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مقدمه

باسمه تعالي
کتابي که در پيش رو داريد قسمتي از مجموعه مباحث استاد طااهرزاده
در رابطه با «جايگاه تاريخي انقالب اسالمي» و نقش آن در حال و آيندهي
جهان است .در مورد اين مباحث نظر شما را به نکات زير جلب مينماييم.
 -1نويسنده با اعتقاد به اينکه دنياي مدرن ديگر جايي در عالم نادارد،
به انقالب اسالمي به عنوان روح معنويِ اين عصر که هرگز کهنه نميشود،
نظر دارد و خواننده را متوجه اين امر مهم ميکناد ،کاه در عصار گساتر
عالَم غربي که سعي دارد ساير ملال را بايعاالَم و بايتااريخ کناد ،انقالباي
متولد شده که در جوهر و ماهيات خاود ،تحاولي اسات بيارون از حاوزهي
فکر و تمدن غربي ،و بر همين اساس تذکر ميدهد آن را باا عينا

غرباي

ننگريم که هرگز به حقيقت آن آگاهي نميياابيم .زيارا باه گفتاهي ميشال
فوکو« :وقتي ايرانيان از حکومات اساالمي حارف مايزنناد ،وقتاي جلاوي
گلوله در خيابانها ،آن را فرياد ميزنند ... ،و با اين کاار شاايد خطار يا

حمام خون را به جان ميخرند ...به نظر من به واقعيتاي مايانديشاند کاه باه
ايشان بسيار نزدي

است ...چون کوششي است براي اينکه سياست ،ي

بُعد معنوي پيدا کند».

1

 -2توجه به تفاوت ذاتيِ دو رويکرد متفاوت نسبت باه زنادگي در ايان
دوران ،رمز کليدي کتابي است که روبهروي خود داريد .رويکرد به نوعي
از زندگي که آرماانهااي خاود را در فرهناگ مدرنيتاه دنباال مايکناد و
رويکاارد ديگااري کااه م ايخواهااد از طري اق انقااالب اسااالمي ،از غاارب و
فرهنگ مدرنيته عبور کند و زندگي زميني را به آسمان متصل گرداند.
 - 3روح حاکم بر زمانه که تحت تأثير فرهنگ مدرنيته اسات ،آننناان
آشفته است که انسان بهراحتي معني حادثهاي را که آمده اسات تاا مااورا
فرهنگ مدرنيته ،متذکر رجوع بشر به آسمان باشد ،نميفهمد و لاذا نسابت
به فهم جايگاه انقالب اسالمي در اين دوران گرفتار برداشاتهااي از پايش
ساخته ميشود که ديواري در برابر فهم او و فهم انقالب اسالمي ميکشاد.
نويسنده تال

کرده با توجاه باه ايان امار ،مااورا نگااه مدرنيتاه ،انقاالب

اسالمي را بنماياند .زيرا که بايد مواظب باشايم انقاالب اساالمي را در حادّ
فهمهاي محدود ننگاريم وگرناه بايتوجاه باه حقيقات روحااني و جايگااه
تاريخي آن ،سخن گفتهايم.
 - 4ممکن است در ابتدا باه مولا

اياراد گرفتاه شاود کاه نگااه او باه

انقالب اسالمي ،نگاهي آرماني است که با واقعيت آن متفاوت است ،ولاي
وقتي حقانيت سخن روشن ميگردد که سعي شود باه هماهي زواياايي کاه
.

در رابطه با انقالب اسالمي در کتاب توجه داده شده ،عنايت گاردد ،در آن
صورت است که معلوم خواهد شد چارا صصارار مايشاود انقاالب اساالمي
ي

رستاخيز در همهي جهان امروز است و همناون روز حسااب جايگااه

هرکس را تعيين ميکند.
 - 5زبان فرهنگِ مدرنيته که ماا نياز باا تأسايس اولاين دبساتان ،قبال از
انقالب مشروطه با آن آشنا شديم و بعد بهوسيلهي آن فکار کارديم ،زبااني
نيست که بتواند جايگاه انقاالب اساالمي را تبياين کناد و باه هماين جهات
مؤل

محترم سعي فراوان کرده تا ماورا گفتماني که تحت تأثير فرهناگ

غرب است ،ذات انقالب اسالمي را بنماياناد تاا حقيقتاا باا چهارهي واقعاي
انقالب اسالمي روبهرو شويم و همين امر موجب شده که در بعضي ماوارد
خواننده به زحمات بيفتاد و آراماش خاود را در حاين مطالعاهي کتااب از
دست بدهد ،چون يا واژهها را ناآشنا ميبيند و يا افقي که به مياان مايآياد
افقي نيست که خواننده عادت کرده باشد از آن افق بنگرد.
 - 6مول

محترم با توجه به اين قاعده کاه «باا آغااز عهاد تاازه ،تااثير

آنچه به گذشته تعلق دارد ،کم مايشاود» روشان مايکناد کاه چگوناه باا
حضااور انقااالب اسااالمي در عااالم ،عهااد اله ايِ از ياااد رفتااهي بشاار بااه او
برمي گردد و در آن راساتا فرهناگ غرباي در عاالم باه سارعت فروکاساته
ميگردد و به اين دليل بايد به آيندهي انقالب اسالمي اميدوار بود.
بااه امياد آنکااه توانسااته باشايم در راسااتاي آشاانايي عزيازان نساابت بااه
حقيقت و ذات انقالب اسالمي قدمي برداريم.

مقدمه مؤلف

باسمه تعالي
مواردي که در ذيال مطارح شاده نگااهي اسات کاه در ايان کتااب از
زاويههايي به انقاالب اساالمي و اماام خميناي«رضوواناهللتعايلعليه» انداختاه شاده تاا
سمت و سوي جستجوي خوانندگان عزيز را در متن کتااب باه ايشاان خبار
دهد.
 -1حساسترين مسأله در زندگي انسان درست و دقياقديادن واقعياات
عالم است ،و اين موضوع آنقدر مهم است که رسول خدا در تقاضااي
خود به خداوند عرضه ميدارناد «اَللّهُامَّ أرِنِاي األشايا کماا هاي»؛ 1خادايا!
اشيا را آنطور که هستند به من نشان بده.

موضوعِ درستديدن پديدهها و واقعيات وقتي اهميت صادچندان پيادا
ميکند که موضوع مورد شناخت ،به زندگي دنيايي و آخارت انساان ربا
پيدا کند.
در کنار معرفت باه خادا و معااد و نباوت و امامات ،در عصار کناوني،
معرفت به جايگاه انقالب اسالمي از موضوعاتي است کاه معرفات صاحيح
نسبت به آن نقش اساسي در نوع زندگي ما خواهد داشت و بهواقاع هماهي
انتخابهاي ما را تحاتالشاعاع خاود قارار مايدهاد و پيارو آن ساعادت و
شقاوت ما را رقم خواهد زد.
 -2انقالب اسالمي ي

پديدهي معنوي است که هرگونه موضعگياري

ما نسبت به آن ،ما را در جايگاه خاصي از قرب و يا بُعد نسبت باه معنويات
قرار ميدهد و اين است که نميتوان نسبت به آن چشام بارهم گذاشات و
آن را ناديده انگاشت ،زيارا باه هماان انادازه ،از جايگااه قارب معناوي باه
جايگاه بُعد از حقيقت پرت ميشويم .به همين جهت مايتاوان آن را يا
رستاخيز معنوي بهشمار آورد کاه حسااب و جايگااه هارکس را در دوران
کنوني که دوران تقابل انقالب اساالمي باا فرهناگ مدرنيتاه اسات ،تعياين
ميکند.
 -3در دوراني که بشر مدرن از دين فاصله گرفته و ارتقاي انساان را در
پيروي از انديشههاي منقطع از آسمان جستجو ميکند ،يا

مرتباه در قارن

بيسااتم بااا وقااوع دو جنااگ جهاااني در مهااد تماادن ماادرن و شکساات
اياادئولوژيهااايي مثاال ليبراليساام و سوسياليساام و ظهااور نااابرابريهاااي
آزاردهنده ،انقالب اسالمي به عناوان راهاي باراي عباور از آن فرهناگ باه

سوي فرهنگ الهي انبيا  ،عقلها و دلها را متوجه خود نماود و بار خاالف
آنهمه تبليغاتِ منفاي کاه نسابت باه آن روا داشاتند ،باهخاوبي از عهادهي
نشاندادنِ معني تاريخي خود برآمد .اين است که روشن مايکناد انقاالب
اسااالمي ي ا

اماار اتفاااقي نيساات ،بلکااه گشااايش افااق و زمااان جديااد در

بحبوحهي پايان غرب است.
 -4انديشههايي کاه گرفتاار ظااهربيني دوران نيساتند باهخاوبي متوجاه
جايگاه تااريخي انقاالب اساالمي خواهناد شاد و ذات الهاي آن را کاه باه
عنااوان ياا

رسااالت ،وارد زناادگي بشاار شااده ،خواهنااد شااناخت و از

تاريخساازي آن کاه حکمات و معنويات را باه بشاريت هدياه خواهاد داد
آگاهي خواهند يافت و آرمانگرايي منطقي آن را که عامل نجاات بشار از
پوچگرايي و نيهيليسمِ بيمارگونهي بشار مادرن اسات ،باهسارعت دريافات
ميکنند و اين شروع تاريخِ طالئي معنويت حقيقي بعد از ظلماات مدرنيتاه
است.
-5وقتي از انقالب اسالمي سخن ميگوييم ولاي باه جايگااه آن کاه از
غدير شروع شده و باه حاکميات مهادي خاتم مايشاود و باياد از روح
غربي عبور کند ،چيزي نگوييم ،عمال از انقالب اسالمي هيچچيز نگفتهايم.
انقالب اسالمي با نگاه تاريخي شيعه به غدير پديد آمد و ناهتنهاا پديادهاي
اتفاقي نبود ،بلکه آشناي همهي شيعيان بود زيرا آن را در ماتن اساالم يافتاه
بودند تا از طريق آن با روح توحيد اصيل زندگي کنند.
 -6کسيکه از توحيد چيزي نميداند و معتقد نيست آن حقيقتِ يگاناه
اجازهي حضور به غير نميدهاد ،وقتاي باه او گفتاه شاود انقاالب اساالمي

جلااوهي روح توحياد اساات و هاار جرياان مقاباال خااود را نفاي مايکنااد و
همننان در تاريخ جلو مايرود و هرگاز فارو نماينشايند ،متوجاه موضاوع
نخواهد شد و شايد آن را ادعايي بدانند که از سار احساساات اظهاار شاده
است.
 -7اگر شخصيت انقالب اسالمي را با تفکر غربي تحليل کنيم هرگز به
ذات آن پي نخواهيم برد و لذا هرگونه موضعگيري که نسبت به آن داشاته
باه بيراهاه رفتاهايام و

باشيم

باالخره کارمان به مقابله با آن ميانجامد .زيرا انقاالب اساالمي باه اهادافي
نظر دارد که نگاه غربي سخت از آنها گريزان است .يکي امتحانات الهاي
را رحمت ميداند و يکي طور ديگري ميانديشد .به گفتهي مولوي:
رحمتاااي دان امتحاااان تلاااخ را

نعمتي دان ملا

ِ مارو و بلاخ را

 -8اگر پذيرفتيم آوارگي و سرگرداني بشار مادرن چياز قابال انکااري
نيست و ريشهي آن را نيز به درستي تحليال کارديم ،ديگار ايان گفتاه کاه
«انقالب اسالمي هدياهي خادا اسات تاا بشار را از ظلماات مدرنيتاه نجاات
دهد» ،ي

سخن غلوآميز بهحساب نميآيد بلکه به امياد قاوام فرهنگاي و

تمدن اسالمي که در آيندهي انقاالب اساالمي نهفتاه اسات ،زنادگي را در
کنار انقالب اسالمي ادامه ميدهيم.
 -9مقام معظم رهبري«حفظوهاهللتعايل» در مراسم تنفيذ حکم رياست جمهوري
دولت دهم فرمودند:

چناننه مالحظه ميفرماييد در بيانات ايشان موضوع ذاتداشتنِ انقالب
اسالمي مطرح شده و اين مبناي اصلي کتاب حاضر است که نويسنده پاس
از روشاانکااردن معنااي ذاتداشااتن انقااالب اسااالمي ،سااعي دارد نساابت
صحيحي را که هرکس بايد با اين انقالب داشته باشد ،تبيين کند.
 -10اگر بتاوانيم حادثاهي انقاالب اساالمي را باا يا

فهام کلاي و باا

جااامعيتي از آگاااهي و خودآگاااهي و دلآگاااهي درک کنايم ،مايتااوانيم
جايگاه حقيقي انقالب اسالمي در حال و آيناده را ،در روح و روان آدمهاا
بشناسيم و معني آنکه ميگوييم« :هرکس وارد اردوگااه انقاالب اساالمي
نشود ،از تاريخ بيرون ميافتد و بيتاريخ ميشود» را دريابيم.

 -11درد بزرگ آن است که در فضاي فرهنگ مدرنيته ،تفکر آزاد باه
حاشيه رفته است ،در حاليکه فهام انقالباي کاه بناا اسات مااورا فرهناگ
مدرنيته با انسانها ساخن بگوياد ،نيااز باه تفکار آزاد دارد و رماز شکسات
سياسي نخبگاني کاه باا روحياهي سياسايکااري و باا رو هااي غرباي باا
انقالب اسالمي برخورد کردند ،همين بوده و هست.
 -12به تجربه روشن شده کاه امکاناات ذاتاي انقاالب اساالمي از نظار
فرهنگي آنقدر عميق است که هرگز اجازه نميدهاد انديشاههاايي را کاه
اهدافي جداي از اهداف انقالب اسالمي دارند ،بار آن تحميال کنناد و بار
اسااااس هما اين غنااااي فرهنگا اي کاااه داشااات ،توانسااات از راهکارهااااي
سکوالريتهاي که در دوران سازندگي و اصالحات بر آن تحميل شد خاود
را بيرون بکشد و توجه به عدالت و معنويت را بازسازي کند و رويکارد باه
انتهاي با برکتي که نظر به حاکميت حضارت مهادي دارد را دوبااره باه
متن انقالب باز گرداند.
 -13کسي که به تاريخ و سياست تاوجهي نادارد ،بخواهاد ياا نخواهاد
معني دينداري واقعي را گم کرده است ،و کسي هم کاه سياسات و تااريخ
را از منظر ديانت ننگرد بازينهي سياستبازاني خواهد شد که مايخواهناد
تاريخ خود را بار بشاريت تحميال کنناد و قادرت را در دسات گيرناد .در
حاليکه انقالب اسالمي بستري اسات تاا در آن بساتر تااريخ و سياسات از
منظر دين تعري

گردد و در بستري معنوي ماديريت شاود تاا حاکماان از

حقيقت فاصله نگيرند.

 -14اگر از ي

طرف روشنفکران ما گرفتار نگاه غربزدگي شدند و

خواستند جايگاه انقالب اسالمي را در ادامهي تاريخ غرب جساتجو کنناد،
و از طرف ديگر بسياري از متدينين ما نيز بدون آنکه جبهاههااي فکاري و
تاريخي را بشناسند و شخصيت افراد را بر اساس جبهه و جهتي که انتخااب
کرده ارزيابي کنند ،تنها شخصيت افراد را در حرکات و سکنات و فضاائل
و رذائل فردي آنها جستجو ميکنناد ،بادون آنکاه باه جهات و سامت و
سويي که افراد در آن قرار مايگيرناد توجاه نمايناد .ايان باهواقاع موجاب
معضل بزرگي شد که بعضي از نخبگان ديني نتوانستند جايگااه و سامت و
سوي انقالب اسالمي را بشناسند و با اندک ضعفي که از مديري از مديران
نظااام اسااالمي ديدنااد ،از حضااور خااود در جبهااهي انقااالب اسااالمي کنااار
کشيدند .مباحث انقالب اساالمي باا توجاه باه چناين نقيصاهاي ساعي دارد
خطرات چنين غفلتي را گوشزد کند و نگاه متدينين را به رويکردهاي کلي
انقالب اسالمي معطوف دارد.

3

 -15تبيين بنياد فلسفهي انقالب اسالمي ضروريترين مؤلفاهي سياساي
دوران ما است تا نحوهي تأثير دين در عصر غيبت و نقش واليات تکاويني
حضرت وليعصر معني خود را بنماياند و ريشهي حماسهسازي انقاالب



«فَإنّهُ لَوْ عَبَداهللَ عَبْدد ََدبْنَ َ رَفاًدتح َ د َ

المَزاب قتئمتح لَلهُ ،صتئمتح نهترُه ،وَ لَمْ اکُ ْ لَهُ والاةُ عليب ابيطتلب لَأکَبَّهُ اهللُ عَلَي مِنْخَفاهِ فِي
النّتر»


اسالمي معين گاردد و غفلات از ايان موضاوع غفلات از رساالت تااريخي
کساني است کاه ايان غفلات شايساتهي آنهاا نيسات و موجاب يا

ناوع

محافظهکاري ننگين خواهند شد.
 -16امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» به عنوان مسالماني ژرفاناديش و عاارفي
حماسي ،ناظر به منظري بود که چشم فرهنگ مدرنيته سالها نسابت باه آن
نابينا شده بود و از ساحتي سخن ميگفت که فرهنگ مدرنيته امکان درک
آن را نداشت و لذا مدرنيسم همنون نابينايي بايخارد باا انقاالب اساالمي
درگير شد و در هر حرکتي ،شکستي بار شکساتهااي قبلاي خاود افازود،
چراکه خود را از بسياري از امکانهاي عالم هستي بيرون انداخته بود.
انقالب اسالمي آمده است تا بشريت را با امکاناتي آشنا کند که ماورا
جهاني است که فرهنگ مدرنيته در آن زندگي ميکند و با عقلِ پژماردهي
خود ميخواهد ادامهي حيات دهد.
 -17تاريخيبودن ي

انديشه به آن معني است که در طول تااريخِ 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 باياد از خاود بررسايم
براي مردم ايران آيا «انقالب اساالمي» يا

انديشاهي تااريخي باوده و ياا

تجدد و فرنگي مآبي؟
آيا نميتوان گفت آن گاروه از ماردم اياران کاه گرفتاار فرنگايماآبي
شدند و ديگر زبان مردم را نميفهمند به جهت آن است که از تاريخ ملات
ايران بيرون افتادهاند ،تا آنجا که ايرانيبودن خود را با منظري که غرب به
آنها مينماياند ،در ايران باساتانِ قبال از اساالم دنباال مايکنناد؟ انقاالب

اسالمي راهي است تا اين گسستگيها جبران شود و غربزدگي بهکلاي از
روح ملتي که ميتواند با تاريخ ديني خود زندگي کناد برچياده شاود و از
اين جهت انقالب اسالمي مرحلهي گذار ملات اسات از غاربزدگاي کاه
منشأ گسست و تنفر بين آحاد افاراد باوده و هسات ،باه ساوي اُخاوتي کاه
همهي دستها و دلها را يگانه ميکند.
 -18عالَمي که انقالب اسالمي به بشريت عرضه ميکند باا عاالَمي کاه
فرهنگ مدرنيته به ميان آورده است تفاوت ماهوي دارد .باا ورود باه عاالَم
انقالب اسالمي اموري در افق روح انسان آشاکار مايشاود کاه باهکلاي از
روحيهي فردگرايي يا « »Individualismفاصله ميگيرد و حقيقات را در
گستردگي احساس مسئوليت نسبت به سرنوشت سااير انساانهاا مايياباد و
ديگر اقتصادي همراه با عدالت و معنويت به صحنه ميآيد ،چيازي کاه در
افق عالَم انسان غربزده بهکلي ناپديد شده و عامل دوگاانگيهاا و تنفرهاا
گشته است.
 -19بشري که جهت او به هيچ جانب نباشاد و باه هايچچياز رو نکناد،
چگونه ميتواند خود را ادراک کند و هويتي باراي خاود احسااس نماياد،
مگر اينکه خود را فريب دهد و به اسم بيطرفي در طرفي قارار گيارد کاه
نه حق را تأييد ميکند و نه باطل را .او بايد بداند کاه چاون باه حاق پشات
کرده است ،در جبههي باطل است ،در حالي که انقاالب اساالمي جبهاهاي
است تا بشر ،راهِ قرارگرفتن در جبههي حق را گم نکند و در سيرِ باه ساوي
حق با بس انقالب اسالمي ،بس يابد و بهکلي از ظلمات دوران به درآياد
و به افق روشن تاريخ نظر اندازد و از پوچي و بيطرفي خود را رها کند.

 -20اگر انقالب اسالمي را در حدّ ي

حرکت سياسي پاايين بيااوريم

به نوعي به حقيقت جفا کردهايم ،همننان که اگر آن را در آن حاد بادانيم
که ديگر حکومتهاا مازاحم ديناداري شخصاي ماردم نيساتند .در هار دو
صورت جايگاه انقاالب اساالمي را نشاناختهايام و از معناي حضاور آن در
تاريخ معاصر سخت بيگانهايم و با سادگي ،معني دشامني فرهناگ مدرنيتاه
سو تفاهم ميپنداريم .راستي انقالب اسالمي به چه نقطاهاي اشااره

را ي

دارد که دنياي مدرن براي انکار آن اينهمه هزينه ميکند؟
 -21ما ميخواهيم معني انقالب اسالمي را بشناسيم و نسبت خاود را باا
آن معلوم کنيم و لذا مجباوريم از زوايااي مختلا

آن را بنگاريم و قبال و

بعد آن را درست مدّ نظر قرار دهيم و اين ممکن نيست مگر آنکاه بادانيم
ميدانيم،

از کجا شروع شده است و به کجا خواهد رفت و اگر ماندگار

دليل ماندگاري آن چه ميباشد و چرا متعلق باه هايچ زمااني و هايچ قاومي
نيست که با رفتن آن زمان و آن قوم باز باقي خواهاد ماناد .در يا

کلماه

راز آيندهداري انقالب اسالمي در کجا است؟
 -22انقالب اسالمي روشن ميکند ما متعلق به کدام جبههايم و در چاه
فضايي بايد خود را جستجو کنيم که گرفتار از خودبيگاانگي نگارديم و از
ثابت عصر جدا نباشايم و درنتيجاهي ايان جادايي در فضااي مشاهورات و
مقبوالت عصرِ مدرنيسم به دنبال خود بگارديم! انقاالب اساالمي بساتر بااز
تعري

آن بشري است که در متن مدرنيسم خود را نيز فرامو

کرده بود،

و به همان اندازه که توانست خود را دوباره در فضايي ديگر تعريا
به زندگي برگشته است.

کناد،

 -23انقالب اسالمي؛ اگر فلسفه نيسات ولاي ماا را باه «وجاود» دعاوت
ميکند و آننه را در افق انسان ميآورد چيزي ماورا ماهياات و توهّمااتي
اساات کااه فرهنااگ مدرنيتااه بااا آن زناادگي م ايکنااد ،جهاات تفکاار را تااا
واقعيترين واقعيات يعني عالم غيب و معنويت سوق ميدهد و لذا ميتواند
در دفاع مقدس هشت ساله با جهاني از تان

و توپ و هواپيما نبرد کناد و

به بهانهي آنکه همهچيز نسبي است ،از مسئوليت مقابله با جهان کفار شاانه
خالي ننمايد .زيرا:
آنکااه انکااار حقااايق ماايکنااد

جملگااي او باار خيااالي ماايتَنااد

 -24کساني که اهل «وقت» هستند و از «زمان فاني» عبور کردهاند و باه
«زمان بااقي» مايانديشاند ،باه انقاالب اساالمي باه عناوان ماأمني باراي باه
حضوررفتن و به «وقت»رسيدن مينگرند و در هماين راساتا معتقدناد بسا
انقالب منجر به حضور صاحبُ الوقت و الزماان خواهاد شاد .باه هماين
دليل عدهاي نميتوانند آن را تحمل کنناد ،زيارا عباور از «زماان فااني» باه
«زمان باقي» کار هرکس نيست ،از اين رو اين افراد سعي ميکنناد حقيقات
انقالب را از جايگاه اصليا

کاهش دهند و يا از آن فاصاله مايگيرناد و

در زمان فاني خود عمر خود را به انتها ميرسانند.
 -25انقالب اسالمي؛ حماسهي عارفان شيدايي است که هنر نزديکي به
پيامبران و اوليا الهي را يافتهاند و لذا وقتاي نسايم فنااي «فاياهلل» در غارّ
گلولهي خمرارهها وزيدن ميگيرد ،بهجاي آنکه به سنگر خانقاه پنااه برناد
تا از هر گزندِ احتمالي مصاون بمانناد ،پياراهن خاود را در مايآورناد و باا
سينهي برهنه در ميدان جنگ قهقههي مستانه ميزنند.

کسي که نميتواند انقالب اسالمي را به غديري کاه علاي را از آن
حذف کردند ،به خانهي فاطمه که آن را آتش زدند و به کربالياي کاه
بر جسدها اسب راندند ،متصل گرداند ،هرگز تا آخر آن را تحمل نخواهاد
کرد و آن را ي

نوع ماجراجويي ميداند که قواعد بازي جهاان مادرن را

بههم زده است و باالخره بايد با آمدن دولتي مصلحتگرا در جايي توقا
کند ،اينها بيش از ي

روي سکه را نديدهاند و خرابي جهان مادرن را باا

آباداني خانهي انسانيت همراه نميبينند.
 -26انقالب اسالمي علت جهان پرآشوب کنوني را جاهالني مايداناد
که از عقل قدسي انبيا بريدند و خواستند با خرد پژمردهي بشرِ جداشده از
وَحي آن را مديريت کنند و به گمان اينکه ميخواهند خاود را از آسامان
آزاد کنند ،انواع اسارتها را به بشريت تحميال کردناد و يااوههاايي را باه
عنوان علم ادارهي جهان بر زبان راندند تا اسارت بشر را عميقتار نمايناد و
زندگي با خياالت را زندگي واقعي پنداشتند .بايد به ايان تاذکر رسايد کاه
تحت تأثير خردِ پژمردهي بشر مدرن ،عينکي روي چشم داريام کاه درک
ما را از انقالب اسالمي غير واقعي کرده است.
 -27ما نميگوييم فهم انقالب اسالمي کار آسااني اسات ولاي اگار در
شناخت آن ،مدعيان تفکر ،از مردم عادي عقب افتادند بايد بايش از آنکاه
پينيدگي را در موضوع دانست در حجااب فهام نخبگااني دانسات کاه از
ن يگاناه ،هايچ بهارهاي
روح توحيد بيخبرند و از تجلي تاريخي ربالعالمي ِ
نبردهاند .آري! درک انقالب اسالمي بدون علم به اسما الهي کار مشکلي

است ،ولي راهِ ممکني است زيرا که ذات انقالب اسالمي خود عامال فهام
آن خواهد شد.
 -28تا وقتي با عين

زمانهاي که در آن هساتيم و فکار خاود را بار آن

اساس جلو بردهايم به انقالبي بنگريم که بنيانگذار آن انساني است کاه باه
مقام جامعيت اسمايي دستيافته ،هيچ پرتوي از حقيقت آن انقالب بر قلب
ما تجلي نخواهد کرد و راهي جهت بارونرفات از ظلماات زماناه جلاو ماا
گشوده نميشود.
بايد از قهر تفکر غالبِ فرهنگ مدرنيته رها شاد تاا آشانايي باا انقاالب
اسالمي شروع شود و تماشاگري راز ما را در برگيرد.
 -29انقالب اسالمي دوران تاريخ دينداري در جهاان معاصار را بنياان
نهاد ،آن دوران را راه ميبرد و نگهداري و نگهباني مينمايد ،به طوري که
تاااريخ معاصاار در سااايهي حضااور آن انقااالب باي ادها و نباي ادهاي حي اات
تاريخي بشر اين دوران را شکل ميدهد .همانطاور کاه بشار باا هاوا زناده
است ،اگر خواست حيات تاريخي داشته باشد بايد تعلاق خاود را باه ساوي
انقالب اسالمي معطوف دارد و زندگي او امري جدا از آن نباشد تا گرفتار
«نسبيت» و «نيستانگاري» دوران نگردد .در سالهااي اخيرمقادمات چناين
تااذکري در حااال تحقااق اساات و حجاااب چهارصدسااالهي دروغ فرهنااگ
مدرنيته در حال فروافتادن ،وقت آن رسايده اسات کاه باا گاو

بااز وارد

زندگي شويم ،گوشي که فق براي شنيدن مشهورات و مقبوالت فرهناگ
مدرنيته باز نيست.

راه برونرفت از نيستانگاري دوران ،با انقالب اسالمي گشوده شاد تاا
بشريت به عالَمي نزدي
ي

شود که عرفان و معرفت و حماسه و عبوديات را

جا به او هديه ميدهد و متذکر عهد بشر با «وجود» مايگاردد ،عهادي

که در دوران غربزدگي ما شکسته شد.
به امياد آنکاه توانساته باشام تاا حادّي انقاالب اساالمي را از منظاري
بنمايانم که شايسته است از آن منظر نگاه شود.

جايگاه انقالب اسالميدر آيندهي تاريخ
()1

وَلَقَدْ أَرََْلْنَت مُوََى بِآاَتَِنَت أَنْ اَرْفِجْ قَوْمَكَ مِ َ الظُّلُمَتتِ إِلَى
النُّورِ وَ ذَکِّفْهُمْ بِأَاَّتمِ اللّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ آلاَتتٍ لِّکُلِّ صَبَّترٍ شَکُورٍ

1

موسي را با معجزات و نشانههايي از ربوبيتمان فرساتاديم و باه
او مأموريت داديم که قوم خود را از ظلمات باه ساوي ناور راهنماايي
کند ،و روزهاي ظهور رحمتهاي خاصهي خداوناد را باه يااد آنهاا
آورد ،که در اين کار براي هر انسان شکيبا و اهل شکري نشانههايي از
ربوبيت پروردگار هست.

آيهي فوق به ما تذکر ميدهد که تال

کنايم بادانيم در چاه ماوقعيتي

قرار داريم و در اطراف ما چه خبر است و سعي نماييم در حادثاههاايي کاه
بر اساس سنتهاي الهي پيش ميآيد حاضر باشيم .يکي از آن حادثاههااي
الهي يا اياماهلل ،انقالب اسالمي است .اگر ماا در ايان حادثاهي بازرگ کاه
بهواقع يکي از انواع يوماهللهاايي اسات کاه در تااريخ پايش آماده ،حاضار
نباشيم ،از سنت الهاي کاه بنادگانش را از ظلماات خاارب و باه ساوي ناور
ميکشاند ،بيارون افتاادهايام و خودماان را از حضاور در حادثاهي بازرگ

تاريخي زمانماان محاروم کاردهايام و عماال از زماناهي خاود و از برکاات
زمانهي خود جا ماندهايم.

راز گشايش مشکالت
خداوند ميفرمايد« :وَ ذَکِّفْهُمْ بِأَاَّتمِ اللّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ آلاَتتٍ لِّکُلِّ صَدبَّترٍ
شَکُورٍ»؛ اي موسي اين مردمي را که کنار تو آمدند و دارند در اين شراي ِ
سخت در مقابل فرعون و فرهنگ فرعوني مقاومات مايکنناد ،باه يادشاان
بياور که در تاريخ گذشته روزهاايي باوده کاه آن روزهاا خداوناد الطااف
خاصي به بندگانش کرده اسات ،و يااد آوري چناين روزهاايي ،اگار اهال
پايداري و شکيبائي در دين باشايد ،و نعماتهااي خادا را هماواره در نظار
داشته باشيد ،موجب بصيرت و هوشياري شما ميشود .چاون در آخار آياه
فرماود« :إِنَّ فِي ذَلِكَ آلاَتتٍ لِّکُلِّ صَبَّترٍ شَکُورٍ»؛ «صَبَّترٍ» يعناي ديناداراني
که در کنار دينداري ،مقاومات و پاياداري پيشاه مايکنناد .مايگوياد آن
کساني که در دين بناي مقاومات دارناد بدانناد ايان مقاوماتِ ديانداراناه،
آيناادهي درخشاااني دارد ،و ساانت تحقااق اي ااماهلل بااراي آنهااا ني از جاااري
ميشود .يعني همانطور که جوانان ديندار درنظاام ساتمشااهي صابارانه و
شااکورانه ايسااتادند و اي ااماهلل انقااالب نصيبشااان شااد ،اي ان ساانت همننااان
م ايتوانااد ادامااه داشااته باشااد ،مقاااومتي ديگاار و «اي ااماهلل» ديگاار .فرمااود:
«وَذَکِّفْهُمْ بِأَاَّتمِ اللّهِ»؛ به مردم ديندار بگو که؛ ما سنت ريز

رحمتهااي

خاصه و الطاف خاود را بار ملاتهااي بسايار صابور و متادين و پرقاوت و
پرمقاومت تعطيل نکردهايم.

دو چيز است که ما را نسبت به آيناده اميادوار مايکناد يکاي صابر در
دينداري و ديگر راضيبودن نسبت به آننه کاه در ازاي ديانداري نصايب
ما ميشود و اينکه دست خدا را در الطافي که مينماياد ،نادياده نگياريم.
«شَکُور» يعني کسي که لط

خدا را ميبيند و ميپساندد .هماانطاور کاه

جوانان دفاع مقدسِ هشتساله ،به همان خااک و خاونهااي جبهاه شااکر
بودند ،چون در دل آن صحنهها ،عظمت پروردگار و دست لط

او بيشاتر

ظاهر بود و آنها هم چشم خود را در ديدن آن عظمتها بار هام نگذاشاته
بودند .ميفرماياد :باا روحياهي صابر و شاکر حقاايقي باراي افاراد کشا
ميشود که در نهايت منجار باه ظهاور منجاي باراي امات خواهاد گردياد،
همانطور که بني اسرائيل در کنار حضرت موساي صابر و شاکر پيشاه
کردند و راه خروب از سلطهي فرعون برايشان گشاوده شاد و راز گشاايش
مشکالت همين صبر و شکر است.
اگر تصاور کنايم ماا باا اعتمااد باه برناماههااي خودماان مايتاوانيم راهِ
برونرفت از ظلماتِ دوران را ايجاد کنايم ،ماأيوس مايشاويم ،ولاي اگار
بدانيم وقتي در تحت حکم خدا ،صبر و شکر پيشه کنيم ،خداوند راه بارون
رفت را ميگشايد ،اميدوارانه کار خود را اداماه مايدهايم .هماانطاور کاه
معلوم نشد انقالب اسالمي چگونه بار نظاام شاهنشااهي پياروز شاد و يا
مرتبه در عرض ي

سال انسجام نظام شاهنشاهي به هام ريخات و بااألخره

کارها منجر به فرار نخست وزير نظام شاهنشاهي شد ،در ادامهي کارها نياز
تا آن جا که مردم ما در تحت حکم پروردگار و باا رعايات شاريعت الهاي
عمل کردند و صبر و شکر را ادامه دادند ،گشايشها يکي بعاد از ديگاري

ظاهر شد .ما نميدانيم مشکالتِ در پيش رو چگونه بر طرف ميشود ولاي
ميدانيم اگر قاعدهاي کاه آياهي فاوق مايفرماياد ،رعايات شاود ،چيازي
نمايگااذرد کااه راه باارون رفاات از مشااکالت در منظاار نظااام اسااالمي باااز
ميگردد .همانطور که راه خروب از مصر براي بناياسارائيل از دل دريااي
نيل باز شد ولي فرعونيان نتوانستند از آن راه استفاده کنند و در همان راهي
که براي بنياسرائيل باز شده بود ،آب دريا احاطهشان کرد و همگاي ناابود
شدند .اگر به قدرت آمريکا و شاخ و شانه کشيدنهاي اسراييل نگاه کنيم،
و «اياماهلل» را فرامو

کنيم ،ميبينايم چقادر توطئاههايشاان پينياده و هماه

جانبه است و امکان برون رفت از آنها نيست .اما اگار يادماان باشاد فقا
براي اينکه ملتي ميخواهد دين خدا را حاکم کند با اين توطئههاا روباهرو
است ،پس حتما آن سنتي که بارها و بارها به مدد دينداران آمده اسات باه
مدد ما نيز خواهد آماد ،و در نتيجاه پاياداري و شاکر را اداماه مايدهايم و
نتايج آن را نيز به لط

الهي خواهيم ديد.

برکات تدبّر در اياماهلل
ياد «اياماهلل» يعني ياد جلوات و اناوار الهاي در عاالم ،همنناان کاه يااد
پيامبر و ائمه روح ما را متوجه حقايق غيبي مايکناد و نسايم آن حقاايق
برکاتي را در جان انسان ايجاد مينمايد ،زيرا اين بزرگان انگشت اشاره باه
سوي خدا هستند کاه اي ماردم ببينياد چگوناه نسايم لطا

خادا باه افاراد

ميخورد ،ائمه مذکِّر حقاند براي انسانها و نظر به سيره و ساخن آنهاا
ما را به حق منتقل ميکند .يادآوردن «ايااماهلل» و از جملاه انقاالب اساالمي

چنين نتايجي را به همراه دارد ،اگر به انقالب اساالمي از جهات محتاوي و
ريشه و جايگاه تاريخي و پيامي که باراي آيناده دارد ،درسات بنگاريم باه
يکي از آيات بزرگ الهي نگريستهايم و از برکااتي کاه باا تادبّر در آياات
نصيب انسان ميشود ،بهرهمند ميگرديم.
نهضت حضرت اباعبداهلل يکي از آيات الهاي اسات و تادبر در آن
موجب عبرتها و بصيرتها ميشود .وقتي به واقعهي کربال ميانديشايم و
در آن تدبّر ميکنيم و از ظااهر آن متوجاه الياههااي بااطني آن مايشاويم
حيرت ميکنيم که چگونه اينهمه آيات الهي در پشت آن حادثه به ظهاور
پيوسته ،در حالي که هنوز نميتوان گفت عظمت کربال را فهميدهايام ،هار
روز حرف نو دارد و برکاتي به بشريت ميرساند ،و به خوبي روشان اسات
که امام حسين خودشان متوجه بودهاند که در حال خلق آيات بزرگاي
در تاريخ بشر هستند .از اين رو است که هرچه جلاو بارويم و بيشاتر در آن
تدبر کنيم بيشتر متوجه ميشويم اين آيت بزرگ خادا بطانهاا دارد و هار
بطنش داراي بطنها است ،فهم عظمت کربال در صورتي ممکن اسات کاه
از آن حادثه سطحي نگذريم و در آن تدبّر کنيم .ائمه به ما فرماودهاناد:
«إِنَّ أَمْفَنَت صَنْب مُسْتَصْنَب لَت اَ ْتَمِلُهُ إِلَّت مَ ْ کَتَبَ اللَّهُ فِي قَلْبِدهِ الْإِامَدتن»؛
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امر ما سختِ پينيده به سختيها است ،کسي نمايتواناد آن را درک کناد
مگر آن که خداوند در قلبش ايمان را نگاشته است .کارهايي که امامان
انجام ميدهند با نگاه ظاهري نميتاوان حقيقات آنهاا را فهمياد ،کارهااي
امامان بزرگتر از عقل عادي بشر است ،بايد با نور ايمان به آنهاا بنگاريم

تاا متوجاه عماق آنهااا شاويم .و لاذا ماا را دعااوت باه تادبّر در سخنانشااان
کردهاند.

انقالب اسالمي و ظهور غدير
يکي از آياتي که بايد در آن تدبّر کنيم تا آرامآرام باه بااطنش و بااطن
باطنش پي ببريم انقالب اسالمياست .انقالب اسالميآيتي است کاه از ماا
تقاضاي تدبر ميکند .انقالب اسالميمثل جنگ چالادران نيسات ،انقاالب
اسالمي شروع عيني غدير است ،غديري که خداوند به پيامبر
نگران مبا

وعاده داد

دشمنان تو نميتوانند آن را در تاريخ دفن کنند .حاال کاه بناا

است طبق وعدهي الهي ،غدير آرامآرام چهرهي خاود را بنماياناد ،انقاالب
اسالمي يکي از چهرههاي باارز غادير اسات .طباق آياهي قارآن ،غادير از
رسالت نبياهلل باالتر است و لذا خداوند به پيامبر مايفرماياد؛ «...وَإِن
لَّمْ ًََْنَلْ فَمَت بَلَّغْد َ رََِدتلَتَهُ»...؛ 3اي پيغمبار اگار قصاهي غادير را نگاويي
رسالت خود را نرساندهاي .ولي با اينهمه ،سالها طول کشيد تاا آرامآرام،
غدير از اليههايي که بر او کشيده بودند سر بار آورد ،تاا ايانکاه منجار باه
دولت صفوي شد و نهايتا به انقالب اسالمي رسايد .اگار خواساتيم جايگااه
سااکوت امااام صااادق را در مقاباال امويااان و عباساايان بفهماايم؛ اگاار
خواسااتيم جايگاااه اش ا

هااا و دعاهاااي امااام سااجاد را بفهم ايم؛ اگاار

خواستيم از پشات پارده حارفزدنهااي اماام هاادي را بفهمايم ،اگار
خواستيم بفهميم غيبت امام عصر يعني چه؟ باياد غادير و حضاور آن را

در آيندهي تاريخ بفهميم .غدير يا

جهاش بازرگ اسات کاه اساالم باه

سوي آيندهي خود برداشت ،جهشاي کاه ماردم آن عصار باا آن همراهاي
نکردند حضرت نبي اکرم هم پيش بينيهايشان درست درآماد و معلاوم
شد چرا در رساندن پياام غادير باه ماردم تعلال مايکردناد .اگار خواساتيد
جايگاه حقيقي جريان غدير را مطالعاه کنياد باياد تماام حرکاات و گفتاار
نبياکرم در حجةالوداع را مطالعه کنيد .دقت در ساخنان پياامبر خادا از
آن وقتي که مُحرم شدند نشان ميدهد حضرت ميخواهند چيازي بگويناد
ولي فق اشاره مايکنناد چاون احسااس مايکنناد افاراد آمااده نيساتند تاا
مصداق را تعيين کنند ،تا اين که آيه نازل شد «اَت أَاُّهَت الفََُّولُ بَلِّغْ مَت أُندزِلَ
إِلََْكَ مِ رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ ًََْنَلْ فَمَت بَلَّغْ َ رََِتلَتَهُ وَاللّهُ اَنْصِمُكَ مِ َ النَّدتِِ إِنَّ
اللّهَ الَ اَهْدِي الْقَوْمَ الْکَتفِفِا َ»؛ اي پيامبر آننه به تاو از طارف پروردگاارت
نازل شده به مردم برسان ،از آخر آيه بر ميآياد کاه خداوناد باه پياامبر
متاذکر مايشااود آري ابااالغ واليات علاي کااار بايخطااري نيساات ،و
خداوند هم ميداند خطري در ميان است ولي مژدهات ميدهد که« :وَاللّدهُ
اَنْصِمُكَ مِ َ النَّتِِ»؛ تو را و پيام تو را از حيلهي ماردم حفاظ مايکناد .در
ي

نگاه سطحي ،وقتي کسي پس از رحلت رسول خدا جرياان ساقيفه

را ميبيند که خيلي راحت غدير را ناديده گرفتند و ديگاري را باه خالفات
برگزيدند ،اين ساؤال بارايش پايش مايآياد کاه پاس چطاور خداوناد باه
پي اامبر مااژده داد غاادير را حفااظ م ايکنااد؟ آري! خاادايي کااه راساات
ميگويد و همهي عالم در قبضهي او است و به پيامبر هم گفت واليات
اميرالمومنين را حفظ ميکنيم ،به طريقي ديگر آن را حفظ کرد .ظااهر

قضيه اين بود که پس از رحلت رسول خدا و جريان سقيفه و بعاد از آن
با حاکميت امويان و عباسيان ،گويا غدير فرامو

شد ،ولي به مرور معلاوم

شد وعدهي خدا تخل بردار نيست و اين حفظکاردن ،يا

حفاظکاردن

تاريخي است .امام صادق ميفهمند حفظکردن پيام غدير يعني چه ،باه
همين جهت در حاکميات اموياان و عباسايان ساکوت مايکنناد و باه کاار
فرهنگي خود ميپردازند ،حوصله و پشتکار اماام صاادق از ماژدهاي
که در دل آيهي «وَاللّهُ اَنْصِمُكَ مِ َ النَّتِِ»؛ هست ،در ميآيد ،و ايان کاه
پيام غدير تاريخ را در مينوردد و جلو ميرود تا در وقتش ظاهر شود .با باه
رسميت شناخته شدن مذهب تشيع در زمان حاکميت صفويان ،غادير يا
قدم جلو آمد ،و با انقالب اسالمي و حاکميت حکم خدا از طرياق فقاه آل
محمد قدمي ديگر و اساسي تر برداشته شد و معلوم شد انقالب اساالمي
ظهور وعدهي خداوند در غدير است.

نقش انقالب اسالمي در جهان آينده
وقتي روشن شود انقالب اسالمي يکي از آيات بزرگ الهي اسات ،جاا
دارد در چنين آيتي تدبّر نمود تا اوال :بفهميم واقعشدن آن در اين عصر باه
چه معني است و چه نوع از زندگي را به همراه دارد ،ثانياا :غفلات از نقاش
تاريخي آن ما را گرفتار چه نوع زندگي خواهد کرد .بايد از خاود بررسايم
اگر در جهان معاصر انقالب اسالمي رخ نداده بود ما با چه جهااني روباهرو
بوديم؟ حتما ميدانيد اگر انقالب اسالمي پديد نيامده بود امروز آمريکاا و
اسرائيل در ايان حادّي کاه اماروز احسااس بايآينادگي مايکنناد ،چناين

احساسي نداشتند ،اگر انقالب اسالمي پديد نياماده باود اسارائيل ماانعي در
مقابل خود جهت حذف کلاي ملات فلساطين نداشات .و اگار فلساطين باه
راحتي حذف ميشد ديگر کدام قطعاهي جهاان اساالم در تياررس حاذف
توس اسرائيل قرار نميگرفت ،و اگر چنين ميشد آيا جواناان ماا در کال
جهان اسالم با ي

دلمردگي و يأس روبهرو نبودند؟ اگر انقاالب اساالمي

نبود آيا جوانان حازب اهلل مايتوانساتند در جناگ ساي و ساه روزه چناين
حماسهاي بيافرينند ،آيا اسالمخواهان در کشور ترکيه قدرت مايگرفتناد و
آيا اميدي که اکنون در جهان براي دستيابي به دنيايي ديگر ظااهر شاده،
وجود داشت؟ تاا آنجاايي کاه خبرگازاري ايتالياائي صنساا اظهاار مايکناد:
«اسالم در نقاط مختل

جهان از مرزها فراتر رفته و به سيستمي براي احياا

زندگي در دنياي پر بحاران کناوني تباديل گشاته اسات 4».يکاي از اسااتيد
دانشگاههاي آمريکا ميگويد« :ناه تنهاا سارعت اساالمخاواهي در آمريکاا
آنننان زياد است که حتما در آينده کشاور آمريکاا يا

کشاور مسالمان

است ،بلکه نکتهي اصلي آن است که مردم آمريکا اسالم را فق بر مبنااي
اسالم امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» مايشناساند» .حاال فکار کنياد اگار انقاالب
اسالمي واقع نشده بود با چه جهاني روبهرو بوديم .اين موضوع نياز به تادبّر
فراوان دارد که بنده فق ميتوانم باب موضوع را باز کنم .شواهد و قارائن
نشان از آن ميدهد که انقالب اسالمي جهان ديگري را به وجود ميآورد،
صد سال ديگر معلوم ميشود ما در زمان خود در چه فضااي تااريخساازي
نفس ميکشيدهايم و خودمان فعال متوجه ابعاد آن نيستيم.

معلوم است که وقتي انقالبي به صحنه آمد و حيات استکبار و اعاوان و
انصار

را تهديد کرد ،آنها بيکار نمينشينند و مشکالتي باراي ماا ايجااد

ميکنند تا اين تصور در ما بهوجود آيد که با آمادن انقاالب اساالمي ايان
مشکالت پيدا شد .ولي اگر در افقي ديگر موضوع را بنگريد مايفهمايم باا
ميداندادن به استکبار نهتنها همواره در حقارت تاريخي خواهيم ماند ،بلکاه
در درازمدت تمام امکانات اقتصادي و فرهنگي ما را مصادره ميکنند.
بايد انقالب را از افقي ديگار دياد ،در آن افاق ماا نياز مانناد علاي
نميگوئيم چون بني اميه فعال حاکميت سياساي جهاان اساالم را در دسات
گرفته اند باياد از اساالم جادا شاد



آري با حاکميت عثمان ،خراب کال افريقاا باه ضاد انقالبايتارين
افراد يعني مروانبنحکم اختصاا
مروان و پدر

يافات 5،در حاالي کاه پياامبر خادا

را از مدينه تبعيد کرده بودند .و در زمان عثمان نهتنهاا ايان

دو نفر به دستور خليفه برگشتند ،بلکه مروان همهکارهي جهان اساالم شاد.
ابن ابيالحديد در شرح خطبهي سوم نهجالبالغه آماار عجيباي از ريخات و
پا ها و بذل و بخششهاي عثمان از بيت المال به امويان ميدهد .ولاي باا
اين همه اميرالماومنين نگفتناد اساالم رفات ،چاون مايدانساتند اساالم
حقيقت بزرگي است که با حجاب امثال عثمان و ماروان بان حکام از باين
نميرود ،حقيقت هرگز از بين نميرود ولي آنهايي کاه مايخواهناد ناور
آن را خامو

کنند ميروند .به همين جهت حرف ما باا حارف يا

آدم

عادي نسبت به مشکالتي که در کناار انقاالب اساالمي پايش آماده ،فارق
ميکند.
ما متوجهايم حقيقات بزرگاي تحات عناوان انقاالب اساالمي در زماان
معاصر ظهور کرده و ميخواهيم جايگاه آن را با هام در مياان بگاذاريم تاا
در تحليل آن به خطاا نيفتايم و در دام پاروژهاي کاه دشامنان انقاالب تهياه
ديدهاند قرار نگيريم .آننه بيش از همه بايد مورد تأکيد قرار گيرد توجه به
معناي بااودن و ياا نبااودن انقااالب اسااالمي در دنيااي معاصاار اساات .در آن
صورت از الطافي کاه باا تعلاق قلباي نسابت باه انقاالب اساالمي باه انساان
ميرسد محروم نميشويم .با همين ديد نسبت باه اساالم باود کاه حضارت
اميرالمؤمنين از اسالم ،بصيرت و تعالي بهدسات آوردناد ،عادهاي هام
اسالم را به بازي گرفتند و از همهي آن برکات محروم شدند مگر مقاداري
طال و تعدادي شتر که همه را گذاشتند و رفتند.
تدبّر در انقالب اسالمي باعث ميشود که انقالب را فق در حدّي کاه
دشمنان آن ،آن را معني ميکنند ،نشناسيم ،بلکه با نگاهي نابتر جايگااه و
حقيقت و ريشهي آن را ببينيم .همانطاور کاه تادبر در آياات قارآن ماا را
متوجه سنتهاي جاري الهي ميکند.
تاادبّر در انقااالب اسااالمي باعااث م ايشااود تااا جايگاااه تاااريخي آن را
بشناسيم و بفهميم ما در کجاي تاريخ زندگي ميکنيم و اين کاارِ بسايار باا
ارزشي است .بعضيهاا تاا ايانجاا را مايديدناد کاه رضااخان دارد خاون
ميريزد ولي سنن الهي را که در راستاي چنين ظلمهاايي جااري مايشاود،
نديدند و لذا به صورتي منفعالنه ،در فضايي که رضااخان پدياد آورد و ناه

در فضاي حاکميت سنن الهي زندگي کردند ،اينها تحت تأثير همان فضاا
پير شدند و در پائينترين سطح فکر ،زندگي را به پايان رساندند .بعضيهاا
هم مثل امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» در عين اينکه در زمان حاکميت رضااخان
زندگي ميکردند ،ولي چون فهميدند در کجاي تاريخ زنادگي مايکنناد،
نظرشان به افقي باالتر از فضايي که رضاخان ايجاد کرده بود ،معطوف باود
و در نتيجه در آخر عمر در اوب بصيرت زندگي دنيايي را تارک کردناد و
فرمودند« :با دلي آرام و قلبي مطمئن و ضميري اميدوار به فضل خداوناد از
خدمتتان مرخص ميشوم» .اين نگاه به جهاان باا توجاه باه هماان فرماايش
حضرت صادق است که اگر فرزند زمان خاود نباشايد نمايفهمياد در
کجاي تاريخ زندگي ميکنيد 6،و لذا حادثهها شاما را در هار کجاايي کاه
خواست ميبرد.
تدبر در آيت بزرگي مثل انقاالب اساالمي از زوايااي مختلفاي امکاان
دارد ،ولي ما از زاويهاي ميخواهيم بحاث کنايم کاه معلاوم شاود حقيقات
انقالب موجب به ثمار رسااندن زنادگيهاا مايشاود ،و هارکس خواسات
زندگيش به ثمر برسد و پوچ و بيخاود نگاردد و باه اصاطالح اماروزيهاا
افسردگي پيدا نکند ،در حال حاضر ي

راه بيشاتر در جلاو خاود نادارد و

آن اين که جايگاه تاريخي انقالب اسالمي را بشناسد و زندگي خاود را باه
آن متصل کند تا در عين ورود به ي
معنيدار شود.

«ألْنتلِمُ بِزَمتنِهِ ال ََهْجُمُ عَلََهِ اللَّوَابِس»

اميدواري ناب ،غمها و شاديهايش

درک نکردن حقيقت و جايگاه انقالب موجاب ماي شاود تاا انساان از
اوقاتي که ايام اهلل انقالب پديد ميآورد و اهل ايماان و ماردان انقاالب در
آن وارد ميشوند ،محروم باشد و «وقت» خاو

نداشاته باشد.کسااني کاه

توانستند انقالب اسالمي را بشناسند و با حقيقت آن متحد شوند ،و وقتشاان
وقت انقالب است ،از انقالب چيزي نميخواهند بلکه هر چه دارناد در راه
انقالب ميدهند.

انقالب اسالمي و نجات از بيآيندگي
وقتي احساس ميکنيد در کارهاي خود ،پس از زحمات زياد ،باه هايچ
جا نرسيدهايد و بيآيندگي آن زحمات را حاس مايکنياد ،خاود باه خاود
افسردگي و يأس به سراغتان ميآيد و هر چاه آن کاار اساسايتار باشاد باا
يأس بيشتري روبهرو ميشويد و بزرگترين ياأس وقتاي اسات کاه انساان
احساس کند کلّ زندگي او وارد تاريخي شده که عين بايآينادگي اسات.
چيزي که فرهنگ مدرنيته در جان و قلب انساانهااي گرفتاار آن فرهناگ
فرو ميکند .حال انقالب اسالمي بستري را آماده کرده است که اگر کسي
خود را بدان متصل کرد کل زندگي او وارد تاريخي از نورانيت و معنويت
ميشود به طوري که خود را در گذشته با همهي انبيا هم افق ،و در آيناده
با حضرت مهدي همراه مييابد و لذا حضارت صاادق در رابطاه باا
برکاات توجاه باه آينادهي ناوراني و توجاه باه ظهاور حضارت مهاادي
ميفرمايند« :مَ ْ مَتتَ مِنْکُمْ وَ هُوَ مُنْتَظِفٌ لِهَذَا الْأَمْفِ کَمَ ْ هُوَ مَدََ الْقَدتئِمِ فِدي
فُسْطَتطِهِ  -قَتلَ ثُمَّ مَکَثَ هُنََْئَةح ثُمَّ قَتلَ -لَت بَلْ کَمَ ْ قَترَعَ مَنَهُ بِسَدًَِْهِ  -ثُدمَّ

قَتلَ -لَت وَ اللَّهِ إِلَّت کَمَ ِ اَْتُشْهِدَ مَََ رََُولِ اللَّهِ»؛ 7هارکس از شاما بميارد
در حالى که منتظر ظهور قائم آل محمد باشد مثال کساى اسات کاه باا
قائم در خيمهي آن حضرت باشد .سرس لحظهاى ساکوت نماوده و آنگااه
فرمود :نه! بلکه مانند کسى است که در رکاب او شمشير زده است .بعاد از
آن فرمود :نه ،سوگند به خادا بدانياد کاه او همناون کساى اسات کاه در
رکاب پيغمبر  به افتخار شهادت نائل گشته است.
بدترين نوع زندگي احساس بيآيندگي است و در حال حاضار باهجاز
زندگي در فضاي انقالب اسالمي هار طاور ديگار انساان زنادگي کناد در
بيآيندگي به سر ميبرد.
وقتي متوجه شديد فرهنگ مدرنيته مردم جهان را در فضا و روزگااري
قرار داده که هر کار بکنند همنون گذشاتهشاان باينتيجاه خواهناد باود و
دلهاارهي بااه نتيجااه نرس ايدن کارهااا تمااام وجودشااان را فراگرفتااه اساات،
ميفهميم چرا اوال :دشمن سعي ميکند انقالب اساالمي را نياز در فرهناگ
مدرنيته هضم کند .ثانيا :چرا ورود در اردوگاه انقالب اسالمي با اميادواري
در کل زندگي همراه است.
انساني که گرفتار بيآيندگي تاريخي شد ديگر باراي اداماهي زنادگي
تحليل ندارد .شاما روزناماههااي دنياا را بخوانياد ،حارف شاعراي آنهاا را
بشنويد ،همها

قصهي ناليدن از بايآينادگي اسات و ايانکاه خاود را در

نيهيليسم يا پوچانگاري غرق ميبينناد و آنقادر زنادگي برايشاان بايارز
است که باه کارهااي ساختِ مارگآور دسات مايزنناد ،زيارا مارگ در

اهداف ،يعني ادامهي همين زندگي پوچ و بيآينده .در اين حال اسات کاه
هاارکس بايااد از خااود بررسااد آيااا خداونااد راه اي بااراي خاااربشاادن و
نجاتيافتن از اينهمه پوچي و بيآيندگي براي مردم ايان دوران نگاذارده
است؟ به ناگاه متوجه سخن خدا ميشوي که ميفرماياد« :إِنَّدت نَ ْد ُ نَزَّلْنَدت
الذِّکْفَ وَإِنَّت لَهُ لَ َتفِظُونَ»؛ 8ما يااد خاود و توجاه باه مقصاد حقيقاي را ناازل
کرديم و حتما آن را حفظ ميکنيم .با نظر به اين آيه اميد بزرگاي در جاان
شما شعلهور ميشود .يعني اي مردم چيزي در زير ايان آسامان هسات کاه
شما را از روزمرّگي ،به مقاصدي متعالي دعوت مايکناد و خداوناد ماژده
داده است که آن را از هرگونه اضمحالل و بيآيندگي حفظ مايکناد ،باه
خود ميآييم که پس هر راهي که به قرآن ختم شود ،راه نجاات از پاوچي
دوران است .به همين دليل مايبينياد حضارت اماام خميناي«رضوواناهللتعايلعليه» باه
عنوان ي

عارفِ فقيهِ سال

ِ زحمت کشيده ،به ايان نتيجاه مايرساد کاه

سلوکش را بايد با پديد آوردن انقالب اسالمي کامل کند .کتابهايي کاه
امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» قبل از انقالب اسالمي نوشتهاند حکايت از آن دارد
که سنين بين بيست تا سي سالگي در عرفان و سلوک و تحقاق در مقاماات
عاليه بسيار موفق بودهاند .کتاب «شرح دعاي ساحر» اماام را مرحاوم آقااي
آشتياني شرح کرده است ،ميگويد؛ هناوز زماان تناگ اسات کاه مطالاب
عرفاني ايشان فهميده شود .اماام«رضوواناهللعليه» باا ايان کاه ايان هماه در کساب
مقامات جلو رفتهاند احساس ميکنند آننه بايد اين سلوک را کامل کند و
روح نجات از ظلمات دوران را در جامعه بدمد پايهگذاري سياساتي اسات

که عين ديانت باشد و لذا با انقاالب اساالمي جامعاه را وارد خطاي از ناور
ميکنند که از غدير شروع ميشود و فعال در حاکميت سخن آل محمد

يعني واليت فقيه قرار دارد تا مهدي آل محمد ظهور فرماياد .حااال کاه
ظلمات دوران مدرنيته قلبهاا را دزدياده اسات و نظرهاا باه اماام معصاوم
نيست ،الاقال سخنشاان را حااکم کنايم تاا شاروع خاوبي باراي ظهاور آن
حضرت باشد .و از اين زاويه متوجه ميشاويم انقاالب اساالمي راه نجاات
انسان اين قرن است و نميگذارد نظرها از توجه باه قطاب عاالم امکاان باه
جاي ديگري فرو افتد.

انقالب اسالمي و نجات از فردگرايي
حضرت امام خميني«رضوواناهللعليه» فهميدناد غاور در عرفاان و فقاه و فلسافه
بدون حيات ديني که به وسعت اجتماع باشد ،ي

ناوع انازوا و فروافتاادن

در ديوارهاي تنگ فردگراياي اسات و از ايان طرياق انساان باه شاکوفايي
واقعي نميرسد و از آن طريق بيآيندگي به کلي از صاحنهي جاان انساان
رخت برنميبندد و در نتيجه خداوند انقالب اسالمي را به ايشان هديه داد.
همانطور که اهل سنت رواياات غادير را مايشناساند ولاي عادهاي از
بدخواهان موضوع را به ي

موضوع سياسي تبديل کردند ،باه طاوري کاه

برادران اهل سنتِ ما تصور ميکنند ميتوانند بادون ارتبااط باا علاي و
مسير حاکميت اهل بيت سلوک ديني خود را ادامه دهناد ،هماين طاور
اين خطر براي مردم ما نسبت به انقاالب اساالمي هسات کاه عادهاي فکار
کنند براي مسلمان بودن نيازي نيست حتما وارد اردوگااه انقاالب اساالمي

شد .با اين تحليل همان ظلمي کاه باه جهاان اهال سانت شاد و آنهاا را از
عترت رسول خدا جدا کردند ،به شيعه ميشود و آنها را از غاديرِ قارن
چهاردهم ،يعني انقالب اسالمي ،جدا مايکنناد و از برکاات فاوقالعاادهي
اين ارتباط محروم ميگردانند.
تدبّرنکردن در جريان غدير موجب فاصله گرفتن اهل سانت از عترتاي
شد که رسول خدا تأکيد داشتند از قرآن جدا شدني نيست ،و عدم تدبر
در انقالب اسالمي و غفلت از ريشهي تاريخي آن ،موجب ظلمي مايشاود
که ما شيعيان به خود و مکتب تشايع خاواهيم کارد .فراماو
انقالب اسالمي را ي

فقيه عاارفِ ساال

نفرمائياد کاه

شاکل داده اسات ،يعناي يا

عکسالعمل سياسي در مقابل نظام شاهنشاهي نيست ،ي

حقيقت باطندار

است و باطنش هم باطن دارد ،و به همين جهت ظرفيت تدبّر اساسي در آن
موجود است .از آنجايي که حادثههااي ريشاهدار باا ارتبااط باا بااطنشاان
شناخته ميشوند ،انقالب اسالمي به اين راحتيهاا فهمياده نمايشاود ،زيارا
ي

حادثهي اتفاقي نيست .اگر به عموم اهل سنت بگوييد غدير يعني چه؟

مي گويند پيامبر اميرالماؤمنين را دوسات داشاتند و چاون حضارت
علي در جنگ در يمن با خالد بن وليد اختالف پيدا کردناد ،پياامبر

در غدير در دفاع از علي محبت خود به علي را اظهاار داشات .در
حالي که اگر بار روي احادياث و آياات مرباوط باه آن تادبر مايکردناد،
بهخوبي به حقيقت موضوع پي ميبردند .گاهي براي انسان سؤال مايشاود
که چرا با اين همه عظمت که در غدير به چشم ميخورد و در تااريخ اهال
سنت ثبت شده است ،اهل سنت ساده از آن مي گذرند؟ جواب را در زمان

خودمان پيدا کنيم ،مگر بسياري از مردم ما باا انقاالب اساالمي هام هماين
طور برخورد نميکنند؟ اگر بر روي انقاالب اساالمي هام تادبّر نشاود ،در
اذهان عمومي به ي

حادثهي سياساي تباديل مايشاود کاه در آخار قارن

بيستم اتفاق افتاد و ديگر هيچ .اگار شايعيان در ذات انقاالب اساالمي تادبّر
ميکردند آيا متوجه نميشدند اين همان غادير اسات کاه منازل باه منازل،
تاريخ را طي کرده و جلو آمده تا به لط

الهي حاال کاه امکاان حاکميات

خاااودِ معصاااوم فاااراهم نشاااده اسااات ،ساااخن معصاااوم در صاااحنهي
تصميمگيريهاي کالن در صحنه باشد ،تا آرامآرام حاکميت خودِ معصوم
ظاهر شود؟ اينجا است که متوجه ميشاويم در هماان راساتايي کاه رساول
خدا در رابطه با قرآن و عترت فرمودند« :مت اِنْ ََمَسَّکْتُمْ بِهِمت لَ ْ ََضِدلُّوا
اَبَداح»؛ 9هرگااه باه ايان دو يعناي قارآن و عتارت ،متصال باشايد ،هرگاز باه
انحراف نميافتيد ،انقالب اسالمي راه نجاات انساان در ايان قارن اسات از
هرگونه انحراف و پوچي.
مقايسه کنيد جلساات ديناي را کاه از تارس سياساي باودن ،از انقاالب
اسالمي و امام خميني«رضوواناهللعليه» حرف نمايزنناد ،باا جلساات ديناي کاه در
کنار توجه به ساير ابعاد دين ،به انقالب اسالمي و رهبري آن توجاه دارناد،
آيا افراد در اين دو ناوع جلساات در يا

ساطح و در يا

فضاا زنادگي

ميکنند؟ آيا آن شور و نشاط و وسعتي که در جلسات ناوع دوم هسات باا
جلسااات نااوع اول قاباال مقايسااه اساات؟ ع اين هم اين مساائله در شخص ايت
روشنفکران غير ديني نسبت به روشنفکرانِ متوجه جايگاه انقالب اساالمي،
منففة

قابل رؤيت است ،حال بايد پرسيد کدام ناوع افاراد باه اميرالماؤمنين و
ائمه نزدي

ترند؟ روشن است که آن نوع زندگي که امامي معصوم در

افق انسان و جامعه قرار دارد ،راه باه ساويي دارد کاه دنيااي جدياد هرگاز
نميتواند آن را تحمل کند .مگر اين صنعتي که ما ميخواهيم شروع کنايم
و دنياي غرب مانع ميشود جز اين است که آنهاا نگرانناد آرامآرام ماا از
آنها فاصله بگيريم و با رويکرد خودمان به انساان و جهاان ،آن صانعت را
مااديريت کن ايم؟ اي ان را م ايتااوان در دني اا تجربااه کاارد کااه اگاار بهتاارين
کارخانهها را داشته باشيم ولي واليت خدا و امام معصوم مدّ نظر نباشاد ،باه
همان بيحاصلي دچار ميشاويم کاه غارب دچاار شاد .آري اگار صانعت
غرب در اين کشور آمد و با روح انقالب اسالمي مديريت شد نتيجاه چياز
ديگااري ماايشااود .احمااد آقااا خمينااي«رمحةاهللعلي وه» از قااول حضاارت امااام
خميني«رضوواناهللعليه» قضيهاي را نقل کرده بودند که اگر اين سارود «اي مطهار»
را

«رضوواناهللعليه»

دولت سعودي پخاش
کند ميگويم حرام است! يعني؛ اگر سرود «اي مطهار» در فضااي فرهناگ
غير ديني نواخته شود آن نتايج را در بر ندارد بلکه نتيجهي عکس ميدهاد.
اينکه عرض ميکنم اگر نظام اسالمي بر صانعت غرباي احاطاه پيادا کناد
روح ديگري بر آن دميده ميشود بحث عميقي است که الزم است مطلاب
را در مباحث غربشناسي دنبال بفرمائياد 10.روايااتي کاه مايفرماياد اگار

کسي واليت ائمه را نداشته باشد از عباداتش بهاره نمايبارد ،باه جهات
رويکرد متفاوتي است که انسانها در عدم توجاه باه واليات ائماه پيادا
م ايکننااد 11،آن کااس کااه در افااق زناادگي خااود انسااانهاااي معصااوم را
ميشناسد و سعي دارد در تمام مناسبات زندگي باه آنهاا نظار کناد خيلاي
فرق ميکند با انساني که با مجموعهاي از آگااهيهااي ذهناي مايخواهاد
زندگي کند ،چنين انساني حتي جايگاه عبادات خود را درست نميشناسد.

امام خميني«رضواناهللتعاليعليه» و فهم روح زمانه
وقتي روح زمانه و روح انقالب اساالميدرسات شاناخته شاود ناه تنهاا
متوجه بيثمري زندگي بيرون از انقالب اسالمي ميشويم ،بلکه با ورود باه
اردوگاه انقالب اسالمي رهِ صد ساله را ي

شابه طاي مايکنايم .متأسافانه

بعضي از مسلمانان بهکلي از زمان خود بيرونند! اصال توجه نميکنند که در
کجاي تاريخ زندگي ميکنند ،امام خميناي«رضوواناهللعليه» روح زماناه را خاوب
شناختند و بر اساس ذخاير الهي آن را تغذيه کردند و جلو بردند.
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َ المَزاب قتئمدتح لَلدهُ،
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مسلّم بشار اماروز از روزگاار خاود باه تناگ آماده اسات و باه خاوبي
احساااس کاارده حاصاال کارهااايش تمامااا پااوچ شااده و ناخودآگاااه نتيجااه
ميگيرد فردايش ،که آيندهي امروز

اسات ،نياز پاوچ اسات و در چناين

حالتي است که اگر انسان درست اقدام کناد بار خاالف هماهي مواناع ،باه
نتيجه ميرسد .ميگويند چطور شد کاه ابااذر«رمحةاهللعليوه» باا آنکاه در ابتاداي
مسلمان شدنش دو يا سه روز بيشاتر باا پيغمبار نباود ،آنچناان شاد کاه باه
تنهايي به غفار برگشت و همهي مردم آن قبيله را مسلمان کرد؟ آري باا دو
يا سه روز نميشود خيلي مطلب به دست آورد ولي اگار انساان روح يا
مکتب را شناخت حرفهاي ديگر را ميتواند در دل آن پيدا کند.
درک روح زمانه مثل احسااس ايان مياز و صاندلي نيسات ،چاون چياز
مشخصي نيست ،روحي است که همه چيز را در بر گرفتاه و لاذا درک آن
به شعور خاصي بستگي دارد ،بايد انساان از افقاي بااالتر آنناه را بار عاالم
ميگذرد بنگرد .حتي ممکن است مردم نفهمند از وضاع موجاود باه تناگ
آمدهاند و گرفتار پوچي شدهاند .ولي نوع عکسالعملهايشان خبر از چنين
حالتي ميدهد ،حتي ممکن است ابتدا در حفظ وضع موجود اصارار کنناد
و در مقابل هر تغييري مقاومت نمايند ،امّا وقتاي آرامآرام متوجاه ناوري از
انوار الهي شادند کاه بناا دارد آنهاا را از ظلمااتِ دوران نجاات دهاد ،باه
شدت از آن استقبال ميکنند .با کمي دقت ميتوان احساس بيثمري را در
قلب اکثر مردم جهان مالحظه کرد .حال اگار جهانياان باه چناين احساساي
آگاهي يابند و به راههااي بارونرفات از آن بينديشاند ،باه سارعت متوجاه
انقالب اسالمي خواهند شد و به همين جهات عارض مايکانم باه انقاالب

اسالمي و آيندهي انقالب اسالمي اميدواري بسياري هست که مردم جهان،
به خصو

جهان اسالم دير يا زود به آن فکر ميکنند.

در فضاي فرهنگ مدرنيته به هر کاس بنگاريم مايبينايم نگاران آيناده
است ،نگراني از آينده به معناي خا

آن يعناي احسااس ايان کاه فارداي

زندگي همانند امروز باشد ،عکسالعمل چنين احساسي آمااده شادن باراي
از ميان برداشتن آن نوع زندگي است ولي نميدانند چگونه؟ وقتاي متوجاه
شديم چون بشر مدرن نميداند چگونه وضع موجود را تغيير دهد به آن تن
داده است ،هنر ما آن است که اين تان دادن را رضاايت قلماداد نکنايم باه
طوري که تصور شود وقتي جامعهاي زنادگي مادرن را پاذيرفت آماادگي
پذير

زندگي و تمدن ديگري را ندارد.

آري بايد ماوراي يأسي که فرهنگ مدرنيته بر انديشهها تحميال کارده
است مبني بر اين که راه برونرفتي نيست ،بر زمانه بنگريم ،تا بفهمايم بشار
دير يا زود خود را با انقالب اسالمي آشنا ميبيند .اشکالي اساسي که ما در
تحليل وضع موجود داريم اين است که فکر مايکنايم چاون ماردم از سار
تحمل ،شراي جهان مدرن را پذيرفتهاناد از آن راضاياناد! انعکااس عادم
رضايتها را ميتوان در حرکات مختل

ماردم دياد ،حتاي آن وقتاي کاه

مصداقها را اشتباه ميگيرند .جالب است که بعضيهاا بار اسااس زنادگي
غربي عمال مايکنناد ولاي بايحاصالي آن را باه انقاالب اساالمي نسابت
ميدهند .بشر غربي بيحاصلي زندگي را امري گريزناپذير ميپنادارد و بار
همين اساس گفته ميشود نبايد در غرب منتظر انقالب بود ،ولي اين تحليل
در صورتي است که مردم نتوانند در مقابال خاود راه بارونرفتاي را تصاور

کنند و با تصور امکان برونرفت ،تحليلها به هم ميخورد .حرف اصالي و
جدي مردم غرب را نبايد از آنهايي شنيد که تمام تالششان اين اسات کاه
مردم را راضي نگه دارند تا شور

نکنند ،حرف اصالي فرهناگ غارب را

از انديشمنداني مثل روژهگارودي بايد شنيد که ميگوياد« :وقتاي زنادگي
مدل غربي شکست خورد ،ديگر انقالباي باودن ايان نيسات کاه مشاکالت
اقتصادي اين نظام را رفع کنيم ،بلکه انقالبي بودن آن است که نظام تازهاي
جانشين مدل غربي بسازيم»؛ 13لذا تأکيد ميکنم انعکاس روح مردم دنياا را
بايااد در انديشااه و سااخن انديشاامندان آنهااا پياادا کاارد و نااه در سااخن
سياست مدارانشان .سياست ماداران دنيااي غارب تحمال بشار مادرن از آن
زندگي را دليل رضايت او پنداشتند در حاالي کاه تجرباهي تااريخي گاواه
است در اولاين فرصات کاه احسااس کنناد مايتوانناد از آن زنادگي آزاد
شوند ،به همهي غرب پشت ميکنند .استقبال گساتردهي جواناان غرباي در
همهي کشورهاي غربي به مارکسيسم بر همين اسااس باوده اسات ،هرچناد
آنها مصاداق نجاات را درسات تشاخيص ندادناد ولاي تجرباهاي بازرگ
اندوختند که راه نجات را بايد در معنويات جستجو کرد .خردمندان غرباي
در همان روزها فهميدند کعبهي آمالشان مارکسيسم نيسات ولاي جوانااني
که به دنبال چيزي غير از آن چيزي که بود ميگشتند ،با طارح مارکسيسام
روزنهي اميدي باراي بارونرفات از آنچاه در آن بودناد ،در مقابال خاود
احساس کردند و به همين جهت هجوم گرايش باه مارکسيسام در غارب و
در بسياري از کشورهاي غير غربي پديدار شد ،اما باه دو دليال مارکسيسام

نتوانست اميدها را برآورده سازد؛ يکي اينکاه پشاتوانهي عقلاي نداشات و
بيش از آن که جوابگوي فطرتها باشد جوابگوي وَهمهاا و امياال نفسااني
بود ،و ديگر آن که در عمل هم خردمندانِ جوامع که عموما حارف اصالي
را ميزدنند از آن استقبال نکردند .ولي با اينهمه مردمي کاه دنباال چيازي
هستند که از تنگناي غرب خارب شوند حتي حاضرند به مارکسيسم هم دل
ببندند ،در حالي کاه انقاالب اساالمي قابال مقايساه باا مارکسيسام نيسات.
انقالب اسالمي دعوت به چيزي است که بشاريت در عماق جاان خاود باه
دنبال آن است .انقالب اسالمي دقيقا جواب منطقي و اطمينانبخشاي اسات
براي نسخ تاريخ موجود و جواب به تمنّاي انسانهايي اسات کاه تنگناهااي
دنياي غارب را مايشناساند .ماردم عاادي در دنيااي غارب فقا احسااس
ميکنند به آن چه که ميخواهناد برساند نرسايدند ولاي متفکاران ريشاهي
ناکامي بشر را ميبينند و کافي است متفکرانِ جهاان ،نظاام سياساي و الهاي
انقالب اسالمي را بشناسند.

تبديل ايرانهراسي به ايرانگرايي
هرچه زمان بگذارد عالوه بار آن کاه انقاالب اساالمي چهارهي اصالي
خود را بيشتر مينماياند ،ملتها هام باا انصاراف از وضاع موجاود جهاان،
راحتتر به اليههاي اصلي انقالب اسالمي نظر مايکنناد .نتيجاهي نظار باه
اليههاي اصلي انقالب اسالمي آن شاده اسات کاه هرقادر آمريکاا تاال
ميکند چهرهي ايران را بد نشاان دهاد ،نتيجاه بارعکس مايشاود و اياران
هراسي در بين ملتها به ايرانگرايي تبديل شده است .خبرنگاري از اياران

که به شرمالشيخ مصر رفته بود ميگفت :با اينکه آن شهر ي
است و افراد خا

شهر امنيتي

در آنجا هستند ،از من سؤال ميکردند شما را به خادا

آيا شاما اسالحهي اتماي دارياد؟ وقتاي گفتاه باود ناه ،آنهاا گفتاه بودناد
صنشا اهلل بهدست خواهيد آورد .چاون نگاهشاان باه انقاالب اساالمي نگااه
اميدوارانه به مکتباي اسات کاه مايخواهاد بشاريت را از تنگنااي فرهناگ
مدرنيته نجات دهد ،وگرناه پاکساتان هام باه عناوان يا

کشاور اساالمي

اسلحهي اتمي دارد اما عموماا مسالمانان خوشاحال نيساتند ،باراي ايانکاه
آرمان بزرگي را که انقالب اسالمي ايران به عهاده گرفتاه و آن آرماان در
ذات اين انقالب نهفته است در کشور اسالمي پاکستان نيسات .ايانهاا کاه
عرض ميکنم نمونههايي است باراي آنکاه روشان شاود اگار در انقاالب
اسالمي تدبّر کنيم و حجابهايي را که ظلمات مدرنيتاه بار آن انداختاه تاا
درست ديده نشود ،کناار بازنيم باا حقيقات بزرگاي روباهرو خاواهيم شاد.
حي

که هنوز شراي آماده نشده تا در همهي ابعاد انقاالب اساالمي تادبّر

کرد ،اين به خودي خود کاري است که بايد با زبااني خاا

و باا تادبّري

مثل تدبّر عالمه طباطبايي«رمحةاهللعليوه» مسئله را دنبال کرد ،موضوع از حدّ گفتار
و فهم من بسيار باالتر است .اميدوارم سخنان بنده مقدمهاي باشد تا عزيازان
با ديد دقيقتري موضوع را دنبال کنند.
انقالب اسالمي فعال در جايگاهي قارار گرفتاه کاه ساران جهاان غارب
مأمور شدهاند حاکمان جهان اسالم را از آن بترسانند و باا آن مقابلاه کنناد.
حال موضوع دو وجه پيدا کرده است ،اگار حاکماان جهاان اساالم تحات
تأثير غربيها قرار گيرند و با نظاام اساالمي مقابلاه کنناد ،ماورد بايمهاري

مردمشان قرار ميگيرند ،و اگر از ترس مردم با انقالب اسالمي کنار بيايناد
زير فشار قدرتهاي بزرگ واقع ميشوند ،و اين هنر انقالب اسالمي اسات
که بر اساس ريشههاي فرهنگي خود که حاصل رهنمودهاي ائمه است،
با وقار و حوصله و بدون روح ستيزهجوئي و با شعار تنشزدائاي ،آرامآرام
تاريخ را در نوردد و جلو رود و بدون آن که از حرف اصالي خاود کوتااه
بيايد به حيات خود ادامه دهد .تعبير غربيها اين است که ايران شاطرنجبااز
ماهري است که خيلي دقيق رقيب خود را مات ميکند ،ولي قضايه مرباوط
به ايران نيست ،مربوط به روح فرهنگ تشيع اسات و ايانکاه اماماان شايعه
نشان دادند چگونه در بحرانيترين شراي ميتوان ادامهي حيات داد .ايران
با توجه به فرهناگ انقاالب اساالمي کااري کارد کاه ساران جهاان غارب
نتوانستند آن طور که آن ها برنامه ريزي کرده بودند ،آخرين تيار را باه ماا
بزنند .فکر نکنيد باه ايان ساادگيهاا نظاام اساالمي توانساته اسات در ايان
غوغاااي جهاااني ،تاااريخ خااود را ط اي کنااد و جلااو باارود ،باااألخره عاارف
باينالمللاي آن اساات کاه يا

کشااوري در شاراي کشاور مااا ،ياا تسااليم

ميشود ،يا مخالفان خاود را باه جناگ دعاوت مايکناد ،در حااليکاه ماا
هيچکدام از اين دو راه را نرفتيم .همانطور که اماام صاادق ناه تساليم
خليفهي عباسي شدند و از سخنان خود دست برداشتند و نه مخالفات علناي
با آنها کردند .از طرفي خليفهي عباساي هماه را رهاا کارده اسات و اماام
صادق را گرفتاه ،و هماهي دغدغاههااي او آن حضارت اسات ،چاون
ميداند معني امام صادق يعني ي

بيآينادگي کامال باراي سلسالهي

عباسيان ،از طرف ديگر هايچ بهاناهاي باراي مقابلاهي مساتقيم باا حضارت

ندارد .متوکل به اطرافيان خود ميگويد؛ واى بر شما ،کاار ابان الرضاا مارا
درمانده و بيناره کرده 14.در حالي که امام هاادي ظااهرا يا

گوشاه

نشستهاناد و مشاغول زنادگي خاود هساتند .ولاي در حقيقات يا

فکار و

فرهنگاند که حاکمان نميتوانند آن را ناديده بگيرناد ،و بايش از آن هام
که نميشد براي آن حضارت ماأمور گذاشات و آن حضارت را در حصار
قرار داد .آنچه همهي فکر و ذکر خلي فاه را باه خاود جلاب کارده نظار باه
آينده است ،وقتي به آينده مينگرد ميبيند فکر و فرهنگ اماام هاادي
در پيشاني آينده ،خود را نشان ميدهد.

انقالب اسالمي و رويکرد نفي غرب
انقااالب اسااالمي همااراه بااود بااا ظهااور شااعور انسااانهاااي خودآگاااه و
دلآگاهي که خوب فهميدند راه و رسم زندگي در دوران معاصار چگوناه
بايد باشد .انقاالب اساالمي را سياسايون تادوين نکردناد ،انقاالب اساالمي
توس ي

مرد الهاي شاکل گرفات کاه اوال :ظلماات روح مدرنيتاه را از

طريق تجليات اشراقي ،با گوشت و پوست خاود احسااس کارده باود و در
زمان رضاخان و محمدرضاخان مشاهده کرده باود مدرنيتاه يعناي چاه ،آن
وقتي که هيچ ماانعي باراي مادرن شادن ملات اياران در مياان نباود و شااهِ
خودفروخته همهي کشور را در اختيار غربيان قرار داده بود .ثانياا :راهاي را
که نبي اکرم و ائمهي طاهرين از طارف خادا متاذکر آن بودناد ،باه
خوبي ميشناخت و با توجه به اين نکات انقالب اساالمي باا رويکارد نفاي
«وَاْ َکُمْ قَدْ أَعََْتنِي أَمْفُ ابْ ِ الفِّضَت»

غاارب و اثبااات اسااالم بااه صااحنه آمااد و متفکران اي از جاانس فکاار امااام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» ،مدافعان حقيقي آن انقالب شدند و آن را فهميدند و باا
امام همزبان گشتند ،و با اين وص

انقالب جلو رفت ،مسالّم اگار مرحاوم

شهيد بهشتي و شهيد مطهري و آيتاهلل خامنهاي زبان امام را نفهميده بودند
انقالب اسالمي منحرف شده بود .در روايت داريم وقتي وجود مقدس امام
زمان تشري

ميآورند ،يکي در شرق عالم است و يکي در غرب عالم

ولي با اين همه با امام ارتباط دارند .ذرّهاي از آن حالت در انقالب اساالمي
به چشم ميخورد ،به طوري که افراد مختل

در اقصي نقاط کشاور اياران

متوجه سخن امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» شدند ،کساني زبان امام«رضوواناهللتعايلعليه» را
فهميدند که دو رويکرد فوق را در شخصيت خود نهادينه کردند .بارعکسِ
کساني که با امام«رضواناهللتعايلعليه» فق در حدّ نفي شاه همکاري کردند ،ايانهاا
همواره به نحوي حجاب انقالب بودهاند .و هر گاه انقالب اسالمي خواساته
است چهرههاي باطني خاود را ظااهر کناد چناين افارادي ناخواساته باا آن
مقابله کرده و تحت عنوان اين که غرب نبايد از ماا ناراحات شاود انقاالب
اسالمي را نسبت به رسيدن به اهداف اصلي باز داشتهاند.

زمان تصميم
آري خودآگاااهي نساابت بااه ظلمااات دوران ،و دلآگاااهي نساابت بااه
حقيقت انقالب اسالمي اندوختهي انسانهاي باا شاعوري باود کاه انقاالب
اسالمي را شناختند و با امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» همزبان شادند .باا توجاه باه
امور فاوق و باا تادبّر در ذات تااريخي انقاالب اساالمي اسات کاه عارض

ميشود اين انقالب ظهور و شعور انسانهاي خودآگاه و دلآگااهي اسات
که متوجه شادند زماان تصاميم باراي واردشادن باه تااريخي فاوق تااريخ
مدرنيته فراهم شده است و هرکس تصميم بزرگ تاريخي خاود را در ايان
زمان نگيرد حتما در روزمرّگايهااي زنادگي در وضاع موجاود پوسايده و
پوچ ميشود.
غفلت از تصميمگيري صحيح براي ورود در تاريخ ،سرنوشات کسااني
است که اصالت را به فرهنگ مدرنيته ميدهند ،چه مدرنيتاه از جهات ضاد
قدسي آن ،که بيشترِ مارکسيستها در اين وادي قرار دارند ،و چاه مدرنيتاه
از جهت بيبند و باري آن که بيشترِ غربزدههاي اشارافي و سارمايهدار در
آن قرار دارند .کافي است شخصيت آنها را در سنين پنجاهسالگي باه بعاد
مورد مطالعه قرار دهيد ،چون اينها به فکر برونرفت از روح غربي نبودند،
در اين مرحله از عمر به آدمهاي افسرده و پوسيده و شکستخورده تباديل
«رضوواناهللتعايلعليه»

شدهاند .حال اينها را مقايسه کنيد با امثال حضرت امام خميني

که در نود سالگي در شور و نشاط ،در متن وسيعترين نوع زنادگي ،تانفس
م ايکننااد .اگاار مالحظااه کني اد انسااانهااايي کااه در کشااور مااا در دوران
بازنشستگي با بيهويتي روبهرو ميشوند در دوران جواني از دو چيز غافال
بودهاند ،يکي اينکه ايران را به معنااي مهاد تشايع نشاناختند و خاود را در
فرهنگ انتظار وارد نکردند ،و ديگر اينکه زماناهاي را کاه در آن زنادگي
مايکردنااد درساات درک ننمودنااد ،چااه آن وقتاي کااه روح زمانااه اقتضااا
ميکرد که وارد حرکت مرحوم آيتاهلل مدرس شوند و با رضاخان مقابلاه
کنند ،و چه آن وقتي که زماناه اقتضاا مايکارد در کناار آياتاهلل کاشااني

باشند و چه حاال که بايد در کناار شخصايت اماام خميناي«رضوواناهللتعايلعليه» وارد
انقالب اسالمي شوند.
هرکس از تصميم بزرگي که بايد در زندگي خود بگيرد غفلت کرد از
تاريخ بيرون ميافتد و از فهم روح زمانه محروم ميشود و امروز ،براي فهم
روح زمانه عملي جز تدبّر در انقالب اسالمي نيست .انقالب اسالمي تااريخ
جديد جهان را شکل خواهد داد و مبناي سياست جديدي را بر پا ميکناد،
هر کس سرنوشت خود را باه آن وصال نکناد هايچ معناايي باراي اداماهي
زندگي نمييابد و مثل پيران بازنشستهاي خواهد شد که در زمان حکومات
پهلوي معني زندگي در کناار مرحاوم مادرس و آيات اهلل کاشااني را رهاا
کردند و آن را در جايي ديگر دنبال کردند .اکنون نياز بساياري از افاراد و
اقوام و ممال

در ارتباطي که با غرب دارند بايد نگران فرداي خود باشاند

و در سالهاي اخير روشن شد که غرب نميتواند جلوي تحقق چيزهاايي را
که ذاتي تاريخ معاصر است ،بگيرد .غارب ديگار ناه فقا حلّاال مساائل و
مشکالت نيست بلکه هر روز درد تازهاي بر دردهايش افزوده ميشود.

خداي انقالب اسالمي
يکي از خاواهران کاه همسار

در اوايال انقاالب باا مساعود رجاوي،

ساارکردهي منافقااان همکاااري م ايکاارد و باااألخره از اي اران فاارار کاارد،
ميگفت :پس از سرنگوني صدام اجازه دادند بروم شوهرم را ببيانم ،شاايد
متوجه خطايش بشود و توبه کند .ميگفت حقانيت انقالب اسالمي را باياد
با توجه به سرنوشت آنها فهميد ،احساس يأس از آينده و ناتواني نسبت باه

هرکاري آنها را خرد کرده باود ،حتاي امياد توباه و برگشات باه زنادگي
گذشته در آنها مرده بود ،منتظر بودند آمريکا براي آنهاا کااري بکناد و
ديگر هيچ .اين خود نشانهي آن است که در هر اردوگااهي ،جاز اردوگااه
انقالب اسالمي خبري از آيندهي معنيدار نيست .حقيقت آينده مرباوط باه
حضرت مهدي است و وقت ظهور ولياهلل و ارتباط با خداي مهادي
در آينهي انقالب اسالمي هويدا است.
با ظهور انقالب ،خدايي که در کتااب و درس و مدرساه مايخواناديم
رفت و خداي خميني«رضوواناهللتعايلعليه» که متذکر ظهور خداي مهادي اسات
به ميدان آمد .هرچند هنوز بسياري از طرفداران انقالب اساالمي باا خاداي
مهدي آشنا نشدهاند و با هر اقدامي

حجابي بار ظهاور

آن حضرت اضافه ميکنند .با اينهمه ،بشر در شرايطي اسات کاه راههااي
انحراف را امتحان کرده است ،آن مکاتب در عيني که همهي توان خود را
به صحنه آوردهاند ،راهي به سوي بشر نگشودند ،و از اين طرف با انقاالب
اسالمي راه نور و هدايت به سوي مقصد متعالي ظاهر شده است ،راهي کاه
از جنس راههاي گذشته نيست ،در عيناي کاه ريشاه در تااريخ انبياا دارد،
حجابهااي دورانهااي گذشاته را کاه هار ديناي را در حجااب مايبارد،
شکافته ،و راه برگشت به خداي اهال البيات را گشاوده اسات .انقاالب
اسالمي پاسخ به ندايي بود که از طريق خداوند به گاو

شايعيان رسايد ،و

ما مي رفتايم کاه باه کلاي از انساانيت سااق شاويم ،اماا عهاد باا فرهناگ
اهلالبيت را به ياد آورديم و ميل بازگشت به آن در ما قاوت گرفات و
ملت در مقابل کسي که پوشاننده حق ومنشأ هر ظلام و اساتيال اسات ،قياام

کرد .اين اسات معناي ايان کاه گفتاه مايشاود انقاالب اساالمي ريشاه در
اعتقادات مردم دارد.
انقالب اسالمي با نظر به فرهنگ اهل البيت نشان داده که ي

خادا

مانده است که او غير از همهي خداها است ،خدايي که هيچ حاکميتي جاز
حاکميت امامانِ معصوم را نميپذيرد .خداي ائمه معصومين و به تبع
آن خداي امام زمان ،خداي فيلسوفان و روشانفکران و درس و مدرساه
نيست ،خداي حضوري است که با قلبهاي انسانها گفتگو مايکناد و بناا
دارد خود را در تمام مناسبات انسانها ظاهر کند ،خدايي که غدير را پديد
آورد تا بشريت در امور زندگي اجتماعي ،با واساطهي فايض الهاي مارتب
باشند 15.انقالب اسالمي به خدايي که در غدير ظاهر شد و در مهدي به
تجلي کامل ميرسد ،اشاره دارد و توانسته است بساياري از حارفهااي باه
ظاهر مذهبي را پشت سر بگذارد .خلفاي عباسي فلسفه را از يونان آوردناد
تا خدايي را به مردم بدهند که در کناار آن خادا بشاود حکومات عباسايان
ادامه يابد و با طرح الهيات يوناني ،الهيات حضوري اهل البيت در انازوا
قرار گيرد .درست است که عزيزاني مثل فارابي و ابن سينا نگاه ديگري باه
فلسفه دارند ولي با اين همه نبايد فرامو

کنيم که خداي ائمه ،سراسار

نور است ،محبوب جان انسانها است .خداي درس و مدرساه يا

مفهاومِ

ذهني است ،خدايي که ما نتوانيم با او معاشاقه کنايم و زنادگي و اقتصااد و
حکومت و تربيت را با انوار او مديريت کنيم ،اين هماان واجابالوجاودي


است که در کتابها نوشاتهاناد ،در حاالي کاه باا انقاالب اساالمي خاداي
ديگري به صحنه آمد ،در همين راستا ميتوان گفت:
راه ارتباط با خداي حضوري که خداي اهل البيت است باا انقاالب
اسالمي گشوده شده اسات ،خاداي اهال البيات در کتاابهاا باهدسات
نمايآياد بلکااه بااا اخااال

و سااوز و شااور و تزکياه ،خااود را باار قلاابهااا

مينماياند .ممکن است در ذهن بعضي از عزيزان اين سؤال پيش بياياد کاه
مگر خدا هم چند تا ميشود؟ نه خدا چند تاا نمايشاود اماا خداونادي کاه
حقيقت مطلق هستي است غير از مفهوم خدايي است که در ذهن است .باه
گفتهي مولوي:
خداي حضوري اهل البيت با به صحنهآمادن واليات فقياه چهارهي
خود را نماياند ،خدايي که با حاکميت شاه در حجااب باود و باه ناور اماام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» و شهدا به تجلي آماد .اماام خميناي«رضوواناهللتعايلعليه» در ايان
رابطه ميگويند:
خداي خميني«رضوواناهللتعايلعليه» کساني را که ميخواهند نظاام اساالمي را در
ذيل روح غربي باه عقاب برانناد ،از جلاو راه خاود بار مايدارد .بعضاي از
دولتمردان معني جايگاه انقالب اسالمي را نفهميدناد و لاذا فکار مايکنناد
ميشود ايران را تبديل به ژاپني اساالمي کارد کاه در ذيال روح غرباي باه
آداب ديني خود مشغول باشد ،مطمائن باشاند خيلاي زود انقاالب اساالمي

اينها را از تاريخ خود بيرون مياندازد .اينها بايد بدانند باا ظهاور انقاالب
اسالمي و عبورِ ي

ملت از وضعي که تمدن غربي بر آنهاا حااکم کارده

بااود ،ديگاار زمانااه ،زمانااهي گذشااتن از ي ا

انحااراف تاااريخي اساات ،و

نميتوان ملت را به عقب برگرداند ،حتي نميشاود روح انقاالب را کاه در
دولتهااي بعاد از ساازندگي و اصاالحات ،ظهاور کارده دفاع کارد و باه
دولتهاي گذشته برگشت داد ،بلکه بايد انقالب را به جلو راناد ،و هرچاه
بيشتر نظام اسالمي را از غربزدگي پنهان ،آزاد نمود.
معلوم است که غرب به هر اندازه کاه از طرياق انقاالب اساالمي تأيياد
شود احساس آينده داشتن ميکند ولي اين ذوقزدگي بايحاصالي اسات،
زيرا ذات انقالب اسالمي عبور از غرب اسات .ابوبصاير نقال کارده کاه باا
حضرت باقر در مسجد بوديم ،عمربنعبدالعزيز داخل مسجد شد ،پس
آن حضرت فرمود :به خدا سوگند اين جوان به سلطنت ميرسد و دادگري
ميکند ،وليکن زنادگي کوتااهي خواهاد داشات ،اهال زماين در مارگش
ميگريند ،ولي اهل آسمان لعنتش ميکنند 16.زيرا عمربنعبادالعزيز چناين
حقي نداشت که حاکم مسالمين باشاد و خادايي کاه باا حاکميات اماماان
معصوم در جامعه تجلي کرد را حذف کند ،آدم خوبي باشيم که کاافي
نيست ،بايد از خداي غرب که خداي بيرون از زنادگي اجتمااعي ،سياساي
است ،عبور کرد و به خداي خميني«رضوواناهللتعايلعليه» رجوع نمود .زمانه ،زمانهي
گذشااتن از يا

تاااريخ انحااراف اساات و نظرکااردن بااه انگشاات اشااارهي

پيامبر که اهل البيت را نشان ميدهد .اهلالبيت دانشمندان بزرگ

در علم حصاولي نيساتند ،آنهاا فرهناگ بصايرت باه حقاايق وجوداناد ،و
انقالب اسالمي شراي رجوع به چنين فرهنگي است.
وقتي حضرت امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» در ابتاداي وصايتناماهي الهاي،
سياسي خود ميفرمايند« :حديث ثقلين حجت قاطع است بر جمياع بشار باه
ويژه مسلمانان» دارند خبر مايدهناد زماانِ رجاوع باه فرهناگ اهال البيات
شروع شده و ديگر جاي هيچ توجيهي براي رجوع باه غيار اهال البيات
نمانده است .با شروع انقالب اسالمي روشان شاد انساانهااي جديادي باه
صحنه آمدهاند که رجوع آنها رجوعِ به حديث ثقلين است و مايخواهناد
با تمام جديت آن را بشنوند ،هرچند اين عزم و اين رجاوع خاالف عاادت
جهاني است .عزم حاکميت سخن امامان معصوم در عرف جهانِ مدرن،
ي

نحوه بيرونرفتن از زندگي مدرن است و لذا تأکيد ميکانم آري ايان

کار خالف عادت جهاني است ولي باراي جوانااني کاه مايخواهناد بيادار
شوند و از خواب تاريخي سالهاي بيتفاوتي به پا خيزناد ،ايان مالماتهاا
خريدار ندارد .خريدار اين حرفها کسانياند که در عين وفاداري ظاهري
به انقالب اسالمي ،چون ذات انقالب اسالمي را نميشناسند ،نميتوانناد از
غرب بگذرند .اينها در زمان رسول خدا هم در عين وفاداري به اساالم
و رسول خدا اشارات آن حضرت را در غدير نشنيدند و ميادان را باراي
جاهليت اموي باز نمودند .امروز هم معلوم نيست چگونه به انقالب اسالمي
وفادارند که معني آن را نميفهمند به طاوري کاه اگار بعضاي از مسائوالنِ
نظااام اسااالمي بااا جاهليات دوران ماادرن ،يعناي فرهنااگ غرباي بااه مقابلااه
برخاستند ميگويند ،اينها ما را در دنيا منزوي کردند .گويا بنا باوده اسات

رجوع انقالب اسالمي به غرب باشد و اينها از اين که انقاالب اساالمي باه
«اهلل» ميخواهد رجوع کند ناراحتاند .اينان نسابت باه دوراناي کاه در آن
زندگي ميکنناد در خوابناد و انساانهااي خاواب در واقعياتهاا زنادگي
نميکنند .آيا واقعايتارين واقعياات عاالم هساتي ديان اساالم نيسات؟ آياا
واقعيترين چهرهي اسالم ،آن چهرهاي نيست که در غدير ظاهر شد ،و آيا
واقعيترين چهرهي غدير در حال حاضر انقالب اساالمي نيسات؟ آينادهي
تاريخ نه بر اساس افق انديشهي مقدسان احمق رقم ميخورد که به واليات
و حاکميت اسالم در اين دوران نظر ندارند ،و نه بار اسااس افاق انديشاهي
سکوالرهاي غربزده است که ميخواهناد دولات اساالمي را در حجااب
غربزدگي استحاله کنند ،افاق آيناده در اساالم خميناي«رضوواناهللتعايلعليه» ظااهر
خواهد شد که به حاکميت مهدي ختم ميشود .صنشا اهلل.

جايگاه انقالب اسالميدر آيندهي تاريخ
()2

انقالب اسالمي؛ آيتي قابل تدبّر
همننانکه در جلسهي قبل عرض شد انقاالب اساالمي باه طاور مسالم
يکي از آيات الهي است و لذا همانطور که بايد در ساير آيات الهاي تادبّر
کرد تا جنبهي باطني آنها آشکار شود ،بايد در انقالب اساالمي از جهاات
گوناگون تدبّر نمود تا شخصيت باطني آن نمايان گردد و با آگاهي کامال
با آن برخورد کنيم .همننان که وظيفهي ما است در حادثهي کاربال دائماا
تدبر کنيم تا آرامآرام چهره ي ماوراي تاريخي آن براي ما منکش

گاردد

و بتوانيم نهايت استفاده را از آن آيت کبراي الهي ببريم.
از آنجايي کاه انقاالب اساالمي از جانس کاربال اسات و در پرتاو آن
فرهنگ به صحنه آمده است ،وظيفه داريم در آن تدبّر کنيم تا حضور هماه
جانبااهي آن در زواي ااي مختل ا
منکش

در جهااان معاصاار و در آينااده ،بااراي مااا

گردد و از اين طريق فرزند زمان خود باشيم و از برکاات حضاور

در زمانهي خود بهرهمند شويم ،وگرنه گرفتاار انتخاابهااي پاوچ و کهناه
خواهيم شد.

وقتي شما در قرآن تدبّر ميکنيد پاس از تادبّر طاوالني ،از عظمات آن
حيران ميگرديد و متوجه حقانيت آن ميشويد .کافي است در قرآن تادبّر
کنيم تاا خاودِ قارآن حقانيات خاود را اثباات کناد .اگار باا ايان نيات و باا
حوصلهي زياد کار خود را دنبال کنيم ،چون قرآن حقيقتي باطندار اسات،
حاصل آن تدبّر ،راهبردن به سوي باطن آن است.
از آنجايي که انقالب اسالمي ريشه در غدير و اساالم دارد و حقيقات
اسالم و غدير مطابق نياز زمانه چهرهي خود را در انقالب اساالمي نماياناده
است ،انقالب اساالمي نياز داراي بااطني اسات کاه باا تادبّر در آن امکاانِ
راهبردن به آن باطن فراهم ميشود.
خداوند تعالي ،امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» بنيانگذار انقاالب اساالمي را باه
جهاات آن خلااو

و دلسااوزيهااايي کااه داشاات ،متوجااه کاارد کااه روح

جديدي در زمانه ظاهر شاده کاه زميناه را باراي بازگشاتِ حکام خادا در
مناسبات جامعه فراهم نموده ،تا از آن طريق فرهنگ سکوالريتهي مدرنيتاه
به فرهنگ قدسي تبديل شود .امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» متوجه شادند زماناه،
ي

نوع مردمساالري را دارد ظاهر ميکند ،هنر ايشان اين باود کاه در آن

شراي آمدند و به مردميکه بايد انتخاب ميکردند پيشنهاد دادند مواظاب
باشيد در انتخاب خود اشاتباه نکنياد و از آن طرياق انقاالب اساالمي را باه
مردم پيشنهاد کردند.
امام صادق فرمودند« :الْنَتلِمُ بِزَمَتنِهِ لَت ََهْجُدمُ عَلََْدهِ اللَّدوَابِس»؛ 1بار
آنکس که به زمانهي خود داناست ،اشتباهات هجوم نميآورد .و باه واقاع


قضيه همينطور است که اگر انسان جهتگيري زمانه را درسات تشاخيص
داد ،در دام دشمنان نميافتد .رسول خدا ميفرمايناد« :عَلَدى الْنَتقِدلِ أَنْ
اَکُونَ بَصَِفاح بِزَمَتنِهِ مُقْبِلحت عَلَى شَأْنِه حَتفِظتح لِلِسَتنِه»؛ 2الزم است بر عاقل کاه
اوضاع و احوال زمان خود را بشناسد و موقعيّت خود را درک نمايد و زبان
را از بيهودهگويى حفظ کند.

شروع غفلت
تا چهارصدساال پايش؛ قبال از رنساانس ،ماردم جهاان پذيرفتاه بودناد
خداونااد قااوانين و مناساابات آنهااا را تعيااين کنااد و در جوامااع مساايحي
کشيشها نمايندهي ارائهي حکم خدا بودند .حال کار ندارم که کشيشهاا
درست عمل ميکردند يا نه ،چون بساياري از قسامتهااي کتااب مقادس
تحري شده بود و نميتوانستند درست عمل کنند ،ولي مردم معتقد بودناد
آننه در اناجيل مطرح است سخن خدا است ،و در ايران هام تاا  150ساال
پيش فرهنگ جامعه اينچنين بود که آننه روحاني ميگويد درست است،
چون متوجه بودند دين بايد تکليا

جامعاه را تعياين کناد .اروپاا باا طارح

رنسانس جامعه را از اين قاعده خارب کرد .آنناه در رنساانس مطارح باود
برگشت جامعه به قبل از مسيحيت ،يعني برگشت به فرهنگ رُم باستان بود،
روشنفکر اروپايي ميگفت؛ چرا بايد کشيش تکلي

جامعه را تعيين کناد،

مردم با عقل خودشان اين کار را انجام ميدهند .عنايات بفرمائياد باا طارح
اين سؤال ،کشيش را در مقابل مردم قرار دادند و اينطور در ذهنهاا القاا

کردند که کشيشها نظرشان را بر ما تحميل مايکنناد ،نگفتناد کشايشهاا
نظر انجيل را ميگويند ،خصوصا که بعضي از کشيشهاا ساابقهي بادي در
ميان ماردم داشاتند و باه اسام ديانِ خادا ،هاوس خاود را بار ماردم حااکم
ميکردند ،بهشت را ميفروختند و جهنم را پس ميگرفتند ،به طاوري کاه
اصحاب کليسا جز ملّاکهاي بازرگ منطقاه بودناد ،و هماين اماور بهاناه
بهدست روشنفکران غربي داده بود تا به بهانهي انحرافات کشيشهاا ،ماردم
را نسبت به حاکميات حکام ديان بادبين کنناد .در ايان فضاا شاعار دادناد
خودمان تکلي

خودمان را تعيين ميکنيم ،ولي نتيجه چياز ديگاري شاد و

احزاب با مديريت سرمايهداران بزرگ عنان کاار را باه دسات گرفتناد ،باه
جاي آن که از نظر کشيشها خود را آزاد کنند و سعي نمايناد حکام خادا
در جامعه حاکم شود ،با غفلتِ هر چه تمامتر ،به اميد آن که نظار ماردم در
جامعه حاکم شود ،باا حاکميات احزاباي روباهرو شادند کاه گرداننادگان
اصلي آن گروههاي خاصي بودند که قدرت و ثروت را ي

جاا در اختياار

داشتند .و از آن طرف خواستند خأل بيخدايي را به کم

علوم تجرباي و

نظرات روانشناسي پر کنند.
دين اگر چيزي را حرام ميکند فق نظر به بُعد جسماني ما ندارد بلکاه
بر اساس همهي ابعاد انسان ،در همهي طاول زنادگي
نظر ميدهد ،ولي علاوم تجاري در محادودهي جسام و در زمااني محادود
ميتواند موضوع را بررسي کند و به جهت آنکاه نادانساتههاايش بيشاتر از
دانستههايش بود ،جامعهي غربي با مشکالت غير قابل پيشبيني روبهرو شد
و لذا پس از چهارصد سال ي

مرتبه از پنجاه ساال پايش ماردمِ غارب باه

خود آمدند که بايد زندگي قبل از رنسانسِ خود را بااز خاواني کنناد ،چاه
در امور سياسي ،اجتماعي و چه در امور علمي.
غرب نهتنها امروز با انواع بحرانها دست و پنجه نرم ميکند ،و ناه تنهاا
با اقتصادي سراسر بحراني روبه رو است ،بلکه در بستر فرهنگ غربي ،انواع
بيماريهاي روحي ،بشر را احاطه کرده است .در ابتداي امر طاوري ساخن
گفتند و علم تجربي را تقديس کردند که گوياا باا پياروي از رهنمودهااي
علوم تجربي ،به چيزهايي بهتر از آننه اديان به بشر دادهاند ،دست مييابيم.
در نهضت بازخواني قرون وسطي
انديشامندان غرباي متوجااه شاادند در چهارصاد سااالهي اخيار چااه کالهاي
سرشان رفته است و به بهانهي مخالفت با کار بعضي از کشايشهاا باه ديان
پشت کردند ،در حالي که شايسته بود متوجه باشند ،نه تنها علام ،کاه ديان
مسيحيت نيز جواب بشر امروز نيست .متأسفانه چون ديدناد ديان مسايحيت
جواب نميدهد ،ديان را باهکلاي کناار گذاشاتند ،ناه مسايحيت را ،و ايان
ضربهي بزرگي بود که متفکران غرب باه خاود زدناد .آقااي برتراندراسال
فيلسوف انگليسي ميگويد:

عنايت داشته باشيد در حال حاضر هم مردم غرب
ميروند ولي آن کليسا ،کليسايي نيست کاه تکليا

به کليساا
ماردم را تعياين کناد،

م ايرونااد تااا عبااادات شخص اي خودشااان را انجااام دهنااد .از ي ا

طاارف

ضرورت حضور دين در مناسبات اجتماعي را احساس ميکنناد ،از طارف
ديگر کليسا و مسيحيت جوابگوي اين نياز نيست ،به هماين جهات آقااي
آندره مالرو وزير فرهنگِ ژنرال دوگال پايش بيناي مايکناد کاه اروپاا در
آينده يا مذهبي است و يا نابود ميشود .و بعد ميگوياد البتاه اگار ماذهبي
بشود حتما مسيحي نخواهد شد .چون مسيحيت امتحان خود را داده است.

مراحل سهگانهي غربزدگي
در تاريخ غرب و غربزدگي ،سه مرحله قابل توجاه اسات ،مرحلاهاي
که انسان نظر به دين دارد و ساخن ديان را از زباان کشايش و ياا روحااني
ميگيرد .مرحلهي بعدي که به بهانهي رجوع به علم ،به دين پشات کارد و
پيرو آن به مقابله با روحانيت پرداخت .به طاوري کاه در کشاور ماا بعاد از
مشروطه ،روشانفکران غاربزده باه بهاناهي آن کاه شايخ فضالاهلل ناوري
حرفهايي که ميزند علمي نيست ،جوّ جامعاه را آننناان مساموم کردناد
که با شهادت او عدهاي جشن گرفتند که ديگار ماانع بازرگ علماي شادن
کشور برطرف شد .چون در اين مرحله علم را جاي حق نشانده بودند و لذا
هرکس سخني مطابق سخن غربيان نگويد ،ضد علم سخن گفته ،و چون به
گمان آنها علم همان حق است ،پس ضد حق موضعگيري کرده است.
مرحلهي سوم ،مرحلهاي است که نظر مردم را به جاي حق نشااندند .در
حال حاضر در فرهنگي که به ساخن خادا پشات کارد ،و باه دنباال چيازي
است که به جاي حق بگذارد ،به نظر مردم رجوع نموده و ميگويند هرچاه
مردم بگويند حق است .فعال روح کلي مردم دنيا در مرحلهي سوم اسات و

سخن عمومي را بدون هيچ قيدي ،مالک حق و باطال مايداناد ،بادون آن
که سخن مردم را با حقيقتي به نام وَحاي ارزياابي کنناد .مايگويناد چاون
مردم آن فرد را ديکتاتور ميدانند پس آدم بدي است ،آري ،مردم عموماا
با توجه به فطرتي که دارند اگر غرضي در مياان نباشاد ،درسات تشاخيص
مي دهند ولي آنننان نيست که بدون مقياساي مطمائن بتاوان نظار ماردم را
حجت کامل جهت تشاخيص حاق و باطال دانسات .لاذا ايان ساؤال پايش
ميآيد که آيا چون آن شاخص و ياا آن فعال طباق ماالکهااي الهاي باد
است ،مردم هم آن را بد ميدانند و يا صرفا چون مردم آن را بد مايدانناد،
بد است؟ ي

وقت ميگوييم خدا و دين اين عمل را ظلم ميداند و چاون

مردم متدين هستند و با مالکهاي الهي قضاوت ميکنند ،مردم ميگويناد
اين عمل ظلم است .اين طرز تفکر که مالک بد و خوب و حق و باطال را
به مرجعي ماوراي نظر مردم ارجاع ميدهد ،در عين احترام به نظر مردم ،به
چيزي باالتر نظر دارد و امکان به خطا افتادن در آن کمتر است .در مکتاب
ليبرال دموکراسي حاق و باطال آن چيازي اسات کاه ماردم بگويناد ،و در
همين راستا بد آن است که ماردم نخواهناد ،و خاوب آن اسات کاه ماردم
بخواهند ،و خواست مردم هم همان خواست اکثريت اسات ،طبيعاي اسات
که با چنين مالکي جامعه گرفتار آشفتگي ميشود.
با توجه به چنين فضايي که از ي

طرف نظر مردم در ميان اسات ،و از
«رضوواناهللتعايلعليه»

طرف ديگر نظر مردم مالک حاق و باطال شاده ،اماام خميناي

متوجه شدند زمانه عوض شده و شراي جديدي آماادهي باروز اسات کاه
ميخواهد با مالکي ماورا ميل مردم زندگي کناد ،باه عباارت ديگار روح

باطني مردم آمادهي عبور از ليبرال دموکراسي بود ،هرچند صاحبان قدرت
و ثروت که در بستر ليبرال دموکراسي بقاي قدرت و ثروت خود را نهادينه
کرده بودند ،مانع اصلي آن حرکت بودند و هستند .حتي شاه سعي ميکرد
خود را با طرح ليبرال دموکراسي تثبيت کناد و در ساال  1341باه پيشانهاد
کناادي رئايس جمهااور آمريکااا ،رفراناادم شاااه و ملاات را راه انااداخت ،تااا
حقانيت خود را از طريق رأي مردم تثبيت کند.
در ابتدا شاه در مقابل اصرار جان .اف .کندي کاه باياد در ظااهر نشاان
دهد ي

کشور دموکراتي

است ،مقاومات مايکارد ،چاون مايدانسات

مردمي که در راستاي مکتب تشيع تربيات شادهاناد در اولاين فرصات کاه
امکان عمل پيدا کنند ،ستونهاي نظام شاهنشاهي را فرو ميريزند .ولي بااز
کندي فشار ميآورد و ميگفت :اگر نظر مردم را به صحنه نياورياد در اثار
فشاااري کااه روي مااردم م ايآي اد کشااور تحاات تااأثير کشااور روس ايه بااه
مارکسيسم گرايش پيدا ميکند .اين بود که در سالهااي هازار و سيصاد و
چهل و چهل و ي

 ،مردم امکاان اظهاار نظار پيادا کردناد و يا

آزادي

قطرهچکاني به مردم دادند تا به گمان خود از انفجار مردم جلوگيري کنناد
که منجر به آن اعتراضات مردمي و قيام پاانزده خارداد شاد و مايرفات تاا
پاي اههاااي نظااام شاهنشاااهي را برکنااد و لااذا مجب اور شاادند بااا تبعي اد امااام
خميني«رضواناهللتعايلعليه» به ترکيه و سرس به نجا  ،دوبااره روياهي ديکتااتوري
خود را برگردانند.

غرب و آزاديهاي جهتدار
همواره غرب از طريق آزاديهاي تعري شده و کنتارلشاده ،فرهناگ
خود را به مردم جهان تحميل کرده است .آن ها سعي مايکنناد ،آزادي از
ديکتاتوري را به سوي آزادي به سوي بيبناد و بااري ساوق دهناد و از آن
طريق فرهنگ غربي را جايگزين بازگشات ماردم باه فرهناگ باومي خاود
بنمايند ،غافل از اينکه چنين طرحي در کشوري که منوّر به فرهنگ تشايع
است و در منظر خود ،امامان معصوم را دارد ،عملي نخواهد شد.
زياد ميشنويد که به فالن کشورِ خاورميانه کاه حااکم ديکتااتوري در
آن کشور بر سر کار است ،آزاديهايي داده مايشاود ،ماثال روزناماههااي
مصر امکان انتقاد از دولت را پيدا ميکنناد ،ايان باه آن جهات نيسات کاه
رئيس جمهور آن کشور آدمي شده که اجازه ميدهد بر عليه او تظااهرات
شود ،بلکه غربيها تا اينجا را به خوبي فهميدهاناد کاه زماناه زماناهي نظار
مردم است و لذا برنامهريزي ميکنند که با آزاديهاي کنترلشده ،باه اسام
آزادي ،افراد بيبند و بار را ميدان بدهند ،افارادي کاه چنانناه آزاد باشاند
هرگز به دين اسالم برگشت نمايکنناد و بيشاتر باه فساادهاي غرباي دامان
ميزنند .اگر اين کاار را نکنناد فعاليات افاراد باا ارادههااي محکام ديناي،
زيرزميني ميشود و خود را در راستاي براندازي تجهيز ميکنند و درنتيجاه
نظر عمومي ،نظر متديناني ميشاود کاه باه کلاي حاکميات ديکتااتوران را
نميپذيرند ،در حالي که انسانهاي آلوده به فساد به حاکميات ديکتااتوران
حساس نيستند که بخواهند در راه مقابله با آن اقدامي انجام دهند.

حضرت اماام خميناي«رضوواناهللتعايلعليه» در ساالهااي چهال و چهال و يا
متوجه چنين سياستي شدند که با چه انگيزهاي ميخواهند آزادي بدهناد ،و
ريشهي آن را نيز درست شناختند که اين نوع ميداندادن به نظر ماردم غيار
از حاکميت نظر مردمي است که به دنبال حاکميات حاقاناد ،و لاذا در آن
مرحله به ميدان آمدند و در فضاي آزادي قطره چکاني آن زمان ،موضاوع
حاکميت حکم خدا را با مردم در ميان گذاشتند و مردم به عاليترين شکل
از آن استقبال کردند .عنايت داشته باشيد اينطور نيسات کاه غارب امکاان
اظهار نظر را به مردم ديگر کشورها که حاکمان ديکتااتوري دارناد ،هدياه
بدهد ،بلکه موضوع آن چنان است که بر اسااس روح زماناه مجباور اسات
چنين طلبي را جواب دهد .در چنين مراحلي دو راه وجود دارد؛ يا ايانکاه
حکيمان جامعه نظر مردم را رشد دهند و تصحيح کنند کاه در عمال منجار
به مردمساالري ديني ميشود ،و ياا ايانکاه حاکماان ديکتااتورِ جامعاه در
مقابل روح زمانه مقاومت کنند و سعي نمايند نظر خاود را بار طلاب ماردم
تحميل کنند که زحمت خود را زياد خواهناد کارد ،کااري کاه پادشااهان
سعودي در پيش گرفتهاند.
امام خميناي«رضوواناهللتعايلعليه» موضاوعي کاه بعاد از انقاالب اساالمي دنباال
کردند و سعي نمودند نظام اسالمي را با نهادهاي مردماي شاکل دهناد ،در
سالهاي چهل و چهل و ي

تشخيص دادند .در آن سالهاا متوجاه شادند

زمانه از اين حرفها گذشته است که نظامهااي ديکتااتوري بتوانناد افکاار
خود را بر مردم تحميل کنند .مانند کساي کاه زودتار از ايانکاه حادثاهاي

بيايد ،متوجه وقوع آن مي شاود و براسااس وجاود آن حادثاه برناماهريازي
ميکند و غافلگير نميشود.
از سال  1341و طرح بحث انجمنهااي اياالتي و واليتاي و بعاد از آن،
جريان رفراندمِ لوايح ششگانه و بعد از آن جريان اليحه کاپيتوالسايون ،در
تمام آن صحنهها امام ي
تکلي

حرف داشتند و آن اين که مردم خودشاان باياد

را تعيين کنند ،و چون بستر فراهم شده ،بستري بود که توس يا

منادي اسالم مديريت ميشد ،تصميم مردم ،تصميمي نميشد که غارب باه
دنبال آن بود ،و غربيها اين نکتاه را نمايشاناختند .عاين هماين حادثاه در
عراق پيش آمد ،آمريکائيها تصور کردند باا سااق کاردن صادام ،ماردم
عراق را وارد آن نوع از آزاديها ميکنند که رجوع آن باه غارب خواهاد
بود ،و در اين برنامهريزي نقش اسالم و علمااي اساالم و رؤسااي قبايال را
که عموما تحت تأثير علما عمال مايکنناد ،نادياده گرفتناد .جريااني کاه
رؤساي قبايل عاراق باا همراهاي و رهباري روحانيات (آياتاهلل کاشااني و
بزرگان عراق) به وجود آوردند و انگليسايهاا را از عاراق بيارون کردناد،
همان فرهنگي است که ميتواند جايگااه آيات اهلل سيساتاني را بفهماد .هار
چند در عراق عموما افراد هويت خود را در قبيلهشان ميبينند ولي رؤسااي
قبايل نظر به اسالم و علما دارند و البتاه موضاوع هضام هويات فاردي در
هويت قبيله ،در تماام کشاورهاي عرباي جرياان دارد .واقعاا فارد در چناين
جوامعي که خود را هضم در قبيله ميبيند ،خود را باه عناوان يا
نميشناسد ،خود را در قبيلها

ميشناسد.

شاخص

جايگاه تاريخي مردمساالري ديني
با حضور روح غربي ،روح فردگراياي ياا  Individualismدر جواماع
غربزده غلبه يافت و انسانها ديگر ي

فرد هستند .در حالي کاه اگار در

قبيلههاي افريقايي از کسي بررسيد تو کيستي؟ ميگويد اهل فالن قبيله .غير
از اينکه اهل فالن قبيله است خودي را براي خود نميشناساد ،چيازي کاه
ما ميتوانيم با رشد هويات اساالمي باراي خاود ترسايم کنايم ،تاا ايان کاه
مسلمان بودنمان برايمان بيشتر از خودمان برايمان معني داشته باشد.
باااألخره بااا حضااور روح غرب اي و غلبااهي فردگرايااي ،روح زمانااه ،بااه
صورتي خا

ظااهر شاد و حضارت اماام خميناي«رضوواناهللتعايلعليه» خيلاي زود

متوجه بهصحنهآمدنِ چنين روحيهاي شدند کاه ديگار روح زماناه ،روحاي
نيست که قبيله تعيينکنندهي تصميم افراد باشد ،ماردم هار کادام خودشاان
براي خود تصميم ميگيرند .در چنين فضاايي دو جبهاه خاود را باه صاحنه
آورد ،يکي جبههي صهيونيستها که سريعا در سطح جهان رساانههاا را در
دست گرفتند و تقريبا تمام راديو و تلويزيونهاا و روزناماههااي مهام را در
قبضهي خود در آوردند ،تا تصميمات افراد را تحت تأثير خود قرار دهناد،
وي

جبهه هم سعي کرد از شراي جديد استفاده کند و تصميمات ماردم

را به سوي اهداف الهي سوق دهد.
قبل از پديدآمدن اين مرحله ،شراي باه گوناهاي نباود کاه نظار ماردم
نقش تعيين کننده داشته باشد ،حاال که نظر مردم بايد تعيين کنناده باشاد باا
تبليغاتي که به خورد مردم ميدهند آننه را که مايخواهناد ماردم انتخااب
کنند ،درذهن آنها القا ميکنند .به خود گفتند ديگر ما نبايد صندوقهاي

رأي را عوض کنيم ،بلکه انديشهي افراد را عوض ميکنيم تاا آنناه را کاه
ما ميخواهيم درصندوقها بريزند.
تا اينجا تحليل آنها درست بود ،اما امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» با بصايرت
الهي که داشتند متوجه شادند حاال باه ايان مردمايکاه باياد تعياين کنناده
سرنوشت خود باشند تذکر ميدهيم مواظب باشيد در جادهاي قرار نگيرياد
که گرفتار بدترين انتخاب شويد و نفس امّااره انتخااب شاما را رقام بزناد،
پيشنهاد کردند دين را بگيريد تا انتخابات شما ديناي باشاد ،کاه بعادا مقاام
معظم رهبري«حفظهاهللتعايل» عنوان مردمساالري ديني به آن دادند.
عمده آن است کاه متوجاه شاويم موضاوعِ ماردمسااالري ديناي يا
فرهنگ الهي است که با روح زمانه خود را تعري
بايد مردم به عنوان ي

کرده تا در زمانهاي که

فردِ انتخاب کنناده باشاند ،در بساتر مکتاب اساالم

انتخاب خود را عملي سازند وگرنه گرفتار انتخابي مايشاوند کاه فرهناگ
«رضوواناهللتعايلعليه»

غالبِ غربي در مقابل انسان مايگاذارد .حضارت اماام خميناي

بهخوبي به مردم تذکر دادند اگر اينگوناه انتخااب کنياد درسات انتخااب
ميکنيد.
اطالع داريد که در سالهاي هزار و سيصد و بيست تا هازار و سيصاد و
ساي و دو ،يعناي در آن سااالهااايي کاه رضاااخان را تبعياد کاارده بودنااد و
محمدرضاخان هم هنوز درست مستقر نشده باود ،و امکاان انتخااب ماردم
فراهم بود بسياري از تحصيل کردههاي ما مارکسيسم را انتخااب کردناد و
عده ي زيادي از آنها مارکسيسم سياسي شدند و نه مارکسيسم عقيدتي ،به
اين معني که پيش خود محاسبه کردند ،حاال که قرار است مساائل سياساي

جامعهي خود را خودماان رقام بازنيم ماا بار اسااس مارکسيسام سرنوشات
سياسي خود را انتخاب ميکنيم .ساال  1330بزرگتارين حازب خاورمياناه،
حزب توده بوده است .آنقدر مردم در حزب توده نامنويساي کارده بودناد
که در تهران حزب توده نميتوانسته عضو جديد براذيرد .ايان بادان معناي
است که اگر مردم در شرايطي قرار گيرند که بايد خودشان انتخااب کنناد
و درست راهنمايي نشوند ،در انتخاب خود به زحمت ميافتند .البتاه هماان
روزها هم مردم به کم

راهنماييهاي علما  ،زود متوجه انحراف شادند،

ولي باألخره ضربهاي بود که خوردند.
اولين حرف بنده اين است کاه اماام خميناي«رضوواناهللتعايلعليه» روح زماناه را
شناخت و در زماني که بايست مردم انتخاب مايکردناد پيشانهاد کارد کاه
انتخاب خود را با نظر به ارز هاي ديناي انجاام دهناد .واليات فقياه يعناي
پيشنهادي خا

به مردم که تصميم بگيرند نظام سياسي خاود را بار اسااس

حکم خدا تنظيم کنند ،و نه بر اساس حکام نفاس امّااره و روح حااکم بار
فرهنااگ ليباارال دموکراس اي .هناار حضاارت امااام«رضوواناهللتعايلعليه» آن بااود کااه
فهميدند در چه شرايطي چه چيزي را به ماردم پيشانهاد دهناد .مقاام معظام
رهبري«حفظوهاهللتعايل» فرمودند که حکومت اسالميدر صورتي مشروع است که
عالوه بر اينکه بايد انسان فقيهي بر جامعه حاکم باشد ،ماردم هام باياد آن
نظام را برذيرند .فرق واليت فقيه با فرهنگ طالبان در اين اسات کاه در آن
فرهنگ به اسم نظام اسالمي ،خود را بار ماردم تحميال مايکنناد ،در نظاام
طالباني فرض اين است که مثال مالّعمر رهبر طالبان ،تمام حرفهايش حق
است و هرکس نرذيرد کافر است .اما در نظام جمهوري اسالمي حرف اين

است که اگر اکثر مردم واليت فقيه را خواستند ،حاکميت فقيه باا آن ناوع
آرايش سياسي مشروع است .به تعبير آيتاهلل جاوادي«حفظوهاهللتعايل» اگار ماردم
حاکميت حکم خدا و رسول را که در حال حاضار باه صاورت واليات
فقيه در صحنه است ،نرذيرفتند ،معصيت کاردهاناد اماا مايتوانناد نرذيرناد،
همانطور که ميتوانند نماز نخوانند.
با توجه به مقدمات فوق ميخواهم عرض کنم انقالب اسالمي جبههاي
را نهادينه کرد که نه تنها بر وضع موجود جهان دل نبسته ،بلکاه باه برتار از
آننه هست ميانديشد و شراي را جهت رسيدن به نظاام الهاي ماورد نظار
خود آماده ميبيند ،و رسيدن باه آن شاراي را ناه باه عناوان يا
خيالي ،بلکه به عناوان يا

آرزوي

وعادهي الهاي قابال تحقاق مايداناد .عادهاي

ميگويند :ما در زمان طااغوت نمازماان را مايخواناديم در ايان نظاام هام
نمازمان را ميخوانيم کاري هم به اين حرفها نداريم کاه چاه کساي و باا
چه انديشهاي بر ما حکومت کند .اين افراد نه پيام غدير را مايفهمناد و ناه
در حال حاضر معني نظام جمهوري اسالمي را درک ميکنند ،و نه واليات
فقياه را مايشناسااند کاه چااه جايگااهي دارد ،تفکار ايان افاراد ،پااروردهي
تبليغات نظام شاهنشاهي است .شاه گفت :مانع حکومت من نباشيد هار چاه
ميخواهيد نماز بخوانيد ،ولي سخن خدا در غادير ايان اسات کاه حااال باا
روشنشدن نوع حاکميت جامعهي اسالمي توس امامي معصاوم ،خداوناد
آن نوع اسالم و دينداري را ميپسندد و ميفرمايد« :وَرَضَِ ُ لَکُمُ اإلَِْدالَمَ
دِانحت»؛ 3و پيغمبر خدا نيز ميفرمايند :اگر بندهاي خداي را هفتادسال زيار

ناودان کعبه عبادت کند ،در حالي که شابهاا باه نمااز ايساتاده و روزهاا،
روزهدارد و واليت عليبنابيطالاب را نداشاته باشاد ،از بيناي او را در
آتش مياندازند 4.در فضايي دينداري مردم ثمارهي الزم را باه هماراه دارد
که حاکميت ،حاکميت الهي باشد ،در زمان شاه از پول مردمي که در حرم
حضرت ثامن االئمه مايريختناد هزيناهي مشاروب ماأموران سااواک
تأمين ميشد ،زيرا توليت آستان مقدس حضرت را شااه تعياين مايکارد و
آنها ريخت و پا هاي خود را با پول حرم آن حضرت انجاام مايدادناد.
انقالب اسالمي آمد و حاکميت حکم خدا را نهادينه کرد و نظام کشاور را
تحت تأثير آن قرار داد.

ايراني آباد در ذيل فرهنگ غرب يا فرهنگ انتظار
ي

وقت شما بستر تحقق دين و اجراي احکام آن را فراهم مايکنياد،

ولي ي

وقت مردم را جهت انجام دستورات دين نصيحت مينماييد ،ايان

دو با يکديگر فرق دارد .دين آمده است که شراي تحقاق ديان و اجاراي
احکام آن را نهادينه کند .و واقعا هم اگر پيامبران حرف هايشان را در حادّ
نصيحت و وعظ مطرح ميکردند کسي کااري باا آنهاا نداشات .پياامبران
آمدند تا نظامي بر مبناي توحيد ايجاد کنند و طبيعي اسات کاه باا آن کاار
موقعيت صاحبان قدرت و ثروت به خطر ميافتاد .پيامبراسالم آمدناد تاا
روشاان شااود کااه اباساافيان کااارهاي نيساات ،اگاار فق ا مااردم را نص ايحت
« -فَإنّهُ لَوْ عَبَداهللَ عَبْد ََبْنَ َ رَفاًتح َ

َ المَزاب قتئمتح لَلهُ ،صتئمتح نهترُه ،وَ لَدمْ اکُد ْ لَدهُ

والاةُ عليب ابيطتلب لَأکَبَّهُ اهللُ عَلَي مِنْخَفاهِ فِي النّتر»؛

ميکردند که ابوسفيان و ابوجهل با آن حضرت مقابله نميکردناد .انقاالب
اسالمي آمده است شراي سياساي جامعاه را طاوري شاکل دهاد کاه کال
جهان غير از اين شود که فعال هست و مسالّم اسات کاه باراي تحقاق نظاام
اسالمي بايد هزينه داد ،مگر ميشود ابرقدرتها باه راحتاي اجاازهي چناين
حضوري را به ما بدهند؟ حاال آيا ما از کار خود دست برداريم و ياا آمااده
باشيم در عين پرداخت هزينهي الزم ،از بن بستي که دنياي مدرن باراي ماا
ايجاد کرده است خود را خارب کنيم؟ مشکلي که ما داريم ايان اسات کاه
بعضي از روشنفکران و مسئوالن ما فکر کردند که هادف انقاالب اساالمي
اين است که ما در عين مسلمانبودن مثل ژاپن نظام خود را اداره کنايم ،تاا
نظام سلطه مزاحم ما نشود ،در حالي که هدف انقالب اسالمي چيز ديگري
است .انقالب اسالمي ميخواهد انسانها را در محضر حق ببارد و ماردم در
تمام مناسبات خود براساس فرهنگ ديني زندگي کنند .تفاوت شاعارها در
نامزدهاي رياست جمهوري و مجلس شوراي اسالمي دقيقا باا دو رويکارد
متفاوتِ فوق است ،با هماهي اختالفاي کاه در شاعارها هسات ،بايش از دو
رويکرد به چشم نميخورد ،ي

نگاه آن است که در عاين رعايات آداب

ديني ،اصالت را به غارب مايدهاد ،و يا

نگااه ديگار ،جايگااه انقاالب

اسااالمي و والي ات فقي اه را ،جايگاااه عبااور از غاارب و ايجاااد زمينااه بااراي
حاکميت امام معصوم ميشناسد و لذا نه تنها هيچ اصالتي براي غارب قائال
نيست ،بلکه ساعي دارد باا حکمات و خودآگااهي الزم از آن عباور کناد.
همهي نامزدهاي رياست جمهاوري و مجلاس ،وعادهي ايراناي آبااد را در
شعارهاي خود دارند ،ولي با همان تفاوتي که عرض کردم؛ ايراني آبااد در

ذيل معنويت فرهنگ انتظار ،يا ايراناي آبااد در ذيال فرهناگ ضاد قدساي
غرب؟ بهخوبي روشن است نامزد رياست جمهوري و مجلسي کاه اصاالت
را به غارب مايدهاد ،ناخواساته مايخواهاد انقاالب اساالمي را باه عقاب
برگرداند و در مسيري که ضد انقالب تهيه کارده قادم گاذارد .آن رئايس
جمهور و نمايندهي مجلسي جامعهي اسالمي را جلو ميبرد که مايخواهاد
ما در ذيل فرهنگ غدير ،جامعه مان را جلو بباريم و از ظلماات دوران رهاا
شويم و به خداي مهدي برسيم ،تا به کم

کسي کاه واساطهي فايض

بين ارض و سما است ،زندگي زميني ما به آسمان متصال شاود .حضارت
امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» فرمودند اين انقالب صااحبش حضارت حجّات
است و ميخواهيم صنشا اهلل آن را به صااحبش تحويال دهايم .در فرهناگ
حضرت علي که ميخواهد جامعه را تا آستانهي عاليتارين جنباههااي
معنوي سوق دهد و اولين شرط آن عدالت اقتصادي است ،آن عادهاي کاه
به ويژهخواري عادت کردهاند ،به زحمت ميافتند .نظام اسالمي در راستاي
نزديکي به فرهنگ علي ،هويت خود را احيا ميکند به هماين جهات
ابتدا بايد ما نسبت خود را باا نظاام اساالمي مشاخص کنايم و در دل چناين
نظامي راه نجات خود و خانواده و جامعاهماان را پيادا نمااييم ،وگرناه اگار
فرزندان ما همگي دانشگاه بروند و به اخذ مدارک عالي نايل شوند و شغل
پردرآمدي هم به دست آورند و همسر مناسبي هم پيدا کنند ،آيا از ظلمات
دوران نجات يافتهاند؟ و يا تا انقالب اسالمي

به

اهداف خود نرسد و بستر تعالي انسانها را فراهم نکناد ،هار کاس در رفااه
بيشتر باشد ،بيشتر در خطر سقوط قرار گرفته است؟

هدف اصلي انقالب اسالمي
هدف نظام اسالمي چيزي باالتر از عادالت اقتصاادي اسات ،و عادالت
اقتصادي ي

هدف متوس نظام اساالمي اسات؛ قارآن مايفرماياد« :لَقَددْ

أَرََْدلْنَت رَُُ دلَنَت بِتلْبََِّنَددتتِ وَأَنزَلْنَددت مَنَهُ دمُ الْکِتَددتبَ وَالْمَِ دزَانَ لََِقُددومَ النَّددتُِ
بِتلْقِسْط»...؛ 5پيامبران را فرستاديم تا ماردم در راساتاي آماوز هااي آناان
جهت اقامهي قس و عادل قياام کنناد .از طرفاي در جااي ديگار خداوناد
ميفرمايد« :وَمَت رَلَقْ ُ الْجِ َّ وَالْإِنسَ إِلَّت لََِنْبُددُونِ»؛ 6جان و اناس را خلاق
نکردم مگر براي عبادت .چناننه مالحظه ميفرمائيد ،در آيهي قبل گفات:
پيامبران را ارسال کرديم براي اين که مردم به قس و عدل قيام کنند ،و در
آيهي فوق ميفرمايد :جن و انس را خلق نکردم مگار باراي عباادت .پاس
معلوم است هدف اصلي ايجااد قسا و عادل نيسات ،بلکاه قسا و عادل
شرايطي است تاا بنادگي خادا درسات انجاام گيارد ،و سارس مايفرماياد:
«وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى اَأَََِْكَ الََْقَِ ُ»؛ 7بندگي خدا را پيشه کن تا باه مرحلاهي
يقين برسي .پس معلوم است بندگي خدا نياز مقدماه اسات باراي مقصادي
باالتر که همان يقاين و لقااي الهاي اسات ،و انقاالب اساالمي باراي چناين
اهدافي به ميدان آمده است ،انقالباي کاه در فکار و فرهناگ خاود متوجاه
است در وضع موجود جهان ،استعدادهاي اصيل انساني ماورد غفلات واقاع
شده است .اين آن چيزي است که فعال در غرب و کشورهايي امثاال ژاپان

حاکم است و انقالب اسالمي اعتراض به چنين وضعي اسات .چاون انساان
استعدادهايي دارد که در ابديت به کار او ميآيد ،بايد نظاامي ايجااد شاود
که اين استعدادها در آن بارور شود و مناسبات آموزشي ،اقتصادي ،سياسي
خود را بر آن اساس شکل دهد .تا در عين حضور فعال در زندگي دنياايي،
زناادگي دني اايي را غاي ات و هاادف اص ايل خااود قاارار ندهااد و از ابااديت
بيکرانااهي خااود محااروم شااود .از آن عجياابتاار اياان کااه روشاانفکران
غربزدهي کشور ما سعي دارند انقالب اسالمي را به گونهاي به ما معرفاي
کنناد کاه هايچ شاباهتي باا آنناه حضارت اماام خميناي«رضوواناهللتعايلعليه» پدياد
آوردند ندارد و نظر آنان سراسر به دنيا است ،در حالي که شهداي انقاالب
بر اساس آن پيشنهادي که امام«رضوواناهللتعايلعليه» مطرح کردناد و در راساتاي آن
اهداف به ميدان آمدند و انقالب را پديد آوردند و از آن دفاع کردند.
ما با طرح انقالب اسالمي به کلِ جهان غربي «نه» گفتاهايام ،و باه طاور
کلي به فرهنگي که مناسبات انسان را از عاالم قادس منقطاع کارده ،پشات
نمودهايم ،زيرا آن نوع زندگي که خداوند براي ما در روي زمين قارارداده
است در فرهنگ امروز جهان فرامو

شده اسات .آري مسالّم باراي تغييار

وضع موجود عِدّه و عُدّه نياز است ،مگر ميشود من تنها بروم نماز بخاوانم
يا سخنراني کنم ،نخير نظاام مايخواهاد و باياد عادهاي کاه روح زماناه را
ميشناسند با همان مقادمات کاه عارض شاد عهادهدار ايان کاار بشاوند و
انقالب اسالمي پايگاهي است که اين کار را به عهده گرفتاه اسات .دنيااي
غرب بخواهد يا نخواهاد باا حضاور انقاالب اساالمي در عرصاهي جهاان،
بسياري از ارز ها تغيير کرده است و نميتواند نسبت باه حضاور انقاالب

اسالمي خود

را باه بايخياالي بزناد و يکاي از مساائل عمادهي خاود را

انقالب اسالمي نداند .در چند سالهي اخير هر جلسهي مهمي که سران دنياا
داشتهاند مستقيم يا غير مستقيم نظر به انقالب اسالمي داشتهاند .آنهايي هم
که اين حرفها را توهّم ميدانند ،چشم حقيقت بين خاود را بساته و چشام
وَهمزدهاي را که غرب به آنها داده ،گشودهاند .انقالب اسالمي مسائوليت
«نه»گفتن به فرهنگ جهان غرب را به عهده گرفته است ،تا باا عباور ماردم
جهان از غرب ،آيندهي حقيقي ملتها براي آنهاا رقام بخاورد .ماثال چارا
شبکهي تلويزيوني المنار مربوط به حزب اهلل ،در فرانسه بسته ميشود؟ مگر
اينها نميگويند فرانساه مهاد آزادي اسات ،بساتن آن شابکه باه آن معناي
است که آن شبکه ميتواند تأثيرگذار باشد و مردم آنهاا آماادهي شانيدن
آن حرفها هستند .پس آمادگي جهان براي برون رفت از فرهناگ ليبارال
توهّم و خيالپاردازي

دموکراسي در خودِ غرب نيز فراهم است و اين ي

نيست .آننه به خوبي قابل احساس است اين است که اماروز ديگار زماناه،
فکر و فرهنگ غربي را نميخواهد ،فق کافي است راه بارونرفات از آن
را بشناسد ،تا اقدام کند .بنابراين اگر ما درست وارد صحنه شويم و جايگاه
تاريخي و معنوي انقالب اسالمي را بنماياانيم ماردم را در انتخااب صاحيح
مسالمانان ،کاه باه

کم

کردهايم و پيام بزرگ غدير را نه تنها باه گاو

گو

کلّ جهان رساندهايم .ولي اگر ما وارد ميدان نشويم و به مردمي کاه

قرار است چيزي غير از فرهنگ غرب را انتخااب بکنناد ،پيشانهاد درساتي
ارائه ندهيم هم خودمان در کشور خودمان متوق

ميشاويم ،و هام ماردم

جهان به صورتي ديگر دوباره به غرب رجوع مايکنناد ،هماانطاوري کاه
براي غرب نيز چنين مشکلي پيش آمد.
اروپا در اواخر قرون وسطي متوجه شد که باياد خاود را اصاالح کناد،
ولي چون الگوي مناسبي نميشناخت ،باه روم و فرهناگ رُماي برگشات و
عمال به گذشاتهاي کهناهتار از قارون وساطي رجاوع نماود .در حاالي کاه
انقالب اسالمي با توجه به غدير ميخواهد آيندهي خود را در بستري قارار
دهااد کااه خداونااد بااراي هميشااه در اختياار بشااريت قاارار داده اساات .آياا
يهوديت ميتواند اين طور که مدعي است به گذشتهي خاود برگاردد و از
آن گذشته آيندهي خود را تغذيه کند ،گذشتهاي پر از ابهام و تخريب! آيا
غرب با برگشت به گذشتهي خود ،يعني برگشت به رُم توانسات قادمي باه
جلو بردارد يا آيندهي خود را بدتر از گذشته کرد؟ اينهاا مايخواهناد باه
جنبههاي کهنهي تاريخ برگردند و اين غير از برگشاتي اسات کاه شايعه باه
غدير دارد ،زيرا خداوند در غدير پايهي تمدني را شکل ميدهد که در آن
تمدن متقيترين انسانها بر جهان حکومت ميکنند ،لذا پاکترين انسان به
مردم معرفي ميشود تا مديريت جهان اسالم را به دست گيرد و در راستاي
چنين فرهنگي است که خداوند ميفرماياد « :قَتلَ مُوََدى لِقَوْمِدهِ اَْدتَنَِنُوا
بِتللّهِ وَاصْبِفُواْ إِنَّ األَرْضَ لِلّهِ اُورِثُهَت مَ اَشَتء مِ ْ عِبَتدِهِ وَالْنَتقِبَةُ لِلْمُتَّقِدَ َ»؛
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موسى به قوم خود گفت از خدا يارى جوييد و پايدارى ورزيد که زمين از
آن خداست آن را به هرکس از بندگانش کاه بخواهاد ماىدهاد و فرجاام
ني

براى پرهيزگاران است.

در رابطه با اين آيه روايت داريم که خداوند باه پياامبر

بشاارت داد:

«أَنَّ أَهْلَ بََْتِكَ اَمْلِکُونَ الْأَرْضَ وَ اَفْجِنُونَ إِلََْهَت وَ اَقْتُلُونَ أَعْدَاءَهُم»؛ 9اهال
بيت تو مالکان زمين ميشوند و همهي رجوعها به سوي آنها است و توان
از بين بردن دشمنانشان را پيدا ميکنند.

آيندهداري انقالب اسالمي
تأکيد بنده بار عظمات انقاالب اساالمي از آن جهات اسات کاه باراي
حاکميات اهاال تقااوي باار زماين بسااتر مناسااب نيااز اساات و اگاار فرهنااگ
اهلالبيت مورد توجه قرار گيرد ،معادالت جهان از حالت ظلماني فعلاي
به سوي نور تغيير جهت ميدهد .اگر مالحظه ميفرمائيد که وضع اقتصاي،
اداري ،آموزشي ما پريشان است ،و اگار متوجاه شاديم هار چاه باه غارب
نزدي

شويم وضاع بادتر مايشاود ،پاس جايگااه انقاالب اساالمي را راه

برونرفت از اين بحرانها مييابيم .ما در گذشتهي تااريخي خاود نزديکاي
به غرب را تجربه کردهايم و حاصل آن نزديکي وضاعي باود کاه در نظاام
شاهنشاهي با آن روبهرو بوديم .پس از دفاع هشت ساله نيز بدون برناماه باه
غرب و فرهنگ مدرنيته رجوع شد کاه پاس از چنادي باا انباوه مشاکالت
فرهنگي و اقتصادي روبهرو شديم ،باه طاوري کاه فاصالهي طبقااتي بسايار
آزاردهنااده باار انقااالب تحمي ال شااد ،و اي ان در حااالي بااود کااه هروقاات
انرژيهاي خود را باراي برگشات باه آرماانهاا و اهاداف انقاالب صارف
نموديم بيشترين نتيجه را براي ملت خود بهدسات آورديام ،باه طاوري کاه

دشمنان انقالب ادامهي کار ما را براي نظاام ليبارال دموکراساي خطرنااک
ديدند و با تمام وجود سعي کردناد باا اناواع تهماتهاا موضاوع را واروناه
جلوه دهند تا پيشرفتها به پاي فرهنگ انقالب نوشته نشود.
مسلّم عظمت انقالب اساالمي آنقادر هسات کاه اگار کارهاا در بساتر
اهااداف و ارز هاااي آن جلااو رود بساياري از مشااکالت ملاات باار طاارف
خواهد شد ،عمده آن است که بتوانيم جايگااه انقاالب اساالمي را درسات
تشخيص دهيم و مشکالت موجود را نهتنها به پاي انقالب نگذاريم بلکه باه
جهت غربزدگي بعضي از مسائوالن بادانيم .آياا اميرالماومنين وقتاي
ريخت و پا هاي عثمان را مالحظه کردند ،به اسم اسالم تمام کردند و از
اسالم برگشتند ،يا از عثمان برگشتند؟ عثمان آنقدر از بيت المال در قبالهي
دختر

قرار داد که ابنمساعود باه عناوان خزاناهدار بياتالماال باه عناوان

اعتراض کليدهاي خزانه را به عثمان برگرداند و عثمان هم گفت :بگاذار و
برو 10.اما حضرت علي در چناان وضاعي متوجاه عظمات اساالماناد و
ميدانند باألخره عثمان ميرود ولي اسالم نميرود و غدير باه عناوان جاز
الينف

اساالم در وقات خاود نقاش آفريناي خواهاد کارد .حاال انقاالب

اسالمي يکي از جلوههاي غدير است که زمينهي نقاش آفرينايا

فاراهم

شده است.
خداوناد درغادير دسااتوري باه پياامبر داد کااه باياد ايشاان موضااوع
واليت اميرالمؤمنين را طرح کنند .از آن طرف پيامبر خدا باا توجاه
به بصيرت و حسابهايي که کرده بودند ميدانستند عدهاي جوّ مايساازند

و نمي گذارند مردم واليت علي را برذيرند .خداوند هام آنناه رساول
خدا پيشبيني ميکردند نفي نکرد ،بلکه ماورا آن پيشبينيها وعدهاي
داد که رسول خدا نگاهشان به چيز ديگري افتاد ،و آن مژده و وعده در
قسمت آخر آيهي مربوط به ابالغ واليت اميرالمؤمنين اسات ،خداوناد
در رابطه با غدير به رسول خدا فرمود« :اَت أَاُّهَدت الفََُّدولُ بَلِّدغْ مَدت أُندزِلَ
إِلََْكَ مِ رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ ًََْنَلْ فَمَت بَلَّغْ َ رََِتلَتَهُ وَاللّهُ اَنْصِمُكَ مِ َ النَّدتِِ إِنَّ
اللّهَ الَ اَهْدِي الْقَدوْمَ الْکَدتفِفِا َ»؛ 11اي پياامبر آنناه از طارف پروردگاارت
رسيده است را ابالغ کن و اگار انجاام نادهي رساالتت را انجاام نادادهاي،
خداوند تو را از خطراتي که ممکن است مردم برايات ايجااد کنناد ،حفاظ
ميکند ،خداوند کافران را هدايت نميکند.

مقاومت در مقابل غدير
آنقدر تعصبات ضد واليت اميرالمؤمنين شديد بود که از حضارت
صادق روايات داريام؛ پاس از آنکاه رساول خادا علاي را در
غدير معرفي کردند و خبر آن به اطراف منتشر شد شخصي به نام عمار بان
عنبه از بني مخزوم خود را به رسول خدا رساند و از حضرت پرسيد؛
«فَأَرْبِفْنِي عَ ْ هَذَا الفَّجُلِ اَنْنِي عَلِيَّ بْ َ أَبِي طَتلِبٍ وَ قَوْلِكَ فَِدهِ «مَد ْ
کُنْ ُ مَوْلَتهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَتهُ إِلَى آرِفِهِ» أَ مِنْكَ أَمْ مِ ْ رَبِّدكَ -قَدتلَ

النَّبِديُّ

الْوَحْيُ مِ َ اللَّهِ وَ السًََِّفُ جَبْفَئَِلُ وَ الْمُؤَذِّنُ أَنَت وَ مَت أَذَّنْ ُ إِلَّت مَت [أَمَفَنِي رَبِّدي

فَفَفَََ الْمَخْزُومِيُّ رَأََْهُ إِلَى السَّمَتءِ فَقَتلَ اللَّهُمَّ إِنْ کَتنَ مُ َمَّد صَدتدِقتح فَِمَدت
اَقُولُ فَأَرَِْلْ عَلَيَّ شُوَاظتح مِ ْ نَترٍ وَلَّى فَوَ اللَّهِ مَت ََترَ غََْفَ بَنَِدٍ حَتَّدى أَظَلَّتْدهُ
ََ َتبَةٌ ََوْدَاءُ فَأَرْعَدَتْ وَ أَبْفَقَ ْ فَأَصْنَقَ ْ فَأَصَتبَتْهُ الصَّتعِقَةُ فَأَحْفَقَتْدهُ النَّدترُ
فَهَبَطَ جَبْفَئَِلُ وَ هُوَ اَقُولُ اقْفَأْ اَت مُ َمَّدُ «ََأَلَ َتئِلٌ بِنَذابٍ واقٍَِ .لِلْکدتفِفا َ
لََْسَ لَهُ دافَِ .مِ َ اللَّهِ ذِي الْمَنترِج»؛
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خبر ده مرا از اين مرد يعنى على ابن ابى طالب و گفتار تاو در حاق
وى که «من کنت مواله فعلىّ مواله» آيا از جانب تو است ياا از پروردگاار
تو؟ پيغمبر فرمود که وحى بساوى مان اسات از جاناب خاداى تعاالى و
قاصااد آن جبرئياال اساات و رسااانندهي آن ماانم و نرسااانيدم مگاار از اماار
پروردگار خود .پس آن مرد مخزومى سار خاود را باه آسامان برداشات و
گفت بار خدايا! اگر محمد راست ميگويد در آننه گفت پس بفرست بار
من زبانيه از آتش و غضبناک باز گرديد ،پس سوگند به خادا کاه مساافتي
نرفته بود که سايه انداخت بر سار وى ابارى ساياه و رعاد و برقاي زد پاس
صاعقهاي به او برخورد کرد و او را سوزاند ،پس جبرئيل فارود آماد و
عرض کرد بخوان يا محماد! «ََأَلَ َتئِلٌ بِنَذابٍ واقٍَِ لِلْکدتفِفا َ لَدَْسَ لَدهُ
دافَِ مِ َ اللَّهِ ذِي الْمَنترِجِ» خواست خواهنده عاذابي را کاه واقاع اسات بار
کافران ،نيست مر او را دفعکننده از عذاب ،از خداوند صاحب درجات.
از اين حادثهي تاريخي ميتوان متوجه بود تا چه حدّ بعضيها در مقابل
واليت اميرالمؤمنين مقاومت ميکردند.

در همين راستا شصت و چند روز بعد از واقعهي غدير و رحلات پياامبر
خدا بعضي از صحابه طوري عمل کردند که گويا اصال غديري در کار
نبوده است ،ابابکر را باه عناوان جانشاين پياامبر تعياين کردناد و کاار را
تمامشده پنداشتند ،و وعدهي خداوند که فرموده باود« :وَاللّهُ اَنْصِمُكَ مِد َ
النَّتِِ» من تو و دينت را از مردم حفظ ميکنم ،واقع نشد ،ايان مايرسااند
که بايد آن وعده جايي ديگر واقع شود ،اشتباه بعضي در آن زماان آن باود
که فکر کردند با پديد آوردن سقيفه ،ديگر غدير تمام شد .بناا باه تحقيقاي
که مرحوم عالمهي اميني«رمحةاهللعليوه» در کتاب شري

«الغادير» در متاون اهال

سنت انجام داده است ،طوري فضاساازي کردناد کاه ذهانهاا از حضارت
علي و غدير منصرف شود .تا آنجا کاه پاس از رحلات رساول اهلل

مشابه هر روايتاي کاه پياامبر خادا در فضاائل علاي فرماوده بودناد،
توس حديثسازان براي سه خليفهي ديگر ساختند ،حتي ابن اباي الحدياد
از سمرةبنجندب نقل ميکند که معاويه از وي خواسته است با گرفتن صد
هزار درهام شاايع کناد آياات  207و  208ساورهي بقاره را کاه در باارهي
حضرت علي آمده است 13،در فضائل ابن ملجم آمده اسات 14.باا ايان
«وَمِ َ النَّتِِ مَ اَشْفِي نًَْسَهُ ابْتِغَتء مَفْضَتتِ اللّدهِ وَاللّدهُ رَُُوٌ
بِتلْنِبَتدِ،اَت أَاُّهَت الَّذِا َ آمَنُواْ ادْرُلُواْ فِي السِّلْمِ کَتفَّةح وَالَ ََتَّبِنُواْ رُطُوَاتِ الشََّْطَتنِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبَِ ٌ»

همه آيا توانستند ذهن ها را از غدير منصرف کنند؟ حتي بنيعباس با شاعارِ
برگرداندن حکومت به خانوادهي پيامبر ،خواستند جايگزين نامناسبي از
غدير را به مردم معرفي کنند که مردم فکر کنند جرياان بناي عبااس هماان
جريان غدير است ،که با هوشياري امام صادق و فاصلهگرفتن از آنهاا
آن نقشه خنثي شد ،و ذهنها در عين اينکه از بنياميه و بنيعباس منصرف
شد ،از غدير منصرف نشد .وظيفهي شيعه نيز آن است که ذهنها را متوجاه
غدير کند تا جهان اسالم بتواند به غدير رجوع نمايد.

انقالب اسالمي؛ مژدهي خدا در غدير
آري هر چقدر در تاريخ جلو آماديم باا هماهي مواناع ،حقيقات غادير
آرامآرام خود را نمايانده است و آثار مژدهي خدا باه رساولش کاه فرماود
«وَ اللّهُ انْصِمُكَ مِ َ النّتِ» من پيام تو در غدير را از نقشاهي ماردم حفاظ
ميکنم ،در حال نمايان شدن است.
پس از بني اميه ،بني عباس مصمم بودند ريشهي اهال بيات پياامبر را
بخشکانند ،تا ذهنها از غادير و اهال بيات پياامبر باه ساوي بنايعبااس
برگردد ،حتاي کاار را باه جاايي رسااندند کاه هاارون ،اماام کااظم را
سالهاي طوالني زناداني کارد و سارس حضارت را در زنادان باه شاهادت
رساند ،بلکه ذهنها امام را فرامو

کنند ،ولي به گواهي تااريخ ،در تشاييع

جنازهي حضرت ،تمام بغداد تعطيل گشت و روشن شد ذهانهاا در غيااب
امام بيشتر متوجه امام ميباشند و لذا پسر ماأمون ،اماام رضاا را وليعهاد
ميکند ،اين نشان ميدهد غدير همان کوثر است که خداوناد باه پياامبر

فرمود« :إِنَّت أَعْطََْنَتكَ الْکَوْثَفَ» ما به تو چشامهاي عطاا کارديم کاه هماواره
رشد و گستر

مييابد ،چون پيامبر خدا در خواب ديدند که بوزينههاا

بر روي منبرشان نشستهاناد و منبار عقابعقاب مايرود ،باه ايان معناي کاه
آدمهايي بر منبر پيامبر و بار حاکميات نظاام اساالمي قارار مايگيرناد کاه
اسالمشان حقيقي نيست و از طريق آنها دين به عقب برميگردد .پيامبر

از اين خواب نگران شدند،آيه آمد که اي پياامبر! آري آنناه ديادي واقاع
ميشود ولي ما به تو کوثر ميدهيم و آن ،چشمه و جرياني است که نهتنهاا
از طريق بنيعباس و بنياميه در دل تاريخ دفن نميشود بلکه هار چاه جلاو
برود بيشتر شکوفا ميگردد.
در حال حاضر مالحظه ميفرمائيد فرهنگ غدير با طراوت هرچه بيشتر
در چهرهي انقالب اسالمي به نمايش در آمده است به طوري کاه مااوراي
اينهمه فتنه و فسادِ حاکمان ،مبرّا از وضع ظلمااني آنهاا ،نظرهاا را متوجاه
خود کرده است .در حاال حاضار اساالمِ حاکماانِ کشاورهاي اساالمي باه
راحتي با رؤساي جمهور آمريکا کنار مايآياد ،چاون اساالم آنهاا رنگاي
ندارد که بخواهد در مقابل فرهنگ غربي مقاومت کند و بر حقانيات خاود
اصرار ورزد ،ولي آيا شيعه ميتواند با آمريکا کنار بيايد ،و يا به تعبيار اماام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» بايد آمريکاا آدم شاود! هماانطاور کاه سايرهي اماماان
معصوم طوري بود که آن ذوات مقدس نميتوانستند با حاکماان اماوي
و عباسي کنار بيايند .درست است کاه در بساياري ماوارد باه طاور مساتقيم
جبههگيري نميکردند ولي رنگ خود را نيز در فضاي حاکميت اموياان و
عباسيان نباختند .هارون الرشيد به امام کاظم گفت پسر عمو اين فدک

که خليفهي اول از شما گرفته است حدود

را تعيين بفرمائياد تاا باه شاما

بدهم .حضرت ميفرمايند در صورتي حاضرم فادک را باازپس گيارم کاه
آن را با تمام حدود و مرزهايش پس بدهي.
هارون از مرزها و حدود

پرسيد که کدام است؟ آن حضارت پاساخ

ميدهند :اگر حدود آن را بگويم هرگز پاس نمايدهاي .هاارون پافشااري
کرد و آن حضرت چنين فرمودند :مرز نخست آن عدن در يمن است ،مرز
دومش سمرقند در خراساان و حادّ ساوم آن افريقيه(شامال آفريقاا) و مارز
چهارم آن مناطق ارمنستان و بحر خزر اسات .هاارون باا شانيدن آن پاساخ،
متغير شد و بهشدت ناخرسند گشت و با خشم گفت :به اين ترتياب چيازي
براي ما باقي نميماند!
امام فرمودند :ميدانستم که نخواهي پاذيرفت و باه هماين دليال از
گفتن حدود و مرزهاي فدک خودداري کردم.
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شيعه يعني نگاه حقي که جايي براي باطل نميگذارد ،هار چناد از نظار
نظامي با حاکمان جبّار درگير نشود ولي با طرحي که ارائه ميدهد ،ذهنها
را به خود جلب ميکند و به همين جهت هم حاکمان جبّار نميتوانند شيعه
را تحمل کنند ،چون اين نوع فعاليت از صاد جناگ مسالحانه باراي آنهاا
خطرناکتر است .در فرهنگ شيعه؛ حاکميت فق از آن خدا است ،حاال
چه مقدار از حاکميت باراي صااحبان قادرت جهااني مايماناد؟ باه هماين
جهت وقتي رضاخان به حاکميت رسيد با همهي جريانها کنار آمد مگر باا
روحانيت ،چون روحانيت يعني فرهنگي کاه ناه باه حاکميات خاود معتقاد

است و نه به حاکميت ستمکاران ،بلکه به حاکميت خدا که از طريق امامان
معصوم ظاهر ميشود ،معتقد است ،و لذا نميتواند جايي براي رضاخان
قايل باشد .از طرفي آتااتورک در آن زماان باا هماان فکار رضااخاني ،در
ترکيه به حکومت رسيد ،ولي با روحانيون آن کشور مثل رضاخان مستقيما
درگير نشد ،چون روحانيت اهل سنت درحادي کاه خليفاهي اول و دوم و
سوم براي خود حق قايل بودند ،باراي آتااتورک هام حاق قائال بودناد ،و
آنها نگاهشان به حاکميت جهان اسالم مثل نگاه اهل بيت نبود .چندين
بار خليفهي اول گفت «لوال عَلِدي لهلدك النمدف»؛ 16اگار علاي نباود عمار
هالک ميشد ،اما علي بار عکاسِ او مايفرمايناد :مان اماام معصاومي
هسااتم کااه م ايتااوانم سااخن خاادا را بااه شااما برسااانم و شااما را بااه سااوي
پروردگارتان هدايت کنم .در چنين فضايي است که ميگويناد ماذهبيهاا
تماميتخواه هستند .البته از ي
معني دارد؛ ي

جهت راست ميگويند ،اما ايان جملاه دو

وقت است که من مايگاويم حارف مان را بشانويد ،ايان

تماميتخواهي بد است ،اما ي

وقت مايگاوييم حارف خادا را بشانويد،

اين نوع تماميتخواهي باه معناي حاقخاواهي اسات .خلفااي اول و دوم و
سوم چون معصوم نبودند و نقصهاي فراواني داشتند نگفتند تماما حرف ما
را بشنويد ،ولي اميرالمومنين ميگويند فق حرف من را بشنويد ،چون
حضرت از خود حرفي ندارند ،مگر حارف خادا را ،و اگار در ايان مسائله
کوتاه بيايند ،عمال از سخن خداوند کوتااه آمادهاناد .غربايهاا مايگويناد
علماي اهال سانت از علمااي شايعه آزادتار فکار مايکنناد و باراي بقياهي
فضتئل الخمسة م الص تح الستة

انديشهها هم حقانيت قائل هستند ،در حالي که مگر ميشاود وقتاي علمااي
شيعه با توجه به قرآن و سخن امامان معصوم با سخناني روبرو مايشاوند
که ضد سخن قرآن و سخن امامان معصوم است ،بااز باراي آن ساخنان
حقي قائل باشند؟

سير تاريخي غدير
در مسير منصرفکردن ذهنها از غدير به ديگر جاها ،بعاد از عباسايان،
عثمانيها سر کار آمدند ،افرادي بسيار متعصب و خش

 ،به نظر خودشاان

باليي بر سر شيعيان آوردند که اصال نام شيعه نباشاد .مثال هماان برناماهاي
که عباسيان داشتند که گفتند امام کاظم را شهيد ميکنيم ريشهي شيعه
کنده ميشود .ولي ي

مرتبه باا آننناان گرايشاي نسابت باه اماماان شايعه

روبه رو شدند که مجبور شدند امام رضاا را وليعهاد خاود قارار دهناد.
عثمانيها هم پيش خود گفتند به فتواي علماي اهل سانت خاون شايعيان را
مباح ميکنيم تا ريشهي شيعه در جهان اساالم کناده شاود .يا

مرتباه در

مرکز جهان اسالم با حکومت صفويان روبهرو شدند .تا ديروز به شيعه حق
حيات نميدادند ،حاال ميبينند کشوري قدرتمناد در دسات اوسات .وقتاي
صفويه سرکار آمد حکم شيخ بهايي و محقق کَرکي و امثال آنهاا در حادّ
حکم شاه قرار گرفت ،به طوري که هر دستوري شايخبهاايي مايداد ،عاين
حکم شاه در کشور نافذ بود .اين يعني شيعه کاوثروار دارد در تااريخ جلاو
ميآيد ،نادر شاه که حاکميت را به دسات گرفات يکاي از اشاتباهاتش آن
بود که با سلطان عثماني قرار گذاشت ،که بر خالف حکومت صافوي کاه

مذهب شيعه را مذهب رسمي کشور ايران اعالم کرد ،آن را لغاو کناد کاه
اين امر موجب پشتکردن مردم به نادرشاه شد و عنوان «سردار ملاي» او را
به «ننگ ملي» تغيير دادند و پشت او را خالي کردند و از او متنفر شدند و با
حساسيت هر چه تمامتر کشاور شايعي را پاساداري نمودناد ،و لاذا بعاد از
صفويه نهتنها مذهب شيعه باه عناوان ديان رسامي ماردم اياران از رساميت
نيفتاد ،بلکه اگر تا ديروز شاه صفوي اجازهي حکمکردن را به فقياه مايداد
و شيخ بهائي زير نظر شاه حکم ميکارد ،يا
کوثر غدير ي

مرتباه در انقاالب مشاروطه

قدم جلوتر آمد و تا علماا در مجلاس شاوراي ملاي رأي

مردم را تأييد نمي کردند ،آن حکم قابل اجرا نبود .درست است کاه هناوز
تا مقصد نهاايي راه بسايار اسات و هناوز در انقاالب مشاروطه مجلاس سانا
داريم و سناتورهايي که شاه تعيين ميکند بايد رأي مجلاس شاورا را تأيياد
کنند ،و درست است که هنوز شخص شاه در تصميمات نقش دارد ،ولي با
ظهور انقالب مشروطه فرهنگي به صحنه آمد کاه ديگار شااه هماهکاارهي
کشور نيست و در کشور شيعي مجلس بايد لاوايح را تصاويب کناد ،و بااز
کوثر غدير جلو آمد و عليرغم همهي فتنهها که اِعمال کردناد تاا انقاالب
مشروطه را دفن کنند و به ظاهر هام باا روي کاار آمادن رضاا خاان موفاق
شدند ،ولي با ظهور انقالب اسالمي غدير در بستر جديدي افتااد ،ديگار ناه
تنها مجلس سنا و شخص شاه در صحنه نيست ،حتي حکام رئايس جمهاور
را بايد ولي فقياه تنفياذ کناد تاا جنباهي مشاروعيت داشاته باشاد .فراماو
نفرمائيد که با جايگزيني سقيفه به جاي غدير ،عدهاي ميخواستند فرهناگ

شيعه به معني حاکميت امام معصوم در صحنهي تاريخ موجود نباشد و حال
مالحظه فرمائيد غدير تا کجا پيش آمده است.
اياان همااان مااژدهي خاادا اساات بااه پيااامبر

کااه باار خااالف ظاااهر

پيروزمندانهي برنامهريازان صاحيفه17و ساقيفه ،غادير را حفاظ مايکنايم و
امروز ما شاهد تحقق همان وعده هستيم.
روزنامهي ايتاليايي از قول اسق

ماجوليني مايگوياد« :آيناده حتماا از

آن اسالم است»؛ 18در حالي که ما شيعيان متأسافانه خودماان دقات ناداريم
در کجاي تاريخ قرار داريام .دکتار روبارت کايم ،مشااور وقات نيکساون
ميگويد« :من ميگويم قدرت اساالم برتارين قادرت قارن بيسات و يکام
خواهد شد»؛ 19آياا نباياد ماا متوجاه جايگااهي باشايم کاه غادير از طرياق
انقالب اسالمي دارد در آيندهي تاريخ براي خود شکل ميدهد ،آيا چناين
پديدهاي را نبايد به خدا و مژدهي او به پيامبر

نسبت داد ،و جايگاه عظيم

انقالب اسالمي را درست ارزيابي کرد؟ 20معني غدير مگر غير از آن اسات



که بايد در مناسبات جهان ،امام معصومي حاکم باشد ،حاال مگار جاز ايان
است که در نظام اسالمي نظرها به سوي حکم خدا و رسولاهلل و اماماان
معصوم معطوف شده؟ آري نظام اساالمي بساترِ گاذار اسات تاا کاوثر،
آرامآرام در دل تاريخ جلاو بياياد و چهارهي نهاايي خاود را باا حاکميات
حضرت مهدي به نماايش بگاذارد .و باه هماان دليال کاه غادير در دل
تاريخ منزل به منزل جلو آمده است ،باز ادامه خواهاد يافات تاا باا انقاالب
جهاني مهدي به بلوغ خود نايل شود و محال است که چناين بلاوغي بار
روي زمين واقع نگردد.
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زندگي؛ به وسعت تاريخ معنويت
در دعاي ندباه متوجاه شاروع تااريخ معنويات هساتيد کاه از حضارت
آدم شروع شد تا اينکه به حضرت مهدي ختم ميشود و در چناين
نگاهي هرگز ما نه مثل اروپا در حال برگشت به روم هستيم و نه مثال يهاود
در حال برگشت به سوي آرمانهاي کهنه و مبهم .بلکه بر عکاس ،نظار باه
آيندهاي داريم که سراسار حقيقات اسات ،و باه هماين جهات اصارار دارم
عزيزان متوجه باشند انقالب اسالمي ي



نظام آيندهدار است و هرکس باه

اندازهاي که اين انقالب را بشناسد و به آن پايبند باشد ،آينده داري خاود
را تأمين ميکند و از تاريخ بيرون نميافتد .انقالب اسالمي به جهات هماين
خصوصيت منحصر به فرد  ،ميتواند مونس بسايار خاوبي باراي زنادگي
انسانهاي متفکر باشد.
شما ميتوانياد دوگوناه زنادگي کنياد يکاي ايانکاه تعلاق باه انقاالب
اسالمي را درگوشهاي از زندگي خود قرار داده و زندگي خاود را مساتقل
از آن ادامه دهيد .نوع ديگر اينکه تماما با انقالب اسالمي زندگي کنياد و
آرمانهاي خود را به آرمانهاي آن متصل نمائيد و با سير تااريخي آن ،در
تاريخ جلو برويد ،و به افقي که در پيش دارد به آينده نظاره کنياد ،در ايان
صورت زندگي شما به وسعت تاريخ معنويت ،گستر

مايياباد ،تااريخي

که از آدم شروع شد و به مهدي ختم ميشود.
ممکن است بر اساس حجابهاي فرهنگ مدرنيته بعضي از جلاوههااي
انقالب اسالمي در حجاب رود و آن طور که شايسته است خود را ننماياند
ولي گوهر اين انقالب آينده دارد ،يعني هماانگوناه کاه غادير بنايامياه و
بنيعباس و عثمانيها را حذف کرد و آرامآرام خود

را نشاان داد ،ابتادا

در کشور ايران و جهان اسالم و سرس با ظهاور مهادي در دنياا جاا بااز
ميکند .انقالب اسالمي براي ي

زندگي آينده دار ،مونس خاوبي اسات،

هرچند سياستزدهها نميتوانند با آن کنار بيايند ،چنانکه انقاالب اساالمي
هم نميتواند آنها را مخاطب خود قراردهد .اساسا کساني که در فرهناگ
غدير نيستند نميتوانند جايگاه انقاالب اساالمي را بشناساند و در کناار آن
باشند در حالي که اگر آيندهي خود و فرزندانتان را ميخواهياد و دوسات

داريد کوثري زندگي کنيد ،بايد گوهر انقالب را بفهميد و از آن پاسداري
نماييد و با آن معاشقه نمائيد؛ ايان قافلاهي قدساي ،ايساتادني نيسات ،بيادار
بمانيد که از راه نمانيد.

انقالب اسالمي عامل بازسازي جهان اسالم به
کمک غدير

درسالگرد رحلت امام بزرگاوار ،ياادکردن از او؛ ياادکردن از محباوبي
است که شعلهورشدن سوز فراق او ،تمرين وفااداري محبات دل باه قامات
بلند دينداري در عصر حاضر باود .لاذا الزم اسات در ساالگرد رحلات آن
بزرگوار نسبت به ميراث گرانقادر آن عزياز يعناي انقاالب اساالمي کماي
تأمل کنيم و از خود بررسيم جايگااه ايان انقاالب در ايان عاالم کجاسات؟
سوال اساسي عبارت است از اينکه آيا انقالب اسالمي ي
بود و يا ظهور ي

سنت خا

حادثه و اتفاق

الهي که در سرتاسر تاريخ جاري شد و در

آن برهه از زمان شراي بروز خود را يافت؟ فرض دوم بادين معناي اسات
که سنتي از سنن الهي در صحنه است که انقاالب اساالمي يکاي از مظااهر
آن سانت اسات صنشاا اهلل ظهاور تاامّ و تماام آن سانت باه دسات مباارک
حضرت صاحباالمر محقق ميشود.
بحث بنده با اين رويکرد است کاه انقاالب اساالمي جلاوهاي از سانت
خا

پروردگار عالم است که موجب بازسازي جهان اسالم خواهاد باود،

بازسازي چيزي که بنا بود در صدر اسالم به کم

فرهناگ غادير جهات

شکوفائي کامل اسالم به دست امام معصومي محقق شود و نشد.

صنشا اهلل در طول بحاث روشان خواهاد شاد کاه اگار دقيقاا تااريخ را
بررسي کنيم و جايگاه انقالب اسالمي را درسات بشناسايم يقيناا باا اتصاال
خود به سنتي که از غدير شروع شد و به حضارت صااحب االمار خاتم
ميشود ،زندگي خود را احيا خواهيم کرد ،و اگر جايگاه تاريخي انقالب
اسالمي را درست نشناسيم به جااي عباور از ظلماات دوران ،اساير ظلماات
زمانه ميشويم و زندگي بيثمر و پوچي را براي خود رقم خواهيم زد.
در صدر اسالم پس از رحلت پيامبر خدا حادثهي عجيابِ غفلات از
پيام غدير و ناديدهگرفتن حاکميت اميرالمومنين ،به ظاهر چيز مهمي به
چشم مسلمانان آن زمان نيامد و بصيرت فاطمه زهرا را که متوجه بود باا
غفلت از غدير جهان اسالم از آننه ميتواند به آن برسد محروم مايشاود،
به چيزي نگرفتند.

غفلت از ريشهي اصلي انحراف
مسلمانان عادي فکر کردند ميتوانند در همهي مراحل تاريخي با همان
اسالمِ نيمبنادِ غيار فعّاالِ در اماور اجتمااعي ،کاه خليفاهي اول و دوم ارائاه
ميدهند ،ادامهي حيات داد و لاذا در ابتادا انحاراف از غادير را باه چيازي
نگرفتند تا ايانکاه آرامآرام در زماان عثماان متوجاه شادند آنناه بناا باود
بهوسيلهي اسالم بهدست بياورند با آنناه دارد صاورت مايگيارد متفااوت
است 1.ولي باز با توطئهي قتل عثمان موضوع به انحراف کشيده شد و اصل

موضوع که انحراف از غدير بود پنهان گشت و اگر بعاد از قتال عثماان باه
علي رجوع کردند ،ناه باه معناي برگشات باه غادير باود و ناه ايانکاه
پذيرفته بودند بايد به انتصابي که خداوند در غدير انجام داد برگردند ،بلکه
به علي برگشتند از آن جهت که بين صحابهي پيامبر از بقيه بيشتر به
عدالت عمل ميکند ،ولي چون جايگااه آن حضارت را از زاوياهي غادير
نديدند ،نتوانستند آنطور که بايد آن حضرت را ياري کنند ،و همان اسالمِ
سقيفه ادامه يافت.
در کربال و با شهادت فرزند رسول خدا ي

تذکر تااريخي ،جهاان

اسالم را فرا گرفت که چگونه کار به حاکميت يزيد رسيده است .حضرت
اباعبداهلل تذکر بزرگي را به جهان اسالم دادند و آن زمان جهان اساالم
از آن حادثه متأثر شد و به فکار فارو رفات .علمااي آن زماان تغييراتاي در
رو ها و مباني خود دادند که حاصال آن گارايش شاديد باه اهال البيات
پيامبر بود .وقتي با فاجعهي شهادت سيدالشهدا  روبهرو شدند چون
نتوانستند ريشهي فاجعه را تحليل کنند ،به جاي بازگشت به فرهناگ غادير
و حاکميت امام معصوم ،بر تنفر خود نسبت به امويان افزودناد و نتيجاه آن
شد که بنيعباس از اين تنفر به نفع خود استفاده کردناد ،و حاکميات را باه
دست گرفتند و همان اسالمِ نيمبند و تقليليافته اداماه يافات ،بادون آنکاه
موضوع را درست ريشهيابي نمايند و جايگاه اشکال را در سقيفه پيدا کنند.
امويان طوري ذهن مردم را به انحراف کشاندند که اگر جريان ساقيفه نقاد


و بررسي شود به قداست خليفهي اول و دوم برخاورد کناد ،در حاالي کاه
نقد و بررسي حادثههاي گذشته ،جدا از نيات افراد ،باراي انتخااب درساتِ
راه آينده اسات .مسالّم خليفاهي اول و دوم نمايدانساتند فرهنگاي کاه در
سقيفه پايهگذاري ميشود ،آنننان قداستها را ناديده خواهاد گرفات کاه
حاصل آن شهادت حضرت امام حسين خواهد شد.
باألخره نتيجهي انحراف از غادير آن شاد کاه جهاان اساالم حکومات
بنياميه و سرس حکومت بنيعباس را روبهروي خود ديد و در آخر ترکان
عثماني حاکمان جهان اسالم شدند و در نهايت هم ماا اماروز باا حاکمااني
روبهرو هستيم که توس انگلستان در گذشته و آمريکا در حاال حاضار باه
ميدان آمدهاند و سکوالريته را تبليغ ميکنند .در حالي که آنناه اماروز بار
جهان اسالم ميگذرد آن نيست که بايد باشد و لذا بايد پرسيد کجاي کاار
خراب شد که کار به اينجا ختم شد.

سرگرداني روشنفکران جهان اسالم
هر مسلماني از خود خواهد پرسيد چه شاده اسات کاه فرهناگ غرباي
جهان اسالم را در سيطرهي خود دارد؟ در حالي که ديان اساالم باه عناوان
کاملترين دين ،بايد از نظر فرهنگي دروازههاي اروپاا و آمريکاا را تحات
تأثير خود قرار دهد ،و امروز نه تنها در چنين منزلتي قرار ندارد که گرفتاار
ي

نوع خودباختگي جانکاه گشته است .گويا متأسفانه به اين نتيجه رسيده

که آننه در اختيار دارد او را به کاار نمايآياد ،باياد آن را رهاا کناد و باه
چيزي فکر کند که غرب در اختيار دارد.

شيعه ريشهي اين ضع

را در غفلت از غادير مايداناد و معتقاد اسات

اسالم وقتي ميتواند به شکوفايي مسلمانان بينجامد کاه باا ماديريت اماامي
معصوم اداره شود و با توجه به اين امر تاريخ اسالم را بازخواني مايکناد و
به سخنان حضرت فاطمه در مساجد مديناه نياز نظار دارد کاه حضارت
چناين مشااکلي را پايشبيناي کردناد و حااذف علاي را مساااوي پايش
آمدهايي دانستند که کمر اسالم را ميشکند.
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جهان اسالم در روبهروشدن با غرب و روشنشدن ضع

مسالمانان در

اين رويارويي ،متأسفانه گرفتار همان اشتباهي شد که در روياارويي باا بناي
اميه مرتکب آن شد .نه آن روز به اين نکتهي مهم واق

شدند که باياد باه

فرهنگ اهلالبيات رجاوع کنناد و ناه اماروز .در روياارويي باا غارب،
روشنفکراني که منشأ فعاليتهاي اجتماعي در جهان اساالم بودناد باه ايان
نتيجه رسيدند که نبايد عزت گمشادهي خاود را در هرچاه غربايتارشادن
جستجو کنند .طولي نکشيد يا

مرتباه متوجاه شادند غرباي کاه باا شاعار

آزادي و صلح و دموکراسي وارد کشورهاي اسالمي شد ،خونخوارانهترين
برخوردها را با جهان اسالم کرد ،سربازان فرانسوي در الجزايار جاويهااي
خون به راه انداختند ،ايتالياييها در ليبي و انگليسيهاا در سااير کشاورهاي
اسالمي کاري کردند که هيچ ارباابي باا غاالم خاود نمايکارد و بعاد هام
ديکتاتورهايي را بر سرنوشت مردم حاکم نمودند تا هر آننه اساتعمارگرانِ
ديروز اراده ميکنند جامعهي عمل بروشانند .ايانجاا باود کاه روشانفکران


جهان اسالم در عين سرخوردگي از غرب ،باز بيادار نشادند و متأسافانه باا
ي

شعار ديگر از همان جنس فکر غربي ،اميدوار باه اصاالح وضاع خاود

شدند و گرفتار پانعربيسم و يا سوسياليسم و کمونيسم گشتند ،و باز هماان
اسارت ادامه يافت و خودخواهترين انسانها بر سرنوشت مردم جهان اسالم
حاکم شدند .به اسم جامعهي بيطبقاه ،طبقااتيتارين جواماع پدياد آماد و
رئيس جمهورهاي دائم العمر بر مردم تحميل گشاتند و روشانفکران جهاان
اساالم باين ايان دو دروغ بازرگ ،يعناي مارکسيسام

و

دموکراسي سرگردان ماندناد .بادون آنکاه از خاود بررساند ريشاهي ايان
سرگرداني کجاست و چگونه ميتوان به عزتاي کاه خداوناد باه مسالمانان
وعده داده است دست يافت؟

آغازين نگاه
در چنين شرايطي که همه با اين سؤال بزرگ روبهرو بودناد کاه عازت
مسلمانان را چگونه بايد بهدست آورد؟ در جهان تشيع با رجاوع باه غادير،
فکري شکل گرفت که پيام آن ايان باود باياد نظاام حکاومتي را در زماان
غيبت امام معصوم در اختيار فقيه قرار داد ،اين حرفي بود کاه اماماان شايعه
قبل از غيبت حضرت صاحباألمر فرهنگسازي کردند ولي در دوران
جديد و با پديدآمدن رنسانس و تعري

دولت در شراي جدياد ،مرحاوم

نراقي در کتاب «خزائن» بر اساس شراي جديد متذکر آن شد .در واقع در
زماني که دولت با صورتي خا

در جهان پديد آمد قبل از آنکاه دولات

به شکل غربي و سکوالر شکل گيرد ،علماا در يا

باازخواني فرهنگاي،

آرايش جديد سياسي خود را با واليت فقيه به ميدان آوردناد تاا دولات در
جامعهي اسالمي مقيد به حکم خدا و پيامبر و ائمهي معصومين باشاد
و نه مقيد به ارز هاي ليبرال دموکراسي.
طبيعي بود که ما براي جوابگويي به جهان موجاود باياد فکاري مبناايي
که با ارز هاي اسالمي هماهنگي داشته باشد ،از خود ارائاه مايداديام ،از
ي

طرف طرح سياسي نظام غربي با وجود پارلمان ،خود را نمايانده باود،

از طرف ديگر نظام ليبارال دموکراساي باا عباور از کليساا و ديان ،خاود را
تثبيت ميکرد ،و مردمِ بقيهي کشورها را نيز متوجه خود کرده باود .اسااس
رجوع به مشروطه براساس همين رويکرد بود که از يا
قاجار با فرصتطلبي کامال باه کما

طارف پادشااهان

آراياش نظاامي جدياد ،عناان را از

دست علماا گرفتاه بودناد ،و از طارف ديگار باه ديکتااتوري خاود اداماه
مي دادند .طرح مرحوم ناائيني در کتااب «تنبياه االماه و تنزياه الملاه» باراي
جوابگويي به توجه مردم به نظام پارلماني بود ،ولي باا رويکارد اساالمي،
هرچند در کتاب مرحوم نائيني نگاه غرباي و ماالکهااي آن بايش از حادّ
مورد توجه قرار گرفته است ،امّا بااألخره انقاالب مشاروطه اولاين قادم در
جهان اسالم بود که چگونه جهان اسالم در شراي جدياد خاود را تعريا
کند ،و به همين جهت هم انقالب مشروطه منحصر به اياران و جهاان تشايع
نماند و منشأ انقالباتي در کلّ جهان اسالم شد .هرچند کاه غفلات از غادير
در آنجا کار خود را کرد و در نتيجاه حساسايتِ حاکميات حکام خادا بار
مناسبات سياسي ،اقتصادي ،آموزشي ،در آن بسيار بايرناگ باود ،ولاي باا
ايانهمااه انقااالبهاااي ساادههاااي اخيار در کشااورهاي اسااالمي بااه جهاات

جوابگويي به سؤالي بود کاه باراي جهاان اساالم طارح شاده باود .و آن
اينکه زمينهي بازگشت به اسالمي که عزت مسالمانان را نشاان دهاد کجاا
است ،تا جهان اسالم در جايگاهي برتر از آنجايي که هسات قارار گيارد؟
قباال از همااه دولاات صاافوي بااا همااهي ضااع هاااي شخصاي کااه داشاات،
جواب گوي اين سؤال باود کاه چگوناه باا احياا غادير عازّت حقيقاي باه
مساالمانان برم ايگااردد ،و اي ان رويکاارد شااروع مبااارکي بااود ،هرچنااد بااا
ضع هاي اساسي همراه شد و آن نتيجه که انتظاار مايرفات باراي جهاان
اسالم به همراه داشته باشد با جنگ بين دولت صفويه و عثماني عقايم ماناد
ولي روشن شد که تفکري که به غدير وفاادار اسات تواناايي باازخيزي در
شرايطي را که جهان غرب بر بشاريت تحميال کارده اسات ،دارد .و هماان
رويکرد در نهايت منجر به انقالب اسالمي شد و به خوبي توانسات طرحاي
را به نمايش بگذارد که مسلمانان را در جايگاهي برتر از آنناه کاه هساتند
قرار دهد و همين امار باود کاه جهاان اساالم باا انقاالب اساالمي احسااس
آشنايي کرد.
انقالب اسالمي در حال حاضر و در شراي تاريخي خاود پاساخگاوي
ي

خأل فکري و نياز اساسي است که در جهان اسالم مطارح اسات .اگار

روشنفکران جهان اسالم پياام آن را درسات دريافات کنناد باه نتاايج فاوق
العادهاي خواهيم رسيد و از ي

طرف از ليبرال دمکراسي عبور ميکنيم و

از طرف ديگر بدون افتادن در دعواي شيعه و ساني ،ساقيفه را باازخواني و
آسيبشناسي ميکنيم و انقالب اساالمي راه بارونرفاتِ از فرهناگ غرباي

براي همهي مسلمانان است ،همانطور که خداوند غادير را جهات اداماهي
اسالم براي همهي مسلمانان مطرح فرمود.
اگر پيام انقالب اسالمي درسات گرفتاه نشاود ،انقاالب اساالمي باه راه
خود ادامه ميدهاد ولاي بااز روشانفکرانِ جهاان اساالم گرفتاار حاکمااني
خواهند بود که از طريق غرب به مردم تحميل شدهاند ،و اگار روشانفکران
داخلي ما نيز پيام انقالب اسالمي را نشنيده بگيرناد و همنناان تحات تاأثير
فرهنگ و ارز هاي غربي باشند ،مردم از آنها فاصله مايگيرناد و ديگار
نميتوانند نقش و تأثيري در جامعهي خود ايفا کنند.
چناننه بتوان دو نکته را مورد توجه قارار داد مايتاوان فهمياد انقاالب
اسالمي همان نياز اساسي امروز جهان اسالم است ،و آن نکات عبارتند از:

جهان اسالم و حديث ثقلين
شناخت آسيبي که ناخواسته جهان اسالم با غفلت از غدير بدان گرفتاار
شد و اين چيزي است که بحمداهلل اهل سانت نياز باه عناوان يا

آسايب،

آمادهي بازخواني آن هستند و زمينهي توجه به آن بسيار فراهم شده اسات.
زيرا در اين گفتگو موضوعِ بحث ترسيم آيندهي جهاان اساالم اسات و ناه
برگشت به گذشته ،تا بخواهيم يقاهي کساي را بگياريم .باه خاوبي روشان
است که ظهور اين سوال در افق تفکرِ تا

تا

ِ جواناان جهاان اساالم باه

چشم ميخورد که آينده را چگونه بايد ترسيم کرد تا باه مشاکالتي دچاار
نشويم که فعال گرفتار آنها هستيم
آنها از خود سؤال ميکنند آيا اسالم باا وضاعي کاه فعاال دارد و

مسلمانان بدان مشغولند همان چيزي است که رسول خدا وعدهي آن را
دادهاند که فرمود« :اَلْتَِْالمُ اَنْلُو وَ ال اُنْلي عَلََه»؛ 3اسالم برتار و متعاالي و
فرا روناده اسات و چيازي از آن فراتار نمايرود؟ و خداوناد در آن رابطاه
ي
ض َا ِف ُثهَدت ِعبَدت ِد َ
فرمودَ « :و َل َق ْد َک َت ْبنَت فِي ال َّزبُدو ِر مِد َبنْد ِد الد ِّذ ْک ِف َأ َّن الْد َأ ْر َ
الصَّتلِ ُونَ»؛ 4و در حقيقات در زباور پاس از تاورات نوشاتيم کاه زماين را
بندگان شايستهي ما به ارث خواهند برد؟
امروز روزي نيست که بتوان با اسالمِ مطرح در جهان اساالم ،در مقابال
وضع موجودِ جهان ايستاد و از هويت خود به صورتي منطقاي دفااع نماود.
مسلّم آننه در کشورهاي اسالمي به نام اسالم مطرح است ،اساالمي اسات
که شديدا مرعوب فرهنگ غربي است ،متأسفانه با سلطهي فرهنگ غرباي،
اسالم و مسلمانان به انزوا کشيده شدهاند و فرهناگ غرباي تاا آنجاا پايش
آمده که نهتنها حاکمان کشورهاي اسالمي عموما دستنشاندهي غرباند،
بلکه مراکز آموزشي و اقتصادي آنهاا نياز براسااس نگااه غرباي ماديريت
ميشود .حال يا بايد برذيريم که اسالم توانايي مقابلاه باا فرهناگ غرباي را
ندارد ،يا بايد نظرها به فهمي از اسالم بيفتد که انقالب اساالمي و حضارت
امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» ارائه دادند و جهان اسالم را
به آن فهم از اسالم دعوت مينمايد.
روح اسالم و قرآن در جهان اسالم ،مسالمانان را دعاوت باه حاکميات
ارز ها و احکاام الهاي مايکناد و ايان گارايش در حاال حاضار در باين

جوانان اسالمي بهخوبي جوانه زده است ،و غرب با توجه به چنين گرايشاي
طالبان را پدي د آورد تا موضوع را به انحراف بکشاند و از آن طارف ماردمِ
جهان اسالم را به اين نتيجاه برسااند کاه باراي دوري از زشاتي طالباان ،باه
وضع موجودشان تن دهند .در حاليکه انقاالب اساالمي در عاين دوري از
برداشت طالباني از اسالم ،جهان اسالم را به اسالمي دعاوت ماينماياد کاه
ع ازّت اسااالم در مقاباال غاارب و يهااود و نصاااري محفااوب بمانااد .قاارآن
ميفرمايد« :اَت أَاُّهَت الَّذِا َ آمَنُواْ الَ ََتَّخِذُواْ الََْهُودَ وَالنَّصَدترَ أَوْلََِدتء بَنْضُدهُمْ
أَوْلََِتء بَنْضٍ وَمَ اَتَوَلَّهُم مِّنکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ الَ اَهْدِي الْقَوْمَ الظَّدتلِمَِ َ»؛
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اي مؤمنين! يهود و مسيحيان را دوست و سرپرسات خاود نگيرياد ،ايانهاا
خودشان با همديگر براي مقابله با شما دستشاان در دسات هام اسات .بعاد
ميفرمايد اگر شما به اينها گرايش پيدا کنيد جز آنها به حساب ميآييد
و از حيطهي مسلماني خارب خواهيد بود.
حال ما با جهان اسالم اين سوال را در بين خود رد و بدل مايکنايم کاه
چه شد که ما نتوانستيم وقتي که صحنه ،صحنهي رقابت با يهاود و نصااري
شد ،پيروز از صحنه در آئيم؟ روشنفکران جهان اسالم خواستند با پاذير
فرهنگ غارب مشاکل را حال کنناد کاه عارض شاد در دو دروغ بازرگ
سرگردان شدند .ولي حضرت امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» براي حل مشاکل باه
گونه ي ديگري به ميدان آمدند .ايشان در وصيتنامهي خاود مايفرمايناد:
«مناسب ميدانم که شمهاي کوتاه و قاصر در باب ثقلين تذکر دهم».

در روايت داريم که رسول خدا در محل غادير خام در آخارين حاج،
مردم را مورد خطاب قرار دادند و فرمودند« :إنّي َترك فَکم الثّقلَ  :الثّقل
األکبف ،و الثّقل األصغف؛ فأمّت االکبف فکتتب ربّي ،و أمت االصغف فنتفَي ،أهدل
بَتي ،فتحًظوني فَهمت ،فل َضلّوا مت َمسّکتم بهمت»؛ 6من در مياان شاما دو
ذخيرهي نفيس (ثقلين) بر جاى مىگذارم :ذخيارهي بازرگتار و ذخيارهي
کوچ

تر .اما بزرگتار ،کتااب پروردگاار مان اسات ،و اماا کوچا

تار

عترت من است ،يعنى اهل بيتم .مرا و دين مرا در مورد آنهاا نگااه دارياد،
که اگر به آنها تمس

جوييد هرگز گمراه نخواهيد شد.

امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» در ابتداي وصيت نامهي خاود باه جهاان اساالم
خطاب ميکنند که تکلي

خود را نسابت باه حاديث ثقلاين چاه کردياد؟

چون جهان اسالم در رابطه با حديث ثقلين هيچگونه انکاري ندارد .غفلات
جهان اسالم از آن جهت است که تا حاال روي آن حاديث حسااس نباوده
اساات .امااام خميناي«رضوواناهللتعايلعليه» در واقااع بااه آنهااا پيشاانهاد مايکننااد کااه
گذشتهي خود را نسبت به اين توصيهي مهمِ رسول خدا بازخواني کنيد.
حال که ميبينيد اين مسلماني شما کار

به جايي رسيده که نميتواناد باه

حکم خدا از سروري يهود و نصااري آزاد شاود ،برگردياد ببينياد ريشاهي
اين ناتواني در کجاست .در ادامهي سخن خود ميگويناد« :شاايد جملاهي
«لَ ْ اًْتَفِقَت حَتّي افِدَا عَلَي الْ َوْض» که اين دو از همديگر جدا نمايشاوند
تا اين که برگردند به حوض ،اشاره به اين باشد کاه بعاد از وجاود مقادس
ة

رسول اهلل هار چاه بار يکاي از ايان دو گذشات بار ديگاري گذشاته ،و
مهجوريت هر ي

مهجوريت ديگري است ،تا آنگاه که اين دو بر رسول

خدا در حوض وارد شوند »...چناننه مالحظه ميفرمائيد بايد برادران ما در
جهان اسالم ببينند آياا ريشاهي نااتواني جهاان اساالم جادايي مسالمانان از
اهلالبيت پيامبر نيست؟

آفات روشنفکري غربزده
نکتهي دومي که با توجه به آن ميتوان فهمياد انقاالب اساالمي هماان
نياز امروزِ جهان اسالم است ،شناخت ضربهاي است کاه تفکار ليبراليسام و
کمونيسم بر پيکرهي روشنفکران مسلمان زد و ما متأسافانه هناوز نسابت باه
اين امر درست بيدار نشدهايم .آقاي جاللآلاحماد باه عناوان روشانفکري
که متوجه ضربه فوق شد ،در کتاب «خدمت و خيانت روشنفکران» متاذکر
اين امر است و به واقع آن کتاب شروع ارزندهاي جهت اين امر باود ،او در
زمان خود به تمام اردوگاههااي روشانفکري آن زماان سار زده و باا آنهاا
ي

دل شده و سرس متوجه شده است روشانفکري ماا باه شادت مشاکل

دارد و نه تنها مشکل دارد کاه شاديدا مشاکلزا اسات .جااللآلاحماد در
صدد بر آمد به روشنفکر مسلمان اين آگاهي را بدهد که اگر در نگاه خود
تجديد نظر نکند ،نهتنها هرگز نميتواند با مردم اُنس بگيرد و به آناان بهاره
برساند ،بلکاه ناخودآگااه بازيناهي دشامن خواهاد شاد و باه ماردمِ خاود
خيانت خواهد کارد .حارف او باه روشانفکر مسالمان ايان اسات کاه اگار

ميخواهي خود و مردم خود را نجات دهي يقينا در اردوگاه مارکسيسام و
يا ليبرال دموکراسي راه نجاتي براي مردم ما نيست.
بعضي از روشنفکران با طرح نوانديشي ديني با اين تصور که اساالم در
مقابل غرب توان ارائهي ارز هاي خود را ندارد ،چيزي را به مردم معرفي
مي کنند که ناه اساالم اسات و ناه راه نجاات ،بلکاه غارب اسات باا الفااب
اسالمي .باليي که بر سر جهان اسالم آمده اين است که روشنفکران ماا ناه
اسالم را مي شناسند و نه مردم را و لذا اگر هم با شعار نوانديشي ديني مردم
را به سوي خود جذب کنند ،چيزي نميگذرد که معلوم مايشاود ناه تنهاا
هيچ کمکي به مردم نکردند ،بلکه مردم را سارخورده و حياران نماودهاناد.
حاصل طرحهاي نو انديشي ديني که توس روشنفکران غربزدهي ماا باه
دست آمد گروههايي مثل فرقان و يا مجاهدين خلق شد که نوانديشتارين
علماي اسالم مثل شهيد مطهري و شهيد مفتح را به قتل رساندند.
انقالب اسالمي نسل جوان و تحصيل کاردهاي کاه جاز مارکسيسام ياا
ليبرال دموکراسي را در مقابل خود نمايدياد ،باه راهاي بازرگ راهنماايي
کرد ،هرچند روشنفکران ما هنوز آن طور که شايسته است بيدار نشادهاناد،
ولي با انقالب اساالمي راه نجاات ظااهر شاد و روشانفکران جهاان اساالم
بااهخااوبي م ايتواننااد وارد عماال شااوند ،هرچنااد هنااوز کااه هنااوز اساات
روشنفکران داخلي ما نتوانستهاند با انقالب اسالمي خود را بازسازي کنناد.
بنده اين نکته را براي عزيزان عرض ميکنم چون هنوز ماا از ايان خطار باه
درسااتي عبااور نکااردهاي ام هنااوز ي ا
«رضوواناهللتعايلعليه»

بازسااازي سااالم

براي خود شکل ندادهايم ،هنوز وقتاي کاه

ميگوييم اسالمِ واليتي ،يا متعصبان متحجر در ذهنمان مايآياد ،ياا بادون
آنکه مصداق آن را درست تعري

کنيم با مفهومي مبهم خاود را روباهرو

ميبينيم ،و لذا راهي جاز افتاادن در دام روشانفکري غاربزده جلاو خاود
نمييابيم.

نوانديشي با منظر غربي!
از آنجايي که امام«رضوواناهللتعايلعليه» اسالمِ بسيار عميقي را در جهاان معاصار
به صاحنه آورد کاه جوابگاوي هماهي نيازهااي فاردي و اجتمااعي اسات،
شايسته بود روشنفکران با تأمل بيشتر بدان توجه کنند .ولي متأسافانه چناين
نکردند ،و هنوز تحت تأثير ادبياات کمونيسام ياا ليبراليسام هساتند و از آن
منظر همهچيز را مينگرند .روشنفکر جهان اسالم ميفهماد جهاان آماادهي
ي

تغيير است و براي اين تغيير نياز به ي

ناو انديشاي اسات ولاي چاون

مبناي تفکر خود را از اسالم نگرفته است ،حاال هم که ميخواهد نواناديش
باشد در مقابل زيباترين شکل نوانديشي يعني انقالب اساالمي مايايساتد و
تفکر امثال آيتاهلل مطهري«رمحةاهللعليوه» را به جرم آنکه ي

روحاني اسات باه

چيزي نميگيرد ،در حالي که آيتاهلل مطهري«رمحةاهللعليوه» آينهي زاللي بود که
از طريق او بهخوبي ميتوانستند اسالم اصيل را از اسالم جمود و سکون باز
شناسند ،ولي فرهنگ روشنفکري غربزده از همان جهات کاه هايچگوناه
نگاه قدسي به عالم را نميفهمد ،نميتواند شهيد مطهري«رمحةاهللعليوه» و انقاالب
اسالمي را بفهمد.

دومين ضربهاي که روشنفکران در جهان اسالم بدان گرفتاار شادهاناد،
غفلت از موضوعات قابل تفکر است .هر قدر موضوع مورد تفکر حقيقيتر
باشد ،آن تفکر با ارز تار و مفيادتر اسات و لاذا دانشامندان مايفرمايناد:
عاليتارين تفکار ،تفکاري اسات کاه موضاوع آن حقاايق معناوي و نفاسِ
«وجود» باشد .متأسفانه در محافل روشنفکري غاربزده ناخودآگااه تفکار
ديني نفي ميشود ،و گوياا تفکار در موضاوعات ديناي ،تفکار نيسات ،باه
همين جهت اگر بخواهياد پاياانناماهاي باا موضاوع «تقاوا» پيشانهاد کنياد،
ميگويند اين ي

موضوع علمي نيست ،زيرا از نظر آنها موضاوع علماي

يعنااي موضااوع محسااوس و مااادي و لااذا نتيجااه آن ماايشااود کااه روح
دانشجويان ما پس از مدّتي نسبت به حقايق قدسي ي

روح غير حساس و

بيتفاوت است .و اين ضربه ،ضربهاي است بسايار عمياق کاه اگار هار چاه
زودتر ما خود را از معرض آن دور نکنايم رابطاهي باين زباان ديان و نسال
جوان منقطع ميگردد و از آنجايي که رمز بقاي جهان اسالم باه برگشاتِ
هرچه بيشتر به اسالم اسات ،در امکاان بقااي عازتمنداناهي جهاان اساالم
اختالل حاصل ميشود .در حالي که يکي از برکات انقالب اسالمي توجاه
انديشهها به جدّيگرفتن موضوعات ديني است.

انقالب اسالمي و اصالح وارونگي فرهنگي
آن چيزي که با انقالب اسالمي شاروع شاد ،توجاه باه ناوعي از تفکار
است که تا قبل از آن باه عناوان تفکار شاناخته نمايشاد .روشانفکران ماا،
شخصيتهاي سياسي جهان غرب را سياساتمدار و اهال تفکار مايدانساتند

ولي امثال امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» را متفکر و سياستمدار نميدانساتند ،ولاي
انقالب اسالمي جهان غرب را مجبور کارد در موضاوعاتِ تفکار ،تجدياد
نظر کند ،و اين در حالي است که با پذيرفتن اين موضاوع باياد بساياري از
گذشتهي خود را نفي کند و اين آغاز سقوط مکتبي است کاه شارط بقااي
آن باقيماندنِ تمام تعاريفي است که بر آن تأکيد دارد.
هنوز که هنوز است ما با انديشهاي از غربزدگي روبروئيم که سااختن
تخاات جمش ايد را ي ا

کااار باازرگ فرهنگ اي م ايدانااد ول اي عبودي ات و

برنامههايي که موجب اتصال انسان به پروردگاار

مايشاود را يا

کاار

فرهنگي نميداند ،و انقالب اسالمي آمده است تا اين وارونگي فرهنگي را
اصالح کند.
خدايي که خالق انسانها است ميفرمايد« :مَت رَلَقْ ُ الْجِ َّ وَ الْدتِنْسَ اِالّ
لَِنْبُدُون»؛ 7جن و انسان را خلق نکردم مگر براي بندگي .و کمال انسان در
راستاي هرچه بيشتر رشديافتن در بندگي خدا است ،حال نظام روشانفکري
ما چنين موضوع مهمي را به عنوان ي

کار فرهنگي به حسااب نمايآورد

و در معادالت آموزشي ،اجتماعي نظري به آن ندارد ،و اين در حالي است
که اگر انقالب اسالمي وارد ميدان نشده باود چيازي نمايگذشات کاه باه
کلي هويت بشر از آن چيزي که بايد باشد خارب مايشاد و بايمعناايي تاا
عمق جان انسانها رساوخ ماينماود .ضاربهاي کاه جهاان اساالم از طرياق
روشنفکران خود از تفکر غربي خورد آن بود که آنهاا راه نجاات خاود و
جامعه را در جايي جستجو ميکردند که محل سقوط هر چه بيشاتر جواماع

اسالمي بود .تفکري که با نفي تفکر ديني ادامه يابد عين بيتفکري است و
در اين عرصه تقليد از غرب هرچه بيشتر مدّ نظرهاا قارار مايگيارد ،و ايان
چيزي بود که قبل از انقالب تمام روح و روان روشنفکران جهان اساالم را
فرا گرفتاه باود و انقاالب اساالمي در چناين جبهاهاي خلال ايجااد کارد و
انديشمنداني را به صحنه آورد کاه در عاين روشانفکري ،باا نگااه انقاالب
اسااالمي بااه موضااوعات مااينگرنااد ،و روز بااه روز فاصاالهي اياان نااوع
روشنفکري با روشنفکري غربزده بيشتر ميشود تا صنشا اهلل به کلي نگااه
روشنفکري غرب زده در انزوا فرو رود و طليعهي نجاات جهاان اساالم رخ
بنماياند.

رجوع به غدير و آيندهي جهان اسالم
حتما مستحضريد که نه موضوع ،موضاوع ساادهاي اسات ،و ناه نتيجاه،
نتيجهاي است که خيلي زود در دسترس ماا قارار گيارد ،ولاي باياد متوجاه
باشايم جهااان اسااالم پااس از روباهرويااي بااا فرهنااگ جدياد غااربِ بعااد از
رنسانس ،جاي خود را به کلي گم کرد و خاود را باخات .حاال ماا اماروز
پس از پانصد سال خودباختگي کمکم و از طريق انقالب اسالمي داريم باه
خااود م ايآياايم تااا گذشااتهي خااود را بااازخواني کن ايم .انقااالب اسااالمي
ميخواهد جايگاه اصلي جهان اسالم را که بايد هار مسالماني در غادير باه
دنبال آن بگردد ،به آن برگرداند ،و مسلّم اگر شايعه و ساني باا رويکاردي
محققانه تاريخ خود را بازخواني کنند ميپذيرند اگر از همان ابتادا کاار در
دست علي و اهل البيت قرار ميگرفت سرنوشت اسالم بسايار برتار

از آنکه فعال هست ميشد .و تاريخ نکااتي را باراي ماا بااقي گاذارده کاه
حکايت از اين موضوع دارد .بناا باه نقال اباناساحاق؛ عاماهي مهااجران و
تمامي انصار هيچ ترديادي نداشاتهاناد کاه پاس از رحلات رساولخادا
علي صاحب امر خواهد بود.
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اباذر ميگويد :اي امتي که پس از رسول متحير ماندهايد ،اگر کسي
را که خدا مقدّم داشته ،مقدّم ميداشتيد و کسي را کاه خادا ماؤخّر داشاته،
مؤخّر ميداشتيد و واليت و وراثت را در اهلبيت پيامبرتاان ماينهادياد ،از
همهي نعمتها از هر سوي بهرهمند ميشديد 9.در جاي ديگر ميگويد :اي
مردم! در آينده فتنههايي پديدار خواهد شد ،اگر گرفتار
خدا و علي تمسّ

کنيد.

شديد به کتاب

10

سلمان از اينکه علي زناده اسات و ماردم از او بهاره نمايجويناد،
تأس

ميخورد و ميگفت :به خدا سوگند ،پس از او هيچکس شاما را از

اسرار پيامبرتان آگاه نخواهد کرد.
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امروز هم اگار باا سااير مسالمانان در فضاايي ساالم و بادون مشااجره،
موضوع غدير را بررسي کنيم و قصدمان يافتن بهترين شراي براي آيندهي
جهان اسالم باشد ،با توجه به شهرت اين حديث در بين همهي مسلمانان باا
ها ايچ مخاااالفتي روباااهرو نما ايشاااويم ،و باااه هما اين جهااات حضااارت

امامخميني«رضوواناهللتعايلعليه» در وصيتنامهي خود موضوع حديث ثقلين را پيش
ميکشند .سؤال ايشان اين اسات کاه بااالخره باا توجاه باه ايان کاه پياامبر
خدا در غدير ،جايگاه مديريت و رهباري جهاان اساالم را بعاد از خاود
تعيين کردند ،ما امروز چه راهي را باياد اداماه دهايم؟ انقاالب اساالمي بار
اساس جوابگويي جهان اسالم به غدير به صحنه تاريخ آمده است تا هماه
بتوانند بفهمند چرا امت اسالم از جايگاهي که بايد داشته باشد عقب افتااده
است .شما حتما با اين سؤال روبهرو هستيد کاه چارا ماا آن طاور کاه شاأن
اسالم است در تاريخ درخشش نداريم و تازه در رويارويي با غربِ جدياد
نهتنها درخششي از خود نشان نداديم که عقب هم افتاديم؟ به نظرم تا حاال
جهان اسالم جرأت نميکرد بگويد ريشهي عدم درخشش از آنجاا اسات
که سخن خدا در غدير ،ناديده گرفته شد ،ولي با ظهور انقاالب اساالمي و
ظاهر شدن تواناييهاي مکتب تشيع ،آرامآرام ذهنهاا دارد باه ايان مطلاب
نزدي

ميشود و معلوم شده تال هاي دشمنان اسالم جهت غفلت از اين

امر به نتيجه نميرسد و کارشان را سختتر ميکند ،چون انقاالب اساالمي
نشان داده از آن موانع نيز ميتواند عبور کند و با عبور از آن موانع ،بيش از
پيش توجهها به سوي آن جلب ميشاود و هرچاه بهتار جايگااه خاود را در
تاريخ معاصر پيدا ميکند .جايگاه تاريخي انقاالب اساالمي را مايتاوان از
حد و اندازهي مقابلهي آن با استکبار جهاني شناخت ،آنهم استکباري کاه
خود را صاحب کرهي زمين ميداند.

انقالب اسالمي؛ أبر قدرتي فرهنگي
تحليلگران غربي اذعان ميکنناد کاه ماا بخاواهيم و نخاواهيم انقاالب
اسالمي ي

غول فرهنگي است که دارد شيشهي حصرِ خود را مايشاکند

و بيرون ميآيد .اينجاست که انسان تأس

ميخاورد چگوناه يا

ملتاي

کاري اينچنين بزرگ را انجام ميدهد که تمام شواهد بر بزرگ باودن آن
اذعان دارند ولي خود ملّت آنطاور کاه باياد و شاايد باه بزرگاي آن بااور
نداشته باشد! شما اگر خواستيد ارز

انقالب اسالمي را در تااريخ معاصار

بدانيد به محافلي که امروزه به زعم خود باراي بشاريت تصاميم مايگيرناد
سري بزنيد ،تا ببينيد چگونه جهان ،منفعلِ انقالب اسالمي اسات و در تماام
تصميماتشان همواره نگاهي باه انقاالب اساالمي دارناد و هار حرکتاي کاه
انجام ميدهند در راستاي مهار انقالب اسالمي است.
جايگاه انقالب اسالمي را بايد در راستاي ارادهي خدا در تحقاق اساالم
در قرون اخير دانسات تاا متوجاه شاويم چارا ايان چناين قدرتمنداناه جلاو
ميرود ،همان خادايي کاه قارآن را آورد و بار خاالف نقشاههااي هماهي
دشمنانش همننان در تاريخ جلو آمد ،همان خادا تحقاق و تعاالي انقاالب
اسالمي را اراده کرده است ،خداوند در غدير به پيامبر

خبار داد درسات

است که نقشههاي دشمن براي مقابله با علي شديد اسات ولاي «وَاللّدهُ
اَنْصِمُكَ مِ َ النَّتِِ إِنَّ اللّهَ الَ اَهْدِي الْقَوْمَ الْکَتفِفِا َ»؛ 12خداوند اساالم را و
پيام تو را از همهي آن نقشاههاا حفاظ مايکناد و نمايگاذارد کاافرين باه

نتيجهاي که ميخواهند برسند .اماروز موقعيات انقاالب اساالمي در دنيااي
سياست طوري است که هر جا کاه بخواهناد حرفاي باراي آينادهي جهاان
بزنند اولين سوالشان اين است که جايگاه انقالب اسالمي در اين معاادالت
کجااا اساات .کيساينجر شخصايت استراتژيساات آمريکااا گفتااه بااود همااهي
مشکالت جهان جديد از خميني شروع شد .اينها ي
ريخته بودند که جهاان را مثال يا
خاورميانه جهان اسالم را به ي

طرحي باراي خاود

لقماه ببلعناد و باا حضاور اسارائيل در
مستعمره تبديل کنند ،که انقالب اساالمي

چااون لقمااهاي در گلويشااان گي ار کاارد .فکاار م ايکردنااد بااا رنسااانس و
خودباختگي که روشنفکران جهاان اساالم در مقابال غارب از خاود نشاان
دادند ،همهچيز از آن به بعد به نفع آنها جلو ميرود و در نهايتِ بيرحمي
طومار اسالم و مسلمانان را بر مي بندند .اينها متوجاه نيساتند جهاان اساالم
مبناااهااايي دارد کااه باااألخره بااه آنهااا برمايگااردد و خااود را بااازخواني و
بازسازي ميکند .اينکاه شاما مالحظاه مايکنياد بناده ايانجاا نشساتهام و
اميدوارانه به جهاان اساالم فکار مايکانم باه جهات توجاه باه آن مبناهاا و
ريشههايي است که اسالم براي پايداري خود شکل داده اسات .ريشاههااي
انقالب اسالمي هم ريشههايي نيسات کاه مرباوط باه اماروز باشاد ياا يا
حرکتي باشد در حوزهي اياران و تشايع .هرگاز غادير مرباوط باه شايعههاا
نيست ،روايتهايي که متذکر غدير است همگاي حکايات از آن دارد کاه
آحاد جهان اسالم مسئولند بر اساس غدير اداماهي حياات دهناد .مسالمانان
صدر اسالم با نقشههايي که بعضي از سياسيون آن زمان کشيدند و ذهانهاا
را از غدير منحرف کردند ،فکر کردند مايتوانناد بادون غادير ،اساالميت

خود را ادامه دهند ،حاال که انقالب اسالمي دارد نشان ميدهد که با غادير
ميشود حيات ديني را حفظ کرد و با نشاط ديني و عزت سياسي اساالم را
ادامه داد ،مسلّم گذشتهي خود را بازخواني خواهند کرد.
تحليلگران دنيا گفتند :انقالب اسالمي نشان داد که در غربِ قدرتمناد
نقطه ضع هاي اساسي نهفتاه اسات .چاون انقاالب اساالمي حاصال يا
حقيقاات ريشااهدار اساات کااه وح اي اله اي آن را متااذکر شااده و مااا را بااه
انديشيدن نسبت به حقيقت غدير دعوت ميکند و رمز آينده داري انقاالب
اسالمي و به تبع آن جهان اسالم در همين نکته نهفته است .به هماين جهات
است که با اين همه توطئه که از طرف غربِ به ظااهر قدرتمناد باراي نفاي
انقالب انجام شد ،انقالب همننان با نشاط در صحنه است و توان مقابلاه باا
آن را دارد .امام خميناي«رضوواناهللتعايلعليه» فرمودناد :جناگ ماا نشاان داد کاه ماا
ميتوانيم مدتها با همهي جهان استکبار بجنگيم.
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حال با توجه به هويتي که انقالب اساالمي باه مسالمانان داد ،برگردياد
ببينيد در خانهي فکر روشنفکران جهان اسالم چه چيزي در حاال رخ دادن
است .از ي

طرف متوجه شدند ليبراليسم و کمونيسم دو دروغ بزرگاناد

و از طرفي اسالمِ فاصله گرفته از غدير همين است که ميبينناد ،و در يا
طاارف هاام انقااالب اسااالمي در جلااو چشمشااان همننااان جلااو م ايرود و
تواناييهاي خود را مينماياند.

«رضواناهللتعايلعليه»

حضور انقالب اسالمي در صحنهي سياسي جهان
استراتژيستهاي غرب نهايت تال

خود را ميکنند تا باه نحاوي جلاو

انقالب اسالمي را سدّ کنند چون آنها چيازي بااالتر از قادرت هساتهاي و
موشکي در ما ميشناسند .آمريکااييهاا مايدانساتند اگار باه عاراق حملاه
نکرده بودند خيلي زود نيروهاي مذهبي ،صدام را سرنگون مايکردناد ،باه
گمان خود زودتر آمدند اين کار را کردند کاه کارهاا را خودشاان دسات
بگيرند و جلو وقوع جريانهاي انقالبي در کشورهاي اسالمي گرفتاه شاود.
آنها فکر ميکنند که ميتوانند روح انقالبي پيشآمده در جهاان اساالم را
کنترل کنند و نقشهي اختالف بين شيعه و سني را هم در همين راساتا دامان
ميزنند ،تا سير تفکر اهل سنت به غدير معطاوف نشاود ،ممکان اسات آن
ارادهي کلي که در جهان اسالم رخ داده اسات را باه عقاب بيندازناد ولاي
انديشهاي که شروع شد ،باألخره جاي خود را در ذهن و عمل انسانها بااز
ميکند .با ي

تحليلي حساب کردند براي آنکه مصر با يا

انقاالب باه

غدير برگشت نکند به حسني مبارک فشار آورند اجازهي فعاليات سياساي
به احزاب مخال

بدهد ،ي

مرتبه متوجه شدند که اگار کماي فشاار را از

مردم مصر بر دارند هماهچياز از دستشاان مايرود ،تجرباهاي کاه در ماورد
ايران انجام دادند و باه ضررشاان تماام شاد و لاذا اجاازه دادناد تاا حساني
مبارک کشت و کشتار و زندان و بگير و ببندها را ادامه دهد.
دشمنان انقالب اسالمي حضاور جهااني انقاالب اساالمي را باه خاوبي
احساس ميکنند ،شايد خودِ ما به آن اندازهاي که ابرقدرتها متوجه نقاش
انقالب اسالمي شدهاند ،متوجاه ايان نقاش نشاده باشايم .دقات در رفتاار و

گفتار مدعيان حکومت بر کرهي زمين در رابطه با انقالب اسالمي و اتحااد
همااهي آنهااا حااول محااور مقابلااه بااا انقااالب اسااالمي
نشان از حضور فعاال حياات تااريخي انقاالب اساالمي
دارد .شما ميدانيد که اروپا مرکز تضادها است ،آلمانيهاا باا فرانساويهاا
مخالفند و هر دوي آنها با انگليسايهاا دشامناناد ،ايتاليااييهاا باه شادت
انگليسيها را مسخره ميکنند ،فرامو

نکنيد اينها دو جنگ جهاني با هم

کردند
ي

حاال ببينيد همهشاان در

چيز متحد شدهاند و آن مقابله با انقالب اسالمي است ،متوجهاناد ايان

انقالب براي آنها خطر بزرگي است .مثل اين است که بنده و جنابعالي در
مورد ي
ميشويم ي

موضوع کوچ

با هام مشااجره مايکنايم ،يا

مرتباه متوجاه

شير دنبالمان کرده ،خوب معلوم است که مشااجره را تماام

ميکنيم که از دست شير رها شويم .برويد تضادهاي باين اروپاا و اساراييل
را از ي

طرف ،و تضاد بين آمريکا با اروپا را از طرف ديگر مطالعه کنياد

تا ببينيد علت اينکه اينها با اينهمه تضاد ،همگي با هم
متحد شدهاند خبر از آن مايدهاد کاه انقاالب اساالمي باا
نحوهاي که به صحنهي سياسي جهان پاگذارده است ،ي

حضور تااريخي

فعالي را براي خود رقم زده اسات .حاال هارکس ايان حضاور تااريخي را
بشناسد و فعاالنه سرنوشت خود را به آن گاره بزناد از برکاات زنادگي در
اين زمان برخوردار خواهد شد وگرنه يا در زمرهي دشامنان انقاالب اسات
که يقينا از بين ميرود و يا بابيتفاوتي ناظر بر انقاالب اساالمي اسات ،کاه
بخواهد و يا نخواهد از تاريخ بيرون ميافتد.

هنر ما آن است که بتوانيم روح زمانه را بشناسيم تا بفهميم چه کار باياد
بکنيم .امام صادق ميفرماياد« :الْنَتلِمُ بِزَمَتنِهِ لَت ََهْجُمُ عَلََْهِ اللَّدوَابِسُ»؛
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کسى که عالم به زمان خود باشد گرفتاار شابهات و مساائل مابهم و بيراهاه
نميشود .هرکس روح زمانهي خود را بشناسد در صحنههاي حقيقي زماانِ
خااود وارد م ايشااود و از برکااات زناادگيکااردن در زمانااه ،کااه موجااب
شکوفايي استعدادها است بهرهمند ميگردد.
اين سؤال هميشه بايد براي ما مطرح باشد که باالخره سنت خدا در اين
زمان چيست؟ و خداوند در اين زمان به اقتضاي چاه اسامي تجلاي فرماوده
است؟ در راستاي فهم سنتِ خا

الهي در زمانه اسات کاه حضارت اماام

خميني«رضوواناهللتعايلعليه» ميفهمند زمانه ،زمانهي سقوط مارکسيسم است و لذا به
گورباچ

نامه نوشاتند تاا قبال از آن کاه منفعال حادثاههاا شاود مااوراي

حوادثي که در پيش است ،تصميم بگيرد و بر اساس روح زماناه ،اساالم را
از منظر انقالب اسالمي انتخاب کند ،و متأسفانه او نرذيرفت و بعدا پشايمان
شد .در راستاي تشخيص نوع سنن الهي در زمان خا  ،فرمودند :اين قرن،
قرن نابودي ابرقدرتها است .دانشمندان غربي که از نزدي

وضاع غارب

را رصااد ماايکننااد ،ماايگوينااد برخوردهاااي عصاابي آمريکااا در مقاباال
حادثههاي جهان خبر از آن ميدهد که آخرين نفسهاي حيات سياسيا
را ميکشد .آقاي فريدهاليدي 15در مصاحبهاي که با يکي از روزنامههااي

ٔ

غربي داشت ميگويد :من چهل سال است خاورمياناه را مطالعاه مايکانم،
مشکل آمريکا اين است که ميخواهد بادون باه رساميت شاناختن اياران،
جهان اسالم را اداره کند ،جهان اسالم ديگر هايچ وقات درکنتارل آمريکاا
نخواهد بود و ايران نميگذارد که آمريکا به نتايجي که ميخواهاد برساد،
دست يابد .ميگويد :افغانساتان و عاراق دو زميناهاي هساتند کاه شکسات
آمريکا را به جهان نشان ميدهد .خودتان هم ميدانيد وقتي يا

کشاوري

با آن همه انرژي و اين همه پول که از کنگاره مايگيارد تاا عاراق را اداره
کند به هيچ نتيجهاي نميرسد ،بايد سقوط آن را مشاهده کرد.
بااا توجااه بااه جايگاااه تاااريخي انقااالب اسااالمي متأساافانه بعضااي از
کارگزاران نظام اسالمي ،حقيقت انقالب را که به فرهناگ موجاود جهاان
«نه» گفته است نشناختند و به آن «آري» مايگويناد ،ايانهاا آب در هااون
ميکوبند .اينها خرو

همراه با متانت انقالب اسالمي را نميفهمند ،شاما

مطمئن باشيد ممکن است با بعضي موضعگيريها که نشانهي اصاالت دادن
به غرب است ما عقاب بيفتايم ولاي باا توجاه باه ريشاهي تااريخي انقاالب
اسالمي نميشود انقالبي که با چنين ريشهي قدسي باه صاحنه آماده اسات
ناديده گرفته شود .به گفتهي محققينِ تاريخ اسالم باراي ريشاهکان کاردن
بنيهاشم به طور طبيعي ي

هزارم انرژي که بني اميه يا بنايعبااس صارف

کردنااد ،کااافي بااود ،ول اي چااون بن اي هاشاام ي ا

جري اان معنااوي بودنااد

دشمنانشان به نتيجهاي که ميخواستند برسند نرسايدند .ديگار بايش از ايان
هم نميشد از سادات به قتل برسانند! مقبرهي امامزادههاا نشاانهي آن اسات
که اينها را در اقصا نقاط جهان اسالم پيدا ميکردند و ميکشتند ولاي بااز

انقالب اسالمي توس امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» يعني يکي از همان فرزنادان
بنيهاشم مديريت شد و به صحنهي تااريخ پاا گذاشات .زيارا خداوناد باه
رسول خود مژده داد که ماا باه شاما «کاوثر» عطاا مايکنايم و لاذا ناه تنهاا
چشمهي نسل شما خش

نميشاود بلکاه روز باه روز گساتر

مايياباد،

چون موضوع اسالم و غدير در ميان است و بني هاشم باه اعتباار پاساداران
اساالم و غادير باه کاوثر متصالانااد ،انقاالب اساالمي تجلاي هماان کااوثرِ
فاطمي است که ميخواهد جهان را از جاهليت دوران به ساوي توحياد
راهنمايي کند ،و مصداق امروزي جاهليت دوران ،فرهنگ مدرنيته است و
هر چه نور انقالب اسالمي بيشتر بدرخشد ،کاخ فرهنگ مدرنيته زودتر فرو
ميريزد ،ولي عکس آن ممکن نيست و لذا آنهايي که به بقااي غارب دل
بستهاند در توهّمِ خود زندگي ميکنند ،اينها نه از برکات انقالب اساالمي
بهرهمند ميشوند و نه با نزديکي به غرب طرفي ميبندند ،چگونه مايشاود
چنين انقالبي را به نفع مدرنيته استحاله کرد؟ چگونه ميشود جواني برومند
و ريشهدار را اسير پير فرتوتي کرد که در جواني خود هم پير بود؟ انقاالب
اسالمي ،انقالب در تمام شئون عالم موجود اسات ،البتاه در وجاود شايعيان
ظاهر شد ولي انشا اهلل در همه جا بس پيدا ميکند و کساني کاه در صادد
برآيند صورتي از صورتهاي موجود در عالم غرب را به آن بدهند هار چاه
تال

کنند و به هر چه تمس

جويند از انقالب دور افتادهاند.

انقالب اسالمي ،همدردي با حضرت فاطمه
امااام خميناي«رضوواناهللتعايلعليه» داراي دردمناادي خَلقاي بااود ،ولاي ريشااه در
دردمناادي حق اي داشاات ،و اي ان نااوع دردمناادي را بااه صااورت کاماال در
حضرت فاطمه ميتاوان دياد ،انقاالب اساالمي حاصال غام فاطماه
است .امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» ابتدا با فاطماهي زهارا همادرد شاده و در
کنار او گريه کرده و از انحرافي که در صدر اسالم نسابت باه غادير پايش
آمد ،جگر

سوخته بود و بعد از آن انقاالب اساالمي را باه صاحنه آورد.

اگر توانستند اسم و رسم فاطمهي زهارا را از حياات بشار حاذف کنناد
ميتوانند ادامهي آن نور را نيز حذف کنند .دردمندي خلقي چون ريشه در
دردمندي حقي دارد هرگز مانند سياسيکاران دنيا ،از نور نميافتد ،بلکه به
نهضت انبيا متصل مايگاردد و لاذا ابتادا موجاب تحاول در روح و روان
انسانها ميشود و پيرو آن در جامعاه تحاولي معناوي مناساب آرماانهااي
الهي شکل ميگيرد.
از اين به بعد تا زماني که حضرت امام زمان در غيباتاناد هار ملتاي
که خواست به حيات طيبهي همهجانبه دست يابد از رجوع به نهضات اماام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» ناگزير است .ديگر ما از ايان باه بعاد در تااريخ آيناده،
قهرماني که با مکتب انقالب اسالمي امام خميني«رضواناهللتعايلعليه» ارتباط نداشاته
باشد نخواهيم داشت ،زيرا حقيقتي مطابق روح زمانه وارد تااريخ شاده کاه
پشتکردن به آن ،پشتکردن به رمز موفقيت دوران است .امروز جهان باا
الگوي شناختهشدهاي روباهرو شاده کاه مااوراي جاهليات دوران ،هماهي
انديشههايي که راه خروجي ميطلبند را به خود دعوت ميکند و مقتادايي

شده که باراي باازخواني زنادگي و ساير باه ساوي حيااتي طياب راه نشاان
ميدهد و بن بست شکني ميکناد ،ممکان اسات عادهاي موضاوع را ايان
چنين جدّي نگيرند و فکر کنند ما شعار ميدهيم و تصور کنند همننان که
ظاهر جهان سلطه پا بر جاست ،ريشهدار هم هست .اينها کماي باه اطاراف
خود نمينگرند که چگونه جهان سلطه هيچ روحي را قانع نميکند و هرجا
پاي گذاشت هزاران مشکل باهپاا کارد و در نتيجاه پشاتکاردن باه چناين
فرهنگي گريزناپذير است ،ممکن است دوباره جهان سلطه با اندک رمقاي
که دارد ،مصريها را از انقالبي که در پيش دارند به سوي مقصدي غيار از
انقالب اسالمي منحرف کند و دوباره با ي
متوق

کند اما فرامو

دکوري از انقاالب ،آنهاا را

نکنيد آنها و سااير کشاورهاي اساالمي در منظار

خود ،انقالب اسالمي را دارند و نميتوانند از آن چشم بردارند .انقالبي که
امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» به صحنه آوردند ،جز فرهنگ بشر شده است و از
اين به بعد هر تصميمي ،در راستاي نزديکي باه آن گرفتاه مايشاود .آري!
معلوم است که کار فرهنگي زمان ميبرد ،عمده رويکردها است که وقتاي
رويکردها صحيح باشد و مطابق روح زمانه قادم برداشاته شاود ،هار قادمي
برابر صدها قدم نتيجه ميدهد .چون اين خودآگاهي در جهان اسالم پدياد
آمااده کااه جااز از طريااق رجااوع بااه حقيقاات دياان اسااالم ،نماايتااوان از
غربزدگي نجات يافت.

انقالب اسالمي؛ طلوع شهر خدا

سالگرد طلوع حکومت خادا بار افاق کشاور اياران را خادمت عزيازان
تبري

عرض ميکنم .آنقدر آن طلوع زيباا و وصا ناشادني اسات کاه

کافي است بنده ،روح آننه را واقع شد يادآوري کنم تا خودتان عظمت و
زيبايي آن را تماشا کنيد.
همهي عزيزان به ايان نکتاه توجاه دارناد کاه اگار خادا باه عناوان رب
العالمين ،بر جامعهاي حکومت کند ،آن جامعه راههااي رسايدن باه مقصاد
حقيقي خود را مييابد و بدان خواهد رسيد ،و در ايان راساتا باياد جايگااه
انقالب اسالمي تعيين شود که چگونه اين نظام بستر حاکميات حکام خادا
است ،به عبارت ديگر اگار معناي حکومات خادا بار جامعاه روشان شاود،
معلوم ميگردد انقالب اسالمي يعني چه و چرا عدهاي حاضرند باه راحتاي
براي ايجاد و بقاي ايان انقاالب جاان بدهناد ،و نياز روشان مايشاود چارا
عدهاي نسبت به پذير

انقالب اسالمي مشکل دارناد و مايگويناد چاون

انقالب حوائج مادي و اجتماعي ما را برطرف نکرده است ،پس نمايتاوان
به آيندهي آن اميدوار بود .غافل از اين که انقالب اسالمي عامال گشاايش
افق عالَم جديدي است .ايان افاق باه تادريج بسا مايياباد و هماه جاا را
مي گيرد و چون اين بس به مرحلهاي خا

رسيد ،مسائلي که قابال مسائله

بود از ميان مي رود ،پاس رساالت انقاالب حال مساائلي نيسات کاه غارب
زدگي به وجود آورده است ،بلکه آمده است تا آن مسائل رفع شود.
وقتي مبنا و جايگاه انقالب اسالمي روشن شود و بدانيم که اين انقاالب
هديهي بزرگ خدا باه ماردم اسات ،باه آن از منظار ديگاري ماينگاريم و
انتظارات ديگري از آن داريم ،عمده آن است که بتاوانيم جايگااه حقيقاي
انقااالب اسااالمي را از جهاات معرفت اي در هسااتي بشناس ايم تااا در قضاااوت
دربارهي آن دچار خطا نشويم.

رمز بقاي جوامع و ملل
همهي ما ميدانيم اگر خداي اَحدِ واحد ،بار جامعاهاي حکومات کناد،
در آن صورت وحدت بر کثرت حاکم شده ،و از اين طرياق کثارتهاا باا
اتصال به باطن معنوي هستي ،از معناي خود خارب نميشوند ،از آن طارف
اگر وحدت بر کثرت حاکم نشود ،کثرتها بدون هرگوناه انساجامي و باا
آشفتگي تمام به کار خود ادامه ميدهند و اين همان اسات کاه مايگاوئيم
جامعه در بحران افتاده است .مثل بدن انسان که تاا ماوقعي زناده اسات کاه
روح برآن حکومت کند .مقام روح؛ مقام وحدت است و مقام بادن؛ مقاام
کثرت است و اگر روح از بدن منصرف شود همان سلولهايي که در حاال
حاضر کامال منسجم و منظم هر کدام در جاي خود به کار مربوط باه خاود
مشغولاند؛ رها ميگردند و در نهايت بدن به خاک تباديل مايگاردد و از
موجوديت و شخصيت خا ِ خود خارب خواهد شد .هماکنون هم بدن باه
خودي خود همان ذرات خاک و عناصر پراکناده اسات ولاي يا

عامال

........................................................

وحدتي باه ناام روح بار آن حکومات مايکناد .حااال اگار حاکميات ايان
حقيقت وحداني از بين رفت ديگر نه بدن ميتواناد انساجام خاود را حفاظ
کند ،و نه ميتواند به کمال مربوط به خود دست يابد و قدرت و قوت پيدا
کند ،پس عامل بقا و کمال شخصيت بدن ،روح مجارد انساان اسات و تاا
وقتي آن روح از بدن منصرف نشده اسات ،بادن باه عناوان يا

هويات و

شخصيتِ خا  ،موجود است .اگر روح به هر دليلي از بدن منصرف شاد،
تمام معناهايي که ما براي بادن خاود داريام از مياان مايرود ،چاون در آن
صورت روح به عنوان ي

حقيقت وحداني بر مجموعاه سالولهااي کثيار

حکوماات نمايکنااد تااا بااه آنهااا انسااجام و شخصايت بدهااد ،و لااذا گفتااه
ميشود؛ بدن بحراني و مضمحل شد.
عرض شد با انصراف روح از بدن دو مشاکل باه وجاود مايآياد؛ اوال:
ديگر بدن با هويت خا

خود نميتواند بماند ،ثانيا :ديگر نميتواند کامل

شود .عين اين قاعده براي جامعه مطرح است ،به طوري که اگر حکم خادا
بر جامعهاي حاکم و جااري نباود ،باه هماان انادازه جامعاه از انساجام الزم
خاارب مايشااود و گرفتااار بحااران مايگااردد و ديگاار انتظااارات مااا را نياز
نميتواند برآورده سازد.
قرآن ميفرمايد« :اَت أَاُّهَت الَّذِا َ آمَنُواْ اصْبِفُواْ وَصَدتبِفُواْ وَرَابِطُدواْ وَاََّقُدواْ
اللّهَ لَنَلَّکُمْ ًَُْلِ ُونَ»؛ 1اي کساني که ايمان آورديد و به حقانيت دساتورات
الهاي باااور دارياد ،در راه دينااداري پاياداري پيشااه کنياد و بقياه را نياز بااه
پايداري توصيه نماييد و رابطه و انسجام خود را با همديگر حفاظ کارده ،و

تقااواي اله اي پيشااه کني اد و حکاام خاادا را در تمااام مناساابات زناادگي باار
حاکميت نفس امّارهي خود ترجيح دهيد ،اميد است کاه رساتگار شاويد و
از مشکالت و بحرانها آزاد گرديد.
عالمه طباطبايي«رمحةاهللعليوه» در ذيل آيهي فوق بحاث جاامعي در رابطاه باا
اجتماع مطرح ميکنند و معتقدند جامعاه عاين يا
خا

بادن داراي شخصايت

است .ميفرمايند قرآن فرموده است« :وَلِکُلِّ أُمَّدةٍ أَجَدلٌ فَدإِذَا جَدتء

أَجَلُهُمْ الَ اَسْتَأْرِفُونَ ََتعَةح وَالَ اَسْتَقْدِمُونَ»؛ 2و براى هر امتاى اجلاى اسات
پس چون اجلشان فرا رسد آن اجل نه ساعتى عقب انداختاه مايشاود و ناه
جلو .در اين آيه خداوند براي امت و ملت ،اجل خا

قائل اسات و وقتاي

اجل آن ملت فرا رسايد ،مثال آدماي کاه مايميارد ،مايميارد ،و جامعاهي
ديگري جاي آن ميآيد .يا قرآن ميفرمايد« :وَلِکُلِّ أُمَّةٍ رََُّولٌ فَدإِذَا جَدتء
رََُولُهُمْ قُضِيَ بََْنَهُم بِتلْقِسْطِ وَهُمْ الَ اُظْلَمُونَ»؛ 3و هر امتى را پياامبرى اسات
پس چون پيامبرشان بيايد ،ميانشان به عادالت داورى شاود و بار آناان ساتم
نرود .پس طبق اين آيه وقتي پيامبرِ جامعهاي آماد و فلسافهي وجاودي آن
جامعه به انتها رسيد و افراد جامعه موضع خود را نسبت به پيام خادا روشان
کردند ،با قس با آنها عمل ميشود .و يا ميفرمايد« :کُلُّ أُمَّةٍ َُددْعَى إِلَدى
کِتَتبِهَت»؛ 4هر امتي به کتابش خوانده ميشود .پاس هار امتاي کتااب خاا
دارد.

........................................................

راز ناکامي فرهنگ غربي
وقتي با توجه به آيات فوق و دقتِ حضرت عالمه طباطباايي«رمحةاهللعليوه» در
اين آيات ،متوجه شديم جامعه براي خود شخصيت خا

دارد پس وقتاي

وحدت بار آن حکومات کناد ،اوال :آن جامعاه پايادار مايماناد ،ثانياا :باه
نيازهايش دست مييابد و از راه کمالِ خود باز نميماند .بهترين نمونه براي
نشاندادن محروميت از دو نکتاهي اخيار ،کشاورهاي غرباي هساتند کاه باا
ادعاي حذف دين از مديريت و سياست ،با چهارصد سال انواع دقاتهاا و
تحقيقات و دستيابي به تکنولوژيهاي بسيار پينيده ،با اينهماه ،باه قاول
خودشان هم اکنون بيش از هميشه خود را ناکام احسااس مايکنناد ،و هار
روز هم با انواع بحرانها روبهرو هستند ،با زبان گوناگون ناله سر مايدهناد
که معلوم نيست جامعهي امريکا به چه روزي افتاده است کاه هار برناماهاي
که براي اصاالح مساايل مايريازيم ،عاالوه بار آنکاه مشاکالتماان حال
نميشود ،خودِ آن برنامه ي

مشکل مايشاود .کاافي اسات ماا باا ديادي

عميقتر از آننه در ظاهر آشکار اسات باه جامعاهي غرباي بنگاريم ،در آن
صورت تعجب ميکنيم که چرا بايد حاصل چهارصد سال کاار و تاال

و

فکر و تحقيق اينهمه بيثمري و پوچي باشد! به طاوري کاه هايچکاس در
آن جامعه احساس خوشبختي نميکند.
متروي لندن و پاريس بسيار منظم است ،برنامههاي آنها ثانيهاي اسات،
آنقدر برنامههاي خود را منظم کردهاند که مثال شاما مايدانياد شاش ساال
ديگر چه ساعتي حکم بازنشستگيتان را به دستتان ميدهند ،از همين حااال

ميتوانيد براي فرداي روز بازنشساتگي برناماهريازي کنياد .اماا باه گفتاهي
مولوي:

فرض ميگيريم همهي مشکالت ظاهري ما مثل اروپاييها رفاع شاد تاا
بتوانيم مدتي با خود باشيم ،حاال وقتي با خود روبهرو شديم سخت از خاود
گريزانيم.
از خودتااان سااوال کااردهاياد ايانهمااه ساارعت در دنيااي ماادرن بااراي
چيست؟ ظاهرِ سرعت براي اين اسات کاه آدم زودتار باه کاار

برساد و

وقت بيشتري پيدا کند تا بتواند راحتتر با خود زندگي کند .حاال آيا واقعا
در تمدن غربي ،سرعتها زياد شد تا مردم راحتتر به کارهايشاان برساند،
يا چون که به کارهايشان نرسيدند سرعتها را زياد کردند؟ و حال که بااز
سرعتها زيادتر ميشود آيا به کارهايشان ميرسند؟
چرا امروز دنيا باا فرهناگ موجاودي کاه باراي خاود شاکل داده ،هار
برنامهاي که ميريزد ظاهر

خوب است ولي در باطن به نتيجه نميرساد؟

مگر اينهمه سرعت نشانهي آن نيست که به مطلوبش نرسيده و لذا سرعت
را بيشتر مي کنند تا برسند؟ راز مشکل در اين است که بشر جديد باه کلاي
راه را گم کرده است و در باين کثارتهاا باه دنباال عامال انساجام و سارو
ساماني اسات ،بادون آن کاه سار خاود را بااال کناد و از طرياق ارتبااط باا
وحدت ،کثرت را انسجام بخشد.

........................................................

ما حرفمان اين است که اگر اَحاد يعناي خداوناد بار کثارت ،يعناي بار
جامعه حکومت نکند ،جامعه مثل ي

بدن مرده است که در ظاهر مشکلي

ندارد ،ولي وقتي دستش را ميکشيم ميبينيم دساتش از بادنش جادا شاد،
دست را رها ميکنيم ،پايش را ميگيريم ،بااز مايبينايم ،پاايش جادا شاد.
اميرالمومنين در وص

کوفيان ميفرمايند؛ شما کوفيان کاه از اطاعات

من خارب شدهايد مثل ي

پارچهي پوسيدهايد ،هر طرفش را بکشي طرف

ديگر

پاره ميشود ،اين طرف را وصاله مايکنايم آن طارف پااره شاده

است .جامعهي بدون خدا جامعهاي است که حتي اگر هم تا

تا

افاراد

آن جامعه خداپرست باشند ،خدا بر آن جامعه حکومت نمايکناد و چناين
جامعهاي نمي تواند به انسجام و کمال الزم دست يابد ،چون دين آمده تا با
حاکميت حکم خدا در تمام مناسبات جامعه ،افراد آن جامعه را به ساعادت
برساند .به قول آيت اهلل جوادي«حفظوهاهللتعايل» اگر پيامبران فق مسألهگو بودند،
کسي با آنها کاري نداشت .پيامبران آمدهاند مناسبات جامعاه را توحيادي
کنند ،لذا حاکمان جبّار با آنها درگير ميشدند .خليفهي عباسي چهاار باار
امام صادق را از مدينه به بغداد ميکشاند ،خاود خليفاه مايگوياد ايان
مرد خواب را از سر من پرانده است .امام صادق چه کار کردهاناد کاه
خواب از سر خليفهي بغاداد

رفتاه اسات؟ اساالم يعناي

برنامهي خدا براي انسجام دادن به کال روابا جامعاه .ماأموران خليفاه باه
خانهي امام صادق ميريختند و در همهجا به دنبال اسالحه مايگشاتند،
چااون م ايدانسااتند امااام بنااا دارن اد کااه خليفااه را ساارنگون سااازند ،ول اي
نمايدانسااتند رو

امااام در آن برهااه از زمااان فرهنااگسااازي اساات و نااه

مبارزهي مسلحانه .آننه امامان به دنبال آن بودند حاکميات حکام خادا
بود و نه درگيري و مخالفت با خليفاهاي خاا  ،و تاا روح جامعاه متوجاه
چنين مطلبي نشود ،امکان تحقق مقصد امامان فراهم نيست .ولي خليفه ايان
را نميفهميد ،فق ميفهميد امام جز حاکميات خادا ،حاکميات هايچ
فکر و فردي را نميپذيرند.

انقالب اسالمي؛ دوران گذار
پيام خدا و رسول او اين است که اگر خواستيد جامعهتان زنده بماناد و
به حوائجش برسد بايد حکم خدا در آن جاري باشد ،چه در امور فردي ،و
چه در امور اجتماعي و اقتصادي .حرف اين بود که اي انسانها! حکم خدا
را بر ميلهاي خود غالب کنيد ،همانطور کاه در رکاوعِ نمااز طباق حکام
خدا ،خم ميشويم و هيچ انساني به ميل خود و بادون دليال حرکااتي مثال
رکوع و سجود انجام نميدهد ،در ساير امور هم بايد طبق حکم خدا عمال
کنيم.
واليت فقيه هم به آن معني نيست که ي

فاردي بار جامعاهي اساالمي

حاکم اسات ،بلکاه فقيهاي کاه مايتواناد حکام خادا را از متاون اساالمي
استخراب کند بر جامعه حاکم ميباشد و به همين جهات ماردم مسالمان باه
دنبال فقيه ميروند تا از اين طريق روشن کنند نميخواهند نظر ي
ي

فرد ياا

حزب بر جامعه حاکم باشد ،کسي را ميخواهيم که بتواند حکم خادا

را کشا

کنااد و آن را حاااکم نماياد .تعجااب مايکاانم ،بعضايهااا سااؤال

ميکنند واليت فقيه بايد مطلقه باشد يا مقيده؟ اگر تخصص فقياه حکايات

........................................................

از آن دارد که حکم خدا را اظهار ميدارد ديگر مقيد بودنش معني نادارد.
اگر حرف ،حرف خدا است ،معلوم است که بدون هيچ قيادي باياد آن را
پذيرفت ،مثل اين که پذيرفتهايم خداوند از طرياق رساولش فرماوده اسات
نماز صبح دو رکعت است و ما هم بدون هيچ قيدي آن را ميپذيريم .اگار
فقيه حکم خود را ميگويد که مثل سخن ساير افراد بايد با آن تعامل کرد،
مثل اين که ميفرمايند :من هم ي

رأي دارم .ولي اگر فقيه حکام خادا را

ميگويد مگر ميشود آن را مقيد کارد؟ ايان بادين معناي اسات کاه شاما
بعضي از دستورات الهي را عمل کنيد و بعضي را عمل نکنيد.
عقيدهي ما در راستاي پذيرفتن انقالب اسالمي اين است که باياد خادا
بر جامعه حکومت کند تا حکم وحدت بر کثارت جااري شاود ،و کثارت
مضمحل نگردد ،و انقالب اسالمي را به جهت بستر حاکميت حکم خدا بر
جامعه ،ي

موجود مبارکي ميدانيم .به اين جهات عارض کاردم انقاالب

اسالمي طلوع حکومت خدا بر جامعه است .و البته هناوز اول کاار هساتيم،
صنشا اهلل بايد به جايي برسيم که امام معصوم بر جامعه حکومات کنناد.
به همين جهت به ايان انقاالب دل سارردهايام ،چاون در زماان غيباتِ اماام
معصوم ما راه ديگري نداريم .برنامهاي که بر اساس حکم خادا و مشاي
فقيه

طراحي نشود ،هر چاه

بيشتر جلو رود ،بيحاصلي آن بيشتر روشان مايشاود و بيشاتر ماا را خساته
ميکند ،نمونها

برناماههاايي اسات کاه در طاول تااريخِ چهارصدساالهي

اخير ،فرهنگ مدرنيته به اسام آساايش بار بشاريت تحميال کارده ،هماهي
آرامش را از بشر گرفت و سطحيترين و ضد قدسيترين افراد را بر جامعه

حاکم نمود .متأسفانه چون وضع موجود جهان را پذيرفتاهايام و باه چيازي
باالتر از آن هم فکر نميکنيم ،متوجه نيستيم بشريت در چه مشکالتي بهسر
ميبرد ،از آموز

بگيريد تا صنعت ،همه و همه به جااي آن کاه ياار بشار

شده باشد ،باري شدهاند بار دو

بشار .آياا ليساانس و فاوق ليسانساي کاه

دانشگاههاي امروز ميدهند جاز ايان اسات کاه مطاالبي را بار دانشاجويان
تحميل ميکنند که به کارشان نميآيد ولي چارهاي جز اين ندارندکه ايان
واحدها را بگذرانند تا آن مدرک را بگيرند؟ آيا مسير علم آموزي صحيح
در چنين بستري ممکن است؟ انقاالب اساالمي باا ايجااد بساتري مناساب،
دوره ي گذار از اين معضالت است و لاذا هارکس کاه خواسات از طرياق
انقالب اسالمي ما را باه غارب و فرهناگ غرباي نزديا

کناد ،چاه قصاد

خيري داشته باشد يا نه ،ما را از انقالب جدا کرده است.
متأسفانه در حال حاضر جايگاه دانشگاه در اين حدّ است که فعال چهار
سال جوانان ما بروند ي

ليسانس بگيرناد تاا ببينايم بعاد چاه مايشاود .در

حالي که آن جوانان با ديرلم حاضر بودند به کارهاي عادي تن دهند ،ولاي
حاال با مدرک لي سانس ناه کاار دارناد ،و ناه حاضارند باه کارهااي عاادي
مشغول شوند .اين ي

نمونه از هزاران نمونهي تأسّي به فرهنگي است کاه

خارب از فرهنگ الهي شاکل گرفات و ماا هام از آن تبعيات کارديم و باا
مشااکالتي روبااهرو شااديم کااه م ايتوانسااتيم بااا آنهااا روبااهرو نباش ايم .در
موضوعات اقتصادي موضوع بسيار عجيبتر است ،اقتصااد در نظاام الهاي،
که از ي

طرف نظر به آخرت و عدم حر

به دنيا ،و از طرف ديگر نظر

به عدالت اجتماعي دارد ،کجا ،و اقتصااد نظاام غرباي کجاا!

........................................................

اگر ما
بهجاي اينهمه تأکيد بر بودن نهادهاي غربي که مطابق انديشهي اومانيساتي
بشرِ بريده از آسمان طراحي شده است ،بار روي ميالهااي روحااني ماردم
کار ميکرديم ،امروز با مردمي روبهرو بوديم که نه تنها قناعاتشاان رشاد
کرده بود ،تواضعشان نيز عاملي ميشد که باه هار کااري کاه باراي جامعاه
اسالمي مفيد است دست ميزدند ،چنين مردمي نهتنها جااي يا

ديگار را

تنگ نميکنند ،بلکاه هار کادام زميناهي رشاد و تعاالي ديگاري را فاراهم
مينمايند.
انقالب اسالمي ظهورِ شعور و ارادهي مردمي است که متوجه شادهاناد
بايد از غرب و مدرنيته عباور کنناد و جامعاه را براسااس حکام خادا اداره
نمايند ،و اينکه امام«رمحةاهللعليوه» فرمودند :ميزان؛ رأي مردم اسات ،ميازان رأي
مردمي است که با رويکردن به انقالب اسالمي ميخواهند از غرب عباور
کنند ،بنابراين نبايد بعضي از مسئوالن برخالف رأي مردم ،ما را دوبااره باه
غرب برگردانند و فکر کنند اشکال مردم باه نظاام شاهنشااهي آن باود کاه
شاه مانع عبادات مردم در مساجد بود ،حاال آقايان بخواهند اماور سياساي و
اقتصادي ما را براساس فکر غرباي اداره کنناد و فقا يا

درس معاارف

اسالمي به واحدهاي دانشگاهي اضافه شود و مانع عبادات مردم هم نشاوند.
مردم با انقالب اسالمي ميخواهناد نظاام الهاي و حکام خادا بار امورشاان
حاکم باشد و هر اندازه که هوس ماردم را تحريا

کنايم و از آن ارادهي

اوليهاي که منجر به انقالب شد ،فاصله بگيريم ،نهتنها از مشاکالت گذشاته
عبور نکردهايام بلکاه باا مشاکالت جديادتري روباهرو مايشاويم .حارف

مردمي که انقالب اساالمي را پدياد آوردناد ايان اسات کاه هرچاه بيشاتر
برنامهها در بستر حاکميت حکم خدا طراحي شود.
اصالتدادن به رأي مردم در راستاي ارادهاي است که ماردم در جهات
تحقق نظام اسالمي اِعماال کردناد وگرناه هماان اماام خميناي«رمحةاهللعليوه» کاه
فرمودند :ميزان رأي مردم است ،ي

جا خطااب باه مسائوالن مايفرمايناد

اگر رأي مردم مطابق حق نباشاد هايچ ارزشاي نادارد ،ايان ماردم اساالم را
ميخواهند مواظب باشيد به جايي ديگر نظر نکنيد و حکماي غيار از حکام
خدا بر اين مردم تحميل نشود.
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معلوم است که اگر مردم براي تحکيم حکام خادا بار جامعاه ،کما
«حفظووهاهللتعايل»

نکنناد انقااالب باه اهااداف خاود نمايرسااد .مقاام معظاام رهباري

فرمودند؛ مشروعيت نظام اسالمي به اين است کاه ماردم در صاحنه باشاند،
يعني اسالم خوب است ولي مردم بايد کم

کنناد تاا ايان اساالم حااکم

شود .بگوييم مردم دخالت نکنيد ما خودمان اسالم را حاکم ميکنايم ،ايان
نه اسالم است و نه نظام اسالمي .مردم اسالم را ميخواهند و همواره اين را
نشان دادهاند البته ممکن است از بنده و امثال بنده عصباني شوند ،ولاي ايان
را به حساب عصباني شدن آنها از اسالم و انقالب اسالمي نبايد گذاشات.
«رضوواناهللتعايلعليه»
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هرچند دشمن تال

ميکند مردم را از انقالب اسالمي منصرف کناد ولاي

فطرت هار انسااني تصاديق مايکناد حاکميات حکام خادا مطلاوبتار از
حاکميت اميال حاکمان است ،به خصو
اندازه هم تال

که دشمنان انقالب اساالمي هار

کنند که ضع ها و بحرانهاي خود را پنهان کنند تا مردم

آنها را بر نظام اسالمي ترجيح دهند ،موفق نميشوند.
با توجه به اينکه خدا بايد بار جامعاهي ماا حکومات کناد ،وقتاي ايان
انقالب ميماند و روز به روز پايههايش محکمتر ميشود که مردم بايش از
پيش به دين خدا معتقد شوند و حکام خادا از طارف حاکماان و ماردم در
جامعه جاري گردد ،و نکتهي اصلي حرف بنده همين نکته است.

عالَم ديني و انقالب اسالمي
همه ميگوييم انقالب اسالمي خوب اسات و مايخاواهيم حفاظ شاود
ولي بايد بدانيم راز حفظشدن اين انقالب وجاود قلابهااي ايمااني ماردم
است ،و در صورتي اين هديهي بزرگ الهي ميماند کاه ماردم حقيقات را
در عالم معنا بدانند و نظامي بخواهند که بستر تعالي آنها را به ساوي عاالم
معنويت فراهم کند .پس خدمت اصلي به نظام اسالمي و به مردم باا تاال
براي رشد ديانت مردم تحقق مايياباد ،باه واقاع باياد بادانيم اگار انقاالب
اسااالمي را مايخااواهيم باياد تااال

کنايم مااردم متاادين بماننااد و حااال و

احوالشان ديني شود و عالَم ديني را بشناسند تا از بيعالَمي فرهنگ مدرنيته
فاصله بگيرند 6.قاتل ناصر الدين شااه ،يعناي ميارزا رضاا کرمااني ،درعاالَم

عشق به سيد جمال الدين اسدآبادي زندگي مايکارد و باا ارادت باه سايد
براي خود عالَمي داشت ،وقتي که ناصرالدين شاه را کشت و زناداني شاد،
شکنجهگرهاي او به او گفتند :چقادر آدم ساادهاي هساتي ،تاو ايانجاا در
زندان در حال آب خن

خوردن هستي و سيد جماالالادين در اساالمبول

به ريش تو ميخندد .ميرزا در جواب گفت؛ «به جاان خاودم اگار سايد باه
ريش من ميخندد حتما ريشهاي من خندهدار است»! اينطاوري باه سايد
دل سررده بود و باا يااد سايدجمالالادين خاو

باود .يا

وقات باه شاما

گفتهاند در نماز نبايد انگشتر طال داشته باشيد ،چون خدا گفته است انگشتر
طال براي مرد حرام است ،حال دو حالت دارد؛ ي

وقت طالب عالَم ديني

هستيد ميگوييد قربان خدا بروم که با اين فرماان مايخواهاد مارا در عاالَم
اُنس با خود

جاي دهد و به راحتي انگشتر طال را ترک ميکنيد .اما اگار

معني جايگرفتن در عالَم اُنس با خدا را نشناسيم ،در آن صاورت وقتاي باا
چنين حکمي روبهرو شويم به راحتي به آن تن نميدهيم ،و مثل عدهاي باه
دنبال آن خواهيم بود که ي

توجيه علمي براي آن حکم پيدا کنايم ،ماثال

چااون طااال بااراي ماارد ساارطانزا اساات آن را رهااا مايکنايم ،بااا ايان نااوع
موضعگيري در مقابل حکم خدا ،عمال نتوانستهايام باا پاذير

آن حکام،

وارد عالَم اُنس با خدا شويم.
مردم ما در زمان شاه ،داشاتند عاالَم دينايشاان را از دسات مايدادناد،
ديندار بودند ولي روح غربزدگي ،عالَم ديني جامعه را تهديد مايکارد و
نظام شاهنشاهي هم به شدت در تخريب عالَم ديني ماردم ماؤثر باود ،عاالَم
ديني چيزي باالتر از پذيرفتن دستورات دين است ،شرايطي است که انسان
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در صدد است مطلوب حقيقي خود را در قرارگرفتن در فضاي حکم الهاي
جستجو کند ،و انقالب اسالمي در ذات خاود چناين هادفي را باراي ماردم
آورد .اگر مردم وارد عاالَم ديناي شادند غاذاي جاان خاود را زنادگي در
فضاي انقالب اسالمي ميدانند و لذا نه تنها انقالب اسالمي با چنين مردماي
حفظ ميشود بلکه شراي رسيدنِ هرچه بيشتر باه اهاداف عالياها

فاراهم

ميگردد و تحقق تمدن اسالمي فق با مردمي که داراي عالَم ديني هساتند
ممکن است .چنين مردمي حاضرند به خاطر اينکاه يااد خادا از قلاب و از
جامعهشان نرود بهراحتي دستور خدا را برذيرند ،ديگر وقتاي مراجاع تقلياد
ميفرمايند مجسمهسازي از نظر اسالم حارام اسات ،دنباال راه گرياز از آن
نيستند 7،سعي ميکنند زندگي خود را مطابق حکم خدا تنظيم نمايند .ميرزا
رضااا کرماااني در عااالم س ايد جمااال اساادآبادي زناادگي م ايکاارد و لااذا
بازپرسهاي دربار ناصرالدين شاه نميتوانستند او را تحت تأثير خاود قارار
دهند .حال اگر کسي در عالَم دين زندگي کند آيا ديگر غرب ميتواناد او
را از انقالب اسالمي جدا کند و به غرب نزدي

کند و تحت تأثير تهااجم

فرهنگي غربي قرار دهد؟ تا موضوع حضور در عالَم ديني بهخاوبي روشان
نشود و اهل معرفت و مسئوالن تعليم و تربيت براي تحقق آن تصميم جدّي
نگيرند هر روز براي اثبات حقانيت نظام اسالمي با بهانههايي روبهرو هستيم
و دشمن اميدوار است جوانان ما را تحت تأثير قرار دهد.
اگر ميخواهيم مشکلي جهت ادامهي انقالب اساالمي نداشاته باشايم و
جامعه به راحتي با دين و احکام الهي کناار بياياد اوال :باياد عاواملي را کاه

موجب بيرناگشادن عاالَم ديناي مايشاود شناساائي کنايم و در رفاع آن
بکوشيم ،که مباحث نقد فرهنگ مدرنيته در اين امر مؤثر خواهد بود .ثانياا:
در تحقق عالم ديني بکوشيم ،که مباحث عرفاني و معرفتالنفسي ميتوانند
مقدمات خوبي باشند .مشکل امروز ما اين است که جوانان ماا دارناد عاالَم
دينيشان را از دست ميدهد وگرنه از مان و شاما بهتار مايتوانناد خادا را
ثابت کنند ،ولي با علم به وجود خدا ،وارد عالَمي نشدهاند که منجر به اُنس
با خدا گردد و به همين جهت در عالَم خود جايگااهي باراي احکاام الهاي
نميشناسند.
اينکه مالحظه کردهايد تحصايلکاردههااي دانشاگاههااي ماا جايگااه
بسياري از احکام ديني را نمايشناساند و در ماورد جاز جاز آنهاا ساؤال
دارند ،به اين جهت است که از عالَم ديني که اين احکام در آن عالَم معناي
دارد جدا شدهاند ،و لذا اگر به جاي جواب دادن به سؤاالت اين عزيازان
زمينهاي فراهم شود که آنها وارد عاالَم انساانِ
ديني شوند به خودي خود متوجه جايگاه اساسي دستورات الهي ميشاوند.
در همين رابطه اگر خواستيم جايگاه انقالب اسالمي براي جوانان ما روشن
شود بايد عالَم ديني براي آنها روشن گردد تا اوال :متوجه برکات و نتاايج
حضور در عالم ديني بشوند .ثانيا :عظمت انقاالب اساالمي را در درون آن
عالَم بشناسند و همانطور کاه در حفاظ عاالَم ديناي خاود مايکوشاند ،در
حفظ انقالب اسالمي با تمام وجاود کوشاا باشاند ،وگرناه شارايطمان مثال
لباسِ پوسيدهاي ميشاود کاه ايان طارفش را مايکشايم ،آن طارفش پااره
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ميشود ،و شما هر برنامهاي براي اصالح امور ميريزي ،ي

مشکل ديگار

از دل همان برنامه سر بر ميآورد.

فرهنگ مدرنيته و اکنونزدگي
وقتي روشن شود انقالب اسالمي شارايطي اسات تاا انساانهاا باه عاالم
وحدت وصل شوند؛ پس مقصد انقاالب اساالمي دعاوت انساان اسات باه
عالَمي غير از عالَمي که انسان غرباي در آن باه سار مايبارد .غارب بعاد از
رنسانس رابطهي خود را با عالم قدس و معنويت قطع نماود ،و بشار جديا ِد
غربي براساس انقطاع از عالم قدس هويت پيادا کارد ،و باديهي اسات کاه
نميتواند متوجه ثابتات عالم هستي يعني حقاايق معناوي باشاد و باه هماين
جهت «اکنونزده» است و باه خوشاي هماين اماروز خاود فکار مايکناد و
همهي تال

خود را در باقيماندن در بيخيالي صرف مينمايد و ميتاوان

گفت ريشهي همهي بحرانهاي فرهنگ غرب در هماين نکتاه نهفتاه اسات
که غرب با بريادن از ثابتاات عاالم يعناي عاالم قادس و معنويات ،گرفتاار
اکنونزدگي شده است .اکنونزدگي؛ بشر غرباي را در نهايات بايفکاري،
بسيار شکننده کرده است .آقاي تافلر در کتاب «شوک آينده» ميگويد در
فلوريدا دختري را ديدم کاه در سااحل درياا باه صاورتي افراطاي مشاغول
خو

گذراني بود ،از او پرسيدم ،چرا از ايالت خودت آمدهاي اينجا ،در

همان جا هم ميتوانستي اين کارها را بکناي؟ در جاواب گفتاه باود آنجاا
شناخته ميشدم .يعني اين دختر شخصيتي را پذيرفته کاه در «اکناون» فقا
باشد و به عبارت ديگر شخصيتي ادامهدار نباشد ،در اينجاا فعاال هرکااري

خواست ميکند و بعد که به ايالات خاود بار مايگاردد چيازي از گذشاته
برايش نمانده است .اين همان بيعالَمي است که نسل اماروزِ دنيااي غارب
شديدا گرفتار آن است و به همين جهت نميتواند به بقاي معنوي بينديشد،
حالي خو

با

و عمر بر باد مده ،روح حاکم بر فرهنگ غربي است.

انقالب اسالمي آمده است تا ما را باه آن عاالَم توحيادي کاه از طرياق
رضاخان و پسر

از دست داديم ،برگرداند ،و ميازان موفقيات انقاالب در

احيا عالَم ديني است .حال اگر همهي خيابانها آسفالت باشند و تلويزيون
ما  100کانالي شود ،ولاي عاالَم توحيادي در قلاب و روان نسال جاوان ماا
جاري نباشد ،احساس بيثمري ميکنند و اعتراض خود را به صاورتهااي
مختل

بروز ميدهند .در اين حالت ،ارادهها باه جااي آن کاه در راساتاي

امري مهم همديگر را ياري کنند به خنثيکاردن هماديگر دامان مايزنناد،
زيرا وقتي انسانها زندگي در بُعد متعالي خاود را فراماو
قدرتي ميشوند که به کم

کردناد ،طالاب

آن بر ديگران پيروز شاوند ،در ايان صاورت

بيش از اندازه به سالح ميانديشند ،چنين انساني از بيکرانگاي وجاود خاود
غافل ميشود ،با اين کاه انساانِ وابساته باه معنويات از هماهي زورماداران
نيرومناادتر اساات ،ول اي انسااان غرباي بااه دروغ نيرومناادي را در اساالحههااا
جستجو ميکند و به همين جهت نه تنها انقالب اسالمي را نميفهمد ،بلکاه
هيچ سخن حقي را نميتواند بشنود.
آقاااي پروفسااور رُژهگااارودي در کتاااب بساايار خااوب خااود بااه نااام
«سرگذشت قرن بيستم» يا وصيتنامهي فلسفي رُژه گارودي ،ميگويد :آن
روزي که جوانان فرانسه در خيابانها ريختناد و هرچياز را آتاش زدناد ماا
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متوجه شديم با نسلي روبرو هستيم که زندگي مدل غرباي قانعشاان نکارده
است ،چون در چنين نظام حکاومتي ،ايماان و معنويات ماورد غفلات قارار
گرفته .او ميگويد :وقتي زندگي مدل غربي شکست خورد ،ديگر انقالباي
بودن اين نيست که مشکالت اقتصادي اين نظام را رفع کنيم ،بلکه انقالباي
بودن آن است که نظام تازهاي را جانشين مادل غرباي بساازيم ،مادلي کاه
انسان را از وضع موجودِ حاکم بر جهان غارب نجاات دهاد 8.گاارودي در
فصل پنجم کتابش موضوع معنويت در قرآن را پيش ميکشد کاه چگوناه
قرآن در ساختمان آيندهي انساني نقش اساساي باازي مايکناد ،باه نظار او
اسالم هم دين است و هم جامعه و امت است ،جامعهاي بار مبنااي ايماان و
معنويت مشترکِ همهي افراد در رابطه با خدا.
وقتي جوانان و تحصيل کردههاي ما تحت تأثير آموزشي باشاند کاه در
متن فرهنگ غربي ريشه دارد ،و در نتيجاه از عاالم ديناي بايبهاره گردناد،
ديگر نه تنها جايگاه احکام الهي را نميفهمند ،حتي فرقي بين واليت فقياه،
با خودکامگي نميگذارند .زيرا متوجه نميشوند آزادي تعاليبخاش فقا
در چهارچوب احکام الهي قابل تحقق است.
در جامعهاي که همهچيز
در جهت رضاي خدا انجام شود ،هرکس عميقا خاود را مسائول سرنوشات
آيندهي همهي انسانها ميداند ،از چنين جامعهاي مژدهي نجاات جهاان از
فرهنگ غربي به مشام ميرسد ،تحقق انقالب اسالمي در عصر حاضار تنهاا
راه جلوگيري از «انتحار دستهجمعي» بشار اسات کاه فرهناگ غرباي آن را

پديد آورد .هرچند جامعاهاي کاه در آن انقاالب شاده هناوز بيمااريهااي
غربزدهگي خود را درمان نکرده باشد .مهم اين است کاه جايگااه تااريخي
انقالب اسالمي را بشناسيم و با ايجاد عالَم ديني ،شراي حفاظ و تعاالي آن
را جهت رفع بيماريهاي کهن فراهم نماييم.
در تاريخ معاصر معلوم شد «اسالم» تنها عاملي است که هنوز قادر است
نسيم اميد و نجاتِ از پوچيها را در جوامع انساني بدمد و تودههااي عظايم
را به سوي نجات از غربزدگي به حرکت آورد ،تا در سرنوشت تااريخي
خود دخالت کنند و منفعل و تحت تأثير فرهنگ غربي نباشند.

فرهنگ غرب و دموکراسي جنگلي
تماادن غربااي از صااراط مسااتقيم بااه دور اساات و فقاا بااه توليااد و
جوابدادن به اميال بشري که از تعاادل انسااني خاارب شاده ،مايانديشاد،
راهي که المحاله بشر را به سوي خودکشي سوق ميدهد .انقاالب اساالمي
ثابت کرد ،اسالم ديني است که در عاين جامعيات ،داراي پوياايي اسات و
همواره توان ظهاور ايماان را در هماهي زماانهاا دارد ،تاا معياار تشاخيص
درست از نادرست در منافع فرد يا جامعه همواره در ميان باشاد ،وگرناه باا
«دموکراسي جنگلي» کاه هارکس در رقاابتي وحشاتناک باه فکار خاويش
است و تنها چيزي که کسي باه آن فکار نمايکناد نفاع درازمادت جامعاه
است ،هرگز بشر سر به سالمت نميبرد.
در گذشته اگر عدهاي ثروت بيشتري در اختيارشان بود
آن ثروت صارف سااختن حماامهاا و مسااجد و نهرهاا

........................................................

ميشد ،چون هيچچيز خارب از ادامهي زندگي ديني در ميان نبود ،ولاي باا
ظهور فرهنگ مدرنيته اين تعادل به هم خورد و اقتصاد هماراه باا عادالت و
معنويت به اقتصاد سکوالر تبديل گشت و انقالب اساالمي آماده اسات تاا
آن تعادل را به جوامع بشري برگرداند.
انقالب اسالمي برعکس انقالبهاي صدسالهي اخير ،هرگاز بناا نادارد
جامعااه را بااه غاارب برگردانااد و روح ايماااني را بااه حاشايه برانااد ،انقااالب
اسالمي ،دوران گذار از غربِ منقطعشده از خدا ،به سوي نظاام بقَدةاللهاي
است که از طريق واسطهي فيضِ الهاي تماام مناسابات سياساي ،اجتمااعي،
اقتصادي بشر ،مديريت شود و باه خااطر هماين امار اسات کاه مايگاوييم
انقالب اسالمي ميتواند به بشريت اميد دهاد و راه اداماهي حياات را باه او
بنماياند و ابعاد گمشده و فرامو

شدهي او را به او ياادآور شاود و از ايان

طريق آرمانهاي متعالي ،بر جهان سايه افکند.
روژه گارودي در آخر کتااب ماذکور ساخني دارد کاه خالصاهي آن
چنين است:

انقالب اسالمي با توجه به چنين آگاهي از غارب و ظلمااتي کاه غارب
براي بشر ايجاد کرده بهوجود آماد ،انقاالب اساالمي حاصال خودآگااهي
ملّتي است که متوجه شدند اگر در اواخار قارن بيساتم کااري باراي جهاان
نکنند ،ديگر اميدي به نجات هيچ کاس نيسات .آقااي رناه گناون در ساال
 1927کتاااب «بحااران دني ااي متجاادد» را نوشاات ،در آن وقاات پ ايشبين اي
ميکند که غرب در حال نابود شدن است .هايدگر نيز با زبان ديگر بحاران
غرب را به گو ها رساند ،با اين همه چقادر ماياهي تأسا

اسات کاه ماا

هنوز صداي آنها را نشنيدهايام .اماام خميناي«رضوواناهللتعايلعليه» باا روح ايمااني،
خااود خيلاي زود بحااران غاارب را دياد و لااذا نااهتنهااا گفاات ديگاار سااراغ
مارکسيسم را بايد در موزهها گرفات ،بلکاه ناابودي فرهناگ غرباي را نياز
متذکر شد .حال اگر جوانان ما خود را از طريق اين انقالب اسالمي متوجاه
عالَم توحيدي ننمايند باا گرفتارشادن در فرهناگ غرباي و باا نارضاايتي از
زندگي و با افسردگي و عصيان ،خود را به نابودي ميکشانند.

........................................................

انجام وظيفه در سه جبهه
بايد عنايت داشته باشيد که ما وظيفاهاي نسابت باه خودماان
داريم ،و وظيفهاي هم نسبت به مردم عادي جامعه داريام ،و
ي

وظيفه نيز نسبت به دشمنان داريم .اگر در انجام اين ساه وظيفاه موفاق

شويم مطمئن باشيد براساس قولي که امام معصوم به ماا داده اسات انقاالب
اسالمي پايدار ميماند و هر روز شکوفاتر ميشاود ،تاا صنشاا اهلل باه دسات
صاحبش يعني حضرت صاحبالزمان برسد .و در آن شراي اسات کاه
چهرهي اصلي اسالم و مسلمانان به نمايش در ميآيد ،به طوري که دنياا باه
شدت به ما گرايش پيدا ميکند.
در راستاي وظيفهاي که نسبت به خودمان داريم اول نکته آن است کاه
بايد بدانيم اسالم ي

دين حقيقي است ،نه ي

دين اعتبااري ،و لاذا تماام

احکام و دستوراتش ريشه در حقيقت دارد ،چنين بينشي است که ميتواناد
جايگاااه اسااالم و نبااوت و اماماات را بفهمااد .وقتاي پياامبر خاادا رحلاات
کردند ،دو نوع انديشه نسبت به اسالم مطرح بود يکي انديشهي علي و
شيعيان آن حضرت ،و يکي هم انديشاهي خليفاهي دوم و اطرافياان ايشاان.
حرکات و گفتار خليفهي دوم نسبت به اسالم و پيامبر نشان ميدهد کاه
وي اسالم را ي

دين اعتباري ميداند کاه شاامل قراردادهاايي اسات کاه

رسول خدا به عنوان پيامبر خدا براي مردم آوردهاند ،و ممکن اسات بناا
به مصلحت زمانه بعضي از آنها در آيناده کااربردي نداشاته باشاند ،و لاذا
وقتي منصب خالفت را بهدست گرفت ،دستور داد «عقاد مُتعاه» و «مُتعاهي
حج» و «حي علي خيرالعمل» در اذان را متوق

کنند .بنا باه تحقياق عالماه

اميني در کتاب شري

«الغدير» ،قوشجي در شرح تجريد ميگوياد :خليفاه

دوم باالي منبر گفت« :ااّهتالنّتِ ثالث ک ّ علدي عهدد رَدولاهلل و اندت
انهي عَنْهُ َّ وَ اُحَفِّمُهُ َّ و اُعتقِبُ عَلَهِ َّ ،مُتْنَةُ النِّستء وَ مُتْنَةُ ال جّ وَ حيِّ علي
رَفالنمل»؛ اي مردم سه چيز در زمان رساولاهلل باود کاه مان آنهاا را نهاي
کرده و حرام مينمايم و هارکس باه انجاام آنهاا مباادرت نماياد عقوبات
ميکنم .که آن سه چيز عبارتند از «متعهي نسا » و «متعاهي حاج» و «گفاتن
حيِّ علي خيرالعمل» در اذان 9.موضوع فوق ي

نموناه اسات تاا انديشاهي

خلفا را نسبت به اسالم بدانيم.
البته ممکن است بعضي از ما شيعيان هم در عاين آنکاه تعلاق قلباي باه
علي داريم ولي از نظر نوع انديشه نسبت به اسالم ،باه انديشاهي خلفاا
نزدي

باشيم .خلفا به خصو

خليفهي دوم معتقد بود احکام اسالم مثال

ساير قوانيني است که بشر وضع ميکند ،و لذا هم قابال تغييار اسات و هام
امکان کهنهشادن دارد .ايان ناوع نگااه باه تعبيار عالماه طباطباايي«رمحةاهللعليوه»؛
«معنويت واقعي منازه از مادياتِ اساالم را درقالاب يا

رژيام «اجتمااعيِ

مادي» قارار مايداد ،و طبعاا ديان مانناد سااير پديادههااي ماادي ،حااالت
عمومي يا

موجاود ماادي را ،از کاودکي و جاواني و کهولات و پياري

ميپذيرد ،چنانکاه خليفاهي دوم در بعضاي از کلماات خاود اساالم را باه
شتري تشبيه ميکند که سالهاي مختل

و حااالت گونااگونِ «نااتواني» و

«توانايي» و «ناتواني بعدي» را طي ميکند 10».وقتي پذيرفته شد اسالم چاون

«رمحةاهللعليه»

........................................................

شتري است کاه کاودکي و جاواني و پياري دارد ،وقتاي پيار شاد و ديگار
توانايي ادارهي جامعهي اسالمي را نداشت ،حاکمان خودشان يا

فکاري

ميکنند.
آري؛ اولين نکتهاي که بايد عزيزان باراي خاود روشان کنناد موضاوع
جايگاه اسالم در نظام هستي است ،بنده زياد ديدهام شيعيان مادعي محبات
به اميرالمومنين که نگاهشان به اسالم ،شابيه نگااه خليفاهي دوم اسات.
آقايي در يکي از اين روزنامهها نوشته بود اگر ميخواهيم در توسعه موفاق
باشيم بايد از بعضي عقايد ديني و روايات دست بارداريم! ايان يعناي يا
مقدار از اسالم را فعال کنار بگذاريم ،چون در اين نگاه چيزي که باه واقاع
مقدس باشد وجود ندارد ،همهچيز اعتباري اسات .در بحاث «چاه شاد کاه
کار به قتل امام حسين کشيده شد» عرض شد قتال اماام حساين از
سقيفه شروع شده است .چون پس از رحلت رسول خدا فکري به عنوان
خليفهي پيامبر باالي منبر رفت که گفت« :نبي اکرم در اتخااذ تصاميمات و
ادارهي امور با وَحي مؤيد و مستظهر بود ،ولي اکنون که وحي آساماني باا
رحلت نبي اکرم قطع شده ناگزيريم در اتخاذ تصميماتِ الزم باه اجتهااد و
صواب ديد فکري خود عمل کنيم 11».نتيجه اين شد که هر طاور خواساتند
در احکام الهي تصرف کردند .به عنوان نمونه؛ خليفاهي اول خالادبن ولياد
را با عدهاي به جنگ «مال
مال

بن ناويره» اعازام نماود ،خالاد از راه حيلاه باا

طرح صالح و صافا ريخات و مهماان او شاد و هماان روز مالا

غافلگير کرده گردنش را زد و همان شب باا همسار مالا
«رمحةاهللعليه»

را

هام بساتر شاد!

خليفه پس از اطالع از اين جرياانِ شارمآور ،خالاد را هايچگوناه مجاازاتي
نکرد و پس از اصراري که عمر بن خطاب در تنبيه خالد نشاان داد ،خليفاه
گفت« :من نمايتاوانم شمشايري از شمشايرهاي کشايدهي خادا را در نياام
کنم» 12مالحظه ميفرمائيد که خليفهي اول چگونه در مقابل حکام صاريح
اسالم در مورد زناکار ،نظر خود را بر نظر اسالم غالاب کارد! و ايان هماان
عدول از حاکميت حکم وحدت بر کثرت است.
پس اولين مسئلهاي که بايد ما روي آن وقت بگذاريم و براي خود حل
کنيم ،و به اين راحتيها هم حل نميشود ،اين است که دين خادا اعتبااري
نيست ،بلکه صورت حقايق نفس االمري است.
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انقالب اسالمي و مستضعفان فکري
نکتهي دوم اينکه وظيفهي ما نسبت به مسلمانان عادي در نظام اسالمي
چگونه بايد باشد؟ در اين مورد هم بايد سيره و رو

ائمهي معصاومين

مدّ نظر ما باشد ،همين که تظاهر به فسق و فجور نکنند ،بقيهي امورشاان باه
خودشان مربوط است ،ميخواهند بهشت بروند ،ميخواهناد جهانم .کساي
در خانها  ،دور از چشم اجتماع ،مشروب مايخاورد ،ماا کجاا در اساالم
داريم در اين امور دخالت کنيم؟ نظام اسالمي از ايان جهات وظيفاه نادارد
دخالتي در امور شخصي افراد داشته باشد ،باه طاوري کاه ايان گوناه افاراد
«رمحةاهللعليوه»

........................................................

احساس کنند در امور فردي هم آزاد نيستند .عدهاي نميخواهند انسانهاي
متديني باشاند ،تاا وقتاي کاه ايانهاا باه طاور علناي مقابال انقاالب و ديان
نايستادند ،آزادند .يکي از خطراتي که انقالب را تهديد ميکند ايان اسات
که مردم عادي احساس کنند انقالب مزاحم زندگي آنهاا اسات و لاذا در
جبههي مخال

انقالب قرار گيرند .در حالي که بايد طوري عمل شود کاه

احساس کنند بهترين شراي براي اينکه زندگيشان را اداماه دهناد هماين
شرايطي است که انقالب اسالمي فراهم کرده است.
انقالب اسالمي بستري است تا انسانهايي که ميخواهند متعالي شاوند،
شراي برايشان فراهم باشد ،و آنهايي هم که مايخواهناد زنادگيشاان را
در همين دنيا خالصه کنند ،تا زماني که مقابل انقالب قرار ندارند و تظااهر
به فسق و فجور نميکنند ،هرکار که ميخواهند بکنند .نظر بنده ايان اسات
که اگر انقالب اسالمي بتواند آنطور که بايد و شايد چهرهي خود را نشان
دهد غير ممکان اسات کساي آن را نخواهاد ،باياد هماه نااظر بار چهارهي
رحماني انقالب باشند .در اصول کافي هست که شخصي آمد خدمت امام
صادق و گفت يابن رسول اهلل آياا آنهاايي کاه واليات شاما را قباول
ندارنااد مساالمانانااد؟ مگاار رواياات نااداريم کسااي کااه والياات ائمااهي
معصومين را نادارد هايچ عملاي از او قباول نيسات؟ اماام فرمودناد بلاه
مسلمان هستند ،دختر به آنها بدهيد و پسر از آنها بگيريد 14.ماردم عاادي
که نميدانند چه ظلمي به آنها شده که از مسير هدايت اصيل ديني فاصاله
گرفته اند .عموم مردم عادي بدون آن که عنادي داشته باشند ،چون احکاام

الهي را نميدانند آنطور که بايد و شايد آنها را رعايت نميکنند ،ي

بار

دانشجوي دختري آمده بود از من در رابطه با چگاونگي نمااز شاب ساؤال
ميکرد در حالي که موهاي سر خود را درسات نروشاانده باود ،ايان نشاان
ميدهد که هنوز بستري جهت رساندن پيام اسالم ،آنطور که درست براي
آنها تحليل شود فراهم نشده است ،آيا بايد با اينها به عناوان کسااني کاه
تحت تأثير دشمن اسالماند برخورد کنيم؟
موضاوع برخاورد نظااام اساالمي بااا مستضاعفانِ فکااري موضاوع بسايار
حساسي است که اگر از آن غفلت شود آينادهي نظاام اساالمي باه مشاکل
ميافتد.
نکتهي سوم؛ وظيفهي ما در رابطه با دشمن اسات .دشامن باياد مطمائن
باشد که؛
گَرَم سنگ آسيا بار سار بگاردد

دلْ آن دل نيست کز دلبر بگردد

تغيير جهت ما از انقالب اسالمي ،به ساوي فرهناگ غرباي غيار ممکان
است ،و از اين رو بايد کوچ

ترين اميدي به دشمن باراي باه ثمررسااندن

برنامههايش ندهيم .اميرالمؤمنين در نهج البالغه به کوفيان مايفرماياد:
شما با کارهاي خودتان طمع دشمنتان يعني معاويه را زياد ميکنيد .بنده باه
عزيزان عرض کنم اگر ي

هازارم از ملات واقعاا روي انقاالب و دينشاان

محکم بايستند ،دشمن مأيوس خواهد شد ،آننه دشمن را به غلا اميادوار
کرده است ،اطالعات غلطي است که از ملّت شيعي اياران دارد .منشاأ ايان
اشتباه هم سخنان بعضي از افاراد ضاعي

االيماان اسات و ايانکاه ساخنان

آنهااا را بااه کاال ملاات ساارايت مايدهناد .در حااالي کااه انقااالب اسااالمي
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طرفداراني دارد که با شاناخت جايگااه تااريخي انقاالب و نقشاي کاه ايان
انقالب در راستاي ايجاد زمينهي ظهور حضرت صااحب االمار دارد ،باا
تمام وجاود از آن دفااع مايکنناد ،کمتارين چيازي کاه نثاار ايان انقاالب
ميکنند جانشان است و دشمن هم نمايتواناد ايان افاراد را نادياده بگيارد
وگرنه تا حاال هزارباره به ايران حمله کرده بود و در راستاي حمله به اياران
خود را از معضالتي که در عراق با آن روبهرو است نيز نجات ميداد .البتاه
نبايد ما را غرور بگيرد ،ما بايد در جان خود تکليفمان را با دشامن انقاالب
اسالمي معلوم کنيم ،همانطور که از اين طرف تکيلفمان را با اسالم معلاوم
کردهايم ،به اين معني که مسئلهي دفاع از انقالب را با خودمان حل کنيم تا
زندگي ما در اين برهه از تاريخ معني خود را بيابد.

شايستگي حفظ اسالم
در فضايي که خلفاي بني اميه و بناي عبااس ايجااد کارده بودناد ،اماام
صادق به اين نتيجه رسيدند که بهترين کار حفاظ اساالم اسات و تماام
زندگي خود را بر اين مبنا مديريت کردند .امام صاادق کاه عقال کال
هستند ميفهمند که بهترين کار در دنياا حفاظ اساالم اسات و باا ايان کاار
زنااادگي خاااود را باااه عااااليتااارين شاااکل معناااي بخشااايدند و اماااام
خميني«رضوواناهللتعايلعليه» با پيروي از امام صادق آن کردند که کردند ،ما هم
به عنوان پيروان اماام صاادق باياد بفهمايم حفاظ اساالم عامال نجاات
زندگي ما از پوسيدن است و در همان راستا انقالب اساالمي را کاه تجلاي
اسالم در اين دوران است ،با تمام وجاود حفاظ کنايم ،و آن طارف قضايه

اينکه بايد دشمن در چشم ما حقير باشد وگرنه شايساتگي حفاظ اساالم و
انقالب به کسان ديگري داده ميشود .قرآن ميفرمايد:
«اَت أَاُّهَت الَّذِا َ آمَنُواْ الَ ََتَّخِذُواْ الََْهُودَ وَالنَّصَترَ أَوْلََِتء بَنْضُدهُمْ
أَوْلََِتء بَنْضٍ وَمَ اَتَوَلَّهُم مِّنکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّدهَ الَ اَهْددِي الْقَدوْمَ
الظَّتلِمَِ َ»؛
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اي مؤمنان! يهود و نصاري را دوست و سرپرسات مگيرياد ،آنهاا
خودشان همديگر را پذيرفته اند ،و هر کس از شما باه آنهاا گرايشاي
داشته باشد ،از آن هاا اسات .خداوناد ظاالمين را هادايت نمايکناد و
نميگذارد برنامههايشان به نتيجه برسد.

«فَتَفَ الَّذِا َ فِي قُلُوبِهِم مَّفَض اُسَترِعُونَ فَِهِمْ اَقُولُونَ نَخْشَدى
أَن َُصَِبَنَت دَآئِفَةٌ فَنَسَى اللّدهُ أَن اَدأَِْيَ بِدتلًَْتْأِ أَوْ أَمْدفٍ مِّد ْ عِنددِهِ
فََُصْبِ ُواْ عَلَى مَت أَََفُّواْ فِي أَنًُْسِهِمْ نَتدِمَِ َ»؛

16

ميبيني آنهايي که در قلبهايشان بيماري عادم ايماانِ کامال باه
اسااالم هساات ،در نزديک اي بااه يهااود و نصاااري ساارعت م ايگيرنااد،
ميگويند ميترسيم با مقابله با آنها به ما آسيبي برساد ،در حاالي کاه
اميد هست که خداوند گشايشي باراي مسالمانان ايجااد کناد و در آن
حال افراد سست ايمان که تمايلشان به يهاود و نصااري باود ،در درون
خود پشيمان ميشوند ،چون آن گشايش براي آنها واقع نميشود.

........................................................

«وَاَقُولُ الَّذِا َ آمَنُواْ أَهَؤُالء الَّذِا َ أَقْسَمُواْ بِتللّهِ جَهْددَ أَاْمَدتنِهِمْ
إِنَّهُمْ لَمَنَکُمْ حَبِطَ ْ أَعْمَتلُهُمْ فَأَصْبَ ُواْ رَتَِفِا َ»؛
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در آن حال مؤمنين به افراد سست ايمان که گمان ميکردند يهاود
و نصاري پشتيبان آنها هستند ،ميگويند :آيا همينها بودند کاه قسام
ميخوردند با شما هستند؟ افرادي که داراي گرايش به يهود و نصاري
هستند زحماتشان پوچ ميشود و در خسران کامل قرار ميگيرند.

«اَت أَاُّهَت الَّذِا َ آمَنُواْ مَ اَفََْدَّ مِنکُمْ عَ دِانِهِ فَسَوٌَْ اَأَِْي اللّدهُ
بِقَوْمٍ اُ ِبُّهُمْ وَاُ ِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَدى الْمُدؤْمِنَِ َ أَعِدزَّةٍ عَلَدى الْکَدتفِفِا َ
اُجَتهِدُونَ فِي ََبَِلِ اللّهِ وَالَ اَخَتفُونَ لَوْمَةَ آلئِمٍ ذَلِدكَ فَضْدلُ اللّدهِ
اُؤََِْهِ مَ اَشَتء وَاللّهُ وَاََِ عَلَِم»؛
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اي مؤمنان اگر با گرايش به يهود و نصااري باه ديان خاود پشات
کرديد ،به زودي خداوند افرادي را جاايگزين شاما خواهاد کارد کاه
آنها را دوست دارد و آنهاا نياز عالقمناد باه خادا هساتند ،آنهاا در
مقابل مؤمنين متواضع ،و در مقابل کافران داراي شدت و خشماند ،در
راه خدا مبارزه ميکنند ،و از سرزنش سرزنش کنندگان هايچ نگراناي
ندارند .چنين روحيهاي فضل خدا است ،به هر کس که خواسات و او
را شايسته ديد ،ميدهد و خدا داراي حضور همهجانبه و آگاهانه است.

آيات فوق ميفرمايد مومنان بايد به جاايي برساند کاه کفاار در مقابال
آنها ذليل و مؤمنين در برابرشان عزيز باشند و اينها هستند کاه شايساتگي

ماندن دارند وگرنه شما را ميباريم و عادهاي را مايآوريام کاه ايانگوناه
باشند .اين آيات غذاي امروز ماست و روشن ميشود اگر دشمن باراي ماا
حقير ،و مؤمنين عزيز شدند ،از انقالب اسالمي که بهترين هدياهي خادا در
اين دوران است استفادهي کامل را خواهيم برد و زمينهي عباور از غارب و
نزديکي به تمدن اسالمي فراهم خواهد شد ،صنشا اهلل.
در ي

جمعبندي در اين جلسه عرض شد:

 -1از نظر معرفتي و فلسفي انقالب اسالمي داراي جايگاه منطقي اسات
و بر اساس قاعدهي حاکميت وحدت بر کثرت واقع شده و ادامه مييابد.
 -2با طرح آيات  34سورهي اعراف و  47سورهي يونس و  28سورهي
جاثيه؛ روشن شد که جامعه به خودي خود ي
جامعه را شبيه ي

حقيقات دارد و لاذا وقتاي

موجود زنده در نظار مايگياريم کاه باا حاکميات روح

توحيدي امکان ادامهي حيات دارد و باا حاذف روح توحيادي ،مايميارد،
سخني مطابق آموزههاي قرآن به ميان آوردهايم.
 -3روشن شد رازِ ناکاامي جامعاهي غرباي ،انقطااع آن جامعاه از روح
توحيدي است که بايد بر همهي مناسبات آن جامعاه حااکم باشاد و در آن
راستا جايگاه نظام اسالمي و تفاوت آن با فرهنگ غربي روشن شد.
 -4مهمترين نکتهاي کاه بار آن تأکياد شاد موضاوع جايگااه تااريخي
انقالب اسالمي بود که به عنوان دوران گذار بايد به آن نگااه کارد
 .در اين راستا جايگاه واليت فقيه روشان شاد کاه احکاام
الهي را توس فقيهي کاه کارشاناس کشا

احکاام الهاي اسات ،بار نظاام

سياسي ،اقتصادي و آموزشي جامعه حاکم ميکند.

........................................................

 -5بر اين نکته تأکيد شد که براي فهم انقاالب اساالمي و فهام احکاام
دين نياز است که متوجه «عالَم ديني» باشيم و سعي کنايم در تقويات عاالَم
ديني افراد جامعه برنامهريزي کنيم و از هر حرکتاي کاه فضااي روحااني و
معنوي جامعه را با روحيهي غربزدگي به حاشيه ميبرد ،پرهيز نماييم.
 -6از نکات مهمي که ارز

انقالب اسالمي را روشان مايکناد؛ فهام

ضع هاي فرهنگ مدرنيته است و اينکه انقالب اسالمي براي نجات بشار
از آن ضع ها پا در عرصهي تاريخ معاصر گذاشاته ،باه عباارت ديگار باا
غفلت از شناخت ذات غرب ،نميتوان ذات انقالب اسالمي را شناخت.
 -7براي فهم جايگاه انقاالب اساالمي و توجاه باه ريشاهي بااطني آن،
توجه عزيزان به حقيقيبودن دين اسالم جلب شاد و ايانکاه تصاور نشاود
دستورات الهي اعتبارياتي هستند که ريشه در حقيقت ندارد و در اين راساتا
تفاوت بينش خليفهي دوم از اسالم با تفاوت بينش علي مطرح شد.
در آخر بايد عرض کنم ،عزيزان مطمئن باشند حقيقت انقالب اساالمي
که در اين چند جلسه تا حدي متذکر آن شديم ،به تدريج از باطن به ظهور
ميرسد و صورتهاي مختل

بستگي به عاالَم غرباي را از دل و جاان ماردم

طرد ميکند و با طرد کفر و شرکِ نفاق غربي ،زمينهي تجلاي فاروغ مجاد
امر قدسي فراهم ميگردد .انشا اهلل.
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