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 1مقدمه

 باسمه تعالي

از مجموعه مباحث استاد طذاهرزاده   قسمتيد يو دارش ريكه در پ يكتاب

 اندهيدر حال و آ آن و نقش« يانقالب اسالم يخيگاه تاريما»در رابطه با 

 م.يينماير ملب ميرا به نكات ز شمامباحث نظر اين در مورد  است.مهان 

دنياا مدرن ديگر مايي در عالم نذدارد،  كه اين نويسنده با اعتقاد به -1

اسذذالمي بذذه عنذذوان روح معنذذواِ ايذذن عصذذر كذذه هرگذذز كهنذذه  بذذه انقذذالب 

كنذد كذه در عصذر    نظر دارد و خواننده را متومه اين امر مهم مي 2،شودنمي

تذاريخ كنذد،   عذالَم و بذي  گسترش عالَم غربي كه سعي دارد ساير ملل را بذي 

                                                 
كذه در   ييهذا كتذاب  امؤلف مهت مجموعه او مقدمه زانيالم يگروه فرهنگ امقدمه - 1

است بذا   ديگشته است. ام ميشده، تنظ نيتدو «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيو امام خم يرابطه با انقالب اسالم

 .رديدقت كامل مورد تومه قرار گ

از همذين  « علذل تزلذزل تمذدن غذرب    »درن به كتذاب  بودن دنياا مدر رابطه با داليل كهنه - 2

 مؤلف رموع شود.



 10 و خودآگاهي تاريخي «عليهتعايلاهللرضوان»امام خميني ................................................... 

انقالبي متولد شده كذه در مذوهر و ماهيذت خذود، تحذولي اسذت بيذرون از        

دهذد آن انقذالب را   مدن غربي، و بر همين اساس تاكر ميا فكر و تحوزه

يذابيم. زيذرا بذه    با عينک غربي ننگريم كه هرگز به حقيقت آن آگاهي نمذي 

زننذد،  وقتي ايرانيان از حكومذت اسذالمي حذرف مذي    »ا ميشل فوكو: گفته

زنند، ... و با اين كار شذايد  ها، آن را فرياد ميوقتي ملوا گلوله در خيابان

خرنذذد... بذذه نظذذر مذذن بذذه واقعيتذذي حمذذام خذذون را بذذه مذذان مذذي خطذذر يذذک

انديشند كه به ايشان بسيار نزديک اسذت... چذون كوششذي اسذت بذراا      مي

   3«.كه سياست، يک بُعد معنوا پيدا كنداين

تومه به تفاوت ذاتيِ دو رويكرد متفاوت نسبت بذه زنذدگي در ايذن     -2

داريذد. عبذور از نذوعي    د روا خذو دوران، رمز كليدا كتابي است كه روبه

 كند و رويكذرد هاا خود را در فرهنگ مدرنيته دنبال ميزندگي كه آرمان

خواهد از طريق انقالب اسذالمي، از  به نوع ديگرا در زندگي است كه مي

غرب و فرهنگ مدرنيته عبور كنذد و زنذدگي زمينذي را بذه آسذمان متصذل       

 گرداند.

رهنگ مدرنيته اسذت، آنننذان   كه تحت تأثير ف روح حاكم بر زمانه - 3

اا را كه آمده اسذت تذا مذاوراء    راحتي معني حادثهآشفته است كه انسان به

فهمد و لذاا نسذبت   فرهنگ مدرنيته، متاكر رموع بشر به آسمان باشد، نمي

هذاا از پذيش   به فهم مايگاه انقالب اسالمي در اين دوران گرفتار برداشذت 

ارا در برابذر فهذم او و فهذم انقذالب     ها ديذو شود كه آن برداشتمي ساخته

كشد. نويسنده تالش كرده بذا تومذه بذه ايذن امذر، مذاوراء نگذاه        اسالمي مي

                                                 
 .38ها چه رؤيايي در سر دارند، ص ميشل فوكو، ايراني - 3
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مدرنيته، انقالب اسالمي را بنماياند. زيذرا كذه بايذد مواظذب باشذيم انقذالب       

تومذه بذه حقيقذت    هذاا محذدود ننگذريم وگرنذه بذي     اسالمي را در حدّ فهم

 ايم.ن گفتهروحاني و مايگاه تاريخي آن، سخ

ممكن است در ابتدا بذه مؤلذف ايذراد گرفتذه شذود كذه نگذاه او بذه          - 4

انقالب اسالمي، نگاهي آرماني است كه با واقعيت آن متفاوت است، ولذي  

ا زوايذايي كذه   گردد كه سعي شود بذه همذه  وقتي حقانيت سخن روشن مي

در آن  در رابطه با انقالب اسالمي در كتاب تومه داده شده، عنايت گذردد، 

شذود انقذالب اسذالمي    صورت است كه معلوم خواهد شد چذرا صصذرار مذي   

ا مهان امروز است و همنذون روز حسذاب مايگذاه    يک رستاخيز در همه

 كند.هركس را تعيين مي

زبان فرهنِگ مدرنيته كه مذا نيذز بذا تأسذيس اولذين دبسذتان، قبذل از         - 5

ا آن فكذر كذرديم، زبذاني    وسيلهانقالب مشروطه با آن آشنا شديم و بعد به

نيست كه بتواند مايگاه انقذالب اسذالمي را تبيذين كنذد و بذه همذين مهذت        

مؤلف محترم سعي فراوان كرده تا ماوراء گفتماني كه تحت تأثير فرهنذگ  

ا واقعذي  غرب است، ذات انقالب اسالمي را بنمايانذد تذا حقيقتذاا بذا چهذره     

ب شده كه در بعضي مذوارد  رو شويم و همين امر مومانقالب اسالمي روبه

ا كتذاب از  خواننده به زحمذت بيفتذد و آرامذش خذود را در حذين مطالعذه      

آيذد  بيند و يا افقي كه به ميذان مذي  ها را ناآشنا ميدست بدهد، چون يا واژه

 افقي نيست كه خواننده عادت كرده باشد از آن افق بنگرد.

عهذد تذازه، تذأثير    بذا آغذاز   »مؤلف محترم با تومه به اين قاعده كذه   - 6

كنذد كذه چگونذه بذا     روشذن مذي  « شذود چه به گاشته تعلق دارد، كم مذي آن
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ا بشذذر بذذه او حضذذور انقذذالب اسذذالمي در عذذالم، عهذذد الهذذي از يذذاد رفتذذه  

گردد و در آن راسذتا فرهنذگ غربذي در عذالَم بذه سذرعت فروكاسذته        برمي

 ار بود.انقالب اسالمي اميدو اگردد و به اين دليل بايد به آيندهمي

كذذه توانسذذته باشذذيم در راسذذتاا آشذذنايي عزيذذزان نسذذبت بذذه بذذه اميذذد آن

 حقيقت و ذات انقالب اسالمي قدمي برداريم.



 

 فمؤل مقدمه

 باسمه تعالي

شده؛ زواياا مختلفي است از نگاهي كذه در  مواردا كه در ذيل مطرح

بيذذان  «عليهتعايلاهللرضووان»هذذاا مربذذوط بذذه انقذذالب اسذذالمي و امذذام خمينذذي كتذذاب

گرديذذده، تذذا سذذمت و سذذوا مسذذتجوا خواننذذدگان عزيذذز را در مذذتن آن  

 ها روشن كند.كتاب

ديذدن واقعيذات   ترين مسأله در زندگي انسان درست و دقيذق حساس -1

در تقاضذاا   قدر مهم است كه رسول خداعالم است، و اين موضوع آن

خذدايا!   1؛«ي األشذياء كمذا هذي   نِذ أرِ مَّهُذ للّاَ»دارنذد  يمخود به خداوند عرضه 

 طور كه هستند به من نشان بده.اشياء را آن

                                                 
 .220مصباح األنس، ص:  ،احمزه فنارمحمدبن - 1
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ها و واقعيات وقتي اهميت صذدچندان پيذدا   ديدن پديدهموضوعِ درست

كند كه موضوع مورد شناخت، به زندگي دنيايي و آخرتي انسذان ربذط   مي

 پيدا كند.

در عصذر كنذوني،   در كنار معرفت بذه خذدا و معذاد و نبذوت و امامذت،      

معرفت به مايگاه انقالب اسالمي از موضوعاتي است كذه معرفذت صذحي     

ا واقذع همذه  نسبت به آن نقش اساسي در نوع زندگي ما خواهد داشت و به

دهذد و پيذرو آن سذعادت و    الشذعاع خذود قذرار مذي    هاا ما را تحذت انتخاب

 شقاوت ما را نيز رقم خواهد زد.

گيذرا  ا معنوا است كه هرگونه موضعانقالب اسالمي يک پديده -2

ما نسبت به آن، ما را در مايگاه خاصي از قرب و يا بُعد نسبت بذه معنويذت   

توان نسبت به آن چشذم بذرهم گااشذت و    دهد و اين است كه نميقرار مي

آن را ناديده انگاشت، زيذرا بذه همذان انذدازه، از مايگذاه قذرب معنذوا بذه         

تذوان آن را يذک   ويم. به همين مهت مذي شمايگاه بُعد از حقيقت پرت مي

شمار آورد كذه حسذاب و مايگذاه هذركس را در دوران     رستاخيز معنوا به

كنوني كه دوران تقابل انقالب اسذالمي بذا فرهنذگ مدرنيتذه اسذت، تعيذين       

 كند.مي

در دوراني كه بشر مدرن از دين فاصله گرفته و ارتقاا انسذان را در   -3

مرتبذه در قذرن   كند، يذک از آسمان مستجو مي هاا منقطعپيروا از انديشه

بيسذذتم بذذا وقذذوع دو منذذگ مهذذاني در مهذذد تمذذدن مذذدرن و شكسذذت        

هذذاا هذذايي مثذذل ليبراليسذذم و سوسياليسذذم و ظهذذور نذذابرابرا   ايذذدلولوژا

آزاردهنده، انقالب اسالمي به عنذوان راهذي بذراا عبذور از آن فرهنذگ بذه       
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متومه خود نمذود و بذر خذالف     ها راها و دلسوا فرهنگ الهي انبياء، عقل

ا خذوبي از عهذده  همه تبليغاتِ منفذي كذه نسذبت بذه آن روا داشذتند، بذه      آن

كنذد انقذالب   دادنِ معني تاريخي خود برآمد. اين است كه روشن مذي نشان

اسذذالمي يذذک امذذر اتفذذاقي نيسذذت، بلكذذه گشذذايش افذذق و زمذذان مديذذد در  

 ا پايان غرب است.بحبوحه

خذوبي متومذه   فتذار ظذاهربيني دوران نيسذتند بذه    هايي كذه گر انديشه -4

مايگاه تذاريخي انقذالب اسذالمي خواهنذد شذد و ذات الهذي آن را كذه بذه         

عنذذوان يذذک رسذذالت، وارد زنذذدگي بشذذر شذذده، خواهنذذد شذذناخت و از      

سذازا آن كذه حكمذت و معنويذت را بذه بشذريت هديذه خواهذد داد         تاريخ

ا كه عامل نجذات بشذر از   گرايي منطقي آن رآگاهي خواهند يافت و آرمان

سذرعت دريافذت   ا بشذر مذدرن اسذت، بذه    گرايي و نيهيليسمِ بيمارگونهپوچ

كنند و اين شروع تاريخِ طاللي معنويت حقيقي بعد از ظلمذات مدرنيتذه   مي

 است.

گوييم ولي بذه مايگذاه آن كذه از    وقتي از انقالب اسالمي سخن مي -5

شذود و بايذد از روح   خذتم مذي   غدير شروع شده و بذه حاكميذت مهذدا   

ايم. چيز نگفتهغربي عبور كند، چيزا نگوييم، عمالا از انقالب اسالمي هيچ

اا تنهذا پديذده  انقالب اسالمي با نگاه تاريخي شيعه به غدير پديد آمد و نذه 

ا شيعيان بود زيرا آن را در مذتن اسذالم يافتذه    اتفاقي نبود، بلكه آشناا همه

 توحيد اصيل زندگي كنند.بودند تا از طريق آن با روح 

داند و معتقد نيست كذه آن حقيقذتِ   چيزا نمي« توحيد»كه از كسي -6

دهذد، وقتذي بذه او گفتذه شذود انقذالب       ا حضذور بذه غيذر نمذي    يگانه امازه
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كند و ا روح توحيد است و هر مريان مقابل خود را نفي مياسالمي ملوه

شذيند، متومذه موضذوع    نرود و هرگذز فذرو نمذي   همننان در تاريخ ملو مذي 

بداند كذه از سذر احساسذات اظهذار شذده      نخواهد شد و شايد آن را ادعايي 

 كاهد.يت و نقش آن نمياز واقع ازيانكار نور چ ياست ول

اگر شخصيت انقالب اسالمي را با تفكر غربي تحليل كنيم هرگز به  -7

شذته  گيرا كه نسبت به آن داذات آن پي نخواهيم برد و لاا هرگونه موضع

ايذم و  بذه بيراهذه رفتذه    باشيم 

انجامد. زيرا انقذالب اسذالمي بذه اهذدافي     باالخره كارمان به مقابله با آن مي

ها گريزان است. يكي امتحانات الهذي  نظر دارد كه نگاه غربي سخت از آن

 ا مولوا:به گفته انديشد.داند و يكي طور ديگرا ميرا رحمت مي

 رحمتذذذي دان امتحذذذان تلذذذخ را 

 

 نعمتي دان ملذکِ مذرو و بلذخ را   

اگر پايرفتيم آوارگي و سرگرداني بشذر مذدرن چيذز قابذل انكذارا       -8 

ا آن را نيز به درستي تحليذل كذرديم، ديگذر ايذن گفتذه كذه       نيست و ريشه

 ا خذدا اسذت تذا بشذر را از ظلمذات مدرنيتذه نجذات       انقالب اسالمي هديذه »

آيد بلكه به اميذد قذوام فرهنگذي و    حساب نمي، يک سخن غلوآميز به«دهد

ا انقذالب اسذالمي نهفتذه اسذت، زنذدگي را در      تمدن اسالمي كه در آينده

 دهيم.كنار انقالب اسالمي ادامه مي

 ااست ممهوريا حكم ريدر مراسم تنف «تعايلاهللحفظوه»امقام معظم رهبر -9

 دولت دهم فرمودند:

بذا   يهالسال زاويه ياين س اهااز برهه يها در بخشمديريت از يبعض»
هذا را در درون  داشتند؛ اما ظرفيت انقذالب توانسذت ايذن    انقالب يمبان

خذود ذوب كنذد؛ هضذم كنذد و      اكذوره  ها را درخود قرار بدهد؛ آن
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قذدرت بيشذتر راه    خود بيفزايد و با اانقالب بر ظرفيت خود، بر تجربه
 خواستند از درونِ اين نظذام، بذه  كه مي يد. آن كسانخود را ادامه بده

ضربه بزنند، نتوانستند موفق بشوند. انقذالب راه   ياسالم انظام ممهور
مستقيم خود را با قدرت روزافزون تذا امذروز ادامذه داده     خود را، مسير
مختلف در درون اين نظام قرار  اهاانگيزه كه با يكسان ااست و همه

اين نظام كمک كردنذد.   اهايتوانال يا ناخواسته، به اند، خواستهگرفته
از  يعظذيم، ناشذ   با دقت نگاه كرد؛ اين ظرفيذت  يبه اين حقيقت بايست

و  يدينذ  اسذاالر همين ممهوريت و اسذالميت اسذت؛ از همذين مذردم    
ومود آورده است. اين است كه اين ظرفيت عظيم را به است؛ ياسالم

هذم   ياسذالم  اممهذور  اناپايرآسيب و مصونيت و او راز ماندگار
 آن شاءاهللنص خود دارد و ذات در ياسالم ااين است و اين را ممهور

  2«.را همواره حفظ خواهد كرد

داشتنِ انقالب فرماييد در بيانات ايشان موضوع ذاتچناننه مالحظه مي

اسالمي مطرح شده و اين مبناا اصلي كتاب حاضر است كه نويسنده پذس  

داشذذتن انقذذالب اسذذالمي، سذذعي دارد نسذذبت   عنذذي ذاتكذذردن ماز روشذذن

 صحيحي را كه هركس بايد با اين انقالب داشته باشد، تبيين كند.

ا انقذالب اسذالمي را بذا يذک فهذم كلذي و بذا        اگر بتذوانيم حادثذه   -10

تذذوانيم آگذذاهي درک كنذذيم، مذذيمذذامعيتي از آگذذاهي و خودآگذذاهي و دل

هذا  را، در روح و روان آدم آينذده  مايگاه حقيقي انقالب اسالمي در حال و

هركس وارد اردوگذاه انقذالب اسذالمي    »گوييم: كه ميبشناسيم و معني آن

 را دريابيم.  « شودتاريخ ميافتد و بينشود، از تاريخ بيرون مي

                                                 
2 - 1388/05/12. 
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درد بزرگ آن است كه در فضاا فرهنگ مدرنيته، تفكر آزاد بذه   -11

ه بنذا اسذت مذاوراء فرهنذگ     كه فهذم انقالبذي كذ   حاشيه رفته است، در حالي

ها سذخن بگويذد، نيذاز بذه تفكذر آزاد دارد و رمذز شكسذت        مدرنيته با انسان

هذاا غربذي بذا    كذارا و بذا روش  ا سياسذي سياسي نخبگاني كذه بذا روحيذه   

 انقالب اسالمي برخورد كردند، همين بوده و هست.

به تجربه روشن شده كذه امكانذات ذاتذي انقذالب اسذالمي از نظذر        -12

هذايي را كذه   دهذد انديشذه  قدر عميق است كه هرگز امازه نميگي آنفرهن

اهدافي مداا از اهداف انقالب اسالمي دارند، بذر آن تحميذل كننذد و بذر     

كارهذذذاا اسذذذاس همذذذين غنذذذاا فرهنگذذذي كذذذه داشذذذت، توانسذذذت از راه 

اا كه در دوران سازندگي و اصالحات بر آن تحميل شد خذود  سكوالريته

ه به عدالت و معنويت را بازسازا كند و رويكذرد بذه   را بيرون بكشد و توم

دارد را دوبذاره بذه    انتهاا با بركتي كه نظر به حاكميت حضذرت مهذدا  

 متن انقالب باز گرداند.

كسي كه به تاريخ و سياست تذومهي نذدارد، بخواهذد يذا نخواهذد       -13

معني ديندارا واقعي را گم كرده است، و كسي هم كذه سياسذت و تذاريخ    

خواهنذد  بازاني خواهد شد كه مذي ا سياستمنظر ديانت ننگرد بازينه را از

تاريخ خود را بذر بشذريت تحميذل كننذد و قذدرت را در دسذت گيرنذد. در        

كه انقالب اسالمي بسترا اسذت تذا در آن بسذتر تذاريخ و سياسذت از      حالي

منظر دين تعريف گردد و در بسترا معنوا مذديريت شذود تذا حاكمذان از     

 ه نگيرند.حقيقت فاصل
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زدگي شدند و اگر از يک طرف روشنفكران ما گرفتار نگاه غرب -14

ا تاريخ غرب مسذتجو كننذد،   خواستند مايگاه انقالب اسالمي را در ادامه

هذاا فكذرا و   كه مبهذه آن و از طرف ديگر بسيارا از متدينين ما نيز بدون

كه انتخذاب   و مهتي تاريخي را بشناسند و شخصيت افراد را بر اساس مبهه

كرده ارزيابي كنند، تنها شخصيت افراد را در حركات و سكنات و فضذالل  

كذه بذه مهذت و سذمت و     كننذد، بذدون آن  ها مستجو ميو رذالل فردا آن

واقذع مومذب   گيرنذد تومذه نماينذد. ايذن بذه     سويي كه افراد در آن قرار مذي 

مت و معضل بزرگي شد كه بعضي از نخبگان ديني نتوانستند مايگذاه و سذ  

سوا انقالب اسالمي را بشناسند و با اندک ضعفي كه از مديرا از مديران 

ا انقذذالب اسذذالمي كنذذار نظذذام اسذذالمي ديدنذذد، از حضذذور خذذود در مبهذذه

اا سذعي دارد  كشيدند. مباحث انقالب اسذالمي بذا تومذه بذه چنذين نقيصذه      

 يكل اكردهايروخطرات چنين غفلتي را گوشزد كند و نگاه متدينين را به 

   3معطوف دارد. يانقالب اسالم

ا سياسذي  ترين مؤلفذه ا انقالب اسالمي ضروراتبيين بنياد فلسفه -15

ا تأثير دين در عصر غيبت و نقش واليذت تكذويني   دوران ما است تا نحوه

سازا انقذالب  ا حماسهمعني خود را بنماياند و ريشه عصرحضرت ولي

                                                 

در رابطه بذا حضذور و عذدم     امبر خدايپهاا كلي در اسالم، در راستاا تومه به مبهه - 3

فَإنّهُ لَوْ عَبَداهللَ عَبْدٌ سَبْعينَ خَريفاً  حتا َ   »فرمودنذد:  قرار دارند،  اا كه عليدر مبههحضور 

لَأکَبَّهُ اهللُ عَلَي مِنْخَريهِ فِي  طًلبابيبنالميزاب قًئمً  ليلهُ، صًئمً  نهًرُه، وَ لَمْ يکُنْ لَهُ واليةُ علي

هذا بذه نمذاز    كه شذب  يودان كعبه عبادت كند در حالر نايرا هفتادسال ز اخدا ااگر بنده؛ ا«النًّر

او را در  ينذ يرا نداشذته باشذد، از ب   طالذب يابذ بنيت عليدار است و والستاده و روزها، روزهيا

 (228، ص 4اندازند. )تفسيرمنابادا، جيآتش م
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غفلذت از رسذالت تذاريخي    اسالمي معين گذردد و غفلذت از ايذن موضذوع     

نذوع  هذا نيسذت و مومذب يذک    ا آنكساني است كذه ايذن غفلذت شايسذته    

 كارا ننگين خواهند شد.محافظه

انذديش و عذارفي   به عنوان مسذلماني ژرف  «عليهتعايلاهللرضووان»امام خميني -16

ها نسذبت بذه آن   حماسي، ناظر به منظرا بود كه چشم فرهنگ مدرنيته سال

گفت كه فرهنگ مدرنيته امكان درک د و از ساحتي سخن مينابينا شده بو

خذرد بذا انقذالب اسذالمي     آن را نداشت و لاا مدرنيسم همنون نابينايي بذي 

درپي غرب از انقالب اسذالمي را بايذد در   هاا پيدرگير شد و راز شكست

هذاا  خذود را از امكذان   يفرهنذگ غربذ  ا مهم مستجو كذرد زيذرا   اين نكته

 بيرون انداخته است. عالم هستي امعنو

انقالب اسالمي آمده است تا بشريت را با امكاناتي آشنا كند كه ماوراء 

ا كند و با عقلِ پژمذرده مهاني است كه فرهنگ مدرنيته در آن زندگي مي

 ا حيات دهد.خواهد ادامهخود مي

بودن يک انديشه به آن معني است كه در طول تذاريخِ آن  تاريخي -17

ها به سوا آن انديشه دراز بوده است و هرگاه آن انديشه ملت، دست و دل

پا به ميدان گااشته با تمام ومود آن را پايرفته، حال بايذد از خذود بپرسذيم    

ا تذاريخي بذوده و يذا    يذک انديشذه  « انقالب اسذالمي »براا مردم ايران آيا 

 تجدد و فرنگي مآبي؟

مذآبي  فرنگذي توان گفت آن گذروه از مذردم ايذران كذه گرفتذار      آيا نمي

فهمند به مهت آن است كه از تاريخ ملذت  شدند و ديگر زبان مردم را نمي

را كه غرب به بودن خود را با منظما كه ايرانياند، تا آنايران بيرون افتاده
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كننذد؟ انقذالب   نماياند، در ايران باسذتانِ قبذل از اسذالم دنبذال مذي     ها ميآن

كلذي از  زدگي بهان شود و غربها مبراسالمي راهي است تا اين گسستگي

تواند با تاريخ ديني خود زندگي كنذد برچيذده شذود و از    روح ملتي كه مي

زدگذي كذه   ا گاار ملذت اسذت از غذرب   اين مهت انقالب اسالمي مرحله

منشأ گسست و تنفر بين آحاد افذراد بذوده و هسذت، بذه سذوا اُخذوتي كذه        

 كند.ها را يگانه ميها و دلا دستهمه

كند بذا عذالَمي كذه    لَمي كه انقالب اسالمي به بشريت عرضه ميعا -18

فرهنگ مدرنيته به ميان آورده است تفاوت ماهوا دارد. بذا ورود بذه عذالَم    

كلذي از  شذود كذه بذه   انقالب اسالمي حقايقي در افق روح انسان آشكار مي

و حقيقذت را در   رديگيفاصله م« Individualism»ا فردگرايي يا روحيه

يابذد و  هذا مذي  گي احساس مسئوليت نسبت به سرنوشت سذاير انسذان  گسترد

آيد، چيذزا كذه در   ت به صحنه ميديگر اقتصادا همراه با عدالت و معنوي

هذا و تنفرهذا   كلي ناپديد شده و عامل دوگذانگي زده بهافق عالَم انسان غرب

 گشته است.

، چيذز رو نكنذد  بشرا كه مهت او به هيچ مانب نباشذد و بذه هذيچ    -19

تواند خود را ادراک كند و هويتي بذراا خذود احسذاس نمايذد،     چگونه مي

طرفي در طرفي قذرار گيذرد كذه    كه خود را فريب دهد و به اسم بيمگر اين

كند و نه باطل را. او بايد بداند كذه چذون بذه حذق پشذت      نه حق را تأييد مي

اا ا باطل است، در حالي كه انقذالب اسذالمي مبهذه   كرده است، در مبهه

ا حق را گم نكند و در سيرِ بذه سذوا   ِ قرارگرفتن در مبههاست تا بشر، راه
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درآيذد   كلي از ظلمات دوران بهحق با بسط انقالب اسالمي، بسط يابد و به

 طرفي خود را رها كند.و به افق روشن تاريخ نظر اندازد و از پوچي و بي

ين بيذاوريم  اگر انقالب اسالمي را در حدّ يک حركت سياسي پذاي  -20

كه اگر آن را در آن حذد بذدانيم   ايم، همننانبه نوعي به حقيقت مفا كرده

هذا مذزاحم دينذدارا شخصذي مذردم نيسذتند. در هذر دو        كه ديگر حكومت

ايذم و از معنذي حضذور آن در    صورت مايگاه انقذالب اسذالمي را نشذناخته   

رنيتذه  ايم و با سادگي، معني دشذمني فرهنذگ مد  تاريخ معاصر سخت بيگانه

اا اشذاره  پنداريم. راستي انقالب اسالمي به چه نقطذه را يک سوء تفاهم مي

 كند؟همه هزينه ميدارد كه دنياا مدرن براا انكار آن اين

خواهيم معني انقالب اسالمي را بشناسيم و نسبت خذود را بذا   ما مي -21

و آن معلوم كنيم و لاا مجبذوريم از زوايذاا مختلذف آن را بنگذريم و قبذل      

كذه بذدانيم   بعد آن را درست مدّ نظر قرار دهيم و اين ممكن نيست مگر آن

دانيم، از كجا شروع شده است و به كجا خواهد رفت و اگر ماندگارش مي

باشد و چرا متعلق بذه هذيچ زمذاني و هذيچ قذومي      دليل ماندگارا آن چه مي

كلمذه   مانذد. در يذک  نيست كه با رفتن آن زمان و آن قوم باز باقي خواهذد  

 دارا انقالب اسالمي در كجا است؟راز آينده

ايم و در چذه  كند ما متعلق به كدام مبههانقالب اسالمي روشن مي -22

فضايي بايد خود را مستجو كنيم كه گرفتار از خودبيگذانگي نگذرديم و از   

ايذن مذدايي در فضذاا مشذهورات و      اثابت عصر مدا نباشذيم و درنتيجذه  

به دنبال خود بگذرديم! انقذالب اسذالمي بسذتر بذاز       مقبوالت عصرِ مدرنيسم

تعريف آن بشرا است كه در متن مدرنيسم خود را نيز فراموش كرده بود، 
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و به همان اندازه كه توانست خود را دوباره در فضايي ديگر تعريذف كنذد،   

 به زندگي برگشته است.

 دعذوت « ومذود »انقالب اسالمي؛ اگرچه فلسفه نيست ولي ما را به  -23

آورد چيزا ماوراء ماهيذات و توهّمذاتي   كند و آننه را در افق انسان ميمي

كنذذد، مهذذت تفكذذر را تذذا اسذذت كذذه فرهنذذگ مدرنيتذذه بذذا آن زنذذدگي مذذي 

تواند دهد و لاا ميترين واقعيات يعني عالم غيب و معنويت سوق ميواقعي

و  در دفاع مقدس هشت ساله با مهاني از تانک و توپ و هواپيما نبرد كنذد 

چيز نسبي است، از مسئوليت مقابله با مهان كفذر شذانه   كه همها آنبه بهانه

 خالي ننمايد. زيرا:

 كنذذدكذذه انكذذار حقذذايق مذذي آن

 

 تَنذذدمملگذذي او بذذر خيذذالي مذذي 

اند و بذه  عبور كرده« زمان فاني»هستند و از « وقت»كساني كه اهل  -24 

 نذوان مذأمني بذراا بذه    انديشذند، بذه انقذالب اسذالمي بذه ع     مذي « زمان بذاقي »

نگرند و در همذين راسذتا معتقدنذد بسذط     رسيدن مي«وقت»حضوررفتن و به 

خواهذد شذد. بذه همذين      الوقت و الزمذان انقالب منجر به حضور صاحبُ

بذه  « زمذان فذاني  »توانند آن را تحمل كننذد، زيذرا عبذور از    اا نميدليل عده

كننذد حقيقذت   د سعي ميكار هركس نيست، از اين رو اين افرا« زمان باقي»

گيرنذد و  اش كاهش دهند و يا از آن فاصذله مذي  انقالب را از مايگاه اصلي

 رسانند.در زمان فاني خود عمر خود را به انتها مي

ا عارفان شيدايي است كه هنر نزديكي به انقالب اسالمي؛ حماسه -25

در غذرّش  « اهللفذي »اند و لاا وقتذي نسذيم فنذاا    پيامبران و اولياء الهي را يافته

كه به سنگر خانقاه پنذاه برنذد   ماا آنگيرد، بهها وزيدن ميا خمپارهگلوله
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آورنذد و بذا   تا از هر گزندِ احتمالي مصذون بماننذد، پيذراهن خذود را در مذي     

 زنند.ا مستانه ميا برهنه در ميدان منگ قهقههسينه

را از  توانند انقالب اسالمي را بذه غذديرا كذه علذي    كساني كه نمي

اا كه آن خانه را آتش زدنذد و بذه   ا فاطمهآن حاف كردند و به خانه

كرباليي كه بر مسدها اسب راندند، متصل گردانند، تا آخذر آن را تحمذل   

دانند كه قواعد بازا مهذان  نخواهند كرد و آن را يک نوع مامرامويي مي

دولتذي  هذا بايذد بذا آمذدن     زعذم آن هذم زده اسذت و بذاالخره بذه    مدرن را بذه 

هذا بذيش از يذک روا سذذكه را    گذرا در مذايي توقذف كنذذد، ايذن    مصذلحت 

 بينند.ا انسانيت همراه نمياند و خرابي مهان مدرن را با آباداني خانهنديده

دانذد  انقالب اسالمي علت مهان پرآشوب كنوني را ماهالني مذي  -26

داشده از ا بشرِ مكه از عقل قدسي انبياء بريدند و خواستند با خرد پژمرده

خواهند خود را از آسذمان  كه ميوَحي، آن را مديريت كنند و به گمان اين

هذايي را بذه   ها را به بشريت تحميذل كردنذد و يذاوه   آزاد كنند، انواع اسارت

نمذود  تر ميا مهان بر زبان راندند كه اسارت بشر را عميقعنوان علمِ اداره

داد. بايد به اين تاكر رسذيد  و زندگي با خياالت را زندگي واقعي نشان مي

ا بشذر مذدرن، عينكذي روا چشذم داريذم كذه       كه تحت تأثير خردِ پژمرده

 درک ما را از انقالب اسالمي غير واقعي كرده است.

گوييم فهذم انقذالب اسذالمي كذار آسذاني اسذت ولذي اگذر         ما نمي -27

انذد، از مذردم عذادا    مالحظه شد بعضي از نخبگان كه مدعي فهذم انقذالب  

كه پينيدگي را در موضذوع انقذالب دانسذت،    افتادند بايد بيش از آن عقب

خبرنذد و از تجلذي   هايي دنبال كرد كه از روح توحيد بيدر حجاب فهم آن
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انذد. آرا! درک انقذالب   افي نبذرده ا كذ العالمينِ يگانذه، بهذره  تاريخي رب

 اسالمي بدون علم به اسماء الهي كار مشكلي است، ولي راهِ ممكنذي اسذت  

 زيرا كه ذات انقالب اسالمي خود عامل فهم آن خواهد شد.

اا كه در آن هسذتيم و فكذر خذود را بذر آن     تا وقتي با عينک زمانه -28

گاار آن انساني است كذه بذه   ايم به انقالبي بنگريم كه بنياناساس ملو برده

يافته، هيچ پرتوا از حقيقت آن انقالب بر قلب مقام مامعيت اسمايي دست

رفذت از ظلمذات زمانذه ملذو مذا      جلي نخواهد كرد و راهي مهت بذرون ما ت

 شود.گشوده نمي
 اهل كام و ناز را در كوا رندا راه نيست

 

 غميسوزا، نه خامي بيرهروا بايد مان

بايد از قهر تفكر غالبِ فرهنگ مدرنيته رها شذد تذا آشذنايي بذا انقذالب       

 يرد.اسالمي شروع شود و تماشاگرا راز ما را در برگ

دارا در مهذان معاصذر را بنيذان    انقالب اسالمي دوران تاريخ دين -29

نمايد، به طورا كه برد و نگهدارا و نگهباني مينهاد، آن دوران را راه مي

ا حضذذور آن انقذذالب بايذذدها و نبايذذدهاا حيذذات تذذاريخ معاصذذر در سذذايه

زنذده  طذور كذه بشذر بذا هذوا      دهد. همانتاريخي بشر اين دوران را شكل مي

است، اگر خواست حيات تاريخي داشته باشد بايد تعلذق خذود را بذه سذوا     

انقالب اسالمي معطوف دارد و زندگي او امرا مدا از آن نباشد تا گرفتار 

هذاا اخيرمقذدمات چنذين    دوران نگردد. در سال« انگارانيست»و « نسبيت»

ا دروغ فرهنذذگ تذذاكرا در حذذال تحقذذق اسذذت و حجذذاب چهارصدسذذاله

ته در حال فروافتادن، وقت آن رسذيده اسذت كذه بذا گذوش بذاز وارد       مدرني
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زندگي شويم، گوشي كه فقط براا شنيدن مشهورات و مقبوالت فرهنذگ  

 مدرنيته باز نيست. 

انگارا دوران، با انقالب اسالمي و صشذراقي كذه   رفت از نيستراه برون

به عذالَمي   گاار آن متجلّي كرد، گشوده شد تا بشريتخداوند بر قلب بنيان

مذا  نزديک شود كه آن عالَم؛ عرفان و معرفت و حماسه و عبوديت را يک

گذردد، عهذدا كذه در    مذي « ومود»دهد و متاكر عهد بشر با به او هديه مي

 زدگي ما شكسته شد.دوران غرب

كذه توانسذته باشذم تذا حذدّا انقذالب اسذالمي را از منظذرا         به اميذد آن 

 آن گشوده گردد.بنمايانم كه راه تفكر نسبت به 



 

 «عليهتعالياهللرضوان»امام خميني

 و

خودآگاهي تاريخي





 

 

از اسذت   يمقذام را كه  «هيعلتعايلاهللرضووان»يامام خمينحضرت سالگرد ارتحال 

 يتيت عذر  كذنم، شخصذ   يت و تعايتسل ،اين عصرعالم در مقامات ثابت 

د، و يذ بذا مذا سذخن بگو   ت اسذالم  قذ ياز حقد تذا  نمو ظهورامروز ما  اكه برا

بتذوانم نقذش   اميدوارم اش به مهان عرضه كند، اط امروزياسالم را در شرا

نسذل   اشذنهاد كذرد، بذرا   يمهذان اسذالم پ   اكه بذرا  يسرنوشت ريياو را در تغ

بايذذد  ييهذذااز چذذه فرهنذذگ و ارزشمذذوان روشذذن كذذنم، تذذا متومذذه باشذذند 

هذا  روزمرگذي در  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذ يخم هذد كذه ع  ند، و نگاارندكن اپاسدار

مهذان اسذالم فرامذوش     افراموش گردد، كه در آن صذورت راز مانذدگار  

 شده است.

خذواهم  يخدمت عزيزان دارم، با اين فر  است كذه مذ  كه را  يصحبت

در  و لذاا در ميذان بگذاارم،    يانقالبو  يدين ادر يک خانوادهرا  يموضوع

 «هيعلتعايلاهللرضوووان»يخمينذذ امذذامحضذذرت ات حقانيّذذت ل صذذحبت از اثبذذفذذايذذن مح

كذه مومذب    ييذ خواهم نسبت به وظايف مزيدر اين ملسه نم ينيست، حت

ميذان   كند، سخن بذه ياه امام را تهديد مكه ر ييآفات مزت انقالب و يتقو

بذه   يد كه انقالب اسذالم ناپايرفته يخوبزان بهيعزكنم يفكر مون م، چآور

 . بذا اسذت معاصذر  ن وصحي  در قر يحيات و زندگ ي، معناشيحقيق يمعن

به اين نتيجذه رسذيد   توان يم ،يانسان يمبانتحليل ز ينتاريخ معاصر، و  تحليل

اسذذت كذذه  يهذذايآن يوسذذيله و بسذذتر حيذذات واقعذذ  ياسذذالمانقذذالب  كذذه
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مسذئله را  دوارم يذ امالبتذه  داشته باشند.  ياله يزندگ ،در اين قرنخواهند يم

مذورد   يو اسذتدالل  يعلم ا، به نحود و تعريف و احساساتخارج از تمجي

 م.يهتجزيه و تحليل قرار د

مهذانِ امذروز بعذد از    مذردم  اگر به اين مسئله التفذات داشذته باشذيد كذه     

 يو زنذدگ  نذد بودن خود را گم كردانسان يبه سرعت معن ،رنسانس ادوره

 ارالذه داد كذه   را يخود بازداشذت و مذدل   ي، انسان را از بُعد متعاليمدل غرب

م ييگويچرا مكه خواهيد پايرفت انسان شد،  يابعاد متعال مومب غفلت از

 ن دوران است.يبشر ا يواقع يزندگ ابرا ابستر يانقالب اسالم

گذاه  ينسبت به ما «هيعلتعايلاهللرضووان»يخميند روشن شود حضرت امام يابتدا با

ن يذ روشذن شذد ا   يداشذتند؟ وقتذ   يدگاهيذ هذا چذه د  انسان يامتماع يزندگ

دگاه، غفلذت  ياست و غفلت از آن د يقيو حق يدگاه اساسيک ديدگاه يد

در  يگاه انقذالب اسذالم  ي  است، در آن صورت مايصح ياز امكان زندگ

 شود.  يروشن م يخوبد بهيخ مديتار

 يخودآگاه و يآگاه جهل  تفاوِ 

نسبت بذه   ايم و يا ماهل هستي ااهر پديدهنسبت به ما د كه يدانيحتماا م

 م.  يهم دار ي، خودآگاهيا عالوه بر آگاهيم و يدار يآن آگاه

نذدارد   يواقع ينحو آگاهچ يده هيآن پدنسبت به انسان  ؛حالت اولدر 

 يكذذه در آن زنذذدگ يخذذود و مهذذان يگذذاه آن را در زنذذدگيتذذا بتوانذذد ما

داند كه ايذن انقذالب در   ينم يدر مورد انقالب اسالممثالا كند، بشناسد. يم

 برد.يسر مخ بهيخود و تار ياز زندگ يحال حاضر در چه شرايط
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بذه طذور مجمذل و    ده، انسذان  يذ نسبت به پد يآگاه يعني؛ حالت دومدر 

ترين درمه از ومذود آن  به پالين يشناسد، وليمبهم واقعيت آن پديده را م

كذه فذرد    ،بذه اسذالم  هذا نسذبت   از انسذان  يبعضذ  يدارد، مثذل آگذاه   يآگاه

واقذع هذم از طذرف خذدا توسذط      هاسذت و بذ   ييک دين الهالم اسپايرد يم

حاضذر   ي، و به اسذالم هذم عالقذه دارد ولذ    است به مردم رسيده يشخص نب

را به عنوان يک حقيقذت  آن بخواهد  بنگرد كه اآن را طور ات زوايانيس

نسذبت بذه   هذم رفتذه    اروكه  هايبعضمثل اش پياده كند. يا يدر كل زندگ

گاه يتوانند ماياند، اما نمرفتهيآن را پا يارند و حتد يخوب يآگاهانقالب 

و شخصذيت خذود را بذه آن گذره      يتمذام زنذدگ  بشناسند كذه   اآن را طور

كذامالا  مدرنيتذه  فرهنگ نسبت به ها كه يبعض يو آگاهنظر ا مثل ي، و دننزب

را از  يو آرام انسذان  احيذات معنذو  مذدرن،   يداننذد زنذدگ  يماست و  يمنف

تواننذد عمذالا در مقابذل آن    ينمذ  ين اندازه آگاهيبا ا يول ها ربوده استآن

مدا نمايند. ايذن بذه   آن سرنوشت خود را از رند يم بگيتصممقاومت كنند و 

موضذوع  نسذبت بذه آن    يآگذاه  اهذا، در مرحلذه  مهت آن اسذت كذه ايذن   

ستند كه مذان خذود را بذا    ين يخودآگاه يعنيسوم  ادر مرحله يهستند، ول

هذا  يسذاعده كذه خيلذ   يدر مريذان سذقيفه بنذ   ا يذ نذد.  ينماگانه يخود  يآگاه

حضذذرت  يوقتذذ يو حتذذد يذ آان يذذد بذذه ميذذبا اديگذر  ا مسذذئلهدانسذذتند يمذ 

ر از آن يذ غ كردند كه حقْيرفتند همه اقرار ميبه در خانه انصار م فاطمه

است كذه شذده،    اكارگفتند يمدر مواب  يولاست كه اتفاق افتاد  ازيچ

چناننذه مالحظذه   كذرديم.  يآمذد مذا بذا او بيعذت مذ     يزودتر م ياگر عل

 يآن انذدازه آگذاه   ياسذت ولذ   اگريز ديدانند حق چين كه ميبا اكنيد يم
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گذر  يبذه عبذارت د  كشذاند،  ينمذ  فهيسذق  يها را به نفذ آنكه از موضوع دارند

بذه هذر قيمذت    بر اساس آن بتوانند ندارند كه نسبت به موضوع  يخودآگاه

 ر دهند.ييان را تغيمر

 يارتباط با انقمب اسمم يونگچگ

ز روشن شد، حذال عذر    ين يخودآگاه يفوق معن اهابا تومه به مثال

فقذط در   يولد، نشناسيحقانيّت يک انقالب را مكه  ييهابنده آن است آن

توانند نسبت خود را با انقالب يت آن هستند، نمينسبت به حقان يحدّ آگاه

تذوان بذا ارتبذاط بذا     يرا كه م اابهره م كنند وياست تنظسته يطور كه شاآن

گانه ي يد با انقالب اسالميبا اها طوررا انسانيبرد، ببرند، ز يانقالب اسالم

 ازيذ از بذه چ يذ ن نيذ سته با آن برقذرار كننذد. و ا  يشا يشوند كه بتوانند ارتباط

ده باشند، كذه  يرس يخودآگاهد نسبت به انقالب به يبا، دارد يآگاه مافوقِ

كه به عمق مذان انسذان سذرايت كذرده      يآگاهت از آن نوع آن عبارت اس

دا يذ ارتبذاط پ  انسبت به آن، بذا علذم حضذور    يعلم حصول او به ماباشد، 

احسذاس   يكرد، در آن صورت اسذت كذه انسذان بذا بذودن انقذالب اسذالم       

  .دنزيمآن گره  هسراسر ومود خود را بكند يم

اسذت و بذه    يقدس قتيک حقيشه و باطن انقالب يم ريمتومه باش يوقت

 اازدهم هجذر يحجه سال ير متصل است و خداوند آن را در هجدهم ذيغد

ناظر  يطور كه اگر كستوان ناظر انقالب بود، همانيگر نميظاهر نموده، د

ت خذود  يبرد، بلكه انسذان ياز آن نم ااچ بهرهيتنها هكربال باشد، نه بر حادثه

 كند. يز لگدمال ميرا ن
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د يذ كذه پد  ينهضذت نسذبت بذه   خودشان  «هيعلتعايلاهللرضووان»يامام خمينحضرت 

 افذه يک وظيذ دانستند به عنذوان  يو مبودند،  يدر خودآگاهآوردند كامالا 

در شذذان يد بذذه آن دل بسذذپارند و مانشذذان را بذذه آن گذذره بزننذذد. ا يذذبا يالهذذ

را كذه   يبزرگ نامه نوشتند و فجذايع  ابه اكثر علما 1342و 1341 اهاسال

هذا  آناسذالم را خشذک كنذد، بذه      اشهيرفت تا ريو مانجام بود  در شُرُف

 يكردند ولذ يامام را قبول مسخنان آن بزرگان هم  اگوشزد كردند و همه

قذدم پذيش گااشذتند ملذو      «هيعلتعايلاهللرضووان»كه امذام  يبه صورتها از آن ااريبس

 يت آگذاه ها هم مثل امام نسبت بذه مشذكال  آنكه نين ايرا در عيزنيامدند. 

 يهذا نبذود، بذه عبذارت    كذه در امذام بذود در آن    يآن خودآگذاه  يول داشتند،

كردنذد، هرچنذد آن   ياحسذاس نمذ  خود را در مان  «هيعلتعايلاهللرضوان»حركت امام

د ييآمد آن را تأيش ميپ يدانستند و اگر فرصتيم يحركت را حركت مثبت

و متومذذه د نشناسذذيشذذكل زمانذذه را مذذم «هيعلتعايلاهللرضوووان»امذذام ينمودنذذد. ولذذيمذذ

د يذ اسذت در خطذر اسذت و با    كه با مانشذان گذره خذورده    يشوند اسالميم

ز بذا مذان   يذ ن نهضذت ن يذ ابذد و لذاا ا  ين اسالم نجات يبه پا كرد كه ا ينهضت

ک مسذلمان نسذبت بذه اسذالم در حالذت      يذ  يقتذ وشان گذره خذورده بذود.    يا

م يتوانذد تسذل  يگذر نمذ  يقرار گرفت و مانش با حق متحد شد د يخودآگاه

 اهذا ا فعذل يذ ها و انيو مر 1، حق استيداند نظام هستيناحق شود، چون م

نسذبت بذه   ا يذ مذا داد و   هذا نبايذد بذه آن  ندارند و  ييما يناحق در نظام هست

 سكوت كرد.  انبودنش

                                                 
خداونذد  ؛ «ً إِلَّاً بِاًلْتَق   مًَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمًَوَاتِ وَالْاأَرََْ وَمَاً بَيْنَهُمَا   » د:يفرمايقرآن م - 1

 .(8ه يهاست خلق نكرد مگر به حق )سوره روم، آن آنين و آننه در بيآسمان و زم
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، اهذذل بيذذت نسذذبت بذذه حذذق يو دل آگذذاه يخودآگذذاه يعذذال انمونذذه

 اباطذل ندادنذد و طذور    اهذا ه مريذان ب يقبول انمرهاند كه هرگز پيامبر

-نتوانست حذق ملذوه كنذد     شانزمانه عمل كردند كه هرگز انحرافاتِ

-   عمذده

 ادييذ چ گونذه تأ يهذ  اآن ذوات مقدس اسذت كذه مذا    اگراحق اهيروح

 گاارد.ينم يباطل باق ابرا

شذعور   اقذت، الزمذه  ينسذبت بذه حق   يروشن شذد كذه خودآگذاه    يوقت

و حذق   ديذ ايميذدان ب بذه  دهذد باطذل   يهرگز امازه نمذ  واست  يو قلب يمتعال

كذه   يشذود در صذورت  يو انسان ناظر باشد، معلوم م فرسوده و خاموش شود

دار يذ باشد، شور انقالب در مان ما پا يما با انقالب از نوع خودآگاه نسبت

 ياگذر خواسذتيد پاسذدار واقعذ    م. يشذو يمنذد مذ  ماند و از بركات آن بهرهيم

ک قذدم  يذ  يآگذاه  ات انقالب از مرحلذه ينسبت به حقانانقالب باشيد بايد 

ا رروح انقذذالب  :تذذا اوالاد يبرسذذ يخودآگذذاه اد و بذذه مرحلذذهييذذايملذذوتر ب

شذناخت پوسذته آن متوقذف     اد و فقذط در محذدوده  يدرست شذناخته باشذ  

نسبت به انقالب دارد، در  يت از دلدادگيكه حكا اابا روحيه :، ثانياادينشو

از  اپاسذدار را در مهت  يبا تمام ومود همه زندگ ،حكيمانهن حركات يع

خواهيذد صذرف   يرا مذ خذود   يزنذدگ  اصرف كنيد، و چون همذه انقالب 

 يعجوالنذذه و سذذطح ،يمقطعذذ اهذذاروشگرفتذذار  دييذذنما ياسذذالمانقذذالب 

 اكذه بذرا   يمذوانع بذا   «هيعلتعايلاهللرضووان»امام ادر مقابلهآن را  انمونه .ديشوينم

 او به حكذم وظيفذه   يطوالن يبا تأمّلشان يد. ايديديآمد ميش ميانقالب پ

اول بذه   اهاسال در يمقابله با نظام شاهنشاهشدند، در يموارد ميدان  ،ياله
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شذناختند،  يشاه را مذ  اهابداكه بهتر از همه نيبا ا ،كردنديشاه نصيحت م

هذا هسذت، و نيذز    دانستند تا شاه هسذت همذين خذودفروختگي   يم يخوببهو 

مثل زندان و اعذدام در كذار    ،يطاقت فرساي موانع دانستند كه در اين راهيم

 اصذبر و پذايمرد   ،صذدر  اسذعه  ،موانذع  بذردن از بين ابراهمه نيبا ا ،است

 يخاصذ  يخودآگاهتومه به لاا با را از خود نشان دادند،  اشكست ناپاير

آرام آرام يلذ از نصذيحت شذروع كردنذد و   كه نسبت به نهضت خود داشتند 

 رساندند.  اروزيو نهضت را به پ كار را به انتها رساندندملو آمدند تا 

سسذت   ااچ مرحلذه يدر ه «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيكه حضرت امام خمنيعلت ا

ه كذرد  نذه يرا نهادحذاف نذاحق    اخذود بنذا  ت يشخصدر نشدند آن بود كه 

 يچون همه زنذدگ  ،يخستگنه و آمد يش ميشان پيبرا ييأسنه لاا بودند و 

شدن با حق و تنفذر از  گانهينسبت به اسالم، در  ين خودآگاهيدر عخود را 

از نظر ايشان  كردنديرحلت مين راه اگر در ب يباطل شكل داده بودند، حت

 انجام شده بود. يوظيفه به خوب

 با غرب يدر مقابله «هيعليتعالاهللرضوان»ينيروش امام خم

نسذبت بذه اسذالم و     «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذ يتوان از حضذرت امذام خم  يآننه م

ن يذ نسبت به اسذالم اسذت. در ا   يجاد خودآگاهيآموخت، ا يانقالب اسالم

 يبذودن را در زنذدگ   يو انقالبذ  يتذوان بركذات مسذلمان   يت است كه محال

د و يذ قذت خذود را رهان  ينسذبت بذه حذق و حق    يتفاوتيخود وارد كرد و از ب

 زده نشد.سرد و رفاه يگرفتار زندگ
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از روشنفكران دنيا، چه در آسيا و چذه در آفريقذا و چذه     ااريبسامروزه 

ها نسبت به آن فرهنگ آن اهمه، اما اندبا فرهنگ غرب مخالف ،در اروپا

 يزنذدگ  يغرب يزندگدانند يفقط م ااكنند. عدهينم اموضع گير سانيك

هذا  نيذ در مهت برون رفت از آن بردارند، ا ي، بدون آن كه قدماست ابد

 اهذا يزشذت  اند و همذه اهتمام فرهنگ غرب را پايرفتبخواهند و نخواهند 

كذه   ييهذا آنبذا  و در عمذل   ها وارد شذده اسذت  آن يدر زندگآن فرهنگ 

 .كننديعمل م امساواند، ماهلفرهنگ غرب  اهابه ضعفنسبت 

ه بذ  مقابلذه بذا آن   ابه ما يلاند وبا فرهنگ غرب مخالفگر يد يگروه

عذت بذدون اسذتفاده از    ياز طب ااگوشهروند در مي ،كننديبا آن قهر م يكل

ندارند در مقابل آن  ها هرگز بنانيكنند. ايم ي، زندگيغرب يل زندگيوسا

هذا باشذد بلكذه بذه     انسذان  يبسازند كه بسذتر تعذال   يفرهنگ، فرهنگ و تمدن

 اند.كرده ينينشصورت منفعل در مقابل غرب عقب

 يآگذاه و دل يبا تومذه بذه خودآگذاه    «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيحضرت امام خم

و  نذد، درآويفرهنگ غرب را به حساب نمكه نسبت به اسالم داشتند اساساا 

ن فرهنذگ  آو انسذان در   ،ند تمدن غرب تجسّم نفس امّاره اسذت بود معتقد

بايذد بذا تمذام    ن مهذت  يذ از ادهذد و  يرا از دست م خود ياله تاتمام ساح

تذالش   ييک فرهنگ الهذ آن به  ين فرهنگ و مايگزينآ اومود در نابود

ند سذت ندايمذ ، چون ندفتگريواقعيت اين فرهنگ را هم ناديده نم يول ،كرد

آن را قطذع كذرد، بايذد شمشذير دفذاع در مقابذل        ااگر بايد شمشذير تجذاوز  

نسذبت بذه فرهنذگ غذرب      اريگموضعو اين نوع  ،تجاوز را به صحنه آورد

ن يذذدر ا ونچذذ. اسذذت اگيذذرتذذرين نذذوع موضذذع تذذرين و حسذذاس سذذخت
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و  ،ديذ نمايم يرقيب خال اكند و ميدان را برايقهر مانسان نه  اريگموضع

 دهد.  يو به غرب اصالت م شوديم نه تسليم

كه از وضع مومذود   يبا تومه به شناخت «هيعلتعايلاهللرضوان»ينيحضرت امام خم

فرمذان   يشذود ولذ  يسوار ماشين مذ عمل كردند كه  يمهان داشتند مثل كس

 در عذين  ينمايذد، يعنذ  يود انتخاب مگيرد و مسير را خيدست مهماشين را ب

در سذت، آن را بذه عنذوان يذک واقعيذت      آگذاه ا  اكه از آفات تكنولوژنيا

بايذد از شذرّ تفكذر    انسذان  داند كه اگر هم يو م رديپايمامروز  بشرِ يزندگ

تذوان بذه   ينمذ بشر گردد، فعذالا   يوارد زندگ يرها شود و تفكر اله يتكنيك

از آفذات تكنيذک و تفكذر     يدر عذين آگذاه  او . پشت كذرد  اين تكنولوژا

كذه نسذبت بذه     يخودآگذاه آن نذوع  و در ازاء شناس اسذت،  زمان، يتكنيك

ن ي، در عذ انسبت به غرب و تكنولوژ يشناسن نوع زمانياسالم داشتند، و ا

 يكذ يشذود از تفكذر تكن  ينهضذت فرامذوش نمذ    يكه هرگذز هذدف الهذ   نيا

 يظلمذان  ا، فضايغرب ا! به صرف آن كه فضااد. آرينماينم يپوشچشم

شذوند تذا   يد بلكه سوار زمانذه مذ  كر ينينشتوان نسبت به آن عقبياست نم

كننذد و   ياتيذ ن نحذو عمل يبه بهترخود را  يو رسالت انسان يتحرک امتماع

در عذين   ،فرسذوده و خذاموش شذود    رد و حذق يذ دان بگيامازه ندهند باطل م

 ،نذد بما يآن خذال  ادان بذرا ميكند تا يبه غرب به آن پشت نمندادن اصالت

 اقانع نيست و بذرا تمدن رگز به اين ه يولكند، ياز ماشين و برق استفاده م

 برنامه دارد. ،فرهنگ غرب ابه ما افرهنگ ديگر يمايگزين

 متمذاع ، ايبذه نحذو غربذ    يدانستند دموكراسذ يخوب م «هيعلتعايلاهللرضووان»امام

بذا   يو ايذن دموكراسذ   ،اكثريذت اسذت   انفس امّاره اهاهخواست و هاهوس
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مقابذل اسذالم اسذت. قذرآن بذه       كامالاخود،  ابند و باريو ب يفرهنگ ليبرال

فًَحْکُمْ بِمً اَنْزَلَ اللَّهَ وَ ال حَتَّبِع اَهْوائَهُمْ عَمًَّ جًئَكَ مِنَ »فرمايد: يم پيامبر

پيامبر بر اساس قرآن كه خدا نذازل كذرده حكذم بكذن، و پيذرو       اا 2؛«الْتَق 

 اتذا از آننذه از طذرف خذدا آمذده اسذت رو       ،مذردم مبذاش   اهوس و هوا

قذاا  يو عمكذه داشذتند    يتذاريخ  يبا خودآگذاه  «سوه قدس»ينيخم امام. يبرگردان

مقابلذه   يمطذرحِ در عذالم غربذ    ينيامدنذد بذا دموكراسذ   شناختند، يزمانه را م

اسذتحاله كردنذد و بذه اصذطالح      يكنند، بلكه آن را در دل فرهنذگ اسذالم  

نظذام   زيذر سذقف اسذالميتِ    ،مسذلمان  ممع آراء سرگردان را به آراء ملذتِ 

نقذش   در سرنوشت خذود تبديل نمودند، تا ملت مسلمان در عين اسالميت، 

 يدموكراسذ ستنها با بودن واليت فقيه نهكه  ابه طوررا داشته باشند،  ياصل

 امامعذه به خذود گرفذت، و    نشد، بلكه شكل صحي  ينف او نظام ممهور

الذل  ق يغربذ  يدموكراسذ  اكه هايدگر بذرا  اشاانگارنيستنوعِ از  ياسالم

ن آو نذه تسذليم   شد مقابله  يدموكراسنه با كه  ابه طورمصون ماند.  ،است

 كرد. يل ميرا به مامعه تحم يم كه روح غربيشد يدموكراسنوع 

 ات را بذرا يذ كذه ممهور نيذ ن ايدر عذ  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذ يحضرت امام خم

ت كردنذد كذه بذا هذدف     يريآن را مذد  اطذور  يرفتنذد ولذ  يپا ينظام اسالم

شذذان يرا ايذذرت نداشذذته باشذذد، زيبذذود مغذذا« اهلل»شذذان كذذه حكومذذت يصذذلا

ن اسذت كذه   يست. مقصد اي، مقصد نيم اسالميمجردِ بودنِ رژ»ند: يفرمايم

، اسالم حكومت كند. قانون حكومت كند و اشذخاص  يدر حكومت اسالم

ندهنذد   ارأ يخودشان، به فكر خودشان حكومت نكننذد. بذه كسذان    ابه رأ

                                                 
 .48ه يسوره مالده، آ - 2
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هسذذتند، خودشذذان را متفكذذر  انذذد خودشذذان صذذاحب رأكنيال مذذيذذكذذه خ

مذردم   ان كذه رأ يا اندهند. برا اها رأنيدانند، به ايدانند، روشنفكر ميم

 3«ست، ضاللت است.ين ادر مقابل حكم خدا، رأ

 ي آشکارامغالطه

شود ايذن  يم انجام ياسالمنظام مقابله با  ه قصدكه ب يهاياز تالش ييك

كتذاب   ا:يذ كذه گو  ابذه طذور   ،كننذد يرا مطلق مذ  يدموكراسابتدا است كه 

مذردم   امذز رأ  ازيذ قذت، چ يو حقاسذت   يمقدسِ بشذرِ مذدرن، دموكراسذ   

ممذع   يبذا دموكراسذ   يحكومت ديندهند كه يزمزمه سر م سپس وست، ين

بشذر   يبايد بماند و نياز حتم يگيرند حاال كه دموكراسيمشود و نتيجه ينم

 يهايمشخصهها ابتدا نيا 4ف شودبايد حا يامروز است، پس حكومت دين

د يا باينظام يک كشور  رنديگيم جهيكنند سپس نتيت را نقل مياز ممهور

در  ،امذردم در نظذام ممهذور    گويند:يمها نيا .يباشد و يا والي اممهور

، مذردم در  يدر حكومت واليكه يدر حال ،اندامساو يامور عموم احوزه

 يشذود نظذام  يپذس نمذ   ود همطراز نيسذتند. با اولياء خ يامور عموم احوزه

ا يذذدر آن لحذذاظ شذذود. و « هيذذت فقيذذوال»ت، يذذن ممهوريداشذذت كذذه در عذذ

در حكومذت   يحذقّ و رشذيدند ولذ    امذردم ذ  ادر نظام ممهور ند:يگويم

، زمامدار، وكيل مردم است، و او در حكومت ممهور... محجورند يوالي
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از « حكمذت و حكومذت  »ا بذه كتذاب   يذ ور، و ياز محسن كذد « ييحكومت وال»به كتاب  - 4

 رموع شود. احالر امهد
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و در حكومذذت  ...بذذر مذذردم اسذذت  ي، زمامذذدار، ولذذ يدر حكومذذت واليذذ 

 يشذود، در حكومذت واليذ   يمذردم انتخذاب مذ    ازمامدار از سذو  اممهور

 يشذود و مذردم موظذف بذه پذايرش ولذ      يمذ شارع نصذب   ازمامدار از سو

موقذت اسذت،    ،ا، دوران زمامذدار ادر حكومت ممهذور ...  هستند يشرع

 ادر حكومذت ممهذور  ... مادام العمر اسذت  ازمامدار يدر حكومت والي

زمامدار در برابر  يابل مردم مسئول است و در حكومت واليزمامدار در مق

  مردم مسئول نيست و...

مقابذل هذم    يرا با حكومت دينذ  تيممهور چگونهكنيد كه يمالحظه م

گاارنذذد كذذه در نهايذذت نتيجذذه بگيرنذذد ايذذن دو بذذا هذذم ناسذذازگار و      يمذذ

ه اصالا كاين يكشانند، يكيم اگيرند، و بعد هم ما را به دو نتيجهامتعار 

فقيذه يذک نقذش     يكذه نقذش ولذ   حكومت را از دين مدا كنيد، ديگذر ايذن  

هذم   دومشذنهاد  يپ اباشد، كه عمذالا نتيجذه   بدون هيچ گونه دخالت ينظارت

 است.  اولشنهاد يپهمان 

 فرمودند:ن مغالطه يبه امختصر  يدر مواب «اهللحفظه»امواداهللتآي

مذتن خذود واليذت دارد،    اگر خوب به اسذالم دقذت كنذيم، اسذالم در     »
در آن محفوظ است، حق مردم هذم در آن   يوكالت هم دارد، حق وال

دنيذا مطذرح    يكه در نظام سياس يمحفوظ است. آيا تمام آن ممهوريت
تا حدّ تعيين رليس ممهور و مجلس واقع اسذت   ياست در نظام اسالم

دارنذد. در قذانون    امذردم حذق رأ   اگوليد در نظذام ممهذور  ييا نه؟ م
گوليذد: رلذيس   ياين تصويب شده اسذت. مذ   ياسالم اممهور ياساس

همين طور است  ابا مردم يكسان است، آر اممهور در نظام ممهور
كشور است. اما آيا در  ااداره و رليس ممهور در واقع وكيل مردم در
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هسذت يذا نذه؟     ابه نام رهبذر  يسمتاسالم باالتر از رياست ممهور هم 
شخص فقيه با مسئله فقاهت است. شخص  آننه نبايد خلط شود مسئله

از نظذر فقاهذت كذه     يدارد، ول امامعه يک رأ فقيه هم مثل بقيه آحادِ
مثذل علذم   )شخص مطرح نيسذت، مكتذب مطذرح اسذت و نذه شذخص       

 .(يک علم است، و نه يک شخصموضوع آن كه  يپزشك

 در زمانه  يو زندگ «هيعليتعالاهللرضوان»ينيامام خم

بذا  چگونذه   «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذ يخم امذام  ببينيذد كذه   ماسذت عر  بنده ايذن 

 انكذه چشمشذ  بدون آن كه نسبت به زمان خود داشتند، يخاص يخودآگاه

را ناديذده   يالهذ  اهذا كذه آرمذان  بذدون آن ز يند، و نرا از واقعيات زمانه ببند

را بذا مقتضذيات زمذان پذيش      ياله اهاد، آرماننها پشت كند و به آننبگير

كه دشمنان نظام  اشان بود به طوريخاص ا اهااز شاخصه ياين يك .ندبرد

را مذتهم كننذد كذه     ياسذالم  اكننذد ممهذور  يمذ  ين كذه سذع  يذ با ا ياسالم

بتوانند ثابت  ينبرند. چون وقت يياست، راه به ما ير انتخاباتيآن غ انهادها

دهنذد  يامده است به خود حق مذ يمردم به صحنه ن ابا رأ يكنند نظام اسالم

 ر شوند و آن را ساقط كنند.  يدرگ يه عنوان دفاع از مردم با نظام اسالمب

نذه   م تذا يبه ما فهماندند چگونه عمل كن «هيعلتعايلاهللرضوان»ينيحضرت امام خم

و م يآن گذرد  يظلمان شويم و نه تسليم وضع مومودِ امنزوخود  اهاز زمان

 يتاريخ يودآگاهخعبارت است از خود دست برداريم. اين  اهااز آرمان

 گر.ياز طرف د ينيد يک طرف، و خودآگاهياز 

ن و يذذد ادورهبذذود كذذه:  را پذذر كذذردههمذذه مذذا غذذات غذذرب يتبل يوقتذذ

غذات  ي، مذاوراء آن تبل «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذ يامام خم ،گاشته است يحكومت دين
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 يان نذوران يذ مرتبليذ  دنيذاداران   اسذت و   اگريز ديچحقيقت متومه بودند 

« ن گاشذته اسذت  يد ادوره»موضوعِ  اطور غرب. دهدير نمييا تغخ ريتار

 ،ييذذک حكومذذت دينذذ بذذه داشذذتن تبليذذ  كذذرده بذذود كذذه در عذذين آرزو را 

در قلذب   .داريمآمدن آن را در خودمان زنده نگهومودهاميد بتوانستيم ينم

را  ياز ايجذاد حكومذت دينذ    درخت تلخ يأسِ اها طورنسل موان آن روز

 اهيذ كذه بخواهذد پا   يكسذ  ااريذ نسذل مذوان نتوانذد بذه     ه كاشته بودنذد كذ  

كرديم همه بذه ديذن و حكومذت    يفكر م زد.يرا بگاارد برخ ينيحكومت د

بذه  انذد.  اند و تسليم سرنوشذت سذياه حاكميذت كفذر شذده     پشت كرده يدين

بذه   ياسذالم انقذالب  تذوان  يكه مينكردن اباوركنم، يد مين مهت تأكيهم

بذه ايذن    «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخمخداوند از طرف امام بود كه يلطفراه انداخت، 

 اهذا ملذت مسذلمان را فذوق تحليذل    تذر آننذه   از همه مهم .كرد يملت ارزان

 اانقالب كرد، احساس وظيفذه دان يمدر آن شرايط سخت وارد  ،آلوديأس

در  گشذت.  ياسالمانقالب  اپيروز يكليد اصل ن احساس،ياو  ،بود يشرع

 دين گاشته ادورهبود ما تبلي  شده هكه هم يشرايط

گويذد:  يمذ  5. اسذپوزيتو بذود  يعجيبذ ار يز بسذ يذ چ يحضور انقالب دين 

ايذران خبذر از شكسذت     اهذا دسذت در خيابذان  هتفنگ ب احضور آخوندها

 يو مبذان  شذالوده  اطور يانقالب اسالم دهد.يمغرب  اساله 400تبليغات 

تذه و  يخ مدرنيا چهارصدسال تذار يخت كه گويدر هم ر غرب را يضدِ قدس

 فرهنگ سكوالر ومود نداشته است.

                                                 
 تاون.ن اسپوزيتو، استاد امور بين الملل و مطالعات اسالمي در دانشگاه مرجما - 5
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مهذان  حركت خود را آغاز كردنذد كذه    يدر شرايط «سوه قدس»ينيخم امام

 .دانسذت يمذ  يمعنذ يچه، و آن را يک كذار بذ   ييعن يفهميد انقالب دينينم

گويذد:  يمذ  «؟در سر دارند يايرانيان چه رؤياي»ميشل فوكو در كتاب  اآقا

سذئوال كردنذد كذه شذما چذه       ينذ يخم اآقذا خبرنگاران در پاريس از  يوقت

. ايذن مذواب   يگفتند: حكومت اسذالم  شانياكنيد، يرا پيشنهاد م يحكومت

مذواب مذبهم و بذه اصذطالح خودمذان      ک يذ خبرنگذاران   ابرا در آن زمان

حكومت بر اسذاس ديذن را    يمعنتوانستند يچون نمسرخرمن بود.  اوعده

در  «هيعلتعايلاهللرضووان»د امذام يت داشذته باشذ  يذ د عنايما است كه بانيا !دنصور كنت

حكومذت  تصذور  دنيذا در  د متومه باشند يتنها بانه خود يخيتار يخودآگاه

مت شذمارند و  يآمده را غنشيد فرصتِ پيدارد، بلكه با يچه مشكل ياسالم

 كذه كذار مشذكل    نذد حذاال  يقانع نشوند، و نگو يتر از حكومت اسالمبه كم

را  يعقذب نشذين  ن يم. چنيشو يدر حدّ انقالب مشروطه راض ازياست به چ

مشذكل  نمودند با آرامش مخصوصِ به خذود   يسع، بلكه به خود راه ندادند

ومذود دارد   يدر ايذن راه موانذع سذنگين   دانستند ين كه ميبا اد، نيارا حل نم

رفع ايذن   ابراانستند دينان كامل ميبا اطم ،شاناروح توحيد به مهت يول

بذه دو  ز اگذر  يذ نشذما   اسذت.  را گااشذته  يراهكارهذاي  يهسذت  اخذدا  ،موانع

ط ي، هذر چنذد آن شذرا   يآخر تومه فرماليذد همذواره در هذر شذرايط     انكته

بدانيذد در  د يذ بامانذد.  يمذ افتخار حفظ انقالب برايتان ن باشد يسخت و سنگ

 اموانع زياد يسالمتحقق حكومت ا ابرا :كنيد كه اوالايم يزندگ يمهان

عذالم  پروردگذار   يبودن انقالب اسذالم  يبه مهت اله :در صحنه است، ثانياا

ن يذ بذا تومذه بذه ا    مقذدر كذرده اسذت.   موحّذدين   ارا بذرا راه رفع اين موانع 
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بزرگذوار   كذه ميذراا امذامِ    -را  يحكومذت دينذ   تذوان يماست كه  موضوع

شذدن در ظلمذات   هو از آلود دومهان، حفظ نم او آينده خود ابرا -است

 د.يته خود را رهانيمدرن

كنذد  يد مذ يرا تهد ينيم كه حكومت ديشد يانواع خطراتمتومه  يوقت

م، در يكذذرد امرديهذذا پذذار دفذذع آنيم و در مسذذيدها را شذذناختيذذو آن تهد

و از حيذات   ميک هسذت يخ، شذر يتذار  اندهيدر آ يماندن انقالب اسالميباق

 ياء الهذ يذ اء و اوليانب يخ نورانياز تار ، وگرفت مالزم را خواهي اثمره خود

 م.يافتادهيرون نيب

 يخطر اصل

ا يذذانقذذالب در فذذالن روزنامذذه بذذا  تمخالفذذ در مهذذت ااكذذه مقالذذهايذذن

آن است كه از شرايط خود و  اشما را بلرزاند، نشانهدل  يغرب اخبرگزار

 ماگر فهميذدي  .دنداري يخود تحليل درست اتوحيد ياز رسالت تاريخ يحت

كذه   يحقيقذ  اهافهميد كه ضربه مخواهياست،  يبه چه معن ينقالب اسالما

سذت، بلكذه ضذعف    يدشذمن ن  يغذات يكند قدرت تبليد مين انقالب را تهديا

كذدام   يحقيقذ  اهذا فهميديذد ضذربه   ياست. وقت ياسالم امامعه اديتوح

، در رديذ گيمذ پيكر انقالب را نشانه  اآيد و كجاياست و از كدام طرف م

دراز  ،مانبههمه ،دقيق اابا برنامهو با استحكام و استقرار كامل  آن صورت

در اين حال خودتذان را   ،آييديبه ميدان م ،مدت و با اميد به موفقيت كامل

را بذر دوش خذود حذس     يكه رسذالت حفذظ حكومذت دينذ     يبه عنوان كس

 يد. يمانيكند تجهيز ميم
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را بذا   ينظام اسذالم  ير را مطرح فرمود و معنيوند پس از آن كه غدخدا

الْيَاوََْ يَاسِ َ الَّانِينَ    »ت كذرد، فرمذود:   يخ تثبيت امام معصوم در تاريحاكم

وس شذدند،  ياز امروز كافران مذأ  6؛«کَفَرُواْ مِن دِينِکُمْ فَالَ حَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ

رون رفذت، پذس از   يذ ن نظام از ذهن اهل كفذر ب يا اگر فكر براندازيد يعني

در  اديذ توح ادهيذ را بذا رشذد عق   يت الهذ يخش اهيروح يلد ويها نترسآن

 ييدتان بذه مذا  يذ د به پروردگذار، ام يام ارا اگر به مايد، زيش دهيخود افزا

دارد و سذقوط  يگر افتاد، خداوند دست رحمت خود را از سر شما بذر مذ  يد

 شود.يشما شروع م

قذالب  ان يخيگذاه تذار  يمانسذبت بذه    ديذ د به نور توحيبتوان شاءاهللناگر ص

احيذذاء  را خذذود يبرسذذيد، بذذيش از همذذه، زنذذدگ  يبذذه خودآگذذاه ياسذذالم

 يهمنون آب يزندگ» ؛از بزرگان يدر اين دوران به قول يك رايز، دياكرده

كذه  گاارد مگر اينياز خود نم ارود و هيچ اثرياست كه در شنزار فرو م

ت امروز اين نيسذ  يو حيات دين «احياء شود يدين يدر يک معن يآن زندگ

كه در يک برهذه   ابنشينيم و انزوا پيشه كنيم، كار ااكه برويم يک گوشه

هم نرسيدند. بلكه بايد بذا نيّذت    اااز مسيحيان كردند و به هيچ نتيجه يبعض

در احياء ديذن و تحقذق    ،خدا و به عنوان پرستش رب العالمين او برا يدين

كذه   اواحذد  اهمذان موعظذه   حذال  .قيام كذرد  احكام دين در امور امتماع

 يقُلْ إِنَّمًَ أَعِظُکُم بِوَاحِدَةٍ أَن حَقُومُاوا لِلَّاهِ مَنْنَا   »ت كرد كه: يخداوند به بشر

كذنم و  يز موعظه و دعوت مذ يک چيبگو شما را به  7؛«ثُمَّ حَتَفَکَّرُوا يوَفُرَادَ
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د و در يذ ام كنيذ خدا ق اا هركدام مداگانه، برايكه دو نفر دو نفر، و نيآن ا

 د. يفكر نمالن راه تيا

  يدل آگاه

 امذذذذامحضذذذذرت  ياصذذذذل اشاخصذذذذه، يعذذذذالوه بذذذذر خودآگذذذذاه 

 مستجو كرد. شما با عقذل شان يا« يآگاهدل»را بايد در  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم

بايد دين را احياء كذرد و موانذع آن را    افهميديد كه در شرايط امروزخود 

ايذذن مذذاوراء  چناننذذه يهذذم نكرديذذد. ولذذ  يهذذم شذذناختيد و عقذذب نشذذين  

دسذذت هرا بذذ يواقعذذ اميذذوه و ثمذذره دنرسذذي يبذذه دل آگذذاه ،يخودآگذذاه

كارهذا در   اهمذه  اانگيذزه  اسذت كذه   ين معنيبه ا« يآگاهدل» د.اينياورده

كذه   ازيذ چ . آنيانجام گيرد و نذه در حذرص سياسذ    امعنو اشعور افضا

دهذذد ينشذذاط قذذرار مذذ در و كنذذد يمذذناپذذاير واقذذع مذذؤمنين را شكسذذت هبذذ

بذه   ن صورت است كذه يدر ا قلب است. ادر دريا يشعور عقل اوركردنشن

ص داد، دل يو آننذه را عقذل تشذخ    يابنديمدست  «يآگاهدل» ساحل آرامِ

 كند.  يمندشان معالم معنا بهره ياشراق اهاكند و از بهرهيق ميتصد

و شذود  يمذ وظيفذه   امسذت و شذيفته   انسانْ، يآگاهدر دل عالوه بر آن

او را بذرعكس،  ورد بلكذه  آيمذ ن در ااو را از پذا  گوناگون التمشكگر يد

برخذوردار   يالهذ  اهذا تيگردد تا از هدايو قلب او آماده م دهديمصيقل 

 . نموديابد كه در ابتدا تصور آن را نميدست  يجيشود و به نتا
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 يولذ كردند يم ير انقالب احساس خستگيها در مسيعلت آن كه بعض

دادند به مهذت  يبه خود راه نم ين كهولت سن اصالا خستگبا آ «سوه قدس»امام

  .بودشان يا يشور وظيفه و دل آگاهورود به 

، وارد يو خودآگذاه  ياگذر پذس از آگذاه   دفذاع از انقذالب    ادر راستا

غذات دشذمن   ير تبليتحذت تذأث   ينشويم در مسالل امتمذاع  يمحفل دل آگاه

م يريذ د بگيذ را كذه با  يهذ ال انتيجذه آن كنذيم و  يعمذل مذ   يا منفعالنه، يغرب

در و م يمانيدر راه نمانتها تا شويم و ييا زود خسته و فرسوده م ،گيريمينم

محذروم  مذؤمن اسذت    اكذه شذرط بقذا    يصدر و آرامشذ  اآن سعهجه از ينت

 ديذ آيش مذ يكذه پذ   ياتذ شذود تذا بذا خطر   يه به واقع مومب مآننم. يشويم

مذاوراء  كه ن است ياشيم بكو هادر دفع آن يخوبدرست برخورد كنيم و به

بذا   يشذور ايمذان  و  يآگذاه بذا دل نذاب،   اديق نگاه توحياز طر يخودآگاه

 .ميينمامسئله برخورد 

كذه بذا   آن ابه ما ييد، ولاختهخطر را شنا اهاآمده كه نقطهپيشار يبس

فذذع آن ددرصذذدد  ،تعذذادل شخصذذيتحفذذظ و  انگذذرهمذذه مانبذذه اهيذذروح

د و بذاز مشذكل بذه    يذ ارا خسذته كذرده   خودتذان  ي، بذا برخذورد مقطعذ   برآييد

بذه عنذوان   شذما را   يمانذده اسذت. وقتذ    يخذود بذاق   اگر سر مذا يد يصورت

از  و شذويد يم يعصبانو شما هم كنند، يمسخره مطرفدار انقالب  اروهاين

ه يذ د، مذوّ را عل يذ دهيمانه نشان مذ ير حكيو غ يسطح اهاالعملخود عكس

و د، يذ دهيالنه از خود بروز ممنفع اد كرد، برخوردهايک خواهيخود تحر

همذه ايذن    اكنيد ريشهيشويد و فكر هم نميم ابُريد و منزويدر نهايت م

بذذه  ،يعذذالوه بذذر خودآگذذاهد يذذدينفهمرا يذذز .ايذذدمشذذكالت خودتذذان بذذوده
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شما  اچون كوه برا يآرامش تاهم نياز است  يمانيو قوت قلبِ ا يآگاهدل

ند: يفرماين رابطه به فرزند خود ميهم در يبه ارمغان بياورد. لاا امام عل

اسذتحكام و  نذوع  اين  ها بجنبند تو تكان نخور. كوه 8؛«لزُال تَ بالُجِالْ ولُزُتَ»

 دارد.  ياله اوظيفهشدن در غرقو  يآگاهوقار ريشه در دل

واقذع   ين مذوقع يذ و ااست،  آنموانب  اهمهشناختن شناختن مسئله در 

و بنذده فكذر   م، يباشذ  يدر نظذام هسذت  سذئله  ت آن ميشود كه متومه موقعيم

 يخاصذ  يبعد از خودآگذاه  «هيعلتعايلاهللرضووان»موفقيت امام ياصل اكنم ريشهيم

 يامتمذاع  اهذا در فعاليذت  يكسذان ايشذان بذود.    يآگذاه ، آن دلكه داشتند

ند و در عذذين ه باشذذرسذذيد يآگذذاهكذذه بذذه دلكننذذد يبيشذذترين كمذذک را مذذ

حفذظ   يو شذوق دينذ   يالهذ  افذه ينذور وظ را در خود ، يامتماع اهاتيفعال

ز را يذ نگرنذد و هرچ يز مذ يذ چبذه همذه   ين صورت با چشذم الهذ  ي، در اندينما

 .  ننديبيهست، م يطور كه در نظام هستآن

و بخواهذد  د يذ ايبمؤمن به صذحنه   است كه شخصِ ين خسارت بزرگيا

د هذم رسذيده باشذ    يتذاريخ  يرا احيا كند و بذه خودآگذاه   اشخود و مامعه

نذدارد، زود خسذته و فرسذوده شذود و      يو شعف ايمان يآگاهچون دل يول

 .كاره رها كندهنيماش برساند به خودش و به مامعهتواند يكه مرا  ينتايج

و تعهذد بذه انقذالب     يخواستم خدمت شما عزيزان كذه بذا سذوز دينذ    يم

د تعهذد شذما نسذبت بذه انقذالب      ينبا ؛ها را زير نظر داريد عر  كنممريان

 اعالقذه بذه انقذالب بذرا     ديذ گر نبايعبارت دبه باشد و  يهمراه با فشار روح

كذه ايذن نذوع فشذارها تعذادل       يدر حالهمراه آورد، و موش بهحرص شما 

                                                 
 .11نهج البالغه، خطبه  - 8
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گذر عنصذر   يدگيذرد، و  يرا از شذما مذ   اريذز تدبير و برنامذه  يو حت يروحان

 او سذرباز حفذظ انقذالب    ابذرا  د بود.ينخواه يانقالب اسالم ابرا اديمف

حضذذرت  .نيذذاز اسذذت «سووه قدس»يفارسذذ سذذلمان ابذذيش از همذذه حوصذذلهن، آ

مذؤثر بذود و   ار يبسذ  البيذت نگهداشتن نهضت اهذل در پايدار «سوه قدس»سلمان

و  ،يآگذاه و دل يبذا خودآگذاه  همذراه  اما  ،بودار يتمام عواقع يک مبارز هب

 كذه از سذقيفه شذروع شذد     يآن حركت تند و افراطذ در مقابل لاا نگااشت 

ن امر مومب يالعمل تند از خود نشان دهند، و همعكس يطرفداران عل

كذه البتذه دقذت در كذار     رد، يفه صورت حق به مانب به خود بگيشود تا سق

 د كذنم يذ خواهم بر آن تأكيبنده مآننه  .طلبديرا م اسلمان فرصت ديگر

مطذرح شذد و مذا    مذا   ادر مامعذه  يغيذر دينذ  ان يمركه اگر يک است اين 

بذا آن مقابلذه    تبذه عنذوان يذک عبذاد     يآگذاه و دل يم با خودآگاهتوانستي

با آن برخورد كنذيم،   ايک بُعد م تايخوريدر آن حالت ما نم :كنيم، اوالا

ان مقابذل بذرگ   يذ ا بذه مر يذ خسته شويم و ا يكنيم تا ينمشتابزده عمل  :ثانياا

ه بذا  و همذرا  يدينذ  اعنوان يک وظيفذه بلكه با حوصله و بهم، يبده اابرنده

يم و ينمذا يكه صالح اسذت بذا آن مقابلذه مذ     ابه هر نحو ايک شعف معنو

آن كذار و يذا    ادهيم كه ريشهيحكيمانه ادامه م يصورتآنقدر مقابله را به 

و حتمذاا اگذر درسذت عمذل      ن بذرود، يآشكار شود و از بذ  يفكر غير دينآن 

 .اسذت  باطل ناپايدارذات ، چون م شديخواهموفق  اكنيم بدون هيچ ترديد

ش يدايذ باطل از اول و قبل از پ 9«إِنَّ الْبًطِلَ کًنَ زَهُوقً»اند؛ به ما وعده داده

 است. يدار و رفتنيناپا
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 يانقمب اسمم ياسيس يفلسفه

كذه   يرا بذه همذين صذورت    ياسالماصل انقالب  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخمامام 

كه نسذبت   يتومه به فهمكه داشتند و با  يبا آن شعور اله ،كنيديمالحظه م

متومه شدند هذر  زود  يليخمطرح كردند. ايشان دارا بودند، به امروز مهان 

كذه از  امروز ضربه خورده و به انحطاط افتذاده بذه مهذت آن اسذت     بشر چه 

ن يبذا چنذ   انقذالب  يسياسذ  افلسذفه فاصذله گرفتذه اسذت، و     ينيحكومت د

صِذرف   لذاا د، و ت و قذدس باشذ  يشكل گرفت كه متاكر عالم معنو ييمبنا

عين مقابله بذا كذل نظذام مدرنيتذه اسذت. مگذر       ، يانقالب اسالم دارماندنيپا

را مطرح كند و با كلّ نظذام   يواقع يبه معن يحكومت دين اكشورشود يم

به ومود آن باشد  يته راضيفرهنگ مدرن ايو  مدرنيته درگير نباشد سكوالرِ

در هذر   ين حكومذت دينذ  بذود د؟ يذ ننما ازيربردن آن برنامهنيو مهت از ب

كذه از  اسذت   ااتهيتفكذر سذكوالر  مقابله با چهار صدسال  يبه معن اامامعه

كه فعالا به بحذران و انحطذاط افتذاده اسذت،      ااشهياندرنسانس شروع شده، 

   .است يكاف يامتماع يزندگان ابرا يخِرَد انسان بود: يچون مدع

انسذان و  اسذت بذين    يو شخصذ  ادين يک حالت فذرد ، يدر تفكر غرب

داشته باشد و مامعذه ملذزم    يبدون آن كه آن خدا در امور مامعه نقش خدا!

د كذه در تفكذر سذكوالر از    يت داشذته باشذ  يباشد. عنا ياحكام اله ابه امرا

د بذه  يذ عنذان امتمذاع نبا   يشود ولذ يرابطه با خدا استقبال هم م ين به معنيد

ا اسالم به مهت روح غرب ب امقابله اشهيباشد، ر ياء الهين و انبيدست د

 مسلمانان. ااسالم است و نه اعتقادات فرد يامتماع
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ايذم، تذا   ابعذاد دشذمن درگيذر شذده    از  ابُعذد ما بايد متومه باشيم با چذه  

بايذد  گذر  يبه عبذارت د  .ما آمده استبا به مقابله  اعدبفهميم دشمن از چه بُ

 ه خذاطر بذ روشن شد  يكند، وقتيم يبا ما دشمن ابفهميم دشمن از چه بعد

حركذات دشذمن را    اگر همذه يددرگير است، با ما ما  يحكومت دين نفسِ

 ام. بذرا يشذو ير نمذ ياو غافلگ اهام و در مقابله با نقشهيل كنيم تحليتوانيم

همننذان در   يعلذوم سذكوالر غربذ   سذت كذه   ين يچ مشكليما ه يدشمن غرب

طذابق روح  مرمع نظر مردم باشند كه م يا كارشناسانيابد و يكشور ما ادامه 

شند و مامعه را ملو ببرنذد، ومذود آن نذوع از علذوم و     يانديب يسكوالر غرب

سذت، بلكذه عامذل    ين يتِ غربذ يذ ن نوع كارشناسان نه تنهذا مذزاحم مومود  يا

 يشذوند تذا موانذان مذا از انقذالب اسذالم      يم يها پلنيت غرب است و ايتثب

در دل  ديذ ر كننذد. آننذه از نظذر غذرب نبا    يغذرب سذ   اعبور كنند و به سذو 

است كه اسالم به عذالم و آدم دارد   يرد نوع نگاهيشه بگير يانقالب اسالم

 شود و هنوز نشده است.  يآن محقق م يواقع يبه معن يكه با انقالب فرهنگ

  يمقابله با حكومت دين يهاهبرنام

 يانيذ زده اصل وَحاز روشنفكران غرب ين اواخر توسط بعضيكه انيبا ا

در رابطه بذا مقابلذه بذا    غرب  ااستراتژ يول 10ؤال رفتر سيزز يبودن قرآن ن

در  يكه ممكن اسذت بعضذ   اده است، به طورينيپ يكم ياسالمحكومت 

ان يذ را غربيذ و غرب نشذوند، ز  ين حكومت اسالميامر متومه تضاد ب اابتدا

                                                 
هوبينگ، خبرنگار بخش عربي راديو مهاني هلند. و يا ا دكتر سروش با ميشلمصاحبه - 10

 رموع شود.« از سخنان آقاا محمد شبسترا« كالم نبوا»وگو  وضيحي بر يک گفتا تمقاله
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گوينذد:  يمند، ينمايد هم مييكنند بلكه تأينم يتنها در ظاهر، اسالم را نفنه

بذه ايذن    يالبته قذبالا حتذ   - ترين انسان زمان خودش بودهارستهوپيامبر اسالم 

از طذرف خذدا   پيذامبر  كنند كذه آن  ياقرار مو  -كردنديمطلب هم اقرار نم

هذا را هذدايت كنذد و بذه     به نذام اسذالم آورده اسذت، تذا انسذان      يدين بزرگ

ايجذذاد  اهذذدايت افذذراد اسذذت و نذذه بذذرا اديذذن بذذرا يمعنويذذت برسذذاند، ولذذ

، بلكذه خِذرَد   ارددنذ بذه اسذالم    يربطذ  ينتيجذه حكومذت دينذ   درو  ،حكومت

دين يذک  ها از نظر آنشان را سر و سامان دهد، يها بايد امور امتماعانسان

 باشد.يبين فرد و خالق خودش م يشخص ارابطه

 االذه يد از حيالزم را نداشذته باشذ   يخودآگذاه  ياگر نسبت به روح غرب

ت يذ توسط غرب، در طرح اسذالم بذا ن  افته يكه غرب و روشنفكران پرورش 

ممكذن اسذت    يد. حتذ يذ مانيدر سذر دارنذد، غافذل مذ     يحكومت اسالم ينف

كذه بعذد از انقذالب توسذط روشذنفكران مطذرح        ييهذا د بحثيتصور بفرمال

به تقابل غرب با اسالم  ياست و ربط يک و علميآكادم اشود بحث هايم

ن نذوع  يذ چذرا عمذوم ا   ديد از خذود بپرسذ  يذ با ينذدارد. ولذ   يو انقالب اسالم

د يذ شود كه غرب آشكارا و پنهذان ام يمطرح م يمباحث توسط گروه خاص

هذا سذوق   آن اهذا را بذه سذو   ف ذهذن يذ ظر يلذ يخ يها دارد و به شكلبه آن

شذود و آن  يک مذا خذتم مذ   يها به حرف اها همهدهد و در مباحث آنيم

ت يبشذر ندارد و روش عاقالنه آن اسذت كذه    يمعن يكه حكومت اسالمنيا

 سر برد.ل فرهنگ غرب بهيدر ذ ين امتماعيد از نظر قوانيبا

ن يذ م دشذمن بذا ا  ياست كه متومه شذو  ين معنيبه ا يخيتار يخودآگاه

را  ينذ يخواهذد حكومذت د  يک ميبه ظاهر روشنفكرانه و آكادم اهاحرف
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 اتمذام فلسذفه  شود يمومب م يحكومت دينرا نفسِ ومود يرد. زياز ما بگ

از ر يذ غ، از حكومذت  اانحوهمتومه ها ذهن، و رودال ؤس غرب زير يسياس

انحطاط  اريشهتر و از آن مهمشود د دارد، يكه غرب بر آن تأك ازيآن چ

را روشذنفكران دوران رنسذانس بذا    يذ ز روشن خواهد شد. زين غرب نيامروز

شتر در مقابل مردم خود قذرار ندادنذد   يک راه بيسا يحكومت پاپ و كل ينف

 يبود، آن هم عقل پشت كرده به وحذ  يعقل ممع ابر مبناو آن حكومت 

 ظاهر شده است. ي، راه سوميكه با طرح انقالب اسالم ي، در حالياله

 يحقيقذ  امقابلذه  مبايذد متومذه شذوي   با تومه به نكات فذوق اسذت كذه    

بذا   طذور كذه  همذان  ،نيسذت  يكردن اموال ايذران اسذالم  لوكهه بما ببا دشمن 

دشذمن   يچهره حقيقن، يک صدام حسيبا تحر كردن منگ هشت سالهپاهب

آن  ازد يذ نباكند و هرگذز هذم   يم ادشمن را مدّ يآننه دشمننشد.  نمايان

آن توانذد  ينمذ ته يفرهنگ مدرناست كه  يحكومت دين ، وموددرغفلت ك

گذاه  يم شذد اوالا: ما ين صورت است كه متومذه خذواه  يدر ا .تحمل كندرا 

با  يشه مقابله تمدن غربياا: رياست. ثان خ معاصر كجايدر تار يانقالب اسالم

 اهذا لذه يدر مقابذل ح  ياسذت و چذرا كوتذاه    يبر چه اساسذ  يانقالب اسالم

 ؟  ياسالم يبرابر است با از دست دادن اساس زندگ يغرب

فرماينذد: دشذمن مذا    يمذ خذود   در كتاب واليت فقيذهِ  «سوه قدس»ينيخم امام

 ياز حكومذت دينذ   دشذمن حاضر است ما يک آخونذد مسذئله گذو باشذيم،     

 خواهد دين حكومت كند.  ياو نم ترسد،يم

 يديذن را نفذ   اتذه از نظذر ظذاهر   يد فرهنگ مدرنييچناننه مالحظه بفرما

 يعرفذان  اسذت  ااتجربه ،است يدين يک تجربه شخص د:گوييمد، كنينم
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انذد، مذا را   داشذته « يموس»يا  «يعيس»يا  «محمد» نامبه  يبزرگ اهاانسانكه 

بذا خذدا   م و يشذان شذركت كنذ   يشخصذ  اتجربذه اند تذا در  دهز دعوت كرين

سذت. چقذدر   ين نيذ ش از ايبذ ديذن   احذدّ و انذدازه   يارتباط پيدا كنذيم، ولذ  

ن سذخنان را نشناسذند و مذدا از    يذ ا يكذه خاسذتگاه اصذل    ييهذا انذد آن ساده

را رد هذا  هيذ آن نظر يل علميندگان آن، بخواهند با داليگو ياسيس ازهيانگ

ل روشذن، ضذعف   يذ د چذرا بعذد از آن كذه بذا دال    ياز خذود پرسذ  د يكنند! نبا

ا يذ ، آدكننذ يرا تكذرار مذ  هذا  حذرف  شود، باز آنيگونه نظرات روشن منيا

 يک شذعار غربذ  يذ ا ياست و  يعلم اهيک نظري انبو امثل تجربه يمباحث

همذواره تكذذرار   يعلمذذ اكذذه در ظذاهر  ياسذت در مقابذل حكومذذت اسذالم   

بمانذد؟ در صذورت    يبذاق  يل نظذام غربذ  يه در ذما هموار يشود تا زندگيم

چذه   «سوه قدس»ينيخم د امامونشيممتومه زان ين نكات است كه عزيتومه به ا

  .به صحنه آوردرفت بشر از ظلمات دوران برون ارا برا يميراا بزرگ

 دييذ گوباسذت   يک امذر شخصذ  يذ ن يهستند د يكه مدع يكسان بهاگر 

را حدّ بذزنيم و يذا بذا كفّذار بجنگذيم و      كار دهد زنايدين به ما دستور م خودِ

دارد؛ بذه تنذاق     ينذ يدنيذاز بذه يذک قذدرت و حاكميذت      ن امذور  يذ انجام ا

ل كننذد از  يذ خواهند بر اسذالم تحم يآننه را ممتومه نيستند ها نيافتند، ايم

ها مأمورند همننان سخن خود را تكذرار  شود. آنيم يق ذات اسالم نفيطر

 ز آن سخنان را پخش كنند.يا نيدن يپراكنخنس اهاكنند و دستگاه

اسذت كذه بذيش از     يدر اصذل، حكذومت   «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذ يخمميراا امام 

 اشذده ق آن حكومذت ارتبذاط قطذع   يذ آن دارد تا از طرهميشه مهان نياز به 

-خود  يت زندگيت، دوباره برقرار شود و بشريانسان با آسمان معنو
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را بر اساس حكم پروردگارش سذرو سذامان دهذد،     -

محقذق   يتا حكومت دينذ نشان داد  يفرهنگ غرب اچهارصد ساله اتجربه

فرهنذگ سذكوالر،    اگردد و در فضايفراهم نم يدين يزندگامكان نشود، 

قذذرار  يال نفسذذانيذذر روح سودپرسذذت اميتحذذت تذذأث ينذذيد اادهذذايبن اهمذذه

 خواهند گرفت. 

موضوع تقابل غذرب بذا   اين بود كه زان يسخن بنده با عزت در هر صور

چطذور  د تذا روشذن شذود    يذ فرمال يتر بررسااشهير يرا كم يانقالب اسالم

بذا غذرب برخذورد     يآگذاه و دل يعمل كنيم تا در شذرايط خودآگذاه  د يبا

دشذمن  گذر  يد، و مينشذو  يفرسايشذ  انتيجهيب اهابرخوردم و گرفتار يينما

 ما نباشد.  يافتادن شور انقالبروف شدن ومنتظر خسته

م يتصذم  يو انفعذال  مدرسذت عمذل نكنذي   مقابله با غذرب   ادر راستااگر 

هذا و انذداختن مذا در    سذازا كه با حادثه ميسازيرا اميدوار م دشمنم يريبگ

ن يذ او  ،مذأيوس كنذد  ت يذ در نهامذا را خسذته و    يفرسايش اهاگيراموضع

اسذت كذه در    اغذرب طذور   يفرهنگذ  ارد كذه غلبذه  يتصور در ما قوت بگ

 اها بذه سذو  اريگدهد و مهتير خود قرار ميت موانان ما را تحت تأثينها

كذه   ياسذت، در حذال   يشدن انقالب اسالمرنگيو ب يفرهنگ غرب اغلبه

در درست طرح شد و از آن طرف  يآگاهو دل يموضوعِ خودآگاه يوقت

م شد بلكذه از  يته نخواهتنها خسم نهيادامه دادرا  هاكار يوظيفه دين احوزه

گارد كه بذا  ينم ازيم. چيشويمند مپروردگار بهره يبركات رحمت دالم

أس يو  ي، خستگيدر تقابل با نظام اسالم يفرهنگ غرب اهااثربودن فتنهيب
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كذه از درون بذا بحذران     يتمام آن فرهنذگ را فذرا خواهذد گرفذت، فرهنگذ     

 بان است.يدست به گر ياساس

ک طذرف در مذا   يذ از  يبه انقالب اسذالم  اوفادار اماندن در فضايباق

 ،امعنذو  يزنذدگ نوع يک گر يكند و از طرف ديجاد ميا اروح سلحشور

تومذه بذه    ين امر،شدن اروشن ابرا دهد.يه ميبه ما هد يبا شعف قلبهمراه 

اسذت كذه    يخذوب  انمونذه از انقذالب مذدا شذدند     انحذو  كه به هر يكسان

   .در حال فرورفتن هستند ينزار زندگيک قطره آب در شچگونه مانند 

تذرين و  يمهذان  ،و واليذت فقيذه   يحكومذت دينذ   اامروز اسالم با تئذور 

اميد و نشذاط   بهه،در اين مماندن  يسر داده است و با باقترين شعار را زنده

 يكه سرنوشذت حتمذ   ييأس و افسردگابد و از ييان ميها مردر مان انسان

واليت فقيه، اسالم با طرح  ابند.ييم يياست، رها يدر فرهنگ غرب يزندگ

كذه ارمغذان    يفردگرايذ  مذا از مهذنم تنذگِ    اهذا خواهد شد و موان يمهان

 .شذوند يمتعهد و سذرزنده تبذديل مذ    ييهابه انسان ند ويآيدر م غرب است

 ااز مبهذه ه يذ ت فقيذ وفذادار بذه وال   اهذا انسذان  ارا با ايذن شذعار، مبهذه   يز

كذامالا روشذن مذدا شذده و بهتذرين       با يک خذط غرب  يفرهنگ ضد قدس

  باشد. يين مبناياست كه بر چن يتقابل با روح ظلمات دوران، تقابل

اسالم و پيامبر و  گاهيو ما ي: معنخداوند به من و شما توفيق دهد تا اوالا

زمانه و رسالت خود را در  :بشناسيم، ثانياابشر  يدر زندگرا  اهد االمه

 .ميص دهيدرست تشخاين زمان 
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 يارتباط روحان ابرا ااوسيله «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم كه ياد امامبه اميد آن

 ااباشذد، در ايذن ملسذه چنذد كلمذه     در زمان معاصذر   ياله اما با آن هديه

اسذت و   اچه عهذد  ««هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم عهد امام»موضوع كه  رامع به اين

دار است، صحبت يو پا يک عهد واقعييا و است  يآيا اين عهد كهنه شدن

 چگونذه بذا امذام   گذر سذخن بذر سذر آن اسذت كذه       يشود، و بذه عبذارت د  يم

 م.؟يباش كرده يبرخورد صحيحتا بر خورد كنيم  «هيعلتعايلاهللرضوان»ينيخم

چند نوع برخورد بذا آن   دا كرديظهور پاسالم  يكه وقت دياستحضار دار

آن  ينكردند ول يدشمن آنبا  ااعده كردند و يبا اسالم دشمن ااشد؛ عده

 آنهذم متومذه حقيقذت     اادانستند، عده يو حكومت يرا يک مريان سياس

از  بودنذد كذه   يتنها گروهگروه سوم  .شدند و واقعاا به اسالم ايمان آوردند

 اسالم استفاده كردند. 

از اسالم  يعالوع تفكر به عنوان يک ن «هيعلتعايلاهللرضووان»يدر مورد امام خمين

بعذد از رحلذت    .عيناا همين سه نذوع برخذورد شذده اسذت    دوران معاصر، در 

رحلذت   اها بذ به نام اهل رَدِه پيدا شدند، به اعتقاد اين يگروه پيامبر اكرم

 ،ياسذالم را يذک مريذان سياسذ     هذا آنرا يزتمام شد،  اسالم ديگر پيامبر

سذر   اده در مقابل حكومت مركزين عقي، بر اساس همدانستنديم يامتماع
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ن را راه انداختند كذه البتذه توسذط مسذلمانا     يهايمنگان برداشتند و يبه طغ

همذان نگذاه    يبعضذ  ابذرا  «هيعلتعايلاهللرضووان»يخمينذ مورد امام در ند.سركوب شد

 يامتمذاع  ادهيابا يک  بود اكنند ايشان يک فردياست كه فكر ممطرح 

كه با دقذت بذه    يدر حال .شدخواهد با رحلت او آن حركت تمام  و يسياس

كذذذه امذذذام تذذذوان متومذذذه شذذذد يشذذذان مذذذيحركذذذت ا يخيتذذذار اشذذذهير

كذه مسذلمانان بذا خذدا و     اسذت   اعهداز همان  ااملوه «هيعلتعايلاهللرضووان»يخمين

از  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذ يبا امذام خم  عهد تر،قيبه عبارت دقو اند. بسته امبر اويپ

ن عهذد در هذر   يذ انذد و ا هذا بذا خذدا بسذته    است كذه انسذان   ييآن نوع عهدها

خذود   يالهذ  كذه بذر عهذد    ييهاكند و تنها آنيدا مي، ظهور خاص پيطيشرا

شناسذند و گفتذار و حركذات    يرا م «هيعلتعايلاهللرضوان»ينيدارند، عهد با امام خميپا

 دانند.يد عهد با خدا ميتاكر و تجد الهياو را وس

 عهد انسا  با خدا

 نآبذه  كذه  دارد  اعهذد پروردگار خود با خود  انسان در ذات و فطرت

 يدر آن عذالَم  فرمايذد: يمذ در قذرآن  خداوند  ند، چونيگويم« عهد اَلَسْتْ»

هذا را  فتذه شذدند، و خذود آن   فرزندان آدم از پشت پدرانشذان گر  اكه همه

اَلَسْا ُ  »هذا سذؤال شذد:    ت پروردگارشذان قذرار دادنذد از آن   يشاهد بر ربوب

بلذه   نذد: در آن عالم در مواب گفت همهو  آيا من رب شما نيستم؟ 1؛«بِرَبِّکُمْ

اَلَمْ اَعْهَادْ اِلَايْکُمْ يَاً    » فرمايد:يو يا م .يهست ام كه تو رب ميدهيشهادت م

هَنَا صِارَاٌٌ   ينْ ال حَعْبُدُوا الشَّيْطًَنَ اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبينٌ وَ أَنِ اعْبُدُونآدَََ أَ يبَنِ

                                                 
 .172آيه  ،سوره اعراف - 1



 61  .......................................................................... «هيعلتعايلاهللرضوان»ينيعهد امام خم

آدم آيا تعهد نكرديذد كذه شذيطان را اطاعذت و عبذادت       يبن اا 2؛«مُّسْتَقِيمٌ

چرا كه او دشمن آشكار شماست و مرا عبادت و اطاعت كنيذد كذه    ،نكنيد

 صراط مستقيم همين است؟ 

د و بذر  نكه شيطان را نپرست هست ياله اعهدها در ذات انسان، نيبنابرا

 اداريذ پا يعنيا ين دنيدر اخدا  يد. بندگند و خدا را بپرستنعهد شيطان نباش

هذر   خذود بسذته اسذت.    ابا خذدا كه انسان در ذات و فطرت خود  ابر عهد

بذر   بذه همذان انذدازه   بر عهد خود با خدا پايدار بمانذد   كه اابه اندازه يانسان

 يرهذاي  ،غفلذت از خذود  دار مانذده و از ظلمذاتِ   يذ قت خذود پا يفطرت و حق

انسان است و انسذان از طريذق يذاد خذدا بذه خذود        ياين عهد، ذاترا يز ،يافته

 شود.  ياش شكوفا ميحقيق اآيد و تمام استعدادهايم

ن يبذا او عجذ  و يذاد خذدا    يچنين سرشته شذده كذه بنذدگ   ذات انسان اين

مانده اسذت   يباقخود  يبر عهد اله ،ياد خدا غفلت نكرداگر از  حالاست، 

پايذدار  اد خذدا، راه  يو  «ذكر»است.  يقت انسانيدر حق ادارين همان پاياو 

ومذود   ادرينهنگه داشتن  بازهمان ، «خدا ذكر»است.  يماندن بر عهد اله

 يو سرگشذتگ  يانسذان را از پذوچ  ، و به همان اندازه حق است اخود به سو

 .كنديم يصد اصلمتومه مق

انسذان   كه ابه طور ،ياست تعلّق يهويّت ،انسان هويّتحكما:  ابه گفته

 اتنها نسبت و رابطذه  و ،استخود  عين ربط به خالقِبودن، ن مخلوقيدر ع

اسذت  اد خذدا  يذ و « ذكر»و در  اشخالقاوست با انسان همين نسبت  يحقيق

همذان   ،ذكرا يقلب به خدا پس در واقع تومه ماند. يكه اين نسبت پايدار م
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اسذت و بذا تذداوم ذكذر، ايذن      او ميان انسان و حقيقتِ ومذود   ينسبت حقيق

آن  ابه ما يدروغين و ساختگ اهاها و نسبتماند تا تعلّقينسبت پايدار م

 امشخّصذه به عنذوان   يغفلت و پوچ ابيماراست كه  ين در حالينند. ايننش

رورت حفذظ عهذد خذود بذا خذدا      ش ما را متومه ضذ يش از پيبمهان امروز 

 كند.يم

 ذکر يانسا  ب

شناسد و نذه  ي، نه حضور را مذكر است يانسان در تمدن مديد انسانِ ب

اد لذات بذه صذحنه    ي يبر او غلبه دارد و مسلم وقتت چون طلب لاّ ذكر را،

ت داشذته  يذ رود. عنايه مذ ي، بذه حاشذ  ابر عهد فطر ادارياد خدا و پايآمد، 

اد يذ اگذر   يهمراه اسذت، ولذ   يخود با لاات مسمان ادبه خو يد زندگيباش

خذود را   اتواند عهد فطرين انسان نميگر اياد خدا نشست دي الات به ما

هذم كذه    ياوقات فراغتذ  يدر چنين شرايطكند.  يبفهمد و با آن عهد زندگ

خذود را محكذم    يعهذد الهذ  در آن فرصذت،  خداست تا مان انسانْ  اهديه

سذذينما و . شذذودييذذاد خذذدا تبذذديل مذذ از يشذذفراموو  يوقذذت كشذذكنذذد، بذذه 

ذكر بشرِ مديذد اسذت تذا از خذود در آيذد و      ها، يانواع سرگرمتلويزيون و 

اد خذدا بذه   يذ طريذق   كذه از ايذن  ابذه مذا  پرتاب كنذد،  آباد خود را به ناكجا

د يذ ، و عهذد گاشذته را تجد  به كمالِ مطلق نظذر كنذد   يآبادترين مقصد يعن

و چذون ذكذر را   آورد،  يمذ  اروبه ناكجاآبذاد  دار بماند، يد و بر آن پاينما

پيذامبران را هذم    ييعنذ  يشناسد و ماكّران واقعذ يدين را هم نم ،شناسدينم

 .نخواهدشناخت
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 اااست كه اوقات فراغت خود را بذر  يدين مدرن، انسانِ برعكسِ انسانِ

و از طريذق   رديذ گيكار مذ و به محتوارساندن آن، به يكردن عهد الهمحكم

كه آيذت و يذادآور خذدا هسذتند، يذاد خذدا را در مذانش         يكسانارادت به 

 يخذاص و عذالَم   اعهذد  يب يعنذ كند و خود را وارد حيات طيّذ يتقويت م

 د. يمانيپاک م

ن او و خدا واقع شده، خود را همواره يكه ب اانسان مؤمن با نظر به عهد

 ين بذه مذاي  يدهذد و حركذت و سذير خذود را از زمذ     يدر حيات طيب قرار م

كه بذودنش   يمايا را ندارد، يدن اهاتيها و محدوددهد كه نقصيم سوق

دار مانذدن بذر آن   ين همان پاين بودنِ در كمال است. ايدر آن ما، عبرايش 

 نقص است.  يعهدِ ب

را از حيات طيّب كند، او ين مييبشر تع اكه برا يمهان مدرن، با اهداف

انذدازد،  يپذوچ مذ   ااد و عهدناكجا آبر او را به يسآورد و يبيرون م يبه كل

 ابه نحو يذكرِ بشر ديناو است، « ذكر»در  ينيتفاوت بشر مدرن با انسان د

ذكذرِ بشذر    يلذ و ،شذدن اسذت  متصذل از خود به در آمدن و به حقيقتِ خود 

ركردن است، و ينستان سيه اسواز خود به در آمدن و به ک نوع يمديد 

اسذت، چذون بذا     يناراضذ ز يذ شذه از همذه چ  ين مهت انسان مذدرن هم يبه هم

رسذد تذا متذاكر    يچ كجا نميدهد به هيكه تمدن مدرن به او م ييهاآدرس

ن اسذت كذه گفتذه    يذ راب كننذد. ا ياو را سذ  ياو باشذند و تشذنگ   يقيعهد حق

توانذد بذا تمذدن    يشذد هرگذز نمذ    اعالَم محمدانسان، اگر عالَم شود يم

 يعالَم عهد الهانسان همواره در  اد، چون در عهد محمديمدرن كنار آ

مانذدن بذه عهذد    يقذت خذود فاصذله نذدارد. بذاق     يبذرد و از حق يسر مذ خود به
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اسذت تذا انسذان از     يشود و عذامل ياد او محقق ميبر  اداريبا پا امحمد

 و يذاد پيذامبر   بذا ذكذر  انسان چون دوران آزاد باشد.  يظلمان اهاحجاب

و به خذود بفهمانذد    دينماوارد  پيامبر اد خود را در حيات طيّبهخواهيم

امبر يذ توانند او را از عهدِ بذا پ يش نميهرگز حواداِ هزار و چهارصد سال پ

 خارج كنند. خدا

  يانسان ياء عهد الهيو اح «هيعليتعالاهللرضوان»ينيامام خم

و تومذه بذه بركذات آن     ابر عهد محمذد  اداريبر اساس فرهنگ پا

اَقِمِ »و خداوند فرمذوده:  است  انيدر م يا هم كه ذكر الههدر نمازاست كه 

ان يذ بذه م  يذاد پيذامبر  د، يذ اد مذن نمال يذ د تذا  ينماز بپا دار 3؛«يالصَّلوةَ لِنِکْر

، متومذه  يزدگ، انسان ماوراء زمانياء الهياد اولياد خدا و يد، چون با يآيم

شود و با ذات خود كه در تجرد خود، از زمذان آزاد اسذت، بذا    يعالم بقاء م

شود، و در پرتو انذوار  يرو ماند، روبهه سراسر حضور و تجردك يق الهيحقا

 گردد. يخود مستغرق م آن عالَم در بودنِ امعنو

و عهذذد  يهذذا خذذود را در عهذذد الهذذ كذذه سذذال «هيعلتعايلاهللرضوووان»ينذذيخممذذام ا

از  يرفذت تذا بشذر بذه كلذ     يكه مذ  يپرورش داده بود، در دوران امحمد

و  امحمد عهده صحنه آمد تا با تاكر به خود محروم شود، ب يعهد اله

 اء كند.  يها را احانسان يد بر اسالم، عهد الهيتأك

خواسذذت تذذا عهذذد   ابذذازسياسذذتو تبليغذذات و  امعاويذذه بذذا موّسذذاز 

وفذادار بذه    ه، امام حسينيبر عكس معاو يولد ينمارا كهنه  امحمد

                                                 
 .14 اهيآطه،  اذ سوره 3
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نيسذت. بذه    يكهنذه شذدن   او هينگاه عهد پيذامبر  ااست و برا عهد پيامبر

آمده است تا سيره مدّش را  همين مهت پنجاه سال بعد از رحلت پيامبر

كذرده تذا بگويذد ديگذر دور و عهذد       ازيذاد  اهذا احياءكند. معاويذه تذالش  

بذه   امذام حسذين   يمن اسذت. ولذ   ادوره ،است و دورهگاشته پيامبر

م اسذال ، عهذد پيذامبر  مانذدن بذر   يبا باقكه فقط  مهانِ اسالم متاكر شدند

د يذ زيچذون   يخواهد ماند وگرنه مهذان اسذالم گرفتذار حذاكم     يزنده و باق

نخواهذد مانذد. آن    يبذاق  ازيذ چ چيشود كه در آن صذورت از اسذالم هذ   يم

 يشذدن نيسذت كهنذه   كس بر عهد پيذامبر حضرت در عمل نشان دادند هر

خ يخذارج از تذار  شذما معاويذه را   لذاا بعذد از هذزار و چهارصذد سذال      است. 

 ابرا همه تالشكه معاويه با آند يكنيمالحظه م را. پيامبرنه  د، ويابييم

 نام مبذارک پيذامبر   يمضمحل است ولاضمحالل،  يواقع يماندن، به معن

دهذد و  يخ را شذكل مذ  يتذار هر روز بلند اسذت و   اادر هر مأذنه و گلدسته

را كذه   يانيذ خذود، هذر مر   اها بر اساس عهذد فطذر  را انسانيبرد، زيملو م

 ابند.يياست با مان خود آشنا م يعهد اله متاكر

 : شعبه آورده كهبنةريالاهب از قول مطرف پسر مغدر مروج امسعود

نزد او رفت و آمد داشت  شديم، پدرم مرتباايمبا پدرم بر معاويه وارد »
پرداخت و پذس از  يبه گفتگو م اكه نزد او بود با و ااو در هر ملسه

نمذود و از او  يگشت و بذرايم بذازگو مذ   يترک مجلس به نزد من باز م
از  يگفت: در يكيكرد و بر عقل و درايت او آفرين ميياد م يخوببه

ناراحذت بذود و از خذوردن شذام امتنذاع       يها كه به خانه آمد، خيلشب
ايذن   يگفذت، نذه مذن، ولذ    يمذ  اگاشت كذه نذه او چيذز    يساعت ،كرد

 يبه خاطر عمل علت نبود، فكر كردم شايد سكوتيسكوت در نظرم ب
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از اين رو به خذود   ،من بوده ابر خالف ادب از سو يناپسند، يا حركت
امشذب  پرسيدم، در موابم گفت: فرزنذدم  او  يمرأت دادم و از ناراحت

ام! گفذذتم: او زمذذين آمذذده اتذذرين مذذردم رواز نذذزد پليذذدترين و خبيذذث
كذه بذا او    يكيست؟ گفت: معاويه! گفتم: چذرا؟ گفذت: پذس از سذاعت    

كردم، پرسيدم يا امير المؤمنين، اكنذون كذه عذزت تذو بذاال      يم صحبت
رسيده است چذه خذوب اسذت، دامذن عذدالت را       يگرفته و به حد عال

؟ او بذه اعمذال خيذر بپذرداز     يگسترش داده و رفتذارت را نيكذوتر كنذ   
هاشذم   يمعاويه گفت: منظورت چيست؟ گفتم: اگر اين برادرانت از بن

اند، مورد لطف و ت تو مظلوم زيستهاست در حكوم يرا كه مدت زمان
بسذيار بذه مذا و مناسذب      اما آوررحم به او صله يمرحمت قرار ده

 يكه از آن هراس داشته باش ياست! زيرا آنان در حال حاضر پناهگاه
نزد من قابل قبول  اندارند! معاويه گفت: هيهات هيهات چنين پيشنهاد

دست گرفذت و بذا   قدرت بهتيم )ابو بكر(  ااز قبيله انيست، زيرا فرد
بذه خذدا سذوگند     يعدل رفتار نمود و كرد آننه را كه بايد بكنذد، ولذ  

نگاشت كه از دنيا رفت و زيذر خذاک پنهذان شذد و نذامش نيذز        ادير
گوينذد: ابذو   يشود، فقط مذ ياز او ياد م يمدفون گرديد و اگر گهگاه

 ااز تيذره  يسپس اين حكومت بذه دسذت يكذ    بكر چنين و چنان كرد.
دامن همت را بذاال زد و در مذدت ده سذال     ا)عمر( رسيد؛ و اعدينب

به  يارزنده انجام داد، ول يحكومتش با مديّت و تالش مستمر، خدمات
 ياز او نماند و اگر گذاه  يو نشان ينگاشت كه نام اخدا سوگند! دير

 به ميان آمد، گويند: عمر چنين و چنان كرد. ياز او نام
در نسذب   يكذه كسذ   هاميذ  يبن اقبيلهان از سپس زمام امر به دست عثم

نگاشت  امانند او نيست رسيد! و كرد آننه كرد، اما به خدا قسم دير
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، امذا ايذن   ماندن ياز او و عملكردش باق يو نشان يكه از دنيا رفت و نام
رسول خدا كه ملک به دستش آمد هذر روز پذنج    يهاشم يعنيبرادر بن

اشهد ان »شود و مردم يبه عظمت ياد ممسامد، نام او،  اهابار بر مأذنه
 يمذن بذاق   ابذرا  اكنند! آيذا اميذد  يم ابر زبان مار« محمدا رسول اهلل

بذه   امباد كه چنين پيشنهاد ااست كه اين نام شنيده نشود، تو را مادر
كذه ايذن    يشوم، مگر زماني! نه به خدا سوگند هرگز آرام نمامن داد

 4.«ندنما ياز آن باق انام دفن گردد و اثر

پذاک   هذا را از ذهذن  خواهد نام رسول خذدا يه به گمان خود ميمعاو

ها ذاتذاا بذا خذدا    است كه انسان اكه نام محمد متاكر عهدكند، غافل از آن

 ها را از ذات خود مدا كرد؟ شود انسانياند، مگر مبسته

                                                 
يَنْصَرِفُ إِلَيَّ فَيَانْکُرُ  مُعًَوِيَةَ وَ کًَنَ أَبِي يَأْحِيهِ فَيَتَتَدَّثُ مَعَهُ ثُمَّ  يوَفَدْتُ مَعَ أَبِي الْمُغِيرَةِ عَلَ» - 4

ً  ُمنْاُن اللَّيْلَاِة         يمُعًَوِيَةَ وَ يُعْجَبُ بِمًَ يَرَ ِمنُْه إِْذ َجًَء ذَاَت َليْلٍَة فََأمْسَاَك عَاِن اْلعَشَاًِء َو َرأَْيتُاُه ُمْغَتمما

قُلْ ُ مًَ لِي أَرَاكَ مُغْتَممً  مُنْنُ اللَّيْلَاةِ فَقَاًلَ   ءٍ حَدَثَ فِينًَ وَ فِي عِلْمِنًَ فَفًَنْتَظَرْحُهُ سًَعَة  وَ ظَنَنْ ُ أَنَّهُ لِشَيْ

غْا َ سِانًّ    يًَ بُنَيَّ جِسْ ُ مِنْ عِنْدِ أَخْبَثِ النًَّسِ قُلْ ُ وَ مًَ ذَاكَ قًَلَ قُلْ ُ لَهُ وَ قَدْ خَلَوْتُ بِهِ إِنَّكَ قَدْ بَلَ

إِخْوَحِكَ مِنْ بَنِي  يبَسَطْ َ خَيْرا  فَإِنَّكَ قَدْ کَبِرْتَ وَ لَوْ نَظَرْتَ إِلَيًَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَوْ أَظْهَرْتَ عَدْل ً وَ 

ءٌ حَخًَفُهُ فَقًَلَ هَيْهًَتَ هَيْهًَتَ مَلَكَ أَخُو بَنِي حَيْمٍ هًَشِمٍ فَوَصَلْ َ أَرْحًَمَهُمْ فَوَ اللَّهِ مًَ عِنْدَهُمُ الْيَوََْ شَيْ

لَ فَوَ اللَّهِ مًَ عَدَا أَنْ هَلَكَ فَهَلَكَ ذِکْرُهُ إِلًَّ أَنْ يَقُولَ قًَئِلٌ أَبُو بَکْرٍ ثُمَّ مَلَاكَ أَخُاو   فَعَدَلَ وَ فَعَلَ مًَ فَعَ

ثُمَّ  ذِکْرُهُ إِلًَّ أَنْ يَقُولَ قًَئِلٌ عُمَرُ بَنِي عَدِيٍّ فًَجْتَهَدَ وَ شَمَّرَ عَشْرَ سِنِينَ فَوَ اللَّهِ مًَ عَدَا أَنْ هَلَكَ فَهَلَكَ

هِ مَاً  مَلَكَ عُنْمًَنُ فَمَلَكَ رَجُلٌ لَمْ يَكُ أَحَدٌ فِي مِنْلِ نَسَبِهِ وَ فَعَلَ مًَ فَعَلَ وَ عُمِلَ بِهِ مًَ عُمِلَ فَاوَ اللَّا  

وٍَْ خَمْ َ مَرَّاتٍ عَدَا أَنْ هَلَكَ فَهَلَكَ ذِکْرُهُ وَ ذِکْرُ مًَ فُعِلَ بِهِ وَ إِنَّ أَخًَ بَنِي هًَشِمٍ يُصًَحُ بِهِ فِي کُل  يَ

)مذروج  . «بَعْدَ هَنَا لًَ أََُّ لَكَ لَاً وَ اللَّاهِ إِلَّاً دَفْناً  دَفْناً      يأَشْهَدُ أَنَّ مُتَمَّدا  رَسُولُ اللَّهِ فَأَيُّ عَمَلٍ يَبْقَ

 (.397، ص 10به نقل از الغدير، ج 341، ص 2الاهب، ج
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 پذيردينم يكه كهنگ يعهد

در دوران  «هيعلتعايلهللارضووان»يكذه امذام خمينذ    يروشذن اسذت نهضذت    يخذوب به

 اهذا بذا خذدا   است كذه انسذان   اعهدمعاصر به صحنه آورد از منس همان 

پروردگارمان بسته شده، و بين اصل انسانيت ما با كه  اعهداند، خود داشته

نجذات از   الهيدهذد بلكذه وسذ   ينمذ  يكهنگذ  ان مهذت نذه تنهذا بذو    يبه هم

توانيذد بذا   يهينگاه نمر كه طوز خواهد بود. همانيها نشيها و فرسايكهنگ

ما با  يكه متاكر عهد اصل ي، هر نهضتخودتان قهر كنيد و خود را نخواهيد

ادآور خذودِ  يما آشنا است و عمالا  اپروردگارمان باشد، به همان اندازه برا

، نه غريب است كه مذان  يآشناي»: حافظبه قول  ما خواهد بود. اگشتهگم

شناسذم. خبرنگذار كشذور    يق ومذودم مذ  او را در عمذ  ييعنذ « سوز من است

در نوفذل لوشذاتو    «هيوعلاهللرمحة»ينذ يخمكذه بذا امذام   بعذد از ايذن   يچک و اسذلواك 

مذردم ايذران خذودِ    » ؛نويسذد كذه  يچنذين مذ   اشبود در مقالذه  مصاحبه كرده

بينند و لاا هرگذز انتظذار نداشذته    يم «هيوعلاهللرمحة»يخمين اشان را در آقاگمشده

 ايذران خذودِ   ملذت « ن نهضت خسته شوند و آن را رها كننديز اد مردم ايباش

 يآرمذان  اشود انسان از منبهيچگونه م، افتندي «هيوعلاهللرمحة»را در امامبرتر خود 

امذام   اكذه در پذا   ان مهذت هذر خذار   يومود خود دست بذردارد؟ بذه همذ   

كه به نهضت امام  يحرمتيا در چشم مردم رفته است، و هر بيرفت، گويم

العمل نشذان  دارند و عكسيشود، آن را به خود بر ميم «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيمخ

 دهند.  يم

 ببيننذذد، «هيعلتعايلاهللرضوووان»ينذذيخمامذذاماصذذل ومذذود خذذود را در  يملتذذ يوقتذذ

اش تمذام  و دوره رديبپذا  يكند تا كهنگيدا نميپامروز و فردا شان با او عهد



 69  .......................................................................... «هيعلتعايلاهللرضوان»ينيعهد امام خم

انسذان در انسذانيتش كهنذه پذاير نيسذت و      كذه  اسذت  ن به مهت آن يا .دوش

آن انسذان متذاكر    يخصوصذاا وقتذ   ،انسان اسذت ت يمتاكر انسانانسانِ برتر، 

خودش با هرگز كه انسان  ييمااز آن، اانسان باشد. آر يابعاد متعال اهمه

بذه نحذو   اوست،  يكه متاكر منبه متعالانسانِ برتر آن كند، با يخود قهر نم

 .خود همواره مدّنظر دارد اعنوان افق اعالهرا ب او كند ويقهر نم ياول

   عهد با خودينيخم عهد با امام

پيشذنهاد  را به مذا   يچه عالَم «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم امامد متومه بود يابتدا با

اسذت   ينذد، عذالَم  ينمايمذ  يت معرفيشان به بشريرا كه ا يآيا عالَم نمودند.

 يعذالَم و هذا اسذت؟   انسذان  اامذروز  يياز واقعآشناست و نها آنمان  كه با

ک نهضذت  يذ شذان  يا نهضت اي و افطر اهاكشش اداريدار به پاياست پا

خ يتذار  افقذط در خذاطره   ين و زودگار اسذت كذه پذس از مذدت    يآفرموج

 اداريذ د رمذز و راز پا يذ ن سذؤاالت با يذ مواب دادن بذه ا  اخواهد ماند؟ برا

م يرد و اگذر متومذه شذد   يذ ر گقذرا  يخ مذورد بررسذ  يها در طول تذار نهضت

است كه با مان  ييهااز منس همان نهضت «هيعلتعايلاهللرضووان»ينينهضت امام خم

م يريپايدار است، ميها، پامان انسان اداريد و به پايگويها سخن مانسان

رون يذ خ بيشدن و از تذار دارد بلكه انسان را از كهنهيبر نم يتنها كهنگكه نه

 دهد.يم ز نجاتيافتادن ن

 اخودش بذرا  رگزشود و هيخودش كهنه نم اانسان خودش برا !اآر

كه ده سال گويد كه خسته شدم از اينيد. مثالا نمگردينم اخودش تكرار

است خودم همان خودم هستم. ممكن است بگويد از دست پيذراهنم خسذته   
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كذه   طذور نيهمذ پيراهنش خودش نيست.  وناز بس آن را پوشيدم، چ ،شدم

 اصذدا انعكذاس  كذه   اهر چيزندارد،  يخودش كهنگ اخودش برا انسان

 امذام ت ينهضذت و شخصذ   شود.يوقت برايش كهنه نمباشد هيچانسان مان 

هذا و از  انسذ نمذان ا  ابذرا اسذت   اهشدار باش و تذاكّر  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم

د يذ ن اسذت كذه تأك  يذ كنذد و ا يدا مذ يذ ق آن نهضت، هذركس خذود را پ  يطر

شوند، تذا  ياز هر مهت شامل مرور زمان نم «هيعلتعايلاهللرضوان»ينيخم ماما شوديم

گذر نخواهذد تعلذق    يد كذه د يذ ش آيپ يانسان احساس كند ممكن است زمان

 به او داشته باشد. يقلب

حقيقذت   شذود، يمذ كهنه  «هيعلتعايلاهللرضوان»ينيخم امامتصور كنند كه  يكسان

دوم  اداننذد. خليفذه  يا هذم كهنذه شذده مذ    ر ها پيامبرشناسند، اينيرا نم

 در هنگذام رحلذت پيذامبر   گذارد  يمذ  پيذامبر  امعتقد بذود دوره چون 

معتقذد بذود    او .اسذت  يمذا كذاف   اقذرآن بذرا   5؛«حَسْبُنً کِتًبَ اللَّاه »گفذت:  

ديذن هذم    دارد، او پيذر  يمذوان  و ييک شذتر دوران كذودك  طور كه همان

طذرز فكذر دسذتور    همين  ادر راستا و 6كند.يدا ميپ يو كهنگ ادوران پير

گفذت: چذون وقذت    ياز اذان حاف كنند. مرا  7«خَيْرِ الْعَمَل يعَل يحَ»داد 

                                                 
 .273، نهج الحق و كشف الصدق، ص يعالمه حل - 5

 .40، انتشارات تشيع، ص عيت تشيمعنو ،«عليهاهللرمحة»ييعالمه طباطبا - 6

ايمهًالنّاًس  ثاالث کانّ علاي     »گويد: عمر باالا منبر گفت: در شرح تجريد مي قوشجي - 7

وَ  التا م الن ساًء وَ مُتْعَاةُ  و اناً انهاي عَانْهُنَّ َو اُحَار مُهُنَّ و ُاعًقِاُب عَلايهِنَّ، ُمْتعَاةُ        اهللعهد رسول

م ود كذه مذن آنهذا را نهذي كذرده و حذرا      اهلل باا مردم سه چيز در زمان رسول ؛«خيرالعملعليحيِّ

و « نسذاء  امتعذه »كنم كه عبارتند از عقوبت ميرا ها مبادرت نمايد نمايم و هركس به انجام آنمي

 .(79، ص12ج  ،الغدير اترممه، )در اذان« گفتن حيِّ علي خيرالعمل»و « حج امتعه»
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د؛ ييآن بگو است و به ماين عمل نماز نيو مهاد با كفار است، بهتر منگ

 . «رٌ مِنَ النَّوَيالصملواةُ خَ»

دارد با خذدا   ان كه انسان عهديكه عر  شد و ا يبا تومه به نكاتاگر 

 امذذاممانذذد، بذذه نهضذذت   يدار مذذيذذق اسذذالم بذذر آن عهذذد پا  يذذكذذه از طر

انقذالب  كذه   مرسذي يمذ بذه ايذن نتيجذه    م، فكر كنذي  ااعميق «هيعلتعايلاهللرضوان»ينيخم

ط ظهور اسالم است در قرن معاصر، تا مسلمانان بدون آن كذه  يشرا ياسالم

امه دهند و بر عهد خود اد انداريمنفعل شوند، بتوانند به د ياز فرهنگ غرب

مذدرن نگردنذد.    اايدار بمانند و گرفتار ظلمات دنيخود با پروردگارشان پا

 يم گفذت انقذالب اسذالم   ياسذت كذه خذواه    ين نگاه به انقذالب اسذالم  يبا ا

دار يذ پا ينذ يد يدر حيات حقيقخواهد ياست كه م يهر مسلمانمان  اغاا

، شذود يكهنه نمذ  «هيعلتعايلاهللضووانر »ينيامام خم يين فضايتنها در چنبماند. و لاا نه

آن را آشذكار   يسذپارد و كهنگذ  يخ مذ يز بذه تذار  يذ ته را نيفرهنگ مدرن بلكه

 كند.يم

بذه   يكهنه شذود، امذا ايذن كهنگذ     ااعده ابراروز عاشورا ممكن است 

ن بذه مهذت آن اسذت    يست، ايو نهضت آن حضرت ن نيامام حسعلت 

انذد. در  اسذت دل سذپرده   يكهنگذ  ش وين فرسذا يكه ع ييايبه دن ااكه عده

و  نيانذد، امذام حسذ   گرفتذه كذه از ديذن فاصذله     ااانذدازه  ها بذه نيواقع ا

مهذت آن اسذت كذه    نذه بذه   ن يا شود،يشان كهنه ميحضرت برانهضت آن 

اسذذت كذذه  ، بلكذذه بذذه مهذذت آنعاشذذورا گاشذذته ااز واقعذذه اسذذت يمذذدت

طع كرده اسذت و لذاا   قت قيها را با حقآن اشان رابطهطلبتنوع اهاهوس
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؛ امولذو  اپندارند. به گفتذه يز كهنه ميقت را نين حقيتريعال يپس از مدت

 ند:يگوين سخنان ميترين افراد در مقابل عاليا
 كه من اين را بذس شذنيدم كهنذه شذد    

 

 چيز ديگر گذو بذه مذز آن، اا عَضُذد    

 چيذذز ديگذذر تذذازه و نذذو گفتذذه گيذذر      

 

 بذذذاز فذذذردا زو شذذذوا سذذذير و نقيذذذر   

 اق بذه بهانذه  يخود را با حقا ان كه رابطهيا اكند به مايه ميتوص بعد 

كه هر آننذه هذم بذه ظذاهر      يير بده تا آنجاييخود را تغ يشدن قطع كنكهنه

 تو نو باشد. اوقتش گاشته برا
 دفع علذت كذن، چذو علذت خذو شذود      

 

 هذذر حذذديث كهنذذه پيشذذت نذذو شذذود   

 تذذا كذذه آن كهنذذه بذذرآرد بذذرگ نذذو     

 

 وشذذه ز گذذو  بشذذكفاند كهنذذه صذذد خ  

مذان خذود را حفذظ كننذد هذر      يباشند و اكه ديندار  اابه اندازهها انسان  

از  ادتريذ مد اهذا ابند و بذا شذكوفه  ييمتر از سال قبل زندهرا عاشورا  سال

شذعور   او عاشذورا بذه انذدازه    امام حسينشوند، در واقع يرو مآن روبه

اِنَّ لِلْتُسَيْنِ مَتَبَّاة   » :فرمايديم زنده است، چون معصومدر قلبشان مردم 

يک محبت پايدار و نهفته  يدر قلب هر مؤمن 8؛«قُلُوبِ الْمُؤْمِنينَ يمَکْنُونَة  ف

خود نسذبت بذه    ان قاعده و البته در محدودهيهم ومود دارد. از حسين

دهذد  يز نشان مذ يها هست، و تجربه ندر مان انسان ،«هيعلتعايلاهللرضووان»ينيامام خم

انذد و  نبذوده  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذ يخم امامن كه در زمان يبا ااز موانان  يبعضكه 

شذان را در  يومذود ا  يشان در آن فضا قرار نداشتند تا گرميات ايدر زمان ح

شذان  ياز اروحشذان شذديداا   ن همذه  يذ بذا ا  يآن فضا احساس كرده باشند، ول

 برنذد. يشان به سذر مذ  يت ايارادت به شخصدر تب و تاب رد و يگيم يگرم

                                                 
 .47، ص «خصالص الحسينيه اترممه» - 8
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برتذر   د و يذادِ خذودِ  شناسذ يخود را مخودِ برتر ، اهركس به طور فطرچون 

 «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذ يخم امذام و  آن اسذت مطلوب است، و به دنبال خود  شبراي

 و، ه و هسذت بذود  يل هذر انسذان  يخود برتر و اصذ از  يشيدر عصر حاضر نما

كه نظر به خدا و  اآن خود، ابندييم ودخود برتر خ او را متاكرما موانان 

چذه مسذم او زنذده باشذد و چذه نباشذد، سذنّت او        دارد، حذال   امبر خدايپ

بذاالترش در   اكه شما در مرتبذه  ازي، چحقيقت يادآور عهد انسان است با

اَلْمُنَکِّرِ بِكَ »د: يداريبه خدا اظهار م اهللةيبقندبه نسبت به حضرت  ادعا

 امبر تو است.يادآور و ماكر تو و پيكه او  ؛«كَيوَ بِنَبِ

در مذورد امذام    امعذروف مصذر   اسذنده يكل نوين هيدكتر محمد حسن

 اآزمذوده  اهاتياز شخص يتيشخص ييگو»د: يگويم «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم

ان و يذ امو اروزيا بازگشته تا پس از پيبه دن اابزرگ صدر اسالم، با معجزه

 9«.كند ارا رهبر يت، سپاه عليدان اهل بيدن شهيغلطخونبه

شود و خودش ينم اخودش كهنه و تكرار اانسان برا خودِعر  شد 

 امذذامن اسذذت كذذه  يذذمذذز اخذذودش خسذذته كننذذده نيسذذت. آيذذا      ابذذرا

ن دوران كذه  يذ در ا تذا  ما آورده است ابرا يچنين عالَم «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم

! او مذا را  ام؟ آريمتاكر شذو خودمان ل است، به يدوران غفلت از خودِ اص

امذام   يعنذ يک اعتبار همان مذانِ مذانِ مذا    يمتومه خودِ برترمان نمود كه به 

 معصوم است.

                                                 
 . 8ص  8قم، ش  «هيعليتعالاللهرضوان»ينيامام خم يعال امدرسه اهيآفاق، نشر امجله - 9
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 م اسم يبه سو يزدگاز غرب يريس

 «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذ يخم امذام شذود،  ياست كه عر  م يگاهين مايدر چن

تذه راه  يكذه فرهنذگ مدرن   ينذ دوراكذه در  بر گرداند تومه ما را به اين نكته 

تذوان در زيذر ايذن    يمذ ت قطذع كذرده، بذاز    يذ ارتباط انسان را از آسمانِ معنو

را از خذدا و ديذن   هذا  انسذان كذه   يآن فرهنگ، و داشت ياله يآسمان زندگ

  ياو مسذ »ن وودزورا: يرابذ  ابذه گفتذه   نگرفذت.  استاند به چيذز يم ياله

  10«.م بوديمربنيسيع اريپاناصالبت و سازش اقاا اشعهيمعاصر بودو دق

كذه هرگذز   كند يپيشنهاد م هاا به انسانر يزندگاز  يفرهنگ غرب نوع

باشد تا بخواهند در آن فرهنگ بمانند.  يراضتواند به آن ينم هاروح انسان

رضذاخان وفذادار   ران بذه  يذ و مسذلمانان ا بذه آتذاتورک   ه يذ مسلمانان تركچرا 

فرصذت بذذه رضذاخان پشذت كردنذذد و    ن يران در اولذ يذذان ايعيو شذ نماندنذد؟  

 ازدهدها، فرهنذگ غذرب  يذ نشاندگان غذرب بذا انذواع فشذارها و تهد    دست

روح انذد؟ چذون آن فرهنذگ    ل كذرده يذ ه تحميذ آتاتورک را بذر مذردم ترك  

بذه  را ران يذ ا رضاخان بسيار تالش كرد تا كشذور د. كنيارضاء نم ها راانسان

داد، بذه روشذنفكران   ب حجا كشف وتغيير لباس دستور د، نكل يمتما غرب

ملذت را تحذت    يو فرهنگذ  يدان داد تا تمذام مناسذبات آموزشذ   يزده مغرب

فرهنذگ  غذرب و  و رضذاخان  مردم نشان دادنذد   ير غرب قرار دهند، وليتأث

بذاالتر   اچيذز  شان بذا مانبا آن ندارند و  اچ عهديو ه ،ندهخوايماروپا را ن

كه رضذا   ازيند، چي آشناو كربال نيها با حسدارد، آن ييآشناها از اين

                                                 
جذذه يخد ا، ترممذذه«مذذن ان تجربذذهيبذذاتريز»، نقذذل از 53 اموعذذود، شذذماره امجلذذه - 10

 .38ا، ص مصطفو
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دند. رضاخان با اِعمذال  يفهم «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيد و حضرت امام خميخان نفهم

ها را ل كند و آنيرا به مردم تحم يتمام خواست روح غرب اقدرت و قلدر

خواسذت   «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذ يخذود بذاز دارد و امذام خم    ااز عهد خود با خذدا 

اسذت. لِنسذر،   بهذره  ياز آن بذ  يكنذد كذه روح غربذ    اعهذد مردم را متذاكر  

شذدن انسذان بذه خذدا،     کي، در نزدينيامام خم» د:يگويم يشيپروفسور اتر

 ارا كذه نقطذه   يت مردم، انقذالب اسذالم  يرا گشود و با حما اديفصل مد

   11«.روزمندانه رسانديستم است، به سرانجام پيخ قرن بيدر تار يعطف مهم

تذه بذه عنذوان فرهنذگ غالذب بذر روح و       يم مدرنيم بفهميما نتوان يوقتتا 

و انسذان   دنذ كيمذ را القاء  يو چه فرهنگدارد  ياتيروان دوران، چه خصوص

گونذه مهذت   چ «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم امامم يبفهم مانيتوينمبرد، يرا به كجا م

 ي دينذ سانِان اكرده بودند دورهتبلي  ها ير دادند. غربييها را تغشهياند يكل

خوب اسذت   ييهادر چنان افق يو زندگ ،ياد خداگاشته است، ياد معاد و 

 يگذ كهنبذه  وفذادار اسذت   هنوز بر آن عالَم كس هم است. و هر ينشدن يول

تنهذا  نهدر مسامد  يحماس و موان احضور نيروشه گرفتار شده است. ياند

بذود. بذه    افتذه يل يحضور موانان نماز خوان به شدت تقل ي، حتنداشت يمعن

ها نيو ارده بودند سپها را به موزه پيامبراد يو  ينيتصور خودشان روح د

 يسرتاسر مهان آلذوده بذه چنذين تحليلهذاي    است متعلق به گاشته.  ييزهايچ

خ معاصر و يدر تار «هيعلتعايلاهللرضووان»، كه با ظهور حضرت امامنسبت به انسان بود

خ رنذگ  يبه بعذد، افذق تذار    1341 اهاز از سالياعترا  آم اهاراد سخنيا

هذا در  ر كذرد و اراده ييذ ها تغاريگآرام مهتبه خود گرفت و آرام اگريد

                                                 
 .25/8/1373، ييهان هواي، چاپ مسكو، ك  ZARATRAانشريه - 11



 76 و خودآگاهي تاريخي «عليهتعايلاهللرضوان»امام خميني ................................................... 

قذوّت گرفذت، تذا    اسذالم   ابه سذو  يزدگها از غربر سرنوشتييتغ اراستا

قرن اسذت و   امسئله ياسالم ابازخيز»گويد: يم12اسپوزيتو اآنجا كه آقا

ون تفنذگ بذه دسذت در قذرن اخيذر      آور تذر از روحذاني  حيذرت  اهيچ تصور

 بذاور كذرده بذوديم    يها صد سال بود كه بذه راحتذ  گويد: ما غربييم« نبود.

فهمند و روحانيون، ديگر اهل مبذارزه و تذالش و   يموانان، ديگر دين را نم

 و روحذانيونِ  يدر كشذور ايذران موانذان مذاهب    ناگهان  يولتحرک نيستند، 

عذالم  نسبت به مردم مهان را  اهايلآور، به صحنه آمدند و تمام تحلمنگ

كذا  يدانشذگاه بذراون آمر   مذان، از يام بيذ ليپروفسذور و . عذو  كردنذد   و آدم

 ييها را كهنه و قذرون وسذطا  كه غرب آن يد ماهبيشان با عقايا»د: يگويم

 13.«دانست، مهان را تكان داديم

كهنذه   وفوق زمان و مكان اسذت   اسالم به ما آموخته است كه حقيقت،

دهذد شذما بگوييذد خذدا كهنذه شذده       ينم يمعنهمان طور كه . ستين يشدن

دهذد كذه تذا    يخبر مذ  يقتيز از حقين «اَشْهَدُ اَنَّ مُتَمَّدا  عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ»است. 

و هذر   امذاد  اهذا دهيذ مربوط به پد يدار است. كهنگيامت زنده و پايام قيق

ها هنوز بذا  انسان كهنياست كه مقصد و مقصودش عالم ماده باشد. ا يتمدن

در چذون  ند، پايدار اسالم عهد پيامبربر  سال 1400بعد از تمام  ااريهوش

رهانند و بذه عذالم قذدس    يعالم ماده م اهاشيخود را از فرسا اپايدارن يا

م يباشذ ما هر روز بايذد متومذه   كنند. ياست متصل م ادارين بقاء و پايكه ع

                                                 
تذاون   در دانشذگاه مذرج   ين الملذل و مطالعذات اسذالم   يمان اسذپوزيتو ، اسذتاد امذور بذ     - 12

 باشد.يم

 .53 اموعود، شماره امجله - 13
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طذور  را همذان يذ ز ،است محمد دورِ آن دورْ اخ تا انتهايتار اكه از ابتدا

 ازيذ چن ياولذ  14؛«ياَوَّلُ مًَ خَلَقَ اللّهُ، نُور»فرمودند:  كه حضرت محمد

هم كذه بذه صذحنه آمذده و بذه       ينين ديكه خدا خلق كرد نور آن بود، آخر

 امبرانيذ پ ااسذت، و همذه   امبر اسالمين پيرسد، ديكامل م ييشكوفا

ر ين مهذت سذا  يش بگاارنذد، بذه همذ   يبه نمااز اسالم را  اامأمورند تا ملوه

ن يذ ا اها همه نشذانه نيا 15شوند.يمتوسل م به پنج تناء در امور خود يانب

بذا اسذالم   هركس هم نيستند و  يكهنه شدن و اسالم اصالا است كه پيامبر

و شيطان دقيقذاا عكذس ايذن را     د،شويكهنه نمدا كرد، يارتباط پ و پيامبر

 اداريذ و راز پااسذالم گاشذته اسذت     ادورهم يصور كنكند تا ما تيالقاء م

م كذه  يده شذو يو بحران كش يرانيو و اداريناپا ارا رها كنيم و به سوخود 

 است. يغرب ير قدسيآن تمدن غ اشاخصه

                                                 
 .97، ص 1االنوار، ج بحار - 14

اللَّهُ عَنْهُ الْغَارَقَ وَ  الْغَرَقِ دَعًَ اللَّهَ بِتَق نًَ فَدَفَعَ يعَلَ قًَلَ لَمًَّ أَشْرَفَ نُوحٌ الر ضًَعَنِ - 15

لَمَّاً   يالنًَّرِ دَعًَ اللَّهَ بِتَق نًَ فَجَعَلَ اللَّهُ النًَّرَ عَلَيْهِ بَارْدا  وَ سَالًَمً  وَ إِنَّ مُوسَا   لَمًَّ رُمِيَ إِبْرَاهِيمُ فِي

لَمًَّ أَرَادَ الْيَهُودُ قَتْلَاهُ دَعَاً اللَّاهَ     ييسَضَرَبَ طَرِيقً  فِي الْبَتْرِ دَعًَ اللَّهَ بِتَق نًَ فَجَعَلَهُ يَبَسً  وَ إِنَّ عِ

فرماينذد:  مذي  (. حضذرت رضذا  325، ص: 26)بحذاراألنوار، ج بِتَق نًَ فَنُجِّيَ مِنَ الْقَتْلِ فَرَفَعَهُ إِلَيْاه 

 يمشرِف به غرق شد خدا را به حق مذا قسذم داد غذرق از او برطذرف گرديذد. وقتذ       نوح يوقت

ش افكندند خدا را به حق ما قسم داد خداوند آتذش را بذر او سذرد و سذالمت     را در آت ابراهيم

به دريا رهسپار شد خدا را به حق ما قسذم داد آن را خشذک    يوقت يقرار داد. و حضرت موس

را گرفتنذد خذدا را بذه حذق مذا قسذم داد از        يكه يهودان تصذميم كشذتن عيسذ    يكرد و هنگام

 خود برد. اوشدن نجات يافت خدا او را به سكشته
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 هاعهد ورود به اصالت

 ادار محمذد يذ قذت پا يانذدن حق يزمذان نما  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذ يخم عهد امام

 امذام قذت غافذل نگردنذد.    ين عهذد خذود بذا حق   يترلياز اص هااست، تا انسان

 يدر عصر حاضر بذا همذه ظلمذات   كه ت آموخت يبه بشر «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم

دار مانذد و  يذ توان بر عهد خود با خدا پايكه بر عالم حاكم است، چگونه م

هذا را  شذه ياند ينجات داد. او به خوب يخود را از اضمحالل در فرهنگ غرب

تذر كذردن ملذت،    زدهبا هر چه غرب يمتومه كرد كه چگونه نظام شاهنشاه

بذه خذود   داد، ياست، لذاا تذاكر مذ    ها را نشانه رفتهو عزت آن اداريراز پا

 تا بمانيد. د يكن اپافشاراسالم  رباشيد و ب

هذا   هذا و كوشذش   عهذد مانذدن بذر كشذش     «هيعلتعايلاهللرضوان»ينيخم عهد امام

در  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذ يخم مانذدن بذر عهذد امذام     ، بااست يانانس اها وگرايش

همذه از خذود   و از آن م شديبه خواهيات طيحوارد  ،خود اهااصالت افضا

گانه به شذمار  يرا ب ام و خوديكه بيگانه را خود بپندار ابه طور - يگانگيب

اسذيم  خذود را بشن  اهذا اصالت يوقت ابه قول مولوم. يابيينجات م -ميآور

در نتيجذذه در زمذذين ديگذذران خانذذه  ،كنذذيم و نذذه كذذار بيگانذذهيمذذكذذار خذذود 

 اامتومذذه باشذذيم از تالشذذهايمان هذذيچ بهذذره يايذذم كذذه بعذذد از مذذدتنسذذاخته

 :گويديايم. منگرفته

 در زمذذين ديگذذران خانذذه مكذذن  

 

 كذذارخود كذذن كاربيگانذذه مكذذن

 اپايذدار د، كنذ يها را به فطرتشان دعوت مذ كه اسالم انسان ييمااز آن 

 «هيعلتعايلاهللرضوان»ينياست، و امام خم يبر فطرت انسان اداري، پابه عهد پيامبر

ها را به ، عالم را فرا گرفته بود، انسانيگانگيكه هجوم از خود ب ادر عصر
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دار بماننذد.  يذ قذت خذود پا  يهذا بذر حق  دعوت كرد تا انسذان  اعهد محمد

لمانان اسذت، تذا   مس ااستوار امايه بر عهد پيامبر اپايدارطور كه همان

 يرا نلرزانذد و همنذون خذس و خاشذاک بذه هذر طرفذ        هذا آن اهر روز باد

 .نكشاند

بذر عهذد    اداريذ ن پايراه كار امروز «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيبر عهد خم اداريپا

خذود را در   خذدا  يذاد پيذامبر   ابذ  اما در هر نماز ياست. وقت امحمد

روزمرگيهذا  و  يتيهويگر گرفتار بيم ديدارينگه مدار يعهد آن حضرت پا

خذود   اما را بذه سذو  ها حادثه م،يكنيدا ميكه پ يم شد و با استحكامينخواه

  :امولو ام، به گفتهيباز بمان يكشانند تا از اهداف اصلينم

 مذذر سذذفيهان را ربايذذد هذذر هذذوا  

 

 زانكذذذه نَبْوَدْشذذذان گرانذذذي قذذذوا 

چ يشود كه انسان در هيمومب م يزدگد؛ غربييفرماياگر مالحظه م  

شذدن آن فرهنذگ از   دهيت نداشته باشد، علت آن در بريثبات شخص اكار

ثابذت   اهذا تيد بذا شخصذ  يذ است كذه با  اق ثابت و مداماندن از عهديحقا

ندارنذد چذون    يدر زنذدگ  يو اسذتحكام  اهذا هذيچ اسذتوار   اينبرقرار كرد. 

كننذد، بذه دنبذال     يآن، خود را معنذ نمودن شناسند تا با دنباليرا نم يتحقيق

در  هذا داشذته باشذند.   از آن يفذ يكذه تعر ناكجاآبادها در حركتند، بذدون آن 

اسذت و انسذان متومذه     يقذت انسذان بنذدگ   يمعلذوم شذد حق   يوقتذ كه  يحال

اَشْاهَدُ اَنَّ  »د كذه  يذ شد و هر روز به خذود متذاكر گرد   يبندگ يعال انمونه

آن را، و بذا   ادا كذرده و هذم رونذده   يذ راه را پ هذم . «مُتَمَّدا  عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ

دهذذد عهذد خذود را بذذا آن عبذدِ پروردگذذار    يكذه بذذر رسذالت او مذ    يشذهادت 

ق در يذ ن طريذ تابد، و از ايبخشد، و هرگز از آن عهد سر بر نمياستحكام م
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او را متزلذزل   ااچ حادثذه يرد كذه هذ  يذ گيت قرار مذ ياز شخص يآنننان ثبات

عهذد  است، هذم  ين بُعد خود كه همان بندگيترلينمود اصرا با يكند، زينم

از روح يذ را شذناخت و متومذه شذد ن    ين فرهنگذ يانسان چن يشده است. وقت

آن  ي، بذا خذدا محكذم كنذد، در هذر زمذان      ياوست كه عهد خود را با بندگ

وند بذا او عهذد   يشناسد و با پياست م ان عهديشتر متومه چنيرا كه ب يكس

متذاكر عهذد    «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذ يكنذد، و امذام خم  يد مذ يذ خود را با خذدا تجد 

ت يبذه بشذر   امبر خذدا يذ ق پيذ ن عصذراند كذه از طر  يذ ا اهات انسانيعبود

اسذت كذه    يتيشذان، غفلذت از عهذد عبذود    يده است و غفلت از عهدِ با ايرس

 اند.  خود بسته اها با خداانسان

چذه   ،گاشذته اسذت   ادينذدار  ادوره   كرده بودنديكه تبل اادر دوره

بذه   يتبليغذات مهذان   اهمه اسمت و سوو  ،يحكومت دين ارسد به دوره

ز يذ نرا  يامور انسان ، بلكهتواند حكومت كنديمتنها نبود كه دين نه  سواين

بشذر از  شذد تذا    يحجتذ  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم سامان دهد، امام و سرتواند ينم

ل كذرده بودنذد، بذه در    يذ ت بر او تحمكه مراكز قدرت و ثرو يغفلت بزرگ

 و در سذر  يمطذرح شذد كذه شكسذت تمذدن غربذ       ين درسذت وقتذ  يد و ايآ

مذا كذه نسذبت بذه     آشكار شده بذود، تذا آن   يخوبامور موامع بهدادن سامان

ه يها را بذه حاشذ  تفاوت گشته آنيانسان ب يو روحان ين ابعاد روحيترلياص

توانذد نقذش خذود را    يگر مذ يده دنه خانوا يبرده بود، با گسترش تمدن غرب

هذا  انسذان  امعنو اازهايآن فرهنگ، ن ان در فضايفاء كند و نه ديدرست ا

را خفذه كردنذد تذا     ان ابعذاد ياز بذه چنذ  يذ تواند برآورده سازد، عمذالا ن يرا م

ن مرتبذه از مراتذب   يتذر نيدر پذال  ينيماشذ  يوان در زنذدگ يذ هذا مثذل ح  انسان
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ه غافذل  يذ آنقذدر انسذان را از اهذداف عال    ات خود را ادامه دهنذد. ي، حيانسان

د اعتذرا  كننذد.   يز بايدادن چه چاز دست اداند براينم ياند كه حتنموده

بذه  كه بدون اين ،سراسر در انحطاط و بحران افتاده ين معنيبه ا يتمدن غرب

  شد.ينديب يرهاي ابرا يراه

 رو زبا  تفکر دورا  معاص «هيعليتعالاهللرضوان»ينيامام خم

تمذام در   يآگذاه و دل يرت و خودآگاهيبا بص «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم امام

 ان بگاارد.يدر مما  انكته را بچند تا خ آمد يآن برهه از تار

فقذذط سذذفلگان آزاد و  يكذذه در حكومذذت غيذذر دينذذ ايذذن :اول انكتذذه

توانذد  يبزرگ و آزاده. روح يک انسذان آزاده نمذ   اهانه روح ند واراحت

و به آن حكومت وفادار باشد و كند  اآزاداحساس  ير حكومت غير ديند

توانذد بذه   ينمذ شذهيد مذدرّس   طذور كذه   همان. دار بمانديااش پيعهد دين رب

تواننذد  ينمذ  يحسين اهابماند. روح روفادابه پا كرد رضاخان كه  يتيحاكم

ت يانانسذ بايذد از  انسان ، يدر نظام غير ديند تن دهند، چون يزيت يحاكمبه 

خذود را سذركوب كنذد و در هذر حذال آن       ينيخود دست بردارد و روح د

ن مسئله را روشن نمذود تذا هذر    يا «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم امام رد.يپاينظام را نم

كسذره  يغرب  ير الهيف خود را با فرهنگ غيشه تكليهم ابتواند برا يانسان

نان دخالت كنذد و چذه   مسلما يماا در زندگيكند، حال چه آن فرهنگ مستق

چ مسذذلمان يرد، هذذيذذن كذذار انجذذام گ يذذر پوشذذش حاكمذذان كشذذورها ا يذذز

سرنوشت  ااهين افراد پست و فرومايرد كه چنيتوانست بپاينم اشرافتمند

ر فرهنذگ  يال خود را كذه تحذت تذأث   يرند و اميمردم مسلمان را در دست بگ
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رفذت را  راه بذرون  يل كند، ولذ يمردم تحم يغرب است به زندگ ينيضد د

 «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذ يدانستند و زبان اعترا  را گم كرده بودنذد و امذام خم  ينم

رفت از آن حقذارت بذزرگ را نشذان    زبان تفكر بر آن موضوع، و راه برون

 داد. 

 مشكم  يريشه

روشن نمودند، تومه بذه عذدم    «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم ه امامك يدوم انكته

 تذرين امذور و مسذالل مامعذه    ييحلّ ابتدادر  يغير دين اهاومتحك ييتوانا

كننذد و بذا   يپنهذان مذ  خذود را   يتمام، ناتوان اگرلهيكه با حيدر حال است،

ن خذذدا را در سذذر و سذذامان دادن مامعذذه نذذاتوان نشذذان يذذهذذا دانذذواع تهمذذت

ن نذدارد  يذ بذه د  يچ ربطذ يكذه هذ   ييهذا كننذد نمونذه  يمذ  يدهند. ابتدا سعيم

ن نسذبت دهنذد و سذپس    يذ مذا بذود، بذه د    يد سال استعمار زدگذ وحاصل ص

بردن نياز ب ان اساس برنامهيها ناتوان است و بر همن در رفع آنيد نديبگو

مهذذان اسذذالم توسذذط اسذذتعمارگران انجذذام  يو علمذذ يفرهنگذذ اسذذاختارها

خذود و   يبذوم  ابذا سذاختارها   يموامذع اسذالم   كه يدر صورت رايز گرفت،

 اخذذود را سذذر و سذذامان دهنذذد، همذذه يرب، زنذذدگبذذه غذذ يبذذدون وابسذذتگ

ن يرا تمدن برتر نشان دهند از بذ  يخواستند تمدن غربيها كه مآن اادعاها

شوند، يم يت حكومت اسالمين راستا است كه مانع موفقيرفت، در هميم

تنهذا راه   يآن اسذت كذه تمذدن غربذ     يبه معنذ  يموفقيت حكومت دينچون 

 امذذامخواهذذد بذذود.   يتمذذدن غربذذ  ن شذذروع سذذقوط يذذسذذت و اين يزنذذدگ

غيذر   اهاحكومتكه آوردند نشان دادند  ييهابا مالک «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم
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 اهذا هذا و گذرايش  بلكذه ميذل  اند، را حل نكرده خود امور مردمتنها نه يدين

بذه   يدر حكومت دينكه  ياند، در حالز سركوب نمودهيرا ن هاانسان يمتعال

هذا سذر و كذار دارد، و از طذرف     طرف با فطرت انسان کيمهت آن كه از 

در تمذدن  كذه   يكارهذال كنذد،  يعت تعامل ميبا طب يگر براساس نظام الهيد

هشذت سذاله يذک    دفاع مقذدس  شود. يممكن م ،نمايديممكن م غيرغرب 

ران با حدّاقل امكانات مقابل تمام مهذان  يبود كه چگونه ملت اآن از نمونه 

 يوقتذ  ندنشان داد «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم امام قاومت كرد.با آن همه امكانات م

از خذود نشذان    ار قابذل تصذور  يذ هذاا غ كنذد چذه توانذالي   اسالم حكومذت  

 ينظام اسالم اهاكه موانع تحقق برنامه ين راستا در صورتيدهد. در هميم

انذذان و مشذذكالت  ومو ازدواج  امثذذل بيكذذار  يمعضذذالتبرطذذرف شذذود،  

ن ياسذت، از بذ   يكه همه حاصل تمدن غرب يروح اهاراباضط و ااقتصاد

 او ايجذاد محذل خذواب بذرا     ادادن حقوق بيكاربا  يرود. فرهنگ غربيم

 كند.  يرا پنهان مآمده توسط آن تمدن شيمشكالت پ ،بيكاران

خود قذدم بذردارد و    ير كمال انسانيک انسان آزاده كه بخواهد در مسي

خود داشته باشد، با وضع مومود مهذان   را در كنار ياله يک زندگيلوازم 

چذون  كنذد،  يمذرگ مذ   ارد كذه هذر روز آرزو  يگيآنننان در تنگنا قرار م

 يطين شذرا يدر چنذ از دست رفته اسذت.  انسان  يتعال ابرا بينند همه چيزيم

نشذان   ييهذا ن انسذان يرا بذه چنذ   ااميدوارتا راه آمد  «هيعلتعايلاهللرضوان»ينيخم امام

 و هم مهان را. ،هم انسان را نجات دهد يق انقالب اسالميدهد و از طر

 يانقذالب اسذذالم »: امتفكذذر بذزرگ فرانسذو   اگذارود روژه ابذه گفتذه  

ن يذ از تكامل انسان و امتماع را اراله داده است كذه ا  اديمد اران، الگويا



 84 و خودآگاهي تاريخي «عليهتعايلاهللرضوان»امام خميني ................................................... 

غرب با آن  يل دشمنين، دليها توافق دارد و همملت يراا روحيالگو، با م

 16«.ديبخش يان معنيرانيا يبه زندگ يني خماهللتياست. آ

كذه فرهنذگ    يرفذع مذوانع   ، در فرصت مناسب و پس ازيحكومت دين

كه  يبه تمدنتا آورد يمرا به صحنه  يطيكند، شرايجاد ميآن ا ابرا يغرب

پشذت  ، ياحكذام الهذ   اهيذ بر پاشده و نه  اگاارپايه هاانسانال يام ابر پايه

 يتعذال  ابذرا  يالهذ  اهيذ عذت را هد يون انسان طبته چيفرهنگ مدرنكند. در 

 تذا نيسذت   يطبيعت آشذت  ابا خدارا يز ،منگ دارد سرِآن با ند يبيانسان نم

از  ابسذيار  او اين ريشهابد، يخود بمهربان در كنار  اچون مادررا طبيعت 

 يد آورده و انقذالب اسذالم  يغرب پد يتمدن غير ديناست كه  ييهابحران

 ابذر همذه   ياست كه تمدن غرب ييهارفت از بحرانوندر ذات خود راه بر

 «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذ يمانذدن بذر عهذد امذام خم    يمهان حاكم كرده است و با بذاق 

رفذت  شذود و راه بذرون  يپشذت سذر گااشذته مذ     اگذر يبعد از د يكيموانع، 

 گردد. يگشوده م

ش انگلسذتان تمذام تذال   »گويذد:  يم خود تاريخدر كتاب  اكسرواحمد 

آن كنذار  د و از يايبانقالب مشروطه به دهان مردم تلخ  اخود را كرد تا مزّه

مردم را جاد انواع تنگناها يبا اد نكنيما تالش م انامروز هم دشمن« رند.بگا

 يرا تنهذا راه زنذدگ   يمنصرف كنند تا تمذدن غربذ   يعهد دينبر  اداريپااز 

ن يخذود عذ   ارا بذرا  يعهذد دينذ  مسلمان كذه  مردم ن كه يرند، غافل از ايبپا

بذا  هذا  آنارتبذاط  ط يهستند كه در آن شرا يطيشرانگران دانند، يم يزندگ
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ل يتشذك  اامذور دنيذو  را نگرانيشذان   اصذل كذه  نه اينشان سست شود، يخدا

 دهد.

 فرهنگ غرب با اسمم  يتضاد ذات

انقذالب  حتمذاا بذا   كذه دارد   يبذه مهذت ذات ضذد قدسذ     يفرهنگ غربذ 

وابستگان به فرهنگ غرب در داخل كشذور  چون و  دشويدرگير م ياسالم

ت را يذ بذا معنو  اريت ابا دارند، درگيخود با معنو اكردن درگيراز آشكار

طذور  كنند. همانيظاهر مروحانيت مثل  امواردبا  ارير پوشش درگيدر ز

چند كشيش را بهانه كردند و به ديذن و   اهارنسانس ضعف اكه در دوره

زده در غرب اروشنفكرهااز  ير عملِ بعضكه د ازينمودند، چخدا پشت 

خود را با عالم  اها رابطهقتاا آنين است كه حقيد، ايتوان ديران ميكشور ا

واليذت  ر پوشذش مخالفذت بذا    يآن را ز ياند، ولت قطع كردهيقدس و معنو

  ند.ينمايپنهان مفقيه 

ه يدر حاشذ  انذدار يم و ديقذوت بخشذ  را ن يذ بذا د  عهذد خذود  م ينتواناگر 

نذه  شذه و احساسذمان،   يبر اند يروح غرب ارد، به مهت غلبهيقرار گ يگزند

و  ،واليذت فقيذه را  اعتقاد به  او نه مزّهرا  ياسالمانقالب به  اوفادار امزّه

 .  چشيميم را اهد االمه اهيت عاليوال امزّهتر، از همه مهمنه 

 ،اسذت  يخود فاصذله گرفذت از خذودش ناراضذ     يكه از عهد اله يكس

 اطذه يمذانش منقطذع كذرده و ح    اكرانذه يقذتِ ب يارتباط خود را با حقون چ

ا متوقذف كذرده، بذدون    يذ ا و اعتبذارات دن يذ دن اومود خود را در محذدوده 

اگر صذد كانذال    ييهان آدميچن اه كند، برايق عالم معنا تغايكه از حقاآن
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د. ننكيم يباز هم اظهار نارضايتتا مشغول شوند، د هم اضافه شو يتلويزيون

از طريذذق عهذذد خواهذذد بذذود كذذه  ياز بذذودن خذذود راضذذ يكسذذرا تنهذذا يذذز

ن يخذود را بذا كمذال مطلذق شذدت بخشذد و چنذ        ابتواند رابطه امحمد

  فراهم شد. يبا طرح انقالب اسالم ابستر

 اتمام حجت

را بذر مذا   حجّذت  ق آن ياز طر «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم كه امام يسوم انكته

 ا، برابودنيبود كه در عين ماهب ينيد انسانآوردن صحنه به ،تمام كردند

كذرده   يقالذل اسذت. غذرب سذع     يكننده در معادالت مهاننييخود نقش تع

ن يكنذد و بذد   ياز زمان معرفذ  يک نحوه عقب ماندگيبودن را  يبود ماهب

ه يبذه امذور را بذه حاشذ     يم به ماهب، نگذاه مذاهب  يمستق اشكل بدون حمله

كذه طذرح نمودنذد     يو نذوع گفتمذان   «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذ يام خمبراند. با ظهور ام

انسذذان ، ينذذيدا كذذرد كذذه انسذذان ديذذنمذذود پ اطذذور ينذذيت انسذذان ديشخصذذ

 اسذت بلكذه بذرا   يتنها تفكرش مربذوط بذه گاشذته ن   است كه نه اشرافتمند

غيذر   مهذانِ ما كه توانسذتند روشذن كننذد    مهان حرف دارد. تا آن اندهيآ

 .  فاصله دارد اشرافتمنداز  اريگشمبه طور چ يدين

 ااز ناكارآمد ااتحصيل كردهفرد مامعه چنان بود كه اگر  اقبالا فضا

تنها نه «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم امام يشد، وليگفت، با او مقابله نمين سخن ميد

 يكسذان  اهذا را بذه سذو   هذا و گذوش  نذد بلكذه چشذم   اين فضا را عو  كرد

وليعهذذد مذذا كذذه نذذد، تذذا آنيگوين و انقذذالب سذذخن مذذيذذانداختنذذد كذذه از د

آن  ياسذ يكرده بود به نظذام س  كشورآن دربار كه در  يسخنرانانگلستان در 
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 اترين طبقذه كند چرا به مسلمانان انگلستان كه از محترميكشور اعترا  م

ن نشذان  يذ دهيذد؟ ا يرا نمذ  يحضور در امور سياس اانگلستان هستند، امازه

و تومذه بذه گفتمذان     «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذ يخم امذام  تيور شخصذ دهد بذا ظهذ  يم

گذر مثذل گاشذته    يخت و ديرم ه مهان مدرن به يارزش اهاشان، مالکيا

ک يذ  اهاهيم پايد كرد، و اگر متومه باشيتأك يغرب اهاشود بر ارزشينم

 «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذ يخم امذام رفت يتذوان پذا  يشذود، مذ  يتمدن چگونه سست م

آن را در منظذر مذردم    ينذدگ يآيبو  ند،را سست نمود يغربتمدن  اهاپايه

دانشذگاه هذامبورگ    اک اسذتاد برمسذته  ي امهان آشكار كردند. به گفته

خذوردن  خذود، مومذب بذرهم    يياز همذان نوپذا   ينينهضت امام خم»آلمان: 

 ياسذت مهذان  يس ااسذتعمارگران در صذحنه   اشذده نييش تعيمعادالت از پ

شذذان فذذراهم كذذرد، تمذذام   يكذذه ا يهذذا و تحذذوالت يد. بذذا دگرگذذون يذذگرد

  17«.غلط از آب در آمد ياستكبار مهان اهاينيبشيپ

انقذالب   يكنذد بذا نفذ   يكه فكر منيا يعدم تعادل فكر غرب اهااز نمونه

آن تمدن، بحران و اضمحالل از آن تمدن  يندگيآيشدن بو پنهان ياسالم

بذا   اريذ خذود را درگ  اهااز برنامه يكيرابطه  نيشود و لاا در ايبرداشته م

خ رخ داده اسذت و  يشذه در تذار  يكه هم ااند، كارقرار داده يانقالب اسالم

مذان  گرفتند چرا شما مذا را از هالكذت  يامبران اشكال ميفاسد به پ اهاامت

 گفتند:يامبران ميبه پ امولو اد. به گفتهيخبر داد

 هذذامذذان مذذا فذذارغ بُذذد از انديشذذه

 

 ر غذذم افكنديذذد مذذا را و غنذذا   د

 طذذوطي نُقذذل و شذذكر بذذوديم مذذا 

 

 گشتيم از شمامرغ مرگ انديش
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 اءياست كه با انب ياقوام اريه درگيشب يغرب با انقالب اسالم اريدرگ

غرب اسذت، هذر    ان مقابله نابودياست كه حاصل ا يهيمقابله كردند، و بد

ارانش، بذه مقابلذه بذا    يذ ل با چند آن فرهنگ با تمامِ توانِ خود و با اتحاد كام

 د.يبرآ يانقالب اسالم

مذدرن  ماهليذت  ن يذ انذد از ا مختلذف نشذان داده   اهذا ا به شكليمردم دن

د خذود  يذ با نهوگند چنداينم: اوالاان است، يدر ممشكل  دو يلو اندناراحت

 :ثانيذاا خذود را سذوق دهنذد.     يچذه نذوع زنذدگ    ارا از آن رها كنند و به سو

 بگارند.  يغرب يزندگ ازد نكنيمرأت نم

را آن نذوع   ين نوع زنذدگ يص داد مردم مهان ايتوان تشخيم يبه خوب

دانند كه مطلوب انسان است و به واقع از مشذكالت گونذاگون   ينم يزندگ

خذود را   اد زمانذه نذ توانينذه مذ  متأسذفانه   يولذ  اندبه ستوه آمده ين زندگيا

هذا را  بحران ياصل اشهي، ريغات غربير تبليل كنند و تحت تأثيتحلدرست 

تذر  . و از آن مهذم يدهند، و نه به ذات تمذدن غربذ  ينسبت م يبه امور عارض

مذز   يچ راهذ يهذ  ادين نا امين است كه در عياو  ،دنشناسيمنرا  يراه رهاي

 .آن ندارند او ادامه ين زندگيقبول ا

 جها  يهابحرا  يشهير

كذه بذه كمذک     يخيتذار  يبه خودآگاهبا تومه  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم امام

از امذروز مذردم مهذان    يذ بدان مفتخذر شذدند، متومذه گشذتند، ن     ياشراق اله

ز يذ چگارد و بذه دنبذال چذه   يها چه مدند در عمق روح انسانيست و فهميچ

 يرا كذه مذدع   اد افذراد يذ فهماندنذد با ن بود كه اوالا؛ بذه مذردم   يباشند، ايم
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ظذاهرش،  ن تمذدن بذر خذالف    يذ ند و انگير ااند به چيزيغرب تمدن يبزرگ

كذه   ن امذر مهذم كردنذد   يذ را متومه ابشريت اا: ياست، ثان يتو خال اهاوعده

از ز يذ عمل را نو راه  ،از فرهنگ انبياء است اها دوراين بحران اهمهعلت 

فرهنذگ  ق تمذام ابُهذت   يذ و از آن طر. نذد طريق انقالب ملت ايران نشان داد

 يكلذ بذه  ينيبا غرب قبل از خم ينيد از خمخت، و لاا غربِ بعيفرو ر يغرب

كذذه  ابذذه هذذر كشذذور  «هيعلتعايلاهللرضوووان»ينذذيمتفذذاوت شذذد، غذذربِ قبذذل از خم  

حذاال   يداد و آن كشور هم مجبور به اطاعت بود، وليخواست دستور ميم

نشذانده خذود را قذانع كنذد كذه بذا       دسذت  يعربذ  اكنذد كشذورها  يتالش م

ل يتبد يهراسرانيا امردمشان را به فضا ييگرارانيا اها فضاآن اهمكار

  كند.

آن شناختن  اكه براخاص  يعالَمبود با  يانسان «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم امام

با معرفت بذه اسذالم،   كه  يمسلمان ييعن ،بود يواقع يبايد مسلمان :عالَم، اوالا

ظذاهر ديذن   بذه  د يذ نبا :. ثانيذاا توان انجام دهذد مستحبّات دين را در حدّ  يحت

د يذ ن ننمذود، بلكذه با  يذ قت دياز حق اريرپايتأث ارا آمادهو دل  كردبسنده 

د در مهذان  يذ طور كذه با كرد تا آن يعارفانه زندگ «هيعلتعايلاهللرضووان»همنون امام

 رگاار بود. يتأث

 ؟يتجليل واقع

ين را بذر  است كه بنا دارد د يعارف مسلمان مقيّدِ «هيعلتعايلاهللرضوان»ينيخم امام

 يلفظذ  ياسذالم  انذد: مذا ممهذور   يفرمايمذ مامعه حاكم كند.  اايزواتمام 

ر يشاءاهلل در سذا در مملكتمان و صن« اهلل»م كه حكومت يم، ما خواستينخواست
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بذود كذه    يد داشذت عذالَم  يذ د بذر آن تأك يآننه با 18«ممالک هم امراء شود

را  ياسذالم توانذد نعمذت انقذالب    يمذ  يبردنذد. كسذ  يسر مذ شان در آن بهيا

شان را بذه عذالم   يد ايشان و افق ديكه توانسته باشد عالَم ا درک كنددرست 

را  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم م امامعالَ يوقتشان هم افق شود، يو آدم بشناسد و با ا

 .انددعوت كرده افهميم كه ايشان ما را به چه چيزيم ،بشناسيم

از  ييكذ  كذه  دنبريم سرهب يلياص يم ديندر عالَ «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم امام

از لذوازم   يلذاا منذگ بذا آمريكذا را يكذ     و برالت از كفّار اسذت،  لوازم آن 

بذا   ياسذ يس اهذا زهيذ كذه بذا انگ   يكسذان ند، منتها نه مثل ندايمخود  اديندار

 انذدار ديكذا  يدر مقابله بذا آمر  «هيعلتعايلاهللرضوان»امام، بلكه كننديمقابله مآمريكا 

 ،خواهذد باشذد  يمذ  هرچه ااين ديندار احاال الزمهدهند. يخود را ادامه م

و چذه از تبعيذد رهذا شذود و      ،را تبعيذد و زنذدان كننذد    شانيند، چه اپايريم

 «هيعلتعايلاهللرضووان»حضذرت امذام  عذالم  در  يچناننه كسپا كند.  بر يحكومت دين

 اعهذد همان بر ماندن يه آن باقخواهد ماند، ك يقاو بابا وارد شد، بر عهد 

 يبَلَا »مقابل خداونذد در عهذد اَلَسْذت بسذت و عرضذه داشذت:       كه در است 

 ت تو هستم.  ي! شاهد ربوباآر «شَهِدْنً

ن يذ د كرد، در ايتأك انداري، بر دهر كس در عهد اَلَسْت يحقيقت انسان

 يخواست بذه حقيقذت انسذان    ياگر كسدوران كه ظلمات همه ما را گرفته 

پايدار بماند تا در واقذع از   «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخمبرگردد بايد بر عهد امام  خود

د يذ ن راسذتا با يذ در اخود دست يابذد.   يبه خود حقيق ،امجاز ناخود و خودِ

قذرار   ياسذالم انقالب  يارزياب ارا وسيله يمزل اهاحادثهد كه يمتومه باش
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درسذت  ن دوران يذ در ارا  «هيعلتعايلهللارضووان»ينذ يخم امذام  يام اصذل يپندهيد، بلكه 

بذا  عهذد  د بر ياكه در مان خود با خدا بسته ياله ااساس عهدبشناسيد و بر 

خذود را   ياصذل  امعناتان يبراچيز د تا همهيبمان يباق «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم امام

 پيدا كند.  

فذر و  ك ارا در فضذا يزدشمن بيش از همه به مهل و كفر ما طمع دارد، 

م و يک گفتمذان هسذت  يذ م با دشمن اسالم در يكنيمهل است كه احساس م

م شد. راه نجذات ملذت   يزبان دشمن خواه يعمالا در مقابله با انقالب اسالم

اسذت كذه هذركس در     يعهد الهذ  اها به سوانقالب، تومه مان اداريو پا

حضذذذرت  يام اصذذذليذذذگذذذاه پيق مايذذذمذذذان خذذذود دارد، تذذذا از آن طر  

اگذر   اگذر يم هذر گفتمذان د  يده شود و متومه باشذ يفهم «هيعلتعايلاهللانرضوو »اهللروح

را در  يقذت انقذالب اسذالم   يد، حقيذ ان آيذ گاه انقالب بذه م يل مايتحل ابرا

 يگردد. وقتيغات دشمنان اسالم فراهم مير تبليتأث انهيبرد و زميحجاب م

ام امذام  يذ متومذه شذدند پ   يد شد و همه بذه روشذن  يها تأكانسان يبر عهد اله

 ارا چنذد روز از مذردم   يبعضذ از همان سنخ است، اگر  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم

و انقذالب  است  يچون بنياد ومودشان دين ،خود ببرد به دنبال يدينيموج ب

بذه   او وفذادار  گردنذد يدوباره به دين بذاز مذ  د دارد، يز بر آن تأكين ياسالم

وارد انسذان   يوقتدهند. مشخص است يرا ادامه م «هيعلتعايلاهللرضوان»انقالب و امام

بذه ديذن و انقذالب    ر مطرح شد، بشود، يكه در غد يبه همان معن ،عالم دين

 اشدهفهمد عهد گميماند و ميموفادار  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم و امام ياسالم

 «هيعلتعايلهللارضووان»ينذ يخم همان عهد بذا امذام   ،در اين دوران، ينيزم ياو در زندگ



 92 و خودآگاهي تاريخي «عليهتعايلاهللرضوان»امام خميني ................................................... 

 اآمذدن بذرا  خودنوع بهيک «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم است و با ماندن برعهد امام

  .شوديانسان حاصل م

بذا   «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذ يخم از امذام  يتجليذل واقعذ  ز متومه باشذند  يدوستان ن

ا كه بذ  اماندن بر عهديشان و باقيحركت ا يو معرفت يخيگاه تارين ماييتب

و  ير فرهنذذگ غربذذيتحذذت تذذأثگرنذذه شذذود، ويمذذ يم عملذذيذذاشذذان بسذذتهيا

هذذا بذذه مذذوزهشذذان را يبذذه واقذذع ا اااسذذطوره اهذذاليذذلتج بذذاآن،  اهذذاارزش

م كذه  يشذ ياندينم ين افتخار به او، نه تنها به تمدن اسالميو در ع، ميسپاريم

هذذا و بذذر اسذذاس و مذذالکم. يدهذذيرا بذذه غذذرب رمذذوع مذذ يانقذذالب اسذذالم

كذردن، بذدون تومذه بذه     ليذ را تجل «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم امام يغرب اهاشارز

ران اسذت  يكردن مردم اواقع محرومهبنمودند، يشان دنبال ميكه ا امقاصد

 يغربذ تمذدن   طور كهاند. همانبسته «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم امامكه با  ااز عهد

كذرد، تذا در عذين    ها را به اسطوره تبديل آن يالهدر عين احترام به پيامبران 

 ها گاشته است.آن ادورهشود ها، وانمود شمردن آنمقدس

م مقصذد  يذ بذودن رژ  يمجرد اسالم»ند: يفرمايم «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيامام خم

 19«.، اسالم حكومذت كنذد  ين است كه در حكومت اسالميست، مقصد اين

د بر نفذوذ  ياست و تأك يداشتن نظام اسالمنگه  پايدار يعنبه م تجليل از امام

م يدار خذواه يذ پا بر عهذد امذام  ق ين طريمناسبات مامعه، از ا ااسالم بر همه

 م.يانجات داده يفرهنگ غرب اهايماند و خود را از روزمرّگ

خذود، در تمذام    يعهذد الهذ   بربود تا ما  اماكِّر «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم امام

به  بر عهد امام اداريتوان گفت پايپس م. ميدار بمانياپ يزندگ اهاحوزه
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م و بذر  يوغافذل نشذ   يف خذود در هسذت  يو وظذا از خذود  است كذه   يآن معن

حتمذاا گرفتذار    ميوخذارج شذ   «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذ يخم از عهذد امذام  عكس، اگر 

  م شد.يخواه يو پوچ يروزمرّگ

 !امام اااست كه  ين معنيبه ا «هيعلتعايلاهللرضوان»ينيخم تجليل از امام

 ديذذر آمذذدا اا نگذذار سرمسذذت

 

 زودت نذذدهيم دامذذن از دسذذت  

م و از يكنذ يارمذان را عذو    مرور زمان مومب نشده است تذا مذا    يعني 

م و بذا او  يكنذ يمذ  ين راستا با او زنذدگ يم، در ايريخود فاصله بگ يعهد ذات

سذت، در  ين نيذ مذز ا  ازيذ ن دوران، چيذ بذه در ا يات طيذ ح يم، و معنيريميم

حيات مختلف از آن  اهابه صورت ميواز عهد امام خارج شكه اگر  يحال

 ياسذ يس اهاورشكسته يآن را در زندگ اهام كه نمونهيشويخارج مطيّبه 

خود را درست نشناسذند و راه بذرون    اكه زمانه ييهاد. آدميكنيمشاهده م

اصذيل خذود پايذدار     اتوانند بر بنيادهذا ينمرفت از ظلمات دوران را ندانند 

د يذ رند و لاا نبايگير آن قرار ميتحت تأث ااحادثه هرآمدن شيپبمانند و با 

هذا، خذود را   ن انسذان يها باشد با بهترن رابطهيتواند از بهتريكه م اااز رابطه

 ،برگردانذد دل نيسذت   اروخذود   يروحذان كذه از دلبذر    يدلذ م، يمحروم كن

ي بذه  روحذ  امنذد و بهر يارتباط روح خود ااد امام، به خودي. طويله است

 همراه دارد، گفت:
  ديذذد مجنذذون را يكذذي صذذحرا نذذورد   

 

 در ميذذذذذان باديذذذذذه بنشسذذذذذته فذذذذذرد 

 اا از ريذذگ و انگشذذتش قلذذم صذذفحه 

 

 زد رقذذذمبذذذا صذذذالا دل همذذذي مذذذي 

 گفت كاا مجنون شيدا چيسذت ايذن   

 

 نويسذذي نامذذه، بهذذر كيسذذت ايذذن  مذذي

 كذذذنمگفذذذت مشذذذق نذذذام ليلذذذي مذذذي  

 

 دهذذذمرا تسذذذلّي مذذذي  خذذذاطر خذذذود 

 



 94 و خودآگاهي تاريخي «عليهتعايلاهللرضوان»امام خميني ................................................... 

 چذذون ميسّذذر نيسذذت بذذر مذذن كذذام او   

 

 كذذذنم بذذذا نذذذام او عشذذذق بذذذازا مذذذي 

خذذود را در  يروحذذانيذذاد محبذذوب الزم اسذذت در هذذر صذذورت  يعنذذي 

م و ينذور حفذظ كنذ    اخود را به سذو  اريگم تا مهتينگه داردل  اصحنه

خذود را غذرب قذرار     اقبله يم وليل نكنيون امام را تجلياسياز س يمثل بعض

 باشد. يست حكومت اسالميكه مدّ نظرمان ن ازيم و تنها چيده

 ا  يدر واقع يزندگ

هذا قذرار داده   ته مدّ نظر انسانيكه فرهنگ مدرن يبا تومه به اهدافامروز 

 م امذام كذه در عذالَ  كننذد  يمذ  يزنذدگ در عذالم واقعيذت    ياست، تنها كسذان 

كنند بذا رحلذت امذام    يه فكر مك ييهاآن 20به سر ببرند. «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم

هذا را بذا روح   قلذب  ااو از عالم رفته است، نقش رابطذه  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم

زنده بماند شما قلب د يبخواهنيست كه  اهيچ روزشناسند، ينم ياء الهياول

كذه او بذه صذحنه     يو اسالم «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم امامد بدون تومه به يو بتوان

شذود  يده مذ يذ درست د يامبر وقتيپ اامبريپ يآورد آن قلب زنده بماند، حت

 سته شود.ينگر «هيعلتعايلاهللرضوان»ينيكه امروز از منظر امام خم

ل يدرست تحل «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيدر منظر امام خم يات اسالمياگر نقش ح

 يزنذدگ  كه در آن اشود و بر آن دقت گردد، روشن خواهد شد در عصر

توان نظذر بذه   يم «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم محبت به امام ااز درينهم فقط يكنيم

را ملب نمذود، وگرنذه    عصر ينمود و محبت حضرت ول اء و المهيانب

را  امبر و المذه يذ گذاه پ ين و مايذ د يدهذد تذا معنذ   يته امازه نميروح مدرن
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 يشخصذ  اک تجربذه يذ  را در حدّ يقت قدسيته هر حقيم، روح مدرنيبفهم

 بذا  21امبر اسذت. يپندارد پيامبر ميكه پ ااک تجربهيو آن هم دهد يل ميتقل

به عهذد  ن دوران يدر اكه  يكسشود يد مين نكات است كه تأكيتومه به ا

 اک شذعار از شذعارها  يذ بذا  وفذادار نيسذت هذر روز     «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم امام

 امذن درآور  اهذا پايرش نقذش  حالدر و همواره خورد يم اته بازيمدرن

 .استدوران ظلمات  يخيال

خذود   اهذا است كه انسان انتخاب يات و زندگيآن نوع ححيات طيّبه، 

بذر   يزندگ اهاهيپا يدار انجام دهد وگرنه وقتيپا يق قدسيرا براساس حقا

ا يذ دار دنيناپا اهااز چهره ااگااشته شود همواره گرفتار چهره ييايامور دن

هذا و  هذا و سذخنراني  هذا و مقالذه  از كتذاب  يبعضذ كذه شذما در    ازيچ است،

 د.يكنيمشاهده مها كنفرانس

گر شذد، بذا   ياز همذد سذه گذروه    ييز و مذدا يذ عامذل تم  ياسذالم انقالب 

گذاه آن را شذناختند و در   يبذا ظهذور انقذالب، ما    به عهد پيذامبر  اداريپا

متومه شدند او نيز هم عهذد بذا    هيعلتعايلاهللرضوان»ينيخم امامروشدن با هنگام روبه

 دامذن امذام  با تمام ومذود  لاا است و  او متاكر عهد محمدخودشان است 

گذر بذه   يد ااعدهگره زدند.  يخود را به انقالب اسالم يو زندگ را گرفتند

 ابذه عهذد  او  متومذه شذدند   «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذ يخم امامروشدن با صرف روبه

ق حضذرت امذام وارد اسذالم    يذ و عمذالا از طر كند، يدعوت م پاک و اصيل
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قذرآن، قرالذت   »و « د از حضذرت محمذد  يذ غفلت از مقام نبذوت در پوشذش تمج  » ابه نوشتارها

 د.  يرموع فرمالاز همين مؤلف « از طرف پروردگار يا نزولياز مهان  انبو
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خذود را   يزندگ اطورهم  اا. عدهماندند يباق امامخود با عهد شدند و بر 

اء نظذام  يذ و اح ياسذالمِ انقالبذ   ابذرا  يگذاه يچ مايف كرده بودند كه هيتعر

تفذاوت بذه   يبذ  اا هنذوز هذم بذه عنذوان نذاظر     يذ ها نيشناختند، اينم ياسالم

كردنذد  يمذ  يون را همراهيا اگر هم انقالبياند و غولخود مش اعاد يزندگ

ا يذ دشذمن شذدند و    اهابرنامه اا طعمهينمودند و لاا يبه منافع خود فكر م

هذا در  نيشتر به قدرت و ثروت قرار دادند، ايب يابيدست الهيانقالب را وس

شذتر بذه غذرب اصذالت     يشناسذند و ب يبه را نميات طي، اصالا حيعالَمين بيع

انذه و  يگراعذدالت  اهذا اريذ گش از آن كه از مهتيدهند. گروه سوم بيم

بذا خودشذان   را نتوانستند ياند، زيباشند، از خود ناراض يپسند ناراضتيمعنو

كذه مذاكّر   هذم   يطيو هر شذرا كه با خودش نيست هر كس  يو كسباشند، 

 .ندارد ياو ماّابيّت اخود اصيل اوست برا

آن عهذد در   اكه در راستاداشته باشد  ادعه شخودبا بايد انسان ابتدا 

ظذاهر   عهذد بذا خذدا   است كه  يطين شرايسعادت خود كوشش كند، در چن

وقذت اسذت   آنگردد. يم «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم با امامشود و منجر به عهد يم

 ،چذون يافتمذت مانذان   »: توان گفتيم، يبا انقالب اسالم ييارويدر روكه 

بذه  را  ينذ يخمامذام  دارد  يكذه از زنذدگ   يفيون در تعرچ« بشناختمت مانان

اش خذود اصذيل  ن كذه او انسذان را بذه    يذ نذد و ا يبيخذود مذ   برتذر  خودِعنوان 

از يذاد   دكنذ يتالش م داصيل بمان در اين خودِ دخواهيو چون مخواند، يم

 شاءاهللنخواهد ماند. ص يبا او باقو تا آخر در عهد  دامام غافل نشو



 

 «سرهقدس»ينيامام خم

 مقام ثابت عصر





 

 

را كذه مقذام او مقذام ثابذت      «سوه قدس»ينذ يسالگرد رحلت حضرت امذام خم 

ن دوران يبود كه انسانِ ا يش راهياش نماتيروزگار معاصر است و شخص

م سذالگرد  يذ ردايكذنم. و بذزرگ مذ   يت عذر  مذ  يكند، تسل يرا طد آنيبا

ر را كه در پانزده خرداد سذال هذزار و   يخون بر شمش اروزيظهور فرهنگ پ

 شد.  اگاارهيصد و چهل و دو توسط آن مرد بزرگ پايس

 «سوه قدس»ينيد به حضرت امام خمياست كه با يمان در رابطه با نگاهبحث

م و يزمان خذود غافذل نباشذ    اهاتيدن واقعيشان انداخت تا از ديراا ايو م

 م.يداشته است بشناس يرا كه خداوند به ما ارزان يبزرگ م نعمتيبتوان

 عدول قر  

يَتْمِالُ  »فرمودنذد:   ند: رسول خذدا يفرمايم حضرت امام صادق

هَنَا الدِّينَ فِي کُل  قَرْنٍ عُدُولٌ يَنْفُونَ عَنْهُ حَأْوِيلَ الْمُبْطِلِينَ وَ حَتْرِيفَ الْغًَلِينَ وَ 

 1؛«جًَهِلِينَ کَمًَ يَنْفِي الْکِيرُ خَبَثَ الْتَدِيدانْتِتًَلَ الْ
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كذه   است يعدولمتعادل و  اهاانسان يهر قرن و زماندر  اين دين ابرا

ف يذذتحر و اهذذل باطذذل، تأويذذلاز آن هرگونذذه و حمذذل نمذذوده را ن يذذدآن 

 اكذوره  كذه  طذور گرداننذد، همذان  يدور م ن رايماهل اون، و ادعاهايافراط

   كند.يپاک م را آهن يو چرك اپليد ،آهنگران

انذد  خبر داده ث فوق رسول خدايد در حديفرماليچناننه مالحظه م

دان يذ پذا بذه م   از امذت رسذول خذدا    يمتعذادل  اانسان هذا  يكه در هر قرن

كذه در آن واردشذده    ييهذا طين اسالم را از افذراط و تفذر  يگاارند كه ديم

خودشذان در مقذام ثبذات     هسذتند كذه   ين افراد كسذان يا يعنيكنند. يپاک م

رنذد و لذاا   يگيخود قذرار نمذ   ار ظلمات زمانهيقرار دارند و تحت تأث ينيد

 ييهاانسان ان معنا كه در هر عصريد به اينام« ثابت عصر»ها را توان آنيم

هذا  ير روزمرّگذ يدار هستند و تحت تأثين، ثابت و پايقت ديهستند كه بر حق

 رند. يگيقرار نم

إِنَّ الْعُلَمَاًءَ وَرَثَاةُ   »كذه فرمودنذد:    ه از امام صذادق ن نقل شديهمنن

الْأَنْبِيًَءِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْأَنْبِيًَءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمً  وَ لًَ دِينًَرا  وَ إِنَّمًَ وَرَّثُوا أَحًَدِيثَ 

را  فًَنْظُرُوا عِلْمَکُامْ هَانَا   مِنْ أَحًَدِينِهِمْ فَمَنْ أَخَنَ شَيْسً  مِنْهًَ فَقَدْ أَخَنَ حَظًّ  وَافِ

عَمَّنْ حَأْخُنُونَهُ فَإِنَّ فِينًَ أَهْلَ الْبَيْ ِ فِي کُل  خَلَفٍ عُدُول ً يَنْفُونَ عَنْاهُ حَتْرِيافَ   

دانشمندان وارثان پيامبراننذد   2؛«الْغًَلِينَ وَ انْتِتًَلَ الْمُبْطِلِينَ وَ حَأْوِيلَ الْجًَهِلِين

 ااز خذذود برمذذا اكذذه پيذذامبران درهذذم و دينذذار و ايذذن بذذدان مهذذت اسذذت

نهند، پذس هذركس   يم ااز خود برما يگاارند، بلكه سخنان و احاديثينم
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فراوان دست يافته است. اكنذون بنگريذد    اها را بگيرد، به بهرهاز آن اچيز

گيريد! زيرا كه در ميان ما اهل بيذت در هذر   يكه علم خود را از چه كس م

 اهذا ن، و سذاخته ويذ  افراطهستند كه دين را از تحريفِ يمردمان عادل ينسل

ز پذس از آن كذه   يث فوق ني. در حدپيرايندين، و تأويل نادانان مايگراباطل

كننذد در دل فرهنذگ اهذل    يد مذ يذ نذد، تأك ينماين مذ يذ ما را متومه علماء د

ن از يذ گردند تذا د يشوند كه مانع از آن ميده ميپرور ييانسان ها تيالب

 ان افذراد يچنذ  يث قبلذ يخود خارج گردد. كه با تومه به حذد   ير صحيمس

ظهذور   هستند كه در هر قرن در امت رسذول خذدا   يثابت اهاهمان انسان

 كنند.يم

د كذه از  يذ آ يبذه صذحنه مذ    از امت رسول خدا يانسان ادر هر عصر

قذرار دارد و مسذلمانان بذر آن     يط خاصذ يدر شذرا  نيابعاد د انظر فهمِ همه

تواننذد بذر   يپروراند، مذ يم ارا در هر عصر ين انسانياوند چناساس كه خد

خذود را نسذبت بذه     يكذ يو نزد اكنذد، دور يمذ  يكه او معرف ياسالم امبنا

 كنند. يابيارز يقياسالم حق

اسذت.   ي، ثابذتِ مطلذقِ هسذت   يداند كذه حذق تعذال   يم اهر انسان موحد

 ازيذ چ يعنذ ي بذوده، « حَقَّقَ»مح  و ثابت مطلق. اصل آن  ابقا يعني« حق»

توان گفت: فقط خداونذد در  ين مهت مياست، از ا ين تحقق و هستيكه ع

عاا بذا خذدا   يمقام ذات، ثابت مح  است و انسان بذه همذان انذدازه كذه تشذر     

 يعملذ  ين وقتذ يذ رد و ايذ گيمرتبط باشد در مقذام ثبذات و آرامذش قذرار مذ     

ال خذود  يذ را بذر ام  يالهذ  يباشذد و امذر و نهذ    ير حق تعاليشود كه در مسيم

 حاكم كند.
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 يروزمّرگاز  ييراه رها

ن بقاء و ثبات اسذت، پذس هذر    يع يم كه مقام حق تعاليمتومه باش يوقت

م بذه همذان انذدازه از ثبذات و آرامذش فاصذله       يرياندازه كه از حق فاصله بگ

شذود بذه مقذام     يم و هر انذدازه سذع  يشويم هايگرفتار روزمرّگم و ياگرفته

ن راستا خود را در يم و در اياافتهيام ثبات دست م به مقيابيقربِ حق دست 

رود، چون هر اندازه يم كه حاصل كارمان از دستمان نمياقرار داده اريمس

ن حركذت و  يا عذ يذ م. ذات دنيذ اک شذده يذ ا نزديم، به دنياز خداوند مدا شو

 ازيذ ک شد، به چيا نزدياست، پس هركس به دن اداريپاعدم ثبات و عدم 

جه به همان اندازه يدر ذات خود ندارد، در نت اداريپا چيک شده كه هينزد

كه به بشذر   يرود، خداوند با رحمتيدار شده و از دست مياو ناپا اهاتالش

ق يذ تذا بشذر بتوانذد از طر    ، ظذاهر نمذود  يق وَحذ يذ كرده حكم خذود را از طر 

، نسبتِ خود را با حق شدّت بخشد و به همذان انذدازه   يت احكام الهيحاكم

 دار بماند. يش پاياو برا اهارد و تالشيات قرار گدر مقام ثب

دهد. قذرآن مقذام   يخبر م يق ثابت هستيقرآن حكم خدا است و از حقا

و لذاا هذر    3امذت آخرالزمذان اسذت.    اق ثابذت بذرا  يک حقذا يا تئوري انظر

ک اسذت و بذه   يک است به ثابت آخرالزمان نزديكه به قرآن نزد ااشهياند

ن دوران در آن يذ د در ايذ كذه با  يحيصح ادهيقشه و عيگر به انديعبارت د

 ک است.يقرار داشته باشد، نزد

                                                 
بذه عنذوان نمونذه بذه كتذاب       انذد امذت آخرالزمذان   مذد ات هست كذه امذت مح  يدر روا - 3

 شود.رموع  420، ص 2، ج ياالحتجاج مرحوم طبرس
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اسذت. در بُعذد   « يعمل»و « انظر»دو بُعد  اخطابودن دارايا بيعصمت 

دار است يتمام سخنانش حق و پا يعني، قرآن در مقام عصمت است، انظر

 امبريذ ت پيذ ، اهذل ب يدر آن راه ندارد. عصمت در بُعد عمل يچ باطليو ه

را  ينيات زميدر ح ين زندگيترنقصين و بيتر يكه صح اهستند به طور

ن موضذوع را در مباحذث   يذ ل ايذ افذت، كذه دال  يتوان يها مت آنيدر شخص

 توان دنبال كرد.يدر موضوع امامت به طورِ مبسوط م يكالم

ده و عمل نداشته باشد تذا  يدر عق يحيار صحيا معيابان دنياگر انسان در ب

شود و به هالكذت  يال خود ميكند، گرفتار ام يابيود را ارزبه كمک آن خ

زِ يذ ک چيذ د، يانجام ده ياتيد عمليبخواه يابانيک بيدر  يوقت يافتد. حتيم

د يذ د تذا براسذاس آن بتوان  يذ ريگيرا به عنذوان شذاخص در نظذر مذ     يمشخص

د. در مذورد  يذ منطقذه قذرار دار   اد كه در كجذا يكن يابيت خود را ارزيموقع

ت خود را نسذبت بذه   يازمند شاخص است تا موقعيز انسان نيمال ند و اعيعقا

م تذا  يهسذت  يو عملذ  افكذر  اازمند به الگذو ين اساس نيحق بشناسد و بر هم

 قرار دارد.  يتيمان نسبت به حق در چه موقعروشن شود فكر و عمل

مذذالک  نيو المذذه معصذذوم امبريذذم قذذرآن و پيمتومذذه باشذذ يوقتذذ

تاا مقذام  يد شخصذ يذ ها بام كه آنياند، متومه شدهفكر و عمل ما هست يابيارز

 حق باشند.  اانندهيداشته باشند و همواره نما يثابت

بشذر   يت، در هذر زمذان  يهذدا  ااز بشر به شاخصِ ثابت بذرا ين ادر راستا

داشته باشد  ين در آن زمان، مقام ثابتياست كه از نظر فهم د يازمند انسانين

ن يگذاارد چنذ  يمواب نمذ يانسان را ب ياز منطقيچ نيكه ه يميحك او خدا

را نظذام  يذ پرورانذد. ز يمذ  يبتِ امام معصوم، در هسذت يرا در زمان غ يشخص
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باشذد و آب نباشذد. نظذام     يكذه تشذنگ   ين معنذ يست، به ايک طرفه نيعالَم 

ن خذدا  يدارد كه د ياز به امامان معصومين امبريعالوه بر قرآن و پ ابشر

ن راسذتا در  يمانع انحراف آن شذوند. در همذ   ن كنند وييخ تبيرا در طول تار

را كه عالِم به فرهنذگ   يياز علما يبت امام معصوم، خداوند عالِميدوران غ

مان قرار داشته باشذد كذه   يپروراند تا در مقام ثبات ا ياست م تياهل الب

كذه در   يتذ يخود را نسبت به او بشناسد. روا انداريگاه ديهركس بتواند ما

 ين عالمذان يعر  شد ناظر به ومود چن ل رسول خدابحث از قو اابتدا

پذس   ن شذوند. يذ ند تذا مذانع انحذراف د   يآيبه صحنه م ياست كه در هر قرن

مذواب   ابذرا  ييرا در انسان ها قرار داد و آب گوارا يكه تشنگ اخداوند

گذاارد.  يمواب نمذ يز بيرا ن ين عالمانياز به چنيخلق كرد، ن يبه آن تشنگ

 :امولو ابه گفته
 كآن لب خشذكت گذواهي مذي دهذد    

 

 كذذو بذذه آخذذر بذذر سذذر منبذذع رسذذد      

 خشذذكي لذذب هسذذت پيغذذامي ز آب    

 

 كه به مذات آرد يقذين ايذن اضذطراب    

 كارا مبارک منبشي استطلبكاين 

 

 كُشي اسذت اين طلب در راه حق، مانع

 

 يثابتا  ابد

و  امبريذذپ ،ت انسذذان، مقذذام قذذرآن  يهذذدا ابذذرا امقذذام ثابذذت ابذذد  

هذا  آن خذود را بذا  ت يموقعد يامت بايام قيها تا قانسانباشد، يم تيالباهل

نذد. قذرآن از مهذت    ين نمايذي كنند تا بتوانند نسبت خود را با حق تع يابيارز

انذذد، و گفتذذار و تجسذذم حذذق ياز نظذذر عملذذ نيو المذذه معصذذوم انظذذر

ن اعتبذار  ين بشر است، به اياعمالشان، همان گفتار و دستورات خداوند در ب



 105  ..................................................... مقام ثابت عصر«سه قدس»امام خميني

و  يمقام ثابتذات ازلذ   نيامبر و المه معصومين گفت: مقام قرآن و پتوايم

خذذود مذذورد بحذذث قذذرار گرفتذذه و در همذذان راسذذتا  اانذذد كذذه در مذذااابذذد

كذه خداونذد    ين مخلذوق ياول 4؛«ياَوملُ مًَ خَلَقَ اهللُ نُور»فرمودند:  امبريپ

 نذد: يفرمايمذ  نيرالمذؤمن يام اگريت ديخلق كرد نور من بود. و در روا

امبر بذودم و آدم هنذوز   يذ پ يمن وصذ  5؛«نينَ المًء والطيً  و آدَُ بيکُن ُ وَصِ»

اسذت كذه فرمودنذد:     امبر خذدا يز از پيث نين حدين آب و گل بود. و ايب

دآمدن امساد خلذق شذده   ينور پنچ تن دو هزار سال قبل از خلقت آدم و پد

 باشند.يم يعالم هست او ابد يثابتات ازل ين معنيها به اآن پس 6است.

متناسذذب بذذا آن عصذذر و دوره،   اادر هذذر عصذذر و دوره  يثابتذذات ازلذذ

ن ياسذت تذا آخذر    امبر كه حضرت آدمين پيخاص دارند از اول اظهور

بذت  يهستند. حذال در عصذر غ   نيمعصوم اكه المهو بعد از آن امبريپ

فرمودند  بحث؛ حضرت صادق اتِ ابتداين روايهمان طور كه در دوم

و المذذه  امبريذذات پيذذروا يعنذذيباشذذند، ياء مذذيذذا علذذم انبعلمذذاء وار

اء يذ ، همانند انبيكردن احكام الهشناسند و مهت حاكم يرا م نيمعصوم

كذه ثابذت آن عصذر و     يعالم يند، كه عر  شد در هر قرنيآيبه صحنه م

 ينذ يت ديث مامعيكه از همه ح ياست. عالِم ان كاريقرن باشد مسئول چن

 يد و بذه عبذارت  يذ ش حذق نما يومذود خذود را وقذف نمذا    داشته باشد و تمام 

ن علمذاء  يذ باشذد. بذه ا   تيذ پر ممال قرآن و اهذل الب  ات او ملوهيشخص

                                                 
 .97، ص 1، ج ي اللئاليممهور، غوال يابن اب - 4

 .124، ص 4، ج ئاليلعوالي الممهور،  يابن اب - 5

 .320، ص 26بحاراالنوار، ج  - 6



 106 و خودآگاهي تاريخي «عليهتعايلاهللرضوان»امام خميني ................................................... 

ن بذه  يذ ت حفذظ د يمسذئول  ارا هركدام در هر عصذر يند، زيگو« ثابت عصر»

 شان گااشته شده است.عهده

 ثابت عصر «عليهتعالياهللرضوان»امام خميني

م عذر   يخذواه يبه عنذوان ثابذت عصذر، مذ     «سوه قدس»ينيبا نظر به امام خم

ما را براساس امور ثابذت   اتواند مامعهيكه م يراه يط كنونيم در شرايكن

است كذه خداونذد در قلذب     يكند، آن راه ييسعادت راهنما ابه سو يازل

بذه صذحنه آمذده اسذت كذه بذا        اديذ ط مديرا شذرا يشان اشراق فرموده، زيا

چه فعذالا  د با تومه به آنيآن برخورد كرد. با توان بايگاشته نم اكارهاراه

ن يذي ک عالِم بذاهلل تب يكه توسط  يمشخص اريگگارد با موضعيدر عالم م

 ابا مهندس مهذد  يد بهشتيم. تفاوت شهيف خود را مشخص كنيشده، تكل

 اابا آن همه اطالعذات و تجربذه   يد بهشتين ما بود كه شهيبازرگان در هم

در مسذجد هذامبورگ    ااهلل برومردتيآ اندهينما يمدت يكه داشت و حت

گذاه  يفهمد كه مايامتهاد بود، م ادرمه اكه داران آنيآلمان بود و در ع

 يربذان  اهيذ ک هديذ ، احذوزو  يماوراء علوم رسم «هيعل تعايلاهللرضوان»ينيامام خم

گذاه  يط مومذود ما ياست و در عصر حاضر به صحنه آمده است تا در شذرا 

مهنذدس بازرگذان اصذالا متومذه      اآقا ين كند، ولييرا تع يق ثابت الهيحقا

 اهيذ اسذت مثذل بق   امجتهذد  ينذ يكند امام خم يست، فكر ميها نن حرفيا

بذه كذار او نداشذت و كشذور را اداره كذرد و بذا        اشود كارين و ميمجتهد

 كا هم كنار آمد. يآمر
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ک يذ شه زمان و زمانه بذه  ين است كه هميد از آن غفلت كرد ايآننه نبا

شود كه يدر بستر خود ظاهر م يط و احوال گوناگونيست و با شرايشكل ن

 يكل يآورد تا خط مشيرا خداوند در صحنه م يها، مقام ثابتمتناسب با آن

ه تالش دارنذد بذا   يام يكه بن يطين شود. در شراييط تعيمسلمانان در آن شرا

ام ت را برگرداننذذذد، امذذذيذذذدوران ماهل اهذذذاحفذذذظ ظذذذاهر اسذذذالم، ارزش

 او ابد يمقام ثابت ازل امعصوم و دارا يماا به عنوان اماميمستق صادق

مذا بذا    يانذد و از طرفذ  بذت يامام معصوم در غ يها است، اما وقتآن اروروبه

ن عصر را كه امذام  يم، زمانه، ثابت خاص ايرولروبه يمثل تمدن غرب ازيچ

ثابذت عصذر    يخ طوسذ يشذ  طذور كذه  طلبد. همذان يبود م «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم

ان را آن زمذان  يعيمسلمانان بذه خصذوص شذ    يكل يخودش است و خط مش

د و زمانذه را  يآيم يد بهبهانياهلل وحتيک دوره آيا در يد، و ينماين مييتع

 گرداند.يشده بود به تعادل خود بر م اگراكه گرفتار اخبار

گذاه  يز ماا انذدار ي، دين بود كه با نفوذ فرهنگ غربذ يمشكل عصر ما ا

ن بذه  يذ د يقبلذ  اهذا طذور كذه در سذده   گر آنيخود خارج شد و د يامتماع

ان يذ كذرد، در م يت مذ يرير محسوس تمام مناسبات مامعه را مذد يغ يصورت

 اادهيذ حفذظ حذدود و ثغذور كشذور بذه پد      انبود و حكومذت از محذدوده  

ش در يپذ صد سال يامور مامعه دخالت داشت، تا س ال شد كه در همهيتبد

مذا  ر اسالم. تا آنين اسالم، چه غيكرد، چه دين حكومت ميمهان، دتمام 

كنذد  ين مذ ييره را تعيس و غيكه در اروپا پاپ پادشاه آلمان و فرانسه و انگل

است.  ينيت ديک حاكمي اها همه نشانهنيگاارد، ايها مو تاج بر سر آن

حضذور  دانستند كه يخود م افهين وظيد از علماين ياسالم ادر كشورها
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 اسالم را در تمام مناسبات مامعه 

رفتذه بودنذد،   يپان مسذئله را  يذ ند و مردم نه تنها با تمام ومذود ا ينمات يريمد

ه و بذه خصذوص   يذ علم اهاداشتند، عمالا حوزه ان انتظاريبلكه از علماء چن

 نمود.يم ان حكومتيعين شيدر بش يكم و بحوزه نجف بود كه 

از حكومت كه در غرب ظهذور كذرد    اديمعاصر با نوع مد ادر دوره

آرام حاكمذان  آرامبذه تبذع اروپذا    خذود خذارج شذد،     يسا از نقش قبلذ يو كل

 اكذه سلسذله   يشذ يران بذا گرا يذ خصوص در كشذور ا به ياسالم اكشورها

خذود قالذل    ارا كه حاكمان در غرب برا يدا كردند، نقشيقامار به غرب پ

شذكل  ران يذ در اخذود دسذت و پذا كردنذد و عمذالا حكومذت        اد، بذرا بودن

و  يدخالت در امور امتماع كم پادشاهان قاماركم به خود گرفت اديمد

دانسذتند، از آن طذرف   را حذق خذود    اموارد در امذور فذرد   يدر بعض يحت

شند و نه به حضذور  يانديبه حكومت خود م ن،يپادشاهان بر عكس علماء د

 ادهيذ هرچذه زمذان گاشذت پد   ط بذود كذه   ين شرايدر چن. اسالم در مامعه

ن يكذه در چنذ  نيذ شذد، تذا ا   اتذر امذدّ  يحضور حاكمان در امذور امتمذاع  

ما نظر حكومذت را  به صحنه آمد و رضاخان تا آن احكومت پهلو ابستر

حذق نذدارد در كوچذه و     يچ زنذ يحاكم كرد كه دستور داد ه در امور مردم

بذه تذن    ييطذرح اروپذا   اهذا د لبذاس يذ ردان باا مذ يابان چادر به سر كند و يخ

ما ملو آمد كه در سال هزار ر نفوذ حكومت در امور مردم تا آنيند! سينما

ک دفعذه مالحظذه   يذ در زمان محمدرضاخان،  يعنيک يصد و چهل و يو س

نذدگان  يكنذد كذه نما  يب مذ يتصو يئت دولتِ نظام شاهنشاهيد كه هيكنيم

ف، بذذه قذذرآن قسذذم يذذر مراسذذم تحلسذذت مسذذلمان باشذذند و ديمجلذذس الزم ن
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ن يذ م. حرفشان ايكه اعتقاد دار يند: به كتاب مقدسيتوانند بگويبخورند، م

ن در آن حذّد اسذت كذه در قلذب افذراد باشذد و نذه در امذور         يبود كه حدّ د

ا نباشذد،  يذ نذدار باشذد   يخذود د  يخواهد در باور شخصيامتماع، هركس م

امبران يذ حذرف كجذا و آننذه پ    نيذ د ايذ سذه كن يكند. حال شما مقاينم يفرق

د تمذام روابذط مامعذه    ي، بايامبران گفتند: عالوه بر باور قلبيآوردند كجا؟ پ

ط يدر مامعذه امذرا شذود، در شذرا     يو حدود الهذ  يباشد و احكام اله ينيد

كند، در يف مين تكليين مردم هم تعيد ات است كه براين حاكميد ايمد

ن يذي ف مذردم را تع يذ تكل ين الهذ يذ تا دامبران را فرستاده يكه خداوند پ يحال

 كند و نه حكومت.  

 ينذ يد شكل گرفت عمالا نظام ديكه در دل تمدن مد يدر نوع حكومت

و  اامذذورِ فذذرد ان را در همذذهيذذتوانذذد دينمذذ يگذذر كسذذياسذذت و د يمنتفذذ

از دارد يذ ن يک عالِم الهذ ينجاست كه زمانه به يكند، ا اخود مار يامتماع

ط ين رو در رو نشذدن بذا شذرا   يد تا در عيرا بگشاومود آمده بست بهكه بن

برگشذت كنذد، و بذاز     ياء الهذ يذ انب ارهيآمده به سذ شيپ ياسيد، نظام سيمد

امذام   يطين شذرا يحكم خداوند در مناسذبات مامعذه حذاكم گذردد، در چنذ     

و  ين دوران مظهذر آن ثابتذات ازلذ   يذ قذد عَلَذم كردنذد تذا در ا     «سه قدس»ينيخم

ز از يذ ن عصر نيباشند. مردم ا نيمبر و المه معصومايقرآن و پ يعني، اابد

ن روزگار محروم نباشند. هرچند مقام علمذاء بذاهلل   يدر ا يحضور ثابتات ازل

هستند، متفاوت اسذت،   او ابد ين ثابت ازلين عصمت و عيكه ع يبا امامان

 ياند، با اشراقات، حامل سخن معصوميو روح يعلم اهيچون در سرما يول

ن و يذ د اادامه ازمانه را برا يتوانند مهت كليشود ميها منكه به قلب آ
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د، يذ ط و مسالل مديشرا يابيگر در ارزين كنند، و به عبارت دييتع انداريد

 شوند و براساس آن اقدام كنند.  را متاكر  ينينگاه د

از يذ ن يشذه و در هذر حركتذ   يرفت كه بشذر هم يتوان پايبا اندک تأمل م

د، يذ م نماينظر كند و بر همان مبنا عمل خود را تنظذ  يق ثابتيدارد كه به حقا

در  ينسذك ينباشذد. برژ  يقذ يو حققتذاا ثابذت   ياگر آن موضوع ثابت، حق يحت

ن مطلذب اشذاره دارد كذه    يكه به سران مهان غرب نوشته بود به همذ  اانامه

 يز ثذابت يذ چ چيما ه ان است كه در مامعهياز مشكالت مهان امروز ا يكي

ن نشذان  يذ الِ روز به روز مردم شده است. ايا محور كارها امندارد، لا ومود

، ثابت ينيد اازمند است، مامعهين يواقع اهابه ثابت اادهد هر مامعهيم

 يالهذ  اهذا كه مامعه را متاكر سنت يمطلقش خداست و پس از آن كسان

 هستند. اديت توحيک نحوه شخصي اكنند و دارا يم

 ت ثابت عصريمقام جامع

را كه در عذالَم مذادون در تذزاحم بذا      ييزهايچ يحّد، به نور الهانسان مو

ال متفذاوت در قلذب او   يت خود ممع كرده است و اميگرند در شخصيكدي

بذه   يليچ ميشناسند و به هيها را مليم اباهلل ما ااند، علمادهيبه صل  گرال

د و دهنيخود قرار م ارا در ما يلينگرند بلكه هر ميلِ مطرود نميعنوان م

خذدا معتقذد بذه     اطور كه مذا در بذاره  است، همان ين معنيز به هميد نيتوح

 م.  يوحدت ذات با صفات هست

د هسذتند قذدرت ممذع    يذ از آن مهذت كذه در مقذام توح    يواقعذ  اعلما

ت يآن كه تضادها در شخص اها رشد كرده است و لاا به مااضداد در آن
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خذذود قذذرار  احذذدودهدر م ازيذذهذذا كارهذذا را بذذه بحذذران برسذذاند، هذذر چآن

غافذل   ااز كذار  اآورد كذه او را كذار  يد مذ يذ پد يرد و انسان مذامع يگيم

تذوان بذا   ي، ثابذتِ همذان عصذراند كذه مذ     ان افراد در هذر عصذر  يكند. اينم

اسذت كذه در هذر     يهيدا كرد. بديها نجات پها از تضادِ كثرتت آنيمحور

است تا  يحتم يين علمايابد ضرورت ومود چنيكه تضادها شدت  اعصر

ن كنذد و  يذي ش آمذده را تع يپذ  اگاه تضادهايها ماكه مامعه بتواند مدتآن

 ملو برود. 

د بذر  يذ اند، بلكذه تأك معصوم «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيد امام خميگويكس نمچيه

تواند مامعذه را  يشان است كه در عصر حاضر ميا اديت توحيشخص ارو

در  ملذو ببذرد. انسذان    اتِ معنوسعاد اش آمده به سويپ اتضادها اماورا

گاه خود را به يتواند مايروست كه نمروبه ييهايعصر حاضر با سرگشتگ

ک يذ به عنوان  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينين كند، امام خمييک انسان مسلمان تعيعنوان 

انذد و در مقذام ممذع    دا كذرده يذ كه پ يانسان موحد، آن هم با پرورش خاص

ن يذذبسذذت اهذذا را از بذذنتواننذذد انسذذانيانذذد، مذذفتذذهه قذذرار گريذذمعذذارف اله

ت كننذد كذه تذزاحمِ    يهذدا  ياز زنذدگ  يها نجات دهند و به نوعيسرگشتگ

 ست. يما نها در آنكثرت

هذا آزاد  اچ وقذت از گرفتذار  ياگر انسان گرفتار تزاحم كثذرات شذد هذ   

د يسذ نر يبرسد و اگر به مقذام ثذابت   يتواند به مقام ثابتيشود، و هرگز نمينم

ن يتوانذد بذ  يافتذد و نمذ  يند و در شک مذ يبيزها را در تضاد با هم ميتمام چ

رد. تنهذا  يذ گيو ضذاللت قذرار مذ    يها ارتباط برقرار كنذد و در سذرگردان  آن

ک نحوه ثبوت يتوانند به خود و به مامعه كمک كنند كه به يم ييهاانسان
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ممكذن   د نذاب يذ ق توحيذ ن فقذط از طر يذ ده باشند و ايت خود رسيدر شخص

 ابند.ينجات  ياز ضاللت و سرگردان ادين توحياست تا مردم به كمک چن

 يته و عدم درک عقل قدسيفرهنگ مدرن

عقذل   اهذا اميذ توانذد پ ينمذ  اشييگراحس اهيته با روحيفرهنگ مدرن

ن امر يبشناسد، هم يگاه آن را در نظام هستياء را درک كند و مايانب يقدس

عالم ماده اعتمذاد كنذد و از    يعنيعالَم  ادرمهن يترنيمومب شده تا به پال

را يذ انذد محذروم باشذد. ز   نيآفذر انسان نقش يكه در زندگ يار مهميابعاد بس

است و انسان موحد اسذت   اديتوح اهيام عقل و حس، روحيشرط ممع پ

 يفرهنگذ  يكذه وقتذ  يام عقل و حذس را ممذع كنذد، در حذال    يتواند پيكه م

هذا مشذغول   الم ومذود شذد، عمذالا بذه كثذرت     عذ  ان مرتبذه يترنيمشغول پال

ر از يذ دهند كه غياز خود نشان م ااكه هرلحظه چهره ييهاشود. كثرتيم

 اگذاار هيذ مذا پا نيذ د از ايبشر مد يسرگردان اشهيقبل است، و ر اچهره

گذرا در  لسذوفان حذسّ  يد گفذت: ف يذ ن مهذت با يافذت و بذه همذ   يشد و ادامه 

 داشتند. را يبشر مدرن نقش اصل يسرگردان

حذسّ و   اهذا اميذ كذردن پ در ممذع  يبشر مدرن و عدم توانال يسرگردان

د نگذاه  يذ ن باي  در زمذ يصذح  يزنذدگ  ادهذد كذه بذرا   يعقل خبذر از آن مذ  

 م.  يكن ياء تأسّيانب يعنيخ يم و به موحدان تاريداشته باش اديتوح

بذه  ق قذرآن  يذ كذه از طر  ابه عنوان انسان موحد «هيوعلاهللرمحة»ييعالمه طباطبا

دهنذذد يزان نشذذان مذذيذذم المير قذذيانذذد در تفسذذدهيرسذذ اديذذن نگذذاه توحيچنذذ

ک يذ كذه   ارا در خذود پذرورش دهنذد، بذه طذور      يين توانذا ياند چنذ توانسته



 113  ..................................................... مقام ثابت عصر«سه قدس»امام خميني

اننذد،  ينمايآن را مذ  اهذا كننذد و ضذعف  ين كه نقذد مذ  ين ايشه را در عياند

را به خواننذده   ااشهيدارند. سپس انديز از نظر دور نمينكات مثبت آن را ن

، از يقبلذ  اهذا شذه يمثبذت اند  اهان حفظ تمام منبهيدهند كه در عياراله م

مربوط به هر  ان برخورديمبرّا است. چن يزدگمربوط به كثرت اهاضعف

شود و قدرت ممذع   ادياست كه توانسته است منوّر به نگاه توح يتيشخص

است كه تومذه   ارت انسان طويها شخصشهيممع اند ييدا كند. در توانايپ

كذه   ازيكند، چيگر غافل نميقت او را از تومه به وموه دياز حق يبه ومه

 از آن محروم است.  يكلته بهيمدرن يفرهنگ حس

 يتوان گفت: انسان تا به مقام وحذدت قابذل قبذول   يبا تومه به امر فوق م

 اكه بتوانذد همذه   ادا كند به طوري  پيتواند با عالَم، ارتباط صحينرسد نم

ن كذه عمومذاا در طذول    يذ وموه عالَم را بشناسد و براسذاس آن نظذر بدهذد. ا   

هذا بذا   بودند به آن مهت بود كذه آن  امرمع مامعه بشر ياله اخ علمايتار

ندازنذد و از  يتوانستند نگاه افراد را به مقام ممع بيخود م اديتوح اهيروح

بذه   «سوه دسق»ينينجات دهند. امام خم او تنگ نظر او تک نظر يتک ساحت

را در  يک عالِم باهلل در زمان معاصر روح انسذانِ گرفتذار پراكنذدگ   يعنوان 

شان در منظذر  يبا ا يت خود به مقام ممع دعوت نمود و لاا اگر كسيشخص

ب او خواهد شذد،  يقت نصيكند، عالوه بر آننه از فهم حق يهمدل اديتوح

 اكذاربرد  شذود. حاصذل  يفهم خود را هم متومه م اهان حال نقصيدر ع

نذه  يابد و به آرامذش و طمأن ييآن است كه روح انسان وسعت م ين همدليا

 رسد. يم
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كذه بذه ظذاهر     ين همذه تفذاوت  يذ امبران بذا ا ياست كه پ ين درس بزرگيا

الَ نُفَار قُ بَايْنَ أَحَادٍ مِّان     »د: يفرمايت دادند، خدا در قرآن ميدارند به بشر

اسذت   اديذ ن همان نگاه توحيست. ايران نامبياز پ ان اَحديب يفرق 7؛«رُّسُلِهِ

نخواهذد شذد و خداونذد نظذر      يانسان منجر به تعدّد واقعذ  اها براكه كثرت

 اهذا دوران يكند تا از سذرگردان يم ييهاتين شخصيها را متومه چنانسان

هسذتند كذه    يكسذان  يم در هذر دورانذ  يد متومه باشذ يابند. بايظلمات نجات 

ها خود را دست آن يتا شعور و طلبِ واقع دارند و الزم است ين نگاهيچن

از همذان   «سوه قدس»ينذ يدهد كذه امذام خم  يم. تمام شواهد و قرالن نشان ميبده

ه نگذاه  يذ از آن زاو نيمعصذوم  اكنذد كذه المذه   يبه عالم نگاه م ااهيزاو

ابعذاد در   اتوانذد زمانذه را در همذه   ياست كذه مذ   ين روحيكردند و چنيم

خ دوران بذه ملذو   يببخشذد كذه تذار    يهذا وحذدت  رتخود ممع كند و به كثذ 

ابذد.  يتذه نجذات   يدوران ظلمات مدرن يحركت كند و نسل بشر از سرگردان

هذا  كه به مسالل دارد، روحِ حادثذه  يناب اديبه مهت نگاه توح ين انسانيچن

شذان را نگذاه   ين مهذت هذم مذردم نگذاه ا    يها را، به همند نه ظاهر آنيبيرا م

كذه بذا    يشناختند و به واقذع درسذت شذناختند. كسذان    يم يمقدس و پربركت

نداشته باشند از شذناخت روح   ين نگاهيگرفتن از ثابت عصرِ خود چنفاصله

 خود محروم خواهند بود. ازمانه

                                                 
 .285ه يسوره بقره، آ - 7
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 ساز خياقداما  تار

ق روح يذ خود نشان دادند كه چقذدر دق  يدر زندگ نيمعصوم االمه

ان را در يعينذد و مطذابق آن شذ   نيبيشناسذند و مذ  يرا مذ  يعالَم و اسذرار هسذت  

ز يذ ن «سوه قدس»ينيمثل امام خم يكردند. موحدانيم ييراهنما يكل اريگمهت

ن مهذت  يدند. بذه همذ  ينوشذ  نيمعذارف همذان المذه معصذوم     ااز چشمه

 يسذاز شذد و در هذر اقذدام    خيشذان تذار  يد چگونه اقدامات ايكنيمالحظه م

شذه بذه نفذع    يه كه معادالت، همشان قرار داشتيا روح تمام عالم مدّ نظر ايگو

ار بذارز آن  يبسذ  اتمام شذده اسذت. نمونذه    «هيعلتعايلاهللرضوان»ينيامام خم اشهياند

 اروزيذ دفاع مقدس هشت ساله بود كه تمام مهان اراده كرده بودند تا بذا پ 

ان شذد  يذ آننذه نما  يسذرنگون كننذد، ولذ    يكلذ را به يصدام، انقالب اسالم

 «هيعلتعايلاهللرضووان»دهد نگاه حضرت امامين نشان ميبود. ا يانقالب اسالم يتوانال

شذان ظذاهر اسذت و    يز در منظذر ا يذ چاسذت كذه ذات همذه    يبه عذالم، نگذاه  

كه صدام به صذحنه آورد،   يها و آن همه قدرت منگبرخالف ظاهر حادثه

  8د.يديشان ميبود و آن روح را ا اگريز ديه چيروح قض

عذر  شذد، امذام    « «هيعلتعايلاهللضووانر »ينذ يم خمعهد اما»همننان كه در بحث 

آدم بذذا  يكذذه بنذذ  يياسذذت از مذذنس عهذذدها  اعهذذد «هيعلتعايلاهللضوووانر »ينذذيخم

ک يذ اسذت فذوق زمانذه،     ازيذ ق، چيعهدِ با حقا يعنيپروردگار خود بسته، 

گذر  يهذا ارتبذاط دارد، بذه عبذارت د    انسان ياست كه با شعور باطن يمقام قلب

قذرار دهذد    «سوه قدس»بتواند خود را در عهد امام ياست. اگر كس ک نوع بقاءي

                                                 
هذا بذه   و علذم آن  تيذ اهل الب اقت نوريحق»ن موضوع به مباحث يشتر ايب يبررس ابرا - 8

 د.يرموع فرمال« اسم اعظم
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قرار گرفته است كه به همذان انذدازه از اشذراقات و     يدر شعور و نگاه مامع

كذه   يآن را در شذهداء و اقذدام   اگردد. نمونهيمند مبهره اادراكات معنو

دنذد  يار دور را ديبسذ  اهاها چون افقتوان مالحظه كرد، آنيانجام دادند م

 دفاع از انقالب از خود نشان دهند. ادر راستا ين اقدام بزرگيتوانستند چن

  يزندگ يبرگشت به معن

 يكذه زنذدگ   يشد تا در دورانذ  «هيعلتعايلاهللضوانر »ينيبه عهد امام خم يد باقيبا

 يزنذدگ  اهاق آرمانين با تطبيدا كند و ايپ يمعنا شده است، معنيسخت ب

ن يشذود. اگذر چنذ   يعصر به عذالم و آدم دارد، ممكذن مذ    كه ثابتِ يبا نگاه

 يتذ يدر حذدّ ظرف  «هيعلتعايلاهللضووانر »رد شعور حضذرت روح اهلل يصورت گ يقيتطب

ک انسذان  يذ كنذد، و اساسذاا دل بسذتن بذه     يت مذ يد بر مان شما سرايكه دار

 ارا دارد، چه رسد كه آن انسان در مقام ممذع اسذما   يتين خاصيچن يمتعال

شذود كذه    يحماسذ  يباشد كه در اثر ممع آن اسماء عارف يقهر الهلطف و 

هم اهل اشذک و صنابذه اسذت و هذم اهذل مبذارزه و        يش عليچون موال

 مهاد.

از مقذذام  ااانذذد و بهذذره شذذده يزدگذذكذذه دچذذار كثذذرت  ييهذذاانسذذان

كه اشاره به وحدت  يتيت و معنويتوانند از روحانيندارند، نم يالجمعممع

از مقذام   يار خذوب ينمونذه بسذ   «سوه قدس»، اسذتفاده كننذد. امذام   عالم ومذود دارد 

ا مقذام  يذ نذد. آ يگويهستند، كه اصطالحاا به آن مقامِ وحدت م يالجمعممع

واقذع در كتذاب    يعرفذان  اشذه ين باالتر كه او توانسته است انديوحدت از ا

در  يعنذ يكا را ممع كند؟ يمنگ با آمر يحماس اهيه و روحيمصباح الهدا



 117  ..................................................... مقام ثابت عصر«سه قدس»امام خميني

در كتذاب   يو عرفذان  ين حذاالت و معذارف درونذ   يتذر قيذ رود بذه عم ن ويع

ک يها، بجنگد؟ با نزديرونين بيتريرونيكا به عنوان بيماكور، بتواند با آمر

كه با عرفانِ فردگذرا   يار باالتر از بركاتيبس يبركات ااهين روحيشدن به چن

ب، و يذ كذه توانسذته اسذت عمذق غ     يد. كسذ يآيشود، به دست ميحاصل م

امبر يذ ار بذه پ يمق شهود و ظهور را ممع كند و گرفتار كثرت هم نشود، بسع

مثذل   ينذ يد اهذا از رشذته  يكذ ياسذت كذه در    يتر از كسذ کينزد اسالم

تذر اسذت   کيد نزديبه مقام توح ين كسيا فقه تالش كرده باشد، چنيعرفان 

منذد  بهذره  اشذتر ياست از مقام ثبذات و بقذاء ب   اديو به همان اندازه كه توح

 ست.  ا

ن بنذا شذده   يذ براسذاس حذاف د   يد در روابط امتمذاع يتمدن مد يمبان

اسذت، و   ياء الهذ يذ اء و اوليذ مقابلذه بذا تمذام انب    ين به واقع به معنذ ياست كه ا

 اديمد اخود را در عالَم باز كرده و بال ار مايچند قرن اخ يمتأسفانه ط

ظذه  كذه مالح نيذ ت بذه همذراه آورده اسذت. ا   يبشذر  ارا به دنبذال خذود بذرا   

شده و از آن ار مشكليط مومود حفظ موانان از فساد، بسيد در شرايكنيم

م، همه و همه مربذوط  يرولروبه يو امتماع ااقتصاد اهاطرف هم با بحران

ن ي، بذا چنذ  يت زنذدگ يذ ر است، قبالا بشر در كلياخ اخ چهارصدسالهيبه تار

خود  يندگد آورده بود بشر زين پديكه د اروبرو نبود، در بستر يمعضالت

امروز مهان  يمردم بود. ول ادارنيخِ ديخ مهان، تاريبرد، تاريرا به ملو م

پذاره  ش پارهيهااست كه تمام لباس يقرار دارد، مثل كس يط خاصيدر شرا

ده و تذازه  يذ نيک مقذدار بذرگ بذه دور خذود پ    يذ شده و بذاد بذرده اسذت و    

 يطين شذرا يه چنپرسد چه شد ك يها. او از خود نمد: زنده باد برگيگويم
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دا كذرده  يذ پ يتين وضذع يم چرا مهان چنذ يد از خود بپرسيش آمد؟ ابتدا بايپ

كردن خود باشد و از همه طرف گرفتار  يد نگران زندگياست كه انسان با

ن يشذده اسذت؟ مگذر چنذ     او اقتصذاد  يو امتمذاع  ياخالق ادهايانواع تهد

 است؟   يعيطب يوضع

 يعذ يبرد، مهان در وضع طبيخود به سر نم يعيمسلّم مهان در وضع طب

كنذد بذا    ين زنذدگ يش از آن كذه بذا زمذ   يدارد و بذ  يخود نظر به احكام الهذ 

شذود.  يكند و از بركات آن عذالم برخذوردار مذ   يم يت زندگيآسمان معنو

شذود و بذه   يان مذ يذ نما يبذه خذوب   يط است كه هر گونه انحرافذ يدر آن شرا

بعذد از انقذالب هذر     ادر طول سال ها يد. حتينما يتعادل برگشت م اسو

د از نظذر  يكه با ييهااند كه در كنار تالشبر سر كار بوده ييهاوقت دولت

داشذتند، بذه   يات معطذوف مذ  يذ معنو اانجام دهند، نظرها را بذه سذو   ييامرا

كذه حاصذل    ا، اقتصذاد ياخالقذ  اهذا رفت از بحرانبرون امامعه در راستا

عده است كه هرچذه  ک قاين يكردند. اساساا اياست، كمک م يزدگغرب

د، بذه همذان انذدازه    يذ شتر بذه صذحنه آ  يدر موانب مختلف ب ينيت ديحاكم

 شود.يفرهنگ كفر منفعل و بدهكار م

 سکوالر پنها 

 اهذا تيذ ر حاكميم روح مهان تحذت تذأث  يكه ما در آن هست ادر عصر

امبران يذ ن پيامذور مامعذه از قذوان    ااداره ااسذت و حاكمذان بذرا    ينذ ير ديغ

باشذند،   يخوب اهاها شخصاا آدمكنند، هر چند ممكن است آنياستفاده نم

بشذر   اسذكوالر اسذت، و بذه نفذس امّذاره      ات، بسذترها يذ فعال ابسترها يول
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 ام مذثالا فذالن مسذئول، اداره   ياست اگر تصور كن ين سادگيرموع دارد. ا

كذه   يخوانذد، در حذال  يكند چون نمذاز شذب مذ   يت ميريخود را خوب مد

 ين بدهد سذادگ يغرب عبور كند و اصالت را به فرهنگ دهنوز نتوانسته از 

ا آن آقذا عذالم و آدم را از   يذ كذه آ دارد  يفذ ياز بذه تعر يذ ن نيا رايم، زياكرده

ا يذ نذد  يبيكه غرب در ذهن و فكر ما كرده اسذت، مذ   ار از منظريغ امنظر

 انذدار ياند، دكه آورده ين، با تومه به احكامياء از آوردن دينه؟ مقصد انب

ت يذ اسذت كذه ترب   يذي حكم خذدا در نظذام امرا   است بلكه با امراين افرد

 شود. يشروع م ينيد يزندگ اها به سوانسان

ش آمذده  يپذ  يغمبركشذ يپ ير نذوع يذ اخ ام در چهارصد سالهيريد بپايبا

د: اگذر كارهذا   يذ فرمايمختلف م اهااست. قرآن به طور مكرّر و به صورت

ر يفتاد آن مامعه مسيان نيد به مربراساس برنامه و حكم خداون اادر مامعه

وَمَن لَّمْ يَتْکُم بِمًَ أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَسِاكَ هُامُ   »د: يذ فرمايكند. ميم يكفر را ط

كه بر اساس آننه خدا نازل كرده حكم نكنذد، كذافر    يكسآن 9؛«الْکًَفِرُونَ

وْلَسِااكَ هُاامُ وَمَاان لَّاامْ يَتْکُاام بِمَااً أناازَلَ اللّااهُ فَأُ»د: يذذفرمايا مذ يذذاسذت. و  

ت، يذ ر حاكمينشذود مسذ   ااگر حكم خدا در مامعه مار يعني 10؛«الظًَّلِمُونَ

 ر ظلم است. يمس

ن عصذر و  يذ در ا «سه قدس»ينيكنم امام خميبا تومه به نكات فوق عر  م

كذه   ين تمذدن يكه داشت، آمد تذا در مقابذل چنذ    اديمامع توح اهيبا روح

 يت خاصذ يذ بذا روحان  «سوه قدس»امامكند.  يستادگيرش، كفر و ظلم است ايمس

                                                 
 .44ه يسوره مالده، آ - 9

 .45آيه سوره مالده،  - 10
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ن ملذت بتواننذد بازگشذت    يذ ن عصر آمد تا ايكه داشت به عنوان مقام ثابت ا

در  «سوه قدس»گذاه امذام  ين ماياء را شروع كنذد. بنذابرا  يفرهنگ انب اخود به سو

در  ينذ يگذاه مؤسذس تمذدن د   يسذت، ما يک فذرد ن يذ گاه يخ معاصر، مايتار

ط يآمذده اسذت تذا در شذرا     «سوه قدس»ينذ ياست. امام خم ينير ديمقابل تمدن غ

س كندكذه بتذوان در مقابذل تمذدن سذكوالر      يرا تأسذ  يتمدن يده كنونينيپ

 اشذود، كذار  يبا شعار و احساسات محقق نم ان كاريكرد و چن يستادگيا

 اندارياز د يطوالن اهاكه به وسعت قرن يار بزرگ توسط انسانياست بس

 بشر سخن دارد.  

گذذاه يكنذد كذذه معتقذد اسذذت ما   اه گذذااريذذپاخواهذد  يرا مذذ ياو تمذدن 

ن يكه دارند در قلب افراد است. بذا تومذه بذه چنذ     يحاكمان به مهت قداست

 يد تالش كذرد همگذ  يبدان نظر دارد با يانقالب اسالم اندهيكه آ امنظر

 م.  يباش يو تمدن اسالم «هيعلتعايلاهللضوانر »ينيان امام خمياز لشكر

ت حضذرت  يذ حاكم ار مهان به سذو يه سر است كيتغيک سنت الين يا

ر ظهذور آن  يعمذالا مسذ   يد آمذدن انقذالب اسذالم   يذ است و بذا پد  امهد

را در مقابل بشر قرار  يآرمان ياسالم احضرت شروع شده است و ممهور

آورده اسذت   اديذ ن مديداده كه نسبت به تفكر مومود در عالم، به واقع د

و احسذاس   افذداكار  اهيذ كنذد تذا روح  يو مردم مهان را به آن دعذوت مذ  

 تِ از دست رفته در مردم مهان، دوباره باز گردد.يمسئول
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 ت خواص يته و اشرافيمدرن

 ين در روابط امتمذاع يت ديشروع تمدن حاكم «هيعلتعايلاهللضووانر »ينيامام خم

در  يكذه مذنس تمذدن اسذالم     يين عصر به عهده گرفتند و از آنجايرا در ا

گذر بذه عذالم و    يد امتفاوت اسذت و از منظذر   يت و عمل با تمدن غربيماه

امام به عنوان مقذام ثابذت عصذر،     اشهيد با شناخت اندينگرد ابتدا بايآدم م

م در كنار او و از منظذر  يم تا بتواني  نماليو تصح يخود را بازخوان اهانگاه

م، تا از يم وارد عالَم او بشويد بتوانيگر بايم و به عبارت دياو راه را ادامه ده

م كذه در  يمان باشات خود و مامعهيد حيم و ناظر تجديفتيروح زمانه عقب ن

 است . يقدس يتيهو ار پوست انداختن به سويمس

كهنذذه و  اوان سذذاالريذذدر فرهنذذگ مذذدرن، شذذاهد د يمهذذان بذذا زنذذدگ

بذا   ياست و قدرت شده و انقالب اسالميشدن س يت خواص و طبقاتياشراف

ان گذاارده و درصذدد   يذ ت است پذا در م يكه مبشّر عدالت و معنو يتيروحان

كننذد پشذت سذر    ينمذ  يدان را خذال يم ياست تمام موانع فوق را كه به راحت

و  اسذاالر وانيذ درون نظام، همننذان بذر د   اغرب زده اهاانيبگاارد. مر

هذا چذه   آن يفشذارند، ولذ  يمذ  اكردن مامعه پذا يو طبقات يروح بوروكراس

هذا را بذه   ها و زبذان ها، دلعقل يالمبخواهند و چه نخواهند روح انقالب اس

تذه  يم روح مدرنيباشذ برده است. عمده آن است كذه مواظذب    اگريد اسو

 ندازد.  ير نيج كار را به تأخيمقام ثابت عصر دوران را در حجاب نبرد و نتا

شذاخص خذود را كذه ثابذتِ      يابذان يبحث عر  شد: اگر در ب ادر ابتدا

ت خذود  يذ از موقع يل درسذت يذ تحلگر يد، ديد گم كرديآيشما به حساب م

تذوان عذر  كذرد،    يكه گاشت م يد داشت. حال با تومه به مباحثينخواه
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اوسذت   اشذه يو اند «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيگاه حضرت امام خميتنها با تومه به ما

ن صذورت اسذت كذه    يذ م، در اياستادهيخ ايتار اد در كجايتوان فهميكه م

د و آگاهانه در يآيشما درست از آب در م اهاينيبشيها و پليعموم تحل

كارشناسذان غذرب    اهاليد و گرفتار تحليگااريخ خود قدم به ملو ميتار

و اصالحات،  ير پوشش سازندگيرا ز ياسالم اد كه مامعهيگرديزده نم

نمودنذد، تذا    ياسذ يو س ات اقتصذاد يگرفتار گروه ممتازِ بروكذرات و اشذراف  

در اسذالم   ادارهيت سذرما يسخن از مشذروع  سكوالر ادارهيآنجا كه سرما

 سر داد.

د يذ دهيخود و مامعذه را نجذات مذ    ييهان مهلكهياز چن يتنها در صورت

د وگرنذه ماننذد   ين ثابت عصر شذو يكه از نظر تفكر و سلوک متومه روح ع

تذه ناخواسذته   يدادن به فرهنگ مدرنروز انقالب، با اصالتياران دياز  يبعض

 ات نوظهذور ير پوشش انقالب، اشذراف يستاد و در زياد يمقابل انقالب خواه

سذم را  يدارد و عمذالا سكوالر  اگذر سم و اباحهيبراليرا كه دست در دست ل

 د.يآوريدان ميدهد به ميبسط م

 ير انقمبيغ يهاباطن

ز يذ شذود ن يكذه در مقابذل آن مذ    ييهاهر اندازه كار بزرگ باشد، توطئه

ق و يذ ن عمين چنيا يد انقالبير نداشته باشن انتظايق است، بنابرايده و دقينيپ

 اهذا كند، بدون توطئهيد ميته را تهديت فرهنگ مدرنيگسترده كه مومود

 يدن بذه اهذداف مذورد نظذر طذ     يتا رس ير خود را به راحتيافته، مسيسازمان 

 كند.  
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برخذوردار   يت خاصذ يذ شذود از ماه ين انقالب ميا اكه برا ييهاتوطئه

ل انقذالب  يانقالب است و در باطن با اهداف اص است كه به ظاهر از منس

انقذذالب را مطذذابق نگذذاه امذذام    ينذذدارد. حذذال اگذذر روح اصذذل   يهمخذذوان

م يريگيقرار م يم ناخواسته در داميبه عالم و آدم نشناس «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم

 كنند.يكه دشمنان انقالب در ملو ما پهن م

م بذاور  يسبت به انقالب درک كنذ دشمنان را ن اهاما عمق دغدغه يوقت

كننذد و  ين انقالب توطئذه مذ  يا اق برايدق اهام كه دشمنان با نقشهيينمايم

در  اماتشان بذه نحذو  يت تصميبكه در سط  سران دارند، شاه يدر هر نشست

تذان در حذال   هياست. مثالا اگر شما بذا همسذا   يكنترل انقالب اسالم اراستا

ست كه من بخواهم بذا او رقابذت   ين ياو كس د كهيادعا كن يد وليرقابت باش

ن يذ د، اياو حسذاس باشذ   اهااريگها و موضعكنم، امّا دالماا نسبت به حرف

ار مهذم اسذت.   يتذان بسذ  يتان براهيتان، همسايدهد كه بر خالف ادعاينشان م

خذورد،  يچشم مذ به ين حالت در مورد رقابت غرب با انقالب اسالمين ايع

ران بذا خبذر باشذند،    يذ ن موضوعاتِ ايتراز كوچک خواهنديكه م ابه طور

ته حركذت  ياست كه در متن فرهنگ مدرن يانيتنها مر يرا انقالب اسالميز

 يكي اكرده است. به گفته يد به فروپاشيكند و فرهنگ مدرن را تهدينم

 يز مهمذ يذ غرب چ ابرا اقتل سلمان رشد ااز دانشمندان فرانسه، اگر فتوا

دار قذدر مسذئله  نيک فتوا ايد، چرا از يفهمين را نمآ يست و شما هم معنين

هذا  يمذا غربذ   ان فتوا بذرا يدانم چرا ايد: من ميگويد؟ بعد خود او مياشده

به سرنوشذت شذما گذره خذورده      «سوه قدس»ينيمهم است، چون سخنان امام خم

 است.  
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ن يذ دهذد كذه ا  ينشذان مذ   يانقذالب اسذالم   يرونيو ب يتمام شواهد درون

 يسذت، بلكذه تمذدن   يمربوط بذه داخذل كشذور ن    ياسيان سيمر کيانقالب 

ن رابطذه  يتفاوت باشند. در هميتوانند نسبت به آن بيا نمياست كه مردم دن

د بداننذد كذه   يذ مسئوالن ما با»ند: يفرمايام خود مين پيحضرت امام در آخر

شروع انقذالب   اران نقطهيست. انقالب مردم ايران نيانقالب ما محدود به ا

د يذ اسذت... با  «ارواحنافودا »حضذرت حجّذت   اگ مهان اسالم بذه پرچمذدار  بزر

هرچذه بهتذر    او توان خذود را در اداره  يتمام سع ياسالم ادولت ممهور

م انقالب كه يها از اهداف عظست كه آنين بدان معنا نيا يد، وليمردم بنما

و در ادامذه، خطذاب بذه    « اسالم است منصرف شذوند  يجاد حكومت مهانيا

خ بزرگ اسذالم در  يمنوّر تار از كه حقاا چهرهيمردم عز»ند: يفرمايم مردم

را يخذدا پذا   اها و فشذارها را بذرا  يكنند كه سخت يد سعيزمان معاصرند، با

شذان كذه نشذر اسذالم در     ياصذل  افذه يكشور بذه وظ  اباشند تا مسئوالنِ باال

در ت را يميو صذم  امهان است برسند و از آنذان بخواهنذد كذه تنهذا بذرادر     

 11«رند.ين در نظر بگيچهارچوب مصلحت اسالم و مسلم

 يانقمب اسمم يهاشاخصه

ن يذ ا يخيگذاه تذار  يم مايذ فذه دار يدهد كه مذا وظ يز خبر از آن ميچهمه

تفذاوت  يآن بذ  اريذ گم و هرگز نسذبت بذه مهذت   يانقالب را درست بشناس

ب غذر  ا، مهت انقالب را به سذو ينامرل اهام، وگرنه دشمن با توطئهينباش

ت از آن يذ انقذالب حكا  يالهذ  اكنذد. منبذه  يته منحرف مذ يو فرهنگ مدرن
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 امعنذو  يتيست كه بتوان نسبت به آن كوتاه آمد و مسئوليدارد كه آنننان ن

يًَ أَيُّهًَ الَّنِينَ آمَنُواْ مَن يَرْحَدَّ مِنکُمْ »د: يفرماينسبت به آن نداشت. خداوند م

الْمُاؤْمِنِينَ أَعِازَّةٍ    يبِقَوٍَْ يُتِبُّهُمْ وَيُتِبُّونَهُ أَذِلَّاةٍ عَلَا   عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْحِي اللّهُ

 اا 12؛«الْکًَفِرِينَ يُجًَهِدُونَ فِي سَابِيلِ اللّاهِ وَالَ يَخَاًفُونَ لَوْمَاةَ  ئِامٍ      يعَلَ

 امطذرح شذده رو   ين خذدا و نهضذت الهذ   يذ مؤمنان هذر كذس از شذما از د   

ها را دوسذت دارد  آورد كه خدا آنيم را يخداوند قوم ابرگرداند به زود

ن فروتن و در مقابذل  يها در مقابل مؤمنها هم خدا را دوست دارند، آنو آن

چ كس يكنند و نگران سرزنش هيكافران سرفرازند، در راه خدا مجاهده م

 ستند.  يهم ن

دارد و انتخذاب  يرا دوسذت مذ   يد خداونذد كسذان  يذ فرمايفوق مذ  اهيآ

تذوان  يز، و مذ يگذر كفرسذت  يباشند و از طرف د يمردم يكند كه؛ از طرفيم

ه يذ آ اافذت. حذال در ابتذدا   ي يرا در ذات انقالب اسالم ييهان شاخصهيچن

د، شذما را از  يذ مسذتقر نكن  ااهيذ ن روحيد: اگر شما خذود را در چنذ  يفرمايم

 گردانم. ين انقالب محروم ميا اافتخار سرباز

ک فرد. به عبارت ياست، نه  ک نهضتيک فكر و ي «سوه قدس»ينيامام خم

ک تمذدن اسذت كذه بنذا اسذت      يذ در حذال حاضذر    «هيعلتعايلاهللضووانر »تر امذام قيدق

كذه بذه عهذده     ين رسالتيغرب شود، و براساس چن ين تمدن ظلمانيگزيما

شان مقام ثابت عصذر  يشده كه از ا اشان محل اشراق انوارياند قلب اگرفته

ن كذه  يا ابرا يو ملت كه هركس و هر مامعه ن مبنا استيما را ساخته و بر ا

د به مقام ثابت عصر متمسذک شذود   يدست آورد باخود را به يقيات حقيح
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د يذ به مقام ثابت عصر تمسذک نجو  يگردد. اگر كسيوگرنه كهنه و پوچ م

رون يدار زمانه بيقت خودش را از مقام ثابت و پايو با آن متحد نشود در حق

ا در حذال  يذ و عذدم ثبذات شذده اسذت. آ     يسذودگ انداخته است و گرفتار فر

 ست؟ ين ين موضوعيها گواه چنحاضر سرنوشت افراد و ملت

 يكذه سذع   يتذوان مالحظذه كذرد چگونذه كسذان     يم يک نگاه امماليبا 

كذه   ينهضذت  اک خذراش كوچذک بذر چهذره    يذ  ابذه انذدازه   يكردند حتذ 

انقذالب   يون افتادنذد، ولذ  ريذ خ بيد آورد بكشند، از تذار يپد «هيعلتعايلاهللرضووان»امام

ها كجذا رفتنذد؟ مخالفذان نهضذت     اها و رموزادهصدرها و قطب يماند. بن

خذود   ياسيات سياثبات ح اآوردند؟ برا ارو به كدام قبله «هيعلتعايلاهللرضوان»امام

زدن بذه  رنذد. بذا دامذن   يعهذده گ ملذت را بذه   دشذمن  يحاضرند ماسوس يحت

 يانذد و نذام آن را زنذدگ   دلخذوش  ااچند روزهيها و با تهمت پراكنعهيشا

و  اک نهضذت معنذو  يذ در مقابذل   ياسذ يس يا زنذدگ يذ اند. آگااشته ياسيس

خود در  ينفسان اهاتوانند با اصالح آرمانيدهد؟ چون نميم يمعن يقدس

ق يذ ن طريذ كنند تا انقالب نماند و از ايبمانند، تالش م يكنار انقالب اسالم

 ند.يافزايخود م يبر پوچ

  ينجا  از فرسودگ

گذاه  يد اگذر ما ين اسذت كذه مواظذب باشذ    يزان ايخطاب بنده به شما عز

 يرساندن زندگ يبه معن اد و برايرا نفهم يانقالب اسالم او معنو يخيتار

د و بذا  يذ افتيدر دام دشمنان انقالب م ي، نخواهيد، خواهيبه دامن آن ننسب

بذا انقذالب را در    اريذ گدر اهيذ كننذد روح يجاد ميكه در شما ا ييهانهيزم



 127  ..................................................... مقام ثابت عصر«سه قدس»امام خميني

مخالفان انقالب، خودتذان از دسذت    اهيتاا مثل بقيآورند و نهايد ميشما پد

مذز   ااجذه يتان نتيهايشياندچاره ار همهيكه در آن مس اد. به طوريرويم

 و اضمحالل خودتان را به همراه ندارد. ينف

ت شذد بذه سذرع    ي، گرفتار روزمرّگذ يكه با انقطاع از عالم قدس يتمدن

اسذت، در   ير و فرسذودگ ييرا ذات عالم ماده، حركت و تغيشود، زيكهنه م

ن هذر  يات است. بنذابرا ين ثبات و بقاء و حيكه ذات عالم مجردات، ع يحال

ق مقام ثابت عصر با عالم ثبات و بقاء مرتبط شذود،  يكه توانست از طر يملت

 ااكرانذه ينجات داده اسذت، بلكذه وارد عذالم ب    ينه تنها خود را از فرسودگ

د انسان دوران يكنيات و نشاط است. اگر مالحظه مين حيخواهد شد كه ع

ل آن يذ است، بذه دل  يگرفتار هرزگ يوس و خسته، و گاهيمأ يته گاهيمدرن

خواهد روزگذار بگارانذد   ي  است ميف اكه واسطه ياست كه بدون امام

 هذذم كذذه مامعذذه را متذذاكر حضذذرت صذذاحب االمذذر يو لذذاا از آن كسذذ

ن به مهت آن است كه به عالَمِ مقامِ ثابت عصر يرد و ايگيند فاصله مكيم

د بذذه عذذالَم امذذذام   يذذذشذذود؛ با يد مذذ يذذ . بذذذاز تأكخذذود وارد نشذذده اسذذت   

حضذرت   ياللهذ ةيبقكه به عنوان ثابت عصر به مقام بقذاء   «هيعلتعايلاهللضووانر »ينيخم

ت نجذا  يو هرزگذ  يد تذا از پذوچ  يک شويک است، نزدينزد عصر يول

 بتان شود.يپرطراوت و بشّاش نص ياتيد و حيدا كنيپ

 الشيطا اهلل  مدينةمدينة

و  يمظهر مقام ثابت ازل «سوه قدس»ينيز گواه بر آن است كه امام خميچهمه

است كذه   يعياست، و طب « فدايروح»عصر يحضرت ول يعنيعالم امكان،  اابد
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وسل به ومود مقدس ک مظهر مامع دارند تا تي يدر هر زمان امام عصر

به طور همذه مانبذه و قابذل ادراک ممكذن گذردد، و       عصر يحضرت ول

ابذد و مامعذه بذه عنذوان     يشذان سذر و سذامان ب   يا اهير سذا يذ امور آن عصذر ز 

 برخوردار شود.  ياهلل بتواند از بركات و رحمت الهنةيمد

انذد  گر بذوده يكذد ينه در مقابذل  يدو نوع مد يخ به طور كليدر طول تار

ال و يذ ها و امكدام مظهر آرمانطان، و هريالشنةيمد اگريو د اهللنةيمد يكي

 ند.بوده و هست يخاصمناسبات 

س شذود و  ياء تأسذ يذ اسذت كذه توسذط انب    ااا شهر خدا مامعهياهلل نةيمد

مظهذر   يالنّبذ ناة يمدباشد و در آخرالزمان  ان افراد آن ماريحكم خدا در ب

امبر آورده شذده اسذت. مذدار    يذ ن پياهلل اسذت كذه توسذط آخذر    نةيمدكامل 

افذراد   يكلذ  انذه اراده ين مديذ كه در ا ين معنياست، بد« اهلل»اهلل، اسم نةيمد

ن يذ است، با ارفته يانسان پا اخدا را برا يدهد و بندگياصالت را به خدا م

 يتوانند به مقام قرب الهيخدا م يق بندگياند از طركرد كه همه متومهيرو

 هر انسان است، نالل شوند. يكه همان مقصد اصل

او تمامذاا در   اهذا خاص خود را دارد و آرمذان  ياهلل، انسان معننةيمددر 

 ين زنذدگ يف شذده اسذت و اگذر در زمذ    يذ نفس امّاره تعر اهاآرمان اورا

خذود در   يداند و لاا همواره نظر بذه وطذن اصذل   يک هبوط ميكند، آن را 

 ت دارد.يآسمان معنو
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 د  از حق يآفا  بر

د يذ بذا تفكذرِ آزاد از ق   ينذ ير دياست كه متفكرانِ غ اطان شهريالشنةيمد

 اهذا لهيها و حل و هوس و چارهيپردازند و ميس آن ميخدا، به تأس يبندگ

اَهْذواء   انذه ين شذهرها را مد يذ كنند و لاا ايخودشان را در آن شهر حاكم م

عذه  امذور مام  ال و فكذر خودشذان مذالک و محذور اداره    يذ م چون ميناميم

قذه  اَهْواء تفر انهير است، در مديها متغنانسا اهاليكه م يياست و از آنجا

ت انسذان اسذت كذه    يحاكم است و اصالت با نفس اَمّاره و من اانگارو مزء

 يال نفسذان يذ ا اصذالت دادن بذه ام  يذ ، «سمياومان»ن آن با شعار يصورت امروز

د بذر  يذ و بذا تأك  ن امر باعث شد كه غرب با رنسانسيانسان، غرب است. هم

ل خذودش حذاكم باشذد نذه     يذ ن خدا پشت كنذد تذا م  يسم به ديفرهنگ اومان

 حكم خدا.

نه از حق، كه ثابت ين مدياست. چون ا يز نسبياَهْواء همه چ انهيدر مد

كذه قابذل    يزِ ثذابت يچچير تا اخالق، هيده است، از معرفت بگيمطلق است بر

ل افذراد آن را  يذ است كذه م  ازيآن چ« بد»ست. ياعتقاد باشد در آن مطرح ن

ل افراد آن را خذوب بدانذد،   ياست كه م ازيز آن چين« خوب»به بد بداند و 

ه هذر  يذ ابوذر و معاو اان مامعهيومود ندارد، در چن يچ بد و خوب واقعيه

 اند و هركس آزاد است كه هركدام را خواست خوب بداند. كسانيدو 

تات روح انسان اسذت، مذورد   ات كه از ممله ثابيطان، فطريالشنةيمددر 

ماند تذا بتذوان روشذن نمذود چذه      ينم يگر مالكيرد و لاا ديگيانكار قرار م

 يتحذت عنذوان مقاصذد متعذال     ازيذ باطذل و چ  احق است و چه كار اكار

ست تا نسذبت بذه آن خذوب و بذد كارهذا معلذوم شذود.        يانسان مطرح ن ابرا
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مذدّ   يچ ثابت متعاليه ييايها به مهت آن است كه در فرهنگ دننيا اهمه

 ست، چه رسد به ثابت عصر.ينظر ن

خذدا، بذا خذدا در اتحذاد و قذرب       ااهلل، هم انسان به عنوان بندهنةيمددر 

رد نذه از هذوس او، و هذم    يذ گيشذه مذ  ياست، و هم عمذل انسذان از قلذبش ر   

اهذواء، هذم انسذان بذه      انذه يكذه در مد  يانت است. در حذال ين دياست عيس

ر يقل از خذدا مذدا اسذت، هذم عمذل او تحذت تذأث       ک مومذود مسذت  يعنوان 

ال يذ بذه ام  ييگذو مذز مذواب   ازيذ اسذت چ يپراكنده است و هذم س  اهاليم

 ست. يسرگردان ن

 يبذذيق غيرا حقذذايذذان دارد، زيذذو اتحذذاد مر يگذذانگياهلل، نااةيمد در ذات

چ گونذذه كثذرت در آنجذذا راه نذذدارد،  يمقامشذان، اتحذذاد و تجذرد اسذذت و هذ   

هذا. در  هذا و كثذرت  ياسذت و نذه در دوگذانگ    ها در شدت و ضذعف تفاوت

چ يزِ ثابذت و هذ  يذ چ چيجه هياهواء، تفرقه است، در نت انهيكه ذات مديحال

را نظرهذا بذه موحذد كامذلِ عذالَمِ      يذ شذود، ز يدر آن واقع نم يقيحق يگانگي

ست و در همان راستا به ثابت عصر هذم  يانسان كامل معطوف ن يعنيامكان، 

 يزِ ثابذت و مقدسذ  يذ چچيهذ »ن است كه ياز شعارها ا يكيرا يشود زينظر نم

مطرح است و نذه   ااز نظر آن فرهنگ همه بشرند و فهم بشر«. ومود ندارد

شذوند و  يمتوسذل مذ   ان حال هر روز به كاريعلماء باهلل، و در ا يفهم قدس

بندنذد، و همذواره   يدل مذ  اگذر يكننذد و بذه كذار د   يبعد همان را خراب مذ 

ن خراب كذردن و خذراب شذدن را    يند و اينمايم بيخود را تخر اگاشته

انذد و  گانذه يخود كه ثابت عصر باشد ب انامند و از نجات دهندهيم يزندگ

 رسند.ينم يدر زندگ يثابت اهيچ سرمايبه ه
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تذه  ير فرهنذگ مدرن يم كه تحت تأثيكنيم يزندگ ييما متأسفانه در فضا

و از آن بذدتر، ومذود   م يمحذروم هسذت   ياز شناخت و ارتباط با هر امر قدسذ 

ب و تومه صِرف بذه مهذان   ياز غ ام، دوريكنيرا انكار م يقدس اهاانسان

د، يذ پذدر تمذدن مد  « كنيس بذ يفرانسذ »اسذت.   يتمدن غرب اشاخصه اماد

 ير واقعذ يم غيداند كه به مفاهيم اكاريب اهامان قرن گاشته را انسانيحك

ارتباط بذا عذالم مذاده     اهاكند كه راهيق مياند، او مردم را تشومشغول بوده

جذه آن شذد   ينذد. نت يعت غلبه نمايكنند بر طب يت كنند و سعيرا در خود تقو

 يب بذه كلذ  يذ نگذرد و از غ يم اش از اندازه به مهان ماديد بيكه تمدن مد

را منكذر   يبذ يمذوارد نتوانسذت نقذش عوامذل غ     يخبر است، اگر در بعضذ يب

 يته، نظر بذه انسذان  يفرهنگ مدرنداند. روح حاكم در يشود، آن را استثناء م

اهواء  انهيخدا نشسته است. انسان در مد ااست كه حجاب حق شده و ما

شود. ياو برگشت داده م از به نفس امّارهيعالم است و همه چ اهمه كاره

م، ير كنذ يم چگونه مهذان را تفسذ  يش از آن كه فكر كنيد: ما بيگويكن ميب

 م.ير دهييد تغل خويالزم است مهان را بر اساس م

 با جهاِ  خدا يآشت

م يحكذ  اگردد و مهان، مخلوق خدايز به خدا برمياهلل همه چنةيمددر 

ر دهذد، بذا   ييذ ش از آن كه مهان را براساس هذوس خذود تغ  ياست و انسان ب

شود، چذون انسذان در تمذدن    يكند و با آن هماهنگ ميم يمهانِ خدا آشت

جذه  يته، خودش خداست. در نتيدر فرهنگ مدرن يخداست. ول ابنده ينيد

د و يذ آيبه سراغ انسان م ي، تفرقه و پراكندگيدادن به اهواء نفسانبا اصالت
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كذه   ييمذا شذود. تذا آن  يانسان از خلوت با خود و خلوت با خدا محروم مذ 

بذه   يروان او عقده اماريبا خدا و خلوت با پروردگار را به عنوان ب يتنهال

هرگونذه   يدادن به ماده و حسّ و نفذ ا اصالتد بيآورند. تمدن مديم شمار

امبر يذ پندارنذد پ يداند كه فقط ميم ييهاامبران را آدمي، پار ماديقتِ غيحق

داننذد كذه   يمذ  ييهاامبران را مزء انسانيكه اظهار كنند، پهستند و بدون آن

مذاوراء   يتذ ين تمذدن، واقع يذ برند، چذون از نظذر ا  ياالت خود به سر ميدر خ

بخواهذد بذا آن ارتبذاط داشذته باشذد. حذال        يومود ندارد تا كسذ عالم ماده 

ت عرضه شذده  يبه بشر ياء الهيمانه كه توسط انبين همه سخنان حكياظهار ا

اسذت   يه اسذت؟ تناقضذ  يچگونه قابل توم ياالتيک انسان خياست، توسط 

د يذ ش آورده، بايخود پذ  اكه برا ير تناقضاتيدر كنار سا يكه فرهنگ غرب

 مواب دهد. 

ن رابطذه  ي، از ثابتات عذالم منقطذع شذده اسذت. در همذ     يوح تمدن غربر

ز قطذع  يذ ن -قذت ثابذت و مجذرد   يک حقيبه عنوان  -ارتباط انسان با خودش 

هذا بذه   انسان ي، وقتير فرهنگ غربيجه آن شده كه تحت تأثيگشته است. نت

رد نظذر دارنذد،   يها را از خود بگكه آن ازيروند دالماا به چيخود م اخانه

 ره. ينترنت و غيون و ايزيعم از تلوا

گذاه  يل كرده مايت تحميرا بر بشر ااچه فامعه يم تمدن غربياگر بدان

به صحنه آمده درسذت   ين تمدنيرا كه در مقابل چن يو نقش انقالب اسالم

عذالَم ثابتذات    ا، بذه سذو  يانقذالب اسذالم   ام، انگشت اشذاره يكنيدرک م

 يعذ يكه به طور طب يرا در مشكالت انقالب يت اصليد شخصياست و لاا نبا

همراه خواهد بود، پنهان كرد، و از آن طرف مسئوالن كشذور   يبا هر انقالب
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ق يبودن انقذالب بذه مهذت تومذه ذات انقذالب بذه حقذا        يد بدانند اسالميبا

كشذور   يد نظذام آموزشذ  يذ مانذدن انقذالب با  يبذاق  ااسذت و بذرا   يبيثابت غ

به عذالم   يكه با نگاه غرب اد، امورز شويتجه ان اموريبراساس تومه به چن

و نگذاه آن بذه    يغربذ  يم هر چه بر نظام آموزشيدارد، و بدان اتفاوت ماهو

را در حجذاب غذرب    يم ناخواسذته انقذالب اسذالم   يعالم و آدم اصرار بورز

 م.يافرو برده

 أهواء  ينهيسم و مديپلورال

ز يذ حذور همذه چ  انسذان م  يال نفسانياَهْواء، ام انهيكه در مد ييمااز آن

 اهيذذشذذود، نظريبشذذر مذذ يذذيگراكثذذرت انذذهين هذذم بازيذذد ياسذذت، حتذذ

ف بشذر  يذ ن تكليذ ن كه ديا اگردد و در آن حال به مايسم مطرح ميپلورال

د. و بذه مهذت   ينماين را روشن ميف ديته تكلين كند، فرهنگ مدرنييرا تع

واح و ارتبذاط بذا ار   اهذا با مكتذب  ين الهين ديب يكه دارد، فرق يروح حسّ

 اقت معنويچ حقيه يستيشود، چون در نگاه پلوراليگاارده نم امادوگر

هذا  از آن يكذ يد يذ باطذل، و لذاا نبا   اگريحق باشد و د يكيومود ندارد تا 

ق يذ واحذد از طر  ادگاه پرستش خداين ديبداند. با ا اگريخود را برتر از د

 بندد. ياز روح زمانه رخت بر م انِ نبويد

ا يذ م، ين باشيد در خدمت ديما با»شود: يسؤال م يدر متن فرهنگ غرب

نهفتذه اسذت،    ين سذؤال غفلذت مهمذ   يكه در ايدرحال« ن در خدمت ما؟يد

كذه  نيانسان به آن و ا يحكم خدا، و سر سپردگ يعنين يكه دنياغفلت از 

هر انسذان اسذت، در    يكه مقصد اصل يشدن به قرب الهليخود را مهت نا
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د ين بايد»شود: يكه گفته منيم. در طرح ايده قرار يخدمت دستورات اله

نهفتذه اسذت و انسذان     ااستكبار اهياز روح اا؛ نحوه«در خدمت بشر باشد

ن تعلق و ربط به خداست و يكه انسان ع يمحور در آن حاكم است در حال

 ابد.ييم يت او با ارتباط با خدا معنيهو

 هارسيدِ  کثر اهلل و به وحد مدينة

ت فذرد و در نظذام   يد، در شخصذ يذ اهلل بذه عنذوان نذور توح   نةيمدن در يذ د

كنذد و  يمذ  يت فرد تجلذ يد در شخصيدارد. نور توح ينقش اساس يامتماع

دهذد بذه   يال او را سذر و سذامان مذ   يذ د و امينمايقلب او را از آن نور متأثر م

  خذود  يه در بسذتر صذح  يذ ه و وَهْميه، غضبيشهو الِيكه هركدام از ام اطور

 اال و غضذب دارد، امذا همذه   يذ ز شذهوت و خ يرند. انسان مؤمن نيگيقرار م

 اكذه قذذوه  امبر خذدا يذ اوسذت، ماننذد پ   يهذا در كنتذرل روح وَحذدان   نيذ ا

هذا  كردنذد و بذه منذگ آن   يت مذ يريخود را در مقابله با كفار مذد  اهيغضب

ت نذور  يذ گذاه افذراد را تحذت حاكم   يما ين در نظذام امتمذاع  يذ رفتنذد. د يم

ک انسذان موحذد در   يذ كه  ادهد، همان كاريخود قرار م اد، در مايتوح

ال يذ كذه ام دهذد و بذدون آن  يال مختلف خود انجام ميمان خود نسبت به ام

مختلذف   اهذا روح ادين توحيد. دينمايت ميريخود را سركوب كند، مد

گاه امذور  دهد و اعمال مامعه ملوهيسامان م ير وحدت الهيمامعه را در ز

 د.  شويم يو اله يقدس
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برسذانند كذه تمذام     يياند تا مامعه را به ماآمده «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيامام خم

د بدهد، هم بازار و اقتصاد، هم مشن و عزا و هذم نشسذت   يتوح امامعه بو

 رد. يد قرار گيتوح اها، همه تحت لواو برخاست

قذذت ظهذذور حكذذم خذذدا در مامعذذه اسذذت و    يدر حق يانقذذالب اسذذالم 

ن ربذط  يذ ن ربط به حق است و اگر اين، انسان عير عالَم تكوطور كه دهمان

 اريذ گد مهذت يذ ع هذم با يشود، در تشريست ميو اتصال قطع شود، انسان ن

مز  اچ معبودياو پوچ نگردد، و چون ه يخدا باشد تا زندگ اانسان به سو

ار يد تماماا به حق نظر كرد و خود و مامعه را در اختيست، بايواحد ن اخدا

 م.يها رها شويقرار داد، تا از پوچ حكم خدا

شود، نسذبت انسذان بذا    يكه در آن فراهم م ااهلل به مهت بسترنةيمددر 

جذه  ياسذت، در نت  يو قلبذ  يواقعذ  يسذت، بلكذه نسذبت   ين يفاتيتشر يخدا نسبت

ت و وحذدتِ قلذب برخذوردار    ياز وحذدتِ شخصذ   اان مامعهيانسان در چن

نگرد و در يعت و امتماع ميبه طب اادهين قلبِ به وحدت رسياست و با چن

نگذرد و در  يرا با چشم حق به مخلوقذات مذ  يشود، زيجه گرفتار تفرقه نمينت

 ند. يبيحق، مخلوقات را م انهيآ

د يذ آيندارد و به تصور نمذ  ياهلل هرگز رقابت بر سر قدرت معننةيمددر 

ن ير چنذ تواند مطرح باشد. ديآن نم يمعمولِ غرب يها به معنو رقابت حزب

ت يذ ر به معنويدهد و انسان را در مهت سيم يقدس از بويهمه چ اامامعه

را شذما در مراسذم حذج     ين حذالت يچنذ  اكنذد. نمونذه  يت مذ يو وحدت تقو

ر حجّاج، همه به خذدا نظذر دارنذد و از آن    يد كه در ممع كثيكنيمالحظه م
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ر يذ نظرها تومه بذه ممذع كث   يرسند و هرگز مقصد اصليه به وحدت ميزاو

 ست.يافراد ن

 يانتظار ما از انقمب اسمم

ما روشن نشذود،   يته در زندگين فرهنگ مدرنيت دروغير و ماابيتا تأث

است كذه مذا از    يهيگردد و بديمعطوف نم يتمدن اسالم اها به سوچشم

كذاذب   اهذا م كذه بتوانذد ماذبذه   يداشذته باشذ   ان انتظاريچن يانقالب اسالم

دان خارج كنذد و تذا   ي، از مينيد اهاماذبه ينيگزيته را با مايفرهنگ مدرن

 اهذا ماذبه ينينگردد، اعمال و اهداف د او حضور يقلب ينيد اهاآموزه

 اهذذاتيذذتذذوان علذذت عذذدم موفقين مهذذت مذذيذذانذذد و از اينمايخذذود را نمذذ

ز يكه همه چ يطيرا در شرايكرد، ز يرا بررس او حوزو يآموزش اهانظام

ر يمهذت سذ   ييهاست، و از آن طرف هم راهشدن آماده شده انيديب ابرا

 ينظام اسالم اهايستگيتوان شايست، نميت فراهم نيمعنو اها به سوقلب

د متومه بود تقابل ما بذا  ياست كه با اكردين رويرا به تماشا نشست. در چن

 ينفسذان  اهذا بذه مابذه   يكذ ياست كذه   يته، تقابل دو فرهنگيفرهنگ مدرن

 يبا علذم حصذول   ين دومي، و ايروحان اهابهبه ما اگريزند و ديدامن م

انگذاار انقذالب   يد هماننذد بن يذ شذود و با يحاصذل نمذ   ياستدالل اهاو بحث

بذه   يو سلوک عرفذان  يو قلب ادر كنار فقه و استدالل، نگاه حضور ياسالم

 ه شود.  ين آبشخور تغايمامعه از ا اد و سراسر نظام فكريصحنه آ

 يفرهنگ ثابتات ازلذ  ات كنندهيكه تثباهلل همواره ثابت عصر نةيمددر 

 يثابتذات ازلذ   ارهياست، مدّ نظرهاست تا هرگز مامعه از سنت و س او ابد
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ن يه چنيت فقيمحروم نگردد و گرفتار تشتت و بحران و كثرت نشود. و وال

اسذت   نيمعصوم اق المهياز طر يت الهيدارد، كه متاكر وال يگاهيما

منذد  ه هسذت، از آن بهذره  يت فقياز وال ييعنان ميمامعه متومه چن يو تا وقت

در مامعذه   او ابذد  يق علذم فقذه، احكذام ثابتذات ازلذ     يذ خواهد شد و از طر

 دا كنند.يدان پينتوانند م يال نفسانياست، تا ام امار

 يطان بذه كلذ  يک روز شذ يد انتظار داشت كه يچ وقت نبايهمننان كه ه

اشذت كذه خداونذد بذه مذا      د ديذ د اميذ رون رود، و همذواره با ياز قلب انسان ب

د تصذور  يم، هرگز نبايم و او را مغلوب كنيبدهد تا دالماا با آن بجنگ يقدرت

 يته نسبت بذه انقذالب اسذالم   يک روز خصومت فرهنگ مدرنيد كه يبفرمال

با  ارينشان دادند درگ «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيفروكش كند. آننه حضرت امام خم

ن يد و نذذه از موضذذع انفعذذال، در چنذذتذذه از موضذذع قذذدرت بذذويفرهنذذگ مدرن

شذود و  يمذ  يخنثذ  ياسذالم  ااست كه نفوذ غرب در كشورها اريگموضع

گردد و آننه در حال حاضر دور از دسذترس  يظاهر م يانوار انقالب اسالم

 يطان مهانيد با شيگر بايرد. به عبارت ديگيقرار م يد، قابل دسترسينمايم

 13ضعف. از سر قدرت برخورد كرد و نه از سر

تذوان بذا نقذاط قذوتِ     ياد است و لاا ميار زينقاط ضعف تمدن غرب بس

علذت مسذلمان شذدن    « ابن خلدون»بر تمدن غرب غالب شد.  يتفكر اسالم

داند كه مسلمانان از سر قدرت به آن منطقذه  ين ميبالكان را ا امردم حوزه

ظهذور   دهذد، ير قذرار مذ  يها را تحت تأثكه اسالم قلب ينيرفتند. چون در ع

                                                 
د در مقابذل غذرب، از موضذع    يذ مذا با  آن است كذه  «تعايلاهللحفظوه»ر مقام معظم انقالبيتعب - 13

 م و نه از موضع متهم.يبرخورد كن يمدع
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فرهنگ مقابل نمانذد،   ابرا يشود تا موالنگاهيآن مومب م اقدرتمندانه

در برخورد  «هيعلاهللرضووان»ينيد كه روش امام خمين راستا مالحظه فرموديدر هم

، روش حكمت و تحكّم بود، نه روش خذواهش و تقاضذا   يبا استكبار مهان

ازگار اسذت  دن با حكمت سذ يرسكردن پس از به قدرتحتيو التماس. نص

 نه قبل از آن.  يول

قرار گرفت بذه مهذت حضذور     يانقالب اسالم اخرداد كه مبنا 15ام يق

ما غالب شود، د حق همهيمبارزه بود كه معتقد بودند با ادر صحنه يكسان

ن امر هنوز بذر  يدشمن و هم اهادند و نه از اسلحهيترسيو لاا نه از مرگ م

دن دفاع هشت ساله شد. يرسجهينتكشور ما حاكم است و مومب به  افضا

را در  يانقالب اسذالم  يمعن «هيعلتعايلاهللضووانر »ينيتوان گفت حضرت امام خميم

انذذد كذذه بذذه صذذحنه آمذذده يخذذرداد روشذذن كردنذذد، نشذذان دادنذذد مردمذذ 15

تذه  يانذد بذا فرهنذگ مدرن   رند و مصمميگينم ازيته را به چيمدرن اهااسلحه

راند، حال اگر يدرگ يدانند با چه فرهنگيلحه و مبدون اس يمقابله كنند حت

ر يذذتعب اشذذد معنذذايمذذ يخذذرداد درسذذت بحذذث و بررسذذ 15ام يذذفرهنذذگ ق

نذور بذر    اروزيرا كه فرمودند: پ يانقالب اسالم اروزياز پ «هيعلتعايلاهللضووانر »امام

گذذاه ثابذذت عصذذربودن حضذذرت   يم و مايديذذفهميظلمذذت بذذود، بهتذذر مذذ  

 شد.  ين مييبهتر تب «هيعلايلتعاهللضوانر »امام

بذه عنذوان ثابذت عصذر،      «هيعلتعايلاهللضووانر »ينذ يم رسذالت امذام خم  ياگر خواست

ک طرف فرهنگ غرب درست شذناخته شذود و   يد از يخوب درک شود با

دا يذ پ يحيو عذالَم او درک صذح   «هيعلتعايلاهللضووانر »گر نسذبت بذه امذام   ياز طرف د

 شاءاهلل.م. صنيوم و وارد عالَم او شيكن
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س«سرهسقدس»ينينقش امام خم

 در جها  معاصر يحكومت دين يدر احيا 





 

 

بنا داريذم   «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيامام خماز  ااديدر محضر دوستان به مناسبت 

راا يذ م تذا م يندازيدر مهان معاصر ب «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيامام خم نقشبه  ينگاه

 ارا بذرا  امعنذو  اهيذ ن قذرن امكذان تغا  يآن مرد بزرگ را كه در ا امعنو

 م.يم و از آن محروم نگرديت فراهم نموده، همواره مدّ نظر داشته باشيبشر

 ن!يد يعلم به جا

، انسان با ديذن  و تا زمين، زمين بوده دانيد تا بشر، بشر بوده استيمهمه 

ن يذ ، و ااولذين انسذان، اولذين پيذامبر اسذت     كه  ابه طور كرده است يزندگ

اگذر چذه    ،اسذت  يدين يک زندگيزمين،  اروبر  يدهد كه زندگينشان م

و بشذر   يزنذدگ  يولذ  اشذد از ديذن غلذط ب   انشبرداشت ااعدهممكن است 

و در  بوده اسذت  يبر اساس فرهنگ ديناو با علم و آدم، فرهنگ ارتباطات 

كرد عمذل  يزد، احساس مين سرباز مياز دستورات د ير شخصاگ آن فضا

منحذرف در   اهذا انسذان اسذت كذه    ين بذدان معنذ  يانجام داده است. ا يزشت

كرده ين مشخص ميها را دانحراف آناند كه بوده يكسان ،اتوحيد تاريخِ

 ااريذ ن معيرفته كه منحرف اسذت. چنذ  يپايز ميهمان فردِ منحرف ن يو حت

. از ز مومذود بذود  يذ در اروپذا ن رنسذانس  ها قبل از وقذوع  انسان يابيارز ابرا
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كذه علذم بذه    نيآن اوارد تاريخ شد و  يعجيب ازمان رنسانس به بعد، مسئله

ان داشذت  يذ مر يقات علمذ يو تحقعلم تا قبل از رنسانس  نشست.دين  اما

شذد كذه علذم    ن يذ حذرف ا شد و  ااز رنسانس به بعد، وضع طور ديگر يول

ه يبه حاشذ  ين از متن زندگيانجام دهد تا آن حد كه دين را كار دتواند يم

در قذرن   ااعذده  يحتذ م كه يندار ان نگاه كاريات ايبه مزلما ديگر رفت. 

همين  اشنهادهايها و پخواستند حرفيمگفتند پيامبران هفدهم و هجدهم 

فرهنذذگ سذذخن آن  ابذذ هذذاآن وقذذت يرا بياورنذذد ولذذ اامذذروز يعلذذم تجربذذ

سذت كذه علذم    اهذا  از شياطين، همذين ميكذروب   شان منظورمثالا گفتند ويم

 است كه با علذم و  يرفاهاز بهشت، همين  شانكشف كرده است. يا منظور

ما كار به ايند آورد، در هر حال يپدزمين  ادر رو انوتيتكنيک مديد م

كه  يفيل تعريذدين را ز ين ااكالا منكر دين شدند و عده ااكشيد كه عدهّ

تذوان  يک كلمه مذ يها در ن حرفيا ارفتند، با همهيداشت، پا نيعلم از د

بذه   يتجربذ  علذم نگذاه  دين را گرفذت و   ابه بعد، علم ما رنسانسگفت از 

 ها شد.ملتن يعالم و آدم همان د

شروع شذد و ادامذه يافذت كذه      ااين محتو با اخير اسالهتاريخ چهارصد

هسذت  اين قضذيه   ،يدر سوابق تاريخدرست است كه دين است.  اعلم ما

گفتند ما علذم داريذم، شذما چذه     و ايستادند پيامبران  اروهروب يهايملتكه 

 : آن طذور ثانيذاا  ،بذوده  نذادر و محذدود  ها بسذيار  اين دوره :اوالا يول 1داريد؟

مردم خذارج كننذد    يزندگ ااء را از صحنهيكه فرهنگ انبشدند يموفق نم

كذه در دوران   يدهند. در حذال  ر خود قراريو فكر مردمِ روزگار را تحت تأث
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از مردم مهذان را   ااريبا آن نوع نگاه به علم، افكار بس يغرب اشهير اندياخ

به عذالم   يمعاصر نگاه علم تجرب ااير خود قرار داده. آنقدر در دنيتحت تأث

ن، تالش يد ابرا ااز سر دلسوز يرش قرار گرفته كه بعضيو آدم مورد پا

ندارند، بلكه  يبا علم تجرب اتنها تضادنه ين الهايكنند كه ثابت كنند اديم

ل ين را در ذين كار دين كه با ايزدند. غافل از ايعلم را م اهان حرفيهم

 اند. قرار داده يعلم تجرب

انذد،  اوالا: همسذان  ،مثل اين است كه بخواهيم ثابت كنيم عقذل و چشذم  

گذاه  يچشذم دو ما و عقذل  گذاه  يماكذه  يدر حذال با هم ندارند.  ااا: تضاديثان

ثابذت   مخذواهي ياست در خدمت عقل. همذين كذه مذ    اابزار ؛چشماست و 

تضذاد  بذه عنذوان دو نگذاه همسذان بذه عذالم، بذا هذم         علم مديد و دين  مكني

گذاه علذم را،   يم و نذه ما يشناسذ ين را مذ يذ گاه ديدهد نه ماينشان مندارند، 

سذبت بذه   تواننذد ن يو هذر دو مذ  اسذت   ين دو يكذ آشأن م ياكردهفكر چون 

بذه   يک نگذاه كلذ  يذ در  يذن كذه د  يگاه عالم و آدم نظر دهنذد. در حذال  يما

ت اش يگذاه او را تذا ابذد   يانذدازد و ما ينظذر مذ   يانسذان حيذات  ابعذاد   اهمه

 ااسذت در حيطذه   اابذزار  يعلم يذک نگذرش مزلذ    يكند، وليمشخص م

تواند نظر دهذد كذه امكذان    يم ااهم در محدودهاز عالم ومود، آن يخاص

 اكذه بذه ابعذاد معنذو    ش موضوع مورد بحث را داشته باشد، بذدون آن يآزما

 :امولو اداشته باشد. به گفته يانسان تسلط
 هذا صذف بذر زننذد    گر هذزاران گذوش  

 

 انذذذدمملذذذه مشذذذتاقان چشذذذم روشذذذن

قرار داد و بعد موضوع عذدم  در عر  هم را عقل و چشم توان يمگر م 

عقذل   و چشم يک ابذزار اسذت  كه  يد؟ در حاليش كشيها را پن آنيبتضاد 
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پرتذو  ر يذ در زمفيد است كذه  انسان  ابرا ياست، چشم وقت ايک نور معنو

 ملو برود.عقل 

مهذان را فذرا    اد آمد و همذه يكه بعد از رنسانس پد يير فضايتحت تأث

 انمونذه  ؟خواهيميمچه  ابراعلم داريم دين كه ما  :شوديگفته مگرفت، 

را گوشزد  يآن زندگ يينها اجهيد و نتكنيمطرح مرا قرآن  ين نگاهيچن

الًَْرَِْ فَيَنْظُروا کَيْفَ کًنَ عًقِبَةُ الَّنينَ  ياَفَلَمْ يَسيروُا فِ» فرمايد:يمد. ينمايم

ديذن   اروهكه روب يهايآدم 2؛«قُوَّة  وَ آثًرا  مِنْ قَبْلِهِمْ کًنوُا اَکْنَرَ مِنْهُمْ وَ اَشَدَّ

بذر زمذين و زمذان     ييمغرافيذا  ،يتذاريخ  يسذ برررفتنذد يذک   ا يذ آايستادند، 

و كننذذد؟  يارزيذذاب راشذذدند  هذذالک كذذه يهذذايسرنوشذذت ملذذت و بيندازنذذد

نرسذيدند،   اارا كه در اوج درخشش خود به هيچ ثمره و نتيجذه  يهايتمدن

بودند، چذه شذد؟   خودشان كه قبل از  يهايعاقبت آن نگاه كنند وبشناسند؟ 

 تكنيذک  درت و ها از نظر قذ فرمايد اينيقرآن م

بذا   يشناسذ قذات باسذتان  يتحقدر  واقذع هذم  و بذه  بودنذد از شذما  تر قوا يخيل

كذه عمذالا تكنيذک امذروز     باسذتان برخذورد شذده     تمذدن مصذر   از ييزهايچ

 اآقذا د آورد. يذ كذه پد نيذ ل كنذد، چذه رسذد بذه ا    يذ هذا را تحل تواند آنيمن

 يبعضذ تذوانيم  ينم اامروز اهامرثقيلما با  :گفتيم اپروفسور هشترود

را هذا  كه فراعنه اين سذنگ يدر حال م،يتكان دهاهرام ثالثه را  اهاسنگاز 

انذد.  آورده يبه محل فعلآب  ادادن از روو با عبور ااز چهارصد كيلومتر

گاشذته كذه    اهذا ملتامبر! يپ اا 3؛«وَ اَشَدُّ قُوَّة  وَ آثًرا »گويد: يخدا هم م
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تذر  قذوا  اند،ستادهيها كه در مقابل تو انياايستادند از  شانيامبرانپ اروهروب

 ها اسذت، داشذتند.  نيدست اشتر از آننه بهين را بير زمييو امكانات تغ بودند

هذا از  آنآننذه كذه   اما  4؛«عَنْهُمْ مً کًنوُا يَکْسِبُون يفَمً اَغْن»فرمايد: يبعد م

برايشذان مفيذد نبذود،    كذه  نيذ عالوه بذر ا طريق علم و تكنيک كسب كردند 

كذه   يو از بحرانذ  ،دنمذو شان را برطرف نيحقيق انيازها نكرد وز ينقانعشان 

 ادردعلمشان كه علت آنفرمايد يم داشتند نجاتشان نداد. در ادامه يدر پ

فَلَمَّاً  »آن بذود كذه    ها خدمت نكردشان به آنتكنيک ها دوا ننمود واز آن

بذه   شذان پيامبران يوقتذ  5؛«لْبَيِّنًتِ فَرِحُوا بِمً عَنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِجًئَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بًِ

هذا بذه   هدايتشذان كننذد، ايذن   خذدا  ديذن   اوسيلهه ب تاآمدند يمها آنطرف 

 «وَ حًقَ بِهَمْ مً کًنُوا بِهِ يَسْاتَهْزُُِنَ »فرمايد: يم در ادامهعلمشان شاد بودند. 

گفتنذد هرگذز   يامبر ميو به پكردند يه مكه مسخر ابه همان چيزو باالخره 

 گرفتار شدند. د، يبه ما نخواهد رس يدهيكه وعده م يعااب

علذم   ،خذورد يم اگفتند دين به چه درديمامبرانشان يآن ها در مقابل پ

شذود كذه   يزده م يهايرساند. امروز هم چنين حرفيرا به سعادت م ، ماما

سذاخته نيسذت. چذرا كذه      ار كذار ديگذ ه يعلم او حوزهروحانيت ن و يداز 

 يو بذا توسذعه بذه روش غربذ     ز، مهذان توسذعه و پيشذرفت اسذت    امرو مهان

ز يذ را ن يعذ يطب اايذ بال ام و ملذو يم برسذ يخذواه يآننه م اتوان به همهيم

و بردنذد  يال مذ ؤبا عملشان دين و نبذوت را زيذر سذ   ناخواسته ها اين م.يريبگ

سذتند.  يازمنذد ن ينديذن  ا بذه  يذ ودوارنذد كذه گ  يام يج علم تجربذ يبه نتا اطور

                                                 
 .84 اهيحجر،آ اسوره - 4

 .84 اهيغافر،آ اسوره - 5
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نيسذت و   اعذاد  ايذک مملذه  « آيذد؟ يمذ  بر ااز آخوند چه كار» اممله

خواهند دين را حذاف  يها منيست بلكه اينت يروحانها در واقع منظور اين

بذه  مسذتقيماا  ما كه ممكن اسذت  ها آن است كه تا آنزدهروش غرب .كنند

 ييبرنذد و از كذارا  يه مذ يحاشذ هذا را بذه   كنند، بلكذه آن يمقدسات حمله نم

د يشذو يد متومذه مذ  يذ تومذه كن هذا  ايذن آدم  به بذاطن سذخن  اگر اندازند. يم

 ازيذذن را بذذه چيذذو د انذذدديذذن ايسذذتاده اروهروبذذ يبذذا غذذرور علمذذچگونذذه 

 رند.يگينم

خ ين در تذار يذ برخذورد بذا د   يخيتذار  اشذه يد بنده آن اسذت كذه ر  يتأك

ن برخوردهذا بذه رنسذانس    يذ كذه ا د يد فراموش شود و متومه باشيمعاصر نبا

به عالم  ينگاه علم تجربكه ن تفكر يبا طرح اپس از رنسانس گردد و يبرم

پذس از  ه رفذت. حذال   ين بذه حاشذ  يذ ، داسذت  يحيات بشذر كذاف   ابراو آدم 

د يذ همننذان بذه ام   يغربذ و بشذر  گارد يمفكر طرز چهارصدسال كه از اين 

اول و دوم  يمهذان  خود ملذو آمذد، ناگهذان بذا منذگ      اآرزوها هبدن يرس

هم در اروپا آن ،اول و دوم يمنگ مهان يوقتگويد يرو شد. راسل مهروب

 فكذر  ينسبت به علوم تجربذ مرتبه متومه شديم تمام آننه ومود آمد يکهب

وعذده  كذه پيذامبران    يكذرديم بهشذت  يفكذر مذ  ش نبود، يب يسرابكرديم، يم

م بذه دسذت   يتذوان يم يق علم تجربيكه ما از طر است يزندگهمين اند داده

و در  علذم را گرفتنذد و ديذن را رهذا كردنذد      ادر ابتدا با يک اميذد م. يآور

 . رو شدندروبه خود يآخر با ناكام

 يهاياز اين حرف ااريبسد نشويمتومه م كنند يسنجنكتهزان يعزاگر 

هذا مطذرح   كذرده لياز تحص يروشنفكران و بعض اهاكه اكنون در صحبت



 149  ................در مهان معاصر در احياا حكومت ديني «قدس سه »امام خميني نقش

دارد مذا   يچه معنذ » ؛رنسانس دارد. با اين حرف كه هنگريشه در فراست، 

از  يارزش عبادات طذوالن  سازند تاي، موّ م«هايمان بپردازيمفقط به عبادت

 .بين برود

  مردم جها  ي؛ گمشدهيانقمب اسمم

ديذن اسذت،    اروهكذه روبذ   ين بذه علمذ  دادو رونذق  يفرهنگ ضد دينذ 

شذروع  بذزرگ   ييادعاهذا با كه از حدود چهارصدسال پيش است  يفرهنگ

چذه داشذتند   ا از آنيذ از مذردم دن  ااريدوار كرد و بسيرا به خود امشد و دنيا 

داده است برسند، پس از چنذد سذده    چه غرب وعدهدند تا به آنيدست كش

كردنذد  يرا كذه فكذر مذ    اآن چيذز تنهذا  نذه ها متومذه شذدند   مرتبه ملتيک

بذه دسذت    يتجربذ لذم  و از طريذق ع خذود   ينذ يتمذدن د توانند بذا حذاف   يم

 يهذا بذا آن زنذدگ   بلكه از آن چه داشتند و قرن اندبه دست نياورده ،بياورند

نذوع  اخيذر يذک    ادر سذده ن است كه يگانه شدند. ايز محروم و بيكردند ن

ن يشذود. در چنذ  ين متفكران مهان مشاهده ميدر ب يتحليل يو ب يسردرگم

طذرح  را بذه صذحنه آورد كذه بذا      «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذ يامذام خم خداوند  يطيشرا

ن مهت يبه هم. ها را به تأمل دعوت كندذهن يو حكومت دينه يفقواليت 

منحصر به اسالم باشد بلكه يذک  ست كه ين يطرح يطرح حكومت دينهم 

. رو شذده تذه روبذه  يكه با بن بسذت مدرن بشر سرگردان  اراه نجات است برا

 اآقذا  يمردم مهان طذرح سياسذ  اگر »گفته بود:  ياز دانشمندان آلمان ييك

شذذورش هايشذذان حكومذذتهذذا در مقابذذل  آن ارا بشناسذذند همذذه  يخمينذذ

 انقذالب  يمهذان  يكننذد معنذ   يابتدا سع زان است كهيعز افهيوظ« .كننديم
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 يلذذيخ يدا كننذذد تذذا معنذذيذذمعاصذذر پدر تذذاريخ را  «هيعلتعايلاهللرضوووان»ينذذيخمامذذام 

شذود روشذن    يم يه انقالب اسالميكه لَه و عل ييهااريگها و موضعحرف

مربذوط   يغاتيته و نظام تبليد فرهنگ مدرنيگردد، و هرگز انتظار نداشته باش

هذا  تذالش آن  اكه همذه  يرا به شما نشان دهند، در حال يخوش ابه آن رو

اگذر  همه نيبا ا ياست. ول يانقالب اسالم يگرفتن حضور مهاندهيناد ابرا

از  يخيلذ دا كذرده  يذ ه در عذالم حضذور پ  چگونذ  يانقالب اسالمروشن شود 

م يشذو يشذود و متومذه مذ   يعو  م ينسبت به انقالب اسالمهايمان تحليل

ا يم. آيريم در نظر بگيتوانينم يمهان را بدون انقالب اسالم اندهيهرگز آ

مز اين  يدنيا به انقالب اسالم اهاتومه ملت

آن انذد  احسذاس كذرده  هسذتند كذه    اادنبذال گمشذده  به است كه مردم دنيا 

د نسبتِ هر يبفرمال ي؟ سعنيست يمز حكومت و واليت دين اگمشده چيز

شذود بذا انقذالب    يواقع م را كه در مهان  ااحادثه

هذا، حضذور انقذالب    ن حادثذه يرول اهيد، تا بر خالف اليكشف كن ياسالم

ان طالبان در افغانسذتان  يد، مريها مالحظه كنن آنيريز اهيرا در ال ياسالم

ران يحمله به ا ان برايان كمک صدام حسيا مريو سپس حمله به طالبان و 

 ياست كه تماماا در رابطه بذا نفذ   ييهان حادثهيترو سپس اشغال عراق، ساده

 ها مبادرت شد.به آن يانقالب اسالم

 اتوانذد بذرا  يكذه نمذ   ه استافتاد يبه مشكلغرب در حال حاضر مهان 

كذه   يبذه كمذال  داشته باشد، چون از نظذر خذود    يل درستيخود تحل اندهيآ

علذم و  ده اسذت ولذاا در حذال حاضذر     يد، رسذ يرسذ يد مذ يكرد بايم تصور

هذذا را اسذذتثمار و ملذذت ابقيذذهتوانذذد يمذذ ورفذذاه دارد، قذذدرت و تكنيذذک و 
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چذون نذه بذه    نذدارد.   هذيچ كنذد  يهمه، احسذاس مذ  نيبا ا يولاستعمار بكند، 

 داند. يكننده مچه را دارد قانعدوار است و نه آنيآننه دارد ام اادامه

و احسذاس  هذا  اضذطراب منجر به انذواع   يدر روح انسان غربكه  يخألي

يذک  مومذب گشذته تذا     ،را از او گرفتذه  يآرامش و خوششده كه  هايناامن

بايد چكار كذنم؟ چذون    كه حاال دريگفرا را  او اانديشهال بزرگ تمام ؤس

خواسذت  يت تمام تالش كذرد و بذه آننذه مذ    يدر طول چهارصدسال با مد

آوردن دسذت كذرد بذا بذه   يرا كه فكر مذ  يآن احساس يد وليابد، رسيدست 

نشذدن  اورد. حذال بذا بذرآورده   يذ دسذت ن آورد، بذه يدسذت مذ  بذه  ين زندگيا

دوار كذرده  يذ هذا ام وعذده  ته چهارصدسال بشر را به آنيكه مدرن ييهاوعده

ب آن اسذت كذه از مهذت    يرا ادامه دهد، عج يداند چگونه زندگيبود، نم

آن  يمحقذق شذده ولذ    ار قابذل تصذور  يذ ت غيذ ها بذا موفق آن وعده يكيزيف

امذد. در  يدسذت ن خواسذتند بذه  يمذ  اكه به اسم احساس سذعادتمند  ااجهينت

ته را يرهنگ مدرنو راز شكست فآمد  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيامام خم يين فضايچن

روابذط   يو فرمذود حتذ  اء بذود، اعذالم كذرد    يذ از فرهنگ انب اكه همان دور

 و مهت دهد.  را بايد دين تنظيم كندموامع  يسياس

ته كه چهارصدسذال  ياست مقابل فرهنگ مدرن يطرح واليت فقيه طرح

آن البتذه   امذروز اسذت.   مهان اماريبدرمان گرفت و متاكر  ابشر را به باز

بذه   يغيذر اسذالم   او در حذوزه  اابذه گونذه   ياسذالم  ادر حوزهد يطرح با

 يد احكذام الهذ  يكه بانيامرا شود، عمده تومه بشر است بر ا ديگر ااهگون

 .بر امورات بشر حاكم باشد
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هذا  آن اكذه تكيذه   يحكومت را سياسيّون ،رنسانس تا به حال ااز دوره

اداره ن پشذت كننذد،   يذ تذا بذه د  بر علم بود و يذا علذم را بهانذه كذرده بودنذد      

دنيذذا يذذک دستشذذان در   اهذذاحذذزبكذذه امذذروز  ا، بذذه طذذور كردنذذديمذذ

و نظذام  . اشان است و دسذت ديگرشذان در مجلذس قانونگذاار    يهاكارخانه

قذرار گرفتذه اسذت كذه      يار صاحبان ثروت و قدرتيكشورها در اخت ياسيس

نذذب  از طريذق علذذم و تكنيذک،   قذذت ندارنذد.  ينسذذبت بذه حق  اچ تعهذد يهذ 

كشذور   يشان نب  سياسذ و با سرمايهرند يگيار ميمهان را در اخت اهيسرما

اند ا متومهيار دنيها، در حال حاضر مردم هوشكنند. پس از ساليقبضه مرا 

ر آن يو تسذذخ اآوردن تكنولذذوژبذذا بذذه صذذحنه يتجربذذم وعلذذچگونذذه كذذه 

خذود گرفتنذد و لذاا     اهذا را در قبضذه  حكومذت  صاحبان ثروت، الهيوسبه

آزاد  ين اسذارت يكه از چنذ آن اوضع موموداند برا يدر حال بازخوانمردم 

 شوند.

 است در جها يس ير مبناييو تغ يانقمب اسمم

دو مبهذه   «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذ يامام خمدر مريان طرح واليت فقيه از طرف 

كذه شذديداا   اسذت،  يقدرت و ثذروت و س حاكمان  امبهه يد، يكظهور كر

ن طذرح  يذ ها متومه بودند كه اآن اچون همهايستادند، طرح آن  اروهروب

قذت  ياست كذه نظذر بذه حق    يتيحاكم اطرح اراله

آدم «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذ يامذام خم حاكمان به اين علت كه ن مهت يدارد، به هم

سُوليوان  ي، حتنبودندشان ناراحت يااز  ندبود يمؤمن

 يامذام خمينذ  »نويسذد:  يبه كاخ سذفيد مذ   ااچند روز قبل از انقالب در نامه
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 ااسر كذار بيايذد، بعذد    ر، بگااريد بااست مثل مهاتماگاند ييک رهبر ماهب

اندازد، ما هم كذار خودمذان   يراه ممثل هندوستان  ياو يک حكومت ماهب

اسذت   يطرحذ  «هيعلتعايلاهللنرضووا»ينذ يامام خمطرح دانستند يها نماين« كنيميرا م

شان محدود بذه  يا طرح ها در كُل مهان،حكومت اريگاصالح مهت ابرا

كذه   يطيو در شذرا  يمهذان اسذت   يطرح ،نيست ياسالم اايران و كشورها

مهذان هذم   ده و مذردم  يذ شذده، اظهذار گرد   ين طرحذ يمهان متومه خأل چن

لذاا از حاكمذان   ها است و از آنين اگون طرح موابياد كه ندانيخوب م

دنبذذال  ير از آننذذه در فرهنذذگ غربذذيذذرا تقاضذذا كردنذذد غ يخذذود مطالبذذات

در سط  مهان نشده بود  يمومب مطالبات يكردند. و اگر انقالب اسالميم

ن ين چنذ يذ انذد، ا ت بر مهانيحاكم ياز طرف حاكمان مهان غرب كه مدع

 يمرا انقذالب اسذال  يگرفت. زيصورت نم ان حد مدّيدر ا ييمخالفت ها

 ر دهد. يياست در كل مهان را تغيس ابنا دارد مبنا

كذه خداونذد بذر قلبشذان      ابذه آن نذور   با تومذه  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيامام خم

ند ه بودكرد امهان را روانكاواشراق كرده بود، روح حاكم بر باطن مردم 

خذود   حيذات امتمذاعي    اادامه اند كه امروز مهان براستدانيم يخوببهو 

 يغذات ينذدارد و اصذرار حاكمذان و نظذام تبل     يقبلذ  اهابه روش اديگر اميد

أس مردم نسبت بذه  يبر  اابرند و با هر برنامهينم ييعوامل قدرت راه به ما

أس يذ ن يذ شذده از ا تجربه اهاند و طرح مجدد راهيافزايخود م ياسينظام س

 اهذا بيذ فر اهسذتند كذه آن طذرح ادامذه     يكاهد، همه به دنبال طرحذ ينم

اسذت و   ين مربوط به امور شخصذ يگاشته نباشد كه به مردم القاء كردند د

بذا بانذگ بلنذد     «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذ يامذام خم  حالاست دخالت كند. يد در سينبا
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و امذور  روابذط  در  فذردا  اصذالح امذور  عذالوه بذر   ت يدارند بشذر ياعالم م

د بذا  يذ كنيمالحظه مكه  ن بودين اقدام كند و ايق ديد از طريباامتماعي نيز 

اميذدوار   به شدت ن مهانيمستضعف «هيعلتعايلاهللرضووان»حضرت امام اشهيطرح اند

العمذل حاكمذان   شتر با عكسيدند و فعالا ما بيلرزبه شدت  نند و حاكمادش

انقذالب  »ها سر برآورد. ش تودهيآرام فرصت ظهور گرام، تا آراميرولروبه

ک قذوم  يئون عالمِ مومود است، البته در ومود ، انقالب در تمام شياسالم

 6«.كند يدا ميما بسط پشاءاهلل در همهصن يشود ول يظاهر م

ن يدر بذ  يشذود و حتذ  ي  مذ يذ تبل يهمه بر ضد حكومت اسالمنيكه انيا

شذود كذه بنذا دارنذد     ي  مذ يذ تبل ييهذا شتر بر ضذد دولذت  يران بيها در ادولت

لذو ببرنذد، بذه مهذت آن اسذت كذه       م ينذ يد اهذا انقالب را در بسذتر ارزش 

دانند با ظهور حكومت يخوب م يليخ يغرب احاكمان و احزاب كشورها

شذود  يم يها نفت آنيت و موموديقت، تمام شخصيكرد به حقيو رو ينيد

ضذد نظذام    متحذدِ  امبهذه كه با هذم دارنذد    يهمه اختالفان با آنيو لاا غرب

 دهند.  يتشكيل م ياسالم

هذا  حكومذت اند ه اعالم كردهيت فقيوالطرح با  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيامام خم

قذت  ينظذر بذه حق   ،مامعذه بذه   دادنمهذت در ها و روابط انسانم يدر تنظبايد 

ن همذان  يذ افذراد و ا  اهذا ا نظر به هذوس يداشته باشند و نه به منافع احزاب و 

تند كنند اگر توانسذ يم ياد سعيز ااست كه با سر و صداطرح واليت فقيه 

 يتذا كذ   يرنذد، ولذ  يده بگيذ كنند و اگر نتوانسذتند آن را ناد  يآن را بد معرف

 ده گرفت؟ يتوان آن را ناديم
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ه را درسذت  يذ ت فقيذ و طذرح وال  يانقذالب اسذالم   يخيگاه تذار يمااگر 

كذه  آن اكنند، بذه مذا  يكه ضد آن م ي  منفيهمه تبلنيم در مقابل ايبشناس

مذان روشذن   يبرا يه بذا انقذالب اسذالم   همذه مقابلذ  نيذ ا يم، معنذ يخود را بباز

ه در سذط  مهذان بذه بذار     يذ ت فقيكه موضوع وال يميشود و بركات عظيم

م و منتظذر بذه بذار نشسذتن هرچذه زودتذر آن       يكنذ يز درک مذ يذ آورد را نيم

شدن صاحبانِ ثذروت و قذدرت و بذه    ام بود، روزگار؛ روزگارِ منزويخواه

خ يزند. تاريز را به هم ميچهها همكرد ملتيها است و روآمدن ملتصحنه

ده، مذردم  يبه انتها رس يستيونيت تفكر صهيريته با مديمصرف فرهنگ مدرن

د يذ و بابذه مذردم نذدارد     يربطذ شذوند كذه منذافع حاكمذان     يدارند متومه مذ 

ن موضذوع  يذ ا اهذا قدر نمونذه گر مستجو كنند. آنيد ييمنافعشان را در ما

دها نمونذه مذورد غفلذت قذرار     صذ  اافراوان است كذه بذا آوردن هذر نمونذه    

  7رد.يگيم

بشذر  كردند كه ين طور به مردم القاء ميا االديدر قرن هفده و هجده م

بذه هذر آننذه     اعلذم و تكنولذوژ  را بذا  يذ زبه تقوا نياز ندارد خود  يدر زندگ

آنهذا   ايذن فكذر بذرا   امتومه شذدند  ستم يل قرن بيرسد. در اوايخواهد ميم

سذتم  ين فكذر در طذول قذرن ب   يآرام اكرد. آرام جادينحل ايهزاران مشكلِ ال

شذود  يم مان حلللامس اكرديم با علم و تكنولوژيفكر مقوت گرفت كه 

مذدرن   ادر كنار تكنولوژ يزندگ اادامه اكانت برا ياخالق اهاهيو توص

نشذان   يغربذ  اها در سراسر مامعهها و نقصظهور ضعف ياست، ول يكاف
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باشند، بلكه آن مسالل  اد متعهد به مسالل معنويباها تنها حكومتداد كه نه

بذه   يچ تذومه يباشذد كذه هذ    ياخالقذ  اهذا هيتواند در حذدّ توصذ  ينم امعنو

هذا  نيذ ا امنقطذع اسذت. همذه    يالهذ  يكذرد آن از وَحذ  يقت ندارد و رويحق

 د.  يبخشها شدت ن تودهيه را در بيت فقيرموع به طرح وال انهيزم

بذذه پذذانزدهم و شذذانزدهم  اهذذادر قذذرن اميذذد مذذردم اروپذذاكذذه علذذت آن

همننذذان كذذه بذذود، شذذان يو كشكليسذذا قطذذع شذذد عملكذذرد  يحكومذذت دينذذ

ت و يذ هوديجذه از طذرف   يد شدند و در نتيها ناامسه و خاخاميان از كنيهودي

در حذال حاضذر    يته شد وليفرهنگ مدرن ابه سو ااديت استقبال زيحيمس

ر كذرده اسذت.   ييمهان تغط يپس از گاشت چهارصدسال از آن واقعه، شرا

از بذه  يذ نكذه  كذرد  متومذه  را مردم دنيا ر، ياخ اچهارصد ساله اتجربه :اوالا

و امتماعيشذان را تنظذيم كنذد. ثانيذاا:      يروابط سياسذ دارند تا  يحكومت دين

رمذوع بذه    ان كار را ندارند. پس افق بذرا يا يستگيت شايهوديت و يحيمس

 اظذاهر  اهيذ مهان را ماوراء ال اندهيد آيروشن است و با يانقالب اسالم

 م.يغات است، بنگريآن كه در دست صاحبان قدرت و تبل

 را  يملت ا يخيرسالت تار

دارمانذدن  يخود باشند و در امر پا يخيمتومه رسالت تاراگر ملت ايران 

 «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذ يامذام خم د، طرح نمقاومت كن يانقالب اسالم اهابر ارزش

دارمانذدن بذر   يباشد. هنر ما در امذر پا يخود م ارها به سوحال ماب نظدر 

ته افكذار  يكه مدرن اانک زمانهيآن است كه با ع يانقالب اسالم اهاارزش

م يم و متومذه شذو  يننگذر  ير خود قذرار داده بذه انقذالب اسذالم    يرا تحت تأث
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اد نهذاد و آن را راه  ين بنيدوران معاصر را با نگاه مجدد به د يانقالب اسالم

 اهينده در سايخ آيكه تار اكند، به طوريم يو نگهبان ابرد و نگهداريم

ن يذ دهذد و ا يخود را شكل مذ  ادهايدها و نبايبا يانقالب اسالم اهاارزش

خواهذد،  يآننذه را كذه دارد، نمذ   گر يمومود د مهانِبه مهت آن است كه 

 ااداره ا. به اصطالح مهذان در تئذور  ديمطلوبش نرسبه ق آن ياز طرچون 

شدن مهان غذرب  يو شما موضوع بحران به بحران افتاد يبه روش غربخود 

 د. يابييم يخوببه ينظرات دانشمندان غربرا در 

را  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذ يامذام خم  اشذه يگاه انديما كه است م بنده آنيتصم

اسذت   ييپيامذدها  گرفتارمهان نده نشان دهم و عر  كنم كه يمهان آ در

 يانقذالب اسذالم   ته ظهور كرده ويفرهنگ مدرن يفكر غير دين هتبه مكه 

اسذت كذه    يت افكار ماهالنيحاكم ينشان داد علت مهانِ پر آشوب كنون

، يبشذرِ مداشذده از وَحذ    ادند و خواستند با خِرد پژمردهيبر ياز عقل قدس

 اتكنولذوژ جه آن شد كه مهان مذدرن، امذروزه   يت كنند. نتيريمهان را مد

آمذد   «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيامام خمو ندارد  ازيچ چيكند هياحساس م يدارد ول

هذا را  دن ملتيراز به خأل رس، دهيبه اوج خود رس اتكنولوژ كه يتا در قرن

 قت شود.  يگوشزد كند و متاكر حق

تهديدشذان   يوحشتناك اكه پيامدهااند مهان با تمام ومود متومه شده

و  ينگذ اين به مهت آن است كذه روابذط فره   داننديماكثراا  يحتكند و يم

 ينفذ  ا، مشكل آن است كه هنوز همّت اقدام بذرا نيست يان دينشيامتماع

 يامده است و انقذالب اسذالم  يد نيسكوالر در عموم مردم پد اهاتيحاكم

 است مهت به فكر فرورفتن مردم مهت آن اقدام.  يشروع
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 يانذد و سذع  شذده  نيش مردم به ديز متومه گرايسران قدرت و ثروت ن

را بذه كمذک پذاپ بذه      انذدار يک نوع ديته يفرهنگ مدرن ادارند در فضا

ن يذ ب ايذ گذر فر يهذا د ملت يخيتار ان كه حافظهياورند، غافل از ايصحنه ب

كذه   ااهيذ گونذه حركذات در همذان ال   نيذ خذورد و ا يرا نم يحركات تصنع

 يدم به افقذ را نظر مريماند زيصاحبان ثروت و قدرت متعلق به آن هستند م

صاحبان ثروت و  ين حركات تصنعيگر معطوف گشته است. اتفاقاا با هميد

ن يكذه چنذ   اانذده يگذرفتن از آ جذه يش از نتيش از پذ يها بذ د ملتيقدرت، ام

شذود  يها رقم بزنند، قطذع مذ  آن اخواهند برايها مبه كمک پاپ يحاكمان

 . همان وضع مومود است ان كارها ادامهيدانند كه ايرا ميز

بذه  مذردم دنيذا بذه شذدت     كه بر ضد اسالم شده اسذت   يغاتيتبل ابا همه

امذروز   ااز معضالت حاكمان دنيذا  ياين يك و اندگرايش پيدا كردهاسالم 

در يک سال، اسذالم را انتخذاب    يانگليس اكردهاست. بيست هزار تحصيل

 بذا احتذرام از مسذلمانان آن   وليعهذد انگلسذتان   اگذر  كرده و مسذلمان شذدند.   

متومذه  بلكه  اندمسلمانان شدهها طرفدار آنفكر نكنيد كه  برديكشور نام م

 اهستند كذه بذرا  ن نامسلما اهوشيار به نام طبقه يسياس ايک طبقه ااحيا

كننذد و اسذالم را از   يت كشورشان را مطالبه مذ يخود حق شركت در حاكم

ن موضوع ير كشورها باز با هميدانند. در سايباالتر م يشخص ادهيک عقي

از بدهند تذا  يمخالف خود امت اهاانير مريحاضرند به سا يند، حتيروبه رو

 ابذرا  اها به نحذو انيرا آن مريدارند، زه نگهيهمننان مسلمانان را در حاش

چ يتذه هذ  ي، فرهنذگ مدرن يدر نگذاه اسذالم   ياند ولذ اصالت قالل يتمدن غرب

كذه بذه    اآن همه فشذار  ن مهت بايندارد تا قابل اعتنا باشد و به هم يقتيحق
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كاسذته نشذده    يزش اسذالم يذ از خ ااكننذد، ذرّه يوارد م ياسالم اكشورها

گذرا در آن كشذور   اسذالم  يل نبود دولتيه كه مسلّم غرب ماياست. مثل ترك

 اگذرا ان اسذالم يذ حساب كردنذد اگذر مذانع حضذور مر     يد وليايدان بيبه م

ن آن يالم و قذوان ت اسذ يذ حاكم انذه بذرا  يل به غرب بشذوند، آنقذدر زم  يمتما

بذه غذرب    يشذ يچ گرايند كه هذ يآيدان ميبه م ييهاانيفراهم است، كه مر

دارد بذه نذام    يكتذاب كذا  يس ممهور اسذبق آمر يرل اكِنِدندارند. مان، اف، 

ها در مقابذل  د ملتياگر خواستدارد كه  يدر آن كتاب طرح «كتاب صل »

ر يود تذا بتواننذد در مسذ   هذا داده شذ  به آن ييهااد آزاديام نكنند بايكا قيآمر

د وگرنذه  يذ را حفذظ كن  يكنترل اصل ياند حركت كنند، ولليكه ما ياهداف

ن همذه  ي. با اروديماوضاع از دست  اهمهد  يشو ااگر مانع هرگونه آزاد

 امثل ادوارد كنذد  است كه طرح افرادين يطيگر شرايا ديط امروز دنيشرا

ن در مناسذبات  يذ د ديت كه بان آن اسينداران به ديرا نگاه ديمواب دهد، ز

 يشده كه با نفذ يبازخوان ان طوريد يطين شرايامتماع حاكم باشد، در چن

 همراه است. ات سكوالريهرگونه حاكم

  يغرب يروح حاکم بر تکنولوژ

دوار نگذه داشذتند و   يبرتر ام اهاادداشتن تكنولوژيها مردم را به امسال

انذد  هذا ندادنذد، حذاال متومذه    آن بذاالتر از آن را بذه   انظر بذه امذور   اامازه

بذه   اچيز اتكنولوژ ه است،نداد يزندگ يول هرفاه دادها آنبه  اتكنولوژ

 افذردا  اابذد  ين و زنذدگ يامروز يروحان يم زندگيبتوانما نداده است كه 

 .  ميلدر آبه  ياز پوچم و ين كنيخود را تأم
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شده  عت شروعيبا حرص و تجاوز به منابع طب اروح حاكم بر تكنولوژ

كوچذک،  »در كتذاب   شذوماخر  اعت، به گفتهيو تعامل با طب يو نه با زندگ

ها را پاسخ بركت دارد كه نياز انسان يزمين به قدر كاف ا كره» «:با استيز

ها اسذت و نذه   و تمدن مديد ظهور حرص انسان ها رادهد، اما نه حرص آن

 . قذذرآنرا كنتذذرل كنذذد يتوانذذد چنذذين حرصذذيديذذن مذذ« هذذاآن ينيذذاز واقعذذ

خُلِقَ االِنسًنُ هَلُوعً  اِذا مَسَّهُ الشَّار  جَزوعاً  و اِذا مَسَّاهُ الْخَيْارُ     » فرمايد:يم

اگذر   ،ص خلق شذده يو حر انسان، اهل حرص است 8؛«مَنوعً  اِلًّ المُصَلّين...

 ابه او برسذد، فقذط آن را بذرا    اريكند و اگر خيبه او برسد مزع م ينقص

كذه اهذل   كند مگر اينيم يرا فانخود اين حرص عمر با و دارد، يخود برم

را بفهمد ديگر زير بذار  مهم  انكتهبشر اين  يبشود. وقت يو عبادت الهدين 

، چذون  رودينم ندبه او نشان داد ابه تكنولوژ ادواريبا امكه  اسبز باغِدر 

شذرايط اضذطراب   كذه در  نيذ گردد و ايمدرن م يزندگ يندگيآيمتومه ب

ن يذ ، اانذد كذه حاكمذان مهذان راه انداختذه     يمذاوراء تبليغذات  و د. بريسر مهب

ن نذدارد و هذر چذه    يذ مز برگشت بذه د  يچ درمانيو اضطراب ه يندگيآيب

كردشان نسبت بذه انقذالب   ين فهم برسند، به همان اندازه رويشتر مردم به ايب

   شود.يته كم تر ميشتر و نسبت به فرهنگ مدرنيب ياسالم

و بذا  اسذت   يدر چه شذرايط  يو روح ااز نظر فكر كه مهان ماگر بداني

ن و يذ گذاه د ين و مايذ قت ديم، حقيل نكنيوضع مومود را تحل ينک غربيع

شود. يمان روشن ميمهان بهتر برا اندهيدر آ «هيعلتعايلاهللرضووان»ينينقش امام خم

 يانقذالب اسذالم   امبارزه ااز ادامهاز افراد  يبعضد يكنيمالحظه مكه اين
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كننذد  ينشذده فكذر مذ    ازيذ چهنذوز  و شذوند  يزود خسته م يفرهنگ غرببا 

اسذت  آن به دليل را دارد،  يتوان مقابله با انقالب اسالمهميشه غرب مهان 

امذام  نگرند. يمدرن، نم اايغات دنيمومود مهان را از ماوراء تبلكه شرايط 

ط آنننذان  يد شذرا كه داشتند متومذه بودنذ   يرتيبا آن بص «هيعلتعايلاهللرضوان»ينيخم

غذرب و   يم، افتخذار نفذ  يل كنذ يذ حساس است كه اگر ما درسذت آن را تحل 

آن كذه فرهنذگ    اب ما خواهد شد و به ماينص يشترِ تفكر اسالميحضور ب

ط يرد، شذرا يذ بگ ياش از ما قربانيل فرهنگ ضد قدسيهمواره با تحم يغرب

 يتيوفقد بذا مذ  يذ مد ااهر روز در مبهذه  يشود كه انقالب اسالميم اطور

هذا بذا هذم نذابود     يغربذ مذا و  م يگر ملو خواهذد رفذت، اگذر كوتذاه آمذد     يد

مذا  دان آمد، يبه م «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم امام ااگر طرح و تئور يشويم. وليم

زشذت امذروزين دنيذا كذه      يفرهنگذ  اشذويم و فضذا  يها احيا مو ساير ملت

 ييهذا آن ريزد.يترس است، فرو م سراسر خشم و حرص و شهوت و فقر و

سذاده   يلذ يپندارنذد، مسذالل را خ  يمذ  ياسيک امر سيرا  يكه انقالب اسالم

 يهسذتند خودشذان تذابع حذوادا مذ      يانگار و سطحرند و چون سهليگيم

ان انقذالب  يذ بذرد و هذركس در مر  يشوند و حذوادا آن هذا را بذا خذود مذ     

م نظر يفه داريبرد. ما وظ يان او را ميآب باشد، مر امثل كف رو ياسالم

ان يم و به عمق مرينيان را ببيقت مريم و حقيخود را از كف و سط  بردار

 م.يتومه كن

نظذام  مقابل  يو فرهنگ ااز نظر فكر «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيامام خمطرح مسلّم 

 يو الهذ  يكه مهذت دينذ  آن،  يعلمچه مقابل نظام است، غرب  يضد قدس

ن را از يدر زمذ  يان زنذدگ ست شده و امكذ يط زيو مومب بحران محندارد 
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كذذه مهذذت صذذحي  نذذدارد و  آن،  يرفذذاه ان بذذرده و چذذه مقابذذل منبذذهيبذذ

بذذا تذذه يفرهنذذگ مدرن ادر فضذذانيسذذت.  ياصذذيل انسذذان انيازهذذا اموابگذذو

دسذت  بذه  اوقذت بسذيار  كنند، انسان يعمل مسريع كه  ييهاماشينساختن 

ده كنذد  سركش اسذتفا  اهابه هوس ييگواز آن وقت در موابآورد تا يم

آمده دست بهرفاهِست يان نيدر م يد، چون مهت الهيفزايخود ب يو بر پوچ

جذه  ينت بذر ضذد خذود    رفذاه آن كنذد و  يمذ ع يانسذان را ضذا   يزندگ يراحتبه

 و مضر خواهد شد. فايده يبآن فرهنگ علم و رفاه دهد و لاا يم

دو خصوصيت بر  اءيبه فرهنگ انب يبا تأس «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيامام خمطرح 

و  يآموزشذذ يسياسذذ، يامتمذذاعتمذذام روابذذط  ن كذذهيذذا يكذذيدارد: د يذذتأك

موقت  اتيک حي يحيات دنيايكه نيگر ايد ،باشد يبايد دينبشر  ااقتصاد

صذحي    يشود تذا زنذدگ   يبه حداقل رفاه راضكند  يد سعياست و انسان با

 .دسود ببر شايو از زندگگردد ممكن  شبراي

در  يزنذدگ كه آيا اساسذاا  د يت داشته باشيعنا ن مطلباي ابايد روابتدا 

ها انسان ابه همه يرسانعت بستر بهرهيتا طب باشد همراهقناعت د با يبا مهان

عذت  يم از حلذق طب يتوان با حذرص و ولذع هرقذدر خواسذت    يا ميرد و يقرار گ

نشذان   يالعملچ عكسيعت هم هيم و طبيرون بكشيخود را ب يافراط اازهاين

سذت و اگذر بذه صذورت     ين نيچنذ نيذ ز شاهد بر آن است كه ايچمهندهد؟ ه

آن را از  ينيگزيكه امكان ما ام به طوريحمله كرد يعيبه منابع طب يافراط

عذت  يانذد طب كه متومه ييهاآن 9م.يشويرو مم، با بحران روبهيعت گرفتيطب

                                                 
از همذين  « اديذ نش توحيذ ب انذه ياز در اتكنولذوژ گزينش »شتر به كتاب يمهت شرح ب - 9

 د.يرموع فرمالمؤلف 
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ا بذا  ، در صورت قناعت، با ما تعامل سالم دارد و نه تنهياله اهيبه عنوان هد

گاارد تا ما به يار ما ميدر اخت يحتاج ما را به راحتيكند بلكه مايما مدارا م

تواننذد فرهنذگ   يم، نمذ يخداسذت بپذرداز   يخود كذه بنذدگ   ياصل افهيوظ

االسذالم  حجتد دارند. يتأك يرند و همواره بر قناعت و سادگيرا بپا يغرب

  اند كه:دهآور «هيعلتعايلاهللرضوان»امامدر شرح خاطرات  يقره

در و  «هيعلتعايلاهللرضوووان»ينذذيآمدنذذد خذذدمت امذذام خميمذذعصذذرها، طذذالب »
  كردنديبا امام مالقات م يرونيب

اش هذيچ  ناقص بود، يذک تكذه فذرش بذود و بقيذه      يفرش قسمت بيرون
بذه   :گويذد ينشسذتند. مذ  يم زمين اآمدند رويم انينداشت، آقا يفرش

امام عر  كردم كه آقا اين فرش ناقص است اگر امازه بدهيذد يذک   
فذرش هسذت،    يما بيندازيم. امام گفتند: نه، در اندرونفرش بخريم اين

فذرش نيسذت، گلذيم هسذت.      يبياوريد و بيندازيد. گفتم كه در انذدرون 
 ،خذواهيم يفذرش مذ   !بيندازيذد، گفذتم آقذا   ما نياگفتند: همان گليم را 

صذدر اعظذم اسذت؟     اما خانذه فرمودند: مگر اين .نيستگليم درست 
ند ه بوداست. امام فرمود نايب امام زمان اخانه ؛عر  كردم: نخير

 .«باشد ن هميهم امام زمان امعلوم نيست در خانه

مهذان   انظذام امذروز   اروهاست كه درست روبذ  اااين روحيه، روحيه

ديذن   امذا پذا  شذما ببينيذد هر  م. اين مسئله مداا كذار كنذي   اما بايد رو .است

بذه   خذود ه است. اين رفاه و تجمل را بذي تجمل و رفاه آمد اشده، پاسست

ايذن   يدين يزندگ ؛ها مخالف نيستاسالم نبنديد و بگوييد اسالم با اين اپا

تان فراهم ادارنيد يط تعاليشرا د تاياز دارينرفاه به  اكه شما درحداست
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كذه  نذه ايذن   ،پذر تحذرک  و  يحيذات دينذ   يذک  صعودِ ارفاه برا ييعنباشد. 

 به رفاه. يدست ياب ابرا يزندگ

 قر  معاصر يديخط توح «هيعليتعالاهللرضوان»ينيامام خم

م خداونذد  يم و بر اساس آن عمل كرديرفتيرا پا يقواعد نظام اله يوقت

رد. يذ ن او رونذق بگ يذ كند تا به دسذت مذا د  يب ما ميز نصيجه را نين نتيشتريب

 «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذ يامذام خم از انقذالب بذه    د كذه قبذل  نذ كنينقل م يدعاي اآقا

ن يمثذل مجاهذد   يسياسذ  اهابه اين گروه اتاكر داديم كه آقا شما چطور

ها هم مثل شما مخالف نظام دهيد؟! اينيها و... اصالا اهميت نم، ليبرالخلق

د: يذ گويمذ  ييدعا اآقانداريم.  اها كارما با اين :شاه هستند. امام فرمودند

هذا  دهد، آخر ايذن يبه شما اهميت نم يكس ،شويديم اگفتم آقا شما منزو

هذا  ، ايذن ديهسذت  نجذف  اهستند، شما يک آخوند در گوشه يرهبران سياس

هذا  اند. شذما بذا ايذن   كشور را در دست گرفته يسياس اهاهستند كه حركت

فرمذوده   «هيعلتعايلاهللرضووان»حضذرت امذام  شذويد.  يم امخالفت نكنيد وگرنه منزو

كذه   اكذنم بذه طذور    يمحلذ يهذا بذ  ام اين است كه به ايناگر وظيفه»: بودند

كس به مذز خذودم حذرفم را قبذول     بروم كه هيچ يبور شوم به كوره دهمج

خواهد، حرفم را ينداشته باشد و حس كنم كه حرفم همان است كه خدا م

ايذن   .«ولم داشذته باشذند يذا نذه    هذا قبذ  ه اينبرايم مهم نيست ك زنم و اصالايم

چذه  كنيم، هريانجام وظيفه كار م ااست كه فرمودند ما برا ااروحيههمان 

د و يذ آيه مهان از ظلمات خذود در مذ  ين روحياء ايو با احخواهد بشود. يم

 افتد.  يغات بازارشان از رونق ميصاحبان قدرت و تبل
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ن قذرن را بذه   آ اديذ خذط توح  يعذالِم مذامع   يم در هر قرنذ ياگر معتقد

تذذذوان از حركذذذات و سذذذكنات امذذذام  يمذذذ 10كنذذذد،يمهذذذان عرضذذذه مذذذ 

دست آورد و ملو رفت و با ن قرن را بهيا اديخط توح «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم

ايذن خذط اسذت كذه نجذات      تنها  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيت امام خميتومه به شخص

 اثمذر يو بذه بذ   استباشد شرک و مقابل آن دهنده است و هر چه غير اين 

 انجامد.يم

ف كرده كه ينگرد و آدم و عالم را تعريم يبه زندگ اطور علم مديد

خذود را بذه آن سذپرد تمامذاا سذعادت خذود را از دسذت         يزنذدگ  ياگر كس

شذود  ينم يعلم نف «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيامام خمدر نگاه كه  يدر صورتدهد، يم

در امذروز اگذر دنيذا    رد. يذ گيشر قرار مگر در خدمت بيد اكرديبلكه با رو

شذود و احذزاب بذه سذلطه بذر مذردم       يانِ سكوالر اداره مذ دارسرمايه اقبضه

ک نگاه كامالا ي يآن است كه نگاه بشر به زندگهمه به مهت شند، يانديم

هذر چذه بشذر ملذوتر رود بذه هالكذت خذود         ين نگذاه ياسذت، چنذ   يانحراف

 شود.  يتر مکينزد

 يبينذ را پذيش ما  اشرايط امروز 8/1/68ام يدر پ «هيعلتعايلاهللنرضووا»ينيامام خم

 ند: يفرماينمودند، مروشن ز ينتكليف ما را و  ندكرد

تذر از هميشذه بذا تمذام تذوان در      مسئولين بايد در دفاع از اسالم محكم»
مهذانخواران بايسذتند چذرا كذه      يو فرهنگ ي، سياسيمقابل تجاوز نظام

خطذذر رشذذد اسذذالم نذذاب    ،خصوصذذاا غذذرب  ،اسذذتكبار اامذذروز دنيذذا 
رک كذرده اسذت. امذروز    را عليذه منذافع نامشذروع خذود د     امحمد

                                                 
 رموع شود.« ثابت عصر «عليهتعايلاهللرضوان»ينيامام خم»به بحث  - 10
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توانذد آنذان را از   يكذه مذ   يتنهذا نيرويذ  داننذد  يم يخوبغرب و شرق به
نشد و اگر  ينظام ااگر بتوانند با نيرو ..صحنه خارج كند، اسالم است.

 يسذالم و فرهنذگ ملذ   كردن ملت از ابيگانهبا با فرهنگ مبتال خود و 
خذود از   اخودفروختذه  اايذاد  ،ها نشذد كدام از اينو اگر هيچ شيخو

گنذاه  يرا كه كشتن روحانيون و افذراد بذ   هادينيها و بمنافقين و ليبرال
برايشذذان مثذذل آب خذذوردن اسذذت، در منذذازل و مراكذذز ادارات نفذذوذ   

 « دهند كه شايد به مقاصد شوم خود برسند.يم

 ابذه پذا  د يذ نباا رمومذود   اهذا ما كارشكنيد يفرمال يچاننه مالحظه م

بذه اهذداف خذود برسذد.      انقذالب نتوانسذت  م يتصور كنذ گااريم و بانقالب 

فرماينذذد: يخذذود مذذ انامذذهدر وصذذيت «هيعلتعايلاهللرضوووان»ينذذيامذذام خمحضذذرت 

بر خالف مقذررات اسذالم    يانضباطيمهالت و عقده و ب ااز رو ياشخاص»

انجام  يبه خوبگاارد كار انقالب ينمها نيوم است كه امعل« كننديعمل م

م يا معتقذد باشذ  يذ م و يانقالب بگذاار  اها را به پانيد اعمال ايا ما باي، آشود

ن افذراد حذاف   يذ هراندازه كه انقالب به كمال خود برسد، به همان انذدازه ا 

ک شذود  يد تالش كرد روز به روز انقالب به اهداف خود نزديشوند؟ بايم

 8/1/68در پيذام  اش بذاز نمانذد.   ياز مقاصذد اصذل   يبا طذرح مسذالل فرعذ   و 

« مسئوالن ما بايد بدانند كه انقالب ما محدود بذه ايذران نيسذت.   »فرمايند: يم

تمذام   تمانيكشذور مسذئول   او توسذعه  ابذا بازسذاز  م يد فكذر كنذ  ينباما  ييعن

ماينذد:  فريمذ  امي، در همان پاست ي. انقالب ما يک انقالب مهانخواهد شد

شذذروع انقذذالب بذذزرگ مهذذان اسذذالم بذذه    اانقذذالب مذذردم ايذذران نقطذذه »

حذال بذا تومذه بذه هذدف      « حضرت حجت ارواحنا فذداه اسذت.   اپرچمدار

مسذالل  »: نذد يفرما يكذه مذ   به اين ممله دقت كنيذد  كه انقالب دارد يبزرگ
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كذه بذه عهذده دارنذد      اامسئولين را از وظيفه اااگر لحظه او ماد ااقتصاد

بذه مذا   « سذهمگين را بذه دنبذال دارد.    يبزرگ و خيذانت  اكند، خطر منحرف

كه شما وقتتان را فقط صرف اقتصاد كنيد كه نان و آب ايندهند  يتاكر م

 «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذ يامذام خم كذه   يهذاي مبهذه از حضذور در  مردم تأمين شود و 

ود، سذپرده شذ   يانقذالب بذه فراموشذ    اهيد و اهداف عاليغفلت كنگشودند 

توان يكه م ي، چون در حالدنبال دارده سهمگين ب يبزرگ و خيانت اخطر

شتر از روز قبذل از نَفَذس انذداخت، بذه     يته را هر روز بيمدرن يفرهنگ ظلمان

پرداخذت   يم مذردم آمذادگ  يكنذ يم. تصور مذ يدهيد قوا ميآن فرصت تجد

مردم ه ك ياش را ندارند، در حاليدن به اهداف اصليانقالب تا رس انهيهز

بذاز   «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذ يامذام خم را كذه   يبزرگذ  اهامبههنگرانند كه از همين 

امذام  انقذالب فرامذوش شذود.     ياصذل  اريذ گو مهت بسته شود، كرده است

و  يسع يتمام ياسالم ابايد دولت ممهور»فرمايد: يم «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم

نيسذت   ياين بدان معن يد ولانايدم بنمهرچه بهتر مر اتوان خود را در اداره

اسالم اسذت   يها را از اهداف عظيم انقالب كه ايجاد حكومت مهاننآكه 

م يتذه غالذب اسذت بخذواه    يكه فرهنذگ مدرن  يياگر در فضا« منصرف كند.

بُرزدن از فرهنذگ  انيد با ميم بايخ ملت خود را ملو ببريماوراء آن فضا، تار

خ قذرار داده  ينجات بشر در تار اخداوند برا كه يبزرگ ارهيته به ذخيمدرن

د يذ ز تهديذ ، خطذر اضذمحالل مذا را ن   يغربزدگذ  انظر كرد وگرنه بذا ادامذه  

 كند.يم
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  يم اسمميعظ يو نظر به امپراطور يانقمب اسمم

تذه هسذتند.   يكذرد از فرهنذگ مدرن  ير روييتغ ابه واقع مردم مهان آماده

بين دو راه اند كه در حال حاضر را متومه كردهما  «هيعلتعايلاهللرضووان»حضرت امام

مهذان اسذالم و    ايا نابودو  يعظيم اسالم اامپراتوردن به يرسايم: يا مانده

م يتذوان يمذ اينكذه فكذر كنذيم     غذرب.  يشدن در فرهنگ ضذد قدسذ  استحاله

 يكمبا و  ميكن يم و با خودمان زندگيم خاردار بكشيسمرزهايمان اطراف 

و بذدون   شكم مردممان را سذير كنذيم  گندم و گوشت  وو پياز  يسيب زمين

 ،بذه مذا نذدارد    اكذار هذم   يكسذ م و يا به كار خود مشغول باشذ يارتباط با دن

م در يدانذ يمهت آن است كه نمذ بهاين م، يخوانيهم سر وقت منمازمان را 

 اآر :فرمايذد يمذ  «هيعلتعايلاهللرضووان»م. حضرت امذام يكنيم يخ زندگيتار اكجا

ايذن كذار بذه ايذن      ييد كمک كند كه مشكالت مردم حل شود ولدولت با

نيست كه دولتمردان از اهذداف عظذيم انقذالب كذه ايجذاد حكومذت        يمعن

مذردم عزيذز ايذران كذه حقّذاا      »فرمايد: ي. مشونداسالم است منصرف  يمهان

كننذد كذه    يمنوّر تاريخ بزرگ اسالم در زمان معاصذرند بايذد سذع    اچهره

كشذور بذه    ابذاال  خدا پايرا گردند تذا مسذئوالنِ   ارا براها و فشارها يسخت

د امذام  يعلت تأك «شان كه نشر اسالم در مهان است برسند.اساسي اوظيفه

 يمتوقذف شذود نذابود مذ     ين موضوع آن است كه اگر انقذالب اسذالم  يبر ا

عذدالت و   ااسذت بذه سذو    ير مناسذبات مهذان  ييذ قذت آن تغ يرا حقيذ شود، ز

را يذ كذرد ز  اانحذالل شذرک و كفذر فكذر     اان بذرا د فوراا نتذو يت. شايمعنو

مذا عذادت شذده كذه بذه       ابذرا  اسات غرب به قدرياز قواعد و تأس ااريبس

م يد متذاكر باشذ  يذ با يم، وليقت آن تفكر كنيم در باب حقيتوان ينم يآسان
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ن انقذالب، عذذالم  يذ اسذت و بذا ا   يک انقذالب مهذان  يذ  يكذه انقذالب اسذالم   

 شود. يس ميتأس اديمد

 اكذذه خواسذتيم مشذذكالتمان را بيشذتر در محذذدوده   ييهذا در دوران مذا  

م، عذالوه بذر آن كذه    يرو شدروبهمشكل  با صدها مان حل كنيمخود كشور

 يها نسبت به انقالب اسذالم م تومه تودهير دست شديز يدر معادالت مهان

ما بود، در درون هم بذا بذه    ابرا يميار عظيبس اهين سرمايف شد كه ايضع

و اقتصذاد  مثل تبعي  و اشرافيت  اامور، ير انقالبين غدان آمدن مسئواليم

امذام  را كذه   يهذاي آمذد. مبهذه   صذحنه  هبذ انه و سذكوالرزده  يگرار عدالتيغ

و در  بشذوريم  يمهذان  يظلمذان بذر فرهنذگ    تا ندباز كرد «هيعلتعايلاهللرضوان»ينيخم

م و يو گرفتار خود شد كرديمفراموش م، ين شويآفرنقش يمعادالت مهان

 اامبههكه امام گشودند،  اام. مبههينقالب را از تنفس آزاد محروم كردا

مذان   يزدگذ ت و غذرب يو اشذراف در آن تبعذي   دهذد  ياست كه امازه نمذ 

ابنذد.  ييامكذان حضذور نمذ    ييهذا غربذزده در چنذين مبهذه    اهذا آدمرد، يبگ

ثذار و  ياو اين طرفش اسذالم و  است آمريكا مقابله با طرفش  آنكه  اامبهه

كه توانند در آن بمانند؟ مگر آنيون ميادت، چگونه غربزدگان و اشرافشه

د همننذان گشذوده بمانذد،    يذ كذه با  اامبهذه  م وير دهذ ييمهت انقالب را تغ

زد و دوسذت  يريمم ه خاكريزها بهآرام فراموش شود، در آن صورت آرام

 ک ويذ و تكن يم بوروكراسذ يم اگر ما تسليد بدانيشوند. بايم يو دشمن قاط

م اسذالم را بذا فرهنذگ    يم و اگذر بخذواه  يدر مهان امروز شذو  ااقتصاد مار

ن التقذاط  يذ م در ايم، بدانيان آن دو سازش برقرار كنيم و ميته ممع كنيمدرن
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چ نوع يه ابرا ييک مايت تكنيرا با وَاليشود، ز يم ياسالم است كه قربان

 ماند.  ينم اگريت ديوال

فتذد و  ينفذس ن  يدرون بذه تنگذ   از ياسذالم  خذواهيم انقذالب  ياگر مذا مذ  

امذام  را كذه   يهذاي بايد مبههاهداف خود در حركت باشد  ابه سو يراحتبه

باز كرده اسذت   «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم

فعالا اگر خواستيم م ين را بدانيو انبنديم  

عمذالا روح انقذالب را از   اصذالح كنذيم،    ان را يک طذور خودما ،از درون

م و يشذو يم و به همان اندازه از بركات آن محروم ميارون كردهيكالبدش ب

م و از بركذات  يشذو يک كشور منفعل بذه خودمذان مشذغول مذ    يبه صورت 

فرمذذذايش مقذذذام معظذذذم م. يمذذذانيبذذذاز مذذذ يانقذذذالب اسذذذالم يگسذذذتردگ

اسذذت كذذه فرمودنذذد مذذا در حذذين   اا زنذذدهكذذامالاسذذخن  «تعايلاهللحفظووه»ارهبذذر

شذما   يها مأيوس باشيم. يعنذ از آن :از غرب نترسيم، ثانياا :بايد اوالا ابازساز

ها شما را نجات بدهند. اصالا ما منگمان بر سر اين است كه مذا  نخواهيد آن

ز يقت و گريم و آن ها درصدد پوشاندن حقيقت هستيدرصدد رموع به حق

  اند.از آن

د يذ مد اايذ در دنكنذيم و   ابازسازكشور را قت است كه ما بايد يک و

يذک   يالزم اسذت، ولذ  فعالا اين م، يمند شوكه ساخته شده بهره ياز امكانات

مبذارزه بذا سذتم ايذن كذار را       اهذا وقت است كه به قيمت بسته شذدن مبهذه  

اند و به كه در ملو ما پهن كرده ياست آن داماين  م،يم انجام دهيخواهيم

 امذذامراننذذد. يمذذا را در مذذا بم  يانقالبذذ اهيذذخواهنذذد روحيرفذذاه مذذ  اسذذم

كننذد كذه    يمذردم عزيذز ايذران بايذد سذع     » :فرماينذد يمذ  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم
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بذه  كشذور   ابذاال تذا مسذئوالن   را گردند يپاخدا  ارا براو فشارها ها يسخت

نان بخواهنذد  شان كه نشر اسالم در مهان است برسند و از آيساسا اوظيفه

مسلمين در اسالم و و صميميت را در چهارچوب مصلحت  اكه تنها برادر

... هسذتند؟   ياست كه نداند مردم عزيذز مذا در سذخت    ينظر بگيرند. چه كس

امذروز   دونِ اكردن به فرهنگ دنياهم نيست كه نداند پشت كسهيچ يول

قذاطع   اسذالم در مهذان و برخذورد    امديذد بذر مبنذا    يفرهنگذ  اريذز و پايه

را بذه   يو شذهادت و گرسذنگ   ي، فشذار و سذخت  ابا آمريكا و شورو ياسالم

   11«دنبال دارد.

بذذا  يفرهنذذگ اسذذالم اريذذزپايذذهم يآن اسذذت كذذه بذذدانمطلذذب  اعمذذده

 يرنگ كردن روح انقالب در مقابل فرهنگ ضد قدسذ يو ب اكارمحافظه

بذا   تكليذف مذا  تا آن كار شود  ارو يبايد به طور اساسست، يغرب ممكن ن

: «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيش امام خميرا كه بنا به فرمايزفرهنگ بيگانه يكسره گردد 

آن را هذذم خواهذذد  او بهذذا انذذدانتخذذاب كذذردهخذذود مذذردم مذذا ايذذن راه را »

ن اسذذت كذذه اگذذر يذذا «هيعلتعايلاهللرضووان»د و تذذاكر حضذذرت امذذاميذذتأك«. پرداخذذت

بذه  افذراد غيذر متعهذد    د يشذ د مواظذب با يذ از خود حل كن يد مشكليخواهيم

تذاكر   يبه دولت سذازندگ  امقام معظم رهبركه  ازيند، همان چياينميدان 

هستيم و بايد آن را با تمذام قذدرت    اما مسلماا در شرايط بازساز»دادند كه: 

بايذد بذا حضذور مذردم در صذحنه انجذام شذود و         ابازسذاز  يادامه بدهيم ول

را يذ ز «هذا را بگيذريم.  رزشا يحضور مردم از طريق آن اسذت كذه دو دسذت   

اگذر  نوشذتند  هذا  و توسذعه و پيشذرفت در روزنامذه    اها به اسم بازسازيبعض
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با برداريد.  يدين اهااز شعار يبعضكنيد بايد دست از  اخواهيد بازسازيم

ايذن  ه ببرنذد.  يرا بذه حاشذ   يالهذ  اهاخواهند ارزشيم اكردن بازسازعمده

انجذام   سذم يوان نهضذت پروتستانت تحت عنذ ها ياست كه اروپاي اهمان كار

ملذو رود، مذالک را    ينذ يد اهذا تيبا هدا اكه تكنولوژآن ادادند، به ما

، و مهان را با انذواع  يتيچ محدوديكردنِ مامعه قرار دادند، بدون هيكيتكن

د: يذ گويمكه  يرو كردند. كسروبه يطيمحستيها از ممله بحران زبحران

 يپوشذ چشم ينيد اها و شعارهاآموزه يضد از بعيدن به توسعه بايرس ابرا

ل و يذ دانذد اگذر م  ينمذ  كنذد و يم ازيرهيپااالر  را يفساد فواقع درم يكن

كنترل نشود، خودشذان و مهذان    يها به كمک دستورات الهانسان اشهياند

بايد آن قسمت از اسذالم را كذه   ها نوشتند: كشند. در روزنامهيرا به آتش م

تذوانيم  يرها كنيد وگرنذه نمذ  د دامن زد، يا را نبايدنكند حرص به يه ميتوص

دسذذت آورنذذد و عمذذالا رونذذق بذذه اشذذتريب اهيم سذذرمايق كنذذيمذذردم را تشذذو

طور مسلّم ه ب ند:رمودف «تعوايل اهللحفظه»اند. مقام معظم رهبرينش يفرو م ااقتصاد

حضور مذردم   امنها ا، اما بازسازدارد ابازسازاز به يكشور بعد از منگ ن

بذر دوش مذردم سذوار     ابازسذاز  ابهانذه  نبايد يک عذده بذه   يشود. يعنيمن

جذذاد يا انذذهيرنذذد و زميخذذواران شذذكل بگ ژهيذذو طبقذذات خذذاص و  شذذوند

تذذاكر امذذام   ابذذادآورده فذذراهم شذذود، و بذذه اسذذم بازسذذاز     اهذذاثذذروت

 ياز حضذذور مهذذاند يذذفرامذذوش شذذود كذذه فرمودنذذد: نبا «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذذيخم

 ابذرا  ابازسذاز  ادر صذحنه  حضور مذردم  د يپس تأك .شويمانقالب غافل 

، را بنسبيمانقالب  اهاارزش يدو دست اد در كنار بازسازيآن است كه با

ها نسبت بذه  در وصف آن «هيعلتعايلاهللرضوان»ينيكه حضرت امام خم يهمان مردم
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مذذردم مذذا ايذذن راه را خذذود انتخذذاب  »انقذذالب فرمودنذذد:  اهذذاحفذذظ ارزش

تبعي  نباشد، نان و  يباشد ول يدهند سختيمردم ترمي  م ييعن« .اندكرده

هذا را  ها نيستند كه اين مقالذه ها حفظ شود. مردم اينارزش يپياز بخورند ول

 «تعايلاهللحفظوه»ارهبذر مقام معظذم  نويسند. يم يانقالب اسالم اهاارزش يدر نف

كنند. مذردم  يها نمالهمقنوع به اين  ييمردم ما اصالا اعتنافرمودند  ييدر ما

اتفاقاا چنذدان  كه  ااعده كنند.يم اند و خوب هم حفظانقالبشان را شناخته

خذود را مشذكل    يست و بذا انذواع تجمذالت زنذدگ    ينشان بد يهم وضع مال

و شذما هذم   مذن   ا. آركذه مشذكالت هسذت    اند، دالماا اعترا  دارندكرده

از انقالب برداريد تذا  گويند دست يها مآن يهست ول گوييم مشكالتيم

مشكالتمان حذل  تا م يريبگانقالب را د يم بايمعتقدمشكالت حل شود و ما 

شذود و لذاا آن   ين مشذكالت هسذت و رفذع نمذ    يرا تا غرب هست ايز شود.

را حذل   يشتر غذرب كذردنِ كشذور مشذكالت    يخواهند با هرچه بيكه م ييها

، امذار يلذت ب خواهنذد بذا ع  يبذه ومذود آمذده، مذ     يكنند كه با فرهنگ غرب

مردم مذا خذود   » :فرمايديم «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم امامند. يرا درمان نما اماريب

آن را هم خواهند پرداخت و به اين امذر   ااند و بهااين راه را انتخاب كرده

كنند و شكستن فرهنگ شرق و غذرب بذدون شذهادت ميسّذر     يهم افتخار م

ه را از ظلمذات  يذ خذود و بق نگيذد و  خواهيد با غذرب بج يشما اگر م« نيست.

ن موانذان  يد بهتريد و از آن طرف بنا نداشته باشيببخش ييب دوران رهايعج

سذت. فرامذوش   ين ين شذدن يذ د شذوند، ا يمبارزه با باطل شه اهاما در صحنه

ثذار و شذهادت   يختذه شذد و ا  يكه در غرب و منوب ر يپاك اهام خونينكن
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از بسذط   يمهم ا، خود مرحلهياسالممان در راه اسالم و وطن يموانان با ا

 انقالب بود.

  طين شرايفه تا مرز خطرناک تريانجام وظ

نظذام   امذن بذار ديگذر از مسذئولين بذاال     »فرماينذد:  يمذ  «هيعلتعايلاهللرضووان» امام

 ااز خذدا  چيذز مذز  خواهم كه از هيچ كس و از هذيچ يم ياسالم اممهور

ز مبذارزه و مهذاد عليذه فسذاد و     بزرگ نترسند و كمرها را ببندند و دسذت ا 

 يعنذذي« و تجذذاوز كمذذونيزم نكشذذند. يغذذرب و پذذوچ اسذذرمايه دار فحشذذاءِ

كذا  يآمر ادر مقابذل روح اسذتكبار  كنيم  اخواهيم بازسازيچون م نگويند

النذه   اكذا در دل آن نذوع بازسذاز   يرا در آن صورت آمريم، زيآليكوتاه م

مذا هنذوز در   »فرمايند: يامه مدر اددهد. ير مييكند و مهت انقالب را تغيم

خود عليه غرب و شذرقيم. مگذر بذيش از ايذن      يمهان ااول مبارزه اهاقدم

شذويم؟  يخذوريم و نذابود مذ   يمذ  است كه ما ظاهراا از مهانخواران شكست

 يمگذذر بذذيش از ايذذن اسذذت كذذه مذذا را در دنيذذا بذذه خشذذونت و تحجذذر معرفذذ 

خذود در   قاتل و منحذرفِ  اكنند؟ مگر بيش از اين است كه با نفوذ اياديم

كنند؟ مگذر بذيش از   يمحافل و منازل، عزت اسالم و مسلمين را پايكوب م

در سراسذر مهذان بذر     انذاب محمذد   ايذن اسذت كذه فرزنذدان عزيذز اسذالمِ      

زنان و فرزندان خردسال  روند؟ مگر بيش از اين است كهيم دار اهاچوبه

پست ماديت  اريد دنياشوند؟ بگااي در مهان به اسارت گرفته محزب اهلل

سذخنان   نيا« كنيم.يخود عمل م ياسالم اما به وظيفه يبا ما چنين كند ول

بذا همذان شذور    انقالب و اگر  ايمزنده ياسالمما با انقالب دهد كه ينشان م
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ت از يذ و بذه هو  رويذم يملذو مذ  هذم  پذيش رفذت، مذا    خذود   اضد اسذتكبار 

 م.  يابييخود و اسالم دست م ارفتهدست

 يبستگ يمهاناستكبار حيات انقالب به مبارزه با فرهنگ طور كه همان

و تومه  يدارد و اگر از شور انقالب ين انقالب بستگيز به ايات ما نيدارد، ح

ن كار آن است كه دشذمن، خذودِ مذا را    يم اوليدست برداشت يبه دشمن اصل

و  ميشذو يمحروم مذ  اواحدِ ضد استكبار ااندازد و از مبههيبه مان هم م

تذه در موانذان مذا    يد همذواره روح تضذاد بذا فرهنذگ مدرن    يذ لاا است كذه با 

 يتمذدن اسذالم   ام و بذه سذو  يآرام از آن بگارم آراميور بماند تا بتوانشعله

 يكذه در مذتن اسذالم و انقذالب اسذالم      يج واقعذ يم تا به نتاينمال ازيربرنامه

، تقابذذل موانذذان از غذذرب اريرپذذايم وگرنذذه بذذا تأثيابيذذنهفتذذه اسذذت دسذذت 

 اده نظام دشمن يانقالب با پ اروهاين

 شود.يشروع م

د از آن مهذت كذه قذدرت    يذ سذم و اسذتكبار مد  ياليت امپريشناخت ماه

ت استكبار ياست، ضرورت دارد، اصالا ادراک ماه يمخالف انقالب اسالم

طان ياز ش اكه مظهر دياز مهاد بر ضد آن است. استكبار مد ييد مزيمد

ت آن يذ را اگذر ماه يذ پوشاند تا شناخته نشذود، ز  ياست مخصوصاا خود را م

موانذان مذا    يدهد و بعضذ  يخود را از دست م االيادراک شود قدرت است

 شوند.  يآن نم اگرفتار شعارها

و ختم منذگ بذا صذدام    قطعنامه رش يپابعد از  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيامام خم

امذروز  »: كننذد يد مذ يذ تأكو  ،اين منگ تا قيام قيامت ادامذه دارد د نفرماييم

بذر مذال    ااستعمار عليه اسالم ناب محمذد  يكينه و دشمن يبيشتر از هر زمان
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امروز خداوند مذا را مسذئول   »د: نفرماييو در آخرين ممالت م« شده است.

كرده است، نبايد غفلت نمذود. امذروز بذا ممذود و سذكون و سذكوت بايذد        

متأسذفانه   يولذ « كرد و شور و حال حركت انقالب را پابرما داشذت.  مبارزه

دانيذد  يمگذر نمذ  نذد  يگويشناسند، ميكه وضع مومود مهان را نم ييهاآن

 اهذا پذس چذرا هنذوز حذرف از انقذالب و ارزش      انقالب تمذام شذده اسذت   

ل يكا و اسذرال يا منگ آمريآ؟ ديزنيل ميكا و اسراليانقالب و مبارزه با آمر

در بايذد  انذد؟  فساد آدم شده اهان مرثومهيتمام شده و ا ياله اهاشبا ارز

و بذذا تومذذه بذذه كذذه بذذا ايذذن انقذذالب م يده باشذذيرسذذ يآن حذذد از خودآگذذاه

بذه   اوفذادار  همذان شذور و حذالِ    او بذ كذه دارد   يخاصذ  يذاتذ  ااستعدادها

 ياز فرهنگ ظلمذان خود را و مهان را  ييآسابه نحو معجزه يانقالب اسالم

غذرب و  »فرمايذد:  يدر ادامذه مذ   «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيامام خمم. يه عبور دهتيمدرن

شرق تا شما را از هويت اسالميتان به خيال خام خودشان بيرون نبرنذد، آرام  

نخواهند نشست. نه از ارتباط با متجاوزان خشنود شويد و نه از قطذع ارتبذاط   

از به دشمنان خيره شذويد و  ب يبا آنان رنجور . هميشه با بصيرت و با چشمان

« گاارنذد. يآرامتان نم ااآنان را آرام نگااريد كه اگر آرام بگااريد لحظه

روز  66است كه  ااام عارفِ سالک نود سالهين پين فراز از آخرين آخريا

م يا رحلذذت كذذرده اسذذت. بنذذده معتقذذدم اگذذر بخذذواه يذذام از دنيذذبعذذد از آن پ

مذا در   ام كذه راز كمذال و مانذدگار   يروزگار را بشناس اه ين توصيتريعال

ت داشذته  يذ شذان اسذت، عنا  ين قسمت آخر سذخن ا يداده شده، هم اآن ما

عذارفِ  يذک پيرمذرد   سذت،  ينپختذه ن يک موان ن سخنان سخن يد كه ايباش

كه اگذر  د يگويسخن معجيب  ابا آن تقوا، سنآن در سالک و با تجربه، 
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د ياوالا: متومذه باشذ   گويديد. مفرمويرا محرف  آنباالتر از آن بود  يحرف

 اهين سذرما يتريشرق و غرب با تمام برنامه در مقابل شما هستند و به اساس

رت و يشذه بذا بصذ   ياا: هميذ تان است. ثانيت اسالميشما هم نظر دارند و آن هو

هذا  آن اهذا ها و نقشهک لحظه از آنيد و يره شويباز به دشمنان خ يچشمان

ها را در دستور كار خود داشذته  مقابله با آن اد و همواره برنامهيغافل نگرد

 «.گاارنديآرامتان نم االحظه»وگرنه « ديآنان را آرام نگاار»د و يباش

 ياء عز  اسمميرمز اح

نشان داد كه اگذر مذا    ااهسته ار در موضوع انرژياخ اهاسال اتجربه

 يقتذ آمدنذد و از آن و يها ده قدم ملو مم آنيكرديم ينينشک قدم عقبي

 ينينشذ ها عقبم، آنيم از حق خود دفاع كنيم و خواستيكار شدكه ما طلب

مقابلذه بذا دشذمنِ     اصد چندان شد. چون بذرا  يران اسالميكردند و عزت ا

 يخيت تذار يد كه با هويدار يبه نام انقالب اسالم ااالعادهكار فوقخود راه

ت گرفتذه  تذه را در دسذ  يعمذر فرهنذگ مدرن   اشذه يكه دارد عمالا ش يخاص

م يكنذ يم و فكذر مذ  يسذت ين يبزرگذ  اهين سرماياست و متأسفانه ما متومه چن

انقذالب   اشذه ياسذت، نذه متومذه ر    يک منذگ معمذول  يمنگ ما با غرب 

آن كذه متصذل    انذده ير است و نه متومه آيم كه متصل به غديهست ياسالم

اسذت كذه انسذان راز     ين غذم بزرگذ  يذ االمذر اسذت، و ا  به حضذرت صذاحب  

 اود را در دسذت داشذته باشذد و از آن اسذتفاده نكنذد، بذه گفتذه       خ اروزيپ

 : امولو
 اا عجب كه مان به زندان اندر است

 

 وانگهذذي مفتذذاح زنذذدانش بذذه دسذذت   
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از  يرند كذه چذرا بذه صذورت افراطذ     يگيها به بنده اشكال ميبعض يحت

. يبينذ يهذا را نمذ  انگذار ضذعف  نذد  يگويكذنم؟ مذ  يدفاع مذ  يانقالب اسالم

 آن اشذه يد، ريذ نيد ببيذ را هم با آن اشهير يبينم وليمها را ضعف! عزيزان

از مطمئن باشذيد كذه تنهذا و تنهذا بايذد      ما نهفته است،  يزدگخ غربيدر تار

مومود در نظام  اهاو نقصرون آمد يبها اين ضعفاز همين انقالب ق يطر

ريذم و  يک راه داما فقط را از بين برد. خود  يامتماعو  ا، اقتصاديآموزش

ل آن يت اصذ يذ و مواظذب هو كه شديداا اين انقذالب را حفذظ كنذيم    آن اين

 يكذ ين انقذالب  يق ذات همذ يبرون رفت از معضالت از طر اهام تا راهيباش

طذور كذه انقذالب توانسذت خذود را از      گشذوده شذود، همذان    اگريبعد از د

ه آن يذ كذه عل  ااشذده حسذاب  اهذا رون بكشذد و نقشذه  يذ مشكالت گاشته ب

 ده بود را پشت سر بگاارد.ش يطراح

م يهم دار يي«صالّ»م، ييگو يم« نه»ت غرب يدر مقابل تمام مومود يوقت

قذت  يران نهفته است و آن برگشت بذه حق ين ايدر مان ملت متد« صالّ»ن يو ا

« اثبذات »و « ينف»به هم بسته است. در « صالّ»و « ال» ين است. در اهر انقالبيد

زده نبذوده، بلكذه   مهذان غذرب   ينذون هذدف حذل مسذالل ك    يانقالب اسالم

پرسند  ين مسالل رفع شود. مخالفان ميومود آمده كه ان بهيا اانقالب برا

را طذرح   ااهذا در واقذع مسذئله   آن« ديد مسالل را حل كنيخواه يچگونه م»

ها نبوده. مذا  آن« حل» است و انقالب برايما ن اكنند كه در اصل مسئلهيم

حذل   اانقذالب بذرا   يم وليدار يو آموزش يگانو بازر اادار اهااگرفتار

آن و به آن صورت كه مطذرح   اها در حدود صورت غربزدهان گرفتاريا

مطذرح   يكذه در عذالَم غربذ    يامده، مذا مسذاللمان را بذه صذورت    يش نيشده، پ
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ر راه يم، راه حذل آن نذاگز  يم و اگر مطرح كرديم مطرح كنيتوانياست، نم

د يذ همواركردن راه وصول به غذرب پد  اراخواهد بود. انقالب ب يحلّ غرب

هذم كذه    ين عبور و مسذالل يا يعبور از غرب بود و در پ اامد، انقالب براين

 شود. يمامعه مربوط است، رفع م يزدگبه غرب

 يابيذ ط مومذودِ مهذان ارز  يت انقذالب را در شذرا  يذ موقع يدرستبه يوقت

يذک  بلكذه   شذده نيک قطره خون شهدا ضذايع  تنها م نهيشويم متومه ميكن

بذه بذار آورده اسذذت،   از بركذت   يامذذروز دريذاي  ،قطذره عذرق يذک رزمنذده    

خذود   انذده يگاارد امروز و آياز ماها نم يبعض ينک غربزدگيمتأسفانه ع

كذه بذه   شذما قبذل از آن  م. يكن يابيدرست ارز يرا در رابطه با انقالب اسالم

د و يشذ ينديا بهآن ابه روانكاود يتومه كن ااستكبار يغاتينظام تبلممالت 

نهفتذه اسذت، مهذان در حذال      ين ممذالت چذه روانذ   يد در پشت ايدقت كن

دوستان است.  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيبه روش امام خم يک انقالب ماهبيرش يپا

 ابذرا د كذه هميشذه   وهذاليو  اهافيلمگفتند يمبنده كه از غرب آمده بودند 

 اهذا در سذال  ،شذد يه مان عرضيمه عريان و نيگران عريبا باز املب مشتر

مهذان بذه   شود، چون مردم يان عرضه مير عريو غ يماهب اهار با سوژهياخ

نسذوخته   مذردم  ديذن  ا. هاليوود كه دلذش بذرا  انددا كردهيش پيگراماهب 

هذا هذم بذه مذاهب     زند آنيم ماهبش به يچون نب  مهان در گرااست، 

 اند.آورده ارو

ونذدد،  يوقذوع بپ نذده بذه  يه آكهنر بزرگ هركس آن است كه قبل از آن

تنهذا امذروزش بذه بطالذت نگذارد بلكذه       نده را بشناسد تا نهيروح حاكم بر آ

م يمتومذذه شذذد يكنذذد. وقتذذ ازيذذرنذذده برنامذذهيدادن بذذه روح آمهذذت ابذذرا
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ش به مذاهب  يته، گرايمهان با فروافتادنِ حجاب مدرن اندهيآ اريگمهت

م يفهمذ يت نباشذد، مذ  يهوديت و يحيكه از منس مس ياست و آن هم ماهب

مقابلذه بذا    يم و روح حماسذ يتذالش كنذ   يهر اندازه به روش انقالب اسذالم 

شذتر تومهذات   يش اسذت ب يكذه در پذ   يطيم، در شذرا يغرب را زنده نگهدار

ق يذ ن طريذ تنهذا از ا م و نذه يذ امعطوف كرده يمردم مهان را به انقالب اسالم

ز يذ م، فذردا را ن يذ ادادهتذه نجذات   يامروزِ خود و موانانمان را از ظلمات مدرن

 م.  ياكرده يانقالب اسالم اهامتعلق به ارزش

ن است كه قبل از وقذوع آن وعذده بذر    يخدا مز ا امان به وعدهيمگر ا

 ياله ار موّ زمانه از وعدهيم و تحت تأثينان داشته باشيبودن آن اطمصادق

 انذده يآ د بهيداا بايت از آن ندارد كه شديز حكايچا همهيم؟ آيغافل نگرد

 دوار بود؟يام يانقالب اسالم



 

س«هيعليتعالاهللرضوان»ينيقرائت امام خم

 جها  ندهيآ ا ياز اسمم  گوهر ح





 

 

بلنذد   اصذدا  «هيعلتعايلاهللرضووان»اهللحضذرت روح  يملكذوت  ارتحالدر سالگرد 

آن كذه  را يذ م، زينينشذ يمذ  يابيم و به ارزيآورياد ميبه  او را اديتوح گبان

 اء بود.  يو اول ءايانب اصدا اصدا ادامه

كذذه فرهنذذگ سراسذذر شذذرک   يزمذذاندر  «هيعلتعايلاهللرضوووان»اهللحضذذرت روح

 اصذدا ان سذاخت،  يذ خذود را نما  يناكذام  اهمه ادعاهذا دوره با آن هتيمدرن

د. يذ به خذود آ  نيغفلت از د يگردانكرد تا بشر از سر بلندرا  خود اديتوح

بذه   يو كرم خودش هرگز ما را از تومه دالم طفكه با ل ميخواهياز خدا م

 ،اسذت خ يدر طذول تذار   يالهذ  ءايذ انب اهمذه  اكذه انعكذاس صذدا    اديتوح

 .محروم نگرداند

  هنر شناخت زمانه

خذود   اكذه از زمانذه   ميمواظذب هسذت   ايذ آاست كذه   نيامحور بحث ما 

 ااچذه زمانذه   ميبذر يكه در آن به سر م اازمانهم يدانيا ميو آ؟ ميفتيعقب ن

 ؟ميشينديب ديو چگونه با ميبكن ديبا اچه كارتا روشن شود  ؟است

مومب  امام صادق ريبه تعباز آن افتادن عقبنشناختن روح زمانه و 

از  يل درسذت يذ رد و انسذان نتوانذد تحل  يذ هذا انسذان را در برگ  شود كه فتنذه يم
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الْعًَلِمُ بِزَمًَنِهِ لَاً  »ند: يفرمايه در آن است، داشته باشد. حضرت مك يتيموقع

باشد شذبهات و مسذالل   آگاه زمان خود  بهكه  يكس 1؛«حَهْجُمُ عَلَيْهِ اللَّوَابِ 

د يذ با اريذ گا چذه موضذع  يذ تا نداند چذه بكنذد و    دآورننمي ابه او رومبهم 

 داشته باشد.

خذاص   يفرهنگذ  ادو فضذا  نيبذ  قذاا يكه دقم يكنيم يزندگ يما در زمان

خذود نداشذته    ااز زمانذه  يل درسذت يذ تحلاگذر  م و يرا انتخاب كنذ  يكيد يبا

تذذه غلبذذه دارد يفرهنذذگ مدرن يغذذاتيمهذذت كذذه فعذذالا مذذوج تبلم، از آنيباشذذ

 .ميريذ گيمذ قذرار  فرهنذگ  آن  او صدا پر سر غاتيتبلر يتحت تأث يراحتبه

ذهذن و فكذر مذردم را    است كه سال ش از چهارصد يب تهيمدرنرا فرهنگ يز

 ،زمانذه اسذت كذه    خود قرار داده و دالماا القذاء كذرده   اهار ارزشيتحت تأث

بذه   ديذ با فتديو هركس بخواهد از زمانه عقب ناست  يغرب اشهياند ازمانه

كرده اند كه مذا    يتبلن موضوع يقدر انيا .رموع كند يغربفكر و فرهنگ 

 ابذرا  م، تذا آن حذدّ كذه   يرو هسذت ن نوع روبهيااز  ااريبس اهايقربانفعالا با 

و  تذه يفرهنگ مدرن يعنيروح زمانه كه شده رفته يپامردم مهان اذهان اكثر 

افتذاده  عقب يانسانعمل كند  ير فرهنگ غربياز مسر يغ اريدر مسهركس 

، يغربذ  ير از زنذدگ يذ غ يچ نذوع زنذدگ  يا هذ يذ خ اسذت. گو يرون از تذار يو ب

 يبذه خذوب   ان بسذتر يدر چنذ  يهنذگ غربذ  آمذد. فر يبه حسذاب نمذ   يزندگ

د كذه  ين اميد، به ايخود نما افتهيها را شتوانست خود را ادامه دهد و انسان

مذاوراء آن فكذر    ازيذ انذد و بذه چ  رفتذه يمردم مهان آن فكر و فرهنگ را پا

 اهمذه  خذواب  يناگهان با ظهور انقالب اسالم يطين شرايكنند. در چنينم

                                                 
 .269، ص: 75 بحار األنوار، ج - 1



 185  ................ از اسالم، گوهر حيات آينده مهان «عليهتعايلاهللرضوان»قرالت امام خميني

شذان شذد و   يدانسذتند پر يمذ  اخ بشريا بلوغ تارر يكه فرهنگ غرب ييهاآن

تذه را نداشذته باشذد در    يفرهنذگ مدرن  اهاكه نقص يک نوع زندگيتصور 

 ها شكوفه زد. شهياند

 ،تهيمدرنفرهنگ  رِيگهمهخواه و تيتمام ادر متن فضا يانقالب اسالم

ت يذ تا انسانِ فرومانده از عذالم قذدس و معنو  را مطرح كرد  اگريد فرهنگ

ن امر مومب شد كه اساس فرهنذگ  يكند، و هم يد دوباره با خدا آشتبتوان

 ابذرا  ان سذؤال بذه طذور مذدّ    يذ د ايذ رد. حذال با يد قرار گيمورد تهد يغرب

مهذان  است كه  ييچه صدا، يانقالب اسالم ازان مطرح باشد كه صدايعز

 يغربذ  اهذا سذت ياستراتژكه به قول  يغرب ؟است دهيچالش كش بهغرب را 

اش را محكم كرده بود كه هذركس هذر   يو فرهنگ افكر اهاهيچنان پانآ

فكذر   تذه يمدرنفرهنذگ   ادر فضذا مجبور بذود  فكر كند  خواستيم اطور

مذاوراء   ازيذ بذه چ  ،بجنگد تهيبا مدرن خواستيمكه  يانيمر نآ يحت .دنك

 ابسذتر هذم   خذودش با  دنيمنگ ابرا تهيمدرنرا يآن فرهنگ نظر نداشت. ز

ت بذه همذان فرهنذگ    يذ ت دشمنانش هم در نهايالكه فعكرده بود  نيتدورا 

را  يبذرال دموكراسذ  يسم بذا ل يبارز آن در تقابل ماركس اشد. نمونهيمنجر م

آن كشذورها بذه    اكذه هذر دو   اافت، به طذور يتوان ين ميو چ ادر شورو

ت هذم بذه غذرب    ينظر نداشتند و در نها يغرب اهامز همان ارزش يآلدهيا

 گر. يد ازيدند، نه به چيرس

شذناخت   يم ولذ يم از زمانذه عقذب نباشذ   يد مواظب باشيما با اهمه اآر

 اكذه زمانذه، زمانذه   نيص ايرا فهم و تشخيک كار هنرمندانه است. زيزمانه 

وار يذ غذات آن در و د يتبل ااست كه صدا يغرب اهافرهنگ غرب و ارزش
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بذه نذام    احضذور گذوهر   اا زمانذه، زمانذه  يها را اشغال كرده است، يزندگ

سذپارد و بذا   يخ مذ يرا بذه تذار   يغربذ  اهذا اسذت كذه ارزش   يب اسذالم انقال

شذتر از روز قبذل بذه صذحنه     يكه به همذراه دارد خذود را هذر روز ب    يتيروحان

بذذا  نذذدهيآدر م ياسذذت. مسذذلّم اگذر زمانذذه را نشناسذذ  يآورد، كذذار مشذذكليمذ 

مرتبذه متومذه   کيذ و در آن صذورت   ميشويمرو هروب هناخواست اهاحادثه

كذه   يسذؤال  .ه اسذت بذود  چيسذال تالشذمان هذ    70 اي 60 نديآبر دم شيخواه

بذا زمانذه درسذت     تذا  ميچه كنن است كه يد از خود داشته باشند ايزان بايعز

 ما را يتمام زندگكه  ااناخواسته اهابا حادثه ياز مدتبعد  م ويينماتعامل 

 ؟ميرو نشوروبه ،نانديپيم در خود

  رکو عبور از فرهنگ ش يانقمب اسمم

مقابلذه  بذا اسذالم   بر نظذام شذرک    اداريبا پاكه  ييهانآدر صدر اسالم 

ت را بذه عنذوان رسذم    يذ فرهنگ شذرکِ دوران ماهل داشتند كه  ديكردند ام

تمام عوامذل  كنند. يم يكنند و به گمان خود در زمان زندگيزمانه حفظ م

 احسذاس معركه  روزيها خودشان را پنآهم دست به دست هم داده بود كه 

 شيفرهنگ قر يغاتيتبل اغوغاآن كه در  ييهانآبودند  ليقلار يبس .ندينما

 يمعنذ  ديذ زود فهم يليخ يمثل عل يمعتقد باشند. شخص اگريز ديبه چ

پذدر و مذادرش در   و  اسذر يامثال بالل و عمذار   ،چه يعنياسالم در آن زمان 

هذا  ذهذن  ادار همهيک فرهنگِ پايكه فرهنگ شرک به عنوان  ييآن فضا

بذذا از آن عبذذور كردنذذد و متومذذه  يز يلذذيرا بذذه خذذود ملذذب كذذرده بذذود، خ 

روح زمانه دند ياسالم شدند. فهم ادارندهيآ
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كردنذد آن   يدنذد و سذع  يان و امثذال او نفهم يابوسذف  ياست. ول اگريز ديچ

 افرهنذگ اسذالم، همذه    اروزيذ فكر و فرهنذگ را حفذظ كننذد و لذاا بذا پ     

را يذ اسذت. ز  ين شكل از احساس پوچين بدتريشد، و ا يها نفآن اگاشته

گذر  يخ خود را با اسالم رقذم بزننذد، از طذرف د   يک طرف نتوانستند تارياز 

هم كذه منافقانذه    ينمود و لاا وقت يد و نفينيخ شرک را در هم پياسالم تار

گاشذته را مبذران كننذد،     ينكردند تذا پذوچ   يمسلمان شدند با اسالم زندگ

بردنذد كذه در ملذو    يسذر مذ  فرهنذگ شذرک بذه    اهاارزش ادر فضا هنوز

 شد.يم رنگيچشمشان روز به روز ب

 ته يبشر در عبور از مدرن ياراده

قرالت امذام   به هكاست  ين اسالمآاز  ندهيآكه نشان بدهد را  يليما دال

كذه  نيذ ن ايم داد، در عذ ياراله خواهاست به صحنه آمده  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم

م و از يذ انبستهكه در مامعه هست  ينسبت به مشكالتمان را يهاچشمهرگز 

شود غافذل  يكار گرفته مموان بهكردن نسل فاسد ابراكه  يتين همه فعالآ

با تومه به  .درا حفظ كن ياسالمكه قرار است انقالب  يم، آن هم نسليستين

حضرت امام  كهست ا ين اسالمآاز  ندهيآ مييبگو ميخواهيمها نيا اهمه

كذه در   ييهذا ن فرمود و به صحنه آورد و با حركذت ييتب «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم

ز عبذذور يذذنهفتذذه اسذذت از مشذذكالت فذذوق ن ينذذده در مذذتن انقذذالب اسذذالميآ

 م.يكنيم

بذه تبذع   و  تذه يمدرنآمدن مهان را از فرهنگ آثار به تنگ يخوبامروز به

 يكه متفكران غرب ااحساس كرد، در حدّ توانيم يدموكراس براليلآن از 
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 اتذه در شذعارها  يكردن به مدرنپشت انهياند و زمافتهين ينيگزيقابل ماز يچ

قذرن   ان كذه غذرب در ابتذدا   يذ قابل احسذاس اسذت. ا   يبه خوب« پَسا مدرن»

ن بذود كذه   يسم استقبال كرد به مهت همياز ماركس ااستم به نحو گستردهيب

ست، تصور موانان در يبشر ن اازهاين اموابگوته يمتومه شد فرهنگ مدرن

اسذت و لذاا    تهيمدرنفرهنگ مقابل  سميماركسن بود كه يستم ايل قرن بياوا

رفتنذد   يبه استقبال احزاب يغرب اكشورها اهاكردهليتنها موانان و تحصنه

 اكذا يو امر نيو چذ  هيروسذ كذرد، روشذنفكران   ي  مذ يذ سم را تبليكه ماركس

 ياسذ يس اهذا دوارانه مهت عبور از نظذام يه و همه امخاور دور همو  يوبمن

كذه   اآوردند، در حذدّ  اسم رويزده بود، به ماركسشان كه غربيكشورها

ن كشذور  يه اولذ يسذم قبذل از آن كذه روسذ    يانگاار مكتب ماركسيماركس بن

كذه مذردم    يكرده بذود بذا تومذه بذه اسذتقبال      ينيبشيا شود، پيسم دنيماركس

باشد كذه بذا    ان كشورياند، كشور انگلستان اولهم كرديانگلستان از ماركس

 سم اداره شود.  ينظام ماركس

ق يذ خواسذت از طر يكذه بشذر مذ    ييهاسم به آرمانيندادن ماركسمواب

ته آزاد شذود مومذب شذد كذه بذاز مهذان در       يمدرن اسم از تنگناهايماركس

هذا  سذم، آن ياسذت و نذه ماركس   يبرال دموكراسذ يبماند كه نه ل ازيانتظار چ

 ي، زندگينيزم يدادن به زندگن سر و سامانيطلبند كه در عيرا م اهرگو

نذذه در  ازيذذن چيد و چنذذيذذت منقطذذع ننمايذذهذذا را از عذذالم قذذدس و معنوآن

 اريذ گيمثذل بذودا قابذل پ    ييهذا ت مومود، و نه در مكتبيحيت و مسيهودي

در  يو اله ياسيس امومود دو منبه اهاكدام از مكتبچيرا در هياست، ز

ک نوع يرد، يپايسم ميهم كه مدرن يتير هم قرار ندارد و آن نوع معنوكنا
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اسذت و   يروانذ  اهيذ تخل اشتر براياست كه ب ااو وارونه يت ساختگيمعنو

 ر انسان از عالم كثرت به عالم وحدت.ينه س

  يجها  و انقمب اسمم يندهيآ

ت كذه  اس يكند بحرانيتر مرا روشن يانقالب اسالم اندهيافق آننه آ

 اچ نقطذه يهذ  كذه  ابذه طذور  تذه را در بذر گرفتذه    يتمذام ابعذاد فرهنذگ مدرن   

 اهذا خذود نذدارد، تمذام طذرح     اش رويدر پذ  اادواركننذده يام رفذتِ برون

رفت از وضع مومذود  برون اغرب، برا اهاستيشده توسط استراتژمطرح

تذه از  يهذا فكذر شذود. فرهنذگ مدرن    آن طذرح  اندهيكه به آاست، بدون آن

اسذت مذدا   ين را از سيذ كذه د  يتيحيبرگشت بذه مسذ   ابرا يرف راهک طي

ر قابذل  يذ را كذامالا غ خذود   گر وضع مومذودِ ياست، ندارد، از طرف دكرده 

مثذل   يو بحذران اسذت. اگذر شخصذ     ينذدگ يآيت بين نهايو ا دانديقبول م

دهذد، بذه   يقذرار مذ  « رييذ تغ»كا، شعار خود را يس ممهور آمرياوباما رل اآقا

از وضع مومود بذه تنذگ آمذده و     يت كه روح فرهنگ غرباس ين معنيهم

بذود.   ينيبشيش آمده كامالا قابل پيد. مشكالت پيرون آيخواهد از آن بيم

در  ين مشذكالت ياز ومذود چنذ   يغربذ دانشذمندان   شيپذ ش از هفتاد سذال  يب

حتمذاا   يذات فرهنذگ غربذ  هذا متومذه بودنذد    چذون آن  2نده خبر دادنذد، يآ

شذتر  يت است. امروزه با ظهور بيبشر ابرا ياساس اش تنگناهايدايمومب پ

 سخن گفت.  يتوان در مورد عبور از فرهنگ غربيتر مآن تنگناها راحت

                                                 
 رموع شود.« اشپينگلر»و « گنونرنه»هاا به كتاب - 2
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ف يذ خذود تعر  اكه بذرا  ياسيت سيريكا در نوع مديد آمرينيبيكه منيا

ل دفاع كند و از يت اسراليک طرف مجبور است از موموديكرده است از 

ک كشذور  يل يدارد كه معتقدند اسرالنگه ياضرا ر يد اعرابيگر بايطرف د

نهفتذه اسذت.    يدهد كه در كل تفكذر غربذ  يم يغاصب است، خبر از بحران

ها مومود است. عمده آن آن يو آموزش ان تناق  در نظام اقتصادين ايع

 يفذ يغرب در تعر اها بران بحرانيرفت از ام راهِ برونياست كه متومه شو

فرهنذگ   اهذا ييتواند به توانذا يرا نه ميارد. زخود كرده ومود ند اكه برا

ت يحيتواند به مسذ يدوار باشد و نه ميها اماز آن بحران ييرها اته برايمدرن

اسذت كذه    ارش تفكريپا ام مهان آمادهينيبين ما است كه ميبرگردد، ا

اسذت كذه    ين در حذال يذ ، و ايحيسذم اسذت و نذه مسذ    يسم و ماركسيبرالينه ل

 افت كند.  يام آن را دريتواند پيخود دارد و م ارووبهرا ر يانقالب اسالم

كنذد، همننذان   يت را دعوت به اسالم نمذ يحيهرگز مس يانقالب اسالم

ن است كذه  يام آن ايد، بلكه پينمايعه شدن نميكه اهل سنت را دعوت به ش

خذذود را  ينذذيد اهذذاهيدارد، سذذرما «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذذيكذذه امذذام خم يبذذا قرالتذذ

كه انقذالب   يبا تومه به نگاه يكنند و نگاه خود را به نظام زندگ يخوانباز

ن نگاه بود ير هميند. تحت تأثي  نمايانداخته است، تصح يبه زندگ ياسالم

ون آن كشذذورها وارد ياسذذيدر كنذذار س يمنذذوب اكذذايآمر اسذذاهايكذذه كل

ا بذرادران اهذل سذنت در غذزه وارد فرهنذگ      يذ شذدند و   يماهب اهاانقالب

 ل گشتند.يت در مقابل اسرالمقاوم

ر كند، ناخودآگذاه بذا قرالذت    يياست نگاه مردم نسبت به غرب تغ يكاف

د يذ نذد و بذا آن د  ينمايخود برگشت م ينيبه متون د «هيعلتعايلاهللرضوان»ينيامام خم
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 اكشذورها طذور كذه روشذنفكران    ند، همذان ينمايم يمتون خود را بازخوان

قذرار   ير نگذاه غربذ  يتحذت تذأث  سذرعت  بذه  ،ستميدر قرن نوزدهم و ب ياسالم

ا و هلنذد در  يذ تاليا و اير انگلسذتان و فرانسذه و اسذپان   يما كه سذف گرفتند تا آن

داشذتند تذا خذود     اشذتر ينفوذ ب ياسالم امردم كشورها ابرا اريگميتصم

 ارا بذرا  يگان آن كشورها نگاه غربذ ن به مهت آن بود كه نخبهيمردم، و ا

از آن فكذر و فرهنذگ    اريرپذا يتأث اها آمادهشهياندبودند و  رفتهيخود پا

دن يرسذ بسذت ف كردند. حال با بذه بذن  يرا تعر يزندگ يبود و با قرالت غرب

بذا مذردم، مسذلّم اسذت كذه       ياسذالم  او تضاد حاكمان كشورها ينگاه غرب

ن طذرف در مقابذل   يذ گر مردم تحمل آن وضع را نخواهنذد داشذت و از ا  يد

بذه   يام عبور از آن وضذع را بذه خذوب   ينند كه پيبيرا م يخود، انقالب اسالم

 مردم رسانده است. اهاها و قلبذهن

 موانع يو توا  نف يانقمب اسمم

خ مهذان،  يتذار  انذده يدر آ يم كذه انقذالب اسذالم   يدار امدّ لياگر دل

مسذذالل مومذذود كشذذورمان و   ارو ديذذبافعّذذال خواهذذد داشذذت   احضذذور

د يذ گذر نبا يم ديم و متومذه باشذ  يكنذ  ازيربرنامه اگريطور دآن، مشكالت 

م. يف نمذال يذ تعر يل فرهنذگ غربذ  يذ خود را در ذ او اقتصاد ينظام آموزش

خذذود،  يعيو شذذ ياسذذالم ابذذه مهذذت پشذذتوانه يانقذذالب اسذذالم :اوالارا يذذز

رون يذ و ب بيذ قذدرت حذاف رق   اا:يثان باشد.يمسالل بشر م اهمه اموابگو

ن يكننذد را دارد و بذه همذ   يمذ  يكذه دشذمنانش طراحذ    ييهذا آمدن از توطئه

ب خذود  يذ رق عيرسذ  يليخ ياست مهانيس امهت با حضور خود در عرصه
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را اگر يرند. زيزان مسئله را ساده نگيطلبد كه عزي، و مانداختبه چالش را 

كذه   سذت يطذور ن  نيذ اده نشذود،  يشذن قذرن درسذت    نيذ ا اديتوحبانگ بلند 

امكذان دارد   يولذ  خود را در مهان معاصر بذاز نكنذد،   اما يانقالب اسالم

هذا و فرهنذگ   يد و گرفتار روزمرگذ يانقالب باز بمان يشما از حركت مهان

سذپرده   خيمذا بذه مزبلذه تذار    د. در آن صورت يمدرن شو اايدن اانگارپوچ

كه دارد،  يتين انقالب گواه است كه به مهت حقانيخِ ايرا تاريز ،ميشويم

ان يذ اش را نمايذاتذ كشذد و مشذكالت   يمرا به چالش خود  بيرق يراحتبه

از  مشذكالت مذا تمامذاا   » :ديذ گويمذ  نجريسيك اآقان راستا يكند، در هميم

نند كه صذرفاا  يبيرا م يبيچون در مقابل خود رق «مدآبه ومود  ينيزمان خم

هذا احسذاس   تذا آن  امذده يدان نيذ شناسند، بذه م يها مكه آن ابا معادالت ماد

 ،افكذر  کيذ ن است كذه  ينجر ايسيككنند توان مقابله با او را دارند. حرف 

 خته است. يررا به هم  شانقيدق اريبس نِمدوّ اهاتمام برنامه

 اهذا برنامهنده، يد به آيها به مهت اميغربسال است ش از چهار صد يب

كه ما بذه   ييهااند. مثل همان برنامهم كردهيخود تنظ ابرامدت درازو منظم 

شود يم و منجر ميخود دار اهيلمع اهابزرگ، در حوزه ااهيعنوان سرما

هذا بذه   دوران ااز همذه يبه مهت ن يين توانايم و ايم مجتهد بپرورانيكه بتوان

 اكذه همذه  تذه بذا تصذور آن   ي. فرهنذگ مدرن اسذت  شده نهيما نهاد ابرافقه، 

بودن آن برنامذه و  يبه مهان ااار دارد در هر برنامهيمهان را در اخت اندهيآ

را  ازيذ رن نوع برنامهيا ياسيس انمونهشد، كه يانديم بودن آنيشگيبه هم

ک ماسذذوس يذذد كذذه چگونذذه يذذكنيمسذذتر همفذذر مالحظذذه مذذ در خذذاطرات

 انذده يآ اكنذد و بذرا  يامتهاد در حوزه نجف نفوذ مذ  اتا درمه يسيانگل
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 ياست كه هر فكذر و فرهنگذ   يهين بديد. اينمايم ازيرمهانِ اسالم برنامه

 يكنذد ابعذاد فرهنگذ   يمذ  يمهان احساس كذرد سذع   اندهيكه خود را در آ

كنذد و   ازيذ رهيذ پا« بودنيمهان»و « بودنيشگيهم» اخود را با دو شاخصه

 اهذا تمام حركت ديفرماليات است كه مالحظه مين خصوصيبر اساس هم

و  تاسذ همذراه   يقبلذ  ابذا برنامذه   يانقذالب اسذالم  مقابلذه بذا    ابذرا ها يغرب

كذه از همذه    ييهذا م، توطئذه يشويرو مدار روبهشهير امرتبه ما با توطئهکي

 بهره برده است.  يمقابله با نظام اسالم افرهنگ سلطه برا اهاتجربه

شذمار  د بذه يذ كه او را پدر غرب مد يغرببزرگ  اهاتيشخصاز  يكي

. دارد «ارغنذون نذو  »به نام  يكتاب ااست و «كنيبسيفرانس» اقاآآورند، يم

د انجذام  يذ د غذربِ مد يذ كه با ييهااريگميتصم نيتركوچک ابران آقا يا

بذاور   ديخوانيمكن را در آن كتاب ينظرات بشما  يوقت .دهديبرنامه م دهد

 سيفرانسذ فكذار  بذر اسذاس ا  د يذ مد غربِ افكر انطفهد كه به واقع يكنيم

 اک نظذم فكذر  يذ منطذق ارسذطو   طور كذه  است. همان شده ازيرهيپا كنيب

 ااست بذرا  تهيمدرنفرهنگ منطق  «ارغنون نو» گاشته بود، اهاتمدن ابرا

 .مهان مدرنساختن 

كذرده،   ازيذ رهيذ كن پايكه امثال بذ  اابا آن پشتوانه نجريسيك اقاآحاال 

 ازيذ رهيپاخودمان  يزندگ اايزوا مكه درتما يياهبرنامه نيما با ا ديگويم

آن  اد همذه يذ آيمذ  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذ يخمبه اسم امام  اا دهيپدم، يبود كرده

تذوان   ياسالمانقالب كنم يكه عر  منيا يزد، معنيريم به همها را برنامه

تذافلر  ن يآلو اه است. آقاين زاوياز ارا دارد خود  بيرقكشاندن به چالش 

از مشذاوران   حاضذر در حذال   و كاستيامركشور  اهاستياز استراتژ يكي
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 هذا كتذاب  نيتذر ر فروشدر كل مهان از پ شيهاكتابباشد، يم ديكاخ سف

كذه شذهادت    يملتذ » ابا مملذه  ينيخمامام  :ديگويمد، او يآيبه حساب م

 امبهذه گر او است كه ير داد. و دييمبارزه را تغ امبهه «دارد اسارت ندارد

موانذان   قيذ منطذق از طر  نيبا هم را ليد و ارتش اسرالنكيم نييمبارزه را تع

فرمذول بذه    نيبذا همذ   انهضت حمذاس ر  و ،كرد رونياز منوب لبنان ب ،لبنان

انجذام داده   يخذوب  قيتحق نياز محقق يكي .كشاند ليلاز اسرا يخواه ازيامت

هفتذاد   لييبه اسرانسبت  هاينيفلسط اهاكشتهسال  اهاسال ديگويم ،است

 اهذا كشذته ر يذ اخ ادر چنذد سذاله   يک نفذر بذود ولذ   يذ و پنج نفر در مقابل 

اسذت   ين در حذال يذ ک اسذت و ا يسبت دو به ن لييبه اسرانسبت  هاينيفلسط

مبذارزه   امبههد يگويمتافلر ک كشور تا دندان مسل  است. يل يكه اسرال

 يملت» اآن مبهه با مملهو  كنديممشخص  ينيامام خمرا در عصر حاضر 

بذاالتر   ازيذ ن نگذاه چ يشروع شد چون در ا «كه شهادت دارد اسارت ندارد

 يتذوان انقذالب اسذالم    ارد. در راستايگيم مدّ نظر قرار ااز محاسبات ماد

كذه  قابذل تأمذل اسذت     CNN يونيذ زيتلو اشذبكه ب، حرف يدر حاف رق

« دوباره اسذت  ييدوران شكوفا کيقرن شاهد  14اسالم پس از »د: يگويم

كه  يدر حال كرد،تومه د يممالت با نيبه ا ااهياز چه زاو دييبفرماالتفات 

آماده كرده است، در مقابذل   يبيهر رق حاف اته خود را برايفرهنگ مدرن

ش از يبذ  هذا نيذ اداند. ياسالم خود را عامز م ادوباره ييممانعت از شكوفا

خ يتذار  انذد تذا اسذالم را از صذحنه    اهكذرد  ازيربرنامهاست سال  چهارصد

نرفتذه بلكذه در    رونيذ نه تنها از صذحنه ب اسالم »ند: يگويحاال م ،كنند رونيب

نظذام   کيذ عبذور كذرده اسذت و بذه      ييايذ مغراف ااسرتاسر مهذان از مرزهذ  
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. شذده  ليتبد يكنون ازدهبحران يزندگعبور از  اقانونمند و پرطرفدار برا

دهذد  يها نشان مذ نيا«. غاز شده استآ ياسالم رنسانسِ»د: يگويدر ادامه م

بذه قرالذت امذام    كذه اسذالم   آمذده  ومود به اديمد ابنددر مهان قطبكه 

ن بذه مهذت   يذ و ا .دارد ينقش اساسذ  اقطب بند نيدر ا «هيعلعايلتاهللرضووان»ينيخم

ت يذ حاكم يعنذ ين تفكذر،  يتذر يبر اساس منطق يآن است كه انقالب اسالم

ها به صحنه آمذده اسذت، آن   انسان يو امتماع احكم خدا بر مناسبات فرد

از خدا را در دوران معاصر تجربذه   ات دوران دوريكه بشر يطيهم در شرا

 سم گرفتار شده است.يليهيو ن يوچكرده و به پ

  يبودِ  انقمب اسمميشگيبود  و هميجهان

انقذالب   ايذ آكذه  ن اسذت  يذ د مورد تومذه قذرار دهنذد ا   يبازان يآننه عز

اگر خذارج از   و ؟استمهان  اندهيآسخن ن اسالم، يو در اصل د ياسالم

جذه  ين نتيذ هر گونه احساسات و با دقت كامل در وضع مومود مهذان، بذه ا  

آرام مطابق آرام يف لوازم زندگيو تعر يد نگاهمان به زندگيم، بايادهيرس

تذذه و يفرهنذذگ مدرن اهذذاباشذذد و نذذه ارزش يانقذذالب اسذذالم اهذذاارزش

 ازيذ رهيپا« بودنيشگيهم»و « بودنيمهان» امان را با دو شاخصهيهابرنامه

 م.  يكن

 ،تذه يمدرن مقابل فرهنگ كه در شروع شد يينجاآبحران مهان اسالم از 

 يوقتذ  .انديبنماخود را نتوانست كه از اسالم داشت،  يبه مهت ضعف قرالت

بذه   اديذ ت مديرو شد كه با رنسذانس شخصذ  روبه يبا غرب مرتبهکياسالم 

و مهذذذان اسذذذالم بذذذا  ،نتوانسذذذت خذذذود را ممذذذع كنذذذدخذذذود داده بذذذود، 
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 افكران از خود نشذان دادنذد، از پذا   كه حاكمان و روشن ييهايباختگخود

د. امثذال  يذ توان ديمختلف م اهانشست، انعكاس از پا نشستن را به صورت

، يمناسذذبات امتمذذاع اا، عذذدهاسذذالم را كنذذار گااشذذتند يبذذه كلذذ اكسذذرو

را بذه غذرب واگااشذتند و     ياسالم اكشورها او اقتصاد ي، آموزشياسيس

ن آن يامذذروز ارفتنذذد كذذه نمونذذه يپا افذذرد ادهيذذاسذذالم را در حذذدّ عق 

مهذان اسذالم همننذان     يهستند. باألخره خودبذاختگ  يماهب يملّ اهاگروه

نذوع   صذحنه آمذد.  مذدرن، بذه    اايذ ، مذاوراء دن يافت تا انقالب اسالميادامه 

بذا   يست ولذ ين ادياراله داد، حرف مد از اسالم يكه انقالب اسالم يالتقر

تذه را  يت از تذوان عبذور از فرهنذگ مدرن   يذ د كذه حكا يذ مد يش و نظميآرا

تواند مهذان و  ياست كه ماسالم از  يقرالتن قرالت، يحنه آمد. ادارد، به ص

ن يبخشذد و بذه همذ    ييرهذا زده بحذران  غذربِ خصوص مهان اسذالم را از  به

ک طذرف  يذ را از يذ ز ه اسذت. ها را متومه خذود كذرد  مهت به سرعت ذهن

 اهذا آن كشذور را دچذار بحذران   گذاارد  يفرهنگ غرب در هر كشور پا مذ 

ز يذ ها بذه چ كرد كه ذهني  ميخود را تبل اطور يفو از طر گوناگون كرد،

متومذه   ااريبسذ  يبذا طذرح انقذالب اسذالم     يشذد. ولذ  يمعطوف نم اگريد

مهذان  توانذد  يمذ كذه   اسذت  يهمان اسذالم  يقرالتن ياسالم با چن نياشدند، 

 «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذ يخم با قرالت امامو لاا  كند.مومود آزاد از بحران اسالم را 

انقالبِ  ي، نوعيشروع شد، چون انقالب اسالم ياسالم ازيبازخ ،الماز اس

ن نكذرده اسذت و   يذي خذود تع  ابذرا  يياياست كه مرز مغراف يفرهنگ افكر

 ها است.  شهيافكار و اند امخاطب آن، همه
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 ين انقالبذ يش چنذ يست سال پيد، چرا دويش آين سؤال پيممكن است ا

آن انقذالب   اشذد، بذرا   ين تومهيچنمشروطه انقالب چرا در ا يواقع نشد، 

 يبذودن انقذالب اسذالم   يد به مردمين سؤال ابتدا بايامد؟ در مواب ايش نيپ

انقذذالب  دربذذودن. ياز مردمذذ يخاصذذ اتومذذه داشذذت و آن هذذم بذذه نحذذوه 

انقالب كردند، در صذحنه   يكه در انقالب اسالم يبه آن معنمشروطه مردم 

بذذزرگ وارد  اشذذهرها ونِيو روحذذان انروشذذنفكراز  اانبودنذذد، مجموعذذه

ک عذده از  يذ و  «هيوعلاهللرمحة»ينجفذ آقا اهلل  تيآ ،در اصفهانانقالب شدند، مثالا 

از  ياهلل كاشذان تيذ آ ،نفذت شدن  يا در نهضت مليدان بودند، ين در ميمؤمن

شذان بذه   يو حذزب ا مصدق  اقاآاز مردم تهران و  ااک طرف و مجموعهي

از  ااعدهو  يكاشاناهلل تيآ اطرفدار ن بهياز مؤمنعده  کيدان آمدند. يم

مصدق، به صحنه آمدند و آن كذار مبذارک    اآقا اروشنفكران به طرفدار

بذودن، در ذات  ياز نظذر مردمذ   ياسذالم انقذالب   يولكردند.  اگاارهيرا پا

در روسذتاها  كه اا متفاوت است، به طوريرِ دنياخ اهاانقالب اخود با همه

چ ي، هذ يكذامالا الهذ   اازهيذ هرها، آن هذم بذا انگ  حضور داشت تا در شذ  شتريب

مذردم   ازهيذ توانست اهداف خود را بر انگينم يخاص اچ طبقهيو ه يحزب

ت شاهان ير سرنوشت خود از حاكمييتغ ازهيل كند، روح مردم با انگيتحم

د يذ مذداراران نبا اسذت ين مهت هم سيت خدا به صحنه آمد، به هميبه حاكم

 اتواننذد بذرا  يهاسذت و هذر طذور خواسذتند مذ     نِ آنفكر كنند انقذالب از آ 

اسذالم   قيشد از طر متومه ياست كه ملت نيانصاف ارند. يم بگيكشور تصم

 يغرب يسرنوشت خود را از سرنوشت زندگ دتوانيم

خصذوص مهذان اسذالم،    مذدا كنذد و چذون تمذام مهذان، بذه      
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بذه   يد، با ظهور انقذالب اسذالم  يديک تنگنا مي خود ارا برا يغرب يزندگ

دا كذذرد، يذذپ يمعنذذ ياسذذالم ازيبذذازخخذذاص شذذد و  يآن انقذذالب تذذومه

كذه   يرا از نقطذه ضذعف ضذد قدسذ     يخصوص كه مردم، انقذالب اسذالم  به

ن امر مومب بحران آن شده است، مبرا يمدرن گرفتار آن است و هم اايدن

 دند. يد

 «يينذذوزا ادهيذذپد» ، در كتذذابياسذذاسذذتاد مامعذذه شن «دنزيذذگيانتذذون»

مذد  آخواهذد   ديذ پد نذده يآ اهذا كه در دهذه  يقدرت مهان اباز» :ديگويم

 ين معنيبه ا «ستيدرک نافزون اسالم قابل روز گرفتن قدرتِبدون در نظر

 ياسذالم  امذا  كهنيامگر  درا درک كنمهان  اندهيآ تواندينم يكه كس

د. بذه عبذارت   يذ ، مشذخص نما خود را نشان داده اسذت كه قدرت روزافزون 

ن يذ ل است. علذت ا يمهان با تومه به حضور اسالم قابل تحل اندهيگر، آيد

در  يمهذان  اهذا تمذدن  ارا در حذال حاضذر همذه   يذ امر هم مشخص است ز

هذا نمانذده   از آن يت مسذتقل يذ چ هوياند و همنجالب تمدن مدرن غرق شده

 يعنذ يان اسذت،  يذ در م «هيعليلتعااهللرضووان»ينذ يكه بذه قرالذت امذام خم    يمگر اسالم

 رگاار.ين و تأثيآفراسالمِ نقش

 هاتوطئه ينيبشيپ يسوبه يريس

 اهذا توطئذه  گذاه يتا ما ،ميخود باش ان است كه ما متومه زمانهآعمده 

ا يذ با تمام ومود مهت حذاف  دشمن  ميما معتقد .ميدشمن را خوب بشناس

گاه ياز مواقع ما ااريسدر حال توطئه است و ما در ب يتوقف انقالب اسالم

كذه   اام و از نقطذه يفهمذ ينمذ  يها را بذا انقذالب اسذالم   ها و نسبت آنتوطئه
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م چذرا آن  يفهمينمن مهت يم و به همياند غافلها انقالب را نشانه رفتهتوطئه

دسذت  بذه م، يذ دسذت آور بذه  يد بذه كمذک انقذالب اسذالم    يذ كذه با  ااجهينت

 اد و بذه مذا  يايک قدم ملوتر بي يمكه اگر انقالب اسال يد. در حاليآينم

را  يک طذرف، و هذدف  يذ هذا را از  گاه توطئهيدشمن، ما اهاتوطئهتومه به 

تذوان  يمذ  يخذوب گذر بشناسذد، بذه   ياز طذرف د  ،انذد كه توطئه ها نشذانه رفتذه  

هذا  توطئه ينيبشيپ امقابله با توطئه به مرحله اكرد و از مرحله ازيربرنامه

 د.  يرس

روشن شود تا  يبا فرهنگ غرب يد نسبت انقالب اسالمين قدم بايدر اول

و  ميدشمن را خذوب بشناسذ   اهاتوطئه گاهيماو  ميخود باش امتومه زمانه

ز در مذا رشذد   يها نآن ينيبشيقدرت پ ،مينشو هانآ اخودمان طعمهتنها نه

د چذه  يد از خذود پرسذ  يذ م. بايكن ينيبشيدشمن را از قبل پ اهاكند و برنامه

آن  اجذه يدرنتشذدند كذه    ييهذا توطئذه  اطعمذه  ونيانقالباز  اادهعشد كه 

از محذروم شذدند و   ، يانقالب اسالم يعني، از ارتباط با گوهر زمانهها توطئه

د در غفلذت  يذ ن سذؤال را با يذ رون افتادند؟ مواب اياهل معنا ب يخ نورانيتار

ن يهذا در عذ  نيذ مسذتجو كذرد، ا   يانقذالب اسذالم   يخيگاه تذار يها از ماآن

مذاوراء   ازيذ آزاد باشند بذه چ  يخواستند از استبداد نظام شاهنشاهيكه منيا

را  يانقذالب اسذالم   يكه گوهر اصذل كردند و بدون آنيفكر نم ينظام غرب

كذه   اااز آن مرحلذه  يكردند ولذ  يرا همراه يبشناسند، ابتدا انقالب اسالم

انستند آن را گر نتويعبور از غرب را شروع كرد، د اچهره يانقالب اسالم

بذا   يبعضاا به مخالفت برخاستند كه چرا انقالب اسالم يكنند و حت يهمراه

كند. از آن بدتر، آثذار نفذوذ   يم يتراشخود دشمن امقابله با نظام سلطه برا
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 اجذه يرا كذه نت  ااقتصذاد  اها و فسادهاابند و باريو بروز ب يفرهنگ غرب

 يانقالبذ  اهيذ روح اه پذا بذود، بذ   يران بذه فرهنذگ غربذ   يذ كشذور ا  يكينزد

 يزدگذ گااشتند و در عمل خواستند با عبور از انقالب، كشور را بذه غذرب  

ن انقذالبِ  يذ كذه ا  ينسبت به حركت بزرگذ  يتفاوتيشتر آلوده كنند و با بيب

شروع كرده است، كاله خودشان را گرفتند تذا بذاد نبذرد. بنذده بذه       اديتوح

 د. يرين افراد عبرت بگينوشت اكنم از سريه ميزان توصيخودم و به شما عز

د كه آن افراد گرفتار يگرفتار نشو ييهاليبه تحلكه  ديمواظب باش :اوالا

ل كردنذد. شذرط   يذ را تحل يانقذالب اسذالم   يشدند و با چشم فرهنذگ غربذ  

مهذانِ   اهذا توطئهم يم آن است كه بفهميل كنيكه مسالل را درست تحلنيا

از چذه  و مذا   القاء كنذد  خواهديم را ياميدارد و چه پ ياتيخصوص چهسلطه 

فرهنذگ سذلطه    يغذات يتبل وّمذ وگرنه به  ،ميها را نگاه كنتوطئهد يبا ااهيزاو

ن همذه  يذ ا ايذ . آميشذو يهمسذخن مذ   صذدا آن با صاحبان و م يدهياصالت م

ا يذ مشذكالت اسذت،   رفذع   ابذرا  ،دادن مشكالتنشان بزرگ اغات برايتبل

فرهنذگ   اهذا يكذردن ناتوانذال  و پنهذان  يدادن نظام اسالمناتوان نشان ابرا

كذه غذرب،    اگذر از منظذر  يم ديديذ گاه توطئه را فهميما ياست؟ وقت يغرب

م تذا  ينگذر ينمذ  يكند به مشكالت نظام اسالميت ميريذهن و زبان ما را مد

توان آن مشكالت را مرتفع كذرد، كذه   يم با پناه آوردن به غرب، ميفكر كن

كذه   ييهذا يده گرفتن توانذال يو ناد يالماست به انقالب اس ين ظلم بزرگيا

اا: يذ ، مذا را خذارج كنذد. ثان   يزدگتواند از مشكالتِ حاصل از غربيم يحت

 در ،ميبشناسذ در حال شكل گذرفتن اسذت كذه اگذر آن را درسذت       اگوهر

ن موضذوع  يذ م. بذر ا يشذو يرو نمذ روبه ينيبشير قابل پيغ اهابا حادثه ندهيآ
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هذا را  گرفتن است كذه فطذرت انسذان   لشكدر حال  اگوهرد دارم كه يتأك

 بلذه ن مقاآكذه بذا    ييهذا نآن مهذت  يمورد خطاب قرار داده است و بذه همذ  

رد و ملذو  يذ گيمذ  چيهذ  نذد، همذه را بذه   ينمان قهر آكه با  ييهانآا يكنند و 

ون ورشكسذته از  ياسذ يک طذرف و س يذ ن خلذق از  يرود. سرنوشذت منذافق  يم

اسذت   ير از اعترافذات يذ ن غيو ااست.  اآموزعبرت اهاگر، حادثهيطرف د

ن كذه بذر خذورد    يذ بر ا يد بر زبان راندند، مبنيكاخ سف اهاستيكه استراتژ

عكذس   اجذه يغلذط بذوده و نت   يران به كليكا با ايآمر اگاشته اساله يس

 داده است.  

 يخذارم  او آن كشورها يداخل اهاد از خود سؤال كرد؛ آن گروهيبا

ک يذ در دنذد، در حذال حاضذر كدامشذان     برخورد كر يكه با انقالب اسالم

 شتر عر  من در رابطذه يقرار دارند؟ ب يعيطب اتيحک يدوارانه و يامنشاط 

خذود   رسذ و رفتند كه از انقالب فاصله گرفتند  ييهادآنينين است كه ببيبا ا

ن يذ مذز ا  ؟هسذتند  يطياالن در چذه شذرا   ،رند كه كالهشان را باد نبرديگبرا 

ن و اعتذرا  بذه   ادختذر و پسرشذ   و فسذادِ  يپوچ انزوا و طيدر شرااست كه 

انقذالب  » ؛اسذت كذه   نيذ ابنذده   ريذ تعبخورنذد؟  يدارند خذود را مذ   ،زيچهمه

 «كند.يخ ميتاريان خود را پوچ و بمخالف ياسالم

 تيذ واقع فيذ تحر يتوطئه نسذبت بذه انقذالب اسذالم     اهااز شكل يكي

مطرح  ياحساسحركت  کيرا به عنوان  نآكه نياست و اانقالب  يخيتار

كذه   نذد يگوينمذ  ن نحذوه از توطئذه،  يذ دار. در اشذه يرمكتذب   کيو نه  ندكن

 اكذه دارا  يشذخص بزرگذ   کي :نديگويمست، يمومود ن يانقالب اسالم

ک نمذود و مذردم نظذام    يذ احساسات مذردم را تحر  بود ييزمايكار تيشخص
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است كه به ظاهر مذدح   ياصطالح« زمايكار»را سرنگون كردند.  يشاهنشاه

بذا   ييزمذا يكار اهاتيست، چون معتقدند شخصيدر باطن مدح ن ياست ول

هسذتند و مذردم را بذا     ير منطقذ يذ كنند و لذاا غ يعمل نم يعقل و منطقِ غرب

مذا   اكشانند. آريها را به ناكجاآباد مند و آنينماياحساسات وارد عمل م

ه بذر  كذ  ين كسذ يفرهنگ غرب، بذ  يول مياداشته گونه افرادنياز ا خيدر تار

كذه   يكنذد بذا كسذ   يعمذل مذ   يالهذ  اهااء و منطبق بر سنتياساس روش انب

گذاارد. غذرب   يكشاند، فرق نميم اک احساسات به كاريمردم را با تحر

 «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذ يكند به ما القاء كند كه چون كار حضرت امام خميم يسع

شذود. بذر   يرده مذ به موزه سذپ  يندارد، پس از مدت يو منطق يعلم اپشتوانه

ر يكه تحذت تذأث   يوني، انقالب«هيعلتعايلاهللرضوان»از حضرت امام يفين تعرياساس چن

 كنند.يم ينينشبه انقالب عقب اوفادار افرهنگ غرب باشند، از ادامه

 م يبريکه از آ  رنج م يضعف

ک مذذوج يذذگمذذان كننذذد انقذذالب  ااشذذود كذذه عذذدهيآننذذه مومذذب مذذ

و  ينذ يسذت و تمذام شذد، عذدم حضذور مناسذبات د      بود كه فرو نش ياحساس

د يذ كذه با  يما اسذت. در حذال   او اقتصاد يو آموزش ادر نظام ادار يانقالب

ک فرهنگ به بحران افتاد و سذقوط  يطور كه اگر د همانيت داشته باشيعنا

هذا برطذرف   انسذان  يمناسذبات زنذدگ   اكرد، آثذار آن بذه مذرور از صذحنه    

دن كذرد، بذه مذرور موانذع ظهذور      يع به بالشرو يشود، اگر فكر و فرهنگيم

 يمعرفتذ  اانذد. عمذده پشذتوانه   ينمايكنذد و خذود را مذ   يخود را برطرف مذ 

تذه را  يدن فرهنگ مدرنيكشتوانِ به چالش يخوباست كه به يانقالب اسالم
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كه عر  كذردم   يتنها به آن معننه «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيدارد و حضرت امام خم

كه متاكر  يک فرهنگ بود، فرهنگينبود، بلكه  ييمازيت كاريک شخصي

اء اسذذت. امذذام يذذبذذه فرهنذذگ انب يبذذرال دموكراسذذيعبذذور بشذذر از فرهنذذگ ل

ته را يمكتب اسالم راه عبور از فرهنگ مدرن ابا پشتوانه «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم

بعد هرما اسذالم خذود را طذرح كنذد،     ن بهيدر عصر حاضر نشان دادند، از ا

 يالهذ  اهذا ر مكتذب يما ظهور دارد و به ساآن «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيه امام خمنگا

شان بنگرند و از بحذران  ينيد اهاهين منظر به سرمايرساند تا از ايز مدد مين

 مهان مومود آزاد شوند. 

ن نوع تومه را يآن است كه ا يمعتقد به انقالب اسالم اروهايرسالت ن

گر كمک كنند تا خذود  يد ير شوند و به مكاتب الهر مسلمانان متاكيبه سا

ن اسذاس  ينذد. بذر همذ   ينما يآوردند، بازخوان ياء الهيكه انب ييهارا با ارزش

مقاومذت حذزب اهلل هماهنذگ     ارويذ ان لبنذان بذا ن  يحياز مس يبود كه گروه

 يران احسذاس همذاهنگ  يبا انقالب ا يمنوب اكايآمر اا كشورهايشدند، و 

 كنند.  يم

ن مهذت از هذر نذوع    يساز و بذه همذ  است تمدن يحركت يسالمانقالب ا

كانذال سذولز    درلبنان اهلل مبارزان حزب يوقتكند. ياحتراز م احركت تند

كذه   ييها را ناامن كننذد و بذه كشذورها   ير حركت كشتيتا مسگااشتند  نيم

نذد،  يانذد اعتذرا  نما  ل را در تجاوز به منوب لبنان باز گااردهيدست اسرال

و هذذا برخذذورد كردنذذد نآكذذار بذذا تمذذام  ابذذا تنذذد «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذذيخمامذذام 

نذاامن  د و مهذان را  يهم بزنبهرا  يالملل نيبقواعد  ديشما حق ندارفرمودند: 

ت از يذذتبع اعذذالمو كردنذذد  اآورهذا را ممذذع نيمذذعاا يهذذا هذذم سذذرآن .ديذ كن
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ان حذزب اهلل  يذ چون مر نمودند. «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيدستورات حضرت امام خم

خذود را در   اآرام مذا و آراممكتب اسذت  ک ي يلبنان به تبع انقالب اسالم

 كند.ير كشورها باز ميو سا نيفلسطو لبنان 

س«هيعليتعالاهللرضوان»ينيت امام خميشخص يخيتار يشهير

 يمكتب اسالم و با نگاه ابا پشتوانه يم انقالب اسالميمتومه شد يوقت

ن بذه بعذد   يذ م از اينذ يبيخ شذده اسذت، مذ   يعذالم دارد، وارد تذار  ع بذه  يكه تش

ا در يذ  يكذه هذر حركتذ    ارد، به طذور يگيبه خود م اديمد يز معنيچهمه

روز يذ تذا د  ا متعلق به اردوگاه مقابل است.يو است  ياردوگاه انقالب اسالم

 يمشخصذ  يچ معنيه يشدند وليم يزدگها گرفتار غربخانواده يبه راحت

 بذا طذرح   ين كند، ولذ ييها را تعگاه آنيمطرح نبود تا ما يزدگاز آن غرب

ظهور كذرد، از   يبودن فرهنگ غربگانهي، موضوعِ بيفرهنگ انقالب اسالم

ها ظهور كند ير غربيكه تحت تأث ابعد معلوم است حركات و افكارن بهيا

ما اسذت  نيست. ايهماهنگ ن ياسالم ااست و با روح مامعه اماريک بي

 امذا  يغربذ  اهذا ارزش ابذه مذا   ياسالم اهاارزش ينيگزيما اكه فضا

بذه   ازده تظذاهر بذه وفذادار   غذرب  اهذا گذروه  يكنذد و حتذ  يخود را باز مذ 

 ينذ يق ناخواسته هضذم فرهنذگ د  ين طريند و از اينمايم يانقالب اهاارزش

 شوند. يم

را شروع  يحركت ينيد اهازهيم كه با انگيارا داشته اما در اسالم افراد

 ينذ يد اچون حساب شده كار را شروع نكردند و بذا پشذتوانه   ياند ولدهكر

كذه رهبذر آن حركذت كشذته شذد آن       يامدند پذس از مذدت  يالزم به صحنه ن
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ن كذه  ين ايدر ع ن راستا حضرت صادقيحركت متوقف گشت. در هم

هذا را از  گاارنذد، آن يد احترام ميبن ز يحيو فرزندان  يد بن عليت زيبه ن

دارنذد، و در دوران معاصذر در   يه در آن مقطع بر حار ميام يه بنيمبارزه عل

 يكوچذذک خذذان منگلذذ رزايذذمرحذذوم مت يذذت و نين احتذذرام بذذه شخصذذيعذذ

 ليذ م نكرد. ارويشان در آن مقطع از روش مرحوم مدرس پيدانم چرا اينم

تذوان حركذت   يمذ  ايآست. ين يک حركت كافيواردشدن در  ابرامقدس 

 سذه يمقاخذان  رزاكوچذک يرا بذا حركذت مرحذوم م    «هيعلعايلتاهللرضووان»ينيخم امام

 اگلذه  ،رميذ بگ دهيذ را نادهذا  آن اهذا او دلسوززحمات  خواهمينمكرد؟ 

خذان   رزاكوچذک يو م يابذان يامثذال خ  ابذرا بنده آن است كه مگر خداوند 

را بذه عنذوان    سمذدرّ اهلل تيذ آ ، مرحذوم انيپسذ  يو ژنرال محمد تقذ  يمنگل

نگااشته  داشت، تيشه در فرهنگ اهل بيركه  صاحب مكتب امجتهد

ما از  ياسالمانقالب  يكه حت يسمدرّ ؟مدرس حركت كردند يب چرا ،بود

 ين عمليرود. مرحوم مدرس در زمان خود بهتريو ملو م كنديم هيتغااو 

ن اطذراف او را گرفتذه   يمتد اروهايد انجام دهد انجام داد، و اگر نيرا كه با

 د.  يرسيم اجه بهتريبودند به نت

ت يک شخصذذيذذ «هيعلتعايلاهللرضوووان»ينذذيم حضذذرت امذذام خمياگذذر تصذذور كنذذ

هذم صذرفاا ظهذور احساسذات      يرو آن، انقذالب اسذالم  ياست و پ ييزمايكار

بذه   اا زود از وفذادار يذ ر يذ اسذت، د  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذ يمردمِ وفادار به امام خم

نتوانسذته اسذت    ياسذالم  م، به خصوص كه هنذوز انقذالب  يمانيانقالب باز م

 يرانذ يا امامعذه  يو آموزشذ  اخود را در مناسبات اقتصاد يحضور فرهنگ

ک طرف، يرا از  يكه اگر ذات و گوهر انقالب اسالم يظاهر كند. در حال
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دارد، از طذرف   تيشه در فرهنگ اهل بيآن را كه ر يخيو خاستگاه تار

م، يكنيغرب بر گشت نمبه  يق انقالب اسالميم، نه تنها از طريگر بشناسيد

و  ادر مناسذبات اقتصذاد   يم تذا فرهنذگ انقذالب اسذالم    يكنذ يم يبلكه سع

مذردم   ابذرا  كه غرب يمامعه هرچه بهتر ما باز كند و از معضالت يآموزش

 م.يش آورده، آزاد شويپ

 ه يت فقيوال يو عقل يعلم يمبان

ادن دملذوه  ير منطقذ يغ يه انقالب اسالميتوطئه عل اهااز صورت يكي

فاقذد سذاختار    اشهياست، تا مردم تصور كنند آن اند هيفق تيوال اشهياند

ه بذا  يذ ت فقيذ شذه وال يق انديذ رنذد اگذر از طر  يجه بگيو نتاست  يو علم يعقل

غذات  يرا بنذا بذه تبل  يخواهد بود، ز يميعق امقابله شود، مقابله يفرهنگ غرب

ت و نذه  اسذ  يشذه عقالنذ  يک انديذ  يغربذ  اشذه يک طذرف اند يها، از يغرب

ر يذ غ اشذه يک انديذ ه يذ ت فقيذ وال اشذه يگذر اند ي، و از طذرف د ياحساسات

سذذا نتوانسذذت يطذذور كذذه كلنذذد: همذذانيگوياسذذت! مذذ يو احساسذذات يعقاللذذ

ل يذ ک در مذورد نجذوم تحم  يكپرن اشهيخود را بر اند ير عقالنيغ اشهياند

ون هم با اصذرار بذر   يشكست خوردند، روحان يشان از علم غربيكند، و كش

خورنذد. در  يشكسذت مذ   يبذرال دموكراسذ  يه، از نظام ليت فقيوال اشهيدان

 اشذه يست و به واقع اگذر اند يسه نين دو موضوع قابل مقايكه هرگز ا يحال

ا يذ دن يل ارتبذاط ممعذ  يد وسذا يذ پشتوانه اسذت نبا يک حرف بيه يت فقيوال

 اخود را بكنذد كذه صذدا    يهمه در مقابل آن به تالطم باشند و همه سعنيا

 ا نرسد. يشه به گوش مردم دنين انديا
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 او فذرد  يبر مناسبات امتمذاع خدا  ديبا ديگويم هيفق تيوال اشهياند

هذا را  انسذان  يقذ يحق اازهذا يهذا ن را خذالق انسذان  يذ ، زحكومت كندها انسان

ازهذا را فذراهم   يط بذرآوردن آن ن ين، شذرا يشناسد و به عنوان رب العذالم يم

 امذار  ادستورات خود را در موامذع بشذر   ءايانب قياز طر وندخداكند. يم

كذه   يكارشناسذان  نيمعصوم اامبران و المهيپ بتِيدر زمان غد و ينمايم

دارنذد   امبران و المذه يپ ارهيو س ينيتوان كشف حكم خدا را از متون د

شذه بهتذر از   ين انديذ رنذد، و مسذلّم ا  يموامذع را بذه دسذت گ    يد مهت كليبا

و سذو  ورژاکژانمعتقذد بذود نظذرات    اسذت كذه    ااخذورده شكست اتئور

 ت كند.يريامور مامعه را مد کالو مان  ويمنتسك

 مانه يبا تفکر حک يتضاد فرهنگ غرب

 اشده و بذه خذود  در آن گرفتار يكه فرهنگ غرب ييهابستاز بن يكي

 يتينارضذا شذده اسذت،    يانقذالب اسذالم   ادارندهيو آ اداريعامل پا خود

ران و يذ مهذان غذرب نسذبت بذه ا     اتكذرار غذات  يمردم در كذل مهذان از تبل  

هذا بذه ضذد    غذات آن يما كه به قول معذروف تبل است، تا آن يانقالب اسالم

ضذد   غذات يتبلمذردم مهذان از    يزدگدل انمونهل شده است. يغات تبديتبل

كذه   اد بذه طذور  يذ نماليز مشاهده ميرا در كشور خودمان ن يانقالب اسالم

 همت خذود را در مهذت   اكه همه ااهريزنج اهاروزنامهاستقبال مردم از 

ار كذم شذده اسذت در    يكنند، بسيانقالب خرج م اهاگرفتن عظمتدهيناد

هذا  ن و عذدم اسذتقبال مذردم از آن   يراژ پذال يذ ها نگران تكه آن روزنامه احدّ

هذم   ليذ دليبذ و انذد  گفته» :ديگويم« انسان در بحران»كتاب هستند. مؤلف 
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 ،قذرار گرفتذه   يبحرانذ  تيل تجذدد در وضذع  اصذو  اامروز همه كهاند نگفته

انسذان   ديذ و خرگذاه خذود اسذت و با    مهيمشغول ممع كردن خ يانسان غرب

دارد  تذه يمدرن خذود  ديذ گويمذ سنده ين نويا« پناه ببرد اگريد امدرن به ما

ن نذوع  يو ا ،روديو م كنديممع مر كشورها ياز ساو خرگاه خود را  مهيخ

 يسذت ولذ  ين يغربذ  الخواه سذران كشذورها  كه به دنين ايدر ع ينينشعقب

كننذد،   يتواننذد از آن شذانه خذال   يش آمذده نمذ  يط پذ يها بذه مهذت شذرا   آن

ر كشورها بخواهنذد پرداخذت كننذد    يكه در صورت حضور در سا اانهيهز

 ر قابل تحمل شده. يشان غيبرا

 اهذا اسذت كذه انسذان    اكذا طذور  يدر آمر يط فرهنگ غربذ يشرا يوقت

شذتر  يدر رأس حكومذت ندارنذد و ب   ييشذه مذا  يندبرخوردار از حكمذت و ا 

د منتظذر  يذ آورنذد، با يمذان را در مذ  يحك اانذد كذه ادا  در صذحنه  يونياسذ يس

م نذه در  ير حكذ يذ حاكمان غ ادهيسقوط هرچه زودتر آن فرهنگ بود و پد

اسذت   يعيقابل مشاهده است. طب اريگز به نحو چشميكا كه در اروپا نيآمر

انقذالب   يخيو تذار  يقذ يگذاه حق يع فهم مامان يحاكمان غرب يحكمتيكه ب

ک طذرف  يذ ، از يجه در مقابله با انقالب اسالميخواهد شد، و در نت ياسالم

ظهذذور  يفرهنذذگ اسذذالم ييگذذر توانذذايآن فرهنذذگ و از طذذرف د ينذذاتوان

بذال خذود را در    پذر و  شيش از پذ يبذ  يابد، و در مقابله با انقالب اسذالم ييم

 .دهنديشدن قرار ممعر  خرد
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  ا راه!تنه

زان عذر   يذ خذدمت عز  اريذ گجذه يو بذه عنذوان نت   ابنذد ک ممعيدر 

م يم نداشذته باشذ  يتصذم و  ميباشذ  افتذه ين رييذ كذه از درون تغ  يتا زمانكنم، يم

 بذذا امذذام مذذا ارتبذذاط  ،مينجذذات دهذذ از ظلمذذات دوران خذذود را قتذذاا يحق

 ،نذگ اسذت  گسسته و ناهماه يارتباط، يو انقالب اسالم «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم

دار يذذو پا ات مذذدّيک شخصذذيذذرا بذذه عنذذوان  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينذذيخم نذذه امذذام

   .ميفهميمدرست را  ياسالمو نه انقالب م يريپايم

تذه سراسذر روح   يمدرن يكه فرهنگ ظلمان يطيدر حال حاضر و در شرا

عبذور از آن   ابذرا  شذتر يراه ب کيذ را فرا گرفته است،  او روان موامع بشر

اسذت كذه    يشور انقالبمندشدن از و آن هم بهره ستيننور  ابه سو ظلمات

بودن، بذا  عهيبودن و شيرانين ايع نهفته است وگرنه در عيدر متن فرهنگ تش

زدگذان در آن قذرار   م شذد كذه غذرب   يخواه ي، گرفتار همان حالتيتفاوتيب

 يتفذاوت يحذاكم اسذت، بذ    يكذه فرهنذگ غربذ    يطيرند، چون در شرايگيم

  ماندن در آن فرهنگ است. ين باقي، عيشور انقالب اسالم نسبت به

 يرا كه به فرهنذگ غربذ   ييهاد اضمحالل انسانيهنر شما است كه بتوان

نده، خود را بذه  ينسبت به آ اديد كه چگونه در اوج ناامينياند ببگره خورده

شذتر نسذبت بذه سرنوشذت     يسپارند، و با دقت هرچذه ب يها ميدست روزمرّگ

توان متومه شد انقذالب  يرموع نكرده است م يه انقالب اسالمكه ب ابشر

ن صذورت  يذ تذه. در ا ينجات از ظلمات مدرن اخدا است برا اهيهد ياسالم

را يذ هذا نخواهذد كذرد، ز   حجم و كثرت گمراهان شما را مرعوب قدرت آن

 كاهد.ينم يكثرت گمراهان، از شدت گمراه
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ته در حذال  ياز مدرن كه پساست  يمهان ياسيس اتئور يانقالب اسالم

راه خود را از نور بذه   ياسالماز انقالب  دهيروشنفكران بردآمدن است. يپد

 يار فرهنگذ يذ كه متومه باشند در اختاند و بدون آنظلمات كج كرده اسو

فعّال  ياتيها را از حآشامد و انسانيت را ميات انسانيقرار دارند كه خون ح

 ان نشذانه يذ كند و ايآلود گرفتار مسأيثمر و يب ياتيو سراسر بركت به ح

ست، مواب مذان  يها نمان انسان يقيمواب حق يآن است كه فرهنگ غرب

بذه صذحنه آورده اسذت و     «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم است كه امام يها اسالمانسان

 افت.يتوان به تجربه درين را ميا
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