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 مقدمه

 باسمه تعالي

از مجموعه مباحث استاد طااهرزاده   قسمتيد يش رو داريکه در پ يکتاب

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

 م.يينماير جلب ميرا به نکات ز شمامباحث نظر اين در مورد  است.جهان 

ديگر جايي در عالم نادارد،  مدرن  يايدنکه اينسنده با اعتقاد به ينو -1

شود، ين عصر که هرگز کهنه نميا يِبه عنوان روح معنو يبه انقالب اسالم

کناد، کاه در عصار گساتر      ين امر مهم مينظر دارد و خواننده را متوجه ا

 يخ کناد، انقالبا  يتاار يم و با عاالَ ير ملال را با  يدارد سا يکه سع يعالَم غرب

 يرون از حاوزه يا اسات ب  يت خاود، تحاول  يا متولد شده که در جوهر و ماه

 ينا  غربا  يدهد آن را باا ع ين اساس تذکر مي، و بر هميفکر و تمدن غرب

شال  يم يرا باه گفتاه  يا م. زيابيا ينم يقت آن آگاهيم که هرگز به حقيننگر

 يجلاو  يزنناد، وقتا  يحارف ما   يان از حکومات اساالم  يرانيا يوقت»فوکو: 

  يا د خطار  ين کاار شاا  يزنند، ... و با اياد ميها، آن را فرابانيگلوله در خ



  

شاند کاه باه    يانديما  يتا يخرند... به نظر من به واقعيحمام خون را به جان م

  ياست، يکه سنيا ياست برا ي  است... چون کوششيار نزديشان بسيا

   1«.دا کنديپ يبُعد معنو

ن يا در ا يکرد متفاوت نسبت باه زنادگ  يدو رو يِت ذاتتوجه به تفاو -2

 يکرد به نوعيد. رويخود دار يرواست که روبه يکتاب يديدوران، رمز کل

کناد و  يتاه دنباال ما   يخاود را در فرهناگ مدرن   يهاا که آرماان  ياز زندگ

، از غاارب و يق انقااالب اسااالميااخواهااد از طريکااه ماا يگااريکاارد ديرو

 را به آسمان متصل گرداند. ينيزم يدگته عبور کند و زنيفرهنگ مدرن

ته اسات، آننناان   ير فرهنگ مدرنيکه تحت تأث روح حاکم بر زمانه - 3

را که آمده اسات تاا مااورا      ياحادثه يمعن يراحتآشفته است که انسان به

فهمد و لاذا نسابت   يمتذکر رجوع بشر به آسمان باشد، نم ،تهيفرهنگ مدرن

ش ياز پا  يهاا ن دوران گرفتار برداشات يدر ا يگاه انقالب اسالميبه فهم جا

کشاد.  يم يدر برابر فهم او و فهم انقالب اسالم يواريشود که ديم ساخته

تاه، انقاالب   ين امار، مااورا  نگااه مدرن   يا سنده تال  کرده با توجاه باه ا  ينو

را در حادّ   يم انقاالب اساالم  يد مواظب باشا يرا که باياند. زيرا بنما ياسالم

گااه  يو جا يقات روحاان  يتوجاه باه حق  يم وگرناه با  يننگار محدود  يهافهم

 م.ياسخن گفته ،آن يخيتار

راد گرفتاه شاود کاه نگااه او باه      يا ا مولا  ممکن است در ابتدا باه   - 4

 يت آن متفاوت است، ولا يکه با واقعاست  يآرمان ي، نگاهيانقالب اسالم

کاه   ييايا زوا يشود باه هماه   يگردد که سعيت سخن روشن ميحقان يوقت

                                                 
. 



  

ت گاردد، در آن  يشده، عناداده در کتاب توجه  ير رابطه با انقالب اسالمد

 يشاود انقاالب اساالم   يصورت است که معلوم خواهد شد چارا صصارار ما   

گااه  يجهان امروز است و همناون روز حسااب جا   يز در همهي  رستاخي

 کند.ين مييهرکس را تع

بساتان، قبال از   ن ديس اولا يز باا تأسا  يا ته که ماا ن يزبان فرهنگِ مدرن - 5

 يم، زباان يآن فکار کارد   يلهيوسم و بعد بهيانقالب مشروطه با آن آشنا شد

ن جهات  ين کناد و باه هما   ياي را تب يگاه انقاالب اساالم  يست که بتواند جاين

ر فرهناگ  يکه تحت تأث يفراوان کرده تا ماورا  گفتمان يمؤل  محترم سع

 يواقعا  ي باا چهاره  قتاا  ياناد تاا حق  يرا بنما يغرب است، ذات انقالب اسالم

ماوارد   ين امر موجب شده که در بعضيم و هميرو شوروبه يانقالب اسالم

کتااب از   ين مطالعاه يفتاد و آراماش خاود را در حا    يخواننده به زحمات ب 

د يا آيان ما يا که به م يا افقيند و يبيها را ناآشنا ما واژهيدست بدهد، چون 

 گرد.افق بنست که خواننده عادت کرده باشد از آن ين يافق

باا آغااز عهاد تاازه، تااثير      »مول  محترم با توجه به اين قاعده کاه   - 6

کناد کاه چگوناه باا     روشان ماي  « شاود چه به گذشته تعلق دارد، کم ماي آن

ي بشاار بااه او حضااور انقااالب اسااالمي در عااالم، عهااد الهاايِ از ياااد رفتااه  

ه گردد و در آن راساتا فرهناگ غرباي در عاالم باه سارعت فروکاسات       برمي

 انقالب اسالمي اميدوار بود. يگردد و به اين دليل بايد به آيندهمي

زان نساابت بااه يااعز ييآشاانا يم در راسااتايکااه توانسااته باشااد آنياابااه ام

 م.يرداقدمي براسالمي قت و ذات انقالب يحق





 

 فمؤل مقدمه

 باسمه تعالي

از کتااب   نيا اسات کاه در ا   يل مطارح شاده نگااه   يا که در ذ يموارد

انداختاه شاده تاا     «هيعلتعايلاهللرضووان»ينا يو اماام خم  يبه انقاالب اساالم  هايي زاويه

خبار   ايشاان در متن کتااب باه    را زيعزخوانندگان  يجستجو يسمت و سو

 دهد.

ات يا دن واقعيا دقيا انسان درست و دق ين مسأله در زندگيترحساس -1

 يدر تقاضاا  خدا قدر مهم است که رسولن موضوع آنيعالم است، و ا

ا! يخادا  1؛«ي األشايا  کماا هاي   نِا أرِ مَّهُا للّاَ»دارناد  يمخود به خداوند عرضه 

 طور که هستند به من نشان بده.ا  را آنياش

                                                 
 



  

دا يا ت صادچندان پ ياهم يات وقتيها و واقعدهيدن پديددرست موضوعِ

 ربا  و آخارت انساان    ييايدن يکند که موضوع مورد شناخت، به زندگيم

 کند.دا يپ

، يدر کنار معرفت باه خادا و معااد و نباوت و امامات، در عصار کناون       

ح ياست کاه معرفات صاح    ياز موضوعات يگاه انقالب اسالميمعرفت به جا

 يواقاع هماه  ما خواهد داشت و به يدر نوع زندگ ينسبت به آن نقش اساس

رو آن ساعادت و  يا دهاد و پ يالشاعاع خاود قارار ما    ما را تحات  يهاانتخاب

 ا را رقم خواهد زد.شقاوت م

 يريا گاست که هرگونه موضع يمعنو يدهي  پدي يانقالب اسالم -2

ت يا ا بُعد نسبت باه معنو ياز قرب و  يگاه خاصيما نسبت به آن، ما را در جا

توان نسبت به آن چشام بارهم گذاشات و    ين است که نميدهد و ايقرار م

باه   ياه قارب معناو  گا ياز جا ،را باه هماان انادازه   يا ده انگاشت، زيآن را ناد

  يا تاوان آن را  ين جهت ما يم. به هميشويقت پرت ميگاه بُعد از حقيجا

گااه هارکس را در دوران   يشمار آورد کاه حسااب و جا  به يز معنويرستاخ

ن ياي تع ،تاه اسات  يباا فرهناگ مدرن   يکه دوران تقابل انقالب اساالم  يکنون

 کند.يم

انساان را در   يارتقا و هن فاصله گرفتيکه بشر مدرن از د دورانيدر  -3

مرتباه در قارن    يا د، نکيمنقطع از آسمان جستجو م يهاشهياز اند يرويپ

در مهااد تماادن ماادرن و شکساات     يسااتم بااا وقااوع دو جنااگ جهااان   يب

 يهااايساام و ظهااور نااابرابر ياليساام و سوسيبراليمثاال ل ييهااايدئولوژيااا

گ باه  عباور از آن فرهنا   يبارا  يبه عناوان راها   يآزاردهنده، انقالب اسالم



  

ها را متوجه خود نماود و بار خاالف    ها و دلا ، عقليانب يفرهنگ اله يسو

 ياز عهاده  يخاوب کاه نسابت باه آن روا داشاتند، باه      يغاتِ منفا يهمه تبلآن

کناد انقاالب   اين است که روشن ماي  خود برآمد. يخيتار يدادنِ معننشان

 اسااالمي ياا  اماار اتفاااقي نيساات، بلکااه گشااايش افااق و زمااان جديااد در 

 ي پايان غرب است.بحبوحه

متوجاه   يخاوب ساتند باه  يدوران ن ينيکاه گرفتاار ظااهرب    ييهاشهياند -4

آن را کاه باه    يخواهناد شاد و ذات الها    يانقاالب اساالم   يخيگاه تاار يجا

بشاار شااده، خواهنااد شااناخت و از    ي  رسااالت، وارد زناادگ يااعنااوان 

اد ه خواهاد د يا ت هديت را باه بشار  يا آن کاه حکمات و معنو   يسااز خيتار

آن را که عامل نجاات بشار از    يمنطق ييگراافت و آرمانيخواهند  يآگاه

افات  يسارعت در بشار مادرن اسات، باه     يمارگونهيسمِ بيليهيو ن ييگراپوچ

تاه  يبعد از ظلماات مدرن  يقيت حقيمعنو يطالئ خِين شروع تاريکنند و ايم

 است.

ه از گااه آن کا  يباه جا  يم ولا ييگويسخن م ياز انقالب اسالم يوقت-5

د از روح يا شاود و با يخاتم ما   يت مهاد يا ر شروع شده و باه حاکم يغد

م. ياز نگفتهيچچيه يم، عمال  از انقالب اسالميينگو يزيعبور کند، چ يغرب

 ياهديا تنهاا پد د آمد و ناه ير پديعه به غديش يخيبا نگاه تار يانقالب اسالم

افتاه  يماتن اساالم    را آن را دريان بود زيعيش يهمه ينبود، بلکه آشنا ياتفاق

 کنند. يل زندگيد اصيق آن با روح توحيبودند تا از طر

گاناه  يقتِ يست آن حقيداند و معتقد نينم يزيد چيکه از توحيکس -6

 يباه او گفتاه شاود انقاالب اساالم      يدهاد، وقتا  ير نميحضور به غ ياجازه



  

کنااد و يماا يان مقاباال خااود را نفاايااد اساات و هاار جريااروح توح يجلااوه

ند، متوجاه موضاوع   ينشا يرود و هرگاز فارو نما   يخ جلو ما يان در تارهمنن

اظهاار شاده   احساساات  بدانند که از سار   ييد آن را ادعاينخواهد شد و شا

 است.

م هرگز به يل کنيتحل يرا با تفکر غرب يت انقالب اسالمياگر شخص -7

که نسبت به آن داشاته   يريگم برد و لذا هرگونه موضعينخواه يذات آن پ

م و يا اراهاه رفتاه  يباه ب  م يباش

 يباه اهاداف   يرا انقاالب اساالم  يانجامد. زيباالخره کارمان به مقابله با آن م

 يامتحانات الها  يکيزان است. يها گرسخت از آن ينظر دارد که نگاه غرب

 :يمولو يهشد. به گفتيانديم يگريطور د يکيداند و يرا رحمت م

 رحمتاااي دان امتحاااان تلاااخ را 

 

 مارو و بلاخ را   نعمتي دان ملا ِ 

 يز قابال انکاار  يا بشار مادرن چ   يو سرگردان يم آوارگيرفتياگر پذ -8 

کاه  گفتاه  ايان  گار  يم، ديل کارد يا تحل يز به درستيآن را ن يشهيست و رين

تاه نجاات   يخادا اسات تاا بشار را از ظلماات مدرن      يهيا هد يانقالب اسالم»

و  يد قاوام فرهنگا  يا به امبلکه د يآيحساب نمز بهي  سخن غلوآمي، «دهد

را در  ينهفتاه اسات، زنادگ    يانقاالب اساالم   يندهيکه در آ يتمدن اسالم

 م.يدهيادامه م يکنار انقالب اسالم

 ياست جمهوريذ حکم ريدر مراسم تنف «تعايلاهللحفظوه»يمقام معظم رهبر -9

 دولت دهم فرمودند:

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

داشتنِ انقالب شان موضوع ذاتيابيانات د در ييفرمايچناننه مالحظه م

سنده پاس  ياست که نوحاضر کتاب  ياصل ين مبنايو ا همطرح شد ياسالم

دارد نساابت  ي، سااعيداشااتن انقااالب اسااالم ذات يکااردن معناااز روشاان

 ن کند.ييانقالب داشته باشد، تباين د با يرا که هرکس با يحيصح

و باا   ي  فهام کلا  يا را باا   يانقاالب اساالم   يم حادثاه ياگر بتاوان  -10

م يتااوانيم، ماايدرک کناا يآگاااهو دل يو خودآگاااه ياز آگاااه يتيجااامع

هاا  ، در روح و روان آدمرا ناده يدر حال و آ يانقالب اسالم يقيگاه حقيجا

 يهرکس وارد اردوگااه انقاالب اساالم   »م: ييگويکه مآن يم و معنيبشناس

 م.  يابيرا در« شوديخ ميتاريافتد و بيرون ميخ بينشود، از تار

                                                 
 



  

ته، تفکر آزاد باه  يفرهنگ مدرن يدرد بزرگ آن است که در فضا -11

سات مااورا  فرهناگ    کاه بناا ا   يکه فهام انقالبا  يه رفته است، در حاليحاش

از باه تفکار آزاد دارد و رماز شکسات     يا د، نيا ها ساخن بگو ته با انسانيمدرن

باا   يغربا  يهاا و باا رو   يکاار ياسا يس يهيا کاه باا روح   ينخبگان ياسيس

 ن بوده و هست.يبرخورد کردند، هم يانقالب اسالم

از نظار   يانقاالب اساالم   يبه تجربه روشن شده کاه امکاناات ذاتا    -12

را کاه   ييهاا شاه يدهاد اند يق است که هرگز اجازه نميدر عمقآن يفرهنگ

د و بار  ننا ل کيا دارند، بار آن تحم  ياز اهداف انقالب اسالم يجدا ياهداف

 يکارهااااکاااه داشااات، توانسااات از راه يفرهنگااا ين غنااااياسااااس همااا

ل شد خاود  يو اصالحات بر آن تحم يکه در دوران سازندگ ياتهيسکوالر

کارد باه   يکند و رو يت را بازسازيالت و معنورون بکشد و توجه به عديرا ب

دارد را دوبااره باه    يت حضارت مهاد  يکه نظر به حاکم يبا برکت يانتها

 .باز گرداندمتن انقالب 

ا نخواهاد  يا بخواهاد  تاوجهي نادارد،   است يخ و سيکه به تار يکس -13

خ ياسات و تاار  يهم کاه س  يرا گم کرده است، و کس يواقع ينداريد يمعن

خواهناد  يخواهد شد که ما  يبازاناستيس ينهيانت ننگرد بازيرا از منظر د

رناد. در  يل کنناد و قادرت را در دسات گ   يا ت تحميخ خود را بار بشار  يتار

اسات از  يخ و سياسات تاا در آن بساتر تاار     يبستر يکه انقالب اسالميحال

ت شاود تاا حاکماان از    يريماد  يمعنو ي  گردد و در بسترين تعريمنظر د

 د.رنيقت فاصله نگيحق



  

شدند و  يزدگ  طرف روشنفکران ما گرفتار نگاه غربياگر از  -14

خ غرب جساتجو کنناد،   يتار يرا در ادامه يگاه انقالب اسالميخواستند جا

و  يفکار  يهاا که جبهاه آن ز بدونين ما نينياز متد ياريگر بسياز طرف دو 

خااب  که انت يو جهت ت افراد را بر اساس جبههيرا بشناسند و شخص يخيتار

ت افراد را در حرکات و سکنات و فضاائل  يشخصتنها کنند،  يابيکرده ارز

کاه باه جهات و سامت و     کنناد، بادون آن  يها جستجو مآن يو رذائل فرد

واقاع موجاب   ن باه يا ناد. ا يرناد توجاه نما  يگيکه افراد در آن قرار ما  ييسو

گااه و سامت و   ينتوانستند جا ينياز نخبگان د يشد که بعض يمعضل بزرگ

ران ياز مد يريکه از مد يرا بشناسند و با اندک ضعف يانقالب اسالم يسو

کنااار  يانقااالب اسااالم يدنااد، از حضااور خااود در جبهااهيد ينظااام اسااالم

دارد  يساع  ياصاه ين نقيباا توجاه باه چنا     يدند. مباحث انقالب اساالم يکش

 يکل يکردهايرون را به ينيرا گوشزد کند و نگاه متد ين غفلتيخطرات چن

   3معطوف دارد. يب اسالمانقال

 ياسا يس ين مؤلفاه يتريضرور يانقالب اسالم ياد فلسفهين بنييتب -15

 ينيت تکاو يا بت و نقش والين در عصر غير ديتأث يدوران ما است تا نحوه

انقاالب   يسازحماسه يشهياند و ريخود را بنما يمعن عصريحضرت ول

                                                 


«     َ فَإنّهُ لَوْ عَبَداهللَ عَبْدد  ََدبْنَ َ رَفاًدتح َ د

لَأکَبَّهُ اهللُ عَلَي مِنْخَفاهِ فِي  طتلبابيب متح لَلهُ، صتئمتح نهترُه، وَ لَمْ اکُ ْ لَهُ والاةُ عليالمَزاب قتئ

«النّتر



 



  

 يخيرساالت تاار   ن موضاوع غفلات از  يا ن گاردد و غفلات از ا  يمع ياسالم

ناوع   يا سات و موجاب   يهاا ن آن يساته ين غفلات شا يا است کاه ا  يکسان

 ن خواهند شد.يننگ يکارمحافظه

 يش و عاارف ياناد ژرف يبه عنوان مسالمان  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيامام خم -16

ها نسابت باه آن   ته ساليبود که چشم فرهنگ مدرن ي، ناظر به منظريحماس

ته امکان درک يگفت که فرهنگ مدرنيسخن م يساحتنا شده بود و از يناب

 يخارد باا انقاالب اساالم    يبا  يينايسم همنون نابيآن را نداشت و لذا مدرن

خاود افازود،    يقبلا  يهاا بار شکسات   يشکست ،ير شد و در هر حرکتيدرگ

 رون انداخته بود.يب يعالم هست يهااز امکان ياريخود را از بس چراکه

آشنا کند که ماورا   يت را با امکاناتيا بشرآمده است ت يانقالب اسالم

 يکند و با عقلِ پژمارده يم يته در آن زندگياست که فرهنگ مدرن يجهان

 ات دهد.يح يخواهد ادامهيخود م

خِ آن ياست که در طول تاار  يشه به آن معني  انديبودن يخيتار -17

شه ين اندشه دراز بوده است و هرگاه آيآن اند يها به سوملت، دست و دل

م يد از خاود بررسا  يا رفته، حال بايدان گذاشته با تمام وجود آن را پذيپا به م

ا يا و باوده   يخيتاار  يشاه ي  انديا « يانقالب اساالم »آيا ران يمردم ا يبرا

 ؟يمآب يتجدد و فرنگ

 يماآب يران کاه گرفتاار فرنگا   يا توان گفت آن گاروه از ماردم ا  يا نميآ

خ ملات  يد به جهت آن است که از تارفهمنيگر زبان مردم را نميشدند و د

که غرب به  يبودن خود را با منظريرانيجا که ااند، تا آنرون افتادهيران بيا

کنناد؟ انقاالب   يران باساتانِ قبال از اساالم دنباال ما     ياند، در اينمايها مآن



  

از  يکلا به يزدگها جبران شود و غربين گسستگياست تا ا يراه ياسالم

ده شاود و از  يا کناد برچ  يخود زندگ ينيخ ديواند با تارتيکه م يروح ملت

کاه   يزدگا گذار ملات اسات از غارب    يمرحله ين جهت انقالب اسالميا

کاه   ياُخاوت  ين آحاد افاراد باوده و هسات، باه ساو     يمنشأ گسست و تنفر ب

 کند.يگانه ميها را ها و دلدست يهمه

کاه   يا عاالَم کند با يت عرضه ميبه بشر يکه انقالب اسالم يعالَم -18

دارد. باا ورود باه عاالَم     يان آورده است تفاوت ماهويمبه ته يفرهنگ مدرن

از  يکلا شاود کاه باه   يدر افق روح انسان آشاکار ما   اموري يانقالب اسالم

قات را در  يو حق رديگيفاصله م« Individualism»ا ي ييفردگرا يهيروح

اباد و  ييما  هاا ر انساان يت نسبت به سرنوشت ساا ياحساس مسئول يگستردگ

کاه در   يزيا د، چيآيصحنه م بهت يهمراه با عدالت و معنو يگر اقتصاديد

هاا و تنفرهاا   يد شده و عامل دوگاانگ يناپد يکلزده بهافق عالَم انسان غرب

 گشته است.

ز رو نکناد،  يا چچيچ جانب نباشاد و باه ها   ياو به هجهت که  يبشر -19

د، يا خاود احسااس نما   يبارا  يتيتواند خود را ادراک کند و هويچگونه م

رد کاه  يا قارار گ  يدر طرف يطرفيب دهد و به اسم بيکه خود را فرنيمگر ا

د بداند کاه چاون باه حاق پشات      يبا وکند و نه باطل را. ايد ميينه حق را تأ

 ياجبهاه  يکه انقاالب اساالم   يباطل است، در حال يکرده است، در جبهه

 يرِ باه ساو  يا گم نکند و در سحق ر يِ قرارگرفتن در جبههاست تا بشر، راه

د يا درآ از ظلمات دوران به يکلابد و بهي، بس  يحق با بس  انقالب اسالم

 خود را رها کند. يطرفيو ب يخ نظر اندازد و از پوچيو به افق روشن تار



  

م ياوريا ن بييپاا  ياسي  حرکت سيرا در حدّ  ياگر انقالب اسالم -20

م يکه اگر آن را در آن حاد بادان  نانم، همنياقت جفا کردهيبه حق يبه نوع

ساتند. در هار دو   يماردم ن  يشخصا  ينادار يهاا مازاحم د  گر حکومتيکه د

حضاور آن در   يم و از معنا يا ارا نشاناخته  يگاه انقاالب اساالم  يصورت جا

تاه  يفرهناگ مدرن  يدشامن  يمعن ،يبا سادگ و مياگانهيخ معاصر سخت بيتار

اشااره   يابه چه نقطاه  يب اسالمانقال يم. راستيپنداري  سو  تفاهم ميرا 

 کند؟ينه ميهمه هزنيانکار آن ا يمدرن برا يايدارد که دن

م و نسبت خاود را باا   يرا بشناس يانقالب اسالم يم معنيخواهيما م -21

م و قبال و  يمختلا  آن را بنگار   يايا م از زوايم و لذا مجباور يآن معلوم کن

م يکاه بادان  ست مگر آنين ن ممکنيم و ايبعد آن را درست مدّ نظر قرار ده

م، يدانياز کجا شروع شده است و به کجا خواهد رفت و اگر ماندگار  م

 يچ قاوم يو ها  يچ زماان يباشد و چرا متعلق باه ها  يآن چه م يل ماندگاريدل

  کلماه  يا ماناد. در  خواهاد   يست که با رفتن آن زمان و آن قوم باز باقين

 ؟در کجا است يانقالب اسالم يدارندهيراز آ

م و در چاه  ياکند ما متعلق به کدام جبههيروشن م يانقالب اسالم -22

م و از ينگارد  يگاانگ يم که گرفتار از خودبيد خود را جستجو کنيبا ييفضا

مشاهورات و   يدر فضاا ايان جادايي    يجاه يم و درنتيثابت عصر جدا نباشا 

بساتر بااز    يانقاالب اساالم   !ميسم به دنبال خود بگارد يمقبوالت عصرِ مدرن

ز فرامو  کرده بود، يسم خود را نياست که در متن مدرن ي  آن بشريتعر

  کناد،  يا گر تعريد ييو به همان اندازه که توانست خود را دوباره در فضا

 برگشته است. يبه زندگ



  

دعاوت  « وجاود »ماا را باه    يسات ولا  ي؛ اگر فلسفه نيانقالب اسالم -23

 يات و توهّماات يا را  ماهماو يزيآورد چيکند و آننه را در افق انسان ميم

کنااد، جهاات تفکاار را تااا يماا يتااه بااا آن زناادگياساات کااه فرهنااگ مدرن

تواند يدهد و لذا ميت سوق ميب و معنويعالم غ يعنيات ين واقعيتريواقع

ما نبرد کناد و  ياز تان  و توپ و هواپ يدر دفاع مقدس هشت ساله با جهان

ت مقابله با جهان کفار شاانه   ياست، از مسئول يز نسبيچکه همهآن يبه بهانه

 را:يد. زيننما يخال

 کناادکااه انکااار حقااايق مااي آن

 

 ناادتَجملگااي او باار خيااالي مااي 

اند و باه  عبور کرده« يزمان فان»هستند و از « وقت»که اهل  يکسان -24 

 باه  يبارا  يباه عناوان ماأمن    يشاند، باه انقاالب اساالم    يانديما « يزمان بااق »

ن راساتا معتقدناد بسا     ينگرند و در هما يدن ميرس«وقت»حضوررفتن و به 

ن يخواهاد شاد. باه هما     الوقت و الزماان انقالب منجر به حضور صاحبُ

باه  « يزماان فاان  »را عباور از  يا توانند آن را تحمل کنناد، ز ينم يال عدهيدل

قات  يکنناد حق يم ين افراد سعين رو ايست، از ايکار هرکس ن« يزمان باق»

رناد و  يگيا از آن فاصاله ما  يکاهش دهند و  ا يگاه اصليانقالب را از جا

 رسانند.يخود عمر خود را به انتها م يدر زمان فان

به  يکياست که هنر نزد ييدايعارفان ش ي؛ حماسهيانقالب اسالم -25

در غارّ   « اهلليفا » يم فناا ينسا  ياند و لذا وقتا افتهيرا  يا  الهيامبران و اوليپ

که به سنگر خانقاه پنااه برناد   آن يجابه رد،يگيدن ميها وزخمراره يگلوله

آورناد و باا   يراهن خاود را در ما  يا مصاون بمانناد، پ   يتا از هر گزندِ احتمال

 زنند.يمستانه م يدان جنگ قهقههيدر م برهنه ينهيس



  

را از آن  يکاه علا   يريرا به غد يتواند انقالب اسالميکه نم يکس

کاه   ياي زدند و به کربال که آن را آتش فاطمه يخانهبه  ،حذف کردند

بر جسدها اسب راندند، متصل گرداند، هرگز تا آخر آن را تحمل نخواهاد  

جهاان مادرن را    يداند که قواعد بازيم يي  نوع ماجراجويکرد و آن را 

توقا    ييگرا در جامصلحت يد با آمدن دولتيهم زده است و باالخره بابه

جهان مادرن را باا    يند و خرابادهيسکه را ند ي  رويش از يها بنيکند، ا

 نند.يبيت همراه نميانسان يخانه يآبادان

داناد  يما  يرا جاهالن يعلت جهان پرآشوب کنون يانقالب اسالم -26

بشرِ جداشده از  يدند و خواستند با خرد پژمردهيا  بريانب يکه از عقل قدس

آسامان  خواهند خاود را از  يکه منيت کنند و به گمان ايريآن را مد يوَح

را باه   ييهاا اوهيا ل کردناد و  يا ت تحميها را به بشرآزاد کنند، انواع اسارت

ناد و  يتار نما قيجهان بر زبان راندند تا اسارت بشر را عم يعنوان علم اداره

د کاه  ين تاذکر رسا  يا د به ايپنداشتند. با يواقع ياالت را زندگيبا خ يزندگ

م کاه درک  يا شم دارچ يرو ينکيبشر مدرن، ع ير خردِ پژمردهيتحت تأث

 کرده است. ير واقعيغ يما را از انقالب اسالم

اگار در   ياسات ولا   يکار آساان  يم فهم انقالب اسالمييگويما نم -27

کاه  ش از آنيد با يعقب افتادند با يان تفکر، از مردم عاديشناخت آن، مدع

دانسات کاه از    يرا در موضوع دانست در حجااب فهام نخبگاان    يدگينيپ

 ياچ بهاره يگاناه، ها  ينِ يالعالمرب يخيتار يخبرند و از تجليد بيروح توح

 يکار مشکل يبدون علم به اسما  اله ي! درک انقالب اسالمياند. آرنبرده



  

خود عامال فهام    يرا که ذات انقالب اسالمياست ز يراهِ ممکن ياست، ول

 آن خواهد شد.

ر آن م و فکار خاود را با   يکه در آن هسات  يان  زمانهيبا ع يتا وقت -28

است کاه باه    يگذار آن انسانانيم که بنيبنگر يم به انقالبيااساس جلو برده

قت آن انقالب بر قلب ياز حق يچ پرتويافته، هيدست ييت اسمايمقام جامع

رفات از ظلماات زماناه جلاو ماا      جهت بارون  ينخواهد کرد و راه يما تجل

 شود.يگشوده نم

باا انقاالب    ييته رها شاد تاا آشانا   يد از قهر تفکر غالبِ فرهنگ مدرنيبا 

 رد.يراز ما را در برگ يشروع شود و تماشاگر ياسالم

ان يا در جهاان معاصار را بن   يدارنيخ ديدوران تار يانقالب اسالم -29

که  يد، به طورينمايم يبانو نگه يبرد و نگهدارينهاد، آن دوران را راه م

ات يااح يدهاياادها و نبايااحضااور آن انقااالب با يهيخ معاصاار در سااايتااار

طاور کاه بشار باا هاوا زناده       دهد. همانين دوران را شکل ميبشر ا يخيتار

 يد تعلاق خاود را باه ساو    يداشته باشد با يخيات تارياست، اگر خواست ح

از آن نباشد تا گرفتار  جدا ياو امر يمعطوف دارد و زندگ يانقالب اسالم

ن يرمقادمات چنا  ياخ يهاا دوران نگردد. در سال« يانگارستين»و « تينسب»

دروغ فرهنااگ  يدر حااال تحقااق اساات و حجاااب چهارصدساااله يتااذکر

ده اسات کاه باا گاو  بااز وارد      يته در حال فروافتادن، وقت آن رسا يمدرن

رهناگ  ف دن مشهورات و مقبوالتيشن يکه فق  برا يم، گوشيشو يزندگ

 ست. يته باز نيمدرن



  

گشوده شاد تاا    يدوران، با انقالب اسالم يانگارستيرفت از نراه برون

ت را يا   شود که عرفان و معرفت و حماسه و عبودينزد يت به عالَميبشر

 يگاردد، عهاد  يما « وجود»دهد و متذکر عهد بشر با يه ميجا به او هد ي

 ما شکسته شد. يزدگکه در دوران غرب

 يرا از منظار  يانقاالب اساالم   يکاه توانساته باشام تاا حادّ     آن ديا به ام

 است از آن منظر نگاه شود. ستهيانم که شايبنما



 

 خيتار يندهيآدر يانقالب اسالم گاهيجا

(1) 





 

 

 ْإِلَى  جْ قَوْمَكَ مِ َ الظُّلُمَتتِفِرْاَوَلَقَدْ أَرََْلْنَت مُوََى بِآاَتَِنَت أَن

ذَکِّفْهُمْ بِأَاَّتمِ اللّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ آلاَتتٍ لِّکُلِّ صَبَّترٍ شَکُورٍ وَ النُّورِ
1 

م و باه  يتمان فرساتاد ياز ربوب ييهارا با معجزات و نشانه يموس

 ييناور راهنماا   يم که قوم خود را از ظلمات باه ساو  يت دادياو مأمور

هاا  اد آنيا خداوناد را باه    يخاصه يهاحمتر رظهو يکند، و روزها

از  ييهانشانه يبا و اهل شکريهر انسان شک ين کار برايآورد، که در ا

 ست.ه ت پروردگاريربوب

 يتيدر چاه ماوقع   ميبادان م يتال  کنا که دهد يفوق به ما تذکر م يهيآ

کاه   ييهاا حادثاه  درم يينما يسع چه خبر است وم و در اطراف ما يقرار دار

 يهاا از آن حادثاه  يکي .ميحاضر باش ديآيم شيپ ياله يهابر اساس سنت

بازرگ کاه    يحادثاه  نيا اگر ماا در ا است.  يانقالب اسالماهلل، اميا اي ياله

ش آماده، حاضار   يخ پا ياسات کاه در تاار    ييهاا اهللموياز انواع  يکيواقع به

ناور   يکاه بنادگانش را از ظلماات خاارب و باه ساو       يم، از سنت الها ينباش

 بازرگ  يدر حادثاه از حضاور  را  دماان خوم و يا اافتااده  رونيا کشاند، بيم

                                                 
 



  

و از برکاات   خاود  ياز زماناه  و عماال  م يا ازمانماان محاروم کارده    يخيتار

 .مياجا مانده خود يزمانه

 ش مشکالتيراز گشا

ذَکِّفْهُمْ بِأَاَّتمِ اللّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ آلاَتتٍ لِّکُلِّ صَدبَّترٍ   وَ» :ديفرمايم خداوند

  ِيشرا نيمدند و دارند در اآکه کنار تو را  يمردم نيا يموس يا ؛«شَکُورٍ

ادشاان  يباه   ،کنناد يمقاومات ما   يسخت در مقابل فرعون و فرهنگ فرعون

خداوناد الطااف   روزهاا  آن باوده کاه    ييگذشته روزهاا  خيدر تار هک اوريب

، اگار اهال   يين روزهاا يچنا  ياد آوريا به بندگانش کرده اسات، و   يخاص

خادا را هماواره در نظار     يهاا د، و نعمات ين باشا يدر د يبائيشکو  يداريپا

ه يا شود. چاون در آخار آ  يشما م ياريرت و هوشيد، موجب بصيداشته باش

 يناداران يد يعنا ي «صَبَّترٍ» ؛« صَبَّترٍ شَکُورٍإِنَّ فِي ذَلِكَ آلاَتتٍ لِّکُلِّ»فرماود:  

 آن ديا گويما  .ناد کنيشاه ما  يپ يداريا و پامقاومات   ،ينداريکه در کنار د

 ،داراناه نيا د مقاوماتِ  نيا ا دنا بدان دنا مقاومات دار  يبنان يدر دکه  يکسان

 يز جاااريااهااا نآن يباارا اهللامياااو ساانت تحقااق  ،دارد يدرخشااان يناادهيآ

صابارانه و   يشااه دار درنظاام ساتم  نيدجوانان که  طورناهم يعنيشود. يم

ت همننااان ساان نيااا ،شااد بشااانياهلل انقااالب نصامياااو  سااتادنديشااکورانه ا

فرمااود:  گاار.يد «اهللاميااا»گاار و يد يمقاااومتشااته باشااد، ادامااه داتوانااد يماا

 يهاا رحمت ز يما سنت ر ؛که بگو دارنيبه مردم د ؛«وَذَکِّفْهُمْ بِأَاَّتمِ اللّهِ»

و پرقاوت و   نيمتاد  و صابور  اريبسا  يهاا ملات  ربا را  و الطاف خاود  خاصه

  .مياهنکرد ليپرمقاومت تعط



  

صابر در   يکا يکناد  يما وار ديا ام ناده يآبه  را نسبتما  است که زيچ دو

 بينصا  يدارنيا د يننه کاه در ازا آبه بودن نسبت يراض گريدو  ينداريد

م. يريا ده نگيا د، ناديا نمايکه م يکه دست خدا را در الطافنيو ا شوديمما 

طاور کاه   هماان  .پساندد يمو  نديبيکه لط  خدا را م يکس يعني «شَکُور»

شااکر  جبهاه   يهاا نخااک و خاو   نابه همساله، قدسِ هشتجوانان دفاع م

شاتر  يها، عظمت پروردگار و دست لط  او ببودند، چون در دل آن صحنه

ها بار هام نگذاشاته    دن آن عظمتيها هم چشم خود را در دظاهر بود و آن

افاراد کشا     يبارا  يقيصابر و شاکر حقاا    يهيا د: باا روح يا فرمايبودند. م

د، يا امات خواهاد گرد   يبارا  ير باه ظهاور منجا   ت منجا يشود که در نهايم

شاه  يصابر و شاکر پ   يل در کنار حضرت موسا ياسرائ يطور که بنهمان

ش يشان گشاوده شاد و راز گشاا   يفرعون برا يکردند و راه خروب از سلطه

 ن صبر و شکر است.  يمشکالت هم

م راهِ يتاوان يخودماان ما   يهاا برناماه اعتمااد باه   م ماا باا   ياگر تصاور کنا  

اگار   يم، ولا يشاو يوس ما يم، ماأ يجاد کنا ياز ظلماتِ دوران را ا رفتبرون

م، خداوند راه بارون  يشه کنيدر تحت حکم خدا، صبر و شکر پ يم وقتيبدان

طاور کاه   م. هماان يدها يدوارانه کار خود را اداماه ما  يد، اميگشايرفت را م

  يا روز شاد و  يا پ يچگونه بار نظاام شاهنشااه    يمعلوم نشد انقالب اسالم

خات و بااألخره   يبه هام ر  ي  سال انسجام نظام شاهنشاهيعرض مرتبه در 

نياز  کارها  يدر ادامه ،شد ير نظام شاهنشاهيکارها منجر به فرار نخست وز

 يعت الها يت شار يا جا که مردم ما در تحت حکم پروردگار و باا رعا تا آن

 يگار يبعاد از د  يکيها شيعمل کردند و صبر و شکر را ادامه دادند، گشا



  

 يشود ولا يش رو چگونه بر طرف ميم مشکالتِ در پيدانيما نمظاهر شد. 

 يزيا ت شاود، چ يا د، رعايا فرمايفاوق ما   يهيا کاه آ  يام اگر قاعدهيدانيم

باااز  يگااذرد کااه راه باارون رفاات از مشااکالت در منظاار نظااام اسااالمينماا

 يايا ل از دل درياسارائ يبنا  يطور که راه خروب از مصر براگردد. همانيم

 يان نتوانستند از آن راه استفاده کنند و در همان راهيفرعون يل باز شد ولين

ناابود   يشان کرد و همگا ا احاطهيل باز شده بود، آب درياسرائيبن يکه برا

 ،ميگاه کنن ليياسرا يهادنينه کشاو شاخ و ش کايمرآ قدرتاگر به شدند. 

و هماه   دهيا نيپشاان  يهاتوطئاه چقادر   مينا يبيم م،يرا فرامو  کن «اهللاميا»و 

 فقا  باشاد   ادماان ياما اگار  ست. يها نجانبه است و امکان برون رفت از آن

رو هاا روباه  ن توطئهيبا ارا حاکم کند خدا  نيدخواهد يم يکه ملتنيا يبرا

باه  مده اسات  آداران نيد دکه بارها و بارها به مد ين سنتآاست، پس حتما  

م و يدها ير را اداماه ما  و شاک  يداريا جاه پا ي، و در نتدما آنيز خواهد مدد ما 

 د.يم ديخواه يز به لط  الهيج آن را نينتا

  اهللاميبرکات تدّبر در ا

 اديا همنناان کاه   در عاالم،   ياد جلوات و اناوار الها  ي يعني« اهللاميا»اد ي

 قين حقاا آ مينسا  وکناد  يما  يبيغ قيرا متوجه حقاما روح  و ائمه امبريپ

باه  ه بزرگان انگشت اشار نيارا ي، زدينمايم جاديانسان اجان را در  يبرکات

افاراد  خادا باه   لطا    مينسا چگوناه   ديا نيماردم بب  يکاه ا  دهستنخدا  يسو

هاا  ره و ساخن آن يها و نظر به سانسان يبرا اندر حقمذکِّ ائمهخورد، يم

 يانقاالب اساالم  و از جملاه  « اهللاميا ا»ادآوردن ي کند.ينتقل مم را به حقما 



  

و  ياز جهات محتاو   ياگر به انقالب اساالم  ،دارده را به همرا يجينتا نيچن

م باه  يناده دارد، درسات بنگار   يآ يکه بارا  ياميو پ يخيگاه تاريشه و جاير

ات يا کاه باا تادبّر در آ    يم و از برکاات ياستهينگر يات بزرگ الهياز آ يکي

 م.يگرديمند مشود، بهرهيب انسان مينص

در آن تادبر   و اسات  يت الها ايآاز  يکي نهضت حضرت اباعبداهلل

م و يشا يانديکربال م يبه واقعه يشود. وقتيها مرتيها و بصموجب عبرت

م يشاو يآن ما  يبااطن  يهاا هيا م و از ظااهر آن متوجاه ال  يکنيدر آن تدبّر م

در پشت آن حادثه به ظهاور   يات الهيهمه آنيم که چگونه ايکنيرت ميح

م، هار  يا ادهيرا فهمتوان گفت عظمت کربال يکه هنوز نم يوسته، در حاليپ

روشان اسات    يو به خوب رساند،يت ميبه بشر يروز حرف نو دارد و برکات

 يت بزرگا يا آکه در حال خلق  اندخودشان متوجه بوده نيحسکه امام 

در آن  شاتر يو ب ميچه جلاو بارو  هرن رو است که يهستند. از ابشر  خيدر تار

هار   و دارد هاا نطا بت بزرگ خادا  يآ نيا ميشويمتوجه مشتر يب ميتدبر کن

ممکن اسات کاه    يها است، فهم عظمت کربال در صورتبطن يدارا بطنش

اناد:  به ما فرماوده  م. ائمهيم و در آن تدبّر کنينگذر ياز آن حادثه سطح

 2؛«إِنَّ أَمْفَنَت صَنْب  مُسْتَصْنَب  لَت اَ ْتَمِلُهُ إِلَّت مَ ْ کَتَبَ اللَّهُ فِي قَلْبِدهِ الْإِامَدتن  »

تواناد آن را درک کناد   ينما  يها است، کسيده به سختينيسختِ پ امر ما

 که امامان ييکارهامان را نگاشته است. يکه خداوند در قلبش اآن مگر 

 يکارهاا د، يا هاا را فهم قات آن يتاوان حق ينم يدهند با نگاه ظاهريانجام م

م يهاا بنگار  مان به آنيد با نور اي، بابشر است يتر از عقل عادبزرگامامان 

                                                 
 



  

م. و لاذا ماا را دعااوت باه تادبّر در سخنانشااان     يهااا شاو تاا متوجاه عماق آن   

 اند.کرده

 ريو ظهور غد يانقالب اسالم

باه بااطنش و بااطن     آرامآرامتا  مير کنتدبّآن  در ديکه با ياتيآاز  يکي

است کاه از ماا    يتيآيانقالب اسالم .استيانقالب اسالم ميببر يباطنش پ

انقاالب   ،سات ين مثل جنگ چالادران يقالب اسالمان .کنديتدبر م يتقاضا

امبر  وعاده داد  يکه خداوند به پ يريغد ،است ريغد ينيعشروع  ياسالم

خ دفن کنند. حاال کاه بناا    يتوانند آن را در تارينگران مبا  دشمنان تو نم

اناد، انقاالب   يبنماخاود را   يهآرام چهرر آرامي، غدياله ياست طبق وعده

 از ريغاد  ،قارآن  يهيا طباق آ  ر اسات. يباارز غاد   يهارهاز چه يکي ياسالم

وَإِن ...»؛ ديا فرمايما  امبريو لذا خداوند به پباالتر است  اهلليرسالت نب

 ييرا نگاو  ريغاد  ياگار قصاه   غمبار يپ يا 3؛«...لَّمْ ًََْنَلْ فَمَت بَلَّغْد َ رََِدتلَتَهُ  

آرام، د تاا آرام يکشها طول سال همه،نيبا ا يول .يارسالت خود را نرسانده

کاه منجار باه    نيا ده بودند سر بار آورد، تاا ا  يکه بر او کش ييهاهير از اليغد

گااه  يجا مياگار خواسات  د. يرسا  يتا  به انقالب اسالميشد و نها يدولت صفو

اگاار م؛ يان بفهماايان و عباسااياادر مقاباال امو را سااکوت امااام صااادق 

اگاار م؛ يبفهماا را امااام سااجاد يهااا و دعاهااااشاا گاااه يجا ميخواساات

اگار   م،يرا بفهما  ياماام هااد   يهاا زدنفپشات پارده حار   از  ميخواست

و حضاور آن را   ريغاد  ديا با ؟چه يعني عصرامام  بتيغ ميبفهم ميخواست

                                                 
 



  

جهاش بازرگ اسات کاه اساالم باه         يا  ريغد م.يبفهمخ يتار يندهيدر آ

 يکاه ماردم آن عصار باا آن همراها      يخود برداشت، جهشا  يندهيآ يسو

و معلاوم  ماد  آشان درست دريهاينيب شيهم پ اکرم يبنحضرت  نکردند

د ي. اگار خواسات  کردناد يتعلال ما  ر باه ماردم   يام غاد يا در رساندن پ راچشد 

حرکاات و گفتاار   تماام   ديا با ديا را مطالعاه کن  ريغد انيجر يقيگاه حقيجا

از  خادا  امبريا ساخنان پ  . دقت درديالوداع را مطالعه کنةحجاکرم در ينب

 ناد يبگو يزيا خواهند چيم دهد حضرتينشان مشدند حرم که مُ يآن وقت

ساتند تاا   يکنناد افاراد آمااده ن   يکنناد چاون احسااس ما    يفق  اشاره ما  يلو

اَت أَاُّهَت الفََُّولُ بَلِّغْ مَت أُندزِلَ  »ه نازل شد ين که آين کنند، تا اييمصداق را تع

تلَتَهُ وَاللّهُ اَنْصِمُكَ مِ َ النَّدتِِ إِنَّ  إِلََْكَ مِ  رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ ًََْنَلْ فَمَت بَلَّغْ َ رََِ

امبر آننه به تاو از طارف پروردگاارت    يپ ي؛ ا«اللّهَ الَ اَهْدِي الْقَوْمَ الْکَتفِفِا َ

امبر  يا د کاه خداوناد باه پ   يا آيه بر مياز آخر آنازل شده به مردم برسان، 

و  ،سااتين يخطااريکااار باا يت علا يااابااالغ وال يشااود آريمتاذکر ماا 

وَاللّدهُ  » د که:دهيمات مژده يولان است يدر م يداند خطريند هم مخداو

د. در کنا يحفاظ ما   ماردم  يلهياز ح راام تو يتو را و پ ؛«اَنْصِمُكَ مِ َ النَّتِِ

فه يان ساق يا جر پس از رحلت رسول خدا يکس ي، وقتي  نگاه سطحي

خالفات  را باه   يگار يده گرفتند و دير را ناديراحت غد يليند که خيبيرا م

د کاه پاس چطاور خداوناد باه      يا آيش ما يش پا ين ساؤال بارا  يدند، ايبرگز

کااه راساات  ييخاادا! يکنااد؟ آرير را حفااظ ماايمااژده داد غااد امبريااپ

ت يا والهم گفت  امبريبه پ است واو  يدر قبضهعالم  يهمه و ديگويم

گر آن را حفظ کرد. ظااهر  يد يقيم، به طريکنيحفظ مرا  نيرالمومنيام



  

فه و بعاد از آن  يان سقيو جر بود که پس از رحلت رسول خدان يه ايقض

به مرور معلاوم   ير فرامو  شد، وليا غديگو ،انيعباسو  انياموت يبا حاکم

کاردن  حفاظ   يا  ،کاردن حفظ نياست و يبردار نخدا تخل  يشد وعده

باه   ،چه يعنير يام غديپکردن فهمند حفظيم امام صادق .است يخيتار

کنناد و باه کاار    يان ساکوت ما  يان و عباسا يا ت امويا کمن جهت در حايهم

 يااز ماژده  اماام صاادق  کار و پشت حوصلهپردازند، يخود م يفرهنگ

ن کاه  يا و ا ،ديآيدر مهست،  ؛«وَاللّهُ اَنْصِمُكَ مِ َ النَّتِِ» يهيدر دل آکه 

رود تا در وقتش ظاهر شود. با باه  ينوردد و جلو ميخ را در مير تاريام غديپ

  يا ر يان، غاد يت صفويع در زمان حاکميت شناخته شدن مذهب تشيرسم

ق فقاه آل  يا ت حکم خدا از طريو حاکم يقدم جلو آمد، و با انقالب اسالم

 يتر برداشته شد و معلوم شد انقالب اساالم يگر و اساسيد يقدم محمد

 ر است.يخداوند در غد يظهور وعده

 نده يدر جهان آ ينقش انقالب اسالم

اسات، جاا    يات بزرگ الهياز آ يکي يشود انقالب اسالم روشن يوقت

ن عصر باه  يشدن آن در ام واقعيتدبّر نمود تا اوال : بفهم يتين آيدارد در چن

ا : غفلات از نقاش   يا را به همراه دارد، ثان ياست و چه نوع از زندگ يچه معن

م يد از خاود بررسا  يخواهد کرد. با يآن ما را گرفتار چه نوع زندگ يخيتار

رو روباه  يرخ نداده بود ما با چه جهاان  يانقالب اسالمدر جهان معاصر گر ا

کاا و  يامده بود امروز آمريد نيپد يد اگر انقالب اسالميدانيم؟ حتما  ميبود

ن يکنناد، چنا  يما  ينادگ يآيکاه اماروز احسااس با     ين حادّ يا ل در اياسرائ



  

در  يانعل ما ياماده باود اسارائ   يد نيپد ينداشتند، اگر انقالب اسالم ياحساس

ن باه  ين نداشات. و اگار فلساط   يملات فلساط   يمقابل خود جهت حذف کلا 

ررس حاذف  يا جهاان اساالم در ت   يگر کدام قطعاه يشد ديحذف م يراحت

ا جواناان ماا در کال    يشد آين ميگرفت، و اگر چنيل قرار نميتوس  اسرائ

 يرو نبودند؟ اگر انقاالب اساالم  أس روبهيو  ي  دلمردگيجهان اسالم با 

ن يو ساه روزه چنا   يتوانساتند در جناگ سا   يا جوانان حازب اهلل ما  يآنبود 

گرفتناد و  يه قدرت ما يخواهان در کشور ترکا اسالمينند، آيافريب ياحماسه

گر ظااهر شاده،   يد ييايبه دن يابيدست يکه اکنون در جهان برا يديا اميآ

کناد:  يصنساا اظهاار ما    يائيا تاليا يکاه خبرگازار   ييوجود داشت؟ تاا آنجاا  

ا  يا اح يبرا يستميالم در نقاط مختل  جهان از مرزها فراتر رفته و به ساس»

 دياز اساات  يکا ي 4«ل گشاته اسات.  يتباد  يپر بحاران کناون   يايدر دن يزندگ

کاا  يدر آمر يخاواه ناه تنهاا سارعت اساالم    » :ديگويم کايآمر يهادانشگاه

مسالمان    کشاور  يا  کاا يمرکشاور آ  ندهيدر آ است که حتما  اديزآنننان 

 ياسالم را فق  بر مبناا  کايمرآمردم آن است که  ياصل يبلکه نکته ،ستا

د اگار انقاالب   يا حاال فکار کن  «. دنشناسا يما « هيعلتعايلاهللرضووان»ينياسالم امام خم

از به تادبّر  ين موضوع نيم. ايرو بودروبه يواقع نشده بود با چه جهان ياسالم

را باز کنم. شواهد و قارائن  توانم باب موضوع يفراوان دارد که بنده فق  م

آورد، يرا به وجود م يگريجهان د يدهد که انقالب اسالمينشان از آن م

 يسااز خيتاار  يشود ما در زمان خود در چه فضاا يگر معلوم ميصد سال د

 م.يستيم و خودمان فعال  متوجه ابعاد آن نيادهيکشينفس م

                                                 
 



  

تکبار و اعاوان و  ات اسيبه صحنه آمد و ح يانقالب يمعلوم است که وقت

جااد  يماا ا  يبارا  ينند و مشکالتينشيکار نميها بد کرد، آنيانصار  را تهد

ن يا ا يد که با آمادن انقاالب اساالم   يوجود آن تصور در ما بهيکنند تا ايم

م باا  يفهما يد ما يگر موضوع را بنگريد ياگر در افق يدا شد. وليمشکالت پ

م ماند، بلکاه  يخواه يخيحقارت تارتنها همواره در دادن به استکبار نهدانيم

 کنند.  يما را مصادره م يو فرهنگ يدر درازمدت تمام امکانات اقتصاد

 يعلا ماا نياز مانناد    د، در آن افاق  يا گار د يد يد انقالب را از افقيبا

جهاان اساالم را در دسات     ياسا يت سيفعال  حاکم هيام يچون بنم يگوئينم

د از اساالم جادا شاد   يا اند باگرفته

 نيتار يباه ضاد انقالبا    قاا يخراب کال افر ت عثمان، يبا حاکم يآر

 امبر خادا يا کاه پ  يدر حاال  5افات، يحکم اختصاا   بنمروان يعنيافراد 

ن يا تنهاا ا نهعثمان زمان د کرده بودند. و در ينه تبعيو پدر  را از مدمروان 

جهان اساالم شاد.    يکارههمهبلکه مروان  فه برگشتند،يدو نفر به دستور خل

خات و  ياز ر يبا يآماار عج البالغه نهجسوم  يشرح خطبهدر  ديالحديابابن 

باا   يدهد. ولا يان ميت المال به امويعثمان از ب يهاها و بذل و بخششپا 

دانساتند اساالم   يچاون ما   ،گفتناد اساالم رفات   ن نيرالماومن يامن همه يا

ن ياز با ماروان بان حکام     جاب امثال عثمان وبا حاست که  يبزرگ قتيحق

خواهناد ناور   يکاه ما   ييهاآن يولرود ينمن يهرگز از ب قتيحقرود، ينم

دم آ  يا ن جهت حرف ما باا حارف   يروند. به هميآن را خامو  کنند م

                                                 



  

ش آماده، فارق   يپا  يکه در کناار انقاالب اساالم    ينسبت به مشکالت يعاد

 کند.  يم

در زماان   يحات عناوان انقاالب اساالم    ت يبزرگا  قات يحقم ياما متوجه

تاا   ميگاذار ب انيا با هام در م گاه آن را يجا ميخواهيمو  معاصر ظهور کرده

ه يا کاه دشامنان انقاالب ته    يام و در دام پاروژه يفتا يل آن به خطاا ن يدر تحل

رد توجه به يد قرار گيد مورد تأکيش از همه بايم. آننه بيرياند قرار نگدهيد

معاصاار اساات. در آن  ياياادر دن يانقااالب اسااالمنبااودن ا ياابااودن و  يمعناا

باه انساان    ينسابت باه انقاالب اساالم     يباا تعلاق قلبا   کاه   ياز الطافصورت 

د نسبت باه اساالم باود کاه حضارت      ين ديبا هم .ميشويرسد محروم نميم

هام   ياعاده  دسات آوردناد،  به يرت و تعاليبص ،از اسالم نيمنؤرالميام

 يآن برکات محروم شدند مگر مقادار  يمهگرفتند و از ه يبه بازاسالم را 

 که همه را گذاشتند و رفتند.  شتر  يو تعدادطال 

کاه   يکه انقالب را فق  در حدّشود يباعث م ياسالمانقالب ر در تدبّ

گااه و  يجا رتناب يم، بلکه با نگاهيکنند، نشناسيم يدشمنان آن، آن را معن

قارآن ماا را    اتيا آدبر در تا طاور کاه   همان .مينيببآن را  يشهيقت و ريحق

 کند.يم ياله يجار يهامتوجه سنت

را آن  يخيتااار گاااهيجاتااا شااود يباعااث ماا يانقااالب اسااالمتاادبّر در 

ار باا  ين کاارِ بسا  يو ا ميکنيم يزندگ خيتار يکجاما در  ميو بفهم ميبشناس

رضااخان دارد خاون   کاه   دنا ديديجاا را ما  نيا تاا ا هاا  يبعضاست.  يارزش

شاود،  يما  يجاار  ييهاا ن ظلميچن يرا که در راستا ين الهسن يول زديريم

د آورد و ناه  يا که رضااخان پد  ييمنفعالنه، در فضا يدند و لذا به صورتيند



  

ر همان فضاا  يها تحت تأثنيکردند، ا يزندگ يت سنن الهيحاکم يدر فضا

هاا  يبعضان رساندند. يرا به پا يزندگ ،ن سطح فکريترنير شدند و در پائيپ

رضااخان  ت يحاکمزمان که در اينن يدر ع «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم ماما مثل هم

کنناد،  يما  يزنادگ  خيتار يکجادر  ندديفهم چون يول، کردنديم يزندگ

جاد کرده بود، معطوف باود  يکه رضاخان ا ييباالتر از فضا ينظرشان به افق

د و را تارک کردنا   ييايدن يرت زندگيدر اوب بصآخر عمر جه در يو در نت

از به فضل خداوناد   دواريام يريضممطمئن و  يقلبآرام و دلي با » فرمودند:

 شينگاه به جهاان باا توجاه باه هماان فرماا       نيا .«شوميخدمتتان مرخص م

در  ديا فهميما ن ديفرزند زمان خاود نباشا  اگر است که  حضرت صادق

کاه   ييها شاما را در هار کجاا   و لذا حادثه 6،ديکنيم يزندگ خيتار يکجا

 برد. يواست مخ

امکاان   يمختلفا  يايا زوااز  ياساالم  انقاالب مثل  يت بزرگيتدبر در آ

 قات يحقمعلاوم شاود   کاه   ميبحاث کنا   ميخواهيم ياهيما از زاو يدارد، ول

هارکس خواسات   شاود، و  يهاا ما  يانقالب موجب به ثمار رسااندن زنادگ   

 هاا يباه اصاطالح اماروز   و د گارد ن خاود يب وپوچ و به ثمر برسد  شيزندگ

در جلاو خاود نادارد و     شاتر يراه ب  يدر حال حاضر  ،نکند دايپ يافسردگ

خاود را باه    يبشناسد و زندگرا  يانقالب اسالم يخيگاه تارين که جايآن ا

ش يهايها و شادناب، غم يدواري  امين ورود به يآن متصل کند تا در ع

 دار شود.يمعن

                                                 
«تنِهِ ال ََهْجُمُ عَلََهِ اللَّوَابِسألْنتلِمُ بِزَم»



  

انساان از  درک نکردن حقيقت و جايگاه انقالب موجاب ماي شاود تاا     

آورد و اهل ايماان و ماردان انقاالب در    اوقاتي که ايام اهلل انقالب پديد مي

خاو  نداشاته باشد.کسااني کاه     « وقت»محروم باشد و  شوند،آن وارد مي

وقتشاان  و  ،توانستند انقالب اسالمي را بشناسند و با حقيقت آن متحد شوند

ر چه دارناد در راه  خواهند بلکه هوقت انقالب است، از انقالب چيزي نمي

 دهند.انقالب مي

 يندگيآيو نجات از ب يانقالب اسالم

 چيباه ها  ، ادياز زحمات ز پسخود،  يدر کارها ديکنياحساس م يوقت

خاود باه خاود     ،ديا کنيرا حاس ما   زحماتآن  يندگيآيبو  ديادهيجا نرس

تار باشاد باا    يد و هر چاه آن کاار اساسا   يآيأس به سراغتان ميو  يافسردگ

اسات کاه انساان     يأس وقتا يا ن يترد و بزرگيشويرو مروبه يشتريبأس ي

اسات.   ينادگ يآين با يشده که ع يخياو وارد تار ياحساس کند کلّ زندگ

گرفتاار آن فرهناگ    يهاا ته در جان و قلب انساان يکه فرهنگ مدرن يزيچ

 يرا آماده کرده است که اگر کس يبستر يکند. حال انقالب اسالميفرو م

ت يت و معنوياز نوران يخياو وارد تار يمتصل کرد کل زندگخود را بدان 

ناده  يا  هم افق، و در آيانب يکه خود را در گذشته با همه يشود به طوريم

در رابطاه باا    ابد و لذا حضارت صاادق  ييهمراه م يبا حضرت مهد

 يو توجاه باه ظهاور حضارت مهااد     يناوران  يناده يبرکاات توجاه باه آ   

 مِنْکُمْ وَ هُوَ مُنْتَظِفٌ لِهَذَا الْأَمْفِ کَمَ ْ هُوَ مَدََ الْقَدتئِمِ فِدي    مَ ْ مَتتَ»ند: يفرمايم

ثُدمَّ   - لَت بَلْ کَمَ ْ قَترَعَ مَنَهُ بِسَدًَِْهِ  -قَتلَ ثُمَّ مَکَثَ هُنََْئَةح ثُمَّ قَتلَ - فُسْطَتطِهِ



  

هارکس از شاما بميارد     7؛«لَت وَ اللَّهِ إِلَّت کَمَ ِ اَْتُشْهِدَ مَََ رََُولِ اللَّهِ -قَتلَ

باشد مثال کساى اسات کاه باا       در حالى که منتظر ظهور قائم آل محمد

اى ساکوت نماوده و آنگااه    سرس لحظه باشد. آن حضرت يقائم در خيمه

فرمود: نه! بلکه مانند کسى است که در رکاب او شمشير زده است. بعاد از  

ى اسات کاه در   خادا بدانياد کاه او همناون کسا      ، سوگند بهآن فرمود: نه

 . شهادت نائل گشته است به افتخار رکاب پيغمبر 

جاز  است و در حال حاضار باه   يندگيآيب احساس ين نوع زندگيبدتر

کناد در   يگار انساان زنادگ   يهار طاور د   يانقالب اسالم يدر فضا يزندگ

 برد. يبه سر م يندگيآيب

 ياردر فضا و روزگا مردم جهان را ته يفرهنگ مدرن ديمتوجه شد يوقت

د باود و  نا خواه جاه ينتيبا  شاان همنون گذشاته  دنکار بکن هرقرار داده که 

 ،را فراگرفتااه اساات شااانکارهااا تمااام وجود دنينرساا جااهيبااه نت يدلهااره

ز در فرهناگ  يا را ن يکند انقالب اساالم يم يم چرا اوال : دشمن سعيفهميم

 يدواريا امبا  يا : چرا ورود در اردوگاه انقالب اسالميته هضم کند. ثانيمدرن

 همراه است.  يدر کل زندگ

 يزنادگ  ياداماه  يگر بارا يشد د يخيتار يندگيآيگرفتار بکه  يانسان

را هاا  آن يحارف شاعرا   ،ديا را بخوان ايا دن يهاا روزناماه  د. شاما ل نداريتحل

خاود را در  کاه  نيا او اسات   ينادگ يآيدن از با ينال يقصها  همهد، يبشنو

ارز  يشاان با  يبرا يناد و آنقادر زنادگ   نيبيغرق م يانگارپوچ ايسم يليهين

را مارگ در  يا زنناد، ز يآور دسات ما  ساختِ مارگ   ياست که باه کارهاا  

                                                 
 



  

ن حال اسات کاه   يدر ا .ندهيآيپوچ و ب يزندگ نيهم يادامه يعنياهداف، 

شاادن و خااارب يباارا يخداونااد راهاا ايااآد از خااود بررسااد يااهاارکس با

نگاذارده  ن دوران يا ا مردم يبرا يندگيآيو ب يهمه پوچنياز ا افتنينجات

إِنَّدت نَ ْد ُ نَزَّلْنَدت    » :ديا فرمايم که يشويمتوجه سخن خدا مناگاه  به ؟است

را ناازل   يقا ياد خاود و توجاه باه مقصاد حق    يا ما  8؛«الذِّکْفَ وَإِنَّت لَهُ لَ َتفِظُونَ

در جاان   يبزرگا  ديامه ين آيم. با نظر به ايکنيم و حتما  آن را حفظ ميکرد

هسات کاه   سامان  آ نيا ا ريزدر  يزيمردم چ يا يعنيشود. يمور شما شعله

کناد و خداوناد ماژده    يدعوت ما  يمتعال ي، به مقاصديشما را از روزمرّگ

باه   د،کنا يحفظ ما  يندگيآيرا از هرگونه اضمحالل و بداده است که آن 

 يپاوچ ، راه نجاات از  که به قرآن ختم شود يهر راهپس که  مييآيخود م

باه   «هيعلتعايلاهللرضووان»ينا يحضارت اماام خم   ديا نيبيما  ليدل نيبه هم .استدوران 

رساد کاه   يما  جاه ينت نيا به ا ،دهيزحمت کش سال ِ هِيفق عارفِ  يعنوان 

 کاه  ييهاکتاب .کامل کند ياسالموردن انقالب آ ديبا پد ديسلوکش را با

از آن دارد ت ياند حکانوشته يقبل از انقالب اسالم «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخمامام 

 اماات عرفان و سلوک و تحقاق در مق  در يسالگ يست تا سين بين بيکه سن

 يقاا آمرحاوم  اماام را   «ساحر  يشرح دعا»کتاب اند. بودهموفق ار يبس هيعال

کاه مطالاب   زماان تناگ اسات     هناوز  د؛يگوي، مشرح کرده است يانيتشآ

در کساب   ههما ن يا ن کاه ا يا باا ا  «هيعلاهللرضووان»ده شود. اماام يشان فهميا يعرفان

و سلوک را کامل کند  نيا ديباکنند آننه ياند احساس مجلو رفتهمقامات 

اسات   ياسات يس يگذارهيروح نجات از ظلمات دوران را در جامعه بدمد پا

                                                 
 



  

از ناور   يجامعاه را وارد خطا   يانت باشد و لذا با انقاالب اساالم  ين ديکه ع

 ل محمدآسخن  تيدر حاکمشود و فعال  يشروع م ريغدکنند که از يم

حااال کاه   د. يا ظهور فرما آل محمد يقرار دارد تا مهد هيفق تيوال يعني

ده اسات و نظرهاا باه اماام معصاوم      يا هاا را دزد ته قلبيظلمات دوران مدرن

ظهاور آن   يبارا  يتاا شاروع خاوب    ميالاقال سخنشاان را حااکم کنا    ست، ين

نجاات   هار يانقاالب اساالم   ميشاو يمتوجه مه ين زاوياز او . باشد حضرت

گذارد نظرها از توجه باه قطاب عاالم امکاان باه      يو نمقرن است  نيانسان ا

 فرو افتد. يگريد يجا

  ييو نجات از فردگرا يانقالب اسالم

دناد غاور در عرفاان و فقاه و فلسافه      يفهم «هيعلاهللرضووان»ينيحضرت امام خم

دن   ناوع انازوا و فروافتاا   يکه به وسعت اجتماع باشد،  ينيات ديبدون ح

 ييق انساان باه شاکوفا   يا ن طريا اسات و از ا  ياي تنگ فردگرا يوارهايدر د

جاان انساان    ياز صاحنه  يبه کل يندگيآيباز آن طريق رسد و ينم يواقع

 ه داد.يشان هديرا به ا يجه خداوند انقالب اسالميبندد و در نتيرخت برنم

از  ياعاده  يشناساند ولا  ير را ما يات غاد يا طور که اهل سنت رواهمان

کاه   يل کردند، باه طاور  يتبد ياسي  موضوع سيدخواهان موضوع را به ب

و  يتوانند بادون ارتبااط باا علا    يکنند ميبرادران اهل سنتِ ما تصور م

ن طاور  يخود را ادامه دهناد، هما   ينيسلوک د تيت اهل بير حاکميمس

فکار   ياهسات کاه عاده    يمردم ما نسبت به انقاالب اساالم   ين خطر برايا

 يست حتما  وارد اردوگااه انقاالب اساالم   ين يزايلمان بودن نمس يکنند برا



  

هاا را از  کاه باه جهاان اهال سانت شاد و آن       يل همان ظلمين تحليشد. با ا

رِ قارن  يها را از غاد شود و آنيعه ميجدا کردند، به ش عترت رسول خدا

 يالعااده کنناد و از برکاات فاوق   ي، جدا ما يانقالب اسالم يعنيچهاردهم، 

 گردانند. يط محروم من ارتبايا

 ياهل سانت از عترتا  فاصله گرفتن ر موجب يان غديتدبّرنکردن در جر

تدبر ست، و عدم ين يد داشتند از قرآن جدا شدنيتأک شد که رسول خدا

شاود  يما  يظلمآن، موجب  يخيتار يشهيو غفلت از ر يدر انقالب اسالم

د کاه  يا   نفرمائم کارد. فراماو  يع خاواه يبه خود و مکتب تشا  انيعيما شکه 

  يا  يعنا ي، اسات شاکل داده  ساال    عاارفِ  هيفق  يرا  ياسالمانقالب 

 دارباطنقت ي  حقيست، ين يدر مقابل نظام شاهنشاه ياسيالعمل سعکس

در آن  ياساسر تدبّت ين جهت ظرفيو به هم ،باطنش هم باطن دارداست و 

شاان  بااطن دار باا ارتبااط باا    شاه ير يهاا که حادثه ييجاموجود است. از آن

را يا ز ،شاود ينما  دهيا فهم هاا يراحت نيبه ا يشوند، انقالب اسالميشناخته م

 ؟چه يعني ريغد دييعموم اهل سنت بگوست. اگر به ين ياتفاق ي  حادثهي

و چاون حضارت   را دوسات داشاتند    نيمنؤرالما يام امبريپ دنيگويم

 براميا پدا کردناد،  ياختالف پ ديول بنبا خالد  منيدر  در جنگ يعل

را اظهاار داشات. در    يعل محبت خود به ير در دفاع از عليدر غد

، ناد ردکيتادبر ما  ات مرباوط باه آن   يا ث و آيا احاد يکه اگر بار رو  يحال

شاود  يال ما ؤسانسان  يبرا يگاهبردند. يم يقت موضوع پيبه حق يخوببه

خ اهال  يخورد و در تاار يبه چشم م ريغدکه در عظمت  همه نياکه چرا با 

گذرند؟ جواب را در زمان يبت شده است، اهل سنت ساده از آن مسنت ث



  

 نيهام هما   يانقاالب اساالم  از مردم ما باا   ياريم، مگر بسيدا کنيخودمان پ

شاود، در  ر نتادبّ هام   يانقاالب اساالم   يکنند؟ اگر بر رويبرخورد نمطور 

قارن  آخار  کاه در  شاود  يما  ليتباد  ياسا يس يحادثه  يبه  ياذهان عموم

تادبّر   يان در ذات انقاالب اساالم  يعيچ. اگار شا  يگر هيق افتاد و داتفا ستميب

 ،منازل ر اسات کاه منازل باه     ين همان غاد يشدند ايا متوجه نميکردند آيم

 تيا حاکمکاه امکاان   حاال  يمده تا به لط  الهآکرده و جلو  يخ را طيتار

 يدر صاااحنهساااخن معصاااوم  خاااودِ معصاااوم فاااراهم نشاااده اسااات،    

معصوم  خودِ تيآرام حاکمآرامحنه باشد، تا کالن در ص يهايريگميتصم

کاه رساول    ييدر هماان راساتا   ميشاو ياست که متوجه م نجايا ؟شودظاهر 

وا لُّضِد ََ  ْمت لَهِبِ مْتُکْسَّمَََ نْمت اِ»در رابطه با قرآن و عترت فرمودند:  خدا

د، هرگاز باه   يقارآن و عتارت، متصال باشا     يعنا ين دو يا هرگااه باه ا   9؛«داحبَاَ

قارن اسات از    نيا ادر راه نجاات انساان    يانقالب اسالمد، يافتينم انحراف

   .يپوچهرگونه انحراف و 

از انقاالب   ،باودن  ياسا يکاه از تارس س  را  ينا يجلساات د د يسه کنيمقا

در کاه   ينا يد اتباا جلسا   ،زنناد يحرف نما  «هيعلاهللرضووان»ينيخم و امام ياسالم

آن توجاه دارناد،    يو رهبر يمانقالب اسالن، به ير ابعاد ديکنار توجه به سا

 ي  فضاا زنادگ  يا   ساطح و در  يا ن دو ناوع جلساات در   يا افراد در ايآ

که در جلسات ناوع دوم هسات باا     يا آن شور و نشاط و وسعتيکنند؟ آيم

ت ين مساائله در شخصااين هماايسااه اساات؟ عاايقاباال مقا جلسااات نااوع اول

، يالب اساالم گاه انقينسبت به روشنفکرانِ متوجه جا ينير ديروشنفکران غ
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و  نيمنؤرالما يامباه   د کدام ناوع افاراد  يد پرسيت است، حال بايقابل رؤ

معصوم در  يکه امام يند؟ روشن است که آن نوع زندگتر ينزد ائمه

د هرگاز  يا جد يايا دارد کاه دن  ييافق انسان و جامعه قرار دارد، راه باه ساو  

 ميکنا شروع  ميخواهيکه ما م يصنعت نيا تواند آن را تحمل کند. مگرينم

آرام ماا از  هاا نگرانناد آرام  ن است که آنيشود جز ايغرب مانع م يايو دن

کرد خودمان به انساان و جهاان، آن صانعت را    يم و با رويريها فاصله بگآن

 نياگاار بهتاارا تجربااه کاارد کااه يااتااوان در دنين را مااياام؟ ايت کناايريمااد

مدّ نظر نباشاد، باه    وممعصو امام  خدا تيوال يولم يرا داشته باشها کارخانه

اگار صانعت    يم کاه غارب دچاار شاد. آر    يشاو يدچار م يحاصليهمان ب

 زيا چجاه  يت شد نتيريمد يو با روح انقالب اسالمن کشور آمد يغرب در ا

از قااول حضاارت امااام    «هيووعلاهللرمحة»يناايخمقااا آاحمااد  .شااوديماا يگااريد

 «مطهار  يا» دسارو  نياگر که انقل کرده بودند را  ياهيقض «هيعلاهللرضووان»ينيخم

«هيعلاهللرضووان»را 

پخاش   يسعوددولت  

فرهناگ   يدر فضاا  «مطهار  يا» سروداگر  ؛يعني !م حرام استيوگيم کند

دهاد.  يعکس م يجهيج را در بر ندارد بلکه نتيد آن نتانواخته شو ينيدر يغ

دا کناد  يا احاطاه پ  يبر صانعت غربا   يکنم اگر نظام اسالميکه عرض منيا

است که الزم است مطلاب   يقيشود بحث عميده ميبر آن دم يگريروح د

اگار   ديا فرمايما کاه   ياتيا روا 10د.يا دنبال بفرمائ يشناسرا در مباحث غرب

                                                 

 



  

بارد، باه جهات    ياز عباداتش بهاره نما  نداشته باشد را  ائمه تيوال يسک

دا يا پ ت ائماه يا ها در عدم توجاه باه وال  است که انسان يکرد متفاوتيرو

معصااوم را  يهاااخااود انسااان يآن کااس کااه در افااق زناادگ  11کننااد،يماا

 يلا يهاا نظار کناد خ   باه آن  يدارد در تمام مناسبات زندگ يشناسد و سعيم

خواهاد  يما  يذهنا  يهاا ياز آگااه  ياوعهکه با مجم يکند با انسانيفرق م

 شناسد.يگاه عبادات خود را درست نميجا يحت ين انسانيکند، چن يزندگ

 و فهم روح زمانه «هيعليتعالاهللرضوان»ينيامام خم

ناه تنهاا   درسات شاناخته شاود    يروح زمانه و روح انقالب اساالم  يوقت

م، بلکه با ورود باه  يشويم يرون از انقالب اسالميب يزندگ يثمريمتوجه ب

متأسافانه   م.يکنا يما  ي  شابه طا  يرهِ صد ساله را  ياردوگاه انقالب اسالم

در کنند که يتوجه نم اصال  رونند!يخود بزمان  از يکلاز مسلمانان به يبعض

خاوب  روح زماناه را   «هيعلاهللرضووان»ينا يخم امام ند،کنيم يزندگ خيتار يکجا

  12ه کردند و جلو بردند.ين را تغذآ ير الهيشناختند و بر اساس ذخا

                                                 
«   ،ُفَإنّهُ لَوْ عَبَداهللَ عَبْد  ََبْنَ َ رَفاًتح َ  َ المَزاب قتئمدتح لَلده

«النّدتر  لَأکَبَّدهُ اهللُ عَلَدي مِنْخَفادهِ فِدي     طتلدب ابدي بد  صتئمتح نهترُه، وَ لَمْ اکُ ْ لَهُ والادةُ علدي  



 

 



  

 يباه خاوب  ماده اسات و   آم بشار اماروز از روزگاار خاود باه تناگ       مسلّ

 جااهينتش تمامااا  پااوچ شااده و ناخودآگاااه ياحساااس کاارده حاصاال کارهااا

ن يو در چنا پاوچ اسات   ز يا ن ،امروز  اسات  يندهيکه آ ،شيفردا رديگيم

مواناع، باه    ياست که اگر انسان درست اقدام کناد بار خاالف هماه     يحالت

 يکاه در ابتادا  آنباا   «هيوعلاهللرمحة»چطور شد کاه ابااذر   نديگويمرسد. يجه مينت

باه  چناان شاد کاه    آن ،باود ن غمبار يباا پ شاتر  يبسه روز ا يدو مسلمان شدنش 

باا دو   يرآ ؟مسلمان کردله را يآن قبمردم  يو همه برگشتغفار به  ييتنها

  يا روح  انساان  گار ا يرد ولمطلب به دست آو يليشود خينمسه روز ا ي

  .کند دايپ آن تواند در دليرا م گريد يهاحرفرا شناخت مکتب 

ز يا سات، چاون چ  ين يز و صاندل يا ن ميا درک روح زمانه مثل احسااس ا 

ز را در بر گرفتاه و لاذا درک آن   ياست که همه چ يست، روحين يمشخص

بار عاالم   بااالتر آنناه را    يد انساان از افقا  يدارد، با يبستگ يبه شعور خاص

ممکن است مردم نفهمند از وضاع موجاود باه تناگ      يگذرد بنگرد. حتيم

ن يشان خبر از چنيهاالعملنوع عکس ياند. ولشده ياند و گرفتار پوچآمده

ممکن است ابتدا در حفظ وضع موجود اصارار کنناد    يدهد، حتيم يحالت

از  يوجاه ناور  آرام متآرام يند، امّا وقتا يمقاومت نما يرييو در مقابل هر تغ

د، باه  ا را از ظلمااتِ دوران نجاات دها   ها شادند کاه بناا دارد آن    يانوار اله

را در  يثمريباحساس توان يدقت م يکنند. با کميشدت از آن استقبال م

 ين احساسا يان باه چنا  يا اکثر مردم جهان مالحظه کرد. حال اگار جهان قلب 

باه سارعت متوجاه     شاند، ينديرفات از آن ب بارون  يهاا ابند و به راهي يآگاه

باه انقاالب   کانم  ين جهات عارض ما   يخواهند شد و به هم يانقالب اسالم



  

هست که مردم جهان،  ياريبس يوارديام يانقالب اسالم يندهيو آ ياسالم

 کنند.  يا زود به آن فکر مير يبه خصو  جهان اسالم د

 ناده ينگاران آ  مينا يبيما م يته به هر کاس بنگار  يفرهنگ مدرن يدر فضا

 يفاردا ن کاه  يا ااحسااس   يعنا يآن خا   يمعنانده به يآاز  ينگران ،ستا

 يآمااده شادن بارا    ين احساسيالعمل چنباشد، عکسامروز همانند  يزندگ

متوجاه   يوقتا  ؟د چگونهندانينم ياست ول يان برداشتن آن نوع زندگياز م

ر دهد به آن تن ييوضع موجود را تغچگونه  انددينمبشر مدرن چون م يشد

م باه  يت قلماداد نکنا  ين تان دادن را رضاا  يهنر ما آن است که ا ،داده است

 يرفت آماادگ يمادرن را پاذ   يزنادگ  ياجامعه يکه تصور شود وقت يطور

 را ندارد.  يگريو تمدن د ير  زندگيپذ

ل کارده  يا ها تحمشهيته بر انديکه فرهنگ مدرن يأسي يد ماورايبا يآر

م بشار  يتا بفهما  ،ميمانه بنگرست، بر زين يرفتن که راه برونيبر ا ياست مبن

در که ما  ياساس ياشکالند. يبيآشنا م يا زود خود را با انقالب اسالمير يد

از سار  م چاون ماردم   يکنا يفکر ما است که  نيا ميدارل وضع موجود يتحل

انعکااس عادم    !اناد ياز آن راضا اناد  رفتهيرا پذمدرن جهان   يشرا ،تحمل

کاه   يآن وقتا  يد، حتا يا ماردم د  توان در حرکات مختل يرا م هاتيرضا

 يهاا بار اسااس زنادگ    يجالب است که بعضرند. يگيها را اشتباه ممصداق

نسابت   يآن را باه انقاالب اساالم    يحاصال يبا  يکنناد ولا  يعمال ما   يغرب

پنادارد و بار   ير ميزناپذيگر يرا امر يزندگ يحاصليب يدهند. بشر غربيم

ل ين تحليا ينقالب بود، ولد در غرب منتظر ايشود نباين اساس گفته ميهم

را تصاور   يرفتا است که مردم نتوانند در مقابال خاود راه بارون    يدر صورت



  

و  ياصال  حرف .خورديبه هم م هاليتحلرفت، کنند و با تصور امکان برون

اسات کاه    نيکه تمام تالششان اد يشن ييهاآناز د ينبا راغرب مردم  يجد

فرهناگ غارب را    ياصال حرف  ،شور  نکنندتا نگه دارند  يمردم را راض

 يزنادگ  يوقتا »د: يا گويد که ميشن ديبا يگارودروژهمثل  يشمندانياز اند

سات کاه مشاکالت    ين نيا باودن ا  يگر انقالبا يشکست خورد، د يمدل غرب

 يابودن آن است که نظام تازه يم، بلکه انقالبين نظام را رفع کنيا ياقتصاد

ا را يا دنانعکاس روح مردم کنم يد ميلذا تأک 13؛«ميبساز ين مدل غربيجانش

دا کاارد و نااه در سااخن  يااهااا پشاامندان آنيشااه و سااخن اند يد در اندياابا

مادرن از آن  تحمال بشار   غارب   يايا ماداران دن استيمدارانشان. ساستيس

گاواه   يخيتاار  يکاه تجرباه   يتند در حاال پنداشاو  تيرضا ليدلرا  يزندگ

آزاد  ين زنادگ توانناد از آ يکاه احسااس کنناد ما     فرصات  نياولا در است 

در  يجواناان غربا   ياستقبال گساترده کنند. يغرب پشت م يبه همه ،شوند

اسات، هرچناد    اسااس باوده   نيبر هم مسيبه مارکس يغرب يکشورها يهمه

بازرگ   ياتجرباه  يص ندادناد ولا  يها مصاداق نجاات را درسات تشاخ    آن

 يغربا خردمندان ات جستجو کرد. يد در معنوياندوختند که راه نجات را با

 يانجوانا  يولا  سات ينسم يمارکس شانالمآ يکعبه دنديفهمدر همان روزها 

سام  يبا طارح مارکس  ،گشتنديکه بود م يزيچ نآاز  ريغ يزيکه به دنبال چ

در مقابال خاود    در آن بودناد، چاه  آنرفات از  بارون  يبارا  يديام يروزنه

م در غارب و  سا يش باه مارکس ين جهت هجوم گراياحساس کردند و به هم

 مسا يمارکس ليا دو دلدار شد، اما باه  يپد ير غربيغ ياز کشورها ياريسدر ب

                                                 
 



  

نداشات و   يعقلا  يپشاتوانه  کاه نيا يکي ؛برآورده سازدرا  دهاينتوانست ام

 يال نفساان يا امهاا و  وَهم يباشد جوابگوها فطرت ياز آن که جوابگوش يب

 يحارف اصال  جوامع که عموما   خردمندانِهم گر آن که در عمل يبود، و د

 يزيا دنباال چ کاه   يمردمهمه نيبا ا ياز آن استقبال نکردند. ولد نزدنيا مر

هم دل  مسيبه مارکس ندحاضر يحتغرب خارب شوند  ياز تنگناهستند که 

سات.  يسام ن يساه باا مارکس  يقابال مقا  يکاه انقاالب اساالم    يدر حال ،ببندند

ت در عماق جاان خاود باه     ياست که بشار  يزيدعوت به چ يانقالب اسالم

اسات   يبخشا نانيو اطم يجواب منطققا  يدق يآن است. انقالب اسالم دنبال

 ياسات کاه تنگناهاا    ييهاانسان ياتمنّ به موجود و جواب خينسخ تار يبرا

احسااس  فقا   غارب   يايا در دن يماردم عااد   .شناساند يرا ما  غارب  يايدن

 يشاه يرمتفکاران   يند ولا ديخواهناد برساند نرسا   يبه آن چه که م کننديم

 يو الها  ياسا ياست متفکرانِ جهاان، نظاام س   ينند و کافيبيرا مبشر  يناکام

 را بشناسند. يانقالب اسالم

 ييگرارانيبه ا يهراسرانيل ايتبد

 ياصال  يچهاره  يانقاالب اساالم  عالوه بار آن کاه   چه زمان بگذارد هر

هام باا انصاراف از وضاع موجاود جهاان،       ها ملت ،اندينمايم شتريبخود را 

نظار باه    يجاه يکنناد. نت ينظر ما  ياسالمانقالب  ياصل ياههيال تر بهراحت

تاال    کاا يمرآ قادر هرآن شاده اسات کاه     يانقالب اسالم ياصل يهاهيال

ران يا شاود و ا يجاه بارعکس ما   يران را بد نشاان دهاد، نت  يا يچهرهکند يم

ران يا از ا يل شده است. خبرنگاريتبد ييگرارانيها به ان ملتيدر ب يهراس



  

 يتي  شهر امنيکه آن شهر نيگفت: با ايمصر رفته بود م خيالشکه به شرم

به خادا  کردند شما را يجا هستند، از من سؤال ماست و افراد خا  در آن

بودناد   هگفتا  هاا ، آنناه گفتاه باود    يوقتا  ؟ديا دار ياتما  ياسالحه شاما  ا يآ

نگااه   يد آورد. چاون نگاهشاان باه انقاالب اساالم     يدست خواهبهشا اهلل نص

فرهناگ   يت را از تنگناا يخواهاد بشار  ياسات کاه ما    ينه به مکتبا دوارايام

 ي  کشاور اساالم  يا هام باه عناوان    پاکساتان  ته نجات دهد، وگرناه  يمدرن

 کاه نيا ا يرابا  ند،سات يخوشاحال ن عموماا  مسالمانان   دارد اما  ياتم ياسلحه

ران به عهاده گرفتاه و آن آرماان در    يا يرا که انقالب اسالم يرمان بزرگآ

هاا کاه   نيا سات. ا يپاکستان ن يب نهفته است در کشور اسالمن انقاليذات ا

کاه روشان شاود اگار در انقاالب      آن ياست بارا  ييهاکنم نمونهيعرض م

تاه بار آن انداختاه تاا     يرا که ظلمات مدرن ييهام و حجابيتدبّر کن ياسالم

م شاد.  يرو خاواه روباه  يقات بزرگا  يم باا حق يده نشود، کناار بازن  يدرست د

تادبّر   يابعاد انقاالب اساالم   يههمدر  آماده نشده تا  يهنوز شراکه   يح

 يخاا  و باا تادبّر    يد با زباان يکه بااست  يکار خود ين به خوديکرد، ا

مسئله را دنبال کرد، موضوع از حدّ گفتار  «هيوعلاهللرمحة»ييعالمه طباطبامثل تدبّر 

زان يا ا عزباشد ت يادوارم سخنان بنده مقدمهيار باالتر است. اميو فهم من بس

 موضوع را دنبال کنند.   يترقيد دقيبا د

قارار گرفتاه کاه ساران جهاان غارب        يگاهيفعال  در جا يانقالب اسالم

اند حاکمان جهان اسالم را از آن بترسانند و باا آن مقابلاه کنناد.    مأمور شده

دا کرده است، اگار حاکماان جهاان اساالم تحات      يحال موضوع دو وجه پ

 يمهار يمقابلاه کنناد، ماورد با     يرند و با نظاام اساالم  يها قرار گير غربيتأث



  

ناد  يايکنار ب يرند، و اگر از ترس مردم با انقالب اسالميگيمردمشان قرار م

اسات   ين هنر انقالب اسالميشوند، و ايبزرگ واقع م يهار فشار قدرتيز

است،  ائمه يهاخود که حاصل رهنمود يفرهنگ يهاشهيکه بر اساس ر

آرام ، آراميزدائا و با شعار تنش يجوئزهيله و بدون روح ستبا وقار و حوص

کوتااه  خاود   ياز حرف اصال رود و بدون آن که نوردد و جلو خ را در يتار

بااز  ران شاطرنج ين است که ايها اير غربيدهد. تعبات خود ادامه يد به حيايب

ه مرباوط  يقضا  يکند، وليب خود را مات ميرقق يدق يلياست که خ يماهر

عه يشا  اماماان کاه  نيا ا وع اسات  يست، مربوط به روح فرهنگ تشيران نيا به

ران يا ات داد.يح يادامه تواني  مين شرايترينشان دادند چگونه در بحران

 جهاان غارب   ساران کارد کاه    يکاار  يبا توجه به فرهناگ انقاالب اساالم   

ا را باه ما   ريا ت نيآخرکرده بودند،  يزيآن ها برنامه رکه  طورنتوانستند آن 

ن يا توانساته اسات در ا   يهاا نظاام اساالم   يساادگ  نيا باه ا  ديفکر نکن .بزنند

کنااد و جلااو باارود، باااألخره عاارف  يخ خااود را طااي، تاااريجهااان يغوغااا

 ميتساال ايا   کشاور مااا،  يدر شارا  ي  کشااوريا آن اساات کاه   يالمللا نيبا 

کاه ماا   يدر حاال  ،کناد يما مخالفان خاود را باه جناگ دعاوت      اي ،شوديم

 ميسال تناه   اماام صاادق  طور که همان م.يرا نرفت دو راهن يکدام از اچيه

 يبرداشتند و نه مخالفات علنا  و از سخنان خود دست شدند  يعباس يفهيخل

اماام  و کارده اسات    رهاا هماه را   ياسا بع يفهيخل ياز طرف ها کردند.با آن

او آن حضارت اسات، چاون     يهاا دغدغاه  يو هماه  ،را گرفتاه  صادق

 يسلساله  يکامال بارا   ينادگ يآي  بي يعني امام صادق يداند معنيم

م باا حضارت   يمساتق  يمقابلاه  يبارا  ياچ بهاناه يگر ها يان، از طرف ديعباس



  

واى بر شما، کاار ابان الرضاا مارا     ؛ ديگويمان خود يبه اطرافمتوکل ندارد. 

گوشاه    يا  ظااهرا   يامام هااد که  يدر حال 14ه.درمانده و بيناره کرد

فکار و    يا قات  يدر حق يد هساتند. ولا  خاو  يو مشاغول زنادگ   اناد نشسته

ش از آن هام  يرناد، و با  يده بگيتوانند آن را نادياند که حاکمان نمفرهنگ

آن حضارت ماأمور گذاشات و آن حضارت را در حصار       يشد برايکه نم

فاه را باه خاود جلاب کارده نظار باه        يفکر و ذکر خل يچه همهقرار داد. آن

 يد فکر و فرهنگ اماام هااد  نيبينگرد مينده ميبه آ ينده است، وقتيآ

 دهد.ينده، خود را نشان ميآ يشانيدر پ

 غرب يکرد نفيو رو يانقالب اسالم

گاااه و آدوخ يهاااظهااور شااعور انسااانهمااراه بااود بااا  يانقااالب اسااالم

در دوران معاصار چگوناه    يدند راه و رسم زندگيکه خوب فهم يگاهآدل

 يانقاالب اساالم  کردناد،  ن نيتادو  ونياسا يرا س يانقاالب اساالم  د باشد. يبا

تاه را از  يشاکل گرفات کاه اوال : ظلماات روح مدرن     ي  مرد الها يتوس  

، با گوشت و پوست خاود احسااس کارده باود و در     يات اشراقيق تجليطر

چاه، آن   يعنا يتاه  يزمان رضاخان و محمدرضاخان مشاهده کرده باود مدرن 

و شااهِ  ان نباود  يا ران در ميا مادرن شادن ملات ا    يبارا  يچ ماانع يکه ه يوقت

را  يا : راها يا ان قرار داده بود. ثانيار غربيکشور را در اخت يخودفروخته همه

از طارف خادا متاذکر آن بودناد، باه       نيطاهر يو ائمه اکرم يکه نب

 يکارد نفا  يباا رو ي ن نکات انقالب اساالم يشناخت و با توجه به ايم يخوب

                                                 
 «وَاْ َکُمْ قَدْ أَعََْتنِي أَمْفُ ابْ ِ الفِّضَت»



  

امااام از جاانس فکاار  يغاارب و اثبااات اسااالم بااه صااحنه آمااد و متفکراناا  

دند و باا  يآن انقالب شدند و آن را فهم يقي، مدافعان حق«هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم

ن وص  انقالب جلو رفت، مسالّم اگار مرحاوم    يزبان گشتند، و با اامام هم

ده بودند يزبان امام را نفهم يااهلل خامنهتيو آ يد مطهريو شه يد بهشتيشه

وجود مقدس امام  يوقت ميدار تيادر روشده بود. منحرف  يانقالب اسالم

در غرب عالم  يکيو در شرق عالم است  يکي ،ورندآيم  يتشر زمان

 ياساالم در انقالب از آن حالت  ياهذرّ .دنبا امام ارتباط دارن همه يبا ا يول

ران يا نقاط کشاور ا  يکه افراد مختل  در اقص يخورد، به طوريبه چشم م

را  «هيعلتعايلاهللرضووان»زبان امام يشدند، کسان «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيمتوجه سخن امام خم

نه کردند. بارعکسِ  يت خود نهاديکرد فوق را در شخصيدند که دو رويفهم

هاا  نيا کردند، ا يشاه همکار يدر حدّ نففق   «هيعلتعايلاهللرضوان»که با امام يکسان

خواساته   يب اسالماند. و هر گاه انقالحجاب انقالب بوده يهمواره به نحو

ناخواساته باا آن    ين افاراد يخاود را ظااهر کناد چنا     يباطن يهااست چهره

د از ماا ناراحات شاود انقاالب     ين که غرب نبايو تحت عنوان ا مقابله کرده

 اند.باز داشته يدن به اهداف اصليرا نسبت به رس ياسالم

 ميزمان تصم

ت بااه نسااب يگاااهآو دلنساابت بااه ظلمااات دوران،  يگاااهودآخ يآر

انقاالب  باود کاه    يباا شاعور   يهاانسان ياندوخته يقت انقالب اسالميحق

همزبان شادند. باا توجاه باه      «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم امامرا شناختند و با  ياسالم

اسات کاه عارض     يانقاالب اساالم   يخيامور فاوق و باا تادبّر در ذات تاار    



  

اسات   يگااه آلو د گاهآودخ يهاظهور و شعور انسانن انقالب يشود ايم

خ يفاوق تاار   يخيتاار باه  شادن  وارد يبارا  ميتصام  شادند زماان   که متوجه

ن يا در اخاود را   يخيتار گبزر ميو هرکس تصمته فراهم شده است يمدرن

و  دهيدر وضاع موجاود پوسا    يزنادگ  يهاا يگا در روزمرّ حتما  ردينگزمان 

   .شوديپوچ م

 ينوشات کساان  خ، سريورود در تار يح برايصح يريگميغفلت از تصم

تاه از جهات ضاد    يدهند، چه مدرنيته مياست که اصالت را به فرهنگ مدرن

تاه  يقرار دارند، و چاه مدرن  ين واديها در استيشترِ مارکسيآن، که ب يقدس

دار در هيو سارما  ياشاراف  يهازدهشترِ غربيآن که ب يبند و بارياز جهت ب

باه بعاد    يسالگن پنجاهيها را در سنت آنياست شخص يآن قرار دارند. کاف

نبودند،  يرفت از روح غربها به فکر بروننيد، چون ايمورد مطالعه قرار ده

ل يخورده تباد شکستو  دهيافسرده و پوس يهادمآن مرحله از عمر به يدر ا

 «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيد با امثال حضرت امام خميسه کنيها را مقانياند. حال اشده

، تانفس  ين نوع زنادگ يترعيدر شور و نشاط، در متن وس يکه در نود سالگ

کااه در کشااور مااا در دوران   ييهاااد انسااانيااکننااد. اگاار مالحظااه کن يماا

ز غافال  ياز دو چ يشوند در دوران جوانيرو مروبه يتيهويبا ب يبازنشستگ

و خاود را در  نشاناختند   عيمهاد تشا   يرا به معناا  رانياکه نيا يکياند، بوده

 يرا کاه در آن زنادگ   يازماناه که نيگر ايد ووارد نکردند،  فرهنگ انتظار

کااه روح زمانااه اقتضااا  يکردنااد درساات درک ننمودنااد، چااه آن وقتاايماا

اهلل مدرس شوند و با رضاخان مقابلاه  تيکرد که وارد حرکت مرحوم آيم

 ياهلل کاشاان تيا کارد در کناار آ  يکه زماناه اقتضاا ما    يکنند، و چه آن وقت



  

وارد  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينا يت اماام خم يد در کناار شخصا  يکه با باشند و چه حاال

 شوند.  يانقالب اسالم

غفلت کرد از  رديبگخود  يد در زندگيباکه  يبزرگ ميتصماز هرکس 

فهم  يشود و امروز، برايمحروم مروح زمانه افتد و از فهم يمرون يخ بيتار

 خيتاار  يست. انقالب اسالمين يانقالب اسالمتدبّر در  جز يروح زمانه عمل

کناد،  مبناي سياست جديدي را بر پا ميداد و جهان را شکل خواهد  ديجد

 ياداماه  يبارا  ييچ معناا يهر کس سرنوشت خود را باه آن وصال نکناد ها    

خواهد شد که در زمان حکومات   يابازنشستهران يابد و مثل پيينم يزندگ

را رهاا   ي کاشاان ت اهلليا در کناار مرحاوم مادرس و آ    يزندگ يمعن يپهلو

اکنون نياز بساياري از افاراد و     گر دنبال کردند.يد ييکردند و آن را در جا

اقوام و ممال  در ارتباطي که با غرب دارند بايد نگران فرداي خود باشاند  

تحقق چيزهاايي را   يواند جلوتيو در سالهاي اخير روشن شد که غرب نم

و  حلّاال مساائل  فقا   ناه   که ذاتي تاريخ معاصر است، بگيرد. غارب ديگار  

 شود.اي بر دردهايش افزوده ميدرد تازه مشکالت نيست بلکه هر روز

 يانقالب اسالم يخدا

، يل انقاالب باا مساعود رجاو    يا از خاواهران کاه همسار  در اوا    يکي

ران فاارار کاارد، يااکاارد و باااألخره از ايماا يمنافقااان همکااار يساارکرده

د ينم، شاا يا بروم شوهرم را بب صدام اجازه دادند يگفت: پس از سرنگونيم

د يا بارا  ياسالمانقالب  تيگفت حقانيش بشود و توبه کند. ميمتوجه خطا

نسبت باه   يو ناتواننده ياز آ سأيد، احساس يها فهمبا توجه به سرنوشت آن



  

 يد توباه و برگشات باه زنادگ    يا ام يکرده باود، حتا  خرد ها را آن يهرکار

بکناد و   يهاا کاار  آن يکا برايند آمرها مرده بود، منتظر بودگذشته در آن

، جاز اردوگااه   يآن است که در هر اردوگااه  ين خود نشانهيچ. ايگر هيد

نده مرباوط باه   يقت آيست. حقيدار نيمعن يندهياز آ يخبر يانقالب اسالم

 يمهاد  يخدا اهلل و ارتباط بايوقت ظهور ولاست و  يحضرت مهد

  .است دايهو يانقالب اسالم ينهيآدر 

 ميخواناد يمدرساه ما   و درس و بکتاا  درکه  ييخدابا ظهور انقالب، 

اسات   يمهاد  يظهور خداکه متذکر  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم يخداو رفت 

 يخادا باا   ياز طرفداران انقالب اساالم  ياريدان آمد. هرچند هنوز بسيبه م

ظهاور   بار  يحجاب ياند و با هر اقدامآشنا نشده يمهد

 يهاا راهاسات کاه    يطيدر شرابشر همه، نيبا ا کنند.يآن حضرت اضافه م

توان خود را  يکه همه ينيآن مکاتب در ع ،انحراف را امتحان کرده است

ن طرف با انقاالب  يبشر نگشودند، و از ا يبه سو ياند، راهبه صحنه آورده

کاه   يراه، است ظاهر شده يمقصد متعال يبه سو تيهدا راه نور و ياسالم

ا  دارد، يا خ انبيشاه در تاار  يکاه ر  ينا يست، در عيگذشته ن يهااز جنس راه

بارد،  يرا در حجااب ما   ينا يگذشاته را کاه هار د    يهاا دوران يهاا حجاب

انقاالب   اسات. را گشاوده   تيا اهال الب  يخداشکافته، و راه برگشت به 

و اسالمي پاسخ به ندايي بود که از طريق خداوند به گاو  شايعيان رسايد،    

ما مي رفتايم کاه باه کلاي از انساانيت سااق  شاويم، اماا عهاد باا فرهناگ            

را به ياد آورديم و ميل بازگشت به آن در ما قاوت گرفات و    البيتاهل

ملت در مقابل کسي که پوشاننده حق ومنشأ هر ظلام و اساتيال اسات، قياام     



  

شاود انقاالب اساالمي ريشاه در     کرد. اين اسات معناي ايان کاه گفتاه ماي      

 ات مردم دارد.اعتقاد

خادا    ينشان داده که  تيبا نظر به فرهنگ اهل الب يانقالب اسالم

جاز   يتيحاکم چيهکه  ييخدا، ها استخدا يهمهاز  ريغاو مانده است که 

و به تبع  نيائمه معصوم يخدارد. يپذيرا نم معصومامامانِ  تيحاکم

و مدرساه  درس  و ن و روشانفکران لسوفايف يخدا، امام زمان يآن خدا

کناد و بناا   يها گفتگو ما انسان يهااست که با قلب يحضور يخدا ،ستين

د يرا پد ريغدکه  ييها ظاهر کند، خدادارد خود را در تمام مناسبات انسان

مارتب    يض الها يفا  ي، با واساطه ياجتماع يت در امور زندگيآورد تا بشر

به  ير مهدر ظاهر شد و ديکه در غد ييبه خدا يانقالب اسالم 15باشند.

باه   يهاا از حارف  ياريرسد، اشاره دارد و توانسته است بسا يکامل م يتجل

وردناد  آ ونانيفلسفه را از  يعباس يافخلرا پشت سر بگذارد.  يظاهر مذهب

ان يرا به مردم بدهند که در کناار آن خادا بشاود حکومات عباسا      ييتا خدا

در انازوا   تيالب اهل يات حضوري، الهيونانيات يابد و با طرح الهيادامه 

باه   يگرينگاه د نايو ابن س يمثل فاراب يزانيدرست است که عزرد. يقرار گ

 ، سراسار ائمه يخدام که يد فرامو  کنين همه نبايبا ا يفلسفه دارند ول

  مفهاومِ  يا  درس و مدرساه  يخدا .استها جان انسانمحبوب  ،نور است

و اقتصااد و   يم و زنادگ يبا او معاشاقه کنا   مينتوان ام که ييداخاست،  يذهن

 يالوجاود واجاب ن هماان  يم، ايت کنيريبا انوار او مدرا  تيحکومت و ترب

                                                 


 



  

 يخادا  يکاه باا انقاالب اساالم     ياناد، در حاال  نوشاته ها در کتابه است ک

 توان گفت: ين راستا ميبه صحنه آمد، در هم يگريد

است باا انقاالب    تياهل الب يکه خدا يحضور يخداارتباط با راه  

دسات  هاا باه  در کتااب  تيا اهال الب  يگشوده شده اسات، خادا   ياسالم

هااا ه، خااود را باار قلاابيااد بلکااه بااا اخااال  و سااوز و شااور و تزکيااآينماا

د کاه  يا ايش بين سؤال پيزان اياز عز يذهن بعض دراند. ممکن است ينمايم

کاه   يخداوناد اماا  شاود  ينما نه خدا چند تاا   ؟شوديمچند تا خدا هم  مگر

است که در ذهن است. باه   يياز مفهوم خدا ريغاست  يمطلق هست قتيحق

 :يمولو يگفته

 يچهاره  هيا فق تيا والآمادن  به صحنهبا  تياهل الب يحضور يخدا 

ت شاه در حجااب باود و باه ناور اماام      يحاکمکه با  ييخدا د،انيخود را نما

ن يا در ا «هيعلتعايلاهللرضووان»ينا يآماد. اماام خم   يو شهدا به تجل «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم

 ند: يگويرابطه م

را در  يخواهند نظاام اساالم  يرا که م يکسان «هيعليلتعااهللرضووان»ينيخم يخدا 

از  يدارد. بعضا يباه عقاب برانناد، از جلاو راه خاود بار ما        يل روح غربيذ

کنناد  يو لاذا فکار ما    دناد يرا نفهم يانقالب اسالمگاه يجا يمعندولتمردان 

باه   يل روح غربا يا کارد کاه در ذ   ياساالم  يل به ژاپنيران را تبديشود ايم

 يزود انقاالب اساالم   يلا يخباشاند   نئمطما مشغول باشد،  خود ينيآداب د



  

د بدانند باا ظهاور انقاالب    يها بانياندازد. ايرون ميخ خود بيها را از تارنيا

هاا حااکم کارده    بر آن يکه تمدن غرب ي  ملت از وضعيو عبورِ  ياسالم

و  ،اساات يخيتااار   انحاارافياااز  گذشااتن يزمانااه ،زمانااهگاار يبااود، د

شاود روح انقاالب را کاه در    ينم يا به عقب برگرداند، حتتوان ملت رينم

و اصاالحات، ظهاور کارده دفاع کارد و باه        يبعاد از ساازندگ   يهاا دولت

د انقالب را به جلو راناد، و هرچاه   يگذشته برگشت داد، بلکه با يهادولت

 آزاد نمود. ،پنهان يزدگرا از غرب يشتر نظام اسالميب

د ييا تأ يق انقاالب اساالم  يا کاه از طر معلوم است که غرب به هر اندازه 

اسات،   يحاصال يبا  يزدگن ذوقيا يکند ولينده داشتن ميشود احساس آ

ر نقال کارده کاه باا     يابوبصا عبور از غرب اسات.   يرا ذات انقالب اسالميز

ز داخل مسجد شد، پس يعبدالعز، عمربنميدر مسجد بود حضرت باقر

 يرسد و دادگرينت من جوان به سلطيآن حضرت فرمود: به خدا سوگند ا

ن در مارگش  يخواهاد داشات، اهال زما     يکوتااه  يکن زنادگ يکند، وليم

ن يز چنا يعبادالعز را عمربنيز 16کنند.ياهل آسمان لعنتش م يند، وليگريم

ت اماماان  يا کاه باا حاکم   يين باشاد و خادا  ينداشت که حاکم مسالم  يحق

 يفکاا که  ميباش يدم خوبآکرد را حذف کند،  يدر جامعه تجل معصوم

 ياسا ي، سياجتمااع  يرون از زنادگ يب يغرب که خدا يد از خدايست، باين

 يزمانه ،زمانهرجوع نمود.  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم ياست، عبور کرد و به خدا

 يانگشاات اشااارهنظرکااردن بااه  انحااراف اساات و خيتااار  يااگذشااتن از 

بزرگ  نادانشمند تيالباهلدهد. يرا نشان م تياهل البکه  امبريپ

                                                 
 



  

ق وجوداناد، و  يرت باه حقاا  يهاا فرهناگ بصا   ، آنساتند ين يدر علم حصاول 

 است.  ين فرهنگي  رجوع به چنيشرا يانقالب اسالم

، يالها  يناماه تيوصا  يدر ابتادا  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيحضرت امام خم يوقت

ع بشار باه   يا ن حجت قاطع است بر جميث ثقليحد»ند: يفرمايخود م ياسيس

ت يا دهناد زماانِ رجاوع باه فرهناگ اهال الب      يدارند خبر ما « نانژه مسلمايو

 تيا ر اهال الب يا رجوع باه غ  يبرا يهيچ توجيه يگر جايشروع شده و د

باه   يديا جد يهاا انساان روشان شاد    ينمانده است. با شروع انقالب اسالم

 خواهناد يو ما ست ا نيثقل ثيحدها رجوعِ به اند که رجوع آنصحنه آمده

خاالف عاادت   ن رجاوع  يو اعزم  نياهرچند  ،بشنوندآن را  تيبا تمام جد

در عرف جهانِ مدرن،  سخن امامان معصوم تيعزم حاکم. است يجهان

ن يا ا يکانم آر يد ميمدرن است و لذا تأک يرفتن از زندگروني  نحوه بي

 داريا د بنا خواهيکاه ما   يجواناان  يبارا  يولاست  يخالف عادت جهانکار 

هاا  ن مالمات يا زناد، ا يبه پا خ يتفاوتيب يهاسال يخيو از خواب تار دنشو

 يظاهر ين وفادارياند که در عيها کسانن حرفيدار ايدار ندارد. خريخر

توانناد از  يشناسند، نميرا نم ي، چون ذات انقالب اسالميبه انقالب اسالم

به اساالم   ين وفاداريهم در ع ها در زمان رسول خدانيغرب بگذرند. ا

 يدان را بارا يا دند و مير نشنيحضرت را در غد اشارات آن و رسول خدا

 يست چگونه به انقالب اسالميباز نمودند. امروز هم معلوم ن يت امويجاهل

از مسائوالنِ   يکاه اگار بعضا    يفهمند به طاور يآن را نم يوفادارند که معن

بااه مقابلااه  يفرهنااگ غرباا يعناايت دوران ماادرن، ياابااا جاهل ينظااام اسااالم

ا بنا باوده اسات   يکردند. گو يا منزويها ما را در دننيند، ايگويبرخاستند م



  

باه   ين که انقاالب اساالم  يها از انيبه غرب باشد و ا يرجوع انقالب اسالم

کاه در آن   ينان نسابت باه دورانا   ياند. اخواهد رجوع کند ناراحتيم« اهلل»

 يهاا زنادگ  تيا خاواب در واقع  يهاا کنناد در خوابناد و انساان   يم يزندگ

ا يا سات؟ آ ين اساالم ن يا د يات عاالم هسات  يا ن واقعيتار يواقعا ا يکنند. آينم

ا ير ظاهر شد، و آيست که در غدين يااسالم، آن چهره ين چهرهيتريواقع

 يناده يآسات؟  ين ير در حال حاضر انقالب اساالم يغد ين چهرهيتريواقع

 تيا که به والخورد يرقم ممقدسان احمق  يشهيافق اندبر اساس نه  خيتار

 يشاه ياند فاق ابار اسااس   نه  و ،نظر ندارندن دوران يدر االم اس تيو حاکم

را در حجااب   يخواهناد دولات اساالم   ياست که م هزدغرب يهاسکوالر

ظااهر   «هيعلتعايلاهللرضووان»ينا يناده در اساالم خم  ياستحاله کنند، افاق آ  يزدگغرب

 شا اهلل.شود. صنيختم م يت مهديخواهد شد که به حاکم



 

 خيتار يندهيآ دريانقالب اسالم گاهيجا

(2) 





 

 

 قابل تدّبر يتي؛ آيانقالب اسالم

باه طاور مسالم     يعرض شد انقاالب اساالم   قبل يجلسه درکه ننانهم

تادبّر   يات الها ير آيد در سايطور که باو لذا هماناست  ياله اتيآاز  يکي

از جهاات   يد در انقالب اساالم يآشکار شود، با هاآن يباطن يجنبهکرد تا 

کامال   يان گردد و با آگاهيآن نما يت باطنيگوناگون تدبّر نمود تا شخص

 کاربال دائماا    يحادثهما است در  يفهيم. همننان که وظيبا آن برخورد کن

ما منکش  گاردد   يآن برا يخيتار يماورا يآرام چهرهتا آرام ميتدبر کن

 م.يببر ياله يت کبرايت استفاده را از آن آيم نهايبتوانو 

از جانس کاربال اسات و در پرتاو آن      يکاه انقاالب اساالم    ييجااز آن

م تا حضور هماه  يم در آن تدبّر کنيفه داريفرهنگ به صحنه آمده است، وظ

مااا  ينااده، باارايمختلاا  در جهااان معاصاار و در آ يايااآن در زوا يجانبااه

م و از برکاات حضاور   يق فرزند زمان خود باشيطر نيمنکش  گردد و از ا

پاوچ و کهناه    يهاا م، وگرنه گرفتاار انتخااب  يمند شوخود بهره يدر زمانه

 م شد. يخواه



  

، از عظمات آن  يپاس از تادبّر طاوالن    ديکنيمر شما در قرآن تدبّ يوقت

است در قرآن تادبّر   يد. کافيشويآن م تيحقاند و متوجه يگرديران ميح

و باا   تيا ن نيا باا ا اگار   .کناد اثباات  ت خاود را  يا ودِ قارآن حقان م تاا خا  يکن

دار اسات،  باطن يقتيم، چون قرآن حقياد کار خود را دنبال کنيز يحوصله

 باطن آن است.  يبردن به سوحاصل آن تدبّر، راه

قات  ير و اساالم دارد و حق يشه در غدير يکه انقالب اسالم ييجااز آن

اناده  ينما يخود را در انقالب اساالم  يچهره از زمانهير مطابق نياسالم و غد

اسات کاه باا تادبّر در آن امکاانِ       يبااطن  يز دارايا ن ياست، انقالب اساالم 

 شود.  يبردن به آن باطن فراهم مراه

را باه   ياساالم انقاالب   انگذاريبن «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخمامام  ،يتعال خداوند

جااه کاارد کااه روح متو ،کااه داشاات ييهااايجهاات آن خلااو  و دلسااوز

بازگشاتِ حکام خادا در     يناه را بارا  يظاهر شاده کاه زم  در زمانه  يديجد

تاه  يمدرن يتهيسکوالرفرهنگ  قيطرآن از مناسبات جامعه فراهم نموده، تا 

 ،ند زماناه شاد متوجه  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخمامام ل شود. يتبد يبه فرهنگ قدس

باود کاه در آن    نياشان يهنر ا ،کنديرا دارد ظاهر م يساالرمردم   نوعي

دادند مواظاب   شنهاديپ کردنديانتخاب م ديکه بايو به مردم ندآمد  يشرا

را باه   يق انقاالب اساالم  يا و از آن طر ديا اشاتباه نکن در انتخاب خود  ديباش

  .شنهاد کردنديمردم پ

بار   1؛«ابِسالْنَتلِمُ بِزَمَتنِهِ لَت ََهْجُدمُ عَلََْدهِ اللَّدوَ   » فرمودند: امام صادق

و باه واقاع    .ردآويماشتباهات هجوم نخود داناست،  يکس که به زمانهآن

                                                 




  

ص يزمانه را درسات تشاخ   يريگطور است که اگر انسان جهتنيه هميقض

عَلَدى الْنَتقِدلِ أَنْ   »ناد:  يفرمايم رسول خداتد. افيدشمنان نمداد، در دام 

کاه   عاقل برالزم است  2؛«حَتفِظتح لِلِسَتنِه شَأْنِه اَکُونَ بَصَِفاح بِزَمَتنِهِ مُقْبِلحت عَلَى

اوضاع و احوال زمان خود را بشناسد و موقعيّت خود را درک نمايد و زبان 

 .گويى حفظ کندرا از بيهوده

 شروع غفلت

رفتاه بودناد   يقبال از رنساانس، ماردم جهاان پذ     ؛شيساال پا  تا چهارصد

 يحيد و در جوامااع مساا ن کنااياايهااا را تعن و مناساابات آنيخداونااد قااوان 

 هاا شيکشکار ندارم که حال  .بودندحکم خدا  يارائه يندهيانم هاشيکش

 مقادس  کتااب  يهاا قسامت از  ياريبسا چون  ،نه اي کردنديعمل مدرست 

معتقد بودناد  مردم  يول توانستند درست عمل کنند،يو نم شده بود يتحر

ساال   150تاا  هام   رانيو در ال مطرح است سخن خدا است، يدر اناج آننه

 ،درست است ديگويم يروحان آننهبود که  نيچننيا معهفرهنگ جا شيپ

طارح   ابا  اروپاا ن کناد.  ياي جامعاه را تع   يا تکلد يبا نيدچون متوجه بودند 

مطارح باود   رنساانس  ن قاعده خارب کرد. آنناه در  يجامعه را از ارنسانس 

م باستان بود، برگشت به فرهنگ رُ يعني، تيحيمس به قبل ازجامعه برگشت 

ن کناد،  يي  جامعه را تعيتکل شيکش ديچرا باگفت؛ يم ييروشنفکر اروپا

د باا طارح   يا ت بفرمائيا دهند. عناين کار را انجام ميبا عقل خودشان امردم 

هاا القاا    طور در ذهننيش را در مقابل مردم قرار دادند و اين سؤال، کشيا

                                                 
 



  

هاا  شيکنناد، نگفتناد کشا   يل ما يها نظرشان را بر ما تحمشيکردند که کش

در  يباد  يساابقه  هاا شيکشاز  يبعض خصوصا  کهند، يگويل را مينظر انج

 اکمحا بار ماردم   هاوس خاود را    ،خادا  نِيا باه اسام د  داشاتند و  ماردم  ان يم

کاه   يبه طاور  ،گرفتنديجهنم را پس مو  فروختنديبهشت را م ،ددنکريم

بهاناه  اماور   نيما هو  ،ه بودناد منطقا بازرگ   يهااکملّسا جز  ياصحاب کل

ماردم   هاا، شيکشانحرافات  يبه بهانه تاداده بود  يدست روشنفکران غرببه

دادناد  شاعار  ن فضاا  يا ن کنناد. در ا ين بادب يا ت حکام د يا را نسبت به حاکم

شاد و   يگار يز ديا جه چينت يول ،ميکنيم نييتع  خودمان را يتکلخودمان 

دسات گرفتناد، باه    باه  داران بزرگ عنان کاار را  هيت سرمايرياحزاب با مد

ناد حکام خادا    ينما ياد کنند و سعخود را آزها شيآن که از نظر کش يجا

ر د آن که نظار ماردم د  يبه ام ،ترهر چه تمام در جامعه حاکم شود، با غفلتِ

رو شادند کاه گرداننادگان    هروبا  ياحزابا ت يا جامعه حاکم شود، باا حاکم 

ار يا جاا در اخت  يبودند که قدرت و ثروت را  يخاص يهاگروهآن  ياصل

و  يرا به کم  علوم تجربا  ييخدايداشتند. و از آن طرف خواستند خأل ب

 پر کنند.  ينظرات روانشناس

ما ندارد بلکاه   يفق  نظر به بُعد جسمان کنديرا حرام م يزين اگر چيد

  يطاول زنادگ   يابعاد انسان، در همه يبر اساس همه

محادود   يجسام و در زماان   يدر محادوده  يم تجار علاو  يدهد، ولينظر م

شاتر از  يش بيهاا کاه نادانساته  کند و به جهت آن يتواند موضوع را بررسيم

رو شد روبه ينيبشير قابل پيبا مشکالت غ يغرب يش بود، جامعهيهادانسته

ماردمِ غارب باه     شيساال پا  پنجاه مرتبه از   يو لذا پس از چهارصد سال 



  

کنناد، چاه    يقبل از رنسانسِ خود را بااز خاوان   يندگد زيخود آمدند که با

 . يو چه در امور علم ي، اجتماعياسيدر امور س

کند، و ناه تنهاا   يها دست و پنجه نرم متنها امروز با انواع بحرانغرب نه

، انواع يرو است، بلکه در بستر فرهنگ غربروبه يسراسر بحران يبا اقتصاد

ساخن   يامر طاور  يکرده است. در ابتدا، بشر را احاطه يروح يهايماريب

 ياز رهنمودهاا  يرويا ا باا پ يا س کردند که گويرا تقد يگفتند و علم تجرب

 م.يابيياند، دست مان به بشر دادهيبهتر از آننه اد ييزهاي، به چيعلوم تجرب

 يقرون وسط يدر نهضت بازخوان

 يکالهاار چااه ياااخ يدر چهارصاد ساااله ند متوجااه شااد يشامندان غرباا ياند

ن يا باه د  هاا شيکشا  از يمخالفت با کار بعض يبه بهانه ه است وسرشان رفت

 نيا دمتوجه باشند، نه تنها علام، کاه   بود  ستهيشاکه  يپشت کردند، در حال

ت يحين مسا يا دناد د يمتأسفانه چون د ست.يبشر امروز نجواب ز ين تيحيمس

ن يا ت را، و ايحيناار گذاشاتند، ناه مسا    ک يکلا ن را باه يا ، ددهديجواب نم

راسال  برتراند يقاا آ بود که متفکران غرب باه خاود زدناد.    يبزرگ يضربه

 :ديگويم يسيلسوف انگليف

ساا  يبه کل د در حال حاضر هم مردم غرب يت داشته باشيعنا

 ،کناد  نياي ماردم را تع   يا کاه تکل  ستين ييسايکل ،سايآن کل يولروند يم

  طاارف ياااز  .دهناادخودشااان را انجااام  يشخصااعبااادات تااا  رونااديماا



  

کنناد، از طارف   يرا احساس م ين در مناسبات اجتماعيضرورت حضور د

 يآقاا ن جهات  يست، به هما ياز نين نيا يگوت جوابيحيسا و مسيگر کليد

کاه اروپاا در    کناد يما  ينا يب شيپا  گال  ژنرال دووزير فرهنگِ آندره مالرو

 يالبتاه اگار ماذهب    ديا گويو بعد م .شوديبود منا اياست و  يمذهب اي ندهيآ

 ت امتحان خود را داده است.يحي. چون مسنخواهد شد يحيمس بشود حتما 

 يزدگغرب يگانهمراحل سه

 يا، سه مرحله قابل توجاه اسات، مرحلاه   يزدگخ غرب و غربيدر تار

 يا روحاان يا ش و ين را از زباان کشا  يا ن دارد و ساخن د يکه انسان نظر به د

ن پشات کارد و   يرجوع به علم، به د يکه به بهانه يبعد يرد. مرحلهيگيم

کاه در کشاور ماا بعاد از      يت پرداخت. به طاور يرو آن به مقابله با روحانيپ

 ياهلل ناور خ فضال يآن کاه شا   يزده باه بهاناه  مشروطه، روشانفکران غارب  

را آننناان مساموم کردناد     ست، جوّ جامعاه ين يد علمزنيکه م ييهاحرف

شادن   يگار ماانع بازرگ علما    يجشن گرفتند که د ياشهادت او عده که با

حق نشانده بودند و لذا  ين مرحله علم را جايکشور برطرف شد. چون در ا

د، ضد علم سخن گفته، و چون به يان نگويمطابق سخن غرب يهرکس سخن

 کرده است.   يريگها علم همان حق است، پس ضد حق موضعگمان آن

حق نشااندند. در   ياست که نظر مردم را به جا ياسوم، مرحله يمرحله

 يزيا که به ساخن خادا پشات کارد، و باه دنباال چ       يحال حاضر در فرهنگ

هرچاه  ند يگويو م حق بگذارد، به نظر مردم رجوع نموده ياست که به جا

و اسات  سوم  يدر مرحله ايدنمردم  يفعال  روح کل حق است. نديمردم بگو



  

داناد، بادون آن   ي، مالک حق و باطال ما  يديچ قيرا بدون ه يسخن عموم

چاون   ناد يگويما کنناد.   يابيا ارز يبه نام وَحا  يقتيکه سخن مردم را با حق

، مردم عموماا   ياست، آر يپس آدم بد داننديمکتاتور يآن فرد را دمردم 

ص يان نباشاد، درسات تشاخ   يا در م يکه دارند اگر غرض يبا توجه به فطرت

مطمائن بتاوان نظار ماردم را      ياسا يدون مقست که بيآنننان ن يدهند وليم

ش ين ساؤال پا  يا ص حاق و باطال دانسات. لاذا ا    يحجت کامل جهت تشاخ 

باد   يالها  يهاا ا آن فعال طباق ماالک   يا آن شاخص و  چون ا يد که آيآيم

 ،دانناد يبد ما آن را چون مردم صرفا   ايو  داننديبد مهم آن را مردم  ،است

داند و چاون  يل را ظلم معم نيا نيخدا و د مييگويوقت م  ي ؟بد است

 ناد يگويمکنند، مردم يقضاوت م ياله يهاو با مالکهستند ن يمردم متد

ن طرز تفکر که مالک بد و خوب و حق و باطال را  يا .ظلم استعمل  نيا

ن احترام به نظر مردم، به يدهد، در عينظر مردم ارجاع م يماورا يبه مرجع

تر است. در مکتاب  فتادن در آن کمباالتر نظر دارد و امکان به خطا ا يزيچ

، و در ناد ياسات کاه ماردم بگو    يزيا حاق و باطال آن چ   يبرال دموکراسيل

ن راستا بد آن است که ماردم نخواهناد، و خاوب آن اسات کاه ماردم       يهم

اسات   يعا يت اسات، طب يبخواهند، و خواست مردم هم همان خواست اکثر

 شود.يم يجامعه گرفتار آشفتگ ين مالکيکه با چن

ان اسات، و از  ي  طرف نظر مردم در ميکه از  يين فضايوجه به چنبا ت

 «هيعلتعايلاهللرضووان»ينا يمالک حاق و باطال شاده، اماام خم    نظر مردم گر يطرف د

باروز اسات کاه     يآمااده  يديجد  يو شرا زمانه عوض شده ندمتوجه شد

گار روح  يکناد، باه عباارت د    يل مردم زندگيماورا  م يخواهد با مالکيم



  

بود، هرچند صاحبان قدرت  يبرال دموکراسيعبور از ل يمردم آماده يباطن

نه يقدرت و ثروت خود را نهاد يبقا يبرال دموکراسيو ثروت که در بستر ل

 کرديم يسعشاه  يآن حرکت بودند و هستند. حت يکرده بودند، مانع اصل

 شانهاد يباه پ  1341ت کناد و در ساال   يتثب يراسکبرال دمويبا طرح لخود را 

راه انااداخت، تااا را ، رفراناادم شاااه و ملاات کااايس جمهااور آمريرئاا يکنااد

 ت کند. يمردم تثب يق رأيت خود را از طريحقان

د در ظااهر نشاان   يا کاه با  يکندجان. اف. در ابتدا شاه در مقابل اصرار 

دانسات  يکارد، چاون ما   ي  است، مقاومات ما  ي  کشور دموکراتيدهد 

ن فرصات کاه   ياناد در اولا  شاده  تيا ع تربيمکتب تش يکه در راستا يمردم

بااز   يزند. وليريرا فرو م ينظام شاهنشاه يهادا کنند، ستونيامکان عمل پ

د در اثار  يا اوريرا به صحنه ن نظر مردمگفت: اگر يآورد و ميفشار م يکند

ه بااه ير کشااور روساايتحاات تااأثکشااور  ديااآيماامااردم  يکااه رو يفشااار

صاد و  يهازار و س  يهاا ر سالن بود که ديکند. ايدا ميش پيسم گرايمارکس

 يزادآ  يا دا کردناد و  يا  ، مردم امکاان اظهاار نظار پ   يچهل و چهل و 

کنناد   يريجلوگانفجار مردم به گمان خود از دادند تا  مردمبه  يچکانقطره

رفات تاا   يما و ام پاانزده خارداد شاد    يو ق يکه منجر به آن اعتراضات مردم

د امااام يااور شاادند بااا تبعرا برکنااد و لااذا مجباا ينظااام شاهنشاااه يهاااهيااپا

 يکتااتور يد يهيا ه و سرس به نجا ، دوبااره رو  يبه ترک «هيعلتعايلاهللرضوان»ينيخم

 خود را برگردانند.



  

 دارجهت يهايغرب و آزاد

شاده، فرهناگ   شده و کنتارل  يتعر يهايق آزاديهمواره غرب از طر

از  يدکنناد، آزا يما  يل کرده است. آن ها سعيخود را به مردم جهان تحم

ساوق دهناد و از آن    يبناد و باار  يب يبه سو يآزاد يرا به سو يکتاتوريد

خاود   ين بازگشات ماردم باه فرهناگ باوم     يگزيرا جا يق فرهنگ غربيطر

ع يکه منوّر به فرهنگ تشا  يدر کشور ين طرحيکه چننيند، غافل از ايبنما

 نخواهد شد.  يرا دارد، عمل امامان معصوم ،است و در منظر خود

در  يکتااتور يانه کاه حااکم د  يد که به فالن کشورِ خاورميشنويم اديز

 يهاا شاود، ماثال  روزناماه   يداده ما  ييهايآن کشور بر سر کار است، آزاد

کاه   سات ين جهات  آنباه  ن يا کنناد، ا يدا ميمصر امکان انتقاد از دولت را پ

او تظااهرات  ه يدهد بر عليشده که اجازه م يس جمهور آن کشور آدميرئ

نظار   ياناد کاه زماناه زماناه    دهيفهم يرا به خوب جانيتا اها يغربلکه ب ،شود

شده، باه اسام   کنترل يهايکنند که با آزاديم يزيرو لذا برنامهمردم است 

کاه چنانناه آزاد باشاند     يدان بدهند، افاراد يبند و بار را مي، افراد بيآزاد

دامان   يغربا  يشاتر باه فساادها   يکنناد و ب ين اسالم برگشت نما يهرگز به د

 ،ينا يمحکام د  يهاا ارادهت افاراد باا   يا فعال دنکننا کاار را   نياگر ازنند. يم

 جاه ينتو در کننديم زيتجه يبرانداز يدر راستارا  خودشود و يم ينيرزميز

کتااتوران را  يت ديا حاکم يکاه باه کلا    شاود يم ينانينظر متد، ينظر عموم

کتااتوران  يت ديا ه حاکمآلوده به فساد ب يهاکه انسان يرند، در حاليپذينم

 انجام دهند.  يستند که بخواهند در راه مقابله با آن اقداميحساس ن



  

  يا چهال و چهال و    يهاا در ساال  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينا يحضرت اماام خم 

بدهناد، و   يخواهند آزاديم يازهيشدند که با چه انگ ياستين سيمتوجه چن

ر يا دادن به نظر ماردم غ دانيمن نوع يز درست شناختند که ايآن را ن يشهير

اناد، و لاذا در آن   ت حاق يا است که به دنبال حاکم يت نظر مردمياز حاکم

آن زمان، موضاوع   يقطره چکان يآزاد يدان آمدند و در فضايمرحله به م

ن شکل يتريان گذاشتند و مردم به عاليت حکم خدا را با مردم در ميحاکم

سات کاه غارب امکاان     يطور ننيد ايت داشته باشياز آن استقبال کردند. عنا

ه يا دارناد، هد  يکتااتور يگر کشورها که حاکمان دياظهار نظر را به مردم د

بدهد، بلکه موضوع آن چنان است که بر اسااس روح زماناه مجباور اسات     

 کاه نيا ا اي ؛دو راه وجود دارد ين مراحليرا جواب دهد. در چن ين طلبيچن

منجار   کاه در عمال   ندکن حيصحت ورشد دهند نظر مردم را مان جامعه يحک

در کتااتورِ جامعاه   يحاکماان د  کاه نيا ا ايا و  ،شوديم ينيد يساالرمردمبه 

ند نظر خاود را بار طلاب ماردم     ينما يو سع مقاومت کنندمقابل روح زمانه 

کاه پادشااهان    ياد خواهناد کارد، کاار   يل کنند که زحمت خود را زيتحم

 اند.  ش گرفتهيدر پ يسعود

دنباال   يکاه بعاد از انقاالب اساالم     يموضاوع  «هيعلتعايلاهللنرضووا»ينا يخمامام 

شاکل دهناد، در    يمردما  يرا با نهادها ينمودند نظام اسالم يکردند و سع

هاا متوجاه شادند    ص دادند. در آن سالي  تشخيچهل و چهل و  يهاسال

بتوانناد افکاار    يکتااتور يد يهاا که نظامها گذشته است حرفن يزمانه از ا

 ياحادثاه  کاه نيا ااز زودتار  کاه   يسا مانند کل کنند. يمردم تحمخود را بر 



  

 يزيا رشاود و براسااس وجاود آن حادثاه برناماه     يمتوجه وقوع آن م ،ديايب

   شود.ير نميگکند و غافليم

 ،و بعاد از آن  يتا يو وال يالتيا ا يهاا بحث انجمنطرح و  1341از سال 

 در ،ونيالسا وتيکاپ حهيال انيو بعد از آن جرح ششگانه يرفراندمِ لوا انيجر

 ديا که مردم خودشاان با ن يو آن احرف داشتند   يامام ها صحنه نتمام آ

  يا بود که توس   يو چون بستر فراهم شده، بستر ،کنند نييتع  را يتکل

شد که غارب باه   ينم يميم مردم، تصميشد، تصميت ميرياسالم مد يمناد

ن حادثاه در  ين هما يتند. عا شاناخ ين نکتاه را نما  يها ايدنبال آن بود، و غرب

ها تصور کردند باا سااق  کاردن صادام، ماردم      يکائيش آمد، آمريعراق پ

باه غارب خواهاد     کنند که رجوع آنيها ميعراق را وارد آن نوع از آزاد

ل را يا قبا ياساالم و رؤساا   ينقش اسالم و علماا  يزيرن برنامهيبود، و در ا

کاه   يانيا جرده گرفتناد.  يا ادکنناد، ن ير علما  عمال ما  يکه عموما  تحت تأث

و  ياهلل کاشاان تيا آ) تيا روحان يو رهبار  يباا همراها  عاراق  ل يقبا يرؤسا

 ،کردناد  رونيا را از عاراق ب  هاا يسا يانگلبه وجود آوردند و  (بزرگان عراق

. هار  فهماد برا  يساتان يت اهلل سيا آگااه  يتواند جاياست که م يهمان فرهنگ

 يرؤساا  ينند وليبيشان ملهيقبت خود را در يچند در عراق عموما  افراد هو

در  يت فارد يا ل نظر به اسالم و علما  دارند و البتاه موضاوع هضام هو   يقبا

ن يدر چنا فارد   واقعاا  ان دارد. يا جر يعربا  يله، در تماام کشاورها  يت قبيهو

شاخص    يا خود را باه عناوان    ،نديبيم لهيخود را هضم در قبکه  يجوامع

 .دشناسيم ا لهيقبدر خود را  ،شناسدينم



  

 ينيد يساالرمردم يخيگاه تاريجا

در جواماع   Individualismا يا  ياي ، روح فردگرايبا حضور روح غرب

اگار در  کاه   يدر حال .فرد هستند  ي گريها دناانسافت و يزده غلبه غرب

 ريغ .لهياهل فالن قب ديگويم ؟يستيتو ک ديبررس ياز کس ييقايافر يهالهيقب

کاه   يزيا چ ،شناساد ينم خود يبرارا  يخود له استيکه اهل فالن قبنياز ا

ن کاه  يا م، تاا ا يم کنا يخاود ترسا   يبارا  يت اساالم يا م با رشد هويتوانيما م

 داشته باشد.  يمان معنيشتر از خودمان برايمان بيمسلمان بودنمان برا

، روح زمانااه، بااه ياايفردگرا يو غلبااه يباااألخره بااا حضااور روح غرباا

زود  يلا يخ «هيعلتعايلاهللرضووان»ينا يخا  ظااهر شاد و حضارت اماام خم     يصورت

 يروحا  ،روح زماناه  گار يکاه د شدند  ياهين روحيچن آمدنِصحنهمتوجه به

هار کادام خودشاان    ماردم   م افراد باشد،يتصم يکنندهنييتع لهيست که قبين

خاود را باه صاحنه    دو جبهاه   يين فضاا يرند. در چنيگيم ميخود تصم يبرا

 را درهاا  در سطح جهان رساانه  عا يه سرک هاستيونيصه يجبهه يکيآورد، 

مهام را در   يهاا و روزناماه  هاا ونيزيو تلو ويتمام راد با يست گرفتند و تقرد

ر خود قرار دهناد،  يمات افراد را تحت تأثيخود در آوردند، تا تصم يقبضه

مات ماردم  يد استفاده کند و تصمي  جديکرد از شرا ي  جبهه هم سعيو 

 سوق دهد.  ياهداف اله يرا به سو

نباود کاه نظار ماردم      يا  باه گوناه  ين مرحله، شرايدآمدن ايقبل از پد

باا  ن کنناده باشاد   ييد تعيکننده داشته باشد، حاال که نظر مردم بانيينقش تع

ماردم انتخااب    ناد خواهيما که را  آننه نددهيکه به خورد مردم م يغاتيتبل

 يهادوقصند ير ما نباگيکنند. به خود گفتند ديها القا  مکنند، درذهن آن



  

را کاه   آنناه تاا   ميکنيمافراد را عوض  يشهياندبلکه  ،ميرا عوض کن يرأ

 .زنديها بردرصندوق ميخواهيما م

رت يبا بصا  «هيعلتعايلاهللرضوان»ينيخمامام اما  ،درست بودها ل آنيتحل جانيتا ا

 هنناد ک نياي تع ديا کاه با يمردما  نيا ال باه ا حا که داشتند متوجه شادند   ياله

د يا ريقرار نگ ياد در جادهيم مواظب باشيدهيباشند تذکر مسرنوشت خود 

د و نفس امّااره انتخااب شاما را رقام بزناد،      ين انتخاب شويکه گرفتار بدتر

مقاام  بعادا   کاه   ،باشاد  ينا يتا انتخابات شما د ديريرا بگ نيد دنردک شنهاديپ

 به آن دادند. ينيد يساالرمردمعنوان  «تعايلاهللحفظه»يمعظم رهبر

  يا  ينا يد يسااالر م موضاوعِ ماردم  يعمده آن است کاه متوجاه شاو   

که  يازمانه  کرده تا در يکه با روح زمانه خود را تعراست  يالهفرهنگ 

ه باشاند، در بساتر مکتاب اساالم     انتخاب کنناد   فردِ يبه عنوان مردم  ديبا

فرهناگ  شاوند کاه   يما  يسازند وگرنه گرفتار انتخاب يانتخاب خود را عمل

 «هيعلتعايلاهللرضووان»ينا يگاذارد. حضارت اماام خم   يدر مقابل انسان ما  يغالبِ غرب

انتخااب   سات در ديا انتخااب کن  گوناه نياگر ابه مردم تذکر دادند  يخوببه

 .  ديکنيم

صاد و  يست تا هازار و س يصد و بيهزار و س يهاد که در سالياطالع دار

د کاارده بودنااد و ياارا تبعکاه رضاااخان   ييهااادر آن سااال يعناايو دو،  يسا 

محمدرضاخان هم هنوز درست مستقر نشده باود، و امکاان انتخااب ماردم     

و را انتخااب کردناد    سميمارکسما  يهال کردهياز تحص ياريفراهم بود بس

به  ،يدتيعق سمينه مارکسو شدند  ياسيس سميمارکسها از آن ياديز يعده

 ياسا يقرار است مساائل س حاال که ش خود محاسبه کردند، يپکه  ين معنيا



  

سرنوشات   سام يمارکسماا بار اسااس     ميرقام بازن  خود را خودماان   يجامعه

 ،اناه يحازب خاورم  نيبزرگتار  1330ساال   .ميکنيانتخاب مخود را  ياسيس

 دکارده بودنا   يسا ينودر حزب توده ناممردم نقدر آه است. حزب توده بود

 ين معنا بادا  نيا ا .رديبراذ د يعضو جد توانستهينمتوده که در تهران حزب 

 انتخااب کنناد  خودشان  ديبارند که يقرار گ يطيکه اگر مردم در شرا است

هماان  البتاه   افتند.ينشوند، در انتخاب خود به زحمت م ييدرست راهنما و

 ،شادند انحراف زود متوجه علما ،  يهاييروزها هم مردم به کم  راهنما

   .بود که خوردند ياخره ضربهباأل يول

روح زماناه را   «هيعلتعايلاهللرضووان»ينا يخماست کاه اماام    نيا هبندحرف  نياول

کارد کاه    شانهاد يپ کردناد يمردم انتخاب ما  ستيباکه  يشناخت و در زمان

 يعنا ي هيا ت فقيا والانجاام دهناد.    ينا يد يهاانتخاب خود را با نظر به ارز 

بار اسااس    خاود را  ياسينظام س رنديم بگيتصم که مردمبه خا   يشنهاديپ

و نه بر اساس حکام نفاس امّااره و روح حااکم بار       م کنند،يتنظدا حکم خ

آن بااود کااه  «هيعلتعايلاهللرضوووان». هناار حضاارت اماااميباارال دموکراساايفرهنااگ ل

مقاام معظام   شانهاد دهناد.   يرا به ماردم پ  يزيچه چ يطيدند در چه شرايفهم

که  مشروع است يدر صورتيکه حکومت اسالمفرمودند  «تعايلاهللحفظوه»يرهبر

د آن يا باماردم هام    ،شدحاکم بابر جامعه  يهيد انسان فقيبا کهنيعالوه بر ا

ن اسات کاه در آن   يفرهنگ طالبان در ابا  هيفقت يفرق وال .رنديبرذنظام را 

کنناد، در نظاام   يل ما يا ، خود را بار ماردم تحم  ينظام اسالمفرهنگ به اسم 

حق  شيهامام حرفترهبر طالبان، عمر مالّن است که مثال  يافرض  يطالبان

ن يا حرف ياسالم يجمهوردر نظام اما  رد کافر است.يو هرکس نرذاست 



  

ه باا آن ناوع   يت فقيحاکم ،ه را خواستنديت فقياست که اگر اکثر مردم وال

ماردم  اگار   «تعايلاهللحفظوه»ياهلل جاواد تيآ ريبه تعبمشروع است.  ياسيش سيآرا

ت يا ضار باه صاورت وال   را که در حال حا ت حکم خدا و رسوليحاکم

 ،دنا رينرذ دنا توانياماا ما   دنا اکارده  تيمعص ،درفتنيه در صحنه است، نرذيفق

 توانند نماز نخوانند.  يطور که مهمان

 ياجبهه يانقالب اسالمعرض کنم  خواهميمفوق  اتمقدمبا توجه به 

باه برتار از   بلکاه   ،بر وضع موجود جهان دل نبستهنه تنها کرد که  نهيرا نهاد

ماورد نظار    يبه نظاام الها   دنيرس  را جهت يشراو  شديانديه هست مآنن

 يرزوآ  يا ناه باه عناوان      را يدن باه آن شارا  يو رس ،دنيبيم خود آماده

 ياداناد. عاده  يقابال تحقاق ما    يالها  يوعاده   يا به عناوان  ، بلکه ياليخ

هام  ن نظاام  يا در ا ميخواناد يما ماان را  ما در زمان طااغوت نماز ند: يگويم

و باا   يم کاه چاه کسا   يها ندارن حرفيهم به ا يکار ميخوانيم رامان نماز

و ناه   دنا فهميما را  ريغدام يپنه ن افراد يبر ما حکومت کند. ا ياشهيچه اند

ت يا وال نهکنند، و يرا درک م ياسالم يجمهورنظام  يدر حال حاضر معن

 يپااروردهن افاراد،  ياادارد، تفکار ا  يگااه يشناسااند کاه چااه جا يرا ما  هيا فق

د هار چاه   يگفت: مانع حکومت من نباششاه است.  يغات نظام شاهنشاهيلتب

ن اسات کاه حااال باا     يا ر ايسخن خدا در غاد  يد، وليد نماز بخوانيخواهيم

معصاوم، خداوناد    يتوس  امام ياسالم يت جامعهيشدن نوع حاکمروشن

الَمَ وَرَضَِ ُ لَکُمُ اإلَِْد »د: يفرمايد و مپسنديرا م ينداريد آن نوع اسالم و

ر يا را هفتادسال ز يخدا يااگر بنده :دنيفرمايم زين خدا غمبريپ و 3؛«دِانحت

                                                 



  

ساتاده و روزهاا،   يهاا باه نمااز ا   که شاب  يناودان کعبه عبادت کند، در حال

او را در  ينا يرا نداشاته باشاد، از ب   طالاب ياببنيت عليدارد و والروزه

الزم را باه هماراه دارد    يمردم ثماره  ينداريد ييدر فضا 4.اندازنديآتش م

که در حرم  يباشد، در زمان شاه از پول مردم يت الهيت، حاکميکه حاکم

سااواک  ماأموران  مشاروب   يناه يهزختناد  يريما  حضرت ثامن االئمه

و کارد  ين ما ياي حضرت را شااه تع ستان مقدس آت يتول رايزشد، ين ميتأم

 .دادناد يما نجاام  اآن حضرت خود را با پول حرم  يهاپا  و ختيها رآن

کشاور را   نظامو کرد  نهيرا نهادت حکم خدا يحاکمآمد و  يانقالب اسالم

 .ر آن قرار داديتحت تأث

 ا فرهنگ انتظار يل فرهنگ غرب يآباد در ذ يرانيا

د، يا کنياحکام آن را فراهم ما  ين و اجرايبستر تحقق دوقت شما   ي

ن يا ا د،يينمايم حتينصن يجهت انجام دستورات دمردم را   وقت ي يول

 ين و اجارا يا   تحقاق د ين آمده است که شرايگر فرق دارد. ديکديدو با 

شان را در حادّ  يحرف ها امبرانيپنه کند. و واقعا  هم اگر ياحکام آن را نهاد

 امبرانيا پ هاا نداشات.  باا آن  يکاار  يکردند کسيمطرح موعظ حت و ينص

اسات کاه باا آن کاار      يعيو طبد نکن جادياد يتوح يبر مبنا ينظامتا آمدند 

تاا   مدناد آ اسالمامبريپافتاد. يت صاحبان قدرت و ثروت به خطر ميموقع

حت يمااردم را نصاااگاار فقاا   ،سااتين ياکاااره انيکااه اباساافروشاان شااود 

                                                 
بَداهللَ عَبْد  ََبْنَ َ رَفاًتح َ  َ المَزاب قتئمتح لَلهُ، صتئمتح نهترُه، وَ لَدمْ اکُد ْ لَدهُ    فَإنّهُ لَوْ عَ» -

 ؛«لَأکَبَّهُ اهللُ عَلَي مِنْخَفاهِ فِي النّتر طتلبابيب والاةُ علي



  

انقاالب  کردناد.  يو ابوجهل با آن حضرت مقابله نم انيسفکه ابو کردنديم

کاه کال   هاد  شاکل د  يرا طاور جامعاه   ياسا يس  يآمده است شرا ياسالم

تحقاق نظاام    يکه فعال  هست و مسالّم اسات کاه بارا    شود  نياز ا ريجهان غ

ن يچنا  ياجاازه  يها باه راحتا  شود ابرقدرتينه داد، مگر ميد هزيبا ياسالم

ا آمااده  يا م و يا ما از کار خود دست برداريرا به ما بدهند؟ حاال آ يحضور

ماا   يمدرن بارا  ياينکه د يالزم، از بن بست ينهين پرداخت هزيم در عيباش

اسات کاه    نيا ا ميما دارکه  يم؟ مشکليجاد کرده است خود را خارب کنيا

 يانقاالب اساالم  هادف  ما فکر کردند که و مسئوالن روشنفکران از  يبعض

م، تاا  ينظام خود را اداره کنا ژاپن مثل  بودنمسلمانن يدر عاست که ما  نيا

 يگريز ديچ يب اسالمکه هدف انقال ينظام سلطه مزاحم ما نشود، در حال

در را در محضر حق ببارد و ماردم    هاانسان خواهديم يانقالب اسالماست. 

د. تفاوت شاعارها در  نکن يزندگ ينيدفرهنگ تمام مناسبات خود براساس 

کارد  يقا  باا دو رو يدق ياسالم يو مجلس شورا ياست جمهورير ينامزدها

ش از دو يها هسات، با  کاه در شاعار   ياختالفا  يبا هماه فوق است،  متفاوتِ

ت آداب يا ن رعاي  نگاه آن است که در عا يخورد، يکرد به چشم نميرو

گااه انقاالب   يگار، جا ي  نگااه د يا دهاد، و  ي، اصالت را به غارب ما  ينيد

 ينااه باارايجاااد زميگاااه عبااور از غاارب و ايه را، جاياات فقيااو وال ياسااالم

غارب قائال    يبرا يچ اصالتيشناسد و لذا نه تنها هيت امام معصوم ميحاکم

الزم از آن عباور کناد.    يدارد باا حکمات و خودآگااه    يست، بلکه ساع ين

در بااد را  آ يرانا يا يوعاده و مجلاس،   ياست جمهاور ير ينامزدها يهمه

آبااد در   يرانيکه عرض کردم؛ ا يبا همان تفاوت يخود دارند، ول يشعارها



  

 يل فرهناگ ضاد قدسا   يا آبااد در ذ  يرانا يا ايت فرهنگ انتظار، يل معنويذ

کاه اصاالت    يو مجلس ياست جمهوريروشن است نامزد ر يخوبغرب؟ به

را باه عقاب    يخواهاد انقاالب اساالم   يدهاد، ناخواساته ما   يرا به غارب ما  

س يه کارده قادم گاذارد. آن رئا    يکه ضد انقالب ته يريبرگرداند و در مس

 خواهاد يما برد که يرا جلو م ياسالم يجامعه يمجلس يندهيو نما جمهور

م و از ظلماات دوران رهاا   يمان را جلو ببار جامعه ،ريفرهنگ غد ليذ ما در

ض يفا  يکاه واساطه   ي، تا به کم  کسميبرس يمهد يبه خدام و يشو

ما به آسمان متصال شاود. حضارت     ينيزم ين ارض و سما  است، زندگيب

 تانقالب صااحبش حضارت حجّا    نيفرمودند ا «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخمامام 

فرهناگ   در .ميدها  ليا تحوصااحبش  آن را به شا اهلل صن ميخواهياست و م

 يهاا ن جنباه يتار يعال يخواهد جامعه را تا آستانهيکه م يعلحضرت 

کاه   ياعاده است، آن  ين شرط آن عدالت اقتصاديسوق دهد و اول يمعنو

 يدر راستا يافتند. نظام اسالميه زحمت مباند، عادت کرده يخوارژهيبه و

ن جهات  يکند به هما يا  ميت خود را احي، هويگ علبه فرهن يکينزد

ن يو در دل چنا  ميمشاخص کنا   يرا باا نظاام اساالم    خود د ما نسبتيابتدا با

اگار  م، وگرناه  ييدا نماا يا ماان را پ راه نجات خود و خانواده و جامعاه  ينظام

ل شوند و شغل ينا يو به اخذ مدارک عال دانشگاه بروند يگما همفرزندان 

از ظلمات  ايآدا کنند، يهم پ يدست آورند و همسر مناسبههم ب يپردرآمد

به   يانقالب اسالما تا ياند؟ و افتهيدوران نجات 

ها را فراهم نکناد، هار کاس در رفااه     انسان ياهداف خود نرسد و بستر تعال

 در خطر سقوط قرار گرفته است؟بيشتر باشد، بيشتر 



  

 ياسالمانقالب  يهدف اصل

و عادالت   ،اسات  ياز عادالت اقتصااد   باالتر يزيچ ينظام اسالمهدف 

لَقَددْ  » د:يا فرمايقارآن ما   ؛اسات  يهدف متوس  نظام اساالم   ي يقتصادا

 أَرََْددلْنَت رَُُددلَنَت بِتلْبََِّنَددتتِ وَأَنزَلْنَددت مَنَهُددمُ الْکِتَددتبَ وَالْمَِددزَانَ لََِقُددومَ النَّددتُِ

آناان  ي هاا آماوز   يم تا ماردم در راساتا  يفرستادرا  نامبرايپ 5؛«بِتلْقِسْط...

گار خداوناد   يد يدر جاا  يام کنناد. از طرفا  يا قس  و عادل ق  يجهت اقامه

جان و اناس را خلاق     6؛«وَمَت رَلَقْ ُ الْجِ َّ وَالْإِنسَ إِلَّت لََِنْبُددُونِ »د: يفرمايم

فات:  قبل گ يهيد، در آيفرمائيعبادت. چناننه مالحظه م ينکردم مگر برا

ام کنند، و در ين که مردم به قس  و عدل قيا يم برايامبران را ارسال کرديپ

عباادت. پاس    يد: جن و انس را خلق نکردم مگار بارا  يفرمايفوق م يهيآ

سات، بلکاه قسا  و عادل     يجااد قسا  و عادل ن   يا يمعلوم است هدف اصل

د: يا فرمايرد، و سارس ما  يا خادا درسات انجاام گ    ياست تاا بنادگ   يطيشرا

 يشه کن تا باه مرحلاه  يخدا را پ يبندگ 7؛«بُدْ رَبَّكَ حَتَّى اَأَََِْكَ الََْقَِ ُوَاعْ»

 يمقصاد  يز مقدماه اسات بارا   يا خدا ن ي. پس معلوم است بندگين برسيقي

ن يچنا  يبارا  يانقاالب اساالم  اسات، و   يالها  ين و لقاا يقا يباالتر که همان 

متوجاه  د در فکار و فرهناگ خاو   کاه   يدان آمده است، انقالبا يبه م ياهداف

ماورد غفلات واقاع     يانسان لياص ياستعدادها ،در وضع موجود جهاناست 

ژاپان  امثاال   ييفعال  در غرب و کشورها است که يزين آن چيا .شده است

                                                 
 

 

 



  

انساان  اسات. چاون    ين وضعياعتراض به چن يو انقالب اسالماست حاکم 

شاود  جااد  يا ينظاام  ديبا ،ديآيماو به کار  تيدارد که در ابد يياستعدادها

 ياسي، سي، اقتصاديو مناسبات آموزشبارور شود در آن استعدادها  نياکه 

، ييايا دن ين حضور فعال در زندگيخود را بر آن اساس شکل دهد. تا در ع

ت يل خااود قاارار ندهااد و از ابااد يت و هاادف اصااياارا غا يياياادن يزناادگ

روشاانفکران ن کااه يااتاار ابيااخااود محااروم شااود. از آن عج  يکرانااهيب

 يبه ما معرفا  يارا به گونه ياسالمانقالب دارند  يکشور ما سع يزدهغرب

د يا پد «هيعلتعايلاهللرضووان»ينا يباا آنناه حضارت اماام خم     يچ شاباهت يها کنناد کاه   

انقاالب   يشهداکه  يا است، در حاليآوردند ندارد و نظر آنان سراسر به دن

آن  يدناد و در راساتا  مطرح کر «هيعلتعايلاهللرضووان»که امام يشنهاديبر اساس آن پ

 د آوردند و از آن دفاع کردند. يدان آمدند و انقالب را پدياهداف به م

طاور  و باه   ،ميا اگفتاه  «نه» يغربجهان  به کلِ يبا طرح انقالب اسالمما 

که مناسبات انسان را از عاالم قادس منقطاع کارده، پشات       يبه فرهنگ يکل

قارارداده   نيزم يرودر ما  يبرا وندکه خدا يزندگرا آن نوع يم، زيانموده

 رييا تغ يم بارا مسالّ  يآر اسات.  است در فرهنگ امروز جهان فرامو  شده

من تنها بروم نماز بخاوانم   شوديمگر م ،است ازيه ندّه و عُدّوضع موجود عِ

کاه روح زماناه را    ياعاده  ديا و با خواهاد يما  امنظا  رينخ ،کنم يسخنران اي

کاار بشاوند و    نيا ا دارهاده با همان مقادمات کاه عارض شاد ع     دنشناسيم

 يايا دن .کار را به عهده گرفتاه اسات   نياست که ا يگاهيپا يانقالب اسالم

جهاان،   يدر عرصاه  يانقاالب اساالم  باا حضاور   نخواهاد   ايبخواهد غرب 

تواند نسبت باه حضاور انقاالب    ير کرده است و نمييها تغاز ارز  ياريبس



  

خاود را   يساائل عماده  از م يکا يو د نا زب ياليا خيخود  را باه با   ياسالم

ا يا که سران دن يمهم ير هر جلسهياخ ينداند. در چند ساله يانقالب اسالم

هم  ييهااند. آنداشته يم نظر به انقالب اسالمير مستقيا غيم ياند مستقداشته

ن خاود را بساته و چشام    يقت بيدانند، چشم حقيها را توهّم من حرفيکه ا

 تيمسائول  يمانقالب اسال اند.داده، گشوده هارا که غرب به آن يازدهوَهم

، تا باا عباور ماردم    را به عهده گرفته استغرب فرهنگ جهان  گفتن به«هن»

چارا  ماثال    هاا رقام بخاورد.   آن يها براملت يقيحق يندهيآجهان از غرب، 

مگر  ؟شوديبسته ممربوط به حزب اهلل، در فرانسه المنار  يونيزيتلو يشبکه

 يبساتن آن شابکه باه آن معنا     ،اسات  يزادآفرانساه مهاد    دنيگوينم هانيا

 دنيشان  يمااده آهاا  مردم آنرگذار باشد و يتواند تأثياست که آن شبکه م

بارال  يبرون رفت از فرهناگ ل  يجهان برا يپس آمادگ .هستندها آن حرف

 يپارداز الي  توهّم و خين يز فراهم است و ايدر خودِ غرب ن يدموکراس

گار زماناه،   ياست که اماروز د  نيقابل احساس است ا يبست. آننه به خوين

رفات از آن  است راه بارون  ي، فق  کافخواهديرا نم يغربفکر و فرهنگ 

گاه يجام و ياگر ما درست وارد صحنه شو نيبنابرارا بشناسد، تا اقدام کند. 

 حيماردم را در انتخااب صاح   م يانيا را بنما يانقالب اسالم يو معنو يخيتار

نه تنها باه گاو  مسالمانان، کاه باه      را  ريبزرگ غد اميپم و ياکردهکم  

کاه   يو به مردم مينشو دانياگر ما وارد م يولم. ياگو  کلّ جهان رسانده

 يدرسات  شانهاد يپ ،انتخااب بکنناد  ر از فرهنگ غرب را يغ يزيچقرار است 

و هام ماردم   م، يشاو يدر کشور خودمان متوق  مهم خودمان  ميندهارائه 



  

 کاه  يطاور هماان  ،کنناد يرجوع ما گر دوباره به غرب يد يرتجهان به صو

 ش آمد. يپ ين مشکليز چنيغرب ن يبرا

 ،خاود را اصاالح کناد    ديا که با متوجه شد يدر اواخر قرون وسطاروپا 

و برگشات   يو فرهناگ رُما  باه روم  شناخت، ينم يمناسب يچون الگو يول

کاه   يحاال  در .دنماو رجاوع   يتار از قارون وساط   کهناه  ياگذشاته به عمال  

قارار   يخود را در بستر يندهيخواهد آير ميبا توجه به غد يانقالب اسالم

ا ياات قاارار داده اساات. آيار بشاارياادر اخت شااهيهم يدهااد کااه خداونااد باارا

خاود برگاردد و از    ياست به گذشته ين طور که مدعيتواند ايت ميهودي

ا يب! آيو تخر پر از ابهام ياه کند، گذشتهيخود را تغذ يندهيآن گذشته آ

باه   يبرگشت به رُم توانسات قادم   يعنيخود،  يغرب با برگشت به گذشته

باه   خواهناد يما  هاا نياخود را بدتر از گذشته کرد؟  يندهيا آيجلو بردارد 

عه باه  ياسات کاه شا    ير از برگشات ين غيو ابرگردند  خيتار يکهنه يهاجنبه

دهد که در آن يشکل مرا  يتمدن يهير پايرا خداوند در غدير دارد، زيغد

ن انسان به يترکنند، لذا پاکيها بر جهان حکومت من انسانيتريتمدن متق

 يرد و در راستايت جهان اسالم را به دست گيريشود تا مديم يمردم معرف

قَتلَ مُوََدى لِقَوْمِدهِ اَْدتَنَِنُوا    » د: يا فرماياست که خداوند م ين فرهنگيچن

 8؛« األَرْضَ لِلّهِ اُورِثُهَت مَ  اَشَتء مِ ْ عِبَتدِهِ وَالْنَتقِبَةُ لِلْمُتَّقِدَ َ بِتللّهِ وَاصْبِفُواْ إِنَّ

موسى به قوم خود گفت از خدا يارى جوييد و پايدارى ورزيد که زمين از 

دهاد و فرجاام   آن خداست آن را به هرکس از بندگانش کاه بخواهاد ماى   

 .ني  براى پرهيزگاران است

                                                 
 



  

: امبر  بشاارت داد يا م که خداوند باه پ يت داريه رواين آيدر رابطه با ا

اهال   9؛«أَنَّ أَهْلَ بََْتِكَ اَمْلِکُونَ الْأَرْضَ وَ اَفْجِنُونَ إِلََْهَت وَ اَقْتُلُونَ أَعْدَاءَهُم»

ها است و توان آن يها به سورجوع يشوند و همهين ميت تو مالکان زميب

 .کننديدا مين بردن دشمنانشان را پياز ب

  يانقالب اسالم يدارندهيآ

 ياز آن جهات اسات کاه بارا     يد بنده بار عظمات انقاالب اساالم    يتأک

از اساات و اگاار فرهنااگ ياان بسااتر مناسااب نيباار زماا يت اهاال تقااويااحاکم

 يفعلا  يرد، معادالت جهان از حالت ظلمانيمورد توجه قرار گ تيالباهل

، يه وضع اقتصاد کيفرمائيدهد. اگر مالحظه مير جهت ميينور تغ يبه سو

م هار چاه باه غارب     يشان است، و اگار متوجاه شاد   يما پر ي، آموزشيادار

را راه  يگااه انقاالب اساالم   يجا شاود، پاس  يم وضاع بادتر ما   ي  شوينزد

 يکا يخاود نزد  يخيتاار  يم. ما در گذشتهيابييها من بحرانيرفت از ابرون

نظاام  باود کاه در    يوضاع  يکيم و حاصل آن نزديابه غرب را تجربه کرده

ز بدون برناماه باه   يم. پس از دفاع هشت ساله نيرو بودبا آن روبه يشاهنشاه

باا انباوه مشاکالت     يته رجوع شد کاه پاس از چناد   يغرب و فرهنگ مدرن

ار يبسا  يطبقاات  يکاه فاصاله   يم، باه طاور  يرو شدروبه يو اقتصاد يفرهنگ

بااود کااه هروقاات  ين در حااالياال شااد، و ايااباار انقااالب تحم آزاردهنااده

هاا و اهاداف انقاالب صارف     برگشات باه آرماان    يخود را بارا  يهايژانر

کاه   يم، باه طاور  يا دسات آورد ملت خود به يجه را براين نتيشتريم بينمود

                                                 
 



  

خطرنااک   يبارال دموکراسا  ينظاام ل  يکار ما را برا يدشمنان انقالب ادامه

هاا موضاوع را واروناه    کردناد باا اناواع تهمات     يدند و با تمام وجود سعيد

 فرهنگ انقالب نوشته نشود.  يها به پاشرفتيد تا پجلوه دهن

آنقادر هسات کاه اگار کارهاا در بساتر        يمسلّم عظمت انقالب اساالم 

از مشااکالت ملاات باار طاارف  ياريآن جلااو رود بساا يهااااهااداف و ارز 

را درسات   يگااه انقاالب اساالم   يم جايخواهد شد، عمده آن است که بتوان

م بلکه باه  يانقالب نگذار يها به پاتنم و مشکالت موجود را نهيص دهيتشخ

 يوقتا  نيرالماومن ياما يا م. آياز مسائوالن بادان   يبعض يزدگجهت غرب

تمام کردند و از به اسم اسالم عثمان را مالحظه کردند،  يهاخت و پا ير

 يدر قبالهالمال  تينقدر از بآعثمان  ؟عثمان برگشتندا از ياسالم برگشتند، 

الماال باه عناوان    تيا دار بباه عناوان خزاناه   عود مسا که ابندختر  قرار داد 

خزانه را به عثمان برگرداند و عثمان هم گفت: بگاذار و   يدهاياعتراض کل

اناد و  عظمات اساالم  متوجاه   يچناان وضاع   در ياما حضرت عل 10برو.

ر باه عناوان جاز     يو غد رودياسالم نم يولرود يدانند باألخره عثمان ميم

انقاالب  خواهاد کارد. حاال     ينا ينقاش آفر نف  اساالم در وقات خاود    يال

ا  فاراهم  ينا ينقاش آفر  ينهير است که زميغد يهاجلوهاز  يکي ياسالم

 .است شده

شاان موضااوع  يا ديا داد کااه با امبريا باه پ  يدسااتور ريدرغاد خداوناد  

توجاه  باا   خدا امبريپطرف  از آن ند.را طرح کن نيمنؤرالميت اميوال

ساازند  يجوّ ما  يادانستند عدهيند مکرده بودکه  ييهاو حساب رتيبصبه 

                                                 
 



  

رند. خداوند هام آنناه رساول    يرا برذ يت عليگذارند مردم واليو نم

 ياها وعدهينيبشينکرد، بلکه ماورا  آن پ يکردند نفيم ينيبشيپ خدا

در  افتاد، و آن مژده و وعده يگريز دينگاهشان به چ داد که رسول خدا

اسات، خداوناد    نيرالمؤمنيت اميغ والمربوط به ابال يهيقسمت آخر آ

اَت أَاُّهَدت الفََُّدولُ بَلِّدغْ مَدت أُندزِلَ      »فرمود:  ر به رسول خدايدر رابطه با غد

إِلََْكَ مِ  رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ ًََْنَلْ فَمَت بَلَّغْ َ رََِتلَتَهُ وَاللّهُ اَنْصِمُكَ مِ َ النَّدتِِ إِنَّ  

امبر آنناه از طارف پروردگاارت    يا پ يا 11؛«الْکَدتفِفِا َ  اللّهَ الَ اَهْدِي الْقَدوْمَ 

، يارساالتت را انجاام ناداده    يده است را ابالغ کن و اگار انجاام ناده   يرس

حفاظ  جااد کنناد،   يت ايا که ممکن است مردم برا يتو را از خطراتخداوند 

 کند.يت نمي، خداوند کافران را هداکنديم

 ريمقاومت در مقابل غد

د بود که از حضارت  يشد نيرالمؤمنيت اميآنقدر تعصبات ضد وال

را در  يعلا  کاه رساول خادا   م؛ پاس از آن يا ت داريا روا صادق

به نام عمار بان    يکردند و خبر آن به اطراف منتشر شد شخص ير معرفيغد

 د؛يرساند و از حضرت پرس مخزوم خود را به رسول خدا يعنبه از بن

مَد ْ  »وَ قَوْلِكَ فَِدهِ   ي عَلِيَّ بْ َ أَبِي طَتلِبٍفَأَرْبِفْنِي عَ ْ هَذَا الفَّجُلِ اَنْنِ»

 قَدتلَ النَّبِديُّ   -أَ مِنْكَ أَمْ مِ ْ رَبِّدكَ  «کُنْ ُ مَوْلَتهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَتهُ إِلَى آرِفِهِ

ت ]أَمَفَنِي رَبِّدي  الْوَحْيُ مِ َ اللَّهِ وَ السًََِّفُ جَبْفَئَِلُ وَ الْمُؤَذِّنُ أَنَت وَ مَت أَذَّنْ ُ إِلَّت مَ

                                                 



  

صَدتدِقتح فَِمَدت    فَفَفَََ الْمَخْزُومِيُّ رَأََْهُ إِلَى السَّمَتءِ فَقَتلَ اللَّهُمَّ إِنْ کَتنَ مُ َمَّد 

مِ ْ نَترٍ وَلَّى فَوَ اللَّهِ مَت ََترَ غََْفَ بَنَِدٍ حَتَّدى أَظَلَّتْدهُ   اَقُولُ فَأَرَِْلْ عَلَيَّ شُوَاظتح 

ََ َتبَةٌ ََوْدَاءُ فَأَرْعَدَتْ وَ أَبْفَقَ ْ فَأَصْنَقَ ْ فَأَصَتبَتْهُ الصَّتعِقَةُ فَأَحْفَقَتْدهُ النَّدترُ   

لٌ بِنَذابٍ واقٍَِ. لِلْکدتفِفا َ  ََأَلَ َتئِ»فَهَبَطَ جَبْفَئَِلُ وَ هُوَ اَقُولُ اقْفَأْ اَت مُ َمَّدُ 

 12؛«لََْسَ لَهُ دافَِ . مِ َ اللَّهِ ذِي الْمَنترِج

و گفتار تاو در حاق    خبر ده مرا از اين مرد يعنى على ابن ابى طالب

آيا از جانب تو است ياا از پروردگاار   « من کنت مواله فعلىّ مواله» وى که

جاناب خاداى تعاالى و     سات از ا فرمود که وحى بساوى مان   پيغمبر ؟تو

آن ماانم و نرسااانيدم مگاار از اماار   يقاصااد آن جبرئياال اساات و رساااننده 

آسامان برداشات و   ه پس آن مرد مخزومى سار خاود را با    .پروردگار خود

گويد در آننه گفت پس بفرست بار  اگر محمد راست مي !گفت بار خدايا

 يساافت مخادا کاه   ه پس سوگند ب ،باز گرديدمن زبانيه از آتش و غضبناک 

پاس  زد  يرعاد و برقا  سايه انداخت بر سار وى ابارى ساياه و    نرفته بود که 

فارود آماد و    پس جبرئيلبه او برخورد کرد و او را سوزاند،  ياصاعقه

لِلْکدتفِفا َ لَدَْسَ لَدهُ     ََأَلَ َتئِلٌ بِنَذابٍ واقٍَِ» !کرد بخوان يا محماد  عرض

سات بار   ا را کاه واقاع   عاذابي  واهندهخواست خ «مِ َ اللَّهِ ذِي الْمَنترِجِ دافَِ 

 .خداوند صاحب درجاتاز  ،از عذاب کنندهرا دفع اونيست مر ، کافران

ها در مقابل يتوان متوجه بود تا چه حدّ بعضيم يخيتار ين حادثهياز ا

 کردند.يمقاومت م نيرالمؤمنيت اميوال

                                                 
 



  

 امبريا پر و رحلات  يغد يبعد از واقعهشصت و چند روز ن راستا يدر هم

 در کار يريغد اصال ا يعمل کردند که گو ياز صحابه طور يبعض خدا

و کاار را  کردناد   نياي تع امبريا ن پيجانشا باه عناوان   ابابکر را است، نبوده 

وَاللّهُ اَنْصِمُكَ مِد َ  » خداوند که فرموده باود:  يشده پنداشتند، و وعدهتمام

رسااند  ين ما يا اقع نشد، ا، وکنميرا از مردم حفظ م نتيمن تو و د «النَّتِِ

در آن زماان آن باود    يگر واقع شود، اشتباه بعضيد ييد آن وعده جايکه با

 يقا يبناا باه تحق   .تمام شد ريغدگر يفه، ديد آوردن سقيکه فکر کردند با پد

در متاون اهال   « ريالغاد »  يدر کتاب شر «هيوعلاهللرمحة»ينيام يکه مرحوم عالمه

هاا از حضارت   کردناد کاه ذهان    يسااز فضا يسنت انجام داده است، طور

 جا کاه پاس از رحلات رساول اهلل    ر منصرف شود. تا آنيو غد يعل

فرماوده بودناد،    يدر فضاائل علا   امبر خادا يا کاه پ  يتا يمشابه هر روا

د يا الحد يابن ابا  يگر ساختند، حتيد يفهيسه خل يسازان براثيتوس  حد

ته است با گرفتن صد خواس يه از ويکند که معاويجندب نقل مبنةاز سمر

 يبقاره را کاه در بااره    يساوره  208و  207ات يا ع کناد آ يهزار درهام شاا  

ن يا باا ا  14در فضائل ابن ملجم آمده اسات.  13آمده است، يحضرت عل
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 عباس با شاعارِ يبن ير منصرف کنند؟ حتيغدذهن ها را از توانستند  ايآهمه 

از  ين نامناسبيگزيخواستند جا ،امبريپ يبرگرداندن حکومت به خانواده

عبااس هماان    يان بنا يا کنند که مردم فکر کنند جر ير را به مردم معرفيغد

هاا  گرفتن از آنو فاصله امام صادق ياريهوشر است، که با يان غديجر

عباس منصرف يه و بنياميکه از بناينن يها در عشد، و ذهن يآن نقشه خنث

ها را متوجاه  است که ذهن ز آنيعه نيش يفهير منصرف نشد. وظيشد، از غد

 د.ير رجوع نماير کند تا جهان اسالم بتواند به غديغد

 ر يخدا در غد ي؛ مژدهيانقالب اسالم

ر يقات غاد  يمواناع، حق  يم باا هماه  يخ جلو آماد يهر چقدر در تار يآر

خدا باه رساولش کاه فرماود      يانده است و آثار مژدهيخود را نما آرامآرام

ماردم حفاظ    ير را از نقشاه يام تو در غديمن پ «تِالنّ  َمِ كَمُصِنْا هُاللّ وَ»

 ان شدن است. يکنم، در حال نمايم

را  امبريا ت پيا اهال ب  يشهيعباس مصمم بودند ر يه، بنيام يپس از بن

عبااس  يبنا  يباه ساو   امبريا ت پيا ر و اهال ب يها از غاد بخشکانند، تا ذهن

را  م کااظم اماا  ،هاارون کاه   نددانرسا  ييباه جاا  را کاار   يبرگردد، حتا 

سارس حضارت را در زنادان باه شاهادت      و  کارد  يزنادان  يطوالن يهاسال

ع ييخ، در تشا يتاار  يبه گواه يها امام را فرامو  کنند، ولرساند، بلکه ذهن

اب يا هاا در غ ل گشت و روشن شد ذهان يحضرت، تمام بغداد تعط يجنازه

 عهاد يرا ول اماام رضاا   ،پسر ماأمون باشند و لذا يشتر متوجه امام ميامام ب

 امبريا خداوناد باه پ  ر همان کوثر است که يغد دهدينشان م نيا ،کنديم



  

م کاه هماواره   يعطاا کارد   ياما به تو چشامه  «إِنَّت أَعْطََْنَتكَ الْکَوْثَفَ»فرمود: 

هاا  نهيکه بوز دنديدر خواب د خدا امبريچون پابد، ييرشد و گستر  م

کاه   ين معنا يا ، باه ا روديما  عقاب اناد و منبار عقاب   نشسته شانمنبر يبر رو

رناد کاه   يگيقارار ما   يت نظاام اساالم  يا امبر و بار حاکم يمنبر پبر  ييهاآدم

 امبريگردد. پيبرمعقب  به نيدها ق آنيست و از طرين يقياسالمشان حق

واقاع   يديا آنناه د  ي! آرامبريا پ يمد که اآ هيآن خواب نگران شدند،ياز ا

تنهاا  است که نه ياني، چشمه و جرو آن ميدهيکوثر مبه تو ما  يول شوديم

شود بلکه هار چاه جلاو    يخ دفن نميه در دل تارياميعباس و بنيق بنياز طر

 گردد. يشتر شکوفا ميبرود ب

شتر ير با طراوت هرچه بيد فرهنگ غديفرمائيدر حال حاضر مالحظه م

 يکاه مااورا   يش در آمده است به طوريبه نما يانقالب اسالم يدر چهره

هاا، نظرهاا را متوجاه    آن يحاکمان، مبرّا از وضع ظلماان فتنه و فسادِ  همهنيا

باه   ياساالم  يخود کرده است. در حاال حاضار اساالمِ حاکماانِ کشاورها     

 يهاا رنگا  د، چاون اساالم آن  يا آيکا کنار ما يجمهور آمر يبا رؤسا يراحت

ت خاود  يا مقاومت کند و بر حقان يندارد که بخواهد در مقابل فرهنگ غرب

ر اماام  يا ا به تعبيد، و يايکا کنار بيتواند با آمريعه ميا شيآ يزد، ولاصرار ور

اماماان   يرهيطاور کاه سا   کاا آدم شاود! هماان   يد آمريبا «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم

 يحاکماان اماو  توانستند با يبود که آن ذوات مقدس نم يطور معصوم

م يور مساتق ماوارد باه طا    ياريند. درست است کاه در بسا  يايکنار ب يعباس و

ان و يا ت امويحاکم يز در فضايرنگ خود را ن يکردند ولينم يريگجبهه

فدک  نيگفت پسر عمو ا کاظمبه امام د يان نباختند. هارون الرشيعباس



  

تاا باه شاما    د يا بفرمائ نييشما گرفته است حدود  را تع اول از يفهيکه خل

م کاه  ريا حاضرم فادک را باازپس گ   يند در صورتيفرمايحضرت م .بدهم

 .يش پس بدهيآن را با تمام حدود و مرزها

د که کدام است؟ آن حضارت پاساخ   يهارون از مرزها و حدود  پرس

 ي. هاارون پافشاار  يدها يم هرگز پاس نما  يدهند: اگر حدود آن را بگويم

من است، مرز ين فرمودند: مرز نخست آن عدن در يکرد و آن حضرت چن

قاا( و مارز   يه)شامال آفر يقيردومش سمرقند در خراساان و حادّ ساوم آن اف   

دن آن پاساخ،  يهاارون باا شان    چهارم آن مناطق ارمنستان و بحر خزر اسات. 

 يزيا ب چيا ن ترتيشدت ناخرسند گشت و با خشم گفت: به ار شد و بهيمتغ

 ماند!ينم يما باق يبرا

ل از يا ن دليرفت و باه هما  يپاذ  يدانستم که نخواهيفرمودند: م امام

  15.کردم يخوددارفدک  يگفتن حدود و مرزها

گذارد، هار چناد از نظار    يباطل نم يبرا ييکه جا ينگاه حق يعنيعه يش

ها دهد، ذهنيکه ارائه م يبا طرح ير نشود وليبا حاکمان جبّار درگ ينظام

عه يتوانند شين جهت هم حاکمان جبّار نميکند و به هميرا به خود جلب م

هاا  آن يبارا مسالحانه   ت از صاد جناگ  ين نوع فعاليرا تحمل کنند، چون ا

حاال  است، خدا  فق  از آن تيحاکمعه؛ يدر فرهنگ شتر است. خطرناک

ن يماناد؟ باه هما   يما  يصااحبان قادرت جهاان    يبارا  تيچه مقدار از حاکم

ها کنار آمد مگر باا  انيجر يد با همهيت رسيبه حاکمرضاخان  يوقتجهت 

معتقاد   ت خاود يا کاه ناه باه حاکم    يفرهنگ يعنيت يروحانچون ت، يروحان

                                                 
 



  

ق امامان يت خدا که از طريت ستمکاران، بلکه به حاکمياست و نه به حاکم

رضاخان  يبرا ييجاتواند يشود، معتقد است، و لذا نميظاهر م معصوم

، در يآن زماان باا هماان فکار رضااخان     تااتورک در  آ يباشد. از طرف ليقا

ما  يستقون آن کشور مثل رضاخان ميبا روحان يد، وليبه حکومت رس هيترک

اول و دوم و  يفاه يخلکاه   يدرحاد ت اهل سنت ير نشد، چون روحانيدرگ

بودناد، و   لئا قاآتااتورک هام حاق     يبودند، بارا  ليخود حق قا يبراسوم 

 نيچندنبود.  تيت جهان اسالم مثل نگاه اهل بيحاکمها نگاهشان به آن

 نباود عمار   ياگار علا   16؛«هلدك النمدف  ل يلِد لوال عَ»گفت اول  يفهيخلبار 

 يمعصاوم اماام  مان   :دنا يفرمايما بار عکاسِ او    يعلاما  ،شديهالک م

 يتااوانم سااخن خاادا را بااه شااما برسااانم و شااما را بااه سااو يکااه مااهسااتم 

 هاا يماذهب  ناد يگويکه ماست  يين فضايت کنم. در چنيپروردگارتان هدا

 دوجملاه   نيا اما ا ،نديگويراست م  جهت يالبته از  .خواه هستندتيتمام

 نيا ا ،ديحارف مان را بشانو    ميگاو يوقت است که من ما   ي ؛دارد يمعن

د، يحارف خادا را بشانو    مييگاو يوقت ما   ي اام ،بد است يخواهتيتمام

اول و دوم و  ياسات. خلفاا   يخاواه حاق  يباه معنا   يخواهتين نوع تماميا

 احرف مند تماما  نگفت ندداشت يفراوان يهانقص د ودنچون معصوم نبوسوم 

چون  ،ديفق  حرف من را بشنو دنيگويم نيلمومنرايام يول ،ديرا بشنو

ن مسائله  يا ندارند، مگر حارف خادا را، و اگار در ا    يحضرت از خود حرف

 ناد يگويما هاا  ياناد. غربا  ند، عمال  از سخن خداوند کوتااه آماده  يايکوتاه ب

 يهيا بق يبارا  و کنناد يزادتار فکار ما   آ عهيشا  ياهال سانت از علماا    يعلما
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 يعلماا  يشاود وقتا  يکه مگر م ي، در حالهستند لئقات يها هم حقانشهياند

شاوند  يروبرو ما  يبا سخنان عه با توجه به قرآن و سخن امامان معصوميش

آن ساخنان   ياست، بااز بارا   که ضد سخن قرآن و سخن امامان معصوم

 قائل باشند؟ يحق

 ريغد يخير تاريس

 ،انيبعاد از عباسا  گر جاها، ير به ديها از غدکردن ذهنر منصرفيدر مس

به نظر خودشاان  خش ، متعصب و ار يبس يافراد ،سر کار آمدند هايعثمان

 يا. مثال هماان برناماه   نباشاد  عهينام ش وردند که اصال آ انيعيبر سر ش ييبال

 عهيش يشهير مينکيمد يشه را امام کاظمان داشتند که گفتند يکه عباس

عه يماماان شا  نسابت باه ا   يشا يباا آننناان گرا  مرتبه   ي ي. ولشوديکنده م

خاود قارار دهناد.     عهاد يرا ول امام رضاا رو شدند که مجبور شدند روبه

ان را يعياهل سانت خاون شا    يعلما يش خود گفتند به فتوايها هم پيعثمان

مرتباه در    يا عه در جهان اساالم کناده شاود.    يش يشهيم تا ريکنيمباح م

حق  عهيشبه  روزيتا درو شدند. روبه انيحکومت صفوبا مرکز جهان اسالم 

 يوقتا . در دسات اوسات  قدرتمناد   يکشورد ننيبيمحاال  ،دادندينم اتيح

هاا در حادّ   امثال آنو  يکرکَ حققمو  ييبها خيسرکار آمد حکم ش هيصفو

 نيعا  ،داديما  ييبهاا خيشا  يهر دستورکه  يقرار گرفت، به طورحکم شاه 

جلاو   خياروار دارد در تا کاوثر عه يش يعنين يدر کشور نافذ بود. احکم شاه 

از اشاتباهاتش آن   يکا يت را به دسات گرفات   يحاکمنادر شاه که  ،ديآيم

کاه   يحکومت صافو بر خالف که  ،قرار گذاشت يکه با سلطان عثمانبود 



  

ران اعالم کرد، آن را لغاو کناد کاه    يکشور ا يعه را مذهب رسميمذهب ش

را  او «يسردار ملا »کردن مردم به نادرشاه شد و عنوان ن امر موجب پشتيا

و با  کردند و از او متنفر شدند ياو را خالر دادند و پشت ييتغ «يننگ مل»به 

از نمودناد، و لاذا بعاد     يرا پاسادار  يعيتر کشاور شا  ت هر چه تماميحساس

ت يران از رسام يا ماردم ا  يرسام  نيا دباه عناوان    عهيشتنها مذهب نه هيصفو

 داديما  هيا به فقکردن را حکم ياجازه يصفوشاه  روزيتا دفتاد، بلکه اگر ين

مشاروطه  انقاالب  مرتباه در    يا  ،کارد ينظر شاه حکم م ريز يخ بهائيشو 

 يرأ يملا  ي  قدم جلوتر آمد و تا علماا  در مجلاس شاورا   ير يکوثر غد

درست است کاه هناوز   کردند، آن حکم قابل اجرا نبود. يد نمييمردم را تأ

لاس سانا   مجار اسات و هناوز در انقاالب مشاروطه     يراه بسا  ييتا مقصد نهاا 

د ييا مجلاس شاورا را تأ   يد رأيکند باين مييکه شاه تع ييو سناتورها ميدار

با  يولمات نقش دارد، يدر تصمشاه شخص و درست است که هنوز کنند، 

 يکااره هماه شااه  گار  يبه صحنه آمد کاه د  يظهور انقالب مشروطه فرهنگ

ز ب کناد، و باا  يح را تصاو يد لاوا يبامجلس  يعيش در کشورست و ينکشور 

ها که اِعمال کردناد تاا انقاالب    فتنه يرغم همهير جلو آمد و عليکوثر غد

کاار آمادن رضاا خاان موفاق       يمشروطه را دفن کنند و به ظاهر هام باا رو  

گار ناه   يافتااد، د  يدير در بستر جديغد يبا ظهور انقالب اسالم يشدند، ول

س جمهاور  يحکام رئا   يست، حتيتنها مجلس سنا و شخص شاه در صحنه ن

ت داشاته باشاد. فراماو     يمشاروع  يذ کناد تاا جنباه   يا ه تنفيا فق يد وليبا را

فرهناگ   ندستخوايم يار، عدهيغد يفه به جايسق ينيگزيد که با جاينفرمائ



  

نباشد و حال خ موجود يتار يت امام معصوم در صحنهيحاکم يبه معن عهيش

 ش آمده است.يپکجا ر تا يد غديمالحظه فرمائ

امبر  کااه باار خااالف ظاااهر  يااساات بااه پخاادا ا ين همااان مااژدهيااا

م و يکنا ير را حفاظ ما  يفه، غاد يو ساق 17فهيزان صاح يا ربرنامه يروزمندانهيپ

 م.يهست امروز ما شاهد تحقق همان وعده

از  ناده حتماا   يآ»: ديا گويما  ينياز قول اسق  ماجول ييايالتيا يروزنامه

م ياران متأسافانه خودماان دقات ناد    يعيکه ما ش يدر حال 18؛«است المآن اس

 کساون يمشااور وقات ن   ،ميدکتار روبارت کا    .ميا قرار دارخ يتار يکجادر 

 کام يسات و  يبقادرت قارن    نيقدرت اساالم برتار   ميگويمن م» :ديگويم

ق يا ر از طريم کاه غاد  يباشا  يگااه يد ماا متوجاه جا  يا نبا ايا آ 19؛«خواهد شد

ن يا چنا يدهد، آيخود شکل م يخ برايتار يندهيدارد در آ يانقالب اسالم

م يگاه عظيامبر  نسبت داد، و جاياو به پ يد به خدا و مژدهيرا نبا يادهيپد

ر از آن اسات  يمگر غ ريغد يمعن 20کرد؟ يابيرا درست ارز يانقالب اسالم

                                                 



 

 

 



  

ن يا مگار جاز ا  حاال   ،حاکم باشد يامام معصومد در مناسبات جهان، يکه با

ان و اماما  اهللحکم خدا و رسول ينظرها به سو يدر نظام اسالماست که 

گاذار اسات تاا کاوثر،      بساترِ  ينظام اساالم  يمعطوف شده؟ آر معصوم

ت يا خاود را باا حاکم   يينهاا  يد و چهاره يا ايخ جلاو ب يآرام در دل تارآرام

ر در دل يل کاه غاد  يا ش بگاذارد. و باه هماان دل   يبه نماا  يحضرت مهد

افات تاا باا انقاالب     يخ منزل به منزل جلو آمده است، باز ادامه خواهاد  يتار

بار   ين بلاوغ يل شود و محال است که چنا يبه بلوغ خود نا يهدم يجهان

  21ن واقع نگردد.يزم يرو

 تيخ معنوي؛ به وسعت تاريزندگ

حضارت  از د کاه  يت هسات يا خ معنويمتوجاه شاروع تاار   ندباه   يدعادر 

ن يشود و در چنا يختم م يبه حضرت مهد کهنيتا اشد شروع  آدم

 هاود يمثال  و نه  ميبه روم هست مثل اروپا در حال برگشتهرگز ما نه  ينگاه

نظار باه   کهنه و مبهم. بلکه بر عکاس،   يهاآرمان يسوبرگشت به حال در 

ن جهات اصارار دارم   يقات اسات، و باه هما    يم که سراسار حق يدار ياندهيآ

هرکس باه  و ست ادار ندهينظام آ  ي يانقالب اسالمزان متوجه باشند يعز

                                                                                              

 



 



  

خاود   يدار ندهيآ بند باشد،يآن پاو به  انقالب را بشناسد نيکه ا يااندازه

 نيبه جهات هما   يانقالب اسالمافتد. يرون نميخ بيکند و از تارين ميرا تأم

 يزنادگ  يبارا  يخاوب ار يبسا مونس تواند يم ،منحصر به فرد  تيخصوص

  .متفکر باشد يهاناانس

انقاالب  تعلاق باه    کاه نيا ا يکا ي ديا کن يدوگوناه زنادگ   ديا توانيشما م

مساتقل  خاود را   يزندگ و ادهد خود قرار ياز زندگ ياشهرا درگو ياسالم

و  ديا کن يزندگ يبا انقالب اسالمتماما   کهنيا گرينوع دد. ياز آن ادامه ده

آن، در  يخير تاار يد و با سيآن متصل نمائ يهاخود را به آرمان يهاآرمان

ن يا د، در ايا نده نظاره کنيش دارد به آيکه در پ يد، و به افقيخ جلو برويتار

 يخياباد، تاار  ييت، گستر  ما يخ معنويشما به وسعت تار يصورت زندگ

 شود.يختم م يشروع شد و به مهد که از آدم

 يهاا از جلاوه  يته بعضيفرهنگ مدرن يهاممکن است بر اساس حجاب

اند يسته است خود را ننمايدر حجاب رود و آن طور که شا يانقالب اسالم

 و هيا اميبنا  ريغاد  گوناه کاه  هماان  يعني ،نده دارديانقالب آ نيگوهر ا يول

نشاان داد، ابتادا   را  ود آرام خد و آرامرها را حذف کيعباس و عثمانيبن

بااز  جاا   ايا در دن يسرس با ظهاور مهاد  و ران و جهان اسالم يادر کشور 

 ،اسات  يمونس خاوب نده دار، يآ ي  زندگي يبرا يانقالب اسالمکند. يم

 يکه انقاالب اساالم  چنان، نديايکنار بآن با  ندتوانيها نمزدهاستيس هرچند

در فرهناگ   که يکساناساسا   .ها را مخاطب خود قراردهدآن تواندينمهم 

آن کناار  را بشناساند و در   ياساالم انقاالب  گاه يد جانتوانينم ستندين ريغد

دوسات   و ديا خواهيو فرزندانتان را م خود يندهياگر آ که يباشند در حال



  

 ياز آن پاسدار و ديگوهر انقالب را بفهم ديبا ،ديکن يزندگ يکوثر ديدار

دار يا سات، ب ين يساتادن ي، ايقدسا  ين قافلاه يا د؛ اينمائ و با آن معاشقه دييمان

 د.يد که از راه نمانيبمان





 

جهان اسالم به  يعامل بازساز يانقالب اسالم

 ريکمک غد





 

 

 يکردن از محباوب اديا  ؛کردن از اواديا  ،رحلت امام بزرگاوار  درسالگرد

قامات  محبات دل باه    يوفاادار  نيتمر ،فراق او ورشدن سوزشعلهاست که 

الزم اسات در ساالگرد رحلات آن    لاذا   در عصر حاضر باود.  ينداريبلند د

 يما ک يانقاالب اساالم   يعنا ي زيا گرانقادر آن عز  راثيبزرگوار نسبت به م

ن عاالم کجاسات؟   يا ن انقاالب در ا يا گااه ا يم جايم و از خود بررسيکنمل أت

و اتفاق  حادثه  ي ياسالمانقالب  ايآکه نيعبارت است از ا يسوال اساس

در  شد و يجارخ يکه در سرتاسر تار يخا  الهسنت   يظهور  ايبود و 

اسات   ين معنا يافت؟ فرض دوم باد ي  بروز خود را يآن برهه از زمان شرا

مظااهر  از  يکا ي يدر صحنه است که انقاالب اساالم   يز سنن الها يکه سنت

باارک  دسات م ه با تماام آن سانت   و  شاا اهلل ظهاور تاامّ   نصاسات  آن سانت  

   .شوديم محقق االمرحضرت صاحب

از سانت   ياجلاوه  يکاه انقاالب اساالم   کرد است ين رويبنده با ابحث 

باود،   خواهاد جهان اسالم  يبازسازخا  پروردگار عالم است که موجب 

جهات   ريبه کم  فرهناگ غاد  که بنا بود در صدر اسالم  يزيچ يبازساز

 محقق شود و نشد.  يکامل اسالم به دست امام معصوم يشکوفائ



  

را  خيتاار  قاا  يدقاگار   کاه  شا اهلل در طول بحاث روشان خواهاد شاد    صن

باا اتصاال    ناا  يقي ميرا درسات بشناسا   يانقالب اسالم گاهيو جا ميکن يبررس

خاتم   ر شروع شد و به حضارت صااحب االمار   يکه از غد يخود به سنت

انقالب  يخيگاه تاريجاو اگر  ،کرد ميخواه  ايخود را اح يزندگشود، يم

ر ظلماات  ياسا  ،عباور از ظلماات دوران   يبه جاا  ميدرست نشناسرا  ياسالم

  م زد.يخود رقم خواه يرا برا يپوچثمر و يب يزندگم و يشويزمانه م

بِ غفلات از  يا عج يادثهح خدا امبريرحلت پ در صدر اسالم پس از

به  يمهم زيبه ظاهر چ ،نيرالمومنيامت يگرفتن حاکمدهير و ناديام غديپ

باا   که متوجه بودرا  فاطمه زهرا رتيبصامد و ينآن زمان مسلمانان چشم 

، شاود يتواند به آن برسد محروم ما ير جهان اسالم از آننه ميغفلت از غد

 .نگرفتند يزيچ به

 انحراف ياصل يشهيغفلت از ر

 نابا هم يخيمراحل تار يهمه توانند دريمفکر کردند  يمسلمانان عاد

ارائاه  اول و دوم  يفاه يکاه خل  ،ير فعّاالِ در اماور اجتمااع   يا  غبنادِ مين اسالمِ

 يزيا چباه  را ر يات داد و لاذا در ابتادا انحاراف از غاد    يح يدهند، ادامهيم

بناا باود    آنناه  متوجاه شادند  عثماان  زماان  در  آرامآرامکاه  نيا تا انگرفتند 

رد متفااوت  يا گيبا آنناه دارد صاورت ما    نداوريدست بهاسالم ب يلهيوسهب

ده شد و اصل يموضوع به انحراف کشقتل عثمان  يباز با توطئه يول 1است.

                                                 



  

ر بود پنهان گشت و اگر بعاد از قتال عثماان باه     يموضوع که انحراف از غد

کاه  نيا اناه  ر باود و  يبرگشات باه غاد    يمعنا  رجوع کردند، ناه باه   يعل

ر انجام داد برگردند، بلکه يکه خداوند در غد يد به انتصابيرفته بودند بايپذ

شتر به يه بياز بق امبريپ ين صحابهيبرگشتند از آن جهت که ب يبه عل

ر يغاد  يهيا گااه آن حضارت را از زاو  يچون جا يکند، وليعدالت عمل م

 کنند، و همان اسالمِ ياريد آن حضرت را يور که باطدند، نتوانستند آنيند

 افت.يفه ادامه يسق

، جهاان  يخي  تذکر تاار ي در کربال و با شهادت فرزند رسول خدا

حضرت ده است. يد رسيزيت ياسالم را فرا گرفت که چگونه کار به حاکم

جهان اساالم  و آن زمان را به جهان اسالم دادند  يتذکر بزرگ اهللعبدابا

در  يراتا ييتغزماان  آن  يعلماا  .ثر شد و به فکار فارو رفات   أمتآن حادثه از 

ت يا د باه اهال الب  يش شاد يصال آن گارا  دادند که حا خود يها و مبانرو 

رو شدند چون روبه دالشهدا يشهادت س يبا فاجعه يبود. وقت امبريپ

ر يبازگشت به فرهناگ غاد   يل کنند، به جايفاجعه را تحل يشهينتوانستند ر

جاه آن  ينت ان افزودناد و ينسبت به اموت امام معصوم، بر تنفر خود يکمو حا

ت را باه  يا به نفع خود استفاده کردناد، و حاکم  ن تنفريعباس از ايبن شد که

کاه  افات، بادون آن  يافته اداماه  يليبند و تقلميدست گرفتند و همان اسالمِ ن

دا کنند. يفه پيگاه اشکال را در سقيند و جاينما يابيشهيموضوع را درست ر

فه نقاد  يان ساق يذهن مردم را به انحراف کشاندند که اگر جر يان طوريامو

                                                                                              




  

کاه   ياول و دوم برخاورد کناد، در حاال    يفهيشود به قداست خل يو بررس

انتخااب درساتِ    يات افراد، بارا يگذشته، جدا از ن يهاحادثه ينقد و بررس

کاه در   يد فرهنگا دانساتن ياول و دوم نما  يفاه يمسالّم خل  .نده اسات يراه آ

ده خواهاد گرفات کاه    يها را نادشود، آنننان قداستيم يگذارهيفه پايسق

 خواهد شد.  نيحاصل آن شهادت حضرت امام حس

حکومات  ر آن شاد کاه جهاان اساالم     يانحراف از غاد  يجهيباألخره نت

ترکان د و در آخر يخود د يرورا روبهعباس يحکومت بنو سرس  هياميبن

 يت هم ماا اماروز باا حاکماان    يشدند و در نهاجهان اسالم  حاکمان يعثمان

کا در حاال حاضار باه    يم که توس  انگلستان در گذشته و آمريرو هستروبه

که آنناه اماروز بار     يکنند. در حاليغ ميته را تبلياند و سکوالردان آمدهيم

کاار   يد کجايد پرسيد باشد و لذا بايست که بايگذرد آن نيجهان اسالم م

 نجا ختم شد.يشد که کار به اخراب 

 روشنفکران جهان اسالم  يسرگردان

 يد چه شاده اسات کاه فرهناگ غربا     ياز خود خواهد پرس يهر مسلمان

ن اساالم باه عناوان    يا که د يخود دارد؟ در حال يطرهيجهان اسالم را در س

کاا را تحات   ياروپاا و آمر  يهادروازه يد از نظر فرهنگين، باين ديترکامل

قرار ندارد که گرفتاار   ين منزلتيرار دهد، و امروز نه تنها در چنر خود قيتأث

ده يجه رسين نتيا متأسفانه به ايجانکاه گشته است. گو ينوع خودباختگ ي

د آن را رهاا کناد و باه    يا د، بايا آيار دارد او را به کاار نما  يکه آننه در اخت

 ار دارد.يفکر کند که غرب در اخت يزيچ



  

داناد و معتقاد اسات    ير ما يدر غفلت از غاد ن ضع  را يا يشهيعه ريش

 يت اماام يرينجامد کاه باا ماد   يمسلمانان ب ييتواند به شکوفايم ياسالم وقت

کناد و  يما  يخ اسالم را بازخوانين امر تاريمعصوم اداره شود و با توجه به ا

ز نظار دارد کاه حضارت    يا ناه ن يدر مساجد مد  به سخنان حضرت فاطمه

ش يپاا يرا مساااو يد و حااذف علااکردناا يناايبشيرا پاا ين مشااکليچناا

   2شکند.يدانستند که کمر اسالم را م ييآمدها

شدن ضع  مسالمانان در  روشدن با غرب و روشنجهان اسالم در روبه

 يباا بنا   ييارويا شد که در رو ي، متأسفانه گرفتار همان اشتباهيياروين رويا

د باه  يا امهم واق  شدند که ب ين نکتهيه مرتکب آن شد. نه آن روز به ايام

باا غارب،    ييارويا رجاوع کنناد و ناه اماروز. در رو     تيا البفرهنگ اهل

ن يا باه ا بودناد  در جهان اساالم   ياجتماع يهاتيکه منشأ فعال يروشنفکران

شادن  تار يخاود را در هرچاه غربا    يعزت گمشاده  ديدند که نبايجه رسينت

شاعار  باا  کاه   يغربا متوجاه شادند   مرتباه    يا  دينکش يولطجستجو کنند. 

 نيترانهخونخوار ،شد ياسالم يوارد کشورها يدموکراسو صلح و  يآزاد

 يهاا ير جاو يا در الجزا ي، سربازان فرانسوبا جهان اسالم کردرا برخوردها 

 ير کشاورها يهاا در ساا  يسيو انگل يبيها در لييايتاليخون به راه انداختند، ا

کارد و بعاد هام    يباا غاالم خاود نما     يچ اربااب يکردند که ه يکار ياسالم

بر سرنوشت مردم حاکم نمودند تا هر آننه اساتعمارگرانِ  را  ييکتاتورهايد

 انباود کاه روشانفکر    جاا نيا ا عمل بروشانند. يکنند جامعهيروز اراده ميد

                                                 


 



  

ند و متأسافانه باا   نشاد  داريا باز باز غرب،  يسرخوردگن يجهان اسالم در ع

د باه اصاالح وضاع خاو     دواريام ،يغرباز همان جنس فکر  گريشعار د  ي

سم گشتند، و باز هماان  يسم و کمونياليا سوسيسم و يعربشدند و گرفتار پان

ها بر سرنوشت مردم جهان اسالم ن انسانيترافت و خودخواهياسارت ادامه 

د آماد و  يا ن جواماع پد يتار يطبقاه، طبقاات  يب يحاکم شدند. به اسم جامعه

ان جهاان  ل گشاتند و روشانفکر  يالعمر بر مردم تحمدائم يهاس جمهوريرئ

و  سام يمارکس يعنا ي ،دو دروغ بازرگ  نيا ا نيبا اساالم  

ن يا ا يشاه يد رنکاه از خاود بررسا   بادون آن  ماندناد.  سرگردان يدموکراس

خداوناد باه مسالمانان     کاه  يتوان به عزتا يم کجاست و چگونه يسرگردان

 افت؟يوعده داده است دست 

 ن نگاهيآغاز

کاه عازت    رو بودناد هن سؤال بزرگ روبيا که همه با يطين شرايدر چن

ر، يبا رجاوع باه غاد    عيدر جهان تشدست آورد؟ د بهيمسلمانان را چگونه با

را در زماان   يد نظاام حکاومت  يا ن باود با يا ام آن ايشکل گرفت که پ يفکر

عه يبود کاه اماماان شا    ين حرفيه قرار داد، ايار فقيبت امام معصوم در اختيغ

در دوران  يکردند ول يسازفرهنگ مراألبت حضرت صاحبيقبل از غ

مرحاوم  د، يا   جدي  دولت در شرايدآمدن رنسانس و تعريد و با پديجد

در واقع در د متذکر آن شد. ي  جديبر اساس شرا «خزائن»در کتاب  ينراق

کاه دولات   د آمد قبل از آنيخا  در جهان پد يبا صورتدولت  که يزمان

، يفرهنگا  ي  باازخوان يا ا  در رد، علما يو سکوالر شکل گ يبه شکل غرب



  

ان آوردناد تاا دولات در    ديه به ميت فقيخود را با وال ياسيد سيش جديآرا

باشاد   نيمعصوم يو ائمه امبريد به حکم خدا و پيمق ياسالم يجامعه

 . يبرال دموکراسيل يهاد به ارز يو نه مق

 ييمبناا  يفکار  ديا به جهان موجاود با  ييجوابگو يما برابود که  يعيطب

از  م،يا دادياز خود ارائاه ما  داشته باشد،  يهماهنگ ياسالم يهاکه با ارز 

انده باود،  يبا وجود پارلمان، خود را نما ينظام غرب ياسي  طرف طرح سي

ن، خاود را  يا ساا و د يباا عباور از کل   يبارال دموکراسا  يگر نظام لياز طرف د

ود. اسااس  ز متوجه خود کرده با يکشورها را ن يهيکرد، و مردمِ بقيت ميتثب

  طارف پادشااهان   يا کرد بود که از ين رويرجوع به مشروطه براساس هم

د، عناان را از  يا جد يش نظاام يا کامال باه کما  آرا    يطلبقاجار با فرصت

خاود اداماه    يکتااتور يگار باه د  يدست علماا  گرفتاه بودناد، و از طارف د    

 يبارا « ه الملاه يا ه االماه و تنز يا تنب»در کتااب   ينيدادند. طرح مرحوم ناائ يم

، يکارد اساالم  يباا رو  يبود، ول يبه توجه مردم به نظام پارلمان ييگوجواب

ش از حادّ  يآن با  يهاا و ماالک  ينگاه غربا  ينيهرچند در کتاب مرحوم نائ

ن قادم در  يمورد توجه قرار گرفته است، امّا بااألخره انقاالب مشاروطه اولا    

  يا د خاود را تعر يا   جديجهان اسالم بود که چگونه جهان اسالم در شرا

ع يران و جهاان تشا  يا ن جهت هم انقالب مشروطه منحصر به ايکند، و به هم

ر يدر کلّ جهان اسالم شد. هرچند کاه غفلات از غاد    ينماند و منشأ انقالبات

ت حکام خادا بار    يا تِ حاکميجاه حساسا  يدر آنجا کار خود را کرد و در نت

باا   يرناگ باود، ولا   يار با يبس ، در آنيآموزش، ي، اقتصادياسيمناسبات س

بااه جهاات  ياسااالم ير در کشااورهاياااخ يهاااسااده يهاااانقااالب همااهنيااا



  

جهاان اساالم طارح شاده باود. و آن       يبود کاه بارا   يبه سؤال ييگوجواب

را نشاان دهاد کجاا     نناامسالم عزت که  يبازگشت به اسالم ينهيزم کهنيا

 رد؟يا قارار گ  که هسات  ييجابرتر از آن يگاهيجااست، تا جهان اسالم در 

کااه داشاات،  يشخصاا يهاااضااع  يبااا همااه يولاات صاافودقباال از همااه 

باه   يقا ير عازّت حق يا  غاد يا ن سؤال باود کاه چگوناه باا اح    يا يگوجواب

بااود، هرچنااد بااا  يکاارد شااروع مبااارکين رويااگااردد، و ايمساالمانان برماا

جهاان   يرفات بارا  يجه که انتظاار ما  يهمراه شد و آن نت ياساس يهاضع 

م ماناد  يعقا  يه و عثمانيدولت صفون ياسالم به همراه داشته باشد با جنگ ب

در  يزيباازخ  يير وفاادار اسات تواناا   يکه به غد يروشن شد که تفکر يول

ل کارده اسات، دارد. و هماان    يا ت تحميرا که جهان غرب بر بشار  يطيشرا

 يطرحا توانسات   يشد و به خوب يت منجر به انقالب اسالميکرد در نهايرو

هساتند  برتر از آنناه کاه    ياهگيدر جارا مسلمانان ش بگذارد که يرا به نما

احسااس   يجهاان اساالم باا انقاالب اساالم     ن امار باود کاه    يقرار دهد و هم

 .کرد ييشناآ

 يگاو پاساخ خاود   يخي  تاريدر حال حاضر و در شرا يانقالب اسالم

اگار  . اسات مطارح  جهان اسالم است که در  ياساس ازيو ن يفکر خأل  ي

ج فاوق  يافات کنناد باه نتاا    يام آن را درسات در يا جهان اسالم پ نروشنفکرا

م و يکنيعبور م يبرال دمکراسي  طرف از ليد و از يم رسيخواه ياالعاده

و  يفه را باازخوان ي، ساق يعه و سان يش يگر بدون افتادن در دعواياز طرف د

 يرفاتِ از فرهناگ غربا   راه بارون  يم و انقالب اساالم يکنيم يشناسبيآس



  

 ير را جهات اداماه  ياوند غاد طور که خدمسلمانان است، همان يهمه يبرا

 مسلمانان مطرح فرمود. يهمه ياسالم برا

باه راه   يدرسات گرفتاه نشاود، انقاالب اساالم      يام انقالب اسالمياگر پ

 يبااز روشانفکرانِ جهاان اساالم گرفتاار حاکماان       يدهاد ولا  يخود ادامه م

اند، و اگار روشانفکران   ل شدهيق غرب به مردم تحميخواهند بود که از طر

ر يرناد و همنناان تحات تاأث    يده بگيرا نشن يام انقالب اسالميز پيما ن يداخل

گار  يرناد و د يگيها فاصله ما باشند، مردم از آن يغرب يهافرهنگ و ارز 

 فا  کنند.يا خود يدر جامعه يريتوانند نقش و تأثينم

د انقاالب  يا تاوان فهم ينکته را مورد توجه قارار داد ما   دوچناننه بتوان 

 امروز جهان اسالم است، و آن نکات عبارتند از: ياز اساسيهمان ن ياسالم

 نيث ثقليجهان اسالم و حد

ر بدان گرفتاار  يبا غفلت از غدجهان اسالم ناخواسته که  يبيآسشناخت 

ب، ي  آسا يا ز باه عناوان   يا ناهل سانت  است که بحمداهلل  يزين چيشد و ا

اهم شده اسات.  ار فريتوجه به آن بس ينهيو زم آن هستند يبازخوان يمادهآ

جهاان اساالم اسات و ناه      يندهيم آين گفتگو موضوعِ بحث ترسيرا در ايز

روشان   يم. باه خاوب  يريا را بگ يکسا  يقاه يم يبرگشت به گذشته، تا بخواه

جهاان اساالم باه    تا ِ جواناان   تا   سوال در افق تفکرِ نيااست که ظهور 

دچاار   يم کرد تا باه مشاکالت  يد ترسينده را چگونه بايآکه  خورديچشم م

 ميهستها آنم که فعال  گرفتار ينشو

کاه فعاال  دارد و    يباا وضاع  اسالم  ايآ ندکنيال مؤساز خود ها آن 



  

را آن  يوعده رسول خدااست که  يزيمسلمانان بدان مشغولند همان چ

و  ياسالم برتار و متعاال   3؛«هَلَعَ يلنْاُال  و وَلُنْاَ المَُْتِلْاَ»اند که فرمود: داده

رود؟ و خداوناد در آن رابطاه   ياز آن فراتار نما   يزيا چ فرا روناده اسات و  

َوَلَقْد َکَتْبنَت فِي الزَُّبدوِر ِمد  بَْندِد الدذِّْکِف أَنَّ اْلدَأرَْض َاِفُثَهدت ِعَبدتِدَي        »فرمود: 

شاتيم کاه زماين را    و در حقيقات در زباور پاس از تاورات نو     4؛«الصَّتلِ ُونَ

 ؟ما به ارث خواهند برد يبندگان شايسته
مطرح در جهان اساالم، در مقابال    با اسالمِتوان که ب ستين يامروز روز

دفااع نماود.    يمنطقا  يت خود به صورتيستاد و از هويوضع موجودِ جهان ا

اسات   يبه نام اسالم مطرح است، اساالم  ياسالم يمسلّم آننه در کشورها

، يفرهنگ غربا  ياست، متأسفانه با سلطه يعوب فرهنگ غربدا  مريکه شد

ش يجاا پا  تاا آن  ياند و فرهناگ غربا  ده شدهياسالم و مسلمانان به انزوا کش

اند، غرب ينشاندهعموما  دست ياسالم يتنها حاکمان کشورهاآمده که نه

ت يريماد  يز براسااس نگااه غربا   يا هاا ن آن يو اقتصاد يبلکه مراکز آموزش

را  يمقابلاه باا فرهناگ غربا     ييکه اسالم توانا ميريبرذ ديبا ايل حا شود.يم

و حضارت   يفتد که انقالب اساالم ياز اسالم ب يد نظرها به فهميبا اي ،ندارد

ارائه دادند و جهان اسالم را  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيامام خم

 د. ينمايبه آن فهم از اسالم دعوت م 

ت يا روح اسالم و قرآن در جهان اسالم، مسالمانان را دعاوت باه حاکم   

ن يش در حاال حاضار در با   ين گارا يا کناد و ا يما  يها و احکاام الها  ارز 

                                                 
 

 



  

 يشا ين گرايجوانه زده است، و غرب با توجه به چن يخوببه يجوانان اسالم

د آورد تا موضوع را به انحراف بکشاند و از آن طارف ماردمِ   يطالبان را پد

طالباان، باه    ياز زشات  يدور يجاه برسااند کاه بارا    ين نتيجهان اسالم را به ا

از  ين دوريدر عا  يکه انقاالب اساالم  يوضع موجودشان تن دهند. در حال

د کاه  يا نمايدعاوت ما   ياز اسالم، جهان اسالم را به اسالم يبرداشت طالبان

محفااوب بمانااد. قاارآن   يهااود و نصاااريعاازّت اسااالم در مقاباال غاارب و  

اَت أَاُّهَت الَّذِا َ آمَنُواْ الَ ََتَّخِذُواْ الََْهُودَ وَالنَّصَدترَ  أَوْلََِدتء بَنْضُدهُمْ    »د: يمافريم

 5؛«أَوْلََِتء بَنْضٍ وَمَ  اَتَوَلَّهُم مِّنکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ الَ اَهْدِي الْقَوْمَ الظَّدتلِمَِ َ 

هاا  نيا د، ايا ريسرپرسات خاود نگ  ان را دوست و يحيهود و مسين! يمؤمن يا

 بعاد مقابله با شما دستشاان در دسات هام اسات.      يگر برايخودشان با همد

د ييآيها به حساب مجز  آن ديکن دايپ شيگرا هانياگر شما به ا ديفرمايم

 د بود. يخواهخارب  يمسلمان يطهياز حو 

کاه   ميکنا يخود رد و بدل ما  نيسوال را در ب نيحال ما با جهان اسالم ا

 يهاود و نصاار  يرقابت با  يصحنه ،که صحنه يوقت ميچه شد که ما نتوانست

 ر يخواستند با پاذ جهان اسالم روشنفکران م؟ ياز صحنه در آئ روزيپ ،شد

در دو دروغ بازرگ  عارض شاد    هکا را حال کنناد   شاکل  فرهنگ غارب م 

باه  حل مشاکل   يبرا «هيعلتعايلاهللرضوان»ينيحضرت امام خم يول .سرگردان شدند

ناد:  يفرمايخاود ما   ينامهتيوصشان در يدان آمدند. ايبه م يگريد يگونه

 «.  ن تذکر دهميکوتاه و قاصر در باب ثقل يادانم که شمهيمناسب م»

                                                 



  

ن حاج،  ير خام در آخار  يم که رسول خدا در محل غاد يت داريدر روا

ثّقل ال إنّي َترك فَکم الثّقلَ :»مردم را مورد خطاب قرار دادند و فرمودند: 

األکبف، و الثّقل األصغف؛ فأمّت االکبف فکتتب ربّي، و أمت االصغف فنتفَي، أهدل  

ن در مياان شاما دو   م 6؛«بَتي، فتحًظوني فَهمت، فل  َضلّوا مت َمسّکتم بهمت

 يتار و ذخياره  بازرگ  يگذارم: ذخياره نفيس )ثقلين( بر جاى مى يذخيره

تار  ، و اماا کوچا   کتااب پروردگاار مان اسات    ،تار  اما بزرگ تر.کوچ 

هاا نگااه دارياد،    در مورد آنن مرا يو دعترت من است، يعنى اهل بيتم. مرا 

 ها تمس  جوييد هرگز گمراه نخواهيد شد.که اگر به آن

باه جهاان اساالم     خاود  ينامه تيوص يبتدادر ا «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيامام خم

 ؟ديا چاه کرد  نيثقلا ث يخود را نسابت باه حاد     يکه تکلکنند يخطاب م

ندارد. غفلات   يگونه انکارچين هيث ثقليدر رابطه با حدجهان اسالم چون 

ه حسااس نباود  ث يآن حاد  يجهان اسالم از آن جهت است که تا حاال رو 

کننااد کااه يشاانهاد ماايهااا پدر واقااع بااه آن «هيعلتعايلاهللرضوووان»يناايخم امااام اساات.

 .ديکن يبازخوان امهمِ رسول خد يهين توصيخود را نسبت به ا يگذشته

باه   تواناد ينمده که يرس ييشما کار  به جا ين مسلمانيد اينيبيمحال که 

 يشاه ير ديا نيبب ديا برگردآزاد شاود،   يهود و نصاار ي يحکم خدا از سرور

 يد جملاه يشاا »ناد:  يگويسخن خود م يکجاست. در ادامهدر  يناتوان نيا

شاوند  يگر جدا نما يدن دو از هميکه ا «ضوْ َالْ يلَا عَدَفِا يتّت حَقَفِتًَْا  ْلَ»

ن باشد کاه بعاد از وجاود مقادس     ين که برگردند به حوض، اشاره به ايتا ا
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گذشاته، و   يگار ين دو گذشات بار د  يا از ا يکا يهار چاه بار     رسول اهلل

ن دو بر رسول يگاه که ااست، تا آن يگريت دي  مهجوريت هر يمهجور

د برادران ما در يد بايفرمائيمچناننه مالحظه « خدا در حوض وارد شوند...

مسالمانان از   ييجهاان اساالم جادا    ينااتوان  يشاه يا ريا نند آيجهان اسالم بب

 ست؟ين امبريت پيالباهل

 زدهغرب يآفات روشنفکر

هماان   يد انقاالب اساالم  يا توان فهميکه با توجه به آن م يدوم ينکته

و  سام يبراليلر تفکا کاه  است  ياشناخت ضربهاز امروزِ جهان اسالم است، ين

نسابت باه   سافانه هناوز   أمتما زد و  مانمسل انروشنفکر يکرهيبر پ سميکمون

 يعناوان روشانفکر   باه احماد  لآجالل يقاآم. يادار نشدهين امر درست بيا

متاذکر   «روشنفکران انتيخدمت و خ»ضربه فوق شد، در کتاب  که متوجه

ن امر باود، او در  يجهت ا يان امر است و به واقع آن کتاب شروع ارزندهيا

هاا  آن زماان سار زده و باا آن    يروشانفکر  يهاا به تمام اردوگاهزمان خود 

ماا باه شادت مشاکل      ي  دل شده و سرس متوجه شده است روشانفکر ي

در احماد  لآجاالل زا اسات.  دا  مشاکل يدارد و نه تنها مشکل دارد کاه شاد  

نگاه خود  را بدهد که اگر در ين آگاهيمسلمان ابه روشنفکر صدد بر آمد 

رد و به آناان بهاره   يتواند با مردم اُنس بگيتنها هرگز نمد نظر نکند، نهيتجد

دشامن خواهاد شاد و باه ماردمِ خاود        يناه يبرساند، بلکاه ناخودآگااه باز  

اگار  کاه  ن اسات  يا اروشانفکر مسالمان   انت خواهد کارد. حارف او باه    يخ



  

و  سام يارکسدر اردوگاه م نا يقي يرا نجات دهو مردم خود خود  يخواهيم

 ست. يمردم ما ن يبرا يراه نجات يدموکراس براليل اي

ن تصور که اساالم در  يبا ا ينيد يشيبا طرح نوانداز روشنفکران  يبعض

 يرا به مردم معرف يزيخود را ندارد، چ يهاارز  يمقابل غرب توان ارائه

کنند که ناه اساالم اسات و ناه راه نجاات، بلکاه غارب اسات باا الفااب           يم

ن است که روشنفکران ماا ناه   يکه بر سر جهان اسالم آمده ا يي. بالياسالم

مردم  ينيد يشيشناسند و نه مردم را و لذا اگر هم با شعار نواندياسالم را م

شاود ناه تنهاا    يگذرد که معلوم ما ينم يزيخود جذب کنند، چ يرا به سو

ناد.  اران نماوده يا به مردم نکردند، بلکه مردم را سارخورده و ح  يچ کمکيه

ماا باه    يزدهکه توس  روشنفکران غرب ينيد يشينو اند يهاحاصل طرح

 نيتار شياندنون خلق شد که يا مجاهديمثل فرقان و  ييهادست آمد گروه

 را به قتل رساندند. مفتح  ديو شه يمطهر ديمثل شه اسالم يعلما

ا يا م سا يکاه جاز مارکس   يال کارده ينسل جوان و تحص يانقالب اسالم

 ييبازرگ راهنماا   يد، باه راها  يا ديرا در مقابل خود نما  يوکراسبرال دميل

اناد،  دار نشاده يسته است بيکرد، هرچند روشنفکران ما هنوز آن طور که شا

روشانفکران جهاان اساالم    راه نجاات ظااهر شاد و     يبا انقالب اساالم  يول

هنااوز کااه هنااوز اساات  تواننااد وارد عماال شااوند، هرچنااد  يماا يخااوببااه

 .دنا کن يسازخود را باز ياسالمبا انقالب  اندنتوانستهما  يداخل انروشنفکر

باه  خطار   نيا از اکنم چون هنوز ماا  يعرض م زانيعز يبران نکته را يبنده ا

سااالم  يبازساااز  يااهنااوز م ياااعبااور نکاارده يدرساات

کاه   يهنوز وقتا م، ياخود شکل نداده يبرا «هيعلتعايلاهللرضووان»



  

بادون   ايا  ،ديا آيمتعصبان متحجر در ذهنمان ما  اي ،يتيوال اسالمِ مييگويم

رو مبهم خاود را روباه   يم با مفهومي  کنيکه مصداق آن را درست تعرآن

زده جلاو خاود   غارب  يجاز افتاادن در دام روشانفکر    يم، و لذا راهينيبيم

 م.يابيينم

 ! يبا منظر غرب يشينواند

را در جهاان معاصار    يقيعم اريبس اسالمِ «هيعلتعايلاهللرضووان»امامکه  ييجااز آن

اسات،   يو اجتمااع  يفارد  يازهاا ين يهماه  يبه صاحنه آورد کاه جوابگاو   

ن يمتأسافانه چنا   يشتر بدان توجه کنند. وليسته بود روشنفکران با تأمل بيشا

هساتند و از آن   سام يبراليل ايا  سام يکمون اتيا ادب ريثأهنوز تحت تنکردند، و 

 يفهماد جهاان آمااده   يروشنفکر جهان اسالم م نگرند.يز را ميچمنظر همه

چاون   ياسات ولا   يشا ي  ناو اند ياز به ير نيين تغيا ير است و برايي  تغي

ش يخواهد نواناد يتفکر خود را از اسالم نگرفته است، حاال هم که م يمبنا

ساتد و  يايما  يانقالب اساالم  يعني يشين شکل نوانديباتريزدر مقابل باشد 

اسات باه    ي  روحانيکه را به جرم آن «هيوعلاهللرمحة»ياهلل مطهرتيکر امثال آتف

بود که  يزالل ينهيآ «هيوعلاهللرمحة»يمطهر اهللتيکه آ يرد، در حاليگينم يزيچ

ل را از اسالم جمود و سکون باز يتوانستند اسالم اصيم يخوبق او بهياز طر

گوناه  چياز همان جهات کاه ها    زدهغرب يفرهنگ روشنفکر يشناسند، ول

و انقاالب   «هيوعلاهللرمحة»يد مطهريتواند شهيفهمد، نميبه عالم را نم ينگاه قدس

 را بفهمد.  ياسالم



  

اناد،  بدان گرفتاار شاده  اسالم  ان در جهانکه روشنفکر ياضربه نيدوم

تر يقيغفلت از موضوعات قابل تفکر است. هر قدر موضوع مورد تفکر حق

ناد:  يفرمايدتر اسات و لاذا دانشامندان ما    يا تار و مف فکر با ارز باشد، آن ت

و نفاسِ   يق معناو ياسات کاه موضاوع آن حقاا     ين تفکار، تفکار  يتار يعال

تفکار  زده ناخودآگااه  غارب  يباشد. متأسفانه در محافل روشنفکر« وجود»

سات، باه   ي، تفکار ن ينا يا تفکار در موضاوعات د  يا ، و گوشوديم ينف ينيد

د، يا شانهاد کن يپ« تقاوا »باا موضاوع    ياناماه انيا پا ديا ن جهت اگر بخواهيهم

 يها موضاوع علما  را از نظر آنيست، زين ي  موضوع علمين يند ايگويم

شااود کااه روح  يجااه آن ماا يو لااذا نت يموضااوع محسااوس و ماااد  يعنااي

ر حساس و ي  روح غي يق قدسينسبت به حقا يان ما پس از مدّتيدانشجو

ق کاه اگار هار چاه     يا ار عمياست بسا  يان ضربه، ضربهيتفاوت است. و ايب

ن و نسال  يا ن زباان د يبا  يرابطاه  معرض آن دور نکنايم زودتر ما خود را از 

جهان اسالم باه برگشاتِ    يکه رمز بقا ييجاگردد و از آنيجوان منقطع م

جهاان اساالم    يمنداناه عازت  يشتر به اسالم اسات، در امکاان بقاا   يهرچه ب

توجاه   يز برکات انقالب اسالما يکيکه  يشود. در حالياختالل حاصل م

 است. ينيگرفتن موضوعات ديها به جدّشهياند

 يفرهنگ يو اصالح وارونگ يانقالب اسالم

از تفکار   يشاروع شاد، توجاه باه ناوع      يکه با انقالب اسالم يزيآن چ

شاد. روشانفکران ماا،    ياست که تا قبل از آن باه عناوان تفکار شاناخته نما     

دانساتند  ياساتمدار و اهال تفکار ما    يجهان غرب را س ياسيس يهاتيشخص



  

 يدانساتند، ولا  ياستمدار نميسرا متفکر و  «هيعلتعايلاهللرضوان»ينيخم امثال امام يول

د يا جهان غرب را مجبور کارد در موضاوعاتِ تفکار، تجد    يانقالب اسالم

از  ياريد بسا يا ن موضاوع با يرفتن اياست که با پذ ين در حالينظر کند، و ا

 ياست کاه شارط بقاا    ين آغاز سقوط مکتبيکند و ا يخود را نف يگذشته

 د دارد.ياست که بر آن تأک يفيماندنِ تمام تعاريآن باق

م که سااختن  يروبروئ يزدگاز غرب ياشهيهنوز که هنوز است ما با اند

ت و يااعبود يدانااد ولاايماا ي  کااار باازرگ فرهنگاايااد را يتخاات جمشاا

  کاار  يا شاود را  ي  ما که موجب اتصال انسان به پروردگاار  ييهابرنامه

را  يفرهنگ ين وارونگيآمده است تا ا يداند، و انقالب اسالمينم يفرهنگ

 اصالح کند. 

 الّاِ سَنْتِالْد  وَ  َّجِالْ  ُقْلَت رَمَ»د: يفرمايها است مکه خالق انسان ييخدا

. و کمال انسان در يبندگ يجن و انسان را خلق نکردم مگر برا 7؛«وندُبُنَْلِ

 يخدا است، حال نظام روشانفکر  يافتن در بندگيشتر رشديهرچه ب يراستا

آورد يبه حسااب نما   ي  کار فرهنگيرا به عنوان  ين موضوع مهميما چن

است  ين در حاليبه آن ندارد، و ا ينظر ي، اجتماعيو در معادالت آموزش

گذشات کاه باه    ينما  يزيا چدان نشده باود  يوارد م يکه اگر انقالب اسالم

تاا   ييمعناا يشاد و با  يخارب ما باشد د يباکه  يزياز آن چ ت بشريهو يکل

 قيا از طرکاه جهاان اساالم     ياضاربه  نماود. يها رساوخ ما  عمق جان انسان

هاا راه نجاات خاود و    خورد آن بود که آن ياز تفکر غرب خود انروشنفکر

شاتر جواماع   يکردند که محل سقوط هر چه بيجستجو م ييرا در جا جامعه

                                                 
 



  

است و  يتفکرين بيابد عيادامه  ينيتفکر د يکه با نف يبود. تفکر ياسالم

ن يا رد، و ايا گيشتر مدّ نظرهاا قارار ما   يد از غرب هرچه بين عرصه تقليدر ا

بود که قبل از انقالب تمام روح و روان روشنفکران جهان اساالم را   يزيچ

جااد کارد و   يخلال ا  يان جبهاه يدر چنا  يفرا گرفتاه باود و انقاالب اساالم    

، باا نگااه انقاالب    ين روشانفکر يرا به صحنه آورد کاه در عا   يشمندانياند

ن نااوع يااا ينگرنااد، و روز بااه روز فاصااله يبااه موضااوعات ماا  ياسااالم

نگااه   يشا اهلل به کلشود تا صنيشتر ميزده بغرب يبا روشنفکر يروشنفکر

نجاات جهاان اساالم رخ     يعهيزده در انزوا فرو رود و طلغرب يروشنفکر

 اند.يبنما

 جهان اسالم يندهير و آيغد رجوع به

جاه،  ياسات، و ناه نت   ياد که نه موضوع، موضاوع سااده  يحتما  مستحضر

متوجاه   ديا با يولا  ،رديا دسترس ماا قارار گ  زود در  يلياست که خ ياجهينت

بعااد از  غااربِ ديااجد فرهنااگبااا  ياايروهجهااان اسااالم پااس از روباام يباشاا

ماا اماروز   حاال   .گم کرد و خاود را باخات   يبه کلخود را  يجا ،رنسانس

باه   ميدار يانقالب اسالم قياز طرو کم کم يخودباختگسال پس از پانصد 

 يانقااالب اسااالمم. يکناا يخااود را بااازخوان يم تااا گذشااتهياايآيمااخااود 

باه   ريدر غاد  يد هار مسالمان  يجهان اسالم را که با يگاه اصليجا خواهديم

 يکارد يباا رو  يو سان  عهيشا و مسلّم اگر  ،برگردانددنبال آن بگردد، به آن 

رند اگر از همان ابتادا کاار در   يپذيکنند م يخ خود را بازخوانيمحققانه تار

ار برتار  يگرفت سرنوشت اسالم بسا يقرار م تيو اهل الب يدست عل



  

گاذارده کاه    يماا بااق   يرا بارا  يخ نکاات يو تار شد.مي که فعال  هستاز آن

مهااجران و   يماه اساحاق؛ عا بناا باه نقال ابان    ن موضوع دارد. يت از ايحکا

 خادا اناد کاه پاس از رحلات رساول     نداشاته  يديا چ ترديانصار ه يتمام

  8.صاحب امر خواهد بود يعل

 يد، اگر کسيار ماندهيمتح که پس از رسول يامت يد: ايگوياباذر م

ر داشاته،  را کاه خادا ماؤخّ    يد و کسيداشتيم مم داشته، مقدّرا که خدا مقدّ

د، از يا نهاديامبرتاان ما  يت پيبوراثت را در اهل ت ويد و واليداشتير ممؤخّ

 يد: ايگويگر ميد يدر جا 9د.يشديمند مبهره يسو ها از هرنعمت يهمه

د به کتاب يدار خواهد شد، اگر گرفتار  شديپد ييهانده فتنهيمردم! در آ

   10.ديتمسّ  کن يخدا و عل

ناد،  يجويو ماردم از او بهاره نما    اسات زناده   يکه علنيسلمان از ا

کس شاما را از  چيگفت: به خدا سوگند، پس از او هيخورد و ميتأس  م

  11.امبرتان آگاه نخواهد کردياسرار پ
ساالم و بادون مشااجره،     يير مسالمانان در فضاا  يامروز هم اگار باا ساا   

 يندهيآ ي  براين شرايافتن بهتريم و قصدمان يکن ير را بررسيموضوع غد

مسلمانان باا   ين همهيث در بين حديه شهرت اجهان اسالم باشد، با توجه ب

ن جهااات حضااارت يم، و باااه همااايشاااويرو نماااروباااه يچ مخاااالفتيهااا

                                                 
 

 



  

ش يپرا  نيثقل ثيحدخود موضوع  ينامهتيدر وص «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخمامام

 امبريا پن کاه  يا باا توجاه باه ا   بااالخره  ن اسات کاه   يشان ايکشند. سؤال ايم

جهاان اساالم را بعاد از خاود      يت و رهبار يريمد گاهيجا ،ريدر غد خدا

بار   يانقاالب اساالم  م؟ يد اداماه دها  يا را با ين کردند، ما امروز چه راهييتع

تا هماه  است خ آمده يه تارر به صحنيجهان اسالم به غد ييگواساس جواب

 هباشد عقب افتااد داشته  ديکه با يگاهيچرا امت اسالم از جابتوانند بفهمند 

آن طاور کاه شاأن    کاه چارا ماا    د يرو هستهروبال ؤس نياحتما  با شما است. 

د يا با غربِ جد ييارويتازه در روو  ميدرخشش ندارخ ياسالم است در تار

م؟ به نظرم تا حاال  يم که عقب هم افتادياز خود نشان نداد يتنها درخششنه

سات  ا جاا از آن عدم درخشش يشهير ديبگو کرديت نمأجهان اسالم جر

و  يبا ظهور انقاالب اساالم   يده گرفته شد، ولير، ناديخدا در غدکه سخن 

ن مطلاب  يا هاا دارد باه ا  آرام ذهنع، آراميمکتب تش يهاييظاهر شدن توانا

ن يدشمنان اسالم جهت غفلت از ا يهاشود و معلوم شده تال ي  مينزد

 يکند، چون انقاالب اساالم  يتر مرسد و کارشان را سختيجه نميامر به نت

ش از يتواند عبور کند و با عبور از آن موانع، بيز ميآن موانع ننشان داده از 

در را  خاود  گااه يجاشاود و هرچاه بهتار    يآن جلب م يها به سوش توجهيپ

از  تاوان يرا ما  يانقاالب اساالم   يخيتار گاهيجا .کنديم دايپخ معاصر يتار

ه کا  يهم استکبارشناخت، آن ياستکبار جهانبا  آن يمقابله يحد و اندازه

 .دانديم نيزم يخود را صاحب کره



  

 يفرهنگ ي؛ أبر قدرتيانقالب اسالم

م انقاالب  يم و نخاواه يکنناد کاه ماا بخاواه    ياذعان م يگران غربليتحل

شاکند  يحصرِ خود را ما  يشهياست که دارد ش ي  غول فرهنگي ياسالم

 يملتا   يا خاورد چگوناه   يجاست که انسان تأس  منيد. ايآيرون ميو ب

آن بزرگ باودن  بر شواهد تمام که دهد يرا انجام مبزرگ ن يچننيا يکار

آن بااور   يباه بزرگا   ديد و شاا يا طاور کاه با  ملّت آن خود يول اذعان دارند

خ معاصار  يرا در تاار  يانقالب اسالم  زرا ديشما اگر خواستنداشته باشد! 

 رناد يگيما  ميتصام  تيبشار  يبارا امروزه به زعم خود که  يبه محافلد يبدان

و در تماام  اسات   يانقالب اسالم منفعلِ ،جهاند چگونه ينيتا بب ،ديزنب يسر

کاه   يدارناد و هار حرکتا    يباه انقاالب اساالم    يماتشان همواره نگاهيتصم

 است.  يمهار انقالب اسالم يدهند در راستايانجام م

خدا در تحقاق اساالم    ياراده يد در راستايرا با يگاه انقالب اسالميجا

ن قدرتمنداناه جلاو   ين چنا يا م چارا ا يتاا متوجاه شاو    ر دانسات يدر قرون اخ

 يهماه  يهاا کاه قارآن را آورد و بار خاالف نقشاه      ييرود، همان خادا يم

انقاالب   يخ جلو آمد، همان خادا تحقاق و تعاال   يدشمنانش همننان در تار

امبر  خبار داد درسات   ير به پيرا اراده کرده است، خداوند در غد ياسالم

وَاللّدهُ  » يد اسات ولا  يشد يمقابله با عل يدشمن برا يهااست که نقشه

خداوند اساالم را و   12؛«اَنْصِمُكَ مِ َ النَّتِِ إِنَّ اللّهَ الَ اَهْدِي الْقَوْمَ الْکَتفِفِا َ

ن باه  يگاذارد کاافر  يکناد و نما  يهاا حفاظ ما   نقشاه آن  يام تو را از همهيپ

                                                 
 



  

 يايا دندر  يت انقاالب اساالم  يا موقع خواهند برسند. اماروز يکه م ياجهينت

جهاان   يناده يآ يبارا  يجا کاه بخواهناد حرفا    هراست که  ياست طوريس

ن معاادالت  يدر ا يانقالب اسالم گاهياست که جا نيسوالشان ا نيبزنند اول

 يهمااهکااا گفتااه بااود يساات آمريت استراتژيشخصاا نجريساايککجااا اساات. 

خاود   يبارا  ي  طرحيها نيا .شروع شد ينياز خم ديمشکالت جهان جد

ل در ي  لقماه ببلعناد و باا حضاور اسارائ     يا د که جهاان را مثال   خته بودنير

 يل کنند، که انقالب اساالم ي  مستعمره تبديانه جهان اسالم را به يخاورم

بااا رنسااانس و  کردنااديفکاار ماار کاارد. يااشااان گيدر گلو ياچااون لقمااه

در مقابال غارب از خاود نشاان     جهاان اساالم   که روشنفکران  يباختگخود

 يرحميتِ بيرود و در نهايها جلو من به بعد به نفع آنز از آيچدادند، همه

جهاان اساالم   ساتند  يها متوجاه ن نيبندند. ايطومار اسالم و مسلمانان را بر م

و  يو خااود را بااازخوان گااردديبرماا هااابااه آنباااألخره دارد کااه  ييهااامبنااا

ام و جاا نشساته  نيا بناده ا د يا کنيمالحظاه ما  شاما   کاه نياکند. يم يبازساز

باه جهات توجاه باه آن مبناهاا و       کانم يبه جهاان اساالم فکار ما     دوارانهيما

 يهاا شاه يرخود شکل داده اسات.   يداريپا ياست که اسالم برا ييهاشهير

  يا ا يا باشاد  اماروز  کاه مرباوط باه     سات ين ييهاشهيرهم  ياسالمانقالب 

هاا  عهيشا مرباوط باه    ريغاد ع. هرگاز  يران و تشا يا ا يباشد در حوزه يحرکت

ت از آن دارد کاه  يا حکا يهمگا است  ريغدمتذکر که  ييهاتيروا ،ستين

ات دهناد. مسالمانان   يا ح ير اداماه يمسئولند بر اساس غدجهان اسالم آحاد 

هاا  دند و ذهان يون آن زمان کشياسياز س يکه بعض ييهاصدر اسالم با نقشه

ت ي، اساالم ريبادون غاد   توانناد ير منحرف کردند، فکر کردند ما يرا از غد



  

 ريکه با غاد  ددهيدارد نشان م يحاال که انقالب اسالم ،ه دهندادام خود را

اساالم را   ياسيو عزت س ينيرا حفظ کرد و با نشاط د ينيد اتيح شوديم

 خواهند کرد.  يخود را بازخوان يادامه داد، مسلّم گذشته

قدرتمناد   نشان داد که در غربِ يانقالب اسالما گفتند: يگران دنليتحل

  يا حاصال   ينهفتاه اسات. چاون انقاالب اساالم      ياساس يهانقطه ضع 

آن را متااذکر شااده و مااا را بااه   يالهاا يدار اساات کااه وحااشااهيقاات ريحق

انقاالب   ينده داريکند و رمز آير دعوت ميقت غديدن نسبت به حقيشياند

ن جهات  ين نکته نهفته است. به هما يو به تبع آن جهان اسالم در هم ياسالم

 ينفا  ياز طرف غربِ به ظااهر قدرتمناد بارا   که توطئه ن همه ياست که با ا

انقالب انجام شد، انقالب همننان با نشاط در صحنه است و توان مقابلاه باا   

جناگ ماا نشاان داد کاه ماا       :فرمودناد  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينا يخم امام .آن را دارد

 13.ميجهان استکبار بجنگ يها با همهمدت ميتوانيم

 ديا برگردباه مسالمانان داد،    يقالب اساالم که ان يتيحال با توجه به هو

در حاال رخ دادن   يزيچه چجهان اسالم روشنفکران فکر  يخانهد در ينيبب

اناد  دو دروغ بزرگ سميو کمون سميبراليل  طرف متوجه شدند ياست. از 

  يا نناد، و در  يبين است که مير همياسالمِ فاصله گرفته از غد يو از طرف

رود و يجلااو چشمشااان همننااان جلااو ماا در  يطاارف هاام انقااالب اسااالم

 اند.ينمايخود را م يهاييتوانا

                                                 
«عليهتعايلاهللرضوان»



  

 جهان  ياسيس يدر صحنه يحضور انقالب اسالم

جلاو   يکنند تا باه نحاو  يت تال  خود را ميغرب نها يهاستياستراتژ

و  يابااالتر از قادرت هساته    يزيا ها چرا سدّ کنند چون آن يانقالب اسالم

عاراق حملاه    باه اگار  دانساتند  يما  هاا ييکاا يمرشناسند. آيدر ما م يموشک

باه   ،کردناد يصدام را سرنگون ما  ،يمذهب يروهايزود ن يليخ ندنکرده بود

دسات  کارهاا را خودشاان   کاه   ندکار را کرد نياآمدند زودتر گمان خود 

گرفتاه شاود.    ياسالم يدر کشورها يانقالب يهاانيند و جلو وقوع جرريبگ

آمده در جهاان اساالم را   شيپ يروح انقالب تواننديکه م کننديها فکر مآن

ن راساتا دامان   يرا هم در هم يعه و سنين شياختالف ب يکنترل کنند و نقشه

ر معطاوف نشاود، ممکان اسات آن     ير تفکر اهل سنت به غديزنند، تا سيم

 يندازناد ولا  يکه در جهان اسالم رخ داده اسات را باه عقاب ب    يکل ياراده

ها بااز  خود را در ذهن و عمل انسان يخره جاکه شروع شد، باأل ياشهياند

انقاالب باه     يا با که مصر نآ يبراحساب کردند  يلي  تحليکند. با يم

 ياسا يت سيا فعال ياجازه ندورآمبارک فشار  يبرگشت نکند به حسن ريغد

فشاار را از   يکما مرتبه متوجه شدند که اگار   يبه احزاب مخال  بدهد، 

کاه در ماورد    ياتجرباه  ،رودياز دستشاان ما   زيا چهماه مردم مصر بر دارند 

 ياجاازه دادناد تاا حسان    ران انجام دادند و باه ضررشاان تماام شاد و لاذا      يا

 ادامه دهد. را  هاببند و ريمبارک کشت و کشتار و زندان و بگ

 يخاوب باه  را  يانقاالب اساالم   يحضاور جهاان   يدشمنان انقالب اسالم

ها متوجه نقاش  که ابرقدرت ياهد خودِ ما به آن اندازيشا ،کنندياحساس م

دقات در رفتاار و   م. ين نقاش نشاده باشا   يا اند، متوجاه ا شده يانقالب اسالم



  

و اتحااد   يدر رابطه با انقالب اسالم نيزم يبر کره تموحک انيگفتار مدع

 يمقابلااه بااا انقااالب اسااالممحااور هااا حااول آن يهمااه

 يانقاالب اساالم   يخيتاار  اتيا فعاال ح  نشان از حضور 

 هاا يباا فرانساو   هاا يلمانآ ،که اروپا مرکز تضادها است ديدانيشما م .دارد

هاا باه شادت    ييايا تالياناد، ا هاا دشامن  يسا يها با انگلآن يمخالفند و هر دو

با هم  يجنگ جهانها دو نيد ايکنند، فرامو  نکنيها را مسخره ميسيانگل

در  شاان همه دينيببحاال   کردند

ن يا اناد ا متوجه ،است يو آن مقابله با انقالب اسالماند شدهمتحد  زيچ  ي

در  ياست که بنده و جنابعال نيمثل ا .است يبزرگخطر ها آن يانقالب برا

  مرتباه متوجاه   يا م، يکنا يموضوع کوچ  با هام مشااجره ما     يمورد 

مشااجره را تماام   خوب معلوم است که ن کرده، مادنبال ريش  يم يشويم

 ليياروپاا و اسارا   نيبا  يتضادها ديبروم. ير رها شويم که از دست شيکنيم

 ديا مطالعه کنگر يرا از طرف داروپا  با کايمرن آي  طرف، و تضاد بيرا از 

با هم  يهمگهمه تضاد، نيها با انيکه انيد علت اينيتا بب

باا   يکاه انقاالب اساالم   دهاد  يخبر از آن ما اند متحد شده

 يخيحضور تاار   ي ،جهان پاگذارده است ياسيس يکه به صحنه يانحوه

را  يخيحضاور تاار   نيا ا رکسحاال ها  رقم زده اسات.  خود  يرا برا يفعال

در  يبشناسد و فعاالنه سرنوشت خود را به آن گاره بزناد از برکاات زنادگ    

دشامنان انقاالب اسات     يدر زمره ايبرخوردار خواهد شد وگرنه  زمانن يا

اسات، کاه    يناظر بر انقاالب اساالم   يتفاوتيباب ايو  روديم نيباز  نا يقيکه 

 افتد.  يرون ميخ بيا نخواهد از تاريبخواهد و 



  

د يا م چه کار بايم تا بفهميم روح زمانه را بشناسيهنر ما آن است که بتوان

 14؛«الْنَتلِمُ بِزَمَتنِهِ لَت ََهْجُمُ عَلََْهِ اللَّدوَابِسُ » :ديا فرمايم صادق امامم. يبکن

راهاه  يو بخود باشد گرفتاار شابهات و مساائل مابهم      زمان عالم بهکسى که 

 زماانِ  يقيحق يهادر صحنهشناسد را ب خود يزمانههرکس روح  .شودنمي

کااه موجااب  ،زمانااهکااردن در يبرکااات زناادگو از  شااوديمااخااود وارد 

 گردد. يمند ماست بهرهاستعدادها  ييوفاشک

 نيباشد که باالخره سنت خدا در اما مطرح  يد برايشه بايهمال ؤس نيا

فرماوده   يتجلا  يچاه اسام   ين زمان به اقتضايو خداوند در ا ؟ستيزمان چ

اماام  در زمانه اسات کاه حضارت     يفهم سنتِ خا  اله ياست؟ در راستا

و لذا به است  سميسقوط مارکس يزمانه، زمانه دنفهميم «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم

 يهاا شاود مااورا   ند تاا قبال از آن کاه منفعال حادثاه     نامه نوشات گورباچ  

رد و بر اساس روح زماناه، اساالم را   يم بگيش است، تصميکه در پ يحوادث

مان يرفت و بعدا  پشا يانتخاب کند، و متأسفانه او نرذ ياز منظر انقالب اسالم

 ،قرن نيا :فرمودنددر زمان خا ،  يالهسنن نوع  صيتشخ يشد. در راستا

  وضاع غارب   يکه از نزد يدانشمندان غرب .ها استابرقدرت يقرن نابود

در مقاباال  کااايمرآ يعصااب يبرخوردهااا نااديگويمااکننااد، يرا رصااد ماا

ا  ياسيس اتيح يهان نفسيآخردهد که يآن مخبر از جهان  يهاحادثه

 يهاا از روزنامه يکيکه با  يامصاحبه در 15يديهالديفر يقاآکشد. يمرا 
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 ،کانم يرا مطالعاه ما   اناه يمن چهل سال است خاورم :ديگويمداشت  يغرب

 ،رانيا شاناختن ا  تيبادون باه رسام    خواهدياست که م نيا کايمرآمشکل 

 کاا يمرآوقات درکنتارل    چيها  گريجهان اسالم د ،جهان اسالم را اداره کند

 ،برساد  خواهاد يکه م يجيبه نتا کايمرآکه  گذاردينم رانياو نخواهد بود 

شکسات  هساتند کاه    ياناه يدو زم افغانساتان و عاراق   :ديگويمابد. يدست 

 يکشاور   يا  يوقت ديدانيهم م دتانخو .دهديرا به جهان نشان م کايمرآ

تاا عاراق را اداره    رديا گياز کنگاره ما  که پول  همه نياو  يبا آن همه انرژ

 د سقوط آن را مشاهده کرد.يرسد، باينم ياجهينت چيهبه کند 

از  يبعضاامتأساافانه  يانقااالب اسااالم  يخيگاااه تااار يبااا توجااه بااه جا 

به فرهناگ موجاود جهاان     کهانقالب را  قتيحق، ينظام اسالمکارگزاران 

ب در هااون  آهاا  نيا ا ،ناد يگويما  «يرآ»نشناختند و به آن گفته است  «نه»

شاما   ،فهمنديرا نم يسالمه با متانت انقالب اخرو  همرا هاني. اکوبنديم

اصاالت دادن   يها که نشانهيريگموضع يد ممکن است با بعضيمطمئن باش

انقاالب   يخيتاار  يشاه يباا توجاه باه ر    يم ولا يفتا يبه غرب است ما عقاب ب 

باه صاحنه آماده اسات      يقدس يشهين ريکه با چن يشود انقالبينم ياسالم

کان کاردن   شاه ير يخ اسالم بارا ينِ تاريمحقق يده گرفته شود. به گفتهيناد

عبااس صارف   يا بنا يه يام يکه بن ي  هزارم انرژي يعيهاشم به طور طبيبن

بودنااد  يان معنااوياا  جريااهاشاام  يچااون بناا يبااود، ولاا يکردنااد، کاااف

 نيا از ا شيبا  گار يددند. يخواستند برسند نرسا يکه م ياجهيدشمنانشان به نت

آن اسات   يهاا نشاانه  امامزاده يمقبره سانند!از سادات به قتل بر شديهم نم

بااز   يکشتند ولا يکردند و ميمدا يها را در اقصا نقاط جهان اسالم پنيکه ا



  

از همان فرزنادان   يکي يعني «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيامام خمتوس   يانقالب اسالم

خداوناد باه    رايا ز خ پاا گذاشات.  يتاار  يت شد و به صحنهيريهاشم مديبن

م و لاذا ناه تنهاا    يکنا يعطاا ما  « کاوثر »خود مژده داد که ماا باه شاما     رسول

اباد،  ييشاود بلکاه روز باه روز گساتر  ما     ينسل شما خش  نم يچشمه

هاشم باه اعتباار پاساداران     يان است و بنير در ميچون موضوع اسالم و غد

هماان کااوثرِ   يتجلا  يانااد، انقاالب اساالم  ر باه کاوثر متصال   ياساالم و غاد  

د يا توح يت دوران به ساو يخواهد جهان را از جاهليه ماست ک يفاطم

ته است و يت دوران، فرهنگ مدرنيجاهل يکند، و مصداق امروز ييراهنما

ته زودتر فرو يشتر بدرخشد، کاخ فرهنگ مدرنيب يهر چه نور انقالب اسالم

غارب دل   يکه به بقاا  ييهاست و لذا آنيعکس آن ممکن ن يزد، وليريم

 يها نه از برکات انقالب اساالم نيکنند، ايم ي خود زندگاند در توهّمِبسته

 شاود ينه ما چگو بندند،يم يبه غرب طرف يکيشوند و نه با نزديمند مبهره

برومند  يجوان شوديچگونه م ؟استحاله کرد تهيرا به نفع مدرن يانقالب نيچن

الب انقا  ؟بود ريپخود هم  يکرد که در جوان يفرتوت ريپ ريدار را اسشهيو ر

انقالب در تمام شئون عالم موجود اسات، البتاه در وجاود شايعيان      ،اسالمي

کساني کاه در صادد    و کندظاهر شد ولي انشا اهلل در همه جا بس  پيدا مي

بدهند هار چاه    آنرا به  تي از صورتهاي موجود در عالم غرببرآيند صور

 اند.و به هر چه تمس  جويند از انقالب دور افتاده تال  کنند



  

  با حضرت فاطمه ي، همدرديانقالب اسالم

در  شااهير يولاا ،بااود يلقااخَ يدردمنااد يدارا «هيعلتعايلاهللرضووان»يناايامااام خم

را بااه صااورت کاماال در  ين نااوع دردمنااديااو ا ،داشاات يحقاا يدردمنااد

 غام فاطماه  حاصال   يانقاالب اساالم  د، يا تاوان د يم حضرت فاطمه

همادرد شاده و در    زهارا  يهبا فاطما  ابتدا «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيامام خماست. 

ش يپا  ريغاد  که در صدر اسالم نسابت باه   ياز انحرافو کرده  هيگرکنار او 

 باه صاحنه آورد.  را  يانقاالب اساالم  از آن و بعد آمد، جگر  سوخته بود 

بشار حاذف کنناد     اتيا را از ح زهارا  يفاطمهو رسم اگر توانستند اسم 

در  شهيرچون  يخلق يدردمند .حذف کنند زينور را ن آن يادامه تواننديم

افتد، بلکه به يا، از نور نميکاران دنياسيهرگز مانند سدارد  يحق يدردمند

موجاب تحاول در روح و روان   لاذا ابتادا   و  گاردد يمتصل ما   اينهضت انب

 يهاا مناساب آرماان   يمعناو  يرو آن در جامعاه تحاول  يشود و پيم هاناانس

   رد.يگيشکل م ياله

 يهار ملتا  اناد  بات يدر غ امام زمانکه حضرت  يتا زمانبه بعد  نيااز 

 از رجوع به نهضات اماام   ابديجانبه دست همه يبهيط اتيکه خواست به ح

، ناده يخ آين باه بعاد در تاار   يا ما از ا گريد .است ريناگز «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم

ارتباط نداشاته   «هيعلتعايلاهللرضوان»ينيخم امام ياسالمکه با مکتب انقالب  يقهرمان

خ شاده کاه   يمطابق روح زمانه وارد تاار  يقتيرا حقيداشت، ز ميباشد نخواه

ت دوران است. امروز جهان باا  يکردن به رمز موفقکردن به آن، پشتپشت

 يت دوران، هماه يا جاهل يرو شاده کاه مااورا   روباه  ياشدهشناخته يالگو

 ييکند و مقتادا يبه خود دعوت مطلبند را يم يکه راه خروج ييهاشهياند



  

ب راه نشاان  يا ط ياتيا ح ير باه ساو  يو سا  يزنادگ  يباازخوان  يشده که بارا 

ن يا موضاوع را ا  ياکناد، ممکان اسات عاده    يم يدهد و بن بست شکنيم

م و تصور کنند همننان که يدهيرند و فکر کنند ما شعار مينگ ين جدّيچن

باه اطاراف    يها کما نيادار هم هست. شهيظاهر جهان سلطه پا بر جاست، ر

کند و هرجا يرا قانع نم يچ روحينگرند که چگونه جهان سلطه هيخود نم

ن يکاردن باه چنا   جاه پشات  يپاا کارد و در نت  گذاشت هزاران مشکل باه  يپا

 يجهان سلطه با اندک رمقا ممکن است دوباره ر است، يزناپذيگر يفرهنگ

ر از يا غ يمقصد يسو ش دارند بهيکه در پ ياز انقالب را هايمصرکه دارد، 

هاا را  آن ،انقاالب از  يدکور  يبا دوباره منحرف کند و  يانقالب اسالم

در منظار   ياساالم  ير کشاورها يها و ساا د آنيفرامو  نکناما متوق  کند 

که  يتوانند از آن چشم بردارند. انقالبيرا دارند و نم يانقالب اسالم ،خود

شده است و از جز  فرهنگ بشر نه آوردند، به صح «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم امام

! يشاود. آر يباه آن گرفتاه ما    يکينزد ي، در راستايمين به بعد هر تصميا

 يکردها است که وقتا يبرد، عمده رويزمان م يمعلوم است که کار فرهنگ

 ياشد و مطابق روح زمانه قادم برداشاته شاود، هار قادم     ح بيها صحکرديرو

چون اين خودآگاهي در جهان اسالم پدياد   دهد.يجه ميبرابر صدها قدم نت

تااوان از آمااده کااه جااز از طريااق رجااوع بااه حقيقاات دياان اسااالم، نمااي    

 زدگي نجات يافت.غرب



 

 طلوع شهر خدا ؛يانقالب اسالم





 

 

 نزايا عز خادمت را  رانيا ا افاق کشاور  حکومت خادا بار    لوعسالگرد ط

اسات کاه    يناشادن باا و وصا   يقدر آن طلوع زکنم. آني  عرض ميتبر

تا خودتان عظمت و  کنم يورآاديروح آننه را واقع شد  است بنده، يکاف

 د.يآن را تماشا کن ييبايز

باه عناوان رب   اگار خادا   کاه   توجاه دارناد  نکتاه   نيا به ا زانيعز يهمه

دن باه مقصاد   يرسا  يهاا ، آن جامعه راهحکومت کند يابر جامعهن، يالعالم

گااه  يد جايا ن راساتا با يا د، و در ايابد و بدان خواهد رسييخود را م يقيحق

ت حکام خادا   يا ن نظام بستر حاکمين شود که چگونه اييتع يانقالب اسالم

حکومات خادا بار جامعاه روشان شاود،        يگر اگار معنا  ياست، به عبارت د

 يباه راحتا   ندحاضر ياعدهو چرا چه  يعني ياسالمانقالب گردد يمعلوم م

چارا  شاود  يز روشان ما  يا ، و نجاان بدهناد  ن انقاالب  يا ا يجاد و بقايا يبرا

چاون   ناد يگويما  مشکل دارناد و  ير  انقالب اسالمينسبت به پذ ياعده

تاوان  ينما پس  ،ما را برطرف نکرده است يو اجتماع يانقالب حوائج ماد

ل گشاايش  غافل از اين که انقالب اسالمي عاما  دوار بود.يآن ام يندهيبه آ

ياباد و هماه جاا را    افق عالَم جديدي است. ايان افاق باه تادريج بسا  ماي      

اي خا  رسيد، مسائلي که قابال مسائله   گيرد و چون اين بس  به مرحلهمي



  

رود، پاس رساالت انقاالب حال مساائلي نيسات کاه غارب         بود از ميان مي

 زدگي به وجود آورده است، بلکه آمده است تا آن مسائل رفع شود.

انقاالب  ن يم که ايشود و بدانروشن  يگاه انقالب اسالميو جامبنا  يوقت

م و ينگار يما  يگار يباه ماردم اسات، باه آن از منظار د     خدا بزرگ  يهيهد

 يقا يگااه حق يم جايم، عمده آن است که بتاوان ياز آن دار يگريانتظارات د

م تااا در قضاااوت يبشناساا يدر هساات يرا از جهاات معرفتاا يانقااالب اسااالم

 م. يدچار خطا نشوآن  يدرباره

 جوامع و ملل يرمز بقا

 ،حکومات کناد   يابار جامعاه   واحد، اَحدِ ياگر خدا ميدانيما م يهمه

هاا باا   ق کثارت يا ن طريو از ا ه،وحدت بر کثرت حاکم شددر آن صورت 

شوند، از آن طارف  يخود خارب نم ي، از معنايهست ياتصال به باطن معنو

و باا   يها بدون هرگوناه انساجام  کثرت ،شودحاکم ناگر وحدت بر کثرت 

م يگاوئ ين همان اسات کاه ما   يدهند و ايتمام به کار خود ادامه م يآشفتگ

کاه  سات  زناده ا  يتاا ماوقع  که  انسانثل بدن افتاده است. مبحران جامعه در 

مقاام   ؛مقام بادن  و وحدت استمقام  ؛مقام روح .کندن حکومت آروح بر

که در حاال   ييهاسلول ناهماز بدن منصرف شود روح اگر  و کثرت است

خود به کار مربوط باه خاود    يو منظم هر کدام در جامنسجم حاضر کامال  

گاردد و از  يل ما يت بدن به خاک تباد يو در نها دگردنيرها ماند؛ مشغول

اکنون هم بدن باه  هم شد.ت خا ِ خود خارب خواهد يت و شخصيموجود

عامال    يا  يلا خود همان ذرات خاک و عناصر پراکناده اسات و   يخود
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 نيا ات يا حاکمحااال اگار    .کناد ين حکومات ما  آبار   باه ناام روح   يوحدت

خاود را حفاظ   تواناد انساجام   ينه بدن م گريرفت دن ياز ب يانوحدقت يحق

دا يابد و قدرت و قوت پيربوط به خود دست به کمال متواند ي، و نه مکند

ا ت بدن، روح مجارد انساان اسات و تا    يکند، پس عامل بقا  و کمال شخص

ت و يا   هويا آن روح از بدن منصرف نشده اسات، بادن باه عناوان      يوقت

از بدن منصرف شاد،   يليتِ خا ، موجود است. اگر روح به هر دليشخص

در آن چاون  رود، يان ما يا م از ميا بادن خاود دار   يکه ما برا ييتمام معناها

ر يا کث يهاا بر مجموعاه سالول   يقت وحداني  حقيروح به عنوان صورت 

گفتااه ت بدهااد، و لااذا يهااا انسااجام و شخصااتااا بااه آن کنااديحکوماات نماا

 .شد و مضمحل يبدن بحران ؛شوديم

 :اوال  ؛ديا آيما دو مشاکل باه وجاود    عرض شد با انصراف روح از بدن 

کامل  توانديمن گريد :ا يثان ،بماند توانديمنت خا  خود يبدن با هو گريد

اگر حکم خادا  که  يمطرح است، به طورجامعه  يابر اعدهق نيا نيع .شود

نباود، باه هماان انادازه جامعاه از انساجام الزم        يحاکم و جاار  يابر جامعه

ز يااگاار انتظااارات مااا را نيگااردد و ديشااود و گرفتااار بحااران ما يخاارب ماا 

 تواند برآورده سازد.ينم

واْ اَت أَاُّهَت الَّذِا َ آمَنُواْ اصْبِفُواْ وَصَدتبِفُواْ وَرَابِطُدواْ وَاََّقُد   »د: يفرمايقرآن م

ت دساتورات  يد و به حقانيمان آورديکه ا يکسان يا 1؛«اللّهَ لَنَلَّکُمْ ًَُْلِ ُونَ

ز بااه يااه را نيااد و بقيااشااه کنيپ يداريااپا ينااداريد، در راه ديااباااور دار يالهاا

گر حفاظ کارده، و   يد و رابطه و انسجام خود را با همدييه نمايتوص يداريپا

                                                 
 



  

باار  يمااام مناساابات زناادگد و حکاام خاادا را در تيااشااه کنيپ يالهاا يتقااوا

د و يد است کاه رساتگار شاو   يد، اميح دهيخود ترج يت نفس امّارهيحاکم

 د. يها آزاد گرداز مشکالت و بحران

باا   در رابطاه  يفوق بحاث جاامع   يهيل آيذدر  «هيوعلاهللرمحة»ييطباطبا عالمه

ت يشخصا  يدارابادن    يا  نيجامعاه عا   کنند و معتقدندياجتماع مطرح م

وَلِکُلِّ أُمَّدةٍ أَجَدلٌ فَدإِذَا جَدتء     »ند قرآن فرموده است: يفرمايخا  است. م

و براى هر امتاى اجلاى اسات     2؛«أَجَلُهُمْ الَ اَسْتَأْرِفُونَ ََتعَةح وَالَ اَسْتَقْدِمُونَ

شاود و ناه   يعقب انداختاه ما  نه ساعتى  آن اجل پس چون اجلشان فرا رسد

 يجل خا  قائل اسات و وقتا  امت و ملت، ا يه خداوند براين آيدر اجلو. 

 يرد، و جامعاه يا ميرد، ما يا ميکاه ما   يد، مثال آدما  ياجل آن ملت فرا رسا 

وَلِکُلِّ أُمَّةٍ رََُّولٌ فَدإِذَا جَدتء   » د:يفرمايا قرآن ميد. يآيآن م يجا يگريد

 و هر امتى را پياامبرى اسات   3؛«رََُولُهُمْ قُضِيَ بََْنَهُم بِتلْقِسْطِ وَهُمْ الَ اُظْلَمُونَ

ميانشان به عادالت داورى شاود و بار آناان ساتم       ،پس چون پيامبرشان بيايد

آن  يوجاود  يآماد و فلسافه   ياامبرِ جامعهيپ يه وقتين آيپس طبق ا .نرود

ام خادا روشان   يد و افراد جامعه موضع خود را نسبت به پيجامعه به انتها رس

 أُمَّةٍ َُددْعَى إِلَدى   کُلُّ»د: يفرمايا ميشود. و يها عمل مکردند، با قس  با آن

کتااب خاا     يشود. پاس هار امتا   يبه کتابش خوانده م يهر امت 4؛«کِتَتبِهَت

 دارد.
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  يفرهنگ غرب يراز ناکام

در  «هيوعلاهللرمحة»ييات فوق و دقتِ حضرت عالمه طباطباا يبا توجه به آ يوقت

 يت خا  دارد پس وقتا يخود شخص يم جامعه برايات، متوجه شدين آيا

باه   :ا يا ثان ،ماناد يما دار يا پاآن جامعاه   :اوال  ،ن حکومات کناد  آ وحدت بار 

 ين نمونه برايماند. بهتريابد و از راه کمالِ خود باز نمييش دست ميازهاين

هساتند کاه باا     يغربا  ير، کشاورها يا اخ يت از دو نکتاه يدادن محرومنشان

هاا و  است، با چهارصد سال انواع دقات يت و سيرين از مديحذف د يادعا

هماه، باه قاول    نيده، با اينيار پيبس يهايبه تکنولوژ يابيقات و دستيقتح

کنناد، و هار   يشه خود را ناکام احسااس ما  يش از هميخودشان هم اکنون ب

دهناد  يگوناگون ناله سر ما  رو هستند، با زبانها روبهروز هم با انواع بحران

 يار برناماه افتاده است کاه ها   يبه چه روز کايامر يجامعه ستيکه معلوم ن

ماان حال   نکاه مشاکالت  آعاالوه بار    ،ميزيا ريما ل ياصاالح مساا   يبراکه 

 يديا اسات ماا باا د    يشاود. کااف  يما مشکل   يبرنامه آن  خودِ ،دوشيمن

م، در آن يبنگار  يغربا  يتر از آننه در ظاهر آشکار اسات باه جامعاه   قيعم

د حاصل چهارصد سال کاار و تاال  و   يم که چرا بايکنيصورت تعجب م

کاس در  چيکاه ها   يباشد! به طاور  يو پوچ يثمريهمه بنيق ايو تحق فکر

 کند.ينم يآن جامعه احساس خوشبخت

اسات،   ياهيثانها آن يها، برنامهمنظم استار يبس سيپارلندن و  يمترو

د شاش ساال   يا دانياند که مثال  شاما ما  خود را منظم کرده يهاآنقدر برنامه

ن حااال  يدهند، از هميرا به دستتان متان يحکم بازنشستگ يگر چه ساعتيد



  

 يد. اماا باه گفتاه   يا کن يزيا ربرناماه  يروز بازنشساتگ  يفردا يد برايتوانيم

 :يمولو

 

 

ها رفاع شاد تاا    ييما مثل اروپا يمشکالت ظاهر يم همهيريگيفرض م 

م سخت از خاود  يرو شدبا خود روبه يم، حاال وقتيبا خود باش يم مدتيبتوان

 م.يزانيگر

 يماادرن باارا ياياادر دنساارعت همااه نيااا ديااااز خودتااان سااوال کاارده

دم زودتار باه کاار  برساد و     آکاه  اسات   نيا يسرعت براست؟ ظاهرِ يچ

 ا واقعا يآحاال  کند. يتر با خود زندگتا بتواند راحت کند دايپ يشتريوقت ب

 ،برساند  شاان يبه کارهاتر شد تا مردم راحت اديزها ، سرعتيدر تمدن غرب

 زحال که باا و  ؟کردند اديرا ز هاسرعت دندينرس شانيکه به کارها چون اي

 رسند؟ يم شانيکارهاا به يآد وشيم تراديز هاسرعت

هار   خاود شاکل داده،   يکاه بارا   يباا فرهناگ موجاود    ايچرا امروز دن

؟ رساد ينم جهيدر باطن به نت يلظاهر  خوب است و زديريمکه  يابرنامه

ده و لذا سرعت يست که به مطلوبش نرسيآن ن يهمه سرعت نشانهنيمگر ا

 يد باه کلا  يت که بشر جدن اسيکنند تا برسند؟ راز مشکل در ايشتر ميرا ب

هاا باه دنباال عامال انساجام و سارو       ن کثارت يراه را گم کرده است و در با 

ق ارتبااط باا   يا اسات، بادون آن کاه سار خاود را بااال کناد و از طر        يسامان

 وحدت، کثرت را انسجام بخشد.
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بار   يعنا ي ،بار کثارت   وناد خدا يعنا يحاد  اَاست که اگر  نيما حرفمان ا

 يمشکل ظاهردر مرده است که  بدن  يمثل جامعه  ،جامعه حکومت نکند

ش از بادنش جادا شاد،    دسات  مينيبيم ميکشيدستش را م يوقت يول ،ندارد

 ش جادا شاد.  يم، پاا ينا يبيم، بااز ما  يريگيش را ميم، پايکنيدست را رها م

کاه از اطاعات    انيشما کوف ؛نديفرمايم انيکوفدر وص   نيرالمومنيام

طرف  ي، هر طرفش را بکشديادهيپوس يپارچه  يمثل  ديامن خارب شده

ه ن طارف پااره شاد   آ ميکنا يما  هطرف را وصال  نيا ،شوديپاره مگر  يد

تا  افاراد   اگر هم تا   ياست که حت ياخدا جامعه دونب يجامعه است.

ن يکناد و چنا  يآن جامعه خداپرست باشند، خدا بر آن جامعه حکومت نما 

ن آمده تا با يچون د ابد،يدست تواند به انسجام و کمال الزم ينم ياجامعه

افراد آن جامعه را به ساعادت   ت حکم خدا در تمام مناسبات جامعه،يحاکم

 ،بودندگو لهأمسفق   امبرانيپاگر  «تعايلاهللحفظوه»ياهلل جواد تيآبه قول برساند. 

 يديا اند مناسبات جامعاه را توح امبران آمدهينداشت. پ يها کاربا آن يکس

چهاار باار    يعباس يفهيخلشدند. ير ميها درگن جبّار با آنکنند، لذا حاکما

 نيا ا ديا گويما  فاه يخل خاود  ،کشانديبه بغداد م نهياز مد را امام صادق

کاه   اناد کار کردهه چ امام صادقپرانده است.  نم مرد خواب را از سر

 يعنا ياساالم   ؟رفتاه اسات    بغاداد  يفهيخلسر خواب از 

 فاه باه  يماأموران خل  .کال روابا  جامعاه   انسجام دادن به  يدا براخ يبرنامه

 ،گشاتند يما به دنبال اسالحه  جا همهدر و  ختنديريم صادق امام يخانه

 ي، ولاادنرا ساارنگون ساااز فااهيد کااه خلنااامااام بنااا دار دانسااتنديچااون ماا

اساات و نااه  يسااازدانسااتند رو  امااام در آن برهااه از زمااان فرهنااگينماا



  

ت حکام خادا   يا به دنبال آن بودند حاکم ه. آننه امامانمسلحان يمبارزه

خاا ، و تاا روح جامعاه متوجاه      يافاه يو مخالفت با خل يريبود و نه درگ

ن يا فه ايخل يست. ولينشود، امکان تحقق مقصد امامان فراهم ن ين مطلبيچن

چ يت ها يا ت خادا، حاکم يا جز حاکم د اماميفهميد، فق  ميفهميرا نم

 رند.يذپيرا نم يفکر و فرد

 ؛ دوران گذاريانقالب اسالم

تان زنده بماناد و  جامعه دياگر خواستن است که يام خدا و رسول او ايپ

، و يباشد، چه در امور فرد يدر آن جارحکم خدا  ديبا دبه حوائجش برس

حکم خدا ها! انسان ين بود که اي. حرف ايو اقتصاد يچه در امور اجتماع

طور کاه در رکاوعِ نمااز طباق حکام      همان ،ديکنخود غالب  يهاليرا بر م

مثال   يل حرکاات يا ل خود و بادون دل يبه م يچ انسانيم و هيشويخدا، خم م

د طبق حکم خدا عمال  ير امور هم بايدهد، در سايرکوع و سجود انجام نم

 م.  يکن

 ياساالم  يبار جامعاه   ي  فارد يست که ين يهم به آن معن هيفق تيوال

 يواناد حکام خادا را از متاون اساالم     تيکاه ما   يها يحاکم اسات، بلکاه فق  

ن جهات ماردم مسالمان باه     يباشد و به هميکند بر جامعه حاکم م استخراب

ا يا   فرد يخواهند نظر يق روشن کنند نمين طريروند تا از ايه ميدنبال فق

م که بتواند حکم خادا  يخواهيرا م ي  حزب بر جامعه حاکم باشد، کسي

هااا سااؤال ي، بعضااکاانميتعجااب مااد. ياارا کشاا  کنااد و آن را حاااکم نما

ت يا ه حکايا اگر تخصص فق ؟دهيمقا يد مطلقه باشد يبا هيفق تيوالکنند يم
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نادارد.   يد بودنش معنيگر مقيدارد دياز آن دارد که حکم خدا را اظهار م

د آن را يا با يديا چ قياگر حرف، حرف خدا است، معلوم است که بدون ه

ق رساولش فرماوده اسات    يا از طرم خداوند يارفتهين که پذيرفت، مثل ايپذ

اگار   م.يريپذيآن را م يديچ قينماز صبح دو رکعت است و ما هم بدون ه

د با آن تعامل کرد، ير افراد بايمثل سخن ساکه  ديگويرا م حکم خوده يفق

حکام خادا را   ه يفقاگر  يدارم. ول ي  رأيند: من هم يفرماين که ميمثل ا

اسات کاه شاما     يعنا ن مين باد يا ؟ اد کارد يشود آن را مقيممگر  ديگويم

 د.يرا عمل نکن يو بعض ديعمل کنرا  يدستورات الهاز  يبعض

 خادا د يا ن است که بايا يرفتن انقالب اسالميپذ يما در راستا يدهيعق

و کثارت   ،شاود  يبر جامعه حکومت کند تا حکم وحدت بر کثارت جاار  

دا بر خ ت حکميبستر حاکمجهت به را  يگردد، و انقالب اسالممضمحل ن

ن جهات عارض کاردم انقاالب     يم. به ايدانيم ي  موجود مبارکي، جامعه

م، يطلوع حکومت خدا بر جامعه است. و البته هناوز اول کاار هسات    ياسالم

بر جامعه حکومات کنناد.    م که امام معصوميبرس ييد به جايشا اهلل باصن

ام اما  باتِ يغم، چاون در زماان   يا ان انقاالب دل ساررده  يا ن جهت به ايبه هم

 يحکم خادا و مشا   سکه بر اسا يابرنامه .ميندار يگريما راه د معصوم

، هر چاه  نشود يطراح  هيفق

شاتر ماا را خساته    يشاود و ب يشتر روشان ما  يآن ب يحاصليشتر جلو رود، بيب

 يدسااله خِ چهارصياسات کاه در طاول تاار     ييهاا ا  برناماه کند، نمونهيم

 يل کارده، هماه  يا ت تحميش بار بشار  يته به اسام آساا  ير، فرهنگ مدرنياخ

ن افراد را بر جامعه يترين و ضد قدسيتريآرامش را از بشر گرفت و سطح



  

 يزيا و باه چ  ميا ارفتاه يمتأسفانه چون وضع موجود جهان را پذحاکم نمود. 

سر به يالتت در چه مشکيم بشريستيم، متوجه نيکنيباالتر از آن هم فکر نم

ار بشار  يا آن کاه   يد تا صنعت، همه و همه به جاا يريبرد، از آموز  بگيم

کاه   يسانسا يساانس و فاوق ل  يا ليا اند بار دو  بشار. آ  شده يشده باشد، بار

ان يرا بار دانشاجو   ين اسات کاه مطاالب   يا دهند جاز ا يامروز م يهادانشگاه

ن يا ندارندکه ا نيجز ا ياچاره يد وليآيکنند که به کارشان نميل ميتحم

ح يصح ير علم آموزيا مسيرند؟ آيها را بگذرانند تا آن مدرک را بگواحد

مناساب،   يجااد بساتر  يباا ا  يممکن است؟ انقاالب اساالم   ين بستريدر چن

ق يا ن معضالت است و لاذا هارکس کاه خواسات از طر    يگذار از ا يدوره

  کناد، چاه قصاد    يا نزد يما را باه غارب و فرهناگ غربا     يانقالب اسالم

 ا نه، ما را از انقالب جدا کرده است.يداشته باشد  يريخ

چهار  فعال ن حدّ است که يدر ا دانشگاهگاه يمتأسفانه در حال حاضر جا

. در شاود يچاه ما  بعاد   مينا يتاا بب  رناد يبگ سانسيل  يبروند جوانان ما سال 

 يتن دهند، ولا  يعاد يرلم حاضر بودند به کارهايکه آن جوانان با د يحال

 يعااد  يسانس ناه کاار دارناد، و ناه حاضارند باه کارهاا       يمدرک ل حاال با

است کاه   يبه فرهنگ يتأسّ ي  نمونه از هزاران نمونهين يمشغول شوند. ا

م و باا  يت کارد يا شاکل گرفات و ماا هام از آن تبع     يخارب از فرهنگ اله

م. در يرو نباشااهااا روبااهم بااا آنيتوانسااتيم کااه ماايرو شاادروبااه يمشااکالت

، يتر است، اقتصااد در نظاام الها   بيار عجيموضوع بس يدموضوعات اقتصا

گر نظر يا، و از طرف دي  طرف نظر به آخرت و عدم حر  به دنيکه از 

کجاا!   يدارد، کجا، و اقتصااد نظاام غربا    يبه عدالت اجتماع
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 اگر ما 

 يتسا ياومان يشهيکه مطابق اند يغرب يد بر بودن نهادهايهمه تأکنيا يجابه

ماردم   يروحاان  يهاا ليا م يرو شده است، بار  يده از آسمان طراحيبشرِ بر

 شاد رشاان  قناعات م که نه تنها يرو بودروبه يمردمامروز با  م،يکرديکار م

جامعاه   يکاه بارا   يشد که باه هار کاار   يم يز عاملينتواضعشان کرده بود، 

را گار  يد يا  يجاا تنها نه ين مردميزدند، چنيد است دست ميمف ياسالم

را فاراهم   يگار يد يرشاد و تعاال   يناه ي، بلکاه هار کادام زم   کننديتنگ نم

 ند.ينمايم

اناد  که متوجه شاده  است يمردم يظهورِ شعور و اراده يانقالب اسالم

حکام خادا اداره   ته عباور کنناد و جامعاه را براسااس     يد از غرب و مدرنيبا

 يزان رأيا مردم اسات، م  يزان؛ رأيفرمودند: م «هيوعلاهللرمحة»امامکه نيند، و اينما

خواهند از غرب عباور  يم يکردن به انقالب اسالمياست که با رو يمردم

مردم، ما را دوبااره باه    ياز مسئوالن برخالف رأ يد بعضين نبايکنند، بنابرا

آن باود کاه    يمردم باه نظاام شاهنشااه    غرب برگردانند و فکر کنند اشکال

و  ياسا يان بخواهند اماور س يشاه مانع عبادات مردم در مساجد بود، حاال آقا

  درس معاارف  يا اداره کنناد و فقا     يبراساس فکر غربا را ما  ياقتصاد

 اضافه شود و مانع عبادات مردم هم نشاوند.  يدانشگاه يهابه واحد ياسالم

خادا بار امورشاان    حکام  و  ينظاام الها  هناد  خوايم يبا انقالب اسالممردم 

 يم و از آن ارادهي  کنا يا و هر اندازه که هوس ماردم را تحر باشد حاکم 

تنها از مشاکالت گذشاته   م، نهيريکه منجر به انقالب شد، فاصله بگ ياهياول

م. حارف  يشاو يرو ما روباه  يدتريا م بلکاه باا مشاکالت جد   يا اعبور نکرده



  

شاتر  ين اسات کاه هرچاه ب   يا د آوردناد ا يا را پد يکه انقالب اساالم  يمردم

 شود.   يت حکم خدا طراحيها در بستر حاکمبرنامه

است که ماردم در جهات    يااراده يمردم در راستا يدادن به رأاصالت

کاه   «هيوعلاهللرمحة»ينا ياِعماال کردناد وگرناه هماان اماام خم      يتحقق نظام اسالم

 ناد يفرمايما ن خطااب باه مسائوال   جا   يمردم است،  يزان رأيفرمودند: م

ن ماردم اساالم را   يا نادارد، ا  يچ ارزشا يها حق نباشاد  مطابق مردم  يرأاگر 

ر از حکام  يا غ يد و حکما يگر نظر نکنيد ييد به جايخواهند مواظب باشيم

  5ل نشود.ين مردم تحميخدا بر ا

کما   م حکام خادا بار جامعاه،     يتحک يبرا اگر مردممعلوم است که 

 «تعايلاهللحفظووه»يمقاام معظاام رهبار  سااد. ريانقااالب باه اهااداف خاود نماا  نکنناد  

 ،است کاه ماردم در صاحنه باشاند     نيبه ا ينظام اسالمت يمشروع ؛فرمودند

اساالم حااکم    نيا کم  کنناد تاا ا   ديامردم ب ياسالم خوب است ول يعني

 نيا ام، يکنا يمحاکم را اسالم د ما خودمان يدخالت نکنمردم  مييبگو .شود

ن را يو همواره ا خواهندياسالم را ممردم  .ياست و نه نظام اسالماسالم نه 

ن يا ا يشوند، ولا  يعصباناند البته ممکن است از بنده و امثال بنده نشان داده

د گذاشات.  ينبا يها از اسالم و انقالب اسالمشدن آن يرا به حساب عصبان

                                                 
«عليهتعايلاهللرضووان»
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 يمنصرف کناد ولا   يکند مردم را از انقالب اسالميهرچند دشمن تال  م

تار از  ت حکام خادا مطلاوب   يا کناد حاکم يق ما يصاد ت يفطرت هار انساان  

هار   يال حاکمان است، به خصو  که دشمنان انقالب اساالم يت اميحاکم

خود را پنهان کنند تا مردم  يهاها و بحراناندازه هم تال  کنند که ضع 

 شوند.يح دهند، موفق نميترج يها را بر نظام اسالمآن

 نيا ا يوقتا  ،ماا حکومات کناد    يجامعاه  بار  ديبا خداکه نيبا توجه به ا

ش از يبا مردم شود که يتر مش محکميهاهيو روز به روز پا مانديانقالب م

در از طارف حاکماان و ماردم    حکام خادا   و شوند ن خدا معتقد يبه د شيپ

 ن نکته است.يهمحرف بنده  ياصل ينکته و ،دگرد يجامعه جار

  يو انقالب اسالم ينيعاَلم د

م حفاظ شاود   يخاواه يو ما خوب اسات   يالمانقالب اس مييگويهمه م

ماردم   يماان يا يهاا قلاب ن انقالب وجاود  يشدن ام راز حفظيد بدانيبا يول

قات را  يماند کاه ماردم حق  يم يبزرگ اله يهين هديا ياست، و در صورت

عاالم   يها را به ساو آن يبخواهند که بستر تعال يدر عالم معنا بدانند و نظام

و به مردم باا تاال     يبه نظام اسالم ياصلت فراهم کند. پس خدمت يمعنو

انقاالب  اگار  م يد بادان يا اباد، باه واقاع با   ييانت مردم تحقق ما يرشد د يبرا

حااال و و  بماننااد نيمااردم متاادم يتااال  کناا دياابا ميخااواهيماارا  ياسااالم

ته يفرهنگ مدرن يعالَميرا بشناسند تا از ب ينيو عالَم دشود  ينياحوالشان د

م درعاالَ  ،يرضاا کرماان   رزايا م يعنا ي ،شااه  نيناصر الدقاتل  6رند.يفاصله بگ

                                                 
 



  

د يو باا ارادت باه سا    کارد يما  يزندگ ياسدآباد نيجمال الد ديعشق به س

 شاد،  يزنادان  و شاه را کشت نيکه ناصرالد يوقت ،داشت يمعالَخود  يبرا

در  جاا نيا تاو ا  ،يهسات  يادم سااده آچقادر   :گفتند او به او يگرهاشکنجه

مبول الدر اسا  نيالاد جماال  ديو س يخوردن هست ب خن آ ر حالزندان د

باه   ديبه جاان خاودم اگار سا    » ؛گفترزا در جواب يم .خندديتو م شيبه ر

د يباه سا   يطاور نيا !«است ردامن خنده يهاشيرحتما   خندديمن م شير

باه شاما   وقات    يا ن خاو  باود.   يالاد دجمالياد سا يا دل سررده بود و باا  

خدا گفته است انگشتر  ونچ ،ديباش داشتهال انگشتر ط ديباندر نماز اند گفته

 ينيم دعالَطالب وقت   ي ؛حال دو حالت دارد ،مرد حرام است يطال برا

 ممارا در عاالَ  خواهاد  ين فرماان ما  يکه با ابروم  خدا قربان دييگويمد يهست

د. اما اگار  يکنيرا ترک مانگشتر طال  يبه راحت و دهد يجااُنس با خود  

باا   يم، در آن صاورت وقتا  يعالَم اُنس با خدا را نشناس گرفتن دريجا يمعن

باه   يام، و مثل عدهيدهيبه آن تن نم يم به راحتيرو شوروبه ين حکميچن

م، ماثال   يدا کنا يآن حکم پ يبرا يه علمي  توجيم بود که يدنبال آن خواه

ن نااوع ياام، بااا ايکناايزا اساات آن را رهااا مااماارد ساارطان يچااون طااال باارا

ر  آن حکام،  يم باا پاذ  يا انتوانسته مقابل حکم خدا، عمال در  يريگموضع

   م.يوارد عالَم اُنس با خدا شو

 ،دادناد يرا از دسات ما   شاان ينا يم دعاالَ داشاتند   ،مردم ما در زمان شاه

کارد و  يد ما يجامعه را تهد يني، عالَم ديزدگروح غرب يول بودند نداريد

 ملَاعا  دم ماؤثر باود،  مار  ينيب عالَم ديهم به شدت در تخر ينظام شاهنشاه

است که انسان  يطين است، شرايرفتن دستورات ديباالتر از پذ يزيچ ينيد
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 يحکم الها  يخود را در قرارگرفتن در فضا يقيدر صدد است مطلوب حق

ماردم   يرا بارا  ين هادف يدر ذات خاود چنا   يجستجو کند، و انقالب اسالم

در  يزنادگ  جاان خاود را   يشادند غاذا   ينا يآورد. اگر مردم وارد عاالَم د 

 ين مردما يبا چن يدانند و لذا نه تنها انقالب اسالميم يانقالب اسالم يفضا

ا  فاراهم  هيا شتر باه اهاداف عال  يدنِ هرچه بي  رسيشود بلکه شرايحفظ م

هساتند   ينيعالَم د يکه دارا يفق  با مردم يگردد و تحقق تمدن اسالميم

خادا از قلاب و از    دايا  کاه نيخاطر اه ب ندحاضر ين مردميممکن است. چن

د يا مراجاع تقل  يگر وقتا يد رند،يدستور خدا را برذ يراحتبهنرود  انشجامعه

ز از آن يا ، دنباال راه گر حارام اسات  از نظر اسالم  يسازمجسمهند يفرمايم

 رزايمند. يم نمايخود را مطابق حکم خدا تنظ يکنند زندگيم يسع 7ستند،ين

کاارد و لااذا يماا يزناادگ ياساادآبادد جمااال يدر عااالم ساا يکرمااانضااا ر

ر خاود قارار   يتوانستند او را تحت تأثين شاه نميدربار ناصرالد يهابازپرس

تواناد او  يگر غرب ميا ديکند آ ين زندگيدر عالَم د يدهند. حال اگر کس

ر تهااجم  ي  کند و تحت تأثيجدا کند و به غرب نزد يرا از انقالب اسالم

 روشان  يخاوب به ينيدر عالَم د موضوع حضورتا قرار دهد؟  يغرب يفرهنگ

 يم جدّيتصم آنتحقق  يبرا تيو ترب ميتعلمسئوالن اهل معرفت و و نشود 

م يرو هستروبه ييهابا بهانه ياسالم نظام تياثبات حقان يهر روز برارند ينگ

 ر قرار دهد. يدوار است جوانان ما را تحت تأثيو دشمن ام

م و ينداشاته باشا   ياساالم  انقالب يجهت ادامه يم مشکليخواهياگر م

را کاه   يد عاوامل يا د اوال : بايا ايکناار ب  ين و احکام الهيبا د يجامعه به راحت

                                                 
 



  

م و در رفاع آن  يکنا  يشاود شناساائ  يما  ينا يشادن عاالَم د  رناگ يموجب ب

ا : يا ن امر مؤثر خواهد بود. ثانيته در ايم، که مباحث نقد فرهنگ مدرنيبکوش

توانند يم يالنفسو معرفت يث عرفانکه مباح ،ميبکوش ينيدر تحقق عالم د

م د عاالَ نا ماا دار  اناست که جوان نياباشند. مشکل امروز ما  يمقدمات خوب

خادا را  توانناد  يهتار ما  از مان و شاما ب  وگرنه  دهديرا از دست م ناشينيد

اند که منجر به اُنس نشده يبا علم به وجود خدا، وارد عالَم ي، ولدنثابت کن

 ياحکاام الها   يبارا  يگااه يجاخود عالَم ن جهت در يمبا خدا گردد و به ه

 د.نشناسينم

گااه  يماا جا  يهاا دانشاگاه  يهاا کارده ليد تحصا ياکه مالحظه کردهنيا

هاا ساؤال   جاز  آن شناساند و در ماورد جاز    يرا نما  ينياز احکام د ياريبس

 ين احکام در آن عالَم معنا يکه ا ينين جهت است که از عالَم ديدارند، به ا

زان يا ن عزيجواب دادن به سؤاالت ا ياند، و لذا اگر به جادا شدهدارد ج

ها وارد عاالَم انساانِ   فراهم شود که آن يانهيزم 

شاوند.  يم يدستورات اله يگاه اساسيخود متوجه جا يشوند به خود ينيد

ما روشن  جوانان يبرا يانقالب اسالمگاه يجا مياگر خواستن رابطه يدر هم

ج يها روشن گردد تا اوال : متوجه برکات و نتاا آن يبرا ينيم دعالَ ديباشود 

را در درون آن  يا : عظمت انقاالب اساالم  يبشوند. ثان ينيحضور در عالم د

کوشاند، در  يخاود ما   ينا يطور کاه در حفاظ عاالَم د   عالَم بشناسند و همان

 طمان مثال يه شارا با تمام وجاود کوشاا باشاند، وگرنا     يحفظ انقالب اسالم

پااره  ن طارفش  آ ،ميکشا يطارفش را ما   نيا اشاود کاه   يم يادهيپوس سِلبا
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گار  ي  مشکل دي، يزيرياصالح امور م يبرا ياشود، و شما هر برنامهيم

 آورد.ياز دل همان برنامه سر بر م

 يزدگته و اکنونيفرهنگ مدرن

لم باه عاا   هاا انساان اسات تاا    يطيشارا  يانقالب اسالمروشن شود  يوقت

دعاوت انساان اسات باه      يپس مقصد انقاالب اساالم   ؛ندشووحدت وصل 

بارد. غارب بعاد از    يدر آن باه سار ما    يانسان غربا که  يماز عالَ ريغ يمعالَ

دِ يا ت قطع نماود، و بشار جد  يخود را با عالم قدس و معنو يرنسانس رابطه

اسات کاه    يهيدا کارد، و باد  يا ت پيبراساس انقطاع از عالم قدس هو يغرب

ن يباشاد و باه هما    يق معناو يحقاا  يعني ياند متوجه ثابتات عالم هستتوينم

کناد و  ين اماروز خاود فکار ما    يهما  ياست و باه خوشا  « زدهاکنون»جهت 

تاوان  يد و مينمايصرف م ياليخيماندن در بيتال  خود را در باق يهمه

ن نکتاه نهفتاه اسات    يفرهنگ غرب در هما  يهابحران يهمه يشهيگفت ر

ت، گرفتاار  يا عاالم قادس و معنو   يعنا يدن از ثابتاات عاالم   يا که غرب با بر

، يفکار يت با يا را در نها ي؛ بشر غربا يزدگشده است. اکنون يزدگاکنون

در  ديگويم« ندهيشوک آ»در کتاب تافلر  يقاآ ار شکننده کرده است.يبس

مشاغول   يافراطا  يا باه صاورت  يا کاه در سااحل در   دميرا د يدختر دايفلور

جا، در نيا ياالت خودت آمدهيدم، چرا از اياو پرسبود، از  يخو  گذران

جاا  نآ؟ در جاواب گفتاه باود    ين کارها را بکنا يا يتوانستيهمان جا هم م

فقا    «اکناون »رفته کاه در  يرا پذ يتين دختر شخصيا يعنيشدم. يشناخته م

 يکاار هر فعاال   جاا نينباشد، در ادار ادامه يتيگر شخصيو به عبارت د باشد



  

از گذشاته   يزيا گاردد چ يبار ما  که به ايالات خاود   د و بعد کنيمخواست 

 غارب  يايا دن نسل اماروزِ است که  يعالَمين همان بيا .نمانده استش يبرا

شد، ينديب يمعنو يبقابه  تواندينم ن جهتيدا  گرفتار آن است و به هميشد

 است.   يروح حاکم بر فرهنگ غرب ،خو  با  و عمر بر باد مده يحال

 قيا کاه از طر  يديا م توحلَاعا آن است تا ما را باه   مدهآ يانقالب اسالم

ت انقاالب در  يا زان موفقيا ، و مبرگرداند ،ميرضاخان و پسر  از دست داد

 ونيزيتلوو  دنباش سفالتآ هاابانيخ يهمه حال اگراست.  ينيا  عالَم دياح

در قلاب و روان نسال جاوان ماا      يديا م توحعاالَ  يولا  د،وش يکانال 100ما 

 يهاا کنند و اعتراض خود را به صاورت يم يثمرياحساس بنباشد،  يجار

 يآن کاه در راساتا   يها باه جاا  ن حالت، ارادهيدهند. در ايمختل  بروز م

زنناد،  يگر دامان ما  يکاردن هماد  يکنند به خنث ياريگر را يمهم همد يامر

خاود را فراماو  کردناد، طالاب      يدر بُعد متعال يها زندگانسان يرا وقتيز

ن صاورت  يا روز شاوند، در ا يگران پيد که به کم  آن بر دشونيم يقدرت

وجاود خاود    يکرانگا ياز ب ين انسانيشند، چنيانديش از اندازه به سالح ميب

زورماداران   يت از هماه يا ن کاه انساانِ وابساته باه معنو    يشود، با ايغافل م

هااا را در اساالحه يرومنااديبااه دروغ ن يانسااان غرباا يرومناادتر اساات، ولااين

فهمد، بلکاه  يرا نم ين جهت نه تنها انقالب اسالميو به هم کنديجستجو م

 تواند بشنود.  يرا نم يچ سخن حقيه

بااه نااام خااود خااوب  اريکتاااب بساادر  يدگاااروژهرُپروفسااور  يآقااا

 نآ :ديگويم، يرُژه گارود يفلسف ينامهتيوص اي «ستميسرگذشت قرن ب»

تاش زدناد ماا    آرا  زيا چو هر ختناد ير هاابانيکه جوانان فرانسه در خ يروز
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 نکارده  انقانعشا  يمدل غربا  يزندگکه  ميهستروبرو  يبا نسل ميمتوجه شد

ت ماورد غفلات قارار    يا ماان و معنو ي، اين نظام حکاومت يدر چن چون است،

 يگر انقالبا يشکست خورد، د يمدل غرب يزندگ يد: وقتيگويگرفته. او م

 يبلکه انقالبا م، ين نظام را رفع کنيا يست که مشکالت اقتصادين نيبودن ا

کاه   يم، مادل يبسااز  ين مادل غربا  يرا جانش يابودن آن است که نظام تازه

در  يگاارود  8انسان را از وضع موجودِ حاکم بر جهان غارب نجاات دهاد.   

کشد کاه چگوناه   يش ميت در قرآن را پيفصل پنجم کتابش موضوع معنو

او  ، باه نظار  کناد يما  يبااز  ينقش اساسا  يانسان يندهيقرآن در ساختمان آ

ماان و  يا يبار مبناا   يااست، جامعه ن است و هم جامعه و امتياسالم هم د

 افراد در رابطه با خدا. يت مشترکِ همهيمعنو

باشاند کاه در    ير آموزشيما تحت تأث يهال کردهيجوانان و تحص يوقت

گردناد،  بهاره  يبا  ينا يجاه از عاالم د  يشه دارد، و در نتير يمتن فرهنگ غرب

ه، يا ت فقين واليب يفرق يفهمند، حتيرا نم ياه احکام الهگيگر نه تنها جايد

بخاش فقا    يتعال يشوند آزاديرا متوجه نميگذارند. زينم يبا خودکامگ

 قابل تحقق است.   يدر چهارچوب احکام اله

 ز يچکه همه يادر جامعه

قا  خاود را مسائول سرنوشات    يرکس عمخدا انجام شود، ه يدر جهت رضا

نجاات جهاان از    يمژده يان جامعهيداند، از چنيها مانسان يهمه يندهيآ

در عصر حاضار تنهاا    يرسد، تحقق انقالب اسالميبه مشام م يفرهنگ غرب

آن را  يبشار اسات کاه فرهناگ غربا     « يجمعانتحار دسته»از  يريراه جلوگ

                                                 
 



  

 يهاا يماار يآن انقاالب شاده هناوز ب    کاه در  ياد آورد. هرچند جامعاه يپد

 يخيگااه تاار  ين است کاه جا يخود را درمان نکرده باشد. مهم ا يگغربزده

آن  ي  حفاظ و تعاال  ي، شراينيجاد عالَم ديم و با ايرا بشناس يانقالب اسالم

 م.ييکهن فراهم نما يهايماريرا جهت رفع ب

وز قادر است است که هن يتنها عامل« اسالم»خ معاصر معلوم شد يدر تار

م يعظا  يهاا بدمد و توده يها را در جوامع انسانيد و نجاتِ از پوچيم امينس

 يخيبه حرکت آورد، تا در سرنوشت تاار  يزدگنجات از غرب يرا به سو

 نباشند. ير فرهنگ غربيخود دخالت کنند و منفعل و تحت تأث

 يجنگل يفرهنگ غرب و دموکراس

د و يااساات و فقاا  بااه تول  م بااه دور اياز صااراط مسااتق  يتماادن غرباا 

شاد،  يانديخاارب شاده، ما    يکه از تعاادل انساان   يال بشريدادن به امجواب

 يدهد. انقاالب اساالم  يسوق م يخودکش يکه المحاله بشر را به سو يراه

اسات و   ييايا پو يت، دارايا ن جامعياست که در عا  ينيثابت کرد، اسالم د

ص يار تشاخ يا ، تاا مع هاا دارد زماان  يماان را در هماه  يهمواره توان ظهاور ا 

ان باشاد، وگرناه باا    يا جامعه همواره در ميدرست از نادرست در منافع فرد 

ش يوحشاتناک باه فکار خاو     يکاه هارکس در رقاابت   « يجنگل يدموکراس»

کناد نفاع درازمادت جامعاه     يباه آن فکار نما    يکه کس يزياست و تنها چ

 برد. ياست، هرگز بشر سر به سالمت نم

ارشان بود يدر اخت يشتريوت بثر يادر گذشته اگر عده

هاا و مسااجد و نهرهاا    آن ثروت صارف سااختن حماام    
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باا   ي، ولا بودان نيدر م ينيد يزندگ يز خارب از ادامهيچچيشد، چون هيم

ن تعادل به هم خورد و اقتصاد هماراه باا عادالت و    يته ايظهور فرهنگ مدرن

آماده اسات تاا     يل گشت و انقالب اساالم يسکوالر تبد ت به اقتصاديمعنو

 برگرداند. يآن تعادل را به جوامع بشر

ر، هرگاز بناا نادارد    ياخ يصدساله يهابرعکس انقالب يانقالب اسالم

ه برانااد، انقااالب يرا بااه حاشاا يمااانيجامعااه را بااه غاارب برگردانااد و روح ا

 ياللها ةَد بقنظاام   يو، به سشده از خدا، دوران گذار از غربِ منقطعياسالم

، ياجتمااع  ،ياسا يتماام مناسابات س   يضِ الها يف يهواسطق ياز طراست که 

م ييگاو ين امار اسات کاه ما    يشود و باه خااطر هما   ت يريمد بشر، ياقتصاد

 ات را باه او يا ح يد دهاد و راه اداماه  يت اميتواند به بشريم يانقالب اسالم

ن يا ادآور شاود و از ا يا او  او را به ياند و ابعاد گمشده و فرامو  شدهيبنما

 ه افکند.ي، بر جهان سايمتعال يهاق آرمانيطر

آن  يدارد کاه خالصاه   يآخر کتااب ماذکور ساخن   در  يروژه گارود

 ن است:يچن



  

کاه غارب    ياز غارب و ظلماات   ين آگاهيبا توجه به چن يانقالب اسالم

 يحاصال خودآگااه   يوجود آماد، انقاالب اساالم   جاد کرده بهيبشر ا يبرا

جهاان   يبارا  يساتم کاار  ياست که متوجه شدند اگر در اواخار قارن ب   يملّت

رناه گناون در ساال     يسات. آقاا  يچ کاس ن يبه نجات ه يديگر امينکنند، د

 يناايبشيپااوقاات را نوشاات، در آن  «متجاادد ياياادنبحااران »کتاااب  1927

گر بحاران  يز با زبان دين دگريها .استر حال نابود شدن دکند که غرب يم

ماا  تأسا  اسات کاه     يهيا ن همه چقادر ما يها رساند، با اغرب را به گو 

 ،يماان يباا روح ا  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينا يخماماام   .ميا ادهيرا نشن هانآ يهنوز صدا

گاار سااراغ يدگفاات تنهااا و لااذا نااه دياازود بحااران غاارب را د يلاايخااود خ

ز يا را ن يفرهناگ غربا   يگرفات، بلکاه ناابود   ها موزهد در يرا با سميمارکس

متوجاه   ياسالمانقالب  نيا قياز طرما خود را ن نااگر جوامتذکر شد. حال 

از  يتيارضاا نو باا   يباا گرفتارشادن در فرهناگ غربا     نديننما يديم توحعالَ

 کشانند.يم يرا به نابودخود  ،انيعصو  يافسردگبا  و يزندگ
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 فه در سه جبههيانجام وظ

خودماان  نسابت باه    يافاه يما وظد که يت داشته باشيد عنايبا

و  ،ميا جامعه دار ينسبت به مردم عاد هم يافهيوظو  ،ميدار 

فاه موفاق   يوظساه   نيادر انجام  اگر .مينسبت به دشمنان دارز ين فهيوظ  ي

اسات انقاالب   م به ماا داده  که امام معصو يبراساس قولد يم مطمئن باشيشو

شاا اهلل باه دسات    شاود، تاا صن  يماند و هر روز شکوفاتر ميدار ميپا ياسالم

  اسات کاه   يبرسد. و در آن شرا الزمانحضرت صاحب يعنيصاحبش 

ا باه  يا که دن يد، به طوريآيش در مياسالم و مسلمانان به نما ياصل يچهره

 کند.  يدا ميش پيشدت به ما گرا

م اول نکته آن است کاه  يکه نسبت به خودمان دار يافهيوظ يدر راستا

و لاذا تماام    ،ياعتباار  نيد  ينه  ،است يقيحق نيد  ياسالم م يد بدانيبا

تواناد  ياست که م ينشين بيقت دارد، چنيشه در حقياحکام و دستوراتش ر

رحلاات  خاادا امبريااپ يوقتاا گاااه اسااالم و نبااوت و اماماات را بفهمااد.يجا

و  يعل يشهياند يکيشه نسبت به اسالم مطرح بود يانددو نوع  ،کردند

شاان.  يان ايا و اطراف دوم يفاه يخل يشاه ياندهم  يکيان آن حضرت، و يعيش

دهد کاه  ينشان م امبريدوم نسبت به اسالم و پ يفهيحرکات و گفتار خل

اسات کاه    ييکاه شاامل قراردادهاا    ددانيم ياعتبار نيد  ياسالم را  يو

اند، و ممکن اسات بناا   مردم آورده يامبر خدا برايوان پبه عن رسول خدا

نداشاته باشاند، و لاذا     يناده کااربرد  يها در آاز آن يبه مصلحت زمانه بعض

 يمُتعاه »و « عقاد مُتعاه  »دست گرفت، دستور داد منصب خالفت را به يوقت

 ق عالماه يا در اذان را متوق  کنند. بنا باه تحق « رالعمليخ يعل يح»و « حج



  

خليفاه  گوياد:  قوشجي در شرح تجريد مي، «ريالغد»  ير کتاب شرد ينيام

و اندت   اهللااّهتالنّتِ ثالث ک ّ علدي عهدد رَدول   »باالي منبر گفت:  دوم

انهي عَنْهُ َّ وَ اُحَفِّمُهُ َّ و اُعتقِبُ عَلَهِ َّ، مُتْنَةُ النِّستء وَ مُتْنَةُ ال جّ وَ حيِّ علي 

اهلل باود کاه مان آنهاا را نهاي      مان رساول اي مردم سه چيز در ز ؛«رَفالنمل

هاا مباادرت نماياد عقوبات     نمايم و هارکس باه انجاام آن   کرده و حرام مي

گفاتن  »و « حاج  يمتعاه »و « نسا  يمتعه»ز عبارتند از يکنم. که آن سه چمي

 يشاه ي  نموناه اسات تاا اند   يموضوع فوق  9در اذان.« حيِّ علي خيرالعمل

 م. يخلفا را نسبت به اسالم بدان

باه   يکاه تعلاق قلبا   ن آنيان هم در عا يعياز ما ش يالبته ممکن است بعض

خلفاا    يشاه ينسبت به اسالم، باه اند  شهياز نظر نوع اند يول داريم يعل

اسالم مثال   احکاممعتقد بود دوم  يفهيم. خلفا  به خصو  خليباش  ينزد

سات و هام   ر اييا و لذا هم قابال تغ  ،کنديکه بشر وضع م است ينيانوقر يسا

؛ «هيوعلاهللرمحة»يير عالماه طباطباا  يا ن ناوع نگااه باه تعب   يا شادن دارد. ا امکان کهنه

 يِاجتمااع »م يا   رژيا تِ اساالم را درقالاب   يا منازه از ماد  يت واقعيمعنو»

حااالت  ، يمااد  يهاا دهيا ر پدين مانناد ساا  يا داد، و طبعاا  د يقارار ما  « يماد

 يريا لات و پ و کهو يو جاوان  ياز کاودک  ،را ي  موجاود مااد  يا  يعموم

از کلماات خاود اساالم را باه      يدوم در بعضا  يفاه يکاه خل رد، چنانيپذيم

و « ينااتوان »مختل  و حااالت گونااگونِ    يهاکند که ساليه ميتشب يشتر

اسالم چاون  رفته شد يپذ يوقت 10«کند.يم يرا ط« يبعد يناتوان»و « ييتوانا»

                                                 
 

«عليهاهللرمحة»



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

گار  يو د شاد  ريا پ يوقتا  ،دارد يريا و پ يجاوان و  ياست کاه کاودک   يشتر

 يفکار   يا ان شخودرا نداشت، حاکمان  ياسالم يجامعه ياداره ييتوانا

   ند.کنيم

خاود روشان کنناد موضاوع      يزان بارا يد عزيکه با يان نکتهي؛ اوليآر

محبات   يمادع  انيعيام شدهيد اديزاست، بنده  يگاه اسالم در نظام هستيجا

دوم اسات.   يفاه يه نگااه خل يکه نگاهشان به اسالم، شاب  نيرالمومنيمبه ا

در توسعه موفاق   ميخواهيها نوشته بود اگر مروزنامه نياز ا يکي در ييآقا

  يا  يعنا ين يا ا !ميدست باردار  اتيو روا ينيد ديعقا ياز بعض ديبا ميباش

که باه واقاع    يزين نگاه چيم، چون در اينار بگذارک مقدار از اسالم را فعال 

چاه شاد کاه    »اسات. در بحاث    يز اعتباريچمقدس باشد وجود ندارد، همه

از  نيحسا  ماام قتال ا عرض شد « ده شديکش نيکار به قتل امام حس

به عنوان  يفکر چون پس از رحلت رسول خدا .شروع شده است فهيسق

مات و ياکرم در اتخااذ تصام   ينب»منبر رفت که گفت:  يامبر بااليپ يفهيخل

باا   يآسامان  يکه وحاکنون  يد و مستظهر بود، وليمؤ يامور با وَح ياداره

ماتِ الزم باه اجتهااد و   يم در اتخاذ تصميرياکرم قطع شده ناگز يرحلت نب

ن شد که هر طاور خواساتند   يا جهينت 11«م.يخود عمل کن يد فکريصواب د

د يا اول خالادبن ول  يفاه يتصرف کردند. به عنوان نمونه؛ خل يدر احکام اله

لاه باا   يد، خالاد از راه ح اعازام نماو  « رهيمال  بن ناو »به جنگ  يارا با عده

خات و مهماان او شاد و هماان روز مالا  را      يمال  طرح صالح و صافا ر  

ر کرده گردنش را زد و همان شب باا همسار مالا  هام بساتر شاد!       يغافلگ
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 يگوناه مجاازات  چيآور، خالاد را ها  انِ شارم يا ن جريفه پس از اطالع از ايخل

فاه  يشاان داد، خل ه خالد نيکه عمر بن خطاب در تنب ينکرد و پس از اصرار

ام يا خادا را در ن  يدهيکشا  يرهاياز شمشا  يريتاوانم شمشا  يمن نما »گفت: 

 حيصار اول چگونه در مقابل حکام   يفهيد که خليفرمائيمالحظه م 12«کنم

ن هماان  يا در مورد زناکار، نظر خود را بر نظر اسالم غالاب کارد! و ا  اسالم 

 ت حکم وحدت بر کثرت است.  يعدول از حاکم

حل خود  يبراو  ميوقت بگذارآن  يروما  ديکه با يالهئمس نيپس اول

 يخادا اعتباار   نيد کهاست  نيا ،شوديهم حل نم هايراحت نيو به ا ،ميکن

   13است. يق نفس االمري، بلکه صورت حقاستين

 يو مستضعفان فکر يانقالب اسالم

 يدر نظام اسالم يما نسبت به مسلمانان عاد يفهيکه وظنيدوم ا ينکته

 نيمعصاوم  يره و رو  ائمهيد سين مورد هم بايد باشد؟ در اينه باچگو

امورشاان باه    يهيبق ،تظاهر به فسق و فجور نکنندن که يمدّ نظر ما باشد، هم

 يکسا  .جهانم  خواهناد يم ،بهشت بروند خواهنديمخودشان مربوط است، 

ماا کجاا در اساالم     ،خاورد يمشروب ما  ، دور از چشم اجتماع،ا خانه در

فاه نادارد   ين جهات وظ يا از ا يم؟ نظام اسالمين امور دخالت کنيدر ا ميدار

ن گوناه افاراد   يا کاه ا  يافراد داشته باشد، باه طاور   يدر امور شخص يدخالت
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 يهاانسان خواهندينم ياعدهستند. يهم آزاد ن ياحساس کنند در امور فرد

 نيا مقابال انقاالب و د   يعلنا هاا باه طاور    نيا کاه ا  يوقتا باشاند، تاا    ينيمتد

 سات ا نيا ا کنديم ديکه انقالب را تهد ياز خطرات يکي، آزادند. ستادندينا

هاا اسات و لاذا در    آن يمزاحم زندگانقالب احساس کنند  يکه مردم عاد

عمل شود کاه   يد طوريکه با يرند. در حاليمخال  انقالب قرار گ يجبهه

 نيهما  اداماه دهناد  شان را يزندگ کهنيا يبرا  يشرا نيبهتراحساس کنند 

 فراهم کرده است.   يانقالب اسالماست که  يطيشرا

 ،شاوند  يمتعال خواهنديکه م ييهاانساناست تا  يبستر يانقالب اسالم

شاان را  يزنادگ  خواهناد يکه ما هم  ييهاشان فراهم باشد، و آني  برايشرا

تظااهر  قرار ندارند و مقابل انقالب که  يا خالصه کنند، تا زمانين دنيدر هم

ن اسات  يا نظر بنده ا .بکنند خواهنديهرکار که م ،کننديمفجور نو  قبه فس

خود را نشان  يد چهرهيد و شايطور که بابتواند آن يکه اگر انقالب اسالم

 يد هماه نااظر بار چهاره    يا با ،نخواهاد آن را  يکسا  اسات  ممکان  ريغدهد 

خدمت امام مد آ يهست که شخص يدر اصول کافانقالب باشند.  يرحمان

شاما را قباول    تيا کاه وال  ييهاا نآا يا آ اهللرسول  ابنيت و گف صادق

 يائمااه تيااکااه وال يکساا ميناادار تياامگاار روا ؟نااداندارنااد مساالمان 

اماام فرمودناد بلاه     ؟سات يقباول ن از او  يعملا  چيرا نادارد ها   نيمعصوم

 يماردم عااد   14.ديريها بگنآپسر از و  ديها بدهنآدختر به  ،مسلمان هستند

فاصاله   ينيل ديت اصير هدايها شده که از مسبه آن يدانند چه ظلميکه نم

داشته باشند، چون احکاام   يبدون آن که عناد ياند. عموم مردم عادگرفته

                                                 
 



  

بار  يکنند، يت نميها را رعاد آنيد و شايطور که بادانند آنيرا نم ياله

ال ؤسا نمااز شاب    ين در رابطه با چگاونگ مده بود از مآ يدختر يدانشجو

ن نشاان  يا سر خود را درسات نروشاانده باود، ا    يکه موها يالدر ح کرديم

 يطور که درست براام اسالم، آنيجهت رساندن پ يدهد که هنوز بستريم

کاه   يکساان به عناوان   هانيبا اد يا بايآ ل شود فراهم نشده است،يها تحلآن

 ؟ميبرخورد کناند اسالمدشمن ر يتحت تأث

ار يموضاوع بساا  يانِ فکااربااا مستضاعف  يموضاوع برخاورد نظااام اساالم   

باه مشاکل    ينظاام اساالم   يناده ياست که اگر از آن غفلت شود آ يحساس

 افتد.يم

مطمائن   ديا دشامن با  اسات.  با دشمنما در رابطه  يفهيسوم؛ وظ ينکته

 ؛باشد که

 بار سار بگاردد    ايسآم سنگ رَگَ

 

 کز دلبر بگردد ستيندل ن دلْ آ

ر ممکان  يا غ يفرهناگ غربا   ي، به ساو ير جهت ما از انقالب اسالمييتغ 

باه ثمررسااندن    يبه دشمن بارا  يدين اميترد کوچ ين رو باياست، و از ا

 :ديا فرمايما  انيدر نهج البالغه به کوف نيمنؤرالميامم. يش ندهيهابرنامه

باه  بنده  د.ينکيم اديرا ز هيمعاو يعنيتان طمع دشمنخودتان  يبا کارهاشما 

 نشاان يانقاالب و د  يرو ملات واقعاا   از هازارم    ياگر زان عرض کنم يعز

دوار يا خواهد شد، آننه دشمن را به غلا  ام  وسيأدشمن م ،ستنديمحکم با

ن يا ران دارد. منشاأ ا يا ا يعياست که از ملّت ش يکرده است، اطالعات غلط

کاه ساخنان   نيا ماان اسات و ا  ي  االياز افاراد ضاع   ياشتباه هم سخنان بعض

 يکااه انقااالب اسااالم يحااال د. درناادهيت ماايهااا را بااه کاال ملاات سااراآن



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

ن يا کاه ا  يانقاالب و نقشا   يخيگااه تاار  يدارد که با شاناخت جا  يطرفداران

دارد، باا   ظهور حضرت صااحب االمار   ينهيجاد زميا يانقالب در راستا

ن انقاالب  يا کاه نثاار ا   يزيا ن چيکنناد، کمتار  يتمام وجاود از آن دفااع ما   

رد يا ده بگيا د را نادافارا  نيا تواناد ا يکنند جانشان است و دشمن هم نما يم

ران يا حمله به ا يران حمله کرده بود و در راستايوگرنه تا حاال هزارباره به ا

البتاه  داد. يز نجات ميرو است نکه در عراق با آن روبه يخود را از معضالت

انقاالب  را با دشامن  مان فيتکلد در جان خود يباما  ،رديغرور بگما را  دينبا

لفمان را با اسالم معلاوم  ين طرف تکير که از اطوهمان ،ميمعلوم کن ياسالم

تا  ميکن حلرا با خودمان دفاع از انقالب  يلهئمسکه  ين معنيم، به اياکرده

 ابد.يخود را ب يخ معنين برهه از تاريما در ا يزندگ

 حفظ اسالم  يستگيشا

اماام  جااد کارده بودناد،    يعبااس ا  يه و بنا يام يبن يکه خلفا ييدر فضا

و تماام  کار حفاظ اساالم اسات     نيند که بهترديرس جهينت نيبه ا صادق

کاه عقال کال     امام صاادق ت کردند. يرين مبنا مديخود را بر ا يزندگ

ن کاار  يا و باا ا حفاظ اساالم اسات    ا يا در دنکار  نيکه بهتر دنفهميم هستند

دند و اماااام يبخشااا ين شاااکل معنااا يتاااريخاااود را باااه عاااال  يزنااادگ

ا هم آن کردند که کردند، م از امام صادق يرويبا پ «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم

 نجاات عامال  اساالم   فاظ ح ميبفهما  ديا با روان اماام صاادق  يعنوان پبه 

 يکاه تجلا  را  ياساالم انقالب و در همان راستا ست دن اياز پوس ما يزندگ

 هين طارف قضا  آو ، ميبا تمام وجاود حفاظ کنا    ،استن دوران يدر ااسالم 



  

حفاظ اساالم و    يساتگ يوگرنه شاباشد  ريقدشمن در چشم ما ح ديبا کهنيا

 د: يفرمايشود. قرآن ميداده م يگريانقالب به کسان د

اَت أَاُّهَت الَّذِا َ آمَنُواْ الَ ََتَّخِذُواْ الََْهُودَ وَالنَّصَترَ  أَوْلََِتء بَنْضُدهُمْ  »

لّدهَ الَ اَهْددِي الْقَدوْمَ    أَوْلََِتء بَنْضٍ وَمَ  اَتَوَلَّهُم مِّنکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ال

 15؛«الظَّتلِمَِ َ
هاا  د، آنيا ريرا دوست و سرپرسات مگ  يهود و نصاريمؤمنان!  يا

 يشا يهاا گرا اند، و هر کس از شما باه آن رفتهيگر را پذيخودشان همد

کناد و  يت نما يرا هادا  نيهاا اسات. خداوناد ظاالم    داشته باشد، از آن

 . جه برسديشان به نتيهاگذارد برنامهينم

فَتَفَ  الَّذِا َ فِي قُلُوبِهِم مَّفَض  اُسَترِعُونَ فَِهِمْ اَقُولُونَ نَخْشَدى  »

أَن َُصَِبَنَت دَآئِفَةٌ فَنَسَى اللّدهُ أَن اَدأَِْيَ بِدتلًَْتْأِ أَوْ أَمْدفٍ مِّد ْ عِنددِهِ       

 16؛«فََُصْبِ ُواْ عَلَى مَت أَََفُّواْ فِي أَنًُْسِهِمْ نَتدِمَِ َ
کامال باه    ماانِ يعادم ا  يماريشان بيهاکه در قلب ييهاآن ينيبيم

رنااد، يگيساارعت ماا يهااود و نصاااريبااه  يکااياسااالم هساات، در نزد

کاه   يبرساد، در حاال   يبيها به ما آسنم با مقابله با آيترسيند ميگويم

جااد کناد و در آن   يمسالمانان ا  يبارا  يشيد هست که خداوند گشايام

باود، در درون   يهاود و نصاار  ي لشان بهيمان که تمايحال افراد سست ا

 شود.يها واقع نمآن يش برايشوند، چون آن گشايمان ميخود پش
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وَاَقُولُ الَّذِا َ آمَنُواْ أَهَؤُالء الَّذِا َ أَقْسَمُواْ بِتللّهِ جَهْددَ أَاْمَدتنِهِمْ   »

 17؛«إِنَّهُمْ لَمَنَکُمْ حَبِطَ ْ أَعْمَتلُهُمْ فَأَصْبَ ُواْ رَتَِفِا َ
هاود  يکردند يمان که گمان مين به افراد سست ايال مؤمندر آن ح

ها بودند کاه قسام   نيا هميند: آيگويها هستند، مبان آنيپشت يو نصار

 يهود و نصاريش به يگرا يدارا که يخوردند با شما هستند؟ افراديم

 رند.يگيسران کامل قرار مشود و در خيهستند زحماتشان پوچ م

 آمَنُواْ مَ  اَفََْدَّ مِنکُمْ عَ  دِانِهِ فَسَوٌَْ اَأَِْي اللّدهُ  اَت أَاُّهَت الَّذِا َ»

بِقَوْمٍ اُ ِبُّهُمْ وَاُ ِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَدى الْمُدؤْمِنَِ َ أَعِدزَّةٍ عَلَدى الْکَدتفِفِا َ      

اُجَتهِدُونَ فِي ََبَِلِ اللّهِ وَالَ اَخَتفُونَ لَوْمَةَ آلئِمٍ ذَلِدكَ فَضْدلُ اللّدهِ    

 18؛«ََِهِ مَ  اَشَتء وَاللّهُ وَاََِ  عَلَِم اُؤْ
ن خاود پشات   يا باه د  يهود و نصاار يش به يمؤمنان اگر با گرا يا

ن شاما خواهاد کارد کاه     يگزيرا جاا  يخداوند افراد يد، به زوديکرد

هاا در  ز عالقمناد باه خادا هساتند، آن    يا هاا ن ها را دوست دارد و آنآن

اند، در شدت و خشم يدارا ن متواضع، و در مقابل کافرانيمقابل مؤمن

 يچ نگرانا يکنند، و از سرزنش سرزنش کنندگان ها يراه خدا مبارزه م

فضل خدا است، به هر کس که خواسات و او   ياهين روحيندارند. چن

 جانبه و آگاهانه است. حضور همه يدهد و خدا دارايد، ميسته ديرا شا

کفاار در مقابال   برساند کاه    ييبه جاا د يبامومنان  ديفرمايمات فوق يآ

 يساتگ يها هستند کاه شا نيو اد نباش زيدر برابرشان عز نيمنؤو م ليها ذلنآ

                                                 



  

 گوناه نيا کاه ا  ميا ورآيرا ما  ياو عاده  ميبار يشما را مماندن دارند وگرنه 

ماا   ياگر دشمن بارا شود يو روشن مامروز ماست  يغذا اتيآ نيا .باشند

در خادا   يهيا هد نيبهتره ک ياسالمانقالب از  ند،شد زيعز نيمؤمنو  ،ريحق

عباور از غارب و    ينهيم برد و زميکامل را خواه ياست استفادهدوران  نيا

 شا اهلل.فراهم خواهد شد، صن يبه تمدن اسالم يکينزد

 ن جلسه عرض شد:يدر ا يبند  جمعيدر 

اسات   يگاه منطقيجا يدارا يانقالب اسالم يو فلسف ياز نظر معرفت -1

 ابد.ييت وحدت بر کثرت واقع شده و ادامه ميحاکم يو بر اساس قاعده

 يسوره 28ونس و ي يسوره 47اعراف و  يسوره 34ات يبا طرح آ -2

 يقات دارد و لاذا وقتا   ي  حقيخود  يه؛ روشن شد که جامعه به خوديجاث

ت روح يا م کاه باا حاکم  يريا گي  موجود زنده در نظار ما  يه يجامعه را شب

رد، يا مي، ما يديا رد و باا حاذف روح توح  ات دايح يامکان ادامه يديتوح

 م.ياان آوردهيقرآن به م يهامطابق آموزه يسخن

، انقطااع آن جامعاه از روح   يغربا  يجامعاه  يروشن شد رازِ ناکاام  -3

مناسبات آن جامعاه حااکم باشاد و در آن     يد بر همهيکه با است يديتوح

 شد.روشن  يو تفاوت آن با فرهنگ غرب يگاه نظام اسالميراستا جا

 يخيگااه تاار  يد شاد موضاوع جا  يا کاه بار آن تأک   يان نکتهيترمهم -4

 د به آن نگااه کارد  يبود که به عنوان دوران گذار با يانقالب اسالم

شاد کاه احکاام     ه روشان يت فقيگاه والين راستا جاي. در ا

اسات، بار نظاام     يکاه کارشاناس کشا  احکاام الها      يهيرا توس  فق ياله

 کند.يجامعه حاکم م يو آموزش ي، اقتصادياسيس



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

و فهام احکاام    يفهم انقاالب اساالم   يد شد که براين نکته تأکيبر ا -5

ت عاالَم  يا م در تقويکنا  يم و سعيباش« ينيعالَم د»از است که متوجه ين نيد

و  يروحاان  يکاه فضاا   يم و از هر حرکتا يکن يزيرمعه برنامهافراد جا ينيد

 م.ييز نمايبرد، پرهيه ميبه حاش يزدگغرب يهيجامعه را با روح يمعنو

کناد؛ فهام   يرا روشان ما   يکه ارز  انقالب اسالم ياز نکات مهم -6

نجات بشار   يبرا يکه انقالب اسالمنيته است و ايفرهنگ مدرن يهاضع 

گار باا   يخ معاصر گذاشاته، باه عباارت د   يتار ير عرصهها پا داز آن ضع 

 را شناخت. يتوان ذات انقالب اسالميغفلت از شناخت ذات غرب، نم

آن،  يبااطن  يشاه يو توجاه باه ر   يگاه انقاالب اساالم  يفهم جا يبرا -7

کاه تصاور نشاود    نيا ن اسالم جلب شاد و ا يبودن ديقيزان به حقيتوجه عز

ن راساتا  يقت ندارد و در ايشه در حقيد که رهستن ياتياعتبار يدستورات اله

 مطرح شد. ينش عليدوم از اسالم با تفاوت ب يفهينش خليتفاوت ب

انقالب اساالمي   در آخر بايد عرض کنم، عزيزان مطمئن باشند حقيقت

که در اين چند جلسه تا حدي متذکر آن شديم، به تدريج از باطن به ظهور 

ه عاالَم غرباي را از دل و جاان ماردم     رسد و صورتهاي مختل  بستگي بمي

ي تجلاي فاروغ مجاد    کند و با طرد کفر و شرکِ نفاق غربي، زمينهطرد مي

 گردد. انشا اهلل.امر قدسي فراهم مي



 

 منابع

 قرآن

 البالغهنهج

 «هيعلاهللرمحة»ييطباطباعالمه، زانيالم ريتفس

 «هيعلاهللرمحة»امالصدر، اربعه اسفار

 نيالديمح، الحکمفصو 

 «هيعلتعايلاهللرضوان»ينيامام خم ه،يت فقيوال

 يريدهش نيالدا يترجمه ض ،گنونرنه، متجدد يايدن بحران

 کاردان محمديعل ترجمة ،گنونرنه، تيکمّ طرةيس

 ينيخمونشرآثارامامميتنظمؤسسة، ينيامام خمشةيدر انديشناسانسان

 «هيعلاهللرمحة»يمحمدباقر مجلس، نواربحاراأل

 «هيعلاهللرمحة»ينيکل عقوبيمحمدبن جعفريابي، الکاف

 يموالنا محمد بلخي، معنو يمثنو

 اهلل حسيني تهرانيشناسي، آيتامام

 يد روحانيد حميس ،«هيعلتعايلاهللرضوان»ينياز نهضت امام خم يليتحل

اماااام  يو پژوهشااا يآموزشااا يانتشاااارات مؤسسااه  ،آماااوزه يمجلااه 

 «هيعلتعايلاهللرضوان»ينيخم

 يمرکز اسناد انقالب اسالم ،ياإلسالم فلسفخاطرات و مبارزات حجت

 انيرسول جعفر ،رانيا ياسي، سيمذهب يهاها و سازمانانيجر



 

 - ينيفرامرز شعاع حس ،«هيعلتعايلاهللرضووان»ينيامام خم يهايها و نگراندغدغه

 يداستان يعل

 ير احمدرضا حاجتيم ،«هيعلتعايلاهللرضوان»ينيم خمعصر اما

 «اهللحفظه»يآمليجواد اهللتيآ، «هيعلتعايلاهللرضوان»خميني بنيان مرصو  امام

 ينيعالمه ام ،ريالغد

 «هيعلتعايلاهللرضوان»ينيامام خم ،نور يفهيصح

 گنونرنه ،متجدد  يايبحران دن

 گنونرنه ،تيکم يطرهيس

م از دکتار  يد، تنظا يا د احماد فرد يس ،و فتوحات آخرالزمان يهدار فريد

 محمد مددپور

 شل فوکويدر سر دارند، م ييايها چه رؤيرانيا

 ن تافلريآلو ،ندهيشوک آ

 ن تافلريآلو ،در قدرت ييجابجا

 دکتر محمد مددپور ،غرب ياجتماع يهاشهياند يمبان

 ينيآو يد مرتضيشه ،توسعه و فرهنگ

 يروژه گارود ،ستميسرگذشت قرن ب

 دکتر محمد مددپور ،ر تفکر معاصريس

 ن فردوستيحس ،يظهور و سقوط سلطنت پهلو

 اصغر طاهرزاده ،«ياز انقالب اسالم يليتحل»نوشتار 

 ين مدنيالددجالليدکتر س ،رانيمعاصر ا ياسيخ سيتار

 ين فارسيالدجالل ،يانقالب اسالم يفلسفه



  

 انياستراتژي انتظار، اسماعيل شفيعي سروست

 امام مهدي، سيد محمد صدر

 منتخب االثر، لط  اهلل صافي گلرايگاني

 منتهي اآلمال، شيخ عباس قمي

 ، قندوزيةينابيع المود

 مناقب، محمد ابن شهر آشوب

 موسي حقاني -تاريخ تحوالت سياسي ايران، دکتر موسي نجفي

 سازي و انفالب اسالمي، حسن واعظياستعمار فرا نو، جهاني

 لي تاريخ تحوالت سياسي ايران، دکتر موسي نجفيمقدمه تحلي



 

 آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 لَلة 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

 


