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مقدمه

1

باسمه تعالي
كتابي كه در پيش رو داريد قسمتي از مجموعه مباحث استاد طذاهرزاده
در رابطه با «مايگاه تاريخي انقالب اسالمي» و نقش آن در حال و آيندها
مهان است .در مورد اين مباحث نظر شما را به نكات زير ملب مينماييم.
 -1نويسنده با اعتقاد به اينكه دنياا مدرن ديگر مايي در عالم نذدارد،
بذذه انقذذالب اسذذالمي بذذه عنذذوان روح معنذذواِ ايذذن عصذذر كذذه هرگذذز كهنذذه
نميشود 2،نظر دارد و خواننده را متومه اين امر مهم ميكنذد كذه در عصذر
گسترش عالَم غربي كه سعي دارد ساير ملل را بذيعذالَم و بذيتذاريخ كنذد،

 - 1مقدمها گروه فرهنگي الميزان و مقدمها مؤلف مهت مجموعها كتذابهذايي كذه در
رابطه با انقالب اسالمي و امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» تدوين شده ،تنظيم گشته است .اميد است بذا
دقت كامل مورد تومه قرار گيرد.
 - 2در رابطه با داليل كهنهبودن دنياا مدرن به كتذاب «علذل تزلذزل تمذدن غذرب» از همذين
مؤلف رموع شود.
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انقالبي متولد شده كذه در مذوهر و ماهيذت خذود ،تحذولي اسذت بيذرون از
حوزها فكر و تمدن غربي ،و بر همين اساس تاكر ميدهذد آن انقذالب را
با عينک غربي ننگريم كه هرگز به حقيقت آن آگاهي نمذييذابيم .زيذرا بذه
گفته ا ميشل فوكو« :وقتي ايرانيان از حكومذت اسذالمي حذرف مذيزننذد،
وقتي ملوا گلوله در خيابانها ،آن را فرياد ميزنند ... ،و با اين كار شذايد
خطذذر يذذک حمذذام خذذون را بذذه مذذان مذذيخرنذذد ...بذذه نظذذر مذذن بذذه واقعيتذذي
مي انديشند كه به ايشان بسيار نزديک اسذت ...چذون كوششذي اسذت بذراا
اينكه سياست ،يک بُعد معنوا پيدا كند».
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 -2تومه به تفاوت ذاتيِ دو رويكرد متفاوت نسبت بذه زنذدگي در ايذن
دوران ،رمز كليدا كتابي است كه روبهروا خذود داريذد .عبذور از نذوعي
زندگي كه آرمانهاا خود را در فرهنگ مدرنيته دنبال ميكند و رويكذرد
به نوع ديگرا در زندگي است كه ميخواهد از طريق انقالب اسذالمي ،از
غرب و فرهنگ مدرنيته عبور كنذد و زنذدگي زمينذي را بذه آسذمان متصذل
گرداند.
 - 3روح حاكم بر زمانه كه تحت تأثير فرهنگ مدرنيته اسذت ،آنننذان
آشفته است كه انسان بهراحتي معني حادثهاا را كه آمده اسذت تذا مذاوراء
فرهنگ مدرنيته ،متاكر رموع بشر به آسمان باشد ،نميفهمد و لذاا نسذبت
به فهم مايگاه انقالب اسالمي در اين دوران گرفتار برداشذتهذاا از پذيش
ساخته ميشود كه آن برداشتها ديذوارا در برابذر فهذم او و فهذم انقذالب
اسالمي مي كشد .نويسنده تالش كرده بذا تومذه بذه ايذن امذر ،مذاوراء نگذاه
 - 3ميشل فوكو ،ايرانيها چه رؤيايي در سر دارند ،ص .38
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مدرنيته ،انقالب اسالمي را بنماياند .زيذرا كذه بايذد مواظذب باشذيم انقذالب
اسالمي را در حدّ فهمهذاا محذدود ننگذريم وگرنذه بذيتومذه بذه حقيقذت
روحاني و مايگاه تاريخي آن ،سخن گفتهايم.
 - 4ممكن است در ابتدا بذه مؤلذف ايذراد گرفتذه شذود كذه نگذاه او بذه
انقالب اسالمي ،نگاهي آرماني است كه با واقعيت آن متفاوت است ،ولذي
وقتي حقانيت سخن روشن ميگردد كه سعي شود بذه همذها زوايذايي كذه
در رابطه با انقالب اسالمي در كتاب تومه داده شده ،عنايت گذردد ،در آن
صورت است كه معلوم خواهد شد چذرا صصذرار مذيشذود انقذالب اسذالمي
يک رستاخيز در همها مهان امروز است و همنذون روز حسذاب مايگذاه
هركس را تعيين ميكند.
گ مدرنيته كه مذا نيذز بذا تأسذيس اولذين دبسذتان ،قبذل از
 - 5زبان فرهن ِ
انقالب مشروطه با آن آشنا شديم و بعد بهوسيلها آن فكذر كذرديم ،زبذاني
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
غرب است ،ذات انقالب اسالمي را بنمايانذد تذا حقيقتذاا بذا چهذرها واقعذي
انقالب اسالمي روبهرو شويم و همين امر مومب شده كه در بعضي مذوارد
خواننده به زحمذت بيفتذد و آرامذش خذود را در حذين مطالعذها كتذاب از
دست بدهد ،چون يا واژهها را ناآشنا ميبيند و يا افقي كه به ميذان مذيآيذد
افقي نيست كه خواننده عادت كرده باشد از آن افق بنگرد.
 - 6مؤلف محترم با تومه به اين قاعده كذه «بذا آغذاز عهذد تذازه ،تذأثير
آنچه به گاشته تعلق دارد ،كم مذيشذود» روشذن مذيكنذد كذه چگونذه بذا
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حضذذور انقذذالب اسذذالمي در عذذالم ،عهذذد الهذذي از يذذاد رفتذذها بشذذر بذذه او
برمي گردد و در آن راسذتا فرهنذگ غربذي در عذالَم بذه سذرعت فروكاسذته
ميگردد و به اين دليل بايد به آيندها انقالب اسالمي اميدوار بود.
بذذه اميذذد آنكذذه توانسذذته باشذذيم در راسذذتاا آشذذنايي عزيذذزان نسذذبت بذذه
حقيقت و ذات انقالب اسالمي قدمي برداريم.

مقدمه مؤلف

باسمه تعالي
مواردا كه در ذيل مطرحشده؛ زواياا مختلفي است از نگاهي كذه در
كتذذابهذذاا مربذذوط بذذه انقذذالب اسذذالمي و امذذام خمينذذي«رضوواناهللتعايلعليه» بيذذان
گرديذذده ،تذذا سذذمت و سذذوا مسذذتجوا خواننذذدگان عزيذذز را در مذذتن آن
كتابها روشن كند.
 -1حساسترين مسأله در زندگي انسان درست و دقيذقديذدن واقعيذات
عالم است ،و اين موضوع آنقدر مهم است كه رسول خدا در تقاضذاا
خود به خداوند عرضه ميدارنذد «اَللّهُذمَّ أرِنِذي األشذياء كمذا هذي»؛ 1خذدايا!
اشياء را آنطور كه هستند به من نشان بده.

 - 1محمدبنحمزه فنارا ،مصباح األنس ،ص.220 :
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موضوعِ درستديدن پديدهها و واقعيات وقتي اهميت صذدچندان پيذدا
مي كند كه موضوع مورد شناخت ،به زندگي دنيايي و آخرتي انسذان ربذط
پيدا كند.
در كنار معرفت بذه خذدا و معذاد و نبذوت و امامذت ،در عصذر كنذوني،
معرفت به مايگاه انقالب اسالمي از موضوعاتي است كذه معرفذت صذحي
نسبت به آن نقش اساسي در نوع زندگي ما خواهد داشت و بهواقذع همذها
انتخابهاا ما را تحذتالشذعاع خذود قذرار مذيدهذد و پيذرو آن سذعادت و
شقاوت ما را نيز رقم خواهد زد.
 -2انقالب اسالمي يک پديدها معنوا است كه هرگونه موضعگيذرا
ما نسبت به آن ،ما را در مايگاه خاصي از قرب و يا بُعد نسبت بذه معنويذت
قرار ميدهد و اين است كه نميتوان نسبت به آن چشذم بذرهم گااشذت و
آن را ناديده انگاشت ،زيذرا بذه همذان انذدازه ،از مايگذاه قذرب معنذوا بذه
مايگاه بُعد از حقيقت پرت ميشويم .به همين مهت مذيتذوان آن را يذک
رستاخيز معنوا به شمار آورد كذه حسذاب و مايگذاه هذركس را در دوران
كنوني كه دوران تقابل انقالب اسذالمي بذا فرهنذگ مدرنيتذه اسذت ،تعيذين
ميكند.
 -3در دوراني كه بشر مدرن از دين فاصله گرفته و ارتقاا انسذان را در
پيروا از انديشههاا منقطع از آسمان مستجو ميكند ،يذکمرتبذه در قذرن
بيسذذتم بذذا وقذذوع دو منذذگ مهذذاني در مهذذد تمذذدن مذذدرن و شكسذذت
ايذذدلولوژاهذذايي مثذذل ليبراليسذذم و سوسياليسذذم و ظهذذور نذذابرابراهذذاا
آزاردهنده ،انقالب اسالمي به عنذوان راهذي بذراا عبذور از آن فرهنذگ بذه
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سوا فرهنگ الهي انبياء ،عقلها و دلها را متومه خود نمذود و بذر خذالف
آنهمه تبليغاتِ منفذي كذه نسذبت بذه آن روا داشذتند ،بذهخذوبي از عهذدها
نشان دادنِ معني تاريخي خود برآمد .اين است كه روشن مذيكنذد انقذالب
اسذذالمي يذذک امذذر اتفذذاقي نيسذذت ،بلكذذه گشذذايش افذذق و زمذذان مديذذد در
بحبوحها پايان غرب است.
 -4انديشههايي كذه گرفتذار ظذاهربيني دوران نيسذتند بذهخذوبي متومذه
مايگاه تذاريخي انقذالب اسذالمي خواهنذد شذد و ذات الهذي آن را كذه بذه
عنذذوان يذذک رسذذالت ،وارد زنذذدگي بشذذر شذذده ،خواهنذذد شذذناخت و از
تاريخ سذازا آن كذه حكمذت و معنويذت را بذه بشذريت هديذه خواهذد داد
آگاهي خواهند يافت و آرمانگرايي منطقي آن را كه عامل نجذات بشذر از
پوچگرايي و نيهيليسمِ بيمارگونها بشذر مذدرن اسذت ،بذهسذرعت دريافذت
مي كنند و اين شروع تاريخِ طاللي معنويت حقيقي بعد از ظلمذات مدرنيتذه
است.
 -5وقتي از انقالب اسالمي سخن مي گوييم ولي بذه مايگذاه آن كذه از
غدير شروع شده و بذه حاكميذت مهذدا خذتم مذيشذود و بايذد از روح
غربي عبور كند ،چيزا نگوييم ،عمالا از انقالب اسالمي هيچچيز نگفتهايم.
انقالب اسالمي با نگاه تاريخي شيعه به غدير پديد آمد و نذهتنهذا پديذدهاا
اتفاقي نبود ،بلكه آشناا همها شيعيان بود زيرا آن را در مذتن اسذالم يافتذه
بودند تا از طريق آن با روح توحيد اصيل زندگي كنند.
 -6كسيكه از «توحيد» چيزا نميداند و معتقد نيست كذه آن حقيقذتِ
يگانه امازها حضذور بذه غيذر نمذيدهذد ،وقتذي بذه او گفتذه شذود انقذالب
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اسالمي ملوه ا روح توحيد است و هر مريان مقابل خود را نفي ميكند و
همننان در تاريخ ملو مذيرود و هرگذز فذرو نمذينشذيند ،متومذه موضذوع
نخواهد شد و شايد آن را ادعايي بداند كذه از سذر احساسذات اظهذار شذده
است ولي انكار نور چيزا از واقعيت و نقش آن نميكاهد.
 -7اگر شخصيت انقالب اسالمي را با تفكر غربي تحليل كنيم هرگز به
ذات آن پي نخواهيم برد و لاا هرگونه موضعگيرا كه نسبت به آن داشذته
بذه بيراهذه رفتذهايذم و

باشيم

باالخره كارمان به مقابله با آن ميانجامد .زيرا انقذالب اسذالمي بذه اهذدافي
نظر دارد كه نگاه غربي سخت از آنها گريزان است .يكي امتحانات الهذي
را رحمت ميداند و يكي طور ديگرا ميانديشد .به گفتها مولوا:
رحمتذذذي دان امتحذذذان تلذذذخ را

نعمتي دان ملذکِ مذرو و بلذخ را

 -8اگر پايرفتيم آوارگي و سرگرداني بشذر مذدرن چيذز قابذل انكذارا
نيست و ريشه ا آن را نيز به درستي تحليذل كذرديم ،ديگذر ايذن گفتذه كذه
«انقالب اسالمي هديذه ا خذدا اسذت تذا بشذر را از ظلمذات مدرنيتذه نجذات
دهد» ،يک سخن غلوآميز بهحساب نمي آيد بلكه به اميذد قذوام فرهنگذي و
تمدن اسالمي كه در آيندها انقذالب اسذالمي نهفتذه اسذت ،زنذدگي را در
كنار انقالب اسالمي ادامه ميدهيم.
 -9مقام معظم رهبرا«حفظوهاهللتعايل» در مراسم تنفيا حكم رياست ممهورا
دولت دهم فرمودند:
«بعضي از مديريتها در بخشي از برهههاا اين سي سال زاويههالي بذا
مباني انقالب داشتند؛ اما ظرفيت انقذالب توانسذت ايذنهذا را در درون
خود قرار بدهد؛ آنها را در كذورها خذود ذوب كنذد؛ هضذم كنذد و
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انقالب بر ظرفيت خود ،بر تجربها خود بيفزايد و با قذدرت بيشذتر راه
خود را ادامه بدهد .آن كساني كه ميخواستند از درونِ اين نظذام ،بذه
نظام ممهورا اسالمي ضربه بزنند ،نتوانستند موفق بشوند .انقذالب راه
خود را ،مسير مستقيم خود را با قدرت روزافزون تذا امذروز ادامذه داده
است و همها كساني كه با انگيزههاا مختلف در درون اين نظام قرار
گرفتهاند ،خواسته يا ناخواسته ،به تواناليهاا اين نظام كمک كردنذد.
به اين حقيقت بايستي با دقت نگاه كرد؛ اين ظرفيذت عظذيم ،ناشذي از
همين ممهوريت و اسذالميت اسذت؛ از همذين مذردمسذاالرا دينذي و
اسالمي است؛ اين است كه اين ظرفيت عظيم را بهومود آورده است.
و راز ماندگارا و مصونيت و آسيبناپايرا ممهذورا اسذالمي هذم
اين است و اين را ممهورا اسالمي در ذات خود دارد و صنشاءاهلل آن
را همواره حفظ خواهد كرد2».

چناننه مالحظه ميفرماييد در بيانات ايشان موضوع ذاتداشتنِ انقالب
اسالمي مطرح شده و اين مبناا اصلي كتاب حاضر است كه نويسنده پذس
از روشذذنكذذردن معنذذي ذاتداشذذتن انقذذالب اسذذالمي ،سذذعي دارد نسذذبت
صحيحي را كه هركس بايد با اين انقالب داشته باشد ،تبيين كند.
 -10اگر بتذوانيم حادثذه ا انقذالب اسذالمي را بذا يذک فهذم كلذي و بذا
مذذامعيتي از آگذذاهي و خودآگذذاهي و دلآگذذاهي درک كنذذيم ،مذذيتذذوانيم
مايگاه حقيقي انقالب اسالمي در حال و آينذده را ،در روح و روان آدمهذا
بشناسيم و معني آنكه ميگوييم« :هركس وارد اردوگذاه انقذالب اسذالمي
نشود ،از تاريخ بيرون ميافتد و بيتاريخ ميشود» را دريابيم.
.12/05/1388 - 2
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 -11درد بزرگ آن است كه در فضاا فرهنگ مدرنيته ،تفكر آزاد بذه
حاشيه رفته است ،در حاليكه فهذم انقالبذي كذه بنذا اسذت مذاوراء فرهنذگ
مدرنيته با انسان ها سذخن بگويذد ،نيذاز بذه تفكذر آزاد دارد و رمذز شكسذت
سياسي نخبگاني كذه بذا روحيذها سياسذيكذارا و بذا روشهذاا غربذي بذا
انقالب اسالمي برخورد كردند ،همين بوده و هست.
 -12به تجربه روشن شده كذه امكانذات ذاتذي انقذالب اسذالمي از نظذر
فرهنگي آن قدر عميق است كه هرگز امازه نميدهذد انديشذههذايي را كذه
اهدافي مداا از اهداف انقالب اسالمي دارند ،بذر آن تحميذل كننذد و بذر
اسذذذاس همذذذين غنذذذاا فرهنگذذذي كذذذه داشذذذت ،توانسذذذت از راهكارهذذذاا
سكوالريته اا كه در دوران سازندگي و اصالحات بر آن تحميل شد خذود
را بيرون بكشد و تومه به عدالت و معنويت را بازسازا كند و رويكذرد بذه
انتهاا با بركتي كه نظر به حاكميت حضذرت مهذدا دارد را دوبذاره بذه
متن انقالب باز گرداند.
 -13كسي كه به تاريخ و سياست تذومهي نذدارد ،بخواهذد يذا نخواهذد
معني ديندارا واقعي را گم كرده است ،و كسي هم كذه سياسذت و تذاريخ
را از منظر ديانت ننگرد بازينها سياستبازاني خواهد شد كه مذيخواهنذد
تاريخ خود را بذر بشذريت تحميذل كننذد و قذدرت را در دسذت گيرنذد .در
حالي كه انقالب اسالمي بسترا اسذت تذا در آن بسذتر تذاريخ و سياسذت از
منظر دين تعريف گردد و در بسترا معنوا مذديريت شذود تذا حاكمذان از
حقيقت فاصله نگيرند.
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 -14اگر از يک طرف روشنفكران ما گرفتار نگاه غربزدگي شدند و
خواستند مايگاه انقالب اسالمي را در ادامها تاريخ غرب مسذتجو كننذد،
و از طرف ديگر بسيارا از متدينين ما نيز بدون آنكه مبهذههذاا فكذرا و
تاريخي را بشناسند و شخصيت افراد را بر اساس مبهه و مهتي كه انتخذاب
كرده ارزيابي كنند ،تنها شخصيت افراد را در حركات و سكنات و فضذالل
و رذالل فردا آنها مستجو ميكننذد ،بذدون آنكذه بذه مهذت و سذمت و
سويي كه افراد در آن قرار مذيگيرنذد تومذه نماينذد .ايذن بذهواقذع مومذب
معضل بزرگي شد كه بعضي از نخبگان ديني نتوانستند مايگذاه و سذمت و
سوا انقالب اسالمي را بشناسند و با اندک ضعفي كه از مديرا از مديران
نظذذام اسذذالمي ديدنذذد ،از حضذذور خذذود در مبهذذها انقذذالب اسذذالمي كنذذار
كشيدند .مباحث انقالب اسذالمي بذا تومذه بذه چنذين نقيصذهاا سذعي دارد
خطرات چنين غفلتي را گوشزد كند و نگاه متدينين را به رويكردهاا كلي
انقالب اسالمي معطوف دارد.

3

 -15تبيين بنياد فلسفها انقالب اسالمي ضروراترين مؤلفذها سياسذي
دوران ما است تا نحوها تأثير دين در عصر غيبت و نقش واليذت تكذويني
حضرت وليعصر معني خود را بنماياند و ريشها حماسهسازا انقذالب
 - 3در راستاا تومه به مبهههاا كلي در اسالم ،پيامبر خدا در رابطه بذا حضذور و عذدم
حضور در مبههاا كه علي قرار دارند ،فرمودنذد« :فَإنّهُ لَوْ عَبَداهللَ عَبْدٌ سَبْعينَ خَريفاً حتا َ
الميزاب قًئمً ليلهُ ،صًئمً نهًرُه ،وَ لَمْ يکُنْ لَهُ واليةُ عليبنابيطًلب لَأکَبَّهُ اهللُ عَلَي مِنْخَريهِ فِي
النًّر»؛ اگر بندهاا خداا را هفتادسال زير ناودان كعبه عبادت كند در حالي كه شذبهذا بذه نمذاز
ايستاده و روزها ،روزهدار است و واليت عليبنابذيطالذب را نداشذته باشذد ،از بينذي او را در
آتش مياندازند( .تفسيرمنابادا ،ج ، 4ص)228
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اسالمي معين گذردد و غفلذت از ايذن موضذوع غفلذت از رسذالت تذاريخي
كساني است كذه ايذن غفلذت شايسذتها آنهذا نيسذت و مومذب يذکنذوع
محافظهكارا ننگين خواهند شد.
 -16امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» به عنوان مسذلماني ژرفانذديش و عذارفي
حماسي ،ناظر به منظرا بود كه چشم فرهنگ مدرنيته سالها نسذبت بذه آن
نابينا شده بود و از ساحتي سخن ميگفت كه فرهنگ مدرنيته امكان درک
آن را نداشت و لاا مدرنيسم همنون نابينايي بذيخذرد بذا انقذالب اسذالمي
درگير شد و راز شكستهاا پيدرپي غرب از انقالب اسذالمي را بايذد در
اين نكتها مهم مستجو كذرد زيذرا فرهنذگ غربذي خذود را از امكذانهذاا
معنوا عالم هستي بيرون انداخته است.
انقالب اسالمي آمده است تا بشريت را با امكاناتي آشنا كند كه ماوراء
مهاني است كه فرهنگ مدرنيته در آن زندگي ميكند و با عقلِ پژمذردها
خود ميخواهد ادامها حيات دهد.
 -17تاريخي بودن يک انديشه به آن معني است كه در طول تذاريخِ آن
ملت ،دست و دلها به سوا آن انديشه دراز بوده است و هرگاه آن انديشه
پا به ميدان گااشته با تمام ومود آن را پايرفته ،حال بايذد از خذود بپرسذيم
براا مردم ايران آيا «انقالب اسذالمي» يذک انديشذها تذاريخي بذوده و يذا
تجدد و فرنگي مآبي؟
آيا نميتوان گفت آن گذروه از مذردم ايذران كذه گرفتذار فرنگذيمذآبي
شدند و ديگر زبان مردم را نميفهمند به مهت آن است كه از تاريخ ملذت
ايران بيرون افتادهاند ،تا آنما كه ايرانيبودن خود را با منظرا كه غرب به
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آنها مي نماياند ،در ايران باسذتانِ قبذل از اسذالم دنبذال مذيكننذد؟ انقذالب
اسالمي راهي است تا اين گسستگيها مبران شود و غربزدگي بهكلذي از
روح ملتي كه مي تواند با تاريخ ديني خود زندگي كنذد برچيذده شذود و از
اين مهت انقالب اسالمي مرحله ا گاار ملذت اسذت از غذربزدگذي كذه
منشأ گسست و تنفر بين آحاد افذراد بذوده و هسذت ،بذه سذوا اُخذوتي كذه
همها دستها و دلها را يگانه ميكند.
 -18عالَمي كه انقالب اسالمي به بشريت عرضه ميكند بذا عذالَمي كذه
فرهنگ مدرنيته به ميان آورده است تفاوت ماهوا دارد .بذا ورود بذه عذالَم
انقالب اسالمي حقايقي در افق روح انسان آشكار ميشذود كذه بذهكلذي از
روحيه ا فردگرايي يا « »Individualismفاصله ميگيرد و حقيقذت را در
گستردگي احساس مسئوليت نسبت به سرنوشت سذاير انسذانهذا مذييابذد و
ديگر اقتصادا همراه با عدالت و معنويت به صحنه ميآيد ،چيذزا كذه در
افق عالَم انسان غربزده بهكلي ناپديد شده و عامل دوگذانگيهذا و تنفرهذا
گشته است.
 -19بشرا كه مهت او به هيچ مانب نباشذد و بذه هذيچچيذز رو نكنذد،
چگونه مي تواند خود را ادراک كند و هويتي بذراا خذود احسذاس نمايذد،
مگر اينكه خود را فريب دهد و به اسم بيطرفي در طرفي قذرار گيذرد كذه
نه حق را تأييد مي كند و نه باطل را .او بايد بداند كذه چذون بذه حذق پشذت
كرده است ،در مبهها باطل است ،در حالي كه انقذالب اسذالمي مبهذهاا
است تا بشر ،راهِ قرارگرفتن در مبهها حق را گم نكند و در سيرِ بذه سذوا
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حق با بسط انقالب اسالمي ،بسط يابد و بهكلي از ظلمات دوران به درآيذد
و به افق روشن تاريخ نظر اندازد و از پوچي و بيطرفي خود را رها كند.
 -20اگر انقالب اسالمي را در حدّ يک حركت سياسي پذايين بيذاوريم
به نوعي به حقيقت مفا كردهايم ،همننان كه اگر آن را در آن حذد بذدانيم
كه ديگر حكومت هذا مذزاحم دينذدارا شخصذي مذردم نيسذتند .در هذر دو
صورت مايگاه انقذالب اسذالمي را نشذناختهايذم و از معنذي حضذور آن در
تاريخ معاصر سخت بيگانهايم و با سادگي ،معني دشذمني فرهنذگ مدرنيتذه
را يک سوء تفاهم ميپنداريم .راستي انقالب اسالمي به چه نقطذهاا اشذاره
دارد كه دنياا مدرن براا انكار آن اينهمه هزينه ميكند؟
 -21ما ميخواهيم معني انقالب اسالمي را بشناسيم و نسبت خذود را بذا
آن معلوم كنيم و لاا مجبذوريم از زوايذاا مختلذف آن را بنگذريم و قبذل و
بعد آن را درست مدّ نظر قرار دهيم و اين ممكن نيست مگر آنكذه بذدانيم
از كجا شروع شده است و به كجا خواهد رفت و اگر ماندگارش ميدانيم،
دليل ماندگارا آن چه ميباشد و چرا متعلق بذه هذيچ زمذاني و هذيچ قذومي
نيست كه با رفتن آن زمان و آن قوم باز باقي خواهذد مانذد .در يذک كلمذه
راز آيندهدارا انقالب اسالمي در كجا است؟
 -22انقالب اسالمي روشن ميكند ما متعلق به كدام مبههايم و در چذه
فضايي بايد خود را مستجو كنيم كه گرفتار از خودبيگذانگي نگذرديم و از
ثابت عصر مدا نباشذيم و درنتيجذها ايذن مذدايي در فضذاا مشذهورات و
مقبوالت عصرِ مدرنيسم به دنبال خود بگذرديم! انقذالب اسذالمي بسذتر بذاز
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.
 -23انقالب اسالمي؛ اگرچه فلسفه نيست ولي ما را به «ومذود» دعذوت
ميكند و آننه را در افق انسان ميآورد چيزا ماوراء ماهيذات و توهّمذاتي
اسذذت كذذه فرهنذذگ مدرنيتذذه بذذا آن زنذذدگي مذذيكنذذد ،مهذذت تفكذذر را تذذا
واقعيترين واقعيات يعني عالم غيب و معنويت سوق ميدهد و لاا ميتواند
در دفاع مقدس هشت ساله با مهاني از تانک و توپ و هواپيما نبرد كنذد و
به بهانها آنكه همهچيز نسبي است ،از مسئوليت مقابله با مهان كفذر شذانه
خالي ننمايد .زيرا:
آنكذذه انكذذار حقذذايق مذذيكنذذد

مملگذذي او بذذر خيذذالي مذذيتَنذذد

 -24كساني كه اهل «وقت» هستند و از «زمان فاني» عبور كردهاند و بذه
«زمان بذاقي» مذي انديشذند ،بذه انقذالب اسذالمي بذه عنذوان مذأمني بذراا بذه
حضوررفتن و به «وقت»رسيدن مينگرند و در همذين راسذتا معتقدنذد بسذط
انقالب منجر به حضور صاحبُ الوقت و الزمذان خواهذد شذد .بذه همذين
دليل عدهاا نمي توانند آن را تحمل كننذد ،زيذرا عبذور از «زمذان فذاني» بذه
«زمان باقي» كار هركس نيست ،از اين رو اين افراد سعي ميكننذد حقيقذت
انقالب را از مايگاه اصلياش كاهش دهند و يا از آن فاصذله مذيگيرنذد و
در زمان فاني خود عمر خود را به انتها ميرسانند.
 -25انقالب اسالمي؛ حماسها عارفان شيدايي است كه هنر نزديكي به
پيامبران و اولياء الهي را يافتهاند و لاا وقتذي نسذيم فنذاا «فذياهلل» در غذرّش
گلولها خمپارهها وزيدن ميگيرد ،بهماا آنكه به سنگر خانقاه پنذاه برنذد
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تا از هر گزندِ احتمالي مصذون بماننذد ،پيذراهن خذود را در مذيآورنذد و بذا
سينها برهنه در ميدان منگ قهقهها مستانه ميزنند.
كساني كه نميتوانند انقالب اسالمي را بذه غذديرا كذه علذي را از
آن حاف كردند و به خانها فاطمهاا كه آن خانه را آتش زدنذد و بذه
كرباليي كه بر مسدها اسب راندند ،متصل گردانند ،تا آخذر آن را تحمذل
نخواهند كرد و آن را يک نوع مامرامويي ميدانند كه قواعد بازا مهذان
مدرن را بذههذم زده اسذت و بذاالخره بذهزعذم آنهذا بايذد بذا آمذدن دولتذي
مصذلحتگذرا در مذايي توقذف كنذذد ،ايذنهذا بذيش از يذک روا سذذكه را
نديدهاند و خرابي مهان مدرن را با آباداني خانها انسانيت همراه نميبينند.
 -26انقالب اسالمي علت مهان پرآشوب كنوني را ماهالني مذيدانذد
كه از عقل قدسي انبياء بريدند و خواستند با خرد پژمردها بشرِ مداشده از
وَحي ،آن را مديريت كنند و به گمان اينكه ميخواهند خود را از آسذمان
آزاد كنند ،انواع اسارتها را به بشريت تحميذل كردنذد و يذاوههذايي را بذه
عنوان علمِ ادارها مهان بر زبان راندند كه اسارت بشر را عميقتر مينمذود
و زندگي با خياالت را زندگي واقعي نشان مي داد .بايد به اين تاكر رسذيد
كه تحت تأثير خردِ پژمرده ا بشذر مذدرن ،عينكذي روا چشذم داريذم كذه
درک ما را از انقالب اسالمي غير واقعي كرده است.
 -27ما نمي گوييم فهذم انقذالب اسذالمي كذار آسذاني اسذت ولذي اگذر
مالحظه شد بعضي از نخبگان كه مدعي فهذم انقذالبانذد ،از مذردم عذادا
عقب افتادند بايد بيش از آن كه پينيدگي را در موضذوع انقذالب دانسذت،
در حجاب فهم آنهايي دنبال كرد كه از روح توحيد بيخبرنذد و از تجلذي
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تاريخي ربالعالمينِ يگانذه ،بهذرها كذافي نبذردهانذد .آرا! درک انقذالب
اسالمي بدون علم به اسماء الهي كار مشكلي است ،ولي راهِ ممكنذي اسذت
زيرا كه ذات انقالب اسالمي خود عامل فهم آن خواهد شد.
 -28تا وقتي با عينک زمانهاا كه در آن هسذتيم و فكذر خذود را بذر آن
اساس ملو بردهايم به انقالبي بنگريم كه بنيانگاار آن انساني است كذه بذه
مقام مامعيت اسمايي دستيافته ،هيچ پرتوا از حقيقت آن انقالب بر قلب
ما تجلي نخواهد كرد و راهي مهت بذرونرفذت از ظلمذات زمانذه ملذو مذا
گشوده نميشود.
اهل كام و ناز را در كوا رندا راه نيست رهروا بايد مان سوزا ،نه خامي بيغمي

بايد از قهر تفكر غالبِ فرهنگ مدرنيته رها شذد تذا آشذنايي بذا انقذالب
اسالمي شروع شود و تماشاگرا راز ما را در برگيرد.
 -29انقالب اسالمي دوران تاريخ ديندارا در مهذان معاصذر را بنيذان
نهاد ،آن دوران را راه ميبرد و نگهدارا و نگهباني مينمايد ،به طورا كه
تذذاريخ معاصذذر در سذذايها حضذذور آن انقذذالب بايذذدها و نبايذذدهاا حيذذات
تاريخي بشر اين دوران را شكل ميدهد .همانطذور كذه بشذر بذا هذوا زنذده
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
«نسبيت» و «نيستانگارا» دوران نگردد .در سالهذاا اخيرمقذدمات چنذين
تذذاكرا در حذذال تحقذذق اسذذت و حجذذاب چهارصدسذذالها دروغ فرهنذذگ
مدرنيته در حال فروافتادن ،وقت آن رسذيده اسذت كذه بذا گذوش بذاز وارد
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زندگي شويم ،گوشي كه فقط براا شنيدن مشهورات و مقبوالت فرهنذگ
مدرنيته باز نيست.
راه برونرفت از نيست انگارا دوران ،با انقالب اسالمي و صشذراقي كذه
خداوند بر قلب بنيانگاار آن متجلّي كرد ،گشوده شد تا بشريت به عذالَمي
نزديک شود كه آن عالَم؛ عرفان و معرفت و حماسه و عبوديت را يکمذا
به او هديه ميدهد و متاكر عهد بشر با «ومود» مذيگذردد ،عهذدا كذه در
دوران غربزدگي ما شكسته شد.
به اميذد آن كذه توانسذته باشذم تذا حذدّا انقذالب اسذالمي را از منظذرا
بنمايانم كه راه تفكر نسبت به آن گشوده گردد.

امام خميني

«رضواناهللتعاليعليه»

و
خودآگاهي تاريخي

سالگرد ارتحال حضرت امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» را كه مقذامي اسذت از
مقامات ثابت عالم در اين عصر ،تسليت و تعايت عذر

كذنم ،شخصذيتي

كه براا امروز ما ظهور نمود تذا از حقيقذت اسذالم بذا مذا سذخن بگويذد ،و
اسالم را در شرايط امروزااش به مهان عرضه كند ،اميدوارم بتذوانم نقذش
او را در تغيير سرنوشتي كه بذراا مهذان اسذالم پيشذنهاد كذرد ،بذراا نسذل
مذذوان روشذذن كذذنم ،تذذا متومذذه باشذذند از چذذه فرهنذذگ و ارزشهذذايي بايذذد
پاسدارا كنند ،و نگاارند كذه عهذد خمينذي«رضوواناهللتعايلعليه» در روزمرگذيهذا
فراموش گردد ،كه در آن صذورت راز مانذدگارا مهذان اسذالم فرامذوش
شده است.
صحبتي را كه خدمت عزيزان دارم ،با اين فر

است كذه مذيخذواهم

موضوعي را در يک خانوادها ديني و انقالبي در ميذان بگذاارم ،و لذاا در
«رضوواناهللتعايلعليه»

ايذذن محفذل صذذحبت از اثبذات حقانيّذذت حضذذرت امذذام خمينذي

نيست ،حتي در اين ملسه نميخواهم نسبت به وظايف مزيذي كذه مومذب
تقويت انقالب و آفات مزيي كه راه امام را تهديد ميكند ،سخن بذه ميذان
آورم ،چون فكر ميكنم عزيزان بهخوبي پايرفتهاند كه انقالب اسذالمي بذه
معني حقيقياش ،معني حيات و زندگي صحي در قرون معاصذر اسذت .بذا
تحليل تاريخ معاصر ،و نيز تحليل مباني انساني ،ميتوان به اين نتيجذه رسذيد
كذذه انقذذالب اسذذالمي وسذذيله و بسذذتر حيذذات واقعذذي آنهذذايي اسذذت كذذه
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ميخواهند در اين قرن ،زندگي الهي داشته باشند .البتذه اميذدوارم مسذئله را
خارج از تمجيد و تعريف و احساسات ،به نحوا علمي و اسذتداللي مذورد
تجزيه و تحليل قرار دهيم.
اگر به اين مسئله التفذات داشذته باشذيد كذه مذردم مهذانِ امذروز بعذد از
دورها رنسانس ،به سرعت معني انسانبودن خود را گم كردنذد و زنذدگي
مدل غربي ،انسان را از بُعد متعالي خود بازداشذت و مذدلي را ارالذه داد كذه
مومب غفلت از ابعاد متعالي انسان شد ،خواهيد پايرفت كه چرا ميگوييم
انقالب اسالمي بسترا براا زندگي واقعي بشر اين دوران است.
ابتدا بايد روشن شود حضرت امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» نسبت به مايگذاه
زندگي امتماعي انسانهذا چذه ديذدگاهي داشذتند؟ وقتذي روشذن شذد ايذن
ديدگاه يک ديدگاه اساسي و حقيقي است و غفلت از آن ديدگاه ،غفلذت
از امكان زندگي صحي است ،در آن صورت مايگاه انقذالب اسذالمي در
تاريخ مديد بهخوبي روشن ميشود.

تفاو ِ جهل آگاهي و خودآگاهي
حتماا ميدانيد كه ما نسبت به هر پديدهاا يا ماهل هستيم و يا نسبت بذه
آن آگاهي داريم و يا عالوه بر آگاهي ،خودآگاهي هم داريم.
در حالت اول؛ انسان نسبت به آن پديده هيچ نحو آگاهي واقعي نذدارد
تذذا بتوانذذد مايگذذاه آن را در زنذذدگي خذذود و مهذذاني كذذه در آن زنذذدگي
ميكند ،بشناسد .مثالا در مورد انقالب اسالمي نميداند كه ايذن انقذالب در
حال حاضر در چه شرايطي از زندگي خود و تاريخ بهسر ميبرد.
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در حالت دوم؛ يعني آگاهي نسبت به پديذده ،انسذان بذه طذور مجمذل و
مبهم واقعيت آن پديده را ميشناسد ،ولي به پالينترين درمه از ومذود آن
آگاهي دارد ،مثذل آگذاهي بعضذي از انسذانهذا نسذبت بذه اسذالم ،كذه فذرد
ميپايرد اسالم يک دين الهي اسذت و بذهواقذع هذم از طذرف خذدا توسذط
شخص نبي به مردم رسيده است ،و به اسذالم هذم عالقذه دارد ولذي حاضذر
نيست زواياا آن را طورا بنگرد كه بخواهد آن را به عنوان يک حقيقذت
در كل زندگياش پياده كند .يا مثل بعضيها كه روا هذم رفتذه نسذبت بذه
انقالب آگاهي خوبي دارند و حتي آن را پايرفتهاند ،اما نميتوانند مايگاه
آن را طورا بشناسند كذه تمذام زنذدگي و شخصذيت خذود را بذه آن گذره
بزنند ،و يا مثل نظر و آگاهي بعضيها كه نسبت به فرهنگ مدرنيتذه كذامالا
منفي است و ميداننذد زنذدگي مذدرن ،حيذات معنذوا و آرام انسذاني را از
آنها ربوده است ولي با اين اندازه آگاهي نمذيتواننذد عمذالا در مقابذل آن
مقاومت كنند و تصميم بگيرند سرنوشت خود را از آن مدا نمايند .ايذن بذه
مهت آن اسذت كذه ايذنهذا ،در مرحلذها آگذاهي نسذبت بذه آن موضذوع
هستند ،ولي در مرحلها سوم يعني خودآگاهي نيستند كه مذان خذود را بذا
آگاهي خود يگانه نماينذد .يذا در مريذان سذقيفه بنذيسذاعده كذه خيلذيهذا
مذيدانسذذتند مسذذئله ا ديگذرا بايذد بذذه ميذان آيذد و حتذي وقتذي حضذذرت
فاطمه به در خانه انصار ميرفتند همه اقرار ميكردند كه حقْ غيذر از آن
چيزا است كه اتفاق افتاد ولي در مواب ميگفتند كارا است كذه شذده،
اگر علي زودتر ميآمذد مذا بذا او بيعذت مذيكذرديم .چناننذه مالحظذه
ميكنيد با اين كه ميدانند حق چيز ديگرا اسذت ولذي آن انذدازه آگذاهي
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كه از موضوع دارندآنها را به نفذي سذقيفه نمذيكشذاند ،بذه عبذارت ديگذر
خودآگاهي نسبت به موضوع ندارند كه بر اساس آن بتوانند بذه هذر قيمذت
مريان را تغيير دهند.

چگونگي ارتباط با انقمب اسممي
با تومه به مثالهاا فوق معني خودآگاهي نيز روشن شد ،حذال عذر
بنده آن است آنهايي كه حقانيّت يک انقالب را ميشناسند ،ولي فقذط در
حدّ آگاهي نسبت به حقانيت آن هستند ،نميتوانند نسبت خود را با انقالب
آنطور كه شايسته است تنظيم كنند و بهرهاا را كه ميتذوان بذا ارتبذاط بذا
انقالب اسالمي برد ،ببرند ،زيرا انسانها طورا بايد با انقالب اسالمي يگانه
شوند كه بتوانند ارتباطي شايسته با آن برقذرار كننذد .و ايذن نيذاز بذه چيذزا
مافوقِ آگاهي دارد ،بايد نسبت به انقالب به خودآگاهي رسيده باشند ،كذه
آن عبارت است از آن نوع آگاهي كه به عمق مذان انسذان سذرايت كذرده
باشد ،و به ماا علم حصولي نسبت به آن ،بذا علذم حضذورا ارتبذاط پيذدا
كرد ،در آن صورت اسذت كذه انسذان بذا بذودن انقذالب اسذالمي احسذاس
ميكند سراسر ومود خود را به آن گره ميزند.
وقتي متومه باشيم ريشه و باطن انقالب يک حقيقت قدسي اسذت و بذه
غدير متصل است و خداوند آن را در هجدهم ذيحجه سال يازدهم هجذرا
ظاهر نموده ،ديگر نميتوان ناظر انقالب بود ،همانطور كه اگر كسي ناظر
بر حادثه كربال باشد ،نهتنها هيچ بهرهاا از آن نميبرد ،بلكه انسذانيت خذود
را نيز لگدمال ميكند.
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حضرت امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» خودشان نسذبت بذه نهضذتي كذه پديذد
آوردند كامالا در خودآگاهي بودند ،و ميدانستند به عنذوان يذک وظيفذها
اله ذي باي ذد بذذه آن دل بسذذپارند و مانشذذان را بذذه آن گذذره بزننذذد .ايشذذان در
سالهاا  1341و 1342به اكثر علماا بزرگ نامه نوشتند و فجذايعي را كذه
در شُرُف انجام بود و ميرفت تا ريشها اسذالم را خشذک كنذد ،بذه آنهذا
گوشزد كردند و همها آن بزرگان هم سخنان امام را قبول ميكردند ولذي
بسيارا از آنها به صورتي كه امذام«رضوواناهللتعايلعليه» قذدم پذيش گااشذتند ملذو
نيامدند .زيرا در عين اينكه آنها هم مثل امام نسبت بذه مشذكالت آگذاهي
داشتند ،ولي آن خودآگذاهي كذه در امذام بذود در آنهذا نبذود ،بذه عبذارتي
حركت امام«رضواناهللتعايلعليه» را در مان خود احسذاس نمذيكردنذد ،هرچنذد آن
حركت را حركت مثبتي ميدانستند و اگر فرصتي پيش ميآمد آن را تأييد
مذينمودنذذد .ولذي امذذام«رضوواناهللتعايلعليه» مشذذكل زمانذذه را مذيشناسذند و متومذذه
ميشوند اسالمي كه با مانشذان گذره خذورده اسذت در خطذر اسذت و بايذد
نهضتي به پا كرد كه اين اسالم نجات يابذد و لذاا ايذن نهضذت نيذز بذا مذان
ايشان گذره خذورده بذود .وقتذي يذک مسذلمان نسذبت بذه اسذالم در حالذت
خودآگاهي قرار گرفت و مانش با حق متحد شد ديگذر نمذيتوانذد تسذليم
ناحق شود ،چون ميداند نظام هستي ،حق است 1و مريانها و يذا فعذلهذاا
ناحق در نظام هستي مايي ندارند و نبايذد بذه آنهذا مذا داد و يذا نسذبت بذه
بودنشان سكوت كرد.
 - 1قرآن ميفرمايد« :مًَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمًَوَاتِ وَالْاأَرََْ وَمَاً بَيْنَهُمَاً إِلَّاً بِاًلْتَق»؛ خداونذد
آسمان و زمين و آننه در بين آنهاست خلق نكرد مگر به حق (سوره روم ،آيه .)8
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نمونذذها عذذالي خودآگذذاهي و دل آگذذاهي نسذذبت بذذه حذذق ،اهذذل بيذذت
پيامبراند كه هرگز نمرها قبولي به مريذانهذاا باطذل ندادنذد و طذورا
عمل كردند كه هرگز انحرافاتِ زمانهشان نتوانست حذق ملذوه كنذد -


 -عمذده

روحيها حقگراا آن ذوات مقدس اسذت كذه مذاا هذيچ گونذه تأييذدا
براا باطل باقي نميگاارد.
وقتي روشن شذد كذه خودآگذاهي نسذبت بذه حقيقذت ،الزمذها شذعور
متعالي و قلبي است و هرگز امازه نمذيدهذد باطذل بذه ميذدان بيايذد و حذق
فرسوده و خاموش شود و انسان ناظر باشد ،معلوم ميشذود در صذورتي كذه
نسبت ما با انقالب از نوع خودآگاهي باشد ،شور انقالب در مان ما پايذدار
ميماند و از بركات آن بهرهمنذد مذيشذويم .اگذر خواسذتيد پاسذدار واقعذي
انقالب باشيد بايد نسبت به حقانيت انقالب از مرحلذها آگذاهي يذک قذدم
ملذذوتر بياييذد و بذذه مرحلذذها خودآگذذاهي برسذيد تذذا اوالا :روح انقذذالب را
درست شذناخته باشذيد و فقذط در محذدودها شذناخت پوسذته آن متوقذف
نشويد ،ثانياا :با روحيهاا كه حكايت از دلدادگي نسبت به انقالب دارد ،در
عين حركات حكيمانه ،با تمام ومود همه زندگي را در مهت پاسذدارا از
انقالب صرف كنيد ،و چون همذها زنذدگي خذود را مذيخواهيذد صذرف
انقذذالب اسذذالمي نمايي ذد گرفتذذار روشهذذاا مقطع ذي ،عجوالنذذه و سذذطحي
نميشويد .نمونها آن را در مقابلها امام«رضوواناهللتعايلعليه» بذا مذوانعي كذه بذراا
انقالب پيش ميآمد ميديديد .ايشان با تأمّلي طوالني و به حكذم وظيفذها
الهي ،وارد ميدان ميشدند ،در مقابله با نظام شاهنشاهي در سالهاا اول بذه
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شاه نصيحت ميكردند ،با اينكه بهتر از همه بداهاا شاه را مذيشذناختند،
و بهخوبي ميدانستند تا شاه هسذت همذين خذودفروختگيهذا هسذت ،و نيذز
ميدانستند كه در اين راه موانع طاقت فرسايي ،مثل زندان و اعذدام در كذار
است ،با اينهمه براا از بينبذردن موانذع ،سذعها صذدر ،صذبر و پذايمردا
شكست ناپايرا را از خود نشان دادند ،لاا با تومه به خودآگاهي خاصذي
كه نسبت به نهضت خود داشتند از نصذيحت شذروع كردنذد ولذي آرامآرام
ملو آمدند تا كار را به انتها رساندند و نهضت را به پيروزا رساندند.
علت اينكه حضرت امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» در هيچ مرحلذهاا سسذت
نشدند آن بود كه در شخصيت خذود بنذاا حذاف نذاحق را نهادينذه كذرده
بودند و لاا نه يأسي برايشان پيش ميآمد و نه خستگي ،چون همه زنذدگي
خود را در عين خودآگاهي نسبت به اسالم ،در يگانهشدن با حق و تنفذر از
باطل شكل داده بودند ،حتي اگر در بين راه رحلت ميكردند از نظر ايشان
وظيفه به خوبي انجام شده بود.

روش امام خميني«رضواناهللتعاليعليه» در مقابلهي با غرب
آننه مي توان از حضذرت امذام خمينذي«رضوواناهللتعايلعليه» نسذبت بذه اسذالم و
انقالب اسالمي آموخت ،ايجاد خودآگاهي نسبت به اسذالم اسذت .در ايذن
حالت است كه ميتذوان بركذات مسذلماني و انقالبذي بذودن را در زنذدگي
خود وارد كرد و از بيتفاوتي نسذبت بذه حذق و حقيقذت خذود را رهانيذد و
گرفتار زندگي سرد و رفاهزده نشد.
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امروزه بسيارا از روشنفكران دنيا ،چه در آسيا و چذه در آفريقذا و چذه
در اروپا ،با فرهنگ غرب مخالفاند ،اما همها آنها نسبت به آن فرهنگ
يكسان موضع گيرا نميكنند .عدهاا فقط ميدانند زندگي غربي زنذدگي
بدا است ،بدون آن كه قدمي در مهت برون رفت از آن بردارند ،ايذنهذا
بخواهند و نخواهند تمام فرهنگ غرب را پايرفتهاند و همذها زشذتيهذاا
آن فرهنگ در زندگي آنها وارد شذده اسذت و در عمذل بذا آنهذايي كذه
نسبت به ضعفهاا فرهنگ غرب ماهلاند ،مساوا عمل ميكنند.
گروهي ديگر با فرهنگ غرب مخالفاند ولي به ماا مقابلذه بذا آن بذه
كلي با آن قهر ميكنند ،ميروند در گوشهاا از طبيعذت بذدون اسذتفاده از
وسايل زندگي غربي ،زندگي ميكنند .اينها هرگز بنا ندارند در مقابل آن
فرهنگ ،فرهنگ و تمدني بسازند كه بسذتر تعذالي انسذانهذا باشذد بلكذه بذه
صورت منفعل در مقابل غرب عقبنشيني كردهاند.
حضرت امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» با تومذه بذه خودآگذاهي و دلآگذاهي
كه نسبت به اسالم داشتند اساساا فرهنگ غرب را به حساب نميآوردنذد ،و
معتقد بودند تمدن غرب تجسّم نفس امّاره اسذت ،و انسذان در آن فرهنذگ
تمام ساحات الهي خود را از دست ميدهذد و از ايذن مهذت بايذد بذا تمذام
ومود در نابودا آن فرهنگ و مايگزيني آن به يک فرهنگ الهذي تذالش
كرد ،ولي واقعيت اين فرهنگ را هم ناديده نميگرفتند ،چون مذيدانسذتند
اگر بايد شمشذير تجذاوزا را قطذع كذرد ،بايذد شمشذير دفذاع در مقابذل آن
تجاوز را به صحنه آورد ،و اين نوع موضعگيرا نسذبت بذه فرهنذگ غذرب
سذذختتذذرين و حسذذاستذذرين نذذوع موضذذعگيذذرا اسذذت .چذذون در ايذذن
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موضعگيرا نه انسان قهر ميكند و ميدان را براا رقيب خالي مينمايذد ،و
نه تسليم ميشود و به غرب اصالت ميدهد.
حضرت امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» با تومه به شناختي كه از وضع مومذود
مهان داشتند مثل كسي عمل كردند كه سوار ماشين مذيشذود ولذي فرمذان
ماشين را بهدست ميگيرد و مسير را خود انتخاب مينمايذد ،يعنذي در عذين
اينكه از آفات تكنولوژا آگذاه اسذت ،آن را بذه عنذوان يذک واقعيذت در
زندگي بشرِ امروز ميپايرد و ميداند كه اگر هم انسذان بايذد از شذرّ تفكذر
تكنيكي رها شود و تفكر الهي وارد زندگي بشر گردد ،فعذالا نمذيتذوان بذه
اين تكنولوژا پشت كذرد .او در عذين آگذاهي از آفذات تكنيذک و تفكذر
تكنيكي ،زمانشناس اسذت ،و در ازاء آن نذوع خودآگذاهي كذه نسذبت بذه
اسالم داشتند ،و اين نوع زمانشناسي نسبت به غرب و تكنولوژا ،در عذين
اين كه هرگذز هذدف الهذي نهضذت فرامذوش نمذيشذود از تفكذر تكنيكذي
چشمپوشي نمينمايد .آرا! به صرف آن كه فضاا غربي ،فضاا ظلمذاني
است نميتوان نسبت به آن عقبنشيني كرد بلكه سوار زمانذه مذيشذوند تذا
تحرک امتماعي و رسالت انساني خود را به بهترين نحذو عمليذاتي كننذد و
امازه ندهند باطل ميدان بگيذرد و حذق فرسذوده و خذاموش شذود ،در عذين
اصالتندادن به غرب به آن پشت نميكند تا ميدان بذراا آن خذالي بمانذد،
از ماشين و برق استفاده ميكند ،ولي هرگز به اين تمدن قانع نيست و بذراا
مايگزيني فرهنگ ديگرا به ماا فرهنگ غرب ،برنامه دارد.
امام«رضوواناهللتعايلعليه» خوب ميدانستند دموكراسذي بذه نحذو غربذي ،امتمذاع
هوسها و خواستههاا نفس امّارها اكثريذت اسذت ،و ايذن دموكراسذي بذا
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فرهنگ ليبرالي و بيبند و بارا خود ،كامالا مقابذل اسذالم اسذت .قذرآن بذه
پيامبر ميفرمايد« :فًَحْکُمْ بِمً اَنْزَلَ اللَّهَ وَ ال حَتَّبِع اَهْوائَهُمْ عَمًَّ جًئَكَ مِنَ
الْتَق»؛ 2اا پيامبر بر اساس قرآن كه خدا نذازل كذرده حكذم بكذن ،و پيذرو
هوس و هواا مذردم مبذاش ،تذا از آننذه از طذرف خذدا آمذده اسذت روا
برگرداني .امام خميني«قدسسوه » با خودآگذاهي تذاريخي كذه داشذتند و عميقذاا
زمانه را ميشناختند ،نيامدنذد بذا دموكراسذي مطذرحِ در عذالم غربذي مقابلذه
كنند ،بلكه آن را در دل فرهنذگ اسذالمي اسذتحاله كردنذد و بذه اصذطالح
ممع آراء سرگردان را به آراء ملذتِ مسذلمان ،زيذر سذقف اسذالميتِ نظذام
تبديل نمودند ،تا ملت مسلمان در عين اسالميت ،در سرنوشت خذود نقذش
اصلي را داشته باشند ،به طورا كه با بودن واليت فقيه نهتنها سدموكراسذي
و نظام ممهورا نفي نشد ،بلكه شكل صحي به خذود گرفذت ،و مامعذها
اسالمي از نوعِ نيستانگارااش كه هايدگر بذراا دموكراسذي غربذي قالذل
است ،مصون ماند .به طورا كه نه با دموكراسي مقابله شد و نذه تسذليم آن
نوع دموكراسي شديم كه روح غربي را به مامعه تحميل ميكرد.
حضرت امام خمينذي«رضوواناهللتعايلعليه» در عذين ايذنكذه ممهوريذت را بذراا
نظام اسالمي پايرفتنذد ولذي طذورا آن را مذديريت كردنذد كذه بذا هذدف
اصذذليشذذان كذذه حكومذذت «اهلل» بذذود مغذذايرت نداشذذته باشذذد ،زي ذرا ايشذذان
ميفرمايند« :مجردِ بودنِ رژيم اسالمي ،مقصد نيست .مقصد اين اسذت كذه
در حكومت اسالمي ،اسالم حكومت كند .قانون حكومت كند و اشذخاص
به رأا خودشان ،به فكر خودشان حكومت نكننذد .بذه كسذاني رأا ندهنذد
 - 2سوره مالده ،آيه .48
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كذذه خي ذال م ذيكننذذد خودشذذان صذذاحب رأا هسذذتند ،خودشذذان را متفكذذر
ميدانند ،روشنفكر ميدانند ،به اينها رأا ندهند .براا اين كذه رأا مذردم
در مقابل حكم خدا ،رأا نيست ،ضاللت است».

3

مغالطهاي آشکار
يكي از تالشهايي كه به قصد مقابله با نظام اسالمي انجام ميشود ايذن
است كه ابتدا دموكراسي را مطلق مذيكننذد ،بذه طذورا كذه گويذا :كتذاب
مقدسِ بشذرِ مذدرن ،دموكراسذي اسذت و حقيقذت ،چيذزا مذز رأا مذردم
نيست ،و سپس زمزمه سر ميدهند كه حكومت ديني بذا دموكراسذي ممذع
نميشود و نتيجه ميگيرند حاال كه دموكراسي بايد بماند و نياز حتمي بشذر
امروز است ،پس حكومت ديني بايد حاف شود 4اينها ابتدا مشخصههايي
از ممهوريت را نقل ميكنند سپس نتيجه ميگيرند نظام يک كشور يا بايد
ممهورا باشد و يا واليي .اينها ميگويند :مذردم در نظذام ممهذورا ،در
حوزها امور عمومي مساوااند ،در حاليكه در حكومت واليي ،مذردم در
حوزها امور عمومي با اولياء خود همطراز نيسذتند .پذس نمذيشذود نظذامي
داشذذت كذذه در عذين ممهوريذت« ،واليذت فقيذه» در آن لحذذاظ شذذود .و يذا
ميگويند :در نظام ممهورا مذردم ذا حذقّ و رشذيدند ولذي در حكومذت
واليي محجورند ...و در حكومت ممهورا ،زمامدار ،وكيل مردم است ،و

 - 3صحيفها نور ،ج  ، 8ص .281
 - 4به كتاب «حكومت واليي» از محسن كذديور ،و يذا بذه كتذاب «حكمذت و حكومذت» از
مهدا حالرا رموع شود.
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در حكومذذت واليذذي ،زمامذذدار ،ولذذي بذذر مذذردم اسذذت ...و در حكومذذت
ممهورا زمامدار از سذوا مذردم انتخذاب مذيشذود ،در حكومذت واليذي
زمامدار از سوا شارع نصذب مذيشذود و مذردم موظذف بذه پذايرش ولذي
شرعي هستند  ...در حكومت ممهذورا ،دوران زمامذدارا ،موقذت اسذت،
در حكومت واليي زمامدارا مادام العمر اسذت ...در حكومذت ممهذورا
زمامدار در مقابل مردم مسئول است و در حكومت واليي زمامدار در برابر
مردم مسئول نيست و...
مالحظه ميكنيد كه چگونه ممهوريت را با حكومت دينذي مقابذل هذم
مذذيگاارنذذد كذذه در نهايذذت نتيجذذه بگيرنذذد ايذذن دو بذذا هذذم ناسذذازگار و
متعار

اند ،و بعد هم ما را به دو نتيجهگيرا ميكشانند ،يكي اينكه اصالا

حكومت را از دين مدا كنيد ،ديگذر ايذنكذه نقذش ولذي فقيذه يذک نقذش
نظارتي بدون هيچ گونه دخالت باشد ،كه عمذالا نتيجذها پيشذنهاد دوم هذم
همان پيشنهاد اول است.
آيتاهللموادا«حفظهاهلل» در موابي مختصر به اين مغالطه فرمودند:
«اگر خوب به اسذالم دقذت كنذيم ،اسذالم در مذتن خذود واليذت دارد،
وكالت هم دارد ،حق والي در آن محفوظ است ،حق مردم هذم در آن
محفوظ است .آيا تمام آن ممهوريتي كه در نظام سياسي دنيذا مطذرح
است در نظام اسالمي تا حدّ تعيين رليس ممهور و مجلس واقع اسذت
يا نه؟ ميگوليد در نظذام ممهذورا مذردم حذق رأا دارنذد .در قذانون
اساسي ممهورا اسالمي اين تصويب شده اسذت .مذيگوليذد :رلذيس
ممهور در نظام ممهورا با مردم يكسان است ،آرا همين طور است
و رليس ممهور در واقع وكيل مردم در ادارها كشور است .اما آيا در
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اسالم باالتر از رياست ممهور هم سمتي به نام رهبذرا هسذت يذا نذه؟
آننه نبايد خلط شود مسئله شخص فقيه با مسئله فقاهت است .شخص
فقيه هم مثل بقيه آحادِ مامعه يک رأا دارد ،ولي از نظذر فقاهذت كذه
شخص مطرح نيسذت ،مكتذب مطذرح اسذت و نذه شذخص (مثذل علذم
پزشكي كه موضوع آن يک علم است ،و نه يک شخص).

امام خميني«رضواناهللتعاليعليه» و زندگي در زمانه
عر

بنده ايذنماسذت كذه ببينيذد امذام خمينذي«رضوواناهللتعايلعليه» چگونذه بذا

خودآگاهي خاصي كه نسبت به زمان خود داشتند ،بدون آنكذه چشمشذان
را از واقعيات زمانه ببندند ،و نيز بذدون آنكذه آرمذانهذاا الهذي را ناديذده
بگيرند و به آنها پشت كنند ،آرمانهاا الهي را بذا مقتضذيات زمذان پذيش
بردند .اين يكي از شاخصههاا خاص ايشان بود به طورا كه دشمنان نظام
اسالمي با ايذن كذه سذعي مذيكننذد ممهذورا اسذالمي را مذتهم كننذد كذه
نهادهاا آن غير انتخاباتي است ،راه به مايي نبرند .چون وقتي بتوانند ثابت
كنند نظام اسالمي با رأا مردم به صحنه نيامده است به خود حق مذيدهنذد
به عنوان دفاع از مردم با نظام اسالمي درگير شوند و آن را ساقط كنند.
حضرت امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» به ما فهماندند چگونه عمل كنيم تذا نذه
از زمانها خود منزوا شويم و نه تسليم وضع مومودِ ظلماني آن گذرديم و
از آرمانهاا خود دست برداريم .اين عبارت است از خودآگاهي تاريخي
از يک طرف ،و خودآگاهي ديني از طرف ديگر.
وقت ذي تبليغذذات غذذرب همذذه مذذا را پذذر كذذرده بذذود كذذه :دورها دي ذن و
حكومت ديني گاشته است ،امام خمينذي«رضوواناهللتعايلعليه» ،مذاوراء آن تبليغذات
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متومه بودند حقيقت چيز ديگرا اسذت و تبليذ دنيذاداران مريذان نذوراني
تاريخ را تغيير نميدهد .غرب طورا موضوعِ «دورها دين گاشذته اسذت»
را تبلي ذ كذذرده بذذود كذذه در عذذين آرزو بذذه داشذذتن يذذک حكومذذت دين ذي،
نميتوانستيم اميد بهومود آمدن آن را در خودمان زنده نگهداريم .در قلذب
نسل موان آن روزها طورا درخت تلخ يأسِ از ايجذاد حكومذت دينذي را
كاشته بودنذد كذه نسذل مذوان نتوانذد بذه يذارا كسذي كذه بخواهذد پايذها
حكومت ديني را بگاارد برخيزد .فكر ميكرديم همه بذه ديذن و حكومذت
ديني پشت كردهاند و تسليم سرنوشذت سذياه حاكميذت كفذر شذدهانذد .بذه
همين مهت تأكيد ميكنم ،باوركردن اينكه ميتذوان انقذالب اسذالمي بذه
راه انداخت ،لطفي بود كه خداوند از طرف امامخميني«رضوواناهللتعايلعليه» بذه ايذن
ملت ارزاني كرد .از همه مهمتذر آننذه ملذت مسذلمان را فذوق تحليذلهذاا
يأسآلود ،در آن شرايط سخت وارد ميدان انقالب كرد ،احساس وظيفذها
شرعي بود ،و اين احساس ،كليد اصلي پيروزا انقالب اسالمي گشذت .در
شرايطي كه همهما تبلي شده بود دورها دين گاشته
حضور انقالب ديني چيذز بسذيار عجيبذي بذود .اسذپوزيتو 5مذيگويذد:
حضور آخوندهاا تفنگ بهدسذت در خيابذانهذاا ايذران خبذر از شكسذت
تبليغات  400سالها غرب ميدهد .انقالب اسالمي طورا شذالوده و مبذاني
ضدِ قدسي غرب را در هم ريخت كه گويا چهارصدسال تذاريخ مدرنيتذه و
فرهنگ سكوالر ومود نداشته است.

 - 5مان اسپوزيتو ،استاد امور بين الملل و مطالعات اسالمي در دانشگاه مرجتاون.
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امام خميني«قدسسوه » در شرايطي حركت خود را آغاز كردنذد كذه مهذان
نميفهميد انقالب ديني يعني چه ،و آن را يک كذار بذيمعنذي مذيدانسذت.
آقاا ميشل فوكو در كتاب «ايرانيان چه رؤيايي در سر دارند؟» مذيگويذد:
وقتي خبرنگاران در پاريس از آقذاا خمينذي سذئوال كردنذد كذه شذما چذه
حكومتي را پيشنهاد ميكنيد ،ايشان گفتند :حكومت اسذالمي .ايذن مذواب
در آن زمان براا خبرنگذاران يذک مذواب مذبهم و بذه اصذطالح خودمذان
وعدها سرخرمن بود .چون نميتوانستند معني حكومت بر اسذاس ديذن را
تصور كنند! اينما است كه بايد عنايذت داشذته باشذيد امذام«رضوواناهللتعايلعليه» در
خودآگاهي تاريخي خود نهتنها بايد متومه باشند دنيذا در تصذور حكومذت
اسالمي چه مشكلي دارد ،بلكه بايد فرصتِ پيشآمده را غنيمت شذمارند و
به كمتر از حكومت اسالمي قانع نشوند ،و نگوينذد حذاال كذه كذار مشذكل
است به چيزا در حدّ انقالب مشروطه راضي شويم .چنين عقذب نشذيني را
به خود راه ندادند ،بلكه سعي نمودند با آرامش مخصوصِ به خذود مشذكل
را حل نمايند ،با اين كه ميدانستند در ايذن راه موانذع سذنگيني ومذود دارد
ولي به مهت روح توحيداشان ،با اطمينان كامل ميدانستند براا رفع ايذن
موانع ،خذداا هسذتي راهكارهذايي را گااشذته اسذت .شذما نيذز اگذر بذه دو
نكتها آخر تومه فرماليذد همذواره در هذر شذرايطي ،هذر چنذد آن شذرايط
سخت و سنگين باشد افتخار حفظ انقالب برايتان مذيمانذد .بايذد بدانيذد در
مهاني زندگي ميكنيد كه اوالا :براا تحقق حكومت اسالمي موانع زيادا
در صحنه است ،ثانياا :به مهت الهي بودن انقالب اسذالمي پروردگذار عذالم
راه رفع اين موانع را بذراا موحّذدين مقذدر كذرده اسذت .بذا تومذه بذه ايذن
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موضوع است كه ميتذوان حكومذت دينذي را  -كذه ميذراا امذامِ بزرگذوار
است -براا خود و آيندها مهان ،حفظ نمود و از آلودهشذدن در ظلمذات
مدرنيته خود را رهانيد.
وقتي متومه انواع خطراتي شديم كه حكومت ديني را تهديد مذيكنذد
و آن تهدي ذدها را شذذناختيم و در مس ذير دفذذع آنهذذا پذذايمردا كذذرديم ،در
باقي ماندن انقالب اسالمي در آيندها تذاريخ ،شذريک هسذتيم و از حيذات
خود ثمرها الزم را خواهيم گرفت ،و از تاريخ نوراني انبياء و اوليذاء الهذي
بيرون نيفتادهايم.

خطر اصلي
ايذذنكذذه مقالذذهاا در مهذذت مخالف ذت بذذا انقذذالب در فذذالن روزنامذذه ي ذا
خبرگزارا غربي دل شما را بلرزاند ،نشانها آن است كه از شرايط خود و
حتي از رسالت تاريخي توحيدا خود تحليل درستي نداريد .اگر فهميذديم
انقالب اسالمي به چه معني است ،خواهيم فهميد كه ضربههاا حقيقذي كذه
اين انقالب را تهديد ميكند قدرت تبليغذاتي دشذمن نيسذت ،بلكذه ضذعف
توحيدا مامعها اسالمي است .وقتي فهميديذد ضذربههذاا حقيقذي كذدام
است و از كدام طرف ميآيد و كجاا پيكر انقالب را نشانه مذيگيذرد ،در
آن صورت با استحكام و استقرار كامل و با برنامهاا دقيق ،همهمانبه ،دراز
مدت و با اميد به موفقيت كامل ،به ميدان ميآييد ،در اين حال خودتذان را
به عنوان كسي كه رسذالت حفذظ حكومذت دينذي را بذر دوش خذود حذس
ميكند تجهيز مينماييد.
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خداوند پس از آن كه غدير را مطرح فرمود و معني نظام اسذالمي را بذا
حاكميت امام معصوم در تاريخ تثبيت كذرد ،فرمذود« :الْيَاوََْ يَاسِ َ الَّانِينَ
کَفَرُواْ مِن دِينِکُمْ فَالَ حَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ»؛ 6از امروز كافران مذأيوس شذدند،
يعني ديگر فكر براندازا اين نظام از ذهن اهل كفذر بيذرون رفذت ،پذس از
آنها نترسيد ولي روحيها خشيت الهذي را بذا رشذد عقيذدها توحيذدا در
خود افزايش دهيد ،زيرا اگر به ماا اميد به پروردگذار ،اميذدتان بذه مذايي
ديگر افتاد ،خداوند دست رحمت خود را از سر شما بذر مذيدارد و سذقوط
شما شروع ميشود.
اگر صنشاءاهلل بتوانيد به نور توحيذد نسذبت بذه مايگذاه تذاريخي انقذالب
اسذذالمي بذذه خودآگذذاهي برسذذيد ،بذذيش از همذذه ،زنذذدگي خذذود را احيذذاء
كردهايد ،زيرا در اين دوران به قول يكي از بزرگان؛ «زندگي همنون آبي
است كه در شنزار فرو ميرود و هيچ اثرا از خود نميگاارد مگر اينكذه
آن زندگي در يک معني ديني احياء شود» و حيات ديني امروز اين نيسذت
كه برويم يک گوشهاا بنشينيم و انزوا پيشه كنيم ،كارا كه در يک برهذه
بعضي از مسيحيان كردند و به هيچ نتيجهاا هم نرسيدند .بلكه بايد بذا نيّذت
ديني و براا خدا و به عنوان پرستش رب العالمين ،در احياء ديذن و تحقذق
احكام دين در امور امتماع قيام كذرد .حذال همذان موعظذها واحذدا كذه
خداوند به بشريت كرد كه« :قُلْ إِنَّمًَ أَعِظُکُم بِوَاحِدَةٍ أَن حَقُومُاوا لِلَّاهِ مَنْنَاي
وَفُرَادَي ثُمَّ حَتَفَکَّرُوا»؛ 7بگو شما را به يک چيز موعظه و دعوت مذيكذنم و
 - 6سورها مالده ،آيها .3
 - 7سوره سبأ ،آيه .46
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آن اينكه دو نفر دو نفر ،و يا هركدام مداگانه ،براا خدا قيذام كنيذد و در
اين راه تفكر نماليد.

دل آگاهي
عذذذذالوه بذذذذر خودآگذذذذاهي ،شاخصذذذذها اصذذذذلي حضذذذذرت امذذذذام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» را بايد در «دلآگاهي» ايشان مستجو كرد .شما با عقذل
خود فهميديد كه در شرايط امروزا بايد دين را احياء كذرد و موانذع آن را
هذذم شذذناختيد و عقذذب نشذذيني هذذم نكرديذذد .ولذذي چناننذذه مذذاوراء ايذذن
خودآگذذاهي ،بذذه دل آگذذاهي نرسذذيد ميذذوه و ثمذذرها واقع ذي را ب ذهدسذذت
نياوردهايد« .دلآگاهي» به اين معني اسذت كذه انگيذزها همذها كارهذا در
فضاا شعورا معنوا انجام گيرد و نذه در حذرص سياسذي .آن چيذزا كذه
ب ذهواقذذع مذذؤمنين را شكسذذتناپذذاير م ذيكنذذد و در نشذذاط قذذرار م ذيدهذذد
شناوركردن شعور عقلي در درياا قلب است .در اين صورت است كذه بذه
ساحل آرامِ «دلآگاهي» دست مييابند و آننذه را عقذل تشذخيص داد ،دل
تصديق ميكند و از بهرههاا اشراقي عالم معنا بهرهمندشان ميكند.
عالوه بر آن در دلآگاهي ،انسانْ مسذت و شذيفتها وظيفذه مذيشذود و
ديگر مشكالت گوناگون او را از پذاا در نمذيآورد بلكذه بذرعكس ،او را
صيقل ميدهد و قلب او آماده ميگردد تا از هدايتهذاا الهذي برخذوردار
شود و به نتايجي دست يابد كه در ابتدا تصور آن را نمينمود.
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علت آن كه بعضيها در مسير انقالب احساس خستگي ميكردند ولذي
امام«قدسسوه » با آن كهولت سن اصالا خستگي به خود راه نميدادند به مهذت
ورود به شور وظيفه و دل آگاهي ايشان بود.
در راستاا دفذاع از انقذالب اگذر پذس از آگذاهي و خودآگذاهي ،وارد
محفل دل آگاهي نشويم در مسالل امتمذاعي تحذت تذأثير تبليغذات دشذمن
غربي ،يا منفعالنه عمذل مذيكنذيم و آن نتيجذها الهذي را كذه بايذد بگيذريم
نميگيريم ،يا زود خسته و فرسوده ميشويم و تا انتها در راه نميمانيم و در
نتيجه از آن سعها صدر و آرامشذي كذه شذرط بقذاا مذؤمن اسذت محذروم
ميشويم .آننه به واقع مومب ميشذود تذا بذا خطراتذي كذه پذيش مذيآيذد
درست برخورد كنيم و بهخوبي در دفع آنها بكوشيم اين است كه مذاوراء
خودآگاهي از طريق نگاه توحيدا نذاب ،بذا دلآگذاهي و شذور ايمذاني بذا
مسئله برخورد نماييم.
بسيار پيشآمده كه نقطههاا خطر را شناختهايد ،ولي به ماا آنكذه بذا
روحيذها همذذه مانبذذهنگذذرا و حفذذظ تعذذادل شخصذذيت ،درصذذدد دفذذع آن
برآييد ،بذا برخذورد مقطعذي خودتذان را خسذته كذردهايذد و بذاز مشذكل بذه
صورتي ديگر سر مذاا خذود بذاقي مانذده اسذت .وقتذي شذما را بذه عنذوان
نيروهاا طرفدار انقالب مسخره ميكنند ،و شما هم عصباني ميشذويد و از
خود عكسالعملهاا سطحي و غير حكيمانه نشان مذيدهيذد ،مذوّ را عليذه
خود تحريک خواهيد كرد ،برخوردهاا منفعالنه از خود بروز ميدهيذد ،و
در نهايت ميبُريد و منزوا ميشويد و فكر هم نميكنيد ريشها همذه ايذن
مشذذكالت خودتذذان بذذودهايذذد .زيذرا نفهميديذد عذذالوه بذذر خودآگذذاهي ،بذذه
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دلآگاهي و قوت قلبِ ايماني هم نياز است تا آرامشي چون كوه براا شما
به ارمغان بياورد .لاا امام علي در همين رابطه به فرزند خود ميفرمايند:
«تَزُولُ الْجِبالُ ال تَزُل»؛ 8كوه ها بجنبند تو تكان نخور .اين نذوع اسذتحكام و
وقار ريشه در دلآگاهي و غرقشدن در وظيفها الهي دارد.
شناختن مسئله در شناختن همها موانب آن است ،و ايذن مذوقعي واقذع
ميشود كه متومه موقعيت آن مسذئله در نظذام هسذتي باشذيم ،و بنذده فكذر
ميكنم ريشها اصلي موفقيت امام«رضوواناهللتعايلعليه» بعد از خودآگذاهي خاصذي
كه داشتند ،آن دلآگذاهي ايشذان بذود .كسذاني در فعاليذتهذاا امتمذاعي
بيشذذترين كمذذک را مذيكننذذد كذذه بذذه دلآگذذاهي رسذذيده باشذند و در عذذين
فعاليتهاا امتماعي ،خود را در نذور وظيفذها الهذي و شذوق دينذي حفذظ
نمايند ،در اين صورت با چشذم الهذي بذه همذهچيذز مذينگرنذد و هرچيذز را
آنطور كه در نظام هستي هست ،ميبينند.
اين خسارت بزرگي است كه شخصِ مؤمن به صذحنه بيايذد و بخواهذد
خود و مامعهاش را احيا كند و بذه خودآگذاهي تذاريخي هذم رسذيده باشذد
ولي چون دلآگاهي و شعف ايماني نذدارد ،زود خسذته و فرسذوده شذود و
نتايجي را كه ميتواند به خودش و به مامعهاش برساند نيمهكاره رها كند.
ميخواستم خدمت شما عزيزان كذه بذا سذوز دينذي و تعهذد بذه انقذالب
مريانها را زير نظر داريد عر

كنم؛ نبايد تعهذد شذما نسذبت بذه انقذالب

همراه با فشار روحي باشد و به عبارت ديگر نبايذد عالقذه بذه انقذالب بذراا
شما حرص و موش بههمراه آورد ،در حالي كذه ايذن نذوع فشذارها تعذادل
 - 8نهج البالغه ،خطبه .11
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روحاني و حتي تدبير و برنامذهريذزا را از شذما مذيگيذرد ،و ديگذر عنصذر
مفيدا براا انقالب اسالمي نخواهيد بود .بذراا حفذظ انقذالب و سذربازا
آن ،بذذيش از همذذه حوصذذلها سذذلمان فارس ذي«قدسسووه » نيذذاز اسذذت .حضذذرت
سلمان«قدسسوه » در پايدارنگهداشتن نهضت اهذلالبيذت بسذيار مذؤثر بذود و
بهواقع يک مبارز تمام عيار بود ،اما همذراه بذا خودآگذاهي و دلآگذاهي ،و
لاا نگااشت در مقابل آن حركت تند و افراطذي كذه از سذقيفه شذروع شذد
طرفداران علي عكسالعمل تند از خود نشان دهند ،و همين امر مومب
شود تا سقيفه صورت حق به مانب به خود بگيرد ،كذه البتذه دقذت در كذار
سلمان فرصت ديگرا را ميطلبد .آننه بنده ميخواهم بر آن تأكيذد كذنم
اين است كه اگر يک مريان غيذر دينذي در مامعذها مذا مطذرح شذد و مذا
توانستيم با خودآگاهي و دلآگذاهي بذه عنذوان يذک عبذادت بذا آن مقابلذه
كنيم ،اوالا :در آن حالت ما نميخوريم تا يک بُعدا با آن برخورد كنذيم،
ثانياا :شتابزده عمل نميكنيم تا يا خسته شويم و يذا بذه مريذان مقابذل بذرگ
برندهاا بدهيم ،بلكه با حوصله و بهعنوان يک وظيفذها دينذي و همذراه بذا
يک شعف معنوا به هر نحوا كه صالح اسذت بذا آن مقابلذه مذينمذاييم و
آنقدر مقابله را به صورتي حكيمانه ادامه ميدهيم كه ريشها آن كذار و يذا
آن فكر غير ديني آشكار شود و از بذين بذرود ،و حتمذاا اگذر درسذت عمذل
كنيم بدون هيچ ترديدا موفق خواهيم شد ،چون ذات باطل ناپايدار اسذت.
به ما وعده دادهاند؛ «إِنَّ الْبًطِلَ کًنَ زَهُوقً» 9باطل از اول و قبل از پيذدايش
ناپايدار و رفتني است.
 - 9سوره صسراء،آيه.81
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فلسفهي سياسي انقمب اسممي
امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» اصل انقالب اسالمي را بذه همذين صذورتي كذه
مالحظه ميكنيد ،با آن شعور الهي كه داشتند و با تومه به فهمي كه نسذبت
به امروز مهان دارا بودند ،مطرح كردند .ايشان خيلي زود متومه شدند هذر
چه بشر امروز ضربه خورده و به انحطاط افتذاده بذه مهذت آن اسذت كذه از
حكومت ديني فاصذله گرفتذه اسذت ،و فلسذفها سياسذي انقذالب بذا چنذين
مبنايي شكل گرفت كه متاكر عالم معنويت و قذدس باشذد ،و لذاا صِذرف
پايدارماندن انقالب اسالمي ،عين مقابله بذا كذل نظذام مدرنيتذه اسذت .مگذر
ميشود كشورا حكومت ديني به معني واقعي را مطرح كند و با كلّ نظذام
سكوالرِ مدرنيته درگير نباشد و يا فرهنگ مدرنيته راضي به ومود آن باشد
و مهت از بينبردن آن برنامهريزا ننمايذد؟ بذودن حكومذت دينذي در هذر
مامعهاا به معني مقابله با چهار صدسال تفكذر سذكوالريتهاا اسذت كذه از
رنسانس شروع شده ،انديشهاا كه فعالا به بحذران و انحطذاط افتذاده اسذت،
چون مدعي بود :خِرَد انساني براا زندگاني امتماعي كافي است.
در تفكر غربي ،دين يک حالت فذردا و شخصذي اسذت بذين انسذان و
خدا! بدون آن كه آن خدا در امور مامعه نقشي داشته باشد و مامعذه ملذزم
به امراا احكام الهي باشد .عنايت داشذته باشذيد كذه در تفكذر سذكوالر از
دين به معني رابطه با خدا استقبال هم ميشود ولذي عنذان امتمذاع نبايذد بذه
دست دين و انبياء الهي باشد ،ريشها مقابلها غرب با اسالم به مهت روح
امتماعي اسالم است و نه اعتقادات فردا مسلمانان.
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ما بايد متومه باشيم با چذه بُعذدا از ابعذاد دشذمن درگيذر شذدهايذم ،تذا
بفهميم دشمن از چه بُعدا به مقابله با ما آمده است .به عبذارت ديگذر بايذد
بفهميم دشمن از چه بعدا با ما دشمني ميكند ،وقتي روشن شد بذه خذاطر
نفسِ حكومت ديني ما با ما درگير است ،ديگر همذها حركذات دشذمن را
ميتوانيم تحليل كنيم و در مقابله با نقشههاا او غافلگير نمذيشذويم .بذراا
دشمن غربي ما هيچ مشكلي نيسذت كذه علذوم سذكوالر غربذي همننذان در
كشور ما ادامه يابد و يا كارشناساني مرمع نظر مردم باشند كه مطذابق روح
سكوالر غربي بيانديشند و مامعه را ملو ببرنذد ،ومذود آن نذوع از علذوم و
اين نوع كارشناسان نه تنهذا مذزاحم موموديذتِ غربذي نيسذت ،بلكذه عامذل
تثبيت غرب است و اينها پلي ميشذوند تذا موانذان مذا از انقذالب اسذالمي
عبور كنند و به سذوا غذرب سذير كننذد .آننذه از نظذر غذرب نبايذد در دل
انقالب اسالمي ريشه بگيرد نوع نگاهي است كه اسالم به عذالم و آدم دارد
كه با انقالب فرهنگي به معني واقعي آن محقق ميشود و هنوز نشده است.

برنامههاي مقابله با حكومت ديني
با اينكه اين اواخر توسط بعضي از روشنفكران غربزده اصل وَحيذاني
بودن قرآن نيز زير سؤال رفت 10ولي استراتژا غرب در رابطه بذا مقابلذه بذا
حكومت اسالمي كمي پينيده است ،به طورا كه ممكن اسذت بعضذي در
ابتداا امر متومه تضاد بين حكومت اسالمي و غرب نشذوند ،زيذرا غربيذان

 - 10مصاحبها دكتر سروش با ميشلهوبينگ ،خبرنگار بخش عربي راديو مهاني هلند .و يا
مقالها توضيحي بر يک گفت وگو «كالم نبوا» از سخنان آقاا محمد شبسترا» رموع شود.
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نهتنها در ظاهر ،اسالم را نفي نميكنند بلكه تأييد هم مينمايند ،ميگوينذد:
پيامبر اسالم وارستهترين انسان زمان خودش بوده  -البته قذبالا حتذي بذه ايذن
مطلب هم اقرار نميكردند -و اقرار ميكنند كذه آن پيذامبر از طذرف خذدا
دين بزرگي به نذام اسذالم آورده اسذت ،تذا انسذانهذا را هذدايت كنذد و بذه
معنويذذت برسذذاند ،ولذي ديذذن بذذراا هذذدايت افذذراد اسذذت و نذذه بذذراا ايجذذاد
حكومت ،و درنتيجذه حكومذت دينذي ربطذي بذه اسذالم نذدارد ،بلكذه خِذرَد
انسانها بايد امور امتماعيشان را سر و سامان دهد ،از نظر آنها دين يذک
رابطها شخصي بين فرد و خالق خودش ميباشد.
اگر نسبت به روح غربي خودآگذاهي الزم را نداشذته باشذيد از حيلذهاا
كه غرب و روشنفكران پرورش يافته توسط غرب ،در طرح اسذالم بذا نيذت
نفي حكومت اسالمي در سذر دارنذد ،غافذل مذيمانيذد .حتذي ممكذن اسذت
تصور بفرماليد بحثهذايي كذه بعذد از انقذالب توسذط روشذنفكران مطذرح
ميشود بحث هاا آكادميک و علمي است و ربطي به تقابل غرب با اسالم
و انقالب اسالمي نذدارد .ولذي بايذد از خذود بپرسذيد چذرا عمذوم ايذن نذوع
مباحث توسط گروه خاصي مطرح ميشود كه غرب آشكارا و پنهذان اميذد
به آنها دارد و به شكلي خيلذي ظريذف ذهذنهذا را بذه سذوا آنهذا سذوق
ميدهد و در مباحث آنها همها حرفها به يک مذا خذتم مذيشذود و آن
اينكه حكومت اسالمي معني ندارد و روش عاقالنه آن اسذت كذه بشذريت
بايد از نظر قوانين امتماعي در ذيل فرهنگ غرب بهسر برد.
خودآگاهي تاريخي به اين معني است كه متومه شذويم دشذمن بذا ايذن
حرفهاا به ظاهر روشنفكرانه و آكادميک ميخواهذد حكومذت دينذي را
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از ما بگيرد .زيرا نفسِ ومود حكومت ديني مومب ميشود تمذام فلسذفها
سياسي غرب زير سؤال رود ،و ذهنها متومه نحوهاا از حكومذت ،غيذر از
آن چيزا كه غرب بر آن تأكيد دارد ،شود و از آن مهمتر ريشها انحطاط
امروزين غرب نيز روشن خواهد شد .زيذرا روشذنفكران دوران رنسذانس بذا
نفي حكومت پاپ و كليسا يک راه بيشتر در مقابل مردم خود قذرار ندادنذد
و آن حكومت بر مبناا عقل ممعي بود ،آن هم عقل پشت كرده به وحذي
الهي ،در حالي كه با طرح انقالب اسالمي ،راه سومي ظاهر شده است.
با تومه به نكات فذوق اسذت كذه بايذد متومذه شذويم مقابلذها حقيقذي
دشمن با ما به بلوكهكردن اموال ايذران اسذالمي نيسذت ،همذانطذور كذه بذا
بهپاكردن منگ هشت ساله با تحريک صدام حسين ،چهره حقيقي دشذمن
نمايان نشد .آننه دشمني دشمن را مدّا ميكند و هرگذز هذم نبايذد از آن
غفلت كرد ،ومود حكومت ديني است كه فرهنگ مدرنيته نمذيتوانذد آن
را تحمل كند .در اين صورت است كه متومذه خذواهيم شذد اوالا :مايگذاه
انقالب اسالمي در تاريخ معاصر كجا است .ثانياا :ريشه مقابله تمدن غربي با
انقالب اسالمي بر چه اساسذي اسذت و چذرا كوتذاهي در مقابذل حيلذههذاا
غربي برابر است با از دست دادن اساس زندگي اسالمي؟
امام خميني«قدسسوه » در كتاب واليت فقيذهِ خذود مذيفرماينذد :دشذمن مذا
حاضر است ما يک آخونذد مسذئله گذو باشذيم ،دشذمن از حكومذت دينذي
ميترسد ،او نميخواهد دين حكومت كند.
چناننه مالحظه بفرماييد فرهنگ مدرنيتذه از نظذر ظذاهرا ديذن را نفذي
نميكند ،ميگويد :دين يک تجربه شخصي است ،تجربهاا اسذت عرفذاني
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كه انسانهاا بزرگي به نام «محمد» يا «عيسي» يا «موسي» داشذتهانذد ،مذا را
نيز دعوت كردهاند تذا در تجربذها شخصذيشذان شذركت كنذيم و بذا خذدا
ارتباط پيدا كنذيم ،ولذي حذدّ و انذدازها ديذن بذيش از ايذن نيسذت .چقذدر
سادهانذد آنهذايي كذه خاسذتگاه اصذلي ايذن سذخنان را نشناسذند و مذدا از
انگيزها سياسي گويندگان آن ،بخواهند با داليل علمي آن نظريذههذا را رد
كنند! نبايد از خذود پرسذيد چذرا بعذد از آن كذه بذا داليذل روشذن ،ضذعف
اينگونه نظرات روشن ميشود ،باز آن حذرفهذا را تكذرار مذيكننذد ،آيذا
مباحثي مثل تجربها نبوا يک نظريها علمي است و يا يذک شذعار غربذي
اسذت در مقابذل حكومذذت اسذالمي كذذه در ظذاهرا علمذي همذواره تكذذرار
ميشود تا زندگي ما همواره در ذيل نظذام غربذي بذاقي بمانذد؟ در صذورت
تومه به اين نكات است كه عزيزان متومه ميشوند امام خميني«قدسسوه » چذه
ميراا بزرگي را براا برونرفت بشر از ظلمات دوران به صحنه آورد.
اگر به كساني كه مدعي هستند دين يذک امذر شخصذي اسذت بگوييذد
خودِ دين به ما دستور ميدهد زناكار را حدّ بذزنيم و يذا بذا كفّذار بجنگذيم و
انجام ايذن امذور نيذاز بذه يذک قذدرت و حاكميذت دينذي دارد؛ بذه تنذاق
ميافتند ،اينها متومه نيستند آننه را ميخواهند بر اسذالم تحميذل كننذد از
طريق ذات اسالم نفي ميشود .آنها مأمورند همننان سخن خود را تكذرار
كنند و دستگاههاا سخنپراكني دنيا نيز آن سخنان را پخش كنند.
ميراا امام خمينذي«رضوواناهللتعايلعليه» در اصذل ،حكذومتي اسذت كذه بذيش از
هميشه مهان نياز به آن دارد تا از طريذق آن حكومذت ارتبذاط قطذعشذدها
انسان با آسمان معنويت ،دوباره برقرار شود و بشريت زندگي خود -
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 را بر اساس حكم پروردگارش سذرو سذامان دهذد،تجربها چهارصد سالها فرهنگ غربي نشان داد تا حكومت دينذي محقذق
نشود ،امكان زندگي ديني فراهم نميگردد و در فضاا فرهنذگ سذكوالر،
همذذها بنيادهذذاا دينذي تحذذت تذذأثير روح سودپرسذذت اميذال نفسذذاني قذذرار
خواهند گرفت.
در هر صورت سخن بنده با عزيزان اين بود كه موضوع تقابل غذرب بذا
انقالب اسالمي را كمي ريشهااتر بررسي فرماليذد تذا روشذن شذود چطذور
بايد عمل كنيم تا در شذرايط خودآگذاهي و دلآگذاهي بذا غذرب برخذورد
نماييم و گرفتار برخوردهاا بينتيجها فرسايشذي نشذويم ،و ديگذر دشذمن
منتظر خستهشدن و فروافتادن شور انقالبي ما نباشد.
اگر در راستاا مقابله با غذرب درسذت عمذل نكنذيم و انفعذالي تصذميم
بگيريم دشمن را اميدوار ميسازيم كه با حادثهسذازاهذا و انذداختن مذا در
موضعگيراهاا فرسايشي مذا را خسذته و در نهايذت مذأيوس كنذد ،و ايذن
تصور در ما قوت بگيرد كذه غلبذها فرهنگذي غذرب طذورا اسذت كذه در
نهايت موانان ما را تحت تأثير خود قرار ميدهد و مهتگيراها بذه سذوا
غلبها فرهنگ غربي و بيرنگشدن انقالب اسالمي اسذت ،در حذالي كذه
وقتي موضوعِ خودآگاهي و دلآگاهي درست طرح شد و از آن طرف در
حوزها وظيفه ديني كارها را ادامه داديم نهتنها خسته نخواهيم شد بلكذه از
بركات رحمت دالمي پروردگار بهرهمند ميشويم .چيزا نميگارد كه بذا
بياثربودن فتنههاا فرهنگ غربي در تقابل با نظام اسالمي ،خستگي و يأس

 ................................................... 56امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» و خودآگاهي تاريخي

تمام آن فرهنذگ را فذرا خواهذد گرفذت ،فرهنگذي كذه از درون بذا بحذران
اساسي دست به گريبان است.
باقي ماندن در فضاا وفادارا به انقالب اسذالمي از يذک طذرف در مذا
روح سلحشورا ايجاد ميكند و از طرف ديگر يک نوع زنذدگي معنذوا،
همراه با شعف قلبي به ما هديه ميدهد .براا روشنشدن اين امر ،تومذه بذه
كساني كه به هر نحذوا از انقذالب مذدا شذدند نمونذها خذوبي اسذت كذه
چگونه مانند يک قطره آب در شنزار زندگي در حال فرورفتن هستند.
امروز اسالم با تئذورا حكومذت دينذي و واليذت فقيذه ،مهذانيتذرين و
زندهترين شعار را سر داده است و با باقي ماندن در اين مبهه ،اميد و نشذاط
در مان انسانها مريان مييابد و از يأس و افسردگي كه سرنوشذت حتمذي
زندگي در فرهنگ غربي است ،رهايي مييابند .با طرح واليت فقيه ،اسالم
مهاني خواهد شد و موانهذاا مذا از مهذنم تنذگِ فردگرايذي كذه ارمغذان
غرب است در ميآيند و به انسانهايي متعهد و سذرزنده تبذديل مذيشذوند.
زيرا با ايذن شذعار ،مبهذها انسذانهذاا وفذادار بذه واليذت فقيذه از مبهذها
فرهنگ ضد قدسي غرب با يک خذط كذامالا روشذن مذدا شذده و بهتذرين
تقابل با روح ظلمات دوران ،تقابلي است كه بر چنين مبنايي باشد.
خداوند به من و شما توفيق دهد تا اوالا :معني و مايگاه اسالم و پيامبر و
المها هدا را در زندگي بشر بشناسيم ،ثانياا :زمانه و رسالت خود را در
اين زمان درست تشخيص دهيم.

عهد امام خميني

«رضواناهللتعاليعليه»

«رضوواناهللتعايلعليه»

به اميد آنكه ياد امام خميني

وسيلهاا براا ارتباط روحاني

ما با آن هديها الهي در زمان معاصذر باشذد ،در ايذن ملسذه چنذد كلمذهاا
رامع به اين موضوع كه «عهد امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه»» چه عهذدا اسذت و
آيا اين عهد كهنه شدني است و يا يک عهد واقعي و پايدار است ،صحبت
ميشود ،و بذه عبذارت ديگذر سذخن بذر سذر آن اسذت كذه چگونذه بذا امذام
خميني«رضواناهللتعايلعليه» بر خورد كنيم تا برخورد صحيحي كرده باشيم.؟
استحضار داريد كه وقتي اسالم ظهور پيدا كرد چند نوع برخورد بذا آن
شد؛ عدهاا با اسالم دشمني كردند و عدهاا با آن دشمني نكردند ولي آن
را يک مريان سياسي و حكومتي دانستند ،عدهاا هذم متومذه حقيقذت آن
شدند و واقعاا به اسالم ايمان آوردند .گروه سوم تنها گروهي بودنذد كذه از
اسالم استفاده كردند.
«رضوواناهللتعايلعليه»

در مورد امام خميني

به عنوان يک نوع تفكر عالي از اسالم

در دوران معاصر ،عيناا همين سه نذوع برخذورد شذده اسذت .بعذد از رحلذت
پيامبر اكرم گروهي به نام اهل رَدِه پيدا شدند ،به اعتقاد اينها بذا رحلذت
پيامبر اسالم ديگر تمام شد ،زيرا آنهذا اسذالم را يذک مريذان سياسذي،
امتماعي ميدانستند ،بر اساس همين عقيده در مقابل حكومت مركزا سذر
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به طغيان برداشتند و منگهايي را راه انداختند كذه البتذه توسذط مسذلمانان
سركوب شدند .در مورد امامخمينذي«رضوواناهللتعايلعليه» بذراا بعضذي همذان نگذاه
مطرح است كه فكر ميكنند ايشان يک فردا بود با يک ايدها امتمذاعي
سياسي و با رحلت او آن حركت تمام خواهد شد .در حالي كه با دقذت بذه
ريشذذذها تذذذاريخي حركذذذت ايشذذذان مذ ذيتذذذوان متومذذذه شذذذد كذذذه امذذذام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» ملوهاا از همان عهدا اسذت كذه مسذلمانان بذا خذدا و
پيامبر او بستهاند .و به عبارت دقيقتر ،عهد با امذام خمينذي«رضوواناهللتعايلعليه» از
آن نوع عهدهايي است كذه انسذانهذا بذا خذدا بسذتهانذد و ايذن عهذد در هذر
شرايطي ،ظهور خاص پيدا ميكند و تنها آنهايي كذه بذر عهذد الهذي خذود
پايدارند ،عهد با امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» را ميشناسذند و گفتذار و حركذات
او را وسيلها تاكر و تجديد عهد با خدا ميدانند.

عهد انسا با خدا
انسان در ذات و فطرت خود با پروردگار خود عهذدا دارد كذه بذه آن
«عهد اَلَسْتْ» ميگويند ،چون خداوند در قذرآن مذيفرمايذد :در آن عذالَمي
كه همها فرزندان آدم از پشت پدرانشذان گرفتذه شذدند ،و خذود آنهذا را
شاهد بر ربوبيت پروردگارشذان قذرار دادنذد از آنهذا سذؤال شذد« :اَلَسْا ُ
بِرَبِّکُمْ»؛ 1آيا من رب شما نيستم؟ و همه در آن عالم در مواب گفتنذد :بلذه
شهادت ميدهيم كه تو رب ما هستي .و يا ميفرمايد« :اَلَمْ اَعْهَادْ اِلَايْکُمْ يَاً
بَنِي آدَََ أَنْ ال حَعْبُدُوا الشَّيْطًَنَ اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبينٌ وَ أَنِ اعْبُدُوني هَنَا صِارَاٌٌ
 - 1سوره اعراف ،آيه .172
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مُّسْتَقِيمٌ»؛ 2اا بني آدم آيا تعهد نكرديذد كذه شذيطان را اطاعذت و عبذادت
نكنيد ،چرا كه او دشمن آشكار شماست و مرا عبادت و اطاعت كنيذد كذه
صراط مستقيم همين است؟
بنابراين ،در ذات انسانها عهدا الهي هست كه شيطان را نپرستند و بذر
عهد شيطان نباشند و خدا را بپرستند .بندگي خدا در اين دنيا يعني پايذدارا
بر عهدا كه انسان در ذات و فطرت خود با خذداا خذود بسذته اسذت .هذر
انساني به اندازهاا كه بر عهد خود با خدا پايدار بمانذد بذه همذان انذدازه بذر
فطرت و حقيقت خذود پايذدار مانذده و از ظلمذاتِ غفلذت از خذود ،رهذايي
يافته ،زيرا اين عهد ،ذاتي انسان است و انسذان از طريذق يذاد خذدا بذه خذود
ميآيد و تمام استعدادهاا حقيقياش شكوفا ميشود.
ذات انسان اينچنين سرشته شذده كذه بنذدگي و يذاد خذدا بذا او عجذين
است ،حال اگر از ياد خدا غفلت نكرد ،بر عهد الهي خود باقي مانده اسذت
و اين همان پايدارا در حقيقت انساني است« .ذكر» و ياد خذدا ،راه پايذدار
ماندن بر عهد الهي است« .ذكر خدا» ،همان باز نگه داشتن درينها ومذود
خود به سوا حق است ،و به همان اندازه انسذان را از پذوچي و سرگشذتگي
متومه مقصد اصلي ميكند.
به گفتها حكما :هويّت انسان ،هويّتي است تعلّقي ،به طورا كه انسذان
در عين مخلوقبودن ،عين ربط به خالقِ خود است ،و تنها نسبت و رابطذها
حقيقي انسان همين نسبت اوست با خالقاش و در «ذكر» و يذاد خذدا اسذت
كه اين نسبت پايدار ميماند .پس در واقع تومه قلب به خدا يا ذكر ،همذان
 - 2سوره يس ،آيات  60و .61
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نسبت حقيقي ميان انسان و حقيقتِ ومذود او اسذت و بذا تذداوم ذكذر ،ايذن
نسبت پايدار ميماند تا تعلّقها و نسبتهاا دروغين و ساختگي به ماا آن
ننشينند .اين در حالي است كه بيمارا غفلت و پوچي به عنذوان مشخّصذها
مهان امروز بيش از پيش ما را متومه ضذرورت حفذظ عهذد خذود بذا خذدا
ميكند.

انسا بيذکر
انسان در تمدن مديد انسانِ بي ذكر است ،نه حضور را ميشناسد و نذه
ذكر را ،چون طلب لاّت بر او غلبه دارد و مسلم وقتي ياد لذات بذه صذحنه
آمد ،ياد خدا و پايدارا بر عهد فطرا ،بذه حاشذيه مذيرود .عنايذت داشذته
باشيد زندگي به خودا خود با لاات مسماني همراه اسذت ،ولذي اگذر يذاد
لات به ماا ياد خدا نشست ديگر اين انسان نميتواند عهد فطرا خذود را
بفهمد و با آن عهد زندگي كند .در چنين شرايطي اوقات فراغتذي هذم كذه
هديها خداست تا مان انسانْ در آن فرصذت ،عهذد الهذي خذود را محكذم
كنذذد ،بذذه وقذذت كشذي و فراموشذي از يذذاد خذذدا تبذذديل مذيشذذود .سذذينما و
تلويزيون و انواع سرگرميها ،ذكر بشرِ مديذد اسذت تذا از خذود در آيذد و
خود را به ناكجاآباد پرتاب كنذد ،بذه مذاا ايذنكذه از طريذق يذاد خذدا بذه
آبادترين مقصد يعني به كمالِ مطلق نظذر كنذد ،و عهذد گاشذته را تجديذد
نمايد و بر آن پايدار بماند ،به ناكجاآبذاد روا مذي آورد ،و چذون ذكذر را
نميشناسد ،دين را هم نميشناسد و ماكّران واقعذي يعنذي پيذامبران را هذم
نخواهدشناخت.
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برعكسِ انسانِ مدرن ،انسانِ ديني است كه اوقات فراغت خود را بذراا
محكمكردن عهد الهي و به محتوارساندن آن ،بهكار مذيگيذرد و از طريذق
ارادت به كساني كه آيذت و يذادآور خذدا هسذتند ،يذاد خذدا را در مذانش
تقويت ميكند و خود را وارد حيات طيّذب يعنذي عهذدا خذاص و عذالَمي
پاک مينمايد.
انسان مؤمن با نظر به عهدا كه بين او و خدا واقع شده ،خود را همواره
در حيات طيب قرار ميدهذد و حركذت و سذير خذود را از زمذين بذه مذايي
سوق ميدهد كه نقصها و محدوديتهاا دنيا را ندارد ،مايي كه بذودنش
برايش در آن ما ،عين بودنِ در كمال است .اين همان پايدار مانذدن بذر آن
عهدِ بينقص است.
مهان مدرن ،با اهدافي كه براا بشر تعيين ميكند ،او را از حيات طيّب
به كلي بيرون ميآورد و سير او را به ناكجا آباد و عهدا پذوچ مذيانذدازد،
تفاوت بشر مدرن با انسان ديني در «ذكر» او است ،ذكرِ بشر ديني به نحوا
از خود به در آمدن و به حقيقتِ خود متصذلشذدن اسذت ،ولذي ذكذرِ بشذر
مديد يک نوع از خود به در آمدن و به سوا هينستان سيركردن است ،و
به همين مهت انسان مذدرن هميشذه از همذه چيذز ناراضذي اسذت ،چذون بذا
آدرسهايي كه تمدن مدرن به او ميدهد به هيچ كجا نميرسذد تذا متذاكر
عهد حقيقي او باشذند و تشذنگي او را سذيراب كننذد .ايذن اسذت كذه گفتذه
ميشود اگر عالَم انسان ،عالَم محمدا شذد هرگذز نمذيتوانذد بذا تمذدن
مدرن كنار آيد ،چون در عهد محمدا انسان همواره در عالَم عهد الهي
خود بهسر مذيبذرد و از حقيقذت خذود فاصذله نذدارد .بذاقيمانذدن بذه عهذد
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محمدا با پايدارا بر ياد او محقق ميشود و عذاملي اسذت تذا انسذان از
حجابهاا ظلماني دوران آزاد باشد .چون انسان بذا ذكذر و يذاد پيذامبر

ميخواهد خود را در حيات طيّبها پيامبر وارد نمايد و به خذود بفهمانذد
هرگز حواداِ هزار و چهارصد سال پيش نميتوانند او را از عهدِ بذا پيذامبر
خدا خارج كنند.

امام خميني«رضواناهللتعاليعليه» و احياء عهد الهي انساني
بر اساس فرهنگ پايدارا بر عهد محمذدا و تومذه بذه بركذات آن
است كه در نمازها هم كه ذكر الهي در ميان است و خداوند فرمذوده« :اَقِمِ
الصَّلوةَ لِنِکْري»؛ 3نماز بپا داريد تذا يذاد مذن نماليذد ،يذاد پيذامبر بذه ميذان
ميآيد ،چون با ياد خدا و ياد اولياء الهي ،انسان ماوراء زمانزدگي ،متومذه
عالم بقاء ميشود و با ذات خود كه در تجرد خود ،از زمذان آزاد اسذت ،بذا
حقايق الهي كه سراسر حضور و تجرداند ،روبهرو ميشود ،و در پرتو انذوار
معنوا آن عالَم در بودنِ خود مستغرق ميگردد.
امذذام خمين ذي«رضوواناهللتعايلعليه» كذذه سذذالهذذا خذذود را در عهذذد اله ذي و عهذذد
محمدا پرورش داده بود ،در دوراني كه مذيرفذت تذا بشذر بذه كلذي از
عهد الهي خود محروم شود ،به صحنه آمد تا با تاكر به عهد محمدا و
تأكيد بر اسالم ،عهد الهي انسانها را احياء كند.
معاويذذه بذذا موّسذذازا و تبليغذذات و سياسذذتبذذازا خواسذذت تذذا عهذذد
محمدا را كهنه نمايد ولي بر عكس معاويه ،امام حسين وفذادار بذه
 3ذ سورها طه ،آيها .14
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عهد پيامبر است و براا او هينگاه عهد پيذامبر كهنذه شذدني نيسذت .بذه
همين مهت پنجاه سال بعد از رحلت پيامبر آمده است تا سيره مدّش را
احياءكند .معاويذه تذالشهذاا زيذادا كذرده تذا بگويذد ديگذر دور و عهذد
پيامبر گاشتهاست و دوره ،دورها من اسذت .ولذي امذام حسذين بذه
مهانِ اسالم متاكر شدند كه فقط با باقيمانذدن بذر عهذد پيذامبر ،اسذالم
زنده و باقي خواهد ماند وگرنه مهذان اسذالم گرفتذار حذاكمي چذون يزيذد
ميشود كه در آن صذورت از اسذالم هذيچ چيذزا بذاقي نخواهذد مانذد .آن
حضرت در عمل نشان دادند هركس بر عهد پيذامبر نيسذت كهنذهشذدني
است .لذاا بعذد از هذزار و چهارصذد سذال شذما معاويذه را خذارج از تذاريخ
مييابيد ،و نه پيامبر را .مالحظه ميكنيد كه معاويه با آنهمه تالش براا
ماندن ،به معني واقعي اضمحالل ،مضمحل است ولي نام مبذارک پيذامبر

در هر مأذنه و گلدستهاا هر روز بلند اسذت و تذاريخ را شذكل مذيدهذد و
ملو ميبرد ،زيرا انسانها بر اساس عهذد فطذرا خذود ،هذر مريذاني را كذه
متاكر عهد الهي است با مان خود آشنا مييابند.
مسعودا در مروجالاهب از قول مطرف پسر مغيرةبنشعبه آورده كه:
«با پدرم بر معاويه وارد ميشديم ،پدرم مرتباا نزد او رفت و آمد داشت
و در هر ملسهاا كه نزد او بود با وا به گفتگو ميپرداخت و پذس از
ترک مجلس به نزد من باز ميگشت و بذرايم بذازگو مذينمذود و از او
بهخوبي ياد ميكرد و بر عقل و درايت او آفرين ميگفت :در يكي از
شب ها كه به خانه آمد ،خيلي ناراحذت بذود و از خذوردن شذام امتنذاع
كرد ،ساعتي گاشت كذه نذه او چيذزا مذيگفذت ،نذه مذن ،ولذي ايذن
سكوت در نظرم بيعلت نبود ،فكر كردم شايد سكوت به خاطر عملي
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ناپسند ،يا حركتي بر خالف ادب از سوا من بوده ،از اين رو به خذود
مرأت دادم و از ناراحتي او پرسيدم ،در موابم گفت :فرزنذدم امشذب
از نذذزد پليذذدترين و خبيذذثتذذرين مذذردم روا زمذذين آمذذدهام! گفذذتم :او
كيست؟ گفت :معاويه! گفتم :چذرا؟ گفذت :پذس از سذاعتي كذه بذا او
صحبت ميكردم ،پرسيدم يا امير المؤمنين ،اكنذون كذه عذزت تذو بذاال
گرفته و به حد عالي رسيده است چذه خذوب اسذت ،دامذن عذدالت را
گسترش داده و رفتذارت را نيكذوتر كنذي و بذه اعمذال خيذر بپذردازا؟
معاويه گفت :منظورت چيست؟ گفتم :اگر اين برادرانت از بني هاشذم
را كه مدت زماني است در حكومت تو مظلوم زيستهاند ،مورد لطف و
مرحمت قرار دهي و صلها رحم بهما آورا بسذيار بذه مذا و مناسذب
است! زيرا آنان در حال حاضر پناهگاهي كه از آن هراس داشته باشي
ندارند! معاويه گفت :هيهات هيهات چنين پيشنهادا نزد من قابل قبول
نيست ،زيرا فردا از قبيلها تيم (ابو بكر) قدرت بهدست گرفذت و بذا
عدل رفتار نمود و كرد آننه را كه بايد بكنذد ،ولذي بذه خذدا سذوگند
ديرا نگاشت كه از دنيا رفت و زيذر خذاک پنهذان شذد و نذامش نيذز
مدفون گرديد و اگر گهگاهي از او ياد ميشود ،فقط مذيگوينذد :ابذو
بكر چنين و چنان كرد .سپس اين حكومت بذه دسذت يكذي از تيذرها
بنيعدا (عمر) رسيد؛ وا دامن همت را بذاال زد و در مذدت ده سذال
حكومتش با مديّت و تالش مستمر ،خدماتي ارزنده انجام داد ،ولي به
خدا سوگند! ديرا نگاشت كه نامي و نشاني از او نماند و اگر گذاهي
از او نامي به ميان آمد ،گويند :عمر چنين و چنان كرد.
سپس زمام امر به دست عثمان از قبيلها بني اميذه كذه كسذي در نسذب
مانند او نيست رسيد! و كرد آننه كرد ،اما به خدا قسم ديرا نگاشت
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كه از دنيا رفت و نامي و نشاني از او و عملكردش باقي نماند ،امذا ايذن
برادر بنيهاشم يعني رسول خدا كه ملک به دستش آمد هذر روز پذنج
بار بر مأذنههاا مسامد ،نام او ،به عظمت ياد ميشود و مردم «اشهد ان
محمدا رسول اهلل» بر زبان مارا ميكنند! آيذا اميذدا بذراا مذن بذاقي
است كه اين نام شنيده نشود ،تو را مادرا مباد كه چنين پيشنهادا بذه
من دادا! نه به خدا سوگند هرگز آرام نميشوم ،مگر زماني كذه ايذن
نام دفن گردد و اثرا از آن باقي نماند»4.

معاويه به گمان خود ميخواهد نام رسول خذدا را از ذهذنهذا پذاک
كند ،غافل از آنكه نام محمد متاكر عهدا است كه انسانها ذاتذاا بذا خذدا
بستهاند ،مگر ميشود انسانها را از ذات خود مدا كرد؟

« - 4وَفَدْتُ مَعَ أَبِي الْمُغِيرَةِ عَلَي مُعًَوِيَةَ وَ کًَنَ أَبِي يَأْحِيهِ فَيَتَتَدَّثُ مَعَهُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَيَّ فَيَانْکُرُ
ن ا ْل َعشَاً ِء َو َر َأ ْيتُا ُه ُم ْغ َتمماً ُمنْا ُن ال َّل ْيلَا ِة
ك عَا ِ
ت َل ْي َل ٍة َف َأ ْمسَا َ
مُعًَوِيَةَ وَ يُعْجَبُ بِمًَ يَرَي ِم ْن ُه ِإ ْذ جًَ َء ذَا َ
فًَنْتَظَرْحُهُ سًَعَة وَ ظَنَنْ ُ أَنَّهُ لِشَيْءٍ حَدَثَ فِينًَ وَ فِي عِلْمِنًَ فَقُلْ ُ مًَ لِي أَرَاكَ مُغْتَممً مُنْنُ اللَّيْلَاةِ فَقَاًلَ
يًَ بُنَيَّ جِسْ ُ مِنْ عِنْدِ أَخْبَثِ النًَّسِ قُلْ ُ وَ مًَ ذَاكَ قًَلَ قُلْ ُ لَهُ وَ قَدْ خَلَوْتُ بِهِ إِنَّكَ قَدْ بَلَغْا َ سِانًّ
يًَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَوْ أَظْهَرْتَ عَدْلً وَ بَسَطْ َ خَيْرا فَإِنَّكَ قَدْ کَبِرْتَ وَ لَوْ نَظَرْتَ إِلَي إِخْوَحِكَ مِنْ بَنِي
هًَشِمٍ فَوَصَلْ َ أَرْحًَمَهُمْ فَوَ اللَّهِ مًَ عِنْدَهُمُ الْيَوََْ شَيْءٌ حَخًَفُهُ فَقًَلَ هَيْهًَتَ هَيْهًَتَ مَلَكَ أَخُو بَنِي حَيْمٍ
فَعَدَلَ وَ فَعَلَ مًَ فَعَ لَ فَوَ اللَّهِ مًَ عَدَا أَنْ هَلَكَ فَهَلَكَ ذِکْرُهُ إِلًَّ أَنْ يَقُولَ قًَئِلٌ أَبُو بَکْرٍ ثُمَّ مَلَاكَ أَخُاو
بَنِي عَدِيٍّ فًَجْتَهَدَ وَ شَمَّرَ عَشْرَ سِنِينَ فَوَ اللَّهِ مًَ عَدَا أَنْ هَلَكَ فَهَلَكَ ذِکْرُهُ إِلًَّ أَنْ يَقُولَ قًَئِلٌ عُمَرُ ثُمَّ
مَلَكَ عُنْمًَنُ فَمَلَكَ رَجُلٌ لَمْ يَكُ أَحَدٌ فِي مِنْلِ نَسَبِهِ وَ فَعَلَ مًَ فَعَلَ وَ عُمِلَ بِهِ مًَ عُمِلَ فَاوَ اللَّاهِ مَاً
عَدَا أَنْ هَلَكَ فَهَلَكَ ذِکْرُهُ وَ ذِکْرُ مًَ فُعِلَ بِهِ وَ إِنَّ أَخًَ بَنِي هًَشِمٍ يُصًَحُ بِهِ فِي کُل يَوٍَْ خَمْ َ مَرَّاتٍ
أَشْهَدُ أَنَّ مُتَمَّدا رَسُولُ اللَّهِ فَأَيُّ عَمَلٍ يَبْقَي بَعْدَ هَنَا لًَ أََُّ لَكَ لَاً وَ اللَّاهِ إِلَّاً دَفْناً دَفْناً»( .مذروج
الاهب ،ج ، 2ص 341به نقل از الغدير ،ج ،10ص .)397
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عهدي كه كهنگي نميپذيرد
بهخذوبي روشذن اسذت نهضذتي كذه امذام خمينذي«رضوواناهللتعايلعليه» در دوران
معاصر به صحنه آورد از منس همان عهدا است كذه انسذانهذا بذا خذداا
خود داشتهاند ،عهدا كه بين اصل انسانيت ما با پروردگارمان بسته شده ،و
به همين مهذت نذه تنهذا بذوا كهنگذي نمذيدهذد بلكذه وسذيلها نجذات از
كهنگيها و فرسايشها نيز خواهد بود .همانطور كه هينگاه نميتوانيذد بذا
خودتان قهر كنيد و خود را نخواهيد ،هر نهضتي كه متاكر عهد اصلي ما با
پروردگارمان باشد ،به همان اندازه براا ما آشنا است و عمالا يادآور خذودِ
گمگشتها ما خواهد بود .به قول حافظ« :آشنايي ،نه غريب است كه مذان
سوز من است» يعنذي او را در عمذق ومذودم مذيشناسذم .خبرنگذار كشذور
چک و اسذلواكي بعذد از ايذنكذه بذا امذامخمينذي«رمحةاهللعليوه» در نوفذل لوشذاتو
مصاحبه كرده بود در مقالذهاش چنذين مذينويسذد كذه؛ «مذردم ايذران خذودِ
گمشدهشان را در آقاا خميني«رمحةاهللعليوه» ميبينند و لاا هرگذز انتظذار نداشذته
باشيد مردم از اين نهضت خسته شوند و آن را رها كنند» ملذت ايذران خذودِ
برتر خود را در امام«رمحةاهللعليوه» يافتند ،چگونه ميشود انسان از منبها آرمذاني
ومود خود دست بذردارد؟ بذه همذين مهذت هذر خذارا كذه در پذاا امذام
ميرفت ،گويا در چشم مردم رفته است ،و هر بيحرمتي كه به نهضت امام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» ميشود ،آن را به خود بر ميدارند و عكسالعمل نشذان
ميدهند.
وقت ذي ملت ذي اصذذل ومذذود خذذود را در امذذامخمين ذي«رضوواناهللتعايلعليه» ببيننذذد،
عهدشان با او امروز و فردا پيدا نميكند تا كهنگي بپذايرد و دورهاش تمذام
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شود .اين به مهت آن اسذت كذه انسذان در انسذانيتش كهنذه پذاير نيسذت و
انسانِ برتر ،متاكر انسانيت انسان اسذت ،خصوصذاا وقتذي آن انسذان متذاكر
همها ابعاد متعالي انسان باشد .آرا ،از آنمايي كه انسان هرگز خودش با
خود قهر نميكند ،با آن انسانِ برتر كه متاكر منبه متعالي اوست ،بذه نحذو
اولي قهر نميكند و او را بهعنوان افق اعالا خود همواره مدّنظر دارد.

عهد با امام خميني عهد با خود
ابتدا بايد متومه بود امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» چه عالَمي را به مذا پيشذنهاد
نمودند .آيا عالَمي را كه ايشان به بشريت معرفي مذينماينذد ،عذالَمي اسذت
كه با مان آنها آشناست و نياز واقعي امذروزا انسذانهذا اسذت؟ و عذالَمي
است پايدار به پايدارا كششهاا فطرا و يا نهضت ايشذان يذک نهضذت
موجآفرين و زودگار اسذت كذه پذس از مذدتي فقذط در خذاطرها تذاريخ
خواهد ماند؟ براا مواب دادن بذه ايذن سذؤاالت بايذد رمذز و راز پايذدارا
نهضتها در طول تذاريخ مذورد بررسذي قذرار گيذرد و اگذر متومذه شذديم
نهضت امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» از منس همان نهضتهايي است كه با مان
انسانها سخن ميگويد و به پايدارا مان انسانها ،پايدار است ،ميپايريم
كه نهتنها كهنگي بر نميدارد بلكه انسان را از كهنهشدن و از تذاريخ بيذرون
افتادن نيز نجات ميدهد.
آرا! انسان خودش براا خودش كهنه نميشود و هرگز خودش بذراا
خودش تكرارا نميگردد .مثالا نميگويد كه خسته شدم از اينكه ده سال
است خودم همان خودم هستم .ممكن است بگويد از دست پيذراهنم خسذته
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شدم ،از بس آن را پوشيدم ،چون پيراهنش خودش نيست .همذينطذور كذه
انسان خودش براا خودش كهنگي ندارد ،هر چيزا كذه انعكذاس صذداا
مان انسان باشد هيچوقت برايش كهنه نميشود .نهضذت و شخصذيت امذام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» هشدار باش و تذاكّرا اسذت بذراا مذان انسذانهذا و از
طريق آن نهضت ،هذركس خذود را پيذدا مذيكنذد و ايذن اسذت كذه تأكيذد
ميشود امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» از هر مهت شامل مرور زمان نميشوند ،تذا
انسان احساس كند ممكن است زماني پيش آيذد كذه ديگذر نخواهذد تعلذق
قلبي به او داشته باشد.
كساني كه تصور كنند امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» كهنه مذيشذود ،حقيقذت
را نميشناسند ،اينها پيامبر را هذم كهنذه شذده مذيداننذد .خليفذها دوم
چون معتقد بذود دورها پيذامبر مذيگذارد در هنگذام رحلذت پيذامبر

گفذت« :حَسْبُنً کِتًبَ اللَّاه»؛ 5قذرآن بذراا مذا كذافي اسذت .او معتقذد بذود
همانطور كه يک شذتر دوران كذودكي و مذواني و پيذرا دارد ،ديذن هذم
دوران پيرا و كهنگي پيدا ميكند 6.و در راستاا همين طذرز فكذر دسذتور
داد «حَي عَلي خَيْرِ الْعَمَل» 7را از اذان حاف كنند .ميگفذت :چذون وقذت
 - 5عالمه حلي ،نهج الحق و كشف الصدق ،ص .273
 - 6عالمه طباطبايي«رمحةاهللعليه» ،معنويت تشيع ،انتشارات تشيع ،ص .40
 - 7قوشجي در شرح تجريد ميگويد :عمر باالا منبر گفت« :ايمهًالنّاًس ثاالث کانّ علاي
ب عَلاي ِهنَُّ ،م ْتعَا ُةالنساًء وَ مُتْعَاةُالتا م وَ
ن و اُعًقِا ُ
ن َو ُاحَار ُم ُه َّ
عهد رسولاهلل و اناً انهاي عَا ْن ُه َّ
حيِّعليخيرالعمل»؛ اا مردم سه چيز در زمان رسولاهلل بود كذه مذن آنهذا را نهذي كذرده و حذرام
مينمايم و هركس به انجام آنها مبادرت نمايد را عقوبت ميكنم كه عبارتند از «متعذها نسذاء» و
«متعها حج» و «گفتن حيِّ علي خيرالعمل» در اذان( ،ترممها الغدير ،ج  ،12ص.)79

عهد امام خميني«رضواناهللتعايلعليه»..........................................................................

71

منگ و مهاد با كفار است ،بهترين عمل نماز نيست و به ماا آن بگوييد؛
«الصملواةُ خَيرٌ مِنَ النَّوَ».
اگر با تومه به نكاتي كه عر

شد و اين كه انسان عهدا با خذدا دارد

كذذه از طريذذق اسذذالم بذذر آن عهذذد پايذذدار مذذيمانذذد ،بذذه نهضذذت امذذام
خميني«رضواناهللتعايلعليه» عميقاا فكر كنذيم ،بذه ايذن نتيجذه مذيرسذيم كذه انقذالب
اسالمي شرايط ظهور اسالم است در قرن معاصر ،تا مسلمانان بدون آن كذه
از فرهنگ غربي منفعل شوند ،بتوانند به ديندارا خود ادامه دهند و بر عهد
خود با پروردگارشان پايدار بمانند و گرفتار ظلمات دنياا مذدرن نگردنذد.
با اين نگاه به انقذالب اسذالمي اسذت كذه خذواهيم گفذت انقذالب اسذالمي
غااا مان هر مسلماني است كه ميخواهد در حيات حقيقي دينذي پايذدار
بماند .و لاا نهتنها در چنين فضايي امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» كهنه نمذيشذود،
بلكه فرهنگ مدرنيته را نيذز بذه تذاريخ مذيسذپارد و كهنگذي آن را آشذكار
ميكند.
ممكن است روز عاشورا براا عدهاا كهنه شذود ،امذا ايذن كهنگذي بذه
علت امام حسين و نهضت آن حضرت نيست ،اين بذه مهذت آن اسذت
كه عدهاا به دنيايي كه عين فرسذايش و كهنگذي اسذت دل سذپردهانذد .در
واقع اينها بذه انذدازهاا كذه از ديذن فاصذله گرفتذهانذد ،امذام حسذين و
نهضت آن حضرت برايشان كهنه ميشود ،اين نذه بذه مهذت آن اسذت كذه
مذذدتي اسذذت از واقعذذها عاشذذورا گاشذذته ،بلكذذه بذذه مهذذت آن اسذذت كذذه
هوسهاا تنوعطلبشان رابطها آنها را با حقيقت قطع كرده اسذت و لذاا
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پس از مدتي عاليترين حقيقت را نيز كهنه ميپندارند .به گفتذها مولذوا؛
اين افراد در مقابل عاليترين سخنان ميگويند:
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

بعد توصيه ميكند به ماا اين كه رابطها خود را با حقايق بذه بهانذها
كهنهشدن قطع كني خود را تغيير بده تا آنجايي كه هر آننذه هذم بذه ظذاهر
وقتش گاشته براا تو نو باشد.
دفع علذت كذن ،چذو علذت خذو شذود

هذذر حذذديث كهنذذه پيشذذت نذذو شذذود

تذذا كذذه آن كهنذذه بذذرآرد بذذرگ نذذو

بشذذكفاند كهنذذه صذذد خوشذذه ز گذذو

انسانها به اندازهاا كه ديندار باشند و ايمذان خذود را حفذظ كننذد هذر
سال عاشورا را از سال قبل زندهتر مييابند و بذا شذكوفههذاا مديذدترا از
آن روبهرو ميشوند ،در واقع امام حسين و عاشذورا بذه انذدازها شذعور
مردم در قلبشان زنده است ،چون معصوم ميفرمايد« :اِنَّ لِلْتُسَيْنِ مَتَبَّاة
مَکْنُونَة في قُلُوبِ الْمُؤْمِنينَ»؛ 8در قلب هر مؤمني يک محبت پايدار و نهفته
از حسين ومود دارد .همين قاعده و البته در محدودها خود نسذبت بذه
امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» ،در مان انسانها هست ،و تجربه نيز نشان مذيدهذد
كه بعضي از موانان با اين كه در زمان امام خمينذي«رضوواناهللتعايلعليه» نبذودهانذد و
در زمان حيات ايشان در آن فضا قرار نداشتند تا گرمي ومذود ايشذان را در
آن فضا احساس كرده باشند ،ولي بذا ايذن همذه روحشذان شذديداا از ايشذان
گرمي ميگيرد و در تب و تاب ارادت به شخصيت ايشان به سذر مذيبرنذد.
« - 8ترممها خصالص الحسينيه» ،ص .47
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چون هركس به طور فطرا ،خودِ برتر خود را ميشناسذد و يذادِ خذودِ برتذر
«رضوواناهللتعايلعليه»

برايش مطلوب است ،و به دنبال خود آن اسذت و امذام خمينذي

در عصر حاضر نمايشي از خود برتر و اصذيل هذر انسذاني بذوده و هسذت ،و
موانان ما او را متاكر خود برتر خود مييابند ،آن خودا كه نظر به خدا و
پيامبر خدا دارد ،حذال چذه مسذم او زنذده باشذد و چذه نباشذد ،سذنّت او
يادآور عهد انسان است با حقيقت ،چيزا كه شما در مرتبذها بذاالترش در
دعاا ندبه نسبت به حضرت بقيةاهلل به خدا اظهار ميداريد« :اَلْمُنَکِّرِ بِكَ
وَ بِنَبِيكَ»؛ كه او يادآور و ماكر تو و پيامبر تو است.
دكتر محمد حسنين هيكل نويسذندها معذروف مصذرا در مذورد امذام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» ميگويد« :گويي شخصيتي از شخصيتهاا آزمذودها
بزرگ صدر اسالم ،با معجزهاا به دنيا بازگشته تا پس از پيروزا امويذان و
بهخونغلطيدن شهيدان اهل بيت ،سپاه علي را رهبرا كند».
عر

9

شد خودِ انسان براا خودش كهنه و تكرارا نميشود و خودش

بذذراا خذذودش خسذذته كننذذده نيسذذت .آيذذا مذذز ايذذن اسذذت كذذه امذذام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» چنين عالَمي براا ما آورده است تذا در ايذن دوران كذه
دوران غفلت از خودِ اصيل است ،به خودمان متاكر شذويم؟ آرا! او مذا را
متومه خودِ برترمان نمود كه به يک اعتبار همان مذانِ مذانِ مذا يعنذي امذام
معصوم است.

 - 9مجلها آفاق ،نشريها مدرسها عالي امام خميني«رضواناللهتعاليعليه» قم ،ش  8ص . 8
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سيري از غربزدگي به سوي اسمم
در چنين مايگاهي است كه عر

«رضوواناهللتعايلعليه»

ميشذود ،امذام خمينذي

تومه ما را به اين نكته بر گرداند كذه در دورانذي كذه فرهنذگ مدرنيتذه راه
ارتباط انسان را از آسمانِ معنويذت قطذع كذرده ،بذاز مذيتذوان در زيذر ايذن
آسمان زندگي الهي داشت ،و آن فرهنگي كذه انسذانهذا را از خذدا و ديذن
الهي ميستاند به چيذزا نگرفذت .بذه گفتذها رابذين وودزورا« :او مسذي
معاصر بودو دقيقاا اشعها صالبت و سازشناپايرا عيسيبنمريم بود».

10

فرهنگ غرب نوعي از زندگي را به انسانها پيشنهاد ميكند كذه هرگذز
روح انسانها نميتواند به آن راضي باشد تا بخواهند در آن فرهنگ بمانند.
چرا مسلمانان تركيذه بذه آتذاتورک و مسذلمانان ايذران بذه رضذاخان وفذادار
نماندنذد؟ و شذيعيان ايذران در اولذين فرصذت بذذه رضذاخان پشذت كردنذذد و
دست نشاندگان غذرب بذا انذواع فشذارها و تهديذدها ،فرهنذگ غذربزدها
آتاتورک را بذر مذردم تركيذه تحميذل كذرده انذد؟ چذون آن فرهنذگ روح
انسانها را ارضاء نميكند .رضاخان بسيار تالش كرد تا كشذور ايذران را بذه
غرب متمايل كند ،دستور تغيير لباس و كشف حجاب داد ،بذه روشذنفكران
غربزده ميدان داد تا تمذام مناسذبات آموزشذي و فرهنگذي ملذت را تحذت
تأثير غرب قرار دهند ،ولي مردم نشان دادنذد رضذاخان و غذرب و فرهنذگ
اروپا را نميخواهند ،و هيچ عهدا با آن ندارند و مانشان بذا چيذزا بذاالتر
از اينها آشنايي دارد ،آنها با حسين و كربال آشنايند ،چيزا كه رضذا
 - 10مجلذذها موعذذود ،شذذمارها  ،53نقذذل از «زيبذذاترين تجربذذها مذذن» ،ترممذذها خديجذذه
مصطفوا ،ص .38
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خان نفهميد و حضرت امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» فهميدند .رضاخان با اِعمذال
قدرت و قلدرا تمام خواست روح غربي را به مردم تحميل كند و آنها را
از عهد خود با خذداا خذود بذاز دارد و امذام خمينذي«رضوواناهللتعايلعليه» خواسذت
مردم را متذاكر عهذدا كنذد كذه روح غربذي از آن بذيبهذره اسذت .لِنسذر،
پروفسور اتريشي ميگويد« :امام خميني ،در نزديکشذدن انسذان بذه خذدا،
فصل مديدا را گشود و با حمايت مردم ،انقذالب اسذالمي را كذه نقطذها
عطف مهمي در تاريخ قرن بيستم است ،به سرانجام پيروزمندانه رساند».

11

تا وقتي ما نتوانيم بفهميم مدرنيتذه بذه عنذوان فرهنذگ غالذب بذر روح و
روان دوران ،چه خصوصياتي دارد و چه فرهنگي را القاء مذيكنذد و انسذان
را به كجا ميبرد ،نميتوانيم بفهميم امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» چگونذه مهذت
كلي انديشهها را تغيير دادند .غربيها تبلي كرده بودند دورها انسانِ دينذي
گاشته است ،ياد معاد و ياد خدا ،و زندگي در چنان افقهايي خوب اسذت
ولي نشدني است .و هركس هم هنوز بر آن عالَم وفذادار اسذت بذه كهنگذي
انديشه گرفتار شده است .حضور نيروا موان و حماسي در مسامد نهتنهذا
معني نداشت ،حتي حضور موانان نماز خوان به شدت تقليل يافتذه بذود .بذه
تصور خودشان روح ديني و ياد پيامبر را به موزهها سپرده بودند و اينها
چيزهايي است متعلق به گاشته .سرتاسر مهان آلذوده بذه چنذين تحليلهذايي
نسبت به انسان بود ،كه با ظهور حضرت امام«رضوواناهللتعايلعليه» در تاريخ معاصر و
ايراد سخنهاا اعترا

آميز از سالهاا  1341به بعذد ،افذق تذاريخ رنذگ

ديگرا به خود گرفت و آرامآرام مهتگيراها تغييذر كذرد و ارادههذا در
 - 11نشريها  ، ZARATRAچاپ مسكو ،كيهان هوايي.1373/8/25 ،
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راستاا تغيير سرنوشتها از غربزدگي به سذوا اسذالم قذوّت گرفذت ،تذا
آنجا كه آقاا اسپوزيتو12ميگويد« :بازخيزا اسالمي مسئلها قرن اسذت و
هيچ تصورا حيذرتآور تذر از روحذانيون تفنذگ بذه دسذت در قذرن اخيذر
نبود ».ميگويد :ما غربيها صد سال بود كه بذه راحتذي بذاور كذرده بذوديم
موانان ،ديگر دين را نميفهمند و روحانيون ،ديگر اهل مبذارزه و تذالش و
تحرک نيستند ،ولي ناگهان در كشذور ايذران موانذان مذاهبي و روحذانيونِ
منگآور ،به صحنه آمدند و تمام تحليلهاا مردم مهان را نسبت به عذالم
و آدم عذو

كردنذد .پروفسذور ويليذام بيمذان ،از دانشذگاه بذراون آمريكذا

ميگويد« :ايشان با عقايد ماهبي كه غرب آنها را كهنه و قذرون وسذطايي
ميدانست ،مهان را تكان داد».

13

اسالم به ما آموخته است كه حقيقت ،فوق زمان و مكان اسذت و كهنذه
شدني نيست .همان طور كه معني نميدهذد شذما بگوييذد خذدا كهنذه شذده
است« .اَشْهَدُ اَنَّ مُتَمَّدا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ» نيز از حقيقتي خبر مذيدهذد كذه تذا
قيام قيامت زنده و پايدار است .كهنگي مربوط به پديذدههذاا مذادا و هذر
تمدني است كه مقصد و مقصودش عالم ماده باشد .اينكه انسانها هنوز بذا
هوشيارا تمام بعد از  1400سال بر عهد پيامبر اسالم پايدارند ،چذون در
اين پايدارا خود را از فرسايشهاا عالم ماده ميرهانند و بذه عذالم قذدس
كه عين بقاء و پايدارا است متصل ميكنند .ما هر روز بايذد متومذه باشذيم

 - 12مان اسذپوزيتو  ،اسذتاد امذور بذين الملذل و مطالعذات اسذالمي در دانشذگاه مذرج تذاون
ميباشد.
 - 13مجلها موعود ،شمارها .53
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كه از ابتداا تاريخ تا انتهاا آن دورْ دورِ محمد است ،زيذرا همذانطذور
كه حضرت محمد فرمودند« :اَوَّلُ مًَ خَلَقَ اللّهُ ،نُوري»؛ 14اولذين چيذزا
كه خدا خلق كرد نور آن بود ،آخرين ديني هم كذه بذه صذحنه آمذده و بذه
شكوفايي كامل ميرسد ،دين پيامبر اسالم اسذت ،و همذها پيذامبران

مأمورند تا ملوهاا از اسالم را به نمايش بگاارنذد ،بذه همذين مهذت سذاير
انبياء در امور خود به پنج تن متوسل ميشوند 15.اينها همه نشذانها ايذن
است كه پيامبر و اسالم اصالا كهنه شدني نيستند و هركس هم بذا اسذالم
و پيامبر ارتباط پيدا كرد ،كهنه نميشود ،و شيطان دقيقذاا عكذس ايذن را
القاء ميكند تا ما تصور كنيم دورها اسذالم گاشذته اسذت و راز پايذدارا
خود را رها كنيم و به سوا ناپايدارا و ويراني و بحران كشيده شذويم كذه
شاخصها آن تمدن غير قدسي غربي است.

 - 14بحاراالنوار ،ج  ،1ص .97
 - 15عَنِالرضًَ قًَلَ لَمًَّ أَشْرَفَ نُوحٌ عَلَيالْغَرَقِ دَعًَ اللَّهَ بِتَقنًَ فَدَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ الْغَارَقَ وَ
لَمًَّ رُمِيَ إِبْرَاهِيمُ فِي النًَّرِ دَعًَ اللَّهَ بِتَقنًَ فَجَعَلَ اللَّهُ النًَّرَ عَلَيْهِ بَارْدا وَ سَالًَمً وَ إِنَّ مُوسَاي لَمَّاً
ضَرَبَ طَرِيقً فِي الْبَتْرِ دَعًَ اللَّهَ بِتَقنًَ فَجَعَلَهُ يَبَسً وَ إِنَّ عِيسَي لَمًَّ أَرَادَ الْيَهُودُ قَتْلَاهُ دَعَاً اللَّاهَ
بِتَقنًَ فَنُجِّيَ مِنَ الْقَتْلِ فَرَفَعَهُ إِلَيْاه(بحذاراألنوار ،ج ،26ص .)325 :حضذرت رضذا مذيفرماينذد:
وقتي نوح مشرِف به غرق شد خدا را به حق مذا قسذم داد غذرق از او برطذرف گرديذد .وقتذي
ابراهيم را در آتش افكندند خدا را به حق ما قسم داد خداوند آتذش را بذر او سذرد و سذالمت
قرار داد .و حضرت موسي وقتي به دريا رهسپار شد خدا را به حق ما قسذم داد آن را خشذک
كرد و هنگامي كه يهودان تصذميم كشذتن عيسذي را گرفتنذد خذدا را بذه حذق مذا قسذم داد از
كشتهشدن نجات يافت خدا او را به سوا خود برد.
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عهد ورود به اصالتها
عهد امام خمينذي«رضوواناهللتعايلعليه» زمذان نمايانذدن حقيقذت پايذدار محمذدا
است ،تا انسانها از اصيلترين عهذد خذود بذا حقيقذت غافذل نگردنذد .امذام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» به بشريت آموخت كه در عصر حاضر بذا همذه ظلمذاتي
كه بر عالم حاكم است ،چگونه ميتوان بر عهد خود با خدا پايذدار مانذد و
خود را از اضمحالل در فرهنگ غربي نجات داد .او به خوبي انديشذههذا را
متومه كرد كه چگونه نظام شاهنشاهي با هر چه غربزدهتذر كذردن ملذت،
راز پايدارا و عزت آنها را نشانه رفته است ،لذاا تذاكر مذيداد ،بذه خذود
باشيد و بر اسالم پافشارا كنيد تا بمانيد.
عهد امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» عهذد مانذدن بذر كشذش هذا و كوشذش هذا
وگرايش هاا انساني است ،با مانذدن بذر عهذد امذام خمينذي«رضوواناهللتعايلعليه» در
فضاا اصالتهاا خود ،وارد حيات طيبه خواهيم شد و از آنهمذه از خذود
بيگانگي  -به طورا كه بيگانه را خود بپنداريم و خودا را بيگانه به شذمار
آوريم -نجات مييابيم .به قول مولوا وقتي اصالتهذاا خذود را بشناسذيم
كذذار خذذود مذيكنذذيم و نذذه كذذار بيگانذذه ،در نتيجذذه در زمذذين ديگذذران خانذذه
نسذذاختهايذذم كذذه بعذذد از مذذدتي متومذذه باشذذيم از تالشذذهايمان هذذيچ بهذذرهاا
نگرفتهايم .ميگويد:

در زمذذين ديگذذران خانذذه مكذذن

كذذارخود كذذن كاربيگانذذه مكذذن

از آنمايي كه اسالم انسانها را به فطرتشان دعوت مذيكنذد ،پايذدارا
به عهد پيامبر ،پايدارا بر فطرت انساني است ،و امام خميني

«رضواناهللتعايلعليه»

در عصرا كه هجوم از خود بيگانگي ،عالم را فرا گرفته بود ،انسانها را به
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عهد محمدا دعوت كرد تا انسذانهذا بذر حقيقذت خذود پايذدار بماننذد.
همانطور كه پايدارا بر عهد پيامبر مايها استوارا مسلمانان اسذت ،تذا
هر روز بادا آنهذا را نلرزانذد و همنذون خذس و خاشذاک بذه هذر طرفذي
نكشاند.
پايدارا بر عهد خميني«رضوواناهللتعايلعليه» راه كار امروزين پايذدارا بذر عهذد
محمدا است .وقتي ما در هر نمازا بذا يذاد پيذامبر خذدا خذود را در
عهد آن حضرت پايدار نگه ميداريم ديگر گرفتار بيهويتي و روزمرگيهذا
نخواهيم شد و با استحكامي كه پيدا ميكنيم ،حادثهها ما را بذه سذوا خذود
نميكشانند تا از اهداف اصلي باز بمانيم ،به گفتها مولوا:
مذذر سذذفيهان را ربايذذد هذذر هذذوا

زانكذذذه نَبْوَدْشذذذان گرانذذذي قذذذوا

اگر مالحظه ميفرماييد؛ غربزدگي مومب ميشود كه انسان در هيچ
كارا ثبات شخصيت نداشته باشد ،علت آن در بريدهشذدن آن فرهنذگ از
حقايق ثابت و مداماندن از عهدا است كذه بايذد بذا شخصذيتهذاا ثابذت
برقرار كرد .اينهذا هذيچ اسذتوارا و اسذتحكامي در زنذدگي ندارنذد چذون
حقيقتي را نميشناسند تا با دنبالنمودن آن ،خود را معنذي كننذد ،بذه دنبذال
ناكجاآبادها در حركتند ،بذدون آنكذه تعريفذي از آنهذا داشذته باشذند .در
حالي كه وقتذي معلذوم شذد حقيقذت انسذان بنذدگي اسذت و انسذان متومذه
نمونها عالي بندگي شد و هر روز به خذود متذاكر گرديذد كذه «اَشْاهَدُ اَنَّ
مُتَمَّدا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ» .هذم راه را پيذدا كذرده و هذم رونذدها آن را ،و بذا
شذهادتي كذه بذذر رسذالت او مذيدهذذد عهذد خذود را بذذا آن عبذدِ پروردگذذار
استحكام ميبخشد ،و هرگز از آن عهد سر بر نميتابد ،و از ايذن طريذق در
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آنننان ثباتي از شخصيت قرار مذيگيذرد كذه هذيچ حادثذهاا او را متزلذزل
نميكند ،زيرا با نمود اصيلترين بُعد خود كه همان بندگي است ،هذمعهذد
شده است .وقتي انسان چنين فرهنگذي را شذناخت و متومذه شذد نيذاز روح
اوست كه عهد خود را با بندگي ،بذا خذدا محكذم كنذد ،در هذر زمذاني آن
كسي را كه بيشتر متومه چنين عهدا است ميشناسد و با پيوند بذا او عهذد
خود را با خذدا تجديذد مذيكنذد ،و امذام خمينذي«رضوواناهللتعايلعليه» متذاكر عهذد
عبوديت انسانهاا ايذن عصذراند كذه از طريذق پيذامبر خذدا بذه بشذريت
رسيده است و غفلت از عهدِ با ايشذان ،غفلذت از عهذد عبذوديتي اسذت كذه
انسانها با خداا خود بستهاند.
در دورهاا كه تبلي كرده بودند دورها دينذدارا گاشذته اسذت ،چذه
رسد به دورها حكومت ديني ،و سمت و سوا همها تبليغذات مهذاني بذه
اينسو بود كه دين نه تنها نميتواند حكومت كند ،بلكه امور انساني را نيذز
نميتواند سر و سامان دهد ،امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» حجتذي شذد تذا بشذر از
غفلت بزرگي كه مراكز قدرت و ثروت بر او تحميذل كذرده بودنذد ،بذه در
آيد و اين درسذت وقتذي مطذرح شذد كذه شكسذت تمذدن غربذي در سذر و
ساماندادن امور موامع بهخوبي آشكار شده بذود ،تذا آنمذا كذه نسذبت بذه
اصيلترين ابعاد روحي و روحاني انسان بيتفاوت گشته آنها را بذه حاشذيه
برده بود ،با گسترش تمدن غربي نه خانواده ديگر مذيتوانذد نقذش خذود را
درست ايفاء كند و نه دين در فضاا آن فرهنگ ،نيازهاا معنوا انسذانهذا
را ميتواند برآورده سازد ،عمذالا نيذاز بذه چنذين ابعذادا را خفذه كردنذد تذا
انسانهذا مثذل حيذوان در زنذدگي ماشذيني در پذالينتذرين مرتبذه از مراتذب
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انساني ،حيات خود را ادامه دهنذد .آنقذدر انسذان را از اهذداف عاليذه غافذل
نمودهاند كه حتي نميداند براا از دستدادن چه چيز بايد اعتذرا

كننذد.

تمدن غربي به اين معني سراسر در انحطاط و بحران افتاده ،بدون اينكه بذه
راهي براا رهايي بينديشد.

امام خميني«رضواناهللتعاليعليه» و زبا تفکر دورا معاصر
امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» با بصيرت و خودآگاهي و دلآگذاهي تمذام در
آن برهه از تاريخ آمد تا چند نكته را با ما در ميان بگاارد.
نكتذذها اول :ايذذنكذذه در حكومذذت غيذذر دين ذي فقذذط سذذفلگان آزاد و
راحتاند و نه روحهاا بزرگ و آزاده .روح يک انسذان آزاده نمذيتوانذد
در حكومت غير ديني احساس آزادا كند و به آن حكومت وفادار باشد و
بر عهد دينياش پايدار بماند .همانطذور كذه شذهيد مذدرّس نمذيتوانذد بذه
حاكميتي كه رضاخان به پا كرد وفادار بماند .روحهاا حسيني نمذيتواننذد
به حاكميت يزيد تن دهند ،چون در نظام غير ديني ،انسان بايذد از انسذانيت
خود دست بردارد و روح ديني خذود را سذركوب كنذد و در هذر حذال آن
نظام را نميپايرد .امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» اين مسئله را روشن نمذود تذا هذر
انساني بتواند براا هميشه تكليف خود را با فرهنگ غير الهي غرب يكسذره
كند ،حال چه آن فرهنگ مستقيماا در زندگي مسلمانان دخالت كنذد و چذه
زيذذر پوشذذش حاكمذذان كشذذورها ايذذن كذذار انجذذام گيذذرد ،هذذيچ مسذذلمان
شرافتمندا نميتوانست بپايرد كه چنين افراد پست و فرومايهاا سرنوشت
مردم مسلمان را در دست بگيرند و اميال خود را كذه تحذت تذأثير فرهنذگ
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ضد ديني غرب است به زندگي مردم تحميل كند ،ولذي راه بذرونرفذت را
نمي دانستند و زبان اعترا

«رضوواناهللتعايلعليه»

را گم كرده بودنذد و امذام خمينذي

زبان تفكر بر آن موضوع ،و راه برونرفت از آن حقذارت بذزرگ را نشذان
داد.

ريشهي مشكم
نكتها دومي كه امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» روشن نمودند ،تومه بذه عذدم
توانايي حكومتهاا غير ديني در حلّ ابتداييتذرين امذور و مسذالل مامعذه
است ،در حاليكه با حيلهگرا تمام ،ناتواني خذود را پنهذان مذيكننذد و بذا
انذذواع تهمذذتهذذا دي ذن خذذدا را در سذذر و سذذامان دادن مامعذذه نذذاتوان نشذذان
ميدهند .ابتدا سعي مذيكننذد نمونذههذايي كذه هذيچ ربطذي بذه ديذن نذدارد
وحاصل صد سال استعمار زدگذي مذا بذود ،بذه ديذن نسذبت دهنذد و سذپس
بگويند دين در رفع آنها ناتوان است و بر همين اساس برنامها از بينبردن
سذذاختارهاا فرهنگ ذي و علم ذي مهذذان اسذذالم توسذذط اسذذتعمارگران انجذذام
گرفت ،زيرا در صورتي كه موامذع اسذالمي بذا سذاختارهاا بذومي خذود و
بذذدون وابسذذتگي بذذه غذرب ،زنذذدگي خذذود را سذذر و سذذامان دهنذذد ،همذذها
ادعاهاا آنها كه ميخواستند تمدن غربي را تمدن برتر نشان دهند از بذين
ميرفت ،در همين راستا است كه مانع موفقيت حكومت اسالمي ميشوند،
چون موفقيت حكومت ديني به معنذي آن اسذت كذه تمذدن غربذي تنهذا راه
زنذذدگي نيسذذت و ايذذن شذذروع سذذقوط تمذذدن غربذذي خواهذذد بذذود .امذذام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» با مالکهايي كه آوردند نشان دادند حكومتهاا غيذر
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ديني نهتنها امور مردم خود را حل نكردهاند ،بلكذه ميذلهذا و گذرايشهذاا
متعالي انسانها را نيز سركوب نمودهاند ،در حالي كه در حكومت ديني بذه
مهت آن كه از يک طرف با فطرت انسانهذا سذر و كذار دارد ،و از طذرف
ديگر براساس نظام الهي با طبيعت تعامل ميكنذد ،كارهذالي كذه در تمذدن
غرب غير ممكن مينمايد ،ممكن ميشود .دفاع مقذدس هشذت سذاله يذک
نمونه از آن بود كه چگونه ملت ايران با حدّاقل امكانات مقابل تمام مهذان
با آن همه امكانات مقاومت كرد .امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» نشان دادند وقتذي
اسالم حكومذت كنذد چذه توانذاليهذاا غيذر قابذل تصذورا از خذود نشذان
ميدهد .در همين راستا در صورتي كه موانع تحقق برنامههاا نظام اسالمي
برطذذرف شذذود ،معضذذالتي مثذذل بيكذذارا و ازدواج موانذذان و مشذذكالت
اقتصادا و اضطرابهاا روحي كه همه حاصل تمدن غربي اسذت ،از بذين
ميرود .فرهنگ غربي با دادن حقوق بيكارا و ايجذاد محذل خذواب بذراا
بيكاران ،مشكالت پيشآمده توسط آن تمدن را پنهان ميكند.
يک انسان آزاده كه بخواهد در مسير كمال انساني خود قذدم بذردارد و
لوازم يک زندگي الهي را در كنار خود داشته باشد ،با وضع مومود مهذان
آنننان در تنگنا قرار ميگيرد كذه هذر روز آرزوا مذرگ مذيكنذد ،چذون
ميبينند همه چيز براا تعالي انسان از دست رفته اسذت .در چنذين شذرايطي
امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» آمد تا راه اميدوارا را بذه چنذين انسذانهذايي نشذان
دهد و از طريق انقالب اسالمي هم انسان را نجات دهد ،و هم مهان را.
بذه گفتذها روژهگذارودا متفكذذر بذزرگ فرانسذوا« :انقذالب اسذذالمي
ايران ،الگوا مديدا از تكامل انسان و امتماع را اراله داده است كذه ايذن
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الگو ،با ميراا روحي ملتها توافق دارد و همين ،دليل دشمني غرب با آن
است .آيتاهلل خميني به زندگي ايرانيان معني بخشيد».

16

حكومت ديني ،در فرصت مناسب و پس از رفذع مذوانعي كذه فرهنذگ
غربي براا آن ايجاد ميكند ،شرايطي را به صحنه ميآورد تا به تمدني كه
بر پايها اميال انسانها پايهگاارا شده و نه بر پايذها احكذام الهذي ،پشذت
كند .در فرهنگ مدرنيته چون انسان طبيعذت را هديذها الهذي بذراا تعذالي
انسان نميبيند با آن سرِ منگ دارد ،زيرا با خداا طبيعت آشذتي نيسذت تذا
طبيعت را چون مادرا مهربان در كنار خود بيابد ،و اين ريشها بسذيارا از
بحرانهايي است كه تمدن غير ديني غرب پديد آورده و انقذالب اسذالمي
در ذات خود راه برونرفت از بحرانهايي است كه تمدن غربي بذر همذها
«رضوواناهللتعايلعليه»

مهان حاكم كرده است و با بذاقيمانذدن بذر عهذد امذام خمينذي

موانع ،يكي بعد از ديگذرا پشذت سذر گااشذته مذيشذود و راه بذرونرفذت
گشوده ميگردد.
احمد كسروا در كتاب تاريخ خود ميگويذد« :انگلسذتان تمذام تذالش
خود را كرد تا مزّها انقالب مشروطه به دهان مردم تلخ بيايد و از كنذار آن
بگارند ».امروز هم دشمنان ما تالش ميكنند با ايجاد انواع تنگناها مردم را
از پايدارا بر عهد ديني منصرف كنند تا تمذدن غربذي را تنهذا راه زنذدگي
بپايرند ،غافل از اين كه مردم مسلمان كذه عهذد دينذي را بذراا خذود عذين
زندگي ميدانند ،نگران شرايطي هستند كه در آن شرايط ارتبذاط آنهذا بذا
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خدايشان سست شود ،نه اينكذه اصذل نگرانيشذان را امذور دنيذوا تشذكيل
دهد.

تضاد ذاتي فرهنگ غرب با اسمم
فرهنگ غربذي بذه مهذت ذات ضذد قدسذي كذه دارد حتمذاا بذا انقذالب
اسالمي درگير ميشود و چون وابستگان به فرهنگ غرب در داخل كشذور
از آشكاركردن درگيرا خود با معنويت ابا دارند ،درگيرا بذا معنويذت را
در زير پوشش درگيرا با مواردا مثل روحانيت ظاهر ميكنند .همانطذور
كه در دورها رنسانس ضعفهاا چند كشيش را بهانه كردند و به ديذن و
خدا پشت نمودند ،چيزا كه در عملِ بعضي از روشنفكرهاا غربزده در
كشور ايران ميتوان ديد ،اين است كه حقيقتاا آنها رابطها خود را با عالم
قدس و معنويت قطع كردهاند ،ولي آن را زير پوشذش مخالفذت بذا واليذت
فقيه پنهان مينمايند.
اگر نتوانيم عهذد خذود بذا ديذن را قذوت بخشذيم و دينذدارا در حاشذيه
زندگي قرار گيرد ،به مهت غلبها روح غربي بر انديشذه و احساسذمان ،نذه
مزّها وفادارا به انقالب اسالمي را و نه مزّها اعتقاد به واليذت فقيذه را ،و
نه از همه مهمتر ،مزّها واليت عاليها المها هدا را ميچشيم.
كسي كه از عهد الهي خود فاصذله گرفذت از خذودش ناراضذي اسذت،
چون ارتباط خود را با حقيقذتِ بيكرانذها مذانش منقطذع كذرده و حيطذها
ومود خود را در محذدودها دنيذا و اعتبذارات دنيذا متوقذف كذرده ،بذدون
آنكه از حقايق عالم معنا تغايه كند ،براا چنين آدمهايي اگر صذد كانذال
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تلويزيوني هم اضافه شود تا مشغول شوند ،باز هم اظهار نارضايتي ميكنند.
زي ذرا تنهذذا كس ذي از بذذودن خذذود راض ذي خواهذذد بذذود كذذه از طريذذق عهذذد
محمدا بتواند رابطها خذود را بذا كمذال مطلذق شذدت بخشذد و چنذين
بسترا با طرح انقالب اسالمي فراهم شد.

اتمام حجت
نكتها سومي كه امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» از طريق آن حجّذت را بذر مذا
تمام كردند ،به صحنهآوردن انسان ديني بود كه در عين ماهبيبودن ،براا
خود نقش تعيينكننده در معادالت مهاني قالذل اسذت .غذرب سذعي كذرده
بود ماهبي بودن را يک نحوه عقب ماندگي از زمان معرفذي كنذد و بذدين
شكل بدون حملها مستقيم به ماهب ،نگذاه مذاهبي بذه امذور را بذه حاشذيه
براند .با ظهور امام خمينذي«رضوواناهللتعايلعليه» و نذوع گفتمذاني كذه طذرح نمودنذد
شخصذيت انسذذان دينذي طذذورا نمذذود پيذدا كذذرد كذذه انسذذان دينذي ،انسذذان
شرافتمندا است كه نهتنها تفكرش مربذوط بذه گاشذته نيسذت بلكذه بذراا
آيندها مهان حرف دارد .تا آنما كه توانسذتند روشذن كننذد مهذانِ غيذر
ديني به طور چشمگيرا از شرافتمندا فاصله دارد.
قبالا فضاا مامعه چنان بود كه اگر فرد تحصيل كردهاا از ناكارآمدا
دين سخن ميگفت ،با او مقابله نميشد ،ولي امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» نهتنها
اين فضا را عو

كردنذد بلكذه چشذمهذا و گذوشهذا را بذه سذوا كسذاني

انداختنذذد كذذه از ديذن و انقذذالب سذذخن مذيگوينذذد ،تذذا آنمذذا كذذه وليعهذذد
انگلستان در سخنراني كه در دربار آن كشور كرده بود به نظذام سياسذي آن

عهد امام خميني«رضواناهللتعايلعليه»..........................................................................

كشور اعترا

87

ميكند چرا به مسلمانان انگلستان كه از محترمترين طبقذها

انگلستان هستند ،امازها حضور در امور سياسي را نمذيدهيذد؟ ايذن نشذان
ميدهد بذا ظهذور شخصذيت امذام خمينذي«رضوواناهللتعايلعليه» و تومذه بذه گفتمذان
ايشان ،مالکهاا ارزشي مهان مدرن به هم ريخت و ديگذر مثذل گاشذته
نميشود بر ارزشهاا غربي تأكيد كرد ،و اگر متومه باشيم پايههاا يذک
«رضوواناهللتعايلعليه»

تمدن چگونه سست ميشذود ،مذيتذوان پذايرفت امذام خمينذي

پايههاا تمدن غربي را سست نمودند ،و بيآينذدگي آن را در منظذر مذردم
مهان آشكار كردند .به گفتها يک اسذتاد برمسذتها دانشذگاه هذامبورگ
آلمان« :نهضت امام خميني از همذان نوپذايي خذود ،مومذب بذرهمخذوردن
معادالت از پيش تعيينشذدها اسذتعمارگران در صذحنها سياسذت مهذاني
گرديذذد .بذذا دگرگذذونيهذذا و تحذذوالتي كذذه ايشذذان فذذراهم كذذرد ،تمذذام
پيشبينيهاا استكبار مهاني غلط از آب در آمد».

17

از نمونههاا عدم تعادل فكر غربي اينكه فكر ميكنذد بذا نفذي انقذالب
اسالمي و پنهانشدن بيآيندگي آن تمدن ،بحران و اضمحالل از آن تمدن
برداشته ميشود و لاا در اين رابطه يكي از برنامههاا خذود را درگيذرا بذا
انقالب اسالمي قرار دادهاند ،كارا كه هميشذه در تذاريخ رخ داده اسذت و
امتهاا فاسد به پيامبران اشكال مي گرفتند چرا شما مذا را از هالكذتمذان
خبر داديد .به گفتها مولوا به پيامبران ميگفتند:
مذذان مذذا فذذارغ بُذذد از انديشذذههذذا

در غذذم افكنديذذد مذذا را و غنذذا

طذذوطي نُقذذل و شذذكر بذذوديم مذذا

مرغ مرگ انديش گشتيم از شما

 - 17مجلها موعود ،شمارها .53
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درگيرا غرب با انقالب اسالمي شبيه درگيرا اقوامي است كه با انبياء
مقابله كردند ،و بديهي است كه حاصل اين مقابله نابودا غرب اسذت ،هذر
چند آن فرهنگ با تمامِ توانِ خود و با اتحاد كامل با يذارانش ،بذه مقابلذه بذا
انقالب اسالمي برآيد.
مردم دنيا به شكلهذاا مختلذف نشذان دادهانذد از ايذن ماهليذت مذدرن
ناراحتاند ولي دو مشكل در ميان است ،اوالا :نميدانند چگونه بايذد خذود
را از آن رها كنند و به سوا چذه نذوع زنذدگي خذود را سذوق دهنذد .ثانيذاا:
مرأت نميكنند از زندگي غربي بگارند.
به خوبي ميتوان تشخيص داد مردم مهان اين نوع زنذدگي را آن نذوع
زندگي نمي دانند كه مطلوب انسان است و به واقع از مشذكالت گونذاگون
اين زندگي به ستوه آمدهاند ولذي متأسذفانه نذه مذيتواننذد زمانذها خذود را
درست تحليل كنند و تحت تأثير تبليغات غربي ،ريشها اصلي بحرانهذا را
به امور عارضي نسبت ميدهند ،و نه به ذات تمذدن غربذي .و از آن مهذمتذر
راه رهايي را نميشناسند ،و اين است كه در عين نا اميدا هذيچ راهذي مذز
قبول اين زندگي و ادامها آن ندارند.

ريشهي بحرا هاي جها
امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» با تومه به خودآگاهي تذاريخي كذه بذه كمذک
اشراق الهي بدان مفتخذر شذدند ،متومذه گشذتند ،نيذاز امذروز مذردم مهذان
چيست و فهميدند در عمق روح انسانها چه ميگارد و بذه دنبذال چذهچيذز
ميباشند ،اين بود كه اوالا؛ بذه مذردم فهماندنذد بايذد افذرادا را كذه مذدعي
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بزرگي تمدن غربياند به چيزا نگيرند و ايذن تمذدن بذر خذالف ظذاهرش،
وعدههاا تو خالي است ،ثانياا :بشريت را متومه ايذن امذر مهذم كردنذد كذه
علت همها اين بحرانها دورا از فرهنگ انبياء است ،و راه عمل را نيذز از
طريق انقالب ملت ايران نشان دادنذد .و از آن طريذق تمذام ابُهذت فرهنذگ
غربي فرو ريخت ،و لاا غربِ بعد از خميني با غرب قبل از خميني بذهكلذي
متفذذاوت شذذد ،غذذربِ قبذذل از خمينذذي«رضوواناهللتعايلعليه» بذذه هذذر كشذذورا كذذه
ميخواست دستور ميداد و آن كشور هم مجبور به اطاعت بود ،ولي حذاال
تالش ميكنذد كشذورهاا عربذي دسذت نشذانده خذود را قذانع كنذد كذه بذا
همكارا آنها فضاا ايرانگرايي مردمشان را به فضاا ايرانهراسي تبديل
كند.
امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» انساني بود با عالَمي خاص كه براا شناختن آن
عالَم ،اوالا :بايد مسلماني واقعي بود ،يعني مسلماني كه با معرفت بذه اسذالم،
حتي مستحبّات دين را در حدّ توان انجام دهذد .ثانيذاا :نبايذد بذه ظذاهر ديذن
بسنده كرد و دل را آمادها تأثيرپايرا از حقيقت ديذن ننمذود ،بلكذه بايذد
همنون امام«رضوواناهللتعايلعليه» عارفانه زندگي كرد تا آنطور كذه بايذد در مهذان
تأثيرگاار بود.

تجليل واقعي؟
امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» مسلمان مقيّدِ عارفي است كه بنا دارد دين را بذر
تمام زواياا مامعه حاكم كند .مذيفرماينذد :مذا ممهذورا اسذالمي لفظذي
نخواستيم ،ما خواستيم كه حكومت «اهلل» در مملكتمان و صنشاءاهلل در سذاير
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ممالک هم امراء شود» 18آننه بايد بذر آن تأكيذد داشذت عذالَمي بذود كذه
ايشان در آن بهسر مذيبردنذد .كسذي مذيتوانذد نعمذت انقذالب اسذالمي را
درست درک كند كه توانسته باشد عالَم ايشان و افق ديد ايشان را بذه عذالم
و آدم بشناسد و با ايشان هم افق شود ،وقتي عالَم امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» را
بشناسيم ،ميفهميم كه ايشان ما را به چه چيزا دعوت كردهاند.
امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» در عالَم ديني اصيلي بهسر ميبرند كذه يكذي از
لوازم آن برالت از كفّار اسذت ،و لذاا منذگ بذا آمريكذا را يكذي از لذوازم
ديندارا خود ميدانند ،منتها نه مثل كسذاني كذه بذا انگيذزههذاا سياسذي بذا
آمريكا مقابله ميكنند ،بلكه امام«رضواناهللتعايلعليه» در مقابله بذا آمريكذا دينذدارا
خود را ادامه ميدهند .حاال الزمها اين ديندارا هرچه مذيخواهذد باشذد،
ميپايرند ،چه ايشان را تبعيذد و زنذدان كننذد ،و چذه از تبعيذد رهذا شذود و
«رضوواناهللتعايلعليه»

حكومت ديني بر پا كند .چناننه كسي در عذالم حضذرت امذام

وارد شد ،بر عهد با او باقي خواهد ماند ،كه آن باقيماندن بر همان عهذدا
است كه در مقابل خداونذد در عهذد اَلَسْذت بسذت و عرضذه داشذت« :بَلَاي
شَهِدْنً» آرا! شاهد ربوبيت تو هستم.
حقيقت انساني هر كس در عهد اَلَسْت ،بر ديندارا تأكيد كرد ،در ايذن
دوران كه ظلمات همه ما را گرفته اگر كسي خواست بذه حقيقذت انسذاني
خود برگردد بايد بر عهد امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» پايدار بماند تا در واقذع از
ناخود و خودِ مجازا ،به خود حقيقي خود دست يابذد .در ايذن راسذتا بايذد
متومه باشيد كه حادثههاا مزلي را وسيلها ارزيابي انقالب اسذالمي قذرار
 - 18صحيفه نور ،ج  ، 8ص .282
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ندهيد ،بلكه پيام اصذلي امذام خمينذي«رضوواناهللتعايلعليه» را در ايذن دوران درسذت
بشناسيد و بر اساس عهدا الهي كه در مان خود با خدا بستهايد بر عهذد بذا
امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» باقي بمانيد تا همهچيز برايتان معناا اصذلي خذود را
پيدا كند.
دشمن بيش از همه به مهل و كفر ما طمع دارد ،زيرا در فضذاا كفذر و
مهل است كه احساس ميكنيم با دشمن اسالم در يذک گفتمذان هسذتيم و
عمالا در مقابله با انقالب اسالمي زبان دشمن خواهيم شد .راه نجذات ملذت
و پايدارا انقالب ،تومه مانها به سوا عهد الهذي اسذت كذه هذركس در
مذذذان خذذذود دارد ،تذذذا از آن طريذذذق مايگذذذاه پيذذذام اصذذذلي حضذذذرت
روحاهلل«رضوواناهللتعايلعليه» فهميده شود و متومه باشذيم هذر گفتمذان ديگذرا اگذر
براا تحليل مايگاه انقالب بذه ميذان آيذد ،حقيقذت انقذالب اسذالمي را در
حجاب ميبرد و زمينها تأثير تبليغات دشمنان اسالم فراهم ميگردد .وقتي
بر عهد الهي انسانها تأكيد شد و همه بذه روشذني متومذه شذدند پيذام امذام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» از همان سنخ است ،اگر بعضذي از مذردم را چنذد روزا
موج بيديني به دنبال خود ببرد ،چون بنياد ومودشان ديني است و انقذالب
اسالمي نيز بر آن تأكيد دارد ،دوباره به دين بذاز مذيگردنذد و وفذادارا بذه
انقالب و امام«رضواناهللتعايلعليه» را ادامه ميدهند .مشخص است وقتي انسذان وارد
عالم دين ،به همان معني كه در غدير مطرح شد ،بشود ،بذه ديذن و انقذالب
اسالمي و امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» وفادار ميماند و ميفهمد عهد گمشدها
«رضوواناهللتعايلعليه»

او در زندگي زميني ،در اين دوران ،همان عهد بذا امذام خمينذي

 ................................................... 92امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» و خودآگاهي تاريخي
«رضوواناهللتعايلعليه»

است و با ماندن برعهد امام خميني

يکنوع بهخودآمذدن بذراا

انسان حاصل ميشود.
«رضوواناهللتعايلعليه»

دوستان نيز متومه باشذند تجليذل واقعذي از امذام خمينذي

بذا

تبيين مايگاه تاريخي و معرفتي حركت ايشان و باقيماندن بر عهدا كه بذا
ايشذذان بسذذتهاي ذم عمل ذي م ذيشذذود ،وگرنذذه تحذذت تذذأثير فرهنذذگ غرب ذي و
ارزشهذذاا آن ،بذذا تجليذذلهذذاا اسذذطورهاا بذذه واقذذع ايشذذان را بذذه مذذوزههذذا
ميسپاريم ،و در عين افتخار به او ،نه تنها به تمدن اسالمي نميانديشذيم كذه
انقذذالب اسذذالمي را بذذه غذذرب رمذذوع مذيدهذيم .بذذر اسذذاس و مذذالکهذذا و
ارزشهاا غربي امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» را تجليذلكذردن ،بذدون تومذه بذه
مقاصدا كه ايشان دنبال مينمودند ،بهواقع محرومكردن مردم ايران اسذت
از عهدا كه با امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» بستهاند .همانطور كه تمذدن غربذي
در عين احترام به پيامبران الهي آنها را به اسطوره تبديل كذرد ،تذا در عذين
مقدسشمردن آنها ،وانمود شود دورها آنها گاشته است.
امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» ميفرمايند« :مجرد اسالمي بذودن رژيذم مقصذد
نيست ،مقصد اين است كه در حكومت اسالمي ،اسالم حكومذت كنذد».

19

تجليل از امام به معني پايدار نگه داشتن نظام اسالمي است و تأكيد بر نفذوذ
اسالم بر همها مناسبات مامعه ،از اين طريق بر عهذد امذام پايذدار خذواهيم
ماند و خود را از روزمرّگيهاا فرهنگ غربي نجات دادهايم.
امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» ماكِّرا بود تا ما بر عهذد الهذي خذود ،در تمذام
حوزههاا زندگي پايدار بمانيم .پس ميتوان گفت پايدارا بر عهد امام به
 - 19صحيفه نور ،ج  ،8ص .281
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آن معني است كذه از خذود و وظذايف خذود در هسذتي غافذل نشذويم و بذر
عكس ،اگر از عهذد امذام خمينذي«رضوواناهللتعايلعليه» خذارج شذويم حتمذاا گرفتذار
روزمرّگي و پوچي خواهيم شد.
تجليل از امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» به اين معني است كه اا امام!
ديذذر آمذذدا اا نگذذار سرمسذذت

زودت نذذدهيم دامذذن از دسذذت

يعني مرور زمان مومب نشده است تذا مذا يارمذان را عذو

كنذيم و از

عهد ذاتي خود فاصله بگيريم ،در اين راستا با او زنذدگي مذيكنذيم و بذا او
ميميريم ،و معني حيذات طيبذه در ايذن دوران ،چيذزا مذز ايذن نيسذت ،در
حالي كه اگر از عهد امام خارج شويم به صورتهاا مختلف از آن حيات
طيّبه خارج ميشويم كه نمونههاا آن را در زندگي ورشكستههاا سياسذي
مشاهده ميكنيد .آدمهايي كه زمانها خود را درست نشناسذند و راه بذرون
رفت از ظلمات دوران را ندانند نميتوانند بر بنيادهذاا اصذيل خذود پايذدار
بمانند و با پيشآمدن هر حادثهاا تحت تأثير آن قرار ميگيرند و لاا نبايذد
از رابطهاا كه ميتواند از بهترين رابطهها باشد با بهترين انسذانهذا ،خذود را
محروم كنيم ،دلذي كذه از دلبذر روحذاني خذود روا برگردانذد دل نيسذت،
طويله است .ياد امام ،به خودا خود ارتباط روحي و بهرمنذدا روحذي بذه
همراه دارد ،گفت:
ديذذد مجنذذون را يكذذي صذذحرا نذذورد

در ميذذذذذان باديذذذذذه بنشسذذذذذته فذذذذذرد

صذذفحهاا از ريذذگ و انگشذذتش قلذذم

بذذذا صذذذالا دل همذذذي مذذذيزد رقذذذم

گفت كاا مجنون شيدا چيسذت ايذن

مذذينويسذذي نامذذه ،بهذذر كيسذذت ايذذن

گفذذذت مشذذذق نذذذام ليلذذذي مذذذيكذذذنم

خذذذاطر خذذذود را تسذذذلّي مذذذيدهذذذم
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چذذون ميسّذذر نيسذذت بذذر مذذن كذذام او

عشذذذق بذذذازا مذذذيكذذذنم بذذذا نذذذام او

يعن ذي در هذذر صذذورت الزم اسذذت يذذاد محبذذوب روحذذاني خذذود را در
صحنها دل نگه داريم تا مهتگيرا خود را به سذوا نذور حفذظ كنذيم و
مثل بعضي از سياسيون امام را تجليل نكنيم ولي قبلها خذود را غذرب قذرار
دهيم و تنها چيزا كه مدّ نظرمان نيست حكومت اسالمي باشد.

زندگي در واقعيا
امروز با تومه به اهدافي كه فرهنگ مدرنيته مدّ نظر انسانهذا قذرار داده
است ،تنها كسذاني در عذالم واقعيذت زنذدگي مذيكننذد كذه در عذالَم امذام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» به سر ببرند 20.آنهايي كه فكر ميكنند بذا رحلذت امذام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» او از عالم رفته است ،نقش رابطذها قلذبهذا را بذا روح
اولياء الهي نميشناسند ،هيچ روزا نيست كه بخواهيد قلب شما زنده بماند
«رضوواناهللتعايلعليه»

و بتوانيد بدون تومه به امام خميني

و اسالمي كذه او بذه صذحنه

آورد آن قلب زنده بماند ،حتي پيامبرا پيامبر وقتي درست ديذده مذيشذود
كه امروز از منظر امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» نگريسته شود.
اگر نقش حيات اسالمي در منظر امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» درست تحليل
شود و بر آن دقت گردد ،روشن خواهد شد در عصرا كه در آن زنذدگي
ميكنيم فقط از درينها محبت به امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» ميتوان نظذر بذه
انبياء و المه نمود و محبت حضرت ولي عصر را ملب نمذود ،وگرنذه
روح مدرنيته امازه نميدهذد تذا معنذي ديذن و مايگذاه پيذامبر و المذه را
 - 20مهت توضي بيشتر به كتاب «فرهنگ مدرنيته و توهم» از همين مؤلف رموع فرماليد.
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بفهميم ،روح مدرنيته هر حقيقت قدسي را در حدّ يذک تجربذها شخصذي
تقليل ميدهد و آن هم يک تجربهاا كه پيامبر ميپندارد پيامبر اسذت 21.بذا
تومه به اين نكات است كه تأكيد ميشود كسي كه در اين دوران به عهذد
امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» وفذادار نيسذت هذر روز بذا يذک شذعار از شذعارهاا
مدرنيته بازا ميخورد و همواره در حال پايرش نقذشهذاا مذن درآورا
خيالي دوران ظلمات است.
حيات طيّبه ،آن نوع حيات و زندگي است كه انسان انتخابهذاا خذود
را براساس حقايق قدسي پايدار انجام دهد وگرنه وقتي پايههاا زندگي بذر
امور دنيايي گااشته شود همواره گرفتار چهرهاا از چهرههاا ناپايدار دنيذا
است ،چيزا كذه شذما در بعضذي از كتذابهذا و مقالذههذا و سذخنرانيهذا و
كنفرانسها مشاهده ميكنيد.
انقالب اسذالمي عامذل تميذز و مذدايي سذه گذروه از همذديگر شذد ،بذا
پايدارا به عهد پيذامبر بذا ظهذور انقذالب ،مايگذاه آن را شذناختند و در
هنگام روبهروشدن با امام خميني«رضواناهللتعايلعليه متومه شدند او نيز هم عهذد بذا
خودشان است و متاكر عهد محمدا است و لاا با تمام ومذود دامذن امذام
را گرفتند و زندگي خود را به انقالب اسالمي گره زدند .عدهاا ديگذر بذه
صرف روبهروشدن با امام خمينذي«رضوواناهللتعايلعليه» متومذه شذدند او بذه عهذدا
پاک و اصيل دعوت ميكند ،و عمذالا از طريذق حضذرت امذام وارد اسذالم

 - 21مهت روشن شدن موضوع مايگاه وَحي و نبوت در انديشها فرهنگ غربي ميتواننذد
به نوشتارهاا «غفلت از مقام نبذوت در پوشذش تمجيذد از حضذرت محمذد »و «قذرآن ،قرالذت
نبوا از مهان يا نزولي از طرف پروردگار» از همين مؤلف رموع فرماليد.

 ................................................... 96امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» و خودآگاهي تاريخي

شدند و بر عهد خود با امام باقي ماندند .عدهاا هم طورا زندگي خذود را
تعريف كرده بودند كه هيچ مايگذاهي بذراا اسذالمِ انقالبذي و احيذاء نظذام
اسالمي نميشناختند ،اينها يذا هنذوز هذم بذه عنذوان نذاظرا بذيتفذاوت بذه
زندگي عادا خود مشغولاند و يا اگر هم انقالبيون را همراهي مذيكردنذد
به منافع خود فكر مينمودند و لاا يا طعمها برنامههاا دشذمن شذدند و يذا
انقالب را وسيلها دستيابي بيشتر به قدرت و ثروت قرار دادند ،اينهذا در
عين بيعالَمي ،اصالا حيات طيبه را نميشناسذند و بيشذتر بذه غذرب اصذالت
ميدهند .گروه سوم بيش از آن كه از مهتگيذراهذاا عذدالتگرايانذه و
معنويتپسند ناراضي باشند ،از خود ناراضياند ،زيرا نتوانستند بذا خودشذان
باشند ،و كسي كه با خودش نيست هر كس و هر شذرايطي هذم كذه مذاكّر
خود اصيل اوست براا او ماّابيّتي ندارد.
انسان ابتدا بايد با خودش عهدا داشته باشد كه در راستاا آن عهذد در
سعادت خود كوشش كند ،در چنين شرايطي است كه عهذد بذا خذدا ظذاهر
ميشود و منجر به عهد با امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» ميگردد .آنوقذت اسذت
كه در رويارويي با انقالب اسالمي ،ميتوان گفت« :چذون يافتمذت مانذان،
بشناختمت مانان» چون در تعريفي كذه از زنذدگي دارد امذام خمينذي را بذه
عنوان خودِ برتذر خذود مذيبينذد و ايذن كذه او انسذان را بذه خذود اصذيلاش
ميخواند ،و چون ميخواهد در اين خودِ اصيل بماند تالش ميكنذد از يذاد
امام غافل نشود و تا آخر در عهد با او باقي خواهد ماند .صنشاءاهلل

امام خميني

«قدسسره»

مقام ثابت عصر

سالگرد رحلت حضرت امذام خمينذي«قدسسوه » را كذه مقذام او مقذام ثابذت
روزگار معاصر است و شخصيتاش نمايش راهي بود كه انسانِ اين دوران
بايد آنرا طي كند ،تسليت عذر

مذيكذنم .و بذزرگ مذيداريذم سذالگرد

ظهور فرهنگ پيروزا خون بر شمشير را كه در پانزده خرداد سذال هذزار و
سيصد و چهل و دو توسط آن مرد بزرگ پايهگاارا شد.
«قدسسوه »

بحثمان در رابطه با نگاهي است كه بايد به حضرت امام خميني

و ميراا ايشان انداخت تا از ديدن واقعيتهاا زمان خذود غافذل نباشذيم و
بتوانيم نعمت بزرگي را كه خداوند به ما ارزاني داشته است بشناسيم.

عدول قر
حضرت امام صادق ميفرمايند :رسول خذدا فرمودنذد« :يَتْمِالُ
هَنَا الدِّينَ فِي کُل قَرْنٍ عُدُولٌ يَنْفُونَ عَنْهُ حَأْوِيلَ الْمُبْطِلِينَ وَ حَتْرِيفَ الْغًَلِينَ وَ
انْتِتًَلَ الْجًَهِلِينَ کَمًَ يَنْفِي الْکِيرُ خَبَثَ الْتَدِيد»؛

 - 1بحار األنوار ،ج  ،2ص.93 :
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براا اين دين در هر قرن و زماني انسانهاا متعادل و عدولي است كذه
آن دي ذن را حمذذل نمذذوده و از آن هرگونذذه تأويذذل اهذذل باطذذل ،و تحري ذف
افراطيون ،و ادعاهاا ماهلين را دور ميگرداننذد ،همذانطذور كذه كذورها
آهنگران ،پليدا و چركي آهن را پاک ميكند.
چناننه مالحظه ميفرماليد در حديث فوق رسول خدا خبر دادهانذد
كه در هر قرني انسان هذاا متعذادلي از امذت رسذول خذدا پذا بذه ميذدان
ميگاارند كه دين اسالم را از افذراط و تفذريطهذايي كذه در آن واردشذده
پاک ميكنند .يعني اين افراد كسذاني هسذتند كذه خودشذان در مقذام ثبذات
ديني قرار دارند و تحت تأثير ظلمات زمانها خود قذرار نمذيگيرنذد و لذاا
ميتوان آنها را «ثابت عصر» ناميد به اين معنا كه در هر عصرا انسانهايي
هستند كه بر حقيقت دين ،ثابت و پايدار هستند و تحت تأثير روزمرّگذيهذا
قرار نميگيرند.
همننين نقل شده از امام صذادق كذه فرمودنذد« :إِنَّ الْعُلَمَاًءَ وَرَثَاةُ
الْأَنْبِيًَءِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْأَنْبِيًَءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمً وَ لًَ دِينًَرا وَ إِنَّمًَ وَرَّثُوا أَحًَدِيثَ
مِنْ أَحًَدِينِهِمْ فَمَنْ أَخَنَ شَيْسً مِنْهًَ فَقَدْ أَخَنَ حَظًّ وَافِرا فًَنْظُرُوا عِلْمَکُامْ هَانَا
عَمَّنْ حَأْخُنُونَهُ فَإِنَّ فِينًَ أَهْلَ الْبَيْ ِ فِي کُل خَلَفٍ عُدُولً يَنْفُونَ عَنْاهُ حَتْرِيافَ
الْغًَلِينَ وَ انْتِتًَلَ الْمُبْطِلِينَ وَ حَأْوِيلَ الْجًَهِلِين»؛ 2دانشمندان وارثان پيامبراننذد
و ايذذن بذذدان مهذذت اسذذت كذذه پيذذامبران درهذذم و دينذذارا از خذذود برمذذاا
نميگاارند ،بلكه سخنان و احاديثي از خود برماا مينهند ،پذس هذركس

 - 2بحار األنوار ،ج  ،2ص.92 :
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چيزا از آنها را بگيرد ،به بهرها فراوان دست يافته است .اكنذون بنگريذد
كه علم خود را از چه كس ميگيريد! زيرا كه در ميان ما اهل بيذت در هذر
نسلي مردمان عادلي هستند كه دين را از تحريفِ افراطيذون ،و سذاختههذاا
باطلگرايان ،و تأويل نادانان ميپيرايند .در حديث فوق نيز پذس از آن كذه
ما را متومه علماء ديذن مذينماينذد ،تأكيذد مذيكننذد در دل فرهنذگ اهذل
البيت انسان هايي پروريده ميشوند كه مانع از آن ميگردند تذا ديذن از
مسير صحي خود خارج گردد .كه با تومه به حذديث قبلذي چنذين افذرادا
همان انسانهاا ثابتي هستند كه در هر قرن در امت رسذول خذدا ظهذور
ميكنند.
در هر عصرا انساني از امت رسول خدا بذه صذحنه مذي آيذد كذه از
نظر فهمِ همها ابعاد دين در شذرايط خاصذي قذرار دارد و مسذلمانان بذر آن
اساس كه خداوند چنين انساني را در هر عصرا ميپروراند ،مذيتواننذد بذر
مبناا اسالمي كه او معرفي مذيكنذد ،دورا و نزديكذي خذود را نسذبت بذه
اسالم حقيقي ارزيابي كنند.
هر انسان موحدا ميداند كذه حذق تعذالي ،ثابذتِ مطلذقِ هسذتي اسذت.
«حق» يعني بقاا مح

و ثابت مطلق .اصل آن «حَقَّقَ» بذوده ،يعنذي چيذزا

كه عين تحقق و هستي است ،از اين مهت ميتوان گفت :فقط خداونذد در
مقام ذات ،ثابت مح

است و انسان بذه همذان انذدازه كذه تشذريعاا بذا خذدا

مرتبط باشد در مقذام ثبذات و آرامذش قذرار مذيگيذرد و ايذن وقتذي عملذي
ميشود كه در مسير حق تعالي باشذد و امذر و نهذي الهذي را بذر اميذال خذود
حاكم كند.
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راه رهايي از روزمرّگي
وقتي متومه باشيم كه مقام حق تعالي عين بقاء و ثبات اسذت ،پذس هذر
اندازه كه از حق فاصله بگيريم بذه همذان انذدازه از ثبذات و آرامذش فاصذله
گرفتهايم و گرفتار روزمرّگيها ميشويم و هر انذدازه سذعي شذود بذه مقذام
قربِ حق دست يابيم به مقام ثبات دست يافتهايم و در اين راستا خود را در
مسيرا قرار دادهايم كه حاصل كارمان از دستمان نميرود ،چون هر اندازه
از خداوند مدا شويم ،به دنيا نزديذک شذدهايذم .ذات دنيذا عذين حركذت و
عدم ثبات و عدم پايدارا است ،پس هركس به دنيا نزديک شد ،به چيذزا
نزديک شده كه هيچ پايدارا در ذات خود ندارد ،در نتيجه به همان اندازه
تالشهاا او ناپايدار شده و از دست ميرود ،خداوند با رحمتي كه به بشذر
كرده حكم خذود را از طريذق وَحذي ،ظذاهر نمذود تذا بشذر بتوانذد از طريذق
حاكميت احكام الهي ،نسبتِ خود را با حق شدّت بخشد و به همذان انذدازه
در مقام ثبات قرار گيرد و تالشهاا او برايش پايدار بماند.
قرآن حكم خدا است و از حقايق ثابت هستي خبر ميدهد .قذرآن مقذام
نظرا يا تئوريک حقذايق ثابذت بذراا امذت آخرالزمذان اسذت 3.و لذاا هذر
انديشهاا كه به قرآن نزديک است به ثابت آخرالزمان نزديک اسذت و بذه
عبارت ديگر به انديشه و عقيدها صحيحي كذه بايذد در ايذن دوران در آن
قرار داشته باشد ،نزديک است.

 - 3در روايات هست كذه امذت محمذد امذت آخرالزمذانانذد بذه عنذوان نمونذه بذه كتذاب
االحتجاج مرحوم طبرسي ،ج  ،2ص  420رموع شود.
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عصمت يا بيخطابودن داراا دو بُعد «نظرا» و «عملي» اسذت .در بُعذد
نظرا ،قرآن در مقام عصمت است ،يعني تمام سخنانش حق و پايدار است
و هيچ باطلي در آن راه ندارد .عصمت در بُعد عملي ،اهذل بيذت پيذامبر
هستند به طورا كه صحي ترين و بينقصترين زندگي در حيات زميني را
در شخصيت آنها ميتوان يافذت ،كذه داليذل ايذن موضذوع را در مباحذث
كالمي در موضوع امامت به طورِ مبسوط ميتوان دنبال كرد.
اگر انسان در بيابان دنيا معيار صحيحي در عقيده و عمل نداشته باشد تذا
به كمک آن خود را ارزيابي كند ،گرفتار اميال خود ميشود و به هالكذت
ميافتد .حتي وقتي در يک بياباني بخواهيد عملياتي انجام دهيد ،يذک چيذ ِز
مشخصي را به عنذوان شذاخص در نظذر مذيگيريذد تذا براسذاس آن بتوانيذد
موقعيت خود را ارزيابي كنيد كه در كجذاا منطقذه قذرار داريذد .در مذورد
عقايد و اعمال نيز انسان نيازمند شاخص است تا موقعيت خود را نسذبت بذه
حق بشناسد و بر همين اساس نيازمند به الگذوا فكذرا و عملذي هسذتيم تذا
روشن شود فكر و عملمان نسبت به حق در چه موقعيتي قرار دارد.
وقت ذي متومذذه باش ذيم قذذرآن و پي ذامبر و المذذه معصذذومين مذذالک
ارزيابي فكر و عمل ما هستند ،متومه شدهايم كه آنها بايذد شخصذيتاا مقذام
ثابتي داشته باشند و همواره نمايانندها حق باشند.
در راستاا نياز بشر به شاخصِ ثابت بذراا هذدايت ،در هذر زمذاني بشذر
نيازمند انساني است كه از نظر فهم دين در آن زمان ،مقام ثابتي داشته باشد
و خداا حكيمي كه هيچ نياز منطقي انسان را بيمواب نمذيگذاارد چنذين
شخصي را در زمان غيبتِ امام معصوم ،در هسذتي مذيپرورانذد .زيذرا نظذام
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عالَم يک طرفه نيست ،به اين معنذي كذه تشذنگي باشذد و آب نباشذد .نظذام
بشرا عالوه بر قرآن و پيامبر نياز به امامان معصومي دارد كه دين خذدا
را در طول تاريخ تبيين كنند و مانع انحراف آن شذوند .در همذين راسذتا در
دوران غيبت امام معصوم ،خداوند عالِمي از علمايي را كه عالِم به فرهنذگ
اهل البيت است مي پروراند تا در مقام ثبات ايمان قرار داشته باشذد كذه
هركس بتواند مايگاه ديندارا خود را نسبت به او بشناسد .روايتذي كذه در
ابتداا بحث از قول رسول خدا عر

شد ناظر به ومود چنين عالمذاني

است كه در هر قرني به صحنه ميآيند تذا مذانع انحذراف ديذن شذوند .پذس
خداوندا كه تشنگي را در انسان ها قرار داد و آب گوارايي بذراا مذواب
به آن تشنگي خلق كرد ،نياز به چنين عالماني را نيز بيمواب نمذيگذاارد.
به گفتها مولوا:
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

كاينطلبكارا مبارک منبشي است

اين طلب در راه حق ،مانعكُشي اسذت

ثابتا ابدي
مقذذام ثابذذت ابذذدا بذذراا هذذدايت انسذذان ،مقذذام قذذرآن ،پيذذامبر و
اهلالبيت ميباشد ،انسانها تا قيام قيامت بايد موقعيت خذود را بذا آنهذا
ارزيابي كنند تا بتوانند نسبت خود را با حق تعيذين نماينذد .قذرآن از مهذت
نظذذرا و المذذه معصذذومين از نظذذر عمل ذي تجسذذم حذذقانذذد ،و گفتذذار و
اعمالشان ،همان گفتار و دستورات خداوند در بين بشر است ،به اين اعتبذار
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ميتوان گفت :مقام قرآن و پيامبر و المه معصومين مقام ثابتذات ازلذي و
ابذذداانذذد كذذه در مذذاا خذذود مذذورد بحذذث قذذرار گرفتذذه و در همذذان راسذذتا
پيامبر فرمودند« :اَوملُ مًَ خَلَقَ اهللُ نُوري»؛ 4اولين مخلذوقي كذه خداونذد
خلق كرد نور من بود .و در روايت ديگرا اميرالمذؤمنين مذيفرماينذد:
«کُن ُ وَصِيً و آدَُ بينَ المًء والطين»؛ 5من وصذي پيذامبر بذودم و آدم هنذوز
بين آب و گل بود .و اين حديث نيز از پيامبر خذدا اسذت كذه فرمودنذد:
نور پنچ تن دو هزار سال قبل از خلقت آدم و پديدآمدن امساد خلذق شذده
است 6.پس آنها به اين معني ثابتات ازلي و ابدا عالم هستي ميباشند.
ثابتذذات ازلذذي در هذذر عصذذر و دورهاا متناسذذب بذذا آن عصذذر و دوره،
ظهورا خاص دارند از اولين پيامبر كه حضرت آدم اسذت تذا آخذرين
پيامبر و بعد از آنكه المها معصومين هستند .حذال در عصذر غيبذت
همان طور كه در دومين روايتِ ابتداا بحث؛ حضرت صادق فرمودند
علمذذاء وارا علذذم انبيذذاء مذذيباشذذند ،يعنذذي روايذذات پيذذامبر و المذذه
معصومين را مي شناسند و مهت حاكمكردن احكام الهي ،همانند انبيذاء
به صحنه ميآيند ،كه عر

شد در هر قرني عالمي كذه ثابذت آن عصذر و

قرن باشد مسئول چنين كارا است .عالِمي كه از همه حيث مامعيت دينذي
داشته باشد و تمام ومذود خذود را وقذف نمذايش حذق نمايذد و بذه عبذارتي
شخصيت او ملوها پر ممال قرآن و اهذل البيذت باشذد .بذه ايذن علمذاء

 - 4ابن ابي ممهور ،غوالي اللئالي ،ج  ،1ص .97
 - 5ابن ابي ممهور ،عوالي اللئالي ،ج  ،4ص .124
 - 6بحاراالنوار ،ج  ،26ص .320
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«ثابت عصر» گويند ،زيرا هركدام در هر عصذرا مسذئوليت حفذظ ديذن بذه
عهدهشان گااشته شده است.

امام خميني«رضواناهللتعاليعليه» ثابت عصر
با نظر به امام خميني«قدسسوه » به عنذوان ثابذت عصذر ،مذيخذواهيم عذر
كنيم در شرايط كنوني راهي كه ميتواند مامعها ما را براساس امور ثابذت
ازلي به سوا سعادت راهنمايي كند ،آن راهي است كذه خداونذد در قلذب
ايشان اشراق فرموده ،زيرا شذرايط مديذدا بذه صذحنه آمذده اسذت كذه بذا
راهكارهاا گاشته نميتوان با آن برخورد كرد .بايد با تومه به آنچه فعذالا
در عالم ميگارد با موضعگيرا مشخصي كه توسط يک عالِم بذاهلل تبيذين
شده ،تكليف خود را مشخص كنيم .تفاوت شهيد بهشتي با مهندس مهذدا
بازرگان در همين ما بود كه شهيد بهشتي با آن همه اطالعذات و تجربذهاا
كه داشت و حتي مدتي نمايندها آيتاهلل برومردا در مسذجد هذامبورگ
آلمان بود و در عين آنكه داراا درمها امتهاد بود ،ميفهمد كه مايگذاه
امام خميني«رضواناهللتعايل عليه» ماوراء علوم رسمي حذوزوا ،يذک هديذها ربذاني
است و در عصر حاضر به صحنه آمده است تا در شذرايط مومذود مايگذاه
حقايق ثابت الهي را تعيين كند ،ولي آقاا مهنذدس بازرگذان اصذالا متومذه
اين حرفها نيست ،فكر مي كند امام خمينذي مجتهذدا اسذت مثذل بقيذها
مجتهدين و ميشود كارا بذه كذار او نداشذت و كشذور را اداره كذرد و بذا
آمريكا هم كنار آمد.
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آننه نبايد از آن غفلت كرد اين است كه هميشه زمان و زمانه بذه يذک
شكل نيست و با شرايط و احوال گوناگوني در بستر خود ظاهر ميشود كه
متناسب با آنها ،مقام ثابتي را خداوند در صحنه ميآورد تا خط مشي كلي
مسلمانان در آن شرايط تعيين شود .در شرايطي كه بني اميه تالش دارنذد بذا
حفذذذظ ظذذذاهر اسذذذالم ،ارزشهذذذاا دوران ماهليذذت را برگرداننذذذد ،امذذام
صادق مستقيماا به عنوان امامي معصوم و داراا مقام ثابت ازلي و ابدا
روبهروا آنها است ،اما وقتي امام معصوم در غيبذتانذد و از طرفذي مذا بذا
چيزا مثل تمدن غربي روبهروليم ،زمانه ،ثابت خاص اين عصر را كه امذام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» بود ميطلبد .همذانطذور كذه شذيخ طوسذي ثابذت عصذر
خودش است و خط مشي كلي مسلمانان بذه خصذوص شذيعيان را آن زمذان
تعيين مينمايد ،و يا در يک دوره آيتاهلل وحيد بهبهاني ميآيد و زمانذه را
كه گرفتار اخباراگرا شده بود به تعادل خود بر ميگرداند.
مشكل عصر ما اين بود كه با نفوذ فرهنگ غربذي ،دينذدارا از مايگذاه
امتماعي خود خارج شد و ديگر آنطذور كذه در سذدههذاا قبلذي ديذن بذه
صورتي غير محسوس تمام مناسبات مامعه را مذديريت مذيكذرد ،در ميذان
نبود و حكومذت از محذدودها حفذظ حذدود و ثغذور كشذور بذه پديذدهاا
تبديل شد كه در همها امور مامعه دخالت داشت ،تا سيصد سال پذيش در
تمام مهان ،دين حكومت ميكرد ،چه دين اسالم ،چه غير اسالم .تا آنمذا
كه در اروپا پاپ پادشاه آلمان و فرانسه و انگليس و غيره را تعيين مذيكنذد
و تاج بر سر آنها ميگاارد ،اينها همه نشانها يک حاكميت ديني است.
در كشورهاا اسالمي نيز علماا دين وظيفها خود ميدانستند كه حضذور
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اسالم را در تمام مناسبات مامعه
مديريت نمايند و مردم نه تنها با تمام ومذود ايذن مسذئله را پايرفتذه بودنذد،
بلكه از علماء چنين انتظارا داشتند ،عمالا حوزههاا علميذه و بذه خصذوص
حوزه نجف بود كه كم و بيش در بين شيعيان حكومت مينمود.
در دورها معاصر با نوع مديدا از حكومت كه در غرب ظهذور كذرد
و كليسا از نقش قبلذي خذود خذارج شذد ،بذه تبذع اروپذا آرامآرام حاكمذان
كشورهاا اسالمي بهخصوص در كشذور ايذران بذا گرايشذي كذه سلسذلها
قامار به غرب پيدا كردند ،نقشي را كه حاكمان در غرب براا خذود قالذل
بودند ،بذراا خذود دسذت و پذا كردنذد و عمذالا حكومذت در ايذران شذكل
مديدا به خود گرفت كمكم پادشاهان قامار دخالت در امور امتماعي و
حتي در بعضي موارد در امذور فذردا را حذق خذود دانسذتند ،از آن طذرف
پادشاهان بر عكس علماء دين ،به حكومت خود ميانديشند و نه به حضذور
اسالم در مامعه .در چنين شرايط بذود كذه هرچذه زمذان گاشذت پديذدها
حضور حاكمان در امذور امتمذاعي مذدّاتذرا شذد ،تذا ايذنكذه در چنذين
بسترا حكومت پهلوا به صحنه آمد و رضاخان تا آنما نظر حكومذت را
در امور مردم حاكم كرد كه دستور داد هيچ زنذي حذق نذدارد در كوچذه و
خيابان چادر به سر كند و يا مذردان بايذد لبذاسهذاا طذرح اروپذايي بذه تذن
نمايند! سير نفوذ حكومت در امور مردم تا آنما ملو آمد كه در سال هزار
و سيصد و چهل و يک يعني در زمان محمدرضاخان ،يذک دفعذه مالحظذه
ميكنيد كه هيئت دولتِ نظام شاهنشاهي تصويب مذيكنذد كذه نماينذدگان
مجلذذس الزم نيسذذت مسذذلمان باشذذند و در مراسذذم تحليذف ،بذذه قذذرآن قسذذم
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بخورند ،ميتوانند بگويند :به كتاب مقدسي كه اعتقاد داريم .حرفشان ايذن
بود كه حدّ دي ن در آن حذ ّد اسذت كذه در قلذب افذراد باشذد و نذه در امذور
امتماع ،هركس ميخواهد در باور شخصي خذود دينذدار باشذد يذا نباشذد،
فرقي نميكند .حال شما مقايسذه كنيذد ايذن حذرف كجذا و آننذه پيذامبران
آوردند كجا؟ پيامبران گفتند :عالوه بر باور قلبي ،بايد تمذام روابذط مامعذه
ديني باشد و احكام الهي و حدود الهذي در مامعذه امذرا شذود ،در شذرايط
مديد اين حاكميت است كه براا دين مردم هم تعيين تكليف ميكند ،در
حالي كه خداوند پيامبران را فرستاده تا ديذن الهذي تكليذف مذردم را تعيذين
كند و نه حكومت.
در نوع حكومتي كه در دل تمدن مديد شكل گرفت عمالا نظام دينذي
منتفذي اسذذت و ديگذذر كسذي نمذيتوانذذد ديذن را در همذذها امذذورِ فذذردا و
امتماعي خود مارا كند ،اينجاست كه زمانه به يک عالِم الهذي نيذاز دارد
كه بنبست بهومود آمده را بگشايد تا در عين رو در رو نشذدن بذا شذرايط
مديد ،نظام سياسي پيشآمده به سذيرها انبيذاء الهذي برگشذت كنذد ،و بذاز
حكم خداوند در مناسذبات مامعذه حذاكم گذردد ،در چنذين شذرايطي امذام
خميني«قدسسه » قذد عَلَذم كردنذد تذا در ايذن دوران مظهذر آن ثابتذات ازلذي و
ابدا ،يعني قرآن و پيامبر و المه معصومين باشند .مردم اين عصر نيذز از
حضور ثابتات ازلي در اين روزگار محروم نباشند .هرچند مقام علمذاء بذاهلل
با اماماني كه عين عصمت و عين ثابت ازلي و ابدا هستند ،متفاوت اسذت،
ولي چون در سرمايها علمي و روحي ،حامل سخن معصوماند ،با اشراقاتي
كه به قلب آنها ميشود ميتوانند مهت كلي زمانه را براا ادامها ديذن و
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ديندارا تعيين كنند ،و به عبارت ديگر در ارزيابي شرايط و مسالل مديذد،
نگاه ديني را متاكر شوند و براساس آن اقدام كنند.
با اندک تأمل ميتوان پايرفت كه بشذر هميشذه و در هذر حركتذي نيذاز
دارد كه به حقايق ثابتي نظر كند و بر همان مبنا عمل خود را تنظذيم نمايذد،
حتي اگر آن موضوع ثابت ،حقيقتذاا ثابذت و حقيقذي نباشذد .برژينسذكي در
نامهاا كه به سران مهان غرب نوشته بود به همذين مطلذب اشذاره دارد كذه
يكي از مشكالت مهان امروز اين است كه در مامعها ما هيچ چيذز ثذابتي
ومود ندارد ،لاا محور كارها اميالِ روز به روز مردم شده است .ايذن نشذان
ميدهد هر مامعهاا به ثابتهاا واقعي نيازمند است ،مامعها ديني ،ثابت
مطلقش خداست و پس از آن كساني كه مامعه را متاكر سنتهذاا الهذي
مي كنند و داراا يک نحوه شخصيت توحيدا هستند.

مقام جامعيت ثابت عصر
انسان موحّد ،به نور الهي چيزهايي را كه در عذالَم مذادون در تذزاحم بذا
يكديگرند در شخصيت خود ممع كرده است و اميال متفذاوت در قلذب او
به صل گراليدهاند ،علماا باهلل ماا ميلها را ميشناسند و به هيچ ميلي بذه
عنوان ميلِ مطرود نمينگرند بلكه هر ميلي را در ماا خود قرار ميدهند و
توحيد نيز به همين معني است ،همانطور كه مذا در بذارها خذدا معتقذد بذه
وحدت ذات با صفات هستيم.
علماا واقعذي از آن مهذت كذه در مقذام توحيذد هسذتند قذدرت ممذع
اضداد در آنها رشد كرده است و لاا به ماا آن كه تضادها در شخصيت
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آنهذذا كارهذذا را بذذه بحذذران برسذذاند ،هذذر چيذزا در محذذدودها خذذود قذذرار
ميگيرد و انسان مذامعي پديذد مذيآورد كذه او را كذارا از كذارا غافذل
نميكند .اين افراد در هذر عصذرا ،ثابذتِ همذان عصذراند كذه مذيتذوان بذا
محوريت آنها از تضادِ كثرتها نجات پيدا كرد .بديهي اسذت كذه در هذر
عصرا كه تضادها شدت يابد ضرورت ومود چنين علمايي حتمي است تا
آنكه مامعه بتواند مدتها مايگاه تضادهاا پذيش آمذده را تعيذين كنذد و
ملو برود.
هيچكس نميگويد امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» معصوماند ،بلكذه تأكيذد بذر
روا شخصيت توحيدا ايشان است كه در عصر حاضر ميتواند مامعذه را
ماوراا تضادهاا پيش آمده به سوا سعادتِ معنوا ملذو ببذرد .انسذان در
عصر حاضر با سرگشتگيهايي روبهروست كه نميتواند مايگاه خود را به
عنوان يک انسان مسلمان تعيين كند ،امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» به عنوان يذک
انسان موحد ،آن هم با پرورش خاصي كه پيذدا كذردهانذد و در مقذام ممذع
معذذارف الهي ذه قذذرار گرفتذذهانذذد ،م ذيتواننذذد انسذذانهذذا را از بذذنبسذذت اي ذن
سرگشتگيها نجات دهند و به نوعي از زنذدگي هذدايت كننذد كذه تذزاحمِ
كثرتها در آنما نيست.
اگر انسان گرفتار تزاحم كثذرات شذد هذيچ وقذت از گرفتذاراهذا آزاد
نميشود ،و هرگز نميتواند به مقام ثابتي برسد و اگر به مقذام ثذابتي نرسذيد
تمام چيزها را در تضاد با هم ميبيند و در شک مذيافتذد و نمذيتوانذد بذين
آنها ارتباط برقرار كنذد و در سذرگرداني و ضذاللت قذرار مذيگيذرد .تنهذا
انسانهايي ميتوانند به خود و به مامعه كمک كنند كه به يک نحوه ثبوت
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در شخصيت خود رسيده باشند و ايذن فقذط از طريذق توحيذد نذاب ممكذن
است تا مردم به كمک چنين توحيدا از ضاللت و سرگرداني نجات يابند.

فرهنگ مدرنيته و عدم درک عقل قدسي
فرهنگ مدرنيته با روحيها حسگرايياش نمذيتوانذد پيذامهذاا عقذل
قدسي انبياء را درک كند و مايگاه آن را در نظام هستي بشناسد ،همين امر
مومب شده تا به پالينترين درمها عالَم يعني عالم ماده اعتمذاد كنذد و از
ابعاد بسيار مهمي كه در زندگي انسان نقشآفذرينانذد محذروم باشذد .زيذرا
شرط ممع پيام عقل و حس ،روحيها توحيدا است و انسان موحد اسذت
كه ميتواند پيام عقل و حذس را ممذع كنذد ،در حذاليكذه وقتذي فرهنگذي
مشغول پالينترين مرتبذها عذالم ومذود شذد ،عمذالا بذه كثذرتهذا مشذغول
ميشود .كثرتهايي كه هرلحظه چهرهاا از خود نشان ميدهند كه غيذر از
چهرها قبل است ،و ريشها سرگرداني بشر مديد از ايذنمذا پايذهگذاارا
شد و ادامه يافذت و بذه همذين مهذت بايذد گفذت :فيلسذوفان حذسّگذرا در
سرگرداني بشر مدرن نقش اصلي را داشتند.
سرگرداني بشر مدرن و عدم توانالي در ممذعكذردن پيذامهذاا حذسّ و
عقل خبذر از آن مذيدهذد كذه بذراا زنذدگي صذحي در زمذين بايذد نگذاه
توحيدا داشته باشيم و به موحدان تاريخ يعني انبياء تأسّي كنيم.
عالمه طباطبايي«رمحةاهللعليوه» به عنوان انسان موحدا كذه از طريذق قذرآن بذه
چنذين نگذذاه توحي ذدا رس ذيدهانذذد در تفس ذير ق ذيم المي ذزان نشذذان م ذيدهنذذد
توانستهاند چنذين توانذايي را در خذود پذرورش دهنذد ،بذه طذورا كذه يذک
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انديشه را در عين اين كه نقذد مذيكننذد و ضذعفهذاا آن را مذينماياننذد،
نكات مثبت آن را نيز از نظر دور نميدارند .سپس انديشهاا را به خواننذده
اراله ميدهند كه در عين حفظ تمام منبههاا مثبذت انديشذههذاا قبلذي ،از
ضعفهاا مربوط به كثرتزدگي مبرّا است .چنين برخوردا مربوط به هر
شخصيتي است كه توانسته است منوّر به نگاه توحيدا شود و قدرت ممذع
پيدا كند .در توانايي ممع انديشهها شخصيت انسان طورا است كه تومذه
به ومهي از حقيقت او را از تومه به وموه ديگر غافل نميكند ،چيزا كذه
فرهنگ حسي مدرنيته بهكلي از آن محروم است.
با تومه به امر فوق ميتوان گفت :انسان تا به مقام وحذدت قابذل قبذولي
نرسد نميتواند با عالَم ،ارتباط صحي پيدا كند به طورا كه بتوانذد همذها
وموه عالَم را بشناسد و براسذاس آن نظذر بدهذد .ايذن كذه عمومذاا در طذول
تاريخ علماا الهي مرمع مامعه بشرا بودند به آن مهت بود كذه آنهذا بذا
روحيها توحيدا خود ميتوانستند نگاه افراد را به مقام ممع بيندازنذد و از
تک ساحتي و تک نظرا و تنگ نظرا نجات دهند .امام خميني«قدسسوه » بذه
عنوان ي ک عالِم باهلل در زمان معاصر روح انسذانِ گرفتذار پراكنذدگي را در
شخصيت خود به مقام ممع دعوت نمود و لاا اگر كسي با ايشان در منظذر
توحيدا همدلي كند ،عالوه بر آننه از فهم حقيقت نصيب او خواهد شذد،
در عين حال نقصهاا فهم خود را هم متومه ميشذود .حاصذل كذاربردا
اين همدلي آن است كه روح انسان وسعت مييابد و به آرامذش و طمأنينذه
ميرسد.
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اين درس بزرگي است كه پيامبران بذا ايذن همذه تفذاوتي كذه بذه ظذاهر
دارند به بشريت دادند ،خدا در قرآن ميفرمايد« :الَ نُفَارقُ بَايْنَ أَحَادٍ مِّان
رُّسُلِهِ»؛ 7فرقي بين اَحدا از پيامبران نيست .اين همان نگاه توحيذدا اسذت
كه كثرتها براا انسان منجر به تعدّد واقعذي نخواهذد شذد و خداونذد نظذر
انسانها را متومه چنين شخصيتهايي ميكند تا از سذرگرداني دورانهذاا
ظلمات نجات يابند .بايد متومه باشذيم در هذر دورانذي كسذاني هسذتند كذه
چنين نگاهي دارند و الزم است تا شعور و طلبِ واقعي خود را دست آنها
بدهيم .تمام شواهد و قرالن نشان ميدهد كذه امذام خمينذي«قدسسوه » از همذان
زاويهاا به عالم نگاه ميكنذد كذه المذها معصذومين از آن زاويذه نگذاه
ميكردند و چنين روحي است كذه مذيتوانذد زمانذه را در همذها ابعذاد در
خود ممع كند و به كثذرتهذا وحذدتي ببخشذد كذه تذاريخ دوران بذه ملذو
حركت كند و نسل بشر از سرگرداني دوران ظلمات مدرنيتذه نجذات يابذد.
چنين انساني به مهت نگاه توحيدا نابي كه به مسالل دارد ،روحِ حادثذههذا
را ميبيند نه ظاهر آنها را ،به همين مهذت هذم مذردم نگذاه ايشذان را نگذاه
مقدس و پربركتي مي شناختند و به واقذع درسذت شذناختند .كسذاني كذه بذا
فاصلهگرفتن از ثابت عصرِ خود چنين نگاهي نداشته باشند از شذناخت روح
زمانها خود محروم خواهند بود.

 - 7سوره بقره ،آيه .285
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اقداما تاريخساز
المها معصومين در زندگي خود نشان دادند كه چقذدر دقيذق روح
عالَم و اسذرار هسذتي را مذيشناسذند و مذيبيننذد و مطذابق آن شذيعيان را در
مهتگيرا كلي راهنمايي ميكردند .موحداني مثل امام خميني«قدسسوه » نيذز
از چشمها معذارف همذان المذه معصذومين نوشذيدند .بذه همذين مهذت
مالحظه ميكنيد چگونه اقدامات ايشذان تذاريخسذاز شذد و در هذر اقذدامي
گويا روح تمام عالم مدّ نظر ايشان قرار داشته كه معادالت ،هميشذه بذه نفذع
انديشها امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» تمام شذده اسذت .نمونذها بسذيار بذارز آن
دفاع مقدس هشت ساله بود كه تمام مهان اراده كرده بودند تا بذا پيذروزا
صدام ،انقالب اسالمي را بهكلذي سذرنگون كننذد ،ولذي آننذه نمايذان شذد
«رضوواناهللتعايلعليه»

توانالي انقالب اسالمي بود .اين نشان ميدهد نگاه حضرت امام

به عذالم ،نگذاهي اسذت كذه ذات همذهچيذز در منظذر ايشذان ظذاهر اسذت و
برخالف ظاهر حادثهها و آن همه قدرت منگي كه صدام به صذحنه آورد،
روح قضيه چيز ديگرا بود و آن روح را ايشان ميديد.

8

همننان كه در بحث «عهد امام خمينذي«رضوواناهللتعايلعليه»» عذر

شذد ،امذام

خمينذذي«رضوواناهللتعايلعليه» عهذذدا اسذذت از مذذنس عهذذدهايي كذذه بنذذي آدم بذذا
پروردگار خود بسته ،يعني عهدِ با حقايق ،چيذزا اسذت فذوق زمانذه ،يذک
مقام قلبي است كه با شعور باطني انسانهذا ارتبذاط دارد ،بذه عبذارت ديگذر
يک نوع بقاء است .اگر كسي بتواند خود را در عهد امام«قدسسوه » قذرار دهذد
 - 8براا بررسي بيشتر اين موضوع به مباحث «حقيقت نورا اهل البيذت و علذم آنهذا بذه
اسم اعظم» رموع فرماليد.
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در شعور و نگاه مامعي قرار گرفته است كه به همذان انذدازه از اشذراقات و
ادراكات معنوا بهرهمند ميگردد .نمونها آن را در شذهداء و اقذدامي كذه
انجام دادند ميتوان مالحظه كرد ،آنها چون افقهاا بسذيار دور را ديدنذد
توانستند چنين اقدام بزرگي در راستاا دفاع از انقالب از خود نشان دهند.

برگشت به معني زندگي
بايد باقي به عهد امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» شد تا در دورانذي كذه زنذدگي
سخت بيمعنا شده است ،معني پيدا كند و اين با تطبيق آرمانهاا زنذدگي
با نگاهي كه ثابتِ عصر به عذالم و آدم دارد ،ممكذن مذيشذود .اگذر چنذين
تطبيقي صورت گيرد شعور حضذرت روح اهلل«رضوواناهللتعايلعليه» در حذدّ ظرفيتذي
كه داريد بر مان شما سرايت مذيكنذد ،و اساسذاا دل بسذتن بذه يذک انسذان
متعالي چنين خاصيتي را دارد ،چه رسد كه آن انسان در مقام ممذع اسذماا
لطف و قهر الهي باشد كه در اثر ممع آن اسماء عارفي حماسذي شذود كذه
چون مواليش علي هم اهل اشذک و صنابذه اسذت و هذم اهذل مبذارزه و
مهاد.
انسذذانهذذايي كذذه دچذذار كثذذرتزدگذذي شذذدهانذذد و بهذذرهاا از مقذذام
ممعالجمعي ندارند ،نميتوانند از روحانيت و معنويتي كه اشاره به وحدت
عالم ومذود دارد ،اسذتفاده كننذد .امذام«قدسسوه » نمونذه بسذيار خذوبي از مقذام
ممعالجمعي هستند ،كه اصطالحاا به آن مقامِ وحدت ميگوينذد .آيذا مقذام
وحدت از اين باالتر كه او توانسته است انديشذها عرفذاني واقذع در كتذاب
مصباح الهدايه و روحيها حماسي منگ با آمريكا را ممع كند؟ يعنذي در
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عين ورود بذه عميذقتذرين حذاالت و معذارف درونذي و عرفذاني در كتذاب
ماكور ،بتواند با آمريكا به عنوان بيرونيترين بيرونيها ،بجنگد؟ با نزديک
شدن به چنين روحيهاا بركاتي بسيار باالتر از بركاتي كه با عرفانِ فردگذرا
حاصل ميشود ،به دست ميآيد .كسذي كذه توانسذته اسذت عمذق غيذب ،و
عمق شهود و ظهور را ممع كند و گرفتار كثرت هم نشود ،بسيار بذه پيذامبر
اسالم نزديکتر از كسذي اسذت كذه در يكذي از رشذتههذاا دينذي مثذل
عرفان يا فقه تالش كرده باشد ،چنين كسي به مقام توحيد نزديکتذر اسذت
و به همان اندازه كه توحيدا است از مقام ثبذات و بقذاء بيشذترا بهذرهمنذد
است.
مباني تمدن مديد در روابط امتمذاعي براسذاس حذاف ديذن بنذا شذده
است كه اين به واقع به معنذي مقابلذه بذا تمذام انبيذاء و اوليذاء الهذي اسذت ،و
متأسفانه طي چند قرن اخير ماا خود را در عالَم باز كرده و بالا مديدا
را به دنبذال خذود بذراا بشذريت بذه همذراه آورده اسذت .ايذنكذه مالحظذه
ميكنيد در شرايط مومود حفظ موانان از فساد ،بسيار مشكلشده و از آن
طرف هم با بحرانهاا اقتصادا و امتماعي روبهروليم ،همه و همه مربذوط
به تاريخ چهارصدسالها اخير است ،قبالا بشر در كليذت زنذدگي ،بذا چنذين
معضالتي روبرو نبود ،در بسترا كه دين پديد آورده بود بشر زندگي خود
را به ملو ميبرد ،تاريخ مهان ،تاريخِ ديندارا مردم بود .ولي امروز مهان
در شرايط خاصي قرار دارد ،مثل كسي است كه تمام لباسهايش پارهپذاره
شده و بذاد بذرده اسذت و يذک مقذدار بذرگ بذه دور خذود پينيذده و تذازه
ميگويد :زنده باد برگها .او از خود نمي پرسد چه شد كه چنين شذرايطي
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پيش آمد؟ ابتدا بايد از خود بپرسيم چرا مهان چنذين وضذعيتي پيذدا كذرده
است كه انسان بايد نگران زندگي كردن خود باشد و از همه طرف گرفتار
انواع تهديدهاا اخالقي و امتمذاعي و اقتصذادا شذده اسذت؟ مگذر چنذين
وضعي طبيعي است؟
مسلّم مهان در وضع طبيعي خود به سر نميبرد ،مهان در وضع طبيعذي
خود نظر به احكام الهذي دارد و بذيش از آن كذه بذا زمذين زنذدگي كنذد بذا
آسمان معنويت زندگي ميكند و از بركات آن عذالم برخذوردار مذيشذود.
در آن شرايط است كه هر گونه انحرافذي بذه خذوبي نمايذان مذيشذود و بذه
سوا تعادل برگشت مي نمايد .حتي در طول سال هاا بعذد از انقذالب هذر
وقت دولتهايي بر سر كار بودهاند كه در كنار تالشهايي كه بايد از نظذر
امرايي انجام دهند ،نظرها را بذه سذوا معنويذات معطذوف مذيداشذتند ،بذه
مامعه در راستاا برونرفت از بحرانهذاا اخالقذي ،اقتصذادا كذه حاصذل
غربزدگي است ،كمک ميكردند .اساساا اين يک قاعده است كه هرچذه
حاكميت ديني در موانب مختلف بيشتر بذه صذحنه آيذد ،بذه همذان انذدازه
فرهنگ كفر منفعل و بدهكار ميشود.

سکوالر پنها
در عصرا كه ما در آن هستيم روح مهان تحذت تذأثير حاكميذتهذاا
غير دينذي اسذت و حاكمذان بذراا ادارها امذور مامعذه از قذوانين پيذامبران
استفاده نميكنند ،هر چند ممكن است آنها شخصاا آدمهاا خوبي باشذند،
ولي بسترهاا فعاليذت ،بسذترهاا سذكوالر اسذت ،و بذه نفذس امّذارها بشذر
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رموع دارد .اين سادگي است اگر تصور كنيم مذثالا فذالن مسذئول ،ادارها
خود را خوب مديريت ميكند چون نمذاز شذب مذيخوانذد ،در حذالي كذه
هنوز نتوانسته از غرب عبور كند و اصالت را به فرهنگ دين بدهد سذادگي
كردهايم ،زيرا اين نيذاز بذه تعريفذي دارد كذه آيذا آن آقذا عذالم و آدم را از
منظرا غير از منظرا كه غرب در ذهن و فكر ما كرده اسذت ،مذيبينذد يذا
نه؟ مقصد انبياء از آوردن دين ،با تومه به احكامي كه آوردهاند ،دينذدارا
فردا نيست بلكه با امراا حكم خذدا در نظذام امرايذي اسذت كذه تربيذت
انسانها به سوا زندگي ديني شروع ميشود.
بايد بپايريم در چهارصد سالها اخيذر نذوعي پيغمبركشذي پذيش آمذده
است .قرآن به طور مكرّر و به صورتهاا مختلف ميفرمايذد :اگذر كارهذا
در مامعهاا براساس برنامه و حكم خداوند به مريان نيفتاد آن مامعه مسير
كفر را طي ميكند .ميفرمايذد« :وَمَن لَّمْ يَتْکُم بِمًَ أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَسِاكَ هُامُ
الْکًَفِرُونَ»؛ 9آنكسي كه بر اساس آننه خدا نازل كرده حكم نكنذد ،كذافر
اسذت .و يذا مذيفرمايذد« :وَمَاان لَّامْ يَتْکُاام بِمَااً أنازَلَ اللّاهُ فَأُوْلَسِاكَ هُامُ
الظًَّلِمُونَ»؛ 10يعني اگر حكم خدا در مامعه مارا نشذود مسذير حاكميذت،
مسير ظلم است.
با تومه به نكات فوق عر

ميكنم امام خميني«قدسسه » در ايذن عصذر و

با روحيها مامع توحيدا كه داشت ،آمد تذا در مقابذل چنذين تمذدني كذه
مسيرش ،كفر و ظلم است ايستادگي كند .امام«قدسسوه » بذا روحانيذت خاصذي
 - 9سوره مالده ،آيه .44
 - 10سوره مالده ،آيه .45
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كه داشت به عنوان مقام ثابت اين عصر آمد تا ايذن ملذت بتواننذد بازگشذت
خود به سوا فرهنگ انبياء را شروع كنذد .بنذابراين مايگذاه امذام«قدسسوه » در
تاريخ معاصر ،مايگاه يذک فذرد نيسذت ،مايگذاه مؤسذس تمذدن دينذي در
مقابل تمدن غير ديني است .امام خمينذي«قدسسوه » آمذده اسذت تذا در شذرايط
پينيده كنوني تمدني را تأسذيس كندكذه بتذوان در مقابذل تمذدن سذكوالر
ايستادگي كرد و چنين كارا با شعار و احساسات محقق نميشذود ،كذارا
است بسيار بزرگ توسط انساني كه به وسعت قرنهاا طوالني از ديندارا
بشر سخن دارد.
او تمذدني را مذيخواهذد پايذه گذذاارا كنذد كذذه معتقذد اسذذت مايگذذاه
حاكمان به مهت قداستي كه دارند در قلب افراد است .بذا تومذه بذه چنذين
منظرا كه آيندها انقالب اسالمي بدان نظر دارد بايد تالش كذرد همگذي
از لشكريان امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» و تمدن اسالمي باشيم.
اين يک سنت اليتغير است كه سير مهان به سذوا حاكميذت حضذرت
مهدا است و بذا پديذد آمذدن انقذالب اسذالمي عمذالا مسذير ظهذور آن
حضرت شروع شده است و ممهورا اسالمي آرماني را در مقابل بشر قرار
داده كه نسبت به تفكر مومود در عالم ،به واقع دين مديذدا آورده اسذت
و مردم مهان را به آن دعذوت مذيكنذد تذا روحيذها فذداكارا و احسذاس
مسئوليتِ از دست رفته در مردم مهان ،دوباره باز گردد.
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مدرنيته و اشرافيت خواص
امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» شروع تمدن حاكميت دين در روابط امتمذاعي
را در اين عصر به عهده گرفتند و از آنجايي كذه مذنس تمذدن اسذالمي در
ماهيت و عمل با تمدن غربي متفاوت اسذت و از منظذرا ديگذر بذه عذالم و
آدم مينگرد ابتدا بايد با شناخت انديشها امام به عنوان مقذام ثابذت عصذر،
نگاههاا خود را بازخواني و تصحي نماليم تا بتوانيم در كنار او و از منظذر
او راه را ادامه دهيم و به عبارت ديگر بايد بتوانيم وارد عالَم او بشويم ،تا از
روح زمانه عقب نيفتيم و ناظر تجديد حيات خود و مامعهمان باشيم كذه در
مسير پوست انداختن به سوا هويتي قدسي است .
مهذذان بذذا زنذذدگي در فرهنذذگ مذذدرن ،شذذاهد ديذوان سذذاالرا كهنذذه و
اشرافيت خواص و طبقاتي شدن سياست و قدرت شده و انقالب اسالمي بذا
روحانيتي كه مبشّر عدالت و معنويت است پذا در ميذان گذاارده و درصذدد
است تمام موانع فوق را كه به راحتي ميدان را خذالي نمذيكننذد پشذت سذر
بگاارد .مريانهاا غرب زدها درون نظام ،همننذان بذر ديذوانسذاالرا و
روح بوروكراسي و طبقاتيكردن مامعه پذاا مذيفشذارند ،ولذي آنهذا چذه
بخواهند و چه نخواهند روح انقالب اسالمي عقلها ،دلها و زبذانهذا را بذه
سوا ديگرا برده است .عمده آن است كذه مواظذب باشذيم روح مدرنيتذه
مقام ثابت عصر دوران را در حجاب نبرد و نتايج كار را به تأخير نيندازد.
در ابتداا بحث عر

شد :اگر در بيابذاني شذاخص خذود را كذه ثابذتِ

شما به حساب ميآيد گم كرديد ،ديگر تحليذل درسذتي از موقعيذت خذود
نخواهيد داشت .حال با تومه به مباحثي كه گاشت ميتذوان عذر

كذرد،
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تنها با تومه به مايگاه حضرت امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» و انديشذها اوسذت
كه ميتوان فهميد در كجاا تاريخ ايستادهايم ،در ايذن صذورت اسذت كذه
عموم تحليلها و پيشبينيهاا شما درست از آب در ميآيد و آگاهانه در
تاريخ خود قدم به ملو ميگااريد و گرفتار تحليلهاا كارشناسذان غذرب
زده نميگرديد كه مامعها اسالمي را زير پوشش سازندگي و اصالحات،
گرفتار گروه ممتازِ بروكذرات و اشذرافيت اقتصذادا و سياسذي نمودنذد ،تذا
آنجا كه سرمايهدارا سكوالر سخن از مشذروعيت سذرمايهدارا در اسذالم
سر داد.
تنها در صورتي از چنين مهلكههايي خود و مامعذه را نجذات مذيدهيذد
كه از نظر تفكر و سلوک متومه روح عين ثابت عصر شذويد وگرنذه ماننذد
بعضي از ياران ديروز انقالب ،با اصالت دادن به فرهنگ مدرنيتذه ناخواسذته
مقابل انقالب خواهيد ايستاد و در زير پوشش انقالب ،اشذرافيت نوظهذورا
را كه دست در دست ليبراليسم و اباحهگذرا دارد و عمذالا سكوالريسذم را
بسط ميدهد به ميدان ميآوريد.

باطنهاي غير انقمبي
هر اندازه كار بزرگ باشد ،توطئههايي كذه در مقابذل آن مذيشذود نيذز
پينيده و دقيق است ،بنابراين انتظار نداشته باشيد انقالبي اين چنين عميذق و
گسترده كه موموديت فرهنگ مدرنيته را تهديد ميكند ،بدون توطئههذاا
سازمان يافته ،مسير خود را به راحتي تا رسيدن بذه اهذداف مذورد نظذر طذي
كند.
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توطئههايي كه براا اين انقالب ميشذود از ماهيذت خاصذي برخذوردار
است كه به ظاهر از منس انقالب است و در باطن با اهداف اصيل انقذالب
همخذذواني نذذدارد .حذذال اگذذر روح اصذذلي انقذذالب را مطذذابق نگذذاه امذذام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» به عالم و آدم نشناسيم ناخواسته در دامي قرار ميگيريم
كه دشمنان انقالب در ملو ما پهن ميكنند.
وقتي ما عمق دغدغههاا دشمنان را نسبت به انقالب درک كنذيم بذاور
مينماييم كه دشمنان با نقشههاا دقيق براا اين انقالب توطئذه مذيكننذد و
در هر نشستي كه در سط سران دارند ،شاهبيت تصميماتشان بذه نحذوا در
راستاا كنترل انقالب اسالمي است .مثالا اگر شما بذا همسذايهتذان در حذال
رقابت باشيد ولي ادعا كنيد كه او كسي نيست كه من بخواهم بذا او رقابذت
كنم ،امّا دالماا نسبت به حرفها و موضعگيراهاا او حسذاس باشذيد ،ايذن
نشان ميدهد كه بر خالف ادعايتان ،همسايهتان برايتذان بسذيار مهذم اسذت.
عين اين حالت در مورد رقابت غرب با انقالب اسالمي بهچشم مذيخذورد،
به طورا كه ميخواهند از كوچکترين موضوعاتِ ايذران بذا خبذر باشذند،
زيرا انقالب اسالمي تنها مرياني است كه در متن فرهنگ مدرنيته حركذت
نميكند و فرهنگ مدرن را تهديد به فروپاشي كرده است .به گفتها يكي
از دانشمندان فرانسه ،اگر فتواا قتل سلمان رشدا براا غرب چيذز مهمذي
نيست و شما هم معني آن را نميفهميد ،چرا از يک فتوا اينقذدر مسذئلهدار
شدهايد؟ بعد خود او ميگويد :من ميدانم چرا اين فتوا بذراا مذا غربذيهذا
مهم است ،چون سخنان امام خميني«قدسسوه » به سرنوشذت شذما گذره خذورده
است.
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تمام شواهد دروني و بيروني انقذالب اسذالمي نشذان مذيدهذد كذه ايذن
انقالب يک مريان سياسي مربوط بذه داخذل كشذور نيسذت ،بلكذه تمذدني
است كه مردم دنيا نميتوانند نسبت به آن بيتفاوت باشند .در همين رابطذه
حضرت امام در آخرين پيام خود ميفرمايند« :مسئوالن ما بايذد بداننذد كذه
انقالب ما محدود به ايران نيست .انقالب مردم ايران نقطها شروع انقذالب
بزرگ مهان اسالم بذه پرچمذدارا حضذرت حجّذت«ارواحنافودا » اسذت ...بايذد
دولت ممهورا اسالمي تمام سعي و توان خذود را در ادارها هرچذه بهتذر
مردم بنمايد ،ولي اين بدان معنا نيست كه آنها از اهداف عظيم انقالب كه
ايجاد حكومت مهاني اسالم است منصرف شذوند» و در ادامذه ،خطذاب بذه
مردم ميفرمايند« :مردم عزيز كه حقاا چهرها منوّر تاريخ بزرگ اسذالم در
زمان معاصرند ،بايد سعي كنند كه سختيها و فشذارها را بذراا خذدا پذايرا
باشند تا مسئوالنِ باالا كشور بذه وظيفذها اصذليشذان كذه نشذر اسذالم در
مهان است برسند و از آنذان بخواهنذد كذه تنهذا بذرادرا و صذميميت را در
چهارچوب مصلحت اسالم و مسلمين در نظر بگيرند».

11

شاخصههاي انقمب اسممي
همهچيز خبر از آن ميدهد كه مذا وظيفذه داريذم مايگذاه تذاريخي ايذن
انقالب را درست بشناسيم و هرگز نسذبت بذه مهذتگيذرا آن بذيتفذاوت
نباشيم ،وگرنه دشمن با توطئههاا نامرلي ،مهت انقالب را به سذوا غذرب
و فرهنگ مدرنيته منحرف مذيكنذد .منبذها الهذي انقذالب حكايذت از آن
 - 11پيام امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» در تاريخ .1368/1/2
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دارد كه آنننان نيست كه بتوان نسبت به آن كوتاه آمد و مسئوليتي معنذوا
نسبت به آن نداشت .خداوند ميفرمايد« :يًَ أَيُّهًَ الَّنِينَ آمَنُواْ مَن يَرْحَدَّ مِنکُمْ
عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْحِي اللّهُ بِقَوٍَْ يُتِبُّهُمْ وَيُتِبُّونَهُ أَذِلَّاةٍ عَلَاي الْمُاؤْمِنِينَ أَعِازَّةٍ
عَلَي الْکًَفِرِينَ يُجًَهِدُونَ فِي سَابِيلِ اللّاهِ وَالَ يَخَاًفُونَ لَوْمَاةَ ئِامٍ»؛ 12اا
مؤمنان هذر كذس از شذما از ديذن خذدا و نهضذت الهذي مطذرح شذده روا
برگرداند به زودا خداوند قومي را ميآورد كه خدا آنها را دوسذت دارد
و آنها هم خدا را دوست دارند ،آنها در مقابل مؤمنين فروتن و در مقابذل
كافران سرفرازند ،در راه خدا مجاهده ميكنند و نگران سرزنش هيچ كس
هم نيستند.
آيها فوق مذيفرمايذد خداونذد كسذاني را دوسذت مذيدارد و انتخذاب
ميكند كه؛ از طرفي مردمي باشند و از طرف ديگذر كفرسذتيز ،و مذيتذوان
چنين شاخصههايي را در ذات انقالب اسالمي يافذت .حذال در ابتذداا آيذه
ميفرمايد :اگر شما خذود را در چنذين روحيذهاا مسذتقر نكنيذد ،شذما را از
افتخار سربازا اين انقالب محروم ميگردانم.
امام خميني«قدسسوه » يک فكر و يک نهضت است ،نه يک فرد .به عبارت
دقيقتر امذام«رضوواناهللتعايلعليه» در حذال حاضذر يذک تمذدن اسذت كذه بنذا اسذت
مايگزين تمدن ظلماني غرب شود ،و براساس چنين رسالتي كذه بذه عهذده
گرفتهاند قلب ايشان محل اشراق انوارا شده كه از ايشان مقام ثابت عصذر
ما را ساخته و بر اين مبنا است كه هركس و هر مامعه و ملتي براا اين كذه
حيات حقيقي خود را بهدست آورد بايد به مقام ثابت عصر متمسذک شذود
 - 12سوره مالده ،آيه .54
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وگرنه كهنه و پوچ ميگردد .اگر كسي به مقام ثابت عصر تمسذک نجويذد
و با آن متحد نشود در حقيقت خودش را از مقام ثابت و پايدار زمانه بيرون
انداخته است و گرفتار فرسذودگي و عذدم ثبذات شذده اسذت .آيذا در حذال
حاضر سرنوشت افراد و ملتها گواه چنين موضوعي نيست؟
با يک نگاه اممالي ميتذوان مالحظذه كذرد چگونذه كسذاني كذه سذعي
كردند حتذي بذه انذدازها يذک خذراش كوچذک بذر چهذرها نهضذتي كذه
امام«رضوواناهللتعايلعليه» پديد آورد بكشند ،از تذاريخ بيذرون افتادنذد ،ولذي انقذالب
ماند .بني صدرها و قطبزادهها و رمواها كجذا رفتنذد؟ مخالفذان نهضذت
امام«رضواناهللتعايلعليه» به كدام قبله روا آوردند؟ براا اثبات حيات سياسي خذود
حتي حاضرند ماسوسي دشذمن ملذت را بذهعهذده گيرنذد .بذا دامذنزدن بذه
شايعهها و با تهمت پراكنيهاچند روزا دلخذوشانذد و نذام آن را زنذدگي
سياسي گااشتهاند .آيذا زنذدگي سياسذي در مقابذل يذک نهضذت معنذوا و
قدسي معني ميدهد؟ چون نميتوانند با اصالح آرمانهاا نفساني خود در
كنار انقالب اسالمي بمانند ،تالش ميكنند تا انقالب نماند و از ايذن طريذق
بر پوچي خود ميافزايند.

نجا از فرسودگي
خطاب بنده به شما عزيزان اين اسذت كذه مواظذب باشذيد اگذر مايگذاه
تاريخي و معنوا انقالب اسالمي را نفهميد و براا به معني رساندن زندگي
به دامن آن ننسبيد ،خواهي ،نخواهي در دام دشمنان انقالب ميافتيذد و بذا
زمينههايي كه در شما ايجاد ميكننذد روحيذها درگيذرا بذا انقذالب را در
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شما پديد ميآورند و نهايتاا مثل بقيها مخالفان انقالب ،خودتذان از دسذت
ميرويد .به طورا كه در آن مسير همها چارهانديشيهايتان نتيجذهاا مذز
نفي و اضمحالل خودتان را به همراه ندارد.
تمدني كه با انقطاع از عالم قدسي ،گرفتار روزمرّگذي شذد بذه سذرعت
كهنه ميشود ،زيرا ذات عالم ماده ،حركت و تغيير و فرسذودگي اسذت ،در
حالي كه ذات عالم مجردات ،عين ثبات و بقاء و حيات است .بنذابراين هذر
ملتي كه توانست از طريق مقام ثابت عصر با عالم ثبات و بقاء مرتبط شذود،
نه تنها خود را از فرسودگي نجات داده اسذت ،بلكذه وارد عذالم بيكرانذهاا
خواهد شد كه عين حيات و نشاط است .اگر مالحظه ميكنيد انسان دوران
مدرنيته گاهي مأيوس و خسته ،و گاهي گرفتار هرزگي است ،بذه دليذل آن
است كه بدون امامي كه واسطها في

است ميخواهد روزگذار بگارانذد

و لذذاا از آن كسذي هذذم كذذه مامعذذه را متذذاكر حضذذرت صذذاحب االمذذر
ميكند فاصله ميگيرد و اين به مهت آن است كه به عالَمِ مقامِ ثابت عصر
خذذود وارد نشذذده اسذذت .بذذذاز تأكيذذد مذذيشذذود؛ بايذذد بذذه عذذالَم امذذذام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» كه به عنوان ثابت عصر به مقام بقذاء بقيةاللهذي حضذرت
ولي عصر نزديک است ،نزديک شويد تذا از پذوچي و هرزگذي نجذات
پيدا كنيد و حياتي پرطراوت و بشّاش نصيبتان شود.

مدينةاهلل مدينةالشيطا
همهچيز گواه بر آن است كه امام خميني«قدسسوه » مظهر مقام ثابت ازلي و
ابدا عالم امكان ،يعني حضرت ولي عصر«روحيفدا » است ،و طبيعي است كذه
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امام عصر در هر زماني يک مظهر مامع دارند تا توسل به ومود مقدس
حضرت ولي عصر به طور همذه مانبذه و قابذل ادراک ممكذن گذردد ،و
امور آن عصذر زيذر سذايها ايشذان سذر و سذامان بيابذد و مامعذه بذه عنذوان
مدينةاهلل بتواند از بركات و رحمت الهي برخوردار شود.
در طول تاريخ به طور كلي دو نوع مدينه در مقابذل يكذديگر بذودهانذد
يكي مدينةاهلل و ديگرا مدينةالشيطان ،و هركدام مظهر آرمانها و اميذال و
مناسبات خاصي بوده و هستند.
مدينةاهلل يا شهر خدا مامعهاا اسذت كذه توسذط انبيذاء تأسذيس شذود و
حكم خدا در بين افراد آن مارا باشد و در آخرالزمان مديناةالنّبذي مظهذر
كامل مدينةاهلل اسذت كذه توسذط آخذرين پيذامبر آورده شذده اسذت .مذدار
مدينةاهلل ،اسم «اهلل» است ،بدين معني كه در ايذن مدينذه ارادها كلذي افذراد
اصالت را به خدا ميدهد و بندگي خدا را براا انسان پايرفته است ،با ايذن
رويكرد كه همه متومهاند از طريق بندگي خدا ميتوانند به مقام قرب الهي
كه همان مقصد اصلي هر انسان است ،نالل شوند.
در مدينةاهلل ،انسان معني خاص خود را دارد و آرمذانهذاا او تمامذاا در
وراا آرمانهاا نفس امّاره تعريذف شذده اسذت و اگذر در زمذين زنذدگي
كند ،آن را يک هبوط مي داند و لاا همواره نظر بذه وطذن اصذلي خذود در
آسمان معنويت دارد.
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آفا بريد از حق
مدينةالشيطان شهرا است كه متفكرانِ غير دينذي بذا تفكذرِ آزاد از قيذد
بندگي خدا ،به تأسيس آن ميپردازند و ميل و هوس و چارهها و حيلههذاا
خودشان را در آن شهر حاكم ميكنند و لاا ايذن شذهرها را مدينذها اَهْذواء
ميناميم چون ميذل و فكذر خودشذان مذالک و محذور ادارها امذور مامعذه
است و از آنجايي كه ميلهاا انسانها متغير است ،در مدينها اَهْواء تفرقذه
و مزءانگارا حاكم است و اصالت با نفس اَمّاره و منيت انسذان اسذت كذه
صورت امروزين آن با شعار «اومانيسم» ،يذا اصذالت دادن بذه اميذال نفسذاني
انسان ،غرب است .همين امر باعث شد كه غرب با رنسانس و بذا تأكيذد بذر
فرهنگ اومانيسم به دين خدا پشت كنذد تذا ميذل خذودش حذاكم باشذد نذه
حكم خدا.
در مدينها اَهْواء همه چيز نسبي است .چون اين مدينه از حق ،كه ثابت
مطلق است بريده است ،از معرفت بگير تا اخالق ،هيچچيزِ ثذابتي كذه قابذل
اعتقاد باشد در آن مطرح نيست« .بد» آن چيزا است كذه ميذل افذراد آن را
به بد بداند و «خوب» نيز آن چيزا است كه ميل افراد آن را خذوب بدانذد،
هيچ بد و خوب واقعي ومود ندارد ،در چنين مامعهاا ابوذر و معاويذه هذر
دو يكساناند و هركس آزاد است كه هركدام را خواست خوب بداند.
در مدينةالشيطان ،فطريات كه از ممله ثابتات روح انسان اسذت ،مذورد
انكار قرار ميگيرد و لاا ديگر مالكي نميماند تذا بتذوان روشذن نمذود چذه
كارا حق است و چه كارا باطذل و چيذزا تحذت عنذوان مقاصذد متعذالي
براا انسان مطرح ني ست تا نسذبت بذه آن خذوب و بذد كارهذا معلذوم شذود.
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همها اينها به مهت آن است كه در فرهنگ دنيايي هيچ ثابت متعالي مذدّ
نظر نيست ،چه رسد به ثابت عصر.
در مدينةاهلل ،هم انسان به عنوان بندها خذدا ،بذا خذدا در اتحذاد و قذرب
است ،و هم عمذل انسذان از قلذبش ريشذه مذيگيذرد نذه از هذوس او ،و هذم
سياست عين ديانت است .در حذالي كذه در مدينذها اهذواء ،هذم انسذان بذه
عنوان يک مومذود مسذت قل از خذدا مذدا اسذت ،هذم عمذل او تحذت تذأثير
ميلهاا پراكنده است و هذم سياسذت چيذزا مذز مذوابگذويي بذه اميذال
سرگردان نيست.
در ذات مدينااةاهلل ،يگذذانگي و اتحذذاد مريذان دارد ،زيذرا حقذذايق غيبذي
مقامشذان ،اتحذذاد و تجذرد اسذذت و هذيچ گونذذه كثذرت در آنجذذا راه نذذدارد،
تفاوتها در شدت و ضذعف اسذت و نذه در دوگذانگيهذا و كثذرتهذا .در
حاليكه ذات مدينها اهواء ،تفرقه است ،در نتيجه هيچ چيذزِ ثابذت و هذيچ
يگانگي حقيقي در آن واقع نميشذود ،زيذرا نظرهذا بذه موحذد كامذلِ عذالَمِ
امكان ،يعني انسان كامل معطوف نيست و در همان راستا به ثابت عصر هذم
نظر نميشود زيرا يكي از شعارها اين است كه «هذيچچيذزِ ثابذت و مقدسذي
ومود ندارد» .از نظر آن فرهنگ همه بشرند و فهم بشرا مطرح است و نذه
فهم قدسي علماء باهلل ،و در اين حال هر روز به كارا متوسذل مذيشذوند و
بعد همان را خراب مذيكننذد و بذه كذار ديگذرا دل مذيبندنذد ،و همذواره
گاشتها خود را تخريب مينمايند و اين خراب كذردن و خذراب شذدن را
زندگي مينامند و از نجات دهندها خود كه ثابت عصر باشد بيگانذهانذد و
به هيچ سرمايها ثابتي در زندگي نميرسند.
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ما متأسفانه در فضايي زندگي ميكنيم كه تحت تأثير فرهنذگ مدرنيتذه
از شناخت و ارتباط با هر امر قدسذي محذروم هسذتيم و از آن بذدتر ،ومذود
انسانهاا قدسي را انكار ميكنيم ،دورا از غيب و تومه صِرف بذه مهذان
مادا شاخصها تمدن غربي اسذت« .فرانسذيس بذيكن» پذدر تمذدن مديذد،
حكيمان قرن گاشته را انسانهاا بيكارا ميداند كه به مفاهيم غير واقعذي
مشغول بودهاند ،او مردم را تشويق ميكند كه راههاا ارتباط بذا عذالم مذاده
را در خود تقويت كنند و سعي كنند بر طبيعت غلبه نماينذد .نتيجذه آن شذد
كه تمدن مديد بيش از اندازه به مهان مادا مينگذرد و از غيذب بذه كلذي
بيخبر است ،اگر در بعضذي مذوارد نتوانسذت نقذش عوامذل غيبذي را منكذر
شود ،آن را استثناء ميداند .روح حاكم در فرهنگ مدرنيته ،نظر بذه انسذاني
است كه حجاب حق شده و ماا خدا نشسته است .انسان در مدينها اهواء
همه كارها عالم است و همه چيز به نفس امّارها او برگشت داده ميشود.
بيكن ميگويد :ما بيش از آن كه فكر كنيم چگونه مهذان را تفسذير كنذيم،
الزم است مهان را بر اساس ميل خود تغيير دهيم.

آشتي با جها ِ خدا
در مدينةاهلل همه چيز به خدا برميگردد و مهان ،مخلوق خداا حكذيم
است و انسان بيش از آن كه مهان را براساس هذوس خذود تغييذر دهذد ،بذا
مهانِ خدا آشتي ميكند و با آن هماهنگ ميشود ،چذون انسذان در تمذدن
ديني بندها خداست .ولي در فرهنگ مدرنيته ،خودش خداست .در نتيجذه
با اصالتدادن به اهواء نفساني ،تفرقه و پراكندگي به سراغ انسان ميآيذد و
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انسان از خلوت با خود و خلوت با خدا محروم مذيشذود .تذا آنمذايي كذه
تنهالي با خدا و خلوت با پروردگار را به عنوان بيمارا و عقدها رواني بذه
شمار ميآورند .تمدن مديد با اصالتدادن به ماده و حسّ و نفذي هرگونذه
حقيقتِ غير مادا ،پيامبران را آدمهايي ميداند كه فقط ميپندارنذد پيذامبر
هستند و بدون آنكه اظهار كنند ،پيامبران را مزء انسانهايي مذيداننذد كذه
در خياالت خود به سر ميبرند ،چذون از نظذر ايذن تمذدن ،واقعيتذي مذاوراء
عالم ماده ومود ندارد تا كسذي بخواهذد بذا آن ارتبذاط داشذته باشذد .حذال
اظهار اين همه سخنان حكيمانه كه توسط انبياء الهي به بشريت عرضه شذده
است ،توسط يک انسان خياالتي چگونه قابل توميه اسذت؟ تناقضذي اسذت
كه فرهنگ غربي در كنار ساير تناقضاتي كه براا خود پذيش آورده ،بايذد
مواب دهد.
روح تمدن غربي ،از ثابتات عذالم منقطذع شذده اسذت .در همذين رابطذه
ارتباط انسان با خودش  -به عنوان يک حقيقذت ثابذت و مجذرد -نيذز قطذع
گشته است .نتيجه آن شده كه تحت تأثير فرهنگ غربي ،وقتي انسانهذا بذه
خانها خود ميروند دالماا به چيزا كه آنها را از خود بگيرد نظذر دارنذد،
اعم از تلويزيون و اينترنت و غيره.
اگر بدانيم تمدن غربي چه فامعهاا را بر بشريت تحميل كرده مايگذاه
و نقش انقالب اسالمي را كه در مقابل چنين تمدني به صحنه آمده درسذت
درک ميكنيم ،انگشت اشذارها انقذالب اسذالمي ،بذه سذوا عذالَم ثابتذات
است و لاا نبايد شخصيت اصلي انقالب را در مشكالتي كه به طور طبيعذي
با هر انقالبي همراه خواهد بود ،پنهان كرد ،و از آن طرف مسئوالن كشذور

امام خميني«قدسسه »مقام ثابت عصر 133 .....................................................

بايد بدانند اسالمي بودن انقذالب بذه مهذت تومذه ذات انقذالب بذه حقذايق
ثابت غيبي اسذت و بذراا بذاقيمانذدن انقذالب بايذد نظذام آموزشذي كشذور
براساس تومه به چنين امورا تجهيز شود ،امورا كه با نگاه غربي به عذالم
تفاوت ماهوا دارد ،و بدانيم هر چه بر نظام آموزشي غربذي و نگذاه آن بذه
عالم و آدم اصرار بورزيم ناخواسذته انقذالب اسذالمي را در حجذاب غذرب
فرو بردهايم.

پلوراليسم و مدينهي أهواء
از آنمايي كه در مدينها اَهْواء ،اميال نفساني انسذان محذور همذه چيذز
اسذذت ،حت ذي دي ذن هذذم بازينذذها كثذذرتگرايذذي بشذذر م ذيشذذود ،نظري ذها
پلوراليسم مطرح ميگردد و در آن حال به ماا اين كه ديذن تكليذف بشذر
را تعيين كند ،فرهنگ مدرنيته تكليف دين را روشن مينمايد .و بذه مهذت
روح حسّي كه دارد ،فرقي بين دين الهي با مكتذبهذاا ارتبذاط بذا ارواح و
مادوگرا گاارده نميشود ،چون در نگاه پلوراليستي هيچ حقيقت معنوا
ومود ندارد تا يكي حق باشد و ديگرا باطذل ،و لذاا نبايذد يكذي از آنهذا
خود را برتر از ديگرا بداند .با اين ديدگاه پرستش خداا واحذد از طريذق
دينِ نبوا از روح زمانه رخت بر ميبندد.
در متن فرهنگ غربي سؤال ميشود« :ما بايد در خدمت دين باشيم ،يذا
دين در خدمت ما؟» درحاليكه در اين سذؤال غفلذت مهمذي نهفتذه اسذت،
غفلت از اينكه دين يعني حكم خدا ،و سر سپردگي انسان به آن و اينكذه
خود را مهت نايلشدن به قرب الهي كه مقصد اصلي هر انسذان اسذت ،در
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خدمت دستورات الهي قرار دهيم .در طرح اينكه گفته ميشود« :دين بايد
در خدمت بشر باشد»؛ نحوهاا از روحيها استكبارا نهفتذه اسذت و انسذان
محور در آن حاكم است در حالي كه انسان عين تعلق و ربط به خداست و
هويت او با ارتباط با خدا معني مييابد.

مدينةاهلل و به وحد رسيد ِ کثر ها
ديذن در مدينةاهلل بذه عنذوان نذور توحيذد ،در شخصذيت فذرد و در نظذام
امتماعي نقش اساسي دارد .نور توحيد در شخصيت فرد تجلذي مذيكنذد و
قلب او را از آن نور متأثر مينمايد و اميذال او را سذر و سذامان مذيدهذد بذه
طورا كه هركدام از اميالِ شهويه ،غضبيه و وَهْميذه در بسذتر صذحي خذود
قرار ميگيرند .انسان مؤمن نيز شذهوت و خيذال و غضذب دارد ،امذا همذها
ايذنهذا در كنتذرل روح وَحذداني اوسذت ،ماننذد پيذامبر خذدا كذه قذذوها
غضبيها خود را در مقابله با كفار مذديريت مذيكردنذد و بذه منذگ آنهذا
ميرفتنذد .ديذن در نظذام امتمذاعي مايگذاه افذراد را تحذت حاكميذت نذور
توحيد ،در ماا خود قرار ميدهد ،همان كارا كه يذک انسذان موحذد در
مان خود نسبت به اميال مختلف خود انجام ميدهذد و بذدون آنكذه اميذال
خود را سركوب كند ،مديريت مينمايد .دين توحيدا روحهذاا مختلذف
مامعه را در زير وحدت الهي سامان ميدهد و اعمال مامعه ملوهگاه امذور
قدسي و الهي ميشود.
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امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» آمدهاند تا مامعه را به مايي برسذانند كذه تمذام
مامعه بوا توحيد بدهد ،هم بازار و اقتصاد ،هم مشن و عزا و هذم نشسذت
و برخاستها ،همه تحت لواا توحيد قرار گيرد.
انقذذالب اسذذالمي در حقيقذذت ظهذذور حكذذم خذذدا در مامعذذه اسذذت و
همانطور كه در عالَم تكوين ،انسان عين ربط به حق است و اگر ايذن ربذط
و اتصال قطع شود ،انسان نيست ميشود ،در تشريع هذم بايذد مهذتگيذرا
انسان به سوا خدا باشد تا زندگي او پوچ نگردد ،و چون هيچ معبودا مز
خداا واحد نيست ،بايد تماماا به حق نظر كرد و خود و مامعه را در اختيار
حكم خدا قرار داد ،تا از پوچيها رها شويم.
در مدينةاهلل به مهت بسترا كه در آن فراهم ميشود ،نسذبت انسذان بذا
خدا نسبتي تشريفاتي نيسذت ،بلكذه نسذبتي واقعذي و قلبذي اسذت ،در نتيجذه
انسان در چنين مامعهاا از وحذدتِ شخصذيت و وحذدتِ قلذب برخذوردار
است و با چنين قلبِ به وحدت رسيدهاا به طبيعت و امتماع مينگرد و در
نتيجه گرفتار تفرقه نميشود ،زيرا با چشم حق به مخلوقذات مذينگذرد و در
آينها حق ،مخلوقات را ميبيند.
در مدينةاهلل هرگز رقابت بر سر قدرت معني ندارد و به تصور نمذيآيذد
و رقابت حزبها به معني معمولِ غربي آن نميتواند مطرح باشد .در چنذين
مامعهاا همه چيز بوا قدسي ميدهد و انسان را در مهت سير به معنويذت
و وحدت تقويت مذيكنذد .نمونذها چنذين حذالتي را شذما در مراسذم حذج
مالحظه ميكنيد كه در ممع كثير حجّاج ،همه به خذدا نظذر دارنذد و از آن
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زاويه به وحدت ميرسند و هرگز مقصد اصلي نظرها تومه بذه ممذع كثيذر
افراد نيست.

انتظار ما از انقمب اسممي
تا تأثير و ماابيت دروغين فرهنگ مدرنيته در زندگي ما روشن نشذود،
چشمها به سوا تمدن اسالمي معطوف نميگردد و بديهي است كذه مذا از
انقالب اسالمي چنين انتظارا داشذته باشذيم كذه بتوانذد ماذبذههذاا كذاذب
فرهنگ مدرنيته را با مايگزيني ماذبههاا ديني ،از ميدان خارج كنذد و تذا
آموزههاا ديني قلبي و حضورا نگردد ،اعمال و اهداف ديني ماذبههذاا
خذذود را نمذينمايانذذد و از ايذن مهذذت مذيتذذوان علذذت عذذدم موفقيذتهذذاا
نظامهاا آموزشي و حوزوا را بررسي كرد ،زيرا در شرايطي كه همه چيز
براا بيدينشدن آماده شده است ،و از آن طرف هم راههايي مهذت سذير
قلبها به سوا معنويت فراهم نيست ،نميتوان شايستگيهاا نظام اسالمي
را به تماشا نشست .در چنين رويكردا است كه بايد متومه بود تقابل ما بذا
فرهنگ مدرنيته ،تقابل دو فرهنگي است كذه يكذي بذه مابذههذاا نفسذاني
دامن ميزند و ديگرا به مابههاا روحاني ،و اين دومي با علذم حصذولي
و بحثهاا استداللي حاصذل نمذيشذود و بايذد هماننذد بنيانگذاار انقذالب
اسالمي در كنار فقه و استدالل ،نگاه حضورا و قلبي و سلوک عرفذاني بذه
صحنه آيد و سراسر نظام فكرا مامعه از اين آبشخور تغايه شود.
در مدينةاهلل همواره ثابت عصر كه تثبيت كنندها فرهنگ ثابتات ازلذي
و ابدا است ،مدّ نظرهاست تا هرگز مامعه از سنت و سيرها ثابتذات ازلذي
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محروم نگردد و گرفتار تشتت و بحران و كثرت نشود .و واليت فقيه چنين
مايگاهي دارد ،كه متاكر واليت الهي از طريق المها معصومين اسذت
و تا وقتي مامعه متومه چنين معنايي از واليت فقيه هسذت ،از آن بهذرهمنذد
خواهد شد و از طريذق علذم فقذه ،احكذام ثابتذات ازلذي و ابذدا در مامعذه
مارا است ،تا اميال نفساني نتوانند ميدان پيدا كنند.
همننان كه هيچ وقت نبايد انتظار داشت كه يک روز شذيطان بذه كلذي
از قلب انسان بيرون رود ،و همذواره بايذد اميذد داشذت كذه خداونذد بذه مذا
قدرتي بدهد تا دالماا با آن بجنگيم و او را مغلوب كنيم ،هرگز نبايد تصذور
بفرماليد كه يک روز خصومت فرهنگ مدرنيته نسبت بذه انقذالب اسذالمي
فروكش كند .آننه حضرت امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» نشان دادند درگيرا با
فرهنذذگ مدرنيتذذه از موضذذع قذذدرت بذذود و نذذه از موضذذع انفعذذال ،در چنذين
موضعگيرا است كه نفوذ غرب در كشورهاا اسذالمي خنثذي مذيشذود و
انوار انقالب اسالمي ظاهر ميگردد و آننه در حال حاضر دور از دسذترس
مينمايد ،قابل دسترسي قرار ميگيرد .به عبارت ديگر بايد با شيطان مهاني
از سر قدرت برخورد كرد و نه از سر ضعف.

13

نقاط ضعف تمدن غرب بسيار زياد است و لاا ميتذوان بذا نقذاط قذوتِ
تفكر اسالمي بر تمدن غرب غالب شد« .ابن خلدون» علذت مسذلمان شذدن
مردم حوزها بالكان را اين ميداند كه مسلمانان از سر قدرت به آن منطقذه
رفتند .چون در عيني كه اسالم قلبها را تحت تأثير قذرار مذيدهذد ،ظهذور
 - 13تعبير مقام معظم انقالب«حفظوهاهللتعايل» آن است كذه مذا بايذد در مقابذل غذرب ،از موضذع
مدعي برخورد كنيم و نه از موضع متهم.
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قدرتمندانها آن مومب ميشود تا موالنگاهي براا فرهنگ مقابل نمانذد،
در همين راستا مالحظه فرموديد كه روش امام خميني«رضوواناهللعليه» در برخورد
با استكبار مهاني ،روش حكمت و تحكّم بود ،نه روش خذواهش و تقاضذا
و التماس .نصيحتكردن پس از به قدرترسيدن با حكمت سذازگار اسذت
ولي نه قبل از آن.
قيام  15خرداد كه مبناا انقالب اسالمي قرار گرفت بذه مهذت حضذور
كساني در صحنها مبارزه بود كه معتقد بودند بايد حق همهما غالب شود،
و لاا نه از مرگ ميترسيدند و نه از اسلحههاا دشمن و همين امر هنوز بذر
فضاا كشور ما حاكم است و مومب به نتيجهرسيدن دفاع هشت ساله شد.
ميتوان گفت حضرت امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» معني انقالب اسذالمي را در
 15خذذرداد روشذذن كردنذذد ،نشذذان دادنذذد مردمذي بذذه صذذحنه آمذذدهانذذد كذذه
اسلحههاا مدرنيته را به چيزا نميگيرند و مصممانذد بذا فرهنذگ مدرنيتذه
مقابله كنند حتي بدون اسلحه و ميدانند با چه فرهنگي درگيراند ،حال اگر
فرهنذذگ قي ذام  15خذذرداد درسذذت بحذذث و بررس ذي م ذيشذذد معنذذاا تعبي ذر
امام«رضوواناهللتعايلعليه» از پيروزا انقالب اسالمي را كه فرمودند :پيروزا نذور بذر
ظلمذذت بذذود ،بهتذذر مذذيفهميذذديم و مايگذذاه ثابذذت عصذذربودن حضذذرت
امام«رضواناهللتعايلعليه» بهتر تبيين ميشد.
اگر خواستيم رسذالت امذام خمينذي«رضوواناهللتعايلعليه» بذه عنذوان ثابذت عصذر،
خوب درک شود بايد از يک طرف فرهنگ غرب درست شذناخته شذود و
از طرف ديگر نسذبت بذه امذام«رضوواناهللتعايلعليه» و عذالَم او درک صذحيحي پيذدا
كنيم و وارد عالَم او شويم .صنشاءاهلل.
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نقش امام خميني

«قدسسسره» س

در احياي حكومت ديني در جها معاصر

در محضر دوستان به مناسبت يادا از امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» بنا داريذم
نگاهي به نقش امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» در مهان معاصر بيندازيم تذا ميذراا
معنوا آن مرد بزرگ را كه در اين قذرن امكذان تغايذها معنذوا را بذراا
بشريت فراهم نموده ،همواره مدّ نظر داشته باشيم و از آن محروم نگرديم.

علم به جاي دين!
همه ميدانيد تا بشر ،بشر بوده است و تا زمين ،زمين بوده ،انسان با ديذن
زندگي كرده است به طورا كه اولذين انسذان ،اولذين پيذامبر اسذت ،و ايذن
نشان ميدهد كه زندگي بر روا زمين ،يک زندگي ديني اسذت ،اگذر چذه
ممكن است عدهاا برداشتشان از ديذن غلذط باشذد ولذي زنذدگي بشذر و
فرهنگ ارتباطات او با علم و آدم ،بر اساس فرهنگ ديني بوده اسذت و در
آن فضا اگر شخصي از دستورات دين سرباز ميزد ،احساس ميكرد عمذل
زشتي انجام داده است .اين بذدان معنذي اسذت كذه انسذانهذاا منحذرف در
تاريخِ توحيدا ،كساني بودهاند كه انحراف آنها را دين مشخص ميكرده
و حتي همان فردِ منحرف نيز ميپايرفته كه منحرف اسذت .چنذين معيذارا
براا ارزيابي انسانها قبل از وقذوع رنسذانس در اروپذا نيذز مومذود بذود .از
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زمان رنسانس به بعد ،مسئلها عجيبي وارد تاريخ شد و آن اينكذه علذم بذه
ماا دين نشست .تا قبل از رنسانس علم و تحقيقات علمذي مريذان داشذت
ولي از رنسانس به بعد ،وضع طور ديگرا شد و حذرف ايذن شذد كذه علذم
ميتواند كار دين را انجام دهد تا آن حد كه دين از متن زندگي به حاشذيه
رفت .ما ديگر به مزليات اين نگاه كارا نداريم كه حتذي عذدهاا در قذرن
هفدهم و هجدهم گفتند پيامبران ميخواستند حرفها و پيشنهادهاا همين
علذذم تجربذي امذذروزا را بياورنذذد ولذي آن وقذذتهذذا بذا آن فرهنذذگ سذذخن
ميگفتند و مثالا منظورشان از شياطين ،همذين ميكذروبهذا اسذت كذه علذم
كشف كرده است .يا منظورشان از بهشت ،همين رفاهي است كه با علذم و
تكنيک مديد ميتوان در روا زمين پديد آورد ،در هر حال كار به اينما
كشيد كه عدهّاا كالا منكر دين شدند و عدهاا نيز دين را ذيل تعريفي كه
علم از دين داشت ،پايرفتند ،با همها اين حرفها در يک كلمه مذيتذوان
گفت از رنسانس به بعد ،علم ماا دين را گرفذت و نگذاه علذم تجربذي بذه
عالم و آدم همان دين ملتها شد.
تاريخ چهارصدسالها اخير با اين محتوا شروع شذد و ادامذه يافذت كذه
علم ماا دين است .درست است كه در سوابق تاريخي ،اين قضذيه هسذت
كه ملتهايي روبهروا پيامبران ايستادند و گفتند ما علذم داريذم ،شذما چذه
داريد؟ 1ولي اوالا :اين دورهها بسذيار نذادر و محذدود بذوده ،ثانيذاا :آن طذور
موفق نميشدند كه فرهنگ انبياء را از صحنها زندگي مردم خذارج كننذد
و فكر مردمِ روزگار را تحت تأثير خود قرار دهند .در حذالي كذه در دوران
 - 1سورها مؤمن ،آيها  81و .82
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اخير انديشها غربي با آن نوع نگاه به علم ،افكار بسيارا از مردم مهذان را
تحت تأثير خود قرار داده .آنقدر در دنياا معاصر نگاه علم تجربي به عذالم
و آدم مورد پايرش قرار گرفته كه بعضي از سر دلسوزا براا دين ،تالش
ميكنند كه ثابت كنند اديان الهي نهتنها تضادا با علم تجربي ندارند ،بلكه
همين حرفهاا علم را ميزدند .غافل از اين كه با اين كار دين را در ذيل
علم تجربي قرار دادهاند.
مثل اين است كه بخواهيم ثابت كنيم عقذل و چشذم ،اوالا :همسذانانذد،
ثانياا :تضادا با هم ندارند .در حذاليكذه مايگذاه عقذل و چشذم دو مايگذاه
است و چشم؛ ابزارا است در خدمت عقل .همذين كذه مذيخذواهيم ثابذت
كنيم علم مديد و دين بذه عنذوان دو نگذاه همسذان بذه عذالم ،بذا هذم تضذاد
ندارند ،نشان ميدهد نه مايگاه ديذن را مذيشناسذيم و نذه مايگذاه علذم را،
چون فكر كردهايم شأن آن دو يكذي اسذت و هذر دو مذيتواننذد نسذبت بذه
مايگاه عالم و آدم نظر دهنذد .در حذالي كذه ديذن در يذک نگذاه كلذي بذه
همها ابعذاد حيذات انسذاني نظذر مذيانذدازد و مايگذاه او را تذا ابذديت اش
مشخص ميكند ،ولي علم يذک نگذرش مزلذي ابذزارا اسذت در حيطذها
خاصي از عالم ومود ،آنهم در محدودهاا ميتواند نظر دهذد كذه امكذان
آزمايش موضوع مورد بحث را داشته باشد ،بذدون آنكذه بذه ابعذاد معنذوا
انسان تسلطي داشته باشد .به گفتها مولوا:
گر هذزاران گذوشهذا صذف بذر زننذد

مملذذذه مشذذذتاقان چشذذذم روشذذذنانذذذد

مگر ميتوان عقل و چشم را در عر

هم قرار داد و بعد موضوع عذدم

تضاد بين آنها را پيش كشيد؟ در حالي كه چشم يک ابذزار اسذت و عقذل
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يک نور معنوا است ،چشم وقتي براا انسان مفيد است كذه در زيذر پرتذو
عقل ملو برود.
تحت تأثير فضايي كه بعد از رنسانس پديد آمد و همذها مهذان را فذرا
گرفت ،گفته ميشود :ما كه علم داريم دين براا چه ميخواهيم؟ نمونذها
چنين نگاهي را قرآن مطرح ميكند و نتيجها نهايي آن زندگي را گوشزد
مينمايد .ميفرمايد« :اَفَلَمْ يَسيروُا فِي الًَْرَِْ فَيَنْظُروا کَيْفَ کًنَ عًقِبَةُ الَّنينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ کًنوُا اَکْنَرَ مِنْهُمْ وَ اَشَدَّ قُوَّة وَ آثًرا»؛ 2آدمهايي كه روبهروا ديذن
ايستادند ،آيذا رفتنذد يذک بررسذي تذاريخي ،مغرافيذايي بذر زمذين و زمذان
بيندازنذذد و سرنوشذذت ملذذتهذذايي كذذه هذذالک شذذدند را ارزيذذابي كننذذد؟ و
تمدنهايي را كه در اوج درخشش خود به هيچ ثمره و نتيجذهاا نرسذيدند،
بشناسند؟ و نگاه كنند عاقبت آنهايي كه قبل از خودشان بودند ،چذه شذد؟
قرآن ميفرمايد اينها از نظر قذدرت و تكنيذک
خيلي قواتر از شذما بودنذد و بذهواقذع هذم در تحقيقذات باسذتانشناسذي بذا
چيزهايي از تمذدن مصذر باسذتان برخذورد شذده كذه عمذالا تكنيذک امذروز
نميتواند آنهذا را تحليذل كنذد ،چذه رسذد بذه ايذنكذه پديذد آورد .آقذاا
پروفسور هشترودا ميگفت :ما با مرثقيلهاا امروزا نميتذوانيم بعضذي
از سنگهاا اهرام ثالثه را تكان دهيم ،در حاليكه فراعنه اين سذنگهذا را
از چهارصد كيلومترا و با عبوردادن از روا آب به محل فعلي آوردهانذد.
خدا هم ميگويد« :وَ اَشَدُّ قُوَّة وَ آثًرا»؛ 3اا پيامبر! ملتهذاا گاشذته كذه
 - 2سورها مؤمن ،آيات  81و .82
 - 3سورها غافر،آيها .21
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روبهروا پيامبرانشان ايستادند از اينها كه در مقابل تو ايستادهاند ،قذواتذر
بودند و امكانات تغيير زمين را بيشتر از آننه بهدست اينها اسذت ،داشذتند.
بعد ميفرمايد« :فَمً اَغْني عَنْهُمْ مً کًنوُا يَکْسِبُون»؛ 4اما آننذه كذه آنهذا از
طريق علم و تكنيک كسب كردند عالوه بذر ايذنكذه برايشذان مفيذد نبذود،
قانعشان نيز نكرد و نيازهاا حقيقيشان را برطرف ننمذود ،و از بحرانذي كذه
در پي داشتند نجاتشان نداد .در ادامه ميفرمايد علت آنكه علمشان دردا
از آنها دوا ننمود و تكنيکشان به آنها خدمت نكرد آن بذود كذه «فَلَمَّاً
جًئَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بًِلْبَيِّنًتِ فَرِحُوا بِمً عَنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ»؛ 5وقتذي پيامبرانشذان بذه
طرف آنها ميآمدند تا به وسيلها ديذن خذدا هدايتشذان كننذد ،ايذنهذا بذه
علمشان شاد بودند .در ادامه ميفرمايد« :وَ حًقَ بِهَمْ مً کًنُوا بِهِ يَسْاتَهْزُُِنَ»
و باالخره به همان چيزا كه مسخره ميكردند و به پيامبر ميگفتنذد هرگذز
عاابي كه وعده ميدهي به ما نخواهد رسيد ،گرفتار شدند.
آن ها در مقابل پيامبرانشان ميگفتند دين به چه دردا ميخذورد ،علذم
ما ،ما را به سعادت ميرساند .امروز هم چنين حرفهايي زده ميشذود كذه
از دين و روحانيت و حوزها علميه ديگذر كذارا سذاخته نيسذت .چذرا كذه
مهان امروز ،مهذان توسذعه و پيشذرفت اسذت و بذا توسذعه بذه روش غربذي
ميتوان به همها آننه ميخذواهيم برسذيم و ملذوا باليذاا طبيعذي را نيذز
بگيريم .اينها ناخواسته با عملشان دين و نبذوت را زيذر سذؤال مذيبردنذد و
طورا به نتايج علم تجربذي اميدوارنذد كذه گويذا بذه ديذن نيازمنذد نيسذتند.
 - 4سورها حجر،آيها .84
 - 5سورها غافر،آيها .84
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مملها «از آخوند چه كارا بر مذيآيذد؟» يذک مملذها عذادا نيسذت و
منظور اينها در واقع روحانيت نيست بلكه اينها ميخواهند دين را حذاف
كنند .روش غربزدهها آن است كه تا آنما كه ممكن اسذت مسذتقيماا بذه
مقدسات حمله نميكنند ،بلكذه آنهذا را بذه حاشذيه مذيبرنذد و از كذارايي
مياندازند .اگر به بذاطن سذخن ايذن آدمهذا تومذه كنيذد متومذه مذيشذويد
چگونذذه بذذا غذذرور علمذي روبذهروا ديذذن ايسذذتادهانذذد و ديذن را بذذه چيذزا
نميگيرند.
تأكيد بنده آن اسذت كذه ريشذها تذاريخي برخذورد بذا ديذن در تذاريخ
معاصر نبايد فراموش شود و متومه باشيد كذه ايذن برخوردهذا بذه رنسذانس
برميگردد و پس از رنسانس با طرح اين تفكر كه نگاه علم تجربي به عالم
و آدم براا حيات بشذر كذافي اسذت ،ديذن بذه حاشذيه رفذت .حذال پذس از
چهارصدسال كه از اين طرز فكر ميگارد و بشذر غربذي همننذان بذه اميذد
رسيدن به آرزوهاا خود ملذو آمذد ،ناگهذان بذا منذگ مهذاني اول و دوم
روبهرو شد .راسل ميگويد وقتي منگ مهاني اول و دوم ،آنهم در اروپا
بهومود آمد يکمرتبه متومه شديم تمام آننه نسبت به علوم تجربذي فكذر
ميكرديم ،سرابي بيش نبود ،فكذر مذيكذرديم بهشذتي كذه پيذامبران وعذده
دادهاند همين زندگي است كه ما از طريق علم تجربي ميتذوانيم بذه دسذت
آوريم .در ابتدا با يک اميذدا علذم را گرفتنذد و ديذن را رهذا كردنذد و در
آخر با ناكامي خود روبهرو شدند.
اگر عزيزان نكتهسنجي كنند متومه ميشوند بسيارا از اين حرفهايي
كه اكنون در صحبتهاا روشنفكران و بعضي از تحصيلكذردههذا مطذرح
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است ،ريشه در فرهنگ رنسانس دارد .با اين حرف كه؛ «چه معنذي دارد مذا
فقط به عبادتهايمان بپردازيم» ،موّ ميسازند تا ارزش عبادات طذوالني از
بين برود.

انقمب اسممي؛ گمشدهي مردم جها
فرهنگ ضد دينذي و رونذقدادن بذه علمذي كذه روبذهروا ديذن اسذت،
فرهنگي است كه از حدود چهارصدسال پيش با ادعاهذايي بذزرگ شذروع
شد و دنيا را به خود اميدوار كرد و بسيارا از مذردم دنيذا از آنچذه داشذتند
دست كشيدند تا به آنچه غرب وعده داده است برسند ،پس از چنذد سذده
يکمرتبه ملتها متومذه شذدند نذهتنهذا آن چيذزا را كذه فكذر مذيكردنذد
ميتوانند بذا حذاف تمذدن دينذي خذود و از طريذق علذم تجربذي بذه دسذت
بياورند ،به دست نياوردهاند بلكه از آن چه داشتند و قرنهذا بذا آن زنذدگي
كردند نيز محروم و بيگانه شدند .اين است كه در سذدها اخيذر يذک نذوع
سردرگمي و بي تحليلي در بين متفكران مهان مشاهده ميشذود .در چنذين
شرايطي خداوند امذام خمينذي«رضوواناهللتعايلعليه» را بذه صذحنه آورد كذه بذا طذرح
واليت فقيه و حكومت ديني ذهنها را به تأمل دعوت كند .به همين مهت
هم طرح حكومت ديني طرحي نيست كه منحصر به اسالم باشد بلكه يذک
راه نجات است براا بشر سرگردان كه با بن بسذت مدرنيتذه روبذهرو شذده.
يكي از دانشمندان آلماني گفته بود« :اگر مردم مهان طذرح سياسذي آقذاا
خمينذذي را بشناسذذند همذذها آنهذذا در مقابذذل حكومذذتهايشذذان شذذورش
ميكنند ».وظيفها عزيزان است كه ابتدا سعي كننذد معنذي مهذاني انقذالب
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امذذام خمين ذي«رضوواناهللتعايلعليه» را در تذذاريخ معاصذذر پي ذدا كننذذد تذذا معن ذي خيل ذي
حرفها و موضعگيراهايي كه لَه و عليه انقالب اسالمي مي شذود روشذن
گردد ،و هرگز انتظار نداشته باشيد فرهنگ مدرنيته و نظام تبليغاتي مربذوط
به آن روا خوشي را به شما نشان دهند ،در حالي كه همذها تذالش آنهذا
براا ناديدهگرفتن حضور مهاني انقالب اسالمي است .ولي با اينهمه اگذر
روشن شود انقالب اسالمي چگونذه در عذالم حضذور پيذدا كذرده خيلذي از
تحليلهايمان نسبت به انقالب اسالمي عو

ميشذود و متومذه مذيشذويم

هرگز آيندها مهان را بدون انقالب اسالمي نميتوانيم در نظر بگيريم .آيا
تومه ملتهاا دنيا به انقالب اسالمي

مز اين

است كه مردم دنيا به دنبذال گمشذدهاا هسذتند كذه احسذاس كذردهانذد آن
گمشده چيزا مز حكومت و واليت ديني نيست؟ سعي بفرماليد نسبتِ هر
حادثهاا را كه در مهان

واقع ميشذود بذا انقذالب

اسالمي كشف كنيد ،تا بر خالف اليها رولين حادثذههذا ،حضذور انقذالب
اسالمي را در اليها زيرين آنها مالحظه كنيد ،مريان طالبان در افغانسذتان
و سپس حمله به طالبان و يا مريان كمک صدام حسين براا حمله به ايران
و سپس اشغال عراق ،سادهترين حادثههايي است كه تماماا در رابطه بذا نفذي
انقالب اسالمي به آنها مبادرت شد.
مهان غرب در حال حاضر به مشكلي افتاده است كذه نمذيتوانذد بذراا
آيندها خود تحليل درستي داشته باشد ،چون از نظذر خذود بذه كمذالي كذه
تصور ميكرد بايد مذيرسذيد ،رسذيده اسذت ولذاا در حذال حاضذر علذم و
تكنيذذک و قذذدرت و رفذذاه دارد ،و مذيتوانذذد بقيذذها ملذذتهذذا را اسذذتثمار و
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استعمار بكند ،ولي با اينهمه ،احسذاس مذيكنذد هذيچ نذدارد .چذون نذه بذه
ادامها آننه دارد اميدوار است و نه آنچه را دارد قانعكننده ميداند.
خأليي كه در روح انسان غربي منجر به انذواع اضذطرابهذا و احسذاس
ناامنيها شده كه آرامش و خوشي را از او گرفتذه ،مومذب گشذته تذا يذک
سؤال بزرگ تمام انديشها او را فرا گيرد كه حاال بايد چكار كذنم؟ چذون
در طول چهارصدسال با مديت تمام تالش كذرد و بذه آننذه مذيخواسذت
دست يابد ،رسيد ولي آن احساسي را كه فكر مذيكذرد بذا بذهدسذتآوردن
اين زندگي بذهدسذت مذيآورد ،بذهدسذت نيذاورد .حذال بذا بذرآوردهنشذدن
وعدههايي كه مدرنيته چهارصدسال بشر را به آن وعذدههذا اميذدوار كذرده
بود ،نميداند چگونه زندگي را ادامه دهد ،عجيب آن اسذت كذه از مهذت
فيزيكي آن وعدهها بذا موفقيذت غيذر قابذل تصذورا محقذق شذده ولذي آن
نتيجهاا كه به اسم احساس سذعادتمندا مذيخواسذتند بذهدسذت نيامذد .در
چنين فضايي امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» آمد و راز شكست فرهنگ مدرنيته را
كه همان دورا از فرهنگ انبيذاء بذود ،اعذالم كذرد و فرمذود حتذي روابذط
سياسي موامع را بايد دين تنظيم كند و مهت دهد.
طرح واليت فقيه طرحي است مقابل فرهنگ مدرنيته كه چهارصدسذال
بشر را به بازا گرفت و متاكر درمان بيمارا مهان امذروز اسذت .البتذه آن
طرح بايد در حوزها اسذالمي بذه گونذهاا و در حذوزها غيذر اسذالمي بذه
گونهاا ديگر امرا شود ،عمده تومه بشر است بر اينكه بايد احكذام الهذي
بر امورات بشر حاكم باشد.
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از دورها رنسانس تا به حال ،حكومت را سياسيّوني كذه تكيذها آنهذا
بر علم بود و يذا علذم را بهانذه كذرده بودنذد تذا بذه ديذن پشذت كننذد ،اداره
مذذيكردنذذد ،بذذه طذذوراكذذه امذذروز حذذزبهذذاا دنيذذا يذذک دستشذذان در
كارخانههايشان است و دسذت ديگرشذان در مجلذس قانونگذاارا .و نظذام
سياسي كشورها در اختيار صاحبان ثروت و قدرتي قذرار گرفتذه اسذت كذه
هذيچ تعهذدا نسذذبت بذه حقيقذذت ندارنذد .از طريذق علذذم و تكنيذک ،نذذب
سرمايها مهان را در اختيار ميگيرند و با سرمايهشان نب

سياسذي كشذور

را قبضه ميكنند .پس از سالها ،در حال حاضر مردم هوشيار دنيا متومهاند
كذذه چگونذذه عل ذوم تجرب ذي بذذا بذذه صذذحنهآوردن تكنولذذوژا و تسذذخير آن
بهوسيلها صاحبان ثروت ،حكومذتهذا را در قبضذها خذود گرفتنذد و لذاا
مردم در حال بازخواني وضع موموداند براا آنكه از چنذين اسذارتي آزاد
شوند.

انقمب اسممي و تغيير مبناي سياست در جها
در مريان طرح واليت فقيه از طرف امام خمينذي«رضوواناهللتعايلعليه» دو مبهذه
ظهور كرد ،يكي مبهها حاكمان قدرت و ثذروت و سياسذت ،كذه شذديداا
روبهروا آن طرح ايستادند ،چون همها آنها متومه بودند كه ايذن طذرح
طرح ارالها حاكميتي است كذه نظذر بذه حقيقذت
دارد ،به همين مهت حاكمان به اين علت كه امذام خمينذي«رضوواناهللتعايلعليه»آدم
مؤمني بودند از ايشان ناراحت نبودند ،حتي سُوليوان
چند روز قبل از انقالب در نامهاا به كاخ سذفيد مذينويسذد« :امذام خمينذي
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يک رهبر ماهبي است مثل مهاتماگاندا ،بگااريد بر سر كذار بيايذد ،بعذداا
او يک حكومت ماهبي مثل هندوستان راه مياندازد ،ما هم كذار خودمذان
را ميكنيم» اينها نميدانستند طرح امام خمينذي«رضوواناهللتعايلعليه» طرحذي اسذت
براا اصالح مهتگيرا حكومتها در كُل مهان ،طرح ايشان محدود بذه
ايران و كشورهاا اسالمي نيست ،طرحي اسذت مهذاني و در شذرايطي كذه
مهان متومه خأل چنين طرحذي شذده ،اظهذار گرديذده و مذردم مهذان هذم
خوب ميدانند كه اين طرح موابگوا نياز آنها است و لذاا از حاكمذان
خذذود مطالبذذاتي را تقاضذذا كردنذذد غي ذر از آننذذه در فرهنذذگ غرب ذي دنبذذال
ميكردند .و اگر انقالب اسالمي مومب مطالباتي در سط مهان نشده بود
از طرف حاكمان مهان غرب كه مدعي حاكميت بر مهانانذد ،ايذن چنذين
مخالفت هايي در اين حد مدّا صورت نميگرفت .زيرا انقذالب اسذالمي
بنا دارد مبناا سياست در كل مهان را تغيير دهد.
امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» با تومذه بذه آن نذورا كذه خداونذد بذر قلبشذان
اشراق كرده بود ،روح حاكم بر باطن مردم مهان را روانكاوا كرده بودند
و بهخوبي ميدانستند كه امروز مهان براا ادامها حيذات امتمذاعي خذود
ديگر اميدا به روشهاا قبلذي نذدارد و اصذرار حاكمذان و نظذام تبليغذاتي
عوامل قدرت راه به مايي نميبرند و با هر برنامهاا بر يأس مردم نسبت بذه
نظام سياسي خود ميافزايند و طرح مجدد راههاا تجربهشذده از ايذن يذأس
نميكاهد ،همه به دنبال طرحذي هسذتند كذه آن طذرح ادامذها فريذبهذاا
گاشته نباشد كه به مردم القاء كردند دين مربوط به امور شخصذي اسذت و
نبايد در سياست دخالت كند .حال امذام خمينذي«رضوواناهللتعايلعليه» بذا بانذگ بلنذد
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اعالم ميدارند بشذريت عذالوه بذر اصذالح امذور فذردا در روابذط و امذور
امتماعي نيز بايد از طريق دين اقدام كند و اين بود كه مالحظه ميكنيذد بذا
طرح انديشها حضرت امام«رضوواناهللتعايلعليه» مستضعفين مهان به شدت اميذدوار
شدند و حاكمان به شدت لرزيدند و فعالا ما بيشتر با عكسالعمذل حاكمذان
روبهروليم ،تا آرام آرام فرصت ظهور گرايش تودهها سر برآورد« .انقذالب
اسالمي ،انقالب در تمام شئون عالمِ مومود است ،البته در ومود يک قذوم
ظاهر مي شود ولي صنشاءاهلل در همهما بسط پيدا مي كند».

6

اينكه اينهمه بر ضد حكومت اسالمي تبليذ مذيشذود و حتذي در بذين
دولتها در ايران بيشتر بر ضذد دولذتهذايي تبليذ مذيشذود كذه بنذا دارنذد
انقالب را در بسذتر ارزشهذاا دينذي ملذو ببرنذد ،بذه مهذت آن اسذت كذه
حاكمان و احزاب كشورهاا غربي خيلي خوب ميدانند با ظهور حكومت
ديني و رويكرد به حقيقت ،تمام شخصيت و موموديت آنها نفي ميشذود
و لاا غربيان با آنهمه اختالفي كه با هذم دارنذد مبهذها متحذدِ ضذد نظذام
اسالمي تشكيل ميدهند.
امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» با طرح واليت فقيه اعالم كردهاند حكومذتهذا
بايد در تنظيم روابط انسانها و در مهذتدادن بذه مامعذه ،نظذر بذه حقيقذت
داشته باشند و نه به منافع احزاب و يا نظر به هذوسهذاا افذراد و ايذن همذان
طرح واليت فقيه است كه با سر و صداا زياد سعي ميكنند اگر توانسذتند
آن را بد معرفي كنند و اگر نتوانسذتند آن را ناديذده بگيرنذد ،ولذي تذا كذي
ميتوان آن را ناديده گرفت؟
 - 6دكتر رضا داورا ،انقالب اسالمي و وضع كنوني عالم ،ص .254
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اگر مايگاه تذاريخي انقذالب اسذالمي و طذرح واليذت فقيذه را درسذت
بشناسيم در مقابل اينهمه تبلي منفي كه ضد آن ميكنند ،بذه مذاا آنكذه
خود را ببازيم ،معنذي ايذنهمذه مقابلذه بذا انقذالب اسذالمي برايمذان روشذن
ميشود و بركات عظيمي كه موضوع واليت فقيذه در سذط مهذان بذه بذار
ميآورد را نيذز درک مذيكنذيم و منتظذر بذه بذار نشسذتن هرچذه زودتذر آن
خواهيم بود ،روزگار؛ روزگارِ منزواشدن صاحبانِ ثذروت و قذدرت و بذه
صحنهآمدن ملتها است و رويكرد ملتها همهچيز را به هم ميزند .تاريخ
مصرف فرهنگ مدرنيته با مديريت تفكر صهيونيستي به انتها رسيده ،مذردم
دارند متومه مذيشذوند كذه منذافع حاكمذان ربطذي بذه مذردم نذدارد و بايذد
منافعشان را در مايي ديگر مستجو كنند .آنقدر نمونذههذاا ايذن موضذوع
فراوان است كذه بذا آوردن هذر نمونذهاا صذدها نمونذه مذورد غفلذت قذرار
ميگيرد.

7

در قرن هفده و هجده ميالدا اين طور به مردم القاء ميكردند كه بشذر
در زندگي خود به تقوا نياز ندارد زيذرا بذا علذم و تكنولذوژا بذه هذر آننذه
ميخواهد ميرسد .در اوايل قرن بيستم متومه شذدند ايذن فكذر بذراا آنهذا
هزاران مشكلِ الينحل ايجاد كرد .آرامآرام اين فكذر در طذول قذرن بيسذتم
قوت گرفت كه فكر ميكرديم با علم و تكنولوژا مساللمان حل ميشذود
و توصيههاا اخالقي كانت براا ادامها زندگي در كنار تكنولوژا مذدرن
كافي است ،ولي ظهور ضعفها و نقصها در سراسر مامعها غربذي نشذان

 - 7موضع مردم مهان در مريذان منذگ  33روزها حذزباهلل و يذا منذگ  22روزها غذزه
موضوع را بسيار روشن نمود كه راه حاكمان از راه مردم كامالا مدا شده است.
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داد كه نهتنها حكومتها بايد متعهد به مسالل معنوا باشند ،بلكه آن مسالل
معنوا نميتواند در حذدّ توصذيههذاا اخالقذي باشذد كذه هذيچ تذومهي بذه
حقيقت ندارد و رويكذرد آن از وَحذي الهذي منقطذع اسذت .همذها ايذنهذا
زمينها رموع به طرح واليت فقيه را در بين تودهها شدت بخشيد.
علذذت آنكذذه اميذذد مذذردم اروپذذا در قذذرنهذذاا پذذانزدهم و شذذانزدهم بذذه
حكومذذت دينذي قطذذع شذذد عملكذذرد كليسذذا و كشيشذذان بذذود ،همننذذان كذذه
يهوديان از كنيسه و خاخامها نااميد شدند و در نتيجذه از طذرف يهوديذت و
مسيحيت استقبال زيادا به سوا فرهنگ مدرنيته شد ولي در حذال حاضذر
پس از گاشت چهارصدسال از آن واقعه ،شرايط مهان تغيير كذرده اسذت.
اوالا :تجربها چهارصد سالها اخير ،مردم دنيا را متومذه كذرد كذه نيذاز بذه
حكومت ديني دارند تا روابط سياسذي و امتماعيشذان را تنظذيم كنذد .ثانيذاا:
مسيحيت و يهوديت شايستگي اين كار را ندارند .پس افق بذراا رمذوع بذه
انقالب اسالمي روشن است و بايد آيندها مهان را ماوراء اليذها ظذاهرا
آن كه در دست صاحبان قدرت و تبليغات است ،بنگريم.

رسالت تاريخي ملت ايرا
اگر ملت ايران متومه رسالت تاريخي خود باشند و در امر پايدارمانذدن
«رضوواناهللتعايلعليه»

بر ارزشهاا انقالب اسالمي مقاومت كنند ،طرح امذام خمينذي

در حال ماب نظرها به سوا خود ميباشد .هنر ما در امذر پايدارمانذدن بذر
ارزشهاا انقالب اسالمي آن است كه با عينک زمانهاا كه مدرنيته افكذار
را تحت تأثير خود قذرار داده بذه انقذالب اسذالمي ننگذريم و متومذه شذويم
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انقالب اسالمي دوران معاصر را با نگاه مجدد به دين بنياد نهذاد و آن را راه
ميبرد و نگهدارا و نگهباني ميكند ،به طورا كه تاريخ آينده در سايها
ارزشهاا انقالب اسالمي بايدها و نبايدهاا خود را شكل مذيدهذد و ايذن
به مهت آن است كه مهانِ مومود ديگر آننذه را كذه دارد ،نمذيخواهذد،
چون از طريق آن به مطلوبش نرسيد .به اصطالح مهذان در تئذورا ادارها
خود به روش غربي به بحران افتاد و شما موضوع بحرانيشدن مهان غذرب
را در نظرات دانشمندان غربي بهخوبي مييابيد.
تصميم بنده آن است كه مايگاه انديشذها امذام خمينذي«رضوواناهللتعايلعليه» را
در مهان آينده نشان دهم و عر

كنم كه مهان گرفتار پيامذدهايي اسذت

كه به مهت فكر غير ديني فرهنگ مدرنيته ظهور كرده و انقذالب اسذالمي
نشان داد علت مهانِ پر آشوب كنوني حاكميت افكار ماهالني اسذت كذه
از عقل قدسي بريدند و خواستند با خِرد پژمردها بشذرِ مداشذده از وَحذي،
مهان را مديريت كنند .نتيجه آن شد كه مهان مذدرن ،امذروزه تكنولذوژا
دارد ولي احساس ميكند هيچ چيزا ندارد و امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» آمذد
تا در قرني كه تكنولوژا به اوج خود رسيده ،راز به خأل رسيدن ملتهذا را
گوشزد كند و متاكر حقيقت شود.
مهان با تمام ومود متومه شدهاند كه پيامدهاا وحشتناكي تهديدشذان
ميكند و حتي اكثراا ميدانند اين به مهت آن است كذه روابذط فرهنگذي و
امتماعيشان ديني نيست ،مشكل آن است كه هنوز همّت اقدام بذراا نفذي
حاكميتهاا سكوالر در عموم مردم پديد نيامده است و انقذالب اسذالمي
شروعي است مهت به فكر فرورفتن مردم مهت آن اقدام.
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سران قدرت و ثروت نيز متومه گرايش مردم به دين شذدهانذد و سذعي
دارند در فضاا فرهنگ مدرنيته يک نوع دينذدارا را بذه كمذک پذاپ بذه
صحنه بياورند ،غافل از اين كه حافظها تاريخي ملتهذا ديگذر فريذب ايذن
حركات تصنعي را نميخذورد و ايذنگونذه حركذات در همذان اليذهاا كذه
صاحبان ثروت و قدرت متعلق به آن هستند ميماند زيرا نظر مردم به افقذي
ديگر معطوف گشته است .اتفاقاا با همين حركات تصنعي صاحبان ثروت و
قدرت ،اميد ملتها بذيش از پذيش از نتيجذهگذرفتن از آينذدهاا كذه چنذين
حاكماني به كمک پاپها ميخواهند براا آنها رقم بزنند ،قطذع مذيشذود
زيرا ميدانند كه اين كارها ادامها همان وضع مومود است.
با همها تبليغاتي كه بر ضد اسالم شده اسذت مذردم دنيذا بذه شذدت بذه
اسالم گرايش پيدا كردهاند و اين يكي از معضالت حاكمان دنيذاا امذروز
است .بيست هزار تحصيلكردها انگليسي در يک سال ،اسذالم را انتخذاب
كرده و مسذلمان شذدند .اگذر وليعهذد انگلسذتان بذا احتذرام از مسذلمانان آن
كشور نام ميبرد فكر نكنيد كه آنها طرفدار مسلمانان شدهاند بلكه متومذه
احياا يک طبقها سياسي هوشيار به نام طبقها مسلمانان هستند كذه بذراا
خود حق شركت در حاكميت كشورشان را مطالبه مذيكننذد و اسذالم را از
يک عقيدها شخصي باالتر ميدانند .در ساير كشورها باز با همين موضوع
روبه رويند ،حتي حاضرند به ساير مريانهاا مخالف خود امتياز بدهند تذا
همننان مسلمانان را در حاشيه نگهدارند ،زيرا آن مريانها به نحذوا بذراا
تمدن غربي اصالت قاللاند ولذي در نگذاه اسذالمي ،فرهنذگ مدرنيتذه هذيچ
حقيقتي ندارد تا قابل اعتنا باشد و به همين مهت با آن همه فشذارا كذه بذه
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كشورهاا اسالمي وارد ميكننذد ،ذرّهاا از خيذزش اسذالمي كاسذته نشذده
است .مثل تركيه كه مسلّم غرب مايل نبود دولتي اسذالمگذرا در آن كشذور
به ميدان بيايد ولي حساب كردنذد اگذر مذانع حضذور مريذان اسذالمگذراا
متمايل به غرب بشذوند ،آنقذدر زمينذه بذراا حاكميذت اسذالم و قذوانين آن
فراهم است ،كه مريانهايي به ميدان ميآيند كه هذيچ گرايشذي بذه غذرب
ندارند .مان ،اف ،كِنِدا رليس ممهور اسذبق آمريكذا كتذابي دارد بذه نذام
«كتاب صل » در آن كتاب طرحي دارد كه اگر خواستيد ملتها در مقابذل
آمريكا قيام نكنند بايد آزاداهايي به آنهذا داده شذود تذا بتواننذد در مسذير
اهدافي كه مايلاند حركت كنند ،ولي كنترل اصلي را حفذظ كنيذد وگرنذه
اگر مانع هرگونه آزادا شويد همها اوضاع از دست ميرود .با اين همذه
شرايط امروز دنيا ديگر شرايطي نيست كه طرح افرادا مثل ادوارد كنذدا
مواب دهد ،زيرا نگاه دينداران به دين آن است كه بايد ديذن در مناسذبات
امتماع حاكم باشد ،در چنين شرايطي دين طورا بازخوانيشده كه با نفذي
هرگونه حاكميت سكوالرا همراه است.

روح حاکم بر تکنولوژي غربي
سالها مردم را به اميدداشتن تكنولوژاهاا برتر اميدوار نگذه داشذتند و
امازها نظر بذه امذورا بذاالتر از آن را بذه آنهذا ندادنذد ،حذاال متومذهانذد
تكنولوژا به آنها رفاه داده ولي زندگي نداده است ،تكنولوژا چيزا بذه
ما نداده است كه بتوانيم زندگي روحاني امروزين و زنذدگي ابذدا فذرداا
خود را تأمين كنيم و از پوچي به در آليم.
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روح حاكم بر تكنولوژا با حرص و تجاوز به منابع طبيعت شروع شده
و نه با زندگي و تعامل با طبيعت ،به گفتها شذوماخر در كتذاب «كوچذک،
زيبا است»« :كره ا زمين به قدر كافي بركت دارد كه نياز انسانها را پاسخ
دهد ،اما نه حرص آنها را و تمدن مديد ظهور حرص انسانها اسذت و نذه
نيذذاز واقعذي آنهذذا» ديذذن مذيتوانذذد چنذذين حرص ذي را كنتذذرل كنذذد .قذذرآن
ميفرمايد« :خُلِقَ االِنسًنُ هَلُوعً اِذا مَسَّهُ الشَّار جَزوعاً و اِذا مَسَّاهُ الْخَيْارُ
مَنوعً اِلًّ المُصَلّين»...؛ 8انسان ،اهل حرص است و حريص خلق شذده ،اگذر
نقصي به او برسد مزع ميكند و اگر خيرا به او برسذد ،فقذط آن را بذراا
خود برميدارد ،و با اين حرص عمر خود را فاني ميكند مگر اينكذه اهذل
دين و عبادت الهي بشود .وقتي بشر اين نكتها مهم را بفهمد ديگر زير بذار
در باغِ سبزا كه با اميدوارا به تكنولوژا به او نشان دادند نميرود ،چذون
متومه بيآيندگي زندگي مدرن ميگردد و ايذنكذه در شذرايط اضذطراب
به سر ميبرد .و مذاوراء تبليغذاتي كذه حاكمذان مهذان راه انداختذهانذد ،ايذن
بيآيندگي و اضطراب هيچ درماني مز برگشت بذه ديذن نذدارد و هذر چذه
بيشتر مردم به اين فهم برسند ،به همان اندازه رويكردشان نسبت بذه انقذالب
اسالمي بيشتر و نسبت به فرهنگ مدرنيته كم تر ميشود.
اگر بدانيم كه مهان از نظر فكرا و روحي در چه شذرايطي اسذت و بذا
عينک غربي وضع مومود را تحليل نكنيم ،حقيقت ديذن و مايگذاه ديذن و
نقش امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» در آيندها مهان بهتر برايمان روشن ميشود.
اينكه مالحظه ميكنيد بعضي از افراد از ادامها مبارزها انقذالب اسذالمي
 - 8سورها معارج ،آيات .22-19
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با فرهنگ غربي زود خسته ميشذوند و هنذوز چيذزا نشذده فكذر مذيكننذد
مهان غرب هميشه توان مقابله با انقالب اسالمي را دارد ،به دليل آن اسذت
كه شرايط مومود مهان را از ماوراء تبليغات دنياا مدرن ،نمينگرند .امذام
خميني«رضواناهللتعايلعليه» با آن بصيرتي كه داشتند متومذه بودنذد شذرايط آنننذان
حساس است كه اگر ما درسذت آن را تحليذل كنذيم ،افتخذار نفذي غذرب و
حضور بيشترِ تفكر اسالمي نصيب ما خواهد شد و به ماا آن كذه فرهنذگ
غربي همواره با تحميل فرهنگ ضد قدسياش از ما قرباني بگيذرد ،شذرايط
طورا ميشود كه انقالب اسالمي هر روز در مبهذهاا مديذد بذا مذوفقيتي
ديگر ملو خواهذد رفذت ،اگذر كوتذاه آمذديم مذا و غربذيهذا بذا هذم نذابود
ميشويم .ولي اگر طرح و تئورا امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» به ميدان آمد ،مذا
و ساير ملتها احيا ميشذويم و فضذاا فرهنگذي زشذت امذروزين دنيذا كذه
سراسر خشم و حرص و شهوت و فقر و ترس است ،فرو ميريزد .آنهذايي
كه انقالب اسالمي را يک امر سياسي مذيپندارنذد ،مسذالل را خيلذي سذاده
ميگيرند و چون سهلانگار و سطحي هسذتند خودشذان تذابع حذوادا مذي
شوند و حذوادا آن هذا را بذا خذود مذيبذرد و هذركس در مريذان انقذالب
اسالمي مثل كف روا آب باشد ،مريان او را مي برد .ما وظيفه داريم نظر
خود را از كف و سط برداريم و حقيقت مريان را ببينيم و به عمق مريان
تومه كنيم.
مسلّم طرح امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» از نظر فكرا و فرهنگي مقابل نظذام
ضد قدسي غرب است ،چه مقابل نظام علمي آن ،كه مهذت دينذي و الهذي
ندارد و مومب بحران محيط زيست شده و امكذان زنذدگي در زمذين را از
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ب ذين بذذرده و چذذه مقابذذل منبذذها رفذذاهي آن ،كذذه مهذذت صذذحي نذذدارد و
موابگذذوا نيازهذذاا اصذذيل انسذذاني نيسذذت .در فضذذاا فرهنذذگ مدرنيتذذه بذذا
ساختن ماشينهايي كه سريع عمل ميكنند ،انسان وقذت بسذيارا بذهدسذت
ميآورد تا از آن وقت در موابگويي به هوسهاا سركش اسذتفاده كنذد
و بر پوچي خود بيفزايد ،چون مهت الهي در ميان نيست رفاهِ بهدستآمده
بهراحتي زندگي انسذان را ضذايع مذيكنذد و آن رفذاه بذر ضذد خذود نتيجذه
ميدهد و لاا علم و رفاه آن فرهنگ بيفايده و مضر خواهد شد.
طرح امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» با تأسي به فرهنگ انبياء بر دو خصوصيت
تأكي ذد دارد :يك ذي اي ذن كذذه تمذذام روابذذط امتمذذاعي ،سياس ذي آموزش ذي و
اقتصادا بشر بايد ديني باشد ،ديگر اينكه حيات دنيايي يک حيات موقت
است و انسان بايد سعي كند به حداقل رفاه راضي شود تذا زنذدگي صذحي
برايش ممكن گردد و از زندگياش سود ببرد.
ابتدا بايد روا اين مطلب عنايت داشته باشيد كه آيا اساسذاا زنذدگي در
مهان بايد با قناعت همراه باشد تا طبيعت بستر بهرهرساني به همها انسانها
قرار گيرد و يا ميتوان با حذرص و ولذع هرقذدر خواسذتيم از حلذق طبيعذت
نيازهاا افراطي خود را بيرون بكشيم و طبيعت هم هيچ عكسالعملي نشذان
ندهد؟ همهچيز شاهد بر آن است كه ايذنچنذين نيسذت و اگذر بذه صذورت
افراطي به منابع طبيعي حمله كرديم به طورا كه امكان مايگزيني آن را از
طبيعت گرفتيم ،با بحران روبهرو ميشويم 9.آنهايي كه متومهانذد طبيعذت

 - 9مهت شرح بيشتر به كتاب «گزينش تكنولذوژا از درينذها بيذنش توحيذدا» از همذين
مؤلف رموع فرماليد.
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به عنوان هديها الهي ،در صورت قناعت ،با ما تعامل سالم دارد و نه تنها بذا
ما مدارا ميكند بلكه مايحتاج ما را به راحتي در اختيار ما ميگاارد تا ما به
وظيفها اصلي خود كذه بنذدگي خداسذت بپذردازيم ،نمذيتواننذد فرهنذگ
غربي را بپايرند و همواره بر قناعت و سادگي تأكيد دارند .حجتاالسذالم
قرهي در شرح خاطرات امام«رضواناهللتعايلعليه» آوردهاند كه:
«عصذذرها ،طذذالب مذيآمدنذذد خذذدمت امذذام خمين ذي«رضوواناهللتعايلعليه» و در
بيروني با امام مالقات ميكردند
فرش قسمت بيروني ناقص بود ،يذک تكذه فذرش بذود و بقيذهاش هذيچ
فرشي نداشت ،آقايان ميآمدند روا زمين مينشسذتند .مذيگويذد :بذه
امام عر

كردم كه آقا اين فرش ناقص است اگر امازه بدهيذد يذک

فرش بخريم اينما بيندازيم .امام گفتند :نه ،در اندروني فذرش هسذت،
بياوريد و بيندازيد .گفتم كه در انذدروني فذرش نيسذت ،گلذيم هسذت.
گفتند :همان گليم را اينما بيندازيذد ،گفذتم آقذا! فذرش مذيخذواهيم،
گليم درست نيست .فرمودند :مگر اينما خانذها صذدر اعظذم اسذت؟
عر

كردم :نخير؛ خانها نايب امام زمان است .امام فرموده بودند

معلوم نيست در خانها امام زمان همين هم باشد».

اين روحيه ،روحيهاا است كه درست روبذهروا نظذام امذروزا مهذان
است .ما بايد روا اين مسئله مداا كذار كنذيم .شذما ببينيذد هرمذا پذاا ديذن
سستشده ،پاا تجمل و رفاه آمده است .اين رفاه و تجمل را بذيخذود بذه
پاا اسالم نبنديد و بگوييد اسالم با اينها مخالف نيست؛ زندگي ديني ايذن
استكه شما درحدا به رفاه نياز داريد تا شرايط تعالي دينداراتان فراهم
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باشد .يعني رفاه براا صعودِ يذک حيذات دينذي و پذر تحذرک ،نذه ايذنكذه
زندگي براا دست يابي به رفاه.

امام خميني«رضواناهللتعاليعليه» خط توحيدي قر معاصر
وقتي قواعد نظام الهي را پايرفتيم و بر اساس آن عمل كرديم خداونذد
بيشترين نتيجه را نيز نصيب ما ميكند تا به دسذت مذا ديذن او رونذق بگيذرد.
«رضوواناهللتعايلعليه»

آقاا دعايي نقل ميكننذد كذه قبذل از انقذالب بذه امذام خمينذي

تاكر داديم كه آقا شما چطورا به اين گروههاا سياسذي مثذل مجاهذدين
خلق ،ليبرالها و ...اصالا اهميت نميدهيد؟! اينها هم مثل شما مخالف نظام
شاه هستند .امام فرمودند :ما با اينها كارا نداريم .آقاا دعايي مذيگويذد:
گفتم آقا شما منزوا ميشويد ،كسي به شما اهميت نميدهد ،آخر ايذنهذا
رهبران سياسي هستند ،شما يک آخوند در گوشها نجذف هسذتيد ،ايذنهذا
هستند كه حركتهاا سياسي كشور را در دست گرفتهاند .شذما بذا ايذنهذا
مخالفت نكنيد وگرنه منزوا ميشذويد .حضذرت امذام«رضوواناهللتعايلعليه» فرمذوده
بودند« :اگر وظيفهام اين است كه به اينهذا بذيمحلذي كذنم بذه طذورا كذه
مجبور شوم به كوره دهي بروم كه هيچكس به مذز خذودم حذرفم را قبذول
نداشته باشد و حس كنم كه حرفم همان است كه خدا ميخواهد ،حرفم را
ميزنم و اصالا برايم مهم نيست كه اينهذا قبذولم داشذته باشذند يذا نذه» .ايذن
همان روحيهاا است كه فرمودند ما براا انجام وظيفه كار ميكنيم ،هرچذه
ميخواهد بشود .و با احياء اين روحيه مهان از ظلمات خذود در مذيآيذد و
صاحبان قدرت و تبليغات بازارشان از رونق ميافتد.
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اگر معتقديم در هر قرنذي عذالِم مذامعي خذط توحيذدا آن قذرن را بذه
مهذذذان عرضذذذه مذ ذيكنذذذد 10،مذ ذيتذذذوان از حركذذذات و سذذذكنات امذذذام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» خط توحيدا اين قرن را بهدست آورد و ملو رفت و با
تومه به شخصيت امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» تنها ايذن خذط اسذت كذه نجذات
دهنده است و هر چه غير اين و مقابل آن باشد شرک است و بذه بذيثمذرا
ميانجامد.
علم مديد طورا به زندگي مينگرد و آدم و عالم را تعريف كرده كه
اگر كسي زنذدگي خذود را بذه آن سذپرد تمامذ اا سذعادت خذود را از دسذت
ميدهد ،در صورتي كه در نگاه امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» علم نفي نميشذود
بلكه با رويكردا ديگر در خدمت بشر قرار ميگيذرد .امذروز اگذر دنيذا در
قبضها سرمايهدارانِ سكوالر اداره مذيشذود و احذزاب بذه سذلطه بذر مذردم
ميانديشند ،همه به مهت آن است كه نگاه بشر به زندگي يک نگاه كامالا
انحرافي اسذت ،چنذين نگذاهي هذر چذه بشذر ملذوتر رود بذه هالكذت خذود
نزديکتر ميشود.
امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» در پيام  68/1/8شرايط امروزا ما را پذيشبينذي
كردند و تكليف ما را نيز روشن نمودند ،ميفرمايند:
«مسئولين بايد در دفاع از اسالم محكم تذر از هميشذه بذا تمذام تذوان در
مقابل تجاوز نظامي ،سياسي و فرهنگي مهذانخواران بايسذتند چذرا كذه
امذذروز دنيذذاا اسذذتكبار ،خصوصذذاا غذذرب ،خطذذر رشذذد اسذذالم نذذاب
محمدا را عليذه منذافع نامشذروع خذود درک كذرده اسذت .امذروز

 - 10به بحث «امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» ثابت عصر» رموع شود.
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غرب و شرق بهخوبي ميداننذد تنهذا نيرويذي كذه مذيتوانذد آنذان را از
صحنه خارج كند ،اسالم است ...اگر بتوانند با نيروا نظامي و اگر نشد
با فرهنگ مبتال خود و با بيگانهكردن ملت از اسذالم و فرهنذگ ملذي
خويش و اگر هيچكدام از اينها نشذد ،ايذادا خودفروختذها خذود از
منافقين و ليبرالها و بيدينها را كه كشتن روحانيون و افذراد بذيگنذاه
برايشذذان مثذذل آب خذذوردن اسذذت ،در منذذازل و مراكذذز ادارات نفذذوذ
ميدهند كه شايد به مقاصد شوم خود برسند».

چاننه مالحظه مي فرماليد ما كارشكنيهذاا مومذود را نبايذد بذه پذاا
انقالب بگااريم و تصور كنذيم انقذالب نتوانسذت بذه اهذداف خذود برسذد.
حضذذرت امذذام خمينذذي«رضوواناهللتعايلعليه» در وصذذيتنامذذها خذذود مذذيفرماينذذد:
«اشخاصي از روا مهالت و عقده و بيانضباطي بر خالف مقذررات اسذالم
عمل ميكنند» معلوم است كه اينها نميگاارد كار انقالب به خوبي انجام
شود ،آيا ما بايد اعمال اينها را به پاا انقالب بگذااريم و يذا معتقذد باشذيم
هراندازه كه انقالب به كمال خود برسد ،به همان انذدازه ايذن افذراد حذاف
ميشوند؟ بايد تالش كرد روز به روز انقالب به اهداف خود نزديک شذود
و با طذرح مسذالل فرعذي از مقاصذد اصذلياش بذاز نمانذد .در پيذام 68/1/8
ميفرمايند« :مسئوالن ما بايد بدانند كه انقالب ما محدود بذه ايذران نيسذت».
يعني ما نبايد فكذر كنذيم بذا بازسذازا و توسذعها كشذور مسذئوليتمان تمذام
خواهد شد .انقالب ما يک انقالب مهاني است ،در همان پيام مذيفرماينذد:
«انقذذالب مذذردم ايذذران نقطذذها شذذروع انقذذالب بذذزرگ مهذذان اسذذالم بذذه
پرچمدارا حضرت حجت ارواحنا فذداه اسذت ».حذال بذا تومذه بذه هذدف
بزرگي كه انقالب دارد به اين ممله دقت كنيذد كذه مذي فرماينذد« :مسذالل
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اقتصادا و مادا اگر لحظهاا مسئولين را از وظيفهاا كذه بذه عهذده دارنذد
منحرف كند ،خطرا بزرگ و خيذانتي سذهمگين را بذه دنبذال دارد ».بذه مذا
تاكر مي دهند اينكه شما وقتتان را فقط صرف اقتصاد كنيد كه نان و آب
«رضوواناهللتعايلعليه»

مردم تأمين شود و از حضذور در مبهذههذايي كذه امذام خمينذي

گشودند غفلت كنيد و اهداف عاليها انقذالب بذه فراموشذي سذپرده شذود،
خطرا بزرگ و خيانتي سهمگين به دنبال دارد ،چون در حالي كه ميتوان
فرهنگ ظلماني مدرنيته را هر روز بيشتر از روز قبذل از نَفَذس انذداخت ،بذه
آن فرصت تجديد قوا ميدهيم .تصور مذيكنذيم مذردم آمذادگي پرداخذت
هزينها انقالب تا رسيدن به اهداف اصلياش را ندارند ،در حالي كه مردم
از همين نگرانند كه مبهههاا بزرگذي را كذه امذام خمينذي«رضوواناهللتعايلعليه» بذاز
كرده است ،بسته شود و مهتگيذرا اصذلي انقذالب فرامذوش شذود .امذام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» ميفرمايد« :بايد دولت ممهورا اسالمي تمامي سعي و
توان خود را در ادارها هرچه بهتر مردم بنماياند ولي اين بدان معني نيسذت
كه آنها را از اهداف عظيم انقالب كه ايجاد حكومت مهاني اسالم اسذت
منصرف كند ».اگر در فضايي كه فرهنذگ مدرنيتذه غالذب اسذت بخذواهيم
ماوراء آن فضا ،تاريخ ملت خود را ملو ببريم بايد با ميانبُرزدن از فرهنذگ
مدرنيته به ذخيرها بزرگي كه خداوند براا نجات بشر در تاريخ قذرار داده
نظر كرد وگرنه بذا ادامذها غربزدگذي ،خطذر اضذمحالل مذا را نيذز تهديذد
ميكند.
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انقمب اسممي و نظر به امپراطوري عظيم اسممي
به واقع مردم مهان آمادها تغيير رويكذرد از فرهنذگ مدرنيتذه هسذتند.
حضرت امام«رضوواناهللتعايلعليه» ما را متومه كردهاند كه در حال حاضر بين دو راه
ماندهايم :يا رسيدن به امپراتورا عظيم اسالمي و يا نابودا مهذان اسذالم و
استحالهشدن در فرهنگ ضذد قدسذي غذرب .اينكذه فكذر كنذيم مذيتذوانيم
اطراف مرزهايمان سيم خاردار بكشيم و با خودمان زندگي كنيم و با كمي
سيب زميني و پياز و گندم و گوشت شكم مردممان را سذير كنذيم و بذدون
ارتباط با دنيا به كار خود مشغول باشذيم و كسذي هذم كذارا بذه مذا نذدارد،
نمازمان را هم سر وقت ميخوانيم ،اين بهمهت آن است كه نمذيدانذيم در
كجاا تاريخ زندگي ميكنيم .حضرت امذام«رضوواناهللتعايلعليه» مذيفرمايذد :آرا
دولت بايد كمک كند كه مشكالت مردم حل شود ولي ايذن كذار بذه ايذن
معني نيست كه دولتمردان از اهذداف عظذيم انقذالب كذه ايجذاد حكومذت
مهاني اسالم است منصرف شوند .ميفرمايد« :مذردم عزيذز ايذران كذه حقّذاا
چهرها منوّر تاريخ بزرگ اسالم در زمان معاصذرند بايذد سذعي كننذد كذه
سختيها و فشارها را براا خدا پايرا گردند تذا مسذئوالنِ بذاالا كشذور بذه
وظيفها اساسي شان كه نشر اسالم در مهان است برسند ».علت تأكيد امذام
بر اين موضوع آن است كه اگر انقذالب اسذالمي متوقذف شذود نذابود مذي
شود ،زيذرا حقيقذت آن تغييذر مناسذبات مهذاني اسذت بذه سذوا عذدالت و
معنويت .شايد فوراا نتذوان بذراا انحذالل شذرک و كفذر فكذرا كذرد زيذرا
بسيارا از قواعد و تأسيسات غرب به قدرا بذراا مذا عذادت شذده كذه بذه
آساني نمي توانيم در باب حقيقت آن تفكر كنيم ،ولي بايذد متذاكر باشذيم
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كذه انقذالب اسذالمي يذک انقذالب مهذاني اسذت و بذا ايذن انقذالب ،عذذالم
مديدا تأسيس مي شود.
مذا در دوران هذايي كذذه خواسذتيم مشذذكالتمان را بيشذتر در محذذدودها
كشور خودمان حل كنيم با صدها مشكل روبهرو شديم ،عذالوه بذر آن كذه
در معادالت مهاني زير دست شديم تومه تودهها نسبت به انقالب اسذالمي
ضعيف شد كه اين سرمايها بسيار عظيمي براا ما بود ،در درون هم بذا بذه
ميدان آمدن مسئوالن غير انقالبي ،امورا مثل تبعي

و اشرافيت و اقتصذاد

غير عدالتگرايانه و سذكوالرزده بذه صذحنه آمذد .مبهذههذايي را كذه امذام
خميني«رضواناهللتعايلعليه» باز كردند تا بذر فرهنذگ ظلمذاني مهذاني بشذوريم و در
معادالت مهاني نقشآفرين شويم ،فراموش كرديم و گرفتار خود شديم و
انقالب را از تنفس آزاد محروم كرديم .مبههاا كه امام گشودند ،مبههاا
است كه امازه نمذيدهذد در آن تبعذي

و اشذرافيت و غذربزدگذي مذان

بگيرد ،آدمهذاا غربذزده در چنذين مبهذههذايي امكذان حضذور نمذييابنذد.
مبههاا كه آن طرفش مقابله با آمريكا است و اين طرفش اسذالم و ايثذار و
شهادت ،چگونه غربزدگان و اشرافيون ميتوانند در آن بمانند؟ مگر آنكه
مهت انقالب را تغيير دهذيم و مبهذهاا كذه بايذد همننذان گشذوده بمانذد،
فراموش شود ،در آن صورت آرامآرام خاكريزها به هم ميريزد و دوسذت
و دشمن قاطي ميشوند .بايد بدانيم اگر ما تسليم بوروكراسذي و تكنيذک و
اقتصاد مارا در مهان امروز شذويم و اگذر بخذواهيم اسذالم را بذا فرهنذگ
مدرنيته ممع كنيم و ميان آن دو سازش برقرار كنيم ،بدانيم در ايذن التقذاط
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اسالم است كه قرباني مي شود ،زيرا با وَاليت تكنيک مايي براا هيچ نوع
واليت ديگرا نمي ماند.
اگر مذا مذيخذواهيم انقذالب اسذالمي از درون بذه تنگذي نفذس نيفتذد و
بهراحتي به سوا اهداف خود در حركت باشد بايد مبهههذايي را كذه امذام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» باز كرده اسذت
نبنديم و اين را بدانيم اگر خواستيم فعالا
از درون ،خودمان را يک طذورا اصذالح كنذيم ،عمذالا روح انقذالب را از
كالبدش بيرون كردهايم و به همان اندازه از بركات آن محروم ميشذويم و
به صورت يک كشور منفعل بذه خودمذان مشذغول مذيشذويم و از بركذات
گسذذذتردگي انقذذذالب اسذذذالمي بذذذاز مذ ذيمذذذانيم .فرمذذذايش مقذذذام معظذذذم
رهبذذرا«حفظووهاهللتعايل» سذذخن كذذامالا زنذذدهاا اسذذت كذذه فرمودنذذد مذذا در حذذين
بازسازا بايد اوالا :از غرب نترسيم ،ثانياا :از آنها مأيوس باشيم .يعنذي شذما
نخواهيد آنها شما را نجات بدهند .اصالا ما منگمان بر سر اين است كه مذا
درصدد رموع به حقيقت هستيم و آن ها درصدد پوشاندن حقيقت و گريز
از آناند.
يک وقت است كه ما بايد كشور را بازسازا كنذيم و در دنيذاا مديذد
از امكاناتي كه ساخته شده بهرهمند شويم ،اين فعالا الزم اسذت ،ولذي يذک
وقت است كه به قيمت بسته شذدن مبهذههذاا مبذارزه بذا سذتم ايذن كذار را
ميخواهيم انجام دهيم ،اين است آن دامي كه در ملو ما پهن كردهاند و به
اسذذم رفذذاه مذذيخواهنذذد روحيذذها انقالبذذي مذذا را در مذذا بميراننذذد .امذذام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» مذيفرماينذد« :مذردم عزيذز ايذران بايذد سذعي كننذد كذه
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سختيها و فشارها را براا خدا پايرا گردند تذا مسذئوالن بذاالا كشذور بذه
وظيفها اساسيشان كه نشر اسالم در مهان است برسند و از آنان بخواهنذد
كه تنها برادرا و صميميت را در چهارچوب مصلحت اسالم و مسلمين در
نظر بگيرند .چه كسي است كه نداند مردم عزيذز مذا در سذختي هسذتند؟ ...
ولي هيچكس هم نيست كه نداند پشتكردن به فرهنگ دنياا دونِ امذروز
و پايهريذزا فرهنگذي مديذد بذر مبنذاا اسذالم در مهذان و برخذورد قذاطع
اسالمي با آمريكا و شوروا ،فشذار و سذختي و شذهادت و گرسذنگي را بذه
دنبال دارد».

11

عمذذدها مطلذذب آن اسذذت كذذه بذذدانيم پايذذهريذذزا فرهنذذگ اسذذالمي بذذا
محافظهكارا و بي رنگ كردن روح انقالب در مقابل فرهنگ ضد قدسذي
غرب ممكن نيست ،بايد به طور اساسي روا آن كار شود تا تكليذف مذا بذا
فرهنگ بيگانه يكسره گردد زيرا كه بنا به فرمايش امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه»:
«مذذردم مذذا ايذذن راه را خذذود انتخذذاب كذذردهانذذد و بهذذاا آن را هذذم خواهذذد
پرداخذذت» .تأكيذد و تذذاكر حضذذرت امذذام«رضوواناهللتعايلعليه» ايذن اسذذت كذذه اگذذر
ميخواهيد مشكلي از خود حل كنيذد مواظذب باشذيد افذراد غيذر متعهذد بذه
ميدان نيايند ،همان چيزا كه مقام معظم رهبرا به دولت سذازندگي تذاكر
دادند كه« :ما مسلماا در شرايط بازسازا هستيم و بايد آن را با تمذام قذدرت
ادامه بدهيم ولي بازسذازا بايذد بذا حضذور مذردم در صذحنه انجذام شذود و
حضور مردم از طريق آن اسذت كذه دو دسذتي ارزشهذا را بگيذريم ».زيذرا
بعضيها به اسم بازسازا و توسذعه و پيشذرفت در روزنامذههذا نوشذتند اگذر
 - 11پيام .68/1/8
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ميخواهيد بازسازا كنيد بايد دست از بعضي از شعارهاا ديني برداريد .با
عمدهكردن بازسازا ميخواهند ارزشهاا الهذي را بذه حاشذيه ببرنذد .ايذن
همان كارا است كه اروپاييها تحت عنذوان نهضذت پروتستانتيسذم انجذام
دادند ،به ماا آنكه تكنولوژا با هدايتهذاا دينذي ملذو رود ،مذالک را
تكنيكيكردنِ مامعه قرار دادند ،بدون هيچ محدوديتي ،و مهان را با انذواع
بحرانها از ممله بحران زيستمحيطي روبهرو كردند .كسي كه ميگويذد:
براا رسيدن به توسعه بايد از بعضي آموزهها و شعارهاا ديني چشمپوشذي
كنيم درواقع فساد فياالر

را پايهريزا ميكنذد و نمذيدانذد اگذر ميذل و

انديشها انسانها به كمک دستورات الهي كنترل نشود ،خودشذان و مهذان
را به آتش ميكشند .در روزنامهها نوشتند :بايد آن قسمت از اسذالم را كذه
توصيه ميكند حرص به دنيا را نبايد دامن زد ،رها كنيد وگرنذه نمذيتذوانيم
مذذردم را تشذذويق كنذيم سذذرمايها بيشذذترا بذذهدسذذت آورنذذد و عمذالا رونذذق
اقتصادا فرو مي نشيند .مقام معظم رهبرا«حفظهاهلل تعوايل» فرمودند :به طور مسلّم
كشور بعد از منگ نياز به بازسازا دارد ،اما بازسازا منهاا حضور مذردم
نميشود .يعني نبايد يک عذده بذه بهانذها بازسذازا بذر دوش مذردم سذوار
شذذوند و طبقذذات خذذاص ويذذژهخذذواران شذذكل بگيرنذذد و زمينذذها ايجذذاد
ثذذروتهذذاا بذذادآورده فذذراهم شذذود ،و بذذه اسذذم بازسذذازا تذذاكر امذذام
خمينذي«رضوواناهللتعايلعليه» فرامذذوش شذذود كذذه فرمودنذذد :نبايذد از حضذذور مهذذاني
انقالب غافل شويم .پس تأكيد حضور مذردم در صذحنه ا بازسذازا بذراا
آن است كه بايد در كنار بازسازا دو دستي ارزشهاا انقالب را بنسبيم،
همان مردمي كه حضرت امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» در وصف آنها نسبت بذه
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حفذذظ ارزشهذذاا انقذذالب فرمودنذذد« :مذذردم مذذا ايذذن راه را خذذود انتخذذاب
كردهاند ».يعني مردم ترمي ميدهند سختي باشد ولي تبعي

نباشد ،نان و

پياز بخورند ولي ارزشها حفظ شود .مردم اينها نيستند كه اين مقالذههذا را
«حفظوهاهللتعايل»

در نفي ارزشهاا انقالب اسالمي مينويسند .مقام معظذم رهبذرا

در مايي فرمودند مردم ما اصالا اعتنايي به اين نوع مقالهها نميكنند .مذردم
انقالبشان را شناختهاند و خوب هم حفظ ميكنند .عدهاا كه اتفاقاا چنذدان
هم وضع ماليشان بد نيست و بذا انذواع تجمذالت زنذدگي خذود را مشذكل
كردهاند ،دالماا اعترا

دارند كذه مشذكالت هسذت .آرا مذن و شذما هذم

ميگوييم مشكالت هست ولي آنها ميگويند دست از انقالب برداريد تذا
مشكالت حل شود و ما معتقديم بايد انقالب را بگيريم تا مشكالتمان حذل
شود .زيرا تا غرب هست اين مشذكالت هسذت و رفذع نمذيشذود و لذاا آن
هايي كه ميخواهند با هرچه بيشتر غذرب كذردنِ كشذور مشذكالتي را حذل
كنند كه با فرهنگ غربي بذه ومذود آمذده ،مذيخواهنذد بذا علذت بيمذارا،
بيمارا را درمان نمايند .امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» ميفرمايد« :مردم مذا خذود
اين راه را انتخاب كردهاند و بهاا آن را هم خواهند پرداخت و به اين امذر
هم افتخار ميكنند و شكستن فرهنگ شرق و غذرب بذدون شذهادت ميسّذر
نيست ».شما اگر ميخواهيد با غذرب بجنگيذد و خذود و بقيذه را از ظلمذات
عجيب دوران رهايي ببخشيد و از آن طرف بنا نداشته باشيد بهترين موانذان
ما در صحنههاا مبارزه با باطل شهيد شذوند ،ايذن شذدني نيسذت .فرامذوش
نكنيم خونهاا پاكي كه در غرب و منوب ريختذه شذد و ايثذار و شذهادت
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موانان با ايمان در راه اسالم و وطن اسالمي ،خود مرحلها مهمي از بسذط
انقالب بود.

انجام وظيفه تا مرز خطرناک ترين شرايط
امام «رضوواناهللتعايلعليه» مذيفرماينذد« :مذن بذار ديگذر از مسذئولين بذاالا نظذام
ممهورا اسالمي ميخواهم كه از هيچ كس و از هذيچچيذز مذز از خذداا
بزرگ نترسند و كمرها را ببندند و دسذت از مبذارزه و مهذاد عليذه فسذاد و
فحشذذاءِ سذذرمايه دارا غذذرب و پذذوچي و تجذذاوز كمذذونيزم نكشذذند ».يعن ذي
نگويند چون ميخواهيم بازسازا كنيم در مقابذل روح اسذتكبارا آمريكذا
كوتاه ميآليم ،زيرا در آن صورت آمريكذا در دل آن نذوع بازسذازا النذه
ميكند و مهت انقالب را تغيير ميدهد .در ادامه ميفرمايند« :مذا هنذوز در
قدمهاا اول مبارزها مهاني خود عليه غرب و شذرقيم .مگذر بذيش از ايذن
است كه ما ظاهراا از مهانخواران شكست مذيخذوريم و نذابود مذيشذويم؟
مگذذر بذذيش از ايذذن اسذذت كذذه مذذا را در دنيذذا بذذه خشذذونت و تحجذذر معرف ذي
ميكنند؟ مگر بيش از اين است كه با نفوذ ايادا قاتل و منحذرفِ خذود در
محافل و منازل ،عزت اسالم و مسلمين را پايكوب ميكنند؟ مگذر بذيش از
ايذن اسذت كذه فرزنذدان عزيذز اسذالمِ نذاب محمذدا در سراسذر مهذان بذر
چوبههاا دار ميروند؟ مگر بيش از اين است كه زنان و فرزندان خردسال
حزب اهلل در مهان به اسارت گرفته ميشوند؟ بگااريد دنياا پست ماديت
با ما چنين كند ولي ما به وظيفها اسالمي خود عمل ميكنيم ».اين سذخنان
نشان ميدهد كه ما با انقالب اسالمي زندهايم و اگر انقالب بذا همذان شذور
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ضد اسذتكبارا خذود پذيش رفذت ،مذا هذم ملذو مذيرويذم و بذه هويذت از
دسترفتها خود و اسالم دست مييابيم.
همانطور كه حيات انقالب به مبارزه با فرهنگ استكبار مهاني بستگي
دارد ،حيات ما نيز به اين انقالب بستگي دارد و اگر از شور انقالبي و تومه
به دشمن اصلي دست برداشتيم اولين كار آن است كه دشذمن ،خذودِ مذا را
به مان هم مياندازد و از مبهها واحدِ ضد استكبارا محروم مذيشذويم و
لاا است كذه بايذد همذواره روح تضذاد بذا فرهنذگ مدرنيتذه در موانذان مذا
شعلهور بماند تا بتوانيم آرامآرام از آن بگاريم و بذه سذوا تمذدن اسذالمي
برنامهريزا نماليم تا به نتايج واقعذي كذه در مذتن اسذالم و انقذالب اسذالمي
نهفتذذه اسذذت دسذذت يذابيم وگرنذذه بذذا تأثيرپذذايرا موانذذان از غذذرب ،تقابذذل
نيروهاا انقالب با پياده نظام دشمن
شروع ميشود.
شناخت ماهيت امپرياليسذم و اسذتكبار مديذد از آن مهذت كذه قذدرت
مخالف انقالب اسالمي است ،ضرورت دارد ،اصالا ادراک ماهيت استكبار
مديد مزيي از مهاد بر ضد آن است .استكبار مديد كه مظهرا از شيطان
است مخصوصاا خود را مي پوشاند تا شناخته نشذود ،زيذرا اگذر ماهيذت آن
ادراک شود قدرت استيالا خود را از دست مي دهد و بعضذي موانذان مذا
گرفتار شعارهاا آن نمي شوند.
امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» بعد از پايرش قطعنامه و ختم منذگ بذا صذدام
ميفرمايند اين منگ تا قيام قيامت ادامذه دارد ،و تأكيذد مذيكننذد« :امذروز
بيشتر از هر زماني كينه و دشمني استعمار عليه اسالم ناب محمذدا بذر مذال
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شده است ».و در آخرين ممالت ميفرمايند« :امروز خداوند مذا را مسذئول
كرده است ،نبايد غفلت نمذود .امذروز بذا ممذود و سذكون و سذكوت بايذد
مبارزه كرد و شور و حال حركت انقالب را پابرما داشذت ».ولذي متأسذفانه
آنهايي كه وضع مومود مهان را نميشناسند ،ميگوينذد مگذر نمذيدانيذد
انقالب تمذام شذده اسذت پذس چذرا هنذوز حذرف از انقذالب و ارزشهذاا
انقالب و مبارزه با آمريكا و اسراليل ميزنيد؟ آيا منگ آمريكا و اسذراليل
با ارزشهاا الهي تمام شده و اين مرثومههاا فساد آدم شدهانذد؟ بايذد در
آن حذذد از خودآگذذاهي رسذيده باشذيم كذذه بذذا ايذذن انقذذالب و بذذا تومذذه بذذه
استعدادهاا ذاتذي خاصذي كذه دارد و بذا همذان شذور و حذالِ وفذادارا بذه
انقالب اسالمي به نحو معجزهآسايي خود را و مهان را از فرهنگ ظلمذاني
مدرنيته عبور دهيم .امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» در ادامذه مذيفرمايذد« :غذرب و
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
با آنان رنجور  .هميشه با بصيرت و با چشماني باز به دشمنان خيره شذويد و
آنان را آرام نگااريد كه اگر آرام بگااريد لحظهاا آرامتان نميگاارنذد».
اين آخرين فراز از آخرين پيام عارفِ سالک نود سالهاا است كه  66روز
بعذذد از آن پي ذام از دنيذا رحلذذت كذذرده اسذذت .بنذذده معتقذذدم اگذذر بخذذواهيم
عاليترين توصيه ا روزگار را بشناسيم كذه راز كمذال و مانذدگارا مذا در
آن ماا داده شده ،همين قسمت آخر سذخن ايشذان اسذت ،عنايذت داشذته
باشيد كه اين سخنان سخن يک موان نپختذه نيسذت ،يذک پيرمذرد عذارفِ
سالک و با تجربه ،در آن سن ،با آن تقواا عجيب سخن ميگويد كه اگذر
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حرفي باالتر از آن بود آن حرف را ميفرمود .ميگويد اوالا :متومذه باشذيد
شرق و غرب با تمام برنامه در مقابل شما هستند و به اساسيترين سذرمايها
شما هم نظر دارند و آن هويت اسالميتان است .ثانيذاا :هميشذه بذا بصذيرت و
چشماني باز به دشمنان خيره شويد و يک لحظه از آنها و نقشههذاا آنهذا
غافل نگرديد و همواره برنامها مقابله با آنها را در دستور كار خود داشذته
باشيد و «آنان را آرام نگااريد» وگرنه «لحظهاا آرامتان نميگاارند».

رمز احياء عز اسممي
تجربها سالهاا اخير در موضوع انرژا هستهاا نشان داد كه اگذر مذا
يک قدم عقبنشيني ميكرديم آنها ده قدم ملو ميآمدنذد و از آن وقتذي
كه ما طلبكار شديم و خواستيم از حق خود دفاع كنيم ،آنها عقبنشذيني
كردند و عزت ايران اسالمي صد چندان شد .چون بذراا مقابلذه بذا دشذمنِ
خود راهكار فوقالعادهاا به نام انقالب اسالمي داريد كه با هويت تذاريخي
خاصي كه دارد عمالا شيشذها عمذر فرهنذگ مدرنيتذه را در دسذت گرفتذه
است و متأسفانه ما متومه چنين سرمايها بزرگذي نيسذتيم و فكذر مذيكنذيم
منگ ما با غرب يک منذگ معمذولي اسذت ،نذه متومذه ريشذها انقذالب
اسالمي هستيم كه متصل به غدير است و نه متومه آينذدها آن كذه متصذل
به حضذرت صذاحباالمذر اسذت ،و ايذن غذم بزرگذي اسذت كذه انسذان راز
پيروزا خ ود را در دسذت داشذته باشذد و از آن اسذتفاده نكنذد ،بذه گفتذها
مولوا:
اا عجب كه مان به زندان اندر است

وانگهذذي مفتذذاح زنذذدانش بذذه دسذذت
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حتي بعضيها به بنده اشكال ميگيرند كذه چذرا بذه صذورت افراطذي از
انقالب اسالمي دفاع مذي كذنم؟ مذيگوينذد انگذار ضذعفهذا را نمذيبينذي.
عزيزان! ضعفها را ميبينم ولي ريشها آن را هم بايذد ببينيذد ،ريشذها آن
در تاريخ غربزدگي ما نهفته است ،مطمئن باشذيد كذه تنهذا و تنهذا بايذد از
طريق همين انقالب از اين ضعفها بيرون آمد و نقصهاا مومود در نظام
آموزشي ،اقتصادا و امتماعي خود را از بين برد .ما فقط يک راه داريذم و
آن اينكه شديداا اين انقذالب را حفذظ كنذيم و مواظذب هويذت اصذيل آن
باشيم تا راههاا برون رفت از معضالت از طريق ذات همذين انقذالب يكذي
بعد از ديگرا گشذوده شذود ،همذانطذور كذه انقذالب توانسذت خذود را از
مشكالت گاشته بيذرون بكشذد و نقشذههذاا حسذابشذدهاا كذه عليذه آن
طراحي شده بود را پشت سر بگاارد.
وقتي در مقابل تمام موموديت غرب «نه» مي گوييم« ،صالّ»يي هم داريم
و اين «صالّ» در مان ملت متدين ايران نهفته است و آن برگشت بذه حقيقذت
دين است .در اهر انقالبي «ال» و «صالّ» به هم بسته است .در «نفي» و «اثبذات»
انقالب اسالمي هذدف حذل مسذالل كنذوني مهذان غذربزده نبذوده ،بلكذه
انقالب براا اين بهومود آمده كه اين مسالل رفع شود .مخالفان مي پرسند
«چگونه مي خواهيد مسالل را حل كنيد» آنهذا در واقذع مسذئلهاا را طذرح
ميكنند كه در اصل مسئلها ما نيست و انقالب براا «حل» آنها نبوده .مذا
گرفتاراهاا ادارا و بازرگاني و آموزشي داريم ولي انقذالب بذراا حذل
اين گرفتاراها در حدود صورت غربزدها آن و به آن صورت كه مطذرح
شده ،پيش نيامده ،مذا مسذاللمان را بذه صذورتي كذه در عذالَم غربذي مطذرح
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است ،نميتوانيم مطرح كنيم و اگر مطرح كرديم ،راه حذل آن نذاگزير راه
حلّ غربي خواهد بود .انقالب براا همواركردن راه وصول به غذرب پديذد
نيامد ،انقالب براا عبور از غرب بود و در پي اين عبور و مسذاللي هذم كذه
به غربزدگي مامعه مربوط است ،رفع مي شود.
وقتي بهدرستي موقعيذت انقذالب را در شذرايط مومذودِ مهذان ارزيذابي
كنيم متومه ميشويم نهتنها يک قطره خون شهدا ضذايع نشذده بلكذه يذک
قطذره عذرق يذک رزمنذده ،امذذروز دريذايي از بركذت بذه بذار آورده اسذذت،
متأسفانه عينک غربزدگي بعضي از ماها نميگاارد امروز و آينذدها خذود
را در رابطه با انقالب اسالمي درست ارزيابي كنيم .شذما قبذل از آنكذه بذه
ممالت نظام تبليغاتي استكبارا تومه كنيد به روانكاوا آنها بينديشذيد و
دقت كنيد در پشت اين ممذالت چذه روانذي نهفتذه اسذت ،مهذان در حذال
پايرش يک انقالب ماهبي به روش امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» است .دوستان
بنده كه از غرب آمده بودند ميگفتند فيلمهاا هذاليوود كذه هميشذه بذراا
ملب مشترا با بازيگران عريان و نيمه عريان عرضه ميشذد ،در سذالهذاا
اخير با سوژههاا ماهبي و غير عريان عرضه ميشود ،چون مردم مهذان بذه
ماهب گرايش پيدا كردهاند .هاليوود كه دلذش بذراا ديذن مذردم نسذوخته
است ،چون نب

مهان در گرايش به ماهب ميزند آنهذا هذم بذه مذاهب

روا آوردهاند.
هنر بزرگ هركس آن است كه قبل از آنكه آينذده بذهوقذوع بپيونذدد،
روح حاكم بر آينده را بشناسد تا نهتنهذا امذروزش بذه بطالذت نگذارد بلكذه
بذذراا مهذذتدادن بذذه روح آينذذده برنامذذهريذزا كنذذد .وقتذي متومذذه شذذديم

 ...................................................180امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» و خودآگاهي تاريخي

مهتگيرا آيندها مهان با فروافتادنِ حجاب مدرنيته ،گرايش به مذاهب
است و آن هم ماهبي كه از منس مسيحيت و يهوديت نباشذد ،مذيفهمذيم
هر اندازه به روش انقالب اسذالمي تذالش كنذيم و روح حماسذي مقابلذه بذا
غرب را زنده نگهداريم ،در شذرايطي كذه در پذيش اسذت بيشذتر تومهذات
مردم مهان را به انقالب اسالمي معطوف كردهايذم و نذهتنهذا از ايذن طريذق
امروزِ خود و موانانمان را از ظلمات مدرنيتذه نجذات دادهايذم ،فذردا را نيذز
متعلق به ارزشهاا انقالب اسالمي كردهايم.
مگر ايمان به وعدها خدا مز اين است كه قبل از وقذوع آن وعذده بذر
صادقبودن آن اطمينان داشته باشيم و تحت تأثير موّ زمانه از وعدها الهي
غافل نگرديم؟ آيا همهچيز حكايت از آن ندارد كه شديداا بايد به آينذدها
انقالب اسالمي اميدوار بود؟

قرائت امام خميني

«رضواناهللتعاليعليه» س

از اسمم گوهر حيا آينده جها

در سالگرد ارتحال ملكذوتي حضذرت روحاهلل«رضوواناهللتعايلعليه» صذداا بلنذد
بانگ توحيدا او را به ياد ميآوريم و به ارزيابي مذينشذينيم ،زيذرا كذه آن
صدا ادامها صداا انبياء و اولياء بود.
حضذذرت روحاهلل«رضوواناهللتعايلعليه» در زمذذاني كذذه فرهنذذگ سراسذذر شذذرک
مدرنيته با آنهمه ادعاهذا دورها ناكذامي خذود را نمايذان سذاخت ،صذداا
توحيدا خود را بلند كرد تا بشر از سرگرداني غفلت از دين به خذود آيذد.
از خدا ميخواهيم كه با لطف و كرم خودش هرگز ما را از تومه دالمي بذه
توحيدا كذه انعكذاس صذداا همذها انبيذاء الهذي در طذول تذاريخ اسذت،
محروم نگرداند.

هنر شناخت زمانه
محور بحث ما اين است كذه آيذا مواظذب هسذتيم كذه از زمانذها خذود
عقب نيفتيم؟ و آيا ميدانيم زمانهاا كه در آن به سر ميبذريم چذه زمانذهاا
است؟ تا روشن شود چه كارا بايد بكنيم و چگونه بايد بينديشيم؟
نشناختن روح زمانه و عقبافتادن از آن به تعبير امام صادق مومب
ميشود كه فتنذههذا انسذان را در برگيذرد و انسذان نتوانذد تحليذل درسذتي از
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موقعيتي كه در آن است ،داشته باشد .حضرت ميفرمايند« :الْعًَلِمُ بِزَمًَنِهِ لَاً
حَهْجُمُ عَلَيْهِ اللَّوَابِ »؛ 1كسي كه به زمان خود آگاه باشد شذبهات و مسذالل
مبهم به او روا نميآورند تا نداند چذه بكنذد و يذا چذه موضذعگيذرا بايذد
داشته باشد.
ما در زماني زندگي ميكنيم كه دقيقذاا بذين دو فضذاا فرهنگذي خذاص
بايد يكي را انتخاب كنذيم و اگذر تحليذل درسذتي از زمانذها خذود نداشذته
باش ذيم ،از آنمهذذت كذذه فع ذالا مذذوج تبليغذذاتي فرهنذذگ مدرنيتذذه غلبذذه دارد
بهراحتي تحت تأثير تبليغات پر سر و صداا آن فرهنذگ قذرار مذيگيذريم.
زيرا فرهنگ مدرنيته بيش از چهارصد سال است كه ذهذن و فكذر مذردم را
تحت تأثير ارزشهاا خود قرار داده و دالماا القذاء كذرده اسذت كذه زمانذه،
زمانها انديشها غربي است و هركس بخواهد از زمانه عقب نيفتد بايذد بذه
فكر و فرهنگ غربي رموع كند .اينقدر اين موضوع تبلي كرده اند كه مذا
فعالا با قربانيهاا بسيارا از اين نوع روبهرو هسذتيم ،تذا آن حذدّ كذه بذراا
اذهان اكثر مردم مهان پايرفته شده كه روح زمانه يعني فرهنگ مدرنيتذه و
هركس در مسيرا غير از مسير فرهنگ غربي عمل كند انساني عقبافتذاده
و بيرون از تذاريخ اسذت .گويذا هذيچ نذوع زنذدگي غيذر از زنذدگي غربذي،
زندگي به حسذاب نمذيآمذد .فرهنذگ غربذي در چنذين بسذترا بذه خذوبي
توانست خود را ادامه دهد و انسانها را شيفتها خود نمايد ،به اين اميد كذه
مردم مهان آن فكر و فرهنگ را پايرفتذهانذد و بذه چيذزا مذاوراء آن فكذر
نميكنند .در چنين شرايطي ناگهان با ظهور انقالب اسالمي خذواب همذها
 - 1بحار األنوار ،ج  ،75ص.269 :
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آنهايي كه فرهنگ غربي را بلوغ تاريخ بشرا مذيدانسذتند پريشذان شذد و
تصور يک نوع زندگي كه نقصهاا فرهنذگ مدرنيتذه را نداشذته باشذد در
انديشهها شكوفه زد.
انقالب اسالمي در متن فضاا تماميتخواه و همهگيرِ فرهنگ مدرنيته،
فرهنگ ديگرا را مطرح كرد تا انسانِ فرومانده از عذالم قذدس و معنويذت
بتواند دوباره با خدا آشتي كند ،و همين امر مومب شد كه اساس فرهنذگ
غربي مورد تهديد قرار گيرد .حذال بايذد ايذن سذؤال بذه طذور مذدّا بذراا
عزيزان مطرح باشد كه صداا انقالب اسالمي ،چه صدايي است كه مهذان
غرب را به چالش كشيده است؟ غربي كه به قول استراتژيسذتهذاا غربذي
آنچنان پايههاا فكرا و فرهنگياش را محكم كرده بود كه هذركس هذر
طورا ميخواست فكر كند مجبور بذود در فضذاا فرهنذگ مدرنيتذه فكذر
كند .حتي آن مرياني كه ميخواست با مدرنيته بجنگد ،بذه چيذزا مذاوراء
آن فرهنگ نظر نداشت .زيرا مدرنيته براا منگيدن با خذودش هذم بسذترا
را تدوين كرده بود كه فعاليت دشمنانش هم در نهايذت بذه همذان فرهنذگ
منجر ميشد .نمونها بارز آن در تقابل ماركسيسم بذا ليبذرال دموكراسذي را
در شوروا و چين ميتوان يافت ،به طذورا كذه هذر دوا آن كشذورها بذه
ايدهآلي مز همان ارزشهاا غربي نظر نداشتند و در نهايت هذم بذه غذرب
رسيدند ،نه به چيزا ديگر.
آرا همها ما بايد مواظب باشيم از زمانذه عقذب نباشذيم ولذي شذناخت
زمانه يک كار هنرمندانه است .زيرا فهم و تشخيص اينكذه زمانذه ،زمانذها
فرهنگ غرب و ارزشهاا غربي است كه صداا تبليغذات آن در و ديذوار
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زندگيها را اشغال كرده است ،يا زمانذه ،زمانذها حضذور گذوهرا بذه نذام
انقالب اسذالمي اسذت كذه ارزشهذاا غربذي را بذه تذاريخ مذيسذپارد و بذا
روحانيتي كه به همذراه دارد خذود را هذر روز بيشذتر از روز قبذل بذه صذحنه
مذيآورد ،كذذار مشذذكلي اسذذت .مسذلّم اگذر زمانذذه را نشناسذيم در آينذذده بذذا
حادثههاا ناخواسته روبهرو ميشويم و در آن صذورت يذکمرتبذه متومذه
خواهيم شد برآيند  60يا  70سذال تالشذمان هذيچ بذوده اسذت .سذؤالي كذه
عزيزان بايد از خود داشته باشند اين است كه چه كنيم تذا بذا زمانذه درسذت
تعامل نماييم و بعد از مدتي با حادثههاا ناخواستهاا كه تمام زندگي ما را
در خود ميپيناند ،روبهرو نشويم؟

انقمب اسممي و عبور از فرهنگ شرک
در صدر اسالم آنهايي كه با پايدارا بر نظذام شذرک بذا اسذالم مقابلذه
كردند اميد داشتند كه فرهنگ شذرکِ دوران ماهليذت را بذه عنذوان رسذم
زمانه حفظ ميكنند و به گمان خود در زمان زندگي ميكنند .تمام عوامذل
هم دست به دست هم داده بود كه آنها خودشان را پيروز معركه احسذاس
نمايند .بسيار قليل بودند آنهايي كه در آن غوغاا تبليغاتي فرهنگ قريش
به چيز ديگرا معتقد باشند .شخصي مثل علي خيلي زود فهميذد معنذي
اسالم در آن زمان يعني چه ،امثال بالل و عمذار ياسذر و پذدر و مذادرش در
آن فضايي كه فرهنگ شرک به عنوان يک فرهنگِ پايدار همها ذهذنهذا
را بذذه خذذود ملذذب كذذرده بذذود ،خيل ذي زيبذذا از آن عبذذور كردنذذد و متومذذه
آيندهدارا اسالم شدند .فهميدند روح زمانه
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چيز ديگرا است .ولي ابوسذفيان و امثذال او نفهميدنذد و سذعي كردنذد آن
فكر و فرهنذگ را حفذظ كننذد و لذاا بذا پيذروزا فرهنذگ اسذالم ،همذها
گاشتها آنها نفي شد ،و اين بدترين شكل از احساس پوچي اسذت .زيذرا
از يک طرف نتوانستند تاريخ خود را با اسالم رقذم بزننذد ،از طذرف ديگذر
اسالم تاريخ شرک را در هم پينيد و نفي نمود و لاا وقتي هم كذه منافقانذه
مسلمان شدند با اسالم زندگي نكردند تذا پذوچي گاشذته را مبذران كننذد،
هنوز در فضاا ارزشهاا فرهنذگ شذرک بذهسذر مذيبردنذد كذه در ملذو
چشمشان روز به روز بيرنگ ميشد.

ارادهي بشر در عبور از مدرنيته
ما داليلي را كه نشان بدهد آينده از آن اسالمي است كه به قرالت امذام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» به صحنه آمده است اراله خواهيم داد ،در عذين ايذنكذه
هرگز چشمهايمان را نسبت به مشكالتي كه در مامعه هست نبستهايذم و از
آن همه فعاليتي كه براا فاسدكردن نسل موان بهكار گرفته ميشود غافذل
نيستيم ،آن هم نسلي كه قرار است انقالب اسالمي را حفظ كند .با تومه به
همها اينها ميخواهيم بگوييم آينده از آن اسالمي است كه حضرت امام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» تبيين فرمود و به صحنه آورد و با حركذتهذايي كذه در
آينذذده در مذذتن انقذذالب اسذذالمي نهفتذذه اسذذت از مشذذكالت فذذوق نيذز عبذذور
ميكنيم.
امروز بهخوبي آثار به تنگآمدن مهان را از فرهنگ مدرنيتذه و بذه تبذع
آن از ليبرال دموكراسي ميتوان احساس كرد ،در حدّا كه متفكران غربي
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چيز قابل مايگزيني نيافتهاند و زمينها پشتكردن به مدرنيتذه در شذعارهاا
«پَسا مدرن» به خوبي قابل احسذاس اسذت .ايذن كذه غذرب در ابتذداا قذرن
بيستم به نحو گستردهاا از ماركسيسم استقبال كرد به مهت همين بذود كذه
متومه شد فرهنگ مدرنيته موابگوا نيازهاا بشر نيست ،تصور موانان در
اوايل قرن بيستم اين بود كه ماركسيسم مقابل فرهنگ مدرنيته اسذت و لذاا
نهتنها موانان و تحصيلكردههاا كشورهاا غربي به استقبال احزابي رفتنذد
كه ماركسيسم را تبليذ مذيكذرد ،روشذنفكران روسذيه و چذين و امريكذاا
منوبي و خاور دور همه و همه اميدوارانه مهت عبور از نظذامهذاا سياسذي
كشورهايشان كه غربزده بود ،به ماركسيسم روا آوردند ،در حذدّا كذه
ماركس بنيانگاار مكتب ماركسيسذم قبذل از آن كذه روسذيه اولذين كشذور
ماركسيسم دنيا شود ،پيشبيني كرده بذود بذا تومذه بذه اسذتقبالي كذه مذردم
انگلستان از ماركسيم كردهاند ،كشور انگلستان اولين كشورا باشد كذه بذا
نظام ماركسيسم اداره شود.
موابندادن ماركسيسم به آرمانهايي كذه بشذر مذيخواسذت از طريذق
ماركسيسم از تنگناهاا مدرنيته آزاد شذود مومذب شذد كذه بذاز مهذان در
انتظار چيزا بماند كه نه ليبرال دموكراسذي اسذت و نذه ماركسيسذم ،آنهذا
گوهرا را ميطلبند كه در عين سر و ساماندادن به زندگي زميني ،زندگي
آنهذذا را از عذذالم قذذدس و معنوي ذت منقطذذع ننماي ذد و چن ذين چي ذزا نذذه در
يهوديت و مسيحيت مومود ،و نه در مكتبهذايي مثذل بذودا قابذل پيگيذرا
است ،زيرا در هيچكدام از مكتبهاا مومود دو منبها سياسي و الهي در
كنار هم قرار ندارد و آن نوع معنويتي هم كه مدرنيسم ميپايرد ،يک نوع
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معنويت ساختگي و وارونهاا است كه بيشتر براا تخليذها روانذي اسذت و
نه سير انسان از عالم كثرت به عالم وحدت.

آيندهي جها و انقمب اسممي
آننه افق آيندها انقالب اسالمي را روشنتر ميكند بحراني است كذه
تمذام ابعذاد فرهنذگ مدرنيتذه را در بذر گرفتذه بذه طذورا كذه هذيچ نقطذها
برونرفذتِ اميدواركننذدهاا در پذيش روا خذود نذدارد ،تمذام طذرحهذاا
مطرحشده توسط استراتژيستهاا غرب ،براا برونرفت از وضع مومذود
است ،بدون آنكه به آيندها آن طذرحهذا فكذر شذود .فرهنذگ مدرنيتذه از
يک طرف راهي براا برگشت بذه مسذيحيتي كذه ديذن را از سياسذت مذدا
كرده است ،ندارد ،از طرف ديگر وضع مومذودِ خذود را كذامالا غيذر قابذل
قبول ميداند و اين نهايت بيآينذدگي و بحذران اسذت .اگذر شخصذي مثذل
آقاا اوباما رليس ممهور آمريكا ،شعار خود را «تغييذر» قذرار مذيدهذد ،بذه
همين معني است كه روح فرهنگ غربي از وضع مومود بذه تنذگ آمذده و
ميخواهد از آن بيرون آيد .مشكالت پيش آمده كامالا قابل پيشبيني بذود.
بيش از هفتاد سذال پذيش دانشذمندان غربذي از ومذود چنذين مشذكالتي در
آينده خبر دادنذد 2،چذون آنهذا متومذه بودنذد ذات فرهنذگ غربذي حتمذاا
مومب پيدايش تنگناهاا اساسي براا بشريت است .امروزه با ظهور بيشذتر
آن تنگناها راحتتر ميتوان در مورد عبور از فرهنگ غربي سخن گفت.

 - 2به كتابهاا «رنهگنون» و «اشپينگلر» رموع شود.

 ...................................................190امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» و خودآگاهي تاريخي

اينكه ميبينيد آمريكا در نوع مديريت سياسي كه بذراا خذود تعريذف
كرده است از يک طرف مجبور است از موموديت اسراليل دفاع كند و از
طرف ديگر بايد اعرابي را راضي نگهدارد كه معتقدند اسراليل يک كشذور
غاصب است ،خبر از بحراني ميدهد كه در كل تفكذر غربذي نهفتذه اسذت.
عين اين تناق

در نظام اقتصادا و آموزشي آنها مومود است .عمده آن

است كه متومه شويم راهِ برونرفت از اين بحرانها براا غرب در تعريفذي
كه براا خود كرده ومود ندارد .زيرا نه ميتواند به توانذاييهذاا فرهنذگ
مدرنيته براا رهايي از آن بحرانها اميدوار باشد و نه ميتواند به مسذيحيت
برگردد ،اين ما است كه ميبينيم مهان آمادها پايرش تفكرا اسذت كذه
نه ليبراليسم و ماركسيسذم اسذت و نذه مسذيحي ،و ايذن در حذالي اسذت كذه
انقالب اسالمي را روبهروا خود دارد و ميتواند پيام آن را دريافت كند.
انقالب اسالمي هرگز مسيحيت را دعوت به اسالم نمذيكنذد ،همننذان
كه اهل سنت را دعوت به شيعه شدن نمينمايد ،بلكه پيام آن اين است كذه
بذذا قرالتذي كذذه امذذام خمينذي«رضوواناهللتعايلعليه» دارد ،سذذرمايههذذاا دينذي خذذود را
بازخواني كنند و نگاه خود را به نظام زندگي با تومه به نگاهي كه انقذالب
اسالمي به زندگي انداخته است ،تصحي نمايند .تحت تأثير همين نگاه بود
كذذه كليسذذاهاا آمريكذذاا منذذوبي در كنذذار سياسذذيون آن كشذذورها وارد
انقالبهاا ماهبي شذدند و يذا بذرادران اهذل سذنت در غذزه وارد فرهنذگ
مقاومت در مقابل اسراليل گشتند.
كافي است نگاه مردم نسبت به غرب تغيير كند ،ناخودآگذاه بذا قرالذت
امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» به متون ديني خود برگشت مينماينذد و بذا آن ديذد
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متون خود را بازخواني مينمايند ،همذانطذور كذه روشذنفكران كشذورهاا
اسالمي در قرن نوزدهم و بيستم ،بذهسذرعت تحذت تذأثير نگذاه غربذي قذرار
گرفتند تا آنما كه سذفير انگلسذتان و فرانسذه و اسذپانيا و ايتاليذا و هلنذد در
تصميم گيرا براا مردم كشورهاا اسالمي نفوذ بيشذترا داشذتند تذا خذود
مردم ،و اين به مهت آن بود كه نخبهگان آن كشورها نگاه غربذي را بذراا
خود پايرفته بودند و انديشهها آمادها تأثيرپذايرا از آن فكذر و فرهنذگ
بود و با قرالت غربي زندگي را تعريف كردند .حال با بذه بذنبسذترسذيدن
نگاه غربي و تضاد حاكمان كشورهاا اسذالمي بذا مذردم ،مسذلّم اسذت كذه
ديگر مردم تحمل آن وضع را نخواهنذد داشذت و از ايذن طذرف در مقابذل
خود ،انقالب اسالمي را ميبينند كه پيام عبور از آن وضذع را بذه خذوبي بذه
ذهنها و قلبهاا مردم رسانده است.

انقمب اسممي و توا نفي موانع
اگر دليل مدّا داريم كذه انقذالب اسذالمي در آينذدها تذاريخ مهذان،
حضذذورا فعّذذال خواهذذد داشذذت باي ذد روا مسذذالل مومذذود كشذذورمان و
مشكالت آن ،طور ديگرا برنامهريزا كنذيم و متومذه باشذيم ديگذر نبايذد
نظام آموزشي و اقتصادا خود را در ذيذل فرهنذگ غربذي تعريذف نمذاليم.
زي ذرا اوالا :انقذذالب اسذذالمي بذذه مهذذت پشذذتوانها اسذذالمي و ش ذيعي خذذود،
موابگوا همها مسالل بشر ميباشد .ثانياا :قذدرت حذاف رقيذب و بيذرون
آمدن از توطئههذايي كذه دشذمنانش طراحذي مذيكننذد را دارد و بذه همذين
مهت با حضور خود در عرصها سياست مهاني خيلي سذريع رقيذب خذود
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را به چالش انداخت ،و ميطلبد كه عزيزان مسئله را ساده نگيرند .زيرا اگر
بانگ بلند توحيدا ايذن قذرن درسذت شذنيده نشذود ،ايذن طذور نيسذت كذه
انقالب اسالمي ماا خود را در مهان معاصر بذاز نكنذد ،ولذي امكذان دارد
شما از حركت مهاني انقالب باز بمانيد و گرفتار روزمرگذيهذا و فرهنذگ
پوچانگارا دنياا مدرن شويد .در آن صورت مذا بذه مزبلذه تذاريخ سذپرده
ميشويم ،زيرا تاريخِ اين انقالب گواه است كه به مهت حقانيتي كه دارد،
بهراحتي رقيب خود را به چالش ميكشذد و مشذكالت ذاتذياش را نمايذان
ميكند ،در همين راستا آقاا كيسينجر مذيگويذد« :مشذكالت مذا تمامذاا از
زمان خميني به ومود آمد» چون در مقابل خود رقيبي را ميبينند كه صذرفاا
با معادالت مادا كه آنها ميشناسند ،بذه ميذدان نيامذده تذا آنهذا احسذاس
كنند توان مقابله با او را دارند .حرف كيسينجر اين است كذه يذک فكذرا،
تمام برنامههاا مدوّنِ بسيار دقيقشان را به هم ريخته است.
بيش از چهار صد سال است غربيها به مهت اميد به آينده ،برنامههذاا
منظم و درازمدت براا خود تنظيم كردهاند .مثل همان برنامههايي كه ما بذه
عنوان سرمايهاا بزرگ ،در حوزههاا علميها خود داريم و منجر ميشود
كه بتوانيم مجتهد بپرورانيم و اين توانايي به مهت نياز همذها دورانهذا بذه
فقه ،براا ما نهادينه شده اسذت .فرهنذگ مدرنيتذه بذا تصذور آنكذه همذها
آيندها مهان را در اختيار دارد در هر برنامهاا به مهانيبودن آن برنامذه و
به هميشگيبودن آن ميانديشد ،كه نمونها سياسي اين نوع برنامهريذزا را
در خذذاطرات مسذذتر همفذذر مالحظذذه مذيكنيذد كذذه چگونذذه يذک ماسذذوس
انگليسي تا درمها امتهاد در حوزه نجف نفوذ مذيكنذد و بذراا آينذدها
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مهانِ اسالم برنامهريزا مينمايد .اين بديهي است كه هر فكذر و فرهنگذي
كه خود را در آيندها مهان احساس كذرد سذعي مذيكنذد ابعذاد فرهنگذي
خود را با دو شاخصها «هميشگيبودن» و «مهانيبودن» پايذهريذزا كنذد و
بر اساس همين خصوصيات است كه مالحظه ميفرماليد تمام حركتهذاا
غربيها بذراا مقابلذه بذا انقذالب اسذالمي بذا برنامذها قبلذي همذراه اسذت و
يکمرتبه ما با توطئها ريشهدار روبهرو ميشويم ،توطئذههذايي كذه از همذه
تجربههاا فرهنگ سلطه براا مقابله با نظام اسالمي بهره برده است.
يكي از شخصيتهاا بزرگ غربي كه او را پدر غرب مديذد بذهشذمار
ميآورند ،آقاا «فرانسيسبيكن» است وا كتابي به نام «ارغنذون نذو» دارد.
اين آقا براا كوچکترين تصميمگيراهايي كه بايذد غذربِ مديذد انجذام
دهد برنامه ميدهد .وقتي شما نظرات بيكن را در آن كتاب ميخوانيد بذاور
ميكنيد كه به واقع نطفها فكرا غربِ مديذد بذر اسذاس افكذار فرانسذيس
بيكن پايهريزا شده است .همانطور كذه منطذق ارسذطو يذک نظذم فكذرا
براا تمدنهاا گاشته بود« ،ارغنون نو» منطق فرهنگ مدرنيته است بذراا
ساختن مهان مدرن.
حاال آقاا كيسينجر با آن پشتوانهاا كه امثال بذيكن پايذهريذزا كذرده،
ميگويد ما با اين برنامههايي كه درتمام زواياا زندگي خودمان پايهريذزا
كرده بوديم ،پديده اا به اسم امام خمينذي«رضوواناهللتعايلعليه» مذيآيذد همذها آن
برنامهها را به هم ميريزد ،معني اينكه عر

ميكنم انقالب اسالمي تذوان

به چالش كشاندن رقيب خود را دارد از اين زاويه است .آقاا آلوين تذافلر
يكي از استراتژيستهاا كشور امريكاست و در حذال حاضذر از مشذاوران
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كاخ سفيد ميباشد ،كتابهايش در كل مهان از پر فروشتذرين كتذابهذا
به حساب ميآيد ،او ميگويد :امام خميني با مملذها «ملتذي كذه شذهادت
دارد اسارت ندارد» مبهها مبارزه را تغيير داد .و ديگر او است كه مبهذها
مبارزه را تعيين ميكند و ارتش اسراليل را با همين منطذق از طريذق موانذان
لبنان ،از منوب لبنان بيرون كرد ،و نهضت حمذاس را بذا همذين فرمذول بذه
امتياز خواهي از اسراليل كشاند .يكي از محققين تحقيق خذوبي انجذام داده
است ،ميگويد سالهاا سال كشتههاا فلسطينيها نسبت به اسراييل هفتذاد
و پنج نفر در مقابل يذک نفذر بذود ولذي در چنذد سذالها اخيذر كشذتههذاا
فلسطينيها نسبت به اسراييل نسبت دو به يک اسذت و ايذن در حذالي اسذت
كه اسراليل يک كشور تا دندان مسل است .تافلر ميگويد مبهها مبذارزه
در عصر حاضر را امام خميني مشخص ميكند و آن مبهه با مملها «ملتي
كه شهادت دارد اسارت ندارد» شروع شد چون در اين نگذاه چيذزا بذاالتر
از محاسبات مادا مدّ نظر قرار ميگيرد .در راستاا تذوان انقذالب اسذالمي
در حاف رقيب ،حرف شذبكها تلويزيذوني  CNNقابذل تأمذل اسذت كذه
ميگويد« :اسالم پس از  14قرن شاهد يک دوران شكوفايي دوباره اسذت»
التفات بفرماييد از چه زاويهاا به اين ممالت بايد تومه كرد ،در حالي كه
فرهنگ مدرنيته خود را براا حاف هر رقيبي آماده كرده است ،در مقابذل
ممانعت از شكوفايي دوبارها اسالم خود را عامز ميداند .ايذنهذا بذيش از
چهارصد سال است برنامهريزا كذردهانذد تذا اسذالم را از صذحنها تذاريخ
بيرون كنند ،حاال ميگويند« :اسالم نه تنها از صذحنه بيذرون نرفتذه بلكذه در
سرتاسر مهذان از مرزهذاا مغرافيذايي عبذور كذرده اسذت و بذه يذک نظذام
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قانونمند و پرطرفدار براا عبور از زندگي بحرانزدها كنوني تبديل شذده.
در ادامه ميگويد« :رنسانسِ اسالمي آغاز شده است» .اينها نشان مذيدهذد
كه در مهان قطببندا مديدا بهومود آمذده كذه اسذالم بذه قرالذت امذام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» در اين قطب بندا نقش اساسذي دارد .و ايذن بذه مهذت
آن است كه انقالب اسالمي بر اساس منطقيتذرين تفكذر ،يعنذي حاكميذت
حكم خدا بر مناسبات فردا و امتماعي انسانها به صحنه آمذده اسذت ،آن
هم در شرايطي كه بشريت دوران دورا از خدا را در دوران معاصر تجربذه
كرده و به پوچي و نيهيليسم گرفتار شده است.

جهانيبود و هميشگيبود ِ انقمب اسممي
آننه عزيزان بايد مورد تومذه قذرار دهنذد ايذن اسذت كذه آيذا انقذالب
اسالمي و در اصل دين اسالم ،سخن آيندها مهان است؟ و اگر خذارج از
هر گونه احساسات و با دقت كامل در وضع مومود مهذان ،بذه ايذن نتيجذه
رسيدهايم ،بايد نگاهمان به زندگي و تعريف لوازم زندگي آرامآرام مطابق
ارزشهذذاا انقذذالب اسذذالمي باشذذد و نذذه ارزشهذذاا فرهنذذگ مدرنيتذذه و
برنامههايمان را با دو شاخصها «مهانيبودن» و «هميشگيبودن» پايهريذزا
كنيم.
بحران مهان اسالم از آنجايي شروع شد كه در مقابل فرهنگ مدرنيتذه،
به مهت ضعف قرالتي كه از اسالم داشت ،نتوانست خود را بنماياند .وقتذي
اسالم يکمرتبه با غربي روبهرو شد كه با رنسذانس شخصذيت مديذدا بذه
خذذذود داده بذذذود ،نتوانسذذذت خذذذود را ممذذذع كنذذذد ،و مهذذذان اسذذذالم بذذذا
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خودباختگيهايي كه حاكمان و روشنفكران از خود نشذان دادنذد ،از پذاا
نشست ،انعكاس از پا نشستن را به صورتهاا مختلف ميتوان ديذد .امثذال
كسذذروا بذذه كلذي اسذذالم را كنذذار گااشذذتند ،عذذدهاا مناسذذبات امتمذذاعي،
سياسي ،آموزشي و اقتصادا كشورهاا اسالمي را بذه غذرب واگااشذتند و
اسذذالم را در حذذدّ عقيذذدها فذذردا پايرفتنذذد كذذه نمونذذها امذذروزين آن
گروههاا ملّي ماهبي هستند .باألخره خودبذاختگي مهذان اسذالم همننذان
ادامه يافت تا انقالب اسالمي ،مذاوراء دنيذاا مذدرن ،بذه صذحنه آمذد .نذوع
قرالتي كه انقالب اسالمي از اسالم اراله داد ،حرف مديدا نيست ولذي بذا
آرايش و نظمي مديذد كذه حكايذت از تذوان عبذور از فرهنذگ مدرنيتذه را
دارد ،به صحنه آمد .اين قرالت ،قرالتي از اسالم است كه ميتواند مهذان و
بهخصوص مهان اسذالم را از غذربِ بحذرانزده رهذايي بخشذد و بذه همذين
مهت به سرعت ذهنها را متومه خذود كذرده اسذت .زيذرا از يذک طذرف
فرهنگ غرب در هر كشور پا مذيگذاارد آن كشذور را دچذار بحذرانهذاا
گوناگون كرد ،و از طرفي طورا خود را تبلي ميكرد كه ذهنها بذه چيذز
ديگرا معطوف نميشذد .ولذي بذا طذرح انقذالب اسذالمي بسذيارا متومذه
شدند ،اين اسالم با چنين قرالتي همان اسذالمي اسذت كذه مذيتوانذد مهذان
«رضوواناهللتعايلعليه»

اسالم را از بحران مومود آزاد كند .و لاا با قرالت امام خمينذي

از اسالم ،بازخيزا اسالمي شروع شد ،چون انقالب اسالمي ،نوعي انقالبِ
فكرا فرهنگي است كه مرز مغرافيايي بذراا خذود تعيذين نكذرده اسذت و
مخاطب آن ،همها افكار و انديشهها است.

قرالت امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» از اسالم ،گوهر حيات آينده مهان197 ................

ممكن است اين سؤال پيش آيد ،چرا دويست سال پيش چنذين انقالبذي
واقع نشد ،يا چرا در انقالب مشروطه چنين تومهي شذد ،بذراا آن انقذالب
پيش نيامد؟ در مواب اين سؤال ابتدا بايد به مردميبذودن انقذالب اسذالمي
تومذذه داشذذت و آن هذذم بذذه نحذذوها خاص ذي از مردم ذيبذذودن .در انقذذالب
مشروطه مردم به آن معني كه در انقالب اسالمي انقالب كردند ،در صذحنه
نبودنذذد ،مجموعذذهاا از روشذذنفكران و روحذذانيونِ شذذهرهاا بذذزرگ وارد
انقالب شدند ،مثالا در اصفهان ،آيت اهلل آقا نجفذي«رمحةاهللعليوه» و يذک عذده از
مؤمنين در ميدان بودند ،يا در نهضت ملي شدن نفذت ،آيذتاهلل كاشذاني از
يک طرف و مجموعهاا از مردم تهران و آقاا مصدق و حذزب ايشذان بذه
ميدان آمدند .يک عده از مؤمنين به طرفدارا آيتاهلل كاشاني و عدهاا از
روشنفكران به طرفدارا آقاا مصدق ،به صحنه آمدند و آن كذار مبذارک
را پايهگاارا كردند .ولي انقذالب اسذالمي از نظذر مردمذيبذودن ،در ذات
خود با همها انقالبهاا اخيرِ دنيا متفاوت است ،به طوراكه در روسذتاها
بيشتر حضور داشت تا در شذهرها ،آن هذم بذا انگيذزهاا كذامالا الهذي ،هذيچ
حزبي و هيچ طبقها خاصي نميتوانست اهداف خود را بر انگيذزها مذردم
تحميل كند ،روح مردم با انگيزها تغيير سرنوشت خود از حاكميت شاهان
به حاكميت خدا به صحنه آمد ،به همين مهت هم سياسذتمذداراران نبايذد
فكر كنند انقذالب از آنِ آنهاسذت و هذر طذور خواسذتند مذيتواننذد بذراا
كشور تصميم بگيرند .انصاف اين است كه ملتي متومه شد از طريق اسذالم
ميتواند سرنوشت خود را از سرنوشت زندگي غربي
مذدا كنذد و چذون تمذام مهذان ،بذهخصذوص مهذان اسذالم،
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زندگي غربي را براا خود يک تنگنا ميديد ،با ظهور انقذالب اسذالمي بذه
آن انقذذالب تذذومهي خذذاص شذذد و بذذازخيزا اسذذالمي معن ذي پي ذدا كذذرد،
بهخصوص كه مردم ،انقذالب اسذالمي را از نقطذه ضذعف ضذد قدسذي كذه
دنياا مدرن گرفتار آن است و همين امر مومب بحران آن شده است ،مبرا
ديدند.
«انتذذونيگي ذدنز» اسذذتاد مامعذذه شناس ذي ،در كتذذاب «پدي ذدها نذذوزايي»
ميگويد« :بازا قدرت مهاني كه در دهذههذاا آينذده پديذد خواهذد آمذد
بدون در نظرگرفتن قدرتِ روزافزون اسالم قابل درک نيست» به اين معني
كه كسي نميتواند آيندها مهان را درک كند مگر اينكه مذاا اسذالمي
كه قدرت روزافزون خود را نشان داده اسذت ،مشذخص نمايذد .بذه عبذارت
ديگر ،آيندها مهان با تومه به حضور اسالم قابل تحليل است .علذت ايذن
امر هم مشخص است زيذرا در حذال حاضذر همذها تمذدنهذاا مهذاني در
منجالب تمدن مدرن غرق شدهاند و هيچ هويذت مسذتقلي از آنهذا نمانذده
مگر اسالمي كه بذه قرالذت امذام خمينذي«رضوواناهللتعايلعليه» در ميذان اسذت ،يعنذي
اسالمِ نقشآفرين و تأثيرگاار.

سيري بهسوي پيشبيني توطئهها
عمده آن است كه ما متومه زمانها خود باشيم ،تا مايگذاه توطئذههذاا
دشمن را خوب بشناسيم .ما معتقديم دشمن با تمام ومود مهت حذاف يذا
توقف انقالب اسالمي در حال توطئه است و ما در بسيارا از مواقع مايگاه
توطئهها و نسبت آنها را بذا انقذالب اسذالمي نمذيفهمذيم و از نقطذهاا كذه
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توطئهها انقالب را نشانه رفتهاند غافليم و به همين مهت نميفهميم چذرا آن
نتيجهاا كذه بايذد بذه كمذک انقذالب اسذالمي بذهدسذت آوريذم ،بذهدسذت
نميآيد .در حالي كه اگر انقالب اسالمي يک قدم ملوتر بيايد و بذه مذاا
تومه به توطئههاا دشمن ،مايگاه توطئههذا را از يذک طذرف ،و هذدفي را
كه توطئه ها نشذانه رفتذهانذد ،از طذرف ديگذر بشناسذد ،بذهخذوبي مذيتذوان
برنامهريزا كرد و از مرحلها مقابله با توطئه به مرحلها پيشبيني توطئههذا
رسيد.
در اولين قدم بايد نسبت انقالب اسالمي با فرهنگ غربي روشن شود تا
متومه زمانها خود باشيم و مايگاه توطئههاا دشمن را خذوب بشناسذيم و
نهتنها خودمان طعمها آنها نشويم ،قدرت پيشبيني آنها نيز در مذا رشذد
كند و برنامههاا دشمن را از قبل پيشبيني كنيم .بايذد از خذود پرسذيد چذه
شد كه عدهاا از انقالبيون طعمذها توطئذههذايي شذدند كذه درنتيجذها آن
توطئهها از ارتباط با گوهر زمانه ،يعني انقالب اسالمي ،محذروم شذدند و از
تاريخ نوراني اهل معنا بيرون افتادند؟ مواب ايذن سذؤال را بايذد در غفلذت
آنها از مايگاه تذاريخي انقذالب اسذالمي مسذتجو كذرد ،ايذنهذا در عذين
اينكه ميخواستند از استبداد نظام شاهنشاهي آزاد باشند بذه چيذزا مذاوراء
نظام غربي فكر نميكردند و بدون آنكه گوهر اصذلي انقذالب اسذالمي را
بشناسند ،ابتدا انقالب اسالمي را همراهي كردند ولذي از آن مرحلذهاا كذه
انقالب اسالمي چهرها عبور از غرب را شروع كرد ،ديگر نتوانستند آن را
همراهي كنند و حتي بعضاا به مخالفت برخاستند كه چرا انقالب اسالمي بذا
مقابله با نظام سلطه براا خود دشمنتراشي ميكند .از آن بدتر ،آثذار نفذوذ
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فرهنگ غربي و بروز بيبند و باراها و فسادهاا اقتصذادا را كذه نتيجذها
نزديكي كشذور ايذران بذه فرهنذگ غربذي بذود ،بذه پذاا روحيذها انقالبذي
گااشتند و در عمل خواستند با عبور از انقالب ،كشور را بذه غذربزدگذي
بيشتر آلوده كنند و با بيتفاوتي نسبت به حركت بزرگذي كذه ايذن انقذالبِ
توحيدا شروع كرده است ،كاله خودشان را گرفتند تذا بذاد نبذرد .بنذده بذه
خودم و به شما عزيزان توصيه ميكنم از سرنوشت اين افراد عبرت بگيريد.
اوالا :مواظب باشيد كه به تحليلهايي گرفتار نشويد كه آن افراد گرفتار
شدند و با چشم فرهنذگ غربذي انقذالب اسذالمي را تحليذل كردنذد .شذرط
اينكه مسالل را درست تحليل كنيم آن است كه بفهميم توطئههذاا مهذانِ
سلطه چه خصوصياتي دارد و چه پيامي را ميخواهد القاء كنذد و مذا از چذه
زاويهاا بايد توطئهها را نگاه كنيم ،وگرنه به مذوّ تبليغذاتي فرهنذگ سذلطه
اصالت ميدهيم و با صاحبان آن صذدا همسذخن مذيشذويم .آيذا ايذن همذه
تبليغات براا بزرگ نشاندادن مشكالت ،بذراا رفذع مشذكالت اسذت ،يذا
براا ناتوان نشاندادن نظام اسالمي و پنهذانكذردن ناتوانذاليهذاا فرهنذگ
غربي است؟ وقتي مايگاه توطئه را فهميذديم ديگذر از منظذرا كذه غذرب،
ذهن و زبان ما را مديريت ميكند به مشكالت نظام اسالمي نمذينگذريم تذا
فكر كنيم با پناه آوردن به غرب ،ميتوان آن مشكالت را مرتفع كذرد ،كذه
اين ظلم بزرگي است به انقالب اسالمي و ناديده گرفتن توانذاليهذايي كذه
حتي ميتواند از مشكالتِ حاصل از غربزدگي ،مذا را خذارج كنذد .ثانيذاا:
گوهرا در حال شكل گذرفتن اسذت كذه اگذر آن را درسذت بشناسذيم ،در
آينده با حادثههاا غير قابل پيشبيني روبهرو نمذيشذويم .بذر ايذن موضذوع
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تأكيد دارم كه گوهرا در حال شكلگرفتن است كذه فطذرت انسذانهذا را
مورد خطاب قرار داده است و بذه همذين مهذت آنهذايي كذه بذا آن مقابلذه
كنند و يا آنهايي كه با آن قهر نماينذد ،همذه را بذه هذيچ مذيگيذرد و ملذو
ميرود .سرنوشذت منذافقين خلذق از يذک طذرف و سياسذيون ورشكسذته از
طرف ديگر ،حادثههاا عبرتآموزا است .و اين غيذر از اعترافذاتي اسذت
كه استراتژيستهاا كاخ سفيد بر زبان راندند ،مبني بر ايذن كذه بذر خذورد
سي سالها گاشتها آمريكا با ايران به كلي غلذط بذوده و نتيجذها عكذس
داده است.
بايد از خود سؤال كرد؛ آن گروههاا داخلي و آن كشورهاا خذارمي
كه با انقالب اسالمي برخورد كردنذد ،در حذال حاضذر كدامشذان در يذک
نشاط اميدوارانه و يک حيات طبيعي قرار دارند؟ بيشتر عر

من در رابطذه

با اين است كه ببينيدآنهايي كه از انقالب فاصله گرفتند و رفتند سذر خذود
را بگيرند كه كالهشان را باد نبرد ،االن در چذه شذرايطي هسذتند؟ مذز ايذن
است كه در شرايط انزوا و پوچي و فسذادِ دختذر و پسرشذان و اعتذرا

بذه

همهچيز ،دارند خذود را مذيخورنذد؟ تعبيذر بنذده ايذن اسذت كذه؛ «انقذالب
اسالمي مخالفان خود را پوچ و بيتاريخ ميكند».
يكي از شكلهاا توطئه نسذبت بذه انقذالب اسذالمي تحريذف واقعيذت
تاريخي انقالب است و اينكه آن را به عنوان يک حركت احساسي مطرح
كنند و نه يک مكتذب ريشذهدار .در ايذن نحذوه از توطئذه ،نمذيگوينذد كذه
انقالب اسالمي مومود نيست ،ميگويند :يک شذخص بزرگذي كذه داراا
شخصيت كاريزمايي بود احساسات مذردم را تحريذک نمذود و مذردم نظذام
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شاهنشاهي را سرنگون كردند« .كاريزما» اصطالحي است كه به ظاهر مذدح
است ولي در باطن مدح نيست ،چون معتقدند شخصيتهاا كاريزمذايي بذا
عقل و منطقِ غربي عمل نميكنند و لذاا غيذر منطقذي هسذتند و مذردم را بذا
احساسات وارد عمل مينمايند و آنها را به ناكجاآباد ميكشانند .آرا مذا
در تاريخ از اينگونه افراد داشتهايم ولي فرهنگ غرب ،بذين كسذي كذه بذر
اساس روش انبياء و منطبق بر سنتهاا الهذي عمذل مذيكنذد بذا كسذي كذه
مردم را با تحريک احساسات به كارا ميكشاند ،فرق نميگذاارد .غذرب
«رضوواناهللتعايلعليه»

سعي مي كند به ما القاء كند كه چون كار حضرت امام خمينذي

پشتوانها علمي و منطقي ندارد ،پس از مدتي به موزه سذپرده مذيشذود .بذر
اساس چنين تعريفي از حضرت امام«رضواناهللتعايلعليه» ،انقالبيوني كه تحذت تذأثير
فرهنگ غرب باشند ،از ادامها وفادارا به انقالب عقبنشيني ميكنند.

ضعفي که از آ رنج ميبريم
آننذذه مومذذب مذيشذذود كذذه عذذدهاا گمذذان كننذذد انقذذالب يذک مذذوج
احساسي بود كه فرو نشسذت و تمذام شذد ،عذدم حضذور مناسذبات دينذي و
انقالبي در نظام ادارا و آموزشي و اقتصادا ما اسذت .در حذالي كذه بايذد
عنايت داشته باشيد همانطور كه اگر يک فرهنگ به بحران افتاد و سذقوط
كرد ،آثذار آن بذه مذرور از صذحنها مناسذبات زنذدگي انسذانهذا برطذرف
ميشود ،اگر فكر و فرهنگي شروع به باليدن كذرد ،بذه مذرور موانذع ظهذور
خود را برطرف مذيكنذد و خذود را مذينمايانذد .عمذده پشذتوانها معرفتذي
انقالب اسالمي است كه بهخوبي توانِ به چالشكشيدن فرهنگ مدرنيتذه را
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دارد و حضرت امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» نهتنها به آن معني كه عر

كذردم

يک شخصيت كاريزمايي نبود ،بلكه يک فرهنگ بود ،فرهنگي كه متاكر
عبذذور بشذذر از فرهنذذگ ليبذذرال دموكراس ذي بذذه فرهنذذگ انبي ذاء اسذذت .امذذام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» با پشتوانها مكتب اسالم راه عبور از فرهنگ مدرنيته را
در عصر حاضر نشان دادند ،از اين بهبعد هرما اسذالم خذود را طذرح كنذد،
نگاه امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» آنما ظهور دارد و به ساير مكتذبهذاا الهذي
نيز مدد ميرساند تا از اين منظر به سرمايههاا دينيشان بنگرند و از بحذران
مهان مومود آزاد شوند.
رسالت نيروهاا معتقد به انقالب اسالمي آن است كه اين نوع تومه را
به ساير مسلمانان متاكر شوند و به مكاتب الهي ديگر كمک كنند تا خذود
را با ارزشهايي كه انبياء الهي آوردند ،بازخواني نماينذد .بذر همذين اسذاس
بود كه گروهي از مسيحيان لبنذان بذا نيذروا مقاومذت حذزب اهلل هماهنذگ
شدند ،و يا كشورهاا آمريكاا منوبي با انقالب ايران احسذاس همذاهنگي
ميكنند.
انقالب اسالمي حركتي است تمدنساز و بذه همذين مهذت از هذر نذوع
حركت تندا احتراز ميكند .وقتي مبارزان حزباهلل لبنان در كانذال سذولز
مين گااشتند تا مسير حركت كشتيها را ناامن كننذد و بذه كشذورهايي كذه
دست اسراليل را در تجاوز به منوب لبنان باز گااردهانذد اعتذرا

نماينذد،

امذذام خمينذي«رضوواناهللتعايلعليه» بذذا تنذذدا تمذذام بذذا كذذار آنهذذا برخذذورد كردنذذد و
فرمودند :شما حق نداريد قواعد بين المللي را بههم بزنيد و مهذان را نذاامن
كنيذد .آنهذذا هذذم سذذريع اا مذينهذا را ممذذعآورا كردنذذد و اعذذالم تبعيذت از
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دستورات حضرت امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» نمودند .چون مريذان حذزب اهلل
لبنان به تبع انقالب اسالمي يک مكتب اسذت و آرامآرام مذاا خذود را در
لبنان و فلسطين و ساير كشورها باز ميكند.
«رضواناهللتعاليعليه» س

ريشهي تاريخي شخصيت امام خميني

وقتي متومه شديم انقالب اسالمي با پشتوانها مكتب اسالم و با نگاهي
كه تشيع بذه عذالم دارد ،وارد تذاريخ شذده اسذت ،مذيبينذيم از ايذن بذه بعذد
همهچيز معني مديدا به خود ميگيرد ،به طذورا كذه هذر حركتذي يذا در
اردوگاه انقالب اسالمي است و يا متعلق به اردوگاه مقابل است .تذا ديذروز
به راحتي خانوادهها گرفتار غربزدگي ميشدند ولي هيچ معني مشخصذي
از آن غربزدگي مطرح نبود تا مايگاه آنها را تعيين كند ،ولذي بذا طذرح
فرهنگ انقالب اسالمي ،موضوعِ بيگانهبودن فرهنگ غربي ظهور كذرد ،از
اين به بعد معلوم است حركات و افكارا كه تحت تأثير غربيها ظهور كند
يک بيمارا است و با روح مامعها اسالمي هماهنگ نيست .اينما اسذت
كه فضاا مايگزيني ارزشهاا اسالمي بذه مذاا ارزشهذاا غربذي مذاا
خود را باز مذيكنذد و حتذي گذروههذاا غذربزده تظذاهر بذه وفذادارا بذه
ارزشهاا انقالبي مينمايند و از اين طريق ناخواسته هضذم فرهنذگ دينذي
ميشوند.
ما در اسالم افرادا را داشتهايم كه با انگيزههاا ديني حركتي را شروع
كردهاند ولي چون حساب شده كار را شروع نكردند و بذا پشذتوانها دينذي
الزم به صحنه نيامدند پذس از مذدتي كذه رهبذر آن حركذت كشذته شذد آن
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حركت متوقف گشت .در همين راستا حضرت صادق در عين اين كذه
به نيت زيد بن علي و فرزندان يحي بن زيد احترام ميگاارنذد ،آنهذا را از
مبارزه عليه بني اميه در آن مقطع بر حار ميدارنذد ،و در دوران معاصذر در
عذين احتذذرام بذذه شخص ذيت و نيذت مرحذذوم ميذرزا كوچذذک خذذان منگل ذي
نميدانم چرا ايشان در آن مقطع از روش مرحوم مدرس پيروا نكرد .ميذل
مقدس براا واردشدن در يک حركت كافي نيست .آيا مذيتذوان حركذت
امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» را بذا حركذت مرحذوم ميرزاكوچذکخذان مقايسذه
كرد؟ نميخواهم زحمات و دلسوزاهذاا آنهذا را ناديذده بگيذرم ،گلذها
بنده آن است كه مگر خداوند بذراا امثذال خيابذاني و ميرزاكوچذک خذان
منگلي و ژنرال محمد تقذي پسذيان ،مرحذوم آيذتاهلل مذدرّس را بذه عنذوان
مجتهدا صاحب مكتب كه ريشه در فرهنگ اهل بيت داشت ،نگااشته
بود ،چرا بي مدرس حركت كردند؟ مدرّسي كه حتي انقالب اسالمي ما از
او تغايه ميكند و ملو مي رود .مرحوم مدرس در زمان خود بهترين عملي
را كه بايد انجام دهد انجام داد ،و اگر نيروهاا متدين اطذراف او را گرفتذه
بودند به نتيجه بهترا ميرسيد.
اگذذر تصذذور كن ذيم حضذذرت امذذام خمين ذي«رضوواناهللتعايلعليه» ي ذک شخص ذيت
كاريزمايي است و پيرو آن ،انقذالب اسذالمي هذم صذرفاا ظهذور احساسذات
مردمِ وفادار به امام خمينذي«رضوواناهللتعايلعليه» اسذت ،ديذر يذا زود از وفذادارا بذه
انقالب باز ميمانيم ،به خصوص كه هنذوز انقذالب اسذالمي نتوانسذته اسذت
حضور فرهنگي خود را در مناسبات اقتصادا و آموزشذي مامعذها ايرانذي
ظاهر كند .در حالي كه اگر ذات و گوهر انقالب اسالمي را از يک طرف،
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و خاستگاه تاريخي آن را كه ريشه در فرهنگ اهل بيت دارد ،از طذرف
ديگر بشناسيم ،نه تنها از طريق انقالب اسالمي به غرب بر گشت نميكنيم،
بلكه سعي ميكنذيم تذا فرهنذگ انقذالب اسذالمي در مناسذبات اقتصذادا و
آموزشي مامعه هرچه بهتر ما باز كند و از معضالتي كه غرب بذراا مذردم
پيش آورده ،آزاد شويم.

مباني علمي و عقلي واليت فقيه
يكي از صورتهاا توطئه عليه انقالب اسالمي غير منطقذي ملذوهدادن
انديشها واليت فقيه است ،تا مردم تصور كنند آن انديشها فاقذد سذاختار
عقلي و علمي است و نتيجه بگيرنذد اگذر از طريذق انديشذه واليذت فقيذه بذا
فرهنگ غربي مقابله شود ،مقابلها عقيمي خواهد بود ،زيرا بنذا بذه تبليغذات
غربيها ،از يک طذرف انديشذها غربذي يذک انديشذه عقالنذي اسذت و نذه
احساساتي ،و از طذرف ديگذر انديشذها واليذت فقيذه يذک انديشذها غيذر
عقاللذي و احساسذذاتي اسذذت! مذيگوينذذد :همذذانطذذور كذذه كليسذذا نتوانسذذت
انديشها غير عقالني خود را بر انديشها كپرنيک در مذورد نجذوم تحميذل
كند ،و كشيشان از علم غربي شكست خوردند ،روحانيون هم با اصذرار بذر
انديشها واليت فقيه ،از نظام ليبذرال دموكراسذي شكسذت مذيخورنذد .در
حالي كه هرگز اين دو موضوع قابل مقايسه نيست و به واقع اگذر انديشذها
واليت فقيه يک حرف بيپشتوانه اسذت نبايذد وسذايل ارتبذاط ممعذي دنيذا
اينهمه در مقابل آن به تالطم باشند و همه سعي خود را بكنذد كذه صذداا
اين انديشه به گوش مردم دنيا نرسد.
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انديشها واليت فقيه ميگويد بايد خدا بر مناسبات امتمذاعي و فذردا
انسانها حكومت كند ،زيذرا خذالق انسذانهذا نيازهذاا حقيقذي انسذانهذا را
ميشناسد و به عنوان رب العذالمين ،شذرايط بذرآوردن آن نيازهذا را فذراهم
ميكند .خداوند از طريق انبياء دستورات خود را در موامذع بشذرا مذارا
مينمايد و در زمان غيبتِ پيامبران و المها معصومين كارشناسذاني كذه
توان كشف حكم خدا را از متون ديني و سيرها پيامبران و المذه دارنذد
بايد مهت كلي موامذع را بذه دسذت گيرنذد ،و مسذلّم ايذن انديشذه بهتذر از
تئورا شكستخذوردهاا اسذت كذه معتقذد بذود نظذرات ژانژاکروسذو و
منتسكيو و مان الک امور مامعه را مديريت كند.

تضاد فرهنگ غربي با تفکر حکيمانه
يكي از بنبستهايي كه فرهنگ غربي در آن گرفتارشده و بذه خذودا
خود عامل پايدارا و آيندهدارا انقذالب اسذالمي شذده اسذت ،نارضذايتي
مردم در كذل مهذان از تبليغذات تكذرارا مهذان غذرب نسذبت بذه ايذران و
انقالب اسالمي است ،تا آنما كه به قول معذروف تبليغذات آنهذا بذه ضذد
تبليغات تبديل شده است .نمونها دلزدگي مذردم مهذان از تبليغذات ضذد
انقالب اسالمي را در كشور خودمان نيز مشاهده مينماليذد بذه طذورا كذه
استقبال مردم از روزنامههاا زنجيرهاا كه همها همت خذود را در مهذت
ناديدهگرفتن عظمتهاا انقالب خرج ميكنند ،بسيار كذم شذده اسذت در
حدّا كه آن روزنامهها نگران تيذراژ پذالين و عذدم اسذتقبال مذردم از آنهذا
هستند .مؤلف كتاب «انسان در بحران» ميگويد« :گفتهانذد و بذيدليذل هذم
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نگفتهاند كه امروز همها اصذول تجذدد در وضذعيت بحرانذي قذرار گرفتذه،
انسان غربي مشغول ممع كردن خيمه و خرگذاه خذود اسذت و بايذد انسذان
مدرن به ماا ديگرا پناه ببرد» اين نويسنده مذيگويذد خذود مدرنيتذه دارد
خيمه و خرگاه خود را از ساير كشورها ممع ميكند و ميرود ،و اين نذوع
عقبنشيني در عين اينكه به دلخواه سذران كشذورهاا غربذي نيسذت ولذي
آنها بذه مهذت شذرايط پذيش آمذده نمذيتواننذد از آن شذانه خذالي كننذد،
هزينهاا كه در صورت حضور در ساير كشورها بخواهنذد پرداخذت كننذد
برايشان غير قابل تحمل شده.
وقتي شرايط فرهنگ غربذي در آمريكذا طذورا اسذت كذه انسذانهذاا
برخوردار از حكمذت و انديشذه مذايي در رأس حكومذت ندارنذد و بيشذتر
سياسذيوني در صذحنهانذد كذه اداا حكيمذان را در مذيآورنذد ،بايذد منتظذر
سقوط هرچه زودتر آن فرهنگ بود و پديدها حاكمان غيذر حكذيم نذه در
آمريكا كه در اروپا نيز به نحو چشمگيرا قابل مشاهده است .طبيعي اسذت
كه بيحكمتي حاكمان غربي مانع فهم مايگذاه حقيقذي و تذاريخي انقذالب
اسالمي خواهد شد ،و در نتيجه در مقابله با انقالب اسالمي ،از يذک طذرف
نذذاتواني آن فرهنذذگ و از طذذرف ديگذذر توانذذايي فرهنذذگ اسذذالمي ظهذذور
مييابد ،و در مقابله با انقالب اسذالمي بذيش از پذيش پذر و بذال خذود را در
معر

خردشدن قرار ميدهند.
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تنها راه!
در يک ممع بنذدا و بذه عنذوان نتيجذهگيذرا خذدمت عزيذزان عذر
ميكنم ،تا زماني كذه از درون تغييذر نيافتذه باشذيم و تصذميم نداشذته باشذيم
حقيقتذذاا خذذود را از ظلمذذات دوران نجذذات دهذذيم ،ارتبذذاط مذذا بذذا امذذام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» و انقالب اسالمي ،ارتباطي گسسته و ناهماهنذگ اسذت،
نذذه امذذام خمينذي«رضوواناهللتعايلعليه» را بذذه عنذذوان يذک شخصذيت مذدّا و پايذدار
ميپايريم و نه انقالب اسالمي را درست ميفهميم.
در حال حاضر و در شرايطي كه فرهنگ ظلماني مدرنيتذه سراسذر روح
و روان موامع بشرا را فرا گرفته است ،يذک راه بيشذتر بذراا عبذور از آن
ظلمات به سوا نور نيست و آن هم بهرهمندشدن از شور انقالبي اسذت كذه
در متن فرهنگ تشيع نهفته است وگرنه در عين ايرانيبودن و شيعهبودن ،بذا
بيتفاوتي ،گرفتار همان حالتي خواهيم شذد كذه غذربزدگذان در آن قذرار
ميگيرند ،چون در شرايطي كذه فرهنذگ غربذي حذاكم اسذت ،بذيتفذاوتي
نسبت به شور انقالب اسالمي ،عين باقي ماندن در آن فرهنگ است.
هنر شما است كه بتوانيد اضمحالل انسانهايي را كه به فرهنذگ غربذي
گره خوردهاند ببينيد كه چگونه در اوج نااميدا نسبت به آينده ،خود را بذه
دست روزمرّگيها ميسپارند ،و با دقت هرچذه بيشذتر نسذبت بذه سرنوشذت
بشرا كه به انقالب اسالمي رموع نكرده است ميتوان متومه شد انقذالب
اسالمي هديها خدا است براا نجات از ظلمات مدرنيتذه .در ايذن صذورت
حجم و كثرت گمراهان شما را مرعوب قدرت آنهذا نخواهذد كذرد ،زيذرا
كثرت گمراهان ،از شدت گمراهي نميكاهد.

 ...................................................210امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» و خودآگاهي تاريخي

انقالب اسالمي تئورا سياسي مهاني است كه پس از مدرنيته در حذال
پديدآمدن است .روشنفكران بريده از انقالب اسالمي راه خود را از نور بذه
سوا ظلمات كج كردهاند و بدون آنكه متومه باشند در اختيذار فرهنگذي
قرار دارند كه خون حيات انسانيت را ميآشامد و انسانها را از حياتي فعّال
و سراسر بركت به حياتي بيثمر و يأسآلود گرفتار ميكند و ايذن نشذانها
آن است كه فرهنگ غربي مواب حقيقي مان انسانها نيست ،مواب مذان
انسانها اسالمي است كه امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» بذه صذحنه آورده اسذت و
اين را ميتوان به تجربه دريافت.
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معرفت النفس و الحشر (ترممه و تنقي اسفار ملد  8و )9



گزينشتكنولوژا از درينه بينش توحيدا



علل تزلزل تمدن غرب



آشتي با خدا ازطريق آشتي باخود راستين



موان و انتخاب بزرگ



روزه  ،درينهاا به عالم معنا



ده نكته از معرفت النفس



ماه رمب  ،ماه يگانه شدن با خدا



كربال ،مبارزه با پوچيها (ملد 1و)2



زيارت عاشورا ،اتحادا روحاني با امام حسين



فرزندم اينچنين بايد بود (شرح نامة 31نهجالبالغه) (ملد 1و)2

 فلسفه حضور تاريخي حضرت حجت


مباني معرفتي مهدويت



مقام ليلةالقدرا فاطمه



از برهان تا عرفان (شرح برهان صديقين و حركت موهرا)



مايگاه رزق انسان در هستي



زيارت آل يس ،نظر به مقصد مان هر انسان



فرهنگ مدرنيته و توهّم



دعاا ندبه ،زندگي در فردايي نوراني



معاد؛ بازگشت به مدّاترين زندگي

 بصيرت حضرت فاطمه


مايگاه و معني واسطه في



هدف حيات زميني آدم
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صلوات بر پيامبر عامل قدسيشدن روح



زن ،آنلگونه كه بايد باشد



مايگاه منّ و شيطان و مادوگر در عالم



عالم انسان ديني



ادب خيال ،عقل و قلب



آنگاه كه فعاليتهاا فرهنگي پوچ ميشود



انقالب اسالمي ،باز گشت به عهد قدسي

