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مقدمه

1

باسمه تعالي
كتابي كه در پيش رو داريد قسمتي از مجموعه مباحث استاد طباهرزاده
در رابطه با «جايگاه تاريخي انقالب اسالمي» و نقش آن در حال و آيندهي
جهان است .در مورد اين مباحث نظر شما را به نكات زير جل

مينماييم.

 -1نويسنده با اعتقاد به كهنهبودن دنياي مبدرن 2ديگبر جبايي در عبالم
ندارد ،به انقالب اسالمي به عنوان روح معنويِ اين عصبر كبه هرگبا كهنبه
نميشود ،نظر دارد و خواننده را متوجه اين امر مهم مبيكنبد كبه در عصبر
گسترش عالَم غربي كه سعي دارد ساير ملل را ببيعبالَم و ببيتباريخ كنبد،

 - 1مقدمهي گروه فرهنگي المياان و مقدمهي مؤلف جهت مجموعهي كتبابهبايي كبه در
رابطه با انقالب اسالمي و امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» تدوين شده ،تنظيم گشته است .اميد است ببا
دقت كامل مورد توجه قرار گيرد.
 - 2در رابطه با داليل كهنهبودن دنياي مدرن به كتباب «علبل تالبال تمبدن غبرب» از همبين
مؤلف رجوع شود.
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انقالبي متولد شده كبه در جبوهر و ماهيبت خبود ،تحبولي اسبت بيبرون از
حوزهي فكر و تمدن غربي ،و بر همين اساس تذكر ميدهبد آن انقبالب را
با عينک غربي ننگريم كه هرگا به حقيقت آن آگاهي نمبييبابيم .زيبرا ببه
گفته ي ميشل فوكو« :وقتي ايرانيان از حكومبت اسبالمي حبرف مبيزننبد،
وقتي جلوي گلوله در خيابانها ،آن را فرياد ميزنند ... ،و با اين كار شبايد
خطببر يببک حمببام خببون را بببه جببان مببيخرنببد ...بببه نظببر مببن بببه واقعيتببي
مي انديشند كه به ايشان بسيار ناديک اسبت ...چبون كوششبي اسبت ببراي
اينكه سياست ،يک بُعد معنوي پيدا كند».
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 -2توجه به تفاوت ذاتيِ دو رويكرد متفاوت نسبت ببه زنبدگي در ايبن
دوران ،رما كليدي كتابي است كه روبهروي خبود داريبد .عببور از نبوعي
زندگي كه آرمانهاي خود را در فرهنگ مدرنيته دنبال ميكند و رويكبرد
به نوع ديگري در زندگي است كه ميخواهد از طريق انقالب اسبالمي ،از
غرب و فرهنگ مدرنيته عبور كنبد و زنبدگي زمينبي را ببه آسبمان متصبل
گرداند.
 - 3روح حاكم بر زمانه كه تحت تأثير فرهنگ مدرنيته اسبت ،آنننبان
آشفته است كه انسان بهراحتي معني حادثهاي را كه آمده اسبت تبا مباوراء
فرهنگ مدرنيته ،متذكر رجوع بشر به آسمان باشد ،نميفهمد و لبذا نسببت
به فهم جايگاه انقالب اسالمي در اين دوران گرفتار برداشبتهباي از پبيش
ساخته ميشود كه آن برداشتها ديبواري در براببر فهبم او و فهبم انقبالب
اسالمي مي كشد .نويسنده تالش كرده ببا توجبه ببه ايبن امبر ،مباوراء نگباه
 - 3ميشل فوكو ،ايرانيها چه رؤيايي در سر دارند ،ص .38

مقدمه .....................................................................................
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باشبيم انقبالب

اسالمي را در حدّ فهمهباي محبدود ننگبريم وگرنبه ببيتوجبه ببه حقيقبت
روحاني و جايگاه تاريخي آن ،سخن گفتهايم.
 - 4ممكن است در ابتدا ببه مؤلبف ايبراد گرفتبه شبود كبه نگباه او ببه
انقالب اسالمي ،نگاهي آرماني است كه با واقعيت آن متفاوت است ،ولبي
وقتي حقانيت سخن روشن ميگردد كه سعي شود ببه همبهي زوايبايي كبه
در رابطه با انقالب اسالمي در كتاب توجه داده شده ،عنايت گبردد ،در آن
صورت است كه معلوم خواهد شد چبرا صصبرار مبيشبود انقبالب اسبالمي
يک رستاخيا در همهي جهان امروز است و همنبون روز حسباب جايگباه
هركس را تعيين ميكند.
گ مدرنيته كه مبا نيبا ببا تأسبيس اولبين دبسبتان ،قببل از
 - 5زبان فرهن ِ
انقالب مشروطه با آن آشنا شديم و بعد بهوسيلهي آن فكبر كبرديم ،زبباني
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
غرب است ،ذات انقالب اسالمي را بنمايانبد تبا حقيقتباا ببا چهبرهي واقعبي
انقالب اسالمي روبه رو شويم و همين امر موج

شده كه در بعضي مبوارد

خواننده به زحمبت بيفتبد و آرامبش خبود را در حبين مطالعبهي كتباب از
دست بدهد ،چون يا واژهها را ناآشنا ميبيند و يا افقي كه به ميبان مبيآيبد
افقي نيست كه خواننده عادت كرده باشد از آن افق بنگرد.
 - 6مؤلف محترم با توجه به اين قاعده كبه «ببا آغباز عهبد تبازه ،تبأثير
آنچه به گذشته تعلق دارد ،كم مبيشبود» روشبن مبيكنبد كبه چگونبه ببا
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حضببور انقببالب اسببالمي در عببالم ،عهببد الهببي از يبباد رفتببهي بشببر بببه او
برمي گردد و در آن راسبتا فرهنبگ غرببي در عبالَم ببه سبرعت فروكاسبته
ميگردد و به اين دليل بايد به آيندهي انقالب اسالمي اميدوار بود.
بببه اميببد آنكببه توانسببته باشببيم در راسببتاي آشببنايي عايبباان نسبببت بببه
حقيقت و ذات انقالب اسالمي قدمي برداريم.

مقدمه مؤلف

باسمه تعالي
مواردي كه در ذيل مطرحشده؛ زواياي مختلفي است از نگاهي كبه در
كتببابهبباي مربببوط بببه انقببالب اسببالمي و امببام خمينببي«رضوواناهللتعايلعليه» بي بان
گردي بده ،تببا سببمت و سببوي جسببتجوي خواننببدگان عايببا را در مببتن آن
كتابها روشن كند.
 -1حساسترين مسأله در زندگي انسان درست و دقيبقديبدن واقعيبات
عالم است ،و اين موضوع آنقدر مهم است كه رسول خدا در تقاضباي
خود به خداوند عرضه ميدارند «اَللّهُمَّ أرِنِي األشياء مايء يي»؛ 1خبدايا!
اشياء را آنطور كه هستند به من نشان بده.

 - 1محمدبنحماه فناري ،مصباح األنس ،ص.220 :
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موضوعِ درستديدن پديدهها و واقعيات وقتي اهميت صبدچندان پيبدا
مي كند كه موضوع مورد شناخت ،به زندگي دنيايي و آخرتي انسبان ربب
پيدا كند.
در كنار معرفت ببه خبدا و معباد و نببوت و امامبت ،در عصبر كنبوني،
معرفت به جايگاه انقالب اسالمي از موضوعاتي است كبه معرفبت صبحيح
نسبت به آن نقش اساسي در نوع زندگي ما خواهد داشت و بهواقبع همبهي
انتخابهاي ما را تحبتالشبعاع خبود قبرار مبيدهبد و پيبرو آن سبعادت و
شقاوت ما را نيا رقم خواهد زد.
 -2انقالب اسالمي يک پديدهي معنوي است كه هرگونه موضعگيبري
ما نسبت به آن ،ما را در جايگاه خاصي از قرب و يا بُعد نسبت ببه معنويبت
قرار ميدهد و اين است كه نميتوان نسبت به آن چشبم ببرهم گذاشبت و
آن را ناديده انگاشت ،زيبرا ببه همبان انبدازه ،از جايگباه قبرب معنبوي ببه
جايگاه بُعد از حقيقت پرت ميشويم .به همين جهت مبيتبوان آن را يبک
رستاخيا معنوي به شمار آورد كبه حسباب و جايگباه هبركس را در دوران
كنوني كه دوران تقابل انقالب اسبالمي ببا فرهنبگ مدرنيتبه اسبت ،تعيبين
ميكند.
 -3در دوراني كه بشر مدرن از دين فاصله گرفته و ارتقاي انسبان را در
پيروي از انديشههاي منقطع از آسمان جستجو ميكند ،يبکمرتببه در قبرن
بيسببتم بببا وقببوع دو جنببگ جهبباني در مهببد تمببدن مببدرن و شكسببت
ايببدلولوژيهببايي م ببل ليبراليسببم و سوسياليسببم و ظهببور نببابرابريهبباي
آزاردهنده ،انقالب اسالمي به عنبوان راهبي ببراي عببور از آن فرهنبگ ببه

مقدمه مؤلف ..................................................................................................
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سوي فرهنگ الهي انبياء ،عقلها و دلها را متوجه خود نمبود و ببر خبالف
آنهمه تبليغاتِ منفبي كبه نسببت ببه آن روا داشبتند ،ببهخبوبي از عهبدهي
نشان دادنِ معني تاريخي خود برآمد .اين است كه روشن مبيكنبد انقبالب
اسببالمي يببک امببر اتفبباقي نيسببت ،بلكببه گشببايش افببق و زمببان جديببد در
بحبوحهي پايان غرب است.
 -4انديشه هايي كبه گرفتبار ظباهربيني دوران نيسبتند ببهخبوبي متوجبه
جايگاه تباريخي انقبالب اسبالمي خواهنبد شبد و ذات الهبي آن را كبه ببه
عنببوان يببک رسببالت ،وارد زنببدگي بشببر شببده ،خواهنببد شببناخت و از
تاريخ سبازي آن كبه حكمبت و معنويبت را ببه بشبريت هديبه خواهبد داد
آگاهي خواهند يافت و آرمانگرايي منطقي آن را كه عامل نجبات بشبر از
پوچگرايي و نيهيليسمِ بيمارگونهي بشبر مبدرن اسبت ،ببهسبرعت دريافبت
مي كنند و اين شروع تاريخِ طاللي معنويت حقيقي بعد از ظلمبات مدرنيتبه
است.
 -5وقتي از انقالب اسالمي سخن مي گوييم ولي ببه جايگباه آن كبه از
غدير شروع شده و ببه حاكميبت مهبدي خبتم مبيشبود و بايبد از روح
غربي عبور كند ،چياي نگوييم ،عمالا از انقالب اسالمي هيچچيا نگفتهايم.
انقالب اسالمي با نگاه تاريخي شيعه به غدير پديد آمد و نبهتنهبا پديبدهاي
اتفاقي نبود ،بلكه آشناي همهي شيعيان بود زيرا آن را در مبتن اسبالم يافتبه
بودند تا از طريق آن با روح توحيد اصيل زندگي كنند.
 -6كسيكه از «توحيد» چياي نميداند و معتقد نيست كبه آن حقيقبتِ
يگانه اجازهي حضبور ببه غيبر نمبيدهبد ،وقتبي ببه او گفتبه شبود انقبالب
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اسالمي جلوه ي روح توحيد است و هر جريان مقابل خود را نفي ميكند و
همننان در تاريخ جلو مبيرود و هرگبا فبرو نمبينشبيند ،متوجبه موضبوع
نخواهد شد و شايد آن را ادعايي بداند كبه از سبر احساسبات اظهبار شبده
است ولي انكار نور چياي از واقعيت و نقش آن نميكاهد.
 -7اگر شخصيت انقالب اسالمي را با تفكر غربي تحليل كنيم هرگا به
ذات آن پي نخواهيم برد و لذا هرگونه موضعگيري كه نسبت به آن داشبته
ببه بيراهبه رفتبهايبم و

باشيم

باالخره كارمان به مقابله با آن ميانجامد .زيرا انقبالب اسبالمي ببه اهبدافي
نظر دارد كه نگاه غربي سخت از آنها گرياان است .يكي امتحانات الهبي
را رحمت ميداند و يكي طور ديگري ميانديشد .به گفتهي مولوي:
رحمتبببي دان امتحبببان تلبببخ را

نعمتي دان ملبکِ مبرو و بلبخ را

 -8اگر پذيرفتيم آوارگي و سرگرداني بشبر مبدرن چيبا قاببل انكباري
نيست و ريشه ي آن را نيا به درستي تحليبل كبرديم ،ديگبر ايبن گفتبه كبه
«انقالب اسالمي هديبهي خبدا اسبت تبا بشبر را از ظلمبات مدرنيتبه نجبات
دهد» ،يک سخن غلوآميا بهحساب نمي آيد بلكه به اميبد قبوام فرهنگبي و
تمدن اسالمي كه در آيندهي انقبالب اسبالمي نهفتبه اسبت ،زنبدگي را در
كنار انقالب اسالمي ادامه ميدهيم.
 -9مقام معظم رهبري«حفظوهاهللتعايل» در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري
دولت دهم فرمودند:
«بعضي از مديريتها در بخشي از برهههاي اين سي سال زاويههالي ببا
مباني انقالب داشتند؛ اما ظرفيت انقبالب توانسبت ايبنهبا را در درون
خود قرار بدهد؛ آنها را در كبورهي خبود ذوب كنبد؛ هضبم كنبد و
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انقالب بر ظرفيت خود ،بر تجربهي خود بيفاايد و با قبدرت بيشبتر راه
خود را ادامه بدهد .آن كساني كه ميخواستند از درونِ اين نظبام ،ببه
نظام جمهوري اسالمي ضربه بانند ،نتوانستند موفق بشوند .انقبالب راه
خود را ،مسير مستقيم خود را با قدرت روزافاون تبا امبروز ادامبه داده
است و همهي كساني كه با انگياههاي مختلف در درون اين نظام قرار
گرفتهاند ،خواسته يا ناخواسته ،به تواناليهاي اين نظام كمک كردنبد.
به اين حقيقت بايستي با دقت نگاه كرد؛ اين ظرفيبت عظبيم ،ناشبي از
همين جمهوريت و اسبالميت اسبت؛ از همبين مبردمسباالري دينبي و
اسالمي است؛ اين است كه اين ظرفيت عظيم را بهوجود آورده است.
و راز ماندگاري و مصونيت و آسي ناپذيري جمهبوري اسبالمي هبم
اين است و اين را جمهوري اسالمي در ذات خود دارد و صنشاءاهلل آن
را همواره حفظ خواهد كرد2».

چناننه مالحظه ميفرماييد در بيانات ايشان موضوع ذاتداشتنِ انقالب
اسالمي مطرح شده و اين مبناي اصلي كتاب حاضر است كه نويسنده پبس
از روشببنكببردن معنببي ذاتداشببتن انقببالب اسببالمي ،سببعي دارد نسبببت
صحيحي را كه هركس بايد با اين انقالب داشته باشد ،تبيين كند.
 -10اگر بتبوانيم حادثبه ي انقبالب اسبالمي را ببا يبک فهبم كلبي و ببا
جببامعيتي از آگبباهي و خودآگبباهي و دلآگبباهي درک كنببيم ،مببيتببوانيم
جايگاه حقيقي انقالب اسالمي در حال و آينبده را ،در روح و روان آدمهبا
بشناسيم و معني آنكه ميگوييم« :هركس وارد اردوگباه انقبالب اسبالمي
نشود ،از تاريخ بيرون ميافتد و بيتاريخ ميشود» را دريابيم.
.12/05/1388 - 2
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 -11درد بارگ آن است كه در فضاي فرهنگ مدرنيته ،تفكر آزاد ببه
حاشيه رفته است ،در حالي كه فهبم انقالببي كبه بنبا اسبت مباوراء فرهنبگ
مدرنيته با انسان ها سبخن بگويبد ،نيباز ببه تفكبر آزاد دارد و رمبا شكسبت
سياسي نخبگاني كبه ببا روحيبهي سياسبيكباري و ببا روشهباي غرببي ببا
انقالب اسالمي برخورد كردند ،همين بوده و هست.
 -12به تجربه روشن شده كبه امكانبات ذاتبي انقبالب اسبالمي از نظبر
فرهنگي آن قدر عميق است كه هرگا اجازه نميدهبد انديشبههبايي را كبه
اهدافي جداي از اهداف انقالب اسالمي دارند ،ببر آن تحميبل كننبد و ببر
اسببباس همبببين غنببباي فرهنگبببي كبببه داشبببت ،توانسبببت از راهكارهببباي
سكوالريته اي كه در دوران سازندگي و اصالحات بر آن تحميل شد خبود
را بيرون بكشد و توجه به عدالت و معنويت را بازسازي كند و رويكبرد ببه
انتهاي با بركتي كه نظر به حاكميت حضبرت مهبدي دارد را دوبباره ببه
متن انقالب باز گرداند.
 -13كسي كه به تاريخ و سياست تبوجهي نبدارد ،بخواهبد يبا نخواهبد
معني دينداري واقعي را گم كرده است ،و كسي هم كبه سياسبت و تباريخ
را از منظر ديانت ننگرد بازينهي سياستبازاني خواهد شد كه مبيخواهنبد
تاريخ خود را ببر بشبريت تحميبل كننبد و قبدرت را در دسبت گيرنبد .در
حالي كه انقالب اسالمي بستري اسبت تبا در آن بسبتر تباريخ و سياسبت از
منظر دين تعريف گردد و در بستري معنوي مبديريت شبود تبا حاكمبان از
حقيقت فاصله نگيرند.
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 -14اگر از يک طرف روشنفكران ما گرفتار نگاه غربزدگي شدند و
خواستند جايگاه انقالب اسالمي را در ادامهي تاريخ غرب جسبتجو كننبد،
و از طرف ديگر بسياري از متدينين ما نيا بدون آنكه جبهبههباي فكبري و
تاريخي را بشناسند و شخصيت افراد را بر اساس جبهه و جهتي كه انتخباب
كرده ارزيابي كنند ،تنها شخصيت افراد را در حركات و سكنات و فضبالل
و رذالل فردي آنها جستجو ميكننبد ،ببدون آنكبه ببه جهبت و سبمت و
سويي كه افراد در آن قرار مبيگيرنبد توجبه نماينبد .ايبن ببهواقبع موجب
معضل بارگي شد كه بعضي از نخبگان ديني نتوانستند جايگباه و سبمت و
سوي انقالب اسالمي را بشناسند و با اندک ضعفي كه از مديري از مديران
نظببام اسببالمي ديدنببد ،از حضببور خببود در جبهببهي انقببالب اسببالمي كنببار
كشيدند .مباحث انقالب اسبالمي ببا توجبه ببه چنبين نقيصبهاي سبعي دارد
خطرات چنين غفلتي را گوشاد كند و نگاه متدينين را به رويكردهاي كلي
انقالب اسالمي معطوف دارد.

3

 -15تبيين بنياد فلسفهي انقالب اسالمي ضروريترين مؤلفبهي سياسبي
دوران ما است تا نحوهي تأثير دين در عصر غيبت و نقش واليبت تكبويني
حضرت وليعصر معني خود را بنماياند و ريشهي حماسهسازي انقبالب
 - 3در راستاي توجه به جبهههاي كلي در اسالم ،پيامبر خدا در رابطبه ببا حضبور و عبدم
حضور در جبههاي كه علي قرار دارند ،فرمودنبد« :فَإنّهُ لَوْ عَبَداهللَ عَبْدٌ سَبْعانَ خَريفيء حتي َ
الاازاب قءئاء لالهُ ،صءئاء نهءرُه ،وَ لَمْ يکُنْ لَهُ واليةُ عليبنابيطءلب لَأمَبَّهُ اهللُ عَلَي مِنْخَريهِ فِي
النّءر»؛ اگر بندهاي خداي را هفتادسال زير ناودان كعبه عبادت كند در حالي كه شب هبا ببه نمباز
ايستاده و روزها ،روزهدار است و واليت عليبناببيطالب  را نداشبته باشبد ،از بينبي او را در
آتش مياندازند( .تفسيرجنابادي ،ج ، 4ص)228
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اسالمي معين گبردد و غفلبت از ايبن موضبوع غفلبت از رسبالت تباريخي
كساني است كبه ايبن غفلبت شايسبتهي آنهبا نيسبت و موجب

يبکنبوع

محافظهكاري ننگين خواهند شد.
 -16امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» به عنوان مسبلماني ژرفانبديش و عبارفي
حماسي ،ناظر به منظري بود كه چشم فرهنگ مدرنيته سالها نسببت ببه آن
نابينا شده بود و از ساحتي سخن ميگفت كه فرهنگ مدرنيته امكان درک
آن را نداشت و لذا مدرنيسم همنون نابينايي ببيخبرد ببا انقبالب اسبالمي
درگير شد و راز شكستهاي پيدرپي غرب از انقالب اسبالمي را بايبد در
اين نكتهي مهم جستجو كبرد زيبرا فرهنبگ غرببي خبود را از امكبانهباي
معنوي عالم هستي بيرون انداخته است.
انقالب اسالمي آمده است تا بشريت را با امكاناتي آشنا كند كه ماوراء
جهاني است كه فرهنگ مدرنيته در آن زندگي ميكند و با عقلِ پژمبردهي
خود ميخواهد ادامهي حيات دهد.
 -17تاريخي بودن يک انديشه به آن معني است كه در طول تباريخِ آن
ملت ،دست و دلها به سوي آن انديشه دراز بوده است و هرگاه آن انديشه
پا به ميدان گذاشته با تمام وجود آن را پذيرفته ،حال بايبد از خبود بپرسبيم
براي مردم ايران آيا «انقالب اسبالمي» يبک انديشبهي تباريخي ببوده و يبا
تجدد و فرنگي مآبي؟
آيا نميتوان گفت آن گبروه از مبردم ايبران كبه گرفتبار فرنگبيمبآبي
شدند و ديگر زبان مردم را نميفهمند به جهت آن است كه از تاريخ ملبت
ايران بيرون افتادهاند ،تا آنجا كه ايرانيبودن خود را با منظري كه غرب به
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آنها مي نماياند ،در ايران باسبتانِ قببل از اسبالم دنببال مبيكننبد؟ انقبالب
اسالمي راهي است تا اين گسستگيها جبران شود و غربزدگي بهكلبي از
روح ملتي كه مي تواند با تاريخ ديني خود زندگي كنبد برچيبده شبود و از
اين جهت انقالب اسالمي مرحله ي گذار ملبت اسبت از غبربزدگبي كبه
منشأ گسست و تنفر بين آحاد افبراد ببوده و هسبت ،ببه سبوي اُخبوتي كبه
همهي دستها و دلها را يگانه ميكند.
 -18عالَمي كه انقالب اسالمي به بشريت عرضه ميكند ببا عبالَمي كبه
فرهنگ مدرنيته به ميان آورده است تفاوت ماهوي دارد .ببا ورود ببه عبالَم
انقالب اسالمي حقايقي در افق روح انسان آشكار ميشبود كبه ببهكلبي از
روحيه ي فردگرايي يا « »Individualismفاصله ميگيرد و حقيقبت را در
گستردگي احساس مسئوليت نسبت به سرنوشت سباير انسبانهبا مبيياببد و
ديگر اقتصادي همراه با عدالت و معنويت به صحنه ميآيد ،چيباي كبه در
افق عالَم انسان غربزده بهكلي ناپديد شده و عامل دوگبانگيهبا و تنفرهبا
گشته است.
 -19بشري كه جهت او به هيچ جان

نباشبد و ببه هبيچچيبا رو نكنبد،

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

دهد و به اسم بيطرفي در طرفي قبرار گيبرد كبه

نه حق را تأييد مي كند و نه باطل را .او بايد بداند كبه چبون ببه حبق پشبت
كرده است ،در جبههي باطل است ،در حالي كه انقبالب اسبالمي جبهبهاي
است تا بشر ،راهِ قرارگرفتن در جبههي حق را گم نكند و در سيرِ ببه سبوي
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حق با بس انقالب اسالمي ،بس يابد و بهكلي از ظلمات دوران به درآيبد
و به افق روشن تاريخ نظر اندازد و از پوچي و بيطرفي خود را رها كند.
 -20اگر انقالب اسالمي را در حدّ يک حركت سياسي پبايين بيباوريم
به نوعي به حقيقت جفا كردهايم ،همننان كه اگر آن را در آن حبد ببدانيم
كه ديگر حكومت هبا مبااحم دينبداري شخصبي مبردم نيسبتند .در هبر دو
صورت جايگاه انقبالب اسبالمي را نشبناختهايبم و از معنبي حضبور آن در
تاريخ معاصر سخت بيگانهايم و با سادگي ،معني دشبمني فرهنبگ مدرنيتبه
را يک سوء تفاهم ميپنداريم .راستي انقالب اسالمي به چه نقطبهاي اشباره
دارد كه دنياي مدرن براي انكار آن اينهمه هاينه ميكند؟
 -21ما ميخواهيم معني انقالب اسالمي را بشناسيم و نسبت خبود را ببا
آن معلوم كنيم و لذا مجببوريم از زوايباي مختلبف آن را بنگبريم و قببل و
بعد آن را درست مدّ نظر قرار دهيم و اين ممكن نيست مگر آنكبه ببدانيم
از كجا شروع شده است و به كجا خواهد رفت و اگر ماندگارش ميدانيم،
دليل ماندگاري آن چه ميباشد و چرا متعلق ببه هبيچ زمباني و هبيچ قبومي
نيست كه با رفتن آن زمان و آن قوم باز باقي خواهبد مانبد .در يبک كلمبه
راز آيندهداري انقالب اسالمي در كجا است؟
 -22انقالب اسالمي روشن ميكند ما متعلق به كدام جبههايم و در چبه
فضايي بايد خود را جستجو كنيم كه گرفتار از خودبيگبانگي نگبرديم و از
ثابت عصر جدا نباشبيم و درنتيجبهي ايبن جبدايي در فضباي مشبهورات و
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.
 -23انقالب اسالمي؛ اگرچه فلسفه نيست ولي ما را به «وجبود» دعبوت
ميكند و آننه را در افق انسان ميآورد چياي ماوراء ماهيبات و توهّمباتي
اسببت كببه فرهنببگ مدرنيتببه بببا آن زنببدگي مببيكنببد ،جهببت تفكببر را تببا
واقعيترين واقعيات يعني عالم غي

و معنويت سوق ميدهد و لذا ميتواند

در دفاع مقدس هشت ساله با جهاني از تانک و توپ و هواپيما نبرد كنبد و
به بهانهي آنكه همهچيا نسبي است ،از مسئوليت مقابله با جهان كفبر شبانه
خالي ننمايد .زيرا:
آنكببه انكببار حقببايق مببيكنببد

جملگببي او بببر خيببالي مببيتَنببد

 -24كساني كه اهل «وقت» هستند و از «زمان فاني» عبور كردهاند و ببه
«زمان بباقي» مبي انديشبند ،ببه انقبالب اسبالمي ببه عنبوان مبأمني ببراي ببه
حضوررفتن و به «وقت»رسيدن مينگرند و در همبين راسبتا معتقدنبد بسب
انقالب منجر به حضور صاح ُ الوقت و الامبان خواهبد شبد .ببه همبين
دليل عدهاي نمي توانند آن را تحمل كننبد ،زيبرا عببور از «زمبان فباني» ببه
«زمان باقي» كار هركس نيست ،از اين رو اين افراد سعي ميكننبد حقيقبت
انقالب را از جايگاه اصلياش كاهش دهند و يا از آن فاصبله مبيگيرنبد و
در زمان فاني خود عمر خود را به انتها ميرسانند.
 -25انقالب اسالمي؛ حماسهي عارفان شيدايي است كه هنر ناديكي به
پيامبران و اولياء الهي را يافتهاند و لذا وقتبي نسبيم فنباي «فبياهلل» در غبرّش
گلولهي خمپارهها وزيدن ميگيرد ،بهجاي آنكه به سنگر خانقاه پنباه برنبد
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تا از هر گاندِ احتمالي مصبون بماننبد ،پيبراهن خبود را در مبيآورنبد و ببا
سينهي برهنه در ميدان جنگ قهقههي مستانه ميزنند.
كساني كه نميتوانند انقالب اسالمي را ببه غبديري كبه علبي را از
آن حذف كردند و به خانهي فاطمهاي كه آن خانه را آتش زدنبد و ببه
كرباليي كه بر جسدها اس

راندند ،متصل گردانند ،تا آخبر آن را تحمبل

نخواهند كرد و آن را يک نوع ماجراجويي ميدانند كه قواعد بازي جهبان
مدرن را ببههبم زده اسبت و بباالخره ببهزعبم آنهبا بايبد ببا آمبدن دولتبي
مصبلحتگبرا در جبايي توقبف كنببد ،ايبنهبا ببيش از يبک روي سببكه را
نديدهاند و خرابي جهان مدرن را با آباداني خانهي انسانيت همراه نميبينند.
 -26انقالب اسالمي علت جهان پرآشوب كنوني را جاهالني مبيدانبد
كه از عقل قدسي انبياء بريدند و خواستند با خرد پژمردهي بشرِ جداشده از
وَحي ،آن را مديريت كنند و به گمان اينكه ميخواهند خود را از آسبمان
آزاد كنند ،انواع اسارتها را به بشريت تحميبل كردنبد و يباوههبايي را ببه
عنوان علمِ ادارهي جهان بر زبان راندند كه اسارت بشر را عميقتر مينمبود
و زندگي با خياالت را زندگي واقعي نشان مي داد .بايد به اين تذكر رسبيد
كه تحت تأثير خردِ پژمرده ي بشبر مبدرن ،عينكبي روي چشبم داريبم كبه
درک ما را از انقالب اسالمي غير واقعي كرده است.
 -27ما نمي گوييم فهبم انقبالب اسبالمي كبار آسباني اسبت ولبي اگبر
مالحظه شد بعضي از نخبگان كه مدعي فهبم انقبالبانبد ،از مبردم عبادي
عق

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

در حجاب فهم آنهايي دنبال كرد كه از روح توحيد بيخبرنبد و از تجلبي
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تاريخي ربالعالمينِ يگانبه ،بهبرهي كبافي نببردهانبد .آري! درک انقبالب
اسالمي بدون علم به اسماء الهي كار مشكلي است ،ولي راهِ ممكنبي اسبت
زيرا كه ذات انقالب اسالمي خود عامل فهم آن خواهد شد.
 -28تا وقتي با عينک زمانهاي كه در آن هسبتيم و فكبر خبود را ببر آن
اساس جلو بردهايم به انقالبي بنگريم كه بنيانگذار آن انساني است كبه ببه
مقام جامعيت اسمايي دستيافته ،هيچ پرتوي از حقيقت آن انقالب بر قل
ما تجلي نخواهد كرد و راهي جهت ببرونرفبت از ظلمبات زمانبه جلبو مبا
گشوده نميشود.
اهل كام و ناز را در كوي رندي راه نيست رهروي بايد جان سوزي ،نه خامي بيغمي

بايد از قهر تفكر غال ِ فرهنگ مدرنيته رها شبد تبا آشبنايي ببا انقبالب
اسالمي شروع شود و تماشاگري راز ما را در برگيرد.
 -29انقالب اسالمي دوران تاريخ دينداري در جهبان معاصبر را بنيبان
نهاد ،آن دوران را راه ميبرد و نگهداري و نگهباني مينمايد ،به طوري كه
تبباريخ معاصببر در سببايهي حضببور آن انقببالب بايببدها و نبايببدهاي حيببات
تاريخي بشر اين دوران را شكل ميدهد .همانطبور كبه بشبر ببا هبوا زنبده
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
«نسبيت» و «نيستانگاري» دوران نگردد .در سالهباي اخيرمقبدمات چنبين
تببذكري در حببال تحقببق اسببت و حجبباب چهارصدسببالهي دروغ فرهنببگ
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.
راه برونرفت از نيست انگاري دوران ،با انقالب اسالمي و صشبراقي كبه
خداوند بر قل

بنيانگذار آن متجلّي كرد ،گشوده شد تا بشريت به عبالَمي

ناديک شود كه آن عالَم؛ عرفان و معرفت و حماسه و عبوديت را يکجبا
به او هديه ميدهد و متذكر عهد بشر با «وجود» مبيگبردد ،عهبدي كبه در
دوران غربزدگي ما شكسته شد.
به اميبد آن كبه توانسبته باشبم تبا حبدّي انقبالب اسبالمي را از منظبري
بنمايانم كه راه تفكر نسبت به آن گشوده گردد.

انقالب اسالمي ،بستر عبور از غرب يا بسط
مدرنيته؟!

ضرورت شناخت انقالب اسالمي
فرا رسيدن سالگرد پيروزي انقالب اسبالمي را كبه انفجبار نبور ببود در
دوراني كبه ظلمبات فرهنبگ مدرنيتبه همبهجبا را گرفتبه ،تبريبک عبرض
ميكنم.
يكي از خطراتي كه همبواره انقبالب اسبالمي را تهديبد مبيكنبد ،ايبن
است كبه حقي قبت انقبالب در حجباب رود و وفباداران ببه انقبالب نتواننبد
اهداف حقيقي و عميق انقالب را بشناسند و در نتيجبه تحليلبي از لحظبه ببه
لحظببهي انقببالب نداشببته باشببند ،در آن صببورت اگببر ناخواسببته نسبببت بببه
ادامهي حيات انقالب مأيوس نشوند ،ممكن است با تحليلهاي غل مقاببل
اهداف انقالب بايستند.
اگر كسي نداند انقالب اسالمي در مسيري كه ببه سبوي اهبداف خبود
سير ميكند در كدام مرحله از مراحل حيات خود قبرار دارد ممكبن اسبت
قدمهايي در مقابل انقالب بردارد و انقالب اسالمي را وارد ميدانهايي كند
كه برايش مينگذاري شده است.
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انقالبيببوني كببه بببه انقببالب اسببالمي وفادارنببد قبببل از هرچي با باي بد بببه
ريشههاي تاريخي اين انقالب توجه كنند ،ريشههايي كه از يبک طبرف در
عالم غي

و معنويت و از طبرف ديگبر در فطبرت انسبانهبا قبرار دارد ،ببا

توجه به چنين ريشهاي ديگر هيچوقت فكرِ اينكه «اين انقبالب مبيرود يبا
نميرود» پيش نميآيد ،بلكه نهايتاا متوجبه مبيشبوند كبه ممكبن اسبت در
بعضبي موارد ببه جهببت حجبابهبايي كبه ببر انقبالب تحميبل مبيشبود،
در آن صببورت وظيفببهي

انقبببالب در خفبببا رود

آنهببايي كببه ذات و حقيقببت انقببالب را م بيشناسببند اي بن اسببت كببه بببا
برنامهرياي صحيح موانبع ظهبور حقيقبت آن را برطبرف كننبد تبا انقبالب
بتواند ظلمات دوران را بشكافد و جلو رود.

1

غفلت از پايداري و نقشآفريني انقالب اسالمي وقتي به وجود ميآيبد
كه يا انقالبيون تحليل درستي از انقالب و نسبت آن با جهان نداشبته باشبند
و يا مردم از حقيقت انقالب اسبالمي و جايگباه آن در نظبام هسبتي غفلبت
كنند.
براي اينكه بنده صنشاءاهلل بتوانم عرايض خود را به درسبتي طبرح كبنم
در ابتدا مقدماتي را گوشاد ميكنم.
اصليترين سؤال كه شايد با پاسخگويي به آن نيمي از چهرهي انقبالب
روشن ميشود ،اين است كه آيا ايجاد انقالب اسالمي و تأكيبد ببر واليبت

 - 1روح حاكم در دولتهاي سازندگي و اصالحات موج

شد كه انقالب تبا انبدازهاي از

اهداف خود فاصله بگيرد ،ولي تالش افرادي كه به حقيقت انقالب اسالمي وفادارند موجب
تا ذات انقالب دوباره به جهت اصلي خود رجوع كند.

شبد
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نيفتد و حتي مدرنتبر از غبرب

شود و يا اينكه انقالب در ذات و بنيان خود نگاهش ببه فرهنبگ و تمبدن
ديگري است؟
همانطور كه از عنوان اصلي بحث پيدا اسبت سبؤال مبا در ايبن رابطبه
است كه آيا ايران بنا دارد در بسبتر انقبالب اسبالمي ،ببا غبرب و در همبان
مسير و با همان اهداف رقابت كند و مدرنتر شود و همان فرهنگ را بسب
دهد؟ يا براي ادارهي جهان ،طرح ديگري دارد كه ببهكلبي ببا طرحبي كبه
فرهنگ مدرنيته براي جهان اراله داده است ،فرق ميكنبد؟ ببه زببان ديگبر
هدف اصلي تحقق انقالب اسالمي ايجاد توسعه به همان معنبايي اسبت كبه
در غرب مطرح است و چبون نظبام شاهنشباهي مبانع چنبين توسبعهاي ببود
تالش شد آن نظام سرنگون شبود تبا راحبتتبر بتبوانيم يبک ايبران مبدرن
بسازيم و زندگي به رسم غربيها را با حفظ شئونات اسالمي ادامبه دهبيم و
يا اساساا هدفِ انقالب اسالمي چيا ديگري است؟

شروع انقالب با انگيزههاي مختلف
بنده نميتوانم بگويم همهي كساني كه در تحقق انقالب اسالمي تالش
كردند انگياهي يكسان داشتند ،ولي بحث بر سر انگياهي بنيانگذار انقالب
و كساني است كه از ايشان پيروي كردند و عمالا انقبالب ببه دسبت آنهبا
پيروز شد .در صورتي كه انگياهي اصلي تحقق انقالب روشن شود جايگاه
گروههاي مختلف نسبت به انقالب نيا روشبن مبيشبود و ايبن نيبا روشبن
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ميگردد كه چرا بعضبي از گبروههباي سياسبي ،انقبالب را تبا آخبر يباري
نكردند و حتي بعضاا به مقابله با انقالب پرداختند.
با شبناخت ذات انقبالب و حقيقبت تباريخي آن روشبن مبيشبود چبرا
عدهاي م ل مجاهدين خلبق و ملبي مبذهبيهبا خيلبي زود از انقبالب جبدا
شدند و عدهاي آرامآرام فاصله گرفتند و چرا بايد پيشبينبي كبرد عبدهاي
ببباألخره تببا آخببر انقببالب را يباري نمبيكننببد و ديبر يبا زود از آن فاصببله
ميگيرند؟ و صنشاءاهلل روشن خواهد شد موقعيت تاريخي انقبالب اسبالمي
طوري است كه تاريخ را ميشبكافد و جلبو مبيرود و هبركس خبود را ببا
نيت خالص وارد آن نكند ،گرفتار نيهيليسم و پوچانگاري دوران مبيشبود.
حتي اگر جبهههاي مخالف انقبالب دسبت در دسبت هبم دهنبد و تهباجم
خببود را بببه ذات انقببالب شببدت بخشببند و بتواننببد موفببق شببوند اهببداف
غربزدهي خود را بر انقالب تحميبل كننبد و مبدتي انقبالب را نسببت ببه
اهدافش در خفا ببرند ،انقالب اسالمي چياي نيست كه از صبحنهي تباريخ
معاصر خارج شود و در خفاي هميشگي فرو رود.
اميدوارم به مدد الهي بتوانم موارد مطرح شده را درست روشن كبنم تبا
عاياان نسبت به وضع موجود جهاني كه در آن زنبدگي مبيكننبد تحليلبي
ماوراء تحليل سياسيون ورشكسته داشته باشند .بعضاا جمالتبي از طرفبداران
انقالب ميشبنويم كبه نشبان مبيدهبد نسببت ببه شبناخت حقيقبت و ذات
انقالب اسالمي آنطور كه شايسته است تحليل درستي ندارند و نگاه آنهبا
نسبت به انقالب اسالمي با افقي كه حضرت امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» نسببت
به انقالب نشان ميدادند فرق ميكند .و گاهي ديده شده عاياي ببهعنبوان
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طرفدار انقالب اسالمي بسيار زحمت ميكشد و خون دل ميخورد و شب
و روز ناساا ميشبنود ،ولبي ببراي چيباي كبه اصبالا حقيقبت و ذات آن را
نمبيشناسببد ،و عمبالا آن چبه را او انقببالب اسببالمي مبيدانببد ،آن انقببالب
اسالمي كه حضرت امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» بر آن تأكيد داشتند نيست.
همانطور كه يک زماني قط زاده و بنيصدر و جبههي ملي و انجمبن
حجّتيببه و جريببان مه بدي هاشببمي روبببهروي انقببالب ايسببتادند ،جريانببات
ديگببري هسببتند كببه در حببال حاضببر شبببه خببوديانببد ولبي وقتبي انقببالب
چهرههاي عميقترِ خود را نمايان كبرد ،غيرخبودي مبيشبوند .ايبن عبرض
بنده از پايگاه نگاهي اسبت كبه حضبرت امبام خمينبي«رضوواناهللتعايلعليه» ببه ايبن
انقالب داشتند .به عنوان نمونبه؛ ايشبان صباح

اصبلي انقبالب اسبالمي را

حضرت حجت ميدانند .ولي جريانهايي هسبتند كبه ايبن سبخن را ببه
تمسخر ميگيرند و كسي را كه چنين ادعايي بكند مبتهم ببه خرافبهگرايبي
ميكنند ،در حالي كه اي نبان چبه بخواهنبد و چبه نخواهنبد اعتقباد و توجبه
خاص به حضرت صاح االمر از اركان اصلي انقالب اسبالمي اسبت و
هرچه انقالب جلوتر رود اين اعتقاد بيشتر بروز ميكنبد و ببه همبان انبدازه
عدهاي كه تا ديروز خودي بودنبد ،غيبر خبودي مبيشبوند .فعبالا مبيبينبيم
عدهاي به طور اجمال معتقد به «حكومت واليي» هستند و لبذا خبوديانبد،
در حالي كه اگر با دقبت ببه جهبتگيبري فكبري آنهبا عنايبت بفرماليبد،
انقالب اسالمي و واليت فقيه را براي هرچه مدرنترشدن كشور و ناديكي
به غرب ميخواهند نه براي تحقبق اسبالمي كبه بناسبت از فرهنبگ غرببي
بگذرد .هميشه در عين احترام به شخصيت آنهايي كبه خبود را از انقبالب
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مبيداننببد ،بايبد دقببت داشببت كببه آيبا انگيباههبباي آنهببا بببا ذات انقببالب
همخواني دارد؟ شايد امروز بتوان گفت خوديها نسبت به انقالب اسبالمي
كساني باشند كبه در عبين مسبلمانببودن و شبيعهببودن ،در پبذيرفتن اصبل
انقالب اسالمي و «واليت فقيه» با همبديگر مشبترکانبد ،ايبن ورود ،ورود
خوبي است! اما تجربه نشان داده اسبت كبه معلبوم نيسبت ببا پبذيرش ايبن
شعارها ،باز جريانهايي با اصل و ذات انقالب درگيبر نشبوند .يبک سبؤال
بايد در ذيل عقايد فوق مطرح باشد و آن اين كه با پذيرش انقالب اسالمي
و واليت فقيه بنا است جامعه ببه كجبا برسبد؟ ممكبن اسبت حتبي بگوينبد
ميخواهيم به تمدن اسالمي برسيم ،و نهايت تمدن اسالمي را هم آن بدانند
كه حضرت بقاةاهلل در آن حكومت كنند ،ولي با اين همه ،تعريفبي كبه
از تمدن اسالمي دارند ،تحبت تبأثير آن نگباهي اسبت كبه فرهنبگ غبرب
تعريف كرده است .اين افراد اگر حضبرت صباح االمبر هبم تشبريف
بياورند به ايشان اشكال ميكنند كه چرا آن طور كه شايسبته اسبت امبور را
جلو نميبرند .چون اينهبا حضبور حضبرت را هبم ببراي تحقبق مدينبهاي
ميدانند كه خودشان تعريف كبرده انبد و در عمبق نگاهشبان ،ببه فرهنبگ
غرب اصالت ميدهند ،و نتوانستهاند حقيقتي ماوراء غرب بشناسند ،حتي به
قرآن هم كه رجوع ميكنند ،پيامهاي قبرآن را ببه غبرب و نگباهي كبه آن
فرهنگ به عالم و آدم دارد ،رجوع ميدهند و ميخواهند به كمبک قبرآن
از آمريكا جلو بانند و مدرنتر شبوند تبا ايبران را آبباد و مبردم را ببه رفباه
كامل برسانند! اينان از آنجايي كه در خود توان چنين مديريتي را احساس
ميكنند و آن جهتگيري را پذيرفتهاند ،هر جرياني را كه به غيبر از آننبه
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آنها ميشناسند نظر داشته باشد خالن به انقالب و مردم ميدانند و به خبود
حق ميدهند با آن جريان مخالفت كنند ،حتي اگر مردم فكري غير از فكر
آن افراد را براي رياسبت جمهبوري يبا نماينبدگي مجلبس انتخباب كبرده
باشند! اينجا ديگر قواعد دموكراسي فراموش ميشبود ،چبون از نظبر ايبن
افراد مصلحت مردم و انقالب چياي جا مدرنشدن به روش غربي نيسبت،
و لذا اگر رسيدن به آن با راهكار دموكراسي عملي نشد ،راهكارهاي ديگر
را اِعمال ميكنند.
مطال

فوق نكاتي است كه موج

ميشود عرض كبنم مبا در آينبده،

دوباره مرزبنديهاي ديگري خواهيم داشت و بعضي از خوديهباي امبروز
غير خودي خواهند شد ،و اگر انقالب بدون گرفتارشبدن ببه حجبابهباي
غليظ همننان جلو رود و آرامآرام خود را در نظبام آموزشبي و سياسبي و
اقتصادي از فرهنگ غربي آزاد كند و جلوههباي شبكوفايي معنبوي در آن
ظاهر شود ،رياشهايي خواهد داشت ،ولي البته و صد البته اگر رياشهاي
آننناني دارد ،رويشهايي از نيروهاي جوان و مخلص نصيبش ميشود كبه
قابل مقايسه با رياشهايي كه انجام ميگيبرد نخواهبد ببود .آن ريباشهبا؛
رياشهايي هستند كه در عين آنكه خود را صاح

انقالب ميداننبد مبانع

سير انقالب به سوي اهداف توحيدياش هستند ،ولي رويبشهباي انقبالب
موج

تسريع انقالب به سوي اهداف عاليهي آن خواهند بود.
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خطر غفلت از اهداف انقالب اسالمي
در رابطه با خطر غفلت از اهداف اصلي انقالب اسالمي؛ به عنوان م بال
در نظر بگيريد به شما خبر دادهاند كه جهت رفع تشنگيتبان ،در پشبت آن
كوه بلند چشمهاي هست كه با پشت سرگذاشتن اين صحرا و آن چنبد تپبه
ميتوانيد به آن برسبيد .حبال اگبر كسبي بيايبد ،ببراي شبما يبک موضبوع
جديدي طرح كند كه يک باغِ زيبايي ،با ميوههاي تازه در همبين ناديكبي
هست ،آنقدر هم نياز نيست راه برويد تا به آن چشمه برسبيد ،بفرماييبد در
همين باغ و ميوه ميبل كنيبد! اگبر تشبنگي فراموشبتان شبود ببه طبرف بباغ
ميرويد و مشغول خوردن ميوهها ميشويد ،در حالي كه تشبنگيتبان رفبع
نشده و شدت هم پيدا كرده است و احساس ميكنيبد از وضبع خودتبان ببا
داشتن اينهمه ميوه ،ناراضي هستيد ،حتي ممكن است ندانيد چبرا ناراضبي
هستيد ولي باألخره احساس آرامش نميكنيد ،چون عطبشِ انسبان تشبنه ببا
آب رفع ميشود و نه با ميوههاي رنگارنگ.
موضوعِ بعضي از دولتها نسبت به اهداف انقالب نيا همبينطبور ببود
كه انقالب را در رسيدن به اهداف اصلي ياري نكردند ،هبر چنبد امكانبات
رفاهي زيادي براي عدهاي از مردم پيش آوردند ،در حبالي كبه روح كلبي
مردمي كه انقالب كردند در طل

چيا ديگري بود كه اگر ببه آن نرسبند،

به هر چيا ديگري هم كه برسند باز احساس ميكنند ببه نتيجبه نرسبيدهانبد.
چشمهاي كه انقالب بايد ببه آن مبيرسبيد حاكميبت حكبم خبدا در تمبام
مناسبات جامعه بود ،همان چياي كه حضرت امبام خمينبي«رضوواناهللتعايلعليه» مبدّ
نظر خود و مردم قرار دادند و فرمودند« :ما آن چيباي را كبه مبيخبواهيم،
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حكومت اهلل است ...ما ميخواهي م قبرآن ببر مبا حكومبت كنبد ...مبا هبيچ
حكومتي را جا حكومت اهلل نميتوانيم بپذيريم»؛ 2اگر دولتهبا انقبالب را
گرفتار توسعه به روش غربي كردند و در راستاي رشد هستههباي قبدرت و
ثروت ،انقالب را در مسير رسيدن ببه اهبداف عاليبهاش از نفبس انداختنبد،
هرگا انتظار نداشته باشند مردمي كه انقالب كردند از آنها متشكر باشبند،
زيرا آنها در مسبير مبديريت خبود شخصبيت اصبلي و اهبداف انقبالب را
فراموش كردند و عمالا انقالب را در ذيل فرهنگ غربي قرار دادنبد و اگبر
بر آن روش تأكيد ميشد ديگر از بازگشت به هويت از دست رفتهي ملبت
مسلمان توس انقالب اسالمي ،چيباي نمبيمانبد .زيبرا شخصبيت انقبالب
اسالمي بر اساس رسيدن به اهداف حقيقياش ظاهر ميشود ،حبال اگبر ببه
هر چيا ديگري برسد ولي به اهبداف حقيقبياش نرسبد ،عمبالا انقبالب در
مسير شكست خود جلو رفته اسبت .البتبه معلبوم اسبت كبه ذات انقبالب و
مردم انقالبي چنين تحميلي را بر نميتابند.
بسيار هوشياري ميخواهد كه مردم بتوانند ماوراء رفباه غرببي ،نظبر ببه
اهداف حقيقي انقالب داشته باشند ،م ل اين است كه مردم بنشبينند و فكبر
كنند ،اين آقا كه ما را به باغ دعوت كرد ما را به جاي بدي دعبوت نكبرد!
گفت :بفرماييد در اين باغ و از ميوههاي خوشماهي آن بخوريد .نه جبايي
كه اين آقا ما را دعوت كرد بد بود ،و نه من كبار ببدي كبردم كبه ايبنجبا
آمدم ولي نميدانم چه شده است كه كالفهام! غفلت او از آن جا است كبه
متوجه نيست حقيقت اين مسافرت براي رسيدن ببه چشبمهي آب ببود و ببا
 - 2صحيفه امام ،ج  ، 8ص .282
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تغيير مسير انقالب به سوي توسعهي غربي ،حاال به ظاهر مبيبينبد همبهچيبا
دارد ولي از مقصد اصلي باز مانبده و درنتيجبه افسبردگيهبا ،ويرانبي نظبام
خانواده ،فساد جوانان ،مشكالت آموزشي و فرهنگبي و اقتصبادي همبه ببه
صحنه آمده است .م ل اين است كه درخت سبي

همبهچيبا بدهبد غيبر از

سي  ،يا سركه اي كبه بايبد تبرش باشبد ،هبر مباهاي داشبته باشبد ،غيبر از
ترشبودن .چه كسي حاضبر اسبت آن را بخبورد؟ عبدهاي ناخواسبته و ببه
جهت آن كه ذات غرب را نميشناختند و فقب ظباهر آن را ديبده بودنبد،
باليي بر سر انقالب اسالمي آوردند كه حباال از بعضبي جهبات ،همبهچيبا
هست غير از انقالب اسبالمي .طرفبدارانِ همبان طبرز فكبر چبون رويكبرد
اصلي آنها اهداف غربي است ،پس از چندي حاال نداي عببور از انقبالب
اسبالمي را سببر مبيدهنببد و بببا جريبانهببايي كببه در صببدد برانببدازي نظببام
اسببالميانببد احسبباس همببدلي مبيكننببد و درصببدداند از انقببالب اسببالمي
پوستهاي نگهدارند كه تمام محتوايش غرب باشد ،با اين تصور كه اگبر مبا
فرهنگ غرب را بيش از پيش در شئونات مملكبت وارد كنبيم از امتيبازات
زندگي غربي برخوردار ميشويم .در حالي كه اينهبا غافلنبد غبرب چهبار
صد سال است بقيهي ممالک را چپاول كرده تا به اينجا رسيده است و هم
اكنون هم منافع خود را طوري تعريف كرده كه با منافع ملي ساير كشورها
در تضاد است و در اين صورت ما را براي خودشان ميخواهند.
اشكال از آنجا پيدا شد كه خواستيم ببا تعريفبي كبه غبرب از مبا دارد
خود را ببينبيم در حباليكبه آن پيبر فرزانبه نگباه مبا را از محبدوديتهباي
زندگي غرب آزاد كرد تا زندگي زميني خود را به آسمان معنويت متصبل
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گردانيم و اقتصاد خود را با عدالت و معنويت و فرهنگ و آموزش خود را
جدا از نگاه سكوالر و الليک به عالَم و آدم ،ادامه دهيم .درست است كبه
اشخاص و طوالفي كه متأدب به ادب غربي هستند به آساني نمبيتواننبد ببا
انقالب اسالمي دمساز شوند ،عبالَم آنهبا ،عبالم غبرب اسبت و ببه آسباني
نميتوانند از آن عالم دل بكنند ولي انقالب اسالمي آمده تا مبناي سياسبت
را تغيي بر دهببد ،مببا انقببالب نكببرديم كببه بببر طبببق مببوازين تبباريخ غرب بي،
ارزشهاي غربي را متحقق كنيم ،انقالب اسالمي پاسخ به ندايي بود كبه از
طرف حق به گوش ملت رسيد.

انقالب ايران ،انقالبي شيعي يا مادي؟
تا اينجا جنبهي سلبي بحث عرض شد و اينكه ما چهچيا نبايد باشبيم،
جنبهي ديگر بحث آن است كه ما چهچيا بايد باشيم.
انقالب اسالمي ،انقالبي است كه ملتي با آگاهي از تواناييهباي اسبالم
آن را پديد آورد ،منتها اسالمي كبه شبيعه آن را مبيشناسبد و در رابطبه ببا
جايگاه انقالب اسالمي بايد تشيع را ،هبم از نظبر مبباني اعتقبادي ،و هبم از
نظر حضوري كه در تاريخ داشته اسبت بشناسبيم .از نظبر تباريخي عبدهاي
پس از رحلت رسول خدا متوجه شدند ماوراء جرياني كبه سبقيفه ببدان
پرداخته است ،حقيقتي هست كه نسبت آن در مقايسه با اسالمِ سقيفه ،يبک
نسبت ديگري است و صحابهي اصيل پيامبر م ل سلمان و مقداد و ابباذر
به آن حقيقت پيوستند ،هرچند بنا به توصيهي علبي جبا چنبد اعتبراض
آرام ،تقابل مستقيمي ببا خلفبا انجبام نشبد .امبا اگبر از موضبع يبک انسبان
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بيطرف جريانهاي صدر تاريخ اسالم را دنبال كنيم ،نسبتِ تفكر شبيعه ببا
اصل اسالم را ببه خبوبي مبيتبوان شبناخت و از آن طرفبداري كبرد .م بل
اينكه بنده وارد مسجدي شبوم و ببيبنم دو جلسبه در دو طبرف آن برقبرار
است ،مسلّم ابتدا طرفدار هبيچكبدام از آنهبا نيسبتم ،ولبي بعبد از ايبنكبه
حرفهاي هر دو را كامالا شنيدم و ديدم حقيقبت يكبي از آن دو بيشبتر از
ديگري است ،طبيعي است كه به آن بيشبتر عالقبهمنبد شبوم ،حتبي ممكبن
است از اين به بعد نسبت به آن جلسهاي كه عالقهمند شدم تعصبي هم پيبدا
كنم ،ولي در ابتدا كه در مقايسهاي آزاد با آن دو برخورد كردم تعصبي در
كار نبود.
ورود شيعيان به تشيع يک ورودي است كه انصاف در آن نقش اساسي
داشت و براي شيعيان اوليه پيبدا ببود كبه حقيقبت در خبانوادهي پيبامبر

است و ما هم چون متوجه انتخاب منصفانهي آنها شدهايبم ببر شبيعهببودن
خود پايدار هستيم .اشارات قرآن حكايت از آن دارد كبه يبک خبانوادهي
خاص در اسالم در مقام طهارتِ كامبل هسبتند و هبيچ جهبل و گنباهي در
آنها نيست .فرمود« :إنَّاء يُريدُ اهللُ لِاُذْ ِبَ عَينْکُمُ اليرْسْ َ اَ ْياَ البَاْي »؛

3

يعني خداوند اراده كرده است از شما خانواده هرگونه آلبودگي را بادايبد.
شيعه اين اشارات را دنبال كرد و با ساير شواهد تركي

نمود و متوجبه شبد

موضببوعِ حاكمي بت امببام معصببوم واقع باا ارادهي اله بي اسببت و نباي بد آن را
سرسري گرفت ،كبه موضبوع آن در مباحبث كالمبي مبورد بررسبي قبرار
ميگيرد .در راسبتاي برگشبت اسبالم ببه موضبوع حاكميبت امبام معصبوم
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جهت سر و سامان گرفتن جهان اسبالم ،امبام خمينبي«رضوواناهللتعايلعليه» در اولبين
صفحه از وصيت نامهشان در مورد حديث «ثقلين» ميفرمايند« :اين حبديثِ
شريف حجبت قباطع اسبت ببر جميبع بشبريت ببهويبژه مسبلمانان مبذاه
مختلف»؛ يعني رسيدن به اينكه بايد امام معصوم در كنار قبرآن ،جهبان را
سر و سامان بدهد چياي نيست كه ما شيعيان بگوييم؛ اگر ما امبروز در هبر
محفل علمي بحثِ «واليت اهلالبيبت »را مطبرح كنبيم ،هرچبه فضبا ببه
تحقيق ناديکتر باشد ،سخن شيعه پذيرفتنيتر خواهد بود ،م ل كباري كبه
مرحببوم امين بي«رمحةاهللعليوه» در الغببدير انجببام داد و ي با بببه نحببوي ديگببر عالمببه
طباطبالي«رمحةاهللعليه» معارف اهل البيت را در تفسير «المياان» مطبرح فرمبود
كه جناب «شَلتوت» رليس االزهر بگويد :از وقتي آن تفسير به دسبتم رسبيد
همببهي مطالعبباتم را تعطي بل كببردم و بببه آن پببرداختم« .الميبباان» معببارف
درخشاني را در دل تفسير قرآن نشان داده كه بهخوبي انديشبههبا را متوجبه
فرهنگ امامت ميكند.
پس اولين نكتهاي كه در سير تاريخي شيعه ميتوان به آن توجه داشبت
اين است كه شيعه همواره طال

حقيقتي است باالتر از وضع موجودي كبه

مردم سطحي ،به آن راضياند و هميشه به آن نظر داشته و اگر مقصبد او از
پديدآوردن انقالب اسالمي ،صرفاا موضوع رفاه مبادي ببود شباه در اواخبر
سلطنتش با فروش سرسام آوري كه از نفت داشت و بازارهاي ايبران را پبر
از كاالهبباي خببارجي كببرده بببود مببردم بايببد بببه انقببالب اسببالمي فكببر
نمي كردند ،به خصوص كه درباريان سبعي داشبتند طبقبهاي را كبه امكبان
اعتراض در آنها بيشتر بود در رفاه قرار دهند ،حتي دولبت وقبت در سبال
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آخر حكومت نظام شاهنشباهي از آن جهبت كبه متوجبه نقبش معلمبان در
انقالب بود ،درصد زيادي ببه حقبوق معلمبان اضبافه كبرد .آري شبيعه ببه
اهدافي نظر دوخته است كه آن اهبداف بسبيار بباالتر از آن هسبتند كبه ببا
طرح رفاه مادي بتوان از آن هبا دسبت برداشبت و ببه وضبع موجبو ِد جهبان
مدرن راضي بود .شيعه با وفاداري به آن حقيقت ،زندگي كرده و به همبين
جهت هم شيعهي واقعي هيچ وقت گرفتار روزمرّگي نشده است.

شيعه؛ حقيقتشناسي و آرمانگرايي
هنر ببارگ شبيعه آن اسبت كبه در عبين واقبعبينبي ،حقيقبتشبناس و
آرمانگرا است و رمبا آن كبه در طبول تباريخ گرفتبار روزمرّگبي نشبده،
جنبببهي حقيقببتشناسبي و آرمببانگرايببي آن اسببت و چناننببه بتببوانيم ايبن
موضوع را به صورت امروزين تدوين كنيم به خبوبي در نجبات جوانانمبان
از فسبباد دوران موفببق م بيشببويم .ه بيچ وقببت مببا ش بيعيان نگفت بيم فع بالا بببا
ناصرالدينشاه يبا ببا فبالن خبان مغبول بسبازيم و رنبگ آنهبا را ببه خبود
بگيريم ،هميشه در عين واقعبيني و پرهيا از برخوردهباي تنبد ،آرمبانهباي
خود را دنبال كردهايم ،به همين جهت ميگويند شيعه هميشه «حكومتي در
حكومت» بودهاست.
اگرچه آرمانخواهي براي شيعيان هاينههاي زيادي داشته و كشبتههباي
فراوانبي داده اسببت ،ولبي در عببوض زنببده مانببده اسببت و م ببل ملّببتهبباي
بيتاريخ ،هضم زمانه نشده كه هيچ هويت متعالي براي خود نداشبته باشبد.
اگر يبکهباارم كشبت و كشبتاري كبه در طبول تباريخ ببه شبيعه تحميبل
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كردهاند به ملّت ديگري وارد شده بود ،امروز اصبالا نبامي هبم از آن نببود،
زيرا هميشه نهضتهاي شيعي ،عميق ،دقيق ،زيربنايي و آرمانخواهانه عمل
مي كردند ،آن هم با نظر به آرمانهباي قدسبي و معقبول و نبه آرمبانهباي
وَهمي و احساساتي.
جبّاران تاريخ عموماا از نهضتهاي شيعي در هبراس ببودهانبد؛ و تعبداد
زيادي از آنها را ميكشتند ،بعد متوجه ميشدند كه هيچ بهرهاي نبردهانبد.
امامشان را در زندان شهيد ميكردند ،بعد كه حضرت امام كاظم را ببا
آن زندانهاي طويبل المبدت شبهيد كردنبد ،ببه اميبد آن كبه حضبرت در
جامعه فراموش شدهاند ،جسد مبارک حضرت را تحقيرآميا كنار پل بغداد
گذاشتند و اعالم كردند اين جسدِ امام رافضيان اسبت ،بياينبد آن را ببرنبد،
تاريخ گواه است كه در تشييع جنازهي حضرت ،بغبداد تعطيبل شبد .وقتبي
ديدند از آن طريق نتيجه نگرفتند ،مجبور شدند فرزنبد همبان امبامي را كبه
در زندان شهيد كرده بودند ،وليعهد خود قرار دهنبد ،ببه اميبد آن كبه امبام
شيعيان را از چشمها بيندازند .ولي حضرت امبام رضبا در همبان مبدّت
كوتاهِ واليت عهدي با توجه به همان آرمانهايي كه شيعه دنببال مبيكنبد،
كاري كردند كه همهي چشمها متوجه آن حضبرت شبد و حقانيبت شبيعه
بيش از پيش ظاهر گشت 4.لذا مجبور شدند ايشان را در عيني كه به عنبوان
وليعهد تعيين كرده بودند ،شبهيد كننبد .بباز نتيجبه نگرفتنبد و نتوانسبتند در
حذف شيعه موفق باشند.

 - 4به احتجاجات آن حضرت با علماي اهل سنت و علمباي سباير اديبان در كتباب شبريف
«عيون اخبارالرّضا »رجوع شود.
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آيا عاياان فرصت كبردهانبد فكبر كننبد مبا شبيعيان در كجباي تباريخ
هستيم؟ آيا گمان كردهايد شيعيانِ ايران ببدون هرگونبه پيشبينهي تباريخي،
در سال  1357انقالب كردهاند ،همان طوري كبه استراتژيسبتهباي غرببي
تصور ميكنند و اميد دارند تا با هرچه بيشتر مدرنيااسبيونكبردن جامعبهي
ايراني ،ملت ايران تغيير هويت دهند و آنها را در فرهنگ مدرنيته اسبتحاله
كنند؟
شيعه مطابق حقايق قرآني و داليل عرفاني و عقالني متوجه است جهبان
جا با «حاكميت امامي معصوم» به نتيجهاي كه بايد برسد نميرسد و بقيبهي
فرهنگها هم كه مضمحل شدهاند ،به جهت غفلت از اين موضوع اسبت و
تحمل فرهنبگ حاكميبت غيبر معصبوم يبک نبوع فريب دادن ببه خبود و
پشتكردن به آرمانهاي عقل و قل ِ خود است.
شيعه با توجه به نقش حقايق در زندگي ،همواره تالش كرده اسبت كبه
«حقيقت» در زندگي فردي و اجتماعي او ميداندار باشبد و چنبين تبوجهي
نهتنها به زندگي او جهت ميدهد ،بلكه هماكنون حيات او را به عاليتبرين
حيات آرمانيِ تاريخ متصل ميگرداند و از آن بهرهمند ميسبازد .حضبرت
صادق در اين رابطه ميفرمايند« :مَنْ مَءتَ مُنْتَظِرا لِهَذَا الْأَمْرِ مَيءََ مَاَينْ
مَءََ مَعَ الْقَءئِمِ فِي فُسْطَءطِهِ لَء بَاْ مَءََ بِاَنْزِلَةِ الضَّءرِبِ بَاْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ

بِءلسَّاْف»؛ 5يعني هركس منتظر حاكميت امام معصوم باشبد و بميبرد ،ماننبد
كسي است كه در كنار حضرت قالم در خيمبهگباه آن حضبرت ببوده،

 - 5بحار األنوار ،ج  ،52ص.146 :
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بلكه به منالهي كسي اسبت كبه در كنبار رسبول خبدا ببراي حاكميبت
اسالم شمشير زده است.

يک دروغ بزرگ
اگبر انسببانهببا عقببل و قلب خبود را فريب

ندهنببد چگونببه مبيتواننببد

حاكميت كسي را بپذيرند كه بنا به نقل ابن ابيالحديد هفتاد بار ميگويبد:
«لَوال عَلِيٌّ ،لَهَلَيََ عُاَير»؛ 6اگبر علبي نببود عمبر هبالک مبيشبد .معنبي
حقيقتگرايي شيعه آن اسبت كبه نمبيتوانبد ببه عقبل و قلب خبود دروغ
بگويد و آنها را فري

دهد.

وقتبي ملببت مسببلمان تركيبه حاكميبت خلفببالي را كببه سببقيفه آنهببا را
انتخاب كرده ،پذيرفتند ،آقاي «آتاتورک» را هم ميتواننبد تحمبل كننبد و
سالها طول ميكشد كه روح اسالم ستياي او را از ذهنها و قل هبا پباک
نمايند .در حالي كه مردم ايران در فرهنبگ شبيعه ،رضباخان را ببا آنهمبه
قلدري هنبوز نيامبده روانبهي جايبرهي مبوريس كردنبد ،فرزنبدش هبم ببا
آنهمه حيلهگري كه داشت ،با خفت و خواري رفت .چبون شبيعه همبواره
به چياي در نظام سياسي جامعه نظر دارد كه عقل و قل

به دنبال آن اسبت

و آن حاكميت امام معصوم است.
با اين كه دولت انگلستان قويتبرين روشبنفكران را در كنبار رضباخانِ
بيسواد قرار داد تا او را حفظ كنند ،چون شيعه نظبر ببه جبايي ديگبر دارد،
تالشهاي ام ال «تيمورتباش» و «محمبدعلي فروغبي» هبيچ نتيجبهاي نبداد.
 - 6عالمه اميني ،الغدير ،ج  ، 8ص .303
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درست است كه اگر ملّتي هويتي قدسي و الهي نداشته باشد ،ببه راحتبي ببه
رنگ فرهنگ مدرنيته در ميآيد ،ولي آن ملّت ،شيعيان اهل البيت نيستند.
شيعه در آن غوغاي تقدسزدايي بعد از رحلبت نببي اكبرم ،خانبهي
گِلبي فاطمبهي زهبرا را «حقيقببت» ديبد ،نبه كبباس سببا معاويبه را .زيببرا
نخواست اين دروغ بارگ را بپذيرد كه غيبر معصبوم امكبان حاكميبت در
امور فردي و اجتمباعي جامعبه را دارد .شبيعه قببل از آنكبه ببا اهبل سبنت
اختالف داشته باشد ،به خود كه رجوع ميكنبد متوجبه مبيشبود در عمبق
جان خود نميتواند جا معصوم را بپذيرد.
آن زمانهايي كه دولتها در حدّ مبرزدار ببراي كشبور بودنبد و نقبش
آنها در آن حدّ بود كه كسي به كشور تجاوز نكند ،شيعه بدون آن كبه ببه
طور اساسي نياز ببيند حكومت را ببه دسبت گيبرد ،خبودش براسباس نظبر
امامان معصوم و به راهنمايي علما و فقهبا امبور فبردي و اجتمباعي خبود را
طي ميكرد ،ولي از زماني كه دولتها اقتدار بيشتري پيدا كردنبد و عبالوه
بر مرزداري ،امور اجتماعي پبيشآمبده را ببهدسبت گرفتنبد ،ارادهي كلبي
شب بيعه آن شبببد كبببه واليب بت فقيب به ،ببببه آن معنب بي كبببه حضبببرت امبببام
خمينبي«رضوواناهللتعايلعليه» طببرح كردنببد ،وارد ميبدان شببود .ايبنجببا بببود كببه در
راستاي اعتقاد شيعه كه بايد در زمان غيببتِ امبام معصبوم ،انديشبهي همبان
امامان حاكم باشد ،موضوع «واليت فقيه» طرح شد .همهي اينهبا حكايبت
از آن دارد كه شيعه در طول تباريخش يبک روز را ببدون حاكميبت امبام
معصوم نپذيرفته ،زيرا در آن صبورت از آرمبانهباي مقبدس خبود در
زندگي فردي و اجتماعي باز ميماند.
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اگر آرمانهاي مقدسي كه شيعه بر آنها تأكيد دارد ،در منظبر جوانبان
ما قرار گيرد ،هرگا با چنين بحراني روبهرو نميشويم كه كشورهاي غربي
با آن روبهرويند .دل جوان در هواي وطن اصبلياش يعنبي اُنبس ببا خبدا و
محبت به اهل البيت است .اگر بستر سياسبي و آموزشبي جامعبه طبوري
شكل گيرد كه ما را به فر هنگ غبرب دعبوت نكنبد ،ببه سبرعت ببا نسبلي
روبرو ميشويم كه وفادار به نظام اسالمي و ارزشهاي الهي است .به همين
جهت اگر هجوم تبليغات ،جوانان شيعه را تحت تبأثير زنبدگي غرببي قبرار
داد ،نميتواند آنها را براي هميشه در آن فضا نگهبدارد ،چبون دل جبوان
شيعي در هواي وطن ديگبري ا سبت كبه چنبدان هبم نسببت ببه آن ناآشبنا
نيست .رضاخان با اجبار ميخواست چادر را از سبر زنبان مبا ببردارد ،ولبي
نتيجه نگرفت ،دوباره ملت به فرهنگي كه ميشناختند برگشتند .ببه عببارت
ديگر همين كه «استيصال مدرنيته» فروكش كرد ،مردم به مبذه

برگشبت

نمودند؛ و تمام تبليغاتي كه بر ضد روحانيبت در مبدّت بيسبت سبال انجبام
داده بودند ،خن ي شد ،ببه طبوري كبه ببراي آيبتاهلل كاشباني آن اسبتقبال
بيسبابقه را انجبام دادنبد و ايشبان در تهبران ريي اول مجلبس را ببهدسبت
آوردند .البته غربادگان كه زنبدگي را در هرچبه غرببيشبدن مبيجوينبد،
بيكببار ننشسببتند ،از ملّي بون بگي بر تببا محمببد رضاشبباه ،سببعي كردنببد ذهببن
جوانهاي ما را نسبت به روحانيت و حاكميبت قبوانين ديبن خبراب كننبد،
ولي با اينهمه وقتي امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» در سالهباي  1341و  1342ببه
ميدان آمدند ،ملّت در راستاي پايداري بر عهد الهي خود بهپبا خاسبت ،ببه
طوري كه رژيم شاهنشاهي در پاناده خبرداد سبال  42ببه سبربازان دسبتور
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داده بود به مردم از سينه به باال شليک كنند كه همان وقبت شبهيد شبوند و
ملت را به خاک و خون كشيدند .و باز همين كه استيصال فروكش كبرد و
امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» را از زندان آزاد كردند ،سيل جمعيبت ببود كبه ببه
استقبال ايشان رفتند .در حال حاضر هم فضاي فرهنگي كشور را يک نحوه
استيصال فرهنگي اشغال كرده است تا نگذارند جوان ما به راحتبي تصبميم
بگيرد ،ولي اگر جوانان را ،ماوراء ظواهري كه در اثر استيصال فرهنگي ببه
خود گرفتهاند ،بنگريم چيا ديگري هستند و هماني ميشوند كه مي تواننبد
سرباز انقالب اسالمي باشند .به تعبير مقام معظم رهببري ،ايبن ظباهري كبه
جوان به خود گرفته يک «استغاثه» است؛ دارد ميگويد« :مرا دريابيبد دارم
از بين ميروم ،چبرا نجباتم نمبيدهيبد؟!» .و كليبد نجبات ملبت در دسبت
فرهنگ تشيع و انقالب اسالمي است ،به شرطي كه با نگاه غربزدگبي ببه
انقالب اسالمي نظر نكنيم و نخواهيم انقالب را در ذيل فرهنگ غرب قبرار
دهيم ،كاري كه تا حدّي در بعضي دورانها انجام شد.
روح «شيعه» يک روز هم خود را از حقيقتي بهنبام امبام «معصبوم» جبدا
نكرده است ،به همين جهت هم رنگ دورانهاي ظلبم و فسباد را ببه خبود
نگرفته است و چون بعد از دفاع مقدس هشتساله ايبن موضبوع تبا حبدّي
فرامبوش شبد و خواسبتيم از ژاپبن عقب

نيفتبيم ،از تشبيع عقب افتبباديم و

عملزدگي ،روح حقيقتگرايي ما را به حاشيه برد.
پس اگر سؤال شد چبرا هبم اكنبون جوانبان شبيعه در ميبدانِ توجبه ببه
آرمانهاي الهي نيستند؟ بايد گفت :چون آنها را به جاهاي ديگر خوانديم
و نببه بببه انقببالب اسببالمي و تمببدن آن و دوري از غببرب .مببا انقببالب را در
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هويت اصبلياش كبه همبان روح تشبيع اسبت نگبه نداشبتيم و ناخودآگباه
جهت آن را به فرهنبگ مدرنيتبه ناديبک كبرديم .مبا ببه انبدازهاي كبه ببه
مدرنيته ناديک شديم ،از اهداف انقالب فاصله گرفته و مستأصل گشتيم.

انقالب اسالمي؛ ادامهي غدير
سخن خدا در «غدير» اين بود كه در راستاي ادامهي اسبالم« ،بايبد امبام
معصوم حاكم باشد» و اين پيام همننان ادامه پيدا كرده تا در قال

انقبالب

اسالمي ظاهرگشت .پس غدير ،شروع يک فرهنگ اسبت كبه ادامبهي آن
در زمان غيبت« ،حكومت ديني» است كه سعي دارد سخن و سيرهي امامان
معصوم را حاكم كند.
همانطور كه قبالا عرض كردم ،در طول تاريخ گذشتهي ما ،هر شبهر و
روستايي را كه مالحظه ميكرديد ،روحانيون بر اسباس حكبم خبدا ،امبور
اجتماعي و سياسي مردم را مديريت ميكردند ،هم سند و قباله مبينوشبتند
و مهر و امضا ميكردند و هم خطبهي عقد ميخواندند و هم براي جبادهي
شهر و روستا با مشبورت مبردم ،برنامبهريباي مبينمودنبد و خالصبه نببض
اجتماع و هدايت كلي در دست دين بود .در دويسبت سبالهي اخيبر وقتبي
اداره آمد و جاي روحاني را گرفت ،حباال همبان روحباني بايبد مسبئوليت
اصلي امور كشور را بهدست گيرد تبا ادارهي امبور از جهبت دينبي خبارج
نشود وانقالب اسالمي ،صورت امروزي حاكميت حكم امام معصوم اسبت
جهت ادارهي امور اجتماع.
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از صدر اسبالم طبرز تفكبري در مقاببل غبدير مطبرح شبد كبه حباكم
جامعهي اسالمي الزم نيست معصوم باشد ،تقابل اين دو طرز فكر همننبان
ادامه دارد ،چه اسم آن را «سقيفه» بگذاريم ،چبه «سكوالريسبم» و يبا نظبام
شاهنشاهي ،در هر حال دو طرز فكر است؛ ببا دو جهبانبينبي .شبيعه معتقبد
است اگر بخواهيم حضور دين در زنبدگي انسبانِ مسبلمان حضبور ناقصبي
نباشد؛ بايد همهي نظام اجتماعي و فردي تحبت هبدايت ديبن جلبو رود تبا
جامعببه از ديببنداري خببود ثمببرهي الزم را ببببرد ،امببام خمينببي«رضوواناهللعليه»،
براساس چنين عقيبدهاي ببه صبحنه آمدنبد تبا ديبن ببه صبورتي نباقص در
صحنهي زندگي مسلمانان ظاهر نشود .قرآن در اين راسبتا مبيفرمايبد« :إََِّ
الَّذِينَ يَکْفُرُوََ بِءللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُوََ أََ يُفَرْقُواْ بَياْنَ اللّيهِ وَرُسُيلِهِ وَيقُولُيوََ
نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَکْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُوََ أََ يَتَّخِذُواْ بَاْنَ ذَلََِ سَبِاال أُوْلَئِيََ ُيمُ
الْکَءفِرُوََ حَقًّء وَأَعْتَيدْنَء لِلْکَيءفِرِينَ عَيذَابمء ميهِانيء»؛ 7كسباني كبه ببه خبدا و
پيامبرانش كفر ميورزند و ميخواهند ميان پيام خبدا و پيبامبران او جبدايي
اندازند و ميگويند ما به بعضي از دستورات دين ايمان داريم و به بعضي را
نميپذيريم و ميخواهند بين ايمان به بعضي و انكار بعضي از قسبمتهباي
دين ،راه سومي را براي خود اختيار كننبد ،آنبان در حقيقبت كافرنبد و مبا
براي كافران عذابي خفتآور آماده كردهايم.
خداوند در اين آيات تأكيد دارد اگبر همبهي ديبن در همبهي زوايباي
زندگي حاكم نشد يک نحوه كفر به خدا و پيامبر است و منجبر ببه عبذاب
خواهد شد.
 - 7سورهي نساء ،آيات  150و 151
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يک زمان ممكن است شراي طوري باشد كه ديبن روي هبم رفتبه در
همهي ابعاد زنبدگي حضبور داشبته باشبد ،حباال در آن شبراي نادرشباه از
پادشاه هندوستان مقداري جواهر و كوه نور و درياي نور تصاح

ميكنبد

و پادشاه هندوستان هم يک طور ديگبر ببا سباير حاكمبان عمبل مبيكنبد،
اينها چياي نيست كه مانع حيات ديني جامعه باشد .اما يبک وقبت دولبت
شكل ديگري به خود ميگيرد و به واقع در امور جامعه دخالت مبيكنبد و
ميخواهد بعضي از احكام الهي را كنبار بانبد ،ماليبات بگيبرد ،ببر ورود و
خروج كاال نظارت كند و  ...و همهي اين امور تحت فرمان شخص پادشباه
باشد و امور با نظر او و درباريان انجام گيرد و نظر ديبن و احكبام الهبي در
اناوا رود ،در اين شراي اگر مسلمانان كوتاه بيايند دين به صبورت نباقص
در صحنه ميماند و مجبور ميشوند با بعضي از ابعاد دين ،دينداري خود را
ادامه دهند .شاه به خود اجازه ميدهد كه امتياز پست يک كشور را به يک
فرنگي بدهد و آن شخص هم حق داشته باشد در هبر زمينبي از زمبينهباي
مردم جاده بكشد و يا شاه امتياز كشت تنباكو را به هركس خواست بدهبد،
اين يعني حاكم بودن نظر شاه بر سرنوشبت ملبت .در حبالي كبه سرنوشبت
انسببانهببا بايبد تحببت حاكميبت خببالق انسببانهببا باشببد تببا براسبباس حكببم
پروردگارشببان امورشببان بگ بذرد و تحببت آن احكببام بپرورنببد ،در چن بين
شرايطي بايد انقالب اسالمي به صحنه بيايد و تالش كند آن ابعبادي را كبه
ميخواستند از اسالم بگيرند به اسالم برگرداند تا معلوم شود ببه هبيچوجبه
نميشود در جامعهي اسالمي چياي جا حاكميبت اسبالم آنهبم از طريبق
سيره و سنت پيامبر و امامان معصوم ،حكومت كند.
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چرا سخن فاطمهي زهرا پذيرفته نشد؟
آثار غفلت جهان اسبالم از موضبوع حاكميبت اسبالم ببر همبهي امبور
اجتماع ،موج

شد كه مسلمانان به آن نتايج درخشاني كه از طريق اسبالم

ميتوانستند برسند ،نرسند ،و در نقطههاي عطف تاريخ آن طور كبه بايبد و
شببايد تصببميمگيبري نكننببد و در نتيجببه نببه تنهببا جامعببه بببه سببوي اهببداف
اصلياش حركت نكند بلكه ببه انحبراف كشبيده شبود .از جملبه وقتبي 25
سال بعد از رحلت رسول خدا امامي معصوم يعني علي حباكم شبد،
عايشه با جريان جنگ «جمل» امام را تضعيف كرد و مردمي هم كبه معنبي
غدير را نميدانستند تحت تأثير او قرار گرفتند ،اما همبين مسبلمانان بعبد از
رحلت رسول خدا و طرح حاكميت از طريق سبقيفه ،پيشبنهاد فاطمبهي
زهرا در رابطه با برگشت به غدير و حاكميت علي را نپذيرفتند.
وقت بي اميرالمببؤمنين در ريس حكومببت قببرار گرفتنببد عايشببه بنبباي
مخالفت گذاشت و مردم را جهت جنگ با حضرت دعوت كرد و باألخره
عدهاي پذيرفتند! آنننان هم از خود وفاداري نشان دادند كه وقتي حضرت
اميرالمؤمنين فرمودند :پاهاي شتري را

قطع كنيد

تا كار تمام بشود ،همين كه يک پاي شتر را ميزدند ،يكبي مبيرفبت زيبر
تن شتر تا سقوط نكند ،آن فرد را به قتل ميرساندند ،يكبي ديگبر زيبر تبن
شتر ميرفت ،حاضر بودنبد كشبته بشبوند ولبي شبتر عايشبه سبقوط نكنبد،
اينطور از عايشبه تبعيبت كردنبد .از خبود بپرسبيد عايشبه چبه فرهنگبي را
پيشنهاد ميكرد و فاطمبهي زهبرا چبه فرهنگبي را كبه حبرف يكبي را
پذيرفتند و حبرف ديگبري را رد كردنبد؟ آيبا جبا ايبن ببود كبه فاطمبهي
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زهراآنها را به حاكميت امامي معصبوم دعبوت مبيكبرد در حباليكبه
آنها معني چنين حاكميتي را كه زمين را به آسبمان معنويبت متصبل كنبد
نميفهميدند ،ولي احترام به همسر پيامبر را ميفهميدند .سكوالريسبم از
اينجا ميتواند جاي خود را باز كند ،ميگويد« :امام معصبوم مبيخبواهيم
چه كبار؟! اگبر يبک آدم زرنبگِ قباطع سبرِ كبار بيايبد امبور مبا از طريبق
مديريت او ميگذرد .علي ميخواهبد مبا روي مبرز خبود باشبيم و ببه
عدالت و معنويت بينديشيم ،پس چبه موقبع ثروتمنبد شبويم؟ حتمباا اطبالع
داريد كه طلحه و زبير ،در زمان خليفبهي اول ،ايبنقبدر پولبدار شبدند كبه
وقتي مردند؛ با تبر طالهايشان را قسمت كردند! آيا اين ملت ميتواند امبام
معصوم را بپذيرد؟ ملتي كه امام معصوم بخواهد ،بايد خيلي چياها را زير پا
گذاشته باشد.
وقتي متوجه باشيم ذات انقالب اسالمي از جنس حاكميت امام معصبوم
است ،حال بايد از خود پرسيد آرمبان انقبالب ،رفباه از جبنس رفباه ژاپنبي
است يا آرمان انقالب جاريكردن حكم خدا است براي ظهور بستري كبه
از طريق عدالت و معنويت ،انسانها بتوانند بندگي خدا را پيشه كنند؟
عرض اصلي بنده آن است كه اگر جايگاه تباريخي انقبالب را در نظبر
بگيريم و به سخنان حضبرت امبام خمينبي«رضوواناهللتعايلعليه» توجبه كنبيم متوجبه
ميشويم كه هدف اصلي انقالب اسالمي جاريكردن حكم خبدا در نظبام
سياسي ،آموزشي ،اقتصادي جامعه اسبت .امبام خمينبي«رضوواناهللتعايلعليه» در ايبن
راستا ميفرمايند« :مجردِ ببودن رژيبم اسبالمي ،مقصبد نيسبت ،مقصبد ايبن
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است كبه در حكومبت اسبالمي ،اسبالم حكومبت كنبد» 8انگيباهي اصبلي
آنهايي كه به ميدان آمدند و موج

تحقبق انقبالب شبدند چنبين مطلببي

بود .وقتي مقصد اصلي انسان حاكميبت حبق باشبد ،ببراي رسبيدن ببه ايبن
مقصد هاينههباي مبالي و جباني آن را هبم متحمبل مبيشبود .وقتبي گفتبه
ميشود انگياهي ايجاد انقالب اسالمي حاكميت حق اسبت ،ببه ايبن معنبي
است كه مسلمانانِ عاشق اسالم مبيخواهنبد جمبال يبار ،در همبهي دنيباي
اسببالم و جهببان ظبباهر شببود ،هرچنببد همببهي آنهببايي كببه در كنببار امببام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» وارد انقالب شدند تا اينجاها را نميديدند و به توحيبد
و نفي شرک

نظر نداشتند .به همين جهبت هبر

وقت اين افراد بهعنوان كساني كه در انقالب كنار امام«رضوواناهللتعايلعليه» بودند به
صحنههايي از نظام مديريتي انقالب پباي گذاردنبد ،ببراي انقبالب مشبكل
درست كردند و البته از آن طرف هم به جهت روح توحيبدي انقبالب ببود
كه هرچه جلو آمد ،عدهاي از همين افراد رياش كردند و ايبن بسبيار فبرق
ميكند با آنكه گفته شود «انقالب فرزندان خبود را مبيخبورد» آري اگبر
انقالب از اصول خود خارج شود و كار دست كساني بيفتد كه ببه اهبداف
انقالب اعتقاد ندارند ،معلوم است كه انقالبيون اصبلي را حبذف مبيكننبد.
اما در انقالب اسالمي به جهت روح توحيبدي انقبالب ،موضبوع ببرعكس
بود ،هركس كه نتوانست خود را نفي كند و به اصبطالح كبيش شخصبيت
داشت ،حذف شد و انقالب با رويشهاي جديد از جوانان مخلص به مسير
خود ادامبه داد و از مشبكالتي كبه ببه جهبت ادامبهي حضبور افبرادي كبه
 - 8صحيفه امام ،ج ،8ص .281
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نخواستند با روح توحيبدي انقبالب خبود را هماهنبگ كننبد ،پبيش آمبد،
هراسي به خود راه نداد.
عمده آن است كه بتوانيم ريشهي مشكالت پيشآمده را درست تحليل
كنيم و گمان نكنيم مشكالت به جهت وجبود انقبالب پديبد آمبده اسبت.
آري هنوز يبک نبوع غبربزدگبيِ پنهبان در روح و روان بسبياري
هست و همين امر موج

ميشبود تبا آن طبور

كه شايسته است به انقالب و راه حلهباي توحيبدي آن رجبوع نشبود و ببه
مشكل بيفتيم .ولي فراموش نفرماييد كه خداوند ببه مبؤمنيني كبه در مسبير
صحيح قرار دارند وعده داده است« :اللّهُ وَلِيي الَّيذِينَ ممَنُيواْ يُخْيرِسُهُم مينَ
الظُّلُاَءتِ إِلَي النُّوُرِ»؛ 9خداوند ولي و سرپرسبت مبؤمنين اسبت ،آنهبا را از
ظلمات خارج و به سوي نور هدايت ميكند.

خوديها و غير خوديها
بايد وضع موجود انقالب را بازخواني كنبيم و جايگباه آن را نسببت ببه
هدف توحيدياش بسنجيم ،تبا اوالا :معنبي ريباشهباي افبراد را در آن ببه
درستي درک كنيم .ثانياا :جايگاه مشكالت را در غفلت از روح توحيدي و
غربزدگي پنهان خودمان بشناسيم .رهبر معظم انقالب«حفظوهاهللتعايل» در همبين
رابطه موضوع خودي و غير خبودي را نسببت ببه انقبالب تبيبين كردنبد تبا
بفهميم ريشهي مشكالت پيش آمده توس غير خوديها است يا به جهبت
انقالب .فرمودند:
 - 9سورهي بقره ،آيهي .257
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«خودي آن است كه دلش براي اسبالم مبيتپبد؛ دلبش ببراي انقبالب
ميتپد؛ به امام ارادت دارد؛ براي مردم به صورت حقيقي
احترام قالل است .غير خودي كيسبت؟ غيبر خبودي كسبي اسبت كبه
دستورش را از بيگانه ميگيرد؛ دلش براي بيگانه ميتپد؛ دلبش ببراي
برگشتن امريكا ميتپد .غير خودي آن كسي است كه از اوايل انقالب
در فكر ايجاد رابطهي دوستانه با امريكا بود .به امام اهانت ميكرد؛ اما
براي امريكا اظهار عالقبه مبينمبود! كسبي ببه امبام اهانبت مبيكبرد،
ناراحت نميشد؛ اما اگر كسي به دشمنان بيبرون از مبرز يبا همدسبتان
آنها اهانت ميكرد ،ناراحت ميشد! اينها غريبهاند»10.

يكي از جبهههايي كه خود را در زيبر پوسبت انقبالب جبا داد ولبي ببا
روح انقالب هماهنگي نداشت و تاكنون موجب

مشبكالتي ببراي انقبالب

شده است و يا در آينده مبيشبود ،حجّتيبهايهبا بودنبد كبه در عبين ظباهر
مذهبي ،ببه جهبت روح غبربزدگبيِ پنهبانشبان و اشبرافيتي كبه ببا خبود
داشببتند ،از اول مقابببل انقببالب ايسببتادند ،اي بنهببا مببذه را امببري فببردي
ميدانستند و نسبت به حاكميت احكبام الهبي حسباس نبودنبد و ايبن عبدم
حساسيت را زير پوشبش آن كبه بايبد حضبرت صباح االمبر بياينبد و
عدالت را برقرار كنند ،توجيه ميكردند ،عمالا برايشان مهم نبود شاه حاكم
بر سرنوشت جامعه باشد يا نباشد ،معتقبد بودنبد اسبالم يعنبي ايبن كبه مبن
كراواتم را بانم ،بهترين زندگي را داشته باشم ،اروپبا هبم ببروم ،نمباز هبم
بخوانم .به قول خودشان؛ «ما در زمان طاغوت نماز مبيخوانبديم ،در زمبان
ياقوت هم نماز ميخوانيم ،براي ما فرقي نكردهاست!» ايبن جريبان ،چيباي
 - 10خطبههاي نماز جمعه در تاريخ 08/05/1378
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به نام حضور تاريخي غدير را نميفهمد ،غدير را بيشبتر وسبيلهي اخبتالف
بين شيعه و سني كبرده اسبت .امبام خمينبي«رضوواناهللتعايلعليه» در رابطبه ببا آنهبا
ميفرمايند« :ديروز حجتيهاي ها مبارزه را حرام كرده بودنبد ...واليتبيهباي
ديروز كه در سكوت و تحجر خود آبروي اسالم و مسلمين را ريختبهانبد و
در عمل پشت پيامبر و اهل البيت عصمت و طهارت را شكستهانبد و عنبوان
«واليت» برايشان جا تكسّ

و تعبيش نببوده اسبت ،امبروز خبود را بباني و

وارث واليببت نمببوده و حسببرت واليببت دوران شبباه را مببيخورنببد»
ميفرمايند :اينها «واليت» را وسيلهي تكسّ

11

و تعيّش كردهاند .يعنبي زيبر

پوشش اين واژهها دكان باز كردهاند تا به زندگي دنيايي خود رونق دهنبد،
وگرنه مگر واليت اميرالمؤمنين در زمان غيببت جبا از طريبق واليبت
فقيه ميتواند در جامعه جاري باشد؟
از جمله جريانهايي كه به ظاهر در كنار انقالب بودنبد ولبي ببا هبدف
اصلي انقالب كه حاكميت حكم خدا و نظر به توحيد ربوبي بود ،مخالفبت
داشتند« ،ملي -مذهبيهبا» بودنبد كبه تحبت عنبوان نهضبت آزادي توسب
آقاي مهندس بازرگان پايهگذاري شد .اينها نمونهي روشبن سكوالريسبم
هستند ،ميگفتند اسالم بايد م ل مسيحيت جامعه را تغذيه كند ،ولبي قيصبر
در جاي خود و پاپ در جباي خبود .اينبان عمومباا تحصبيلكبردهي اروپبا
بودند و تحت تأثير جريانهاي مسيحي آنجا قبرار داشبتند ،ولبي اسبالم را
مذه

خود قرار داده بودند .اينهبا معتقدنبد اسبالم خبوب اسبت ،بهتبرين

دين هم هسبت ،ولبي حكومبت بايبد ببهروش مبدرن و ببر مبنباي فرهنبگ
 - 11صحيفه امام ،ج 21ص (،281منشور روحانيت).
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مدرنيته اداره شود .در زمان شاه هم ميگفتند :شاه فق سلطنت كنبد ،ولبي
حكومت نكند ،ادارهي كشور هبم براسباس قواعبد فرهنبگ مدرنيتبه و ببه
همان روش سكوالر به عهدهي روشنفكرها باشبد .در امبور فبردي همبه را
دعوت به مذه

ميكردند ،دربارهي قرآن بحث مبينمودنبد ولبي اصبول

غربي را به عنوان كاملترين روش زندگي پذيرفته بودند و هم اكنبون هبم
در عين انتقاد به بعضي از كارهاي آمريكا ،با آنهبا رابطبهي خبوبي دارنبد.
چناننه مالحظه ميفرماليد در نگاه اينها هدفي تحت عنوان ايبن كبه تمبام
رواب اجتماعي بايبد نمباي ش جمبال نبور پروردگبار باشبد و حبق ببا تمبام
جَلَواتش در صحنهي آموزشي و اقتصادي و سياسي در صحنه باشبد ،اصبالا
مطرح نيست ،تا شما بخواهيد حقيقتِ «اَيْنَاء حُوَلّوا ،فَثَمَّ وَسْهُ اهلل»؛

12

را در نظبام تصبميمگيبري افبراد ببه تماشبا
بنشينيد.
جريان سومي كه سابقهي مبارزه با نظبام شاهنشباهي را داشبتند ولبي از
همان ابتدا و خيلبي صبريح ببا انقبالب مقابلبه كردنبد جريبان روشبنفكري
الليک بود .حرف اينها اين بود كه شاه ،مرتجع است و نميتواند مبا را ببه
تمدنِ شكوفاي غرب برساند .پس بايد شاه را عال كنيم تا خودمان بهتبر از
شاه جامعه را به مدرنيته برسانيم .چناننه مالحظه ميفرماليد ،تمام مقصبد و
مقصود جريان روشنفكري الليک ،غرب است و از جهاتي با دو طرز تفكر
قبلي وجه اشتراک دارد ،لذا هرسه گروه فوقالذكر ببا انقبالب اسبالمي ببه
معني واقعي آن مخالفاند و در اين كه بايد ارزشهاي غرببي در مناسببات
 - 12سورهي بقره  ،آيهي .115
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اجتماعي و اقتصادي و آموزشي جامعبه حباكم باشبد ،متفبقانبد .ببه همبين
جهت هم در نقطههباي عطبفِ مقابلبه ببا نظبام اسبالمي ،ببا همبديگر كنبار
آمدهاند ،و افرادشان در گروههاي يكديگر رفت و آمد دارند .ايبن جريبان
اعتقاد دارد كشورهاي مترقّي ،دين را از نظام اجتماعيشان كنبار گذاشبتند
كه مترقي شدند ،ما هم اگبر مبيخبواهيم مترقبي باشبيم بايبد ديبن را كنبار
بگذاريم و جامعهمان را با عقل بشري اداره كنيم.
جري بان چهببارمي ني با در انقببالب هسببت كببه م بيتببوان تحببت عنببوان
«سكوالريسم پنهان» از آن نام ببرد ،ايبن جريبان در عبين ايبن كبه انقبالب
اسالمي را قبول دارد و معتقد است بايد تربيبت اسبالمي در صبحنه باشبد و
واليت فقيه در جامعه نقش داشته باشبد ولبي در عمبل ببه جباي تأكيبد ببر
عدالت و معنويت ،ببه اميبد پيشبرفت كشبور ببا الگبوي غرببي ،ببه اقتصبادِ
سكوالر تن ميدهد و اشرافيت اقتصادي و طبقبه ممتباز بروكبرات را قببول
ميكند ،لذا براي رسيدن به پيشرفت به معني غربي آن ،نفبوذ سبرمايهداري
ليبببرال و فرهنببگ غربببي و خببرده بببورژوازي و اشببرافيت مببدرن را در
ساختارهاي انقالب ميپذيرد و پيشرفت به سبک غبرب را تبا آنجبا ببراي
نظام اسالمي ضروري ميداند كه تصور ميكند هر جرياني كه بخواهبد مبا
را از آن پيشببرفت عق ب

بينببدازد مخببالف انقببالب اسببت .مخالفببت سببران

دولتهاي سازندگي و اصالحطل

با دولت بعدي در درون چنين تعريفبي

قرار ميگيرد .با همين ديدگاه آقباي ميرحسبين موسبوي در زمبان نبامادي
خود براي دولت دهم گفت :در زمان دولتهباي سبازندگي و اصبالحات
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احساس خطر نميكبردم ،ولبي ببا آمبدن دولبت نهبم و ادامبهي آن ،ببراي
انقالب احساس خطر ميكنم.

جايگاه مستضعفين در انقالب
نهضت امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» و انقالب اسالمي ،برگشت ببه معنبويتي
است كه در صدد است ماوراء هر چهبار جريبان فبوق ،از غبرب بگبذرد و
زمينهي حاكميت امام معصوم را فراهم نمايد .نهضتي كه معتقد اسبت بشبر
بايد در نظام الهي زندگيكند تا به آرمانهاي اصلياش پشت نكرده باشبد،
و انسان در فطرت انساني خود مستقر باشد .چنين بستري را كه بر عدالت و
معنويت تأكيد ميكند طلحه و زبير تحمل نمبيكننبد ،ولبي مستضبعفان ببر
عك بسِ بعض بي نخبگببان ،بهتببر مببيتواننببد آن را بپذيرنببد .در هم بين راسببتا
امامخميني«رضوواناهللتعايلعليه» مبيفرماينبد« :مبا بايبد در ارتبباط ببا مبردم جهبان و
رسيدگي به مشكالت و مسالل مسلمانان و حمايت از مبارزان و گرسبنگان
و محرومان با تمام وجود تالش نماييم و اين را از اصول سياسبت خبارجي
خود بدانيم» 13ميفرماي نبد :يكبي از اصبول مبا ،دفباع از مستضبعفين جهبان
است .زيرا به كمک آنان ميتوان جهان را به فرهنبگ پيبامبران برگردانبد،
همان كاري كه رسول خدا در صدر اسالم به آن دامن زدند.
ما از روزي كه ظهور جلوات پروردگارمان را در تمام مناسبات جامعبه
طل

نكرديم و جذب فرهنبگ مدرنيتبه و توسبعه ببه روش غرببي شبديم،

مسئوليتهاي خود نسبت به سبايرين را از دوش خبود فبرو گذاشبتيم و در
 - 13صحيفه امام ،ج،21ص.91
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نتيجه مستضبعفان را فرامبوش كبرديم و ببه همبان انبدازه شبور انقبالب در
جوانانمان ضعيف شد و تحرک آنان كُُند گشبت و از اهبداف اصبلي بباز
مانديم و با رشد خودخواهيها ،ويژهخوارن به ميدان آمدنبد و برنامبههبا را
در جهت منافع خود سبوق دادنبد و از ايبن مرحلبه ببه جباي بسب انقبالب
اسالمي و خدامحوري ،خودمحوري و بس مدرنيته شروع شد و به تبدريج
كرمهاي خانده زير پوست انقالب سعي كردند ريشه را بجوند و سبباي و
حيات انقالب را به زردي تببديل كننبد و از ايبن طريبق پبرورش مخالفبان
انقالب در درون انقالب شكل گرفت .به عبارت ديگر با بسب مدرنيتبه در
درون انقالب ،انقالب در مسير نفي خود قدم برداشت .زيرا همانطبور كبه
عرض شد ذات و جنس انقالب اسالمي ،عبور از غرب است و نه بازگشت
به غرب .حال اگر بعضبي از نخبگبان و يبا مسبئوالن زمينبه را جهبت بسب
مدرنيتببه در نظببام آموزش بي و اقتصببادي و سياس بي كشببور فببراهم كردنببد،
ناخواسته انقبالب را از ذات اصبلياش خبارج نمودنبد .در حبالي كبه روح
تشيع چنين بازگشتي را نميپذيرد و بحمداهلل در اين راستا ناظرين هوشبمند
پس از يک خوابزدگي به خود آمدند و با جريانهاي سكوالر ببه مقابلبه
پرداختند و از نقش مقام معظم رهببري«حفظوهاهللتعايل» در ايجباد ايبن هوشبمندي
نبايد غفلت كرد.

حضور واليت فقيه در تاريخ تشيع
سؤال :اگر نقش واليت فقيه تا اين اندازه مهم است و جامعبه حتمباا ببه
آن نياز دارد ،چرا علماي ما بيشتر در اين صد سالهي اخير به آن پرداختند؟
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جواب :عنايت داشبته باشبيد كبه فرهنبگ تشبيع در عبين آن كبه يبک
فرهنگ كامالا منطقي است ،ولي يبک موضبوع سبطحي نيسبت كبه افبراد
معمولي بتوانند آن را به راحتي بفهمند ،وقتي طببق آيبات قبرآن پبذيرفتيم،
عالوه بر اطاعت خدا ،بايد از رسول خدا و اولياالمر هم اطاعت كرد

14

و چون خداوند ما را دعوت نميكند از كسبي اطاعبت كنبيم كبه مبا را ببه
گمراهي بيندازد ،پس عالوه ببر رسبول خبدا اولبياالمبر هبم كبه خبدا
دستور اطاعت از او را به ما داده است ،بايد معصوم باشد ،و معلوم است كه
در زمان غيبتِ امام معصوم ،آنهايي كه خدا دستور اطاعت از آنهبا را ببه
ما داده ،از طريق پيروي از سخنانشان كه توس فقيه كارشناس ببراي مبا از
متون ديني استخراج مبيشبود ،اطاعبتشبان عملبي مبيگبردد .پبس نبايبد
بگببوييم علمبباي مببا فق ب در صببد سببالهي اخيبر بببه موضببوع واليبت فقي به
پرداختند .ما از وقتي كه امام معصوم غيبت فرمودند ،با رجوع ببه فقهباء
اطاعت از امام معصوم را ادامه داديبم ،منتهبا در صبد سبالهي اخيبر شبراي
خاصي پديد آمد كه بايد موضوع واليت فقيه ،و پيروي از امامان معصبوم،
به صورت خاص تدوين شود .مشكل ما جوّسازيهايي است كبه از طبرف
دشمنانمان ميشود و جوّ را آنننان مسموم ميكنند كه افبراد امكبان تفكبر
در موضوع واليت فقيه را نداشبته باشبند ،وگرنبه فرهنبگ شبيعه ،فرهنگبي
است كه هرچه شراي ِ تفكر بهتر فراهم گردد ،راحتتر پذيرفتبه مبيشبود.
همينطور كه امروز مردم معمولي تفاوتي بين حاكميبت فقيبه ببا حاكميبت
غير فقيبه نمبي گذارنبد ،در صبدر اسبالم هبم ،مبردم معمبولي تفباوتي ببين
 - 14سورهي نساء ،آيهي .59
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علي با ساير صحابه نميگذاشتند ،به همين جهت مبردم عبادي راحبت
ابابكر را پذيرفتند .درست است كه فرهنگ شيعه ،فرهنگبي اسبت منطقبي،
ولي هرقدر مردم سطحي شوند به همان اندازه نميتوانند بين واليت فقيبه و
واليت فرهنگ مدرنيته فرق بگذارند .از آن طرف چون فرهنگ مدرنيته با
زببان نفببس امّبباره بببا مبردم سببخن مبيگويبد ،بيشبتر تحببت تببأثير آن قببرار
ميگيرند .اگر سعي شود مبردم در زنبدگي خبود متوجبهي افبقهباي برتبر
شوند ،به راحتبي انديشبه و تفكبر شبيعه را مبيپذيرنبد .ولبي اگبر مبردم را
ضببعيف و سببطحي نگببهداريبم ،بخببواهيم يبا نخببواهيم از شببيعهبببودن جببدا
مبيشببوند و از منطقبيتببرين زنببدگي محببروم مبيگردنببد و نببهتنهببا ديگببر
تاريخساز نخواهند بود بلكه از تاريخ تشيع بيرون ميافتند و م ل ساير مبردم
يا گرفتار روزمرّگي ميشوند و يا با هدفهباي خيبالي كبه زنبدگي غرببي
براي آنها تعريف كرده است تالشهاي خود را به سوي ناكجاآبباد سبوق
ميدهند.
هر نوع زندگي كه جهبتش ببه سبوي حاكميبت حبق نباشبد و ببه امبام
معصوم نظر نداشته باشد ،سرتاسبرش پبوچي و ببيثمبري اسبت ،ببه همبين
جهت پيامبر و المه اصرار دارند انسان بايد در زندگي امام زمان خود
را بشناسند وگرنبه ببه مبرگ جاهليبت مبرده اسبت 15.پبس مواظب

باشبيم

روزمرّگيها و پوچيها در زير پوشش يک نوع زندگي كه به ظاهر جبدّي
و مفيد است ،پنهان نشود .عمبده ،جهبتگيبري اصبلي زنبدگي اسبت كبه
 - 15بنا به قول رسول خدا در صحيح مسبلم« :مَنْ مَءتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ إِمَءمَ زَمَءنِهِ مَءتَ مِاتَية
سَء ِلِاَّة»( .الغدير في الكتاب و السنه و االدب ،ج  ،10ص.)493 :
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حركبات و سببكنات زنببدگي را معنبي مبيبخشببد .لببذا ممكببن اسببت يبک
مهندس همان قدر زندگياش پبوچ باشبد كبه يبک معتباد ببه مبواد مخبدر
زندگياش پوچ است .فرقشان در اين است كه آن مهندس توانسبته اسبت
خود را به آن زندگي معمولي مشغول كند و پوچي خود را پنهان كنبد امبا
آن معتاد نميتواند خود را فري

دهد لذا به مواد مخدر پناه ميبرد تبا غيبر

منطقيبودن زندگي اش را احساس نكند .انسانهايي كبه تبالش نكبردهانبد
جهت نوراني زندگي را پيدا كنند ،اگر خود را به زنبدگي مشبغول نكننبد،
چيا ديگري از همان سنخ از پوچي جبايگاين آن مبيكننبد .در حبالي كبه
وقتي زندگي جهت دار شد اگر سخت هم بگذرد ،نشاط خود را ببه همبراه
دارد ،نمونهاش وضع جوانان ما در جبههها بود ،چون در آن شراي متوجبه
بودنببد بببه صببورتي منطقبي زنببدگي مبيكننببد لببذا سببختيهببا را بببه چيباي
نميگرفتند.

زندگي منطقي
اگر ما زندگي منطقي را از جوانانمان بگيريم ،حال چه مهندس و دكتبر
بشوند ،چه رفتگر ،هيچ فرقي نميكند! ما فكر نكنيم چون م الا فرزنبد بنبده
يا جنابعالي معتاد به مواد مخدر نيست پس نجات پيبدا كبرده اسبت! بنبا ببه
فرمايش امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» زندگي منطقي وقتي است كه بتوانيم ببراي
عقيدهاي بارگ ،روحيهاي انقالبي در خود و جوانانمبان پايبهريباي كنبيم،
ميفرمايند« :امروز با جمود و سكون و سكوت بايد مببارزه كبرد و شبور و
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حال حركت انقالب را بايد برپا داشت 16.» ...يا در جايي ديگر ميفرماينبد:
«من در اين جا به جوانان عايا كشورمان ،به ايبن سبرمايههبا و ذخيبرههباي
عظيم الهي و به ايبن گبلهباي معطبر و نوشبكفتهي جهبان اسبالم سبفارش
ميكنم كه قدر و قيمت لحظات شيرين زندگي خود را بدانيد و خودتان را
براي يک مبارزهي علمي و عملي بارگ تا رسيدن به اهداف عالي انقالب
اسالمي آماده كنيد.» ...

17

اگر ميبينيد امبروز در دنيبا زمينبهي پبذيرش فسباد در جوانبان فبراوان
است ،چون در منظر خود افقي متعالي براي زندگي نميشناسند تا به خباطر
دسببتيببابي بببه آن افببق ،از فسبباد بگذرنببد ،چببون چي باي مبباوراء همببين
روزمرّگيها نمي شناسند و لذا به هرچه پيش آيد تن ميدهنبد و علبت آن
كه مكت

بودا هم نميتواند جوانان خود را از فساد غرببي حفبظ كنبد ،ببه

خاطر اين است كه روح مبارزه با فساد غرببي و فرهنبگ اسبتكباري در آن
مكت

نيست و به همان اندازه كه ناقص است در مقابله با فساد زمانه ناتوان

است .همانطور كه عرفان غير حماسي كارش به جاهايي كشبيده مبيشبود
كه مالحظه ميفرماليد نه تنها در مقابله ببا فسباد زمانبه نباتوان اسبت ،بلكبه
بعضاا تحت تأثير قرار ميگيرد .م ل سياسيونِ جداشده از مبارزه و عدالت و
معنويت كه كارشان به روزمرّگي كشبيده شبد .روشبنفكرهاي غبربزده و
آن فرد مذهبي و آن عبارف جداشبده از نظبام واليبت فقيبه ،همبان انبدازه
گرفتار زندگي بيثمر شدهاند كه جوانان گرفتار شده به مواد مخدر.

 - 16صحيفه امام ،ج،21ص.328
 - 17صحيفه امام ،ج،21ص.96
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تا نفهميم در بيرونِ فرهنگ شيعه چه خبر است ،نميتوانيم جوانمبان را
به فرهنگ شيعه جذب بكنيم .بايد روشن شبود فرهنبگ شبيعي ،آن نيسبت
كه انجمن حجتيه ميشناسد ،ميتوان گفت اين خبودش يبک نبوع تخبدير
است كه تحت تأثير فرهنگ اسبتكبار پبيش آمبده اسبت ،ببه گفتبهي امبام
خميني«رضواناهلل تعايلعليه»:
«آمريكا و استكبار در تمامي زمينهها افرادي را براي شكسبت انقبالب
اسالمي در آستين دارند ،در حوزهها ،در دانشگاهها مقدسنماها را كه
خطر آنان را بارها و بارها گوشاد كردهام ،اينان با تاويرشان از درون،
محتواي انقالب و اسالم را نابود ميكننبد ،ايبنهبا ببا قيافبهاي حبق ببه
جان و طرفدارِ دين و واليت ،همه را بيدين معرفي ميكنند ،بايبد از
شرّ اينها به خدا پناه بريم18».

فرهنگ شيعه ،آن نبوع زنبدگي اسبت كبه امبام خمينبي«رضوواناهللتعالعليه» ببه
جهان معرفي كردند .حاال شما با صد دليل ،خدا و پيغمبر و امامت را اثبات
كنيد ،اين كارها هنوز دينداري به حساب نميآيد ،دينداري تالشبي اسبت
براي حاكميت حكم خدا و نجات انسانها از فرهنگ طاغوت .وقتي مسبير
زندگي مشخص شد ،ديگر زندگي احيبا شبده ،ديگبر شكسبت و پيبروزي
معني ندارد ،به تعبير امام خميني«رضوواناهللتعالعليه»؛ «مگبر ببيش از ايبن اسبت كبه
فرزندان عايا اسالم نباب محمبدي در سراسبر جهبان ببه پباي چوببهي دار
ميروند ،مگر بيش از اين است كه زنان و فرزنبدان خردسبال حباباهلل ببه
اسارت گرفته ميشوند؟ بگذار دنياي پست ماديت با ما چنين كند ،ولي مبا

 - 18صحيفه امام ،ج،21ص.87
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بببه وظيفببهي اسببالمي خببود عمببل كنببيم 19».منظببورم از آوردن فرمببايش
امام«رضوواناهللتعالعليه» آن است كه تأكيد كنم وقتبي راه مشبخص شبد و زنبدگي
صورت منطقي خود را پيدا كرد ،سختترين حالت هم براي انسان نبهتنهبا
قابل تحمل بلكه نشاطآور است.

مهمان ناخوانده
سؤال :درحالي كه تفكر اصيل اسالمي بر بعضي از كبارگااران دولبت
و برخي از احااب و مردم حاكم نيسبت و ناخواسبته تحبت تبأثير فرهنبگ
غرب اند و نميتوانند جايگاه رهنمودهاي رهبري«حفظوهاهللتعايل» را درک كننبد،
چگونه ميتوان اميد داشت كه انقالب اسالمي به هدف اصبلي خبود يعنبي
«ايجاد حكومت جهاني اسالم» 20كه حضرت امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» بر آن
تأكيد داشتند ،دست يابد؟
جواب :هميشه به اين نكته عنايت داشته باشيد كبه يبک ملبت براسباس
تاريخي كه دارد زندگي ميكند ،اگر هبم در تشبخيص مصبداقهبا اشبتباه
كند ،پس از مدتي شراي خود را بازخواني مينمايد .حيبات هبر ملّتبي ببه
تاريخ آن ملت گره خورده است ،تاريخ ملت ما عهد با اهلالبيت است،
آيا مبيشبود علبي را از تباريخ ملبت ايبران جبدا كبرد؟ ممكبن اسبت
فرهنگ مدرنيته اين آرزو را در سر بپروراند كه ما را بيتاريخ كند و تحت
تأثير خود قرار دهد ،ولي غربزدگي ما يبک غبربزدگبي موقبت اسبت،

 - 19صحيفه امام ،ج،21ص.328
 - 20صحيفه امام ،ج،21ص.327
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اين غربزدگي م ل مهماني ناخوانبده اسبت كبه مبيرود .خانبهي دل ايبن
ملت با اميرالمؤمنين مأنوس است و در مراحل مهم به كمک ارادت ببه
آن حضببرت ،تبباريخ خببود را جلببو بببرده اسببت .بنببا نيسببت همببه م ببل
امامخميني«رضوواناهللتعايلعليه» باشند ولي همه شخصيت آرمباني خبود را علبي

ميدانند ،آنهايي هبم كبه مبيخواهنبد ايبن ملبت را فريب
علي فري

دهنبد ،ببا نبام

ميدهند ،ولي نميتوانند در فري خود پايدار بماننبد .ابتبدا

رضاخان در دستههاي عااداري امام حسين وارد شد و گِل بر سر خبود
ميماليد و بعد هم به كمک غربيها طوري تبليغ كردند كه رضباخان يبک
شخصيت وطن پرست است و ميخواهد مشكالت كشور را حبل كنبد لبذا
عدهاي از مردم ساده از او استقبال كردند ،حتي عدهاي ببا مرحبوم مبدرّس
درافتادند كه «چرا اجازه نميدهي رضاخان كارش را بكند؟!» ولبي چيباي
نگذشت كه مردم با مالکهاي تباريخيِ خبود ،شبراي ببهوجبود آمبده را
ارزيابي كردند و متوجه شدند خانهي دل آنها جباي ديگبري ببودهاسبت.
رضاخان و روشنفكران غربي ميخواستند مردم به سويي برونبد كبه آنجبا
سمت و سوي تاريخي مردم مبا نببود .مواظب

باشبيم روح مبردم را اشبتباه

نفهميم وقتي چند مأمور كه با دالرهاي آمريكا خود را مردم ايبران معرفبي
ميكنند و راديوهاي بيگانه صداي آنها را ببه عنبوان صبداي مبردم ببه مبا
معرفي ميكند ،اين نبايد ما را اغفال كند .آن جواني هبم كبه اغفبال شبده،
چياي نميگذرد كه به ريشبهاش برمبيگبردد ،او نمبيدانبد ببا زبباني دارد
صحبت ميكند كه زببان او نيسبت .اگبر بنباي هبدايت او را داشبته باشبيم،
سربازي به سربازان انقالب افاودهايم ،البته ايبن كبار حوصبله مبيخواهبد،
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همانطور كه دشمنان با برنامههباي درازمبدت نيروهباي خبود را از داخبل
كشور جذب ميكنند .پس بايد متوجه بود اك راا مسأله برايشان مبهم اسبت،
جبههي دوست و دشبمن را گبم كبردهانبد و مبالک تشبخيص دوسبت از
دشمن بههم ريخته است ،چون ما نبه غبرب را توانسبتيم آن طبور كبه بايبد
درست معرفي كنيم و نه جايگاه تاريخي انقالب اسبالمي را .در حبالي كبه
امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» مرز جدايي با دشمن را نشان دادند و فرمودنبد« :مبا
چببه بخببواهيم و چببه نخببواهيم صهيونيسببتهببا و آمريكببا و شببوروي در
تعقي مان خواهنبد ببود تبا هويبت دينبي و شبرافت مكتببيمبان را لكبهدار
نمايند» 21ما مسئلهي باقيماندن بر روحيهي انقالببي و حفبظ روح مقابلبه ببا
دشمن را ساده گرفتيم و جوانانمان را مشغول امور فرعبيِ زنبدگي كبرديم،
ذات ضببد قدسببي فرهنببگ مدرنيتببه مببورد غفلببت قببرار گرفببت و بببا
عالقه مندشدن به رفاه مادي ،تكنولبوژي مبدرن مقصبد و مقصبودمان شبد.
غافل از اينكه در عين نياز به توسعه بايد عدالت و معنويت قرباني نميشبد
و اهداف اصلي انقالب به فراموشي نميرفت.
برگشبت از دولببتهباي اصببالحات و سببازندگي يبک نمونببه از همببان
بازخوانيهايي بود كه ملت ايران در تاريخ معاصر خود انجام داد ،و باز هم
اگر غربيان و كارگااران داخلي آنها ،جنبهي غربزدگبي مبا را تحريبک
كنند و ملت را به مسيري غير از مسير عبدالت و معنويبت بكشبانند ،ديبري
نميپايد كه مردم زودتر از گذشته خود را بازخواني ميكنند و ببه سبرعت
به مسير اصلي خود برميگردند .روش صحيح همان روش رهببري انقبالب
 - 21صحيفه امام ،ج،21ص.90
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است كه دالم اهداف اصلي را تذكر مبيدهنبد ،تبا افبقهباي اصبيلمبان را
فراموش نكنبيم .بعضبي هبا فكبر كردنبد اگبر مظباهر فرهنبگ مبدرن وارد
زندگي مردم شود ،ديگر مردم اهداف اصبيل انقبالب اسبالمي را فرامبوش
ميكنند ،با اين اميد بود كه دشبمنان انقبالب در كنبار دوسبتان غبربزده،
آستينها را باال زدند كه در عين سازندگي كشور ،ارزشهاي معنوي را ببه
حاشيه ببرند .ملبت يبک مرتببه متوجبه شبد در عينبي كبه زيرسباختهباي
صنعتي كشور خوب شبده ،امبا عبدالت و معنويبت ببه حاشبيه رفتبه اسبت.
كارگااران سازندگي به روش غربي ،از اين مطل

غافل بودنبد كبه تفكبر

شبيعه آنننببان بصبيرتي بببه همببراه مبيآورد كببه توسببعه و پيشببرفت غرببي
نميتواند آن بصيرت را به حجاب ببرد و لبذا مبردم ببه عبدالت و معنويبت
برگشتند .اگر اصل را بر عدالت و معنويت گذاشبته بودنبد ،و ببا توسبعهاي
بومي كه منجر به اقتصاد سكوالر نميشد ،كار را جلو برده بودند ،كارها ببا
روح مردم همخواني داشت .ولي با غفلت از ايبن موضبوع ،از يبک طبرف
اشرافيت بر انقالب تحميل شد و از طرف ديگر اقتصاد ببه جباي آنكبه ببا
ايجاد عدالت در خدمت مردم قبرار گيبرد ،موجب

ثروتمندشبدن طبقبهاي

خاص شد كه رهبري انقالب«حفظوهاهلل» تحت عنبوان ثبروتهباي ببادآورده از
آن ياد كردند و حاال چندين سال بايد تبالش كبرد تبا مااحمبتهباي ايبن
افراد را كه دالماا در جهت رسيدن به اهداف اصبلي انقبالب سبنگانبدازي
ميكننبد ،خن بي نمبود .طبقبهاي پديبد آمبد كبه ببه جباي آن كبه خبود را
خدمتگذار مردم بداند ،طل كار مردم ميدانند و در مقابل هبر تصبميمي
كه نفعش ببه مبردم بايبد برسبد و نبه ببه آن طبقبهي ويبژهخبوار ،مقاومبت
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ميكنند .و تفكر شيعه ايبن مشبكل را مبيفهمبد و تسبليم آن نمبيگبردد و
شراي موجود را نسبت به اهداف انقالب مقايسه ميكند و به همين جهبت
در شراي گوناگون عام برگشت ببه اهبداف اصبيل انقبالب را در مراحبل
مختلف از خود نشان داده است.
عمده آن است كه متوجه شويم ما از كجا ضربه خورده ايم و ببه جباي
آن كه افراد را مقصر بدانيم ذهنها را متوجه عمق فاجعهي مدرنيتبه نمباليم
كه ميخواهد ما را از خانهي علي جدا كند ،تا با آمبدن ثبروت و رفباه
دنيايي ،ديگر ما به عدالت و معنويت كه بستر تعالي انسان است فكر نكنيم.

شروع فاجعه
سؤال :در حال حاضر كبه گبرايش ببه مدرنيتبه و فرهنبگ غبرب ،ببين
مردم گسترده است چگونه و با چه روش ميتوان تعارضِ آن فرهنگ را ببا
فرهنگ شيعه روشن كرد؟
جواب :همانطور كه عرض شد؛ اگر از يک طرف ايبن معادلبه معلبوم
شود كه ما از طريق فرهنگ تشبيع و انقبالب اسبالمي چبه اهبدافي را بايبد
تعقي

كنيم و از آن طريق در چه مسير با بركتي قرار مبيگيبريم و تصبميم

به ايجاد تمدن اسالمي ،هماكنون ما را وارد چه اردوگاه عظيمي ميكنبد و
از طرف ديگر اين نيا معلوم شود كه فرهنگ مدرنيته چگونه همهي هويت
انساني ما را ميربايد ،ميتوانيم به آينده اميدوار باشيم ،وقتي انسبان متوجبه
شد بارگتر از آن است كه با يک زندگي معمولي و با روزمرّگيها خبود
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را تمام كند ،به خود ميآيد و مسير زندگي خود به سبوي غبربزدگبي را
بازخواني ميكند.
بايد از خود پرسيد با ناديکشدن به غبرب ،چبه چياهبايي را از دسبت
داديم و چه چياهايي را بهدست آورديم؟ متأسفانه مبا هنبوز نمبيدانبيم در
اين صدوپنجاه سالي كه روح روشنفكري ما زندگيها را به غرب ناديبک
كرد چه چياهايي را از دسبت داديبم و چگونبه از بسبتر زنبدگي طبيعبي و
بومي خود خارج شديم و چگونبه ريشبهي مبا از خباكي كبه در آن ريشبه
دوانده بوديم ،كنده شد .گذشتهي ما را طوري به ما معرفي كردند كه گويا
مردمي بوديم دورافتاده از تمدن كه هاارسال به صورت وحشي و ببا انبواع
بيماريها زندگي ميكردهايبم .همبهي كبار فرهنبگ غرببي آن اسبت كبه
گذشتهي انسانها را از آنها بگيرد ،واقعاا وقتي در فرهنگ گذشتهي خبود
دقت ميكنيم و نوع زندگياي كه تا قبل از قاجار ببا آن مبأنوس ببوديم را
ميشناسيم ،قل

آدم به درد ميآيد كه چگونه ببا رويآوردن ببه مدرنيتبه،

همهي آن زندگي را از دست داديم .چياهايي را از دست دادهايم كه حتي
در فرهنگ مدرنيته نميتوان آنها را تعريف كرد ،چون مستشرقين قببل از
ما با نگاه غربي آن را تعريف كردهاند تا باز مبا ببه تعريبف واقعبي زنبدگي
گذشته آگاهي نيابيم و اين همان معني بيهويتكردن يک ملت اسبت .در
مباحث «تمدنزايي شيعه» سعي شده است تا حدّي اين موضبوع ببازخواني
شود ولي تا چشم ما از حجاب فرهنگ مدرنيته پاک نشود ،ايبن ببازخواني
به معني واقعبياش صبورت نمبيگيبرد .مبا خودمبان را ببهتمامبه از دسبت
دادهايم .اما كدام «خود»؟ در مقالبهي «اي امبام!» عبرض شبدكه؛ «اي امبام!

انقالب اسالمي ،بستر عبور از غرب يا بس مدرنيته؟! ........................................

73

دزدان كه آمدند ،مبيدانسبتند راز ديرپباي بقباي مبا چيسبت و آن را از مبا
ربودند ،و ما نيمي در خبواب و نيمبي در مبرگ ببوديم» .مطلب
تعقي

را آنجبا

كنيد .عرض بنده آن است كه حدود دويست سال است كه ما را از

خودمان گرفتهاند و به همين جهت آن طبور كبه بايبد و شبايد نمبيتبوانيم
جايگاه انقالب اسالمي را كه آمده است تا خودِ از دست رفتهمان را ببه مبا
برگرداند ،بفهميم .البته غربيان فكر ميكردنبد كبار تمبام اسبت ،ولبي اگبر
«رضوواناهللتعايلعليه»

تمام بود با طرح انقالب اسالمي توسب حضبرت امبام خمينبي

رجوع مردم به انقالب با چنين وسعتي واقع نميشد .آري درست است كبه
انقببالب اسببالمي متببذكر نببوعي از زنببدگي اسببت كببه بببراي مببردمِ عبباديِ
عادتكرده ببه دويسبت سبال از خبود بيگبانگي هنبوز مببهم اسبت ،امبا ببا
اينهمه همين مردم با انقالب اسالمي يک نوع احساس قرابت دارند كه ببه
راحتي هم نميتوانند از آن چشبم بركننبد و ايبن همبان سبرمايهي عظيمبي
است كه شيعه در طول تباريخ خبود همبراه داشبته اسبت .از آن جبايي كبه
فرهنگ تشيع همواره كنار ما بوده تا حبدّي فاجعبهي ناديكبي ببه غبرب را
احساس كرده ايبم و دلمبان بهانبهي خانبهي علبي را گرفتبه اسبت .در
برهههايي از تاريخ آنننان فرهنگ غربي ذهن و دل جامعه را پر كرده ببود
كه هيچ كس به ماوراء زندگي غربي فكر نمبيكبرد ،مگبر مبيشبد چنبين
بحثهايي بكني كه «ما ميخواهيم به نوعي از زندگي برسيم غيبر از آننبه
كه غرب به آن رسيده است؟» ،بالفاصله به شما تهمبت مبيزدنبد كبه :ايبن
آدم مرتجع است ،از زمانه عق

مانده و واپسگراست! در حالي كه امروز
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درست برعكس شده ،بلندترين حرفها ،حرفهبايي اسبت كبه در صبدد
است راهكارهاي عبور از مدرنيته را طراحي كند.

تبليغ دين با انگيزهي الهي يا نفساني؟
تجربهي تاريخي از يک طرف و بصيرت شرعي از طبرف ديگبر نشبان
ميدهد كه در هبر برهبهاي از زنبدگي و تباريخ كبه ببه غيبر از «حبق» نظبر
كرديم ،نهتنها از اهداف حقيقي خود عق

افتاديم بلكبه سبقوط كبرديم و

جريانهاي سياسي كشور نمونبهي خبوبي ببراي روشبن شبدن ايبن مطلب
اسببت ،زيبرا هروقببت نفببس امّبباره در ميبان بببود و زي بر پوشببش شببعارهاي
مردم پسند نفس امّارهي مردم تحريک شد ،شكست جريانها حتمي ببود و
اين قاعده هيچ ربطي به جريانهاي چپ و راست ندارد .اوالا :بايبد خبود را
فري

ندهيم ،و ببه شبعارهاي مبردم پسبندِ خبود دلخبوش نكنبيم .ثانيباا :از

ضربهاي كه با پيروي از نفس امّاره خواهيم خورد غافل نباشيم و با اين ديد
جريانها را بررسي كنيم و راز شكست و پيبروزي آنهبا را تحليبل نمباليم.
چه بسا افرادي كه از اسالم و انقالب سرخوردهاند ببه ايبن دليبل اسبت كبه
متوجه شدند آن فردي كه طرفداري از انقالب ميكند براي ارضباي نفبس
امّارهي خودش است و ميخواهد از آن طريق خود را و گبروه خبود را ببر
گروه رقي

حاكم كند ،اين نوع طرفداري نهتنها ببراي آن فبرد ضبرر دارد

بلكه بقيه را نيا از اسالم جدا ميكند .امر به معروف هم اگر به شكلي باشبد
كه كسي حكم خدا را تذكر دهد ولبي ببراي تحقيبر طبرف مقاببل ،بسبيار
ضرر دارد ،اين غير از آن است كه در فضبايي دوسبتانه ببه طبرف بگبوليم:
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حكم خدا را بهپا دار! گاهي امر به معروفهايمان تحميل خودمان است ببه
بقيه ،آن وقت به نظر شما آن آدمي كه دنبال حق اسبت ،چنبين برخبوردي
كه همراه با نفس امّاره است را ميپذيرد؟ مسلّم نميپذيرد ولي در آن فضا
در عين اينكه بنده را نپذيرفت متاسفانه از ديبن هبم فاصبله گرفبت ،چبون
تذكر به دين را در مسيري ناحق به او اراله داديم ،بعد هم فكرميكنبيم كبه
ما كار خيلي خوبي كردهايم!
بايد اين قاعده را فراموش نكنيم ،هر جا كه جبا حبق مطبرح باشبد ،مبا
خودمان و بقيه را به آتش ميزنيم .نمونههايي در زندگي داريم كه ببه اسبم
«دفاع از اسالم» چون خودمان مطرح بودهايم ،هم خودمان را آتش زدهايبم
و هم بقيه را ،چون نقص خود را نديدهايبم .مولبوي در آن داسبتان «كبر» و
«بيمار» همين را ميخواهد بگويد كبه آن آقبا؛ ناشبنواببودنِ خبود را پنهبان
كرد و قبل از آنكه به عيادت بيمار برود ،براي سؤاالت خود جبوابهبايي
را فرض كرد كه در عمل ،آن جوابها عكسِ جوابي بود كبه بيمبار ببه او
ميداد .او تصور مبيكبرد وقتبي مبيگويبد چبه خبوردي ،يبک غبذايي را
مبيگويبد ،و يبا وقتبي مبيپرسببد ،پاشببک تببو كيسببت ،يبک پاشببكي را
ميگويد .به بيمار گفت :چه ميخوري؟ گفت :زهر .گفبت :نبوش جانبت.
پرسيد :پاشكي كه به بالينات ميآيد كيست؟ جواب داد :عاراليل .گفت:
بَه ،بَه ،بَس مبارک پاست او .مولوي ميگويد:
از ببراي چبارهي ايبن خبوفهببا

آمببد انببدر هببر نمببازي صهببدِنا
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براي اين كه شما گاهي فكر ميكنيد داريد كار خبوبي مبيكنيبد ولبي
اين طور نيست ،در هر نمبازي التمباس مبيكننبد خبدايا! «إ يدِنَء الِّيرَا َ
الاُستَقِامَ».
خواجببه پنببدارد كببه طاعببت مببيكُنببد

بي خبر ،كبا معصبيت جبان مبيكَنبد!

گاهي وقتها پدر مبردم را درمبيآوريبم! اسبمش را هبم مبيگبذاريم
«كاركردن براي خدا»!! اگر براي خداست ،عالوه ببر آنكبه بايبد عقبل ببه
كار گرفته شود بايد نفس امّاره هم در ميان نباشد ،فق اسبمش ببراي خبدا
نباشد ،رسمش هم براي خدا باشد.
در مقابله با جريانهاي موجود در انقبالب هبم موضبوع از همبين قبرار
است ،اوالا :هرجا نفس امّاره باشد كار به نتيجه نميرسبد ،حتبي اگبر ظباهر
قضيه دفاع از اسالم و ارزشهاي اصولي اسالم و انقالب باشد ،ثانياا :متوجبه
باشيم با انقالبي روبهرو هستيم كه ريشه در تشيع دارد و دل مبردم ايبران ببا
آن مكت

آشنا است ،زود نبايد فكر كرد اگر جريباني غبربزده خواسبت

مردم را به طرف خود بكشاند ،موفق ميشود .مردم در اولين فرصبت خبود
را براساس مالکهاي تاريخي مكت

تشيع بازخواني ميكننبد و ببه سبوي

ارزشهاي عدالت و معنويت برمبيگردنبد و راز ريشبهنگبرفتن احبااب در
ايران به همين جهبت اسبت كبه عمومباا فضباي سياسبي احبااب ببر فضباي
الهيشان غلبه داشبته و لبذا روح توحيبدي تشبيع آنهبا را از تباريخ بيبرون
ميكند ،مشكل سياسيون ما آن است كبه معنبي توحيبدي تشبيع و انقبالب
اسالمي و نقش آن را نميشناسند.
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ريزشها و رويشهاي انقالب
«رضوواناهللتعايلعليه»

ملت ايران كه انگياهشان خدا بود ،به انقالب و امام خمينبي

به اميد برگشت به اسالم ناب دل دادند ،ولبي عبدهاي ببا انگيباهي ايبنكبه
ايران را به غرب ناديک كنند كنار امام آمدند و همراه امام گفتند« :مبرگ
بر شاه» .با اين تفاوت كه امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» گفت« :مرگ ببر شباه» تبا
خدا حاكم بشود ،ولي اينها گفتند« :مرگ بر شاه» تا كشور را به نبوعي ببه
زندگي غربي ناديک كنند ،اينها امروز هم انقالب اسالمي را ببهانبدازهي
اين كه از پيشرفتهاي غربي عق

نيفتد ،انقالب ميداننبد .اگبر ديبروز ببا

امام همراهي كردند به آن جهت نبود كه هدفشان با امبام و مردمبي كبه در
كنار امام بودند ،يكي بود .طبيعي است انقالبي كه جا به خبدا نظبر نبدارد،
كساني را كه ميخواهند در بستر انقبالب ،منيّبتشبان را فرببه كننبد ،كنبار
م بيزنببد .ارزش انقببالب اسببالمي بببه آن اسببت كببه توانسببت بنببيصببدر و
قطب زاده و رجبوي و سبروش را كنبار بانبد و آنهبا را از تباريخ انقبالب
اسالمي بيرون بيندازد و يا به اردوگاه غبرب ،كبه نقطبهي اصبلي مقابلبه ببا
انقالب اسالمي است ،بفرستد .خطر وقتي انقالب را تهديد ميكند كه ايبن
نوع افراد در زير پوست انقالب جاي بگيرنبد و حركبت انقبالب ببه سبوي
اهداف مقدسش را متوقف كنند .و هنر انقبالب آن اسبت كبه راه خبود را
ادامه دهد و به اين نوع رياشها هيچ توجهي نكند تبا از اهبداف اصبلياش
باز نماند .حتي اگر در بعضي از برههها اين افراد درد سرهايي براي انقبالب
ايجاد كردند و از زير پوسبت انقبالب خبارج شبدند و مخالفبتهايشبان را
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علني كردند ،همان دردسرها بركاتي شد براي انقالب اسالمي كبه خبود را
بازخواني كند و نسبت به نقطهي هدف با دقت بيشتري برنامهرياي نمايد.
اگر مدرنشدن به معني غربي آن و با همان فكر و فرهنبگ ،مقصبد مبا
بود كه نظام شاهنشاهي چنين مقصدي را برعهبده گرفتبه ببود .در تجرببهي
تاريخي هم در مراحل گوناگون تجربه كردهايبم كبه هبر وقبت ببه بهانبهي
مدرنشبدن ببه غبرب ناديبک شبديم ،ببدون آنكبه ببه تكنولبوژي غرببي
نادي بک شببويم ،بببه روح غرب بي گرفتببار شببديم و ارزشهبباي غرب بي وارد
زندگيمان شد و زندگيهايمان را ببر بباد داد و ببا تقليبد هبر چبه بيشبتر از
غرب ،تحقير شديم .چون بدون هبر مالكبي ببه غبرب رجبوع كبرديم ،در
حالي كه امروز انقالب اسالمي با اهداف خاصي كه دارد در جلو ما اسبت،
بايد در هر صورتي انقالب اسالمي و موقعيت تباريخي و رويكبرد عببور از
غرب به سوي تمدن اسالمي را فراموش نكنيم.
ابتدا ملت ايران به نور تشيع ببه يبک نبوع خودآگباهي تباريخي دسبت
يافت كه با اروپايي شدن نهتنها به چياي نميرسد ،كه همه چياش را نيا از
دست ميدهبد ،زيبرا اروپباييشبدن را در زمبان محمدرضباخان ببا رگ و
پوست خود حسّ كرد و در همان زمان روح توجه به انقالب در عمقِ جان
مردم خانه كرده بود ،بهقبول «ميشبلفوكبو» :انقبالب اسبالمي ،برگشبت ببه
هويت ملتي است كه از غرب سبرخوردهانبد .ايبن پبدر و پسبر پنجباه سبال
ميخواستند غرب را بر سر ما بانند؛ تا آنجا ما توس فرهنگ غرب تحقير
شديم كه به زنبان مبا گفتنبد :اگبر هبم مبيخواهيبد موهايتبان را بپوشبانيد،
چادرهايتان را برداريد ،كاله سر بگذاريد! اگر روح ملت ايران ميخواست
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غرب را بپذيرد كه در آن زمان بسترش فراهم بود ،پس چگونه باز عبدهاي
سعي دارند ما را به غرب ارجاع دهند؟!
روح تشيع آنننان بصيرتي به همراه ميآورد كه انسبان بتوانبد ظلمبات
پنهببان در ظبباهر پببر زرق و بببرق غببرب را ببينببد ،مببن شببنيدم ،شببهيد
مطهري«رمحةاهللعليوه» گفته بودند ،وقتي كه بنيصدر و امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» از
پاريس به ايران برگشت كرده بودنبد ،وقتبي از هواپيمبا پبايين مبيآمدنبد،
همين كه دست بنيصدر را گرفتم و با او دسبت دادم ،حبس كبردم دسبت
شيطان در دست من است! فكر ميكبنم يبک احسباس مقدسبي اسبت كبه
بصيرت شهيد مطهري«رمحةاهللعليوه» ميتواند به آن برسد ،همين حاال هم كسباني
هسبتند كببه متوجبه ناخالصبيهبايي هسببتند ،راه رفبع آنهببا ايبن اسببت كببه
آرامآرام مردم رشد كنند و نسبت به آنها بصير گردند.
امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» فرمودند :من از اول هم مخالف نخست وزيبري
آقاي بازرگان بودم؛ ولي شوراي انقالب پيشبنهاد كبرد و آن طبور صبالح
ديدند و من هم پذيرفتم .با اين حال حضور آقاي بازرگان و دولت موقبت
اين بركت را داشت تا مردم بفهمند براي ايبن گبروه آنقبدر كبه آمريكبا و
ارزشهاي غربي مهم است ،انقالب اسالمي و مردمي كبه انقبالب كردنبد،
مهم نيست .اسناد النهي جاسوسي كه ببه دسبت آمبد روشبن شبد رابطبهي
اعضاء دولت موقت با آمريكاييها چه اندازه حسنه بوده و چه نقشهها براي
انقالب اسالمي در سر ميپروراندند.
آننه باعث شد انقالب اسبالمي ايبن مراحبل را يكبي پبس از ديگبري
پشت سبر بگبذارد ،همبان روح توحيبدي و بصبيرتي ببود كبه مبردم شبيعه
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داشتند .وگرنه ام بال مهنبدس بازرگبان و اعضباء نهضبت آزادي همنبون
قديسان ،دستنخورده باقي ميماندند تا ببه وقبتش جهبت كلبي انقبالب را
تغيير دهند.

ريشهي بصيرتها
ريشهي بصيرت شيعيان واقعي را بايد در خلوص آنها دنبال كرد و اين
كه جا خدا مدّ نظرشان نيست و بر همين اسباس ببه طبرف سبقيفه ،كبه در
آنجا رقابت بر سر قدرت ببود ،متمايبل نشبدند ،ببه طبرف امبام معصبومي
متماي بل شببدند كببه در ع بين فببانيبببودن در خببدا ،مظهببر اسببماء و صببفات
پروردگار عالم بود.

22

در نيتِ خالص است كه روح انسان با سنن الهي ارتباط برقرار مبيكنبد
و پيچ و تابهاي روبَهان ،نميتواند چياي را از منظر او پنهان كند .هر چبه
بدبختي سرِ ما ميآيد به جهت بيخلوصي است .پيچ و تبابهباي روبهبان،
آنهايي را كه خود را با نور نيتِ خالص منور كردهانبد ،نمبيتوانبد فريب
دهد ،حادثهها را براساس سُنن و قاعدهها ارزيبابي مبيكننبد و يبک لحظبه
چشم دلشان از حضور سنن الهي منصرف نميشود ،تا فري

ظاهرِ پبر زرق

و برق دنياي مكّار را بخورند .حضرت امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» ميفرماينبد:
«مطمئن باشيد قدرتهاي شرق و غبرب همبان مظباهر ببيمحتبواي دنيباي
 - 22حضرت صادق ميفرمايند« :نَتْنُ وَ اللَّهِ الْأَسْاَء ُ الْتُسْنَي الَّتِي لَء يَقْبَاُ اللَّهُ مِنَ الْعِبَءدِ
عَاَلء إِلَّء بِاَعْرِفَتِنء» آن حضرت راجع به قول خداي عا و جبل كبه مبي فرمايبد« :خبدا را نبامهباي
نيكوست او را به آنها بخوانيد»؛ فرمودند :سوگند به خدا ماليم آن نامهاي نيكو كه خدا عملبي را
از بندگان نپذيرد مگر آنكه با معرفت ما باشد( .الكافي ،ج ، 1ص )144
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مادياند كه در برابر خلود و جاودانگي دنياي ارزشهاي معنوي ،قابل ذكر
نميباشد»؛ 23اين بصيرت به جهبت خلبوص در توحيبد و توجبه ببه امامبان
معصومي است كه نمايش زندگي توحيدي بودند .همين كبه ايبن دو نكتبه
از جان و قل

انسانها برود انواع گرايشها به دنيا كه امبروز مظهبر كامبل

آن غرب اسبت ،پديبد مبيآيبد .هنبر مبا حفبظ آن بصبيرت اسبت كبه راه
بهدستآوردن آن در جلوي ما است .به گفته مولوي:
آننببه تببو در آينببه بينببي عيببان

پير اندر خشت بينبد ببيش از آن

پيبر ايشببانانببد كبين عببالم نبببود

جان ايشان بود در دريباي جبود

در دلِ انگببور مِببي را ديببدهانببد

در فناي محض ،شيئ را ديدهاند

انسان بصير در دل انگور مِيّ را ميبيند ،بعضيها؛ وقتبي ببوي مِبيّ همبه
جا را گرفت ،تازه ميفهمند در اين خمره ،سركه نيست ،شبراب اسبت .ببر
عكس اهل ظاهر؛ اهل بصيرت مبيفهمنبد ،ببا ايبن روش كبه ايبنهبا جلبو
ميروند اين انگور ،سركه نخواهد شد بلكه به ميّ تبديل ميشود .حضبرت
اميرالمؤمنين باالي منبر كوفه از حكومت معاويه به آنها خبر ميدهنبد
و ميگويند« :پس از من مردي بر شما چيره شود كه داراي گلوي گنبده و
شكم برآمده است ،بكشيدش ،اما نميكشيدش».

24

در كتب ب شب بيعه و سب بني موضبببوع مالحبببم يب با پب بيشگبببوليهببباي
اميرالمؤمنين ببه انبدازهاي اسبت كبه خبودش يبک فصبلي از زنبدگي

 - 23صحيفه امام ،ج،21ص.91
 - 24ترجمه اصول كافي كمرهاي ،ج  ،4ص .775
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اميرالمؤمنين است .ابن ابي الحديبد مقبداري از آنهبا را در جلبد دوم
شرح نهجالبالغه آورده است.
«در دل انگور مِيّ را ديدهاند» اشاره به قاعدهاي دارد كه به صورتهاي
گوناگون براي اهل بصيرت پيش ميآيد ،چبون قواعبد جباري در عبالم را
ميشناسند.
همهي بصيرتها را بايد در اين نكته دانست كه بهاندازهاي كه نيتتبان
خالص است و جا خدا را نميخواهيد ،بصبير مبيشبويد .اميرالمبؤمنين

براساس همين نكته ميفرمايند« :لَو مُشِفَ الغِطء ُ مءازدَدْتُ يقانيء»؟!« 25اگبر
پردهها عق

برود ،بر يقين من چياي اضافه نميشبود» .پبس مبا ببه جهبت

نيتهاي غل ِ خود كور هستيم.

عامل تشخيص دام از دانه
چشم هاي محدودنگر ،ببه همبان انبدازه كبه از نگباه ببر خبداي هسبتي
محروماند ،گرفتار ظاهربيني و غفلت از باطنانبد ،و در اثبر همبين سبطحي
نگري دالم در دام ميافتند ،چبون نمبيتواننبد ببين دام و دانبه را تشبخيص
دهند.
اگر سري به زندانها بانيد متوجه مبيشبويد همبهي آنهبا را «طمبع» و
دوري از قناعت به اين روز انداخته است ،طمبع؛ يعنبي جبا آننبه خداونبد
براي انسان ميخواهد را ميخواهيم .قناعت يعني به بندگي خدا قانع شبويم
و در نتيجه آننه معبود ما براي ما خواسته ،براي ما خواسبتني باشبد ،همبين
 - 25ديلمي ،ارشادالقلوب ،ج  ،1ص .124
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كبه خبدا را پببذيرفتيم ،ببه طبور بببديهي ببه آننبه او برايمببان خواسبته قببانع
ميشويم و در نتيجه طمعي پيش نميآيد كه بصبيرت مبا را از مبا بگيبرد و
طمع بتواند ما را تحريک كند .بايد با جان و دل خود متوجه باشيم ،مردمي
كه خدا را گم كنند ،نميتوانند «دام» و «دانه» را تشبخيص دهنبد؛ و عمومباا
دام را دانه ميگيرند!
اگببر بخببواهيم موضببوع را در سببطحي گسببتردهتببر بررسبي كنبيم بايبد
بگوليم :آنهايي كه جا به سوي خبدا و ببه سبوي بنبدگي او ببه راه ديگبر
ميروند ،نه خود را ميشناسند و نه حقيقت خبود را و نبه حقيقبت عبالَم را.
آيا اين افراد ميتوانند از حقيقبت سبخن بگوينبد و مبا را ببا حقيقبت آشبنا
كنند؟!
اگر اين مطل

در ذهن ما بماند قبل از اين كه گرفتار مشكالت شبويم،

از آنها فاصله ميگيبري م ،ده سبال پبيش معلبوم ببود ايبن آقبا ببا تخصبص
اقتصادي غير الهياش ،كار ما را دارد خراب ميكند ،بعد از آن مدت حاال
همه بر سرشان مبيزننبد كبه خبراب شبد! در صبورتي كبه همبان روز اول
مبي توانسبتيم ببه ايببن مطلب برسبيم! كسببي كبه خبدا نببدارد ،ببا خبدا و بببا
برنامههاي خدا جلو نميرود ،چگونه ميتوانبد كبارش نتيجبهبخبش باشبد،
مگر خودش دام و دانه را تشخيص داده كه حاال برنامههاي يبک كشبور را
در اختيارش گذاشتيم؟ نظام آموزشي كه خدا در آن اصل نيست ،به جباي
رساندن جامعه به دانبه ،آنهبا را در دام گرفتبار مبيكنبد .محبال اسبت آن
كسي كه حقيقت را نميشناسد ببراي جامعبه مفيبد باشبد او خبودش راه را
گمكردهاست و در بحرانِ بيبصيرتي بهسر ميبرد.
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آنكه خورشيد را ميشناسد ،مبيدانبد ريشبهي نبور كجاسبت و علبت
تاريكيها چيست .چنين فردي اگر ديد نور خورشبيد ببه ديبوار افتباده ،آن
نور را از ديوار نميداند تا خورشيد را رها كند.
وقتي جامعهاي با تمام وجود طال

حق نبود ،جنگ جمل راه مياندازد

و در مقابل امام معصوم ميايستد و بر بحران خود مبيافاايبد و اگبر طالب
حق ميبود دعوت حضرت زهرا را ميپذيرفت و با پذيرفتن آن دعوت
نه تنها از وقوع بحرانهاي آينده جلوگيري مبيشبد ،بلكبه مسبير تباريخ در
جهان اسالم آنننان به سمت شكوفايي حركت ميكبرد كبه امبروز اسبالم
مركا توجه انديشهها و تصميمها بود.
مشكل از آنجا شروع شد كه پس از رحلت رسول خدا مسلمانان تا
اين اندازه رشد نكردند كه حقخواهي يعني پيبروي از مصبداق عينبي حبق
كه ولياهلل و امام معصوم يعني علي بود را پيشه كننبد .مسبلمانان صبدر
اسالم اعم از مهاجرين و انصار انسانهباي حبقخبواهي بودنبد ولبي از ايبن
نكتهي اخير غفلت كردند

كبه در امبور فبردي

نسبت به اجراي دستورات اسالم حسباسانبد ولبي در امبور اجتمباعي ايبن
حساسيت را ادامه ندادند تا حق در همهي ابعاد زندگيشبان حباكم گبردد.
امروز هم اگر ما اسالم را نيمهكباره پبذيرفتيم ،ناخواسبته در جبهبهاي قبرار
خواهيم گرفت كه جنبگ جمبل را مقاببل اميرالمبؤمنين راه انداختنبد.
همهي مردم مدينه ميدانستند اگر بناست حق در جامعه حكومت كند ،بايد
علي حكومت كند ،مشكلشان در عدم حساسيت نسبت به اين موضوع بود
كه چه اشكالي دارد جامعه در اختيار واليت امام معصوم نباشد؟! نتيجبهاش
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بعدها روشن شد و ببا حاكميبت يايبد و پبس از شبهادت امبام حسبين
آنننان كشت و كشتاري در مدينه توسب لشبكر شبام راه افتباد و ببه زنبان
تجاوز شد كه هيچكس تصور آن را هم نميكرد .راسبتي وقتبي نسببت ببه
حاكميت حق حساس نباشيم بايد منتظر نتيجبهاي غيبر از ايبن باشبيم؟ چبرا
نفهميدند ببا سبقيفه پايبهي چبه كباري را گذاشبتند؟ و چبرا نفهميدنبد كبه
فاجعهي جنگ جمل ،شروع بارگترين ضربه به پيكر اسالم است؟ جنگ
جمل يک جنبگ سباده نببود؛ اولبين خبونريباياي ببود كبه در حبوزهي
اسالمي و روبهروي امام مسلمين انجبام شبد و راه ببراي جنبگهبايي م بل
صفين و نهروان صاف گشت .ريشهي آن هم آن بود كه نظرها ببه گبروه و
قبيله و حاب و قداستهاي كاذب بيشتر بود تا نظر به حق و حاكميبت آن،
خ و گروه ،حجاب ديبدن حبق شبد و بباب ببدعتهباي مقابلبه ببا نظبام
اسالمي يكي بعد از ديگري گشوده گشت .جنگ جمل با سبوء اسبتفاده از
يک نقطه ضعف به وجود آمد و آن عدم حساسيت نسبت به حاكميت امام
معصوم بود ،امامي كه بر عدالت و معنويت تأكيد ميكرد.
هروقت نسبت به تربيت معنوي افراد جامعبه سبهلانگباري شبود ،مبردم
نسبت به حاكميت حق حساسبيت الزم را از دسبت مبيدهنبد ،در آن حبال
وقتي به آنها وعده داده شود اگر نسبت به اصول انقالب اسبالمي حسباس
نباشيد ،تحريمها برداشته مبيشبود و راحبتتبر مبيتوانيبد زنبدگي كنيبد،
دهانشان آب مي افتد ،غافل از آن كه اگر به نظبام اسبتكبار امكبان حضبور
ده بيم تببا حقببارت و اسببارت مببا جلببو م بيآي بد .بببه تعبي بر حضببرت امببام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه»؛ «اگر ملت ايران از همبهي اصبول و مبوازين اسبالمي و
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انقالبي خود عدول كند و خانهي عات و اعتبار پيامبر و المه معصبومين
را با دستهاي خود ويران نمايد ،آن وقت ممكن است جهانخبواران او را
به عنوان يک ملت ضعيف و فقير و بيفرهنگ به رسميت بشناسند ،ولي در
همان حدّي كه آنها آقا باشند ما نوكر».

26

باليي برسر جهان اسالم آمد كه هنوز هم از آن رنج مبيببرد و در حبدّ
جهببان سببوم آن را م بيشناسببند ،هم به بببه جهببت غفلببت از حببقخببواهي و
حاكميت امام معصوم بود.
كساني ديروز فري

آتشافروزان جنگ جمل را نخوردنبد و امبروز از

نقشههاي ابرقدرتها در اماناند كه ماوراء هر خ و جبههاي ،به دنبال حق
باشند ،حتي اگر اين حق خواهي به ظاهر به ضرر آنها تمبام شبود ،وگرنبه
ناخودآگاه روبروي نظام اسالمي و به نفع دشمنان ملت عمل خواهند كرد،
و از اين طريق از تباريخ معنبوي معاصبر كبه انقبالب اسبالمي آن را پديبد
آورده ،بيرون ميافتند .انقالبي كه رسالت عببور از غبرب و سبير ببه سبوي
حاكميت امام معصوم را در بنيان خود دارد.

 - 26صحيفه امام ،ج،21ص.90
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اميد به رهايي
سالگرد تحقق انقالب اسالمي را كه ظهور تجلي نور الهي ببراي بشبري
است كه فاجعهي دوران خود را شناخته بود ولي راه بيبرونآمبدن از آن را
هنوز تجربه نكرده بود ،خدمت خواهران و برادران تبريک عرض ميكنم.
گاهي انسانها آن وسعتي كه بايد پيدا كنند را دست كبم مبيگيرنبد و
عمق فاجعهي دوري از آن وسعت را كه تمام انسبانيت آنهبا را مبيربايبد،
نميشناسند ،چنين انسانهايي وضبع موجبودِ خبود را پذيرفتبهانبد و منتظبر
منجي نيستند .بعضي از انسانها ارزش خود و كماالت انساني را ميشناسند
ولي چون فاجعه را عميق و وسيع ميبينند نميتوانند در خود اميد رهايي را
شكوفا كنند .اينها چون فق به امكانات خود نظر دارند و راه آسمان را به
سوي خود بستهاند ،با يأس زندگي ميكننبد؛ زيبرا از يبک طبرف آنقبدر
شعور دارند كه به آننه هست راضي نباشند و پلشتي و زشتي را به رسميت
نشناسند ولي از طرف ديگر نميتوانند بفهمند كه خداوند راه برون رفت از
ظلمات به سوي نور را ببراي آنهبا مقبدر كبرده اسبت .در مقاببلِ دو نبوع
شخصيت مذكور ،عدهاي هستند كه در عين شناخت عمق فاجعه مبيداننبد
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كه در دل هر فاجعه اي سنّت خداوند اين اسبت كبه نبوري ببراي نجبات و
درينهاي براي رهايي ميفرستد .شخصبيت نبوع سبوم عبالوه ببر ايبن كبه
منجي را به عنوان رحمت خدا به خوبي ميشناسد ،در ايجاد فرهنگ توجبه
به منجي با تمام وجود كوشا است .اين نوع افبراد در عبين ايبن كبه حيبات
برين خود را همواره مدّ نظر دارند ،راه رسيدن به زندگي متعبالي را هرگبا
فراموش نميكنند.
با توجه به اين مقدمه ميخواهم عرض كنم بارگتبرين ظلبم ببه خبود
آن است كه غفلت كنيم چه بارگيهايي در جان ما هست و ميتوان ببدان
دست يافت .ظلمِ بارگتر ناديدهگرفتن ربوبيت پروردگار است و ايبنكبه
فراموش كنيم خداونبد همبواره درينبههبايي ببراي تعبالي حقيقبي افبراد و
جوامع فراهم نموده است .آري! فاجعهاي بارگتبر از ايبن ،تباريخ بشبر را
تهديد نميكند كه براي درينههاي تعاليبخش ارزش الزم را قالبل نباشبد
و نسبت به حقيقت و جايگاه آن درست فكر نكند.
نقطهي شروع انحراف در هر ملتبي از ايبنجبا شبروع مبيشبود كبه راه
برون رفت از ظلمبات دورانبش را درسبت نشناسبد و از آن اسبتقبال نكنبد.
خداوند ميفرمايد« :وَمَء أَرْسَلْنَء فِي قَرْيَةٍ من نَّبِيٍّ إِالَّ أَخَذْنَء أَ ْلَهَيء بِءلْبَأْسَيء
وَالضَّرَّا لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوََ»؛ 1و در هبيچ شبهري و قبومي پيبامبري نفرسبتاديم
مگر آنكبه مبردمش را ببه سبختي و رنبج دچبار كبرديم تبا مگبر ببه زاري
درآيند .يعني خواسته ببا آوردن انبواع سبختيهبا و ببه ميبدانآوردن انبواع
توسالت ،راه آسمان را برايشان باز كند؛ تا گذشتهي شرکآلبود و غفلبت
 - 1سورهي اعراف ،آيهي .94
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از راههاي معنوي را از سر بيرون كنند ،به همين جهت در آخر آيبه فرمبود:
«لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوَ» تا افقهاي برتر معنوي جلوي جانشان بباز بشبود .سبپس
ميفرمايد« :ثُمَّ بَدَّلْنَء مَکَءََ السَّائَةِ الْتَسَنَةَ حَتَّي عَفَواْ وَّقَءلُواْ قَدْ مَي َّ مبَء نَيء
الضَّرَّا وَالسَّرَّا فَأَخَذْنَء ُم بَغْتَة وَ ُمْ الَ يَشْعُرُوََ»؛ 2آنگاه جاي سبختيهبا را
با راحتيها و آسبودگيهبا عبوض نمبوديم تبا آنجبا كبه آن سبختيهبا را
فراموش كردند و گفتند به پدران ما نيا به حكم طبيعت رنجها و راحتبيهبا
ميرسيده ،پس بهناگاه آنان را گرفتيم در حالي كه موضبوع را نفهميدنبد و
آن گرفتن را غل تحليل كردند ،علت نابودي آنها اين بود كبه نتوانسبتند
جايگاه سختيهاي اوليه و راحتيهاي بعدي را ببه خبدا نسببت دهنبد و راه
خود را به سوي آسمان بگشايند .با تحليل غل از شراي پيشآمده بهجاي
هرچه بيشتر آسمانيشدن ،موضوع را تحليل زميني و مبادي كردنبد« ،قيءلَ
قَدْ مَ َّ مبء ُنء الضَّرّا »؛ گفتند اين سختيها كه چياي نيست كه بخواهيم از
طريق عوامل معنوي و ارتباط با خدا حلّ كنيم ،هميشه از ايبن چياهبا ببوده
است و پدران ما هم همينها را تجربه كردهاند« ،حَتّي عَفَوا» بهطبوري كبه
اصالا يادشان رفت بنا بود با نور الهي راه ارتباط خود با آسبمان معنويبت را
مستدام كنند.

 - 2سورهي اعراف ،آيهي .95
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عميقترين دشمنيها
انقالب اسالمي نيا در راستاي همين سنت به ميدان آمده تا راه بسبته ي
بشريت از آسمان معنويت را به او متذكر شود و طبيعي اسبت كبه فرهنبگ
مدرنيته به جهت زميني بودنش ،با آن درگيبر مبيشبود و چناننبه مالحظبه
ميفرماليد دشمنيهاي تمدن جديد با انقالب اسالمي از نبوع ببارگتبرين
دشمنيهبا در تباريخ بشبريت اسبت كبه اگبر مبا جايگباه دشبمنان انقبالب
اسالمي را بشناسيم و عميقاا به انگياهي اين دشمنيها آگاه شويم ،ببه اصبل
و حقيقت اين انقالب پيخواهيم برد.
هميشه در تاريخ جنگهايي بوده و خواهد بود ،عمق دشبمنيهبا ريشبه
در عمق تفاوت نگاههاي رقبا نسبت به يكديگر دارد ،هر انبدازه تفباوتهبا
عميقتر باشد ،دشمنيها شديدتر است ،آنجايي كه اهبل دنيبا ببا يكبديگر
ميجنگند ،تفاوتي در عقيده و انديشهي آنها مطرح نيست ،لبذا ببا گبرفتن
مقداري غنالم ،جنگ تمام ميشود .ولي اگر يک طرف تماماا ببه معنويبت
دعوت ميكند و طرف ديگر تماماا پشت ببه معنويبت كبرده ،ايبن دشبمني
شديدترين دشمني خواهد بود و از آنجايي كه در حبال حاضبر اسبالم ببه
عنوان كاملترين دينِ آسماني در يک طرف و فرهنگ مدرنيتبه ببه عنبوان
ماديترين فكر و فرهنگ در طول تباريخ در طبرف ديگبر ،در مقاببل هبم
ايستادهاند ،عميقترين دشمنيها به صحنه آمده و چهرههباي گونباگون آن
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دشمني يكي بعد از ديگري خبود را نمايانبده و يبا مبينمايانبد 3.ببا شبروع
رنسانس بشري تولد يافت كه با انقطاع از آسمانِ معنويت و محرومشدن از
انوار غيبي ،به هيچچيا قانع نميباشد .رنسانس دشبمني در مقاببل كشيشبان
نيست ،رنسانسْ فرهنگي است كه به دين پشبت كبرده اسبت ،مسبلّم مبردم
دنيا از غرب نميپذيرند كه به بهانهي اشتباهات بعضي از كشيشان ،ببهكلبي
به مسيحيت پشت كنند! اوالا :چبرا ببهجباي پشبتكبردن ببه كشيشباني كبه
تبديل به مالّکهاي بارگ شده بودند به مسيحيت پشت شد؟! ثانياا :چرا به
فرياد دروني خودشان كه آنها را به ارتبباط ببا آسبمان مبيخوانبد ،پشبت
كردند ،تا به روحيهاي از ماديت گرفتار شوند كه هيچچيا نتواند بشر مدرن
را قانع كند؟ معلبوم اسبت ملتبي كبه از طريبق انبوار معنبوي جبان خبود را
سيراب نكند ،هرگا دنيا -هر اندازه هبم باشبد -او را قبانع نمبيكنبد و لبذا
روحيهي تجاوز به ساير ملل تمام شخصيت تاريخي آن را تشكيل ميدهبد.
حال اگر دين آمد و خواست در مقابل حرصِ سيريناپذير فرهنبگ غرببي
بايستد ،به شدت به مقابله با آن اقبدام مبيكنبد و هبماكنبون آن دينبي كبه
پرچم مقابله با غربِ اينچنيني را برعهده گرفتبه ،اسبالم اسبت در جلبوهي
انقالب اسالمي.
ششصدسال پيش در دنيا چنين مقابلبهاي ببا خصوصبيات امبروزين آن
وجود نداشت؛ از خاور دور تا غرب هرچه ميديديد ،با كم و زيادش ديبن

 - 3به گفتهي يكي از محققين حتبي در جنبگهباي صبليبي كبه ببين مسبلمانان و مسبيحيان
صورت گرفت ،در عين دشمنيها ،نقطههاي مشترک زيادي در همديگر ميديدند كه منجبر شبد
هركدام مجدداا خود را بازخواني كنند.

 ............................................................. 94انقالب اسالمي ،برونرفت از عالَم غربي

بود .آري اگر عالمان كليسا پس از جنگهاي صليبي ،با آشبنايي ببا اسبالم
متوجببه مببي شببدند ضببعفهببا و نقببصهببايي در مسببيحيت رس داده و بببا
مالحظهي اينكه در متن دينشان نيا انگشبت اشباره ببه اسبالم ببود ،بيبدار
شده بودند ،بسياري از حوادث چندصدسالهي اخير نه براي غرب ببهوجبود
ميآمد و نه براي سباير ملبتهبا .ولبي ببا ايبنهمبه قببل از رنسبانس همبان
مسيحيت ناقص ،ده قرن اروپا را تغذيه كرد و اروپا به آننه بعد از رنسبانس
در آن فرو افتاد گرفتار نشد .اگر در يک خانوادهاي پسر نااهلي پيبدا بشبود
و چهار روز به انحراف بيفتد ،در صورتي كه فرهنگ حاكم بر آن خبانواده
يک فرهنگ ديني باشد ،باالخره آن جوان كوتاه ميآيد .امبا اگبر مالكبي
براي انحراف در ميان نباشد ،نه تنها منحرف بودن پسر ادامه مييابد ،شدت
هم ميگيرد .با پشتكردن غرب به دين ،همهي مالکهباي انحبراف فبرو
ريخت و انحراف هر روز بيش از پيش شدت يافت.

تضاد اصلي مدرنيسم با حقيقت
شايد وحشيتر از گوركانيان و ايلخانيان در تباريخ ملبل نداشبته باشبيم
ولبي همبانهبا ببه ايببران و كشبورهاي اسبالمي حملبه كردنبد و در نهايبت
مسلمان شدند! اين به آن معني است كه بيپرواتبرين شخصبيتهبا در مبتن
فرهنگ اسالمي هضم خواهند شد ،چون در وحشيگري خود فرهنگبي را
براي نفي دين تدوين نكرده بودند ،به همين جهبت مالحظبه فرموديبد كبه
چنگيا و تيمور كساني نيستند كبه بتواننبد دشبمني عميقبي را در ببين ملبت
پايهگذاري كنند .موجي بود آمد و هضبم تباريخ ملبت اسبالم شبد و تمبام
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گشت ،ولي با حضور و ظهور فرهنگ مدرنيته يک نبوع دشبمني ببهوجبود
آمده است كه اين دشبمني ،دشبمني خاصبي اسبت و همننبان كبه عبرض
كردم بارگان انديشه با واكاوي روح اين دشمني اظهار ميدارنبد در طبول
تاريخ ،چنين كينهمندي بين ملتها وجود نداشته است .زيرا در حال حاضر
صببحنه ،صببحنهي تقابببل ببين ماديبت و معنويبت اسببت و ايبن شببديدترين
تضادها است ،هرچند در ظاهر به چشم نيايبد و هرچنبد مبا آنقبدر ببه ايبن
كينهها و تنفرها عادت كرده باشيم كه ندانيم شراي گذشتهي دنيا ببا وضبع
موجود بسيار فرق دارد.
از رنسانس به بعد با روحيهاي روبهرو هستيم كه اگبر از شبناخت دقيبق
آن غفلت كنيم ،از تحليبل درسبت روزگبار خبود غفلبت كبردهايبم ،زيبرا
دنيازدگي ،حرص ،چپاول ،جنگِ با طبيعت ،به صورت يبک فرهنبگ ،آن
هم تحت عنوان فرهنگي مدرن وارد تاريخ بشر شده و با ظاهري آبرومند و
بهداشببتي ،وحشببتناکتببرين جنايببات را بببهبببار آورده اسببت .بببه قببول
برتراندراسل؛ ما هرگا باورمان نميآمد كه نتيجهي اين تمدن اين بشود كه
دو جنگ جهاني در مهد تمدن مدرن اتفاق بيفتد ،آن هم ببا ايبن شبدت از
كشت و كشتار! آيا با دقت و تدبّر در اين امور نميتوان نتيجبه گرفبت كبه
فرهنگ مدرنيته خشبنتبرين روح و روحيبه را ببه صبحنه ي تباريخ آورده
است؟ و اين دشمني وقتي باطن خود را نشبان مبيدهبد كبه يبک فرهنبگ
الهي با آن روببه رو شبود ،چبون در آن صبورت زمينبهي تضباد اصبلي آن
فرهنگ با حقيقت فراهم شده است.
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دشمني غرب با انقالب اسبالمي از نبوع دشبمنيهبايي نيسبت كبه شبما
وقتي از دست همسايهتبان عصبباني هسبتيد ،پبيش مبيآيبد ،كبه چبرا آب
ناودان خانهاش زير پي ساختمان شما آمبده؟! ببا دقبت در مبباني روحبي و
فرهنگي مدرنيته مبيبينيبد .مدرنيتبه؛ فرهنبگ جنبگ ببا همبهچيبا اسبت و
ميخواهد شما با تمام وجبود در قبضبهي آن فكبر و فرهنبگ باشبيد ،هبيچ
حقي براي هيچكس و هيچچيا قالل نيست ،تا آنجا كه حتي ببراي فكبر و
فرهنببگهببا هرگونببه ريشببه و اسببتقالل را نفبي مبيكنببد ،همببهي فكرهببا و
فرهنگها بايد در زير سايهي فرهنگ غربي استحاله شوند و تباريخ همبهي
ملتها تاريخ غرب گبردد و نسببت ببه فرهنبگ خودشبان در ببيتباريخي
زندگي كنند ،به اصطالح سعي ميكنند فرهنگ ساير ملل را اسطوره كننبد
و به موزه ببرند .و لذا بدون آن كه خشبم خبود را نسببت ببه اسبالم اظهبار
كنند مسلمانان را به اين نتيجه ميرسانند كه اسالم خوب بود ولي مربوط به
گذشته است و از اين طريق كينهي حذف رقي

خود را عملياتي ميكننبد.

نميآيند مستقيماا بگويند اميرالمؤمنين بد است كه متوجه عمق كينبه ي
آنها نسبت به معنويت شويد ،كاري ميكنند كه ديگر ريشهي خبود را ببه
علي متصل نداني و بيتاريخ شوي ،با اين كبار هبم از علبي عببور
كردهاي و هم به غرب اصالت دادهاي و از اين طريق ميتوانند ملتها را تا
آخببر نببوكر نگببه دارنببد و خببود آقببايي كننببد .حبباال ايببن دشببمني را بببا
دشمنيهايي كه ام ال چنگيا و تيمور ببا مبا داشبتند مقايسبه كنيبد .مدرنيتبه
جنگي است كه اگر از آن غفلت كنيم ،همه چيامان را از دست ميدهيم و
اسير يک نوع بيهويتي كامل ميشويم.
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ضرورت شناخت دشمني غرب
چناننه عنايت فرموديد ،ابتدا بايد با دقت كامل بتبوانيم دشبمنشناسبي
كنيم و اين را بدانيم كه دشمنشناسي در دوران جديد نيباز ببه دقبت زيباد
دارد و كار سادهاي نيست ،زيرا آنقدر دشمن پينيده شبده و دشبمني خبود
را پنهان ميكند كه ببردههباي خبود را تبا حبدّ مديحبهسبراي خبود اغفبال
مينمايد ،و لذا روشنفكرانِ همان ملّتي كه همه چياشان را گرفته به مبلغبان
غرب در آن كشورها تبديل ميشوند .هيچوقت مغوالن نمبيتوانسبتند ايبن
كارها را بكنند .فرهنگ غربي در عين تنفر و كينهاي كه با مسبلمانان دارد،
نميآيد آنها را به قتل برساند ،ميآيد آنهبا را ببا دسبت خودشبان مقاببل
خودشبان و مقابببل ميببراث معنببويشبان قببرار مببيدهببد .مگببر روشببنفكران
غربزدهي ما به ما چه ميگويند؟ جا اين است كه ميگوينبد :ديبن كهنبه
شدهاست ،گذشتهي شما كهنه شبدهاسبت؛ اگبر مبيخواهيبد زنبده و تبازه
باشيد ،بايد غربي بشويد .آيا اينها نشستند فكر كنند كه اگر ما غربي شويم
ديگر چگونه خودمان در اختيار خودمان خواهيم ببود ،جبا ايبن اسبت كبه
تماماا در اختيار غربيها قرار ميگيريم ،آيا تجربهي تاريخي ملتها چيباي
غير از اين را ثابت كرده است؟ بهقبول يكبي از انديشبمندان ،هرجبا تمبدن
غربي پا گذاشت اولين چياي كبه از مبردم آن ديبار گرفبت ايبن ببود كبه
خودشان را از خودشان ستاند .و اين عميقترين جنگي اسبت كبه غبرب ببا
ملت ها شروع كرده است ،و عبارت اسبت از جنبگ ببراي گبرفتنِ هويبت
ملببتهببا از خودشببان .و مببا تببا نفهمببيم ايببن جنببگ چببه خصوصبياتي دارد
نمي فهميم دشمني ما با غرب چبه نبوع دشبمني اسبت ،وقتبي متببوجه نبوع
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دشمنيِ دشمن نشبويم ،راه نجاتي را كه خبداوند توسب اوليبالش
براي ما قرار داده است نخواهيم فهميد .ما
معتقديم اگر جنگ غرب با ملتها درست تحليبل و شبناخته شبود ببه ايبن
نتيجه ميرسيم كه انقالب اسالمي يک هديهي بارگ الهي است تبا جهبان
را از شرّ اين دشمني بارگ رها سازد و ملت ايران را شايستهي آن ديد كبه
اين كار بارگ را بر عهدهي آنهبا بگبذارد تبا در ايبن مسبئوليت ،بارگبي
فرهنگ شيعه نيا آشكار شود و چشمهاي گردد تا سالها ملت ايران بتوانند
از آن بهره گيرند و بهره دهند ،كه نمونههايي از آن را در سيسبالهي اخيبر
ميتوان مشاهده كرد.

هدف انقالب اسالمي
غرب داراي نظم چشمگيري است اما بايد از خود پرسيد هبدف از ايبن
نظم چيست؟ نظم براي اهدافي متعالي ،يا نظم براي هرچبه بيشبتر ببرآوردن
ميلها و هوسها؟ افبراد سبعي مبيكننبد سبر وقبت از خبواب بلنبد شبوند،
موهايشان را منظم شانه بانند ،كراواتشان را ببندند و به اداره روند و بعبد از
ظهر خيلي منظم و سر وقت به خانه برگردند ،ولي اينهمه نظم ببراي هبيچ.
ادب غربي؛ ادبي است بدون محتواي حقيقي« .جنبتلمن»ببودن ،يعنبي تمبام
قواعدِ پذيرفتهشدهي جامعهي غربي را محترم بشبماريم و ايبن در برخبورد
اول هركس را جذب ميكند مگر اينكه متوجه شويم اين نوع ادب غير از
ادبي است كه دين الهي بر آن تأكيد دارد .اگر اميرالمؤمنين در وصيت
خود امام حسن و امام حسين«عليهماالسوم » را به تقواي الهي و نظم در امورشان،
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دعوت ميكنند 4جهت و آرمان آن نظم ،به سوي هرچه بيشتر قدسبيشبدن
است و غفلت نكنيم كه در حال حاضر در تمدن غرببي ادبِ دنيبايي جباي
ادب ديني را گرفته است ،همانطور كه قبوانين بشبري جباي احكبام الهبي
نشسته و لذا هر قدم كه به اين تمدن ناديک شويم ،چبون رويكبردش دنيبا
است ،به همان اندازه از عالَم ديانت فاصله ميگيريم و بر ايبن مبناسبت كبه
تأكيد ميكنيم انقالب اسالمي نه تنها ما را به ادبِ مدرنيته دعوت نميكنبد
بلكه ما را به عالَمي متضاد با عالَمي كبه مدرنيتبه بشبر را ببه آن مبيخوانبد،
دعوت مينمايد.
توجه به تفاوت ذاتي ادب غربي با ادب ديني كبار مشبكلي اسبت مگبر
آنكه متوجه رويكرد متفاوت آن دو باشيم ،كه يكبي در ذات خبود ببراي
هرچبه دنيبايي تببركببردنِ انسببانهببا برنامببهريباي مبيكنببد و ديگببري بببراي
الهيشدن انسانها .و تا اين مطل درست تبيبين نشبود نمبيتبوانيم جايگباه
انقالب اسالمي را در دوران معاصر درست بشناسيم ،تبا آنجبا كبه ممكبن
است به اين تصور غل گرفتار شويم كه گويا انقالب اسبالمي ببراي بسب
مدرنيته وارد تاريخ معاصر شده تا كشورهاي اسالمي نسبت به آننبه غبرب
به آن رسيده عق

نيفتنبد .غافبل از ايبنكبه انقبالب اسبالمي متبذكر عبالَم

ديگري غير از عالَم غربي است ،برگشت به عالمي كبه رضباخان و پسبرش
از نظام آموزشي ،سياسي جامعهي ما ربودند .و مقابلهي ملت با رضاخان ببه
جهت به حاشيهبردن عالَم ديني و به متن آوردن عالَم غربي بود ،نه ايبنكبه
مردم با رضاخان و محمدرضاخان بر سبر عقب
 - 4نهج البالغه ،خطبه .47

نيفتبادن از فرهنبگ غرببي
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مخالفت ميكردند كه چرا ما كمتر مبدرن شبديم
آري عدهاي در انقالب بودنبد كبه ببا انگلسبتان و
آمريكا تضاد نداشتند و در عين حال با شاه مخبالف بودنبد ،ايبنهبا ببا شباه
تضاد داشتند چون معتقد بودند شباه ديكتباتور اسبت و قواعبد دموكراسبي
غربي را رعايت نميكنبد و مبا را از ايبن جهبت از ملبل مترقبي دنيبا عقب
انداختببه اسببت ،عببدهاي از پبباريس و آمريكببا بببا همبين طببرز فكبر ،همببراه
حضرت امام«رضواناهللتعايلعليه» به ايران آمدند ،هماكنون هم عدهاي با همين فكبر
در بين نخبگان ايران هستند ولبي ذات انقبالب اسبالمي ببه سبمت و سبوي
ديگري در حركت است و آنهايي را هم كه هنوز با آن طرز فكر به عق
نرانده ،به مرور به عق

ميراند.

تمام انقالبهايي كه در تاريخ معاصر به وقبوع پيوسبته توسب كسباني
بوده است كه با حاكمبان خبود مسبئله داشبتهانبد و نبه ببا غبرب .آنهبا در
انقالبهاي خود هدفي جا بيشتر مدرنشدن نداشتهاند و عمبالا يبا دنبالبهرو
غرب بودهاند و يبا ادامبهدهنبدهي آن .تحليبل دنيبا هبم در ابتبدا نسببت ببه
انقالب اسالمي همين بود؛ كه انقالبي اسبت در دل فرهنبگ مدرنيتبه ببراي
عبببور از ديكتبباتوري شبباه بببه دموكراس بي غرب بي .در حببالي كببه بببهقببول
«ميشلفوكو» :تنها انقالبي كه ماوراي مدرنيته ،آمده است تا به مدرنيته «نبه»
بگويد ،انقالب اسالمي ايران است 5.ولي متأسفانه نهتنهبا اك بر روشبنفكران
دنيا ابتدا ايبن را نفهميدنبد ،عبدهاي از نخبگبان خودمبان هبم هنبوز ايبن را
نفهميدهاند كه امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» آمده است تا فوق فرهنبگ مدرنيتبه
« - 5ايرانيها چه رؤيايي در سر دارند» ،ميشل فوكو ،ص .19
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به مدرنيته «نه» بگويد ،و از اين طريق افقي تازه در مقابل بشر بگشايد ،افقي
كه بهتدريج بس مييابد و مسير تاريخ معاصر را عوض ميكند.

برونرفت از عالَم غربي به سوي حقيقت
روشنفكران غربگراي مذهبيِ بريده از سبنت الهبي مبيگوينبد :مبا ببا
تأكيد بر انقالب اسالمي از غرب عق

افتادهايم! غافل از ايبن كبه انقبالب

اسببالمي حركتببي اسببت بببراي بببرون رفببت از عببالَم غربببي و يببک نببوع
جهتگيري است در راستاي روح حقيقتجويي ،و بر همين اساس با روح
غربي كه سالهاست به حقيقت پشتكرده ،درگير است.
انقالب اسالمي اوج خودآگاهي و دلآگاهي تاريخي ملّتبي اسبت كبه
زهر نيستانگاري غرب را با جان خود احسباس كبرد و راه ببرون رفبت از
آن را پيدا نمود .چنين ملتي تجدد ،نه تديّنِ اولشان بود
تديّنِ دومشان

و نبه

آنها فرهنگ مدرنيتبه و تجبدد را ببهكلبي

خارج از تعلق خود ميدانستند.
آري متأسببفانه اسببالم بببراي بعضببيهببا تببديّن دوم اسببت؛ اسببالم را
ميخواهند تا به رفاه و تجدّد بيشتري برسبند؛ مبيخواهنبد ببه اسبالم عمبل
كنند ،تا خدا مااحم آنها نشود و مشكالتي در زندگي آنها ايجباد نكنبد،
اينها به جاي آن كه به خدا و اسالم ايمبان آورده باشبند ،ببه زنبدگيشبان
ايمان آوردهاند .اسالم براي اين افراد وسيلهاي است براي رسيدن به دنيباي
بهتر ،يعني اسالم تديّن دومشان است و تجدّد ،تديّن اولشان .مقصد اصبلي
آنها مقاصدي است كه مدرنيته براي بشر تعيين كرده تا در فضاي مدرنيتبه
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با ادب دنياي مدرن زندگي كنند .در حاليكه بهخوبي روشن اسبت مقصبد
امام«رضواناهللتعايلعليه» و انقالب اين نيست ،اين طرز فكر نبور اسبالم و انقبالب را
خاموش ميكند و مردم را از بركاتي كه انقالب اسالمي برايشان ببه همبراه
ميآورد محروم مينمايد ،زيرا اسبالم چيباي نيسبت كبه بتبوان آن را مُ لبه
كرد و بعضي از اجااء آن را به دلخواه نگاه داشت و بعضي ديگر را مهمبل
گذاشت.

خطر انحراف از آرمانهاي انقالب
حال پس از مطالبي كه عرض شبد بايبد از خبود سبؤال كبرد ،حقيقبت
انقالب اسالمي چيست و چه هدفي را دنبال ميكنبد و چبه خطراتبي آن را
تهديد مينمايد؟
اصليترين سؤال كه بايد از خودمان بپرسبيم ايبن اسبت كبه آيبا آننبه
موج

نگراني مردم مسبلمان ايبران ببود و هسبت ،امبرار معباش روزانبه و

تغذيه ي كودكانشان بود و مبردم نظبام شباه را سبرنگون كردنبد تبا از آن
مشكالت رهايي يابند ،يا انقالب اسالمي يک نهضت فرهنگي اسبت ببراي
مقابله با فرهنگي كه بر ميراث توحيدي تاريخ بشر پشبتكبرده و سبعي در
نفي آن دارد؟ در صورتي كه اين سؤال درسبت پاسبخ داده شبود ،زوايباي
ديگري نيا براي ادامه ي تفكر ظهور خواهد كرد.
غفلت از اهداف انقالب اسالمي موج

ميشود كبه مبرز جبدايي ببين

دوست و دشمن به هم بخورد و نهتنها انقبالب و نتبايج مهبم آن ببه حاشبيه
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ميروند ،بلكه بهراحتي دشمنان انقالب ميتواننبد زيبر پوسبت انقبالب جبا
خوش كنند و عنان كشور را به ميل خود در دست گيرند.
از جمله نكاتي كه پس از چند دهه بعد از انقالب قابل ببازخواني اسبت
اين نكته است كه چرا انقالب هنوز به آن اندازه كه بايبد ببه اهبداف خبود
دست مييافت ،دست نيافته است؟ اگر ببه دنببال عنصبر اصبلي ايبن سبؤال
باشيم دو جواب بيشبتر نبداريم ،يكبي ايبنكبه تصبور كنبيم چبون انقبالب
اسالمي از مدرنشدنِ هرچه بيشتر بازمانده به اهبداف خبود نرسبيده اسبت،
ديگر اينكه با تمام وجبود معتقبد باشبيم روحِ غبربزدگبيِ بباقيمانبده از
گذشته مانع پشبت سرگذاشبتن فرهنبگ مدرنيتبه و سبير ببه سبوي اهبداف
انقالب شده است .اين دو نكته موضوعي بسيار جدّي در مقابل مبا اسبت و
به هر اندازه كه نسبت به آنها سرسبري بگبذريم در ببازخواني انقبالب در
شراي موجود باز ميمانيم و به مسالل فرعي ميپردازيم.
«دولت موقّت» يعني دولت آقاي مهندس بازرگبان موفقيبت انقبالب را
به هرچه مدرنتر شدن به روش غربي ميدانست و به واقع هم به آن معتقبد
بود .مهندس بازرگان شخص تحصيلكردهاي ببود كبه در كابينبه ي دكتبر
مصبدق نقببش داشببت ،بببا نظببام شاهنشباهي مخببالف بببود ،از جبهببهي ملبي
منشع

شد به جهت آنكه بر مذهبيبودنِ نهضت تأكيد داشت ،و نهضبت

آزادي را تشكيل داد ،معتقد بود شاه بايبد م بل ملكبهي انگلسبتان سبلطنت
كند و نه حكومت ،و كشور بايد از طريبق پارلمبان اداره شبود .ولبي چبون
نسبت انقالب اسالمي با غرب را ،عبور از غرب نميدانسبت حاضبر ببود از
همان فرداي پيروزي انقالب با آمريكا ارتباط دوسبتانه داشبته باشبد .خيلبي
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زود نيروهاي انقالبي متوجه شدند با ادامهي دولت آقباي بازرگبان انقبالب
«رمحةاهللعليوه»

از اهببداف خببود منحببرف مبيشببود ،ام ببال شببهيد محمببد منتظببري

سببخنرانيهبباي آتشبيني در ايبن رابطببه انجببام داد و سبباير انديشببمندان هببم
هركدام حساسيت الزم را نشان دادند .برداشتي كه آقاي بازرگان از اسبالم
و انقالب اسالمي داشت اين بود كه ببا پبذيرفتن انقبالب اسبالمي مبا هبيچ
تضادي با غرب و آمريكا نداريم و همبين موجب

شبده ببود كبه سبفارت

آمريكا در ايران با كمال امنيت به فعاليت خود ادامه دهد تا آنجا كه اك بر
اغتشاشببات غببرب و جنببوب كشببور را رهبببري مببيكردنببد ،تببا ببباألخره
دانشجويان پيرو خ امام به اين نتيجبه رسبيدند سبفارتخانبهي آمريكبا را
اشغال كنند و دولت موقتِ آقاي بازرگان هم به عنوان اعتراض استعفا داد.
عرض بنده تحليل جرياني است از جريانات انقالب در رابطه با اهبدافي
كه براي انقالب اسالمي قالل بود ،آن جريان فكر ميكرد از فرداي انقالب
اسالمي ميتوان با آمريكا ارتباط برادرانه داشت و نه ما با آمريكبا مشبكلي
داريم و نه او با ما! البته آنهايي هم كه آقاي بازرگان را ببه عنبوان تشبكيل
دهنده ي دولت موقت پيشبنهاد نمودنبد حسباب كردنبد نبه دولبت بختيبار
انگياه ي مقابله با آقاي بازرگان را دارد و نه آمريكا و لذا مدتهبا انقبالب
ميتواند در آن فضا به كار خود ادامه دهد .هيچكبس بباورش نمبيآمبد از
روزي كه دولت موقت سركار ميآيد تا روزي كه انقالب پيروز مبيشبود
دوازده روز بيشتر طول نكشبد .آن چيباي كبه باعبث شبد اعضباء شبوراي
انقالب ،دولت موقت را انتخاب كنند ،تأييد مشي دولت موقت نببود ،بلكبه
همان مصالحي بود كبه عبرض كبردم؛ ولبي يبکمرتببه نيروهباي انقبالب
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متوجه شدند كه وزير امور خارجة دولت موقت يعني آقاي اببراهيم يبادي
در الجااير با «برژينسكي» مالقات داشته و محتواي صبحبتهبا حكايبت از
آن داشت كه از طريق دولت موقت عمالا آمريكا با همان هويت استكباري
پذيرفته شده و گويا نهتنها آمريكا هيچ خطايي نسبت به ما نكبرده ،در دنيبا
هم هيچ خطايي مرتك

نشده است .تعبير آقاي ابراهيم يادي اين ببود كبه

آمريكا پدرخواندهي ما نباشد ما كاري به همديگر نداريم .آننه همه را در
برخورد دولت موقت با آمريكا نگبران كبرد غفلبت از جايگباه آمريكبا در
دنيا بود و اين كه روحيه ي استكباري آمريكا به كمتر از نفي انقالب و زير
پا گذاردن اهداف انقالب راضي نيست .و از آن طرف رسبالت تباريخي و
الهي انقالب اسالمي كه نفي فرهنگ ضد قدسي غرب بود ببهكلبي ناديبده
گرفته شده بود .به هرحال بحث بر سر جرياني است كبه در درون انقبالب،
چگونه انقالب و اسالم را ببراي خبود تعريبف كبرده ببود ،كبه ببا تعريبف
حضرت امام«رضوواناهللتعايلعليه» و نيروهاي اصلي انقالب تفباوت اساسبي داشبت،
در حدّي كه عدهاي تا اينجاها را هم پيشبيني كردند كه مجببور خواهنبد
بود يک مبارزهي طوالني با دولت موقت داشته باشند ،كه با اشغال سفارت
آمريكا و تغيير جهت انقالب از آن جهتي كه دولبت موقبت ببراي انقبالب
تعريف كرده بود ،امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» فرمودند« :اين انقالب از انقبالب
اول بارگتر بود» چون از طريق اشبغال سبفارت آمريكبا ،انقبالب متوجبه
اهداف خود گشت و از مسير انحرافبي خبود آزاد شبد .ولبي ببه هبر حبال
حضور دولت موقت و ناديكي آن به آمريكا و نفوذ آمريكا از همبان ابتبدا
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در بعضي از اليههاي تصميمگيري ،ضربهاي بود كه به انقبالب وارد شبد و
به همان اندازه از ناديكي به اهداف اصلياش باز ماند.

ريشهي مشکالت
گرايش هايي كه طال

ناديكي به غرب ببود ببا حبذف دولبت موقبت

تمام نشد و صورتهاي ديگري از آن به حيات خود در نظام تصميمگيري
كشور ادامه داد ،از نوع مبديريت اقتصبادي بگيبر تبا آموزشبي و تربيتبي و
حتببي شهرسببازي و خانببهسببازي ،عببدهاي بببه نحببوي و از سببر دلسببوزي
ميخواستند كشور ما از سر تا پا فرنگي شود و چون برنامهها بيشتر تقليبدي
بود و نه از سر تفكر ،در بسياري موارد كشور و پيرو آن انقالب اسبالمي را
دچار بحران كردند .تقليد تا آنجا در افكار بعضي تصميمگيرها حاكم بود
كه به عنوان م ال حتي نتوانستند متوجه تفباوت آب و هبواي لنبدن و شبهر
اصفهان شوند

آن ها همان طرحي را كبه ببراي
ميدان بارگ لندن طراحبي شبده ببود ببراي ميبدان امبام اصبفهان طراحبي
كردند و تمام درختهاي چند صد سالهي ميدان امامِ اصفهان را بريدند.
معضل ناديكي به فرهنگ ضد قدسي مدرنيته يک چيبا اسبت ،معضبل
تقليد از غرب معضل مضاعف اسبت .قببل از انقبالب «نيبکپِبي» اسبتاندار
اصفهان تازه از اروپا آمده بود ،دستور داد تمام خوار و بار فروشيها نخبود
و لوبياهبا را در فريبار بگذارنبد! در حباليكببه در آن زمبان اك ببر مغبازههببا
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يخنال معمولي هم نداشتند ،چه رسد به فريارهاي ويترينبي ،هبر مغبازهاي
هم كه به آن دستور عمل نميكرد جريمه مبيشبد ،خالصبه دسبتور آقباي
استاندار مصيبتي براي اصفهان شده بود؛ باالخره يكي از دوسبتان او كبه از
اروپا آمده بود تا به او سر باند ميگويد اين چه دستوري است كبه دادهاي
و مردم را به مشكل انداختهاي؟ گفته بود :مگر يادت نيست در لندن نخبود
و لوبياها را در فريار ميگذاشتند؟! رفيقش به او گفته بود :چون آنجبا هبوا
نمناک اسبت ،اگبر در فريبار نگذارنبد همبهاش جوانبه مبيزنبد ،ولبي در
اصببفهان كببه چن بين مشببكلي نيسببت! پببس از آن دسببتور داد پببس ديگببر
نميخواهد خوار و بارها را در فريار بگذارند.
واقعيت آن است كبه روحيبهي غربادگبي و اصبالتدادن ببه غبرب ببا
پيروزي انقالب بهكلي از ذهنها پاک نشد ،به طوري كه حتي بين اهبدافي
كه انقالب اسالمي به دنبال آن است و اهدافي كه به عنبوان آرزوي مبدرن
شدن در اقشاري از جامعه هسبت تفكيبک نيافبت ،گويبا هرچبه جامعبه ببه
تكنولوژي غربي مجهاتر شود ،انقبالب ببه اهبداف خبود ناديبکتبر شبده
است و اين موج

غفلت بارگي در ببازخواني انقبالب نسببت ببه اهبداف

اصلي كه بايد دنبال كند ،شد .در حالي كه اين يک امبر طبيعبي اسبت كبه
هر كشوري ،اعم از آن كه انقالب اسالمي در آن واقع شده باشد يا نه ،نياز
دارد كه شرايطي براي زندگي مردمش فراهم كند و در حال حاضبر ببراي
زندگي در دوران معاصر نميتوان از تكنولوژي غربي جدا بود ،ولبي مگبر
اهببداف اصببلي انقببالب اسببالمي رسبيدن بببه رفبباه بببه سبببک رفبباه غرببي و
خالصهكردن زندگي در آن رفاه ببود؟ ايبن همبان غفلتبي ببود كبه دولبت
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سازندگي بدان گرفتار شد ،به طوري كه از يک طرف با تمام انرژي سبعي
داشت كشور را به نوع زندگي غربي ناديک كند و از طرفي چبون هبدف
از انقالب را همين ميدانست ،نه تنها ببه اهبداف انقبالب اسبالمي تبوجهي
نشد ،بلكه آن اهداف بهشدت به حاشيه رفت.
در فضايي كه همهي ذهنها معطوف به سازندگي با مالکهباي غرببي
است ،ديگر توجهي به آن نوع «عالَم ديني» كه امام خمينبي«رضوواناهللتعايلعليه» ببر
آن تأكيد داشتند باقي نميماند ،اينكه بنا است با انقبالب اسبالمي بشبر ببه
عهد الهي خود برگردد و نظر به اهبدافي داشبته باشبد ،مباوراء اهبدافي كبه
غرب به بشر معرفي ميكند ،همه فراموش مبي شبود و در ايبن حالبت مبرز
دوستيها و دشمنيها نيا ببه هبم مبيخبورد ،چبون ارزشهبا تغييبر كبرده،
آرامآرام ،طبقهي تكنوكراتها و ارزشهاي مرببوط ببه ايبن طبقبه فضباي
اقتصاد و آموزش كشور را تحت تأثير خود قرار داده است و نه تنها اقتصاد
سكوالريسم و سياست سكوالريسم غلبه كرده ،حتي نظام آموزشي كشبور
تحت تأثير سكوالريسمِ پنهان قرار گرفته است ،به طوري كه جهبتگيبري
كلي تحصيل كردههاي كشور به چياي غيبر از ارزشهباي دينبي معطبوف
شده اسبت .انقالببي كبه آمبده ببود تبا ببه روي بشبر جديبد راه آسبمان را
بگشايد ،خودش زميني شد و از اهبدافي كبه بناداشبت در نظبام اقتصبادي،
سياسي ،آموزشي دنبال كند باز ماند و ما امبروز وارث برنامبههبايي هسبتيم
كه روح دولت سازندگي شكل داد به طوري كه روي هم رفته نظام اداري
و سياسي و اقتصادي ما هيچ احساس مسبئوليتي نسببت ببه اهبداف انقبالب
ندارد ،مگر افرادي كه شخصاا به آن ارزشها معتقدند.
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آفات توسعهي منهاي عدالت
با توجه به مطال

گذشته ميخبواهم ايبن نتيجبه را بگيبرم كبه ريشبهي

مشببكالت را بايبد در ناديكبي بببه فرهنگبي دانسببت كببه از جببنس انقببالب
اسالمي و ارزشهاي ديني اين ملت نيسبت ،ريشبهي مشبكالت را بايبد در
زير پاگذاردن انقالبي دانست كه راز نجات كشور ما و ساير كشبورها ببود
و ما نفهميديم به اسم سازندگي چه باليي بر سر انقالب آمد.
آيا با غفلت از آن عالَمي كه بنا بود ما از طريق انقبالب اسبالمي ايجباد
كنيم ،عالَمي كه غير از عبالَم غبرب ببود ،خسبارت كمبي ببه انقبالب وارد
كرديم؟ و آيا اين بهجهت نقص انقالب بود يا بهجهت نقص برنامبهاي كبه
تالش نكرد از ارزشهاي انقالب براي ادامهي راه ملت ،اسبتفاده كنبد؟ در
همان زمان مقام معظم رهبري«حفظوهاهللتعايل» تذكر دادند و فرياد برآوردند« :امبا
اينكه فالن كشور پيشرفت علمي دارد دليل رسبتگاري آن كشبور و ملبت
نيست .اين را بدانيد! اي بسا ملتهايي كه از لحاظ علمي ،امروز در اوجاند
اما تا خرخره در لجن و فساد غوطه ميخورند».

6

تمدن غربي به جهت ذات ضد قدسي كه دارد تببديل ببه تمبدني شبده
كه انسانْ گرگِ انسان شده و منافع خود را در چپاول منبافع سباير ملبتهبا
تعريف كرده ،و لذا به طور طبيعي نه خود را ميتواند اداره كند و نبه سباير
ملتهبايي را كبه بخواهنبد ببه روش غرببي خبود را اداره نماينبد .نمونبهي
سادهشدهي آن را در نظام اداري كشورهايي مالحظه ميكنيد كه ببه روش
غربي طراحي شدهاند ،اينها با همان روحيهاي كه هركس گبرگ ديگبري
 - 6مقام معظم رهبري«حفظهاهللتعايل».72/6/14 ،
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است و براي ديگري برنامهرياي ميكند عمر ميگذرانند .ما پس از دولت
سازندگي و بههمريختن مرزهاي عقيدتي و اخالقي در نظام اداري و محور
قرارگرفتن ارزشهاي بوروكراتها و سكوالرها ،با اداراتي روبهرو شبديم
كه نهتنها خود را خدمتگذار مبردم و انقبالب احسباس نمبيكننبد ،بلكبه
معتقدند بايد همهي امكانبات كشبور در خبدمت آنهبا باشبد تبا آنهبا ببه
اهداف شخصي خود دست يابند و اين است كه مالحظه مبيكنيبد امبروزه
ادارات در جهت هرچه بيشترگرفتنِ امكانات از مردم و نه ارالبهي خبدمات
به مردم برنامهرياي ميكننبد  ،چيباي كبه در ابتبداي انقبالب و در فضباي
دفاع مقدس هشت ساله ،عكس آن حاكم بود .در آن وقت چون روحيبهي
غربي طرد شده بود ،نه تنها انسانها گبرگِ انسبانهبا نبودنبد ،بلكبه عاشبق
همديگر بودند .البته بحمداهلل همهي آن روحيه از بين نرفتهاسبت و انقبالب
آنننببان ريشببه دار اسببت كببه روح احسبباس مسببئوليت را بببه ادارات مببا
برمي گرداند .عرض بنده توجه به ريشهي مشكالتي است كه وجود دارد تا
عنايت داشبته باشبيد از كجبا سرچشبمه گرفتبه و بيخبود ببه مسبالل فرعبي
نپردازيم.
قصد بنده آن است كه عاياان از خود بپرسند آيا انقالب اسالمي چبون
به مدرنيته آلوده شد از اهداف خود بازماند و فعالا در تنگنا قرار گرفته و يبا
چون از مدرنيته بازماند به اهداف خبود نرسبيده اسبت؟! يعنبي چبون هنبوز
ژاپن نشدهايم انقالب اسبالمي موفبق نشبده و يبا چبون مبيخواسبتيم ژاپبن
بشويم انقالب اسالمي به تنگنا افتاد؟ فراموش نفرماليد افقي كه ملت ايبران
در منظر خود دارد آنننان ارزشمند اسبت كبه هرگبا نبايبد آن را ببا ژاپبن
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مقايسه كرد .ملتِ ژاپن بر اساس فرهنگ «شِنتو» كه بدان معتقدند در منظبر
خود چياي ببه اسبم قيامبت و حيبات اببدي نمبيشناسبند و همبين موجب
ميشود كه تمام افق زندگي را در حدّ دنيا بدانند و تمام انرژي خبود را در
همان محدوده صرف كنند و ناديكي به ژاپن ناخودآگاه همان روحيه را به
ملتها القاء ميكند و پروژهي ژاپنگرايبي يكبي از نقشبههبايي اسبت كبه
آمريكا براي ما طراحي كرده است .در حالي كه روح ملت ايران ،بسبيار از
روح ژاپني فاصله دارد به همين جهت هم به امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» لبيبک
گفته است تا در افقي كه حضرت امام در جلو او ميگبذارد زنبدگي كنبد.
آيبا مببا حاضببريم ببراي توسببعه بببه روش ژاپنبي ،همببهي سببرمايهي الهبي و
تاريخي خود را پشت سر بگذاريم؟! ژاپن براي اينكه ژاپني بشود كه فعبالا
هست در عيني كه زمينهي پذيرش فرهنگ غربي را با نداشتن روح قيامبت
پذيري داشت ،مجبور شد بسياري از سرمايههاي فرهنگي خود را نيا زير پا
بگذارد .اين يک دروغ است؛ كه ميگويند ژاپن در عين مدرنشدن آداب
و سنن گذشبتهاش را حفبظ كبرد .ببه گفتبهي «ادوارد سبعيد» تمبام تبالش
آمريكا اين است كه اين دروغ بارگ را در دنيا جا بيندازد؛ كه ژاپبن ،هبم
فرهنگ تكنيكي غرب را گرفت و هم فرهنگ سنتي خودش را حفظكبرد.
در حالي كه روح مدرنيته ،ژاپن سنتي را به موزه فرستاده و متعلق به تباريخ
گذشته كرده و از زندگي بيرون انداختبه اسبت ،زيبرا فرهنبگ مدرنيتبه ببا
هرگونه اعتقاد به امور غير حسي سر جنگ دارد ،اساس مدرنيته بر نفي هبر
گونه واقعيت معنوي است .هنر ما آن است كه تحبت تبأثير حيلبه ي غبرب
قرار نگيبريم و ببه اميبد جمبع ببين سبنت و مدرنيتبه ،روح مدرنيتبه را وارد
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زنببدگي نكن بيم و عم بالا ديانببت را از زنببدگي خببود بي برون نمبباييم ،در آن
صورت ديانت تبديل ميشود به يک باور فردي و سليقهاي كه هبيچ نقبش
فعالي در روح جامعه و زمانه نبدارد .مبردم مبا هرگبا نمبيخواهنبد بعبد از
سرنگوني نظام شاهنشاهي ،نظامي كه به تأييد غرب رسيده روي كار بيايد.
اگر از موضوع فوق غفلت كنيم عمبالا انقبالب اسبالمي را كبه راهكبارِ
اصرار بر هويت اسالمي ملت ببود بسبتر سبرعت بخشبيدن ببه هرچبه بيشبتر
مدرن شدنِ ايران تبديل ميكنيم .در آن صورت اگر از فعاليت فرهنگي هم
دم ميزنيم ،فعاليتهايي از جبنس غرببي مبورد نظرمبان خواهبد ببود و نبه
تقويت روح ديانت در نظام فرهنگي كشور و فعاليت اقتصبادي ببا تعريفبي
كه غرب بر آن تكيه دارد مورد نظر قرار ميگيرد كه تحبت عنبوان توسبعه
شعار آن را ميدهيم ،توسعهاي كه جاي دو چيا بهكلي در آن خالي اسبت،
يكي عدالت و ديگري معنويت.

شرط بقاء انقالب اسالمي
بايد از خود پرسيد آيا انقالب اسالمي با عدالتِ مقبدس معنبويِ علبوي
پابرجا ميماند يا با اقتصاد سكوالر و توسعه يافتگي ببه معنبي تقاببل هرچبه
بيشتر با طبيعت؟ انقالب اسالمي پاسخ به ندايي ببود كبه از حبق ببه گبوش
مردم ما رسيد تا علم را با عبوديت همراه نماييم و قدري از غروري كه بشر
جديد به آن دچار شده ،نجات يابيم و اين با توسعهيافتگي ببه معنبي غرببي
آن هرگا نميسازد.
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در دوران سببازندگي و اصببالحات كببه بببا الگببوي «بانببک جهبباني»،
اقتصادمان را جلو برديم ،براساس مالکهاي آنها نسببت ببه زمبان جنبگ
پيشرفت كرديم .در زمان جنگ؛ اقتصادِ ما از نظر آنها كامالا بحرانبي ببود
ولي چون روح عدالت علوي در آن تا حدّي جاري بود مبردم در آرامبش
بيشتري بودند و اميد به زندگي ببه آن معنبي كبه ببدن جوانانمبان از فقبر و
بيخانماني نلرزد ،بيشتر بود ،زيرا هنوز هستههاي قدرت و ثروت و اقتصباد
سكوالر بر گلوگاههباي اقتصبادي كشبور دسبتانبدازي نكبرده ببود .پيبام
انقببالب اسببالمي آن اسببت كببه مببا بببا پارامترهبباي بانببک جهبباني و نظببام
سرمايهداري به آننه ميخواهيم برسيم ،نميرسيم .عبدالت مقبدس علبوي
سازمان و ديدگاههاي ديگري دارد كبامالا مقاببل اقتصباد مدرنيتبه .در زيبر
سايهي اقتصاد علوي همه ميتوانند زندگي كنند و به دنيايي باالتر از دنياي
مادي نظر بيندازند ،ولي در اقتصاد سكوالر فق اشراف احسباس رضبايت
ميكنند ،اين هم به جهت آنكه در موقعيتي قرار ميگيرند كه ميتوانند ببا
دسترنج بقيه به اشرافيت خود ادامه دهند.
اگر به روح و روحيهي مبردم توجبه فرماليبد ،مبردم ببرعكسِ اشبرافِ
صاح

قدرت و سياست ،هيچوقت گلهمند نيستند كبه چبرا مبا توسبعه ببه

معني غربي پيدا نكردهايم گلهمندي آنها از آنجاست كه چبرا ببه عبدالت
معنوي و مقدس علوي دست پيدا نكردهايم.
انقالب اسالمي درست در زماني كه همهي چشمها به سوي توسبعه ببه
روش غربي بود ،با رويكردي مخالف ،نظرش ببه عبدالت علبوي معطبوف
شد و روح مردم به خوبي احساس كرد آن نوع توسعه نه دنيايي براي آنها
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به همراه دارد و نه آخرتي .مشكلي كه پس از جنبگ پبيش آمبد مبديريت
اقتصاددانهايي بود كه در دانشبگاه هباي آمريكبا تحصبيل كبرده بودنبد و
الگوي آن اقتصاد را به ما تحميل كردند و منجر به ايجاد هستههباي قبدرت
و ثروتِ سياسي شدند و براي تغيير جهت كلي انقالب برنامهرياي كردنبد.
اقتصادي كه مردم عادي بايد روزي هجده ساعت كار كنند تا بتوانند قس
وامهايي را كه صاحبان قدرت و ثروت در اختيار آنها گذاشتهاند بدهند و
در ازاء آن تا آخر عمر در خانهاي زندگي كنند كه در رهن بانک اسبت و
يک ماشبين قسبطي هبم سبوار شبوند كبه آن نيبا نقشبهاي اسبت ببراي ببه
جي زدن حقوق كارمندي كه هبوسكبرده ببا ماشبين سبواري ببه خانبهي
قسطي خود برود ،آنهم خانهاي كه در يكي از شهرهاي اطراف ،صباحبان
ثروت و قدرت براي او ساختهاند .آري در بستر فرهنگ مدرنيته اسبت كبه
صاحبان قدرت و ثروت ميتواننبد چنبين زمينبهاي را ببراي چپباول حقبوق
مردم فراهم نمايند و لذا با هر جرياني كه بخواهبد مبا را از فرهنبگ غرببي
فاصله دهد ببه مقابلبه برمبيخيانبد و ببا انبواع تهمبتهبا م بل خرافبهگبرا،
عق افتاده ،غيبر كارشبناس و ام بال آن سبعي مبيكننبد رقيب

خبود را از

صحنهي حاكميت نظام اسالمي بيرون كننبد ،از ايبن ببدتر شبايع مبيكننبد
انقالب اسالمي نميتواند جوابگوي نظام پينيده ي اقتصادي امبروز دنيبا
باشد و منظور آنها رجوع به كارشناساني است كه اقتصباد سبرمايهداري را
اراله ميدهند.
عصبانيت صاحبان قدرت و ثروتِ سياسي از آن است كه تأكيبد كنبيم
انقالب اسالمي بنا دارد از غرب و فرهنبگ مدرنيتبه بگبذرد .در حبالي كبه
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اينان بخواهند يا نخواهند ذات انقالب اسالمي جا اين نيسبت و ببر خبالف
ميل آنها انقالب به سوي اهدافش جلو ميرود و آنها را از صبحنه بيبرون
ميكند .زيرا بشر وقتي نجات پيدا مييابد كه در ظباهر و بباطن از اسبتيالي
طاغوت نجات يافته باشبد و ديگبر آن را حبق نپنبدارد ،ببه عببارت ديگبر،
نجات بشر در بستگي او به «حق» و حقيقت است.
فرهنببگ غربببي طببوري اسببت كببه اگببر در جببايي رخنببه كببرد آنننببان
معادالت را به هم ميزند كه دشمن ملت را دوست جلوه ميدهد و دوست
را دشمن! در آن فضا آنهايي كه بر عدالت و معنويت تأكيد دارند ،دشمن
ميشوند و آنهايي كه دسبتورات الهبي را ببه تمسبخر مبيگيرنبد دوسبت
قلمداد ميشوند.

تبعات خروج از بستر طبيعي
وقتي روشن شد با نفوذ فرهنگ مدرنيته همهچيا از بستر طبيعبي خبارج
ميشود و با گرفتاركردن جامعه به آرزوهاي بلندِ توسعهي غرببي ،زنبدگي
بومي ويران ميشود ،ميفهميم كه چرا گفته ميشود پديدهي «بيكباري» در
كشورهاي خاورميانه و خاور دور يک پديدهي مدرن است .ممكبن اسبت
بگوييد :مگر در قديم هيچكس بيكار نبود؟! حقيقت اين است كه بيكباري
به اين معنا كه انسان اصالا كار و شخصيت كاري نداشبته باشبد در زنبدگي
قبل از مدرن معني نداشت ،بستر زندگي ببومي ببراي هبركس يبک جبايي
تعيين كرده بود ،حتي عق افتادههاي ذهنبي در نظبام اقتصبادي گذشبته در
حدّي كه گاوها را به صحرا ببرند تا بنرانند ،تربيت شده بودند و لذا نهتنهبا
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باري بر دوش جامعه نبودند ،بلكبه عباملي ببراي اقتصباد خبانواده و روسبتا
ميشدند .پديدهي بيكباري و ببيخانمباني در غبرب بعبد از رنسبانس و ببا
فرهنگ عدم تعامل با طبيعت و تأكيد بر صنعت ،شروع شد و در كشور مبا
از قاجار به بعد كمكم مدرنيته وارد زندگيها گشبت .اول در خبود غبرب
شروع شد و سپس به سباير كشبورها كبه گرفتبار فرهنبگ مدرنيتبه شبدند،
سرايت كرد.
وقتي انسان از زمين بريبده شبد و ببين انسبان و زمبين ،انبواع ماشبينهبا
واسطه گشت و يک كُمباين هر روز به انبدازهي صبد نفبر آدم كبار كبرد،
ديگر انسانها در خانبهي اصبلي خبود كبه طبيعبت اسبت ،جبايي نخواهنبد
داشت ،زندگي بهكلي گم ميشود و انسان در وطن خود كبه زمبين باشبد،
بيوطن ميگردد .زندگي در كنار طبيعت ،انسبانهبا را ببه وسبعت طبيعبت
گسترش ميدهد ولي زندگي ماشيني به جاي تعامل با طبيعبت ببر آن غلببه
ميكند و در نتيجه شبهرهاي شبلوغ پديبد مبيآيبد و هسبتههباي ثبروت و
قدرت و سياست شكل ميگيبرد و ببر جمبع ك يبري كبه در شبهرها جمبع
شدهاند هر طور خواستند اِعمال قدرت مينمايند و ببردهداري پنهبان ،ولبي
سخت آزاردهنده پايهرياي ميشود ،صبنعتي كبه بنبا ببود در خبدمت بشبر
باشد اگر در بسبتري قبرار گرفبت كبه موضبوع عبدالت و معنويبت در آن
فراموش شد ،منجر به حاكميت صاحبان ثروت و قدرت بر مردم ميشود و
مسبلّم صببنعتي كببه در بسبتر فرهنببگ مدرنيتببه شبكل گرفببت بببه عببدالت و
معنويت منجر نخواهد شد ،و انقالب اسبالمي بسبتر نجبات مبردم جهبان از
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معضلي است كه روح مدرنيته آن را پديبد آورد و درسبت هنگبامي اتفباق
افتاد كه خودبيني بشر به نهايت رسيده بود.
وقتي فكر و فرهنگي كه جاي علم و صبنعت را درسبت تعيبين كنبد در
صحنه نبود ،فرهنگ مدرنيته با فرهنگ خاص خود طبقات صباح

ثروتبي

را پديد ميآورد كه براي كنترل قدرت و سياست برنامهريباي مبيكننبد و
جايي براي انقالب اسالمي نمي گذارند كه بخواهد اهداف مربوط به خبود
را جلو ببرد .مشكل از آنجا شروع شد كه انقالب اسبالمي نسببت ببه ذات
تكنولوژي و تبعاتي كبه ببه دنببال دارد هوشبياري الزم را ببه خبرج نبداد و
بعضي از نخبهگان نتوانستند جايگاه تكنولوژي را درست تشخيص دهنبد و
آن را در خدمت بگيرند ،متأسفانه تكنولوژي با همان روحي كبه در غبرب
شكل گرفت در انقالب اسالمي پذيرفته شد ،بعبد هبم مبيگبوليم انقبالب
اسالمي در دنياي مدرن جوابگو نيست! با اينكه با اندک تأمبل مبيتبوان
فهميد اين فرهنگ مدرنيته است كه جوابگوي نيازهاي انسان نميباشبد و
انقالب اسالمي آمده است تا انسانها را از آن فرهنبگ ببه سبوي فرهنگبي
عبور دهد كه خدا براي بشريت نازل فرمبوده اسبت .اگبر مسبئلهي انقبالب
اسالمي را مطرح ميكنيم بايد موضوعِ به بن بست رسبيدن و سبرخوردگي
بشر مدرن را نيا مطبرح كنبيم و آنوقبت اسبت كبه جهبانيببودن انقبالب
اسالمي را ميتوان درک كرد.
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دنياي مأيوس ،و تنها راه نجات
امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» با انقالب اسالمي در دوران جديد نشبان دادنبد
وقتي همهي ادياني كبه راههباي گشبايش بشبريت از بحبرانهباي مدرنيتبه
بودند خودشان رنگ غربي به خود گرفتهانبد ،بباز ببراي ببرونرفبت از آن
فرهنگ يک راه هست و آن نظر به اسالم است به آن شكلي كه اهبل بيبت
پيامبر در معرض ديد همگان قرار دادهاند.
متأسفانه به جاي آن كبه مسبيحيت تكنولبوژي را جهبت بدهبد و عنبان
گسيختگي آن را كنتبرل كنبد تبا صباحبان تكنولبوژي ،ببه قيمبت نبابودي
طبيعت ،ثروتهاي بادآورده به چنگ نياورند ،مقهور تكنولوژي شبد و ببه
اسم هماهنگشدن با زمانه ،فرهنگي را كه تكنولوژي بر مردم تحميل كبرد
به رسميت شناخت ،و به جاي آنكه بر اين تكيه تأكيد كند كه زمانبه بايبد
براساس دين خبدا جلبو ببرود ،ديبن خبدا را محكبوم زمانبه نمبود .آن هبم
زمانهاي كه صاحبان ثروت و قدرت براي خود تعريف كرده بودند.
حاكميببت روح تكنولببوژي بببه ايببن معنببي اسببت كببه اگببر فرهنببگ
تكنولوژي و شيفت كاري كارخانه به شما اجازه نميدهد نماز صببح خبود
را بخوانيد ،به جهت رعايت روح تكنولوژي -
نبايد بر نماز خواندن خود اصرار ببورزي .ببا
اين م ال ساده خواستم معني حاكميت روح تكنولبوژي ببر ديبن را عبرض
كنم و اينكبه چگونبه تكنولبوژي تكليبف ديبن را تعيبين مبيكنبد وگرنبه
موضوع بسيار عميقتر و دقيقتر است.
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موضببوع آفببات تكنولببوژي را باي بد در هاينببهاي كببه انسببان و طبيعببت
ميدهند تا ماشيني به راه بيفتد ،دنبال كنيم و در مقايسه با خسباراتي كبه ببه
جهات الهي انسان مبيزنبد بايبد موضبوع ارزيبابي شبود؛ روح تكنولبوژيِ
سكوالر فضايي ساخته كه به راحتي ذهبن در مسبير الهبيِ جبان خبود قبرار
نگيرد و اگر دين شناسان بخواهند در اين مسير بينديشبند ببا ينبگِ ايبنكبه
آنها مخالف تكنولوژي و پيشرفت هستند ميدان را براي طرح افكار آنهبا
تنگ ميكنند.
باز اين سؤال باقي است كه آيا دين بايد تحت تأثير فرهنگ تكنولوژي
باشد و يا تكنولوژي بايد در كنترل نگاه ديني جلو رود؟
در زمان دولتهباي سبازندگي و اصبالحات روزنامبههبا نوشبتند :اگبر
ميخواهيد توسعهاي مطابق با اروپا داشته باشيد ،بايد از بعضي از اعتقبادات
ديني دست برداريد! اين همان اصالتدادن به روح تكنولوژي است كبه تبا
كجاها به خود حق مبيدهبد جلبو بيايبد .ببا نگباه ببه تباريخ چهارصدسباله
ميتوان گفت ،تكنولوژي طوري به صحنه آمد كه همهي اديبان را مقهبور
خود نمود تا امكان هبيچ اببراز نظبري در مقاببل آن نداشبته باشبند ،اعبم از
مسيحيت ،يهوديبت ،ببودا و ديگبر اديبان ،تنهبا اسبالم اسبت كبه از طريبق
حضرت امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» به مقابله برخاسته ،آنهم ببه روشبي بسبيار
ظري بف و حكيمانببه ،تببا نببه از درونِ كشببور و نببه از بي برون مببتهم بببه ضببد
تكنولببوژي شببود .امببام«رضوواناهللتعايلعليه» مببا را در ب بين دو راه بي غرب بيشببدن و
اسالمي ماندن قرار دادند ،چياي كه غرب تبالش كبرده ببود پبيش نيايبد و
طوري القاء ميكرد كه ببين اسبالم و غبرب تضبادي نيسبت و ببا ايبن كبار
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فرهنگ خود را حاكم ميكرد و جلو ميبرد .ببا طبرح چنبين تقبابلي مبردم
موفق شدند با چنگ زدن به اسالم وارد حبوزهي انقبالب اسبالمي شبوند و
در راستاي آشكارشدن چنين تقابلي بود كه انقالب اسالمي توانسبت خبود
را ثابت كند ،و روشبن شبد اسبالم تنهبا دينبي اسبت كبه مبيتوانبد مقاببل
فرهنگ مدرنيته بايستد.

تقابل فرهنگ مدرنيته با اديان الهي
فرهنگ مدرنيته از جهت بينش و روش در مسيري است كه به كلبي در
تقابل با اسالم يا هر دين الهي قبرار مبيگيبرد ،فرهنگبي اسبت كبه در ذات
خود هر جريان مقدسي را نفي ميكند و ببه تمسبخر مبيگيبرد و در همبان
راستا ام ال سلمان رشدي را ميپروراند و سخت از او پشبتيباني مبيكنبد و
هر ميلي ،هرچند پست باشد در آن فرهنگ پذيرفتني ميشود و لبذا اسبالم
به طور بديهي و بر اساس ذات خود در تقابل با آن قبرار مبيگيبرد و ببراي
انقالب اسالمي مقدر شده كه در اين آخرالامان مأموريبت نفبي ايبن كفبر
جهاني را رقم باند و به همين جهت انقالب اسالمي در هر صحنهاي كبه ببا
كفر جهاني درگيبر شبد پيبروز بيبرون آمبد ،شكسبت انقبالب اسبالمي در
صحنههايي است كه با كفر جهاني سازش كنبد .تقاببل ببا فرهنبگ غرببي،
تقابل دين و دينداران و نفي فرهنگ كفر است و لبذا هبركس عبام احيباء
زندگي خبود را دارد راهبي جبا وارد شبدن در اردوگباه انقبالب اسبالمي
ندارد .عدهاي گمان ميكنند قوانين دين با حفبظ تمبام شبراي و اوضباعي
كه غرب ايجاد كرده ،قابل اجبرا اسبت .ايبنهبا نمبيداننبد تبا بشبر و عبالَم
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كنوني به سوي حق و حقيقت باز نگردد ،حقيقت دين محقق نميشبود ،ببه
عبارت ديگر قواعد و قبوانين ديبن را ببه عبالَمي كبه ديبن در آن غريب

و

بيگانه است پيوند نميتوان زد و به همين جهت انقالب اسالمي مبيخواهبد
عالَم و آدم ديگري پديد آورد كه همه زير سايهي حق و در پنباه او باشبند
و بببه علببوم انسبباني و اجتمبباعي ديگببري نظببر دارد غيببر از آننببه غببرب
پايهگذاري كرده است.
انقالب اسالمي يک رستاخيا جهاني است تبا حسباب هبركس در ايبن
رستاخيا معلوم شود ،يا افراد در دل ظلمات مدرنيتبه در تمبام ابعباد گرفتبار
پوچي و نيهيليسم ميشوند و يا وارد تاريخ طاليبي معنويبت مبيگردنبد ،از
اين جهت است كه ديگر افراد را بر اساس جبههاي كبه در آن هسبتند بايبد
ارزيابي كرد و نه براساس خصوصيات فردي ،از اين زاويه است كه رسبول
خدا ميفرمايند :اي علي! «فَإنّهُ لَوْ عَبَيداهللَ عَبْيدٌ سَيبْعانَ خَريفيء حتي َ
الاازاب قءئاء لالهُ ،صءئاء نهءرُه ،وَ لَمْ يکُنْ لَهُ واليةُ عليبينابييطءليب

لَأمَبَّهُ اهللُ عَلَي مِنْخَريهِ فِي النّيءر»؛ 7اگبر بنبدهاي خبداي را هفتادسبال زيبر
ناودان كعبه عبادت كند در حبالي كبه شب هبا ببه نمباز ايسبتاده و روزهبا،
روزهدار است و واليت عليبنابيطال  را نداشبته باشبد ،از بينبي او را
در آتش مياندازند.
زيرا هبركس در جبهبهاي كبه علبي در آن قبرار دارد ،نباشبد ،هبر
كجاي ديگر باشد ،با هر خصوصبيتي هبم كبه باشبد ،در ظلمبات اسبت ،و
انقالب اسالمي از اين جهت تباريخ سباز اسبت و متبذكر ظلمبات هرگونبه
 - 7تفسيرجنابادي ،ج ، 4ص.228
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زندگي است كبه در فضباي مدرنيتبه ادامبه ياببد ،انسبان تمامباا در آن فضبا
گرفتار بيهويتي و پوچي ميشود .بنده يک مورد هم نديدهام كه كسي در
فضاي فرهنگ مدرنيته زندگي كند و در ضمني كه آرمانهاي آن فرهنگ
را پذيرفته باشد ،بتواند به زندگي خود معنا ببخشد و در نشاط و اميد واقعي
زندگي خود را جلو بببرد .آري! چبون انسبان در آن فضبا ،شبرايطي ببراي
اميدوارانه زندگي كردن ندارد خود را با انواع سرگرميها مشغول ميكنبد،
اعم از سرگرميهاي سالم و پوچ و يا سرگرميهاي ناسالم و فاسد.
هنوز كه هنوز است بنده آنهمه شادي كه در بسبيجيان خب اول دفباع
مقدس هشت ساله ديدم ،زيباترين شادي دوران ميدانم ،چون مبيدانسبتند
نه تنها از چنگال پوچي دوران رها شدهانبد ،بلكبه تباريخي از اميبدواري را
براي مردم جهان رقم ميزننبد .ايبن نبوع نشباط و شبادي مخصبوص ملتبي
است كه معناي زندگي را شناخته ،و قابل مقايسه با قهقهههاي پبر از غفلبتِ
غربزدگان نخواهد بود كه نميتوانند عياشي را از نشاط معنبوي تفكيبک
كنند.
دلمردگبباني كببه سببعي مببيكننببد بببا عياشببي و لببذات بوالهوسببانه از
دلمردگي خود فاصله بگيرند ،بايد ريشهي دلمردگي خود را در فرهنگبي
بدانند كه راه آسمان را به روي قل هاي آنها بسته و فكبر نكننبد ببا انبواع
وسببايل ل بذّاتِ بوالهوسببانه م بيتواننببد آن را درمببان كننببد ،انسببان نيازمنببد
نشاطهاي معنوي است كبه ببا حضبور در جبهبه ي ايمبان و جهبادِ ببا كفبر
بهدست ميآيد و زندگي حقيقي همين است و بس.
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فرهنگ مدرنيته طوري است كه زندگي حقيقي را از انسان ميربايبد و
او را گرفتار آرزوهايي ميكند كه در عين دست نايبافتنيببودن ،ببه فبرض
هم كه ببهدسبت آيبد جبان را ارضباء نمبيكنبد ،ببه همبين جهبت اگبر مبا
آرزوهاي جوانان خود را چياهايي قرار داديم كه در فرهنبگ غرببي آرزو
به حساب ميآيد ،دلمردگي و تندادن به انبواع بطالبتهبا را ببراي آنهبا
پديد آوردهايم ،ديگر فرق نميكند به آن آرزوها برسند يا نرسبند ،در هبر
صورت در جبههاي قرار دارند كه از معناي حقيقي زندگي خارج شده انبد
و در جهتگيري خود نمي توانند به انتهايي نوراني بينديشبند ،شببيه كسبي
كه گرفتار مرداب شده ولي دست و پا زدنهاي خود را تالشي مبيپنبدارد
كه او را نجات ميدهد ،در حباليكبه هبر تالشبي در آن فضبا ،هالكبت را
ناديکتر و عميقتر ميكند .لذا است كه بايد متوجه باشيم مدرنتر كبردن
راه نجات مردم نيست ،اصل را بر توجه دادن به جهت اصبلي زنبدگي بايبد
گذاشت و در كنار آن و در حدّي كه بتوانيم در اين دنيا زندگي كنيم فعالا
از گاينش تكنولوژي چارهاي نيست.

8

همهي اينها به جهت آن است كه روشن شود وقتي ما جايگاه انقبالب
اسالمي را در اين عصر مبيشناسبيم ،كبه فرهنبگ مدرنيتبه و تبعبات آن را
بشناسيم و بفهميم اگر تكنولوژي فشاري از بازوي ما برداشت ،صدها براببر
فشار بر روان ما تحميل نمبود و اگبر برنامبهاي ريخبت تبا راهبي جلبو بشبر
بگشايد ،آنننان است كه دهها برنامه بايبد بريباد تبا مشبكالتي را برطبرف

 - 8در موضوع چگونگي گاينش تكنولوژي مبي توانيبد ببه كتباب «گباينش تكنولبوژي از
درينه ي بينش توحيدي» از همين مؤلف رجوع فرماييد.
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كند كه برنامهي اولبي پديبد آورده اسبت ،زيبرا ببا روح ضبد قدسبي و ببا
ارادهي معطوف به قدرت و با عبام تقاببل ببا طبيعبت ،مبيخواهبد زنبدگي
انسانها را جلو ببرد.
وقتي در مقابل تمام موجوديت غرب «ال» ميگوييم« ،صالّ»يي هم داريبم
و اي بن «صالّ» در جببان ملببت اي بران همببان حقيقببت دي بن اسببت .اي بن «ال» در
ارتباطي كه با «صالّ» پيدا ميكند مبؤثر مبيشبود و در نفبي و اثببات انقبالب
اسالمي ،هدفْ حلِ مسباللي نيسبت كبه غبرب زدگبي پديبد آورده ،بلكبه
انقالب براي آن است كه اين مسالل از سر ملت رفع شود.
مخالفان مبيپرسبند :چگونبه مبيخواهيبد مسبالل را حبل كنيبد ،آنهبا
غافلاند مساللي كه با غربزدگي پيشآمبده مسبئلهي اصبلي مبا نيسبت ،و
انقالب براي رفع آنها آمده و نه براي حل آنها .ما گرفتاريهاي اداري و
بازرگاني و آموزشي داريم ولي انقالب براي حل آنهبا ببا حفبظ صبورت
غربي آن پيش نيامده .بايد متوجه بود ما مساللمان را به صورتي كه در عالم
غرب مطرحشده نميتوانيم حل كنيم و اگر به آن صبورت مطبرح كبرديم
نبباگاير از مببا راه حببل غرببي طلب

مبيكنببد در حببالي كببه انقببالب بببراي

همواركردن راه وصول به غرب نبود.
عالم كنوني غرب گرفتاري هاي بسياري دارد و روز ببه روز گرفتبارتر
مبيشببود ،اگببر در آن عببالم وارد شببديم و خواسببتيم خانببهي از پببايبسببت
ويرانشدهي زندگي غربي را براي خود تايين كنيم ،در ميمبانيم و خصبم
بر ما غلبه ميكند ،زيرا او نسبت به آن عالَمي كه سلطان آن است ،مناسببت
بيشببتري دارد ،اگببر در تببار و پببود زنببدگي غرب بي وارد شببويم و بخببواهيم
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مساللمان را كه پيرو آن زندگي پيش ميآيد حل كنيم ،در مبيمبانيم .بايبد
بدانيم اگر بشر مي خواهد آيندهاي داشته باشد مي توان با رجوع به حبق از
طريق انقالب اسالمي اين راه را گشود.
ضروري است كه از خود بپرسبيم نسببت انقبالب اسبالمي ببا غبرب را
چگونه تحليل كنيم ،آيا بايد مبديريت آن را ببه دسبت كسباني ببدهيم كبه
اصالت را به فرهنگ مدرنيته ميدهند و يا به دست كساني كه تالش دارنبد
با روشهاي حكيمانه ما را از مدرنيته عبور دهند و آرامآرام از غربزدگيِ
پنهان آزادمان كنند؟
بنده معتقدم امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» با انقالب اسالمي نشان دادند :وقتي
همهي مكت ها و اديان رنگ غربي به خود گرفتهاند تازه پيام آخرالامباني
اسببالم ،راه اصببلي را م بيگشببايد و حركببت از ظلمببات بببه سببوي نببور را
مينماياند .و معني اينكه گفته ميشود اسالم ديبنِ آخرالامبان اسبت ،جبا
اين نيست كه وقتي همهي اديان تحت تأثير ظلمات آخرالامان قرار گرفتند
يک دين هست كه رسالت خروج از ظلمات را به عهده دارد و تقاببل ببين
ايمان و كفر را مديريت ميكند و آن اسالم ناب محمّدي است.

انقالب اسالمي ،جنگ بين اسالم و غرب
با تولد انقالب اسبالمي؛ آرامآرام سرنوشبت هبر جنگبي ببه نحبوي ببه
تقابل انقالب اسالمي و فرهنبگ مدرني تبه گبره خبورد ،هبر چنبد ببه ظباهر
جنببگ ب بين صببدام و آمريكببا و ي با آمريكببا و طالبببان در افغانسببتان باشببد،
همانطور كه جنگ بين ايران و عراق ،جنگ ببين ايمبان و همبه ي جهبان

 ............................................................. 126انقالب اسالمي ،برونرفت از عالَم غربي

كفر بود .به عبارتي بايد متوجه بود كه مرزهاي جغرافيبايي در حبال تببديل
شببدن بببه مرزهبباي فرهنگببي اسببت .و در اي بن دو جبهببه مببا شبباهد ظهببور
تضادهايي هستيم كه بين فرهنگ مدرنيته و اديان الهي در حال وقوع اسبت
و بقيهي اديان اگر بخواهند بمانند ،مجبورند به روش انقالب اسالمي خبود
را بازخواني كنند و نسبت خود را با فرهنگ مدرنيته روشن نمايند .هرچنبد
متأسفانه روشنفكران ما تحت تأثير آموزههباي غبرب ،متوجبه چنبين تقاببل
اساسي نيستند و سعي ميكنند اين تضاد را رفو كرده و يا ناديبده بگيرنبد و
با اين كار از اسالميت اسالم بكاهند .آموزههاي فرهنبگ مدرنيتبه را اصبل
گرفتهاند و ميگويند اسالم هم همينها را ميگويد! در حالي كه اسبالم مبا
را به يک زندگي كامالا متعالي و معنوي سوق ميدهد و تمبام آمبوزههبا و
دستورات آن رويكردي قدسي دارد و نه دنيبايي ،هبر چنبد در دنيبا از دنيبا
استفاده ميكند ولي نه با رويكردي كه غرب نسبت به دنيا دارد.
انقببالب اسببالمي بببا ذات ضببد غربببي خببود صببحنهي بببازي تئببوري
ليبرالدموكراسي را به هم زد و راه ديگري را براي زندگي گشود كبه ايبن
زندگي به كلي با آن نوع زندگي كه فرهنگ مدرنيته در افق روح انسانهبا
قببرار داده بببود متفبباوت اسببت .چقببدر در غفلببتانببد آنهببايي كببه گمببان
مببيكننببد« :پببس از جنببگ سببرد ،تضببادهاي ايببدلولوژيک پايببانيافتببه و
ليبرالدموكراسبي جهبان را اشبغالمبيكنبد !»،گويبا ايبنهبا در ايبن جهبان
زندگي نميكنند و ببا تئبوريهباي خبود دل خبوشانبد .ببا سبادگي تمبام
ميگويند جهان را تئوري ليبرالدموكراسي اشغال مبيكنبد و ديگبر جبايي
براي هيچ فكر و مكتبي باقي نميگذارد ،اينها آرزوهاي خود را به عنبوان
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واقعيت ميبينند ،و اينهمه مقاومتي كه در بين تبودههبا در مقاببل فرهنبگ
غربي به صورتي حماسي در حال شكلگيبري اسبت ،ناديبده مبيانگارنبد.
وقتي متوجه شديم ليبرالدموكراسي يعنبي آزاديهباي ببيقيبد و بيبرون از
تعهد ديني و از طرفي روح گرايش به ايمان را در جهبان مشباهده كبرديم،
ميفهميم چرا عرض ميكنم اينها آرزوهباي خبود را ببه عنبوان واقعيبات
ميبينند و گرفتار يک نوع خيالپردازياند .همننان براي تقويبت خيباالت
و آرزوهاي خبود تكبرار مبي كننبد كبه «پبس از جنبگ سبرد ،تضبادهاي
ايدلولوژيک پايان يافته و ليبرالدموكراسي جهان را اشغال ميكند ،و چون
بهعنوان يک دهكده با فرهنگِ واحدِ غربي روبهرو هستيم ،پس جهان يک
دهكده است و يک حكومت هم بيشتر ندارد و آن هبم ليببرالدموكراسبي
است !».تازه در عيني كه در خيباالت خبود زنبدگي مبيكننبد ببه بقيبه هبم
دستور ميدهند شما هم بايد به رنبگ ليببرالدموكراسبي در آييبد و هرگبا
تصور نكنيبد انقبالب اسبالمي چيباي اسبت كبه مبيتوانبد حيبات جهباني
ليبرالدموكراسي را نفي كند.
ظاهربيني شاخصهاي است كه هميشه غربزدگان بدان گرفتار بودهاند،
در سي سالهي اخير صدها برنامه براي مهار جهان و خاورميانه ريختبهانبد و
تماماا به شكسبت انجاميبده و بباز ببه جهبانيببودنِ ليببرالدموكراسبي فكبر
ميكنند .به جاي آنكه متوجه نقص اين تئبوري كودكانبه شبوند ،انقبالب
اسالمي را در شكست برنامههايشان مقصر ميداننبد .در حبالي كبه انقبالب
اسالمي منطقيترين تقابلي است كه با تئوري ليبرالدموكراسي پبيش آمبده
و با حركت حكيمانهي خود ميرود تبا بشبريت را از ايبن ظلمبات رهبايي
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بخشد .پيام انقالب اسالمي آن است كه ليبرالدموكراسي هرگا نمبيتوانبد
انسان را قانع كند و بر اين مبنا جبههاي را در مقابل فرهنگ مدرنيتبه شبكل
داده است وگرنه هيچوقت هيچ مسلماني ببا مبردم اروپبا و آمريكبا جنگبي
ندارد ،جنگ ،جنگ فرهنگي است و جبههي مقابل ما يک فرهنگ و فكبر
خاص است كه از رنسانس وارد تاريخ شد و با هر بشري كه بخواهبد خبود
باشد و توحيدي زندگي كند دشبمني مبيكنبد .و انقبالب اسبالمي شبروع
تقابل با چنين فكبر و فرهنگبي مبيباشبد و ببه همبين جهبت واردشبدن در
جبههي آن براي برونرفت از عالم غربي و ورود به عالَم اسالمي ،همراه ببا
نشاط و حيات و معنيدارشدن زندگي خواهد بود .صنشاءاهلل.

انقالب اسالمي و برگشت به تماشاگري راز

در سالگرد رحلت امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» سؤال اصلي ما اين است كبه
ذات انقالب اسالمي چيست؟ براي پاسبخگبويي ببه ايبن سبؤال ابتبدا بايبد
ريشهي اصلي انقالب اسالمي را كه به اسالم متصل است مورد توجبه قبرار
دهيم و متوجه باشيم هر ديني از جمله اسالم در واقبع ببه كمبک مبا آمبده
است كه ما عالَم و آدم را درست و با چشمي فوق چشمِ تجربه و انديشبهي
محدود بشري ،نگاه كنيم .عالَم از چشم دين سراسر راز است ،رازهايي كه
خبر از حقايق عاليه مبيدهبد و انقبالب اسبالمي از آن جهبت كبه شبراي
امروزينِ رجوع به دين است ،در ذات خود ما را به چنين نگباهي نسببت ببه
عالم دعوت ميكند ،نگاهي كه مقابل نگاه دنيايِ پشتكرده ببه ديبن قبرار
گرفته است .نگاهي كه به ديبن پشبت كنبد بسبياري از امكانباتي را كبه در
عالم هست ولي در مباوراء محبدودهي حبسّ اسبت ،نمبيياببد و در نتيجبه
بدون ارتباط و استفاده از آن امكانات ميخواهد خود را اداره كند .بر ايبن
اساس است كه عرض ميكنم اگر كسي به واقع انقالب اسالمي را درسبت
بشناسد و بتواند به آن عالَمي كه اين انقالب اشباره دارد نظبر كنبد ،متوجّبه
ميشود ببهكمبک انقبالب اسبالمي مبيتبوان بسبياري از مشبكالتي را كبه
جامعهي جهاني امروز گرفتار آنها شده است ،پشت سر گذاشت و به ايبن
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باور ميرسد كه هرگا نميتوان براي ادامبهي زنبدگي از انقبالب اسبالمي
دست برداشت .زيرا بيآيندگي جهاني كه خود را در محدودهي عالم ماده
و امكانات آن متوقف كرده ،روز به روز آشكارتر ميگبردد و روشبن مبي
شود كه بسياري از اقبوام و ممالبک در ارتبباطي كبه ببا غبرب دارنبد بايبد
نگران فرداي خود باشند.
سؤال دوم اين است كبه انقبالب اسبالمي چبه چياهبايي را نفبي و چبه
چياهايي را اثبات ميكند؛ به عبارت ديگر به چه چياهايي «آري» و به چبه
چياهايي «نه» ميگويد؟ وقتي روشن شود انقالب اسالمي با مبناي اسبالمي
خود ريشه در فطبرت انسبانهبا دارد ،متوجبه مبيشبويم ببه چياهبايي «نبه»
مبيگويبد كببه تمامبااَ بببا وجبود انسببان بيگانبه اسببت و ببه چياهببايي «آري»
ميگويد كه با وجود انسان سازگار است ،و در اين راستا است كه ميتوان
گفت انقالب اسالمي جواب جان انسانها و موج

آرامش روح و حيبات

بشري است كه جهنم اضبطرابِ حاصبل از فرهنبگ مدرنيتبه ،او را گرفتبار
كرده است.

ماهيت انقالب اسالمی
يكبببي از كارهبببايي كبببه بايبببد در سبببالگردهاي مرببببوط ببببه امبببام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» و انقالب اسالمي انجام ببدهيم ،نظبر ببه ماهيبتِ ميبراث
امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» يعني انقالب اسالمي است كه آن مبرد الهبي ببراي
بشريت گذاشت .انقالب اسالمي آنننان با تمام ابعاد عالَم و آدم در ارتباط
است كه به واقع از هيچ نكتهاي از نكات آن نبايبد غفلبت كبرد وگرنبه ببه
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همان اندازه از سير به سوي كمال محروم خواهيم شبد .ببا شبناخت ماهيبت
انقالب اسالمي ديگر مناقشه روي مفاهيمي از قبيل دين اقلّي و دين اك بري
و يا واليت مطلقه و يا غيرمطلقبهي فقيبه ،و ام بال آنهبا نخبواهيم داشبت،
همهي اين مناقشهها در شرايطي پيش ميآيد كه نسبت به شبناخت جايگباه
عالَم انقالب اسالمي غفلت شود .همانطبور كبه وقتبي انسبان اسبالم را ببه
عنوان يک دين الهي پذيرفت ديگر اين سؤال برايش پيش نميآيد كه «آيا
نماز بخوانيم و يا نخوانيم!» كسي كه اسالم را پبذيرفت و متوجبه نقبش آن
در دنيا و آخرتش شد نماز را كه الزمهي غير قابل انفكاک مسلماني اسبت
جهت سعادت خود به خوبي ميپذيرد .در همين راستا بنده معتقدم اگبر ببر
روي لوازم انقالب اسالمي مناقشه ميشود ،به جهت آن است كبه موقعيبت
اصلي انقالب درست روشن نشده است .بنابراين بايد همه تالش كنبيم كبه
ذات انقالب را بشناسيم تا لوازم آن نيا شبناخته و پذيرفتبه شبود .آن وقبت
است كه روشن ميگردد به واقع امروزه انقالب اسالمي همراه ببا لبوازمش
تنها راه سعادت بشر است ،نشبناختن ذات انقبالب م بل ديگبر ندانسبتن هبا
نيست ،زيرا اين ندانستن يک نوع بيگبانگي ببا تباريخ اسبت و موجب

ببي

خردي و ببي بهبرهگبي انسبان از زنبدگي مبيشبود چبون «وقبت» خبود را
نشناخته.

1

 1ب در موضوع «وقت» به كتاب «آنگاه كه فعاليبت هباي فرهنگبي پبوچ مبي شبود» ص340 :
رجوع فرماييد.
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چگونه اسالم رنگ غربی گرفت
دشمن بعضاا به گونه اي به لوازم اعتقاد اسبالمي م بل ايبنكبه چبرا بايبد
دست دزد را بريد ،حمله ميكند كه اصبل اسبالم را زيبر سبؤال بببرد و يبا
عوارض انقالب را عين اصل و حقيقت انقبالب مطبرح مبي كنبد تبا اصبل
انقالب را نفي كند .بايد اوالا؛ مواظ

بود هر پيشآمدي را به نام عارضهي

انقالب نپذيريم و از آن طرف عبوارض انقبالب را ببا حقيقبت آن يكسبان
ندانيم .در يک كلمه به عنوان يک انسان محقق بايد اصبل و فبرع اسبالم و
انقببالب را شببناخت و هركببدام را در جبباي خببود مببورد بررسبي قببرار داد.
وگرنه همانطور كه بنياسراليل بين جادو و معجاه فرق نگذاشبتند و وقتبي
حضرت موسي به ميقات رفتند ،به دنبال سامري راه افتادنبد؛ اگبر ذات
اصببلي انقببالب درسببت شببناخته نشببود پوسببتهي انقببالب را بببراي مببا نگببه
ميدارند و محتواي آن را از حقيقت خالي ميكنند و عمالا ما را از بركبات
فوقالعاده انقالب اسالمي محروم مينمايند تا آنجا كه ممكن است تصور
كنيد كار از اول هم بدتر شد.
در راستاي توجه به ذات انقالب اسالمي حرف اصبلي بنبده ايبن اسبت
كه با به حجاب رفتن عالَم اسالمي توس مدرنيسم ،فهم ما نسبت به دين از
مسير اصلياش خارج گشت به طوري كه اسالم در صدوپنجاه سال اخير نه
تنها به حاشيه رفت حتبي در ذيبل فرهنبگ مدرنيتبه رنبگ غرببي ببه خبود
گرفت و به اصطالح ،در حجاب مدرنيته رفت .از ايبن رو ببه جباي آنكبه
اسالم بر همه چيا سايه افكند ،فرهنگ اسالم در زيبر سبايهي تمبدّن غرببي
قرار گرفت و شخصيتش كه بايد مالكي باشد ببراي ارزيبابي همبهچيبا ،ببا
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تمببدن غرب بي مببورد ارزيببابي قببرار گرفببت .و عم بالا اسببالم از شخصببيت
تأثيرگذار و تاريخساز خود خارج شد و ملّتهاي مسلمانِ بيتباريخ شبده،
نه تنها ديگر منشأ اثر نبودند بلكه اثرپبذير شبدند و هويبت خبود را در زيبر
سيطرهي تاريخي جهانِ مبدرن جسبتجو كردنبد .هويبت جامعبهي اسبالمي
دنبالهي تاريخي شد كه جهان مدرنيته ببراي آن تعريبف كبرد و ايبن عبين
بيهويتي است و از اين طريق همبهي اسبالم از دسبت رفبت ،چبون معنبي
حقيقي خود را در دوران معاصر گم كرد و مدرنيته همان طور كه همهچيبا
را با روح خود معني ميكرد ،اسالم را نيا با همان روح معني كرد ،حال در
چنين فضايي هراندازه ميخواهي به عبادات فردي بپرداز ،اين عبادات هبيچ
منظري جا منظر غربيشدن در جلو شبما نمبيگبذارد و مسبلّم اشبخاص و
طوالف متأدب ببه ادب فرهنبگ غرببي ببه آسباني نمبي تواننبد ببا انقبالب
اسالمي دمساز شوند.
اگر تاريخ معاصر را قببل از انقبالب اسبالمي مالحظبه كنيبد ،مبيبينيبد
همهي مسلمانان بايد تالش ميكردند تا ثابت كنند اسبالم هبم حبرفهباي
فرهنگ مدرن را تأييد ميكند و ايبن ببه معنبي قرارگبرفتن اسبالم در ذيبل
فرهنگ غربي است .وقتي اسالم زير سايهي فرهنگ مدرنيته قبرار گرفبت،
ديگر اين اسالم است كه بايد جان بكند و بگويبد مبن هبم هسبتم ،در ايبن
شراي اوالا :ديگر جوان مسلمان خيلي اصرار ندارد به مسلماني خود افتخار
كند ،ثانياا :آننه به مسلماني او شخصيّت ميداد ،ناديكي به مدرنيتبه ببود و
اين كه سعي كند بر اساس معيارهاي دنياي مدرن زندگي كند ،نه رغبتي به
آگاهي نسبت به اسالم داشت و نه انگياهاي براي عمل كردن به دسبتورات
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كتاب وحي؛ بايد گفبت در آن شبراي ببه واقبع از اسبالم جبا نبامي بباقي
نمانده بود.

بازگشت به اسالم تأثيرگذار
بر عاياان واج

است فضاي قبل از انقالب را براسباس زاويبهي فبوق

خوب بشناسند وگرنه وقتي ميگوييم انقالب اسالمي شبروع يبک تمبدّني
است كه به تقابل با فرهنگ مدرنيته آمبده اسبت ،فكبر مبيكنيبد مبا شبعار
ميدهيم .در طول تاريخ معاصر و از زمباني كبه فرهنبگ مدرنيتبه فرهنبگ
غال

جهان شد ،در هر شرايطي اسالم ميخواست از خود دفاع كند تحت

غلبه ي فرهنگ مدرنيته نمبيتوانسبت حقانيبت خبود را بنمايانبد و ايبن در
صورتي است كه در گذشته نهتنها اسالم حرف اول را ميزد بلكه تاريخ را
به حركت آورده بود و عموماا ملتها تحت تأثير اسالم بودند.
در صورتي كه بتوان از فضاي سراسر نيرنگ و ظلمت فرهنگ مدرنيتبه
خارج شد و اسبالم را نمايانبد ،چهبرهي اسبالم آنقبدر روشبن و جبذّاب و
همهجانبه است كه خودش دليل بر حقّانيت خود و مالک ارزيابي همهچيبا
خواهد شد .مشكل اصلي بههمخوردن مالکهاي ارزيابي است و ايبن كبه
بخواهيم از منظر فرهنگ بيريشه و ضد قدسي مدرنيتبه ،اسبالم را ارزيبابي
كرده و اسالم را ذيل فكر غرببي قبرار داده و بررسبي كنبيم .مب الا بگبوييم:
«بهداشت كه يكي از ارمغانهاي تمدّن جديد است ،هاار و چهار صد سال
پيش در اسالم بر آن تأكيد شده است» وقتي به اين صورت از اسبالم دفباع
كنيم عمالا اسالم را ذيل تمّدن مدرنيته قرار دادهايم و ببا اقبرار ببه حقانيبت

انقالب اسالمي و برگشت به تماشاگري راز137 ......................................................

فرهنگ مدرنيته ميخواهيم حقانيتي هم براي اسالم دست و پا كنيم ،غافبل
از اين كه رويكرد اسالم ببه عبالم و آدم متفباوت اسبت و بهداشبت در آن
نگاه معني خود را دارد و به منال و مقصد ديگري اشباره مبيكنبد .بايبد از
خود پرسيد چه شده است كه ما به چنين حال و روزي افتاديم كه ببه جباي
آنكه اسالم مبالک ارزيبابي حبق و باطبلِ همبهچيبا باشبد بايبد در مقاببل
ظلمانيترين فرهنگ تاريخ ،از خود دفاع كند؟ و او مدعي باشد و ما متهم!

اسالم مدعي يا متهم؟
ممكن است بفرماليد باألخره اسالم بايد بتواند از خودش دفباع كنبد تبا
حقّانيتش ثابت شود .بله اسالم آنقدر عظيم و توانا است كه در هر شبرايطي
توان اثبات خود را دارد .ولي چرا اسالم در جايگاه متهم نشست و فرهنبگ
مدرنيته در جايگاه مدّعي؟ آيا اين يک وارونگي نيست؟ چرا بايد فرهنگي
كه از بنيان با پشت كردن به عاليترين معارف بشري پاي گرفته و همه چيا
را براساس هوس انسانها ارزيابي ميكنبد ،در جايگباه مبدعي بنشبيند و ببا
اينهمه نتايج اسفباري كه در تاريخ چهارصدسالهي خبود ببهببار آورده ،از
كشتار سرسپوستان آمريكا بگير تا اسيركردن مردم آفريقا براي بيگاري در
مارعههاي آمريكا و استعمار ملتها و فسادهاي بدون مرز و چپباول امبوال
ساير ملل ،حاال مدّعي اسبت و اسبالم بايبد در مقاببل ارزشهباي فرهنبگ
مدرنيته از خود دفاع كند و خود را با آن ها هماهنگ نمايد؟! همهي اينها
به جهت آن بود كه ما مسلمانان پذيرفتيم اسالم را در ذيبل تباريخ مدرنيتبه
تعريف كنيم و اصالت را به فرهنگ غربي داديم و به يبک معنبي اسبالم را
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بيتاريخ كرديم و در اتصال به تاريخ غربي آن را معني نموديم .يک ملّبت
وقتي تاريخ دارد كه در تمام ابعاد و جنبههاي زندگي انسانها اثر و حضبور
داشته باشد.
تا قبل از انقالب اسالمي بهخصوص با حضور ننگين سلسبلهي قاجبار و
سلسلهي پهلوي در مقابل غرب ،يکنوع بيهويتي تاريخي از ما نشبان داده
شد كه بدتر از آن ممكن نببود .حاكمبان وابسبته طبوري اسبالم و تشبيع را
نماياندند كه گويا هيچ حرفي جا تقليد و تبعيت ببيچبون و چبرا از غبرب
ندارد .چنين شرايطي ،شراي حاكميت مدرنيته بر اسالم و ببيتباريخشبدن
اسببالم بببود .وقتبي بعضببي از كتببابهبباي قبببل از انقببالب را مطالعببه كنيببد،
ميبينيد چگونه ميخواستند سادهتبرين مسبالل اسبالم را از طريبق حقّانيبت
تمدّن مدرنيته اثبات كنند و اين غم بارگي بود كبه هبيچ مسبلمان آگباهي
نمببيتوانسببت تحمببل كنببد .در نظببر بگيريببد در ايببن مببدت بببر امببام
خميني«رضواناهللتعايلعليه» و ام بال ايشبان چبه گذشبت .بباألخره خداونبد انقبالب
اسالمي را درست در مقابل فرهنبگ ظلمباني غبرب ببه صبحنه آورد تبا ببا
نمايش حقّانيت نگاهِ رازگونهي اسالم عايا ،ضعفهاي نگاه مدرنيته بر مال
شود و بر ديوارهي آن فري

بارگ ،شكافي اساسي ظاهر گردد.

با توجه به ضعفهاي همهجانبهي فرهنگ غربي و با توجه ببه امكانبات
همه جانبهي اسالمي كه به قرالت شيعي به صحنه آمده است ،مسلّم انقالب
اسالمي پايهگذار تمدني خواهد شد كه مردم جهان بايد براي اثببات معنبي
خود به صورتي همهجانبه به آن روي آورند .با مطالعبه در دو طبرف قضبيه
است كه ميتوان جايگاه تاريخي انقالب اسالمي را شناخت تا روشن شبود
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انقالب اسالمي به كجا ميرسبد و اسبالم چبه مبوقعيّتي پيبدا خواهبد كبرد.
آننه در اين تقابل صبحنه را ببه نفبع انقبالب اسبالمي تمبام مبيكنبد ،تنهبا
ظلمات همبه جانببهي غبرب نيسبت ،بلكبه خصوصبيات اسبالمي كبه امبام
خمين بي«رضوواناهللتعايلعليه» ارالببه دادهانببد نقببش بس بيار مهم بي دارد ،چببون ايشببان
اسالمي را به صبحنه آوردنبد كبه در عبين نظبر ببه مبتن قبرآن و روايبات،
صورت ارالهي آن به روش عرفاني و فلسفي نيبا مبدّ نظبر ببوده اسبت و از
همه مهمتر فضاي حماسي و تقابل كامل با غرب را در آن نهادينه كردند.

آغاز تعارض
انقالب اسالمي ،آغاز تعبرّض روح رازگونبهي اسبالم اسبت در مقاببل
روح حببسگرايببي و عقببل محببدود شببده بببه حببسر تمببدن غربببي .در
چهارصدسالهي اخير نگاه غرب به عالم و آدم از سر حبسّ و عقبلِ مسبتقل
از وَحي بود ،چون به جنبههباي متعبالي انسبانهبا نظبر نمبيشبد و راههباي
ارتباط آن جنبهها به عالم معنويت مورد توجه قرار نميگرفت ،انسان غربي
گرفتار هوس شد و عالم و آدم را بر همان اساس تحليل كرد.
حسّ و عقل عملي به خودي خود اباارهاييانبد كبه بايبد ببا نبور الهبي
هدايت شوند وگرنه عقل شيطاني يا «نَكْرا» 2م ل عقل معاويه تحويل تباريخ
 - 2در روايت داريم كه حضبرت صبادق فرمودنبد :عقبل آن اسبت كبه ببه كمبک آن
خداي رحمان عبادت شود و به كمک آن بتوان بهشت را به دست آورد .راوي مبيپرسبد ،آننبه
معاويه داشت چه بود ،حضرت ميفرمايند« :حِلََْ النَّکْرَا ُ وَ حِلََْ الشَّاْطَنَةُ وَ ِيَ شَيبِاهَة بِءلْعَقْياِ وَ
لَاْسَ ْ بِعَقْا» آن يک بد جنسي و شيطنت است ،شبيه عقل است ولي عقل نيست( .بحاراالنوار ،ج
 ،1ص )116
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ميدهد ،عقل يا تحتتأثير وَحي اسبت و يبا تحبتتبأثير هبوس و شبهوت.
اميرالمؤمنين ميفرمايند« :مَمْ مِنْ عَقْاٍ أَسِارٍ حَتي َ َيوَي أَمِايرٍ»؛ 3چبه
بسيار عقلي كه اسير فرمان هوسي است كه بر آن حاكم است .عقل عملبي،
استعدادي است جهت بهدستآوردن راه هبا و اباارهبايي كبه انسبان ببراي
رسيدن به هدف به آن نياز دارد ،مهم آن است كه هدف را درست انتخاب
كنيم ،اگر عقل را صرفاا براي رسيدن به رفاهِ دنيايي به كار گيريم نتيجبهاش
آن ميشود كه فعالا ما در غرب با آن روبهرولبيم و در نهايبت انسبان را ببه
ناكامي ميكشاند و اگر بخواهيم به خدا برسيم باز عقل را به كار ميگيريم
تا شراي و بستر تعالي انسان را فراهم نمايد و به جباي آن كبه تحبت تبأثير
هوس باشد تحت تأثير عقل قدسي و وَحي الهبي قبرار مبيگيبرد و شبراي
تحقق تمدن اسالمي را فراهم مبينمايبد .آن عقبل كبه ببه آن عقبل عملبي
مي گوليم هماني است كه اميرالمبؤمنين فرمودنبد ممكبن اسبت تحبت
تأثير هوس قرار گيرد و هوس آن را جلو ببرد ،استعدادي است كه در عالَم
تأمل ميكند و راههاي رسيدن به هدف را مييابد ،حال اگر هبدف متعبالي
باشد ،راههاي رسيدن به آن هدف را به انسبان مبينمايانبد و از ايبن جهبت
عرض شد حسّ و عقبلِ مسبتقل نبداريم ،حبسّ شبما ببر اسباس گبرايش و
انگياهي درونبي شبما عمبل مبي كنبد ،چشبم شبما همبه چيبا را نمبيبينبد
چياهايي رامي بيند كه شما مي خواهيد بينيد و ببه آن حساسبيت داريبد .ببه
قول مولوي:
گ باو را آري بببه بغببداد ناگهببان
 -3نهج البالغه ،كلمات قصار ،شماره .211

بگذرد از اين كران تا آن كبران
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از همه خوب و خوشيها و مباه

او نبينبببد غيبببر قشبببر خرببببباه

دلِ گاو ،پوست خرباه ميخواهد؛ پبس چشبمش ببراي ديبدن پوسبت
خرباه حركت ميكند.
طال ب

هببر چيببا اي يببار رشببيد

جاهمانچياي كه مي جويد نديد

از آنجايي كه حسّ و عقلِ مستقل نداريم ،اگر حسّ و عقل ،از وَحبي
جدا شد ،حتماا گرفتار ضدّ وَحي ميشود؛ يعني گرفتار هوس ميگردد.
با توجه به امر فوق ميتبوان گفبت :تمبدّني كبه از وَحبي جبدا گشبت،
عقلش ،عقل شيطاني خواهد شد ،همان طبور كبه حبساش حبسّ شبيطاني
ميشود و همهچيا را وسيلهي استيال مبي كنبد .در چنبين شبرايطي انقبالب
اسالمي با حضور خود و با افقبي كبه همبراه خبود دارد شبراي تعبرّض ببه
فرهنگ شيطاني جهاني مدرن گشبت ،آن هبم ببا نگباه رازگونبهاي كبه در
ذات خود دارد و تمام تحوالت عالم را ببه حقبايق غيببي ارجباع مبيدهبد.
سالها افتخار تمدن غرب اين بود كه ما با عقلمان زندگي خود را مديريت
ميكنيم و هر ملتي كه از تمدن غربي فاصله بگيرد ،از عقل فاصله گرفتبه و
گرفتار خرافه شده است .حاال انقالب اسالمي آمده و روشن ميكند وقتبي
حسّ و عقل از وَحي فاصله بگيرند ديگر عقل ،آن عقل مقدسي نيست كبه
انسان را سبعادتمنبد كنبد ،عقلبي اسبت كبه شبيطان تكليبف آن را تعيبين
ميكند .حضرت اميرالمؤمنين در رابطبه ببا نقبش شبيطان در ادراكبات
انسانهاي منحرف ميفرماينبد «:احَّخَذُوا الشَّاْطَءََ لِأَمْرِ ِمْ مِلَءمء وَ احَّخَذَ ُمْ لَهُ
أَشْرَامء فَبَءضَ وَ فَيرَََّ فِيي صُيدُورِ ِمْ وَ دَبَّ وَ دَرَفَ فِيي حُ ُيورِ ِمْ فَنَظَيرَ
بِأَعْاُنِهِمْ وَ نَطَقَ بِأَلْسِنَتِهِمْ فَرَمِبَ بِهِمُ الزَّلَاَ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الْخَطَياَ فِعْياَ مَينْ قَيدْ
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شَرِمَهُ الشَّاْطَءَُ فِي سُلْطَءنِهِ وَ نَطَقَ بِءلْبَءطِاِ عَلَي لِسَءنِهِ»؛ 4شبيطان را پشبتوانه
خود گرفتند و او از آنان دامهبا بافبت ،در سبينههاشبان جباي گرفبت و در
كنارشان پرورش يافت .پس آننه ميديدنبد شبيطان بديشبان مبينمبود ،و
آننه ميگفتند سخن او بود .به راه خطاشان برد و زشت را در ديدهي آنان
آراست .شريک او شدند ،و كردند و گفتند چنانكه او خواست.
چشم دين و عقل قدسي ،نگاه رازگونه به امور است ،نگاهي اسبت كبه
با ارتباط با عالم غي

به عالم و آدم مبينگبرد و از ابعباد ببينهايبت آن ببه

حيبرت مبيآيبد .در روايببت آمببده اسببت كببه يكببي از دعاهبباي حضببرت
محمّد اين بود كه« :رَب زِدْني حَتَايرا!»؛« 5خبدايا حيبرتم را زيباد كبن!».
يعني آنقدر بصير شوم كه ببينم مسئله خيلي باالتر ازآن است كه فكبر بشبر
بتواند بر آن احاطه يابد .در نگاه سبطحي ببه عبالم ،رازهباي پنهبان عبالم را
نميبينيم كه از عظمبت آنهبا حيبرت كنبيم ،موجبودات را در محبدودهي
حسّ ميشناسيم و فكر ميكنيم همهي حقيقت آنها همبين اسبت .نظبر ببه
جنبببههبباي رازآلببود عببالم از وقتبي شببروع مبيشببود كببه نگبباه خببود را در
محدودهي حسّ متوقف نكنيم و حتبي از نگباه عقبل اسبتداللي هبم بباالتر
بياليم ،الزمهي چنين نگاهي بيداري دل است و توجه به اشاراتي اسبت كبه
وَحي الهي نظرها را بدان اشارات جل

 - 4نهجالبالغه ،خطبه .7
 - 5شرح فصوص ،ابن تركه ،جلد ،1ص .308

ميكند.
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محدوديتها و غفلتهای علم تجربی
اگر دل بيدار شد تمام جهان را راز ميبينيد .نگاه فيايولوژيک ببه ببدن
ميگويد انسان چيا مهّمي نيست ،آننه هست همين بدن و اعضاء داخلي و
خارجي بدن است ،نه توجهي به روح و قل

معنوي دارد و نه ميتوانبد آن

را حبسّ كنببد .ببه گفتببهي فيلسببوفانِ علبم ،دانشببمندان علبوم تجرببي ابتببدا
پيشفرضها يا تئوريهايي را ميسازند و سبپس ببا تجرببه هباي مكبرر ببه
دنبال تأييد آنها ميگردنبد ،هبر آننبه ببا تئبوري آنهبا مطبابق ببود آن را
برجسبته مبيكننبد و هرآننبه هبم كبه ببا آن تئبوري همسباز نببود ،ناديبده
ميگيرند و مردم تصور ميكنند واقعيات همبانهبايي اسبت كبه ببا تئبوري
آنها تأييد شده است .در اين روش هااران ،هاار جنبه از واقعيبات
ناديده گرفته مبيشبود .نمونبهاش موضبوع
تكامل انسان است ،امروزه هيچ دانشمند فسيلشناسي نمبيدانبد كبه انسبان
باألخره بر اساس تكامل انواع بهوجود آمده يا خدا بهطبور مسبتقل خلقبش
كرده است .بعضي از دانشمندان يک زنجيره و سلسبلهاي فبرض كردنبد و
بعد كه متوجه شدند بعضي از انواعي كه بايد اين سلسهي فرضبي را كامبل
كند موجود نيست ،با فرض اينكه حتماا سلسلهاي ببوده ،گفتنبد نمبيدانبيم
حلقهي قبلي چگونه به حلقهي بعدي وصل ميشود ،گمان كردنبد حلقبهي
مفقودهاي است كه بعداا پيدا ميشود .حباال كسباني كبه منظبور از حلقبهي
مفقوده را متوجّه نباشند فكر ميكنند مسئلهي خلقت انسان با «تكاملِ انواع»
حل شده است .در حاليكه طبرح حلقبهي مفقبوده ،خببر از عبدم وصبل و
عدم رابطهي انسبان ببا سباير موجبودات مبيدهبد و حكايبت از يبک نبوع
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سرگرداني است كه در زير واژه حلقهي مفقوده پنهان شده اسبت ،ولبي ببا
اين حال خيلي كمانبد افبرادي كبه بداننبد علبم جديبد ببه گونبهاي سبخن
ميگويد كه با جمالت مبهم ،رازهباي جهبان را پنهبان مبيكنبد و جهباني
فرضي را به عنوان واقعيتي مسلّم معرفي مينمايد .بسياري از انسانها چنبين
ميپندارند كه ،علم تجربي از جهان توصيف واقعي اراله ميدهد و مفباهيم
علمي ،الم ناي دقيق و كامل طبيعتاند ،در حالي كه مفاهيم علمي فقب ببه
جنبههاي معيّني از پديده مي پردازند و وسيلهي نيبل ببه اهبداف محبدود و
معيني هستيد ،نه گاارههاي قابل اطمينان از واقعيات.

6

دانشمندان در روش دانشگاهي و آموزشي براي تفهيم و توجيه نظريهها
از تم يل و مدلسازي استفاده ميكنند .ولي بسياري از افراد تصوّر ميكننبد
كه اين مدل ها واقعيت دارند و جهان هم بر اساس اين مدلها سباخته شبده
است ،در حالي كه مدل ،حاكي از وجود بعضي از شبباهتهبا اسبت .مب الا
ميگويند سيستم آرايش اتمهاي نمک طعام ،مكعببي اسبت ،آن وقبت مبا
تصوّر ميكنيم واقعاا همينطور است و مسئله حل شده اسبت در حبالي كبه
اينها فرض و فرضيه است نه واقعيت .آننه تصوّر علم از آرايش اتمهبا ببه
ما ميدهد ،يک نماد و تصوّر است نه يک واقعيّت مستقيم كبه فيايكبدانان
آن را مشاهده كرده باشند .وقتي اين مطل

براي عاياان روشبن شبد و ببه

خبوبي متوجببه شببديم در ديبدن واقعيبات از طريبق نگبباه علببوم تجرببي در
بسياري از ابعاد در حجاب هستيم ،مي فهميم چگونه نگاه فرهنبگ مدرنيتبه

 - 6در مورد نقش نظر و تعبيرِ علماي تجربي در ارالهي چهرهي عالم ،به كتاب «علم و ديبن»
از «ايان باربر» رجوع شود.
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به عالم و آدم رازهباي عبالم را ناديبده مبيگيبرد ،در آن حبدّي كبه هبيچ
ال بِبباهللِ الْعَلِ بير
ال اهلل» و «الحَ بوْل وَ ال قُ بوّة ِا ّ
جلببوهاي از «اهلل اكب بر» و «ال اِل بهَ ِا ّ
الْعظيم» در منظر آن ظاهر نميشود.

آفات غلبهي نگاه مدرنيته به عالم
با غلبهي نگاه فرهنگ مدرنيته به عالم ما نميتوانيم حتي يبک سبلول را
با يک نگاه دقيق تحليل كنيم و تا نگاه غال  ،نگباه فرهنبگ غرببي اسبت،
واقعيات عبالم رازهباي خبود را نمبينماياننبد و مبا همننبان عبالم را يبک
پديدهي مرده و بيجاني ميدانيم كه اجازهي هر تصرفي را در آن به خبود
ميدهيم ،بدون آنكه متوجه تبعات خطرناک چنين تصرفاتي باشبيم ،زيبرا
فق با يک سطح از سطوح طولي عالم روبهروليم ،م ل وقتي كه بدن يبک
انسان را بنگريم و از جنبهي بباطني و روحِ مجبرد و عقبل و قلب

او غافبل

باشيم و با توجه به همان سطحي كه ميبينيم نسبت به او قضاوت كنبيم و ببا
او برخورد نماليم .غفلت از نگاه رازآلود به عالم از همين سنخ است.
آقاي «ايان باربر» دانشمند و فيايكدان فرانسوي در كتاب «علم و ديبن»
با زحمت زياد ميخواهد ببه مبا تفهبيم كنبد كبه همبهي نظريبههباي علبوم
تجربي ،تركيبي اسبت از اطالعبات حسّبي ،همبراه ببا فرضبيات و تعبيبرات
دانشمندان .اگر با دقت كامل متوجّه سخن «باربر» شويم و نگاه علم تجربي
نسبت به واقعيت را عين گاارش از واقعيت خارجي نبدانيم ،توجبه صبحيح
به عالَم شروع ميشود ،از اين ببه بعبد عبالم ببه عنبوان نمادهبايي از راز رس
مينماياند.
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انقالب اسالمي به تقابل ببا بينشبي آمبده اسبت كبه مبدعي اسبت عقبلِ
تجربي و حس ميتواند جداي از نگاهي كه وَحي متذكر انسبان مبيشبود،
جهان را بشناسد .در اين نگاه انسان با هيچ جنبهاي از حقيقتِ عبالَم روببهرو
نخواهد شد و ظلمات واقعي چياي جا ايبن نيسبت .از ايبنرو اصبليتبرين
نقش غرب را بايد آن دانست كبه ببا رويكبردي كبه ببه عبالم و آدم نمبود
چشم رازبيني بشر را كور كرد .قرآن در مورد ملتهبايي كبه جبدا از نگباه
وَحي الهي به عالم مينگرنبد مبيفرمايبد« :فَأنَّهيء الحَعْاَييالْءَبِّْيءرَ وَ لکِينْ
حَعْاَيالْقُلُوبُ الَّتي فِيالِّييدُور»؛ 7آنهبا چشبم سرشبان كبور نيسبت ،چشبم
دلشان كه در سينههاشان قرار دارد كور است .چون دل اسبت كبه ببه سباير
قوا فرمان ميدهد ،اگر چشمِ دل كور شد فرماني كه به ساير قوا ميدهد تبا
موضوعي را بررسي كنند ،از موضعي باطل و غير واقعي آن فرمان را صادر
ميكند و جهت چنين جستجويي ببه سبوي ناكجباآبباد خواهبد ببود و ايبن
همان واقعهاي است كه ما در تمدن غربي با آن روبهروليم.
انقالب اسالمي بازگشت به نگاهي اسبت كبه آن نگباه از قلببي شبروع
شده كه منور به نور وَحي الهي است و بازگشت به نگاه انسبانهبايي اسبت
كه از طريقِ به صحنهآوردن قل  ،جهان را در رابطه ببا حقيقبت بباطني آن
ميبينند ،اين همان نگاهي است كه ما در سنّت پيامبر و اهلالبيبت ببا
آن روبهروليم.
نگاه بر اساس سنّت اولياء الهي موج

مبيشبود تبا انسبان وارد عبالَمي

شود كه سراسر در آرامش قرار دارد ،زيرا در آن منظر هبر چيباي ببه خبدا
 - 7سورهي حج ،آيهي .46
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متصل است و انسان را وارد جنبهي بقاي عالَم ميكند تا انسبان در آغبوش
گرم ربوبيتِ حقّ با هرچيا مرتب شود .در آن نگاه هرچيا متبذكر ربوبيبت
حق است ،و نهتنها عالم غي

و معنويت ،بلكه جهانِ طبيعت نيبا گهبوارهي

الهي است تا خداوند همواره انسانها را در آن به تعبالي برسباند و آرامبش
آنها را بدون هيچ اضطرابي تأمين نمايد.
شاخصهي نگاهي كه بشرِ قبل از دنياي مدرن به عالم داشت ،رازبيني او
بود و عالم را سراسر صورت لطف پروردگارش ميديد كه ببه جلبوههباي
مختلف با انسان مأنوس گشته و با او به گفتگو نشسته اسبت .ايبن مطلب را
در سخنان اولياي الهي ميتوان تجربه كرد كه چگونه تمبام عمبر در چنبين
عالَمي بهسر ميبردند .برگشت به سنت اولياء الهي از طريق انقالب اسالمي
راهي است براي رهايي از حجابهايي كه با مستقلديدن پديدهها ببر روح
بشر مدرن تحميل شده است تا انسان بتواند با آيتديدنِ همهچيا ،ببه عبالَم
بقاء و وحدت وارد شود و از عالَم ك رت ،كه موج

اضطراب و هردم ببه

كاري است ،نجات يابد.
در نگاه ديني همه چيا از حق تجلي يافته و ببه حبق متصبل اسبت و در
عالَم يک نحوه وحدت در جريان اسبت كبه هبيچ چيباي در آن مسبتقل و
منفببرد نيسببت ،بببا وارد شببدن در چنبين نگبباهي انسببان وارد عببالَم وحببدت
ميشود و همهچيا با اتصال به پروردگار ،در حالت بقاء است و انسان نيا با
ورود بببه بنببدگي خببدا وارد چنببين اتصببال و بقببايي خواهببد شببد .قببرآن
ميفرمايد« :النُفَرْقُ بَاْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ»؛ 8بين پيامبران خبدا هبيچ تفباوت و
 - 8سورهي بقره ،آيهي .285
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دوگانگي نيست و همهي آنها متذكر حقايق عالم ببودهانبد و پديبدههباي
عالم را جلوههايي از آن حقايق ميديدنبد و معرفبي مبيكردنبد و فرهنبگ
مدرنيته با پشتكردن به فرهنگ انبياء اين نوع نگاه را از منظر انسبانهبا در
حجاب برد و انقالب اسالمي به صحنه آمبد تبا نگباهي كبه انبيباء ببه عبالم
داشتند احياء گردد و بشر دوباره به خانهي حق و حقيقت برگشت نمايد.

انقالب اسالمی و عزم بازگشت به سنّت
سنّت انبياء خصوصبياتي خباص دارد؛ يكبي ايبنكبه خبدا را ببه عنبوان
ربالعالمين

مدّبر همهي امور هستي مبيدانبد،

ديگر اينكه در آن سنت انسان خبود را در آغبوش گبرم پروردگبار عبالَم
احساس ميكند و به همين جهبت انبيباء نبه از چيباي مبيترسبيدند و نبه از
حادثهاي گلهمند بودند ،تنها اضطرابشان اين ببود كبه كباري نكننبد كبه از
حال و هواي بندگي بيرون روند و آنهمه عبادات و مجاهده با نفبس ببراي
حفظ بندگيشان بود.
ورود به سنت انبياء و اولياء ،ورود به عالَمي است كه انسان در آن عالم
ميتواند از خاطر جمعي و طمأنينهي خود لذّت ببرد و هبيچ حادثبهاي او را
از آرامشي كه بهدست آورده خارج نميكند ،چون همواره جنبهي غيببي و
رازوارهي حادثهها را مينگرد و عمالا در گلستان قاعدهها و سبنن الهبي ببه
سر ميبرد.
انقالب اسالمي با عامِ بازگشت به سنّت و با توجّه به غي

و راز عبالم،

در تقابل با تمدّني است كه شديداا به سنّت يعني آن نگاه خاص كه انبياء به
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بشر داده بودند ،پشت كرده است .تمدّن جديد با نگاه ك رتگرايي كه ببه
آن مبتال شده ،هر لحظه به كاري است و از احكام اصيل و سنّتهاي الهبي
غافل است و از حضور در سنّتهاي الهي هيچ بهرهاي نبرده اسبت ،چيباي
كه بايد به مرور با عبور از فرهنگ مدرنيته و احياء فرهنگ ديني بدان نايبل
گشت .م الا سنّت نابودي ظلبم و ظبالم و پيبروزي ايمبان و مبؤمنين چيباي
است كه در نگاه ديني قابل درک است در حالي كه در نگباه ك برتزده و
حسير تمدن غربي هرگا احساس نمبيشبود و ببه همبين جهبت ببه راحتبي
مبادرت به ظلم ميكند و با انواع ناكاميها روبهرو مبيگبردد و تبا نبابودي
نهايي جلو مبيرود و ببدون آنكبه فكبر كنبد علبت غلب از آبدرآمبدنِ
محاسباتش چه بوده ،همننان مشغول همان نوع محاسبات است.
ورود به نگاه سنتگراي پيامبران ،ورود به عالمي است كه اقبدامات
انسانها در زندگي را از مرزهاي محدود عالم محسوس گسترش ميدهد و
وارد عالمي ميكند كه انواع رازها در كنار انسان قرار ميگيرد و زندگي با
تماشاگري رازها ادامه مبيياببد ،همبان چيباي كبه در دوران معاصبر تنهبا
انقالب اسالمي پيامآور آن است ،تا در عين حفظ زندگي زميني ارتباط ببا
حقببايق آسببماني در صببحنهي زنببدگي برقببرار باشببد و بشببر در خانببهي
حقپرستي با سالمت ذات ادامهي حيات دهد.
براي شناخت انقالب اسالمي دو نكته بايد مورد توجه قرار گيبرد .اوالا:
بايد متوجه بود كه فرهنگ مدرنيته ،انسان را از چه عوالمي محروم كرده و
چگونه خميرمايهي پوچي را وارد زندگي انسان ميكند و انسان را گرفتبار
تضادهاي دروني مينمايد ،تبا آنجبايي كبه ببه جهبت تضبادهاي درونبي،
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انسانها از ساحت حضور در كنار پروردگار ،به مهلكبهي نيسبتانگباري و
اكنونزدگي و هردم به كاري سقوط ميكنند.
ثانياا :بايد متوجه شويم در شراي كنوني نبايد اكنونزدگيِ تحميلشبده
را تقدير خود بدانيم و از حضور در بقايي كه غذاي جان انسان است خبود
را محروم كنيم ،الزم است متوجه شويم كه از طريق ورود ببه سبنت دينبي
ميتوان به مرحلهاي رسيد كه جانمان در آنننبان آرامشبي قبرار گيبرد كبه
خودمان براي خودمان قابل پذيرش گرديم .و اين با گشايش افق جديبدي
كه انقالب اسالمي در مقابل انسانها گشوده است محقق ميشود.
اك ر كساني كه از انقالب اسبالمي بهبرهي كامبل نمبيبرنبد و ببا تمبام
وجود وارد عالَم آن نميشوند ،متوجه آثار غربادگي در جان و روان خود
نيستند و نميدانند چگونه روح غربادگي انسان را از ساحت وجودي خبود
و از خلوت با حق خارج ميكند.

راز رضا
عموماا كساني كبه از طريبق انقبالب اسبالمي نتوانسبتند ببا سبنت دينبي
مأنوس گردند ،گرفتار نارضايتي شديدي خواهند شد و نسببت ببه زمبين و
ح
زمان بدبين هستند ،چون با روح غربادگي حاكم ببر عبالَم ،تعامبل صبحي ِ
خود با عالم را از بين بردهاند .وقتي در سيرهي المبهي ديبن دقبت كنبيم
متوجه ميشويم ببه بودنشبان در آن مقبامِ اُنبس الهبي راضبيانبد و يبا امبام
خميني عايا«رضوواناهللتعايلعليه» ،در شرايطي بود كه به تعبير بنده ،خود را پذيرفتبه
بود ،امّا نه خودي كه نظر به نفس امّاره دارد بلكه خبودي كبه مبيتوانبد ببا
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تمام وجود با پروردگارش اُنس بگيبرد ،در فرهنبگ مدرنيتبه هرگبا چنبين
حضوري محقق نميشود ،زيرا هيچ حقيقبت ثبابتي در منظبر انسبان مبدرن
نيست ،همه چيا در حال تغيير است و انسان بايد در چنبين فضبايي خبود را
تعريف كند .به عنوان م ال به پديدهي مُبد نگباه كنيبد؛ پديبدهي مُبد يعنبي
هيچچياي نبايد ثابت باشد و هيچ چيا در بقاء خود ،انسان را قانع نميكنبد
و انسان چون نميتواند با خودي به سر ببرد كه با حقايق ثابت عالم مبأنوس
است دالماا ميخواهد با پديدههاي بيرون از خود بهسبر بببرد ،از آن طبرف
هيچكدام از پديدههاي بيروني او را قانع نميكند ،پس مرتّ

بايد آنهبا را

تغيير دهد ،باز هم قانع نميشود و باز هم آنها را تغيير ميدهد.
انقالب اسالمي با توجه به ظلمبات دوران مدرنيتبه و آن همبه بيگبانگي
كه از طرف آن فرهنگ به بشريت تحميل شده ،بسبتر تعبالي انسباني اسبت
كه از غربادگي به تنگ آمده و ميخواهد به مرحلهي ارتباط با خودِ ببرين
خود نايل شود ،تا وقتي جان او از بيرونيهبا فاصبله گرفبت خبودش ببراي
خودش قابلپذيرش گردد و بودنش براي او آرامشبخش باشد و بتواند ببا
بقاي خود به عالَم بقاي مطلق وصل گردد ،بتوانبد ببدون هبيچ عجلبهاي ببا
عبادات شرعي با خداي خود بهسر بببرد ،چيباي كبه متأسبفانه در فرهنبگ
مدرنيته به كلي از معني خود خارج شده است .در صورتي كه وقتي انسبان
به مقامي رسيد كه توانست خود را بپبذيرد و ببه بنبدگي خبداي خبود قبانع
شود ،آزاد از گذشته و آينده وارد عالَم بقاء ميشود و اين بهترين هديبهاي
است كه هر كس ميتواند براي خود تهيبه كنبد و آزاد از عبالَم ك برت ببه
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سوي عالَم پررما و راز وحدت سير كند 9.شما هيچوقت از دست خبود در
نميرويد ،خداوند هم هيچ وقت از دست شما درنميرود ،ولي دنيبا دالمباا
از دست ما در مبيرود .حبال اگبر كسبي ببه امبور دنيبايي راضبي شبد ،ببا
چياهايي به سر ميبرد و دل به آنها مي دهد كبه دالمباا در حبال خراببي و
فرسودگي است ،اين آدم در واقع به «هيني» راضي شده و به همين جهبت
هيچوقت نميتواند در آرامش بهسر ببرد ،چون راز آرامشها بهسبربردن ببا
عالَم رازها و حقايقِ پايدار است.

ظهور آرامش گمشده
اگر انسان توانست از تمدني كه چشمهبا را در محبدودهي محسوسبات
متوقف كرده عبور كند و به مرحلهاي برسد كه خود را در سباحتي مباوراء
آن عالم بنگرد ،با خودِ گستردهي خود مرتب ميشود ،خودي كه ببا تمبام
عوالم وجود مرتب است ،چنين انسباني ببه خبوبي خبودش ببراي خبودش
پذيرفتني ميشود ،آن وقت آرامبشِ گبم شبده در تمبدن غرببي شبروع ببه
ظهور ميكند .چون انسان در حال ارتباط با خودِ بيكرانبهي خبود ،خبود را
تماماا عين اتصال به خداوند مييابد ،اتصال به مخبان همبهي كمباالت ،در
عين ثبات و بقاء .آيا اين آرامش ببا آرامبشهباي تصبنعي كبه كارشناسبان
روحي به انسانهاي گرفتارِ مدرنيته پيشنهاد ميكنند تا كمي از ببار حاصبل
از زنببدگي تكنيكبي را از روح انسببانهببا كببم كننببد ،قابببل مقايسببه اسببت؟

 - 9در مورد شراي آزادشدن از گذشته و آينده به كتاب «عالَم انسان ديني» از همين مؤلبف
رجوع شود.
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آرامشهاي تصبنعي انسبانهبا را تخليبهي روحبي مبيكنبد و نظرهبا را ببه
ناكجاآباد مياندازد ،در حالي كه تا تمدني به ميبدان نيايبد كبه رسبالت آن
ش حاصبل از اتصبال ببه بقباء الهبي ظهبور
نفي كلبي مدرني تبه اسبت ،آرامب ِ
نمي كند .آن آرامش در حال حاضر تنهبا در بسبتر تحقبق انقبالب اسبالمي
قابل وصول خواهد بود و با دقت در ذات انقالب اسالمي مبيتبوان متوجبه
شد كه آن انقالب توان ارالهي اين نبوع زنبدگي را ببه انسبانهبا در جهبان
امروز دارد ،عالَمي كه بشرِ تجددزده فكر مبيكبرد ببراي هميشبه از دسبت
رفته است.
رويكرد اصلي انقالب اسالمي نظبر ببه عبالَم بقباء و توجبه ببه حضبرت
بقاةاهلل است ،بقاةاللهيِ حضرت ،خببر از آن مبيدهبد كبه آن حضبرت
جلوهاي از بقاء الهي اسبت و ببه همبان انبدازه كبه انقبالب اسبالمي ببه آن
حضرت ناديک است ،منشأ بقاء الهي در انقالب اسالمي مبيباشبند و روح
انقالب اسالمي را منوّر به نور بقباء كبردهانبد و ايبنكبه بنبده بارهبا عبرض
كردهام امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» ،انقالب را از زاويهاي خاص مينگريسبتند،
آن زاويه همان رويكرد انقالب به عالم بقاء بود و در همين راسبتا آنهبايي
به واقع با ذات انقالب مرتب شدند كه از همين زاويه به انقالب نگريسبتند،
و شهدا نمونههاي كامل اين نگاه بودند ،زيرا بقاء و «وجبود» چيباي نيسبت
كه هركس بتواند با آن مرتب شود .عموماا مردم با ماهيت اشياء مبرتب انبد
و فيلسوفان اصالتِ وجودي هم با مفهوم وجود ارتبباط عقلبي دارنبد ،ولبي
«وجود» سراسر راز است و ظهورش عين خفا است ،همننبان كبه خفبايش
عين ظهور است .گفت:
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زد خنده كه من به عكس خوبانجهان

در پبرده عيبان باشبم و ببيپبرده نهببان

وقتي «وجود» خود را با پردهي ماهيات عيبان مبيكنبد ،عمبالا در پبرده
است و وقتي بيپرده باشد« ،ذات وجود» اسبت كبه عبين خفبا اسبت ،پبس
ظهورش عين خفا و خفايش عين ظهبور اسبت و معنبي راز ببودن هبر چيبا
همببين اسببت و انقببالب اسببالمي بسببتر عبببور از فرهنببگ مدرنيتببه بببراي
تماشاگري راز است تا بشر بتواند ك رتهبا را در وحبدت و وحبدت را در
تجليات ك رتها بنگرد .در حالي كه مدرنيته سعي دارد هيچ چيباي را راز
نبيند و از راز ببودن خبارج كنبد و ايبن ببه معنبي محبدود كبردن عبالم ببه
مجموعهاي از ك رات است.
شهدا و ياران خاص امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» با چشم رازبيني در انقبالب
وارد شببدند و انقببالب اسببالمي را شببناختند و بببا آن همراهببي كردنببد،
سياسيوني كه در عين گرايش اسالمي چشم غربي داشتند ،مبيخواسبتند ببا
تحليلهاي سياسي به انقالب ناديک شوند و با اين تحليلهبا نبه انقبالب را
شناختند و نه ميتوانند بشناسند .معني اين كه گفته مبيشبود مبردم بهتبر از
نخبگان انقالب را ميشناسند در همينجا روشن ميشود ،چون مبردم خبود
را در عالَم اهلالبيت و سنّت آنها پروراندهاند و لذا ماوراء ك رتهبا ببه
حقايق عالم وجود نظر دارنبد و آنننبان در نگباه فرهنبگ مدرنيتبه گرفتبار
نبودند كه در ك رت از نظر به وحدت محروم باشند ،ببه همبين جهبت مبي
بينيد چه بسيار شهيداني كه اصالا مدرک تحصيلي نداشتند ،ولي چون خود
را وصل به عالم بقاء مييافتند انقالب اسالمي را شبناختند و ببا آن هبمافبق
شدند .دانشآموز متديني داشتم كه خيلبي هبم درس نمبيخوانبد ولبي ببه
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شدت حال و هواي جبههرفتن داشت ،گويا زنبدگي را در جبايي خبارج از
كالس و مدرسه پيدا كرده بود ،يک شببي قببل از اذان صببح كبه از كنبار
سنگري رد ميشدم ،ديدم رزمندهاي آنقدر گريه و ناله ميكنبد كبه توجّبه
من ناخودآگاه به سوي او جل شد ،ديدم عج ! او همان دانشآمبوز مبن
است كه حاال از همهي كالسها عبور كرده! و يکماه بعد هم شبهيد شبد.
در منظر او از طريق انقالب اسالمي رازهايي گشوده شده بود كه هيچ چيبا
ديگببر نمببيتوانسببت توجببه او را بببه خببود جلبب كنببد .او حببرف امببام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» را درست فهميبد كبه وقتبي مبيگوينبد :صنشباءاهلل ايبن
انقالب را به صاحبش كه حضرت بقاةاهلل است تقديم ميكنبيم يعنبي چبه،
آيا امروز رازي عظيمتر از حضبرت بقاةاهلل هسبت كبه انقبالب اسبالمي
آمده است تا چشمها را به تماشاگري آن مفتخر كند؟
هرگببا انتظببار نداشببته باشبيد روشببنفكرانِ سياسببتزده روح انقببالب را
بشناسببند ،فهميببدن فرهنببگ و عببالَم امببام خمينببي«رضوواناهللتعايلعليه» يببا ني باز بببه
خودآگاهي تاريخي و دلآگاهي دينبي دارد و يبا صبفاي قلب

كامبل ،تبا

انسببان متوجببه رازي شببود كببه انقببالب اسببالمي جهببت تماشبباگري آن بببه
صحنهي تاريخ معاصر پاگذارده است .كسباني كبه دل و جانشبان ببه عبالم
غرب پيوسته است هرگا نميخواهند نظام و معادالت و مناسبات غرببي ببر
هم بخورد .اينها تصور اين را هم نميكنند كه عالمي غيبر از عبالَم غبرب
وجود داشته باشد ،به همين جهت نميتوانند با انقالب اسالمي دمساز شوند
تا از افقي كه انقالب اسالمي آيندهي غرب را مينگرد ،به آن نگاه كنند.
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هنر مبا بايبد آن باشبد كبه بتبوانيم در نظبام آموزشبي خبود ببا عببور از
فرهنببگ غرب بي و آزاد شببدن از چشببم ك ببرتگببراي آن ،بببه كمببک نببور
اهلالبيت نگاه رازبيني را احيباء كنبيم تبا روز ببه روز ببر يباران انقبالب
بيفااليم ،نه اين كه با غربزدگي ،فرزندان خود را از انقالب محروم كنيم.

شاخصههاي اصلي تمدن غربي
در فرهنگ نفساني تمدّن غرب ،كمبال انسبان در صبفات چهارگانبهي
«كالغي» و «خوكي» و «خروسي» و «طاووسي» ارزيابي ميشود .فرمودهانبد
اين صفات چهارگانه؛ شاخصهي اصبلي تمبدّن غرببي اسبت .ايبن صبفات،
صفاتي است كه انسانها در شراي عادي خيلي زود آنها را مبيپذيرنبد و
به عنوان ارزشهاي زندگي دنبال ميكنند.
يكي از شاخصههاي فرهنگ مدرنيته را صفت كالغبي گفتنبد زيبرا آن
تمدّن عمر طوالني را بسيار دوست ميدارد و صِبرف بيشبترماندن ،يكبي از
اهداف آن است و انسانها در اين فرهنگ هاينههاي زيادي بهكار ميبرنبد
تببا در ايببن دنيببا بيشببتر بماننببد .خصببلت ديگببري كببه بببراي آن تمببدن
برميشمارند ،صفت خروسي است؛ چون شهوت ببر او غلببه دارد و محبور
انتخببابهببا را ارضبباي شببهوت قببرار داده اسببت .و بببه آن تم بدّن خببوكي
ميگويند ،چبون خبوردن و خوابيبدن ببراي مردمبي كبه تحبت تبأثير ايبن
فرهنگاند اهميت بسياري دارد .و آن را تمدّن طاووسبي مبينامنبد ،چبون
خودنمايي و ظاهرپردازي يكي از صفات اصلي فرهنگ مدرنيتبه اسبت .در
چهارصد سال پيش اگر به كسي مي گفتند در روي زمين مسابقهاي ترتيب
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داده شده است كه ببينند چه كسي تنبدتر و بيشبتر مبيخبورد تبا ببه عنبوان
قهرمان از او ياد كنند ،بسيار متحيّر و بهتزده ميشد ،حيبرت از آن جهبت
كه قهرمانان يک تمدن كساني باشند كبه صبفات خبوکهبا و كبالغهبا و
خروسها و طاووسها را در خود رشد دادهاند و تا اين اندازه سطحي شبده
باشند .آيا انسانهاي سطحي ميتوانند از رازهاي عالم وجود چيباي درک
كنند و دنيباي خبود را از تنگنباي چنبين عبالمي ببه سبوي عبالم بيكرانبهي
معنويت سوق دهند؟ آيا ميتوان انتظبار داشبت فرهنبگ غرببي ببا انقبالب
اسالمي دشمني را كنار بگذارد؟
در فرهنگ ديني ،مرات

10

كمال و نقص انسبان در نسببت او ببه قبرب و

بُعد به خداوند تعيين ميشود و آن كسي كه به خداوند ناديکتر اسبت ببه
عنوان قهرمان واقعي به ديدهي احترام به او مينگرند هر چند او خبود را از
بقيهي افراد كمتر و در محضر حق ذليلتر مييابد ،در همين رابطه خداونبد
در پديد آمدن چنين روحيبهاي فرمبود« :اََِّ اَمْيرَمَکُمْ عِنْدَاللّيهِ اَحْقياَکُم»؛

11

برترين شما ناد خدا با تقواترين شما است ،به عبارت ديگر قهرمان در نظام
ديني كسي است كه از طريق تقوا نظر به حقايق عالم انداختبه باشبد ،چبون
قرآن ميفرمايد« :اِحَّقُوا اللّه وَ يعَلِّاُکُمُ اللّه»؛ 12تقبوا پيشبه كنيبد تبا خداونبد
شببما را تعل بيم دهببد و معلببوم اسببت تعل بيم اله بي علببم شببهودي و معرفببت

 - 10ممكن است فرهنگ مدرنيته از نتيجهي دشمني خود نااميد شود ،ولي ذات آن فرهنگ
دشمني با هر حقيقت متعالي است.
 - 11سورهي حجرات ،آيهي .13
 - 12سوره بقره ،آيه .282
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حضوري است .قهرمانان تمدّن ديني همنون حضرت علي اند ولي نبه
از آن جهت كه شمشير زني بيباک است بلكه از آن جهت كبه مجسبمهي
تقوا و رازبيني است .در فرهنگي كه قهرمبان آن حضبرت علبي اسبت،
عموم مردم خود را در مقايسه با او ارزيابي ميكنند كه چبه انبدازه در نباد
خود به بينش آن حضرت ناديکاند و چه اندازه اهل حضور قل

و اشک

و نالهاند.
زيستن به طريق ديني با نظر به قهرماني آننناني ،و پذيرفتن هاينبههباي
پشتكردن به فرهنگ غربي ،طومار دنياي غرب را در هم ميپيند كبه در
مباحث گذشته مورد بحث قرار گرفته است .آننبه بايبد مبورد توجبه قبرار
گيرد اين است كه قهرمانان در فرهنگ نفسبانيِ غبرب در مقاببل قهرمانبان
نظام الهي هستند و هر كدام جهتگيري خاص خود را دارند تا آنجبا كبه
يكي گرفتار پوچي و اضمحالل ميشود و ديگري به سبعادت و رسبتگاري
ميرسد و انقالب اسالمي با طرح قهرماناني كامالا جدا از قهرمانان فرهنگ
مدرنيته ،نه تنها يک كشور را از دسبت نظبام شاهنشباهي نجبات داد ،بلكبه
خواهي نخواهي هويت زندگي غربي را به چالش كشبيد و انگيباهي ادامبه
زندگيِ آننناني را زير سؤال برد و به همين جهبت سبران نظبام اسبتكباري
درصدداند تا با ناكام نشاندادن نظام اسالمي انگياههاي ويرانشدهي خبود
را در جهت ادامهي زندگي غرببي ،بازسبازي كننبد .ايبن اسبت كبه تمبدّن
غربي هرگا نمي تواند در مقابل انقالب اسالمي كوتباه بيايبد مگبر ايبنكبه
مسئوالن انقالب اسالمي از مواضع خود كبه عببارت اسبت از برگشبت ببه
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تماشاگري راز و پشت كبردن ببه فرهنبگ ضبد قدسبي فرهنبگ مدرنيتبه،
دست بردارند.
روشن است كه دينداري منهاي حكومتِ دينبي امكبان نبدارد و در آن
حكومت ،شراي آموزشي بر اساس تماشباگري راز مبديريت نمبيشبود و
لذا انقالب اسالمي نظر به حاكميت دين در تمبام مناسببات اجتمباع دارد و
اگر بر حاكميت قوانين اسالم و نگاه ديني اصبرار نبورزد ،در شبرايطي كبه
فرهنگ مدرنيته نگاه خود به عالم و آدم را بر همهي ذهنهبا حباكم كبرده
است ،همان نگاه ادامه مييابد و امكبان ايبن كبه انقبالب اسبالمي حقيقبت
خود را آشكار كند فراهم نميشود و به همان اندازه به حاشيه ميرود.

غرب و وارونگي فرهنگي
فرهنگ غربي به جهت آن كه اصالت را ببه عبالم مباده مبيدهبد -كبه
پالينترين مرتبه از عالم وجود است -فرهنگ وارونبهاي اسبت و ببه همبين
جهت همه چياش وارونه است ،حتي رويكرد آن به معنويبت ،رويكبرد ببه
جادوگري و ام ال آن است كه در ذات خودش اعمال ضبدّ دينبي اسبت و
همه به نتايجي معكوس منجر ميشود .تا قببل از انقبالب اسبالمي فرهنبگ
مدرنيته طوري تبليغ كرده بود كه مردم جهان پذيرفته بودنبد همبهي اديبان
الهبي يعنبي اسبالم و مسبيحيت و يهوديبت همبه ببه مبوزهي تباريخ سبپرده
شدهاند ،ولي با ظهور انقالب اسالمي گويا چهارصدسال تبليغبات فرهنبگ
مدرنيته در تاريخ واقعيتي نداشته و انقالب اسالمي نه تنها توجه به اسبالم را
زنده كرد بلكه نظر به دين و ديانت در جهان زنده شد.
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چهارصدسال فرهنگ مدرنيته چنين القاء كرده اسبت كبه دورهي ديبن
گذشته و هيچ امر قدسي اصالت ندارد و هنوز كه هنبوز اسبت القالبات آن
فرهنگ روحهاي بسياري را تحت تأثير خود قبرار داده كبه عببور از آنهبا
نياز به يک جهش تاريخي دارد و تحقق اين جهش با شبناخت ذات غبرب
از يک طرف و ذات انقالب اسالمي از طرف ديگر امكبان دارد .سبؤاالتي
همنون چرايي حكومت ديني و واليت فقيبه در صبورتي درسبت جبواب
داده ميشود كه اوالا :ظلمات فرهنگ غربي شناخته شود .ثانياا :رسبالتي كبه
انقالب اسالمي در دوران معاصر به عهده دارد روشن گردد.
عرض شد در راستاي تقابل تمدّن غربي با نظام اسبالمي بايبد آمبادگي
جهت هاينهها و آزارهايي كه پيش ميآيد را داشته باشيم ،همبانطبور كبه
اهلالبيت آزارها را تحمّل ميكردند و جهتگيري فرهنگ شبيعه را در
مس بير تبباريخي خببود محفببوظ نگببه داشببتند .امببام صببادق بببه خببوبي
ميدانستند هاينهاي كبه در مقاببل فشبارهاي حكبام بنبياميبه و بنبيعبباس
ميپردازند قابل مقايسه با نتايجي كه حاصل ميشود نيست و نتيجبهي كبار
آن شد كه بنياميه و بنيعباس از صحنهي تاريخ محو شدند ،ولي مرحلبهي
تاريخسازي فرهنگ اهلالبيت شروع شده است .وقتي آينبدهي انقبالب
اسالمي كه به تمدن اسالمي منجر مبيشبود روشبن مبيگبردد كبه متوجبه
شويم جايگاه تاريخي انقالب اسالمي طوري اسبت كبه عامبل نفبي تمبدّن
مدرنيته خواهد شد ،آنگاه ميپذيريم كه استراتژي حفظ انقبالب اسبالمي
در مقابل حيلههاي دشبمن ،بهتبرين اسبتراتژي جهبت نمبايش ناكارآمبدي
تمدني است كه مدعي است جهان را در قبضهي خود دارد.
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چند سال ديگر همه تعج

«رضوواناهللتعايلعليه»

ميكنند كه چگونه امام خمينبي

با روش خاص خود توانستند فرهنگ مدرنيتبه را ببه كلبي از تباريخ بيبرون
كنند .البته شناخت روش حضرت امام«رضوواناهللتعايلعليه» نياز به نوعي هوشياري و
خودآگاهي و دلآگاهي دارد ،تا بفهميم چرا پايبداري انقبالب اسبالمي ببا
روحيهي رازانديشي ،ريشههباي فرهنبگ غرببي را مبيپوسباند و از حيبات
خارج ميكند .انقالب اسالمي هماكنون كار بسيار بارگبي كبرده اسبت .و
آن اينكه در مقابل جهان غرب بر فرهنگي كه به حقايق عالمِ غيب

و معنبا

نظر دارد تأكيد ميكند و به تنهايي تمام حيات فرهنگ غربي را زير سبؤال
ميبرد و از طريق اين پايداري به تدريج باطن خود را ظاهر مبيكنبد و هبر
روز بيشتر از روز قبل بستگي خود به عالَم غربي را ضعيفتر مينمايد تا ببه
طرد كلي آن فرهنگ منجر شود و آن را در مقابل انبوه مشكالتي كه براي
خود و ديگران بهبار آورده قرار ميدهد و امكبان ادامبهي آن را در تباريخ
آينده از آن ميگيرد .با اينكه در ظاهر هيچ كاري انجام نبدادهايبم و هبيچ
نيرويي براي مبارزه با جهان غرب نفرستادهايبم ولبي همبينكبه ببر مواضبع
قدسي خود پايدار هستيم يک نحوه مبارزه ببا غبرب اسبت و موجب

نفبي

تماميتخواهي آن خواهد شد .ولي ببا ايبنهمبه چنبين مببارزهاي مببارزهي
آساني نيست چون روح غربادگي تاريخ ما ،زمينهي تحت تأثير قرارگرفتن
از فكر غربي و ببيحوصبلگي نشبان دادن در مسبير رسبيدن ببه نگباه منبورِ
رازبيني است و اين روح غربادگي ،همراهي بعضيها را ناممكن ميسبازد.
سالهاي سال است كه ارزشهاي غربي ذكر و فكر عدهي قابل مالحظهاي
از مردم ما است و همين مانع سرعتيافتن انقالب اسالمي به سوي اهدافش
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مبيباشببد .همببانطببور كببه عامببل اميبدواري جهببان غببرب نيبا همبين عببده
ميباشند ،ولي چناننه مالحظه مبيفرماليبد ببه جهبت ذات قدسبي انقبالب
اسالمي ،اين انقالب بدون هيچ ضبعفي در حبال بسب و پايبداري اسبت و
افول تاريخي فرهنگ مدرنيته را به همبراه دارد .انقبالب اسبالمي گشبايش
افق تازهاي است به سوي عالم و آدم ،اين افق ببه تبدريج بسب مبيياببد و
همهي افكار را تحت تأثير خود قرار ميدهد.
بيخود نيست كه غرب با تمام عوامل و يارانش در نفي انقالب اسبالمي
ميكوشد ،زيرا ميخواهد با نفي انقالب اسالمي از افول حتمي خود كه ببا
ادامهي حيات نظام اسالمي در حال وقوع است ،جلوگيري كند .و مالحظه
ميفرماييد كه در هيچ جبههاي به اهداف خبود نمبيرسبند ،آيبا ايبن عبدم
موفقيت حادثهي بارگ تاريخ ما نيست؟

بزرگترين جبههي مقابله با غرب
كساني كه موقعيت تاريخي انقالب اسالمي را مبيشناسبند توانسبتهانبد
پايداري خود در اردوگاه انقالب اسالمي و بياعتنايي به مظاهر غربي را ببه
بارگترين جبههي مبارزه با غرب تبديل كنند .زيرا ناكبامي غبرب در راز
زدايي از همه چيا است و بياعتنايي به غرب به معني باقي ماندن در نگاهي
است كه ميخواهد در عالمي زندگي كند كه با رازهاي عالم بهسر ببرد ،و
غرب را حجاب آن زندگي ميبينبد و نظبر ببه تمبدني دارد كبه آن تمبدن
زمين را به آسمان معنويت متصبل مبيگردانبد و راههباي ورود ببه آسبمان
معنويت را جلوي بشر باز ميگذارد .آن تمبدن ببا انقبالب اسبالمي شبروع
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شده و هرچند فرهنگ عمومي مردمانِ متعلق ببه انقبالب اسبالمي هنبوز در
ابتداي آن راه است ولي وجود يک تمدّن و پايهرياي آن به ك رت نفبرات
آن نيست ،بلكه به منطقيببودن پيبام آن اسبت كبه بشبريت را ببه چبه نبوع
زندگي دعوت ميكند و از چه تنگناهايي آزاد مينمايد ،احسباس آن پيبام
به معني آغاز تفكر و در عين حال يک عكسالعمل سياسي است كه منجبر
به تحولي عميق و اساسي خواهبد شبد زيبرا ببه تبدريج رشبتههباي بسبتگي
روحي و فكري به غرب سست ميشبود و عناصبر فرهنگبي غبرب از تبأثير
ميافتد.
دقت در سخنان امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» نشان ميدهبد كبه ايشبان ببراي
انقالب اسالمي افقي بلندتر از يک كشور اسالمي در نظر داشتهانبد ،ايشبان
انقالب اسالمي را شراي اضمحالل فرهنگ كفبر و شبرک و نفباقِ دنيبايِ
مدرن و تجلي انوار قدسي به عالم ميدانستند .با توجه به اين امر؛ مسبئوليتي
كه از طريق انقالب اسالمي به عهدهي ما قرار ميگيرد آن است كه بتوانيم
تجسّم حيات ديني و معنوي را به جهانيان نشان دهبيم تبا حجّبت ،ببر مبردم
جهان تمام شود و بدانند در زندگي زميني تا كجاهبا را بايبد مبدّ نظبر قبرار
دهند .اين مسؤليت از طريق شناخت اهداف متعالي انقالب اسالمي ممكبن
است ،اهدافي كه بنا دارد بشريت را از ببن بسبت عبالم مباده در آورد و ببا
ملكوت عالم آشنا كند تا از تماشاگري رازهاي عالم غافل نماند.
شناخت اهداف متعالي انقالب اسالمي و فراهمشدن شراي براي عببور
از مدرنيسم ما را اميدوار ميكند تا بتوانيم جامعه و انسانهايي را به نمبايش
بگذاريم كبه هبركس از آن جامعبه روي برگردانبد احسباس كنبد همبهي
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زندگي را از دست داده و اين استراتژي كلّي ماست ،زيرا انقبالب اسبالمي
از نظر روح تشيعي كبه ببدان منبور اسبت چنبين توانبايي را در درون خبود
دارد .ايببن راه را اهببلالبيبت بببه مببا آموختنببد و مببا بايببد آن را در دوران
جديد به صورت يک نظام به نمبايش بگبذ اريبم ،از آن جهبت ايبن كبار،
كاري شدني است و به سرعت نتيجه ميدهد  .اراده كردهايم چشبم دلمبان
به رازهاي عالم غيب

«رضوواناهللتعايلعليه»

بباز باشبد و در بسبتري كبه امبام خمينبي

گشود به تماشاگريِ راز بنشينيم.
امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» در مدتي بسيار كوتاه با بودن رازگونبهي خبود،
جامعهي ايراني را كه در مقايسه با سباير كشبورهاي منطقبه ،سراسبر غرببي
شده بود و آرمانهاي غربيشدن را در خود ميپروريد ،ببه عبالَمي كشباند
كببه شببهادت را افتخببار خببود م بيدانسببت .و اگببر پببس از جنببگ بببه اسببم
سازندگي آن رويكرد در حجاب نرفته بود و ادامه مييافبت ،آننبه امبروز
آرزو به حساب ميآيد ،صورت واقعيت به خبود گرفتبه ببود .ببا ايبن همبه
روح ملّت بسيار آماده است و جواناني كه فق خبرِ دوراني را شنيدهاند كه
شهادت افتخار ملت بود ،آمادگي رجوع به آن عالم را دارند ،چون از يک
طرف چهرهي تمدن غربي را با زشتي بيشتر احسباس كبردهانبد و از طبرف
ديگر شكست زندگي آلوده به سبكوالرِ پنهبانِ متبأثر از دوران سبازندگي،
بببيش از پببيش بببرمال شببده اسببت و مببردم ديدنببد در دلِ غفلببت از راز و
فاصلهگرفتن از نگاهي كه حضرت امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» به عالَم داشبتند،
چگونه محبت به دنيا موج
همهي اينها موج

تمايل نخبگان ببه ثبروت و قبدرت مبيشبود.

شده كه با شناختن حيات دينبي ،از زنبدگي آلبوده ببه
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سكوالر پنهان ،به حيات جديدي كه ببه حقيقبت رجبوع دارد ،نظبر كننبد.
انقالب اسالمي ميتواند نشان دهبد آن نبوع زنبدگي كبه مدرنيتبه پيشبنهاد
ميكند ،زندگي وَهمي است و نميتوان در آن ماندگار شد ،بايد به نظبامي
برگشت كه انسانها را در بستر دين با رازها آشنا ميكنبد ،شبراي طبوري
است كه انسانهاي با شعور و پرشور در كلّ دنيا به اين انقالب معنبوي كبه
جهان مدرن را پس زده است ،كمک خواهند كرد و ما هبم بايبد آمبادگي
هاينهدادن و با راز آشناشدن را داشته باشيم.
انقالب اسالمي افقهايي در پيش روي دارد كبه مانبدني اسبت و حتمباا
در جنگي كه چنگ در چنگ جهان مدرن انداخته ،پيروز ميشود و مبردم
جهان را به سنّت و شور نببوي دعبوت مبيكنبد تبا زنبده و احيباء شبوند و
روشن ميكند هيچ راهي براي زندگيِ صحيح بر روي زمين جا تبنفّس در
فضاي انقالب اسالمي نمانده است.
خداوندا! مبا را متوجبهي رحمبت ببارگ انقبالب اسبالمي بگبردان تبا
بتوانيم گشايش رازها را در منظر بشرِ جديد به تماشا بنشينيم.

انقالب اسالمي ،بستر توحيد در قرن حاضر

در راسببتاي جايگبباه تبباريخي انقببالب اسببالمي و نقببش آن در حي بات
توحيدي دوران معاصبر فبراز هبايي از خطببهي  182نهبجالبالغبه ،رازهبا و
رهنمودهايي را آشكار مي كند كه احساس كبردم ببا تأمبل در ايبن فرازهبا
بتوانيم معني زندگي توحيدي در ذيل نور انقالب اسبالمي را بشناسبيم و ببا
بارگدانستن انقبالب اسبالمي ،خبود و مبردم زمانبهي خبود را از ظلمبات
فرهنگ مدرنيته برهانيم.
حضرت موليالموحدين ميفرمايند:
«أُوصِاکُمْ عِبَءدَ اللَّهِ بِتَقْوَي اللَّيهِ الَّيذِي أَلْبَسَيکُمُ الرْيَيءََ وَ أَسْيبَ َ
عَلَاْکُمُ الْاَعَءََ فَلَوْ أَََّ أَحَدا يَ ِدُ إِلَي الْبَقَء ِ سُلَّاء أَوْ لِدَفْعِ الْاَيوْتِ
سَبِالء لَکَءََ ذَلََِ سُلَاْاَءََ بْنَ دَاوُدَ الَّذِي سُخْرَ لَهُ مُلَُْ الْ ِنْ وَ
الْإِنْ ِ مَعَ النُّبُوَّةِ وَ عَظِامِ الزُّلْفَةِ فَلَاَّيء اسْيتَوْفَي طُعْاَتَيهُ وَ اسْيتَکْاَاَ
مُدَّحَهُ رَمَتْهُ قِسِيي الْفَنَء ِ بِنِبَءلِ الْاَوْتِ وَ أَصْبَتَ ِ الديَءرُ مِنْهُ خَءلِاَية وَ
الْاَسَءمِنُ مُعَطَّلَة وَ وَرِثَهَء قَوْمٌ مخَرُوََ وَ إََِّ لَکُمْ فِي الْقُرُوَِ السَّيءلِفَةِ
لَعِبْرَة»؛

1

 - 1نهج البالغه ،خطبهي .182
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بندگان خدا! شما را سفارش ميكنم به تقوي از پروردگاري كه بر تن
شما جامه ها پوشاند ،و اسبباب زنبدگيتان را آمباده گردانبد .پبس اگبر
كسي در اين دنيا راهي به زندگاني جاودان مييافت و يا مبيتوانسبت
مرگ را از خود دفع كند ،او سليمان پسر داود ميبود ،كه با پيامبري و
منالت بارگ كبه ببه او رسبيد پادشباهي جبن و آدمبي وي را مسبخّر
گرديد ،ولي چون آننه روزي او بود خورد و مدّتي را كه بايبد بمانبد
به پايان برد ،كمانهاي مرگ تيرهاي نيستي بر او باراند ،و خانهها از او
تهي ماند .مسكنها خالي گرديدند ،و مردمبي ديگبر آنهبا را ببه ارث
بردند

و همانبا روزگباران گذشبته ببراي شبما پنبد

است.

بحث ما در ايبن موضبوع اسبت كبه آن بانبک بلنبدي كبه در قبرن 14
هجري در زير اين آسمان بلند شد و همه را به توحيد دعوت كرد ،و ملبت
ما را در جرگهي لبيکگويان به آن بانک وارد نمود ،چه بود و آن دعبوت
ريشه در كجا دارد و به كجا رهسپار است؟ اميرالمبومنين مبيفرماينبد:
اگر قرار بود شخصي ماندني در عالم باشد ،مانبدنيتبر از سبليمان چبه
كسي؟ حتي سليمان با آنهمه امكانات مادي و معنوي باألخره بنبا اسبت از
اين دنيا برود .هركس در اين دنياست بايبد بدانبد كبه رفتنبي اسبت ،چبون
آننه ماندني است حضرت حبق اسبت و الغيبر .خداونبد همبواره فرصبت
ميدهد تا جرياني ظهور كند ،ولي به كسي اجازهي بقباء نمبيدهبد ،چبون
بقاء مخصوص ذات احدي خودش است .اگر ببا تمبام وجبود ايبن نكتبه را
فهميديم

معنباي ببودنِ مبا در ايبن دنيبا معنباي

خاصببي بببه خببود مببيگيببرد و جهببتگيببريهايمببان در زنببدگي دنيببايي
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نتيجهبخش ميشبود .در آن صبورت اسبت كبه معنبي بودنمبان را در بسبتر
حضور توحيدي ميفهميم ،و اينكه چه كار كنيم و چه كار نكنيم ،درست
در جاي خود قرار خواهد گرفت.
عمده آن است كه به خود بفهمانيم ،اوالا :بودن از آن حبق اسبت .ثانيباا:
بودنِ موقتِ ما در اين دنيا براي خودش يک برنامهي حسباب شبده اسبت.
ثال اا :در اين بودنِ موقت اگر انسان ،بودن در اين دنيا را ذاتي خود ندانسبت
و بودن ذاتي را براي حق گذاشبت ،مبيفهمبد در فرصبت زنبدگي دنيبايي
مأموريتي دارد كه با انجام آن بايد خود را در بستري توحيدي وارد كنبد و
در اين راستا همهي وجود او در حالت بندگي خدا قرار گيرد .اين؛ همبهي
مقصد انسان است ،چون در ذات خود «عين رب » به حق اسبت ،حبال اگبر
از طريق بندگي خدا ،در عقيده و عمل ،عين توجه به حق شد ،در عين ايبن
كه به اقتضاي ذات خود عمل كرده ،نهايت بهرهمندي از فبيض خداونبد را
خود ميكند.

نصي

حضرت ميفرمايند« :أَيْنَ الْعَاَءلِقَةُ وَ أَبْنَء ُ الْعَاَءلِقَةِ أَيْنَ الْفَرَاعِنَيةُ وَ أَبْنَيء ُ
الْفَرَاعِنَةِ» 2كجايند عمالقه 3و فرزنبدان عمالقبه ،كجاينبد فراعنبه و فرزنبدان
فراعنه.

 - 2نهج البالغه ،خطبهي .182
 - 3عمالقه قومي بودند بسيار قوي هيكل از اوالد عمليق از نسبل سبام ببن نبوح ،ايبن قبوم ببا
يهوديان دشمني داشتند و در سِفْر تكوين مكرر نامشان آمده است ،سرزمين آنهبا ميبان كنعبان و
مصر در دشت سينا بوده( .نهج البالغه ،ترجمهي مرحوم شهيدي ،ص .)494
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مشكل عمالقه و فراعنه اين بود كه فكر ميكردنبد وجبود و بودشبان از
خودشان است و خودشان مبيتواننبد ماندنشبان در دنيبا را مبديريت كننبد.
آننه مانع ميشود كه انسان درست فكر كند غفلت از بودن موقت خبود و
مرگي است كه در پي آن ميآيد .در حالي كه مرگ؛ جبدّيتبرين بُعبد از
شخصيت دنيايي انسان است ،همننانكبه بقباء؛ حقيقبيتبرين بُعبد از ابعباد
ربالعببالمين اسببت .وقت بي پروردگببار مببا بببودن محببض اسببت ،پببس غي بر
پروردگار نميتواند بودني مستقل داشته باشد.
اينكه ميگويند بسيار كماند كساني كه مرگ را بفهمند ،ببه ايبن معنبا
نيست كه كسي نداند ميميرد ،احمقترين آدمها هم ميدانند كه ميميرند،
آننه نياز به فهم عميق دارد اين است كه اگر كسبي فهميبد فقب توحيبد و
يگانگي حق و حضور مطلق حق در همهي ابعاد عبالم جريبان دارد ،و حبق
است كه اجازه ميدهد هركسي چه موقع و چقدر بمانبد ،نبوع نگباه چنبين
كسي به بودنش ،نگاهي حقيقبي مبيشبود و مبرگ را مبيفهمبد ،ايبن آدم
اصالا براي خودش ماندني قالل نيست ،دالم متوجه جنببهي عبدمي خبودش
ميباشد و چشمش به آننه هست ،به همانطوري كه هست ،باز ميشود.

ظهور توحيد محمدي در قرن چهاردهم
اگر چشم انسان به اين نكته باز شبد كبه سبنت توحيبد در عبالم ،يعنبي
جريان بقاي حق در همهي هستي ،او با روببهروشبدن ببا هبر پديبدهاي ،آن
پديده را در عالم به حضور حق رب ميدهد و از آن پيبام مبيگيبرد ،و در
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مقابل ،هراندازه كه حق شديدتر به صبحنه بيايبد ،باطبل شبديدتر از صبحنه
محو ميشود .امام صادق ميفرمايند:
«صَبِاتَةَ وُلِدَ النَّبِيي  لَاْ َ مِنْهَء صَنَمٌ إِلَّء وَ ُوَ مُنْکَبٌّ عَلَي وَسْهِهِ
وَ ارْحَ َ َ فِي حِلََْ اللَّاْلَةِ إِيوَاَُ مِسْرَي وَ سَقَطَ ْ مِنْهُ أَرْبَعَ عَشْيرَةَ
شُرْفَة وَ غَءضَ ْ بُتَاْرَةُ سَيءوَةَ وَ فَيءضَ وَادِي السَّياَءوَةِ وَ خَاَيدَتْ
نِارَاَُ فَءرِسَ»؛

4

در صبح روز والدت پيغمبر همهي بتها سرنگون شدند و به رو بر
خاک افتادند ،در آن ش

طاق كسبري شكسبت برداشبت و چهبارده

كنگره از آن فروريخت و درياچهي ساوه خشک شد و وادي ساوه پر
خباموش

از آب گشت و آتشكدهي فارس
گرديد.

امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» در اين رابطه ميفرمايند« :اينكه چهارده كنگبره
از كنگرههاى قصر ظلم خراب شد ،به نظر شما نمىآيد كبه يعنبى در قبرن
چهاردهم اين كار مىشود ،يا چهارده قرن بعد اين كبار مبىشبود؟ ببه نظبر
شايد بيايد اين ،محتمل هست كه اين بناى ظلم شاهنشباهى بعبد از چهبارده
قرن از بين مىرود و بحمد اللَّه رفت از بين .بتها همه به رو افتادند ،اين بتهبا
هم خواهند از بين رفت ،حاال چه بتهبايى كبه تراشبيده بودنبد از سبنگ يبا
بتهايى كه خود ملتها يا بعض از ملتها مىتراشند با آدم.»...

 - 4يمالي الصدوق ،ص.287 :
 - 5صحيفهي امام ،ج ،19ص.435
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حضرت امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» ميبيننبد كبه سبقوط چهبارده كنگبره،
چهارده منالِ سقوط كفبر اسبت تبا توحيبد جباي آن بيايبد و چهباردهمين
سقوط مقارن است با ظهور توحيد محمدي.
وجود مقدس پيامبر يعني تجسم بانبگ توحيبد .و معلبوم اسبت كبه
جريان توحيد ،يعني جريان بقاء ،اگر با تولبد پيبامبرِ توحيبد ببتهبا سبقوط
ميكنند مي توان نتيجه گرفت كه با ظهور توحيد هر چيباي كبه توحيبدي
نيست سقوط خواهد كرد .در همين راستا با تولد وجبود مقبدس حضبرت،
آتشكدهي فارس خاموش ميشود ،يعني خاموششدن شوري كبه در عبين
شببورانگيابودن توحيبدي نيسببت .خبباموششببدن گرمببايي كببه ريشببهي آن
شرک است ،با سقوط چهارده كنگره ،چهبارده جريبان شبرک پشبت سبر
گذاشته ميشود تا ظهور توحيد محمدي با يک شكوفايي خباص ظباهر
بشود.
وقتي متوجبه شبديم توحيبد ،حقيقبت جباري در همبهي هسبتي اسبت،
تاريخ در منظر ما عبارت ميشود از آينهي ظهور حق و نفي شبرک ،ديگبر
قيامت و دنيا نبدارد ،حبق اسبت كبه همبواره در همبهي زمبانهبا و در هبر
شرايطي در صحنهها باقي و حاضر است .اگر ببا ظهبور پيبام رسبانِ توحيبدِ
ناب ،ديگر به ادامه حضور شبورانگيا كفبر اجبازه مانبدن داده نمبيشبود و
ميرود كه روز به روز چهرههاي متفاوت كفبر ببيرنبگ و خباموش شبود
پس بايد متوجه آيندهداري اين انقالب بود ،اين توحيبد طبوري اسبت كبه
ميخواهد جاي خود را همه جايي كند ،توحيدِ حق همبهجبايي اسبت ،امبا
ظهور همه جايي آن بستگي به زمان دارد ،همانطور كه اگبر حبق بخواهبد
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بر قل

ما ظهور كند ،مشروط به زمينه است .درست است كه قببل از تولبد

نبي اكرم خدا بود اما ظهبور پيبامبر ظهبور همبهجبايي حبق اسبت ،و
چهارده كنگره كه سقوط ميكند يعنبي چهبارده مرحلبهي سبقوطِ شبرک
بايد قدم به قدم جلو برود تا اين تولدِ توحيدي ،شكوفايي خاص پيدا كنبد.
اينجاست كه امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» ميفرمايند اينكه چهارده كنگبره از
قصر ظلم خراب شده است به نظر ميآيد كه اين كار در قرن چهباردهم از
ظهور دين اسالم شروع ميشود .به تعبير ايشان به نظر ميآيد دين پيامبر
در چهاردهمين قرن ،جاي خبود را بباز مبيكنبد .شببكه تلويايبوني CNN

ميگويد كه اسالم بعد از  14قرن شاهد يبک دوران شبكوفايي اسبت .بباز
خبرگااري صنساي ايتاليايي ميگويد« :اسالم نه فق از صبحنه بيبرون نرفتبه
بلكه در نقاط مختلف جهان از مرزهاي جغرافيايي عببور كبرده اسبت و ببه
يک نظام قانونمند و پرطرفدار براي زندگي در دوران بحرانزدهي كنبوني
تبديل شده است» 6نظام سياسي دنيا اقرار دارد كبه «رنسبانس اسبالمي تبازه
شروع شده است» البته ما با وجود ايمان ببه قواعبد و سبنن ثاببت در عبالم،
نميخواهيم به اين سخنان تكيه كنيم ،اگر توحيبد علبوي را درسبت درک
كنيم آن وقت ميفهميم معني زندگي چيست ،و در آن صورت مبيتبوانيم
حادثهها و صحنههايي كه در طول زنبدگي روببهروي مبا قبرار مبيگيرنبد،
درسبببت تفسب بير كنب بيم ،در آن صبببورت اسبببت كبببه از هيببببت ظببباهري
حكومتهاي گرفتار شرک ،بازي نميخوريم.

 - 6روزنامه جمهوري اسالمي.72/10/15 ،
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راز نابودي جبّاران
حضرت موليالموحدين مبيفرماينبد آننبه در عبالم پايبدار اسبت
حضرت حق است و بنا نيست من و شما در اين عالم پايدار باشيم تا جهبت
ت بيت خود فعاليت كنيم .گذشتگان هبر چقبدر جهبت ت بيبت خبود تبالش
كردند ،موفق نشدند .اگر فهميديم كه جرياني متقن و محكم و با اقتبداري
مطلق به نام توحيد در عالم جاري است 7و او در همبهي صبحنههبا ،همبهي
حجابها را كنار ميزند تا در همهجا خبود را ت بيبت كنبد ،ديگبر در فكبر
ت بيت خود نخواهيم بود تا به سرنوشتي دچبار شبويم كبه عمالقبه و فراعنبه
دچار شدند و هيچ بهبرهاي از ارتبباط ببا خبدا نصبي

خبود نكردنبد .زيبرا

حقيقت اين است كه در هر صبحنهاي بنبا اسبت حبق ت بيبت شبود و اصبالا
كلمهي «حق» يعني ت بيت شده.
هركس در زندگي دو كار مبيتوانبد بكنبد ،يبا ايبنكبه وقتبي او را در
صحنه مبيآورنبد ،مظهبر ت بيبت حبق شبود و خبود را نفبي كنبد و حبق را
بنماياند ،م ل كاري كه حضبرت سبليمان انجبام دادنبد و يبا حضبرت امبام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» به نمايش گذاشتند ،كه با ايجاد انقبالب اسبالمي مظهبر
نمايش حق شدند .و يا اينكه وقتي او را در صحنه ميآورند به جاي ت بيت
حق ،در فكبر ت بيبت خبود باشبد ،كبه در آن صبورت چنبان در زيبر فشبار
حاكميت توحيد مضمحل ميشود كه جا عبرت ،نامي از او نخواهبد مانبد.
خداوند در حديث قدسي ميفرمايد:
 - 7عرفا اين نوع حضور حق در عالم را «فيض منبس » يا «حق مخلوقٌ به» ميگوينبد كبه ببه
اعتباري همان پيام آيهي «اَهللُ نورُالسّمواتِ و األرْض» است.
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«الْکِبْرِيَء ُ رِدَائِي وَ الْعَظَاَةُ إِزَارِي فَاَنْ نَءزَعَنِي فِي وَاحِدٍ مِنْهُاَء أَلْقَاْتُهُ فِي
النَّءر» 8كبريالي و بارگي سااوار من است و بس  ،هركس ببا مبن در يكبي
از اين دو برابري كند او را در آتش ميافكنم.
وقتي امام الموحدين ميفرماينبد« :أَيْنَ الْعَاَءلِقَةُ وَ أَبْنَيء ُ الْعَاَءلِقَيةِ»؛
نظرها را متوجه حقيقت بارگي مينمايند و به چگونگي حضور حق و نفبي
باطل در همهي صحنه ها نظبر دارنبد تبا هبركس بفهمبد در آينبده جايگباه
فعاليتهايش كجا است .اگر اين مسئله درست روشن شود پيام هبر جريبان
توحيدي به راحتي جاي خود را در زندگي مبا بباز مبيكنبد ،و مبيفهمبيم
شرط بيبهره نشدن از تالشهايمبان اتصبال هبر چبه بيشبتر ببه جريبانهباي
توحيدي است .آنوقت است كه ميتوانيم ببينيم چگونه توحيد ،در جمبال
يک عالم شيعه به صحنهي تاريخِ معاصر پا گذاشت و آننبه كبه در تباريخ
صدر اسالم بايد ظهور ميكرد و حجاب سقيفه مانع ظهور آن شد ،در حال
ظهور است .با نور تشيع و در آينهي ملت ايران خ توحيدِ نهبايي در حبال
شكلگيري است .كسي كه تولد پيامبر را درست ببينبد مبيتوانبد ببينبد
كه آن تولد ،ظهور توحيدي است كه آرامآرام جباي خبود را در آينبدهي
تاريخ باز ميكند.
سلمان فارسي«رضياللَّهعنه» مبيگويبد :در گوشبهاي از خنبدق مشبغول كبار
بودم ،و حضرت رسول هم در ناديكي من تشبريف داشبتند ،هنگبامي كبه
مشاهده كردند من در تالش هستم ،كلنگ را از مبن گرفتنبد ،و شبروع ببه
كندن زمين كردند .در اين هنگام كه كلنگ را به زمين ميزدند از ضبربت
 - 8صرشاد القلوب صلي الصواب ،ج  ،1ص .191
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او برق جستن ميكرد ،عبرض كبردم :يبا رسبول اهلل! ايبن چيسبت كبه مبن
مشاهده ميكنم؟ فرمود :برقي كه از ضربت اول جسبتن كبرد عالمبت ايبن
است كه خداوند يَمَن را بر من خواهد گشود ،برق دوم نشانه اين است كبه
بالد شام و مغرب را فتح خواهم كرد ،ببرق سبوم نيبا عالمبت فبتح مشبرق
است.

9

افراد ضعيفااليمان در همان لحظه گفتند هنوز مبا درگيبر چنبد عبرب
هستيم كه ما را تهديد ميكننبد و ببه همبين جهبت در حبال كنبدن خنبدق
ميباشيم ،چون قبدرت جنگيبدن مسبتقيم ببا آنهبا را نبداريم ،نببياهلل چبه
فرمايشي ميفرمايند .اينها حضور توحيد را در سير تاريخ نميديدند ،ولبي
رسول خدا ميديدند .خداوند به آدمي كه متوجه حضور او باشد چنبين
بصيرتهايي ميدهد .ظاهرش اين است كه چون نميتوانيم با آنها جنبگ
كنيم خندق حفر ميكنيم و آب در آن مياندازيم تا مانع پبيشروي آنهبا
شويم ،ولي باطنش آن است كه وقتي كلنگ ببه سبنگ مبيخبورد و يبک
جرقه ميپرد ميفرمايند :يمن سقوط كرد ،دوبباره ببا يبک جرقبهي ديگبر
حضرت ميفرمايند :ببالد شبام و مغبرب هبم سبقوط كبرد .اگبر مبا در دل
فعاليتهايي كه در صدد حاكميت توحيد هستيم ،سقوط طاغوتيان را نبينيم
 -9مَء رَوَاهُ سَلْاَءَُ الْفَءرِسِيي رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ قَءلَ :ضَرَبْ ُ فِي نَءحِاَةٍ مِينَ الْخَنْيدَقِ فَعَطَيفَ عَلَييَّ
رَسُولُ اللَّهِ وَ ُوَ قَرِيبٌ مِنْي فَلَاَّء رَمنِي أَضْرِبُ وَ رَأَي شِدَّةَ الْاَکَءَِ عَلَيَّ نَزَلَ فَأَخَذَ الْاِعْوَلَ مِنْ يَدِي
فَضَرَبَ بِهِ ضَرْبَة فَلَاَعَ ْ حَتْ َ الْاِعْوَلِ بَرْقَة ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَة أُخْرَي فَلَاَعَ ْ حَتْ َ الْاِعْوَلِ بَرْقَة أُخْرَي
ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ الثَّءلِثَةَ فَلَاَعَ ْ بَرْقَة أُخْرَي فَقُلْ ُ يَء رَسُولَاللَّهِ بِأَبِي أَنْ َ وَ أُمي مَء َذَا الَّذِي رَأَيْ ُ فَقَءلَ
أَمَّء الْأُولَي فَإََِّ اللَّهَ فَتَحَ عَلَيَّ بِهَء الْاَاَنَ وَ أَمَّء الثَّءنِاَةُ فَإََِّاللَّهَ فَتَحَ بِهَيء عَلَييَّ الشَّيءمَ وَ الْاَغْيرِبَ وَ أَمَّيء
الثَّءلِثَةُ فَإََِّ اللَّهَ فَتَحَ بِهَء عَلَيَّ الْاَشْرِقَ(.صعالم الوري بأعالم الهدي ،ص)90
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توحيد را نميشناسيم .اگر حضور گستردهي حق را در تمام طول تاريخ در
صحنههايي كه براي حاكميت توحيد ببه پبا شبده ،ببينبيم ،ديگبر آمريكبا و
اروپا و اسراليل نميبينيم ،فق حضور حق و اضبمحالل كفبر را مبيبينبيم،
همانطور كه حضرت روحاهللخميني«رضوواناهللتعايلعليه» سقوط ابرقبدرتهبا را در
قرن چهاردهم هجري ميبيند.
دو نوع زندگي بيشتر در اين عالم نيست ،يک نوع زندگي آن است كه
ميفهمد همواره حق در صحنه است و به جاي آن كه خود را ت بيبت كنبد،
خود را به حق ميسپارد و فاني در حق ميشود كه آن بنبدگي اسبت .يبک
نوع زندگي هم آن است كه نسبت به اين امر در ناداني كامل بهسر ميببرد
و لذا حق را همه جايي نميبيند و درنتيجه فرصتي را كه براي بنبدگي حبق
بببه او مببيدهنببد ضببايع مببيكنببد .در ايببن فرصببت بنببا بببود م ببل امببام
خمين بي«رضوواناهللتعايلعليه» كببه حببق را بببه صببحنه آورد و حببق را ت بي بت ك برد و
خودش را در حق فاني نمود عمل كنند ولبي درصبدد برمبيآينبد خبود را
ت بيت كنند و عمالا به جنگ پروردگار ميروند و نابود مبيشبوند .چناننبه
خداوند در حديث قدسبي مبيفرمايبد« :فَاَينْ نَيءزَعَنِي فِيي شَييْ ٍ مِنْهُاَيء
قََِّاْتُه»؛ 10هركس در كبريايي و عظمت به رقابت با مبن برخيباد پشبت او
را ميشكنم .به ما گفتهاند:
جوي ديبدي كبوزه انبدر جبوي ريبا

آب را از جبببوي كب بي باشبببد گريب با

آب كببوزه چببون در آب جببو شببود

11

 - 10بحار األنوار ،ج  ،70ص .192
 - 11م نوي ،دفتر سوم ،ص .512

مح بو در وي گببردد و او جببو شببود

 ............................................................. 180انقالب اسالمي ،برونرفت از عالَم غربي

شما امروز حق را در جمال امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» ،بنيانگبذار انقبالب
اسالمي ميبينيد و چون حق تبا قيبام قيامبت بباقي اسبت مسبلّبم اصبل ايبن
انقالب باقي است .هبر كبس سبنت بقباي انقبالب را نبينبد ،ناخودآگباه در
مقابل آن ميايستد و نابود ميشبود .خداونبد فرصبتهباي توحيبديشبدنِ
انسانها را فراهم ميكند تا آنهبا در جبان خودشبان حبق را ت بيبت كننبد.
بعضيها متأسفانه در چنين فرصبتي قبيلبه و بانبد و پبول خودشبان را ت بيبت
ميكنند ،اينها در واقع قصهي مرگشان را ميسرايند ،اگر هبم يبک روز
در قال

ياران انقالب به صحنه آمدند ،به جباي فبانيشبدن در انقبالب ،ببا

رانتي كه توانستند براي خود دست و پا كنند ،پول و ثروتي به جيب

زدنبد

و حاال مقابل روح توحيدي انقالب ايستادهاند و ببه خيبال خودشبان اجبازه
نميدهند انقالب جلو برود ،اينها بيآينده ميشوند و انقالب جلو ميرود.
توحيدي بودن اين انقالب محرز است .اگر اين انقبالب يبک صبدا داشبته
باشد و آن اينكه آمريكا هيچ غلطبي نمبيتوانبد ،بكنبد ،مسبلّم ايبن صبدا
صداي توحيد ناب است ،كه هيمنهي شرک را ببه چيباي نمبيگيبرد و در
نفي آن همت كرده است ،اين فرق مبيكنبد ببا آننبه كشبور شبوروي ببه
عنوان رقي

آمريكا ،در مقابل آمريكا انجام ميداد .خودِ شوروي در همان

شركي بود كه آمريكا در آن گرفتار اسبت .صبداي «آمريكبا هبيچ غلطبي
نميتواند بكند» ،درصدد است حجاب بين بندگان و خدا را رفع كنبد و مبا
بايد ببينيم در اين پيام جاي ما كجا است .مگر نه اين است كه جا حق همه
هيچكارهاند و ببه انبدازهي اميبدِ مبا ببه اباارهبا ،حبق ببراي مبا در حجباب
م بيرود؟ پببس اگببر انسببان بتوانببد جببان خببود را اله بي كنببد ،چببون حببق،
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همهكارهي هستي است ،او هم در بستر بقاي حبق ،از هرگونبه اضبمحاللي
در امان ميماند .سبخن امبام خمينبي«رضوواناهللتعايلعليه» كبه گفبت «آمريكبا هبيچ
غلطي نميتواند بكند» حكايت از آن دارد كه راهي ببراي بشبرِ ايبن دوران
گشوده شد و مردم ميتوانند به كمک نوري كه آن مردِ الهي جلو راهشبان
گشود زندگي توحيدي خود را ادامه دهنبد ،وگرنبه گرفتبار شبرک دوران
ميشوند و ناخواسته در معادالت جهاني ،در اردوگاهي قرار ميگيرنبد كبه
آمريكا سرنوشت آنها را رقم ميزند ،اينها به بهانهي اين كه نبايد دشبمن
تراشي كرد

به اسم تنشزدايي سخن حبق خبود را در

مقابل كفر جهاني پس ميگيرند.
ي بک نهضببت و انقببالب توحي بدي ،مس بلّم بببا مشببركان دوران روبببهرو
خواهد شد و به همان اندازه كه بر نور توحيبدي خبود بباقي بمانبد در نفبي
رقيبان خود موفق مي شود ،زيبرا توحيبد يعنبي بقباء ،توحيبد ،يعنبي حبق و
چون انقالب اسالمي ،يک انقبالب توحيبدي اسبت ،ذاتبش بقاسبت و لبذا
نسبت به آن ،دو نوع موضعگيري ميتوان كرد ،يبا از طريبق ايبن انقبالب،
تمرين بندگي و فنا پيشه كنيم و نابودي همهي چهرههاي كفبر را ببه تماشبا
بنشينيم ،كه فرمود« :مُاُّ شَي ٍ ءلِيَ اِالّ وَسْهُيهُ»؛ 12هبر چيباي جبا وجبه
خداوند نابود شده است .اين نوع موضعگيري؛ عاليترين نوعِ بهرهببردن از
بستري است كه انقالب اسالمي گسترده است .يک نوع موضبعگيبري هبم
آن است كه بخواهيم در مقابل انقالب ،نام و مال خود را ت بيت كنبيم .ايبن
انقببالب م ببل سبباير حركببتهبباي توحيبدي چنبين مقابلببهاي را بببه نببابودي
 - 12سورهي قصص ،آيهي .88
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م بيكشبباند و تجربببهي تبباريخي گببواه چن بين حقيقت بي اسببت ،و حضببرت
موليالموحدين تحت عنبوان كجاينبد عمالقبه و فراعنبه متبذكر چنبين
سنّتي هستند.
انقالب اسبالمي نشبان داد چگونبه آنهبايي كبه ببراي خبود قبدرت و
مُكنت قالل بودند و فكر ميكردند حاال كبه در كسبوت روحانيبت هسبتند
ميتوانند مقابل انقالب بايستند ،در تقابل ببا نبور توحيبدي انقبالب هبيچ و
پوچ شدند ،تا اينجا را ديدند كه به ظاهر عدهاي پشتيبان آنها هستند ولبي
قدرت حاكميت همهجانبهي حق را نديدند.

طرفدارانِ نادان و دشمنان احمق
اگر از ديد توحيبدي و نقبش توحيبدي انقبالب ،ببه ايبن انقبالب نگباه
كنيم ،جايگاه حقيقي آن را شناختهايم و نسبت خود را با آن درست تعيبين
ميكنيم .در اين نگاه اسبت كبه طرفبداري مبا از انقبالب ،يبک طرفبداري
واقعبينانه و الهي است و لذا نه جاء طرفداران نادان انقالب خواهيم ببود ،و
نه جاء دشبمنان احمبق ،و در همبين راسبتا دينبداري مخالفبان انقبالب نيبا
برايمان معني ميشود كه چگونه در عين دينداري از ديبدن نبور توحيبد در
دوران اخير محرومند.
از خود بايد بپرسيد روح توحيدي انقالب اسالمي بشبريت دوران را ببه
كجا ميبرد؟ اگر انكشاف حضرت امام خمينبي«رضوواناهللتعايلعليه» را در رابطبه ببا
سقوط چهارده كنگره از كاس ستم بپذيريد بايد متوجه باشيد از طريبق ايبن
انقالب ،تازه ظهورِ توحيد ناب محمدي شروع شده است .تا حال اسالم
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در حجاب حاكمبانِ جداشبده از غبدير ،ظهبور توحيبدي نداشبته اسبت ،و
فرزندان همان تفكر به عنوان حاكمان كشورهاي اسالمي ،ببا اسبراليل قبرار
ميگذارند كه حاباهلل لبنان را نبابود كننبد و هاينبهي آن را از پبول نفبت
ملتهاي مسلمان ميدهند .ولبي توحيبد انقبالب اسبالمي كبه پرتبو آن در
حاباهلل به نمايش در آمد به خوبي هيمنه شرک را نفي نمود ،و اين شروع
مببباركي بببود ،و بببا توجببه بببه همببين قاعببده اسببت كببه حضببرت روح
اهلل«رضوواناهللتعايلعليه» مببيگويببد :خداونببد خواسببته اسببت كببه مستضببعفين بببر
مستكبرين غلبه كنند 13.چون ايشان متوجه نقش روح توحيدي اين انقبالب
شده اند ،و لذا هرقدر هم بعضي از دولتها در نظام اسالمي بخواهنبد مبا را
به مستكبران ناديک كنند ،باز نور توحيدي انقالب همبه تبالشهبا را نفبي
ميكند و خود را جلو ميبرد.
وقتي جايگاه توحيبدي انقبالب اسبالمي را بشناسبيد ،بايبد بدانيبد اگبر
خواسببتيد وارد اي بن انقببالب شببويد ،بببه انببدازهاي كببه مني بت داري بد ،روح
توحيدي انقالب شما را پس ميزند ،حال چه مجتهد باشيد ،چبه يبک فبرد
سياسي با سوابق مبارزاتي درخشان .ولي اگر زندگي دنيايي را يک فرصت
براي هر چه بيشتر توحيدي شدن بدانيد و مرگ از منظرتان لحظهاي پنهبان
نشود و به ابديت خود نظر داشبته باشبيد ،جايگباه ايبن انقبالب را خواهيبد
فهميد ،و نه تنها زندگي سبالم دنيبايي ،بلكبه بسبياري از آرزوهباي معنبوي
وسلوكي و روحاني كه همه دنبالش هستند ،براي شما واقع ميشود.

 - 13صحيفه امام ،ج ،7ص.115
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حضرت موليالموحدين در خطبهي مبذكور فرمودنبد« :اُوصِياکُمْ
عِبَءدَ اللَّهِ بِتَقْوَي اللَّيهِ الَّيذِي أَلْبَسَيکُمُ الرْيَيءََ وَ أَسْيبَ َ عَلَياْکُمُ الْاَعَيءََ»؛
بندههاي خدا! شما را توصيه ميكنم به تقواي پروردگاري كه پوشش شبما
را فراهم و امور زندگي شما را آماده نمود ،پس خداوند امور دنيبايي شبما
را به عهده گرفته ،چرا شما داريبد همبين امبور را دنببال مبيكنيبد؟ خيلبي
مصيبت بارگي است ،با اينكه بودنِ موقبت ،جبنسِ ببودنِ مبا در ايبن دنيبا
است ،و لباس و غذا و مسكن لوازم آن است و خدا آنها را فراهم كبرده و
به عهده گرفته است ،باز بشر سعي ميكنبد همبينهبا را ببراي خبود ت بيبت
كند ،با اينكه ت بيتشدني نيستند.
در راستاي عدم بقاي زندگي زميني ميفرمايند:
«فَلَوْ أَََّ أَحَدا يَ ِدُ إِلَي الْبَقَء ِ سُلَّاء أَوْ لِدَفْعِ الْاَيوْتِ سَيبِالء لَکَيءََ ذَلِيََ
سُلَاْاَءََ بْنَ دَاوُدَ الَّذِي سُخْرَ لَهُ مُلَُْ الْ ِنْ وَ الْإِنْ ِ مَعَ النُّبُوَّةِ»؛ اگر بودن در
زندگي زميني امكان داشت و ميشبد كبه مبرگ را دفبع كبرد ،ايبن ببراي
حضرت سليمان بن داود«عليهماالسوم » با آنهمه امكاناتي كه خداوند در اختيبار
آن حضرت گذاشت
واقع ميشد.
بودن صدام يک بودن غير منطقي بود ،چون بودن او با ظلم همبراه ببود
ولي بودن حضرت سليمان كه همراه با ظلم نبود ،ولبي ببا ايبنهمبه آن
حضرت رزق خاصي داشت كه خورد ،و فرصتي داشت كه به انتهبا رسباند
و رفت .پس بودن در زمين چيا ت بيتشدني نيست ،اگر ت بيتشدني ببود و
راه بي بببود بببراي اي بنكببه ت بي بت بشببود ،در اختي بار حضببرت سببليمان
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ميگذاشتند .پس بايد بدانيم بودن از آنِ خداست ،ببا فنباي خبود ببه بقباي
خدا ميتوان باقي شبد ،هبركس ببه انبدازهاي كبه ببه دريبا وصبل بشبود از
كوزهي خودخواهي نجات ميياببد ،و در وادي نفبي خبود ،بباقيببودن ببه
بقاي الهي را تمرين ميكند .اگر تمبام وجبود انسبان كبوزهي خودخبواهي
شد ،چون آن كوزه را زمين زدند ،مبيشبكند و زحمبات انسبان مضبمحل
ميشود و فق عذاب قيامت برايش ميماند.
حضرت مولي الموحدين مبيفرماينبد :اي آدمهبا چبون توحيبد را
نميشناسيد براي ببودن و ت بيبت خبود در ايبن دنيبا جبايي بباز نمبودهايبد.
حضرت سليمان با آن همه امكاناتي كه در اختيار داشت ،مبوقتيببودن
زنببدگي دني بايي را شببناخت ،در نتيجببه در آن فرص بتِ محببدود بببه تمببرين
بندگي براي خدا مشغول شد .در اوج شرايطي آن چنباني ،كبه هبركس در
آن شراي ببود نمبيتوانسبت از ت بيبت آن شبراي ببراي خبود بگبذرد ،او
گذشت و لذا آننه بايد ميخورد خورد ،و آن مدتي كه بايد تمام ميكرد،
تمام كبرد و ببه راحتبي رفبت .هنبر او آن ببود كبه شبراي تعبالي خبود را
شناخت و از آن استفاده كرد ،كباري كبه مبا مبيتبوانيم از طريبق انقبالب
اسالمي انجام دهيم و با اين رويكرد معني تمدن اسالمي را بنمايانيم.
حضرت در ادامه ميفرمايند« :قِسِييي الْفَنَيء ِ بِنِبَيءلِ الْاَيوْتِ وَ أَصْيبَتَ ِ
الديَءرُ مِنْهُ خَءلِاَة وَ الْاَسَءمِنُ مُعَطَّلَة وَ وَرِثَهَيء قَيوْمٌ مخَيرُوََ وَ إََِّ لَکُيمْ فِيي
الْقُرُوَِ السَّءلِفَةِ لَعِبْيرَة»؛ خداونبد تيبر را در چلّبهي مبرگ نهباد و ببه سبوي
سليمان رها كرد و شهر و خانه و مسكنهبا و قصبر ،همبه از سبليمان خبالي
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شببدند ،و مردم بي ديگببر آنهببا را بببه ارث بردنببد .حببال نظببر بببه زنببدگي
گذشتگان و انتهاي آن ،براي شما عبرت است.
قرار همين است كه بايد سليمان ميرفت ،هنر حضرت سبليمان

آن بود كه خوب رفت ،نگفت من همه كارهام و خبودم هبر طبور خواسبتم
براي زندگي خودم برنامهريباي مبيكبنم ،متوجبه ببود او در ايبن زنبدگي
موقت هيچكاره است .حضرت روح اهلل خميني«رضوواناهللتعايلعليه» فرمودنبد :خبدا
خرمشهر را آزاد كرد .و فرمودنبد :مبن دسبت و ببازوي رزمنبدگان را كبه
جاي بوسهي ماللكه است ميبوسم .ايبن يعنبي توحيبد ،ايبن يعنبي مبن در
پيروزي خرمشهر كارهاي نبودم .وقتبي شبما كبارهاي نباشبيد و خبود را ببه
نمايش نگذاريد ،حق در صبحنه مبيآيبد ،ببراي همبين وقتبي شبما متوجبه
سيرهي امامان معصوم ميشويد به خدا منتقل ميشويد ،و اين كه رسول
خدا ميفرمايند« :ذِمْرُ عَلِي بْنِ أَبِي طَءلِبٍ عِبَءدَة»؛ 14به همان معني اسبت
كه با نظر به سيرهي علي راه نظر ببه پروردگبار گشبوده مبيشبود و در
همين راستا است كه امام باقر ميفرمايند« .أَييهَء النَّءسُ أَيْينَ حَيذْ َبُوََ وَ
أَيْنَ يُرَادُ بِکُمْ بِنَء َدَي اللَّهُ أَوَّلَکُمْ وَ بِنَء يَخْتِمُ مخِرَمُمْ فَإَِْ يَکُينْ لَکُيمْ مُلْيٌَ
مُعَ َّا فَإََِّ لَنَء مُلْکء مُؤَسَّلء وَ لَاْ َ بَعْدَ مُلْکِنَء مُلٌَْ لِأَنَّء أَ ْاُ الْعَءقِبَةِ يَقُولُ اللَّهُ
عَزَّ وَ سَاَّ وَ الْعءقِبَةُ لِلْاُتَّقِان»؛ 15اي مردم! كجا ميرويد و شبما را ببه كبدام
جهت ميبرند؟ خداوند اولِ شما را به دست ما هدايت نمود و به دسبت مبا
 - 14بحاراألنوار ،ج ،26ص .229نقل از :مَنَءقِبُ مُتَاَّدِ بن أَحاد بن شَءذَاََ عَنْ عَءئِشَةَ قَءلَي ْ
قَءلَ النَّبِيي« :ذِمْرُ عَلِي بْنِ أَبِي طَءلِبٍ عِبَءدَة»
 - 15اصول كافي ،ج ،1ص.471
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آخرِ شما را به انجام ميرساند ،اگبر شبما دولبت زودگبذر داريبد ،دولبت
پايدار از آن ما است .بعد از حاكميبت مبا ،حاكميبت ديگبري كبه بيايبد و
حاكميت ما را ساق كند نخواهد بود ،زيرا ما اهل عاقبت هستيم و خداوند
فرمود :عاقبت كار از آن متقين است.
«رضواناهللتعاليعليه»

جايگاه تاريخي امامخميني

در راستاي آيندهدار بودنِ توحيد اسبت كبه اگبر كسبي توحيبد را رهبا
كرد هالک ميشود و بيآينده خواهد بود .يكي از جلوههاي زالل توحيبد
در عصر حاضر سيره و سنت امام خمينبي«رضوواناهللتعايلعليه» اسبت كبه در آينبهي
انقالب اسالمي به نمايش گذارده شده است .در روايت از امام صبادق

داريم كه رسول خدا فرمودند« :يَتْاِاُ َذَا الدينَ فِي مُياْ قَيرٍَْ عُيدُول
يَنْفُوََ عَنْهُ حَأْوِياَ الْاُبْطِلِانَ وَ حَتْرِيفَ الْغَءلِانَ وَ انْتِتَءلَ الْ َيء ِلِانَ مَاَيء يَنْفِيي
الْکِارُ خَبَثَ الْتَدِيد»؛ 16در هر قرني عدولي هسبتند كبه ايبن ديبن را حمبل
مينمايند و از آن هرگونبه تأويبل اهبل باطبل ،و تحريبفهباي افراطبي ،و
ادعاهاي جاهلين را دور ميگردانند .آن طور كه كورهي آهنگبران پليبدي
و چركي آهن را پاک ميكند.
همببهچي با گببواه بببر آن اسببت كببه عببدول اي بن عصببر حضببرت امببام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» اسبت كبه بانبگ توحيبد را در راسبتاي برگشبت امبت
اسالم به توحيد محمدي بلند نمود ،تا جامعهي اسالمي را از تأويل اهبل
باطببل و تحريبف افراطيبون و ادعاهبباي جاهالنببه برهانببد و بببه اسببالم نبباب
 - 16بحار األنوار ،ج ،2ص .93
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محمدي برگرداند ،و لذا جبدايي از ايبن انقبالب ،جبدايي از توحيبد
دوران است و فروافتادن در تأويل اهل باطبل و يبا تحريبف افراطيبون و يبا
ادعاهاي جاهالنه.
چناننه التفات فرموديد در اين دنيا دو نوع زنبدگي مبي تبوان داشبت،
يكي اينكه خارج از زندگي توحيدي خودمان در صبحنه باشبيم ،و ديگبر
اينكه خود را نبينيم و حركات و سكنات و گفتارمبان نمبايش حبق باشبد،
م ل عاشقي كه از حركات او مي فهميبد كبه دلبش كجاسبت و ببر اسباس
توجه به دلدارش زندگي مي كند ،مولوي در توصيف اين نبوع از زنبدگي
كه نمايش بندگي خدا است ،مي فرمايد:
لطبببف شاهنشببباه جبببان ببببيوطبببن

چببون اثببر كردسببت انببدر كُ بلّ تببن؟

لطببفعقببلخببوشنهبباد خببوشنس ب

چبببون همبببه تبببن را در آرد در ادب

عشببق شِببنگ بببيقببرار بببيسببكون

چببون در آرد كُ بلّ تببن را در جنببون؟

اين نوع زندگي طوري است كه فرصتها را مهلتهايي مبي دانبد كبه
خداوند در اختيار انسان قبرار داده تبا خبدا را بنمايبانيم ،همبان چيباي كبه
رسول خدانسبت به خود فرمود كبه« :مَنْ رَانِي فَقَيدْ رَأي الْتَيقّ»؛

17

هركس مرا ببيند خدا را ديبده اسبت ،چبون حضبرت آينبهي نمبايش خبدا
شدهاند .عمّان ساماني در وصف علي ميگويد:
به پرده بود جمبال جميبل عَباّ و جَبل

علي شبد آينبه خيبر الكبالم قَبلّ و دَلّ

شرط چنين زندگي رسيدن به اين عقيده است كه با تمام وجود تصميم
بگيريم با سخنان خدا و پيامبر و امامان زندگي كنيم .رسول خبدا
 - 17شرح دعاي صباح ،حاج مال هادي سباواري ،ص .31
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و امامان خودشان فباني در حبقانبد و ببه همبين جهبت راههباي ارتبباط
بندگان با خدايند ،و در همبين رابطبه بعبد از مبدتي كبه ببا نظبر ببه رسبول
خدا و المه معصومين زنبدگي كرديبد ،معنبي حجبت اهلل ببودنِ ايبن
ذوات مقدس روشن ميشود و در آن صورت است كه به خود مبيگوييبد
اگر خدا اينها را در دنيا نياورده بود ما چگونه ميتوانستيم راهي ببه سبوي
پروردگارمان پيدا كنيم ،شكر ميكنيد كه خدايا توفيق دادي كبه از طريبق
اميرالمومنين تو را شبناختم ،خبدايا غيبر تبو در صبحنه نيسبت ،خبدايا!
زندگيام را ميخواهم با همين عقيبده ببه پايبان برسبانم كبه تبويي همبهي
حقيقت .در اين حالت است كه زمينبهي حاكميبت مطلبق الهبي در همبهي
مناسبات شبما فبراهم خواهبد شبد و پبوچيِ ببيخبدايي نيبا برايتبان ظباهر
ميشود ،آن وقت انسان راحت ميفهمد اگر در اردوگاه عمالقه و فراعنهي
دوران برود مهر نابودي را بر همه زندگي خود زده است .چرا آمريكا هيچ
غلطي نميتواند بكند؟ چون او ارتباطي ببا هسبتي مطلبق كبه همبه كبارهي
عالم است ندارد ،و انقالب اسالمي بازگشت به ارتباط با هستي مطلق است
كه نه تنها توس آمريكبا هرگبا تهديبد ببه نبابودي نخواهبد شبد ،بلكبه از
آنجايي كه از طريق ولي فقيه ،مُهبري از حقيقبت هسبتي ببر پيشباني دارد،
عامل به بقاءكشاندن ياران خود نيا خواهد شد.

سری که حضرت روح اهلل«رضواناهللتعاليعليه» با خود داشت
طرفداران انقالب اسالمي به جهت رويكرد خاصي كه نسبت ببه هسبتي
واقعي دارند ،از وَهميات دوران مدرنيته آزاداند و به جباي نقبشپبذيري از
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ظلمات دوران و نظرات و ميبلهباي سبرگردان مبردم ،از خبدا و رسبول او
نقش ميپذيرند ،از خدا ميگيرند و ببه خبدا هبم مبيدهنبد ،چگونبهببودن
زندگي را از خدا ميگيرند ،و بندگيشان را به او نشان ميدهند.
وقتي نگاهها به هستي مطلق افتاد بيپايه بودن هر جرياني كه به خداونبد
متصل نيست ظاهر ميشود ،و بهراحتي ميتوان فهميد كه شاه رفتني اسبت.
اين همان سِرّي است كبه حضبرت روح اهلل خمينبي«رضوواناهللتعايلعليه» در اختيبار
داشت .وقتي توحيد آمد ،آنهبايي كبه تبا ديبروز مبيگفتنبد جاويبد شباه،
ميبينند كنگرهي قصرهاي شاهنشاهي فرو ميافتد و آتش شبرک خباموش
ميشود .چون اين سنت اليتغير عالم است كه« :وَقُياْ سَيء الْتَيقُّ وَزَ َيقَ
الْبَءطِاُ إََِّ الْبَءطِاَ مَءََ زَ ُوقء»؛ 18بگو حق همواره آمبدني اسبت و هبر روز
چهرهاي از خود را مينماياند ،و باطل همواره رفتني اسبت ،زيبرا كبه ذات
«رضوواناهللتعايلعليه»

باطل نابودي و عدم است .با همبان مبنبا حضبرت امبام خمينبي

ميبينند صدام رفتني است .رفتن مظباهر شبرک ،ببه معنبي ظهبور قهاريبت
توحيد است ،اما امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» نرفتني است ،زيرا او خبودي ببراي
خود ت بيت نكرده بود كه رفتني باشد ،ظهبور سبنت پروردگبار ببود كبه از
حركات و سكنات او ظاهر ميشد و مردم جهان را نيبا ببه فنباي در حكبم
پروردگار دعوت ميكرد ،و انقالب اسالمي را بستر چنين فنبايي قبرار داد،
لذا است كه ميبينيد شهيدشدن به راحتي در اين انقالب معني پيدا ميكند.
هركس به سوي توحيدي كبه انقبالب اسبالمي مبينمايانبد ره نپيمايبد
دانسته يا نادانسته دچار شرک دوران خود شده است .زيرا در حبال حاضبر
 - 18سورهي صسراء ،آيهي .81
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هيچ راه ديگري براي زندگي توحيدي نمانده است .عمده آن است كه مبا
زمينهي ظهور توحيد را در اين عصر بشناسيم تا به سرعت به طرف زنبدگي
صحيح حركت كنيم .شهداي ما زندگي توحيدي را در عباليتبرين شبكل
خود به بشرِ گرفتار ظلمات دوران نماياندند ،بنابراين هرگبا نبايبد چشبم از
آنهبببا ببببرداريم كبببه چشبببم از زنبببدگي برداشبببتهايب بم و لبببذا حضبببرت
موليالموحدين در آخر خطبه  182ميفرمايند« :أَيْنَ عَاَّءرٌ وَ أَيْينَ ابْينُ
التَّاهَءَِ وَ أَيْنَ ذُو الشَّهَءدَحَاْنِ»؛ كجايند عمار و ابن تيهان و ذوالشبهادتين ،آن
انسانهاي بارگي كه نشان دادند راه توحيدي يعني چه ،تبا حضبرت از آن
طريق چشمها و قل ها را متوجه راهي كنند كه هر انساني بايد بپيمايد .ايبن
بارگببان يباراني از رسببول خببدا بودنببد كببه زنببدگي توحيبدي زمانببه را
شناختند و بر همان اساس بعد از رسول خدا ببه دنببال اميرالمبؤمنين
آمدند تا در جبههي صفين در مقابل شرک دوران بايسبتند .در جنبگ ببدر
در كنار رسول خدا توحيد را شناختند كه به معني نفي خود و حاكميت
حكم خدا است ،و در جنگ صفين ببا تبيبين و پشبتيباني جبهبه توحيبد آن
كردند كه كردند و با شهادت خود در اوج فنا ،به سبير خبود ادامبه دادنبد.
ولي متأسفانه عدهاي هم با آن كه در جنگ بدر كنار رسول خدا بودنبد
ولي نه براي هرچبه بيشبتر توحيبديشبدن ،لبذا راه ادامبهي توحيبد را گبم
كردند و در جنگ جمل و صفين در مقابل اميرالمؤمنين ايستادند.
در راستاي ادامهي وفاداري به انقالب اسالمي بايبد خب توحيبد زمانبه
شناخته شود ،تا افراد بتوانند به انقالب امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» راه پيدا كنند
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و گرفتار اردوگاه عمالقه و فراعنهي دوران نشوند .و اين با نگاه به زنبدگي
و مرگ مشركان تاريخ به خوبي قابل تحليل و شناخت است.
حضببرت مببوليالموحببدين بببراي بببه سببرِ عقببلآوردن انسببانهببا
ميفرمايند حاال كه زندگي در روي زمين براي بشر ت بيت شده نيست پبس
اگر سليمانوار زندگي نكنيم ،عمالقهوار زندگي ميكنيم ،عمالقهاي كه ببا
توانايي فوقالعاده ،در طول تاريخ جهت ت بيت خود اين همه انرژي صبرف
كردند و همهي زندگي را به آن تبديل كبرده بودنبد كبه در زمبين بماننبد.
ولي شما ميتوانيد بر عكس عمالقه ،با فناي در حق ،به آننه بايبد ،برسبيد.
شهدا؛ ماندن در زمين را نميخواستند ت بيت كنند ،ميخواستند در فرصبتي
كه در زندگي زميني دارنبد ،توحيبدي شبوند ،چبون خواسبتند خبدا را در
صحنهي زندگي بياورند و لذا خوب رفتند ،عدهاي هبم پيبامبران را كشبتند
چون پيامبران متذكر مرگ بودند ،حضرت ميفرمايند« :أَيْينَ أَصْيتَءبُ
مَدَائِنِ الرَّس الَّذِينَ قَتَلُوا النَّبِاانَ» كجايند اصحاب قوم رسّ كبه پيبامبران را
به قتل رساندند تا به زعم خود راحتتر در ت بيت خود بكوشند.

انقالب اسالمي و مرگانديشي
چناننه دقت بفرماليد يكي از بدترين حاالت ديكتاتورها مبرگ اسبت.
ديكتاتورها از مرگ بدشان ميآيد چون اين همه جنايت كردند تا بمانند و
حاال مرگ با نمايش خود تمام نقشههباي آنهبا را نقبش ببر آب مبيكنبد.
پيرو تنفر آنها از مرگ ،هر جرياني كه آنهبا را متبذكر مبرگ كنبد نفبي
ميكنند تا به زعم خود مرگ را بميرانند و لذا به هر چيا مقدسي بدبيناند،
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چون احساس ميكنند مقدسات مانع ت بيت آنها در زندگي زمينبي اسبت،
فكر ميكنند پيامبران آمدهاند شكوه و جالل آنها را ببراي خبود تصباح
كنند غافل از اين كه آن شكوه و جالل رفتني است و پيامبران متذكر عبدم
ثبات آنهايند ،حرف آنها به پيامبران اين است كه:
طبببوطي نقبببل و شبببكر ببببوديم مبببا

مرغ مرگ انبديش گشبتيم از شبما

19

با مرگانديشي كه پيامبران ميآوردند همهي عيش ديكتاتورها ببر هبم
خببورد .در تبباريخ هسببت كببه متوكّببل عباس بي حضببرت جببواد را در
جلسهاي كه رقاصهها بودند احضار كرد ،به حضرت دستور داد كبه شبراب
بنوشد كه حضرت سخت ابا كردند ،سبپس دسبتور داد شبعر بخواننبد،
فرمودند مرا معاف كن ،باز اصرار كرد ،حضرت شروع كردند در رابطه ببا
مرگ شعر خواندن كه مسعودي در مروجالبذه

مبيگويبد بسباط عبيش

خليفه به هم ريخت ،به رقاصهها دستور داد خارج شبوند و شبروع كبرد ببه
گريه 20.مرگ؛ اينچنين شكوه و جالل وَهمي را در مقابل انسان ببيمقبدار
ميكند و به همين جهت جبّاران تا آنجا كه ممكن است از مذكران مبرگ
گرياانند ولي با اين همه آنها را از مرگ گرياي نيست ،وگرنه امبروز مبا
ناظر حضور عمالقه و فرعونيان بوديم .حضبرت ببا توجبه ببه عبدم حضبور
آنها ميفرمايند نميتوان مرگ را ميراند همبانطبور كبه عمالقبه و فراعنبه
نتوانستند .عمالقهاي كه:

 - 19م نوي ،دفتر سوم ،ص 470
 - 20مروج الذه  ،مسعودي ،ج ،4ص 11
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«وَ أَطْفَئُوا سُنَنَ الْاُرْسَلِانَ وَ أَحْاَوْا سُينَنَ الْ َبَّيءرِينَ أَيْينَ الَّيذِينَ سَيءرُوا
بِءلْ ُاُوَِ وَ َزَمُوا بِءلْأُلُوفِ وَ عَسْکَرُوا الْعَسَءمِرَ وَ مَيدَّنُوا الْاَيدَائِنَ»؛ لشبكرها
راه انداختند تا سنتهاي پيامبران را خاموش كنند و سيرت جبّاران را زنبده
كنند .كجايند آنها كه با سپاهيان گران حركت كردند و هااران دشبمن را
شكست دادند و لشكرها تأسيس كردند و شهرها به پا كردند؟
اگر به همهي جبّاران تاريخ از ايبن زاويبه نگباه كنيبد كبه ببراي ت بيبت
زندگي خود برنامهها ريختند ،ولي چون جريان ت بيت در دنيا خالف سبنت
الهي است ،تمام انرژيهايشبان نقبش ببر آب شبد .جملبهي «كجاينبد» كبه
حضرت تكرار ميفرمايند نقطهي شروع گشايشهاي خبوبي خواهبد شبد.
اين جمله حامل اين پيام است كه حضور اسم قهار خداوند همهي اينهبا را
شُست و برد و من و شما هم از اين قاعده است نا نيستيم .اينها بد رفتنبد ،امبا
انقالب اسالمي آمده است تا بستر خوب رفتن انسبان هبا را همنبون رفبتن
عمارها فراهم كند ،ولي آنهايي كه در صدداند از طريق انقبالب ببا انبواع
رانتها دنياي خود را آباد كنند و انقالب اسالمي
را مارعبهاي ببراي ت بيبت دنيباي خبود كبردهانبد ،ببدتر از همبه
خواهند رفت ،زيرا انقالب اسالمي توحيديتر از اينهاست كه اجازه دهبد
آب خوش از گلوي اين افراد پايين رود.

تفاوت انقالب اسالمي با انقالب مشروطه
عرض شد وقتي حضرت امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» ميفرمايند :شاه رفتني
است خبر از آن ميدهد كه توحيدي به صحنه آمده اسبت كبه  2500سبال
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شاهنشاهي در مقابل آن هيچ مقاومتي نميتواند بكند ،آيا اين توحيبد تبوان
اين را ندارد كه چهبار مگسبي را كبه مبيخواهنبد در مقاببل ايبن تنبد بباد
توحيدي بايستند ،مضمحل كند؟ آري اگر انقالب اسالمي در حد انقبالب
مشروطه بود اميد ماندن شاه و درباريان و ملّيگراهبا ،اميبدي منطقبي ببود،
چون روح توحيدي نابي كه شما در حبال حاضبر شباهد آن هسبتيد در آن
صحنه ظهور نكرد .لذا در كنار انقالب مشروطه خيليها ماندنبد كبه ارزش
ماندگاري نداشتند ،انقالب مشروطه آن چنان توحيدي نيست كه از همبهي
جهات جريان مقابل خود را مضمحل كند .ولي در مبورد انقبالب اسبالمي
اميدوار باشيد يک روح بارگ توحيدي به صحنه آمده اسبت كبه نبه تنهبا
شاه را مبيببرد ،حتمباا آمريكبا و اسبراليل را هبم مبيببرد و جلبوهاي از آن
وعدهي الهي است كبه خداونبد مبيفرمايبد« :والعءقبية للاتقيان»؛ 21يعنبي
انتهببايي كببه بسببتر آرامببش و پايبداري اسببت ،از آن متقبين اسببت .انقببالب
اسالمي از يک طرف توس انسانهاي متقي پديبد آمبده اسبت ،از طبرف
ديگر زمينهي متقيشدن انسانها را فراهم ميكند تا تقواي انسبانهبا ببه آن
حدّي برسد كه امكان ظهور متقي مطلق يعنبي حضبرت بقاية اهلل فبراهم
گردد.
اميرالمؤمنين از يک طبرف نظبر ببه توحيبدي دارنبد كبه عمالقبه و
فراعنه را نفي ميكند و ميفرمايند« :أَيْينَ الْعَاَءلِقَيةُ وَ أَبْنَيء ُ الْعَاَءلِقَيةِ ،أَيْينَ
الْفَرَاعِنَةُ وَ أَبْنَء ُ الْفَرَاعِنَةِ» از طرف ديگر در ادامهي خطبه نظر به وعده الهي

 - 21سورهي هود .آيهي .49
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دارند كه چگونبه خداونبد نبور توحيبد را در حضبرت «بقايةاهلل» ببه ظهبور
ميرساند و سير ظهور نور توحيد و نفي ظلمات شبرک در اوج خبود قبرار
مبيگيبرد ،و چببون انقببالب اسببالمي از جببنس همببان توحيبدي اسببت كببه
حضرت بقاةاهلل آن را به كمال ميرسانند هر چبه جلبوتر ببرود ببا رشبد
بيشتري خود را مينماياند ،ديگر آن طور نيست كه بشود آن را نفبي كبرد،
بلكه برعكس ،موانع خود را بحمداهلل به خوبي نفي ميكنبد .حتبي مبوانعي
م ل طرفداراني كه تالش دارند افكار خود را ببر آن تحميبل كننبد و آن را
از نور توحيدي به سوي غربزدگي سبوق دهنبد ،چيباي كبه متأسبفانه در
انقالب مشروطه اتفباق افتباد ،و غبربزدههباي طرفبدار انقبالب مشبروطه،
انقالب را تحت انديشهي خود دفن كردند و عامل شهادت شبيخ فضبل اهلل
نوري شدند ،تا با دفع او از جلوي راهشان رگههاي توحيدي آن انقبالب را
نفي كنند و حاصل كار آنها رضاخان و محمدرضاشاه شد.
در انقالب مشروطه از ابتدا پذيرفته شد كه شاه در صحنه باشد ،پذيرش
اين موضوع ،مانع ظهور نور توحيد بقاةاللهي شد ،در حالي كبه در انقبالب
اسالمي نه تنها چنين موانعي وجود ندارد بلكه با تحقق واليت فقيه و ايجباد
بستري جهت ظهور حكم خدا و رسول و امام ،زمينه براي ظهور توحيبد
بقاةاللهي فراهم شده است و اين است كه عرض ميكنم اين انقبالب ببراي
ماندن است و رشدكردن.

انقالب اسالمي ،بستر توحيد در قرن حاضر197 .......................................................

انقالب اسالمي سيري به سوي حاکميت مهدي
حضرت مولي الموحدين در ترسيم و توصيف حضرت بقايةاهلل
و شخصيت توحيدي آن حضرت در آخر خطبهي مورد بحث مبيفرماينبد:
« 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
عَنْهَء»؛ او (مهبدي )سبپر حكمبت را پوشبيده و آن را ببا شبرايطش كبه
عبارت است از ارزش نهادن و معرفت به حكمت و فارغ ساختن خود براي
آن ،آماده كرده است .در حالي كه حكمت در ناد او گم شدهاي است كه
به دنبال آن است و آرماني است كبه آن را از خبدا تقاضبا مبيكنبد «فَهُيوَ
مُغْتَرِبٌ إِذَا اغْتَرَبَ الْإِسْلَءمُ وَ ضَرَبَ بِعَسِابِ ذَنَبِهِ وَ أَلَِّْقَ الْأَرْضَ بِ ِرَانِهِ بَقِاَّة
مِنْ بَقَءيَء حُ َّتِهِ خَلِافَة مِنْ خَلَيءئِفِ أَنْبِاَءئِيهِ» او ببا غرببت اسبالم در غرببت
ميرود ،مانند شتر خسته كه دُم بر زمين مينهد و بلندشدن و نشستن برايش
مشكل شده باشبد .او باقيمانبدهاي از حجّبتهباي خبدا اسبت ،جانشبيني از
جانشينان انبياء.
ميفرمايد در غربت اسالم ،نور توحيديِ حضرت مهبدي نيبا پنهبان
ميشود و در آن شراي ظلمات شرک ميدانداري ميكنبد و آن حضبرت
شرايطي براي ظهور نور توحيدي خود نميياببد و چبون شبتري اسبت كبه
نميتواند فعّاالنه عمل كند .اما باألخره براساس سنت ظهور توحيدِ كامل ببا
پديدآمدن شراي مناس

ظهور خواهنبد كبرد ،زيبرا او بقايةاهلل و جانشبين
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پيامبران است و هرگا عدم شبراي ظهبور در برهبهاي از تباريخ
دليل بر انصراف آن حضرت از ظهور نيست.
با توجه به چنين نگباهي اسبت كبه عبرض مبيكبنم هبر وقبت شبراي
توحيدي ،به معناي ناب آن فبراهم شبد ،دولبت پايبدارِ توحيبدي ،خبود را
مينماياند و هر كس نسببت ببه معبارف اسبالمي اطالعبات مناسب

داشبته

باشد ،تصديق ميكند آن نوع از شراي توحيدي كه بتواند زمينهي توحيبد
انسببان كامببل باشببد ،در انقببالب اسببالمي ظهببور كببرده و در واقببع انقببالب
اسالمي صورت نازلهي همان توحيدي است كه خليفهي خدا مبأمور اسبت
آن را به صورت كامل ظاهر نمايبد .خوشبا ببه حبال شبهدايي كبه جايگباه
تاريخي اين انقالب را شناختند و در راستاي وارد شدن در اردوگاه انقالب
اسالمي سر از پا نشناختند ،خدايا شايستگي سربازي اين انقالب را به ما نيبا
عطا بفرما.

انقالب اسالمي و گشودن جبههي توحيد در
ظلمات دوران

همهي همّت و تالش اهل البيت اين است كبه مبا شبيعيان را طبوري
تربيت كنند كه در ظاهرِ حوادث متوقف نشويم و متوجه باشيم كه همبواره
هر دستوري و حركتي كه از طرف خداوند صادر و يا واقع ميشود ،داراي
باطني قدسي است ،با توجه به اين امر به انقالب اسبالمي و شخصبيت امبام
خميني«رضوواناهلل تعايلعليوه» نظر ميكنيم تا روشن شود انقالبي كه به رهبري ايشبان
واقع شد عميقتر از يک حادثهي تاريخي اسبت كبه ببه طبور عبادي پبيش
ميآيد .عرض بنده اين است كه:
«گشودن جبههي توحيد در ظلمات دوران آخرالامان كار انسبانهبايي
است كه با توجه به آسمانِ غي  ،زمين را و حوادث زمين را مينگرند
و تحليل ميكنند».
«رمحةاهللعليوه»

حتماا ميدانيد كه در آن شراي كه حضرت آيتاهلل بروجردي

رحلت كردند و با توجه به اين كه ايشان مرجع تقليد همهي شبيعيان جهبان
بودند ،يک مرتبه يک نوع سردرگمي جهان تشيع را فرا گرفت و به ظباهر
عالَم تشيع با خأل رهبري مواجه شد .در چنين شرايطي عبدهاي خوشبحال و
عدهاي نگران شدند .زيرا عموماا در هر جامعهاي سه گروه زندگي ميكنند
يک گروه كه معتقدنبد بهتبر اسبت مبذه

در صبحنهي امبور باشبد ولبي
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ايببنطببور نيسببتند كببه زندگيشبان را ببه مببذه

گببره باننبد .گببروه ديگببر،

گروهياند كه مذهبي ميباشند اما تاريخساز نيستند ،به طوريكه اگر بسبتر
امور براساس آموزههاي اسالمي باشد بسيار خوشحال ميشود ،زيرا طوري
زندگي را براي خود تعريف كردهاند كه با حاكميت مذه

بهتر ميتوانند

زندگي كنند ولي حاضر نيستند زندگي و آسايش خود را بر سر حاكميبت
اسالم بگذارند .اين نوع افراد در عين آنكه ميتوانند يباران صبادقي ببراي
نظام اسالمي باشند ولي تاريخساز نيسبتند .ولبي در يبک فضباي دينبي ،در
ادامه ي تاريخِ ديني نقشآفرينبي مبيكننبد .اك بر هنرمنبدان و نويسبندگان
مسلمان عموماا در اين جايگاه قرار ميگيرند .اما گروه سومي نيا هستند كه
اينها تاريخسازند و البته هميشه تعدادشان قليل بوده ولي با اينهمبه تباريخ
را به حركت درآورده و جهت دادهاند و تاريخ را براساس عقايد الهي جلو
بردهاند و نگذاشتهاند جوامع در مسير كمالشان متوقف شوند.

نقش تاريخسازي فاطمهي زهرا
در زمبباني كببه وجببود مقببدس پيببامبر رحلببت فرمودنببد ،يببکمرتبببه
جامعهي اسالمي با شرايطي روبهرو شد كه انتظار آن را نداشبت عبدهاي ببا
تشكيل سقيفه خليفه تعيين كنند 1.تصور عمومي آن بود كه رسول خبدا
 - 1بالذري در انساب االشراف (ج،2ص )183مي گويد:سلمان از اين كه علي ع زنده است
و مذدم از او بهره نمي جويند ،تأسف مي خورد و مي گفت :به خدا سوگند پس از او هبيچ كبس
شما را از اسرار پيامبرتان آگاه نخواهد كرد .يا يعقوبي از قول اببوذر مبي نويسبد «:اگبر واليبت و
وراثببت را در اهببل بي بت پيامبرتببان مببي نهاديببد از همببه نعمببت هببا از هببر سببوي بهببره منببد مببي
شديد(.تاريخ يعقوبي،ج،2ص)271
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تكليف جامعه را در غدير معلوم كردهاند و كار به روال عبادي خبود جلبو
ميرود .اك ر مردم به خصوص انصار كه افراد مبارز و متبديني بودنبد و در
كنار رسول خبدا ببا كفبار جنگيدنبد و زنبدگي كردنبد ،در آن شبراي
اينقدر هوشيار نبودند كه بتوانند جهتي را كه سقيفه با آن برنامهرياي دقيق
و حساب شده به وجود آورد عوض كنند .يکمرتببه مالحظبه مبيفرماليبد
حضرت فاطمه زهرا يک تنه مبيآينبد و روببهروي جريباني كبه برنامبه
ريخته است بعد از پيبامبر حاكميبت جامعبهي اسبالمي را ببهدسبت گيبرد،
ميايستند و عمالا با اقدامي كبه ايشبان انجبام دادنبد جهبان اسبالم از خطبر
بارگي رهايي يافت كبه زمبان بررسبي آن ببه فرصبت ليگبري نيباز دارد.

2

خواستم به عنوان نمونه شاهدي در راستاي تباريخسبازي آورده باشبم و در
همين رابطه است كه حضرت امام عسكري ميفرمايند« :نَتْنُ حُ َجُاهللِ
عَلي خَلْقِهِ وَ سَدَّحُنء فءطِاَةُ حُ َّة عَلَاْنء»؛ 3ما(امامبان) حجّبت هباي خبدا ببر
مردم هستيم

و جَدّهي ما فاطمه ،حجّت خبدا ببر

ما است.
وقتي موضوع تاريخسازي حضرت زهرا را درست بررسي بفرماليبد
روشن ميشود اگر حضرت فاطمبه زهبرا آن ببنبسبتي را كبه در صبدر
اسالم درست شد ببا موضبعگيبري خبود در مقاببل خليفبهي اول ،نشكسبته

 - 2در مورد جايگاه تاريخي حضرت زهرا در صدر اسالم ببه كتباب «بصبيرت حضبرت
فاطمه در ريشهيابي آفات حذف حاكميت ديني از مديريت جهان» از همبين نويسبنده رجبوع
فرماليد.
« - 3تفسير اطي البيان» ،ج  ،13ص .223
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بودند ،نه امام باقر امكان بنيانگذاري مكت

خود را پيدا مبيكردنبد نبه

امام صادق ميتوانستند كار را ادامه دهند و نه امام زمان نقش خبود
را در آيندهي تاريخ ميتوانند بهخوبي اداء كنند .به همبين جهبت حضبرت
مهدي در ابتداي قيام خود ميفرمايند« :وَ فِي اِبْنَةِ رَسُيولِاهللِ ليي اُسْيوَة
حَسَنَة» 4اسوه و راهنماي من در اين نهضت ،دختر رسولخدا اسبت .و ايبن
سخن نشان ميدهد نظامنامهي حكومت جهاني مهدي مبتني ببر سبيرهي
فاطمه است.
حضرت فاطمه زهرا جبهبهاي را بباز گشبودند كبه در دل آن جبهبه
جريان امامت توانست شبكل بگيبرد و امبروز شبما در راسبتاي ادامبهي آن
خ شكني ،شيعه را مييابيد كه در حال تغييردادن معادالت جهان اسبتكبار
است .به همبين جهبت اسبت كبه المبه جايگباه خاصبي ببراي حضبرت
زهرا قاللاند ،زيرا در بستري كه حضرت زهرا ايجاد كردنبد بقيبهي
المه توانستند كارهاي مهم خود را انجام دهند.

نقش تاريخسازي انقالب اسالمي
موضوع تاريخسازي انقالب اسالمي مهمترين نقشي اسبت كبه انقبالب
اسالمي در تاريخ معاصر داشته و دارد و در همين راستا همهي بارگاني كه
از انقالب سخن ميگوينبد ،از جملبه مقبام معظبم رهببري«حفظوهاهللتعايل» تأكيبد
دارند كه انقالب اسالمي را در كليّت آن و در جايگباه تباريخي كبه دارد،
نگاه كنيد .چون انقبالب اسبالمي يبک جايگباه تباريخي خاصبي دارد كبه
 - 4بحاراالنوار ،ج ،53ص .180
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شناخت شخصيت اصلي آن در گرو شبناخت آن جايگباه اسبت ،اگبر ايبن
جايگاه را عاياان درست بشناسند از متن حادثهها جلوتر خواهند بود.
عرض شد؛ شرايطي بهوجود آمده ببود كبه در عبين ايبن كبه آيبت اهلل
بروجردي مرجع شيعيان جهان بودند و سابقه هم نداشت كه يک مرجع ببه
اين وسعت مقلد داشته باشد ،تبازه خبود ايشبان هبم معتقبد بودنبد برايشبان
واج

است كه قدرتشان را به عنوان يک مرجع تقليد حفظ كنند ،ولبي ببا

اينهمه و با آن شكوه و هيبتِ آيبتاهلل بروجبردي كبه محمدرضبا شباه در
ابتداي كارش ميآمد خدمت ايشان و گباارش كارهبا را مبيداد و دسبتور
ميگرفت ،در فضايي كه فرهنگ مدرنيته ايجاد نمود و نظام شاهنشاهي هم
به آن دامن ميزد ،شبراي طبوري تغييبر كبرد كبه مسبير كشبور از دسبت
فقاهت و مرجعيت در آمد و ديگر اسالم نميتوانسبت در امبور فرهنگبي و
اقتصادي نقشآفريني كند .زيرا تاريخ جديدي را فرهنگ مدرنيته ببا خبود
به همراه آورده بود كه امكان حفظ اسالم در آن شراي با روشهاي قبلبي
ممكن نبود .دويست سال پيش اگبر خبانمي رعايبت حجباب را نمبيكبرد
كافي بود به او تذكر بدهيد كه مواظ

باش موهايبت را نبامحرم نبينبد ،ببه

همين راحتي مسئله حل ميشد ،چون هبم آن خبانم مبيفهميبد ايبن تبذكر
يعني چه و هم شراي طوري بود كه با اين تذكر مشكل رفع ميشبد ،ولبي
وقتي شراي تاريخي عوض شود و عقل جديدي به صبحنه آيبد مسبالل را
بايد در شراي جديد مورد بررسي قرار داد و راهكار مناس

آن را با عقلي

كه مربوط به آن زمان است جلو برد .با تغيير روح حاكم بر زمانه نميتبوان
ببا آن عقلبي كبه سببالهبباي گذشبته زنببدگي را سببر و سبامان مبيداديبم و
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دينداري ميكرديم ،زندگي را ادامه دهيم و دينداري كنيم و اگبر ايبن را
نفهميده بوديم و حضرت امام خميني«رضواناهللعليه» متوجه اين امبر نشبده بودنبد
آنننان در بن بست تاريخي قرار ميگرفتيم كه امروز نه از انقالب اسبالمي
خبري بود و نه از اسالمِ تأثيرگبذار .هرگبا ممكبن نببود اسبالم را در كنبار
فرهنگ مدرنيته كه ذهن ها را به خبود مشبغول كبرده ببود نگبه داشبت .ببه
عقلي بايد رجوع ميكرديم كه به ما ميفهماند كجا هستيم و مسالل جديبد
ما چيست و چگونه بايد آن مسالل را حل كبرد و ببا رجبوع مبردم ببه امبام
خميني«رضوواناهللعليه» راهي به سوي چنين عملي گشوده شد .هر چند در ابتبداي
راه با ابهامات زيادي روبهرو بوديم ولي مهم آن بود كه راه گشبوده شبد و
ملتِ مسلمان در آن قدم گذاشت و راه خود را در تاريخ جديد پيدا كرد.
هيچ راهِ تاريخي در ابتداي امر طي شده نيست ولي رسيدن ببه بصبيرتي
كه بايد در شراي جديد راه تباريخي خبود را بگشباليم و مباوراء فرهنبگ
مدرنيتبببه ،ببببه مقصبببدي بببباالتر بينديشب بيم ،هنبببري ببببود كبببه ببببا امبببام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» پيش آمد و با بصيرت ايشان افق تاريخي ما گشوده شبد
و از اين به بعد ماليم كبه بايبد در افبق جديبد تكليبف خبود را ببا فرهنبگ
مدرنيته تعيين كنيم ،نه اين كبه فرهنبگ مدرنيتبه همنبون چنبد صبد سبال
گذشته تكليف ما را تعيين كند.

خروج از بنبست تاريخي
هيچكس باور نميكرد با پاناده خرداد سال  1342تباريخ جهبان اسبالم
در ظلمات مدرنيته از بن بست خارج شود و افق آيندهي آن گشوده شبود،
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زيرا در دنياي شتابزدهي نگاههاي غربزده ،حركبتهباي ببا تبأنّيِ امبور
فرهنگي درست ديده نميشود ،همننان كبه امبروز روشبنفكران غبربزده
نميتوانند آينده تباريخ انقبالب اسبالمي را بشناسبند و لبذا خبود را تسبليم
فرهنگ غال  ،يعني فرهنگ غربي ميكنند .رسيدن به اين بصبيرت كبه در
بستر تاريخ جديد كه با انقبالب اسبالمي ظباهر شبد ببه مبرور مشبكالت و
معضالت جهان اسالم حل ميشود و اهداف مقدس جامعبه اسبالمي يكبي
بعد از ديگري جاي خود را مييابد ،اولين قدمِ خودآگاهي اسبت كبه بايبد
بدان دست يافت .در حال حاضر كه هنوز فرهنبگ غالب  ،فرهنبگ غبرب
است مادران مسلمان واقعاا نميدانند در مقابل بيحجابي دخترانشان چهكار
كنند ،لذا مالحظه ميكنيد مادر داراي حجاب كامبل اسبت ولبي دختبرش
آن طور نيست .اين مادر بين چند كار مانده اسبت ،يكبي ايبنكبه دالمباا ببا
دخترش مشاجره داشته باشد ،يا اينكه كار دخترش را تأييبد كنبد كبه ايبن
كار با عقيدهاش نميسازد ،يا اينكه مجبور ميشود با بي حجبابي دختبرش
كنار آيد ،م بل كنارآمبدن گبرگ و مبيش .آيبا راه همبين اسبت ،يبا بايبد
تاريخي را در مقابل تاريخ و عقل غربي به ميان آورد كه جايگاه بيحجابي
روشن شود و مردم متوجه شوند زندگي غربي مربوط به عقل ما و تاريخ ما
نيست و ما را از هويت اسالمي كه راز ماندگاري ما است بيرون مياندازد؟
اگر كسي تاريخ را نشناسد و جايگاه پديدهها را در آن تشخيص ندهد فكر
ميكند زندگي تا اَبد همان طور اسبت كبه فرهنبگ غرببي ببراي ملبت هبا
تعيين ميكند.

 ............................................................. 208انقالب اسالمي ،برونرفت از عالَم غربي

اگر احساس ميكنيد ديگر آن نوع امر به معروف كه  300سبال پبيش
داشتيد و نتيجه ميگرفتيد ،امروز نتيجه ندارد .بايد بدانيد وقت آن است كه
تاريخ خود را تغيير دهيد تا عقلي مناس

امروز به ميبان آيبد كبه آن عقبل

بتواند احكام الهي را بشناسد و بشناساند 5،نه اينكه تسليم عقل غربي شويم
در ذيبل فرهنبگ غرببي

و اسالم را

قرار دهيم .آري همانطور كه سيصبد سبال پبيش عقبل مناسب

آن زمبان،

اسالم را حفظ كرد و نگذاشت اسبالم گرفتبار ببن بسبت شبود .در شبراي
جديد ،عقلي مناس

اين زمان نياز است كه بتوان اسالم را فهميد و فهمانبد

و مسلّم اين عقل نميتواند عقل غربي باشد.
در سالهاي  1335به بعبد كبه مصبادف اسبت ببا اواخبر عمبر آيبتاهلل
بروجببردي ،آنهببايي كببه عميق باا نسبببت بببه وضببع پ بيش آمببده در جهببان
ميانديشيدند متوجه بودند خطر بارگي جهان اسبالم را تهديبد مبيكنبد و
بايد كاري كرد ،ولي راهي كه تاريخ جديد جهان را بگشايد نميشناختند

6

بعضي از جوانان مسلمانِ ناديک به فداليان اسالم كه بعداا اك بر فبداليان ببا
 - 5اينكه بارگان ميفرمايند ببا حكمبت متعاليبهي صبدرالمتألهين«رضوواناهللتعايلعليه» مبيتبوان
تمدن شيعه را شكل داد به همين معني است كه با عقل صدرايي ميتوان با حفظ هويبت اسبالمي،
از عقل مدرنيته كه احكام قدسي را برنميتابد ،گذشت.
 - 6در سالهاي  1330به بعد فعاليت بهاليان و يهوديبان در درببار پهلبوي قبوت مبيگيبرد و
حاكميت با سرعت بيشتري از اسالم فاصله ميگيرد تبا آنجبايي كبه شباه مرجعيبت را مقبام غيبر
مسئول ميداند كه در امبور نبايبد دخالبت كنبد .در كتباب «انقبالب سبفيد» در مبورد اصبالحات
اراضي كه بنا بود در زمان آيتاهلل بروجردي«رمحةاهللعليوه» اجرا شود و ايشان صراحتاا با آن مخالفبت
كردند مينويسد « :مداخلهي مقام غير مسئولي كبه از ترقيبات اجتمباعي دنيبا ببياطبالع ببود ،آن
اليحهي اصالحات ارضي را بهكلي بيمعنا و بياثر كرد» (كتاب انقالب سفيد ،ص .)16
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شروع نهضت حضرت امبام خمينبي«رضوواناهللتعايلعليه» حباب مؤتلفبه اسبالمي را
تشكيل دادند ،ميگفتند به عنوان يک فعاليت مهم مبذهبي ،شبروع كبرديم
ضد مسيحيت فعاليت كنيم ،كتابهايشان را پيدا ميكرديم و جبوابهبايي
در ردّ آنهببا م بينوشببتيم و منتشببر م بينمببوديم ،چببون مبلغ بين مسببيحي در
شهرهاي اسالمي به ضد اسالم تبليغ ميكردنبد .مبيگفتنبد ببا مطبرحشبدن
مرجعيت حضرت امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» يک گوني از كتابهاي آنها را
برداشتيم و رفتيم خدمت ايشان كه آقا چرا نشستهايد ببينيد دارنبد چبه كبار
ميكنند؟ امام كتابها را نگاه كردنبد و گفتنبد ايبنهبا را ديبدهام ،دوتبا از
كتابها را هم شبما نداريبد و اسبامي آن دو را ذكبر كردنبد .فهميبديم مبا
دچبار تبوهم شبدهايبم و امبام خيلبي جلبوتر از مبا حركبت مبيكننبد .بعببد
فرمودند :اين كارها را جمع كنيد ،مسئله چيا ديگبر اسبت «ايبنكبه مببارزه
نيست و اينها شما را به خود مشغول نكنند ،اينها پنجاه سال است در ايبن
مملكت كار ميكنند ،نتوانستهاند هبيچ موحبدي را مسبيحي كننبد ،الاببالي
كردهاند ،ولي بيدين نكردهاند .اين جريانات يک سرمنشأ دارد ،اينها همه
از فساد رژيم است ،شما برويد دنبال آن ،اينها وقتتان را ميگيبرد» 7.عمبالا
حضرت امام«رضواناهللتعايلعليه» در آن جلسه نگاه آنها را به نهضتي انداختنبد كبه
نتيجه آن ،انقالب اسالمي شد و درنتيجبه تباريخ ملبت مبا تغييبر كبرد و در
بستري قرار گرفت كه حاال ببه جباي آن كبه مبا در جباي مبتهم بنشبينيم و
مسيحيت اشكال كند ،قضيه برعكس شده است.

 - 7خاطرات احمد احمد ،ص .69
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عنايت داشته باشيد كبه فبداليان اسبالم و سباير جوانبان مسبلمان در آن
زمان هنوز با عقلي به دنبال رفع مشكالتاند كه فرهنگ مدرنيتبه مبيتوانبد
آن را كنار باند و حتي متهم به خرابكاري كند .عقلي كبه در تبرور احمبد
كسروي در سال  1324جواب داد و روح اميبد را ببه مسبلمانان برگردانبد،
ولي در ترور حسنعلي منصور در سال  1343جواب نداد.
حضرت امام«رضواناهللتعايلعليه» در آن شراي ِ خاص افقي را گشبودند و عقبل
و تفكري را به صحنه آوردند كه در آن افبق ،امكبان فكركبردن نسببت ببه
دشمن اسالم يعني فرهنگ مدرنيته فراهم گشت و راهي پيدا شد كبه ملبت
از سر گرداني بيرون آمبد و اگبر مباوراء تفكبر آن زمبان ،عقبل و تفكبري
جديد به صحنه نميآمد كار نيروهاي مذهبي يا بايد م ل فبداليان اسبالم ببه
ترور حاكمان ظالم بينجامد بدون آنكه روح حاكم بر جامعه تغييبر كنبد و
يا بروند در اين شبهر و آن شبهر تبليبغ كننبد كبه مسبيحيت اشبكال دارد و
اسالم از آن اشكاالت مبرا است 8.در آن صورت هدايتِ كشتي جامعبه در
 - 8فداليان اسالم برنامهي مفصل خود را در كتابي به صبورت يبک قبانون اساسبي در سبال
 1329اراله دادند كه تحت عنوان «اعالميهي فبداليان اسبالم» و ببه صبورت گسبترده چباپ شبد و
محببور آن ايببن بببود كببه اسببالم بايببد زنببده شببود و حكومببت كنببد ،و مرتب باا از اعل بي حضببرت
عليبنابيطال  و اعلي حضرت امام زمبان يباد مبيكننبد ولبي هبيچ نبامي از مرجعيبت و
واليت فقيه در آن مطرح نيست (به كتاب «جريبانهبا و سبازمانهباي مبذهبي -سياسبي ايبران» از
رسول جعفريان ،صفحهي  187مراجعه فرماييد) .به نظر ميرسبد فبداليان اسبالم نيبا متوجبه شبده
بودنببد نيبباز اسببت كببه بببا عقلببي ديگببر كارهببا را جلببو ببرنببد و لببذا از طرحبي كببه حضببرت امببام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» براي برونرفت از آن وضع پيشنهاد كردند بهخوبي استقبال نمودند و عمبالا
تحببت عنببوان حبباب مؤتلفببهي اسببالمي اهببداف حضببرت امببام خمين بي«رضوواناهللتعايلعليه» را دنبببال
ميكردند.
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دست پادشباهي ببود كبه جامعبه را ببه طبرف كفبر سبير مبيداد و همبواره
فرهنگ مدرنيته بود كه تكليف ما را تعيبين مبيكبرد ،حتبي در حبدّي كبه
آنها به ما اجازه ميدادند ما ميتوانستيم بر ضد مسيحيت تبليغ كنيم.

امام خميني«رضواناهللتعاليعليه» و ظهور عقل جديد
اينكه جامعهاي بتواند بفهمد كجباي تباريخ اسبت و چطبور بايبد افبق
آينده خود را بگشايد ،از حساسترين كارهبا اسبت و پبس از گشبودن راه
است كه شور و حركبت در مبردم شبروع مبيشبود و كارهبا نتيجبهبخبش
ميگردد ،در حال حاضر هم اگر مؤمنين كه نگبران انحبرافهباي موجبود
هستند ،در امر به معروف گفتماني مناس

پيدا كنند كه بتبوان عمبق مسبئله

را بهدرستي روشن نمود ،نود درصد انرژيهايشان را تا حصول نتيجه بهكار
ميگيرند ،چياي كه در دفاع هشت ساله مشاهده كرديد.
به جهت غلبه فرهنگ مدرنيته هنبوز مبردم نمبيداننبد ايبن سبدّ را بايبد
چطوري بشكنند و با چه عقلي بايد با عقل غربي مقابله كبرد .ايبن موضبوع
را بايد در مباحث غربشناسي دنبال كرد تا جامعه متوجه ضعفهاي عقبل
ضد قدسي فرهنگ مدرنيته بشود تا بهجاي رجوع به آن ،عبام عببور از آن
در روح و روان جامعه شكل بگيرد و انقالب اسالمي بستر چنبين كباري را
بهخوبي فراهم كرده است.

9

 - 9در موضوع غبربشناسبي و چگبونگي روح ضبد قدسبي آن مبيتوانيبد ببه كتبابهباي
«مدرنيته و توهّم» و «گاينش تكنولوژي از درينهي بينش توحيدي» و «علل تالبال تمبدن غبرب»
از همين مؤلف رجوع فرماييد.
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امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» شخصيتي بودند كه از سال  1330به بعد خبوب
متوجه شدند اگر همان وضع ادامه پيدا كند و اسبالم در دفباع خبود و نقبد
غرب به عقلي مناس

مجها نشود ،مسالل جامعبه از آن چبه ببود هبم ببدتر

ميگردد .هنر امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» با شاخصههاي خاص خبود ،ورود ببه
راهي بود كه افق تاريخي ملت را در آن دوران مشبخص نمبود و راه ببرون
رفت از بن بست تاريخي را نماياند.
امام خميني«رضوواناهللعليه» در اواخر عمر آيبتاهلل بروجبردي«رمحةاهللعليوه» متبذكر
اين نكته بودند و بسيار تالش كردند تا همان زمبان ايشبان را متقاعبد كننبد
كه اصالحات را شروع كننبد و تبا حبدّي هبم موفبق شبدند ولبي متأسبفانه
عببدهاي كارهببا را خن بي كردنببد و لببذا در چنببد سببال آخببر عمببر آيبتاهلل
بروجردي«رمحةاهللعليوه» ،حضرت امامخميني«رضوواناهللتعايلعليه» رابطهشبان ببا ايشبان ببه
سردي گراليد ،چون متوجه شده بودند كبه بايبد حبوزهي علميبهاي شبكل
گيرد كه بشود از طريق آن از ظلمات دوران خارج شد .آيتاهلل بروجردي
تا اينجا را موافق بودند ولي حس مبيكردنبد كبه ممكبن اسبت ببا تحبول
جديد كار از دست همه خارج شود و امور غير قابل كنترل گبردد ،چيباي
كه امروزه هم عدهاي تصور ميكنند اگر ما ببا شبدت بيشبتري ببه غبرب و
نهادهاي غربي پشت كنيم گرفتبار بحرانبي مبيشبويم كبه نمبيتبوان آن را
جمع كرد.
امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» بعد از اينكه مرجع تقليد شدند تصميم گرفتنبد
نظام شاهنشاهي را كنترل نمايند و نظام اسالمي را قوت بخشبند .آري مقبام
مرجعيت حضرت امام«رضوواناهللتعايلعليه» بستر خوبي بود براي اينكبه آن اهبداف
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بهخوبي انجام شود ،هرچند ايشان خيلي زودتر متوجه شده بودند بايد براي
نجات اسالم و مسلمين راهي خاص طرح كرد .اين نكبات را ببه ايبن دليبل
عرض ميكنم كه روشن شود خيلي زودتر از اينها امام نسبت ببه گشبودن
تبباريخ جديببد فكببر كببرده بودنببد .رابطببهي امببام«رضوواناهللتعايلعليه» بببا آيببتاهلل
كاشاني«رمحةاهللعليه» نشان ميدهد كه در متن مسبالل ببودهانبد و شبراي جديبد
جهان را بهخوبي ميشناختند .در يكي از صحبتهايشان مي فرمودنبد :مبن
خودم در جلسهاي كه آيتاهلل كاشاني وارد شدند ولبي ببه جهبت تبليغبات
مسمومِ روشنفكران مليگرا ،هيچكس به ايشان جبا نبداد كبه آقبا بنشبيند،
حاضر بودم .اين نشان ميدهد كه حضرت امام«رضوواناهللتعايلعليه» در اوج فتنههاي
مليگراها و دكتر مصبدق و برخوردشبان ببا روحانيبت ،در صبحنه بودنبد.
وقتي جبههي ملي در سال  1358به اليحبهي قصباص اشبكال گرفبت و ببر
ضد اليحهي قصاص تظاهرات كردند ،فرمودند:
«من از آن ريشههايش مىدانم ،يک گروهى كه با اسبالم و روحانيبتِ
اسالم سر سخت مخالف بودند .از اولش هم مخالف بودند .اولش هبم
وقتى كه مرحوم آيت اللَّه كاشانى ديد كه اينها خالف دارند مىكنند
و صحبت كرد .اينها [اين] كار را كردند [كه] يک سگى را ناديبک
مجلس عينک به آن زدنبد و اسبمش را «آيبت اهلل» گذاشبتند! ايبن در
زمان آن بود كه اينها فخر مىكنند به وجود او .او هم مُسلِم نبود .مبن
در آن روز در منال يكى از علماى تهران بودم كه اين خببر را شبنيدم
كه يک سگى را عينک زدهاند و ببه اسبم «آيبت اهلل» تبوى خياببانهبا
مى گردانند .من ببه آن آقبا عبرض كبردم كبه ايبن ديگبر مخالفبت ببا
شخص نيست؛ اين سيلى خواهد خورد .و طبولى نكشبيد كبه سبيلى را
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خورد .و اگر مانده بود سيلى ببر اسبالم مبىزد .ايبنهبا تفالبههباى آن
جمعيت هستند كه حباال قصباص را ،حكبم ضبرورى اسبالم را« ،غيبر
انسانى» مىخوانند10».

امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» ميفرمايند مصدق هم مسلم نببود .عبرض بنبده
آن اسببت كببه مالحظببه فرماليبد چقببدر خببوب در زمببان خودشببان حضببور
تاريخي داشتهاند و لذا خوب فكر كردهانبد و همبهي جريبانهبا را بررسبي
نمودهاند ،روح جريانها را مي شناسند و بر همان اساس ميگويند مصبدق
مسلمان نيسبت .بعضبيهبا كبه از روح تباريخي زمانبه بيبرونانبد مبيرونبد
وصيتنامهي مصدق را ميآورند تا ثابت كنند او مسبلمان اسبت ،غافبل از
اين كه بايد جهتگيري طرف را ببيني نه فرديبت او را ،و ببه رويكردهباي
كلي افراد نظبر انبداخت و براسباس رويكردهبا قضباوتكبردن ،ايبن نبوع
نظرانداختن به افراد و جريانها موج

بصبيرت فبوقالعباده مبيشبود و ببر

همين اساس رسول خدا ميفرماينبد« :وَ لَوْ أَََّ عَبْدا عَبَدَ اللَّهَ بَاْنَ الَِّّفَء وَ
الْاَرْوَةِ أَلْفَ عَءمٍ ثُمَّ أَلْفَ عَءمٍ ثُمَّ أَلْفَ عَءمٍ حَتَّى يَِِّارَ مَءلشَّينْ الْبَيءلِي ثُيمَّ لَيمْ
يُدْرِكْ مَتَبَّتَنَء أَمَبَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْخِرَيْهِ فِي النَّءرِ»؛ 11اگبر بنبدهاى خبدا را ببين
صفا و مروه سه هاار سال پرستش كند طبوري كبه همنبون مَشبكى خبالى
شود ،اما محبت ما اهلالبيت را درک ننمايبد ،خداونبد او را از صبورت در
آتش مبيانبدازد .حضبرت رسبول خبدا در ايبن روايبت نگباههبا را ببه
جهتگيري كلي افراد مياندازنبد و نبه ببه عببادات فبردي .ببراي ايبن كبه
 - 10صحيفهي امام ،ج ،14ص .456
 - 11بحاراألنوار ،ج ،23ص .230
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بفهميم كسي مسلمان است يا نه بايد ببينيم افق تاريخي او به كدام سبمت و
سو است ،وگرنه ممكن است در آداب فردي مسلمان باشبد ولبي در نظبام
سياسي و اقتصادي يک سكوالر تمام عيار باشد.

جايگاه «فضيلت» و «حکمت»
حضرت امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» افق ظلمات زمانبه را از زاويبهاي نگباه
ميكردند كه بايد حاكميت براساس برنامهاي عمل كند كه حبديث ثقلبين
متذكر آن است ،يعني برنامهي قرآن و عترت .عدهاي هم به حضبرت امبام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» اشكال ميگرفتند كه چرا با شاه درگير شده ،ميگفتنبد
تنها شاهي كه زير اين آسمان شيعه است ،اوست .در نظر بگيريبد حضبرت
امام چگونه بايد از اين فضاسازي بگذرد و حرف خود را باند؟ چقدر بايبد
مدارا كند تا آرام آرام افراد متوجه روح ظلماني زمانه بشبوند .ايبنجاسبت
كبه آدم گبباهي نمببيتوانبد در ابتببدا بفهمببد كببه امببام«رضوواناهللتعايلعليه» چببه كببار
ميخواهند بكنند ،آنقدر بايد مدارا كنند تا يكبييكبي مسبالل ببراي افبراد
روشن شود و بتوانند با ايشان همراهي كنند .بنده بباز جملبه قبلبي را تكبرار
ميكنم ،عنايت فرماليد:
«گشودن جبههي توحيد در ظلمات دوران آخرالامان كار انسبانهبايي
است كه از جايگاه نگاهِ به آسمانِ غي  ،زمبين را و حبوادث زمبين را
مينگرند و تحليل ميكنند».

گشببودن جبهببهي توحي بد در ظلمببات آخرالامببان ني باز بببه «فضببيلت» و
«حكمت» دارد و اين دو را بايد از طريق ارتباط با عالم غي

به دست آورد

و در آن صورت مديريتي كبه همبراه ببا «فضبيلت» و «حكمبت» باشبد ،ببه
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همهي ابعاد بشر جواب ميدهد و امروز بشر نياز دارد كه بدانبد گمشبدهي
او «فضيلت» و «حكمت» است تا در بستر چنين فضاللي تالشهايش به ثمبر
برسد.
در شخصببيت حضببرت امببام خمينببي«رض وواناهللتعايلعليه» بببه عنببوان فقيهببي
كارآزموده به خوبي دو صفت «فضيلت» و «حكمت» قابل درک ببود و ببر
همان اساس انقالب اسالمي را مديريت ميفرمودند و توانسبتند روح زمانبه
را به نفع اسالم تغيير دهند .امبروزه در دنيبا مبديريتهباي مختلفبي مطبرح
است ،يكي مديريت اسبلحههبا كبه قبيلبهاي ببه پشبتيباني اسبلحههبايش ببر
كشوري غال

ميشود و سپس به صبورت مبوروثي آن را اداره مبي كنبد،

م ل مديريت موروثي كه در كشور سعودي و ژاپبن و يبا انگلسبتان مطبرح
است .از ديگر مديريتها ،مديريت اقتصادي اسبت كبه محبور ارزيبابيهبا
درآمد اقتصادي است و بقيهي ارزشها در ذيل آن معني ميشود .حبال در
ايبن نببوع مببديريت اگببر نظببام خببانواده متالشبي شببد و فضببالل انسبباني بببه
پايينترين مرتبه سقوط كرد ،كسي نگران نيست ،چون درآمدِ بيشتر محبور
ارزشها است .از ديگر مديريتها ،مديريت تكنيک است كه محور كمال
و پيشرفت جامعه در چنين مديريتي دارابودن آخرين تكنيک است ،چيباي
كه امروزه غرب بر همين اساس ارزشهاي خود را بر جهان تحميبل كبرده
است و زندگي را در داشتن تكنيک برتر معني ميكند و هركس ببه همبان
اندازه كه صاح

تكنيک برتر است ،در زندگي موفقتر اسبت .ببه طبوري

كه در چنين فضايي تكنيک ديگر يک وسيله ببراي زنبدگي نيسبت ،بلكبه
يک فرهنگ و يک نوع مبديريت اسبت و كبار چنبين مبديريتي ببه جبايي
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رسيده كه امروز شما در غرب و كشورهاي غربزده مالحظه مبيفرماليبد،
به طوريكه بشر را با انواع بحرانها روبهرو كرده است.
در مقابل مديريتهاي ذكرشده ،مديريت «فضيلت» و «حكمت» مطرح
است كه حتماا چنين مديريتي براي حفظ خود بايد به آسمان معنويت ربب
داشته باشد و بايد براي تنظيم رواب و مناسببات انسبانهبا از حكبيم مطلبق
برنامه بگيرد .مديريتي كه گبرايش مبذهبي داشبته باشبد ولبي «حكمبت» و
«فضيلت» نداشته باشد ،نتيجهي آن گبروه طالببان مبيشبود .طالبانيسبم هبم
حرفش همين است كه ما بايد حكم خدا را در مناسبات جامعه حاكم كنبيم
اما در كنار اين گرايش ،از فضيلت و حكمت محروم است .حضبرت امبام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» به عنوان فقيهي همهجانببهنگبر ببر مبنباي فرهنبگ اهبل
البيت« ،فضيلت» و «حكمت» را به صحنه آوردند.
مديريت حضرت امام خمينبي«رضوواناهللتعايلعليه» از آن جهبت يبک مبديريت
فوقالعاده بود كه با شناخت روح زمانه تصميم مبيگيرنبد« .دموكراسبي» و
مردمساالري را با طرح شوراي نگهبان ،در بستري قرار دهند كبه مبيتبوان
نام «مردمساالري ديني» بر آن نهاد و كار را در بستري انداخت تا از آفبات
دموكراسي غربي ،كه عبارت است از حاكميبت اميبال سبرگردان ،مصبون
بمانببد .زي برا دموكراسببي در بسببتر خببود ،بببه اسببم حاكمي بت آراء مببردم،
حاكميت ميلهاي مردم را به صحنه ميآورد و اين در حالي است كه اگبر
جامعهاي براساس اميالش عمل كند در مسير هالكت و فساد قرار ميگيرد.
و خداوند در اين رابطه ميفرمايد...« :بَاْ سَيء ُم بِيءلْتَقْ وَأَمْثَيرُ ُمْ لِلْتَيقْ
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مَءرِ ُوََ ،وَلَوِ احَّبَعَ الْتَقُّ أَ ْوَا ُمْ لَفَسَدَتِ السَّاَءوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِياهِنَّ»

12

با اينكه پيامبر خدا به حق به طرف آنها آمد ،اك رشان نسببت ببه پبذيرش
حق كراهت داشتند ،و اگر خداونبد از ميبلهباي آنهبا پيبروي كبرده ببود
آسمانها و زمين و هرآننه در ببين آنهبا ببود فاسبد مبيگشبت .حضبرت
امام«رضوواناهللتعايلعليه» ببا طبرح شبوراي نگهببان ،دموكراسبي و مبردمسباالري را
آسماني ميكنند تا پيروي از ميلها تبديل به پيروي از فطرتها شود ،همان
چياي كه دين متذكر آن است و در نتيجبه جهبت سِبفْلي انسبان ببه جهبت
عِلْوي او تبديل ميشود.

برکات مديريت معنوي
ارزش حاكميببت «فضببيلت» و «حكمببت» اينجاسببت كببه انسببانهببا را از
صحنه بيرون نميكند بلكه ابعاد متعالي آنها را رشد ميدهد تا خودشان به
طور طبيعي طال

جنبه كمال معنوي خود باشند .اگر برنامه خالق انسبانهبا

بر آنها حاكم باشد ،از آنجايي كه خداوند تمام ابعاد انسان را ميشناسبد،
جامعهاي به وجود ميآيد كه تمام ابعاد انسان رشد مبيكنبد و هبركس در
آن نوع از تعالي كه بايد باشد ،قرار ميگيرد .اما اگر عقل جاليِ انسانها بر
جامعه حاكم شد انواع افراطها و تفري ها است كه گريبان فرد و جامعه را
ميگيرد .زيرا عقل بنده و ام ال بنده اگر بعضي از چياها را بفهمبد هبااران
چيا را نميفهمد ،در حالي كه در مديريت معنبوي ،مسبئله فبرق مبيكنبد.
نمونهاش اينكه مالحظه ميكنيبد چگونبه نفبس ناطقبهي انسبان ببه عنبوان
 - 12سورهي مؤمنون ،آيات  70و .71
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موجودي معنوي بر «تنِ» انسان حاكم است .نفس ناطقهي شما جنبهي غي ِ
شما است و بر «تن» شما حاكم است ،ببه همبين جهبت االن ببدون ايبنكبه
متوجه باشيد ضربان قلبتان را ايجاد و كنترل مبيكنبد .وقتبي مُبرديم ديگبر
قلبمان نميزند ،چون با مُردن ،نفبس ناطقبه از ببدن منصبرف مبيشبود .در
حركت خون در اعضباء ببدن و ايبن كبه چبه انبدازه خبون بايبد ببه نبوک
انگشتها برسد و يا معده چه اندازه نياز به خبون دارد ،خالصبه تمبامِ ابعبادِ
نيازِ بدنِ شما از رياترين تا اساسيترينش را نفس ناطقه با يک نبوع كنتبرل
دقيق دارد مديريت ميكند .چون بدن از طريق نفس ناطقبهاي كبه جنببهي
معنوي شما است مديريت ميشود ،اين نوع مديريت ،بحران نميآورد .امبا
اگر فكر كنيم عقل بشر و نظر كارشناسان براي ادارهي امبور جامعبه كبافي
است همين است كه امروز در دنيبا مبيبينيبد و مالحظبه مبيكنيبد چگونبه
نظرات اين به اصطالح كارشناسبان ايبنهمبه ببا يكبديگر در تضباد اسبت.
اشكال به كارشناسان نيست ،اشكال در اين است كبه عقبل جالبي بشبر در
جايي نشسته است كه وَحي بايد بنشيند .اگر از مديريت الهي خارج شبديم
و در نتيجه مديريتها بيرون از «فضيلت» و «حكمت» بر جامعه اِعمال شبد،
همين است كه ميبينيد .سرنوشت جامعه در دست عقل جاليِ كارشناسبان
قرار ميگيرد كه در بسياري از موارد ضد همديگر نظر مبيدهنبد ،اسبمش
هم هست نظرات كارشناسيشده ،ببدون آنكبه جايگباه انسبان را در عبالم
بشناسند و بر آن اساس نظر دهند.
نگاه سكوالر به عالم و آدم نتيجهاش جا ايبن نيسبت كبه امبروز مبا در
فرهنگ غربي با آن روبهروليم .چبه بسبيار كارشناسباني كبه از نظبر فبردي
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انسانهاي مسلماني هستند ولي ببدون آنكبه خودشبان متوجبه باشبند نگباه
كارشناسيشان سكوالر است و لذا خود آنها هم نميدانند دارند چبه كبار
ميكنند.

علت بحران فرهنگ مدرنيته
بحرانها از آن جايي ببهوجبود مبيآيبد كبه رابطبهي زمبين از آسبمان
معنويبت منقطببع شببود و ريشببهي بحببران غببرب نيبا جببا ايبن نيسببت .هببيچ
انديشمندي در غرب نيسبت كبه منكبر بحرانبي باشبد كبه تباريخ غبرب را
فراگرفته است ،بحراني كه غير قابل پيشبيني بود و اكنون غيبر قاببل ادامبه
است ،ولي به جهت روح ظلماني فرهنبگ مدرنيتبه عمومباا ريشبهي بحبرانِ
موجود را نميشناسند تا راه صبحيحي ببراي ببرون رفبت از آن بيابنبد ،لبذا
بحث «پست مدرن» را پيش كشيدند مبني بر اينكه قواعد فرهنگ مدرنيتبه
را اگر درستتر عمل كنيم بحرانِ پبيشآمبده از ببين مبيرود و چبون بباز
برنامهها به شكست انجاميد ،بحث «ترانسمدرن» را پيش كشبيدند ،ببه ايبن
معني كه بايد از فرهنگ مدرنيسم عبور كرد ولي نه آنننان عبوري كبه ببه
«فضيلت» و «حكمت» منجر شود و مناسبات جامعبه را ببه آسبمان معنويبت
متصل كنند.
در حال حاضر هيچكس شک ندارد كه مبديريتي كبه بعبد از رنسبانس
بهوجود آمد در حال هالکكردن غرب است ،منتها عدهاي ميگويند بايد
دوباره مدرنيته را بازخواني بكنيم ،چون معتقدند اشكال از آنجا پيدا شبده
كه قواعد فرهنگ مدرنيته را درست اجرا نكردهاند اينها را «پسبتمبدرن»
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ميگوينبد .عبدهاي ديگبر مبيگوينبد بايبد مدرنيتبه را دفبن كنبيم ،از ايبن
فرهنگ ديگر كاري بر نميآيد ،معتقدند بعبد از كليسبا در قبرون وسبطي،
اشببتباه كردنببد بببه ايببن تمببدن رجببوع نمودنببد ،ايببنه با را «تببرانسمببدرن»
ميگويند .اينها معتقدند بايد قرون وسطي را دوباره بازخواني كنبيم .البتبه
معلوم است كه در اين رويكرد باز اشتباه تاريخي خود را تكبرار مبيكننبد،
چون متوجه نيستند فق با مديريت امام معصوم و واليت او جهبان درسبت
مديريت ميشود .بلي:
هر آنكس نياموخت زآموزگار

بيببباموزد از گبببردش روزگبببار

جهان بشري در حال حاضر مجبور است بيدار شود و حقايقي را كه در
محاسبات رياضي نميتوان شناخت وارد زندگي خود كنبد وگرنبه در اوج
قدرت مبادي ،كبامالا در انجبام امبورِ جامعبه نباتوان اسبت .مالحظبه كنيبد
چگونه تمام كشورهاي غربي با تمام مديريت ميخواهند اسراليلي را كه به
وجود آوردهاند نگه دارند ولي نميتوانند و در حمله به نوار غاه با عبدهاي
قليل كه كمترين امكانات را جهت مقابله داشتند ،درگير شدند و نتوانسبتند
بر آنها پيروز شوند ،حاصل شصت سالهي فعاليت ،براي سرپا نگبه داشبتن
اسراليل اين است كه شبما امبروز مبيبينيبد كبه در آخبر ببا يبک شكسبت
فوقالعاده روبهرو شدند .شكست فوقالعاده از آن جهت كه به اهدافي كبه
ميخواستند برسند و پيشبيني كرده بودند ،نه تنها نرسبيدند ،بلكبه درسبت
عكس آن را نتيجه گرفتند .براي نشان دادن نابودي فرهنگ غرب شكسبت
اسبراليل كببافي اسبت ،چببون اسببراليل يبک كشببور نيسبت ،اسببراليل يعنببي
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نمونهاي از مديريت غرب و آينهي نمايش توانايي فرهنبگ مدرنيتبه اسبت
در اِعمال آننه براي آينده تاريخ جهان اراده كرده بودند.
در موضوع ايجاد اسراليل در خاور ميانه ،با اينكه مسيحيان ببا يهوديبان
تضاد و خصومت تاريخي دارند ،به توافق رسيدهانبد ،ببا ايبنهمبه تبالش و
اتحاد مجازي ،اراده آنها محقق نشد چون فرهنگ مدرنيته نسببتِ خبود ببا
عالم غي

و معنويت را از بين برد و لذا همواره در ناكامي ببهسبر مبيببرد.

قرآن به ما توصيه ميكند به سرنوشت تمبدنهبايي كبه در گذشبته هبالک
شدند بنگريد و ببينيد چگونه خداوند آنهبا را در هبم كوبيبد 13.سبپس در
ادامه ميفرمايبد« :ذَلََِ بِأَََّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ ممَنُوا وَأَََّ الْکَيءفِرِينَ لَيء مَيوْلَى
لَهُمْ» 14اين هالكت و ناكامي به جهت آن بود كه خداونبد مبوالي مبؤمنين
بود و كافران مواليي نداشتند ،با وَهميات خود زندگي مبيكردنبد و نبه ببا
خدايي كه حقيقت همهي هستي است و شرط بقاي هرچياي با اتصال ببا او
امكان دارد.

شاخصهي اصلي انقالب اسالمي
آننه انقالب اسالمي را از فرهنگ مدرنيته به صورت مبنايي جدا كرده
است و ميتوان گفت شاخصهي اصبلي آن ببه حسباب مبيآيبد ،توجبه ببه
حضور سنن غيبي در ظلمات آخرالامان است .يعني درست در فضايي كبه
فرهنگ مدرنيته به همهي امكانات معنوي عالم پشت كرد و به واقبع جهبان
 - 13سورهي محمّد ،آيهي .10
 - 14سورهي محمّد ،آيهي .11
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را در ظلمات برد ،امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» نظرهبا را متوجبه عوامبل معنبوي
عالم نمودند و در عمبل هبم نقبش آن عوامبل را نشبان دادنبد ،از پيبروزي
انقالب اسالمي بگير كبه فرمودنبد :خبداي مقلب

القلبوب ،قلب

مبردم را

متوجه انقالب كرد ،تا اين كه فرمودند :خرمشهر را خدا آزاد كرد .لبذا جبا
دارد كببه عاي باان متوجببه باشببند اگببر م بيخواهنببد جوانببان را از ظلمببات
آخرالامان نجات دهند بايد توجبه آنهبا را ببه انقبالب اسبالمي و جايگباه
تاريخي آن جل كنند ،در آن صورت مطمئن باشيد آنهبا را از ظلمبات و
يأسها و بيبندوباريها نجات دادهايد.
اگر جوانان ما بشناسند چه واقعهاي تحت عنوان انقالب اسالمي در زير
اين آسمان واقع شده است ،نه ديگر تحت تأثير تبليغات غرب ،منتظرند كه
روزي انقالب اسالمي شكست بخورد و نه اميدي دارند كه از طريقبي غيبر
از انقالب اسالمي امور جامعه سر و سامان بگيبرد .اشبكاالتي كبه در امبور
اجرالي هست ،در زمان اميرالمؤمنين هم به شكل خاصِ مرببوط ببه آن
زمببان وجببود داشببت .ولببي آيببا مببيشببود مببا جايگبباه وجببود مقببدس
اميرالمؤمنين را كه تاريخ را دارد تغذيه ميكند ناديده بگيريم؟
ابتدا جهت اصالح امور بايد ظلمبات فرهنبگ مدرنيتبه شبناخته شبود و
عقل ديگري كه با «فضيلت» و «حكمت» همبراه اسبت جباي آن را بگيبرد،
سپس در چنين فضايي آرامآرام بستر رفع مشكالت فراهم ميگردد ،چبون
بسياري از مشكالت ريشه در غبربزدگبي ملبت دارد ،ولبي اگبر از عقبل
غربي عبور نكنيم و ظلمات دوران شناخته نشود هيچ مشكلي از ملتها رفع
نميگردد .اين ظلمات ،ظلماتي نيست كه با وصله و پينهكردن ،مشبكالتش
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را درسببت كببرد زي برا اسبباس آن
مشكلآفرين است .م بل آن اسبت كبه بخبواهيم ببدني را كبه روح در آن
نيست از گنديدن و متالشيشدن حفظ كنيم .مگبر مبيشبود نظبام اداري و
كارمندان آن را بدون آنكه به نبور انقبالب منبور شبوند ببا نصبيحت و ببا
دوربين مخفيگذاشتن اصالح كرد؟ ميبينيد كه در كشبورهاي غرببي ايبن
كارها را كردند و هيچ نتيجهاي نگرفتند و هر روز شاهد سوء استفاده هباي
بارگتر از قبل هستند .مشكل مبا از آن جبا پيبدا شبد كبه در دولبتهباي
سازندگي و اصالحات نگاهها از اصول انقالب اسالمي منصرف شبد و لبذا
فضيلت و حكمت كه فق با توجه به سنن الهي در جامعه نهادينه ميشبوند
مورد غفلت قرار گرفت و آرامآرام از آننه در ابتداي انقالب و در فضباي
روحاني دفباع هشبتسباله ببهدسبت آورديبم ،فاصبله گبرفتيم و جامعبه ببا
بحرانهايي روبهرو شد كه به هيچ وجبه فروافتبادن در آنهبا شبأن انقبالب
اسالمي نبود ،ديگر بحث از عدالت و معنويبت در ميبان نببود ،ذهبنهبا ببه
پيشرفتهايي كه از نوع پيشرفت غربي مشغول شد ،در ادارات بحث حالل
و حبرام و نظبر ببه شبهادت و كبربال و اميرالمبؤمنين جباي خبود را بببه
اضافهكار و مسافرت به خارج از كشور و رفاه افراطي داد و عمالا مبديريت
ميبباني كشببور

از انقببالب و اهببداف و

ارزشهاي آن جدا شد 15.وقتي در آن زمانهبا در جلسبهي شبوراي اسبتان
 - 15كارگااران دولت هاي سازندگي و اصالحات معتقد بودنبد ببراي بقباي خبود بايبد ببه
نحوي در سازمان هاي بين المللي ادغام شويم تا توسعه پيدا كنيم تا آن جايي كه در كتاب مبباني
نظري برنامه چهارم كه در سال  82يعني رياست جمهوري آقاي خاتمي نوشته شبد پيشبنهاد شبده
بود  %20از بودجه نظامي را تقليل دهيم و عضو يک پيمان منطقه اي يا پيمبان نظبامي ببين المللبي
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شركت كردم و آن را مقايسه كردم با جلسبه شبوراي اسبتان كبه در زمبان
جنگ تشكيل ميشد ،احساس كردم تنها چياي كبه ببراي مبديران مطبرح
نيست ،انقبالب و اهبداف آن اسبت ،ديگبر شبما در نگباه آن فرمانبدار يبا
مديران كل چياي به نام عبور از ظلمات دوران و رجبوع ببه حبق از طريبق
انقالب اسالمي نمييافتيد ،گويا چياي به نام ظلمات آخرالامان و برگشت
به عبالم قبدس در ايبن كشبور واقبع نشبده و كارهبا بيشبتر عببارت ببود از
برگشببت بببه غببرب ،حببال دولببت بعببدي كببه وارث چن بين نظببام اداري و
ديوانساالري شد يا بايد به كارمنداني كه ميلهاي افراطي را در خود رشد
دادهاند باج بدهد و انقالب و عدالت را زير پبا بگبذارد ،يبا زيبر ببار آنهبا
نرود و با انواع كارشكنيها روبهرو شود ،ميلهايي به ميدان آمده كه نهتنها
تا پاي شكست دولبت بلكبه تبا پباي شكسبت نظبام اسبالمي ايسبتادهانبد و
حاصل آن نوع نظامِ كارمندي و خانوادهي آنها كساني شدند كه به جباي
شعار «جمهوري اسالمي» شعار «جمهوري ايراني» سر دادند.

آدمها مهماند يا آمارها؟
شناخت وضع موجود اداري مبا در حبال حاضبر كمبک زيبادي ببه مبا
ميكند كه متوجه باشيم جهت عبور از غرب با چه موانعي روبه رو هسبتيم.

شويم [كه بيشتر منظور پيمان ناتو] (كتاب مباني نظبري برنامبه چهبارم ،ص )392البتبه ايبن كتباب
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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يكي از مهمترين موانع ،نظام اداري و ديوانساالري موجود است كه بايد ببه
درستي آن را شناخت و نسبت به آن تصميم گرفت.
جناب آقاي احمدي نژاد به عنوان كسي كه به خوبي نظبام اداري را در
دورههبباي مختلببف مببديريت خببود تجربببه كببردهانببد و بببه عنببوان يببک
صاح نظر در امر نظام اداري كشور الزم است با دقت ببه نظراتشبان فكبر
كرد ،در يادداشتي كه در سايت شخصي خود نوشته اند؛ ميگويند:
«مببدتهاسببت كببه بببه خببدمتهببا و خيانببتهبباي ديببوانسبباالري
(بوروكراسببي) مببيانديشببم .ديوانسبباالريِ موجببود ،چقببدر بببه حببل
مشكالت كمک ميكند و چه مياان به ت بيت مشبكالت مبيانجامبد؟
ديوانساالري پديبدهي جديبدي نيسبت و تمبدنهبا و حكومبتهباي
مقتدر ،هرگا بدون انضباط ديواني نببودهانبد .در دورههباي اخيبر هبم
بوروكراسي را تجسم مديريت عقلي و علمي دانستهاند ولي بايبد ديبد
كه آننه روي كاغذ آمده و موضوع بح هاي نظري در باب عقالنيبت
ابااري بوده با آننه عمالا اتفاق افتباده و بخصبوص آننبه ببا پوشبش
مدرنياه كردن دولت ها در دهه هاي اخير تحقق يافته  ،واقعاا چه مقدار
دولت را عقالني و چه مقدار عقلها را دولتي يعني رسبمي ،كليشبهاي
و اداري كبرده اسببت؟ بسبياري از انقببالبهبا در تارهبباي عنكبببوتي
بوروكراسببي ،گرفتببار شببدهانببد ،تارهببايي كببه خاصببيت ارتجبباعي و
بازگرداننده دارند و همه شبور و شبعور انقالببي را خن بي مبيكننبد و
اوضاع را به عصر ماقبل انقالبها باز ميگردانند.
خواص م ببت ديوانسباالري را كبامالا مبيپبذيريم مشبروط ببه آنكبه
براستي به مديريت علمي بينجامد .اما دست كم در كشبورهايي چبون
كشور ما كه دهههاي متوالي تحت سلطهي رژيمهاي وابسته بودهاند و
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الگوهاي جعلي ،تحميلي و وارداتيِ پوسيده را تجربه كردهاند ،مسألهي
بوروكراسي ،غالباا نوعي دولت در دولت را مي سازد تا ظباهراا بودجبه
اقتصاد و مملكت را محاسبهپذير ،برنامه رياي شده و علمبي و شبفاف
نشان دهد اما در واقع مسالل بسياري را غيرشبفاف ،غيرعملبي و حتبي
تبديل به ضد برنامه مينمايبد .حتبي بهتبر اسبت بگبويم بوروكراسبي
گبباهي ،نقببش ابببااري خببود را از دسببت مببيدهببد ،تبببديل بببه يببک
ايدلولوژي ميشود و اخالق ويژهاي ميسبازد كبه حبالتي تخبديري و
ايستا را بركل سيستم تحميل ميكند .در نتيجه كمكم وسيله تبديل ببه
هدف ميگردد و هدف به وسيله.
به طور خالصه بايد گفت كه نظام بوروكراسيِ موجود چند شاخصهي
برجسته دارد .اول اينكه پينک وار در حال توسعه است .يعني اصوال
ميل دايمي به بس حوزه نفوذ و سيطرهي اختيارات و دالرهي استيالي
خود دارد .دوم ايبن كبه ببا تمبام تبوان از خبود دفباع مبيكنبد .حتبي
ساختمان و اباارِ كار مازاد خود را هبم راضبي نيسبت كبه ببه ديگبران
بدهد و به بهانههاي واهي از آن مراقبت مينمايد .سوم اينكه به شدت
بخشينگر و جايينگر است .شاخصهي چهارم اين است كه در مقابل
تحوالت مقاوم است .هر نوع تحول را به منالهي آسي به خود تلقبي
و در برابر آن مقاومت مينمايد و آخر اينكه بازدهي آن بسيار پالين و
هاينه آن فراوان و رو ببه افباايش اسبت .در چنبين وضبعيتي چبه راه
حلهايي وجود دارد؟ عدهاي تسليم ميشوند و بيالن كار از پبالينيهبا
ميگيرند و به مسئولين باالتر ميدهنبد و وجدانشبان ببا همبين آمارهبا
آرام ميگيرد ،در حالي كه براي ام ال من آدمها مهبمانبد نبه آمارهبا.
آمارها را همه دولتها و مديران ميدهنبد و ببازي ببا اعبداد را بلدنبد
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يعني طبق گاارشهاي رسميشان همبه چيبا خبوب و ايبدهآل اسبت.
همبه مبيتواننبد آرام بخوابنبد كبه بوروكراسبي ،بيبدار اسبت! امبا در
صحنهي زندگيِ واقعي مردم ،مشكالت حلنشده بباقي مبيمانبد ،ايبن
همان خطري است كه مبن از دوران مسبئوليتم در شبهرداري تهبران و
حتي قببل از آن ،همبواره از آن رنبج ببردهام و خواسبتهام ببا شكسبتن
سنتهاي غل و ببدعت هباي وارداتبي ،دسبتگاه اداري را از ايبن تبار
گسترده عنكبوتي خارج نمايم كه البته گاهي امكانپذير شده و گاهي
نيا نشده است.
راهِ دوم براي رهايي از باتالق بوروكراسي ،قانون شبكني يبا دور زدن
قانون است كه بسبياري ببراي منبافع ايبل و تببار و حبابهباي دولبت
ساخته و يا منافع شخصي خود بارهبا و بارهبا ببه ايبن اعمبال مببادرت
كردهاند .اين اعمال با اعتقادات و منش من سازگار نيسبت و ببه هبيچ
وجه به چنين راه هايي اعتقاد نداشته و ندارم و براي اصالح آن آمدهام.
چرا كه عميقا معتقدم تا برابري همگان در برابر قانون تأمين و تضبمين
نشود ،به دولت اسالمي نخبواهيم رسبيد .راه سبوم ،اصبالح انقالببي و
آني قوانين و خانه تكاني سنگين در سيستم ديوانساالري كشور است.
اين وظيفهي مهم و مشترکِ مجلس و دولت است كبه بايبد در همبين
دوران و در سريعترين زمانِ ممكن تحقق هرچند نسببي ياببد ،در غيبر
اين صورت به اين زودي ها ديگبر چنبين اتفباقي رس نخواهبد داد و يبا
حداقل كار روز به روز سخت تر خواهد گرديد ،كمبا اينكبه تباكنون
چنين روندي را شاهد بودهايم .اگر بوروكراسي كه مظهر عقل ابااري
است و بايد اباار باشد ،خود تبديل به هدف و شغل اصلي دولت شود،
به جاي آنكه هاينهها را كم كند و بودجهها را شبفاف و برنامبههبا را
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عملي كند ،تبديل به ترمبا سيسبتم مبيشبود و بلكبه بايبد گفبت ايبن
اختالل تا جايي پيش ميرود كه شبكههايي ايجاد مي شود كه بودجبه
عمومي را هاينه خصوصي ميكند ،ساختاري براي توقف خالقيبتهبا
و تبديل رودخانه مواج انقالبي ومبتكر به مردابي مرده و ساكن .اينک
ما بر سر دو راهي مهمي قرار گرفتهايم :انقالب فبداي بوروكراسبي يبا
ديوانساالري درخدمت

انقالب؟»16

مالحظه ميفرماليد كه نظام ديوانساالري يا بوروكراسي با فرهنگي كه
به همراه ميآورد ،چياي نيست كه بتواند در كنار انقالب اسبالمي بمانبد و
به انقالب امكان ادامه راه بدهد مگر اين كه از طريق انقبالب اسبالمي و ببا
رويكرد به سنن غيبي از آن عبور كنبيم .اگبر ببه روش اسبالمي و ببا همبان
نگاهي كه انقبالب اسبالمي ببه عبالم و آدم دارد نظبام اجتمباعي ،سياسبي،
تربيتي و اقتصادي خود را سامان دهيم تاريخ جديبدي را شبروع كبردهايبم
كه به مرور از بنبستها آزاد و به افقي نبوراني نظبر خبواهيم كبرد هماننبد
آننه در جنگِ بين ما و عراق كه به واقع بارگترين حركت تاريخ معاصر
بود پيش آمد .و با همان روحيهاي كه موج

پديدآمبدن انقبالب اسبالمي

شد توانست مديريت شود و دشمن را از اهدافي كه داشت بباز دارد .علبت
آن نتيجهگيري ،ظهور فضايي بود كه در آن فضا همهي مناسببات رويكبرد
قدسي داشت .حال بايد از خود پرسيد چبرا ادارات در چنبين فضبايي قبرار
نگرفتنببد؟ آي با جببا اي بن بببود كببه از انقببالب اسببالمي بببه قرالت بي كببه امببام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» مطرح كردند غفلت كرديم؟ ديگر بر موضبوع فضبيلت
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و حكمت تأكيد نشد و آن نوع خب شبكني كبه حضبرت امبام

انجام دادند و مسير عبور از ظلمات مدرنيته را نشان دادند ادامه پيبدا نكبرد،
و اين به جهت آن بود كه خواستيم با همان عقل گذشبته شبراي جديبد را
سر و سامان دهيم ،در نتيجه پنداشتيم اسالم نمبيتوانبد جوابگبو باشبد و ببه
فرهنگ مدرنيته رجوع كرديم و نظبام آموزشبي و اداري و اقتصبادي را ببا
«رضوواناهللتعايلعليه»

نگاه سكوالر و با پشتكبردن ببه آن عقلبي كبه حضبرت امبام
تعيين كردند ،شكل داديم.

معني کاميابي
بحمداهلل اين روزها احساس ميشود شراي در حال برگشبت ببه عقلبي
است كه انقالب اسالمي را ايجاد كبرد ،اميبد اسبت آنقبدر مبردم ببه عقبل
غربي آلوده نشده باشند كه امكان برگشت را از دست داده باشند ،ولبي ببه
هر حال بايد بدانيم:
« هر اندازه كه حكمت و فضيلت در صحنه باشد ،انقبالب ببه اهبدافش
ناديک ميشود و مردم احساس كاميابي ميكنند و هر انبدازه انقبالب
از فضيلت و حكمت محروم شود ،هر چند كشور به دانش روز مجهبا
باشد ،مردم احساس شكست و سرخوردگي مينمايند».

معني «كاميابي» اين است كه انسبان بتوانبد تمبام ابعباد خبود را ببه ثمبر
برساند ،نه دغدغهي اقتصادي داشته باشد و نبه دغدغبهي ايبنكبه آينبدهي
فرزندش بحراني ميشود يا اينكه خودش در آينده به اناوا و پوچي دچبار
ميگردد .آري معني «كاميابي» اين است و اين محقق نمبيشبود مگبر ايبن
كه وحي الهي بر تمام مناسبات بشر حكومت كند.
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با نظر به سيرهي تاريخي حضرت امام خمينبي«رضوواناهللتعايلعليه» راه مشبخص
است .امروز بشر از دست طاغوتزدگي خسته شده و به دنبال راهبي اسبت
كببه از آن خببارج شببود و تنهببا راه ،همببان راهببي اسببت كببه حضببرت
امام«رضوواناهللتعايلعليه» نشان دادند ،هر چقدر فرهنگ مدرنيته برضبد آن راه تبليبغ
كند قدم به سوي ويراني بيشتر خود بر ميدارد .جهان و بهخصبوص جهبان
اسالم گوشش بدهكار ايبن حبرفهبا نيسبت ،ببه دنببال راه ببرون رفبت از
بحراني است كه با مدرنيسم پديد آمده و تنها انقالب اسالمي است كبه در
مسير مقابله با مدرنيسم قد برافراشته و به همبين جهبت هبم فرهنبگ غرببي
تمام قد به مقابله با انقالب اسالمي ايستاده است .ايبن همبه عالقبه ببه ام بال
«سيدحسننصراهلل» در جهان اسبالم ببه جهبت آن اسبت كبه وي نماينبدهي
تفكري است كه امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» به ميان آوردند.
مردم جهان ميدانند در شرايطي از ظلمبات قبرار دارنبد كبه خبانواده و
زندگيشان دارد از دستشان ميرود و در متن فرهنبگ مدرنيتبه هبيچ اميبد
نجاتي نيست و لذا چشم به انقالب اسالمي دوختهاند ،ولي مشكل مبردم مبا
آن است كه:
ماهيببببببان نديببببببده غيببببببر از آب

پرس پرسان زهبم كبه آب كجاسبت

ما در دل نعمت هستيم ولي متوجبه آن نيسبتيم ،آنهبايي كبه بيبرون از
كشور هستند بهتر ميفهمند نقبش تباريخي انقبالب اسبالمي چقبدر اسبت.
امروز بشريت به اين مطل

رسيده است كه انقالب اسالمي غبذاي جبان او

است و بدون آنكه به موضوع شيعهبودنِ بنيانگذار آن فكر كنبد ببه عقلبي
نظر انداخته كه حضرت امام«رضواناهللتعايلعليه» به صحنه آوردند.
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انقالب اسالمي طوري نگاه ملتها را به رنسانس و مدرنيته انداخت كه
بتوانند آن را درست بشناسند و نقاط ضبعف آن را ريشبهيبابي كننبد ،البتبه
معلوم است وقتي با عقلي كه انقالب اسالمي به ميان آورده قرآن و تبورات
و انجيل خوانده شود مردمِ آن اديان به مقصد انبياء ناديکتبر مبيشبوند و
قدرت عبور از مدرنيته برايشان راحبتتبر خواهبد شبد .همبانطبور كبه در
سالهاي اخير مالحظه ميكنيد كشورهاي آمريكاي جنوبي ببا قرالبت امبام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» امور خود را سر و سامان دادند و يک نوع قرابت نسبت
به انقالب اسالمي در خود احساس كردند تا جايي كه در جريان جنگ 22
روزه مبردم غبباه ببا اسببراليل ،رلبيس جمهببور ونباولال سببفير اسببراليل را از
كشورش اخراج كرد .در جريبان انقبالب نيكاراگولبه كبه مقبارن پيبروزي
انقالب اسالمي صبورت گرفبت روزنامبههباي دنيبا در توصبيف كشيشبان
آنكشور نوشته بودنبد « مسبيحياني كبه ببا فكبر شبيعه انجيبل مبيخواننبد».
همانطور كه شما با نگاه اهلالبيبت قبرآن مبيخوانيبد .بعبد از انقبالب
اسالمي بعضي از علماي اهل سنت با همين ديد قرآن ميخواننبد ،انجيبل و
تورات هم كه از قرآن جدا نيست ،در اصبل همبه يبک نبور هسبتند ،حباال
تحريفاتش جدا است و لذا انقالب اسالمي ببه دنببال پديبد آوردن نگباهي
است كه حضرت امام«رضواناهللتعايلعليه» به جهبان نشبان دادنبد تبا بشبريت بتوانبد
«كاميابي» خود را به دست آورد ،در آن صورت است كه بحبران خبانواده،
و اقتصاد و ساير بحبرانهبا از صبحنه زنبدگي خبارج مبيشبود و اگبر هبم
مشكالتي باقي بماند ديگر به صورت بحران گريبان بشر را فشار نميدهد.
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اگر آن نوع رويكرد كه حضرت امام«رضواناهللتعايلعليه» به عالم و آدم داشبتند
جاي خود را باز كنبد حبداقل مبردم جهبان مبيفهمنبد راه حبل مشبكالت
چيست .اگر موضوع بازگشت به «فضيلت» و «حكمت» را درسبت ارزيبابي
كنيم و راهكار رسيدن به آن را از طريق ارتباط با عالم غيب

و وَحبي الهبي

تئورياه نماييم ،بهراحتي قانع ميشويم انقالب اسبالمي همبان عقلبي اسبت
كه براي برونرفت از وضع موجود جواب ميدهبد و بنبده غيبر از ايبن راه
هيچ راهي را نمبيشناسبم ،مگبر ايبنكبه ببه كاميبابي و رشبد همبهجانببهي
بشريت فكر نكنيم كه اين خسارت بارگي است .گفت:
درهاي گلسبتان ز برايبت گشبودهانبد

درخببارزار چنببد رَوِي اي برهنببه پببا

خداوند صنشاءاهلل به ما توفيق دهبد تبا بتبوانيم از نبوري كبه ببه كمبک
انقالب اسالمي در جهبان تجلبي نمبوده ،جهبت كاميبابي خبود و ديگبران
بهرهمند شويم.

ای امام

« ااشه بء بِّارت و بء چشاءني بءز به دشانءَ خاره شويد ومَ ء را مرام
نگذاريد وگرنه مرامتءَ نايگذارند».

1

در فروردين سال  1368بود كه امبامخمينبي«رضوواناهللتعالیعليه» در پيبام خبود،
نكتهي فوق را گوشاد نمودند .اين نوشبتار دردِ دلبي اسبت ببا ايشبان و در
رابطه با آن نكته كه فرمودند ،تا از اين طريق جايگاه روحبي خبود و نسبلي
را كه با بنده در قبل و بعد از انقالب معاصر بودند زمامه كبنم .نوشبتن ايبن
مقاله ببه جهبت آنكبه قصّبة دل ببود ،كمبي طبول كشبيد كبه متأسبفانه ببا
چهاردهم خرداد آن سال و رحلت آن عايا روبهرو شد ،رحلتي كبه آتبش
به جان همهي ما زد و با همان جانِ آتشگرفته نوشتن ادامبه يافبت و گويبا
بيشتر به خود آمده بودم كه امام چه بود و در آن حال به ناتواني قلبم ببراي
ارالهي آننه در سينه است بيشتر پي بردم.
آننببه در روبببهروي خببود داريببد ،دلنوشببته و نالببهي قلمببي اسببت كببه
گفتني هاي زيادي در رابطه ببا ظهبور امبام«رضوواناهللتعالیعليه» در زنبدگي خبود و
مردم كشورش دارد ،ولي حتماا عذر بنده را ميپذيريد كه گفتنِ آننه جان

 - 1امامخميني«رضواناللهتعالیعلیه» ،در آخرين پيام .68/1/2
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و دل بدان رسيده ممكن نيست ،ولي با اينهمه شما سبعي كنيبد ببه بهانبهي
خواندن اين نوشبته ،نانوشبته هبا را نيبا بخوانيبد ،نانوشبتههبايي كبه پبس از
خواندن اين سطور ،از قل خود مبيشبنويد .چگونبه مبيتبوان شبرايطي را
توصيف كرد كه با حاكميت فرهنبگ مدرنيتبه افبقهباي زنبدگي را از هبر
طرف تيره و تار نمود ،شرايطي كه همه در حال جانكنبدن ببوديم ،همبهي
تالش من آن است كه آن جانكندنها را توصيف كنم.

انعكاس وَجه آرماني
اي امام! ما بيش از آنكه به سبوگ تبو نشسبته باشبيم ،در ضبمير خبود
يافتيم كه از رويارويي با تمنّاي بارگ خود محروم شديم .ما درواقع خبودِ
حقيقي و اصلِ اصيل خود را كبه تبو انعكباس وَجبه آرمباني آن ببودي ،از
دست داديم.
قبالا بيگانبه را خبودْ پنداشبته ببوديم و خبود را ننشبيده ببوديم ،و تبازه
داشتيم با دستزدن به دامان تو ،خود را مييافتيم كه ناگهان دامن از دست
ما كشيدي.
به خود آمديم ،راستي چه بود؟! چه هست؟ چه بايد باشد؟

به خود آمديم كه راستي چه بود؟!
در سالهاي تختهبندي خواب« ،مبرگ» برايمبان رهبايي و آزادي ببود.
آري در آن روزهاي سياه؛ «مرگ» آرزوي بلندي شده بود كه ميخوانديم
و نمييافتيم.

اي امام239 ...........................................................................................................

امروز كه ميتوانيم سرشار از زندگي باشيم ،از آن خفتن سبخت دلهبره
داريم .بر آن خيرهخيره مينگريم كه دوباره بر مبا حملبه نكنبد ،ديبروز ببه
خفتن عشق ميورزيديم و امروز آن را دشمن ميداريم و به ادامهدادني دل
بسته ايم كه هر روزش بهتر از ديروز است ،تو ما را با انبياء و اولياء همتاريخ
كردي.
راستي آنهايي كه زندگي را ميشناسند ،چگونه آنهمه خفتن را
دشمن ندارند؟
ديروز؛ زندگي ،قطار روزهاي مسخره و يكنواختي ببود كبه ببا زوزهي
مرگ به گورستان ميرفت و امروز تو زندگي را طوري معنبي كبردي كبه
زندگي ،رودخانههاي حيات را در رگهايمان جاري كرده و ببه پريبدن از
زشتيها و پرواز به سوي خوبيها دعوتمان مينمايد .افقي را بر ما گشودي
كه همهي اميدها يکجا در عمق جان ما جاي گرفت و راسبتي زنبدگي ببا
اينهمه اميد و اميدواري چه لطف بارگي است.

پوچي چقدر آزاردهنده بود
آن روزها ،زندگي مرور شكنجه بود و پليدي ،ديبدنِ آنهمبه زشبتي و
پلشتي و نامردي ،و «حقيقت» ستارهاي بود كه انبوه سياهي حتّي سوسبويش
را از ما ربوده ببود ،و هبر قبدمي ،عفونبتِ حيباتِ راكبد روزمرّگبي ببود و
پوچي ،راستي كه پوچي چقدر آزاردهنده ببود .راسبتي كبه پبوچي چقبدر
آزار دهنده بود.
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امروز؛ زنبدگي هميشبه آبسبتن لحظبههاسبت .لحظبههبايي كبه زيببايي
خواهند زاييد ،لحظههايي كه غذاي جان اسبت ،هرچنبد نفبس امّباره از آن
كراهت دارد.
پيش از اين؛ زندگي كويرِ همهجا كشيده ببود كبه نبابودي حياتمبان را
فرياد ميكشيد و هيچ اللهاي از انسانيت در آن امكان سباشدن نداشت ،مبا
به نان خواستن و نام جستن گرفتار بوديم و از آن حيات برينِ روحاني ،كبه
تو به ما معرفي كردي ،غافل بوديم .تبو متبذكر پنجبرههباي حيبات معنبوي
گشتي و فهميديم چگونه خودمان مأمور به بندكشيدن خود بوديم.
پيش از اين؛ دنيا سراسر ،زندان بود و گور ،خانبهي موعبود ،و اصبالا از
زندگي چياي نمي فهميديم جا يک غروب سرد و ساكن ،وامبروز حيباتي
كه تو به ما معرفي كردي ،وسعت بيمرزي است كه ديوار نميشناسد ،و تا
عمق فراخناي روحمان بلند شده و تا پشت قلّههاي حيات معنوي سركشيده
و كنگرههاي غي

را نظاره مبيكنبد و ببه تماشباي مبددهاي الهبي نشسبته

است.
راستي اگر انقالب اسالمي به وقوع نپيوسته بود چهكسي بباور مبيكبرد
مالئکةُاهلل در تدبير امور ،اينهمه فعّاالنه در صحنهاند.
پيش از اين؛ بياار از آننه بود و نااميد از آننه بايبد مبيببود .مبرگ را
ميخوانديم و نمي يافتيم ،هر چند همة حياتمان مرگ شبده ببود ،و امبروز،
خشنود از آننه بايد و هست و ناخشنود از آننه هسبت و نبايبد ،و اميبدوار
لحظببههبباي آبسببتن ،كببه بببيشببک حيببات موعببود را خواهببد زاد ،هرچنببد
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چشمهاي عادتكرده به مرگ ،آن را به رسميت نشناسد و ببه سبتيا ببا آن
بهپا خياند.
آري؛ اگر امروز از خفتن و غفلت ميگريايم و عطشِ چشمهايمان ببه
خواب را ،به چياي نميگيريم ،و از هيبت خارِ كنار گل ،دلخوني ببه خبود
راه نميدهيم ،زيراكه نسببت ببه صبداي زوزهي مبرگِ انسبانيت در پشبت
پرچينهاي خراب نميتوانيم گوش بربنديم و آرام بخوابيم.

چه غروب سردي بود!
اي برادر! بگذار تا قدري از روزگاري كه بر اين قريه گذشت براي تبو
بگويم ،شايد جوانيات نگذاشته از آن باخبر شبوي و شبايد مبرور زمبان از
يادت برده و فراموش كرده باشي كه در چه غروبِ سردي بهسر ميبرديم،
شايد جوانيات امكان احساس آن غروب را به تو نداده.
اي برادر! دزدان كه آمدند تا غارتمان كنند! آري تا غارتمان كنند ،امّبا
نببه فق ب زمببين و نفببت مببا را بدزدنببد ،بلكببه «خودمببان» را ،يعنببي هويببت
اسالميمان را بربايند .تو كجا بودي؟ ما كجبا ببوديم؟ اصبالا همبهمبان كجبا
بوديم؟ مگر اسم آن بودن را ميتوان «بودن» گذاشت؟
مگر نه نيمي در خواب و نيمي در گور بوديم كبه همبهمبان را بردنبد و
هيچ صداي اعتراضي برنخاست؟ در آن هنگامههبا اگبر مبا از داشبتههامبان
بيخبر بوديم ،دشمن آگاهي كامل داشبت ،ارزشهامبان را مبيشبناخت و
راز ماندگاري ديرپايمان را ميدانست و خبوب بباخبر ببود كبه چگونبه در
چشمة پايانناپذير و هميشه جوشان فرهنگ اسالمي آسي ناپذير ميشديم.
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از نقطهضعفي كه بايد بگذرد بيخبر نبود و همننان انتظار كشيد تبا ببر
دامن خواب ،هوشبياري نيرومنبدمان را ببر زمبين بگبذاريم ،تبا از گبذرگاه
غفلت و خفتنِ ما بگذرد و قلّهي كهنِ نفوذ ناپذيرمان را تسليم تباهي كنبد،
و نقطهي آسي پذير ،خفتن بود و غفلت ،چشمان بازي كه بايد همننان ببه
دشمن خيره ميشد ،آرامآرام به خواب رفت و دشمنيِ دشمن فراموش شد
با اينكه نسيم وَحي بر گوش جان ما خوانده شده بود.
«اليَزالُوََ يُقءحِلُونَکُمْ حَتَّى يَرُديومُمْ عَنْ دينِکُمْ إَِِ اسْتَطءعُوا» 2مشبركان،
پيوسته با شما مىجنگند ،تا اگر بتوانند شما را از آيينتان برگردانند.
آري؛ روزگارِ اين قريه ببه آنجبا كشبيد كبه دشبمن پيبروزي يافبت و
تباهي آغاز شد ،و مبا نيمبي در گبور و نيمبي در خبواب ،يبا در گورسبتانِ
كينهي اين برادر ،و يا در سنگستانِ تهمت به آن برادر ،خفته و مرده ببوديم
و دشمن بيخواب و بيمرگ ،ما را نظاره ميكرد.
سالهاست كه به آن تباهي عادت كردهايم ،حتّي فراموش كردهايم كبه
دزدان چه ربودهاند ،تا بر باز ستاندنش همّت كنيم .لذا آن پير فرزانه فرمود:
ما هنوز اول راه هستيم.

چشمبستن چرا؟
اي برادر! اينان كه در چنين شرايطي آسوده ميخوابنبد ،اصبالا زنبدگي
را نميشناسند ،تا نگران ربودن آن باشبند ،چبه رسبد بخواهنبد ببه زنبدگيِ
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ربودهشده باز گردند .اينان با چنين خفتنبي مبرگ را تمبرين مبيكننبد ،در
حالي كه زندگان مسئوليت زندهبودن را بر دوش دارند.
نميتوان زنده بود و حركتي براي انتخابكردن زندگي نداشبت .زيبرا:
«مُاُّ نَفْ ٍ بِاء مَسَبَ ْ رَ انَة» 3هركس در گرو آن چياي است كه انتخباب
ميكند ،پس زنده بودن و انتخاب نكردن محال اسبت ،و انتخباب كبردن و
مسئول انتخابهاي خود نبودن نيا بيمعنبا اسبت .اينبک اگبر مبدّعي زنبده
بودنيم ،چشم گشودن و ديدن را ناگايريم ،و مسلّم در برابر امواجي كه ببر
نگاهمببان مببيگببذرد مسببئوليم .چشببم بسببتن ،نببه نجبباتدهنببده اسببت و نببه
آرامشبخش ،و فق پشيماني را دو برابر ميكند.
مگر نه اينكه در كنار هر گُلي ،خاري لنگر انداخته تا بُبادالن از تبرس
خار ببراي هميشبه از گُبل محبروم شبوند و كبابوس تبرس از خبار ،غبذاي
جانشان شود و نتوانند به گُل فكر كنند .پبس چگونبه ببه بهانبههباي واهبي،
خود را بر اين مبوج بلنبد انسبانيت كبه تبا سبقف آسبمان غيب

پركشبيده،

نيفكنيم و امام خود را در تاريخ تنها گذاريم و خود را بدون هبيچ دسبت و
پايي در مبرداب روزمرّگبي هبا رهبا كنبيم .نسبيم وَحبي ببر جبانهبا چنبين
ميسرايد كبه« :وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْاُ َء ِيدِينَ مِينکُمْ وَالَِّّيءبِرِينَ وَنَبْلُيوَ
أَخْبَءرَمُمْ» 4و البته شما را مىآزمباييم تبا مجاهبدان و شبكيبايان شبما را بباز
شناسانيم و گاارشهاى [مربوطبه] شما را رسيدگى كنيم.

 - 3سورهي مدّثر ،آيهي .38
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 ............................................................. 244انقالب اسالمي ،برونرفت از عالَم غربي

اي برادر! آيا ميداني پيش از اين بر ما چه گذشت؟ بگذار بگبويم كبه
شايد جوانيات نگذاشته از آن بباخبر شبوي و شبايد مبرور زمبان از يبادت
برده و شايد جواني ات امكان احساس آن غروب سراسر سرد و پبوچ را ببه
تو نداده.

ديروز
چشم كه مبيگشبوديم ،زشبتي و نبامردي وجودمبان را مبيشكسبت و
آنچنان ديرپا بود كه اميد نوجواني مان به نااميبديِ ببارگ مببدّل مبيشبد،
بيانتظار فردا ،كه نه فردا ،بل امروزي زشت و سياه و بيرحم بود.
از عمق جان چشم ميبستيم كبه بيبارميم .و از همبهي نبامرديهبا روي
برگردانديم ،امّا چشم بسبتن؛ آرميبدن نببود ،مرگبي ببود در انتظبار مرگبي
عميقتر.
چشببم بسببتيم و خببواب را آرزو كببرديم .درسببت همنببون محكببوم بببه
اعدامي كه مي خواهد بخواببد و تمبامي اميبدش ايبن اسبت كبه ببا خبوابي
سنگين از وحشت مرگ آسوده بگذرد ،زيرا بيداري ،رودررويي با دنيبايي
بود پر از نفرت و نفرين ،و خواب براي دورشبدن و از يبادبردن و چشبيدن
مرگي كوتاه.
اي كاش ميتوانستم بگويم ببر مبا چبه مبيگذشبت؟! اي كباش معنبي
پوچي را ميفهميدي! چگونه مي تبوان ببه كسبي كبه مبرگ را ننشبيده از
احساس مرگ سخن گفت .بشكني اي قلم كه چقدر در ترسيم آن پوچي،
ناتواني.
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امروز
تو كجا باور ميكني بر ما چه گذشت؟ امروز ،از قفسهاي زرّيبنِ رفباهِ
دروغين پر كشيدهايم و به دشتها رسيدهايم و اكنبون ببا سبباههاسبت كبه
ميروييم و با شكوفههاست كه ميشكفيم و با حضور در جبهبهي نبور كبه
ميخواهد از غربِ سرد و سياه بگبذرد ،زنبدگي در دسبتهامبان در حبال
بارورشدن است و با چنين احساسي است كه ميتوان انحبرافهبا را ديبد و
بر سر آن فرياد كشيد.
ديروز ،آيندهگراي شكستخوردهاي بوديم كه آرامبشِ بعبد از مبرگ
را آرزو ميكرديم ،پيش خود ميگفتيم :بگذار همهچيا نابود شبود ،ببينبيم
چه ميشود ،و به سرنوشتي تن داده بوديم كه پوچي؛ دردي هميشگي را بر
پيشانيمان نوشته بود و امروز ،واقعگرايبي هسبتيم كبه ببر واقعيبتهبا چشبم
نبستهايم ولي با اين همه از امكانبات انسباني كبه ببا انقبالب اسبالمي فبراهم
شده ،بيخبر نيستيم و تا نهايت ِ دشتِ انسانيت پرواز خبواهيم كبرد ،و واي
بر ما اگر به بهانههاي واهي از پريدن بهسبوي وعبدهي موعبود شبانه خبالي
كنيم.
اي اميد كه از فري هبا خبود را آزاد كبردهاي! چقبدر دوسبتداشبتني
هستي.
اي امام! تو اميدواري را نهادينه كردي ،با تو امكان پرواز فراهم شد.
ديروز ،با غروري پلنگوار ،بدون درک امكانات به مباه مبيپريبديم و
در درّهي غببرورِ ناديكببي بببه دروازه تمببدّن غربببي ،پريشببان و متالشببي
ميشديم ،و امروز با خلق امكانات ميتوان بر ببال خبود تكيبه زد و اعتيباد
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ديرينهي بيگانه از خود بودن ،و بيگانبه را خبود انگاشبتن ،را شكسبت .مبن
نمي گويم آننه شدني است ،شده است ،ميگويم روزگبارِ ببهبارنشسبتنش
بهپا شده ،بايد مواظ

بود آن را از ما نربايند و ما را در خود ادغام كنند.

ديروز ،مرگِ انسانيت خود را ،زندگي پنداشبته و ببه آن عبادت كبرده
بوديم و امروز ،فساد را مرگ ميشناسيم و از اعتياد به آن نوع زنبدگي كبه
ديروز بر ما رفته است ،در فشاريم ،ولي مصمّم به ترک آن هستيم تا بباز ببا
زندگي آسماني آشنا شويم و بتوانيم با زمين اُنس بگيريم.

اميدِ طلوع مرده بود
نميدانم بباور داري آن روزهبا ،همبهجبا غبروب ببود و در چشبمانمان
خورشيد به خسوف گراييده بود و اميد طلوع در خشک گونههايمان مبرده
بود؟ باور ميكني در خاموشي روز ،ما نيا به مرور خاموش مبيشبديم و ببا
روز پايان ميگرفتيم ،پاياني بيآغاز؟
نمببيدانببم ببباور خببواهي كببرد كببه در آن غروبسببتان ،طلببوع را از يبباد
ميبرديم و به تماشاي غروب مَردان آمده بوديم ،نه به نجاتشان.
با كولهبارهاي سنگين ببر دوش و اشبکهباي خشبكيده در چشبم و ببا
دردي آماسكرده در قل  ،به غروب ميرفتيم و همهچيا با ما و در وجدان
ما سياه ميشد و ميمرد.
در جان خود داشتيم خاموش ميشديم و ببه آخبرين طلبوع
آري به آخبرين طلبوع
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مي انديشيديم تا غروب كردن انسانيت را ،يعني غبروب كبردن خودمبان را
آسان كرده باشيم ،و فكر ميكرديم چه تماممان خواهد كرد.

خورشيد از غروب باال آمد
داشببتيم بببه مببرگ رضببايت مببيداديببم ،و زمببين مببا را بببه درون خببود
ميكشيد و چون سگي اين پاره استخوانها را ميجويد و ميبلعيد .داشبتيم
در غبروبِ همبهي اميبدهاي انسباني فببرو مبيرفتبيم كبه صبدايي از جببنس
صداهاي ديگر ،صبداي پيرمبردي آشبنا از جبنس صبداي دوردسبتهباي
15خرداد سال  1342به گوشمان رسيد .گفتيم :چياي نيسبت ،ايبن آخبرين
طلوع به غروبمان ميخواند .ما ديگبر داشبتيم ببه غبروب همبهي اميبدهاي
انساني خود فرو ميرفتيم كه طنين صداي او غروب را پر كرد ،ولبي انگبار
ما ديگر تن به مرگ داده بوديم و جا صداي گشودهشبدن دهبان خباک و
جويدهشدنِ همه ي اميدهاي انساني ،صدايي را نميخواستيم بشنويم .اصبالا
بببه صببداهاي سببرد و سراسببر پببوچ عببادت كببرده بببوديم؛ داشببتيم غببروب
ميكرديم و خاک ما را ميبلعيد ،كه ديديم خورشيدي در دل غروب بباال
مي آيد ،گفتيم:نه؛ اين همان آفتاب اسبت كبه دارد مبيميبرد
خواستيم اميبدوار شبويم ،پبيش خبود گفتبيم:
اميدواري در پايان ،مبردن را سبنگينتبر مبيكنبد ،اميبد را ببرانيم و مبرگِ
تسكيندهنده را بپذيريم.
گفتيم :چشم ببنديم تا غروبي كه اميبد طلبوع را در مبا انگيختبه ،كامبل
شود و ش  ،مرگ را بشارتمان دهد.
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پلكهايمان گرم شد
چشم بستيم و به شبي انديشيديم كه بايد پشت پلکهايمان ميبود ،كبه
ديديم نه! پلک هايمان گرم شد ،گفتيم :اين مرگ است كه بر پلکهايمان
مي گذرد و پايان را بشارت ميدهد ،پلکهايمبان داغ شبد! گفتبيم :اينبک
آرامش مرگ .پلکهايمان سبوخت ،خواسبتيم بگبوييم :نفبرين ببر مبرگ
راحتكننده كه ايبن همبه رنبجآور اسبت ،كبه ديبديم طلبوع! كبه ديبديم
آفتاب! كه ديديم روز!
تو كجا بودي در آن غروب اميدزا ،من چگونه آن را توصيف كنم؟!
گفتيم :نه ،ديوانگي است ،طلوع در غروب ممكن نيست و همننان بين
يأس و اميد دست و پا مبيزديبم ،چشبم گشبوديم ،خيبره شبديم ،هراسبان
نظاره كرديم ،ديديم آري اين بار بهواقع خورشيد طلبوع كبرد ،درسبت در
انتهاي روز كه همه چيا داشت تمام ميشد ،خورشيد تابيدن را شروع كبرد
و هببر خانببهاي نببوري از آن گرف بت ،و نببورِ «اهلل اكبببر -خمينببي رهبببر» از
پنجرهي هر دلي به بيرون ميتابيد .گفتيم :اينهمه خورشيد!
آنننان ظلمات دوران غربزدگي در مغا استخوانمبان فبرو رفتبه ببود
كه باز باورمان نمبيشبد ،فكبر كبرديم ايبن خاصبيت مبرگ اسبت ،پايبان
دنياست .در پايان ،دنيا پر از آتش ميشود و هر چبه هسبت را مبيسبوزاند.
اين همان آتش پايان است و ما داريم ميسوزيم .خورشيدي نيست ،نالبه و
فغان مرگ است .يک شورش كور و مذبوحانه اسبت تبا همبهچيبا ببه نفبع
تاريكي تمام شود .چشم بستيم و گفتيم :تمام!
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صدايي محمّد وار
امّا آن صدا در ما انقالبي بر پا ساخت ،م ل صدايي كه بر موسي در
طور و بر محمّد در حراء ريخت ،كه «تَعبالَوْا»؛ بيبا و بباال بيبا ...و مبا ببي
آن كه ياراي اميدوار شدن داشبته باشبيم ،از وحشبت آكنبده ببوديم ،گفتبه
بوديم ،يا داشتيم مبي گفتبيم :ايبن مبرگ اسبت كبه مبيوزد و ايبن مباييم،
لقمهاي در دهان گرگ هميشه آدمها ،م ل همهي اعتراضهاي بيهدف.
دوباره چشم بستيم ،و اينبار ما بوديم كه مرگ را صدا ميزديبم چبون
او را پذيرفته و به آن عادت كرده بوديم .كه صدايي م ل صدايي در طبور،
م ل صدايي در حراء ،ما را خواند ،به قيام خواند؛ اما نه قيامي پلنبگوار ببر
ستارگان ،كه محّمدوار بر بتانِ پليد روزگار و شبوريدن ببر هبر آننبه غيبر
انساني است.

تمام باغهاي جهان در ما سبز شد
صدا بر ما باريدن گرفبت و مبا رهبا شبديم .از دسبت يبأس و از دسبت
ترس ،از خاک جدا شديم ،و خاک از ما دور ميشد ،راه پبرواز ببه سبوي
آسمان در حال گشودن بود و آن صبدا همننبان مبيخوانبد ،از نجبف ،از
پاريس ،نامهاي بعد از نامهاي ،رهنمودي بعد از رهنمبودي ،اعالميبهاي بعبد
از اعالميهاي ...به برخواستنمان ميخواند ،به رهايي از قيد همهچيا جا حق.
ديديم وه!! بهارِ تاريخيمان وزيدن گرفت و تمام باغهاي دنياي اولياء الهي
در ما سبا شدند ،جوانه زدند ،در حال شكفتن و بهبار نشسبتن انبد و تباريخ
جديدي به پيش رويمان گشوده شد .ببا نابباوريِ تمبام ،اميبدوار شبديم در
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حالي كه همهي سرمايهي انساني مان در حال پوچشدن بود ،آيا باز ميشود
زنده بود و دوباره معني زندگي را در آغبوش خبدا تجرببه كبرد؟ و ببدين
شكل ظلمت روزگار شكاف برداشت.
تابِ چشمبستن مان نماند .چشم گشوديم و ديديم كه نه در خاک ،كبه
بر خاكيم ،و آفتاب از همبهسبو مبيرويبد و مبيببارد و آن صبدا ،مبا را در
وسعت چشمانش پناه داد ،و اميد زندگي به اهل زمين برگشت.
تولّدي ديگر ،و زادهشدني نو! از درون خود مهر و عشق ريشبهداري را
به آن صبدا احسباس كبرديم .اصبالا او آشبنايي ببود گبمشبده .ببه مهبرش
نشستيم ،مهر او خورشيدي شد در جانمبان ،در چشبمهي مهبر او چبرک و
خون سالهاي درد و تنهايي و مرگ را شستيم و عريانيمان را با تبن پوشبي
از ارادت و اطاعت از او پوشانديم ،و آهسته و آهسته داشتيم انسان و دنياي
حقيقي انسانيت را مي يافتيم .به ما گفته بودند مدرنيته پايبان تباريخ اسبت و
بشر در آن به تماميبت خبود رسبيده اسبت و راه ديگبري نيسبت ،و مبا نيبا
پذيرفته بوديم .و نيا ببه مبا قبوالنبده بودنبد ديگبر خبدا ببا انسبانهبا سبخن
نميگويبد و بايبد در ظلمتكبدهي فرهنبگ مدرنيتبه همبهي اميبدهاي بلنبد
انساني را دفن كنيم و به بدترين مرگ ،آري اي برادر به بدترين مرگ تبن
دهيم ولي آن صدا ما را به حيات ،آن هبم حيباتي كبه در سبينهي پيبامبران
جستجو ميكرديم ،خواند.
ديگر پس از آن ،ما با او بوديم و آسودن در زير سايهي آن بيبد كهبن،
كه متذكر سايهي آرامش ديانت بود و عبوديت ،سايه به سايه او ميرفتبيم.
باز هم دروغ بود و نيرنگ ،سود ببود و سبرمايه ،و دنبدان نمبودن و انسبان
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دريدن ،ولي ديگر ما در آن غروب به سر نميبريم .دعوت او دعبوتي ببود
به اميد و زندگي و انسانماندن .او چشم ما را به آبهباي زالل بباز كبرد و
نگاهمان را از مردابي كه ميبلعيدمان و مبا نباخودآگباه ببه سبوي آن قبدم
ميگذاشتيم ،رهانيد.
اي امام! تو انسانيت را ببه مبا نمبودي و امكبانهباي سبالم انسباني را و
بصيرتِ شناختِ انحراف را.
اينک چگونبه مبي تبوانيم چشبم ببر هبم گبذاريم و ببه خفبتن و غفلبت
رضببايت دهببيم و از غببروب مببرگبببار ديببروزين نهراسببيم؟! در آخببرين
كالمات به ما گفتي« :هميشه با بصيرت و با چشماني بباز ببه دشبمنان خيبره
شويد وآن هبا را آرام نگذاريبد و گرنبه آرامتبان نمبيگذارنبد» و مبا عهبد
كردهايم همهي زندگي را به پاي اين سخن بهپايبان ببريم و راه رسبيدن ببه
عالَم قدس را از اين طريق بر جان خود بگشاييم.

ما را سرِ خفتن نيست
چنين است كه چشمانمان در عطش يک قطره خواب ميسوزد ،امّبا مبا
را سر خفتن نيست ،بيدار ميمانيم و به زوزهي گرگهايي گوش ميدهبيم
كه با خشم منتظرند و بر چهره ش

ناخن ميكشند تا در خوابِ دوبارهمان،

دوباره بر ما حمله كنند.
بيدار مبي مبانيم ،چبون تمبام زنبدگيمبان در خبواب گذشبت ،و طعبم
آلودهي خواب هنوز از مااقمان پباک نشبده .اكنبون از يبک لحظبه چشبم
بستن نيا ميهراسيم ،كه هر چشمبستن ،بيخببر گذشبتن از كنبار چشبمهي
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هدايتي است كه تو جارياش كردي و بيتفاوت از كنار اين انقالب الهبي
گذشتن ،غافل شدن از شبيخوني است كبه دشبمنِ بيبدار ،منتظبر آن اسبت.
بيدار مي مانيم تا دشمن قدّار را مأيوسانه به خسبتگي و يبأس بكشبانيم و در
اين راستا زندگيِ خود را معني بخشيم.
بيدار ميمانيم ،زيرا چگونه ميتوان از انقالبي كه هديهي خدا اسبت در
اين قرن به ملّت مسلمان ،پاسداري نكرد؟!
آيا ميشود راز ماندگاريمان را ،رها كنيم و به خواب ،رضايت دهيم؟
اي امام! هر چه در البهالي كالمبت مبينگبريم ،راه گمشبدهي انسبان
سرگشتهي قرن را مييابيم ،تو در عصري كه بشر بيش از هميشه به هبدايت
اسالمي نياز داشت ،با سخنات و زندگيات مفسر اسالم و هدايت گشتي.

فتح قلههاي آيندهی تاريخ
اي امام! تو به ما درس صحيح زندگيكردن دادي و تا تو را شباگردي
ميكنيم ،زندهايم ،از خود انقالبي به جاي گذاشتي كه خورشيدي است در
ش

تاريک و يخزده اين قرن.
تو رما و راز حيات آسماني و عاّت زميني را بر جباي گبذاردي ،حبال

از خدايت بخواه تا بتوانيم از آن پاسداري كنيم.
ما خوب فهميدهايم كه اگر ميخواهيم شور و شوق زندگي در مبا فبرو
ننشيند بايد دست در آغوش انقالب اسالمي ،همهي قلههاي آيندهي تاريخ
را فتح كرد.
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اي امام! هر چه زمان بگذرد بيشتر معلوم ميشود كه چه بانگي زير اين
آسمان به صدا درآوردي ،سالهاي سال بايد بگذرد تا پبژواک ايبن بانبگ
در فضاي فرهنگ بشري بپيند و اثراتش پي در پي به گوش بشريت برسد.
اكنون پژواک آن صدا شبروع شبده و خانبهي كفبر و اسبتكبار را ببه لبرزه
انداخته ،اين طور نيست؟
وقتي به ما گفتي« :هميشه با بصيرت و با چشماني باز ببه دشبمنان خيبره
شويد وآن ها را آرام نگذاريد و گرنه آرامتان نميگذارند»؛ هرچبه گفتنبي
بود ،گفتي.
بسيار تالش ميكنم تا معني آن را بفهمم و نيا بسيار تالش مبيكبنم تبا
آن را عمل كنم ،آنچبه مبرا در ايبن راه پايبدار نگبه مبيدارد ،سبوزِ فبراق
توست كه عجي

تصميمساز و عامآفرين است ،م ل اشک بر حسين.

هببر پگبباه از فببراق آن خورشببيد

داغ در صحن سينه مهمان اسبت

در عبببااي تبببو اي ببببهار سببپيد

تا اببد چشبم الله گبريبان اسبت

منابع

قرآن
نهجالبالغه
«رمحةاهللعليه»

تفسير المياان ،عالمهطباطبايي
«رمحةاهللعليه»

اسفار اربعه ،مالصدرا

فصوصالحكم ،محيالدين
«رضواناهللتعايلعليه»

واليت فقيه ،امام خميني

بحران دنياي متجدد ،رنهگنون ،ترجمه ضياءالدين دهشيري
سيطرهي كمّيت ،رنهگنون ،ترجمهي عليمحمد كاردان
انسببانشناسببيدر انديشببهي امببام خمينببي ،مؤسسببهي تنظببيم و نشببرآثار
امامخميني
«رمحةاهللعليه»

بحاراألنوار ،محمدباقر مجلسي

«رمحةاهللعليه»

الكافي ،ابيجعفر محمدبنيعقوب كليني
م نوي معنوي ،موالنا محمد بلخي

سلسله مباحث امامشناسي ،آيتاهلل حسيني تهراني
تحليلي از نهضت امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» ،سيد حميد روحاني
مجلببهي آمبببوزه ،انتشبببارات مؤسسببهي آموزشببي و پژوهشببي امبببام
«رضواناهللتعايلعليه»

خميني

خاطرات و مبارزات حجتاإلسالم فلسفي ،مركا اسناد انقالب اسالمي
جريانها و سازمانهاي مذهبي ،سياسي ايران ،رسول جعفريان
دغدغهها و نگرانيهاي امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» ،فرامرز شبعاع حسبيني،
علي داستاني
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عصر امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» ،مير احمدرضا حاجتي
«حفظهاهلل»

بنيان مرصوص امامخميني «رضواناهللتعايلعليه» ،آيتاهلل جواديآملي
الغدير ،عالمه اميني
«رضواناهللتعايلعليه»

صحيفهي نور ،امام خميني

ديدار فرهي و فتوحات آخرالامان ،سيد احمبد فرديبد ،تنظبيم از دكتبر
محمد مددپور
ايرانيها چه رؤيايي در سر دارند ،ميشل فوكو
شوک آينده ،آلوين تافلر
جابجايي در قدرت ،آلوين تافلر
مباني انديشههاي اجتماعي غرب ،دكتر محمد مددپور
توسعه و فرهنگ ،شهيد مرتضي آويني
سرگذشت قرن بيستم ،روژه گارودي
سلسله مباحث سير تفكر معاصر ،دكتر محمد مددپور
ظهور و سقوط سلطنت پهلوي ،حسين فردوست
نوشتار «تحليلي از انقالب اسالمي» ،اصغر طاهرزاده
تاريخ سياسي معاصر ايران ،دكتر سيدجاللالدين مدني
فلسفهي انقالب اسالمي ،جاللالدين فارسي
استراتژي انتظار ،اسماعيل شفيعي سروستاني
امام مهدي ،سيد محمد صدر
منتخ

االثر ،لطف اهلل صافي گلپايگاني

مجلهي انتظار
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منتهي اآلمال ،شيخ عباس قمي
مجلهي موعود
ينابيع الاودة ،قندوزي
مناق  ،محمد ابن شهر آشوب
تاريخ تحوالت سياسي ايران ،دكتر موسي نجفي ،موسي حقاني
انقالب اسالمي و وضع كنوني عالَم ،دكتر رضا داوري

آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده



معرفت النفس و الحشر (ترجمه و تنقيح اسفار جلد  8و )9



گاينشتكنولوژي از درينه بينش توحيدي



علل تالال تمدن غرب



آشتي با خدا ازطريق آشتي باخود راستين



جوان و انتخاب بارگ



روزه  ،درينهاي به عالم معنا



ده نكته از معرفت النفس



ماه رج



كربال ،مبارزه با پوچيها (جلد 1و)2



زيارت عاشورا ،اتحادي روحاني با امام حسين



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

 ،ماه يگانه شدن با خدا

 فلسفه حضور تاريخي حضرت حجت


مباني معرفتي مهدويت



مقام لالةالقدري فاطمه



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



جايگاه رزق انسان در هستي



زيارت آل يس ،نظر به مقصد جان هر انسان



فرهنگ مدرنيته و توهّم



دعاي ندبه ،زندگي در فردايي نوراني



معاد؛ بازگشت به جدّيترين زندگي

 بصيرت حضرت فاطمه


جايگاه و معني واسطه فيض

 ............................................................. 260انقالب اسالمي ،برونرفت از عالَم غربي



هدف حيات زميني آدم



صلوات بر پيامبر عامل قدسيشدن روح



زن ،آنگونه كه بايد باشد



جايگاه جنّ و شيطان و جادوگر در عالم



عالم انسان ديني



ادب خيال ،عقل و قل



آنگاه كه فعاليتهاي فرهنگي پوچ ميشود



انقالب اسالمي ،باز گشت به عهد قدسي

