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 1مقدمه

 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»ابطه با در ر

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

که دنياي مدرن ديگر جايي در عالم نادارد،  نويسنده با اعتقاد به اين -1

بااه انقااالب اسااالمي بااه عنااوان روي معنااويِ اياان عصاار کااه هرگااز کهنااه   

در عصار  کناد کاه   نظر دارد و خواننده را متوجه اين امر مهم مي 2شود،مين

تااري  کناد،   عاالَم و باي  گسترش عالَم غربي که سعي دارد ساير ملل را باي 

                                                 

«هيعلتعايلاهللرضووان»

 

 



  

انقالبي متولد شده کاه در جاوهر و ماهيات خاود، تحاولي اسات بيارون از        

 دهاد آن انقاالب را  ي فکر و تمدن غربي، و بر همين اساس تذکر ميحوزه

ياابيم. زيارا باه    با عينک غربي ننگريم که هرگز به حقيقت آن آگاهي نماي 

زنناد،  وقتي ايرانيان از حکومات اساالمي حارف ماي    »ي ميشل فوکو: گفته

زنند، ... و با اين کار شاايد  ها، آن را فرياد ميوقتي جلوي گلوله در خيابان

تااي خرنااد... بااه نظاار ماان بااه واقعيخطاار يااک حمااام خااون را بااه جااان مااي

انديشند که به ايشان بسيار نزديک اسات... واون کوششاي اسات باراي      مي

 3«.که سياست، يک بُعد معنوي پيدا کنداين

توجه به تفاوت ذاتيِ دو رويکرد متفاوت نسبت باه زنادگي در ايان     -2

دارياد. عباور از ناوعي    روي خاود  دوران، رمز کليدي کتابي است که روبه

 کند و رويکارد فرهنگ مدرنيته دنبال مي هاي خود را درزندگي که آرمان

خواهد از طريق انقالب اساالمي، از  به نوع ديگري در زندگي است که مي

غرب و فرهنگ مدرنيته عبور کناد و زنادگي زميناي را باه آسامان متصال       

 گرداند.

که تحت تأثير فرهنگ مدرنيته اسات، آننناان    روي حاکم بر زمانه - 3

اي را که آمده اسات تاا مااورا     تي معني حادثهراحآشفته است که انسان به

فهمد و لاذا نسابت   فرهنگ مدرنيته، متذکر رجوع بشر به آسمان باشد، نمي

هااي از پايش   به فهم جايگاه انقالب اسالمي در اين دوران گرفتار برداشات 

ها دياواري در برابار فهام او و فهام انقاالب      شود که آن برداشتمي ساخته

يسنده تالش کرده باا توجاه باه ايان امار، مااورا  نگااه        کشد. نواسالمي مي

                                                 
. 



  

مدرنيته، انقالب اسالمي را بنماياند. زيارا کاه باياد مواظاب باشايم انقاالب       

توجاه باه حقيقات    هااي محادود ننگاريم وگرناه باي     اسالمي را در حدّ فهم

 ايم.روحاني و جايگاه تاريخي آن، سخن گفته

کاه در رابطاه باا     ييهاا ر کتااب ين کتااب و در ساا  يا مؤلف محترم در ا

ر يکه تحت تاأث  يفراوان کرده تا ماورا  گفتمان ينوشته، سع يانقالب اسالم

قتاً خواننده را با ياند تا حقيرا بنما يفرهنگ غرب است، ذات انقالب اسالم

ن امر موجب شده کاه در  يرو کند و همروبه يانقالب اسالم يواقع يوهره

 ين مطالعاه يو آرامش خود را در حا فتد يموارد خواننده به زحمت ب يبعض

کاه نشاان    يا افقا يا ند و يبيها را ناآشنا ما واژهيکتاب از دست بدهد، وون 

سات کاه خوانناده عاادت کارده باشاد از آن افاق باه         ين يشود افقا يداده م

کاار مطالاب را دنباال کناد، در     اگر با حوصاله و پشات   يموضوع بنگرد ول

به ذات  يرو خواهد شد که بسگر روبهيد يبا ساحت يرابطه با انقالب اسالم

 تر است.کيقت انقالب نزديو حق





 

 فمؤل مقدمه

 باسمه تعالي

شده؛ زواياي مختلفي است از نگاهي کاه در  مواردي که در ذيل مطري

بيااان  «عليهتعايلاهللرضووان»هاااي مربااو  بااه انقااالب اسااالمي و امااام خمينااي کتاااب

و سااوي جسااتجوي خوانناادگان عزيااز را در مااتن آن  گرديااده، تااا ساامت 

 ها روشن کند.کتاب

ديادن واقعياات   ترين مسأله در زندگي انسان درست و دقياق حساس -1

در تقاضااي   قدر مهم است که رسول خداعالم است، و اين موضوع آن

خادايا    1؛«ي األشياء  مايء  يي   نِأرِ مَّهُللّاَ»دارند يمخود به خداوند عرضه 

 طور که هستند به من نشان بده.را آن اشيا 

                                                 
 



  

ها و واقعيات وقتي اهميت صادوندان پيادا   ديدن پديدهموضوعِ درست

کند که موضوع مورد شناخت، به زندگي دنيايي و آخرتي انساان ربا    مي

 پيدا کند.

در کنار معرفت باه خادا و معااد و نباوت و امامات، در عصار کناوني،        

از موضوعاتي است کاه معرفات صاحي     معرفت به جايگاه انقالب اسالمي 

ي واقا  هماه  نسبت به آن نقش اساسي در نوع زندگي ما خواهد داشت و به

دهاد و پيارو آن ساعادت و    الشاعاع خاود قارار ماي    هاي ما را تحات انتخاب

 شقاوت ما را نيز رقم خواهد زد.

گياري  ي معنوي است که هرگونه موض انقالب اسالمي يک پديده -2

ن، ما را در جايگاه خاصي از قرب و يا بُعد نسبت باه معنويات   ما نسبت به آ

توان نسبت به آن وشام بارهم گذاشات و    دهد و اين است که نميقرار مي

آن را ناديده انگاشت، زيارا باه هماان انادازه، از جايگااه قارب معناوي باه         

تاوان آن را ياک   شويم. به همين جهت ماي جايگاه بُعد از حقيقت پرت مي

شمار آورد کاه حسااب و جايگااه هارک  را در دوران     نوي بهرستاخيز مع

کنوني که دوران تقابل انقالب اساالمي باا فرهناگ مدرنيتاه اسات، تعياين       

 کند.مي

که بشر مدرن از دين فاصله گرفته و ارتقاي انساان را در   ييفضادر  -3

در قارن   ناگهاان د، رکا هاي منقط  از آسامان جساتجو ماي   پيروي از انديشه

ا وقااوع دو جنااگ جهاااني در مهااد تماادن ماادرن و شکساات      بيسااتم باا 

هاااي هااايي م اال ليبراليساام و سوسياليساام و ظهااور نااابرابري   اياادلولوژي

آزاردهنده، انقالب اسالمي به عناوان راهاي باراي عباور از آن فرهناگ باه       



  

ها را متوجه خود نماود و بار خاالف    ها و دلسوي فرهنگ الهي انبيا ، عقل

ي خاوبي از عهاده  کاه نسابت باه آن روا داشاتند، باه     همه تبليغاتِ منفاي  آن

کناد انقاالب   دادنِ معني تاريخي خود برآمد. اين است که روشن ماي نشان

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

 ي پايان غرب است.بحبوحه

خاوبي متوجاه   هايي کاه گرفتاار ظااهربيني دوران نيساتند باه     انديشه -4

آن را کاه باه    تااريخي انقاالب اساالمي خواهناد شاد و ذات الهايِ       جايگاه

عنااوان يااک رسااالت، وارد زناادگي بشاار شااده، خواهنااد شااناخت و از      

که حکمت و معنويت را به بشاريت هدياه خواهاد داد     يانقالبسازي تاري 

گرايي منطقي آن را که عامل نجاات بشار از   آگاهي خواهند يافت و آرمان

سارعت دريافات   ي بشار مادرن اسات، باه    مِ بيمارگونهگرايي و نيهيليسپوچ

کنند و اين شروع تاري ِ طاللي معنويت حقيقي بعد از ظلماات مدرنيتاه   مي

 است.

گوييم ولي باه جايگااه آن کاه از    وقتي از انقالب اسالمي سخن مي -5

شاود و باياد از روي   خاتم ماي   غدير شروع شده و باه حاکميات مهادي   

ايم. ويز نگفتهييم، عمالً از انقالب اسالمي هيچغربي عبور کند، ويزي نگو

اي تنهاا پدياده  انقالب اسالمي با نگاه تاريخي شيعه به غدير پديد آمد و ناه 

ي شيعيان بود زيرا آن را در ماتن اساالم يافتاه    اتفاقي نبود، بلکه آشناي همه

 بودند تا از طريق آن با روي توحيد اصيل زندگي کنند.

داند و معتقد نيست کاه آن حقيقاتِ   ويزي نمي« حيدتو»که از کسي -6

دهاد، وقتاي باه او گفتاه شاود انقاالب       ي حضور باه غيار نماي   اجازه ،يگانه



  

کند و ي روي توحيد است و هر جريان مقابل خود را نفي مياسالمي جلوه

نشايند، متوجاه موضاوع    رود و هرگاز فارو نماي   همننان در تاري  جلو ماي 

بداند کاه از سار احساساات اظهاار شاده      ادعايي  نخواهد شد و شايد آن را

 کاهد.يت و نقش آن نمياز واقع يزيو «نور»انکار  ياست ول

اگر شخصيت انقالب اسالمي را با تفکر غربي تحليل کنيم هرگز به  -7

گيري که نسبت به آن داشاته  ذات آن پي نخواهيم برد و لذا هرگونه موض 

ايام و  باه بيراهاه رفتاه    باشيم 

انجامد. زيرا انقاالب اساالمي باه اهادافي     باالخره کارمان به مقابله با آن مي

 .ها گريزان استنظر دارد که نگاه غربي سخت از آن

اگر پذيرفتيم آوارگي و سرگرداني بشر مادرن وياز قابال انکااري      -8 

کارديم، ديگار ايان گفتاه کاه       ي آن را نيز به درستي تحليال نيست و ريشه

ي خادا اسات تاا بشار را از ظلماات مدرنيتاه نجاات        انقالب اسالمي هدياه »

آيد بلکه به امياد قاوام فرهنگاي و    حساب نمي، يک سخن غلوآميز به«دهد

ي انقاالب اساالمي نهفتاه اسات، زنادگي را در      تمدن اسالمي که در آينده

 دهيم.کنار انقالب اسالمي ادامه مي

 ياست جمهوريذ حکم ريدر مراسم تنف «تعايلاهللحفظوه»يمعظم رهبرمقام  -9

 دولت دهم فرمودند:

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

  

 

تنِ انقالب داشفرماييد در بيانات ايشان موضوع ذاتوناننه مالحظه مي

اسالمي مطري شده و اين مبناي اصلي کتاب حاضر است که نويسنده پا   

داشااتن انقااالب اسااالمي، سااعي دارد نساابت   کااردن معنااي ذاتاز روشاان

 صحيحي را که هرک  بايد با اين انقالب داشته باشد، تبيين کند.

ي انقاالب اساالمي را باا ياک فهام کلاي و باا        اگر بتاوانيم حادثاه   -10

تااوانيم آگاااهي درک کناايم، مااياز آگاااهي و خودآگاااهي و دلجااامعيتي 

هاا  را، در روي و روان آدم جايگاه حقيقي انقالب اسالمي در حال و آيناده 

هرک  وارد اردوگااه انقاالب اساالمي    »گوييم: که ميبشناسيم و معني آن

 را دريابيم.  « شودتاري  ميافتد و بينشود، از تاري  بيرون مي

آن است که در فضاي فرهنگ مدرنيته، تفکر آزاد باه  درد بزرگ  -11

که فهام انقالباي کاه بناا اسات مااورا  فرهناگ        حاشيه رفته است، در حالي

                                                 
 



  

ها ساخن بگوياد، نيااز باه تفکار آزاد دارد و رماز شکسات        مدرنيته با انسان

هااي غرباي باا    کااري و باا روش  ي سياساي سياسي نخبگاني کاه باا روحياه   

 ردند، همين بوده و هست.انقالب اسالمي برخورد ک

به تجربه روشن شده کاه امکاناات ذاتاي انقاالب اساالمي از نظار        -12

هاايي را کاه   دهاد انديشاه  قدر عميق است که هرگز اجازه نميفرهنگي آن

اهدافي جداي از اهداف انقالب اسالمي دارند، بار آن تحميال کنناد و بار     

اي کاه در  الريتهکارهااي ساکو  اساس همين غناي فرهنگي، توانسات از راه 

دوران سازندگي و اصالحات بار آن تحميال شاد خاود را بيارون بکشاد و       

توجه به عدالت و معنويت را بازسازي کند و رويکرد باه انتهااي باا برکتاي     

دارد را دوباره باه ماتن انقاالب بااز      که نظر به حاکميت حضرت مهدي

 گرداند.

د ياا نخواهاد   کسي که به تاري  و سياست تاوجهي نادارد، بخواها    -13

معني دينداري واقعي را گم کرده است، و کسي هم کاه سياسات و تااري     

خواهناد  بازاني خواهد شد که ماي ي سياسترا از منظر ديانت ننگرد بازينه

تاري  خود را بار بشاريت تحميال کنناد و قادرت را در دسات گيرناد. در        

ياسات از  تااري  و س  ،که انقالب اسالمي بستري است تاا در آن بساتر  حالي

مديريت شاود تاا حاکماان از     ،منظر دين تعريف گردد و در بستري معنوي

 حقيقت فاصله نگيرند.

زدگي شادند  از يک طرف روشنفکران ما گرفتار نگاه غرب يوقت -14

ي تااري  غارب جسااتجو   و خواساتند جايگااه انقاالب اساالمي را در اداماه     

هااي  کاه جبهاه  آن ونکنند، و از طرف ديگر بسياري از متدينين ماا نياز باد   



  

و جهتاي   فکري و تاريخي را بشناسند و شخصيت افراد را بار اسااس جبهاه   

کاه انتخااب کارده ارزياابي کنناد، تنهاا شخصايت افاراد را در حرکاات و          

کاه باه   کنناد، بادون آن  ها جستجو ماي سکنات و فضالل و رذالل فردي آن

واقا   مايند. بهگيرند توجه نجهت و سمت و سويي که افراد در آن قرار مي

بعضاي از   ن امار موجاب شاد تاا    يو هما   ايام هشدروبرو معضل بزرگي  ا بام

نخبگان ديني نتوانند جايگاه و سمت و سوي انقالب اساالمي را بشناساند و   

با اندک ضعفي که از مديري از ماديران نظاام اساالمي ديدناد، از حضاور      

ب اساالمي باا   ي انقالب اسالمي کنار کشيدند. مباحاث انقاال  خود در جبهه

اي سعي دارد خطرات ونين غفلتاي را گوشازد کناد و    توجه به ونين نقيصه

   3معطوف دارد. يانقالب اسالم يکل يکردهايرونگاه متدينين را به 

ي سياساي  ترين مؤلفاه ي انقالب اسالمي ضروريتبيين بنياد فلسفه -15

تکاويني   ي تأثير دين در عصر غيبت و نقش واليات دوران ما است تا نحوه

سازي انقاالب  ي حماسهمعني خود را بنماياند و ريشه عصرحضرت ولي

اسالمي معين گاردد و غفلات از ايان موضاوع غفلات از رساالت تااريخي        

ناوع  هاا نيسات و موجاب ياک    ي آنکساني است کاه ايان غفلات شايساته    

 کاري ننگين خواهند شد.محافظه

                                                 



«    فَإنّهُ لَوْ عَبَداهللَ عَبْدٌ سَبْعانَ خَريفءً تحيََ الاايبا

«لَأمَبَّهُ اهللُ عَلَي مِنْخَريهِ فِي النّيءر  طءلبابيبنءئاءً لالهُ، صءئاءً نهءرُه، وَ لَمْ يکُنْ لَهُ واليةُ عليق



 



  

اناديش و عاارفي   وان مسالماني ژرف به عن «عليهتعايلاهللرضووان»امام خميني -16

ها نسابت باه آن   حماسي، ناظر به منظري بود که وشم فرهنگ مدرنيته سال

گفت که فرهنگ مدرنيته امکان درک نابينا شده بود و از ساحتي سخن مي

خارد باا انقاالب اساالمي     آن را نداشت و لذا مدرنيسم همنون نابينايي باي 

رب از انقالب اساالمي را باياد در   درپي غهاي پيدرگير شد و راز شکست

هااي  خاود را از امکاان   يفرهناگ غربا  زيارا   ،ي مهم جستجو کرداين نکته

 عالم هستي بيرون انداخته است. يمعنو

انقالب اسالمي آمده است تا بشريت را با امکاناتي آشنا کند که ماورا  

ي کند و با عقلِ پژمارده جهاني است که فرهنگ مدرنيته در آن زندگي مي

 ي حيات دهد.خواهد ادامهخود مي

در طول تااري ِ آن  بودن يک انديشه به آن معني است که تاريخي -17

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

پا به ميدان گذاشته با تمام وجود آن را پذيرفته، حال باياد از خاود بسرسايم    

ي تااريخي باوده و ياا    ياک انديشاه  « ب اساالمي انقال»براي مردم ايران آيا 

 تجدد و فرنگي مآبي؟

ماآبي  توان گفت آن گاروه از ماردم اياران کاه گرفتاار فرنگاي      آيا نمي

فهمند به جهت آن است که از تاري  ملات  شدند و ديگر زبان مردم را نمي

ه بودن خود را با منظري که غرب بجا که ايرانياند، تا آنايران بيرون افتاده

کنناد؟ انقاالب   ند، در ايران باساتانِ قبال از اساالم دنباال ماي     نماياها ميآن

کلاي از  زدگي بهها جبران شود و غرباسالمي راهي است تا اين گسستگي

تواند با تاري  ديني خود زندگي کناد بروياده شاود و از    روي ملتي که مي



  

کاه  زدگاي  ي گذار ملات اسات از غارب   اين جهت انقالب اسالمي مرحله

منشأ گسست و تنفر بين آحاد افاراد باوده و هسات، باه ساوي ا خاوتي کاه        

 کند.ها را يگانه ميها و دلي دستهمه

کند باا عاالَمي کاه    عالَمي که انقالب اسالمي به بشريت عرضه مي -18

فرهنگ مدرنيته به ميان آورده است تفاوت ماهوي دارد. باا ورود باه عاالَم    

کلاي از  شاود کاه باه   فق روي انسان آشکار ميانقالب اسالمي حقايقي در ا

و حقيقات را در   رديگيفاصله م« Individualism»ي فردگرايي يا روحيه

باه  ياباد و  ها ميگستردگي احساس مسئوليت نسبت به سرنوشت ساير انسان

افق عالَم انسان ، ويزي که در نظر داردت اقتصادي همراه با عدالت و معنوي

 ها و تنفرها گشته است.د شده و عامل دوگانگيکلي ناپديزده بهغرب

وياز رو نکناد،   بشري که جهت او به هيچ جانب نباشاد و باه هايچ    -19

تواند خود را ادراک کند و هويتي باراي خاود احسااس نماياد،     وگونه مي

طرفي در طرفي قارار گيارد کاه    که خود را فريب دهد و به اسم بيمگر اين

باطل را. او بايد بداند کاه واون باه حاق پشات      کند و نه نه حق را تأييد مي

اي ي باطل است، در حالي که انقاالب اساالمي جبهاه   کرده است، در جبهه

ي حق را گم نکند و در سيرِ باه ساوي   ِ قرارگرفتن در جبههاست تا بشر، راه

درآياد   کلي از ظلمات دوران بهحق با بس  انقالب اسالمي، بس  يابد و به

 طرفي خود را رها کند.ري  نظر اندازد و از پووي و بيو به افق روشن تا

يم باه  دها  تنزلاگر انقالب اسالمي را در حدّ يک حرکت سياسي  -20

که اگر آن را در آن حد بدانيم کاه  ايم، همنناننوعي به حقيقت جفا کرده

ها مزاحم دينداري شخصي مردم نيستند. در هر دو صاورت  ديگر حکومت



  

اياام و از معنااي حضااور آن در تاااري  ي را نشااناختهجايگاااه انقااالب اسااالم

باا  ، معني دشمني فرهنگ مدرنيته يشيه اندايم و با سادمعاصر سخت بيگانه

پنداريم. راساتي انقاالب اساالمي باه     را يک سو  تفاهم ميانقالب اسالمي 

هماه هزيناه   اي اشااره دارد کاه دنيااي مادرن باراي انکاار آن ايان       وه نقطه

 کند؟مي

خواهيم معني انقالب اسالمي را بشناسيم و نسبت خاود را باا   يما م -21

آن معلوم کنيم و لذا مجباوريم از زوايااي مختلاف آن را بنگاريم و قبال و      

کاه بادانيم   بعد آن را درست مدّ نظر قرار دهيم و اين ممکن نيست مگر آن

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

و تباار و   و قاوم خاا   ورا متعلاق باه زمااني     ست ويماندگاري آن ودليل 

فاه  يبه طا «عليهتعايلاهللرضووان»امام خميني حضرت همننان کهي نيست ان خاصيجر

انقاالب  که با رفتن آن زمان و آن قوم از ملت تعلق نداشت  يو گروه خاص

 ؟داري انقالب اسالمي در کجا است. در يک کلمه راز آيندهز برودين

ايم و در واه  کند ما متعلق به کدام جبههانقالب اسالمي روشن مي -22

فضايي بايد خود را جستجو کنيم که گرفتار از خودبيگاانگي نگارديم و از   

ايان جادايي در فضااي مشاهورات و      يثابت عصر جدا نباشايم و درنتيجاه  

مقبوالت عصرِ مدرنيسم به دنبال خود بگارديم  انقاالب اساالمي بساتر بااز      

تعريف آن بشري است که در متن مدرنيسم خود را نيز فراموش کرده بود، 

و به همان اندازه که توانست خود را دوباره در فضايي ديگر تعرياف کناد،   

ن افاراد  يا م اييگاو  ين راساتا اسات کاه ما    يدر هما به زندگي برگشته است.



  

 ياند بلکه انقاالب اساالم  يبه انقالب اسالم يت بخشيستند که موجب هوين

 بخشد  يت ميهو ياست که به افراد و رجال انقالب

دعاوت  « وجاود »انقالب اسالمي؛ اگروه فلسفه نيست ولي ما را به  -23

آورد ويزي ماورا  ماهياات و توهّمااتي   کند و آننه را در افق انسان ميمي

کنااد، جهاات تفکاار را تااا اساات کااه فرهنااگ مدرنيتااه بااا آن زناادگي مااي 

ن يباا ونا  دهاد و  لم غيب و معنويت ساوق ماي  ترين واقعيات يعني عاواقعي

تواند در دفاع مقدس هشات سااله باا جهااني از تاناک و      مي به عالم ينگاه

ويااز نساابي اساات، از کااه همااهي آنتاو  و هواپيمااا نباارد کنااد و بااه بهانااه 

 يقا يشاه عم يو باه کماک ر  مسئوليت مقابله با جهان کفر شانه خالي ننمايد. 

نفار از ساران آن تارور شاوند،      72ک روز يا    دارد اگريکه در اسالم و تش

 ابد.ي يدتر جلو آمده و راه رجوع به حق ادامه ميرش يحلقه بعد

اند و باه  عبور کرده« زمان فاني»هستند و از « وقت»کساني که اهل  -24

 انديشاند، باه انقاالب اساالمي باه عناوان ماأمني باراي باه         ماي « زمان بااقي »

ند و در هماين راساتا معتقدناد بسا      نگررسيدن مي«وقت»حضوررفتن و به 

خواهاد شاد. باه هماين      و الزماان  الوقتِانقالب منجر به حضور صاحبُ

باه  « زماان فااني  »توانند آن را تحمل کنناد، زيارا عباور از    اي نميدليل عده

کنناد  کار هرک  نيست، از اين رو ايان افاراد ساعي ماي    « زمان باقي» يسو

ش کااهش دهنااد و يااا از آن فاصااله  احقيقات انقااالب را از جايگاااه اصاالي 

 رسانند.گيرند و در زمان فاني خود عمر خود را به انتها ميمي

ي عارفان شيدايي است که هنر نزديکي به انقالب اسالمي؛ حماسه -25

در غارشش  « اهللفاي »اند و لذا وقتاي نسايم فنااي    پيامبران و اوليا  الهي را يافته



  

که به سنگر خانقاه پنااه برناد   جاي آن، بهگيردها وزيدن ميي خمسارهگلوله

آورناد و باا   تا از هر گزندِ احتمالي مصاون بمانناد، پياراهن خاود را در ماي     

 زنند.ي مستانه ميي برهنه در ميدان جنگ قهقههسينه

را  توانند انقالب اسالمي را به غديري که علاي کساني که نمي-26

آن خانه را آتاش زدناد و    اي کهي فاطمهاز آن حذف کردند و به خانه

به کرباليي که بار جسادها اساب راندناد، متصال گردانناد، تاا آخار آن را         

دانند که قواعد بازي تحمل نخواهند کرد و آن را يک نوع ماجراجويي مي

ها بايد باا آمادن دولتاي    زعم آنهم زده است و باالخره بهجهان مدرن را به

ش از ياک روي سااکه را  هاا باي  گارا در جاايي توقاف کنااد، ايان    مصالحت 

 بينناد ي انسانيت نميبا آباداني خانههمراه اند و خرابي جهان مدرن را نديده

 .دنديد بود نديمت انقالب را که توحيوون نقطه عز

داناد  علت جهان پرآشوب کنوني را جاهالني مي ،انقالب اسالمي -27

 جداشده از ي بشرِکه از عقل قدسي انبيا  بريدند و خواستند با خرد پژمرده

خواهند خود را از آسامان  که ميوَحي، آن را مديريت کنند و به گمان اين

هاايي را باه   ها را به بشريت تحميال کردناد و يااوه   آزاد کنند، انواع اسارت

نماود  تر ميي جهان بر زبان راندند که اسارت بشر را عميقعنوان علمِ اداره

داد. بايد به اين تذکر رسايد  ميو زندگي با خياالت را زندگي واقعي نشان 

ي بشار مادرن، عينکاي روي وشام داريام کاه       که تحت تأثير خردِ پژمرده

د از آن درک يا و با درک ما را از انقالب اسالمي غير واقعاي کارده اسات   

 .ميبمان يشه در کنار انقالب اسالميهم يعبور کرد تا برا ير واقعيغ



  

سااني اسات ولاي اگار     گوييم فهام انقاالب اساالمي کاار آ    ما نمي -28

ي اناد، از ماردم عااد   مالحظه شد بعضي از نخبگان که مدعي فهام انقاالب  

که پينيدگي را در موضاوع انقاالب دانسات،    عقب افتادند بايد بيش از آن

خبرناد و از تجلاي   هايي دنبال کرد که از روي توحيد بيدر حجاب فهم آن

د. آري  درک انقاالب  انا ي کاافي نبارده  العالمينِ يگاناه، بهاره  تاريخي رب

اسالمي بدون علم به اسما  الهي کار مشکلي است، ولي راهِ ممکناي اسات   

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

اي که در آن هساتيم و فکار خاود را بار آن     تا وقتي با عينک زمانه -29

ي است کاه باه   گذار آن انسانايم به انقالبي بنگريم که بنياناساس جلو برده

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

رفات از ظلماات زماناه جلاو ماا      ما تجلي نخواهد کرد و راهي جهت بارون 

 شود.گشوده نمي

هنگ مدرنيته رها شاد تاا آشانايي باا انقاالب      بايد از قهر تفکر غالبِ فر

 اسالمي شروع شود و تماشاگري راز ما را در برگيرد.

داري در جهاان معاصار را بنياان    انقالب اسالمي دوران تاري  دين -30

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

باياادها و نباياادهاي حيااات ي حضااور آن انقااالب تاااري  معاصاار در سااايه

طاور کاه بشار باا هاوا زناده       دهد. همانتاريخي بشر اين دوران را شکل مي

است، اگر خواست حيات تاريخي داشته باشد بايد تعلاق خاود را باه ساوي     

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



  

هااي اخيرمقادمات وناين    سالدوران نگردد. در « انگارينيست»و « نسبيت»

ي دروغ فرهنااگ تااذکري در حااال تحقااق اساات و حجاااب وهارصدساااله

مدرنيته در حال فروافتادن، وقت آن رسايده اسات کاه باا گاوش بااز وارد       

زندگي شويم، گوشي که فق  براي شنيدن مشهورات و مقبوالت فرهناگ  

 مدرنيته باز نيست. 

نقالب اسالمي و إشاراقي کاه   انگاري دوران، با ارفت از نيستراه برون

گذار آن متجلشي کرد، گشوده شد تا بشريت به عاالَمي  خداوند بر قلب بنيان

جاا  نزديک شود که آن عالَم؛ عرفان و معرفت و حماسه و عبوديت را يک

گاردد، عهادي کاه در    ماي « وجود»دهد و متذکر عهد بشر با به او هديه مي

 زدگي ما شکسته شد.دوران غرب

 يرا طاور  يانقاالب اساالم   ياشاراق  يکه توانسته باشم جنباه آن ديبه ام

اسات کاه    ين نگااه يدر ونا که راه تفکر نسبت به آن گشوده شود. انميبنما

 بود.« انفجارنور» يشود انقالب اسالم يروشن م



 

 

ن ياي را تب« ميجايگااه تااريخي انقاالب اساال    »کاه   يان مبااح  يا پ  از ب

د شاود  يا ش بار آن تأک يش از پا يد با يا کاه با  يگريقت ديکرد، حال حقيم

جهاات اساات. « در فضاااي مدرنيساام  ميجايگاااه اشااراقي انقااالب اسااال  »

د کاه  ميا ا نيا شده، به اقسمت تنظيم شانزدهبحث در ، ياز حواش يخوددار

رت يشا اهلل موجاب بصا  ند تا إنيمطالب را دنبال بفرما يبا تأمل کافعزيزان 

 شود.

 يشناسزمانهنر 



  

در حاال حاضار   ماورد بحاث اسات کاه      ميدر محافل علموضوع، اين 

اماروز  »د گوينا ماي اصاطالحاً  جايگاه تاريخي فرهنگ مدرنيتاه کجاسات؟   

 ين معنا يا جاا باه ا  نيا در ا« تميا تما»کلمه  «مدرنيته به تماميت رسيده است

باياد  را که آننه است به اين معني بلکه  که خوب و کامل شده استست ين

ارالاه داده   ،برطرف شده ظهورش تمام موان ِکه ني، با توجه به ادادمياراله 

مدرنيتاه  ت ينهابگوييد توانستيد ميشما در قرن هجدهم، هيچ وقت ناست. 

ن راسااتا يبااود و در همااظاااهر نشااده از اهااداف آن  ياريبسااويساات وااون 

را يا زدر قرن هجدهم محقق شود.  ميمحال بود انقالب اسالتوان گفت: يم

، آن فکار و فرهناگ  کاه باياد   ن اسات  يا ته بحث ايمدرننگاه تاريخي به در 

آن ش، يادعاهاا  تا معلوم شود بار خاالف  د هرا نشان دامکانات خود ي همه

جانباه باه جلاو    ک ساعادت هماه  يا  يکه بتواند انسان را به سو ويزي نيست

متاذکر آن بودناد، باه     که عموماً اهل بيات است  يانکتهاين همان ببرد. 

فرمودناد: هناوز   يام کنناد ما  يه قيام يارانشان که اصرار داشتند در مقابل بني

د: يا گويما  يرفير صا يم کاه سُادَ  يا ت داريا ده اسات. در روا يوقت آن نرسا 

وَ لِيمَ   :فَقُلَُْ لَهُ وَ اللَّهِ مَء يَسَعُكَ الْقُعُودُ فَقَءلَ دَخَلَُْ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ»

ََ َو اللَّيِه َليْو َميءَ          :قُلْيَُ  ؟يَء سَدِيرُ ِِ مَوَاِلايَك َو ِشياَعََِك َو أَنَْريءِر ِلَکْثيَر

ةِ وَ الْأَنْرَءرِ وَ الْاَوَالِي مَء طَاِعَ فِاهِ تَياْمٌ وَ  مَء لَكَ مِنَ الشِّاعَ لِأَمارِالْاُؤْمِنِانَ

مِءئَيةَ   :مِءئَةَ أَلْيٍ  قَيءلَ   :قُلَُْ ؟يَء سَدِيرُ وَ مَمْ عَسَى أَ ْ يَکُونُوا :فَقَءلَ .لَء عَدِيٌّ

 :دُّنْاَء قَيءلَ مِءئَََيْ أَلٍْ  قُلَُْ نَعَمْ وَ نِرْيٍَ الي   :قُلَُْ نَعَمْ وَ مِءئَََيْ أَلٍْ  قَءلَ :أَلٍْ 



  

فَسَکَََ عَنِّي ثُمَّ قَءلَ يَخٍُِّ عَلَاْكَ أَ ْ تَبْلُغَ مَعَنَء إِلَيى يَنْبُيعَ قُلْيَُ نَعَيمْ فَيأَمَرَ      

يَيء سَيدِيرُ أَ تَيرََ أَ ْ     :بِحِاَءرٍ وَ بَغْلٍ أَ ْ يُسْرَجَء فَبَءدَرْتُ فَرَمِبَُْ الْحِاَءرَ فَقَءلَ

الْبَغْلُ أَزْيَنُ وَ أَنْبَلُ قَءلَ الْحِاَءرُ أَرْفَقُ بِي فَنَبَلَُْ فَرَمِيبَ   تُؤْثِرَنِي بِءلْحِاَءرِ قُلَُْ

يَء سَدِيرُ انْبِلْ بِنَء نُرَلِّ ثُمَّ  :الْحِاَءرَ وَ رَمِبَُْ الْبَغْلَ فَاَضَاْنَء فَحَءنََِ الرَّلَءُِ فَقَءلَ

فَسِيرْنَء ََََّيى صِيرْنَء إِلَيى أَرْضٍ     قَءلَ  َذِهِ أَرْضٌ سَبِخَةٌ لَء تَجُوزُ الرَّلَءُِ فِاهَء 

وَ اللَّهِ يَء سَدِيرُ لَوْ مَء َ لِيي شِياعَةٌ    :ََاْرَا َ وَ نَظَرَ إِلَى غُلَءمٍ يَرْعَى جِدَا ً فَقَءلَ

 بِعَدَدِ  َذِهِ الْجِدَا ِ مَء وَسِعَنِي الْقُعُودُ وَ نَبَلْنَء وَ صَلَّاْنَء فَلَاَّء فَرَغْنَيء مِينَ الرَّيلَءِِ   

 1؛«عَطَفَُْ عَلَى الْجِدَا ِ فَعَدَدْتُهَء فَإِذَا  ِيَ سَبْعَةَ عَشَر

در بااه خاادا کااه  » عاارك کااردم: دم ويرساا ام صااادقخاادمت اماا

باه  ر؟ عارك کاردم:   يساد  يفرمود: ورا ا .ستين شما روا ينشستن براخانه

 باه خادا کاه اگار     د،يا کاه دار  ياريبسا  اورانيا ان و يعيدوساتان و شا   جهت

 و «ميتَا » داشت، ياور و دوست مي عه ويشما ش يهبه انداز نيرالمؤمنيام

 يکردناد. فرماود: ا  ينسبت به او طما  نما    «يدعَ»

باشند؟ گفاتم: صادهزار. فرماود: صادهزار؟      وه اندازه يکنيم ر، فکريسد

هازار؟ عارك    سات يسات هازار، فرماود: دو   ي، بلکاه دو يعرك کاردم آر 

ت يبرا: سس  فرمود حضرت سکوت کرد و .ايکه نصف دنبل و يکردم: آر

. سس  دستور فرمود االغ ي؟ گفتم: آريالي  ببُنْيست که همراه ما تا ا آسان

حضارت   .گارفتم واالغ را ساوار شادم    يشا يمان پ ن کنناد،  يا را ز يو استر

بااتر و  ي؟ گفاتم: اساتر ز  يرا باه مان دها    االغ يخاواه  يم ؛ريسد يفرمود: ا

                                                 



  

اده شادم،  يا مان پ  مان رهاوارتر اسات،    ي: االغ بارا ف تراسات، فرماود  يشر

 د؛يم تاا وقات نمااز رسا    يحضرت سوار االغ شد ومن سوار استر و راه افتاد

 زار اسات و ن شاوره ين زما يم، سس  فرمود: ايوانم نماز بخياده شويفرمود: پ

 .ميديرسا  ين خاک سرخيم تا به زميافتادست، پ  به راه ين نماز درآن روا

 ريساد  يفرماود: ا  ست ويد نگريورانيم که بزغاله يجوان يحضرت به سو

م روا ينشستن بارا انهبودند، خيها من بزغالهيا يهانم به شماريعيبه خدا اگرش

 يم به ساو يفارغ شد نماز م. وون ازيخواند نماز م وياده شديگاه پنبود. آن

 .«شمردم، هفده رأس بودندها را آن ستم ويبزغاله ها نگر

در  هيا اميبنا  شود کاه  يگفته م يدر زمانن سخنان يد ايت داشته باشيعنا

خراساان  خصاو  از  اطراف جهان اسالم باه و هر روز از حال سقو  است 

هماه  نيا د. باا ا يا ام کنيا م تاا شاما ق  يا ادادند که ما آمادهيغام ميبه حضرت پ

  کناد  يهاا را متوجاه مکتاب تشا    که ذهن ياميحضرت متوجه بودند وقت ق

شاوند  يبه آن متذکر ما  حضرت صادقکه فکر  طرزاين ده است. ينرس

ن بود که معلوم شاود  يا يجا صرفاً براني. طري آن در ادارد ياديزعظمت 

 يکه ورا انقاالب اساالم  نيرسد و ايک فکر زمان ظهور آن فرا ميوگونه 

   د.يته وقت ظهورش فرا رسيدن فرهنگ مدرنيرستيبا به تمام

باا   «هماالسوم يعل»اماام صاادق  م بااقر و  امابرخورد عه يشيکي از فصول تاري  

عبااس  يه و بنا ياميدر مقابل بن آن حضراتهايي است که اصرار داشتند آن

، حضارت  «وقاتش نيسات  » ؛فرمودناد ميمدام  شانيبکنند. اانقالب اقدام به 

ست که اماام  ين ين زمان، زمانيا»فرمودند: ين مياَعبنبه حمران امام باقر



  

ن هماان  يا ا« اين مربو  به ما نيست»فرمودند: يا مي 2«.حق بتواند ظهور کند

ت ميا باه تما  ،تا يک فکر»د متوجه آن باشند که يزان باياست که عز يانکته

رود يرون نما ي  بيتار يآن ظاهر نگردد از صحنه يهاضعفنرسد و خود 

نسابت   ميکاري که انقالب اساال فراهم گردد.  يظهور فکر بعد ينهيتا زم

ته در رسااندن بشار باه    ين بود که نشان داد مدرنيهمکرد ته يدرنبه فرهنگ م

 ييهاتياز واقع يکياست. به عنوان م ال  ياساس يهاضعف يسعادت دارا

 يديا و پل يکارد، پاوو  برمال  يخوب  معاصر بهين در تاريکه موضوع فلسط

فلساطين ريختاه   از مردم هر خوني که دگاه ين دياست. با امدرنيته فرهنگ 

کاه در   اسات  يو اضامحالل فرهنگا   د يک قدم به سوي ظهاور ناور  شومي

اين طور نيست که فکر کنياد   ل شکل گرفته است.يبستر آن فرهنگ، اسرال

د، کنا يمل ميتح نيمردم فلسطترين زندگي را به سخت يتمدن غربکه اين

ن آجريااني اسات کاه قهرماناان     ن يموضاوع فلساط  است،  يعاديک اتفاق 

لاذا مقاام   کنناد.  يما  ينقش بااز سرنوشت جهان ر ييتغ دردارند قدم به قدم 

ان بااا ينيفلسااط يمبااارزه»عالمانااه فرمودنااد:  اريبساا «تعايلاهللحفظووه»معظاام رهبااري

اي نطقاه مفلسطين ر ين تعبيبا ا« اسالم با کفر است يخ  اول مقابلهل ياسرال

از آن  يو بقيه هام جادا  دن هستند يدر آن دو گروه در حال جنگنيست که 

اساالم اسات    يمقابلهبلکه خ  اول کردن باشند. زندگي جبهه در حال  دو

اسات، تاا معلاوم     يت خود در اوج انحاراف و پسات  يکه در تمام يبا فرهنگ

 گر دوخته شود. يد ييد به جايها باشود وشم
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 يسازو توان تمدن يانقالب اسالم

ت خاود  يا باه تمام فرهنگ مدرنيتاه کاه   ستم يعرك شد در اواخر قرن ب

تاا  آمده است تمدن شيعه عه در مقابل هم قرار گرفتند. يده با فرهنگ شيرس

 يفاه يعه وظيشا هاي الهي پيامبران را محقق کند و به بشريت بفهماناد  وعده

باه معنااي واقعاي     هام اسات، آن  ساازي تمدنبر عهده گرفته و آن  ينيسنگ

 تا معلاوم شاود   بگذارندوقت ن موضوع ياعزيزان روي الزم است و  ،کلمه

فقا  شايعه    بلکاه  يک ادعااي سااده نيسات   عه يتوس  ش يسازامکان تمدن

   3را تدوين کند. جهان يتواند تمدن آيندهمي

ناي  ميخواهد زنادگي ز مير تمدن خاصي است که مبشش يانقالب اسالم

نسابت باه    ميانقاالب اساال   يو شاخصاه  معنويت متصل کناد  را به آسمانِ

ناه  ن انقاالب  يا ايعني  ،استت يخصوصن ير همياخ يصد ساله يهاانقالب

به  .هابقيه انقالبه يشبانقالب کوبا و نه ه ياست و نه شبالجزاير ه انقالب يشب

ت يهادا  ياست که رابطاه  ي  تنها مذهبيتش» :4«ربنک »پرفسور مرحوم قول 

ت اعتقااد  يشه نگه داشته و به استمرار واليهم يان خدا و خلق برايه را مياله

د: نباوت، باا رحلات حضارت     يا گويکاه ما   اسات  شي ت ذهبمتنها دارد... 

ل اسات،  يا ت و تکميهادا  يت که همان رابطاه يختم شد، اما وال محمد

زناده اسات کاه     يقتا ي؛ حقياست. مهد يپ  از رحلت آن حضرت باق

تواننااد او را از خرافااات بشاامارند و او را از ينماا يعلماا يهاااهيااهرگااز نظر
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که معتقد باه  نين ايمسلمانان در ع ريساحتي  5«.ق حذف کننديفهرست حقا

  از آن يمکتب تشا موعودشان موجود نيست.  يهستند ول موعود يمهد

 ين حااال واساطه  ماي معتقاد اسات ه  ا است که يدن يجهت تنها مکتب زنده

و همواره تشعشاعات  ت عالم را به عهده دارد يريهست و مدفيضي در عالم 

 کنترل جهاان در دسات  و  ر استيسرازبه جهان آن حضرت وجود مقدس 

ن باوده و  يآفار عه در جهاان نقاش  يمبارک اوست و به تب  آن حضارت، شا  

لَوْ لَء »عه مطري شده کاه:  يق امامان شيه تواتر از طرروايتي که بخواهد بود. 

شاد،  ين نابود مينبود زم ياگر حجت اله 6؛«هء رض بء لِءَالْ َِسءخَالحُجّه لَ

حاال نيز اگر مديريت حضرت نباود  ن مييعني هاست،  يعيمفهوم وس يدارا

ايان  گار  يبود. به عباارت د  ير قابل تحمليغي هابحرانگرفتار جهان شديداً 

باشاند  و منتظار زماان ظهورشاان    آن باال نشساته  حجت خدا طور نيست که 

براساس ظرفيات زماناه   مردم  يهاگيريميمتصزمان در جاي  بلکه در جايْ

و ظهاور  شد ميشتر ين وه فعالً هست باز آاگر ظرفيت زمانه و د، ننقش دار

 .تشگميالعاده نقش حضرت هم فوقشد، يآن حضرت محقق م

ستم دو تفکار، تفکار   يکه عرك شد در اواخر قرن بنيت به ايپ  با عنا

ت به يهم قرار گرفت و با عنا ي ، رو در رويتش ياسالم يشهيته و انديمدرن

اسات کاه اوالً: تاوان     نيا ا ، عباارت از يات انقاالب اساالم  يکه خصوصنيا

ت يا باه آسامان معنو   ينا يزم ياً: مسئول اتصال زندگيدارد و ثان يسازتمدن

 د. ييفرما يريگيدوم را پ ياست، نکته

                                                 
 



  

 خود يانسان و نظر به ذات آسمان

«هيعلتعايلاهللضووانر »

يَُْهُ فَيإِذَا سَيوَّ  »د: يفرمايقرآن منش انسان در يخداوند در خصو  آفر

متعادل شاد و از روي خاود در    وون جسم انسان 8؛«وَنَفَخَُْ فِاهِ مِن رُّوَِي

موجاود  حقيقتااً  کناد کاه بشار    يماا را متوجاه ما    ين کالم الهيدم. ايآن دم

ها درست اسات  انسان يا يعني .ن داردمينظر به زفعالً منتهي  ،است يآسمان

بينياد  ماي بردارياد  ن ياز زما را  نگاهآن اگر  يلن است ومينگاهتان به زفعالً 

 يقات انساان کاه هماان نفا  ناطقاه      يد، واون حق يدر عالم معنا حاضرکه 

  9.العاده گستردهت و وسعت فوقياست با ظرف يقت مجردياوست حق

                                                 

 



  

ن اسات در ذات خاود   يمکه ساکن زبشريت در عين اين که ييجااز آن

 کاه  يياز آن جاا و  ،ويم واقا  شاده  قْا تَ نِسَحْآسماني است و خلقت او در اَ

، ه اسات درسياسي بشر را از آسامان منقطا  کا    -مدرنيته مناسبات اجتماعي

خواهاد آساماني   ميبشر ذاتاً . اندبه ستوه آمدهمدرن  يزندگجهان از مردم 

است کاه در   يبلکه طلبندارد،  يمذهب خاصربطي به ن موضوع يو اباشد 

« علام »ر پوشاش  يا زدر  فرهناگ مدرنيتاه  نهفته است، منتهاا   يذات هر انسان

با روي بشار تناساب    ين نوع زندگيو وون اني کند ميزانسان را خواهد مي

ن يدر ون «هيعلتعايلاهللرضووان»نيميبه ستوه آمده است و امام خندارد از آن فرهنگ 

ام يااکااه پ يرا مطااري کردنااد انقالباا  ميانقااالب اسااال، يخيت تاااريااموقع

 يشار بداناد وگوناه از تنگناا    تاا ب مربو  باه تماام بشاريت اسات     اش ياصل

هناوز  تاه  يفرهناگ مدرن  يباه جهات غلباه   ولاي  مادرن آزاد شاود،    يزندگ

 دا نکرده است. يپوقوف ام انقالب يپبشريت به 

که از  شراقيکه دارند و إ يقلب يبه جهت آمادگ يالههاي شه انسانميه

ا از زماناه ر يا خاود ن ، زودتار از زماان   کناد يم يها تجلعالم معنا بر قلب آن

از يا واون ن روي زماان را تغذياه کنناد و    ند تاا  يآيشناسند و درصدد برميم

هاا نظار   دهناد، ماردم زماناه باه آن    يص ما يها را درست تشاخ انسان يقيحق

بااز   ،مدرنيته يپر سر و صدادر غوغاي م ينيبين روست که ميکنند. از ايم

دوخته شد. از خودتاان   «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيو امام خم ياسالمبه انقالب ها وشم

  محاو  يتاار  ياز صحنه يها و افراد پ  از مدتاز حادثه يد ورا بعضيبسرس

ناد،  يآي  جلو ميتار يتنها پا به پاها و افراد نهاز حادثه يبعض يشوند وليم

در افغانساتان  طالبان برند. وطور شد يکنند و جلو ميه مي  را تغذيبلکه تار



  

 يولا  باه راه اناداخت  هام   شالوغي هماه  نايا  ،آماد ک حکومات  يا به اسام  

کاا را باه   يمباارزه باا آمر   يآمد و رهبار ويتنام  در هنهوشيمينتوانست بماند، 

رون يا   بيتاار  يتناام، از صاحنه  يماردم و  يروزيپ  از پ يعهده گرفت ول

باه  ورا دنياا   خود را ادامه داد، يتنام باز همان غربزدگيجا که ورفت، تا آن

ها که از پ  از سالندارد؟ ولي دار ادامه نظرِن افراد، ها و آام ال آن حادثه

ن انقاالب متوجاه   يا ش به طارف ا يش از پيها بگذشته، ذهن يانقالب اسالم

گاذرد  يران ما يا که در ا يت مردم جهان نسبت به امورياست و ورا حساس

ن امار  يد در ايگذرد؟ علت را بايوه در کشور خودشان مشتر است از آنيب

که به نام مدرنيته به وي پيشانهاد شاد    يفرهنگبشر از  :اوالً جستجو کرد که

کاه  با توجه باه ايان   :ثانياًرفت از آن است. و به دنبال راه برونبه ستوه آمده 

متاذکر آن ذات اسات،    «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخمامام  وآسماني است انسان  ذات

ر، يا اخ يدو نکتاه ن ياند. و مسالماً طباق هما   وشم دوخته يبه انقالب اسالم

تاه، توجاه باه انقاالب     يهروه زمان بگاذرد باه جهات غلظات ظلماات مدرن     

 شود.يشتر ميشتر و بيب ياسالم

افتد کاه وگوناه   ينمبه فکر  يته به راحتيانسانِ گرفتار در فرهنگ مدرن

ن يا شد. و با توجاه باه ا  ينديب يگر از زندگيد ي، به نوعيغرب يماورا  زندگ

و بخواهاد   واقف شودخود  يزدگو غرب يزدگفلک بهکه قبل از اين امر،

توان به يم ندبه او نشان داد «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم، ناگهان امام ديدر آاز آن به

ن يرا ندارد، به هما  يغرب يفکر کرد که آفات زندگ يگر از زندگيد ينوع

 دا کند که وگونهين به بعد هر زمان که بشر فرصت فکرکردن پيجهت از ا



  

و امااام  يد، بااه انقااالب اسااالم يااتااه خااود را خااارج نما ياز ظلمااات مدرن

 کند. يفکر م «هيعلتعايلاهللرضوان»ينيخم

ته آن است که امکاان فکرکاردن را از بشار    يت تالش فرهنگ مدرنينها

کاه   م ل يک آدم گرسانه ابد. يست که بتواند ادامه ين يزين ويا يرد وليبگ

باه خاود آماد بااز باا       ي، وقتا يمشغول کنا  يگريد يزهايهروند او را به و

گرسنگي  کند، حال اگر ندانديرو است و به آن فکر مخود روبه يگرسنگ

اگار   يرفت از آن است، ولجهت برون يمنتظر راهف  کرد ررا وطور بايد 

فق  به همان ناان فکار   وه فکر کند نشان دهيم هربه او نان را  ن حالتيدر ا

کاه بار ضاد     يغاات يهماه تبل نيا ماورا  ا ،جهانن جهت مردم يکند. به هميم

هااي  روزناماه  .دنا کنماي فکار   ميبه انقاالب اساال  شود، يم يانقالب اسالم

ماردم  سات درصاد   ي، تنهاا ب بار خاالف وهال ساال گذشاته     نوشتند آمريکا 

ن يا باه ا  و دارناد اعتماد شان کشور ها و راديو و تلويزيونآمريکا به روزنامه

 يهاا دن حرفيو منتظر شن دننظر دار يي ديگرفکرها به جااست که عني م

منتظاار بودنااد کااه کااا يمااردم اروپااا و آمريااک زماااني  10هسااتند. يگااريد

 در دنياا واه خبار اسات    بدانند عصر بيايد تا  ييا روزنامهو صب   يروزنامه

باه   يها در رابطاه باا انقاالب اساالم    که آن ييهاه به جهت دروغولي امروز

تاوان  ين جهت ما يشود. به هميها نمبه آن يجهگر توياند دمردمشان گفته

                                                 

 



  

  معاصر اسات کاه   يدر تار يگريبستر آغاز عصر د يگفت: انقالب اسالم

 بشر خواهد شد. يد برايجد يمنجر به ظهور تفکر

باه   يمادرن باه انقاالب اساالم     يآماده از زنادگ  هنوز بشرِ به ستوه يآر

کاه بار ضاد     يغاتيتبل همهنيبا ا يافته است وليرفت وقوف نعنوان راه برون

از آن است کاه آن وقاوف در    يشود، تمام شواهد حاکيم يانقالب اسالم

 حال تحقق است.

 «هيعليتعالاهللضوانر »ينيحق بر گوش امام خم ي؛ ندايانقالب اسالم

«هيعلتعايلاهللضوانر »

است که باه شادت    وندين از خصوصيات اصلي پيامبران و اولياي خداا

نجاات   ين راه بارا يو هماواره در طلاب بهتار    کيدر غم مردم با مردم شار 

هاا را از خودشاان   ماردم جهاان آن   ين جهت هماه يو به هم 11اندمردم بوده

                                                 
لَقَدْ جَء مُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِکُمْ عَبِيبٌ »

«عَلَاْهِ مَء عَنَُِّمْ ََرِيصٌ عَلَاْکُم بِءلْاُؤْمِنِانَ رَؤُوفٌ رََِّامٌ 



  

ند عموماً کردمينقل  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخمام امدفتر مسئول اموال دانستند. يم

هاا را باه دفتار    آنآمد، اماام  مي يايههديهحضرت امام  يا براياز سراسر دن

طارف  دانساتيم کاه ياک گردنبناد از     ميم، يقرار دهجز  اموال  تادادند مي

آن را برنگرداندناد و نازد   پوست از آمريکا آمده ولي اماام  يک خانم سرخ

از  يکا ياز شاب گذشاته باود کاه      يساعتدو سه روز بعد ود نگه داشتند، خ

گرياان آماد    ،باود  «هيعلتعايلاهللرضووان»که منزلشان نزديک خانه امام اشهد انهمسر

گيارد و ناراحات اسات.    ماي ش را پادر برد و سراغ  ميخوابش ندخترم که 

در آغاوش   آماده باود دختار را    يوقتا  ،اورناد ياو را ببگاو   ه بودناد امام گفت

 او هم آرام شد.  ،گردنبند را به گردنش انداخته بودندده يکش

پوسات از  سارخ  ميخانعرك کنم ن بود که يقصدم از نقل آن خاطره ا

 ياداناد و در ناماه  يرا از خودش ما  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيوگونه امام خممريکا آ

هر من اسات  شو ياين تنها هديه»سد ينويفرستد ميه ميکه در کنار آن هد

تاوانم باه شاما    مي. ديدم بيشترين اظهار ارادتي که که در جنگ کشته شده

« .ه کانم يا هددارم باه شاما    ن است که بهترين ويزي را که دوسات بکنم اي

کناد؟  ين خانم به امام فکر ما يا ايدن يم ورا از آن گوشهيد از خود بسرسيبا

  ؟کردندميجهان فکر م مردبه تمام هم امام  ا جز به خاطر آن است کهيآ

 يکشف تام محمد

فکار   يبه بشاريت مبعوث شوند،  يامبريبه پ که پيامبر اسالمقبل از اين

و فارا گرفتاه باود     يشان را جهالات و گمراها  يکه سراسر زندگکردند مي

تارين  خواساتند عاالي  ماي کردناد و از خادا   ميبشريت فکر  يهمه وون به



  

شادن  بارآورده  يبارا خدا هم اساالم را  بفرستد، ها آنبرنامه را براي نجات 

کانم کاه   ين راستا عرك مينمود. در هم يهمان هدف، به آن حضرت وَح

اسات کاه باا     «هيعلتعايلاهللرضووان»اماام خميناي  اين انقالب حاصل بصيرت و اشراق 

راه  يو در جساتجو  نگارد ماي وشم اسالم و مکتاب تشاي  باه عاالم و آدم     

تاه  يفرهناگ مدرن  يدهيا نيپ يهاا ه در کالفاه اسات کا   يبشار  ينجات بارا 

 گرفتار شده است.  

دارد ت يهادا اي که ظرفيات  ، به اندازهيقلبهر اين يک قاعده است که 

ظرفيات هادايت جهاان را    گار قلباي   حال ا ،رسدميبه آن  يالههدايت  نورِ

کند. تفاوت برخورد يم يبر آن قلب تجل تيمناسب آن ظرف يداشت، نور

باا   ،اش اين است که فرش نادارد يک آدم متديني که غصه يخدا با تقاضا

ظ گرفتارناد و  يغلا ي تجهان در ظلماا مردم اش اين است که ي که غصهسک

قبال از  شاايد  اد اسات.  يار زيخواهد، بسياز خدا راه نجات مردم جهان را م

قااً متوجاه باشاد باا     يعميک نفر هام نداشاتيم کاه     1342پانزده خرداد سال 

اسات.   يريا گدر جهاان در حاال شاکل    يزيا و تاه، واه  يدرنافتن ميتيتمام

شاان باه   يت از توجاه ا يها حکادر همان سال «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيسخنان امام خم

 يدارد کااه در حااال تحقااق اساات و در صاادداند کااه باارا  يدور يهاااافااق

اگار انقاالب   د يد از خود پرسا ين جهت بايبکنند. به هم يبشر کار يندهيآ

تاا  کارد،  يحرکات ما   يجهتا واه  در دنياا  جهان واق  نشده بود در  مياسال

اد يا شاان فر ياجاا کاه   آند. يديتا کجاها را م «هيعلتعايلاهللرضووان»اماممشخص شود 

قم باه داد اساالم    يعلما يد، ايبه داد اسالم برس اي علماي نجف» ؛دنزنمي



  

 م کارده بودناد تاا   يتنظا  ي  را طاور يباه جهات آن باود کاه شارا      12«ديبرس

در حجااب ظلمات    بکناد،  يتواند کاار يت مينجات بشر يبرا که ياسالم

ن يتاارن باازرگياارود و ارون ياااز صااحنه ب يتصهيونيسااو  نظااام امريکااايي

 ين ظلام بزرگا  يشان تحمل ونا يو ا شديت وارد ميبود که به انسان ياضربه

باه  د دنياا  ميا خوبي فهوهل سال پيش بهش از يبآن مرد الهي در را نداشتند. 

ان را يق مقابله با آن جريز توفيدر حرکت است و خداوند ن يوه سمت يوس

ت را يت بشار يهادا  يبخواهد باه ناور اساالم واقعا     يرا اگر کسيبه او داد. ز

کند، وون قلب يم يز همان نور را به قلب او متجليرد، خداوند نيعهده گبه

 آماده کرده است.   ين نوريون يخود را در حدّ تجل

ک طااارف و دقااات در حرکاااات و ساااخنان   ياااز ا يمعاااارف الهااا 

انقالب دهد که حضرت امام؛ يگر به ما توجه مياز طرف د «هيعلتعايلاهللرضووان»امام

اشاراقي اسات الهاي بار قلاب      آن بلکاه  افتناد  ينرا از کتاب و درس  مياسال

ن رو هار  يا اسات. از ا هدايت کل جهان را داشاته   يکه دغدغه يشان، قلبيا

م نسبت باه عظمات آن   يشينديو جوانب آن ب ينقالب اسالمشتر به اياندازه ب

جاواب داده  زان يا از ساؤاالت عز  ياريبسا با ايان بحاث   م. يشويتر مرانيح

م الً  ؟دانستندميانقالب را  يندهيحوادث آ «هيعلتعايلاهللرضووان»شود که آيا اماممي

، يساسا قاانون ا مجلا  خبرگاان    يعلماا از انقالب، بعد دانستند که يا ميآ

تصااويب  يقااانون اساساا يبااه عنااوان اصاال اساسااوالياات فقيااه را موضااوع 

آياد و وقتاي   مييک نور است که  است، يگريز ديا موضوع ويکنند؟ مي

از  يبعضااکنااد. در ماايرا باااز  ودخااودش جاااي خاا   يدر پاا يپااآمااد 

                                                 
 «هيعليتعالاللهرضوان»



  

قدم به قدم کردم، کارها يعمل مام وظيفهبه من ند يفرمايمشان يهامصاحبه

جواناب   يهماه ت يا رعانوري است که آن  يالهشراق را إيزرفت. ميجلو 

ن ماي کناد، باه ه  ماي تااري  بااز   در را خاود  هست و آرام آرام جاي آن در 

راه حال خداوناد اسات تاا بشار بتواناد از        ميجهت معتقديم انقاالب اساال  

 يت انسان را هموار کند تاا زنادگ  ير عبوديو مس ظلمات مدرنيته نجات يابد

ت يا ن، از آسامان معنو يدر زما  ين زنادگ يشود که در عا  يتمدن او منجر به

  13.منقط  نگردد

 يکاربيته و پانصدسال فريفرهنگ مدرن

                                                 
«تعايلاهللحفظوه»



  

  ازدواج جوانان فاراهم  يشرااين است که م الً  يکس ينگران وقتيک

ک انساان  يا ک وقات  يا  ياسات، ولا   يمقدس يک دلسوزين يست، که اين

 يشاد و همّات خاود را در راساتا    يانديت ميبزرگ به انحراف بزرگ بشر

ن افاراد  يا ا يست هار دو کند. درست اياز آن انحراف صرف م يريجلوگ

ن دو ناوع  يا تفااوت افاق ا   يکنناد ولا  يما  يجهت رف  مشکل مردم دلسوز

به آن اسات کاه متوجاه     ياد است. عظمت انقالب اسالميز يليخ يدلسوز

 ان آوردهيا رفت از آن مسئله را به مبشر شده و طري برون ين مسئلهيترمهم

   است.

 اناد. گي را گم کردهاين است که زندامروز جهان مردم اصلي  يلهئمس

کنااد، اولااين ماايجاااي خااود را باااز  دارد آرام کااه آرام ميانقااالب اسااال

او  يپرسات حاق  يو خانه گردانداين است که زندگي را به بشر براش فهيوظ

کارده و در  واق  آن را گمبهجديد  يانسان در دورهکه  يزيرا آباد کند، و

رفاتِ از  ست تاا باه راه بارون   ين بودن آنيفرو رفته که متوجه ظلمان يظلمات

د متاذکر  يا به بشار جد به اين است که  ياسالمعظمت انقالب شد. ينديآن ب

ن کاار  يا و ا دروغ گفتاه اسات   وگ مدرنيته پانصدسال است باه ا فرهنشود 

ها غلباه کارده کاه اجاازه     بر ذهن يسم طوريرا مدرني، زمشکلي استار يبس

. کرده اسات  يها را غربعالَم انساندهد به ماورا  آن فکر کنند و تماماً  ينم

انقاالب  کنند به ماردم جهاان نشاان دهناد     يها تالش ميغرببينيد ميکه اين

آن اسات   ياش کوتااه آماده، بارا   يا از مواض  قبليخورده شکست مياسال

                                                                                              

 



  

کاه ماا   به محض آنفکر نکنند،  يگريز ديسم به وير از مدرنيکه مردم به غ

از مواضعش  ميگيري کنند انقالب اسالنتيجه بتوانندها آنکاري بکنيم که 

زيرا اعاالم شکسات انقاالب     ،شوندميعدول کرده است، خيلي خوشحال 

ا تقابال دو  يا   اماروز دن ي، واون تاار  به معناي ت بيت مدرنيتاه اسات   مياسال

انقاالب   .اسات  يگار يت ديا ت ب ياست که شکست هر کادام مسااو   يفکر

ر کنناد  يس يعهد يبه سو« يعهد غرب»است تا مردم جهان از  يراه ياسالم

 يگريتمدن د يتقرب به حق، بنا يهيمنجر شود و در سا يکه به تقرب اله

با تمام وجود در مقابل  يکنند. و معلوم است که فرهنگ غرب يگزارهيرا پا

دهد که ماردم   يمنشان  يا آن را طوريکند و  يممقاومت  يانقالب اسالم

تاه  يجدا از فرهنگ مدرن يفکر و فرهنگ آن انقالب، يفکر کنند جهت اصل

 ست.ين

  تيت با َوالياتحاد ِوال

                                                 

 



  

 «هيعلتعايلاهللرضووان»ينا يحضرت اماام خم  يمانه و عارفانه و شاعرانهيروش حک

ها جان و روان انسان يجهانِ مدرن برا يِاسيت از آن دارد که نظام سيحکا

انااد و نظااام قااتيوااون حاکمااان، حجاااب حقتنااگ و آزاردهنااده اساات و 

ماناه و عارفاناه   يتواند به ابعاد حکيکرده، و نمت پشتيعالم به معنو ياسيس

اسات کاه بتواناد     يطيها جواب دهد، بشر باه دنباال شارا   انسان يو شاعرانه

ت يا تنهاا باا حاکم  ن ناه يابعاد خود را شکوفا کند و به ثمر برساند و ا يهمه

ست، بلکه با فلسفه و عرفان و شعرِ گرفتاار روي  يکن نسکوالر مم يهانظام

د دانست زمان، زمانِ نظار  ين است که بايباشد. ايز ممکن نميسم نيسکوالر

ز داشاته باشاد و   يا ت نياست که وَال يحاکم ييت و فرمانروايدوختن به وِال

 ت آشنا گرداند.يآن با عالم قدس و معنو يقيحق يها را به معنقلب

 توجه باود ابعادي از هستي انسان را که مدرنيته به آن بي ميانقالب اسال

وند بخورد و يت پيت به وَاليد وِاليکه بانيا شود، از جملهيمتذکر مبشر به 

 گردد.« يوال»، «يوَل»

ماا فرماان   باه  ماست، يعني  خدا وليِشک طرف يقت آن است که از يحق

قلب  و هدف و قطبِجان و دنبال خدا هستيم به ما گر يداز طرف  ،دهدمي

ما اسات و بار ماا فرماان      يّهمان که وَل يعني، و محبوب حقيقي ما خداست

 ماا کاه کساي باه    شاود  يباتر از آن ما يا زيراند، محبوب جان ما است، آيم

د يا باقاعاده  ن يبراساس هما عشق به اوست؟  مادستور بدهد که تمام وجود 

اليت يعني محبت و وَ وت ميحاک يعني توِاليباشد،  يکي وِاليت و وَاليت

و  شاود يکامل موِاليت و وَاليت  يگانگيدر ها خدا با انسان يرابطه .عشق

که در تمام مناسابات   يمعنني، بدجاري باشد در تمام عالمن قاعده يابايد 



  

حکم و دستور محبوبِ جان انسان ها حااکم  

 است. حاکم ظلمات  ،تنيسن قاعده حاکم ياجا و هرباشد 

بار اماور جامعاه    فرمايد امام معصوم بايد حاکم مير يقرآن در غدوقتي 

 ت اماام معصاوم وِاليات و وَاليات    ميا در حاکن جهت اسات کاه   يبه ا باشد

ت و يکامال انساان   يک طارف اماام معصاوم نموناه    يا را از ياست، ز يجار

باه  ه اسات.  گر حاکم بر امور جامعيها است، از طرف دجان يمطلوب همه

باشاد   يامام معصاوم ها ت انسانيجهت هدادر عالَم شه يهمن دليل بايد ميه

تاا جهاان در تعاادل خاود قارار      د گارد حااکم  ز يا و آن امام بر امور جامعه ن

 يا حجات الها  يا صاوم  عم بدون اماام م يک روز عالَشود مينن يرد، بنابرايگ

انقالب  و خوردميهم وِاليت و وَاليت به يقاعدهتحقق  ينهيزمزيرا  .باشد

واليات   و موضاوع  جاري کناد در عالم را ن قاعده ياآمده است تا  مياسال

واليت فقيه حکام  با وون . يتين حاکميون يبرا ،فقيه به عنوان مقدمه است

شاود، تاا   يها هساتند، مطاري ما   که محبوب جان انسانخدا و رسول و امام 

 صوم است فراهم گردد.آن حکم که امام مع يظهور مصداق اصل ينهيزم

 ها انسان يت بر اساس ابعاد قدسيحاکم

ت برگرداناده  يبه بشر ميانقالب اسالق يکه از طر ياز نکات مهم يکي

وِاليات و وَاليات و   اتحااد  سات از  ا عباارت از بشر است، ين نيترشد و مهم

ها گفتگاو  ها با انسانابعاد قدسي و معنوي انسان ساساراينکه حاکمان بايد ب

رابطاه داشاته    هابا عمق جان آدماتشان دستورو بر آنان حکم برانند تا  ندکن

ظااهر شاد،    يعل رالمؤمنينميان نوع حکومت در زمان يا يباشد. نمونه



  

ه اسات و باه   يا ک ناوع تنب يفرد مجرم  يبرا يحدود اله يکه اجرانيلذا با ا

ا  شود که احکاام را اجار  يم ياو از آن حاکم يموجب دلخور يعيطور طب

را  يشخصا هاي دسات  انگشت يعلحضرت  :گويدميراوي کند، يم

و در مشات کارده باود    گار  ياش را با دسات د دهيبر دست اوقط  کردند و 

کاه او از   يد باه راه افتااد، در هنگاام   يا وکيکه قطرات خون از آن م يحال

دلساوزانه   يناد و باا ظااهر   يبيمرا  او نيکي از منافقاشد يمحکمه خارج م

 او ؟ آن شاخص در جاواب  است وه کسي با تو اين کار را کردهد پرس يم

د: يا گويآورد و ما يرا ما  رالماؤمنين ميااد ناام  يزمدي کند با يمشروع 

اماات، يان قيااد رويسااف يشااوايد، پيااامبران برياانان پيد جانشاايام را سااپنجااه

ت .... آن يطالاب، اماام هادا   يبان اب ين مردم نسبت به مؤمنان، علا يترحقيذ

؟ او يکنا يش ما ين ثناا يونا نيا بُارد و ا يبر تو، دستت را ما  ي: وافرد گفت

اش باا گوشات و خاونم    يم و حال آن که دوستيش نگويپاس  داد: ورا ثنا

کاه   يد دساتم را مگار بار اسااس حقا     يخته است؟ به خدا سوگند نبريدر آم

 امبريااخاادمت پ يکااه شخصاا يا مااواردياا 16خداونااد قاارار داده اساات.

 17؛«يطَهِّرني  !اهلل ينَبِء ي»کرده يکرده و تقاضا ميه مو اقرار به گنا آمدهيم

هماان اتحااد   ايان  مارا پااک گاردان.     يحدود الها  يامبر خدا  با اجرايپ يا

د کاه خطاکااران هام    يا آيجاها هام جلاو ما   نيت است و تا ايت و وَاليواِل

خدا هستند، هر وند موجب قط  انگشتانشان  يت وَليبه اِعمال حاکم يراض

حاکمان باا ابعااد    گريو د گم شده استمعاصر  يايرابطه در دن اينشود. و 

                                                 

 



  

 يکاه خداوناد در اماور اجتمااع    يدر حاال  کنناد ينمگفتگو  هاقدسي انسان

ن يبار ونا   ياساالم  يرا اراده کرده است و اگار نظاام جمهاور    ين نظاميون

شود واه  يت متوجه ميآن را فراهم سازد بشر يهانهيد کند و زميتأک يهدف

تاه جادا   يد راه خاود را از فرهناگ مدرن  يا شه کند و وارا با يد پيبارا  يريمس

 د. ينما

 خواهد در جستجوي حقيقت باشد با سادّ ميبشري که  ين بستريدر ون

عاالم   يز راه باه ساو  يو  همهي، وون در آن شراگردديمرو نهدي روبميناا

سار  باه  دي مطلاق  ميجهان در ناامردم بينيد که مي. اگر امروز ت دارديمعنو

به خاطر اين است که رابطه وِاليت و وَاليت در نظام بشاري مختال   برند يم

 باشند. يت نميآسمان معنو يشده و حاکمان، متذکر راه بشر به سو

 کاذب يهاينيگزيجا

ابعااد خاود را    يهماه  دنبال شرايطي است کاه بتواناد   بشر بهعرك شد 

هااي ساکوالر   شاه ياندت ميتنها با حاک برساند و اين نه شکوفا کند و به ثمر

باشد. مينيز ممکن ن زدهسکوالر ممکن نيست بلکه با فلسفه و عرفان و شعرِ

هناار و شااعر و بشاار فلساافه روي متوجااه شااده اساات کااه تااه يفرهنااگ مدرن

دان آورده يا زده باه م ساکوالر باا روي  هاا را  ازيا ن اين يهمه لذاخواهد. مي

ت يا معنوشاعراني که   توسولي نه  ،شعر هستد که يکنياست. مالحظه م

ت و يا ن وِاليفرهناگ اتحااد با    يت مرتب  کارده باشاند و تجلا   يرا با حاکم

کامل پيادا   انسانِکه در افق آن،  يانه فلسفهت باشند. فلسفه هست، امّا يواَل

مارتب    يواقعا  يکه جان انسان باا خادا   ينه عرفان يعرفان هست، ولباشد. 



  

 هاا هماه،  نيا اسات تاا عرفاان. ا    يروانا  يهيک نوع تخليشتر يگردد، بلکه ب

در  يت الها يا کاه باه جهات غفلات از حاکم     اسات  يکااذب  يهاا جايگزيني

باا نظار باه مشاکالت بشار      اين است کاه  وجود آمده است. مناسبات بشر به

زماان، زماان نظار دوخاتن باه واِليات و فرماانروايي        م يشويامروز متوجه م

باه معناي حقيقاي آن باا      هاا قلاب تا  است که وَاليت نيز داشته باشد ميحاک

 .عالم قدس و معنويت آشنا شوند

  يانقالب اسالم يريناپذراز شکست

«هيعلتعايلاهللرضووان»

شکسات   يقا يحق يباه معنا   و اماماان معصاوم    هيچ وقات کاار انبياا   

ته بر ضد يکه مدرن يغاتيبا آن همه تبل ههم امروز جهت نميه هخورد. بمين

ن بنشااند،  يا د يجاا را باه  يکند علم تجربيدهد و تالش ميمذهب انجام م

ر قابل يغ در مقابل مذهب، مردم جهان با سرعت غيپ  از وهارصدسال تبل

 ين الها يا کاه توجاه باه د    ياناد، باه طاور   به مذهب رجوع کارده  ينيبشيپ

                                                 
 



  

کام شاده اسات و هروناد باا      يسات و  يمردم در قرن ب ين دغدغهيترياصل

باه وشام    يگار يه باه شاکل د  يکند ظاهر قضيم يکه فرهنگ غرب يغاتيتبل

ن يا ا نخواهد موضاوع رجاوع باه د   يته بخواهد يفرهنگ مدرن يخورد وليم

 يبعاد از واقعاه   يکام اسات. شخصا   يسات و  يضوع مردم در قرن بمو ياله

 از اماام ساجاد  ارانشاان،  يو  نيشدن امام حسکربال با توجه به کشته

اگار  فرمايناد  ماي وه کساي پياروز شاد؟ حضارت      ؛«مَن غَلَب؟» :پرسدمي

ها مگر آن 19بگذار اذان بشود تا ببيني.روز شد يپ يوه کس يبدان يخواهيم

اجتماع و تااري  حاذف    ياز صحنه که انوار قدسي پيامبر خواستندمين

پا  اماام   دند، يت به مقصاد خاود نرسا   يبا آن همه تالش و جنا ي؟ ولشود

نگاذارد  ايان باود کاه    در  اماام حساين   يروزيپپيروز است.  حسين

ن امر موفق شد، تا يو در ا بشريت تعطيل شود يزندگعالم قدس با  يرابطه

 يگذشاته  يت آن حضرت جهان اسالم به بازخوانآن حدّ که پ  از شهاد

باوده   ييجاا ب بشار شاده آن  ينص يواقع يروزيهر جا پپ  خود پرداخت. 

 ين فرهنگا يرد. و ايقرار گکنار هم  دروِاليت و وَاليت کرده  يبشر سعکه 

  را جلاو بردناد، باا    يق تاار يا از آن طرکردناد و   يگذارهيپا  انبيااست که 

از کاه   ميگااه حرکات انقاالب اساال    گيريم هايچ مي نتيجهن امر يتوجه به ا

 و خاورد ماي شکسات ن  اسات،  وِاليات باا وَاليات   اتحااد  محکماتش تحقق 

ک يا به وشام بخاورد، مهام محکماات      ييهاضعف يهروند در امور فرع

قاتِ آن  يحقفساد نباود؟ ولاي    رالمؤمنينميدر زمان انهضت است. مگر 

                                                 
 



  

خاود   يخواست زندگيمکه  يکس يداشت و برا يگريت جهت ديحاکم

 فراهم شده بود. يار خوبيبس ينهيت متصل کند زميرا به آسمانِ معنو

  يبرکات شناخت محکمات انقالب اسالم

هساتند،  نظاام  آن محکماات  ک نظام متوجه ي يبررس يبرا که ييهاآن

نظاام،  اناد  ب بخورند، وون متوجهيستند تا فرينگر نيسطح يهاها انساننيا

رند يتِ آن را بسذيحاکماي که و به اندازه داردامام معصوم  تميحاکنظر به 

سااده  هااي  آدم از يبعضا . ندشناسا يرا ما  اتها محکم. اينندشومينوراني 

ديدند ميرا  يت عليحاکممشکالت جزلي 

واه فرقاي کارد باا حکومات      حکومات  ايان  تند فگميو 

است. خيلي مهم است کاه آدم بتواناد در   بوده ن ميهشه يهمان؟ مشکل ع م

باه  کنند يم يسع يغرب يکشورهاهر جريان تاريخي محکمات را بشناسد. 

برخاي   دهناد، يکااران ما  يباه ب د و حقوق بيکاري هام  نکنکمک  انفقرايش

در هاا  انساان در آن فرهناگ  کاه  را  يلا بينند ولي روناد ک ميها را افراد اين

فهمند. يکاي  ميها محکمات نظام غرب را نبينند. اينميرا ن اندينابودحال 

کارده باود،    يشايطنت  رالماومنين ميدر زماان حضارت ا  ل يقبا يرؤسااز 

آن شاخص  هر قدر . بياوريدو او را برويد دستور دادند ها حضرت به ش رطه

باه   األخرهناد. با  دکرقبول نها آنآيم و... ميبعداً  د کهراصرار کها به شرطه

آن شاخص باا حالات     ،او را آوردند و با حقارت هم آوردندبود هر قيمتي 

واه کانم کاه اگار حرفات را نشانوم باه جهانم         »عصباني به حضرت گفت 

ايان طاوري حقيار    ناروم  اگر هام پايش تاو بماانم و پايش معاوياه        ،روممي



  

ات آن خطاياات را بااه خاااطر اياان عقيااده »حضاارت فرمودنااد: «. شااوممااي

آيد. ايان شاخص   ميخيلي کار بردرست  يگاهي از يک عقيده «بخشيدم.

مانادن  فهمد که مي باشد،يم رالمؤمنينميا ييواَلمحکمات نظام متوجه 

 رساند. يم يانسان را به سعادت ابد رالمؤمنينميات يحاکمزير در 

است که انسان را  ين کاريترياساس ميمحکمات انقالب اسالشناخت 

کسي که تااري  و روناد تااري  را    دهد. يدوران نجات م نيا يهااز لغزش

انقاالب کجاسات و در قارن     فهمد که جايگااه تااريخي ايان   ميشناسد مي

ن ي، ونا بزرگي پيش آمده است يوه حادثه يق انقالب اسالمياز طرم بيست

نظار باه محکماات آن     يهيا را از زاو يتوانسته اسات انقاالب اساالم    يکس

 ياسا ياسات در نظاام س   يتحول يشود انقالب اسالم انقالب بنگرد و متوجه

 ياز آن طرفادار  يخاود برگرداناد و کساان    يجهان تا بشر را به فطرت اصل

که دل و جانشاان باه عاالَم     يهستند. کسان ين برگشتيکنند که طالب ونيم

دانناد و  يما  ياسا يم سيا ر رژييا ر را محادود باه تغ  ييا وساته اسات، تغ  يغرب پ

 بر هم بخورد.   يت و مناسبات غربخواهند نظامِ معادالينم

 عاَلم قدس يبه سو ي؛ راهيانقالب اسالم

                                                 

 



  

ت يا اسات کاه در دوران حاکم   يانقالب اساالم  يقدس يبه جهت جنبه

بينايم  ماي توانند در کنار انقالب بمانناد و  يافراد نم يته، همهيفرهنگ مدرن

 ،هااي متعاالي دارد  اگار روياش  ن انقاالب  يا اريزش دارد. انقالب که مرتباً 

اناد کاه   ف نکارده يتعر يخود را طور يزندگ يادهع .داردز ين ييهاريزش

اناد کاه   د وارد انقاالب شاده  ين اميبه اوصل کنند بلکه آن را به عالم قدس 

هراندازه انقالب جلاوتر  ند. ينماژاپن تبديل ه يشب يکشوررا به  رانيکشور ا

باا   يهمراها  ياداماه کشاش  تار شاود،   کيا اش نزديرود و به اهداف اصال 

را باه   ميتوانند انقالب اسالميکساني ابد. ييد کاهش من افرايدر اانقالب 

عالم مادون بايد باه  د که معتقدند بگذارن يعنوان يک راه ببينند و در آن پا

به اند تا ت کردهيو افق جان خود را متوجه عالم معنوعالم اعلي وصل شود 

 ند:  ي، بگوهاي دوري از حقيقتها و پرسشجاي ماندن در جدل

ارتباا  باا حقاايق آساماني      ثبااتِ است کاه باه    يشعر فوق سخن کسان

راب يقات سا  يق ارتباا  باا حق  يخود را از طر ي، لذا هم جان تشنهاندرسيده

ناد.  ينمايم يريدستگ باشنديقت ميرا که به دنبال حق يکنند و هم کسانيم

 به قول عطار:

ش از يکاه پا   ييهاا هيا روح يکيداريم: ه ينوع روحما دو در حال حاضر 

قات واون و   يقت برسند، همواره نسبت به حقيآن که حرکت کنند تا به حق

 اند.  قتيارتبا  با حق يکه تشنه ييهاهيگر روحيند و دينمايورا م



  

جادل و انکاار    يهيا روح، يگار تحات عناوان پرساش    يغربا  يروحيه

کاه دنباال مقاصاد     ياهيا بارعک ِ روح  .اسات قات  يرفتن حقينسذو قت يحق

واون   رو شودروبه پيامبر با يه وقتين روحياست. ا يق قدسيو حقا يعال

يد هسات  که بگويد به وه دليل شما پياامبر به جاي آنقت است، يبه دنبال حق

 :يمولو يبه گفته. رديپذيبا تمام وجودش حضرت را م

کاه آن حضارت فرمودناد،    ياک کلماه   باا  را ديد  ذر وقتي پيامبرواب

کااه  يخره در خفقااانذر داسااتان عجيبااي دارد. باااألو. ابااقاات را گرفااتيحق

 ير مشکلکا داکردن حضرت محمديجاد کرده بود پيدر مکه اابوسفيان 

گذراندناد. حضارت   يرساالت خاود را ما    يبود و حضرت هم دوران مخف

نبارده باود در    ييابوذر را که پ  از وند روز جستجو، راه باه جاا   يعل

 زحماات توانساتند او را بااه پيااامبر باا  دا کردنااد و يا کناار مسااجدالحرام پ 

باه واه   ماردم را  تاو  د: يپرسا  اهللياز حضرت نبذر يک کلمه وبرسانند. اب

ذر وکاه خاالق هساتي اسات. ابا      ،: باه توحياد  حضرت فرمودناد  خواني؟يم

 کهيدر حالراحت مسلمان شد. تواند باشد، ين نميقت جز ايمتوجه شد حق

همه دغدغه داشت، آنغفار  يهامان به بتياش نسبت به ايدر دوران جوان

دنباال  باه  واون   ،پاذيرفت را  سخن رساول خادا   ،جا با يک کلمهاما اين

 هدف. يب يهاو جدل يگرپرسشدنبال به بود نه حقيقت 

اناد  دنبال ارتبا  باا حقاايق آساماني   به براي کساني که  ميانقالب اسال

هر  و نيستند کساني که در اين وادي ينه برا يلاست وفوق العاده ارزشمند 

خاود را از انقاالب    يو فاصاله يک ايرادي بگيرناد  اند که به دنبال آنروز 



  

 پرساند يهمه روشن است بااز ما  نيکه موضوع انيتر کنند، با ااديز ياسالم

از خاود   نباشاد؟  االمار صاحبظهور حضرت  يمقدمهانقالب نکند اين 

ظهااور آن حضاارت اساات وااه   يکااه مقدمااه يپرسااند مگاار انقالباا ينماا

اش اتحااد  يکاه محکماات اصال    يا انقالبا يد داشته باشد؟ آيبا ياتيخصوص

سات، و راه  ياهلل نين راه باه ظهاور ولا   يتار کيا ت اسات، نزد يا ت با وَاليواِل

 ين اسات کاه انقاالب اساالم    يا ا جاز ا يا دا کارد؟ آ يا توان پيم يترکينزد

 خود برگرداند؟  يت را به عهد الهياست تا بشر يديش افق جديگشا

ت يجز عالَم غرب را به رسام  يکه عالَم ييهاتجربه نشان داده است آن

مخالفات باا انقاالب نداشاته باشاند از       يهم بارا  يليچ دليشناسند اگر هينم

کاه باه آن تعلاق دارناد      يرا در عاالم يا شود، زيکم نم يزيها وآن يدشمن

 يبساتگ  يدهايا نادارد. اگار ق   يين جاا يا قت ديو تحقق حق يانقالب اسالم

هاا هام تااب  آن    ها و هوشها به غرب محکم باشد، گوشاشخا  و گروه

 فهمند.ينم يزيو يفکر و فرهنگ است و از انقالب اسالم

 پنهان يالهيسم؛ حيمدرنُپست



  

و م ال   است يشيطاناش، روي ياکاريبه جهت رمدرنيته روي فرهنگ 

گااهي  که نيها الهيدارد، از جمله آن ح يفراوان يهالهيخود ح يبراشيطان 

مدرنيته که  هايهليحبرد. يکي از ميرا با مقدس بازي به جهنم افراد اوقات 

 دوربااه صااحنه آ اش،يقاارن هجاادهم خااوردن در اهاادافِپا  از شکساات 

سام کاه   يمدرن يقبلا  ياز ادعاهاا مدرنيسم مدرنيسم است. پستستپُ يتئور

دادن ن اصاالت يت باز نکرده بود عدول کرده و در عيمعنو يبرا ييچ جايه

دان آورده، يا را باه م ت يسم، معنويبه اهداف مدرن

 يور زنادگ ر دهد و محييسم را تغيا اومانيت انسان يبدون آن که محور يول

 باشد. آسمان و غيب و معادانسان، 

ش باه ماذهب   يدان آمده که ظاهراً گرايبه ماي از مدرنيته امروزه وهره

 يشااهيا اساات و بااا اند ياااش دنيکاارد اصاال يکااه رو يمااذهب يدارد ولاا

سام و  يکاردن باه مدرن  پشات  يشاه يرود و ناه باا اند  يسم جلو ما يمدرنپست

ش يباه نماا  هاايي کاه تلويزياون    يلمفا از  ياريا . بسا يا برگشت به مکتاب انب 

سااخته  پسات مدرنيسام   ر يهستند تحت تاأث  يو به ظاهر هم مذهب گذارديم

ن يا خا  د  يکه شما در جانتان متوجاه کنند ميديني را پيشنهاد  .استشده 

 در يسانده ا ينو به قول د.يدا ننماليهم راه پ يقتيچ حقيد و به هينشو يقيحق

دهاد  يها اراله ما لمين نوع فيون با ايزيه تلوک ياين اسالم» ؛از مجالت ييک

ن يشده است ا ميتلويزيون اسالد ين که فکر کنيااست نه  يونيزياسالم تلو

در شاما بعضااً   ن اسات کاه   ماي اساالم تلويزياوني ه  . «دنکنميفرق دو با هم 

حجااب را قباول   خواناد هام   ماي هام نمااز   که خانم بينيد مياز افراد  يبعض



  

خواناد و روانشناسااان  يما  يروانا  يهيا را باه عناوان تخل   نادارد، واون نمااز   

د انجام دهاد، تاا   ياند، نه وون حکم خدا است باش شري دادهيگونه برانيا

ت يا که حکام خادا اسات رعا   فه داشته باشد حجاب را هم به جهت آنيوظ

انقاالب  قات  يکه حق ييهاآن يولاين يعني ترکيب سنت و مدرنيسم. کند. 

 ها جدا است.  ن راهيند راهشان از اشناسيرا م مياسال

 ياسااالمدر کنااار انقااالب هاام  يدار اگاار از جهتاانيااد يسااکوالرها

ن افاراد را از خاود دور   يا اسات کاه ا   يانقاالب طاور   يذات قدس ،اندآمده

اهند ظلمات مدرنيتاه را باا   خوميبه آنهايي که  مينور انقالب اسالکند. يم

را تحات  ت نفا  امااره   ميا حاکو  دنيا  محوريت

ا نخواهناد  يا بخواهناد  رسد. اينهاا  مين ،به صحنه بياورندعلم تجربي پوشش 

رويکارد   ميانقاالب اساال  کارد  يرا رويا زهساتند.   ميحجاب انقاالب اساال  

ا جم  سانت و  يسم و يمدرنم ل پست ييهايبندمياست که در تقس يديگر

هاا روي حااکم، روي   يبناد مين تقسا يا گنجد، وون در تمام ايسم نميمدرن

عاماال  يان دارد. انقااالب اسااالميااساام در آن جرياساات و سکوالر يغرباا

عباور کناد و    يکلا سام باه  يخواهد از مدرنياست که م ياش افق تازهيگشا

د و وااون غاارب و نگاااه يااآيج از باااطن بااه ظاااهر ماايتاادرقااتِ آن بااهيحق

 يب اساالم باه انقاال   يمحاور و انسان ينيسکوالرزده از پشت حجاب خودب

 برد.ينم يقت و عظمت انقالب پينگرد هرگز به حقيم

 يغفلت غرب از انقالب اسالم يهاشهير



  

م ماي که امروز مدرنيته در بحران است بح ي نيست ولاي اگار نفه  در اين

 م.  يشويگرفتار مکه ورا در بحران است خودمان هم در آن 

از طارف  جااري در عاالم را نشناساد و     ننَسُا ک طارف  ياز اگر کسي 

اي کاه  اماه برنز غافل باشاد هار   يآن ن يقت انسان و ابعاد روحانيگر از حقيد

را که  يهايبرنامه يهمهبه ظاهر که  ميو هنگا خواهد بودنتيجه يبريزد مي

، ساقوطش  بااال رفات  آورد و در ظااهر  خواست انجاام دهاد، باه صاحنه    يم

نن سُا را نسابت باه   يا گاردد، ز يرو ما ها روبهشود و با انواع بحرانيشروع م

 ين نگااه يبارد، ونا  يما سار  در جهل باه انسان  يعالم و فطرت الهيه يالهيه

 نخواهد بود.   يدر نظام هست يگاه انقالب اسالميجا يهرگز متوجه

نسابت باه آنناه    بحاران پيادا شاد و     يدر تمدن غربورا م يديفهم يوقت

شاود و  ماي به خوبي روشن  ميجايگاه انقالب اسالخواست ناکام ماند، يم

 ايان  .اسات  ميساال انقاالب ا  گوييم آينده از آنِِِميکه ورا  شوديروشن م

وضا   بلکه وقتاي   ميباش وردهآاز خودمان درست که ين ياليخ يک آرزوي

ر يم و از سا يهسات عاالم  در  يو متوجه سنن جار شناسيمميرا موجود  جهانِ

م شاد.  يخاواه  يانقاالب اساالم   يدارناده يم، متوجاه آ يا دار يآگااه تاري  

جااري   حاد بار عاالم ک ارت    حکام اَ محکمااتش آن اسات کاه    انقالبي که 



  

ها در نظام وحداني هويات يابناد و در مساير صاحي  قارار      تا ک رت ،گردد

 .گيرند

  يتيهويب يشهير

باه  شاه  يهمهاا  ک ارت زان متوجاه باشاند   ياست که عز يقيدق ين نکتهيا

ف يا ، خاود را تعر اند مگر ايان کاه در نظاام وحادت    هويتخودي خود بي

اسات کاه مساجد     باه ايان   شانشخصيتکه آجرهاي اين مسجد کنند م ل 

 دارآجرها را معنيمسجد هست،  يت وحدانيدر شخصکه  مينظاند و شده

هام کاه    ينادارد، هماان وقتا    يساختمان معن يوگرنه آجر منها کرده است

هاا  است که آن يگاهيد به اعتبار جايکنيها به عنوان آجر نگاه مشما به آن

ن به عنوان انگشات  اکنوکه هم ،هاي دستم ل سلولا ي در ساختمان دارند.

باه عناوان   دسات  اناد و  موجاود دسات  ز به عناوان  يها نانگشتموجوداند و 

باه   ينظامهاي دست در سلولاکنون هميعني  ،استموجود بدن از  يعضو

جادا  نظاام  حال اگار ايان سالول از تماام ايان      اند، دا کردهيت پيهونام بدن 

دا يا پ ين معنا ، سلول باودنش هام در رابطاه باا باد     شود، ديگر ويزي نيست

هاا زيار   گر ک رتاشه ميهشود ين که گفته ميا ين است معنيکرده است. ا

و از آن طارف، وحادت    کنناد ماي ند هويت پيادا  ريقرار گپوشش وحدت 

حرکات خود تحات   يها در همهفق  حضرت اَحد است و تا انسان يقيحق

بات ديان تماام انضابا  و مناسا    ندارناد.   يتيچ هويرند هيحکم اَحد قرار نگ

و  کاردن خاوردن و ازدواج برد تاا غاذا  يرا تحت حکم حضرت اَحد مبشر 

زده غارب بينياد اماروز جهاان    ميکه شما ايندا کند. يپ ير اعمال او معنيسا



  

 يقا يگااه حق يدهد، وون جايآزارش م يگافسرددارد و  يهويتبياحساس 

 گم کرده است و فقا  ياک راه باراي   ت يدر رابطه با حضرت اَحدخود را 

هااا در زياار پوشااش ک اارتکااه اياانش دارد، و آن يخااود در پاا کردنپياادا

ها در نظام وحاداني هويات يابناد و در مساير     گيرند تا ک رت يجاوحدت 

باه عهاده   تواند اين کاار را  ميتمدن سکوالر نو هرگز صحي  قرار بگيرند. 

سم انجام دهاد  ين سنت و مدرنيهم تحت عنوان ارتبا  ب يرد و هر تالشيبگ

ماا باه    يدواريا ماردم اسات و علات ام    يتيهاو يتر کاردن با  قيعماش هنتيج

اسات و  تاه  يمدرنکه دقيقاً مقابال جرياان   ن است يبه جهت ا يانقالب اسالم

 است. يکرد آن به سنن الهيرو

حکم خادا  ن است که يفقها ا يفهيوظ بت امام معصوميدر دوران غ

 يفقهاا يعناي  . ن کشاف کنناد  يرا از مناب  د معصومرسول خدا و امام و 

ناد و انقاالب   ينمايرا کشاف ما   قواعاد عاالم و آدم  ن ين عمالً از مناب  ديد

در لاذا حتمااً پياروز اسات و     رود و يجلو م ين قواعديون يبر مبنا ياسالم

د به سنن عالم و فطارت  يا باي، هم که نداريم ميشقش سورود. ي  جلو ميتار

آورد يه بشار از خاودش در ما   ک ييد با قراردادهايا باينظر داشت و  يانسان

سم بادان گرفتاار آماده    ياست که مدرن يکرد که حاصل آن بحران يزندگ

ن نکتاه  يا با خاود واه آورده از ا   يم انقالب اسالميکه بدانآن ياست. و برا

 د غافل شد. ينبا

 يظهور تمدن اسالم يعهيطل



  

 يتحقق انقالب اساالم » يبه سو« يانقالب اسالم ين تئوريتدو»ر از يس

شاده اسات، و    يبحماداهلل طا  « گاو ک طاري جاواب  يت آن به عنوان يو ت ب

اسات  « يدولت اساالم »، تحقق يدن به تمدن اسالميرِ رسيدومِ مس يمرحله

« ياساالم  کشاور »سوم آن که تحقاق   يز شروع شده، تا به مرحلهين نيکه ا

 21   فراهم گردد.يدر منظر تش« يتمدن اسالم»ظهور  يعهيم و طلياست برس

، يکا يو تکن ي  تماام مناسابات فرهنگا   يکاه باه واقا  در آن شارا     يطيشرا

 انسان با عالم معنا باشد. يمتذکر رابطه

دن به انقالب يرس يباشد که در راستا يهايمنزلد متوجه ينسل امروز با

داناد  ماي واون ن دارد،  يبستگ ياديبه دقت زاين و  استطي شده  ياسالم

اگار    هستند و ين شراياند که حاال در ابوده يطيکشور و ملت در وه شرا

 «هيعلتعايلاهللرضووان»ينا يخم اماام که بر قلب حضرت  ياشراقانوار در روند  هدخواب

 شاود  سخنيرد و بخواهد با قلب امام همقرار بگکرده  يتجل

بداناد حضارت   باياد   

رسااند و   يروزيا را باه پ  يانقالب اسالم يساز و کار با وه «هيعلتعايلاهللرضووان»امام

ش يپا هااي  منازل نمود تا بتواند با همان سااز و کاار    يوگونه ملت را رهبر

                                                 

 



  

ت به منازل آينده آگاهي کامال  نسب يستيبا ؛ثانياً کند. يز طيخود را ن يرو

آن باه   يست و رجوع اصلين انقالب ويا يو بداند اهداف اصلداشته باشد 

و در نتيجاه ظهاور   شاود  يما غلا    يهاگرفتار جايگزينيکجا است وگرنه 

فتااد. امااام   ايماابااه تااأخير    ميتماادن اسااال 

بحاث واليات   شان يهادر درس جفدر ن 1347در سال  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيخم

حرکات باه    ،ميفقيه را مطري کردند و پ  از تدوين تئوري انقاالب اساال  

 گاو به عناوان ياک طاري جاواب     ،و ت بيت آن ميسوي تحقق انقالب اسال

ز ماورد خطااب   يا هاا را ن انسان يخواهد ابعاد باطنيکه م يطرح، شروع شد

و ظهاور    طاي شاده اسات   نياز بحماداهلل   البته تحقق آن طاري که قرار دهد، 

رسايدن   جهتسوم  يمرحلهاست.  يان مرحلهيفرهنگ شهادت حاصل ون

ويازي غيار از    مياست. دولت اسال مي، تحقق دولت اسالميبه تمدن اسال

است که کارگزاران نظاام   يطيشرا ميدولت اسال .ن هستاين است که اآل

 يکارد الها  يور يهمگا اقتصاادي   -سياساي  -اجتمااعي ها در اماور  و برنامه

کرد باشد و بر آن اسااس  يها به عالم و آدم مطابق آن روداشته باشند و نگاه

اولاين قادم   رد يا ت شاکل بگ يا که باا نظار باه معنو    يعدالتشود.  يزيربرنامه

 يکاه در حاال حاضار ماا گرفتاار اقتصااد       يدر حاال  اسات  ميدولت اساال 

به لطاف   يت، وليم که نه به عدالت نظر دارد و نه به معنويسکوالرزده هست

اش يکارد اصال  يآن را از رو يچ ماانع ياست که ه يذات انقالب طورالهي 

اگر دولتي به فکار عادالت و   گذشته نشان داد  يکند و تجربهيمنصرف نم

دارد و اجااازه يذات انقااالب آن را از جلااو راه خااود برماا نباشااد ت ياامعنو

 اب رود. انقالب در حج ياهداف اصل يدهد با توسعه به روش غربينم



  

جاد شده و توانساته  يا يانقالب اسالم يکه برا يهمه موانعنيامروزه با ا

تواند جامعاه  مي ميدنيا شک ندارد که انقالب اسالهمه را از سر بگذراند، 

يکاي   ميدولات اساال  تحقق است. آمده جا به جلو پ  تا اين .را اداره کند

تاا   يانقاالب اساالم  و  کار شاود دآمدنش يپد يبرااز منازلي است که بايد 

کاار   يتواناد در بساتر آن اداماه   يم يشده دولتش آمده که روشنيجا پآن

هاا  دولات ا يا ت باشد. عموماً در تماام دن يعدالت و معنواش که دغدغهدهد 

 يرا دامن بزنند و دولتا  يعدالت، توسعه به روش غرب يبه جاکنند ميسعي 

را باه رخ افاراد بکشاد،     يکيتکن يبه اسم سازندگي، توسعهموفق است که 

شاود  يکه در اثر آن نوع توساعه ظااهر ما   طبقاتي  ضادتکه نگران بدون آن

خاود   يرا بارا  ياناده ين آينشاان داد ونا   يکه انقالب اسالميباشد، در حال

ا اصاالحات  يا و  يتوسعه باه روش غربا   يکه بر رو ييهاانيرد. جريپذينم

ستند که بتوانناد در بساتر   ين يياهانيد دارند، جريتأک يبه روش غرب ياسيس

داشته باشند، واون آن توساعه و آن اصاالحات از     ياندهيآ يانقالب اسالم

در حجااب   يها انقاالب اساالم  ست و با حضور آنين يجن  انقالب اسالم

 ييهاا ن حجابيون يانقالب اسالم يديکه روي توح ييجارود و از آنيم

توساعه و اصاالحات را دفا      ن فرصات آن ناوع  يکند، در اوليرا تحمل نم

انادازد.  يرون ما يا هاا را از ماتن انقاالب ب   ماداف  آن  يهاا انيد و جرينمايم

 ياي گراکند که باه اسام اصاول   يرا از خود دف  م ييهاانيطور که جرهمان

 يغربا  يهاا هساتند و نتوانساتند از ارزش   ياز غرب زدگا  ييهاگرفتار رگه

هااي  اهل واليت هساتند اماا رگاه    گراها به ظاهرن نوع اصوليعبور کنند، ا

ندازناد کاه در بساتر عادالت و     يبدولتاي  نظار باه   گاذارد  ماي زدگاي ن غرب



  

ت دستورات ين رعاين نوع افراد در عينظر دارد. ا يت به تمدن اسالميمعنو

نظر دارند که غارب در   ييبه الگوها ي، در امور اجراليدر امور فرد يشرع

در آن عاالم و آدم باا نگااه ساکوالر      کاه  ييت قرار داده، الگويار بشرياخت

هاا ساکوالرزده باود،    نگااه گاروه   ين جهات وقتا  يشوند. به هما يم يبررس

ا عناوان  يا طلاب را باه خاود ببنادد     کند دولت عنوان اصاالي يگرفرق نميد

اناد و تمادن   به عالم و آدم عبور نکرده يرا، وون از نگاه غرب ييگرااصول

توانناد انقاالب   ين نما يناساند، و بناابرا  شيآن، نم يواقع يرا به معن ياسالم

هاا از  اش جلو ببرند. تصور آنيقيدن به اهداف حقير رسيرا در مس ياسالم

ت داشات و  يا عبااس بار جهاان حاکم   ياسات کاه بنا    يدوران يتمدن اسالم

ت يا البشاد و اهال  يآن زماان اداره ما   يوناني يهايبا تئور ياسالم يجامعه

 ي، تحوالت در نظام اساالم ييگرانوع اصولن ين بودند. اينشخانه امبريپ

و  ينظاام آموزشا   يکند که دولت به اصل و بدناه يرا تا آن اندازه تحمل م

 ياساالم محکماات دولات   کاه   يسکوالرزده دست نزند. در حال ياقتصاد

ت و يا کاه وِال  يباه نگااه   يل نگااه غربا  يتباد  ياست در راساتا  ييهابرنامه

ن باشاند  يماردان متاد  ست که دولات ين ين کافيت در آن متحد است. ايواَل

شاوند تاا بتاوان از     يت اسالميقت واليها متوجه حقها و جهتد دليبلکه با

 يزدگا روي غارب  يايا به در آمد و اگر به جهت بقا يغرب يزندگ يتنگنا

ت در حجااب رود، واون جان     يا ت و وَاليا کارد اتحااد وِال  يها، روگروه

هاا را عقاب   د، دوبااره حجااب  دار يکارد ين روينظر به ونا  يانقالب اسالم

تحقاق   يناه ي، زميد تا پ  از تحقق دولات اساالم  يآيزند و به صحنه ميم

 است. يار بزرگين قدم بسيفراهم گردد که ا يکشور اسالم



  

 يت دولت اسالميخصوص

رت يو باا بصا   ماردم الهاي فکار کنناد    عموم که مي يعني اينکشور اسال

در حاال حاضار در   . بگردناد  يمتمدن اساال  يالعادهج فوقيخود متوجه نتا

، يو اقتصااد  يو اجتمااع  يدر اماور فارد  ماردم   يکه همهم يستين يامرحله

شناسند يرا م ينظام اسالم يکه افق آينده يکسان يوظيفه ،کنندالهي فکر 

 ياصال  يروهاا يند. در حال حاضر نريزي کنبرنامهآن است که در آن راستا 

قات انقاالب   يقدرت و ثاروت، باه حق   يها، که ماورا  هستهيانقالب اسالم

ريازي  اهلل پاياه شا نإرا  ميتا دولت اسال آن را دارند يشند، دغدغهيانديم

رو است، وون با انواع موانا  روباه   يقيار دقيبس ين مرحله مرحلهيو اکنند 

شاود  ي، و لذا مشاهده ميگرفته تا موان  خارج يخواهد شد، از موان  داخل

دست  يو خارج يمخالفِ داخل يهاگروه ياد دولت اسالمجيدر مقابله با ا

 يهاا نقشاه  يهمه يجاد دولت اسالميدهند، وون با ايگر ميدر دست همد

شود و يم يخن  يزدگبه بستر غرب يبرگرداندن انقالب اسالم يغرب برا

 کنند.  يم يتيهوياحساس ب يداخل يزدهغرب يهاانيجر

 گرفته تاا  از تربيت فرزند، يزندگاسبات تمام من ميايجاد کشور اسالبا 

فکر قدساي  ت از يدر فضاياقتصاد، خانه و تلويزيون و  و آموزش و پرورش

 «هيعلتعايلاهللرضووان»ينا يخم حضرت اماام آن تفکر  ينيع ينمونهرند که يگيقرار م

نظار باه عاالم     شهام هنار  باود و  قدسي است يک سيهم سياستش که ، بود

و هام   ت، هم فيلسوف اسات، هام عاارف اسات    ، هم شاعر اسقدس داشت

کشاور   ز انجاام دهاد.  يا دارد مساتحبات را ن  يک مسالمان متعباد کاه ساع    ي

 يهاا نموناه  انسان يکه همهآورد يان مياز عالم و آدم به م يفيتعر مياسال



  

دانناد و  يم «هيعليتعااهللرضووان»ينيوون حضرت امام خم يتيخود را شخص يآرمان

کنناد، تاا بتوانناد باه     يت را در کنار خود آماده ميشخصدن به آن يبستر رس

آن بودناد،   ينموناه  «هيعليتعااهللرضووان»ينا يکه حضرت اماام خم  يتيآنننان جامع

فاراهم اسات،    يتاا حادّ   ينادار ي  ديابند. در حال حاضر اگر شارا يدست 

 يرناد و هماه  يت قارار گ يا ها در جامعبه آن نحو که انسان ينداري  ديشرا

کا  کاه   سات، آن يسوق دهناد فاراهم ن   ياهداف اله يود را به سوابعاد خ

کا  هام کاه    آنسات،  يناهل عشق و هنر و زيبايي ن باشد، يخواهد متديم

عت يت احکاام شار  يا ت و رعايا است، اهال عبود  ييباياهل عشق و هنر و ز

آشانا   ينا يد ياز زنادگ  يباا ناوع  حتمااً  انقاالب  ي ماا در آيناده  باشاد.  ينم

ار يم کاه نسابت باه وضا  موجودماان بسا      يريا گيرار ما م و در آن قيشويم

در اعتماد به عالم قادس   يم که حتيهست يطيتر است. ما فعالً در شرايمتعال

کاه  م، بادون آن يباشا يها متوقف مت، در حدّ استدالل به وجود آنيو معنو

شده  يزيرما برنامه يها با آن عوالم در نظام آموزشارتبا  قلب يکارهاراه

م و يدانا يما  ياثبات وجود خدا را خداشناس يهاالب است استداللباشد. ج

 م.يها است در غفلت هسات د بر قلبينور توح يکه تجل يواقع ياز خداشناس

22  

 ،در منظار تشاي    ميظهور تمدن اساال ي طليعه ،يبا شروع انقالب اسالم

دواراناه  يدارد ام ييواه معناا   يم تمدن اسالميشته و اگر متوجه شوفراهم گ

م تاا آنناه را   يريا گيتحقاق آن باه کاار ما     يب و روزِ خاود را در راساتا  ش

                                                 

 



  

رو شااود. رون بااا آن روبااهيااطلبااد، در بيدر درون خااود ماا يفطاارت انسااان

انسان با عالم  يتمام مناسبات فرهنگي و تکنيکي، متذکر رابطهکه  يطيشرا

در  ير عوامال معناو  ي ِ تأثيکه شرا ي  آنقدريخواهد بود. در آن شرا معنا

ها کمتار  انسان يبر امور ماد ير عوامل ماديبشر فراهم است، تأث يامور ماد

نظار باه عاالم مااده باه حادّاقل        ين رو در تمادن اساالم  ياز ا 23فراهم است.

هاا و  کناد و لاذا وشام   يما  يت زندگيشتر با عالم معنويت بيرسد و بشريم

ن يما در ز يکاه از زنادگ  نيا ن ايگردناد، در عا  يبرم يک غربيها از تکندل

از غارب   يتوانند در بستر انقالب اسالميم يگردانند. تنها کسانيبرنم يرو

                                                 
 

























  

 يتمادن اساالم   يعنا ي، يانقاالب اساالم   يعبور کنند که متوجه مقصد اصل

باشند و آن را بشناساند، وگرناه باه اسام عباور از غارب، باه غارب رجاوع          

 کنند.يم

 بر امور بشر  ير معنويتداب اشراقو  يانقالب اسالم

ن کاه در تمادن   يا و ا يباا تمادن غربا    يتفاوت تمدن اسالم ياستادر ر

کناد،  يت را بر امور خود فراهم ما ير عالم معنويتدب يجامعه آمادگ ياسالم

بادن توسا     ير بدن انسان توس  روي مجرد با تفاوت ادارهيبه تفاوت تدب

ساالم   يهيک کلي يد وقتيد. دقت کنيتوجه بفرمال يکيالکترون يهادستگاه

کاه   يدارد باا وقتا   يشاود واه تفااوت   ير ما ينفا  مجارد انساان تادب     توس 

ه باه  يا زکردن کلياليا خواهند عمل نف  را در ديم يکيالکترون يهادستگاه

 رند.يعهده گ

ر ي ِ تاأث يرد کاه شارا  يا گيقارار ما   يطيجامعه در شارا  يدر تمدن اسالم

فاراهم اسات و قارآن در     يبشر به نحو مطلاوب  يدر امور ماد يعوامل معنو

وَلَوْ أَ َّ أَ ْلَ الْقُرََ آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَََحْنَء عَلَاْهِم »دهد که: ين راستا وعده ميمه

و  24؛«بَرَمَءت  مِّنَ السَّاَء  وَاألَرْضِ وَلَکِن مَذَّبُواْ فَأَخَذْنَء ُم بِاَء مَءنُواْ يَکْسِيبُو َ 

ا برکاات  از  اگر مردم شهرها ايماان آورده و باه تقاوا گرايياده بودناد قطعا      

ولا  تکاذيب کردناد پا  باه کيفار        ،گشاوديم آسمان و زمين برايشان م 

 .  گرفتيمها را آننه کردند آن

                                                 
 



  

د ابتادا از حجااب   يا با يدر اماور مااد   يدر موضوع نقش عوامال معناو  

ق آن يا ته آزاد شد تاا روشان شاود از طر   يمدرن يو ضد قدس يفرهنگ مادّ

 25شده است. ت وارديبه بشر يمهلک يهافرهنگ وه خسارت

 ت آن يعبور از غرب و حساس يمرحله

شناخته شود  يد غرب به درستي  ابتدا بايآر

هادف   26غافال نماناد.   يانقاالب اساالم   يد از هدف اصليسس  با 

 ي، زنادگ يجااد حکومات جهاان   يآن اسات کاه باا ا    يانقالب اساالم  ياصل

ده ف نشا يعتِ تحريق شرين از طريت مرتب  شود و ايبا آسمانِ معنو ينيزم

و اسالمِ منحرف نگشاته   

 است.   يعمل 

عباور و گاذار از فرهناگ     ي، مرحلاه يدن به تمدن اساالم ير رسيدر مس

 يش روياسات کاه در پا    يان مرحلاه يتار ، حسااس يبه تمدن اساالم  يغرب
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 يصو  الماه که مخ ين عبور فق  با حکمتيقرار دارد و ا يانقالب اسالم

و  يافراطا  يهاا ا گرفتاار روش يا باشاد، وگرناه   يممکان ما   اسات  عهيش

قارار   يبه ظااهر ماذهب   يهابرالير ليا در مسيم و يشويسم ميطالبان يارتجاع

نناد و انقاالب   يبب يغربا  يارهاا يدارناد اساالم را باا مع    يم کاه ساع  يريگيم

 27سوق دهند. يرا به همان اهداف غرب ياسالم

د نا قباول ندار ها حاکم است کاه اک اراً   بر روان انسان يآنقدر روي غرب

د هواپيماا و  نا گويماي ر اسات،  يناپذ ييجدا ياز فرهنگ غرب يک غربيتکن

خانواده و فرار دختاران و   يگسستگوه ربطي به  ين سواريشتلويزيون و ما

خاواهم عارك   ماي ولاي  ست يجا ننيبحث آن ا يفعالً هم جاپسران دارد؟ 

گر ين دو از همديساخته شده و ا يساس فرهنگ غرببرا يک غربيتکنکنم 

فرهناگ   يک آمد باه صاورت ناامرل   يرند و لذا هر جا آن تکنيناپذ ييجدا

خواهم مينالبته  28د.يان را تجربه کردهيآورد و همواره ايخود را با خود م

را کناار بگذارياد ولاي     يغربا توانياد از فاردا تکنياک    ماي بگويم که شاما  

ک يا کاه تکن  فکار کنياد   ن موضاوع يا ا يزان رويعزم خواهم عرك کنمي

 يکرده ساخته شده و هرجا پاا ياقتضا م يکه فرهنگ غرب يدر بستر يغرب

  آورد.يز به همراه ميگذارد فرهنگ خود را ن

کاه آن تمادن    يو اهاداف بايد غارب شاناخته شاود    در هر صورت ابتدا 

هدف اصلي ت به نسب ميگردد، تا بتوان يقاً بررسيف کرده دقيبشر تعر يبرا

                                                 

 

 



  

سات کاه باا    اآن انقاالب  ن يا اهدف اصالي  م. يحساس باش ميانقالب اسال

ني با آسمان معنويت مرتب  شود و ايان  ميايجاد حکومت جهاني، زندگي ز

است.  يعت اسالم است، عمليکه همان شراز طريق شريعت تحريف نشده 

ق يا فقا  از طر  يبا يق غيباه حقاا   ينا يزم يد کاه اتصاال زنادگ   يا ت داريعنا

 ينشاده فيا عتِ تحريق تنهاا شار  يا هم از طرممکن است، آن يعت الهيشر

مادعي   کادام  مسيحيت و يهوديت هايچ را يعت اسالم، زيشر يعنيموجود، 

درسات اسات کاه اساالم؛      ياز طرفا ، اناد تحرياف نشاده  گرفتار نيستند که 

شاده و اساالم   در دل اسالم، اسالمِ منحرف ينشده است ولفيعتِ تحريشر

  اسات. پا  تنهاا از    ينشده هماان تشا  م و اسالم منحرفيدارنشده منحرف

ت يا باه آسامان معنو   يواقعا  يرا باه معنا   ينيزم يتوان زندگي  ميق تشيطر

حارفش را   يگاول بادون تنااقض  تواند يکه م يمتصل کرد و تنها مکتب اله

 29  است.ي، تشرا ثابت کندخود ابعاد  يهمهت يحقانبزند و 

ي عباور و گاذار از   ، مرحلهميدن اسالتمدن به يرسدر مسير عرك شد 

اسات کاه در پايش روي انقاالب      ياتارين مرحلاه  حسااس  ،فرهنگ غرباي 

 يجانباه دارد تاا مرحلاه   رت و حکمت هماه ياز به بصيقرار دارد و ن مياسال

کاه  حکمتاي  رت و يرد. هماان بصا  يا   انجاام گ يگذار، بدون افارا  و تفار  

م ال   يبا حاکمان ييارويواست که توانستند در ر شيعه يمخصو  المه

در فصال نهام کتااب      جلاو ببرناد.   يعه را در تاار يعبااس، شا  يه و بنياميبن

                                                 

«عليوهاهللرمحة»

 



  

د در يا را باکاه واه قواعادي    شاده اسات   بحاث  « ممدرنيته و تاوهّ فرهنگ »

هاي به ظاهر مذهبي ليبرالم که يفتين يتا در دام ت کرديگذار رعا يمرحله

عيارهااي غرباي ببينناد و انقاالب     ند اسالم را باا م کردسعي  در آن افتادند و

 را به سوي اهداف غربي سوق دهند.   مياسال

 ينيگزيو جااا يتماادن اسااالم  يدر موضااوع گااذار از غاارب بااه سااو  

د انجاام  يا با يقا يدق يهاا يدارناد، بررسا   ينيکه نظر به فرهنگ د ييابزارها

و قواعادي دارد   ،گاذار  يمرحلاه شاود  يد مين جهت هم تأکيرد، به هميگ

اناد و بااز هام    کردهفکر آن انديشمندان روي طلبد که يم يقيقد ياريهوش

ت موضاوع  يباا دقات فاراوان متوجاه حساسا     از کساني کاه  فکر دارد.  يجا

ک لحظه از منظر ما خارج نشاود و  ي يک طرف تمدن اسالميهستند که از 

ک يا م باه تکن يکردن مستقگر راه حل عبور از غرب را هم پشتياز طرف د

نکااتي  جمله از  رايباشند. زيم «تعايلاهللحفظوه»يقام معظم رهبرم، ميسم ندانيمدرن

شادن بار   د غفلات کارد، حااکم   ينبا ياز فرهنگ غربگذار  يدر مرحله که

ار گرفتن آن، بتاوان آن را باه   يته است، تا پ  از در اختيمدرن يکينظام تکن

مناساب از آن عباور    ينيگزيا باا جاا  يا جهات داد و   يفرهناگِ خاود   يسو

ش و يد از پا يا ز بايوف همهيم تکلين توق  مورد ندارد که فکر کنيا 30کرد.

                                                 
«تعايلاهللحفظوه»



  

د در راه حق جهد و تالش کرد تا راه گشوده شود، ين گردد، بايمع با برنامه

وَالَّذِينَ جَء َدُوا فِانَء لَنَهْيدِيَنَّهُمْ سُيبُلَنَء وَإِ َّ اللَّيهَ    »که خداوند فرمود: همننان

 يساو هاا را باه  که در راه ما تالش کنند حتماً آن ييهاآن 31«لَاَعَ الْاُحْسِنِانَ

ن يا هرحاال ا کوکاران است. بهيکنم، و خداوند با نيت ميخود هدا يهاراه

 يق انقاالب اساالم  يم، بلکه اسالم از طريکنيم که اسالم را محقق ميستيما ن

ن تحقاق مساالل صاورت    يشود و با ايشا اهلل متحقق مجا إندر ما و در همه

 کند.يدا ميپ يگريد

                                                                                              

 

 



  

 سميمدرن يرانيقت و ويرجوع به حق

ر سرنوشات  ييا د به آن فکر کرد موضاوعِ تاوان تغ  يکه با ياز جمله نکات

ق و قدساي  ميا شيعه باه جهات فرهناگ ع   ک ملت است به دست خودش. ي

هاا  آن يحاکماان، هضام اراده   يهاا   بار خاالف اراده  ي، در طول تارخود

داف قالاال بااوده کااه مطااابق آن اهاا  يخااود اهااداف ينشااده و همااواره باارا

توانست  يين توانايهم يسرنوشت خود را در دست داشته است و در راستا

را در ايان   ميگرفتن از سرنوشت شوم بشر جديد، انقالب اساال براي فاصله

تماام   يتاه بارا  يو در مقابال آنناه فرهناگ مدرن   شراي  تاريخي شکل دهد 

 يتاه بارا  يکه فرهنگ مدرن يستد و به مرگيف کرده بود بايمردم جهان تعر

م کرده باود، تان ندهاد    ير ملل ترسيروي و روان خود و سا

  يباه عناوان ظهاور فرهناگ تشا      يانقالب اسالم 

شور و شوق باورهاي معناوي و بنادگي   ته، يتوانست در دوران ظلمات مدرن

 .بتواند با خدا گفتگو کندت متذکر شود تا دوباره بشر يرا به بشرخدا 



  

 يته، معتقدند مردما يا با توجه به ساختار مدرنينظران دناز صاحب يبعض

و  دنا د انقاالب کن نا توانماي نگر يرند ديقرار گ ير فرهنگ غربيکه تحت تأث

تاه  يگر سوق دهند. با توجاه باه روي مدرن  يد يخود را به طرف يجهت زندگ

م فرهناگ  يرياسات کاه بساذ    ين باه شارط  يا ها درسات اسات و ا  حرف آن

د يا مالحظه فرمودولي ها شده است. ذهن ي، فرهنگ حاکم بر همهتهيمدرن

 کاردن را از دسات داده باود،   که ديگر بشار قادرت انقاالب    ييآن فضادر 

 ين انقالب نظرها به جاا يرا در ايزآيد، ميوجود به ميناگهان انقالب اسال

 يقت افکنده شده بود و بناا يته، به حقياصالت دادن به اهداف فرهنگ مدرن

 ق امکان اقدام فراهم شد.ين طريان آمد، و از ايقت در ميجوع به حقر

 يباارا يرا گشااوده باود، حتا   ييهاا راه يهار نااوع زنادگ   يتاه بارا  يمدرن

سام اسات و در آن   يآن سکوالر ير بناا يا کاه ز يشدن، منتهاا ماذهب  يمذهب

که انساان   يست، تا زمانيان نيدر م يقت ثابتيچ حقياست و ه يز نسبيوهمه

ش يباارا يچ اقاادام و انقالباايقاارار داشااته باشااد امکااان هاا ييضااان فيدر وناا

قات رجاوع   ير کناد و بخواهاد باه حق   ييا کرد او تغيماند مگر آن که روينم

 زد.يريته فرو مين حال کاخِ به ظاهر بلند مدرنيد، در اينما

 يمنتظار حادثاه  د يا نبا ديگار گفتناد:  يته ميتفکر مدرن يهاستيژتاسترا

رسااندن  تيا باود، کماال بشار در باه تمام    رن جهاان ماد  خاارج از  جديدي 

تاه  ير از طلابِ عاالَم مدرن  يا غ يت در طلبيکه بشرنيها از انيته است. ايمدرن

باه آن ناوع    يهاا راضا  انساان  يکه نه خادا نيشدت غافل بودند، با اباشد به

هاا  ل کارده و ناه فطارت انساان    يا ت تحميته باه بشار  ياست که مدرن يزندگ

 دارد.  را يتحمل آن نوع از زندگ



  

را در  يزنادگ  يداناد و معنا  ياز وجاود خاود ما    ياعت را پارهيبشر؛ طب

آساا کاه باه    غول يهانيآورد و نه با ساختن ماشيعت به دست ميا ن  با طب

دارد کااه وسااعت آن از عااالم ماااده   يعاات رونااد. بشاار جااان يجنااگ بااا طب

ن آ يساو است که بتواند جاان خاود را باه    يتر است و به دنبال راهگسترده

ت بخشد، يت فعليخود را با ا ن  با عالم معنو ير دهد و گستردگيساحت س

دادن به ح ّ و عاالم محسوساات، خاود را در آن عاالم     که با اصالتنينه ا

 محدود و محبوس کند.

 يقدسا  يهاا عه باا توجاه باه جنباه    يته، فرهنگ شيبرعک ِ فرهنگ مدرن

نه تنها تا تحقق انقاالب   دهد ويان ميعير سرنوشت را به شييانسان، امکان تغ

را انقاالب  يا بارد. ز يهاا را جلاو ما   آن يکه تا ظهاور تمادن اساالم    ياسالم

ته در مقابل بشار  يکه فرهنگ مدرن ير از افقيغ يگريش افق ديگشا ياسالم

ار يآن بسا  يخين جهات نقاش تاار   يکند و از ايقرار داده است را گوشزد م

 پندارند.يها ميليتر از آن است که خميعظ

 يانقالب اسالم يخيآفات غفلت از حضور تار



  



ا يا و  يک انقالب حزبياست و نه  يک انقالب فرهنگي يانقالب اسالم

ا ي ينظام يهار کشورها، روشيگسترش خود به سا ي، تا بخواهد براينظام

بشار   يزدگبا توجه به فلک ينقالب اسالمرد. ايرا به کار گ يحزب يهالهيح

هاا را از وضا    ، انساان ينااب الها   ياز زنادگ  يديا مدرن، با طري فهام جد 

ن شاکل  يبااتر ين اقادام، ز يکند تا خود اقدام کنند و در ايخودشان آگاه م

کند، تا باه اسام مباارزه باا     يها گوشزد مته را به آنيمواجهه با فرهنگ مدرن

ار غارب نشاوند، لاذا متاذکر قارآن و توجاه باه        گر گرفتيد يقيغرب به طر

 است. تيالبفرهنگ اهل

کناد تاا از   يما  ياريا هاا را  انساان  يکاه عارك شاد انقاالب اساالم     نيا

درست و تا حدّ ممکن خارج شوند، ظهور آن  يدوران به روش يزدگفلک

 يگارا اساالم  نالوئمسا د. يا تاوان د يه مير در کشور ترکياخ يهارا در سال

مسالمان   يهيا باه ترک ي اللياک را  ، ترکيهميانقالب اسال :ويندگميترکيه 

ا و يا جواما  دن  ياصال  يهاا هيدقت و توجه به ال يل کرد. با کميتبد يانقالب

در ذکار و   يمسلمان، متوجه حضاور انقاالب اساالم    يخصو  کشورهابه

 ياساالم  يخصو  کشورهاا بهيدن يم. فعالً کشورهايشويمها ذهن انسان

دارنااد بااا  يشاادّت سااکوالرند و سااعهسااتند کااه بااه يحاکمااان يدر قبضااه

تفکار   يخاود را نشانوند، ولا    يهاا ملات  يخود صدا يذهن يهافركشيپ

بشار اماروز را    يزدگا ست که بتوان از مردم گرفت و بتاوان فلاک  ين يزيو

هاا را  ها را فارا گرفتاه و آن  ذهن يهمه يه کرد. انقالب اسالمياو توج يبرا



  

کناد و در مقابالِ اناواع    يدعوت م يت از فرهنگ غربرفبرون يوگونگ به

دوران  يزدگا رفات از فلاک  کااذب، جهات بارون    يهاراه

 شود.  يرا متذکر م يناب اله يبرگشت به زندگ

، در مقابال  يزدگا نجات از فلاک  ياست که برا يطيبشر امروز در شرا

کاه  نيا ن اياند، در عينجات دهندگ يکه همه مدعقرار دارد  ييهاانواع راه

ن امار موجاب شاده کاه ماا      يگر قرار دارناد، و هما  يکديتِ تضاد با يدر نها

کاه در   ياست، همان راها  يگريم که از جن  ديفکر کن يسرانجام به راه

پُر از  يهايباشد وگرنه باز در مقابل انواع تئور« يوال»همان « يوَلِ»آن راه، 

 م گرفت. ياهابهام قرار خو

 ن راهيترشفاف

که باطال لبااس حاق باه تان کارده، متاذکر         يدر دوران يانقالب اسالم

اند و آن ز مشترکيک ويها در آن يمختلف باطل شد که همه يهاوهره

ن وجاود  يق انقالب، در عيو لذا از طرته است. يماندن در فرهنگ مدرنيباق

ت يا کناد، در نها  يد طا يا ز باکه بشر امرو يها، راهغبارآلودِ راه حل يفضا

توسا    ياساالم  همه سر و صدا بر ضاد انقاالب  نيت به صحنه آمد. ايشفاف

زدگاي خاود را   فلاک کاه   يهاا باه جهات آن اسات کاه بشار      گروه يهمه

خته و وشام  شانا  ميرا انقاالب اساال  از آن راه بارون رفات    ،احساس کرده

ن فرصت کاه  ينده، در اوليآ است که در يزين ويخود را به آن انداخته و ا

خاود را نشاان      اظهار نظر فاراهم آماد   يشرا



  

ها شتر قلبيد عهد با اسالم با قوت بيابد و تجديي  بس  ميدهد و به تاريم

 کند.يخود جذب م يسورا به

انقاالب   يبارا  يتين ماوقع يشود که متوجه ونا يجا شروع مغفلت از آن

خوردن اسات،    جهان در حال ورقيم تاريم و نفهميجهان نباش در ياسالم

در ماتن صافحات    ي ، انقالب اسالميتار يکه در اوراق بعد يخوردنورق

رون از يا رجاوع داده اسات کاه ب    يزيا ت را باه و يآن قرار دارد. وون بشار 

از  يشدن با انقاالب اساالم  ته است و بشر با مواجهيمدرن ير قدسيفرهنگ غ

شاود. بناده   يگر منتقل ميد يخيتار يته به سويمدرن يساله   وهارصديتار

در  يانقاالب اساالم   يخيت تاار يها که متوجه موقعياز بعضکنم ميتعجب 

ساتند و گماان   يتاه ن يفرهناگ مدرن  يعنا يمواجهه با فرهناگ غالاب جهاان،    

 ياسا يس يهاا جريان ييک جريان سياسي م ل بقيه يکنند انقالب اسالميم

کاه باه عهاده دارد تاا      يرساالت خاصا  حضور تااريخي و   و از استجهان 

ن انقاالب  يا دانناد ا ياند و نما   را جلو ببرد غافليا  تاريهمنون حرکت انب

 .ياسيل سيک تحليو نه  است شراق نورانيإيک حاصل 

 به کدام قلب؟ يشراق انقالب اسالما يتجل



  

اسات کاه بار     ي، اشاراق خاصا  يقت انقالب اسالميروشن شد حق يوقت

ک نگاااهِ يااکاارده و در  يتجلاا «هيعلتعايلاهللرضوووان»يناايقلااب حضاارت امااام خم 

ر هماان  ان سااخته اسات، د  يرا نما يکار عبور از فرهنگ غربجانبه، راههمه

 يقت اشاراق يک حقيبه عنوان  ميانقالب اسال د کهيت فرماليد عنايراستا با

هاا و  دارد که انسان ييبه نوع تمنشا يو بستگ کندميها تجلي نقلب يبه همه

 يتاه بارا  يرفات از ظلماات مدرن  بارون  يکاه تمنشاا  ييها دارند. در جاا ملتي

 يوهاره  ينقاالب اساالم  ان باشد، ايت در ميبازگشت به عالم قدس و معنو

صادها کتااب ظهاور     يکاه باا مطالعاه    يااناد، وهاره  ينمايخود را م ياصل

کناد و  يما  ياسات و بار اهال آن تجلا     يقت إشراقيک حقيرا يابد، زيينم

 گردد. يا ذات آن مرتب  مي يقت م اليانسان با حق

 يهاا ليشد با تحل يانقالب اسالم ينور اشراق يکه مفتخر به تجل يانسان

 آناز  گار يد يونياسيس ليک نشده است که با تحليون، به انقالب نزدياسيس

خاا    يق اناوار اشاراق  يا قات انقاالب از طر  يها با حقرد. تا انسانيفاصله بگ

 يهاا باا آن مارتب  گردناد و از فتناه     يتوانند باه نحاو واقعا   يآشنا نشوند نم

را نشناساد،   32«وقات »ا باشد و يکه اهل دن يابند. کسي ييته رهايدوران مدرن

ن نشاناختن و ندانساتن م ال    يا را هم نخواهد شاناخت. اماا ا   يانقالب اسالم

                                                 



  

و  يگا بهريبا  ،«وقت»با روي زمانه و  يگانگيرا بيست، زيها نگر ندانستنيد

 به همراه دارد. يرا در کل زندگ يخوديب و حرمان و يبرگيب

ن يمار ر تيقت را از غاد يو نظرکردن به حق ينيبقتيعه راه و رسم حقيش

ده، شاناخته و دل را هماواره   يا ات آن ناور را د يا کرده اسات و هار جاا تجل   

ن جهت معتقد يات مختلف آن نگه داشته است. به هميرش تجليپذ يآماده

در خفاا   يخياز مراحال تاار   يقت ممکن است در بعضياست، اصل آن حق

قات باا ظهاور    يآن حق يينهاا  يشود و بااألخره آشاکار  ينابود نم يبرود ول

ن باه  يقات در عا  يرا جان  حق يا ز .شاود يمحقق م األمرصاحبحضرت 

باا آن   يتاوان در هار زماان   ياسات و ما   يداريا شدن، پاو پنهان ظهورآمدن

کااه  يبااق « وقاتِ »از  الزماان صاااحبکارد و در کناار حضارت     يزنادگ 

مناد  اسات بهاره  « اهللةاي بق»ا يا  الزماان آن حضرت صااحب  يصاحب اصل

مَنْ مَءتَ مُنََْظِراً لِهَذَا »فرمودند:  صادقکه حضرت  يگشت. همان حالت

الْأَمْرِ مَء َ مَاَنْ مَء َ مَعَ الْقَءئِمِ فِي فُسْطَءطِهِ لَء بَلْ مَيء َ مَءلضَّيءرِ ِ بَياْنَ يَيدَيْ     

هر که منتظر اين امر باشد و بميرد مانناد کسا     33...«بِءلسَّاٍْ رَسُولِ اللَّهِ 

بلکه مانند کس  است که پيشاارو   ؛اش باشددر خيمه است که با قالم 

 شمشير زده باشد. رسول خدا 

نشادند و از   يشناسا قات يتاا وارد حق  «هيعلتعايلاهللرضووان»ينا يحضرت اماام خم 

انقاالب   يقات م اال  يت عبور نکردند، هرگز باا حق ياصالت ماه يهاحجاب

تاه  يدوران مدرن يطرهيآرام آن را از سا مواجه نشدند تا بتوانند آرام ياسالم
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هرگااز بااه سااراغ  يآزاد کارده و بااه ظهااور آورنااد و مساالشم انقااالب اسااالم 

هاا  نيا د و لاذا ا يا آينگذاشته باشند نما  يپا يرين مسيکه در ون ييهاانسان

گانگاان  يکنند و وونان بيرا با خود درست درک نم ينسبت انقالب اسالم

 :يمولو يرا به گفتهينگرند. زيبه آن م

عارفاان   ي، حماساه يکانم: انقاالب اساالم   يد ما يا ن اسااس تأک يبر هما 

باه عاالم را    يا  الها يا امبران و اوليا باه نگااه پ   يکا ياست که هنر نزد ييدايش

هاا  خمسااره  يهاا در غ ارشش گلولاه  « اهلليفا  يفناا »م ينسا  ياند و لذا وقتا افتهي

ه به سنگر خانقاه پنااه برناد تاا از هار گزنادِ      آن ک يرد، به جايگيدن ميوز

برهناه در   يهاا نهيراهن خاود را در آورده و باا سا   يمصون بمانند، پ ياحتمال

 يين حرکاات فقا  در فضاا   يزنند. و ايمستانه م يدانِ جنگ قهقههيان ميم

انقاالب   يگاردد. آر يماأنوس باشاد محقاق ما     يها با اشراقات الهکه قلب

د و به هماان  يآيبه سراغ هرک  نم يخيقت تاريقک حيبه عنوان  ياسالم

 يت بزرگيفاصله داشته باشد، در محروم ياندازه که انسان از انقالب اسالم

 ين کسا يشناساد و ونا  يرا نما « وقات »نادارد و  « وقات »برد وون يبه سر م

باااا  يزنااادگ« وقااات»جاااز حرماااان نااادارد. و شااار  شاااناخت   يبينصااا

 نقالب هم اوست. ن ايا ياست که صاحب اصل الزمانصاحب

 ديجد يصرعو آغاز  يانقالب اسالم



  

تاه عباور کنناد و باه     يتوانناد از ظلماات مدرن  يروشنفکران ما وطاور ما  

ان هاا هماان فکار و زبا    که فکر و زباان آن  يبرسند، در حال يانقالب اسالم

 است؟  يغرب

 يو اشاراق  يقات واقعا  يک حقيا ، يقت انقالب اسالميم حقيرفتياگر پذ

عباور  شود و آن را تنها راه ي  ميدر تار يگرياست و موجب آغاز عصر د

ت خاود و فرهناگ   يا از موقع يواقعا  يفا يتعرم، يتاه دانسات  ياز فرهنگ مدرن

 ميادست آوردهته بهيمدرن

پوشاند تاا شاناخته   يته مخصوصاً خود را ميمدرن يطانيفرهنگ ش 

خاود را از دسات    ياليت آن شناخته شود قادرت اسات  يهرا اگر ماينشود، ز

 دهد.يم

قات فرهناگ   يک طارف و حق ياز  يقت انقالب اسالميمتوجه حق يوقت

باا   يساخن م شار  هام  يشاو يم؛ اوالً: متوجاه ما  يگر شديته از طرف ديمدرن

ناور   يرش و تجلا ياً: جهت پذيظلمات غرب است، ثان ي، نفيانقالب اسالم

 ن قاعده در عالم برقرار است که:يرا ايم. زيشويآماده م يانقالب اسالم

، يمااا در مواجهااه بااا انقااالب اسااالم     يان روشاانفکرياامشااکل جر

ن جهات هماواره در برخاورد باا انقاالب      يآن اسات و باه هما    يزدگا غرب



  

شود کاه جهاان   يم ييافتد و درست گرفتار همان خطاهايبه خطا م ياسالم

 به آن گرفتار شد.   يغرب در برخورد با انقالب اسالم

 يق کارد، طالباان را بارا   يتشو يانقالب اسالم يفنصدام را براي غرب 

در آن دو برناماه،   يز نماود و پا  از ناکاام   يا تجه يمقابله با انقالب اساالم 

ک در کنترل خاود داشاته   يرا از نزد يعمالً وارد عراق شد تا انقالب اسالم

در  يبه داخل مرزها کرد، ول يد به لشکرکشيران را تهديباشد و هر لحظه ا

ن همه يپرسند رمز ايهمه از خود نمنيش شکست خورد، با ايهاتمام برنامه

انقاالب   يقات ناور  يکاه متوجاه حق   ييهاا در کجا است و وارا آن  يناکام

ت يشود در موفقيکه توس  دشمنان م ييدهايهمه تهدهستند با آن ياسالم

 دهند؟  يد به خود راه نميترد يا، ذرّهيانقالب اسالم

 يانقالب اساالم  ينک غربيت که با عآن اس يان روشنفکريمشکل جر

قات باه   ياز حق ياچ وهاره يه ينک حسيکه با ع يکند، در حاليرا نظاره م

ان اسات، باه   يا قت با تمام قدرت در مير حقين حال تأثيد، در عيآيوشم نم

بارد،  يرت کامل به سر ميدر ح ين جهت غرب نسبت به انقالب اسالميهم

ت در يا در نها يناد ولا  يبيانمند ما را در ظاهر خود را جهت حذف آن تويز

 ير الهين نکته غافل است که تقديخورد. غرب از ايابعاد شکست م يهمه

سانگر    يشده که انقالب اسالم يبر آن جار

 زد. ياش فرو رمنهيه يکلبه سنگر غرب را به شکست مبتال کند تا به

 زدهغرب بشر ياگذاربه خود و



  

د يا ن اسات کاه انساان با   يا د از آن غفلت کرد ايکه هرگز نبا يموضوع

هماواره جهات جاان خاود را در محضار       يعنا يصاحب ذکر و فکر باشاد،  

 يرار دهد و دالماً اراده به ساو ان است، قيکه پروردگار عالم يقت هستيحق

عاالم مااده خاود را آزاد     يدارد و از محادوده او را در جان خود زنده نگاه 

، از يقات هسات  يق رابطه باا حق يخود گردد و از طر يد و متوجه فقر ذاتينما

پروردگاار   يخود غافل شد، غناا  ياگر از فقر ذات يابد ولينجات  يتيهويب

ت خاود  يا ر وتار وال يا گاذارد و از ز يوا ما  آنننان است که او را باه خاود  

وَالَّيذِينَ مَفَيرُواْ   »د: يفرمايشود که ميم ياهيگرداند و مصداق آيمحروم م

کاه   ييهاا آن 34؛«...يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَيى الظُّلُاَيءتِ   أَوْلِاَآؤُ ُمُ الطَّءغُوتُ

ها خواهناد باود، آن   تها طاغوزان آنيران و برنامهيشه کردند، واليکفر را پ

 ييهاا ن انساان يبرند... ونا يها مظلمت يها را از نور به سوها انسانطاغوت

 است.  يو ناکام يديأس و نااميشان مستغرق در يزندگ

کاه   يتيت اسات، معناو  يا کاردن باه معنو  معنا حاصال پشات  يب يهارنج

جاد يگردد که عامل ا يإشراق يشود تا انسان آمادهيم يموجب خودآگاه

در  يکاران الها  يزش الطااف ب ياست و بستر ر يآگاهشعور همه جانبه و دل

                                                 
 



  

مقادس کاه بساتر     يافتن از زنادگ يا  يمگر آگااه  يخواهد شد. ول يزندگ

ممکان اسات؟ در    يو حکاومت  ياست، با هر نوع زندگ يزش الطاف الهير

را نداشاته باشاند،    يامبران نقاش اصال  يا که خداوند حاکم نباشد و پ يزندگ

ب انساان،  يرد و نصا يا گيت احساساات را باه دسات ما    يريره، ماد نف  امّاا 

ت يا است، وون عمالً باه جناگ باا معنو    يزندگ يکامل از همه يحاصليب

در کالش   يتمادن غربا   يافاروز کند و ما امروز حاصل آن را آتشياقدام م

ش مغلوب بوده واه رساد باه    يهايروزين پيترم، که در بزرگينيبيجهان م

هاا هماه   نيا رو خواهاد باود. ا  روباه  يدر پا  يپا  يهاستکه با شک ياندهيآ

ت يا و هو يرا از معنا  ياسات کاه تمادن    يقا يت حقيا از معنو يحاصل دور

 شد. ياندينم يمندچ نظام ارزشيخارج کرده است و به ه

رون رفات،  يا ب ياست از تمدن يقيت حقيآرامش، که حاصل معنو يوقت

آن را  ،بيا ها باه رق زدنشود که با تهمتيم ييهاخشم يمجموعه يزندگ

اناد،  کاه خاود افراشاته    ييهاا جنگ با خشم جهيدارند، در نتيور نگه مشعله

 کنند.يجنگ با خودشان خواهد بود و خودشان خود را نابود م

شاود و  ير و شرش گم مير نکند، خيت سيعالم معنو يها به سوروي يوقت

ر يا خواهِ خاود خ لتواند به ديکند ميته فکر مين جهت فرهنگ مدرنيبه هم

ل را مرکز صال  بداناد   يران را مرکز شرارت و اسرالين کند و اييو شرش را تع

دن باه  يدِ رسا يا را باه ام يا خواهاد باود، ز   يجا است که سقو  حتما نيو از ا

کاه باه    يکند، م ال قهرماان  يکامل حرکت م يناامن يت، به سويامن ينقطه

 يزدهبشار غارب  »ود شا يکه گفته منيا يکشد و معنير ميخود شمش يرو

 ن است.يهم« امروز به خودش واگذار شده



  

 شود يبشر صاحب ذکر و فکر م يوقت

ات يا ت و تجليا ک روز هم بشار بادون ا نا  باا معنو    يروشن شد  يوقت

تاه  يانحطاا  فرهناگ مدرن   يتنهاا معنا  کناد، ناه   يتواند زنادگ ي، نمياشراق

دان يا باه م  يمکاه انقاالب اساال    يدعوت يشود، در مقابل آن، معنيروشن م

هنوز که هنوز است ملشت ما  شوديز روشن ميگردد و نيز روشن ميآورده ن

، در حاال  ين سکرات خروج از غرب و ورود به اشراق انقالب اسالميدر ب

تواناد از  يبماناد و ناه ما    يغرب يتواند در زندگيدست و پازدن است، نه م

در جاانش   ياساالم  ناور انقاالب   يتجل ينهيآزاد گردد تا زم يتعلقات غرب

 فراهم شود.  

ات يا ز را اعتباريا قات فاصاله گرفتاه و هماه و    يکاه از حق  يد از عالَميبا

قت و ذات است، يارتبا  با حق يبرگشت کرد که آماده يداند، به عالميم

و  يافات تاا بشار را از سارگردان    يش يگشاا  يکاه باا انقاالب اساالم     يعالَم

 از امور مقدس نجات دهد. ييجدا

 يت الها يقت را شناخت و خود را به آن سسرد، اِعمال واليحقبشر  يوقت

ت، صاحب ذکر و يشود و در متن دل سسردن به والياو شروع م يبر زندگ

 يروزيا رود و پيعقاب ما   ير هار روز حجااب  ين مسا يا گاردد و در ا يفکر م

شود توأم باا  يده ميکش يريگردد، تا آنجا که اگر شمشيحاصل م يديجد

کفر از مقابل مردم برطرف گاردد و   يتا حجاب المه است يمقدس ياراده

 ر ملل فراهم شود.ينور بر قلب سا يتجل ينهيزم

ش يت با ياست که بشار  يبازگشت بشر به تمدن ينهيزم يانقالب اسالم

ز يا ه گردد، و نيها از آسمان تغذق قلبيه شود، از طرين تغذيکه از زماز آن



  

 يد در بحبوباه يا افق و زماان جد  شيت و بلکه گشايآغاز عهد تازه با معنو

تاه اسات و لاذا اسات کاه      يغروب عصر مدرن ياهيها در سانسان يسرگردان

ن انقاالب عاالَم   يا اسات و باا ا   ي؛ انقاالب جهاان  يم: انقالب اساالم ييگويم

که با انقاالب   ييها يريته با درگيشود، و فرهنگ مدرني  ميتأس يديجد

جاز   يا راها يا خواهد شد. آش آورده خودش عامل بس  انقالب يپ ياسالم

خاود باا خادا، در     يدن به عهد فطريرس يبرا ير انقالب اسالميمودن مسيپ

 د؟ير آسمان سراغ داريز

است کاه   يبشر، انقالب ين انقالب در زندگيتريقيو حق يقيانقالب حق

 يکسان ياز عهده ين انقالبيگرداند، ونيخود باز م يبشر را به فطرت اصل

د ياند. امفطرت کرده و طالب بازگشت به آن شده يسود که رو به يآيبرم

 م.يباش ين کسانياست من و شما جز  ون
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