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مقدمه
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باسمه تعالي
کتابي که در پيش رو داريد قسمتي از مجموعه مباحث استاد طااهرزاده
در رابطه با «جايگاه تاريخي انقالب اسالمي» و نقش آن در حال و آيندهي
جهان است .در مورد اين مباحث نظر شما را به نکات زير جلب مينماييم.
 -1نويسنده با اعتقاد به اين که دنياي مدرن ديگر جايي در عالم نادارد،
بااه انقااالب اسااالمي بااه عنااوان روي معنااويِ اياان عصاار کااه هرگااز کهنااه
نميشود 2،نظر دارد و خواننده را متوجه اين امر مهم ميکناد کاه در عصار
گسترش عالَم غربي که سعي دارد ساير ملل را بايعاالَم و بايتااري کناد،

«رضوواناهللتعايلعليه»

انقالبي متولد شده کاه در جاوهر و ماهيات خاود ،تحاولي اسات بيارون از
حوزهي فکر و تمدن غربي ،و بر همين اساس تذکر ميدهاد آن انقاالب را
با عينک غربي ننگريم که هرگز به حقيقت آن آگاهي نمايياابيم .زيارا باه
گفته ي ميشل فوکو« :وقتي ايرانيان از حکومات اساالمي حارف مايزنناد،
وقتي جلوي گلوله در خيابانها ،آن را فرياد ميزنند ... ،و با اين کار شاايد
خطاار يااک حمااام خااون را بااه جااان ماايخرنااد ...بااه نظاار ماان بااه واقعيتااي
مي انديشند که به ايشان بسيار نزديک اسات ...واون کوششاي اسات باراي
اينکه سياست ،يک بُعد معنوي پيدا کند».

3

 -2توجه به تفاوت ذاتيِ دو رويکرد متفاوت نسبت باه زنادگي در ايان
دوران ،رمز کليدي کتابي است که روبهروي خاود دارياد .عباور از ناوعي
زندگي که آرمانهاي خود را در فرهنگ مدرنيته دنبال ميکند و رويکارد
به نوع ديگري در زندگي است که ميخواهد از طريق انقالب اساالمي ،از
غرب و فرهنگ مدرنيته عبور کناد و زنادگي زميناي را باه آسامان متصال
گرداند.
 - 3روي حاکم بر زمانه که تحت تأثير فرهنگ مدرنيته اسات ،آننناان
آشفته است که انسان بهراحتي معني حادثهاي را که آمده اسات تاا مااورا
فرهنگ مدرنيته ،متذکر رجوع بشر به آسمان باشد ،نميفهمد و لاذا نسابت
به فهم جايگاه انقالب اسالمي در اين دوران گرفتار برداشاتهااي از پايش
ساخته ميشود که آن برداشتها دياواري در برابار فهام او و فهام انقاالب
اسالمي ميکشد .نو يسنده تالش کرده باا توجاه باه ايان امار ،مااورا نگااه
.

مدرنيته ،انقالب اسالمي را بنماياند .زيارا کاه باياد مواظاب باشايم انقاالب
اسالمي را در حدّ فهمهااي محادود ننگاريم وگرناه بايتوجاه باه حقيقات
روحاني و جايگاه تاريخي آن ،سخن گفتهايم.
مؤلف محترم در ايان کتااب و در سااير کتاابهاايي کاه در رابطاه باا
انقالب اسالمي نوشته ،سعي فراوان کرده تا ماورا گفتماني که تحت تاأثير
فرهنگ غرب است ،ذات انقالب اسالمي را بنماياند تا حقيقتاً خواننده را با
وهرهي واقعي انقالب اسالمي روبهرو کند و همين امر موجب شده کاه در
بعضي موارد خواننده به زحمت بيفتد و آرامش خود را در حاين مطالعاهي
کتاب از دست بدهد ،وون يا واژهها را ناآشنا ميبيند و ياا افقاي کاه نشاان
داده ميشود افقاي ني سات کاه خوانناده عاادت کارده باشاد از آن افاق باه
موضوع بنگرد ولي اگر با حوصاله و پشاتکاار مطالاب را دنباال کناد ،در
رابطه با انقالب اسالمي با ساحتي ديگر روبهرو خواهد شد که بسي به ذات
و حقيقت انقالب نزديکتر است.

مقدمه مؤلف

باسمه تعالي
مواردي که در ذيل مطريشده؛ زواياي مختلفي است از نگاهي کاه در
کتااابهاااي مربااو بااه انقااالب اسااالمي و امااام خمينااي«رضوواناهللتعايلعليه» بيااان
گرديااده ،تااا ساامت و سااوي جسااتجوي خوانناادگان عزيااز را در مااتن آن
کتابها روشن کند.
 -1حساسترين مسأله در زندگي انسان درست و دقياقديادن واقعياات
عالم است ،و اين موضوع آنقدر مهم است که رسول خدا در تقاضااي
خود به خداوند عرضه ميدارند «اَللّهُمَّ أرِنِي األشياء مايء يي»؛ 1خادايا
اشيا را آنطور که هستند به من نشان بده.

موضوعِ درستديدن پديدهها و واقعيات وقتي اهميت صادوندان پيادا
مي کند که موضوع مورد شناخت ،به زندگي دنيايي و آخرتي انساان ربا
پيدا کند.
در کنار معرفت باه خادا و معااد و نباوت و امامات ،در عصار کناوني،
معرفت به جايگاه انقالب اسالمي از موضوعاتي است کاه معرفات صاحي
نسبت به آن نقش اساسي در نوع زندگي ما خواهد داشت و بهواقا هماهي
انتخابهاي ما را تحاتالشاعاع خاود قارار مايدهاد و پيارو آن ساعادت و
شقاوت ما را نيز رقم خواهد زد.
 -2انقالب اسالمي يک پديدهي معنوي است که هرگونه موض گياري
ما نسبت به آن ،ما را در جايگاه خاصي از قرب و يا بُعد نسبت باه معنويات
قرار ميدهد و اين است که نميتوان نسبت به آن وشام بارهم گذاشات و
آن را ناديده انگاشت ،زيارا باه هماان انادازه ،از جايگااه قارب معناوي باه
جايگاه بُعد از حقيقت پرت ميشويم .به همين جهت مايتاوان آن را ياک
رستاخيز معنوي به شمار آورد کاه حسااب و جايگااه هارک

را در دوران

کنوني که دوران تقابل انقالب اساالمي باا فرهناگ مدرنيتاه اسات ،تعياين
ميکند.
 -3در فضايي که بشر مدرن از دين فاصله گرفته و ارتقاي انساان را در
پيروي از انديشههاي منقط از آسامان جساتجو مايکارد ،ناگهاان در قارن
بيسااتم بااا وقااوع دو جنااگ جهاااني در مهااد تماادن ماادرن و شکساات
اياادلولوژيهااايي م اال ليبراليساام و سوسياليساام و ظهااور نااابرابريهاااي
آزاردهنده ،انقالب اسالمي به عناوان راهاي باراي عباور از آن فرهناگ باه

سوي فرهنگ الهي انبيا  ،عقلها و دلها را متوجه خود نماود و بار خاالف
آنهمه تبليغاتِ منفاي کاه نسابت باه آن روا داشاتند ،باهخاوبي از عهادهي
نشان دادنِ معني تاريخي خود برآمد .اين است که روشن مايکناد انقاالب
اسااالمي يااک اماار اتفاااقي نيساات ،بلکااه گشااايش افااق و زمااان جديااد در
بحبوحهي پايان غرب است.
 -4انديشه هايي کاه گرفتاار ظااهربيني دوران نيساتند باهخاوبي متوجاه
جايگاه تااريخي انقاالب اساالمي خواهناد شاد و ذات الهايِ آن را کاه باه
عنااوان يااک رسااالت ،وارد زناادگي بشاار شااده ،خواهنااد شااناخت و از
تاري سازي انقالبي که حکمت و معنويت را به بشاريت هدياه خواهاد داد
آگاهي خواهند يافت و آرمانگرايي منطقي آن را که عامل نجاات بشار از
پوچگرايي و نيهيليسمِ بيمارگونهي بشار مادرن اسات ،باهسارعت دريافات
مي کنند و اين شروع تاري ِ طاللي معنويت حقيقي بعد از ظلماات مدرنيتاه
است.
 -5وقتي از انقالب اسالمي سخن مي گوييم ولي باه جايگااه آن کاه از
غدير شروع شده و باه حاکميات مهادي خاتم مايشاود و باياد از روي
غربي عبور کند ،ويزي نگوييم ،عمالً از انقالب اسالمي هيچويز نگفتهايم.
انقالب اسالمي با نگاه تاريخي شيعه به غدير پديد آمد و ناهتنهاا پديادهاي
اتفاقي نبود ،بلکه آشناي همهي شيعيان بود زيرا آن را در ماتن اساالم يافتاه
بودند تا از طريق آن با روي توحيد اصيل زندگي کنند.
 -6کسيکه از «توحيد» ويزي نميداند و معتقد نيست کاه آن حقيقاتِ
يگانه ،اجازهي حضور باه غيار نمايدهاد ،وقتاي باه او گفتاه شاود انقاالب

اسالمي جلوه ي روي توحيد است و هر جريان مقابل خود را نفي ميکند و
همننان در تاري جلو مايرود و هرگاز فارو نماينشايند ،متوجاه موضاوع
نخواهد شد و شايد آن را ادعايي بداند کاه از سار احساساات اظهاار شاده
است ولي انکار «نور» ويزي از واقعيت و نقش آن نميکاهد.
 -7اگر شخصيت انقالب اسالمي را با تفکر غربي تحليل کنيم هرگز به
ذات آن پي نخواهيم برد و لذا هرگونه موض گيري که نسبت به آن داشاته
باشيم

باه بيراهاه رفتاهايام و

باالخره کارمان به مقابله با آن ميانجامد .زيرا انقاالب اساالمي باه اهادافي
نظر دارد که نگاه غربي سخت از آنها گريزان است.
 -8اگر پذيرفتيم آوارگي و سرگرداني بشر مادرن وياز قابال انکااري
نيست و ريشهي آن را نيز به درستي تحليال کارديم ،ديگار ايان گفتاه کاه
«انقالب اسالمي هدياه ي خادا اسات تاا بشار را از ظلماات مدرنيتاه نجاات
دهد» ،يک سخن غلوآميز بهحساب نمي آيد بلکه به امياد قاوام فرهنگاي و
تمدن اسالمي که در آيندهي انقاالب اساالمي نهفتاه اسات ،زنادگي را در
کنار انقالب اسالمي ادامه ميدهيم.
 -9مقام معظم رهبري«حفظوهاهللتعايل» در مراسم تنفيذ حکم رياست جمهوري
دولت دهم فرمودند:

وناننه مالحظه ميفرماييد در بيانات ايشان موضوع ذاتداشتنِ انقالب
اسالمي مطري شده و اين مبناي اصلي کتاب حاضر است که نويسنده پا
از روشاانکااردن معنااي ذاتداشااتن انقااالب اسااالمي ،سااعي دارد نساابت
صحيحي را که هرک

بايد با اين انقالب داشته باشد ،تبيين کند.

 -10اگر بتاوانيم حادثاه ي انقاالب اساالمي را باا ياک فهام کلاي و باا
جااامعيتي از آگاااهي و خودآگاااهي و دلآگاااهي درک کناايم ،ماايتااوانيم
جايگاه حقيقي انقالب اسالمي در حال و آيناده را ،در روي و روان آدمهاا
بشناسيم و معني آنکه ميگوييم« :هرک

وارد اردوگااه انقاالب اساالمي

نشود ،از تاري بيرون ميافتد و بيتاري ميشود» را دريابيم.
 -11درد بزرگ آن است که در فضاي فرهنگ مدرنيته ،تفکر آزاد باه
حاشيه رفته است ،در حالي که فهام انقالباي کاه بناا اسات مااورا فرهناگ

مدرنيته با انسان ها ساخن بگوياد ،نيااز باه تفکار آزاد دارد و رماز شکسات
سياسي نخبگاني کاه باا روحياهي سياسايکااري و باا روشهااي غرباي باا
انقالب اسالمي برخورد کردند ،همين بوده و هست.
 -12به تجربه روشن شده کاه امکاناات ذاتاي انقاالب اساالمي از نظار
فرهنگي آن قدر عميق است که هرگز اجازه نميدهاد انديشاههاايي را کاه
اهدافي جداي از اهداف انقالب اسالمي دارند ،بار آن تحميال کنناد و بار
اساس همين غناي فرهنگي ،توانسات از راهکارهااي ساکوالريتهاي کاه در
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
که نظر به حاکميت حضرت مهدي دارد را دوباره باه ماتن انقاالب بااز
گرداند.
 -13کسي که به تاري و سياست تاوجهي نادارد ،بخواهاد ياا نخواهاد
معني دينداري واقعي را گم کرده است ،و کسي هم کاه سياسات و تااري
را از منظر ديانت ننگرد بازينهي سياستبازاني خواهد شد که مايخواهناد
تاري خود را بار بشاريت تحميال کنناد و قادرت را در دسات گيرناد .در
حالي که انقالب اسالمي بستري است تاا در آن بساتر ،تااري و سياسات از
منظر دين تعريف گردد و در بستري معنوي ،مديريت شاود تاا حاکماان از
حقيقت فاصله نگيرند.
 -14وقتي از يک طرف روشنفکران ما گرفتار نگاه غربزدگي شادند
و خواساتند جايگااه انقاالب اساالمي را در اداماهي تااري غارب جسااتجو
کنند ،و از طرف ديگر بسياري از متدينين ماا نياز بادون آنکاه جبهاههااي

فکري و تاريخي را بشناسند و شخصيت افراد را بار اسااس جبهاه و جهتاي
کاه انتخااب کارده ارزياابي کنناد ،تنهاا شخصايت افاراد را در حرکاات و
سکنات و فضالل و رذالل فردي آنها جستجو مايکنناد ،بادون آنکاه باه
جهت و سمت و سويي که افراد در آن قرار ميگيرند توجه نمايند .بهواقا
ما با معضل بزرگي روبرو شدهايام و هماين امار موجاب شاد تاا بعضاي از
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
خود در جبههي انقالب اسالمي کنار کشيدند .مباحاث انقاالب اساالمي باا
توجه به ونين نقيصهاي سعي دارد خطرات ونين غفلتاي را گوشازد کناد و
نگاه متدينين را به رويکردهاي کلي انقالب اسالمي معطوف دارد.
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 -15تبيين بنياد فلسفهي انقالب اسالمي ضروريترين مؤلفاهي سياساي
دوران ما است تا نحوهي تأثير دين در عصر غيبت و نقش واليات تکاويني
حضرت وليعصر معني خود را بنماياند و ريشهي حماسهسازي انقاالب
اسالمي معين گاردد و غفلات از ايان موضاوع غفلات از رساالت تااريخي
کساني است کاه ايان غفلات شايساتهي آنهاا نيسات و موجاب ياکناوع
محافظهکاري ننگين خواهند شد.



«فَإنّهُ لَوْ عَبَداهللَ عَبْدٌ سَبْعانَ خَريفءً تحيََ الاايبا

قءئاءً لالهُ ،صءئاءً نهءرُه ،وَ لَمْ يکُنْ لَهُ واليةُ عليبنابيطءلب لَأمَبَّهُ اهللُ عَلَي مِنْخَريهِ فِي النّيءر»


 -16امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» به عنوان مسالماني ژرفاناديش و عاارفي
حماسي ،ناظر به منظري بود که وشم فرهنگ مدرنيته سالها نسابت باه آن
نابينا شده بود و از ساحتي سخن ميگفت که فرهنگ مدرنيته امکان درک
آن را نداشت و لذا مدرنيسم همنون نابينايي بايخارد باا انقاالب اساالمي
درگير شد و راز شکستهاي پيدرپي غرب از انقالب اساالمي را باياد در
اين نکتهي مهم جستجو کرد ،زيارا فرهناگ غرباي خاود را از امکاانهااي
معنوي عالم هستي بيرون انداخته است.
انقالب اسالمي آمده است تا بشريت را با امکاناتي آشنا کند که ماورا
جهاني است که فرهنگ مدرنيته در آن زندگي ميکند و با عقلِ پژماردهي
خود ميخواهد ادامهي حيات دهد.
 -17تاريخي بودن يک انديشه به آن معني است که در طول تااري ِ آن
ملت ،دست و دلها به سوي آن انديشه دراز بوده است و هرگاه آن انديشه
پا به ميدان گذاشته با تمام وجود آن را پذيرفته ،حال باياد از خاود بسرسايم
براي مردم ايران آيا «انقالب اساالمي» ياک انديشاهي تااريخي باوده و ياا
تجدد و فرنگي مآبي؟
آيا نميتوان گفت آن گاروه از ماردم اياران کاه گرفتاار فرنگايماآبي
شدند و ديگر زبان مردم را نميفهمند به جهت آن است که از تاري ملات
ايران بيرون افتادهاند ،تا آنجا که ايرانيبودن خود را با منظري که غرب به
آنها مينماياند ،در ايران باساتانِ قبال از اساالم دنباال مايکنناد؟ انقاالب
اسالمي راهي است تا اين گسستگيها جبران شود و غربزدگي بهکلاي از
روي ملتي که مي تواند با تاري ديني خود زندگي کناد بروياده شاود و از

اين جهت انقالب اسالمي مرحله ي گذار ملات اسات از غاربزدگاي کاه
منشأ گسست و تنفر بين آحاد افاراد باوده و هسات ،باه ساوي اخاوتي کاه
همهي دستها و دلها را يگانه ميکند.
 -18عالَمي که انقالب اسالمي به بشريت عرضه ميکند باا عاالَمي کاه
فرهنگ مدرنيته به ميان آورده است تفاوت ماهوي دارد .باا ورود باه عاالَم
انقالب اسالمي حقايقي در افق روي انسان آشکار ميشاود کاه باهکلاي از
روحيه ي فردگرايي يا « »Individualismفاصله ميگيرد و حقيقات را در
گستردگي احساس مسئوليت نسبت به سرنوشت ساير انسانها ميياباد و باه
اقتصادي همراه با عدالت و معنويت نظر دارد ،ويزي که در افق عالَم انسان
غربزده بهکلي ناپديد شده و عامل دوگانگيها و تنفرها گشته است.
 -19بشري که جهت او به هيچ جانب نباشاد و باه هايچوياز رو نکناد،
وگونه مي تواند خود را ادراک کند و هويتي باراي خاود احسااس نماياد،
مگر اينکه خود را فريب دهد و به اسم بيطرفي در طرفي قارار گيارد کاه
نه حق را تأييد ميکند و نه باطل را .او بايد بداند کاه واون باه حاق پشات
کرده است ،در جبههي باطل است ،در حالي که انقاالب اساالمي جبهاهاي
است تا بشر ،راهِ قرارگرفتن در جبههي حق را گم نکند و در سيرِ باه ساوي
حق با بس انقالب اسالمي ،بس يابد و بهکلي از ظلمات دوران به درآياد
و به افق روشن تاري نظر اندازد و از پووي و بيطرفي خود را رها کند.
 -20اگر انقالب اسالمي را در حدّ يک حرکت سياسي تنزل دهايم باه
نوعي به حقيقت جفا کردهايم ،همننانکه اگر آن را در آن حد بدانيم کاه
ديگر حکومت ها مزاحم دينداري شخصي مردم نيستند .در هر دو صاورت

جايگاااه انقااالب اسااالمي را نشااناختهاياام و از معنااي حضااور آن در تاااري
معاصر سخت بيگانهايم و با ساده انديشي ،معني دشمني فرهنگ مدرنيته باا
انقالب اسالمي را يک سو تفاهم ميپنداريم .راساتي انقاالب اساالمي باه
وه نقطه اي اشااره دارد کاه دنيااي مادرن باراي انکاار آن ايانهماه هزيناه
ميکند؟
 -21ما ميخواهيم معني انقالب اسالمي را بشناسيم و نسبت خاود را باا
آن معلوم کنيم و لذا مجباوريم از زوايااي مختلاف آن را بنگاريم و قبال و
بعد آن را درست مدّ نظر قرار دهيم و اين ممکن نيست مگر آنکاه بادانيم
از کجا شروع شده است و به کجا خواهد رفت و اگر ماندگارش ميدانيم،
دليل ماندگاري آن ويست و ورا متعلاق باه زمااني خاا

و قاوم و تباار و

جريان خاصي نيست همننان که حضرت امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» به طايفاه
و گروه خاصي از ملت تعلق نداشت که با رفتن آن زمان و آن قوم انقاالب
نيز برود .در يک کلمه راز آيندهداري انقالب اسالمي در کجا است؟
 -22انقالب اسالمي روشن ميکند ما متعلق به کدام جبههايم و در واه
فضايي بايد خود را جستجو کنيم که گرفتار از خودبيگاانگي نگارديم و از
ثابت عصر جدا نباشايم و درنتيجاهي ايان جادايي در فضااي مشاهورات و
مقبوالت عصرِ مدرنيسم به دنبال خود بگارديم انقاالب اساالمي بساتر بااز
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،
به زندگي برگشته است.در هماين راساتا اسات کاه ماي گاوييم ايان افاراد

نيستند که موجب هويت بخشي به انقالب اسالمياند بلکه انقاالب اساالمي
است که به افراد و رجال انقالبي هويت مي بخشد
 -23انقالب اسالمي؛ اگروه فلسفه نيست ولي ما را به «وجاود» دعاوت
ميکند و آننه را در افق انسان ميآورد ويزي ماورا ماهياات و توهّمااتي
اساات کااه فرهنااگ مدرنيتااه بااا آن زناادگي ماايکنااد ،جهاات تفکاار را تااا
واقعيترين واقعيات يعني عالم غيب و معنويت ساوق مايدهاد و باا وناين
نگاهي به عالم ميتواند در دفاع مقدس هشات سااله باا جهااني از تاناک و
تاو و هواپيمااا نباارد کنااد و بااه بهانااهي آنکااه همااهويااز نساابي اساات ،از
مسئوليت مقابله با جهان کفر شانه خالي ننمايد .و باه کماک ريشاه عميقاي
که در اسالم و تشي دارد اگر ياک روز  72نفار از ساران آن تارور شاوند،
حلقه بعدي رشيدتر جلو آمده و راه رجوع به حق ادامه مي يابد.
 -24کساني که اهل «وقت» هستند و از «زمان فاني» عبور کردهاند و باه
«زمان بااقي» ماي انديشاند ،باه انقاالب اساالمي باه عناوان ماأمني باراي باه
حضوررفتن و به «وقت»رسيدن مينگرند و در هماين راساتا معتقدناد بسا
انقالب منجر به حضور صاحبُ الوقتِ و الزماان خواهاد شاد .باه هماين
دليل عدهاي نمي توانند آن را تحمل کنناد ،زيارا عباور از «زماان فااني» باه
سوي «زمان باقي» کار هرک

نيست ،از اين رو ايان افاراد ساعي مايکنناد

حقيقات انقااالب را از جايگاااه اصاالياش کااهش دهنااد و يااا از آن فاصااله
ميگيرند و در زمان فاني خود عمر خود را به انتها ميرسانند.
 -25انقالب اسالمي؛ حماسهي عارفان شيدايي است که هنر نزديکي به
پيامبران و اوليا الهي را يافتهاند و لذا وقتاي نسايم فنااي «فاياهلل» در غارشش

گلولهي خمسارهها وزيدن ميگيرد ،بهجاي آنکه به سنگر خانقاه پنااه برناد
تا از هر گزندِ احتمالي مصاون بمانناد ،پياراهن خاود را در مايآورناد و باا
سينهي برهنه در ميدان جنگ قهقههي مستانه ميزنند.
-26کساني که نميتوانند انقالب اسالمي را به غديري که علاي را
از آن حذف کردند و به خانهي فاطمهاي که آن خانه را آتاش زدناد و
به کرباليي که بار جسادها اساب راندناد ،متصال گردانناد ،تاا آخار آن را
تحمل نخواهند کرد و آن را يک نوع ماجراجويي ميدانند که قواعد بازي
جهان مدرن را بههم زده است و باالخره بهزعم آنها بايد باا آمادن دولتاي
مصالحتگارا در جاايي توقاف کنااد ،ايانهاا بايش از ياک روي سااکه را
نديدهاند و خرابي جهان مدرن را همراه با آباداني خانهي انسانيت نميبينناد
وون نقطه عزيمت انقالب را که توحيد بود نديدند.
 -27انقالب اسالمي ،علت جهان پرآشوب کنوني را جاهالني ميداناد
که از عقل قدسي انبيا بريدند و خواستند با خرد پژمردهي بشرِ جداشده از
وَحي ،آن را مديريت کنند و به گمان اينکه ميخواهند خود را از آسامان
آزاد کنند ،انواع اسارتها را به بشريت تحميال کردناد و يااوههاايي را باه
عنوان علمِ ادارهي جهان بر زبان راندند که اسارت بشر را عميقتر مينماود
و زندگي با خياالت را زندگي واقعي نشان مي داد .بايد به اين تذکر رسايد
که تحت تأثير خردِ پژمرده ي بشار مادرن ،عينکاي روي وشام داريام کاه
درک ما را از انقالب اسالمي غير واقعاي کارده اسات و باياد از آن درک
غير واقعي عبور کرد تا براي هميشه در کنار انقالب اسالمي بمانيم.

 -28ما نميگوييم فهام انقاالب اساالمي کاار آسااني اسات ولاي اگار
مالحظه شد بعضي از نخبگان که مدعي فهام انقاالباناد ،از ماردم عاادي
عقب افتادند بايد بيش از آن که پينيدگي را در موضاوع انقاالب دانسات،
در حجاب فهم آنهايي دنبال کرد که از روي توحيد بيخبرناد و از تجلاي
تاريخي ربالعالمينِ يگاناه ،بهارهي کاافي نباردهاناد .آري درک انقاالب
اسالمي بدون علم به اسما الهي کار مشکلي است ،ولي راهِ ممکناي اسات
زيرا که ذات انقالب اسالمي خود عامل فهم آن خواهد شد.
 -29تا وقتي با عينک زمانهاي که در آن هساتيم و فکار خاود را بار آن
اساس جلو بردهايم به انقالبي بنگريم که بنيانگذار آن انساني است کاه باه
مقام جامعيت اسمايي دستيافته ،هيچ پرتوي از حقيقت آن انقالب بر قلب
ما تجلي نخواهد کرد و راهي جهت بارونرفات از ظلماات زماناه جلاو ماا
گشوده نميشود.
بايد از قهر تفکر غالبِ فرهنگ مدرنيته رها شاد تاا آشانايي باا انقاالب
اسالمي شروع شود و تماشاگري راز ما را در برگيرد.
 -30انقالب اسالمي دوران تاري دينداري در جهاان معاصار را بنياان
نهاد ،آن دوران را راه ميبرد و نگهداري و نگهباني مينمايد ،به طوري که
تاااري معاصاار در سااايهي حضااور آن انقااالب باياادها و نباياادهاي حيااات
تاريخي بشر اين دوران را شکل ميدهد .همانطاور کاه بشار باا هاوا زناده
است ،اگر خواست حيات تاريخي داشته باشد بايد تعلاق خاود را باه ساوي
انقالب اسالمي معطوف دارد و زندگي او امري جدا از آن نباشد تا گرفتار

«نسبيت» و «نيستانگاري» دوران نگردد .در سالهااي اخيرمقادمات وناين
تااذکري در حااال تحقااق اساات و حجاااب وهارصدسااالهي دروغ فرهنااگ
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.
راه برونرفت از نيستانگاري دوران ،با انقالب اسالمي و إشاراقي کاه
خداوند بر قلب بنيانگذار آن متجلشي کرد ،گشوده شد تا بشريت به عاالَمي
نزديک شود که آن عالَم؛ عرفان و معرفت و حماسه و عبوديت را يکجاا
به او هديه ميدهد و متذکر عهد بشر با «وجود» مايگاردد ،عهادي کاه در
دوران غربزدگي ما شکسته شد.
به اميد آنکه توانسته باشم جنباهي اشاراقي انقاالب اساالمي را طاوري
بنمايانم که راه تفکر نسبت به آن گشوده شود.در وناين نگااهي اسات کاه
روشن مي شود انقالب اسالمي «انفجارنور» بود.

پ

از بياان مبااح ي کاه «جايگااه تااريخي انقاالب اساالمي» را تبياين

ميکرد ،حال حقيقت ديگري کاه باياد بايش از پايش بار آن تأکياد شاود
«جايگاااه اشااراقي انقااالب اسااالمي در فضاااي مدرنيساام» اساات .جهاات
خودداري از حواشي ،بحث در شانزده قسمت تنظيم شده ،به ايان امياد کاه
عزيزان با تأمل کافي مطالب را دنبال بفرمايند تا إنشا اهلل موجاب بصايرت
شود.

هنر زمانشناسي

اين موضوع ،در محافل علمي ماورد بحاث اسات کاه در حاال حاضار
جايگاه تاريخي فرهنگ مدرنيتاه کجاسات؟ اصاطالحاً مايگويناد «اماروز
مدرنيته به تماميت رسيده است» کلمه «تماميات» در ايانجاا باه ايان معناي
نيست که خوب و کامل شده است بلکه به اين معني است که آننه را باياد
اراله ميداد ،با توجه به اينکه تمام موان ِ ظهورش برطرف شده ،ارالاه داده
است .شما در قرن هجدهم ،هيچ وقت نمي توانستيد بگوييد نهايت مدرنيتاه
ويساات وااون بساياري از اهااداف آن ظاااهر نشااده بااود و در هماين راسااتا
ميتوان گفت :محال بود انقالب اسالمي در قرن هجدهم محقق شود .زيارا
در نگاه تاريخي به مدرنيته بحث ايان اسات کاه باياد آن فکار و فرهناگ،
همهي امکانات خود را نشان دهد تا معلوم شود بار خاالف ادعاهاايش ،آن
ويزي نيست که بتواند انسان را به سوي ياک ساعادت هماهجانباه باه جلاو
ببرد .اين همان نکتهاي است که عموماً اهل بيات متاذکر آن بودناد ،باه
يارانشان که اصرار داشتند در مقابل بني اميه قيام کنناد مايفرمودناد :هناوز
وقت آن نرسايده اسات .در روايات داريام کاه سُادَير صايرفي مايگوياد:
«دَخَلَُْ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَقُلَُْ لَهُ وَ اللَّهِ مَء يَسَعُكَ الْقُعُودُ فَقَءلَ :وَ لِيمَ
َ َو اللَّي ِه لَي ْو مَيء َ
ك َو َأ ْنرَيء ِر َ
ك َو شِيا َع َِ َ
يَء سَدِيرُ؟ قُلْيَُِ :ل َکثْي َر ِِ َموَالِاي َ
لِأَمارِالْاُؤْمِنِانَ مَء لَكَ مِنَ الشِّاعَةِ وَ الْأَنْرَءرِ وَ الْاَوَالِي مَء طَاِعَ فِاهِ تَياْمٌ وَ
لَء عَدِيٌّ .فَقَءلَ :يَء سَدِيرُ وَ مَمْ عَسَى أَ ْ يَکُونُوا؟ قُلَُْ :مِءئَةَ أَلْيٍ قَيءلَ :مِءئَيةَ
أَلٍْ :قُلَُْ نَعَمْ وَ مِءئَََيْ أَلٍْ قَءلَ :مِءئَََيْ أَلٍْ قُلَُْ نَعَمْ وَ نِرْيٍَ اليدُّنْاَء قَيءلَ:

فَسَکَََ عَنِّي ثُمَّ قَءلَ يَخٍُِّ عَلَاْكَ أَ ْ تَبْلُغَ مَعَنَء إِلَيى يَنْبُيعَ قُلْيَُ نَعَيمْ فَيأَمَرَ
بِحِاَءرٍ وَ بَغْلٍ أَ ْ يُسْرَجَء فَبَءدَرْتُ فَرَمِبَُْ الْحِاَءرَ فَقَءلَ :يَيء سَيدِيرُ أَ تَيرََ أَ ْ
تُؤْثِرَنِي بِءلْحِاَءرِ قُلَُْ الْبَغْلُ أَزْيَنُ وَ أَنْبَلُ قَءلَ الْحِاَءرُ أَرْفَقُ بِي فَنَبَلَُْ فَرَمِيبَ
الْحِاَءرَ وَ رَمِبَُْ الْبَغْلَ فَاَضَاْنَء فَحَءنََِ الرَّلَءُِ فَقَءلَ :يَء سَدِيرُ انْبِلْ بِنَء نُرَلِّ ثُمَّ
قَءلَ َذِهِ أَرْضٌ سَبِخَةٌ لَء تَجُوزُ الرَّلَءُِ فِاهَء فَسِيرْنَء ََََّيى صِيرْنَء إِلَيى أَرْضٍ
ََاْرَا َ وَ نَظَرَ إِلَى غُلَءمٍ يَرْعَى جِدَا ً فَقَءلَ :وَ اللَّهِ يَء سَدِيرُ لَوْ مَء َ لِيي شِياعَةٌ
بِعَدَدِ َذِهِ الْجِدَا ِ مَء وَسِعَنِي الْقُعُودُ وَ نَبَلْنَء وَ صَلَّاْنَء فَلَاَّء فَرَغْنَيء مِينَ الرَّيلَءِِ
عَطَفَُْ عَلَى الْجِدَا ِ فَعَدَدْتُهَء فَإِذَا ِيَ سَبْعَةَ عَشَر»؛
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خاادمت ام اام صااادق رس ايدم و عاارك کااردم« :بااه خاادا کااه در
خانهنشستن براي شما روا نيست .فرمود :ورا اي سادير؟ عارك کاردم :باه
جهت دوساتان و شايعيان و يااوران بساياري کاه دارياد ،باه خادا کاه اگار
اميرالمؤمنين به اندازهي شما شيعه و ياور و دوست مي داشت« ،تَايم» و
«عَدي»

نسبت به او طما نمايکردناد .فرماود :اي

سدير ،فکر ميکني وه اندازه باشند؟ گفاتم :صادهزار .فرماود :صادهزار؟
عرك کاردم آري ،بلکاه دويسات هازار ،فرماود :دويسات هازار؟ عارك
کردم :آري و بلکه نصف دنيا .حضرت سکوت کرد و سس
آسان است که همراه ما تا ينْبُ بيالي؟ گفتم :آري .سس

فرمود :برايت

دستور فرمود االغ

و استري را زيان کنناد ،مان پيشاي گارفتم واالغ را ساوار شادم .حضارت
فرمود :اي سدير؛ مي خاواهي االغ را باه مان دهاي؟ گفاتم :اساتر زيبااتر و

شريف تراسات ،فرماود :االغ باراي مان رهاوارتر اسات ،مان پيااده شادم،
حضرت سوار االغ شد ومن سوار استر و راه افتاديم تاا وقات نمااز رسايد؛
فرمود :پياده شويم نماز بخوانيم ،سس
نماز درآن روا نيست ،پ

فرمود :اين زماين شاورهزار اسات و

به راه افتاديم تا به زمين خاک سرخي رسايديم.

حضرت به سوي جواني که بزغاله ميورانيد نگريست و فرماود :اي سادير
به خدا اگرشيعيانم به شمارهي اين بزغالهها ميبودند ،خانهنشستن بارايم روا
نبود .آنگاه پياده شديم و نماز خوانديم .وون از نماز فارغ شديم به ساوي
بزغاله ها نگريستم و آنها را شمردم ،هفده رأس بودند».

عنايت داشته باشيد اين سخنان در زماني گفته مي شود کاه بنايامياه در
حال سقو است و هر روز از اطراف جهان اسالم باهخصاو

از خراساان

به حضرت پيغام ميدادند که ما آمادهايام تاا شاما قياام کنياد .باا ايانهماه
حضرت متوجه بودند وقت قيامي که ذهنهاا را متوجاه مکتاب تشاي کناد
نرسيده است .اين طرز فکر که حضرت صادق به آن متذکر مايشاوند
عظمت زيادي دارد .طري آن در اينجا صرفاً براي اين بود که معلوم شاود
وگونه يک فکر زمان ظهور آن فرا ميرسد و اينکه ورا انقاالب اساالمي
با به تماميترسيدن فرهنگ مدرنيته وقت ظهورش فرا رسيد.
يکي از فصول تاري شيعه برخورد امام بااقر و اماام صاادق«عليهماالسوم » باا
آنهايي است که اصرار داشتند آن حضرات در مقابل بنياميه و بنايعبااس
اقدام به انقالب بکنند .ايشان مدام مي فرمودناد؛ «وقاتش نيسات» ،حضارت
امام باقر به حمرانبناَعين ميفرمودند« :اين زمان ،زماني نيست که اماام

حق بتواند ظهور کند» 2.يا ميفرمودند« :اين مربو به ما نيست» ايان هماان
نکتهاي است که عزيزان بايد متوجه آن باشند که «تا يک فکر ،باه تماميات
خود نرسد و ضعفهاي آن ظاهر نگردد از صحنهي تاري بيرون نمايرود
تا زمينهي ظهور فکر بعدي فراهم گردد .کاري که انقالب اساالمي نسابت
به فرهنگ مدرنيته کرد همين بود که نشان داد مدرنيته در رسااندن بشار باه
سعادت داراي ضعفهاي اساسي است .به عنوان م ال يکي از واقعيتهايي
که موضوع فلسطين در تاري معاصر بهخوبي برمال کارد ،پاووي و پليادي
فرهنگ مدرنيته است .با اين ديدگاه هر خوني که از مردم فلساطين ريختاه
ميشود يک قدم به سوي ظهاور ناور و اضامحالل فرهنگاي اسات کاه در
بستر آن فرهنگ ،اسراليل شکل گرفته است .اين طور نيست که فکر کنياد
اينکه تمدن غربي سختترين زندگي را به مردم فلسطين تحميل ميکناد،
يک اتفاق عادي است ،موضاوع فلساطين جريااني اسات کاه قهرماناان آن
دارند قدم به قدم در تغيير سرنوشت جهان نقش باازي مايکنناد .لاذا مقاام
معظاام رهبااري«حفظووهاهللتعايل» بس ايار عالمانااه فرمودنااد« :مبااارزهي فلسااطينيان بااا
اسراليل خ اول مقابلهي اسالم با کفر است» با اين تعبير فلسطين منطقاهاي
نيست که در آن دو گروه در حال جنگيدن هستند و بقيه هام جاداي از آن
دو جبهه در حال زندگي کردن باشند .بلکه خ اول مقابلهي اساالم اسات
با فرهنگي که در تماميت خود در اوج انحاراف و پساتي اسات ،تاا معلاوم
شود وشمها بايد به جايي ديگر دوخته شود.

.

انقالب اسالمي و توان تمدنسازي
عرك شد در اواخر قرن بيستم فرهنگ مدرنيتاه کاه باه تماميات خاود
رسيده با فرهنگ شيعه در مقابل هم قرار گرفتند .تمدن شيعه آمده است تاا
وعده هاي الهي پيامبران را محقق کند و به بشريت بفهماناد شايعه وظيفاهي
سنگيني بر عهده گرفته و آن تمدنساازي اسات ،آنهام باه معنااي واقعاي
کلمه ،و الزم است عزيزان روي اين موضوع وقت بگذارند تا معلاوم شاود
امکان تمدنسازي توس شيعه يک ادعااي سااده نيسات بلکاه فقا شايعه
ميتواند تمدن آيندهي جهان را تدوين کند.
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انقالب اسالمي مبششر تمدن خاصي است که مي خواهد زنادگي زميناي
را به آسمانِ معنويت متصل کناد و شاخصاهي انقاالب اساالمي نسابت باه
انقالبهاي صد سالهي اخير همين خصوصيت است ،يعني ايان انقاالب ناه
شبيه انقالب الجزاير است و نه شبيه انقالب کوبا و نه شبيه بقيه انقالبها .به
قول مرحوم پرفسور «کربن»« :4تشي تنها مذهبي است که رابطاهي هادايت
الهيه را ميان خدا و خلق براي هميشه نگه داشته و به استمرار واليت اعتقااد
دارد ...تنها مذهب تشي اسات کاه مايگوياد :نباوت ،باا رحلات حضارت
محمد ختم شد ،اما واليت که همان رابطاهي هادايت و تکميال اسات،
پ

از رحلت آن حضرت باقي است .مهدي؛ حقيقتاي زناده اسات کاه

هرگااز نظرياههاااي علماي نمايتواننااد او را از خرافااات بشاامارند و او را از

.

فهرست حقايق حذف کنند» 5.حتي ساير مسلمانان در عين اينکه معتقد باه
مهدي موعود هستند ولي موعودشان موجود نيست .مکتب تشاي از آن
جهت تنها مکتب زندهي دنيا است که معتقاد اسات هماين حااال واساطهي
فيضي در عالم هست و مديريت عالم را به عهده دارد و همواره تشعشاعات
وجود مقدس آن حضرت به جهان سرازير است و کنترل جهاان در دسات
مبارک اوست و به تب آن حضارت ،شايعه در جهاان نقاشآفارين باوده و
خواهد بود .روايتي که به تواتر از طريق امامان شيعه مطري شده کاه« :لَوْ لَء
الحُجّه لَسءخََِ الْءَرض بء لِهء »؛ 6اگر حجت الهي نبود زمين نابود ميشاد،
داراي مفهوم وسيعي است ،يعني همين حاال نيز اگر مديريت حضرت نباود
جهان شديداً گرفتار بحرانهاي غير قابل تحملي بود .به عباارت ديگار ايان
طور نيست که حجت خدا آن باال نشساته و منتظار زماان ظهورشاان باشاند
بلکه در جايْ جاي زمان در تصميمگيريهاي مردم براساس ظرفيات زماناه
نقش دارند ،و اگر ظرفيت زمانه از آن وه فعالً هست بيشتر ميشد و ظهاور
آن حضرت محقق ميشد ،نقش حضرت هم فوقالعاده ميگشت.
پ

با عنايت به اينکه عرك شد در اواخر قرن بيستم دو تفکار ،تفکار

مدرنيته و انديشهي اسالمي تشي  ،رو در روي هم قرار گرفت و با عنايت به
اينکه خصوصيات انقاالب اساالمي ،عباارت از ايان اسات کاه اوالً :تاوان
تمدنسازي دارد و ثانياً :مسئول اتصال زندگي زميناي باه آسامان معنويات
است ،نکتهي دوم را پيگيري فرماييد.

انسان و نظر به ذات آسماني خود

«رضوواناهللتعايلعليه»

خداوند در خصو

آفرينش انسان در قرآن ميفرمايد« :فَيإِذَا سَيوَّيَُْهُ

وَنَفَخَُْ فِاهِ مِن رُّوَِي»؛ 8وون جسم انسان متعادل شاد و از روي خاود در
آن دميدم .اين کالم الهي ماا را متوجاه مايکناد کاه بشار حقيقتااً موجاود
آسماني است ،منتهي فعالً نظر به زمين دارد .يعني اي انسانها درست اسات
فعالً نگاهتان به زمين است ولي اگر آن نگاه را از زماين بردارياد مايبينياد
که در عالم معنا حاضريد ،واون حقيقات انساان کاه هماان نفا

ناطقاهي

اوست حقيقت مجردي است با ظرفيت و وسعت فوقالعاده گسترده.
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از آنجايي که بشريت در عين اينکه ساکن زمين اسات در ذات خاود
آسماني است و خلقت او در اَحْسَنِ تَقْاويم واقا شاده ،و از آن جاايي کاه
مدرنيته مناسبات اجتماعي -سياسي بشر را از آسامان منقطا کارده اسات،
مردم جهان از زندگي مدرن به ستوه آمدهاند .بشر ذاتاً ميخواهاد آساماني
باشد و اين موضوع ربطي به مذهب خاصي ندارد ،بلکه طلبي است کاه در
ذات هر انساني نهفته است ،منتهاا فرهناگ مدرنيتاه در زيار پوشاش «علام»
ميخواهد انسان را زميني کند و وون اين نوع زندگي با روي بشار تناساب
ندارد از آن فرهنگ به ستوه آمده است و امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» در ونين
موقعي ات تاااريخي ،انقااالب اسااالمي را مطااري کردنااد انقالب اي کااه پي اام
اصلياش مربو باه تماام بشاريت اسات تاا بشار بداناد وگوناه از تنگنااي
زندگي مادرن آزاد شاود ،ولاي باه جهات غلباهي فرهناگ مدرنيتاه هناوز
بشريت به پيام انقالب وقوف پيدا نکرده است.
هميشه انسانهاي الهي به جهت آمادگي قلبي که دارند و إشراقي که از
عالم معنا بر قلب آنها تجلي ميکناد ،زودتار از زماان خاود نيااز زماناه را
ميشناسند و درصدد برميآيند تاا روي زماان را تغذياه کنناد و واون نيااز
حقيقي انسانها را درست تشاخيص مايدهناد ،ماردم زماناه باه آنهاا نظار
ميکنند .از اين روست که ميبينيم در غوغاي پر سر و صداي مدرنيته ،بااز
وشمها به انقالب اسالمي و امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» دوخته شد .از خودتاان
بسرسيد ورا بعضي از حادثهها و افراد پ

از مدتي از صحنهي تااري محاو

ميشوند ولي بعضي از حادثهها و افراد نهتنها پا به پاي تاري جلو ميآيناد،
بلکه تاري را تغذيه ميکنند و جلو ميبرند .وطور شد طالبان در افغانساتان

به اسام ياک حکومات آماد ،ايانهماه شالوغي هام باه راه اناداخت ولاي
نتوانست بماند ،هوشيمينه در ويتنام آمد و رهباري مباارزه باا آمريکاا را باه
عهده گرفت ولي پ

از پيروزي ماردم ويتناام ،از صاحنهي تااري بيارون

رفت ،تا آنجا که ويتنام باز همان غربزدگي خود را ادامه داد ،ورا دنياا باه
ام ال آن حادثهها و آن افراد ،نظرِ ادامهدار ندارد؟ ولي پ

از سالها که از

انقالب اسالمي گذشته ،ذهنها بيش از پيش به طارف ايان انقاالب متوجاه
است و ورا حساسيت مردم جهان نسبت به اموري که در اياران مايگاذرد
بيشتر است از آنوه در کشور خودشان ميگذرد؟ علت را بايد در اين امار
جستجو کرد که اوالً :بشر از فرهنگي که به نام مدرنيته به وي پيشانهاد شاد
به ستوه آمده و به دنبال راه برونرفت از آن است .ثانياً :با توجه باه ايانکاه
ذات انسان آسماني است و امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» متاذکر آن ذات اسات،
به انقالب اسالمي وشم دوخته اند .و مسالماً طباق هماين دو نکتاهي اخيار،
هروه زمان بگاذرد باه جهات غلظات ظلماات مدرنيتاه ،توجاه باه انقاالب
اسالمي بيشتر و بيشتر ميشود.
انسانِ گرفتار در فرهنگ مدرنيته به راحتي به فکر نميافتد کاه وگوناه
ماورا زندگي غربي ،به نوعي ديگر از زندگي بينديشد .و با توجاه باه ايان
امر ،قبل از اينکه به فلکزدگي و غربزدگي خود واقف شود و بخواهاد
از آن بهدر آيد ،ناگهان امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» به او نشان دادند ميتوان به
نوعي ديگر از زندگي فکر کرد که آفات زندگي غربي را ندارد ،به هماين
جهت از اين به بعد هر زمان که بشر فرصت فکرکردن پيدا کند که وگونه

از ظلمااات مدرنيتااه خااود را خااارج نمايااد ،بااه انقااالب اسااالمي و امااام
خميني«رضواناهللتعايلعليه» فکر ميکند.
نهايت تالش فرهنگ مدرنيته آن است که امکاان فکرکاردن را از بشار
بگيرد ولي اين ويزي نيست که بتواند ادامه يابد .م ل يک آدم گرسانه کاه
هروند او را به ويزهاي ديگري مشغول کناي ،وقتاي باه خاود آماد بااز باا
گرسنگي خود روبهرو است و به آن فکر ميکند ،حال اگر نداند گرسنگي
را وطور بايد رف کرد منتظر راهي جهت برونرفت از آن است ،ولي اگار
در اين حالت نان را به او نشان دهيم هروه فکر کند فق به همان ناان فکار
ميکند .به همين جهت مردم جهان ،ماورا ايانهماه تبليغااتي کاه بار ضاد
انقالب اسالمي ميشود ،به انقاالب اساالمي فکار مايکنناد .روزناماههااي
آمريکا نوشتند بار خاالف وهال ساال گذشاته ،تنهاا بيسات درصاد ماردم
آمريکا به روزنامهها و راديو و تلويزيون کشورشان اعتماد دارناد و باه ايان
معني است که فکرها به جاي ديگري نظر دارند و منتظر شنيدن حرفهااي
ديگااري هسااتند 10.يااک زماااني مااردم اروپااا و آمريکااا منتظاار بودنااد کااه
روزنامهي صب و يا روزنامهي عصر بيايد تا بدانند در دنياا واه خبار اسات
ولي امروزه به جهت دروغهايي که آنها در رابطاه باا انقاالب اساالمي باه
مردمشان گفتهاند ديگر توجهي به آنها نميشود .به همين جهت مايتاوان

گفت :انقالب اسالمي بستر آغاز عصر ديگري در تاري معاصر اسات کاه
منجر به ظهور تفکري جديد براي بشر خواهد شد.
آري هنوز بشرِ به ستوهآماده از زنادگي مادرن باه انقاالب اساالمي باه
عنوان راه برونرفت وقوف نيافته است ولي با اينهمه تبليغاتي کاه بار ضاد
انقالب اسالمي ميشود ،تمام شواهد حاکي از آن است کاه آن وقاوف در
حال تحقق است.
«رضواناهللتعاليعليه»

انقالب اسالمي؛ نداي حق بر گوش امام خميني
«رضواناهللتعايلعليه»

اين از خصوصيات اصلي پيامبران و اولياي خداوند است که باه شادت
در غم مردم با مردم شاريک و هماواره در طلاب بهتارين راه باراي نجاات
مردم بودهاند 11و به همين جهت هماهي ماردم جهاان آنهاا را از خودشاان
«لَقَدْ جَء مُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِکُمْ عَبِيبٌ
عَلَاْهِ مَء عَنَُِّمْ ََرِيصٌ عَلَاْکُم بِءلْاُؤْمِنِانَ رَؤُوفٌ رََِّامٌ »

ميدانستند .مسئول اموال دفتر امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» نقل ميکردند عموماً
از سراسر دنيا براي حضرت امام هديههايي ميآمد ،اماام آنهاا را باه دفتار
ميدادند تا جز اموال قرار دهيم ،ميدانساتيم کاه ياک گردنبناد از طارف
يک خانم سرخپوست از آمريکا آمده ولي اماام آن را برنگرداندناد و نازد
خود نگه داشتند ،دو سه روز بعد ساعتي از شاب گذشاته باود کاه يکاي از
همسران شهدا که منزلشان نزديک خانه امام«رضوواناهللتعايلعليه» باود ،گرياان آماد
که دخترم خوابش نمي برد و سراغ پادرش را مايگيارد و ناراحات اسات.
امام گفته بودناد بگاو او را بياورناد ،وقتاي آماده باود دختار را در آغاوش
کشيده گردنبند را به گردنش انداخته بودند ،او هم آرام شد.
قصدم از نقل آن خاطره اين بود که عرك کنم خانمي سارخپوسات از
آمريکا وگونه امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» را از خودش مايداناد و در ناماهاي
که در کنار آن هديه ميفرستد مينويسد «اين تنها هديهي شوهر من اسات
که در جنگ کشته شده .ديدم بيشترين اظهار ارادتي که مي تاوانم باه شاما
بکنم اين است که بهترين ويزي را که دوسات دارم باه شاما هدياه کانم».
بايد از خود بسرسيم ورا از آن گوشهي دنيا اين خانم به امام فکر مايکناد؟
آيا جز به خاطر آن است که امام هم به تمام مردم جهان فکر ميکردند؟

کشف تام محمدي
قبل از اينکه پيامبر اسالم به پيامبري مبعوث شوند ،به بشاريتي فکار
مي کردند که سراسر زندگيشان را جهالات و گمراهاي فارا گرفتاه باود و
وون به همهي بشريت فکر مي کردناد و از خادا مايخواساتند عااليتارين

برنامه را براي نجات آنها بفرستد ،خدا هم اساالم را باراي بارآوردهشادن
همان هدف ،به آن حضرت وَحي نمود .در همين راستا عرك ميکانم کاه
اين انقالب حاصل بصيرت و اشراق اماام خميناي«رضوواناهللتعايلعليه» اسات کاه باا
وشم اسالم و مکتاب تشاي باه عاالم و آدم ماينگارد و در جساتجوي راه
نجات باراي بشاري اسات کاه در کالفاههااي پينيادهي فرهناگ مدرنيتاه
گرفتار شده است.
اين يک قاعده است که هر قلبي ،به اندازهاي که ظرفيات هادايت دارد
نورِ هدايت الهي به آن ميرسد ،حال اگار قلباي ظرفيات هادايت جهاان را
داشت ،نوري مناسب آن ظرفيت بر آن قلب تجلي ميکند .تفاوت برخورد
خدا با تقاضاي يک آدم متديني که غصهاش اين است که فرش نادارد ،باا
کسي که غصهاش اين است که مردم جهان در ظلمااتي غلايظ گرفتارناد و
از خدا راه نجات مردم جهان را ميخواهد ،بسيار زياد اسات .شاايد قبال از
پانزده خرداد سال  1342يک نفر هام نداشاتيم کاه عميقااً متوجاه باشاد باا
تماميتيافتن مدرنيتاه ،واه ويازي در جهاان در حاال شاکلگياري اسات.
سخنان امام خميني«رضوواناهللتعايلعليه» در همان سالها حکايت از توجاه ايشاان باه
افااقهاااي دوري دارد کااه در حااال تحقااق اساات و در صاادداند کااه بااراي
آيندهي بشر کاري بکنند .به همين جهت بايد از خود پرسايد اگار انقاالب
اسالمي در جهان واق نشده بود دنياا در واه جهتاي حرکات مايکارد ،تاا
مشخص شود امام«رضوواناهللتعايلعليه» تا کجاها را ميديد .آنجاا کاه ايشاان فريااد
ميزنند؛ «اي علماي نجف به داد اسالم برسيد ،اي علماي قم باه داد اساالم

برسيد» 12باه جهات آن باود کاه شاراي را طاوري تنظايم کارده بودناد تاا
اسالمي که براي نجات بشريت ميتواند کااري بکناد ،در حجااب ظلمات
نظااام امريکااايي و صهيونيس اتي از صااحنه بي ارون رود و اي ان باازرگتاارين
ضربهاي بود که به انسانيت وارد ميشد و ايشان تحمل وناين ظلام بزرگاي
را نداشتند .آن مرد الهي در بيش از وهل سال پيش بهخوبي فهمياد دنياا باه
سوي وه سمتي در حرکت است و خداوند نيز توفيق مقابله با آن جريان را
به او داد .زيرا اگر کسي بخواهد باه ناور اساالم واقعاي هادايت بشاريت را
بهعهده گيرد ،خداوند نيز همان نور را به قلب او متجلي ميکند ،وون قلب
خود را در حدّ تجلي ونين نوري آماده کرده است.
معاااارف الهاااي از ياااک طااارف و دقااات در حرکاااات و ساااخنان
امام«رضوواناهللتعايلعليه» از طرف ديگر به ما توجه ميدهد که حضرت امام؛ انقالب
اسالمي را از کتاب و درس نيافتناد بلکاه آن اشاراقي اسات الهاي بار قلاب
ايشان ،قلبي که دغدغهي هدايت کل جهان را داشاته اسات .از ايان رو هار
اندازه بيشتر به انقالب اسالمي و جوانب آن بينديشيم نسبت باه عظمات آن
حيرانتر ميشويم .با ايان بحاث بساياري از ساؤاالت عزيازان جاواب داده
ميشود که آيا امام«رضوواناهللتعايلعليه» حوادث آيندهي انقالب را ميدانستند؟ م الً
آيا ميدانستند که بعد از انقالب ،علمااي مجلا

خبرگاان قاانون اساساي،

موضااوع والياات فقيااه را بااه عنااوان اصاال اساساي قااانون اساساي تصااويب
ميکنند؟ يا موضوع ويز ديگري است ،يک نور است که ميآياد و وقتاي
آمااد پااي در پااي خااودش جاااي خااود را باااز ماايکنااد .در بعضااي از
«رضواناللهتعاليعليه»

مصاحبههايشان ميفرمايند من به وظيفهام عمل ميکردم ،کارها قدم به قدم
جلو مي رفت .زيرا إشراق الهي آن نوري است که رعايات هماهي جواناب
در آن هست و آرام آرام جاي خاود را در تااري بااز مايکناد ،باه هماين
جهت معتقديم انقاالب اساالمي راه حال خداوناد اسات تاا بشار بتواناد از
ظلمات مدرنيته نجات يابد و مسير عبوديت انسان را هموار کند تاا زنادگي
او منجر به تمدني شود که در عاين زنادگي در زماين ،از آسامان معنويات
منقط نگردد.
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«حفظوهاهللتعايل»

يکوقت نگراني کسي اين است که م الً شراي ازدواج جوانان فاراهم
نيست ،که اين يک دلسوزي مقدسي اسات ،ولاي ياک وقات ياک انساان
بزرگ به انحراف بزرگ بشريت ميانديشاد و همّات خاود را در راساتاي
جلوگيري از آن انحراف صرف ميکند .درست است هار دوي ايان افاراد
جهت رف مشکل مردم دلسوزي مايکنناد ولاي تفااوت افاق ايان دو ناوع
دلسوزي خيلي زياد است .عظمت انقالب اسالمي به آن اسات کاه متوجاه
مهمترين مسئلهي بشر شده و طري برونرفت از آن مسئله را به مياان آورده
است.
مسئلهي اصلي مردم جهان امروز اين است که زندگي را گم کردهاناد.
انقااالب اسااالمي کااه آرامآرام دارد جاااي خااود را باااز ماايکنااد ،اولااين
وظيفهاش اين است که زندگي را به بشر برگرداند و خانهي حاقپرساتي او
را آباد کند ،ويزي که انسان در دورهي جديد بهواق آن را گمکارده و در
ظلماتي فرو رفته که متوجه ظلمانيبودن آن نيست تاا باه راه بارونرفاتِ از
آن بينديشد .عظمت انقالب اسالمي به اين است که به بشار جدياد متاذکر
شود فرهنگ مدرنيته پانصدسال است باه او دروغ گفتاه اسات و ايان کاار
بسيار مشکلي است ،زيرا مدرنيسم طوري بر ذهنها غلباه کارده کاه اجاازه
نمي دهد به ماورا آن فکر کنند و تماماً عالَم انسانها را غربي کرده اسات.
اينکه ميبينيد غربيها تالش ميکنند به ماردم جهاان نشاان دهناد انقاالب
اسالمي شکستخورده يا از مواض قبلياش کوتااه آماده ،باراي آن اسات

که مردم به غير از مدرنيسم به ويز ديگري فکر نکنند ،به محض آنکاه ماا
کاري بکنيم که آنها بتوانند نتيجهگيري کنند انقالب اسالمي از مواضعش
عدول کرده است ،خيلي خوشحال مي شوند ،زيرا اعاالم شکسات انقاالب
اسالمي به معناي ت بيت مدرنيتاه اسات ،واون تااري اماروز دنياا تقابال دو
فکري است که شکست هر کادام مسااوي ت بيات ديگاري اسات .انقاالب
اسالمي راهي است تا مردم جهان از «عهد غربي» به سوي عهدي سير کنناد
که به تقرب الهي منجر شود و در سايهي تقرب به حق ،بناي تمدن ديگري
را پايهگزاري کنند .و معلوم است که فرهنگ غربي با تمام وجود در مقابل
انقالب اسالمي مقاومت مي کند و يا آن را طوري نشان مي دهد که ماردم
فکر کنند جهت اصلي آن انقالب ،فکر و فرهنگي جدا از فرهنگ مدرنيتاه
نيست.

اتحاد وِاليت با وَاليت

«رضوواناهللتعايلعليه»

روش حکيمانه و عارفانه و شاعرانهي حضرت اماام خميناي

حکايت از آن دارد که نظام سياسيِ جهانِ مدرن براي جان و روان انسانها
تنااگ و آزاردهنااده اساات و وااون حاکمااان ،حجاااب حقيقااتانااد و نظااام
سياسي عالم به معنويت پشتکرده ،و نميتواند به ابعاد حکيماناه و عارفاناه
و شاعرانهي انسانها جواب دهد ،بشر باه دنباال شارايطي اسات کاه بتواناد
همهي ابعاد خود را شکوفا کند و به ثمر برساند و اين ناهتنهاا باا حاکميات
نظامهاي سکوالر ممکن نيست ،بلکه با فلسفه و عرفان و شعرِ گرفتاار روي
سکوالريسم نيز ممکن نميباشد .اين است که بايد دانست زمان ،زمانِ نظار
دوختن به وِاليت و فرمانروايي حاکمي است که وَاليت نياز داشاته باشاد و
قلبها را به معني حقيقي آن با عالم قدس و معنويت آشنا گرداند.
انقالب اسالمي ابعادي از هستي انسان را که مدرنيته به آن بيتوجه باود
به بشر متذکر ميشود ،از جمله اينکه بايد وِاليت به وَاليت پيوند بخورد و
«وَلي»« ،والي» گردد.
حقيقت آن است که از يک طرف خدا وليِش ماست ،يعني باه ماا فرماان
مي دهد ،از طرف ديگر ما به دنبال خدا هستيم و جان و هدف و قطبِ قلب
و محبوب حقيقي ما خداست ،يعني همان که وَليّ ما اسات و بار ماا فرماان
ميراند ،محبوب جان ما است ،آيا زيباتر از آن مايشاود کاه کساي باه ماا
دستور بدهد که تمام وجود ما عشق به اوست؟ براساس هماين قاعاده باياد
وِاليت و وَاليت يکي باشد ،وِاليت يعني حاکميت و وَاليت يعني محبت و
عشق .رابطهي خدا با انسانها در يگانگي وِاليت و وَاليت کامل ميشاود و
بايد اين قاعده در تمام عالم جاري باشد ،بدينمعني که در تمام مناسابات

حکم و دستور محبوبِ جان انسان ها حااکم
باشد و هرجا اين قاعده حاکم نيست ،ظلمات حاکم است.
وقتي قرآن در غدير مي فرمايد امام معصوم بايد حاکم بار اماور جامعاه
باشد به اين جهت اسات کاه در حاکميات اماام معصاوم وِاليات و وَاليات
جاري است ،زيرا از ياک طارف اماام معصاوم نموناهي کامال انساانيت و
مطلوب همهي جانها است ،از طرف ديگر حاکم بر امور جامعه اسات .باه
همين دليل بايد هميشه در عالَم جهت هدايت انسانها امام معصاومي باشاد
و آن امام بر امور جامعه نياز حااکم گاردد تاا جهاان در تعاادل خاود قارار
گيرد ،بنابراين نميشود يک روز عالَم بدون اماام معصاوم ياا حجات الهاي
باشد .زيرا زمينهي تحقق قاعدهي وِاليت و وَاليت بههم ميخورد و انقالب
اسالمي آمده است تا اين قاعده را در عالم جاري کناد و موضاوع واليات
فقيه به عنوان مقدمه است ،براي ونين حاکميتي .وون با واليت فقيه حکام
خدا و رسول و امام که محبوب جان انسانها هساتند ،مطاري مايشاود ،تاا
زمينهي ظهور مصداق اصلي آن حکم که امام معصوم است فراهم گردد.

حاکميت بر اساس ابعاد قدسي انسانها
يکي از نکات مهمي که از طريق انقالب اسالمي به بشريت برگرداناده
شد و مهمترين نياز بشر است ،عباارت اسات از اتحااد وِاليات و وَاليات و
اينکه حاکمان بايد براساس ابعاد قدسي و معنوي انسانها با انسانها گفتگاو
کنند و بر آنان حکم برانند تا دستوراتشان با عمق جان آدمها رابطاه داشاته
باشد .نمونهي اين نوع حکومت در زمان اميرالمؤمنين علي ظااهر شاد،

لذا با اينکه اجراي حدود الهي براي فرد مجرم يک ناوع تنبياه اسات و باه
طور طبيعي موجب دلخوري او از آن حاکمي ميشود که احکاام را اجارا
ميکند ،راوي مي گويد :حضرت علي انگشتهاي دسات شخصاي را
قط کردند و او دست بريدهاش را با دسات ديگار مشات کارده باود و در
حالي که قطرات خون از آن ميوکياد باه راه افتااد ،در هنگاامي کاه او از
محکمه خارج ميشد يکي از منافقان او را ميبيناد و باا ظااهري دلساوزانه
مي پرسد وه کسي با تو اين کار را کرده است؟ آن شاخص در جاواب او
شروع ميکند با مدي زياد ناام اميرالماؤمنين را مايآورد و مايگوياد:
پنجااهام را س ايد جانش اينان پي اامبران بري اد ،پيشااواي ساافيد روي اان قياماات،
ذيحقترين مردم نسبت به مؤمنان ،علايبان ابيطالاب ،اماام هادايت  ....آن
فرد گفت :واي بر تو ،دستت را مايبُارد و ايانوناين ثناايش مايکناي؟ او
پاس داد :ورا ثنايش نگويم و حال آن که دوستياش باا گوشات و خاونم
در آميخته است؟ به خدا سوگند نبريد دساتم را مگار بار اسااس حقاي کاه
خداونااد قاارار داده اساات 16.ي اا مااواردي کااه شخص اي خاادمت پي اامبر
ميآمده و اقرار به گناه ميکرده و تقاضا ميکرده «يء نَبِي اهلل! طَهِّرنيي»؛
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اي پيامبر خدا با اجراي حدود الهاي مارا پااک گاردان .ايان هماان اتحااد
وِاليت و وَاليت است و تا اينجاها هام جلاو مايآياد کاه خطاکااران هام
راضي به اِعمال حاکميت وَلي خدا هستند ،هر وند موجب قط انگشتانشان
شود .و اين رابطه در دنياي معاصر گم شده است و ديگر حاکمان باا ابعااد

قدسي انسانها گفتگو نميکنناد در حااليکاه خداوناد در اماور اجتمااعي
ونين نظامي را اراده کرده است و اگار نظاام جمهاوري اساالمي بار وناين
هدفي تأکيد کند و زمينههاي آن را فراهم سازد بشريت متوجه ميشود واه
مسيري را بايد پيشه کند و وارا باياد راه خاود را از فرهناگ مدرنيتاه جادا
نمايد.
در ونين بستري بشري که ميخواهد در جستجوي حقيقت باشد با سادّ
نااميدي روبهرو نميگردد ،وون در آن شراي همهويز راه باه ساوي عاالم
معنويت دارد .اگر امروز مي بينيد که مردم جهان در نااميدي مطلاق باه سار
ميبرند به خاطر اين است که رابطه وِاليت و وَاليت در نظام بشاري مختال
شده و حاکمان ،متذکر راه بشر به سوي آسمان معنويت نميباشند.

جايگزينيهاي کاذب
عرك شد بشر به دنبال شرايطي است کاه بتواناد هماهي ابعااد خاود را
شکوفا کند و به ثمر برساند و اين نه تنها با حاکميت انديشاههااي ساکوالر
ممکن نيست بلکه با فلسفه و عرفان و شعرِ سکوالرزده نيز ممکن نميباشد.
فرهنااگ مدرنيتااه متوجااه شااده اساات کااه روي بشاار فلساافه و شااعر و هناار
مي خواهد .لذا همهي اين نياازهاا را باا روي ساکوالرزده باه ميادان آورده
است .مالحظه ميکنيد که شعر هست ،ولي نه توس شاعراني که معنويات
را با حاکميت مرتب کارده باشاند و تجلاي فرهناگ اتحااد باين وِاليات و
وَاليت باشند .فلسفه هست ،امّا نه فلسفهاي که در افق آن ،انسانِ کامل پيادا
باشد .عرفان هست ،ولي نه عرفاني که جان انسان باا خاداي واقعاي مارتب

گردد ،بلکه بيشتر يک نوع تخليهي رواناي اسات تاا عرفاان .ايانهاا هماه،
جايگزينيهااي کااذبي اسات کاه باه جهات غفلات از حاکميات الهاي در
مناسبات بشر بهوجود آمده است .اين است کاه باا نظار باه مشاکالت بشار
امروز متوجه ميشويم زماان ،زماان نظار دوخاتن باه وِاليات و فرماانروايي
حاکمي است که وَاليت نيز داشته باشد تا قلابهاا باه معناي حقيقاي آن باا
عالم قدس و معنويت آشنا شوند.

راز شکستناپذيري انقالب اسالمي

«رضوواناهللتعايلعليه»

هيچ وقات کاار انبياا و اماماان معصاوم باه معناي حقيقاي شکسات
نمي خورد .به همين جهت هم امروزه با آن همه تبليغاتي که مدرنيته بر ضد
مذهب انجام ميدهد و تالش ميکند علم تجربي را باهجااي ديان بنشااند،
پ

از وهارصدسال تبليغ در مقابل مذهب ،مردم جهان با سرعت غير قابل

پيشبيني به مذهب رجوع کاردهاناد ،باه طاوري کاه توجاه باه ديان الهاي

اصليترين دغدغهي مردم در قرن بيسات و يکام شاده اسات و هروناد باا
تبليغاتي که فرهنگ غربي ميکند ظاهر قضيه باه شاکل ديگاري باه وشام
ميخورد ولي فرهنگ مدرنيته بخواهد يا نخواهد موضاوع رجاوع باه ديان
الهي موضوع مردم در قرن بيسات و يکام اسات .شخصاي بعاد از واقعاهي
کربال با توجه به کشتهشدن امام حسين و يارانشاان ،از اماام ساجاد
ميپرسد« :مَن غَلَب؟»؛ وه کساي پياروز شاد؟ حضارت مايفرمايناد اگار
ميخواهي بداني وه کسي پيروز شد بگذار اذان بشود تا ببيني 19.مگر آنها
نمي خواستند که انوار قدسي پيامبر از صحنهي اجتماع و تااري حاذف
شود؟ ولي با آن همه تالش و جنايت به مقصاد خاود نرسايدند ،پا

اماام

حسين پيروز است .پيروزي اماام حساين در ايان باود کاه نگاذارد
رابطهي عالم قدس با زندگي بشريت تعطيل شود و در اين امر موفق شد ،تا
آن حدّ که پ
خود پرداخت .پ

از شهادت آن حضرت جهان اسالم به بازخواني گذشاتهي
هر جا پيروزي واقعي نصيب بشار شاده آنجاايي باوده

که بشر سعي کرده وِاليت و وَاليت در کنار هم قرار گيرد .و اين فرهنگاي
است که انبيا پايهگذاري کردناد و از آن طرياق تااري را جلاو بردناد ،باا
توجه به اين امر نتيجه ميگيريم هايچگااه حرکات انقاالب اساالمي کاه از
محکماتش تحقق اتحااد وِاليات باا وَاليات اسات ،شکسات نمايخاورد و
هروند در امور فرعي ضعفهايي به وشام بخاورد ،مهام محکماات ياک
نهضت است .مگر در زمان اميرالمؤمنين فساد نباود؟ ولاي حقيقاتِ آن

حاکميت جهت ديگري داشت و براي کسي که ميخواست زندگي خاود
را به آسمانِ معنويت متصل کند زمينهي بسيار خوبي فراهم شده بود.

برکات شناخت محکمات انقالب اسالمي
آنهايي که براي بررسي يک نظام متوجه محکماات آن نظاام هساتند،
اينها انسانهاي سطحينگر نيستند تا فريب بخورند ،وون متوجهاناد نظاام،
نظر به حاکميت امام معصوم دارد و به اندازهاي که حاکميتِ آن را بسذيرند
نوراني ميشوند .اينها محکمات را مايشناساند .بعضاي از آدمهااي سااده
مشکالت جزلي حاکميت علي را ميديدند
و ميگفتند ايان حکومات واه فرقاي کارد باا حکومات
ع مان؟ مشکل هميشه همين بوده است .خيلي مهم است کاه آدم بتواناد در
هر جريان تاريخي محکمات را بشناسد .کشورهاي غربي سعي ميکنند باه
فقرايشان کمک کنند و حقوق بيکاري هام باه بيکااران مايدهناد ،برخاي
افراد اينها را ميبينند ولي روناد کلاي را کاه در آن فرهناگ انساانهاا در
حال نابودياند را نميبينند .اينها محکمات نظام غرب را نميفهمند .يکاي
از رؤساي قبايل در زماان حضارت اميرالماومنين شايطنتي کارده باود،
حضرت به شرطهها دستور دادند برويد و او را بياوريد .هر قدر آن شاخص
به شرطهها اصرار کرد که بعداً ميآيم و ...آنها قبول نکردناد .بااألخره باه
هر قيمتي بود او را آوردند و با حقارت هم آوردند ،آن شاخص باا حالات
عصباني به حضرت گفت « واه کانم کاه اگار حرفات را نشانوم باه جهانم
ميروم ،اگر هام پايش تاو بماانم و پايش معاوياه ناروم ايان طاوري حقيار

ماايشااوم» .حضاارت فرمودنااد« :آن خطاياات را بااه خاااطر اياان عقياادهات
بخشيدم ».گاهي از يک عقيدهي درست خيلي کار برمي آيد .ايان شاخص
متوجه محکمات نظام وَاليي اميرالمؤمنين ميباشد ،ميفهمد که مانادن
در زير حاکميت اميرالمؤمنين انسان را به سعادت ابدي ميرساند.
شناخت محکمات انقالب اسالمي اساسيترين کاري است که انسان را
از لغزشهاي اين دوران نجات ميدهد .کسي که تااري و روناد تااري را
مي شناسد مي فهمد که جايگااه تااريخي ايان انقاالب کجاسات و در قارن
بيستم از طريق انقالب اسالمي وه حادثهي بزرگي پيش آمده است ،وناين
کسي توانسته اسات انقاالب اساالمي را از زاوياهي نظار باه محکماات آن
انقالب بنگرد و متوجه شود انقالب اسالمي تحولي اسات در نظاام سياساي
جهان تا بشر را به فطرت اصلي خاود برگرداناد و کسااني از آن طرفاداري
ميکنند که طالب ونين برگشتي هستند .کساني که دل و جانشاان باه عاالَم
غرب پيوساته اسات ،تغييار را محادود باه تغييار رژيام سياساي مايدانناد و
نميخواهند نظامِ معادالت و مناسبات غربي بر هم بخورد.

انقالب اسالمي؛ راهي به سوي عالَم قدس

به جهت جنبهي قدسي انقالب اساالمي اسات کاه در دوران حاکميات
فرهنگ مدرنيته ،همهي افراد نميتوانند در کنار انقالب بمانناد و مايبينايم
که مرتباً انقالب ريزش دارد .ايان انقاالب اگار روياشهااي متعاالي دارد،
ريزشهايي نيز دارد .عدهاي زندگي خود را طوري تعريف نکاردهاناد کاه
آن را به عالم قدس وصل کنند بلکه به اين اميد وارد انقاالب شادهاناد کاه
کشور ايران را به کشوري شبيه ژاپن تبديل نمايند .هراندازه انقالب جلاوتر
رود و به اهداف اصالياش نزدياکتار شاود ،کشاش اداماهي همراهاي باا
انقالب در اين افراد کاهش مييابد .کساني ميتوانند انقالب اسالمي را باه
عنوان يک راه ببينند و در آن پاي بگذارند که معتقدند عالم مادون بايد باه
عالم اعلي وصل شود و افق جان خود را متوجه عالم معنويت کردهاند تا به
جاي ماندن در جدلها و پرسشهاي دوري از حقيقت ،بگويند:
شعر فوق سخن کساني است کاه باه ثبااتِ ارتباا باا حقاايق آساماني
رسيدهاند ،لذا هم جان تشنهي خود را از طريق ارتباا باا حقيقات سايراب
ميکنند و هم کساني را که به دنبال حقيقت ميباشند دستگيري مينمايناد.
به قول عطار:
در حال حاضر ما دو نوع روحيه داريم :يکي روحياههاايي کاه پايش از
آن که حرکت کنند تا به حقيقت برسند ،همواره نسبت به حقيقات واون و
ورا مينمايند و ديگر روحيههايي که تشنهي ارتبا با حقيقتاند.

روحيهي غرباي تحات عناوان پرساشگاري ،روحياهي جادل و انکاار
حقيقت و نسذيرفتن حقيقات اسات .بارعک ِ روحياهاي کاه دنباال مقاصاد
عالي و حقايق قدسي است .اين روحيه وقتي با پيامبر روبهرو شود واون
به دنبال حقيقت است ،به جاي آنکه بگويد به وه دليل شما پياامبر هساتيد
با تمام وجودش حضرت را ميپذيرد .به گفتهي مولوي:
ابوذر وقتي پيامبر را ديد باا ياک کلماه کاه آن حضارت فرمودناد،
حقيقاات را گرفاات .اباوذر داسااتان عجيبااي دارد .باااألخره در خفقاااني کااه
ابوسفيان در مکه ايجاد کرده بود پيداکردن حضرت محمد کار مشکلي
بود و حضرت هم دوران مخفي رساالت خاود را مايگذراندناد .حضارت
علي ابوذر را که پ

از وند روز جستجو ،راه باه جاايي نبارده باود در

کناار مسااجدالحرام پيادا کردنااد و باا زحماات توانساتند او را بااه پيااامبر
برسانند .ابوذر يک کلمه از حضرت نبياهلل پرسايد :تاو ماردم را باه واه
مي خواني؟ حضرت فرمودناد :باه توحياد ،کاه خاالق هساتي اسات .اباوذر
متوجه شد حقيقت جز اين نميتواند باشد ،راحت مسلمان شد .در حاليکه
در دوران جوانياش نسبت به ايمان به بتهاي غفار آنهمه دغدغه داشت،
اما اينجا با يک کلمه ،سخن رساول خادا را پاذيرفت ،واون باه دنباال
حقيقت بود نه به دنبال پرسشگري و جدلهاي بيهدف.
انقالب اسالمي براي کساني که به دنبال ارتبا باا حقاايق آسامانياناد
فوق العاده ارزشمند است ولي نه براي کساني که در اين وادي نيستند و هر
روز به دنبال آناند که يک ايرادي بگيرناد و فاصالهي خاود را از انقاالب

اسالمي زيادتر کنند ،با اينکه موضوع اينهمه روشن است بااز مايپرساند
نکند اين انقالب مقدمهي ظهور حضرت صاحباالمار نباشاد؟ از خاود
نم ايپرسااند مگاار انقالبااي کااه مقدمااهي ظهااور آن حضاارت اساات وااه
خصوصياتي بايد داشته باشد؟ آيا انقالباي کاه محکماات اصالياش اتحااد
وِاليت با وَاليات اسات ،نزدياکتارين راه باه ظهاور ولاياهلل نيسات ،و راه
نزديکتري ميتوان پيادا کارد؟ آياا جاز ايان اسات کاه انقاالب اساالمي
گشايش افق جديدي است تا بشريت را به عهد الهي خود برگرداند؟
تجربه نشان داده است آنهايي که عالَمي جز عالَم غرب را به رساميت
نميشناسند اگر هيچ دليلي هم باراي مخالفات باا انقاالب نداشاته باشاند از
دشمني آنها ويزي کم نميشود ،زيارا در عاالمي کاه باه آن تعلاق دارناد
انقالب اسالمي و تحقق حقيقت ديان جاايي نادارد .اگار قيادهاي بساتگي
اشخا

و گروهها به غرب محکم باشد ،گوشها و هوشهاا هام تااب آن

فکر و فرهنگ است و از انقالب اسالمي ويزي نميفهمند.

پُستمدرنيسم؛ حيلهاي پنهان

روي فرهنگ مدرنيته به جهت رياکارياش ،روي شيطاني است و م ال
شيطان براي خود حيلههاي فراواني دارد ،از جمله آن حيلهها اينکه گااهي
اوقات افراد را با مقدس بازي به جهنم ميبرد .يکي از حيلههاي مدرنيته که
پا

از شکسااتخااوردن در اهاادافِ قاارن هجاادهمياش ،بااه صااحنه آورد

تئوري پُستمدرنيسم است .پستمدرنيسم از ادعاهااي قبلاي مدرنيسام کاه
هيچ جايي براي معنويت باز نکرده بود عدول کرده و در عين اصاالتدادن
به اهداف مدرنيسم ،معنويت

را باه ميادان آورده،

ولي بدون آن که محوريت انسان يا اومانيسم را تغيير دهد و محور زنادگي
انسان ،آسمان و غيب و معاد باشد.
امروزه وهرهاي از مدرنيته به ميدان آمده که ظاهراً گرايش باه ماذهب
دارد ولااي مااذهبي کااه رويکاارد اصاالياش دنيااا اساات و بااا انديشااهي
پستمدرنيسم جلو مايرود و ناه باا انديشاهي پشاتکاردن باه مدرنيسام و
برگشت به مکتاب انبياا  .بساياري از فايلمهاايي کاه تلويزياون باه نماايش
ميگذارد و به ظاهر هم مذهبي هستند تحت تاأثير پسات مدرنيسام سااخته
شده است .ديني را پيشنهاد ميکنند که شما در جانتان متوجاهي خا ديان
حقيقي نشويد و به هيچ حقيقتي هم راه پيدا ننماليد .به قول نويسانده اي در
يکي از مجالت؛ «اين اسالمي که تلويزيون با اين نوع فيلمها اراله مايدهاد
اسالم تلويزيوني است نه اين که فکر کنيد تلويزيون اسالمي شده است اين
دو با هم فرق ميکنند» .اساالم تلويزياوني هماين اسات کاه شاما بعضااً در
بعضي از افراد ميبينيد که خانم هام نمااز مايخواناد هام حجااب را قباول

نادارد ،واون نمااز را باه عناوان تخلياهي رواناي مايخواناد و روانشناسااان
اينگونه برايش شري دادهاند ،نه وون حکم خدا است بايد انجام دهاد ،تاا
وظيفه داشته باشد حجاب را هم به جهت آنکه حکام خادا اسات رعايات
کند .اين يعني ترکيب سنت و مدرنيسم .ولي آنهايي که حقيقات انقاالب
اسالمي را ميشناسند راهشان از اين راهها جدا است.
سااکوالرهاي ديااندار اگاار از جهتااي هاام در کنااار انقااالب اسااالمي
آمدهاند ،ذات قدسي انقاالب طاوري اسات کاه ايان افاراد را از خاود دور
ميکند .نور انقالب اسالمي به آنهايي که ميخواهند ظلمات مدرنيتاه را باا
محوريت دنيا

و حاکميات نفا

امااره را تحات

پوشش علم تجربي به صحنه بياورند ،نميرسد .اينهاا بخواهناد ياا نخواهناد
حجاب انقاالب اساالمي هساتند .زيارا رويکارد انقاالب اساالمي رويکارد
ديگري است که در تقسيمبنديهايي م ل پستمدرنيسم و يا جم سانت و
مدرنيسم نميگنجد ،وون در تمام ايان تقسايمبناديهاا روي حااکم ،روي
غرب اي اساات و سکوالريساام در آن جري اان دارد .انقااالب اسااالمي عاماال
گشايش افق تازهاي است که ميخواهد از مدرنيسام باهکلاي عباور کناد و
حقيقاتِ آن بااهتاادريج از باااطن بااه ظاااهر م ايآي اد و وااون غاارب و نگاااه
سکوالرزده از پشت حجاب خودبيني و انسانمحاوري باه انقاالب اساالمي
مينگرد هرگز به حقيقت و عظمت انقالب پي نميبرد.

ريشههاي غفلت غرب از انقالب اسالمي

در اينکه امروز مدرنيته در بحران است بح ي نيست ولاي اگار نفهمايم
که ورا در بحران است خودمان هم در آن گرفتار ميشويم.
اگر کسي از يک طارف سُانَن جااري در عاالم را نشناساد و از طارف
ديگر از حقيقت انسان و ابعاد روحاني آن نيز غافل باشاد هار برناماهاي کاه
مي ريزد بينتيجه خواهد بود و هنگامي که به ظاهر همهي برنامههايي را که
ميخواست انجاام دهاد ،باه صاحنهآورد و در ظااهر بااال رفات ،ساقوطش
شروع ميشود و با انواع بحرانها روبهرو مايگاردد ،زيارا نسابت باه سُانن
الهيهي عالم و فطرت الهيهي انسان در جهل باهسار مايبارد ،وناين نگااهي
هرگز متوجهي جايگاه انقالب اسالمي در نظام هستي نخواهد بود.
وقتي فهميديم ورا در تمدن غربي بحاران پيادا شاد و نسابت باه آنناه
ميخواست ناکام ماند ،جايگاه انقالب اسالمي به خوبي روشن مايشاود و
روشن ميشود که ورا ميگوييم آينده از آنِ انقاالب اساالمي اسات .ايان
يک آرزوي خيالي نيست که از خودمان درآورده باشيم بلکه وقتاي وضا
جهانِ موجود را مي شناسيم و متوجه سنن جاري در عاالم هساتيم و از ساير
تاري آگااهي داريام ،متوجاه آينادهداري انقاالب اساالمي خاواهيم شاد.
انقالبي که محکمااتش آن اسات کاه حکام اَحاد بار عاالم ک ارت جااري

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

ريشهي بيهويتي
اين نکتهي دقيقي است که عزيزان متوجاه باشاند ک ارتهاا هميشاه باه
خودي خود بيهويتاند مگر ايان کاه در نظاام وحادت ،خاود را تعرياف
کنند م ل آجرهاي اين مسجد که شخصيتشان باه ايان اسات کاه مساجد
شدهاند و نظمي که در شخصيت وحداني مسجد هست ،آجرها را معنيدار
کرده است وگرنه آجر منهاي ساختمان معني نادارد ،هماان وقتاي هام کاه
شما به آنها به عنوان آجر نگاه ميکنيد به اعتبار جايگاهي است که آنهاا
در ساختمان دارند .يا م ل سلولهاي دست ،که هماکنون به عنوان انگشات
موجوداند و انگشتها نيز به عناوان دسات موجاوداناد و دسات باه عناوان
عضوي از بدن موجود است ،يعني هماکنون سلولهاي دست در نظامي باه
نام بدن هويت پيدا کردهاند ،حال اگار ايان سالول از تماام ايان نظاام جادا
شود ،ديگر ويزي نيست ،سلول باودنش هام در رابطاه باا بادن معناي پيادا
کرده است .اين است معني اين که گفته ميشود هميشه اگر ک رتهاا زيار
پوشش وحدت قرار گيرند هويت پيادا مايکنناد و از آن طارف ،وحادت
حقيقي فق حضرت اَحد است و تا انسانها در همهي حرکات خود تحات
حکم اَحد قرار نگيرند هيچ هويتي ندارناد .ديان تماام انضابا و مناسابات
بشر را تحت حکم حضرت اَحد ميبرد تاا غاذاخاوردن و ازدواجکاردن و
ساير اعمال او معني پيدا کند .اينکه شما ميبينياد اماروز جهاان غاربزده

احساس بيهويتي دارد و افسردگي آزارش ميدهد ،وون جايگااه حقيقاي
خود را در رابطه با حضرت اَحديت گم کرده است و فقا ياک راه باراي
پيااداکردن خااود در پ ايش دارد ،و آن اياانکااه ک اارتهااا در زياار پوشااش
وحدت جاي گيرند تا ک رتها در نظام وحاداني هويات يابناد و در مساير
صحي قرار بگيرند .و هرگز تمدن سکوالر نميتواند اين کاار را باه عهاده
بگيرد و هر تالشي هم تحت عنوان ارتبا بين سنت و مدرنيسم انجام دهاد
نتيجهاش عميقتر کاردن بايهاويتي ماردم اسات و علات اميادواري ماا باه
انقالب اسالمي به جهت اين است که دقيقاً مقابال جرياان مدرنيتاه اسات و
رويکرد آن به سنن الهي است.
در دوران غيبت امام معصوم وظيفهي فقها اين است که حکم خادا
و رسول خدا و امام معصوم را از مناب دين کشاف کنناد .يعناي فقهااي
دين عمالً از مناب دين قواعاد عاالم و آدم را کشاف ماينمايناد و انقاالب
اسالمي بر مبناي ونين قواعدي جلو ميرود و لاذا حتمااً پياروز اسات و در
تاري جلو ميرود .شقش سومي هم که نداريم ،يا بايد به سنن عالم و فطارت
انساني نظر داشت و يا بايد با قراردادهايي که بشار از خاودش در مايآورد
زندگي کرد که حاصل آن بحراني است که مدرنيسم بادان گرفتاار آماده
است .و براي آنکه بدانيم انقالب اسالمي با خاود واه آورده از ايان نکتاه
نبايد غافل شد.

طليعهي ظهور تمدن اسالمي

سير از «تدوين تئوري انقالب اسالمي» به سوي «تحقق انقالب اساالمي
و ت بيت آن به عنوان يک طاري جاوابگاو» بحماداهلل طاي شاده اسات ،و
مرحلهي دومِ مسيرِ رسيدن به تمدن اسالمي ،تحقق «دولت اساالمي» اسات
که اين نيز شروع شده ،تا به مرحلهي سوم آن که تحقاق «کشاور اساالمي»
است برسيم و طليعهي ظهور «تمدن اسالمي» در منظر تشي فراهم گردد.
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شرايطي کاه باه واقا در آن شاراي تماام مناسابات فرهنگاي و تکنيکاي،
متذکر رابطهي انسان با عالم معنا باشد.
نسل امروز بايد متوجه منزلهايي باشد که در راستاي رسيدن به انقالب
اسالمي طي شده است و اين به دقت زيادي بستگي دارد ،واون نمايداناد
کشور و ملت در وه شرايطي بودهاند که حاال در اين شراي هستند و اگار
«رضوواناهللتعايلعليه»

بخواهد در روند انوار اشراقي که بر قلب حضرت اماام خميناي
تجلي کرده قرار بگيرد و بخواهد با قلب امام همسخن شاود

باياد بداناد حضارت
امام«رضوواناهللتعايلعليه» با وه ساز و کاري انقالب اسالمي را باه پياروزي رسااند و
وگونه ملت را رهبري نمود تا بتواند با همان سااز و کاار منازلهااي پايش

روي خود را نيز طي کند .ثانياً؛ بايستي نسبت به منازل آينده آگاهي کامال
داشته باشد و بداند اهداف اصلي اين انقالب ويست و رجوع اصلي آن باه
کجا است وگرنه گرفتار جايگزينيهاي غلا مايشاود و در نتيجاه ظهاور
تماادن اسااالمي

بااه تااأخير ماايافتااد .امااام

خميني«رضوواناهللتعايلعليه» در سال  1347در نجف در درسهايشان بحاث واليات
فقيه را مطري کردند و پ

از تدوين تئوري انقاالب اساالمي ،حرکات باه

سوي تحقق انقالب اسالمي و ت بيت آن ،به عناوان ياک طاري جاوابگاو
شروع شد ،طرحي که ميخواهد ابعاد باطني انسانهاا را نياز ماورد خطااب
قرار دهد ،که البته تحقق آن طاري نياز بحماداهلل طاي شاده اسات و ظهاور
فرهنگ شهادت حاصل ونين مرحلهاي است .مرحلهي سوم جهت رسايدن
به تمدن اسالمي ،تحقق دولت اسالمي است .دولت اسالمي ويازي غيار از
اين است که اآلن هست .دولت اسالمي شرايطي است که کارگزاران نظاام
و برنامهها در اماور اجتمااعي -سياساي -اقتصاادي همگاي رويکارد الهاي
داشته باشند و نگاهها به عالم و آدم مطابق آن رويکرد باشد و بر آن اسااس
برنامهريزي شود .عدالتي که باا نظار باه معنويات شاکل بگيارد اولاين قادم
دولت اساالمي اسات در حاالي کاه در حاال حاضار ماا گرفتاار اقتصاادي
سکوالرزده هستيم که نه به عدالت نظر دارد و نه به معنويت ،ولي به لطاف
الهي ذات انقالب طوري است که هيچ ماانعي آن را از رويکارد اصالياش
منصرف نميکند و تجربهي گذشته نشان داد اگر دولتي به فکار عادالت و
معنوي ات نباشااد ذات انقااالب آن را از جلااو راه خااود برم ايدارد و اجااازه
نميدهد با توسعه به روش غربي اهداف اصلي انقالب در حجاب رود.

امروزه با اينهمه موانعي که براي انقالب اسالمي ايجاد شده و توانساته
همه را از سر بگذراند ،دنيا شک ندارد که انقالب اسالمي ميتواند جامعاه
را اداره کند .پ

تا اينجا به جلو آمده است .تحقق دولات اساالمي يکاي

از منازلي است که بايد براي پديدآمدنش کار شاود و انقاالب اساالمي تاا
آنجا پيش آمده که روشنشده دولتي ميتواناد در بساتر آن اداماهي کاار
دهد که دغدغهاش عدالت و معنويت باشد .عموماً در تماام دنياا دولاتهاا
سعي ميکنند به جاي عدالت ،توسعه به روش غربي را دامن بزنند و دولتاي
موفق است که به اسم سازندگي ،توسعهي تکنيکي را باه رخ افاراد بکشاد،
بدون آنکه نگران تضاد طبقاتي که در اثر آن نوع توساعه ظااهر مايشاود
باشد ،در حاليکه انقالب اسالمي نشاان داد وناين آينادهاي را باراي خاود
نميپذيرد .جريانهايي که بر روي توسعه باه روش غرباي و ياا اصاالحات
سياسي به روش غربي تأکيد دارند ،جريانهايي نيستند که بتوانناد در بساتر
انقالب اسالمي آيندهاي داشته باشند ،واون آن توساعه و آن اصاالحات از
جن

انقالب اسالمي نيست و با حضور آنها انقاالب اساالمي در حجااب

ميرود و از آنجايي که روي توحيدي انقالب اسالمي ونين حجابهاايي
را تحمل نميکند ،در اولين فرصات آن ناوع توساعه و اصاالحات را دفا
مينمايد و جريانهااي ماداف آنهاا را از ماتن انقاالب بيارون مايانادازد.
همانطور که جريانهايي را از خود دف ميکند که باه اسام اصاولگراياي
گرفتار رگههايي از غرب زدگاي هساتند و نتوانساتند از ارزشهااي غرباي
عبور کنند ،اين نوع اصولگراها به ظاهر اهل واليت هساتند اماا رگاههااي
غربزدگاي نمايگاذارد نظار باه دولتاي بيندازناد کاه در بساتر عادالت و

معنويت به تمدن اسالمي نظر دارد .اين نوع افراد در عين رعايت دستورات
شرعي در امور فردي ،در امور اجرالي به الگوهايي نظر دارند که غارب در
اختيار بشريت قرار داده ،الگويي کاه در آن عاالم و آدم باا نگااه ساکوالر
بررسي ميشوند .به هماين جهات وقتاي نگااه گاروههاا ساکوالرزده باود،
ديگرفرق نميکند دولت عنوان اصااليطلاب را باه خاود ببنادد ياا عناوان
اصولگرايي را ،وون از نگاه غربي به عالم و آدم عبور نکردهاناد و تمادن
اسالمي را به معني واقعي آن ،نميشناساند ،و بناابراين نمايتوانناد انقاالب
اسالمي را در مسير رسيدن به اهداف حقيقياش جلو ببرند .تصور آنهاا از
تمدن اسالمي دوراني اسات کاه بنايعبااس بار جهاان حاکميات داشات و
جامعهي اسالمي با تئوريهاي يوناني آن زماان اداره مايشاد و اهالالبيات
پيامبر خانهنشين بودند .اين نوع اصولگرايي ،تحوالت در نظام اساالمي
را تا آن اندازه تحمل ميکند که دولت به اصل و بدناهي نظاام آموزشاي و
اقتصادي سکوالرزده دست نزند .در حالي کاه محکماات دولات اساالمي
برنامههايي است در راساتاي تباديل نگااه غرباي باه نگااهي کاه وِاليات و
وَاليت در آن متحد است .اين کافي نيست که دولاتماردان متادين باشاند
بلکه بايد دلها و جهتها متوجه حقيقت واليت اسالمي شاوند تاا بتاوان از
تنگناي زندگي غربي به در آمد و اگر به جهت بقايااي روي غاربزدگاي
گروهها ،رويکارد اتحااد وِاليات و وَاليات در حجااب رود ،واون جان
انقالب اسالمي نظر به وناين رويکاردي دارد ،دوبااره حجاابهاا را عقاب
ميزند و به صحنه ميآيد تا پ

از تحقق دولات اساالمي ،زميناهي تحقاق

کشور اسالمي فراهم گردد که اين قدم بسيار بزرگي است.

خصوصيت دولت اسالمي
کشور اسالمي يعني اينکه عموم ماردم الهاي فکار کنناد و باا بصايرت
خود متوجه نتايج فوقالعادهي تمدن اساالمي بگردناد .در حاال حاضار در
مرحلهاي نيستيم که همهي ماردم در اماور فاردي و اجتمااعي و اقتصاادي،
الهي فکر کنند ،وظيفهي کساني که افق آيندهي نظام اسالمي را ميشناسند
آن است که در آن راستا برنامهريزي کنند .در حال حاضر نيروهااي اصالي
انقالب اسالمي ،که ماورا هستههاي قدرت و ثاروت ،باه حقيقات انقاالب
ميانديشند ،دغدغهي آن را دارند تا دولت اسالمي را إنشا اهلل پاياهريازي
کنند و اين مرحله مرحلهي بسيار دقيقي است ،وون با انواع موانا روباهرو
خواهد شد ،از موان داخلي گرفته تا موان خارجي ،و لذا مشاهده ميشاود
در مقابله با ايجاد دولت اسالمي گروههاي مخالفِ داخلي و خارجي دست
در دست همديگر ميدهند ،وون با ايجاد دولت اسالمي همهي نقشاههااي
غرب براي برگرداندن انقالب اسالمي به بستر غربزدگي خن ي ميشود و
جريانهاي غربزدهي داخلي احساس بيهويتي ميکنند.
با ايجاد کشور اسالمي تمام مناسبات زندگي ،از تربيت فرزند گرفته تاا
آموزش و پرورش و خانه و تلويزيون و اقتصاد ،در فضايي از تفکر قدساي
«رضوواناهللتعايلعليه»

قرار ميگيرند که نمونهي عيني آن تفکر حضرت اماام خميناي

بود ،که هم سياستش يک سياست قدسي باود و هام هنارش نظار باه عاالم
قدس داشت ،هم شاعر است ،هم فيلسوف اسات ،هام عاارف اسات و هام
يک مسالمان متعباد کاه ساعي دارد مساتحبات را نياز انجاام دهاد .کشاور
اسالمي تعريفي از عالم و آدم به ميان ميآورد که همهي انسانهاا نموناهي

آرماني خود را شخصيتي وون حضرت امام خميني«رضوواناهللتعايعليه» ميدانناد و
بستر رسيدن به آن شخصيت را در کنار خود آماده ميکنناد ،تاا بتوانناد باه
آنننان جامعيتي که حضرت اماام خميناي«رضوواناهللتعايعليه» نموناه ي آن بودناد،
دست يابند .در حال حاضر اگر شاراي ديناداري تاا حادّي فاراهم اسات،
شراي دينداري به آن نحو که انسانها در جامعيات قارار گيرناد و هماهي
ابعاد خود را به سوي اهداف الهي سوق دهناد فاراهم نيسات ،آنکا
ميخواهد متدين باشد ،اهل عشق و هنر و زيبايي نيسات ،آنکا

کاه

هام کاه

اهل عشق و هنر و زيبايي است ،اهال عبوديات و رعايات احکاام شاريعت
نميباشاد .ماا در آينادهي انقاالب حتمااً باا ناوعي از زنادگي ديناي آشانا
ميشويم و در آن قرار مايگياريم کاه نسابت باه وضا موجودماان بسايار
متعاليتر است .ما فعالً در شرايطي هستيم که حتي در اعتماد به عالم قادس
و معنويت ،در حدّ استدالل به وجود آنها متوقف ميباشايم ،بادون آنکاه
راهکارهاي ارتبا قلبها با آن عوالم در نظام آموزشي ما برنامهريزي شده
باشد .جالب است استداللهاي اثبات وجود خدا را خداشناسي مايدانايم و
از خداشناسي واقعي که تجلي نور توحيد بر قلبها است در غفلت هساتيم.
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با شروع انقالب اسالمي ،طليعهي ظهور تمدن اساالمي در منظار تشاي ،
فراهم گشته و اگر متوجه شويم تمدن اسالمي واه معناايي دارد اميدواراناه
شب و روزِ خاود را در راساتاي تحقاق آن باه کاار مايگياريم تاا آنناه را

فطاارت انساااني در درون خااود م ايطلبااد ،در بي ارون بااا آن روبااهرو شااود.
شرايطي که تمام مناسبات فرهنگي و تکنيکي ،متذکر رابطهي انسان با عالم
معنا خواهد بود .در آن شراي آنقدري که شراي ِ تأثير عوامال معناوي در
امور مادي بشر فراهم است ،تأثير عوامل مادي بر امور مادي انسانها کمتار
فراهم است 23.از اين رو در تمادن اساالمي نظار باه عاالم مااده باه حادّاقل
ميرسد و بشريت بيشتر با عالم معنويت زندگي مايکناد و لاذا وشامهاا و
دلها از تکنيک غربي برميگردناد ،در عاين ايانکاه از زنادگي در زماين
روي برنميگردانند .تنها کساني ميتوانند در بستر انقالب اسالمي از غارب

























عبور کنند که متوجه مقصد اصلي انقاالب اساالمي ،يعناي تمادن اساالمي
باشند و آن را بشناساند ،وگرناه باه اسام عباور از غارب ،باه غارب رجاوع
ميکنند.

انقالب اسالمي و اشراق تدابير معنوي بر امور بشر
در راستاي تفاوت تمدن اسالمي باا تمادن غرباي و ايان کاه در تمادن
اسالمي جامعه آمادگي تدبير عالم معنويت را بر امور خود فراهم مايکناد،
به تفاوت تدبير بدن انسان توس روي مجرد با تفاوت ادارهي بادن توسا
دستگاههاي الکترونيکي توجه بفرماليد .دقت کنيد وقتي يک کليهي ساالم
توس نفا

مجارد انساان تادبير مايشاود واه تفااوتي دارد باا وقتاي کاه

دستگاههاي الکترونيکي ميخواهند عمل نف

را در ديااليزکردن کلياه باه

عهده گيرند.
در تمدن اسالمي جامعه در شارايطي قارار مايگيارد کاه شاراي ِ تاأثير
عوامل معنوي در امور مادي بشر به نحو مطلاوبي فاراهم اسات و قارآن در
همين راستا وعده ميدهد که« :وَلَوْ أَ َّ أَ ْلَ الْقُرََ آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَََحْنَء عَلَاْهِم
بَرَمَءت مِّنَ السَّاَء وَاألَرْضِ وَلَکِن مَذَّبُواْ فَأَخَذْنَء ُم بِاَء مَءنُواْ يَکْسِيبُو َ»؛ 24و
اگر مردم شهرها ايماان آورده و باه تقاوا گرايياده بودناد قطعاا برکاات از
آسمان و زمين برايشان م گشاوديم ،ولا تکاذيب کردناد پا
آننه کردند آنها را گرفتيم.

باه کيفار

در موضوع نقش عوامال معناوي در اماور ماادي باياد ابتادا از حجااب
فرهنگ مادّي و ضد قدسي مدرنيته آزاد شد تاا روشان شاود از طرياق آن
فرهنگ وه خسارتهاي مهلکي به بشريت وارد شده است.
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مرحلهي عبور از غرب و حساسيت آن

آري ابتدا بايد غرب به درستي شناخته شود
سس

بايد از هدف اصلي انقاالب اساالمي غافال نماناد 26.هادف

اصلي انقالب اساالمي آن اسات کاه باا ايجااد حکومات جهااني ،زنادگي
زميني با آسمانِ معنويت مرتب شود و اين از طريق شريعتِ تحريف نشاده
و اسالمِ منحرف نگشاته
عملي است.
در مسير رسيدن به تمدن اساالمي ،مرحلاهي عباور و گاذار از فرهناگ
غربي به تمدن اساالمي ،حسااستارين مرحلاهاي اسات کاه در پايش روي

«رضوواناهللتعايلعليه»

انقالب اسالمي قرار دارد و اين عبور فق با حکمتي که مخصو

الماهي

شيعه اسات ممکان مايباشاد ،وگرناه ياا گرفتاار روشهااي افراطاي و
ارتجاعي طالبانيسم ميشويم و يا در مسير ليبرالهاي به ظااهر ماذهبي قارار
ميگيريم کاه ساعي دارناد اساالم را باا معيارهااي غرباي ببينناد و انقاالب
اسالمي را به همان اهداف غربي سوق دهند.
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آنقدر روي غربي بر روان انسانها حاکم است کاه اک اراً قباول ندارناد
تکنيک غربي از فرهنگ غربي جدايي ناپذير اسات ،مايگويناد هواپيماا و
تلويزيون و ماشين سواري وه ربطي به گسستگي خانواده و فرار دختاران و
پسران دارد؟ فعالً هم جاي بحث آن اينجا نيست ولاي مايخاواهم عارك
کنم تکنيک غربي براساس فرهنگ غربي ساخته شده و اين دو از همديگر
جدايي ناپذيرند و لذا هر جا آن تکنيک آمد باه صاورت ناامرلي فرهناگ
خود را با خود ميآورد و همواره اين را تجربه کردهايد 28.البته نميخواهم
بگويم که شاما مايتوانياد از فاردا تکنياک غرباي را کناار بگذارياد ولاي
مي خواهم عرك کنم عزيزان روي ايان موضاوع فکار کنياد کاه تکنياک
غربي در بستري که فرهنگ غربي اقتضا ميکرده ساخته شده و هرجا پااي
گذارد فرهنگ خود را نيز به همراه ميآورد.
در هر صورت ابتدا بايد غارب شاناخته شاود و اهادافي کاه آن تمادن
براي بشر تعريف کرده دقيقاً بررسي گردد ،تا بتوانيم نسبت به هدف اصلي

انقالب اسالمي حساس باشيم .هدف اصالي ايان انقاالب آن اسات کاه باا
ايجاد حکومت جهاني ،زندگي زميني با آسمان معنويت مرتب شود و ايان
از طريق شريعت تحريف نشده که همان شريعت اسالم است ،عملي است.
عنايت دارياد کاه اتصاال زنادگي زميناي باه حقاايق غيباي فقا از طرياق
شريعت الهي ممکن است ،آنهم از طرياق تنهاا شاريعتِ تحريافنشادهي
موجود ،يعني شريعت اسالم ،زيرا مسيحيت و يهوديت هايچ کادام مادعي
نيستند که گرفتار تحرياف نشادهاناد ،از طرفاي درسات اسات کاه اساالم؛
شريعتِ تحريفنشده است ولي در دل اسالم ،اسالمِ منحرفشاده و اساالم
منحرفنشده داريم و اسالم منحرفنشده هماان تشاي اسات .پا

تنهاا از

طريق تشي ميتوان زندگي زميني را باه معناي واقعاي باه آسامان معنويات
متصل کرد و تنها مکتب الهي که ميتواند بادون تنااقضگاولي حارفش را
بزند و حقانيت همهي ابعاد خود را ثابت کند ،تشي است.
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عرك شد در مسير رسيدن به تمدن اسالمي ،مرحلهي عباور و گاذار از
فرهنگ غرباي ،حسااستارين مرحلاهاي اسات کاه در پايش روي انقاالب
اسالمي قرار دارد و نياز به بصيرت و حکمت هماهجانباه دارد تاا مرحلاهي
گذار ،بدون افارا و تفاري انجاام گيارد .هماان بصايرت و حکمتاي کاه
مخصو

المهي شيعه است که توانستند در رويارويي با حاکماني م ال

بنياميه و بنيعبااس ،شايعه را در تااري جلاو ببرناد .در فصال نهام کتااب

«رمحةاهللعليوه»

«فرهنگ مدرنيته و تاوهّم» بحاث شاده اسات کاه واه قواعادي را باياد در
مرحلهي گذار رعايت کرد تا در دامي نيفتيم که ليبرالهاي به ظاهر مذهبي
در آن افتادند و سعي کردند اسالم را باا معيارهااي غرباي ببينناد و انقاالب
اسالمي را به سوي اهداف غربي سوق دهند.
در موضااوع گااذار از غاارب بااه سااوي تماادن اسااالمي و جااايگزيني
ابزارهايي که نظر به فرهنگ ديني دارناد ،بررسايهااي دقيقاي باياد انجاام
گيرد ،به همين جهت هم تأکيد ميشاود مرحلاهي گاذار ،قواعادي دارد و
هوشياري دقيقي ميطلبد که انديشمندان روي آن فکر کردهاناد و بااز هام
جاي فکر دارد .از کساني کاه باا دقات فاراوان متوجاه حساسايت موضاوع
هستند که از يک طرف تمدن اسالمي يک لحظه از منظر ما خارج نشاود و
از طرف ديگر راه حل عبور از غرب را هم پشتکردن مستقيم باه تکنياک
مدرنيسم ندانيم ،مقام معظم رهبري«حفظوهاهللتعايل» ميباشند .زيرا از جمله نکااتي
که در مرحلهي گذار از فرهنگ غربي نبايد غفلات کارد ،حااکمشادن بار
نظام تکنيکي مدرنيته است ،تا پ

از در اختيار گرفتن آن ،بتاوان آن را باه

سوي فرهناگِ خاودي جهات داد و ياا باا جاايگزيني مناساب از آن عباور
کرد 30.اين توق مورد ندارد که فکر کنيم تکليف همهويز باياد از پايش و
«حفظوهاهللتعايل»

با برنامه معين گردد ،بايد در راه حق جهد و تالش کرد تا راه گشوده شود،
همننانکه خداوند فرمود« :وَالَّذِينَ جَء َدُوا فِانَء لَنَهْيدِيَنَّهُمْ سُيبُلَنَء وَإِ َّ اللَّيهَ
لَاَعَ الْاُحْسِنِانَ» 31آنهايي که در راه ما تالش کنند حتماً آنهاا را باهساوي
راههاي خود هدايت ميکنم ،و خداوند با نيکوکاران است .بههرحاال ايان
ما نيستيم که اسالم را محقق ميکنيم ،بلکه اسالم از طريق انقاالب اساالمي
در ما و در همهجا إنشا اهلل متحقق ميشود و با اين تحقاق مساالل صاورت
ديگري پيدا ميکند.

رجوع به حقيقت و ويراني مدرنيسم

از جمله نکاتي که بايد به آن فکر کرد موضاوعِ تاوان تغييار سرنوشات
يک ملت است به دست خودش .شيعه باه جهات فرهناگ عمياق و قدساي
خود ،در طول تاري بار خاالف ارادههااي حاکماان ،هضام ارادهي آنهاا
نشااده و همااواره بااراي خااود اهاادافي قالاال بااوده کااه مطااابق آن اه اداف
سرنوشت خود را در دست داشته است و در راستاي همين توانايي توانست
براي فاصلهگرفتن از سرنوشت شوم بشر جديد ،انقالب اساالمي را در ايان
شراي تاريخي شکل دهد و در مقابال آنناه فرهناگ مدرنيتاه باراي تماام
مردم جهان تعريف کرده بود بايستد و به مرگي که فرهنگ مدرنيتاه باراي
روي و روان خود و ساير ملل ترسيم کرده باود ،تان ندهاد
انقالب اسالمي باه عناوان ظهاور فرهناگ تشاي
توانست در دوران ظلمات مدرنيته ،شور و شوق باورهاي معناوي و بنادگي
خدا را به بشريت متذکر شود تا دوباره بشر بتواند با خدا گفتگو کند.

بعضي از صاحبنظران دنيا با توجه به ساختار مدرنيته ،معتقدند مردماي
که تحت تأثير فرهنگ غربي قرار گيرند ديگر نمايتوانناد انقاالب کنناد و
جهت زندگي خود را به طرفي ديگر سوق دهند .با توجاه باه روي مدرنيتاه
حرف آنها درسات اسات و ايان باه شارطي اسات کاه بساذيريم فرهناگ
مدرنيته ،فرهنگ حاکم بر همهي ذهنها شده است .ولي مالحظه فرمودياد
در آن فضايي که ديگر بشار قادرت انقاالبکاردن را از دسات داده باود،
ناگهان انقالب اسالمي بهوجود مي آيد ،زيرا در اين انقالب نظرها به جااي
اصالت دادن به اهداف فرهنگ مدرنيته ،به حقيقت افکنده شده بود و بنااي
رجوع به حقيقت در ميان آمد ،و از اين طريق امکان اقدام فراهم شد.
مدرنيتاه باراي هار نااوع زنادگي راههاايي را گشااوده باود ،حتاي بااراي
مذهبيشدن ،منتهاا ماذهبيکاه زيار بنااي آن سکوالريسام اسات و در آن
همهويز نسبي است و هيچ حقيقت ثابتي در ميان نيست ،تا زماني که انساان
در وناين فضااايي قاارار داشااته باشااد امکااان هايچ اقاادام و انقالباي باارايش
نمي ماند مگر آن که رويکرد او تغييار کناد و بخواهاد باه حقيقات رجاوع
نمايد ،در اين حال کاخِ به ظاهر بلند مدرنيته فرو ميريزد.
استراتژيستهاي تفکر مدرنيته ميگفتناد :ديگار نباياد منتظار حادثاهي
جديدي خاارج از جهاان مادرن باود ،کماال بشار در باه تمامياترسااندن
مدرنيته است .اينها از اينکه بشريت در طلبي غيار از طلابِ عاالَم مدرنيتاه
باشد بهشدت غافل بودند ،با اينکه نه خاداي انساانهاا راضاي باه آن ناوع
زندگي است که مدرنيته باه بشاريت تحميال کارده و ناه فطارت انساانهاا
تحمل آن نوع از زندگي را دارد.

بشر؛ طبيعت را پارهاي از وجاود خاود مايداناد و معناي زنادگي را در
ان

با طبيعت به دست ميآورد و نه با ساختن ماشينهاي غولآساا کاه باه

جنااگ بااا طبيعاات رونااد .بشاار جاااني دارد کااه وسااعت آن از عااالم ماااده
گستردهتر است و به دنبال راهي است که بتواند جاان خاود را باهساوي آن
ساحت سير دهد و گستردگي خود را با ان

با عالم معنويت فعليت بخشد،

نه اينکه با اصالتدادن به ح ّ و عاالم محسوساات ،خاود را در آن عاالم
محدود و محبوس کند.
برعک ِ فرهنگ مدرنيته ،فرهنگ شيعه باا توجاه باه جنباههااي قدساي
انسان ،امکان تغيير سرنوشت را به شيعيان ميدهد و نه تنها تا تحقق انقاالب
اسالمي که تا ظهاور تمادن اساالمي آنهاا را جلاو مايبارد .زيارا انقاالب
اسالمي گشايش افق ديگري غير از افقي که فرهنگ مدرنيته در مقابل بشار
قرار داده است را گوشزد ميکند و از اين جهات نقاش تااريخي آن بسايار
عظيمتر از آن است که خيليها ميپندارند.

آفات غفلت از حضور تاريخي انقالب اسالمي



انقالب اسالمي يک انقالب فرهنگي است و نه يک انقالب حزبي و ياا
نظامي ،تا بخواهد براي گسترش خود به ساير کشورها ،روشهاي نظامي يا
حيلههاي حزبي را به کار گيرد .انقالب اسالمي با توجه به فلکزدگي بشار
مدرن ،با طري فهام جديادي از زنادگي نااب الهاي ،انساانهاا را از وضا
خودشان آگاه ميکند تا خود اقدام کنند و در اين اقادام ،زيبااترين شاکل
مواجهه با فرهنگ مدرنيته را به آنها گوشزد ميکند ،تا باه اسام مباارزه باا
غرب به طريقي ديگر گرفت ار غارب نشاوند ،لاذا متاذکر قارآن و توجاه باه
فرهنگ اهلالبيت است.
اينکاه عارك شاد انقاالب اساالمي انساانهاا را يااري مايکناد تاا از
فلکزدگي دوران به روشي درست و تا حدّ ممکن خارج شوند ،ظهور آن
را در سالهاي اخير در کشور ترکيه ميتاوان دياد .مسائوالن اساالمگاراي
ترکيه مي گويند :انقالب اسالمي ،ترکيهي اللياک را باه ترکياهي مسالمان
انقالبي تبديل کرد .با کمي دقت و توجه به اليههااي اصالي جواما دنياا و
بهخصو

کشورهاي مسلمان ،متوجه حضاور انقاالب اساالمي در ذکار و

ذهن انسانها ميشويم .فعالً کشورهاي دنيا بهخصو

کشورهاي اساالمي

در قبضااهي حاکماااني هسااتند کااه بااهشادّت سااکوالرند و سااعي دارنااد بااا
پيشفركهاي ذهني خود صداي ملاتهااي خاود را نشانوند ،ولاي تفکار
ويزي نيست که بتوان از مردم گرفت و بتاوان فلاکزدگاي بشار اماروز را
براي او توجيه کرد .انقالب اسالمي همهي ذهنها را فارا گرفتاه و آنهاا را

به وگونگي برونرفت از فرهنگ غربي دعوت ميکناد و در مقابالِ اناواع
راههاي کااذب ،جهات بارونرفات از فلاکزدگاي دوران
برگشت به زندگي ناب الهي را متذکر ميشود.
بشر امروز در شرايطي است که براي نجات از فلاکزدگاي ،در مقابال
انواع راههايي قرار دارد که همه مدعي نجات دهندگياند ،در عين ايانکاه
در نهايتِ تضاد با يکديگر قرار دارناد ،و هماين امار موجاب شاده کاه ماا
سرانجام به راهي فکر کنيم که از جن

ديگري است ،همان راهاي کاه در

آن راه« ،وَلِي» همان «والي» باشد وگرنه باز در مقابل انواع تئوريهاي پُر از
ابهام قرار خواهيم گرفت.

شفافترين راه
انقالب اسالمي در دوراني که باطال لبااس حاق باه تان کارده ،متاذکر
وهرههاي مختلف باطل شد که همهي آنها در يک ويز مشترکاند و آن
باقي ماندن در فرهنگ مدرنيته است .و لذا از طريق انقالب ،در عين وجاود
فضاي غبارآلودِ راه حلها ،راهي که بشر امروز باياد طاي کناد ،در نهايات
شفافيت به صحنه آمد .اينهمه سر و صدا بر ضاد انقاالب اساالمي توسا
همه ي گروههاا باه جهات آن اسات کاه بشاري کاه فلاکزدگاي خاود را
احساس کرده ،راه بارون رفات از آن را انقاالب اساالمي شاناخته و وشام
خود را به آن انداخته و اين ويزي است که در آينده ،در اولين فرصت کاه
شراي اظهار نظر فاراهم آماد

خاود را نشاان

ميدهد و به تاري بس مييابد و تجديد عهد با اسالم با قوت بيشتر قلبها
را بهسوي خود جذب ميکند.
غفلت از آنجا شروع ميشود که متوجه وناين ماوقعيتي باراي انقاالب
اسالمي در جهان نباشيم و نفهميم تاري جهان در حال ورقخوردن اسات،
ورقخوردني که در اوراق بعدي تاري  ،انقالب اسالمي در ماتن صافحات
آن قرار دارد .وون بشاريت را باه ويازي رجاوع داده اسات کاه بيارون از
فرهنگ غير قدسي مدرنيته است و بشر با مواجهشدن با انقاالب اساالمي از
تاري وهارصد سالهي مدرنيته به سوي تاريخي ديگر منتقل ميشاود .بناده
تعجب ميکنم از بعضيها که متوجه موقعيت تااريخي انقاالب اساالمي در
مواجهه با فرهناگ غالاب جهاان ،يعناي فرهناگ مدرنيتاه نيساتند و گماان
ميکنند انقالب اسالمي يک جريان سياسي م ل بقيهي جريانهااي سياساي
جهان است و از حضور تااريخي و رساالت خاصاي کاه باه عهاده دارد تاا
همنون حرکت انبيا تاري را جلو ببرد غافلاند و نمايدانناد ايان انقاالب
حاصل يک إشراق نوراني است و نه يک تحليل سياسي.

تجلي اشراق انقالب اسالمي به کدام قلب؟

وقتي روشن شد حقيقت انقالب اسالمي ،اشاراق خاصاي اسات کاه بار
قلااب حضاارت امااام خمينااي«رض وواناهللتعايلعليه» تجلااي کاارده و در يااک نگاااهِ
همهجانبه ،راهکار عبور از فرهنگ غربي را نمايان سااخته اسات ،در هماان
راستا بايد عنايت فرماليد که انقالب اسالمي به عنوان يک حقيقت اشاراقي
به همهي قلبها تجلي نميکند و بستگي به نوع تمنشايي دارد که انسانهاا و
يا ملتها دارند .در جاييکاه تمنشااي بارونرفات از ظلماات مدرنيتاه باراي
بازگشت به عالم قدس و معنويت در ميان باشد ،انقاالب اساالمي وهارهي
اصلي خود را مينماياناد ،وهارهاي کاه باا مطالعاهي صادها کتااب ظهاور
نمييابد ،زيرا يک حقيقت إشراقي اسات و بار اهال آن تجلاي مايکناد و
انسان با حقيقت م الي يا ذات آن مرتب ميگردد.
انساني که مفتخر به تجلي نور اشراقي انقالب اسالمي شد با تحليلهااي
سياسيون ،به انقالب نزديک نشده است که با تحليل سياسيوني ديگار از آن
فاصله بگيرد .تا انسانها با حقيقات انقاالب از طرياق اناوار اشاراقي خاا
آشنا نشوند نميتوانند باه نحاو واقعاي باا آن مارتب گردناد و از فتناههااي
دوران مدرنيته رهايي يابند .کسي که اهل دنيا باشد و «وقات» 32را نشناساد،
انقالب اسالمي را هم نخواهد شاناخت .اماا ايان نشاناختن و ندانساتن م ال

ديگر ندانستنها نيست ،زيرا بيگانگي با روي زمانه و «وقت» ،بايبهرگاي و
بيبرگي و حرمان و بيخودي را در کل زندگي به همراه دارد.
شيعه راه و رسم حقيقتبيني و نظرکردن به حقيقت را از غادير تمارين
کرده اسات و هار جاا تجلياات آن ناور را دياده ،شاناخته و دل را هماواره
آمادهي پذيرش تجليات مختلف آن نگه داشته است .به همين جهت معتقد
است ،اصل آن حقيقت ممکن است در بعضي از مراحال تااريخي در خفاا
برود ولي نابود نميشود و بااألخره آشاکاري نهاايي آن حقيقات باا ظهاور
حضرت صاحباألمر محقق ميشاود .زيارا جان

حقيقات در عاين باه

ظهورآمدن و پنهانشدن ،پاياداري اسات و مايتاوان در هار زمااني باا آن
زنادگي کارد و در کناار حضارت صاااحبالزماان از «وقاتِ» بااقي کااه
صاحب اصلي آن حضرت صااحبالزماان ياا «بقايةاهلل» اسات بهارهمناد
گشت .همان حالتي که حضرت صادق فرمودند« :مَنْ مَءتَ مُنََْظِراً لِهَذَا
الْأَمْرِ مَء َ مَاَنْ مَء َ مَعَ الْقَءئِمِ فِي فُسْطَءطِهِ لَء بَلْ مَيء َ مَءلضَّيءرِ ِ بَياْنَ يَيدَيْ
رَسُولِ اللَّهِ  بِءلسَّاٍْ 33»...هر که منتظر اين امر باشد و بميرد مانناد کسا
است که با قالم  در خيمهاش باشد؛بلکه مانند کس است که پيشاارو
رسول خدا  شمشير زده باشد.
حضرت اماام خميناي«رضوواناهللتعايلعليه» تاا وارد حقيقاتشناساي نشادند و از
حجابهاي اصالت ماهيت عبور نکردند ،هرگز باا حقيقات م االي انقاالب
اسالمي مواجه نشدند تا بتوانند آرامآرام آن را از سايطرهي دوران مدرنيتاه

النعاة

آزاد کارده و بااه ظهااور آورنااد و مسالشم انقااالب اسااالمي هرگااز بااه سااراغ
انسانهايي که در ونين مسيري پاي نگذاشته باشند نمايآياد و لاذا ايانهاا
نسبت انقالب اسالمي را با خود درست درک نميکنند و وونان بيگانگاان
به آن مينگرند .زيرا به گفتهي مولوي:
بر هماين اسااس تأکياد مايکانم :انقاالب اساالمي ،حماساهي عارفاان
شيدايي است که هنر نزديکاي باه نگااه پياامبران و اولياا الهاي باه عاالم را
يافتهاند و لذا وقتاي نسايم «فنااي فاياهلل» در غارشش گلولاههااي خمساارههاا
وزيدن ميگيرد ،به جاي آن که به سنگر خانقاه پنااه برناد تاا از هار گزنادِ
احتمالي مصون بمانند ،پيراهن خاود را در آورده و باا ساينههااي برهناه در
ميان ميدانِ جنگ قهقههي مستانه ميزنند .و اين حرکاات فقا در فضاايي
که قلبها با اشراقات الهي ماأنوس باشاد محقاق مايگاردد .آري انقاالب
اسالمي به عنوان يک حقيقت تاريخي به سراغ هرک

نميآيد و به هماان

اندازه که انسان از انقالب اسالمي فاصله داشته باشد ،در محروميت بزرگي
به سر ميبرد وون «وقات» نادارد و «وقات» را نمايشناساد و وناين کساي
نصا ايبي جاااز حرماااان نااادارد .و شااار شاااناخت «وقااات» زنااادگي باااا
صاحبالزمان است که صاحب اصلي اين انقالب هم اوست.

انقالب اسالمي و آغاز عصري جديد

روشنفکران ما وطاور مايتوانناد از ظلماات مدرنيتاه عباور کنناد و باه
انقالب اسالمي برسند ،در حالي که فکر و زباان آنهاا هماان فکار و زباان
غربي است؟
اگر پذيرفتيم حقيقت انقالب اسالمي ،ياک حقيقات واقعاي و اشاراقي
است و موجب آغاز عصر ديگري در تاري ميشود و آن را تنها راه عباور
از فرهنگ مدرنيتاه دانساتيم ،تعريفاي واقعاي از موقعيات خاود و فرهناگ
مدرنيته بهدست آوردهايم
فرهنگ شيطاني مدرنيته مخصوصاً خود را ميپوشاند تاا شاناخته
نشود ،زيرا اگر ماهيت آن شناخته شود قادرت اساتيالي خاود را از دسات
ميدهد.
وقتي متوجه حقيقت انقالب اسالمي از يک طارف و حقيقات فرهناگ
مدرنيته از طرف ديگر شديم؛ اوالً :متوجاه مايشاويم شار هامساخني باا
انقالب اسالمي ،نفي ظلمات غرب است ،ثانياً :جهت پذيرش و تجلاي ناور
انقالب اسالمي آماده ميشويم .زيرا اين قاعده در عالم برقرار است که:
مشااکل جريااان روشاانفکري مااا در مواجهااه بااا انقااالب اسااالمي،
غربزدگاي آن اسات و باه هماين جهات هماواره در برخاورد باا انقاالب

اسالمي به خطا ميافتد و درست گرفتار همان خطاهايي ميشود کاه جهاان
غرب در برخورد با انقالب اسالمي به آن گرفتار شد.
غرب صدام را براي نفي انقالب اسالمي تشويق کارد ،طالباان را باراي
مقابله با انقالب اساالمي تجهياز نماود و پا

از ناکاامي در آن دو برناماه،

عمالً وارد عراق شد تا انقالب اسالمي را از نزديک در کنترل خاود داشاته
باشد و هر لحظه ايران را تهديد به لشکرکشي به داخل مرزها کرد ،ولي در
تمام برنامههايش شکست خورد ،با اينهمه از خود نميپرسند رمز اين همه
ناکامي در کجا است و وارا آنهاايي کاه متوجاه حقيقات ناوري انقاالب
اسالمي هستند با آنهمه تهديدهايي که توس دشمنان ميشود در موفقيت
انقالب اسالمي ،ذرّهاي ترديد به خود راه نميدهند؟
مشکل جريان روشنفکري آن است که با عينک غربي انقالب اساالمي
را نظاره ميکند ،در حالي که با عينک حسي هيچ وهارهاي از حقيقات باه
وشم نميآيد ،در عين حال تأثير حقيقت با تمام قدرت در مياان اسات ،باه
همين جهت غرب نسبت به انقالب اسالمي در حيرت کامل به سر ميبارد،
زيرا در ظاهر خود را جهت حذف آن توانمند مايبيناد ولاي در نهايات در
همهي ابعاد شکست ميخورد .غرب از اين نکته غافل است که تقدير الهي
بر آن جاري شده که انقالب اسالمي
به سنگر غرب را به شکست مبتال کند تا بهکلي هيمنهاش فرو ريزد.

به خود واگذاري بشر غربزده

سانگر

موضوعي که هرگز نبايد از آن غفلت کرد ايان اسات کاه انساان باياد
صاحب ذکر و فکر باشاد ،يعناي هماواره جهات جاان خاود را در محضار
حقيقت هستي که پروردگار عالميان است ،قرار دهد و دالماً اراده به ساوي
او را در جان خود زنده نگاهدارد و از محادودهي عاالم مااده خاود را آزاد
نمايد و متوجه فقر ذاتي خود گردد و از طريق رابطه باا حقيقات هساتي ،از
بيهويتي نجات يابد ولي اگر از فقر ذاتي خود غافل شد ،غنااي پروردگاار
آنننان است که او را باه خاود وا مايگاذارد و از زيار وتار واليات خاود
محروم ميگرداند و مصداق آيهاي ميشود که ميفرمايد« :وَالَّيذِينَ مَفَيرُواْ
أَوْلِاَآؤُ ُمُ الطَّءغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَيى الظُّلُاَيءتِ»...؛ 34آنهاايي کاه
کفر را پيشه کردند ،واليان و برنامهريزان آنها طاغوتها خواهناد باود ،آن
طاغوتها انسان ها را از نور به سوي ظلمتها ميبرند ...وناين انساانهاايي
زندگيشان مستغرق در يأس و نااميدي و ناکامي است.
رنجهاي بيمعنا حاصال پشاتکاردن باه معنويات اسات ،معناويتي کاه
موجب خودآگاهي ميشود تا انسان آمادهي إشراقي گردد که عامل ايجاد
شعور همه جانبه و دلآگاهي است و بستر ريزش الطااف بيکاران الهاي در

زندگي خواهد شد .ولي مگر آگااهي ياافتن از زنادگي مقادس کاه بساتر
ريزش الطاف الهي است ،با هر نوع زندگي و حکاومتي ممکان اسات؟ در
زندگي که خداوند حاکم نباشد و پياامبران نقاش اصالي را نداشاته باشاند،
نف

امّااره ،ماديريت احساساات را باه دسات مايگيارد و نصايب انساان،

بيحاصلي کامل از همهي زندگي است ،وون عمالً باه جناگ باا معنويات
اقدام مي کند و ما امروز حاصل آن را آتشافاروزي تمادن غرباي در کالش
جهان ميبينيم ،که در بزرگترين پيروزيهايش مغلوب بوده واه رساد باه
آيندهاي که با شکستهاي پاي در پاي روباهرو خواهاد باود .ايانهاا هماه
حاصل دوري از معنويات حقيقاي اسات کاه تمادني را از معناي و هويات
خارج کرده است و به هيچ نظام ارزشمندي نميانديشد.
وقتي آرامش ،که حاصل معنويت حقيقي است از تمدني بيارون رفات،
زندگي مجموعهي خشمهايي ميشود که با تهمتزدنها باه رقياب ،آن را
شعلهور نگه ميدارند ،در نتيجه جنگ با خشمهاايي کاه خاود افراشاتهاناد،
جنگ با خودشان خواهد بود و خودشان خود را نابود ميکنند.
وقتي رويها به سوي عالم معنويت سير نکند ،خير و شرش گم ميشاود و
به همين جهت فرهنگ مدرنيته فکر ميکند ميتواند به دلخواهِ خاود خيار
و شرش را تعيين کند و ايران را مرکز شرارت و اسراليل را مرکز صال بداناد
و از اينجا است که سقو حتماي خواهاد باود ،زيارا باه اميادِ رسايدن باه
نقطهي امنيت ،به سوي ناامني کامل حرکت ميکند ،م ال قهرمااني کاه باه
روي خود شمشير ميکشد و معني اينکه گفته ميشاود «بشار غاربزدهي
امروز به خودش واگذار شده» همين است.

وقتي بشر صاحب ذکر و فکر ميشود
وقتي روشن شد يک روز هم بشار بادون انا

باا معنويات و تجلياات

اشراقي ،نميتواند زنادگي کناد ،ناهتنهاا معناي انحطاا فرهناگ مدرنيتاه
روشن ميشود ،در مقابل آن ،معني دعوتي کاه انقاالب اساالمي باه ميادان
آورده نيز روشن ميگردد و نيز روشن ميشود هنوز که هنوز است ملشت ما
در بين سکرات خروج از غرب و ورود به اشراق انقالب اسالمي ،در حاال
دست و پازدن است ،نه ميتواند در زندگي غربي بماناد و ناه مايتواناد از
تعلقات غربي آزاد گردد تا زمينهي تجلي ناور انقاالب اساالمي در جاانش
فراهم شود.
بايد از عالَمي کاه از حقيقات فاصاله گرفتاه و هماه وياز را اعتبارياات
ميداند ،به عالمي برگشت کرد که آمادهي ارتبا با حقيقت و ذات است،
عالَمي کاه باا انقاالب اساالمي گشاايش يافات تاا بشار را از سارگرداني و
جدايي از امور مقدس نجات دهد.
وقتي بشر حقيقت را شناخت و خود را به آن سسرد ،اِعمال واليت الهاي
بر زندگي او شروع ميشود و در متن دل سسردن به واليت ،صاحب ذکر و
فکر ميگاردد و در ايان مساير هار روز حجاابي عقاب مايرود و پياروزي
جديدي حاصل ميگردد ،تا آنجا که اگر شمشيري کشيده ميشود توأم باا
ارادهي مقدسي است تا حجاب المهي کفر از مقابل مردم برطرف گاردد و
زمينهي تجلي نور بر قلب ساير ملل فراهم شود.
انقالب اسالمي زمينهي بازگشت بشر به تمدني است که بشاريت بايش
از آنکه از زمين تغذيه شود ،از طريق قلبها از آسمان تغذيه گردد ،و نياز

آغاز عهد تازه با معنويت و بلکه گشايش افق و زماان جدياد در بحبوباهي
سرگرداني انسانها در سياهي غروب عصر مدرنيتاه اسات و لاذا اسات کاه
ميگوييم :انقالب اساالمي؛ انقاالب جهااني اسات و باا ايان انقاالب عاالَم
جديدي تأسي

ميشود ،و فرهنگ مدرنيته با درگيري هايي که با انقاالب

اسالمي پيش آورده خودش عامل بس انقالب خواهد شد .آياا راهاي جاز
پيمودن مسير انقالب اسالمي براي رسيدن به عهد فطري خاود باا خادا ،در
زير آسمان سراغ داريد؟
انقالب حقيقي و حقيقيترين انقالب در زندگي بشر ،انقالبي است کاه
بشر را به فطرت اصلي خود باز ميگرداند ،ونين انقالبي از عهدهي کساني
برميآيد که رو به سوي فطرت کرده و طالب بازگشت به آن شدهاند .اميد
است من و شما جز ونين کساني باشيم.
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