ح
آنقـدر  . تر پا به عرصه گذاشـت در همان روز هاي اول جنگ از همه جلو. ها باشم   باید جزء اولین  

پس از سی و یک سال زنـدگی پـر    . دالورانه جنگید که دشمنان براي سرش جایزه تعیین کردند        
پروازي . هاي شمال آبادان این پرواز را ثبت کرد فراز و نشیب در هفدهم آذر پنجاه و نه در دشت

ي شـهید، از   نامـه  زنـدگی روایـت  . کسی دیگر او را ندید؛ حتی پیکرش پیدا نشد    . با جسم و جان   
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 اسـت  يا آلوده ن نسل، نسل گناهیفهمند اگر ا    ی خوب م  »اللّه  حفظه«زی عز يرهبر
کننـد   یها نگاه مـ  ن جهت ماوراء گناهشان به آنیست، به همیکار ن    گنه یول

خ ی تـار نیطور که با نهضت امام حـس       همان. اند  هو درست هم نگاه کرد    
ان عبور کـرد و جنـاب حـرّ    ی شروع شد و عمالً جهان اسالم از امو        يدیجد

ـ عل تعـايل   اهللا رضـوان «ینـ یشما به نـور امـام خم  . دین را در کربال فهم  یا  و انقـالب  »هي
 د بلکـه یـ نیکـار نب  هـا را گنـاه   د تـا آن یآلوده بنگر ن جوانان را گناهی ا یاسالم

کننـد   ی صـحبت مـ  نیبا امام حـس یچه ز. دیل و نهار بدان   ی ل یر آلودگ یاس
ستاده و یـ  کوفه است، حرّ ايستاده و مانع حرکت امام به سو   یآنجا که حرّ ا   

نْ «: فرمـود  خـدا  پیـامبر ! مردم اى هان: ندیفرما یدهد که امام م   یگوش م  مـ 
َطاناً رأَى ا جائراً سلْ لتَحسرُمِ محل ثاً اللَّهنَاک دهعل فاً اللَّهخَال نَّۀِ مسولِ لسر  ه  اللـَّ
ثْمِ اللَّه عباد فی یعملُ إِ لٍ  لَا و بِقَولٍ یغَیرْ لَم ثُم الْعدوانِ و بِالْ عـیقـاً  کَـانَ  فقح 
 را نىشـک  قـانون  و پیـشه  بیداد زمامدار هرکس 6» مدخَلَه یدخلَه أَنْ اللَّه علَى

                                                                                           
تحولی روحی در جریان حوادث قبـل از انقـالب تـا انقـالب اسـالمی و شـروع جنـگ تحمیلـی           

تحولی که ریشه در مفاهیم و معارف عمیق اسالم دارد و بازگشت به خویشتن و . کند حکایت می
اما . پري کرداو مدتی را در جهالت س. کند توبه نصوح را براي هر انسانِ طالبِ حقیقت بازگو می 

وجود سرداري مانند شاهرخ در روزهاي اول جنگ نعمتی بـود بـراي       . خدا خواست که برگردد   
زد، نمـاز   دو ماه از جنگ گذشته بود، شاهرخ خیلی تغییر کرده بود، کـم حـرف مـی      . فرماندهان

در دعـاي کمیـل و دعـاي توسـل بـا صـداي بلنـد گریـه            . شـد   جماعت و اول وقت او ترك نمی      
او از خدا خواسته بـود  . ز سادات گروهش خواسته بود براي او دعا کنند که شهید شود    ا. کرد  می

نه نام، نه نشان، نه قبر، نـه مـزار و نـه    . خواست چیزي از او نماند      می. اش را پاك کند     همه گذشته 
ــر  ــز دیگـ ــیچ چیـ ــرد  . هـ ــستجاب کـ ــایش را مـ ــم دعـ ــدا هـ ــوع . خـ ــو رجـ ــایت  د  شـ ــه سـ  بـ

)http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=146&catid( = 
 .185مقتل الحسین، مقرم، ص  - 6

http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id
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 را او پیمـان  و عهـد  و سـازد،  مـى  روا و حـالل  را خـدا  حـرام  که کند نظاره
 مخالفـت  خـدا  پیـامبر  ي بشردوستانه و عادالنه روش و سبک با و شکند مى
 بـا  گریـز،  قـانون  و خودکامـه  عنـصر  آن برابـر  در وصف این با و ورزد؛ مى

ــار ــردش و گفت ــه عملک ــزد مخالفــت ب ــالح راه در و برنخی  و جامعــه اص
 همـان  از را او کـه  خداسـت  بـر  نزند، آتش و آب هر به را خود حکومت،
 ي آر .آورد در دوزخ بـه  آورد، مـى  در دوزخ بـه  را بیدادپیشه آن که راهى
 را يا جـه یکننـد و امـام آن نت      ی اشاره م  يزیفهمد امام دارند به چه چ       یحرّ م 
 بـود   مثـل حـرّ  یها نجات گناهکاران رند که از جمله آن  یخواستند بگ   یکه م 

 او يش روی کــه آن حــضرت در پــیخیدادن او بــه تــار  توجــهيدر راســتا
 یعنـ ی شب عاشورا به امـام  يا  عدهی حتيا ن برنامهیبا چن . گذاشتند، گرفتند 

 که با نهضت امام یخیتار. وستندی در عالم پنیخ حضور امام حسیبه تار 
 يا  عده.کند یه میت را تغذیدر کربال شروع شد و هنوز که هنوز است بشر 

دنـد  ی را د  یرا در منظـر خـود حرکتـ       یـ وستند ز یروز عاشورا به آن نهضت پ     
ن ی که در لشکر عمر سعد بودند و به ظاهر در بدترییها ار بزرگ، همان  یبس

 ينده را برای آيدیخ توحی امام توانستند تار  ی باطل قرار داشتند، وقت    ي جبهه
  . وستندیامام پشستن از جانِ خود به  م کنند در حد دستیها ترس آن

م اگـر در  یگـوئ  یم کـه چـرا مـ   ین انـدازه بـسنده کنـ    یکنم به هم    یفکر م 
م، گرفتـاران در  یم بـه مـردم نگـاه کنـ      یش دار ی که در پ   يساز  تمدن يراستا
بعـد  . میدانـ  یرهنگ و آن گناهان جدا م    ته را از آن ف    یآلود مدرن    گناه يفضا

ن ید، کـه طـرف در عـ   ن رابطه نوشته شیگر در همی چند مقاله د از مقاله حرّ  
نوشت عـزم   یم. میزن یم با او حرف م   یکرد دار   ی در گناه، حس م    يگرفتار
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هـا   یام وارد اردوگـاه   کرده  یانـد ولـ   ن زمـان وارد شـده  یـ  اي شـوم کـه حرّ
ن یـ دانـم ا   ی آن کـه مـ     يبنده در راسـتا   . دلواپس هستم که دوباره گناه کنم     

 داشتم کـه اگـر   ییها هی توصشانیستند برایکار ن    گناه یاند ول   آلوده  افراد گناه 
د و ی گناهان آزاد شـو ي د از همهید انتظار نداشته باش   یک گناه آزاد شد   یاز  

د راه سعادت را یکه از گناه متنفر  نید، هم یاز خود انتظار عصمت داشته باش     
د یـ خ ظهـور توح یخ بـه عنـوان تـار   ین تاریرا ا ید ز یابی خود گشوده ب   يبه سو 
  . کند ی مییها راهنما وبه از آنش به ت بشر را از گناهانيمحمد

  رفته ت از دستيبازگشت به هو
 يهـا  ا و ثـروت  یـ گرا است و اصالت را به دن        تی که کم  یبا نسل  :سؤال

 تا آخـر بـا   یجهت که از یا مردمم؟ بی صحبت کنیدهد با چه زبان  ی م ییایدن
درك درست  را يرهبرگر مقام معظم ی دییها هیزاو از   یول ، هستند انقالب

 ی قـصه اقتـصاد مقـاومت   يروبـر  هنـوز مـا   . میی، چگونه سخن بگـو نندک  ینم
 درم یتوان یما چطور م. میا   فرهنگ هنوز بحث نکرده    ي رو ،میا  بحث نکرده 

يو با نگاه به حضرت امام به عنوان مبـاد        ت امام   یل شخص ی سلوك ذ  بحث 
   ؟می کنها صحبت ن عصر با آنیتفکرِ ا

در دفاع مقـدس   گراست ما تی را که کم   ی زبانِ عبوردادنِ نسل   :جواب
ل و یـ م که مکـر ل ی داريم استعدادیم، ما در دفاع مقدس متوجه شد     یآموخت
ط بـروز آن  ی چـون شـرا    یولـ . میگـذارد آن را ببینـ       ی مـدرن نمـ    يایـ نهار دن 

م و با نگاه یم و استفاده کرد  یدیش آمد، آن را د    یاستعداد در دفاع مقدس پ    
 قـرار  یخیم مـا در تـار  یتـوانم بگـو   ی می دفاع مقدس بنده به راحت     ي نهیبه آ 
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تـوان سـخن گفـت و جـواب      ی بـا مـردم مـ      يم که باالتر از منـافع مـاد       یدار
ـ عل تعـايل     اهللا  رضـوان « که حاضرند با نگاه به حضرت امام       یمردم. دیمناسب شن   و »هي

 کـه آن مـرد بـزرگ داشـت، جانـشان را بدهنـد معلـوم اسـت کـه             یاشارات
ن یما با ا . ها است    آن يِ ماوراء منافع ماد    هستند که  ییزهایدن چ ی شن ي آماده

د یـ فراموش نفرمائ.  هم جواب داد   یم و به خوب   یا  ن را تجربه کرده   یانقالب ا 
 نـه از عهـد   یعنـ ی فَتْـرت هـستند،   ي  گرفتـار دوره که مردم در حـال حاضـر    

اند، و نه بر عهد  دهی است درست بریزدگ  خود که آلوده به غربي گذشته
. اند  عهد است درست وارد شده ضرت امام متذکر آنخود با خداوند که ح

شْئَم    یـ  دارند و    ینیمیک وجه   یها    انسان زده در   بـشر غـرب    ،يا  هک وجـه مـ
ن دوره آن اسـت کـه      یـ  ا یخـوب .  خود است  ي دادن وجه مشْئَمه     غلبه يتقالّ

جـه را مـورد   یـ توان یدن شـده و مـ  یـ  بشرِ امروز هم قابل د    ینیمیوجه   د آن و
ـ عل تعـايل   اهللا  رضوان«ینیبا نظر به حضرت امام خم     . دیخطاب قرار بده   م یتـوان  ی مـ »هي

جه    ي در فـضا ی زنـدگ  يق معنـا  ین طر یم و از ا   یها باش    انسان ینیمیمتذکر و 
بنده بـه شـما عـرض       . میریم و جواب بگ   ی را به او متذکر شو     یاقتصاد مقاوت 

هــا کــارد بــه  مین تحــریــد بحمــداهللا در ایــد و چــه نخواهیــکــنم چــه بخواه
 که دوست و یاتیک نحوه حیها  مین تحریرسد و در متن ا     یتان م   ستخوانا

 که در رابطه با یاتیکند، همان نوع ح   یکردند ظهور م    ی نم ینیب  شیدشمن پ 
ها از همـان    مقابله با دشمن در دفاع مقدس ظهور کرد و امثال دکتر چمران           

ه با دشـمن بـه   ن انقالب استعداد آن را دارد که در مقابل     یدند که ا  یابتدا فهم 
تنهـا   د و لـذا نـه  یـ  برسد که شما در دفاع مقدس مالحظه کرد   یاتیآنچنان ح 

 که با دفـاع مقـدس   یاتی تمام جهت تولّد حيِدواریعقب ننشستند بلکه با ام    
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ن انقـالب  یـ کـرد ا  ی صدر هرگز فکـر نمـ  یبن. ظهور کرد کار را جلو بردند 
  . را داردیین استعدادهایچن

م که با ظهور امام ی شوییمتذکر استعدادها شده یدر کتاب سلوك سع   
ن رابطـه اسـت کـه    یخ نهفته اسـت و در همـ  ین تاری در ا»هيعل  تعايل    اهللا  رضوان«ینیخم

هـا   تیخواهد کم   ی م ي اقتصاد يها  میا با تحر  ید هر اندازه دن   یکن  یمالحظه م 
ز یرا مردم ما چیز. ستیها ن  ما برجسته کند شما گوشتان بدهکار آن      يرا برا 

ــا .  نــاتوان اســت دن آنیــننــد کــه دشــمن از دیب ی را مــيرگــید مــردم مــا ب
 در آن یگرائـ  تیگر کمی هستند که دیخ متوجه افقین تاریحضورشان در ا 

  . شود یت میت مغلوب معنوی ندارد و کمییجا
گـاه  یو جا » کـار « بحـث    79 و   78 ي در شماره » شهی اند ي سوره «ي مجله

 اسـت کـه   یا کار، عملی آورده که آ   انی مختلف به م   يها  آن را در فرهنگ   
د ی شـه ي ت؟ مجلـه را بـا جملـه   ی و هویا زندگیدهد  یسود و ثروت به ما م 

 باشد کـه انـسان     يا  زهی پول تنها انگ   یوقت«: دیگو  ی شروع کرده که م    ینیآو
دهد  یش را از دست می خویقی حقيگر کار معنایدارد، د یوا م» کار«را به  

 یتـر از آن خالصـ   عیتـر و سـر    شید بـ  ید که با  شو  یل م ی تبد یو به شرِّ واجب   
 يد کـار یـ د از آن عبـور کن     ی که شما اتفاقاً با    ییزهای از چ  یکی یعنی. »افتی

 يست کــار تنهـا بــرا یـ بنــا ن. آوردن ثـروت اسـت   دســت ن بـه یاسـت کـه عــ  
 خـود فرهنـگ و    يکار در سنت بشر بـه خـود       . آوردن ثروت باشد    دست  به

ه بـرده و مالحظـه    ین را بـه حاشـ     تـه آ  ی دارد که مدرن   یادب و سلوك خاص   
خ مــا ی دارد آن ادب و فرهنــگ بــه تــارید کــه بــا انقــالب اســالمیــکن یمــ

 در ی فرهنگـ يهـا  تیـ  که در حـال فعال یزانین عزیاش هم  نمونه. گردد  یبرم
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د یم مالحظه خواهین را درست نشان دهیم ایاگر توانست. ل انقالب هستند  یذ
 مـدرن از چـشم مـردم مـا        يایـ  مطـابق دن   ین ثروت و زنـدگ    یکرد چگونه ا  

 نی امـام حـس    يگونـه بـرا     نی که ا  ین مردم ید ا یا  دهیاز خود پرس  . افتد  یم
جـاد  ی اییتـه فـضا  یت؟ مدرنیـ ا به دنبـال هو یاند    کنند به دنبال ثروت     یکار م 

کنند تـا نـان بخورنـد و      یهمگان کار م  «: رشکاكی م يکرده که به قول آقا    
روز  مــدرن روز بــه یزنــدگن کننــد و ی مــدرن را تــأمی زنــدگيهــا نــهیهز

 کـه  یتیرا از کـار خـود بـه دنبـال هـو          ی ز 7.»آورد  ید م ی پد يتر   تازه يازهاین
ــ کنــد نیشــان را راضــ روح ــذا کــار آن. ستندی ــ ل ــل يکــار یهــا ب  اســت مث
 کار یآورند ول یدست م ق فوتبال بهی از طر یها که ثروت هنگفت     ستیفوتبال

سـرانجام   یشان بـ یـ کارها ي ن جهت همهی است و به هميکار  ین ب یها ع   آن
دن ین اشکال است و بشر امروز آمـاده شـن  ی متذکر ا  یاست و انقالب اسالم   

 خـود  ي رفتـه  ت از دسـت  ی است که چگونه به هو     ين تذکر یدن چن یوشیو ن 
. ا مصرف شودید مصرف کند و   یا با ی نباشد که    یئیک ش یگر  یبرگردد و د  

ت یـ ت اسـت و روحان یـ م کي  ق راه عبور از غلبه    ین طر ی از ا  یانقالب اسالم 
. آورد یش ثروت نم  ی است که کارش برا    یانی جر یل در انقالب اسالم   یاص

 يتش را در ثروتمنـد ین کـه هـو  یـ ک کـار اسـت بـدون ا   یـ ش یشغلش بـرا  
  . جستجو کند

 فرهنـگ  يکـارِ افـراد در فـضا   «د کـه  ین امـر بـشو  یشما اگر متذکر همـ   
 يکـار بـرا   ی مـصرف اسـت و وقتـ   يست بلکـه بـرا  یـ د نیـ  تول يته بـرا  یمدرن

ق مـصرف کـسب   یـ طر ت خـود را از یـ ها خواسـتند هو   مصرف شد و انسان   

                                                
 81-80شه شماره ی مجله سوره اند- 7
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ست بلکـه  یـ گـر کـار ن  ی، دیشود و زندگ ی از هم جدا میکنند کار و زندگ  
 و ی زنـدگ يرد و نه بـرا یگ یمصرف است و کار در خدمت مصرف قرار م    

تـوان مــردم را متوجــه   ی مــیراحتــ بـه » .دن بــه خــودیت بخـش یــ هوينـه بــرا 
 ـ     یـی گرا  تیـ اشکاالت کم  را از چـشم مـردم      يگـر    و واسـطه   ی کـرد و دالّل

ت از  یـ  بازگشت بـه هو    ي خواهد شد در راستا    يدین تولد جد  یانداخت و ا  
 خـود را  ي شهیشود و مردم ر  ی شرف بر ثروت مقدم مرفته که در آن    دست

فهمنـد اصـوالً کـار، از     یکننـد و مـ   ی جـستجو مـ  یدر کار و اقتصاد مقـاومت    
از دارد یـ ه روح خود به آن ن ی تغذ ي است که هرکس برا    ین منابع یتر  يادیبن

د کـه چـرا   یکن ی مطرح میب اجتماعیک آس ین سؤال را به عنوان      یو شما ا  
  تر شده است؟ درآوردن از خود کار مهم پول

  گر گشوده شدهي ديافق
ا یـ کننـد   ی هـم مـ  یکنند زندگ ی کار م  یها وقت   ا در حال حاضر انسان    یآ

 کننـد؟ چـه شـده اسـت کـه نگـاه       یند تا زنـدگ د از کارشان خالص شو  یبا
ا یـ ن مـشکل کجـا اسـت؟ آ     یـ ر کرده و راه حـلّ ا      ییها نسبت به کار تغ      انسان
 انقالب در يروهایجاد کرد و بحمداهللا نی ای که انقالب اسالم يثاری ا يفضا

 ما باز شـده و مـا   ي در جلويگریدهد افق د یآن وارد شدند، خبر از آن نم  
نم یـ ب یم؟ بنـده مـ  یه کنـ یـ  ماوراء ثروت، تغذيگرید خود را در ساحت د  یبا

 تـالش     خـدمت بـه اسـالم و انقـالب         يزان در راسـتا   یـ  از عز  یچگونه بعض 
 را بـا آن  يگری تا کار دیها بده ارد تومان به آنیلیکنند که اگر صدها م  یم

ن امور ی انجام ايان باشد برایاتفاقاً اگر ثروت در م   . رندیپذ  یعوض کنند نم  
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شود در    یپس معلوم است م   . کند  ی موضوع ظهور نم   یقیحق ي هرگز چهره 
ما هنوز . ها غلبه کرد دان آمده بر آنین به م  یچن  نیها ا   تین عالم که کم   یهم
ها  ن حرفیتر از ا قیار عمیم، موضوع بس یا  کارمان را درست شکل نداده      راه

 مـا در دل  ياز مـاد یـ شه نیـ م همید متوجه باش یبا. است که بنده عرض کردم    
م یاگر بتـوان است م از طرف خداوند آماده شده      یکن  ی م ی که زندگ  یخیتار

م، یریــز در نظــر بگیــم و قناعــت الزم را نیخ وارد شــویدرســت در آن تــار
ن نـسل روشـن   ی ايد برایم، بای رزق خود را داشته باش    ي د دغدغه یهرگز نبا 

هـا   تیـ  کم باشـد مـاوراي  يگـر یز د ید چ یخ با ین تار ی او در ا   ي کرد دغدغه 
  .رود یرون نمی مدرن بیبست زندگ نه از بنوگر

  »والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«



 

 اناتيجر  وي انقالب اسالميخي تارگاهيجا
 ندهي در آ،ياسيس





 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  خيتار در ها حادثه يباطن يها هيال به نظر
 در کــدام هــر کــه يزیــعز طــالب و فــضال محــضر در نــدارم بنــا بنــده

 کیـ  صـورت  بـه  هـستند،  نظـر  صاحب ،باشم داشته خواهم یم که یضیعرا
 بـه  یدانـش  افـزودن  ظـاهر،  بـه  کـه  کـنم  طرح را یموضوع فتهر ستهشُ بحث
 در را روش نیـ ا نـه  و هـستم  یمقـام  نیچنـ  در بنـده  نه. باشد زانیعز دانش

 شـوم  یم رو روبه يافراد با وقتی مشتاقم بنده. دانم یم ستهیشا زانیعز محضر
 کـنم،  بحث ها حادثه یخیتار گاهیجا به نسبت ها آن محضر در نمتوا یم که
  ارتبـاط  نـوع  نیا رکاتبه ب  و بگذارم انیم در ها آن با را یبحث جهت نیا از
   .مید فراوان دارما

 بـا  که است نیا ها حادثه یخیتار گاهیجا فهم برکات نیتر مهم از یکی
 مرتبط ،میکن یم تنفس نآ در و میدار قرار آن در زمانی که  پنهان يها هیال

 نظـر  آن بـاطن  بـه  میبـر  یمـ  سـر  بـه  آن در که یخیتار ظاهر از و میشو یم 
 آن از و مینـ یب یمـ ن هـم  از جـدا  و شهیـ ر یب يزهایچ را ها حادثه و میینما یم 
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 شـود  یمـ  تـصور  ردیـ نگ قـرار  نظـر  مـد  حوادث یخیتار گاهیجا اگر تر مهم
  1.میکن برخورد يا هحادث هر با میبخواه که طور هر میتوان یم

 متوجـه  میکنـ  یابیـ ارز ش ا یخیتـار  گـاه یجا اسـاس  بـر  را يا حادثه اگر
 فکـر  در میمجبور میکن حذف را حادثه آن میبخواه اگر یحت شد میخواه
   .میکن يزیر برنامه آن از عبور يراستا در و میباش آن از عبور
 خـواهم  یم است شتریب محترم حضار از بنده سن ظاهراً که جهت نیا از

 از ام، بوده رو روبه آن با خیتار کی دل در که را ییها تجربه نمونه عنوان به
 ذشـته گ تا بگذارم انیم در شما با حوادث، یخیتار گاهیجا به نگاه ي هیزاو
  .دیده قرار ندهیآ راه چراغ را

 گــاهیجا در انیـ جر کـدام  دهــد یمـ  نـشان   گذشـته  يهــا حادثـه  بـه  نظـر 
 یبـاق  ،هشـد  آن يبقـا  يبـرا  که یتالش ي همه با و نداشته قرار خود یخیتار

 همچنـان  و هکـرد  ظهـور  خودش یخیتار گاهیجا در انیجر کدام و نمانده
  . است هآمد جلو و هدنمو رشد

 بـا  یمـذهب  گـروه  نیچنـد  انقـالب  از قبـل  مـا،  کـشور  از يشـهر  هر در
 غـرب  بـه  را اصـالت  هـا   گـروه  از یبعـض  بودنـد،  فعال مختلف يها شیگرا

 باشد، غرب با هماهنگ که کنند مطرح را یاسالم داشتند یسع و دنددا یم
 گروه برعکس. بودند يا هیحجت انجمن تفکر به کینزد که ییها گروه مثل

                                                
 مـسائل  و جهـانى  مـسائل  بـه  مـا «: نـد یفرما یم 13/06/1393 خیتار در يرهبر معظم مقام - 1
 مـا  بـه  ،کالن نگاه نیا م؛یباش داشته جامع و کالن نگاه دیبا کشورمان، مسائل جمله از و اى منطقه

 ستگاهیـ ا را، خودمـان  گـاه یجا را، خودمـان  تیـ موقع اوالً کـه  کنـد  یم عطا  راصیرتىبو  معرفت
 میتعلـ  ما به هم بعد م؛یدار قرار وضعى چه در میبفهم و میکن ابىیباز کنونى وضع در را خودمان

  .»میبکن دیبا چه ندهیآ براى که دهد یم
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 مـدت  عـرض  در خواسـتند  یمـ  یولـ  یانقالب ظاهر به بودند ییها گروه اول
 هـا  آن مانع که را هرکس راستا نیا در و اورندیب سامان به را زیچ همه کوتاه

 دو هـر  چگونـه  دیکرد مالحظه کردند، می یمعرف انقالب ضد عنوان به بود
 يآقـا  يِآزاد نهـضت   اول گـروه   از جملـه از نـوع      .ماندنـد  خیتـار  یب گروه

 نــه بکنــد ســلطنت دیــبا شــاه کــه کــردیرو نیــا بــا ، بــودبازرگــان مهنــدس
 هـا   یغربـ  کـه  تفاوت نیا با دادند یم غرب فرهنگ به را اصالت ،حکومت

 امـور  درهـم    ما و کنند یم عمل نید آن به يفرد امور در و هستند یحیمس
  . میهست دیمق اسالم به يفرد

 دانـستند  ینم و شناختند ینم را خود خیتار کدام چیه ها گروه نیا عموماً
 ي همـه  یغربـ  فرهنـگ  کردند یم فکر ها يا هیحجت. هستند خیتار يکجا در
 و سـر  را خـود  فرهنگ آن لیذ دیبا و کرد خواهد تصاحب را خیتار ندهیآ

 بـه  نـسبت  هـا  يا هیـ حجت نگـاه  رفتنیپذ نیع در ها یمذهب یمل و دهند سامان
 مخالف که آن بدون کنند، کنترل را یشاهنشاه نظام کردند یم یسع غرب،

 بـدون  ستند کـه  ه ییها انیجر ان،یجر دو نیا از ریغ .باشند یشاهنشاه نظام
 هـستند،  خیتـار  يکجا در بدانند که آن بدون و خواهند یم چه بدانند که آن

 دیــبا کـه  آن از غافـل  بودنـد،  داده رشـد  خـود  در را زیـ چ همـه  بـه  اعتـراض 
 وگرنـه  کننـد  يریـ گ موضـع  ها ستینبا به نسبت خواهند، یم چه آن براساس
 خلق نیمجاهد سر بر که ییبال همان کند، یم نییتع شانیبرا را ریمس دشمن

  . برد وجل خلق نیمنافق تا را ها آن و آمد
 آن یخیتـار  گـاه یجا میتـوان  یمـ  سـال  چهـل  از بعـد  مـا  کـه  ییجا آن از
 بـه  نـسبت  زین را خودمان گاهیجا میتوان یم میکن یابیارز درست را ها گروه
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 ي واقعه در شهیر و است خیتار در دار شهیر انیجر کی که یاسالم انقالب
  .مینمائ یابیارز دارد،» ریغد«

  آن حذف اي ک فکري از عبور
 تیـ اهم حـائز  اریبـس  يفکـر  يها انیجر گاهیجا شناخت در که يا کتهن
 آن ایـ آ کـه  هیـ زاو نیـ ا از اسـت،  ها آن با تعامل ای برخورد یچگونگ است

 بودن دار ندهیآ مالك و اند ندهیآ یب ای و اند يدار ندهیآ يها انیجر ها، انیجر
 دیـ با چگونـه  هرکـدام  بـا  و ستیـ چ يفکـر  انیـ جر کیـ  بـودن  نـده یآ یب ای

   م؟یکن برخورد ها آن با شان یخیتار گاهیجا اساس بر تا کرد برخورد
 پنجـاه  در را يآزاد نهـضت  شـود،  ملمـوس  یکم مان بحث که آن يبرا

 ي جبهـه  یمذهب ي شاخه عنوان به ابتدا چگونه که دیکن یبررس ریاخ ي ساله
 کـه  مـصدق  دکتـر  يهـا  آرمـان  از کـه  آن بدون کرد، فیتعر را خود ،یمل

 کـه  یحـال  در .ردیـ بگ فاصـله  حکومت، نه کند سلطنت دیبا شاه بود معتقد
ـ عل  تعـايل   اهللا  رضوان«امام حضرت که یروش کمک به یاسالم انقالب  از داشـتند  »هي

 اهـداف  یاسـالم  انقـالب  کـه  معنـا  نیـ ا به کرد، عبور يآزاد نهضت تفکر
  را بازرگان مهندس يآقا اهداف آن اساس بر و داد قرار نظر مد را يگرید

 متوجـه  يا عـده . دریـ گ عهـده  بـه  را موقـت  دولـت  تیریمد  تا کرد وتدع
 و رفتنـد یپذ کـامالً  را ها آن و نبودند نظام اهداف با يآزاد نهضت ي فاصله
 مهندس يآقا امثال که شناختند یم گونه همان به را یاسالم دآلیا ي جامعه

 اًابـد  يمنتظـر  محمـد  دیشه مرحوم مثل هم يا عده. داشت نظر مد بازرگان
 دولـت  يکارهـا  از آنقـدر  لـذا  و نداشـتند  را موقـت  دولت يکارها تحمل
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ــود شــده یعــصبان موقــت ــتهم را او پــدرش کــه ب ــه کــه کــرد م  جهــت ب
 مثـل  ییهـا  تیشخـص . اسـت  کرده دایپ يفکر اختالل ساواك يها شکنجه

 دانـستند  یمـ  بودنـد  يآزاد نهـضت  يفکـر  گـاه یجا متوجه که یبهشت دیشه
 نیبــ در ییهــا مخاطــب زمــان آن در بازرگــان مهنــدس امثــال يهــا شهیــاند

 بـدون  او همفکـران  و یبهـشت  دیشه مرحوم. دارد کرده لیتحص يها یمذهب
 تیریمـد  توانـد  ینمـ  فکـر  نیـ ا دادند نشان بازرگان مهندس يآقا به نیتوه
 ریمـس  در را یمـوانع  هـا  آن افکار و ردیگ دست به آخر تا را انقالب ییاجرا

 اهـداف  بـر  نظـر  موقـت،  دولت با مدارا نیع در الذ و کند یم جادیا انقالب
 نیـ ا از یاسـالم  انقـالب  دیـ با چگونه که نیا به نظر و داشتند انقالب یاصل
 را ییمـدارا  نیچنـ  تحمـل  يمنتظـر  محمـد  دیشـه  مرحـوم . کنـد  عبـور  فکر

 را يفکـر  انیـ جر کیـ  از یخیتـار  عبـور  فرهنـگ  و رهیسـ  دیشا و نداشت
 بـه  يتنـد  يهـا  تهمت و کرد مخالفت یشتبه دکتر نظر با لذا و شناخت ینم
 دایـ پ شیگـرا  شانیـ ا بـه  و شـد  خـود  يتندرو متوجه بعداً البته که زد شانیا

 دیشـه  سقف کی ریز در یاسالم يجمهور حزب انفجار در دو هر و کرد
 بـه  شتریـ ب چـه  هر دنِیرس شور يمنتظر محمد شور که ییجا آن از و شدند

 در او شـهادت  از بعد »هيعل  تعايل    اهللا  رضوان«ینیخم امام حضرت بود، انقالب اهداف
   2.بردند کار به را» شما و ما محمد «رِیتعب پدرشان به تیتسل

 بـه  بازرگـان  کـه  نداشت توجه نکته نیا به يمنتظر محمد دیشه مرحوم
 دیبا و است ما خیتار از مرحله کی ته،یمدرن فرهنگ لیذ فکر، کی عنوان

 و بشناسند را فکر آن گاهیجا یاسالم قالبان به معتقد مردمِ که میکن يکار

                                                
 .منتظرى آقاى به تسلیت تلگراف ،511 ص ،14  ج امام، ي صحیفه - 2
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 کـه  يزیچ کنند، عبور فکر آن از یدرست به بتوانند تا بچشند را کردیرو آن
 یخـوب  بـه  زمـان  آن در »اهللا  حفظـه «يرهبـر  معظـم  مقـام  و یبهشت دیشه مرحوم

 دهیـ ناد را فکـر  آن بخواهنـد  و شـوند  یعـصبان  کـه  آن بـدون  و دانـستند  یم
 فـراهم  را فکـر  آن از عبـور  بـستر  کننـد،   حـذف  آن را  شـبه  کیـ  و رندیبگ
   .بودند قائل تفاوت فکر آن حذف با فکر کی از عبور نیب چون کردند، یم

 نحـو  بـه  بازرگـان  يآقـا  فکـر  از تیدرا آن با انقالب يابتدا در ما اگر
 انیـ جر اصـالحات،  دولـت  کارآمـدن  يرو بـا  م،یبـود  نکرده عبور حیصح

ــه را صــالحاتا انیــجر يفکــر تیهــدا يآزاد نهــضت ــ ب  دســت در یکلّ
 افکـار  تیـ حاکم بـا  مـا  ،یخـاتم  يآقا به مردم رجوعِ موجِ در و گرفت یم
 نیبـ  است فرق اریبس یجهات از که یحال در. میشد یم رو روبه ها یمذهب یمل
 اصـالحات  انیـ جر رهبـران  بـا  اند هیفق تیوال منکر یکل به که ها یمذهب یمل

 یاساسـ  قـانون  ي محـدوده  در را هیـ فق تیوال ،یاساس قانون بر دیتأک با که
 که دنکن یم جستجو ینظام در را خود شهر آرمان حال نیع در و رندیپذ یم

 کـه  یکس است ممکن. است شده برجسته آن در یغرب فرهنگ يها ارزش
 جـه ینت نیـ ا به يبند جمع کی در ندارد را امور نیا در فکرکردن ي حوصله

 دو هـر  اصـالحات  انیجر يفکر رانطرفدا و ها یمذهب یمل که باشد دهیرس
 هـا  آن افکارِ و افراد یخیتار گاهیجا ستین متوجه یکس نیچن هستند، یکی

 کنـد،  یمـ  فرق اریبس ها آن از عبور یچگونگ در و ها آن تیموقع لیتحل در
 اهـداف  بـه  نـسبت  اصـالحات  جبهـه  يفکر رهبران رسد یم نظر به چند هر
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 هیـ زاو برنـد،  یم جلو را انقالب ،يرهبر معظم مقام که جهت آن از انقالب
   3.باشد داشته

  يانحراف يها انيجر از عبور ييتوانا و ياسالم انقالب
ــال ــه    یدر مث ــه بــا مرحــوم ش  آوردم يد محمــد منتظــر ی کــه در رابط

 یخیط تـار ی در شـرا ید متوجه بود انقالب اسالمیخواستم عرض کنم با    یم
 عبور کند يضت آزاد مثل نهییها  انیتواند از جر    ی است که م   يخود طور 

 که یانی و نقد جرید بر اهداف انقالب اسالمی ما است که با تأک   ي فهیو وظ 
. می فـراهم کنـ   انیـ ن جر یـ  انقـالب را از ا     ط عبـورِ  ی دارد، شرا  یکرد غرب یرو
د آن اسـت کـه انقـالب چـه       یـ آ  یش مـ  یزان پـ  یـ  عز ي کـه بـرا    ین سؤال یاول

ن یچنـ ر کنـد و در دام  ن نوع افکار عبـو یتواند از ا  ی دارد که م   یاتیخصوص
 ي آقـا يهـا   بعد از دولـت   »اهللا  حفظه«يمقام معظم رهبر  .  استحاله نگردد  يافکار
  : فرمودندی خاتمي و آقایهاشم

هائی بـا   هاي این سی سال زاویه ها در بخشی از برهه     بعضی از مدیریت  «
هـا را در درون   داشتند؛ اما ظرفیـت انقـالب توانـست ایـن     مبانی انقالب
ي خـود ذوب کنـد؛ هـضم کنـد و      کـوره  هـا را در  هد؛ آنخود قرار بد

قـدرت بیـشتر راه    ي خود بیفزاید و با انقالب بر ظرفیت خود، بر تجربه
 خواستند از درونِ ایـن نظـام، بـه    آن کسانی که می. خود را ادامه بدهد

انقـالب راه  . نظام جمهوري اسالمی ضربه بزنند، نتوانستند موفق بـشوند       

                                                
 خـود  خواننـدگان  بـه  کننـد  ینم یسع که دارم گله گرا اصولي  ها روزنامهی  بعض از بنده - 3
 همـه  یکلـ  نگاه کی با و بشناسند جدا جدا را افکار و افراد گاهیجا بتوانند ها آن تا بدهندی  رتیبص
 .نرانند چوب کی با را
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م خود را با قدرت روزافزون تـا امـروز ادامـه داده    مستقی خود را، مسیر
هاي مختلف در درون این نظام قرار  انگیزه ي کسانی که با است و همه

. هاي این نظام کمـک کردنـد   اند، خواسته یا ناخواسته، به توانائی    گرفته
عظـیم، ناشـی از    به این حقیقت بایستی با دقت نگاه کرد؛ ایـن ظرفیـت  

سـاالري دینـی و    یت اسـت؛ از همـین مـردم   همین جمهوریـت و اسـالم     
. وجود آورده اسـت  این است که این ظرفیت عظیم را به اسالمی است؛

ناپـذیري جمهـوري اسـالمی هـم      آسیب و راز ماندگاري و مصونیت و
شاءاهللا آن  إن خود دارد و این است و این را جمهوري اسالمی در ذات

  4».را همواره حفظ خواهد کرد

 قیطر از مسائل آن چرا که میبود انقالب ي ندهیآ نگران ما که یوقت آن
 بـا  »اهللا  حفظـه «يرهبـر  معظـم  مقـام  آمده، شیپ انقالب يبرا ها دولت بعضی از 

 مراحـل  نآ از را انقـالب  داشـتند  یسع خود ي مانهیحک تیریمد و رتیبص
 تیهــدا را مــردم مراحــل، نآ از جامعــه عبــور يراســتا در و دهنــد عبــور

 ریـ غ يهـا  روش بـه  را افکار و ها گروه آن بخواهند که آن بدون کردند، یم
 مـد  را یطلبـ  اصالح انیجر »اهللا  حفظه«يرهبر معظم مقام. کنند حذف مانهیحک
 آن از عبور ییتوانا یاسالم انقالب بودند متوجه طرف آن از و داشتند نظر
 حـضور  توانـد  ینمـ  فکر نوع آن انقالب ي ندهیآ در که معنا نیا به دارد، را

 اصـالحات  دولـت  آنچـه  بـا  دارنـد  نظـر  مـد  مـردم  آنچـه  چون. باشد داشته
  . نبود یکی دهد انجام خواست یم

 یراحتــ بــه میبــشناس را یاســالم انقــالب یخیتــار گــاهیجا میبتــوان اگـر 
 یـی گرا اصـول  و یسـازندگ  و اصـالحات  انیـ جر مثـل  ییهـا  انیجر گاهیجا
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 در هــا آن بـودن  هنـد یآ یبــ متوجـه  و شـناخت  میخــواه را یلگـ یقب و یحزبـ 
 دولـت  خواست یم زمان آن در يمنتظر دیشه مرحوم. شد میخواه انقالب
 انقـالب  کـه  بـود  آن یاله ریتقد یول کند حذف انقالب مقابل از را موقت
 دوبـاره  انقـالب  خیتـار  ي نـده یآ در مـا  تـا  کنـد  عبور انیجر آن از یاسالم

 آن حـذف  بـا  يفکـر  انیجر کی از عبور فرق م،ینباش يفکر نیچن گرفتار
   .است  نهفتهمهم ي نکته نیا در انیجر

 يریجلـوگ  انقـالب  يروهـا ین زشیر از که باشد نیا دیبا ما  ي همه يبنا
: فرمودنـد  همفکـرانش  و انیابوسف به که خدا رسول از یتأس با ما. میکن
ُطلَقاء   «  شـده  شـروع  یخیتار میبدان دیبا ،دیآزاد شما دیبرو »اذْهبوا و اَنْتُم الْ

 بـا . ندارنـد  ییجا آن در گرید نخواهند و بخواهند گرا غرب يها انیجر که
 و زبـان  و دسـت  کـه  آمـده  وجـود  به يدیجد خیتار یاسالم انقالب ظهور
 گـاه یجا مـا  اگـر  و دارد نظـر  غـرب  از ریـ غ يگرید زیچ به مردم دل و فکر

 يا حادثـه  هـر  میفهمـ  یمـ  میبشناس اش یخیتار طیشرا در را یاسالم انقالب
 ییفـضا  نیچنـ  در تنهـا  شـود،  یمـ  خـتم  کجـا  بـه  و اسـت  کجـا  گـاهش یجا
  . میبرس تفاهم به و میبگوئ سخن و میکن فکر میتوان یم

  ياسالم انقالب يدار ندهيآ
 در مـا  میبپرسـ  گریهمد از تا کردم باز را بحث نیا باب تین نیا با بنده

ـ عل  يلتعا  اهللا  رضوان«امـام  حضرت از را نیا شما م؟یهست مان خیتار يکجا  دیدیشـن  »هي
 شانیا دیبپرس خود از» است ها ابرقدرت ينابود قرنِ قرن، نیا«: فرمودند که
 طلـوع  در »اهللا  حفظـه «يرهبـر  معظـم  مقـام  گفتنـد؟  را سـخن  نیـ ا یمالک چه با
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 شـروع  یعربـ  بهار گفتند که ییها آن مقابل در یاسالم يداریب يها نهضت
  گـاه یجا دنیفهم يبرا تیاسحس» است اسالم قرنِ قرن نیا«: فرمودند شده،

  در تــاریخيا حادثـه  هـر  دیــبفهم تـا  کنـد  یمــ کمـک  شـما  بــه سـخنان  نیـ ا
 یزنـدگ  با توجه به این امـر       و شود یم ختم کجا به و است کجا گاهشیجا

  .دیده قرار هیسا کدام ریز درباید  را خود
 گفتـه  بـه  شـد  فراهم خیتار در فرهنگ و فکر کی ينابود طیشرا یوقت
قُ منْ أُمۀٍ أَجلَها وما یستَأْخرُونَ      ما«: قرآن  آن و امت آن اجل هرگز 5» تَسبِ

: گفـت  یمـ  یعتیشـر  دکتـر . انجامد یم ریتأخ به نه و افتد یم جلو نه فرهنگ
در  تو: انیابوسف يا دیبگو که است آمده اسالم که دیفهم خوب انیابوسف«

 در سـخت  ابتدا در انیابوسف جهت نیهم به» يندار ییجا گریداین تاریخ،   
 پـس  کرد، تیریمد اسالم ينابود يبرا را جنگ چند و ستادیا اسالم مقابل

 بـدون  شـده،  خیتـار  وارد يدیـ جد انیـ جر عنـوان  به اسالم دیفهم که آن از
. زد جـا  مسلمانان داخل را خود رد،یبپذ را اسالم قلب ته از روز کی که آن

 درك را اسـالم  يهـا  وتقـ  نقطه و را خود يها ضعف نقطه چون انیابوسف
 خیتـار  در را خـود  و شـود  دیـ جد خیتـار  وارد خـود  نظـر  به خواست کرد،
 را يگـر  یناشـ  نیـ ا. باشـد  داده تیـ هو رییـ تغ که آن بدون دهد ادامه دیجد
 خرج به که یزرنگ ي همه با یول دادند انجام زین انقالب خیتار در ها یبعض

 کـه  یاسـالم  به چون بخشند،ب ییرها یندگیآ یب از را خود نتوانستند دادند
 خـود  بـه  را اسـالم  خواسـتند  بلکه وستندینپ دارد دست در را خیتار ي ندهیآ
ــدیپ ــد ون ــا. بزنن ــامو کــه نی ــا انی ــد اصــرار همــه نی ــا دارن  از یاســم چیهــ ت
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 ونـد یپ خـود  بـه  را اسـالم  خواهنـد  یمـ  چون نباشد انیم در نیرالمؤمنیام
 و انـد  خـورده  وندیپ گریهمد به نیرالمؤمنیام و اسالم که یحال در بزنند،

 فکـر  انیـ امو .انـد  يدار نـده یآ نیعـ  ،اسـالم  ماننـد  حضرت آن جهت نیا از
 بــا و بزننـد  ونـد یپ اســالم بـه  یعلـ  يجــا بـه  را خـود  تواننــد یمـ  کردنـد 

 دیـ زی يعهد تیوال يبرا هیمعاو تالش و شوند دار ندهیآ اسالم، يِدار ندهیآ
 ي نـده یآ کـه  یاسـالم  جـنس  از هـا  نیا که آن از غافل بود، راستا نیهم در
 هزار از پس جهت نیهم به و ستندین رود، یم جلو و کند یم هیتغذ را خیتار
  6. شد  بسته انیامو طومار باألخره ماندن بر اصرار ماه

 نقـدر یا تیـ الب اهـل  چـرا  دیپرس یم خود از دیکن نگاه را خیتار یوقت
 میـ دار بـاقر  امام حضرت از است؟ ها آن آنِ از ندهیآ که دارند نانیاطم
ۀ    «: فرمودنـد  7»نَیو الْعاقبۀُ للْمتَّق  «: ي هیآ شرح در که بـاقلُ الْع نُ اَهـمـا  »نَح 

ی   «: ندیفرما یم. است ما آن از خیتار ي ندهیآ و میهست عاقبت اهل نَا فـدجو
 یلتَابِ عک»           ْن مـ شاء نْ یـ ثُهـا مـ ه یورِ ۀُ   إِنَّ الْأَرض للـَّ بـالْعاق و هبـادع

نُ الْمتَّقُـونَ                »للْمتَّقینَ نَحـ و ضالْـأَر ه ثَنَا اللـَّ رینَ أَوالَّذ یتیلُ بأَه در  8» أَنَا و
 يبـرا  را نیزمـ «: دیـ فرما یمـ  قـرآن  کـه  نیا م،یافتی ی عل  حضرت کتاب
 نیقـ مت آن از عاقبـت  و میخـواه  یمـ  کـه  میده یم قرار بندگانمان از یکسان
 و داد قـرار  هـا  آن يبـرا  را نیزمـ  که اند ییها آن من تیالب اهل و من» است

                                                
 بـا  رابطـه  در کـه » عیتـشر  و نیتکو در امامت و امام «کتاب آخر قسمت به رابطه نیا در - 6
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 نیـ ا بـه  يوجـود  دیـ د بـا  اگر. است آنان آنِ از عاقبت که ینیمتق آن میمائ
 راز میفهمـ  یمـ  عاقبـت،  اهـل  میمائ: ندیگو یم که میکن نگاه حضرت سخنِ

 را هــا تیــحاکم و هــا حادثــه یخیتــار گــاهیجا کــه اســت آن نــانیاطم نیــا
 اهـداف  يسو به را خیتار همواره که هستند ها آن دانستند یم و شناختند یم

 خیتـار  در را یاتیـ ح جـا  هـر  جهـت  نیهمـ  به و کنند یم تیریمد اش یینها
 انقـالب  مثـل  است، تیالب اهل فرهنگ حضور جهت به دیکن یم مشاهده

. ابــدی یمــ ادامــه و ظهــور تیــالب اهــل فرهنــگ تیریمــد بــا کــه یاسـالم 
 نیدروغـ  قداسـت  گذارنـد  ینمـ  و حاضـرند  خیتـار  سراسر در تیالب هلا

 را یآرمان یاسالم انقالب راستا  نیهم در برسد، انتها به  یعباس مأمون امثال
 توانـد  ینمـ  گـر ید اسـالم  جهـان  تنهـا  نـه  کـه  داد قـرار  امـروز  بـشر  مقابل در
 نظـام  تواننـد  ینمـ  زیـ ن غـرب  جهـان  مـردم  یحتـ  کنـد  تحمل را کتاتورهاید

 و ياسـتکبار  جهـان  کـه  ییهـا  چـالش  علت و ندینما تحمل را يدار هیسرما
 در دیـ با را انـد  کـرده  جادیا یاسالم انقالب يبرا منطقه آن نشاندگان دست

  . دانست خیتار نیا در یاسالم انقالب حضور
 بـه  حضرت، آن شهادت از بعد یعل حضرت یخیتار حضور لیدل

 حـضرت  که دهد یم نشان نیا و ستا نیرالمؤمنیام نیمحب رساندن قتل
 یعلـ  دشـمنان  کـه  اسـت  نیـ ا بیعج و. است دهینرس انیپا به یعل
 تـا  برسـند  قتـل  به نیمتد ظاهر به افراد دست  به یعل نیمحب دارند یسع

 انیـ امو. دیاین رونیب ها شهادت آن دل از باطل با حق ي جبهه ي مقابله تصور
 حـافظ  کـه  هـا  یثقف وسفی نب حجاج دست  به یعل نیمحب دارند یسع

 نیمحبــ. نباشــد انیــم در باطــل و حــق موضــوعِ تــا شــوند کــشته انــد، قــرآن
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 قتــل بــه زخــانیچنگ مثــل یوحــش يهــا انــسان دســت بــه نیرالمــؤمنیام
 به ظاهرالصالح يها انسان دست به را ها آن ،يگر لهیح تینها در دند،ینرس
 یولـ  ستند،ین یاصخ قداست يدارا یعل انیعیش ندیبگو تا رساندند قتل

 نیدروغـ  قداسـت  پوشـش  از یعلـ  نیمحبـ  قاتالن و شد برعکس جهینت
  . شدند خارج خود

  ها فرهنگ يخيتار گاهيجا
 ان،یعباسـ  سـپس  و انیـ امو یوقتـ  دیباش متوجه که است آن بنده عرض

حبیعل نیم یعل یعنی نیا نند،یب یم خود دشمن را خیتار ي همه در 
 حوصـله  ،یخیتار حضور نیچن به توجه با هم صادق امام. است حاضر

 کنـد،  عبـور  آن از دیـ با آنچه از بتواند یاسالم ي جامعه تا دهند یم خرج به
 اصـرار  صـادق  امـام  امامـت  زمـان  در یمثن حسن بن عبداهللا. دینما عبور
 دسـت  در را کـار  هاشـم  یبنـ  مـا  شدند فیضع انیامو که حاال دیبگو دارد

 صـادق  حـضرت . داشـت  دیـ تأک محمد فرزندش تیحاکم بر و میریبگ
 عبـداهللا  يا تـو  و دهینرسـ  آن زمـان  هنوز رایز دینکن را کار نیا«: ندیفرما یم

 حـضرت . ستیـ ن او که بدان است تو فرزند موعود يمهد يدار گمان اگر
ــر دســت ــاس پــشت ب ــود و زد ســفاح ابوالعب ــا فرم ــرد نی ــرادرانش و م  و ب

 انـد  متوجـه  ائمـه  ریسا و صادق امام 9.رسند یم سلطنت به فرزندانش
 سـخن  قـت یحق از کـه  را یامـام  تیـ حاکم تیـ ظرف جامعـه  ط،یشرا آن در

 و چـون  یبـ  کـه  را یامام یقدس مقام درك توان هنوز مردم و ندارد دیبگو
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 جلو جامعه امور یتیریمد نیچن قیطر از تا ندارند رند،یبپذ را او نیفرام چرا
ـ  نمـأمو  کـه  هـست  آشـوب  شهر ابن مناقبِ در. برود  محـضر : گفـت  ىالرقّ
 و شد وارد خراسانى حسن بن سهل که بودم صادق امام حضرت آقایم
 و محبـت  اهـل  شـما  پیـامبر،  پـسر  اى: گفـت  و نشـست  و کرد عرض سالم

 از کـه  شود مى شما مانع چیزى چه ید،ا تام بیت اهل شما و هستید مهربانى
 داریـد  یعهشـ  صدهزار یک که حالى در بنشینید و کنید اعراض خودتان حق
 حـق  خـدا  بنـشین،  خراسـانى  اى :فرمـود ! زنند؟ مى شمشیر شما پیش در که

 را تنـور  :فرمـود  حنیفه]  نام به کنیزان از یکى [به سپس کند، رعایت را شما
 آن بـاالى  و گـداخت  کـامال  کـه  ایـن  تا کرد روشن را تنور او کن، روشن
 شو بلند سانىخرا اى: فرمود او به صادق امام آنگاه شد، روشن و سفید

 بـا  مـرا  خـدا،  پیـامبر  فرزنـد  اى آقـایم،  اى: گفـت  خراسانى بنشین، تنور در
 تـو  از: فرمـود  امام. درگذرد شما از خدا درگذر، من از نکن، معذب آتش

ــأمون درگذشــتم، ــ م ــا، ایــن در: گفــت ىرقّ  و شــد وارد کــىم هــارون اثن
 بـر  سـالم  !پیامبر پسر اى: کرد عرض. بود اش سبابه انگشت در هایش کفش

 او. بنـشین  تنـور  در و کـن  رها را هایت کفش: فرمود او به امام باد، شما
 با رابطه در امام و شد تنور داخل سپس و گذاشت کنار را خود هاى کفش

 شو بلند خراسانى اى: فرمود سپس ،شد خراسانى با گفتگو مشغول خراسان
 در زانـو  چهـار  یدد را یمک هارون و شد بلند خراسانى کن، نگاه تنور به و

 سـالم  مـا  بـه  و آمـد  بیـرون  حـال  سر و سالم سپس. است نشسته تنور داخل
 پیـدا  را این مثل نفر چند خراسان در: گفت یخراسان مرد به امام .گفت
 امـام  شـود،  نمـى  پیدا هم نفر یک حتى سوگند خدا به: داد جواب .کنى مى
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 کنیم نمى خروج ما اما: گفت سپس و! نفر یک حتى سوگند خدا به: فرمود
 بـه  مـا  باشـد،  ما یاور و یار که کنیم نمى پیدا را نفر پنج آن در که زمانى در

  10».هستیم داناتر خروج وقت
 هـر  تحقـق  طیشـرا  کنند روشن خواهند یم صحنه نیا جادیا با حضرت

 در را يا حادثـه  هـر  مینکن گمان تا دارد، خیتار در یخاص گاهیجا یفرهنگ
 از مینمـائ  یسـع  امامـان  مثـل  دیـ با يآر. میکنـ  قـق مح میتـوان  یمـ  یزمان هر

 طیشـرا  و مینمـائ  عبور است مانیها آرمان تحقق مانع که یخیتار يتنگناها
 امت که است يشعور منتظرِ عهیش. میکن فراهم ها آرمان آن تحقق جهت را

 وگرنـه  کنـد  فیـ تعر درسـت  معـصوم  امـام  با را خود نسبت بتواند یاسالم
 را خود نسبت که اسری عمار ای و اشتر مالک مثل ندا بوده ينفر چند شهیهم
 منتظـر  عهیشـ  فرهنـگ  یولـ  باشـند   کرده فیتعر درست نیرالمؤمنیام با

 را خـود  يمعنا امت، کی عنوان به جامعه آن در ها انسان که است يا جامعه
 بـود،  کـرده  فیـ تعر امـام  بـه  نـسبت  خـود  يبرا اشتر مالک که ییمعنا مثل
 نیرالمـؤمن یام اردوگـاه  در عبـاس  ابـن  کـه  تاسـ  درست. کنند فیتعر

 نگـاه  آن بـا  نه و شده اردوگاه نیا وارد  خود لیتحل با عباس ابن یول است
 را یاسـالم  ي جامعه تا است خدا منصوب یعل حضرت باشد معتقد که
 در را تیـ حاکم او فرزنـدان  یوقت جهت نیهم به ببرد، جلو یاله تیهدا با

 تیـ الب اهـل  بـا  را يبرخـورد  همـان  تنـد گرف دسـت  بـه  انیعباسـ  ي سلسله
  .دادند انجام هیام یبن که کردند

                                                
 .طالب یاب آل مناقب -آشوب شهر ابن - 10
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   يخيتار يفتح ،ياسالم انقالب
 خود چشم که آن نیع در یاسالم انقالب شروع با که است آن ما هنر

 و مینـ یبب یخیتـار  فـتح  کیـ  عنـوان  بـه  را آن م،یدار یبرنم آن اهداف از را
 موانـع  از یدرسـت  بـه  میبتـوان  تـا  میبشناس را انقالب اهداف به دنیرس مراحل

 یاله ي وعده که میباش خداوند ي وعده به دواریام و میکن عبور آن یخیتار
 آن خیتـار   فـضاي   یکـس  اگر. است ریناپذ تخلف د،یجد یخیتار تحقق در

 عنـوان  بـه  ریغـد  در را یعلـ  شـدند  مـأمور  خـدا  امبریـ پ کـه  را زمان
 دیـ فهم یمـ  امبریـ پ مثـل  یخـوب  به شناخت یم کنند، یمعرف اسالم ي ادامه

 يا: دیـ فرما یمـ  خدا که آنجا. ستین فراهم يشنهادیپ نیچن رشیپذ ي نهیزم
 یولـ  ستین فراهم هنوز یعل رشیپذ ي نهیزم که یفهم یم درست تو غمبریپ

 رسالت ینکن یمعرف اگر و کن یمعرف را یعل و نکن یکوتاه او یمعرف در
 ي ادامـه  در را يدیجد خیتار خواهد یم خداوند. يا نرسانده انتها به را خود

  .رسد فرا آن افتنی تیفعل ي نهیزم مرور به تا کند شروع اسالم
 و یاسـ یس يهـا  انیـ جر کـه  بودنـد  داده صیتشخ یخوب به خدا امبریپ

یـا  «: دیـ فرما یمـ  خداونـد  همه نیا با یول رندیگ یم دهیناد را ریغد ،یلگیقب
لَ إِلَیک منْ ربک و إِنْ لَم تَفْعلْ فَما بلَّغْـت رِسـالَتَه و    أَیها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنْزِ    

 چـرا  امبریـ پ يا 11»اللَّه یعصمک منَ النَّاسِ إِنَّ اللَّه ال یهدي الْقَوم الْکـافرینَ          
ــست معطــل ــق چــون ؟یه ــروا طب ــارات و اتی  در خــدا رســول کــه یاش

 خداونـد  قـبالً  کـه  اسـت  معلوم دارند، امن و مکه در ریغد از قبل سخنانشان

                                                
 .67  ي هیآ مائده، ي سوره - 11
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 نیا در لذا و گذاشته انیم در خدا رسول با را یعل تیوصا موضوع
لْ    «: دیـ فرما یمـ  و کنـد  یم دیتهد هیآ عـ  انجـام  را عمـل  آن اگـر  »و إِنْ لَـم تَفْ

 را خـود  رسـالت  عمـالً  و يریـ گ ینمـ  خـود  رسالت از يا جهینت چیه ،ینده
 یمعرفــ یخیتــار ي نــهیزم کــه بــود نیــا امبریــپ لیــتحل. يا نکــرده ابــالغ

 حـضرت  کـه  داده امبرشیـ پ به را نور نیا خدا خود ست،ین فراهم یعل
 موضـوع  کـه  هـم  بعـد  ست،یـ ن فراهم موضوع نیا یخیتار ي نهیزم فهمد یم

 ینـ یب شیپـ  خـدا  رسـول  که بود يطور همان طیشرا شد روشن شد طرح
 ریغـد  انیـ جر دنیشـن  بـا  کلـده  بـن  حارث نضربن که يطور به. کردند یم

 پـس  اسـت  تـو  نـزد  از دیـ گو یم آنچه و است حق محمد اگر ایخدا: گفت
 و آمد آسمان از یسنگ که کن، مبتال میال یعذاب به را ما ای ببار ما بر یسنگ

 در خـدا  13.شـد  نازل 12»سأَلَ سائلٌ بِعذابٍ واقعٍ    « ي هیآ و. افتاد ملعون آن بر
 انیـ جر بـه  مربـوط  هیـ آ ادامـه  در را ي ا تـه نک ،خدا رسول نظر دییتأ نیع

م              «کـه  دیـ فرما یم ریغد ي الْقَـود هـ ال ی ه اسِ إِنَّ اللـَّ نَ النـَّ مـ کمص عـ ی ه و اللـَّ
کافرینَ  حفـظ  مـردم  دسـت  از را تـو  رسـالت  و را تـو  خداوند! امبریپ يا »الْ

. سـد نر خواهنـد  یمـ  کـه  یتینها آن به شان نقشه که کند یم يکار و کند یم
 خواهـد  یمـ  خداونـد  شود یم معلوم د،یببر خودش خیتار در را هیآ نیا اگر

 مقابـل  در کـه  ییهـا  نیـ ا: اوالً کـه  بدهـد  یتـسل  و مـژده  خـود  امبریـ پ به
 درسـت : اًیـ ثان کافرنـد،  انـد  ستادهیـ ا جامعـه  تیهدا جهت یعل تیریمد

 و دهـد  ینمـ  جـه ینت شانیـ ها نقـشه  یول کشند یم ییها نقشه کافران نیا است

                                                
 .1 ي هیآ معارج، ي سوره - 12

 .894 ص ،یوجدان ي ترجمه ن،یالف - 13
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 یوقتـ  اسـت  معلـوم  و کنـد  ینمـ  تیهـدا  شانیـ ها نقـشه  در را ها آن خداوند
 بـه  خطـاب . شـد  خواهـد  ثمـر  یبـ  کارشـان  نکرد تیهدا را یکسان خداوند
 کـشند  یم نقشه يا عده اي شده متوجه است درست: دیفرما یم اهللا رسول

 دهـم  یمـ  مـژده  تو به یول کنند  فیتحر را آن و رود هیحاش به ریغد امیپ تا
 آن از قبل و ریغد گرفتن دهیناد يبرا ساختند را فهیسق. رندیگ ینم جهینت هک

 پـا  ریغـد  انیـ جر نگذارنـد  کـه  شـدند  متحـد  مـشهور  ي فهیصـح  آن در هم
 بـه  ریغـد  فرهنـگ  و دندینرسـ  خواستند یم که يا جهینت آن به یول 14.ردیبگ

 انقـالب  و افـت ی ادامـه  خـدا  ي مـژده  و وعـده  بـا  ،یخیتـار  فتح کی عنوان
 روح معنـا  کیـ  بـه  و امبریـ پ بـه  اسـت  خداونـد  ي وعده صورت یسالما

 ي ادامـه  ریغـد  کـه  ییمعنا همان به امروزمان، خیتار موطن در است دیتوح
 یخیتـار  گـاه یجا اگـر . ردیـ نگ قرار تیجاهل حجاب در دیتوح تا بود نبوت

 دیا کرده جفا انقالب به تنها نه د،یبفرمائ تصور نیا از ریغ را یاسالم انقالب
 از یبعض و صدر یبن امثال که طور همان د،یا کرده جفا هم خودتان به بلکه

 احــزاب، آن چــه کردنــد، جفــا خــود بــه يا لــهیقب يهــا حــزب و ونیاســیس
 انقـالب  بـه  غلـط  نگـاه  با ها نیا 15باشند، اصولگرا ریغ چه و باشند اصولگرا

                                                
 ص ، 4 ج ،الحدیـد  ابـی  ابن البالغه هجن شرح و 33 ص ، 8 ج ،بحار در صحیفه جریان - 14

 رحلــت از پــس رســیدند نتیجــه ایــن بــه گروهــی خــم غــدیر مــاجراي از پــس ،کــه آمــده 454
 34 امـضاء  بـا  اي نامـه  پیمان و کنند مبارزه علی حکومت ضد بر قدرت تمام با خدا رسول

 و داد انجـام  را ودخـ  رسـالت  محمـد  کـه  این بر مبنی دادند جرّاح ابوعبیده به را  آن و تهیه نفر
 مـوروثی  ملت رهبري تا هگذارد ملت ي عهده به را حکومت اختیار و نداد قرار جانشین را کسی
 ...نشود

 مخـالف  تحمل و صدري  سعه رایی گرا اصولي ها شاخصه ازی  ک ی انقالب معظم رهبر - 15
 مقـام  صـحبت  به. استیی  گرا اصولي  ها هیپا جزو که استیی  ها شاخصه جمله از نیا و دانند یم
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ــ را خــود انِیــجر و خــود ،یاســالم ــار یب ــ و خیت  .کــرد خواهنــد نــدهیآ یب
 عنـوان  به را یاسالم انقالب گاهیجا میبتوان که است آن یواقع ییاصولگرا
  . میبشناس زمان نیا در دیتوح روح حضور

  نگاه دو تفاوت راز
 اهـل  بـه  اسـالم  جهـانِ  مسلمانان تا کردند تالش اریبس انیعباس و انیامو

 جهـان  یاسـ یس و ینـ ید تیریمـد  یستگیـ شا که یکسان عنوان به ،تیالب
 جسارت در عباس یبن دربار در تُرك عنصر و نکنند رجوع دارند، را اسالم

 بـه  مـأمون  و هـارون  یلیدل هر به و حال هر در .بود مشهور تیالب اهل به
 بـا  تیضـد  یعثمان ترکان ي شاخصه یول عمو، پسر گفتند یم رضا امام

 ترکـان  تیـ حاکم اوج در درسـت  همـه  نیـ ا بـا  .بـود  نیرالمؤمنیام اوالد
 و کـرد  ظهـور  دولت کی عنوان به عیتش ه،یصفو ي سلسله ظهور با ،یعثمان

 خاص یخیتار فتح به معنا کی به و نمود دایپ یخاص یخیتار حضور عهیش
 یخیتـار  فتح به یاسالم انقالب ظهور با ما که طور همان. افتی دست خود

 یخیتـار  فـتح  هیصـفو  ي سلسله که جهت نیا از و میافتی دست خود خاص
 چنـد  هـر  دارد، مـا  خیتـار  در یمتیقیذ گاهیجا است، یعیش یِحکومت ظهور
 اعمــال یبعــض ایــ و نکردنــد عمــل درســت سلــسله نیــا عناصــر از یبعــض
 يآقـا  که یغفلت بنده نظر به. خورد یم چشم به ها آن از یبعض از ستیناشا

                                                                                           
 و خود تنهاي ا لهیقب وی حزبیی  گرا اصول. شود رجوع 6/6/1385 خیتار در »اللّه حفظه«يرهبر معظم

 را انقـالب  و اسالم از گرید برداشت و فکر هر و دارد نظر را مد  انقالب و اسالم از خود برداشت
 . کند یمی نف
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 بودنـد،  غفلت آن متوجه يرهبر معظم مقام امثال یول داشت یعتیشر دکتر
 طـرح  بـا  یعتیشـر  دکتـر . اسـت  يصـفو  ي سلسله یخیتار گاهیجا از غفلت

 پادشـاهان  از یبعـض  یجزئـ  يهـا  ضـعف  سراغ ،يصفو عیتش و يعلو عیتش
 را يصفو پادشاه یمجلس مرحوم چرا که ردیگ یم اشکال و رود یم يصفو
 ظهـور  بـا  انـد  شـده  متوجـه  نیـ د يزعما که نیا از غافل است، کرده دیتمج

 محقـق  و ییبهـا  خیشـ  امثال الذ و شده شروع يدیجد خیتار يصفو دولت
 تـا  ندیآ یم يصفو دربار يسو به و کنند یم حرکت لبنان بعلبک از یکرک

 دولـت  گـاه یجا فهمنـد  یمـ  چـون  کننـد،  تیریمـد  را خیتـار  ي نـده یآ ریمس
 بـا  عیتـش  تیـ حاکم بـه  ریمـس  نیـ ا و اسـت  یگـاه یجا چه خیتار در يصفو

 دیـ با .يفوصـ  عبـاس  شاه تیحاکم به نه و شود یم یمنته یعل فرهنگ
 مثـل  یدانـان  خیتـار . بـود  هیصـفو  سلـسله  به نگاه دو نیا تفاوت علت متوجه

 ي سلـسله  يسـاز  تمـدن  ي هیـ روح متوجـه  یخوب به ینجف یموس دکتر يآقا
 کـه  اسـت  نکتـه  نیـ ا بـه  توجه با و اند شده تیالب اهل اسالم لیذ يصفو
 را قاجـار  ي سلهسلـ  قاجـار،  با هیصفو ي سهیمقا در  »اهللا  حفظه«يرهبر معظم مقام
 نـوع  نیـ ا 16.انـد  قائـل  ارزش هیصـفو  يبـرا  کـه  یحـال  در کوبنـد  یمـ  داًیشد

                                                
ى شیعه در شـامات   ى علمیه  حوزه:فرمایند در این باره می» اهللا  حفظه«مقام معظم رهبري   - 16

شود که بزرگان فقهاى حلّىِ ما، اسمشان در تاریخ  و طرابلس و حلب و سپس در حلّه تشکیل مى        
هاى عظیم فقاهت شیعه محفوظ و موجـود اسـت و ایـن رونـد ادامـه پیـدا           و آثارشان در کتابخانه   

. آیـد  ى عظیم به وجـود مـى  شود و مقطع   در ایران تشکیل مى     کند تا زمانى که سلطنت صفویه      مى
هاى دینى معرفى  رغم کسانى که سعى کردند صفویه را ضد شیعه و اسالم و مفاهیم و ارزش      على

هـاى خودشـان    هـایى کـه در جانـب حکومـت و شخـصیت           ى بدي  کنند، سالطین صفویه با همه    
گـسترش  هـا   اى انجام دادند کـه یکـى از آن   نشدنى هاى بزرگ ماندگارِ فراموش     داشتند، حرکت 

ى اصفهان و خراسان و قم و نجف و  ى علمیه  هاىِ علمى شیعه است که در آن وقت، حوزه         حوزه
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 کـه  اسـت  یشناخت جهت به دارند هیصفو به نسبت شانیا که يگذار ارزش
  .ها آن افراد نه دارند هیصفو ي سلسله یخیتار گاهیجا به نسبت

                                                                                           
هـاى عظیمـى را    ها آباد شد که اگر کسى وارد مطالعه شـود، شـگفتی       ى مناطق، به برکت آن     بقیه

اگـر شــما تــا قبـل از دوران صــفویه، فقهـاى شــیعه را نگــاه کنیـد، تعــداد ایرانیــان     . خواهـد دیــد 
شمار است؛ اما بعد از صفویه، هرکدام از بزرگان علما را که نگاه کنید شاید نـود درصـد       شتانگ

ى مرحوم  ى نجف و کربال و حضور تالمذه بعد از این دوره، اوج حوزه. آنان فقهاى ایرانى هستند
ى اخیـر   ى ایـن بزرگـواران تـا دوره    و تالمـذه » صاحب جواهر«و » شیخ«و سپس   » وحید بهبهانى «

و بعـد مرحـوم   » اللّه حـائرى  آیت«ى مرحوم  ى فقاهت به وسیله بعد مرکزیت عظماى حوزه . است
این حوزه، محصول این سیر . شود و تا امروز ادامه دارد     ، باز به قم منتقل مى     »اللّه بروجردى  آیت«

ى این حرکت عظیم علمى است که با مهاجرت و  تاریخى و نتیجه و مستحصل و زبده گُزینِ همه
هاى علمیه، موضوع یک بحث  حوزه. ق و علم، همراه بوده است و امروز در اختیار شماست    تحقی

تاریخى و علمىِ بسیار مهمى است که بجاست کسانى از فضالى حوزه و بزرگانى از اهل نظر، به  
» .شـود  بینم بحمداللّه به این مسائل پرداخته مـى  این مسئله به شکل متقن و محقّقى بپردازند که مى     

  )1374/ 09/ 13  ي قم ي علمیه خنان رهبر انقالب در دیدار با جمعى از نخبگان حوزهس(
 و بعـد از دوران سـلجوقیان، ایـران     قبـل از طلـوع صـفویه   «: فرماینـد  و یا در جاي دیگـر مـی    

نواخت و از عزّت و عظمت ایران در آن  اى مى کشورى بود که هر بخشى از آن آهنگ جداگانه    
 از اردبیل طلوع کردند و خاندان عرفاى   و صفویه .  دادند  این عزّت را صفویه   . دورانها خبرى نبود  

ین اردبیلى توانستند این زمینـه را بـه وجـود آورنـد، تـا              مجاهد و مبارز یعنى اوالد شیخ صفى الد
حد، مقتدر، عزیز، سربلند و پیشرفته ها ایران را به همه   فرزندان آن   ى عالمیان در دنیاى آن روز، متّ
شـود؛   خدمت دوم، عاملى بود که در واقع پشتیبانى معنوىِ عامل اول محـسوب مـى    . معرفى کنند 

مردم همـین مـردم شـجاع،    . یعنى احیاى مذهب شیعه، مذهب اهل بیت و ارادت به خاندان پیامبر        
با نام همین عشایر غیور از این سرزمین با نام امیر المؤمنین، با نام امام حسین، با نام شهداى کربال،     

 توانستند بروند و نام خدا، یاد اهـل بیـت و آئـین مقـدس اسـالم و فقـه متـین           ى معصومین  ائمه
وجـود   پارچه، محکـم و مقتـدر بـه    جعفرى را در سرتاسر این کشور، مستقر کنند و کشورى یک 

 )1379/ 05/ 03.( آورند
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 هـا  یبعض امروز نیهم را هیصفو ي سلسله به نسبت یعتیشر دکتر مشکل
 را انقـالب  یخیتـار  گـاه یجا تواننـد  ینمـ  که دارند یاسالم انقالب به نسبت

 و هـست  یحجـاب  یبـ  هنوز چرا شده یاسالم انقالب اگر ندیگو یم بفهمند،
  انحطـاط  شهیـ هم کـه  انـد  غافـل  نکته نیا از ها نیا ست،ین یاسالم ما ادارات
 يدیـ جد تمـدن  تـا  کشد یم طول و شود یم واقع ندیفرا صورت به ها تمدن

 در مـا . شـود  حـاکم  خـودش،  بـه  مخـصوص  عـالَم  بـا  یقبلـ  تمـدن  يجا به
 در نـه  و میهـست  ینـ ید فرهنـگ  بـه  یغرب فرهنگ از یخیتار گذارِ ي عهیطل
 فهـمِ  است مهم جا نیا در که يزیچ آغاز، کی آغاز یعنی عه،یطل .آن انیپا

 نیهمـ  هیصـفو  سلـسله  یخیتـار  عظمت از. است دهیپد نیا یخیتار گاهیجا
 کـه  شـرط  نیـ ا بـه  دیـ ایب کنـار  نادرشـاه  با شد حاضر یعثمان دولت هک بس

 بـود،  کـرده  اعـالم  عیتـش  را کشور یرسم مذهب هیصفو که نیا از نادرشاه
 سردار به مردم اذهان در که ینادرشاه نادرشاه، آمدن کوتاه با و دیایب کوتاه

  . شد لیتبد یمل ننگ به بود مشهور یمل

   خيتار در يعل ادامه
 نادرشـاه  بـه  طـوري تثبیـت شـده کـه        يصـفو  ي سلسله یخیتار گاهیجا
 دولـت  شـروع  عنـوان  بـه  - را هیصـفو  یخیتـار  حـضور  و دیایب دهد ینم اجازه

ـ عل تعـايل   اهللا  رضوان«امام حضرت و دهد رییتغ -يعيش  بـا  رابطـه  در معنـا  نیهمـ  بـه  »هي
. گـردد  برنمـى  اسـالم  ملـت  برگـردم  هـم  من اگر «:فرمودند یاسالم انقالب

 سـازش  شـما  با اسالم ملت کند سازش شما با هم خمینى اگر نکنید، باهاشت
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 از بعد قاجار ي سلسله اسالم دشمنانِ تالش با که است درست 17؟»کند نمى
 یعیشـ  اسـالم  حجـابِ  عمـالً  و شـد  لیـ تحم مـا  بر اش یمغول نژاد با هیصفو

 مـشروطه،  طـرح  بـا  فرصـت  نیاولـ  در مردم که دیکرد مالحظه یول گشت
 آراء پارلمان، به رجوع طرح با خواستند و دادند نشان را قاجار از رعبو عزم
 اسـت  درسـت . وفاداراند عیتش و اسالم به که باشد حاکم جامعه در یمردم
 دارد یسـع  زده غـرب  يروشـنفکر  انیـ جر بـا  و ندینـش  ینم کاریب دشمن که

 کـه  دیکن یم مالحظه یول کند مصادره مشروطه نهضت در را مردم انقالب
 عهـد  بـر  دیـ تأک ي هیـ روح اهللا، فضل خیش توسط یاساس قانون متمم رحط با

 از کـه  یقـانون  هـر  دیـ با کـه  شـد  دیـ تأک موضوع آن بر و ننشست فرو عیتش
  . برسد نیمجتهد دییتأ به گذرد یم مجلس

 بـه  فقـط  ستندیـ ن مـشروطه  انقـالب  یخیتـار  گـاه یجا متوجـه  که يا عده
 منّـت  ییبهـا  خیشـ  سـر  بـر  عبـاس  شاه ،يصفو دولت در. نگرند یم ها بیع
 را یاالسالم حجۀ حکم و باشد االسالم حجۀ او دهد یم اجازه و گذارد یم

 در کـه  یحـال  در کنـد،  یمـ  ذیتنف او به دآم یم حساب به قضاوت منسب که
 کنـار  در کـه  انـد  مراجـع  نیـ ا حـاال  و میآمـد  جلـوتر  قـدم  کی ما مشروطه

 مـصوب  نِیقـوان  تـا  ننـد ک یمـ  نییتع ندهینما ،یمل يشورا مجلس ندگانینما
 ییجـا  آن تـا  آمـد  جلـو  همچنان فرهنگ نیا و برسد اسالم دییتأ به مجلس

. کنـد  ذیتنف هیفق یول دیبا هم را جمهور سیرئ حکم یاسالم انقالب در که
 آن دندیکـش  یعلـ  حضرت حذف در که نقشه همه آن با که معنا نیا به

 يزیـ چ خـودش  زا هیـ فق رایـ ز برگـشت،  خیتـار  بـه  شتریب لیتفص با حضرت

                                                
 .303 ص ،1 ج امام، صحیفه - 17
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 حـضرت  کـه  يا هیـ گال. ندیگو یم امام و رسول و خدا آنچه جز دیگو ینم
 که بود رابطه نیهم در داشتند ونیروحان از یبعض و نیمقدس یبعض از امام
 زنـان  از یبعـض  و نـشده  درسـت  ادارات هنـوز  چرا گرفتند یم اشکال ها آن

 خیتـار  شـوند  متوجـه  انیـ آقا کـه  داشـتند  انتظار امام حضرت. اند حجاب یب
 هیـ زاو نیا از را یاسالم انقالب یخیتار گاهیجا همه و شده شروع يدیجد

 رانیا در و یجهان اسیمق در بشر یاسالم انقالب طلوع با که کنند مالحظه
 فـازِ  نیـ ا منتهـا  شـده،  مـدرن  عالم از عبور یخیتار فاز وارد خاص، طور به

 عاًیسـر  که ستین ینناگها يامر گرید یخیتار تحوالت ي همه مثل یخیتار
 اســت، یخیتــار یطــوالن نــدیفرا کیــ بلکــه میشــو روبــرو آن ثمــرات بــا

 سـال  250 تـا  200 حـداقل  تـه یمدرن بـه  یوسط قرون از انتقال که طور همان
 ظهـور  يهـا  عـه يطل. ١٤ قرن دوم ي مهين تا يالديم ١٢ قرن دوم ي مهين از - دیکش طول
 و هـرزه  يهـا  داستان تا مدرن شاعران نيولا از بتزاک فرانچسکو از يشعر در را تهيمدرن
 خیتـار  در يامـر  ظهـور  از اگر اساس نیهم بر 18-افتي توان يم کامرون يعشق

 یوقتـ  طور همان،  ستین يا لحظه و یناگهان ظهور يمعنا به میگوئ یم سخن
 شـروع  کـه  میدار نظر انحطاط ندیفرا به میکن یم سمیمدرن انحطاط از بحث

 یوقتـ  تـازه  کـشد،  یمـ  طول سال 300 -200 راض،انق تحققِ تا انحطاط آن
 تمـدن  شـدن  محقـق  شـد،  حاکم دیجد تمدن و دیانجام انقراض به انحطاط

 یوقتـ  میبـدان  کـه  است آن مهم. است ساله صد چند ندیفرآ کی زین دیجد
 بـه  نـد یفرآ مـدت  طـول  در داشـتند  دیـ جد تمـدن  به نظر يافراد ای و جامعه

                                                
 ي رسانه تیماه در یتأمل «عنوان تحت زرشناس رایشهر دکتر یسخنران به مورد نیا در - 18

 .شود رجوع 1391 تیر 21چهارشنبه خیتار در وزین رجا تیسا در ،»گذار دوران در يریتصو
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 سـر  بـه  تیـ معنو و يهدفـدار  و نشاط زا یخیتار در تمدن، آن آمدن صحنه
  . برند یم

ـ عل  تعايل  اهللا  رضوان«ینیخم امام حضرت  متوجـه  نیمقدسـ  کـه  داشـتند  انتظـار  »هي
 هرچنـد . بـشوند  دارد، دیـ توح به رجوع که یاسالم انقالب یخیتار گاهیجا

 نـشده  یاسـالم  تمدن ندیفرآ وارد جانبه همه ينحو به ما يها دانشگاه يفضا
ــض و ــا از یبع ــع دیتاس ــر یس ــبات کــردن محکــم ب ــان مناس ــدرن جه  در م

 انقالب یخیتار گاهیجا متوجه انیدانشجو تا دارند خود یاسیس يها يتئور
ه بـ  افکـار  ریتأث تحت و بدانند ندهیآ یب را انقالب جهینت در و نشوند یاسالم

 ببازنـد،  غـرب  فرهنـگ  مقابـل  در را خـود  زده، غرب روشنفکران اصطالح
 از يکار ها تالش نیا که دارد قرار خیتار از یمحل در یاسالم انقالب یول
ــ ــ شیپ ــرد ینم ــجر. ب ــدا همــان از زده غــرب يروشــنفکر انی ــت يابت  دول

 کنـار  در اسـت  يا حادثـه  یاسـالم  انقالب که کردند القاء نیچن یسازندگ
 يا      عـده  متأسـفانه  و کند فیتعر را خود ییفضا نیچن در دیبا و مدرن نظام

 در يا عـده  کـه  رفـت  جلو کار جا آن تا و گرفتند قرار کرف نیا ریتأث تحت
 کـارگزاران  عنـوان  بـه  تـا  گرفتنـد  خارج به لیتحص ي هیبورس ها زمان همان
 يجـا  مـدرن  فرهنـگ  کنـار  در را رانیـ ا نظـام  بتوانند یاسالم نظام ي ندهیآ

  . دهند
 کیـ  از ها آن از یبعض که بود نیا در انقالب به نسبت ها دولت تفاوت

 گـر ید طـرف  از و هـستند  یاسـالم  انقـالب  یخیتـار  گـاه یجا توجهم طرف
 نیـ ا بـا  و باشـد  ینمـ  پنهـان  چشمـشان  از زین غرب تمدن انقراض و انحطاط
 اهـداف  تحقق بستر تواند یم ندهیآ در یدولت نوع چه دیفهم توان یم مالك
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 انقالب اهداف تحقق بستر تواند ینم یدولت نوع چه و باشد یاسالم انقالب
  .ردیگ قرار

 سـاختار  رایز دارند، ها دولت ي همه که است يزیچ ییاجرا يها ضعف
 تحـت  و تـه یمدرن فرهنـگ  درون در حاضـر  حال در ما ياقتصاد و یفرهنگ
 کیـ تار قـسمت  در جهـت  نیـ ا از حاضـر  حـال  در ما و دارد قرار آن ریتأث
 از عبـور  عـزم  یاسـالم  انقالب با که تفاوت نیا با م،یبر یم سر به مان خیتار

 ممانعـت  بـا  کـه  ستیـ ن يزیـ چ نیـ ا و کرده ظهور ما در یخیتار يها قصن
  . کند رییتغ غرب ریتأث تحت روشنفکرانِ

 نـزد  يا عـده  کـه  شـد  موجب یاسالم انقالب یخیتار گاهیجا دنِینفهم
 روشــنفکرانِ بـا  همـراه  و نـد یایب خـارج  از تواننـد  یمـ  کردنـد  حـساب  خـود 
 از یبعـض  در تیـ ن نیـ ا بـا  کننـد،  دگرگـون  را انقـالب  يها ارزش ،یداخل

 متوجـه  هـم  هنـوز  و نبودنـد  متوجـه  را زیچ کی یول. کردند نفوذ ها دولت
 معظـم  مقام که یحال در. است یاسالم انقالب یخیتار گاهیجا آن و ستندین

 بـدون  و هـستند  و بـوده  یاسالم انقالب یخیتار ریمس متوجه »اهللا  حفظه«يرهبر
 روح داشـتن  نگـه  زنـده  بـا  باشـند،  داشـته  هـا  آن بـا  یمیمستق برخورد که آن

 تــر تیخاصــ یبــ روز هــر را زده غــرب يروشــنفکر انیــجر نفــوذ انقــالب،
 گـرا  غـرب  احـزاب  نه د؛یفهم توان یم که است نگاه نیا اساس بر. کنند یم

 ظهـور  بـا  رایز عربستان، کشور در يسعود حاکمان نه و اند یماندن رانیا در
 تیـ حاکم نـد یفرا که است افتاده ییجا به ها قلب و ها چشم یاسالم انقالب
ــردم ــه را م ــحاکم يجــا ب ــقبا تی ــ و لی ــرما ای ــال داران، هیس ــ دنب ــد یم . کن

 روح حـضرت  تیشخـص  لیـ ذ را خـود  نتواننـد  اگـر  هم یداخل يها انیجر
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 افتنـد،  یم رونیب خیتار از دیجد خیتار ندیفرآ در دهند، قرار »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«اهللا
 دسـت  در هـم  را قدرت مراکز ي همه و هندد لیتشک هم حزب صدها اگر
 يا جـه ینت نکننـد  روشـن  درست انقالب به نسبت را خود فیتکل تا رند،یبگ

  .رندیگ ینم خود زحمات از درازمدت
 انقـالب  یخیتـار  گـاه یجا اگـر : کـنم  عرض بتوانم تا زدم را ها مثال نیا

 تیشخص است الزم ابتدا میبدان دیبا شد میخواه متوجه میبشناس را یاسالم
 کـه  طـور  آن را امـام  دیبا گرید ریتعب به و میکن دایپ را امام حضرت یاشراق

 بنـده . میینمـا  دایـ پ کننـد،  یمـ  یمعرفـ  ما به ونیاسیس که طور آن نه و هست
 مقـام  مثـل  يافراد دارم قبول یول میا کرده دایپ را امام ما ي همه ندارم قبول
 يشـواهد  و لیـ دال اسـت  زمال البتـه  کـه  اند کرده دایپ را امام يرهبر معظم

 را بنـده  عـرض  هـم  شـما  بـود  درسـت  اگـر  تـا  کنم عرض میادعا نیا يبرا
   .دیکن قیتصد

  انقالب در ها زشير راز
 سـن  بـه  توجـه  بـا  باشـم،  کرده یخدمت زانیعز شما به بخواهم بنده اگر

 کـه  اسـت  آن خـدمت  آن ام، آورده دسـت  به که يا تجربه مختصر و شتریب
 دیـ با کـار  نیـ ا يبـرا  و دیـ دار قـرار  تـان  خیتـار  يکجـا  در شـما  کنم معلوم
 کتـاب  در يحـد  تـا  کـه  يزیچ دهم، نشان شما به درست را امام تیشخص

 یسـع . ام گرفتـه  عهـده  بـه » »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ینیخم امام تیشخص لیذ سلوك«
 امــام یاشــراق تیشخــص متوجــه زانیــعز کــه بــوده آن کتــاب آن در بنــده
 بـا  بتواننـد  کـه  کننـد  تیـ ترب را خـود  يطـور  و باشـند » »هيعل ايلتع  اهللا  رضوان«ینـ یخم
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ـ عل  تعـايل   اهللا  رضوان«امام حضرت ملکوت به نظر خود، ملکوت  وگرنـه  ندازنـد یب »هي
  . داشت دینخواه کار یاسیس ونیاسیس سرنوشت يجدا یسرنوشت

ـ عل  تعايل  اهللا  رضوان«امام »اهللا  حفظه«يرهبر معظم مقام کردم عرض که نیا  دایـ پ را »هي
 کـه  یراتـ یتعب دارنـد،  امـام  به نسبت شانیا که بود یراتیتعب جهت به کردند

 مقـام  از جمله کی بنده. کند یم امام به نسبت شانیا نشیب عمق از تیحکا
 حـــضرت کـــه ییروزهـــا نیاولـــ در امـــام فیتوصـــ در يرهبـــر معظـــم

 بعـد؛  يهـا  دهه از هم جمله کی و آورم یم کردند رحلت »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«امام
   .گذارم یم خودتان ي عهده به را شانیا يها صحبت ي هیبق در دقت

 امــام حــضرت رحلــت از بعــد روز چنــد 1368 ســال در انقــالب رهبــر
  :ندیفرما یم

 و بزرگــان انیــم در کــه بــود بــزرگ آنچنــان یتیشخــص ینــیخم امـام «
 يدشـوار  بـه  نیمعـصوم  اءیـ اول و اءیـ انب جـز  بـه  خیتـار  و جهـان  رهبران

 آن.. . کـرد  تـصور  اتیخـصوص  نیـ ا و ابعـاد  نیـ ا بـا  را یکـس  توان یم
 بلند همت با را نیدپوال ي اراده و صالح عمل با را مانیا تقو ربزرگوا

 انیـ ب بـا  را لهجـه  صـراحت  و حکمـت  و محـز  با را یاخالق شجاعت و
 و اسـت یک و يهوشمند با را یروحان و يمعنو يصفا و متانت و صدق

 رقّت با را يرهبر صالبت و ابهت و تیاطعق و سرعت با را ورع و تقوا
 ي مجموعـه  کـه  را ابیـ کم و سینفـ  خـصال  یبس خالصه و عطوفت و

 جمـع  یبزرگـ  انسان در است ممکن ندرت به ها قرن و ها قرن در ها آن
 گانـه ی زیـ عز آن تیشخـص  الحـق  .داشـت  هـم  بـا  را همه و همه و دوش
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 از دور یگـاه یجا او یانـسان  يواال گـاه یجا و یافتنیـ نا دست یتیشخص
  19».است گونه ریاساط و تصور

   :ندیفرما یم سال ستیب گذشت از پس یعنی 21/11/90 خیتار در و
 يا لمحـه  و يا لمعـه  خداوند شک بال که یمیعظ مرد آن ما زیعز امام«

  » بود داده قرار او وجود در را ها نبوت ي بهیط انوار از
 و هـوش  در: اوالً کـه  دیـ گو یم را سخنان نیا دارد یکس دیکن مالحظه

 در را الفـاظ  یخـوب  بـه  داده نـشان : اًیـ ثان. است عام و خاص زد  زبان فراست
 همـان  از خداونـد : دیـ گو یمـ  يفـرد  نیچنـ  حـاال . برد یم کار به خود يجا
 کیـ  را سـخن  نیـ ا.  اسـت  داده امام حضرت به داد خود اءیانب به که ينور
 را فکـر  اهـل  از نفر چند .چه یعنی اءیانب نور نفهمد که دیگو ینم یعام آدم

 ایـ آ باشـد؟  بـرده  کار به امام حضرت يبرا را یراتیتعب نیچن که دیشناس یم
 انـد  دهید امام تیشخص در ییزهایچ »اهللا  حفظه«يرهبر معظم مقام میریبپذ دینبا
 از یانـدک  سرداران، و شهدا که ییزهایچ همان است، دهید یکس کمتر که
 کردنـد؟  ینفـ  را خـود  تیشخـص  امامـ  تیشخـص  مقابـل  در و دندید را آن
 نبـوت  نـور  بـه  کـه  کـرده  اسـالم  در يافـراد  وجود متوجه را ما زین اتیروا

 خـدا  امبریـ پ از. میکنـ  درك را ها آن میبتوان که است آن ما هنر منورند،
 رسـد  یمـ  ییجا به شد مأنوس قرآن فرهنگ و قرآن با اگر انسان که میدار
 نبـوت  گویـا  20» بوةُ بینَ جنْبیه و لَکنَّه لَا یوحى إِلَیه فَکَأَنَّما أُدرِجت النُّ  «: کـه 
   .شود نمی حیو او به ولی شده درج او پهلوي دو بین در

                                                
19 - 18/3/68. 
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 از يبعض زشير و انقالب از قبل مبارزان زشير از اعم - انقالب يها زشیر راز
 بـه  نـسبت  يرهبـر  معظـم  مقـام  نگـاه  بـا  ها آن نگاه تفاوت در را - ونيروحان

 کردنـد  فکـر  يمنتظـر  يآقـا  مثـل  ها یبعض. کرد جستجو دیبا امام حضرت
 امـام : گفتنـد  اسـت،  محـدود  بودنـشان  مجتهـد  در امـام  حـضرت  تیشخص

 است یاشراق تیشخص کی او نشدند متوجه و. مجتهدم هم من مجتهداند،
 در و اسـت  شـده  اشراق قلبش بر يبشر جهان و اسالم جهان نجات راز که

 حـضرت  تیشخـص  لیذ دیتقل مراجع و اخالق دیاسات ي همه اگر راستا نیا
 رونیـ ب خیتـار  از و کنـد  یمـ  دایـ پ معنـا  شـان  فقـه  و اخـالق  رنـد یگ قرار امام
منْ مات و   « : فرمودند خدا رسول که است آن هیشب اریبس نیا. افتند ینم

 را خود زمان امام و دریبم کسهر 21»لَم یعرِف إِمام زمانه مات میتَۀً جاهلیۀً     
 نبـوت  به طرف است ممکن که نیا با. است مرده تیجاهل مرگ به نشناسد
 را خـود  زمـان  امـام  اگـر  یولـ  باشـد  داشـته  مانیا قرآن به و خدا رسول

 امـام  حـضرت . اسـت  نشناخته خود زمان در را خود یاسالم تیهو نشناسد
 حساب به ما یاسالم تیهو اضرح حال در معنا همان به »هيعل تعايل اهللا  رضوان«ینیخم

 معظــم مقـام  امـام،  حـضرت  تیشخـص  لیـ ذ و راسـتا  نیهمـ  در و نـد یآ یمـ 
 یوقتـ  را نیـ ا و شـوند  یمـ  محـسوب  ما یاسالم تیهو امروز »اهللا  حفظه«يرهبر

  . میبشناس را یاسالم انقالب یخیتار گاهیجا که میکن یم درك درست
 آن تیـ جاهل از عبور ي مرحله که را اسالم یخیتار گاهیجا که ییها آن

 آن تیـ جاهل در ،یعلـ  تیشخـص  از غفلـت  با عمالً نشناختند بود زمان
 بـود  آن عهیشـ  هنـر  و کردنـد  هموار يامو حزب يبرا را راه و ماندند زمان
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 از قـصه  زیـ ن اکنـون . کـرد  رجـوع  نـاب  اسالم به یعل تیشخص در که
 همـان  ي ادامه در را ما »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ینیخم امام به رجوع و است قرار نیهم
  . شد شروع ریغد با که دهد یم قرار یخیتار

  معصوم امام با نيمؤمن ياشراق ي رابطه
 یکنـ  یمـ  مطـرح  را امـام  کـه  طـور  نیا فرمود یم بنده به دوستان از یکی

 تـه یمدرن معتقـدم  بنـده  است، کار در يغلو کنند تصور یبعض است ممکن
. میـ ا داده دست از را یشناس سیقد گرید ما که است آورده ما سر بر ییبال
  : حافظ قول به

  کـس  دهد ینمی  آب را لب تشنه رندان
  

  تیـ وال نیـ ا از رفتنـد  شناسـان ی  ولیی  گو
 تـه یمدرن فرهنگ در که داند یم ییها انسان را بزرگ يها انسان تهیمدرن  

 ینیخم يآقا تاًینها روسو، ژاك ژان و الك جان مثل باشند، شده دهیپرور
 کـرده  حاکم ما بر را ها انسان به نگاه نوع نیا و داند یم حد همان در هم را

 نیـ ا بـه  رسـد  چه باشند نداشته معنا یقدس يها انسان هرگز نگاه آن در که
 دیـ گو یمـ  مـا  نیـ د. میده قرار ها آن تیشخص لیذ را خود میکن تالش که

 دایـ پ یاشراق تیشخص ،ائمه فرهنگ لیذ که هستند عالم نیا در یکسان
 جامعـه  مقابـل  در را يدیـ جد خیتـار  شـان  یاشـراق  تیشخـص  بـا  و اند کرده

 تیـ روا در. برنـد  یمـ  جلـو  اش یاصل هدف يسو به را جامعه و ندیگشا یم
اتَّقُوا فرَاسۀَ الْمؤْمنِ   « ي هیآ مورد درنیرالمؤمنیام از عباس ابن که میدار

   نْظُرُ بِنُورِ اللَّهی ِإنَّه  او رایز دیبترس مؤمن انسان ياریوشه و فراست زا یعنی »فَ
ف ینْظُـرُ     «: کرد سؤال. نگرد یم زیچ همه به خدا نور به ینَ کَیـنؤْم یرَ الْمـا أَمی
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چگونه مؤمن به نور خـدا بـه عـالم          ! نیرالمؤمنی ام يا» بِنُورِ اللَّه عزَّ و جلَّ    
قَ شیعتُنَا منْ شُـعاعِ نُورِنَـا        لأَنَّا خُلقْنَا منْ نُورِ اللَّه و خُ       قَالَ«نگرد؟    یم ل

صفیاء أَبرَار أَطْهار متَوسمونَ نُورهم یضی  ی   فَهم أَ رِ فـدکَالْب ماهونْ سلَى مع ء
 و ایـم  شـده  خلـق  خـدا  نـور  از مـا  زیـرا  :نـد فرمود حـضرت  22»اللَّیلَۀِ الظَّلْماء 

 و پـاکیزه  و پاك و برگزیده ها آن ،اند هشد آفریده ما نور پرتو از ما شیعیان
 مـاه  ماننـد  دارد درخـشش  دیگران نور بر يطور ها آن نور ،هستند مشخص
  .  دارد درخشش ظلمانى و تیره شبى در که چهارده
 و تیـ الب اهل معارف فهم در را خود يطور »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ینیخم امام

 تیـ الب اهل نور به تنها نه که کردند تیترب مقدس ذوات آن به دادن دل
 امامـان  کـه  آنجـا . انـد  معـصوم  امامـان  سـخن  مـصداق  قتـاً یحق بلکه نندیب یم

 امتیق در ها نیا ندیفرما یم و کنند یم ذکر را انیعیش از یبعض اتیخصوص
 کـاظم  امـام  حـضرت  ایـ  و .هستند ما با -کند يم ظهور زيچ هر قتيحق که -
ابِتینَ علَـى    طُوبى لشیعتنَا   «: ندیفرما یم الْمتَمسکینَ بِحبلنَا فی غَیبۀِ قَائمنَا الثـَّ

                ۀً و مـضُـوا بِنَـا أَئ ر قَد منْهنُ منَح نَّا وم کنَا أُولَئائدنْ أَعةِ مرَاءالْب نَا واالتوم
طُوبى لَهم هم و اللَّه معنَا فی            ضینَا بِهِم شیعۀً فَ ۀ  رامیالْق مونَا یتجراخوشـ  23»د 

 زده، ما دوستى هب چنگ ما قائم غیبت در که ما شیعیان از دسته آن حال هب
 و مـا  از ها آن.جویند می بیزارى ما دشمنان از و مانند می ثابت ما محبت بر و
 شـیعیان  را هـا  آن نیـز  مـا  و انـد  بسته دل امامان ما هب ها آن. هستیم ها آن از ما
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 قـسم  خدا هب ها آن حال هب اخوش. باشیم می خشنود ها آن از و دانیم می خود
  .  بود خواهند ما ي درجه در قیامت روز در ها آن

 در کنـد،  یمـ  دایـ پ امـام  بـه  انسان که یحب کنار در معصوم امام با تیمع
 کـه  يطـور  بـه  شـود،  یمـ  امام با اتحاد نوع کی موجب مراتب، حفظ نیع

 رنـگ  یب نور ي رابطه مثل رد،یگ یم قرار امام ينور قامم لیذ در انسان جان
 لیـ ذ یکـ ی ،یگـانگ ی و اتحـاد  نیعـ  در کـه  ییبـاال  رنـگ  یبـ  نـور  با ینیپائ
 ينور فیط در بنفش و یلین و یآب و زرد و سبز نور ي رابطه. است يگرید
 و زرد نـور  اسـت،  ینیپـائ  رنگ یب نور با ییباال رنگ یب نور ي رابطه از ریغ

 یآبـ  نـور  که دارد يزیچ کی سبز نور واقع در و هستند هم رضع در سبز
 و شـدت  در تفاوتـشان  ینیپـائ  و ییباال رنگ یب نور اما. آن عکس و ندارد
 صـورت  بـه  ینیپـائ  نـور  دارد، ییباال نور که آنچه ي همه یول است ضعف

 از دیـ نبا. هـست  هـا  آن نیبـ  کـه  یارتبـاط  نحـوه  کیـ  نیع در دارد، تر نازل
  معـصوم  امـام  بـا  یعلمـ  نـسبت   معـصوم و   امام با یاشراق نسبت  میان تفاوت
 لیـ ذ ،معـصوم  امـام  بـه  یقلبـ  رجوع با انسان ،یاشراق نسبت در. شود غفلت
 خواهـد  امـام  انـوار  ترِ نازل صورت عمالً و ردیگ یم قرار یشانا ينور وجود

 :کـه  داریم صادق امام از ارزشمندي بسیار روایت در معنا نیهم به. بود
ی            إِذَا« فـ ك د هـقُولُ علًا یجیمٍ ری کُلِّ إِقْلضِ فیمِ الْأَری أَقَالثَ فعب مالْقَائ قَام 

                و فَانْظُرْ إِلَى کَفِّک یهف الْقََضاء رِفلَا تَع و همرٌ لَا تَفْهأَم کلَیع درإِذَا و کَفِّک فَ
 را کـسی  زمـین  نواحی از ناحیه هر به کند قیام قائم وقتی 24»اعملْ بِما فیها    

 تـو  دسـت  کـف  در -وتـ   دسـتورالعمل   - پیمانت و تعهد گوید می و فرستد می
                                                

 .319 ص الغیبه، نعمانی، ابراهیم نمحمدب -365 ص ،52 ج ،بحاراالنوار - 24
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 آن انجـام  در و نـدانی  را آن تو که آورد روي تو به مهمی امر چون است،
. کـن  عمـل  و بگیـر  را خود تصمیم و بنگر دستت کف به شوي، سرگردان

 هـر  ،مهـدي  حـضرت  راقاشـ  ذیـل  کـه  دارد آن از تیحکا تیروا نیا
 قلبـشان  بـر  معنـا  و غیب عالم که شوند می اي دریچه حضرت یاران از کدام

 اشـراقی  صـورت  بـه  وقتـی  دینی فرهنگ ذیل قرارگرفتن. گردد می گشوده
  . است مندي ارزش العاده فوق چیز شد، واقع

 تحت را قلب و جان که است معنا این به قرارگرفتن دینی فرهنگ ذیل
 جـان  از را قدسـی  حقـایقِ  نـورِ  تجلی موانعِ و دهیم قرار فرهنگ نآ عاعالشّ

  . بزدائیم خود
 دسـتورات  انجـام  مـأمور  و گیرد قرار مهدي نور ذیل تواند می کسی

حی که شود  رتحض آن محمـدي  شـریعت  ،باشد داشته قبول را الهی و 
 هبـ  هـم  آن ،باشـد  دهیـ فهم را معـصوم  امام والیت و پذیرفته دل و جان با را

ــه و اشــراقی صــورت ــن .عقلــی صــرفاً ن ــسان ای  کــه اســت شــرایطی در ان
  . شود می گشوده جانش بر غیب عالم هاي دریچه
 بـه  معرفت انوار چگونه فرمودید می مالحظه ساله هشت مقدسِ دفاع در

 سـرداران  فهـم  از شـما  کـه  ایـن . شـد  مـی  اشـراق  هم ما بسیجی جوانان قلب
 امـام  شخـصیت  ذیـل  کـه  بـود  اشـراقی  جهـت  بـه  کنیـد  مـی  حیرت بسیجی

 ونیـ حوار قلـب  بـه  که ينور آن مثل .رسید می ها آن به »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ینیخم
   .است آن متذکر مائده سوره 111 هیآ در آنرق و دیرس یسیع حضرت
 مـا  بـه  خواهـد  یمـ  شـد  عـرض  صـادق  حـضرت  از که فوق تیروا
 امـام  نور که رسد یم ییجا به معصوم امام تیشخص لیذ انسان که بفهماند
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 توانـد  یم همچنان قاعده نیا و کند یم ظهور زین انسان يبرا نازله صورت به
 روح حـضرت  بـا  کـه  یملکـوت  و یقلبـ  نـسبت  بـا  زیـ ن شـما  و باشد جا بر پا

 انـوار  مظهـر  تـر  نـازل  صـورت  بـه  دیـ توان یمـ  دیکن یم برقرار »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«اهللا
 تیــروا آن ي اشـاره  بـه  کـه  اسـت  آن عمـده . دیباشـ  او یاشـراق  تیشخـص 

ــ انیـــجر ي متوجـــه ــ عـــالم در يا قاعـــده نیچنـ ــام حـــضرت و میباشـ  امـ
 انـوار  مظهـر  عنـوان  بـه  شانیا که میبنگر هیزاو نیا از را »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ینیخم
 اسالم جهان و خود ي جامعه دادن سامان و سر ي لهیوس ،تیالب اهل جامع

 و سر را جهان خود یقدس عقل با تیالب هلا که یروش به هم آن هستند،
إنَّ فــی اُمتــی محــدثین «: فرماینــد مــی خــدا رســول. دهنــد یمــ ســامان
 و شـنوند  مـی  را فرشـتگان  صداي که هستند کسانی من امت در 25»مکلّمین

ـ عل تعايل اهللا  رضوان«خمینی امام حضرت اگر. گویند می سخن ها آن با فرشتگان  را »هي
 مـصداق  را کـسانی  چه ندانیم، خدا رسول امت از افرادي چنین مصداق

إنَّ للّه عباداً لَیسوا بِأنبیاء   «: فرمایند می حضرت آن نیز و بدانیم؟ روایت این
طُهم النَبیون   انبیـاء  ولـی  نیـستند  پیامبر که است بندگانی خداوند براي 26»یغْبِ

ـ عل  تعايل  هللا  رضوان«اهللا روح امام حضرت آیا. خورند می را ها آن ي غبطه  مـصداق  »هي
 نیا عدول عنوان به او شخصیت ذیل در را خود ما تا نیستند بندگانی چنین
  دهیم؟ قرار قرن،

                                                
 .393 ص ،6 ج مدنی، حسینی خان سیدعلی السالکین، ریاض - 25

 .همان - 26
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  نيد یعلما تفاوت
 تواننـد  یمـ  دارنـد  کـه  یخاصـ  معـارف  جهـت  بـه  نید يعلما از یبعض

 و دهنـد  شـکل  یاشـراق  يا رابطـه  صـورت  بـه  معـصوم،  امام با را شان رابطه
 نیـ ا بـا  رابطـه  يراسـتا  در دیـ با کنند، وصل معصوم ماما به را خود ملکوت
 برقـرار  ائمـه  اتیـ روا بـا  یعلمـ  ي رابطـه  که ییعلما با ها نیا نیب عالمان،

 توانـستند  نید عالمان از یبعض یوقت میباش متوجه و میبگذار فرق کنند، یم
 بـا  اتحـاد  نحـوه  کیـ  کننـد،  برقـرار  امامـان  مقدس انوار با یملکوت ي رابطه
 بـا  خـود  رجوعِ در که ییتقاضا و طلب ي اندازه به و اند کرده برقرار امامان
 نیـ ا بـا . شـود  یمـ  اشـراق  علمـاء  نـوع  نیـ ا قلب بر ائمه نور دارند، امامان
 دیـ با دارنـد،  ائمـه  بـا  یاشراق ي رابطه که ییعلما به نظر با و  اخیر حیتوض

ـ عل  اهللا  رمحـة «بهجـت  اهللا تیـ آ یاشراق رجوع نیب تفاوت متوجه  و ائمـه  بـه  »هي
ـ عل  تعـايل   اهللا  رضـوان «اهللا روح حـضرت  یاشراق ي رابطه . دیباشـ  شـده  ائمـه  بـا  »هي

 و سـاخته  واقعـاً  را خودشـان  خواهنـد  یمـ  »هيعل  اهللا  رمحة«بهجت اهللا تیآ حضرت
 شـوند  یم مشرف نجف به که یسالگ چهارده از بکنند، یاله درگاه پرداخته

 هـم  امامـان  و رسـند  یمـ  جهینت هب هللابحمد و دارند ییتقاضا و طلب نیچن
 رجـوع  یولـ . گرفتنـد  را هـا  یلـ یخ دسـت  هم شانیا و رندیگ یم را دستشان
 -خـود  اصالح يبرا تالش نيع در - ائمه به »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ینیخم امام حضرت
  .است متفاوت

 قـرار  یهجـوم  از اسـالم  جهـان  نجـات  را خـود  ي دغدغه امام حضرت 
 امــام حـضرت . اوردیـ ب مـا  ســر بـر  خواهـد  یمـ  ربغــ فرهنـگ  کـه  انـد  داده
 بـه  شانیـ ا شـهادت  و ينـور  اهللا فـضل  خیشـ  انیـ جر در »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ینیخم
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 بـه  کردنـد،  مـصادره  را مشروطه انقالب که زده غرب روشنفکران ي لهیوس
 مـسائل  مـدرس  مرحـوم  انیجر يپا به پا نند،یبنش حوزه در تنها که نیا يجا

 اهللا تیـ آ مرحـوم  یاسـ یس يها تیفعال به رسد یم تا کنند یم دنبال را جامعه
 یکاشـان  مرحـوم  یوقتـ  کـه  جلسه آن در من: ندیفرما یم خودشان ،یکاشان
 حاضـر  نکردنـد،  باز شیبرا جا -او از وني يمل يمنف غاتيتبل جهت به - شد وارد
 و یتیوال و یالتیا يها انجمن انیجر به نسبت شانیا تیحساس هم بعد. بودم

 هم بعد و 1341 سال اعتراضات و غرب فرهنگ در زنان ي استحاله ي شهنق
. دیا دهیشن را امام اعتراض يصدا یهمگ و دیدان یم را ونیتوالسیکاپ انیجر

 چـه  از ت،یحساس و یآگاه از سطح نیا با خدا به یعارف نیچن رجوعِ حال
 رددا اسالم ایخدا که است آن او يتقاضا و طلب یوقت بود؟ خواهد یجنس

 تـا  رود یم هیحاش به یاسیس ياقتصاد یتیترب مناسبات در بشر اتیح نظام از
 نجـات  راه شان،یـ ا یآمـادگ  براسـاس  خداونـد  که است معلوم 27شود، ینف

 میبـدان  دیـ با کـه  است اساس نیهم بر و کند یم اشراق شان قلب بر را اسالم
 روح حـــضرت قلـــب بـــه اســـت یالهـــ اشـــراق کیـــ یاســـالم انقـــالب

  . دارد اشراق کی که یتیجامع حالت همان با »هيعل تعايل اهللا رضوان«اهللا
                                                

اي . ...مـن اعـالم خطـر مـی کـنم        ! آقایان«:  فریاد برآوردند  43در سخنرانی در مهرماه      - 27
! اي حوزه هاي علمیه! اي طالب! اي فضال.م خطر می کنممن اعال! اي مراجع اسالم! علماي ایران

و آن آقایـانی کـه مـی    . من اعالم خطر می کنم! اي شیراز! اي تهران! اي مشهد! اي قم ! اي نجف 
گویند باید خفه شد و دم در نیاورد آیا در این مورد هم می گویند باید خفـه شـد؟ در اینجـا هـم      

بفروشند و ما ساکت باشـیم؟ اسـتقالل مـا را بفروشـند و مـا      ما را ! ساکت باشیم و دم در نیاوریم؟   
واللّه گناهکار است کسی که داد نزند، واللّه مرتکب کبیره است کسی که فریـاد  ! ساکت باشیم؟ 

بـداد  ! اي علماي قـم . بداد اسالم برسید! اي علماي نجف . بداد اسالم برسید  ! اي سران اسالم  . نزند
 .418ص.1ج فه امام صحی.»..رفت اسالم. اسالم برسید
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 و کرد مطرح را موضوعات توان یم فصل سر حد در جلسه نیا در البته
 حضرت قلب به یاسالم انقالب که دیرفتیپذ بنده از یوقت تازه است معلوم

 جواب سؤاالت آن تا که دیآ یم شیپ تانیبرا سؤال صدها شده اشراق امام
 شـکل  هیـ زاو نیا از یاسالم انقالب با یهماهنگ جهت شما عزم نشود داده

  . ردیگ ینم
 یاسـالم  انقـالب  یاشـراق  گـاه یجا فهـم  از بعـد  که يجد اریبس ي مسئله

 که باشد؟ چگونه دیبا یاسالم انقالب با ما نسبت که است نیا دیآ یم شیپ
 هرگـز  مینکنـ  یاشراق »هيعل تعايل  اهللا  رضوان«ینیخم امام با را  خود نسبت تا شد عرض

 شـروع  کـه  يدیـ جد خیتـار  در و میشو امام اری میتوان ینم دیبا که طور آن
  .میریبگ بهره آن برکات از و میگرد وارد شده

  تازانه شيپ يحرکت
 میتـوان  یمـ  یخیتار لیذ در تنها را خود ینید تیهو ما شد روشن یوقت

 میبدان دیبا است، گشوده »هيعل تعايل اهللا  رضوان«اهللا روح حضرت که میبرسان ظهور به
 د،یبگشا خیتار در خواهد یم یاسالم انقالب که ییها افق يساز نهیزم يبرا

 نـه  کـه  یطیشـرا  در هـم  آن میباشـ  داشـته  تازانـه  شیپـ  حرکـت  اسـت  الزم
 ینیع و روشن يریتصو یحت نه و میدار را ها افق آن به یابی دست يابزارها

 بـا  را خـود  نـسبت  اگـر  البتـه . اجمـال  بـه  مگـر  بدهـد،  رخ است بنا آنچه از
 امـام  بـه  نسبت مان نگاه اگر و میکرد فیتعر درست امام یاشراق تیشخص

 مثـل  انـد،  افتـه ی امـام  از »اهللا  حفظـه «يرهبـر  معظـم  مقام که شد ینگاه جنس از
 فرهنـگ  بـا  نرم جنگ کوران در یحت ط،یشرا نیتر سخت در زیعز يرهبر
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 يهـا  برنامـه  مرعـوب  کـه  آن بـدون  م،یریگ یم را ماتیتصم نیبهتر ،یغرب
 و سـاز  ي همه با و دارند یتمدن ي تجربه سال صد چهار که میشو یدشمنان
  . اند آمده یاسالم انقالب جنگ به شانیکارها
 شکـست  بـه  محکوم ماده حتماً شود واقع معنا و ماده نیب که یجنگ در
 تـا  آمـده  آسـمان  از کـه  میباشـ  یاشراق به وفادار ما که یشرط به یول است

 -يماد ي دهيپد کي عنوان به - شما دست که طور نیهم. کند یآسمان را نیزم
 از توانـد  ینم یمقاومت چیه -يمعنو دهيپد کي عنوان به - شما ي اراده مقابل در

 شما دست د،یاوریب باال را خود دست دیکن اراده شما اگر و دهد نشان خود
 يروزیـ پ بـه  معنـا  و مـاده  نیبـ  جنگ مسلّم ندارد، خود از یقدرت نحوه چیه

 روح حـــضرت قیـــطر از يا جبهـــه نیچنـــ. شـــود یمـــ خـــتم معنـــا عــالم 
 دفـاع  در توانـد  یمـ  کـه  اسـت  شده گشوده دیجد خِیتار در »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«اهللا

 بـا  88 سال ي فتنه در و باشد دانیم روزِیپ ثار،یا و مانیا شینما با ساله هشت
 همـان  بـا  اگـر  حـال . کنـد  یخنث را فتنه آن ،يمعنو یرتیبص و مانیا شینما

 در م،یدهـ  ادامـه  را ،کـار »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«امام حضرت اشراقِ به یملکوت رجوعِ
 روزیـ پ زیـ ن - ياقتـصاد  و يفرهنگـ  موضوعات در - نرم جنگ خطرناك ي جبهه

 يراحتـ  بـه  دشـمن  از دوست که - جبهه نیا در که آن بدون بود، میخواه دانیم
 دهیـ ناد تـوان  ینمـ  را کایآمر دارند اصرار که یکسان توسط -شود ينم شناخته

 یـی گرا آرمـان  از یـی گرا تیـ واقع اسم به و میکن کیشل خودمان به گرفت،
 کـه  میبکنـ  یزنـدگ  از یسبک محکوم را خود و میبردار دست خود یمنطق

   .است آن يالگو غرب
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 انـسان  امـام  کـه  سـت ا نیا »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ینیخم امام حضرت به نگاه کی
 و میـ دار فکـر  هم ما دارد فکر او  که حال نیع در و بود يا وارسته و خوب
 بر ما که است آن وقت شده، عوض زمانه و اند کرده رحلت شانیا که حاال

 نجـات  را کـشور  کـا، یآمر تیـ واقع بـه  نظر با تا میکن دیتأک خود فکر يرو
 نیـ ا در يرهبـر  معظـم  اممقـ  نـد یبگو خواهنـد  یمـ  یزبـان  یب زبان به و میده

 بـر  اصرارشـان  از تـا  کرد شان کمک دیبا کنند، ینم عمل نانهیب واقع موضوع
 بــه نگـاه  کیـ  نیـ ا. ننـد یبب را اتیـ واقع و کننـد  عـدول  امـام  حـضرت  نگـاه 

 آن مثـل  و دانـد  یمـ  يرهبـر  و امـام  دوسـت  را خود که است امام حضرت
 خـود  کار یول محمدم، دوست من 28»لُ محمد یاَنَا زم «: فتگ یم که یکس
. کننـد  یمـ  را خـود  کـار  و گذارنـد  یمـ  احتـرام  يرهبر و امام به کرد، یم را
 دارد، يریـ پ و یجـوان  ي دوره شـتر  کـه  طـور  نیهم بود معتقد دوم ي فهیخل

 ي دوره خـدا  رسـول  رحلت از بعد و دارد يریپ و یجوان ي دوره هم اسالم
 از یبعـض  و آمد اسالم ککم به دیبا مرحله نیا در شد، شروع اسالم يریپ

 معتقدنـد  هـا  یبعـض  راسـتا  نیا در 29.داد رییتغ را آن يکردها عمل و احکام
 عـدول  انـد  کـرده  فیـ تعر انقـالب  يبرا »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«امام که یاهداف از دیبا

 ییگرا آرمان بحث 3/5/91 خیتار در رابطه نیا در يرهبر معظم مقام .کرد
 روشـن  تـا  کردنـد  مطرح یاسالم نظام ارگزارانک يبرا را ییگرا تیواقع و

   .است ما ییگرا تیواقع نیع ما ییگرا آرمان شود

                                                
 .122-121، ص12، جشرح نهج البالغه ابن ابی الحدید - 28

 .شود رجوع مؤلف نیهم از» نید نشد يماد خطر «کتاب به - 29
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 شـود،  یمـ  تمـام  اسـالم  ي دوره کـه  اسـالم  از یبرداشت نیچن به توجه با
 أَنَا أَنْهى عنْهما متْعتان کانَتا على عهد رسولِ اللّه     « دیگو یم دوم ي فهیخل

 را دو آن نمـ  کـه  بود خدا رسول زمان در متعه دو 30؛»و أُعاقب علَیهِما  
 چـرا  ندیگو یم که یکسان. مینما یم هیتنب دهد انجام کس هر و کنم یم ینه

ـ عل تعـايل   اهللا  رضوان«ینیخم امام به متوقف را خود عقل يرهبر معظم مقام  کـرده  »هي
 تیشخـص  کیـ  امـام  معتقدنـد  شانیـ ا کـه  ندارنـد  توجـه  نکته نیا به است،
 بـه   مقـام معظـم رهبـري      لـذا  و است دوران قتیمتذکرحق که است یاشراق
 را کـار  آن زیعز امام چون: ندیفرما یم کارها از یبعض انجام در مکرّر طور

  . دهند یم قرار مالك را امام یعنی دهم، یم انجام هم من دادند انجام
 نیبهتـر  و انتخـاب  نیبهتـر  يرهبـر  معظـم  مقام دیکن یم مالحظه که نیا
 را شـان  نسبت که است آن جهت به اند داده انجام معاصر دوران رد را عمل

 کـار  امـام  بـه  احتـرام  نیع در يا عده که دادند قرار ینسبت آن از ریغ امام با
 امـام  حـضرت  تیشخـص  فهمند یم يرهبر معظم مقام. کنند یم را خودشان

 و اسـت  کـرده  اراده خداوند را گاهیجا آن که دارند ما خیتار در یگاهیجا
 لـذا  و رسد یم خود خاص شیگشا به امام حضرت تیشخص لیذ ما خیارت

 را او خداونـد  کـه  شـکل  همـان  بـه  را امـام  یخیتـار  گـاه یجا دیتوانـست  اگر
 یشـرط  به دیکن یم یزندگ شهدا با که است آن مثل دیبفهم است پرورانده

 يطـور  و میدهـ  قـرار  یاشـراق  ینگـاه  امـام  بـه  را نگاهمـان  شـهدا  مثـل  که
. ردیـ گ قـرار  امام حضرت ملکوت لیذ بتواند که میبپروران را خود ملکوت

                                                
 رازي، فخـر  کبیـر  تفـسیر  ،281 ص الـصدق،  کـشف  و الحـق  نهج کهنسال، رضا على - 30

 ».. فَما استَمتَعتُم بِه منْهن« آیه تفسیر ضمن
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 وارد و کرد میخواه عمل درست دوران نیا در ما که است صورت نیا در
 بـوده  اءیـ انب ي همـه  مطلـوب  که میشو یم گریهمد با یقدس اتحاد نوع کی

 یاشـراق  تیشخـص  لیذ در ،يا قهیسل هر با ها گروه یطیشرا نیچن در. است
 دیتوانـست  اگـر  يآر. کننـد  یمـ  درك را گریهمـد  یراحتـ  بـه  امـام  حضرت
 وقـت  آن دیـ گرفت قـرار  او تیشخـص  لیـ ذ و دیکن دایپ را اهللا روح حضرت
 فکـر  درك بـه  منجر بلکه آورد ینم انیم به کدورت هرگز ها قهیسل تفاوت

  .شود یم گریهمد

   »هيعل تعايل اهللا رضوان«ينيخم امام ي رهيس يمنها ياسالم انقالب خطر
 مـا  از را امـام  شخص که اند دهیکش ما يبرا یبیعج يها نقشه روزها نیا

 نـه  و کننـد  یم دیتأک یاسالم انقالب يتئور به صرفاً رابطه نیا در و رندیبگ
 کـه  کننـد  ریتفـس  را امـام  خواسـتند  طـور  هـر  بعـداً  تا امام، حضرت ي رهیس

 ار امـام  حـضرت  سـنگ  يا عده که دیدید 88 سال ي فتنه در را آن ي نمونه
  .کردند دیتهد يبرانداز حد تا را یاسالم نظام یول زدند یم نهیس به

 بـه  کـه  یقدس اتحاد آن از رندیبگ ما از را او ي رهیس و امام شخص اگر
 ارانیـ  از هرچنـد  افـراد،  بـا  میتـوان  ینمـ  و میشو یم محروم میهست آن دنبال

 نگـاه  البالغه نهج 77 ي نامه به شما. میکن تفاهم باشند، بوده یاسالم انقالب
ــکن ــؤمنیام حــضرت کــه دی ــه نیرالم ــاس ابــن ب ــ عب ــدیفرما یم ــ: ن  یوقت
 بـه  بلکـه  نکـن  اسـتناد  آن اتیآ و قرآن به یکن بحث خوارج با یخواه یم
: نـد یفرما یمـ . کن استناد است، قرآن تحقق نمود که خدا رسول ي رهیس
ِإنَّ الْقُرْآنَ حمالٌ ذُ      « خَاصمهم بِالْقُرْآنِ فَ  اسـتناد  با» و وجوه تَقُولُ و یقُولُونَلَا تُ
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 وجـوه  قـرآن  رایـ ز نکـن،  مباحثـه  و محاجـه  هـا  آن با قرآن اتیآ و قرآن به
 زیـ چ هـم  هـا  آن و ییگـو  یمـ  زیـ چ کیـ  تو لذا و کند یم تحمل را یمختلف

و «. آورنـد  یمـ  هیـ آ کیـ  هم ها آن ،يآور یم هیآ کی تو ند،یگو یم گرید
ا محیـصاً       لَکنْ حاجِجهم بِال   نْهـوا عجِدلَنْ ی مإِنَّه  سـنت  بـا  تـو  لکـن  و »سنَّۀِ فَ

 از تواننـد  ینم ینیع یحرکت عنوان به که کن محاجه ها آن با خدا رسول
 یقرآن کامل ي نمونه عنوان به را خدا رسول شخص یعنی. کنند فرار آن
 و رهیسـ  بـدون  یاسالم انقالب کنم یم عرض راستا نیهم در. اوریب انیم در

ـ عل  تعايل  اهللا  رضوان«ینیخم امام تیشخص  انقـالب  يمنهـا  یاسـالم  انقـالب  عمـالً  »هي
 بـه  -دارنـد  ديـ تأک آن بـر  يرهبر که - امام حضرت ي رهیس اگر و است یاسالم
 میـ دار ازیـ ن آن بـه  داًیشـد  کـه » یقدسـ  وحـدت  «آن بـه  هرگـز  رود هیحاش

 نقطـه  نیا که شود یم دافرا نیب تخاصم به منجر ها قهیسل تفاوت و میرس ینم
 خِیتـار  ،یمتعال يها انسان که میبود متوجه یوقت یول .است ما یاصل ضعف

س و نهند یم ادیبن را یمتعال  از توانـد  یمـ  کـه  اسـت  ها آن بخشِ جان يها نَفَ
 میفهمـ  یمـ  باشـد،  يرسـتگار  يمنـاد  و ندیبنـش  ها جان بر و بگذرد ها گوش
 او خداونـد  رایـ ز میبگذر »هيعل  تعايل  اهللا  انرضو«اهللا روح حضرت از میتوان ینم هرگز

   31.است کرده تیترب نور يسو به ما يریگ جهت يبرا خیتار نیا در را

                                                
 »هیعل اهللا رضوان«ینیخم امام حضرت رحلت سالگرد در 14/3/1394 در يرهبر عظمم مقام - 31

 رای  نـ یخم امام رهیس اگر شدند متذکر و دندیکش شیپ را امام تیشخص فیتحر حساس عِموضو
 اصـالت  از نـشان  نیـ ا و. میخور یمی  لیس م،یکن گُم شانیا ریتعب به و میبران هیحاش به زمان نیا در

 معقـول  اتیـ ح بـه  میتوانی  م او تیشخص لیذ تنها که دارد خیتار نیا در امام حضرت تیشخص
 . میاب یدست خود
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 یول ماند ناقص ها حادثه یخیتار گاهیجا به نگاه با رابطه در بنده حرف
 تـا  باشـد  شده باز زانیعز مقابل در مورد نیا در تفکر جهت یباب است دیام

  32.میبپرداز آن به باز ندهیآ در

  ها حادثه يخيتار گاهيجا به نظر
 انقـالب  اهـداف  کـه  ییهـا  شهیـ اند از عبـور  يبرا دیبا دیفرمود :سؤال

 م،یکنـ  عبـور  هـا  آن از میبتـوان  تـا  میبچش را ها آن ندارند، نظر مد را یاسالم
  م؟یبچش را ها آن میتوان یم چگونه

 هـر  در را یاله اسماء حضور و ها دهیپد به کردن نگاه یخیتار :جواب
 بفهمـد  تـا  کنـد  یمـ  مـان  مخاطـب  به ياریبس کمک ،داشتن نظر مد يا دوره

 عبـور  خـود  یخیتـار  يتنگناها از یاسالم انقالب قیطر از تواند یم چگونه
 مینباشـ  متوجه و میکن عجله ما که شود یم موجب مسئله نیا از غفلت. کند
 فـراهم  آن زا عبـور  طیشـرا  تـا  و دارد خیتـار  در یخاصـ  يجا يا حادثه هر

 ها حادثه یخیتار گاهیجا به نظر با یحت ما. ستین خیتار از حذف قابل نشود
 را انقالب و بود انقالب کار کمک یزمان کی تا که یحزب ییگرا اصول از

 معظم مقام که يتر لیاص ییگرا اصول به و میکن عبور میتوان یم داشته، نگه
 یحزبـ  ییگرا اصول میتوان ینم یلو میبرس دارند دیتأک آن بر »اهللا  حفظه«يرهبر

 حـذف  رنـد یگ ینمـ  نظر مد را انقالب یاصل اهداف که را ها انیجر ریسا ای

                                                
ــا - 32 ــث نی ــ را بح ــتوان یم ــا دی ــص ب ــب لیتف ــا و شتری ــدمات ب ــاب در الزم مق ــام «کت  ام

 امـام  تیشخـص  لیـ ذ سـلوك « و» زمانـه  يدیـ توح ریتقـد  در سـلوك  و »عليـه  تعايل  اهللا  رضوان«ینیخم
 دییبفرما دنبال.»»ليهع تعايل اهللا رضوان«ینیخم
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 ایـ  یلگـ یقب و یحزبـ  ییگرا اصول از عبور يبرا کنم یم عرض که نیا. میکن
 میبچـش  را هـا  آن میبتوان دیبا ست،ین یاسالم انقالب تراز در که یانیجر هر
 را خـود  بـاطن  ها انیجر نیا صدر ي سعه با میهد اجازه که است معنا نیا به

 روشـن  شانیـ برا تـا  نندیبب را افکار آن باطن مردم میکن تالش و کنند روشن
 انقـالب  قیـ طر از مـا  رایـ ز .رسـاند  یمـ  کجـا  به را ما فکرها آن تینها شود

 سـاختن  نـه  و اسـت  یاسـالم  تمدن آن و میدار نظر يباالتر زیچ به یاسالم
  . عیتش عنوان تحت يا فرقه

ـ عل  تعـايل   اهللا  رضـوان «امـام  حـضرت  کمک به رانیا ملت کردم عرض  يآقـا  »هي
 محمـد  دیشـه . کردند عبور ها آن از و دندیچش را يآزاد نهضت و بازرگان

  هـا  آن از خواسـت  یمـ  امـام  یولـ  کنـد  حذف را ها آن خواست یم يمنتظر
 کـشور  در ضاًبعـ  آنچـه  از »اللّه حفظه«يرهبر معظم مقام معتقدم بنده. کند عبور

 افکار نوع نیا از عبور طیشرا چون ستندین نگران دیآ یم شیپ ها انیجر نیب
  . دارند دیتأک یشیآزاداند بر اساس نیهم بر و شناسند یم را لیاص فکر به

 اسـت  يدیتوح حرکت کی یاسالم انقالب میدان یم که نیا به توجه با
 جلـو  و کنـد  یمـ  دفـع  را خـود  موانـع  و اسـت  نافـذ  خـود  ذات در دیتوح و
 و دیآ یم شیپ شیبرا که میباش یموانع از انقالب عبور متوجه دیبا رود، یم
 رییـ تغ خـود  نفـع  بـه  را انقـالب  جهـت  خواهند یم که ییها انیجر نگران نه

  . کند یم رونیب خیتار از را ها انیجر نیا یاسالم انقالب. دهند
 یخیرتـا  گـاه یجا دیـ با میشـد  متوجـه  کـه  حـال : اسـت  نیـ ا بنده عرض

 در محـدود  نه میکن نگاه خیتار نیا کلِّ در را او و میبشناس را امام حضرت
 نگـاه  با را یاسالم انقالب و امام دیبا حتماً میباش متوجه خ،یتار از يا گوشه
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 نظـر  با خ،یتار در ها آن حضور نحوه و اءیاول خِیتار چون. کرد نگاه یاشراق
 معلوم و اندینما یم رخ و کند یم ظهور ما يبرا شده قلبشان به که یاشراق به

 دیـ با کنـد،  نگـاه  او یاشـراق  انقـالبِ  و امـام  به بخواهد یکس اگر که است
 نیــا و آورد، انیــم بــه را خــود قلــب و ملکــوت و بــشود یاشــراق خــودش
 تیشخــص نـور  لیــذ کـه  اسـت  محــال ست،یـ ن هـم  بــردار یشـوخ  موضـوع 

ـ عل  تعايل  اهللا  رضوان«ینیخم امام حضرت به میبتوان و میرینگ قرار نیرالمؤمنیام  »هي
» شـود  یمـ  پـوچ  یفرهنگـ  يهـا  تیـ فعال که آنگاه «کتاب در. میشو کینزد
 بـا  -کنـد  يمـ  ظهـور  هـا  انـسان  قلـب  بـر  يتجلـ  با که - محمد يخدا شد، بحث

 ستیـ ن طور نیا یمفهوم يخدا اما. رود یم يخور پر با و ماند یم یگرسنگ
 اءیـ انب يخـدا  جـنس  از »هيعل  تعايل  اهللا  وانرض«ینیخم امام يخدا که نیا به توجه با و

 یاشراق تیشخص به را مردم میبتوان تا میکن اصالح را خود ابتدا دیبا است،
 بـه  یاشـراق  نگاه با میخواست اگر که نیا منظور. میینما دعوت امام حضرت
ـ عل  تعايل  اهللا  رضوان«امام حضرت  رشـددادن  بـا  را امـام  ملکـوت  دیـ با م،یکنـ  نظـر  »هي
 یسلوک معاد و یسلوک نفسِ معرفت رابطه نیا در و میابیب دمانخو ملکوت

 کتـاب  شرح جلسات در بنده. ردیگ یم قرار نظرمان مد یسلوک غربِ نقد و
ب تیمعنو و سلوك به هیتوص اندازه همان» توهم و تهیمدرن فرهنگ«  مخاطَ

 در بنـده  احـساس  دارم، ییهـا  هیتوص نیچن قرآن ریتفس جلسه در که داشتم
 مخاطـب  یالهـ  لطـف  بـه  که بود آن» توهم و تهیمدرن فرهنگ «کتاب شرح
  . رود یم نور به ظلمت کی از دارد

 دنبـال  یملکـوت  نگـاه  بـا  را غـرب  از عبور دیبا امام، حضرت مکتب در
. شـود  یمـ  دنبال کیآکادم محافل در که است یغرب نقد از ریغ نیا و میکن



315 .............................ندهی در آ،یاسی ساناتی و جری انقالب اسالمیخی تارگاهیجا

ـ   اهللا  رضوان«اهللا روح حضرت تیشخص لیذ یوقت ـ عل  ايلتع  کـه  یقدسـ  ينـور  بـا  »هي
 یتمــدن بــه میکــرد عبــور غــرب از اســت يمحمــد دیــتوح ي شاخــصه

 نیـ ا از کنـد،  ینم درك را آن غرب منتقد يِروشنفکر انیجر که میرس یم
 فهـم  دنبال به دینبا هرگز زین ما و میکن یم کار چه ما فهمد ینم هرگز جهت

 از رونیـ ب را امـور  لیـ حلت و هیـ تجز تواننـد  ینمـ  کـه  میباشـ  ییها آن دییتأ ای
  . نندیبب یغرب يها مالك

 از عبـور  و غـرب  تلـخ  طعم دنیچش نیع امام، حضرت به رجوع اساساً
 و یقدســ و یاشــراق یرجــوع امــام حــضرت بــه رجــوع چــون و اســت آن

 مثـل . باشد یملکوت و یقدس دیبا زین رجوع آن لوازم ي همه است، یملکوت
 را ییصـدرا  مـال  مـا  م،یباشـ  داشـته  مالصـدرا  مکتـب  بـه  دیـ با کـه  یرجوع

 را »هیحکمـۀٌ عرشـ   « عنـوان  کتابش يها قسمت از یبعض در که میفهم یم
 قابل یقدس عقل با که گذارد یم انیم در ما با را یموضوع و کند یم مطرح
 قلبش به که يا هیاله معارف از ،»هیالقلب الواردات «کتاب در او. است درك

 متوجـه  مـا  کـه  دارد اصـرار  رامالصـد . دهـد  یمـ  گزارش است کرده یتجل
 کـه  شـد  شـروع  وقتـی  از مـشکل  اسـت،  یعرشـ  یحکمت او حکمت میباش

 کیـ  در پـس . میـ ا کرده لیتبد یحصول یعلم به را او یعرش يها حکمت
 آن تیفعل و میابیب را غرب فرهنگ ياستعدادها ،یملکوت نگاه با اگر کلمه

 م،یانیـ بنما عمل در ار فکر آن لوازم خود ي جامعه يبرا و میریبگ نظر در را
  .مییننما بازگشت آن به گرید يا مرحله در تا میکن عبور آن از میتوان یم
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  موانع از عبور شروع زمانه تيظرف شناخت
 در یاسـالم  انقـالب  مـتن  در مـا  که یمقدس اهداف به توجه با :سؤال

 چـرا  و اسـت؟  کجـا  کـار  موانـع  رود؟ ینمـ  جلـو  کارهـا  چـرا  م،یـ دار شیپ
   م؟یکن عبور موانع نیا از میتوان ینم

 يجـا  یخیتـار  نظـر  از یشخـص  هر و فکر هر که نیا مورد در :جواب
 خیتـار  در. میردکـ  مـی  صـحبت  گریهمـد  بـا  نیـ ا از شیب دیبا دارد یخاص

 شیپـ  آنچـه  از گـرفتن  عبـرت  با که کرد ظهور یمختلف يها دهیپد خودمان
 آنچـه  دیفرمائب یسع و دیکن یابیارز را خود یفرهنگ گاهیجا دیتوان یم آمد
 تیـ ظرف مـا  بعـضاً  بنـده  نظـر  بـه . دییـ نما یبازخوان را گذشت ها سال نیا در

 نظــر در م،یکنــ ادهیــپ آن در را مــانیها برنامــه میخــواه یمــ کــه را يا زمانــه
 ما اند لیما اریبس که دارند قرار يرهبر معظم مقام طرف کی از م،یریگ ینم
 بـه  کـه  هـستند  یمردمـ  گـر ید طـرف  از و میکن عبور مان یخیتار يتنگنا از

 یولــ هــستند، ياقتــصاد و يادار نظــام در یاساســ یتحــول ي آمــاده شـدت 
 نظـر  مـد  را مقـدس  اهـداف  دیـ با شهیهم انسان که آن نیع در میستین متوجه
 توجـه  زین دارد اهداف آن تحقق يبرا زمانه که یتیظرف به دیبا باشد، داشته
 قیـ طر از یحتـ  که را ییها تممانع راز دیائیب که است نیا بنده عرض. کند
 دیـ آ یمـ  شیپـ  انقـالب  يهـا  برنامه از یبعض به نسبت گرا اصول يها انیجر

  . دیبشناس
 یبزرگـ  نردبان گذشته ي ها تجربه از بحمداهللا یاسالم انقالب که نیا در

 نداشـته  شـک  گـذارد،  یمـ  سـر  پـشت  را موانع ستهیشا یجهش با و سازد یم
 يهـا  نگـاه  هنـوز  چـرا  کـه  دیـ نگذر سـاده  عموضو نیا از باألخره اما. دیباش
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 یاسـالم  انقالب یخیتار گاهیجا متوجه یمذهب يروهاین نیب در ما یفرهنگ
 بـه  مطمـئن  چنـدان  نـه  ییها بهانه طرح با و ستین است، ستهیشا که طور آن

 امـام  مقاصـد  خواهند یم همه که یحال در م،یکن یم پشت یانقالب يها برنامه
 در مـا  خیتـار  هنوز چرا است نیا سؤال حال. کنند دنبال ییاجرا نظام در را
 فکـر  نـدارد،  را انقـالب  یمتعـال  اهـداف  تحقـق  تیـ ظرف ینـ ید نخبگان نیب
 مـا  يها یمذهب ایگو که آمد؛ شیپ عبرت نیا زین يرهبر خود يبرا کنم یم
 و کننـد  ینمـ  یهمراهـ  برونـد،  جلـو  خواهنـد  یمـ  شانیـ ا کـه  جاهـا  آن تا زین

 انـد  کـرده  خانـه  مـا  خیتـار  در کـه  ییها انیجر قیطر از توانند یم بدخواهان
 زین يرهبر. کنند متوقف را ما و دهند قرار ریتأث تحت را ما یمذهب يروهاین
 خِیتـار  هنـوز  هـم  گـرا  اصـول  يها انیجر نیب در که اند گرفته را عبرت نیا

 تمامـاً  بخواهنـد  شانیـ ا اگـر  و دهینرسـ  یانقالب حرکت کی از میمستق دفاعِ
 معظـم  مقام. گذارند یم تنها را آقا یمذهب يروهاین همان کنند عمل یانقالب
 انقالب يروهاین با دیبا هنوز اند متوجه دارند که یاله رتیبص آن با يرهبر
 يفکـر  يهـا  رسـاخت یز سـاختن  در کـه  میریبپـذ  دیـ با هـم  ما و کرد مدارا

  . میدار يادیز ي مانده نیزم يکارها انقالب اهداف متناسب
 ضـد  نـه  کـه  ینـ ید دارِ سابقه احزابِ از یبعض که میباش وجهمت دیبا همه

 دارند، زین را شکنجه و زندان و مجاهده ي سابقه و انقالب، ضد نه و اند نید
 یتمـدن  تحقـق  یآمـادگ  که است يطور انقالب و مذهب به نگاهشان نوع

 انقـالب  بـه  مربـوط  یاساسـ  يساختارها به که آن بدون را تهیمدرن از رونیب
 خود در دهند ییرها موجود نِیادیبن مشکالت از را ما بخواهند و دکنن فکر
 را خـود  ي زمانـه  تیـ ظرف مـا  دیـ با کـه  راستاسـت  نیهمـ  در. انـد  نداده رشد



 318  در این تاریخی انقالب اسالمي عقل و ادبِ ادامه................................................

 يجـد  طور به دیبا انقالب که یاهداف به نسبت هنوز زمانه چرا که میبشناس
 و شناسـد  ینمـ  را خود یاساس يتنگناها و ستین حساس بگذارد، سر پشت

ــاالتر ییهــا تیحــساس از  جلــوتر یســنت یــیگرا اصــول يهــا تیحــساس از ب
 بـا  بنده که را تیالب اهل نظر از یشناس وقت بحث يا عده یحت. رود ینم

 هر در يکار هر که چه یعنی گفتند و دندیبرنتاب کردم، مطرح دیام همه آن
   33.ستین عمل قابل یزمان

 هـر  تیظرف تا هک است قرار نیهم از موضوع یفرهنگ مباحث مورد در
در هـا  انیـ جر از یبعـض  یوقتـ . دیـ بزن دیـ توان ینمـ  نباشد فراهم یحق حرف 
 اط،یـ احت همه آن با »هيعل  اهللا  رمحة«یطباطبائ عالمه که زمان آن در قم هیعلم حوزه

 را زمانـه  رشیپـذ  دیـ با زین شما کنند یم مقابله او با باز سند،ینو یم را زانیالم
  : ندیگو یم خود دل و درد رد امام حضرت. دیریبگ نظر در

 اسـت،  خـائن  شاه بگویى خواستى مى اگر اسالمى مبارزات شروع در«
 نمـاىِ  مقـدس  اى عـده ! اسـت  شیعه شاه که شنیدى مى جواب بالفاصله
 نداشت را این قدرت کس هیچ و دانستند مى حرام را چیز همه واپسگرا

 ایـن  از پیرتـان  پـدر  کـه  دلـى  خـون . کنـد  علـم  قـد  ها آن مقابل در که
 دیگـران  هـاى  سـختی  و فـشارها  از هرگز است، خورده متحجر ي دسته

 در فقاهـت  و افتاد جا سیاست از دین جدایى شعار وقتى. است نخورده
 فقیـه  قهـراً  و شـد  عبـادى  و فردى احکام در شدن غرق ناآگاهان، منطق

 و سیاسـت  در و رود بیـرون  حـصار  و دایـره  ایـن  از کـه  نبـود  مجاز هم
 فـضیلت  مردم با معاشرت در روحانى حماقت نماید، دخالت حکومت

                                                
 و امـام  «کتـاب  در بحث نیآخر به» .شناسی  و زمان البیت   اهل  «بحث یبررس جهت - 33
 .دییفرما رجوع مؤلف نیهم از» عیتشر و نیتکو در امامت
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 کـه  بـود  تکریم و احترام قابل زمانى روحانیت افراد، بعض زعم به .شد
 کـاردان  روحانىِ و سیاس عالم إالّ و ببارد وجودش  سراپاى از حماقت

 هـا  حوزه رایج مسائل از این و. داشت کاسه نیم زیر اى کاسه زیرك، و
 خارجى، زبان یادگرفتن. بود تر متدین رفت ىم راه کج هرکس که بود

 ي مدرسـه  در. رفـت  مـى  شـمار  بـه  شرك و گناه عرفان، و فلسفه و کفر
 کـوزه  نوشید، آب اى کوزه از مصطفى مرحوم خردسالم، فرزند فیضیه

 همـین  اگر ندارم تردیدى. گفتم مى فلسفه من که چرا کشیدند، آب را
 قـرون  کلیساهاى وضع ها، زهحو و روحانیت وضع یافت، مى ادامه روند

  34».شد  میوسطى
 يفکـر  ي هندسـه  توان یم دیده نشان دیبتوان زمان نیا در شما اگر حال

ـ عل  تعايل  اهللا  رضوان«امام یاشراق تیشخص لیذ که داشت یخاص  جلـو  را انقـالب  »هي
 بـه  یول دیا کرده یخوب کار د،یکن مطرح فکرها ریسا کنار در را نیا و بردب

 کـه  یشـرط  بـه  و نـشود  دهیکش فکرها ریسا با تعارض به نکارتا که یشرط
 دسـت  بلکـه  علمـاء  دست تنها نه که دیبفهمان ینیخم اهللا روح حضرت مثل

ــ هــم را طــالب ــه. بوســم یم ــا امــام ب ــه چــرا گرفتنــد رادی ــه ب ــا ي خان  يآق
 امام حضرت به که یپاداش خدا است؛ نیا نظرم بنده 35د؟یرفت يعتمداریشر
 شانیـ ا که بود آن جهت به زد، عقب انقالب جلو از ار یبزرگ موانع و داد
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 قبـل  از عمومـاً  که بود دیتقل مراجع از یکی زمان آن در يعتمداریشر کاظم دیس يآقا - 35
 از بعـد  او يکارهـا  ي همـه  بـه  توجه با امام حضرت و کرد یم مخالفت امام حضرت با انقالب از

 او باالخره یول دارند، یکدورت و نهیک او به نسبت امام نشود تصور تا رفتند شانیا منزل به انقالب
 شـرکت  بـود  شـده ی  طراحـ ی  اسالم انقالب مقابل در کودتا جهت که يا نقشه یط 1361سال در
 .کرد فوت تا شد یخانگ حصر به محکوم سن کهولت جهت به  پس از دستگیريو دنمو
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 آن یخیتـار  طیشرا شما. رفتند يعتمداریشر خانه به یخیتار طیشرا آن در
 کیـ  داشتند يعتمداریشر يآقا لیذ ییها انیجر که دیریبگ نظر در را روز
 تیـ امن ها نیا به و بروند دندید خود ي فهیوظ امام. شدند یم یفرهنگ انیجر

 که دادند یکس به تیامن برود، نیب از ها آن در نظام با مقابله زهیانگ تا بدهند
 بـه  را او کودتـا  کیـ  یطـ  تـا  شد زاده قطب توسط امام ترور به حاضر بعداً
 خـدا  کـه  شـد  آن يعتمداریشـر  بـا  امـام  مالقـات  جهینت و بنشانند امام يجا

 انطبـاق  بود، مثال کی نیا. شود برداشته انقالب راه سر از او تا کرد کمک
 هـستم  آن دنبـال  به آنچه. است شما ي عهده به موضوع با آن انطباق عدم و

 در کـه  ییهـا  دهیـ پد از يریـ گ عبـرت  در باشـد  یم ام یدرون مکنونات اظهار
 قـت یحق درك هرچند دانم، یم یمهم ي نکته را نیا و کرد ظهور ما خیتار

  . ستین اشاره قابل و محسوس مطلب
 حرکـت  کی ظهور با شوند متوجه یوقت یبانقال ریغ يفکر يها انیجر

 آن بـا  مقابلـه  يبـرا  قـدرت  تمـام  با شود یم ینف ها آن يمعنا ي همه یانقالب
 جـه ینت بـه  یوقتـ  و کننـد  تمـام  را کـار  تـا  نـد یآ یم دانیم به یانقالب حرکت

  . بود خواهند يبعد ي پروژه دنبال به دندینرس
 انیـ جر آنچـه  از بـاالتر  يزیچ به یاسالم انقالب روح که است درست

 جهـت  نیا از و است متوجه و انداخته نظر دارد، نظر در یسنت يگرا اصول
 در کـه  اسـت  یعـ یطب و کنـد  یمـ  عبور شیپ از شیب زین یمذهب سمیبرالیل از

 بـاألخره  یولـ  رسـد  یمـ  تـر  گـسترده  يزیچ به انیجر دو نیا از عبور انیجر
 کیـ  نیـ ا و وندش یم دچار جهیسرگ کی به یمذهب يها انیجر یمدت يبرا
 دیبا زین یفرهنگ امور در میباش متوجه ما تا است يآموز عبرت اریبس دهیپد
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رَ    «: نـد یفرما یمـ  خـدا  رسـول  .میریـ بگ نظـر  در را زمانه تحمل اشـعا م إِنـَّ
         هِمقُـولرِ علَى قَـدع النَّاس رْنَا أَنْ نُکَلِّمأُم اءدسـتور  اءیـ انب گـروه  مـا  36»الْأَنْبِی 

 روش نیـ ا از مینتـوان  اگـر . میبگـوئ  سخن ها آن به مردم عقل حد در میدار
 ي ارائـه  در میریبگ عبرت یفرهنگ امور در بودند مأمور بدان یاله اءیانب که

  .میشو یم میعق گذاردند، جا به امام حضرت که يا هیعال معارف
 کـه  ییجـا  آن. کردنـد  یم عمل زمانه تیظرف به توجه با صادق امام
 بـه  بودنـد  کـرده  او نزد در حضرت از که یتیسعا جهت به یقیدوان منصور

 فـه یخل یوقتـ . کننـد  حاضـر  را صـادق  حضرت داد دستور حاجب عِیرب
ی         « :گفت افتاد حضرت به چشمش فـ د أَ تَلْحـ أَقْتُلْـک إِنْ لَـم ه ی اللـَّ قتَلَنـ
طَانی    بـاره  در تـو  آیـا ! نکشم را تو اگر بکشد مرا خدا » و تَبغینی الْغَوائل   سلْ
 مـن  بـراى  نقـشه  و ،شـورانی  مـی  را مـردم  و پرداختـه  جـدال  هبـ  من سلطنت

 در که يا زمانه به توجه با و ییفضا نیچن در صادق حضرت کشى؟ می
و اللَّه ما فَعلْت و لَا أَردت و إِنْ کَـانَ بلَغَـک    «: ندیفرما یم برند یم سر به آن

وب فَـصبرَ و        فَمنْ کَاذبٍ و لَو کُ     أَیـ ی تُلـاب فَغَفَـرَ و ف وسی مظُل لَقَد لْتفَع نْت
                 فَقَـالَ لَـه کبنَـس رْجِـعی هِمإِلَـی و ه اء اللـَّ أَنْبِیـ ؤُلَاءانُ فَشَکَرَ فَهملَیس یط أُع

ع     ع هاهنَا فَارتَفَ تَفلْ ارأَج ورنْصنـه  و نکـرده  چنـین  من  سوگند خدا هب 37» الْم 
 دروغگـوئى  از رسیده تو هب باره این در سخنى اگر و! ام داشته قصدى چنین
 همانـا  پـس  گفتى آنچه کرد خواهى اگر و بسته دروغ من هب که است بوده

                                                
 .85 ص ،1  ج األنوار، بحار - 36

 .183 ص ،2 ج العباد، على اهللا حجج معرفۀ فی اإلرشاد - 37
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 هبـ  و کـرد،  صبر و شد دچار بال هب ایوب و بخشید، او و شد ستم یوسف هب
 نـژاد  و هـستند  خدا مبرانپیغ اینان و کرد، شکر او و شد داده نعمت سلیمان

ـ  به منصور .رسد آنان هب نیز تو  نـزد  بـه  را حـضرت  و داد هیـ روح رییـ تغ یکلّ
 و دهنـد  یمـ  صیتشخ را طیشرا چگونه حضرت دیکن مالحظه. خواند خود
 بـا  رابطـه  در یقـ یدوان منصور با نندیب ینم صالح که یزمان در کنند، یم عمل

 امـام  حکومـت  یآمـادگ  هکـ  یمردمـ  از و شوند ریدرگ عباس یبن حکومت
 و ترسـند  یم یقیدوان منصور از نه امام وگرنه ستندین غافل ندارند را معصوم

 امام تیحاکم تیظرف هنوز زمانه فهمند یم یول هستند خود ندهیآ نگران نه
 و پرداختنـد  یاسـالم  معـارف  نیتـدو  بـه  جهت نیهم به و ندارد را معصوم

  .هادندن انیبن را يجعفر ي عهیش یفرهنگ ي هیپا

  ياسالم انقالب يفرهنگ ي جبهه در يداريپا يها روش
 حـرم  در کـه  1390  سـال  خرداد چهاردهم در »اهللا  حفظه«يرهبر معظم مقام
 »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ینیخم امام حضرت مکتب يها مشخصه از یکی امام، حضرت

 شانیا نشود، گم حرف نیا میکن یسع دیبا همه ،کردند یمعرف تیعقالن را
 دیکرد مالحظه. زمان شناختن یعنی امام مکتب در تیعقالن کردند، شنرو

 اگـر  .میـی آ ینمـ  کوتـاه  پـس  میحق بر ما که چون نفرمودند صادق امام
 را خـود  يجـا  اسـت  حق دیمعتقد که آنچه و بماند انقالب نیا دیخواه یم

 هیشـب  يهـا  نمونه و صادق حضرت برخورد از کند، باز ندهیآ خیتار در
 تیـ عقالن ست،ین يکار محافظه کار نیا اسم .دیریبگ را الزم ي جهینت آن به

 نظر در را طیشرا دیبا یمتعال اهداف و بزرگ يکارها انجام يبرا که است
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 .کـرد  آمـاده  کارهـا  آن يبرا را طیشرا قهرمانانه، نرمش عنوان به و گرفت
 مطرح که یموضوع با کردم، عرض که مثال نیا دیکن اشکال است ممکن
 بـا  مـن  مثـال  حتمـاً  کـه  نیـ ا بـر  نـدارم  ياصـرار  هم بنده ندارد؛ قیتطب است

  آن  کـه  ستیـ ن معنـا  نیـ ا به بنده عرض که طور نیهم است، منطبق موضوع
 کـه  میکنـ  عمـل  یوقت مثل است» بریخ «و» بدر «طیشرا ما طیشرا که یزمان
عب ما طیشرا بـر یخ «و» بـدر  «تیموقع در میبدان دیبا یول بود، طالب یاب ش «

 آنچـه . نگذارند مانیتنها ما همراهانِ و رود جلو کار که میکن عمل چگونه
 تیـ الب اهـل  ي رهیسـ  در یفرهنگ نیچن که است نیا میکن فراموش دینبا

 کـنم  یمـ  دیتأک اساس نیا بر و بودند خود ي زمانه تیظرف متوجه که هست
 ینفـ  آن حاصـل  کـه  باشـد  يطـور  دیـ نبا یفرهنگ جبهه در شما يها حرف

 اگـر  ایـ  و دارند قرار يرهبر و امام لیذ که گردد یفرهنگ يها انیجر ریسا
 طـور  بـه  حـداقل  ستندیـ ن يرهبـر  و امـام  یفرهنگـ  و يفکـر  تیشخـص  لیذ

  . ندارند را يرهبر و امام با مقابله يبنا آشکار
 يزیـ چ میشـو  متمرکـز  امـام  سـخنان  يرو بـر  دقت با اگر است درست

 کـه  میکنـ  عمـل  يطـور  یولـ  نـد ما ینمـ  زده غرب يها انیجر و غرب يبرا
 ي گذشـته  از يریگ عبرت جهت نیا از و میینما آگاه را غافل زدگانِ غرب
 انقـالب  یفرهنگـ  ي جبهه دانیم در یراحت به وگرنه مینکن فراموش را خود

 آن در دیـ با کـه  را یخیتـار  گـاه یجا تیـ ظرف اگـر . میشو یم پرت خارج به
 نظـر  مـد  يرهبر که ییها آرمان از ياریبس به راستا نیا در مینینب میکن اقدام
 امـور  اصـالح  و یخـواه  عـدالت  يها آرمان عمالً و میرسان یم بیآس دارند
  . رود یم هیحاش به یغرب فرهنگ از عبور و کشور يادار
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 هستند رو روبه انقالب درون در ییها انیجر با »اهللا  حفظه«يرهبر معظم مقام
 با يرهبر بحمداهللا و کنند یم را خودشان کار ،يرهبر به احترام نیع در که

ــ تــذکرات ــ در یپ  دنبــال بــه صــادقانه یانیــجر چــه نــدینما یمــ روشــن یپ
 را يرهبـر  از يرویـ پ يادعـا  صـرفاً  یانیجر چه و است يرهبر يرهنمودها

  . دارد
 دیـ ده یم صیتشخ که یصورت هر به را مباحث ییفضا نیچن به توجه با
 در کـه  میهـست  یطیشـرا  در دیباشـ  مواظـب  یولـ  دیکن مطرح و دیده شکل

ــس ــوارد ياریب ــر م ــم - موضــوعات يرو ب ــيس از اع ــ و ياس ــ اي  فکــر -يفرهنگ
 و ها يبند دسته يسو به نه و برد جلو تفکر يسو به را جامعه دیبا شود، ینم
  . ها دسته ریسا کنار يا دسته کی میبشو هم ما

 میـ دار يزیـ چ مالصدرا مرحوم و امام حضرت مثل ییعرفا روش در ما
 تـو  از: سندیـ نو یمـ  شانیـ ها کتـاب  آخـر  در که» یعرفان يکار یمخف «نام به
 نیهمـ  در و. يبـورز  بخل اهلش، به نسبت جز را مطالب نیا که خواهم یم

 زمان بودند معتقد »هيعل  اهللا  رمحة«یطباطبائ عالمه«: فرمودند يجواد اهللا تیآ راستا
 یبعـض  طرح در ما کنم یم فکر بنده و» است دهینرس ها حوزه در معاد طرح

 معارف آن بودن حق که يطور به میهست یطیشرا نیچن در یاله معارف از
 تیـ ظرف بـه  دیـ با کـه  اسـت  نیـ ا آن گرید ي جنبه است، هیقض ي جنبه کی

 خیتار يکجا در حاضر حال در که میکن فکر دیبا. کرد توجه هم مخاطبان
 امــور نیــا ي همــه بــه توجــه بــا انقــالب معظــم يرهبــر. میــدار قــرار خــود

 را یاسـالم  انقـالب  گـاه یجا چـون . میجلـوئ  بـه  رو مـا  بحمـدهللا : ندیفرما یم
  . ستندین غافل انقالب روح نفوذ از و شناسند یم
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 ي همـه  از مـرور  بـه  کـه  اسـت  حاضر یاسالم انقالب درون در یقتیحق
 یطیشـرا  به و کند یم عبور ستندین وفادار انقالب اهداف به که ییها انیجر

 آن فرهنـگ  در و استیس در »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«اهللا وحر حضرت که دارد رجوع
» اللّـه  لیسـب  عـن  صد «عنوان به دشمن يها نقشه مسلّم و کرد يگذار هیپا را
 حضرت حرم در 1391 سال خرداد 14 در يرهبر معظم مقام. ماند یم میعق

 انقـالب  يمعنـو  اتیـ ح دیـ گوئ یمـ  چـرا  کـه  دادنـد  تـذکر  را نکته نیا امام
 نگــاه شــود یمــ لیتــشک کــه ییهــا اعتکــاف بــه چــرا اســت، شــده فیضــع

 روبـرو  پـروا  یبـ  پـسرِ  و دختـر  چنـد  بـا  دانشگاه در طرف کی از د؟یکن ینم
 دانـشگاه  همـان  در یولـ  کننـد  ینمـ  تیرعا را یاسالم نیمواز که دیشو یم

 گریهمـد  از اعتکـاف  انجـام  جهـت  کـه  دیـ کن نظـر  ناب جوانان به و دیبرو
 دیرینگ دهیناد را تیمعنو به رجوع همه نیا دیاشب مواظب رند،یگ یم سبقت

 آن و دیـ نیب یمـ  هـا  اعتکـاف  در شـما  کـه  اسـت  نیا انقالب حاصل دیبدان و
  . است یرفتن غرب فرهنگ چون است، یرفتن ها ییپروا یب

 مـا  بـا  وجـود  تمـام  بـا  اسـت  حاضر ابدی یم ندهیآ یب را خود غرب یوقت
 ،يریدرگ نه و است حکمت تاس ممکن که جا آن تا ما روش. شود ریدرگ

 چـون  کننـد،  حفـظ  را شانیـ حاال نیهمـ  مجبورنـد  که ها يسعود عکس بر
 آن به اتیروا که است تیالب اهل فرهنگ آن از ندهیآ .ندارند يا ندهیآ

 میکنـ  ینمـ  درسـت  جبهـه  کی یحجاب یب انیجر با مقابله در ما .دارد اشاره
 اتیـ ح بـا  مـا  خیتـار  میدانـ  یمـ  م،یبـده  ارزش هـا  آن بـه  کـه  نیا بدون یول

 بـا  یاسالم انقالب. گذارد یم سر پشت را یحجاب یب خود نشاط با یِفرهنگ
 و برونـد  هیحاشـ  به ها نیا یاله لطف به که کند یم يکار خود يمعنو روح
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 يبرا. دهد یم نشان را نیا اعتکاف مراسم در حضور از انیدانشجو استقبال
 نیـ ا دینـشو  طیتفـر  و افـراط  تـار گرف و دیبشناس درست را مان زمانه که نیا

 را الزم یهمـاهنگ  انقـالب  بـا  کـه  یینهادهـا  و طرف کی از را ها اعتکاف
 نداشـته  نظـر  مـد  را هـا  یناکـام  تنهـا  و دیـ کن یبررسـ  گرید طرف از ندارند،

   .دیباش
 از میتــوان یمــ کـه  میهــست یطیشـرا  در خــود یخیتــار نـشاط  نظــر از مـا 

 میتـوان  یمـ  کـه  طـور  همـان  م،یبـساز  یبزرگـ  ي هیسـرما  خـود  يهـا  شکست
   .میکن لیتبد فرصت به را ها  میتحر

 بعد و شوند یم رو هروب خود یتیهو یب با ن،ید راندن هیحاش به با يا عده
 برنـد،  یمـ  پناه يفرد يها عرفان و يگر یصوف به تیهو يجستجو ریمس در
 نـه  ست،یـ ن هـا  آن یقـ یحق دنیرسـ  تیـ هو بـه  عامـل  هـا  راه نیا از کدام چیه
 خود تیهو ها انسان ،انهیفردگرا یمآب مقدس نه و يباز استیس و یگازدیدن
 نیـ ا در و نـد کن جـستجو  38»أَنْ أَقیموا الدینَ ولَـا تَتَفَرَّقُـوا فیـه      « در دیـ با را

 گرفتــار اکثــراً کــه يعـصر  در تیــهو افتنیــ يبــرا کـنم  یمــ عــرض راسـتا 
ـ عل تعـايل  اهللا  رضوان«ینـ یخم امام یاشراق تیشخص لیذ سلوك اند شده یتیهو یب  »هي

 کند یم تیفرد در محصور را خود که یکس آن .بس و است چاره راه تنها
 آتــش در دو هــر د،یــنما یمــ منفجــر يبــار و بنــد یبــ در را خــود کــه آن و
 . ندغافل خود يها یبالقوگ آوردن تیفعل به از و گرفتارند یتیهو یب

                                                
 .13ي  هیآ ،يشوري  سوره - 38
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 لیـ ذ در يهودشـ  و کـشف  تـا  کرد یزندگ امبرانیپ يخدا با دیبا يآر
 درك آن ابعـاد  تمـام  بـا  را یاله نید یمعن و میکن خود بینص امبرانیپ نور
 . مینمائ

 گریهمـد  همه و باشد نید به هیتوص ها هیتوص ي همه که است آن عمده
 و هـا  مـالك  براساس ها یابیارز ي همه و میکن دعوت يندارید و نید به را

 حـضرت  بـه  رجـوع  بـا  تنهـا  حاضـر  حـال  در نیـ ا و باشـد  ینید يها ارزش
 ییجـدا  يبـرا  ما امروز يندارید مالك که شود یم ممکن »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«امام

 . است شده شروع ریغد در که است یفرهنگ ي ادامه و تیجاهل يمرزها از

 بـه  و میکن عمل یزندگ در یاله نور به تا کند مان کمک شاءاهللا إن خدا
  .میبرس الزم ي ثمره

  »و رحمةاهللا و بركاتهوالسالم عليكم «





 

 ي بلوغ انقالب اسالمي به سويراه





 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
ـ عل تعـايل   اهللا رضـوان «ینـ یخم امام «کتاب در یجنابعال :سؤال  در سـلوك  و »هي

   :دیفرمائ یم 351 صفحه» زمانه يدیتوح ریتقد
 وقـوع  بـه  سـاده  يامـر  یاسالم انقالب تحقق با میکن یم گمان هنوز ما«
 بـه  و میببـر  سـر  بـه  آن بـا  رانیا نام به يا رهیجز در میتوان یم که وستهیپ

 کیـ  در کـه  یانیـ اطراف با را خود نسبت تا مینیب ینم يازین جهت نیهم
 صـورت  نیا در. میکن فیتعر باز ها انیجر گرید با و میدار قرار گروه

 انقـالب  یعنـ ی میعظـ  ي واقعـه  نیـ ا در خـود  االتیـ خ با ما میریبپذ دیبا
 داشـته  يروزیـ پ دیـ ام خـود  يبـرا  دیـ نبا هرگـز  و. میا شده وارد یاسالم

 آن به ندهیآ در که میا کرده يصدر سعه به مجهز را خود نه رایز میباش
ــدین ــه و میازمن ــالش ن ــ ت ــ یم ــه میکن ــ دو از را جامع ــودن یقطب ــ ب  نیب

 ریاسـ  همچنـان  ؛میکنـ  خارج ،معتقدند انقالب اهداف به که ییها جناح
 کـه  را يا نـده یآ در حـضور  يمعنا رایز ،میهست گذشته يها يبند جناح

  » .میباش ینم متوجه است خورده رقم ما يبرا ها ملت ریسا انیم در
 اسـت  هاکجا تا یاسالم انقالب افق که دیده یم توجه فوق متن در شما

 بـا  شان نسبت ابتدا که نیا و انقالب اصحاب نیب دیگردان یبرم را موضوع و
 عنــوان تحـت همـان کتــاب   350 صــفحه در .باشـد  دیــبا چگونـه  خودشـان 

 زیـ چ دو دوران نیـ ا در مـا  بـزرگ  فـه یوظ: دیشو یم متذکر» بزرگ فهیوظ«
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 خود يخود به نیا که میبفهم را خود زمانه يها تیظرف که آن یکی است،
 نیـ ا در خود انداختن خطر به میبفهم که نیا دوم و دارد يجد بحث يجا

 ییهـا  عنـوان  همـان نفی  . است ممکن شهرت و تیانان گونه هر ینف با زمان
 نیهمـ  بـه . میـ ا داده شـکل  خـود  يبـرا  حزب و کانون و گروه هیسا ریز که

 امـروزِ  يفـداکار  نیتر مهم «عنوان تحت کتاب ناهم 348 صفحه در جهت
 شیپ مقدس دفاع دوره در که يفداکار نوع آن از شتریب دیکن یم دیتأک» ما

ــ بعــد بــه نیــا از دیــبا آمــد  ریمــس نیــا در هیســرما نیتــر ممهــ و دیــآ شیپ
 مکـارم  فیشـر  يدعـا  مثـل  یمتـون  در کـه  اسـت  مـا  یفرهنگـ  يهـا  هیسرما

 دعا  آن، امثال و متون نیا در و دعا نیا در: دییفرما یم .است نهفته االخالق
 وجـود  بـه  عظیم یتحول ان باید گرید اب شا سبتن در دکن یم احساس کننده

  . دبرس خود یاصل هدف به تا دیایب
 کـه  دیـ ا کـرده  دیـ تأک و دیـ ا هگذاشت دست موضوع نیا يرو کررم شما

 العاده فوق که يصدر ي سعه با ما و بشود دهید دیبا انقالب يها هیسرما همه
 م،یدار خیتار نیا در که یگاهیجا در را گریهمد میبتوان دیبا است، یمتعال

 ،یاسـالم  انقالب بزرگ فاهدا با رابطه در هرکس گاهیجا به ناظر و مینیبب
 نیـ ا در بـاألخره  کـه  يافـراد  بـا  دیمعتقد. میکن عبور یجزئ يها اختالف از

 آورده انقـالب  اصـحاب  جـزء  نامـشان  ينحو کی به و داشته نقش انقالب
 کـه  آن نيعـ  در - دارنـد  انقـالب  بـا  ییها هیزاو میکن یم احساس حاال و شده

  ائمـه  کـه  طـور  همـان  دیمعتقد و داشت تعامل دیبا - ندارند ميمستق مخالفت
کَم مروانِ و هیمعاو با خلفا نیب هـم  را انقالب اصحاب گذاشتند، یم فرق ح 
 در شـما  کـه  يدیـ تأک. کرد نگاه نیمعاند مثل دینبا دارند که یتفاوت همه با
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 نیـ ا بـا  دیـ با کجا تا ما که است روبرو ابهام نقطه کی با دیدار موضوع نیا
 گـم  معانـد  و مقابل يها انیجر نقد ياج تا مییایب کنار ها انیجر و افراد نوع

 گـر ید طـرف  از سمیـ برالیل و طـرف  کیـ  از سمیـ سکوالر بـه  مـتهم  و نشود
  .مینشو

   چيا هيکالفه همه 
 نیـ ا مـا  یاصـل  ي مـسئله  یجنابعال سخنان طبق جا نیا در :گرید سؤال

 يبـرا  شـده  شـروع  یاسـالم  انقـالب  بـا  کـه  یخیتـار  مطـابق  دیـ با که است
 رابطـه  در را ها آن نسبت و مینیبب دارند، که را یگاهیجا مختلف يها گروه

 روشـن  خود يبرا آن مدت کوتاه و درازمدت اهداف و یاسالم انقالب با
 هـستند،  آن گرفتـار  احزاب که یطیتفر و یافراط يها نگاه گرفتار تا م،یکن

 برقـرار  نیمـؤمن  نیبـ  دیبا که است یقلب و یدرون نسبت از ریغ نیا و مینشو
 همـان  از. باشـد  داشته تواند یم يمتعدد يها مثال حثب مورد موضوع .شود
 و میکن یم ها آن گاهیجا به نظر طرف کی از که میکن یم شروع خلفا بحث
 بـا  دیـ با کـه  یقلبـ  نـسبت  گـر ید طرف از و دارند هیمعاو امثال با که یتفاوت
 يبرا یقلب گاهیجا چیه یعل حضرت با سهیمقا در که میباش داشته ها آن
 تفـاوت  ،یاسـالم  انقـالب  خـود  در متـأخر  يها نمونه در. میستین قائل ها آن

. بـود  صـدر  یبنـ  بـه نسبت   يمنتظر محمد دیشه و یبهشت دیشه مرحوم نگاه
 ي مرحله آن در یول ندارد صدر یبن هب یلبق ارادت چیه مسلّم یبهشت دیشه
 مـدت  کوتـاه  اهـداف  بـه  نـسبت  که شناسد یم را یگاهیجا او يبرا یخیتار

 گرفتـار  را نوپا یاسالم انقالب و شود ریدرگ او با ماًیمستق تواند یمن انقالب
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 ستین طیشرا آن متوجه ظاهراً يمنتظر محمد دیشه که یحال در کند تشنج
 موضـوعات  بـا  دلـسوزانه  دو هـر  کـه  زیـ ن را نگـاه  دو نیـ ا گاهیجا دیبا ما و

  . میکن کیتفک کنند، یم برخورد
 فرزنـدان  بـا  دیـ با وقـت  کیـ  کـه  میفهم یم را نیا شما يها هیتوص از ما

 م،یکنـ  مـشخص  را خـود  نـسبت  انقـالب  کـف  بـر  جـان  سربازان و انقالب
 آزاد يبـاز  حـزب  و یطلبـ  قـدرت  يفـضا  گونـه  هـر  از را خـود  که یکسان
 بـه  انتساب نیع در که یاحزاب و یاسیس يها انیجر با وقت کی و اند کرده

 را خـود  نـسبت  میاهخـو  یم هستند، خود گروه يبرا قدرت فکر به انقالب
 کـه  ییها نیا با فرمودند يرهبر معظم مقام که نیا به توجه با. میکن فیتعر

 ها نگاه نوع نیا 1.میندار یمشکل ندازندیب راه حزب قدرت يبرا خواهند یم
 نیـی تب دیـ با رسـد  یمـ  نظـر  به که است ییزهایچ کدام، هر شدن مشخص و

 مـا  و دارنـد  قـرار  یسـالم ا انقـالب  دل در هـا  نیـ ا بشود مشخص دیاب. بشود
 یولـ  میکنـ  رونیـ ب انقـالب  از است ممکن که آنجا تا را یکس میخواه ینم

 هـا  آن بـه  کـه  شـکل  آن بـه  میکنـ  برقـرار  هـا  آن بـا  یقلب ارتباط ستین الزم
 کیـ  نیـ ا میبـرو  جلـو  چه هر حال هر به .»إنّی سلْم لمنْ سالَمکُم   «: میبگوئ
 طرفـداران  ي همـه  کـه  نیـ ا بـه  توجـه  ابـ  و اسـت  یاسالم انقالب يجد امرِ

 انقـالب  از زهیانگ کی با و ستندین یمعرفت و يفکر دستگاه کی در انقالب
 در وگرنـه  شـود  معنـا  مـا  يبـرا  کـدام  هـر  گـاه یجا دیبا کنند ینم يطرفدار
 يا جـه ینت یبـ  و پرزحمـت  اریبـس  کـالف  کـه  میمـان  یم» چیه ای همه «کالف

                                                
 در کرمانـشاه  اسـتان  انیدانـشجو  جمـع  در کـه  »اللّه حفظه«يرهبـر  معظم مقام یسخنران به - 1

 . شود رجوع 24/7/1390
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 قـدرت  يبـرا  ندا هآمد انقالب نیا رد يا عده :دیگو یم چمران دیشه. است
 بـه  میشـو  یم متهم میبکن برخورد ها طلب قدرت نیا با ما اگر یمنته ،یطلب

 کـه  اسـت  نیا مسئله ،میترس یم تهمت از که ستین نیا مسئله ،یطلب قدرت
 دیـ با جهـت  نیـ ا از و شـوند  یم یتلق انقالب يها تیشخص عنوان به ها نیا
  : از است عبارت او جمالت نیع. شد قائل شانیبرا یحرمت کی

 هنرمنـد  ،اسـت  الزم تـر  یاساسـ  و تر خطرناك ،تر سخت ينبرد جا نیا«
 انقـالب  دامـان  از را یطلبـ  مـصلحت  غـرور  فساد کثافات که بتواند دیبا

 در انقـالب  هـدف  عنـوان  بـه  را یانـسان  جامعـه  دآلیـ ا دیـ با ،کند پاك
 و غرورهـا  و هـا  فانحـرا  و ها يژک هنرمندانه دیبا ،دینما مجسم ها ذهن
 يهـا  يریـ درگ از و ندیبنـش  ها دل بر که هنر زبان با. اندیبنما را ها سقوط

 زبـان  بـه  ،دعـا  زبـان  بـه  ،شعر زبان به ،هنر زبان به ،باشد دور به یاسیس
 را حـق  هنراند یتجل همه که عرفان زبان به ،يفداکار زبان به ،سکوت

  » .اندیبنما
 معطـوف  نکتـه  نیـ ا يرو دیشـا  شـما  سـخنان  به نسبت بنده بحث عمده

 از ریـ غ کـه  میدار یشناس گاهیجا کی قدرت، يباندها به نسبت ما که باشد
 خلفـا  مـورد  در شما حرف و بشود کیتفک دیبا دو نیا و است یقلب نسبت

 ،شـود  کـم  دینبا ها آن يها يبد به نسبت مان تیحساس و دارد یجنس نیچن
  . میبشناس دیبا را گاهشانیجا که آن نیع در

ــؤال ــرید س ــا :گ ــا ب ــا کــه نی ــذ ســلوك يادع ــص لی ــام تیشخ  ام
 در کـه  دارد وجود ینگران نیا اما. است یحق يادعا کی »هيعل اهللا رضوان«ینیخم

 انقـالب،  به نسبت ها آن گاهیجا دنید و احزاب و اشخاص و افراد با تعامل
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 داشـته  دیـ با کـه  یسلوک از و میشو ینیخودبرترب نوع کی گرفتار خودمان
  د؟یدار يشنهادیپ چه يخطر نیچن يبرا. میکن فلتغ میباش

 کیـ  به عالم ي همه ینیتکو جهت از که نیا به توجه با: گرید سؤال
 اگـر  باشند، یم حق به اتصال در يوجود نظر از همه و ستا حق ظهور معنا
 از و بـود  خواهنـد  اهللا ظهـور  همـه  ،بـشوند  حق بر منطبق همه هم عیتشر در

 يبـستر  اگـر  بدهد نشان عالم به را »اهللا« دارد بنا یاسالم انقالب که ییآنجا
 بـه  کنـد  دایپ قیتطب یاسالم انقالب با يا قهیسل هر اب کس هر تا بشود فراهم
 قابل و قبول قابل یاسالم انقالب قیطر از اهللا شینما يفضا در اندازه همان
 میتـوان  یمـ  یاسـالم  انقالب مدافع انِیجر هر با جنبه نیا از ما و است توجه

 شـکل  فضا آن در ینید رأفت نوع کی صورت آن در و میباش داشته یاُنس
 بـه  کـه  ییهـا  گـروه  و افراد از ياریبس به دیبا جهت نیا از و گرفت خواهد

 برداشـت  نیا ایآ. بود دواریام کنند یم معنا یاسالم انقالب با را خود ينحو
 رارقـ  غفلـت  مـورد  آن در ینکـات  ایـ  و اسـت؟  درسـت  شما سخنان از بنده

 است؟ گرفته

 موضـوعات  نیـ ا بـه  نـسبت  زانیـ عز کـه  شـدم  خوشـحال  بنده :جواب
 و کـنم  یمـ  عـرض  هـا  رابطـه  نیـ ا در را خـود  يهـا  تجربـه . دنـ ا شده حساس

 بـه  توجـه  بـا  خودتـان  یول باشند، داشته را بنده يها تجربه زانیعز دوارمیام
  . دیریبگ میتصم امروز طیشرا
 فیـ تعر انقـالب  لیـ ذ را خـود  کـه  يفکـر  يهـا  انیجر با دیبا ما که نیا

 م؛یستیـ ن انزواطلـب  گـروه  کی ما میده نشان و میباش داشته ارتباط اند کرده
 بـا  که یخیتار در يفکر هر دیباش داشته تیعنا یول. است یدرست حرکت
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 ابــداً مــا. دارد را خــود خــاص حــضور نحــوه شــد شــروع یاســالم انقــالب
 از میخـواه  ینمـ  کـه  نـان همچ میکنـ  یزنـدگ  خیتـار  از رونیـ ب میخـواه  ینم

 عرض. میدان یم انزوا نوع کی زین را تهیمدرن از فرار رایز میبکن فرار تهیمدرن
 انـزوا  از ریغ نیا و میباش خود يجا در میباش مواظب دیبا که است آن بنده

 ي طعمـه  کرد یسع دیبا میشد رو روبه انقالب متن در یانحراف با اگر. است
 چگونه میکن نگاه دیبا بلکه مینزن دامن آن هب خودمان و مینشو انحراف آن
 زانیـ عز از یبعـض  کـه  نیا و طلبد یم را خود بحث که مینمائ کنترل را آن

 اسـت  یدرسـت  حـرف  میبشناس درست دیبا را خود يها یکوتاه ندیفرما یم
 انقـالب  بـه  نـسبت  خودمـان  يبـرا  کـه  یهـدف  به نسبت ها یکوتاه نیا یول

 همچنـان . شـوند  مـشخص  دیبا خودمان توان يراستا در و میا کرده فیتعر
ـ عل اهللا رضـوان «ینـ یخم امـام  حضرت تیشخص لیذ سلوك در دیبا که  رابطـه  »هي
  . میده شکل زین را مان یقلب و یعقل

  ياسالم تمدن خور در يعمل
 آن کـنم  مطـرح  زانیـ عز خـدمت  دیـ با تجربـه  عنوان به که یضیعرا از
 انقـالب  دانـستند  یمـ   در ابتـدا   بانقال به وفادار يروهاین اگر واقعاً که است
 انقـالب  يروهـا ین نیبـ  که ییها يریدرگ از ياریبس دیآ یم نجایا تا یاسالم

 هـم  يروبـرو  بیـ رق يهـا  گروه عنوان به حاال که آمد ینم شیپ آمد، شیپ
 يطـور  ،بـود  متعهـد  امـام  خـط  بـه  نـسبت  خـود  نظر به که یانیجر. ستندبای

 هیتوصـ  امـام  حـضرت  رچـه ه کـه  داد یمـ  نـشان  یجزئـ  امـور  بـه  تیحساس
 در یسـع  صـلح  يجـا  بـه  ،دیـ کن صـلح  مـوارد  نیا در گریهمد با کردند یم
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 تا نبود نیب در انقالب به نسبت یتمدن کردیرو رایز. داشتند گریهمد حذف
 نظـم  یاسالم تمدن و است یاسالم تمدن شأن در که میکن فکر یفرهنگ به
 ایـ » کـس  «کیـ  انعنو به بود خودش هرکس. طلبد یم را خود مناسبات و
 دیــبا. نبــود حــساس یانــسان یاصــل يهــا دغدغــه بــه نــسبت و» منتــشر فــرد«
 انقـالب  بـا  که یمقدس ي زمانه خود، مراقبات و تأمالت در تا میدیکوش یم

 را آن تا ختیر یم کاممان در را خود نور از يا جرعه شده، شروع یاسالم
 و یعمل میانتو ینم یدرک نیچن به دنیرس يبرا کوشش بدون. میکن درك
 یقدســ روح درك يبــرا. میباشـ  داشــته یاســالم انقـالب  خــور در یسـخن 

 مینباشـ  زانیگر ییتنها از تا میکن خود در ریس صرف را یاوقات دیبا انقالب
 ون،یاسـ یس از ياریبـس  مثـل  وگرنـه  میبـشو  یرونیب اتیمشغول ریدرگ فقط و

 صـرف  شیخـو  یذهنـ  يهـا  سـاخته  قلمـرو  در را خـود  ذکـر  و فکـر  عمده
  . میکن یم

 نـدارد  بشر سعادت يبرا یجامع طرح تهیمدرن فرهنگ که میدان یم همه
اره  نفـس  يتـو  در تـو  ابعـاد  در را ها انسان و و کنـد  یمـ  سـرگردان  شـان  امـ 

اره نفس ابعاد فقط زین مدرن يها دولت همه و دهند یم نوازش را ها توده ام 
 ایـ دن بـه  چـه  يبـرا  انـد د ینم که یانسان حال نیا در. کنند یم انهیعام را زیچ

 يرویـ پ يا شـده  نیـی تع شیپـ  از قانونِ چیه از ،یزندگ در عتاًیطب است آمده
 حـال . ندارد معنا شیبرا دارد دیتأک یاله يها سنت بر که یتمدن و کند ینم
 مینیبب را خود ي گذشته و میدار قرار خیتار از یمقطع چه در میبفهم دیبا ما
  . میریبگ آن از انقالب ي ندهیآ در یزندگ ي ادامه يبرا يا تجربه و



339 ...................................................................ی بلوغ انقالب اسالمي به سویراه

 یمـ  را عیتـش  بودنـد  مـذهب  یسن که یلیاردب نیالد یصف خیش ي فهیطا
 همـه  کـه  طـور  آن عیتـش  متن در و ابندی یم عیتش در را ياستعداد و رندیپذ
 معـروف  و ییبهـا  خیشـ  امثـال  بـه  و 2شـوند  یمـ  حاضـر  خیتـار  در دیـ دان یم

 هیصـفو  اگر. است شده ثبت خیرتا در که دهند یم دانیم طور آن ها یکرک
 را امــام دانیـ م مثـل  يآثـار  نـه  دیـ د ینمـ  را خـود  خیتـار  دورِ یلـ یخ نـده یآ
 تمدن آن آثار اصفهان شهر در يا خانه هر در که را یتمدن نه و ساخت یم

 نگـاه  :کـنم  يریـ گ جـه ینت طـور  نیـ ا خـواهم  یمـ  3.دیـ کن مشاهده دیتوان یم را
 کنـار  را يا فرقـه  نگـاه آن بود کـه     به جهت    شد، دایپ هیصفو در که یتمدن

 ادامـه  یخـوب  بـه  متأسـفانه  که شد قائل گاهیجا زین گرانید يبرا و گذاشت
 یخیتـار  روحِ نظـر  از یاسـالم  انقـالب  میگـو  یم بنده است درست. افتین

 يفکـر  سـاختار  نظـر  از هیصـفو  از بعد ها مدت ما یول است هیصفو ي ادامه
 یولـ  آمـد  صـحنه  بـه  یاسـالم  البانقـ  که نیا وجود با و ،میشد فرقه کی

 عـالَم  در را خود وجود هنوز. میستین آزاد کردن فکر يا فرقه عادت از هنوز
 نـسبت  رییـ تغ با. میندار دیتأک خود یخیتار يادهایبن بر و میکن ینم احساس

 اسـاس . شود جادیا ما در گذشته به نسبت یمتفاوت درك دیبا جهان با خود
                                                

شـیخ صـفی الـدین ابـوالفتح اسـحاق      «ي صفویه و طریقت صفوي، نام خود را از      سلسله - 2
ق در ایـران  . هــ 1135 -907هـاي   این سلسله که از سـال . گرفته است) ق. هـ 735 -650(» اردبیلی

استقالل ایـران  عشري را در ایران رسمیت بخشیدند و باعث   فرمانروایی کردند، مذهب شیعه اثنی    
ی بعضی مذهب نیاي بزرگ دودمان صـفویه؛ یعنـی شـیخ صـف    . در برابر حکومت عثمانی گشتند    

البته با نزدیک بودن مذهب شافعی از نظر اعتقـادات بـه مـذهب      . دانند  الدین را سنی و شافعی می     
 .توان گفت او تمایالت شیعی داشته است شیعه، می

ی امامي مهد دکتر از» مالصدرا تا نایس ابن از فهاناصی فلسف مکتب تحول ریس «کتاب به - 3
 .شود رجوع زاده جمعه
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 یاهـداف  بـا  دیـ با میدیـ فهم کـه  گرفـت  لشـک  هـدف  نیا با یاسالم انقالب
 و میشـو  حاضـر  عـالم  در داده، قـرار  نظرها مد تهیمدرن آنچه از ریغ خاص،

 از و گـردد  یبرمـ  مـا  ي جامعه به يا زمانه نیچن آمدنِ در ادراك به با ،تفکر
 مینخـواه  اجـازه  و شـد  میخـواه  گفتگو وارد ها فرهنگ گرید با گاهیپا نیا

 انقـالب  کـه  حـضور  نـوع  نیـ ا  البته و کند تیریمد ار ما يایدن استکبار داد
 ییاندازها چشم به و دارد را خود خاص قواعد داد، قرار ما جلو در یاسالم

 نیـ ا بـا . غـرب  نـه  و اسـت  گـشوده  مـا  مقابـل  یاسـالم  انقالب که دارد ازین
  . میکن درك را خود زمانه میتوان یم اندازها چشم

  ستين گمراه يکس دل يا ميمستق صراط در
 چـه  از «کـه  میـ ا نـداده  کامـل  جواب پرسش نیا به هنوز ما معتقدم بنده

 يطرفـدار  اسم به يا عده» ؟میبده ادامه را یاسالم انقالب میتوان یم یقیطر
 کـامالً  انقالب با را شان نسبت انقالب، اهداف به نظر يراستا در انقالب از

 کننـد  ینمـ  يبـاز  يرهبر معظم مقام تذکرات با چند هر اند، نکرده مشخص
 يرهبـر  معظـم  مقـام  تـذکرات  و رهنمودهـا  از را خـود  خـاص  قرائت یول

. نگـردد  یغرب تمدن و یاسالم انقالب نیب یتقابل به منجر که یقرائت دارند،
 کردند یم یسع گفتند یم يزیچ »هيعل تعايل  اهللا رضوان«امام حضرت که یوقت هم قبالً
 سخنان آن یول نگذرند فاوتت یب سخنان آن به نسبت و رندیبگ را امام نظر
 در اصـطالح  بـه  امـروزه  کـه  نیـ ا بـا  کردند، یم ریتفس خود قرائت مطابق را

 امـا  باشـند،  گراهـا  اصـول  اردوگـاه  در خواهند ینم و دارند قرار چپ جناح
 یتمـدن  نگـاه  همـه  نیـ ا بـا . ستادندیـ ا ینمـ  هـم  یاسالم انقالب يرهبر مقابل
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 صـادقانه  میبتوان است خوب. دارندن باور را غرب مقابل در یاسالم انقالب
 وارد يا لطمه است انقالب رهبر نظر مد که یوحدت آن به تا مینیبب را ها نیا

  .نشود
 و امـام  حـضرت  نظـر  مـد  کـه  یوحـدت  آن بر يداریپا و تحقق ي الزمه

 را خـود  گـروه  و خـود  فکـر  هـرکس  کـه  باشـد  یم آن است، انقالب رهبر
 در همـه  یولـ  انقـالب،  به نسبت نگاه اوتتف نیع در البته ننگرد، يا رهیجز

 داشـتند  اصـرار  امـام  حـضرت  کـه  یزمان. بنگرند را گریهمد انقالب دانیم
ــ حفــظ را وحــدت ــصور اســت طانیشــ ،»مــن «دیــبگو کــس هــر و میکن  ت

 کـنم  یمـ  فکـر  یولـ  دارنـد  نظـر  صـدر  یبنـ  بـه  تنها امام حضرت میکرد یم
 نگـاه  از تـر  عیوسـ  ییفـضا  در مـا  بودنـد  درصـدد  و بـود  تر عیوس مقصدشان

 طانیشـ  وسوسه از مبرا باشد متوجه کس هر و میبفهم را گریهمد ،یگروه
 شیاطین سود به و شیطان هاى وسوسه از که اختالف از«: فرمودند یم .ستین

 و میکنـ  یمـ  عمل درست که بود نیا زمان آن در ما تصور 4»بپرهیزید است
 کـه  یحـال  در است ابلمق طرف ،منظور پس م،یدار دیتأک ها ارزش يرو بر

 زد، یمـ  هـم  بـه  را یاسـالم  جامعه وحدت که بود یحرکت هرگونه امام نظر
عد کی دیتأک یحت ها ارزش يرو بر يب .  

 بـر  يرهبـر  معظّم مقام که یوحدت به سخت ندهیآ در بلکه امروز تنها نه
 شـدن  یقطبـ  دو گرفتار جامعه میکن تالش دیبا و میازمندین دارند، دیتأک آن

 امـر،  نیـ ا بـه  توجـه  بـا . نشود ،معتقدند انقالب اهداف به که ییها احجن نیب
 يها ونیزیتلو مجمع و تیالب اهل «اجالس با صحبت در يرهبر معظم مقام
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: فرمودنـد  و میبگذار انیم در گریهمد با را ها تجربه دیبا: فرمودند» یاسالم
 معظـم  مقـام  دادن توجـه  علـت . اسـت » وحـدت  «رانیـ ا يها تجربه از یکی

  تفـاوت  کـشورها  از یبعـض  مثـل  مـا  کـه  اسـت  آن موضـوع  نیـ ا به يرهبر
 اسـت  يارزشمند ي تجربه نیا و دنش گریهمد با يریدرگ به منجر نگاهمان

. میبرس خود خِیتار از مرحله نیا به میتوانست امام حضرت يرهنمودها با که
 گریهمد به نسبت ظیغل یذهن يها يبند جناح ریاس امروز ما جهت نیهم به
 يهـا  انیـ جر و هـا  روزنامـه  از یبعـض . مییایـ ب کنـار  هم با میتوان یم و میستین

 يبند جبهه خود مقابل طرف با یول کنند یم دیتأک ها ارزش يرو گرا اصول
 مـا  مقابـل  طـرف  میبپرسـ  خـود  از دیـ با. دهنـد  یم شکل را یتحمل قابل ریغ

 دارد، قبـول  را انقـالب  رفتـه  هـم یرو کـه  ما مقابل طرف ایآ. است بد چقدر
 و دیـ د اسـتکبار  اردوگاه در را او دیبا و است تکاریجنا ما، قرائت به نه یول
 اگـر  ینـ ید يهـا  آمـوزه  طبـق  کـه  یصورت در است؟ بد خودش اندازه به ای
 ریمـس  در و ستین خطا مطلقاً تشین چون ،بکند خطا اسالم فرزندان از یکی
 یذْهبنَ لْحسناتا إِنَّ« فرمود که خدا سخن طبق کند، یم حرکت يدار نید

ئاتیریتـأث  و بـرد  یمـ  نیب از را او بد يکارها او خوب يکارها )١١٤/هود(»الس 
 کـارِ  فـالن  بـه  کـه  میکن اظهار میتوان یم ما. بود نخواهد چندان او غلط کار
 طـور  نیـ ا و میدان ینم انقالب و اسالم از رونیب را او اما میدار انتقاد فرد آن

ـ  بـه  فـرد،  آن لـط غ کار با که ستین  انقـالب  طرفـداران  ستیـ ل از را او یکلّ
  : حافظ قول به. ستین رونیب انقالب میمستق صراط از او رایز م،یکن حذف
 يا میمستق صراط در..... اوست ریخ دیآ سالک شیپ هرچه قتیطر در

  ستین گمراه یکس دل
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 دارم، هیـ گال هیـ زاو نیا از گرا اصول يها انیجر از یبعض به نسبت بنده
 زمانه نیا میمستق صراط عنوان به یاسالم انقالب عظمت متوجه ها آن ایگو

 و بداننـد  يخود را او داشت، خاطر تعلق انقالب به نسبت هرکس تا ستندین
 يابتدا در اگر. است شده اشراق زین او قلب بر انقالب قتیحق باشند متوجه
 گریهمـد  بـل مقا انقـالب،  بـه  عالقه نیع در که یمختلف يها انیجر انقالب
 تـصور  کـه  اسـت  آن از تر بزرگ انقالب یخیتار حضور دانستند یم بودند

 را گریدهمـ  نقـدر یا ،رود یمـ  جلو هاکجا تا انقالب دانستند یم و کردند یم
 ظیغلـ  هـا  اخـتالف  نقـدر یا حاضر حال در که ییآنجا تا دادند ینم شیفرسا

 آنقـدر  ها فاختال یوقت که است یعیطب .ردک شا جمع نتوان گرید که ودش
 شد، کینزد غرب به و کرد پشت ها ارزش به یحت طرف کی که شد ادیز

 آنقـدر  مـا  اگـر  یول کنند دفاع انیجر آن از توانند ینم گریدي  رهبر و امام
  . دیکش ینم جاها نیا به کار موارد یبعض در میکرد ینم برخورد ظیغل

  تفکر يبرا يباب
 میکنـ  کیتفک انقالب دمم و انقالب حجابِ نیب دیبا ما که آن نیع در

 کـه  آنجـا  تـا  کـه  بـود  آن »هيعل اهللا رضوان«امام رهیس که است آن بنده عرض یول
 حجابش الاقل بود، انقالب حجاب که او تا رنددا نگه را صدر یبن شود یم

 نگـه  داشـت،  نگـه  شـود  یمـ  کـه  ییها آن دیبا امکان حد در .نشود تر ظیغل
 ارانی دیبا شود یم تا طرف آن از و دننشو لیتبد انقالب حجاب به تا میدار

 مـد م شتریـ ب چـه  هـر  تـا  ،داشـت  نگـه  دارنـد،  هم ییها ضعف که را انقالب
  . تفکر يبرا است یخوب باب نیا. انقالب مقابل نه بمانند انقالب
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 کـه  است يطور شا يفکر ساختار انیجر کی ای و شخص کی یگاه
 ،کنـد  یمـ  مهـ  يبـد  و دارد ییها ضعف چند هر ،فهمد یم را نقالبااسم و   

 با کند یم فرق نیا نشود، رانده شیها يبد چوب با فرد نیا کرد تالش دیبا
 دنبال را یهدف اما کند ینم هم يبد کار چیه که انیجر آن ای و شخص آن

 مواظـب  دیـ با را انیـ جر ایـ  و شخص نیا ،است انقالب ضرر به که کند یم
 بـا  را عبـاس  ابـن  شـما . نکننـد  ءالقـا  انقالب متن در را خود اهداف که بود

 دارد هـم  ییهـا  ضـعف  کـه  نیا با عباس ابن ،دیکن سهیمقا ياشعر یابوموس
 هـم  خطـا  کیـ  دیشا ياشعر یابوموس. است یعل امام اردوگاه در یول

 ابـن  نیرالمـؤمن یام .کند یم تیتقو را هیمعاو عمل، در اما نشود مرتکب
 يمبنـا  بـر  انیـ امو مقابـل  در ماسـال  از او قرائت رایز دندار یم هگن را عباس
 دارد، بـودن  عهیشـ  يادعا نه و است عهیش نه چند هر است، تیب اهل قرائت

  . است سنت اهل ییروا منابع از یکی او
 معلـوم  تا کرد مشخص هم را لفاخ گاهیجا توان یم فوق نگاه به توجه با
 سبتنـ  جا کی دوم و اول فهیخل اگر. داشت انتقاد ها آن به دیبا چقدر شود

 یطیشـرا  جهت به ،ییجا کی از یول کردند عمل بد یعل تیحاکم به
 اسـالم  يبـرا  را خلفـا  ،یخیتـار  نقطه آن در نیرالمؤمنیام آمد، شیپ که
 لذا زد ها آن قیطر از را اسالم حرف مرحله آن در شود یم و دانند یم دیمف
  . دنشون اسالم يبرا یظیغل حجاب به لیتبد تا کنند یم مدارا ها آن با

 و اسـالم  از برداشتـشان  و باورها از نظر صرف کردند بد که جا آن خلفا
 بـه  کردنـد  خـدمت  کـه  جـا  آن و بود ییگرا گروه ي هیروح خاطر به نبوت،
 کـه  دیـ کن تجربـه  دیتوان یم هم انقالب يروهاین در را نیا. بود اسالم خاطر
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 درسـت  ،یگروهـ  تعلقـات  جهـت  به کجاها و کنند یم عمل خوب کجاها
 ییهـا  حـرف  ،یگروهـ  تعلقـات  يمنها انیآقا نیا از یبعض. کنند ینم لعم

 قـرار  خـود  گـروه  در یوقتـ  یولـ  انـد  انقالب دلسوز دهد یم نشان که دارند
 کـه  طـور  همـان . دارد غلبـه  انقـالب  منـافع  بـر  شـان  یگروهـ  منافع رندیگ یم

 فــرق درجــه 180 مــروان، بــدون عثمــانِ بــا مــروان کنــار عثمــان تیشخـص 
 سـه  نیـ ا انـد  متوجـه  مـسائل  نیـ ا بـه  توجـه  با یعل نیرالمؤمنیام .کند یم

 اسـالم  کـه  نیـ ا عنـوان  بـه  را هـا  آن حـضرت . کننـد  نگـاه  چطـور  را فهیخل
 شـمارند  یمـ  محترم بشود، بهرمند ها آن از یخیتار ي مرحله آن در تواند یم
 کـه  دیـ ایب جلو ییجا تا یکس است سخت یلیخ. کنند یم هم شان کمک و
 نیالموحـد  یمـول  حـضرت  و بکند را جسارت آن زهرا حضرت به
 تـا  يدلـسوز  پـشت  يدلـسوز  ،مـدارا  پـشت  مدارا ،کند مدارا او با طور نیا

ك اللَّه  أَبقَانی لَا«: دیبگو مکرر دوم فهیخل همان که آنجا دعا  بی  ی لـاي  5»ع
 مرحـوم  برخـورد  در بنـده  را نیـ ا. نگـذارد  یباق مرا تو از بعد خداوند! علی
 یبهـشت  دیشـه  کـه  يا نامـه  بـه  دیـ کن نگـاه . نمیب یم صدر یبن با یبهشت دیشه

 نامـه  آن در را یبهـشت  دیشـه  یبزرگـ  6.نوشـتند  امـام  بـه  صـدر  یبن به راجع
 صدر یبن خود، قهیسل با و دیننما قضاوت طرفه کی خواهد یم که دینیب یم

 تـا  هندخوا یم امام حضرت بود کرده حس شانیا. نکند رونیب انقالب از را
 امـام  حـضرت  هـم  بعـداً . دارنـد  نگـه  را صـدر  یبنـ  اسـت  ممکن که جا آن
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 - هـا  نیـ ا از کـه  کـردم  حتینـص  را -صـدر  يبنـ  يعنـ ي- مرد نیا من: فرمودند
 النه در اش پرونده مورد در. نکرد گوش حتینص یول ردیبگ فاصله -نيمنافق

 هگذاشـت  قـرار  او بـا  بودنـد  آمـده  م،یکن قضاوت درست دیبا هم یجاسوس
 ما به میدار شرکت کی در که ییکارها اقتصاددان عنوان به شما که بودند

 نیـ ا و کنـد  یم يباز دانیم کدام در دارد دینفهم صدر یبن و دیبده مشاوره
 همـان  از .شـود  کـا یآمر يبـرا  یجاسوسـ  وارد آگاهانه که است آن از ریغ

 کـرد،  نفـوذ  انقـالب  مختلف يها انیجر نیب در نفاق انیجر انقالب يابتدا
 انیجر دو هر درون در یطیتفر و یافراط رگه کی و راست و چپ از اعم

 ي شهیر و گذاشت را خود ریتأث دید مناسب را نهیزم جا هر و گرفت شکل
 نیچنـ  حـضور  در د،یـ نیب یمـ  انقـالب  يروهـا ین نیبـ  کـه  را يدیشد ییجدا
 و بـرود  شـاه  تا کند انقالب خواهد یم بازرگان مهندس. دیکن دنبال يافراد

 با تا است نیا بر بنا ستین متوجه او اورد،ین فشار مردم به یشاهنشاه استبداد
 جهـت  نیهمـ  بـه  و ردیگ شکل غرب فرهنگ مقابل یتمدن یاسالم انقالب
 رایـ ز خـورد  یمـ  ضـربه  انقـالب  بـه  کـا یآمر بـه  یکـ ینزد بـا  کنـد  ینم تصور

 و امــام حــضرت کــه اســت يتــصور از ریــغ دارد انقــالب از کــه يتـصور 
 محمـد  دیشـه  مرحوم چرا فهمد ینم رابطه نیهم در. دارند انقالب يهاروین

 انقالب اهداف متوجه بازرگان اگر. کند یم مقابله ها یمذهب یملّ با يمنتظر
 صـراط  در کـه  یکـس  عنوان به يمنتظر محمد مرحوم يها يتند با دیبا بود

 ردکیرو بازرگان يآقا که جهت آن از. کرد یم مدارا است انقالب میمستق
 دل در و اسـت  انقـالب  حجـاب  ست،یـ ن متوجـه  را یاسـالم  انقالب یتمدن

 جبهـه  با يزدی میابراه يآقا مثل يافراد ها، یمذهب یملّ یعنی يآزاد نهضت
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 یحجـاب  نبـود  معلـوم  امر يابتدا در يآزاد نهضت. شوند یم یکی مشارکت
  آقـاي  انقـالب  يروهاین جهت نیهم به و باشد انقالب يبرا ظیغل نیچن نیا

 حـضرت  تیشخـص  در را هیروح نیا .کردند یم تحمل باألخره را بازرگان
 هـا  نیـ ا کـه  کننـد  فـراهم  يطـور  را بـستر  داشـتند  یسـع  کـه  یددید می امام

 برگـردد  گفتند رفت، سیپار به و کرد فرار صدر یبن یوقت یحت برگردند،
. شـود  کـم  انقالب به نسبت بودنش حجاب غلظت تا. بدهد را درسش برود

ـ م که ییها آن گرید طرف از متـا  کـرد  تیـ تقو دیـ با را انـد  انقـالب  د م مـد 
 یمـ  خـسارت  کیـ  را نیا است هنوز که هم هنوز بنده. کند رشد بودنشان

 ش،یها ضعف دنید بزرگ با را نژاد ياحمد يآقا گراها اصول چرا که دانم
 یولـ  دنـد ید را نـژاد  ياحمد يآقا يها ضعف ییگرا اصول جبهه. رفتندینپذ
 کـه  شـت دا نـژاد  ياحمـد  يآقـا  را اشکال همان نیع. دندیند را هشگایجا
 اداره را کـشور  ییتنها به خواست خودش و دینفهم را گراها اصول گاهیجا

 کـس  هر دارند یسع که کنند عمل يرهبر مثل نتوانستند کدام چیه و .کند
 است، انقالب حجاب که را کس هر و دهند قوت است انقالب ممد که را

 و یحزبـ  کـس  چیهـ  بـا  يرهبـر  چـون . کنند کم را بودنش ابحج غلظت
 یعنی اند انقالب ممد که يافراد از کی هر تیتقو. نکردند برخورد یجناح

  . امام حضرت افتنی وسعت و انقالب دادن وسعت
 ،دارند تعلق یاسالم انقالب به که جهت آن از انقالب افراد و ها انیجر

 نیا از و افتهی رشد اسالم و انقالب الًعم کنند دایپ قدرت و کنند رشد اگر
 قـدرت  فـرد  نیـ ا ایـ  و انیجر نیا چرا که میکن يریگ سخت ما دینبا جهت
 و دیـ کن خـدمت  بهتـر  تـا  دیشو قدرتمند دیخواه یم شما که نیا مثل گرفته
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 نگـران  یحتـ  و دینباشـ  انیـ م در خودتـان  کـه  اسـت  ممکن یصورت در نیا
   7.میشنبا تیماد پست يایدن از يظاهر شکست
کــر متوجـه  یوقتـ  هــار و لُیـ لَ م  میبفهمــ و میباشـ  خودمــان روزگـار  در نَ
 خودشــان کـه  آن بـدون  را هــا انیـ جر و افـراد  از یبعــض روزگـار،  چگونـه 
 نیبـ  و میکنـ  ینمـ  ینف را گروه هر یراحت به کشاند، یم انحراف به بخواهند

 درسـت  انقـالب  اهـداف  بـه  نـسبت  آن يریـ گ جهت که يفرد و گروه آن
 اش یکلـ  يریـ گ جهـت  که يفرد و گروه آن با دارد ییها ضعف یول است
 نیبـ  اخـتالف  کـه  طـور  همـان . میشـو  یمـ  قائـل  تفـاوت  اسـت،  غرب دییتأ

. است استکبار با ما اختالف از ریغ خودشان، نیب در سمیبرالیل با سمیمارکس
 مـا  اختالف یول ه،یزاو دو با ایدن به است نگاه کی متن در دو آن اختالف

 به صادق حضرت رابطه نیهم در. است دگاهید دو اختالف کباراست با
 و دیـ کن دعـا  - منحرف انيعيش يعني - خودتان از نیمنحرف يبرا: ندیفرما یم ما

 کـه  یکـس  عنـوان  بـه  فـه یخل یوقت. دیننمائ ها آن طرد بهانه را ها آن انحراف
 ایـ آ ،اسـت  خـورده  یمـ  مـشروب  علناً داند یم خدا رسول فهیخل را خود

 یخیتـار  يفـضا . نـدارد  هـم  یسـن  و عهیشـ  نخورند؟ مشروب مردم شود یم
 بـه  آلـوده  طـرف  مییبگـو  کـه  است نیا از ریغ فضا آن ،است بوده آنچنان

 اب داشتند اختالط هم با یسن و عهیش که بوده ییفضا. است يخوار مشروب
 یگناهکاران به ندیفرما یم فضا نیا در حضرت ،کردند یم ازدواج گریهمد
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  ي عهیشـ  نیـ ا رایـ ز دیـ کن دعـا  فهمند یم را امام تیوال و ندیشما خود از که
  .شود یم اسالم حجاب عمالً که است یمتشرع آن از بهتر خور عرق

  ياسالم انقالب ينيتکو گاهيجا از غفلت خطر
 کـرده  میترسـ  یاسـالم  انقـالب  يبـرا  خداوند که یعیوس نفوذ و اتیح
 هـضم  خود در مدت دراز در را ها ضعف نیا که دارد را نیا تیظرف است
 یخیتـار  وسـعت  متوجـه  چـون  مـا . نـشود  هـا  انحراف هضم خودش و کند

 با کمتـرین     میکن یم فکر و میشو یم هول زود یلیخ میستین یاسالم انقالب
 نیـ ا ینیتکـو  گاهیجا متوجه رود، یم در یاسالم نظام دست از کار مشکل،

 نـسبت بـه     یالهـ  دهارا خـدمت  در نـاً یتکو وسـف ی برادران. میستین نظام
 یولـ . کردنـد  يبـد  کار عاًیرتش چند هر ،دادند انجام را ظلم آن برادر خود  

 مـصر  يزیـ عز بـه  را وسـف ی حـضرت  که بود يریمس همان ها آن عمل
ــ ــاند یم ــون و. رس ــضرت چ ــفی ح ــه وس ــه متوج ــل ینیتکــو جنب  عم

 ینیتکـو  گاهیجا متوجه اگر ما. دیبخش را ها آن راحت یلیخ بود برادرانشان
 و میشـو  یمـ  هـول  انحـراف  نیکـوچکتر  از مینباشـ  خیتـار  نیا در نظام نیا
 الزم فرصـت  و میبـردار  خود راه جلو از را افراد وقت اسرع در میخواه یم

 معظـم  مقـام  بنده نظر به. انندیبنما را خود تا میده ینم افراد و ها انیجر به را
 ممکـن  کـه  آنجـا  تا ها ينبو بهزاد يآقا امثال یحت بودند لیما اریبس يرهبر
 يآقـا  ،یخـاتم  يآقـا  دولـت  يابتـدا  همـان  در. نشوند حذف نظام از است
 دعـوت  را افـراد  نـوع  نیا و یمهاجران يآقا و انیسالمت يآقا و ينبو بهزاد

 آن بـر  یسـع  و نمودند صحبت ها آن با زیآم محبت يفضا کی در و کردند
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 صـحنه  آن لمیف اگر ،ندیایب کنار است ممکن که آنجا تا افراد نیا با که بود
 هـا  آن بـه  يرهبر نگاه اندازه چه ، مالحظه خواهید کرد   دینیبب دیکن دنبال را

 را ينبـو  بهـزاد  يآقـا  مـا  ي همـه  از بهتـر  شانیـ ا. بـود  زیآم محبت و دوستانه
 یآنـوقت  چه و کرد یم يهمکار ییرجا دیشه با که یآنوقت چه شناختند، یم

 نیـ ا. ستادیا انقالب يرو هروب تبهمر کی و شد یانحراف يها نگاه گرفتار که
 چه و گرفت ما از را  افراد نیا  ما دشمن چطور که است یاساس مسئله کی

 مـا  چـرا . میکـرد  یکوتـاه  مـا  انـدازه  چـه  و داشـتند  نـه یزم خودشـان  اندازه
   م؟یبرگردان را ها نیا دوباره مینتوانست

  ياسالم انقالب ي سعه از غفلت
 نیا یول هست آن در یخوب نکات ندمخوا را» قطعنامه راز «کتاب بنده

 ي همـه  دیفرما یم کتاب آن در يغضنفر يآقا که یوجه آن میبگو هم را
ــن حــرف ــه در و ستی ــا رابط ــت ب ــذ عل ــه رشیپ ــط قطعنام ــضرت توس  ح

 کـه  يشـواهد . اسـت  نشده زده کتاب آن در حرف ي همه »هيعل تعايل  اهللا رضوان«امام
 تنهـا  و اسـت  تأمل قابل آمده ابکت آن در ينبو بهزاد يآقا یکل ینف يبرا
 از تـوان  یم کردم، عرض قبالً و برگردد جامعه به دیبا که يتفکر کمک با
 میکنـ  تـالش  دیـ با. کرد عبور است آن صدد در کتاب آن که یمطلق جینتا

 اگـر  يرهبـر . مینیبب درست را حوادث گاهیجا تا میبشناس را حوادث يفضا
 يا چهـره  که است آن يبرا بمانند بانقال طهیح در افراد نیا کند یم تالش

 قیسـال  از قهیسـل  نـوع  کیـ  گرفتـار  انقـالب  و کنـد  ظهور انقالب از گرید
 نیع در دارد يا فرقه و یحزب نگاه که یکس آن. نشود ونیانقالب و ندارانید
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 اش یحزبـ  بِیـ رق عنـوان  بـه  افـراد  نیـ ا دارد دوسـت  انقـالب،  از يطرفدار
 بـا  باشـند  انقالب اوری و بمانند ها نیا دارد دوست يرهبر یول شوند حذف
 سمیـ برالیل جبهه در را خود که آن بدون شانخود  به مخصوص قهیسل همان
 عـدول  انقـالب  ياسـتکبار  ضـد  لیاصـ  اهداف از و کنند احساس یفرهنگ

  . ندینما
 صـحنه  بـه  خیتـار  نیـ ا در یاسـالم  انقـالب  که یبزرگ اهداف به نظر با

 دهیرسـ  یخودآگـاه  نـوع  نیـ ا بـه  يبـشر  جهان که نیا به توجه با و آورده
 آورد دسـت  بـه  موجـود  وضـع  ادامـه  با تواند ینم را خود سعادت که است

 یاسـالم  انقـالب  با کجا تا کدام هر افراد و ها انیجر میباش متوجه میتوان یم
 بـا  يعهـد  کـه را    ینیمنتقـد  میبتـوان  کـه  ماسـت  هنـر  نیا .کنند یم یهمراه

 کـه  را هـرکس  یراحت به و میریبگ دشمن دست از اند نبسته انقالب دشمنان
 یاسـالم  انقـالب  قیـ طر از یروح رایز م،ینده دست از زند یم مخالف ساز

 معتقـدم  بنـده . داند ینم آن از ازین یب را خود کس چیه که برگشته خیتار به
 در دارد، معنـا  عـالم  بـه  نظـر  کـه یعنـی انقالبـی      یاسالم انقالب يها زشیر

 يفــضا در مـسلّم  یلـ و اسـت  یعـ یطب امــر کیـ  تـه، یمدرن تیـ حاکم يفـضا 
 يهـا  شیـ رو شـده،  شـروع  آن خِیتـار  کـه  تهیمدرن فرهنگ از مردم يدیناام

 کـه  ییهـا  چهـره  بـا  مـا  کنم در همین رابطه عرض می      و است شتریب انقالب
 تـوان  یم ایآ. میکرد یم برخورد درست دیبا باشند انقالب کنار توانستند یم

 و یحزب هیروح با و مینگرفت نظر در را انقالب ي سعه ییجاها کی ما گفت
   م؟ینشد انقالب یخیتار حضور متوجه و میکرد برخورد بیرق با يا لهیقب
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 ي سعه ما که است شتریب فاجعه جا نیا که است نیا بنده عرض :سؤال
 زیـ مر و دار کـج  بـا  توانـستند  یم که ییها چهره و مینگرفت نظر در را انقالب

 دیـ تأک بـا  است ممکن که ییجا آن ای م،یکرد حذف را باشند انقالب کنار
 يروهـا ین و خـود  نیبـ  ییجـدا  نحـوه  کیـ  د،یـ فرمائ یمـ  کـه  دگاهید نیا بر

 ریـ غ يهـا  انیـ جر میخـواه  یمـ  کـه  آن اسم به و میآور شیپ انقالب دلسوز
 جـاد یا شـکاف  انقـالب  یاصـل  يروهـا ین نیبـ  م،ینده دست از را گرا اصول
   شود؟

ــواب ــ :ج ــود ینم ــت ش ــدام گف ــ ک ــه، دو آن زا کی ــه فاجع  ي فاجع
. کـرد  خـراب  را يشـهر  یده آبادکردن يبرا دینبا چون. است يتر بزرگ

 آن یخیتار گاهیجا و انقالب ي سعه متوجه را ها ذهن که است آن ما یسع
لیبرالیـسم   گرفتـار  کـه  آن نـه  کنـد  عبـور  مـشکل  کیـ  از انقـالب  تا میبکن

 ریـ غ و يخـود  «بحـث  يرهبـر  معظـم  مقـام  یوقتـ  يا عـده . گـردد فرهنگی  
 يبـرا  ییجـا  يرهبـر  کردند فکر نمودند مطرح انقالب به نسبت را» يخود
 حـق  بحث  ایشان لذا ستندین قائل ندارند، تعلق یاسالم انقالب به که یکسان

 کننـد  گمان ییالوِ يروهاین نه تا نمودند مطرح افراد نیا يبرا را يشهروند
 نـسبت  کـه  ییها آن نه و باشند تفاوت یب افراد يشهروند حق به نسبت دیبا
 ستیـ ن شانیبرا کشور نیا در ییجا کنند فکر ندارند، یمثبت نگاه انقالب به
 کـه را   یوحـدت  داشـتند  حج کارگزاران با که یصحبت در رابطه نیهم در و

  : فرمودند و نمودند معنا خاص یصورت به است مطرح کشور نیا در
 کشور در مگر خب،. است اتّحاد جادیا رانیا ملّت يها تجربه از یکی«

 در ،يفکـر  مـسائل  در ،یاسـ یس مـسائل  در است؛ کم قهیسل اختالف ما
 اختالفـات،  نیـ ا وجـود  بـا  مـردم  اما است ادیز اختالف یدتیعق مسائل
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 مـا  کـشور  يهـا  بخـش  از یبعـض . کردنـد  حفـظ  را خودشـان  وحـدت 
 مراسـم  در هـم  هـا  تیـ قوم آن کننـد؛  یمـ  یزندگ یمشخّص يها تیقوم

 کــه یگونــاگون مراســم در قــدس، روز مراســم در بهمــن، ودوم ستیــب
 آحـاد  ي هیـ بق کـه  کننـد  یمـ  شـرکت  يجـور  همان است، انقالب مظهر

ــشور ــرکت ک ــ ش ــد یم ــه. کنن ــرد ي منطق ــان[کُ ــدار] زب ــه م،ی  ي منطق
]  زبـان [ تـرك  ي منطقـه  م،یـ دار]  زبان[ عرب ي منطقه م،یدار]  زبان[ بلوچ
 نظـام  نفـع  بـه  و انقـالب  نفـع  بـه  هـا  نیـ ا حرکـات  اوقـات  یگاه م؛یدار

 هــم را نیــا اســت؛ گــرید يجاهــا از تــر برجــسته ،یاســالم يجمهــور
 کرده بهتجر را نیا رانیا ملّت و است یاسالم وحدت آن نیا. میا دهید

 داخـل  دیبا که میدار را تجربه نیا است سال شش پنج و  یس ما .است
 و اتّحـاد  نیـ ا برکـت  بـه  و باشد؛ داشته وجود اتّفاق و اتّحاد ملّت آحاد
 از یبعـض  را نیـ ا م؛یـ آورد دسـت  بـه  هـم  یبزرگـ  يهـا  تیـ موفق اتّفاق

 کیـ  اثر بر. فهمند ینم هم هنوز و دندینفهم ندانستند، گرید يکشورها
ـ  ایـ  یقـوم  اخـتالف  ایـ  ،یمـذهب  اخـتالف  ایـ - کوچـک  ختالفا  یحتّ

 و هــم جـان  بــه افتنـد  یمــ شـان  يکــشورها داخـل  در -یحزبــ اخـتالف 
 از را نعمـتش  متعـال  يخـدا  خـب،  کوبنـد؛  یمـ  دشمن مثل را گریهمد

 قَومهم اَحلّوا و کُفرًا اهللاِ نعمت بدلوا نَیالَّذ یالَ تَرَ اَلَم .ردیگ یم ها نیا
 یوقتـ ) میابـراه /29و 28(القَـرار؛  بِئس و صلَونَهای جهنَّم * البوارِ ارد

 کـرده  انعـام  اسـت،  کـرده  افضال است، کرده تفضّل که را خدا نعمت
 م،یکـرد  کفـران  را نعمـت  نیـ ا م،ینکـرد  يشکرگزار م،ینشناخت است
 داد؛ خواهـد  رییـ تغ ملّـت  نیـ ا بـا  را خودش رفتار هم متعال يخدا خب
ــم« ــ لَ ــمغَ کی ــۀً رًای عمــا ن ــ اَنعمه ــومٍ یعل ــ قَ ــغَی یحتّ ــا روای  م
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 م،یکنـ  حرکـت  راسـت  راه در شما و من یوقت تا) انفال/53(؛»بِاَنفُسهِم
 یالهـ  ي اراده طبـق  بـر  را خودمـان  م،یکنـ  حرکـت  میمـستق  ي جاده در
 یلــیخ ماهــا کــه کامــل طــور بــه حــاال ممکــن؛ حــد بــه- میکنــ قیــتطب

 یبـاق  مـا  بـر  را نعمـتش  متعـال  يخـدا  -میهست حرفها نیا از تر کوچک
ا  دارد،یم نگه خودمـان  م،یکـرد  خـراب  را خودمـان  خودمـان  یوقتـ  امـ 

 هـم  بـا  خودمان م،یکرد توطئه هم هیعل خودمان م،یکرد اختالف جادیا
 یکـس  بـا  خـدا  دارد؛یـ برم را نعمـتش  متعـال  يخـدا  م،یشـد  قهی به دست

ک. ندارد یشیوخو قوم نَّ ذل ۀً  رًایـ مغَ کی ملَ اهللاَ بِاَ عمـهـا  نم لـ  اَنعقَـومٍ  یع 
 از خـدا  را نعمـت  نیا داده، شما به که را ینعمت بِاَنفُسهِم؛ ما روایغَی یحتّ

 را نـه یزم یوقتـ  د؛یـ کن خـراب  را نـه یزم شما خود یوقت تا ردیگینم شما
 اسـت  رانیـ ا ملّت ي تجربه نیا. شد خواهد سلب نعمت د،یکرد خراب

 نیـ ا خـب، . کننـد  حفـظ  خودشـان  يبـرا  را یالهـ  متنع اند توانسته که
  8.»بشود منتقل ها تجربه

 گریهمـد  آن یخیتـار  گاهیجا و یاسالم انقالب ي سعه به نظر با ما اگر
  . دهد ینم رخ گذشته اتفاقات از یبعض مینیبب را

  ياسالم انقالب در ينيآفر نقش مجال
 را خـود  برداشـت  کـه  نیا نه یول است خوب ها ارزش يرو تیحساس

 انقـالب  رونیب ست،ین ما از کس هر میبگوئ و میبدان ها ارزش ي همه محور
 و کــردم احــساس خــود پوســت و گوشــت بــا را مــشکل نیــا بنــده. اســت

                                                
: انــدرکاران حــج، در تــاریخ بیانـات مقــام معظــم رهبــري در دیــدار مــسئوالن و دســت  - 8

1394/05/31 
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. ام کـرده  تجربـه  اسـت،  نـشده  جبران هم هنوز و میخورد که را ییها ضربه
 اگـر : بودنـد  فرموده يجمهور حزب مواضع کتاب در یبهشت دیشه مرحوم

 یولـ . اسـت  شـرك  ست،یـ ن اعتنـا  قابـل  ،ستیـ ن مـا  از یفالنـ  ونچـ  ندیبگو
 کـه  يصـدر  ي سـعه  و کنـد  عمل را شانیا هیتوص نتوانست یحزب ي هیروح

 فرامـوش  باشـد  يجمهور حزب در یبهشت دیشه ي هیتوص با رفت یم انتظار
 نـوع  کیـ  گرفتـار  بعـضاً  هـا  ارزش بـر  دیـ تأک نیعـ  در یـی گرا اصـول  و شد

 یسـنت  یـی گرا اصول .بود بار خسارت انقالب يبرا که شد نگاه تیمحدود
 هـا  آن مثل که را انقالب به وفادار شمندانیاند از ییها جبهه تواند ینمهنوز  

 يراسـتا  در هـا  آن خـاص  نگـاه  از تـا  نـد یبب خود دگاهید در کنند، ینم فکر
ــام بــه اگــر. شــود منــد بهــره انقــالب یخیتــار و قیــعم ابعــاد دادن نــشان  ن
 تعلـق  کـه  ییهـا  یلـ یخ شود، عبور گرانید بر تسلط ي دهارا از ییگرا اصول
 دهید گنجند؛ ینم یسنت ییگرا اصول قالب در یول دارند انقالب به يخاطر

 و گـردد  یمـ  دهیشـن  انقـالب  دلـسوزان  عنوان به سخنانشان یحت و شوند یم
  .شد خواهد تر گشوده ها افق

 در بـشر  یسـامان  و سـر  یبـ  متوجـه  و کنـد  تفکـر  خیتـار  نیا در هرکس
 نکنـد،  فکـر  یاسالم انقالب یخیتار عمق به تواند ینم باشد تهیمدرن دوران
 بـه  جهـان  مـردم  نگـاه  مانع خودمان که شود یم شروع ییآنجا از ما ینگران
 یاسالم انقالب به نسبت تفکر اساس و میشو یاسالم انقالب یخیتار عمق

  . میننمائ فراهم را
 نحـوه  شـد،  يگـر ید انـسان  ه،تـ یمدرن فرهنـگ  از يدیناام باانسان   یوقت
 دینبا گرید. شود یم متفاوت زین طلبد یم که یپاسخ و خود از انسان پرسشِ
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 را ییهـا  فهـم  هیـ بق و میـ دار ما که است یفهم آن تنها انقالب از فهم گفت
 تـصور  تنهـا . میریـ بگ دهیـ ناد شود، یم حاصل انقالب به گرید ینگاه با که

 و هـا  داشته از توانند ینم که است يدافرا به مربوط انقالب از برداشت کی
 تـا  شـود؛  یمـ  رفـع  یخودآگـاه  بـا  نیـ ا و رنـد یبگ فاصـله  خود يها پنداشته
 الزم یگـشودگ  و میکنـ  نقـد  را گـران ید و خـود  و میشیندیب خود ي درباره

 از ریـ غ کـه  يصـدر  ي سـعه  شـود،  فـراهم  مـا  در مطلوب صدر ي سعه يبرا
 بـه  نسبت است يصدر  سعه کهبل ،است تهیمدرن فرهنگ به نسبت یدلدادگ

 یمتعـال  بـس  ییهـا  هیال یقدس قتیحق هر مثل و دارد یاله منشأ که یانقالب
 خـود  مقابـل  در را هـا  هیـ ال آن الزم یوارسـتگ  با دیبا که است نهفته آن در

 میناچــار خــود، يهــا تیمحــدود بــه توجــه بــا و جهــت نیــا از و میبگــشائ
 یاسـالم  انقـالب  ابعـاد  همـه  در ینـ یآفر نقـش  مجـال  تا میابیدر را گریهمد

 از خبر دارد یاسالم انقالب به نظر که یانیجر و جبهه هر رایز. شود فراهم
 کـه  جهـت  آن از دهد یم یاسالم انقالب به نسبت خود ذات در ياستعداد

 متوجـه  دیـ نبا مـا  ایـ آ. کرده ظهور او وجود نیسرزم در یاسالم انقالب نور
  م؟یباش مهم ي نکته نیا گرفتن دهیناد به نسبت بزرگ یخسارت

   ياسالم انقالب بلوغ از يا مرحله
 حضرت تیشخص لیذ یاسالم انقالب که است آن بنده عرض ي همه

 بـه  متفـاوت  يهـا  نگـاه  نیع در که دیگشا یم را ییها جبهه »هيعل  تعايل اهللا رضوان«امام
 انقـالب  بلـوغ  مراحـل  از یکـ ی نیـ ا و کننـد  ینفـ  را گریهمد دینبا انقالب،

 هـر . اسـت  نیا میباش آن دنبال به دیبا ما که يصدر سعه آن. است یاسالم
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 بـه  معتقـد  کـه  یهـائ  انیـ جر غبارآلود، يفضا نیا در و حاضر حال در چند
 آن مـصطلح  يمعنـا  بـه  یـی راگ اصـول  جبهه در یول هستند یاسالم انقالب

 جبهـه  کننـد  یمـ  گمـان  و داننـد  ینمـ  يخـود  را یـی راگ اصول جبهه ستند،ین
 معتقـد  هـرکس  که یحال در نندک عبور مدرن عقل از  نتوانسته ییراگ اصول

 و یاسـ یس ،یاجتمـاع  ،یفرهنگـ  يها بحران داند یم است یاسالم انقالب به
 ستین یشدن رفع مدرن عقل با معاصر جهان در یکیتکن و یعلم طور نیهم
   .است شده یاسالم انقالب به معتقد جهت نیهم به و

 از و میبفهمـ  را گریهمـد  میبتـوان  که نیا يبرا میدار ازین يصدر ي سعه
 در قیـ طر نیـ ا از تا م؟یهست اکنون که میشد آن چگونه ما میبپرس گریهمد

 کـه  اسـت  یبزرگـ  کـار  نیـ ا. میبرسـ  گریهمـد  فهم به مختلف يها صورت
 از هرکـدام  یوقتـ . کنـد  یمـ  کینزد خود بلوغ به قتاًیحق را یاسالم انقالب

 وجـه : اًیـ ثان. رنـد یبپذ را خـود  يجا: اوالً یاسالم انقالب به معتقد يها جبهه
ممرا جبهه هر بودن د نیـ ا مـثالً  باشـند  نداشـته  انتظـار  و دهنـد  قرار نظر مد 

 نکننـد  فرامـوش  و باشد دهم ي پله در است سوم ي پله در فعالً که یگروه
 جدا  مدرن، عالم مظاهر از یراحت به ستین ممکن شده مدرن یِرانیا فرهنگ
 فرهنـگ غربـی نظـر دارنـد بـا            که به  ییها انیجر بودنِ گانهیب مشکل شود و 

 قرآن که ستین یانسان مدرن انسان است معلوم. رودب نیب از انقالب اسالمی
 نیتـر  مهـم   ولی عنایـت داشـته باشـید     کند یم فیتوص و شناسد یم عرفان و

 انقـالب  اگـر  لـذا  و دارد گـشوده  یجهـان  کـه  اسـت  آن انـسان  تیخصوص
 یزنـدگ  يفـضا  در توانـد  ینم ردیگ قرار او نظر مد یواقع يمعنا به یاسالم
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 آن محور خدا که یفرهنگ به برگشت امکان از و دهد بیفر را خود مدرن
   .نزند دم است، فرهنگ

 هـست  بنـده  يبـرا   و عبرت  تجربه نیا یجنابعال سخن دییتأ در :سؤال
 را یزاللـ  يها انیجر ، افراد و  یموسم و یجزئ موضوعات خاطر به چرا که
 را ها آن یوقت کردم؟ ینف ،دناوریب وجود به یروشن ي ندهیآ ندتوانست یم که
 در !شـد  ينظـر  تنـگ  آنقـدر  چـرا   کـه  کـشم  یم خجالت نمیب یم ابانیخ در
 هم ناباورش. دشو ینم زالل هم به نسبت خاطرمان ها يزود نیا به که یحال
 و میبود یحزب نه ما .میکن پاك را اهیس ي نقطه نیا میا آماده ما که شود ینم
 سـر  بـر  میبرگـرد  تـا  میبکـش  زحمـت  یلیخ دیبا. ينژاد ياحمد يها آدم نه

 رایز هستم نژاد ياحمد ي ازآقاي  طرفدار هب ممته هم هنوز. صفرمان ي نقطه
 شـما  قـول  بـه  و شـد  غفلـت  مرحله آن در دیفرمائ یم که مهم ي نکته نیا از
 کـه  اسـت  مـا  فـه یوظ امـروز  و میکـرد  خـراب  را يشهر ،یده يآباد يبرا

 امـام  حـضرت  لیذ خواهند یم که یکسان نیب ییها کدورت نیچن مینگذار
 کتـاب  در و شـد  نجـا یا که یبحث نیا. باشد داشته وجود کنند، معنا را خود

 دیـ تأک آن بـر » زمانـه  يدیتوح ریتقد در سلوك و »هيعل تعايل  اهللا رضوان«ینیخم امام«
   .گذارد یم ما ي عهده به یاساس تیمسئول کی باألخره شده
 وقـت  ،وقـت  اصـالً  ،کنـد  یمـ  فـرق  عوموضـ   هـست کـه    ییجاهـا  کی
 خـود یب تـا  کنـد  یمـ  کمـک  نکته نیا فهم. ستین ما وقت ،است موضوع آن

 اتفـاق  حـسن  امـام  صـلح  يبـرا  کـه  ییفـضا  مثـل . مینکن ریدرگ را خود
 رنـد یگ یمـ  رادیـ ا و ندیآ یم شانیا خدمت انیعیش از یبعض یوقت لذا افتد یم

 پـدرم  از کـه  اسـت  نیـ ا حـضرت  سـخن  يفضا د؟یفتریپذ را صلح اچر که
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 کـه  ستیـ ن نیـ ا ع موضـو  جـا  نیـ ا در .رسـد  یمـ  حکومـت  به هیمعاو دمیشن
 گـر ید کـار  کیـ  نجـا یا در بلکـه  ندارنـد  جـا  ایـ  دارند جا ها نیا که میبگوئ

 کـه  وقـت  ي فـه یخل با صادق امام برخورد مثل. شود یم فیتعر مانیبرا
 امـام  وقـت  وقـت،  چـون  کننـد،  یمـ  خطـاب  او به وعم پسر لفظ با حضرت

 در ییجاهـا  یولـ . دارنـد  عهده به يگرید کار حضرت و ستین صادق
 حجـاب  طـرف  اگـر  یحتـ  و کند یم فرق داستان که هست یاسالم انقالب
 نسبت را انقالب و بشود تر ظیغل حجاب آن میبگذار دینبا شده هم انقالب

 اگـر  واقـع  در. دینما گانهیب اهداف آن به نسبت ای ندازدیب عقب اهدافش به
 و میگـرفت  دسـت  ریشمـش  و میکنـ  برخـورد  درسـت  مینتوانست موارد نیا در

 میـ ا نداده انجام را خود یخیتار رسالت عمالً م،یکن مقابله ماًیمستق میخواست
 حجاب که را یانیجر گاهیجا مینتوانست رایز میکن مالمت را خودمان دیبا و

 مینداشـت  بـر  یقـدم  آن نشدن تر ظیغل يراستا در و میده نشان است انقالب
 بـه را   الزمی  آگـاه  خـود  کـه  آن بـدون  میانـداخت  راه دادیب و داد تنها بلکه

   .میباش داده جامعه
 بـا  میکنـ  یمـ  فیـ تعر را یرخـواه یخ از ینسبت است وقت کی :جواب

 کـه  يکـار  مثـل  شـود  یمـ  هـم  انقالب يها حجاب شامل که عیوس يا دامنه
 حـد  آن در ،دادنـد  انجـام  شمر با لحظات نیآخر در هللاباعبدا حضرت

ــه ــ ک ــتند ینم ــمر خواس ــ مرتکــب ش ــا نیچن ــود یتیجن ــ .ش ــود ای ــام خ  ام
 اسـت  جهـت  آن از نیـ ا. ندردک یم حتینص شاه به چقدر »هيعل اهللا رضوان«ینیخم
 بـا  ینـ یخم امـام  حـضرت  حرکـت  و دالـشهداء یس حضرت حرکت که

 بـدون  رند،یگ قرار حرکت آن لیذ ها هقیسل همه و رود جلو نهیهز نیکمتر
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 یرخـواه یخ نـوع  نیـ ا. کننـد  لیـ تحم حرکـت  آن بـر  را خود رنگ که آن
 انـدازه  در بحـث  وقـت  کی یول هست و بوده یقدس يها انسان در شهیهم

ها اندازه ای و ها حجاب دماست انقالب يم.  
 را خلفـا  طـرف  حتمـاً  خلفا با دیزی نیب سهیمقا در اباعبداهللا حضرت

 حجـاب  اسـالم  قـت یحق دادن نشان در یجهت از خلفا که نیا ولو رندیگ یم
  . شوند  محسوب

 قهیصـد  حـضرت  جـواب  بـود  ستهیـ شا کـه  طـور  آن نـه یمد مردم یوقت
 وقـت  شـدند،  متوجـه  نیالموحـد  یمـول  حـضرت  ندادنـد،  را طاهره

 نیرالمـؤمن یام حـضرت  محبـوب  ،اسـالم  کـه  نیا جهت به و است ها آن
د  کیـ  انیـ امو بـه  نـسبت  فعـالً  خلفـا  و اسـت  مـمحـسوب  اسـالم  يبـرا  يم 

 البتـه  گذاشتند؛ را خلفا به کمک يبنا یخیتار یبازخوان کی در شوند، یم
. کردنـد  یمـ  کمک ها آن به بشود تر کم ضررشان که نیا جهت به هم دیشا
 دیـ مف اسـالم  يبـرا  زمـان  آن در تواننـد  یم ها نیا میگوئ یم است وقت کی

 بلکه میکن کمک پس ستین يا چاره میگوئ یم ستا وقت کی یول باشند
در عـین    ستیـ ن آسـان  موضوع دو نیا کیتفک البته که بشود کم ضررشان

 با میباش داشته هیمعاو به نسبت دیبا که را یموضع همان میخواه ینم آن که 
 میدار هم یاساس يانتقادها م،یدار انتقاد خلفاء به نسبت. میباش داشته خلفاء

 بعـد . اسـت  شرّ تشیموجود رایز کند یم فرق موضوع هیعاوم مورد در یول
ــه میرســ یمــ  حــضرت شــهادت مــورد در نــبیز حــضرت کــه آنجــا ب

 يروز یعنـ ی اسـت  دوشـنبه  روز کـشته  ،کشته نیا :ندیفرما یم اباعبداهللا
 فهیسـق  بـه  خـود  انتقـاد  در حـال . نشـست  یعل تیوال يجا خالفت که
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 امـام  شـهادت  بـه  کارش حاصل ستدان یم فهیخل ایآ که است نیا حرفمان
 بـن  دیـ زی یعنـ ی هیـ معاو برادر یوقت داند یم فهیخل ایآ. انجامد یم نیحس

 دوم فـه یخل زمـان  در هیمعاو خود که هم بعد و کرد شام حاکم را انیابوسف
 دیبا که آن ای کشد؟  یم نیحس امام قتل به کار نشست، برادرش يجا به

 در گـر ید عبـارت  بـه . شـد  دهیکش نجایا به کارشان حاصل نادانسته میریبپذ
 در زیـ ن دوم و اول ي فـه یخل کـه  میکن نقد را یفرهنگ آن دیبا ایآ رابطه نیا

 نقـش  متوجه و میکن نقد را دوم و اول ي فهیخل شخص ای و داشتند قرار آن
. میدار انیجر دو زین یاسالم انقالب در ما م؟ینباش آن تبعات و فرهنگ آن

 برساند سکوالر یزندگ نوع کی به را ما که است نیا اش اراده انیجر کی
 و عـزم  تمـام  گـر ید انیـ جر و انـد  وسـته یپ اراده آن بـه  نادانسته هم یبعض و

 نادانـسته  که ییها آن. شود حفظ انقالب یقدس وجه که است آن ش ا اراده
 رو روبـه  سـکوالر  یزندگ لوازم با که بعد هستند سکوالر يها اراده دنبال به

 نوعِ نیا از خلفا گاهیجا و شد سرمان به یخاک چه که زنند یم سر بر شدند
 حـضرت  رهیسـ  خود زعم به که بود نیا شان اراده فهیخل سه هر. است ریاخ

 اشتباه بودند، گرفتار بدان که یاتیذهن جهت به یلو کنند عمل را محمد
 خواسـتند  یمـ  و داشـتند  سـر  در انیـ امو کـه  بـود  ییبنا ریغ نیا و کردند یم

   .برگردانند را تیجاهل
 است خوب است مهم اریبس خیتار در افراد و ها انیجر گاهیجا شناخت

 سـراغ  او از کـه  یاتیخـصوص  آن بـا  را شهیـ عا امبریپ چرا دیبپرس خود از
 اهل تایروا نیبهتر يراو باًیتقر شهیعا دیدان یم حتماً دارند؟ یم نگه داشتند
 است دوم ي فهیخل یکی دندار منبع چند سنت اهل مییبگو اگر. است سنت
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 فوق حافظه جهت به که ستا شهیعا هم یسوم و عمر بن عبداهللا يگرید و
 و کنـد  یمـ  نقـل  را امبریـ پ يهـا  تیـ روا نیعـ  دارد خانم نیا که يا العاده

 که است اسالم نفع به جهت نیا از و ،است یداشتن نگه جهت نیا از شهیعا
 او کـه  را یتیروا و ستادیا یم خلیفه دوم  مقابل که آمد یم شیپ مکرر. بماند

. کـرد  یم نقل را تیروا آن حیصح و نمود یم نقد کرد، یم نقل امبریپ از
 امـام  حـضرت  مطهـر  بـدن  بـا  کـه  يبرخـورد  بـا  رابطه در شهیعا با ما  نسبت
 يگـر ید وجـه  او گـر ید وجـوه  بـه  نـسبت  و است وجه کی کرد حسن
 نیـ ا رایـ ز م،یشـو  توقفم حسن امام با او ي مقابله وجه در دینبا و است

 کـه  هیشقشق خطبه مثل یسخنان جهت نیهم به ،بودهن تیالب اهل ي رهیس
. اسـت  نـادر  اریبـس  ائمـه  سخنان در خلفا از است نیرالمؤمنیام هیگال

 .شـود  یمـ  غفلـت کـه از آن  ف  یـ ح لـی و بـوده  بزرگـواران  آن در رهیس نیا
 فقـط  ،دنـ کن الصـه خ شهیعا با يریدرگ در را ما دنخواه یم که ییها انیجر
 نـسبت  هیقـض  کـه  یحـال  در دهند یم نشان شهیعا از را حسن امام انیجر
 یخیتـار  طیشـرا  آن در یجهتـ  از او رایز ،ستین نیا شهیعا با تیالب اهل
 جهت هیمعاو که است مشهور خیتار در و بوده ها انیجر از یبعض نفوذ مانع
 توجـه  و اسـت  ردهکـ  يزیـ ر برنامـه  ابـابکر  بـن  محمد برادرش و شهیعا قتل

 انقـالب  بـه  خـاطر  تعلـق  بـا  میشـد  متوجـه  کـه  است راستا نیا در یجنابعال
  . میا کرده دایپ قوم کی و فرقه کی از تر عیوس بس یگاهیجا ،یاسالم
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  مدرن فرهنگ شدن يمتالش راز
د  کدام که ها فیط صیتشخ مـانقـالب؛  حجـاب  کـدام  و انـد  انقـالب  م 

 خِیتـار  از مرحلـه  هـر  در را انقالب فاهدا که آن مگر ستین آسان شهیهم
 بـه  توجـه  بـا  بازرگـان  مهنـدس  امثـال  اسـت  معلـوم  اول از. میبشناس انقالب

 با انش یهمراه ندنتوا ینم بعد به جا کی از دندار غرب به نسبت که ینگاه
 میکن یم کمک و میکن یم فراهم را طیشرا ما ای حال د،نده ادامهرا   انقالب

 آنجا تا  مهندس بازرگان  متأسفانه. دنده  استعفا ای و دشو عوض  آنها نگاه تا
 را »جهـت  دو در یاسالم انقالب« کتاب که گرفت فاصله انقالب و امام از

 فـتح  از بعـد  جنـگ،  ي ادامـه  بـا  رابطه در نظام يها استیس با اًعلن و نوشت
 بـر  یسـع  یاسـالم  نظـام  و امـام  حـضرت  کـه  یحال در کرد مقابله خرمشهر

ــا مــدارا ــا امــام تیشخــص لیــذ  شــما.داشــت را شانیــا ب  کــه ینگــاه آن ب
 يبرا دیتوان ینم گرید ،دیکن جادیا خیتار وسعت به یانقالب کی دیخواه یم

 کـه  يا قهیسـل  هـر  بـا  شهروند کی عنوان به مگر دیشو  قائل ییجا بازرگان
 جـا  یاسـالم  تمـدن  در هـم  افراد نوع نیا کرد قبول دیبا جهت نیا از. دارد

 کـه  کردند ادعا خود تمدن در ها ییاروپا که يکار دارد الاشک چه. دارند
 اصـول  حفـظ  بـا  قیـ طر نیـ ا از و دهنـد  یم يجا خود تمدن در را ینید هر

اره  نفـس  حـضور  جهت به و گرفتند دست را جهان خیتار سم،یسکوالر امـ 
 مـا  اصـول  م؟یدهـ  ادامـه  یاسـالم  اصـول  حفـظ  بـا  مـا  دهند، ادامه نتوانستند
 توانند یم افکار نوع نیا که است يطور جهتش ظامن تیکلّ. است مشخص

 هـا  انـسان  فطرت مطابق یاسالم نظام چون و باشند آن در شهروند عنوان به
 از پـس  و ردیـ گ ینمـ  صـورت  آن با افراد نیا قیطر از قیعم يا مقابله است
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 زمانـه،  کـنم  یمـ  دیـ تأک بـاز  خـصوص؛  بـه  شـوند،  یمـ  ریـ درگ خود با یمدت
 دسـت  از را هـا  روح کـردن  قـانع  قـدرت  تهیمدرن گفرهن که است يا زمانه
 اسـت  یفرهنگ يها دهیپد به دادن شکل حال در يگرید روح و است داده

 یاسـالم  انقالب با تقابل به مقوماتش عناصرِ ي همه با مدرن فرهنگ چون و
 از یاسـالم  انقـالب  مقابـل  در کـه  ییها مقاومت که داشت دیام دیبا آمده،

 از کـه  نیـ ا بـر  مـشروط  نباشـد  داریـ پا چنـدان  دشو یم یغرب فرهنگ قیطر
  . میباش شده آزاد مان یخیتار يها ينظر تنگ

 زین خود راستا همان در و کرد یمتالش را ها فرهنگ همه مدرن فرهنگ
 یثـابت  زیچ چیه ،ینید يها فرهنگ برعکس رایز است شدن یمتالش حال در
 است يضرور اریبس زمانه و عصر نیا فهم يبرا نکته نیا درك د،یبرنتاب را
 در و دیـ ابیدر را معاصـر  فرهنـگ  نیریـ ز يهـا  هیال تا شود یم موجب نیا و
  .دیباش داشته را موضع نیبهتر یاسالم انقالب گاهیپا

   ستيک نيای که چندان نزد ندهيپرواز به آ
 ي سـعه  دیـ با مـدرن  فرهنـگ  يهـا  هیـ ال درك با ما یفرهنگ يها کانون

 تیموقع و کنند درك درست را خود تیقعمو تا دنباش داشته را الزم صدر
 وقـت  موضـوع  نیـ ا يرو دیـ با مـا  و باشـند  کـرده  درك درست زین را هیبق

. میشـو  متـذکر  یفرهنگ يها کانون به را نگاه نیا میدار فهیوظ ما. میبگذار
 غرب آن متن در و میبده نشان را یاسالم انقالب یخیتار گاهیجا دیبا ابتدا

 میکنـ  معلـوم  یاسالم تمدن به نظر با را ها انیجر و دافرا يجا و. میانیبنما را
 یافقـ  یول ستین کینزد چندان که است يا ندهیآ به پرواز نوع کی نیا و
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 چون ندیگو یم یبعض که میشنو یم روزها نیا. یواقع و یمتعال اریبس است
 معلـوم  پـس  میببـر  نیب از را یحجاب یب و را فساد مینتوانست سال یس از پس

 قابـل  خیتـار  نیـ ا در کـه  برد یم سر به یاهداف در انقالب و ماسال که است
 میشـو  یالابال افراد هوس و لیم میتسل تهیبرالیل مثل میائیب پس ست،ین تحقق

 نیـ ا از غافـل . میبـده  ازیـ امت يدار هیسرما نظام به است ممکن که آنجا تا و
 یمتعال یول ستین کینزد چندان که است يا ندهیآ به پرواز ما حرکت که
 و طـرح  کی عنوان به تنها ،ریغد به ها سال ما که نیا نه مگر. است یواقع و

 لیـ ذ .اسـت  ریغـد  روح همـان  نـاً یع هیـ فق تیوال روح. میداشت نظر ،يتئور
 بـه  و کنـد  دایـ پ تیـ فعل ریغـد  اهـداف  تـا  کـشد  یم طول چقدر هیفق تیوال

 غـرب  فرهنگ که یمیعظ فاجعه به نظر با ایآ رد؟یبگ شکل فرهنگ عنوان
 ینیگزیجـا  تـوان  یمـ  عهیش اسالم ياستوار به یفرهنگ با تنها و گرفته فرا را
 سرنوشـت  بـا  اگـر  مـا  بـود؟  دواریام ندهیآ به دینبا د،یآفر فرهنگ آن يبرا

 نـوع  نیـ ا بـه  نـسبت  دیبان چرا میفهم یم میباش ارتباط در جهان مردم ي همه
 چـه . داد راه خـود  بـه  أسیـ  آمـده،  شیپـ  مـا  یـی اجرا امور در که ها ضعف
. میباشـ  داشـته  هسـال  1400 يا برنامه ینید يها کانون يبرا که دارد یاشکال
 دانـستن،  و بـس،  و دنیـ د انـداز  چشم از یعنی دن،ید که است نیا جز مگر

نِ  «تورن آلن گفته به یوقت بس؟ و دانستن انداز چشم از یعنی در» مـدرن  مـ 
 در یاسـالم  بانقال حضور به نسبت يدیناام يبرا ییجا است بیتخر حال
 و خواهـد  یمـ  صـدر  سـعه  کـردم  عـرض  که نیا یول. ماند ینم ندهیآ خیتار

  . است نشده نییتب درست هنوز بنده نظر از طلبد یم حوصله
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 نیهمـ  دیـ کن ینم حس چرا که نکته را تأکید کنم     نیا خواهم می امروز
 150 که يا طلبه داشت؟ یعال اریبس يمعنو یزندگ نوع کی شود یم امروز
 در حـس  نـوع  کیـ  يدارا و کـرد  یمـ  یزندگ خود ي حجره در شیپ سال

 کـرد  یمـ  احـساس  او بنده نظر به د؟ید یم چه بود، برتر اتیح کی يراستا
 بنـده  یخیتـار  حـس . شود یم محقق شا هیفق تیوال صورت در دارد ریغد

 صـاحب  یمجلـس  مرحـوم  کـنم  یمـ  حـس . اسـت  نیـ ا دوران آن بـه  نسبت
 چکـار  دارد اسـت  متوجـه  ،یخیتـار  یدآگـاه خو کیـ  در قلبـاً  بحاراالنوار

 همـه  نیـ ا بتواند یقیتحق کار کی صرف به یکس است ممکن ریغ. کند یم
 دیـ با او و است وقوع حال در یخیتار بداند که آن مگر کند صرف يانرژ
 بـا ظهـور     یمجلـس  و مالصـدرا  مرحوم. کند فایا را خود نقش خیتار آن در

 یخیتـار  حرکـت  اگر شما ،کنند یم چکار دارند دندیفهم یم خوب صفویه
 کـه  کنند چکار دارند دندیفهم یم ها آن دیشو یم متوجه دیبشناس را گذشته

 بنـده  اگـر . شـد  زمانـه  نیـ ا در ریغد یعنی یخیتار هیفق تیوال نیا اش جهینت
 و دیشـو  یم خسته کارها از نه گرید کنم درست تبیین  را موضوع نیا بتوانم

 دییـ ایب کنار مسئله نیا با دیتوان یم که ییها راه از یکی. دیکن یم دایپ ابهام نه
 مستحـضر  کـه  اسـت  نهـار  و لیـ ل مـشکل  ،مـشکل  کـه  دیـ بفه که است نیا

  . دیهست
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ـتکبار  فرهنـگ  يها سبز چراغ از  تيامن عدم  حفـظ  در ياس
   ياسالم تيهو

 زمانـه  نیـ ا در بـشر  ریبانگیگر که دوران نهارِ و لیل مکر از ییرها يبرا
 انقـالب  نیبـ  تقابـل  متوجـه  ينظـر  و یمعرفتـ  نگاه با است الزم است، شده

 کی مرگ م،یباش متوجه یوقت که معنا نیبد. بود ياستکبار نظام و یاسالم
 بـه  توانـست  یمـ  ریمـس  آن در کـه  يریمـس  در اوست امکان مرگ مسلمان،

 داده قـرار  انـسان  مقابـل  در خداونـد  کـه  یراه با یزندگ روح. برسد یتعال
 او قـت یحق یولـ  شـده  یمتفاوت انسان معاصر؛ انسانِ ندهرچ رد،یگ یم شکل

 یتعـال  و یگـشودگ  بـه  یالهـ  يهـا  راه بـا  تنهـا  کـه  اسـت  يداریـ پا قتیحق
 هـم  صـلح  و جنـگ  تمـدن،  و فرهنـگ  شـدن  دهیـ چیپ بـا  هرچنـد  رسـد،  یم

 داریپا قتیحق با که است انسان نیا باز یول کرده دایپ يتر دهیچیپ صورت
 يهـا  عرصـه  ي همـه  در را خـود  نـسبت  ارههمو دیبا و است صحنه در خود
 ابـد، ی ادامـه  یزندگ تا کند، میتنظ خود خالق امیپ با و خود خالق با یزندگ

  . زند یم هم بر را زیچ همه آرامش، و سعادت افتنِی همِتو در وگرنه
 جهـت  نیهمـ  به است؛ شده زیچ همه معاصر انسان يبرا یروح آرامش

 و روح یتعـال  طالـب  که آن يجا به یغرب فرهنگ ریتأث تحت معاصر انسان
 و هــا اضــطراب از تــا اســت یذهنــ آرامــش خواهــان باشــد، خــدا بــا اُنــس

 شود راحت یدرون خأل از یناش یِحس و مبهم يها یتینارضا و ها یافسردگ
 »نـه  «،یزنـدگ  از نـوع  نیا به ها انسان تا آمد یاسالم انقالب رابطه نیا در و

 اسـالم  اسـاس  و. ابندی نجات خود هدف یب و شکل یب یِزندگ از و ندیبگو
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 قیــطر از خداونــد توســط کتــاب، اهــل نِیــد يناکارآمــد يراســتا در زیــن
  .شد عرضه تیبشر به  محمد حضرت
 اسـت،  کـرده  دیـ تول خـود  که کرد یعالَم گرفتار را خود تیبشر یوقت

 بـه  بازگـشت  مردم، یبرخ يبرا. شود یم آرامش طالب آن، از ییرها يبرا
 يبرا بلکه مان،یا سر از یعمل عنوان به نه البته است؛ طلب نیا به پاسخ نید

 جهـت  از نـه  را میتـصم  نیـ ا هـا  آن. ریناپـذ  تحمـل  یِروح فشار کی از فرار
. کننـد  یم اتخاذ یروح یمنیا به افتنی دست يبرا بلکه ؛يزکاریپره و مانیا

 رایز. آورد خواهد وجود به را يگرید یعصب یناراحت عمل نیا که یحال در
 رییتغ ها آن از یکی که دارد یتبعات خود يجا در نید به بازگشت گونه نیا

  .است آن کارکرد رییتغ و نید از درك
 اسـت  عبارت که شود یم درخواست یآرامش آرامش، طلب يفضا در

 مـا  زمـان  مـردم . قـت یحق بـه  لیـ ن قـصد  بـه  آرامـش  نه فشار، و تنش رفع از
ــشِ ــدون آرام ــوا ب ــ محت ــد؛ یم ــش خواهن ــا کــه یآرام . اســت آرامــش تنه

ــ ســالمت کــه يطــور همــان ــرا را ســالمت. خواهنــد یم  گــرید يزیــچ يب
 در. ماسـت  دوران یژگـ یو کـه  اسـت  تهیویسـوبژکت  همان نیا. خواهند ینم

 چیهـ  کـه  تیـ معنو بـه  برگـشت  نـوع  آن مـاوراء  ،یاسالم انقالب که یحال
 را هـا  نسانا کامل تیجد با تا شد ارائه تیبشر به ندارد، یابی قتیحق ي هیپا
 و اسـت  يبـشر  امـروز  يهـا  بحـران  ي همـه  عامـل  که دهد ییرها یتمدن از

 ي هیـ تخل کیـ  بـا  بخواهد که آن نه دینما متصل آسمان به را ینیزم یزندگ
 فرهنـگ  همـان  ي ادامه واقع در که بدهد را یموهوم آرامش جواب یروان
  . است یغرب
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 جـاد یا خداوند، قیطر از عالم، در ریفراگ یطرح به اعتقاد با یاله انیاد
 افـسون  را هـا  سـنت  ي همـه  آغـاز،  از تـه یمدرن. کردنـد  یم اعتماد و نانیاطم

 بـود،  گرفتـه  شـکل  سـوژه  براسـاس  که خاص یتیعقالن بر هیتک با و خواند
 بـا  تـه یمدرن خـود  و دانـست؛  زده افسون را گرید يها فرهنگ ي همه روانیپ

 جـاد یا دیـ ترد باورها ي ههم در و شد یجهان ،ها فرهنگ گرید کردن افسون
 ایـ آ است؛ نیا سؤال حال. ساخت متزلزل را یارکان و یمبان هرگونه و کرد
 يبـرا  مـا  کـه  دارد نگـه  را یرکنـ  و مبنـا  توانـد  یمـ  یخصلت نیچن با تهیمدرن
  م؟یببند دل آن به خود اتیح ي ادامه

 در اسـالم  ي ندهینما عنوان به یاسالم انقالب نیب ییمبنا تقابل اساس بر
  : ندیفرما یم »اللّه حفظه«يرهبر معظم مقام ياستکبار نظام با دوران، نیا

 دیـ نبا سـلطه  نظـام  یلیتحم يها شهیکل ریاس] انسان [که است نیا عمده«
رحجم  غـات یتبل يسـو  از یمیمفـاه  کیـ  ،یتفکّرات کی. بشود نظـام  پـ 
 یکـ ی شود؛ یم پراکنده دارد عالم سرتاسر در يروز شبانه طور به ه،سلط

 فقـط  سـفارش  نیا. مینشو ریاس دیبا ما که است نیا مسائل نیتر مهم از
 کننـد،  یمـ  انیب را آن مختلف يها زبان با. .... ستین خبرگان مجلس به

 م،یکنـ  مطـرح  را همـان  و میبـشو  جماعت همرنگ یستیبا هم ما ناچار
. میـ دار فکـر  مـا  م،یـ دار یمبـان  خودمـان  مـا  نـه،  م؛یکنـ  رارتک را همان

 بـه  را خـودش  نظـر  مـورد  يهـا  شهیـ کل کـه  اسـت  آن صدد در استکبار
 بـه  بالخـصوص  هـم  هـا،  ملّت آحاد به هم کند؛ لیتحم ایدن مردم ي همه

 مجــالس، نــدگانینما هــا، دولــت یعنــی کــشورها؛ مــؤثّران و مــسئوالن
 ي همـه  به فکر، يها اتاق خودشان قول به سازان، میتصم ران،یگ میتصم

 وارد را آن و کنند لیتحم را خودشان يها شهیکل آن خواهند یم ها نیا
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 منظـر  از را جهـان  همـه،  لنـد یما. بکننـد  هـا  آن یذهن يفضا و آنها ذهن
 همـان  بـا  کننـد،  یمـ  هیـ تک آن يرو بر آنها که را یمیمفاه نند؛یبب ها آن
 نیـ ا. بـشناسند  و بدهنـد  صیختـش  هـا  آن نگـاه  همـان  بـا  آنهـا،  کردیرو
 یمیمفاه طلبانه سلطه کردیرو نیا با است؛ طلبانه سلطه کردیرو کردیرو
 لنـد یما و کننـد  یمـ  معنـا  و کننـد  یمـ  يکـار  دست ای کنند یم جعل ای را

 در و رنـد یبگ کـار  بـه  و بفهمنـد  را میمفـاه  نیـ ا آنهـا  يمعنـا  طبـق  همه،
   9».کنند استفاده ها آن از اتشانیادب

 فرهنـگ  يسـبزها  چـراغ  از یحـال  چیه در دهد یم خبر ما به نانسخ نیا
 میبـدان  و مینکنـ  تیـ امن احـساس  خود یاسالم تیهو حفظ يبرا ياستکبار

 و هـا  مـالك  دادن جلـوه ا  بـ یز بـا  را مـا  یذهنـ  يفـضا  دارند وافر یسع ها آن
 مـا  نیبـ  در نفوذ که است صورت آن در و کنند تصاحب خود، يها شهیکل
 ایـ دن در زلزلـه  کـه  مـان خود يفکـر  ي منظومـه  از رایز. ودش یم آسان اریبس
 استبداد؛ و استکبار و ظلم ینف و یاسالم انقالب از یعنی است، کرده جادیا

 سـعادت  خواهـان  ا،یـ دن يهـا  قـدرت  بـه  شـدن  زانیـ آو بـا  و میا کرده عدول
 ي همـه  مـرگ  یعنـ ی بود خواهد ما استقالل و يآزاد مرگ نیا و میا گشته

 بـا  تنهـا  و اسـت  گـشوده  مـا  مقابـل  در ما یتعال جهت داوندخ که یامکانات
  .کرد خواهد ظهور یاسالم یانقالب یخیتار روح درك
 فیـ تعر درسـت  ياسـتکبار  فرهنـگ  بـا  را خـود  نـسبت  میتوان یم یوقت

 از خـود،  ي نـده یآ بـه  نسبت ییاروپا تفکر در ینیبدب میباش متوجه که میکن
 بـه  اسـت  مـشهور  کـه  یلـسوف یف شـوپنهاور . شـد  شـروع  نـوزده  قـرن  ي مهین
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جه آغاز از يا نشانه او بلکه نبود، نیبدب فقط او ن؛یبدب لسوفیف آورِ أسیـ  و 
 و ختـه یر فـرو  هـا  انیـ بن ،یغرب عالم در است متوجه او. است مدرن فرهنگ

 و زمانه به یتوجه یب سر از ای و است بالهت سر از ای ها انیبن از گفتن سخن
 بـر  کار ،داریپا قتیحق به نسبت یتعلق یب از رایز. یذهن يها ساخته بر هیتک
 بـه  نـسبت  یتعلق یب تیخاص یغرب ي شهیاند و فرهنگ جوهر در و دیآ ینم

 عـالم  داریپا قیحقا به نظر که یاسالم انقالب ایآ. است شده نهینهاد قیحقا
 بـه  نـسبت  یتعلق یب جوهر ؟دیآ کنار یفرهنگ و فکر نیچن با دتوان یم دارد
 ياسـتکبار  تیشخص در تماماً روزگار نیا در و خیتار نیا در داریپا قیحقا

 کـه  رنـد یگ یمـ  قـرار  ياریهوش نیا در یکسان و کرده ظهور یغرب فرهنگ
 معظـم  مقـام  ریـ تعب بـه  و باشـند  داشـته  را الزم یآگـاه  یغرب روح به نسبت
 لبخنـد  بـا  ... کنـد؛  کـار  چـه  خواهـد  یمـ  دشمن بدانند همه«: »اللّه حفظه«يرهبر

ت کوتاه مساعدت کی اناًیاح با دشمن، 10.»مینخور بیفر ... دشمن مد  

  يذهن يها ساخته در غرب تيمحدود
 در باشـد،  داشـته  حـضور  یواقعـ  جهـان  در کـه  آن از شیبـ  یغرب انسان

 خود از یغرب انسان یتلق رییتغ موجب نیا و کند یم یزندگ يمجاز جهان
 و کـرده  گـم  را اصـول  و هـا  شهیر است، يمجاز عالَم مغلوب چون و شده
 حساب ها آن يرو اصول آن بر یمبتن ما تا شناسد ینم یاصول و شهیر اساساً

 جهـت  بـه  و ستیـ ن یغربـ  فرهنـگ  و یغربـ  انـسان  بـه  ینانیاطم چیه. میکن
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 دسـتش  از يهرکـار  دارد، یواقعـ  یِقدسـ  امـر  هـر  با فرهنگ آن که یتقابل
  . دهد یم انجام یاسالم انقالب ضد بر دیبرآ

 گذاشـته  يمجـاز  جهـان  امکانـات  بـر  را خود مناسبات اساس که یکس
 همـواره  جهـت  نیهمـ  بـه  و ندارد شیخو گاهیجا نییتع يبرا یمرجع است

 و فرهنـگ  آن ي آشفته يها صورت بروز و باشد آن یفروپاش ي آماده دیبا
 یذهنـ  يهـا  ساخته به غرب، که است آن جهت به همه آن، تعهدات نقض
  . است شده محدود خود

 و علـم  کـه  داد نـشان  همه شد، واقع ریاخ ي صدساله در که ییها جنگ
 ابـزار  نیمـؤثرتر  بـسا  چه نده،یآ به ینیب خوش یاصل عوامل مثابه به کیتکن

 انتظـار  حـداقل،  مـا،  زمـان  در مانهیحک انتظار. باشد انسان ينابود و فالکت
 رانیـ ا ملـت  و. اسـت  بشر ي شهیاند و یزندگ در دیجد يها امکان شیگشا
 معلـوم  و کـرد  امیـ ق ،یغربـ  سرنوشـت  از شیخو نجات يبرا ابطهر نیا در

 کـه  کند یم دفاع يا ندهیآ از کند امیق شیخو نجات يبرا یملت یوقت است
 در یغرب فرهنگ شده متوجه رایز .ستین آن یزدگ غرب ي گذشته ي ادامه
 ریـ درگ را اقـوام  ي همـه  و سـاخته  دگرگـون  را هـا  فرهنـگ  ي همه که یحال

 جـه ینت در و گرفته قرار یظلمان سخت يا ندهیآ ریمس در ه،کرد خود مسائل
 يگـر ید يریـ گ جهـت  و اصـول  بـا  دوران آن کـه  شـد  وارد یدوران به دیبا

 شـکل  فـضا  نیا در یغرب فرهنگ با یاسالم انقالب تقابل و شود یم شروع
 جهـت  نیا از و ستین موهوم تقابل کی نیا که است معلوم و است گرفته
  :ندیفرما یم »اللّه فظهح«يرهبر معظم مقام

 امـر  کی هم یجهان استکبار. است یجهان استکبار دشمن، البتّه امروز«
 اسـت؛  یروشـن  قیمـصاد  يدارا و اسـت  یواقع امر کی ست؛ین موهوم
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 ي حاکمــه ئــتیه ســرِ پــشت و اســت مــصداقش نیتــر بــزرگ کـا یآمر
 رِخـوا  جهـان  دارانِ هیسـرما  و ها کارتل و ها تراست و ها یکمپان کا،یآمر
 مخـصوص  انـد؛  گـسترده  هـم  جـا  همـه  در کـه  هـستند  ستیونیصه غالباً
 یبعـض  در دارنـد،  نفـوذ  شـدت  به ها نیا هم اروپا در ست؛ین هم کایآمر

 عمـر  ي شهیـ ش. اسـت  اسـتکبار  يمعنا نیا جور؛ نیهم هم گرید يجاها
 کـه  شـد  خواهـد  شکـسته  یاسـالم  حرکـت  چنـان  کیـ  با استکبار نیا
 بـا  آن ي ادامـه  گرفتـه،  انجـام  یاسـالم  البانقـ  بـا  حرکت نیا شِیدایپ

 انقـالب  خـطّ  در یاسالم يجمهور حرکت تداوم و یاسالم يجمهور
  11.»رود یم شیپ دارد طور نیهم هم ندهیآ و شده، نیتأم

 و نداشـته  نگـه  خود يبرا را یتیهو چیه یغرب انسان میشد متوجه یوقت
 ریـ غ رکـت ح هرگونـه  انتظـار  دیـ با اسـت،  معلـق  فـضا  در کـه  است یانسان

 بــه بنـا  را خــود دیـ با شـدت  بــه رابطـه  نیــا در و داشـت  او از را يا عاقالنـه 
 ریـ گ غافل خواندن نماز نیح در یحت تا کرد، آماده و مجهز یقرآن ي هیتوص
 نمـاز  بـه  دشـمن،  بـا  تقابـل  نیحـ  در يا عـده  يا هیتوص نیچن به بنا و. مینشو

ذینَ  ود« رایـ ز نـد، بود خـود  يها اسلحه و هیبق مواظب يا عده و ستادندیا  الـَّ
دةً  میلَـۀً  علَیکُم فَیمیلُونَ أَمتعتکُم و أَسلحتکُم عنْ تَغْفُلُونَ لَو کَفَرُوا واحـ ال و 
ناحج کُملَیکانَ إِنْ ع بِکُم نْ أَذىطَرٍ م م أَو ضى کُنْتُم لحتَکُم  تَضَعوا أَنْ  مرْ أَسـ 

خُذُوا و ذْرحإِنَّ کُم اللَّه درینَ أَعلْکافذاباً لهیناً عدوسـت  کفـار  )١٠٢/نساء(»م 
 و آسـا  برق تا دیشو غافل تان امکانات و ها اسلحه از شما کاش يا که دارند

 مواظـب  اگـر  که یحال در کنند، حمله شما به ساز سرنوشت ي حمله کی با
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 يبـرا  يا خوارکننـده  عـذاب  کـه  گذاشته نیا بر را بنا خداوند دیباش دشمن
 نیـ ا از. زدیـ ر فـرو  زمانـه  نیـ ا در را هـا  آن بتیه و کند آماده شما دشمنان
  :ندیفرما یم »اللّه حفظه«يرهبر معظم مقام جهت

 از يادیـ ز مـوارد  در دشـمن  م؛یـ دار ییهـا  ضعف خودمان درون در ما
 مـا . میکنـ  برطـرف  دیـ با را ها ضعف نیا کند؛ یم استفاده ما يها ضعف
 در ضـعف  م؛یـ دار اجـرا  در ضـعف  م؛یـ دار يگذار استیس در ضعف
 يهــا حرکــت در یکــاهل دچــار و یتنبلــ دچــار یگــاه م؛یــدار تــالش

 م؛یـ دار کـشور  يهـا  تیـ اولو]  صیتـشخ  [در ضعف م؛یشو یم خودمان
 از کـشور  درون در ییهـا  گـروه  ،یجزئـ  زیـ چ کیـ  سـر  اوقـات  یگاه

 هـم  یضـرورت  کـه  يامر کی سر شوند، یم ریدرگ گریهمد با خودمان
 يهـا  ضعف ها نیا ؛] میشو یم [غافل دشمن از ندارد؛ هم یلزوم ندارد،

 - دشـمن  وجـود  لکـن . کـرد  برطـرف  یستیبا را ها ضعف نیا است؛ ما
 بتواند اگر که يدشمن کند، يم خرج پول که يدشمن است، آگاه که يدشمن

 عنـه  مغفـولٌ  دینبا که است يزیچ کی -کند ينم فروگذار يتيجنا چيه از
 را یخارج دشمن ،یداخل یجزئ مسائل نیهم ي بهانه به ها یبعض .بماند

 »هيعل  تعايل اهللا رضوان«امام که نیا. کنند یم فراموش را کایآمر کنند، یم فراموش
 د،یبکـش  کـا یآمر سـر  بـر  دیدار ادیفر هرچه که کردند یم تکرار مکرّر

 میگـو  ینمـ . دیبکـش  ادیـ فر کمتـر  گریکدی سر بر که است نیا خاطر به
 آزادنـد،  افکـار  است، يآزاد ي جامعه جامعه، باالخره نه، م؛ینکن نتقادا

 یاصـل  دشمن اما است شرفتیپ ي هیما هم انتقاد دارد، وجود انتقاد حقّ
 و میدار نظر اختالف ها آن با که یدوستان با و دو ي درجه دشمنان با را

 .اسـت  گرید يجا یاصل دشمن م؛یرینگ اشتباه ستند،ین یحتّ هم دشمن
 کـه  است نیا درصدد توان ي همه با که است یدشمن آن یاصل دشمن
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 از اسـت  عبارت دستاورد نیا رد؛یبگ او از را رانیا ملّت میعظ دستاورد
ـ  تیـ حاکم ملّت، حضور  انیـ م در یاسـالم  و یقرآنـ  افکـار  نفـوذ  ،یملّ
 تـا  رسـاند؛  یم شرفتیپ به را ما که است بزرگ دستاورد آن نیا مردم؛
 بـه  را مـا  نیهمـ  هم نیا از بعد م،یا کرده يادیز يها فتشریپ هم امروز
 رنـد؛ یبگ مـردم  دست از خواهند یم را نیا. رساند خواهد مانیها آرمان

ــ ــد یم ــه، حکومــت خواهن ــشانده، دســت حکومــت ظالمان  یحکــومت ن
 اورنـد، یب وجـود  بـه  غـرب  مرعوب و غرب میتسل و غرب به ي دلباخته
 نظـر  در را دشـمن  نیـ ا و مینبر ادی از یستیبا را نیا است؛ نیا هدفشان

  12.میباش داشته
ه روح حضرت توسط که است یخط نیا ـ عل تعـايل  اللّه رضوان«ینیخم امام اللّ  »هي

 دارد ادعـا  و اسـت  لیـ ما هـرکس  و اسـت  آمـده  صـحنه  بـه  خیتـار  نیـ ا در
 ییمبنـا  تقابـل  از لحظـه  کیـ  دینبا دهد، ادامه را ینوران خط آن خواهد یم

 دارد فـه یوظ و کنـد  غفلـت  هست، یغرب فرهنگ و یماسال انقالب نیب که
 بـه  یخودآگـاه  بـا  انسان رایز دینما تجربه فضا نیا در را بودن زمانه به عالمِ

 نـه  و اسـت  داشـتن  افـق  زمانـه،  به یخودآگاه شرط و شود یم لیاص زمانه،
ه ریاس   .هابودن یگ روزمرّ

  دوران نيا در متفکران ياصل کار
 يسـو  به البته باشد، نداشته ندهیآ به رو و دنکن حس را ندهیآ که یکس

 نیچنـ  نـدارد،  اصـالت  رفـتن  ندهیآ به رو نوع نیا یول شود یم کشانده ندهیآ
 نـده یآ یبـ  انـسان  نـدارد،  یخودآگـاه  زمانـه،  به نسبت که طور همان یانسان
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 بـه  یگـاه  نـده یآ. خواهـد  یمـ  فکـر  و روح قـدرت  نده،یآ با مواجهه. است
 وصـف،  نیـ ا بـا . کنـد  یم جادیا خوف ،یآدم وجود در یاله جالل ي مثابه
 يا نـده یآ ي بـاره  در دنیشیـ اند الزم، يها یآمادگ از پس متفکر یاصل کارِ

 يها شهیکل از ییرها راز نیا و است نهفته آن در بشر یتعال امکان که است
 و هـستند  آن متذکر انقالب، ریبص رهبر که است ياستکبار فرهنگ يفکر

  :ندیفرما یم
 سـمت  بـه  حرکـت،  کـه  بداننـد  کـشور  سرتاسـر  در مـا  مؤمن ياروهین«

 همـه  و. ستین يدیترد چیه نیا در است؛ یاسالم يها آرمان و اهداف
 مــؤمن، يروهــاین باشـند؛  آمــاده همـه  بدارنــد، نگـه  آمــاده را خودشـان 

 قـاطع  تیـ اکثر بحمداهللا که- کشور سرتاسر در معتقد و لیاص يروهاین
 بـه  کـار  بـه  آمـاده . باشند کار به  آماده -دهند یم لیتشک هم را کشور نیا

 هم باشند، ياقتصاد کار ي آماده هم یعنی ست؛ین جنگ ي آماده يمعنا
 هــم باشـند،  یاسـ یس کـار  ي آمـاده  هــم باشـند،  یفرهنگـ  کـار  ي آمـاده 
 ما باشند، آماده باشند؛ مختلف يها عرصه و دانهایم در حضور ي آماده
 کـه - دشـمنان  يهـا  يریـ گ جهـت  نیـ ا مقابـل  در. میباش آماده دیبا همه

 مینـشناس  روز و شب یستیبا هم ما -شناسند ینم روز و شب ما دشمنان
 متعـال  يخـدا  اسـت؛  راسـت  هـم  یالهـ  ي وعـده  و. میباش آماده همه و

  .میباشـ  داشـته  دیـ نبا یاله ي وعده به سوءظنّ ما است، راست اش وعده
 بـه  سـوءظنّ  و میببر پناه خدا به دیبا که کردم عرض جا نیا من بار کی

 بِـاهللاِ  نَیالظّـآنّ « کرده؛ لعنت متعال يخدا . میباش نداشته [یاله ي وعده
نَهم  و هِمیعلَ اهللاُ غَضب و السوء دآئرَةُ هِمیعلَ السوء ظَنَّ لَعـ و  د اَعـ 
 بـه  کـه  را یکـسان  کـرده  لعنت خدا یعنی »رًایمص سآءت و جهنَّم لَهم
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سن . باشـند  داشـته  سـوءظن  خدا یوقتـ  کـه  اسـت  نیـ ا خـدا  بـه  ظـنّ  حـ 
 حـسن  نیـ ا کـن؛  بـاور  را نیا ،»نصرکُمی اهللاَ تَنصرُوا ان« که دیگو یم

نَّیلَ«: دیفرما یم یتوق است؛ خدا به ظنّ ن اهللاُ نصرَ رُهی مباور را نیا ،»نص 
 خـدا  نـصرت  يمعنا - است یاله نید نصرت ما تین قتاًیحق اگر. میکن
 در يدیـ ترد و کرد خواهد نصرت متعال يخدا که میبدان -است نیهم

 کـرد،  حرکـت  هیـ روح نیـ ا بـا  انـسان  یوقتـ  م؛یباشـ  نداشـته  نـه یزم نیـ ا
 نـازل  شـاءاهللا  ان مـا  يهـا  دل بـر  میکرد عرض که يا نهیسک آن وقت آن

  13».شد خواهد
 از کـه  اسـت  یخیتـار  در يداریـ پا دیـ آ یبرمـ  ما از که يکار نیتر مهم

ه روح حضرت قیطر  تمـام  تیجـد  بـا  يداریـ پا نیـ ا اگـر . شـده  گشوده اللّ
 بـه  متعلـق  انسانِ افقِ از و بکند دیبا که کرد خواهد آن خداوند ردیگ شکل

 یاسـالم  انقـالب  حضور. کرد خواهد طلوع بشر نجات اهر یاسالم انقالب
 کـه  دهـد  یمـ  آن از خبـر  داشـته،  حال تا که یحرکت و ریس و خیتار نیا در

 آن کمـک  بـه  که است خداوند با خاص ینسبت يبرقرار ي آستانه در انسان
  .بود خواهد يگرید آسمان آسمان، و گرید نِیزم ن،یزم نسبت؛

 و قـدرت  وجـود  با است یغرب فرهنگ ي سلطه تحت که معاصر انسان
 است اضطراب و دلهره گرفتار گذشته از شیب دارد که يرینظ یب اطالعات

 شتریـ ب هرچـه  ظهـور  بـا . دارد قـرار  هـا  تیـ کم ي سلطه ریز شهیهم از شیب و
 آرامـش  و کند یم رییتغ ر،یس نیا که است بشر مناسبات در یاسالم انقالب

 یغرب فرهنگ و گردد یبرم خیتار به ها، تیفیک تیحاکم و قلب نانیاطم و
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 نیچنـ  تـوان  کـه  خـود  رییتغ يجا به لذا و است کرده احساس خوب را نیا
 یاسـالم  انقالب گاهیجا رییتغ درصدد است، داده دست از گرید را يرییتغ
 یناکام با است داده نشان تجربه کار نیا با که یحال در است، خیتار نیا در

 اتخـاذ  در مـا  کـه  اسـت  یشـرط  بـه  نیـ ا البتـه  و شد خواهد رو روبه يشتریب
 مقابـل  در بزرگـوار  امـام  یمبـان  انیب با و یستیرودربا بدونِ ،یانقالب مواضع
 ییجـا  از دشـمن  رایز م،یشو حاضر خیتار نیا در ؛یاسالم انقالب دشمنان
 شـده  کاسـته  جـا  آن در ياسـتکبار  نظـام  بـا  تقابل ي هیروح که کند یم نفوذ
 خداونـد  میکنـ  فرامـوش  و گـردد  فیضـع  تقابـل  نیـ ا در یکلّ عزم و باشد

 ي هیـ آ بـا  و نگذاشـته  نیمـسلم  امـور  در کفار آمدن دانیم به يبرا یراه چیه
علَ لَنْ« جی ه کافرینَ اللَّ لْ لَـى  ل نینَ  عؤْم بیالً  الْمـ اسـت  خواسـته ) 141/نـساء (»سـ 

 اهر گـشودن  به يازین چیه امورتان، در یاله تیوال جذب ریمس در دیبفرما
 حـلّ  غـرب  توسـط  مـا  از یمـشکل  چیهـ  و دیـ ندار کـافران  قیـ طر از نجات

 يهـا  یفتگیش گرفتار وگرنه است، یاسالم انقالب یاصل امیپ نیا شود، ینم
 او بـه  کنـد  احـساس  یغرب دشمن اگر رایز. شد دیخواه ها آن ثمر یب و پوچ

 شـدن  رنـگ  یب شروعِ ن،یا و کند یم شروع را خود یفخرفروش م،یدار ازین
 کـا یآمر بـا  مـا  روابـط  شـدنِ  يعـاد  بـا  و. داد مـا  بـه  خداوند که است یعزّت

ت آن شدن رنگ یب  بـا  یاسـالم  انقـالب  یِتمـدن  تقابـل  و شود یم شروع عزّ
 فیتـضع  اسـت،  منطقـه  مقاومـت  خـطّ  در رانیا حضور موجب که کایآمر

 توجـه  با تنها و است بهانه همه برجام؛ و کوکاکوال و دونالد مک. گردد یم
 نیچنـ  از تـوان  یمـ  یاسـالم  انقالب یقدس گاهیجا و یغرب فرهنگ ذات به

 انقالب یقدس گاهیجا که داشت توجه دیبا و. افتی ییرها یطانیش يها دام



379 ...................................................................ی بلوغ انقالب اسالمي به سویراه

ـ عل تعايل اللّه رضوان«ینی اصول مکتب امام خم    در توان یم را یاسالم ر یـ کـه بـه تعب   »هي
ــر  ــام معظــم رهب ــد ازيمق ــاب محمــد «:  عبارتن ــ«و » ياســالم ن اســالم  ینف

»  بـه مـستکبران  ياعتماد یب«و  »ی الهي صدقِ وعدهاعتماد به «و » ییکایآمر
ف یـ نـوع تحر  کیـ ن موضـوع کـه     یـ م غفلت از ا   ید بدان یز با یدنبال نمود و ن   

ران اسـت و   یم ملت ا  یف صراط مستق  یباشد، تحر   یت آن بزرگوار م   یشخص
 يا خـدا یـ امـوش و  ا فری؛ اگر راه امام گم »اللّه حفظه«ير مقام معظم رهبر  یبه تعب 

  . خواهد خوردیلیران سیناکرده عمداً به کنار گذاشته شود، ملت ا
ـ عل  تعايل اهللا رضوان«ینیخم امام کنم یم عرض که دیندان حساب یب هم را نیا  »هي

 يگـذار  هیـ پا شـکل  آن بـه  1320 يهـا  سال در که را یعرفان آن دانست یم
 جهـات  ي همـه  از را او بقل خداوند. است استفاده قابل چقدر بعداً کند یم

 و میهـست  انقالب آن در امروز ما و بود پرورانده بزرگ یانقالب تحقق يبرا
ــه یصــورت در ــاهیجا ک ــار گ ــشناس را آن یخیت ــالب آن م،یب ــا آنِ از انق  م
 بـه  یآگـاه  و میهـست  ها آن در که یهست در يجار يها سنت مثل شود؛ یم

   .شود ما آنِ از ها سنت آن شود یم موجب ها آن
 موضـوع  بـه  شتریب دقت با شود یم موجب ها بحث نیا دیکن یم مالحظه

 و کیـ نزد گریهمـد  بـا  مـان  نـسبت  آن، لیـ ذ و میکنـ  نظـر  یاسـالم  انقالب
  .بشود تر کینزد

  »والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«





 

  يانقالب اسالم
 يو حضور در عوالم گوناگون هست





 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 امـام  تیشخـص  لیـ ذ سـلوك  «بحـث  بـه  تـر  يجـد  رجـوعِ  در :سؤال

 شود یم احساس م،یدار رو شیپ در که يریمس نییتب و» »هيعل تعايل  اهللا رضوان«ینیخم
 ازیـ ن مـوارد  از یبعـض  در م،یببر جلو را کار جانبه همه يباورود که آن يبرا

 شیپ یسؤاالت رابطه نیا در و شود ارائه يشتریب لیتفص با موضوعات است
 حـضرت  یملکـوت  گـاه یجا بـه  توجـه  با است الزم دهد یم نشان هک دیآ یم

 و میبپـرداز  یاسـالم  انقـالب  بـه  يتـر  قیـ دق نگـاه  با »هيعل تعايل  اهللا رضوان«ینیخم امام
ـ عل تعايل  اهللا رضوان«ینیخم امام حضرت«: شود یم گفته ییمبنا چه بر میکن روشن  »هي

کـه   یرجوع هر در عنام نیبد و» اند انقالب صاحب وجود عوالمِ ي همه در
 اسـت  ینسبت آن نیا. میشو یم همراه امام با میباش داشته انقالب به میبخواه

 کیـ  را انقـالب  و دیـ کن یمـ  میترسـ  انقـالب  و امـام  حضرت يبرا شما که
  . است حاضر وجود عوالمِ ي همه در که دینیب یم یقدس قتیحق

 و دقت نیا به امام، تیشخص لیذ سلوك کتاب ي مطالعه يابتدا در ما
 ملکـوت  بـه  رجـوع  بـا  انقـالب  بـه  رجـوع . مینداشـت  نظـر  کتـاب  به ظرافت

 دیـ کل و اسـت  یمهم ي نکته چند هر دیمعتقد شما که طور نیا امام حضرت
 از ياریبـس  و شـد  خواهـد  مـا  امـروز  يفکـر  يمباد و مسائل از ياریبس فهم
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 نیـی تب و شـرح  به اجیاحت یول شود، یم حل مسئله نیا با میداشت که یسؤاالت
  . دارد يشتریب

 کـه  بـود  نیا گرفت قرار بحث مورد دوستان جمع در که گرید ي نکته
 اسـت،  یاسالم انقالب یقدس قتیحق صاحب »هيعل تعايل  اهللا رضوان«ینیخم امام اگر

 میتـوان  یمـ  ایـ آ اسـت؟  ینسبت چه انقالب و امام با يرهبر معظم مقام نسبت
 يرهبـر  بـه  رجوع در حاضر حال در امام ملکوت به رجوع راه تنها مییبگو

 گـاه یپا آن از و حاضـرند  انقـالب  ملکوت در يرهبر خود ایآ است؟ نهفته
 هیزاو يرهبر معظم مقام با که یکسان گاهیجا کنند؟ یم تیریمد را انقالب
   است؟ کجا دگاهید نیا در دارند، قبول را امام یول دارند

   گوناگون عوالم در حضور يمعنا
حمنا اهللا بسم :جواب ح لرّ   میالرّ

ـ عل تعـايل   اهللا رضوان«ینیخم امام حضرت میگوئ یم چرا شود روشن دیبا ابتدا  »هي
 شـود  نیـی تب درسـت  موضـوع  نیـ ا اگر. اند عوالم ي همه در انقالب صاحب
 انقـالب  بـه  نـسبت  یبرداشـت  نیچنـ  شـود  یمـ  کـه  دیکن یم قیتصد خودتان
 داریم» اتیباراعت «به رجوع یگاه زندگی خود  در که است روشن. داشت

 و األمــر نفــس در شهیــر چــون یاجتمــاع اتیــاعتبار. »قیحقــا «بــه یگــاه و
 ها  از منبع قدسی آنيوجود یتجل صورت به ها آن انعکاس ندارد، تیواقع
 مـا  توهمات و االتیخ در شهیر بلکه ردیگ ینم صورت ما ي ناطقه نفس در

 ایـ  دیگوئ یم و دیکن یم رجوع حق حضرت به شما یوقت که یحال در دارد،
 تـان  رجـوع   بلکـه  دیندار یرجوع نیچن خود توهمات و االتیخ در رزاق،
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 یدرست رجوع تان رجوع چون و هست عالم در که است یقتیحق به رجوع
ه حضرت است  یزنـدگ  بر و شما جان بر رزاق اسم با شما رجوع مطابق اللّ
 ییجـا  بـه  و دیشـو  یمـ  رو روبـه  او تیـ رزاق نور با شما و کند یم یتجل شما

 حضرت راحت د،یهست رزقتان مسئول دیکن ینم احساس گرید که دیرس یم
 ییجا آن دیشو یم متوجه که يطور به رد،یگ یم عهده به را شما امور رزاق

 جـه یدرنت و رسـد  ینمـ  برسـد،  شـما  يبـرا  رزق عنوان به يزیچ دینبا که هم
 متوجـه  چـون  هـا  یبعـض . دیـ زن ینمـ  حـرص  خود رزق آوردنِ دست به يبرا

 کننـد  تالش شتریب اگر کنند یم فکر ستندین یهست در رزاق حضرت حضور
 بـا  تواننـد  یمـ  نـدارد،  شانیـ برا يشتریب رزق يبنا رزاق حضرت که ییآنجا
 رزق گـرفتن،  رشوه و دادن رشوه مثل یشرع ریغ امورتوسل به     با ای تالش

اق، حضرت به نظر در شما یول آورند دست به شتریب مورد در تان رجوع رز 
 خودتـان  در شـما  را قتیحق انعکاس و بود خواهد قتیحق به رجوعِ رزق،
  .دیزن ینم حرص ،رزق آوردن دست به يبرا و دیکن یم حس

 مطـابق  گـر ید دیداشت خودتان شیپ را رزاق حضرت حضور یوقت حال
 امـر  نیـ ا بـه  توجـه  با شما یعنی. دیشو یم حاضر عالم در خودتان تیمرزوق

 جهـت  از دیبشو حاضر جا هر د،یدار عوالم تمام در خاص وجود نوع کی
ــا ــا صــاحب شــما کــه نی ــوع نی ــرزوق و دیهــست رزق ن ــضرت م  رزاق ح
 کـه  عـوالم  ي همـه  در حـق  حـضرت  یعنی. دیحاضر جاها آن در د،یباش یم

 حـق  مـرزوق  کـه  دارد شـما  بـه  نـسبت  کـه  یتجلـ  نیا با دیهست حاضر شما
 گونـاگون  عـوالم  در يضورحـ  نیچنـ  بـا  شما و است حاضر شما با د،یهست

 در شـما  میگـوئ  یمـ  یوقتـ  شده عرض هم معاد مباحث در. دیباش یم حاضر
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 مثـال  نیـ ا. دیحاضـر  تـان  امتیق تا یحت اکنون هم یعنی دیحاضر عوالم همه
 متوجـه  و دیباشـ  داشـته  نظـر  در را خـود  تیـ مرزوق و حق حضرت تیرزاق
 نیـ ا از و هـست  شـما  ابـ  همواره شما تیمرزوق به نظر با خدا تیرزاق دیباش

 دیـ رو یمـ  جـا  هـر . دیهست حاضر تیهو نیا با مختلف عوالم در شما لحاظ
 یوقت تا. دارد ارتباط شما با تشیرازق با شما تیمرزوق اعتبار به حق حضرت

 ي نحـوه  عنـوان  بـه  تـان  تیمرزوق هست، شما در رزاق به رجوع ي اراده که
 بـه  شـما  اگـر  دستگاه نیهم در. هست شما يبرا حق، تیرازق یتجل خاص

اق، حضرت به رجوع يجا داشـته  رجـوع  حق به یاجتماع نگاه کی در رز 
 نیهمـ  از موضـوع  کنـد،  یتجل شما قلب بر شما طلب براساس حق و دیباش

 شـما  رجـوع  تـا  دیـ بدان قـت یحق را نیـ د که آن بر مشروط. بود خواهد قرار
  . نباشد ياعتبار و یذهن

» قـت یحق و اعتبـار  نیبـ  کیـ تفک «میشـ با متوجه دیبا ما که يزیچ نیاول
 اگر. ماند میخواه خیتار رونیب کامالً میکن غفلت موضوع نیا از اگر. است

 رو روبه حق يدیتوح یتجل با دیداشت یقلب و يوجود رجوعِ حق حضرت با
 بحـث » شـود  یمـ  پوچ یفرهنگ يها تیفعال که گاه آن «کتاب در. دیشو یم

 منجـر  دیکن دایپ خاص يدیتوح رجوعِحق   حضرت به نسبت  وقتی که شد
 نیا در و شود، یم رجوع آن مطابق حق، حضرت طرف از یخاص یتجل به

رَبکُم  إِنَّ«: فرمودنـد  خدا رسول رابطه ی  لـ امِ  فـ أَیـ  رِکُم هـد  ات أَلَـا  نَفَحـ 
ضُوا  شـما  هـست  ینفحات شما یزندگ در شما پروردگار طرف از 1»لَها فَتَعرَّ

 یروحـ  یآمـادگ  مطـابق  هرکس. دیده قرار نفحات آن معرض در را خود
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. ردیـ گ یمـ  قـرار  یالهـ  رحمـت  مینـس  معـرض  در کـرده  جـاد یا خود در که
 یـی عقال مینـس اش   بهـره  اسـت،  یعقلـ  مفهـوم  افـت یدر منتظـر  کـه  یمیحک

 او ي بهــره یقلبــ مینــس اســت یقلبــ شــهود مترصــد کــه یعــارف و شــود یمــ
 و دیرس یم یقتیحق به یاله فحاتن قیطر از خودتان عالَم در شما. گردد یم

 حـرف  اصـل  هـا  اسـتدالل . دیکن اثبات را آن تا دیهست استدالل دنبال به بعد
 اصـل  دنـ ا دهیرسـ  یقتـ یحق بـه  عالَم آن در ها آن که یعالَم آن ست،ین افراد
 خودشـان  کـه  یکسان به است قتیحق آن دادن نشان روش استدالل،. است

  . کنند ینم احساس را قتیحق آن
 در اگـر  و شـد  یاسـالم  انقـالب  شـما  عـالَم  اگر فوق ي نکته به توجه با
 حق حضرت ،دیکن  رجوع حق به انقالب حفظ يبرا یاسالم انقالب درون

 یکـ ی. گـردد  یمـ  یمتجلـ  و کنـد  یمـ  برخـورد  شـما  بـا  شما رجوع يمبنا بر
 حــضور آن و طـه یح آنبـا   و شـود  یمـ  یبهــشت دیشـه  وسـعت  بـه  وسـعتش 

 لیتشک بزرگ کار به اقدام که شود یم نیا اش جهینت داشت، او که یخیتار
 ریـ غ انداختنـد  راه یبهشت دیشه که یحزب .کند یم یاسالم يجمهور حزب

 بـه  و شـد  کیدئولوژیـ ا محـدود  يها نگاه گرفتار بعداً که بود یحزب آن از
 و طهیح قدر آن یبهشت دیشه. گشت انقالب راست يروهاین محل اصطالح
 يبـرا  مختلـف  يهـا  قهیسـل  بـا  را انقـالب  يوهارین بتواند که داشت وسعت

 مقـام  در حاضر حال در شما که يزیچ. کند جمع حزب دربزرگ   یاهداف
 همـه  يفکـر  مختلـف  يهـا  فیط با انقالب يروهاین. دینیب یم يرهبر معظم
 آن در تواننـد  یم کنند یم حس و نندیب یم انقالب رهبر در را خودشان عالَم
 کار خواهد، یم را خود خاص وسعت تیخصش نوع نیا. کنند تنفس عالَم
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 نیچنـ  يدارا یولـ  انـد  یخـوب  يهـا  آدم کـه  یکسان هستند ست،ین یکس هر
 يحـضور  در میبگـو  تـا  کـنم  یم عرض جهت نیا به را نیا. ستندین یوسعت

 همـان  بـر  حق حضرت د،یباش داشته حضور عالَم در که یوسعت به صادقانه
  . دیشو یم حاضر عالم در نور آن با شما و شود یم یمتجل شما بر اساس

 موقـت  و یموسـم  را حـضور  نیا که کنم عرض را نیا خواهم یم بنده
 شهیـ هم میباشـ  حاضـر  عالَم نیا در یقلب و ياعتقاد حضور با یوقت ما. دینینب

 قـرار  بـر  ارتبـاط  هـست  شهیـ هم کـه  حق حضرت با چون میحاضر عالَم در
 در. میهـست  عـالَم  نیـ ا در عموقـ  چه تا میبگوئ دهد ینم معنا گرید م،یا کرده

 قـرار  یاتیـ ح در یالهـ  لطـف  بـه  انـسان  حـق،  حـضرت  بـا  يحضور ارتباط
 او عـزم  تا و کند یم یزندگ دارد همواره حضور، آن به نسبت که ردیگ یم

  . است صحنه در حضور آن است صحنه در رجوع آن جهت

  اعتبار؟ اي قتيحق ؛ياسالم انقالب
 بـه  کـه  اسـت  زیـ چ دو فقـط  »هيعل تعايل هللا رضوان«ینـ یخم امام حضرت مورد در
 که یرجوع یکی. گرفت نظر در شانیا تیشخص اصول عنوان به دیبا نظرم

 بـه  ، رجـوع   به حقیقت  شانیا رجوع که آن گرید ،اند داشته قتیحق به شانیا
 یاسـالم  انقـالب  راسـتا  نیهم در و بوده،  و اسماء دیگر الهی    »اهللا «حضرت
 شـکل  بـه  دوران نیـ ا در که  اهللا قتیحق يسو به است شانیا تالش حاصل
 خـدا  تیـ رزاق ها یبعض که است بیعج. است کرده ظهور یاسالم انقالب

 بـه  کـه  را یاجتمـاع  يهـا  دهیـ پد امـا  دانند یم قتیحق خودشان به نسبت را
 نـوع  دو کـه  یصـورت  در. داننـد  ینمـ  قتیحق است مرتبط جامعه سرنوشت
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 ه،یـ اله ي هیکل قتیحق. هیاله ي هیکل قتیحق و هیجزئ قتیحق م،یدار قتیحق
 اسـت  اهللا حضرت هیکل قتیحق صورت یاسالم انقالب .است اهللا حضرت

 افـراد  تـک  تک يبرا که باشد یم اهللا حضرت تیرازق قتیحق از ریغ نیا و
  .کند یم ظهور یجزئ و خاص يها صورت به

آن کنـد  ظهـور  یانـسان  در یاله اسماء ي همه یوقت که نیا به میبرس اگر
 عـالم  بـه  قـت یحق کیـ  عنوان به او و شود، یم یعل نیرالمؤمنیام انانس

 که از طریق    قتیحق کی عنوان به را یاسالم انقالب چرا گردد، یم عرضه
 طـور  همـان  م؟ینـده  قـرار  نظر مد است اراده الهی در این تاریخ ظهور کرده    

 شـخص  کیـ  نـد یبگو کـه  اسـت  سـخت  نکتـه  نیـ ا بـشر  فرهنگ يبرا که
 زعـم  به که - را یاسالم انقالب که است سخت هم نکته نیا است، قتیحق
 در ما که یحال در. رندیبگ نظر در قتیحق کی -است ياعتبار امر کي يا عده
 و عالم خلقت از قبل که است یقتیحق یعل حضرت میدار خود یمبان
 قتیحق به رجوع که جهت آن از یاسالم انقالب. بود حاضر عالم در آدم

 کرده، میترس خود االتیخ در بشر که ياعتبار امر کی به رجوع نه و است
 اشـراق  صـورت  بـه   خمینـی  امـام   حـضرت  قلب در قت،یحق کی عنوان به

 رجـوع  حـق  بـه  یقلبـ  با »هيعل تعايل  اهللا رضوان«ینیخم امام حضرت. شد یمتجل کامل
 حق، حضرت ي نهیآ در خواست یم و بود تیبشر نجات راه طالب که کرد
 ایـن  و عزم نیا با یکامل عارف اگر. دهد عبور دوران تظلما از را تیبشر
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 یتجلـ  او بـر  اهللا جـامعِ  اسـم  نـور  بـه  حقحضرت   کند رجوع حق به تقاضا
   2.کند یم

 طلب براساس باشد، حق قتیحق به رجوع حق، به رجوعش یکس اگر
 طـور  نیهمـ  کند، یم یتجل او بر حق هست رجوع آن متن در که یتیظرف و

 قلـب  بـر  انقـالب  کـه  جهت آن از و د؛ینما یم یتجل شما بر او تیرزاق که
 نیع امام تیشخص اوست، تیشخص تمام کس هر قلب و کرده یتجل امام

 خواهـد  یاسـالم  انقالب یلیتفص جنبه امام حضرت رهیس وشود   یم انقالب
ـ عل اهللا رضـوان «ینـ یخم امـام  «کتـاب  هفـتم  جلسه در .بود  ریتقـد  در سـلوك  و »هي
 از امـام  حـضرت  تیشخـص  و انقالب نیب اتحاد با ابطهر در» زمانه يدیتوح
 یتجلـ  بـا  رابطـه  در. اسـت  شده بحث است قلبش همان انسان که جهت آن

 کـه  دیـ کن نظـر  هیـ آ نیـ ا بـه  است خوب یمتق يها انسان قلب بر یاله انوار
 و - دیـ کن شهیـ پ تقوا اگر ) ٢٩/انفال(»فُرْقاناً لَکُم یجعلْ اللَّه تَتَّقُوا إِنْ«: دیفرما یم

 در را الزم شیگشا خداوند -ديباشـ  داشته رجوع حق حضرت به تنها خود امور در
) ٢٨٢/بقـره (» اللَّه یعلِّمکُم و اللَّه اتَّقُوا و«: دیفرما یم ای. کند یم جادیا شما مقابل

 حـضرت  بـه  مشکالت رفع جهت و خود امورات در تنها و - دیکن شهیپ یاله يتقوا
 حـال اگـر زمانـه       .دیـ گرد منـد  بهـره  یالهـ  میتعلـ  از و -ديباش هداشت رجوع حق

ظرفیت اراده خاصی از طرف پروردگار عالم داشته باشد قلبی محل تجلـی         

                                                
 اسم را »هيعل تعايل  اهللا رضوان«ینیخم امام حضرت خود، ضیعرا از یبعض در بنده که نیا علت - 2
 جامع اسم عالم، در يحضور نیچن يراستا در معتقدم که است جهت نیبد ام خوانده زمانه اعظم

  .یاله اسماء از یاسم نه کرده، یتجل شانیا قلب بر اللّه
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آن اراده است که دغدغه او نیز همان چیزي است کـه حـضرت حـق اراده     
  .کرده در آن زمانه متجلی نماید

  گردد يبرم خيتار به محمد
 اسـت  یکـامل  عـارف  »هيعل اهللا رضوان«ینیخم ماما حضرت میباش متوجه یوقت

رجـوع   حق حضرت به او رجوع و است حق به رجوع اش یقلب سلوك که
 گریهمـد  يبـرا  را یمهمـ  مطلـب  بـاب  میتـوان  یمـ  اسـت، » اهللا «حـضرت  به

 بـه  خـود  یاصـل  سـطح  در یاسـالم  انقالب گفتمان  آن جهینت در و میبگشائ
  . دیآ دانیم

 .باشـد  اللّـه  حـضرت  جـامع  اسـم  رمظهـ  کـه  اسـت  یکـس  کامل عارف
 شتریـ ب کنـد  یگـوئ  شیپـ  را حـوادث  یکـس  اگـر  کـه  شـده  يطور متأسفانه

. دهـد  ظهـور  عـالم  در را اهللا اسم دیتوح که یکس به نسبت شود یم رفتهیپذ
 محـاورات  در. است نشده شناخته یخوب به هنوز دیتوح يمعنا و ارزش رایز

 ییگو شیپ که بوده نیا يمعنو يها انسان کماالت تینها ،یمعمول نِینیمتد
 و کجـا  کارها نیا. کند دایپ شفا تا بکشنددست    بیمار سر بر ای باشند داشته

 محمـد  حضرت بخواهد و دیآ صحنه به یکامل عارف که کجا کار آن
 قلمـداد  یاسیس يکارها را عارفان نوع نیا کار مردم. برگرداند خیتار به را
 شیپـ  هـم  مـا  يبـرا  بعـضاً  ضعف نیا. يمعنو و یاله يکارها نه و کنند یم
 یولـ  -است محسوس کامالً رايز - میبدان عارف را یشاف اسم مظهر که دیآ یم

 دیبـشو  شناس اهللا اگر امام حضرت مورد در. میندان عارف را اهللا اسم مظهر
 عـارف  کیـ  واقعـاً  شانیـ ا کـه  دیرسـ  یم جهینت نیا به بحث دوم قسمت در
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 ایـ  و یشـاف  حـضرت  بـه  نـه  و کـرده  جوعر اهللا حضرت به رایز است کامل
  .ارزشمندند خود يجا در هرکدام که یجزئ اسماء نیا امثال
 حـضرت   به این موضـوع فکـر کنـیم کـه      مینتوا یم فوق نکات به نظر با
 حاضـر  عـوالم  ي همـه  در ،شـان  یعرفـان  حـضور  انـدازه  بـه  »هيعل  تعايل اهللا رضوان«امام

 عـوالم  ي همه در است امام قتیحق نیع که هم یاسالم انقالب و شوند یم
 یاسالم انقالب حضور با عوالم در شانیا حضور واقع در پس است حاضر

 او شـعر : دیـ گو یمـ  قاعده نیهم از یآگاه با حافظ. شود یم یکی عوالم در
 :گفت. شناسند یم قدس عالم در هم انیقدس را

  آمـــد خروشــی، عقـــل گفـــت  دم از عـــرش مــی  صــبح 
  

 

ــعر      ــه ش ــویی ک ــیان گ ــی قدس ــر م ــافظ از ب ــد ح   کنن
ـ عل  تعايل اهللا رضوان«ینـ یخم امام انقالب معنا همان به    عـالم  در مالئکـه  هـم  را »هي

 قـدس  عـالم  در اشـعارش  دیـ بگو خواهد یم حافظ. دارند یم محفوظ قدس
 حاضـر  عوالم تمام در که است حافظ جناب قلب صاحبش و دارد صاحب

 جنـاب  دارنـد  اتحاد حافظ تیشخص با حافظ اشعار که جهت آن از. است
  .حاضرند عوالم آن در هم او اشعار و است حاضر عوالم ي همه در حافظ

 »هيعل  تعايل اهللا رضوان«ينيخم امام همت مخلوق ياسالم انقالب

 طـرز  به را فوق موضوع الحکم، فصوص از یاسحاق فص در نیالد یمح
قُی العارف«: دیگو یم و کند یم مطرح یفیظر ـ  بـا  عارف »ۀبِالْهِم خْلُ تهم 

ـ  »تَحفُظُـه  الْهِمۀُ تزالُ ال« و کنـد  یم خلق خود را مخلـوق  آن عـارف  تهم 
 در اگـر  باشـد  یکـامل  عـارف  عـارف،  آن چنانچـه  و کند یم حفظ همواره
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 گـر ید در چون -ارض عـالم  از رحلت مثل - نباشد حاضر حضرات از یحضرت
 حـضرات  از مخلـوق  آن بـه  کـه  ينظـر  با او مخلوقِ است حاضر حضرات

  : دهد یم ادامه طور نیا نیالد یمح. ماند یم محفوظ دارد، گرید
قَ فإِذا« قَ ما بِهِمته العارِف خَلَ  الخَلْـقُ  ذلـک  ظَهرَ اإلحاطَۀُ هذه لَه و خَلَ

هورِتضرٍِة، کُلُّ فی بِصت و حصار ورظُ الص  چـون  پـس  ».بعـضاً  بعـضُها  تَحفَ
 نیچنـ  او يبـرا  و کنـد  یمـ  خلـق  را آنچه کند یم خلق خود همت با عارف
 شـود  یم ظاهر حضرات ي همه در مخلوق آن هست، حضرات به يا احاطه

 کـه  شـکل  نیـ ا بـه . دینما یم حفظ را گرید بعض ها صورت آن از یبعض و
 حفـظ  را حـس  عـالم  در موجـود  صـورت  مثـال،  عـالم  در موجود صورت

ت چون کند، یم تیسـرا  مختلـف  عـوالم  رد هـا  صـورت  تمام به عارف هم 
 به نظر یوقت» است علت وجود مستلزم معلول وجود «ي قاعده طبق و کرده

 يآر. مانـد  یمـ  محفـوظ  خـود  بـه  خود مادون، صورت دارد باالتر صورت
 بـه  اشـتغال  جهـت  بـه  حـضرات  عیجم در صورت آن از یکامل عارف اگر

 حـضرات  عیـ جم از غفلت یول شود، یم معدوم مخلوق آن شود غافل ر،یغ
 حاضـر  حـضرات  از یکـ ی در بـاالخره  رایـ ز شـود  ینمـ  واقع کس چیه يبرا

  :دیفرما یم ادامه در رابطه نیهم در. است
ا حضرَةٍ عن العارِف غَفَلَ فإِذا« م ن أوع ضَراتو ح وه دضرَةٍ شاها ح م 
 بِحفْظه الصورِ میعج انْحفَظَت خَلْقه، صورةِ من فیها لما حافظٌ الحضَرات، منَ

ةَ تلکورةَ الصدی الواحضرَةِ فنها غَفَلَ ما الَّتی الحاز عـارف  چـون  پـس  »ع 
 حاضـر  حضرات از یحضرت در که یحال در شد غافل یحضرات ای یحضرت
 مراتـب  ي همـه  و کـرده  خلق که یصورت آن حفظ يبرا است یکاف باشد،
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. شـود  یم حفظ نکرد، غفلت آن زا که يواحد صورت نیهم حفظ با صور
 از یکـ ی هرچنـد  اند مرتبط گریهمد با مختلف عوالم در ها صورت نیا رایز

   .یاجمال صورت به هیبق و باشد یلیتفص صورت به عارف آن يبرا ها آن
 رجـوع  صـورت  کـه  یاسـالم  انقـالب  کـنم  یمـ  عـرض  مبنا نیا بر بنده
 یتجلـ  مدد به امام حضرت و است اهللا حضرت به »هيعل  تعايل اهللا رضوان«امام حضرت

 مـد  همـواره  یملکوت قتیحق کی عنوان به کرده، خلق را انقالب آن ،یاله
ت يمبنا بر و است امام حضرت نظر تـ  مطابق تا ماند یم محفوظ او همیهم 
. بـسپارد  اسـت  حجت حضرت که اش یاصل صاحب به را آن کرده که

 در یگاهیجا چه یاسالم انقالب داند یم که »هيعل  تعايل اهللا رضوان«امام حضرت خود
  : دیفرما یم یاسالم انقالب وصف در دارد عالم نیا

 دلیـر  مردم] به آشنا ریغ [و اسالم به آشنا غیر قشرهاى هاى پیشگویی با«
 پـشت  را خود شکست از سال دو از بیش اسالمى جمهورى باید ایران،
ــر ــته س ــد گذاش ــواب! باش ــاى خ ــیرینى ه ــه ش ــان ک ــىداخ مخالف  و ل

 کــه امیدبخــشى رؤیاهــاى و بودنــد دیــده آنــان خــارجى هــاى پــشتوانه
ت  بـا  دیگرى از پس یکى بودند نموده بنا برایشان طالیى کاخهاى همـ 

ــان و الــشأن عظــیم ملــت واالى  ایــن. فروریخــت اســالم برومنــد جوان
 را الهــى هــاى وعـده  و بودنــد غافـل  خداونــد نـصرت  از کــه کـوردالن 

 بلکـه  انقالبـات  سـایر  چـون  را اسـالمى  انقـالب  و کنند باور توانند نمى
 ي پدیـده  ایـن  بـه  غلـط  محاسـبات  و مـادى  دیـد  بـا  و داننـد  مى ناچیزتر

 تحـولى  و ایمـان  قـدرت  حجم و انسانى هاى ارزش از و نگرند مى الهى
 خبـرى  شـده  پیـدا  ایـران  انقالبـى  ملـت  در قادر خداوند خواست به که

 کوچـک  زن، و مرد از منسجم ملت یک قیام دانند نمى اینان .... ندارند
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 احکـام  نـصرت  و خـدا  بـراى  که ملتى دانند نمى و چه، یعنى بزرگ، و
 خداونـد  نـصرت  نمـوده،  قیام محرومان و مظلومان نجات و او آسمانى

  3».دارد خود با را قادر
 انقـالب  بـه  نگـاه  نـوع  نیـ ا چطـور  که باشد نیا شما سؤال است ممکن

 نگاه بدون  نوع نظر کردن به انقالب اسالمی      نیا زیرا میکن نییتب را یاسالم
 فـراهم  کـار  نیـ ا ي نـه یزم آرام آرام  عرض کـنم   دیبا ؟ممکن نیست  یعرفان
 سـال  صـد  ایـ آ. کننـد  نظـر  انقـالب  به یعرفان نگاه با مردم عموم تا شود می

 اللّـه  تیـ آ مرحـوم  دیـ بتوان کـه  دیآ یم شیپ یطیشرا دیکرد یم گمان شیپ
 د؟یـ کن خیتـار  نیـ ا وارد یعرفـان  تفکـر  محـور  انعنو به را یقاض یعل دیس
 مـا  يفکر و یعلم مجامع در که نبود خبرها نیا انقالب از قبل باشد ادتانی

 کیـ  اگـر . باشـد  مطـرح  است، مطرح امروز که ییمعنا نیا به عرفان بحث
 خیتـار  وارد را یاسـالم  انقالب به یعرفان نگاه دیتوان یم دیبردار گرید قدم
 یاسالم انقالب همان امام حضرت قلب طرف کی از دشو روشن تا دیبکن

 یکلـ  اسـماء  جهـت  کیـ  از انقـالب  یاصل صاحب گرید طرف از و است
ت  در کـه  انـد  هیاله امـام  حـضرت  چـون  و شـده  یمتجلـ  امـام  حـضرت  همـ 

ت مطابق حق حضرت و اند داشته حق حضرت به نیچن نیا یرجوع امام هم 
 از یکـ ی عنـوان  بـه  امـام  ضرتح گفت توان یم کرده، یتجل شانیا قلب بر
 اللّـه  رسول قلب بر و دارد خدا رسول با یقلب ي رابطه که یاله اءیاول
ت با باشد، یم انقـالب  آن بـه  نظـر  تـا  و 4کرده خلق را انقالب نیا خود هم 
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 باشند، یم رسول حضرت قلب بر »هیعل  یتعال اهللا رضوان«امام حضرت شود یم عرض که نیا- 4
 نیا متذکر که است» يمحمد سفوی «نییتب در یوسفی فص در يصریق مرحوم سخن بر یمبتن



 396  در این تاریخی انقالب اسالمي عقل و ادبِ ادامه................................................

 ملکـوت  در کـه  حـاال  چـه  و بودنـد  حاضر ایدن در که یموقع در چه دارد،
  . است محفوظ انقالب نیا حاضرند،

.  خـود قـرار دارد   مقـدمات  در انقـالب  گـاه یجا موضوع نییتب تمشکال
 حـضرت  یوقت: اوالً شود می روشن  موضوع الزم مقدمات کمک بهانشااهللا  

 یقلبـ  ،حـق  حـضرت  بـه  رشـان یس سراسـر  بزرگ عارف کی عنوان به امام
: اًیـ ثان. اسـت  یاشـراق  و یقلب يا مراوده معنا، عالم با او ي مراوده پس است،

 معنـا  عـالم  بـا  هـا  دغدغـه  نیـ ا به نظر با و شد یاجتماع او يها هدغدغ یوقت
 اشـراق  او قلـب  بـر  یالهـ  تیهـدا  نـور  هـا  دغدغـه  همـان  مطابق ،شد مرتبط

 آن ابعـاد  ي همـه  حامـل  اسـت  او تیشخص همان که او قلب لذا و شود یم
 متوجـه  شانیـ ا رهیسـ  در شـما  و بـود  خواهـد  یاسـالم  انقـالب  یعنـ ی اشراق
 شانیـ ا ي رهیسـ  بـه  نظـر  بـا  و بـود  دیـ خواه یاسـالم  البانق قتیحق لیتفص

 از دیـ ده ادامـه  دیـ توان یمـ  یقدسـ  قتیحق کی عنوان به را یاسالم انقالب
ـ عل  تعـايل  اهللا رضـوان «ینیخم امام حضرت یعنی انقالب صاحب که جهت آن  در »هي

  . است حاضر عوالم ي همه
 تیـ فیک بـه  تیکم از را ما شد عرض که یمقدمات با همراه ها بحث نیا

 امام یوقت. دیآ یم دیپد ما يبرا یقدس قیحقا با اتحاد نوع کی و رساند یم
رُوف  لَا و بینَه و بینَنَا لقَرَابۀٍ یحبنَا لَم أَحبنَا منْ«  :ندیفرما یم صادق عـمل 
 بینَ قَرَنَ و کَهاتَینِ الْقیامۀِ یوم نَامع جاء رسوله و للَّه أَحبنَا إِنَّما إِلَیه أَسدینَاه

                                                                                           
ـه  رسول با یقلب ي رابطه که یاله اءیاول :است نکته ـه  رسـول  قلـب  بـر  دارنـد  اللّ  هـستند،  اللّ

 .باشند  .... یموس ای وسفی ای میابراه قلب بر توانند یم يمحمد نور لیذ هرچند
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 او بـه  ما احسان و یکین و يشاوندیخو جهت به نه را ما که یکس 5» سبابتَیه
 دو نیـ ا چـون  امتیق روز بدارد، دوست خدا رسول و خدا يبرا فقط بلکه

و « دیـ فرما یمـ : اوالً .بـود  خواهـد  مـا  بـا ) هم کنار در سبابه انگشت دو( یـم 
. کنـد  یمـ  ظهـور  يزیـ چ هـر  قتیحق و تیواقع نیع که ییجا یعنی »الْقیامۀِ

 رنـد یگ یمـ  قرار امام لیذ در افراد آن یعنی »کَهاتَینِ«: ندیفرما یم یوقت: اًیثان
 هـم  لـش یذ کـه  رنگ یب نور مثل. بود نخواهد امام و ها آن نیب یدوگانگ و
 انیـ م در ضـعف  و تشد بحث فقط اند جنس کی از همه و است رنگ یب

 بـه  هستند ما کنار در يطور نیا ما ارانی ندیفرما یم معصوم امام یوقت. است
ــا ــن آن يمعن ــه ستی ــ ک ــرض در مقــدس ذوات آن نیمحب ــا آن ع ــرار ه  ق

 قـسمت  در عمومـاً  مـا  مشکل. ستین نیچن که میندار یشک چیه رند،یگ یم
 از مـوارد  نیا رد ما تا و میریگ یم ياعتبار را یکینزد نیا که است يگرید

 يبـرا  اتیـ روا نـوع  نیـ ا از یحیصح يمعنا چیه مینکن عبور اعتبار موضوعِ
 یطباطبائ عالمه کار عظمت ام کرده عرض مکرر. میآور ینم دست به خود

 از قرآن اتیآ به نسبت را ما تا کند یم کمک ما به که است آن زانیالم در
 زانیـ الم ریتفـس  بـا  کـه  یمـدت  از بعـد  شـما  لـذا . کند منتقل قتیحق به اعتبار

 کـه  يحد آن در د،یابی یم گشوده را خود نیب قتیحق چشم دیشد مأنوس
   .دیشناس یم قتیحق کی عنوان به را یاسالم انقالب
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  عرفا ريسا با ما نسبت
 یکـامل  عـارف  امـام  حـضرت  کـه  طور همان ندیگو یم يا عده :سؤال

 دیـ با اچـر . اسـت  کامـل  عـارف  کیـ  خـود  يجـا  در هم یعارف هر بودند،
 خـود  سـلوك  يبـرا  را »هيعل  تعايل اهللا رضوان«ینـ یخم امام حضرت یاشراق تیشخص

 و میرینپـذ  را یطباطبـائ  عالمـه  یسـلوک  روش چـرا  مثال عنوان به م؟یریبپذ
 در شـود؟  یمـ  چه عرفا ریسا با ما نسبت میرفتیپذ را امام حضرت اگر اساساً

 امـام  حـضرت  بـا  یائطباطب اهللا تیآ یمش و روش رسد یم نظر به که یحال
 يهـا  جلـوه  حامـل  زیـ عز دو نیـ ا از کـدام  هـر  مینگـوئ  چـرا  است، متفاوت

 هـا  آن يدو هـر  از دیـ با کـه  هـستند  دوران نیـ ا در امـر  قـت یحق از یمیعظ
   ها؟ آن از یکی تیشخص لیذ در سلوك بدون کرد استفاده

 را خـود  خـاص  فرهنـگ  یشناسـ  عـارف  کـه  است معلوم البته :جواب
 توانــد ینمــ وقــت چیهــ اســت اتیــاعتبار گرفتــار هنــوز کــه یکــس و دارد

 شـد،  مـشخص  عـالم  از عـارف  شـناخت  نحوه یوقت پس شود شناس عارف
 بـه  کـه  یرجـوع  نـوع  آن در یطباطبـائ  عالمـه  واقعـاً  که نیا سراغ مییآ یم

 در ایـ آ و انـد  کـرده  اراده را يزیچ چه داشتند حق حضرت به یقلب صورت
 بـه  انـد؟  گذاشـته  کـم  يزیـ چ انـد  گرفته ام يبرا حق حضرت از آنچه انتقال
 را خود خودش که است ینقاش همچون کامل انسان و مرد ابر«: چهین گفته
 ینقاشـ  را خـود  يطور ،یمعمول مردم برعکس او یول. کند یم ینقاش دارد

 چـون » .بکنـد  نظـر  دیـ تجد آن در خواهـد  ینمـ  هرگـز  آخـر  در که کند یم
 در یطباطبـائ  عالمـه . اسـت  دهیکـش  بکـشد  خواسته یم که را یهمان ندیب یم

 و بودنـد  حـساس  کـه  يزیـ چ آن بـه  نـسبت  و حـق  حـضرت  بـه  شان رجوع
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 متأسـفانه  کـه  اسـت  آنجـا  مشکل. ندارند کم يزیچ است بوده شان دغدغه
 عالمـه  کـه  یحـال  در. باشـند  طـور  کیـ  عرفـا  ي همـه  دارند انتظار ها یبعض

 حاصـل  کـه  کردنـد  دنبـال  ار يزیچ خداوند به رجوع در »هيعل اهللا رمحة«یطباطبائ
 ارزشـمند  اریبـس  ي هیسـرما  در خـصوص  به آثارشان در یخوب به شما را آن

 بـه  کـه  یرجـوع  آن بـه  نسبت دیبا را امام حضرت و دیابی یم زانیالمتفسیر  
 تیشخـص  خواسـتند  یمـ  آن مطـابق  کـه  یاهـداف  آن و داشتند حق حضرت

 بشرِ تیهدا يبرا حق حضرت که معنا نیا به. میبنگر کنند، ینقاش را خود
 چه هر بنده. داد قرار یخاص شیگرا و یکشش کدام هر قلب در دوران نیا

 تیهـدا  جهـت  دیـ با را هچ هر »هيعل اهللا رمحة«یطباطبائ عالمه نمیب یم کنم یم نگاه
 بـه  ،ندداد یم قرار ما اریاخت در کردند دنبال می  که یخاص موضوعات در ما
 مطرح دیبا که یموضوعات به توجه با »هيعل اهللا رمحة«یطباطبائ عالمه. است داده ما
 ي همـه . نباشـند  مطـرح  یاسـ یس چهره کی عنوان به داشتند یسع کردند یم

 يکار بتوانند تا نشوند یجزئ یاسیس مسائل ریدرگ که بود نیا شانیا تالش
 شانیـ ا کـه  ینقاش نآ  ولی برسانند منزل سر به یخوب به دارند عهده به که را
 ینقاشــ ،دنبکــش یزنــدگ يتــابلو يرو  بــرخــود تیشخــص از دنــخواه یمــ

  . ستین خود يبرا »هيعل  تعايل اهللا رضوان«ینیخم امام حضرت تیشخص

   »همايعل اهللا رمحة«يطباطبائ عالمه و امام حضرت عالَم تفاوت
 کیـ  در و زمان کی در بزرگوار دو نیا چون شود تصور است ممکن

 حـضور  نـوع  کیـ  و باشند هداشت دغدغه کی دیبا کردند یم یزندگ عصر
 دو بزرگـوار  دو نیـ ا معنـا  کی به کنم عرض دیبا .کردند یم دایپ جامعه در
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 حـق  حـضرت  بـه  رجـوع  نـوع  دو جهت نیا از و داشتند متفاوت ي دغدغه
 مـدرس  مرحـوم  بـا  و کردنـد  وصل مشروطه به را خود امام حضرت .دارند

 خیتـار  کـه  شـوند  یمـ  حاضـر  یخیتار در يجد صورت به و دارند مالقات
 امام حضرت یعنی. است مصدق دکتر و یکاشان اهللا تیآ مرحوم نیب تقابل

 و شـود  عـوض  عـالم  یاسـ یس نظـام  اسـت  بنـا  کـه  افتـه ی حضور يعصر در
 عـالم  يالحـاد  نظـام  اسـت  بنـا  کـه  اند شده حاضر یعالم در عالمه حضرت
 کـه  کنند یم یزندگ عالَم دو در گفت توان یم جهت نیا از و شود عوض

 در اند، معصوم همه که نیا با نیمعصوم ائمه ایآ. شود یم ختم جا کی به
 از حـق  حـضرت  کـه  معنـا  نیا به ندارند؟ مختلف ظهورات مختلف طیشرا
 نیا. است کرده ظهور متفاوت اند داشته که یرسالت انجام يبرا ها آن قیطر

. کامـل  يگـر ید و اسـت  ناقص یکی میبگوئ که ستین معنا نیا به ها تفاوت
 کـردم،  یمـ  اظهـار  دمید یم عالمه نگاه قتیحق در نقص ذره کی اگر دهبن

 هیـ تغذ را مـا  و دیـ ایب دیـ با عالمه خیتار نیا يبرا که است نیا معتقدم آنچه
 بـدون  کـه  دانست يا ساده کار کی را زانیالم ریتفس توان ینم هرگز و کند
 يمعنـا  بـه  زانیـ الم گرانسنگ ریتفس .باشد ممکن انقالب ي ادامه امکان آن

 نیـ ا يفکـر  یمبـان  ،همـه  نیا با یول شده حاضر ما خیتار در خودش خاص
ـ عل  تعـايل  اهللا رضـوان «ینـ یخم امـام  و یاسالم انقالب را خیتار  .اسـت  داده شـکل  »هي

ــائ عالمــه خــدمت ــ یاســالم انقــالب دل در یطباطب ــا. اســت ریــنظ یب  يآق
 هیـ تغذ را یماسـال  انقالب و گرفتند عالمه از را هیعال معارف آن ها يمطهر

 بـه  را شانیـ ا امثـال  و یطباطبـائ  عالمه افکار بتوان که را يبستر یول کردند
 اهللا تیـ آ ام کـرده  عـرض  مکـرر . کـرد  فراهم یاسالم انقالب آورد، ظهور
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 يفکر نظر از چه هر اند، انقالب نیا یتمدن يها پشتوانه از یکی که يجواد
 هم رجوع نیا دارند وعرج امام حضرت به هم اگر و دارند عالمه از دارند

 تیشخـص  و یاسـالم  انقـالب  نیـ ا همـه  نیـ ا بـا  است، عالمه فکر انعکاس
 يمعنا به و دهد یم قرار خود يجا در را معارف آن که است امام حضرت

   .کند یم لیتبد خود یقیحق
 یتجلـ  بزرگـان  نیـ ا مبـارك  قلب بر اهللا حضرت کنم یم عرض که نیا

 شـکل  کیـ  یعـالم  هـر  قلـب  در اهللا حضرت که ستین معنا نیا به کند یم
 بـا  عـالم  آن کـه  ینسبت براساس تیجامع نیع در اهللا جامع اسم. دارد ظهور

 حـضرت  گفـت،  تـوان  یم جهت نیا از و دیآ یم صحنه به کند یم دایپ آن
 شـود  یم زانیالم ریتفس حاصلش و کند یم یتجل یطباطبائ عالمه قلب بر اهللا
 گـردد  یم یاسالم انقالب حاصلش و کند یم یتجل امام حضرت قلب بر و
 جلو خیتار در سال يها سال دارند، باال عوالم در که يحضور به توجه با و
 اسـم  اسـت  درسـت  دیـ گو یمـ  خـراز  دیسع یاب. ابندی یم لیتفص و روند یم

 دایـ پ ظهـور  خواهد یم یوقت اما هست، يمظهر هر در و جا هر در اهللا جامع
 بـه  که هم جا همان در چند هر کند، یم دایپ ظهور طیشرا آن براساس کند،
 که اوست و کرده ظهور که است اهللا کند، یم ظهور ریقد مثل خاص یاسم
 یعنـی   اسـم  دو نیـ ا پـشت  مـا  واقع در. است عیسم که است اهللا است، ریقد

 نـه یآ در کـه  آن مثـل . تیـ جامع بـه  مینـ یب یمـ  را اهللا اسم ،اسم قدیر و سمیع   
 سـخن  مـا  بـا  کـه  میابیـ  یمـ  را اهللا حـضرت  زانیالم ریتفس و یاسالم انقالب

  . هدف کی يبرا و نهیآ دو در یول دیگو یم
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 امـــام تیشخـــص لیـــذ ســـلوك شـــد عـــرض آنچـــه بـــه توجـــه بـــا
 اصـالح  ي هیقـض  و کنـد  یمـ  دایـ پ يتر قیعم يمعنا کی »هيعل  تعايل اهللا رضوان«ینیخم

 ود،ش یم مرتبط گرید عوالم به ،یاسالم انقالب حضور با عالم یاسیس نظام
 نکـرد  غفلـت  عالمـه  از دیـ با عـالم  یفرهنگـ  نظـام  حیتـصح  يبرا همه نیا با

  . میشو یم متوقف میعظ امر نیا در وگرنه

   ونياسيس ضعف ي شهير
 انقـالب  يروزیـ پ بـا  تـا  کـرد  تیترب را »هيعل اهللا رمحة«یطباطبائ عالمه خداوند

 یقیعم یمعرفت ي پشتوانه جامعه ینید اتیح ،یاسالم نظام تحقق و یاسالم
 ما يبرا خدا آنچه. گرفت دهیناد را یاله کمک آن توان ینم و باشد داشته

 نیـ ا و. است یاسالم انقالب هیسا ریز در یزندگ کرده اراده دوران نیا در
 شـکل  کامـل  صورت به» هيعل اهللا رمحة«یطباطبائ عالمه شهیاند به رجوع با یزندگ

 از رایـ ز میکنـ  یمـ  يکـار  یاسـ یس ،بـودن  یانقالبـ  اسـم  بـه  وگرنـه  ردیگ یم
 یمعـارف  بـا  چـون  امـام  از يرویپ یمدع ونِیاسیس. میا نکرده عبور اتیاعتبار

 اللّـه  تیآ مانند نتوانستند نشدند، مرتبط آوردند »هيعل اهللا رمحة«یطباطبائ عالمه که
ه تیآ و يمطهر دیشه و يا خامنه  و شوند متحد امام با امثالهم و يجواد اللّ

 آن متـذکر  یعرفان يفضا کی در امام که ییها قله آن به توانند ینم ابداً لذا
ه  عالمه که يا سفره آن از گرفتن فاصله با ها نیا گردند، کینزد شدند ها قلّ

. را عرفـان  یحتـ  ننـد، یب یمـ  ياعتبـار  را زیچ همه است، کرده پهن یطباطبائ
 يدو هـر  بـه  میکن تیریمد را مان یفرهنگ و يفکر نظام میبخواه اگر یعنی
 تیشخـص  لیـ ذ سـلوك  بحـث  همـه  نیـ ا بـا  یول میازمندین بزرگواران نیا
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 یاسـالم  انقـالب  کـه  یخیتار در حضور عنوان به »هيعل  تعايل اهللا رضوان«امام حضرت
 ســلوك نیــا در منتهــا اســت محفــوظ خــود يجــا در اســت، داده شــکل
   .کند یم هموار را راه »هيعل اهللا رمحة«یطباطبائ عالمه یمعرفت يها پشتوانه
 میـ دار یآگـاه  دل بـه  ازین انقالب يفضا ي ادامه يبرا ما که نیا :ؤالس

 حرف ست،ین یحرف شود یم حاصل »هيعل  تعايل اهللا رضوان«امام حضرت به نگاه با که
 و انـد  سـلوك  اهـل  هـم  کـه  مینـ یب یمـ  را ییعرفـا  وسـط  نیـ ا کـه  است نیا

ــا حــرف ــتیحق از ییه ــد ق ــم و دارن ــه در ه ــ اول ي وهل  گفــت شــود ینم
 را خـدا  بـا  ها نیا نسبت کالً و دوران نیا قتیحق با ها نیا نسبت. اند یبانقال

 کنـار  را اخـالق  دیاسـات  هـا  یبعـض  کـه  نیا دیشا م؟یکن فیتعر دیبا چگونه
 آن نیب يازیامت چه که کنند یم سؤال شما از بعد و گذارند یم امام حضرت

 بـه  را امام اهگیجا میا نتوانسته که باشد یم مشکالت نوع نیهم از هست، دو
 بـا  اسـت  آورده یاسـالم  انقـالب  مـا  يبـرا  دوران نیـ ا در که یعارف عنوان
 کیتفک ندیگو یم سخن محدود يا حوزه در قتیحق از که يگرید يعرفا

  . میکن
 خـود  يخـود  بـه  اسـتدالل  وقـت  چیهـ  شد عرض که همچنان :جواب

 تاسـ  کرده دایپ يحضور صورت به انسان که را یراه بلکه ستین گشا راه
 را یزنـدگ  نوع کی شما یعنی. دهد یم گزارش هیبق يبرا استدالل قیطر از
 انیـ ب اسـتدالل  صـورت  بـه  را آن پسندتان مطابق و دیا دهیپسند یقلب ذوق با
 توجـه  با حال. ستین یعقالن ریغ دیا دهیپسند آنچه دیینما روشن تا دیکن یم
 باشـد،  قحـ  دیـ ا دهیپـسند  کـه  یزنـدگ  آن اگـر : گفـت  تـوان  یمـ  امر نیا به

 شـما  يهـا  حرف به ها یبعض دیکن یم مالحظه که نیا. است حق استداللتان
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 از نوع آن به اشاره شما يها استدالل که است جهت نیا به کنند ینم توجه
 نیهمـ  بـه . انـد  نکـرده  انتخـاب  را یزنـدگ  از نوع آن ها آن که دارد یزندگ
 بـه  ایـ آ کنـد  یبررس. نزند حرف ییجا هر و باشد عاقل دیبا آدم هم جهت

 مخاطـب  آن ای و هست او مخاطب نظر مد کند اشاره خواهد یم که يزیچ
: دیفرما یم یبعض با رابطه در امبریپ به خداوند. باشد یم گانهیب زیچ آن با
»مهفی ذَر  هِمض ونَ خَوبلْعرهـا  را شانیـ ها یسـرگرم  و را ها آن )91/انعام(»ی 

 کردن یزندگ يدیتوح ي دغدغه که دباشن یزندگ نوع همان مشغول تا کن
  . ستین ها آن در

 دل در شـما  و آوردنـد  را یخاصـ  یزنـدگ  شما و ما يبرا امام حضرت
. دیـ کن رجـوع  او به دیتوان یم د،یدیپسند را آن که جهت آن از یزندگ نیا

 او بـه  دنیرس يبرا دیافتی خود مطلوب را او و دیکرد دایپ را امام شما یوقت
 بـه  یراحتـ  بـه  د،یـ ده قـرار  نظـر  مـد  دیـ با او بـه  دنیرسـ  رویـ پ که یاهداف و

 15 خـدا  بنـدگان  نیـ ا از یبعـض  که یصورت در. دیده یم تن الزم مقدمات
 چـه  داننـد  ینمـ  هنوز یول هستند دیاسات از یبعض یسلوک شاگرد است سال

 در خواهنـد  یمـ  آنچـه  رایـ ز دهنـد  شـکل  را خـود  آن مطـابق  تا خواهند یم
  زیـرا او   دیآ یم دست به یخوب به »هيعل  تعايل اهللا رضوان«اهللا وحر امام حضرت با ارتباط
 بـا  امـام  حـضرت  تفـاوت . میریبگ قرار آن در دیبا که است یخیتار متذکر

 آن عمـده . انـد  محتـرم  مـا  يبـرا  هـا  آن ي همه وگرنه است نکته نیا در بقیه
 ایـ آ. میکنـ  عبـور  دیـ با يزیچ چه از خود سلوك و ریس در میبدان که است

 م؟یبرسـ  مقـصد  بـه  بـاز  و مینکنـ  عبـور  ياسـتکبار  فرهنگ روح از شود یم
ـ عل  تعـايل  اهللا رضـوان «امام حضرت با روشدن روبه در يرازیش ادیص دیشه مرحوم  »هي
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 در کـه  مقـصدش  به دنیرس موانعِ با سرعت به خواهد یم چه داند یم چون
 راه یوقت انبزرگ قول به. کند یم مقابله د،یآ یم شیپ یعیطب طور به راه نیا

 مقـدس  دفاع در دیخواست یم یوقت مثل. کند یم ظهور راه موانعِ تازه دیافتاد
 تعلـق  جهـت  بـه  یولـ  دیستیـ ن هـم  ایدن حب یب دیدید یم تازه د،یکن شرکت

 پـشت  ایـ دن بـه  دیبا شود متذکر شما به امام حضرت بود یکاف امام، به یقلب
ب مثل یمانع از تا بود یکاف نیهم کرد، عرفـان  در یبحثـ . دیـ بگذر ایـ دن ح 
 عقـل  و کنـد  یمـ  غلبه اطاعتش ي جنبه یبده تذکر دیمر به یوقت که هست
. شـود  یمـ  حل اش مسئله و ابدی یم شدت اطاعتش و رود یم کنار اش یجزئ
 را کـار  آن گـر ید! نکـن  را کـار  نیـ ا دهنـد  یمـ  دسـتور  شـما  بـه  کـه  نیهمـ 
 بـا  یاشراق رابطه نهچگو که میکن بحث خود يجا در دیبا را نیا. دیکن ینم

. گـذارد  سـر  پـشت  را موانـع  سـرعت  تمام با انسان که شود یم موجب امام
 روح امــام حــضرت میرفتیپــذ اگــر کــه نیــا بــه گــردد یبرمــ مــسئله اصــل

 نیـ ا بـه  اسـت،  کامل عارف کی م،یدار که يشواهد به بنا »هيعل  تعايل اهللا رضوان« اهللا
 میترسـ  او اشـارات  بـا  را خـود  یزنـدگ  و را خـود  عالَم میخواه یم که معنا
 خود يجا میشد قائل او يبرا که ینگاه نیچن در موضوعات ي هیبق م،یکن
 کـه  ییمعنـا  همـان  بـه  م،یریـ گ یمـ  هم العاده فوق ي جهینت و کنند یم دایپ را
 در. کردنـد  یطـ  شـبه  کیـ  را سـاله  صد ره مقدس دفاع سرداران از یبعض
 را او خداونـد  و انـد  داشـته  یاساس نقش یطباطبائ عالمه یخیتار بستر نیچن
کم پشتوانه اگر. داد پرورش یطیشرا نیچن يبرا رفع جهت عالمه آثار یح 

 مـا  جوانـان  از ياریبس بود نشده فراهم انقالب از قبل از مانیا قوت و شبهه
 و سمیـ مارکس شـبهات  یقربـان  مقـدس  دفـاع  يهـا  جبهـه  در حضور يجا به
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 داشـتند  امـام  حـضرت  کـه  را یاراتاشـ  توانـستند  ینمـ  و شـدند  یم سمیبرالیل
 انیدانـشجو  چرا که کردم یم تعجب معلم تیترب مراکز از یکی در. رندیبگ
 متوجـه  بعداً دهند؟ یم نشان عالقه مباحث به و رندیگ یم را مباحث یخوب به

 بحمـداهللا  و انـد  کـرده  آمـاده  را فـضا  خـود  مباحـث  بـا  یمحترمـ  استاد شدم
  . شد يزشمندار انیدانشجو کالس آن کار حاصل

 را فلـسفه  اصـول  مباحـث  شـبهه  رفـع  قـصد  بـه  »هيعل اهللا رمحة«یطباطبـائ  عالمه
 کارهـا  آن اگر .نمودند سالح خلع را ها ستیمارکس قتاًیحق و کردند مطرح
 داشتند؟ یبرم ما جوانان و انقالب سر از دست ها ستیمارکس مگر بود نشده

 خبـر  کـه  نیهمـ  نـان جوا از یبعـض  دیـ کرد یمـ  مالحظـه  بعدها که يحد در
 روش و فلـسفه  اصـول  «هـم  بـار  کی که نیا با گفته چه فلسفه اصول داشتند

 کـرده  حـل  را مشکل عالمه گفتند یم یول بودند، نکرده مطالعه را» سمیرئال
 کـه  معنـا  نیـ ا بـه  دیـ کن یمـ  عمـل  شـکل  نیهم به بعضاً هم شما خود. است

. اسـت  فتنـه  رفع موجب خود يخود به بزرگوار عالم آن حضور دیا متوجه
 اللّـه  یال سلوك ریمس در میبخواه امروز ما اگر کنم یم عرض جهت نیا از

 حـضرت  کـه  میباشـ  یروحـ  متوجه دیبا میکن استفاده عرفا از و میریگ قرار
ه روح امام  حامل که یتیشخص و روح آن لیذ و داده ظهور »هيعل  تعايل اهللا رضوان«اللّ
 زمـان  نیـ ا در کـه  ییخـدا  بـا  وگرنـه  م،یینما  استفاده هیبق از است روح آن

  . میستین مرتبط کرده ظهور
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  ما امروز يخيتار يها حجاب
 میهـست  مهـم  یخیتـار  حجـاب  دو يدارا حاضر حال در ما معتقدم بنده

 بـه  محدودشـدن  گـر ید و قیحقا مقابل در ات،یاعتبار به دادن اصالت یکی
 تفکـر  نگـاه  بـا  را زیـ چ همـه  میبخـواه  کـه  نیـ ا و یاضیر يگرا تیکم تفکر

 کـه  شود یم موجب اتیاعتبار به دادن اصالت متأسفانه. میکن لیتحل یاضیر
 اتیـ تجل ي آمـاده  را خـود  قلـب  راستا نیا در و مینشو قیحقا ظهور متوجه

 زیـ چ همـه  ،یاضیر تفکر در و. میبدان اعتبار را زیچ همه و مییننما یاله انوار
 در رد،یـ گ قـرار  یاضـ یر هنگـا  چنگـال  در تـا  ابـد ی یمـ  لیتقل تیکم حد در
انـد کـه     افـرادي  نگاه نوع نیا نمونه. ماند یم پنهان ما منظر از ها تیفیک  جهینت

 عقـل  کـه  اسـت  درسـت . کننـد   نگـاه  کیستماتیـ س را قـرآن  کنند یم یسع
 یاضـ یر عقـل  ،یقرآنـ  عقـل  یول نگرفته قرار غفلت مورد قرآن در یاضیر
 تفکر مواظب دیبا جهت نیا از. است یقدس یفیک عقلِ یقرآن عقل ست،ین

 ذهـن  اگر. ابدین لیتقل یاضیر یِستمیس نگاه حد در تان ذهن که دیباش خود
 امـر  يابتـدا  در. دیـ کن نظـر  اتیفیک به دیتوان ینم گرید شد ستمیس فقط شما

 مواظـب  امـا  م،یباشـ  داشـته  کیستماتیس نگرش اتموضوع به ندارد اشکال
 بــه خـود  سـلوك  در دیدشـ  متوقـف  اگـر  د،ینـشو  متوقـف  آن يرو دیباشـ 

 ستمیـ س کیـ  حـد  در شـود  ینم را امام حضرت تیشخص. دیافت یم زحمت
 بـا  تنهـا  امام حضرت دنِید انهعارف د،ینیب ینم عارف را او گرید وگرنه دینیبب

 در را کیـ تیچ امیـ لیو سـخن . کنـد  یم ظهور تانیبرا يحضور و یفیک نگاه
 تیـ فیک صـورت  بـه  رگید را آب ما که يروز از: دیگو یم که دیریبگ نظر
 یخیتـار  روح مینتوانست تنها نه م،یدید ژنیاکس و دروژنیه را آن و دمیدیند
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 نگـاه  درسـت  مینتوانـست  هـم  را مانینمازها بلکه مینیبب را مانیها مادربزرگ
. دیـ کن رجـوع  حق به دیتوان یم که است ها تیفیک به توجه يفضا در. میکن

 نگـاه  و را تیکم خدا، به جوعر در شما اگر. ستین ریپذ تیکم هرگز خدا
 د،یا برده حجاب در خود منظر از را خداوند دیآورد انیم به را کیستماتیس

 نیـ ا در و دیترسـ  او از دیـ با قدرتمند يموجود عنوان به که ماند یم ییخدا
 عاشق دیبا شود یم گفته که نیا گرید. آمد کنار او با يطور کی دیبا رابطه

   6.ماند ینم انیم در شد، یاله يلقا
 نیـ ا بـه  تنهـا  شود، یم مطرح یعرفان محافل در بعضاً که ابتین موضوع

 و دهد قرار زمانه یاله اسماء معرض در را خود یکس که است درست معنا
 تیـ مظهر ابـت ین موضـوع  در پـس . کند منتقل نیریسا به را یاله اسماء آن

 تیـ مظهر هکـ  نیـ ا جز افراد يبرا یاصالت چیه ما است، انیم در یاله اسماء
 مـسئله  تیـ الب اهـل  يبـرا . میستیـ ن قائـل  دنباشـ  داشته را زمانه یاله اسماء

 یالهـ  اسـماء  ي همه حامل مقدس ذوات آن ي همه چون است آسان یلیخ
 یاله اسماء حامل است یقتیحق که جهت آن از هم یاسالم انقالب. هستند

 که دارد ماما حضرت از بعد یکس را اش ابتین و دارد اصالت عالم، نیا در
 جـاد یا خود در یاسالم انقالب یاسمائ اتیتجل رفتنیپذ در يشتریب تیظرف

 کـه  طور همان فهمم، ینم را ابتین از يگرید يمعنا نیا از ریغ است، کرده
. رمیبپـذ  تـوانم  ینمـ  را شـود  یم گفته ابجد حروف مورد در که ییها حرف

 انجــام ابجـد  حــروف ي محاسـبه  بـا  را اذکــارش کـه  یکــس آن میگـو  ینمـ 

                                                
ب ریس با رابطه در - 6 ـ عل اللّـه  رمحة«ییطباطبـا  عالمه» هیالوال رسالۀ «شرح هب دیتوان یم یح  از »هي

 .دییفرما رجوع مؤلف نیهم
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 او لیـ ذ را ام یسـلوک  یزنـدگ  توانم ینم بنده یول کند یم يبد کار دهد یم
  .بدهم قرار

 کـه  معنـا  نیبـد  دهد، یم جواب نیالد یمح دستگاه ابت،ین موضوع در
 اگـر  حـال  شـد،  یخاصـ  اسـماء  ظهور محل خیتار از یمقطع در یانسان اگر
 قـرار  اسـماء  آن معـرض  در یعنی شخص آن لیذ را خود قلب يگرید فرد
 نـسبت  يقونـو  ابتین مثل باشد داشته را اول شخصِ آن ابتین تواند یم داد،

 صـورت  او کـه  دهـد  یمـ  نـشان  يقونو آثار و حرکات تمام. نیالد یمح به
 فرهنـگ  در یکـس  اگر اتفاقاً و است نیالد یمح یاشراق تیشخص یلیتفص

 مـا  اریز. کند یم درك نحو نیبهتر به را موضوع نیا باشد کرده رشد عیتش
 طهـارت  جهـت  بـه  ها  آن که میدان یم قرآن قتیحق مظهر را یامام هر قلب

 نیـ ا در. کننـد  لمـس  يحـضور  صورت به را قرآن قتیحق اند توانسته یقلب
 تفکــرِ بـا  کـس  هـر  یاسـالم  انقـالب  یاشـراق  تیـ هو بـه  توجـه  بـا  و رابطـه 
 معـرض  در نحـو  نیبهتـر  بـه  قلبش و باشد کرده رجوع انقالب به يحضور
 اسـت،  اهللا روح امـام  حـضرت  بـه  مربـوط  خـاص  نحو به که باشد یتاشراقا

 بـه  کـه  است آن خبرگان قاتیتوف و بود خواهد امام حضرت یقیحق بینا
 بیــنا معنـا  نیـ ا بــه و ابنـد یب را او کننـد  یمـ  مــشاهده کـه  يشـواهد  کمـک 
 بیـ نا معنـا  کی به که کنند یم کشف خبرگان را »هيعل تعايل اللّه رضوان«امام حضرت

  . باشد یم دوران نیا در زمان امام
 بـه  واقعاً است یاله انوار یتجل محل یاسالم انقالب که راستا نیهم در
 نیـ ا بـا  یاشـراق  ارتبـاط  نحـوه  کیـ  انـد  توانـسته  که میهست عالقمند یکسان

 بـا . انـد  افتهی حضور ارتباط آن اساس بر خیتار نیا در و کنند برقرار انقالب
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 نگـاه  بـا  کـه  موضـوع  شـدنِ  کیدئولوژیـ ا خطـر  از گـر ید يکـرد یرو نیچن
 اگـر . میکنـ  یمـ  عبـور  شـود،  یمـ  حاصـل  اتیماه به دادن اصالت و یحصول
 از شـده  یمتجلـ  یِالهـ  اسـماء  بـا  هـرکس  م،ینشو کیدئولوژیا نگاه گرفتار

 نازلـه  صورت به هم هرچند و است مرتبط  با دیگري  یاسالم انقالب قیطر
 نیبـ  از یـی گرا حـزب  و یـی گرا گـروه  خطـر  باز رد،یگ قرار شما توجه مورد

ــ ــه و رود یم ــ آنچ ــد یم ــگ مان ــسابِقُونَ  « فرهن ــسابِقُونَ ال ــک * وال أُولَئ
 بـا  يبـاالتر  ي مرتبـه  در هـرکس  کـه  معنا نیا به است) ١٠ و١١/واقعه(»الْمقَرَّبونَ

 زیـ ن مـا  یکـ ینزد و است تر مقرب است مرتبط یاسالم انقالب خاص اسماء
 تیـ الب اهـل  بـا  یوقت دیمعتقد که ییمعنا همان به .بود خواهد شتریب او به

 بـه  یاسـالم  انقـالب  دیباشـ  یمـ  مـرتبط  یالهـ  انوار قتیحق با د،یهست مرتبط
 انقـالب  قـت یحق بـا  هـرکس  و اسـت  یالهـ  خـاص  اسـماء  مظهر معنا همان
 یاسـالم  انقـالب  قیـ طر از خداونـد  و اسـت  مـرتبط  حق خود با شد مرتبط
   .دیبگشا ما يسو به را خودش با ما ارتباط هرا تا عالم نیا در است آمده

   داشتنادامه حال در ياسالم انقالب 
 نور لیذ زمان هر در که هستند یاله اسماء از یجامع نور تیالب اهل
 امـام  حـضرت  نیتعـ  آن روز کیـ  کننـد،  یمـ  ظهـور  خاص ینیتع با اسالم،

 مبنـا  نیهمـ  بر زین یاسالم انقالب ،يهاد امام روز کی و اند نیحس
 همواره ،ینیخم امام حضرت با انقالب قتیحق یِاشراق ارتباط به توجه با و

 را یکـس  آن تا است ما ي فهیوظ و داشت خواهد یخاص نیتع یزمان هر در
 حـال  در اگـر  لـذا  م،یبـشناس  اسـت  انقـالب  ظهـور  کامل صورت امروز که
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 آن بـه  نقـالب ا را آنچه »يتعال اهللا حفظه«يرهبر از باالتر که باشد یکس حاضر
 آخـر  در مگـر . میـ رو یم او سراغ به ما دهد، یم قرار ما نظر مد دارد، اشاره

 از ریغ یعانیشف ما میگوئ ینم تیالب اهل به خطاب» رهیکب جامعه ارتیز«
 جلـو  اسـالم  در چـه  هر چون ،میرفت یم ها آن سراغ وگرنه مینکرد دایپ شما

 دامن آن حضرت    .میابی ینم صادق امام از باالتر یانسان تصور میرو یم
ــصور مــا ایــم را گرفتــه  معظــم مقــام يهــا صــحبت و اشــارات از بــاالتر يت

 میکنـ  دایـ پ اگـر  م،یابیـ  ینمـ  انقـالب  قتیحق به نسبت »يتعال اهللا حفظه«يرهبر
 يرهنمودهـا  انـد  دهیـ فهم یخوب به مردم کنم یم فکر. میرو یم او دنبال حتماً
 یتجل »هيعل  تعايل اهللا رضوان«امام حضرت قلب بر که یاشراق به نسبت انقالب يرهبر

 یخیتار هنوز دهد یم نشان نیا و است  از آن اشراق   یکامل انعکاس کرده،
 آن نیتعـ  کـه  اسـت  افتنیـ  ادامـه  حـال  در کـرده  شـروع  امـام  حـضرت  که
 يگرید خیتار هنوزو   کرده، ظهور يرهبر شخص در یخوب نیا به قتیحق

  . است نکرده ظهور
 ینفــ جهــت يدیــجد خیتــار شـد  مــشخص یاســالم بانقــال ظهــور بـا 

 میبـود  دلواپس امام حضرت رحلت با ما .است کرده ظهور یجهان استکبار
 و شـود  یمـ  چـه  اسـت  رفته نشانه که یاهداف به نسبت انقالب نیا ندهیآ که

 شـده  شـروع  چـه  آن ي ادامـه  قـدرت  یخوب به يرهبر دیدیم که مقام معظم   
 شـده  شـروع  یخیتـار  دیباشـ  دواریام یقالبان نیچن متن در و دارند را است
 جهــان يجــا همــه ياســتکبار نظــام و کــایآمر گــرید آن، ي جــهینت در کــه

 نباشد کایآمر جا آن که ستین ییجا که دینیب یم هنوز هرچند. بود نخواهند
 اگر یول. نتوانند که آن مگر باشند ییکایآمر خواهند یم ينحو به همگان و
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 بـه  خداونـد  اسـت  بنـا  و آمده سر به استکبار تیالوه سقوط دوران میریبپذ
 در مـا . مینینـش  یمـ  نظـاره  به يگرید چشم با را ندهیآ افق برگردد، ما خیتار
 آن بـه  نـه  یولـ  اسـت  گذشـته  آن در کایآمر دوران که میدار قرار یخیتار
 کـه  اسـت  وقـوع  حـال  در یاتفاق بلکه ستین بعد به فردا از کایآمر که معنا
 حـال  نیـ ا در. اسـت  نظر دیتجد حال در شدن ییکایرآم به شیگرا در بشر

ـ عل  تعـايل  اهللا رضوان«اهللا روح امام حضرت  يرهبـر  و کنـد  یمـ  ظهـور  منظرهـا  در »هي
 يبـرا  خداونـد  که يا ندهیآ تا 7دهند یم نشان یخوب به را یافق نیچن انقالب

 نـده یآ کـدام  بـه  يرو میباش متوجه و نگردد تار و رهیت است کرده مقدر ما
 مـا  اسـت  شیافـزا  بـه  رو مکاتـب  يسـو  به ها دعوت که یزمان در و میدار

 بتواننـد  ها انسان آن متن در که میکن یم دعوت يزیچ چه به را يبشر جهان
 بـا  هـم  کنـار  در تیـ معنو عالم با و قدس عالم با خود ارتباط حفظ نیع در
   کنند؟ یزندگ هم

 کـه  انـد  اسهـر  در هـا  شهیـ اند ریسـا  بـا  گـو  و گفت و مفاهمه از یکسان
 قیحقـا  درك تیـ ظرف و اسـت  یخـال  مناسـب  قـت یطر ي ارائه در دستشان

 تـا  ندارنـد  خـود  شهیـ اند در را هـا  شهیـ اند و مکاتب ریسا در موجود یمتعال
 لیـ ذ سـلوك  ایـ آ. باشـند  داشـته  هـا  شهیـ اند و مکاتب آن با قرابت احساس
 راه کـه  اسـت  نیچنـ  زین »هيعل  تعايل اهللا رضوان«ینیخم امام حضرت یاشراق تیشخص
 امام حضرت تیشخص وسعت ای و دارد رو شیپ را ها شهیاند ریسا با منازعه

                                                
 حـضرت  حـرم  در 1394 سال خرداد چهاردهم در »اللّه حفظه«يرهبر معظم مقام سخنان به - 7
ـ عل تعـايل   اهللا رضوان«اهللا روح  امـام  حـضرت  ي شهیـ اند بـه  دادن اصـالت  در چگونـه  کـه   رجـوع شـود    »هي
 اگـر  شـدند  متـذکر  و نمودنـد  گوشـزد  را امـام  تیشخـص  فیتحر خطر ،»هيعل تعايل  اهللا انرضو«ینیخم

 . میخور یم یلیس شود حذف خیتار از امام حضرت
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 خـاصِ  گـاه یجا اسـت  قـت یحق و حـق  متذکر که یمکتب و شهیاند هر يبرا
 را یقدسـ  تعهد هرگونه که است سمیبرالیل از ریغ نیا و است؟ قائل را خود

  .کند یم ینف
 تفکـر  قدرت» هيعل تعايل اللّه انرضو«ینیخم امام حضرت یاشراق تیشخص به نظر

 عمـل  دانیم در را ها انسان و ها شهیاند ریسا فهم زبان و گرداند یبرم ما به را
 هیـ بق و میکنـ  عبـور  بسته و یانتزاع صرفاً يها شهیاند از تا دهد یم نشان ما به

  .میکن تیمسئول احساس ها آن به نسبت و مینمائ درك را ها انسان
 کـه  یاتیخـصوص  بـا  و امـام  حضرت یعنی ،نیعمت یانسان تیشخص لیذ

 یاجتماع گروه به و کرده عبور ییفردگرا ظلمات از توان یم داشتند شانیا
ت نام به یمیعظ  ي منزلـه  بـه  امام حضرت  در آن صورت   و دیرس اُمت ای ملّ

ــو روح ــت آن يمعن ــل ،اُم ــسجام عام ــه ان ــد، جامع ــار در باش  کــه یخیت
 زیـ ن ما جامعه در و است ختهیگس هم از اه ملت ریسا در یقیحق يها انسجام

 میباش ینم امان در خطر نیا از باشد ینم نظرها مد امام حضرت که ییجا آن
 يبـرا  و منظـر  نیـ ا از. میهـست  يا آزاردهنـده  یِفرهنگـ  یختگیگس گرفتار و

 امــام حــضرت تیشخــص لیــذ ســلوك بــه تــوان یمــ خطــر نیــا از ییرهــا
 تیـ حاکم بـه  نـسبت  کـه  دیرس یانسان به و شد کینزد »هيعل  تعايل اهللا رضوان«ینیخم

 و قـدرت  صـاحبان  را او سرنوشـت  تـا  بـرد  ینمـ  سـر  به انفعال در يتکنولوژ
 از و میکنـ  دنبـال  دیـ با مـا  کـه  اسـت  يزیچ آن نیا. رندیگ دست در ثروت

 امــام  کنــار  در میبتــوان تــا  میینمــا عبــور  خــود  یخیتــار يهــا  حجــاب
 يایـ دن منجمـد  عـالَم  از یاسالم انقالب با یهمراه در و »هيعل  تعايل اهللا رضوان«ینیخم
  .میشو حاضر گوناگون عوالم در و شده آزاد يماد
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  »والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«



 

 در ي فرهنگيها  کانونيخي حضور تاريچگونگ
 يانقالب اسالم





 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  يفرهنگ يها مجموعه يالتيتشک رسالت
 خـود  یجمع حرکت هاي فرهنگی،  کانون که است نیا بر قرار :سؤال

 فیـ تعر نـد ردا قـرار  آن در که یخیتار و یاسالم انقالب افاهد مطابق را
 در ابتکـار  گونـه  هر که ندباش یرسم مؤسسات مثل نه که معنا نیا به ،ندکن
 امکـان  کـه  ندباشـ  نـامنظم  آنچنان نه و شود، می گرفته افراد از ها تشکّل آن

ایـن   یجمع حرکت که نیا به توجه با. ندکن ینف خود از را یفیتعر هرگونه
 سـؤال  است گرفته شکل یاسالم انقالب یخیتار حضور به نظر با ها کانون

 نیعـ  در تا رساند تیفعل به را یخیتار حضور نیا شود یم چطور: است نیا
 یمنظمـ  ساختار نباشد، باال از  ینه و امر گرفتار یرسم مؤسسات مثل که آن
  بایـد  هکـ  ییسو و سمت به منظم، یالتیتشک در افراد ي همه و کند دنبال را
 ي دغدغـه  واقـع  در ؟برونـد  جلـو  رسـد  ظهـور  بـه  یاسـالم  انقالب قیطر از

 یالتیتـشک  سـاختار  دیبا چطور هاي فرهنگی  جموعهم که است نیا دوستان
 کنـار  ،یرسم ي مؤسسه کی صورت به که ندکن فیتعر خود يبرا را خود

 فـه یوظبتوانـد    کـه  ندباش يا مؤسسه بلکه ندیاین در گرید یرسم يها مؤسسه
   د؟نکن فایا خوب را خود یخیتار
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 نیـ ا تـوان  یمـ  چه گفتنـد   آن لیتفص در :حضار از گرید یکی سؤال
 آن بـه  توجـه  بـا  و یاسـالم  تمـدن  يفـضا  در مـا  گـاه یجا: کـرد  سؤال طور

ــه ــر ي هندسـ ــه يفکـ ــا کـ ــص يبنـ ــص لیتفـ ــراق تیشخـ ــضرت یاشـ  حـ
 کـه  اسـت  مانده مبهم هنوز مسئله نیا است؟ کجا دارد، را »هيعل تعايل  اهللا رضوان«امام

الِ  اتیـ ح تـا  میکنـ  برخـورد  دیـ با یاسـالم  علوم و ینید متون با چگونه فعـ 
ــاع ــا یاجتم ــورد م ــت م ــرار غفل ــنگ ق ــالً و ردی ــوم عم ــید عل ــه در ین  جنب
  . دیایب صحنه به اش يکاربرد
 رفی در موضــوعمعــا صــرف افــراد تــالش تمــام یگــاه گذشــته آن از

 نفـس  معرفـت  تـا  و اسـت  یالزم اریبس کار مسلّم که شود یم نفس معرفت
 بـا  کرد، دایپ ورود توان ینم گرید مباحث از ياریبس به نسبت نشود هفهمید

 يفکـر  هندسـه  ابعاد هیبق از که میرو یم جلو آنقدر ها وقت یبعض همه نیا
  آن نگاه  م،یدار یسالما انقالب به که ینگاه به توجه با ایآ. شود یم غفلت
 م؟یشـ اب کـرده  یکوتـاه  آن به نسبت ما که نگذارده ما دوش بر را یتیمسئول

 يکارهـا  ، معرفتـی و فرهنگـی معمـول       مباحـث  کنـار در   شـود  یمـ  احساس
 ریتقـد  کـه  یطیشـرا  در تـا  میبـده  انجـام  دیبا که هست هم يگرید یاساس
 و میباشـ  کرده ادیپ درست را خود یخیتار گاهیجا گرفته، شکل ما ي زمانه
  تاریخی کـه در آن هـستیم،    موضوعات با را  ارتباط نیبهتر میبتوان جه،یدرنت

  .میباش داشته
 را »اللّـه  حفظـه «يرهبر معظم مقام سخن ابتدا بنده :حضار از یکی سؤال

 شانیـ ا. کـنم  یمـ  مطرح دارم که یسؤال بعد و خوانم یم التیتشک مورد در
  : ندیفرما یم
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 تـوان  یمـ  کـه  يا حربـه  نیبرتر و راه نیبهتر که ستا نیا اعتقادمان ما«
 و هـا  ذهـن  در را انقـالب  تیهـدا  و را یاله تیهدا و میکن باز را ها راه

 میـ دار دهیـ عق مـا . اسـت  التیتشک کی اوردیب يا  وهیم و بنشاند ها جان
 متـشکل  هـا  نیـ ا و کننـد  کار انقالب يبرا بخواهند یکسان چنانچه اگر

 آن تیـ کم لحـاظ  از و تیفیک لحاظ از توانند ینم نباشند متجمع نباشند
 التیتـشک . داد خواهـد  انجـام  متـشکل  گـروه  کیـ  که بکنند را يکار

 کنـد  یم دنبال را یهدف کی که است یمردم گروه هر فرائض از یکی
 کار رهیزنج و اتصال و ارتباط یعنی فیوظا میتقس نظم یعنی التیتشک

 ستیـ ن بد فقط نه که است يزیچ نیا است التیتشک يمعنا نیا کردن
 ایدن در يکار چیه. است يضرور زیچ کی هبلک خوب زیچ کی بلکه

ــ التیتــشک بــدون ــدون هــم رانیــا یاســالم انقــالب. رود ینمــ شیپ  ب
   1».نشد روزیپ و نرفت شیپ التیتشک

 يهـا  مجموعـه  رسـالت  «اسـت  ازیـ ن يرهبر معظم مقام سخن به توجه با
ــا شــود روشــن طیشــرا نیــا در» یفرهنگــ ــا يمــواز يکارهــا نــه ت  ریســا ب

 در. میشـو  گرفتـار  هـدف  یب و پوچ يکارها به نه و ردیگ انجام ها مجموعه
 فهـم  در هـا  آن دیفرمود شما ییگرا اصول ساله 50 حرکت نییتب و فیتوص
 ریمـس  در جهـت  نیهمـ  بـه  و بودند موفق خود یخیتار طیشرا و زمانه روح

ـ عل تعـايل   اهللا رضـوان «ینـ یخم امام انقالب  حرکـت  آن ي شاخـصه . گرفتنـد  رقـرا  »هي
 لیـ ذ را گریهمـد  کـه  نیـ ا و بـود » ینـ ید و يدیـ توح اتمـسفر  لیذ مفاهمه«

ــار گــاهیجا دیــبا دیــفرمود دیــتأک. کردنــد یمــ درك ینــید اتمــسفر  یخیت
  . میکن تعامل ها آن با گاه،یجا آن براساس و میبشناس را افراد و ها انیجر

                                                
 .18/9/61 بیانات مقام معظم رهبري در تاریخ - 1
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 یاسـالم  انقالب به معتقد و متعهد را خود ییوِال یفرهنگ يها  مجموعه
 رسـالت  راه نیـ ا در و داننـد  یمـ  یاسالم انقالب جیترو و ریتفس دار هیداع و

ـ عل تعـايل   اهللا رضـوان «ینیخم امام تیشخص آوردن لیتفص به در را خود یخیتار  »هي
 و یاجتمــاع ،یفرهنگــ ،يفکــر يهــا عرصــه تمــام در هــم آن شناســند، یمــ
 کیـ  اصـطالح  بـه  رسـالت  نیـ ا. یاسـالم  نینـو  تمدن تحقق يبرا ،یاسیس
 دیـ با ،يرهبـر مقـام معظـم       سـخنان  بـه  توجـه  بـا  حـال . است یخوب نیتریو

 قواعـد  براسـاس  نـه  یولـ  خاص، ینظم با باشد انیم در یمتشکل ي مجموعه
. انـد  کـرده  معنـا  نیپائ از تیتبع و باال از دستور يمعنا به را نظم که یمتعارف

ــه ــ ي مجموع ــه یمنظم ــداف ک ــشناس را خــود اه ــابق و دب ــداف آن مط  اه
 و يدیـ توح ي جبهـه  لیـ ذ ، فاهمهم اساس بر و دهد شکل را الزم ابتکارات

 يمحورهـا  تـا  است ازین جهت نیا از. کند حرکت اهدافش سمت به ینید
 چه و شود دیتأک شتریب دیبا یموضوعات چه يرو بر که شود مشخص  یاصل

 کیـ  بـه  هـا  وبچـارچ  در دیبا رابطه نیا در. ستین مهم چندان یموضوعات
  کـه  میرسـ ب جـه ینت نیـ ا بـه  تـا  بکـشد  طول یمدت اگر یحت میبرس يبند جمع

 کـه  يطور به کرده منتقل ما به را اتیتجرب از یلیخ زمان، بستر در حرکت
 ییهـا  ضـعف  البتـه . اسـت  شده فیتعر مانیبرا زهایچ از یلیخ قبل به نسبت

 يهـا  بحـث  از دوسـتان . کـرد  يریجلـوگ  هـا  آن از شد یم که آمد شیپ هم
 کـه  دندیرسـ  يبنـد  جمع نیا به »هيعل اهللا رضوان«ینیخم امام تیشخص لیذ سلوك

 فیـ تعر بـا  یالتیتـشک  کـار  و کننـد  فیـ تعر را  تـاریخی خـود    رسالت دیبا
 یوقتـ . ردیـ گ شـکل  دیـ با باشـد،  رسالت از فیتعر آن مناسب که يدیجد

 نـسبت  ها انیجر یخیتار گاهیجا شناخت به توجه با را کارها ثغور و حدود
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 آن، يتنگناهـا  و زمانـه  طیشـرا  شـناخت  ،یمکرد روشن یاسالم انقالب به
 و کـار  مـا  کـه  است نیا يبرا نیا و باشد گشا راه تواند یم که است یمباحث

 هـوده یب کـار  و باشد مناسب و موقع به م،یبده انجام میخواه یم که را یفعل
  . مینده انجام
 انـد  بـوده  موفـق  یفرهنگ مورا در ییها گروه شد گفته چه آن به توجه با

 عهـده  بـه  را يکـار   و آمدنـد  یمـ  شـان  ییتوانـا  و عالئـق  حسب بر افراد که
  . ندینما تیتبع صرفاً هیبق و کنند کتهید را کار کی که نبود نیا گرفتند، یم

 کـار  در دیبا چگونه دیکن روشن د،یدار که ییها تجربه به توجه با حال
   رفت؟ جلو زمان نیا در یفرهنگ

 بـه  یینقـدها  ممـسلّ کـه    کـنم  یم عرض را نکته کی بنده ابتدا :بجوا
 نیریشـ  را نقـدها  نیـ ا بنـده  هـست،  هم جا به نقدها آن هست، بنده سخنان

بایـد تـالش کنـیم       .شـود  یمـ  نقد منصفانه و عاقالنه که خصوص به دانم یم
 قـرار  مخاطـب  را افـراد  عقـل  مـا  یوقتـ  .عقل افـراد را مخاطـب قـرار دهـیم     

 نقـد  يبـرا  ییجـا  تـا  دیآ ینم انیم در يدپروریمر بحث وقت چیه میده یم
  . نباشد باز سخنان آن در

 و هـا  مـالك  مـاوراء  کـه  دهـم  یم قرار مخاطب را یعقل  سعی دارم بنده
 نگاه در. نگرد یم است وقوع حال در آنچه و روزگار به ،یغرب يها ارزش

 بـه  هـا  يازغـد  پـور  میرحـ  و هـا  ینـ یآو دیشه مثل یکسان یغرب روشنفکران
 يهـا  مـالك  در هـا   ایـن  چـون  شوند ینم دهید خیتار نیا شمندانیاند عنوان
 بـه  يرهبـر   مقام معظم نگاه ،یغرب نگاه در. گنجند ینم یغرب يگذار ارزش

 نـه  که ندیب یم يطور را خیتار یغرب روشنفکر. ندارد ییجا هم موضوعات
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ــ دهیــد آن در اءیــانب ــه و شــوند یم  نگــاه هبنــد نظــر بــه. مــردم يهــا تــوده ن
  . تیواقع در نه و کند یم یزندگ خود ماتتوه در روشنفکري غربی

 مرحـوم  توانـد  ینمـ  تنهـا  نه ،یغرب يها ارزش ریتأث تحت روشنفکرِ نگاه
ـ عل تعايل  اهللا رضوان«ینـ یخم امام ای و ینیآو دیشه  نقـش  توانـد  ینمـ  یحتـ  نـد یبب را »هي

 انتظـار  مـا  جهـت  نیـ ا از. کند احساس خیتار به دادن جهت در را غمبرانیپ
 نیا ها آن نگاه در. نندیبب را مباحث نیا یدانشگاه  آکادمیک محافل میندار

 است یخیتار ي ادامه يحدود تا دانشگاه .است رفتن منبر نوع کی مباحث
 معظـم  مقـام  دیـ ام دیشـا . میباشـ  آن در دیبا که یخیتار نه میهست آن در که

 در جویان مـا  دانـش  کـه  اسـت  جهـت  نیهمـ  از زین دانشگاه به» اللّه حفظه«يرهبر
 هـا،  ینـ یآو امثـال  معتقـدم  بنـده . نـد ا نشده متوقف ندهست آن در که یخیتار
 خیتار ینیخم يها یجیبس که ییمعنا همان به سازند یم را ما ي ندهیآ خیتار
همـان   فهمـد  ینمـ  را هـا  یجیبـس  زده غـرب  روشنفکر. زنند یم رقم را ندهیآ

  . فهمد ینم هم را ها یجیبس غمبرِیپ طور که
 ه نگاه ارزشی به تاریخی را که انقالب اسـالمی شـکل داده    ک یعقل آن

 مـشهورات  از و نـدارد  حـرف  منبـر  دیـ بگو خواهـد  ، مـی  ددانـ  یم نرفت منبر
 داده نجـات  را عـالم  منبر ستندین متوجه ها نیا ایگو که یصورت در دیگو یم

 تحـول  جامعه در شانیمنبرها اب که اندازه آن »هيعل تعايل  اهللا رضوان«ینیخم امام. است
  . نکردند جادیا شانیها کتاب با کردند جادیا

 تیـ فعال دارنـد  بنـا  کـه  یمـذهب  يروهـا ین نیب در التیتشک مورد دراما  
 يبرا را یآفات التیتشک که است یدرست حرف نیا باشند، داشته یفرهنگ
 یفـ ن را التیتشک یکل به توان ینم حال نیع در و آورد یم وجود به افراد
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 جلسه نیا از را جهینت نیبهتر تا میکن قسمت چند را بحث دیده اجازه. کرد
 را یفرهنگ يها تشکل و ها کانون گاهیجا ابتدا کنم یم شنهادیپ بنده. میریبگ
انتخابـات  بـا  کـه  را يدیـ جد طیشـرا   بحث، آن دل در و میده قرار نظر مد 

 مینیبب. میکن ینبازخوا م،یشد وارد آن در يجمهور استیر ازدهمی ي دوره
 میفتـ گ یمـ  يروز کی اگر شود معلوم تا میدار قرار یخیتار طیشرا چه در

 حـاال  چـرا  م،یاوریـ ب دانیـ م بـه  را مباحث عرفانی  از بحث ستین الزم هنوز
 یعمـوم  صورت به دیبا بلکه دیایب دانیم به مباحث آن دیبا تنها نه میگوئ یم

  . شود مطرح هم

   ندهيآ در ياسالم انقالب اقتضائات
 دیـ آ یم شیپ يدیجد طیشرا یوقت که هست بزرگان ي همه ي رهیس در
مقـام   يها صحبت کنم یم فکر بنده. کنند فهیوظ انجام دیجد طیشرا مطابق

 بـا  کـه  دارد یموضـوعات  بـه  نظـر  1392 سـال  انتخابات از بعد يرهبرمعظم  
 الشتـ  تا است آن بنده یسع. ردیگ قرار نظر مد دیبا دیجد طیشراتوجه به   

 رابطـه  نیـ ا در و باشـم  داشـته  موجـود  وضـع  بـه  نسبت يتر جامع نگاه کنم
 ادیـ بن بـا  2/2/1392 خیتـار  در کـه  را »اللّـه  حفظـه «يرهبـر  معظـم  مقـام  سـخنان 
 خـود  فیتکل سخنان آن متن در تا ام آورده داشتند اءیاالوص خاتم یفرهنگ

 يجـا  ارنـد د يرهبـر  معظم مقام شود یم معلوم سخنان نیا در. میکن دایپ را
 یفرهنگـ  نظـر  از خواهند یم که یکسان به هم آن دهند، یم نشان را يگرید

 یفرهنگـ  ادیبن برادران. دهند انجام یرسم یفرهنگ التیتشک ماوراء يکار
 را ییهـا  کـانون  دارنـد  بنـا  بودند کرده عرض شانیا خدمت اءیاالوص خاتم
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 کننـد  مرتبط گریدهم با باشند ینم وابسته هم جا چیه به و ستندین یدولت که
 یفرهنگـ  کـار  در و کنند دایپ را خود و شود جادیا ها آن نیب در يا شبکه تا

 نیـ ا فرمودنـد  کـه  يزیـ چ نیاولـ  يرهبر معظم مقام. ندیننما ییتنها احساس
  : بود

 الحمدهللا خوب ،سال نیچند طول در. میبود شما انتظار چشم یلیخ ما«
  » .شکر را خدا ،دیآمد و دیدیرس شما

 انقـالب  کـه  کـرد  را برداشـت  نیـ ا شـود  ینمـ  جملـه  نیا از شما رنظ به
 یاسـالم  انقـالب   جـنس  یعنی. کند یم ظهور زود ای رید که دارد یاقتضائات

 انقـالب  اهـداف  بـه  نـسبت  که يا دغدغه با یمردم يها گروه که است نیا
 از و کننـد  یمـ  دایـ پ حضور انقالب یفرهنگ موضوعات در و ندیآ یم دارند

 و کشند یم انیم به را فرهنگ بحث ادامه، در يرهبر معظم ممقا جهت نیا
  :ندیفرما یم

 بـدنِ  کیـ  بـود  سـالم  هوا نیا اگر. است هوا مثل فرهنگ که دیدان یم«
 يها آدم بود مسموم هوا اگر .ردیگ یم يانرژ خوب آن تنفس با مستعد
  » شوند یم ضیمر بکنند هوا نیا تو تنفس صرفاً هم سالم

 در مـا  کـه  یفرهنگـ  نـد یبگو خواهنـد  یمـ  کـه  اسـت  نیـ ا بنده برداشت
. مرسـوم  یغـات یتبل يکارها ماوراء است يکار میکن یم معنا یاسالم انقالب

 هـم  فرهنـگ  مـورد  در هست یول دینیب ینم را هوا که طور همان ندیفرما یم
 و نبـودن  محـسوس  نیعـ  در کـه  باشـد  داشـته  انیجر جامعه در یروح دیبا

. کنـد  هیـ تغذ را افـراد  روح و باشـد  جامعـه  اتیـ ح عامـل  نبـودن،  ریگ چشم
  . باشد داشته نسبت جامعه افراد با ناخودآگاه یول نشود دهید که یروح
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  هوا با يفرهنگ کار شباهت
 کـه  یکسان عنوان به را خودمان يجا خواهم یم بحث نیا طرح با بنده
 زانیـ عز سؤال نیتر یاصل و کنم مشخص دارند را جامعه فرهنگ ي دغدغه

 داشـته  دیـ با خودمـان  یخیتـار  گـاه یجا از يتـصور  چـه  کـه  دهم جواب را
 کیـ  است یغاتیتبل کار جنس از یالتیتشک کار و یفرهنگ کار اگر. میباش
 کـه  - اسـت  هوا جنس از یفرهنگ کار اگر و میباش داشته دیبا کردیرو نوع
. میباشـ  داشـته  دیـ با يگـر ید کـرد یرو - ميباشـ  آن شدن دهيد دنبال به دينبا يليخ
 نیعـ  در کنـد،  اشـاره  آن بـه  ایـ  و نـدازد یب چنگ هوا به تواند ینم کس چیه

 از که آب و نان از یحت است يضرور اریبس آن وجود و هست هوا که آن
 ادامـه  در يرهبـر  معظـم  مقـام . اسـت  تـر  يضرور است، یزندگ اتیضرور

ــخنان ــود س ــما خ ــه را ش ــ متوج ــد یم ــه کنن ــار ک ــا يناهنج ــ يه  یفرهنگ
 نیـ ا وجـود  یانقالبـ  و ینید تیهو با کشور نیا در و است شده يزیر برنامه

  : دنیفرما یم. ستین یعیطب ها يناهنجار
 یگروهـ  هـر  شـود  یمـ  کـشور  تـو  که ییها تیفعال نیا دینکن فکر شما«

  » .است پشتوانه یب ها نیا دهد یم انجام
. کننـد  یم را ییکارها نیچن دارند یالاُبال و الیخ یب یجمع مینکن تصور

 یفرهنگـ  يهـا  يناهنجـار  پشت ییها انیجر شود دقت اگر دشون یم متذکر
  : خودشان ریتعب به. دارند تیفعال

 را حرکـات  نیـ ا انـد  نشسته نفر دو نفر، کی صحنه پشت اوقات یگاه«
 و کننـد  یمـ  دیتـشد  کـرد،  دیتـشد  دیـ با کـه  ییآنجـا  و کننـد  یم رصد
  » .کنند یم فیتضع کرد فیتضع دیبا که ییآنجا
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 شـود  یمـ  ارزش تلقی  بی انقالب لیاص يها انیجرنقش اصیل    اگر یعنی
 ختـه یر ییهـا  برنامـه  دیـ بدان بلکـه  دینکن ها آن بودن ارزش بی بر حمل را نیا

 یخودآگـاه  اگـر  حـال . نـشوند  دهیـ د یفرهنگـ  لیاصـ  يهـا  انیـ جر تا شده
 کـه  ییهـا  کـانون  گـرفتنِ  دهیـ ناد نیـ ا شـوید   متوجه مـی   دیباش داشته یخیتار
 همـراه  بـه  را یفیتعر کانون آن يبرا خود يخود هب دارند، یفرهنگ تیفعال

 آن مثـل  نیـ ا. است یفرهنگ يها انیجر بودنِ لیاص به اعتقاد آن و آورد یم
 خیتار نیا در را یاسالم انقالب حضور دارد یسع یجهان استکبار که است

ــادالت در و ــه، مع ــناد منطق ــبگ دهی ــا و ردی ــ م ــ یم ــون میفهم  جــنس از چ
 یاساسـ  نقـش  که نیا نه میشو یم گرفته دهیناد میستین ياستکبار يها ارزش
  . میباش نداشته
 از آنچـه  هـر  و یاسـالم  انقـالب  که است انیجر کی نیا میبفهم یوقت
 دهیـ ناد مـدرن  فرهنـگ  یغـات یتبل يفـضا  در ،اسـت  یاسـالم  انقـالب  جنس
 میخـواه  تـر  يجد آن ادامه در و میشو یم دواریام خود کار به ،شود گرفته

 کـه  نیـ ا نـه . رنـدمان یبگ دهیـ ناد خواهنـد  یمـ  که هست نحواسما چون شد
 بـا  هماهنـگ  يهـا  انیـ جر تنهـا  کـه  فـضا  نیـ ا در اگـر  حال. میهست یدنیناد

 را خـود  سـقوط  د،یشـو  یدنیـ د دیـ بخواه هستند یدنید ياستکبار فرهنگ
 گـر ید حـال  نیـ ا در. دیا گذارده یندگیآ یب جاده در يپا و دیا کرده شروع

 در و دیـ کن ینمـ  یزنـدگ  شـده  شـروع  یاسـالم  انقـالب  بـا  کـه  یخیتار در
 ادامـه  را خـود  کنـد،  یمـ  معنـا  را آن» قـدرت  به معطوف اراده «که یخیتار

  . دیده یم
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  م؟يکن جستجو را خود خيتار کدام در
 را خـود  اسـت  قـدرت  بـه  معطوف اراده در قوامش که یخیتار در اگر
 مجبور و دیشو یم یمنته غرب به که است آن کارتان تینها دیکن جستجو

 رایـ ز. ستدیـ با رانیـ ا یاسالم نظام مقابل میمستق ریغ ای و میمستق شد دیخواه
 طـرف  از و دیـ کن فکـر  دیـ توان ینمـ  قـدرت  يماورا يزیچ به طرف کی از
 ادامـه  کـه  یخیتـار  در حـضور  يمـاورا  را خـود  کـه  یاسالم انقالب گرید

 اساسـاً انقـالب اسـالمی      .نـدارد  شـما  يبـرا  ییجـا  ،کـرده  معنـا  است غرب
 مردم داند یم  وشود دهید است، آن در غرب که ییفضا آن در خواهد ینم

 يهـا  رسـانه  در نـه  یولـ  ننـد یب یم را یاسالم انقالب اسالم جهان يکشورها
 که است یتمدن يها شاخصه از یکی نیا و یاسالم يکشورها ي زده غرب
 نیـ ا در مـردم  کـه  يحـضور  مثـل . است ظهور حال در یغرب تمدن از جدا
 از یغرب تمدن که یفیتعر يماورا ،نیحس امام نیاربع مراسم در اه سال

ــردم حــضور و مــردم ــا در دارد، م ــار نی ــد شــده حاضــر خیت  حــال در و ان
  . باشند یم خود يایدن به یده شکل

 نـصاب  و است یاسالم يجمهور حضور خ،یتار در حضور نصاب اگر
 نیاربعـ  يرو ادهیـ پ یونیـ لیم حرکـات  در نیحـس  امـام  حـضرت  حضور
 اسـت  غرب ي ادامه که یخیتار در ستین بنا که باشد دیبا حواسمان است،

 در هـوا  حـضور  مثـل  یخاصـ  یفرهنگ اتیح نوع کی بناست. میشو دهید
 اریبـس  حـضور  نـوع  نیـ ا و دیـ آ صحنه به م،یدار قرار آن در ما که یخیتار

 ییکارهـا  نیچنـ  تیـ اهم بـر  کـه  آن از بعـد  يرهبـر  معظـم  مقام. است مهم
  : ندیفرما یم ادامه در کنند یم دیتأک
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 دایـ پ توانـد  یمـ  ییهـا  آفـت  چـه  شما میعظ و عیوس کار نیا دیکن نگاه«
  » کند

 يهـا  جبهـه  مقابـل  میخـواه  یمـ  اگـر  کـه  ماننـد  یم نکته نیا يرو شانیا
 و باشـد  شـده  تیهدا کارمان و میباش داشته برنامه دیبا میکن کار ياستکبار

 اندازه همان به درست ،یالتیتشک رکا .است ممکن جبهه لیتشک با هم نیا
 برکـاتش  دیبـشناس  را شیها آفت دینتوان اگر و دارد آفت است، بزرگ که
 دیـ آ شیپ است ممکن که ییها آفت به توجه ندیفرما یم. رود یم دستتان از
 یفرهنگـ  يکارهـا  در آفـت  رایـ ز» اسـت  کارهـا  نیتـر  واجـب  مـن  نظر به«

 ازیـ ن یمحکمـ  یفرهنگـ  توانهپـش  بـه  جهـت  نیا از و شود یم وارد یجیتدر
 دیـ تأک يرهبر. دینشو خطرناك يتحجرها و ينگر یسطح گرفتار تا دیدار

  : کنند یم
 شـما  التیتـشک  ،هرا وسـط  دینداشت را ينظر و یعلم پشتوانه نیا اگر«

  » .شود انحراف دچار است ممکن
 ممکـن  یگروهـ  رایز بود حساس دیبا يفکر پشتوانه يرو اساس نیا بر
 ،یفقهـ  نظـر  از ایـ  اخـالق  اسـتاد  کیـ  بـه  شـان  رجوع خالقی، از نظر ا  است

 فقـه  اش همه یفرهنگ التیتشک که یحال در باشد، هیفق کی به شان رجوع
 که را يا زمانه تا دارد یخیتار بزرگ فکر کی به ازین بلکه ستین اخالق و

 اگــر اســت؛ نیــا بنــده حــرف رابطــه نیــا در .بــشناسد اســت شــده شــروع
ــا کــانون ــدنت یفرهنگــ يه ــاورا وانن ــه اخــالق، و فقــه يم ــام حــضرت ب  ام

ـ عل تعـايل   اهللا رضوان«ینیخم  دچـار  يپنـدار  سـاده  بـه  یمـدت  از بعـد  کننـد  رجـوع  »هي
 یفرهنگـ  يها کانون از يتعداد در حاضر حال در شما که يزیچ. شوند یم

   .دیکن یم مالحظه
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 در را خـود  ،یفرهنگ يها تیشخص از یبعض که نیا به توجه با :سؤال
 حـال  هـستند،  ینیآفر نقش و تیفعال حال در و اند کرده دایپ يفکر ي جبهه

 يها کانون است نیا ما سؤال انیم نیا در. نشوند دهید چه و شوند دهید چه
 ایـ آ میدانـ  ینم که است جا نیا مان بست بن اند؟ کاره چه وسط نیا یفرهنگ

 هـا  کّلتـش  نیـ ا بـه  يازیـ ن اصـالً  ای و کرده ظهور مانیها تشکّل تحقق خیتار
 شـما  دنبـال  مـن : نـد یفرما یمـ  يرهبـر  معظم مقام که ییجا آن از یول ستین
 يحـضور  نیچنـ  وقـت  است معلوم. دیشد دایپ شکر را خدا حاال گشتم یم

 قیـ طر از انقـالب  اهـداف  مناسـب  یفرهنگـ  تیـ فعال چـرا  حـال  ده،یرس فرا
 خـصوص  بـه  است مهم ؟ این سؤال براي ما     رسد ینم ظهور به ما يها کانون

  . نباشد غرب خیتار ي ادامه که  فرهنگیيها تیفعال اي انجامبر

   يغاتيتبل کار با يفرهنگ کار تفاوت
 شـود  توجـه  يرهبر معظم مقام صحبت ي ادامه به اگر نظرم به :جواب

 يهـا  انیـ جر دارنـد  دیـ تأک شانیا. گردد یم برطرف دیفرمائ یم که ابهام نیا
 شـلوغ  را خـود  سـر  دیـ اب بکننـد  یاساسـ  يکارهـا  خواهنـد  یم که یفرهنگ
  : ندیفرما یم. ندینما دایپ را ها تیاولو کنند نگاه نکنند،

. دینـشو  صـف  وارد و دیـ دار نگـه  يستاد را التتانتشکّ المقدور یحت«
 يمرز واقع در ... دیبگذار یمردم يها مجموعه نیهم عهده به را صف

 وارد المقـدور  یحتـ  و سـتاد،  و صـف  نیبـ  د،یشـو  قائـل  خودتان يبرا
  .»دینشو یاتیعمل يهاکار

 یفرهنگـ  لِیاصـ  يکارها يبرا دیبا که است ینکات از یکی فوق ي نکته
دیـ تأک اسـت  نهفتـه  هیتوصـ  نیـ ا دل در کـه  يگـر ید نکته. داد قرار نظر مد 
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 آن تـب  يا مرحلـه  در کـه اسـت    یموسم يکارها از حذرکردن در يرهبر
  : ندیفرما یم. ندینش یم فرو بعد و شود یم داغ

 یزمان برهه نیا در خصوص به مناسبت، نیا به اآلن که همم زیچ کی«
 در کـشور  سـطح  در کلمـه  و نفـوذ  گسترش از کنم، عرض است الزم

 هـا  نیـ ا و انتخابـات  مثـل . نـشود  اسـتفاده  دیـ کن یسع بازده، زود مسائل
 دهـد،  انجـام  خواهد یم انسان که را یفرهنگ عیوس کار که است فیح
 یکـ ی و دیـ ایب جلـو  یکـ ی انتخابـات  در کـه  بدهـد  قرار يا لهیوس را نیا

 ممکن که ییجا تا را التیتشک نیا است فیح من نظر به. برود عقب
 دیـ با را کارهـا  نیـ ا ... دیـ کن زودبـازده  يکارهـا  جور نیا صرف است

 ،يقـو  یفرهنگـ  هیـ بن کیـ  دیبا ما. برد کار به یفرهنگ هیبن تیتقو يبرا
 تـک  در هـم  م،یـ رآو وجـود  به نظام مجموعه در هم و خودمان در هم

 بـه  یاسـالم  تمدن جادیا به میبخواه اگر ما. میاوریب وجود به مردم تک
 یلـ یخ م،یکنـ  کـار  یلـ یخ میـ دار اجیـ احت ... میبرس کلمه یقیحق يمعنا

  » .شرفتیپ يبرا میدار الزم يقو هیبن و میکن تالش
 هـا  رسـاخت یز اسـتحکامِ  بـا  راه ي ادامـه : نـد یفرما یم يرهبر معظم مقام
 ادامـه  در کـار  د،یـ کرد محکـم  را هـا  رسـاخت یز چنانچه اگر. است ممکن
  : کنند یم دیتأک بعد و شد خواهد آسان

   .»است بهتر دیکن حرکت صداتر و سر یب چه هر«
 که آن یکی آورند یم نظر مد را شاخصه دو یفرهنگ کار يبرا واقع در
 لوج خاموش چراغ که آن گرید و باشد زودبازده يها حادثه يماورا کارها

 باشـد،  داشـته  وجـود  انتـساب  یبـ  و صدا و سر یب چه هر«: ندیفرما یم. میرو
 کیـ  کـنم  سـؤال  و بمـانم  شاخصه دو نیا يرو خواهم یم بنده» است بهتر
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 سـاز  حادثـه  کـه  یغـات یتبل کـار  کی با باشد ساز خیتار دیبا که یفرهنگ کار
 میکنـ  ینفـ  ستیـ ن بنا را کدام چیه که یحال در دارند، ییها تفاوت چه است
 مجلــس ینــدگینما ایــ يجمهــور اســتیر يبــرا یخــوب نــامزد یوقتــ مــثالً
 ،یاسـ یس يهـا  انیـ جر یبعـض  مثل میدار فهیوظ زین ما ایآ است ما يرو روبه

 یدرازمدت نگاه با ای و م؟یکن يریگ موضع یفرهنگ ي مجموعه کی عنوان به
 ،جامعـه  یفرهنگـ  ي هیـ بن تیتقو يراستا در میا کرده فیتعر خود يبرا که
 يرهبــر معظـم  مقــام یوقتـ  م؟ینکنــ دایـ پ ورود یموســم امـورِ  نیــا در دیـ با
 مــورد و محکــم اریبـس  یستیــبا یفرهنگـ  و يفکــر ي پـشتوانه «: نــدیفرما یمـ 

 يبـرا  میتـوان  یمـ  یموسـم  حـوادث  نـوع  نیـ ا بـه  ورود با ایآ. باشد نانیاطم
   م؟یبمان یباق یمحکم يفکر ي پشتوانه جامعه، یفرهنگ ي هیبن تیتقو

 يبـرا  درازمـدت  يفرسـا  طاقت کار یعنی یفرهنگ امور در يجهاد کار
 یطیشـرا  در مـا  مـسلّم . تحجـر  و ينگـر  یسطح و يفکر یب از جامعه نجات

  : ندیفرما یم يرهبر و میدار تفکر خأل که میهست
  » .دیکن پر را خأل آن. کجاست خأل دینیبب دیکن نگاه شما«

  برگردد جامعه به تفکر تا
 بـه  تفکـر  که مییایب هصحن به خیتار نیا در دیبا هچگون: است نیا سؤال

 و يا فرقـه  و یاسـ یس يهـا  جـدال  از ما و برگردد جامعه به آن یواقع يمعنا
 يها انیجر که دیدار تیعنا حاضر حال در م؟یشو آزاد ییایدن يها حرص

 بـه  ،يجـار  حـوادث  يماورا ،یواقع يمعنا به یفرهنگ يها لتشکّ و يفکر
 شتریـ ب. کننـد  ینمـ  فکـر  رد،یـ گ قرار آن در دیبا یالماس انقالب که یخیتار

 بیـ رق با مقابله در را خود يمعنا و هستند یانفعال حرکات گرفتار ها تشکّل
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 بــه نــسبت کــه آن بــدون و یســطح اریبــس یتقــابل هــم آن انــد، داده شــکل
 ستندیـ ن حاضر یفرهنگ يها لتشکّ از ياریبس. کنند فکر مخالف يها انیجر

 و انـد  کـرده  شـروع  را يکـار . کننـد  فکر یفرهنگ يفکر يها خأل به نسبت
 شده ندکُ اش غیت یوقت که یحمام اكدلّ همان مثل. دهند یم ادامه همچنان

  . آورد یم فشار  غیتآن  به شتریب بود،
 تمـام  يا عـده  و بود شده مشخص  کارهاي فرهنگی   خأل انقالب از قبل
ت از »هيعل اهللا رمحة«يطهرم دیشه مرحوم. کردند یم آن جبران صرف را خود هم 

 جبـران  خـأل  آن دبمانـ  حـوزه  در اگر دش متوجه که شد يمطهر جهت آن
 بهـره  يمطهـر  دیشـه  مرحـوم  خـدمات  از ما امتیق امیق تا که نیا. شود ینم
  .کند دیبا کار چه وقتش به دیفهم که بوده آن جهت به میبر یم

  صف اي ستاد در يفرهنگ تيفعال
  : ندیفرما یم يرهبر معظم مقام

  » دینکن شلوغ یلیخ را خودتان سر که است یمهم ي مسئله هم نیا«
 يعـاد  اتیذهن از انسان تا دارد خلوت به ازین یفرهنگ يفکر کار چون

ه  و  نیچنــ در. بگـردد  یانـسان  یقـ یحق يازهـا ین متوجـه  و شـود  آزاد روزمـرّ
 يرهبـر  معظـم  مقـام  جهت نیا از. کنند یم ظهور یقیحق يخألها یطیشرا

  : ندیفرما یم دارند دیام ها آن به که یکسان هب خطاب
 نگـاه  هـست  یلـ یخ دیـ بده انجـام  دیبا شما که نکرده و نشده يکارها«

  » ستیچ ها تیاولو دیکن
 یِفرهنگـ  روح کـه  برسـند  ییجا به یفرهنگ يها کانون و ها تشکّل دیبا

 ممـرد  که نداختردپ یم یهایکار  به  امبرانیپ. بشناسند را انقالب نیا متناسبِ
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 اتیـ ذهن از را خـود  ابتـدا  امبرانیـ پ. ندداشـت  اجیاحت ها آن به یفرهنگ نظر از
گ و يعاد  منـور  خـود  خلـوت  در و کردنـد  آزاد خود ي زمانه يها یروزمرّ
حـ  کمک به را مردم یقیحق ازین و شدند یاله تیهدا به و افتنـد ی یالهـ  یو 

 جبــران يبــرا دنــدیفهم مــردم جــهینت در و کردنــد گوشــزد مــردم بــه را آن
 کـه  را خود ياقتصاد ازین وگرنه دارند ازین امبرانیپ به خود یقیحق يازهاین

 را شـما  و خودم  حیات فرهنگی  ادامه بنده. کنند رفع توانستند یم خودشان
  : ندیفرما یم که ابمی یم يرهبر جمله نیا در

 وارد المقـدور  یحتـ  و دیـ دار نگه يستاد المقدور یحت را التتانیتشک«
  » دینشو صف

 و انـد  گذاشته وقت آن يرو بر زانیعز که یمعرفت مباحث کنم یم فکر
 تیـ هو بـا  تنهـا  کـه  اسـت  يطـور  برسـانند  مـردم  به را مباحث آن دارند بنا

 يهـا  تـشکّل  يفـضا  در مباحـث  آن و دیـ ایب صـحنه  به تواند یم خود خاص
 يرهبـر  کـه  آن يمعنـا  اسـت  نیـ ا و شـوند  یمـ  دفن کیدئولوژیا و یرسم

  :ندیفرما یم
  » .ستاد و صف نیب د،یبشو قائل خودتان يبرا يمرز کی واقع در«

ــبا یعنــی ــیتع درســت را خــود يجــا دی ــه دیــکن نی  چنــد گرفتــار وگرن
 برقـرار  شـما  بـا  یدرسـت  رابطه تواند ینم شما مخاطب و دیشو یم یتیشخص

 جوانـان  چـون  د،یـ گرد یمـ  نیبدب زمان و نیزم به یمدت از بعد عمالً و کند
 در. دیشـو  یمـ  ناراحـت  فـضا  نیـ ا از شـما  و کننـد  درك ار شما توانند ینم

 مـثالً . دیا کرده فراهم را درك عدم نوع نیا ي نهیزم خودتان شما که یحال
 جا کی در و دیریگ یم قرار صف در یفرهنگ اتیعمل عنوان با جا کی در
  در عـین حـال     و ستیـ ن صف جنس از که دیکن یم عمل يستاد صورت به
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 کـه  نایـ  بـا . برگـردد  جامعـه  بـه  تفکـر  تا دیدار ینگفره يفضا جادیا به نظر
 یموسـم  حـوادث  بـه  نـسبت  یشخـص  امـور  در مجموعـه  افـراد  از هرکـدام 

 گرفـت  قـرار  موضـع  آن در تان تشکّل و مجموعه اگر یول ستندین موضع یب
 داشـته  خیتار نیا در تواند یم یفرهنگ نظر از که یوسعت از عمالً تان تشکّل
 شـود  یمـ  يا فرقه اش، یفرهنگ يها حرف ي همه با و شود یم محروم باشد،

ق  ریسـا  کنار در رَ حـضور  متـذکر  بتوانـد  کـه  آن بـدون . یفرهنگـ  يفکـر  فـ 
  . باشد یاسالم انقالب یخیتار

  بخورد ضربه مانيا گوهر که زنهار
 ايـ  ياسـ يس حـوادث  از اعـم  - یجزئـ  حوادث ماوراء خ،یتار نیا در دیبا ما
 بـا  نـه  مـان یا گـوهر  نخـورد،  ضـربه  مـان یا گـوهر  میباشـ  مواظب - ياقتصاد

 ينـور  مـان یا گـوهر  ،ییصـدرا  فلسفه با نه و دیآ یم دست به نفس معرفت
 بر دوره آن یخیتار اقتضائات مطابق يا دوره هر در حق حضرت که است
 نیبـ  نـه یک بـا  و یاسـ یس يهـا  رقابـت  با گوهر نیا. کند یم اشراق مردم قلب
 و ثـار یا و تواضـع  بـا  و مـردم  بـه  شقعـ  بـا  عکس بر و رود یم نیب از نیمؤمن
 یاسـالم  انقـالب  که ییفضا در و زمان نیا در ما. شود یم حفظ ینیب خوش
 گـوهر  حفـظ  کـه  را جامعـه  ازیـ ن نیتر یاساس نیا میدار فهیوظ داده، شکل

 محـل  هـا  قلـب  تـا  مینمـائ  يزیـ ر برنامه آن يبرا و میشو متذکر است، مانیا
 و یاســالم انقــالب قیــطر از را نــدخداو مــردم و گــردد یالهــ اراده یتجلــ
ـ عل اهللا رضـوان «ینیخم امام حضرت یاشراق تیشخص  نیـ ا در. کننـد  احـساس  »هي

 ،ینـ یخم امـام  تیشخص به نظر و یاسالم انقالب جز خدا با اُنس راه خیتار
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 در و اسـت  راه نیـ ا خیتـار  نیا در یواقع يخودساز راه. ستین يگرید راه
 میتـوان  یمـ  و کنند ینم خود مشغول را ام زودبازده مسائل که است فضا نیا

  . مییبرآ خود یخیتار رسالت انجام ي عهده از
 یخاص نسبت انتخابات در و یدموکراس در میشو متوجه ما است یکاف

 تیـ اکثر يرأ اسـت  کننده نییتع آنچه و شود یم برقرار انقالب و مردم نیب
 آن بـه  یماسـال  انقـالب  کـه  یقتیحق به اندازه چه تیاکثر يرأ حال است،

 مـردم  کـه  جهـت  آن از! يآر. دارد بحـث  يجـا  اسـت،  کیـ نزد دارد نظر
 بـه  يادیـ ز انـدازه  تـا  تیـ اکثر يرأ هـستند،  یاسالم انقالب قتیحق متوجه

 در تیاکثر يرأ. است کینزد دارد نظر آن به یاسالم انقالب که یقتیحق
 نیـ ا از و ستیـ ن یاسـالم  انقـالب  قـت یحق از رونیـ ب ،یاسـالم  انقالب لیذ

 یولـ  دانـست  یاسـالم  انقـالب  از يجدا يزیچ را يساالر مردم دینبا جهت
 از و باشـد  یاسـالم  انقـالب  قتیحق نیع انتخابات جینتا داشت انتظار دینبا
 تیـ فعال و یاسـالم  انقـالب  قـت یحق نییتب يادعا و نظر با ما اگر جهت نیا

 یماسـال  انقـالب  قتیحق عمالً میشد انتخابات وارد راستا، آن در یفرهنگ
 هیحاشـ  بـه  را خـود  تیـ فعال یاصـل  امیـ پ و میـ ا بـرده  انتخابات حجاب در را

 نظـام  و یاسـالم  انقـالب  نیبـ  انقـالب  معظـم  رهبر که یحال در .میا فرستاده
 ي مرحلـه  در فعـالً  مـا  معتقدند و 2اند قائل کیتفک یاسالم دولت و یاسالم

 را یاسـالم  دولت دینبا جهت نیا از. میهست یاسالم نظام و یاسالم انقالب
 قائل گاهیجا یاسالم نظام در دولت يبرا مسلّم. میبدان یاسالم انقالب نیع

                                                
 و یاسـالم  نظـام  و یاسـالم  دولـت  گـاه یجا تفاوت« ي مقاله به است خوب رابطه نیا در - 2
 . دیفرمائ رجوع زانیالم لب تیسا به سندهینو نیهم از »یاسالم انقالب



 436  در این تاریخی انقالب اسالمي عقل و ادبِ ادامه................................................

 ،یفرهنگـ  نگـاه  در یاسـالم  انقـالب  امـا  بـود  آن کـار  کمک دیبا و میهست
 در را یاسـالم  انقـالب  اهداف همه توان ینم و دارد را خود خاص فیتعر

 یدموکراس نسج که ییآنجا از رایز. کرد محدود یاسالم نظام يها دولت
 هیـ فق یولـ  کـه  باشـد  یاسـالم  انقـالب  نیع شود ینم است مردم يرأ صرفاً

  .است آن متذکر

   خیيمعنای حضور تار
 جـستجو  يرهبـر  معظـم  مقـام  جملـه  نیـ ا در را خود فهیوظ میتوان یم ما

  : ندیفرما یم که میکن
 نظـام  مجموعه در هم و خودمان در هم يقو یفرهنگ هیبن کی دیبا ما«
  » مردم تک تک در هم م،یآور دوجو به

 هیـ بن کردنـد  روشـن  هـم  قـبالً  کننـد،  یم هیتک يقو یفرهنگ هیبن يرو بر
 کرمانـشاه  در. مینـداز یب راه یاسیس انیجر کی که ستین نیا يقو یفرهنگ

  : فرمودند انیدانشجو جمع در
 يبـرا  ییهـا  باشـگاه  واقـع  در غرب یکنون احزاب مانند احزاب یبرخ«

 بنــد و زد جملـه  از قیـ طر هــر از دارنـد  یسـع  و هــستند قـدرت  کـسب 
   3».میکن ینم دییتأ را بیتخر گونه نیا ما که برسند قدرت به یاسیس

ــه التیتــشک امــا  در را جامعــه يفکــر تیهــدا بخواهــد کــه ییمعنــا ب
 در. اسـت  يرهبر دییتأ مورد دهد، شکل یدتیعق ،ینید ،یاسیس يها نهیزم
  : ندیفرما یم رابطه نیا

                                                
 .24/7/90 دیدار دانشجویان کرمانشاه با رهبر انقالب در تاریخ - 3
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 بـه  یاسـالم  تمـدن  کیـ  جـاد یا یعنـ ی واال هـدف  آن بـه  میبخواه اگر«
 در عـزت  هم آخرت، هم هست آن در ایدن هم که کلمه یقیحق يمعنا
 اسـت  یهـدف  آن نیـ ا میبرس ،است نیزم يرو در عزت هم و اعال مأل
 اسـت  يا لهیوسـ  خودش نیا که میبرس نیا به میبخواه اگر میدار ما که
 را مـا  متعـال  يخدا که یواقع تیعبود و انسان روح يمعنو یتعال يبرا
 اجیـ احت میکنـ  دایپ یدسترس میبخواه را ها نیا اگر کرده خلق آن يبرا
 ي هیبن دیبا شرفتیپ يبرا میدار الزم يقو هیبن و میبکن کار یلیخ میدار

  ».مردم تک تک و مردم آحاد ي هیبن میکن يقو را یفرهنگ
 گــرید دیــده قــرار خــود مقابــل در را فــوق ي جملــه اگــر بنــده نظــر بـه 

 دارنـد  بنـا  کـشور  نیا در که ییها انیجر تمام. میبکن دیبا چکار دیگوئ ینم
 را »اللّـه  حفظه«يرهبـر  معظم مقام صحبت نیا اگر باشند داشته یفرهنگ تیفعال

. کـرد  يقو را مردم یفرهنگ يفکر ي هیبن دیبا که دهند قرار خود يرو روبه
 هـر  در و یشیـ گرا و قهیسـل  هـر  بـا  کننـد،  یم دایپ را خود فیتکل یخوب به

 را آن و دیکن یم شروع ینفس معرفت مباحث با شما. دارند قرار که یسطح
 نگـاه  در بعـد  و بچـشند  را تیـ معنو مـزه  تا د،ینمائ یم وصل معاد مباحث به
 یاسـالم  انقـالب  گاهیجا و دیکن یم نقد را غرب ت،یمهدو به نظر با یاسیس
 بـه  شناسـد  یمـ  خودش که يکاروساز با گرید گروه کی. دیده یم نشان را

 یاسالم تمدن يواال هدف به نظر با پردازد، یم جامعه یفرهنگ هیبن تیتقو
 تـا  اسـت  مـردم  یفرهنگـ  و يفکر هیبن تیتقو عمده. دیدار نظر مد همه که

 مـتن  در نیـ ا و کنـد  عبـور  تفکـر  يهـا  حجـاب  از و برگردد جامعه به تفکر
 دیبخواه تفکر حجابِ از عبور يبرا اگر یحت. است ممکن یاسالم انقالب

 دنبـال  یاسـالم  انقـالب  لیـ ذ را عرفـان  آن دیـ با دیـ کن رجـوع  هم عرفان به
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 .بدهـد  ما به است تفکر حجاب از عبور همان که را خود يمعنا تا دیبفرمائ
 و يسـاز  تمـدن  ي هیـ روح «جـزوه  آن زانیـ عز کـردم  دیتأک جهت نیهم به

 حضور بدون عرفانِ شده روشن جا آن در. دیفرما مطالعه را» یاسالم عرفان
 توانـد  ینمـ  و ستیـ ن عرفـان  شـده،  شروع یاسالم انقالب با که یخیتار در
 یزمـان  و دوره هـر  در خداونـد  رایز .دیبگشا خدا يسو به یراه افراد يبرا

 کـه  یخیتـار  از رونیـ ب کـه  یکـس  و کنـد  یمـ  ظهـور  دوره آن مـتن  در تنها
 خداونـد  يسـو  بـه  یهـ را کنـد  یزنـدگ  اسـت،  کرده ظهور آن در خداوند
 در» بِزَمانـه  عارفـاً  «واژه. بـرد  یمـ  سـر  بـه  خـود  یذهنـ  يخـدا  بـا  تنها ندارد،

  . دارد دیتأک موضوع نیهم بر اتیروا

  راه ي ادامه امکان
 متوجـه  را نظرهـا  یفرهنگ يقو هیبن جادیا با رابطه در يرهبر معظم مقام

 جامعـه  شـدنِ  قیـ عم از است عبارت آن و کنند یم یفرهنگ يها رساختیز
 ممکـن  راه ي ادامـه  تـا  ،یهـست  در يجـار  سـنن  شناخت و یاله معارف در

  : ندیفرما یم. گردد
 ممکـن  هـا  رسـاخت یز اسـتحکام  بـا  راه ادامـه  که است نیا عرضم من«

 آسـان  ادامـه  در کـار  دیـ گرد ممکـن  هـا  رسـاخت یز چنانچـه  اگر است
  » شد خواهد

 يها نقشه و ها فتنه بلمقا در تواند یم خود لیاص یفرهنگ یمبان با جامعه
 قتـاً یحق یکـسان  جهت نیا از و نشود کنده خود گاهیجا از و دیستیبا دشمن

 را جامعـه  یمعرفتـ  يهـا  شهیـ ر صـدا  و سـر  یب که کنند یم خدمت جامعه به
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 خـود  يبـرا  یعنـوان  کـار  نیـ ا در بخواهنـد  که آن بدون باشند کرده محکم
  : ندیفرما یم ادامه در جهت نیهم به. کنند پا و دست

  » است بهتر باشد داشته وجود انتساب یب و صدا و سر یب چه هر«
 انیـ م در مـان  عنوان و خودمان که آن از شیب یعنی کارکردن انتساب یب

 شـود،  نـه ینهاد جامعه افراد روان و روح در یاصل تیمعنو شود یسع باشد،
 بـه  را خود ما. میباش انیم در »شخص« عنوان به یجنابعال و بنده که آن بدون
 در مـان  دسـته  و گروه و خودمان شود یم تا و مینکن مطرح »شخص« عنوان

 نکتـه  نیـ ا بـه  توجه با و است یواقع یفرهنگ کار ي الزمه نیا و نباشد انیم
  : ندیفرما یم خود سخن قسمت نیآخر در يرهبر که است

 و کـار  جوشـش  امـا  نـدارد  هـم  ییتـابلو  چیهـ  کـه  هـست  جاها یبعض«
  ».است ارزش با نیا است، فراوان آنجا حرکت

 ظهـور  شانیکارها ریتأث يا عده شود یم متوجه یوقت کند یم فیک آدم
 ارزش با اریبس ییکارها. دیکن ینم دایپ را خودشان دیبگرد هرچه یول دارد
 بـدون  برد یم جلو را جامعه و ردیگ یم انجام جامعه نیا پوست ریز در دارد
 خـدمت  قـبالً . باشند داشته خود زا يظهور کارها، آن یاصل عامالن که آن
 ظـاهر  در که شد شروع یوقت آن از نبیز حضرت کردم عرض زانیعز
 ظـاهر  هـم  جـا  چیهـ  و بـود  حاضر جا همه حضرت آن کربال از بعد. شد گم
 حـضرت  هنـر . کـرد  ریگ عالَم را نیحس امام نهضت قیطر نیا از و نبود

 هـا  چـشم  از الـشهداء  دیس حضرت نهضت نگذارد که بود آن نبیز
 شهیهم یفرهنگ کار و رند،یگ قرار نظرها مد خودشان که آن نه شود، پنهان

 فـتح  را جبهـه  نیـ ا نیحـس  امام. بود خواهد زیآم تیموفق صورت نیا به
 کـه  همچنـان  شـود،  فـراهم  نـب یز حـضرت  یفرهنگ کار بستر تا کردند
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 را یاسـالم  نقـالب ا جبهـه  خیتـار  نیـ ا در »هيعل تعايل  اهللا رضوان«ینـ یخم امام حضرت
 انقـالب  شـده  گـشوده  ي جبهـه  هیسـا  ریـ ز کـه  اسـت  نیـ ا مـا  هنر. گشودند

 امام و میشو دهید باشد الزم که آن بدون میکن عمل خود فهیوظ به یاسالم
 و یهمـدل  «سـال  طـرح  بـا  يرهبر معظم مقام. میببر حجاب در را انقالب و

 انقـالب  کیـ  امـ  کـه  دندیرسـ  جـه ینت نیـ ا به ظاهراً» ملت و دولت یهمزبان
 کیـ  یطرفـ  از و آن، بـه  مربوط یخیتار رسالت و خاص یتینوران با میدار

ه امور و ییاجرا امور جهت مردم انتخاب با میدار دولت  که مردم ي روزمرّ
 کی با یاسالم انقالب یول دیآ یم صحنه به خاص يا قهیسل يا دوره هر در

ــا و یکلــ روح  22. تاســ گرفتــه شــکل مــردم توســط گــرید يکــردیرو ب
 لیـ تجل با مردم. است انقالب به مربوط دیآ یم شیپ سال هر که ییها بهمن

 نیـ ا در یاسالم انقالب حضور با افق آن که دارند یافق به نظر بهمن 22 از
 بـه  نسبت را خود تیهو مردم و است اسالم یمتعال اهداف يسو به خ،یتار

 به نسبت در مردم هایی که  انتخابات در که یحال در کنند یم فیتعر انقالب
ه  امـور  بـه  شتریـ ب نظرشان ندیآ یم صحنه به مجلس و دولت  یزنـدگ  روزمـرّ
 دارنـد  انقـالب  يها آرمان به نسبت که را یتیحساس جهت نیهم به و است

 نـژاد  ياحمد يآقا انتخاب با رابطه در. دهند ینم نشان انتخابات نوع نیا در
 همـان  بـا  مـردم  شـد  داده کـه  ییشعارها به توجه با جمهور سیرئ عنوان به

 نگذشـت  يزیچ یول آمدند دانیم به داشتند انقالب به نسبت که یتیحساس
 امـور  مـسئول  چون باشد، خواهد یم هرکس دولت سیرئ شدند متوجه که
 بـا  مـدت  کوتـاه  در بعضاً که دارد یمحذورات و ها تیمحدود است، یاجرائ

 یخیتـار  ياهـا تنگن جهـت  بـه  است مجبور لذا ستین منطبق انقالب اهداف



441 .......................ی در انقالب اسالمی فرهنگيها  کانونیخی حضور تاریچگونگ

 معظـم  مقـام . نباشـد  یاسالم انقالب تراز در که ردیبگ یماتیتصم میدار که
 کـا یآمر بـا  خواسـتند  یمـ  دو هـر  دولـت  نیـ ا و دولـت  آن: فرمودند يرهبر

 امـور  اداره در دارند ها دولت که است یمحذورات همان نیا و شود مذاکره
 در دیـ گو یم یلیلج  دکتر يآقا به نژاد ياحمد يآقا رابطه نیهم در و مردم

 و کنـد  کُنـد  را میتحـر  غیـ ت بتوانـد  تا دیایب کوتاه یکم اسالمبول مذاکرات
 عنـوان  بـه  اسـت  ممکـن  یلـ یجل  دکتـر  يآقا. دهد سامان سرو را مردم امور

 بـا  کـه  است آن هنر یول شود ناراحت شنهادیپ نیا از گرا آرمان انسان کی
 فیضـع  خـود  با قابلهم در را دشمن زهیانگ میکن یسع انقالب، اصول حفظ

 حـضور  مـسئول  کـه  انقـالب  يرهبر فهیوظ نه و است دولت کار نیا. میکن
 توانند ینم و دارند یمحذورات ها دولت. جهان نیا در است انقالب یخیتار
 انقالب از که است یمطالبات از ریغ که را ها دولت از مردم مطالبات تیرعا

 اهـداف  از خواهنـد  یمـ  که ستین نیا يمعنا به نیا و رند،یبگ دهیناد دارند،
 ها دولت ،يادار نظام ضعف و ياقتصاد يتنگناها بلکه زنند، باز سر انقالب

 ریـ غ و یانقالبـ  دولـت  فـرق . نـد یایب کوتـاه  یجهات در که کند یم مجبور را
 در انقـالب  اهـداف  تحقق يها نهیزم یانقالب دولت که است آن در یانقالب
 هیـ روح دشمن که کند ینم عمل يطور و کند ینم فراموش را ییاجرا امور

  . ردیبگ
 -يفکر انیجر کی عنوان به شما میبگو تا کردم عرض را مقدمات نیا

 و دیبرو جلو خاص یافق در یاسالم انقالب با خود نسبت در دیبا یفرهنگ
 در دیـ بتوان تـا  دیـ نزن گـره  دارنـد  کـه  یمحـذورات  آن بـا  ها دولت به را خود
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 در کـه  یسـؤاالت  کـنم  یم فکر. دیریبگ قرار یاسالم انقالب یِخیتار يفضا
  . کرد دایپ را خود يمعنا کردم عرض آنچه با دیفرمود بحث يابتدا

  دنشو يم معبد ها تشکّل يوقت
 یاسالم انقالب لیذ ها انسان جمع که معنا نیا به التیتشک معتقدم بنده

ـ عل  تعايل اهللا رضوان«ینیخم امام حضرت یاشراق تیشخص و  اهـداف  کننـد  یسـع  »هي
 کیـ  اورنـد، ین انیـ م بـه  را خود و کنند روشن و برجسته را یاسالم انقالب

 عرض رابطه نیا در. دارد را خود خاص تینوران که است عبادتگاه و معبد
 و یجزئ يها کشف انسان یحت که ارزد یم یجمع نیچن در حضور کنم یم

 شـعور  در طـرف  اسـت  ممکـن  یگاه. کند یجمع نور يفدا را خود يفرد
 شد، يبرتر قتیحق متوجه یوقت یول باشد دهیرس هم یخوب ي نکته به ودخ
 از یبعـض  کـه  يکـار  دهـد،  قـرار  آن لیذ را خود که خواهد یم هنر یلیخ

 از .دادند قرار »هيعل تعايل  اهللا رضوان«ینیخم امام کشف لیذ را خود و کردند بزرگان
 حـق  از يا جلـوه  کـه  را خـود  فهـم  انـسان  که است مهم کار نیا جهت آن

 و آورد یمـ  دیـ پد را دیـ جد خیتـار  کـه  دهـد  قرار برتر فهم کی لیذ است
 بـا  یخیتـار  یارتبـاط  عـارف،  آن بـا  يفـرد  ارتبـاط  يجـا  بـه  حـق  حضرت

 نظـام  در را التیتـشک  رابطـه  نیهم در. کند یم برقرار دوران آن يها انسان
 رحضو لیذ را است حق دیدان یم و دیدار خود آنچه که دیکن معنا یاسالم
 فـتح  بـه  وگرنـه  دیشـو  يدیـ جد خیتـار  وارد تـا  دیـ ده قـرار  نیمؤمن یجمع
 یزندگ خود يفرد يخدا با و دیشو ینم وارد است آمده دیپد که یخیتار

 جمـع  کـه  نیـ ا به برسد اگر یول دارد حرف خودش يبرا آقا آن. دیکن یم
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 يگرید طور کنند یم باز او جلو در را يفرد سلوك يماورا یحرف نیمؤمن
 بحـث  خـود  يجـا  در دیـ با که است یظرائف ها نیا کند یم نگاه ضوعمو به

 خـود  بـه  يفـرد  يمعنـا  تنهـا  )١٠/حجـرات (»إِنَّما الْمؤْمنُونَ إِخْوةٌٌ  « يمعنا تا شود
  . ردینگ

 معظـم  مقـام  چـه  آن بـه  نظـر  بـا  و یجنابعـال  سـخنان  بـه  توجه با :سؤال
 حـال  در یفرهنگـ  ياهـ  گـروه  یالتیتـشک  تیـ هو ندیفرما یم »اللّه حفظه«يرهبر

   باشد؟ دیبا چگونه حاضر
 برداشت »اللّه حفظه«يرهبر معظم مقام سخنان از چه آن به توجه با :جواب

 دیـ با شـود،  دهیـ د که آن بدون یفرهنگل  تشکّ کی دیآ یم نظر به شود، یم
   .آورد در لیتفص به اجمال از را یاسالم انقالب یفرهنگ و يفکر یمبان

 انجـام  را کـار  نیا توانند ینم کشور یفرهنگ يها تیشخص ایآ :سؤال
   باشد؟ یفرهنگ التیتشک به ازین که آن بدون دهند

 تواننــد یمــ کیــتئور نظــر از تنهــا یفرهنگــ يهــا تیشخــص :جــواب
 ي زمـره  در و موضـوعات  آن کـردن  یاتیعمل یول کنند طرح را موضوعات

 کـه  یالتیتـشک  منتها دارد ازین یالتیتشک کار به درآوردن، جامعه مطالبات
  . اوردیب جامعه کف در را یفرهنگ مطالبات شدن متذکّر يکارها راه

   ياسالم انقالب وِزان در التيتشک يمعنا
 واقـع  در میشناسـ  یمـ  مـا  کـه  یالتیتـشک  کار که نیا به توجه با :سؤال

 يبـرا  واقـع  در و کـرده  فیـ تعر تـه یمدرن خیتـار  کـه  است یالتیتشک ادامه
 يفکـر  يها تیشخص کار و است تهیمدرن نگفره جنس از یاهداف ي ادامه
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 اسـت،  جامعـه  یفرهنگـ  يفکـر  ي عقبـه  نیـی تب یاسـالم  انقـالب  یفرهنگ و
 اهـداف  ي ادامـه  ي جـاده  در عمـالً  کـه  کننـد  کـار  چه یفرهنگ يها لتشکّ
 شما مثل و میبکن را شماها امثال يکارها هم ما است بنا ایآ نباشند؟ تهیمدرن

 دیـ با ایـ . شـود  ینمـ  التیتـشک  کـه  نیـ ا ؟میکنـ  یسـخنران  و میسیبنو کتاب
 اسـت  نشده شروع هنوز یاسالم انقالب جنس از ییها لتشکّ خِیتار میریبپذ

 عبـارت  بـه . مینـاتوان  ییهـا  تـشکّل  و ها کانون نیچن آوردن صحنه به در ما ای
 یمبـان  در یفرهنگـ  يهـا  تـشکل  دیبا دیفرمائ یم که را یلیتفص يمعنا گرید

 شود معلوم تا میکن ینم درك درست کنند، جادیا جامعه یفرهنگ و يفکر
 نیـ ا بـا . میدهـ  انجـام  را خـود  ي فهیوظ انقالب ي ندهیآ به نسبت دیبا چطور

 یخیتـار  موانـع  و باشـد  نظر مد همواره یاسالم انقالب یتمدن افق که ریتعب
 دیبا چطور یجمع کار نیا. یجمع کار کی در هم آن نکند، ریگ نیزم را ما

  رد؟یگ شکل

 هیعلم يها حوزه در و دانشگاه در میخواه یم اگر را انقالب به نگاه نیا
 عمومـاً . اسـت  قفـل  جـا  نیـ ا در بحث م؟یبکن عمل دیبا چطور میده لیتفص

 و اهـداف  اتیـ کل بـه  شناسـند  یم را انقالب ذات که ییها کانون و ها گروه
 کنند کار چه دانند یم جهت کی از عمل در اما دارند اشراف ها یمش خط

 ي جنبـه  کـه  گـر ید جهت از یول بگذارند انیم در دیبا را یموضوعات چه و
  . بکنند دیبا کار چه دانند ینم د،یآ انیم به تشکّل دیبا و دارد یالتیتشک

 يفکر یکی. است مطرح جا نیا در موضوع دو رسد یم نظر به :جواب
ـ عل  تعايل اهللا رضوان«ینیخم امام حضرت ي رهیس مثل میریبگ قرار آن لیذ دیبا که  »هي
 جمـع  کـه  دهنـد  یمـ  قـرار  نظـر  مـد  »اللّه حفظه«يرهبر معظم مقام که ییها راه و
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 یجلـسات  در موضوعات آن طرح با کنند یم یسع گریهمد کنار در زانیعز
 را افـراد  تفکـرِ  و کننـد  برجـسته  را آن يا بهانـه  هر به و دهند یم لیتشک که

 انقالب یفرهنگ يفکر ي ههجب و بگردانند رهنمودها آن و رهیس آن متوجه
 فکـر  کیـ  التیتشک جهت نیا از. کند معنا فهیوظ نیا در را خود تواند یم

 مقـام  يرهنمودهـا  لیذ خود قرائت با گروه هر که یابتکارات با همراه است
 دارد محـور  کی معنا نیا به التیتشک. دارد انقالب از »اللّه حفظه«يرهبر معظم

 يبــرا التیتـشک  و اســت رفکـ  کیــ ست،یـ ن شــخص کیـ  محــور آن کـه 
 در کـه  یلیتفـص  بـا  جامعـه  در فکـر  آن بـه  دادن توسعه و دنیبخش استحکام

 کـه  یمبـاحث  تمـام . اسـت  گرفتـه  شـکل  آورد یمـ  انیم به ها مصداق با رابطه
 کـه  اسـت  یقرائت لیتفص يبرا منسجم جمعِ کی يراستا در دیده یم انجام
 مباحــث باحــث،م آن چــه حــال د،یــدار یاســالم انقــالب از تیــوال لیــذ

 قیـ طر از باشـد،  یعرفـان  مباحث ای و نفس معرفت قیطر از باشد، يدیتوح
 حجـاب  شناخت عنوان به باشد یشناس غرب مباحث ای و یاله اسماء به نظر

 ي هیـ بن جـاد یا يبـرا  تـالش  یعنـ ی التیتشک. یاسالم انقالب قتیحق ظهور
 قــالبان و اسـالم  از کـه  یقرائتـ  حـول  مـردم  آحـاد  نیبـ  در يقـو  یفرهنگـ 
 و دیهـست  زیـ ن خود یبازخوان حال در همواره که نیا در عین  د،یدار یاسالم

 دیـ آ انیـ م در يدبازیـ مر که آن بدون. دیرو یم لیتفص به اجمال از همواره
  . صرف احساسات نه و ردیگ یم قرار خطاب مورد ها عقل همواره رایز

 دیـ با کـه  ییمعنا نیا به التیتشک مورد در زانیعز که يگرید موضوع
 در کـه  اسـت  يزیـ چ دهنـد،  قرار نظر مد دیبا کند، ظهور انقالب درون در

 چـون  و کنـد  یمـ  ظهـور  کـرده،  طلـوع  یاسـالم  انقـالب  با که یخیتار متن
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 جهـت  کیـ  از که آن نیع در است، يوجود قتیحق کی یاسالم انقالب
 آن از یمشخص فیتعر کی دیتوان ینم هرگز د،یهست رو روبه آن با همواره
 قفـل  جـا  نیـ ا در بحـث  «دییـ فرما یمـ  کـه  است رابطه نیا در و دیاشب داشته
 آن از يا چهـره  تـا  دیـ بمان منتظـر  دیبا همواره دیبدان دیبا که یحال در» است

 تنهـا  را خود باز و ببرد جلو خود خیتار در را شما و شود گشوده شما يبرا
 ییبـا یز و کنـد  روشـن  را شـما  يجلـو  گرید يا جلوه با تا دیکن یم احساس

 کـه  آن بـه  مشروط است قسمت نیا به مربوط یاسالم انقالب لیذ یزندگ
 در یالهـ  اراده اشـراق  همان که یاسالم انقالب قتیحق معرض در را خود

 انقـالب  قیطر از خداوند خیتار نیا در میبدان و دیده قرار است، خیتار نیا
 نـد خداو سـخن  يوشاین که ییها آن یعنی ما و دیگو یم سخن ما با یاسالم

 احساس التیتشک کی را خود معنا کی به میهست یاسالم انقالب قیطر از
 بخواهند ها ذهن که است يزیچ آن يماورا التیتشک از معنا نیا. میکن یم
 بـر  در را شـما  و دیـ آ یمـ  خـودش  التیتـشک  از معنا آن. باشند آن دنبال به
 اساحس خود نیب در مقدس دفاع در رزمندگان که یاحساس مثل. ردیگ یم
 در نیعـ  در است بودن انتظار در نوع کی معنا نیا به التیتشک. کردند یم

  . قرارداشتن ریمس
له عنوان به زانیعز از یکی یعنـ ی زانیـ الم یفرهنگ گروه: فرمودند یم گ 

 خـواهم  یمـ  بنـده . گـذرد  یمـ  آن از بدهـد  انجـام  نتوانـست  که را يکار هر
 کـه  یراهـ  هـر . ستین يبد حضور انقالب، در حضور نوع نیا کنم عرض

 میکن یم دنبال را راه آن ما گشود ما يجلو در انقالب متن در حق حضرت
 را عـالَم  میبخـواه  کـه  آن نـه  م،یهـست  فهیوظ انجام انتظارِ در جهت نیا از و
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 راه آن خداوند باشد گرفته تعلق عالم رییتغ به یاله ي اراده اگر. میده رییتغ
 تـا  گشود ما يجلو را مقدس دفاع راه که آن مثل د،یگشا یم ما مقابل در را
 اراده مـا . کنـد  یجهـان  را انقـالب  و محکـم  را یاسـالم  انقـالب  يهـا  شهیر

 رزمندگان و »هيعل تعايل اللّه رضوان«زیعز امام یول میشو جنگ وارد صدام با مینکرد
  . نکردند یکوتاه گشود، شان مقابل در خداوند که یراه مقابل در

 را یراهـ  و دیـ گو یم سخن یاسالم انقالب تنم در گروه هر با خداوند
 دیـ با کهرا  يکار دیبا گروه آن  و از این جهت    دیگشا یم گروه آن جلو در

 انجـام  میتـوان  یم کهرا   يکار گروه آن کنار ما و به دوش گیرد   دهد انجام
 عمـالً  و میدهـ  انجـام  میتـوان  ینمـ  کـه  میشو يکار وارد چرا. بپذیریم میده

 يرهبـر  فرموده به که میده انجام را يکار دیبا تنها ما م؟یکن خسته را خود
 را کـار  آن دیـ نبا مـسلّم  و میدار را آن انجام توان زین ما و است مانده نیزم

 ییکارهـا  دانـم  یمـ  یوقت که رسانده جا نیا به مرا بنده اتیتجرب. کرد ترك
 کارهـا  آن وارد ستم،یـ ن کارهـا  آن انجـام  مـرد  بنـده  یولـ  بـشود  انجـام  دیبا
 يبرا ها را  آنخداوند که کنم یم واگذار گرانید به را آن انجام و شوم ینم

  . باشم ها آن آمدنِ دانیم به مانع بنده است ممکن و دهیپرور کارها آن انجام
 نیزمـ  کـه  را يکـار  هـر  میکنـ  یمـ  فکر که است نیا ما اشکال :سؤال

 کارهـا  ي ههمـ  مـرد  مـا   که میریبپذ میتوان ینم و میده انجام دیبا است مانده
 بـا ایـن همـه،     . داردنـ  انجام امکان یزمان هر در يکار هر و از طرفی   میستنی

 خود اهداف متناسب التیتشک هنوز یاسالم انقالب  که است آن ما تصور
  . است نداده شکل را
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 التیتـشک  یاسـالم  انقـالب  گفـت؛  مطلـق  طـور  بـه  توان ینم :جواب
 و سـر  یبـ  که يکار مهه نیا پس. است نداده شکل را خود اهداف متناسب

 انجــام چگونــه اســت وقــوع حــال در کــشور نیــا کنــارِ و گوشــه در صــدا
 صدا و سر یب که يا عده حضور یعنی یاسالم نظام در التیتشک رد؟یگ یم
 يتکنولوژ اش نمونه کی. پردازند یم انقالب مانده نیزم يکارها جبران به

 نبـود،  کـردم  عـرض  التیتشک مورد در که هیروح آن اگر. بود ما یموشک
 در. گذاشـتند  ینمـ  قـدم  بـود  شـده  گشوده شانیبرا که یراه در زانیعز آن
 یبعـض  توسط یاسالم انقالب مباحث و یشناس غرب موضوع رابطه نیهم
 نیا توانست ینم هرگز فرد کی. رفت جلو یالتیتشک صورت به زانیعز از

 نبود التیشکت نوع نیا که ییجاها آن. اوردیب صحنه به جاها نیا تا را کارها
 ي جنبـه  کـه  دوشـ  می جادیا ییجاها آن در اشکال. امدین شیپ یمباحث نیچن
  . دگرد غالب یفرهنگ ي جنبه بر یغاتیتبل

  م؟يکن يم يزندگ خيتار کدام در ما
 يسـتاد  کار خاموش چراغ دیبا دیفرمود که نیا رسد یم نظر به :سؤال

  . خواند ینم اش یعلم يمعنا به التیتشک فیتعر با کرد؛
 نزد در التیتشک از یفیتعر شما که شود روشن دیبا نکته نیا :جواب

 سـر  بـا  دیبا یالتیتشک حرکت فیتعر آن براساس که دیا کرده تصور خود
 نیـ ا با شما که است آن بنده عرض و صدا سرو یب نه و باشد همراه صدا و

 آن در کـه  بـود  دیخواه یخیتار نیهم ادامه دیدار التیتشک از که فیتعر
 امـام  و یاسـالم  انقالب با که دیشو یخیتار وارد دیبخواه که آن نه دیسته
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 از یفیتعر دییایب است آن بنده عرض. است شده شروع »هيعل تعايل  اهللا رضوان«ینیخم
 آن نه بدهد تیهو آن به کردن حرکت خاموش چراغ که دیبکن التیتشک
ـ عل تعايل  اهللا ضوانر«ینـ یخم امام حضرت حرکات ایآ. ندازدیب تیهو از را آن که  »هي
 شـود؟  ینم دهید یغرب نگاه در که آن نیع در ستین یالتیتشک معنا کی به

 خیتار آن از دیبا ما و دندا ینم التیتشک را خاموش چراغ التیتشک غرب
 به فرهنگ م؟یکن یم یزندگ خیتار کدام در ما میبپرس خود از و میکن عبور
 کـه  یالتیتشک. است هوا مثل ند،فرمود يرهبر معظم مقام که ییمعنا همان

 فکرهـا  در هـوا  مثـل  دیـ با دهـد  انجام اش یواقع يمعنا به یفرهنگ کار دیبا
 نیـ ا دییـ نما روشـن  و دیـ کن بحـث  و دیباشـ  داشته جلسه هم با. ابدی حضور

 دهید که آن بدون گرداند یم بر جامعه به را فکر که یالتیتشک حضورِ نحوه
  . باشد دیبا چگونه شود،

   م؟یکن مطرح يدیجد معارف و مباحث دیبا یعنی: سؤال
 یفرهنگـ  ي هیـ بن تیـ تقو يراسـتا  در کـه  را یمبـاحث  همان ،نه :جواب

 مطـرح  غـات یتبل و صـدا  و سر با اگر که است يطور دیدار یاسالم انقالب
 عمـق  جامعـه  بـه  دیـ توان ینمـ  گـر ید و شـود  یمـ  خـارج  خود تیهو از دیکن

  .دیآ یم کار به ها جا نیا صبر عنصر. دیببخش

  د؟ينباش فردا سپ يبرا چرا
 بـه  مباحـث  نیـ ا طـرح  يبـرا  میـ دار رسالت ما ایآ وجود نیا با :سؤال

   م؟یکن مطرح را مباحث شهر آن و شهر نیا در ای و میبرو دانشگاه
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 فـراهم  مباحـث  نیـ ا طـرح  يبرا فضا و آمدند سراغتان به اگر :جواب
 يروزیـ پ از بعـد  خِیرتـا  یعنـ ی خـاص،  خیتـار  در شـما  رایـ ز. دیبرو دیبا بود

 انقـالب  اهـداف  و امیپ که دیهست یطیشرا در و دیدار قرار یاسالم انقالب
 کعبـه  ماننـد  امام که میدار مختلف اتیروا در. است دهیرس مردم گوش به

 طـرح  از بعد رایز 4.برود مردم يسو به که آن نه ندیایب شیسو به دیبا است
 يرهبـر  فـه یوظ توانـد  یمـ  یزمـان  معـصوم  امام ،خدا رسول توسط اسالم

 در زیـ ن مـا . باشـند  امـام  اشارات فهم ي آماده مردم که دهد انجام را شیخو
. میروئ روبه مرحله دو با گرفت، شکل یاسالم انقالب قیطر از که یخیتار

 و کـرد  مـشخص  را خـود  يهـا  افـق  و آمد صحنه به انقالب که مرحله کی
 يهـا  اصالت با انقالب خواهند یم اگر که است مردم به مربوط مرحله کی

 صـحنه  بـه  را یاسالم انقالب از قرائت نیبهتر و کنند تالش ابدی ادامه خود
 یآمـادگ  اگـر  مرحلـه  نیـ ا در. کننـد  فراهم آن ظهور يبرا را فضا و آورند
 عـرض  جهـت  نیـ ا از. کرد لیتحم مردم به را یقدس بلند افکار دینبا نباشد

                                                
 یوالتَـأْت  یتُـؤْت  الْکَعبۀِ بِمنْزِلَۀِ اَنْت ،یعل ای «:فرمود یعل به خطاب یامبرگرامیپ - 4

) 78ص ،40ج بحـاراألنوار،  (.»تَـأْتهِم  فَال أْتُوكی لَم وانْ منْهم، فَاقْبلْه کلَ فَسلَّموا الْقَومِ هؤُالء اَتاك فَانْ

 رود ینم یکس يسو به کعبه یول ندیایب آن يسو به دیبا که یباش یم کعبه ي منزله به تو! یعل يا
 و ریذبپـ  را هـا  آن و کـن  يرو ها آن به رفتندیپذ را تو حکم و آمدند تو يسو به قوم نیا اگر پس
ت شده کـه   ی روا از حضرت فاطمه   .يبرو ها آن يسو به خواهد ینم تو امدندین تو يسو به اگر

ثل الکعبۀ إذ تُؤت : فرمودند امبر اکرم یپ ثَلُ اإلمام م ال تَأتیم امام  )353 ، ص 36، ج بحار االنـوار  (؛ی و
ز یـ ن. دیـ ای آنها بيو به سوا) منتظر باشند تا(ش روند، نه آن که  ید به سو  یهمچون کعبه است که با    

 بحـار  (» اهللانحن کعبـۀُ اهللا و نحـن قبلـۀُ   «:  نقل شده که فرمودند از امام صادق يگریت د یروا

 .میهست خدا ي قبله و خدا ي کعبه ما )211: ص ،24 ج ، األنوار
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 انـدن ینما يبـرا  که ییفضا به تنسب و دیباش خود يجا در دیبا شما کنم یم
 کـه  هـم  یمحفلـ  هـر  در وگرنـه  دیـ نگرد تفـاوت  یبـ  شود یم فراهم انقالب
 که یخیتار به اشاره عامل نه بود دیخواه خیتار نیهم ي ادامه د،یشو حاضر
 نیـ ا در کـه  هـستند  يافـراد  اگـر . برسـد  ظهور به است بنا ته،یمدرن يماورا

 شـما  چـرا  نشود، غالب تهیمدرن يفضا لالاق تا کنند یم را الزم تالشِ خیتار
 یزانـ یعز د؟ینشو حاضر ییفردا پس فرهنگ با امروز در و دینباش فردا يبرا
 انـد  گرفتـه  عهـده  بـه  بیـشتر  که هستند فعال حاضر حال در یفرهنگ امور در

 دیـ با ، اقـدام کننـد  مـاعی ت و نسبت به رفع آسـیبهاي اج      کنند هیتغذ را امروز
 تمـام  هـا  تیـ فعال نـوع  نیـ ا بـا  مطلب ي همه یول اشد،ب باز ها آن يبرا دانیم

 نسبت اگر و دارد شدن مطرح امکان خودش يفضا در يفکر هر. شود ینم
 بـه  متعلـق  شـما  معنـا  نیبد و دیدان یم مسئول را خود انقالب نیا ي ندهیآ به

 امکـان  »فردایی پس«ي  فضا همان در شما سخنان د،یهست انقالب يفردا پس
 دهیشـن  شـما  سـخن  ،آدم و عـالَم  بـه  یـی فردا پـس  نگـاه  با تنها و دارد ظهور

 ظهـور  به را شما یفرهنگ يها سخن زمان، از مقطع آن در یهست و شود یم
 کـار  پوشـش  در یولـ  یفرهنگـ  ریـ غ يکارهـا  گردونـه  در وگرنه آورد یم

  . دیکن یم مشغول را خود ،یفرهنگ
 ردممـ  مقابـل  در یاجمـال  صـورت  بـه  را یافقـ  توانـست  یاسالم انقالب

 افقِ آن به رجوع يبرا و دهد قرار اسالم جهان مقابل در خصوص به ،جهان
 یوقت که شعر گفتن مثل. رندیبگ شکل یخاص لطافت با ها روح دیبا یقدس

 ظـرف  را شـعر  تنهـا  یمعـان  آن ظهور يبرا شود،  یمتعال یمعان متوجه شاعر
 متـذکر  رایـ ز شـود،  موفـق  اشـارات  ي ارائـه  در تـا  ابـد ی یم یمعان آن ظهور
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 یاسـالم  انقـالب  یِقدسـ  افـق  یوقتـ . ندارد ظهور امروز که است یموضوع
 اشـارات  در را خـود  ظهور ظرف افق آن شد ملموس افراد يبرا آرام آرام
 یقدسـ  یمعان که دیهست حرکت حال در يریمس در شما و کند یم دایپ شما

 انقـالب  دادن نـشان  اسـم  بـه  کـه  یشـرط  بـه  کند، یم ملموس مردم يبرا را
 و هنوز   هستند سمیمدرن ادامه  عمالً که دینشو ها مدرن پست گرفتار یاسالم

  . از مدرنیسم انتظار سامان دادن به بشریت را دارند
 بلند را بار نیا دیبا یکس د؛یفرمائ یم که اي نکته نیا به توجه با :سؤال

  . باشد دستش یمبان که کند
 و انقـالب  سـوز  کـه  یزانـ یعز سـخنان  یوقتـ . است طور نیهم :جواب

 برند یم جلو را موضوع خوب چقدر مینیب یم م،یکن یم دنبال دارند را اسالم
 اسـت  مـا  فـه یوظ. انـد  آورده دانیـ م بـه  را بحث دارند توان در که آنجا تا و

 نیچنـ . نـشود  متوقـف  راه انـه یم در هـا  نگـاه  نـوع  نیـ ا تا میکن کمک میبرو
 یتجلـ  یِخیارتـ  صـحنه  در خواهـد  یمـ  که است یکس هر فهیوظ یتیحساس
 ستین یموضوعات ظهور ظرف امروز هرچند. نباشد هیحاش در یاله ي اراده

 موضـوعات،  آن به نسبت مردم در توان یم یول میباش آن متذکر دیبا ما که
  .کرد جادیا را الزم یآمادگ

  ساز تمدن ينامرئ التيتشک
 کـه  کنـد  یم دایپ یمعن رابطه نیا در التیتشک دیفرمائ یم یعنی :سؤال

 کـه  آن بـدون  یی کـه در میـدان هـستند،       هـا  آن دسـت  کنار میباش یدست ام
   کند؟ امر فهیوظ نیا به را ما باال از يدستور
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 کـه  است ینامرئ التیتشک همان درست نیا. است طور نیهم :جواب
 یهـدف  متوجـه  مـردم  يهـا  روح کـه  جهـت  آن از سـازد،  یمـ  را تمدن کی

 درق آن هـدف   جهت تحق  ها آن روح با هماهنگ شان يها دست و اند شده
 هـدف  يراستا در همه یول کنند ینم کار کی همه. ردیگ یم قرار هم کنار
 آن قـرآن  کـه  یشـکل  همـان  بـه . ندینما یم عمل یاسالم نینو تمدن یِقدس

واذْکُرُواْ نعمۀَ اللّه علَـیکُم إِذْ      «: فرمود که ییجا آن کند یم فیتوص را حالت
صبحتُم بِنعمته إِخْوانًاکُنتُم أَعداء فَأَلَّ    دیـ آور ادیـ  )١٠٣/عمران آل(»ف بینَ قُلُوبِکُم فَأَ

 در و دیـ بود گریهمد دشمن که آنگاه داشت یارزان شما به که یاله نعمت
 گریهمـد  بـرادر  یاله نعمت کمک به و کرد جادیا الفت شما يها قلب نیب

  .دیشد
 قـرار  افراد مقابل در اتیلک که ردیگ یم شکل تمدن کی ي شهیر یوقت

 يهـا  تیـ موقع و اتیـ روح و ابتکـارات  مطـابق  خودشان را اتیجزئ و ردیگ 
 ستین انیم در نیپائ در عمل و باال از دستور حالت چون. دهند  شکل خود
 شـود  یمـ  متوجـه  و کند یم احساس خیتار آن متن در را خود هرکس بلکه
 رسـول  بـه  قـرآن  کـه  یینـا مع همـان  به شده نازل زین او قلب بر قتیحق آن

 خـدا  بـه  بگـو ) ٨٤/عمـران  آل(»قُلْ آمنَّا بِاللّه وما أُنزِلَ علَینَا     «: دیفرما یم خدا
 دیـ فرمائ مالحظـه . میآورد مانیا زین شد نازل ما بر آنچه به و میآورد مانیا

ح نور کند یم روشن که صـاحب  منتهـا  شود یم نازل ملت کی قلب بر یو 
: دیـ فرما یمـ  چـون  ،باشند یم خدا رسول  نور آن یاصل مخاطب و یاصل
  .»من«، نفرمود بر شد نازل »ما« بر چه آن به میآورد مانیا بگو
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 میکن دایپ دارند یملکوت ي جنبه که یمتون در را مان گمشده میبتوان دیبا
 بـه  میـ آور ظهور به خود يها تیموقع در را اتیجزئ و میبشناس را اتیکل و

 خـودش  به مربوط کند احساس کند  نظر اتیجزئ آن به هرکس که يطور
 یالتیتـشک  روح همـان  گریهمـد  کردنِ قیتصد. کند قیتصد را آن و است
 یهـای  التیتـشک  بـا  کند یم فرق اریبس نیا. میباش آن دنبال به دیبا که است

 نیـ ا بـه  توجه با. اند غرب فرهنگ حضور ادامه و هستند گریهمد بیرق که
 کـه  دیباشـ  داشـته  خود يبرا ندهیآ در دیتوان یم يحضور چه دیکن فکر امر

 در یمتعـال  روح کی حضور مثل. باشد شما گروه عنوان ماوراء حضور نیا
ت کی  در کـه  ییهـا  آن ي همـه  یول داد نسبت توان ینم کس چیه به که ملّ

 احـساس  خـود  وسـعت  نیعـ  را روح آن وسـعت  اند، داشته نقش آن تحقق
  . نباشند چه و باشند اتیح دیق در چه کنند، یم

 فکـر  خیتـار  نیا در شهدا و »هيعل  تعايل اهللا رضوان«امام حضرت حضور به توجه با
 میشد ها دولت گرفتار اگر ما. است يا زنده و یقدس افق ندهیآ افق کنم یم

 میکـرد  یمـ  فکـر  یوقتـ . شـود  یم کاسته میباش داشته دیبا که یوسعت آن از
 رفـتن  بـاال  بـا  کـرد،  جـستجو  ها تدول در را یاسالم انقالب اهداف توان یم

 مـا  ها نـبض   آن نبض آمدن نییپا با و رفت یم باال ما ها نبض  دولت آن نبض
 در میتوان یم را انقالب میکرد یم حس که بود آن علتش آمد، یم نییپا زین

 ایگو میشد انقالب در ها دولت گاهیجا متوجه که بعد .میده بروز ها دولت
 کـه  ییهـا  انیـ جر و هـا  دولـت  بعـد  بـه  نیـ ا از و میشـد  آزاد مشکل کی از

 کمـک  نیعـ  در ما و هستند خود کار مسئول رندیگ یم دست به را ها دولت
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 و میده یم شکل انقالب اهداف و یاسالم انقالب با را خود نسبت ها آن به
  . میدار مطالبه ها دولت از راستا نیا در

 دایـ پ» تادسـ  «بـا  یتفـاوت  چـه  صـف  دیفرمائ یم آنچه به توجه با :سؤال
   کند؟ یم

 کـار  مـتن  در منتهـا . اسـت  سـتاد  جـنس  از اساسـاً  يفکـر  کار :جواب
 و درک یاتیعمل را یفرهنگ نگاه دیبا که دیآ یم شیپ ییها تیفعال یفرهنگ

 نیـ ا. دنمـو  ادهیـ پ را آن شـود  برقرار جامعه افراد نیب دیبا که ییها تعامل در
 نظـر  از یوقتـ  کـه  آن لمثـ . دارنـد  قرار صف در که است يافراد به مربوط
 - ردیـ نگ صـورت  یاختالطـ  نامحرم، مرد و زن نیب دیبا شد روشن یفرهنگ
 ريسـا  در چـه  و دانـشگاه  در چه و يشهر رونيب و يشهر درون هينقل ليوسا در چه حال
 یفرهنگـ  مختلـف  موضوعات مثال نیا با. کرد یاتیعمل را نیا دیبا -ها مکان

 گـاه یجا درسـت  نیـی تب عمـده . شوند یتایعمل دیبا چگونه که دیکن اسیق را
 در را خود اهداف تهیمدرن که يبستر از را ما که است موضوعات یفرهنگ

  . کند یم جدا است، کرده یاتیعمل بسترها آن
 يبــرا تــشکّل، از فیــتعر نیــا در یالتیتــشک کــار بــسط ایــآ :ســؤال

 د،یـ جد موضـوعات  ظهـور  با که معنا نیا به دارد؟ جا یفرهنگ يها تیفعال
 توسـط  مباحث از ياریبس که طور نیهم بکند؟ دایپ يشتریب بسط التیتشک
 ایـ آ. کـالس  ایـ  و یسـخنران  قالـب  در چه کنند، یم دایپ تکامل شمندانیاند

   کند؟ یم دایپ بسط موضوعاتبه  نظر با هم التیتشک
 ابدی بسط دیبا جا آن تا یمبان آن میمعتقد و میهست ينظر یمبان يدارا ما

 تمـدن  کـه  ییمعنـا  همـان  بـه  شـوند  دهیـ د یمبـان  آن مطابق آدم و عالم که
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 یخـوب  يهـا  گـام  مرحلـه  نیـ ا تـا  کـنم  یمـ  فکـر . دیآ صحنه به دیبا یاسالم
 در تهیویسـوبژکت  موضـوع  طـرح  بـا  یاسـالم  انقالب نییتب مثل شده برداشته
 میکش یم انیم به را یشناس غرب بحث جا هر ما. غرب ينظر یمبان شناخت
 از ياریبـس  منـشأ  و تهیویسـوبژکت  بحـث  به میده یم جاعار را خود مخاطبان
 جلـو  تهیویسـوبژکت  ي دواژهیـ کل نیهمـ  با را یمعرفت یِشناس غرب يها بحث

 تـا  نـشده  بـاز  تهیویسـوبژکت  ابعـاد  ي همـه  کـنم  یمـ  فکر بنده باز اما م،یبر یم
 ينظر یمبان. شود روشن شده، واقع عمل و علم یجدائ در غرب در چه آن
 يا ورطـه  همـان  بـه  وگرنـه  کنـد  ظهـور  زیـ ن حـوزه  نیا در دیبا ما یمعرفت و

 در مـا  کـه  ییهـا  بحـث  تمـام  ظاهراً و کرد سقوط غرب که میکن یم سقوط
 بـه  اسـت،  عمـل  و نظر ي حوزه نیب خلط میده یم انجام التیتشک با رابطه

 گــاهیجا کــه آن بــدون میکنــ یمــ يپــرداز يتئــور شتریــب کــه صــورت نیــا
 یخیتـار  تحقـق  تیظرف به و میباش داشته نظر مد را مباحث آن کردن یعمل
 میا زده عمل آنچنان ،عمل در که است یضعف آن از ریغ نیا. میکن فکر آن
 یاسـالم  انقـالب  اهـداف  مطـابق  يِنظـر  یمبـان  گونـه  چیهـ  بـه  ازین ایگو که

 خود یخیتار رسالت که باشد نیا از ینگران ما ي دغدغه اگر دیشا. میندار
 انقالب قطار از و میبرس عمل و علم نیب جمع به م،یده ینم انجام درست را

. میـ دار راهبـرد  بـه  ازیـ ن مـورد  نیـ ا در. مینمان جا است حرکت حال در که
 مـا  ابد،ی یم بسط یالتیتشک کار د،یجد موضوعات با یوقت که ییراهبردها

 يازهــاین جــواب وگرنــه مینباشــ تفــاوت یبــ موضــوعات آن بــه نــسبت زیـ ن
  .میا نداده باشد مستحکم يفکر یمبان رد دیبا که يا جامعه
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   از اساسی فردای انقالبين
 لِیم بـا تفـص  یخـواه  ی مـ ی وقتـ  یالتی بنده معتقدم در کار تـشک      :جواب

 در متن حکمت  آن راهبردها م که یاز دار ی ن ییم به راهبردها  یشتر جلو برو  یب
که جمع د نباش ی م»هيعل  تعايل اهللا رضوان« و به خصوص در نگاه حضرت امامییصدرا

 يها هید پاین است، و لذا از ابتدا بای الدی و عرفان مح   یین حکمت صدرا  یب
: م تـا اوالً ین محکم کنی الدی و عرفان مح ییکار خود را در حکمت صدرا     

: اًیـ م و ثانی را در آثـار مکتوبـشان بفهمـ   »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان« حضرت امام  يها  حرف
 ی اساسـ يازهـا ی از نیکین یم و ایانم آن معارف را به افراد جامعه برس    یبتوان
 چـون  م،یکنـ  یدا مـ یـ از پیـ ن معـارف ن   یبه ا   ی انقالب است وگرنه وقت    يفردا

تواننــد  ی در آن صــورت مــردم نمــ،میــآور ی کــم مــدســتمان خــالی اســت
 بـر  یشان مبتنـ یـ ها  مطابق اهداف انقالب انجام دهند و انتخـاب  ییها  انتخاب

  .ته خواهد شدی مدرني ادامه
 از انواع یکیش رود و یتواند به پ ی مي فکري  با پشتوانهیمانقالب اسال

 و ییه افـراد و افکـار را درسـت بفهمـد، تفکـر صـدرا        ی که بتواند بق   يتفکر
د در بــسط ین جهـت شـما موظــف هـست   یــن اسـت و از ا ی الــدیعرفـان محـ  

د تـا  یموضوعات وقت بگذار  آني مناسب انقالب بر رو یِالت فرهنگ یتشک
د، و از یـ  نظر کنيتر  کاملی انقالب با آگاهیقدسک طرف به اهداف  یاز  

شـود،   ی دوران را که مانع ظهور انقالب مـ    ی ظلمان يها  گر حجاب یطرف د 
  . دیدرست بشناس

  ســراغ دارد کــهیقــین مــسلمانان حقی در بــيا نــهیچنــان زم خداونــد آن
عونَ إِلَـى الْخَ  «: دیفرما  یها م   خطاب به آن   دۀٌ ی أُم کُم کُنْ منْ أْمرُونَ   و لْتَ یـ رِ و یـ
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لحونَ     کَرِ و أُولئک هم الْمفْ نَ عنِ الْمنْ وه عرُوف و ینْ د یـ با) عمـران  آل/١٠٤(»بِالْم
ر یـ  بـه خ ،تی انـسان ي د کـه در وسـعت همـه     ی شو ییها  ن خود امت  یکه در ب  

نـان تنهـا   ید، ایـ  کنی را نفـ يد و هر منکریید و امر به معروف نمایدعوت کن 
 ي  متوجـه  ها  آن رایز. قتاً رستگار خواهند بود   یشما هستند که حق    از   یگروه

ــه معــروف  یخیرســالت تــار ــی خــود در متذکرشــدن ب  کــه يزیــچ  آنیعن
زان یـ ت از آن گری را که روح بشریاند و هر زشت پسندند، شده   یها م   فطرت
 کـه حـق و   يا  لـه ی و قب  ی قـوم  يهـا   تیکنند و گرفتار محدود     ی م ی نف ،است

 يجـا بـرا    تـا آن  خداونـد .ستندیـ کنـد، ن   یله پنهان م  یه و قب  ل گرو یباطل را ذ  
ت    «: دیفرما ی رسالت قائل است که م یمسلمانان واقع  ۀٍ أُخْرِجـ رَ أُمـ خَیـ کُنْتُم

        ه کَرِ و تُؤْمنُونَ بِاللَّ نَ عنِ الْمنْ وه عرُوف و تَنْ رُونَ بِالْملنَّاسِ تَأْم عمران آل/ ١١٠(»ل (
 امر يت به ظهور رساند براین بشرید که خداوند در ب  ی هست ین امت یشما بهتر 

  . مان به خدای از منکر و ایبه معروف و نه
 مـا  ي  بر دوش همـه   ی است که با انقالب اسالم     یخین آن رسالت تار   یا

ت یک مـسئول یـ ت خـود را کـه     ید مـسئول  یـ ن د یـ چه با ا    گذارده شد و چنان   
ــرایجهــان ــشاني ب ــار  یقــت اســت بنگــر یدادنِ حــق و حق  ن ــسلّم گرفت م، م

م از یفهمــ یم شــد و مــی نخــواهی و حزبــیلگــی و قبی قــوميهــا تیمحــدود
کمـ   ي بزرگ معنو  يها  هیسرما جامانـده از حـضرت     خـود و آثـار بـه       ی و ح

ه  م و مانند رزمندگان در شب    یی نما يبردار   چگونه بهره  »هيعل  تعايل  اللّه  رضوان«روح اللّ
  .مید به خود راه نده که همراه با غفلت باشیک لحظه آسودگیحمله 

»والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«
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  مددپور محمد معاصر، سیرتفکر بر درآمدي
  چیتیک ویلیام جان، علم جهان، علم
  دیباج موسی سید فردیدي، مفردات فردید، عقاید و آراء

  الکلم درر و الحکم غرر تصنیف
  فوکو میشل نشرنی، روح، بی جهانِ یک روح ایران
  طوسی شیخ ،الغیبۀ کتاب
  اندیشه سوره ي مجله

  مطهري شهید آثار، مجموعه
  باربور ایان دین، و علم

  کانت مانوئلیا تمهیدات،
   در فهم آن، اصغر طاهرزادهکربال اصحاب هنر و ها حادثه تاریخی جایگاه
  ، سید بن طاووساللهوف
  مصلح اصغر علی هگل،

  مالصدرا اسراراآلیات،
  جمعه امامی مهدي دکتر مالصدرا، تا سینا ابن از اصفهان فلسفی مکتب تحول سیر

  البیت اهل حب عملی و نظري مبانی
  مصلح اصغر دکتر انسان، حقیقت از پرسش

  کاظمی محسن کوشش به احمد، احمد خاطرات
  الصحیحین على المستدرك

  یعقوبى تاریخ ي ترجمه
 اشپنگلر اسوالد ب،غر انحطاط



 

  آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده
  )9 و 8ترجمه و تنقیح اسفار جلد  (معرفت نفس و حشر •
  توحیدي بینش  دریچه  از  تکنولوژي  گزینش •
  علل تزلزل تمدن غرب •
    باخود راستین آشتی خدا ازطریق  با آشتی •
  جوان و انتخاب بزرگ •
  ده نکته از معرفت نفس •
   ها پوچیکربال، مبارزه با  •
   حسین با امام  روحانی  عاشورا، اتحادي زیارت •
  )2و1جلد ( باید بود چنین فرزندم این •
 فلسفه حضور تاریخی حضرت حجت •

   مهدویتی معرفتیمبان •
 القدري فاطمه لیلۀمقام  •

 )شرح برهان صدیقین و حرکت جوهري(از برهان تا عرفان  •

 جایگاه رزق انسان در هستی •

 مقصد جان هر انسانزیارت آل یس، نظر به  •

 فرهنگ مدرنیته و توهم •

 ی نورانیی در فردایزندگ ه،ب نديدعا •

 ترین زندگی بازگشت به جدي؛ معاد •

  حضرت فاطمهبصیرت •

 جایگاه و معنی واسطه فیض •

 شود ی پوچ می فرهنگيها تیآنگاه که فعال •

 شدن روح ؛عامل قدسیصلوات بر پیامبر •



 462  در این تاریخی انقالب اسالمي عقل و ادبِ ادامه................................................

 ی اللهتیعوامل ورود به عالم بق •

  نظر به حقيها چهی حسنا، دراسماء •

 یخی تاری و خودآگاهینیامام خم •

 امام و امامت در تکوین و تشریع •

  به مالئکهمیامام و مقام تعل •

   پنهانشتنیخو •

 سمی مدرني در فضای انقالب اسالمی اشراقگاهیجا •

 تی حب اهل بی و عملي نظریمبان •
 ادب خیال، عقل و قلب •

 ینیعالم انسان د •

  و جادوگر در عالمطانی جنّ و شگاهیجا •

  آدمیهدف حیات زمین •

 گونه که باید باشد زن، آن •

 نی دشدن يخطر ماد •

 ینی دي باورهاافتنی تی فعلیچگونگ •

  در قتلگاهنی امام حسيراز شاد •

 تمدن زایی شیعه •

 تی اهل البي نورقتیحق •

 رت و انتظار فرجیبص •

عد هستنیتر ی ظهور باطنطیآخرالزمان؛ شرا • ی ب 

 ام خمینیسلوك ذیل شخصیت ام •

 رمضان دریچه رؤیت •

  و سلوك در تقدیر توحیدي زمانه»عليه تعايل اللّه رضوان«امام خمینی •



463 .....................................................................آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده

  ماه یگانه شدن با خداماه رجب •

 روزه دریچه اي به عالم معنا •

   نبوت و امامتي نظریمبان •
  ی قرب الهي بدن تا فراخنايانسان؛ از تنگنا •
   حادثه هایخی تارگاهیجا •
   به نبیيچه نیاز •
  ی باز گشت به عهد قدس،ی اسالمانقالب •
  یرفت از عالَم غرب  برون،یانقالب اسالم •
 هنر مردن •


