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 1مقدمه

 سمه تعاليبا

از مجموعه مباحث استاد طباهرزاده   قسمتيد يش رو داريكه در پ يكتاب

 يندهيدر حال و آ آن و نقش« يانقالب اسالم يخيگاه تاريجا»در رابطه با 

 م.يينماير جل  ميرا به نكات ز شمامباحث نظر اين در مورد  است.جهان 

جبايي در عبالم    ديگبر  2بودن دنياي مبدرن نويسنده با اعتقاد به كهنه -1

ندارد، به انقالب اسالمي به عنوان روح معنويِ اين عصبر كبه هرگبا كهنبه     

كنبد كبه در عصبر    شود، نظر دارد و خواننده را متوجه اين امر مهم مبي نمي

تباريخ كنبد،   عبالَم و ببي  گسترش عالَم غربي كه سعي دارد ساير ملل را ببي 

                                                 
كبه در   ييهبا كتباب  يمؤلف جهت مجموعه يو مقدمه اانيالم يگروه فرهنگ يمقدمه - 1

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

 .رديدقت كامل مورد توجه قرار گ

از همبين  « علبل تالبال تمبدن غبرب    »بودن دنياي مدرن به كتباب  در رابطه با داليل كهنه - 2

 مؤلف رجوع شود.
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لي اسبت بيبرون از   انقالبي متولد شده كبه در جبوهر و ماهيبت خبود، تحبو     

دهبد آن انقبالب را   ي فكر و تمدن غربي، و بر همين اساس تذكر ميحوزه

يبابيم. زيبرا ببه    با عينک غربي ننگريم كه هرگا به حقيقت آن آگاهي نمبي 

زننبد،  وقتي ايرانيان از حكومبت اسبالمي حبرف مبي    »ي ميشل فوكو: گفته

، ... و با اين كار شبايد  زنندها، آن را فرياد ميوقتي جلوي گلوله در خيابان

خرنببد... بببه نظببر مببن بببه واقعيتببي خطببر يببک حمببام خببون را بببه جببان مببي

انديشند كه به ايشان بسيار ناديک اسبت... چبون كوششبي اسبت ببراي      مي

   3«.كه سياست، يک بُعد معنوي پيدا كنداين

توجه به تفاوت ذاتيِ دو رويكرد متفاوت نسبت ببه زنبدگي در ايبن     -2

داريبد. عببور از نبوعي    روي خبود  كليدي كتابي است كه روبهدوران، رما 

 كند و رويكبرد هاي خود را در فرهنگ مدرنيته دنبال ميزندگي كه آرمان

خواهد از طريق انقالب اسبالمي، از  است كه مي يبه نوع ديگري در زندگ

غرب و فرهنگ مدرنيته عبور كنبد و زنبدگي زمينبي را ببه آسبمان متصبل       

 گرداند.

كه تحت تأثير فرهنگ مدرنيته اسبت، آنننبان    حاكم بر زمانه روح - 3

اي را كه آمده اسبت تبا مباوراء    راحتي معني حادثهآشفته است كه انسان به

فهمد و لبذا نسببت   فرهنگ مدرنيته، متذكر رجوع بشر به آسمان باشد، نمي

هباي از پبيش   به فهم جايگاه انقالب اسالمي در اين دوران گرفتار برداشبت 

ها ديبواري در براببر فهبم او و فهبم انقبالب      ود كه آن برداشتشمي تهساخ

كشد. نويسنده تالش كرده ببا توجبه ببه ايبن امبر، مباوراء نگباه        اسالمي مي

                                                 
 .38ها چه رؤيايي در سر دارند، ص ميشل فوكو، ايراني - 3
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مدرنيته، انقالب اسالمي را بنماياند. زيبرا كبه بايبد مواظب  باشبيم انقبالب       

 توجبه ببه حقيقبت   هباي محبدود ننگبريم وگرنبه ببي     اسالمي را در حدّ فهم

 ايم.روحاني و جايگاه تاريخي آن، سخن گفته

ممكن است در ابتدا ببه مؤلبف ايبراد گرفتبه شبود كبه نگباه او ببه          - 4

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

ي زوايبايي كبه   گردد كه سعي شود ببه همبه  وقتي حقانيت سخن روشن مي

تاب توجه داده شده، عنايت گبردد، در آن  در رابطه با انقالب اسالمي در ك

شبود انقبالب اسبالمي    صورت است كه معلوم خواهد شد چبرا صصبرار مبي   

ي جهان امروز است و همنبون روز حسباب جايگباه    يک رستاخيا در همه

 كند.هركس را تعيين مي

زبان فرهنِگ مدرنيته كه مبا نيبا ببا تأسبيس اولبين دبسبتان، قببل از         - 5

ي آن فكبر كبرديم، زبباني    وسيلها آن آشنا شديم و بعد بهانقالب مشروطه ب

نيست كه بتواند جايگاه انقبالب اسبالمي را تبيبين كنبد و ببه همبين جهبت        

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

ي واقعبي  غرب است، ذات انقالب اسالمي را بنمايانبد تبا حقيقتباا ببا چهبره     

رو شويم و همين امر موج  شده كه در بعضي مبوارد  مي روبهانقالب اسال

ي كتباب از  خواننده به زحمبت بيفتبد و آرامبش خبود را در حبين مطالعبه      

آيبد  بيند و يا افقي كه به ميبان مبي  ها را ناآشنا ميدست بدهد، چون يا واژه

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

ببا آغباز عهبد تبازه، تبأثير      »توجه به اين قاعده كبه  مؤلف محترم با  - 6

كنبد كبه چگونبه ببا     روشبن مبي  « شبود چه به گذشته تعلق دارد، كم مبي آن
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ي بشببر بببه او حضببور انقببالب اسببالمي در عببالم، عهببد الهببي از يبباد رفتببه  

گردد و در آن راسبتا فرهنبگ غرببي در عبالَم ببه سبرعت فروكاسبته        برمي

 انقالب اسالمي اميدوار بود. يبه آيندهگردد و به اين دليل بايد مي

كببه توانسببته باشببيم در راسببتاي آشببنايي عايبباان نسبببت بببه بببه اميببد آن

 حقيقت و ذات انقالب اسالمي قدمي برداريم.



 

 فمؤل مقدمه

 باسمه تعالي

است از نگاهي كبه در   يمختلف يايشده؛ زوامواردي كه در ذيل مطرح

ان يببب «عليهتعايلاهللرضووان»بببه انقببالب اسببالمي و امببام خمينببي  مربببوط يهبباكتبباب

ده، تببا سببمت و سببوي جسببتجوي خواننببدگان عايببا را در مببتن آن  يببگرد

 ها روشن كند.كتاب

ديبدن واقعيبات   ترين مسأله در زندگي انسان درست و دقيبق حساس -1

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

خبدايا!   1؛«ي األشياء  مايء  يي   نِأرِ مَّهُللّاَ»دارند يمبه خداوند عرضه خود 

 طور كه هستند به من نشان بده.اشياء را آن

                                                 
 .220مصباح األنس، ص:  ،يحماه فنارمحمدبن - 1
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ها و واقعيات وقتي اهميت صبدچندان پيبدا   ديدن پديدهموضوعِ درست

انسبان ربب     يكند كه موضوع مورد شناخت، به زندگي دنيايي و آخرتمي

 پيدا كند.

ببه خبدا و معباد و نببوت و امامبت، در عصبر كنبوني،        در كنار معرفت 

معرفت به جايگاه انقالب اسالمي از موضوعاتي است كبه معرفبت صبحيح    

ي واقبع همبه  نسبت به آن نقش اساسي در نوع زندگي ما خواهد داشت و به

دهبد و پيبرو آن سبعادت و    الشبعاع خبود قبرار مبي    هاي ما را تحبت انتخاب

 زد.ا رقم خواهد يشقاوت ما را ن

گيبري  عنوي است كه هرگونه موضعي مانقالب اسالمي يک پديده -2

ما نسبت به آن، ما را در جايگاه خاصي از قرب و يا بُعد نسبت ببه معنويبت   

توان نسبت به آن چشبم ببرهم گذاشبت و    دهد و اين است كه نميقرار مي

 آن را ناديده انگاشت، زيبرا ببه همبان انبدازه، از جايگباه قبرب معنبوي ببه        

تبوان آن را يبک   شويم. به همين جهت مبي جايگاه بُعد از حقيقت پرت مي

شمار آورد كبه حسباب و جايگباه هبركس را در دوران     رستاخيا معنوي به

كنوني كه دوران تقابل انقالب اسبالمي ببا فرهنبگ مدرنيتبه اسبت، تعيبين       

 كند.مي

ا در در دوراني كه بشر مدرن از دين فاصله گرفته و ارتقاي انسبان ر  -3

مرتببه در قبرن   كند، يبک هاي منقطع از آسمان جستجو ميپيروي از انديشه

بيسببتم بببا وقببوع دو جنببگ جهبباني در مهببد تمببدن مببدرن و شكسببت        

هبباي هببايي م ببل ليبراليسببم و سوسياليسببم و ظهببور نببابرابري   ايببدلولوژي

آزاردهنده، انقالب اسالمي به عنبوان راهبي ببراي عببور از آن فرهنبگ ببه       
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ها را متوجه خود نمبود و ببر خبالف    ها و دلالهي انبياء، عقلسوي فرهنگ 

ي خبوبي از عهبده  همه تبليغاتِ منفبي كبه نسببت ببه آن روا داشبتند، ببه      آن

كنبد انقبالب   دادنِ معني تاريخي خود برآمد. اين است كه روشن مبي نشان

اسببالمي يببک امببر اتفبباقي نيسببت، بلكببه گشببايش افببق و زمببان جديببد در  

 غرب است. ي پايانبحبوحه

خبوبي متوجبه   هايي كبه گرفتبار ظباهربيني دوران نيسبتند ببه     انديشه -4

جايگاه تباريخي انقبالب اسبالمي خواهنبد شبد و ذات الهبي آن را كبه ببه         

عنببوان يببک رسببالت، وارد زنببدگي بشببر شببده، خواهنببد شببناخت و از      

سبازي آن كبه حكمبت و معنويبت را ببه بشبريت هديبه خواهبد داد         تاريخ

گرايي منطقي آن را كه عامل نجبات بشبر از   يافت و آرمان آگاهي خواهند

سبرعت دريافبت   ي بشبر مبدرن اسبت، ببه    گرايي و نيهيليسمِ بيمارگونهپوچ

كنند و اين شروع تاريخِ طاللي معنويت حقيقي بعد از ظلمبات مدرنيتبه   مي

 است.

گوييم ولي ببه جايگباه آن كبه از    وقتي از انقالب اسالمي سخن مي -5

شبود و بايبد از روح   خبتم مبي   شده و ببه حاكميبت مهبدي    غدير شروع

ايم. چيا نگفتهغربي عبور كند، چياي نگوييم، عمالا از انقالب اسالمي هيچ

اي تنهبا پديبده  انقالب اسالمي با نگاه تاريخي شيعه به غدير پديد آمد و نبه 

تبه  ي شيعيان بود زيرا آن را در مبتن اسبالم ياف  اتفاقي نبود، بلكه آشناي همه

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

داند و معتقد نيست كبه آن حقيقبتِ   چياي نمي« توحيد»كه از كسي -6

دهبد، وقتبي ببه او گفتبه شبود انقبالب       ي حضبور ببه غيبر نمبي    يگانه اجازه
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كند و ي روح توحيد است و هر جريان مقابل خود را نفي مياسالمي جلوه

نشبيند، متوجبه موضبوع    رود و هرگبا فبرو نمبي   يخ جلو مبي همننان در تار

بداند كبه از سبر احساسبات اظهبار شبده      نخواهد شد و شايد آن را ادعايي 

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

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

گيري كه نسبت به آن داشبته  ونه موضعذات آن پي نخواهيم برد و لذا هرگ

ايبم و  ببه بيراهبه رفتبه    باشيم 

انجامد. زيرا انقبالب اسبالمي ببه اهبدافي     باالخره كارمان به مقابله با آن مي

ها گرياان است. يكي امتحانات الهبي  نظر دارد كه نگاه غربي سخت از آن

 ي مولوي:انديشد. به گفتهاند و يكي طور ديگري ميدرا رحمت مي

 رحمتبببي دان امتحبببان تلبببخ را 

 

 نعمتي دان ملبکِ مبرو و بلبخ را   

اگر پذيرفتيم آوارگي و سرگرداني بشبر مبدرن چيبا قاببل انكباري       -8 

ي آن را نيا به درستي تحليبل كبرديم، ديگبر ايبن گفتبه كبه       نيست و ريشه

ا بشبر را از ظلمبات مدرنيتبه نجبات     ي خبدا اسبت تب   انقالب اسالمي هديبه »

آيد بلكه به اميبد قبوام فرهنگبي و    حساب نمي، يک سخن غلوآميا به«دهد

ي انقبالب اسبالمي نهفتبه اسبت، زنبدگي را در      تمدن اسالمي كه در آينده

 دهيم.كنار انقالب اسالمي ادامه مي

 يوراست جمهيذ حكم ريدر مراسم تنف «تعايلاهللحفظوه»يمقام معظم رهبر -9

 دولت دهم فرمودند:

ببا   يهالسال زاويه ياين س يهااز برهه يها در بخشاز مديريت يبعض»
هبا را در درون  داشتند؛ اما ظرفيت انقبالب توانسبت ايبن    انقالب يمبان

خبود ذوب كنبد؛ هضبم كنبد و      يكبوره  ها را درخود قرار بدهد؛ آن
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درت بيشبتر راه  قب  خود بيفاايد و با يانقالب بر ظرفيت خود، بر تجربه
 خواستند از درونِ اين نظبام، ببه  كه مي يخود را ادامه بدهد. آن كسان

ضربه بانند، نتوانستند موفق بشوند. انقبالب راه   ياسالم ينظام جمهور
مستقيم خود را با قدرت روزافاون تبا امبروز ادامبه داده     خود را، مسير
ين نظام قرار مختلف در درون ا يهاانگياه كه با يكسان ياست و همه

اين نظام كمک كردنبد.   يهايتوانال اند، خواسته يا ناخواسته، بهگرفته
از  يعظبيم، ناشب   با دقت نگاه كرد؛ اين ظرفيبت  يبه اين حقيقت بايست

و  يدينب  يسباالر همين جمهوريت و اسبالميت اسبت؛ از همبين مبردم    
وجود آورده است. اين است كه اين ظرفيت عظيم را به است؛ ياسالم
هبم   ياسبالم  يجمهبور  يناپذيرآسي  و مصونيت و يراز ماندگار و

 آن شاءاهللنص خود دارد و ذات در ياسالم ياين است و اين را جمهور
  2«.را همواره حفظ خواهد كرد

داشتنِ انقالب فرماييد در بيانات ايشان موضوع ذاتچناننه مالحظه مي

ت كه نويسنده پبس  اسالمي مطرح شده و اين مبناي اصلي كتاب حاضر اس

داشببتن انقببالب اسببالمي، سببعي دارد نسبببت   كببردن معنببي ذاتاز روشببن

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

ي انقبالب اسبالمي را ببا يبک فهبم كلبي و ببا        اگر بتبوانيم حادثبه   -10

تببوانيم آگبباهي درک كنببيم، مببيجببامعيتي از آگبباهي و خودآگبباهي و دل

هبا  را، در روح و روان آدم ه حقيقي انقالب اسالمي در حال و آينبده جايگا

هركس وارد اردوگباه انقبالب اسبالمي    »گوييم: كه ميبشناسيم و معني آن

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

                                                 
2 - 1388/05/12. 



 18 يرفت از عالَم غرببرون ي،انقالب اسالم ............................................................. 

درد بارگ آن است كه در فضاي فرهنگ مدرنيته، تفكر آزاد ببه   -11

كه فهبم انقالببي كبه بنبا اسبت مباوراء فرهنبگ        است، در حالي حاشيه رفته

ها سبخن بگويبد، نيباز ببه تفكبر آزاد دارد و رمبا شكسبت        مدرنيته با انسان

هباي غرببي ببا    كباري و ببا روش  ي سياسبي سياسي نخبگاني كبه ببا روحيبه   

 انقالب اسالمي برخورد كردند، همين بوده و هست.

ذاتبي انقبالب اسبالمي از نظبر     به تجربه روشن شده كبه امكانبات    -12

هبايي را كبه   دهبد انديشبه  قدر عميق است كه هرگا اجازه نميفرهنگي آن

اهدافي جداي از اهداف انقالب اسالمي دارند، ببر آن تحميبل كننبد و ببر     

كارهببباي اسببباس همبببين غنببباي فرهنگبببي كبببه داشبببت، توانسبببت از راه 

ميل شد خبود  اي كه در دوران سازندگي و اصالحات بر آن تحسكوالريته

را بيرون بكشد و توجه به عدالت و معنويت را بازسازي كند و رويكبرد ببه   

دارد را دوبباره ببه    انتهاي با بركتي كه نظر به حاكميت حضبرت مهبدي  

 متن انقالب باز گرداند.

كسي كه به تاريخ و سياست تبوجهي نبدارد، بخواهبد يبا نخواهبد       -13

كسي هم كبه سياسبت و تباريخ     معني دينداري واقعي را گم كرده است، و

خواهنبد  بازاني خواهد شد كه مبي ي سياسترا از منظر ديانت ننگرد بازينه

تاريخ خود را ببر بشبريت تحميبل كننبد و قبدرت را در دسبت گيرنبد. در        

كه انقالب اسالمي بستري اسبت تبا در آن بسبتر تباريخ و سياسبت از      حالي

يت شبود تبا حاكمبان از    منظر دين تعريف گردد و در بستري معنوي مبدير 

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

ي تاريخ غرب جسبتجو كننبد،   خواستند جايگاه انقالب اسالمي را در ادامه

هباي فكبري و   كه جبهبه آن و از طرف ديگر بسياري از متدينين ما نيا بدون

و جهتي كه انتخباب   افراد را بر اساس جبهه تاريخي را بشناسند و شخصيت

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

كبه ببه جهبت و سبمت و     كننبد، ببدون آن  ها جستجو ميو رذالل فردي آن

واقبع موجب    گيرنبد توجبه نماينبد. ايبن ببه     سويي كه افراد در آن قرار مبي 

بگان ديني نتوانستند جايگباه و سبمت و   معضل بارگي شد كه بعضي از نخ

سوي انقالب اسالمي را بشناسند و با اندک ضعفي كه از مديري از مديران 

ي انقببالب اسببالمي كنببار نظببام اسببالمي ديدنببد، از حضببور خببود در جبهببه

اي سبعي دارد  كشيدند. مباحث انقالب اسبالمي ببا توجبه ببه چنبين نقيصبه      

 يكل يكردهايروگاه متدينين را به خطرات چنين غفلتي را گوشاد كند و ن

   3معطوف دارد. يانقالب اسالم

ي سياسبي  ترين مؤلفبه ي انقالب اسالمي ضروريتبيين بنياد فلسفه -15

ي تأثير دين در عصر غيبت و نقش واليبت تكبويني   دوران ما است تا نحوه

سازي انقبالب  ي حماسهمعني خود را بنماياند و ريشه عصرحضرت ولي

                                                 
در رابطبه ببا حضبور و عبدم      امبر خدايپهاي كلي در اسالم، راستاي توجه به جبهه در - 3

فَإنّهُ لَوْ عَبَداهللَ عَبْدٌ سَبْعانَ خَريفيء  حتي َ   »فرمودنبد:  قرار دارند،  اي كه عليحضور در جبهه

مَبَّهُ اهللُ عَلَي مِنْخَريهِ فِي لَأ طءلبابيبنالاازاب قءئاء  لالهُ، صءئاء  نهءرُه، وَ لَمْ يکُنْ لَهُ واليةُ علي

هبا ببه نمباز    كه شب   ير ناودان كعبه عبادت كند در حاليرا هفتادسال ز يخدا ياگر بنده؛ ا«النّءر

او را در  ينب يرا نداشبته باشبد، از ب   طالب  يابب بنيت عليدار است و والستاده و روزها، روزهيا

 (228، ص 4اندازند. )تفسيرجنابادي، جيآتش م
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معين گبردد و غفلبت از ايبن موضبوع غفلبت از رسبالت تباريخي        اسالمي 

نبوع  هبا نيسبت و موجب  يبک    ي آنكساني است كبه ايبن غفلبت شايسبته    

 كاري ننگين خواهند شد.محافظه

انبديش و عبارفي   به عنوان مسبلماني ژرف  «عليهتعايلاهللرضووان»امام خميني -16

ها نسببت ببه آن   الحماسي، ناظر به منظري بود كه چشم فرهنگ مدرنيته س

گفت كه فرهنگ مدرنيته امكان درک نابينا شده بود و از ساحتي سخن مي

خبرد ببا انقبالب اسبالمي     آن را نداشت و لذا مدرنيسم همنون نابينايي ببي 

د در يب را با يغرب از انقالب اسبالم  يدرپيپ يهادرگير شد و راز شكست

هباي  ا از امكبان خبود ر  يفرهنبگ غربب  را يب مهم جستجو كبرد ز  ين نكتهيا

 عالم هستي بيرون انداخته است. يمعنو

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

ي كند و با عقلِ پژمبرده جهاني است كه فرهنگ مدرنيته در آن زندگي مي

 ي حيات دهد.خواهد ادامهخود مي

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

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

پا به ميدان گذاشته با تمام وجود آن را پذيرفته، حال بايبد از خبود بپرسبيم    

ي تباريخي ببوده و يبا    يبک انديشبه  « انقالب اسبالمي »براي مردم ايران آيا 

 تجدد و فرنگي مآبي؟

مبآبي  گبروه از مبردم ايبران كبه گرفتبار فرنگبي       توان گفت آنآيا نمي

فهمند به جهت آن است كه از تاريخ ملبت  شدند و ديگر زبان مردم را نمي

بودن خود را با منظري كه غرب به جا كه ايرانياند، تا آنايران بيرون افتاده
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كننبد؟ انقبالب   نماياند، در ايران باسبتانِ قببل از اسبالم دنببال مبي     ها ميآن

كلبي از  زدگي بهها جبران شود و غربراهي است تا اين گسستگي اسالمي

تواند با تاريخ ديني خود زندگي كنبد برچيبده شبود و از    روح ملتي كه مي

زدگبي كبه   ي گذار ملبت اسبت از غبرب   اين جهت انقالب اسالمي مرحله

منشأ گسست و تنفر بين آحاد افبراد ببوده و هسبت، ببه سبوي اُخبوتي كبه        

 كند.ها را يگانه ميدل ها وي دستهمه

كند ببا عبالَمي كبه    عالَمي كه انقالب اسالمي به بشريت عرضه مي -18

فرهنگ مدرنيته به ميان آورده است تفاوت ماهوي دارد. ببا ورود ببه عبالَم    

كلبي از  شبود كبه ببه   قي در افق روح انسان آشكار مييانقالب اسالمي حقا

و حقيقبت را در   رديگيله مفاص« Individualism»ي فردگرايي يا روحيه

ياببد و  هبا مبي  گستردگي احساس مسئوليت نسبت به سرنوشت سباير انسبان  

آيد، چيباي كبه در   ت به صحنه ميديگر اقتصادي همراه با عدالت و معنوي

هبا و تنفرهبا   كلي ناپديد شده و عامل دوگبانگي زده بهافق عالَم انسان غرب

 گشته است.

چيبا رو نكنبد،   ان  نباشبد و ببه هبيچ   بشري كه جهت او به هيچ ج -19

تواند خود را ادراک كند و هويتي ببراي خبود احسباس نمايبد،     چگونه مي

طرفي در طرفي قبرار گيبرد كبه    كه خود را فري  دهد و به اسم بيمگر اين

كند و نه باطل را. او بايد بداند كبه چبون ببه حبق پشبت      نه حق را تأييد مي

اي در حالي كه انقبالب اسبالمي جبهبه   ي باطل است، كرده است، در جبهه

ي حق را گم نكند و در سيرِ ببه سبوي   ِ قرارگرفتن در جبههاست تا بشر، راه
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درآيبد   كلي از ظلمات دوران بهحق با بس  انقالب اسالمي، بس  يابد و به

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

مي را در حدّ يک حركت سياسي پبايين بيباوريم   اگر انقالب اسال -20

كه اگر آن را در آن حبد ببدانيم   ايم، همننانبه نوعي به حقيقت جفا كرده

هبا مبااحم دينبداري شخصبي مبردم نيسبتند. در هبر دو        كه ديگر حكومت

ايبم و از معنبي حضبور آن در    صورت جايگاه انقبالب اسبالمي را نشبناخته   

با سادگي، معني دشبمني فرهنبگ مدرنيتبه     ايم وتاريخ معاصر سخت بيگانه

اي اشباره  پنداريم. راستي انقالب اسالمي به چه نقطبه را يک سوء تفاهم مي

 كند؟همه هاينه ميدارد كه دنياي مدرن براي انكار آن اين

خواهيم معني انقالب اسالمي را بشناسيم و نسبت خبود را ببا   ما مي -21

ايباي مختلبف آن را بنگبريم و قببل و     آن معلوم كنيم و لذا مجببوريم از زو 

كبه ببدانيم   بعد آن را درست مدّ نظر قرار دهيم و اين ممكن نيست مگر آن

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

باشد و چرا متعلق ببه هبيچ زمباني و هبيچ قبومي      دليل ماندگاري آن چه مي

مانبد. در يبک كلمبه    وم باز باقي خواهبد  نيست كه با رفتن آن زمان و آن ق

 داري انقالب اسالمي در كجا است؟راز آينده

ايم و در چبه  كند ما متعلق به كدام جبههانقالب اسالمي روشن مي -22

فضايي بايد خود را جستجو كنيم كه گرفتار از خودبيگبانگي نگبرديم و از   

مشبهورات و  ايبن جبدايي در فضباي     يثابت عصر جدا نباشبيم و درنتيجبه  

مقبوالت عصرِ مدرنيسم به دنبال خود بگبرديم! انقبالب اسبالمي بسبتر بباز      

تعريف آن بشري است كه در متن مدرنيسم خود را نيا فراموش كرده بود، 
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و به همان اندازه كه توانست خود را دوباره در فضايي ديگر تعريبف كنبد،   

 به زندگي برگشته است.

دعبوت  « وجبود »نيست ولي ما را به  انقالب اسالمي؛ اگرچه فلسفه -23

آورد چياي ماوراء ماهيبات و توهّمباتي   كند و آننه را در افق انسان ميمي

كنببد، جهببت تفكببر را تببا اسببت كببه فرهنببگ مدرنيتببه بببا آن زنببدگي مببي 

تواند دهد و لذا ميترين واقعيات يعني عالم غي  و معنويت سوق ميواقعي

تانک و توپ و هواپيما نبرد كنبد و   در دفاع مقدس هشت ساله با جهاني از

چيا نسبي است، از مسئوليت مقابله با جهان كفبر شبانه   كه همهي آنبه بهانه

 خالي ننمايد. زيرا:

 كنببدكببه انكببار حقببايق مببي آن

 

 نببدتَجملگببي او بببر خيببالي مببي 

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

 انديشبند، ببه انقبالب اسبالمي ببه عنبوان مبأمني ببراي ببه         مبي « زمان بباقي »

نگرند و در همبين راسبتا معتقدنبد بسب      رسيدن مي«وقت»حضوررفتن و به 

خواهبد شبد. ببه همبين      الوقت و الامبان انقالب منجر به حضور صاح ُ

ببه  « زمبان فباني  »توانند آن را تحمل كننبد، زيبرا عببور از    اي نميدليل عده

كننبد حقيقبت   هركس نيست، از اين رو اين افراد سعي مي كار« زمان باقي»

گيرنبد و  اش كاهش دهند و يا از آن فاصبله مبي  انقالب را از جايگاه اصلي

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

ي عارفان شيدايي است كه هنر ناديكي به انقالب اسالمي؛ حماسه -25

در غبرّش  « اهللفبي »اند و لذا وقتبي نسبيم فنباي    هپيامبران و اولياء الهي را يافت

كه به سنگر خانقاه پنباه برنبد   جاي آنگيرد، بهها وزيدن ميي خمپارهگلوله
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آورنبد و ببا   تا از هر گاندِ احتمالي مصبون بماننبد، پيبراهن خبود را در مبي     

 زنند.ي مستانه ميي برهنه در ميدان جنگ قهقههسينه

را از  الب اسالمي را ببه غبديري كبه علبي    توانند انقكساني كه نمي

كه آن خانه را آتش زدنبد و ببه    ياي فاطمهآن حذف كردند و به خانه

كرباليي كه بر جسدها اس  راندند، متصل گردانند، تا آخبر آن را تحمبل   

دانند كه قواعد بازي جهبان  نخواهند كرد و آن را يک نوع ماجراجويي مي

هبا بايبد ببا آمبدن دولتبي      زعبم آن خره ببه هبم زده اسبت و بباال   مدرن را ببه 

هبا ببيش از يبک روي سببكه را    گبرا در جبايي توقبف كنببد، ايبن    مصبلحت 

 بينند.ي انسانيت همراه نمياند و خرابي جهان مدرن را با آباداني خانهنديده

دانبد  انقالب اسالمي علت جهان پرآشوب كنوني را جاهالني مبي  -26

ي بشرِ جداشده از خواستند با خرد پژمردهكه از عقل قدسي انبياء بريدند و 

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

هبايي را ببه   ها را به بشريت تحميبل كردنبد و يباوه   آزاد كنند، انواع اسارت

نمبود  يتر مي جهان بر زبان راندند كه اسارت بشر را عميقعنوان علمِ اداره

داد. بايد به اين تذكر رسبيد  يخياالت را زندگي واقعي نشان مو زندگي با 

ي بشبر مبدرن، عينكبي روي چشبم داريبم كبه       كه تحت تأثير خردِ پژمرده

 درک ما را از انقالب اسالمي غير واقعي كرده است.

گوييم فهبم انقبالب اسبالمي كبار آسباني اسبت ولبي اگبر         ما نمي -27

انبد، از مبردم عبادي    م انقبالب فهب  ياز نخبگان كه مدع يمالحظه شد بعض

كه پينيدگي را در موضبوع انقبالب دانسبت،    عق  افتادند بايد بيش از آن

خبرنبد و از تجلبي   دنبال كرد كه از روح توحيد بي ييهادر حجاب فهم آن
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انبد. آري! درک انقبالب   نببرده  يي كباف العالمينِ يگانبه، بهبره  تاريخي رب

مشكلي است، ولي راهِ ممكنبي اسبت    اسالمي بدون علم به اسماء الهي كار

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

اي كه در آن هسبتيم و فكبر خبود را ببر آن     تا وقتي با عينک زمانه -28

گذار آن انساني است كبه ببه   ايم به انقالبي بنگريم كه بنياناساس جلو برده

از حقيقت آن انقالب بر قل  يافته، هيچ پرتوي مقام جامعيت اسمايي دست

رفبت از ظلمبات زمانبه جلبو مبا      ما تجلي نخواهد كرد و راهي جهت ببرون 

 شود.گشوده نمي
 اهل كام و ناز را در كوي رندي راه نيست

 

 غميسوزي، نه خامي بيرهروي بايد جان

بايد از قهر تفكر غال ِ فرهنگ مدرنيته رها شبد تبا آشبنايي ببا انقبالب       

 ود و تماشاگري راز ما را در برگيرد.اسالمي شروع ش

داري در جهبان معاصبر را بنيبان    انقالب اسالمي دوران تاريخ دين -29

نمايد، به طوري كه برد و نگهداري و نگهباني مينهاد، آن دوران را راه مي

ي حضببور آن انقببالب بايببدها و نبايببدهاي حيببات تبباريخ معاصببر در سببايه

طبور كبه بشبر ببا هبوا زنبده       دهد. همانيتاريخي بشر اين دوران را شكل م

است، اگر خواست حيات تاريخي داشته باشد بايد تعلبق خبود را ببه سبوي     

انقالب اسالمي معطوف دارد و زندگي او امري جدا از آن نباشد تا گرفتار 

هباي اخيرمقبدمات چنبين    دوران نگردد. در سال« انگارينيست»و « نسبيت»

ي دروغ فرهنببگ چهارصدسبباله تببذكري در حببال تحقببق اسببت و حجبباب

مدرنيته در حال فروافتادن، وقت آن رسبيده اسبت كبه ببا گبوش بباز وارد       
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زندگي شويم، گوشي كه فق  براي شنيدن مشهورات و مقبوالت فرهنبگ  

 مدرنيته باز نيست. 

كبه   يانگاري دوران، با انقالب اسالمي و صشبراق رفت از نيستراه برون

كرد، گشوده شد تا بشريت به عبالَمي   يمتجلّ گذار آنانيخداوند بر قل  بن

جبا  ناديک شود كه آن عالَم؛ عرفان و معرفت و حماسه و عبوديت را يک

گبردد، عهبدي كبه در    مبي « وجود»دهد و متذكر عهد بشر با به او هديه مي

 زدگي ما شكسته شد.دوران غرب

 كبه توانسبته باشبم تبا حبدّي انقبالب اسبالمي را از منظبري        به اميبد آن 

 بنمايانم كه راه تفكر نسبت به آن گشوده گردد.



 

بسط  ايبستر عبور از غرب  ،يانقالب اسالم

 !ته؟يمدرن





 

 

 ضرورت شناخت انقالب اسالمي 

در  ببود انفجبار نبور    را كبه  ياسبالم رسيدن سالگرد پيروزي انقالب  فرا

 تبريبک عبرض  گرفتبه،   جبا را تبه همبه  يكبه ظلمبات فرهنبگ مدرن    يدوران

 كنم.  مي

كنبد، ايبن   را تهديبد مبي   ييكي از خطراتي كه همبواره انقبالب اسبالم   

قبت انقبالب در حجباب رود و وفباداران ببه انقبالب نتواننبد        ياست كبه حق 

جبه تحليلبي از لحظبه ببه     ياهداف حقيقي و عميق انقالب را بشناسند و در نت

اگببر ناخواسببته نسبببت بببه باشببند، در آن صببورت  انقببالب نداشببته يلحظببه

غل  مقاببل   يهاليات انقالب مأيوس نشوند، ممكن است با تحليح يادامه

 اهداف انقالب بايستند.  

اهبداف خبود    يكه ببه سبو   يريدر مس ياسالمانقالب نداند اگر كسي 

ممكبن اسبت    ات خود قبرار دارد ياز مراحل ح كدام مرحلهكند در ير ميس

كند  ييهادانيرا وارد م ياسالمانقالب  و اردمقابل انقالب برددر هايي قدم

 شده است. يگذارنيش ميكه برا
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د بببه يببا بايببقبببل از هرچانقببالب اسببالمي وفادارنببد بببه انقالبيببوني كببه 

ک طبرف در  يب كه از  ييهاشهيكنند، ر توجهن انقالب يا يخيتار يهاريشه

ببا  هبا قبرار دارد،   گبر در فطبرت انسبان   يت و از طبرف د يعالم غي  و معنو

ا يب رود اين انقبالب مبي  »كه وقت فكرِ اينديگر هيچ ياشهين ريتوجه به چن

شبوند كبه ممكبن اسبت در     يتاا متوجبه مب  يد، بلكه نهايآيش نميپ« رودينم

شبود،  يل مب يب كبه ببر انقبالب تحم    ييهبا موارد ببه جهببت حجباب    يبعضب

 يفببهيدر آن صببورت وظ انقبببالب در خفبببا رود 

ن اسببت كببه بببا  يببشناسببند ايقببت انقببالب را مبب يكببه ذات و حق ييهبباآن

قبت آن را برطبرف كننبد تبا انقبالب      يح موانبع ظهبور حق  يصح يايربرنامه

 1بتواند ظلمات دوران را بشكافد و جلو رود.

د يب آيبه وجود م يوقت يانقالب اسالم ينيآفرو نقش يداريغفلت از پا

ب و نسبت آن با جهان نداشبته باشبند   از انقال يل درستيون تحليا انقالبيكه 

غفلبت   يگباه آن در نظبام هسبت   يو جا يقت انقالب اسبالم يا مردم از حقيو 

 كنند.  

طبرح كبنم    يض خود را به درسبت يبتوانم عراشاءاهلل كه بنده صنبراي اين

 كنم.  يرا گوشاد م يدر ابتدا مقدمات

انقبالب   يهاز چهر يميبه آن ن ييگود با پاسخين سؤال كه شايترياصل

 واليبت د ببر  يب تأكو  ياسالمانقالب جاد يايا ن است كه آيشود، ايروشن م

                                                 
از  ياو اصالحات موج  شد كه انقالب تبا انبدازه   يسازندگ يهادولت روح حاكم در - 1

تالش افرادي كه به حقيقت انقالب اسالمي وفادارند موجب  شبد    يرد، ولياهداف خود فاصله بگ

 د.ب دوباره به جهت اصلي خود رجوع كنذات انقالتا 
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از غبرب  تبر  مدرن يفتد و حتيران از غرب عق  نيآن است كه ا، براي هيفق

ان خود نگاهش ببه فرهنبگ و تمبدن    يكه انقالب در ذات و بننيا ايشود و 

   است؟ يگريد

ن رابطبه  يب سبؤال مبا در ا  دا اسبت  يبحث پ ياصل وانطور كه از عنهمان

، ببا غبرب و در همبان    يران بنا دارد در بسبتر انقبالب اسبالم   يا اياست كه آ

تر شود و همان فرهنگ را بسب   ر و با همان اهداف رقابت كند و مدرنيمس

كبه   يببا طرحب   يكلب دارد كه ببه  يگريجهان، طرح د ياداره يا برايدهد؟ 

گبر  يكنبد؟ ببه زببان د   يرق مجهان اراله داده است، ف يته برايفرهنگ مدرن

اسبت كبه    ييجاد توسعه به همان معنبا يا يتحقق انقالب اسالم يهدف اصل

ببود   يان توسبعه يمبانع چنب   يدر غرب مطرح است و چبون نظبام شاهنشباه   

ران مبدرن  يب ک ايب م يتبر بتبوان  تالش شد آن نظام سرنگون شبود تبا راحبت   

م و يادامبه دهب   يمها را با حفظ شئونات اساليبه رسم غرب يم و زندگيبساز

 است؟ يگريا ديچ يا اساساا هدفِ انقالب اسالمي

 مختلف يهازهيشروع انقالب با انگ

تالش انقالب اسالمي كه در تحقق  يكسان يم همهيتوانم بگويبنده نم

انگذار انقالب يبن ياهيبحث بر سر انگ يكسان داشتند، ولي ياهيكردند انگ

هبا  دند و عمالا انقبالب ببه دسبت آن   كر يرويشان پياست كه از ا يو كسان

گاه يتحقق انقالب روشن شود جا ياصل ياهيكه انگ يروز شد. در صورتيپ

ا روشبن  يب ن نيب شبود و ا يا روشبن مب  يمختلف نسبت به انقالب ن يهاگروه
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 ياريب ، انقبالب را تبا آخبر    ياسب يس يهبا از گبروه  يگردد كه چرا بعضب يم

 پرداختند.   بعضاا به مقابله با انقالب ينكردند و حت

شبود چبرا   يآن روشبن مب   يخيقبت تبار  يبا شبناخت ذات انقبالب و حق  

از انقبالب جبدا   زود  يلب يهبا خ يمبذهب  ين خلبق و ملب  يم ل مجاهداي عده

 ياكبرد عبده   ينب يبشيد پيآرام فاصله گرفتند و چرا باآراماي عدهشدند و 

صببله ا زود از آن فايببر يببكننببد و دينمبب ياريببببباألخره تببا آخببر انقببالب را 

 يانقبالب اسبالم   يخيت تاريشاءاهلل روشن خواهد شد موقعرند؟ و صنيگيم

رود و هبركس خبود را ببا    يشبكافد و جلبو مب   يخ را مياست كه تار يطور

شبود.  يدوران مب  يانگارسم و پوچيليهيت خالص وارد آن نكند، گرفتار نين

تهباجم  مخالف انقبالب دسبت در دسبت هبم دهنبد و       يهاجبههحتي اگر 

اهببداف شببوند را بببه ذات انقببالب شببدت بخشببند و بتواننببد موفببق   خببود 

نسببت ببه   مبدتي انقبالب را   ل كننبد و  يب خود را بر انقالب تحم يزدهغرب

خ يتبار  يست كه از صبحنه ين يايچ ي، انقالب اسالمدر خفا ببرنداهدافش 

 فرو رود. يشگيهم يمعاصر خارج شود و در خفا

طرح شده را درست روشن كبنم تبا   بتوانم موارد م يدوارم به مدد الهيام

 يلب يكننبد تحل يمب  يكه در آن زنبدگ  ياان نسبت به وضع موجود جهانيعا

طرفبداران  جمالتبي از  ون ورشكسته داشته باشند. بعضاا ياسيل سيماوراء تحل

قبت و ذات  يحقدهبد نسببت ببه شبناخت     مبي  شبنويم كبه نشبان   مي انقالب

هبا  ندارند و نگاه آن يرستل ديسته است تحليطور كه شاآن ياسالمانقالب 

نسببت   «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخمامام حضرت كه  يبا افق يبه انقالب اسالم نسبت

عنبوان  ببه  يايده شده عايد ي. و گاهكندمي فرقدادند يبه انقالب نشان م
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خورد و شب   كشد و خون دل ميمي بسيار زحمت يطرفدار انقالب اسالم

قبت و ذات آن را  يحقببراي چيباي كبه اصبالا      يولب شبنود،  مي ناسااو روز 

دانببد، آن انقببالب يمب  يشناسببد، و عمببالا آن چبه را او انقببالب اسببالم ينمب 

 ست.  يد داشتند نيبر آن تأك «هيعلتعايلاهللرضوان»ينيخم كه حضرت امام ياسالم

ملي و انجمبن   يصدر و جبههزاده و بنيطور كه يک زماني قط نهما

روي انقببالب ايسببتادند، جريانببات روبببه يهاشببم ديمهببحجّتيببه و جريببان 

انقببالب  يوقتبب يانببد ولببشبببه خببوديدر حببال حاضببر كببه  ندديگببري هسببت

ن عبرض  يب . ادنشبو غيرخبودي مبي  ان كبرد،  يترِ خود را نماقيعم يهاچهره

ن يب ببه ا  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينب يخم اسبت كبه حضبرت امبام     يگاه نگاهياز پا بنده

را  يانقبالب اسبالم   يشبان صباح  اصبل   يان نمونبه؛ ا انقالب داشتند. به عنو

ن سبخن را ببه   يب هسبتند كبه ا   ييهاانيجر يدانند. وليم حضرت حجت

 يبي گرابكند مبتهم ببه خرافبه    يين ادعايرا كه چن يرند و كسيگيتمسخر م

نبان چبه بخواهنبد و چبه نخواهنبد اعتقباد و توجبه        يكه ا يكنند، در حاليم

اسبت و   يانقالب اسبالم  ياركان اصلاز  االمرخاص به حضرت صاح 

كنبد و ببه همبان انبدازه     يشتر بروز مين اعتقاد بيهرچه انقالب جلوتر رود ا

بينبيم  مبي شبوند. فعبالا   يمب  ير خبود يب بودنبد، غ  يروز خوديكه تا د ياعده

، انبد خبودي هستند و لبذا   «حكومت واليي»به طور اجمال معتقد به  ياعده

د، يب ت بفرماليب هبا عنا آن يفكبر  يريب گكه اگر با دقبت ببه جهبت    يدر حال

 يكيكشور و نادترشدن هرچه مدرنرا براي ه يفقو واليت  ياسالمانقالب 

 يكبه بناسبت از فرهنبگ غربب     يخواهند نه براي تحقبق اسبالم  ميبه غرب 

كبه خبود را از انقبالب     ييهات آنين احترام به شخصيشه در عيبگذرد. هم
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هببا بببا ذات انقببالب آن يهببااهيببا انگيببد دقببت داشببت كببه آيببداننببد، بايمبب

 يها نسبت به انقالب اسبالم يد امروز بتوان گفت خوديدارد؟ شا يهمخوان

رفتن اصبل  يببودن، در پبذ  عهيببودن و شب  ن مسبلمان يباشند كبه در عب   يكسان

ن ورود، ورود يب انبد، ا گر مشبترک يبا همبد  «واليت فقيه» و يانقالب اسالم

ن يب رش ايسبت ببا پبذ   يكبه معلبوم ن  داده اسبت  است! اما تجربه نشان  يخوب

ک سبؤال  يب ر نشبوند.  يب با اصل و ذات انقالب درگ ييهاانيشعارها، باز جر

 يرش انقالب اسالمين كه با پذيد فوق مطرح باشد و آن ايل عقايد در ذيبا

نبد  يبگو يه بنا است جامعه ببه كجبا برسبد؟ ممكبن اسبت حتب      يت فقيو وال

را هم آن بدانند  يت تمدن اسالميم، و نهايبرس يم به تمدن اسالميخواهيم

كبه   يفب ين همه، تعريبا ا يدر آن حكومت كنند، ول اهللةابقكه حضرت 

اسبت كبه فرهنبگ غبرب      ير آن نگباه يدارند، تحبت تبأث   ياز تمدن اسالم

ف يهبم تشبر   االمبر ن افراد اگر حضبرت صباح   يف كرده است. ايتعر

سبته اسبت امبور را    ياكنند كه چرا آن طور كه شيشان اشكال مياورند به ايب

 يانبه يتحقبق مد  يهبا حضبور حضبرت را هبم ببرا     نيبرند. چون ايجلو نم

انبد و در عمبق نگاهشبان، ببه فرهنبگ      ف كبرده يدانند كه خودشان تعريم

به  يماوراء غرب بشناسند، حت يقتياند حقدهند، و نتوانستهيغرب اصالت م

كبه آن   يو نگباه قبرآن را ببه غبرب     يهااميكنند، پيقرآن هم كه رجوع م

خواهند به كمبک قبرآن   يدهند و ميفرهنگ به عالم و آدم دارد، رجوع م

ران را آبباد و مبردم را ببه رفباه     يب تر شبوند تبا ا  كا جلو بانند و مدرنياز آمر

را احساس  يتيرين مديكه در خود توان چن ييجانان از آنيكامل برسانند! ا

ر از آننبه  يب را كه به غ يانيجراند، هر رفتهيرا پذ يريگكنند و آن جهتيم
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دانند و به خبود  يشناسند نظر داشته باشد خالن به انقالب و مردم ميها مآن

ر از فكر يغ ياگر مردم فكر يان مخالفت كنند، حتيدهند با آن جريحق م

مجلبس انتخباب كبرده     ينبدگ يا نمايب  ياسبت جمهبور  ير يآن افراد را برا

ن يب شبود، چبون از نظبر ا   يفراموش م يگر قواعد دموكراسيجا دنيباشند! ا

سبت،  ين يشدن به روش غربجا مدرن يايافراد مصلحت مردم و انقالب چ

گر يد يكارهانشد، راه يعمل يدن به آن با راهكار دموكراسيو لذا اگر رس

 كنند.يرا اِعمال م

شود عرض كبنم مبا در آينبده،    ياست كه موج  م يمطال  فوق نكات

امبروز   يهبا ياز خود يم داشت و بعضيخواه يرگيدهاي دوباره مرزبندي

 يهبا خواهند شد، و اگر انقالب بدون گرفتارشبدن ببه حجباب    ير خوديغ

و  ياسب يو س يآرام خود را در نظبام آموزشب  ظ همننان جلو رود و آراميغل

در آن  يمعنبو  ييشبكوفا  يهبا آزاد كند و جلوه ياز فرهنگ غرب ياقتصاد

 يهااشيالبته و صد البته اگر ر ي، ولخواهد داشت ييهااشيظاهر شود، ر

شود كبه  يبش ميجوان و مخلص نص يروهاياز ن ييهاشيدارد، رو يآنننان

هبا؛  اشيب رد نخواهبد ببود. آن ر  يب گيكه انجام م ييهااشيسه با ريقابل مقا

داننبد مبانع   يكه خود را صاح  انقالب من آنيهستند كه در ع ييهااشير

انقبالب   يهبا شيب رو ياش هستند، وليديحاهداف تو ير انقالب به سويس

 آن خواهند بود. يهياهداف عال يع انقالب به سويموج  تسر
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  يخطر غفلت از اهداف انقالب اسالم

؛ به عنوان م بال  يانقالب اسالم يدر رابطه با خطر غفلت از اهداف اصل

تبان، در پشبت آن   ياند كه جهت رفع تشنگد به شما خبر دادهيريدر نظر بگ

ن صحرا و آن چنبد تپبه   يهست كه با پشت سرگذاشتن ا يابلند چشمهكوه 

ک موضبوع  يب شبما   ي، ببرا حبال اگبر كسبي بيايبد    د. يد به آن برسب يتوانيم

 يكب ين ناديدر همب  تازه يهاباغِ زيبايي، با ميوهک يكه طرح كند  يديجد

د در ييب د، بفرماچشمه برسبي آن به تا  دراه برويست ياز نيقدر هم نهست، آن

فراموشبتان شبود ببه طبرف بباغ       ياگبر تشبنگ  ! ديب ل كنيب وه ميباغ و من يهم

تبان رفبع   يكه تشبنگ  يد، در حاليشويها موهيد و مشغول خوردن ميرويم

د از وضبع خودتبان ببا    يب كنيدا كرده است و احساس مينشده و شدت هم پ

 يد چبرا ناراضب  يممكن است ندان يد، حتيهست يوه، ناراضيهمه منيداشتن ا

د، چون عطبشِ انسبان تشبنه ببا     يكنيباألخره احساس آرامش نم يد وليهست

 رنگارنگ. يهاوهيشود و نه با ميآب رفع م

طبور ببود   نيا همب يها نسبت به اهداف انقالب ناز دولت يموضوعِ بعض

نكردند، هبر چنبد امكانبات     ياري يدن به اهداف اصليكه انقالب را در رس

 يكبه روح كلب   يردند، در حبال ش آوياز مردم پ ياعده يبرا ياديز يرفاه

بود كه اگر ببه آن نرسبند،    يگريا ديكه انقالب كردند در طل  چ يمردم

انبد.  دهيجبه نرسب  يكنند ببه نت يهم كه برسند باز احساس م يگريا ديبه هر چ

ت حكبم خبدا در تمبام    يب د حاكميرسب يد ببه آن مب  يكه انقالب با ياچشمه

مبدّ   «هيعلتعايلاهللرضووان»ينب يخم كه حضرت امبام  يايمناسبات جامعه بود، همان چ

م، يخبواه يرا كبه مب   يايب ما آن چ»نظر خود و مردم قرار دادند و فرمودند: 
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چ يم قبرآن ببر مبا حكومبت كنبد... مبا هب       يخواهيحكومت اهلل است... ما م

هبا انقبالب را   اگر دولت 2؛«ميريم بپذيتوانيرا جا حكومت اهلل نم يحكومت

قبدرت و   يهبا رشد هسته يردند و در راستاك يگرفتار توسعه به روش غرب

اش از نفبس انداختنبد،   هيب دن ببه اهبداف عال  ير رسيثروت، انقالب را در مس

ها متشكر باشبند،  كه انقالب كردند از آن يهرگا انتظار نداشته باشند مردم

و اهبداف انقبالب را    يت اصبل يت خبود شخصب  يرير مبد يها در مسب را آنيز

قرار دادنبد و اگبر    يل فرهنگ غربيب را در ذفراموش كردند و عمالا انقال

ملبت   يت از دست رفتهيگر از بازگشت به هويشد ديد ميبر آن روش تأك

شخصبيت انقبالب   را يب مانبد. ز ينمب  يايب ، چيمسلمان توس  انقالب اسالم

شود، حبال اگبر ببه    ياش ظاهر مدن به اهداف حقيقييبر اساس رس ياسالم

اش نرسبد، عمبالا انقبالب در    حقيقبي  برسد ولي به اهبداف  يهر چيا ديگر

ر شكست خود جلو رفته اسبت. البتبه معلبوم اسبت كبه ذات انقبالب و       يمس

 تابند. يرا بر نم يلين تحميچن يمردم انقالب

، نظبر ببه   يخواهد كه مردم بتوانند ماوراء رفباه غربب  يم ياريار هوشيبس

 فكبر و د نبنشبين ن است كه مردم يانقالب داشته باشند، م ل ا يقياهداف حق

! دعبوت نكبرد  جاي بدي ن آقا كه ما را به باغ دعوت كرد ما را به ياد، نكن

نه جبايي  د. يآن بخور يماهخوش يهاوهيگفت: بفرماييد در اين باغ و از م

جبا  نيب كبردم كبه ا   يمن كبار ببد  نه و بد بود،  ما را دعوت كردكه اين آقا 

او از آن جا است كبه   ام! غفلتكه كالفه است شده دانم چهآمدم ولي نمي

آب ببود و ببا    يدن ببه چشبمه  يرس يبرا اين مسافرتقت يست حقيمتوجه ن
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ا چيب نبد همبه  يبيبه ظاهر مب حاال ، يغرب يتوسعه ير انقالب به سوير مسييتغ

نظبام   يرانب يو، هبا يجبه افسبردگ  يباز مانبده و درنت  ياز مقصد اصل يدارد ول

همبه ببه    يو اقتصباد  ينگب و فره يخانواده، فساد جوانان، مشكالت آموزش

از بدهبد غيبر    اچيب ن است كه درخت سبي  همبه  يام ل صحنه آمده است. 

از باشبد، غيبر    اي داشبته مباه  اي كبه بايبد تبرش باشبد، هبر     ا سركهيسي ، 

ناخواسبته و ببه    ياحاضبر اسبت آن را بخبورد؟ عبده     يچه كس بودن.ترش

ده بودنبد،  يب را د آن شناختند و فقب  ظباهر  يجهت آن كه ذات غرب را نم

ا يب چجهبات، همبه   يآوردند كه حباال از بعضب   يبر سر انقالب اسالم ييبال

كبرد  ي. طرفبدارانِ همبان طبرز فكبر چبون رو     ير از انقالب اسبالم يهست غ

عببور از انقبالب    يحاال ندا ياست، پس از چند يها اهداف غربآن ياصل

 نظببام يكببه در صببدد برانببداز ييهبباانيب دهنببد و بببا جريرا سببر مبب ياسبالم 

 يكننببد و درصببدداند از انقببالب اسببالميمبب يانببد احسبباس همببدلياسببالم

ن تصور كه اگبر مبا   يش غرب باشد، با اينگهدارند كه تمام محتوا ياپوسته

ازات يب م از امتيش در شئونات مملكبت وارد كنب  يش از پيفرهنگ غرب را ب

هبا غافلنبد غبرب چهبار     نيكه ا يم. در حاليشويبرخوردار م يغرب يزندگ

ده است و هم يجا رسنيممالک را چپاول كرده تا به ا يهيل است بقصد سا

ر كشورها يسا يف كرده كه با منافع مليتعر ياكنون هم منافع خود را طور

 خواهند.يخودشان م ين صورت ما را برايدر تضاد است و در ا

كبه غبرب از مبا دارد     يفب يم ببا تعر يدا شد كه خواستيجا پاشكال از آن

 يهبا تير فرزانبه نگباه مبا را از محبدود    يب كبه آن پ يم در حبال ينب يخود را بب

ت متصبل  يخود را به آسمان معنو ينيزم يغرب آزاد كرد تا زندگ يزندگ
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ت و فرهنگ و آموزش خود را يم و اقتصاد خود را با عدالت و معنويگردان

م. درست است كبه  يک به عالَم و آدم، ادامه دهيجدا از نگاه سكوالر و الل

تواننبد ببا   ينمب  يهستند به آسان يكه متأدب به ادب غرب يوالفاشخاص و ط

 يهبا، عبالم غبرب اسبت و ببه آسبان      دمساز شوند، عبالَم آن  يانقالب اسالم

اسبت  يس يآمده تا مبنا يانقالب اسالم يتوانند از آن عالم دل بكنند ولينم

، يخ غربببين تبباريم كببه بببر طبببق مببواز ير دهببد، مببا انقببالب نكببرد ييببرا تغ

بود كبه از   ييپاسخ به ندا يم، انقالب اسالميرا متحقق كن يغرب يهاارزش

 د.  يطرف حق به گوش ملت رس

  ؟مادي ايشيعي  يانقالبانقالب ايران، 

، ميد باشب يا نبايچكه ما چهنيبحث عرض شد و ا يسلب يجا جنبهنيتا ا

   م.يد باشيا بايچگر بحث آن است كه ما چهيد يجنبه

اسبالم   يهبا يياز توانا يبا آگاه يي است كه ملتانقالب اسالمي، انقالب

و در رابطبه ببا    شناسبد يعه آن را مب يكبه شب   يد آورد، منتها اسالميآن را پد

، و هبم از  ياعتقباد  يهبم از نظبر مببان    ،ع رايد تشيبا يگاه انقالب اسالميجا

 ياعبده  يخياز نظبر تبار   م.ياسبت بشناسب   خ داشتهيكه در تار ينظر حضور

ببدان  فه يكبه سبق   يانيمتوجه شدند ماوراء جر ل خداپس از رحلت رسو

ک يب ، فهي سقاسالمِ سه بايدر مقاهست كه نسبت آن  يقتيپرداخته است، حق

م ل سلمان و مقداد و ابباذر   امبريل پياص ياست و صحابه يگرينسبت د

جبا چنبد اعتبراض     يعلب  يهيچند بنا به توصوستند، هريقت پيحقبه آن 

ک انسبان  يب . امبا اگبر از موضبع    انجبام نشبد  ببا خلفبا    يميآرام، تقابل مستق
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عه ببا  ينسبتِ تفكر شب  ،ميدنبال كنرا خ اسالم يصدر تار يهاانيطرف جريب

كبرد. م بل    يو از آن طرفبدار  تبوان شبناخت  يمب  ياصل اسالم را ببه خبوب  

شبوم و ببيبنم دو جلسبه در دو طبرف آن برقبرار       يكه بنده وارد مسجدنيا

كبه  نيب از اهبا نيسبتم، ولبي بعبد     كبدام از آن ر هبيچ م ابتدا طرفدااست، مسلّ

از بيشبتر  از آن دو  يكب يدم حقيقبت  يو د دميكامالا شنهر دو را  يهاحرف

ممكبن   يمنبد شبوم، حتب   شبتر عالقبه  ياست كه به آن ب يعيطب ،است يگريد

 تعصبي هم پيبدا  مند شدمكه عالقه يااست از اين به بعد نسبت به آن جلسه

در  يو برخورد كردم تعصبآزاد با آن د يامقايسه در كهابتدا  در كنم، ولي

   كار نبود.

 يآن نقش اساسک ورودي است كه انصاف در يان به تشيع يعيورود ش

 امبريب پ يدا ببود كبه حقيقبت در خبانواده    يب ه پيان اوليعيش يو براداشت 

ببودن  عهيم ببر شب  يب اها شدهآن يب منصفانهو ما هم چون متوجه انتخا است

 ييبک خبانواده  ت از آن دارد كبه  يم. اشارات قرآن حكايدار هستيخود پا

در  يچ جهبل و گنباه  يكامبل هسبتند و هب    خاص در اسالم در مقام طهارتِ

 3؛«إنَّاء يُريدُ اهللُ لِاُذْ ِبَ عَينْکُمُ اليرْسْ َ اَ ْياَ البَاْي     »ست. فرمود: يها نآن

د. يب را بادا يودگخداوند اراده كرده است از شما خانواده هرگونه آلب  يعني

  نمود و متوجبه شبد   ير شواهد تركين اشارات را دنبال كرد و با سايشيعه ا

د آن را يبباسببت و نبا يالهبب يت امببام معصببوم واقعبباا ارادهيببحاكم موضببوعِ

قبرار   يمبورد بررسب   يث كالمب در مباحب موضبوع آن  كبه   ،گرفت يسرسر

وم ت امبام معصب  يب برگشبت اسبالم ببه موضبوع حاكم     يدر راسبتا  رد.يگيم
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ن يدر اولب  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينب يامبام خم  ،گرفتن جهان اسبالم سامانسر و  جهت

 ثِين حبد يا»ند: يفرمايم« ثقلين»شان در مورد حديث نامهصفحه از وصيت

ژه مسبلمانان مبذاه    يب وت ببه يع بشبر يب ف حجبت قباطع اسبت ببر جم    يشر

جهبان را   ،ند امام معصوم در كنار قبرآ يكه باايندن به ييعني رس ؛«مختلف

امبروز در هبر   اگر ما ان بگوييم؛ يعيسامان بدهد چياي نيست كه ما ش و سر

چبه فضبا ببه    كنبيم، هر  را مطبرح « البيبت يت اهلوال»بحثِ  يمحفل علم

كبه   يخواهد بود، م ل كبار  تريرفتنيتر باشد، سخن شيعه پذکيق ناديتحق

گببر عالمببه يد يبببه نحببوا يببو  ر انجببام داديدر الغببد «هيووعلاهللرمحة»ينببيمرحببوم ام

مطبرح فرمبود   « المياان»ر يرا در تفس تيمعارف اهل الب «هيعلاهللرمحة»يطباطبال

د يبه دسبتم رسب   ريتفسآن  يد: از وقتيس االزهر بگويرل« شَلتوت»كه جناب 

معببارف « الميبباان»ل كببردم و بببه آن پببرداختم.  يببمطالعبباتم را تعط يهمببه

هبا را متوجبه   شبه ياند يخوباده كه بهقرآن نشان ددرخشاني را در دل تفسير 

 كند.  يفرهنگ امامت م

 به آن توجه داشبت توان يعه ميش يخير تاريكه در س ياپس اولين نكته

شيعه همواره طال  حقيقتي است باالتر از وضع موجودي كبه   كهاست ن يا

شه به آن نظر داشته و اگر مقصبد او از  ياند و هممردم سطحي، به آن راضي

ببود شباه در اواخبر     ي، صرفاا موضوع رفاه مباد ين انقالب اسالمدآورديپد

ران را پبر  يب ا يكه از نفت داشت و بازارها يسلطنتش با فروش سرسام آور

فكببر  يد بببه انقببالب اسببالم يببكببرده بببود مببردم با  يخببارج ياز كاالهببا

را كبه امكبان    ياداشبتند طبقبه   يان سبع يكردند، به خصوص كه دربارينم

دولبت وقبت در سبال     يشتر بود در رفاه قرار دهند، حتيها باعتراض در آن



 42 يرفت از عالَم غرببرون ي،انقالب اسالم ............................................................. 

از آن جهبت كبه متوجبه نقبش معلمبان در       يآخر حكومت نظام شاهنشباه 

عه ببه  يشب  يببه حقبوق معلمبان اضبافه كبرد. آر      ياديانقالب بود، درصد ز

هسبتند كبه ببا     ار بباالتر از آن ينظر دوخته است كه آن اهبداف بسب   ياهداف

هبا دسبت برداشبت و ببه وضبع موجبودِ جهبان        بتوان از آن يطرح رفاه ماد

ن يكرده و به همب عه با وفاداري به آن حقيقت، زندگي يشبود.  يمدرن راض

 است.چ وقت گرفتار روزمرّگي نشده يه يواقع يعهيجهت هم ش

 ييگراو آرمان يشناسقتيعه؛ حقيش

شبناس و  قبت ي، حقينب يبن واقبع يكبه در عب   اسبت  عه آنيشب  هنر ببارگ 

نشبده،   يخ گرفتبار روزمرّگب  يت و رمبا آن كبه در طبول تبار    گرا اسآرمان

ن يببم ايآن اسببت و چناننببه بتببوان يببيگراو آرمببان يشناسببقببتيحق يجنبببه

در نجبات جوانانمبان    يم به خبوب ين كنين تدويموضوع را به صورت امروز

بببا م فعببالا يان نگفتببيعيچ وقببت مببا شببيم. هببيشببوياز فسبباد دوران موفببق مبب

هبا را ببه خبود    و رنبگ آن  ن خبان مغبول بسبازيم   ببا فبال  ا يب  شاهناصرالدين

هباي  آرمبان تنبد،   يا از برخوردهبا يو پره ينيبن واقعيدر عهميشه م، يريبگ

در  يحكومت» شهيهمشيعه ند يگويمبه همين جهت  م،ياكرده خود را دنبال

 است.بوده« حكومت

 يهبا داشته و كشبته  ياديز يهانهيان هايعيش يبرا يخواهاگرچه آرمان

 يهببادر عببوض زنببده مانببده اسببت و م ببل ملّببت يداده اسببت، ولبب يفراوانبب

خود نداشبته باشبد.    يبرا يت متعاليچ هويخ، هضم زمانه نشده كه هيتاريب

ل يب تحمببه شبيعه   خ يدر طبول تبار  كبه   يهباارم كشبت و كشبتار   يبک اگر 
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نببود،  بود، امروز اصبالاا نبامي هبم از آن     شده وارد يگرياند به ملّت دكرده

خواهانه عمل و آرمانهاي شيعي، عميق، دقيق، زيربنايي هميشه نهضت رايز

 يهبا و معقبول و نبه آرمبان    يقدسب  يهبا كردند، آن هم با نظر به آرمانيم

 .  يو احساسات يوَهم

تعبداد   و ؛انبد هاي شيعي در هبراس ببوده  عموماا از نهضتخ يجبّاران تار

انبد.  نبرده ياچ بهرهيكه هشدند يكشتند، بعد متوجه مها را مياز آن ياديز

را ببا   كردند، بعد كه حضرت امام كاظميد ميشهشان را در زندان امام

د آن كبه حضبرت در   يب د كردنبد، ببه ام  يل المبدت شبه  يب طو يهاآن زندان

ا كنار پل بغداد يرآمياند، جسد مبارک حضرت را تحقجامعه فراموش شده

نبد آن را ببرنبد،   ياياسبت، ب  انين جسدِ امام رافضيگذاشتند و اعالم كردند ا

 يل شبد. وقتب  يب حضرت، بغبداد تعط  يع جنازهييخ گواه است كه در تشيتار

را كبه   يجه نگرفتند، مجبور شدند فرزنبد همبان امبام   يق نتيدند از آن طريد

د آن كبه امبام   يب عهد خود قرار دهنبد، ببه ام  يد كرده بودند، وليدر زندان شه

در همبان مبدّت    ضرت امبام رضبا  ح يندازند. وليها بان را از چشميعيش

كنبد،  يعه دنببال مب  يكه ش ييهابا توجه به همان آرمان يت عهديكوتاهِ وال

عه يت شب يب ها متوجه آن حضبرت شبد و حقان  چشم يكردند كه همه يكار

كه به عنبوان   ينيشان را در عيلذا مجبور شدند ا 4ش ظاهر گشت.يش از پيب

جبه نگرفتنبد و نتوانسبتند در    يز نتد كننبد. ببا  ين كرده بودند، شبه ييعهد تعيول

 عه موفق باشند. يحذف ش

                                                 
ف يان در كتباب شبر  يب ر اديسبا  ياهل سنت و علمبا  يبه احتجاجات آن حضرت با علما - 4

 رجوع شود.« الرّضااخبار ونيع»
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خ يتبار  يان در كجبا يعيشب انبد فكبر كننبد مبا     اان فرصت كبرده يا عايآ

، يخيتبار  ينهيشب يهرگونبه پ ران ببدون  يا انِيعيشايد كرده آيا گمانم؟ يهست

 يغربب  يهبا سبت يكبه استراتژ  ياند، همان طوركرده انقالب 1357سال در 

 يكبردن جامعبه  ونيااسب يشتر مدرنيد دارند تا با هرچه بيو ام كننديتصور م

اسبتحاله  ته يها را در فرهنگ مدرنآنو دهند تغيير هويت ران ي، ملت ايرانيا

 كنند؟  

متوجه است جهبان   يو عقالن يل عرفانيو دال يقرآن قيشيعه مطابق حقا

 يهيب و بق رسديد برسد نميكه با ياجهيبه نت« معصوم يامامحاكميت »با جا 

ن موضوع اسبت و  ياند، به جهت غفلت از اها هم كه مضمحل شدهفرهنگ

دادن ببه خبود و    يب ک نبوع فر يب ر معصبوم  يب ت غيب تحمل فرهنبگ حاكم 

  عقل و قل ِ خود است. يهاكردن به آرمانپشت

 اسبت كبه   ، همواره تالش كردهيق در زندگيشيعه با توجه به نقش حقا

 ين تبوجه يو چنب  دار باشبد اعي او ميداندر زندگي فردي و اجتم« حقيقت»

ن يتبر يات او را به عالياكنون حبلكه همدهد، ياو جهت م يزندگتنها به نه

سبازد. حضبرت   يمند مگرداند و از آن بهرهيخ متصل ميتار يِات آرمانيح

 مَنْ مَءتَ مُنْتَظِرا  لِهَذَا الْأَمْرِ مَيءََ مَاَينْ  »ند: يفرماين رابطه ميدر ا صادق

 مَءََ مَعَ الْقَءئِمِ فِي فُسْطَءطِهِ لَء بَاْ مَءََ بِاَنْزِلَةِ الضَّءرِبِ بَاْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ

رد، ماننبد  يب ت امام معصوم باشبد و بم يمنتظر حاكمكس هر يعني 5؛«بِءلسَّاْف

گباه آن حضبرت ببوده،    مبه يدر خ است كه در كنار حضرت قالم يكس
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ت يب حاكم يببرا  كبه در كنبار رسبول خبدا     اسبت  يكس يبلكه به مناله

 ر زده است.ياسالم شمش

 ک دروغ بزرگي

تواننببد ي  ندهنببد چگونببه مببيببهببا عقببل و قلبب  خبود را فر اگبر انسببان 

گويبد:  هفتاد بار مي ديالحديرند كه بنا به نقل ابن ابيرا بپذ يت كسيحاكم

 ي. معنب شبد ينببود عمبر هبالک مب     ياگبر علب   6؛«، لَهَلَيََ عُاَير  لَوال عَلِيٌّ»

توانبد ببه عقبل و قلب  خبود دروغ      يعه آن اسبت كبه نمب   يش ييگراقتيحق

  .  دهديها را فرد و آنيبگو

هببا را فه آنيرا كببه سببق يت خلفبباليببه حاكميببملببت مسببلمان ترك يوقتبب

تواننبد تحمبل كننبد و    يرا هم م« آتاتورک» يرفتند، آقايانتخاب كرده، پذ

هبا پباک   ها و قل و را از ذهناستياي  روح اسالمكشد كه يها طول مسال

همبه  عه، رضباخان را ببا آن  يران در فرهنبگ شب  يكه مردم ا يند. در حالينما

ش هبم ببا   كردنبد، فرزنبد   سيمبور  يرهيب جا يامبده روانبه  يهنبوز ن  يقلدر

عه همبواره  يرفت. چبون شب   يكه داشت، با خفت و خوار گريحيلههمه آن

سبت  اعقل و قل  به دنبال آن  جامعه نظر دارد كه ياسيدر نظام س يايبه چ

 ت امام معصوم است.يو آن حاكم

تبرين روشبنفكران را در كنبار رضباخانِ     ن كه دولت انگلستان قوييبا ا

گبر دارد،  يد ييعه نظبر ببه جبا   يسواد قرار داد تا او را حفظ كنند، چون شيب

نبداد.   ياجبه يچ نتيهب « محمبدعلي فروغبي  »و « تيمورتباش »ام ال  يهاتالش
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ببه   ينداشته باشد، ببه راحتب   يو اله يقدس يتيهو يكه اگر ملّتدرست است 

 ستند.  ين يان اهل البيتعيآن ملّت، ش يد، وليآيته در ميرنگ فرهنگ مدرن

 ي، خانبه اكبرم  يبعد از رحلبت نبب   ييزداتقدس يدر آن غوغاشيعه 

 زيببراكبباس سببا معاويبه را.   نبه   ،ديبد « حقيقببت»را  زهبرا  يگِلبي فاطمبه  

ت در يب رد كه غيبر معصبوم امكبان حاكم   يروغ بارگ را بپذواست اين دخن

كبه ببا اهبل سبنت     شبيعه قببل از آن  جامعبه را دارد.   يو اجتمباع  يامور فرد

شبود در عمبق   يكنبد متوجبه مب   ياختالف داشته باشد، به خود كه رجوع م

 تواند جا معصوم را بپذيرد. جان خود نمي

بودنبد و نقبش    شبور ببراي ك  ها در حدّ مبرزدار كه دولت ييهاآن زمان

عه بدون آن كبه ببه   يبه كشور تجاوز نكند، ش يها در آن حدّ بود كه كسآن

رد، خبودش براسباس نظبر    يب ند حكومت را ببه دسبت گ  ياز ببين يطور اساس

خبود را   يو اجتمباع  يعلما و فقهبا امبور فبرد    ييامامان معصوم و به راهنما

دا كردنبد و عبالوه   يپ يشتريها اقتدار بكه دولت ياز زمان يكرد، وليم يط

 يكلب  يدسبت گرفتنبد، اراده  آمبده را ببه  شيپب  ي، امور اجتماعيبر مرزدار

كبببه حضبببرت امبببام  يه، ببببه آن معنبببيبببت فقيبببعه آن شبببد كبببه واليشببب

جببا بببود كببه در نيبباشببود. دان يببطببرح كردنببد، وارد م «هيعلتعايلاهللرضووان»ينببيخم

همبان   يشبه يم، اندامبام معصبو   ببتِ يد در زمان غيعه كه باياعتقاد ش يراستا

ت يب هبا حكا نيا يشد. همهطرح « واليت فقيه»امامان حاكم باشد، موضوع 

ت امبام  يب خش يبک روز را ببدون حاكم  ياز آن دارد كه شيعه در طول تبار 

مقبدس خبود در    يهبا را در آن صبورت از آرمبان  يرفته، زينپذ معصوم

 ماند.يباز م يو اجتماع يفرد يزندگ
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در منظبر جوانبان    د دارد،يها تأكعه بر آنيش كه يمقدس يهااگر آرمان

 يغرب يم كه كشورهايشوينم روهروب ين بحرانيرد، هرگا با چنيما قرار گ

اُنبس ببا خبدا و     يعنب ياش يوطن اصبل هواي دل جوان در  ند.يروبا آن روبه

 يجامعبه طبور   يو آموزشب  ياسب ياست. اگر بستر س تيمحبت به اهل الب

 يهنگ غبرب دعبوت نكنبد، ببه سبرعت ببا نسبل       رد كه ما را به فريشكل گ

ن ياست. به هم ياله يهاو ارزش يم كه وفادار به نظام اسالميشويروبرو م

قبرار   يغربب  ير زنبدگ يعه را تحت تبأث يغات، جوانان شيجهت اگر هجوم تبل

شه در آن فضا نگهبدارد، چبون دل جبوان    يهم يها را براتواند آنيداد، نم

سبت كبه چنبدان هبم نسببت ببه آن ناآشبنا        ا يگبر يوطن د يدر هوا يعيش

 يخواست چادر را از سبر زنبان مبا ببردارد، ولب     يست. رضاخان با اجبار مين

ببه عببارت   برگشتند. شناختند يكه م يدوباره ملت به فرهنگجه نگرفت، ينت

به مبذه  برگشبت   فروكش كرد، مردم « استيصال مدرنيته»ن كه يگر هميد

سبت سبال انجبام    يت در مبدّت ب يب د روحانكه بر ض يغاتيو تمام تبل؛ نمودند

آن اسبتقبال  اهلل كاشباني  آيبت  يكبه ببرا   يشد، ببه طبور   يداده بودند، خن 

دسبت  اول مجلبس را ببه  در تهبران ريي  شبان  يرا انجبام دادنبد و ا   سبابقه يب

 نبد، يجويشبدن مب  يرا در هرچبه غربب   يالبته غربادگان كه زنبدگ . ندآورد

ذهببن كردنببد  يمحمببد رضاشبباه، سببع ر تببايبببگون يببكببار ننشسببتند، از ملّيب

نبد،  نك خبراب ن يب ن ديت قبوان يب ت و حاكمينسبت به روحانهاي ما را جوان

ببه   1342و  1341 يهبا در سال «هيعلتعايلاهللرضوان»ينيخمامام  يهمه وقتنيبا ا يول

پبا خاسبت، ببه    خود به يبر عهد اله يداريپا يدان آمدند، ملّت در راستايم

 دسبتور  ببه سبربازان   42سبال  در پاناده خبرداد   ياهم شاهنشيكه رژ يطور
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د شبوند و  يوقبت شبه   همانكه ک كنند يشلاز سينه به باال به مردم  بود داده

فروكش كبرد و  استيصال ن كه يو باز همملت را به خاک و خون كشيدند. 

ت ببود كبه ببه    يب ل جمعيرا از زندان آزاد كردند، س «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيامام خم

نحوه يک كشور را  يفرهنگ يشان رفتند. در حال حاضر هم فضايقبال ااست

م يتصبم  ياشغال كرده است تا نگذارند جوان ما به راحتب  يفرهنگاستيصال 

ببه   يصال فرهنگيكه در اثر است ياگر جوانان را، ماوراء ظواهر يرد، وليبگ

ننبد  مي توا د كهنشويم يو همان ندسته يگريا ديم چياند، بنگرخود گرفته

كبه   ين ظباهر يب ابه تعبير مقام معظم رهببري،   سرباز انقالب اسالمي باشند.

دارم د يب ابيمرا در»گويد: است؛ دارد مي« استغاثه»ک يجوان به خود گرفته 

دسبت  در و كليبد نجبات ملبت    «. ؟!ددهيب نمبي  روم، چبرا نجباتم  مي بين از

ببه   يزدگب كه با نگاه غرب ياست، به شرط يع و انقالب اسالميفرهنگ تش

ل فرهنگ غرب قبرار  يم انقالب را در ذيم و نخواهينظر نكن يانقالب اسالم

 ها انجام شد. دوران يدر بعض يكه تا حدّ يم، كاريده

جبدا  « معصبوم »امبام  نبام  حقيقتي بههم خود را از يک روز « شيعه»روح 

ببه خبود   را ظلبم و فسباد    يهان جهت هم رنگ دورانيبه هماست، نكرده 

 ين موضبوع تبا حبدّ   يب ا سالهدفاع مقدس هشتو چون بعد از  تاس نگرفته

م و يع عقب  افتبباد يم، از تشب يفتب يم از ژاپبن عقب  ن  يفرامبوش شبد و خواسبت   

 ه برد. يما را به حاش ييگراقتيروح حق ،يزدگعمل

توجبه ببه    در ميبدانِ عه يهبم اكنبون جوانبان شب    پس اگر سؤال شد چبرا  

م يگر خوانديد يها را به جاهاآنچون نيستند؟ بايد گفت:  ياله يهاآرمان

را در  . مببا انقببالبغببرب از يو تمببدن آن و دور يو نببه بببه انقببالب اسببالم
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ناخودآگباه  و  داشبتيم ننگبه  اسبت  تشبيع  اش كبه همبان روح   ياصبل هويت 

كبه ببه    ياانبدازه ببه   م. مبا يكبرد مدرنيتبه ناديبک   فرهنبگ  به جهت آن را 

   گرفته و مستأصل گشتيم. فاصلهاهداف انقالب  از مدرنيته ناديک شديم،

 غدير  يادامه انقالب اسالمي؛

بايبد امبام   »اسبالم،   يادامه ياين بود كه در راستا« غدير»سخن خدا در 

تا در قال  انقبالب   و اين پيام همننان ادامه پيدا كرده« معصوم حاكم باشد

آن  يادامبه پس غدير، شروع يک فرهنگ اسبت كبه   اسالمي ظاهرگشت. 

امامان  يرهيدارد سخن و س ياست كه سع« حكومت ديني»ت، بيدر زمان غ

 معصوم را حاكم كند. 

ما، هر شبهر و   يخ گذشتهيكردم، در طول تارطور كه قبالا عرض همان

د، روحانيون بر اسباس حكبم خبدا، امبور     يكرديرا كه مالحظه م ييروستا

نوشبتند  يقباله مب و كردند، هم سند يت ميريرا مد مردم ياسيو س ياجتماع

 يجباده  يخواندند و هم براعقد مي يخطبهكردند و هم امضا مي مهر و و

و خالصبه نببض    دنبد نمويمب  يايب ربرنامبه شهر و روستا با مشبورت مبردم،   

ر وقتبي  يب اخ يسبت سباله  يدر دست دين بود. در دو يت كلياجتماع و هدا

 تياداره آمد و جاي روحاني را گرفت، حباال همبان روحباني بايبد مسبئول     

خبارج   ينب يامبور از جهبت د   يرد تبا اداره يدست گامور كشور را به ياصل

 حاكميت حكم امام معصوم اسبت  ينشود وانقالب اسالمي، صورت امروز

 امور اجتماع. يجهت اداره
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در مقاببل غبدير مطبرح شبد كبه حباكم        ياز صدر اسبالم طبرز تفكبر   

كر همننبان  ن دو طرز فيالزم نيست معصوم باشد، تقابل ا ياسالم يجامعه

ا نظبام  يب و « سكوالريسبم »چبه   م،يبگذار« سقيفه»چه اسم آن را  ادامه دارد،

عه معتقبد  ي. شب ينب يبدر هر حال دو طرز فكر است؛ ببا دو جهبان   ،يشاهنشاه

 يم حضور دين در زنبدگي انسبانِ مسبلمان حضبور ناقصب     ياگر بخواهاست 

رود تبا  ن جلبو  يب ت دينظام اجتماعي و فردي تحبت هبدا   ينباشد؛ بايد همه

، «هيعلاهللرضوووان»ينببيامببام خمالزم را ببببرد،  يخببود ثمببره  يدارنيببجامعببه از د

نباقص در   ين ببه صبورت  يب تبا د  نبد ببه صبحنه آمد   يادهيب ن عقيبراساس چن

إََِّ »د: يب فرماين راسبتا مب  يقرآن در ا د.وشمسلمانان ظاهر ن يزندگ يصحنه

دُوََ أََ يُفَرْقُواْ بَياْنَ اللّيهِ وَرُسُيلِهِ وَيقُولُيوََ     الَّذِينَ يَکْفُرُوََ بِءللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِي

نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَکْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُوََ أََ يَتَّخِذُواْ بَاْنَ ذَلََِ سَبِاال  أُوْلَئِيََ  ُيمُ   

 كبه ببه خبدا و    يكسبان  7؛«الْکَءفِرُوََ حَقًّء وَأَعْتَيدْنَء لِلْکَيءفِرِينَ عَيذَابمء ميهِان يء    

 يخبدا و پيبامبران او جبداي    اميپ خواهند ميانيورزند و ميپيامبرانش كفر م

را  يبعضبه ايمان داريم و ن ياز دستورات د يگويند ما به بعضياندازند و م

 يهبا از قسبمت  يو انكار بعض يبه بعضن مااي نيبخواهند يو م ميريپذينم

قبت كافرنبد و مبا    آنبان در حقي  ،خود اختيار كننبد  يبرارا  يسوم راهن، يد

 . ايمآور آماده كردهخفت يكافران عذاب يبرا

 يايب زوا ين در همبه يب د يد دارد اگبر همبه  يات تأكين آيخداوند در ا

امبر است و منجبر ببه عبذاب    يک نحوه كفر به خدا و پيحاكم نشد  يزندگ

 خواهد شد.  
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هبم رفتبه در    ين رويب باشد كه د يک زمان ممكن است شراي  طوري

از نادرشباه    يدر آن شبرا حباال   حضبور داشبته باشبد،    يد زنبدگ ابعا يهمه

كنبد  ينور تصاح  م يايجواهر و كوه نور و در يمقدارهندوستان پادشاه 

كنبد،  ير حاكمبان عمبل مب   يگبر ببا سبا   يک طور ديهم  و پادشاه هندوستان

ک وقبت دولبت   يب جامعه باشد. اما  ينيات ديكه مانع ح چياي نيست هااين

كنبد و  يرد و به واقع در امور جامعه دخالت مب يگيم به خود يگريشكل د

ورود و رد، ببر  يب بگماليبات  را كنبار بانبد،    ياز احكام اله يخواهد بعضيم

ن امور تحت فرمان شخص پادشباه  يا يهمهو  نظارت كند و ... خروج كاال

در  ين و احكبام الهب  يب رد و نظر ديان انجام گيباشد و امور با نظر او و دربار

ن به صبورت نباقص   يند دياي  اگر مسلمانان كوتاه بين شرايد، در ااناوا رو

خود را  يندارين، دياز ابعاد د يشوند با بعضيماند و مجبور ميدر صحنه م

ک يک كشور را به ياز پست يدهد كه امتيادامه دهند. شاه به خود اجازه م

 يهبا نياز زمب  ينب يبدهد و آن شخص هم حق داشته باشد در هبر زم  يفرنگ

از كشت تنباكو را به هركس خواست بدهبد،  يا شاه امتيمردم جاده بكشد و 

كبه سرنوشبت    يبودن نظر شاه بر سرنوشبت ملبت. در حبال   حاكم يعنين يا

هببا باشببد تببا براسبباس حكببم ت خببالق انسببانيببد تحببت حاكميببهببا باانسببان

ن يرد و تحببت آن احكببام بپرورنببد، در چنبب ذگبببپروردگارشببان امورشببان 

را كبه   يد و تالش كند آن ابعباد يايبه صحنه ب يالب اسالمد انقيبا يطيشرا

وجبه  ببه هبيچ  رند به اسالم برگرداند تا معلوم شود يخواستند از اسالم بگيم

ق يب هبم از طر چياي جا حاكميبت اسبالم آن   ياسالم يشود در جامعهنمي

 ، حكومت كند.  امبر و امامان معصوميره و سنت پيس
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 ته نشد؟ رفيپذ زهرا يچرا سخن فاطمه

امبور   يت اسبالم ببر همبه   يب آثار غفلت جهان اسبالم از موضبوع حاكم  

ق اسبالم  يكه از طر يج درخشانياجتماع، موج  شد كه مسلمانان به آن نتا

د و يب خ آن طور كبه با يعطف تار يهاتوانستند برسند، نرسند، و در نقطهيم

ف اهببدا يجببه نببه تنهببا جامعببه بببه سببوينكننببد و در نت يريببگميد تصببميشببا

 25 يده شبود. از جملبه وقتب   ياش حركت نكند بلكه ببه انحبراف كشب   ياصل

حباكم شبد،    يعل يعنيمعصوم  يامام سال بعد از رحلت رسول خدا

 يهم كبه معنب   يف كرد و مردميامام را تضع« جمل»شه با جريان جنگ يعا

ن مسبلمانان بعبد از   ير او قرار گرفتند، اما همب يدانستند تحت تأثير را نميغد

 يشبنهاد فاطمبه  يفه، پيق سبق يت از طريو طرح حاكم رسول خدا رحلت

 را نپذيرفتند.  يت علير و حاكميدر رابطه با برگشت به غد زهرا

 يدر ريس حكومببت قببرار گرفتنببد عايشببه بنببا اميرالمببؤمنين يوقتبب

مخالفت گذاشت و مردم را جهت جنگ با حضرت دعوت كرد و باألخره 

حضرت  ينشان دادند كه وقت ياز خود وفادارپذيرفتند! آنننان هم  ياعده

د يقطع كن را  يشتر يفرمودند: پاها نيرالمؤمنيام

ر يب رفبت ز يزدند، يكبي مب  يک پاي شتر را مين كه يتا كار تمام بشود، هم

ر تبن  يب رساندند، يكبي ديگبر ز  يتن شتر تا سقوط نكند، آن فرد را به قتل م

شبه سبقوط نكنبد،    يودنبد كشبته بشبوند ولبي شبتر عا     رفت، حاضر بيشتر م

د عايشبه چبه فرهنگبي را    يكردنبد. از خبود بپرسب   تبعيبت  شبه  يطور از عانيا

را  يكب يرا كبه حبرف    يچبه فرهنگب    زهبرا  يكرد و فاطمبه پيشنهاد مي

 يرا رد كردنبد؟ آيبا جبا ايبن ببود كبه فاطمبه        يگبر يرفتند و حبرف د يپذ
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كبه  يكبرد در حبال  يصبوم دعبوت مب   مع يت اماميها را به حاكمآنزهرا

ت متصبل كنبد   يب ن را به آسبمان معنو يرا كه زم يتين حاكميچن يها معنآن

سبم از  يدند. سكوالريفهميرا م امبرياحترام به همسر پ يدند، وليفهمينم

م يخبواه امام معصبوم مبي  »گويد: خود را باز كند، مي يتواند جايجا منيا

ق يب سبرِ كبار بيايبد امبور مبا از طر     چه كبار؟! اگبر يبک آدم زرنبگِ قباطع      

م و ببه  يمبرز خبود باشب    يخواهبد مبا رو  مي يگذرد. عليت او ميريمد

م؟ حتمباا اطبالع   يم، پس چبه موقبع ثروتمنبد شبو    يشينديت بيعدالت و معنو

قبدر پولبدار شبدند كبه     اول، ايبن  يطلحه و زبير، در زمان خليفبه د كه يدار

تواند امبام  ا اين ملت مييدند! آوقتي مردند؛ با تبر طالهايشان را قسمت كر

معصوم را بپذيرد؟ ملتي كه امام معصوم بخواهد، بايد خيلي چياها را زير پا 

 باشد. گذاشته 

ت امام معصبوم  ياز جنس حاكم يم ذات انقالب اسالميمتوجه باش يوقت

 يژاپنب از جبنس رفباه   آرمبان انقبالب، رفباه    د يد از خود پرسياست، حال با

كبه   يظهور بستر ياست براكردن حكم خدا جاريالب آرمان انقاست يا 

 شه كنند؟يخدا را پ يها بتوانند بندگت، انسانيق عدالت و معنوياز طر

انقبالب را در نظبر    يخيتبار  گاهيبنده آن است كه اگر جا يعرض اصل

متوجبه   ميتوجبه كنب   «هيعلتعايلاهللرضووان»ينب يو به سخنان حضبرت امبام خم   ميريبگ

حكم خبدا در نظبام    كردنيجار يانقالب اسالم ياصل كه هدف ميشويم

 نيب در ا «هيعلتعايلاهللرضووان»ينب يجامعه اسبت. امبام خم   ياقتصاد ،يآموزش ،ياسيس

 نيب مقصبد ا  سبت، يمقصبد ن  ،ياسبالم  ميب مجردِ ببودن رژ »: نديفرمايراستا م
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 ياصبل  ياهيب انگ 8«اسبالم حكومبت كنبد    ،ياست كبه در حكومبت اسبالم   

 يمطلبب  نيآمدند و موج  تحقبق انقبالب شبدند چنب     دانيكه به م ييهاآن

 نيب ببه ا  دنيرسب  يحبق باشبد، ببرا    تيب انسان حاكم يمقصد اصل يبود. وقت

گفتبه   ي. وقتب شبود يآن را هبم متحمبل مب    يو جبان  يمبال  يهبا نهيمقصد ها

 يمعنب  نيب حق اسبت، ببه ا   تيحاكم يانقالب اسالم جاديا ياهيانگ شوديم

دنيباي   يجمبال يبار، در همبه    خواهنبد يمب است كه مسلمانانِ عاشق اسالم 

كببه در كنببار امببام  ييهبباآن ياسببالم و جهببان ظبباهر شببود، هرچنببد همببه 

 ديب و به توح دنديديرا نم جاهانيوارد انقالب شدند تا ا «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم

جهبت هبر    نيهمنظر نداشتند. به  شرک يو نف

بودند به  «هيعلتعايلاهللرضووان»كه در انقالب كنار امام يعنوان كسانبهافراد  نيوقت ا

انقبالب مشبكل    يببرا  اردنبد، گذ يانقالب پبا  يتيرياز نظام مد ييهاصحنه

انقبالب ببود    يديب درست كردند و البته از آن طرف هم به جهت روح توح

رق فب  اريبسب  نيب كردند و ا اشيافراد ر نياز هم ياكه هرچه جلو آمد، عده

اگبر   يآر «خبورد يانقالب فرزندان خبود را مب  »كه گفته شود با آن كنديم

كه ببه اهبداف    فتديب ينانقالب از اصول خود خارج شود و كار دست كسا

. كننبد يرا حبذف مب   ياصبل  ونيانقالب اعتقاد ندارند، معلوم است كه انقالب

انقبالب، موضبوع ببرعكس     يديب به جهت روح توح ياما در انقالب اسالم

 تيشخصب  شيكند و به اصبطالح كب   يود، هركس كه نتوانست خود را نفب

 ريبه مس صاز جوانان مخل ديجد يهاشيداشت، حذف شد و انقالب با رو

كبه   يحضبور افبراد   يكبه ببه جهبت ادامبه     يخود ادامبه داد و از مشبكالت  
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آمبد،   شيانقبالب خبود را هماهنبگ كننبد، پب      يديب نخواستند با روح توح

 داد.به خود راه ن يهراس

ل يآمده را درست تحلشيمشكالت پ يشهيم ريعمده آن است كه بتوان

د آمبده اسبت.   يب م مشكالت به جهت وجبود انقبالب پد  يم و گمان نكنيكن

 ياريپنهبان در روح و روان بسب   يِزدگب ک نبوع غبرب  يب هنوز  يآر

شبود تبا آن طبور    ين امر موج  ميهست و هم 

آن رجبوع نشبود و ببه     يديب توح يهبا سته است به انقالب و راه حليكه شا

ر يكبه در مسب   ينيد كه خداوند ببه مبؤمن  ييفراموش نفرما يم. وليفتيمشكل ب

اللّهُ وَلِيي الَّيذِينَ ممَنُيواْ يُخْيرِسُهُم م ينَ     »ح قرار دارند وعده داده است: يصح

هبا را از  ن اسبت، آن يت مبؤمن و سرپرسب  يخداوند ول 9؛«النُّوُرِ يالظُّلُاَءتِ إِلَ

 كند.يت مينور هدا يظلمات خارج و به سو

 هايخود ريو غ هايخود

آن را نسببت ببه    گباه يو جا ميكنب  يوضع موجود انقالب را بازخوان ديبا

افبراد را در آن ببه    يهبا اشيب ر يتبا اوالا: معنب   م،يبسنج اشيديهدف توح

و  يديغفلت از روح توحمشكالت را در  گاهي: جاااي. ثانميدرک كن يدرست

 نيهمب  رد «تعايلاهللحفظوه». رهبر معظم انقالبميساشنپنهان خودمان ب يزدگغرب

كردنبد تبا    نيبي را نسببت ببه انقبالب تب    يخبود  ريو غ يرابطه موضوع خود

به جهبت   اياست  هايخود ريآمده توس  غ شيمشكالت پ يشهير ميبفهم

 انقالب. فرمودند:
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تپبد؛ دلبش ببراي انقبالب     ي اسبالم مبي  خودي آن است كه دلش برا»
 دارد؛ براي مردم به صورت حقيقي  تپد؛ به امام ارادتمي

خبودي كسبي اسبت كبه      احترام قالل است. غير خودي كيسبت؟ غيبر  
 تپد؛ دلبش ببراي  گيرد؛ دلش براي بيگانه ميدستورش را از بيگانه مي

از اوايل انقالب  تپد. غير خودي آن كسي است كهبرگشتن امريكا مي
كرد؛ اما دوستانه با امريكا بود. به امام اهانت مي يدر فكر ايجاد رابطه

كبرد،  نمبود! كسبي ببه امبام اهانبت مبي      مبي  براي امريكا اظهار عالقبه 
مبرز يبا همدسبتان     شد؛ اما اگر كسي به دشمنان بيبرون از ناراحت نمي

  10«.دانها غريبهشد! اينكرد، ناراحت ميها اهانت ميآن

ببا   ير پوسبت انقبالب جبا داد ولب    يب كه خود را در ز ييهااز جبهه يكي

انقبالب   يببرا  ينداشت و تاكنون موجب  مشبكالت   يروح انقالب هماهنگ

ن ظباهر  يبودنبد كبه در عب    هبا ايحجّتيبه شبود،  ينده مب يا در آياست و شده 

كبه ببا خبود     يتيشبان و اشبراف  پنهبان  يِزدگب ببه جهبت روح غبرب    ،مذهبي

فببردي  يهببا مببذه  را امببرنيببا، ندانقببالب ايسببتادمقابببل از اول  داشببتند،

ن عبدم  يب حسباس نبودنبد و ا   يت احكبام الهب  يو نسبت به حاكم دانستنديم

نبد و  يايب االمبر د حضبرت صباح   يب ر پوشبش آن كبه با  يت را زيحساس

حاكم مهم نبود شاه  انبرايش كردند، عمالايه ميعدالت را برقرار كنند، توج

اسبالم يعنبي ايبن كبه مبن      معتقبد بودنبد   باشد يا نباشد، عه بر سرنوشت جام

را داشته باشم، اروپبا هبم ببروم، نمباز هبم       كراواتم را بانم، بهترين زندگي

خوانبديم، در زمبان   ما در زمان طاغوت نماز مبي »بخوانم. به قول خودشان؛ 

 يايب چايبن جريبان،    «است!نكرده يم، براي ما فرقيخوانياقوت هم نماز مي
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اخبتالف   يلهيشبتر وسب  ير را بيغد فهمد،را نميغدير  يخيام حضور تاربه ن

هبا  در رابطبه ببا آن   «هيعلتعايلاهللرضووان»ينب يخمامبام  اسبت.  كبرده   يعه و سنين شيب

 يهبا يتب يها مبارزه را حرام كرده بودنبد... وال ياهيروز حجتيد»د: نفرمايمي

انبد و  ختبه ين را ريماسالم و مسل يروز كه در سكوت و تحجر خود آبرويد

انبد و عنبوان   ت عصمت و طهارت را شكستهيامبر و اهل البيدر عمل پشت پ

و  يش نببوده اسبت، امبروز خبود را ببان     يشان جا تكسّ  و تعب يبرا« تيوال»

 11«خورنببديت دوران شبباه را مبب يببت نمببوده و حسببرت وال يببوارث وال

ر يب ز يعنب ي اند.ش كردهتكسّ  و تعيّ يرا وسيله« واليت»ها اينند: يفرمايم

خود رونق دهنبد،   ييايدن ياند تا به زندگها دكان باز كردهن واژهيپوشش ا

ت يب ق واليب ببت جبا از طر  يدر زمان غ نيرالمؤمنيت اميوگرنه مگر وال

 باشد؟  يتواند در جامعه جاريه ميفق

ببا هبدف    يكه به ظاهر در كنار انقالب بودنبد ولب   ييهاانياز جمله جر

بود، مخالفبت   يد ربوبيت حكم خدا و نظر به توحيحاكمانقالب كه  ياصل

توسب    يبودنبد كبه تحبت عنبوان نهضبت آزاد     « هبا يمذهب -يمل»داشتند، 

سبم  يروشبن سكوالر  يها نمونهنيشد. ا يگذارهيمهندس بازرگان پا يآقا

صبر  يق يه كند، ولب يجامعه را تغذ م ل مسيحيتد ياسالم با ندگفتميهستند، 

اروپبا   يكبرده تحصبيل نبان عمومباا   يخبود. ا  ير جبا خود و پاپ د يدر جا

اسبالم را   يجا قبرار داشبتند، ولب   آن يحيمس يهاانير جريو تحت تأث بودند

خبوب اسبت، بهتبرين    اسبالم  هبا معتقدنبد   نيمذه  خود قرار داده بودند. ا

فرهنبگ   يروش مبدرن و ببر مبنبا   د ببه يب دين هم هسبت، ولبي حكومبت با   
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 يگفتند: شاه فق  سلطنت كنبد، ولب  ياه هم مته اداره شود. در زمان شيمدرن

تبه و ببه   يكشور هبم براسباس قواعبد فرهنبگ مدرن     ينكند، ادارهحكومت 

همبه را   يروشنفكرها باشبد. در امبور فبرد    يهمان روش سكوالر به عهده

اصبول   ينمودنبد ولب  يقرآن بحث مب  يكردند، دربارهيدعوت به مذه  م

رفته بودند و هم اكنبون هبم   يپذ يگن روش زنديتررا به عنوان كامل يغرب

دارنبد.   يخبوب  يهبا رابطبه  كا، با آنيآمر ياز كارها ين انتقاد به بعضيدر ع

ن كبه تمبام   يب تحت عنوان ا يها هدفنيد در نگاه ايفرماليچناننه مالحظه م

ش جمبال نبور پروردگبار باشبد و حبق ببا تمبام        يد نمبا يب با يرواب  اجتماع

در صحنه باشبد، اصبالا    ياسيو س ياقتصادو  يآموزش يجَلَواتش در صحنه

 12؛«وَلّوا، فَثَمَّ وَسْهُ اهللاَيْنَاء حُ»قتِ يد حقيست، تا شما بخواهيمطرح ن

افبراد ببه تماشبا     يريب گميرا در نظبام تصبم   

 د.  ينيبنش

از  يرا داشبتند ولب   يمبارزه با نظبام شاهنشباه   يكه سابقه يان سوميجر

جريبان روشبنفكري   ح ببا انقبالب مقابلبه كردنبد     يصبر  يلب يهمان ابتدا و خ

تواند مبا را ببه   شاه، مرتجع است و نمين بود كه يها انيحرف ا بود. الليک

كنيم تا خودمان بهتبر از  تمدنِ شكوفاي غرب برساند. پس بايد شاه را عال 

د، تمام مقصبد و  يلفرمايچناننه مالحظه م شاه جامعه را به مدرنيته برسانيم.

با دو طرز تفكر  يک، غرب است و از جهاتيالل يان روشنفكريمقصود جر

ببه   يالذكر ببا انقبالب اسبالم   وجه اشتراک دارد، لذا هرسه گروه فوق يقبل

در مناسببات   يغربب  يهاد ارزشين كه باياند و در اآن مخالف يواقع يمعن
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ن يانبد. ببه همب   تفبق جامعبه حباكم باشبد، م    يو آموزش يو اقتصاد ياجتماع

گر كنبار  ي، ببا همبد  يعطبفِ مقابلبه ببا نظبام اسبالم      يهبا جهت هم در نقطه

ايبن جريبان   گر رفت و آمد دارند. يكدي يهااند، و افرادشان در گروهآمده

گذاشبتند   شان كنبار دين را از نظام اجتماعي ،اعتقاد دارد كشورهاي مترقّي

 بايبد ديبن را كنبار    اشبيم خبواهيم مترقبي ب  ما هم اگبر مبي   كه مترقي شدند،

 كنيم. مان را با عقل بشري ادارهبگذاريم و جامعه

تببوان تحببت عنببوان يا در انقببالب هسببت كببه مبب يببن يان چهببارميببجر

ن كبه انقبالب   يب ن ايان در عب يب ن جريب از آن نام ببرد، ا « سم پنهانيسكوالر»

در صبحنه باشبد و    يت اسبالم يب د تربيرا قبول دارد و معتقد است با ياسالم

د ببر  يب تأك يدر عمبل ببه جبا    يه در جامعه نقش داشته باشبد ولب  يفق تيوال

 ، ببه اقتصبادِ  يغربب  يشبرفت كشبور ببا الگبو    يد پيب ت، ببه ام يعدالت و معنو

و طبقبه ممتباز بروكبرات را قببول      يت اقتصاديدهد و اشرافيسكوالر تن م

 يدارهيآن، نفبوذ سبرما   يغرب يشرفت به معنيدن به پيرس يكند، لذا برايم

ت مببدرن را در يو اشببراف يو خببرده بببورژواز  يو فرهنببگ غرببب  بببراليل

 يجبا ببرا  شرفت به سبک غبرب را تبا آن  يرد و پيپذيانقالب م يساختارها

كه بخواهبد مبا    يانيكند هر جريداند كه تصور ميم يضرور ينظام اسالم

نببدازد مخببالف انقببالب اسببت. مخالفببت سببران  يشببرفت عقبب  بيرا از آن پ

 يفب ين تعريدر درون چن يطل  با دولت بعدصالحو ا يسازندگ يهادولت

 يدر زمبان نباماد   يموسبو  نيرحسب يم يدگاه آقبا ين ديرد. با هميگيقرار م

و اصبالحات   يسبازندگ  يهبا دولت دهم گفت: در زمان دولت يخود برا
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 يراآن، بب  يببا آمبدن دولبت نهبم و ادامبه      يكبردم، ولب  ياحساس خطر نم

 كنم.يانقالب احساس خطر م

 مستضعفين در انقالب جايگاه 

 يبرگشت ببه معنبويت  ، يو انقالب اسالم «هيعلتعايلاهللرضووان»ينينهضت امام خم

ان فبوق، از غبرب بگبذرد و    يب است كه در صدد است ماوراء هر چهبار جر 

بشبر  كه معتقد اسبت   يد. نهضتيت امام معصوم را فراهم نمايحاكم ينهيزم

ه باشبد،  درنك ش پشتاليهاي اصكند تا به آرمانبايد در نظام الهي زندگي

را كه بر عدالت و  ين بستريخود مستقر باشد. چن يانساندر فطرت  انسان و

ببر  ولبي مستضبعفان   كننبد،  يتحمل نمب طلحه و زبير كند يد ميت تأكيمعنو

ن راسببتا يرنببد. در همببيتواننببد آن را بپذبهتببر مببي نخبگببان، يعكببسِ بعضبب

د در ارتبباط ببا مبردم جهبان و     يب مبا با »فرماينبد:  مبي  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخمامام

ت از مبارزان و گرسبنگان  يبه مشكالت و مسالل مسلمانان و حما يدگيرس

 ياسبت خبارج  ين را از اصول سيم و اييو محرومان با تمام وجود تالش نما

نبد: يكبي از اصبول مبا، دفباع از مستضبعفين جهبان        يفرمايم 13«ميخود بدان

امبران برگردانبد،  يب توان جهان را به فرهنبگ پ ين مرا به كمک آناياست. ز

  در صدر اسالم به آن دامن زدند. كه رسول خدا يهمان كار

ظهور جلوات پروردگارمان را در تمام مناسبات جامعبه  از روزي كه ما 

م، يشبد  يتبه و توسبعه ببه روش غربب    يم و جذب فرهنبگ مدرن يطل  نكرد

م و در يدوش خبود فبرو گذاشبت   ن را از يريخود نسبت به سبا  يهاتيمسئول
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م و ببه همبان انبدازه شبور انقبالب در      يجه مستضبعفان را فرامبوش كبرد   ينت

بباز   يف شد و تحرک آنان كُُند گشبت و از اهبداف اصبل   يمان ضعجوانان

هبا را  دان آمدنبد و برنامبه  يخوارن به مژهيها، ويم و با رشد خودخواهيماند

بسب  انقبالب    يمرحلبه ببه جبا    نيب در جهت منافع خود سبوق دادنبد و از ا  

ج يته شروع شد و به تبدر يو بس  مدرن ي، خودمحوريو خدامحور ياسالم

و  يشه را بجوند و سببا يكردند ر ير پوست انقالب سعيخانده ز يهاكرم

ق پبرورش مخالفبان   يب ن طريب ل كننبد و از ا يتببد  يات انقالب را به زرديح

تبه در  يبا بسب  مدرن گر يانقالب در درون انقالب شكل گرفت. به عبارت د

طبور كبه   را همانيخود قدم برداشت. ز ير نفيدرون انقالب، انقالب در مس

، عبور از غرب است و نه بازگشت يعرض شد ذات و جنس انقالب اسالم

نبه را جهبت بسب     يا مسبئوالن زم يب از نخبگبان و   يبه غرب. حال اگر بعضب 

كردنببد، كشببور فببراهم  ياسببيو س يو اقتصبباد يتببه در نظببام آموزشببيمدرن

كبه روح   ياش خبارج نمودنبد. در حبال   يناخواسته انقبالب را از ذات اصبل  

ن هوشبمند  ين راستا ناظريرد و بحمداهلل در ايپذيرا نم ين بازگشتيع چنيتش

سكوالر ببه مقابلبه    يهاانيبه خود آمدند و با جر يزدگک خوابيپس از 

 ين هوشبمند يب جباد ا يادر  «تعايلاهللحفظوه»يپرداختند و از نقش مقام معظم رهببر 

 د غفلت كرد.ينبا

 عيخ تشيه در تاريت فقيحضور وال

ن اندازه مهم است و جامعبه حتمباا ببه    يواليت فقيه تا انقش اگر  سؤال:

 ر به آن پرداختند؟  ياخ ين صد سالهيشتر در ايآن نياز دارد، چرا علماي ما ب
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ک يب ن آن كبه  يدر عب فرهنبگ تشبيع   د كبه  يت داشبته باشب  يعنا جواب:

سبت كبه افبراد    ين يک موضبوع سبطح  يب  ي، ولمنطقي استهنگ كامالا فر

م، يرفتيات قبرآن پبذ  يب طببق آ  يبفهمند، وقت يبتوانند آن را به راحت يمعمول

 14االمر هم اطاعت كرديو اول د از رسول خدايعالوه بر اطاعت خدا، با

م كبه مبا را ببه    ياطاعبت كنب   يكند از كسب يو چون خداوند ما را دعوت نم

االمبر هبم كبه خبدا     ياولب  ندازد، پس عالوه ببر رسبول خبدا   يب يگمراه

د معصوم باشد، و معلوم است كه يدستور اطاعت از او را به ما داده است، با

هبا را ببه   كه خدا دستور اطاعت از آن ييهابتِ امام معصوم، آنيدر زمان غ

مبا از   يه كارشناس ببرا ياز سخنانشان كه توس  فق يرويق پيما داده، از طر

د يب گبردد. پبس نبا  يمب  يشبان عملب  شبود، اطاعبت  ياستخراج مب  ينيتون دم

ه يببت فقيببر بببه موضببوع واليبباخ يمببا فقبب  در صببد سبباله يم علمبباييبگببو

بت فرمودند، با رجوع ببه فقهباء   يغ كه امام معصوم يپرداختند. ما از وقت

  ير شبرا يب اخ يم، منتهبا در صبد سباله   يب اطاعت از امام معصوم را ادامه داد

از امامان معصبوم،   يرويه، و پيت فقيد موضوع واليد آمد كه بايپد يخاص

است كبه از طبرف    ييهاين شود. مشكل ما جوّسازيبه صورت خاص تدو

كنند كه افبراد امكبان تفكبر    يشود و جوّ را آنننان مسموم ميدشمنانمان م

فرهنبگ شبيعه، فرهنگبي     ه را نداشبته باشبند، وگرنبه   يت فقيدر موضوع وال

شبود.  يرفتبه مب  يتر پذ ِ تفكر بهتر فراهم گردد، راحتيشرا است كه هرچه

ت يب ه ببا حاكم يب ت فقيب ن حاكميب يتفاوت يطور كه امروز مردم معمولنيهم

ن يبب  يتفباوت  يگذارنبد، در صبدر اسبالم هبم، مبردم معمبول      يه نمب يب ر فقيغ

                                                 
 .59ي هينساء، آ يسوره - 14



 63  ........................................ !ته؟يبس  مدرن ايبستر عبور از غرب  ،يانقالب اسالم

راحبت   ين جهت مبردم عباد  يگذاشتند، به همير صحابه نميبا سا يعل

عه، فرهنگبي اسبت منطقبي،    يدرست است كه فرهنگ ش .رفتنديابابكر را پذ

ه و يب ت فقين واليتوانند بيشوند به همان اندازه نم هرقدر مردم سطحي يول

ته با يته فرق بگذارند. از آن طرف چون فرهنگ مدرنيت فرهنگ مدرنيوال

ر آن قببرار يشبتر تحببت تببأث يد، بيببگويزببان نفببس امّبباره بببا مبردم سببخن مبب  

برتبر   يهبا افبق  يخبود متوجبه   يود مبردم در زنبدگ  ش يرند. اگر سعيگيم

مبردم را  اگبر   يولب  رنبد. يپذيشبه و تفكبر شبيعه را مب    ياند يشوند، به راحتب 

 جببدابببودن م از شببيعهيا نخببواهيببم يم، بخببواهيببدارنگببهسببطحي ف و يضببع

گببر يتنهببا دگردنببد و نببهيمحببروم مبب ين زنببدگيتببريو از منطقبب شببونديمبب

ر مبردم  يافتند و م ل سايرون ميع بيخ تشيارساز نخواهند بود بلكه از تخيتار

 يغربب  يكبه زنبدگ   ياليب خ يهبا ا با هدفيشوند و يم يا گرفتار روزمرّگي

ناكجاآبباد سبوق    يخود را به سو يهاف كرده است تالشيها تعرآن يبرا

 دهند.  يم

ت حبق نباشبد و ببه امبام     يب حاكم يكه جهبتش ببه سبو    يهر نوع زندگ

ن ياسبت، ببه همب    يثمبر يو بب  يتاسبرش پبوچ  معصوم نظر نداشته باشد، سر

امام زمان خود  يد در زندگياصرار دارند انسان با و المه امبريجهت پ

م يپبس مواظب  باشب    15ت مبرده اسبت.  يب را بشناسند وگرنبه ببه مبرگ جاهل   

 يكه به ظاهر جبدّ  يک نوع زندگير پوشش يزها در يها و پوچيروزمرّگ

اسبت كبه    يزنبدگ  ياصبل  يريب گد است، پنهان نشود. عمبده، جهبت  يو مف
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ک يبببخشببد. لببذا ممكببن اسببت يمبب يرا معنبب يحركبات و سببكنات زنببدگ 

ک معتباد ببه مبواد مخبدر     يب اش پبوچ باشبد كبه    يمهندس همان قدر زندگ

اسبت   شان در اين است كه آن مهندس توانسبته فرق .اش پوچ استيزندگ

مبا  ا خود را پنهان كنبد  يپوچكند و مشغول  يخود را به آن زندگي معمول

 برد تبا غيبر  ي  دهد لذا به مواد مخدر پناه ميتواند خود را فريآن معتاد نم

انبد  كبه تبالش نكبرده    ييهاانسان را احساس نكند. اشزندگي بودنمنطقي

د، نب نكنرا به زنبدگي مشبغول    اگر خوددا كنند، يرا پ يزندگ يجهت نوران

كبه   يحبال  در كننبد. يمب ن آن يگايجبا  يپوچاز از همان سنخ  يگريد ايچ

همبراه  ببه  دار شد اگر سخت هم بگذرد، نشاط خود را جهت يزندگ يوقت

  متوجبه  يبود، چون در آن شرا هااش وضع جوانان ما در جبههدارد، نمونه

 يايببهببا را بببه چيلببذا سببخت كننببديمبب يزنببدگ يمنطقبب يبودنببد بببه صببورت

 .گرفتندينم

  يمنطق يزندگ

گيريم، حال چه مهندس و دكتبر  اگر ما زندگي منطقي را از جوانانمان ب

م چون م الا فرزنبد بنبده   يكند! ما فكر نكنبشوند، چه رفتگر، هيچ فرقي نمي

نبا ببه   ب اسبت!  پيبدا كبرده  ست پس نجات يمعتاد به مواد مخدر ن يا جنابعالي

 يم ببرا ياست كه بتوان يوقت يمنطق يزندگ «هيعلتعايلاهللرضوان»ينيش امام خميفرما

م، يكنب  يايب رهيب در خود و جوانانمبان پا  يانقالب ياهيروح ،بارگ يادهيعق

د مببارزه كبرد و شبور و    يامروز با جمود و سكون و سكوت با»ند: يفرمايم
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نبد:  يفرمايگر ميد ييا در جاي 16.«د برپا داشت... يحال حركت انقالب را با

 يهبا رهيب هبا و ذخ هين سبرما يب ا كشورمان، به اين جا به جوانان عايمن در ا»

جهبان اسبالم سبفارش     يشبكفته معطبر و نو  يهبا ن گبل يب و به ا ياله ميعظ

د و خودتان را يخود را بدان ين زندگيريمت لحظات شيكنم كه قدر و قيم

انقالب  يدن به اهداف عاليبارگ تا رس يو عمل يعلم يک مبارزهي يبرا

  17.«د... يآماده كن ياسالم

اد در جوانبان فبراوان   رش فسب يپبذ  ينبه يا زميب د امبروز در دن ينيبياگر م

شناسند تا به خباطر  ينم يزندگ يبرا يمتعال ياست، چون در منظر خود افق

ن يمبباوراء همبب يايببچچببون بببه آن افببق، از فسبباد بگذرنببد،   يابيببدسببت

دهنبد و علبت آن   يد تن ميش آيشناسند و لذا به هرچه پ يها نميروزمرّگ

حفبظ كنبد، ببه     يغربب تواند جوانان خود را از فساد يكه مكت  بودا هم نم

در آن  يو فرهنبگ اسبتكبار   ين است كه روح مبارزه با فساد غربب يخاطر ا

ست و به همان اندازه كه ناقص است در مقابله با فساد زمانه ناتوان يمكت  ن

شبود  يده مب يكشب  ييكارش به جاها ير حماسيطور كه عرفان غاست. همان

د زمانبه نباتوان اسبت، بلكبه     د نه تنها در مقابله ببا فسبا  يفرماليكه مالحظه م

ونِ جداشده از مبارزه و عدالت و ياسيرد. م ل سيگير قرار ميبعضاا تحت تأث

زده و غبرب  يروشبنفكرها  ده شبد. يكشب  يت كه كارشان به روزمرّگيمعنو

همبان انبدازه    ،هيب ت فقيب و آن عبارف جداشبده از نظبام وال    يآن فرد مذهب

 رفتار شده به مواد مخدر. جوانان گ اند كهثمر شدهيب يگرفتار زندگ
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مبان را  توانيم جواننفهميم در بيرونِ فرهنگ شيعه چه خبر است، نميتا 

فرهنبگ شبيعي، آن نيسبت    د روشن شبود  يبابكنيم.  به فرهنگ شيعه جذب

تخبدير  ک نبوع  يب ن خبودش  يتوان گفت ايشناسد، ميمكه انجمن حجتيه 

امبام   يه گفتبه ش آمبده اسبت، بب   ير فرهنگ اسبتكبار پب  يكه تحت تأث است

 : «هيعلاهلل تعايلرضوان»ينيخم

شكسبت انقبالب    يرا برا يها افرادنهيزم يكا و استكبار در تماميآمر»
نماها را كه ها مقدسها، در دانشگاهن دارند، در حوزهيدر آست ياسالم

رشان از درون، ينان با تاويام، اخطر آنان را بارها و بارها گوشاد كرده
حبق ببه    ياافبه يهبا ببا ق  نيب كننبد، ا يو اسالم را نابود مانقالب  يمحتوا

د از يب كنند، بايم ين معرفيديت، همه را بين و واليجان  و طرفدارِ د
  18«م.يها به خدا پناه برنيشرّ ا

ببه   «هيعلتعالاهللرضووان»ينب يخماسبت كبه امبام     ينبوع زنبدگ  فرهنگ شيعه، آن 

 تاثبادا و پيغمبر و امامت را خ ،شما با صد دليلكردند. حاال  يجهان معرف

اسبت   يتالشب  ينداريد، ديآيبه حساب نم يندارين كارها هنوز دياكنيد، 

ر يمسب  يها از فرهنگ طاغوت. وقتو نجات انسان حاكميت حكم خدا يبرا

 يروزيب گبر شكسبت و پ  يا شبده، د يب اح يگر زندگيمشخص شد، د يزندگ

ن اسبت كبه   يب ش از ايمگبر بب  »؛ «هيعلالتعاهللرضووان»ينيخمامام ر يندارد، به تعب يمعن

دار  يچوببه  يدر سراسبر جهبان ببه پبا     يا اسالم نباب محمبد  يفرزندان عا

اهلل ببه  ن است كه زنان و فرزنبدان خردسبال حباب   يش از ايروند، مگر بيم

مبا   ين كند، وليت با ما چنيپست ماد يايشوند؟ بگذار دنياسارت گرفته م
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ش يمنظببورم از آوردن فرمببا  19«م.يخببود عمببل كنبب  ياسببالم يفببهيبببه وظ

 يراه مشبخص شبد و زنبدگ    يد كنم وقتب يآن است كه تأك «هيعلتعالاهللرضووان»امام

تنهبا  انسان نبه  ين حالت هم برايتردا كرد، سختيخود را پ يصورت منطق

 آور است.قابل تحمل بلكه نشاط

 مهمان ناخوانده 

گااران دولبت  كه تفكر اصيل اسالمي بر بعضي از كبار  حاليدر سؤال:

ر فرهنبگ  يناخواسبته تحبت تبأث   و برخي از احااب و مردم حاكم نيسبت و  

را درک كننبد،   «تعايلاهللحفظوه»رهنمودهاي رهبريگاه يتوانند جاينمو  اندغرب

 يعنب يخبود   يبه هدف اصبل  يد داشت كه انقالب اسالميتوان اميچگونه م

بر آن  «هيعلتعايلاهللوانرضو»ينيامام خمكه حضرت  20«اسالم يجاد حكومت جهانيا»

 ابد؟ يد داشتند، دست يتأك

ک ملبت براسباس   يب د كبه  يت داشته باشين نكته عنايشه به ايهم جواب:

اشبتباه  هبا  مصبداق ص يدر تشبخ كند، اگر هبم  يم يكه دارد زندگ يخيتار

ببه   يات هبر ملّتب  يب ح د.ينمايم ي  خود را بازخوانيشرا يتد، پس از مدكن

 ،است تيالبخ ملت ما عهد با اهليده است، تاررخ آن ملت گره خويتار

ران جبدا كبرد؟ ممكبن اسبت     يب خ ملبت ا ياز تبار را  يشبود علب  يا مب يآ

تحت  وخ كند يتاريما را ب ن آرزو را در سر بپروراند كهياته يفرهنگ مدرن

 ،موقبت اسبت   يزدگب ک غبرب يب ما  يزدگغرب ير خود قرار دهد، وليتأث
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ن يب دل ا يخانبه  .روديمب  اسبت كبه   انبده ناخو يم ل مهمان يزدگن غربيا

مأنوس است و در مراحل مهم به كمک ارادت ببه   اميرالمؤمنينملت با 

سببت همببه م ببل   يخ خببود را جلببو بببرده اسببت. بنببا ن   يآن حضببرت، تببار 

 يخبود را علب   يت آرمبان يهمه شخص يباشند ول «هيعلتعايلاهللرضووان»خمينيامام

  دهنبد، ببا نبام    يب ن ملبت را فر يب اخواهنبد  يهبم كبه مب    ييهادانند، آنيم

دار بماننبد. ابتبدا   ي  خود پايتوانند در فرينم يدهند، ولي  ميفر يعل

شد و گِل بر سر خبود  وارد  نيامام حس يعاادار يهارضاخان در دسته

ک يب غ كردند كه رضباخان  يتبل يها طوريد و بعد هم به كمک غربيماليم

ت كشور را حبل كنبد لبذا    خواهد مشكاليپرست است و مت وطنيشخص

ببا مرحبوم مبدرّس     ياعده يكردند، حتاز مردم ساده از او استقبال  ياعده

 يايب ولبي چ « رضاخان كارش را بكند؟! يدهيچرا اجازه نم»درافتادند كه 

وجبود آمبده را     ببه يخبود، شبرا   يِخيتبار  يهانگذشت كه مردم با مالک

اسبت.  ا جباي ديگبري ببوده   هدل آن يكردند و متوجه شدند خانه يابيارز

جبا  برونبد كبه آن   ييخواستند مردم به سويم يرضاخان و روشنفكران غرب

م روح مبردم را اشبتباه   يمردم مبا نببود. مواظب  باشب     يخيتار يسمت و سو

 يران معرفب يب كا خود را مردم ايآمر يچند مأمور كه با دالرها يم وقتينفهم

مبردم ببه مبا     يعنبوان صبدا   ها را ببه آن يگانه صدايب يوهايكنند و راديم

هبم كبه اغفبال شبده،      يد ما را اغفال كند. آن جوانين نبايكند، ايم يمعرف

دارد  يدانبد ببا زببان   يگبردد، او نمب  ياش برمب شبه يگذرد كه به رينم يايچ

م، يت او را داشبته باشب  يهبدا  يسبت. اگبر بنبا   يكند كه زببان او ن يصحبت م

خواهبد،  ين كبار حوصبله مب   يب لبته ام، ايابه سربازان انقالب افاوده يسرباز
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خبود را از داخبل    يروهبا يدرازمبدت ن  يهبا طور كه دشمنان با برنامههمان

اك راا مسأله برايشان مبهم اسبت،  د متوجه بود يپس باكنند. يكشور جذب م

ص دوسبت از  يانبد و مبالک تشبخ   دوست و دشبمن را گبم كبرده    يجبهه

د يب م آن طبور كبه با  يانسبت خته است، چون ما نبه غبرب را تو  يهم ردشمن به

كبه   يرا. در حبال  يانقالب اسبالم  يخيگاه تاريم و نه جايكن يدرست معرف

مبا  »با دشمن را نشان دادند و فرمودنبد:   ييمرز جدا «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيامام خم

در  يكببا و شببورو يهببا و آمرسببتيونيم صهيم و چببه نخببواه يچببه بخببواه 

دار مبان را لكبه  يو شبرافت مكتبب   ينب يت ديب مان خواهنبد ببود تبا هو    يتعق

و حفبظ روح مقابلبه ببا     يانقالبب  يهيماندن بر روحيباق يما مسئله 21«ندينما

م، يكبرد  يزنبدگ  يِم و جوانانمان را مشغول امور فرعب يدشمن را ساده گرفت

تببه مببورد غفلببت قببرار گرفببت و بببا      يفرهنببگ مدرن يذات ضببد قدسبب 

مقصبد و مقصبودمان شبد.     مبدرن  ي، تكنولبوژ يمندشدن به رفاه مادعالقه

شبد  ينم يت قربانيد عدالت و معنوياز به توسعه باين نيكه در عنيغافل از ا

 رفت.ينم يانقالب به فراموش يو اهداف اصل

ک نمونببه از همببان يب  ياصببالحات و سببازندگ يهبا برگشبت از دولببت 

خ معاصر خود انجام داد، و باز هم يران در تاريبود كه ملت ا ييهايبازخوان

ک يب مبا را تحر  يزدگب غرب يها، جنبهآن يان و كارگااران داخلير غرباگ

 يريب ت بكشبانند، د يب ر عبدالت و معنو ير از مسيغ يريكنند و ملت را به مس

كنند و ببه سبرعت   يم يد كه مردم زودتر از گذشته خود را بازخوانيپاينم

انقبالب  روش رهببري  ح همان يگردند. روش صحيخود برم ير اصليبه مس

                                                 
 .90،ص21صحيفه امام، ج - 21
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مبان را  هباي اصبيل  افبق تبا  ، نبد هديمب  را تذكر ياصلكه دالم اهداف است 

هبا فكبر كردنبد اگبر مظباهر فرهنبگ مبدرن وارد        يبعضب نكنبيم.   فراموش

را فرامبوش   يل انقبالب اسبالم  يگر مردم اهداف اصب يمردم شود، د يزندگ

زده، د بود كه دشبمنان انقبالب در كنبار دوسبتان غبرب     ين اميكنند، با ايم

را ببه   يمعنو يهاكشور، ارزش ين سازندگيباال زدند كه در ع ها رانيآست

 يهبا رسباخت يكبه ز  ينب يک مرتببه متوجبه شبد در ع   يب ه ببرند. ملبت  يحاش

ه رفتبه اسبت.   يت ببه حاشب  يب امبا عبدالت و معنو   شبده، وب كشور خ يصنعت

ن مطل  غافل بودنبد كبه تفكبر    ي، از ايبه روش غرب يكارگااران سازندگ

 يشببرفت غربببيآورد كببه توسببعه و پيهمببراه مبببببه  يرتيعه آنننببان بصببيشبب

ت يب رت را به حجاب ببرد و لبذا مبردم ببه عبدالت و معنو    يتواند آن بصينم

 يات گذاشبته بودنبد، و ببا توسبعه    يبرگشتند. اگر اصل را بر عدالت و معنو

شد، كار را جلو برده بودند، كارها ببا  يكه منجر به اقتصاد سكوالر نم يبوم

ک طبرف  يب ن موضبوع، از  يب با غفلت از ا يشت. ولدا يروح مردم همخوان

كبه ببا   آن يگر اقتصاد ببه جبا  يل شد و از طرف ديت بر انقالب تحمياشراف

 يارد، موجب  ثروتمندشبدن طبقبه   يب جاد عدالت در خدمت مردم قبرار گ يا

ببادآورده از   يهبا تحت عنبوان ثبروت   «اهللحفظوه»انقالب يخاص شد كه رهبر

ن يب ا يهبا د تبالش كبرد تبا مااحمبت    يسال بان ياد كردند و حاال چنديآن 

 يانبداز انقبالب سبنگ   يدن به اهداف اصبل يافراد را كه دالماا در جهت رس

آن كبه خبود را    يد آمبد كبه ببه جبا    يب پد يانمبود. طبقبه   يكننبد، خن ب  يم

 يميدانند و در مقابل هبر تصبم  يكار مردم مگذار مردم بداند، طل خدمت

خبوار، مقاومبت   ژهيب و يببه آن طبقبه  د برسبد و نبه   يب كه نفعش ببه مبردم با  
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گبردد و  يم آن نمب يفهمبد و تسبل  ين مشبكل را مب  يب عه ايكنند. و تفكر شيم

ن جهبت  يكند و به هميسه مي  موجود را نسبت به اهداف انقالب مقايشرا

ل انقبالب را در مراحبل   ي  گوناگون عام برگشت ببه اهبداف اصب   يدر شرا

 مختلف از خود نشان داده است.

 يم و ببه جبا  يده اخورم ما از كجا ضربه يت كه متوجه شوعمده آن اس

م ينمبال مدرنيتبه   يها را متوجه عمق فاجعهم ذهنيآن كه افراد را مقصر بدان

جدا كند، تا با آمبدن ثبروت و رفباه     علي يخانه ازرا خواهد ما يكه م

 م.يانسان است فكر نكن يت كه بستر تعاليگر ما به عدالت و معنوي، دييايدن

 روع فاجعهش

در حال حاضر كبه گبرايش ببه مدرنيتبه و فرهنبگ غبرب، ببين        : سؤال

توان تعارضِ آن فرهنگ را ببا  مردم گسترده است چگونه و با چه روش مي

 فرهنگ شيعه روشن كرد؟ 

معلبوم  ن معادلبه  يب اک طرف يطور كه عرض شد؛ اگر از همان جواب:

د يب بارا  ياهبداف چبه   يع و انقبالب اسبالم  يق فرهنگ تشب يما از طركه شود 

م يم و تصبم يريب گيقرار مب  ير با بركتيدر چه مسق ياز آن طرم و يكن  يتعق

و  كنبد يم يميوارد چه اردوگاه عظاكنون ما را ، هميجاد تمدن اسالميبه ا

ت يهو يته چگونه همهيفرهنگ مدرنا معلوم شود كه ين نياگر ياز طرف د

ن متوجبه  اانسب  يم، وقتيدوار باشيام ندهيم به آيتوانيم ،ديربايما را م يانسان

ها خبود  يو با روزمرّگ يمعمول يک زندگيتر از آن است كه با شد بارگ
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را  يزدگب غبرب  يبه سبو خود  يزندگ ريمس د ويآيرا تمام كند، به خود م

 كند.يم يبازخوان

 دسبت  ي را ازيهبا شدن به غبرب، چبه چيا  با ناديکد يد از خود پرسيبا

در دانبيم  مبا هنبوز نمبي   متأسفانه ؟ آورديم دستي را بهيهاو چه چيا داديم

به غرب ناديبک  ها را يزندگاين صدوپنجاه سالي كه روح روشنفكري ما 

و  يعب يطب يو چگونبه از بسبتر زنبدگ   داديبم  را از دسبت   يياهايچ هچ كرد

شبه  يكبه در آن ر  يمبا از خباك   يشبه يم و چگونبه ر يخود خارج شد يبوم

ا يكردند كه گو يبه ما معرف يما را طور يگذشته م، كنده شد.يدوانده بود

و ببا انبواع    يم دورافتاده از تمدن كه هاارسال به صورت وحشيبود يمردم

آن اسبت كبه    يكبار فرهنبگ غربب    يم. همبه يب اكردهيم يها زندگيماريب

خبود   يدر فرهنگ گذشته يرد، واقعاا وقتيها بگها را از آنانسان يگذشته

م را يكه تا قبل از قاجار ببا آن مبأنوس ببود    يايع زندگم و نويكنيدقت م

تبه،  يآوردن ببه مدرن يد كه چگونه ببا رو يآيم، قل  آدم به درد ميشناسيم

 يم كه حتيارا از دست داده يياهايم. چيرا از دست داد يآن زندگ يهمه

ن قببل از  يف كرد، چون مستشرقيها را تعرتوان آنيته نميدر فرهنگ مدرن

 يزنبدگ  يف واقعب يب اند تا باز مبا ببه تعر  ف كردهيآن را تعر ينگاه غربما با 

ک ملت اسبت. در  يكردن تيهويب ين همان معنيم و ايابين يگذشته آگاه

 ين موضبوع ببازخوان  يا يشده است تا حدّ يسع« عهيش ييزاتمدن»مباحث 

 ين ببازخوان يب ته پاک نشود، ايتا چشم ما از حجاب فرهنگ مدرن يشود ول

تمامبه از دسبت   مبا خودمبان را ببه    رد.يب گياش صبورت نمب  يواقعب  يبه معن

اي امبام!  » ؛كهشبد  عبرض « اي امبام! » ي؟ در مقالبه «خود»ايم. اما كدام داده
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ز مبا  دانسبتند راز ديرپباي بقباي مبا چيسبت و آن را ا     دزدان كه آمدند، مبي 

جبا  آنرا مطلب    «.يمي در خبواب و نيمبي در مبرگ ببوديم    و ما ن ربودند،

ست كه ما را از سال ا ستيعرض بنده آن است كه حدود دوكنيد.   تعقي

م يتبوان يد نمب يد و شبا يب ن جهت آن طبور كبه با  يو به هم اندخودمان گرفته

مان را ببه مبا   را كه آمده است تا خودِ از دست رفته يگاه انقالب اسالميجا

ر اگب  يكردنبد كبار تمبام اسبت، ولب     يان فكر ميم. البته غربيبرگرداند، بفهم

 «هيعلتعايلاهللرضووان»ينب يتوسب  حضبرت امبام خم    يتمام بود با طرح انقالب اسالم

درست است كبه   يشد. آريواقع نم با چنين وسعتي رجوع مردم به انقالب

 يِعبباد مببردمِ ياسببت كببه بببرا ياز زنببدگ يمتببذكر نببوع يانقببالب اسببالم

 هنبوز مببهم اسبت، امبا ببا      يگبانگ يسبت سبال از خبود ب   يكرده ببه دو عادت

ک نوع احساس قرابت دارند كه ببه  ي ين مردم با انقالب اسالميهمه همنيا

 يمب يعظ يهين همبان سبرما  يب توانند از آن چشبم بركننبد و ا  يهم نم يراحت

كبه   يياز آن جبا  خ خبود همبراه داشبته اسبت.    يعه در طول تبار ياست كه ش

ببه غبرب را    يكب يناد يفاجعبه  يع همواره كنار ما بوده تا حبدّ يفرهنگ تش

در  را گرفتبه اسبت.   علبي  يخانبه  يم و دلمبان بهانبه  يب ساس كرده ااح

ذهن و دل جامعه را پر كرده ببود   يخ آنننان فرهنگ غربياز تار ييهابرهه

شبد چنبين   مگبر مبي  كبرد،  يفكر نمب  يغرب يچ كس به ماوراء زندگيكه ه

آننبه  از برسيم غيبر   ياز زندگ ينوعخواهيم به ما مي»هايي بكني كه بحث

زدنبد كبه: ايبن    مبي  به شما تهمبت بالفاصله ، «ه است؟رسيدبه آن  كه غرب

امروز كه  يدر حالگراست! واپس و مانده عق  ، از زمانهمرتجع استآدم 
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اسبت كبه در صبدد     ييهبا ، حرفهابلندترين حرفدرست برعكس شده، 

 كند.  يته را طراحيعبور از مدرن ياست راهكارها

  ؟فسانينا ي ياله يزهين با انگيغ ديتبل

گبر نشبان   ياز طبرف د  يرت شرعيک طرف و بصياز  يخيتار يتجربه

نظبر  « حبق »ر از يب خ كبه ببه غ  يو تبار  ياز زنبدگ  يادهد كه در هبر برهبه  يم

م و يم بلكبه سبقوط كبرد   يخود عق  افتاد يقيتنها از اهداف حقم، نهيكرد

ن مطلب   يب روشبن شبدن ا   يببرا  يخبوب  يكشور نمونبه  ياسيس يهاانيجر

 ير پوشببش شببعارهايببان بببود و زيببدر م هروقببت نفببس امّبباره رايبباسببت، ز

ببود و   يها حتمانيک شد، شكست جريمردم تحر يپسند نفس امّارهمردم

د خبود را  يب چپ و راست ندارد. اوالا: با يهاانيبه جر يچ ربطين قاعده هيا

اا: از يب م. ثانيخبوش نكنب  مبردم پسبندِ خبود دل    يم، و ببه شبعارها  ي  ندهيفر

د ين ديم و با ايم خورد غافل نباشياز نفس امّاره خواه يرويبا پ كه ياضربه

م. يل نمبال يب هبا را تحل آن يروزيب م و راز شكست و پيكن يها را بررسانيجر

ل اسبت كبه   يب ن دليب اند ببه ا كه از اسالم و انقالب سرخورده يچه بسا افراد

نفبس   يارضبا  يكند براياز انقالب م يكه طرفدار يمتوجه شدند آن فرد

ق خود را و گبروه خبود را ببر    يخواهد از آن طريخودش است و م يمّارها

 ضبرر دارد آن فبرد  ببراي   تنهانه ين نوع طرفداري  حاكم كند، ايگروه رق

باشبد   يامر به معروف هم اگر به شكل كند.يا از اسالم جدا ميه را نيبلكه بق

ار ير طبرف مقاببل، بسب   يب تحق يببرا  يدهد ولب حكم خدا را تذكر  يكه كس

م: يدوسبتانه ببه طبرف بگبول     يير از آن است كه در فضبا ين غيضرر دارد، ا
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ببه  است هايمان تحميل خودمان معروف به گاهي امر دار! پاهحكم خدا را ب

 ين برخبورد يچنب آدمي كه دنبال حق اسبت،  آن آن وقت به نظر شما  ،بقيه

در آن فضا  يرد وليپذيرد؟ مسلّم نميپذيكه همراه با نفس امّاره است را م

فاصبله گرفبت، چبون    ديبن هبم   از  متاسفانه رفتيكه بنده را نپذنين ايدر ع

كنبيم كبه   بعد هم فكرميم، يناحق به او اراله داد يرين را در مسيتذكر به د

 ايم! ما كار خيلي خوبي كرده

هر جا كه جبا حبق مطبرح باشبد، مبا      م، ين قاعده را فراموش نكنيد ايبا

هايي در زندگي داريم كه ببه اسبم   نمونه. ميزنمي خودمان و بقيه را به آتش

م يب اايم، هم خودمان را آتش زدهچون خودمان مطرح بوده« دفاع از اسالم»

و « كبر »در آن داسبتان   يم. مولبو يب ادهي، چون نقص خود را ندو هم بقيه را

خبود را پنهبان    ببودنِ د كبه آن آقبا؛ ناشبنوا   يخواهد بگوين را ميهم« ماريب»

 ييهبا سؤاالت خود جبواب  يمار برود، برايادت بيكه به عاز آن كرد و قبل

مبار ببه او   يبود كبه ب  يها عكسِ جوابرا فرض كرد كه در عمل، آن جواب

را  ييک غبذا يب ، يد چبه خبورد  يب گويمب  يكبرد وقتب  يداد. او تصور مب يم

را  يک پاشببكيببسببت، يپرسببد، پاشببک تببو كيمبب يا وقتببيببد، و يببگويمبب

؟ گفت: زهر. گفبت: نبوش جانبت.    يخوريه ممار گفت: چيد. به بيگويم

ل. گفت: يست؟ جواب داد: عاراليد كيآيات منيكه به بال يد: پاشكيپرس

 د: يگويم يبَه، بَه، بَس مبارک پاست او. مولو

 هبباايبن خبوف   ياز ببراي چباره  

 

 آمببد انببدر هببر نمببازي صهببدِنا   
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 يلب وكنيبد  خبوبي مبي  كار كنيد داريد مي براي اين كه شما گاهي فكر

 يدِنَء الِّ يرَا َ   إ»ا! يكننبد خبدا  يالتمباس مب  در هر نمبازي  ست، ين طور نيا

 .«الاُستَقِامَ
 كُنببدمببي خواجببه پنببدارد كببه طاعببت

 

 كَنبد! مبي خبر، كبا معصبيت جبان    بي

م يگبذار يمب هبم  را ! اسبمش  ميب آورها پدر مبردم را درمبي  اهي وقتگ 

ببه  بايبد عقبل   كبه  عالوه ببر آن اگر براي خداست، «!! براي خداكاركردن »

فق  اسبمش ببراي خبدا     ان نباشد،يد نفس امّاره هم در ميكار گرفته شود با

 براي خدا باشد. هم رسمش، باشدن

ن قبرار  يموجود در انقبالب هبم موضبوع از همب     يهاانيدر مقابله با جر

اگبر ظباهر    يرسبد، حتب  يجه نمياست، اوالا: هرجا نفس امّاره باشد كار به نت

اا: متوجبه  ياسالم و انقالب باشد، ثان ياصول يهاالم و ارزشه دفاع از اسيقض

ران ببا  يب ع دارد و دل مبردم ا يشه در تشيم كه ريرو هستروبه يم با انقالبيباش

زده خواسبت  غبرب  يانيب د فكر كرد اگر جريآن مكت  آشنا است، زود نبا

ن فرصبت خبود   يشود. مردم در اوليمردم را به طرف خود بكشاند، موفق م

 يكننبد و ببه سبو   يم يع بازخوانيمكت  تش يخيتار يهااساس مالکرا بر

نگبرفتن احبااب در   شبه يگردنبد و راز ر يت برمب يعدالت و معنو يهاارزش

 ياحبااب ببر فضبا    ياسب يس ين جهبت اسبت كبه عمومباا فضبا     يران به هميا

رون يب خ بيهبا را از تبار  ع آنيتشب  يديب شان غلبه داشبته و لبذا روح توح  ياله

ع و انقبالب  يتشب  يديب توح يون ما آن است كبه معنب  ياسيكند، مشكل سيم

 شناسند.يو نقش آن را نم يسالما
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 انقالب يهاشيروها و زشير

 «هيعلتعايلاهللرضووان»ينب يخم انقالب و امام شان خدا بود، بهران كه انگياهيملت ا

كبه  نيب ا ياهيب ببا انگ اي عبده  ي، ولب دادند د برگشت به اسالم ناب دليبه ام

مبرگ  »امام گفتند: آمدند و همراه  كنار امامک كنند يرا به غرب نادران يا

تبا  « مرگ ببر شباه  »گفت:  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم مامن تفاوت كه ايبا ا«. بر شاه

ببه   ينبوع به را كشور تا « مرگ بر شاه»ها گفتند: اين يولخدا حاكم بشود، 

 يانبدازه را ببه  ياسالمامروز هم انقالب ها نيكنند، ا ناديک يغرب يزندگ

ديبروز ببا   اگبر   .داننبد انقالب مي، نيفتد عق  يغرب يهاشرفتياز پاين كه 

كبه در   يكردند به آن جهت نبود كه هدفشان با امبام و مردمب   يهمراهامام 

است انقالبي كه جا به خبدا نظبر نبدارد،     يعي. طببود يكيكنار امام بودند، 

شبان را فرببه كننبد، كنبار     الب، منيّبت خواهند در بستر انقب يكساني را كه م

صببدر و بببه آن اسببت كببه توانسببت بنببي  يزنببد. ارزش انقببالب اسببالميمبب

خ انقبالب  يهبا را از تبار  و سبروش را كنبار بانبد و آن    يو رجبو  زادهقطب  

مقابلبه ببا    ياصبل  يا به اردوگاه غبرب، كبه نقطبه   يندازد و يرون بيب ياسالم

ن يب كند كه ايد ميانقالب را تهد ياست، بفرستد. خطر وقت يانقالب اسالم

 يرنبد و حركبت انقبالب ببه سبو     يبگ ير پوست انقالب جاينوع افراد در ز

اهداف مقدسش را متوقف كنند. و هنر انقبالب آن اسبت كبه راه خبود را     

اش ينكند تبا از اهبداف اصبل    يچ توجهيها هاشين نوع ريادامه دهد و به ا

انقبالب   يبرا يين افراد درد سرهايا اهاز برهه ياگر در بعض يباز نماند. حت

شبان را  يهار پوسبت انقبالب خبارج شبدند و مخالفبت     يجاد كردند و از زيا
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كبه خبود را    يانقالب اسالم يشد برا يكردند، همان دردسرها بركات يعلن

 د. ينما يايربرنامه يشتريهدف با دقت ب يكند و نسبت به نقطه يبازخوان

ن و با همان فكر و فرهنبگ، مقصبد مبا    آ يغرب يشدن به معناگر مدرن

 ي. در تجرببه ه ببود تب گرفرا برعهبده   ين مقصديچن يبود كه نظام شاهنشاه

 يم كبه هبر وقبت ببه بهانبه     يب اهم در مراحل گوناگون تجربه كرده يخيتار

 يغربب  يكبه ببه تكنولبوژ   م، ببدون آن يک شبد يب شبدن ببه غبرب ناد   مدرن

وارد  يغرببب يهببازشم و اريگرفتببار شببد يم، بببه روح غربببيک شببويببناد

شبتر از  يد هبر چبه ب  يب مان را ببر بباد داد و ببا تقل   يهايمان شد و زندگيزندگ

م، در يببه غبرب رجبوع كبرد     يم. چون بدون هبر مالكب  ير شديغرب، تحق

كه دارد در جلو ما اسبت،   يبا اهداف خاص يكه امروز انقالب اسالم يحال

كبرد عببور از   يروو  يخيت تبار يو موقع يانقالب اسالم يد در هر صورتيبا

 م.  يرا فراموش نكن يتمدن اسالم يغرب به سو

دسبت   يخيتبار  يک نبوع خودآگباه  يب ع ببه  يران به نور تشيابتدا ملت ا

ا از ياش را نيرسد، كه همه چينم يايتنها به چشدن نه ييافت كه با اروپاي

شبدن را در زمبان محمدرضباخان ببا رگ و     ييرا اروپبا يب دهبد، ز يدست م

كرد و در همان زمان روح توجه به انقالب در عمقِ جان پوست خود حسّ 

انقبالب اسبالمي، برگشبت ببه     «: فوكبو ميشبل »قبول  مردم خانه كرده بود، به

ايبن پبدر و پسبر پنجباه سبال       انبد. هويت ملتي است كه از غرب سبرخورده 

ر يجا ما توس  فرهنگ غرب تحقتا آنخواستند غرب را بر سر ما بانند؛ مي

د، يتبان را بپوشبان  يد موهايب خواهياگبر هبم مب   گفتنبد:  ن مبا  م كه به زنبا يشد

خواست يران مي! اگر روح ملت ابگذاريدسر كاله  ،چادرهايتان را برداريد
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 يارد كه در آن زمان بسترش فراهم بود، پس چگونه باز عبده يغرب را بپذ

 دارند ما را به غرب ارجاع دهند؟!  يسع

ورد كه انسبان بتوانبد ظلمبات    آيبه همراه م يرتيع آنننان بصيروح تش

 مببن شببنيدم، شببهيد  نببد، يپنهببان در ظبباهر پببر زرق و بببرق غببرب را بب    

از  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم صدر و اماموقتي كه بني ،بودند گفته «هيوعلاهللرمحة»مطهري

آمدنبد،  يمب از هواپيمبا پبايين    يران برگشت كرده بودنبد، وقتب  يس به ايپار

كبردم دسبت    دادم، حبس را گرفتم و با او دسبت   صدرهمين كه دست بني

اسبت كبه    يک احسباس مقدسب  يب كبنم  ي! فكر مشيطان در دست من است

 ين حاال هم كسبان يتواند به آن برسد، هميم «هيوعلاهللرمحة»يد مطهريرت شهيبص

ن اسببت كببه يب هببا اآن هسببتند، راه رفبع  ييهبا يهسبتند كببه متوجبه ناخالصبب  

  ر گردند.يها بصنسبت به آنآرام مردم رشد كنند و آرام

 يريب فرمودند: من از اول هم مخالف نخست وز «هيعلتعايلاهللرضوان»ينيامام خم

و آن طبور صبالح   كبرد   انقالب پيشبنهاد  يشورا يولبودم؛  بازرگان يآقا

بازرگان و دولت موقبت   ين حال حضور آقايرفتم. با ايدند و من هم پذيد

كبا و  ين گبروه آنقبدر كبه آمر   يب ا يد بران بركت را داشت تا مردم بفهمنيا

كبه انقبالب كردنبد،     يو مردم يمهم است، انقالب اسالم يغرب يهاارزش

 يكه ببه دسبت آمبد روشبن شبد رابطبه       يجاسوس يست. اسناد النهيمهم ن

 يها براها چه اندازه حسنه بوده و چه نقشهييكاياعضاء دولت موقت با آمر

 د.پروراندنيدر سر م يانقالب اسالم

 يگبر يپبس از د  يكب ين مراحبل را  يب ا يآننه باعث شد انقالب اسبالم 

عه يببود كبه مبردم شب     يرتيو بصب  يديب پشت سبر بگبذارد، همبان روح توح   
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همنبون   يداشتند. وگرنه ام بال مهنبدس بازرگبان و اعضباء نهضبت آزاد     

انقبالب را   يماندند تا ببه وقبتش جهبت كلب    يم ينخورده باقدست ،سانيقد

 ر دهند.  ييتغ

 هاتبصير يشهير

ن يها دنبال كرد و اد در خلوص آنيرا با يان واقعيعيت شبصير يشهير

فه، كبه در  ين اسباس ببه طبرف سبق    يست و بر هميكه جا خدا مدّ نظرشان ن

 يل نشبدند، ببه طبرف امبام معصبوم     يب جا رقابت بر سر قدرت ببود، متما آن

بببودن در خببدا، مظهببر اسببماء و صببفات  ين فببانيل شببدند كببه در عببيببمتما

  22روردگار عالم بود.پ

كنبد  در نيتِ خالص است كه روح انسان با سنن الهي ارتباط برقرار مبي 

هر چبه  تواند چياي را از منظر او پنهان كند. يهاي روبَهان، نمو پيچ و تاب

هباي روبهبان،   خلوصي است. پيچ و تباب بيد به جهت يآيما مبدبختي سرِ 

  يب توانبد فر يانبد، نمب  منور كرده خالص نيتِرا كه خود را با نور  ييهاآن

ک لحظبه  يب كننبد و  يمب  يابيب ها ارزها را براساس سُنن و قاعده، حادثهدده

  ظاهرِ پبر زرق  يشود، تا فريمنصرف نم يچشم دلشان از حضور سنن اله

نبد:  يفرمايم «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيمكّار را بخورند. حضرت امام خم يايو برق دن

 يايب دن يمحتبوا يشرق و غبرب همبان مظباهر بب     يهاتد قدريمطمئن باش»

                                                 
الَّتِي لَء يَقْبَاُ اللَّهُ مِنَ الْعِبَءدِ  ينَتْنُ وَ اللَّهِ الْأَسْاَء ُ الْتُسْنَ»ند: يفرمايم حضرت صادق - 22

 يهبا خبدا را نبام  » د:يب فرما يكبه مب   عا و جبل  يآن حضرت راجع به قول خدا «عَاَل ء إِلَّء بِاَعْرِفَتِنء

را  ينيكو كه خدا عملب  يهانام خدا ماليم آنه سوگند ب :ندفرمود ؛«ها بخوانيدآنه نيكوست او را ب

 (144ص ،  1ج الكافي،) كه با معرفت ما باشد.از بندگان نپذيرد مگر آن
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، قابل ذكر يمعنو يهاارزش يايدن ياند كه در برابر خلود و جاودانگيماد

د و توجبه ببه امامبان    يب رت به جهبت خلبوص در توح  ين بصيا 23؛«باشدينم

ن دو نكتبه  يب ن كبه ا يبودند. هم يديتوح يش زندگياست كه نما يمعصوم

ا كه امبروز مظهبر كامبل    يها به دنشيد انواع گراها برواز جان و قل  انسان

رت اسبت كبه راه   يد. هنبر مبا حفبظ آن بصب    يب آيد مب يب آن غرب اسبت، پد 

  به گفته مولوي: ما است. يآوردن آن در جلودستبه

 انيببع ينببينببه بيآننببه تببو در آ 

 

 ش از آنينبد بب  ير اندر خشت بيپ

 ن عببالم نبببوديانببد كببشببانير ايببپ 

 

 جبود  يايب شان بود در دريجان ا

 انببددهيببرا د يدر دلِ انگببور مِبب  

 

 انددهيئ را ديمحض، ش يدر فنا

 همبه  يّمِب  يببو ها؛ وقتبي  بعضيند، يبيمرا  يّدر دل انگور مِر يانسان بص 

ست، شبراب اسبت. ببر    ين خمره، سركه نيفهمند در ايجا را گرفت، تازه م

 هبا جلبو  نيب ن روش كبه ا يب فهمنبد، ببا ا  يرت مب يعكس اهل ظاهر؛ اهل بص

شود. حضبرت  ميل يتبد ميّنخواهد شد بلكه به  اين انگور، سركهوند ريم

دهنبد  يها خبر مه به آنياز حكومت معاوباالي منبر كوفه  نيرالمؤمنيام

 گنبده و  يگلو يره شود كه دارايبر شما چ يپس از من مرد»ند: يگويو م

   24«كشيدش.بكشيدش، اما نميبرآمده است،  شكم

 يهبببايگبببولشيا پبببيبببموضبببوع مالحبببم  ينعه و سبببيدر كتببب  شببب

 ياز زنبدگ  يک فصبل يب اسبت كبه خبودش     ياببه انبدازه   نيرالمؤمنيام

                                                 
 .91،ص21صحيفه امام، ج - 23

 .775، ص 4، ج ياكمره يترجمه اصول كاف - 24
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هبا را در جلبد دوم   از آن يد مقبدار يب الحد ياست. ابن اب نيرالمؤمنيام

 البالغه آورده است.  شرح نهج

 يهادارد كه به صورت يااشاره به قاعده« دناهرا ديد يّدر دل انگور مِ»

در عبالم را   يد، چبون قواعبد جبار   يآيش ميرت پياهل بص يبرا گوناگون

 شناسند.  يم

تبان  اي كه نيتاندازهبهن نكته دانست كه يد در ايها را بارتيبص يهمه

 اميرالمبؤمنين  شبويد. خواهيد، بصبير مبي  خالص است و جا خدا را نمي

اگبر  » 25؟!«يقانيء  دْتُ دَزالَو مُشِفَ الغِطء ُ مء»: نديفرماين نكته ميبراساس هم

پبس مبا ببه جهبت      «.شبود نمي چياي اضافه نم عق  برود، بر يقين هاپرده

   غل ِ خود كور هستيم. يهاتين

 عامل تشخيص دام از دانه 

هاي محدودنگر، ببه همبان انبدازه كبه از نگباه ببر خبداي هسبتي         چشم

 ين سبطح يانبد، و در اثبر همب   و غفلت از باطن ينياند، گرفتار ظاهربمحروم

 تواننبد ببين دام و دانبه را تشبخيص    يافتند، چبون نمب  دالم در دام مي ينگر

 دهند.  

و « طمبع »را هبا  آن يد همبه يشبو يمتوجه مب  ها بانيدسري به زنداناگر 

آننبه خداونبد   است، طمبع؛ يعنبي جبا     به اين روز انداختهاز قناعت  يدور

م يدا قانع شبو خ يبه بندگ يعنيم. قناعت يخواهيخواهد را ميانسان م يبرا

ن يباشبد، همب   يما خواسبتن  يما خواسته، برا يجه آننه معبود ما برايو در نت
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مببان خواسبته قببانع  يببه آننبه او برا   يهيم، ببه طبور بببد  يرفتيكبه خبدا را پببذ  

رد و يب رت مبا را از مبا بگ  يد كه بصب يآيش نميپ يجه طمعيم و در نتيشويم

مردمي  م،يود متوجه باشد با جان و دل خيک كند. بايطمع بتواند ما را تحر

را تشبخيص دهنبد؛ و عمومباا    « دانه»و « دام»توانند يكنند، نمكه خدا را گم 

  گيرند!دام را دانه مي

د يببم بايكنبب يتببر بررسببگسببترده يم موضببوع را در سببطحياگببر بخببواه

بنبدگي او ببه راه ديگبر     يخبدا و ببه سبو    يهايي كه جا به سوم: آنيبگول

ناسند و نه حقيقت خبود را و نبه حقيقبت عبالَم را.     شروند، نه خود را ميمي

قبت آشبنا   يتوانند از حقيقبت سبخن بگوينبد و مبا را ببا حق     ين افراد ميآيا ا

 كنند؟!  

م، ين كه گرفتار مشكالت شبو ين مطل  در ذهن ما بماند قبل از اياگر ا

م، ده سبال پبيش معلبوم ببود ايبن آقبا ببا تخصبص         يريب گيها فاصله ماز آن

بعد از آن مدت حاال كند، يدارد خراب ماش، كار ما را يالهر يغ ياقتصاد

كبه همبان روز اول    يشبد! در صبورت   زننبد كبه خبراب   همه بر سرشان مبي 

توانسبتيم ببه ايببن مطلب  برسبيم! كسببي كبه خبدا نببدارد، ببا خبدا و بببا         مبي 

بخبش باشبد،   جبه يتوانبد كبارش نت  يرود، چگونه مخدا جلو نمي يهابرنامه

ک كشبور را  يب  يهاص داده كه حاال برنامهيانه را تشخمگر خودش دام و د

 يكه خدا در آن اصل نيست، به جبا  يآموزشنظام م؟ يارش گذاشتيدر اخت

محبال اسبت آن    .كنبد يهبا را در دام گرفتبار مب   رساندن جامعه به دانبه، آن 

د باشبد او خبودش راه را   يب جامعبه مف  يشناسد ببرا يكسي كه حقيقت را نم

 برد. يسر مبه يرتيبصي برانِاست و در بحكردهگم
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نبور كجاسبت و علبت     يريشبه  دانبد شناسد، مبي كه خورشيد را ميآن

وار افتباده، آن  يب د ببه د يد نور خورشب ياگر د ين فرديها چيست. چنتاريكي

 د را رها كند. يخورش تاداند يوار نمينور را از د

اندازد يبا تمام وجود طال  حق نبود، جنگ جمل راه م ياجامعه يوقت

د و اگبر طالب    يب افاايستد و بر بحران خود مب يايو در مقابل امام معصوم م

رفتن آن دعوت يرفت و با پذيپذيرا م بود دعوت حضرت زهرايحق م

خ در ير تبار يشبد، بلكبه مسب   يمب  يرينده جلوگيآ يهانه تنها از وقوع بحران

الم كبرد كبه امبروز اسب    يحركت م ييجهان اسالم آنننان به سمت شكوفا

 ها بود. ميها و تصمشهيمركا توجه اند

مسلمانان تا  جا شروع شد كه پس از رحلت رسول خدامشكل از آن

حبق   ينب ياز مصبداق ع  يرويب پ يعني يخواهن اندازه رشد نكردند كه حقيا

شه كننبد. مسبلمانان صبدر    يبود را پ يعل يعنياهلل و امام معصوم يكه ول

ن يب از ا يبودنبد ولب   يخبواه حبق  يهبا انسان ن و انصارياسالم اعم از مهاجر

 يكبه در امبور فبرد    ر غفلت كردند ياخ ينكته

ن يب ا يدر امبور اجتمباع   يانبد ولب  دستورات اسالم حسباس  ينسبت به اجرا

شبان حباكم گبردد.    يابعاد زندگ يت را ادامه ندادند تا حق در همهيحساس

قبرار   يام، ناخواسبته در جبهبه  يرفتيكباره پبذ  مهين امروز هم اگر ما اسالم را

 راه انداختنبد.  نيرالمبؤمن يم گرفت كه جنبگ جمبل را مقاببل ام   يخواه

كند، بايد  اگر بناست حق در جامعه حكومتدانستند يممردم مدينه  يهمه

ن موضوع بود يت نسبت به ايدر عدم حساسشان مشكل ،كند علي حكومت

اش تيجبه نمعصوم نباشد؟! ت امام يار واليدر اخته چه اشكالي دارد جامعكه 
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 نيد و پبس از شبهادت امبام حسب    يب ايت يب بعدها روشن شد و ببا حاكم 

 ببه زنبان  نه توسب  لشبكر شبام راه افتباد و     يدر مد يآنننان كشت و كشتار

نسببت ببه    يوقتب  يكرد. راسبت يكس تصور آن را هم نمچيكه ه تجاوز شد

چبرا  م؟ ين باشب يب ر از ايب غ ياجبه يظر نتد منتيم بايت حق حساس نباشيحاكم

دنبد كبه   نفهميرا گذاشبتند؟ و چبرا    يچبه كبار   يهيب فه پايدند ببا سبق  ينفهم

جنگ ه پيكر اسالم است؟ ترين ضربه بجنگ جمل، شروع بارگ يفاجعه

 ياي ببود كبه در حبوزه   ريباي اولبين خبون  جمل يک جنبگ سباده نببود؛    

م بل   ييهبا جنبگ  ياه ببرا ن انجبام شبد و ر  يمسلم امام يروو روبهاسالمي 

آن هم آن بود كه نظرها ببه گبروه و    يشهين و نهروان صاف گشت. ريصف

ت آن، يب شتر بود تا نظر به حق و حاكميكاذب ب يهاله و حاب و قداستيقب

مقابلبه ببا نظبام     يهبا دن حبق شبد و بباب ببدعت    يب خ  و گروه، حجاب د

سبتفاده از  گشوده گشت. جنگ جمل با سبوء ا  يگريبعد از د يكي ياسالم

ت امام يت نسبت به حاكميک نقطه ضعف به وجود آمد و آن عدم حساسي

 كرد. يد ميت تأكيكه بر عدالت و معنو يمعصوم بود، امام

شبود، مبردم    يانگبار افراد جامعبه سبهل   يت معنويهروقت نسبت به ترب

دهنبد، در آن حبال   يت الزم را از دسبت مب  يت حق حساسب ينسبت به حاكم

حسباس   يعده داده شود اگر نسبت به اصول انقالب اسبالم ها وبه آن يوقت

د، يب كن يد زنبدگ يب توانيتبر مب  شبود و راحبت  يها برداشته مب ميد، تحرينباش

افتد، غافل از آن كه اگر به نظبام اسبتكبار امكبان حضبور     يدهانشان آب م

ر حضببرت امببام يببد. بببه تعبيببآيم تببا حقببارت و اسببارت مببا جلببو مبب  يدهبب

و  ين اسبالم ياصبول و مبواز   يران از همبه ياگر ملت ا»؛ «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم
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 نيامبر و المه معصبوم يعات و اعتبار پ يخود عدول كند و خانه يانقالب

خبواران او را  وقت ممكن است جهان د، آنيران نمايخود و يهارا با دست

در  يت بشناسند، وليفرهنگ به رسمير و بيف و فقيک ملت ضعيبه عنوان 

 26«.ها آقا باشند ما نوكركه آن يدّهمان ح

ببرد و در حبدّ   يبرسر جهان اسالم آمد كه هنوز هم از آن رنج مب  ييبال

و  يخببواهغفلببت از حببق ه بببه جهببتشناسببند، همببيجهببان سببوم آن را مبب

 ت امام معصوم بود. يحاكم

و امبروز از  افروزان جنگ جمل را نخوردنبد    آتشيروز فريد يكسان

، به دنبال حق يااند كه ماوراء هر خ  و جبههدر امانها ابرقدرت يهانقشه

ها تمبام شبود، وگرنبه    به ظاهر به ضرر آن ين حق خواهياگر ا يباشند، حت

و به نفع دشمنان ملت عمل خواهند كرد،  ينظام اسالم يناخودآگاه روبرو

د يب آن را پد يمعاصبر كبه انقبالب اسبالم     يخ معنبو يق از تبار ين طريو از ا

 ير ببه سبو  يكه رسالت عببور از غبرب و سب    يافتند. انقالبيم رونيآورده، ب

 ان خود دارد.يرا در بن ت امام معصوميحاكم
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  ييرهااميد به 

بشبري   يببرا ر الهي نو تجلي ظهوركه  انقالب اسالمي راتحقق سالگرد 

آمبدن از آن را  بود ولي راه بيبرون را شناخته دوران خود  يفاجعهكه است 

 كنم.  مي عرضبود، خدمت خواهران و برادران تبريک  نكردههنوز تجربه 

رنبد و  يگمبي كبم  دست را دا كنند يد پيكه با يوسعت آنها گاهي انسان

 ،ربايبد را مبي هبا  آننسبانيت  ا از آن وسعت را كه تمام يدور يعمق فاجعه

منتظبر  انبد و  رفتبه يوضبع موجبودِ خبود را پذ    ييهان انسانيچنشناسند، نمي

شناسند ها ارزش خود و كماالت انساني را ميانساناز . بعضي نيستندمنجي 

را اميد رهايي  توانند در خودينم بينندو وسيع ميق يعمولي چون فاجعه را 

 راه آسمان را بهبه امكانات خود نظر دارند و  فق ها چون . اينشكوفا كنند

قبدر  ک طبرف آن يب را از يب زكننبد؛  مي ، با يأس زندگياندبستهسوي خود 

ت يرا به رسمپلشتي و زشتي نباشند و  به آننه هست راضيشعور دارند كه 

توانند بفهمند كه خداوند راه برون رفت از يگر نمياز طرف د ينشناسند ول

هبا مقبدر كبرده اسبت. در مقاببلِ دو نبوع       آن ير را ببرا نو يظلمات به سو

داننبد  مبي  ن شناخت عمق فاجعهياي هستند كه در ععدهمذكور،  شخصيت
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سنّت خداوند اين اسبت كبه نبوري ببراي نجبات و       ياكه در دل هر فاجعه

 عبالوه ببر ايبن كبه    نبوع سبوم    تيفرستد. شخصب اي براي رهايي ميدرينه

جاد فرهنگ توجبه  يدر ا ،شناسدمي يدا به خوبمنجي را به عنوان رحمت خ

حيبات  كبه   ايبن  نيدر عب  نوع افبراد  نيا ست.اتمام وجود كوشا  به منجي با

را هرگبا   يمتعبال  يزندگ، راه رسيدن به همواره مدّ نظر دارندرا خود برين 

 كنند.  نميفراموش 

م ببه خبود   تبرين ظلب  خواهم عرض كنم بارگيمه من مقديبه ا با توجه

توان ببدان  يا هست و مم هايي در جانكنيم چه بارگيفلت است كه غآن 

كبه  نيب و اار است ت پروردگيگرفتن ربوبدهينادتر بارگ ظلمِ .افتيدست 

افبراد و  تعبالي حقيقبي   ي هبايي ببرا  كنيم خداونبد همبواره درينبه   فراموش 

شبر را  خ بيتبار  ،نيب تبر از ا بارگ يا! فاجعهيآر جوامع فراهم نموده است.

بخش ارزش الزم را قالبل نباشبد   هاي تعاليدرينهكند كه براي يد نميتهد

 درست فكر نكند. گاه آنيو نسبت به حقيقت و جا

كبه راه   شبود يجبا شبروع مب   نيب از ا يشروع انحراف در هر ملتب  ينقطه

د. رفت از ظلمبات دورانبش را درسبت نشناسبد و از آن اسبتقبال نكنب      برون

أَرْسَلْنَء فِي قَرْيَةٍ م ن نَّبِيٍّ إِالَّ أَخَذْنَء أَ ْلَهَيء بِءلْبَأْسَيء    وَمَء »د: يفرمايخداوند م

نفرسبتاديم   يپيبامبر  يو قبوم  يو در هبيچ شبهر   1؛«وَالضَّرَّا  لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوََ

 يو رنبج دچبار كبرديم تبا مگبر ببه زار       يمگر آنكبه مبردمش را ببه سبخت    

آوردن انبواع  دانيب هبا و ببه م  يتخواسته ببا آوردن انبواع سبخ    يعني .درآيند

آلبود و غفلبت   شرک يتا گذشته؛ كندراه آسمان را برايشان باز  ،توسالت
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 ه فرمبود: يب ن جهت در آخر آيرون كنند، به هميرا از سر ب يمعنو يهااز راه

سبپس   بشبود. شان بباز  هاي برتر معنوي جلوي جانتا افق «لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوَ»

عَفَواْ وَّقَءلُواْ قَدْ مَي َّ مبَء نَيء    يبَدَّلْنَء مَکَءََ السَّا ئَةِ الْتَسَنَةَ حَتَّثُمَّ »د: يفرمايم

هبا را  يسبخت  يجاآنگاه  2؛«الضَّرَّا  وَالسَّرَّا  فَأَخَذْنَء ُم بَغْتَة  وَ ُمْ الَ يَشْعُرُوََ

هبا را  يجبا كبه آن سبخت   م تبا آن يهبا عبوض نمبود   يها و آسبودگ يبا راحت

هبا  يها و راحتب عت رنجيا به حكم طبيدند و گفتند به پدران ما نفراموش كر

دنبد و  يكه موضبوع را نفهم  يم در حاليناگاه آنان را گرفتده، پس بهيرسيم

ن بود كبه نتوانسبتند   يها اآن يل كردند، علت نابوديغل  تحلآن گرفتن را 

اه را ببه خبدا نسببت دهنبد و ر     يبعد يهايه و راحتياول يهايگاه سختيجا

 يجاآمده بهشي  پيل غل  از شرايند. با تحليآسمان بگشا يخود را به سو

قيءلَ  »كردنبد،   يو مباد  ينيل زميشدن، موضوع را تحليشتر آسمانيهرچه ب

م از يها كه چياي نيست كه بخواهين سختيگفتند ا ؛«قَدْ مَ َّ مبء ُنء الضَّرّا 

 اهبا ببوده  ين چيب شه از ام، همييو ارتباط با خدا حلّ كن يق عوامل معنويطر

طبوري كبه   به «حَتّي عَفَوا»اند، ها را تجربه كردهنياست و پدران ما هم هم

را ت يب معنوآسبمان  خود با رفت بنا بود با نور الهي راه ارتباط اصالا يادشان 

 د.نكن مستدام
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 هاين دشمنيترقيعم

 ي سبته دان آمده تا راه بين سنت به ميهم يا در راستاين يانقالب اسالم

اسبت كبه فرهنبگ     يعيت را به او متذكر شود و طبيت از آسمان معنويبشر

شبود و چناننبه مالحظبه    ير مب يب با آن درگ به جهت زميني بودنش، تهيمدرن

تبرين  از نبوع ببارگ   يهاي تمدن جديد با انقالب اسالمد دشمنييفرماليم

اگبر مبا جايگباه دشبمنان انقبالب      هبا در تباريخ بشبريت اسبت كبه      دشمني

م، ببه اصبل   يها آگاه شوين دشمنيا ياهيقاا به انگيسالمي را بشناسيم و عما

 برد. خواهيم و حقيقت اين انقالب پي

شبه  يهبا ر يبوده و خواهد بود، عمق دشبمن  ييهاخ جنگيشه در تاريهم

هبا  گر دارد، هر انبدازه تفباوت  يكديرقبا نسبت به  يهادر عمق تفاوت نگاه

گر يكبد يا ببا  يب كه اهبل دن  ييجادتر است، آنيدها شيتر باشد، دشمنقيعم

ست، لبذا ببا گبرفتن    يها مطرح نآن يشهيده و انديدر عق يجنگند، تفاوتيم

ت يب ک طرف تماماا ببه معنو ياگر  يشود. وليغنالم، جنگ تمام م يمقدار

 ين دشبمن يب ت كبرده، ا يب گر تماماا پشت ببه معنو يكند و طرف ديدعوت م

كه در حبال حاضبر اسبالم ببه      ييجاو از آنخواهد بود  ين دشمنيدتريشد

تبه ببه عنبوان    يک طرف و فرهنگ مدرنيدر  ينِ آسمانين ديترعنوان كامل

گبر، در مقاببل هبم    يخ در طبرف د ين فكر و فرهنگ در طول تبار يتريماد

گونباگون آن   يهبا ها به صحنه آمده و چهرهين دشمنيترقياند، عمستادهيا



 93  .................................................... يغرب رفت از عالَمو راه بروني انقالب اسالم

شبروع  ببا   3انبد. ينمايا مب يب انبده و  ينما خبود را  يگريبعد از د يكي يدشمن

شدن از ت و محروميافت كه با انقطاع از آسمانِ معنويتولد رنسانس بشري 

شبان  يدر مقاببل كش ي رنسانس دشبمن  باشد.ينمچيا قانع ، به هيچيبيانوار غ

مسبلّم مبردم   ، اسبت  كبرده  است كه به دين پشبت  ينيست، رنسانسْ فرهنگ

 يكلب از كشيشان، ببه بعضي اشتباهات  يبهانه كه بهد نپذيردنيا از غرب نمي

كبه   يشبان يكبردن ببه كش  پشبت  يجبا چبرا ببه   :! اوالاكنندت پشت يحيبه مس

چرا به  :؟! ثانيااشد مسيحيت پشت بارگ شده بودند به يهال به مالّکيتبد

 خوانبد، پشبت  آسبمان مبي  ارتبباط ببا   را به  هاآنن كه فرياد دروني خودشا

ا نتواند بشر مدرن يچچيت گرفتار شوند كه هياز ماد ياهيروح، تا به دكردن

جبان خبود را    يق انبوار معنبو  يب كبه از طر  يرا قانع كند؟ معلبوم اسبت ملتب   

كنبد و لبذا   ياو را قبانع نمب   -هر اندازه هبم باشبد   -ايراب نكند، هرگا دنيس

دهبد.  يل ميآن را تشك يخيت تارير ملل تمام شخصيتجاوز به سا يهيروح

 ير فرهنبگ غربب  يناپذيرين آمد و خواست در مقابل حرصِ سير دحال اگ

كبه   ينب ياكنبون آن د كنبد و هبم  يستد، به شدت به مقابله با آن اقبدام مب  يبا

 يرا برعهده گرفتبه، اسبالم اسبت در جلبوه     ينيچننيپرچم مقابله با غربِ ا

 .  يانقالب اسالم

ن آن يات امبروز يببا خصوصب   يان مقابلبه يچنسال پيش در دنيا صدشش

ديبن  ادش يبا كم و زديديد، چه ميوجود نداشت؛ از خاور دور تا غرب هر

                                                 
ان يحين مسبلمانان و مسب  يكبه بب   يبيصبل  يهبا در جنبگ  ين حتب ي يكي از محققيبه گفته - 3

ديدند كه منجبر شبد   ر همديگر ميد ياديمشترک ز يهانقطه ها،دشمنين يصورت گرفت، در ع

 ي كنند.كدام مجدداا خود را بازخوانهر
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ببا اسبالم    يي، با آشبنا يبيصل يهاسا پس از جنگياگر عالمان كل يآربود. 

بببا و ت رس داده يحيدر مسبب ييهبباهببا و نقببصضببعفشببدند  يمبب متوجببه

 ار، بيبد ببود انگشبت اشباره ببه اسبالم     ا ينشان در متن دينكه نيا يمالحظه

وجبود  غرب ببه  ير نه براياخ ياز حوادث چندصدساله ياريبسبودند،  شده

همبه قببل از رنسبانس همبان     نيب ببا ا  يهبا. ولب  ر ملبت يسبا  يآمد و نه برايم

ه كرد و اروپا به آننه بعد از رنسبانس  يت ناقص، ده قرن اروپا را تغذيحيمس

بشبود   اهلي پيبدا اي پسر نااگر در يک خانوادهدر آن فرو افتاد گرفتار نشد. 

آن خبانواده  حاكم بر فرهنگ كه  يدر صورت، فتديبه انحراف بچهار روز و 

 ياگبر مالكب  آيد. امبا  مي كوتاه، باالخره آن جوان ديني باشدک فرهنگ ي

ابد، شدت ييان نباشد، نه تنها منحرف بودن پسر ادامه ميانحراف در م يبرا

انحبراف فبرو    يهبا مالک ين، همهيكردن غرب به درد. با پشتيگيهم م

 افت.يش شدت يش از پيخت و انحراف هر روز بير

 قت يسم با حقيمدرن يتضاد اصل

م يخ ملبل نداشبته باشب   يتر از گوركانيان و ايلخانيان در تبار يد وحشيشا

ت يببكردنبد و در نها حملبه   ياسبالم  يهبا ببه ايببران و كشبورها   همبان  يولب 

هبا در مبتن   تين شخصب يواتبر پراست كه بي ين به آن معنيشدند! امسلمان 

را  يخود فرهنگب  يگريخواهند شد، چون در وحش فرهنگ اسالمي هضم

د كبه  يب ن جهبت مالحظبه فرمود  ين نكرده بودند، به همين تدويد ينف يبرا

ن ملبت  يرا در بب  يقب يعم يستند كبه بتواننبد دشبمن   ين يمور كسانيچنگيا و ت

الم شبد و تمبام   خ ملبت اسب  يكنند. موجي بود آمد و هضبم تبار   يگذارهيپا
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وجبود  ک نبوع دشبمني ببه   يته يبا حضور و ظهور فرهنگ مدرن يگشت، ول

اسبت و همننبان كبه عبرض      ياست كه اين دشبمني، دشبمني خاصب   آمده 

دارنبد در طبول   ياظهار م ين دشمنيروح ا يشه با واكاويكردم بارگان اند

حاضر را در حال يها وجود نداشته است. زن ملتيب يمندنهيتاريخ، چنين ك

ن يدترين شببديببت اسببت و ايببت و معنويببن ماديتقابببل ببب يصببحنه، صببحنه

ن يب قبدر ببه ا  د و هرچنبد مبا آن  يب ايتضادها است، هرچند در ظاهر به چشم ن

ا ببا وضبع   يدن ي  گذشتهيم شرايم كه ندانيباش ها و تنفرها عادت كردهنهيك

 ار فرق دارد.يموجود بس

ق يب م كه اگبر از شبناخت دق  يسترو هروبه ياهياز رنسانس به بعد با روح

را يب م، زيب ال درسبت روزگبار خبود غفلبت كبرده     يب كنيم، از تحلآن غفلت 

ک فرهنبگ، آن  يب عت، به صورت يدنيازدگي، حرص، چپاول، جنگِ با طب

آبرومند و  يخ بشر شده و با ظاهريمدرن وارد تار يهم تحت عنوان فرهنگ

قببول  بببهت. بببار آورده اسبب ات را بببهيببن جنايتببر، وحشببتناکيبهداشببت

ن بشود كه ين تمدن ايا يجهينتآمد كه نميما هرگا باورمان  ؛راسلبرتراند

از ببا ايبن شبدت    فتد، آن هم يب اتفاقدر مهد تمدن مدرن جنگ جهاني دو 

جبه گرفبت كبه    يتوان نتين امور نميا با دقت و تدبّر در ايآكشتار! كشت و 

خ آورده يتبار  ي ه را ببه صبحنه  يب ن روح و روحيتبر ته خشبن يفرهنگ مدرن

ک فرهنبگ  يب دهبد كبه   يباطن خود را نشبان مب   يوقت ين دشمنياست؟ و ا

آن  يتضباد اصبل   ينبه يرو شبود، چبون در آن صبورت زم   با آن روببه  ياله

 قت فراهم شده است.  يفرهنگ با حق
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كبه شبما   سبت  ين ييهبا ياز نبوع دشبمن   يدشمني غرب با انقالب اسبالم 

چبرا آب  د، كبه  يب آيش مب ي، پب ديهسبت عصبباني   تبان همسايهاز دست  يوقت

و  يروحب  يآمبده؟! ببا دقبت در مببان     ساختمان شما ير پياش زخانهناودان 

و ت ا اسب يب چببا همبه  جنبگ  فرهنبگ   ؛مدرنيتبه  .بينيبد مبي ته يمدرن يفرهنگ

چ ي، هب باشبيد آن فكبر و فرهنبگ    يوجبود در قبضبه  تمام شما با خواهد مي

فكبر و   يببرا  يكه حت جاست، تا آنيا قالل نيچچيكس و هچيه يبرا يحق

فكرهببا و  يكنببد، همببهيمبب يشببه و اسببتقالل را نفببيهببا هرگونببه رفرهنببگ

 يخ همبه ياستحاله شوند و تبار  يفرهنگ غرب يهير سايد در زيها بافرهنگ

 يخيتبار يخ غرب گبردد و نسببت ببه فرهنبگ خودشبان در بب      يها تارملت

سطوره كننبد  ر ملل را ايكنند فرهنگ سايم يكنند، به اصطالح سع يزندگ

و لذا بدون آن كه خشبم خبود را نسببت ببه اسبالم اظهبار       د. برنبه موزه بو 

ربوط به كه اسالم خوب بود ولي مرسانند يجه مين نتيكنند مسلمانان را به ا

كننبد.  يم ياتي  خود را عمليحذف رق ينهيق كين طرياست و از اگذشته 

 ينبه  يمتوجه عمق ككه بد است  د اميرالمؤمنيننبگويماا يمستقد نآينمي

خبود را ببه    يشهيگر ريكنند كه ديم يد، كاريت شويها نسبت به معنوآن

عببور   ين كبار هبم از علب   ي، با ايخ شويتاريو ب يمتصل ندان يعل

ها را تا توانند ملتيق مين طريو از ا ياو هم به غرب اصالت داده ياكرده

را بببا  ين دشببمنيببا كننببد. حبباال ييآخببر نببوكر نگببه دارنببد و خببود آقببا  

مدرنيتبه  د. يب سبه كن يمور ببا مبا داشبتند مقا   يا و تيكه ام ال چنگ ييهايدشمن

دهيم و ميجنگي است كه اگر از آن غفلت كنيم، همه چيامان را از دست 

 م.  يشويكامل م يتيهويک نوع بير ياس
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 ضرورت شناخت دشمني غرب

 يشناسب م دشبمن ياند با دقت كامل بتبو يد، ابتدا بايت فرموديچناننه عنا

اد يب از ببه دقبت ز  يب شناسي در دوران جديد ندشمنكه م ين را بدانيم و ايكن

خبود   يده شبده و دشبمن  ينيرا آنقدر دشمن پيست، زين يادارد و كار ساده

سبراي خبود اغفبال    خبود را تبا حبدّ مديحبه     يهبا كند كه ببرده يرا پنهان م

اشان را گرفته به مبلغبان  يكه همه چ يد، و لذا روشنفكرانِ همان ملّتينمايم

ايبن   ندتوانسبت نمبي  نوقت مغوالهيچشوند. يل ميغرب در آن كشورها تبد

كه با مسبلمانان دارد،   يانهين تنفر و كيدر ع يفرهنگ غرب ند.را بكن هاكار

هبا را ببا دسبت خودشبان مقاببل      آنآيد ميبه قتل برساند، را  هاآنآيد نمي

روشببنفكران دهببد. مگببر مببي ن قببراراشببيمعنببو ميببراثمقابببل ان و خودشبب

د: ديبن كهنبه   گوينب مين است كه يجا اگويند؟ مي هچما به ما  يزدهغرب

و تبازه  خواهيبد زنبده   اسبت؛ اگبر مبي   هشما كهنه شبد  ياست، گذشتهشده

 يمكه اگر ما غربي شود نكن فكر ندنشستها نيا ايآباشيد، بايد غربي بشويد. 

ن اسبت كبه   يب م ببود، جبا ا  يخواهدمان خودمان در اختيار خوگر چگونه يد

 يايب ها چملت يخيتار يا تجربهيم، آيريگيقرار مها يتماماا در اختيار غرب

جبا تمبدن   شبمندان، هر ياندقبول يكبي از   به ن را ثابت كرده است؟ير از ايغ

كبه  ببود  ايبن  ار گرفبت  يب مبردم آن د اولين چياي كبه از  پا گذاشت  يغرب

اسبت كبه غبرب ببا      ين جنگيترقياين عمو ان ستاند. شان را از خودشخود

 گبرفتنِ هويبت   يها شروع كرده است، و عبارت اسبت از جنبگ ببرا   ملت

دارد  ياتيهببا از خودشببان. و مببا تببا نفهمببيم ايببن جنببگ چببه خصوصببملببت

اسبت، وقتبي متببوجه نبوع      فهميم دشمني ما با غرب چبه نبوع دشبمني   نمي
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توسب  اوليبالش   م، راه نجاتي را كه خبداوند ينشبودشمنيِ دشمن 

است نخواهيم فهميد. ما براي ما قرار داده  

ن يب ل و شبناخته شبود ببه ا   يب ها درست تحلم اگر جنگ غرب با ملتيمعتقد

است تبا جهبان    يبارگ اله يهيک هدي يم كه انقالب اسالميرسيجه مينت

د كبه  يآن د يستهيران را شايزد و ملت ابارگ رها سا ين دشمنيرا از شرّ ا

 يت، بارگب ين مسبئول يب هبا بگبذارد تبا در ا   آن ين كار بارگ را بر عهدهيا

ران بتوانند يها ملت اگردد تا سال ياا آشكار شود و چشمهيعه نيفرهنگ ش

ر يب اخ يسباله ياز آن را در س ييهارند و بهره دهند، كه نمونهياز آن بهره گ

 رد.توان مشاهده كيم

  يهدف انقالب اسالم

د هبدف از ايبن   يد از خود پرسياست اما با يرينظم چشمگ يغرب دارا

شبتر ببرآوردن   يچبه ب هر يا نظم براي، يمتعال ياهداف يست؟ نظم براينظم چ

كننبد سبر وقبت از خبواب بلنبد شبوند،       يمب  يها؟ افبراد سبع  ها و هوسليم

و بعبد از   درونو به اداره  ندرا ببند كراواتشان بانند، موهايشان را منظم شانه

 چ.يهب  ينظم ببرا همه نيا يبرگردند، ولمنظم و سر وقت به خانه  يليظهر خ

تمبام   يعنب يببودن،  «جنبتلمن ». يقيحق ياست بدون محتوا يادب ؛يادب غرب

ن در برخبورد  يب م و ايحترم بشبمار را م يغرب يجامعه يشدهرفتهيقواعدِ پذ

ر از ين نوع ادب غيم ايتوجه شوكه منيكند مگر اياول هركس را جذب م

ت يدر وص نيرالمؤمنياگر ام .د دارديبر آن تأك ين الهياست كه د يادب

و نظم در امورشان،  ياله يرا به تقوا «هماالسوم يعل»نيامام حسن و امام حسخود 
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شبدن  يشتر قدسب يهرچه ب يرمان آن نظم، به سوجهت و آ 4كننديدعوت م

جباي   ييتمدن غرببي ادبِ دنيبا  در حاضر م كه در حال يكننغفلت است و 

 يجباي احكبام الهب    يطور كه قبوانين بشبر  را گرفته است، همان يادب دين

ا يب كبردش دن يشويم، چبون رو نشسته و لذا هر قدم كه به اين تمدن ناديک 

ن مبناسبت كبه   يب گيريم و بر امياست، به همان اندازه از عالَم ديانت فاصله 

كنبد  نمينه تنها ما را به ادبِ مدرنيته دعوت  يم انقالب اسالميكنيد ميتأك

خوانبد،  يكبه مدرنيتبه بشبر را ببه آن مب      يبلكه ما را به عالَمي متضاد با عالَم

 د.ينماميدعوت 

اسبت مگبر    يكبار مشبكل   ينيبا ادب د يادب غرب يتوجه به تفاوت ذات

 يدر ذات خبود ببرا   يكب يم، كه يكرد متفاوت آن دو باشيكه متوجه روآن

 يبببرا يگببريكنببد و ديمبب يايببرهببا برنامببهكببردنِ انسببانتببر ييايببه دنهرچب 

 گباه جايم يتبوان نشبود نمبي  ن يبي ن مطل  درست تبياو تا ها. شدن انسانياله

جبا كبه ممكبن    م، تبا آن يرا در دوران معاصر درست بشناس ياسالمانقالب 

بسب    يببرا  انقالب اسبالمي ا يم كه گوين تصور غل  گرفتار شوياست به ا

نسبت به آننبه غبرب    ياسالم يخ معاصر شده تا كشورهايوارد تارنيته مدر

عبالَم  متبذكر   يكبه انقبالب اسبالم   نيب فتنبد. غافبل از ا  يده عق  نيبه آن رس

رضباخان و پسبرش   كبه   ياست، برگشت به عالم ير از عالَم غربيغديگري 

ملت با رضاخان ببه   يما ربودند. و مقابله يجامعه ياسي، سينظام آموزشاز 

كبه  نيب بود، نه ا يو به متن آوردن عالَم غرب ينيبردن عالَم دهيجهت به حاش

 يفتبادن از فرهنبگ غربب   يمردم با رضاخان و محمدرضاخان بر سبر عقب  ن  
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م يتر مبدرن شبد  كردند كه چرا ما كميمخالفت م

انگلسبتان و  ببا  در انقالب بودنبد كبه    ياعده يآر 

هبا ببا شباه    ، ايبن ن حال با شاه مخبالف بودنبد  يو در ع آمريكا تضاد نداشتند

 يو قواعبد دموكراسب  شباه ديكتباتور اسبت    چون معتقد بودند  تضاد داشتند

 عقب  ا يب دن ين جهبت از ملبل مترقب   يب كنبد و مبا را از ا  يت نميرا رعا يغرب

ر، همببراه ن طببرز فكببيبببا همبباز پبباريس و آمريكببا  ياعببده، اسببت انداختببه

ن فكبر  يبا هم يااكنون هم عدهآمدند، همبه ايران  «هيعلتعايلاهللرضوان»حضرت امام

 يببه سبمت و سبو    يذات انقبالب اسبالم   يران هستند ولب ين نخبگان ايدر ب

را هم كه هنوز با آن طرز فكر به عق   ييهادر حركت است و آن يگريد

 راند. ينرانده، به مرور به عق  م

 يوسبته توسب  كسبان   يخ معاصر به وقبوع پ يتارهايي كه در بتمام انقال

هبا در  انبد و نبه ببا غبرب. آن    بوده است كه با حاكمبان خبود مسبئله داشبته    

رو ا دنبالبه يب و عمبالا   اندنداشته شدنمدرن بيشترخود هدفي جا  يهاانقالب

در ابتبدا نسببت ببه    تحليبل دنيبا هبم    آن.  يدهنبده ا ادامبه يب اند و غرب بوده

 يببرا مدرنيتبه  فرهنبگ  در دل اسبت   يين بود؛ كه انقالبهم يقالب اسالمان

قببول كببه بببه ي. در حبباليغرببب يشبباه بببه دموكراسبب  يكتبباتوريعبببور از د

« نبه »به مدرنيته تا است  تنها انقالبي كه ماوراي مدرنيته، آمده«: فوكوميشل»

نفكران تنهبا اك بر روشب   متأسفانه نه يول 5ايران است. ياسالمبگويد، انقالب 

ن را يب از نخبگبان خودمبان هبم هنبوز ا     يادنبد، عبده  ين را نفهميب ا ابتدا ايدن

مدرنيتبه  فرهنبگ  فوق تا است  آمده «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخمكه امام اند دهينفهم
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 يد، افقيتازه در مقابل بشر بگشا يق افقين طريو از ابگويد، « نه»به مدرنيته 

 كند.يخ معاصر را عوض مير تاريابد و مسييج بس  ميتدركه به

 قت يحق يبه سو يرفت از عاَلم غرببرون

گوينبد: مبا ببا    مبي  يمذهبيِ بريده از سبنت الهب   يگراروشنفكران غرب

ن كبه انقبالب   يب ايم! غافل از اافتاده از غرب عق  يد بر انقالب اسالميتأك

ک نببوع يببو  يبببرون رفببت از عببالَم غرببب  ياسببت بببرا يحركتبب ياسببالم

ن اساس با روح ي، و بر همجوييروح حقيقت يدر راستااست  يريگجهت

  .كرده، درگير استهاست به حقيقت پشتغربي كه سال

اسبت كبه    يملّتب  يخيتار يآگاهو دل ياوج خودآگاه انقالب اسالمي

غرب را با جان خود احسباس كبرد و راه ببرون رفبت از      يانگارستيزهر ن

و نبه  اولشان بود  نِيّه تدتجدد، ن ين ملتيدا نمود. چنيآن را پ

 يكلب تبه و تجبدد را ببه   يها فرهنگ مدرنآن نِ دومشانيّتد

   دانستند.يخارج از تعلق خود م

هببا تببديّن دوم اسببت؛ اسببالم را    اسببالم بببراي بعضببي  متأسببفانه  يآر

 مبل ببه اسبالم ع  خواهنبد  يمب ؛ ندتا به رفاه و تجدّد بيشتري برسب  خواهندمي

جباد نكنبد،   يها اآن يدر زندگ يها نشود و مشكالتتا خدا مااحم آن، ندكن

شبان  يمبان آورده باشبند، ببه زنبدگ    يآن كه به خدا و اسالم ا يها به جانيا

 يايب دن به دنيرس ياست برا يالهين افراد وسيا ياند. اسالم برامان آوردهيا

 يشان. مقصد اصبل ن اولشان است و تجدّد، تديّاسالم تديّن دوم يعنيبهتر، 

ن كرده تا در فضاي مدرنيتبه  ييبشر تع يته براياست كه مدرن يها مقاصدآن



 102 يرفت از عالَم غرببرون ي،انقالب اسالم ............................................................. 

روشن اسبت مقصبد    يخوبكه بهيكنند. در حال با ادب دنياي مدرن زندگي

ن طرز فكر نبور اسبالم و انقبالب را    يو انقالب اين نيست، ا «هيعلتعايلاهللرضوان»امام

شان ببه همبراه   يبرا يكه انقالب اسالم ياز بركات كند و مردم رايخاموش م

سبت كبه بتبوان آن را مُ لبه     ين يايب را اسبالم چ يد، زينمايآورد محروم ميم

گر را مهمبل  يد ياز اجااء آن را به دلخواه نگاه داشت و بعض يكرد و بعض

 گذاشت. 

 هاي انقالبانحراف از آرمانخطر 

قبت  يؤال كبرد، حق د از خبود سب  يب كه عرض شبد با  يحال پس از مطالب

آن را  يكنبد و چبه خطراتب   يرا دنبال م يست و چه هدفيچ يانقالب اسالم

 د؟ ينمايد ميتهد

آيبا آننبه   ن اسبت كبه   يب م ايد از خودمان بپرسب ين سؤال كه بايترياصل

معباش روزانبه و    ن ببود و هسبت، امبرار   رايب ا مسبلمان مردم موج  نگراني 

از آن كردنبد تبا    ا سبرنگون نظبام شباه ر  مبردم  بود و  شانكودكان يتغذيه 

 ياسبت ببرا   يک نهضت فرهنگييا انقالب اسالمي ابند، ي ييمشكالت رها

در  يو سبع  كبرده خ بشر پشبت يتاركه بر ميراث توحيدي  يفرهنگمقابله با 

 يايب ن سؤال درسبت پاسبخ داده شبود، زوا   يكه ا يآن دارد؟ در صورت ينف

 تفكر ظهور خواهد كرد.  يادامه  يا براين يگريد

ن يبب  ييشود كبه مبرز جبدا   يموج  م ياسالماهداف انقالب غفلت از 

ه يج مهبم آن ببه حاشب   يتنها انقبالب و نتبا  دوست و دشمن به هم بخورد و نه
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جبا   ر پوسبت انقبالب  يب تواننبد ز يدشمنان انقالب م يراحتروند، بلكه بهيم

 رند. يل خود در دست گيخوش كنند و عنان كشور را به م

اسبت   يپس از چند دهه بعد از انقالب قابل ببازخوان كه  ياز جمله نكات

د ببه اهبداف خبود    يب ن نكته است كه چرا انقالب هنوز به آن اندازه كه بايا

ن سبؤال  يب ا ياگر ببه دنببال عنصبر اصبل    ه است؟ افتيافت، دست نييدست م

چبون انقبالب   م يكبه تصبور كنب   نيب ا يكب يم، يشبتر نبدار  يم دو جواب بيباش

شتر بازمانده به اهبداف خبود نرسبيده اسبت،     يه بشدنِ هرچاسالمي از مدرن

مانبده از  يبباق  يِزدگب غبرب  م روحِيكه با تمام وجبود معتقبد باشب   نيگر ايد

اهبداف   ير ببه سبو  يتبه و سب  يگذشته مانع پشبت سرگذاشبتن فرهنبگ مدرن   

در مقابل مبا اسبت و    يار جدّيبس يموضوع ن دو نكتهيانقالب شده است. ا

انقبالب در   يم در ببازخوان يبگبذر  يها سرسبر به هر اندازه كه نسبت به آن

 م. يپردازيم يم و به مسالل فرعيماني  موجود باز ميشرا

ت انقبالب را  يب مهندس بازرگبان موفق  يدولت آقا يعني« دولت موقّت»

دانست و به واقع هم به آن معتقبد  يم يتر شدن به روش غرببه هرچه مدرن

دكتبر   ينبه  يود كبه در كاب بب  ياكردهليبود. مهندس بازرگان شخص تحص

 يملبب يمخببالف بببود، از جبهببه يمصبدق نقببش داشببت، بببا نظببام شاهنشباه  

د داشت، و نهضبت  يبودنِ نهضت تأكيكه بر مذهبمنشع  شد به جهت آن

انگلسبتان سبلطنت    يد م بل ملكبه  يب ل داد، معتقد بود شاه بايرا تشك يآزاد

چبون   يشبود. ولب  ق پارلمبان اداره  يب د از طريكند و نه حكومت، و كشور با

دانسبت حاضبر ببود از    يبا غرب را، عبور از غرب نم ينسبت انقالب اسالم

 يلب يخ .كا ارتباط دوسبتانه داشبته باشبد   يانقالب با آمر يروزيپ يهمان فردا
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بازرگبان انقبالب    يدولت آقبا  يمتوجه شدند با ادامه يانقالب يروهايزود ن

 «هيووعلاهللرمحة»يتظببرد محمببد منيشببود، ام ببال شببهياز اهببداف خببود منحببرف مبب

شببمندان هببم ير اندين رابطببه انجببام داد و سببايببدر ا ينيآتشبب يهببايسببخنران

بازرگان از اسبالم   يكه آقا يت الزم را نشان دادند. برداشتيهركدام حساس

چ يمبا هب   يرفتن انقبالب اسبالم  ين بود كه ببا پبذ  يداشت ا يو انقالب اسالم

شبده ببود كبه سبفارت     ن موجب   يم و همب يكا نداريبا غرب و آمر يتضاد

جا كه اك بر  ت خود ادامه دهد تا آنيت به فعاليران با كمال امنيكا در ايآمر

كردنببد، تببا ببباألخره  يمبب ياغتشاشببات غببرب و جنببوب كشببور را رهبببر  

كبا را  يآمر يخانبه دند سبفارت يجبه رسب  ين نتيرو خ  امام به ايان پيدانشجو

 ن اعتراض استعفا داد. بازرگان هم به عنوا ياشغال كنند و دولت موقتِ آقا

 يانات انقالب در رابطه با اهبداف ياست از جر يانيل جريعرض بنده تحل

انقالب  يكرد از فردايان فكر ميقالل بود، آن جر يانقالب اسالم يكه برا

 يكبا مشبكل  يكا ارتباط برادرانه داشت و نه ما با آمريتوان با آمريم ياسالم

ل يبازرگان را ببه عنبوان تشبك    يهم كه آقا ييهام و نه او با ما! البته آنيدار

ار يب شبنهاد نمودنبد حسباب كردنبد نبه دولبت بخت      يدولت موقت پ يدهنده 

هبا انقبالب   كا و لذا مدتيبازرگان را دارد و نه آمر يمقابله با آقا ياه يانگ

آمبد از  نمبي  كبس بباورش  هيچتواند در آن فضا به كار خود ادامه دهد. يم

د وشب يمب روز يپ تا روزي كه انقالبد يآيم كارروزي كه دولت موقت سر

 ياعضباء شبورا  شبد   آن چيباي كبه باعبث    طول نكشبد. دوازده روز بيشتر 

 كنند، تأييد مشي دولت موقت نببود، بلكبه   دولت موقت را انتخابانقالب، 

انقبالب   يروهبا ينمرتببه  يبک  يولب  بود كبه عبرض كبردم؛    يهمان مصالح
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 ياديب م ياببراه  يآقا يعنيدولت موقت شدند كه وزير امور خارجة  متوجه

ت از يب هبا حكا صبحبت  يمالقات داشته و محتوا« برژينسكي»در الجااير با 

 يت استكباريكا با همان هويق دولت موقت عمالا آمريآن داشت كه از طر

ا يب نسبت به ما نكبرده، در دن  ييچ خطايكا هيتنها آمرا نهيشده و گورفته يپذ

ن ببود كبه   يا ياديم يابراه ير آقاياست. تعبمرتك  نشده  ييچ خطايهم ه

م. آننه همه را در يگر نداريبه همد يما نباشد ما كار يكا پدرخواندهيآمر

كبا در  يگباه آمر يكا نگبران كبرد غفلبت از جا   يبرخورد دولت موقت با آمر

ر يانقالب و ز يكا به كمتر از نفيآمر ياستكبار يه ين كه روحيا بود و ايدن

و  يخيست. و از آن طرف رسبالت تبار  ين يانقالب راض پا گذاردن اهداف

ده يب ناد يكلب غرب بود ببه  يفرهنگ ضد قدس يكه نف يانقالب اسالم ياله

 ،است كبه در درون انقبالب   يانيهرحال بحث بر سر جر گرفته شده بود. به

ف يب ف كبرده ببود، كبه ببا تعر    يب خبود تعر  يچگونه انقالب و اسالم را ببرا 

داشبت،   يانقالب تفباوت اساسب   ياصل يروهايو ن «هيعلعايلتاهللرضووان»حضرت امام

كردند كه مجببور خواهنبد    ينيبشيجاها را هم پنيتا ا ياكه عده يدر حدّ

با دولت موقت داشته باشند، كه با اشغال سفارت  يطوالن يک مبارزهيبود 

انقبالب   يكه دولبت موقبت ببرا    ير جهت انقالب از آن جهتييكا و تغيآمر

ن انقالب از انقبالب  يا»فرمودند:  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيه بود، امام خمف كرديتعر

متوجبه   انقبالب كبا،  ياشبغال سبفارت آمر  ق يچون از طر« تر بوداول بارگ

ببه هبر حبال     يخبود آزاد شبد. ولب    ير انحرافب ياهداف خود گشت و از مس

ا كا از همبان ابتبد  يكا و نفوذ آمريآن به آمر يكيحضور دولت موقت و ناد
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بود كه به انقبالب وارد شبد و    يا، ضربهيريگميتصم يهاهياز ال يدر بعض

 اش باز ماند.يبه اهداف اصل يكيبه همان اندازه از ناد

 مشکالت  يشهير

ببا حبذف دولبت موقبت      ببود  به غرب يكيناد هايي كه طال  گرايش

 يريگميات خود در نظام تصمياز آن به ح يگريد يهاتمام نشد و صورت

و  يتب يو ترب ير تبا آموزشب  يب بگ يت اقتصباد يرير ادامه داد، از نوع مبد كشو

 يو از سببر دلسببوز  يبببه نحببو  يا، عببدهيسببازو خانببه يشهرسبباز يحتبب

 يديب شتر تقليها بشود و چون برنامه يخواستند كشور ما از سر تا پا فرنگيم

را  يرو آن انقالب اسبالم يموارد كشور و پ ياريبود و نه از سر تفكر، در بس

رها حاكم بود يگميتصم يجا در افكار بعضد تا آنيچار بحران كردند. تقلد

لنبدن و شبهر    ينتوانستند متوجه تفباوت آب و هبوا   يكه به عنوان م ال حت

اصفهان شوند 

 يرا كبه ببرا   يآن ها همان طرح

 يدان امبام اصبفهان طراحب   يب م يشبده ببود ببرا    يدان بارگ لندن طراحب يم

  .اصفهان را بريدند ميدان امامِ يسالهچند صد هاي تمام درختكردند و 

ا اسبت، معضبل   يب ک چيته يمدرن يبه فرهنگ ضد قدس يكيمعضل ناد

اسبتاندار  « پِبي نيبک »د از غرب معضل مضاعف اسبت. قببل از انقبالب    يتقل

خبود  نها يخوار و بار فروشداد تمام  بود، دستور آمده روپااز اتازه اصفهان 

هببا در آن زمبان اك ببر مغبازه   كببهيدر حبال  د!و لوبياهبا را در فريبار بگذارنبب  
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 يا، هبر مغبازه  ينب يتريو يارهايهم نداشتند، چه رسد به فر يمعموليخنال 

 يشبد، خالصبه دسبتور آقبا    يمه مب يكرد جريهم كه به آن دستور عمل نم

دوسبتان او كبه از   بود؛ باالخره يكي از  مصيبتي براي اصفهان شدهاستاندار 

 ياكبه داده است  يدستوراين چه د يگويسر باند مبه او تا بود  آمدهاروپا 

بود: مگر يادت نيست در لندن نخبود   گفته؟ ياو مردم را به مشكل انداخته

بود: چون آنجبا هبوا   گفته قش به او يرفگذاشتند؟! و لوبياها را در فريار مي

در  يولب  ،زنبد مبي اش جوانبه  نمناک اسبت، اگبر در فريبار نگذارنبد همبه     

پببس ديگببر دسببتور داد پببس از آن سببت! ين ين مشببكلينبباصببفهان كببه چ

 ار بگذارند. يخواهد خوار و بارها را در فرينم

دادن ببه غبرب ببا    و اصبالت  يغربادگب  يروحيبه ت آن است كبه  يواقع

 ين اهبداف يب يكه حت يها پاک نشد، به طوراز ذهن يكلانقالب به يروزيپ

مبدرن   يه عنبوان آرزو كه ب يبه دنبال آن است و اهداف يكه انقالب اسالم

ا هرچبه جامعبه ببه    يب افبت، گو يک نيب از جامعه هسبت تفك  يشدن در اقشار

تبر شبده   کيب مجهاتر شود، انقبالب ببه اهبداف خبود ناد     يغرب يتكنولوژ

انقبالب نسببت ببه اهبداف      يدر ببازخوان  ين موج  غفلت بارگياست و ا

كبه  اسبت   يعب يک امبر طب ين يكه ا يد دنبال كند، شد. در حاليكه با ياصل

از يا نه، نيدر آن واقع شده باشد  ي، اعم از آن كه انقالب اسالميهر كشور

 يمردمش فراهم كند و در حال حاضبر ببرا   يزندگ يبرا يطيدارد كه شرا

مگبر   يجدا بود، ولب  يغرب يتوان از تكنولوژيدر دوران معاصر نم يزندگ

و  يدن بببه رفبباه بببه سبببک رفبباه غربببيرسبب يانقببالب اسببالم ياهببداف اصببل

ببود كبه دولبت     ين همبان غفلتب  يب در آن رفاه ببود؟ ا  يكردن زندگالصهخ
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 يسبع  يک طرف با تمام انرژيكه از  يبدان گرفتار شد، به طور يسازندگ

چبون هبدف    يک كند و از طرفيناد يغرب يداشت كشور را به نوع زندگ

 يتبوجه  يدانست، نه تنها ببه اهبداف انقبالب اسبالم    ين مياز انقالب را هم

 ه رفت.  يشدت به حاشآن اهداف بهنشد، بلكه 

 يغربب  يهبا با مالک يها معطوف به سازندگذهن يكه همه ييدر فضا

ببر   «هيعلتعايلاهللرضووان»ينب يكه امام خم« ينيعالَم د»به آن نوع  يگر توجهياست، د

بشبر ببه    يكه بنا است با انقبالب اسبالم  نيماند، اينم يد داشتند باقيآن تأك

كبه   يمباوراء اهبداف   ،داشبته باشبد   يدد و نظر به اهبداف خود برگر يعهد اله

ن حالبت مبرز   يب شبود و در ا  يمب كند، همه فراموش يم يغرب به بشر معرف

ر كبرده،  ييب هبا تغ خبورد، چبون ارزش  يا ببه هبم مب   يها نيها و دشمنيدوست

 ين طبقبه فضبا  يب مرببوط ببه ا   يهاها و ارزشتكنوكرات يآرام، طبقهآرام

ر خود قرار داده است و نه تنها اقتصاد يرا تحت تأث اقتصاد و آموزش كشور

كشبور   ينظام آموزش يسم غلبه كرده، حتياست سكوالريسم و سيسكوالر

 يريب گكه جهبت  يسمِ پنهان قرار گرفته است، به طورير سكوالريتحت تأث

معطبوف   ينب يد يهبا ر از ارزشيب غ يايكشور به چ يهال كردهيتحص يكل

د راه آسبمان را  يب بشبر جد  يببود تبا ببه رو   كبه آمبده    يشده اسبت. انقالبب  

، يكبه بناداشبت در نظبام اقتصباد     يشد و از اهبداف  ينيد، خودش زميبگشا

م يهسبت  ييهبا دنبال كند باز ماند و ما امبروز وارث برنامبه   ي، آموزشياسيس

 يهم رفته نظام ادار يكه رو به طوري شكل داد يكه روح دولت سازندگ

نسببت ببه اهبداف انقبالب      يتيس مسبئول چ احسايما ه يو اقتصاد ياسيو س

 ها معتقدند.كه شخصاا به آن ارزش يندارد، مگر افراد
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 عدالت يمنها يآفات توسعه

 يشبه يرم كبه ر يب جبه را بگ ين نتيب خبواهم ا يمتوجه به مطال  گذشته با 

دانسببت كببه از جببنس انقببالب  يبببه فرهنگبب يكببيد در ناديببمشببكالت را با

د در يب مشبكالت را با  يشبه يسبت، ر ين ن ملتيا ينيد يهاو ارزش ياسالم

ر كشبورها ببود   يدانست كه راز نجات كشور ما و سا ير پاگذاردن انقالبيز

 بر سر انقالب آمد. ييچه بال يم به اسم سازندگيديو ما نفهم

 ايجباد  ياسبالم  انقبالب ق ياز طرآن عالَمي كه بنا بود ما با غفلت از آيا 

ببه انقبالب وارد    ي، خسبارت كمب  ببود غبرب  از عبالَم   كه غير يعالَم ،كنيم

كبه   ياجهت نقص برنامبه ا بهيجهت نقص انقالب بود ن بهيا ايم؟ و آيكرد

راه ملت، اسبتفاده كنبد؟ در    يادامه يانقالب برا يهاتالش نكرد از ارزش

امبا  »اد برآوردند: يتذكر دادند و فر «تعايلاهللحفظوه»يهمان زمان مقام معظم رهبر

آن كشبور و ملبت    يل رسبتگار يدارد دل يشرفت علميكه فالن كشور پنيا

اند ، امروز در اوجيكه از لحاظ علم ييهابسا ملت يد! اين را بدانيست. اين

   6«.خورندياما تا خرخره در لجن و فساد غوطه م

ل ببه تمبدني شبده    يكه دارد تببد  يضد قدس به جهت ذات يتمدن غرب

هبا  ر ملبت يچپاول منبافع سبا   كه انسانْ گرگِ انسان شده و منافع خود را در

ر يتواند اداره كند و نبه سبا  ينه خود را م يعيف كرده، و لذا به طور طبيتعر

 ينبد. نمونبه  يخبود را اداره نما  يكبه بخواهنبد ببه روش غربب     را ييهبا ملت

د كه ببه روش  يكنيمالحظه م ييكشورها يآن را در نظام ادار يشدهساده

 يگبر يكس گبرگ د كه هر ياهيان روحها با همني، ااندشده يطراح يغرب
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گذرانند. ما پس از دولت يكند عمر ميم يايربرنامه يگريد ياست و برا

و محور  يدر نظام ادار يخالقو ا يدتيعق يختن مرزهايرهمو به يسازندگ

م يرو شبد روبه يها و سكوالرها، با اداراتبوروكرات يهاگرفتن ارزشقرار

كننبد، بلكبه   يمبردم و انقبالب احسباس نمب     گذارتنها خود را خدمتكه نه

هبا ببه   هبا باشبد تبا آن   امكانبات كشبور در خبدمت آن    يد همهيمعتقدند با

 د امبروزه يب كنيمالحظه مب ن است كه يو ا ابنديخود دست  ياهداف شخص

خبدمات   يو نه ارالبه  شترگرفتنِ امكانات از مردميچه بدر جهت هر ادارات

 يانقبالب و در فضبا   يكبه در ابتبدا   يايب ، چ كننبد يم يايربرنامه به مردم

 يهيب در آن وقت چون روح .دفاع مقدس هشت ساله، عكس آن حاكم بود

هبا نبودنبد، بلكبه عاشبق     ها گبرگِ انسبان  ، نه تنها انسانطرد شده بود يغرب

اسبت و انقبالب   نرفتهه از بين يآن روح يهلل همهاگر بودند. البته بحمديهمد

ت را بببه ادارات مببا  يوح احسبباس مسببئول شببه دار اسببت كببه ر يآنننببان ر

است كه وجود دارد تا  يمشكالت يشهيگرداند. عرض بنده توجه به ريبرم

 يخبود ببه مسبالل فرعب    يد از كجبا سرچشبمه گرفتبه و ب   يباشب  ت داشبته يعنا

 م.ينپرداز

ا انقالب اسالمي چبون  ياان از خود بپرسند آيقصد بنده آن است كه عا

داف خود بازماند و فعالا در تنگنا قرار گرفته و يبا  شد از اهبه مدرنيته آلوده 

يعنبي چبون هنبوز    چون از مدرنيته بازماند به اهداف خبود نرسبيده اسبت؟!    

خواسبتيم ژاپبن   ايم انقالب اسبالمي موفبق نشبده و يبا چبون مبي      ژاپن نشده

ران يب كه ملت ا يد افقيبشويم انقالب اسالمي به تنگنا افتاد؟ فراموش نفرمال

د آن را ببا ژاپبن   يب دارد آنننان ارزشمند اسبت كبه هرگبا نبا    در منظر خود
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كه بدان معتقدند در منظبر  « شِنتو»فرهنگ بر اساس ژاپن  ملتِسه كرد. يمقا

ن موجب   يو همب  شناسبند ينمب  يات اببد يب و حببه اسبم قيامبت     يايخود چ

خبود را در   يا بدانند و تمام انرژيرا در حدّ دن يشود كه تمام افق زندگيم

ه را به يبه ژاپن ناخودآگاه همان روح يكيوده صرف كنند و نادهمان محد

اسبت كبه    ييهبا از نقشبه  يكب ي يبي گراژاپن يو پروژهكند يها القاء مملت

ار از يران، بسب يكه روح ملت ا يدر حالاست. كرده  يما طراح يكا برايآمر

لبيبک   «هيلعتعايلاهللرضووان»ينين جهت هم به امام خميفاصله دارد به هم يروح ژاپن

كنبد.   يگبذارد زنبدگ  يكه حضرت امام در جلو او م ياست تا در افق گفته

و  يالهبب يهيسببرما يهمببه، يبببه روش ژاپنب  توسببعه يم ببرا يمببا حاضببرآيبا  

بشود كه فعبالا   يكه ژاپن؟! ژاپن براي اينميرا پشت سر بگذارخود  يخيتار

امبت  يروح ق را با نداشتن يرش فرهنگ غربيپذ ينهيكه زم ينيهست در ع

ر پا يزا ينخود را  يفرهنگ يهاهياز سرما ياريداشت، مجبور شد بس يريپذ

شدن آداب ن مدرنيدر عگويند ژاپن بگذارد. اين يک دروغ است؛ كه مي

تمبام تبالش   « ادوارد سبعيد » يكبرد. ببه گفتبه   اش را حفبظ  و سنن گذشبته 

؛ كه ژاپبن، هبم   ن دروغ بارگ را در دنيا جا بيندازديآمريكا اين است كه ا

كبرد.  هم فرهنگ سنتي خودش را حفظو فرهنگ تكنيكي غرب را گرفت 

خ يو متعلق به تبار  هرا به موزه فرستاد يژاپن سنت ،تهيكه روح مدرن يدر حال

تبه ببا   يرا فرهنبگ مدرن يب اسبت، ز  رون انداختبه يب يگذشته كرده و از زندگ

هبر   يبر نفته ينسر جنگ دارد، اساس مدر ير حسيگونه اعتقاد به امور غهر

غبرب   ي لبه ير حيهنر ما آن است كه تحبت تبأث   است. يت معنويگونه واقع

تبه را وارد  يتبه، روح مدرن ين سبنت و مدرن يد جمبع بب  يب م و ببه ام يريب قرار نگ
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در آن م، يينمببارون يببخببود ب يانببت را از زنببدگيم و عمببالا ديكنببن يزنببدگ

چ نقبش  يهب  كه ياقهيو سل يک باور فرديشود به يل ميانت تبديدصورت 

خواهنبد بعبد از   يمبردم مبا هرگبا نمب     در روح جامعه و زمانه نبدارد.  يفعال

  د.يايكار ب يده رويد غرب رسييكه به تأ ي، نظامينظام شاهنشاه يسرنگون

 كبارِ هم عمبالا انقبالب اسبالمي را كبه را    ياگر از موضوع فوق غفلت كن

چبه بيشبتر   ببه هر  بخشبيدن اصرار بر هويت اسالمي ملت ببود بسبتر سبرعت   

هم  يت فرهنگيم. در آن صورت اگر از فعاليكنيل ميشدنِ ايران تبدمدرن

مبورد نظرمبان خواهبد ببود و نبه       ياز جبنس غربب   ييهاتيم، فعاليزنيدم م

 يفب يببا تعر  يت اقتصباد يكشور و فعال يفرهنگانت در نظام يت روح ديتقو

توسبعه   وانتحبت عنب  رد كه يگيه دارد مورد نظر قرار ميكه غرب بر آن تك

اسبت،   يدر آن خال يكلا بهيدو چ يكه جا يام، توسعهيدهيشعار آن را م

 ت.يمعنو يگريعدالت و د يكي

  يشرط بقاء انقالب اسالم

علبوي   مقبدس معنبويِ   آيا انقالب اسالمي با عدالتِد يد از خود پرسيبا

رچبه  تقاببل ه معنبي   يافتگي ببه  توسعهاقتصاد سكوالر و ماند يا با مي پابرجا

ببود كبه از حبق ببه گبوش       ييپاسخ به ندا يانقالب اسالم ؟عتيشتر با طبيب

كه بشر  ياز غرور يم و قدرييت همراه نمايد تا علم را با عبوديمردم ما رس

 يغربب  يببه معنب   يافتگين با توسعهيم و ايابيد به آن دچار شده، نجات يجد

   سازد.يآن هرگا نم
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 ،«بانببک جهبباني »الگببوي  و اصببالحات كببه بببا  يدر دوران سببازندگ

ها نسببت ببه زمبان جنبگ     آن يهام، براساس مالکيجلو بردان را ماقتصاد

ببود   يها كامالا بحرانب اقتصادِ ما از نظر آن ؛زمان جنگم. در يشرفت كرديپ

در آرامبش  بود مبردم   يجار يدر آن تا حدّعدالت علوي چون روح  يول

و مبان از فقبر   جوانان ببدن كبه   يببه آن معنب   يد به زندگيبودند و ام يشتريب

قدرت و ثروت و اقتصباد   يهارا هنوز هستهيشتر بود، زيبنلرزد،  يخانمانيب

ام يب پنكبرده ببود.    يانبداز كشبور دسبت   ياقتصباد  يهبا سكوالر بر گلوگاه

آن اسببت كببه مببا بببا پارامترهبباي بانببک جهبباني و نظببام    يانقببالب اسببالم

م. عبدالت مقبدس علبوي    رسيم، نمييخواهيم برسبه آننه مي يدارهيسرما

ر يب دارد كبامالا مقاببل اقتصباد مدرنيتبه. در ز     يگريد يهادگاهيسازمان و د

 يايباالتر از دن ييايكنند و به دنتوانند زندگي همه مي ياقتصاد علو يهيسا

ت يدر اقتصاد سكوالر فق  اشراف احسباس رضبا   يندازند، ولينظر ب يماد

توانند ببا  يرند كه ميگيقرار م يتيعكه در موقن هم به جهت آنيكنند، ايم

   ت خود ادامه دهند.يه به اشرافيدسترنج بق

 اشبرافِ  د، مبردم ببرعكسِ  يب مبردم توجبه فرمال   يهياگر به روح و روح

ستند كبه چبرا مبا توسبعه ببه      يمند نوقت گلهچياست، هيصاح  قدرت و س

عبدالت  ببه  چبرا  كه  جاستها از آنآن يمندايم گلهمعني غربي پيدا نكرده

 ايم.  پيدا نكرده معنوي و مقدس علوي دست

توسبعه ببه    يها به سوچشم يكه همه يدرست در زمان ياسالمانقالب 

معطبوف  عبدالت علبوي   مخالف، نظرش ببه   يكرديبود، با رو يروش غرب

ها آن يبرا يياياحساس كرد آن نوع توسعه نه دن يشد و روح مردم به خوب
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ت يريش آمبد مبد  يكه پس از جنبگ پب   يشكل. ميبه همراه دارد و نه آخرت

ل كبرده بودنبد و   يكبا تحصب  يآمر يبود كه در دانشبگاه هبا   ييهااقتصاددان

قبدرت   يهبا جاد هستهيل كردند و منجر به ايآن اقتصاد را به ما تحم يالگو

كردنبد.   يايرانقالب برنامه ير جهت كلييتغ يشدند و برا ياسيو ثروتِ س

هجده ساعت كار كنند تا بتوانند قس   يوزد ريبا يكه مردم عاد ياقتصاد

اند بدهند و ها گذاشتهار آنيرا كه صاحبان قدرت و ثروت در اخت ييهاوام

كنند كه در رهن بانک اسبت و   يزندگ يادر ازاء آن تا آخر عمر در خانه

ببه   ياسبت ببرا   ياا نقشبه يب هبم سبوار شبوند كبه آن ن     ين قسبط يک ماشب ي

 يببه خانبه   ين سبوار يكبرده ببا ماشب   كه هبوس  يزدن حقوق كارمند يج

اطراف، صباحبان   ياز شهرها يكيكه در  ياهم خانهخود برود، آن يقسط

ته اسبت كبه   يدر بستر فرهنگ مدرن ياند. آراو ساخته يثروت و قدرت برا

چپباول حقبوق    يرا ببرا  يانبه ين زميتواننبد چنب  يصاحبان قدرت و ثروت م

 يكه بخواهبد مبا را از فرهنبگ غربب     يانيند و لذا با هر جريمردم فراهم نما

گبرا،  هبا م بل خرافبه   انبد و ببا انبواع تهمبت    يخيفاصله دهد ببه مقابلبه برمب   

  خبود را از  يب كننبد رق يمب  ير كارشبناس و ام بال آن سبع   يب ، غافتادهعق 

كننبد  يع مب ين ببدتر شبا  يب رون كننبد، از ا يب يت نظام اسالميحاكم يصحنه

ا يب امبروز دن  ياقتصاد يده ينينظام پ يگوتواند جوابينم يانقالب اسالم

را  يدارهياست كه اقتصباد سبرما   يها رجوع به كارشناسانباشد و منظور آن

 دهند.  ياراله م

م يد كنب يب از آن است كه تأك ياسيت صاحبان قدرت و ثروتِ سيعصبان

كبه   يتبه بگبذرد. در حبال   يانقالب اسالمي بنا دارد از غرب و فرهنبگ مدرن 
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سبت و ببر خبالف    ين نيجا ا يخواهند ذات انقالب اسالما نينان بخواهند يا

رون يب ها را از صبحنه ب رود و آنياهدافش جلو م يها انقالب به سول آنيم

 ياليابد كه در ظباهر و بباطن از اسبت   ييدا مينجات پ يرا بشر وقتيز كند.يم

گبر،  يگبر آن را حبق نپنبدارد، ببه عببارت د     يافته باشبد و د يطاغوت نجات 

 قت است.يو حق« حق»او به  يبستگ نجات بشر در

رخنببه كببرد آنننببان  ييفرهنببگ غربببي طببوري اسببت كببه اگببر در جببا

دهد و دوست ميجلوه را دوست  ملتزند كه دشمن يمعادالت را به هم م

د دارند، دشمن يت تأكيكه بر عدالت و معنو ييهارا دشمن! در آن فضا آن

رنبد دوسبت   يگير مب را ببه تمسبخ   يكه دسبتورات الهب   ييهاشوند و آنيم

 شوند.يمقلمداد 

  يعيتبعات خروج از بستر طب

خبارج   يعب ير طبا از بستيچته همهيدرنروشن شد با نفوذ فرهنگ م يوقت

 ي، زنبدگ يغربب  يتوسعه بلندِ يكردن جامعه به آرزوهاشود و با گرفتاريم

در « بيكباري » يپديدهشود يچرا گفته مكه م يفهميد، مشويان مريو يبوم

مدرن است. ممكبن اسبت    ييک پديدهانه و خاور دور يخاورم يرهاكشو

 يبيكبار ن است كه يقت ايحقكس بيكار نبود؟! هيچ در قديمبگوييد: مگر 

 ياصالا كار و شخصيت كاري نداشبته باشبد در زنبدگ    انسانكه ن معنا يابه 

 ييک جبا يب كس هبر  يببرا  يومبب  ينداشت، بستر زندگ يقبل از مدرن معن

گذشبته در   يدر نظبام اقتصباد   يذهنب  يهاافتادهعق  يبود، حتن كرده ييتع

تنهبا  نهت شده بودند و لذا يند، تربانكه گاوها را به صحرا ببرند تا بنر يحدّ
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اقتصباد خبانواده و روسبتا     يببرا  يعبامل بلكبه  بر دوش جامعه نبودند،  يبار

در غبرب بعبد از رنسبانس و ببا      يخانمبان يو بب  يكبار يب يشدند. پديدهيم

شروع شد و در كشور مبا   ،د بر صنعتيعت و تأكيرهنگ عدم تعامل با طبف

. اول در خبود غبرب   ها گشبت يزندگوارد مدرنيته كم از قاجار به بعد كم

تبه شبدند،   ير كشبورها كبه گرفتبار فرهنبگ مدرن    يو سپس به سبا  شد شروع

 ت كرد. يسرا

 هبا ينماشب  ، انبواع شبد و ببين انسبان و زمبين     وقتي انسان از زمين بريبده 

صبد نفبر آدم كبار كبرد،      يانبدازه مباين هر روز به و يک كُ گشتواسطه 

نخواهنبد   ييسبت، جبا  عبت ا يخبود كبه طب   ياصبل  يها در خانبه گر انسانيد

ن باشبد،  يد و انسان در وطن خود كبه زمب  وشيمگم  يكلبه يداشت، زندگ

عبت  يهبا را ببه وسبعت طب   عت، انسبان يدر كنار طب ي. زندگگردديموطن يب

عبت ببر آن غلببه    يتعامل با طب يبه جا ينيماش يزندگ يدهد وليسترش مگ

ثبروت و   يهبا د و هسبته يب آيد مب يب شبلوغ پد  يشبهرها جه يدر نتكند و يم

كبه در شبهرها جمبع     يريب رد و ببر جمبع ك   يب گياست شكل ميقدرت و س

 ي، ولب پنهبان  يدارند و ببرده ينماياند هر طور خواستند اِعمال قدرت مشده

كبه بنبا ببود در خبدمت بشبر       ي، صبنعت شوديم يايرهيپانده دهسخت آزار

در آن ت يب موضبوع عبدالت و معنو  قبرار گرفبت كبه     يدر بسبتر باشد اگر 

و  شوديت صاحبان ثروت و قدرت بر مردم ميفراموش شد، منجر به حاكم

تببه شبكل گرفببت بببه عببدالت و  يكببه در بسبتر فرهنببگ مدرن  يمسبلّم صببنعت 

بسبتر نجبات مبردم جهبان از      يالب اسبالم ، و انقت منجر نخواهد شديمعنو
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اتفباق   يو درسبت هنگبام   د آورديب ته آن را پدياست كه روح مدرن يمعضل

  .ده بوديت رسيبشر به نها ينيافتاد كه خودب

ن كنبد در  يبي علم و صبنعت را درسبت تع   يكه جا يفكر و فرهنگ يوقت

 يته با فرهنگ خاص خود طبقات صباح  ثروتب  يصحنه نبود، فرهنگ مدرن

كننبد و  يمب  يايب راست برنامهيكنترل قدرت و س يآورد كه برايد ميپدرا 

گذارند كه بخواهد اهداف مربوط به خبود  ينم يانقالب اسالم يبرا ييجا

نسببت ببه ذات    يجا شروع شد كه انقالب اسبالم را جلو ببرد. مشكل از آن

الزم را ببه خبرج نبداد و     ياريكبه ببه دنببال دارد هوشب     يو تبعات يتكنولوژ

ص دهنبد و  يرا درست تشخ يگاه تكنولوژيگان نتوانستند جااز نخبه يعضب

كبه در غبرب    يبا همان روح يرند، متأسفانه تكنولوژيآن را در خدمت بگ

م انقبالب  يگبول يرفته شد، بعبد هبم مب   يپذ يشكل گرفت در انقالب اسالم

تبوان  يكه با اندک تأمبل مب  نيست! با ايگو نمدرن جواب يايدر دن ياسالم

باشبد و  يانسان نم يازهاين يگوته است كه جوابين فرهنگ مدرنيد ايفهم

 يفرهنگب  يها را از آن فرهنبگ ببه سبو   آمده است تا انسان يانقالب اسالم

انقبالب   يت نازل فرمبوده اسبت. اگبر مسبئله    يبشر يعبور دهد كه خدا برا

 يدن و سبرخوردگ يبه بن بست رسب  د موضوعِيم بايكنيرا مطرح م ياسالم

ببودن انقبالب   يوقبت اسبت كبه جهبان    م و آنيا مطبرح كنب  يدرن را نبشر م

  توان درک كرد.يرا م ياسالم
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 دنياي مأيوس، و تنها راه نجات 

دادنبد   د نشبان يبا انقالب اسالمي در دوران جد «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيامام خم

تبه  يمدرن يهبا ت از بحبران يش بشبر يگشبا  يهبا كبه راه  ياديان يوقتي همه

رفبت از آن  ببرون  يبباز ببرا  انبد،  خود گرفته خودشان رنگ غربي به دنبود

ت يب كه اهبل ب  يشكلآن به است و آن نظر به اسالم  هستک راه يفرهنگ 

 اند. د همگان قرار دادهيدر معرض د امبريپ

را جهبت بدهبد و عنبان     يتكنولبوژ  تيحيآن كبه مسب   يمتأسفانه به جا

 يمبت نبابود  يببه ق  كنولبوژي، صباحبان ت  آن را كنتبرل كنبد تبا    يختگيگس

شبد و ببه    ياورند، مقهور تكنولوژيبادآورده به چنگ ن يهاعت، ثروتيطب

ل كبرد  يبر مردم تحم يرا كه تكنولوژ يشدن با زمانه، فرهنگاسم هماهنگ

د يب د كند كه زمانبه با يه تأكين تكيكه بر اآن يت شناخت، و به جايبه رسم

محكبوم زمانبه نمبود. آن هبم     ن خبدا را  يب ن خبدا جلبو ببرود، د   يبراساس د

 ف كرده بودند. يخود تعر يكه صاحبان ثروت و قدرت برا يازمانه

اسببت كببه اگببر فرهنببگ    ين معنببيبببببه ا يت روح تكنولببوژيببحاكم

دهد نماز صببح خبود   يكارخانه به شما اجازه نم يفت كاريو ش يتكنولوژ

 - يت روح تكنولوژيد، به جهت رعايرا بخوان

. ببا  يد بر نماز خواندن خود اصرار ببورز ينبا 

ن را عبرض  يب ببر د  يت روح تكنولبوژ يحاكم ين م ال ساده خواستم معنيا

كنبد وگرنبه   ين مب يبي ن را تعيب ف ديب تكل يكبه چگونبه تكنولبوژ   نيكنم و ا

 تر است.قيتر و دققيار عميموضوع بس
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عببت يكببه انسببان و طب يانببهيد در هايببارا ب يموضببوع آفببات تكنولببوژ

كبه ببه    يسه با خسبارات يم و در مقايفتد، دنبال كنيبه راه ب ينيدهند تا ماشيم

 يِشبود؛ روح تكنولبوژ   يابيب د موضبوع ارز يب زنبد با يانسان مب  يجهات اله

جبان خبود قبرار     يِر الهب يذهبن در مسب   يساخته كه به راحت ييسكوالر فضا

كبه  نيب شبند ببا ينبگِ ا   يندير بين مسيند در ان شناسان بخواهيرد و اگر دينگ

هبا  طرح افكار آن يدان را برايشرفت هستند ميو پ يها مخالف تكنولوژآن

 كنند.  يتنگ م

 ير فرهنگ تكنولوژيد تحت تأثين بايا دياست كه آ ين سؤال باقيباز ا

  جلو رود؟ ينيد در كنترل نگاه ديبا يا تكنولوژيباشد و 

د: اگبر  نهبا نوشبت  روزنامبه و اصبالحات   يدگسبازن  يهبا در زمان دولت

 از اعتقبادات  يبعضباشيد، بايد از  مطابق با اروپا داشته ياهخواهيد توسعمي

است كبه تبا    يدادن به روح تكنولوژن همان اصالتيا! دبرداري دست ديني

خ چهارصدسباله  يد. ببا نگباه ببه تبار    يب ايدهبد جلبو ب  يكجاها به خود حق مب 

ان را مقهبور  يب اد يبه صحنه آمد كه همه يطور يوژتوان گفت، تكنوليم

در مقاببل آن نداشبته باشبند، اعبم از      يچ اببراز نظبر  يخود نمود تا امكان هب 

ق يب ان، تنهبا اسبالم اسبت كبه از طر    يب گبر اد يت، ببودا و د يب هوديت، يحيمس

ار يبسب  يهم ببه روشب  به مقابله برخاسته، آن «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيامام خمحضرت 

رون مببتهم بببه ضببد يببمانببه، تببا نببه از درونِ كشببور و نببه از ب يحك ف ويببظر

شببدن و يغرببب ين دو راهببيمببا را در ببب «هيعلتعايلاهللرضوووان»امببامشببود.  يتكنولببوژ

د و يب ايش نيكه غرب تبالش كبرده ببود پب     يايماندن قرار دادند، چياسالم

ن كبار  يب سبت و ببا ا  ين ين اسبالم و غبرب تضباد   يكرد كه بب يالقاء م يطور
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مبردم   ين تقبابل يبرد. ببا طبرح چنب   يكرد و جلو مينگ خود را حاكم مفره

شبوند و   يانقبالب اسبالم   يموفق شدند با چنگ زدن به اسالم وارد حبوزه 

بود كه انقالب اسالمي توانسبت خبود    يلن تقابيآشكارشدن چن يدر راستا

توانبد مقاببل   كند، و روشبن شبد اسبالم تنهبا دينبي اسبت كبه مبي        را ثابت 

 رنيته بايستد.فرهنگ مد

 تقابل فرهنگ مدرنيته با اديان الهي

در  ياست كه به كلب  يرينش و روش در مسياز جهت بمدرنيته فرهنگ 

اسبت كبه در ذات    يرد، فرهنگب يب گيقبرار مب   ين الهيا هر ديتقابل با اسالم 

رد و در همبان  يب گيكند و ببه تمسبخر مب   يم يرا نف يان مقدسيخود هر جر

كنبد و  يمب  يبانيو سخت از او پشبت  پروراندميرا  رشدي سلمانراستا ام ال 

شود و لبذا اسبالم   يم يرفتني، هرچند پست باشد در آن فرهنگ پذيليهر م

 يرد و ببرا يب گيو بر اساس ذات خود در تقابل با آن قبرار مب   يهيبه طور بد

ن كفبر  يب ا يت نفب يب ن آخرالامان مأموريمقدر شده كه در ا يانقالب اسالم

كبه ببا    يادر هر صحنه ين جهت انقالب اسالميو به همرا رقم باند  يجهان

در  يرون آمبد، شكسبت انقبالب اسبالم    يب روز بيب ر شبد پ يب درگ يكفر جهان

، يسازش كنبد. تقاببل ببا فرهنبگ غربب      ياست كه با كفر جهان ييهاصحنه

اء يب فرهنگ كفر است و لبذا هبركس عبام اح    ينداران و نفين و ديتقابل د

 يارد شبدن در اردوگباه انقبالب اسبالم    جبا و  يخبود را دارد راهب   يزندگ

 ي  و اوضباع ين با حفبظ تمبام شبرا   ين ديكنند قوانيگمان م ياندارد. عده

داننبد تبا بشبر و عبالَم     يهبا نمب  نيب جاد كرده، قابل اجبرا اسبت. ا  يكه غرب ا
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شبود، ببه   ين محقق نميقت ديقت باز نگردد، حقيحق و حق يبه سو يكنون

  و يب ن در آن غريب كبه د  يرا ببه عبالَم  ن يب ن ديگر قواعد و قبوان يعبارت د

خواهبد  يمب  ين جهت انقالب اسالميتوان زد و به هميوند نميگانه است پيب

حق و در پنباه او باشبند    يهير سايد آورد كه همه زيپد يگريعالَم و آدم د

ر از آننببه غببرب  يببنظببر دارد غ يگببريد يو اجتمبباع يو بببه علببوم انسببان 

 كرده است. يگذارهيپا

ن يب است تبا حسباب هبركس در ا    يا جهانيک رستاخي يمانقالب اسال

تبه در تمبام ابعباد گرفتبار     يا افراد در دل ظلمات مدرنيا معلوم شود، يرستاخ

گردنبد، از  يت مب يب معنو يبي خ طاليا وارد تاريشوند و يسم ميليهيو ن يپوچ

د يب كبه در آن هسبتند با   ياگر افراد را بر اساس جبههين جهت است كه ديا

ه است كه رسبول  ين زاوي، از ايات فرديو نه براساس خصوص كرد يابيارز

فيء  حتي َ   ينَ خَرافَإنّهُ لَوْ عَبَيداهللَ عَبْيدٌ سَيبْع   » !يعل يند: ايفرمايم خدا

 طءليب يابي بين يةُ عليکُنْ لَهُ واليلهُ، صءئاء  نهءرُه، وَ لَمْ ازاب قءئاء  لاالا

ر يب را هفتادسبال ز  يخبدا  يااگبر بنبده   7؛«النّيءر  يهِ فِيمِنْخَر يلَأمَبَّهُ اهللُ عَلَ

سبتاده و روزهبا،   يهبا ببه نمباز ا   كبه شب    يناودان كعبه عبادت كند در حبال 

او را  ينب يرا نداشبته باشبد، از ب   طال ياببنيت عليدار است و والروزه

 اندازند.يدر آتش م

در آن قبرار دارد، نباشبد، هبر     يكبه علب   يارا هبركس در جبهبه  يز

هبم كبه باشبد، در ظلمبات اسبت، و       يتيد، با هر خصوصب گر باشيد يكجا

سباز اسبت و متبذكر ظلمبات هرگونبه      خين جهت تبار ياز ا يانقالب اسالم

                                                 
 .228ص،  4ج ،يرجناباديتفس - 7
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اببد، انسبان تمامباا در آن فضبا     يتبه ادامبه   يمدرن ياست كبه در فضبا   يزندگ

در  يام كه كسدهيک مورد هم نديشود. بنده يم يو پوچ يتيهويگرفتار ب

آن فرهنگ  يهاكه آرمان يكند و در ضمن يدگته زنيفرهنگ مدرن يفضا

 يد واقعيخود معنا ببخشد و در نشاط و ام يرفته باشد، بتواند به زندگيرا پذ

 يببرا  يطي! چبون انسبان در آن فضبا، شبرا    يخود را جلو بببرد. آر  يزندگ

كنبد،  يها مشغول ميكردن ندارد خود را با انواع سرگرميزندگرانه ادويام

 ناسالم و فاسد.  يهايا سرگرميسالم و پوچ و  ياهياعم از سرگرم

ان خب  اول دفباع   يجيكه در بسب  يهمه شادهنوز كه هنوز است بنده آن

دانسبتند  يدانم، چون مب يدوران م ين شاديباتريدم، زيمقدس هشت ساله د

را  يدواريب از ام يخيانبد، بلكبه تبار   دوران رها شده ينه تنها از چنگال پوچ

 يمخصبوص ملتب   ين نبوع نشباط و شباد   يب زننبد. ا يم مردم جهان رقم يبرا

پبر از غفلبتِ    يهاسه با قهقههيرا شناخته، و قابل مقا يزندگ ياست كه معنا

ک يب تفك يرا از نشاط معنبو  ياشيتوانند عيزدگان نخواهد بود كه نمغرب

 كنند.  

و لببذات بوالهوسببانه از  ياشببيكننببد بببا عيمبب يكببه سببع يمردگبباندل

 يخود را در فرهنگب  يمردگدل يشهيد ريبا ،رنديبگخود فاصله  يمردگدل

ها بسته و فكبر نكننبد ببا انبواع     آن يهاقل  يبدانند كه راه آسمان را به رو

ازمنببد يتواننببد آن را درمببان كننببد، انسببان نيل لببذّاتِ بوالهوسببانه مببيوسببا

مبان و جهبادِ ببا كفبر     يا ياست كبه ببا حضبور در جبهبه      يمعنو يهانشاط

 ن است و بس.يهم يقيحق يو زندگ ديآيدست مبه
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د و يب ربايم را از انسان يقيحق ياست كه زندگ يته طوريفرهنگ مدرن

ببه فبرض    ،ببودن يافتنيب ن دست نايكند كه در عيم يياو را گرفتار آرزوها

ن جهبت اگبر مبا    يكنبد، ببه همب   يد جبان را ارضباء نمب   يب دسبت آ هم كه ببه 

آرزو  يكه در فرهنبگ غربب  م يقرار داد يياهايجوانان خود را چ يآرزوها

هبا  آن يهبا را ببرا  دادن به انبواع بطالبت  و تن يمردگد، دليآيبه حساب م

ا نرسبند، در هبر   يكند به آن آرزوها برسند يگر فرق نميم، دياد آوردهيپد

 خارج شده انبد  يزندگ يقيحق يكه از معنا قرار دارند ياصورت در جبهه

 يه كسب يد، شبب بينديشبن  ينوران ييهابه انت نمي توانند خود يريگو در جهت

پنبدارد  يمب  يخود را تالش يهادست و پا زدن يكه گرفتار مرداب شده ول

در آن فضبا، هالكبت را    يكبه هبر تالشب   يدهد، در حبال يكه او را نجات م

تر كبردن  م مدرنيد متوجه باشيكند. لذا است كه بايتر مقيتر و عمکيناد

د يب با يزنبدگ  يوجه دادن به جهت اصبل ست، اصل را بر تيراه نجات مردم ن

م فعالا يكن يا زندگين دنيم در ايكه بتوان يگذاشت و در كنار آن و در حدّ

   8ست.ين ياچاره ينش تكنولوژياز گا

گاه انقبالب  يما جا يها به جهت آن است كه روشن شود وقتنيا يهمه

را تبه و تبعبات آن   يم، كبه فرهنبگ مدرن  يشناسب ين عصر مب يرا در ا ياسالم

ما برداشت، صدها براببر   ياز بازو يفشار يم اگر تكنولوژيم و بفهميبشناس

جلبو بشبر    يخبت تبا راهب   ير يال نمبود و اگبر برنامبه   يفشار بر روان ما تحم

را برطبرف   ياد تبا مشبكالت  يب د بريب ها برنامه باد، آنننان است كه دهيبگشا

                                                 
از  ينش تكنولبوژ يگبا »د ببه كتباب   يب توان يمب  ينش تكنولوژيگا يدر موضوع چگونگ - 8

 د.ييرجوع فرما از همين مؤلف «يدينش توحيب ينه يدر
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و ببا   يرا ببا روح ضبد قدسب   يب د آورده اسبت، ز يب پد ياولب  يكند كه برنامه

 يخواهبد زنبدگ  يعبت، مب  يمعطوف به قدرت و با عبام تقاببل ببا طب    ياراده

 ها را جلو ببرد.انسان

م يب هم دار يي«صالّ»م، ييگويم« ال»ت غرب يدر مقابل تمام موجود يوقت

در « ال»ن يببن اسببت. ايببقببت ديران همببان حقيببدر جببان ملببت ا« صالّ»ن يببو ا

و اثببات انقبالب    يشبود و در نفب  يكند مبؤثر مب  يدا ميپ« صالّ»كه با  يارتباط

د آورده، بلكبه  يب پد يسبت كبه غبرب زدگب    ين ي، هدفْ حلِ مسبالل ياسالم

 ن مسالل از سر ملت رفع شود.  يآن است كه ا يانقالب برا

هبا  د، آنيب د مسبالل را حبل كن  يب خواهيپرسبند: چگونبه مب   يمخالفان مب 

ت، و سب يمبا ن  ياصبل  يآمبده مسبئله  شيپ يزدگكه با غرب ياند مساللغافل

و  يادار يهايها. ما گرفتارحل آن يها آمده و نه برارفع آن يانقالب برا

هبا ببا حفبظ صبورت     حل آن يانقالب برا يم وليدار يو آموزش يبازرگان

كه در عالم  يد متوجه بود ما مساللمان را به صورتيامده. بايش نيآن پ يغرب

م يمطبرح كبرد  صبورت   م و اگر به آنيم حل كنيتوانيشده نمغرب مطرح

 يكببه انقببالب بببرا يكنببد در حبباليطلبب  مبب يحببل غربببر از مببا راه ينبباگا

 همواركردن راه وصول به غرب نبود.

دارد و روز ببه روز گرفتبارتر    ياريبس يها يغرب گرفتار يعالم كنون

بسببت ياز پببا يم خانببهيم و خواسببتيشببود، اگببر در آن عببالم وارد شببديمبب

م و خصبم  يمبان يم، در مين كنييخود تا يرا برا يغرب يزندگ يشدهرانيو

كه سلطان آن است، مناسببت   يرا او نسبت به آن عالَميكند، زيبر ما غلبه م

م يم و بخببواهيوارد شببو يغرببب يدارد، اگببر در تببار و پببود زنببدگ يشببتريب
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د يب م. بايمبان يم، در مب يد حل كنيآيش ميپ يرو آن زندگيمساللمان را كه پ

با رجوع به حبق از   مي توانباشد داشته  ياندهيآ مي خواهد م اگر بشريبدان

 ن راه را گشود.يا يق انقالب اسالميطر

ببا غبرب را    يم نسببت انقبالب اسبالم   ياز خود بپرسب  ضروري است كه

م كبه  يببده  يت آن را ببه دسبت كسبان   يريد مبد يا بايم، آيل كنيچگونه تحل

تالش دارنبد  كه  يا به دست كسانيدهند و يته مياصالت را به فرهنگ مدرن

 يِزدگآرام از غربته عبور دهند و آراميمانه ما را از مدرنيحك يهابا روش

 پنهان آزادمان كنند؟

دادند: وقتي با انقالب اسالمي نشان  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيبنده معتقدم امام خم

ند تازه پيام آخرالامباني  اهها و اديان رنگ غربي به خود گرفتمكت  يهمه

نببور را  يد و حركببت از ظلمببات بببه سببو يگشببايرا مبب يراه اصببل ،ماسببال

جبا  نِ آخرالامبان اسبت،   يب د اسالم دشويكه گفته منيا ياند. و معنينمايم

ر ظلمات آخرالامان قرار گرفتند يتحت تأثاديان  يهمه يست كه وقتين نيا

ن ين هست كه رسالت خروج از ظلمات را به عهده دارد و تقاببل بب  يک دي

 است. يكند و آن اسالم ناب محمّديت ميريو كفر را مدمان يا

 انقالب اسالمي، جنگ بين اسالم و غرب 

ببه   يببه نحبو   يآرام سرنوشبت هبر جنگب   ؛ آراميبا تولد انقالب اسبالم 

تبه گبره خبورد، هبر چنبد ببه ظباهر        يو فرهنبگ مدرن  يتقابل انقالب اسالم

 ،انسببتان باشببدكببا و طالبببان در افغيا آمريببكببا و ين صببدام و آمريجنببگ ببب

جهبان   يمبان و همبه   ين ايران و عراق، جنگ بب ين ايطور كه جنگ بهمان
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در حبال تببديل   جغرافيبايي   يد متوجه بود كه مرزهايبا يبه عبارت .كفر بود

ن دو جبهببه مببا شبباهد ظهببور  يبب. و در ااسببتبببه مرزهبباي فرهنگببي  شببدن

ع اسبت  در حال وقو يان الهيته و ادين فرهنگ مدرنيم كه بيهست ييتضادها

خبود   يان اگر بخواهند بمانند، مجبورند به روش انقالب اسالمياد يهيو بق

چنبد  هر ند.يته روشن نمايمدرنكنند و نسبت خود را با فرهنگ  يرا بازخوان

ن تقاببل  يغبرب، متوجبه چنب    يهبا ر آموزهيمتأسفانه روشنفكران ما تحت تأث

رنبد و  يده بگيب ا نادين تضاد را رفو كرده و يكنند ايم يستند و سعين ياساس

تبه را اصبل   يفرهنبگ مدرن  يهان كار از اسالميت اسالم بكاهند. آموزهيبا ا

كه اسبالم مبا    يگويد! در حالها را ميگويند اسالم هم هميناند و ميگرفته

هبا و  دهد و تمبام آمبوزه  يرا به يک زندگي كامالا متعالي و معنوي سوق م

ا يب ا از دنيب ، هبر چنبد در دن  ييايب ندارد و نه د يقدس يكرديدستورات آن رو

 ا دارد.  يكه غرب نسبت به دن يكردينه با رو يكند ولياستفاده م

تئببوري  يببباز يخببود صببحنه  يانقببالب اسببالمي بببا ذات ضببد غرببب  

ن يب گشود كبه ا  يزندگ يرا برا يگريزد و راه دهم را به  دموكراسيليبرال

هبا  در افق روح انسانته يكه فرهنگ مدرن يبا آن نوع زندگ يبه كل يزندگ

هببايي كببه گمببان انببد آنقببرار داده بببود متفبباوت اسببت. چقببدر در غفلببت

يافتببه و پببس از جنببگ سببرد، تضببادهاي ايببدلولوژيک پايببان  »كننببد: مببي

ن جهبان  يب هبا در ا نيب ا ايب گو«! كنبد، مبي دموكراسبي جهبان را اشبغال   ليبرال

تمبام   يانبد. ببا سبادگ   خبود دل خبوش   يهبا يكنند و ببا تئبور  ينم يزندگ

 ييگبر جبا  يكنبد و د ياشغال مب  يدموكراسبراليل يند جهان را تئوريگويم

خود را به عنبوان   يها آرزوهانيگذارد، اينم يباق يچ فكر و مكتبيه يبرا
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هبا در مقاببل فرهنبگ    ن تبوده يكه در ب يهمه مقاومتنينند، و ايبيت ميواقع

انگارنبد.  يده مب يب ناد ،اسبت  يريب گدر حال شكل يحماس يبه صورت يغرب

رون از يب قيبد و ب هباي ببي  يدموكراسي يعنبي آزاد م ليبراليمتوجه شد يوقت

 ،ميمان را در جهبان مشباهده كبرد   يش به ايروح گرا يتعهد ديني و از طرف

ات يب خبود را ببه عنبوان واقع    يها آرزوهبا نيكنم ايم چرا عرض ميفهميم

االت يب ت خيب تقو يهمننان برااند. يپردازاليک نوع خينند و گرفتار يبيم

پبس از جنبگ سبرد، تضبادهاي     »كننبد كبه    يخبود تكبرار مب    يو آرزوها

كند، و چون ميدموكراسي جهان را اشغال يافته و ليبرال ايدلولوژيک پايان

رو هستيم، پس جهان يک عنوان يک دهكده با فرهنگِ واحدِ غربي روبهبه

موكراسبي  ددهكده است و يک حكومت هم بيشتر ندارد و آن هبم ليببرال  

ه هبم  يب كننبد ببه بق  يمب  ياالت خبود زنبدگ  يب كه در خ ينيتازه در ع«! است.

د و هرگبا  ييب در آ يدموكراسب ببرال يد به رنبگ ل يدهند شما هم بايدستور م

 يات جهبان يب توانبد ح ياسبت كبه مب    يايب چ يد انقبالب اسبالم  يب تصور نكن

 كند.   يرا نف يدموكراسبراليل

اند، دگان بدان گرفتار بودهزشه غربياست كه هم ياشاخصه ينيظاهرب

انبد و  ختبه يانه ريمهار جهان و خاورم ير صدها برنامه براياخ يساله يدر س

فكبر   يدموكراسب ببرال يودنِ لبب يده و بباز ببه جهبان   يب به شكسبت انجام تماماا 

انقبالب   ،كودكانبه شبوند   ين تئبور يكه متوجه نقص اآن يكنند. به جايم

كبه انقبالب    يدر حبال  داننبد. يمقصر مشان يهادر شكست برنامهرا  ياسالم

ش آمبده  يپب  يدموكراسبراليل ياست كه با تئور ين تقابليتريمنطق ياسالم

 يين ظلمبات رهبا  يب ت را از ايشبر رود تبا ب يخود م يمانهيو با حركت حك
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توانبد  يهرگا نمب  يدموكراسبراليآن است كه ل يام انقالب اسالميپ بخشد.

شبكل   تبه يدر مقابل فرهنگ مدرنرا  يانا جبههن مبيانسان را قانع كند و بر ا

 يكبا جنگب  يببا مبردم اروپبا و آمر    يچ مسلمانيوقت هچيداده است وگرنه ه

مقابل ما يک فرهنگ و فكبر   يو جبهه است يندارد، جنگ، جنگ فرهنگ

خ شد و با هر بشري كه بخواهبد خبود   يخاص است كه از رنسانس وارد تار

شبروع   يكنبد. و انقبالب اسبالم   يمب كند دشبمني   يباشد و توحيدي زندگ

جهبت واردشبدن در   ن يباشبد و ببه همب   يمب  ين فكبر و فرهنگب  يتقابل با چن

، همراه ببا  يو ورود به عالَم اسالم يرفت از عالم غرببرون يآن برا يجبهه

 شاءاهلل.خواهد بود. صنزندگي  دارشدننشاط و حيات و معني



 

 ب اسالمي و برگشت به تماشاگري رازانقال





 

 

سؤال اصلي ما اين است كبه   «هيعلتعايلاهللرضووان»در سالگرد رحلت امام خميني

د يب ن سبؤال ابتبدا با  يب ببه ا  ييگبو پاسبخ  يبراانقالب اسالمي چيست؟  ذات

 را كه به اسالم متصل است مورد توجبه قبرار   يانقالب اسالم ياصل يشهير

ببه كمبک مبا آمبده      در واقبع از جمله اسالم  ينيم هر ديم و متوجه باشيده

 يهبا چشمي فوق چشمِ تجربه و انديشب  آدم را درست وم و است كه ما عالَ

ي كه يهاراز ،م از چشم دين سراسر راز استعالَ .نگاه كنيم ،محدود بشري

  يااز آن جهبت كبه شبر   دهبد و انقبالب اسبالمي    مبي  خبر از حقايق عاليه

نسببت ببه   ما را به چنين نگباهي  در ذات خود  ،ن استينِ رجوع به ديامروز

قبرار   كرده ببه ديبن  ابل نگاه دنيايِ پشتكند، نگاهي كه مقعالم دعوت مي

را كبه در   ياز امكانبات  يارين پشبت كنبد بسب   يب كه به د يگرفته است. نگاه

جبه  ياببد و در نت ييحبسّ اسبت، نمب    يدر مباوراء محبدوده   يعالم هست ول

ن يب خواهد خود را اداره كند. بر ايبدون ارتباط و استفاده از آن امكانات م

درسبت  اگر كسي به واقع انقالب اسالمي را كنم ياساس است كه عرض م

متوجّبه  ن انقالب اشباره دارد نظبر كنبد،    يكه ا يو بتواند به آن عالَم بشناسد

بسبياري از مشبكالتي را كبه    تبوان  يمب  يانقبالب اسبالم  كمبک  شود ببه مي

ن يب به اها شده است، پشت سر گذاشت و امروز گرفتار آن يجهان يهجامع
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 اسبالمي  از انقبالب  يزنبدگ  يادامبه  يتوان برايرسد كه هرگا نميباور م

عالم ماده  يكه خود را در محدوده يجهان يندگيآيرا بيز .شتدست بردا

 يگبردد و روشبن مب   يكارتر مو امكانات آن متوقف كرده، روز به روز آش

د يب كبه ببا غبرب دارنبد با     ياز اقبوام و ممالبک در ارتبباط    ياريشود كه بس

 خود باشند.  ينگران فردا

اين است كبه انقبالب اسبالمي چبه چياهبايي را نفبي و چبه         سؤال دوم

و به چبه   «آري»به چه چياهايي گر يبه عبارت دكند؛ چياهايي را اثبات مي

 ياسبالم  يبا مبنا يروشن شود انقالب اسالم يوقت گويد؟مي «نه»چياهايي 

« نبه » يياهبا يم ببه چ يشبو يهبا دارد، متوجبه مب   شه در فطبرت انسبان  يخود ر

« آري» يياهببايببه چ تمامبااَ بببا وجبود انسببان بيگانبه اسببت و    كببه گويبد  مبي 

توان ين راستا است كه ميو در ابا وجود انسان سازگار است، كه گويد مي

رامش روح و حيبات  آها و موج  واب جان انسانجاسالمي  انقالبگفت 

تبه، او را گرفتبار   ياست كه جهنم اضبطرابِ حاصبل از فرهنبگ مدرن    يبشر

 كرده است.  

 ت انقالب اسالمیيماه

امبببام ببببه  مرببببوط يهادر سبببالگردد يببببايكبببي از كارهبببايي كبببه  

ميبراث   م، نظبر ببه ماهيبتِ   يانجام ببده  يو انقالب اسالم «هيعلتعايلاهللرضووان»خميني

 يببرا  يكه آن مبرد الهب  يعني انقالب اسالمي است  «هيعلتعايلاهللرضووان»امام خميني

آنننان با تمام ابعاد عالَم و آدم در ارتباط  انقالب اسالمي .ت گذاشتيبشر

د غفلبت كبرد وگرنبه ببه     يب از نكات آن نبا ياچ نكتهياست كه به واقع از ه
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ت يب م شبد. ببا شبناخت ماه   يواهكمال محروم خ ير به سويهمان اندازه از س

 اقلّي و دين اك بري  دين روي مفاهيمي از قبيل ديگر مناقشه يانقالب اسالم

نخبواهيم داشبت،   هبا  و ام بال آن فقيبه،   يهواليت مطلقه و يا غيرمطلقب ا يو 

گباه  ينسبت به شبناخت جا يد كه آدر شرايطي پيش ميها مناقشه اين يههم

ببه  اسبالم را  انسبان  وقتبي  طبور كبه   همان غفلت شود.انقالب اسالمي  معالَ

آيا »آيد كه پيش نمي شديگر اين سؤال برايرفت يپذ ين الهيک ديعنوان 

و متوجبه نقبش آن    كسي كه اسالم را پبذيرفت  «نماز بخوانيم و يا نخوانيم!

اسبت   يمسلمانانفكاک  قابل غير يهنماز را كه الزما و آخرتش شد يدر دن

ببر  گبر  ن راستا بنده معتقدم ايدر همپذيرد. مي يجهت سعادت خود به خوب

است كبه موقعيبت    به جهت آنشود، مناقشه مي ياسالمروي لوازم انقالب 

كنبيم كبه   تالش روشن نشده است. بنابراين بايد همه درست انقالب  ياصل

شبناخته و پذيرفتبه شبود. آن وقبت     ا ين تا لوازم آن ميانقالب را بشناسذات 

انقالب اسالمي همراه ببا لبوازمش   به واقع امروزه گردد روشن مياست كه 

گبر ندانسبتن هبا    ي، نشبناختن ذات انقبالب م بل د   استبشر  سعادتتنها راه 

 يخ اسبت و موجب  بب   يببا تبار   يگبانگ يک نوع بين ندانستن يرا ايست، زين

خبود را  « وقبت »شبود چبون   يمب  يانسبان از زنبدگ   يگب بهبره  يو بب  يخرد

   1نشناخته.

                                                 
 340ص: « شبود  يپبوچ مب   يفرهنگب  يت هبا يب آنگاه كه فعال»ه كتاب ب« وقت»ب در موضوع   1

 .دييرجوع فرما
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 ی گرفتچگونه اسالم رنگ غرب

د يب كبه چبرا با  نيب م بل ا  ياعتقاد اسبالم اي به لوازم دشمن بعضاا به گونه

ا يب ر سبؤال بببرد و   يب كه اصبل اسبالم را ز   كندحمله ميد، يدست دزد را بر

كنبد تبا اصبل     يقت انقبالب مطبرح مب   ين اصل و حقيعوارض انقالب را ع

 يام عارضهرا به ن يآمدشيد اوالا؛ مواظ  بود هر پيكند. با يانقالب را نف

كسبان  يقبت آن  يم و از آن طرف عبوارض انقبالب را ببا حق   يريانقالب نپذ

د اصبل و فبرع اسبالم و    يک انسان محقق بايک كلمه به عنوان يدر  م.يندان

قببرار داد.  يخببود مببورد بررسبب يانقببالب را شببناخت و هركببدام را در جببا

وقتبي  و  ندگذاشبت نبين جادو و معجاه فرق ل ياسراليطور كه بنوگرنه همان

اگبر ذات  نبد؛  ادافتد، به دنبال سامري راه فتنبه ميقات ر حضرت موسي

مببا نگببه  يانقببالب را بببرا يانقببالب درسببت شببناخته نشببود پوسببته ياصببل

كنند و عمالا ما را از بركبات  يم يقت خاليآن را از حق يدارند و محتوايم

ن است تصور جا كه ممكند تا آنينمايمحروم م يالعاده انقالب اسالمفوق

 د كار از اول هم بدتر شد. يكن

ايبن اسبت   بنبده   ياصبل حرف  يتوجه به ذات انقالب اسالم يدر راستا

از فهم ما نسبت به دين  سم،يمدرنم اسالمي توس  عالَ رفتن كه با به حجاب

نه صدوپنجاه سال اخير اسالم در كه  ياش خارج گشت به طورير اصليمس

ببه خبود    يغربب ه رنبگ  تب ينفرهنبگ مدر ل يب در ذ يه رفت حتب يتنها به حاش

كبه  نآببه جباي    ن رويب . از او به اصطالح، در حجاب مدرنيته رفت گرفت

 يغربب ن تمبدّ  يزيبر سبايه   دراسالم بر همه چيا سايه افكند، فرهنگ اسالم 

ببا   ،چيبا ايد مالكي باشد ببراي ارزيبابي همبه   كه بشخصيتش  وقرار گرفت 
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عمببالا اسببالم از شخصببيت  و  .قببرار گرفببتارزيببابي  مببورد يغربببتمببدن 

، هتباريخ شبد  بي هاي مسلمانِتخارج شد و ملّساز خود خيرگذار و تاريتأث

در زيبر  ت خبود را  يب هو اثرپبذير شبدند و  بلكه اثر نبودند  أمنشديگر نه تنها 

اسبالمي   يهجامعب ت يب كردنبد. هو جسبتجو  مبدرن   تاريخي جهانِ يهسيطر

ن ين عب يب ف كبرد و ا يب آن تعر يرابب د كه جهان مدرنيته شتاريخي  يهدنبال

ن معنبي  واسبالم از دسبت رفبت، چب     يههمب ق ين طرياست و از ا يتيهويب

چيبا  ن طور كه همههماو مدرنيته  كرددر دوران معاصر گم خود را  حقيقي

، حال در معني كردا با همان روح ينكرد، اسالم را را با روح خود معني مي

چ ين عبادات هب يبپرداز، ا يدات فردبه عبا يخواهيهراندازه م يين فضايچن

گبذارد و مسبلّم اشبخاص و    يشدن در جلو شبما نمب  يجا منظر غرب يمنظر

تواننبد ببا انقبالب     ينمب  يببه آسبان   يطوالف متأدب ببه ادب فرهنبگ غربب   

 دمساز شوند. ياسالم

بينيبد  مالحظبه كنيبد، مبي    ياسبالم  انقبالب قببل از  اگر تاريخ معاصر را 

 يهبا حبرف كردند تا ثابت كنند اسبالم هبم   ش ميبايد تال انمسلمان يههم

ل يب قرارگبرفتن اسبالم در ذ   ين ببه معنب  يب كند و ايد مييفرهنگ مدرن را تأ

، قبرار گرفبت  مدرنيته فرهنگ  يهوقتي اسالم زير ساياست.  يفرهنگ غرب

ن يب در ا ،اسالم است كه بايد جان بكند و بگويبد مبن هبم هسبتم    ن يگر ايد

خود افتخار  ياصرار ندارد به مسلمان يليلمان خگر جوان مسي  اوالا: ديشرا

و  دوبب به مدرنيتبه   يكينادداد، ت ميو شخصيّا يمسلمانآننه به اا: يكند، ثان

به  يرغبتنه  ،ندزندگي ك مدرن يايدناساس معيارهاي  بركند  ين كه سعيا

به دسبتورات  عمل كردن  يبرا يااهيداشت و نه انگبه اسالم نسبت آگاهي 
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از اسبالم جبا نبامي بباقي       ببه واقبع   يد گفبت در آن شبرا  يباكتاب وحي؛ 

 نمانده بود.

 رگذاريبازگشت به اسالم تأث

 فبوق  يهيب قبل از انقالب را براسباس زاو  يفضااان واج  است يبر عا

ني يبک تمبدّ  شبروع  گوييم انقالب اسالمي د وگرنه وقتي مينخوب بشناس

كنيبد مبا شبعار    مبي  مدرنيته آمبده اسبت، فكبر   فرهنگ با  تقابلاست كه به 

تبه فرهنبگ   يكبه فرهنبگ مدرن   يمعاصر و از زمبان دهيم. در طول تاريخ مي

تحت  از خود دفاع كند خواستياسالم مشرايطي هر در  غال  جهان شد،

در ن يب انبد و ا يت خبود را بنما يب توانسبت حقان يته نمب يفرهنگ مدرن يغلبه 

خ را يد بلكه تارزيتنها اسالم حرف اول را ماست كه در گذشته نهصورتي 

 ر اسالم بودند. يها تحت تأثبه حركت آورده بود و عموماا ملت

تبه  يرنگ و ظلمت فرهنگ مدرنيسراسر ن يكه بتوان از فضا يدر صورت

اسبالم آنقبدر روشبن و جبذّاب و      يهچهبر انبد،  يخارج شد و اسبالم را نما 

چيبا  انيت خود و مالک ارزيابي همهجانبه است كه خودش دليل بر حقّهمه

ن كبه  يب است و ا يابيارز يهاخوردن مالکهمبه يخواهد شد. مشكل اصل

 يابيب تبه، اسبالم را ارز  يمدرن يشه و ضد قدسيريم از منظر فرهنگ بيبخواه

 گبوييم: بمب الا  م. يكنب  يقبرار داده و بررسب   يل فكر غربب يكرده و اسالم را ذ

صد سال ، هاار و چهار ن جديد استهاي تمدّبهداشت كه يكي از ارمغان»

وقتي به اين صورت از اسبالم دفباع   « تأكيد شده استبر آن  در اسالمش يپ

ت يب ببا اقبرار ببه حقان   يم و اهدن مدرنيته قرار دادتمّ ذيلاسالم را م عمالا كني
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م، غافبل  ياسالم دست و پا كن يهم برا يتيم حقانيخواهيته ميفرهنگ مدرن

سبت و بهداشبت در آن   كرد اسالم ببه عبالم و آدم متفباوت ا   ين كه روياز ا

د از يب كنبد. با ياشباره مب   يگريخود را دارد و به منال و مقصد د ينگاه معن

 يببه جبا  كه ما به چنين حال و روزي افتاديم كه است چه شده  ديخود پرس

د در مقاببل  يب ا باشبد با يب چحبق و باطبلِ همبه    يابيب كه اسالم مبالک ارز آن

 باشد و ما متهم! ياو مدعو  از خود دفاع كند؟خ، ين فرهنگ تاريتريظلمان

  ا متهم؟ي ياسالم مدع

اسالم بايد بتواند از خودش دفباع كنبد تبا    د باألخره يممكن است بفرمال

بله اسالم آنقدر عظيم و توانا است كه در هر شبرايطي   ثابت شود.حقّانيتش 

گاه متهم نشست و فرهنبگ  ياسالم در جاتوان اثبات خود را دارد. ولي چرا 

 يد فرهنگيست؟ چرا باين يک وارونگين يا اي؟ آيگاه مدّعيته در جايمدرن

ا يگرفته و همه چ يپا ين معارف بشريتريان با پشت كردن به عاليكه از بن

ند و ببا  يبنشب  يگباه مبدع  يكنبد، در جا يم يابيها ارزرا براساس هوس انسان

ببار آورده، از  خبود ببه   يخ چهارصدسالهيكه در تار يج اسفباريهمه نتانيا

در  يگاريب يقا برايركردن مردم آفرير تا اسيكا بگيپوستان آمرشتار سرسك

بدون مرز و چپباول امبوال    يها و فسادهاكا و استعمار ملتيآمر يهامارعه

فرهنبگ   يهبا د در مقاببل ارزش يب اسبالم با و اسبت   ير ملل، حاال مدّعيسا

ها نيا ي! همه؟ديته از خود دفاع كند و خود را با آن ها هماهنگ نمايمدرن

تبه  يخ مدرنيل تبار يب م اسالم را در ذيرفتيبه جهت آن بود كه ما مسلمانان پذ

را اسبالم   يک معنب يب م و به يداد يم و اصالت را به فرهنگ غربيف كنيتعر
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يک ملّبت  م. ينمود يآن را معن يخ غربيم و در اتصال به تاريكردتاريخ بي

اثر و حضبور  ها انسان يگزند يهاوقتي تاريخ دارد كه در تمام ابعاد و جنبه

 داشته باشد. 

قاجبار و   ين سلسبله يخصوص با حضور ننگبهتا قبل از انقالب اسالمي 

از ما نشبان داده   يخيتار يتيهوينوع بکي ،در مقابل غرب يپهلو يسلسله

ع را ياسبالم و تشب   يشد كه بدتر از آن ممكن نببود. حاكمبان وابسبته طبور    

چبون و چبرا از غبرب    يت بب يد و تبعيا تقلج يچ حرفيا هياندند كه گوينما

شبدن  تباريخ ميت مدرنيته بر اسالم و ببي ، شراي  حاكچنين شرايطيندارد. 

 ،مطالعببه كنيببدهبباي قبببل از انقببالب را از كتبباببعضببي  يبببود. وقتبباسببالم 

تبرين مسبالل اسبالم را از طريبق حقّانيبت      خواستند سادهچگونه ميبينيد مي

 يچ مسبلمان آگباه  يبود كبه هب   ين غم بارگيو ا ن مدرنيته اثبات كنندتمدّ

ن مببدت بببر امببام   يببد در ايببريتوانسببت تحمببل كنببد. در نظببر بگ   ينمبب

شبان چبه گذشبت. بباألخره خداونبد انقبالب       يو ام بال ا  «هيعلتعايلاهللرضوان»ينيخم

غبرب ببه صبحنه آورد تبا ببا       يرا درست در مقابل فرهنبگ ظلمبان   ياسالم

بر مال نگاه مدرنيته  يهاضعف اسالم عايا، يگونهراز حقّانيت نگاهِش ينما

 ظاهر گردد.  ياساس ي  بارگ، شكافيآن فر يوارهيشود و بر د

و با توجه ببه امكانبات    يفرهنگ غرب يجانبههمه يهابا توجه به ضعف

به صحنه آمده است، مسلّم انقالب  يعيكه به قرالت ش ياسالم يهمه جانبه

 يمعنب جهان بايد براي اثببات  شد كه مردم  تمدني خواهدگذار هيپا ياسالم

ه يآورند. با مطالعبه در دو طبرف قضب    يجانبه به آن روهمه يخود به صورت

روشن شبود  جايگاه تاريخي انقالب اسالمي را شناخت تا توان ياست كه م
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 تي پيبدا خواهبد كبرد.   رسبد و اسبالم چبه مبوقعيّ    به كجا مي ياسالمانقالب 

كنبد، تنهبا   يتمبام مب   يا ببه نفبع انقبالب اسبالم    ن تقابل صبحنه ر يآننه در ا

كبه امبام    يات اسبالم يسبت، بلكبه خصوصب   يغبرب ن  يظلمات همبه جانببه  

شببان يدارد، چببون ا يار مهمببيانببد نقببش بسببارالببه داده «هيعلتعايلاهللرضوووان»ينببيخم

ات، يب ن نظبر ببه مبتن قبرآن و روا    يرا به صبحنه آوردنبد كبه در عب     ياسالم

ا مبدّ نظبر ببوده اسبت و از     يب ن يو فلسف يعرفانآن به روش  يصورت اراله

 نه كردند.يو تقابل كامل با غرب را در آن نهاد يحماس يتر فضاهمه مهم

 آغاز تعارض

اسبالم اسبت در مقاببل     يهگونب آغاز تعبرّض روح راز  ،انقالب اسالمي

. در يمحببدود شببده بببه حببسر تمببدن غرببب      گرايببي و عقببل روح حببس

مسبتقل   و عقبلِ  به عالم و آدم از سر حبسّ اخير نگاه غرب  يهچهارصدسال

 يهبا شبد و راه يهبا نظبر نمب   انسبان  يمتعبال  يهبا چون به جنبه ،حي بوداز وَ

 يگرفت، انسان غربيت مورد توجه قرار نميها به عالم معنوارتباط آن جنبه

 اساس تحليل كرد. همان گرفتار هوس شد و عالم و آدم را بر 

 يد ببا نبور الهب   يب انبد كبه با  ييهااارابخود  يبه خود يعملو عقل  حسّ

خ يل تبار يه تحويمعاو عقل م ل 2«نَكْرا»ا ي يطانيت شوند وگرنه عقل شيهدا

                                                 
: عقبل آن اسبت كبه ببه كمبک آن      نبد فرمود م كه حضبرت صبادق  يت داريدر روا - 2

پرسبد، آننبه   يمب  يراو مک آن بتوان بهشت را به دست آورد.رحمان عبادت شود و به ك يخدا

 النَّکْرَا ُ وَ حِلََْ الشَّاْطَنَةُ وَ  ِيَ شَيبِاهَة  بِءلْعَقْياِ وَ   حِلََْ» ند:يفرمايه داشت چه بود، حضرت ميمعاو

)بحاراالنوار، ج آن يک بد جنسي و شيطنت است، شبيه عقل است ولي عقل نيست.  «لَاْسَ ْ بِعَقْا

 (116، ص 1
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تبأثير هبوس و شبهوت.    سبت و يبا تحبت   احي تأثير وَيا تحتدهد، عقل يم

چبه   3؛«أَمِايرٍ  ي َيوَ  حَتي َ مَمْ مِنْ عَقْاٍ أَسِارٍ » د:نفرمايمي المؤمنينامير

، يعملب  م است. عقلكحابر آن سير فرمان هوسي است كه بسيار عقلي كه ا

 يكبه انسبان ببرا    ييهبا اباارآوردن راه هبا و  دستبه ي است جهتاستعداد

از دارد، مهم آن است كه هدف را درست انتخاب يبه آن ن رسيدن به هدف

اش جبه ينتبه كار گيريم  ييايدن براي رسيدن به رفاهِصرفاا عقل را م، اگر يكن

ت انسبان را ببه   يب در نهاو م يرولب ه فعالا ما در غرب با آن روبهكشود يمآن 

 گيريماگر بخواهيم به خدا برسيم باز عقل را به كار ميكشاند و يم يناكام

ر يآن كبه تحبت تبأث    يد و به جبا يانسان را فراهم نما ي  و بستر تعاليتا شرا

  يرد و شبرا يب گيقبرار مب   يالهب  يو وَح ير عقل قدسيهوس باشد تحت تأث

 يد. آن عقبل كبه ببه آن عقبل عملب     يب نمايرا فراهم مب  يتحقق تمدن اسالم

فرمودنبد ممكبن اسبت تحبت      نيرالمبؤمن ياست كه ام يم همانيگوليم

است كه در عالَم  يرد و هوس آن را جلو ببرد، استعدادير هوس قرار گيتأث

 يابد، حال اگر هبدف متعبال  ييدن به هدف را ميرس يهاكند و راهيتأمل م

ن جهبت  يب انبد و از ا ينمايدن به آن هدف را به انسبان مب  يرس يهاد، راهباش

شبما ببر اسباس گبرايش و      حبسّ ، مسبتقل نبداريم   و عقبلِ  حسّعرض شد 

بينبد  چشبم شبما همبه چيبا را نمبي      ،شبما عمبل مبي كنبد     يدرونب  يهانگيا

. ببه  ديب ت داريو ببه آن حساسب   بيند كه شما مي خواهيد بينيدچياهايي رامي

 قول مولوي:
 او را آري بببه بغببداد ناگهببان گبب

 

 بگذرد از اين كران تا آن كبران 
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 مباه  ها واز همه خوب و خوشي

 

 او نبينبببد غيبببر قشبببر خرببببباه   

پبس چشبمش ببراي ديبدن پوسبت       ؛خواهدپوست خرباه مي ،گاودلِ  

 كند.خرباه حركت مي

 طالبب  هببر چيببا اي يببار رشببيد 

 

 د نديديجوميكهچيايجاهمان

حبي  عقل، از وَ و اگر حسّ ،مستقل نداريم و عقلِ جايي كه حسّنآاز  

 د. گرديعني گرفتار هوس مي ؛شودحي ميوَ حتماا گرفتار ضدّ ،جدا شد

 ،تشب گحبي جبدا   ني كبه از وَ تمبدّ تبوان گفبت:   يامر فوق م با توجه به

شبيطاني   حبسّ  شاحبس خواهد شد، همان طبور كبه   شيطاني  عقل ،عقلش

انقبالب   يطين شبرا يدر چنب . مبي كنبد   الياست يلهيا را وسيچو همه شوديم

ببه  تعبرّض    يكبه همبراه خبود دارد شبرا     يبا حضور خود و با افقب اسالمي 

كبه در   ياهازگونب رمدرن گشبت، آن هبم ببا نگباه      يجهان يطانيفرهنگ ش

دهبد.  يارجباع مب   يبب يق غيذات خود دارد و تمام تحوالت عالم را ببه حقبا  

ت يريخود را مد يعقلمان زندگ بود كه ما باتمدن غرب اين ها افتخار سال

رد، از عقل فاصله گرفتبه و  يفاصله بگ يكه از تمدن غرب يم و هر ملتيكنيم

وقتبي  كند يروشن مانقالب اسالمي آمده و گرفتار خرافه شده است. حاال 

ست كبه  ين يگر عقل، آن عقل مقدسيرند ديبگ حي فاصلهو عقل از وَ حسّ

ن يبي ف آن را تعيب طان تكليكبه شب   اسبت  يكنبد، عقلب  منبد  انسان را سبعادت 

طان در ادراكبات  يدر رابطبه ببا نقبش شب     نيرالمؤمنيكند. حضرت اميم

احَّخَذُوا الشَّاْطَءََ لِأَمْرِ ِمْ مِلَءمء  وَ احَّخَذَ ُمْ لَهُ » :نبد يفرمايمنحرف م يهاانسان

ورِ ِمْ فَنَظَيرَ  أَشْرَامء  فَبَءضَ وَ فَيرَََّ فِيي صُيدُورِ ِمْ وَ دَبَّ وَ دَرَفَ فِيي حُ ُي     

بِأَعْاُنِهِمْ وَ نَطَقَ بِأَلْسِنَتِهِمْ فَرَمِبَ بِهِمُ الزَّلَاَ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الْخَطَياَ فِعْياَ مَينْ قَيدْ     
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شبيطان را پشبتوانه    4؛«لِسَءنِهِ يشَرِمَهُ الشَّاْطَءَُ فِي سُلْطَءنِهِ وَ نَطَقَ بِءلْبَءطِاِ عَلَ

گرفبت و در   يهاشبان جبا  هبا بافبت، در سبينه   و او از آنان دام خود گرفتند

نمبود، و  يديدنبد شبيطان بديشبان مب    يكنارشان پرورش يافت. پس آننه م

آنان  يگفتند سخن او بود. به راه خطاشان برد و زشت را در ديدهيآننه م

 كه او خواست.چنان . شريک او شدند، و كردند و گفتندآراست

اسبت كبه   نگاهي  ،استه امور برازگونه ، نگاه يو عقل قدسچشم دين 

ت آن ببه  يب نهاينگبرد و از ابعباد بب   يمب دم آ عالم و هب غي عالم  بابا ارتباط 

اسببت كببه يكببي از دعاهبباي حضببرت  در روايببت آمببده د.يببآيرت مببيببح

. «!خبدايا حيبرتم را زيباد كبن    » 5؛«رَب  زِدْني حَتَايرا !» :كه اين بود دمحمّ

بشبر  ه خيلي باالتر ازآن است كه فكبر  بصير شوم كه ببينم مسئل آنقدريعني 

 عبالم را  پنهبان  يهبا راز ،ببه عبالم   يسبطح در نگاه ابد. يبتواند بر آن احاطه 

 يم، موجبودات را در محبدوده  يرت كنب يب هبا ح م كه از عظمبت آن ينيبينم

ن اسبت. نظبر ببه    يها همب قت آنيحق يم همهيكنيم و فكر ميشناسيحسّ م

شببود كببه نگبباه خببود را در يشببروع مبب يرازآلببود عببالم از وقتبب يهبباجنبببه

هبم بباالتر    ياز نگباه عقبل اسبتدالل    يم و حتب يحسّ متوقف نكن يمحدوده

اسبت كبه    يدل است و توجه به اشارات يداريب ين نگاهيچن يم، الزمهياليب

 كند.  ينظرها را بدان اشارات جل  م ياله يوَح

                                                 
 .7البالغه، خطبه نهج - 4
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 های علم تجربیها و غفلتتيمحدود

ببه ببدن   بينيد. نگاه فيايولوژيک راز مي را انهتمام ج دل بيدار شداگر 

و  يبدن و اعضاء داخلچيا مهّمي نيست، آننه هست همين انسان گويد مي

توانبد آن  يدارد و نه م يبه روح و قل  معنو يبدن است، نه توجه يخارج

ابتببدا  يلسببوفانِ علبم، دانشببمندان علبوم تجرببب  يف يرا حبسّ كنببد. ببه گفتببه  

ببه   ببا تجرببه هباي مكبرر     سازند و سبپس يرا م ييهايا تئوريها فرضشيپ

هبا مطبابق ببود آن را    آن يگردنبد، هبر آننبه ببا تئبور     يها مد آنييدنبال تأ

ده يب همسباز نببود، ناد   يكننبد و هرآننبه هبم كبه ببا آن تئبور      يبرجسبته مب  

 ياسبت كبه ببا تئبور     ييهبا ات همبان يكنند واقعيرند و مردم تصور ميگيم

ات يب ن روش هااران، هاار جنبه از واقعيدر ا د شده است.ييها تأآن

اش موضبوع  شبود. نمونبه  يده گرفته مب يناد 

دانبد كبه انسبان    نمبي  يشناسليفس دانشمندچ يتكامل انسان است، امروزه ه

طبور مسبتقل خلقبش    هوجود آمده يا خدا بهخره بر اساس تكامل انواع بباأل

اي فبرض كردنبد و   . بعضي از دانشمندان يک زنجيره و سلسبله كرده است

را كامبل   يفرضب  يهسلسن يد ايكه با ياز انواع يكه متوجه شدند بعضبعد 

دانبيم  گفتنبد نمبي  ببوده،   ياكه حتماا سلسلهنيست، با فرض ايكند موجود ن

 يهحلقب  گمان كردنبد شود، بعدي وصل مي يهقبلي چگونه به حلق يهحلق

 يهاز حلقب  . حباال كسباني كبه منظبور    شوديدا ميكه بعداا پ ي استامفقوده

 «انواع تكاملِ»خلقت انسان با  يهمسئلكنند يفكر م ندشباه نمفقوده را متوجّ

عبدم وصبل و    خببر از  ،مفقبوده  يهحلقب طبرح  كه در حالي ه است.حل شد

ک نبوع  يب ت از يب دهبد و حكا ير موجبودات مب  يانسبان ببا سبا    يعدم رابطه
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ببا   ياسبت، ولب   پنهان شده مفقوده يهحلقواژه ر ياست كه در ز يسرگردان

سبخن  اي علبم جديبد ببه گونبه    كبه بداننبد    يانبد افبراد  كم يلين حال خيا

و جهباني  كنبد  يرا پنهبان مب  جهبان   يهبا راز د كه با جمالت مبهم،يگويم

ها چنبين  بسياري از انسان د.ينمامعرفي ميمسلّم  يتيرا به عنوان واقعفرضي 

دهد و مفباهيم  مياراله  يواقعتوصيف از جهان  يتجربكه، علم  ندارندپمي

در حالي كه مفاهيم علمي فقب  ببه    اند،ي، الم ناي دقيق و كامل طبيعتعلم

نيبل ببه اهبداف محبدود و      يهو وسيل دني معيّني از پديده مي پردازاهجنبه

 6.اتينان از واقعيقابل اطم يهاد، نه گاارهيهستمعيني 

 هاتوجيه نظريهم و ان در روش دانشگاهي و آموزشي براي تفهيدانشمند

كننبد  بسياري از افراد تصوّر مي يول كنند.سازي استفاده مياز تم يل و مدل

ها سباخته شبده   ها واقعيت دارند و جهان هم بر اساس اين مدلكه اين مدل

مب الا   هبا اسبت.  كي از وجود بعضي از شبباهت ، حااست، در حالي كه مدل

مبا   آن وقبت  عام، مكعببي اسبت،  نمک ط يهاش اتميآراگويند سيستم مي

طور است و مسئله حل شده اسبت در حبالي كبه    كنيم واقعاا همينتصوّر مي

هبا ببه   تصوّر علم از آرايش اتم. آننه ها فرض و فرضيه است نه واقعيتاين

ن دهد، يک نماد و تصوّر است نه يک واقعيّت مستقيم كبه فيايكبدانا  ما مي

و ببه   روشبن شبد  اان يعااين مطل  براي  يوقتآن را مشاهده كرده باشند. 

در  يق نگبباه علببوم تجربببيببات از طريببدن واقعيببم در ديمتوجببه شببد يخبوب 

تبه  يم چگونه نگاه فرهنبگ مدرن يفهم يم، مياز ابعاد در حجاب هست ياريبس

                                                 
« نيب علم و د»به كتاب  ،عالم يچهره يدر اراله يتجرب يعلما نظر و تعبيرِدر مورد نقش  - 6

 رجوع شود.« ان باربريا»از 
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چ يكبه هب   يرد، در آن حبدّ يب گيده مب يب عبالم را ناد  يبه عالم و آدم رازهبا 

 الْعَلِببير بِبباهللِااِلّ  ةقُببوّ ال وَالحَببوْل »و « اهللااِلّ  ال اِلببهَ»و « راكببب اهلل»از  ياهجلببو

 شود.يدر منظر آن ظاهر نم« الْعظيم

 ي نگاه مدرنيته به عالمآفات غلبه

يبک سبلول را    يحت متوانيمينا ته به عالم مينگاه فرهنگ مدرن يبا غلبه

اسبت،   يتا نگاه غال ، نگباه فرهنبگ غربب    م ونيبا يک نگاه دقيق تحليل ك

ک يب اننبد و مبا همننبان عبالم را     ينمايخبود را نمب   يات عبالم رازهبا  يواقع

را در آن به خبود   يهر تصرف يم كه اجازهيدانيم يجانيمرده و ب يدهيپد

را يب م، زيباشب  ين تصرفاتيكه متوجه تبعات خطرناک چنم، بدون آنيدهيم

ک يب كه بدن  يم، م ل وقتيرولعالم روبه يح طولک سطح از سطويفق  با 

و روحِ مجبرد و عقبل و قلب  او غافبل      يبباطن  يم و از جنبهيانسان را بنگر

م و ببا  يم نسبت به او قضاوت كنب ينيبيكه م يم و با توجه به همان سطحيباش

 ن سنخ است.  يآلود به عالم از همم. غفلت از نگاه رازياو برخورد نمال

« علم و ديبن »دانشمند و فيايكدان فرانسوي در كتاب « ربرايان با»آقاي 

م وهباي علب  نظريبه  يخواهد ببه مبا تفهبيم كنبد كبه همبه      ميبا زحمت زياد 

 راتيب تعبتركيبي اسبت از اطالعبات حسّبي، همبراه ببا فرضبيات و        ،تجربي

شويم و نگاه علم تجربي « باربر»سخن متوجّه با دقت كامل اگر  .دانشمندان

ح يتوجبه صبح   ،نبدانيم  يت خارجين گاارش از واقعيعرا ت ينسبت به واقع

از راز رس  يين ببه بعبد عبالم ببه عنبوان نمادهبا      يشود، از ايبه عالَم شروع م

 اند. ينمايم
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 عقبلِ اسبت   يمبدع بينشبي آمبده اسبت كبه     تقابل ببا  انقالب اسالمي به 

، شبود يمتذكر انسبان مب   حيوَكه  ينگاهتواند جداي از و حس مي يتجرب

رو قتِ عبالَم روببه  ياز حق ياچ جنبهين نگاه انسان با هيبشناسد. در ارا جهان 

ن يتبر يرو اصبل نيب سبت. از ا ين نيب جا ا يايچ ينخواهد شد و ظلمات واقع

كبه ببه عبالم و آدم نمبود      يكبرد يد آن دانست كبه ببا رو  ينقش غرب را با

 كبه جبدا از نگباه    ييهبا در مورد ملتقرآن بشر را كور كرد.  چشم رازبيني

الْءَبِّْيءرَ وَ لکِينْ   فَأنَّهيء الحَعْاَيي  » فرمايبد: مبي نگرنبد  يبه عالم م ياله يوَح

هبا چشبم سرشبان كبور نيسبت، چشبم       آن 7؛«الِّييدُور الْقُلُوبُ الَّتي فِيحَعْاَي

ر ياسبت كبه ببه سبا     هاشان قرار دارد كور است. چون دلنهيكه در سدلشان 

دهد تبا  ير قوا ميكه به سا يماندهد، اگر چشمِ دل كور شد فرفرمان ميقوا 

آن فرمان را صادر واقعي  باطل و غير يكنند، از موضع يرا بررس يموضوع

ن يب خواهبد ببود و ا  آبباد  ناكجبا  يسبو ببه   ييجستجوچنين كند و جهت يم

 م.يرولبا آن روبه ياست كه ما در تمدن غرب ياهمان واقعه

شبروع   ياز قلبب اسبت كبه آن نگباه     يانقالب اسالمي بازگشت به نگاه

هبايي اسبت   بازگشت به نگاه انسبان  و است ياله يشده كه منور به نور وَح

آن  يقبت بباطن  يحقجهان را در رابطه ببا  آوردن قل ، به صحنه قِياز طركه 

ببا   البيبت و اهل سنّت پيامبراست كه ما در  ين همان نگاهيا ،بينندمي

 م.يرولآن روبه

 يشبود تبا انسبان وارد عبالَم    يموج  مب  ياء الهينگاه بر اساس سنّت اول

ببه خبدا    يايب را در آن منظر هبر چ يقرار دارد، زرامش شود كه سراسر در آ
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در آغبوش  كند تا انسبان  يعالَم م يبقا يمتصل است و انسان را وارد جنبه

ت يب ا متبذكر ربوب يا مرتب  شود. در آن نگاه هرچيبا هرچ حقّ گرم ربوبيتِ

 يگهبواره ا يب بلكه جهانِ طبيعت ن، تي  و معنويتنها عالم غحق است، و نه

برسباند و آرامبش    يآن به تعبال را در ها انسانخداوند همواره تا الهي است 

 د.ين نمايتأمهيچ اضطرابي ها را بدون آن

او  ينيمدرن به عالم داشت، رازب يايكه بشرِ قبل از دن ينگاه يشاخصه

 يهبا د كه ببه جلبوه  يديبود و عالم را سراسر صورت لطف پروردگارش م

را ايبن مطلب    مختلف با انسان مأنوس گشته و با او به گفتگو نشسته اسبت.  

ن يتوان تجربه كرد كه چگونه تمبام عمبر در چنب   يماولياي الهي در سخنان 

 يق انقالب اسالمياز طر يالهاء يبردند. برگشت به سنت اوليسر مبه يعالَم

ها ببر روح  دهيدن پديدبا مستقلكه  ييهاحجاببراي رهايي از  راهي است

ببه عبالَم   ا، يچدنِ همهيدتيل شده است تا انسان بتواند با آيبشر مدرن تحم

 اضطراب و هردم ببه كه موج  عالَم ك رت، وارد شود و از  بقاء و وحدت

 ابد.ي، نجات كاري است

افته و ببه حبق متصبل اسبت و در     ي يا از حق تجليهمه چ ينيدر نگاه د

در آن مسبتقل و   يايب چ چيان اسبت كبه هب   يوه وحدت در جرک نحيعالَم 

 عببالَم وحببدتانسببان وارد  ين نگبباهيسببت، بببا وارد شببدن در چنببيمنفببرد ن

ا با يا با اتصال به پروردگار، در حالت بقاء است و انسان نيچشود و همهيم

قببرآن خواهببد شببد.   يين اتصببال و بقببا يخببدا وارد چنبب  يورود بببه بنببدگ 

چ تفباوت و  يامبران خبدا هب  ين پيب 8؛«قُ بَاْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِالنُفَرْ» فرمايد:مي
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 يهبا دهيب انبد و پد ق عالم ببوده يها متذكر حقاآن يست و همهين يدوگانگ

كردنبد و فرهنبگ   يمب  يدنبد و معرفب  يديق مياز آن حقا ييهاعالم را جلوه

هبا در  نن نوع نگاه را از منظر انسبا ياء ايكردن به فرهنگ انبته با پشتيمدرن

اء ببه عبالم   يب كبه انب  يبه صحنه آمبد تبا نگباه   انقالب اسالمي حجاب برد و 

 د.يقت برگشت نمايحق و حق ياء گردد و بشر دوباره به خانهيداشتند اح

 سّنتانقالب اسالمی و عزم بازگشت به 

كبه خبدا را ببه عنبوان     دارد؛ يكبي ايبن  خباص  سنّت انبياء خصوصبياتي  

د،دانب يمب  يامور هست يمدّبر همهالعالمينرب

 م پروردگبار عبالَم  خبود را در آغبوش گبر   در آن سنت انسان كه ديگر اين

دند و نبه از  يترسب يمب  يايب اء نبه از چ يب ن جهبت انب يكند و به همياحساس م

از نكننبد كبه    يكبار تنها اضطرابشان اين ببود كبه   مند بودند، گله ياحادثه

 يهمه عبادات و مجاهده با نفبس ببرا  روند و آنبندگي بيرون حال و هواي 

 شان بود. يحفظ بندگ

عالَمي است كه انسان در آن عالم اء، ورود به ياء و اوليورود به سنت انب

او را  ياچ حادثبه يهب خود لذّت ببرد و  ينهيو طمأنتواند از خاطر جمعي مي

و  يبب يغ يمواره جنبهكند، چون هيدست آورده خارج نمكه به ياز آرامش

ها و سبنن الهبي ببه    در گلستان قاعدهنگرد و عمالا يها را محادثه يرازواره

 برد. يمسر 

بازگشت به سنّت و با توجّه به غي  و راز عبالم،  عامِ انقالب اسالمي با 

اء به يآن نگاه خاص كه انب يعنيتمدّني است كه شديداا به سنّت در تقابل با 
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كه ببه   ييگرابا نگاه ك رتپشت كرده است. تمدّن جديد  بشر داده بودند،

هاي الهبي  هر لحظه به كاري است و از احكام اصيل و سنّتآن مبتال شده، 

 يايب ، چنبرده اسبت  يابهرههيچ  ياله يهاسنّتحضور در غافل است و از 

ل يب بدان نا ينياء فرهنگ ديته و احيد به مرور با عبور از فرهنگ مدرنيكه با

 يايب چم الا سنّت نابودي ظلبم و ظبالم و پيبروزي ايمبان و مبؤمنين      . گشت

زده و كه در نگباه ك برت   يقابل درک است در حال ينياست كه در نگاه د

 ين جهبت ببه راحتب   يشبود و ببه همب   يهرگا احساس نمب  يتمدن غرب يرحس

 يگبردد و تبا نبابود   يرو مب ها روبهيكند و با انواع ناكاميمبادرت به ظلم م

درآمبدنِ  كبه فكبر كنبد علبت غلب  از آب     رود و ببدون آن يلو مب ج يينها

 محاسباتش چه بوده، همننان مشغول همان نوع محاسبات است.  

است كه اقبدامات   ي، ورود به عالمامبرانيپ يگراورود به نگاه سنت

دهد و يمحدود عالم محسوس گسترش م يرا از مرزها يها در زندگانسان

با  يرد و زندگيگياع رازها در كنار انسان قرار مكند كه انويم يوارد عالم

كبه در دوران معاصبر تنهبا     يايب اببد، همبان چ  ييرازها ادامه مب  يتماشاگر

ارتباط ببا   ينيزم ين حفظ زندگي، تا در عاستآن آور انقالب اسالمي پيام

 يبشببر در خانببه برقببرار باشببد و   يزنببدگ يدر صببحنه يق آسببمانيحقببا

 ات دهد. يح يادامهبا سالمت ذات  يپرستحق

 :اوالارد. يب د مورد توجه قرار گينكته باشناخت انقالب اسالمي دو  يبرا

و  كردهمدرنيته، انسان را از چه عوالمي محروم متوجه بود كه فرهنگ بايد 

كند و انسان را گرفتبار  يانسان م يوارد زندگپوچي را  يمايهگونه خميرچ

 ،يتضبادهاي درونب  كبه ببه جهبت     ييجبا د، تبا آن ينمايمتضادهاي دروني 
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انگباري و  نيسبت  يمهلكبه به  ،كنار پروردگاردر  حضوراز ساحت  هاانسان

 كنند.يسقوط مكاري  به زدگي و هردماكنون

 شبده ليتحم زدگيِاكنوند ينبا ي  كنونيم در شرايمتوجه شوبايد  :ثانياا

است خبود   جان انسان يكه غذا ييبقام و از حضور در ير خود بدانيرا تقد

 ينب يق ورود ببه سبنت د  يم كه از طريم، الزم است متوجه شويرا محروم كن

رد كبه  يب قبرار گ  يدر آنننبان آرامشب   ناي رسيد كه جانماتوان به مرحلهمي

 يديب ش افق جدين با گشايو ا .ميگردپذيرش  خودمان براي خودمان قابل

 .شوديها گشوده است محقق مدر مقابل انسان يكه انقالب اسالم

برنبد و ببا تمبام    يكامبل نمب   يبهبره  ياسبالم اك ر كساني كه از انقالب 

در جان و روان خود  يشوند، متوجه آثار غربادگيوجود وارد عالَم آن نم

انسان را از ساحت وجودي خبود   يدانند چگونه روح غربادگيستند و نمين

 كند.  و از خلوت با حق خارج مي

 راز رضا

 ينب ينتوانسبتند ببا سبنت د   انقبالب اسبالمي   ق يب طرعموماا كساني كبه از  

و نسببت ببه زمبين و     خواهند شدنارضايتي شديدي مأنوس گردند، گرفتار 

حِ يحاكم ببر عبالَم، تعامبل صبح     ي، چون با روح غربادگزمان بدبين هستند

م يكنب دقبت   نيب د يالمبه  يرهيدر س ياند. وقتن بردهيخود با عالم را از ب

امبام  ا يب و  انبد راضبي  يدر آن مقبامِ اُنبس الهب   بودنشبان  م ببه  يشويمتوجه م

ه ، خود را پذيرفتب بندهدر شرايطي بود كه به تعبير  ،«هيعلتعايلاهللرضووان»عايا ينيخم

ببا   دتوانب بلكه خبودي كبه مبي   دارد اره نفس امّ كه نظر به يبود، امّا نه خود
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چنبين  هرگبا  مدرنيتبه  فرهنبگ  در  رد،يب تمام وجود با پروردگارش اُنس بگ

در منظبر انسبان مبدرن     يقبت ثبابت  يچ حقيرا هيشود، زيمحقق نم يورحض

خبود را   يين فضبا يد در چنب ير است و انسان باييا در حال تغيست، همه چين

مُبد يعنبي    يمُبد نگباه كنيبد؛ پديبده     يف كند. به عنوان م ال به پديدهيتعر

كنبد  قانع نميانسان را  ،ا در بقاء خوديچ چيد ثابت باشد و هينباچياي هيچ

ق ثابت عالم مبأنوس  يد كه با حقاسر ببر به يبا خود دتوانچون نمي انسان و

د، از آن طبرف  سبر بببر  بهاز خود بيرون  يهادهيپدبا  دخواهمي است دالماا

هبا را  د آنيباكند، پس مرتّ  قانع نمياو را  يرونيب يهادهيكدام از پدچيه

 .ددهتغيير ميها را نهم آو باز  دشوباز هم قانع نمي د،تغيير ده

 يگبانگ يتبه و آن همبه ب  يبا توجه به ظلمبات دوران مدرن انقالب اسالمي 

اسبت   يانسبان  يل شده، بسبتر تعبال  يت تحميكه از طرف آن فرهنگ به بشر

ن يارتباط با خودِ ببر  يبه مرحلهخواهد ميبه تنگ آمده و  يكه از غربادگ

ببراي   شخبود اصبله گرفبت   هبا ف يرونياو از بجان  يل شود، تا وقتيخود نا

ببا   دو بتوانبخش باشد او آرامشبراي  شبودنگردد و پذيرش قابل شخود

ببا   ياچ عجلبه يگردد، بتوانبد ببدون هب   وصل مطلق بقاي خود به عالَم بقاي 

كبه متأسبفانه در فرهنبگ     يايب سر بببرد، چ خود به يبا خدا يعبادات شرع

انسبان   يوقتورتي كه در صخود خارج شده است.  ياز معن يته به كليمدرن

خبود قبانع    يخبدا  يرد و ببه بنبدگ  يد كه توانست خود را بپبذ يرس يبه مقام

اي بهترين هديبه ن يشود و اينده وارد عالَم بقاء ميشود، آزاد از گذشته و آ

و آزاد از عبالَم ك برت ببه     تواند براي خود تهيبه كنبد  ميهر كس است كه 
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در  وقت از دست خبود ا هيچشم 9ر كند.يعالَم پررما و راز وحدت س يسو

دالمباا  رود، ولي دنيبا  از دست شما درنميچ وقت يههم  وند، خدادروينمي

ببا  ببه امبور دنيبايي راضبي شبد،       يكسب رود. حبال اگبر   مبي  درما از دست 

و  يخرابب د كبه دالمباا در حبال    هدمي ها برد و دل به آنيبه سر م يياهايچ

ن جهبت  يبه همراضي شده و « هيني»به در واقع ن آدم ياست، ا يگفرسود

سبربردن ببا   ها به، چون راز آرامشسر ببردتواند در آرامش بهوقت نميهيچ

 دار است.يقِ پايعالَم رازها و حقا

 شدهظهور آرامش گم

محسوسبات   يهبا را در محبدوده  كه چشم ياز تمدنتوانست انسان اگر 

مباوراء   يحتخود را در سبا اي برسد كه به مرحلهمتوقف كرده عبور كند و 

كه ببا تمبام    يشود، خوديخود مرتب  م يآن عالم بنگرد، با خودِ گسترده

 شببراي خبود  ببه خبوبي خبودش     ين انسبان يعوالم وجود مرتب  است، چن

شبروع ببه    يگبم شبده در تمبدن غربب     شود، آن وقت آرامبشِ يمپذيرفتني 

را  خبود، خبود   يكرانبه يكند. چون انسان در حال ارتباط با خودِ بيظهور م

كمباالت، در   يابد، اتصال به مخبان همبه  يين اتصال به خداوند ميتماماا ع

كبه كارشناسبان    يتصبنع  يهبا ن آرامش ببا آرامبش  يا اين ثبات و بقاء. آيع

از ببار حاصبل    يكنند تا كميشنهاد ميته پيگرفتارِ مدرن يهابه انسان يروح

سببه اسببت؟ يهببا كببم كننببد، قابببل مقارا از روح انسببان يكببيتكن ياز زنببدگ

                                                 
ن مؤلبف  ياز هم« ينيعالَم انسان د»نده به كتاب ي  آزادشدن از گذشته و آيدر مورد شرا - 9

 رجوع شود.



 153  ......................................................انقالب اسالمي و برگشت به تماشاگري راز

كنبد و نظرهبا را ببه    يمب  يروحب  يهيب هبا را تخل انسبان  يتصبنع  يهاآرامش

د كبه رسبالت آن   يب ايدان نيب به م يكه تا تمدن ياندازد، در حاليمآباد ناكجا

ظهبور   يتبه اسبت، آرامبِش حاصبل از اتصبال ببه بقباء الهب        يمدرن يكلب  ينف

 الميانقبالب اسب  كند. آن آرامش در حال حاضر تنهبا در بسبتر تحقبق    ينم

تبوان متوجبه   يمب  يقابل وصول خواهد بود و با دقت در ذات انقالب اسالم

جهبان  در  هبا اين نبوع زنبدگي را ببه انسبان     يشد كه آن انقالب توان اراله

كبرد ببراي هميشبه از دسبت     زده فكر مبي مي كه بشرِ تجدددارد، عالَ امروز

 ه است.فتر

توجبه ببه حضبرت    نظبر ببه عبالَم بقباء و      يانقالب اسالم يكرد اصليرو

دهبد كبه آن حضبرت    يحضرت، خببر از آن مب   يِاللهةابقاست،  اهللةابق

ببه آن   ياسبت و ببه همبان انبدازه كبه انقبالب اسبالم        ياز بقاء اله ياجلوه

باشبند و روح  يمب  يدر انقالب اسالم يک است، منشأ بقاء الهيحضرت ناد

بنبده بارهبا عبرض    كبه  نيب انبد و ا را منوّر به نور بقباء كبرده   يانقالب اسالم

سبتند،  ينگريخاص م ياهياز زاوانقالب را ، «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم امامام كرده

 ييهبا ن راسبتا آن يكرد انقالب به عالم بقاء بود و در هميه همان رويآن زاو

سبتند،  يه به انقالب نگرين زاويبه واقع با ذات انقالب مرتب  شدند كه از هم

سبت  ين يايب چ« وجبود »را بقاء و ين نگاه بودند، زيل اكام يهاو شهدا نمونه

انبد  اء مبرتب  يت اشيكه هركس بتواند با آن مرتب  شود. عموماا مردم با ماه

 يدارنبد، ولب   يهم با مفهوم وجود ارتبباط عقلب   يلسوفان اصالتِ وجوديو ف

ش ين خفا است، همننبان كبه خفبا   يسراسر راز است و ظهورش ع« وجود»

 است. گفت: ن ظهوريع
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 جهانكه من به عكس خوبانخندهزد 

 

 پبرده نهببان يان باشبم و ببب يببدر پبرده ع 

كنبد، عمبالا در پبرده    يان مب يب ات عيماه يخود را با پرده« وجود» يوقت 

ن خفبا اسبت، پبس    ياسبت كبه عب   « ذات وجود»پرده باشد، يب ياست و وقت

ا يب راز ببودن هبر چ   ياسبت و معنب   ظهبور  نيش عين خفا و خفايظهورش ع

 يتببه بببرا يبسببتر عبببور از فرهنببگ مدرن  يت و انقببالب اسببالم ن اسببيهمبب

هبا را در وحبدت و وحبدت را در    راز است تا بشر بتواند ك رت يتماشاگر

را راز  يايب چ چيدارد ه يته سعيكه مدرن يها بنگرد. در حالات ك رتيتجل

محبدود كبردن عبالم ببه      ين ببه معنب  يب ند و از راز ببودن خبارج كنبد و ا   ينب

 رات است. از ك  يامجموعه

در انقبالب   ينيببا چشم راز «هيعلتعايلاهللرضووان»ينياران خاص امام خميشهدا و 

كردنببد،  يرا شببناختند و بببا آن همراهبب   يوارد شببدند و انقببالب اسببالم  

خواسبتند ببا   مبي داشتند،  يچشم غرب يش اسالمين گرايكه در ع يونياسيس

انقبالب را  هبا نبه   ليحلن تيبا ا و هاي سياسي به انقالب ناديک شوندتحليل

شبود مبردم بهتبر از    ين كه گفته مب يا يمعنتوانند بشناسند. ميه شناختند و ن

شود، چون مبردم خبود   يجا روشن منيشناسند در همينخبگان انقالب را م

هبا ببه   اند و لذا ماوراء ك رتها پروراندهآنو سنّت  البيتم اهلدر عالَرا 

تبه گرفتبار   ينننبان در نگباه فرهنبگ مدرن   ق عالم وجود نظر دارنبد و آ يحقا

 ين جهبت مب  ينبودند كه در ك رت از نظر به وحدت محروم باشند، ببه همب  

خود چون چه بسيار شهيداني كه اصالا مدرک تحصيلي نداشتند، ولي د ينيب

افبق  را شبناختند و ببا آن هبم    يافتند انقالب اسالمييمرا وصل به عالم بقاء 

ببه   يخوانبد ولب  يهبم درس نمب   يلب يخاشتم كه د ينيمتد موزآانشد. شدند



 155  ......................................................انقالب اسالمي و برگشت به تماشاگري راز

خبارج از   ييرا در جبا  يا زنبدگ يرفتن داشت، گوجبهه يشدت حال و هوا

قببل از اذان صببح كبه از كنبار     يک شببي  دا كرده بود، يكالس و مدرسه پ

كنبد كبه توجّبه    آنقدر گريه و ناله مي يارزمندهشدم، ديدم رد مي يسنگر

آمبوز مبن   عج ! او همان دانش، ديدم آگاه به سوي او جل  شدمن ناخود

شبهيد شبد.   ماه بعد هم يک و !ها عبور كردهكالس ياست كه حاال از همه

ا يب چ چيگشوده شده بود كه ه ييرازها يق انقالب اسالميدر منظر او از طر

 او حببرف امببام توانسببت توجببه او را بببه خببود جلبب  كنببد.    يگببر نمبب يد

ن يب شباءاهلل ا نبد: صن يگويمب  يد كبه وقتب  يب فهمرا درست  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم

چبه،   يعنب يم يكنب يم مياهلل است تقدةابقانقالب را به صاحبش كه حضرت 

 يهسبت كبه انقبالب اسبالم     اهللةابقتر از حضبرت  ميعظ يا امروز رازيآ

 آن مفتخر كند؟  يها را به تماشاگرآمده است تا چشم

روح انقببالب را  زدهسياسببت روشببنفكرانِد يهرگببا انتظببار نداشببته باشبب

از بببه يببنيببا  «هيعلتعايلاهللرضوووان»م امببام خمينببيفهميببدن فرهنببگ و عببالَ بشناسببند، 

كامبل، تبا    صبفاي قلب   دارد و يبا   ينب يدآگاهي و دل يخيتارآگاهي خود

آن بببه  يجهببت تماشبباگر يشببود كببه انقببالب اسببالم يانسببان متوجببه راز

و جانشبان ببه عبالم     كبه دل  يخ معاصر پاگذارده است. كسبان يتار يصحنه

ببر   يخواهند نظام و معادالت و مناسبات غربب يوسته است هرگا نميغرب پ

ر از عبالَم غبرب   يب غ يكنند كه عالمين را هم نميها تصور انيهم بخورد. ا

دمساز شوند  يتوانند با انقالب اسالمين جهت نميوجود داشته باشد، به هم

 نگرد، به آن نگاه كنند.  يرا م غرب يندهيآ يكه انقالب اسالم يتا از افق
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خبود ببا عببور از     يم در نظبام آموزشب  يد آن باشبد كبه بتبوان   يب هنر مبا با 

آن، بببه كمببک نببور  يگببراو آزاد شببدن از چشببم ك ببرت يفرهنببگ غرببب

اران انقبالب  يب م تبا روز ببه روز ببر    ياء كنب يب را اح ينينگاه رازب تيالباهل

 م.  يود را از انقالب محروم كن، فرزندان خيزدگن كه با غربيم، نه ايفااليب

 يتمدن غرب ياصل يهاشاخصه

 يغرب، كمبال انسبان در صبفات چهارگانبه    در فرهنگ نفساني تمدّن 

انبد  . فرمودهشودارزيابي مي «طاووسي»و  «خروسي»و  «خوكي»و  «كالغي»

 صبفات،  اسبت. ايبن   يتمبدّن غربب   ياصبل  يهصاخشاين صفات چهارگانه؛ 

رنبد و  يپذمبي را  هاآنزود  يليخ ي  عاديدر شراها صفاتي است كه انسان

 كنند.يدنبال م يزندگ يهابه عنوان ارزش

را آن يب ز صفت كالغبي گفتنبد  ته را يفرهنگ مدرن يهااز شاخصه يكي

ماندن، يكبي از  رف بيشبتر دارد و صِب تمدّن عمر طوالني را بسيار دوست مي

برنبد  يمكار دي بههاي زيان فرهنگ هاينهيها در اانسان واهداف آن است 

آن تمببدن  يكببه بببرا  يگببريشببتر بماننببد. خصببلت د  يا بيببن دنيببتببا در ا

دارد و محبور  چون شهوت ببر او غلببه    شمارند، صفت خروسي است؛يبرم

تمببدّن خببوكي بببه آن و شببهوت قببرار داده اسببت.  يهببا را ارضبباانتخبباب

ن يب ر ايكبه تحبت تبأث    يمردمب  خبوردن و خوابيبدن ببراي    گويند، چبون يم

نامنبد، چبون   تمدّن طاووسبي مبي  آن را و  .اهميت بسياري دارداند فرهنگ

مدرنيتبه اسبت. در   فرهنگ  ياصليكي از صفات  يو ظاهرپردازخودنمايي 

اي ترتيب   گفتند در روي زمين مسابقهچهارصد سال پيش اگر به كسي مي
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تبا ببه عنبوان    خبورد  چه كسي تنبدتر و بيشبتر مبي    ندداده شده است كه ببين

رت از آن جهبت  يب ، حشدزده ميبسيار متحيّر و بهتاد كنند، ياو  ازقهرمان 

هبا و  هبا و كبالغ  خبوک باشند كبه صبفات    يک تمدن كسانيكه قهرمانان 

شبده   ين اندازه سطحياند و تا ارا در خود رشد دادهها ها و طاووسخروس

درک  يايب عالم وجود چ يتوانند از رازهايم يسطح يهاا انسانيباشند. آ

 يكرانبه يعبالم ب  يببه سبو   ين عبالم يچنب  يخبود را از تنگنبا   يايب و دنكنند 

ببا انقبالب    يتوان انتظبار داشبت فرهنبگ غربب    يا ميت سوق دهند؟ آيمعنو

  10را كنار بگذارد؟ يدشمن ياسالم

ببه قبرب و   او نسببت   مرات  كمال و نقص انسبان در در فرهنگ ديني، 

ببه   تر اسبت ناديکند خداوكه به  يشود و آن كسين مييخداوند تععد به بُ

نگرند هر چند او خبود را از  ياحترام به او م يدهيبه د يعنوان قهرمان واقع

ن رابطه خداونبد  يابد، در همييتر مليتر و در محضر حق ذلافراد كم يهيبق

 11؛«مکُقياَ حْاَ هِاللّي دَنْعِ مْکُمَرَمْي ََّ اَاِ»فرمبود:   ياهيب ن روحيد آمدن چنيدر پد

نظام در قهرمان گر ين شما است، به عبارت ديخدا با تقواترن شما ناد يبرتر

ق عالم انداختبه باشبد، چبون    يق تقوا نظر به حقاياز طرديني كسي است كه 

د تبا خداونبد   يب شبه كن يتقبوا پ  12؛«هاللّ مُکُاُلِّعَي ه وَوا اللّقُحَّاِ»د: يفرمايقرآن م

رفببت علببم شببهودي و مع يم الهببيم دهببد و معلببوم اسببت تعلببيشببما را تعلبب

                                                 
ذات آن فرهنگ  يول ،د شوديخود ناام يدشمن يجهيته از نتيممكن است فرهنگ مدرن - 10

 است. يقت متعاليبا هر حق يدشمن

 .13 يهيحجرات، آ يسوره - 11

 .282ه يسوره بقره، آ - 12
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نبه   يول اند حضرت عليهمنون  تمدّن ديني قهرماناناست. حضوري 

 يباک است بلكه از آن جهت كبه مجسبمه  يب ير زنياز آن جهت كه شمش

اسبت،   يكه قهرمبان آن حضبرت علب    ياست. در فرهنگ ينيتقوا و رازب

چبه انبدازه در نباد     كه كنندارزيابي ميسه با او يمقاعموم مردم خود را در 

حضور قل  و اشک اند و چه اندازه اهل کينش آن حضرت ناديبخود به 

 .اندو ناله

 يهبا نبه يرفتن هايپذو ، يآنننان يبا نظر به قهرمانزيستن به طريق ديني 

كبه در  پيند طومار دنياي غرب را در هم مي، يكردن به فرهنگ غربپشت

 د مبورد توجبه قبرار   يب مباحث گذشته مورد بحث قرار گرفته است. آننبه با 

غبرب در مقاببل قهرمانبان     قهرمانان در فرهنگ نفسبانيِ ن است كه يرد ايگ

جبا كبه   خاص خود را دارند تا آن يريگو هر كدام جهت هستند يالهنظام 

 يبه سبعادت و رسبتگار   يگريشود و ديو اضمحالل م يگرفتار پوچ يكي

گ كامالا جدا از قهرمانان فرهن يبا طرح قهرمانانو انقالب اسالمي  رسديم

نجبات داد، بلكبه    ينظبام شاهنشباه  نه تنها يک كشور را از دسبت  ته، يمدرن

ادامبه   ياهيب د و انگيرا به چالش كشب  يغرب يت زندگيهو ينخواه يخواه

 ين جهبت سبران نظبام اسبتكبار    ير سؤال برد و به هميرا ز يآنننان يِزندگ

خبود   يشدهرانيو يهااهيانگ يدادن نظام اسالماند تا با ناكام نشاندرصدد

تمبدّن  ن اسبت كبه   يب كننبد. ا  ي، بازسباز يغربب  يزندگ يرا در جهت ادامه

كبه  تواند در مقابل انقالب اسالمي كوتباه بيايبد مگبر ايبن    نمي هرگا يغرب

برگشبت ببه   كبه عببارت اسبت از     خود از مواضع يمسئوالن انقالب اسالم
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تبه،  يفرهنبگ مدرن  يراز و پشت كبردن ببه فرهنبگ ضبد قدسب      يتماشاگر

 دارند.دست بر

دينبي امكبان نبدارد و در آن     روشن است كه دينداري منهاي حكومتِ

شبود و  يت نمب يريراز مبد  يبر اساس تماشباگر  ي  آموزشيحكومت، شرا

ن در تمبام مناسببات اجتمباع دارد و    يت ديلذا انقالب اسالمي نظر به حاكم

كبه   يطيشبرا اصبرار نبورزد، در    ينين اسالم و نگاه ديت قوانياگر بر حاكم

هبا حباكم كبرده    ذهن يته نگاه خود به عالم و آدم را بر همهيهنگ مدرنفر

قبت  يحق ين كبه انقبالب اسبالم   يب ابد و امكبان ا يياست، همان نگاه ادامه م

 رود.يه ميشود و به همان اندازه به حاشيخود را آشكار كند فراهم نم

 يفرهنگ يغرب و وارونگ

كبه   -دهبد ياده مب به جهت آن كه اصالت را ببه عبالم مب    يغربفرهنگ 

ن ياسبت و ببه همب    يافرهنگ وارونبه  -ه از عالم وجود استتبرمن يترنيپال

كبرد ببه   يت، رويب كرد آن به معنويرو يحتچياش وارونه است،  همهجهت 

و  اسبت  يضبدّ دينب  و ام ال آن است كه در ذات خودش اعمال  يجادوگر

فرهنبگ   تا قببل از انقبالب اسبالمي   شود. يمعكوس منجر م يجيهمه به نتا

ان يب اد يرفته بودنبد همبه  يپذجهان غ كرده بود كه مردم يتبل يته طوريمدرن

تباريخ سبپرده    يم و مسبيحيت و يهوديبت همبه ببه مبوزه     اسبال  يعنب ي يالهب 

غبات فرهنبگ   يا چهارصدسال تبليگو يبا ظهور انقالب اسالم يول ،نداهشد

جه به اسبالم را  نه تنها تو ينداشته و انقالب اسالم يتيخ واقعيته در تاريمدرن

 انت در جهان زنده شد.ين و ديزنده كرد بلكه نظر به د
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ن يب د ين القاء كرده اسبت كبه دوره  يته چنيچهارصدسال فرهنگ مدرن

اصالت ندارد و هنوز كه هنبوز اسبت القالبات آن     يچ امر قدسيگذشته و ه

هبا  ر خود قبرار داده كبه عببور از آن   يرا تحت تأث ياريبس يهافرهنگ روح

ن جهش با شبناخت ذات غبرب   يدارد و تحقق ا يخيک جهش تاريبه از ين

سبؤاالتي  گر امكبان دارد.  ياز طرف د يک طرف و ذات انقالب اسالمياز 

درسبت جبواب    يدر صبورت حكومت ديني و واليت فقيبه   ييچراهمنون 

كبه   ياا: رسبالت يشناخته شود. ثان يشود كه اوالا: ظلمات فرهنگ غربيداده م

 دوران معاصر به عهده دارد روشن گردد. در يانقالب اسالم

 يآمبادگ بايبد   يبا نظام اسبالم  يتمدّن غربتقابل  يعرض شد در راستا

طبور كبه   همبان م، يرا داشته باشد يآيش ميكه پ ييآزارهاها و نهيجهت ها

عه را در يفرهنگ شب  يريگو جهتكردند آزارها را تحمّل مي البيتاهل

 يبببه خببوب امببام صببادقشببتند. خببود محفببوظ نگببه دا  يخير تبباريمسبب

عبباس  اميبه و بنبي  بنبي حكبام   يكبه در مقاببل فشبارها    يانهيدانستند هايم

كبار   يجبه يست و نتيشود نيكه حاصل م يجيسه با نتايپردازند قابل مقايم

 يمرحلبه  يخ محو شدند، وليتار يعباس از صحنهيه و بنياميآن شد كه بن

انقبالب   ينبده يآ يشده است. وقت شروع تيالبفرهنگ اهل يسازخيتار

گبردد كبه متوجبه    يشبود روشبن مب   يمنجر مب  يكه به تمدن اسالم ياسالم

تمبدّن   ياسبت كبه عامبل نفب     يطور يانقالب اسالم يخيگاه تاريم جايشو

 يانقبالب اسبالم  استراتژي حفظ م كه يريپذيگاه مخواهد شد، آن مدرنيته

 يش ناكارآمبد يت نمبا جهب بهتبرين اسبتراتژي   دشبمن،   يهالهيدر مقابل ح

 خود دارد.  ياست جهان را در قبضه ياست كه مدع يتمدن
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 «هيعلتعايلاهللرضووان»ينب يخم امامكنند كه چگونه يگر همه تعج  ميچند سال د

رون يب خ بياز تبار  يتبه را ببه كلب   يفرهنگ مدرنتوانستند  با روش خاص خود

و  ياريهوش ياز به نوعين «هيعلتعايلاهللرضووان»كنند. البته شناخت روش حضرت امام

ببا   يانقبالب اسبالم   يداريب م چرا پايدارد، تا بفهم يآگاهو دل يخودآگاه

ات يب پوسباند و از ح يرا مب  يفرهنبگ غربب   يهبا شهي، ريشيرازاند يهيروح

اكنون كار بسيار بارگبي كبرده اسبت. و    همانقالب اسالمي كند. يخارج م

  و معنبا  يب ق عالمِ غيكه به حقا يفرهنگ جهان غرب بردر مقابل كه نيآن ا

ر سبؤال  يرا ز يات فرهنگ غربيتمام ح ييكند و به تنهايد مينظر دارد تأك

كنبد و هبر   يج باطن خود را ظاهر مب يبه تدر يدارين پايق ايبرد و از طريم

د تا ببه  ينمايتر مفيرا ضع يخود به عالَم غرب يشتر از روز قبل بستگيروز ب

 يكه برا يشود و آن را در مقابل انبوه مشكالتآن فرهنگ منجر  يطرد كل

خ يآن را در تبار  يدهد و امكبان ادامبه  يبار آورده قرار مگران بهيخود و د

ايبم و هبيچ   ام نبداده هيچ كاري انجظاهر كه در با اينرد. يگينده از آن ميآ

ببر مواضبع   كبه  ايبم ولبي همبين   نفرستاده جهان غربمبارزه با  ينيرويي برا

 يو موجب  نفب   اسبت  غبرب ببا   ک نحوه مبارزهيهستيم دار يپاخود  يقدس

 يمببارزه  يامببارزه ن يهمبه چنب  ببا ايبن   يلوآن خواهد شد.  يخواهتيتمام

ر قرارگرفتن يتحت تأث ينهيخ ما، زميتار يروح غربادگ چون ستين يآسان

دن ببه نگباه منبورِ    ير رسب ينشبان دادن در مسب   يحوصبلگ يو بب  ياز فكر غرب

سبازد.  يها را ناممكن ميبعض يهمراه روح غربادگي، نيا و است ينيبراز

 ياقابل مالحظه يذكر و فكر عده يغرب يهاسال است كه ارزش يهاسال

اهدافش  يبه سو يافتن انقالب اسالمين مانع سرعتياز مردم ما است و هم
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 ن عببدهيا همببيببجهببان غببرب ن يدواريببطببور كببه عامببل امباشببد. همببانيمبب

انقبالب   يد ببه جهبت ذات قدسب   يب فرماليچناننه مالحظه مب  يباشند، وليم

اسبت و   يداريب در حبال بسب  و پا   يچ ضبعف ين انقالب بدون هي، اياسالم

ش يگشبا  يته را به همبراه دارد. انقبالب اسبالم   يفرهنگ مدرن يخيافول تار

اببد و  ييج بسب  مب  ين افق ببه تبدر  يعالم و آدم، ا ياست به سو ياافق تازه

 دهد.  ير خود قرار ميت تأثافكار را تح يهمه

 يانقالب اسبالم  يارانش در نفيست كه غرب با تمام عوامل و يخود نيب

خود كه ببا   ياز افول حتم يانقالب اسالم يخواهد با نفيرا ميز ،كوشديم

كند. و مالحظه  يريدر حال وقوع است، جلوگ يات نظام اسالميح يادامه

ن عبدم  يب ا ايب رسبند، آ يخبود نمب   به اهداف ياچ جبههيد كه در هييفرمايم

 ست؟يخ ما نيبارگ تار يت حادثهيموفق

 مقابله با غربي جبههن يبزرگتر

انبد  شناسبند توانسبته  يرا مب  يانقالب اسالم يخيت تاريكه موقع يكسان

را ببه   يبه مظاهر غرب يياعتنايو ب يخود در اردوگاه انقالب اسالم يداريپا

غبرب در راز   يرا ناكبام يل كنند. زيتبدمبارزه با غرب  ين جبههيتربارگ

 يماندن در نگاه يباق يبه غرب به معن يياعتنايا است و بياز همه چ ييزدا

سر ببرد، و  عالم به يكند كه با رازها يزندگ يخواهد در عالمياست كه م

دارد كبه آن تمبدن    ينبد و نظبر ببه تمبدن    يبيم يغرب را حجاب آن زندگ

ورود ببه آسبمان    يهبا گردانبد و راه يصبل مب  ت متين را به آسمان معنويزم

شبروع   يگذارد. آن تمبدن ببا انقبالب اسبالم    يبشر باز م يت را جلويمعنو
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هنبوز در   يمردمانِ متعلق ببه انقبالب اسبالم    يشده و هرچند فرهنگ عموم

نفبرات  آن به ك رت  يايرهيو پاوجود يک تمدّن  ياست ول آن راه يابتدا

ت را ببه چبه نبوع    يكبه بشبر  اسبت  آن پيبام   ببودن يمنطقنيست، بلكه به آن 

ام يب احسباس آن پ  ،دينمايآزاد م ييكند و از چه تنگناهايدعوت م يزندگ

است كه منجبر   ياسيالعمل سک عكسين حال يآغاز تفكر و در ع يبه معن

 يبسبتگ  يهبا ج رشبته يرا ببه تبدر  يب خواهبد شبد ز   يق و اساسيعم يبه تحول

ر يغبرب از تبأث   ياصبر فرهنگب  شبود و عن يبه غرب سست م يو فكر يروح

 افتد.  يم

 يشبان ببرا  يدهبد كبه ا  ينشان م «هيعلتعايلاهللرضوان»امام خمينيدقت در سخنان 

شبان  يانبد، ا در نظر داشته يک كشور اسالميبلندتر از  يافق يانقالب اسالم

 يِايب   اضمحالل فرهنگ كفبر و شبرک و نفباقِ دن   يرا شرا يانقالب اسالم

ليتي ئومسب ن امر؛ يدانستند. با توجه به ايبه عالم م يدسانوار ق يمدرن و تجل

م يرد آن است كه بتوانيگيقرار م ما يبه عهده يق انقالب اسالميكه از طر

تجسّم حيات ديني و معنوي را به جهانيان نشان دهبيم تبا حجّبت، ببر مبردم      

د مبدّ نظبر قبرار    يب تا كجاهبا را با  ينيزم يو بدانند در زندگ جهان تمام شود

ممكبن  انقالب اسالمي  ياهداف متعالاين مسؤليت از طريق شناخت دهند. 

ت را از ببن بسبت عبالم مباده در آورد و ببا      يكه بنا دارد بشر ياست، اهداف

 ماند. تماشاگري رازهاي عالم غافل نملكوت عالم آشنا كند تا از 

عببور   ي  برايشدن شراو فراهم يانقالب اسالم يشناخت اهداف متعال

ش يرا به نمبا هايي و انسان جامعهم يكند تا بتوانيدوار ميسم ما را اميناز مدر

 يهمبه برگردانبد احسباس كنبد     ياز آن جامعبه رو كبه هبركس   م يبگذار
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 يرا انقبالب اسبالم  ي، زاين استراتژي كلّي ماستداده و را از دست  يزندگ

را در درون خبود   يين توانبا يكبه ببدان منبور اسبت چنب      يعياز نظر روح تش

بببه مببا آموختنببد و مببا بايببد آن را در دوران  تيببالباهببلايببن راه را رد. دا

ن كبار،  يب از آن جهبت ا  اريبم،  نمبايش بگبذ  ک نظام به يصورت جديد به 

چشبم دلمبان   م يااراده كرده .دهد يجه مياست و به سرعت نت يشدن يكار

 «هيعلتعايلاهللرضووان»ينب يكبه امبام خم   يدر بسبتر به رازهاي عالم غيب  بباز باشبد و    

 م.ينيبنشراز  به تماشاگريِگشود 

خبود،   يرازگونبه با بودن ار كوتاه يبس يدر مدت «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم امام

 يسراسبر غربب   ،منطقبه  ير كشبورها يسه با سبا يرا كه در مقا يرانيا يجامعه

كشباند   يد، ببه عبالَم  يپروريشدن را در خود ميغرب يهاشده بود و آرمان

دانسببت. و اگببر پببس از جنببگ بببه اسببم يرا افتخببار خببود مببكببه شببهادت 

افبت، آننبه امبروز    ييكرد در حجاب نرفته بود و ادامه ميآن رو يسازندگ

ن همبه  يب ت به خبود گرفتبه ببود. ببا ا    يد، صورت واقعيآيآرزو به حساب م

اند كه دهيرا شن يكه فق  خبرِ دوران يار آماده است و جوانانيروح ملّت بس

ک يا دارند، چون از رجوع به آن عالم ر يملت بود، آمادگشهادت افتخار 

انبد و از طبرف   شتر احسباس كبرده  يب يرا با زشت يتمدن غرب يطرف چهره

، يمتبأثر از دوران سبازندگ   آلوده به سبكوالرِ پنهبانِ   يگر شكست زندگيد

دنببد در دلِ غفلببت از راز و  يش بببرمال شببده اسببت و مببردم د  يش از پببيببب

به عالَم داشبتند،   «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيكه حضرت امام خم يهگرفتن از نگافاصله

شبود.  يل نخبگان ببه ثبروت و قبدرت مب    يا موج  تمايچگونه محبت به دن

آلبوده ببه   از زنبدگي   ،حيات دينبي ها موج  شده كه با شناختن نيا يهمه



 165  ......................................................انقالب اسالمي و برگشت به تماشاگري راز

رجبوع دارد، نظبر كننبد.    قبت  يكه ببه حق به حيات جديدي سكوالر پنهان، 

زنبدگي كبه مدرنيتبه پيشبنهاد     نبوع  تواند نشان دهبد آن  المي ميانقالب اس

 ينظبام توان در آن ماندگار شد، بايد به همي است و نميكند، زندگي وَمي

 ي  طبور يكنبد، شبرا  ين با رازها آشنا ميها را در بستر دبرگشت كه انسان

شعور و پرشور در كلّ دنيا به اين انقالب معنبوي كبه    هاي باانساناست كه 

 يآمبادگ جهان مدرن را پس زده است، كمک خواهند كرد و ما هبم بايبد   

 م.يدادن و با راز آشناشدن را داشته باشنهيها

حتمباا   مانبدني اسبت و   كبه هايي در پيش روي دارد انقالب اسالمي افق

شود و مبردم  يروز ميپ ،در چنگ جهان مدرن انداختهكه چنگ  ينگدر ج

د و نكنبد تبا زنبده و احيباء شبو     ت مبي به سنّت و شور نببوي دعبو  جهان را 

صحيح بر روي زمين جا تبنفّس در   هيچ راهي براي زندگيِكند يروشن م

 نمانده است.فضاي انقالب اسالمي 

تبا   بگبردان  يانقبالب اسبالم  رحمبت ببارگ    يخداوندا! مبا را متوجبه  

 م.ينيد به تماشا بنشيش رازها را در منظر بشرِ جديم گشايبتوان





 

 در قرن حاضر ديبستر توح ،يانقالب اسالم





 

 

ات يببو نقببش آن در ح يانقببالب اسببالم يخيگبباه تبباريجا يدر راسببتا

رازهبا و   ،البالغبه نهبج  182 يخطببه از  ييفبراز هبا  دوران معاصبر   يديتوح

 فرازهبا  نيب كند كه احساس كبردم ببا تأمبل در ا   يرا آشكار م ييرهنمودها

و ببا   ميرا بشناسب  يل نور انقالب اسبالم يدر ذ يديتوح يزندگ يم معنيبتوان

خبود را از ظلمبات    يو مبردم زمانبه  ، خبود  يدانستن انقبالب اسبالم  بارگ

 م.يته برهانيفرهنگ مدرن

 ند:يفرمايم نيالموحديحضرت مول

کُمُ الرْيَيءََ وَ أَسْيبَ َ   اللَّيهِ الَّيذِي أَلْبَسَي    يأُوصِاکُمْ عِبَءدَ اللَّهِ بِتَقْوَ»

الْبَقَء ِ سُلَّاء  أَوْ لِدَفْعِ الْاَيوْتِ   يعَلَاْکُمُ الْاَعَءََ فَلَوْ أَََّ أَحَدا  يَ ِدُ إِلَ

الَّذِي سُخْرَ لَهُ مُلَُْ الْ ِنْ وَ  سَبِال ء لَکَءََ ذَلََِ سُلَاْاَءََ بْنَ دَاوُدَ

طُعْاَتَيهُ وَ اسْيتَکْاَاَ    يالزُّلْفَةِ فَلَاَّيء اسْيتَوْفَ   الْإِنْ ِ مَعَ النُّبُوَّةِ وَ عَظِامِ

مُدَّحَهُ رَمَتْهُ قِسِيي الْفَنَء ِ بِنِبَءلِ الْاَوْتِ وَ أَصْبَتَ ِ الد يَءرُ مِنْهُ خَءلِاَية  وَ  

ةِ قُرُوَِ السَّيءلِفَ الْاَسَءمِنُ مُعَطَّلَة  وَ وَرِثَهَء قَوْمٌ مخَرُوََ وَ إََِّ لَکُمْ فِي الْ

  1؛«لَعِبْرَة 

                                                 
 .182 ينهج البالغه، خطبه - 1
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كه بر تن  ياز پروردگار يقوكنم به تيبندگان خدا! شما را سفارش م

ها پوشاند، و اسبباب زنبدگيتان را آمباده گردانبد. پبس اگبر       شما جامه

توانسبت  يمب و يا  يافتيجاودان م يبه زندگان يراها ين دنيدر ا يكس

و  يا پيامبرب بود، كهي، او سليمان پسر داود ماز خود دفع كندمرگ را 

را مسبخّر   يو يو آدمب جبن   يو رسبيد پادشباه  ه ارگ كبه بب  منالت با

را كه بايبد بمانبد    يو مدّت او بود خورد يچون آننه روز يول گرديد،

ها از او بر او باراند، و خانه ينيست يمرگ تيرها يهابه پايان برد، كمان

ه ارث بب  هبا را آن ديگبر  يگرديدند، و مردمب  يها خالماند. مسكن يته

شبما پنبد    يو همانبا روزگباران گذشبته ببرا     دبردن

 . است

 14قبرن   كبه در  يآن بانبک بلنبد  كبه  موضبوع اسبت    نيب ا ما در بحث

و ملبت   ،دعوت كرد ديبلند شد و همه را به توحن آسمان ير ايدر ز يهجر

آن بانک وارد نمود، چه بود و آن دعبوت  به  انيگوکيلب يجرگه ما را در

 :نبد يافرميمب  نيرالمبومن يامشه در كجا دارد و به كجا رهسپار است؟ ير

ه چب  مانيتبر از سبل  يمانبدن  ،در عالم باشد يماندن يشخصاگر قرار بود 

از خره بنبا اسبت   باأل يو معنو يهمه امكانات مادنآبا  مانيسل يحت ؟يكس

چبون  اسبت،   يرفتنب  د بدانبد كبه  يب است باين دنيا برود. هركس در اين دنيا

همبواره فرصبت    ونبد خدا .ريب غحبق اسبت و ال  حضرت است  يماندن ننهآ

چبون   ،دهبد ينمب  ءبقبا  ياجازه يبه كس يول ،ظهور كند يانيتا جر دهديم

را نكتبه   نيب اببا تمبام وجبود    اگر  .خودش است يمخصوص ذات احد ءبقا

 يمعنبا  در ايبن دنيبا   مبا  ببودنِ  يمعنبا   ميديفهم

 ييايببدن يمببان در زنببدگيهايريببگرد و جهببتيببگيه خببود مببببب يخاصبب
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بودنمبان را در بسبتر    يمعنب شبود. در آن صبورت اسبت كبه     يبخش مجهينت

درست  ،ميكار نكنه و چ ميكار كنه چ كهنياو  ،ميفهميم يديحضور توح

 خود قرار خواهد گرفت. يدر جا

 :اايب ثان .ن حبق اسبت  آبودن از  :اوالام، يعمده آن است كه به خود بفهمان

 .اسبت حسباب شبده    يبرنامه کيخودش  يا براين دنيما در ا موقتِ بودنِ

ندانسبت  خود  يا را ذاتين دنيدر ابودن  ،اگر انسان تموق بودنِ نيدر ا :ثال اا

 ييايب دن يزنبدگ در فرصبت   فهمبد يمب  گذاشبت، حق  يرا برا يذاتو بودن 

 و وارد كنبد  يديوحت يدر بسترد خود را يكه با انجام آن بادارد  يتيمورأم

 ين؛ همبه يرد. ايخدا قرار گ يوجود او در حالت بندگ ين راستا همهيدر ا

به حق اسبت، حبال اگبر    « ن رب يع»مقصد انسان است، چون در ذات خود 

ن يب ن اين توجه به حق شد، در عيده و عمل، عيخدا، در عق يق بندگياز طر

ض خداونبد را  ياز فب  يمندت بهرهيذات خود عمل كرده، نها يكه به اقتضا

 كند.ي  خود مينص

أَيْنَ الْعَاَءلِقَةُ وَ أَبْنَء ُ الْعَاَءلِقَةِ أَيْنَ الْفَرَاعِنَيةُ وَ أَبْنَيء ُ   » :نديافرميمحضرت 

نبد فراعنبه و فرزنبدان    ي، كجاعمالقبه و فرزنبدان   3ند عمالقهيكجا 2«الْفَرَاعِنَةِ

 فراعنه.

                                                 
 .182 يخطبه، هنهج البالغ - 2

بسيار قوي هيكل از اوالد عمليق از نسبل سبام ببن نبوح، ايبن قبوم ببا        عمالقه قومي بودند  - 3

هبا ميبان كنعبان و    يهوديان دشمني داشتند و در سِفْر تكوين مكرر نامشان آمده است، سرزمين آن

 (.494ي مرحوم شهيدي، ص ترجمه، هلبالغمصر در دشت سينا بوده. )نهج ا
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شبان از  وجبود و بود كردنبد  يمفكر  كه ن بوديا فراعنهمشكل عمالقه و 

ت كننبد.  يريا را مبد يب تواننبد ماندنشبان در دن  يخودشان مب خودشان است و 

موقت خبود و   غفلت از بودن كنددرست فكر انسان كه شود يمانع مننه آ

بُعبد از   نيتبر يجبدّ  ؛مرگكه  يدر حال .ديآيآن م يكه در پ است يمرگ

بُعبد از ابعباد    نيتبر يقب يحق ء؛بقبا كبه  ، همنناناست انسان ييايدنت يشخص

 ريببپببس غ ،پروردگببار مببا بببودن محببض اسببت  يوقتبب .اسببتن يالعببالمرب

  .داشته باشدمستقل  يبودن توانديپروردگار نم

معنبا   نيب ببه ا  ،فهمندبرا  مرگكه  يكسانند اكم اريبس نديگويم كهنيا

 ،رنديميكه م داننديها هم مدمآ نيتراحمق ،رديمينداند م يكه كس ستين

 و ديب فقب  توح  ديب فهم ياگر كسب ن است كه يق دارد اياز به فهم عميآننه ن

حبق   ، ودارد انيب ابعاد عبالم جر  يحضور مطلق حق در همه و حق يگانگي

ن ينبوع نگباه چنب    ،چقدر بمانبد  و چه موقع يكسهر دهديم جازهاست كه ا

دم آ نيب افهمبد،  يشبود و مبرگ را مب   يمب  يقب يحق يبه بودنش، نگاه يكس

خبودش   يعبدم  ي، دالم متوجه جنببه ستيقالل ن يخودش ماندن يبرا اصالا

 .شوديباز مكه هست،  يطوربه آننه هست، به همانچشمش باشد و يم

 در قرن چهاردهم يد محمديظهور توح

 يعنب يدر عبالم،   ديب باز شبد كبه سبنت توح   ن نكته يانسان به ااگر چشم 

، آن يادهيب هبر پد روشبدن ببا   با روببه  ، اويهست يحق در همه يبقا انيجر

رد، و در يب گيام مب يب دهد و از آن پيده را در عالم به حضور حق رب  ميپد
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دتر از صبحنه  يد، باطبل شبد  يب ايدتر به صبحنه ب يمقابل، هراندازه كه حق شد

 ند:يفرمايم شود. امام صادقيمحو م

وَسْهِهِ  ي عَلَلَاْ َ مِنْهَء صَنَمٌ إِلَّء وَ  ُوَ مُنْکَبٌّ صَبِاتَةَ وُلِدَ النَّبِيي »

وَ سَقَطَ ْ مِنْهُ أَرْبَعَ عَشْيرَةَ   يوَ ارْحَ َ َ فِي حِلََْ اللَّاْلَةِ إِيوَاَُ مِسْرَ

 شُرْفَة  وَ غَءضَ ْ بُتَاْرَةُ سَيءوَةَ وَ فَيءضَ وَادِي السَّياَءوَةِ وَ خَاَيدَتْ    

 4؛«نِارَاَُ فَءرِسَ
رو بر ه د و بها سرنگون شدنبت يهمه در صبح روز والدت پيغمبر

شكسبت برداشبت و چهبارده     يخاک افتادند، در آن ش  طاق كسبر 

ساوه پر  يساوه خشک شد و واد يكنگره از آن فروريخت و درياچه

خباموش   فارس  يو آتشكده گشتاز آب 

 .گرديد

ده كنگبره  اينكه چهار»ند: يفرمايم ن رابطهيدر ا «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيامام خم

در قبرن   آيد كبه يعنبى  هاى قصر ظلم خراب شد، به نظر شما نمىاز كنگره

شبود؟ ببه نظبر    شود، يا چهارده قرن بعد اين كبار مبى  چهاردهم اين كار مى

شايد بيايد اين، محتمل هست كه اين بناى ظلم شاهنشباهى بعبد از چهبارده    

به رو افتادند، اين بتهبا   رود و بحمد اللَّه رفت از بين. بتها همهقرن از بين مى

هم خواهند از بين رفت، حاال چه بتهبايى كبه تراشبيده بودنبد از سبنگ يبا       

 5.«...تراشند با آدمبتهايى كه خود ملتها يا بعض از ملتها مى

                                                 
 .287يمالي الصدوق، ص:  - 4

 .435ص ،19ج ،ي امامصحيفه - 5
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 ،چهبارده كنگبره  سبقوط   كبه  دنب نيبيم «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيحضرت امام خم

ن يو چهباردهم  ديب ايب نآ يجبا  ديب توحتبا  اسبت  كفبر  سقوط منالِ چهارده 

   .يد محمديسقوط مقارن است با ظهور توح

معلبوم اسبت كبه    و  .ديب تجسم بانبگ توح  يعني امبريوجود مقدس پ

سبقوط  هبا  ببت  ديب توح تولبد پيبامبرِ  با اگر  ،ءبقا انيجر يعني ،ديتوح انيجر

 يديب توح هكب  يايب چند مي توان نتيجه گرفت كه با ظهور توحيد هر كنيم

 ،با تولد وجبود مقبدس حضبرت    در همين راستا خواهد كرد.سقوط  ستين

ن يدر عب كبه   يشدن شورخاموش يعني ،شوديخاموش مفارس  يآتشكده

آن  يشببهيركببه  ييگرمبباشببدن سببت. خبباموشين يديببابودن توحيشببورانگ

شبرک پشبت سبر     انيب چهبارده جر  ،با سقوط چهارده كنگره ،شرک است

خباص ظباهر    ييشكوفا کي اب يمحمد ديتا ظهور توحشود يم هگذاشت

 .بشود

 ،اسبت  يهسبت  يهمبه  در يقبت جبار  يحق ،ديب توحم يمتوجبه شبد   يوقت

گبر  يشبرک، د  يظهور حق و نف ينهيشود از آيدر منظر ما عبارت م خيتار

هبا و در هبر   زمبان  يدر همبه  همبواره حبق اسبت كبه     ،نبدارد  ايو دن امتيق

 دِيب توح رسبانِ  اميب اگر ببا ظهبور پ   است. و حاضر يباقها در صحنه يطيشرا

شبود و  يداده نمب  مانبدن  ا كفبر اجبازه  يحضور شبورانگ  ادامه به گريد ،ناب

رنبگ و خباموش شبود    يمتفاوت كفبر بب   يهارود كه روز به روز چهرهيم

اسبت كبه    يطبور  ديب توح نيان انقالب بود، يا يدارندهيد متوجه آيپس با

امبا   ،تاسب  ييجبا همبه حق  دِيتوح ،كند ييخود را همه جا يجا خواهديم

بخواهبد  حبق  اگبر  طور كه همان ،به زمان دارد ين بستگآ ييظهور همه جا



 175  ....................................................... انقالب اسالمي، بستر توحيد در قرن حاضر

نه است. درست است كه قببل از تولبد   يمشروط به زم ،بر قل  ما ظهور كند

و  ،حبق اسبت   ييجبا ظهبور همبه   امبريب اما ظهبور پ  خدا بود اكرم ينب

شبرک   سبقوطِ  يچهبارده مرحلبه   يعنب ي كنديچهارده كنگره كه سقوط م

 .كنبد  دايخاص پ ييشكوفا ،يديتوح تولدِ نيقدم به قدم جلو برود تا ا ديبا

چهارده كنگبره از   كهنيا نديفرمايم «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم امكه ام جاستنيا

 از كار در قرن چهباردهم  نيكه ا ديآيبه نظر ماست قصر ظلم خراب شده 

 امبريپ نيد ديآيم به نظر شانيار يبه تعب .شوديشروع من اسالم يظهور د

 CNN يونيب ايشببكه تلو  .كنبد يخبود را بباز مب    يجا ،قرن نيدر چهاردهم

بباز   .اسبت  ييدوران شبكوفا  کيب قرن شاهد  14كه اسالم بعد از  ديگويم

نرفتبه   رونيب ب نهاسالم نه فق  از صبح » :ديگويم ييايتاليا ينساص يگاارخبر

ور كبرده اسبت و ببه    عبب  ييايجغراف يبلكه در نقاط مختلف جهان از مرزها

 يكنبون  يزدهدر دوران بحران يزندگ يطرفدار برانظام قانونمند و پر کي

تبازه   يرنسبانس اسبالم  »ا اقرار دارد كبه  يدن ياسينظام س 6«شده است ليتبد

مان ببه قواعبد و سبنن ثاببت در عبالم،      يبا وجود اما البته « شروع شده است

درک درسبت  را  يعلبو  ديب وحتاگر  ،ميكن هيتكسخنان  نيبه ا ميخواهينم

م يتبوان يو در آن صورت مب  ،ستيچ يزندگ يمعن ميفهميوقت م نآ ميكن

رنبد،  يگيمبا قبرار مب    يروروببه  يكه در طول زنبدگ  ييهاصحنهها و حادثه

 يببببت ظببباهريدر آن صبببورت اسبببت كبببه از ه ،ميكنببب ريتفسبببدرسبببت 

 .ميخورينم يبازگرفتار شرک،  يهاحكومت

                                                 
 .15/10/72، ياسالم يروزنامه جمهور - 6
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  جّباران يراز نابود

دار اسبت  يب در عبالم پا آننبه   نبد يفرمايمب  نيالموحديمولرت حض

م تا جهبت  يدار باشيپاعالم  نيمن و شما در ا ستيبنا نحضرت حق است و 

خبود تبالش    تيب ت بگان هبر چقبدر جهبت    گذشتم. يت كنيخود فعال تيت ب

 ياقتبدار با  ومحكم و متقن  يانيكه جر ميدياگر فهم .نشدندكردند، موفق 

 يهبا، همبه  صبحنه  يو او در همبه  7است يدر عالم جار ديمطلق به نام توح

گبر در فكبر   يت كنبد، د يب جا خبود را ت ب زند تا در همهيها را كنار محجاب

م كبه عمالقبه و فراعنبه    يدچبار شبو   يم بود تا به سرنوشتيت خود نخواهيت ب

زيبرا     خبود نكردنبد.  ياز ارتبباط ببا خبدا نصب     ياچ بهبره يدچار شدند و ه

 اصبالا  و شبود  تيب ت ب قسبت حب  ابنبا   يادر هر صبحنه  ت كهحقيقت اين اس

 .شده تيت ب يعني «حق» يكلمه

و را در ا يوقتب كبه  نيب ا ايب  د بكنبد، توانب يدو كار مب  يدر زندگهركس 

كنبد و حبق را    يشبود و خبود را نفب   حبق   تيب مظهبر ت ب  ،آورنبد يمب  صحنه

ا حضبرت امبام   يب مان انجبام دادنبد و   يكه حضبرت سبل   ياند، م ل كاريبنما

مظهبر   يجاد انقبالب اسبالم  يش گذاشتند، كه با ايبه نما «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيمخ

 تيت ب يآورند به جاياو را در صحنه م يكه وقتنيا ايش حق شدند. و ينما

 فشبار  ريب چنبان در ز باشبد، كبه در آن صبورت    خبود   تيب در فكبر ت ب  ،حق

. هبد مانبد  نخوااز او  ينام ،جا عبرت كه شوديمضمحل م ديتوح تيكماح

 د:يفرمايم يث قدسيخداوند در حد

                                                 
كبه ببه    نبد يگويم« حق مخلوقٌ به»يا « منبس  فيض»ن نوع حضور حق در عالم را يعرفا ا - 7

 .است« اَهللُ نورُالسّمواتِ و األرْض»ي اعتباري همان پيام آيه
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الْکِبْرِيَء ُ رِدَائِي وَ الْعَظَاَةُ إِزَارِي فَاَنْ نَءزَعَنِي فِي وَاحِدٍ مِنْهُاَء أَلْقَاْتُهُ فِي »

 يسااوار من است و بس ، هركس ببا مبن در يكب    يو بارگ يكبريال 8«النَّءر

 افكنم.يكند او را در آتش م ياز اين دو برابر

 ؛«أَيْنَ الْعَاَءلِقَةُ وَ أَبْنَيء ُ الْعَاَءلِقَيةِ  »نبد:  يفرمايم نيامام الموحد يقتو

 يحضور حق و نفب  يند و به چگونگينمايم يقت بارگينظرها را متوجه حق

گباه  ينبده جا يها نظبر دارنبد تبا هبركس بفهمبد در آ     صحنه يباطل در همه

 انيب هبر جر ام يپد شودرست روشن له ئمس نياگر اش كجا است. يهاتيفعال

م يفهمب يكنبد، و مب  يمبا بباز مب    يخود را در زندگ يجا يبه راحت يديتوح

 يهبا انيب شبتر ببه جر  يمبان اتصبال هبر چبه ب    يهابهره نشدن از تالشيشرط ب

در جمبال   ،ديتوحم چگونه ينيم ببيتوانيوقت است كه ماست. آن يديتوح

 خيكبه در تبار   ننبه آو  معاصر پا گذاشت خِيتار يبه صحنه عهيعالم ش کي

، در حال شد آن روظه مانع فهيسقو حجاب كرد يظهور م ديصدر اسالم با

در حبال   ييدِ نهبا يخ  توحران يملت ا ينهيو در آ عينور تشظهور است. با 

نبد  يتوانبد بب يمب  نبد يببدرست را  امبريكه تولد پ يكساست.  يريگشكل

 ينبده يدر آرا  خبود  يجبا  آراماست كه آرام يديتوحتولد، ظهور  آنكه 

 .كنديباز مخ يتار

از خنبدق مشبغول كبار     ياگويبد: در گوشبه  يمب  «عنهاللَّهرضي»يسلمان فارس

كبه   يمن تشبريف داشبتند، هنگبام    يبودم، و حضرت رسول هم در ناديك

ه مشاهده كردند من در تالش هستم، كلنگ را از مبن گرفتنبد، و شبروع بب    

زدند از ضبربت  زمين ميه را بدر اين هنگام كه كلنگ  كندن زمين كردند.
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! ايبن چيسبت كبه مبن     كرد، عبرض كبردم: يبا رسبول اهلل    او برق جستن مي

كه از ضربت اول جسبتن كبرد عالمبت ايبن      يكنم؟ فرمود: برقمشاهده مي

برق دوم نشانه اين است كبه   ،من خواهد گشود ن را برمَاست كه خداوند يَ

يبا عالمبت فبتح مشبرق     بالد شام و مغرب را فتح خواهم كرد، ببرق سبوم ن  

 9است.

چنبد عبرب    ريب گدرهنوز مبا  گفتند  مان در همان لحظهياالفيافراد ضع

حبال كنبدن خنبدق     درن جهبت  يكننبد و ببه همب   يد ميما را تهدكه  ميهست

اهلل چبه  يم، نبب يهبا را نبدار  ببا آن  مسبتقيم  دنيب قبدرت جنگ چون  ،ميباشيم

 يدند، ولب يديخ نميتار ريد را در سيها حضور توحنيند. ايفرمايم يشيفرما

ن يكه متوجه حضور او باشد چنب  يدمآ دند. خداوند بهيديم رسول خدا

ها جنبگ  نآبا  ميتوانياست كه چون نم نيظاهرش ادهد. يم ييهارتيبص

هبا  آن يروشيتا مانع پب  ميزانداين مآب در آو  ميكنيمحفر خندق  ميكن

 کيب و  خبورد يمب  كلنگ ببه سبنگ   يباطنش آن است كه وقت يم، وليشو

 گبر يد يجرقبه  کيب ببا  دوبباره   ،سقوط كرد مني :نديفرمايم پرديجرقه م

اگبر مبا در دل    .هبم سبقوط كبرد    ببالد شبام و مغبرب    :نديفرمايحضرت م

م ينيان را نبيم، سقوط طاغوتيد هستيت توحيكه در صدد حاكم ييهاتيفعال

                                                 
الْفَءرِسِيي رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ قَءلَ: ضَرَبْ ُ فِي نَءحِاَةٍ مِينَ الْخَنْيدَقِ فَعَطَيفَ عَلَييَّ     مَء رَوَاهُ سَلْاَءَُ  -9

شِدَّةَ الْاَکَءَِ عَلَيَّ نَزَلَ فَأَخَذَ الْاِعْوَلَ مِنْ يَدِي  يرَسُولُ اللَّهِ وَ  ُوَ قَرِيبٌ مِنْي فَلَاَّء رَمنِي أَضْرِبُ وَ رَأَ

 يفَلَاَعَ ْ حَتْ َ الْاِعْوَلِ بَرْقَة  أُخْرَ يبَة  فَلَاَعَ ْ حَتْ َ الْاِعْوَلِ بَرْقَة  ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَة  أُخْرَفَضَرَبَ بِهِ ضَرْ

يْ ُ فَقَءلَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْ َ وَ أُم ي مَء  َذَا الَّذِي رَأَفَقُلْ ُ يَء رَسُولَ يثُمَّ ضَرَبَ بِهِ الثَّءلِثَةَ فَلَاَعَ ْ بَرْقَة  أُخْرَ

اللَّهَ فَتَحَ بِهَيء عَلَييَّ الشَّيءمَ وَ الْاَغْيرِبَ وَ أَمَّيء      فَإََِّ اللَّهَ فَتَحَ عَلَيَّ بِهَء الْاَاَنَ وَ أَمَّء الثَّءنِاَةُ فَإََِّ يأَمَّء الْأُولَ

 (90، صيهدبأعالم ال يصعالم الور)الثَّءلِثَةُ فَإََِّ اللَّهَ فَتَحَ بِهَء عَلَيَّ الْاَشْرِقَ.
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خ در يول تارحق را در تمام ط يحضور گستردهاگر  .ميشناسيرا نم ديتوح

كبا و  يآمر گبر يد ،مينب يببد ببه پبا شبده،    يت توحيحاكم يكه برا ييهاصحنه

م، ينب يبيمب  را و اضبمحالل كفبر  فق  حضور حق  ،مينيبينمل ياروپا و اسرال

هبا را در  سقوط ابرقبدرت  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخماهللطور كه حضرت روحهمان

 ند.  يبيم يقرن چهاردهم هجر

كه آن است  ينوع زندگ کي ست،ين عالم نيشتر در ايب يگزند دو نوع

ت كنبد،  يب آن كه خود را ت ب يبه جاحق در صحنه است و همواره  فهمديم

ک يب اسبت.   يبنبدگ شود كه آن يدر حق م يفانسپارد و يبه حق مخود را 

ببرد  يسر مكامل به ين امر در نادانيهم آن است كه نسبت به ا ينوع زندگ

حبق   يبنبدگ  يبرارا كه  يفرصتجه يو درنت نديبينم ييه جاحق را همو لذا 

ن فرصببت بنببا بببود م ببل امببام    يببكنببد. در ايع مببيضببا هنببدديمبببببه او 

د و ركبب تيببو حببق را ت ب وردآه كببه حببق را بببه صببحن  «هيعلتعايلاهللرضوووان»ينببيخم

خبود را  نبد  يآيدرصبدد برمب   يولب  عمل كنند دنمو يفاندر حق خودش را 

شبوند. چناننبه   يروند و نابود مب ي به جنگ پروردگار مكنند و عمالا تيت ب

 ٍ مِنْهُاَيء  فَاَينْ نَيءزَعَنِي فِيي شَييْ    »د: يب فرمايمب  يث قدسب يخداوند در حد

اد پشبت او  يب و عظمت به رقابت با مبن برخ  ييايهركس در كبر 10؛«قََِّاْتُه

 اند:  شكنم. به ما گفتهيرا م
 ايب ر يكبوزه انبدر جبو    يديب د يجو

 

 ايبببباشبببد گر يكببب يآب را از جبببو

 ب جببو شببود آچببون در  هب كببوزآ 

 

 11و او جببو شببودگببردد  يو در وحببم
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انقبالب   گبذار انيبن، «هيعلتعايلاهللرضوان»ينيخمامام حق را در جمال  شما امروز

 نيب ااصبل  م ّب مسبل  سبت ا يبباق امبت  يام قيب تبا ق و چون حق  دينيبيماسالمي 

نبد، ناخودآگباه در   ينبانقبالب را   يس سبنت بقبا  كب  هبر  .است يباقانقالب 

شبدنِ  يديب توح يهبا فرصبت  ونبد خدا شبود. يستد و نابود ميايمقابل آن م

 .كننبد  تيب در جبان خودشبان حبق را ت ب   هبا  آنتا  كنديرا فراهم مها انسان

 تيب و بانبد و پبول خودشبان را ت ب    لبه يقب يفرصبت ن يچندر متأسفانه  هايبعض

ک روز يب هبم  اگر  ،نديسرايشان را ممرگ يقصهدر واقع  هانيا ،كننديم

شبدن در انقبالب، ببا    يفبان  يجبا  به ،اران انقالب به صحنه آمدنديدر قال  

  زدنبد  يب به ج يخود دست و پا كنند، پول و ثروت يكه توانستند برا يرانت

ال خودشبان اجبازه   يب اند و ببه خ ستادهيانقالب ا يديو حاال مقابل روح توح

رود. يشوند و انقالب جلو مينده ميآيها بنيدهند انقالب جلو برود، اينم

صبدا داشبته    کيب انقبالب  ن يااگر  .انقالب محرز است نيابودن  يديتوح

صبدا   نيب م امسبلّ  ،بكنبد  ،توانبد ينمب  يغلطب  چيه كايمرآ كهنين اآو باشد 

رد و در يب گينمب  يايب شرک را ببه چ  يمنهيد ناب است، كه هيتوح يصدا

ببه   يد ببا آننبه كشبور شبورو    كنب ين فرق مب يآن همت كرده است، ا ينف

در همان  يداد. خودِ شورويكا انجام ميكا، در مقابل آمري  آمريعنوان رق

 يچ غلطب يكبا هب  يآمر» يكا در آن گرفتار اسبت. صبدا  يبود كه آمر يشرك

ن بندگان و خدا را رفع كنبد و مبا   ي، درصدد است حجاب ب«تواند بكندينم

جا حق همه كه است ن يه امگر ن .استما كجا  يجاام ين پيم در اينيد ببيبا

مبا در حجباب    يحبق ببرا   مبا ببه اباارهبا،    دِيب ام ياند و ببه انبدازه  كارهچيه

 ،چببون حببقكنببد،  يرود؟ پببس اگببر انسببان بتوانببد جببان خببود را الهبب يمبب
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 ياز هرگونبه اضبمحالل   ،حبق  يبستر بقاهم در  وا ،است يهست يكارههمه

 چيهب  كبا يمرآ»گفبت  كبه   «هيعلتعايلاهللرضووان»ينب يماند. سبخن امبام خم  يدر امان م

ن دوران يب بشبرِ ا  يببرا  يراهت از آن دارد كه يحكا «بكند تواندينم يغلط

جلو راهشبان   يكه آن مردِ اله يتوانند به كمک نوريگشوده شد و مردم م

خود را ادامه دهنبد، وگرنبه گرفتبار شبرک دوران      يديتوح يگشود زندگ

رنبد كبه   يگيقرار م ي، در اردوگاهيانشوند و ناخواسته در معادالت جهيم

د دشبمن  ين كه نبايا يها به بهانهنيزند، ايها را رقم مكا سرنوشت آنيآمر

خبود را در   سخن حبق   ييزدابه اسم تنش كرد  يتراش

 رند. يگيپس م يمقابل كفر جهان

رو مسببلّم بببا مشببركان دوران روبببه ،يديببنقببالب توحک نهضببت و ايبب

 يبمانبد در نفب   يخبود بباق   يديب اهد شد و به همان اندازه كه بر نور توحخو

و حبق   يعنب ي ،ديب توح ء،بقبا  يعنب يد يب را توحيب د، زوش ميبان خود موفق يرق

و لبذا  ذاتبش بقاسبت    ،اسبت  يديب توحک انقبالب  ي، ياسالمانقالب  چون

 ،انقبالب  نيب ا قيب از طر ايب كرد،  توانيم يريگموضعنوع دو نسبت به آن، 

كفبر را ببه تماشبا     يهاچهره يهمه يو نابود ميكنشه يپو فنا  يندگب نيتمر

جبا وجبه    يايب هبر چ  12؛«هُهُي سْوَ الَّ اِ ءلِي   ٍيشَ اُّمُ»م، كه فرمود: ينيبنش

ببردن از  ن نوعِ بهرهيتريعال ؛يريگن نوع موضعيخداوند نابود شده است. ا

هبم   يريب گک نوع موضبع يگسترده است.  ياسالمكه انقالب است  يبستر

 نيب ام. يت كنب يم در مقابل انقالب، نام و مال خود را ت بيآن است كه بخواه

 يرا بببه نببابود يان مقابلببهيچنبب يديببتوح يهبباحركببت ريانقببالب م ببل سببا
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 اسببت، و حضببرت يقتببين حقيگببواه چنبب يخيتببار يكشبباند و تجربببهيمبب

ن ينبد عمالقبه و فراعنبه متبذكر چنب     يتحت عنبوان كجا  الموحدينمولي

 ند.  هست يسنّت

خبود قبدرت و    يكبه ببرا   ييهبا نشبان داد چگونبه آن   يانقالب اسبالم 

ت هسبتند  يب كردند حاال كبه در كسبوت روحان  يمُكنت قالل بودند و فكر م

چ و يانقبالب هب   يديب ستند، در تقابل ببا نبور توح  يتوانند مقابل انقالب بايم

ولبي  د ها هستنبان آنيپشت يادند كه به ظاهر عدهيجا را دنيپوچ شدند، تا ا

 دند.يرا ندحق  ينبهجاهمه تيقدرت حاكم

 طرفداراِن نادان و دشمنان احمق

انقبالب نگباه    نيب ببه ا انقبالب،   يديب و نقبش توح  يديب توح دياگر از د

ن يبي م و نسبت خود را با آن درست تعياآن را شناخته يقيگاه حقيم، جايكن

 يارک طرفبد يب مبا از انقبالب،    ين نگاه اسبت كبه طرفبدار   يم. در ايكنيم

م ببود، و  ياست و لذا نه جاء طرفداران نادان انقالب خواه ينانه و الهيبواقع

ا يب ني مخالفبان انقبالب   نبدار ين راسبتا د ينه جاء دشبمنان احمبق، و در همب   

د در يب دن نبور توح يب از د يندارين ديشود كه چگونه در عيم يمان معنيبرا

 محرومند.  رياخدوران 

ببه  را دوران  تيبشبر  ياسالمنقالب ا يديروح توحد يد بپرسياز خود با

را در رابطبه ببا    «هيعلتعايلاهللرضووان»ينب يخم امامحضرت اگر انكشاف  ؟برديمكجا 

ن يب ق ايب د از طريد متوجه باشيبا ديريبپذسقوط چهارده كنگره از كاس ستم 

شروع شده است. تا حال اسالم  يد ناب محمديتوح تازه ظهورِانقالب، 
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نداشبته اسبت، و    يديب ر، ظهبور توح يشبده از غبد  در حجاب حاكمبانِ جدا 

ل قبرار  ي، ببا اسبرال  ياسالم يفرزندان همان تفكر به عنوان حاكمان كشورها

آن را از پبول نفبت    ينبه يكننبد و ها اهلل لبنان را نبابود  گذارند كه حابيم

كبه پرتبو آن در    يد انقبالب اسبالم  يب توح يولب  .دهنديممسلمان  يهاملت

ن شروع ينمود، و ا يمنه شرک را نفيه يآمد به خوب ش درياهلل به نماحاب

ن قاعببده اسببت كببه حضببرت روح   يبببود، و بببا توجببه بببه همبب    يمبببارك

بببر  نيمستضببعف خداونببد خواسببته اسببت كببه  د: يببگويمبب «هيعلتعايلاهللرضوووان»اهلل

ن انقبالب  يا يديشان متوجه نقش روح توحيچون ا 13.غلبه كنند نيمستكبر

بخواهنبد مبا را    يها در نظام اسالماز دولت يبعضاند، و لذا هرقدر هم شده

 يهبا را نفب  انقالب همبه تبالش   يديک كنند، باز نور توحيبه مستكبران ناد

 برد. يكند و خود را جلو ميم

د اگبر  يب د بدانيب د، بايرا بشناسب  يانقبالب اسبالم   يديب گاه توحيجا يوقت

روح  ،ديببدار تيببكببه من يابببه انببدازه ،ديانقببالب شببو نيببوارد ا ديخواسببت

ک فبرد  يب ، چبه  ديمجتهد باشزند، حال چه يانقالب شما را پس م يديتوح

ک فرصت يرا  ييايدن ياگر زندگ يدرخشان. ول يبا سوابق مبارزات ياسيس

پنهبان   ياد و مرگ از منظرتان لحظهيشدن بدان يديشتر توحيهر چه ب يبرا

 ديب خواهانقبالب را   نيب اگباه  ي، جاديت خود نظر داشبته باشب  ينشود و به ابد

 يمعنبو  يرزوهبا آاز  ياريبسب ، بلكبه  ييايب سبالم دن  ي، و نه تنها زندگديفهم

   شود.يواقع م شما يبرا ،كه همه دنبالش هستند يو روحان يوسلوك
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اُوصِياکُمْ  » :فرمودنبد مبذكور   يدر خطبه نيالموحديمولحضرت 

؛ « أَسْيبَ َ عَلَياْکُمُ الْاَعَيءََ   اللَّيهِ الَّيذِي أَلْبَسَيکُمُ الرْيَيءََ وَ     يعِبَءدَ اللَّهِ بِتَقْوَ

كه پوشش شبما   يپروردگار ياتقوكنم به يه ميخدا! شما را توص يهابنده

شبما   ييايب شما را آماده نمود، پس خداوند امور دن يرا فراهم و امور زندگ

 يلب يخ ؟ديب كنيمب امبور را دنببال    نيهمب  ديب دارشما چرا را به عهده گرفته، 

ا يب ن دنيب در ا مبا  ببودنِ جبنسِ   ،موقبت  بودنِكه نيبا ا ،تاس يبارگ بتيمص

ها را فراهم كبرده و  است، و لباس و غذا و مسكن لوازم آن است و خدا آن

ت يب خبود ت ب  يهبا را ببرا  نيكنبد همب  يم يه است، باز بشر سعبه عهده گرفت

 .ندستين يشدنتيت ب كهنيا كند، با

  ند:يفرمايم ينيزم يزندگ يعدم بقا يدر راستا

الْبَقَء ِ سُلَّاء  أَوْ لِدَفْعِ الْاَيوْتِ سَيبِال ء لَکَيءََ ذَلِيََ      يأَََّ أَحَدا  يَ ِدُ إِلَ فَلَوْ»

در اگر بودن  ؛«سُلَاْاَءََ بْنَ دَاوُدَ الَّذِي سُخْرَ لَهُ مُلَُْ الْ ِنْ وَ الْإِنْ ِ مَعَ النُّبُوَّةِ

 يببرا  نيب شبد كبه مبرگ را دفبع كبرد، ا     يو مامكان داشت  ينيزم يزندگ

ار يب كه خداوند در اخت يهمه امكاناتبا آن «هماالسوم يعل»بن داود مانيسلحضرت 

آن حضرت گذاشت 

 شد.يواقع م 

با ظلم همبراه ببود   چون بودن او بود،  يمنطقر يک بودن غيبودن صدام 

همبه آن  نيب ببا ا  يولب  ،ظلم نبودمراه با هكه  مانيسلحضرت بودن  يول

داشت كه به انتهبا رسباند    يداشت كه خورد، و فرصت يحضرت رزق خاص

ببود و   يشدنتياگر ت ب ،ستين يشدنتيت با ين چيدر زمپس بودن و رفت. 

 مانيسببل حضببرت اريببدر اخت ،بشببود تيببت ب كببهنيببا يبببود بببرا يراهبب
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 يخبود ببه بقبا    يببا فنبا   ،داستخاز آنِ بودن م يد بداني. پس باگذاشتنديم

وصبل بشبود از    ايب كبه ببه در   ياهبركس ببه انبدازه   شبد،   يتوان باقيخدا م

ببودن ببه   يخبود، بباق   ينفب  ياببد، و در واد يينجات م يخواهخود يكوزه

 يخودخبواه  يكبوزه انسبان  اگر تمبام وجبود    .كنديم نيرا تمر ياله يبقا

مضبمحل  مبات انسبان   زحو  شبكند يمب زدند،  نيزم، چون آن كوزه را دش

  ماند.يش ميبرا امتيفق  عذاب ق و شوديم

را  ديب توحچبون  هبا  دمآ يا :دنب يفرمايمب  نيالموحد يحضرت مول

 .ديب ابباز نمبوده   ييجبا ا يب ن دنيب در ا خبود ت يب و ت بببودن   يبرا ديشناسينم

ببودن  يمبوقت ار داشت، يكه در اخت يبا آن همه امكانات مانيسلحضرت 

 نيتمببرجببه در آن فرصببتِ محببدود بببه يدر نت ،اخترا شببن ييايببدن يزنببدگ

در كبه هبركس   ، يآن چنبان  يطيدر اوج شرا خدا مشغول شد. يبرا يبندگ

او  ،بگبذرد خبود   ي  ببرا يت آن شبرا يب از ت ب توانسبت يببود نمب    يآن شرا

 ،كرديتمام م ديكه با ين مدتآو  ،خورد خورديم ديننه باآو لذا گذشت 

خبود را   ي  تعبال ياو آن ببود كبه شبرا    رفبت. هنبر   يو ببه راحتب   تمام كبرد 

ق انقبالب  يب م از طريتبوان يكبه مبا مب    يشناخت و از آن استفاده كرد، كبار 

 م.  يانيرا بنما يتمدن اسالم يكرد معنين رويم و با ايانجام ده ياسالم

قِسِييي الْفَنَيء ِ بِنِبَيءلِ الْاَيوْتِ وَ أَصْيبَتَ ِ      »ند: يفرمايحضرت در ادامه م

هُ خَءلِاَة  وَ الْاَسَءمِنُ مُعَطَّلَة  وَ وَرِثَهَيء قَيوْمٌ مخَيرُوََ وَ إََِّ لَکُيمْ فِيي      الد يَءرُ مِنْ

 يمبرگ نهباد و ببه سبو     يهرا در چلّب  ريب تونبد  خدا؛ «الْقُرُوَِ السَّءلِفَةِ لَعِبْيرَة  

 يخبال  مانيسبل از همبه   ،و قصبر  هبا شهر و خانه و مسكنو رها كرد  مانيسل
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 يهببا را بببه ارث بردنببد. حببال نظببر بببه زنببدگ  گببر آنيد يند، و مردمببشببد

 شما عبرت است. يآن، برا يگذشتگان و انتها

 مانيرفت، هنر حضرت سبل يم مانيسل ديباكه است ن يهم قرار

ام و خبودم هبر طبور خواسبتم     نگفت من همه كارهآن بود كه خوب رفت، 

 ين زنبدگ يب كبنم، متوجبه ببود او در ا   يمب  يايب رخودم برنامه يزندگ يبرا

خبدا   فرمودنبد:  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم كاره است. حضرت روح اهللچيقت همو

را كبه   رزمنبدگان  يمبن دسبت و ببازو    و فرمودنبد:  .زاد كردآخرمشهر را 

در مبن   يعنب ي نيب ا ،ديب توح يعنب ي نيب ابوسم. يماست  كهلمال يبوسه يجا

را ببه  و خبود   دينباشب  ياشبما كباره   يوقتب . نبودم ياكارهخرمشهر  يروزيپ

متوجبه  شبما   يوقتب  نيهمب  يببرا د، يب آيمب در صبحنه  حق د، يش نگذارينما

ن كه رسول يو ا د،يشويمنتقل مبه خدا د يشويم امامان معصوم يرهيس

اسبت   يبه همان معن 14؛«ذِمْرُ عَلِي  بْنِ أَبِي طَءلِبٍ عِبَءدَة»ند: يفرمايم خدا

شبود و در  يگشبوده مب  راه نظر ببه پروردگبار    يعل يرهيكه با نظر به س

أَييهَء النَّءسُ أَيْينَ حَيذْ َبُوََ وَ   » .نديفرمايم امام باقرن راستا است كه يهم

اللَّهُ أَوَّلَکُمْ وَ بِنَء يَخْتِمُ مخِرَمُمْ فَإَِْ يَکُينْ لَکُيمْ مُلْيٌَ     يأَيْنَ يُرَادُ بِکُمْ بِنَء  َدَ

لَاْ َ بَعْدَ مُلْکِنَء مُلٌَْ لِأَنَّء أَ ْاُ الْعَءقِبَةِ يَقُولُ اللَّهُ مُعَ َّا  فَإََِّ لَنَء مُلْکء  مُؤَسَّل ء وَ 

دام ببه كب  شبما را  د و يرويمردم! كجا م يا 15؛«عَزَّ وَ سَاَّ وَ الْعءقِبَةُ لِلْاُتَّقِان

به دسبت مبا   ت نمود و يشما را به دست ما هدا ؟ خداوند اولِبرنديجهت م

                                                 
شَءذَاََ عَنْ عَءئِشَةَ قَءلَي ْ   بن مَنَءقِبُ مُتَاَّدِ بن أَحاد . نقل از:229، ص26بحاراألنوار، ج - 14

 « بْنِ أَبِي طَءلِبٍ عِبَءدَةذِمْرُ عَلِي » :قَءلَ النَّبِيي

 .471، ص1اصول كافي، ج - 15
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د، دولبت  يب اگبر شبما دولبت زودگبذر دار     رساند،يآخرِ شما را به انجام م

د و يب ايكبه ب  يگبر يت ديب ت مبا، حاكم يب بعد از حاكم .دار از آن ما استيپا

م و خداوند يرا ما اهل عاقبت هستيت ما را ساق  كند نخواهد بود، زيحاكم

 ن است.يفرمود: عاقبت كار از آن متق

 «هيعليتعالاهللرضوان»ينيخمامام يخيگاه تاريجا

 را رهبا  ديب توح يد اسبت كبه اگبر كسب    يدار بودنِ توحندهيآ يدر راستا

د يب زالل توح يهااز جلوه يكينده خواهد بود. يآيو ب شوديهالک م كرد

 ينبه ياسبت كبه در آ   «هيعلتعايلاهللرضووان»ينب يره و سنت امام خميدر عصر حاضر س

 ت از امام صبادق يش گذارده شده است. در روايبه نما يانقالب اسالم

يَتْاِاُ  َذَا الد ينَ فِي مُياْ قَيرٍَْ عُيدُول     » فرمودند: كه رسول خدام يدار

يَنْفُوََ عَنْهُ حَأْوِياَ الْاُبْطِلِانَ وَ حَتْرِيفَ الْغَءلِانَ وَ انْتِتَءلَ الْ َيء ِلِانَ مَاَيء يَنْفِيي    

حمبل   ن رايب ن ديب هسبتند كبه ا   يعدول يدر هر قرن 16؛«الْکِارُ خَبَثَ الْتَدِيد

، و يافراطب ي هبا فيب تحر و اهبل باطبل،   تأويبل هرگونبه  آن ند و از يانميم

 يآهنگبران پليبد   يكوره كه آن طور گردانند.ين را دور ميجاهل يادعاها

 كند.  يرا پاک م آهن يو چرك

امببام حضببرت عصببر ن يببا گببواه بببر آن اسببت كببه عببدول ا  يببچهمببه

برگشبت امبت    يتارا در راسب  ديب بانبگ توح اسبت كبه    «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم

ل اهبل  يرا از تأو ياسالم يبلند نمود، تا جامعه يد محمدياسالم به توح

جاهالنببه برهانببد و بببه اسببالم نبباب  يون و ادعاهببايببف افراطيببباطببل و تحر

                                                 
 .93، ص 2بحار األنوار، ج - 16
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د يب از توح يين انقبالب، جبدا  يب از ا ييرگرداند، و لذا جبدا ب يمحمد

ا يب ون و يب راطف افيب ا تحريب ل اهل باطبل و  يدوران است و فروافتادن در تأو

 جاهالنه.   يادعاها

تبوان داشبت،    يمب  ينوع زنبدگ دو ا ين دنيدر ا ديودالتفات فرمچناننه 

گبر  يم، و ديخودمان در صبحنه باشب   يديتوح يكه خارج از زندگنيا يكي

ش حبق باشبد،   يم و حركات و سكنات و گفتارمبان نمبا  ينيكه خود را نبنيا

كجاسبت و ببر اسباس    د كبه دلبش   يب فهم يكه از حركات او م يم ل عاشق

 ين نبوع از زنبدگ  يف ايدر توص يكند، مولو يم يتوجه به دلدارش زندگ

 د: يفرما يخدا است، م يش بندگيكه نما
 وطبببنيلطبببف شاهنشببباه جبببان بببب  

 

 چببون اثببر كردسببت انببدر كُببلّ تببن؟ 

 نسبب نهبباد خببوشخببوشعقببللطببف 

 

 چبببون همبببه تبببن را در آرد در ادب 

 سببكونيقببرار ببب يعشببق شِببنگ ببب   

 

 كُببلّ تببن را در جنببون؟ آرد چببون در

كبه  دانبد   يمب  ييهامهلترا  هافرصتاست كه  يطور ين نوع زندگيا 

كبه   يايب همبان چ  ،ميانيب بنمارا خبدا  ار انسان قبرار داده تبا   يوند در اختخدا

 17؛«الْتَيقّ  يفَقَيدْ رَأ  يمَنْ رَانِ»نسبت به خود فرمود كبه:  رسول خدا

ش خبدا  ينمبا  ينبه يضبرت آ ده اسبت، چبون ح  يب ند خدا را ديهركس مرا بب

 د:يگويم يدر وصف عل ياند. عمّان سامانشده
 ل عَباّ و جَبل  يب به پرده بود جمبال جم 

 

 ر الكبالم قَبلّ و دَلّ  يب نبه خ يشبد آ  يعل

م يده است كه با تمام وجود تصمين عقيدن به ايرس ين زندگيشرط چن 

 رسول خبدا  .ميكن يزندگ انامام و امبريخدا و پم با سخنان يريبگ

                                                 
 .31، ص يسباوار يصباح، حاج مال هاد يشرح دعا - 17
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ارتبباط   يهبا هن جهبت را يو ببه همب   انبد در حبق  يفبان خودشان  و امامان

كبه ببا نظبر ببه رسبول       ين رابطبه بعبد از مبدت   يند، و در همب يبندگان با خدا

ن يب ببودنِ ا  اهللحجبت  يد، معنب يب كرد يزنبدگ  نيو المه معصوم خدا

د ييب گويشود و در آن صورت است كه به خود مب يذوات مقدس روشن م

 يببه سبو   يم راهيتوانستياورده بود ما چگونه ميا نيها را در دننياگر خدا ا

 قيب كبه از طر  يداد قيتوف ايخداد كه يكنيم، شكر ميدا كنيپروردگارمان پ

 !ايخبدا  ،سبت يتبو در صبحنه ن   ريب غ ايخبدا  ،تو را شبناختم  نيرالمومنيام

 يهمبه  ييكبه تبو  ان برسبانم  يب ده ببه پا يب عق نيبا هم خواهميرا م مايزندگ

 يدر همبه  يالهب  طلبق م تيب حاكم ينبه يزماست كه ن حالت يقت. در ايحق

ظباهر   نيبا برايتبان   ييخبدا يبب  يِمناسبات شبما فبراهم خواهبد شبد و پبوچ     

 ياگر در اردوگاه عمالقه و فراعنه دفهميراحت مانسان ن وقت آشود، يم

 چيه كايمرآ است. چرا خود زده يرا بر همه زندگ يدوران برود مهر نابود

 يمطلبق كبه همبه كباره     يببا هسبت   ياو ارتباطچون  ؟بكند تواندينم يغلط

مطلق است  يبازگشت به ارتباط با هست يعالم است ندارد، و انقالب اسالم

نخواهبد شبد، بلكبه از     يد ببه نبابود  يب كبا هرگبا تهد  يكه نه تنها توس  آمر

دارد،  يشبان يببر پ  يقبت هسبت  ياز حق يه، مُهبر يفق يق وليكه از طر ييجاآن

 ا خواهد شد.ياران خود نيكشاندن به بقاء عامل

 با خود داشت «عليهتعالياهللرضوان»ی که حضرت روح اهللرس

 يكه نسبت ببه هسبت   يكرد خاصيبه جهت رو يطرفداران انقالب اسالم

از  يريپبذ نقبش  يته آزاداند و به جبا يات دوران مدرنيدارند، از وَهم يواقع
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دان مبردم، از خبدا و رسبول او    سبرگر  يهبا ليب م و ظلمات دوران و نظرات

ببودن  چگونبه  ،دنب دهيو ببه خبدا هبم مب     دنريگيخدا مرند، از يپذينقش م

 دهند.يشان را به او نشان ميبندگو  ،دنريگيماز خدا را  يزندگ

كه به خداونبد   يانيه بودن هر جريپايمطلق افتاد ب يها به هستنگاه يوقت

. اسبت  يكه شاه رفتن ديفهمتوان يم يراحتشود، و بهيست ظاهر ميمتصل ن

ار يب در اخت «هيعلتعايلاهللرضووان»ينب ياست كبه حضبرت روح اهلل خم   يرّسِن همان يا

 ،شباه  ديب جاو گفتنبد يمب  روزيب تبا د كبه   ييهبا آن ،مدآ ديتوح يوقتداشت. 

تش شبرک خباموش   آو  افتديمفرو  يشاهنشاه يقصرها ينند كنگرهيبيم

وَقُياْ سَيء  الْتَيقُّ وَزَ َيقَ     » عالم است كه:ر يتغين سنت اليچون ا .شوديم

اسبت و هبر روز    يبگو حق همواره آمبدن  18؛«الْبَءطِاُ إََِّ الْبَءطِاَ مَءََ زَ ُوق ء

را كبه ذات  يب اسبت، ز  ياند، و باطل همواره رفتنينماياز خود را م ياچهره

 «هيعليلتعااهللرضووان»ينب يبا همبان مبنبا حضبرت امبام خم    عدم است.  و يباطل نابود

 تيب قهارظهبور   يعنب ببه م  ،مظباهر شبرک   رفتن .است يصدام رفتننند يبيم

 يببرا  يرا او خبود يز ،است ينرفتن «هيعلتعايلاهللرضوان»ينيخماما امام است،  ديتوح

باشد، ظهبور سبنت پروردگبار ببود كبه از       يت نكرده بود كه رفتنيخود ت ب

در حكبم   يا ببه فنبا  يب شد و مردم جهان را نيحركات و سكنات او ظاهر م

 ،قبرار داد  يين فنبا يرا بستر چن يو انقالب اسالم ،كرديدعوت مپروردگار 

 كند. يدا ميپ ين انقالب معنيدر ا يدشدن به راحتيد شهينيبيلذا است كه م

د يب مايانبد ره نپ ينمايمب  يكبه انقبالب اسبالم    يديتوح يهركس به سو

را در حبال حاضبر   يست. زدوران خود شده ادچار شرک ا نادانسته يدانسته 
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نمانده است. عمده آن است كه مبا   يديتوح يزندگ يبرا يگريچ راه ديه

 يزنبدگ به طرف به سرعت تا  ميبشناسن عصر يدر ارا  ديظهور توح ينهيزم

ن شبكل  يتبر يرا در عبال  يديتوح يزندگما  يشهدا .ميكنحركت  حيصح

د چشبم از  يب هرگبا نبا  نياندند، بنابرايخود به بشرِ گرفتار ظلمات دوران نما

م و لبببذا حضبببرت يبببابرداشبببته يم كبببه چشبببم از زنبببدگيهبببا ببببردارآن

أَيْنَ عَاَّءرٌ وَ أَيْينَ ابْينُ   » :نديفرمايم 182در آخر خطبه  نيالموحديمول

ن، آن يهان و ذوالشبهادت يند عمار و ابن تيكجا ؛«التَّا هَءَِ وَ أَيْنَ ذُو الشَّهَءدَحَاْنِ

از آن  حضبرت  چه، تبا  يعني يدينشان دادند راه توحكه  يبارگ يهاانسان

ن يب د. ايمايد بپيبا يكنند كه هر انسان يها را متوجه راهها و قل ق چشميطر

را زمانببه  يديببتوح يبودنببد كببه زنببدگ رسببول خببدا ي ازارانيبببارگببان 

 نيرالمبؤمن يببه دنببال ام   بعد از رسول خدابر همان اساس و شناختند 

ببدر  جنبگ  در سبتند.  ين در مقابل شرک دوران بايصف يدر جبههمدند تا آ

ت يخود و حاكم ينف يكه به معنرا شناختند  ديتوح در كنار رسول خدا

ببا تبيبين و پشبتيباني جبهبه توحيبد آن       نيصفجنگ در حكم خدا است، و 

ر خبود ادامبه دادنبد.    يبا شهادت خود در اوج فنا، به سب  كردند كه كردند و

بودنبد   با آن كه در جنگ بدر كنار رسول خدا هم ياعدهمتأسفانه  يول

د را گبم  يب توح يشبدن، لبذا راه ادامبه   يديب شبتر توح يهرچبه ب  ينه برا يول

 ستادند.يا نيرالمؤمنين در مقابل اميكردند و در جنگ جمل و صف

زمانبه   ديب خب  توح د يب با يبه انقالب اسالم يوفادار يادامه يدر راستا

كنند  دايپ راه «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخمامام  نقالبابه افراد بتوانند تا  ،شناخته شود
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 ين با نگاه به زنبدگ يدوران نشوند. و ا يو گرفتار اردوگاه عمالقه و فراعنه

 است.   و شناخت ليقابل تحل يخ به خوبيو مرگ مشركان تار

هببا آوردن انسببانبببه سببرِ عقببل  يبببرا نيالموحببديحضببرت مببول

پبس   ستيشده ن تيبشر ت ب يبران يزم يدر رو يزندگحاال كه  دنيفرمايم

كه ببا   يا، عمالقهميكنيم يوار زندگعمالقه ،مينكن يوار زندگمانياگر سل

صبرف   ين همه انرژيت خود ايخ جهت ت بيدر طول تار العاده،فوق ييتوانا

ن بماننبد.  يل كبرده بودنبد كبه در زمب    يتبد را به آن يزندگ يكردند و همه

د. يد، برسب يب به آننه با ،در حق يفناد بر عكس عمالقه، با يتوانيشما م يول

 يدر فرصبت  خواستنديم ،كنند تيت ب خواستنديرا نمن يدر زم ماندن ؛شهدا

 دررا خبدا   چبون خواسبتند   ،شبوند  يديب توحدارنبد،   ينيزم يكه در زندگ

امبران را كشبتند  يب هبم پ  ياعده ،خوب رفتندو لذا  اورنديب يزندگ يصحنه

أَيْينَ أَصْيتَءبُ   »ند: يفرمايمتذكر مرگ بودند، حضرت م براناميچون پ

را  امبرانيب كبه پ  اصحاب قوم رسّند يكجا« مَدَائِنِ الرَّس  الَّذِينَ قَتَلُوا النَّبِا انَ

 ت خود بكوشند.يتر در ت ببه قتل رساندند تا به زعم خود راحت

  يشياندمرگ و يانقالب اسالم

 .مبرگ اسبت   كتاتورهايحاالت د نياز بدتر يكيد يچناننه دقت بفرمال

ت كردند تا بمانند و ين همه جنايچون ا ديآياز مرگ بدشان م كتاتورهايد

كنبد.  يهبا را نقبش ببر آب مب    آن يهبا ش خود تمام نقشهيحاال مرگ با نما

 يهبا را متبذكر مبرگ كنبد نفب     كه آن يانيها از مرگ، هر جررو تنفر آنيپ

اند، نيبدب يا مقدسيرانند و لذا به هر چيرا بم كنند تا به زعم خود مرگيم
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اسبت،   ينب يزم يها در زندگت آنيكنند مقدسات مانع ت بيچون احساس م

خبود تصباح     يها را ببرا اند شكوه و جالل آنامبران آمدهيكنند پيفكر م

امبران متذكر عبدم  ياست و پ ين كه آن شكوه و جالل رفتنيكنند غافل از ا

 ن است كه:  يامبران ايها به پحرف آنند، يهاثبات آن
 مبببا ميببببود شبببكرنقبببل و  يطبببوط

 

  19از شبما   ميشبت گ شيمرغ مرگ انبد 

كتاتورها ببر هبم   يد شيع يند همهدآوريامبران ميكه پ يشياندبا مرگ 

را در  حضببرت جببواد يخ هسببت كببه متوكّببل عباسبب يخببورد. در تببار

شبراب  تور داد كبه  به حضرت دس احضار كرد، ها بودندهكه رقاص ياجلسه

 نبد، شبعر بخوان سخت ابا كردند، سبپس دسبتور داد    بنوشد كه حضرت

 در رابطه ببا حضرت شروع كردند  ،باز اصرار كرد ،فرمودند مرا معاف كن

ش يعب  سباط ب ديب گويمب  البذه  در مروج ين كه مسعودمرگ شعر خواند

 ها دستور داد خارج شبوند و شبروع كبرد ببه    به رقاصه ،ختيبه هم رفه يخل

مقبدار  يرا در مقابل انسان بب  ين شكوه و جالل وَهميچننيمرگ؛ ا 20ه.يگر

ن جهت جبّاران تا آنجا كه ممكن است از مذك ران مبرگ  يكند و به هميم

ست، وگرنه امبروز مبا   ين يايها را از مرگ گرن همه آنيبا ا ياانند وليگر

ور م. حضبرت ببا توجبه ببه عبدم حضب      يان بوديناظر حضور عمالقه و فرعون

طبور كبه عمالقبه و فراعنبه     راند همبان يتوان مرگ را ميند نميفرمايها مآن

 كه:   يانتوانستند. عمالقه
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وَ أَطْفَئُوا سُنَنَ الْاُرْسَلِانَ وَ أَحْاَوْا سُينَنَ الْ َبَّيءرِينَ أَيْينَ الَّيذِينَ سَيءرُوا      »

لشبكرها   ؛«رَ وَ مَيدَّنُوا الْاَيدَائِنَ  بِءلْ ُاُوَِ وَ  َزَمُوا بِءلْأُلُوفِ وَ عَسْکَرُوا الْعَسَءمِ

رت جبّاران را زنبده  يامبران را خاموش كنند و سيپ يهاتا سنتراه انداختند 

ان گران حركت كردند و هااران دشبمن را  يها كه با سپاهند آنيكنند. كجا

 س كردند و شهرها به پا كردند؟يشكست دادند و لشكرها تأس

 تيب ت ب يكبه ببرا   ديب نگباه كن  هيب زاو نيب ا از خيجبّاران تار يهمهبه اگر 

ا خالف سبنت  يت در دنيان ت بيچون جر يختند، وليها رخود برنامه يزندگ

كبه  « نبد يكجا» يشبان نقبش ببر آب شبد. جملبه     يهاياست، تمام انرژ ياله

خواهبد شبد.    يخبوب  يهاشيشروع گشا يند نقطهيفرمايحضرت تكرار م

را  هبا نيا يهمه خداوندقهار سم اكه حضور ام است ين پين جمله حامل ايا

امبا  ، بد رفتنبد  هانيا .ميستياست نا ناعده ق نيشما هم از ابرد و من و ست و شُ

همنبون رفبتن    انسبان هبا را  خوب رفتن  تا بسترمده است آ ياسالمانقالب 

ق انقبالب ببا انبواع    ياند از طردر صددكه  ييهانآ يفراهم كند، ول عمارها

يانقالب اسالمآباد كنند و  خود را يايها دنرانت

انبد، ببدتر از همبه    خبود كبرده   يايب ت دنيب ت ب يببرا  يامارعبه را  

اجازه دهبد   كه هاستنيتر از ايديتوح ياسالمانقالب را يخواهند رفت، ز

 ن رود.يين افراد پايا يآب خوش از گلو

  با انقالب مشروطه يتفاوت انقالب اسالم

 يشاه رفتن :دنيفرمايم «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيحضرت امام خم يعرض شد وقت

سبال   2500مده اسبت كبه   آبه صحنه  يديتوحدهد كه يخبر از آن ماست 
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تبوان   ديب ن توحيا ايتواند بكند، آينم يچ مقاومتيآن هدر مقابل  يشاهنشاه

تنبد بباد    نيب در مقاببل ا  خواهنبد يكبه مب  را  يچهبار مگسب   را ندارد كه نيا

در حد انقبالب   ياسالماگر انقالب  يآر ؟مضمحل كند ،ستنديبا يديتوح

ببود،   يمنطقب  يديب گراهبا، ام يان و ملّيد ماندن شاه و دربارياممشروطه بود 

د در آن يكه شما در حبال حاضبر شباهد آن هسبت     يناب يديچون روح توح

كبه ارزش  ها ماندنبد  يليخكنار انقالب مشروطه صحنه ظهور نكرد. لذا در 

 ياز همبه كه  ستين يديچنان توح نآانقالب مشروطه نداشتند،  يماندگار

 يدر مبورد انقبالب اسبالم    يول .مضمحل كندان مقابل خود را يجهات جر

نبه تنهبا    كبه  مده اسبت آصحنه به  يديروح بارگ توح کي ديوار باشديام

ز آن ا ياو جلبوه  ببرد يرا هبم مب  ل يو اسبرال  كبا يمرآ حتمباا  ،ببرد يشاه را مب 

 يعنب ي 21؛«ناوالعءقبية للاتقي  »د: يب فرماياست كبه خداونبد مب    ياله يوعده

ن اسببت. انقببالب ياسببت، از آن متقبب يداريببكببه بسببتر آرامببش و پا ييانتهببا

د آمبده اسبت، از طبرف    يب پد يمتق يهاک طرف توس  انسانياز  ياسالم

آن هبا ببه   انسبان  يكند تا تقوايها را فراهم مشدن انسانيمتق ينهيگر زميد

فبراهم   اهلل ةاي بقحضبرت   يعنب يمطلق  يبرسد كه امكان ظهور متق يحدّ

 گردد. 

دارنبد كبه عمالقبه و     يديب ک طبرف نظبر ببه توح   ياز  نيرالمؤمنيام

أَيْينَ الْعَاَءلِقَيةُ وَ أَبْنَيء ُ الْعَاَءلِقَيةِ، أَيْينَ      »ند: يفرمايكند و ميم يفراعنه را نف

 يخطبه نظر به وعده اله يگر در ادامهياز طرف د «اعِنَةِالْفَرَاعِنَةُ وَ أَبْنَء ُ الْفَرَ
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ببه ظهبور   « اهللةاي بق»د را در حضبرت  يب دارند كه چگونبه خداونبد نبور توح   

ظلمات شبرک در اوج خبود قبرار     يد و نفير ظهور نور توحيرساند و سيم

اسببت كببه  يديبباز جببنس همببان توح يرد، و چببون انقببالب اسببالميببگيمبب

رسانند هر چبه جلبوتر ببرود ببا رشبد      يبه كمال مآن را  اهللةابق حضرت

كبرد،   يست كه بشود آن را نفب يگر آن طور نياند، دينمايخود را م يشتريب

 يمبوانع  يكنبد. حتب  يم ينف يبلكه برعكس، موانع خود را بحمداهلل به خوب

ل كننبد و آن را  يب كه تالش دارند افكار خود را ببر آن تحم  يم ل طرفداران

كبه متأسبفانه در    يايب سبوق دهنبد، چ   يزدگغرب يسوبه  يدياز نور توح

طرفبدار انقبالب مشبروطه،     يهبا زدهانقالب مشروطه اتفباق افتباد، و غبرب   

خ فضبل اهلل  يخود دفن كردند و عامل شهادت شب  يشهيانقالب را تحت اند

آن انقبالب را   يديتوح يهاراهشان رگه يشدند، تا با دفع او از جلو ينور

 ها رضاخان و محمدرضاشاه شد. آنكنند و حاصل كار  ينف

رش يرفته شد كه شاه در صحنه باشد، پذيدر انقالب مشروطه از ابتدا پذ

كبه در انقبالب    يشد، در حال ياللهةابقد ين موضوع، مانع ظهور نور توحيا

جباد  يه و ايت فقيوجود ندارد بلكه با تحقق وال ين موانعينه تنها چن ياسالم

د يب ظهور توح ينه براي، زمو رسول و امامجهت ظهور حكم خدا  يبستر

 ين انقبالب ببرا  يكنم اين است كه عرض ميفراهم شده است و ا ياللهةابق

 ماندن است و رشدكردن.
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  يت مهديحاکم يبه سو يريس يانقالب اسالم

 اهللةاي بقف حضرت يم و توصيدر ترس نيالموحد يحضرت مول

نبد:  يفرمايد بحث مب مور يآن حضرت در آخر خطبه يديت توحيو شخص

قَدْ لَبِ َ لِلْتِکْاَةِ سُنَّتَهَء وَ أَخَذَ َء بِ َاِاعِ أَدَبِهَء مِنَ الْإِقْبَءلِ عَلَاْهَيء وَ الْاَعْرِفَيةِ   »

بِهَء وَ التَّفَرُّغِ لَهَء فَهِيَ عِنْدَ نَفْسِهِ ضَءلَّتُهُ الَّتِيي يَطْلُبُهَيء وَ حَءسَتُيهُ الَّتِيي يَسْيأَلُ      

طش كبه  يده و آن را ببا شبرا  يسبپر حكمبت را پوشب    (يمهبد )و ا ؛«عَنْهَء

 يو فارغ ساختن خود برا حكمتاست از ارزش نهادن و معرفت به عبارت 

است كه  ياكه حكمت در ناد او گم شده يآن، آماده كرده است. در حال

فَهُيوَ  »كنبد  يمب  است كبه آن را از خبدا تقاضبا    يبه دنبال آن است و آرمان

ا اغْتَرَبَ الْإِسْلَءمُ وَ ضَرَبَ بِعَسِابِ ذَنَبِهِ وَ أَلَِّْقَ الْأَرْضَ بِ ِرَانِهِ بَقِاَّة  مُغْتَرِبٌ إِذَ

او ببا غرببت اسبالم در غرببت      «مِنْ بَقَءيَء حُ َّتِهِ خَلِافَة  مِنْ خَلَيءئِفِ أَنْبِاَءئِيهِ  

ش ينهد و بلندشدن و نشستن براين ميم بر زمرود، مانند شتر خسته كه دُيم

از  ينيخبدا اسبت، جانشب    يهبا از حجّبت  يامانبده يمشكل شده باشبد. او باق 

 اء.ينان انبيجانش

ا پنهبان  يب ن يحضرت مهبد  يِديد در غربت اسالم، نور توحيفرمايم

كنبد و آن حضبرت   يم يداردانيظلمات شرک م  يدر آن شرا شود ويم

اسبت كبه    ياببد و چبون شبتر   ييخود نم يديظهور نور توح يبرا يطيشرا

كامل ببا   دِيتواند فعّاالنه عمل كند. اما باألخره براساس سنت ظهور توحينم

ن ياهلل و جانشب ةاي بقرا او يب   مناس  ظهور خواهنبد كبرد، ز  يآمدن شراديپد
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خ ياز تبار  يا  ظهبور در برهبه  يامبران است و هرگا عدم شبرا يپ

 .ستيل بر انصراف آن حضرت از ظهور نيدل 

  يكبنم هبر وقبت شبرا    ياسبت كبه عبرض مب     ين نگباه يبا توجه به چن

، خبود را  يديب دارِ توحيب ناب آن فبراهم شبد، دولبت پا    ي، به معنايديتوح

اطالعبات مناسب  داشبته     ياند و هر كس نسببت ببه معبارف اسبالم    ينمايم

د يب توح ينهيكه بتواند زم يدي  توحيكند آن نوع از شرايق ميباشد، تصد

ظهببور كببرده و در واقببع انقببالب  يشببد، در انقببالب اسببالمانسببان كامببل با

خدا مبأمور اسبت    يفهياست كه خل يديهمان توح يصورت نازله ياسالم

گباه  يكبه جا  ييد. خوشبا ببه حبال شبهدا    يب آن را به صورت كامل ظاهر نما

وارد شدن در اردوگاه انقالب  ين انقالب را شناختند و در راستايا يخيتار

ا يب ن انقالب را به ما نيا يسرباز يستگيا شاياختند، خداسر از پا نشن ياسالم

 عطا بفرما.



 

در  ديتوح يو گشودن جبهه يانقالب اسالم

 ظلمات دوران





 

 يان را طبور يعيشب اين است كبه مبا    اهل البيتو تالش ت ي همّهمه

متوجه باشيم كه همبواره   حوادث متوقف نشويم و ظاهرِت كنند كه در يترب

 يشود، دارايا واقع ميكه از طرف خداوند صادر و ي و حركتي هر دستور

صبيت امبام   و شخانقالب اسبالمي  ن امر به ياست، با توجه به اقدسي  يباطن

شبان  يا يكه به رهبر يروشن شود انقالبكنيم تا مينظر  «هيوعلتعايل اهللرضووان»ينيخم

ش يپب  ياسبت كبه ببه طبور عباد     ي تاريخي تر از يک حادثهعميقشد  واقع

 ن است كه: يد. عرض بنده ايآيم

هبايي  كار انسبان آخرالامان  دوراني توحيد در ظلمات گشودن جبهه»
نگرند به آسمانِ غي ، زمين را و حوادث زمين را ميبا توجه است كه 

 «كنند.و تحليل مي

 «هيوعلاهللرمحة»اهلل بروجرديضرت آيتكه ح شراي آن كه در د يدانيمحتماا 

ان جهبان  يعيشب  يد همهيشان مرجع تقلين كه ايرحلت كردند و با توجه به ا

و به ظباهر   گرفتفرا جهان تشيع را  يک نوع سردرگميک مرتبه يبودند، 

خوشبحال و   ياعبده  يطين شرايمواجه شد. در چن يع با خأل رهبريعالَم تش

كنند يم يزندگاي سه گروه در هر جامعهرا عموماا يزنگران شدند.  ياعده

باشبد ولبي   امبور   يدر صبحنه مبذه    بهتبر اسبت   معتقدنبد يک گروه كه 
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، گببريد گببروه. دنببمببذه  گببره بان هرا ببب انزندگيشببسببتند كببه يطببور نايببن

اگر بسبتر  كه يند، به طورساز نيستاما تاريخ باشنديممذهبي اند كه يگروه

 يرا طوريز، شوديمباشد بسيار خوشحال  ياسالم يهاامور براساس آموزه

توانند يت مذه  بهتر مياند كه با حاكمف كردهيخود تعر يرا برا يزندگ

ت يب ش خود را بر سر حاكميو آسا يستند زندگيحاضر ن يكنند ول يزندگ

 يببرا  ياران صبادق يب توانند يكه من آنين نوع افراد در عياسالم بگذارند. ا

، در ولبي در يبک فضباي دينبي    سبتند.  يساز نخيتار يند ولباش ينظام اسالم

گان نويسبند  و اك بر هنرمنبدان  كننبد.  يمب  ينب يآفرنقشتاريخِ ديني  يادامه 

هستند كه ا ين يسومگروه رند. اما يگيگاه قرار مين جايدر اعموماا مسلمان 

خ يهمبه تبار  نيبا ا يبوده ول قليلشه تعدادشان يهم و البتهسازند ها تاريخاين

جلو  يد الهيخ را براساس عقايو تار اندرا به حركت درآورده و جهت داده

 ر كمالشان متوقف شوند. ياند جوامع در مساند و نگذاشتهبرده

 زهرا يفاطمه يسازخينقش تار

مرتبببه يببکرحلببت فرمودنببد،  در زمبباني كببه وجببود مقببدس پيببامبر

ببا   ياآن را نداشبت عبده  انتظار رو شد كه بهرو يطيشرابا  ياسالم يجامعه

 آن بود كه رسول خبدا  يتصور عموم 1ن كنند.ييفه تعيفه خليل سقيتشك

                                                 
( مي گويد:سلمان از اين كه علي ع زنده است 183،ص2ي در انساب االشراف )جبالذر - 1

و مذدم از او بهره نمي جويند، تأسف مي خورد و مي گفت: به خدا سوگند پس از او هبيچ كبس   

اگبر واليبت و   » شما را از اسرار پيامبرتان آگاه نخواهد كرد. يا يعقوبي از قول اببوذر مبي نويسبد:   

ت پيامبرتببان مببي نهاديببد از همببه نعمببت هببا از هببر سببوي بهببره منببد مببي    وراثببت را در اهببل بيبب

 (271،ص2شديد.)تاريخ يعقوبي،ج



 203  ......................... ي توحيد در ظلمات دورانانقالب اسالمي و گشودن جبهه

خبود جلبو    ياند و كار به روال عباد ر معلوم كردهيف جامعه را در غديتكل

و در بودنبد   يمتبدين و  مبارزبه خصوص انصار كه افراد اك ر مردم رود. يم

  يردنبد، در آن شبرا  ك يدنبد و زنبدگ  يببا كفبار جنگ   كنار رسول خبدا 

ق يدق يايربا آن برنامهكه سقيفه را جهتي توانند نبودند كه بار يهوشقدر اين

 ديب فرماليمرتببه مالحظبه مب   يکوجود آورد عوض كنند.  بهو حساب شده 

برنامبه  كبه  روي جريباني  روببه و د نب آيمبي ک تنه ي حضرت فاطمه زهرا

 رد،يب دسبت گ را ببه  يماسبال  يت جامعبه يب حاكمريخته است بعد از پيبامبر  

انجبام دادنبد جهبان اسبالم از خطبر       شبان يكبه ا  يو عمالا با اقدام دنايستمي

 2از دارد.يب ن يگبر يآن ببه فرصبت ل   يافت كبه زمبان بررسب   ي ييرها يبارگ

آورده باشبم و در   يسباز خيتبار  يدر راستا يخواستم به عنوان نمونه شاهد

اهللِ نَتْنُ حُ َجُ» :فرمايندمي امام عسكرين رابطه است كه حضرت يهم

هباي خبدا ببر    ما)امامبان( حجّبت   3؛«عَلي خَلْقِهِ وَ سَدَّحُنء فءطِاَةُ حُ َّة  عَلَاْنء

ما فاطمه، حجّت خبدا ببر    يو جَدّه مردم هستيم 

   ما است.

د يب بفرمال يرا درست بررس حضرت زهرا يسازخيموضوع تار وقتي

را كبه در صبدر    يبسبت آن ببن  ود اگر حضرت فاطمبه زهبرا  شيمروشن 

اول، نشكسبته   يفبه يخبود در مقاببل خل   يريب گاسالم درست شد ببا موضبع  

                                                 
رت حضبرت  يبصب »در صدر اسالم ببه كتباب    حضرت زهرا يخيگاه تاريدر مورد جا - 2

رجبوع  از همبين نويسبنده   « ت جهانيرياز مد ينيت ديآفات حذف حاكم يابيشهيدر ر فاطمه

 يد.فرمال

 .223 ص ،13 ، ج«البيانطي تفسير ا» - 3
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نبه  كردنبد  يدا مب يمكت  خود را پ يانگذاريامكان بن نه امام باقربودند، 

نقش خبود   توانستند كار را ادامه دهند و نه امام زمانيم امام صادق

ن جهبت حضبرت   ياداء كنند. به همب  يخوبتوانند بهيخ ميرتا يندهيرا در آ

اهللِ ليي اُسْيوَة    وَ فِي اِبْنَةِ رَسُيولِ »ند: يفرمايام خود ميق يدر ابتدا يمهد

خدا اسبت. و ايبن   اسوه و راهنماي من در اين نهضت، دختر رسول 4«حَسَنَة 

 يمبتني ببر سبيره   حكومت جهاني مهدي ينامهمدهد نظاسخن نشان مي

  است. فاطمه

 جبهبه  دند كبه در دل آن گشبو بباز  را  ياجبهبه  حضرت فاطمه زهرا

ي آن ادامبه  يدر راسبتا مبروز شبما   اجريان امامت توانست شبكل بگيبرد و   

ردادن معادالت جهان اسبتكبار  ييد كه در حال تغيابييرا مشيعه  ،شكنيخ 

حضبرت   يببرا  يگباه خاصب  يجا ن جهبت اسبت كبه المبه    ياست. به همب 

 يهيب جاد كردنبد بق يا كه حضرت زهرا يرا در بسترياند، زقالل ازهر

 مهم خود را انجام دهند. يهاتوانستند كار المه

  يانقالب اسالم يسازخينقش تار

اسبت كبه انقبالب     ين نقشيترمهم يانقالب اسالم يسازخيموضوع تار

كه  يانبارگ ين راستا همهيخ معاصر داشته و دارد و در هميدر تار ياسالم

د يب تأك «تعايلاهللحفظوه»ينبد، از جملبه مقبام معظبم رهببر     يگوياز انقالب سخن م

كبه دارد،   يخيگباه تبار  يآن و در جات كه انقالب اسالمي را در كليّدارند 

كبه   دارد يخاصب يبک جايگباه تباريخي     يچون انقبالب اسبالم   .نگاه كنيد

                                                 
 .180ص  ،53ج ،بحاراالنوار - 4
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يبن  اگبر ا گباه اسبت،   يآن در گرو شبناخت آن جا  يت اصليشناخت شخص

 ها جلوتر خواهند بود.از متن حادثهد نبشناساان درست يعاجايگاه را 

آيبت اهلل  ن كبه  يب ن ايكبه در عب  وجود آمده ببود  شرايطي بهعرض شد؛ 

ببه  ک مرجع يكه  سابقه هم نداشتو  بروجردي مرجع شيعيان جهان بودند

برايشبان  شبان هبم معتقبد بودنبد     يخبود ا تبازه   مقلد داشته باشد، اين وسعت

ببا   يولب  د حفظ كنند،يک مرجع تقليبه عنوان است كه قدرتشان را واج  

كبه محمدرضبا شباه در     ياهلل بروجبرد تيب آ بتِيهمه و با آن شكوه و هنيا

داد و دسبتور  يشان و گباارش كارهبا را مب   يآمد خدمت ايكارش م يابتدا

هم  يد و نظام شاهنشاهنموجاد يته ايكه فرهنگ مدرن ييگرفت، در فضايم

ر كشبور از دسبت   ير كبرد كبه مسب   ييب تغ ي  طبور يزد، شبرا يامن مبه آن د

و  يتوانسبت در امبور فرهنگب   يگر اسالم نميت در آمد و ديفقاهت و مرجع

ته ببا خبود   يرا فرهنگ مدرن يديخ جديرا تاريكند. ز ينيآفرنقش ياقتصاد

 يقبلب  يها  با روشيبه همراه آورده بود كه امكان حفظ اسالم در آن شرا

كبرد  يت حجباب را نمب  يب رعا يش اگبر خبانم  يست سال پيدو نبود.ممكن 

نبد، ببه   يت را نبامحرم نب يب د كه مواظ  باش موهايبود به او تذكر بده يكاف

ن تبذكر  يب د ايب فهميشد، چون هبم آن خبانم مب   يمسئله حل م ين راحتيهم

 يشبد، ولب  ين تذكر مشكل رفع ميبود كه با ا ي  طوريچه و هم شرا يعني

د مسبالل را  يب به صبحنه آ  يديض شود و عقل جدعو يخي  تاريشرا يوقت

 يكار مناس  آن را با عقلقرار داد و راه يد مورد بررسي  جديد در شرايبا

تبوان  ير روح حاكم بر زمانه نمييكه مربوط به آن زمان است جلو برد. با تغ

م و يببداديسبامان مبب  را سببر و يگذشبته زنببدگ  يهبباكبه سببال  يعقلببببا آن  
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ن را يب م و اگبر ا يكن يدارنيم و ديرا ادامه ده يندگم، زيكرديم يدارنيد

ن امبر نشبده بودنبد    يمتوجه ا «هيعلاهللرضوان»ينيم و حضرت امام خميده بودينفهم

 يم كه امروز نه از انقالب اسبالم يگرفتيقرار م يخيآنننان در بن بست تار

 رگبذار. هرگبا ممكبن نببود اسبالم را در كنبار      يبود و نه از اسالمِ تأث يخبر

ها را به خبود مشبغول كبرده ببود نگبه داشبت. ببه        ته كه ذهنيفرهنگ مدرن

د يب م و مسالل جديهستفهماند كجا يم كه به ما ميكرديد رجوع ميبا يعقل

د آن مسالل را حل كبرد و ببا رجبوع مبردم ببه امبام       يست و چگونه بايما چ

 يابتبدا  گشوده شد. هر چند در ين عمليچن يبه سو يراه «هيعلاهللرضووان»ينيخم

مهم آن بود كه راه گشبوده شبد و    يم وليرو بودروبه ياديراه با ابهامات ز

  دا كرد.يد پيخ جديمسلمان در آن قدم گذاشت و راه خود را در تار ملتِ

 يرتيدن ببه بصب  يرس يست وليشده ن يامر ط يدر ابتدا يخيچ راهِ تاريه

وراء فرهنبگ  م و مبا يخبود را بگشبال   يخيد راه تبار ي  جديد در شرايكه با

ببببود كبببه ببببا امبببام   يم، هنبببريشبببينديبببباالتر ب يتبببه، ببببه مقصبببد يمدرن

ما گشوده شبد   يخيشان افق تاريرت ايش آمد و با بصيپ «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم

ف خبود را ببا فرهنبگ    يب د تكليب د در افبق جد يب م كبه با ين به بعد ماليو از ا

ن چنبد صبد سبال    تبه همنبو  ين كبه فرهنبگ مدرن  يم، نه اين كنييته تعيمدرن

 ن كند.ييف ما را تعيگذشته تكل

 يخيبست تارخروج از بن

خ جهبان اسبالم   يتبار  1342كرد با پاناده خرداد سال يكس باور نمچيه

آن گشوده شبود،   يندهيته از بن بست خارج شود و افق آيدر ظلمات مدرن
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 امبور  يِببا تبأنّ   يهبا زده، حركبت غرب يهانگاه يزدهشتاب يايرا در دنيز

زده شود، همننان كبه امبروز روشبنفكران غبرب    يده نميدرست د يفرهنگ

م يرا بشناسبند و لبذا خبود را تسبل     يخ انقبالب اسبالم  ينده تبار يتوانند آينم

رت كبه در  ين بصب يدن به ايكنند. رسيم يفرهنگ غرب يعنيفرهنگ غال ، 

ظباهر شبد ببه مبرور مشبكالت و       يد كه با انقبالب اسبالم  يخ جديبستر تار

 يكب ي يشود و اهداف مقدس جامعبه اسبالم  يت جهان اسالم حل ممعضال

د يب اسبت كبه با   ين قدمِ خودآگاهيابد، اولييخود را م يجا يگريبعد از د

افت. در حال حاضر كه هنوز فرهنبگ غالب ، فرهنبگ غبرب     يبدان دست 

كار چهدخترانشان  يحجابيدر مقابل بدانند واقعاا نميمسلمان مادران است 

دختبرش   يلب اسبت و  حجاب كامبل  يدارامادر  ديكنيالحظه م، لذا مكنند

ببا  دالمباا  كبه  اين مادر بين چند كار مانده اسبت، يكبي ايبن    ست.يآن طور ن

ن يب د كنبد كبه ا  ييب كه كار دخترش را تأنيا ايمشاجره داشته باشد،  شدختر

 با بي حجبابي دختبرش   شوديكه مجبور منيا ايسازد، ياش نمدهيبا عق كار

د يب ا بايب  ،ن اسبت يراه همب آمبدن گبرگ و مبيش. آيبا     م بل كنار  ،كنار آيد

 يحجابيگاه بيان آورد كه جايبه م يخ و عقل غربيرا در مقابل تار يخيتار

خ ما يمربوط به عقل ما و تار غربي يروشن شود و مردم متوجه شوند زندگ

اندازد؟ يرون ميما است ب يكه راز ماندگار يت اسالميست و ما را از هوين

فكر د تشخيص ندهها را در آن دهيگاه پديو جاتاريخ را نشناسد  يكساگر 

ملبت هبا    يببرا  يتا اَبد همان طور اسبت كبه فرهنبگ غربب     يزندگكند مي

 كند.ين مييتع
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 شيسبال پب   300معروف كه امر به گر آن نوع يد ديكنياگر احساس م 

آن است كه د وقت يد بدانيجه ندارد. بايد، امروز نتيگرفتيجه ميد و نتيداشت

د كبه آن عقبل   يب ان آيب مناس  امروز به م يد تا عقلير دهييخ خود را تغيتار

م يشو يم عقل غربيكه تسلنينه ا 5را بشناسد و بشناساند، يبتواند احكام اله

 يل فرهنبگ غربب  يب در ذ و اسالم را 

ش عقبل مناسب  آن زمبان،    يپب  صبد سبال  يكه سطور همان يم. آريقرار ده

  ياسالم را حفظ كرد و نگذاشت اسبالم گرفتبار ببن بسبت شبود. در شبرا      

د و فهمانبد  ياز است كه بتوان اسالم را فهمين زمان نيمناس  ا يعقل ،ديجد

 باشد. يتواند عقل غربين عقل نميو مسلّم ا

اهلل تيب به بعبد كبه مصبادف اسبت ببا اواخبر عمبر آ        1335 يهادر سال

ش آمببده در جهببان يقبباا نسبببت بببه وضببع پبب يكببه عم ييهببا، آنيبروجببرد

كنبد و  يد مب يب جهان اسبالم را تهد  يدند متوجه بودند خطر بارگيشيانديم

 6شناختنديد نميد جهان را بگشايخ جديكه تار يراه يول ،كرد يد كاريبا

ان ببا  ياك بر فبدال   ااكه بعداسالم فداليان ک به ياز جوانان مسلمانِ ناد يبعض

                                                 
تبوان  يمب  «عليهتعايلاهللرضووان»نيصبدرالمتأله  يهيب ند ببا حكمبت متعال  يفرمايكه بارگان منيا - 5

 ي،ت اسبالم يب توان با حفظ هويم يياست كه با عقل صدرا ين معنيعه را شكل داد به هميتمدن ش

 تابد، گذشت.يرا برنم يته كه احكام قدسياز عقل مدرن

رد و يب گيقبوت مب   يان در درببار پهلبو  يب هوديان و يت بهاليبه بعد فعال 1330 يهادر سال - 6

ر يب ت را مقبام غ يب كبه شباه مرجع   ييجبا رد تبا آن يگياز اسالم فاصله م يشتريت با سرعت بيحاكم

د اصبالحات  در مبور « انقبالب سبفيد  »كنبد. در كتباب    د دخالبت يب داند كه در امبور نبا يمسئول م

شان صراحتاا با آن مخالفبت  ياجرا شود و ا «عليوهاهللرمحة»ياهلل بروجردتيكه بنا بود در زمان آ ياراض

اطبالع ببود، آن   يا بب يب دن يات اجتمباع يب كبه از ترق  ير مسئوليمقام غ يمداخله» سد: ينويكردند م

 .(16د، ص يب سف)كتاب انقال« اثر كرديمعنا و بيب يكلرا به ياصالحات ارض يحهيال
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را  ياسبالم مؤتلفبه  حباب   «هيعلتعايلاهللرضووان»ينب ينهضت حضرت امبام خم شروع 

 يمكبرد  شبروع  ،يت مهم مبذهب يک فعاليبه عنوان گفتند يل دادند، ميتشك

 ييهبا م و جبواب يكرديدا ميپهايشان را كتابم، يكن فعاليتت يحيضد مس

در  ن مسببيحييمبلغببچببون م، ينمببوديم و منتشببر مببينوشببتيهببا مببدر ردّ آن

شبدن  نبد ببا مطبرح   گفتكردنبد. مبي  تبليغ ميبه ضد اسالم شهرهاي اسالمي 

ها را آن يهااز كتابيک گوني  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيت حضرت امام خميمرجع

ايد ببينيد دارنبد چبه كبار    كه آقا چرا نشسته شانيبرداشتيم و رفتيم خدمت ا

تبا از  ام، دودهيب هبا را د نيب اها را نگاه كردنبد و گفتنبد   امام كتاب ؟كنندمي

م مبا  يديب آن دو را ذكبر كردنبد. فهم   يو اسبام  نداريبد شبما  ها را هم كتاب

. بعببد كننبد يجلبوتر از مبا حركبت مب     يلب يم و امبام خ يب ادچبار تبوهم شبده   

كبه مببارزه   نيب ا»گبر اسبت   يا ديمسئله چ ،جمع كنيدن كارها را يا :فرمودند

ن يب ها پنجاه سال است در انيها شما را به خود مشغول نكنند، انيست و اين

 يكننبد، الاببال   يحيرا مسب  يچ موحبد ياند هب كنند، نتوانستهيمملكت كار م

ها همه نيک سرمنشأ دارد، ايانات ين جرياند. ان نكردهيديب ياند، ولكرده

عمبالا   7«.رديب گيها وقتتان را منيد دنبال آن، ايم است، شما بروياز فساد رژ

انداختنبد كبه    يها را به نهضتدر آن جلسه نگاه آن «هيعلعايلتاهللرضوان»حضرت امام

ر كبرد و در  ييب خ ملبت مبا تغ  يجبه تبار  يشد و درنت ي، انقالب اسالمآن هتيجن

م و ينيمبتهم بنشب   يآن كبه مبا در جبا    يقرار گرفت كه حاال ببه جبا   يبستر

 .  است ه برعكس شدهيت اشكال كند، قضيحيمس

                                                 
 .69خاطرات احمد احمد، ص  - 7
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ر جوانبان مسبلمان در آن   يم و سبا ان اسبال يد كبه فبدال  يت داشته باشيعنا

توانبد  يتبه مب  ياند كه فرهنگ مدرنبه دنبال رفع مشكالت يزمان هنوز با عقل

كبه در تبرور احمبد     يكند. عقل يمتهم به خرابكار يآن را كنار باند و حت

د را ببه مسبلمانان برگردانبد،    يب جواب داد و روح ام 1324در سال  يكسرو

 جواب نداد.  1343ل منصور در سا يدر ترور حسنعل يول

را گشبودند و عقبل    ي ِ خاص افقيدر آن شرا «هيعلتعايلاهللرضوان»حضرت امام

صحنه آوردند كه در آن افبق، امكبان فكركبردن نسببت ببه      را به يو تفكر

دا شد كبه ملبت   يپ يته فراهم گشت و راهيفرهنگ مدرن يعنيدشمن اسالم 

 ين زمبان، عقبل و تفكبر   رون آمبد و اگبر مباوراء تفكبر آ    يب ياز سر گردان

ان اسبالم ببه   يد م ل فبدال يا باي يمذهب يروهايآمد كار نيد به صحنه نميجد

ر كنبد و  ييب كه روح حاكم بر جامعه تغنجامد بدون آنيترور حاكمان ظالم ب

اشبكال دارد و  بروند در اين شبهر و آن شبهر تبليبغ كننبد كبه مسبيحيت       ا ي

جامعبه در   يتِ كشتيرت هدادر آن صو 8اسالم از آن اشكاالت مبرا است.

                                                 
در سبال   يک قبانون اساسب  يب به صبورت   يدر كتاب را مفصل خود يان اسالم برنامهيفدال - 8

چباپ شبد و    ببه صبورت گسبترده    و «ان اسبالم يفبدال  يهياعالم»تحت عنوان  كه اراله دادند 1329

حضببرت  يو مرتببباا از اعلبب، محببور آن ايببن بببود كببه اسببالم بايببد زنببده شببود و حكومببت كنببد   

از مرجعيبت و   يچ نبام يهب  يكننبد ولب  ياد مب يب  حضرت امام زمبان  يو اعل طال ياببنيعل

از « سياسبي ايبران   -هباي مبذهبي  هبا و سبازمان  جريبان »واليت فقيه در آن مطرح نيست )به كتاب 

توجبه شبده   رسبد فبداليان اسبالم نيبا م    مراجعه فرماييد(. به نظر مي 187ي رسول جعفريان، صفحه

كببه حضببرت امببام  ياز طرحبببودنببد نيبباز اسببت كببه بببا عقلببي ديگببر كارهببا را جلببو ببرنببد و لببذا 

استقبال نمودند و عمبالا   يخوبشنهاد كردند بهيرفت از آن وضع پبرون يبرا «عليهتعايلاهللرضووان»ينيخم

را دنبببال  «هعليتعايلاهللرضوووان»ينببياهببداف حضببرت امببام خم ياسببالم يتحببت عنببوان حبباب مؤتلفببه

 كردند.مي
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داد و همبواره  ير مب يسب ببه طبرف كفبر    جامعبه را  ببود كبه    يدست پادشباه 

كبه   يدر حبدّ  يكبرد، حتب  ين مب يبي ف ما را تعيته بود كه تكليفرهنگ مدرن

 م.يغ كنيت تبليحيم بر ضد مسيتوانستيدادند ما ميها به ما اجازه مآن

 ديجد و ظهور عقل «هيعليتعالاهللرضوان»ينيامام خم

 بتواند بفهمد كجباي تباريخ اسبت و چطبور بايبد افبق       ياجامعهكه ينا

و پبس از گشبودن راه   اسبت   هبا ترين كار، از حساسدياشگرا بخود  آينده

بخبش  جبه يشبود و كارهبا نت  ياست كه شور و حركبت در مبردم شبروع مب    

موجبود   يهبا ن كه نگبران انحبراف  يؤمناگر مگردد، در حال حاضر هم يم

دا كنند كه بتبوان عمبق مسبئله    يمناس  پ يگفتمانمر به معروف در اهستند، 

كار جه بهيتا حصول نتهايشان را نود درصد انرژيروشن نمود،  يدرسترا به

 د.يكه در دفاع هشت ساله مشاهده كرد يايرند، چيگيم

را بايبد  سبدّ  داننبد ايبن   نمبي ته هنبوز مبردم   يبه جهت غلبه فرهنگ مدرن

ن موضبوع  يب مقابله كبرد. ا  يد با عقل غربيبا يعقلو با چه  چطوري بشكنند

عقبل   يهادنبال كرد تا جامعه متوجه ضعف يشناسد در مباحث غربيرا با

رجوع به آن، عبام عببور از آن    يجاته بشود تا بهيفرهنگ مدرن يضد قدس

را  ين كبار يبستر چنب  يرد و انقالب اسالميدر روح و روان جامعه شكل بگ

   9ست.فراهم كرده ا يخوببه

                                                 
 يهبا ببه كتباب  توانيبد  مبي آن  يروح ضبد قدسب   يو چگبونگ  يشناسب در موضوع غبرب  - 9

« علل تالبال تمبدن غبرب   »و « يدينش توحيب ينهياز در ينش تكنولوژيگا»و « ته و توهّميمدرن»

 د.ييع فرماون مؤلف رجياز هم
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خبوب  به بعد  1330از سال كه بودند  يتيشخص «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخمامام 

و اسبالم در دفباع خبود و نقبد     ن وضع ادامه پيدا كند ااگر هممتوجه شدند 

ببدتر  آن چبه ببود هبم    از مناس  مجها نشود، مسالل جامعبه   يغرب به عقل

ببه  ورود خاص خبود،   يهاشاخصهبا  «هيعلتعايلاهللرضوان»ينيامام خمهنر  گردد.مي

ملت را در آن دوران مشبخص نمبود و راه ببرون     يخيبود كه افق تار يراه

 اند. يرا نما يخيرفت از بن بست تار

متبذكر   «هيوعلرمحةاهلل»ياهلل بروجبرد تيب در اواخر عمر آ «هيعلاهللرضووان»ينيخمامام 

را متقاعبد كننبد   شبان  يار تالش كردند تا همان زمبان ا ين نكته بودند و بسيا

متأسبفانه   يهبم موفبق شبدند ولب     يكه اصالحات را شروع كننبد و تبا حبدّ   

اهلل تيببكردنببد و لببذا در چنببد سببال آخببر عمببر آ يكارهببا را خن بب ياعببده

شبان ببه   يشبان ببا ا  رابطه «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم، حضرت امام«هيوعلرمحةاهلل»يبروجرد

شبكل  اي هيب علم يحبوزه د يب ه باد، چون متوجه شده بودند كب يگرال يسرد

اهلل بروجردي خارج شد. آيتاز ظلمات دوران ق آن يرد كه بشود از طريگ

ممكبن اسبت ببا تحبول     كردنبد كبه   جا را موافق بودند ولي حس مبي تا اين

چيباي   ر قابل كنترل گبردد، يخارج شود و امور غكار از دست همه د يجد

ببه غبرب و    يشبتر يا شبدت ب كنند اگر ما بب يتصور م ياامروزه هم عدهكه 

تبوان آن را  يم كبه نمب  يشبو يمب  يم گرفتبار بحرانب  يپشت كن يغرب ينهادها

 جمع كرد. 

 شدند تصميم گرفتنبد د يتقلكه مرجع نياز ابعد  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخمامام 

مقبام   يرا قوت بخشبند. آر  يند و نظام اسالميرا كنترل نما ينظام شاهنشاه

كبه آن اهبداف   بستر خوبي بود براي اين «هيعلتعايلاهللرضووان»حضرت اماممرجعيت 
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 يد برايزودتر متوجه شده بودند با يليشان خي، هرچند اانجام شود يخوببه

را ببه ايبن دليبل    نكبات   . اينخاص طرح كرد ين راهينجات اسالم و مسلم

نسبت ببه گشبودن   امام  هاخيلي زودتر از اينروشن شود كنم كه عرض مي

اهلل يببتبببا آ «هيعلتعايلاهللرضوووان»امببام يرابطببهد فكببر كببرده بودنببد.  يببخ جديتببار

جديبد    يانبد و شبرا  دهد كه در متن مسبالل ببوده  ينشان م «هيعلرمحةاهلل»كاشاني

فرمودنبد: مبن    يشان ميهااز صحبت يكيند. در ختشنايم يخوبرا به جهان

 اتببه جهبت تبليغب    يولب اهلل كاشاني وارد شدند اي كه آيتخودم در جلسه

، جبا نبداد كبه آقبا بنشبيند     شان يبه اكس هيچ ،گرافكران مليروشن مسمومِ

هاي اوج فتنهدر  «هيعلتعايلاهللرضووان»امامدهد كه حضرت ين نشان ميا. حاضر بودم

ت، در صبحنه بودنبد.   يب برخوردشبان ببا روحان  مصبدق و  دكتر گراها و ملي

قصباص اشبكال گرفبت و ببر      يحبه يبه ال 1358در سال  يمل يجبهه يوقت

 قصاص تظاهرات كردند، فرمودند:  يحهيضد ال

 يک گروهى كه با اسبالم و روحانيبتِ   ،دانمهايش مىمن از آن ريشه»
اسالم سر سخت مخالف بودند. از اولش هم مخالف بودند. اولش هبم  

كنند ا خالف دارند مىهوقتى كه مرحوم آيت اللَّه كاشانى ديد كه اين
[ يک سگى را ناديبک  كردند ]كهرا [ كار ها ]ايناين .حبت كردو ص

گذاشبتند! ايبن در   « آيبت اهلل »به آن زدنبد و اسبمش را    مجلس عينک
كنند به وجود او. او هم مُسلِم نبود. مبن  ها فخر مىبود كه اينزمان آن 

در آن روز در منال يكى از علماى تهران بودم كه اين خببر را شبنيدم   
هبا  تبوى خياببان  « آيبت اهلل »اند و ببه اسبم   عينک زدهرا كه يک سگى 

گردانند. من ببه آن آقبا عبرض كبردم كبه ايبن ديگبر مخالفبت ببا          مى
 شخص نيست؛ اين سيلى خواهد خورد. و طبولى نكشبيد كبه سبيلى را    
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هباى آن  هبا تفالبه  زد. ايبن خورد. و اگر مانده بود سيلى ببر اسبالم مبى   
غيبر  »ضبرورى اسبالم را،    جمعيت هستند كه حباال قصباص را، حكبم   

  10«.خوانندمى« انسانى

ند مصدق هم مسلم نببود. عبرض بنبده    يفرمايم «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيامام خم

چقببدر خببوب در زمببان خودشببان حضببور د يببآن اسببت كببه مالحظببه فرمال

 يهبا را بررسب  ي جريبان انبد و همبه  اند و لذا خوب فكر كردهتاريخي داشته

ند مصبدق  يگويشناسند و بر همان اساس م يها را مناياند، روح جرنموده

رونبد  انبد مبي  رونيب زمانبه ب  يخيهبا كبه از روح تبار   يسبت. بعضب  يمسلمان ن

آورند تا ثابت كنند او مسبلمان اسبت، غافبل از    ي مصدق را مينامهوصيت

 يكردهبا يببه رو  وطرف را ببيني نه فرديبت او را،   يريگد جهتين كه بايا

ن نبوع  يب كبردن، ا كردهبا قضباوت  ياخت و براسباس رو افراد نظبر انبد   يكل

شبود و ببر   يالعباده مب  رت فبوق يها موج  بصب انينظرانداختن به افراد و جر

وَ لَوْ أَََّ عَبْدا  عَبَدَ اللَّهَ بَاْنَ الَِّّفَء وَ »نبد:  يفرمايم ن اساس رسول خدايهم

مٍ حَتَّى يَِِّارَ مَءلشَّينْ الْبَيءلِي ثُيمَّ لَيمْ     الْاَرْوَةِ أَلْفَ عَءمٍ ثُمَّ أَلْفَ عَءمٍ ثُمَّ أَلْفَ عَء

اى خبدا را ببين   اگبر بنبده   11؛«يُدْرِكْ مَتَبَّتَنَء أَمَبَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْخِرَيْهِ فِي النَّءرِ

شبكى خبالى   همنبون مَ  هكب  يطبور ا و مروه سه هاار سال پرستش كند صف

صبورت در  از و را خداونبد ا  ،را درک ننمايبد ت يالباهلاما محبت ما  ،شود

هبا را ببه   ت نگباه يب ن روايب در ا حضبرت رسبول خبدا    .انبدازد آتش مبي 

ن كبه  يب ا ي. ببرا ياندازنبد و نبه ببه عببادات فبرد     يافراد م يكل يريگجهت
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او به كدام سبمت و   يخيبايد ببينيم افق تار ا نهيمسلمان است  يم كسيبفهم

در نظبام   يمسلمان باشبد ولب   يسو است، وگرنه ممكن است در آداب فرد

 ار باشد. يک سكوالر تمام عي يو اقتصاد ياسيس

 «حکمت»و « لتيفض»گاه يجا

نگباه   ياافق ظلمات زمانبه را از زاويبه   «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم حضرت امام

ن يث ثقلب يعمل كند كه حبد  يات براساس برنامهيد حاكميكه باكردند مي

 امبام حضبرت   هاي هم بهعدقرآن و عترت.  يبرنامه يعنيمتذكر آن است، 

گفتنبد  ير شده، ميگرفتند كه چرا با شاه درگياشكال م «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم

د حضبرت  يب رياوست. در نظر بگ ،ستعه ايشتنها شاهي كه زير اين آسمان 

د يب چقدر باباند؟ خود را بگذرد و حرف  يسازبايد از اين فضا نهوگامام چ

جاسبت  ايبن زمانه بشبوند.   يمتوجه روح ظلمان مدارا كند تا آرام آرام افراد

چببه كببار  «هيعلتعايلاهللرضوووان»بفهمببد كببه امببامدر ابتببدا  دتوانببكبه آدم گبباهي نمببي 

افبراد   يمسبالل ببرا   يكب ييكب يد مدارا كنند تا يخواهند بكنند، آنقدر بايم

را تكبرار   يكنند. بنده بباز جملبه قبلب    يشان همراهيروشن شود و بتوانند با ا

 د: يت فرماليم، عناكنيم

هبايي  ي توحيد در ظلمات دوران آخرالامان كار انسبان گشودن جبهه»
نگاهِ به آسمانِ غي ، زمبين را و حبوادث زمبين را    گاه ياز جااست كه 

 «كنند.نگرند و تحليل ميمي

و  «فضببيلت» از بببهيببد در ظلمببات آخرالامببان نيببتوح يگشببودن جبهببه

به دست آورد عالم غي  ق ارتباط با يطرد از ين دو را بايدارد و ا «حكمت»

ببه  باشبد،  « حكمبت »و  «فضبيلت »كبه همبراه ببا    مديريتي و در آن صورت 
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 ياز دارد كه بدانبد گمشبده  يو امروز بشر ن دهدي ابعاد بشر جواب ميهمه

ش به ثمبر  يهاتالش ين فضاللياست تا در بستر چن« حكمت»و « لتيفض»او 

 .برسد

 يهببيبببه عنببوان فق  «هيعلتعايلاهللرضوووان»ينببيخمامببام حضببرت شخصببيت در 

قابل درک ببود و ببر    «حكمت»و  «فضيلت»صفت و دبه خوبي كارآزموده 

فرمودند و توانسبتند روح زمانبه   يت ميريرا مد يهمان اساس انقالب اسالم

مطبرح   يمختلفب  يهبا مبديريت ا يب دن ر دهند. امبروزه در يياسالم تغرا به نفع 

ش ببر  يهبا اسبلحه  يبانيببه پشبت   يالبه يكبه قب  هبا مديريت اسبلحه  يكياست، 

كنبد،   يآن را اداره مب  يشود و سپس به صبورت مبوروث  يغال  م يكشور

مطبرح   انگلسبتان  و يبا ژاپبن  و  يكه در كشور سعود ديريت موروثيم ل م

هبا  يابيب محبور ارز كبه  اسبت  مديريت اقتصادي ها، تيريگر مدياز د .است

شود. حبال در  يم يل آن معنيدر ذها ارزش يهياست و بق يدرآمد اقتصاد

بببه  يشببد و فضببالل انسببان يخببانواده متالشبب نظببام ت اگببريرين نببوع مببديببا

شتر محبور  يست، چون درآمدِ بينگران ن يسقوط كرد، كس ن مرتبهيترنييپا

است كه محور كمال  مديريت تكنيک ها،تيريگر مديها است. از دارزش

 يايب ک است، چين تكنيدن آخردارابو يتيرين مديدر چن شرفت جامعهيو پ

ل كبرده  يب خود را بر جهان تحم يهان اساس ارزشيبر همغرب  هامروزكه 

كند و هركس ببه همبان   يم يک برتر معنيرا در داشتن تكن ياست و زندگ

 يتر اسبت. ببه طبور   موفق يک برتر است، در زندگياندازه كه صاح  تكن

بلكبه  نيسبت،   يزنبدگ  يببرا يک وسيله گر يدتكنيک  يين فضايكه در چن

 ييببه جبا   يتيرين مبد يو كبار چنب   مبديريت اسبت  ک نوع ييک فرهنگ و 
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د، يب فرماليزده مالحظه مب غرب يده كه امروز شما در غرب و كشورهايرس

 است. رو كردهها روبهكه بشر را با انواع بحرانيبه طور

مطرح  «حكمت»و  «فضيلت»مديريت ذكرشده،  يهاتيريدر مقابل مد

ت ربب   يمعنوبه آسمان د يحفظ خود با يبرا يتيرين مديچنحتماا است كه 

هبا از حكبيم مطلبق    نم رواب  و مناسببات انسبا  يتنظ يد برايو با داشته باشد

و « حكمبت » يداشبته باشبد ولب    يش مبذهب يكه گبرا  يتيريبرنامه بگيرد. مد

هبم  . طالبانيسبم  شبود يمب  آن گبروه طالببان   يجهينداشته باشد، نت« لتيفض»

حاكم كنبيم  در مناسبات جامعه ست كه ما بايد حكم خدا را حرفش همين ا

لت و حكمت محروم است. حضبرت امبام   يش، از فضين گرايدر كنار ااما 

فرهنبگ اهبل    ينگبر ببر مبنبا   جانببه همه يهيبه عنوان فق «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم

 را به صحنه آوردند. « حكمت»و « لتيفض» ،تيالب

ت يريک مبد يب از آن جهبت   «هيعلتعايلاهللرضووان»ينب يخمحضرت اماممديريت 

و  «دموكراسبي » رنبد. يگيم مب يبا شناخت روح زمانه تصمكه  بود العادهفوق

تبوان  يقرار دهند كبه مب   ي، در بسترشوراي نگهبانطرح را با  يساالرمردم

انداخت تا از آفبات   يبر آن نهاد و كار را در بستر« ينيد يساالرمردم»نام 

ال سبرگردان، مصبون   يب ت اميب كه عبارت است از حاكم، يغرب يدموكراس

ت آراء مببردم، يببدر بسببتر خببود، بببه اسببم حاكم دموكراسببي را يبببمانببد. ز

است كه اگبر   ين در حاليآورد و ايرا به صحنه مهاي مردم حاكميت ميل

 رد.يگير هالكت و فساد قرار ميالش عمل كند در مسيبراساس ام ياجامعه

بَاْ سَيء  ُم بِيءلْتَقْ وَأَمْثَيرُ ُمْ لِلْتَيقْ     »...د: يفرمايرابطه من يو خداوند در ا
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 12«مَءرِ ُوََ، وَلَوِ احَّبَعَ الْتَقُّ أَ ْوَا  ُمْ لَفَسَدَتِ السَّاَءوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِياهِنَّ 

رش يها آمد، اك رشان نسببت ببه پبذ   امبر خدا به حق به طرف آنيكه پنيبا ا

كبرده ببود    يرويب هبا پ آن يهبا ليب ، و اگر خداونبد از م حق كراهت داشتند

گشبت. حضبرت   يهبا ببود فاسبد مب    ن آنين و هرآننه در بب يها و زمآسمان

را  يسباالر و مبردم  ي، دموكراسب شبوراي نگهببان  طبرح  ببا   «هيعلتعايلاهللرضووان»امام

شود، همان  هافطرتاز  يرويبه پها تبديل ميلاز  يرويتا پند نكآسماني مي

ببه جهبت   لي انسبان  فْجهبت سِب  جبه  ين متذكر آن است و در نتيكه د يايچ

 شود.يل مياو تبد يعِلْو

 يت معنويريبرکات مد

هببا را از كببه انسببان اينجاسببت «حكمببت»و  «فضببيلت»حاكميببت ارزش 

دهد تا خودشان به يها را رشد مآن يكند بلكه ابعاد متعاليرون نميصحنه ب

هبا  برنامه خالق انسبان اگر خود باشند.  يطال  جنبه كمال معنو يعيطور طب

، شناسبد تمام ابعاد انسان را ميكه خداوند  ييجااز آنحاكم باشد، ها آنبر 

كنبد و هبركس در   يد كه تمام ابعاد انسان رشد مب يآيبه وجود م ياجامعه

ها بر انسان اما اگر عقل جاليِ رد.يگيد باشد، قرار ميكه با يآن نوع از تعال

بان فرد و جامعه را يها است كه گر يها و تفرانواع افراطشد  جامعه حاكم

 انفهمبد هباار  بچياها را از  يو ام ال بنده اگر بعضعقل بنده را يرد. زيگيم

كنبد.  ي، مسبئله فبرق مب   يت معنبو يريكه در مد ي، در حالفهمدچيا را نمي

انسبان ببه عنبوان     يد چگونبه نفبس ناطقبه   يب كنيمالحظه مكه اش ايننمونه

                                                 
 .71و  70ات يمؤمنون، آ يسوره - 12



 219  ......................... ي توحيد در ظلمات دورانانقالب اسالمي و گشودن جبهه

غي ِ  يجنبهشما  ينفس ناطقه انسان حاكم است.« تنِ»بر  يمعنو يموجود

كبه  االن ببدون ايبن  ن جهبت  ي، ببه همب  حاكم است شما «تن»شما است و بر 

ديگبر   ممُبردي  يكنبد. وقتب  جاد و كنترل مبي ياقلبتان را ضربان متوجه باشيد 

ر د. شبود ي، چون با مُردن، نفبس ناطقبه از ببدن منصبرف مب     زندان نميمقلب

نبوک  د ببه  يب باخبون  ه انبدازه  كبه چب  ن يب در اعضباء ببدن و ا  حركت خون 

تمبامِ ابعبادِ   از به خبون دارد، خالصبه   يچه اندازه نمعده ا يبرسد و  هاانگشت

يک نبوع كنتبرل    بارا نفس ناطقه ترينش نيازِ بدنِ شما از رياترين تا اساسي

 يجنببه  كبه  ياق نفس ناطقبه يبدن از طر وند. چكندقيق دارد مديريت مي

آورد. امبا  بحران نميت، يرين نوع مديشود، ايممديريت شما است  يمعنو

 يامبور جامعبه كباف    ياداره يبرا انكارشناسنظر عقل بشر و م يفكر كناگر 

د چگونبه  يب كنيد و مالحظبه مب  يب نيبيا مب يب ن است كه امروز در دنياست هم

سبت.  ا گر در تضباد يكبد يهمبه ببا   ايبن  نكارشناسبا ن به اصطالح ينظرات ا

بشبر در   ين است كبه عقبل جالب   يست، اشكال در اياشكال به كارشناسان ن

اگر از مديريت الهي خارج شبديم  ند. يد بنشيبا ينشسته است كه وَح ييجا

بر جامعه اِعمال شبد،  « حكمت»و « لتيفض»رون از يها بتيريجه مديو در نت

ن اسبا كارشن يِعقل جالدست در  سرنوشت جامعه .بينيدهمين است كه مي

اسبمش  دهنبد،  ينظر مب  ديگرضد هماز موارد  ياريكه در بس رديگيقرار م

گباه انسبان را در عبالم    يكبه جا ببدون آن  شده،كارشناسينظرات هست هم 

 بشناسند و بر آن اساس نظر دهند.  

سبت كبه امبروز مبا در     ين نيب اش جا اجهينگاه سكوالر به عالم و آدم نت

 يكبه از نظبر فبرد    يار كارشناسبان يبسب م. چبه  يرولبا آن روبه يفرهنگ غرب
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نگباه  كبه خودشبان متوجبه باشبند     ببدون آن  يهستند ول يمسلمان يهاانسان

د چبه كبار   ندار دانندنميها هم و لذا خود آنشان سكوالر است يكارشناس

 د.نكنمي

 تهيعلت بحران فرهنگ مدرن

زمبين از آسبمان    يرابطبه آيبد كبه   وجبود مبي  ببه  ييآن جاها از بحران

. هببيچ سببتين نيببا جببا ايبببحببران غببرب ن يشببهيو ر شببودت منقطببع يببنومع

تباريخ غبرب را   باشبد كبه   بحرانبي  سبت كبه منكبر    ينر غرب د يشمندياند

غيبر قاببل ادامبه    اكنون و بود بيني كه غير قابل پيش يبحران ،گرفته استفرا

 بحبرانِ  يشبه يتبه عمومباا ر  يفرهنبگ مدرن  يبه جهت روح ظلمان يول ،است

ابنبد، لبذا   يببرون رفبت از آن ب   يببرا  يحيشناسند تا راه صبح يموجود را نم

تبه  يكه قواعد فرهنگ مدرننيبر ا يدند مبنيش كشيرا پ« پست مدرن»بحث 

رود و چبون بباز   ين مب يآمبده از بب  شيپب  م بحرانِيتر عمل كنرا اگر درست

ن يب دند، ببه ا يش كشب يرا پ «مدرنترانس»د، بحث يها به شكست انجامبرنامه

كبه ببه    ينه آنننان عبور يسم عبور كرد وليد از فرهنگ مدرنياكه ب يمعن

ت يب منجر شود و مناسبات جامعبه را ببه آسبمان معنو   « حكمت»و « لتيفض»

 متصل كنند.  

كبه بعبد از رنسبانس     يكس شک ندارد كه مبديريت در حال حاضر هيچ

گويند بايد اي ميعده منتها، كردن غرب استدر حال هالکوجود آمد به

دا شبده  يجا پاز آناشكال چون معتقدند مدرنيته را بازخواني بكنيم،  دوباره

« مبدرن پسبت »ا رها ايناند درست اجرا نكردهمدرنيته را كه قواعد فرهنگ 
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دفبن كنبيم، از ايبن    تبه را  يمدرنگوينبد بايبد   مبي گبر  يداي گوينبد. عبده  مي

، يدر قبرون وسبط  بعبد از كليسبا   معتقدند آيد، ديگر كاري بر نميفرهنگ 

« مببدرنتببرانس»ا را هبب، ايببنرجببوع نمودنببدايببن تمببدن بببه  اشببتباه كردنببد

البتبه  بازخواني كنبيم.  را دوباره  يد قرون وسطيها معتقدند بانياگويند. مي

كننبد،  يخود را تكبرار مب   يخيكرد باز اشتباه تارين رويمعلوم است كه در ا

درسبت  ان جهب ت او يو والفق  با مديريت امام معصوم ستند يچون متوجه ن

  :يبلشود. يممديريت 

 كس نياموخت زآموزگارهر آن

 

 بيببباموزد از گبببردش روزگبببار 

را كه در  يقيدار شود و حقاياست بمجبور در حال حاضر  يجهان بشر 

خود كنبد وگرنبه در اوج    يتوان شناخت وارد زندگينم ياضيمحاسبات ر

د يب حظبه كن ، كبامالا در انجبام امبورِ جامعبه نباتوان اسبت. مال      يقدرت مباد 

به كه را  يخواهند اسراليلتمام كشورهاي غربي با تمام مديريت ميچگونه 

 ياتوانند و در حمله به نوار غاه با عبده ينم يول نگه دارنداند آوردهوجود 

ر شدند و نتوانسبتند  ين امكانات را جهت مقابله داشتند، درگيل كه كمتريقل

سرپا نگبه داشبتن    يت، برايلفعا يروز شوند، حاصل شصت سالهيها پبر آن

شكسبت  ک يب در آخبر ببا    كبه  ديب نيبين است كه شبما امبروز مب   يل اياسرال

اهدافي كبه  به از آن جهت كه العاده رو شدند. شكست فوقروبهالعاده فوق

درسبت  دند، بلكبه  يكرده بودند، نه تنها نرسب بيني پيشبرسند و خواستند مي

شكسبت  نابودي فرهنگ غرب  نشان دادن. براي گرفتندنتيجه آن را عكس 

نيسبت، اسببراليل يعنببي  ک كشببور يب ل ياسبت، چببون اسببرال  يكببافاسبراليل  
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تبه اسبت   يفرهنبگ مدرن  ييش تواناينما ينهيو آاي از مديريت غرب نمونه

 بودند.  خ جهان اراده كردهينده تاريآ يدر اِعمال آننه برا

ان يب هوديببا   انيحيكه مسنيانه، با ايل در خاور ميجاد اسراليدر موضوع ا

تبالش و   همبه نيب انبد، ببا ا  دهيدارند، به توافق رس يخيتضاد و خصومت تار

ته نسببتِ خبود ببا    يها محقق نشد چون فرهنگ مدرناراده آن اتحاد مجازي،

ببرد.  يسبر مب  ببه  ين برد و لذا همواره در ناكاميت را از بي  و معنويعالم غ

ه در گذشبته هبالک   كب  ييهبا كند به سرنوشت تمبدن يه ميقرآن به ما توص

سبپس در   13د.يب هبا را در هبم كوب  د چگونه خداوند آنينيد و ببيشدند بنگر

ذَلََِ بِأَََّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ ممَنُوا وَأَََّ الْکَيءفِرِينَ لَيء مَيوْلَى    »د: يب فرمايادامه م

ن يمبؤمن  يبه جهت آن بود كه خداونبد مبوال   ين هالكت و ناكاميا 14«لَهُمْ

كردنبد و نبه ببا    يمب  يات خود زندگينداشتند، با وَهم ييان موالبود و كافر

با اتصال ببا او   يايهرچ ياست و شرط بقا يهست يقت همهيكه حق ييخدا

 امكان دارد.

  يانقالب اسالم ياصل يشاخصه

جدا كرده  ييته به صورت مبنايرا از فرهنگ مدرن يآننه انقالب اسالم

د، توجبه ببه   يب آيببه حسباب مب    آن ياصبل  يتوان گفت شاخصهياست و م

كبه   ييدرست در فضا يعنياست. حضور سنن غيبي در ظلمات آخرالامان 

عالم پشت كرد و به واقبع جهبان    يامكانات معنو يته به همهيفرهنگ مدرن

                                                 
 .10ي هي، آمحمّد يسوره - 13

 .11 يهي، آمحمّد يسوره - 14
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 ينظرهبا را متوجبه عوامبل معنبو     «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيرا در ظلمات برد، امام خم

 يروزيب آن عوامبل را نشبان دادنبد، از پ    عالم نمودند و در عمبل هبم نقبش   

مقلب  القلبوب، قلب  مبردم را      ير كبه فرمودنبد: خبدا   يبگ يانقالب اسالم

ن كه فرمودند: خرمشهر را خدا آزاد كرد. لبذا جبا   يمتوجه انقالب كرد، تا ا

خواهنببد جوانببان را از ظلمببات  ياان متوجببه باشببند اگببر مبب يببدارد كببه عا

و جايگباه   يهبا را ببه انقبالب اسبالم    د توجبه آن يآخرالامان نجات دهند با

هبا را از ظلمبات و   د آنيتاريخي آن جل  كنند، در آن صورت مطمئن باش

 د.ياها نجات دادهبندوباريها و بييأس

زير در  يتحت عنوان انقالب اسالم ياواقعهد چه نبشناساگر جوانان ما 

كه  ندنتظرمغات غرب، ير تبليگر تحت تأثيدشده است، نه واقع اين آسمان 

ر يب غ يقب ياز طرد كه نو نه اميدي دارشكست بخورد انقالب اسالمي  يروز

كبه در امبور    يرد. اشبكاالت يب امور جامعه سر و سامان بگ ياز انقالب اسالم

به شكل خاصِ مرببوط ببه آن   هم  زمان اميرالمؤمنينهست، در  ياجرال

شببود مببا جايگبباه وجببود مقببدس    آيببا مببي  يولبب. زمببان وجببود داشببت  

 كند ناديده بگيريم؟ را كه تاريخ را دارد تغذيه مي لمؤمنيناميرا

تبه شبناخته شبود و    يفرهنبگ مدرن ظلمبات  د يابتدا جهت اصالح امور با

رد، يب آن را بگ يهمبراه اسبت جبا   « حكمت»و « لتيفض»كه با  يگريعقل د

گردد، چبون  يآرام بستر رفع مشكالت فراهم مآرام يين فضايسپس در چن

اگبر از عقبل    يملبت دارد، ولب   يزدگب شه در غبرب ير از مشكالت ياريبس

ها رفع از ملت يچ مشكليه شناخته نشوددوران ظلمات  م ويعبور نكن يغرب

كردن، مشبكالتش  ، ظلماتي نيست كه با وصله و پينهاين ظلماتگردد. ينم
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 را اسبباس آنيببكببرد زدرسببت را 

را كبه روح در آن   يم ببدن يآن اسبت كبه بخبواه   ن است. م بل  يآفرمشكل

و  يشبود نظبام ادار  يمگبر مب  . ميشدن حفظ كنيدن و متالشيست از گندين

ببا  د ببا نصبيحت و   نبه نبور انقبالب منبور شبو    كه كارمندان آن را بدون آن

ن يب ا يغربب  يدر كشبورها بينيد كه مياصالح كرد؟ گذاشتن يمخفدوربين 

 ينگرفتند و هر روز شاهد سوء استفاده هبا  ياجهيچ نتيكارها را كردند و ه

 يهبا شبد كبه در دولبت   دا يب از آن جبا پ مشكل مبا  تر از قبل هستند. بارگ

منصرف شبد و لبذا    يها از اصول انقالب اسالمو اصالحات نگاه يسازندگ

شبوند  ينه ميدر جامعه نهاد يلت و حكمت كه فق  با توجه به سنن الهيفض

 يانقالب و در فضبا  يآرام از آننه در ابتدامورد غفلت قرار گرفت و آرام

م و جامعبه ببا   يم، فاصبله گبرفت  يب دسبت آورد سباله ببه  دفباع هشبت   يروحان

هبا شبأن انقبالب    چ وجبه فروافتبادن در آن  يرو شد كه به هروبه ييهابحران

هبا ببه   ان نببود، ذهبن  يب ت در ميب گر بحث از عدالت و معنوينبود، د ياسالم

بحث حالل مشغول شد، در ادارات  يفت غربشريكه از نوع پ ييهاشرفتيپ

بببه خبود را   يجبا  نظبر ببه شبهادت و كبربال و اميرالمبؤمنين     و و حبرام  

مبديريت  داد و عمالا  يبه خارج از كشور و رفاه افراطكار و مسافرت اضافه

و اهببداف و از انقببالب  ميبباني كشببور 

ي شبوراي اسبتان   جلسبه هبا در  آن زمانر وقتي د 15آن جدا شد. يهاارزش

                                                 
كارگااران دولت هاي سازندگي و اصالحات معتقد بودنبد ببراي بقباي خبود بايبد ببه        - 15

اني نحوي در سازمان هاي بين المللي ادغام شويم تا توسعه پيدا كنيم تا آن جايي كه در كتاب مبب 

يعني رياست جمهوري آقاي خاتمي نوشته شبد پيشبنهاد شبده     82نظري برنامه چهارم كه در سال 

از بودجه نظامي را تقليل دهيم و عضو يک پيمان منطقه اي يا پيمبان نظبامي ببين المللبي      %20بود 
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اسبتان كبه در زمبان     يسه كردم با جلسبه شبورا  يو آن را مقاشركت كردم 

ران مطبرح  يمبد  يكبه ببرا   يايشد، احساس كردم تنها چيل ميجنگ تشك

فرمانبدار يبا   گبر شبما در نگباه آن    يست، انقبالب و اهبداف آن اسبت، د   ين

ق يب و رجبوع ببه حبق از طر    به نام عبور از ظلمات دوران يايچكل  انمدير

ظلمات آخرالامان و برگشت به نام  يايا چيد، گويافتيينم يانقالب اسالم

شبتر عببارت ببود از    ين كشبور واقبع نشبده و كارهبا ب    يب در ابه عبالم قبدس   

و  ين نظببام اداريكببه وارث چنبب يبرگشببت بببه غببرب، حببال دولببت بعببد  

را در خود رشد  يطافرا يهاليكه م يكارمندانيا بايد به شد  يساالروانيد

هبا  ر ببار آن يب ا زيب بگبذارد،   را زير پبا و عدالت انقالب اند باج بدهد و داده

تنها دان آمده كه نهيبه م ييهاليرو شود، مها روبهينرود و با انواع كارشكن

انبد و  ايسبتاده  ياسبالم نظبام  كبه تبا پباي شكسبت     بلتا پاي شكست دولبت  

 يشدند كه به جبا  يها كسانآن يو خانواده يحاصل آن نوع نظامِ كارمند

 سر دادند. « يرانيا يجمهور»شعار « ياسالم يجمهور»شعار 

 ا آمارها؟ياند ها مهمآدم

شناخت وضع موجود اداري مبا در حبال حاضبر كمبک زيبادي ببه مبا        

كند كه متوجه باشيم جهت عبور از غرب با چه موانعي روبه رو هسبتيم.  مي

                                                                                              
 ( البتبه ايبن كتباب   392)كتاب مباني نظبري برنامبه چهبارم، ص    بيشتر منظور پيمان ناتو[ شويم ]كه

سريعا جمع آوري و خمير شد ولي نشان از آن مي دهد كه در درون انقبالب اسبالمي كبه آمبده     

است بر خالف روح استكباري جهان مدرن ، مناسبات عدالت و معنويت را حاكم كند، چبه نبوع   

 روحيه هايي رشد كردند.
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داري و ديوانساالري موجود است كه بايد ببه  يكي از مهمترين موانع، نظام ا

 درستي آن را شناخت و نسبت به آن تصميم گرفت.

را در  ينظبام ادار  يكه به خوب ينژاد به عنوان كس ياحمد يجناب آقا

ک يببانببد و بببه عنببوان  تجربببه كببردهخببود ت يريمختلببف مببد يهببادوره

شبان فكبر   ببه نظرات  در امر نظام اداري كشور الزم است با دقتنظر صاح 

 د:نيگوي؛ ماند خود نوشته يت شخصيكه در سا يادداشتيكرد، در 

سبباالري هبباي ديببوان هببا و خيانببت هاسببت كببه بببه خببدمت  مببدت»
موجببود، چقببدر بببه حببل   ديوانسبباالريِ .انديشببممببي )بوروكراسببي(

 انجامبد؟ ت بيت مشبكالت مبي   كند و چه مياان بهمشكالت كمک مي
 هباي هبا و حكومبت  تمبدن  وجديبدي نيسبت    يديوانساالري پديبده 

هباي اخيبر هبم    انبد. در دوره هرگا بدون انضباط ديواني نببوده  مقتدر،
اند ولي بايبد ديبد   مديريت عقلي و علمي دانسته بوروكراسي را تجسم

نظري در باب عقالنيبت   كه آننه روي كاغذ آمده و موضوع بح هاي
 ا پوشبش ابااري بوده با آننه عمالا اتفاق افتباده و بخصبوص آننبه بب    

مدرنياه كردن دولت ها در دهه هاي اخير تحقق يافته ، واقعاا چه مقدار 
اي ها را دولتي يعني رسبمي، كليشبه  و چه مقدار عقل دولت را عقالني

هبا در تارهبباي عنكبببوتي  از انقببالب بسبياري  و اداري كبرده اسببت؟ 
ارتجبباعي و  انببد، تارهببايي كببه خاصببيت بوروكراسببي، گرفتببار شببده 

كننبد و  دارند و همه شبور و شبعور انقالببي را خن بي مبي      بازگرداننده
 .گردانندها باز ميبه عصر ماقبل انقالب اوضاع را

كبه  پبذيريم مشبروط ببه آن   خواص م ببت ديوانسباالري را كبامالا مبي    
كشبورهايي چبون    در اما دست كم .براستي به مديريت علمي بينجامد

 اند واي وابسته بودههرژيم يهاي متوالي تحت سلطهكشور ما كه دهه
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 يلهأاند، مسپوسيده را تجربه كرده الگوهاي جعلي، تحميلي و وارداتيِ
نوعي دولت در دولت را مي سازد تا ظباهراا بودجبه    بوروكراسي، غالباا

 فشبفا  برنامه رياي شده و علمبي و  پذير،اقتصاد و مملكت را محاسبه
غيرعملبي و حتبي    نشان دهد اما در واقع مسالل بسياري را غيرشبفاف، 

 حتبي بهتبر اسبت بگبويم بوروكراسبي      .نمايبد برنامه مي تبديل به ضد

دهببد، تبببديل بببه يببک  گبباهي، نقببش ابببااري خببود را از دسببت مببي 
سبازد كبه حبالتي تخبديري و     اي ميشود و اخالق ويژهايدلولوژي مي

تبديل ببه   وسيله كمكند. در نتيجه كمايستا را بركل سيستم تحميل مي
 .و هدف به وسيله رددگهدف مي

 يموجود چند شاخصه گفت كه نظام بوروكراسيِ به طور خالصه بايد
يعني اصوال  .توسعه است كه پينک وار در حالبرجسته دارد. اول اين

استيالي  ياختيارات و دالره يميل دايمي به بس  حوزه نفوذ و سيطره
 د. حتبي كنب كبه ببا تمبام تبوان از خبود دفباع مبي       دوم ايبن  .خود دارد

كار مازاد خود را هبم راضبي نيسبت كبه ببه ديگبران        ساختمان و اباارِ
كه به شدت سوم اين. نمايدواهي از آن مراقبت مي هايبدهد و به بهانه

چهارم اين است كه در مقابل  يشاخصه .است نگرنگر و جاييبخشي
آسي  به خود تلقبي   يمناله تحوالت مقاوم است. هر نوع تحول را به

بسيار پالين و  كه بازدهي آننمايد و آخر اينر برابر آن مقاومت ميو د
 چنبين وضبعيتي چبه راه    در. هاينه آن فراوان و رو ببه افباايش اسبت   

هبا  شوند و بيالن كار از پباليني اي تسليم ميعده هايي وجود دارد؟حل
دهنبد و وجدانشبان ببا همبين آمارهبا      و به مسئولين باالتر مي گيرندمي

نبد نبه آمارهبا.    اها مهبم براي ام ال من آدم در حالي كه ،گيرديآرام م
ببازي ببا اعبداد را بلدنبد      دهنبد و ها و مديران ميآمارها را همه دولت
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. آل اسبت شان همبه چيبا خبوب و ايبده    هاي رسمييعني طبق گاارش
امبا در   !بيبدار اسبت   بوروكراسبي، ه تواننبد آرام بخوابنبد كب   همبه مبي  
مانبد، ايبن   نشده بباقي مبي  مشكالت حل ي مردم،واقع زندگيِ يصحنه

مسبئوليتم در شبهرداري تهبران و     همان خطري است كه مبن از دوران 
ببا شكسبتن    امام و خواسبته از آن رنبج ببرده  حتي قببل از آن، همبواره   

هباي وارداتبي، دسبتگاه اداري را از ايبن تبار      ببدعت هاي غل  و سنت
اهي گپذير شده و امكان گاهيعنكبوتي خارج نمايم كه البته  گسترده

 .نيا نشده است
روكراسي، قانون شبكني يبا دور زدن   ودوم براي رهايي از باتالق ب راهِ

هباي دولبت   حباب  تببار و  ببراي منبافع ايبل و    قانون است كه بسبياري 
ايبن اعمبال مببادرت     ساخته و يا منافع شخصي خود بارهبا و بارهبا ببه   

 نش من سازگار نيسبت و ببه هبيچ   اند. اين اعمال با اعتقادات و مكرده

ام. هايي اعتقاد نداشته و ندارم و براي اصالح آن آمدهوجه به چنين راه
تأمين و تضبمين   معتقدم تا برابري همگان در برابر قانون چرا كه عميقا

راه سبوم، اصبالح انقالببي و     .نخبواهيم رسبيد   به دولت اسالمي نشود،
ساالري كشور است. يستم ديوانس آني قوانين و خانه تكاني سنگين در

همبين   مجلس و دولت است كبه بايبد در   مهم و مشترکِ ياين وظيفه
غيبر   در ،ممكن تحقق هرچند نسببي ياببد   ترين زمانِدوران و در سريع

ها ديگبر چنبين اتفباقي رس نخواهبد داد و يبا      زودي صورت به ايناين
تباكنون   گرديد، كمبا اينكبه   حداقل كار روز به روز سخت تر خواهد

ابااري  ايم. اگر بوروكراسي كه مظهر عقلچنين روندي را شاهد بوده
است و بايد اباار باشد، خود تبديل به هدف و شغل اصلي دولت شود، 

هبا را  ها را شبفاف و برنامبه  ها را كم كند و بودجههاينه كهبه جاي آن



 229  ......................... ي توحيد در ظلمات دورانانقالب اسالمي و گشودن جبهه

شبود و بلكبه بايبد گفبت ايبن      سيسبتم مبي   عملي كند، تبديل به ترمبا 
شود كه بودجبه   هايي ايجاد ميرود كه شبكهتالل تا جايي پيش مياخ

هبا  كند، ساختاري براي توقف خالقيبت عمومي را هاينه خصوصي مي
اينک  .رودخانه مواج انقالبي ومبتكر به مردابي مرده و ساكن و تبديل

ايم: انقالب فبداي بوروكراسبي يبا    مهمي قرار گرفته ما بر سر دو راهي
 16«انقالب؟ رخدمتديوانساالري د

كه  يبا فرهنگ يا بوروكراسي يساالروانيد كه نظام ديفرماليمالحظه م

بمانبد و   يست كه بتواند در كنار انقالب اسبالم ين يايآورد، چيبه همراه م

و ببا   يق انقبالب اسبالم  ين كه از طريبه انقالب امكان ادامه راه بدهد مگر ا

و ببا همبان    ير ببه روش اسبالم  م. اگب ياز آن عبور كنب  يبيكرد به سنن غيرو

، ياسب ي، سيببه عبالم و آدم دارد نظبام اجتمباع     يكه انقبالب اسبالم   ينگاه

م يب ارا شبروع كبرده   يديب خ جديم تاريخود را سامان ده يو اقتصاد يتيترب

م كبرد هماننبد   ينظبر خبواه   ينبوران  يها آزاد و به افقبستكه به مرور از بن

خ معاصر ين حركت تاريترقع بارگن ما و عراق كه به وايآننه در جنگِ ب

 يدآمبدن انقبالب اسبالم   يكه موج  پد ياهيش آمد. و با همان روحيبود پ

كه داشت بباز دارد. علبت    يت شود و دشمن را از اهدافيريشد توانست مد

كبرد  يمناسببات رو  يبود كه در آن فضا همه يي، ظهور فضايريگجهيآن نت

قبرار   يين فضبا يادارات در چنب  د چبرا يد از خود پرسيداشت. حال با يقدس

امببام  كببه يانقببالب اسببالمي بببه قرالتببن بببود كببه از يببا جببا ايببنگرفتنببد؟ آ

فضبيلت  گر بر موضبوع  يم؟ ديمطرح كردند غفلت كرد «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم

                                                 
16 - 01/09/1385. 
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 «هيعلتعايلاهللرضووان»حضبرت امبام  كبه  شبكني  خب  د نشد و آن نوع يتأكت مو حك

، ادامه پيبدا نكبرد  ته را نشان دادند ياز ظلمات مدرن ر عبوريانجام دادند و مس

د را يب   جديم با همان عقل گذشبته شبرا  ين به جهت آن بود كه خواستيو ا

توانبد جوابگبو باشبد و ببه     يم اسالم نمب يجه پنداشتيم، در نتيسر و سامان ده

را ببا  اقتصبادي  و اداري و نظبام آموزشبي   م و يته رجوع كرديفرهنگ مدرن

 «هيعلتعايلاهللرضووان»حضبرت امبام  كبه   يكبردن ببه آن عقلب   با پشت نگاه سكوالر و

 م.يشكل دادتعيين كردند، 

 يابيکام يمعن

 ي  در حال برگشبت ببه عقلب   يشود شراين روزها احساس ميبحمداهلل ا

د اسبت آنقبدر مبردم ببه عقبل      يب جاد كبرد، ام يرا ا ياست كه انقالب اسالم

ببه   يرا از دست داده باشند، ولب آلوده نشده باشند كه امكان برگشت  يغرب

 م: يد بدانيهر حال با

هر اندازه كه حكمت و فضيلت در صحنه باشد، انقبالب ببه اهبدافش    »
كنند و هر انبدازه انقبالب   شود و مردم احساس كاميابي ميناديک مي

به دانش روز مجهبا  كشور از فضيلت و حكمت محروم شود، هر چند 
 «ند.ينمايم يشكست و سرخوردگمردم احساس  ،باشد

را ببه ثمبر   خبود  تمبام ابعباد    دبتوانب كه انسبان  است ن يا« كاميابي»معني 

 يكبه آينبده  نيب ا يدغدغبه  ي اقتصادي داشته باشد و نبه د، نه دغدغهبرسان

دچبار   يپوچ در آينده به اناوا و كه خودشاينا يشود يمبحراني  فرزندش

ن يب شبود مگبر ا  يق نمب ن محقين است و ايا« كاميابي» يمعن يگردد. آريم

 بر تمام مناسبات بشر حكومت كند. ياله يكه وح
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راه مشبخص   «هيعلتعايلاهللرضووان»ينب يحضرت امام خم يخيتار يرهيبا نظر به س

اسبت   يو به دنبال راهب زدگي خسته شده امروز بشر از دست طاغوت. است

راهببي اسببت كببه حضببرت    كببه از آن خببارج شببود و تنهببا راه، همببان     

تبليبغ  ته برضبد آن راه  يهر چقدر فرهنگ مدرن ند،نشان داد «هيعلتعايلاهللانرضوو »امام

خصبوص جهبان   و بهجهان دارد. يشتر خود بر ميب يرانيو يقدم به سو كند

ببه دنببال راه ببرون رفبت از      ،هبا نيسبت  اسالم گوشش بدهكار ايبن حبرف  

كبه در   است يد آمده و تنها انقالب اسالميسم پدياست كه با مدرن يبحران

 ين جهبت هبم فرهنبگ غربب    يسم قد برافراشته و به همب ير مقابله با مدرنيمس

ن همبه عالقبه ببه ام بال     يب ستاده است. ايا يتمام قد به مقابله با انقالب اسالم

ي نماينبده  يدر جهان اسبالم ببه جهبت آن اسبت كبه و     « نصراهللسيدحسن»

 ان آوردند. يبه م «هيعلتعايلاهللرضوان»ينياست كه امام خم يتفكر

كبه خبانواده و    نبد قبرار دار  از ظلمبات  يطيند در شرادانميمردم جهان 

د يب چ اميتبه هب  يو در متن فرهنبگ مدرن  رودميشان دارد از دست شانزندگي

مشكل مبردم مبا    ياند، ولدوخته يست و لذا چشم به انقالب اسالمين ينجات

 آن است كه:
 ماهيببببببان نديببببببده غيببببببر از آب  

 

 آب كجاسبت پرس پرسان زهبم كبه   

از كبه بيبرون    ييهبا آنم، يسبت يمتوجبه آن ن  يلما در دل نعمت هستيم و 

چقبدر اسبت.    يانقبالب اسبالم   يخيفهمند نقبش تبار  يبهتر م هستندكشور 

 او انقالب اسالمي غبذاي جبان  ده است كه ين مطل  رسيت به ايامروز بشر

 يعقلب انگذار آن فكر كنبد ببه   يبودنِ بنعهيكه به موضوع شبدون آناست و 

 به صحنه آوردند. «هيعلتعايلاهللرضوان»نظر انداخته كه حضرت امام
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ته انداخت كه يها را به رنسانس و مدرننگاه ملت يطورانقالب اسالمي 

البتبه  كننبد،   يابيب شبه يبتوانند آن را درست بشناسند و نقاط ضبعف آن را ر 

تبورات  و آن قران آورده يبه م يكه انقالب اسالم يبا عقلمعلوم است وقتي 

شبوند و  يمب تبر  به مقصد انبياء ناديکان يمردمِ آن ادانجيل خوانده شود و 

طبور كبه در   تبر خواهبد شبد. همبان    شان راحبت يته برايقدرت عبور از مدرن

ببا قرالبت امبام     يجنوب يكايآمر يد كشورهايكنير مالحظه مياخ يهاسال

ک نوع قرابت نسبت ين دادند و امور خود را سر و ساما «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم

 22ان جنگ يكه در جر ييدر خود احساس كردند تا جا يبه انقالب اسالم

ل را از ير اسببراليس جمهببور ونباولال سببف يل، رلب يروزه مبردم غبباه ببا اسببرال  

 يروزيب كاراگولبه كبه مقبارن پ   يان انقبالب ن يب كشورش اخراج كرد. در جر

شبان  يف كشيدر توصب ا يب دن يهبا روزنامبه صبورت گرفبت    يانقالب اسالم

. «خواننبد مسبيحياني كبه ببا فكبر شبيعه انجيبل مبي       »نوشته بودنبد   كشورآن

. بعبد از انقبالب   خوانيبد قبرآن مبي   البيبت اهلنگاه شما با طور كه همان

خواننبد، انجيبل و   بعضي از علماي اهل سنت با همين ديد قرآن مي ياسالم

، حباال  هسبتند  يبک نبور  در اصبل همبه   تورات هم كه از قرآن جدا نيست، 

نگباهي  د آوردن يب ببه دنببال پد   يو لذا انقالب اسالم فاتش جدا استريتح

ت بتوانبد  يتبا بشبر  نشبان دادنبد   جهبان  به  «هيعلتعايلاهللرضوان»كه حضرت اماماست 

بحبران خبانواده،   خود را به دست آورد، در آن صورت است كه « كاميابي»

شبود و اگبر هبم    يرج مب خبا  يهبا از صبحنه زنبدگ   ر بحبران يو سا اقتصاد و

 دهد.يبان بشر را فشار نميگر به صورت بحران گريبماند د يباق يمشكالت
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داشبتند  به عالم و آدم  «هيعلتعايلاهللرضوان»امامكه حضرت رويكرد آن نوع گر ا

فهمنبد راه حبل مشبكالت    يخود را باز كنبد حبداقل مبردم جهبان مب      يجا

 يابيب را درسبت ارز « حكمت»و « لتيفض»اگر موضوع بازگشت به چيست. 

 يالهب  ي  و وَحب يب ق ارتباط با عالم غيدن به آن را از طريكار رسم و راهيكن

اسبت   همبان عقلبي   يم انقالب اسبالم يشويقانع م يراحتم، بهيياه نمايتئور

غيبر از ايبن راه    بنبده دهبد و  جواب ميرفت از وضع موجود برون يكه برا

 يجانببه و رشبد همبه   يابيب ه كامكبه بب  نيب مگبر ا  ،شناسبم هيچ راهي را نمبي 

 است. گفت: ين خسارت بارگيم كه ايت فكر نكنيبشر
 انبد ت گشبوده يب گلسبتان ز برا  يدرها

 

 برهنببه پببا  يا يدرخببارزار چنببد رَوِ 

م از نبوري كبه ببه كمبک     يشاءاهلل به ما توفيق دهبد تبا بتبوان   خداوند صن 

ران گب يخبود و د  يابيب نمبوده، جهبت كام   يدر جهبان تجلب   يانقالب اسالم

 م.  يمند شوبهره

 





 

 ای امام





 

 ء را مرام  ااشه بء بِّارت و بء چشاءني بءز به دشانءَ خاره شويد ومَ»

 1.«گذارندنگذاريد وگرنه مرامتءَ ناي

 ،در پيبام خبود   «عليهتعالیاهللرضووان»خمينبي بود كه امبام  1368در فروردين سال 

يشبان و در  اين نوشبتار دردِ دلبي اسبت ببا ا     فوق را گوشاد نمودند. ينكته

و نسبلي  تا از اين طريق جايگاه روحبي خبود   رابطه با آن نكته كه فرمودند، 

 ايبن  نوشبتن معاصر بودند زمامه كبنم.  در قبل و بعد از انقالب را كه با بنده 

كشبيد كبه متأسبفانه ببا     كبه قصّبة دل ببود، كمبي طبول      مقاله ببه جهبت آن  

رحلتي كبه آتبش   رو شد، چهاردهم خرداد آن سال و رحلت آن عايا روبه

گرفته نوشتن ادامبه يافبت و گويبا    با همان جانِ آتش ما زد و يبه جان همه

بيشتر به خود آمده بودم كه امام چه بود و در آن حال به ناتواني قلبم ببراي   

 م.آننه در سينه است بيشتر پي برد ياراله

قلمببي اسببت كببه  ينوشببته و نالببهروي خببود داريببد، دلآننببه در روبببه

در زنبدگي خبود و    «عليهتعالیاهللرضووان»هاي زيادي در رابطه ببا ظهبور امبام   گفتني

جان كه گفتنِ آننه پذيريد حتماا عذر بنده را ميمردم كشورش دارد، ولي 
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ي يبد ببه بهانبه   همه شما سبعي كن با اين بدان رسيده ممكن نيست، ولي و دل

هبايي كبه پبس از    بخوانيبد، نانوشبته   نيبا را  هبا نانوشبته  ،اين نوشبته  خواندن

تبوان شبرايطي را   چگونبه مبي   شبنويد. ، از قل  خود مبي سطورخواندن اين 

هباي زنبدگي را از هبر    توصيف كرد كه با حاكميت فرهنبگ مدرنيتبه افبق   

ي وديم، همبه كنبدن بب  طرف تيره و تار نمود، شرايطي كه همه در حال جان

 ها را توصيف كنم.  كندنتالش من آن است كه آن جان

 انعكاس َوجه آرماني

كه به سبوگ تبو نشسبته باشبيم، در ضبمير خبود       ما بيش از آن اي امام!

ما درواقع خبودِ   رويارويي با تمنّاي بارگ خود محروم شديم.از يافتيم كه 

از آن ببودي،   و اصلِ اصيل خود را كبه تبو انعكباس وَجبه آرمباني     حقيقي 

 يم.دست داد

ببوديم و خبود را ننشبيده ببوديم، و تبازه       پنداشبته  بيگانبه را خبودْ  قبالا 

يافتيم كه ناگهان دامن از دست زدن به دامان تو، خود را ميداشتيم با دست

 ما كشيدي.

 چه هست؟ چه بايد باشد؟ !به خود آمديم، راستي چه بود؟

 به خود آمديم كه راستي چه بود؟!

برايمبان رهبايي و آزادي ببود.    « مبرگ »بندي خواب، هاي تختهالدر س

خوانديم آرزوي بلندي شده بود كه مي« مرگ»آري در آن روزهاي سياه؛ 

 يافتيم.و نمي
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سبخت دلهبره   از آن خفتن توانيم سرشار از زندگي باشيم، امروز كه مي

ببه   روزديب نگريم كه دوباره بر مبا حملبه نكنبد،    خيره ميداريم. بر آن خيره

دادني دل و به ادامه داريمرا دشمن مي ورزيديم و امروز آنتن عشق ميخف

ايم كه هر روزش بهتر از ديروز است، تو ما را با انبياء و اولياء همتاريخ بسته

 .كردي

همه خفتن را شناسند، چگونه آنكه زندگي را ميهايي راستي آن

 ندارند؟ دشمن 

ي هزندگي، قطار روزهاي مسخره و يكنواختي ببود كبه ببا زوز    ؛ديروز

و امروز تو زندگي را طوري معنبي كبردي كبه     رفتمرگ به گورستان مي

و ببه پريبدن از    جاري كردههايمان حيات را در رگ هايخانهزندگي، رود

گشودي افقي را بر ما  نمايد.دعوتمان ميها و پرواز به سوي خوبيها زشتي

جا در عمق جان ما جاي گرفت و راسبتي زنبدگي ببا    ها يکي اميدكه همه

 همه اميد و اميدواري چه لطف بارگي است.اين

 دهنده بودپوچي چقدر آزار

همبه زشبتي و   آن روزها، زندگي مرور شكنجه بود و پليدي، ديبدنِ آن 

وسبويش  اي بود كه انبوه سياهي حتّي سستاره« حقيقت»پلشتي و نامردي، و 

گبي ببود و   روزمرّ راكبد  را از ما ربوده ببود، و هبر قبدمي، عفونبتِ حيباتِ     

دهنده ببود. راسبتي كبه پبوچي چقبدر      راستي كه پوچي چقدر آزار ،پوچي

 آزار دهنده بود.



 240 يرفت از عالَم غرببرون ي،انقالب اسالم ............................................................. 

هبايي كبه زيببايي    هاسبت. لحظبه  زنبدگي هميشبه آبسبتن لحظبه     ؛امروز

اره از آن هايي كه غذاي جان اسبت، هرچنبد نفبس امّب    لحظهد زاييد، نخواه

 .  كراهت دارد

را  جا كشيده ببود كبه نبابودي حياتمبان    زندگي كويرِ همه ؛پيش از اين

امكان سباشدن نداشت، مبا  اي از انسانيت در آن و هيچ الله كشيدفرياد مي

كبه   ،حيات برينِ روحانيآن به نان خواستن و نام جستن گرفتار بوديم و از 

هباي حيبات معنبوي    متبذكر پنجبره   . تبو به ما معرفي كردي، غافل بوديمتو 

 مأمور به بندكشيدن خود بوديم.خودمان گشتي و فهميديم چگونه 

موعبود، و اصبالا از    يو گور، خانبه  زندان بوددنيا سراسر،  ؛پيش از اين

فهميديم جا يک غروب سرد و ساكن، وامبروز حيباتي   زندگي چياي نمي

شناسد، و تا وار نميمرزي است كه ديكه تو به ما معرفي كردي، وسعت بي

ي سركشيده هاي حيات معنود شده و تا پشت قلّهعمق فراخناي روحمان بلن

و ببه تماشباي مبددهاي الهبي نشسبته       كنبد هاي غي  را نظاره مبي و كنگره

 .است

كبرد  كسي بباور مبي  راستي اگر انقالب اسالمي به وقوع نپيوسته بود چه

 اند.نه در صحنههمه فعّاالر تدبير امور، ايند اهللمالئکةُ

ببود. مبرگ را   بياار از آننه بود و نااميد از آننه بايبد مبي   پيش از اين؛

يافتيم، هر چند همة حياتمان مرگ شبده ببود، و امبروز،    خوانديم و نميمي

و نبايبد، و اميبدوار   يد و هست و ناخشنود از آننه هسبت  خشنود از آننه با

چنببد واهببد زاد، هرحيببات موعببود را خشببک ، كببه بببيآبسببتنهبباي لحظببه
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و ببه سبتيا ببا آن     آن را به رسميت نشناسد ،كرده به مرگهاي عادتچشم

 .پا خياندبه

هايمان ببه  چشم گريايم و عطشِآري؛ اگر امروز از خفتن و غفلت مي

گيريم، و از هيبت خارِ كنار گل، دلخوني ببه خبود   خواب را، به چياي نمي

در پشبت   انسبانيت  مبرگِ  يزهنسببت ببه صبداي زو   دهيم، زيراكه راه نمي

 توانيم گوش بربنديم و آرام بخوابيم.هاي خراب نميپرچين

 چه غروب سردي بود!

براي تبو  گذشت اين قريه  ي كه براي برادر! بگذار تا قدري از روزگار

ت نگذاشته از آن باخبر شبوي و شبايد مبرور زمبان از     اشايد جواني ،بگويم

، برديمسر ميدر چه غروبِ سردي به اشي كهيادت برده و فراموش كرده ب

 .ات امكان احساس آن غروب را به تو ندادهشايد جواني

غارتمان كنند، امّبا   تا اي برادر! دزدان كه آمدند تا غارتمان كنند! آري

را، يعنببي هويببت « خودمببان»نببه فقبب  زمببين و نفببت مببا را بدزدنببد، بلكببه  

مبان كجبا   ديم؟ اصبالا همبه  وتو كجا بودي؟ ما كجبا بب   يمان را بربايند.اسالم

 گذاشت؟« بودن»توان بودن را ميمگر اسم آن بوديم؟ 

مبان را بردنبد و   كبه همبه   خواب و نيمي در گور بوديم مگر نه نيمي در

هامبان  هبا اگبر مبا از داشبته    برنخاست؟ در آن هنگامه يصداي اعتراضهيچ 

و  شبناخت هامبان را مبي  خبر بوديم، دشمن آگاهي كامل داشبت، ارزش بي

دانست و خبوب بباخبر ببود كبه چگونبه در      راز ماندگاري ديرپايمان را مي

 يم.شدميناپذير ناپذير و هميشه جوشان فرهنگ اسالمي آسي چشمة پايان
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كشيد تبا ببر   انتظار  خبر نبود و همننانبي ضعفي كه بايد بگذرداز نقطه

رگاه بگبذاريم، تبا از گبذ   ببر زمبين   دامن خواب، هوشبياري نيرومنبدمان را   

يرمان را تسليم تباهي كنبد،  ناپذ نفوذ كهنِ ي ما بگذرد و قلّهغفلت و خفتنِ

ببه   ي كه بايد همننانباز چشمانپذير، خفتن بود و غفلت، آسي  يو نقطه

شد فراموش  آرام به خواب رفت و دشمنيِ دشمنشد، آرامميدشمن خيره 

 .كه نسيم وَحي بر گوش جان ما خوانده شده بودبا اين

مشبركان،   2«اليَزالُوََ يُقءحِلُونَکُمْ حَتَّى يَرُديومُمْ عَنْ دينِکُمْ إَِِ اسْتَطءعُوا»

 .جنگند، تا اگر بتوانند شما را از آيينتان برگردانندپيوسته با شما مى

جبا كشبيد كبه دشبمن پيبروزي يافبت و       آري؛ روزگارِ اين قريه ببه آن 

خبواب، يبا در گورسبتانِ     يمبي در تباهي آغاز شد، و مبا نيمبي در گبور و ن   

اين برادر، و يا در سنگستانِ تهمت به آن برادر، خفته و مرده ببوديم   يكينه

 كرد.مرگ، ما را نظاره ميخواب و بيو دشمن بي

ايم كبه  حتّي فراموش كردهايم، كه به آن تباهي عادت كردههاست سال

پير فرزانه فرمود:  لذا آن همّت كنيم.بر باز ستاندنش اند، تا دزدان چه ربوده

 ما هنوز اول راه هستيم.

 بستن چرا؟چشم

خوابنبد، اصبالا زنبدگي    اي برادر! اينان كه در چنين شرايطي آسوده مي

چبه رسبد بخواهنبد ببه زنبدگيِ      شناسند، تا نگران ربودن آن باشبند،  را نمي

                                                 
 .217ي ي بقره، آيهسوره - 2
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در  كننبد، اينان با چنين خفتنبي مبرگ را تمبرين مبي    شده باز گردند. ربوده

 بودن را بر دوش دارند. ه زندگان مسئوليت زندهحالي ك

 :زيبرا نداشبت.  زندگي كردن تي براي انتخابتوان زنده بود و حركنمي

هركس در گرو آن چياي است كه انتخباب   3«مُاُّ نَفْ ٍ بِاء مَسَبَ ْ رَ انَة»

كند، پس زنده بودن و انتخاب نكردن محال اسبت، و انتخباب كبردن و    مي

معنبا اسبت. اينبک اگبر مبدّعي زنبده       ي خود نبودن نيا بيهامسئول انتخاب

بودنيم، چشم گشودن و ديدن را ناگايريم، و مسلّم در برابر امواجي كه ببر  

دهنببده اسببت و نببه گببذرد مسببئوليم. چشببم بسببتن، نببه نجبباتنگاهمببان مببي

 كند.بخش، و فق  پشيماني را دو برابر ميآرامش

ادالن از تبرس  لنگر انداخته تا بُب لي، خاري كه در كنار هر گُمگر نه اين

غبذاي   كبابوس تبرس از خبار،    هميشبه از گُبل محبروم شبوند و     خار ببراي 

هباي واهبي،   ل فكر كنند. پبس چگونبه ببه بهانبه    به گُجانشان شود و نتوانند 

 كبه تبا سبقف آسبمان غيب  پركشبيده،      خود را بر اين مبوج بلنبد انسبانيت    

بدون هبيچ دسبت و   خود را م و در تاريخ تنها گذاريخود را نيفكنيم و امام 

هبا چنبين   هبا رهبا كنبيم. نسبيم وَحبي ببر جبان       گبي پايي در مبرداب روزمرّ 

وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْاُ َء ِيدِينَ مِينکُمْ وَالَِّّيءبِرِينَ وَنَبْلُيوَ     »سرايد كبه:  مي

را بباز  آزمباييم تبا مجاهبدان و شبكيبايان شبما      و البته شما را مى 4«أَخْبَءرَمُمْ

 .به[ شما را رسيدگى كنيمهاى ]مربوطشناسانيم و گاارش

                                                 
 .38ي ي مدّثر، آيهسوره - 3
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داني پيش از اين بر ما چه گذشت؟ بگذار بگبويم كبه   اي برادر! آيا مي

ت نگذاشته از آن بباخبر شبوي و شبايد مبرور زمبان از يبادت       اشايد جواني

ات امكان احساس آن غروب سراسر سرد و پبوچ را ببه   و شايد جواني برده

 .تو نداده

 ديروز

و  شكسبت شبتي و نبامردي وجودمبان را مبي    گشبوديم، ز چشم كه مبي 

شبد،  مان به نااميبديِ ببارگ مببدّل مبي    چنان ديرپا بود كه اميد نوجوانينآ

 رحم بود.انتظار فردا، كه نه فردا، بل امروزي زشت و سياه و بيبي

روي هبا  نبامردي  ياز همبه  وبستيم كبه بيبارميم.   ميعمق جان چشم از 

آرميبدن نببود، مرگبي ببود در انتظبار مرگبي        بسبتن؛ گردانديم، امّا چشمبر

 تر.عميق

چشببم بسببتيم و خببواب را آرزو كببرديم. درسببت همنببون محكببوم بببه 

خواهد بخواببد و تمبامي اميبدش ايبن اسبت كبه ببا خبوابي         اعدامي كه مي

سنگين از وحشت مرگ آسوده بگذرد، زيرا بيداري، رودررويي با دنيبايي  

بردن و چشبيدن  نفرت و نفرين، و خواب براي دورشبدن و از يباد  ز بود پر ا

 مرگي كوتاه.

گذشبت؟! اي كباش معنبي    توانستم بگويم ببر مبا چبه مبي    اي كاش مي

تبوان ببه كسبي كبه مبرگ را ننشبيده از       فهميدي! چگونه ميپوچي را مي

احساس مرگ سخن گفت. بشكني اي قلم كه چقدر در ترسيم آن پوچي، 

 ناتواني.
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 امروز

هاي زرّيبنِ رفباهِ   كني بر ما چه گذشت؟ امروز، از قفسكجا باور مي تو

هاسبت كبه   و اكنبون ببا سبباه    ايمها رسيدهايم و به دشتكشيدهدروغين پر 

ي نبور كبه   با حضور در جبهبه شكفيم و هاست كه ميروييم و با شكوفهمي

در حبال  هامبان  زنبدگي در دسبت  خواهد از غربِ سرد و سياه بگبذرد،  مي

هبا را ديبد و   توان انحبراف شدن است و با چنين احساسي است كه ميروربا

 بر سر آن فرياد كشيد. 

بعبد از مبرگ    بوديم كه آرامبشِ  ايخوردهگراي شكستديروز، آينده

چيا نابود شبود، ببينبيم   بگذار همهگفتيم: ، پيش خود ميكرديمرا آرزو مي

بر  دردي هميشگي را ي؛پوچيم كه ه بودشود، و به سرنوشتي تن دادچه مي

هبا چشبم   گرايبي هسبتيم كبه ببر واقعيبت     واقع ،و امروز پيشانيمان نوشته بود

همه از امكانبات انسباني كبه ببا انقبالب اسبالمي فبراهم        با اينايم ولي نبسته

خبواهيم كبرد، و واي    خبر نيستيم و تا نهايت ِ دشتِ انسانيت پروازشده، بي

ي موعبود شبانه خبالي    سبوي وعبده  پريدن بههاي واهي از به بهانهاگر بر ما 

 .كنيم

داشبتني  اي! چقبدر دوسبت  هبا خبود را آزاد كبرده   اي اميد كه از فري 

 هستي.

 شد. فراهماي امام! تو اميدواري را نهادينه كردي، با تو امكان پرواز 

پريبديم و  انات به مباه مبي  درک امكدون وار، بديروز، با غروري پلنگ

، پريشببان و متالشببي  غربببي يكببي بببه دروازه تمببدّن  غببرورِ ناد يدر درّه

تيباد  توان بر ببال خبود تكيبه زد و اع   شديم، و امروز با خلق امكانات ميمي
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بيگانه از خود بودن، و بيگانبه را خبود انگاشبتن، را شكسبت. مبن       يديرينه

نشسبتنش  بارببه  روزگبارِ گويم گويم آننه شدني است، شده است، مينمي

 .و ما را در خود ادغام كنند اظ  بود آن را از ما نربايند، بايد موپا شدهبه

زندگي پنداشبته و ببه آن عبادت كبرده     خود را، انسانيت  ديروز، مرگِ

كبه   شناسيم و از اعتياد به آن نوع زنبدگي فساد را مرگ مي و امروز، بوديم

هستيم تا بباز ببا    ولي مصمّم به ترک آن ،فشاريم ديروز بر ما رفته است، در

 .ي آسماني آشنا شويم و بتوانيم با زمين اُنس بگيريمزندگ

 اميِد طلوع مرده بود

ود و در چشبمانمان  غبروب بب  جبا  همبه دانم بباور داري آن روزهبا،   نمي

هايمان مبرده  گراييده بود و اميد طلوع در خشک گونهخورشيد به خسوف 

ا شبديم و بب  در خاموشي روز، ما نيا به مرور خاموش مبي  كنيباور ميبود؟ 

 ؟آغاز، پاياني بيگرفتيمروز پايان مي

دانببم ببباور خببواهي كببرد كببه در آن غروبسببتان، طلببوع را از يبباد  نمببي

 برديم و به تماشاي غروب مَردان آمده بوديم، نه به نجاتشان.مي

هباي خشبكيده در چشبم و ببا     سنگين ببر دوش و اشبک   هايباربا كوله

چيا با ما و در وجدان همهرفتيم و كرده در قل ، به غروب ميدردي آماس

 مرد.شد و ميما سياه مي

شديم و ببه آخبرين طلبوع    در جان خود داشتيم خاموش مي

آري به آخبرين طلبوع    
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انديشيديم تا غروب كردن انسانيت را، يعني غبروب كبردن خودمبان را    مي

 كرديم چه تماممان خواهد كرد.، و فكر ميآسان كرده باشيم

 ب باال آمدوخورشيد از غر

داديببم، و زمببين مببا را بببه درون خببود  داشببتيم بببه مببرگ رضببايت مببي 

 بلعيد. داشبتيم جويد و ميا را ميهاستخوان كشيد و چون سگي اين پارهمي

رفتبيم كبه صبدايي از جببنس    ي اميبدهاي انسباني فببرو مبي    همبه غبروبِِ  در

هباي  از جبنس صبداي دوردسبت   صبداي پيرمبردي آشبنا     گر،صداهاي دي

ن آخبرين  چياي نيسبت، ايب  . گفتيم: به گوشمان رسيد 1342خرداد سال 15

ي اميبدهاي  همبه داشبتيم ببه غبروب    ديگبر  خواند. ما طلوع به غروبمان مي

، ولبي انگبار   طنين صداي او غروب را پر كرد كهرفتيم ميانساني خود فرو 

شبدن دهبان خباک و    بوديم و جا صداي گشودهه ما ديگر تن به مرگ داد

م. اصبالا  خواستيم بشنويصدايي را نمي ي اميدهاي انساني،شدنِ همهجويده

داشببتيم غببروب عببادت كببرده بببوديم؛  و سراسببر پببوچ ي سببردهاصببدابببه 

غروب بباال   در دلبلعيد، كه ديديم خورشيدي و خاک ما را مي كرديممي

ميبرد اب اسبت كبه دارد مبي   آيد، گفتيم:نه؛ اين همان آفتمي

خواستيم اميبدوار شبويم، پبيش خبود گفتبيم:       

كنبد، اميبد را ببرانيم و مبرگِ     تبر مبي  اميدواري در پايان، مبردن را سبنگين  

 دهنده را بپذيريم.تسكين

گفتيم: چشم ببنديم تا غروبي كه اميبد طلبوع را در مبا انگيختبه، كامبل      

 ود و ش ، مرگ را بشارتمان دهد.ش
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 هايمان گرم شدپلك

بود، كبه  هايمان ميچشم بستيم و به شبي انديشيديم كه بايد پشت پلک

هايمان هايمان گرم شد، گفتيم: اين مرگ است كه بر پلکديديم نه! پلک

گفتبيم: اينبک    هايمبان داغ شبد!  دهد، پلکبشارت ميگذرد و پايان را مي

ايمان سبوخت، خواسبتيم بگبوييم: نفبرين ببر مبرگ       هپلک رامش مرگ.آ

آور اسبت، كبه ديبديم طلبوع! كبه ديبديم       كننده كه ايبن همبه رنبج   راحت

 آفتاب! كه ديديم روز!

 ؟!، من چگونه آن را توصيف كنمتو كجا بودي در آن غروب اميدزا

گفتيم: نه، ديوانگي است، طلوع در غروب ممكن نيست و همننان بين 

زديبم، چشبم گشبوديم، خيبره شبديم، هراسبان       پا مبي يأس و اميد دست و 

خورشيد طلبوع كبرد، درسبت در    واقع بهنظاره كرديم، ديديم آري اين بار 

شد، خورشيد تابيدن را شروع كبرد  يانتهاي روز كه همه چيا داشت تمام م

از  «خمينببي رهبببر -اهلل اكبببر» ت، و نببورِاز آن گرفبباي نببوري هببر خانببه و

 همه خورشيد!تابيد. گفتيم: اينون ميبه بير هر دلي يپنجره

مبان فبرو رفتبه ببود     زدگي در مغا استخوانآنننان ظلمات دوران غرب

فكبر كبرديم ايبن خاصبيت مبرگ اسبت، پايبان        شبد،  كه باز باورمان نمبي 

سبوزاند.  شود و هر چبه هسبت را مبي   دنياست. در پايان، دنيا پر از آتش مي

سوزيم. خورشيدي نيست، نالبه و  اين همان آتش پايان است و ما داريم مي

چيبا ببه نفبع    شورش كور و مذبوحانه اسبت تبا همبه    فغان مرگ است. يک

 چشم بستيم و گفتيم: تمام! تاريكي تمام شود.
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 وارصدايي محّمد 

در  امّا آن صدا در ما انقالبي بر پا ساخت، م ل صدايي كه بر موسي

يبا و بباال بيبا... و مبا ببي      ؛ ب«تَعبالَوْا »در حراء ريخت، كه  طور و بر محمّد

كه ياراي اميدوار شدن داشبته باشبيم، از وحشبت آكنبده ببوديم، گفتبه       آن

وزد و ايبن مباييم،   گفتبيم: ايبن مبرگ اسبت كبه مبي      بوديم، يا داشتيم مبي 

 هدف.هاي بياعتراض يها، م ل همهاي در دهان گرگ هميشه آدملقمه

زديبم چبون   را صدا مي بار ما بوديم كه مرگدوباره چشم بستيم، و اين

كه صدايي م ل صدايي در طبور،  پذيرفته و به آن عادت كرده بوديم. او را 

وار ببر  خواند، به قيام خواند؛ اما نه قيامي پلنبگ م ل صدايي در حراء، ما را 

پليد روزگار و شبوريدن ببر هبر آننبه غيبر       وار بر بتانِمحّمد ستارگان، كه

 انساني است.

 ر ما سبز شدهاي جهان دتمام باغ

از دسبت  صدا بر ما باريدن گرفبت و مبا رهبا شبديم. از دسبت يبأس و       

راه پبرواز ببه سبوي     ،شديم، و خاک از ما دور مي، از خاک جدا شدترس

خوانبد، از نجبف، از   و آن صبدا همننبان مبي   آسمان در حال گشودن بود 

بعبد   ايي، اعالميبه اي، رهنمودي بعد از رهنمبود اي بعد از نامهس، نامهپاري

. چيا جا حقهمهخواند، به رهايي از قيد اي... به برخواستنمان مياز اعالميه

دنياي اولياء الهي هاي وزيدن گرفت و تمام باغمان تاريخي ديديم وه!! بهارِ

و تباريخ   دانب  نشسبتن بار در حال شكفتن و بهسبا شدند، جوانه زدند، در ما 

، اميبدوار شبديم در   تمبام  وريِ. ببا ناببا  جديدي به پيش رويمان گشوده شد



 250 يرفت از عالَم غرببرون ي،انقالب اسالم ............................................................. 

شود باز مي شدن بود، آيامان در حال پوچي انسانيي سرمايهحالي كه همه

و ببدين   زندگي را در آغبوش خبدا تجرببه كبرد؟     زنده بود و دوباره معني

 شكل ظلمت روزگار شكاف برداشت.

مان نماند. چشم گشوديم و ديديم كه نه در خاک، كبه  بستنتابِ چشم

ببارد و آن صبدا، مبا را در    رويبد و مبي  سبو مبي  ، و آفتاب از همبه بر خاكيم

 وسعت چشمانش پناه داد، و اميد زندگي به اهل زمين برگشت.

داري را ني نو! از درون خود مهر و عشق ريشبه شدتولّدي ديگر، و زاده

شبده. ببه مهبرش    . اصبالا او آشبنايي ببود گبم    به آن صبدا احسباس كبرديم   

مهبر او چبرک و    يشد در جانمبان، در چشبمه   نشستيم، مهر او خورشيدي

هاي درد و تنهايي و مرگ را شستيم و عريانيمان را با تبن پوشبي   خون سال

از ارادت و اطاعت از او پوشانديم، و آهسته و آهسته داشتيم انسان و دنياي 

يافتيم. به ما گفته بودند مدرنيته پايبان تباريخ اسبت و    حقيقي انسانيت را مي

و مبا نيبا   و راه ديگبري نيسبت،   ه تماميبت خبود رسبيده اسبت     بدر آن بشر 

هبا سبخن   ديگبر خبدا ببا انسبان    و نيا ببه مبا قبوالنبده بودنبد      .پذيرفته بوديم

اميبدهاي بلنبد    يي فرهنبگ مدرنيتبه همبه   دهگويبد و بايبد در ظلمتكب   نمي

انساني را دفن كنيم و به بدترين مرگ، آري اي برادر به بدترين مرگ تبن  

پيبامبران   يبه حيات، آن هبم حيباتي كبه در سبينه     ما را صدا لي آندهيم و

  كرديم، خواند.ميجستجو 

آن بيبد كهبن،    يما با او بوديم و آسودن در زير سايهديگر پس از آن، 

 رفتبيم. سايه به سايه او مي ديانت بود و عبوديت، آرامش يكه متذكر سايه

نبدان نمبودن و انسبان    باز هم دروغ بود و نيرنگ، سود ببود و سبرمايه، و د  
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بريم. دعوت او دعبوتي ببود   دريدن، ولي ديگر ما در آن غروب به سر نمي

و اي زالل بباز كبرد   هب ماندن. او چشم ما را به آببه اميد و زندگي و انسان

آگباه ببه سبوي آن قبدم     بلعيدمان و مبا نباخود  نگاهمان را از مردابي كه مي

 گذاشتيم، رهانيد.مي

هباي سبالم انسباني را و    ت را ببه مبا نمبودي و امكبان    تو انساني اي امام!

 بصيرتِ شناختِ انحراف را.

تبوانيم چشبم ببر هبم گبذاريم و ببه خفبتن و غفلبت         اينک چگونبه مبي  

در آخببرين  بببار ديببروزين نهراسببيم؟! رضببايت دهببيم و از غببروب مببرگ 

هميشه با بصيرت و با چشماني بباز ببه دشبمنان خيبره     »ات به ما گفتي: كالم

و مبا عهبد    «گذارنبد هبا را آرام نگذاريبد و گرنبه آرامتبان نمبي     نشويد وآ

پايبان ببريم و راه رسبيدن ببه     ي زندگي را به پاي اين سخن بهايم همهكرده

 عالَم قدس را از اين طريق بر جان خود بگشاييم.

 ما را سِر خفتن نيست

سوزد، امّبا مبا   چنين است كه چشمانمان در عطش يک قطره خواب مي

دهبيم  هايي گوش ميگرگ يمانيم و به زوزهتن نيست، بيدار ميرا سر خف

مان، دوباره كشند تا در خوابِكه با خشم منتظرند و بر چهره ش  ناخن مي

 دوباره بر ما حمله كنند.

مبان در خبواب گذشبت، و طعبم     مبانيم، چبون تمبام زنبدگي    بيدار مبي 

لحظبه چشبم    نشبده. اكنبون از يبک    خواب هنوز از مااقمان پباک  يآلوده

 يشبتن از كنبار چشبمه   خببر گذ بستن، بياسيم، كه هر چشمهربستن نيا مي
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نار اين انقالب الهبي  تفاوت از كاش كردي و بيهدايتي است كه تو جاري

شدن از شبيخوني است كبه دشبمنِ بيبدار، منتظبر آن اسبت.      گذشتن، غافل

در كشبانيم و  ب يبأس مانيم تا دشمن قدّار را مأيوسانه به خسبتگي و  بيدار مي

 يم.بخش  خود را معنيزندگيِاين راستا 

در  اسبت  خدا يهديهنقالبي كه توان از امانيم، زيرا چگونه ميبيدار مي

 پاسداري نكرد؟! ،اين قرن به ملّت مسلمان

 ، رها كنيم و به خواب، رضايت دهيم؟رامان راز ماندگاري شودآيا مي

انسبان   ينگبريم، راه گمشبده  الي كالمبت مبي  هر چه در البه اي امام!

يابيم، تو در عصري كه بشر بيش از هميشه به هبدايت  را ميقرن  يسرگشته

 و هدايت گشتي.ات مفسر اسالم ت و زندگيااسالمي نياز داشت، با سخن

 تاريخ  یهاي آيندهفتح قله

كردن دادي و تا تو را شباگردي  تو به ما درس صحيح زندگي اي امام!

ايم، از خود انقالبي به جاي گذاشتي كه خورشيدي است در هكنيم، زندمي

 زده اين قرن.ش  تاريک و يخ

را بر جباي گبذاردي، حبال    زميني و عاّت آسماني تو رما و راز حيات 

 از خدايت بخواه تا بتوانيم از آن پاسداري كنيم.

خواهيم شور و شوق زندگي در مبا فبرو   ايم كه اگر ميما خوب فهميده

تاريخ  يهاي آيندهي قلهاسالمي، همهانقالب  وشايد دست در آغننشيند ب

 را فتح كرد.
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ي زير اين شود كه چه بانگهر چه زمان بگذرد بيشتر معلوم مي اي امام!

هاي سال بايد بگذرد تا پبژواک ايبن بانبگ    سال آسمان به صدا درآوردي،

رسد. به گوش بشريت ب پي در پيدر فضاي فرهنگ بشري بپيند و اثراتش 

ي كفبر و اسبتكبار را ببه لبرزه     پژواک آن صدا شبروع شبده و خانبه   اكنون 

 اين طور نيست؟ انداخته، 

هميشه با بصيرت و با چشماني باز ببه دشبمنان خيبره    »به ما گفتي: وقتي 

؛ هرچبه گفتنبي   «گذارندها را آرام نگذاريد و گرنه آرامتان نميوآن شويد

 .بود، گفتي

كبنم تبا   را بفهمم و نيا بسيار تالش مبي  ني آنكنم تا معتالش ميبسيار 

دارد، سبوزِ فبراق   چبه مبرا در ايبن راه پايبدار نگبه مبي      آن را عمل كنم، آن

 .  بر حسين ، م ل اشکاستآفرين ساز و عامتصميمتوست كه عجي  

 هببر پگبباه از فببراق آن خورشببيد

 

 داغ در صحن سينه مهمان اسبت 

 در عبببااي تبببو اي ببببهار سببپيد  

 

 د چشبم الله گبريبان اسبت تا ابب
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 اي به عالم معناروزه ، درينه 

 ده نكته از معرفت النفس 

 ماه رج  ، ماه يگانه شدن با خدا 

 (2و1)جلد  هاكربال، مبارزه با پوچي 

 سينح با امام روحاني عاشورا، اتحادي زيارت 

 (2و1)جلد  البالغه(نهج 31ةنامشرح ) بايد بود چنينفرزندم اين 

 فلسفه حضور تاريخي حضرت حجت 

 مهدويت يمعرفت يمبان 

  فاطمه القدريلالةمقام 

 )از برهان تا عرفان )شرح برهان صديقين و حركت جوهري 

 جايگاه رزق انسان در هستي 

 زيارت آل يس، نظر به مقصد جان هر انسان 

  مدرنيته و توهّمفرهنگ 

 ينوران ييدر فردا يزندگ ه،بند يدعا 

 ترين زندگيبازگشت به جدّي؛ معاد 

 فاطمه حضرت بصيرت 

 جايگاه و معني واسطه فيض 
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 آدم ينيات زميهدف ح 

 امبريصلوات بر پ شدن روحيعامل قدس 

 گونه كه بايد باشدزن، آن 

 و جادوگر در عالم طانيجنّ و ش گاهيجا 

 ينيعالم انسان د 

 دب خيال، عقل و قل ا 

 شوديپوچ م يفرهنگ يهاتيآنگاه كه فعال 

 يباز گشت به عهد قدس ،يانقالب اسالم 


