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 مقدمه

 باسمه تعالي

سدال  حددند سده  ي اسدت كده   تسدااال  پاسد  بده  ، حاصل «ىيعهزايي تمدن»سليله مباحث  -1

در رابطده بدا    كده مايدل بودندد    يطدالب ن دانشدجويان  اي از عدده توسدط   همتمادي ن طي نُه جليد 

ىددن  پدس از پيداده   ىدده ن طداهرزاده مطدرح    اسدتاد خدمت تحقي  كنند موضوع تمدن اسالمي 

 ىود.ت عزيزان ارا ه ميخدم ستاداها از نوار ن تكميل ن تصحيح مطالب توسط جواب

گويدد كده: بدا تغييدر     بر مبناي اين قاعده با ىدما سدخن مدي    مباحثي كه در پي  رن داريد -2

 ،تفكدري اصديل  متقابالً كه ىود، همچنانآن ساختار ظاهر ميبا متناسب  يساختار زندگي، تفكر

ها ىدهر  هدا انيان»يم ي؛ ما نيز معتقدبه سخن ديگر آر نمايد.ريزي ميناسب خود را پايهساختار م

هداي  ن لدذا بايدد در سداختار تمددني كده حاصدل آن، انيدان       « را هدا انيدان سازند ن ىدهرها  را مي

هداي  ي، انيدان هماهنگِ آن تمدن است، حياسيت نشان داد ن نقتي متوجه ىديم ىهرهاي غربد 

ن از نيبت ميان صدورت ن سديرت غافدل نماندديم، نيدبت بده تمددني كده          كنندغربي تربيت مي

 دهيم.موجب غفلت عالَم دينيِ فرزندان آيندة جهان اسالم خواهد ىد، حياسيت نشان مي

 بدا مبداني نظدريِ   « عدالم غيدب ن غيدب عدالم    »انقالب اسالمي به دليل رنيكرد خاص  به  -3

ايدن  اسدت، نلدي متفسدفانه بعضداً     تمدن غرب كه صرفاً نظر به ماده ن ماديدات دارد، در تعدار    

دانندد ن لدذا   بتذاالت اخالقي نظير مشرنبات الكلي ن سكس ن امثال آن مدي تعار  را صرفاً در ا

هاي انقالب اسدالمي  آرمان اند ن در نتيجه به ىدت از تواناييپذيرفته« جبهة مدنيت»غرب را در 



 

در ساماندهي نظام مدني مخصوصِ به خود غافل گشتند. اين سليله نوىدتار درصددد تبيدين ايدن     

 ارهاي تحق  تمدن اسالمي است.كغفلت ن توجه به راه

ميدووليت  در ايدن راسدتا   ن  اسدت عامل گذار از مدرنيتده بده تمددن اسدالمي     انقالب اسالمي 

انّالً؛ حفد  انقدالب اسدالمي ن ثانيداً؛ سدير ن      را بايد بر دنش خود احياس كرد كه آن مضاعفي 

 .است يعني تحق  تمدن اسالمي مطلوب يتا نقطهانقالب حركت 

هداي دقيد    بنا بر اين است كه دريچه ي استادهااييد در جوابفرممالحظه مي كههمچنان -4

در مقابددل طددرف ن تمدددن اسددالمي از طددرف ديگددر    از فرهنددگ مدرنيتدده از يددك  ن عميقددي 

زيدرا تدا جايگداه     د.وشد به آن دن نيبتاً كداملي بد   يهكنندگان گشوده ىود كه موجب احاطساال

ها متوجه نييتند در ظلماتي قدرار دارندد   ن نشود انيانىناسي فرهنگ مدرنيته درست رنىهيتي

ها قانع نشود كه خدانندد بدراي زنددگي زميندي     برند ن از آن طرف اگر ذهنجايي نميكه راه به

تواند عزم عبور از فرهنگ مدرنيتده  ىود، نميكاري ارا ه داده كه تمام ابعاد ان ىكوفا ميبشر راه

 را در خود پديد آنرد.

ي ميدتقلي داىدته باىدد،    تواند جنبده كه ميذكر است كه اين مباحث در عين آن الزم به -5

علدل تزلدزل   »ن « ي بيدن  توحيددي  گدزين  تكنولدوژي از دريچده   »هاي نيبت به مباحث كتاب

گدوي سدااالتي اسدت كده بدا      ي تكميلي دارد ن جدواب جنبه« فرهنگ مدرنيته ن توهّم»ن « غرب

 آيد. هاي مذكور پي  ميي كتابمطالعه

فكدري صدحيحي در مبدادي     يههدا زميند  ن با پيگيدري سداال ن جدواب   اميد است براي عزيزا

 ىاءاهللايجاد ىود. إن مراألمدن اسالمي ن حكومت حضرت صاحبت تصوري



 

 مولف مقدمه

 باسمه تعالي

ست كده  ضرنرت توجه به تمدن اسالمي جهت عبور از ىرايط تاريخي موجود، چيزي ا -1

باىد، عمده مديريتي است كه به آن تمدن منجر ىود ن ىديعه  هر ميلمان متعهدي متوجه آن مي

با تحق  انقالب اسالمي ايثارگرانه توان فكري ن فرهنگي خود را جهت مديريت اين جريدان بده   

صحنه آنرده تا ميلمانان به تمدني برسند كه نه ديگدر تضداد ىديعه ن سدني در ميدان باىدد ن نده        

ها را آزار دهد ن لذا نبايد تصور ىود ىيعيان در صدداند خود را ماندگي آنهمه فقر ن عقبناي

بدا  ديگدر  ي ميلمانان جدا بدانند، بلكه معتقدند بايد تمددني بده صدحنه بيايدد تدا      از جمع گيترده

 رن نباىيم.همه گييتگي در بين ميلمانان رنبهاين

ي مهم اسدت كده اصدلِ اساسدي     غفلت از اين نكته دامي كه بشر مدرن در آن فرن افتاده، -2

ي اىياء بدا همداهنگيِ تمددنيِ    باىد. اصلي كه در آن نجود انيان ن همه« توحيد»هر تمدني بايد 

خدود را بده صدحنه    ه اصل اساسي توحيد، يابد ن تمدن اسالمي با توجه بخود با توحيد، معني مي

ي اديان ابراهيمي به دنبدال آن  است كه همهن يك نحوه رجوع به توحيد ابراهيمي  خواهد آنرد

 .هيتند

اسدت ىدناخت ن تبيدين     ها را فرا گرفتهي ذهني فرهنگ مدرنيته همهدر فضايي كه سايه -3

خصوص تمدن اموي ن عباسدي  ها بهچييتي ن چگونگي تمدن اسالمي ن تمايز آن با ساير تمدن

تمدايز تمددن اسدالمي را از    ن اسدت  جا كه ممكد اين كتاب سعي كرده تا آن .مشكل استبييار 



 

ي زدهبده تمددن يوندان   هاي اموي ن عباسي رنىن نمايد تا به اسم رجوع به تمدن اسالمي، تمدن

 باز حقيقت در حجاب خواهد ماند ن به اسم رجوع بده تمددن   نشود نگرنهاموي ن عباسي رجوع 

 .انجامداسالمي به نفي توحيد اقدام مي

تنهدا سدااالت   به جواب سااالت عزيزان پرداخته ىدده كده نده   به آن جهت در اين كتاب  -4

هاي بلندي از زندگي دارد، بلكه بنا بر اين است كه از طري  ي نيلي است كه نظر به اف دغدغه

ر كرده ن بشدريت  ايان گردد كه خدانند براي بشر مقداي نمىود، آيندههايي كه داده ميجواب

افزايد. به ايدن اميدد بده    بر طولِ تاري ِ سرگرداني خود مي كند نهنوز از رجوع به آن كاهلي مي

ىده تا ابتدا تصوري صحيح از تمدن اسالمي ارا ه ىدود ن  ي زياد جواب داده ها با حوصلهساال

هدا ىدرنع ىدود    ىاءاهلل نظرها به تحق  آن معطوف گردد، چون تمددن اسدالمي بايدد از قلدب    إن

 د.ردگچيزي عو  نميهيچنگرنه با بخشنامه 

اگر با نظر به تمدن اسدالمي، راه برگشدت بده نگداهي كده عدالم ن آدم را در منظدر الهدي          -5

گذرد كه ديگر چيزي به نمي زمان زياديكند، ظاهر نشود بايد بدانيم كه نگرد ن تعريف ميمي

كلي از كييتي اسالمي خدود ن چييدتي آيدات الهدي     نام تفكر اصيل اسالمي نخواهيم داىت ن به

 افتيم.مانيم ن در عين انجام عبادات ديني، از عالم ديني بيرنن مييجاهل م

به نظام ن تمددني ديگدر هدزاران سداال      ،براي عبور از يك نظام، يا يك فرهنگ ن تمدن -6

كده چدرا بايدد از تمددن قبلدي عبدور كدرد ن        ندوع   گيرد، سااالتي از ايدن در مقابل انيان قرار مي

گدويي بده هدر دني ايدن سدااالت      ظر دست يافت ن تا در جوابتوان به تمدن مورد نچگونه مي

كندد ن  موف  نباىيم عزمي در جامعه براي عبور از تمدن قبلي ن رجوع به تمدن جديد ظهور نمي

هدايي تشدكيل داده كده چدرا بايدد از      با توجه به اين امر است كه سراسر كتاب را ساال ن جواب

 تمام جديت نظرها را متوجه تحق  تمدن اسالمي كرد.فرهنگ مدرنيته عبور كنيم ن چرا بايد با 

اي كه منشدف قدوانين آن بايدد عدالم قددس باىدد ن       ىدن نياز انيان به جامعهپس از رنىن -7

نكته كه تمدني ماندني است كه از نَهميات به سوي ناقعيدات ن بده سدوي سدنن      ىدن اينرنىن

ابعاد پنهان آن را به انكشاف بكشاند، بده   طبيعت، بتواند يعالم سير كرده باىد ن به جاي سركوب

تمدني ماندني است كه جوابگدوي تمدام سداحات انيداني باىدد ن تمددن       كه رسيم اين نتيجه مي

گوي نيازهاي ناقعي انيان تواند جوابغرب كه در نهايتِ ماديّت ن ىتابزدگي است هرگز نمي



  

كه ىيعه ميووليت بنيدانگزاري آن را  مقابل تمدن غربي، تمدني است  باىد ن پايدار بماند، تمدنِ

خيص ظلمدات  خصوص كه ىيعه به جهدت فرهندگ انتظدار، قددرت تشد     به عهده گرفته است، به

غرب ن گذار از آن تمدن را در خود دارد ن انقالب اسالمي در جايگاه تداريخيِ مخصدوص بده    

 ي گذار ن عبور از فرهنگ مدرنيته به تمدن اسالمي است.خود، مرحله

 ي معصدومين هداي ا مده  ي اسدالم كده بدا راهنمدايي    تقديم بازسازي امّت ناحدده ما مع -8

باىد، ن بيداري اسالمي در دنران جديد از نفحات الهي اسدت  ي ىيعه ميممكن گشته، به عهده

آن غفلدت نمدود. بايدد در خيدزش      هاي متعدالي آرمانتفانت بود ن از نبايد نيبت به آن بي ن لذا

هاي حركت را تا تحق  تمدن اسالمي مددّنظر داىدت، ن الزم اسدت در     اسالميِ قرن حاضر، اف

هدا دن نكتده از همده    ي آناين كار، ظرا ف ن دقا   فراناني مورد توجه قرار گيدرد كده از جملده   

ن ديگري ىدناخت مدانع اصدلي تحقد       تر است؛ يكي آگاهي به چييتي تمدن اسالمي استمهم

استگاه فليدفي ن اجتمداعيِ فرهندگ مدرنيتده بده خدوبي       آن تمدن، يعني فرهنگ مدرنيته. اگر خ

رند ن بداز جهدان اسدالم در    ىناخته نشود، انرژي خيزش عظيم اسالمي پدس از مددتي هددر مدي    

ي جهان اسدالم  يابد ن جوانانِ اميدنار به آيندهتارهاي عنكبوتي فرهنگ مدرنيته خود را اسير مي

 نااميد خواهند ىد.

ي بييار مهمي اسدت ن خدت تووريدك بدراي     دن اسالمي ميولهجايي كه چييتي تماز آن -9

هر محققي را كه در صدد است در موضوع تمدن اسدالمي سدخن بگويدد آزار    آن ف اهداتبيين 

به عنوان فدتح بدابي   « ميووليت ىيعه در ايجاد تمدن اسالمي» يا« زايي ىيعهتمدن» دهد، بحثمي

هداي التقداطي ن   هي در اين امر موجدب جدايگزيني  در اين امر، كار را به عهده گرفته است. كوتا

از ايدن خدت توسدط دىدمنان      اسدتفاده ها ن سدوء كاريانحرافي خواهد ىد ن نيز سبب انجام ندانم

هداي  هاي هماهنگ با آرمانهاي مجهول ن غفلت از تووريي تووريالياعهگردد. ظهور خل مي

رنري كرده است، آن هدم بده صدورتي كده     انقالب اسالمي، گفتگو از تمدن اسالمي را بييار ض

 ختم ىود.   بايد به ظهور امام معصوم

ي مطموندي  سدوي آيندده   دهنده ن برانگيزانندده بده  بحث از تمدن اسالمي، عاملي جهت  -10

طدور كده   است ن همانتقدير ىده  ،اي كه براي بشر از طري  حكومت جهاني اسالماست، آينده



 

 1«اهداف عظيم اين انقالب، ايجاد حكومت جهاني اسالم اسدت. »فرمودند:  «يهعلاهللضووانر »خميني امام

 ي تضاد بين ىيعه ن سنّيتنها ميولهن به ناقع اگر بتوانيم موضوع را به طور صحيح تبيين كنيم، نه

اي كده ميدووليت   رند، بلكه جهان اسالم متوجه خواهد ىد كه ىيعه به عندوان انديشده  از بين مي

هداي  جهان اسالم را دارد به صحنه آمده اسدت ن درصددد اسدت از طريد  راهنمدايي     بناي احياء 

 ي خود برساند. ي جهان اسالم را به رنن  ىاييتههمه البيت پيامبراهل

 ،اسدت  مطدرح  البيتدر فرهنگ اهلكه  يآن هم به صورت ،يگفتگو از تمدن اسالم -11

ظهدور بدا بركدت امدام      ىداءاهلل عامدل  ردد، إنگكه مانع انحراف از اهداف اصلي ميعالنه بر آن

 يعددامل توانددديگفتگوهددا مددبددر ايددن اسدداس اعتقدداد داريددم ايددن نددوع  نواهددد ىددد خ معصددوم

اسدت كده از يدك طدرف     اي ن نسديله  مطمون باىد ياندهيآ يبه سو زانندهيدهنده ن برانگجهت

عبدور از تمددن    يهاكارراه گردد ن از طرف ديگرمي اسالميتر از تمدن كامل يتصور موجب

  .نماياندرا ميي غرب

تدرين راه كدار بدراي زنددگي     با تدبّر در اسالم ن حقانيت آن، به عنوان آخرين ن كامدل  -12

ي اسدالم اسدت، انقدالب    تدرين جلدوه  كامدل  البيت پيامبركه فرهنگ اهلبشر ن با توجه به اين

 ل مورد نيداز يداري كندد ن بده عندوان      اسالمي بيتر مطلوبي خواهد بود تا انيان را در نيل به فضا

هداي اصديل انيداني را فدراهم نمايدد، ن درسدت بده همدان         يك نظام اجتماعي امكان بيط آرمان

هداي خدود آزاد   آرزني انيان ناقص است تا با نزديكي به ان از نقدص « انيان كامل»صورت كه 

اللهي را عيني ن بقية خواهد اهدافآرزني انياني است كه مي يابي به تمدن اسالميىود، دست

 آنريم.زايي ىيعه را به ميان مينمايد ن بر اين اساس موضوع تمدنكاربردي 

ها حَديّ ن حاضدر   برعكسِ بيياري از اقوام ن مللِ موجود در دنيا كه نه انيانِ آرماني آن -13

انيدان   ، هدم البيتها امكان تحق  عيني دارد، در فرهنگ اهلي آني فاضلهاست، ن نه مدينه

اش به عنوان انياني معصوم حيّ ن زنده ن حاضر است، ن هم تمدن آن، تمدني است كده  آرماني

ىدود ن چندين   هاي كتابِ آسمانيِ تحريف نشده، توسط امامي معصوم تبيين ن ارا ده مدي  با برنامه
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ي انيدان بده همدراه    ىرايطي است كه عنايدت الهدي را درجهدت بده ثمدر رسداندن اهدداف عاليده        

 رد.آنمي

درصددد  « ميووليت ىيعه در ايجداد تمددن اسدالمي   »يا « زايي ىيعهتمدن»سليله مباحث  -14

اي اساسدي  است در ىرايطي كه بشريت از فرهنگ مدرنيته سرخورده است ن به فكر راه ن چاره

است، ان را متذكر فرهنگي نمايد كه عاقبت زمين ن زمينيان بايد به سدوي آن فرهندگ باىدد تدا     

گيري بشر بده سدوي آن   صورت بالفعل به خود بگيرد ن هرچه زندتر جهت ،ي ح مهي اقانعده

 گردد.تمدن ىرنع ىود ن بشر به همان اندازه زندتر به بلوغ خود نزديك 

ي بدزرگ  ي تفكر نيبت به آن نعدههايي كه مطرح ىده زمينهي جواباميد است مجموعه

 2ىاءاهلل.وي ثمر دهي بيشتر حركت كند. إنالهي را فراهم نمايد ن بشريت هر چه زندتر به س

                                                 
آيد به معني ميووليتي سخن به ميان مي« زايي ىيعهتمدن»جاي كتاب از نايت داىته باىند كه اگر در جايعزيزان ع - 2

كه عر  ىد هرگز بناي ىيعه اين نييت كه صف خدود  عهده گرفته نگرنه همچناناست كه ىيعه در ايجاد تمدن اسالمي به

 چنين نبوده ن نييت. البيتلكه بناي اهي ميلمانان جدا نمايد، همچنانرا از جمع گيترده





 

 ،جلسه اول

 بشريت و نياز به تمدن قدسي





 

 

 با عر  سالم خدمت استاد محترم:

داديد تا به صورت حضوري سااالت را مطدرح  كه فرصت كنيم از اينمقدمتاً؛ هم تشكر مي

ىددن مطلدب مجبدور    كه ممكن اسدت تدا رنىدن   اين خواهيم ازمي   معذرتيشاپيم ن هم پيكن

 م.يىويم بر سااالت خود پافشاري كنيم ن ىما را خيته نما 

د كده ايدن   يد اانقالب اسالمي، فر  را بر اين گذاىته يىما در تمام مباحث خودتان درباره

خدود را ارا ده    يهدا بحث ين فرضيانقالب، ظهور يك تمدن در مقابل تمدن غرب است ن با چن

اي اهلل ايدن بحدث مقدّمده   ىداء ىن كنيد تا إنخواهيم اين ميفله را براي ما رندهيد. از ىما مييم

انقالب اسالمي ىود. ن لذا محدور سدااالت مدا هدم بدر ايدن اصدل         يهاي ىما دربارهبراي بحث

را بشناسيم ن بدانيم عوامل قدرت ن بقاي يك تمدن چييدت تدا بتدوانيم    « تمدن»استوار است كه 

 يببريم، تا چنانچه به خوبي رنىن ىد انقدالب اسدالمي طليعده   هاي انقالب اسالمي پيواناييبه ت

خدود   يهدايتگري دارد، بيشتر بتوانيم زنددگ  يبشر است، آن هم تمدني كه جنبه يتمدن آينده

باىديم؛  كه در نجات بشريت ن خودمدان قددمي برداىدته    د آنيرا به انقالب اسالمي بيپاريم به ام

 به تعبير ىما تنها راه نجات بشريت در دنران جديد همين انقالب اسالمي است.   رايز

 ايدد كده رني ايدن ميدفله حياسديت بده      كه به نظرم كار خوبي كردهانّل اين ينكته جواب:

طدور جددّي ن   به« زايي ىيعهتمدن» يايد، چون انصافاً در حال حاضر الزم است ميفلهداده خرج

زدن خيلدي بده ان   حاضر با اين زبدان بدا بشدريت حدرف     يدر ناقع در زمانه ىود.كاربردي طرح 

بيدنم  تواند اف  آينده را تحليل ن ترسيم كند. من صدالح را در ايدن مدي   كند، چون ميميكمك 

 يىداءاهلل بده صدورت   كنيم ن جلو رنيم تا إن ىدن بحث، از سااالت ساده ىرنعكه براي ملموس

خوبي برسيم، اما نه به يك حالت آرمداني كده فقدط جدزء آرزنهداي       دقي  ن كاربردي به انتهاي

فكركندد ن در  « تمدن ىديعه »بشر است؛ بلكه بايد برسيم به اين كه: نجات بشر به اين است كه به 

 د.يگذاري نماتحق  عملي آن سرمايه



 

 ذات اجتماعي بشر و علت نياز به تمدن

 ن چرا بشر به آن نياز دارد؟د كه تمدن چييت يآي  مين ساال پيابتدا ا سؤال:

: ابتدا بايد بدانيم علت نياز بشر به تمدن در طبع خود بشدر نهفتده اسدت، ن چدون بشدر      جواب

الطبدع اسدت، حتمدًا نيازمندد حيدات اجتمداعي اسدت ن ايدن حيدات اجتمداعي را تمددن يدا             مدنيّ

Civilization اهد ن داليدل  در اثبات نيداز بشدر بده اجتمداع ن تمددن فيليدوفان ىدو        1گويند.مي

دهدد كده   ميكه بشر قدرت گفتگوكردن دارد نشان گويد: اينمي« فارابي»اند؛ مثالً خوبي آنرده

جدا ىدرنع   است. فارابي از اين« ارسطو»ما نياز به ارتباط با غير خود داريم، اصل اين بحث هم از 

ما زبدان را تفنّنداً ن   است؛ گويد: اين نياز هم نيازي است كه خال  ما در ما گذاىتهكند بعد ميمي

ايم، استعداد گفتگو ن ايجداد صدوت همدراه معداني،     نكردهبه طور تفريحي براي خودمان اختراع 

ذاتِي ما است. پس اين قدرت گفتگو براي اين اسدت كده بدا ديگدر افدراد ارتبداط داىدته باىديم.         

ما در ندوع بشدر كيدي را    به همين جهت ىد  است.سرىته ىده « ارتباط با غير»بنابراين در ذات ما 

 كند.ايد كه بدنن جمع با ديگران بخواهد زندگينديده

 گويند:آنرند؛ ايشان ميمقدمات خوبي براي اين بحث مي «عليهاهللرمحة»طباطبايي يعالمه

رىددد بيددياري از  يهددا فاصددله بگيددريم، زمينددهداريددد كدده مددا اگددر از جمددع انيددانانّالً قبددول»
دهيم ن چون اين استعدادها در ذات مدا گذاىدته ىدده اسدت ن     ميدست استعدادهايمان را از 

مدينده   ها ن تشكيلالزم است كه ىكوفا ىود ن چون اين استعدادها از طري  اجتماع با انيان

                                                 
اندد. بده   هايي هيتند كه عمدالً بده همدديگر پيچيدده    ناژهCultur ن ناژه فرهنگ يا Civilizationي تمدن يا ناژه - 1

اند، ن در مواردي بدا تمددن.   در مواردي تكامل رنحي يا معنوي انيان را با فرهنگ يكي دانيته»ي فردريك.م، بارنارد: گفته

اندد ن  تدر محيدوب كدرده   ىود.... ن گاهي نيز فرهنگ را لفظي كليگ به عنوان جزء خاصي از تمدن بحث ميگاهي از فرهن

( همچندان كده   75ص  15ن  14)فردريك.م، بارنارد، مجله فرهنگ ىدماره  « كه تمدن به فرهنگ ىهرها محدند ىدهحال آن

پيدا كرد، زيرا هر مكتبي بر مبناي خود تعريفدي  توان تعريف مشخصي براي تمدن يا فرهنگ در متون علمي ميتحضريد نمي

زنديم معندي فرهندگ ن تمددن را از نظدر خدود       هايي كه مدي ايم با مثالهاي خود سعي كردهاز آن دن ناژه دارد. ما در صحبت

 گدردد، همان مبادي فكري باىد كه منشف حركات افراد مي« فرهنگ»طور گفت كه رنىن كنيم ن ىايد بتوان در مجموع اين

از يك جهت با اىپنگلر هم عقيده هيتيم كده  « تمدن»كه در بحث ما اسالم به عنوان مبادي فكري مورد نظر است ن در مورد 

يدا مددنيّت    Civilizationي ن از يك جهت به اصدل ناژه « ىايد بتوان گفت: تمدن، ظهور نهايي فرهنگ است» گويد: مي

 يم.نگرن توجه به ىهري ن جمعي بودن طبع انيان مي



  

كنار هم ن بر اساس نيازهاي كثيرىدان نيدبت بده همدديگر،     ها در ىود، پس انيانىكوفا مي
 «بدهند.ل يا ىهري را تشكيالزم است يك مدينه

 فرمايند:مي يمتعال ياز بشر به قانونيدر رابطه با ن« عليهاهللرمحة»طباطبايي يعالمه

طلدب  ىدود ن چدون انيدان كمدال    كه حوا ج بشر در اجتماع بهتر برآنرده مدي با توجه به اين»
سودجوييِ بشدر ن   يآنرد، از طرفي در اجتماع به جهت غريزهاست، پس به اجتماع رني مي

خواهد ديگري را به نفدع خدود   هركس مي -آيد خدام همنوعان، نزاع ن تزاحمِ منافع پي  مياست

هدا نيداز   بنابراين در اجتماع قوانيني جهت كنترل خودخواهي ن سودجوييِ انيدان  -كار گيردبه
هداي  كه آن قوانين قدرت كنتدرل خودخدواهي انيدان را داىدته باىدد ن جنبده      است به طوري

ان را مدّنظر قرار دهد، ن در اين حال چنين اجتماعي با چنين خصوصدياتي   رنحاني ن تكاملي
  2«سازد كه بشر به پوچي گرفتار نشود.تمدني مي

گوييم اين كنار هم آمدن يا اجتماعي بدود  رنيم، ميبا نظر به اين مقدّمه يك قدم جلوتر مي

گردآمددن احيداس بده     كه جزء طبيعت بشر است، بايد خصوصياتي داىته باىد كه بشر در ايدن 

 ثمر رسيدن بكند.

 گويد:ارسطو مي

در كنار خود به كيدي   خدا فرد است؛ ن»گويد: مي« است يا خدا 3كيي كه فرد است، يا دَد»
خواهد چيزي بيازد كه حيوان درنده يا دَدْ هم نمي« نياز محض است.احتياج ندارد، چون بي

بشدويم، بشدر اسدت ن    يدن دن كده خدارج    نياز باىد موجود ديگدري كندارش باىدد. حداال از ا    
  4ىود.مي زندگي ان است ن اين نيازها با ىهرنشينيِ بشر حاصل ينيازهايي كه الزمه

تمدن، در نيازهاي طبيعي بشدر اسدت، نلدي     يريشهكه تا حال به طور اختصار رسيديم به اين

ميدرد، چدون بايدد در    مدي نشود، آن تمدن داده اين نيازها اگر در آن تمدن به نحو منطقي جواب

آن اجتماع قوانين ن رنابطي بين بشر حاكم باىد كده در عدين قددرتِ نفدي اسدتعمار ن اسدتثمار،       

                                                 
ي معرفددت از ي ىشددم اصددول فليددفه ن رنش ر الييددم، بحددث اصددل اسددتخدام ن كتدداب ىددريعت در آيينددهبدده مقالدده - 2

 رجوع ىود. 402ص « توح  طبعي ن تمدن فطري انيان»آملي، بحث جوادياهللآيت

 دَدْ يعني حيوان درنده. - 3

رجدوع   482مجتبدوي، جلدد انل، قيدمت دنم، ص     الديني سيدجاللي فردريك كاپليتون، ترجمهبه تاري  فليفه - 4

 ىود.



 

هدا را نيدز   هاي رنحاني ن تكاملي بشر را مدّنظر قرار داده باىد ن در ضمن منافع همدة انيدان  جنبه

 در نظر گرفته باىد.

 علت نياز به قانون

توجّه ىود. ايشان « عليوهاهللرمحة»طباطبايي ي  بيشتر به فرماي  عالمهكنم الزم است با تعمفكر مي

ل اجتمداع، بايدد متوجّده    يرسد االّ با تشدك طور كامل نميفرمايند: حاال كه بشر به حوا ج  بهمي

گدر اسدت، يعندي    كه بشر بالطبع استخدامباىيم كه بشر يك خاصيت ديگري هم دارد؛ ن آن اين

 «اهللحفظوه»آمليجوادياهلل آيت -خواهد بقيه را در استخدام خودش درآنردبيعي ميطور طناقعاً بشر به

بشر گويند يعني ذاتِ غريزي كنند؛ ميميتبيين ن يچننيااين حرف را  «عليوهاهللرمحة»طباطبايييدر دفاع از نظر عالمه

اي حداال كده يدك غريدزه     «عليوهاهللةرمح»طباطباييبنا به فرماي  عالمه -اشگر است، نه ذات فطرياستخدام

كده  داىتن را كناربگذاريم، يا ايناستخدامِ همديگر، يا بايد تمدن ن جمعيت ينام غريزهداريم به

   كنيم.را با قوانيني اصالح « استخدامِ بقيه براي خود» يغريزه

كده بشدر   ويند: در اينگمي كنند نيخصوصيات آن قوانين را طرح م «عليوهاهللرمحة»طباطباييعالمه

گدر اسدت،   كده بشدر اسدتخدام   طبيعت ان اسدت ن در ايدن   يداىتن الزمهگراست ن تمدنجمعيت

كده مدا از آن فدرار    كند، نه اينىكي نداريم. پس بايد قوانيني داىته باىيم كه مشكل دنم را رفع

انيدان بده اجتمداع،    دادن به نيداز  ات قوانيني كه بتواند در عين جوابيد: خصوصنفرمايميبكنيم. 

رنحاني ن تكاملي بشر را  يكه جنبهنيبايد عبارت باىد از ا ،گري را نداىته باىدآفت استخدام

 در نظر بگيرد.

فرمايند: اين قوانين با چنين ابعادي فقط از طري  انبيداء ممكدن اسدت بدراي بشدر      در ادامه مي

خال  بشر است كده   يده در عهدهىآنرده ىود به تعبير ديگر چنين قوانيني با خصوصيت مطرح

گويند؛ اگر هدفي كه بشر بدر اسداس آن، جامعده را تشدكيل داده     ىناسد. ميهمة ابعاد بشر را مي

از بدين رفتده اسدت آن جامعده از بدين       نجدودي آن جامعده ديگدر    يبرآنرده نشود، چون فليدفه 

در كندار همدديگر، عددم    رند. مثالً اگر انواع گناهان در جامعه ىايع ىدد ن بده جداي امنيدت     مي

كه غيبت نكنند تدا در كندار همدديگر بدا آبدرن      امنيت نيبت به همديگر ىايع گشت، به جاي اين

سر ببرند، غيبت نيبت به همديگر ىايع گشت ن به جاي نكاح، زنا ىدايع ىدد ن امنيدتِ    بتوانند به



  

 يىدددود. بددده گفتددده اي مختدددل مدددينددداموس از بدددين رفدددت، ديگدددر بقددداي چندددين جامعددده   

اگر هدفي كه بشر براساس آن ببرد، خواهد از اجتماع خود بهره بشر مي: «عليوهاهللرمحة»طباطباييمهعال

ىدان  توانندد از جامعده  اي نمدي است برآنرده نشدود، افدرادِ چندين جامعده    هدف، جامعه را ساخته 

 ىود.مياي عمالً مضمحل كنند، در نتيجه چنين جامعهاستفاده

 عمل به آن يمهبودن قانون، الزقدسي

بندي به اين نكات رسيديم كه انّالً؛ براي تكاملِ استعدادهاي بشري، به تا حال در يك جمع

نشود، آن اجتماع به نياز بشر بده جامعده   جامعه نياز هيت. ثانياً؛ اگر جامعه با قوانين خاصي اداره 

تواندد بده كمدك آن    ر مدي اگر خداي بشر آن قوانين را تعيدين فرمايدد، بشد   ثالثاً دهد. نميجواب 

تواند بده قدوانين الهدي    كند، دست يابد، ن لذا بشر ميقوانين به آنچه كه از طري  جامعه دنبال مي

 برسد. نتيجه  كند ن بهعمل

بزندد، مشدكل حدل    « كاندت »مثدل   يهايي را كه خددا فرمدوده اسدت ىخصد    اگر همان حرف

هاي فطدري اطاعدت   جه قدسيِ خود جنبهىود، چون قوانين الهي عالنه بر صحيح بودن، با ننمي

گيدرد ن در چندين فضدايي جامعده را بده مقصدد ن مطلدوب مدورد         از معبود را نيز در ما به كار مي

زنند كانت بگويد، نتيجده  هايي را كه پيغمبران ميتمام حرف كه اگر يرساند. در حالنيازش مي

هدا  كند در آنمعبود را تغذيه مي قداست قوانين كه بُعد اطاعت از يىود، چون جنبهحاصل نمي

كده از جهدات بيدياري ارزىدمند بدود نلدي       هاي كاندت بدا ايدن   نييت. به همين جهت هم حرف

 كند.نتوانيت ارنپا را اداره

هداي بيديار خدوبي    همانطور كه عر  ىد كانت از يك جهت پيغمبدر ارنپدا اسدت؛ حدرف    

هدا آسدماني نييدت، ن    ا چون اين حدرف بريد. امهاي ان لذّت ميدارد، ىما هم از خواندن كتاب

هداي  آسدماني اسدت، نتوانيدت حّتدي آن انددازه كده انتظدار         خودش هم ادعا ندارد كه حدرف 

هداي خدوبي از   بينيم بشر ارنپدايي حدرف  رفت در غرب نق  ايفاء كند. ن به همين جهت ميمي

قابل پذيرش اسدت.  ر يغ يانيان غرب يىد كه برا ياها جامعهآن حرف يكانت دارد نلي نتيجه

مطلدوب   يآن باىيم؛ خودِ غدرب بيشدتر از مدا مددع     ياي نييت كه فقط ما مدعاين نتيجه، نتيجه



 

كند راه ديگدري نييدت ن   است، منتها بشر غربي فكر مينبودنِ آن چيزي است كه به آن رسيده 

 لذا به نضع موجود تن داده است.

ابعداد بشدر را جدواب     يد كده انّالً؛ همده  ت كند يريد جامعه را مدد يبا ينيرنىن ىد قوان ينقت

ر تفمدل  ياخ يد بر رني اين نكتهيبا .باىد يقدس يجنبه يباىد ن دارادهد. ثانياً؛ از آسمان آمده 

هداي خدوبي اسدت مقيدد     هايي كه كانت گفته حرفد حرفيرياگر خود ىما هم بپذرا يكرد، ز

اند كه بده صدرف   ن فطرت آنچنان نياختهكنيد! چون ىما را از نظر سرىت  ها عملنييتيد به آن

اند كده بده حدرف آسدماني كده در      د، ىما را آنچنان ساختهينما ها به آن عمل بودن حرفخوب

احياس به ثمدر رسديدن    است كه عين خوب بودن، قدسي است، نفادار بمانيد ن در چنين حالتي

فدي را تصدور كنندد از طدرف     هاي غيرمنطقيِ خرااگر مردم حرف يد حتياكنيد. تجربه كردهمي

در دل عملِ خرافي يك نَهمي هيت كه كنند، چون ميها عمل خدا ن پيغمبر صادر ىده به آن

كنندد بدا   چدون حدس مدي    يكند نل  نمييكه با عقل تطباند لذا با اينها را خدا ن پيغمبر گفتهاين

بدا  را هاي كاندت  د. نلي حرفكننمياند، عمل ها به بُعد اطاعت از معبود جواب دادهعمل به آن

هدا  گذارندد بده آن  يداند ن مردم به آن احترام ميبيياري از آن ها را منطقي م يكه عقل غربنيا

كدنم. البتده غيدرممكن اسدت     يد مد يد ن تفكيبدودنِ قدوان  آسمانين اساس بر يكنند. بر همعمل نمي

بدودن  فدر  منطقدي  آسماني باىد ن منطقي نباىد، عر  بنده آن اسدت كده بدا     يحرف ن سخن

 نباىد، ضمانت اجرا ن بقا ندارد. يك دستور چنانچه قدسيك سخن ن ي

 «عليوهاهللرمحة»اين مقدّمات را به اين جهت عر  كردم كه رنىن ىود فرمداي  عالمده طباطبدايي   

 يگدويي بده حوا جمدان نيداز داريدم اجتمداع      فرمايند مدا بدراي جدواب   كامالً درست است كه مي

ىدود تمامداً از بشدر گرفدت، نلدي      سودجويي از همديگر را نمي يرفي غريزهم. از طيكن يزندگ

دادن به ابعداد  ىود قوانيني آنرد كه آن قوانين به جهت خصوصيات خاص ، از جمله جوابمي

اجتمداعي محدرنم    يكند، تا بشر از آن طري  از بركات زنددگ رنحاني انيان، اين مشكل را حل

از دن جهت مدورد توجّده اسدت؛     ،ن قوانيني در حدّ خال  بشر استفرمايند: چنيكه مينشود. اين

كه موسدمي ن موقدت نييدت ن ديگدر بده جهدت آن كده        جانبه بودن آن ن اينيكي از جهت همه

كه بشر مطمدون اسدت ايدن قدوانين تمدام ابعداد       اينن يجه در عيها آن را آنرده ن در نتخال  انيان

هدا بدا   باىد ن با عمل بده آن يها مبودن آنيمتوجه قدس كند،دهد ن تغذيه ميانيان را جواب مي



  

ن يدهد. چنين تعاملي با قوانخال  خود در ارتباط خواهد بود ن دستورات خال  خود را انجام مي

از  يدهد ن تدا حدال هدم در بعضد    يآل را مدّ نظر ما قرار مهمان چيزي است كه تمدن ايده ياله

 م. يان راستا بودهيدر ا يمدن بشراز ت يهاي  ىاهد زيبايييمقاطع تار

كانت پيامبر ارنپاست اما نتوانيت مردم غرب را »كه فرموديد: آيا منظور ىما از اين سؤال:

دهندده  هاي كاندت درسدت اسدت ن بدراي مدردم غدرب نجدات       حرف»، اين است كه «دهدنجات

 ؟«نكردند به اين رنز افتادند.ها عملاست، اما چون مردم غرب به آن حرف

ن يعر  بنده آن است كه اگر غرب به دسدتورات كاندت عمدل كدرده بدود بده چند        جواب:

بشري  ،كانت يشهيچون پايگاه اند يىد، نليآن ىده است، دچار نم گرفتاركه امرنز  يبحران

رندد.  يتوانند بپذىده نميدن به يك زندگيِ تضمينيها را براي رس، مردم آن حرفنه الهي است

هداي كاندت   قبول دارند. انصافاً اگدر مدردم ارنپدا بدا حدرف      يرا از نظر عقلها هر چند آن حرف

توانندد، چدون   ىود كه فعالً هيت امّدا نمدي  كنند زندگي ن رفتارىان خيلي بهتر از اين ميزندگي

اش به مقدسات نيازمند است. حاال اين كده  است. بشر در زندگيزده « آدم»ها را يك اين حرف

هدا بدراي   دارد يا نه، ميلّم نقص دارد، نلدي نقدص اصدلي آن حدرف     هاي كانت نقصآيا حرف

گدذاران  هاست. اين نكتده را فرامدوش نكنيدد كده پايده     نبودن آنعمل كردن، در رابطه با آسماني

غرب اميد داىتند با افكار كانت بهشت موعودي را كه پيامبران نعده داده بودند، بر رني زمين 

 يديدند، نلي چرا نشد؟ جا دارد كه بدر رن ا در افكار كانت ميبنا كنند، چون چنين استعدادي ر

اهلل به يدك تحليدل   ىاءن حداقلِ بحث را جدّي بگيريد تا إنيىود، اما ان موضوع مفصالً بحثيا

جددا از   -خدارج از مبداني سدخن     -هايي كده كاندت در رابطده بدا اخدالق زده      خوبي برسيد. حرف

اء بدا بشدر سدخن گفتندد بدا مدردم       يكه انب يگاهيانه نيامد از پاهاي پيغمبران نييت امّا متفسفحرف

ها را تحت عنوان يك حرف هاي پيامبران را به بشر گوىزد كند، بلكه آند ن حرفيسخن بگو

دانيد، كانت گفت: يك عقل كه ميطورفليفه در دستگاه عقلي خودش آنرد ن ارا ه داد. همان

را رد كرد ن عقدل عملدي را پدذيرفت، ان در اثبدات      عقل نظري م،ينظري ن يك عقل عملي دار

است ن براي خودش به عنوان يك فيليدوف، فيليدوف بزرگدي اسدت. بعدد      نظر خود كاركرده 

مثدل   -ها نظري ن فكري نييدتند  طور كه احكام بديهيِ نظري داريم كه خود آنآمد گفت: همان

مثدل   -كندها را درک ميكه عقل، آن يك تعداد احكام بديهي عملي داريم -امتناع اجتماع نقيضين



 

گونه استدالل عقلي، متوجّده نجددان اخالقدي خدودش     ن انيان بايد بدنن هيچ -بودن عدالتخوب

قدر نظر خود را جذاب بيان كرد كده مدردم ارنپدا    ن آن 5ىود ن از آن دستور بگيرد ن عمل كند

حاال ممكن است بگويي پيغمبدران  رسيم. هايمان ميها به تمام آرمانگفتند با عمل به اين حرف

 .هاسدت اند، پس حرف كانت تا حدّي ىدبيه همدان حدرف   هم كه ما را متوجّه فطرت خود كرده

هاي پيغمبران پشت كردندد  اند كه چرا به راهنماييپشيمان يشمندان غربينلي در حال حاضر اند

د بدا پيدرني از   اند است، چون متوجده ىدده   يريگدر حال ىكل ينسط نقرن يخوانن نهضت باز

فعدالً   .امثال كانت، آن طلبِ قدسي كه در احكام ن دستورات كانت انتظار داىتند برآنرده نشدد 

هدداي كانددت كدده بدده حددرفاآلن از ايددن .اندددچيددز پشددت كددردهاش ايددن ىددد كدده بدده همددهنتيجدده

شدتر از  يمدا ب  يهااند، امرنز در دانشگاهكردهكنند، پشيمان نييتند، كانت را هم فراموشنميعمل

تداريخي نتيجده    يخواهم از نقل اين حادثده مي .ىوديغرب از كانت سخن گفته م يهادانشگاه

د يد كه آن قوانين، باخواهد كه عالنه بر اينبشر براي جامعه ن تمدن  قوانيني را ميبگيريم كه؛ 

، يطلبد ن آسماني داىدته باىدد، چدون چندين      يمعنو يابعاد بشر را جواب دهد، بايد جنبه يهمه

كه با عقدل ن  طوري هيتيد، به همين جهت آدم با اينىما هم همين ريشه در سرىت انيان دارد.

چده معداني بزرگدي دارد نلدي سدعي       زهدرا فهمد، مثالً اجزاء تيدبيحات حضدرت  استدالل مي

 يخواهدد جنبده  عقلدي آن، مدي   يكند تعداد اذكار را هم رعايت كند، چون عدالنه بدر جنبده   مي

 يز رعايت ىود.قدسي آن ن

تنهدا دسدتورات كاندت بلكده هديچ فكدِر بشدري جدواب         بودن اعمال را، نهيطلب فطريِ قدس

ت از يها حكانيرنييد. ارنبه ينيچننيا هت ىما امرنز با ارنپا ن آمريكايدهد ن به همين جنمي

فدراهم كندد ن   ها با خدا را خواهيم كه هم قدسي باىد ن راه اُنس انيانآن دارد كه ما قانوني مي

سعادت باىد. ن اين تفكيدي است كده بايدد بدر آن     يابعاد انيان به سو يت همهيهم متوجه هدا

كه در نگاه  بده عدالم ن    ييهاسقوط غرب، عالنه بر نقص يىايد بتوان گفت علت اصلماند. 

 ياكده عدده   يتدا حددّ   زدايدي قدوانين آن اسدت.   نبدودن قدوانين ن قدسدي   آدم دارد، همين قُدسي

                                                 
از محمدد علدي فرنغدي،    « سدير حكمدت در ارنپدا   »هداي  كاندت در كتداب  براي بررسي كامل نظرات كانت به بحث - 5

از يوسدتوس  « ي كاندت نظر به معرفت در فليدفه »اهلل مصباح، ن از آيت« ي اخالقفليفه»از ىهيد مطهري، ن « ي اخالقفليفه»

 ي دكتر غالمعلي حداد عادل رجوع كنيد.  ، ترجمههارتتاک



  

ن حكمدت  ياند. معتقدد دهيان كشيرا در نجات از ظلمات غرب به م« نياز به علم مقدس»وضوع م

كندد،  قددس زنددگي  ارتبداط بدا عدالم    ىان همين است كه چون غرب خواسدت بدي  خالده حرف

گوي تواند پايدار بماند ن جوابرا هيچ تمدني بدنن ارتباط با عالم قدس نمييخورد، زىكيت 

 ىود.نيازهاي اصيل بشر 

 فرار از تكنيك، راه چاره نيست

بدهد ن ما را به تفريط نكشاند، الزم است ايدن  ىده درست نتيجه كه مقدّمات گفته براي اين

ىدوند زنددگي خدود را از آن    يمد اي نقتي از غرب سدرخورده  نكته عر  ىود كه امرنزه عدّه

كنندد. تدازه   يايجداد مد  « نالتدرانس »ندد ن مثدل مهاتماگانددي دهكددة     ينمايكلّي جدا متمدن به

كده   يرد، آن نقتد يگاندي آن نقتي كه تمدن غرب در طرانت خودش بود نتوانيدت آن را بپدذ  

مهددي  اگدر امثدال مهنددس     .اندد دهياند رسد امبران نعده دادهيكه پ يبودند به بهشت يان مدعيغرب

  تعمّد  نلدي اندد.  طدرانت  ديدده   يها غدرب را در دنره چون اين ندىد بازرگان مجذنب غرب

نكردند كه اين طرانت، يك ظهدور زندگدذر اسدت، آن طدور كده درسدت همدان زمدان امثدال          

يدد. گانددي بدا    ينويرا م« بحران دنياي متجدد»ند ن كتاب يبگنون زندگذربودن غرب را ميرنه

خواهد به كلّدي از  كشد ن ميميتمدن غرب داىت از آن عقب يكه نيبت به ضعف ها يتوجه

يدت. ان راه برخدورد درسدت بدا آن نيداز را      ينياز بشر به تمدن ن يرد؟ چون متوجهآن فاصله بگي

هداي  در حال حاضر هم در دنيدا افدرادي هيدتند كده دهكدده     دانيد، طور كه ميپيشه نكرد. همان

ها كنند. اينقهرمي يرنند ن با تمدن غربسازند ن دنبال كار خودىان ميكوچك خانوادگي مي

 يمكدرد به اجتماع بشري پشت ن لذا اگر  گراستند، چون ذات بشر تمدنخورميحتماً ىكيت 

را بده   يكدرد، بايدد تمددن    را عدو   يبايد تمدن غربد  .ايمبه ابعادي از كماالت خود پشت كرده

 گو باىد.ىود، جوابصحنه آنرد كه حوا ج بشر را كه در راستاي اجتماع برآنرده مي

داىتن ذاتديِ  حاال كه تمدنفرمايد؛ برگرديد كه مي «عليوهاهللةرمح»طباطباييعالمه يدنباره به جمله

ىدود كده آنچده را بشدر از     برداريم، بايد ببينيم چه ميطبع بشر است، پس ما نبايد از تمدن دست 

اگدر ايدن نكتده بدا دّقدت مدورد بررسدي قدرار گرفدت،           آنرد.نمدي دسدت  يك تمدن نياز دارد به

هداي  اي امرنز، چه در آمريكا چه در ارنپا، به دهكدده چرا عدهآيد؛ كه درميتان درست تحليل



 

كنند كه از هديچ  مينشيني برند؟ اينقدر هم عقبمي، پناه كه به اين تمدن پشت كرده يخانوادگ

كردندد،  ها اىدتباه ند! در حدّي كه گويا به تمدني نياز ندارند. اينينمانميچيزِ اين تمدن استفاده 

هدا در حدال حاضدر بده     كنند. درسدت اسدت كده ايدن    تمدن زندگيوانند بيتچون فكركردند مي

راه مقابلده بدا آن ايدن بدود كده       يدهدد، نلد  ها جدواب نمدي  اند كه به نيازهاي آنتمدني برخورده

ن كه خود را از هر گونه اجتماعي جدا كنندد، علدت    ييت نه ايدر چ يبفهمند ضعف تمدن غرب

بدهدد، هيدت. چندد    نجود تمدني كه بتواند بشر را نجات كنند امكان هم آن است كه فكر نمي

كنند يك كدار اسدت ن بده كمدك رهنمودهداي انبيداء       نفر در يك گوىه به حالت انزنا زندگي 

ن كده  يد حوا ج بشر را بدهد؛ يك كار ديگر است. ا ينمودن كه جواب همهريزيتمدني را پايه

هدا  سازي نييت، ايندايي تشكيل دهند، تمدناي ابتچند نفر خود را از جامعه جدا كنند ن جامعه

كه هندِ گاندي در ايدن راسدتا   يابد، همچنانكنند ن كارىان ادامه نميخودىان را هيچ ن پوچ مي

 خواهد به ژاپن ن آمريكا برسد.كار گاندي را دنبال نكرد ن امرنزه هندنستان با تمام تالش مي

 سازدهر تمدني، فرهنگ و ابزار مخصوص به خود را مي

منشف يك تمدن چييت؟ آيا منشف يك تمدن، تنها فرهنگ است ن يا تا آن فرهندگ   :سؤال

 گيرد؟نميهماهنگ با اهداف آن تمدن دست نزند، تمدن نام  يبه ساختن علم ن ابزارها

هدا  نجودآمده كه انيدان بر اين اساس به يطور كه تا حدّي بحث ىد؛ هر تمدنهمان جواب:

ل بدهندد ن در  يتدري تشدك  در كندار همدديگر، زنددگي راحدت     يان برنامده  بتوانند براساس فكدر 

اندد احيداس خدت نكنندد ن ميدلم بدراي       م كدرده يخود ترس يكه برا يدن به كماالت مطلوبيرس

ىدود ن ابدزار   يمد رسيدن به اهداف مورد نظر، كار آن تمدن به ساختن ابزار مورد نيازش كشيده 

اسدت ن   ينفدك هدر تمددن   يابزارسازي جزء الد گفت: ياس بان اسيسازد، بر ايمورد نيازش را م

مدردم خدود را    يف كدرده ابدزار مناسدب زنددگ    يد خدود تعر  يكه برا يبراساس اهداف يهر تمدن

د كرد كه اگر در جامعه قوانين صدحيح الهدي در ميدان نباىدد     يد بايكند. در ابتدا تفكيم يطراح

قوانين الهي به نوعي از زنددگي اىداره دارد   د توجه داىت كه يرسد، نلي بايجه نميزندگي به نت

مخصدوص آن   يها حاكم ىود ن بدالتبع ابزارهدا  ن انيانيب يكه براي تحقّ  آن بايد رنابط خاص

طور كه غرب ابزار خاص مورد نظرش را ساخت، نلي چدون ندوع   ىود، همانيزندگي ساخته م



  

ليدت رسديدند ن توانيدت    كرد غلدط بدود، درسدت نقتدي كده ابزارهدا بده فع       زندگي كه دنبال مي

خواسدت،  رن ىد كه آن را نميآن زندگي آرماني را محق  كند، با چيزي رنبه يصورت ظاهر

ابزارهددا ن تكنيددك پيشددرفته اهددداف آن زندددگي را فعليددت بخشدديدند نلددي چددون آن زندددگي   

 رن ىد.بيت رنبهگوي همة ابعاد بشر نبود، در انج تكامل ابزارها، بشر غربي با بنجواب

كنندد بدراي خدود    هدا بدراي اهددافي كده دنبدال مدي      هنگ؛ آداب ن رسومي است كه انيانفر

ا چدرا بايدد از طدرف    يد خطدر توقدف كدرد    چرا بايد پشت چراغ»اند، مثالً همين كه تدنين كرده

ها فرهنگي است كده تمددن در   اين« كرد؟ گران سالميراست جاده حركت كرد ن چرا بايد به د

حددال سددازد. يز مدديددك مددورد نظددر خددود را نيددن راسددتا تكنير همدددرنن خددود سدداخته اسددت ن د

باىد تا نفس امّاره را كنترل خواهيم بگوييم اگر فرهنگ، ريشه در معنويت ن عبوديت نداىتهمي

د بدا  يد در جهت ارضاي نفس امّداره اسدت. آن چده با    يسازد، ابزارهايكند، ابزارهايي هم كه مي

 يسازد تا به اهدافمدني ابزار مخصوص به خودش را مين نكته است كه هر تيدقت دنبال ىود ا

 ف كرده برسد. يخود تعر يكه برا

اند ن زندگي مخصوص به عدالَم خودىدان را   داىته يني، عالَم داين كه بزرگان ما در گذىته

هدا عالَمشدان بدر اسداس آن     قابل توجّهي است، آن ياند، نكتهاش ساختهابزارهاي الزمه يبا همه

است كه پذيرفته بودند ن بر اساس همان تمدن ن بر اساس همان عالَم نوع زندگي ن وده تمدني ب

شدرفت  ين همده پ يك است كه با ايآن عالم به فطرت انيان نزد ياند، به قدرل آن را ساختهينسا

تده آنرده  يكده فرهندگ مدرن   يار مطلوب اسدت نلدي عدالَم   يها براي ما بيهنوز عالَم آن يكيتكن

كده   يزيها متذكر عالَم قدس است، چل پذيرش نييت؟! علت  آن است كه عالَم آنمان قابيبرا

هر كس در فطرت خود طالب آن است. ما امرنز گرفتار تمدني هيتيم كه حجاب عدالم قددس   

ن تمددن متنفدريم، هدر چندد     يد ن عالم معهود ماست ن لذا بده عمد  جانمدان كده توجّده كنديم از ا      

 د. يآين جهت از آن خوىمان ميز اماست ن ا يجوابگوي نفس امّاره

 تمدن يا انزوا

كده اگدر جامعده    خواهيم بيازيم، احتياج به ابزار داريم يا اينآيا ما در تمدني كه مي سؤال:

 باىد، ديگر احتياجي به ابزار ندارد؟كامل ىده 



 

خدواهيم  م. ما از طري  اسالم مدي ياز داريم حتماً به ابزار نيكنيم يا زندگيما تا در دن جواب:

 ياز زنددگ  ييعني ندوع « يتمدن اسالم»م. يندازيخواهيم راه بگري كه نميتمدن بيازيم، صوفي

ن ىكل جواب دهندد، آري؛ در  يخود به كامل تر ين معنو يها بتوانند به تمام ابعاد مادكه انيان

ابدزار   افدراد بده حدداقل    يهايي برسند كه نيبت به بقيده ها ممكن است به اف اين زندگي، بعضي

سدازد  كلي مدي  يتوان در اين حيطه قرار داد. اسالم بيترنياز داىته باىند، امّا عموم مردم را نمي

كندد. در ايدن   خود را انتخداب   تا هر كس مطاب  استعدادهاي  بتواند نوع زندگي الهي ن انياني

 يراط بد يىدرا  ييدت، نلد  يفرنىي نييت، ابزارهاي پوچ ن محدرّک نفدس امّداره ن   تمدن مشرنب

د يد خواهيمد  ييايد دن ين فراهم است، حاال ىدما چقددر از ابزارهداي زنددگ    يزم يدر رن يزندگ

اهدداف خدود ابدزار     يخودتان است. پدس تمددني كده نتواندد در راسدتا      يعهدهكنيد بهاستفاده 

د. هر چندد در دل همدين تمددني كده ابزارهداي انيداني را       يآيمناسب بيازد تمدن به حياب نم

كنندد ن  األر  سدازيد افدرادي هدم خواهيدد داىدت كده طدّي       ج منطقي بشدر مدي  براي رفع حوا 

است كه براي همة مدردم تمددن    ينظام اسالم يفهينظ يند. نلين استفاده را از ابزارها بنمايكمتر

تدر  هدا كدم  ن فراهم ىدد انيدان  يقيبيتر رىد  ياش ىكل دهد هرچند نقتخود را با لوازم مربوطه

 م.يپردازيبعداً به آن م گرفتار ابزار هيتند كه

ىان را حف  كنندد، آرامشدي   دينيساختند كه عالَم اي ميميلمانان در گذىته ىهر ن كوچه

كردندد ن ىدما امدرنز بدا عبدور از      يهاي خدود حفد  مد   از داىتند حتّي در ساختن كوچهيرا كه ن

خواهند ن بدر  ميدانيتند چه د. مهم اين بود كه مييكنيآن آرام  را لمس م يميقد يهاكوچه

دانم فردا مدا چده   ك مثال بود، من ناقعاً نمييدادند. البته اين يآن اساس زندگي خود را ىكل م

گدرديم ن  هم رفته به گذىته بر نمدي دانم كه رنيسازيم، نلي ميهايي مين گذرگاهنوع كوچه 

 مانيم.بر آنچه هم كه اآلن هيت، نمي

ىدود كده انيدان در سدير     يبحدث مد   يمباحث عرفدان  د؛ دريطور كه اىاره كردهمان سؤال:

حتداج خدود را   ين خود مايقينكند ن با تواند به جايي برسد كه از ابزارها استفاده يتكاملي خود م

آب حركدت كندد،    ي  بدر رن ين قا ياز به كشتيبدنن ن يييا مثل حضرت عيد آنرد ن يپد

 باىند؟تيجه تمدن نداىته هايي هيتند كه ديگر نيازي به ابزار ن در نآيا انيان



  

توانند به كماالت خاصدي  طور كه عر  ىد در دل تمدن اسالمي افرادي ميهمان جواب:

ن نده   توانند به اين مقامات برسدند برسند كه ديگر فوق ابزارها اراده كنند نلي؛ نه عموم مردم مي

باز هم حرف ارسطو سدر  كنند. اينجا چنين زندگي ميها هميشه ن در همة امورِ خود اينخود اين

خودش هيت كه گفت: هر كه فرد است، يا خداست يا دَدْ اسدت. ايدن چندين آدمدي كده       يجا

، «خواهدد ابدزار نمدي  »تدوان گفدت:   است. اما باز هم نميگوييد: ديگر خيلي خدايي ىدهىما مي

وازم خواهيدد، لد  خواهد؛ آخرش ىما بدن داريد، غدذا مدي  بهتر است بگوييم: حداقل ابزار را مي

هداي  ، از ميدوه ياز زنددگ  ياهدم كده در مرحلده    غذا نياز داريد، حتّي حضدرت مدريم   يتهيه

طور نبود، باالخره بايدد خودىدان برنندد بدراي     ىان اينزندگي يكردند، همهبهشتي استفاده مي

 كنند. خودىان غذا تهيه

 هارمز بقاء تمدن

توانندد منشدف تمددن ناقدع     ها مينگيك از فرهن موضوع مطرح است كه كداميباز ا سؤال:

 ىوند؟

هدر  بحث ما در جواب اين ساال نهفته است، تدا حداال بحدث ايدن بدود كده        يعمده جواب:

دهد، پس هدر بشدري ن بدا هدر فرهنگدي      بشري در كنار بشر ديگر به هر حال تمدني را ىكل مي

گدوي  ني باىدد، جدواب  بر قوانين آسما يزند، منتها اگر آن تمدن مبتندست به تدنين تمدني مي

اگر آن تمدن جواب نيازهداي   ياست. نلهاي اصيل همان بشري است كه تمدن را ساختهانگيزه

كه بدان نابيته اسدت تواندايي الزم را نددارد     ياصيل بشر را ندهد، ن آن بشر احياس كرد تمدن

 كند.ميجه آن تمدن سقوطيماند ن در نتيگر به حف  آداب آن نفادار نميد

دهنددد: يددك حالددت مثددل فرهنددگ  نمدديبشددر را  يازهدداين هددا در دن حالددت جددواب تمدددن

دهد، ن مثل تمدن حضرت نميجواب  است كه در زمان حضرت عييي موسيحضرت

دهد كه اين طبيعي اسدت، چدون هدر    نميجواب  محمّداست كه در زمان حضرت عييي

آنرد تكميدل  نجدود مدي  ني قبلدي بده  هايي را كه مرنر زمان براي تمدنِ ديآيد نقصديني كه مي

آيد تا دين قبلي را كامل كند ن به معني ناقعدي،  كند. پس در ناقع بايد گفت: دين بعدي ميمي

است كه از بنياد بر اساس چپدانل ن ارضداء    يسقوطي در كار نييت. اما يك حالت، حالت تمدن



 

ي سدقوط ايدن تمددن ظداهر     هدا گدذرد كده نشدانه   است، چيدزي نمدي  ىده نفس امّاره بنا گذاىته 

گر قرار يها بر اساس طبع اجتماعي خود براي كمال برتر، در كنار همدىود. چون انّالً؛ انيانمي

انيدان بده طدور    سدودجويي   ياند، ثانياً؛ در دل اين اجتماع، به جهت تزاحم مندافع، غريدزه  گرفته

سدودجويي اسدت.    ييزهآن فرعون است كه مظهر همان غر يىود كه نمونهيطبيعي تحريك م

كده  بشود ن فرعون ن فرعونيت در آن به صدحنه نيايدد. مگدر ايدن    پس محال است تمدني تشكيل 

كده  پيامبري از طرف خددا بيايدد ن آن غريدزه را جهدت دهدد. يعندي در هدر تمددني بعدد از ايدن          

 يآيدد، غريدزه  ىد، به طور طبيعي، بده جهدت تدزاحم مندافعي كده در اجتمداع پدي  مدي        تشكيل

سودجويي  ياي است كه بايد با نور نَحي، غريزهىود، در كنار چنين ميولهودجويي ظاهر ميس

سدازد  داد. حال اگر جامعه از رهنمودهاي نَحي استفاده كدرد تمددني مدي   كرد ن جهترا كنترل 

سدپارد، بده   ىود ن تا زماني كه بر دسدتورات الهدي سدر مدي    كه موجب ىكوفايي ابعاد انياني مي

سدقوط خدود    يدهد، نلي اگر از تبعيت دين خدا سرباز زد، زمينهشان خود ادامه ميحيات درخ

كند، چراكه بعداً رنىن خواهد ىدد عامدل بقداء كثدرت، نحددت اسدت ن نحددت        را فراهم مي

حقيقي خدانند است ن لذا تا از طري  اجراي حكم خدا، حضور اَحد در كثدرت جداري اسدت،    

نلي چنانچه ارتباط كثرت از نحدت منقطع ىدد، آن كثدرت   آن كثرت در انيجام ن بقاء است، 

 گذارد.رن به اضمحالل مي

اء يفرعوني كه در مقابل انب يهام: يكي تمدنياما در طول تاري  همواره دن نوع تمدن داىته

فرعدوني همدواره در ميدير خدود بدا       يهدا . تمددن ياء الهد يد انب يهدا يتادند ن يكي هم تمدنيايم

وَ نُرِي  ِرِعََرنَ و وَاََاَرَ و    »كنند. به تعبير قدرآن:  ىوند ن در نتيجه سقوط مييرن مرنبه يثمربي

يعني نشان داديم به فرعون ن هامان ن لشكريان  آن چيزي  6؛«وَجُنُندَاُمََ ارنعهُم اََّ كوَنُنا يَحَذورُو و

اء رنز بده  يد انب ياهها بود. امّا تمدنن اضمحالل آن يكردند. كه همان نابودرا كه از آن فرار مي

 يبرگرديدد كده نقتدي تمددن     «عليوهاهللرمحة»حرف عالمه طباطبايي يدنباره به معن ىوند.ميرنز كامل 

اندد تدا نيازهايشدان را بهتدر     ها در كنار هم آمدده كه جمعي از انيان يغير الهي ىد، همان اجتماع

نخواهدد   در آن اجتماع برآنرده هاىود؛ نه تنها ديگر نياز انيانكنند، ضدّ خودىان مي برآنرده
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كند. امدا  مين جهت آن تمدن حتماً سقوط يگردد ن به هم يم يعيطب يك زندگيىد بلكه مانع 

باىد، ايدن تمددن   نميكند نلي جوابگوي نيازهاي جديد مي يك نقت تمدني نيازها را برآنرده

ىود، بده همدين جهدت هدم     يمبا آمدن پيامبر بعدي، يا به كمك رهنمودهاي امام معصوم، كامل

 ىود.ميامبر بعدي مقدّمه محيوب يتمدنِ هر كدام از انبياء، براي پ يهاتيگويند فعالمي

ن يد ا« تواند منشدف تمددن قدرار بگيدرد؟    اي ميچه فكر ن فليفه»تان كه پس جواب ساال كلّي

تواندد بده كنتدرل    تواند منشف تمدن بشود اما فكر ن فرهنگدي كده ب  اي ميكه هر فكر ن فليفهاست 

افدراد   يىدود كده بدرا   ميبدهد، اين فكر ن فرهنگ منشف تمدني سودجويي بشر جواب  يغريزه

 بار نخواهد بود.د است ن سرنوىت آن هالكتيجامعه مف

 شدِن تمدن غربتوّجه بيش از حد به خيال؛ علت جهاني

 دارد؟   ىدت نفوذ يك تمدن به چه عواملي بيتگي سؤال:

كند. عدر  ىدد؛ هدر تمددني بده نحدوي       ميه اين ساال بحث قبلي را كامل پاس  ب جواب:

هدا نيدز   ن راسدتا تمددن  يدهد امّا نيازهاي بشدر متفدانت اسدت ن در همد    مينيازهاي بشر را جواب 

دهدد، تمددن   ن خيدالي بشدر را جدواب    ياند. ممكن است يك تمدن صرفاً نيازهاي نَهمد متفانت

ز يد هدا ن آن يعقلد  يازهدا ين يگدو ها جدواب هاي خيالي انيانبه نياز ييگون جوابيديگري در ع

دهدد، پدس مالحظده    باىد. تمدن ديگري نيازهاي حيي ن خيالي ن عقلي ن قلبي بشدر را جدواب   

در « ها به چييدت؟ نفوذ تمدن»گوييد اين كه ميها در چييت، حال د كه تفانت تمدنيفرما يم

عاد بشر مورد ساال است، آري؛ تمدني كده فقدط   جواب بايد عر  كنم نفوذ در كدام بُعد از اب

بدهد، در ابتداي امر نفوذش بييار زياد است، نلي بشدري  ن خيالي بشر را جواب  ينيازهاي نَهم

بشري است كه طلدب    يگون تمدن جوابيگر ايعبارت دزده است. به پرنراند كه خيالرا مي

اش در مخاطدب  ، ريشده گير ىدده همهدر حدّ هوس ن خيال است. اين كه تمدن غرب اين چنين 

زده اسدت  ، بشر خياليمخاطب تمدن غرب زده است،زده ن هوسقرار دادن بشري است كه خيال

كنيدد: دن ندوع آدم هيدت: بعضدي      ها هم كه نگداه پرنراند. ىما در دانشگاهرا مي ين بشرين چن

هدا را  هدم ن خيدال آن  نَجده نَ  يدهندد كده جنبده   ها ىعارهايي براي جذب دانشدجويان مدي  گرنه

ال يددك نَهددم ن خيددهدداي نفددوذ نسدديع ن سددريع در افددراد تحر يكددي از راهكنددد ن يك مدديددتحر



 

جدذب   يكده بدرا   ييها ىدعارها از گرنه ين بعض ها.به هوس آن ييگوجواب يهاست براانيان

 ياديد ز يىوند. ممكن است عدده يها را متذكر مآن ين عقل يفطر يدهند جنبهيان ميدانشجو

ن يآفدر خدود نقد    يمانند ن هركدام برايند ميآيكه م ييهاآن يها نشوند، نلن گرنهيب اجذ

 ىوند.يم

ىدود ن  يرن مد ها رنبده اً: با نَهم ن هوس انيانيته انّالً: با نَهم ىكل گرفت. ثانيفرهنگ مدرن

نيبت علت احياس خطري هم كه  ها را در همين نَهم ن هوس بپرنراند.تماماً تالش كرد انيان

به جمهوري اسالمي دارد اين است كه جمهدوري اسدالمي فرهنگدي را بده ميددان آنرده كده بدا        

ن يد يدت، در ا يهدا فعّدال ن  هدا در ميددان زنددگي آن   رهنمودهاي آن، ديگر نَهدم ن هدوس انيدان   

تركدد. از خودتدان   يمد  يدهدد بلكده چدون حُبداب    مدي دسدت   صورت، غرب نه تنها نفدوذش را از 

 يهيد ن حكمت اصيل در تضاد است، هد ينيته با هر گونه تفكر ديهنگ مدرنپرسيد: چرا فرنمي

كنديم كده راديدو    ران كداري مدي  يران اين است كه ما براي نجات مردم ايبه ملت ا يفرهنگ غرب

كند! پيام بدوش در رنز افتتداح   آنجلس موسيقي پخ  ساعت از مركز لوس 24آزادي در طول 

كده ىدما خيلدي خدوش باىديد ن از      ي عزيز ايران! ما براي ايدن هاراديو آزادي اين بود كه: جوان

كنند. اين تمدن ها اضافه ايم كه موسيقي بيشتري را به برنامهدست مالها آزاد باىيد، دستور داده

هداي  بزند، بنابراين بايد تمام زمينهها حرف براي بقاي خودش بايد بتواند با نَهم ن خياالت انيان

 كند.را فراهم پرنرش نَهم ن خيال 

بيشدتر بدا    -كه خود را به تربيت عقلي نارد كنندقبل از اين -ها در ابتداي ىخصيت خود چون انيان

د با انددک  يگويها سخن مها با آناالت انيانيكه با خ يكنند، فرهنگيم يخياالت خود زندگ

ىد دهد، از طرفي ر ين جوامع بشرياي در بتواند آن فرهنگ را در سطح گيتردهاي ميسرمايه

ىدود، ايدن اسدت كده ايدن      مدي ع تحريدك  يجواني است كه خياالت انيان خيلي سدر  يدر دنره

 يالبته جواني كه در دنره جوان كند.ها را تحريك ميزند ن آنميها حرف تمدن بيشتر با جوان

از تحدت  پيدر ىدد بد    يماند ن لدذا نقتد  ىد، عمالً تا آخر در همان خيال ميدر خيال خود متوقف 

 دهد. تفثير فرهنگ غرب است، چون اين فرهنگ امكان خرنج از خياالت را به كيي نمي

اي كه هيت، اين كه اين تمدن براي بقاي خود دا ماً در حال تالش است چدون خيدال،   نكته

اش بايد انرژي زيادي صرف كند، ن اين امكدان نددارد ن لدذا    يت ن لذا براي نگهدارييدار نيپا



  

خدورده اسدت. البتده موضدوعِ      يثمدر يگوييم در پيشاني اين تمدن مهر هالكت ن بد است كه مي

اخير جاي بحث بيشتر دارد، مدا خواسدتيم جدواب آن قيدمت از سداال ىدما را بددهيم كده چدرا          

 فرهنگ غرب نفوذش سريع است.

ن يد ا يدهدد، نلد  مدي ها را جدواب ىما فرموديد كه غرب تنها به نيازهاي خيالي انيان سؤال:

 دهد!ميز خيلي خوب جواب يها نكه معلوم است غرب به نيازهاي حيي انيان طور

اسالمي ما معتقديم كه حسِّ تنها نداريم؛ چون در ناقدع حقيقدت حدس     يدر فليفه جواب:

د بده جهدت صدورت    يد بريبدا لدذت مد   يز يك منظدره يىود اگر از در خيال است كه ارضاء مي

شمندانِ منتقد غرب سخنانشان آن است كه غدرب  يد. اندىويجاد مياست كه در ىما ا ياهياليخ

ن رابطده مطدرح   يد نكاتي در ا« مدرنيته ن توهّم»است كه در كتاب بنا ىده « نَهم»از انّل بر مبناي 

 د، پس در ناقع تمدن حيّي يعني تمدن خيالي ن نَهمي.يىد ن داليل اين حرف ارا ه گرد

 تفاوت تمدن فراعنه با تمدن غرب

از  يكد يدهدد تمددن فراعنده    انيم كه ظداهرًا ايدن طدور كده تحقيقدات نشدان مدي       دمي سؤال:

است ن حتّي تمدن غرب امرنز هم نتوانيدته در داىدتن تكنيدك ن    دنيا بوده  يهاترين تمدنقوي

رد. پدس  يد ىود آن تمدن نتوانيته دنيدا را در بدر گ  ين همه احياس ميكند، با ا ابزار با آن برابري

كند. ن ساال مدا  نمييترة يك تمدن را فقط قدرت تكنيكي آن تمدن تعيينىود كه گميمعلوم 

 دارد؟ به طور مشخص از ىما اين است كه گيترة نفوذ يك تمدن به چه عواملي بيتگي

گيدر  دانم، از جمله علّتِ جهانخوبي را به ميان كشيديد؛ تا آنجا كه بنده مي ينكته جواب:

دارد، كده  « خدوف »ندام  بُعددي بده  « نهميّده » يبدود. قدوه  « وفخد »نشدن تمدن فراعنه، استفاده از 

كندد. فراعنده عقدل ن     حكومت خود اسدتفاده  يادامه يخواست برارضاخان هم از همين بُعد مي

ايددد: فراعندده مخالفددان خددود را چهددارمي  آنردنددد؛ حتمدداً ىددنيدهتكنيددك را بددا خددوف بدده نسددط

يعندي؛ ن سدوگند بده فرعدونِ      7«نَ و ذر  االووَترَد و ِرِعََر »اند، تعبير قرآن ايدن اسدت كده:   كردهمي

ها. فرعون حتي هميرش جناب آسيه را هم چهارمي  كرد! يعني حكومتي بدود كده   صاحب مي 
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خواهدد خدودش   دارد. اما غرب با هوس ميخواست خودش را نگه با خوف ن رعب ن ترس مي

 دارد.را نگه 

يگرش خوف ن بُعد ديگرش، طمع اسدت.  يك بُعدِ نَهم؛ هوس، ن بُعد دميتحضر باىيد كه 

امّا تا جايي كه ممكن است  -چون غرب، تماميتِ نفس امّاره است -ها در تمدن غرب هيت تمام اين

زده آن هداي هدوس  ها يگانه ىود ن انيدان تر با انيانكنند تا راحتمياز تحريك هوس استفاده 

هدا مجبدور   ملدت  يداريد خيدراً بده جهدت ب   ا هر چند .جوابگويي به خودىان ببينند يتمدن را آينه

ً در كشدورهاي اسدالمي بدا    تدر اسدتفاده كنندد ن خصوصدا    ىدان بده طدور علندي    اندد از خدوف  ىده

اي كده اسدالم بدر    هم رفته جوانان ميلمان به اندازهآيند. چون رنيميىان دارند به ميدان خوف

ن به همان اندازه نفوذ فرهنگ  رنديگيىان حاكم ىده كمتر تحت تفثير نَهم قرار مقلب ن رنان

كردند با تحريك هوس ن فيداد، عندان جواندان را    ها فكرميىود. اينها متوقف ميغرب در آن

 يبحمداهلل جوانان كشورهاي اسدالم  يبرند نليگيرند ن عمالً كار خودىان را جلو مميدست به

سالمي ن فرهنگ تشيع را در اند كه البته نق  انقالب اآنرده يبه مذهب رن يريگبه نحو چشم

كند. حداال بده همدان     نماييخواهد از اين طري  قدرتن امر نبايد ناديده گرفت. ىايد خدا مييا

هدا بدا خدوف جلوآمدندد، چدون      ىدد، آن اندازه كه تحريك هوس در بين جوانان اسالمي خنثي

 اي ندارند.ديگر چاره

اسدت از رنيدانس   كه: غرب به اين علت توانيدته  اي دارند جمله «عليوهاهللرمحة»ىهيدآنيني سؤال:

اسدت، ن  نبوده بكند كه اصالت ماده در هيچ دنراني به اين اندازه مطرح به بعد اين همه پيشرفت 

 تر بوده است.داند نلي ظاهراً تكنيك فراعنه قويگيترش غرب را اصالت مادّه مي يريشه

بده عدر  بندده برگدردد. چدون       يبه نحو «عليوهاهللرمحة»كنم فرماي  ىهيدآنينيفكر مي جواب:

گردد به تمدني كه خياالت ن نَهميات را بده كمدك مدادّه ن حدسّ تحريدك      بحث برمي يريشه

دهد. آري نسعت ن گيترش مدرنيته نيدبت  كند، به جاي تمدني كه عقل ن قلب را رىد ميمي

هدا  كردند كه بقاي آنتفاده ميهايي اسبه فراعنه بيشتر است چون فراعنه براي حف  خود از ابزار

هاي طبيعي تمددن  به استفاده از منابع ارضي ن انياني ساير مناط  نبود، لذا توانيته بودند با رنش

حيدات  در گدرن پدذيرش     يهاي مدرنيته همين است كه ادامده خود را نگهدارند. يكي از نقص

كده بتواندد خدود را بده بقيده      ها است. مانددن مدرنيتده بده ايدن اسدت      ملت يآن تمدن توسط بقيه



  

كند. تمددن فراعنده از ايدن جهدت بدا      ير ملل جيتجو ميكند، ان منافع خود را در منافع ساتحميل

؛ كه تمدنشان را با ارتباط با قوانين طبيعي ىكل داده بودندد ن بعضدي   رن بودهرنبه يترنقص كم

به اين اسدت كده خانرميانده     ها حياتشانكه غربي ياز كارهايشان هنوز هم مجهول است. در حال

توانيتند حياتشان را بدا يدك تمددن    حيات دهند. فراعنه مي يهم بايد مدرن بشود تا بتوانند ادامه

راهد  بداز    يبدهند، امدا اگدر خانرميانده ن ژاپدن را از مدرنيتده بگيدري، از ادامده       خودكفا ادامه 

ي اساسي فرهنگ مدرنيته است. يك هابدهد. اين از ضعفتواند حيات  را ادامه ماند ن نميمي

هاي سازد آمريكا برنامهساخت، آمريكا ماهواره، حاال ژاپن ماهواره ميزماني ژاپن تلويزيون مي

كندد؛  كند، آمريكا با ژاپن مدي ها ميسازد. همين كاري كه ژاپن با جهان سوميماكرنسافت مي

 يخدواهيم، ژاپدن ن كدره جندوب    ييعني اگر ىما يك رنزي بگوييد ما تلويزيدون يدا مداهواره نمد    

خدواهيم، آمريكدا نرىكيدته    ىوند. ن اگدر ژاپدن بگويدد مدا تمددن غدرب را نمدي       مينرىكيته 

سازيد ن با اين كار ژاپن را از اين طريد  كده   ىود. اآلن ىما خودتان تلويزيون ن كامپيوتر ميمي

ت را اگدر ىدما نخواهيدد،    كنيد. حاال آن قطعامياش را بفرنىد تقويت قطعات ريز الكترننيكي

فرهنگ مدرنيته طوري است كه بقا   بده گيدترش آن    يىود. عم  قضيهميژاپن نرىكيت 

سقوط اين تمدن  يرسد، ن نقطهاست ن تا تمام عالَم را به خود نابيته نكند به تماميت خود نمي

يازمندد باىدند ن بددين    ىود ن لذا دا ماً بايد چيزي بيازد كه بقيه به ان نهم از همين جا ىرنع مي

 ىكل خود را حف  كند.

از آن عبارت اين باىد كه غدرب هدر    «عليوهاهللرمحة»آيا ممكن است كه منظور ىهيدآنيني سؤال:

كند، امدا در تمددن فراعنده همده     تالش نمود تيخيرش كرد ن بعد جان فر چيزي را مرده ن بي

 بودند؟كرده لنوعي فر ادانيتند ن براي هر چيزي هم يك ربّچيز را زنده مي

بله، اين احتمال هيت ن ناقعاً غرب با نگاهي كه بعد از رنيانس به جهان اندداخت،   جواب:

تواندد هدر صدورت ن    فر  كرد كه هيچ حكمي ندارد ن انيدان مدي   عالم را موجود مرده يهمه

ر نلي اگر بحدث در رابطده بدا علدت گيدترش ن نفدوذ غدرب د        8جهتي كه خواست به آن بدهد،

 رد. يد بحث قبلي مورد غفلت قرار گيجهان باىد، نبا
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 شودبودنش نابود ميدليل خياليغرب به

بودندد؛ يعندي خيلدي خشدن برخدورد      فراعنه از انّل مبنا را بر تقابل ن ترسداندن افدراد گذاىدته   

سازيشدان  آفريندي ن تمددن  كردند. در عين حال از نظر تكنيك خيلي قوي بودند. علت نقد  مي

البته تكنيدك بده همدان معنداي      -بودند  گذاىتهىان خيلي نقتكه رني تكنيكاين جهت بود هم به 

افتندد كده بدر    ين علدت قددرت ن گيدترش    يها به اغربي -تكنيك فرعوني نه تكنيك به معني غربدي آن 

اندد.  گذاىدته گدر نقدت   يك هوس مردم از طدرف د يتحر يك طرف ن بر رنيرني تكنيك از 

تدوان بده ابعداد    ين اسدت كده نده بدا تكنيدك مد      يها اهر دني اين تمدن يثمريعلت هالكت ن ب

هدا خيدال ن نَهدم اسدت، ن     ها جواب داد ن نه با هدوس، چدون مبنداي هدر دني آن    انيان يرنحان

توان ارضاء كدردن را از دسدت    يىود بعد از مدت يگذارهيال ن هوس پايكه بر نَهم ن خ يامور

هدا در مقابدل عدواملي كده بدر      ن تمددن يد خصوص كه ا دهد ن اين آغاز يك سقوط است، بهيم

را ندارندد. حدال آن عوامدل يدا تقابدل حضدرت        يند يب يكنند توان پد يظهور م ياساس سنن اله

اسدت ن انقدالب اسدالمي ن     «عليوهاهللرمحة»است ن درياي نيل با فرعون، يا تقابل امام خميني موسي

 ه.تيخواهي جهان اسالم با فرهنگ مدرنفرياد اسالم

بدا ايدن نسدعتي     غربكنيد؛ كه آيا تمدن به هر صورت الزم است اين نكته را براي خودحل 

دارد؟ داليدل مدا   اش را نگده يهداي تمددن  كند ن پايده  تواند خود را حف است، ميكه پيدا كرده 

 -ىده است ن خيدال   يگذارهيپا« نَهم ن خيال»گويد؛ يقيناً نه، چون تمام ساختارش بر مبناي مي

خدواهم ايدن سداال را جدواب بددهم كده       ميجني  گذراست، فعالً بنده  -هر چند هم ىيرين باىد

دارد ن چگونه براي گيترش خود نفوذ يك تمدن به چه چيزهايي بيتگي يگيتره»فرماييد: مي

ن اسدت  يد سازد، بدراي ا ن تمدن مييعر  بنده اين است تمام ابزارهايي را كه ا« سازد؟ابزار مي

ها را ارضاء كند. ابزارهاي تمدن غربي جهت ارضاي عقل ن قلب نييت. درسدت  انيانكه خيالِ 

اند، اما يكي به حقداي  نظدر دارد ن يكدي بده نَهميداتِ غيدر       است كه قلب ن خيال خيلي ىبيه هم

ان بده  بتد بيايدد، هدم قل  ان به ىعف لتكنيد، ممكن است هم خياميناقعي. مثالً ىما گُل را كه نگاه 

پدارک؛ خيدال را اقنداع     يمنتقل ىود، فرق پارک ن دىت در همين است. نظام مهندس عالم معنا

آنرد كه باطن آن صدورت، ذهدنِ مهندسدي    نجود ميك نوع صورت ذهني در ما بهيكند ن مي



  

كندد   تواندد اقنداع  است كه آن را طراحي كرده است. نلي دىت عالنه بر خيال، قلب را هم مدي 

ايدن تمددن   ىدود  ين اسداس اسدت كده عدر  مد     يحكيم است. بر اچون باطن آن، تدبير خداي 

كند، چون سداختارش بدر مبنداي نَهدم ن خيدال اسدت،       مياي كه صرف رغم اين همه انرژيعلي

هدا را  د كه دا ماً ظاهر پدارک يكنيم مالحظه ميكه در مورد پارک زد يدر مثال .تواند بماندنمي

هر چقدر هم ىدما بده دىدت ن صدحرا      يه نباىد نلكنندگردىگران خيته يدهند تا براير مييتغ

بدودن تمددن   يتر ىما در ارتباط است. به جهت نَهمد  يد، چون با ابعاد عميىويد خيته نميبرن

كده بشدر   آن ياز همان رنز انّل بزرگان جهان گفتند اين تمدن محكوم به فناست ن به جدا  يغرب

 كند.  يخود م خود را صرف ماندن ي  جلو ببرد تمام انرژيرا در تار

 هامستقيم با قداست يغرب و مقابله يآينده

ىود اين تمدن تا آخر، بدراي حفد  خدودش    مگر ميد كه يشه كنيقاً اندين موضوع عميدر ا

تددري رن آنرد، هدداي علندديبكنددد؟! ميددلماً مجبددور اسددت بدده دىددمني ايددن همدده انددرژي صددرف

 ين كه بدرخالف ادعداي حقدوق بشدر    ىان عليه اسالم ن جنگ با ميلميهاي ميتقيمگيريموضع

ىوند به به طوري كه مجبور مي در حف  خود است، هاناتواني آن يدهندهخودىان است، نشان

 «الرِحميم الرِحمم  اهللبسم»هايتدان  حاكمان كشورهاي عربي بگويند: ديگر نبايد در انّل سخنراني

 كده  «الرِحميم الرِحمم  اهللبسرم »مثدل  ها مجبورند با اين كلمات بگوييد. بخواهيد ن نخواهيد، اين

خدود بدا هدر     يمتذكر عالَمي غير از عالَم مدرنيته است درگير ىوند. يعني براي حف  بقاي نَهمد 

نفي طالبدان بدا آيدات جهدادِ      يبهانهبه ىوند. ير ميچيزي كه به نحوي عقالني ن الهي است درگ

قابل غرب را از صدحنه خدارج كنندد.    كنند تا به زعم خود فرهنگ مقانمت در ميقرآن مقابله م

كندد يكدي از   بيندي مدي  هدانتينگتون پدي    ىدوند. يحتماً در آينده با احكام عرفاني هم درگيدر مد  

چين است، به اين دليل كه در تمدن چين حكمدتِ  ىود، تمدنهايي كه با غرب درگير ميتمدن

ون آن حكمدت، ضدد   كندد، چد  تواندد آن را تحمدل  اي نهفته است كه تمدن غرب نمي«ال وتيه»

غدرب معنويدت را   ىدود.  سازد، لذا باعث نفي تمدن غرب ميزده است ن با خيال نميخيال نَهم

فهمدد ن در كندار خدودش بدا     گيري ن احضدار رنح ن جدادنگري مدي   بازي ن فالدر حدّ مرتا 

هدا  برد، نلي با تمدني كه مبتني بر حضور عالم قدس در رنابدط اجتمداعي انيدان   ها به سر ميآن



 

ىود، از آن طرف جوامع ميدلمان ن بدودايي بدا رنبدرن ىددن بدا فرهندگ        باىد، حتماً درگير مي

، در حال بازخواني خود براي به صحنه آنردن تمدني هيتند كه مطداب  مبداني معندوي آن    يغرب

 ن راه هيتيم.يجوامع باىد ن ما هنوز در ابتداي ا

تدوان  ىدود، آيدا مدي   با غرب محقّ  مي فرماييد بين اين دن تمدناين درگيري كه مي سؤال:

 ىود؟گفت ابتدا از كجا ىرنع مي

گويد: در آينده حتماً تمدن ميان ؛ است درستي كرده ينيب يسامو ل هانتينگتون پ جواب:

كندد كده جندگ    مدي بيندي  ىدوند. ان پدي   خانر دنر ن تمدن اسالمي با تمدن غرب درگيدر مدي  

جود نييت؛ جنگ بين تمدن اسالمي ن تمدن خدانر دنر  هاي موكدام از جنگبشر هيچ يآينده

اسالم ن تمددن خدانر دنر از جهدت     9  است.ياز يك طرف ن جهان غرب از طرف ديگر در پ

ها به اىراق ن معنويدت معتقدندد ان ايدن    اند، ن چون هر دني آنتوجه به عالم قدس از يك سن 

در  يتيبدا هدر گونده اىدراق ن معندو      كده  يداند. ان براساس رنح غربد دن را يك فكر ن تمدن مي

هدا  هدا اسدت. بده آمريكدايي    كند كه در آينده جنگ، جنگ بدين تمددن  ميبيني تضاد است پي 

كنيدد. البتده بده نظدر بندده غدرب ديگدر در         كند كه خودتان را براي اين جنگ آمادهپيشنهاد مي

ن اگر همدان طدور كده    ىرايطي نييت كه بتواند فكر كند ن بخواهد آيندة خود را حف  كند چو

دنلت د ملت به سمت استحاله   يهام كه نظامياقرار گرفته يكرده در عصر ينيب يهانتينگتون پ

عه از يرند، تفكدر ىد  ي  مد يپد  ين تمددن  يفرهنگ يهاتيبا ماه ييهال ىدن به نظاميىدن ن تبد

ادعدا  ن يد ل ايد ن سدخن را خواهدد داىدت كده بعدداً بده دال      يتدر يقدو  يفرهنگد  يهدا شهيجهات ر

 م. يپردازيم

                                                 
فدارن منتشدر ىدد ن چندد      يدر مجله 1993ن بار در تابيتان يانل ينگتون برايل هانتها از سامو برخورد تمدن يهينظر -9

نيدبت بده    نظدم جهداني   در كتاب برخورد تمددن ن بازسدازي   نگتونيهانت سال بعد به طور مفصل به ىكل كتاب منتشر گشت.

ي از خودآگداهي  يهم با سوداآنرىد كيفي ن كمي جهان اسالم بر اين بانر است كه قرن آينده قرن تمدن اسالم خواهد بود 

داندد ن  هدايي از ايدن رنندد مدي    آنردن به اسالم در ارنپا ن آمريكدا ن... را نشدانه  مانند افزاي  رني يعمل يجوامع اسالمي، ن

 خواهد بود. نوييد كه قرن آينده قرن محمدمي



  

 صرف، ماندني نيست يتمدن عقالن

ن بُعدد انيدان را جدواب    يبنا ىود ن بخواهدد همد   ييك تمدن ممكن است صرفاً با عقل فليف

دهدد بعدد   يل نمد يابعاد انيان را تشك يهمه ين عقليدهد، مثل تمدن يونان باستان. نلي چون چن

كنندد. بده   ابعاد عمي  ىخصيت خود را ارضداء   ين تمدنيتوانند از طري  چنها نمياز مدتي انيان

 يهدا هاي الهي نداىته باىد ن جنبده كنم تمدن عقالني صِرف هم كه مايهين جهت عر  ميهم

خواهد كده بدا   تمدني ميجواب بگذارد محكوم به هالكت است. چون انيان يانيان را ب يقدس

تمددني   -هداي آن ر از ضدعف صدرف نظد   -كندد. تمددن يوندان در مجمدوع     ز گفتگدو  يدل ن قلب ان ن

سدازد،  هاي منظم ن منضبطي ميافتن خود، انيانيتيت فعليعقالني است، به همين جهت در نها

از دسدت   يپدس از مددت   ييهدا ن انيدان يكندد. نلدي چند   يت ميترب« جنتلمن»هاي اصطالح آدمبه

التر، به ندام نَحدي ن   چيزي با يها انّالً؛ نتواند متوجّهىوند، چون اگر عقل آنميخودىان خيته 

ن عقدل بده   يد ها را آنچنان بپرنراند كه زبان نَحي را بفهمندد، ا عالم قدس ىود. ثانياً؛ نتواند انيان

نده  « عقل بدراي فهدم دسدتورات خددا اسدت     »اند: خود كارساز نييت. به همين جهت گفتهخودي

ري؛ آن نوع تمددن  خود كافي باىد. آها به خوديبه سعادت رساندن انيان يكه خودش برااين

 يهايي مثل سقراط ن افالطون ن ارسطو ظاهر ىد، بهتدر از تمددن امدرنز   يوناني كه در ىخصيت

تواند برسد. ايدن اسدت   اي كه به دنبال آن است نميت به نتيجهيغرب است، نلي با آن عقل بشر

في بشدر كدا   يزنددگ  يباىدد بدرا   يكه صرفاً محدند به عقدل اسدتدالل   يگوييم حتي تمدنكه مي

ابعاد ىخصديت   ياي كه در همهتواند با آن كنار بيايد ن به نتيجهنييت، يعني بشر در نهايت نمي

خود به آن نياز دارد، برسد. بعضي از فيليوفان غرب، فليدفه ن تمددن امدرنز غدرب را صدورت      

را دانند ن معتقدند اگر آن فليفه تمام امكاندات بدرنز خدود    نهايي همان فليفه ن تمدن يونان مي

هدا نبايدد تمددنِ    ىود كه امرنز غدرب در آن قدرار گرفتده اسدت. بده نظدر آن      پيدا كند، همين مي

يونان را از تمدن نَهمي امرنز جدا دانيت، كه البته اگر با دقدت رني   يمحدند به عقل استدالل

اند، چون عقلِ جداي از نَحي در ناقع همان نَهم اسدت  نزده يربطيموضوع بحث كنيم حرف ب

 يچون صورت استدالل به خود گرفته انيان در ابتدا متوجه نَهمي بودن آن نييدت در حدال   نلي

خواهدد  قدت ن يگر كه باىدد، رجدوع بده حق   يز دينبود، هر چ« نجود مطل »كه اگر موضوع تفكر 



 

كندد ن لدذا   اسدتدالل مدي  « حد  »اسالمي كه در فضاي نَحي ن با رجوع به  ي، برعكس فليفهبود

 برد.ل را به سالمت جلو مينور اسالم آن استدال

 تمدن ديني؛ تنها تمدن ماندني

دهد، اين تمدن چون بده  مينوع سوم، تمدني است كه حس ن خيال ن عقل ن قلب را جواب 

يت. اگر ما ثابت يرساند ن محكوم هالكت ن يها را به ثمر مدهد انيانميتمام ابعاد بشر جواب 

ايم كده  كردهها را دارد، ثابتابعاد انيان يگويي به همهكنيم كه فقط مكتب پيغمبران توان جواب

مكتب پيغمبران از طرف خال  ها از هالكت را در خود دارد. فقط تمدن ديني توان نجات انيان

هدا اسدت،   آن يازهاين يهمه يگوها جوابابعاد انيان يها آمده است، لذا با توجه به همهانيان

هدم ارتبداط بدا    « لدذّت »هاي خيالي ن عقلدي ن قلبدي. منظدور از    لذّتهاي دنيايي گرفته تا از لذّت

رن بشود، لذّت قلب ايدن اسدت     رنبهيحقيقت است، مثالً لذّت عقل اين است كه با مفهوم حقا

مطاب  با حد  بيدازد،    يكند، لذّت خيال اين است كه رؤيا ن آرزنها  معاىقه يكه با نجود حقا

ها در دين هيت؛ منتها طوري مديريت ىدده  را ببيند. تمام اين هالذّت حسّ اين است كه زيبايي

ها نظر نكند، بلكه انّالً؛ ىود به زيبايييه نميتوص يكه ىخص را به نتيجه برساند. در دين به كي

نمايد. ثانياً؛ مييرهاي انحرافدي ايدن گدراي  را    ها را براي انيان رنىن ميهدف از ديدن زيبايي

ال يد ر در عالم خيانيان را سركوب كند ن ان را را از س يآن كه آرزنها ا بدننيكند. رنىن مي

هداي  ن كار داىدته باىدد ن نده بدا آرمدان      هاي حقيقي سركند تا با آرمانيباز دارد به ان كمك م

هدا  تدرين آدم نَهمي كه عمر ان را به دنبدال ناكجاآبداد از بدين ببدرد. ىدايد بتدوان گفدت آرمداني        

 هاي بعد از اين دنيا نظر دارند. اهدافي بييار بلند ن زيبا حتي به آرمان ديندارها هيتند كه به

دهد، نلي آرزنهاي بلندِ منطقي، هيچ آرزنيي بلندتر از جواب آرزنهاي ما را ميناقعاً دين 

جهاني برقرار كنند! ايدن   يخواهد عدالت را در جامعهاين نييت كه آدم خوىحال بشود كه مي

اقدع  دهندد، در ن سدر مدي  « عددالت »مدداران دنيدا كده ىدعار     اسدت. سياسدت   ار زيبايييآرزني بي

خواهندد، بدراي همدين    ها عدالت را نميىده، آنبشويم، عمالً هم ثابت گويند ما بايد حاكم مي

برند، چدون بده ناقدع عددالت آرزنيشدان نييدت، نلدي تمددن         نمينقت از عدالت لذّت هم هيچ



  

الينفدك آن اسدت، ن تحقد  آن تمددن ن آن عددالت       ياسالمي طوري است كه عدالت، الزمه

 دهد. ير ميت سيعالم قدس ن معنو يكرانهيافزا است كه انيان را تا بيك آرزني زيبا ن رنح

از طرفي دين، عقالنيت را در جاي خود دارد؛ ىما نقتي خوب تفكدر كنيدد يدا مدثالً فليدفه      

زندد، ديدن   مدي « عقل فعّال»ا تحت عنوان سينهايي كه ابند همان حرفيكن يبخوانيد، مالحظه م

اسدت. يعندي ديدن نده تنهدا عقدل را       پيدند گفتده   به طريقي ظريدف ن قلدب  « مال كه»تحت عنوان 

د متوجه بود عقدل  يدهد. عالنه بر آن كه باكند، بلكه قدرت پرناز بيشتر به آن ميسركوب نمي

يدت، بدا عقدل    يا عقدل مخدالف ن  ن بد ياست ن لذا نه تنها د ياز ساحات تفكر انيان يساحت يفليف

 ندارد.  يگونه مخالفتچيهم ه يفليف

قداي   ح« مفهدومِ »گويد تو نبايدد در حددّ ارتبداطِ بدا     آييم؛ دين مياز آن طرف سراغ قلب مي

آن بدراي انيدان كدافي نييدت، تدالش كدن بدا خدودِ          يبماني، اطالع از حقاي  به صورت مفهوم

كند، نده  حقاي  ما را مرتبط مي« نجودِ»دين با  10پيدا كني، ارتباط -اعم از خدا ن مال كده  - حقايدد 

  مرتبط اسدت ن ديدن   يدارد ن عقل با مفهوم حقا  ارتباط يحقا« نجود»با مفهوم حقاي . قلب با 

 دهد. ها رىد ميانيان را در هر دني اين حوزه

غيرديندي كده بدر    هداي  بخواهند ن يا نخواهندد، تمددن  د رنىن ىود كه انّالً؛ ياز اين به بعد با

اش تمددن  افتندد، نمونده  ي، بده هالكدت ن بحدران مد    يثمدر ين بد ياساس نَهم ن خيال است، در ع

يكي از موضوعاتي كه اگر رسيديد در مورد آن تحقي  كنيد تمدن فراعنه است،  است. يفرعون

كندد كدار نشدده    اي كه آيدات قدرآن ترسديم مدي    اند، نلي از آن زانيهميتشرقين كمي كاركرده

« هامدان »باز ىد، كده در آن فرهندگ    يباب بررسي آن تا حدّ« قصص» يت. در تفيير سورهاس

ز هيدت، كارهداي   يد عنوان يك كارىناسِ متفكري كه در ناقع يك آرىديتكت بيديار قدوي ن   به

است. ىايد در طول تاري ، تمدني به قدرت تمدن فراعنه از نظر تيلط بدر  عجيب ن غريبي كرده

 يانددازه كددام بده  اندد، هديچ  كرده هاي گذىته را بررسيجا كه تمدنتا آن باىيم.طبيعت نداىته 

ها اىاره كرده است ن مصر نييت كه قرآن به بعضي از آن يبزرگي ن هيبت ن پيچيدگي فراعنه

ها هم عجايب قابل توجّهي ماندده اسدت، چگدونگي سداختن اهدرام ثالثده       از آثار باقيمانده از آن
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ىدان آمدندد كده يدك     ها چند سال پدي  بدا تمدام تجهيدزات    است. ژاپنيهنوز براي بشر مجهول 

كردندد ن   ن سال چند تا كشتي هدم غدرق  يكوچك از اهرام ثالثه را بيازند، بعد از چند ينمونه

« هشدترندي »قدول پرنفيدور   اند بهها انداختهكه سقف اين هرم ياپارچهكيموف  نشدند. سنگ 

ها اين سدنگ را از دريداي سدر     بدهيم، حاال آن نيم آن را تكانتواها نميامرنز با تمام جرثقيل

ىود اين سنگ را حمل كرد؟! اين نمونه را از اين جهت عدر   اند، مگر با كشتي ميعبور داده

هوىيار باىيد، بقاي تمدن به ابزارهاي پيچيده ن قدرتمند نييت؛ اگر آن تمدن نتواندد   كنم تامي

رسدد ن حاصدل آن همده    يبده هالكدت مد    ين ناكدام يا بدهد، در عد ها رابعاد انيان يجواب همه

  ىود.يچ ميك هيتكن

 تمدن شيعه؛ تنها تمدن ديني

كنم، تا ىدما اطدراف قضديه    جهان بدنن مقدّمه عر  مي يام را در مورد آيندهحرف اصلي

گوييم كه فقط تمدن ىيعه است كده تمددن حقيقدي اسدت ن     ما ميهر چه ساال داريد بفرماييد: 

درخشد، چون عر  ىدد  ها رنىن ىد، ىيعه است كه ميبودن ساير تمدننقتي كه درنغيننآ

دهد. ايدن ادعداي مدا اسدت، بعدداً      ميتمدن حقيقي، تمدني است كه به همة ابعاد بشر جواب كه 

اي خبدر  صحبت خواهيم كرد كه چرا سير تاريخي ن داليل عقلي ن نقلدي همده ن همده از آيندده    

 آن است. يازمان دهندهدهد كه تشيع سمي

بينيدد تفكدر سدنّي بده صدرف تفكدرش،       اي بين تفكر ىيعه ن سنّي بكنيم، مدي ابتدا اگر مقاييه

كندد،  مدي است، يعني در كشور سنّي، خليفه با فكر ىخص خودش كشور را اداره نياخته تمدن 

نداي اسدالم   القضدات بدر مب  القضات دارد. بعد هم كه قاضيكنارش براي نظام قضايي يك قاضي

دهد. يا برعكس: اگر خليفه اراده كرد كيي نمييك حكمي داد، اگر خليفه نظرش نبود، انجام 

ىدود. يعندي اهدل    نظر خليفه، قتدل انجدام مدي   ندهد صِرفِ القضات هم اگر رأي را بكشد، قاضي

، سنّت از انّل بنا را بر همين گذاىتند كه ىخص خليفه نه از آن جهت كه منشدف حكدم خداسدت   

نليدد بدا هميدر    بلكه به صرف يك ىخص، منشف امور جامعده اسدت. بده ابدابكر گفتندد: خالددبن      

اسدت، طبد  حكدم خددا ان را سنگيدار كدن! گفدت: مدن         دادهنويره زناي محصنه انجام بنمالك



  

اين بده عندوان نمونده     11كنم!!نميىمشيري را كه در راه خدا از غالف بيرنن آمده است، غالف 

عباس همدين رنيده   اميه ن بنيگانه ن بعداً خلفاي بنيسرتاسر حاكميت خلفاي سهنلي در  12است.

ها ن ن رنمييكنند، اميمعرفي « تمدن اسالمي»عنوان اي را كه ميتشرقين بهدنرهجريان داىت. 

كنند ن آن جامعه را سر ن سدامان  اند در نظام اجتماعي آن دنره كار ميها هيتند كه آمدهايراني

هدا ميدجد امدوي را در دمشد      حداال چده آن   هداي اسدالمي.  ، نلي نه براي تحق  آرمدان دهندمي

هدا عمومداً طدرح رنمدي     كند؛ طدرح ايدن بندا   نميبيازند، چه ميجدالنّبي را در مدينه، هيچ فرقي 

ها هم تمدن نييت. بعد است، هر چند به دست معماران دقي  ميلمان ساخته ىده باىد، اسم اين

كردندد ن تحدت   الحكمده ترجمده  ها را در بيتهاي يونانيبه بعد كتاب ق( -ه125)هاي هم از سال

بددر رني آن تبليغددات نمودنددد، درسددت زمدداني كدده  «! دنران درخشددان تمدددن اسددالمي»عنددوان 

هداي  هيچ سدخني در مجدامع عمدومي نداىدتند ن اقليدت      ينشين بودند ن اجازهخانه البيتاهل

 يزدند ن امثال يوحنداي دمشدقي اجدازه   نن هيچ رقيبي ميهاي خود را بدديني ن ملحدان حرف

اصطالح اسالمي ظاهر ىدد. مدن    اسالمي را داىت، آن تمدنِ به يافكني در جامعههرگونه ىبهه

منكر رنحِ اسالميِ بعضي از ميلمانان در آن ىرايط ن در بناهداي آن دنران نييدتم نلدي تمددن     

چده هيدت،   را نشان دهد، چيز ديگري اسدت. آن تواند در آن عظمت خود اسالمي كه اسالم مي

ايدم، نده در زمدان    هاست! ما نه در زمان صفويه تمدن اسدالمي داىدته  ىده بين ميلمانتمدن ناقع

اسدت در عدين   نجود نيامدده  به يعباس. هنوز هم ىرايط تحقّ  تمدن اسالماميه ن بنيخلفاي بني

اندد رنح  توانيدته ه تدا آن حددّي كده مدي    كه هر نقت ميلمانان ىدرايط برايشدان ميداعد بدود    نيا

 اند.خود دميده ياسالمي را در زمانه

در جدواب ايدن سداال بايدد متوجّده بدود       « ساز است؟ل ىيعه تمدنيبه چه دل»اگر ساال ىود 

هداي  تمدام سداال   -2سداز باىدد.   زنددگي  -1د باىد. يز بايك فكر چند چي يسازىاخصه تمدن

بدهد كه البتده بعدداً در ايدن خصدوص صدحبت      طلب، جواب عاليهاي تجامعه را به عنوان انيان

هدا نظدر داىدته باىدد. بايدد از      كه تمدن بايد به آرزنهاي ناقعدي انيدان  خواهد ىد. خصوصاً اين

هداي  ها را جواب بدهدد، تدا بتواندد بدر نيرانده     هاي انيانترين ساالها تا متعاليترين ساالجز ي
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هاي قدسي احكام را حفد  كندد   بتواند جنبه -3د ن بنماياند. هاي گذىته خود را اثبات كنتمدن

هداي قدالبي، آنهدا را    هاي حضوري ن قلبي نگهددارد ن صدرفاً در جنبده   ها را در جنبهن دين انيان

كددام بده معنداي    عبداس، هديچ  ياميه ن بنمتوقف نكند. تمدن رنم، تمدن مصر، تمدن خلفاي بني

خواهدد بده آن   ىدن مدي كه بشر با اجتماعيرا ه باىند نيازهايي اند كه بنا داىتناقعي تمدني نبوده

اند؛ بده همدين جهدت هدم ىدما در حدال       راز ماندن را در خود نداىته هابدهند، اينجواب برسد، 

ىيعه از انل ايد. نلي برعكس؛ نام تمدن اسالمي نداريد، چون از انّل هم نداىته حاضر چيزي به

 يگدو دارد كه جدواب  يزندگ يبرا ييهان مدعي است طرح يك سليله ادعاهاي بزرگ كرده

گويد جهان بايد با يك عقدل كدلن ندوراني بده ندام حّجدت خددا بدر         بشر است. مي ياصل ينيازها

هداي گذىدته غفلدت از ايدن نكتده بدوده       ن سخت تفكيد دارد راز سقوط تمدن بشود زمين، اداره

گويدد:  ىيعه مي 13يط جديد بحث بشود.است، كه در جاي خودش بحث ىده ن باز بايد در ىرا

است كه دا مدًا از طدرف عدالَم غيدب بدر آن ندور ن رحمدت بريدزد ن          ياآل جامعهايده يجامعه

اي از چندين ىدرايطي   مكتب تشيع توان تحقّ  چنين ىرايطي را دارد، معلوم است كه هدر جامعده  

بايد از طريد  امدام معصدوم    داند. ىيعه مدعي است جهان كند، نلي آن را عملي نمياستقبال مي

فيض بين آسمان ن زمين است اداره ىود، ن مدعي است چنين انيداني   ييعني انياني كه ناسطه

هميشه در عالم هيت. مشكل جهان، قيمت دنم بحث است كده قبدول نددارد همدواره خدانندد      

جمهورتدان  حجّتي در عالم پرنرانده است نگرنه به مردم آمريكا هم بگوييد اگر به جاي ر يس 

كه در تفكدر، معصدوم اسدت ن ىدما را     يك انيان معصوم در رأس امور داىتيد كه عالنه بر اين

 نىدود تدا بركدات غيدب در امدورات ىدما جداري ىدود، ا        كندد، سدبب مدي   درست راهنمايي مي

ها معتقدند چنين چيزي كده  ايندهيم. را بر همه كس ترجيح مي انگفتند خواستيد يا نه؟! ميمي

گويد ما دليدل داريدم   كند به جهت نبود ان، نشدني است. اما ىيعه ميبر جامعه حكومت معصوم 

بشدر   ياست. از اينجاست كه ىدما بدراي جهدان نيدبت بده تمددن آيندده       كه ىدني است ن ىده 

توانيد تمدني را كه امام معصوم بر صدر آن است، ترسديم نماييدد ن جهدان را    داريد ن ميحرف 

                                                 
 د.از همين مالف رجوع ىو« ي فيضجايگاه ن معني ناسطه»ن « مباني معرفتي مهدنيت»هاي به كتاب - 13



  

نيد كه چه نتدايجي از نظدر فكدري ن فرهنگدي ن تربيتدي در چندين تمددني بده         اين امر ك يمتوجه

 آيد. صحنه مي

نقتي امامي معصوم ميتقيم يا غير ميتقيم با بشريت سخن بگويد ن قواعد آسمان را بده نحدو   

حضوري با بشر در ميان بگذارد، ديگر رنحيدة بشدر رنحيدة ديگدري اسدت ن در حدال ن هدواي        

، حال ن هوايي كه در صدر اسالم اميدد آن بدود كده بدا غددير ظداهر       ديگري قرار خواهد گرفت

هداي حضدوري ن   تر جنبده ها ن داليلتان را ن از همه مهمىود ن رىد كند. بايد تالش كنيد حرف

قدسي تمدن اسالمي را با دقّت بييار ن با زبان امرنزين، ارا ه دهيد. براي جهان بايد رنىن كرد 

اندد  ها آمدهصوم در عالم اسالم نجود دارد كه انّالً؛ سيزده نفر از آنا معتقديم: چهارده معچرا م

هداي ندادان مدانع تحقد      اند نلدي حاكمدان ظدالم ن انيدان    ن عصمت ن توانايي خود را نشان داده

كندد.   تواندد بشدر را تغذيده   ها هم در غيب اسدت ن ان مدي  آنن حاكميت آنها ىدند ن چهاردهمي

 -ريدزي انيدان معصدوم اداره ىدود     يطي است كه با حاكميدت ن برنامده  ثانياً؛ بهترين ىرايط، ىرا

 -دهدد  سوي آن حالت سير مدي انيان معصومي كه داراي علم حضوري است ن نه حصولي، ن لذا جامعه را نيز به
نابودي  رن هيتيم حاصل ليبرالييم ن فاىييم است ن نتيجة آندنياي جديد كه فعالً ما با آن رنبه

استعدادهاي اصيل بشر است، ن اگر هم در طول تاري  سوسويي از آسداي  بدراي    ابعاد اصلي ن

بشر بوده، حاصل چند رنزي است كه بشر از پيامبران تبعيت كرده است، ن در حال حاضر انّالً؛ 

زند، دين اسالم است. ثانياً؛ در اسالم تنهدا  تنها ديني كه بدنن هيچ تحريفي حرف پيامبران را مي

 يىدود ن ىديعه نيدز همده    ارا ده مدي   معصدومين  ينگاهي است كه از طري  ا مهنگاه مطمون، 

 حرف  همين است.

بيند كه فرهندگ غدرب جدواب اهدداف     ميعه به اين دليل امرنزه غرب را در حال سقوط يى

هدايي از جدنس همدان    كندد بدا جدايگزيني   اي را كه بشر نياز دارد نداده ن هنوز هم سعي ميعاليه

د غربيدان نيدز خودىدان كلييدا     يد ا را به غفلت بيشدتر بكشداند. ممكدن اسدت بفرما     هتمدن، انيان

خوانند. نلي يادتان باىد متون مقددس  ىان دارند، ميرنند ن چيزهايي را كه در متون مقدسمي

گوي ناقعدي  نداىته باىند ن جامعه را به عنوان جامعه تغذيه نكنند، جواب يسازتا توانايي تمدن

ترين اهداف گوي عاليداىته باىند تا جواب يسازد؛ بايد متون مقدس توان تمدنها نييتنانيان

گدوييم ىديعه انّالً؛ بدراي ادارة جامعده تودوري      ما ميها بشوند. بشر، در كلّية رنابط زندگي انيان



 

تدرين  گدوي عدالي  بشري عقدالً، قلبداً ن نقدالً جدواب     يجامعه يدارد. ثانياً؛ اين تووري براي اداره

 اف بشري است.اهد

ىدود  كندد، ايدن اسدت كده پدس از مددتي رنىدن مدي        مدي كه يدك تمددن سدقوط    علّت اين

باىدد  يها بوده است، نمگويي به آناي كه مدعي جوابگوي اهداف عاليههاي  جوابتووري

بشر را  يتواند اهداف عاليهاش، نمين در همين راستا چون تمدن غرب، برعكس ادعاهاي انليه

بيندي سدقوط تمددن غدرب را     هايي هدم كده پدي    كند. آنميمحقّ  كند، حتماً سقوط براي بشر 

 يخواهدد همده  اند. به عنوان مثال، مگر بشر نميبيني كردهاند، بر اساس همين معيارها پي كرده

ىدان نفدادار باىدند تدا در عدين آرامد  رناندِي جامعده، امدور          افراد جامعه نيبت به گفتار ن قول

ىدود چندين اخالقدي را در جامعده     نيز سر ن سامان داىته باىد؟! نلدي ناقعداً نمدي    اجتماعي مردم

هدا يقدين كنندد اگدر بده      كندد ن انيدان   كه يك امر مقدسدي جامعده را كنتدرل   محقّ  كرد، االّ اين

ىدوند، هدر چندد در يدك مرحلده از زنددگيِ       تعهدىان پشت كردند در نظام هيدتي متضدرر مدي   

كه به ىما اطمينان بدهد بده تعهددش عمدل    بينيد طرف براي اينمي اجتماعي برنده ىوند. گاهي

هايشان خداک  هاي اىرافي محور قيمخورد! يا در خانوادهميكند به سبيل پدربزرگ  قيم يم

پدربزرگشان است. خاک اين پدربزرگ مگر چقددر قددرت دارد كده بتواندد در رنيدارنيي بدا       

تواند بپذيرد اگر به قدول  پشدت كدرد    نه اين انيان ميها را كنترل كند، ن چگومنافع مادّي، آن

 14كند؟!تري ناكام ميخاک پدربزرگ  ان را از كماالت بزرگ

 يتدوان كدار  يگدر نمد  ياست، پس دىده بشري آىفته  يد گفته ىود چون امرنزه جامعهينبا

ايگداه  نقتدي فرهنگدي آمدد كده نتوانيدت ج     « اسدت؟ ىده چرا آىفته »د؛ يد از خود پرسيكرد. با

بدهد؟! در حدال حاضدر   ماند كه جامعه را از آىفتگي نجات مقدسات را حف  كند، چه چيز مي

كدس  در مجموع در تمدن كنوني به طور جدّي آنگاه كه منافع مادي افراد در خطدر باىدد هديچ   

اش ايددن اسددت كدده چيددز مقدسددي نييددت كدده تعهدددات را مانددد. آيددا ريشددهرني تعهدددات  نمددي

اندد؟! اگدر همده    كدرده كندد پشدت   مدي ه به آن چيزي كده تعهددات را كنتدرل    كند؟ يا همكنترل
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نييت ن حاكميت امام معصوم كه  ياىود كه عامل كنترل كنندهاند، دليل بر اين نميكردهپشت

بين عالم غيب ن عالَم ىهود است ن از صدر اسالم بدر رني نجدود آن تفكيدد ىدده بده       يناسطه

جت خدا، متذكر عالم قددس اسدت ن بدا حضدور معندوي خدود در       ه برند. انيان كامل ن حيحاى

د يد نماينمايد ن عالم كثرت را به عالم نحدت متصل مها را كنترل ميجامعه، تمام اين آىفتگي

ر نگذاىتند معلوم ىود چده ضدرر بزرگدي بده بشدر      يكه متفسفانه در صدر اسالم ن با غفلت از غد

  يبدزرگ تدار   يحذف ىد فاجعه ينظام اجتماع نارد ىد. نقتي امام معصوم از صدر حاكميت

آن را فهميدند ن متدذكر ىددند ن عمد  فاجعده را بده گدوش        زهرابشر ىرنع ىد ن حضرت 

 15جهانيان رساندند.

 شدن با يك تمدن؛ علت پذيرش آن تمدنافقهم

دارد،  يآن بيدتگ  يشتر به فرهنگ ن فليدفه يقدرت تفثيرگذاري ن نفوذ يك تمدن ب سؤال:

 نماياند؟سازد ن از آن طري  قدرت خود را ميعلم ن ابزاري كه مي يا به

 يچده ياز در ين  تكنولدوژ يگدز »ت به مباحث گذىته بده خصدوص كتداب    يبا عنا جواب:

را بده   ين تكنولدوژ ياز بده چند  يكه ن ين فرهنگ ين تكنولوژيبكه  دوىمي رنىن« يدين  توحيب

اگدر فرهندگ ن تمددني بدا     ان كده عدر  ىدد    هيت. لذا همچني تنگاتنگي رابطههمراه آنرده، 

كه عموم مدردم  مجرّد اينهاي خيالي را جواب دهد، بهباىد ن آرمانداىته ها ارتباط خيال انيان

پذيرندد. عمومداً   در حدّ خيال باىند، ن توسط مكتبي الهي تربيت نشدده باىدند، آن تمددن را مدي    

اندد. امّدا اگدر فكدر ن     د داده باىند، در حد خيالكه خود را رىها در ابتداي امر، قبل از اينانيان

تواندد بدر جامعده اثدر     پدرنر نمدي  فرهنگ جامعه به مافوق خيال جلب ىد. ديگر آن تمددنِ خيدال  

باىيد؛ كه اگر اين تمدن ناقعاً در زماني كه تان فعالً داىته اين جواب را براي اين ساالبگذارد. 

ىدد، تدا   هرگدز پذيرفتده نمدي   آمدد،  ود به صدحنه مدي  بميلمين حاكم  يرنح توحيدي در جامعه

 ير از غدرب اسدتقبال كردندد. مدثالً اگدر بده جدا       يد اخ يران در صد سداله يرنىن ىود چرا ملت ا

بودند هرگز در آن حددّ  ىده م در كشور ما حاكم يحك يهاك سليله از انيانيقاجار  يسليله
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. يك ايل فاتح را چيدزي  16آمديد نميپد يزدگكه ىيفتگي به غرب در كشور ما ر  داد، غرب

د يد كند، اگر يك خاني را خواستيد به طرف خودتدان جدذب كن  يجز ثرنت ن ىهوت ارضاء نم

حاكميدت ان را   تحت يتوانيد منطقهاست نسايل ىهوت ان را براي  فراهم كنيد، بعد مي يكاف

ىدان  ها همده ها، اينوك ها ن چاقكند، مثل التميد. خان با خياالت  زندگي يريار بگيدر اخت

ن جهت در زمان قاجدار توانيدتند تفثيرگدذار باىدند، در زمدان      يها به هماند. ارنپاييطوريهمين

كشديدند.   هدا را هدم آب  آنها جاي پايها به ايران آمدند، امّا ايرانياسماعيل صفوي هم اينىاه

بودنددد چيددزي بددا مواظددب  در آن زمددان پايتخددت ايددران قددزنين بددود، از تهددران تددا قددزنين مددردم

سدر  هايِ نجس برخورد نكند ن چون مردم در زمدان صدفويه در حيدات ديندي بهتدري بده      ارنپايي

 بردند، غرب نتوانيت از نظر فرهنگي تفثيرگذار باىد.مي

مثدل تمددن    يتدوان گفدت يدك تمددن    خواهم عر  كنم: نمييم يدر جواب ساال جنابعال

را  ياي هدم كده تمددن   ىدود، بلكده بايدد جامعده    گذار ميتفثير غرب صرفاً از طري  علم ن يا ابزار

پذيرد يك سنخيتي با آن داىته باىد، چون علم ن ابزارهاي آن تمدن مربوط به رنح ن عقدل  مي

ر خود قرار دهدد،  يخواهد آن را تحت تفثيكه م ياآن تمدن است، اگر رنح آن تمدن با جامعه

آن پذيرش براي بعضي ممكن است از طريد  علدم   ىود، حال همخواني داىت قابل پذيرش مي

هاست صرف خواندنِ علوم غربي آن علوم را متذكر عالَمي بدانند كه مطلوب آنپي  بيايد ن به

رش از طريد  ابزارهدا   يىوند ن براي بعضي ممكن است حالدت پدذ  زده غرب ين لذا از نظر فكر

مي ىدوند كده آن ابزارهدا بدراي آن عدالَم        بيايد ن با استفاده از ابزارهاي آن تمدن نارد عدال يپ

زده ىوند، ن بعضي هم ممكن اسدت از هدر دن راهِ علدم ن    ها غربساخته ىده ن با استفاده از آن

خدود يدك نحدوه     يزدگد عمده آن اسدت كده آن جامعده در غدرب     .ك جذب غرب ىونديتكن

ن  يتفخر عالم غربن موضوع ن تقدم ن ييتب يدر خود احياس كند كه برا يافقي با تمدن غربهم

م. به عنوان مثال؛ اگر رني فرهنگ ژاپن ن مذهب ياز داريكِ آن به بحث بيشتري نيرش تكنيپذ

ها نيبت به تكنولوژي غرب تدا حددّي رنىدن    ىيفتگي آن يريشه 17ها مطالعه كنيد،ىينتوي آن

                                                 
اند ن به همدان رنش ايليداتي هدم    اند كه به ايران آمدهمانده از قوم مغولدانيد، قاجار يك ايل باقيطور كه ميهمان - 16

 عنوان يك ايل فاتح با كشور ايران برخورد كردند.كردند ن بعد هم بهيم زندگي
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ىدخص   را نقتي در آن مذهب چيزي به نام اعتقاد بده معداد ن قيامدت نجدود نددارد ن     يىود زمي

داند ن قصد دارد هرچه بيشتر از دنيا اسدتفاده كندد، پدس ابزارهداي     اف  زندگي را دنيا مي يهمه

هداي عدالَم غيدب    دادن زيبدايي ىود ن نگراني از دسدت بيشتر از دنيا براي  محبوب مي ياستفاده

 ماند.ي  نميبرا

 هر تمدني ابزارساز است

هاي صحيح نيبت به عالم ن آدم اسدت،  دگاهدي يآيا تمدن اسالمي فقط عامل ارا ه ال:ؤس

 ز بيازد؟يدگاه خود را نيعت ن ابزار مناسب با دييا قادر است علم تصرف در طب

ىداءاهلل بركتدي باىدد بدراي رنىدن      كنم تا إنفعالً باب جواب به اين ساال را باز مي جواب:

د، آن فكر هرگدز  اگر ىما به يك فكرِ حقّي رسيديىدن نكات بعدي. اين يك قاعده است كه 

 گويندد: كنيد، به همين جهت اسدت كده مدي   گذارد، تا ىرايط تحقق  را فراهمىما را آرام نمي

باىدد كده الزم    يكند؛ حال اگر تحقّق  منوط بده ايجداد ىدرايط   حرف ح  جاي خود را باز مي

ط را فدراهم  يآن ىدرا  يد، حتمداً ىدرايط تحقّد ِ علمد    يد عدت انجدام ده  يطب يبر رن ياست مطالعات

كند، ن اگر تحقق  منوط به ايجاد ىرايط عملي باىد، ىرايط عملي ن ابزار مربوط به آن را مي

رنىن اتاقم چنين ن چندان  عنوان مثال؛ اگر من به اين فكر رسيدم كه بايد سايهد. بهينمافراهم مي

كدنم. ىدما   مدي كدردن ايدن ىدرايط فكدر ن تدالش      باىد ن آن را ح  دانيتم، حتمداً بدراي عملدي   

دانيد؛ اتاقي كه خيلي رنىن باىد، هر چند كه خنك هم باىدد، چدون خيلدي رنىدن اسدت،      مي

ىود نسط بيابان زيدر آفتداب بدا آرامد ِ كامدل      به ىما بدهد. مثالً نميتواند آرام  الزم را نمي

ىدايد طدرف فكركندد     .ديد دا كنيد پ يدرختد  يد تدا سدايه  يد گردينماز جعفر طيّار خواند، بلكه مد 

است، در صدورتي كده اگدر     يي سايه است كه در زير درخت داراي آرام  بيشترخاطر خنكبه

خود مزاحم حضور قلب است. چون نور ىدديد، حدس    يهوا خنك باىد باز نور ىديد به خود

ار يط بييطور كه ىراكند. همانيب مختل ميكند ن سير آدم را به عالم غميرا به خودش جلب 

رنىدن  كند، به همين دليدل، ميداجد قدديم سدايه    ميش مشغول ز انيان را به نَهم خوديك نيتار

توانيد در آن جاها عبدادت كنيدد. عدر  بندده     است، از نظر نور طوري است كه ىما راحت مي



 

 ن كده يد جده ا يسازيد، نترا ح  دانيتيد ابزار مناسب تحقّ  آن را مي ياگر ىما فكر اين است كه

 سازد.  مي يا به زندگيك تمدن حتماً ابزار متناسب با نگاه خود ر

ا ميجد جدامع گلپايگدان ن امثدال آن    يمثل ميجد جامع اصفهان  يمينقتي ىما به مياجد قد

د يد كنيخدود، احيداس مد    يبودن با خداجهت تنها يهايرنيد، در عين ىكوه ن داىتن زانيهمي

رنح خدود   اَمدن  ياند، اما نه براي كيدي كده بدرج ايفدل را خانده     جا را براي ىما ساختهگويا آن

دارد ن آن توجّه به خلوت ن تنهاييِ با خدود   يدانيد هر كيي يك بُعدطور كه ميداند. همانمي

كامدل نگداه    يآيد ميجد جدامع ابركدوه را بدا عالقده    يت غربي هم اگر ميين خداست. آن تور

اش بدا خددا اسدت. نلدي     آن ميجد يادآنر بُعدِ توجّه بده خلدوت ن تنهدايي    يكند، چون فضامي

ك هوس، آن بعد يرا ندارد كه در مقابل بُعد خلوت معنوي ن بُعد تحرتمدن ارنپايي آن قدرت 

 يايجاد كندد، لدذا بدراي از بدين بدردن تقابدل بدين ايدن دن بُعدد، زمينده           انّلي را در زندگي مردم

هدا،  بخشد ن در همان راستا براي ارضداي نَهدم انيدان   يگويي به هوس ن نَهم را ىدت مجواب

كده آن ميداجد را    يسدازد. آن كيد  يهاي عظيمِ جذّاب مهاي چندين طبقه ن سوپر ماركتبرج

 .اسدت دسدت آنرده  است، ابزار منطب  بر فكر خود را ساخته ن علم تحق  آن فكدر را بده  ساخته 

ىدود ايدن اسدت كده طدراح      يكه به مياجد خدتم مد   يهاي باريكهاي پاريس با جادهفرق خيابان

 يهدا كرده تا با كاليدكه  يها را طراحابانيىناسد آن خيكه م يليبر اساس مهاي پاريس خيابان

 يهدا هدم كده كوچده    يف كرده برسد. ن آن كييخود تعر يكه برا يعاً به مقصديچند اسبه سر

در حال طمفنينه آن جاده به ميجد ختم ىود تا بدا   زدنخواهد با قدميكرده م يك را طراحيبار

قدم بردارد، چون اگر با ىتاب ن عجله بده سدوي ميدجد حركدت     ميجد  يآرام  كامل به سو

غيرعدادي، يعندي سدرعتي     يهدا دهد. نقتي انيدان بدا سدرعت   نميد رنح ميجد ىما را راه يكرد

بيايدد،  دارد زندتدر از ميدجد بيدرنن    هاي خودش به ميجد رفت، دنسدت مافوق سرعت ماهيچه

سدازد  ه براي خود كارهاي نَهمي مدي جاد كرديچون از طري  آن سرعتِ غيرعادي كه نَهم  ا

خواهد هر چه زندتر از ميجد بيرنن بيايد تا بده آن كارهدا برسدد، در نتيجده، از آرامد  ن      ن مي

حضور در ميجد است تا در آن آرام  بتواند با خددا، كده عدين بقداء اسدت،       يبقايي كه الزمه

آرام ها آرامد طوري باىد تا آدممنتهي به ميج يىود، بايد كوچهباىد محرنم ميداىته ارتباط 

ىود تمدني باىدد ن فكدر ن   سازد ن نميبه سوي ميجد بيايند. پس هر تمدني ابزار خودش را مي



  

اي در آن جريان داىته باىد ن براي تحقّ  عملي آن تفكر، ابزار مناسدب خدود را نيدازد.    انديشه

ما يقيناً اگر تمدن اسدالمي را  نلي  كنم كه برگرديم ن تمدن گذىته را بيازيم،بنده پيشنهاد نمي

هاي ارتباط بدا اهدداف آن تمددن اسدت     لطف الهي پيداكرديم، ابزارهاي مناسب  را كه نسيلهبه

ما مدردم را بده صدرف     كرد.ىود بقيه را هم به آن تمدن دعوتسازيم، آن نقت است كه ميمي

كنديم كده متدذكر عدالَم ن     مان دعوتعيني كنيم. ما بايد به تمدنتوانيم دعوتهايمان نميتووري

 اهداف ما است.

 انقالب اسالمي؛ ظهور جنگ اسالم و مدرنيته

حكومت اسالمي در چه حدّي بايد ظهور كند ن رنابط سياسي، اقتصدادي، فرهنگدي    سؤال:

ح بدودن  يبده صدح   ك تمددن يد را اگدر  يد خود را تنظيم نمايد تا بتوان گفت يك تمددن اسدت؟ ز  

گوييد بدا ظهدور انقدالب    ها قبل از انقالب هم بود، پس چرا مين تووريهاي آن است، ايتووري

توان گفت ما قبل از انقدالب هدم در    يا نميايم؟ آما به همآنردي با تمدن مدرنيته آمده ياسالم

د آنرده تمدن ىده بدا توجده   يك تمدن به علم ن ابزاري كه پديايم! ن اگر مقابله با مدرنيته بوده

ايم ن چند سالي اسدت كده تحدت عندوان جندب       چناني نياختهز علم ن ابزار آنن كه ما هنويبه ا

ىود، پس مدا هندوز تمددني نييدتيم كده بده مقابلده بدا تمددن          ميافزاري تازه دارد حرف  زده نرم

 باىيم؟! مدرنيته آمده

رن آن انقدالب  ين پ يعيآيا تفكر ىن است كه يسخن ما ا يد نليزنيم ي: حرف درستجواب

تواندد بعدد از مددّتي بده     هاي قابدل تحقّد ، مدي   تووريك ن آن هم تووري يبا اين پشتوانه ياسالم

عه تمدن خود را يبه نظر ما اين از ميلّمات است؛ كه ىكند؟  خودش را مطرحعنوان يك تمدن 

 يبگذاريد ن كدار كنيدد. بدا بررسد    فقط بايد رني آن نقت  گيرد.كند ن جهان را فرا ميميطرح 

ته بدان گرفتدار اسدت ن   يكه ذات فرهنگ مدرن ييضعِ موجود جهان ن با توجه به تضادها  نيدق

دا كرده، محدال اسدت سدير تداريخي جهدان بده       يدر جهان پ يكه انقالب اسالم يحضور ينحوه

نشود. چيزي نييت كه فكركنيدد اگدر ديدر بشدود، بشدر راه ديگدري دارد يدا        تمدن اسالمي ختم 

ل ىدود كده چدرا    يد ه ن تحليد ها بايدد خدوب تجز  قدير كرده است. اينخداي بشر راه ديگري را ت

كنيد؛ چدرا  ميكه ىما گاهي تعجب جهان، حاكميت تمدن اسالمي است. اين يت آيندهيحاكم



 

بده خدود راه    يفسد يىدوند ن  نمدي هاي انقالب اسالمي هيچ خيته ها در مقابل فراز ن نشيببعضي

اند كده مطداب  آن اصدول بده ثمدر رسديدن       اصولي ىده طور ساده نييت، متوجّهدهند! همينينم

دانند ن هر قدمي كه در راستاي انقالب اسالمي بردارندد، آن را  اهداف اين انقالب را حتمي مي

دانندد، تمددن   ىوند، براي اين است كده نمدي  ميها خيته ىناسند. اين كه بعضيقدمي پايدار مي

خدتم   يماند؟ ن چدرا حتمداً بده تمددن اسدالم     مي يعني چه، ن چرا حكومت اسالمي حتماً ياسالم

دانند ن لذا خيته ها را نميدهد؟ علت اينىود؟ ن چرا حتماً جهان را تحت تفثير خود قرارميمي

ىوند. موضوع ظهور تمدن اسالمي، مثل اصول طبيعي اين عالم است؛ قانون ارىميدس اگدر  مي

ها چيزي نييت كه با هدوس مدا آمدده    ىد. اينيمبود، باألخره ثابت ىده صد سال بعد هم ثابت 

ىما قواعد رياضدي عدالم را بدا قواعدد      18ها قواعد ن سنن عالَم است.باىد ن با هوس ما برند، اين

تدر اسدت. مدثالً اگدر ايدن ديدوار       كنيد؛ قواعد عقلي ن فليفي خيلي محكمعقلي ن فليفي مقاييه

گر يك مقدار كج باىدد بداالخره بداز كمدي نيدرن      كند، ن اميقا مه باىد بيشترين نيرن را تحمل 

كدرد، نلدي ىدما    ىدود زنددگي   مقدار خالف قدوانين رياضدي هدم مدي    كند. يعني يك ميتحمل

كنيد. جامعه به ميزاني كه از قواعد عقلدي منحدرف ىدود، بده     توانيد زندگي تان نميخالف عقل

 يكه ما بدرا  ياكج باىد، به نتيجه رسد. اما يك ديوار اگر هم كمياي كه بايد برسد، نمينتيجه

ىدان بده   هدا قضديه  دارمانددن تمددن  يم. پايابييداىتن سقف دست مم مثل نگهياآن در نظر گرفته

ها را جواب دهند ن انيان يجانبهگيرند تا ابعاد همهها ىكل مياست، چون تمدن يىكل ديگر

دهندد، بده همدين جهدت ليبدرال      مدي  ىان را از دسدت نجودي ياگر از اين كار باز بمانند، فليفه

خدورده اسدت، چدون در    دموكراسي با آن همه ىور ن توان انّليه، امرنزه يك تودوري ىكيدت   

ابعاد  يهمه يگويها معطل مانده ن تنها آنچه كه در جوابگويي به بيياري از ابعاد انيانجواب

 بشر در صحنه است، اسالمِ ىيعي است.

                                                 
لونَ لومَ يَبَقو ار و الدُّنعيََ إيلََّ يَنَمٌ وَامردٌ لوطورنََّو اللَّرهُ ذولرر َ    »: ندد يفرمايم قواعد است كه رسول خدا نيهم يدر راستا - 18

اگدر يدك رنز    «ظُلعمرًَ وَ جَرنَرا   لرئور َ رَجُلًَ ار ع وُلعدر  يُنَاطرئُ اسَمُهُ اسَمري يَمَلوؤُاََ ََدَلًَ وَ قرسَطًَ كومََ اُالعيَنَمَ مَتَّى يَبَعَثو اللَّهُ ِريهر 

ندام مدن   د كده هدم  اند مرا برانگيزفرزندان تا اينكه مردى از كند قدر طوالني ميبيشتر از دنيا نمانده باىد خدانند آن رنز را آن

 (.75، ص 51)بحاراالنوار ج از عدل ن داد كند چنانچه پر از ظلم ن ستم ىده باىد. است، ن زمين را پر



  

هدا قبدل   هاي آن است، اين تووريح بودن توورييدن به صحك تميقت ياگر حق»گوييد: مي

اسدت كده مدا بده مقابلده بدا        يىود با انقالب اسدالم يهم بود، پس چرا گفته م ياز انقالب اسالم

ران يد ها مدّ نظر ملت اعر  بنده اين است: از آن جايي كه اين تووري« ايم؟تمدن مدرنيته آمده

مدا خواسدتيم    .نشودختم  ين انقالبيها به چنبود اين تووريناقع ىد ن محال  يبود، انقالب اسالم

در ناقدع   .نجود آمدن انقالب ىدد اش بهكنيم، نتيجه خودمان عمل يىده هاي پذيرفتهبه تووري

داد كده مدتهم نشدود ايدن     خدود تحقّد  عيندي     يهابه تووري يران با انقالب اسالميملت ميلمان ا

است. پس با اين انقدالب، جندگِ بدين    يت معصوم گذىته حاكم يها عملي نييت ن دنرهحرف

هداي غربدي   استراتژييت عمل هم آغاز ىد. ياسالم ن مدرنيته كه در حد تووري بود، در صحنه

جهان است با  يخود يك تووري كامل جهت اداره ياند كه اسالم ىيعي به خودتازه بيدار ىده

دارد كه ليبدرال دموكراسدي جدواب ندداده اسدت.       گويي به نيازهايي رااين امتياز كه توان جواب

را دارد، حتمداً   ين كاريجهان ن توان چن ياند اسالم يك برنامه است با ادعاي ادارهمتوجّه ىده

هدا  كنند با امثال ضرغانين جهت هم سعي مييدهد، به همير خود قرار ميهم جهان را تحت تفث

ا زىت نشدان دهندد چدون در مقابدل اسدالم ىديعي       اسالم ر يچهره ن مال عمرها ن گرنه طالبان،

اسدت،  گريزناپدذير  اند. به هرحال جنگ بين اسالم ن تمدن موجدود غدرب،   سخت خود را باخته

كه حاصدل   يرنز توح  تمدن غربهلل رنزبها چون اين جنگ بين تمدن ن توحّ  است نبحمد

كشدتن چيدزي جدز تدوحّ       را 19هدا ا ىدي  احمدياسدين  يىود؛ آنفس امّاره است بيشتر ظاهر مي

ىود، ايدن عمدل   قت عمل كه عو  نمييخواهند اسم آن را بگذارند حقاست؟ حاال هر چه مي

 است.  يامرنز بشر غرب يجامعه يقيحق يچهره

 تمدن اسالمي يتحقق حتم

ل اسدت كده   يد ن دليد به مقابله با تمدن مدرنيته آمده به ا يىود انقالب اسالمين كه گفته ميا

شتر مشدخص  يتر نماياند، بخود را رنىن يتر ىد ن چهرهچه به تماميت خود نزديكمدرنيته هر

 يىده كه هيچ پايگاهي در تعالي انيانيت ندارد ن از اين طرف ىديعه دا مداً حقانيدت ن كداربرد    

                                                 
ىي  احمد ياسين؛ رهبر معنوي جنب  حماس بود كده صدبحگاهان در حدين برگشدت از ميدجد در حدالي كده بدا          - 19
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جهددان  يهددامزاحمددت يهمدده يخددوبداده ن بدده  را رنز بدده رنز بهتددر نشددان يهددابددودن توددوري

ن يد تده در ا يكده فرهندگ مدرن   يدر حدال ن نحو از سر خود گذرانده اسدت.  يرا به بهتر ياستكبار

ك ىدده اسدت. اگدر در حدال     يد خدود نزد  ييشتر به عدم توانايشتر تالش كرده، بيتقابل، هرچه ب

دهدم: نده.   يد تمدنِ اسالمي، به صورت بالفعل موجود است يا نه؟ جدواب مد  يحاضر از بنده بپرس

كه كلّيات  معلدوم اسدت   گويم: در عين اينمي چييت؟ مياگر بگوييد: به طور دقي  تمدن اسال

 دهد. مثال سايهدانم، چون در زمان خودش، خودش را نشان ميهاي ريز آن را نمينلي مصداق

از دارم كده  يد رنىن را كه عر  كردم در نظر بيانريد، اگر من به اين بدانر رسديدم كده اتداقي ن    

م به ساختن آن، حال در اين كار از طري  آزمداي   كنرنىن داىته باىد؛ ىرنع ميحالت سايه 

رنم تا آنچه را در نظر دارم بيازم. ممكن است چند بار بيدازم امدا ببيدنم    قدري جلو مين خطا به

يدت كده   يسازم، باز اگر ببينم ايدن آن ن كنم ن دنباره مييخواهم، خراب ماين آن نييت كه مي

خواستم سداخته  طور كه من ميامّا باألخره نقتي آنسازم. يكنم ن ميخواهم دنباره خراب ميم

گيرم، بعد از اين حالت است كه ىما به مطلوب مدن آگداهي   ميىد، در آن صورت با آن انس 

ىداءاهلل  إنن نكتده اگدر   يد كنم. با توجده بده ا  مييابيد، در اين صورت ىما را هم به آن دعوت مي

فدرن  ىدد، تمددن غدرب بدا يدك اىداره       سداخته  رنابط ن ابزارهاي   يتمدن اسالمي با مجموعه

كند، حال فدر  كنيدد اگدر    ميها را به هوس دعوت در حال حاضر انيان يتمدن غرب .ريزدمي

 ين بشدر يم چند يادست بردارد، جايي ندارد كه برند؛ ما هنوز نتوانيته يبازبشر بخواهد از هوس

 يرا لمس كند، مدا هندوز فرهنگد    يوكماالت معن يم كه بتواند راه به سويرا به نطني دعوت كن

كنيم، امّا نقتي كه نطدن  انيان داىته باىد نداريم تا ان را به آن دعوت  يكه اىاره به نطن معنو

توانيم ها ن عالَم مخصوص به خودش ساختيم، آن نقت است كه مياسالمي را با توجّه به آرمان

ن يا فضاي جبهده بدوي    اي حرم ا مهيم. فضينما سادگي جهانيان را به تمدن اسالمي دعوتبه

هداي  هداي عيندي تمددن اسدالمي كده در آن تمدام مصدداق       دهد، نلدي مصدداق  نطن اسالمي مي

رنيدد،  زندگي، متذكر عالَم قدس باىد، چيز ديگري است. نقتي ىما به ديدار مناط  جنگي مي

د يد كنيمد  فضاي خاصي است كه با آن احياس آىنايي داريد، احياس يد دارايكنياحياس م

را در بطدن ايدن فضدا يدك     يد، زيخوانينجاست، مثل ميجدالحرام كه نماز را تمام مينطن ىما ا

د. در يد ابيگدرفتن را مدي  گزيددن ن نطدن  جا يك نحدوه سُدكني  ن ىما در آناست تمدن خوابيده



  

فضاي قدسي است كه مورد توجّده اسدت، امدا در آن فضدا ابزارهدا چگونده        عمده يتمدن اسالم

دانديم، چدون زمانده مدا را بده      نمدي  يزيد كندد فعدالً چ  ما را متذكر آن فضا مدي  كدام ابزاراست ن 

هايمدان صدورت   كند ن هنوز زمان آن نرسيده است كه به تودوري ابزارهاي خودش راهنمايي مي

هدا  جبهده  ياند، همان طور كه بعد از جنگ، فضاينمايعملي بدهيم، در زمان خودش، خود را م

م، هدر  يجنگ باى يمعنو يفضا يم ادامه دهندهيتوانين جهت ما هنوز ميبه هم اند نيخود را نما

اسدت از   كده چندد سدال   نيد ك است بدا ا يآن فضا به ما نزد ييت نليدر كار ن يگر جنگيچند د

د در يد گوعر  كردم كده مدي   يزمان جنگ گذىته است. اين را به عنوان مثال در جواب ساال

 آيد.تمدن اسالمي چه چيزي مي

ام را بعدد از مدرگم   گويدد: ايدن مصداحبه   اىدپيگل مدي   ياش با رنزنامهدر مصاحبه« هايدگر»

خدددايي بيايددد ن »گويددد: ، مددي«درمددان تمدددن غددرب چييددت؟»پرسددند: كنيددد. از ان مددي چدداپ

قددر ايدن جملده بدزرگ اسدت؟ بده نظدر مدن چدون          ىايد بگوييد: به چه دليدل ايدن  «. بكند!كاري

آن »گفدت:  ، اگر مي«بكنددر ذهن ن فرهنگ غرب است، كاري  خداي موجود كه»گويد: نمي

داندد ايدن برداىدتي كده     داد، چدون مدي  اش خبر از فكدر بدزرگ ان نمدي   ، جمله«خدا كاري بكند

ر سرنوىت اين تمدن كافي نييت، آن خدايي كه بايد بيايدد  ييتغ يامرنزه مردم از خدا دارند برا

آفدرين  ىان نق خداي ناقعي كه در زندگيمتوجه  هاخداي ديگري است، به اين معني كه اين

ن در ىدرايطي   -اندد  اگر نگوييم طاغوت را خددا گرفتده   -ىناسند خداي ارسطويي را مي ييتندباىد، ن

ها بگوييم بده  ها معرفي كرد، چون هرچه ما از خدا براي اينهم نييتند كه بتوان آن خدا را به آن

ىوند ن لذا بايدد زمانده آنچندان عدو  ىدود كده امكدان        يهمين خداي ذهني كه دارند منتقل م

البيدت  يعني خداي اهدل  - ياز خدايي كه دارند فراهم ىود ن با خداي ناقعي ن نجود ،آزادي ذهن

بداب  « ىدود هاي فرهنگي پوچ مدي آنگاه كه فعاليت»آىنا ىوند، كه در ىرح كتاب  - ن پيامبر

نگدار همدين را   ر در جدواب آن رنزنامده  آن باز ىدده اسدت، لذاسدت كده در ناقدع بايدد هايددگ       

ان ميلم است كه خددا بايدد تمددن غدرب را نجدات دهدد، نده         يگفت كه گفت. اگر چه برامي

 داند كدام خدا، چون آن خدا خودش خود را در تمددن آيندده  كارىناسان، نلي نمي يهابرنامه

ا همدين حدرف  بده    اسدت؛ بد   ياعالمانده  يهايدگر جمله يكند. از اين جهت جملهمنكشف مي

گوييد، هديچ كداري در   دانم از اين خدايي كه ىما از آن سخن ميگويد من ميجهان غرب مي



 

كه بايدد بيايدد ن كداري بكندد، همدان خددايي        ييآيد؛ آن خداتغيير سرنوىت اين تمدن بر نمي

است. يك خددايي بايدد بيايدد ن كداري بكندد كده آقداي دكتدر         گويد مرده مي« نيچه»است كه 

حرف دكتدر فرديدد    .فرداخداي پس -خداي فردا نه  -، «فرداخداي پس»گويد: مي «عليوهرمحةاهلل»رديدفَ

چون مردم بدر اسداس افد  فكدري امرنزىدان نهايتدًا خدداي فدردا را          ،است ياهم حرف عالمانه

ىدايد از ايدن    20بينندد. بينند، اما آن خدايي را كده مدانراء ايدن افد  موجدود اسدت هندوز نمدي        مي

فردا دارد؟! علدت ايدن تعجدب آن اسدت كده      كنيد؛ كه مگر خدا هم فردا ن پس ها تعجبحرف

كندد، زبدان   هنوز در امرنز هيتيد، اصالً اين زبان براي كيي كه مانراء ايدن تمددن تدنفس نمدي    

فهمدد چگونده رنح زمانده چدون     ىدود كده مدي   يظداهر مد   يعظمدت تفكدر نقتد    .نامفنوسي است

اندازد تا نتوانند آزاد از آن زمانه فكر كنند. ها ميانيان ير انديشهسياه  را ب ياختاپوسي سايه

د. ان كتدابي نوىدت   يگشدا يرا در جلو خوانندگان آثدارش مد   يهاي ارزىمندهايدگر انصافاً اف 

داد جلد دنم  را هدم بنوييدد، امدا هرگدز ننوىدت. چدون ديدد در بحدث         ، بعد قول«زمان»نام به

 ييته ن تفكدر ارسدطو  يمانراء رنح مدرن يخواهد به افقيد ميگويم سخن« زمان»از  يزمان، نقت

فهمندد،  است دارند با علدم حصدولي مدي   را كه ان فوق علم حصولي نوىته  يكتاب ي، نلنظر ىود

بينند، اين بود كه جلدد دنم را ننوىدت ن ايدن    حياب كرد جلد دنم كتاب را هم با همين اف  مي

بود، چون پيام خود را با آن ننوىتن به همه رسداند كده در چده     ننوىتن، بيشتر از نوىتن ارزىمند

 گرفتار است.  يطيىرا

 كندخود را منكشف مي ،آيندهدر تمدني كه 

آيد، يعني آنچه ما امرنز داريم تمدنِ ما نييت. اگدر مدن   گويم تمدن ما بعداً مينقتي كه مي

همدين امدرنز    يدر ناقدع آن ادامده  بتوانم تمدني را كه قرار است بيايدد كدامالً معرفدي كدنم كده      

خواهددد بددود ن ىددما بتوانيددد بددا تفكددر امددرنزين خددود آن را بفهميددد، ديگددر آن تمدددن، تمدددن   

فردايي نييت، بلكه فردايي است. تمدن آينده را بايد تووري تمدن اسالم به صدحنه بيدانرد،   پس

اسداس ايدن تودوري    كندد ن ىدما هدم بدر      بدهد ن ىما را جدذب اين تووري بايد خودش را نشان 

                                                 
اسدت ن بده ندور مقددس حضدرت       يحضدور  ياست كه خدا يحضرت مهد يفردا، خداپس  يمنظور از خدا -20

 .دهديخود قرار م ريعالم را تحت تفث ضيف يناسطه



  

هايتدان را  تان را بيازيد. ىما در حال حاضر آيا فضاي تاريخي همدين تودوري  فضاي تحقّ  تمدن

جايگاه تاريخي ن قدرت جايگزيني تووري ناليت فقيده را بده همدان    به عنوان نمونه ايد؟! فهميده

مدا خودمدان   يا آتاري  كجاست،  ياند جاي آن در آيندهفهمند ن متوجّهها ميصورتي كه غربي

هداي  كه تنها راه نجات در قرنِ ازدحدام ن كشداك  تودوري   ايم به اينفهميم؟ ما هنوز نرسيدهمي

كنيم حتماً بايد مذهبي بشويم تدا ناليدت فقيده را    مياجتماعي، تووري ناليت فقيه است. ما خيال 

از مدا  بهتر  -ىناسند ميهاي خود را خوب هاي تووريكه نقص -كه انديشمندان غربي بفهميم، در حالي

رسد بده  بودن هم ندارد، مياند. مثالً دكتر فرديد كه ادعاي مذهبيجايگاه تاريخي آن را فهميده

كه: تنها راه براي نجات از معضل جهان معاصر، ناليت فقيه است، ىما بررسدي كنيدد ببينيدد    اين

اسدت كده تودوري    جه رسيده ين نتيهاي مذهبي ن رنايي ن استداللي به ا  نوىتهيشان از طريآيا ا

خواهدد نارد ايدن   آينده براي حاكميت در جامعه، تووري ناليت فقيه است؟ ابداً، ان اصدالً نمدي  

فردايي تاري ، متوجّه اسدت ذات عدالَم، ذاتدي اسدت     نادي بشود. امّا بر اساس توجّه به رنح پس

ن تودوري ناليدت فقيده    كند ن اين رنح، زمان  نزديدك اسدت    كه بايد معصوم در آن حكومت

كند، البته به امام زمان خودش كه حضرت درآمد آن است. ان به امام زمان فكرميطاليه ن پي 

 21فرمايند.است ن در پس فرداي تاري  ظهور مي عظمالااهللبقية

خدداي   بقيرةاهلل فردا چه خددايي اسدت؟ خدداي عدالَم     كنيد كه: خداي پسبه اين جمله دقت

متكلّمين بخواهند ان را اثبات كنندد، ن بدانيدد در   ن نه خداي حصولي كه  حضوري ن فعاّل است

تدوان گفدت؛ آن خددا، خدداي     آفرين است، كه به تعبيري مدي جهان چنين خدايي نق  يآينده

جهدان   يىود آيندهكه با ناليت فقيه مياند به اينها رسيدهاست. بعضي از غربي «عليوهاهللرمحة»خميني

يدك  »هاي آلمان بگوييد اين تووري چطور اسدت؛ كده   اگر ىما برنيد در دانشگاهداد. را نجات 

گوييدد مدا   گويندد خدوب اسدت، مدي    ؟ مي«كندكارىناس كشف حكم خدا بيايد جامعه را اداره

فقيده در آن  ىود. چون ىرايط تحقّد  ناليدت  گويند نمياي را داريم، ميتوان تحق  چنين برنامه

                                                 
، سديد  «مفدردات فرديددي  »ن يدا كتداب    57، سيد احمدد فرديدد، ص   «ديدار فرهي ن فتوحات آخرالزمان»به كتاب  - 21

 موسي ديباج رجوع ىود



 

حداكم بدر    يبده جهدت رنح غربد    -مدا هندوز    -چه در رنش ن چه در محتوا  - 22فرهنگ از بين رفته است

فقيده، نا دب يدك امدام زندده      اش، كه نليمعناي ناقعيدر اصلِ معناي حكومت اسالمي به -زمانه

كنيم مانند امثال دكتر فرديد جايگاه ديني ن تاريخي ناليدت فقيده را   ايم. الاقل سعياست، مانده

 بشناسيم.  

كده   ياانددازه خواهد تمدن آينده را بيازد، بده ناليت فقيه را كه مي يمعن يذهبهنوز افراد م

هداي  همدان رنح بيديجي   -ىناسند، چون رنح تاريخي ن حضدوري قضديه   دهد، نمييزمانه اجازه م

دانندد رنح آيندده منتظدر يدك فضداي      برايمان رنىدن نييدت. امثدال هايددگر مدي      -جبهه ن جنگ

آنرد، ان منتظددر امثددال امددام آن را بدده صددحنه مددي «عليووهاهللمحةر »حضددوري اسددت كدده خددداي خمينددي 

ك چيز عادي ي «عليوهاهللرمحة»اهللكنند حضور حضرت رنحها فكر مياست نلي بعضي «عليوهاهللرمحة»خميني

گويد من آينده را فقط بده اميدد بيديجيان،    هاي زمانه است! دكتر فرديد ميحادثه يدر كنار بقيه

كنند. امدا ان ديگدر   ميگويد، مجامع علمي ان را حذف نقتي كه اين جمله را مي دانم.رنىن مي

را در  األعظدم بقيرةاهلل است، چون اسدالمِ حضدوريِ متعلد  بده رنح حضدرت      طوري ىدهاين

 ينمداز جمعده   يهدا به خطبده  66ا ي 65 يهان جهت هم در ساليىناخته ن به هم يانقالب اسالم

  23كند.يقا ل است اىكال م يك نوع ترقيرب جهان غ يكه برا يهاىم يآقا

كده  ايدم؟ در حدالي  به مقابله با تمدن مدرنيته آمده يگويم با انقالب اسالمچرا مي»پرسيديد: 

عه قبل از انقالب هم بوده است، پس قبل از انقالب هم در مقابله بدا مدرنيتده   يتفكر ى يهاتووري

د دارد هميشه مقابل يت تفكيارتباط با عالم معنو عه كه بهيآري؛ از يك جهت تفكر ى«. ايم!بوده

در  «هيوعلاهللرمحة»بدهد. مدثالً ىدهيد مطهدري   ىرطي كه مدرنيته خود را نشان  است. اما به مدرنيته بوده

را در زمان حيات ايشان مدرنيته تمدام  ياند زر نشدهيهايشان به طور مشخص با مدرنيته درگكتاب

گويد اي كاش آقاي مطهدري چهدار تدا از ايدن     بود. دكترفرديد ميخود را ظاهر نكرده  يچهره

اي كده  ها چه بالهايي هيتند! مدرنيتده ديد اينخواند تا ميها را بدنن ترجمه ميهاي غربيكتاب

                                                 
كنندد ن امكاندات آن فرهندگ را بده     ما چون در فضاي فرهنگ غربدي زنددگي مدي   ي كشور زدهرنىنفكران غرب - 22

 گذارد را درست درک كنند.توانند امكاناتي كه ناليت فقيه در اختيار ملت ميلمان ميىناسند نميرسميت مي

كه ايدران،  نامه تاريخي احمد فرديد به آقاي هاىمي رفينجاني، نقل از سايت موسيه فرهنگي مطبوعات ايران، ىب - 23
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ندداده  ظاهر ىده، هنوز موضع اصلي خود را نيدبت بده اسدالم نشدان      1930هاي در طرانت سال

داد، انقالب اسالمي بود. اگدر آمريكدا    جيبي مدرنيته را نشاننحو عاست. يكي از چيزهايي كه به

كده حداال معلدوم     يدر عراق به چنين عملكردهايي دست نزده بود، آيا خودش را به ايدن صدورت  

م درگير ىود چقددر  يداد؟ تازه مقاييه كنيد؛ اگر با جمهوري اسالمي به طور ميتقيىده نشان م

صدام را  يسرنگون يگر بهانهيري با جمهوري اسالمي كه ددهد! ميلّم با درگيميخود را نشان 

هرچده بيشدتر ظهدور تمددن      يىود ن ايدن ميدوله زمينده   منفي غرب ظاهر مي يندارد، تمام چهره

اسالمي ن افول تمدن غرب خواهد بود ن ظاهراً براي ىناخت ايدن دن، زمدان زيدادي نيداز اسدت      

 هاي بلندي در تاري  خود بردارد.د قدماي بشر بتوانكه با اتفاق غيرمنتظرهمگر اين

ل ىدود، نده   يخواهد ايران بده يدك ژاپدن اسدالمي تبدد     آن برداىت از انقالب اسالمي كه مي

سازد ن نه عامل نفي تمدن غدرب اسدت ن نده آن انقدالب اسدالمي، انقدالب       تمدن اسالمي را مي

كرد كده  ين رنين اصالحات با ا يسازندگ يهااست. در دنلت «عليوهاهللرمحة»اهللحضرت رنح ياسالم

را در  يادغام ىدود، عمدالً توجده بده تمددن اسدالم       ين الملليب يران در نهادهايخواستند كشور ا

 را خاموش كنند.   يحجاب بردند ن ناخواسته در صدد بودند نور انقالب اسالم

 سدازيم؟ مدثالً  سداخت، چطدور مدي    كه فرموديد باالخره تمدن اسالمي را خواهيماين سؤال:

ىدوند،   ترين خدمت ادارات به ملت ايدن اسدت كده تعطيدل    گوييد بزرگىما از يك طرف مي

اند، از طدرف ديگدر تمدام نظدام كشدور را همدين ادارات قبضده        ها مزاحم زندگي مردمچون اين

ايدم، پدس مدا چطدور از نظدام اداراي      كدردن  نديدده  اند ن ما هم هيچ تالىي بدراي عدو   كرده

 ديگري را به دنيا پيشنهاد كنيم؟! يم ن نظام ادارخواهيم آزاد ىويمي

د جدواب ايدن سداال داده ىدده، چدون از سداال ىدما        يبا مقدماتي كه عر  ىد ىا جواب:

مدان را تغييدر دهديم ن    خواهيم نظام اداري، مي«پس فردايي»ن نه « فردايي»آيد كه ما با فكر برمي

هيت تغييراتي بكند تا ما چند قدم به تمددن   ىما انتظار داريد نظام اداري ما در همين فضايي كه

اسالمي نزديك ىويم، در صورتي كه بايد نوع نگاه به عالم ن آدم عدو  ىدود. عدر  كدردم     

توانيم بده دنيدا عرضده كنديم     دانم كه در فضاي ديگري تمدن اسالمي را ميبنده هم مثل ىما مي

م تدا آن  يدر خدود ايجداد نمدا     گري است كه بايدد كه آن فضا اين فضا نييت. عمده رنح آماده

خددايي بيايدد ن   »گويدد: هايدگر را مثال زدم كده مدي   يانكشاف فرا برسد، براي همين هم جمله



 

فهميم تمددن مدرنيتده   يعني يك رنح ديگري بايد در صحنه باىد، همين كه ما مي« كاري بكند

مات قضديه  آري؛ مقدد  .بدريم، ىدرنع آمدادگي ماسدت    يعني چده، ن بده رنح آن كدامالً پدي مدي     

حدل ايدن نييدت كده آن     متذكر ىدند، نلي راه «عليوهاهللرمحة»هايي است كه حضرت امام خمينيهمان

آقاي كراناتي را از پشت ميز برداريم ن ايدن آقداي ريشدي را بگدذاريم، چدون فضدا همدان فضدا         

كده بخواهدد كداري جدز همدان كدار آقداي كراناتديِ         ديديد كه اين آقاي ريشي بدنن آن .است

بده  « ي، برنن رفت از عالم غربد يانقالب اسالم»آخر كتاب  ينز را انجام نداد. بنده در جليهدير

 ين فرهنگد  يسداالر وانيد از معضدالت د  ياريتوان بيياىاره كردم كه با ظهور آن عقل م يعقل

 ينهيزم ياست جمهورين ريبعد از انتخابات دهم يهاكشور را پشت سرگذاىت ن با ظهور فتنه

 تر ىد. زده فراهمقل با عبور از عقل غربظهور آن ع

انكشداف ن رازگشدايي از   موجدب  كده  بي  از آن يد: علوم غربيگويىهيدآنيني م سؤال:

تكنولوژي امرنزِ غربْ حاصل تصرف ىيطان است در عالم  ن ىودعالَم باىد، باعث حجاب مي

استفاده كنيم  يتكنولوژي غربم در راه ساختن تمدن اسالمي از يتوانيم ىرايطنجود. آيا با اين 

ن از كندار آن رد   دهزكه در ساختن تمدن اسالمي كدالً علدوم ن تكنولدوژي غدرب را دنر     يا اين

 مدان اسدتفاده  ىويم ن در حين دنرزدن، از تمددن غدرب فقدط بدراي گدذران زنددگي عدادي       مي

 كنيم؟مي

زم بهتدر داده خواهدد   نده با طرح مقددماتِ ال ين ساال در آين آن كه جواب ايدر ع جواب:

د مرحلده بده مرحلده در نظدر گرفدت،      يد ىد، خدمتتان عر  كنم كه ساختن تمدن اسدالمي را با 

كده فعدالً از ابزارهداي موجدود گدزين       انل اين است كه ما هيچ راهي نداريم جز ايدن  يمرحله

اسدت. حدال   عر  ىدده  « ن خودآگاهي تاريخي «عليوهاهللرمحة»ينيامام خم»كه در كتاب  يكنيم، بحث

ن عدالَم آن بده مدا     ي، فرهنگ غربيتكنولوژيِ غربدر اين مرحله خطر اينجاست كه در گزين  

جدا  ل ىود كه با خودآگاهي نيبت به فرهنگ مدرنيته ن نيبت به اهداف تمدن ديني تا آنيتحم

اي پس يك مرحله اين است كه ىما فعالً چداره توان تقليل داد. كه ممكن است اين خطر را مي

هداي موجدود را گدزين  كنيدد منتهدا بدا احتيداط ن خودآگداهي.         كده تكنولدوژي  نداريد جز اين

آرام عالَم اسالمي را كه همان اتصال بده  ها، آرامبعدي اين است كه در دل اين گزين  يمرحله

مطاب  آن عالم ن آن اهدداف   يي، ابزارها ن نهادهاعالم قدس است پيدا كرده ن در كنار آن عالَم



  

مناسب ن يدك تحدول    يسوم اين است كه با در دست داىتن ابزارها ينماييد. مرحله ريزيهپاي

د تدا آن  يد ن را بدانيد كنيد ن تمدن اسدالمي را احيدا نماييدد، ن ا   پشت  يغرب يىديد كالً به زندگ

كندد، چدون ايدن تمددن متدذكر      مدي تمدن را احياء نكنيد، دا ماً زهر تمدن غربي ىما را مغلوب 

اره ن هوس است ن آن تمدن متذكر نفس مطمونه ن اتصال به عالم بقداء اسدت، كده البتده     نفس امّ

 يم كه ابتدا بدر تكنولدوژ  يدار يقيدق يزيراز به برنامهيها ساده است ن در عمل نن حرفيگفتن ا

م يابيد دسدت   يشدرفت يم ن بده پ ير دهييدلخواه تغ يم ن سپس جهت آن را به سويموجود سوار ىو

 يت.ين يشرفت غربيپ يكه به معن

د آقايي بده ندام   يريماثر است در نظر بگ يريگميبراي تقريب به ذهن كه فضا چقدر در تصم

بعدد ىدما    -نشديند  ر يس كده دم در نمدي   -است است، آن باال هم نشيتهس اداره پشت ميز نشيتهير 

كداري بكنيدد،    گذاريد. حاال هدر رنيد ن تقاضايتان را رني ميزش ميقدم به طرف ان ميبه قدم 

تقاضدا از ايشدان    ياسدت كده ىدما در عدين ارا ده      يفضايي كه آقاي ر يس درست كدرده طدور  

گيدرد  ميكنيد، در صورتي كه ناقعيت عكس اين است؛ ان از ىما حقوق احياس بدهكاري مي

ط را برعكس كرده است. پس ببينيدد  يىرا يآنچنان يجاد فضايبا ا يتا كار ىما را انجام دهد نل

ايد، بعدد هدم ان   است ن ىما اييتادهچقدر در رنح ن رنان ما نق  دارد، ان پشت ميز نشيتهفضا 

كندد كده   بدهد كه بنشينيد، ناخودآگاه رنح حاكم بر آن فضا چنين اقتضا مدي بايد به ىما اجازه 

كده  تدان را رني ميدز جلدوي ان بگذاريدد، همدين     آقا بنشيني، بعد ىما بايدد برگده   يبايد با اجازه

ىويد! ن بدا ايدن كدار ىدما بده عندوان يدك انيدان         ميد برگه را جلوي  بگذاريد، خم يخواهيم

معمولي، در درنن خود هم خم ىديد، اين فضداي كبدر غربدي اسدت كده در ادارات مدا جداري        

شدان  يبدود ن بده ا   كندد. حداال اگدر اميرالمدامنين    ياست ن افرادي مناسب اين فضا تربيدت مد  

شدان رجدوع كندد، اصدالً تحمدل      يند تدا اربداب رجدوع بده ا    يز بنشد كردندد پشدت ميد   يشدنهاد مد  يپ

ىان تحقير نشود. اين است كده اگدر   خواهند هرگز كيي در مقابلكردند. چون حضرت ميينم

بود ن بنا بود ر يس اين اداره باىد، حتمداً چندين ىدرايطي را بده اربداب رجدوع        اميرالمامنين

ن بنا به مقتضاي زمانه بده عندوان ر ديس مملكدت     كه در زمان خودىافرمود، همچنانتحميل نمي

خواهدد رنحدي را حداكم كندد كده فضدا، فضداي        زندد، چدون ان مدي   اسالمي، در بازار قددم مدي  

خدمتگذاري باىد، نه طلبكاري. حاال اگر ما متوجّه ىديم اين فضدا، آن فضداي تمددن اسدالمي     



 

اال كدرديم چده كدار بايدد     گري را در خودمان ايجاد كرديم، ن از خدود سد  نييت، ن رنح آماده

رجدوع اسدت،   بكنيم كه از اين نظام اداريِ غربي كه همراه با كبر كارگزاران ن بدهكاري ارباب

، ىرنع انكشاف آن چيزي است كده بايدد بيايدد ن هندوز ظهدور      ين امريآزاد ىويم. توجه به چن

كردندد  اري مدي دانيم امّا ككردند؟! نميامرنز بودند، چه كار مي نكرده است پس اگر علي

ه آنچه امرنز هيت نباىد. قبالً عر  كردم آن تمددني كده خدواهيم داىدت، حتمداً ايدن       يكه ىب

دانم چييت. رنح تمددن اسدالمي   دهم نميي، جواب م«چييت؟»نييت. امّا دنباره اگر بگوييد: 

ىدما   من ن .اندينمايانتظار، خود را م فرهنگكند با يكه در فضاي اتصال به عالم قدس ظهور م

آرام تمدني مطاب  بدا آن رنح، از ذهدن   باىيم، بعد آرامكرده  بايد سي سال در آن رنح زندگي

 كند.ها را دعوت به آن عالَم ميىود ن انيانمان جاري مين زبان

م سراسدر تفييدد تمددن غدرب بدوده ن      يكردزمانه ن فرهنگي كه امثال بنده در آن زندگي مي

كده فرهندگ    ييكتاب هدا  يىده است، باألخره با مطالعهصور نميتمدني مانراء آن تمدن هم ت

آرام به تمددن  آرام «عليوهاهللرمحة»تر با رنحانيت حضرت امام خمينيكرد ن از آن مهميغرب را نقد م

خواهدد از غدرب   يد مد يد ط جدين ىدرا يد در ا يم ن جوان امرنزيكردآن ىك  يين كارآ يغرب

نگوييدد   فرهنگِ عبور از غرب از ما جلوتر است،از نظر بگذرد، حياب كنيد نيل بعدي چقدر 

د انالً: فدوّاره چدون   يت داىدته باىد  يكند عنايدا ميسوق پ يرذا ل غرب يكه جمعيت دارد به سو

هدا  جهدت  ياً: با ظهور فرنريختن فرهنگ مدرنيته، بده سدرعت همده   يبلند ىود سرنگون ىود. ثان

آن  يم نظرهدا بده سدو   يرا فدراهم كدرده باىد    ياسالمرجوع به تمدن  ينهيكند ن اگر زمير مييتغ

 ىود.  يده ميتمدن كش

 يهموجود را اصدالح كنيدد بايدد ذهدن ن انديشد      يبنابراين اگر ىما در حال حاضر نظام ادار

د يد د كدار را ىدرنع كن  يدهيكه در مقابل خود قرار م يها سير دهيد ن با افقخود را به دنر دست

 ير از تمددن غربد  يد غ يد آمده ن با عطف توجه به تمدنيپد يربرا تمام مشكالت با فرهنگ غيز

د كده در حدال حاضدر    يد آي  مد ين ساال پين حال ايبا ا يىود، نليطلوع اصالح امور ىرنع م

كدرد ن كشدور را بده هدم      هدا را تعطيدل  ىدود كده فعدالً آن   كار كنيم؟ نمي بايد با اين ادارات چه

ن آن كده مواظدب اسدت    يساز، در عت معقول ن آيندهاس يعه مكتبين كه ىيبا توجه به ا .ختير

رسداند، مدثالً نيدبت بده     فراموش نشود، ابتدا آفات نظام موجود اداري را به حداقل مي ياف  اصل



  

هدا نتوانندد بده    م كارها ساده ىود تا ادارييكنيم يا سعيىويم ن رجوع حيّاس ميتكريم ارباب

جدا كده ممكدن اسدت     كنديم تدا آن  نرند، سعي ميرجوع به جهت پيچيدگي كارها فشار بياارباب

ها كارهاي عادي اسدت كده بايدد كدرد تدا از جهدت       سرنوىت مردم را به ادارات گره نزنيم. اين

ديگر ن با نگاه ديگر رنح جامعه ابتدا از اين تمدن آزاد ىود ن نيبت به تمدن مدرنيتده بده يدك    

نماياندد. نلدي در حدال حاضدر     مدي نقت آنچه بايد انجام ىود خدودش را  خودآگاهي برسد، آن

توانندد  ه انداخته كه مانراء آن را نمييهاي همه ساسياه نظام ادارايِ غربي طوري بر ذهن يسايه

ببينند تا بخواهند به مرنر چيزي غير آن را به جاي آن بگذارندد. بايدد رنح جديددي بده صدحنه      

ا توجّده بده   ىدود بد  د كده مدي  يد ر نكنكارها با هم تغيير كندد.ممكن اسدت ابتددا بدان     يبيايد تا همه

هداي اساسدي ايدن تمددن، كداري كنديم كده فضداي         هاي تمدن اسالمي ن با نظر به ضدعف آرمان

دانم، اما با توجّه به اهددافي كده اسدالم متدذكر آن     كار بكنيم؟ نميموجود منفجر بشود. حاال چه

 ىناسد كار بزرگي در پي  است. ها را ميىود ن ىيعه دقيقاً آنمي

عمدر ايدن تمددن را     يتوانيم به جايي برسيم كه در نهايدت ىيشده  پس ما مرحله به مرحله مي

كدرد مدا بده تمددن     يبراسداس رن  يريد گچشدم  يىدكوفا   م، در آن صورت است كه يدك يبشكن

دنم هدم   يانّل هيدتيم ن هندوز بده مرحلده     يىدود، بعضدي از ماهدا در مرحلده    يظاهر مد  ياسالم

 دانيم چييت كه بخواهيم به آن برسيم!هم اصالً نمي سوم يايم، مرحلهنرسيده

تدوان آن را اسدالمي ناميدد،    چرا با توجّه به نظام سياسديِ حداكم در كشدور كده نمدي      :سؤال

 گوييم حكومت ما، حكومت اسالمي است؟مي

ما به دنبدال عداَلمي هيدتيم كده در آن عدالَم در جمدع مدردم، بتدوانيم نيازهايمدان را           :جواب

به معناي ناقعي به حكومت اسالمي نياز داريدم ن   - يتحق  چنين هددف  ين در راستا -نيم، ك برآنرده

م يم ن معتقديدانيتحق  آن عالَم م يكه دارد، مقدمه ييهاموجود را با همه ضعف ينظام اسالم

 اش به آن سو است.گيري كلّيرا جهتيبالقوه توان تحقّ  آن عالَم را در خود دارد ز

اي هاي انقالب اسالمي اگر اجرا نشود، چه فايدهپرسم تووريياز خود م يگاهبنده  سؤال:

حكومدت اسدالمي   »م: يگوين ساال مي  خود در جواب به ايكنيم؟ در پدارد كه ما از آن دفاع

انقدالب اسدالمي ظهدوري     خود يك حقيقت است، مثل كربال كه به خودييك حقيقت است، 

دادن در راه آن، تدالش در جهدت   از ايدن انقدالب ن جدان     كدردن از همان حقيقت اسدت. دفداع   



 

برپاداىتن آن حقيقت است. پس تالش در راه حف  ن اصالح اين نظدام يعندي تدالش در جهدت     

ن يد ا ايد آ« ىديد كردنِ ظهورِ آن حقيقت ن تمداس بدا آن حقيقدت ن متحدىددن بدا آن حقيقدت      

 د؟يريپذيجواب را ىما م

ركس به اين انقالب دست داد با حقداي  خدوبي مدرتبط    ن است كه هيت ايبله، ناقع جواب:

   دهند.ىد ن تا مرز ىهادت، يعني فناي در راه آن حقيقت، ان را سير مي

 که در راه است ييهاغفلت

ا به رهبدريِ  يدر حال حاضر اسالمي بودنِ يك حكومت به چييت؟ به قوانين بر ح   سؤال:

 يا به مردمي كه پشدتوانه يىناس ن ليوز ن فعال ن اسالما به ميووليني ديفقيهِ آگاه به نظر معصوم 

ىدود مدثالً ميدوولين    مدي اين اركان هيتند. در بعضي از موارد مذكور، موارد نقدض بيديار ديدده   

كنندد، بيديارند.    دارند خارج از كشدور زنددگي  ناصالح ن يا مردمي مخالف اين نظام كه دنست

 نيم بگوييم نظامِ حاكم، حكومت اسالمي است؟موارد مذكور در چه حدي بايد باىد تا بتوا

موارد مذكور در تحق  حكومت اسالمي نياز است، نلي بده   ياز يك جهت به همه جواب:

د كه مدوارد نقدض بده خدودي خدود موضدوع را       يت داىته باىيىرطي كه جهت گم نشود ن عنا

دهديم، بعدد اراده مدي    مدي ن آييم عالَم اسالمي را به جواندان نشدا  كند. مثالً ما حاال ميمنتفي نمي

تده  يهاي فرهنگ مدرنكنند كه برنند ن بر اساس آن عالَم، تمدن اسالمي را بيازند. اما چون رگه

سازند همان چيزي كه بايدد  ها هيت، آن چيزي كه ميهاي تصلّب ن ارتجاع در ذهن آنيا رگه

ن خطدا  ي  قددر آزمدا  ايدن  باىد نييت. نلي چون مطلدوب مدا حدال ن هدواي  مشدخص اسدت،      

كنديم، تدا   ميقدر افراط ن تفريط كنيم، آند نظر مييكنيم ن باز تجدميقدر خراب كنيم، اينمي

 مان كه عالَم مطلوب ما را جواب دهد، برسيم.آلباألخره به آن ايده

ىدوند كده   ن سطحي مدي  بييار مرتجع« مذهب»بعضي از همين جوانان مذهبي گاهي به اسم 

چدين در جمدع حاضدر ىددند، گفتندد:      ىان را برداىتند ن با عرقعمامه «عليوهاهللرمحة»نقتي امام خميني

گويدد، بدا   پوىدد، ىدعر مدي   بينيد قبا مدي عجيبي بود؛ مي يناقعاً نمونه «عليوهاهللرمحة»امام« اسالم رفت!»

هم نگر. هم رنىنفكر است ن كند ن نه مرتجع است ن نه سطحيميكند، جنگ مياش بازي نوه

اي است كه ما بايدد دنبدال  باىديم ن بايدد بدا نظدر بده حضدرت         جداي از سنّت نييت. اين نمونه



  

هداي ذهنديِ ارتجداعي دارندد ن     در كنار همين جوانان مذهبي كه بعضاً سدايه  «هيعلتعايلاهللرضووان»اهللرنح

 هاي خود نزديك ىويم.زده هيتند به آرمانبعضاً غرب

به تمدن اسالمي در صدد بودند بدا   يكيم كه با هدف نزديكرد ما دنلت سازندگي را تجربه

كردند ن  ريزيىدن ايران، برنامهمثل ژاپن ن مالزي بشويم ن به عش  ژاپن ن مالزي يقالب اسالم

بود كه در زمان امويان ن عباسيان ظاهر ىد. چدون   يها تمدن به ظاهر اسالمنظر تاريخي آننقطه

ىناسدند،  مدي  دنران گذىدته بده رسدميت    يعنوان تمدن اسدالم را به آن زمان ميتشرقين ارنپايي

كدردن آن ندوع    ط را احيداء كنندد ن احيداء   ياء تمدن اسدالمي همدان ىدرا   يد احيخواستند به اممي

آن  ين تصور نيبت بده تمددن اسدالم   يالجمع نبود. علت انعةرنابط، با ژاپن ن مالزي ىدن هم ما

بده معندي    يحكومت اسالمي ن بده تبدع آن تمددن اسدالم    است كه هنوز در سطح فرهنگ جامعه 

ن همه در دنلت سازندگي مالحظه كرديد كه مدردمِ مدذهبي   ياش تعريف نشده است، با اناقعي

كده بده    يآنردهاي آن دنلت، از آن استقبال خوبي نكردند، چدون نضدع  رنىدن با دستبا رنبه

توانيدت باىدد. در   يهدا نمد  آن هداي زده بود كده هرگدز متدذكر آرمدان    نجود آمد آنچنان غرب

اي بدود كده بداز در يدك     هاي زيادي انجام گرفت، نلي باألخره آن كدار تجربده  كه فعاليتحالي

 يدنلت سازندگ يمورد نظر مردم به قصد نف يدن به جامعهيد رسيآزماي  ن خطاي ديگر به ام

 يزدگد از غدرب  يگدر يبدا ندوع د   يكده پدس از مددت    24دنلت اصالحات ىدند يجذب ىعارها

انقدالب پشدت    ياصدل  يبه ىعارها يكلرن گشتند كه درصدد بود با سكوالركردن كشور بهرنبه

 ياز دنلدت نهدم را بازگشدت بده ىدعارها     يد امت «اهللحفظوه»ين امر مقام معظم رهبريكند ن با توجه به ا

ر هداي خدود داريدم بداز گرفتدا     انقالب دانيتند. نلي چون هنوز راه زيادي براي رسيدن به آرمان

 ار رنىن ن ارزىمند است.يرنيم، چون جهت بييم بود ن همچنان جلو ميآزمون ن خطا خواه

را نده از  يد رد زيد البته باز اين خطر هيت كه چيز ديگري جاي اهداف حكومت اسالمي را بگ

رنىدن گشدته    يتمددن اسدالم   ين ىده ن نه از آن طرف معنيين طرف ظلمات غرب درست تبيا

  است اميدنارم، نلي از طرف ديگر بييار هدم نگدرانم؛ از ايدن    يدر پكه  يرياست. بنده به مي
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ن اصدالحات   يسدازندگ  ياي در صحنه است كه خطرهاي دنلت هدا جهت اميدنارم كه رنحيه

است طدوري هيدت كده    يم نلي آيا رنح حاكم بر اهل نظر ن اهل سيااز سر گذرانده يرا تا حدّ

ها به تمددني باىدد كده بده     ز طرف ديگر نظر آناز يك طرف عم  ظلمت مدرنيته را بشناسد ن ا

ىدود كده   ها ىنيده ميمعني ناقعي آن در انقالب اسالمي مورد توجّه است. نقتي از بعضي از آن

آنردهاي تمدن غرب را بر اساس نياز گويند ما بايد دستمي -عنوان اضطرارنه به -با ذنق ن ىوق 

بدين تكنولدوژي ن فرهندگِ     يكه موضوع رابطده دهد مان گلچين كنيم، خبر از آن مين فرهنگ

همراه آن، برايشان رنىن نييت ن متوجّه نييتند ابزارهداي هدر تمددني، فرهندگ مخصدوص بده       

آنرد. البته اگر به عنوان مرحله انّلِ گذر از مدرنيته به سوي تمددن اسدالمي،   خود را به دنبال مي

ده گرفدت كده   يد تدوان ناد يي را نمد اين حرف را بگويند، حرفي نييت. حرف آقاي دكتدر دانر 

رن خدواهي بدود.   اش رنبده است؛ هر جاي  را بگيري، با همه« يك چيز»گويد: مدرنيته سراپا مي

طلبدان را ندارندد بدا يدك نحدوه      گرا كه خطرات اصالحاصول يهاتياز ىخص ين بعضيما در ب

در تشدخيص لدوايح   ىدود تدا   ها ميرنييم، ن لذا همين گراي ، حجاب آنگراي  به غرب رنبه

هداي كدوري   هدا همدان نقطده   ضدعف طور كه بايد موف  نباىند ن اين نقطده صحيح از ناصحيح آن

هدايي خدواهيم   د ن از همدان طريد  ضدربه   يد برد انقدالب در جلدو خدود دار    ياست كه ىما در پ

 خورد.

 هداي  ىما فرموديد كه مدرنيته در ذات خود چيز خوبي ندارد كه ما بتدوانيم خدوبي   سؤال:

 دهيد.كنيم، اگر ممكن است، اين را بيشتر توضيح را گلچين

اي است كه در ايجاد تمدن اسدالمي بايدد مدورد توجّده     ترين ميولهىايد اين اساسي جواب:

هاي قبلي آن را رنىن كرده است. بايد متوجّه باىيم كه ما نيبت قرار گيرد ن تا حدّي هم بحث

؛ يك تووري اين است كه غرب خوب است ن بيداييم آن  به ارتباط با غرب سه نوع تووري داريم

هداي  را بپدذيريم ن در فرهندگ خودمدان     را بپذيريم، تووري ديگر اين است كده بيداييم خدوبي   

كنيم. تووري سوم اين است كه فرهندگ غدرب يدك چيدز منيدجمي       ها استفادهبيانريم ن از آن

اگر خواستيد كه غدرب نيايدد بايدد از     آيد، ن بنابرايناش مياست؛ هر جاي  را كه بگيري، همه

اسدتفاده   يغربد  يم از تكنولوژيكه در زمان حاضر دار يبراساس اضطرار يكنيد نل خود ىرنع

ط عبور از غرب فراهم ىود. ما به تووري سوم معتقديم، اگرچه تودوري دنم هدم   يم تا ىرايكنيم



  

د كده  يت داىدته باىد  يد . عنااحترامي بده آن معتقدندد  هاي قابلبراي خود حرف دارد. ن ىخصيت

خود تووري دنم را به عنوان گذر از غدرب قبدول    يخيتار ين به تووري سوم با خودآگاهيمعتقد

ن  ين تكنولدوژ يدنم قبدول ندارندد بد    ين بده تودور  ين است كه معتقديتفانت در ا ياند. نلكرده

جددا   يغربد را از فرهندگ   يهيت كه نتدوان تكنولدوژ   يتنگاتنگ يآنچنان رابطه يفرهنگ غرب

 يبنده سع ين مشكلين چنييتب يبرا .برخوردار نبود يغرب ياز تكنولوژ ياسالم يكرد ن در فضا

ن همّدت  يشتريب« يدين  توحيب يچهياز در ين  تكنولوژيگز»د كتاب ي  جديرايكردم در ن

ن رنح حداكم بدر آن بگدذارم، چدون معتقدددم      ين تكنولدوژ يعددم انفكداک بد    يخدود را بدر رن  

دن بده اهدداف انقدالب    يد در حدّ اضطرار باىدد نگرنده در رسد   يبا يغرب يتكنولوژ مان بهرجوع

م. نظددرم ايددن اسددت كدده حضددرت امددام  يندديبيمدد ياديددم ن خيددارت زيافتدديعقددب مدد ياسددالم

ىدركت نفدت    يجيبي يرنهايبه تووري سوم معتقدند؛ چون اگر يادتان باىد، با ن «عليوهاهللرمحة»ينيخم

د داىدتند؛ فقدط بايدد از خودتدان ىدرنع      يد بودند تفك كرده موشهاي ىركت نفت را خاكه چاه

كنيدد، اگدر بخواهيدد از    گذاىتند كه: بايدد از خودتدان ىدرنع   كنيد ن رني اين نكته خيلي نقت 

دا م مدّ نظر  «عليوهاهللرمحة»برسيد. ظاهراً افقي را امامنتيجه گذارند ىما بهها نميكنيد، آنها استفادهآن

 يمكالمدات  «اهللحفظوه»يا مقام معظدم رهبدر  يآن گذار از مدرنيته آن هم به طور كلّي بود، داىتند كه 

 ند:يفرمايمتوجه موضوع هيتند، م يبه خوب دهديدارند كه نشان م

ى به مفهوم را ج غرب  تداع  بشود. امدرنز توسدعه،   گو يم پيشرفت، نبايد توسعهما نقت  مي»
الملل  حرف را ج  است. ممكن است پيشدرفت  كده    در اصطالحات سياس  ن جهان  ن بين

ىدود، نجدوه مشدترك     چه كه امرنز از مفهوم توسعه در دنيدا فهميدده مدي   گو يم، با آنما مي
ى پيشرفت معناى خاص خودش را اما در نظام ناژگان  ما، كلمه -كه حتماً دارد  -داىته باىد 

چه ما دنبال  ب، نباييت  اىتباه بشود. آننز غرداىته باىد كه با توسعه در نظام ناژگان  امر
 25«نييت. -ها هبا همان مختصات ن با همان ىاخص -ى غرب  هيتيم، لزنماً توسعه

ل يد اندد دال كه كدرده  ياامثال آقاي دكتر دانري ن ىهيد آنيني با مباحث مبيوط ن گيترده

تده  يعبور از فرهندگ مدرن  ياكه ما در راستاند. حاصل قضيه اينن كردهيياثبات تووري سوم را تب

م. اين كه انتظار داريد ميوولين به سرعت ي  رن داريدر پ ياديدن به تمدن اسالمي راه زين رس
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كنيد تمدن اسالمي را آن گوىده  مطاب  اهداف انقالب عمل كنند به اين جهت است كه فكرمي

ط ياسدت كده از ىدرا   ن بده جهدت آن   يا ،ىود رفت آن را برداىت ن به كار برداند ن ميگذاىته

د يد ار بايبيد  يهدا م. در راستاي رسيدن به تمدن اسالمي منتظر افراط ن تفدريط يخود غافل يخيتار

چده قددر تفدانت    م يفهمد يد، در آن صورت مياي  بيد تا باألخره اف  ظهور تمدن اسالمي پيباى

 تمددن گشدت بده   بازافقي كه معتقدد بده    بااهلل است، بقيةافقي كه سير آن به سوي عالم ن يباست 

كه بخواهد ىكوه زميني داىدته  بي  از اين اللهيبقيةعالم . استاموي ن عباسي گذىته در قالب 

 26دهدد. يات مد يد ح يت ادامهير آسمان معنويتحت تفث ينين زميباىد، ىكوه آسماني دارد ن چن

بودندد ن نده   آرام متفكران ما بايد متوجّه باىند انّالً؛ تمدن اموي ن عباسي، حجاب حقيقدت  آرام

نشدين بدود، ثانيداً؛    نشين بودند، بلكه رنح حقيقي اسدالم خانده  در آن تمدن خانه البيتتنها اهل

د رنىدن ىدود ن جايگداه    يد ي فيض با عالم قدس ارتبداط دارد با ناسطهمعني تمدني كه از طري  

ر نظدام  د يكده گداه  نيد بشري را در عدم توجّه بشر بده آن تمددن بدانندد. بدا ا     هاي موجودبحران

چداپ   ينبدود اجدازه  « تعدالي باسدمه »گدرفتيم كده اگدر بداالي كتدابي      آنچنان سخت مدي  ياسالم

ىدويم. آن افدراط در حددّ ارتجداع ن     م كه سكوالر كامل مييكنيم ن بعد آنچنان رها ميدادينم

م نلي رنح كلّيِ ياست كه گرفتار آن هيت يياين تفريط در حدّ سكوالر، همان آزمون ن خطاها

ارزيدابي   يبر انقالب كه بر فرزندان انقالب حاكم است دا م خود را نيبت به هدفِ اصدل  حاكم

ىما انتظدار داريدد    .رننديانقالب جلو م ياهداف اصل يرفت از خطاها به سوكنند ن با برننمي

دانندد بده   گراها هندوز نمدي  كه اكثر اصول يم در حاليبرس يعاً به تمدن اسالميدر حال حاضر سر

اين نيل اسدت، ان بده    يىدهگم «عليوهاهللرمحة»خمينينظر ما امامباىند. به  يزيد به دنبال چه چياناقع ب

راه  يادامده  يبدرا  يكدامل  ير ن عرفان ن سياست نمونده ياز فقه ن فليفه ن تفي ياعنوان مجموعه

اسدت   بگدذاريم كده چدرا هندوز زمانده نتوانيدته       د رني ايدن نكتده نقدت   يد بود. با يانقالب اسالم

كده   ياختده يرا به عنوان يك حقيقدت بدزرگ در ايدن قدرن بشناسدد، انيدان فره       «عليهتعايلاهللضوانر »امام

                                                 
كندد ن در  حتماً براي عزيزان پي  آمده است كه در حرم امامان معصوم حالت معنوي خاصي به ىدما رجدوع مدي    - 26

، حدال در نظدر   آن حال از يك طرف قلب ىما از نظر به گناهان متنفر است ن از طرف ديگر ىوق الهي در آن ىدت گرفتده 

بگيريد اگر امامي معصوم، حي ن حاضر بر تمام عالم حكومت كندد، احدواالت زمدين ن زمدان چده احدواالتي خواهدد بدود ن         

 رند. هاي الهي مردم تا كجاها جلو ميگراي 



  

 يمتذكر تمدن اسدالمي بدود ن عداَلمي را بده بشدريت معرفدي كدرد كده بشدر سدرخورده از همده           

همده هندوز   نيافت. با ايخود را در آن عالَم  يهاي افراطي ن تفريطي، گم ىدهها ن اسالم«اييم»

ن يرنن اسالم است، غافل از ايا بيا فليفه ن عرفان جزء اسالم است ن ين ما دعوا است كه آيدر ب

ر مقدام  يد ارا ده دادندد ن بده تعب    ييصددرا  ين عرفدان  يكه حضرت امام اسالم را با زبان تفكر فليف

 ينده ينده فقدط در زم   مكتدب مالصددرا اسدت،    يده ن زبدده يچك «عليهتعايلاهللضووانر »امام»: يمعظم رهبر

   27«.جور استنيهم هم يعرفان ينهياش، در زميفليف

 حيات يهانشانه

دهيدد ن بگوييدد چگونده    لطفاً چنانچه ممكن است چهار مورد مذكور را بيشتر ىدرح  سؤال:

 ىوند ن تفثير كدام يك بيشتر است؟آن اركان باعث تشديد ظهور حكومت اسالمي مي

رهبدر آگداه بده نظدر     »ن « قوانين بر حد  »م حكومت اسالمي است: ها همه از لوازاين جواب:

« ايدن اركدان هيدتند    يمردمي كده پشدتوانه  »ن « ىناسميووليني دليوز، فعال ن اسالم»ن « معصوم

تحقّ  تمدن اسالمي است، عمده رنح دليدوزي ن ايثدارگري اسدت     يها الزمهاين يآري؛ همه

د. اگر ىما كيي را ديديد كده بده ظداهر خيلدي مدامن      كه در رهبري ن ميووالن بايد نهادينه ىو

نده نشدده، ايدن يدك مبنداي اساسدي اسدت.        يمان در ان نهاديااً است نلي دليوز مردم نييت، يقين

لوقودَ جََءكُمَ رَسُنٌَ اِّ ع أونفُسركُمَ ََزييرزٌ ََلويَرهر اَرَ ََنررتُّمَ     »فرمايد: مي خدانند در توصيف پيامبر

يعني پيامبري از نوع خودتان بده نزدتدان آمدد كده از      28؛«َلعمُؤعارنري و رَؤُوفٌ رَّمريمٌمَِييصٌ ََلويَكُم بي

ىود ن در نجات ىما حريص است ن نيبت به مدامنين  ديدن ن نابود ىدنتان ناراحت ميخيارت

ست، اگدر در ايدن حدد دليدوز     بيشتر از همه دليوز مردم ا رؤنف ن مهربان است، پس پيامبر

طدور نييدت كده فكدر كنيدد      ىدد. ايدن  يامت به ان ناگذار م يبود رسالت پيامبرنبود، غيرممكن 

ن آسدمان بدود   يد ر اييك كمي دليوز مردم بودند ن كس ديگري ز «عليوهرمحةاهلل»ينيحضرت امام خم

ن يها را تفمد نان آنين است كه اگر دليوز مردم بوديشان دليوز مردم بود، نكته ايكه بيشتر از ا

                                                 
 .8/9/1386  ي، در تار«تعايلاهللحفظه»يمقام معظم رهبر - 27

 .128 يتوبه، آيه يسوره - 28



 

هدا  آن ين خددا را بدرا  يد ا ديد د يد دهيها آموزش مد گيري به آنن ماهي يكارد يا درختيكنيم

 يىدما مدوقت   يها هر كدام مييرهاي متفانت دليوزي اسدت. اتفاقداً اگدر دليدوز    د، اينيآنريم

گوييدد  دهيد؛ مدي ميد، به ان فقط نان يافراد در حدّ احياسات متفثّر ىده باى يباىد ن از گرسنگ

كداري،  تر باىد درخت يكمي عمىما  يتا از گرسنگي نميري. اگر دليوزبرن اين نان را بخور 

جا جا حرف دارند، از اينها تا همينهاست آندهيد. اين مثَل از چينيگيري به ان ياد مييا ماهي

را بده مدردم بددهيم. ن     يد ديدن الهد  يم بايبه بعدش ما حرف داريم كه اگر ناقعاً دليوز مردم باى

جانبه دليوز مردم بودند، ظرفيت ايدن همده دليدوزي ايدن نبدود كده       يقاً ن همهعم چون پيامبر

كدرد ن آن   ين خدود را در آن قلدب متجلد   يبه مردم آموزش دهند ن لذا خدانند د يكاردرخت

باىدد ن غدم فقدرا را    حضرت به بشريت دين دادندد. حداال آيدا ممكدن اسدت كيدي ديدن داىدته         

 نخورد؟! اين ممكن نييت.

جانبه دليوز جواندان باىديم، بايدد فكدري كنديم كده بيكداري        ثال من به طور همهاگر من ن ام

دا يد باىد. بايد اف  اصلي توجّه ما بده تمددني باىدد كده بيكداري در آن معندي پ      اصالً معنا نداىته 

كنيدد:   د آنرده بودند نگاهيگر پدينكند. ىما برنيد تاري  خودمان را كه ميلمانان در كنار همد

ي  كه جهان گرفتار تمدن مدرنيته نبود ن تدا حددّي رنح توحيددي در آن جريدان     پانصد سال پ

اسدت؛ امدا انيدانِ    داىته متفانت معني  يبا درآمدها ياست، كارهاداىت، بيكاري معني نداىته 

نداىت. اينقدر اين ميفله در حال حاضرعجيب است كه اگر بده ىدما بگويندد يدك     بيكار معني 

اسدت.  خانده بدودن معندا نداىدته     كده بدي  كنيد. همچناناست بانر نمياىته ندزماني بيكاري معني 

، ىما تاري  صد سدال  «است.م، بيكاري بوده ياما هر چه تاري  را خوانده»د: يممكن است بفرما 

ن نحوه يبه ا يكارير كرد ن در بيتر آن بييعت تغيد كه نوع تعامل با طبيشتر مدّ نظر دارير را بياخ

اسدت: بيكداري، بازنشيدتگي،    د آمد. از رنيانس به بعد اين مشكالت پي  آمده يدآزاردهنده پ

ن يد اش حاصل اين تمدن است، در كشور مدا هدم از مشدرنطه بده بعدد ا     ها همهخانه بودن، اينبي

است. درست اسدت بايدد بده تمددني نظدر داىدت كده بيكداري در آن بدراي          ىده مشكالت پيدا 

د نيبت به بيكاري جوانان حيّاس بود ن بدراي كدار مولّددِ مفيدد     ي بافعالً يها معني ندارد نلانيان

ميوله را به عنوان يك معضدلِ ناىدي از ايدن     يريزي كرد، امّا نقتط موجود برنامهيدر درنن ىرا

 د.  يداريگر معطوف ميد يخود را به افق يكرد اصليتمدن بدانيد رن



  

د ندان   يد به ان آموخدت با  يكاردرختىود يميرد، نماگر كيي فعالً دارد از گرسنگي مي

م كده بدراي ان بده    يداند خدود مدي   يم فعالً يك تكه نان دارد كه بخدورد نظيفده  يديداد. اما اگر د

 اي باالتر بينديشم.  برنامه

نقتي مشخص ىد دليوزي براي مردم، عين دينداري است. حاال در نظر بگيريد در فضدايي  

ىود. اگر ديديد خودتان هم يبه خودي خود مرتفع مگيرد چقدر ميا ل كه رنح ديني انج مي

ات يد د حيد تدان را نبدرد، بدان  خواهيد سر خودتان را بگيريد كه باد كالهايد ن ميطلب ىدهعافيت

ايدد. بعضدي از جواندان طلبده ن     در ىما در حال فرن نشيتن است ن ديگر جزء امدوات رفتده   ينيد

را  يتوانندد زنددگ  يها هيتند كده مد  رند، فقط اينخواند چون غم مردم را ميدانشجو هنوز زنده

چه ثرنتمندد، چده    -ها هيت. بقيه هركس كه باىد ات در آنياز ح ييهادرست ادامه دهند ن نشانه

اگددر غددم مددردم را نخددورد، مددرده اسددت. خداننددد در نددور دليددوزي بددراي مددردم بدده        -فقيددر 

خدورد ن هدم   اد، چون هدم غدم مدردم را مدي    توفي  چنين حركت بزرگي را د «عليوهاهللرمحة»خمينيامام

 كرد. عاقالنه نه احياساتي دليوزي مي

به هر حال مالحظه فرموديد كه در نظام اسالمي ن تمددن اسدالمي هدر چهدار ركدن فدوق بدا        

تواند به اهداف حقيقي خود برسد، نلدي بده   همديگر تعامل دارند ن در آن فضا است كه بشر مي

ىود، البته اگر رنح اسالم بده صدحنه آمدد، آن رنح    ه حل نميرهبر خوب، ميول نصرف قانون 

 دهد.اي در كنار هم قرار ميآنچنان است كه به طور طبيعي اين چهار ركن را به نحو پينديده

 هابه فطرت ييگوو جواب يانقالب اسالم

خدورد، بخد  عظيمدي از جامعده دارندد از      در حال حاضر آنچه به ظاهر به چشم مي سؤال:

كنند، اي هم چون در فضاي فرهنگ غربي تنفس ميهاي رسانهىوند، ن دستگاهت دنرميمعنوي

تفانت باىدند  ين بيكنند كه نيبت به ديرا به مردم القاء م ياند ن فرهنگدست به دست هم داده

يدته  يآن طدور كده ىا  -رد، علت  هم آن است كه ين گراي  به زندگي معنوي مورد غفلت قرار گ

كنندده اسدت ن   موارد پوچ ن پدوچ  ياريسينما ن تلويزيون ما در بي -ىناسنديني را نميزندگي د است

كده   يد، در حددّ يد نمامدي  ترىدان رنز پدوچ كندد ن رنز بده   مدي هاي پوچ را به خود جلدب  انيان

تدوان گفدت: سدينماي امدرنز     يتداً مد  يديندي اسدت. نها  ها رناج بدي ىود بعضي از فيلمياحياس م



 

 يتعبيدر ىدما همده   اند كه عموماً با انقالبي كه بهت است، ن به تربيتي رسيدهانعكاس پوچي بشري

حيات ن نشاط بشر در گرن آن است، سر ناسازگاري دارند. حال با ايدن نضدع كده متفسدفانه در     

بيتر حاكميت انقالب اسالمي جريان دارد، از كجا بفهميم كه اين انقالب ظهور همدان حقيقدت   

 ت است؟است ن به آن سو در حرك

كه در خود دارد، آن حقيقتي اسدت كده    ياز جهت ساختار ن اهداف يانقالب اسالم جواب:

كندد، ن از ايدن جهدت هديچ نقصدي نددارد. از طرفدي        هاي انبياء را پيشنهاد ميدر دل خود آرمان

 البيدت انقالب در كلّيت خود توان دفع غير را دارد، چون انقالبي است بر مبناي فرهنگ اهدل 

ا يكردش به دنيت است ن نه انقالبي بر مبناي رنش سقيفه كه رنيكردىان به آسمان معنويكه رن

بده جهدت رنح    يرد. حال كه انقالب اسالميگيم يان نفاق جايجر ياست ن در دل آن به راحت

گيرندد  اش قدرت دفع غير را دارد، كم ن زياد بودنِ افدرادي كده از انقدالب فاصدله مدي     يديتوح

اي فكركنيدد انقدالب از حقّانيدت    ىددن عددّه  دينخاطر بيآن ندارد كه ىما به نقشي در حقّانيت

ال توسَتونَمرشُنا ِري »فرمايند: در راستاي همين موضوع است كه مي است. اميرالمامنينافتاده 

يعني؛ در راه هدايت از كمي رهدرنان مهراسديد. آري بده ظهدورآنردن      «طوِيقي العهُدَ  لرقرلَّةي اواَلره

آنچندان   كه علييقت انقالب به همّت مردم است، اما حقّانيت  به خودش است. همچنانحق

جهدت پداكيِ حضدرت،    ها از جمله طلحه ن زبير ن عقيدل بدرادر حضدرت، بده    پاک بود كه خيلي

ر يد غ يهدا انيد جر يتواندد بده خدوب   يم كه ميد ىاكر نجود انقالبي باىيىدند. ما باحياب « غير»

طور هم نييت كه ايدن انقدالب   ن آن النه كرده بودند، دفع كند. از طرفي اينرا كه در درن ياله

 ي  نباىدد، ن يدا همده   يهازشيشتر از ريآن ب يها يباىد ن رنطرفداران ناب ن حكيم نداىته 

ن آن كه طرفدار فدرانان  يباىند؛ اين نظام در عمعتر   يبه كلن نظام ن انقالب اسالم ،معترضين

هداي  عددالتي از معترضين ، به كلن نظام معتدر  نييدتند، بلكده بدا بدي      ياريد بيدار يادهين فهم

ايم. در هدر صدورت اناّلً؛ يدك قاعدده داىدته باىديد كده        اند كه ما هم مخالفدرنن آن مخالف

به كم ن زياد بودن طرفداران آن نييت، ثانياً؛ حاكميدت آن   يحقّانيت ن حقيقت هر فكر ن مكتب

به خوبي عملي اسدت.   -تمدن غرب هرچه بيشتر آىكار ىد كه بحراننقتي -د حقيقت در ىرايط مياع

، اگدر  «حكومدت اسدالمي  »گوييدد  اند. ىما نقتي ميمردم ينظام اسالم يهاآري؛ يكي از اركان

به نيازهداي مدادي ن معندوي مدردم نباىدد مگدر        ييگوناقعاً هدف حكومت اسالمي براي جواب



  

ىدود  بدهندد. مگدر مدي   اند كه اين مردم را نجات آمده يامبركنند؟! پممكن است از آن دفاع 

زدندد، بعدد   مدي سنگ  باىد ن بماند ن ثمر بدهد؟! به پيامبرمردمي نداىته  يحكومت پشتوانه

كدن. ىدما تداري  را    هدا را هددايت   نكدن، ايدن  ها را عدذاب  كرد كه: خدايا! اينحضرت دعا مي

اندد.  كنند، غافدل يم يها بدكردند كه خدايا! اگر اينميگريه  اكرمبخوانيد؛ حضرت رسول

ت كند! حاال اين ينكند، هداكنند عقاب ميخواستند مردمي كه آن حضرت را اذيت از خدا مي

براي چه آمدده ن چده هددفي دارد، آيدا بده طدرف        اكرمفهمند حضرت رسولمردم نقتي مي

انصافاً چه كيي از ايدن ملدت    «عليوهرمحةاهلل»يگردند؟! در زمان رحلت امام خمين، برنميخدارسول

 نكند؟! بود كه گريه 

همدواره در كندار   هاست كه دهد كه انقالب اسالمي متذكر بُعدي از ابعاد انيانياين نشان م

نيدبت بده   ىدود  ك امر فطري است ن لذا با ظاهر حركات ن گفتار مردم نمدي يست ن آن اها نآ

قضدانت كدرد، رني همدين حيداب اسدت كده        ينقدالب اسدالم  رابطه بدا ا  ردها گيري آنموضع

درصد  80گيرند كه بيني نييتند، چون آمار ميگويند: مردم ايران قابل پي راديوهاي بيگانه مي

كنند نلدي نظدام   كنند بعضاً هم از زبان خود مردم آن آمارها را تهيه ميدر انتخابات ىركت نمي

دهدد در مراحدل حيداس بدر اسداس      طداب قدرار مدي   هدا را مدورد خ  اسالمي چون بُعد فطدري آن 

رنز  يبعدد از ظهرهدا   يريد گيهداي رأ گيرند ن به همدين جهدت هدم محدل    فطرتشان تصميم مي

رنندد ن  آيند ن از دست ىيطان در مدي ىود، چون باألخره مردم به خود ميتر ميانتخابات ىلوغ

از  يرا كده انعكاسد   يم اسدالم دهند، تا يك نحوه نفاداري نيبت به نظدا آيند رأي خود را ميمي

 هاست اعالم كنند.فطرت آن

 ياندد، در راه انقدالب اسدالم   انصافاً مردم به جهت مشكالتي كه دىمنان انقالب ايجاد كرده

دارندد ن نيدبت بده آن احيداس      ىدند، اما باألخره در درنن خود انقالب را دنستخيلي اذيت 

 كنند.يم يكينزد

« اصل نظدام »است كه به يك نحو به نظام مربوط است، مردم « خاباتانت»اين تازه در رابطه با 

دارند. بندده در دفتدر مراكدزي كده     تر از آن چه دىمن در تصور خود دارد، قبولرا خيلي محكم

بينديم در  ام، مدي ن را تجربه كدرده يايم ااي از همكاران كه دنر هم نشيتهكنم با عدّهتدريس مي

اندد، بده راحتدي هدر چده حدرف ضدد انقالبدي اسدت           ضد انقالبكامالً ياسيس يهاگيريموضع



 

گويندد البتده مدا اصدل نظدام را      زنند بعد آخرش ميهايشان را ميزنند، نقتي كه خوب حرفمي

دارندد،  اند كه قبدول  ها از اصل نظام چه چيز باقي گذاىتهنيكنيم! كه اميداريم! ما تعجب قبول 

   دارد.  يها به آن گرافطرت آن است كه يتياصل نظام آن رنح اسالم

 ريفراگ يتمدن اسالمي؛ تمدن

قدرتِ حقيقت، در تفثيرگذاري ن هضم رقيب اعدم از ندابودكردن آن ن يدا در طدول      سؤال:

 اَ ار ع نوبري  إالح »كند، چون ما در رنايت داريم: خود قراردادن، قبل ن بعد از ظهور چه فرقي مي

عنوان يدك  كه كربال را زيارت كرده. پس كربال بهري نبود مگر اينهيچ پيامب 29«وَ قودَ زارَ كوِبال

رفتند. به به زيارت آن مي است كه پيامبران خداحقيقت، قبل از ظهورش هم تفثيرگذار بوده 

باىند. مثل كربال كه هم قبل ن بعدد از  يا هم تفثيرگذار مي  قبل از ظهور در دنيكه حقا ين معنيا

مقابدل را ندابود كدرد ن     ياء اسدت ن هدم جبهده   ياء ن انبيبر رنح انل يرگذاريظهورش موجب تفث

را بدراي انقدالب    ييتدوان ايدن قددرت ن تواندا    ا مدي يهاي مواف  را در طول خود قرارداد، آجبهه

 اسالمي هم تعميم داد؟

بَلع جَئوهُم بيَلعحَقِّ وَ »فرمايدد:  براي رنىن ىدن مطلب به اين آيه عنايت كنيد كه مي جواب:

ها نيبت به قبدول حد    ها آمد، اما اكثر آنطرف آنبر به نور ح  بهامپي 30«اوكعثوُِاُمَ لرلعحَقِّ كَريان 

آمد. امّا همان ح  كه به سوي مردم آمد ن در ابتدا تمايلي به مي كراهت داىتند ن از ح  بدىان

دهدد ن بدا بيددار    رمدي زيادي را در طول خدودش قرا  يانّالً؛ عدهكند: آن نداىتند، دن تا كار مي

 ،كنندد ياي هم كه با آن مقابله مكشاند. ثانياً؛ با عدهها را به سوي خودش ميكردن فطرتشان آن

با ظهدور انقدالب    نشيند.نقت از پا نميچياندازد ن هيرننشان مي  بير تاريىود ن از ميير ميدرگ

هدا فكركردندد بدا    ، ايدن «اسدت! نشيته اسالم از پا ن»اند كه: تازه دىمنان اسالم بيدار ىده ياسالم

اندد، اصدالً   كردهاش، چهارصد سال است اسالم را خالصيضد قدس يحضور مدرنيته ن رنحيه

 ند. ينشيكه با خود دارد هرگز از پا نم يناب يدياند اسالم با نور توحنفهميده
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آلدود  رنح ىدرک  .آيدنميبر ت القاء كردند كه ديگر از آن كاري يحيها در عمل به مياين

اسدت.  پاپ گفت: يك ناتيكدان بده مدا بدهيدد مدا را بدس      ن ر قرار گرفت يز تحت تفثيت نيحيمي

طدور كده يدك ناتيكدان بده      گفت: همانيتفثير همان فكر ن فرهنگ بود كه مآقاي بختيار تحت

اندد  لن نكته غافياز ا يها به كلدهيم ناليالم. آنبه آقاي خميني مي« قم»پاپ دادند، ما هم يك 

ن امدرنز آن   ىددني نييدت.  آفريندي در امدور مدردم پداک    اجتماع ن نقد   يد از صحنهيكه توح

بددا  يراندديهددايي كدده رنىددنفكرهاي ان كامددل دارد. ىددما اگددر بدده مصدداحبهيّد در اسددالم تعدديددتوح

هدا از  نيد د چقددر ا يىدو يمتوجه مد  يد به خوبيدهند توجه كنيسي انجام مبيراديوآمريكا ن بي

مشانره ن اطالع بگيرد كده   ين افراديخواهد از چناند. بيچاره دىمني كه ميالم غافلگاه اسيجا

هيچ اطالعي از موضوع مورد مطالعه ندارند! مشكل غرب اساساً در ىدناخت مدا ايدن اسدت كده      

آن، هديچ خبدري ندارندد، هرچندد از نظدر       يديد اندد كده از ىديعه ن رنح توح   مشانران  كياني

هدا  نگرند كه خدودِ غدرب آن منظدر را بده آن    از همان منظري ىيعه را مي نلياند، ىناسنامه ىيعه

ىدود يدك   مي «عليوهاهللرمحة»كند به آقاي خمينيفكر مين راستا آقاي بختيار يالقاء كرده است. در هم

 يبده عندوان نمايندده    «عليوهاهللرمحة»فهمد كه آقاي خميندي كند، اصالً نمي ىبه ناتيكان بدهد ن قانع 

 كدردن كدلّ جهدان اسدت.    يكدردن ايدران نييدت، مددعي اسدالم     ير ىيعه فقط مدعي اسدالم تفك

گفدت كده    كداظم  يبده حضدرت امدام موسد     يعباس يفهيد خليالرىهارنن يرنز گويند:مي

حاضدرم فددک را بدازپس     يند: در صدورت يفرمايحاضر است فدک را برگرداند. آن حضرت م

د كده  ي. هدارنن از مرزهدا ن حددندش پرسد    يس بده  پيرم كه آن را با تمام حدند ن مرزهايگ

. هدارنن  يدهد يم هرگز پس نمد يدهند: اگر حدند آن را بگويكدام است؟ آن حضرت پاس  م

مدن اسدت، مدرز دنمد      ين فرمودند: مرز نخيت آن عددن در  يكرد ن آن حضرت چن يپافشار

منداط  ارمنيدتان ن   قا( ن مدرز چهدارم آن   يه)ىمال آفريقيسمرقند در خراسان، ن حدّ سوم آن افر

ر ىدد ن بده ىددت ناخرسدند گشدت ن بدا خشدم        يد دن آن پاس ، متغيبحر خزر است. هارنن با ىن

رفت يپدذ  يدانيتم كه نخواهيماند. امام فرمودند: مينم يما باق يبرا يزيب چين ترتيگفت: به ا

  31كردم. يفدک خوددار يل از گفتن حدند مرزهاين دلين به هم
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 يت اسالم بر كل جهان است، خدايي كه اسالم را فرستاده، بدرا يكمآري؛ ىيعه معتقد به حا

وَاََ أورَسَلعنوَكَ إيلََّ كوََِّةً لِّلنََّسي بَشريًِا وَنورذريًِا وَلوكرر َّ   »د: يفرمايت فرستاده ن ميبشر يت همهيهدا

هدا  مردم تا به سدعادت آن  يهمه يم مگر برايامبر ما تو را نفرستاديپ يا 32«أوكعثوِو النََّسي لوَ يَعَلومُن و

اكثدر مدردم    ينلد  ياز اسدالم برحذرىدان دار   يين از جدا ياز اسالم بشارت ده يرني  پياز طر

 يتند.  ين اسالم نيد يت همگانيمتوجه هدا

رفتن يه از پدذ يد مبر آمد ح  را گفت ن حاال مردم در ابتدا ن در برخورد انلاد: پييفرماخدا مي

گويد اكثدر مدردم در عمد  جدان خدود      ها سخن ميم با فطرتچون اسال يآن كراهت دارند، نل

هاي اسالم حرف خودىان است، چون اسالم يك حزب نييدت، لدذا آن   ىوند حرفمتوجّه مي

ىدوند يدا بده    يهايي كه اسالم دارد، يا حذف مد اييتند با رنشعده قليلي هم كه مقابل اسالم مي

 گردند.راحتي استحاله مي

واب ساالتان را فراهم كنم به اين مثال عنايت كنيد، اگر مدا درختدي   كه مقدمات جبراي اين

درخدت، آن را   يبكاريم كه چهل سال ديگر ميوه بدهد، حال اگدر پدانزده سدال بده عشد  ميدوه      

اكندون كده داريدم در    ايم؟! ن هدم ايم يا نكردهكرده كنيم، به حضور ن ظهور ميوه كمك آبياري

اش زنددگي  دهدي دهيم، جز اين است كه در عدالَم ميدوه  ميآب سالگيِ اين درخت به آن پانزده

رنيديم. حداال اگدر    هداي  رنبده  دادن  ىريكيم، بلكده گويدا بدا ميدوه    كنيم؟ نه تنها ما در ميوهمي

دادند   نپنج سال است كده بدراي ميدوه   كرديم، سيدادن  تالشسال ديگر هم براي ميوهبييت

كنيم؟ يا منتظدريم كده   است، قطع  مينداده هنوز ميوه ىود گفت چون ميآيا ايم، كردهتالش

اگدر يقدين   دادن اسدت.  بدهد؟ چون حقيقت اين درخت در ىدرايط مناسدب خدودش ميدوه     ميوه

ن دهدد كده از عقدب    نمدي رسدد، ديگدر معندي    يكه سير تاري  حتمداً بده آن افد  اعلدي مد     داريم 

 از پا بيفتيم. گفت:جلوافتادن  خيته ىويم ن 

 ت ىدد چدو ىدد مطلدب بدزرگ     رنج راحد 

 

 چشددددم گددددرگ يايددددگَددددرد گلدددده توت

اندد    دارد، چون آن اهداف بدزرگ يرا در پ ياست كه اگر ىيعه اهداف بزرگ عرضم اين 

هديچ راهدي    يالزم برسدد نلد   يت بده آگداه  يبرد تدا بشدر  يرسد ن زمان ميجه نميبه سرعت به نت
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عه يطدرفِ مقابدل تفكدر ىد     ع برسدد. يشد هاي درخت تكه از پا ننشينيم تا ميوهنجود ندارد جز اين

هندوز نرسديده    يرسدد نلد  هداي  زند مدي  بودن ، ميوه يالين خ يفكري است كه به جهت حي

ر قدرآن در مدورد   يد تعب .وه دادن برسدد يماند بدنن آن كه به ميا اصالً در حدّ ىكوفه ميگندد مي

دَّ َّ ََيَنويَ َ إيلوى اََ اَتَّعَنورَ  وَلوَ تومُ»ن است كه يا امبريبه ظاهر جذاب كافران خطاب به پ يزندگ

خدود را بده    يهدا چشدم  33«بيهر أوزَوَاجًَ اِّنعهُمَ زَاَِوةو العحَيََةي الدُّنيََ لرنوفعترنوهُمَ ِريهر وَريزَقُ رَبِّ َ خويٌَِ وَأوبَقوى

ندد  يايدن يزنددگ  يهام مدنز كه آن ىكوفهيااهل كفر داده يهاكه به خانواده يها ن امكاناتبهره

م تدا در آن امتحانشدان   يمشدغول كدرد   يها را به زنددگ ىود ن آنيم يدنران  سپر يزندكه به

رش آنچده  يا پدذ يد بيشدتر ندداريم؛    . ما در حال حاضر دن راهدارتر استيم ن رزق تو بهتر ن پايكن

ن نظر بده   يد بر انقالب اسالميا تفكياست،  يجهان جار يدر صحنه يتحت عنوان فرهنگ غرب

وَ لوقوردَ  »فرمايدد:  هاي غير توحيدي مدي   دارد. قرآن در مورد تمدنيكه در پ يبلند يهاآرمان

كده داىدتند بده     يرا بدا تمدام اراده ن جدديّت    يقبل يهاملت 34«أواَلوكعنوَ العقُُِو و ار  قوبَلركُمَ لومََّ ظولومُناع

 خود عمدل  كه در راستاي هدف خلقتجهت ظلمي كه مرتكب ىدند هالک كرديم، براي اين

 نكردند. 

د حقيقدت قبدل ن   ييد بگويخواهيمثال درخت را در رابطه با ساالتان عر  كردم كه گويا م

فهميم بدراي حقيقدت قبدل ن بعدد از ظهدور چده       ما نميكه كند، در حاليمي بعد از ظهورش فرق

ال هدر  د به عددالت فكدر كندد، حد    يهيت جز يك مييري كه بايد به انتها برسد. انيان با يتفانت

كند؛ بايد به عدالت فكر كرد. حتي اگدر بدر فدر  در حدال     نميرنزي هم كه مُرد براي  فرقي 

د به عدالت فكر كرد، ن رنىدن  يباىد، باز باحاضر نضع عدالت بدتر از قبل از انقالب هم ىده 

گدر  ياست توسط انقالب اسالمي با همين تووري كه اآلن مطرح است بايد به آن عدالت رسيد. د

كند كه در حدال حاضدر چقددر بيدتر ظهدور آن حقيقدت       نميفرقي  -در رابطه با حقّانيت موضدوع   -

فراهم است. فقط فرق  در اين است كه در حال حاضر اميد بنده خيلي بيشتر از قبدل از انقدالب   
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را  ين بدرد ن نظدام انقدالب اسدالم    ياست چون همين كه انيجام حكومت ىاهنشاهي را ملت از ب

 تر فراهم ىد.هاي ىيعه راحتكرد، بيتر رسيدن به آرمان ن آنيگزيجا

 يس جمهدور يا ر د يد گيدري بدا مجلدس ن    طور كه ديديم، ممكن است در يك رأياما همان

ها حاكم باىد، اين حادثه حقيقت انقدالب  در تفكر آن ييتيسكوالر يهارن ىويم كه رگهرنبه

كندد،  بدرد ن ظهدورش را ضدعيف مدي    يكند، آري؛ آن را در حجاب مدار نمياسالمي را خدىه

اندد،  نلي حقيقتِ ميوله در جاي خود محفوظ است چون مردم بدا ندور خدون ىدهدايي كده داده     

كنند ن بدا  يكه همواره به حقيقت انقالب اىاره دارد، از آن مجلس ن از آن دنلت عبور م ينور

هدم سدكوالرها سدركار     اگدر دنبداره  ند! ينماميمرتبه عو  ان را يكيد، كلّ جريانتخابات جد

گددر يد يهدداكنددد ن از چهددرهيالهددي، مددردم را متوجدده جهددت اصددلي مدد يارينددد همددان هوىدديايب

ك ىدوند.  يد نزد يانقدالب اسدالم   يديد كنند تا قدم به قدم به رنح توحيز عبور مييم نيسكوالر

مددا بددراي حفدد  اصددالحات حاضددريم آزادي را »هدداي سددكوالرها ايددن بددود كده:  يكدي از جملدده 

كندد،  چ فرقدي بدا فكدر رضداخان نمدي     ينگيريد، اين فكدر هد  ىما اين جمله را ساده « كنيم.قرباني

پرنر است، همين اسدت. ايدن چده اصدالحاتي اسدت كده       گويند مكتب غربْ رضاخانكه مياين

كده بده مدا آزادي بدهدد، حاضدر      آمده است فضاي آزادي سياسي را به ما بدهد؟! حاال براي اين

ديكتاتوري را حاكم كند تا آزادي را به ما بدهد. بنا بود همه چيز بدراي   است آزادي را قرباني ن

آزادي باىد، حاال اين چه اصالحاتي اسدت كده بايدد آزادي را فدداي آن كنيدد؟! معندي اصدلي        

حددرف ايددن اسددت كدده بددراي حفدد  خودمددان حاضددريم آزادي ادعددايي را هددم فدددا كندديم ن بددا   

انتخابدات در فضداي   ىدود بدا يدك    يم. حاال چرا مييديكتاتوري، خودمان را بر مردم تحميل نما

 چدون  ؟اين خطدر را از انقدالب دفدع كدرد     نظام اسالمي كه رجوع به ح  در متن آن نهفته است

جمهوريتي كه عين اسالميت است غير از جمهوريتي است كه در فضداي ليبرالييدم مطدرح مدي     

 يبا توجّه به اين نوع از توانداي  .35ها معلوم ىودهمواره انحراف باىد ن همين موجب مي ىود كه
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داىتند؛ اما ظرفيت انقالب توانيدت   انقالب يبا مبان يها سال زانيه ياين س يهااز برهه يها در بخشاز مديريت يبعض»

 يخود ذنب كند؛ هضم كند ن انقالب بدر ظرفيدت خدود، بدر تجربده      يكوره ها را درها را در درنن خود قرار بدهد؛ آناين

 ينظدام جمهدور   خواسدتند از درننِ ايدن نظدام، بده    كده مدي   يامه بدهدد. آن كيدان  قدرت بيشتر راه خود را اد خود بيفزايد ن با



  

ايدن انقدالب اميددنارم. ىداه بدا سدكوالرها چده فرقدي          ياست كه بنده به آيندده  يانقالب اسالم

گفت: براي حف  خدودم حاضدرم ده ميليدون از مدردم را بده قتدل برسدانم،        كرد؟! ىاه هم ميمي

بدراي مدن بدس اسدت.      ىهريور ايدن بدود كده چهدارميليون نفدر     تووري ىاه در كشتار ميدان هفده

كده تدا    يدر حال : چهارميليون نفر براي ما بس است.بودندگفته « مرصاد»منافقين هم در عمليات 

ايجداد كدرده،    يهدا بدا بيدتري كده انقدالب اسدالم      ها ن حدرف ثابت ىده اين نقشه يحال به خوب

هدا  ايدن  ديگري از تاري  مدّنظر اين انقالب است كه به يمحكوم به ىكيت است، چون صحنه

 دهد خود را به انقالب تحميل كنند.اجازه نمي

به آينده يدك اميددناري منطقدي    « اميدناري»د آيا در اين مرحله از تاري ، يد از خود پرسيبا

كندد يدا غيرمنطقدي ن    است ن همراه با ناقعياتي است كه آن ناقعيات اين اميدناري را پايدار مدي 

كارهدايي كده   هدا ن راه ا نضع مملكت از نظدر افد   يي؟ آهاي ناقعنَهمي است ن خالي از پشتوانه

بده   ين نظر به اهدداف انقدالب اسدالم    يزيرانقالب اسالمي دارد طوري هيت كه بتوان با برنامه

توانيدته اسدت از    يدهد كه انقدالب اسدالم  هاي گذىته نشان ميسوي جلو حركت كرد؟ تجربه

ها طالب آن است ن ست كه فطرت انيانا يمشكالت بزرگي عبور كند، دليل  هم توجه به افق

ه بده صدحنه آنرده اسدت. چندد سدال از      يت فقيل نظام ناليرا در ذ يثارگريىهادت ن ا يهيرنح

ندده را پوىدانده بدود    يدنلت اصالحات گذىته بود ن فضاي سكوالريزه كردن همده چيدز افد  آ   

جايگداه تداريخي    ىدد، چدون   كردند ديگر انقالب خدالص از دنستداران انقالب فكر مي يبعض

آيدد درسدت تحليدل    هايي را كه پي  ميتوانيتند حادثهميىناختند، لذا نانقالب اسالمي را نمي

كدردم، حداال بايدد    مياش اين بود كه: من تا حاال براي همه تحليلها عين جملهكنند، يكي از آن

ر در تداري  را در  كيي نضع موجود را براي من تحليل كند! اين آقا بريده بود چون سُنَن حاضد 

                                                                                                                        
ميتقيم خود را با قدرت رنزافزنن تدا امدرنز ادامده داده     ضربه بزنند، نتوانيتند موف  بشوند. انقالب راه خود را، ميير ياسالم

ايدن   يهدا يتواندا   خواسته يدا ناخواسدته، بده    اند،مختلف در درنن اين نظام قرار گرفته يهاانگيزه كه با يكيان ياست ن همه

از همين جمهوريت ن اسالميت اسدت؛   يعظيم، ناى با دقت نگاه كرد؛ اين ظرفيت ينظام كمك كردند. به اين حقيقت باييت

ن  ينجدود آنرده اسدت. ن راز مانددگار   اين است كه ايدن ظرفيدت عظديم را بده     است؛ ين اسالم يدين يساالراز همين مردم

 آن را ىداءاهلل نإ خدود دارد ن  ذات در ياسالم يهم اين است ن اين را جمهور ياسالم يجمهور يناپذيرآسيب نمصونيت 
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نگذىدت   يزيد جا بريده بود، چون چىناخت. ن مشخص هم ىد بيرابطه با انقالب اسالمي نمي

 ز عو  ىد. يكه همه چ

هداي موافد    مقابل را نابود كرد ن جبهده  يكربال بعد از ظهورش جبهه»فرماييد كه: ساال مي

زاني كه بر كربال منطبد  اسدت   حقّي به مي يرا در طول خود قرارداد به اين صورت كه هر جبهه

اسدت كده حقداي  چدون ظهدور كنندد        ير خيلدي خدوب  ياين تعبير، تعب«. مفيد ن ماثر ن عمي  است

ز ندابود  يد باطدل را ن  يهدا انيد دهندد ن جر مدي را در طدول خدود قدرار     يقبل يح  گرا يهاجريان

 ر امام زمدان كنند، هيچ راه ديگري هم نييت. در راستاي همين قاعده است كه زمان ظهومي

ىدن از موضدع  ان ح  ن خارجيديگر توبه قبول نييت. توبه؛ يعني قرار گرفتن افراد در طول جر

مقابله با ح ، اما آن موقع ديگر فرصت توبه نييت چون يك تاري  فرصت كافي بدود، بايدد تدا    

كدردي، در آن ىدرايط   ح  باىي موضع خدود را مشدخص مدي    يخواستي در جبههحاال اگر مي

جنس تمدن اسالمي اين است كه تا آن جا كه ممكن است  .اي رنا نييتترين ميامحهچككو

 ييهدا ها برساند تا مشدخص ىدود آن  حجّت را به بشريت تمام كند ن پيام خود را به خوبي به آن

اندد ن از حد  متنفرندد. در حدال حاضدر انقدالب       كه در مقابل آن هيتند دىدمن حد  ن حقيقدت   

كنند به يمقابله م يها كه با نظام اسالماز دنلت يه كه معلوم ىود بعضعمل كرد يطور ياسالم

ك يد د يد ن را بايد د ن ايد آيها كنار نمآن يدانند آن نظام با رنح استكباريجهت آن است كه م

 كند.يم يتراىخودش دىمن يبرا يم چرا نظام اسالمين كه بگو يم نه ايارزش بدان

 قت نظام اسالمييبودن حق يکيتشک

نقتي بپذيريم حقيقت همواره در عالم فعّال است، چه در حضور ن منهداي ظهدور، ن    ال:سؤ

 م نظام اسالمي يك حقيقت است؟يريد بپذيچه در حضورِ همراه با ظهور، چرا با

را مرنركنيد؛ فرمود: ذات بشر بالطبع نيداز بده    «عليوهاهللرمحة»دنباره تووري عالمه طباطبايي جواب:

ىدود، پدس نيداز بده اجتمداع در طبدع بشدر        مدي بعضي از استعدادهاي  تعطيل اجتماع دارد نگرنه

، به جهت اصل استخدام، از تزاحمِ مندافع ن  يط عاديهيت، از طرفي در اجتماع بشري ن در ىرا

كده بشدر اجتمداع ن حكومدت     نييت. پس در عين اين يزيدر نتيجه استثمار افراد توسط افراد گر

تنهدا  ابعاد انيان را هدايت كند تا نده  يراي قوانيني باىد كه همهخواهد، آن حكومت، بايد دامي



  

ز فدراهم كندد ن چندين    يد بشدر را ن  يگر استثمار نشوند بلكه بيتر تعدال يد يهاها توسط انيانانيان

قوانيني بايد از طرف خدا باىد، ن همچنان كه عر  ىد چون آنچه بر اين اساس از طرف خدا 

بشدري   يجامعده  ياداره يصي دارد، لذا مدي گدوييم قاعدده   آيد يك هويت ن ىخصيت خامي

آن  يناقعد  يىود حكومت اسالمي به معند ييك حقيقت است ن در اين راستا است كه عر  م

الهدي اسدت ن حكومدت اسدالمي      يدك حقيقدت  « غددير »يك حقيقت است. عالنه بر اين، اصل 

حكومدت اسدالمي نيدز يدك     ن ظهوري از آن حقيقت است ن لذا به اعتبار حقيقت غددير،   جلوه

كده آن حقيقدت يدا آن    در آخرالزمدان ن ايدن   زمانحقيقت است ن نيز به اعتبار حاكميت امام

الوقوع است ن يدك سدنت ال يتغّيدر اسدت، انقدالب اسدالمي كده مقدمده ن مطلدع آن          فرج حتمي

 ىود.حقيقت است نيز داراي حقيقت مي

پذيرندد آيدا   يك هيتند ن ىدت ن ضدعف مدي  كه حقاي  مَقُول به تشكبا توجّه به اين سؤال:

تدوان گفدت ظهددور حكومدت اسدالمي تشدكيكي اسددت ن در ظهدور خدود ىددت ن ضددعف         مدي 

ها حقيقت حكومت اسالمي ظهدور بيشدتري دارد ن در بعضدي    پذيرد، يعني در بعضي از زمانمي

 ها ظهور كمتري؟از زمان

ىدود  يظام سياسي اسالم مد بلي؛ اين ساال موجب نرند به معارف خوبي در مورد ن جواب:

حكومت اسالمي تشدكيكي اسدت بيدياري از    ن ناقعاً اگر متوجّه ىويم حقيقت تمدن اسالمي ن 

فهمديم ن هدم   جهدان را مدي   يمعني آيندهگردد، هم ميا ل در ابعاد گوناگون برايمان رنىن مي

ينده نق  داىدته  توانيم در آىناسيم كه چقدر ميجايگاه امرنزين خودمان را در حال حاضر مي

نجدودي   ييعندي نقتدي موضدوعي جنبده    « تشدكيك » ،را معني كنديم « تشكيك»ابتدا بايد  .باىيم

ظهدورش ىدديد ن گداهي ضدعيف اسدت؛ ن اساسداً        يداىت ن اعتباري نبدود، آن موضدوع گداه   

را نجدود  يىود، زي، ظهورش كم ن يا زياد ميتيحقيقت، از آن جهت كه نجودي است ن نه ماه

مطل  ن نهايي اسدت ن از طدرف    يجنبه يك طرف دارايقُول به تشكيك است، از قت، مَين حق

مدافوق خدود    يد ن نيدبت بده مرتبده   يمدادنن خدود ىدد    يدارد كه نيبت به مرتبه ياتيگر تجليد

دارد. نقتدي حكومدت اسدالمي    اند. مثل نور كه در عين نوربودن، ىددت ن ضدعف برمدي   فيضع

نددارد تدا    يقاجدار بحدث از نجدود ن عددم آن معند      ايد  ييك حقيقت است، مثل حكومت پهلو

نجود آمده ن ممكن است نابود ىود، بلكه بحث از ظهور ن خفاي آن خواهد بود كده  م بهييبگو



 

ىدود ظهدورش ىدديدتر ىدود تدا بده آن ظهدور نهدايي برسدد. مدا معتقدديم در زمدان             بايد تالش 

دنلت سدازندگي ن دنلدت    يظهور نور حكومت اسالمي ىديدتر بود ن در دنره« ىهيدرجايي»

اصالحات يك مقدار در خفا رفت ن باز در دنلت بعدي در ظهور بيشتر قرار گرفت، نلي چون 

را  رند ن با همين ديدد بايدد ظهدور حضدرت حجّدت     نمينقت از بين يك حقيقت است، هيچ

ندد،  اكه سدرّ انليداء   معصوم نگاه كنيد كه ظهور نهايي حاكميت ح  با ظهور مقدس آن امام

در رابطده بدا حكومدت اسدالمي      «عليوهاهللرمحة»خميندي ىدود ن در همدين راستاسدت كده امدام     عملي مي

 دهيم.آيد ن ما آن را به ان تحويل مياهلل صاحب اين انقالب ميىاءفرمايند: إنمي

هداي انجدام ىدده    تر با توجه بده صدحبت  جواب جامع يرا برا ياجازه دهيد ساال قبل سؤال:

ا بده  يد ن « قدوانين حد   »ار كنيم كه؛ ظهور حقيقت حكومت اسدالمي بده چييدت؟ بده     دنباره تكر

مردمدي كده   »ا به ين « ىناسميووليني دليوز، فعّال ن اسالم»ا به ين « رهبري آگاه به نظر معصوم»

 ؟«پشتوانة اين اركان هيتند

 مدواردي  يبه نجود همده  يقت حكومت اسالميهمان طور كه عر  ىد ظهور حق جواب:

قت حكومت اسدالمي بيشدتر ظهدور    يها بهتر محقّ  ىوند حقد ن هر چه اينيكه ذكر فرمود است

كنديم ن نيدز در اثدر ظهدور     مدي سير تاريخي تمدن انبيا بيشتر اسدتفاده   ييابد ن درنتيجه از ميوهمي

ظهدور تمددن    ينهيابد ن زمييهاي غيرتوحيدي زندتر تحق  متمدن يبيشتر آن حقيقت، فرنپاى

 ىود.  يبهتر فراهم م ياسالم

  يقت حکومت اسالميبستر ظهور حق ياسالم يجمهور

 حكومت جمهوري اسالمي تا چه حد، ظهور آن حقيقت است؟ سؤال:

حاضدر ن تفثيرگدذار    ،ىدده در آن بده صدورت فعّدال    برده اي كه اركان نام به اندازه جواب:

ست كه بيدتر ظهدور آن حقيقدت    باىند. در اين كه حكومت جمهوري اسالمي فعالً تنها نظامي ا

هاي انقالب ن تمدن اسالمي را خوب است حرفي نييت، اما يادتان باىد، كه ما انّل بايد تووري

خواهدد مدا را بده كجدا     كنيم تدا همده بددانيم كده ايدن انقدالب مدي       بشناسيم ن به مردم هم معرفي 



  

كنيم ن انقالب يمشت ل ىده به غدير پيكه به انقالب تحم ينگرنه توسط اهداف غرب 36برساند

اركدان نظدام    ينماييم. در بيتر آگاهي مردم بقيهيهمان غدير است رها م يرا كه ادامه ياسالم

 توانند فعّال ن نافذ باىند ن جمهوري اسالمي هرچه بيشتر مظهر آن حقيقت قرار بگيرد.مي

حقيقدت   هداي ديگدر، بده ظهدور آن    حكومت اسالمي با حكومت يآيا قدرت مقابله سؤال:

ىديدتر ىدود قددرت نفدي رقيبدان       يقت حكومت اسالميىود؟ آيا هرچه ظهور حقميمربوط 

 است؟   يبان  كافيرق يىود؟ يا ظهور حكومت اسالمي جهت نفهم بيشتر مي

قدرت حكومت اسالمي در راسدتاي نفدي رقيبدان  بده ظهدور آن بيدتگي دارد؛ بده         جواب:

كندد. امدا   تواند طرف مقابل خود را نفيند بيشتر ميشتر ظهور كيكه هر قدر آن حقيقت ب يطور

رند، ن از اين جهت قددرت  در خدودش نهفتده    نميجهت اين كه حقيقت است، هرگز از بين به

 ىود.يزندتر ظاهر م ياست نلي از جهت نفي رقيب، با ظهور هرچه بيشتر خود، آن نف

بدردن نظدام   م در گذىته ن از بدين بردن اسالاز بين يكنيد چرا تمدن غرب برانميا تعجب يآ

ميدتر  »؟! حتمداً سرگذىدت   كندد ينده مد  يگدذارد ن هز يقدر نقت مد اسالمي در حال حاضر، اين

نكنيد كه چرا اين اندازه در مقابله بدا  ايد، تعجب را خوانده يييانگل يجاسوس كارگشته« هِمْفِر

كدرده بودندد ن   ىاه درست صرالدينگويد: در لندن يك نفر را ىبيه نااند. ان مياسالم كار كرده

افراد انگلييي كه بايد با ىاه در ايران مالقدات كنندد ابتددا بدا آن ىدخصِ ىدبيه ناصدرالدين ىداه         

تنهدا  « ميتر همفر»آيند به طور عادي با ىاه صحبت كنند. ران مييكردند تا نقتي به اصحبت مي

هدا در  . چرا ايناست هند فاش كردهديجهان اسالم انجام م ينف ياز آنچه را در راستا يمختصر

اند اسالم حقيقتي است كده بدا بدودن آن    كه متوجهگذارند؟ براي اينميقدر نقت نياين رابطه ا

 يتواند بماند. همان حرف سفير انگليتان در مصر درست است كه به ملكده ينم ظلمت مدرنيته

چدون  «. بايد برنيم در قطب اردن بدزنيم بدهيد، ما اگر به اسالم فرصت »نوييد: انگليتان نامه مي

كنندد  مدي كند. اين كه ما را مدتهم  هر چه ح  بيشتر ظاهر ىود، باطلِ مقابل خود را بيشتر نفي مي

خودتان درآنريد، به اين معني كده عدر  كدردم     يخواهيد كل جهان را در سيطرهكه ىما مي

هدا متوجّده نييدتند    باطل. اين تيت ح  است در مقابل حاكميحاكم ين به معنيدرست است. ن ا
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خدواهي ليبراليتده   خواهي فرهنگ ليبراليته اسدت تماميدت  خواهيِ اسالم غير از تماميتكه تماميت

گويدد كده   مدي است. ليبرال دموكراسي درنغ  يعت الهيد به ىريدعوت به انقطاع از هر گونه تق

بده ىدكل خدودش درآنرد،    تمام جهدان را   خواهدمي هاي خواه نييت، چون در برنامهتماميت

ها را نفي مي كند تا خود را اثبات نمايد، ايدن ندوع   ارزش يمنتها با رنش خاص خودش كه بقيه

خدواهي كده   ن آن تماميدت  -كه بشريت را به فيداد ن حاكميدت سدرمايه بخدوانيم     -خواهي كجا تماميت

مارند كجدا! ن تدازه   ىد خوانندد ن مقابدل خدود را باطدل مدي     آيند بشريت را به ح  ميپيامبران مي

دهدد، منتهدا   اندد مدي  رفتده يهمان دينداري را كه پذ يحكومت اسالمي به اهل كتاب امكان ادامه

 گويد بايد جزيه بدهيد تا زير فرمان نظام اسالمي زندگي كنيد.مي

 اسالمي در تمدنخيال  صحيح جايگاه

 كجاست؟ يدر تمدن اسالم« خيال»ن « توهّم»جايگاه  سؤال:

دهندد. زنددگي را بدا    مدي ىان را بدا خيدال ىدكل    ها زندگيايد كه انيانحتماً متوجه جواب:

كنندد، سدپس بدر اسداس خيدال خدود آن       مدي ها است ىرنع تعل  آن يكه نقطه يفرهنگ يا دين

 كنند.يزندگي را در بيرنن از ذهن خود دنبال م

سازد. يك فكر ن فرهنگي ها را فرهنگ يا بانري كه مورد تعل  انيان است ميهميشه تمدن

هدا بدراي بده فعليدت     كندد سدپس انيدان   يخود را باز مد  يها جا، در ذهنيدادن زندگىكل يبرا

يت جز ين يزيچ« تمدن»ن امر يدهند. با توجه به اآنردن آن فكر ن فرهنگ، تمدني را ىكل مي

قد  آن  ها ىكل داده ىده ن سدپس جهدت تح  ال انيانيصورت آن فكر ن فرهنگ كه ابتدا در خ

ن رسدوم، همده   ها، آدابمعماري ىهرها، كنند. خيابانيم يزيرآن برنامه يدر خارج از ذهن برا

اندد ن قبدل از ظهدور    رفتده يها پذاست كه انيان يآن فكر ن فرهنگ ين همه بر اساس صورت ذهن

 است.بوده  يها بنياد آن نوع زندگانيان ينين د يرنن، فرهنگ ن فكر ن تعلقات قلبيآن در ب

كده دنبدال    يهدا بدر اسداس فرهندگ ن تعلد  قلبد      زان رنىن باىد كه انيدان ياين بايد براي عز

ماندد كده   سازند تا بتوانند با صورت ملموس آن فكر مرتبط باىند، ميكنند تمدن خود را مييم

مدان را ىدكل   خدود تمددن   يم كده براسداس تعلد  قلبد    يفراهم كن يايم بيترما فعالً هنوز نتوانيته

مقابلده بدا    يبدرا  يآن را به ما نداده ن عزم جددّ  يفرصت بيترساز يرا هجوم تمدن غربي، زميده



  

ه يكنيم ن فرهندگ رقيدب را بده حاىد     ملَتا قد عَفرهنگي كه رقيب فرهنگ ما است ظهور نكرده 

اگر به  يم نليخود را ادامه ده يزندگ يم در كنار تمدن غربيتوانيم ميكنيرا تصور ميم، زيبران

م ىدرنع  يافتد يخدود عقدب مد    يم از زنددگ يد هر رنز دار ين نضعيم كه در چنيبرس ياهن آگيا

هدا  است كه ساختمانم. دستور رهبري بارها اين بوده يسازيجهان را م يم ن تمدن آيندهيكنيم

ها را اسالمي بيازيد، نلي فهم اين حرف در حال حاضر براي را اسالمي بيازيد، مياجدِ بين راه

باىددند كدده  يد بدده دنبددال چگوندده عددالَميددداننددد بايشددكل اسددت؛ چددون افددراد نمددعمددوم افددراد م

بايدد   «اهللحفظوه»ين همه مقام معظم رهبريبا ا يآن عالَم است. نل يگوجواب ياسالم يهاساختمان

كده طدرف   جهت ايدن توانيم بهها ميوله را پيدا كند. ما كه نميآرام ذهندا ماً تذكر دهند تا آرام

آرام معني ن مفهوم آن حرف در فرهندگ  زنيم، آراممان را ميكنيم؛ ما حرف وتفهمد سكنمي

مطداب  آن   يهدا سداختن تمددن   كند. پس رنىن ىد كه در ذات تمام فرهندگ يعمومي جا باز م

 فكر ن فرهنگ نهفته است. 

ن باىدد  ي، متفثر از ديذهن يها، بايد صورتيمطاب  بحث فوق براي ناردىدن در دنياي دين

 ينقتد  .گدو باىدد  را جدواب  ينيد يذهن يهاقرار دهد كه صورت يطلوب خود را در مناسباتن م

االت يد كندد ن گرفتدار خ  يخود خدارج مد   ينيما را از عالَم د يغرب يم رنح تكنولوژيمتوجه ىد

 يآنگاه مطداب  صدورت ذهند    ،رنديه ميها به حاىدر آن ينيد يد ن آرام  زندگينمايآىفته م

گداه  يمتوجده جا  يم. تدا نقتد  يدهد يهدا را ىدكل مد   يهماهنگ اسدت زنددگ   ينيدخود كه با عالَم 

، غيدر از تفكدر   يند يزنددگي د  .ايمنكرده ديني نشويم، زندگي ديني را ىرنع يذهن يصورت ها

رد يد گيانتزاعيِ موجود در كالس ن مدرسه است، زندگي در رابطه با عالَم ن آدم ىكل مد  ينيد

تدوانيم درسدت زنددگي    ارج از ذهن خود نداىته باىيم، نمدي ن اگر ما تصور صحيحي از عالمِ خ

يم تدا در تعامدل بدا    يكنيم ن اگر بخواهيم تصور صحيح داىته باىيم، بايد خيال خدود را ادب نمدا  

را بيازيم كه خيال سدالم بتواندد بدا آن تعامدل      يياين رابطه دنيخارج به مقصد خود برسد ن در ا

 37داىته باىد.
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ن است كه ىخص پدس از سدر ن   ير كنار بازار ساخته ىده ن بنا بر اد كه ديبه مياجدي بنگر

 يايد كده از آن دن  ين معند يد . بده ا برند به ميجد نماز ظهر ن عصر يكله زدن با مردم جهت اقامه

د آن ميدجد را از  يد ن حدال با يانرد، در ايگانه پناه بي يىلوغِ پر از كثرات به عالَم خلوت با خدا

دن از يد د تا ىدرايط بر يكنيم يميجد عمل ين كار را با داالن طوالنيد ن ايرنح بازار فاصله بده

بازار ن به خود آمدن در آن فضدا فدراهم ىدود ن از آن طدرف هدم فضداي ميدجد بايدد متدذّكر          

ن خيال با فرش نخيِ بدنن نق  يرابطه .سادگيِ عالم غيب باىد ن نه آىفتگي ن تجمالت بازار

كده خيدال   اتيلن نييت. با توجّده بده ايدن   ينيِ همراه با الياف پليآن با فرش ماى ينگار مانند رابطه

اندد  هايي كه با حرارت درسدت كدرده  قدر ظريف است كه ىما ناخودآگاه در رابطه با فرشاين

كنيد كه از الياف طبيعي بافتده ىدده اسدت.    هايي پيدا ميفرش كنيد كه باهمان حالي را پيدا نمي

اندد، رنح را از  د آمدده يد اتيلن كه با حرارت بيديار زيدادي پد  يپلاف يهاي ساخته ىده با الفرش

هدا، خيالتدان   كندد، بده همدين جهدت هدم در ارتبداط بدا آن       ياف متدفثر مد  يحرارت نهفته در آن ال

تواندد بده كمدك    ها راضي است، چدون مدي  تواند آرام بگيرد، هرچند نَهم ىما از اين فرشنمي

اند، حاصل آت  اسدت ن  ه ديوارها را با آن رنگ كردههايي كها بر ديگران فخر كند. رنگآن

اتيلني آت  است، بدراي همدين هدم ارتبداطي كده بدا       هاي پليها آرام نييت. اين پردهخيال با آن

هداي  تان با لطافتتوانيد بر قرار كنيد، اگر رنحها نميتوانيد برقرار كنيد، با ايندىت ن دريا مي

پذيرد. اين تمدن بر اسداس جوابگدويي   ت اين تمدن را نميعالم قدس آىنا ىد، ديگر محصوال

كند. از آتد  فقدط بايدد در    به فخر ساخته ىده است ن لذا نَهم را تقويت ن خيال را پژمرده مي

بشود، نرند آت  در زندگي بايد حداقل باىدد، اگدر خواسدتيم گوىدتي     جاهاي خاص استفاده 

د گوىت هم كم بخوريم. يعني بايدد چيزهداي كده بدا     كنيم. تازه باي بپزيم، بايد از آت  استفاده

هايي است كه بايد در جاي خودش بده طدور   ها حرفاند، بيشتر بخوريم. اينآت  تماس نداىته

 كامل بحث ىود.

كنيد ميجد چده خصوصدياتي بايدد داىدته      بحث در پرنراندن خيال ديني است، ىما حياب

حرص دنيا، آت  جهنم است؛ همده چيدز    قيقيباىد كه ما را از حرص دنيا دنر كند؟ صورت ح

كده   يد، حرصيد از حرص فرار كنيخواهيد از آت  جهنم فرار كنيد باخورد. حاال كه ميرا مي

بگيريد كده آن حدال ن هدواي درنن    قدر از بازار فاصله در بازار ىكل گرفته است. پس بايد اين



  

سداختند تدا دنر از   ميدجد مدي   يالني براد در نتيجه يك داالن طويايبازار همراه ىما به ميجد ن

قدر ديوارهاي  قطدور باىدد كده صدداهاي اطدراف بده       بازار باىد، از آن طرف؛ بايد آن يغوغا

داخل ميجد منتقل نشود ن امكان خلوت با خود را به انيان بدهد. در ضمن مكرنه است ارتفاع 

ف ميدجد بلندد باىدد، تدا     منازل از سه ذرع بلندتر باىد. امدا ميدتحب اسدت سدق     يهاسقف اتاق

منزل بلند باىد، چدون يدك نحدوه تعلد  بده       يهايادآنر ىكوه عالم غيب گردد. اگر سقف اتاق

كند نلي بلندي ديوار ميدجد چندين نييدت. ميدجدها بايدد      ها دارد، فخر ن كبر را زياد ميانيان

هداي  تجربده كنندد. زانيده   ها تنهايي با خدا را باىند تا افراد بتوانند در داخل آن ييهازانيه يدارا

مياجد قديم رمز ن رازي دارد، ميجد حكيم اصفهان يا ساير مياجد مثل ميدجد امدام را   متعدد 

كنيد كه زانيه دارد، يك صحن دارد بدراي نمداز جماعدت كده مدامنين بيايندد نمداز        مالحظه مي

اندد،  تهخودش كه اطراف صحن ميجد ساخ يجماعت بخوانند، بعد بايد هركس برند در زنايه

كند، از صبح زند تا ظهر بايد كدار كدرد، بعددازظهر را بايدد بده عبدادت ن        اش را حف تا تنهايي

گونه از امور گذراند. ما بايد براي احياي عالَم ديندي خدود چندين ميداجدي داىدته      تنهايي ن اين

ت. امدرنز ميداجد   امرنزه مدرنيته ميجد را از ما نگرفته، نگاه به ميجد را از ما گرفته اسد  .باىيم

د. لدذا چدون نجدود مقددس حضدرت      ىدو هاي مورد نظر اسالم سداخته مدي  بدنن توجه به آرمان

كده مالحظده   ىدود. ايدن  بيانرند، همه چيز بر اساس آن فرهندگ طراحدي مدي   تشريف  حجّت

هاست كه عدر  كدردم،   اش همينكنيد بعضي از مياجد براي رنح ىما جذاب است، ريشهمي

هداي  كه خيال ما را به آرام  مي برد، چون سازندگان آن نيدبت بده آرمدان    طوري ساخته ىده

هاي تمدن اسدالمي در حضدور   اند ن نقتي ملّت ما نيبت به آرمانمعنوي در ىرايط حضور بوده

كندد ن ابزارهداي مناسدب    ساز ن كارهاي  ىرنع به نموّ مي يقرار گرفت، تمدن اسالمي با همه

هدا  ىود. بيياري از نسايلي كه امرنز در موزهزندگي مي يحنههاي حضوري نارد صآن آرمان

هدا  ها متذكر عالَم سازندگان آن ىوند ن انيان در رنيارنيي با آناند تا مردم با ديدن آنگذاىته

ها همه نسايل زندگي سازندگان آن بوده است ن بدا حالدت حضدور    اين ،كندياحياس قرابت م

ها زندگي كنند نلي مواظدب بودندد   اند تا با آنها را ساختهآنهاي مذهبي خود، نيبت به آرمان

ىان خارج نكند، هاي معنويها را از حالت حضور نيبت به آرمانىان آننه تنها نسايل زندگي

بلكه نسايل زندگي متذكر آن عالَم باىدد. نگداه بده تمددن اسدالمي ن در نهايدت ظهدور نجدود         



 

برد با زندگي خاص ن رنابط خداص كده بيشدتر    مي ميناخودآگاه ما را در عالَ مقدس مهدي

اگر خواستيد جهان را نجدات دهيدد، بايدد از     .رن است اش رنبهكند با گمشدهانيان احياس مي

نجود آنريد كه متذكر فطرت بشدريت باىدد،   طري  فرهنگ ىيعي، نوعي از تمدن ن زندگي به

هدا را هدم بده سدوي تمددن      ملت يهبخ ، بقيتا حيرت رسيدن به چنين زندگي ن خيالِ آرام 

 ىيعه بكشاند.

 يين الگدو يم بدا چند  يران را يك ژاپن جديد بكنيم بعد انتظار داىدته باىد  يفايده ندارد كه ما ا

هدا ارا ده داد كده    كده بايدد چيدزي بده آن     يدا كنند، در حاليزه پيىدن انگميلمان يا برايمردم دن

اي باىدد كده   به گونده  ينين د يد جليات علميهمان طور كه با .ها باىدجان آن يقيمطلوب حق

كده بدا پخد     اگر طرف نيامد، احياس كند چيزي را كه نياز دارد از دست داده اسدت، نده ايدن   

 يرا ينشوند اما اگر پدذ  يرا يگويم پذم! نمييىيريني ن جايزه بخواهيم افراد را به جليات بكشان

ايدم  را به جليات نكشاند كار فرهنگي نكرده هاتري آنقوي يافراد ىد ن انگيزه آمدن يانگيزه

را با خود  ياز زندگ ينوع يانبياء ن انلياء الهىوند. يها از دريافت مطالب متعالي محرنم من آن

دفداع هشدت    يها در عم  جان خود طالب آن بودند ما هم ايدن را در ابتددا  آنردند كه انيانيم

رفتندد،  آنردن حال ن هواي جبهه، به جبهده مدي   ها به عش  به دستم كه خيلييساله تجربه كرد

خارجي دارد كه طلدب   يهزار طلبهقم بي  از ده يعلميه يطور كه در حال حاضر حوزهنيهم

 است. جا آنردهها را به آنآن «عليهاهللرمحه»خمينيامامحال ن هواي 

ه آن فرهندگ ن  ىوند كد يتوان گفت نقتي افراد طالب مناسبات ن فرهنگي مآيا مي سؤال:

 ريزي بشود؟ها باىد ن آن جامعه بر رني اصول فطري پايهمناسبات متذكر اصول فطري آن

 يشدرفت يتدوانيم بدا پ  ها است. ما نميانيان يىدهمذكنر گم يان جامعهيبله؛ چون چن جواب:

 د در حدال حاضدر از  يد كنديم. هرچندد نبا   دعدوت  يمردم جهان را بده انقدالب اسدالم   « ژاپن»ه يىب

تدوانيم  آنردند مدي  «عليوهاهللرمحه»خمينيكه امام يبا فرهنگ يم، نليفتيشرفتِ مطرح در جهان عقب بيپ

 يهمده  يىدده گدم « مَدنِ »مدذكنرِ   «عليوهاهللرمحه»خميندي دعدوت كنديم؛ امدام   به انقالب اسالمي مردم را 

لي را كده هدر انيداني طالدب     آت ايدهيصورت ىخص «عليوهاهللرمحه»خمينياند، امامطلبهاي ح انيان

ها بفهمند چه ترسديمي بايدد از خدود داىدته باىدند،      آن است در مقابلشان مجيّم كردند تا انيان

ىديم، حيدرت  « نَهم»ها با آن آىنا است. ن برعكس، اگر ما گرفتار كه فطرت انيان يتيىخص



  

در نگداه   .دىدو هاي غربي ميما زندگي ن ىخصيت يفرهنگ غرب را خواهيم خورد ن گمشده

هدا را بدا   ها ن عريداني كند آن ختكند ن تالش مييم ييزده ختهاي نَهمي خودنماانيان غرب

مرتبه متوجده ىدد   طرف ىجره رفت، يكشتر به غرب جبران كند. آدم در بهشت، به يكرد بيرن

بود  ه ىدهيخود را بپوىاند، توص يانيبرآمد كه عر ييهابرگ يآنران است ن به دنبال جمعيعر

گرايدي،  م. كثدرت يرفتد يد به طرف غرب ميطرف ىجره كه نماد كثرت است نرند. ما هم نبابه 

 يكند كه نَهم ما برايم يهايآنرد ن ما را مشغول جبران نقصاحياس عرياني ن نقص پي  مي

هدا نبدود. اگدر    ان نبدوديم! چدون نظرمدان بده كثدرت     يم عريدر ابتدا كه در بهشت بود .سازديما م

كرانده، كجدا احيداس نقدص ن     اتِ بدي يد باىيد، در عالم ارتباط با معنو ياكنون در عالَم ديگرهم

ىويد. حال كده خدود   د؟ نقتي نظرتان را به دنياي سراسر نقص انداختند عريان مييكنعرياني مي

د، يد شدرفته ندار يبينيد، تكنولدوژي پ هاي خود را بپوىانيد. ميان ديديد، بايد نقصيرا ناقص ن عر

د خود را بده آب  يكنيد كه براي پركردن  باختهايي را در خود احياس مي يطين ىرايچن در

هدا در  رسديد؛ چدون آن  هيدتند نمدي   يها كه سلطان تكنولوژنقت هم به آند ن هيچين آت  بزن

 كه به ناكجاآباد نظر دارد. ياند، نَهمات كامل ىدهينرند به نَهم

 قدرت تمدن اسالمي

در مقابل رنندي كه تمدن غدرب در  »چه حد صحيح است كه بگوييم: اين حرف تا  سؤال:

ماندگي ما ايدن اسدت كده در ىدكوفاكردن تمددن      ، علت عقب  گرفتهياين چهارصدسال در پ

اسالمي با توجه به منابعي كه از معصوم داىتيم ن با توجّه به زحمات علماء، چهارصدسال تنبلدي  

در  كده مدا خودمدان اسدتفاده كنديم     هاي ما به جاي ايدن ايم ن از آن طرف غرب از اندنختهكرده

ايم از ايم، اگر داىتههايي داىته؟ ن در يك كلمه آيا ما تنبلي«جهت رىد خودش استفاده كرد، 

 چه جهت بوده است؟

خصدوص كده بده كمدالي دسدت نيافتده، ان       ؛ بده نداىدته  يشدرفت يغرب به نظدر بندده پ   جواب:

دهد ن سدعي  است، نلي بانر ندارد ن لذا همان را ادامه ميته چهارصد سال به سوي ناكجاآباد رف

كند با تبليغاتي كه راه انداخته است اسدم آن را ترقدي بگدذارد، نلدي مدا از آنجدايي متوقدف        مي

ها تمدن خودىدان  م، غربييكرد يفراهم بود ن كوتاه يرجوع به تمدن اسالم ينهيىديم كه زم



 

 يىدده دادندد. غدربِ امدرنز صدورت كامدل     ني داىت ادامه يونا يرا كه ريشه در تفكر ن فليفه

غرب به تماميت خود رسيده اسدت،   يىود فليفهتمدن يونان است، به همين جهت هم گفته مي

يعني تمام ىرايط را فراهم كرد تا اين بشود كه حاال ىده است، حاال از آنچه ىده راضي اسدت  

را پارمنيددس  « بمدب هيددرنژني  »تده ىدود   يا نه، بحث ديگري است. ىايد تعجب كنيد اگدر گف 

پارمنيدس كجا ن بمب هيدرنژني كجدا، نلدي اگدر     گوييدفيليوف يونان باستان منفجر كرد. مي

ىدود.  بدانيم در پشت اين بمب هيدرنژني چه فكر ن فرهنگي نهفته اسدت، موضدوع رنىدن مدي    

مندىددن، حداال در ايدن    ؛ يعني اراده ن تالش بدراي قدرت «معطوف به قدرت ياراده»يونان يعني 

 ياراده»يعندي  « بمدب هيددرنژني  »گويدد؛  هدم مدي  « نيچده »فليفه امثال ارسطو هدم مدي گنجندد؛    

، اين تفكر هم كه در سراسر افكار امثال ارسدطو جداري اسدت، همدان تفكدر      «معطوف به قدرت

ن بينيدد. نگوييدد يوندان بده عقدل      ىدود كده ىدما امدرنز مدي     آيد ن در نهايت اين مياست كه مي

آن عقدل ن  د يت داىدته باىد  يد استدالل پايبند بود ن اين تمدن به نَهم ن هوس گرفتدار اسدت، عنا  

جاهدا  نيد كدارش بده ا  كده  استدالل متذكر بندگي خدا نبود، بلكه عقلي بود براي اهداف خداص  

كه از طريد  اصدول   كند باز براي اين است فاضله را تدنين مي يد. اگر افالطون، مدينهيكشيم

گويندد ايدن تمددن    يك نحوه حاكميت قدرت را به صحنه بيانرد. آن فيليدوفاني كده مدي   عقلي 

هاي لطيف افالطدون  يونان است، متوجّه افكار سقراط ن افالطون ن بحث ييافتهصورت تماميت

معطدوف بده    ياراده»اگدر   .آن فكرهدا چييدت   ياند، نلي بايد ديد رنح حاكم بر همده هم بوده

البتده   .آن اراده است ييافتهحركات بوده، پس اين تمدن صورت تماميتت يموتور همه« قدرت

بدودن غدرب، يعندي قدرن پدنجم تدا قدرن        اندد، در دنران ميديحي  ن خيدز داىدته  در اين سدير اُفدت   

 ياراده»چهاردهم اين اراده كمدي تعدديل ىدد، نلدي در همدان دنران هدم رنح اصدلي، همدان         

كه دين مييح، غرب را ميديحي  اند: بي  از آنگفتهبود. به همين جهت هم « معطوف به قدرت

كده غدرب، جداىددن از فضداي قدرنن نسدطي را       كند، غرب، ميديحيت را غربدي كدرد، ن ايدن    

آزاد ىدد  « معطوف به قددرت  ياراده»داند، چون از موانع تحقّ  رنيانس ن تحول براي خود مي

 افت.يتر به خواست ن طلب خود دست ن راحت

كده ىدرايط   ايدم، تنبلدي نكدرديم، نلدي در ايدن     هاي غرب نرسيدهه به پيشرفتكامّا ما در اين

تاريخي خود را نشناختيم ن از همان صدر اسالم، عامل ىكوه اسالم را كه تحقّ  صدحيح اسدالم   



  

بود رها كرديم، آري؛ از اين جهدت غفلدت بزرگدي داىدتيم ن هرچده جلدو        البيتتوسط اهل

هجدري   125هاي جا در مقابل يونان در سالا نشان داد. يك شتر خود ريم تبعات آن غفلت بيرفت

هدا خدود را   بود كه مجبور ىدديم در مقابدل تفكدر يونداني    « ت الحكمهيب»س يبه بعد ن تفس يقمر

ع گشت، چون از صاحبان اصيل تفكر اسدالمي يعندي   يىا يونانيكتب  يببازيم ن نهضت ترجمه

جا بود كه يونانيت در مقابدل  نگري ىديم ن اينفاصله گرفتيم ن لذا گرفتار سطحي البيتاهل

كده يدك رنايدت توحيددي امدام      نگدري رندگ ن لعدابي برايمدان داىدت، در حدالي      اين سدطحي 

يوندان از بيدياري جهدات     يتوانيت منشف تفكرات عمي  ن دقيقي باىد كه فليفهمي صادق

ير خدود را نشدان داد،   كه انحرافِ صددر اسدالم تدفث    يگريد ينيبت به آن تفكرات فقير بود. جا

كده خدود را    يحدند هفتصدسال پي  بود كه غرب ىرنع كرد به نماي  خود بده همدان ىدكل   

كه مدا تمدام    ينماي  داد ن هنوز كه هنوز است جهان اسالم را ميحور خود كرده است. در حال

نده  ايدم ن  عباس در نماي  تمدن اسالمي سوزاندهاميه ن بنيهاي خود را در حكومت بنيفرصت

م كه بده نمداي  بگدذاريم، بلكده مرعدوب      يتنها از عظمت تمدنِ حضوري اسالم هيچ چيز نداىت

ايدن مشدكالت را بايدد در جاهدايي      يتمدن تكنيكيِ نَهميِ غرب هم ىديم، پس در ناقع ريشه

باىدد،   يجيتجو كرد كه ما از تمدن اسالمي كده بايدد در تمدام ابعداد جوابگدوي نيازهداي بشدر       

م كده  ير ملدل را جدذب كند   يتوانيم رنح ن رنان سدا اين صورت نه تنها امرنز نمينامانديم ن در 

 خوريم.حيرت غرب را هم مي

، امدا اآلن مدا نگداه    «كرديمما بايد عين قدرت دنياي غرب را پيدا مي»گويم: من نمي سؤال:

اسي هيدت ن چده   سي يههايي كه در حوزچه از جهت تحليل -بينيم خود رهبران ديني ما هم كنيم ميمي

ىان از تمدن غرب خدون اسدت،   دهند دلنشان مي -فرهنگي هيت يههايي كه در حوزاز جهت تحليل

بدودن خودمدان   توانيدتيم در اسدالمي  خواهم ببينم: آيا ما مدي توانند بكنند. مياما هيچ كاري نمي

 ها جلوبزنيم؟حتي از زانية قدرت از آن

برديدد،  جلدو مدي   -كندير به ما گوىزد ميكه غد يآن ىكلبه  -اگر ىما تمدن اسالمي را  جواب:

آمدد آن  يبه حياب نمد  يديگر قدرت يبود كه در آن فضا تمدن غربيمان حتماً قدرتي مقدرت

رسيد، ديگر اين كه قددرت  معناي اين كه غرب به اين قدرت موجود نميهم به دن معنا: يكي به

انّالً؛ ىديفتگي مدا نيدبت بده غدرب، غدرب را        .برتدر بدود  قدرت ان  ازىما در يك تمدن منيجم 



 

داد مدا را  هايي كه تمدن اسالمي به ما مدي ارزىمند ن در نتيجه غالب كرد. ثانياً؛ غفلت از توانايي

تدوانيم  هاي نظري نمدي نيبت به غرب نيازمند كرد. اآلن ما در ىرايطي هيتيم كه حتي در حوزه

ك يد در صحنه است كه تماماً عامل تحر يتمدن يقترا نيخيال نيل امرنز را ارضا كنيم! ز يقوه

گذارد كه به معارفي فوق نَهم ن خيدال  ينم يجوانان باق يبرا يها است فرصتخيال ن نَهم انيان

كند ن براي نجات از اين مهلكه ميان حكومت  يبپردازند، معلوم است كه فقط غرب بر انديشه

 يبيداييم. رنسديه رقيدب آمريكدا اسدت، نلد      ميددان  كه مفيوس ىويم، بايد پيغمبرنار بده  بدنن آن

بدازد، چدون   بينيد كه در مقابل آمريكا عموماً خود را مدي پيغمبر جهان نييت؛ براي همين هم مي

پيغمبدرنار  « عليوهاهللرمحة»خميندي توانيتيم مثل امامداند كه آمريكا دارد. ما اگر ميقدرت را هماني مي

ىداءاهلل نتدايج   م كده فدوق فرهندگ مدرنيتده اسدت إن     يىدو  يياهد به ميدان بياييم ن متدذكر ارزش 

پيدرنز ىدد    يط انقدالب اسدالم  يآنريدم. ىدرايطي را كده در آن ىدرا    اي به دسدت مدي  العادهفوق

هدا بدود،   فرنىدي ها بيشتر از كتابفرنىيمشرنب «عليوهاهللرمحة»ينيخمد، به فرماي  اماميفراموش نكن

انان را متذكر عهدد الهدي خودىدان نمدود. مگدر همدين حداال جواندان         همين جو «عليهاهللرمحة»نلي امام

هدا خوىشدان   اندد ن نده تنهدا از آن   بيياري نداريد كه بده تحريكدات نَهمدي غدرب پشدت كدرده      

ىددن اسدت، البتده بايدد در ايدن      آيد، بلكه متنفر هم هيتند، پس اين كار همواره قابدل پيداده  نمي

 ب را در جواب سااالت بعدي دنبال خواهيم كرد.ىاءاهلل مطلرابطه بيشتر صحبت ىود. إن

 يو ماد يمعنو يهاانكشاف قدرت

عت است ن يبردن طباند به حجابينماينده ميكه ضعف تمدن غرب را در آ ياز نكات مهم

اُنس ما بدا آن ن عامدل    يخود را بنماياند تا نسيله يهايىود اين آيت الهي توانا يكه مانع منيا

عت چيزي را از دست داد كه سخت به دنبدال  يباىد. غرب با سركوب كردن طبزندگي ما با آن 

طبيعدت را بده انكشداف     يهايها ن توانا يبا يتواند زبه عالم ن آدم، نمي ين نگاهيآن بود، با چن

ن جهدت خيدالِ   يرد، به همد يگيده ميآن را ناد يكند ن رنح معنودرآنرد، بلكه آن را مقهور مي

درآنردن رنح هدا بده انكشداف   هاي ديندي كده يكدي از آن رنش   توانيم به رنشزيبا ندارد. اگر ب

خورندد.  طبيعت است، به جوانانمان خيال زيبا بدهيم از آن فكر ن فرهنگِ نَهمي سر مدي  يمعنو

كده   يگدر بدا كيد   درآنردن طبيعت عر  كردم كه فرق يك كدوزه قبالً در رابطه با به انكشاف



  

آنرد ن همين خاک را بده ظهدور مدي    يهاييگر تواناكه كوزهن است يسازد ايبلوک سيماني م

 يسازد همين خاک را به صورتيم يمانيس كه بلوک يكي يكند نلهاي آن را ظاهر ميزيبايي

ك كدوزه بدا آن اُندس بگيريدد ن در ارتبداط بدا آن       يد توانيد مانند آنرد كه ىما هرگز نميدر مي

ن مثال خواستم تفدانت دن تمددن را بشناسديد كده چگونده      هاي زيبا در خود بپرنرانيد. با ايخيال

د، آن يد نمامي ين معنو يماد يكه از طبيعت استفادهكند ن در عين اينيكي با طبيعت تعامل مي

آن را به انكشداف   يهايبا يها ن زيكند توانا گرداند، بلكه تالش ميخود نمي يرا مقهور اراده

آن اسدت كده دا دم     يرين درگيا يجهيىود ن نتدرگير ميچگونه با طبيعت  يگريدرآنرد، ن د

حداال ايدن را در    .ان از طبيعت به قيمت نابودي طبيعدت تمدام ىدده    يگرفتار طبيعت است ن بهره

توانيدد  اگدر پيدامبرنار هّمدت كنيدد، بده راحتدي مدي        لدذا تمام رنابط اين دن تمدن تعميم دهيد ن 

 د.يها معرفي كنمردم را به آن ياىته ن گمشدهها را به طرف تمدن اسالمي معطوف دانديشه

رني ايدن نكتده   « ىدويم؟ ما چگونه قدرتمند مدي »كنيد كه خواهيد اين بحث را دنبالاگر مي

چده  بهتدر از آن  چيدزي  خواهد؟ اگدر مدا بتدوانيم   اين قدرت  چه مي يفكر كنيد كه غرب با همه

چيزي كده تدا    -دست آنريم ا طبيعت بهغرب به دنبال آن است بر اساس تمدن اسالمي در تعامل ب

 يافتديم! تدا مدا در معند    ببينيدد چقددر جلدو مدي     -خدورد گان بده چشدم مدي   حدّي در بعضي از آثار گذىته

م يد از داريد كده ن  يم ن بده قددرت ناقعد   يكند يم، از غرب عبدور نمد  يد نظر نكنيقدرتمندىدن تجد

كرد ن  يتوان غرب را نفيه نم  قدرتمند ىديكه غرب ساخته ن از آن طر يم، با نسا ليرسينم

در جهدان   ين معندو  ي، انقالب رنحد يعه ن در بيتر انقالب اسالمياگر به نور تفكر ى .جلو رفت

ك، ضدعف  يد تكن يك ن آزاد از سدلطه يد م، آزاد از تكنيىو يگريابد كه مردمان ديچنان بيط 

ارتبداط بدا نيرنهداي    كارِ كند البته راهيظهور م يقيغرب قدرت حق يىود ن با نفيغرب ظاهر م

ىود در اختيار بشر قرار گيرد، بحث ديگري اسدت ن  هاي طبيعي مينهفته در طبيعت كه با رنش

 خاص خود مربوط است.   يبه خودآگاه

 نجات از ظلمات دوران ي؛ مايهيانقالب اسالم

 ياز ارزش نااليدي برخدوردار اسدت انقدالب اسدالم      يدانديم كده انقدالب اسدالم    مدي  سؤال:

 يبود در مقابل نضع جهان كنون يالعملگرفتن بحران جهان موجود است ن عكسىدت ينشانه



 

با آن  «عليوهاهللرمحة»ن به ناقع مدخل نرند به تمدن اسالمي است با آن بركات خاص ؛ ن امام خميني

كردندد ن  هدا مبدارزه  نمودند ن سدال همين انقالب آن همه تالش  يكه داىتند برا يرت خاصيبص

ترين نعمت الهي در اين عصدر، همدين انقدالب اسدالمي اسدت نلدي متفسدفانه        ىما بزرگتعبير به

ديدندد ن لدذا بعدد از    ميدلمين اسدالم را درسدت نمدي     طوري كه در زمان پيامبربينيم همانمي

هداي  كردند ن برعكس؛ امثال ابوسدفيان اسدالم ن تواندايي   رحلت حضرت به اسالم حقيقي پشت 

بينديم كده   م خود براي نابودي آن تالش فرانان كردندد، امدرنز هدم مدي    ديدند ن به سهآن را مي

طدور كده بايدد ن ىدايد     ميلمين ن حتّي بيدياري از ايرانيدان ىديعه، انقدالب اسدالمي ايدران را آن      

بينندد ن  هداي آن را مدي  خصدوص آمريكدا انقدالب ن تواندايي    كده غدرب ن بده    يبينند در حالنمي

عدالم بيدرنن  برانندد. ىدايد بشدود گفدت:        يايد از صدحنه ىوند تدا ىد  ىدت با آن درگير ميبه

ترين حقيقتي كه فعالً در اين عالم هيت، انقالب اسالمي است، گويا فقط ىهدا ىدناختند  مظلوم

انقالب اسالمي چه حقيقت بزرگي است ن بده راحتدي خدود را فدداي آن كردندد. البتده درسدت        

هدا مدردم   اند اما باألخره براي ارتباط با آنحقاي  در عالم ار ، غريب ن مظلوم ياست كه همه

كنند؛ مثالً حقيقت كربال هم غريب است اما باالخره مردم براي تماس بدا حقيقدت آن   ميتالش 

افتند. اما بييارند كيداني  مي ىود كه در اين راه به اىتباهميكنند، هر چند بييار ديده ميتالىي 

كنند ن ايران را به عنوان سردمدار مبارزه با جهان كفر نميكه از اين انقالب حتّي دفاع ساده هم 

را نه ىرايط، ىدرايط انّل انقدالب   يىناسند. براي خود ما هم ىناخت انقالب مشكل است؛ زنمي

كرده باىد ن در آن راستا عظمدت   را در كشور حاكم يتياست كه فضاي جنگ يك نحوه معنو

صدفاي آن بيديجيان را داريدم كده بدا دلددادگي بده        ىود، ن نه مدا اخدالص ن   يانقالب فهميده م

بيانريم تا راه قلب  هاي معرفتي پناهانقالب، حقيقت آن را قلباً ىهود كنيم. لذا مجبوريم به بحث

د كدرد كده   يد كنيم. حاال در اين فضا چطوري براي فهم اين انقالب تالش بارا از طري  عقل طي

نماييم؟ در ناقع ساال ما كه براي نشر آن تالش ينكنيم ن هم اهم خودمان اين انقالب را درک

 كاركنيم؟اين است كه براي ىناختن ن ىناساندن اين انقالب چه

پيدا كرديم، هم اصل انقالب اسالمي مثل كربالست؛ كه نقتي با آن درست ارتباط  جواب:

ىما ببينيدد:   آموزد.خودش به سايرين را به ما مي يدهد ن هم زبان ارا هميخودش را به ما نشان 

انقالب، نارد نفداداري بده انقدالب اسدالمي ىدديد، بعدد از        يخيگاه تاريهمين كه با ىناخت جا



  

رسيد به اين كه تمام بركات عالَم در نفاداري به اين انقدالب اسدت. ىدما چطدوري بدا      مدتي مي

همده چيدز    ىدود د بدا كدربال مدي   يىدو يكه بعد از مدتي متوجه مد  يد به طوريريگيكربال اُنس م

بدر     كربال همه چيدز بدهيدد.  يتوانيد از طرخودتان، بلكه به بقيه هم مي بهآنرد؛ نه فقط  دستبه

بدهيد، كداري  خواهد انقالب اسالمي را نجات ين باىد كه ىما نميد اين مبنا اساس كارتان بايا

بدا انقدالب   كده عدر  كدردم.     ييبدهدد، بده همدان معندا    بكنيد كه انقالب اسالمي ىما را نجات 

 ىود.  يك آزاد ميتكن يكند ن انيان از سلطهيدا ميدر جهان بيط پ يمعنو ي، رنحياسالم

كه پيامبر بدراي مدردم از   د: پس از آنيگويم« پيامبر»جبران در كتاب خود به نام خليلجبران

م ها سدخن گفدت ن راه ن رسد   عش  ن بخش  ن تربيت ن كار ن دعا ن خانه ن دنستي ن امثال اين

آنگاه كشي  پيدري ني  »ها ىرح داد: صحيح برخوردكردن با هر يك از اين ميا ل را براي آن

منظدورم از نقدل ايدن    « ام؟...بگو. ن ان گفت: من امرنز مگر هيچ غير آن گفته« دين»را گفت: از 

جمله همين است كه مگر همين نفاداري به انقدالب اسدالمي بدراي حفد  انقدالب، خدودش بده        

ىود؟ ن مگر متن دين، اقتضاي چنين انقالبي را ندارد، ن مگدر  وجب نجات ما نميخودي خود م

 اگر انقالب اسدالمي را ىدناختيم ن دنسدت   داري است؟ پس توجّه به انقالب اسالمي غير از دين

كدار كنديم. بناسدت انقدالب اسدالمي تكليدف مدن را        گويد كده مدا چده   داىتيم، خودش به ما مي

كه مدن تكليدف ايدن انقدالب را     هاي بلندتر زندگي بيندازد، نه اينبه اف كند ن توجه ما را رنىن

هاي عميد  تداريخي ن ديندي، جداي خدودش را در تداري        كنم. اين انقالب به جهت ريشهرنىن

دهد، مثل كربال؛ يعني آيا ناقعداً ايدن كربالسدت    مياست ن دارد خودش را نشانمعاصر بازكرده

گوييد ما چه كار كنديم كده از   يا ىماييد كه به كربال مي« ار كنم؟كمن چه»گويد: كه به ىما مي

را براي خودىدان  « حييني يحماسه»كتاب  يهايسخنران «عليوهاهللرمحة»تو جدا نباىيم؟! ىهيدمطهري

نظر من براي خودىان؛ كربال بود كه به ايشان گفت اين كار را بكن تدا  گفتند يا براي كربال؟ به 

باىددي. كدده ايددن كددار را بكددن تددا بددراي مددن كدداري كددرده      ندده ايددن بدده مددن نصددل بشددوي،   

گويم، بلكه كربال گفدت:  طور بشو كه من مياند: تو اينهم به كربال نگفته «عليوهاهللرمحة»ىهيدمطهري

آرام بده ىدما   خواهم بگويم كه انقالب اسالمي خودش را آرامطور بگو كه من هيتم. ميتو اين

هاي ما يك نكته حرف يبينيد آخرش همهكنيد ميما دقت ين جليهىما به همي دهد.مينشان 

ايدم، ن بده همدين جهدت     داىت ن آن اين كه: براي اين انقالب يدك جايگداه ن ىخصديتي قا دل    



 

كندد. حداال   مدي دهد ن عالَمِ آينده را نيز تعيين گوييم كه ارتباط با اين انقالب به ىما عالَم ميمي

افتيدد، يعندي راه ن چداه را از    ميها صحيح است، دنبال انقالب راه ه اينكاگر ىما رسيديد به اين

م دنران آزاد ييدديليهيا نيد  يانگدداريدت يكنيددد ن از نگيريدد ن تكليددف خدود را تعيددين مدي   ان مدي 

 است كه از كربال ىرنع ىد.  ين همان رسالتيد كه ايىويم

يدد، منظورتدان چده بدود؟ آيدا      كردنقدل « جبران خليدل جبدران  »ىما از داستاني كه از  سؤال:

گفتديم، گفتديم، ديگدر چيدزي     برخورد با اين انقالب بايد مي ما آنچه در»منظورتان اين نبود كه: 

 ؟«استنمانده

انقدالب  »خواهم بگويم: از انقالب اسالمي، به دنبدال چيدز برتدري نباىديد، خدودِ      مي جواب:

نكشداف تمددن اسدالمي اسدت.     ا يهمدان ندوري اسدت كده بده دنبدال  بوديدد ن نقطده        « اسالمي

بدهيدد، يعندي خدودِ انقدالب دارد     خواهم بگويم ىما بايد همين دستورهاي انقدالب را ادامده   مي

 اين خطر هيت كه ما  ، چون«توانم بكنم، دنبال من بياييد.ام ن چه كار ميمن كي»گويد كه: مي

بود، د: طرف به جنگل رفته گوينباىيم؛ مي ياز انقالب بگذريم ن به دنبال چيز ديگر گيسادبه 

ت يحاال گداهي از انقدالب، چيدزي غيدر از ىخصد     « از بس درخت بود، جنگل را نديدم!»گفت: 

ماندن در كنار انقالب اسالمي  ،زندگي در اين عالَم يكه همهخواهيم! در حاليآن را مي ياصل

هدا كدربال   قعاً بعضين طور كه نايكنيم. هم است، پس بايد از همين انقالب خيلي خوب استفاده

مدان باىدد كدربال    خواهند براي كدربال كداري بكنندد! مدا بايدد حدواس      توانند ببينند لذا ميرا نمي

خودش يك حقيقت است كه توسط امامي معصوم ن به نور اسالم ن به كمك خدا تدنين ىدده  

 است. انقالب هم همين طور است، خودش يك حقيقت است ن ريشه در دين دارد ن يك فقيده 

كه برقلب  ىده، آن حقيقت را بر اسداس ايدن زمدان ىدكل داده اسدت.       يبزرگ با اىراق خاص

كنيد. انّلين گدام جهدت اسدتفاده از انقدالب، درسدت       ىما از اين چيزي كه هيت خوب استفاده

زايدي ىديعه اسدت، بشناسديم ن     زايي آن را كه در راستاي تمدنىناختن آن است ن جايگاه تمدن

ن را درسدت درک كنديم. مثدال آن درختدي را كده پدس از چهدل سدال ميدوه          تاريخي آ يريشه

كندد؛ باىديم،   دادن آن كمك مدي دهد ن ما اگر در هر مرحله از رىددهي درخت كه به ميوهمي

 هاي درخت هيتيم، فراموش نكنيد.در همان حال در كنار ثمره

 «ب برخورد كنيم؟ما چگونه بايد با انقال»كرد كه: طوري ساالىود اينآيا مي سؤال:



  

ىود، حاال كه اين انقالب يدك رهنمدود بدزرگ    طور ميتان اينبله؛ آن نقت ساال جواب:

اي نيدبت بده انقدالب داريدم؟ چدون انقدالب اسدالمي يدك         خداست به بشر امرنز، ما چه نظيفه

جانبده  داريِ همده ىخصيتي است با هويت خاص، پس انقالب اسالمي همدان آداب ن ادب ديدن  

ىرايط سياسي، اجتماعي، اقتصادي جهان معاصر. انقالب اسالمي يعني انكشاف ظهدور  است در 

كنند. اگر نهضدت جهداني حضدرت حجّدت را     ميىرنع  مهدياي كه امامتمدن آخرالزماني

درست بشناسيم، يقيناً جايگاه تاريخي اين انقالب را خواهيم ىدناخت كده چگونده ايدن انقدالب      

 خواهد بود ن ايمانمان به ظهور نهايي نجود مقدس حضرت مدخل نرند به آن نهضت الهي

از ايدن طدرف اگدر انقدالب اسدالمي را درسدت بشناسديم ن سدمت ن سدو ن           .ىدود دنچندان مدي 

ىويم اين انقالب يك حقيقت هاي ديني ن تاريخي آن را درست بررسي كنيم، مطمون ميريشه

كند تا به سدر مندزل   از ديگري طي مي هاي خود را يكي بعدفعّال تاريخي است كه همواره منزل

ىاءاهلل بيتر ظهدور نجدود مقددس    ىيعه است برسد ن إن يجانبهاصلي خود كه ظهور تمدن همه

متوجده آن هيدتند ن    «هيعلتعايلاهللرضووان»يند يكه حضرت امام خم يزيگردد. چ اعظماهللبقيةحضرت 

ن كشدور  يد كده در ا  ياهيد ن رنحيىاءاهلل اإن دنارم كهيمن ام»ند: يفرماين انقالب ميدر رابطه با ا

ن كشدور را بده   يد باىدد، ا  ين كشور هيت، بداق يكه در ا يدين توح ياسالم يهين رنحيهيت، ا

 38.«ميل بدهيتحو ان، امام زمان يصاحب اصل

 تنها مسير نجات بشر جديد

حيداي  كدار ا ن انقدالب راه يد م ايىدو يمتوجده مد  « انقالب اسالمي» يخيگاه تاريبا ىناخت جا

تجربده نشدان داد    يحيات امرنز بشر است، از يك فرد بگير تا يك خانواده ن يا يك كشور. حت

ر رنح يهماهندگ ىدوند، تحدت تدفث     يكه مذهبي بودند اما نتوانيدتند بدا انقدالب اسدالم     ييهاآن

مدذهب   ،را مدذهب منهداي نفداداري بده انقدالب     يد گرفتار فياد ىددند. ز  يزمانه، به نحو يظلمان

دهندده  دهدد آن ديندي كده نجدات    باىد. پس اين نشان مدي ينجات در آن نم ييذا توانايت ن لين

انقدالب   يكند. ما هم ناقعاً از نق  نجات دهندگاست در دل اين انقالب نق  خود را بازي مي
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در كندار انقدالب    يكنيم؛ حتي ظاهرًا يدك مدورد هدم اسدتثنا نددارد كده كيد       ميتعجب  ياسالم

بودن، يك نوع فياد در ىخصديت  ظداهر   تفانت باىد ن در عين مذهبيينيبت به آن ب ياسالم

 يغدات منفد  يصفاي درنندي هيدتند ن بده جهدت تبل     يهايي كه دارا  آمده آدميار پينباىد ن بي

هداي ايدن انقدالب را نبينندد. بندده      توانند عظمتباألخره نمي يه باىند، نليكنند در حاىيم يسع

ايدن انقدالب ميدير هددايت ن     ام كده  شتر معتقدد ىدده  يام بكرده ن موضوع را دنباليهرچه بيشتر ا

د يد آي  مد يكده پد   يجز د  يهاد با ضعفين جهت هم نباينجات بشر دنران جديد است، به هم

رفت از ظلمدات دنران  به آن نظر كرد كه راه برنن يكرد كليد با رنينمود، با يابيانقالب را ارز

 ن انقالب نهفته است.يدر نهاد ا

 ،«قُلع أَنذُ بيِوبِّ الحفولوقي، ار ح شوِِّ اَ خولوقو، وَ ار ع شوِِّ غَسرقٍ إذا وَقور  »خوانيد قرآن ميىما در 

قددر  تان از مدرنيته هميناسالمي نبود ن اطالعاتناقعاً اگر انقالب  .يعني تاريكي محض «غَسرقٍ»

اش، يرنح ضدد قدسد   كرديد؟ مدرنيته مگر بدا كار ميدانيد، چهبود كه آن را ظلمات دنران مي

دفعه در دل اين ظلمتِ محض، يدك ندور پيددا    ، يعني تاريكي محض نييت؟، يك«غَيَ »همان 

توانيدد آن را ببينيدد ن   راحتدي مدي  كه ىدما بده   ينوراست،  ىده ن به مقابله با آن ظلمت برخاسته

قدرآن بدا    آن را بررسي كنيد. ين سوي آيندههاي تاريخي ن سمت تجزيه ن تحليل كنيد ن ريشه

د: نقتي تاريكي همده  يخواهد بگويات قبل آن، مين با توجه به آ «غَسرقٍ إذا وَقو » يهيطرح آ

بده پرنردگداري كده     «بيرِوبِّ العفولورق  » ،ببدر جا را فرا بگيرد، از اين تاريكي به پرنردگار عالم پناه 

ىدكاف، در دل  كند. راستي اگر اين انقدالبْ آن صدبح ظلمدت   گذارد اين تاريكي حكومتنمي

د يك صبح ديگدر پيددا كنيدد كده رّب فلد  آن را ايجداد كدرده        يتاريكي مدرنيته نييت، پس با

جاست كه اگر كيي مدرنيته را درست بشناسد ن بفهمد چه ظلمدات بزرگدي اسدت ن    اين است!

نگدرد ن  ن سوي آن را هم درست بشناسد، بييار اميدنارانه به آينده مدي انقالب اسالمي ن سمت 

كند كه چگونه جهت جهان به سدوي ندور   ع نور خدا را در اف  آينده، هر چه بيشتر حس ميطلو

هاي ظلماني تداري  را يكدي پدس از ديگدري     آيد ن پردهاست ن چگونه غدير دارد به صحنه مي

 جا رسيده ن دارد جلو مي رند.، تا اينيىكافته ن با انقالب اسالم



  

ارند، بگوييد در آينده چده دارندد؟! بداالخره آدم    كه اين انقالب را ند كيانيحاال عكي : 

ىدان  شدان نيدبت بده آيندده    مبه اين انقالب نييدتند، كدا  يدادههايي كه دلخواهد، آنآينده مي

كه تا ديرنز با انقدالب بدوده، چقددر زيبدا ن اميدنارانده       كييبينيد آن مي لذااضطراب ندارند؟! 

خدود ن   ينيبت بده آيندده   ي، در يك يفسب جدا ىدهاما امرنز كه از انقال است.كرده زندگي 

هداي  كه بخواهد از طري  نسوسهبيند! چون بدنن آناي هم نميپوسد ن چارهاش دارد ميجامعه

از مدردم اعدم از مدردم غدرب يدا       ياديىيطان، به نور پشت كرده است. در حال حاضر در صد ز

كده نفداداران بده انقدالب      يد، در حدال بنخدود در اضدطرا   يندهيمردم كشور خودمان نيبت به آ

  يتدار  يندده يدانند اين انقالب جاي خدود را در آ يرا ميكنند، زينم يندگيآيهرگز احياس ب

 بينم.ببينم تمام عالم را سياه مي« انقالب اسالمي»كند. بنده اگر بخواهم جهان را بدنن باز مي

تدرين پيدامبرش يعندي    ن توسط بزرگالزماخدا در ظلمات آخر ياسالم عزيز به عنوان هديه

اسالم، امام معصدومي را در   يبه صحنه آمد، از آن طرف خدانند براي ادامه حضرت محمّد

غدير به مردم معرفي كرد تا اسدالم در همدان حالدِت حضدوري ن قدسدي خدود، خدود را در دل        

اميده كدار   بندي  تاري  ادامه دهد، نلي حجاب سقيفه مانع ظهور آن اسالم ىد ن سپس با حاكميت

بدر سدر هدر منبدري ناجدب گشدت، چدون         به جايي رسيد كه لعنت بر امام معصوم يعني علي

ن غدير است ن لذا خواستند از  تاري  از آن حضورِ حضرت علي يديد كه آيندهىيطان مي

تداري  حدذف كنندد تدا اسدالمِ حضدوري ن قدسدي را         ين غدير را از آينده علي ،اين طري 

اسب راندند تدا هديچ    الشّهداءىند ن لذا با تمام اميد حتّي بر جيد مبارک سيدحذف كرده با

اميده، حجداب   تداري  نماندد. پدس از حجدابِ ظلمداني بندي       يدر آيندده  الشّهداءاثري از سيد

اميه انجام دادند، اميدنار ن دلخوش عباس حاكم ىد ن همان كاري را كردند كه بنيظلماني بني

نلي در عين ظهورِ كم ن بي  تاريخيِ غدير، باألخره در دل حاكميدت   .ىد كه ديگر غدير تمام

ترين حجاب غدير بودندد، دنلدت صدفوي ظهدور كدرد، كده يدك        هاي عثماني كه ظلمانيترک

هداي  تدا حددّي حجداب     نحوه بازگشت به غدير بود، هر چند ىاه صفوي به جهت خودخواهي

ير در دل ظلمدات جلدو آمدد تدا آنجدا كده در       بود، نلي كلّيت صفويه ظهور غدير ىد ن بداز غدد  

قانون ارزش اجرا  كدام مجتهدين بايد مشخص كنند ،انقالب مشرنطه ن در مجلس ىوراي ملّي

باز ظلمات مدرنيته از طري  رضاخان خواسدت غددير را بده حجداب ببدرد، بده طدوري كده          .دارد



 

مدد ن در انقدالب   الزمدان جلدو آ  حجاب اسالمي ممندوع ىدد، ن بداز غددير در دل ظلمدات آخدر      

فقيده يعندي   جمهدور را تنفيدذ كندد، ن ناليدت    اسالمي، اين فقيه است كه بايد رأي مردم به ر يس

هداي بيدياري   حاكميت حكم امام معصوم توسط كارىناس كشف آن حكم، ن غدير هنوز منزل

ك ها در يت نصل ىود ن انيانيبشر به آسمان معنو ينيزم يرا بايد طي كند تا زماني كه زندگ

نقت پوچي نارد ىوند ن معني اسالم ن تمدن اسالمي نمايان گردد ن آنقرار حضوري ن قدسي 

 ييهدا از پدوچي  ياريبندد ن بيد يها رخت بر ميزندگ ييابد ن از صحنهمعني ناقعي خود را مي

صورت مورد تنفر قرار خواهند گرفت. بدا ظهدور خدانندد بده      كه امرنز مورد توجّه است در آن

ط يرند. در ىدرا   انيان، تمدن اسالمي طلوع كرده اسدت ن غددير دارد جلدو مدي    يتار يعرصه

تشدكيل حكومدت جمهدوري    »بدود، گدام بعددي،    « پيرنزي انقدالب اسدالمي  »د، انّلين منزل يجد

گيدري اسدت،   د كده در حدال ىدكل   يرسد « تشكيل دنلت اسالمي»است، سپس نوبت به « اسالمي

ن « سداختن تمددن اسدالمي   »اهلل ىداء ىدود ن إن هم مدي فدرا « تشكيل كشور اسالمي»سپس ىرايط 

هايي كه تمدن اسالمي را مي ىناسند، مدي دانندد در   آن .ىودايجاد ىرايط حيات طيبه فراهم مي

هاي آن تمدن كوتداهي ن سيدتي بده خدود راه ندهندد ن از هديچ       حال حاضر بايد در ايجاد ستون

ند تا خدود را در نسدعتي بده نسدعت حضدور      يايتكاپويي در راستاي تحقّ  تمدن اسالمي كوتاه ن

ن يد ا ييدت نلد  ين ين اسداس كدار آسدان   يد بر ا يعالَم يي تاري  نسعت دهند. طراحح  در همه

 بوده است. يخيشه انل هر تاريهم

در قم توسط بعضي از فضال ن اساتيد حوزه، فرهنگيتاني جهت نقدد غدرب ن تبيدين     سؤال:

در امور اجتمداعي، اقتصدادي ن سياسدي تفسديس ىدده       آلتفكر ديني ن ىكل تفكرِ اسالميِ ايده

نظدري دارد،   ييافتن را ندارد ن فقط جنبده تمالصدرا توانايي عينيّ يمعتقدند فليفه هاآن است.

ىددن را  كه تواندايي عملدي  « ىدنفليفه»اند به نام كردهاي ابداعفرمايند فليفهها خودىان ميآن

 ها، نظر ىما در اين باره چييت؟موارد با آن ياريما در بيهم دارد. با توجه به تشابه نظرات ى

هداي خدوبي دارندد، چده در     ام، حدرف بنده تا حدّي نظرات عزيزان را مطالعه كدرده  جواب:

تفكدر   يبده جدا   ين ضرنرت تفكر حضور« ىدن يفليفه»راستاي نقد مدرنيته ن چه در راستاي 

 يفليدفه »م آنچده تحدت عندوان    يكن يرا ناكان «عليوهاهللرمحة»مالصدرا يشهي. معتقدم اگر انديحصول

كدرد بده حكمدت    ين رنيد ه موجود اسدت ن بدا ا  يزان هيت در حكمت متعاليمورد نظر عز« ىدن



  

م. يرسيدر تفكرىان بر آن تفكيد دارند، م «عليوهاهللرمحة»ن امام خميني يكه مقام معظم رهبر ييصدرا

 -ساز ن كداربردي اسدت  كه تمدن-كه ايشان ادعا دارند هاي عزيزان به همان معنايي من نديدم حرف

هايي دارندد، نلدي نبايدد كده ايدن      زان خوبييجدا باىد! انصافاً عز «عليهاهللرمحة»هاي مالصدرااز حرف

 بشويم. ها غافل خوبي يبشود كه از بقيهها باعث خوبي

كداربردي  « اصدالت نجدود  » يربداره د «عليوهاهللرمحة»مالصدرا يگفتند نظريهها مثالً ميآن سؤال:

اسدت، يدا مدثالً    « ناليدت »عالم بر اساس  ياند كه همهباالتر داده ينييت ن خودىان يك نظريه

اسدت ن لدذا   « ىددن » يما فليدفه  ياست اما فليفه« بودن» يمالصدرا، فليفه يگويند: فليفهمي

 ىدن در جامعه است.قابل پياده

 يفليفه»ه است ن در مورد يت الهيمدّ نظر ما باىد همان نالد يبه ناقع آنچه با يآر جواب:

« اصدالت نجدود  »حقيقي است. « اصالت نجود»ىود، همان  يه درست بررسين نظرياگر ا« ىدن

چون نقتي معلول عينِ ربط به علت است، بقدا    «. ىدن»ىود را اگر به دست اهل  بدهيد، مي

نجدود؛   «عليوهاهللرمحة»مالصددرا  يسدت. از ديددگاه فليدفه   به تجلّيِ فيض دا مي ن تبديل قوّه به فعدل ا 

اسدت امدا   بدوده « بدودن »هدا تدا حداال    فليفه يتوان گفت: همهيپس نم«. بودني است، عين ىدن»

اصالت نجدود ناقعدي    يبه معني صحيح  فليفه« ىدن» ياست. فليفه« ىدن» ،انيآقا يفليفه

دهندد.  مدي هدا درس  هيت در بعضي از حدوزه است، اما نه اصالت نجودي كه به رنش اصالت ما

دهديم! ن از آن نشداط   مدي مشكل ما اين است كه اصالت نجود را به رنش اصالت ماهيت درس 

خوبي است حرفدي نييدت،    يفليفه« ىدن» يفليفه»كه كنيم. در ايناش خارج  ميحضوري

گويدد اصدل   زندد، تدازه مدي   اين همه حرف خدوب مدي   «عليوهاهللرمحة»مالصدرا اما نظر جديدي نييت.

 ياسم فليدفه  «عليوهاهللرمحة»سينا دارم. اين رنش، رنش خوبي است، حتّي مالصدراها را من از ابناين

سدينا  سينا استفاده كرده است، چدون ابدن  گذارده، از پيشنهاد ابن« حكمت متعاليه»خود را هم كه 

م اسدت، حدرف اصدلي چيدز ديگدر      ها مربوط به عواگويد، اينپس از آن همه حرف كه زده مي

است كه بايد در حكمت متعاليه زد، كه عمرش كفاف ندداد آن را مطدرح كندد. حاصدل كدالم      

دار كدرد.  هاي تداري  گذىدته، بدارنر ن جهدت    هاي خود را با اتصال به انديشهكه بايد انديشهاين

ه حكمدت متعاليده رسديد، آيدا     با اتصال به افكار فيليوفان گذىته بد  «عليوهاهللرمحة»كه مالصدراهمچنان

كيدي كده    سينا نياز نداريم؟گر به تفكر ابنتوان گفت: حاال كه ما اصالت نجودي هيتيم ديمي



 

الددين ن قوندوي را بشناسدد،    سدينا ن سدهرنردي ن محدي   بفهمد تفكدر يعندي چده ن فدارابي ن ابدن     

ود را محرنم ىود انيان از تاري  فكر، خاست، چطور مي يفهمد اين حرف، حرف خطرناكمي

هدا بدوده ن   دنران يكند، آن هم از متفكراندي كده قهرمدان تفكدر در زمدان خودىدان ن در همده       

جهدان،   هيتند. ما به اميد رنزي هيتيم كه از ظلمت مدرنيته درآييم ن با مردم خودمدان ن مدردم  

سدر تفكدر   بشري را در ميان بگذاريم ن مردمِ امرنز را به يك تداري ِ سرا  يافكار بزرگان انديشه

نصل كنيم. زيبايي امرنز زندگي اين است كه همين امدرنز بدا فدارابي ن امثدال فدارابي زنددگي       

طور كه زيبايي زندگي به ايدن اسدت   يابد، همانكنيم، در اين حالت است كه انديشه نسعت مي

  ن ا مده  پيامبران، به خصوص با نجود مقدس حضدرت محمّدد   يكه از طري  قلب با همه

بدا حضدرت    -يعندي بدا ارتبداط قلبدي، همدراه بدا معرفدت صدحيح         -آيدا از طريد  صدحيح     .نيمزندگي ك

اي است كه بتوان از آن گذىدت. البتده زنددگي بدا     ساده يكردن ميولهزندگي المامنينامير

نييت. زندگي با آن ذنات مقدس، موجب  مقاييه با زندگي با پيامبران ن ا مهفيليوفان قابل 

 -يعندي زنددگي بدا عقدال ن انليداء      -گردد، هرچند اين دن ندوع زنددگي  يمبعاد جان ما تمام ا يتغذيه

 .الذكر، نگاه عقل است در فهم دينجداي از هم نيز نييتند، چون نگاه فيليوفان فوق

 يحضدور  ييدت، خددا  يزده نوندان ي يرا دارد كده خددا   ييحضور خددا  يرنح زمانه اقتضا

 يبرگدردد كده همدان خددا    « نجدود خددا  »مفهوم خدا بده   آن را دارد كه از ياست. زمانه آمادگ

د از يد كده با نيد ن ا يمفهدوم  يخددا  يصهينق يز متوجهيدگر در غرب نياست ن امثال ها ا مه

 ياء رجوع نمود ، ىده است. عر  بنده آن است كه فليدفه يانب يليوفان عبور كرد ن به خدايف

كده   يفر ِ ذهند  يد با پيهد كرد ن نبارا به ما خوا ين كمكيه در حال حاضر چنيحكمت متعال

 يخيگداه تدار  يم اسدت از جا يك نوع فليفه است ن سدر ن كدار فليدفه بدا مفداه     يه يحكمت متعال

ن ىده كده بدا   يتدن يه توسط عارفيم كه حكمت متعاليه غفلت نمود. فراموش نكنيحكمت متعال

« نجدود »دادن بده  التبدا توجده بده اصد     تيد البد ن به ندور اهدل  يگويزبان فليفه با ىما سخن م

ر يد هدم كده سدخت تحدت تدفث     يد ت رجوع به ح  را به عهده دارد ن لدذا امثدال دكتدر فرد   يميوول

ىدود  يرجدوع كندد، متوجده مد     ييت ن تقرر حضدور يا اگزي« نجود»دگر است ن بنا دارد به يها

بخوانم،  خواهم از نو مالصدرا رايمن م»د: يگويه از منظر فليفه بنگرد؛ ميد به حكمت متعالينبا

ر ير از تفيد يد ر مدن از مالصددرا غ  يو در مالصدرا محو ىدود. تفيد  يو ن ابژكتيجا كه سوبژكتتا آن
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 ،جلسه دوم

 

جهان يشيعه و مسئوليت تمدن آينده





 

 

نقتدي  طدوري اسدت كده    ، ياز نظدر سداختار ىخصد   قبل، ابتدا رنىن ىدد انيدان    يدر جليه

 اجتمداع رني آنرد ن  ياجتمداع  يبخواهد به نحو كامل نيازهاي  را برآنرده كند، بايد به زندگ

 نيدز  كند كه داراي قانون باىد ن آن قانونبرآنرده مين كامل حوا ج انياني را درست نقتي  هم

 يباىد تا جوابگواز طرف خال  عالَم ن آدم براي بشريت فرستاده ىده داىته ن قدسي منشف بايد 

 .ابعاد بشر گردد يهمه

ره خواست بدنن قوانين قدسي زندگي اجتماعي خود را اداجديد سپس بحث ىد كه غرب 

مواظدب بدود   بايدد  جا رسيد كه مان به اينصحبت. ىد ينضع كنونگرفتار بحران در نتيجه كند، 

 -كه فرهندگ بريدده از عدالم قددس اسدت     -جديد كند، چراكه غرب نتكنيك غرب ما را مقهور خود 

برخاسته از همدان فرهنگدي    ،موجود ن از طرفي تكنيكِ ،تكنيك پنهان كرده استخود را پشت 

كه هر تمدني فرهنگ ن ابدزار   ن لذا رسيديم به اين نكتهبراي خود انتخاب كرده  كه غرباست 

ن استفاده از آن ابزارها، ناخودآگاه فرهنگ مخصوص به خدود را   سازدمخصوص به خود را مي

 به همراه خواهد داىت.

تمدن غربدي مدورد بحدث     يزدهها مطرح ىد ن خصوصيات نَهمبقاء تمدن رمزِ سپس بحثِ

اييدتد ن  هاي الهي مدي مقابل قداستمخصوص به خود،  زدگيِرفت كه در اثر همين نَهمقرار گ

  يدر نهايدت در تدار  ن آنچده  عامدل هالكدت آن تمددن خواهدد بدود       وعهمين موضد عر  ىد 

ن انقالب اسالمي ىدرنع ن طلدوع آن    ع از اسالم دارد،يكه تش يبا قرا ت ماند تمدن ديني استمي

 يزهاي اجرايي نبايد ما را از جايگاه تاريخي انقالب اسالمي غافل كندد ن ن خ فتاُن  تمّدن است

ابعداد پنهدان طبيعدت را بده     كده   يد، تمددن يد د نمايد ناامتمدن اسدالمي   يآن به سو يريگاز جهت

  .كشاندانكشاف مي

ها هيدتند ن متوجده   انيان يهانديش ازاء خارجيِها، مابها ن تمدند كه فرهنگيت فرموديعنا

در تمددن  طدور كده   همدان  اندد. آن تمددن را سداخته  كده   هيتند هاييانيان يهادآليها ن اآرمان



 

تا متذكر نِييتان مدرغ جدان    ،اندانعكاس باغ ملكوت ن مناسبات همه هاابن ز اعم ازيچهمه اسالمي

 ايط اُنس با آن عالم گردند.انيان باىند ن ىر

دن به فضا ل مورد نظر فرهنگ تشيع ياري تمدن ىيعه بيتر مطلوبي است تا انيان را در رسي

آرزني طدور كده   هاي آن مكتب را فراهم كند. درست همانآمدن آرماندهد ن امكان به فعليت

خواهدد  دستيابي به تمدن ىيعي، آرزني انياني اسدت كده مدي    است،« نيان كاملا»انيان ناقص 

 را عيني ن كاربردي كند. االمراهداف نظام حضرت صاحب

« زايي ىيعهتمدن»اهلل موضوع ىاءنىود إاب به سااالت عزيزان سعي ميجليه با جودر اين 

 -ىدن دعدوت كندد   عهيرا به ى يكه كيبدنن آن -بشر را  يسازي آيندهكه ىيعه ميووليت تمدنن اين

 .گرددبيشتر تبيين به عهده دارد، 

 رين تمدن تاريخ بشريتتمدن غرب؛ ماّديت

دن طدرف بحدث بايدد رنىدن ىدود،      « زايي ىيعهتمدن»يم در بحث كنما احياس مي سؤال:

كه مانع ظهور تمدن ىديعه اسدت كده جنابعدالي آن را فرهندگ      است يك طرف ظلمات تمدني 

 .دارد« اللهدي بقيةعالَم »نظر به دانيد، يك طرف هم تمدن ىيعه است كه به تعبير ىما مدرنيته مي

قبدل مطدرح ىدد كده      ير جليده درهندگ مدرنيتده   در راستاي تبيين اين دن طرف ن در توضيح ف

در غرب به اين علت توانيته است از رنيانس به بعد ايدن همده   » فرمايند:مي «عليوهاهللرمحة»ىهيدآنيني

در هديچ دنراندي بده    دهد ن يممادّه را به پيشرفت بكند كه اصالت حالت مادي ن در عالم مادي 

تكنيك فراعنده از   ىواهد تاريخينلي طب  « ه است.ودمطرح نب دادن به مادّهاصالت ياين اندازه

موجود غرب نتوانيته بعضي از رمدوز اهدرام را    ه است، به طوري كه هنوز علمِبودتر جهتي قوي

بدودن  يجه گرفت كه پيشدرفت غدرب در مدادي   توان نتآيا ميه آن را بيازد. ين يا ىب كشف كند

طدور  ايدن  «عليوهاهللرمحة»تدوان از حدرف ىدهيدآنيني   ؟ ن آيدا مدي  اسدت  هنوز به پيشرفت فراعنه نرسيده

ىديد ن افراطي آن، باعدث   يبه اين نحوه مادّه در فرهنگ غرببه دهي استفاده كرد كه اصالت

اسدتفاده از تمددن غدرب خطرنداک نباىدد؛ چدون        يىود اسدتفاده از هديچ تمددني بده انددازه     مي

گدرفتن انيدان از آسدمان معنويدت     فاصدله  سابقه است ن بيشدتر باعدث  دهي مادّه در آن بياصالت

 ياستداللها از علم يوناني استفاده كردند، امّا آن تمدن چون بيشتر با عقل ىود؟ مثالً ميلمانمي



  

آن  سر ن كار داىت، نتوانيت نارد جامعده ن رنابدط اجتمداعي    -هم از جهتيآن-ها انيان يا بحثي

دهدي بده مدادّه ن عدالم محيدوس در آن      اصالت را تيخير كند، زيرا يمردم عادزمان ىود ن دل 

 تمدن امرنزي غرب نبود.  تمدن ن در آن ىرايط به ىدتِ

ساالي كه فرموديد، ساال خدوبي اسدت نلدي الزم اسدت بندده      براي نرند به بحث،  جواب:

هدا را  مدا علدم يونداني   »فرمايندد؛  مدي ايدن كده   كدنم:  ابتدا عر  مدي  هايي به آن بزنم.ك حاىيهي

حداال يدك   . ىاءاهلل در جاي خدود رنىدن خواهدد ىدد    جاي حرف ن تفمل دارد كه إن، «گرفتيم

يدا تمددن    بدود كه آيا تمددن فراعنده بيشدتر مدادّي ن حيّدي       اىته باىيمدبازنگري رني آن ساال 

 لدي اند، حرفدي نييدت ن  لذات دنيايي قرار دادهكه هر دن مقصد ن مقصود خود را در اين رب؟غ

 نييت تمدن خوب، از دنيا ن عالم مادّه استفاده نكند.   عنايت داىته باىيد كه بنا

گذىته بحث ىدد، تمددن خدوب داريدم ن تمددن بدد؛ تمددن         يآري؛ همچنان كه در جليه

كند، نلي دنيا را در راستاي اهداف الهي مدورد اسدتفاده قدرار    خوب هم از دنيا كامالً استفاده مي

اعدم از اهدداف مدادّي ن     -ل به اهداف انياني خودش اي براي نيهاي دنيا را نسيلهدهد ن پتانييلمي

 .دهدقرار مي -غيرمادّي

مدانراءِ حدسّ   هاي عدالم  ها ن حكمتتواند باىد؛ يك نقت از سنّتتمدن بد به دن نحوه مي

كده   ،دنيدايي اسدت   كند، نلدي اغراضد   ها هم تالش ميىناخت آن سنّت د ن دركناستفاده مي

از اندد.  هن به يك معني فراعنه، حكيمان مدادّي بدود   هين نوع بودىود گفت: تمدن فراعنه از امي

در آن  يجدار  يهدا عدت ن سدنت  يطب يهدا يينظدر بده تواندا   فراعنده  د كه يآين برميظواهر امر چن

ها به عالم مادّه كامالً پس گرفتاري ن نابيتگي آن .، نلي در راستاي اهداف پَيت دنياييداىتند

كه به تمدن  ه را نفي كنند، برعكسِ تمدن موجودنييت كه مانراء مادّزياد است، امّا به اين معنا 

 مشهور است.   غربي

هدايي مثدل تمددن    بعد از رنيانس غدرب ن تمددن   خط انفكاكي بين تمدنگر بخواهيم اپس 

گدرا هيدتند، امّدا    در آمريكداي مركدزي ايجداد كنديم، فراعنده غيدب      « هدا اينكدا »يا تمدن « فراعنه»

كده از   هدا جدادنگر  يريكدارگ بهكنند، مثل ني از قواي غيبي عالَم استفاده مييعوحيدي نييتند، ت

هداي  ىددن هدوس  ، نلي قصد ن مقصدودي جدز همدين دنيدا ن بدرآنرده     رنديگين كمك مياطيى

ناج داىدته  رالعداده  جدادنگري فدوق   ،در آن تمددن بينيدد  د، براي همين هم ىما ميدنيايي ندارن



 

ل است، از نظدر تواندايي، غيدر از جدادنگري اسدت كده در       اين جادنگري كه امرنز معمو است.

بيسررحٍَِ   اوَجَرَءو »: يدد فرماه است. قرآن در توصيف جادنگران عهد فرعون مدي زمان فراعنه بود

بده ميددان آمدندد. حداال      ها با جادن ن سحر عظيمي براي مقابله با حضرت موسيآن 1«ََظريمٍ

عظديم بدوده اسدت، معلدوم اسدت       هدا سدحري   آنحرِسته باىيد نقتي خدانند بفرمايد عنايت داى

 اند!  اي به ميدان نيانردههاي سادهتوانايي

 تفاوت تمدن فراعنه با تمدن غرِب مدرن

ارتبداط بدا   از طريد   كده   كشدور غندا  آن جادنگر عر  ىد؛ « سفر به مانراء» فيلمِتحليل در 

نگده  ر ميان زمين ن آسدمان،  دباال بدن  را مدتي آت   يتواند در نسط حلقهرنح رندخانه مي

بخار كه ىدد، از   ىود،دانيد كه آب در اثر حرارت بخار مياي است! ميدارد، جادنگر پيشرفته

د، اين يدك قاعدده در ايدن عدالَم اسدت. علدم       گردزمين تا حدّي آزاد مي يسطح زمين ن جاذبه

 داند چرا. ىود، نلي نميطور ميگويد: چگونه اينتواند بميفيزيك 

عدالم مدادّه را   هيدتند كده   عقدولي  كده   ىدود؛ وط به الهيات فليفه، بحث ميهاي مرببحث در

عقلي است كده آب   - آن عقول يعقول قرار دارد، از جمله ن عالم ماده در طول آنكنند تدبير مي

يدن  كندد، ا عقلي كه آب را تددبير مدي   يقاعده -گويندمي« عقول عَرْضيّه»كند، به آن عقول، را تدبير مي

رند، آن تبخير ىود ن به عبارت ديگر بداال مدي  ، در برخورد با آت است كه در موقع حرارت ن 

 كند.جادنگر از همين عقل استفاده مي

نشديند ن  رندخانده مدي   كندار در آيد از صبح تدا عصدر   اگر آن فيلم را ببينيد، آن جادنگر مي

واي غيبدي كده آب   قد  مرتبط گردد ن ازا عقل مدبّر آب ىود، تا بتواند بمتمركز مي تماماً در آب

كندد ن در  دنر خدودش آتد  رنىدن مدي     بينيدد كده  كند. بعد مياستفاده مي كندرا مديريت مي

از طرفدي رنحد  بدا    زيدرا  ماندد.  رند ن مدتي در هوا مدي آرام باال ميرند ن آرامتمركز فرن مي

اي از آتد  رنىدن   قده ه اسدت، از طرفدي در اطدراف خدود حل    آب مرتبط ىد مدبّرِ رنح ن عقلِ

آب  ىدود اعدث مدي  باي كه حدرارت  طب  همان قاعده ر آب است، حاليكه موجب تبخ كندمي
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رند، يعني آن جادنگر با اتّحادي كه با آب ن عقدل مددبّر   تبخير بشود ن باال برند، ان هم باال مي

كند، اسدتفاده  ميزمين آزاد  ياز جاذبهن كند آن پيدا كرد، از همان نيرنيي كه آب را تبخير مي

تواندد در  نر باىدد مدي  تواند تمركز خود را حف  كند ن آت  هم ىدعله حدّ كه ب كند ن تا آنمي

 هوا بماند. 

طبيعت در جهت اهداف پَيت خدود اسدتفاده    فوق ناقعي به همين ىكل از قواي جادنگرانِِ

بقدره نكدات    يرهسدو  102 ينمايندد. قدرآن در آيده   در ناقع عمر خود را ضدايع مدي   كهكنند مي

در تفيدير خدود نكدات     «عليهاهللرمحة»عالمه طباطبايي نفرمايد خوبي را در مورد جادنگران مطرح مي

  2اند.دقيقي از آن استخراج نموده

طددور كدده قددرآن  همددان يلددن كددردهاداره مدديرا  هددا تمدددن فرعددوني ايددن نددوع جددادنگري 

جادنگر هر كجا كه آيد ن هر طور كه آيدد، رسدتگار    3«ىوَلوَ يُفعلرحُ السََّمرُِ مَيَثُ أوتو»:فرمايدمي

به هالكدت ن   ،ي هم با آن همه عظمت ن دقتگيرد. تمدن فرعوناي ناقعي نميتيجهىود ن ننمي

نُرِي  ِرِعََرنَ و وَاََاَرَ و     وَ»...: پوچي منجر ىد ن تعبير قرآن در مدورد آن تمددن ايدن اسدت كده     

ريانشان آن چيزي را كده  نمايانديم به فرعون ن هامان ن لشك 4«ا يَحَذورُو ووَجُنُندَاُمََ ارنعهُم اََّ كوَنُن

 كردند.از آن فرار مي

چ يهد بيدته اسدت ن    يعد يطب فدوق  يمدن امرنز جهانِ غرب كالً چشم  را نيبت به آن قوات

قدواي عدالم را در جهدت اهدداف     كند. تمدن فراعنده  ياز آن نم -يچه مثبت ن چه منف - يااستفاده

ىددن  بدرآنرده جهدت  مرنز غدرب قدواي مدادّي طبيعدت را     ي خود به كار گرفت ن تمدن اىيطان

قددرار داده اسددت. تمدددن امددرنز تمامدداً از   مددورد اسددتفاده هددا ن اهددداف ىدديطاني خددود  هددوس

تدوان گفدت از   كند ن لذا اين تمدن را بده ايدن اعتبدار مدي    هاي عالم مادّه استفاده ميالعملعكس

كند، چون همه يك هدف دارند تر است، نلي در اصل فرق نميدّيهاي گذىته ماتمدن يهمه

 مالكي براي تشخيص مادّي بودن انيان ن تمدن جامعه است. ،تالش در راه اهداف دنيايين 
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بدا   - اتصال به عالم معنا ن غيب ندارد گونهاش به عالم مادّه است ن هيچتمدني كه تمام توجه

ن  ىدود مدي « سدرعت حركت ن ىتاب ن »شتر مقهور يب -قا ن ثبات استتوجه به اين كه عالم معنا، عالم ب

 است. يغربتمدن  ياين حالت ىاخصه

با سكوت ن خلوت ن ارتبداط بدا عدالم     ر دن حيات خود ن تمدنشان ران انلياء الهي هان كاهنِ

ميدلّم ديدن اسدالم بيدياري از ابعداد تمددن  را بدا         كدرد. يمنتهدا بدا دن رن   دهندد غيب ادامده مدي  

كند، چون اصل ن هدف دين اين است كه انيدان در عدين   ها محق  ميداركردن ميلمانتخلو

چنين هددفي    تحق متصل بشود ن لذا ىرايطِ« ن معنويت عالم بقاء»به « عالم فنادنيا ن »حضور در 

هداي عدالم مدادّه    از اسدتعداد  تدا د، ينماريزي ميها پايهاجتماعي انيانرا در نظام زندگي فردي ن 

 .داردپايدار نگه مي« عالم بقاء» را با لي اتصال اصلين ىودتفاده اس

آن  كنندد، بده همدين جهدت هدم     ها از يك جهت همدين كدار را مدي   كاهنان مصر ن امثال آن

رند ن بدراي  مي رنح ن عقل مدبّر آب باال رند، بلكه باكوپتر باال نميبا هلي جادنگرِ ساكن غنا،

در ب باال برند، بايد صبح تا عصر كنار رندخانه يا دريدا بنشديند ن   آ مدبّرِاين كه به كمك عقلِ 

، ن رنح مددبّر آب ارتبداط برقدرار كندد     يبداطن  يتا با جنبه تمركز كندخلوت خود بر رنح آب 

كدارش  نهدايي  پس اين كاهن هم تمركز ن خلوت دارد، نلي مشكل  اين است كه چون هدف 

 توجده اصدلي   رايد زيابدد،  ه هيچ سعادتي دست نميرند ن باست، حاصل زحمات  از بين مي لغو

 دنيا بود. بلكه قلب  عالم غيب ن بقاء نبود، 

هدا بيشدتر   تمددن  ياز همهامرنز تمدن انّالً؛ چرا سرعت ن ىتاب در  پس عنايت فرموديد كه

يه حركدات انليداء خددا    حركات كاهنان ن جدادنگران ىدب  كه در عين اين بوده است ن ثانياً؛ چرا

 ها در پي ندارد.چ سعادتي براي آنلي حركات كاهنان ن جادنگران هياست، ن

 همه شتاب؟چرا اين

كه هر دن به  نه ىبيه تمدن انلياء خدا است ن نه ىبيه تمدن كاهنان ن جادنگران يغربتمدن 

 يها كده تمندا  ارضاء رنح انيان يد برايبا ين عالم نظر داىتند ن لذا تمدن غربيباالتر از ا يعالَم

ن صدعود رنح خدود   يگزيكوپتر بيازد تا باالبردنِ جيدم خدود را جدا   يما ن هليود دارند هواپصع



  

عالم ثبات ن »ارتباط با از  ر دهد. تمدنِ غربيت سيكه جان خود را در عالم معنود بدنن آنينما

 باىد. محرنم است ن هر رنز بيشتر از رنز قبل گرفتار حركت ن ىتاب مي« بقاء

عدالم   كه آن را برهان حركت جدوهريِ  -بات ندارد، نه در ذات ن جوهر خود ثمادّه از هيچ جهت 

آزاد باىدد. مالحظده    يداىته باىد ن از پراكندگ ن نه از آن جهت كه جامعيت -كند مادّه ثابت مي

اين طرفِ فرش، آن طرف  نييت ن ىخصديت جدامعي نددارد، در صدورتي كده در       كنيد كهيم

ن چه حضدرت   انيان ين چه عالم مال كه ن چه نفس ناطقه خانهعالم غيب، چه رنح دريا ن رند

ابعاد خودىان، پي  خودىدان   يبه تعبير ديگر همهن همه در مقام جامعيت هيتند،  احدي، همه

نيدد تدا   راه برنييت. اگر ىما بخواهيد با خدا ارتباط برقراركنيد، نبايد « بُعد»جا آنرا در ياست ز

بدا   -به جهت ذات مجردتان  -ف كنيد انيد قلب خود را از عالم مادّه منصربه ان برسيد، همين كه بتو

بخواهيدد بدا عدالم مدادّه ارتبداط برقدرار        اگر از طري  بُعد ماديِ خدود، امّا  رن خواهيد ىد.ان رنبه

كنيد، عالم مادّه بُعد دارد، به طوري كه اين طرف آن، آن طرف  نييت، پس اگر خواسدتيد آن  

هدا بده   دمآبده آنجدا برنيدد.    ن جدا حركدت كنيدد    دّه را داىته باىيد، بايد از اينقيمت از عالم ما

ىدان عدالم مدادّه نقد  اصدلي را بدازي       اي كه توجهشان به عالم مدادّه اسدت ن در زنددگي   هانداز

اند، آن هم حركتي كه جهتدي بده سدوي مدانراء خدود نددارد. بدا همدين         كند، گرفتار حركتمي

ها براي مادّي است. بعضي خود را هم ارزيابي كنيد ن ببينيد تا چه اندازه توانيد زندگيقاعده مي

اندد.  زدهاصدطالح، عمدل  اند ن بده ها بيشتر از بقيه مادّيدنند، اينرسيدن به اهداف خود خيلي مي

مكدان   -اعم از خدا ن مال كده  -اي ندارد، مجردات ها هيچ فاصلهكه حقيقت، با جان انياندر حالي

كيدي كده گرفتدار    تدرين ناقعيدات، مجدردات هيدتند، پدس آن     ندارند، ن از طرفي ناقعي ن زمان

 باىد ن به دنبال ناكجاآباد است.  است، گرفتار خياالت خودش مي زدگيعمل

اسدت، پدس تمدام مقصددش ناكجاآبداد       يابي به عالم مدادّه دستتمدن مادّي، تمام مقصدش 

قددر مقصدىدان   زده همدان مدادّي ن عمدل   يهدا است ن لذا كارش حركت ن دنيددن اسدت. آدم  

زدگدي فاصدله بگيرندد ن در آن    عمدل  حكيمان كه سعي دارندد از  دنند، برعكسِدنياست كه مي

 د كرد.بيشترين نتيجه را نصيب خود خواهن ترين كار،صورت است كه با كم



 

زه بدا  يداء ديدن ن يدا مبدار    در احبينيدد  كنيد، مدي در ىرح حال بعضي از عزيزان كه مطالعه مي

اي كه كدار  اند، به اندازهنلي چون حكمت الزمه را نداىتهاند هاي خوبي داىتهانگيزهرژيم ىاه، 

 اند.  كردند نتيجه نگرفته

 هدا را از تيدررس خدود   چيدز  يد، همهاناي كه حيّيهها به اندازدمآاصل حرف اين است كه 

ن  هدا برسدند  حركدت كنندد تدا بده آن     بينند، مجبورند با ىدتاب زيداد  بينند ن چون دنر ميدنر مي

رسدد.  كيي كه در اين حالت قرار گرفت، اگر نودسال هم از سنّ ان گذىت، بده آرامد  نمدي   

 گفت:

 دَنيبيندددددي سددددراب ن مدددددي دنر مددددي 

 

 ىددددويعاىدددد  آن بيددددن  خددددود مددددي

 و كوفورُِواع  الو يَغَُِّنَّ َ توقولُّر ُ الَّرذري  »د: فرمايدر قرآن در رابطه با اين نوع حركات سرگردان مي 

ن آمدهاي اهل كفدر   ها ن رفتاين گردش 5«اَتوَعٌ قولريلٌ ثُمَّ اَأعوَااُمَ جَهَنَّمُ وَبيئعسَ العمرهََدُ، ِري العبيالودر

بدد   هاي اندكي است كه در پي آن جهنّم است كده ها بهرهدر بين ىهرها، تو را جذب نكند، اين

هددف را  نند ايدن ندوع سدفرها ن تحركدات بدي     فرماييد خداجايگاهي است. چنانچه مالحظه مي

كندد كده برنيدد آثدار     داند. آري؛ از جهت ديگر به مدا توصديه مدي   ىدن به جهنّم ميميير منتهي

قُلع سريُِوا ِرري العرأورَ ي ِورَنظُُِوا كويَرََ كورَ و َََقربَرةُ       » هالكت كافران را ببينيد ن عبرت بگيريدد. 

اين ندوع  . تفكر كنند بگردند ن در چگونگي عاقبت گناهكارانبگو برنند در زمين  6؛«العمُجَِياري و

دار است، در اسالم به خودي خود حركت ن ىدتاب  هاي جهتها ن ميافرتها، حركتحركت

 جهت عبرت يا زيارت مورد نظر است.  ميافرتمدّنظر نييت، بلكه 

دبّرات عدالَم  هدا مد  اگر كيي حقاي  غيبيه را نشناسد ن متوجده نباىدد آن  كه حاصل قضيه اين

عدالم مداده   اندد ن چدون   اندازد كه مربوط به عالم مدادّه هيتند، تمام توجه خود را به چيزهايي مي

را نزديددك  هددان چددون آن بدده راحتددي در دسددترس نييددت اسددتآنچدده در آن  داراي بُعددد اسددت

الم بدا حقداي    ند از طري  اساامرنزه ميلمانان هم نتوانيتهها برسد. اگر دند تا به آنبيند، مينمي

 بده جهدت آن اسدت كده     شناسدند حقداي  را بده عندوان مددبّرات عدالم ب      غيبي مرتبط ىدوند ن آن 
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از ايدن جهدت تمددن غدرب بيدياري از       ن ندد ير فرهنگ ىتاب ن تحرک غرب قرار دارتفثتحت

كده  ه است، بدنن اينكه همان آرام  ن نقار است، جدا كرد ها را از گوهر اصلي اسالمهبيمذ

 ن بدانند. خودىا

كده  نيد ا هايي مثل تمدن فراعنه با فرهنگ مدرنيته در عينپس انّالً؛ رنىن ىد تفانت تمدن

آرام  كداذب كاهندان بدا آرامد      تفانت . ثانياً؛ در چييت ،اندها ضد سعادت بشرهر دني آن

 اندد ن گي تمدن خودىان خيدته ىدده  از آىفتكه  هابعضي از غربي. معلوم ىدحقيقي انلياء خدا 

آرامي رجوع كنندد، بده    يخواهند به رنح ن رنحيهاند، حاال هم كه ميهنوز در حجاب مدرنيته

ثالثاً؛ فرق بگذارد. « نَبيّ»ن « كاهن»تواند بين نمي يغرب تمدنبندند، چون ل ميآرام  كاهنان د

 در اين بحث رنىن ىد علت ىتاب افراطيِ موجود در فرهنگ مدرنيته چييت.

 اصلي تمدن غرب ؛ رقيبيتمدن شيع

اسدالم ن  قبل در راستاي نظر هانتينگتون فرموديد: فرهنگ مدرنيته با  يىما در جليه سؤال:

 ىود.درگير مي هابا آنهم در تقابل است ن باألخره  -اعم از بودايي يا كنفييوسي -خانر دنر  تفكر

 گردد؟مي ىود كه منجر به تمدن ىيعيميحال ساال اين است كه درگيري از كجا ىرنع 

تمددن  ناقعي كه همدان مكتدب تشديع اسدت، بدا       عنايت داىته باىيد كه تمدن اسالمِ جواب:

ند ن آن رسيدن بده آرامد  از طريد  توجده بده حقداي  قدسدي        اخانر دنر در يك چيز مشترک

اش ىدتاب ن  كده ىاخصده   ن اين دن تمدن از اين جهت در مقابل فرهندگ مدرنيتده هيدتند   است 

گويدد كده در آيندده تمددن     مدي درسدت  هدانتينگتون  ، از اين جهت ماده استيابي به عالم دست

بشدر   يكند كه جنگ آيندهمي بينيان پي د. نىوخانر دنر ن تمدن اسالمي با غرب درگير مي

يدك طدرف ن   از سدالم  اهاي موجود نييت؛ جنگ بدين تمددن خدانر دنر ن    كدام از جنگهيچ

ر ىرايطي است كه هر تمددني را بايدد در خدود    غرب در طرف ديگر است، چون غرب دتمدن 

آن البتده   ىدود. با آن درگير مدي  مقانمت كرد ن غربي نشددر مقابل آن هضم كند ن اگر تمدني 

آن چيدزي اسدت كده امدرنزه در نظدام      ىود، غيدر از  درگير ميغرب خانر دنر با  كه در يتمدن

مدورد   چينديِ  تمددنِ حتدي   مطرح است،كنگ ن كره ژاپن ن سنگاپور ن هنگسياسي كشورهاي 

ىود، اين چدين  يت مياش مديراست كه فعالً توسط حاكمان فعلي يچيناز نظر هانتينگتون، غير 



 

در خدانر دنر  كنندد، امّدا بداألخره يدك تمددني      فعلي هيچ فرقي با آمريكدا نمدي   ن حاكمان چينِ

 .دآن دسدت بردارند  توانندد از  ن تمدن به جهت ابعاد مقدسي كه دارد، نميهيت كه مامنينِ به آ

بدا تمددن خدانر دنر مشدترک اسدت ن      قدسي ن توجه به عالم بقداء،  جهت تفكر اسالمي ناب از 

ي است كده در ايدن دن تمددن نهفتده اسدت،      با آن گوهر اشباألخره درگيري اصلي مدن غربت

سازي غير از مقانمدت ِصدرف در مقابدل تمددن غربدي اسدت. در تفكدر        كارهاي تمدنننلي ساز

اي، رنح توجه به عدالم قددس هيدت نلدي بده خدودي خدود آن        كنفييوسي ن ال وتيهبودايي ن 

د ن اميدد غدرب هدم در رابطده بدا      ند تمدني مقابل تمدن غرب ندار يمكاتب پيشنهادي براي ارا ه

اميدد كده در انتهدا بدراي خدود       اصدليِ  ينقطهنهفته است، نلي آن نقطه ضعفشان ها در همين آن

 يىيعه است كه بايد در ايدن رابطده بدا حوصدله     ىود، تفكرنيته نميحرف دارد ن لذا تيليم مدر

جهان را در مكتب تشيع پيددا كدرد ن    يزياد مطلب را پيگيري كرد تا معلوم ىود چرا بايد آينده

ىدنِ اين بشر را بر دنش دارد. اجازه دهيد براي رنىن يچرا ىيعه مياليت ساختن تمدن آينده

 اتي كه عر  خواهد ىد پي  برنيم.مطلب در طول بحث ن با مقدم

بيت اش به بنهاي مادّيخصوص در مراحلي كه تووريبه –حدّي غرب تا  عنايت داريد كه فرهنگ

دهد ن همين امر است كه امكان سازش مي يگرايي را در كنار خود جايك نوع خرافه -رسدمي

رنح نح مكاتدب خدانر دنر   سدازد، چدون ر  ميير مي اري از مكاتب خانر دنر را براي آنبا بيي

بينيدد  سازي، آن هم تمدني جهاني در آن مكاتدب نييدت، نهايتداً مدي    تمدن يت ن داعيهانزنا اس

طور نييت كده مددعي باىدد بايدد     هايي به حاكمان دارد، نلي اينجناب آقاي كنفييوس توصيه

 داىت.   بعداً بنده در اين مورد عرايضي خواهم كهحاكم باىند، در جامعه حاكمانِ ح  

ىيعه نگاه  به عالم ن آدم نگاه ديگري است، ىديعه معتقدد اسدت تمدام جهدان بايدد در       امّا 

حاكميت ح  درآيد ن ظالمان ح  حاكميت ندارندد ن خدانندد ظرفيدت جهدان را طدوري قدرار       

 يجا جاري ىود تا جهدان بده ثمدره   ر آندحاكمان معصوم احكام ح  توسط د يباداده است كه 

در احكدام اسدالم   بخد  بده آن اسدت كده     سدعادت  تفكر ىيعه تحق  اسالمِدر  الزم خود برسد،

 يحضدور فعدال پيددا كندد تدا مدردم مدزه        -اعدم از فدردي ن اجتمداعي    -ها ابعاد زندگي انيان يهمه

 دينداري خود را بچشند ن به سعادت الزم دنيايي ن آخرتي دست يابند.



  

كددرده نگدداه تحصدديل ينگدداه طبقددهتفكددر ىدديعه باىددد،  ،نقتددي تفكددر موجددود در دانشددگاه 

ك طرف آن توجده بده عدالم    ييك طرف آن توجه به عالم قدس است ن  اي است كهجانبههمه

گدذاري بدراي   خددمت  يىديعه باىدد، رنحيده   عت. نقتدي مدديريت بدر اسداس تفكدر      يماده ن طب

در را  اي كه سراسر ىخصديت پيدامبر خددا   ىود، همان رنحيهها حاكم ميكردن انيانمتعالي

لوقودَ جَرَءكُمَ رَسُرنٌَ اِّر ع    »: فرمايدبرگرفته بود، به طوري كه خدانند در نصف آن حضرت مي

به سوي ىما پيدامبري آمدد    7«أونفُسركُمَ ََزييزٌ ََلويَهر اََ ََنرتُّمَ مَِييصٌ ََلويَكُم بيَلعمُؤعارنري و رَؤُوفٌ رَّمريمٌ

مدامن ن   جهدت اگدر رنجدي بده ىدما برسدد ن      آيد ان بييار گران مي يا، براستكه از خود ىما 

 ن محبت خاصي به مامنين دارد.  دهدياق به خرج مياىتىدن ىما متعالي

فكدر كفرآلدود   ها را دارد ن لذا است كه براي تتفكر ىيعي توان مديريت در تمام ابعاد انيان

درگيدري  كده  است جبتواند در آن ميدان مانور دهد ن خود را بنماياند، اينگذارد تا ميداني نمي

به عنوان گتون اسالم را نحتمي خواهد بود. امثال هانتي ،يمدار غربآلودِ انيانبا تفكر ىرکىيعه 

نتيجه لذا اند ن هرا ديدچنين ديني  كارها ن نظراتاند ن راهسي كردهبرردين توحيديِ خدامحور 

ي ادعدا انيدان،   يه نفدس امّداره  در عين محوريّت دادن بد اند حتماً اين اسالم با مدرنيته كه گرفته

ىدود ن چدون   ها را در خود هضم كندد، درگيدر مدي   انديشه يخواهد همهبودن دارد ن ميجهاني

 هدزار گفت داند، اين درگيري حتمي است. ب ميمكات يمدرنيته ىرط بقاء خود را در نفي بقيه

درنيد    هزارن چو. گنجندكشور نمي كيگنجند نلي دن پادىاه در درني  در يك گليم مي

دانندد. هدر   اندد، نلدي دن پادىداه هدر كددام خدود را خددا مدي        هر كدام حاكميت خدا را پذيرفته

گويد: بايد حكم پادىاه حقيقدي عدالم   گويد: من پادىاه زمين هيتم! حاال اسالم ميپادىاهي مي

جهدان   يخواهدد بدر همده   داند ن ميحاكم باىد، غرب هم خود را پادىاه ميبر جهان يعني خدا 

 درگيري بين اين دن حتمي است ن چون يك طرفِ كنم؛ست كه عر  ميحكومت كند ن لذا

ه است ن اين درگيري خدا است، حتماً طرف ديگر مغلوب خواهد ىد. فعالً اسالم به ميدان آمد

اسدت، چدون    اش يقيناً همدان اسدالم بده قرا دت ىديعه     ن اسالم به معناي حقيقي ،خاصنه ىخص 

اصدرار دارد  اسدالم  پدذيرد كده   ترين تدبّر در قدرآن مدي  ن چه ىيعه با كوچككس، چه سنّي هر
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نلدي   نتوانيدته محقد  بشدود،   هدا  آن آرمدان اسالمي باىد، حاال اگر هنوز ابعاد نظام بشري  يهمه

رنح بازگشت به قرآن موجب تصدي  حدرف ىديعه    ه جهان ظرفيت چنين نظامي را دارد.باألخر

ىدن دعوت كند، بلكه نگاه واهد ساير ميلمانان را به تشيع ن ىيعهخن لذا ىيعه نميخواهد بود، 

يَرَ أويُّهَرَ الَّرذري و    »: فرمايدد نقتي قرآن ميگشايد. ها ميدقي  خود نيبت به قرآن را در مقابل آن

االمدر  سدول ن انلدي  اي مامنان از خددا ن ر  8«آاَنُناع أوطريعُناع اللحهَ وَأوطريعُناع الَِّسُنَو وَأُوَلري األواَِي ارنكُمَ

هدم اطاعدت    «االمدر انلدي »پس معلوم است عالنه بر خدا ن رسول بايد از ىدخص   .اطاعت كنيد

االمدر  فرمايدد از انلدي  اش مورد بحث نييت، نلي ميهاي تفييريكاريريزهجا در اينكرد، كه 

در صراط  ىدبايد انيان معصومي با« االمرانلي»ترين برداىت اين است كه اطاعت كنيد ن ساده

از  .نندد يبب يند يراه سدعادت را بده صدورت ع    تا ميلمانان بعد از رحلت رسول خدا يم الهيميتق

كردن بنددگان  احتمال گمراهكند كه تكليف نميكيي از خدانند بندگان  را به اطاعت  يطرف

 بدا تبعيدت از   بايدد  هاي ديگدري هيدتند كده   ، انيانعالنه بر خدا ن رسولپس  .را داىته باىد

ها ميير ح  را طدي كدرد. ىديعه بده داليدل قرآندي ن رنايدات مدورد قبدول اهدل سدنت            تفكر آن

از قرآن، « االمرانلي»ن قرا ت سخن دارد؛ داند، ن اظهار ميمي البيت پيامبررا اهل« االمرانلي»

در را  نيدا هاي ديگر دفرهنگ ،ترين برداىت از اسالم ن قرآن است. ىيعه با تبيين اين ميولهدقي 

از صحنة نظدام فرهنگدي، سياسدي بشدر بيدرنن      ل هم بايد داند، باط، باطل ميفرهنگ اسالم مقابل

ي بدر  هديچ دليلد  انالً؛ چدون   ي ندارندد. برند ن دنياي كفر جهاني در مقابل ايدن منطد  هديچ حرفد    

 ؛دكتدر ىدريعتي  بده قدول   گوييم. فهمد ما چه ميخوب ميبودن فرهنگ خودش ندارد، ثانياً؛ ح 

فهمدد درخشد    االاهلل يعني نفي ابوسفيان، ن غرب هم خدوب مدي  فهميد الالهميسفيان خوب ابو

 هاي فرهنگ غرب.اسالم ناب يعني نفي همه حرف

اسدت بدا   ميداني  از اسالم ىيعه قرا ت پس اين طرف قضيه رنىن ىد كه بودن ن درخش  

تمدام   ساز باىدد ن تمدن خواهدقرا تي از اسالم كه ميهم هاي ديگر، آنفرهنگ ن غرنب نبودن

ميلّم با طرح اين قرا ت از اسالم، جهدان اسدالم بددنن     .ابعاد اجتماعي زندگي بشر را تغذيه كند

كندد. مثدل همدان    چيز فكر ميكردنِ همهبودن بكند، به اسالميبودن يا سنّيكه احياس ىيعهاين
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در رابطده بدا نظدام حكدومتي جهدان       «عليوهاهللرمحة»خميندي احياسي كه جهان اسالم نيبت به طرح امام

 . كردن آن در جهان اسالم در جريان استاسالم پيدا كرده ن امرنزه ىوق زيادي در پياده

انيدان  « عبوديت»عهد  تمدن ديني ن غير ديني در اين است كه تمدن ديني متذكر يىاخصه

اسدت، ن از آن  « تانانيّ»عامل تقويت م يافته، غرب تجيّني كه امرنز در است، نلي تمدن غيردي

هداي معصدوم محقد  اسدت ن لدذا اسدت كده فرهندگ         در انيدان « عبوديت»طرف صورت كامل 

د ن در خدود  يد تواند تمددن اسدالمي را محقد  نما   كند مييمطرح متشيع  كه يبه صورتاسالمي 

بدا غدرب مقابلده     يبه هر ىدكل ديگدر   اگر .يعنيدارد به معناي ناقعي قدرت نفي تمدن غرب را

ديگدري از   يودي خود به بيدط غدرب منجرخواهدد ىدد ن حاصدل آن تقابدل چهدره       ، به خىود

 .خواهد بود ي فرهنگ غربيهامدرنيته با همان آرزن

 يدر جامعده  كده  ين معند يد بده ا  9اسدت، « نِاليدت »ن « نَاليدت »تمدن ىيعه، اتحداد   يىاخصه

 مقدام  محبدوب اسدت ن در   يهمان كيي كده سراسدر نجدودش جلدوه    د يبامكتب اسالم  آرمانيِ

ها با تمام نجدود در اطاعدت   باىد، ن لذا ظاهر ن باطن انيانعصمت قرار دارد، سرپرست جامعه 

در  ، يعندي خددا اسدت.   محبوب حقيقدي حكم جامعه است، زيراكه حكم ان انعكاس كامل  ناليِ

العدالمين  موال به نور هددايت ربّ  ياجتماعي، باطن ىخص از طري  سينهچنين ىرايطي ن چنين 

صدورت   10؛« ... اللحهُ وَلريُّ الَّذري و آاَنُناع يُخعِيجُهُم اِّ و الظُّلُمََتر إيلوى النُّرنُري »ىود ن حقيقدت  مي منوّر

تنها راه نجات اسدت ن   ،نگاه به چنين آرماني ن تالش براي تحق  آن .يردگماعي به خود مياجت

 است.  « نِاليت»از « اليتنَ»فيادهاي اجتماعي كه در تاري  ناقع ىده، به جهت جدايي  يهمه

ناسد ن از طرفي هم فرهندگ غدرب   تواند فرهنگ مدرنيته را به رسميت بشنمي يعهىفرهنگ 

تواندد  به جهت حاكميت نفس امّاره ن انانيّتي كه در آن هيت، هيچ تمدني غيدر از خدود را نمدي   

رف ايدن  ىود ن چون يك طكند ن لذا جنگ ىرنع ميتحمل كند، پس به نفي رقيب  اقدام مي

                                                 
هداي  كنندد بايدد انيدان   اند ن رنىدن مدي  به كار برده« ديدار فرهي»اين دن تعبير را جناب دكتر احمد فرديد در كتاب  -9

نِاليت با نَاليت متحدد   تا ها هيتند، حاكميت جامعه را در دست داىته باىندهاي انياندل ي فطرت نكنندهكامل كه جذب

 از همين مالف رجوع فرماييد.« جايگاه اىراقي انقالب اسالمي»جهت تبيين نحدت نِاليت با نَاليت به كتاب . گردد
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حتمداً بده حاكميدت     ،فرهنگي است كه براي خود هيچ ادعايي ندارد جز حاكميدت حد    ،جنگ

 د. گردح  ختم مي

قابدل  هنگ خانر دنر بتواند تدا آخدر در م  فررفت يتوان پذينمبا اين انصاف كه عر  ىد 

؛ نييدت، ثانيداً  موجدود  نفي مطلد  مدديريت غربدي     ر بنيان آنغرب اييتادگي كند، چون انّالً؛ د

طدور كده   امّدا همدان   در جهان باىد، در خدود نددارد.   يت غربيريبه ناقع جايگزين مد چيزي كه

ىدوند،  گويد اين دن فرهنگ بدا غدرب درگيدر مدي    كه آقاي هانتينگتون ميعر  ىد، علت اين

ن در فرهنگ خدانر   كندمي يرا نف يمعنويت ن قداست هرگونه غربفرهنگ براي اين است كه 

 .گرايي ىيعه چيز ديگري استگرايي نجود دارد، امّا گوهر قداستستدنر يك نحوه قدا

كنند ممكن اسدت رنزي ىديعه   تصور مياي از ىيعيان عده هاجنگ تمدن يهيدر مقابل نظر

جايي هم كه قدرآن اجدازه   آند ن يا غرب را، حتي نىناسيا ىيعه را نميها اينبا غرب كنار آيد، 

كده  كندد  ند، طدوري ىدرايط را فدراهم مدي    ميلمانان زندگي كندر كنار  يهود ن نصاريدهد مي

يدك ديدن بده رسدميت      هدا را بده عندوان   آنند. لدذا انالً؛  رقيبي در كنار تمدن اسالمي نباىها آن

لَّقودَ كوفوِو الَّذري و قوآلُناع إي َّ اللحرهَ اُرنَ العمَسرريحُ ابَر ُ     »: فرمايدداند ن ميمي افرها را كىناسد ن آننمي

وَقوَلور ر  »: فرمايدد گويند مييح فرزند خددا اسدت، كافرندد، ن يدا مدي     هايي كه مينآ 11«... يَمَاَِع

قونََو الَّرذري و  العيَهُندُ َُزويٌَِ ابَ ُ اللحهر وَقوَلو َ النَّصََرَى العمَسريحُ ابَ ُ اللحهر ذولر َ قونَلُهُم بيأوِعنَاارهيمَ يُضوَارؤُو و 

يهود گفتندد عزيدر پيدر خددا اسدت ن نصداري گفتندد         12«لوهُمُ اللحهُ أونَّى يُؤعِوكُن وكوفوُِواع ار  قوبَلُ قوَتو

هماهنگِ سخنان كافران قبلي، هايي حرفزنند، ها حرف است كه ميمييح پير خدا است، اين

نُرن و  قوَترلُناع الَّرذري و الو يُؤعار »: فرمايدد ثانياً؛ مي دارند.هايي رنا ميشد كه چه تهمتها را بكخدا آن

ذري و أُوتُرناع  بيَللحهر وَالو بيَلعيَنَمي اآلخرِي وَالو يُحَِِّاُن و اََ مََِّمَ اللحهُ وَرَسُنلُهُ وَالو يَدرينُن و دري و العحَقِّ ار و الَّر 

كده جزيده   د تدا آن با اهل كتاب نيدز بجنگيد   13؛«العكرتوَبَ مَتَّى يُعَطُناع العجيزعيَةو ََ  يَدٍ وَاُمَ صََغرُِو و

چون در اين حالت رنگ ن آبي  خود ن با حالت سرافكندگي ن خواري،دهند، آن هم با دست ب
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اندد ن در نظدامِ حد ، باطدل     ريزي كنند، چراكه باطلپايهرا ماند كه بخواهند تمدني برايشان نمي

هاست، آن جاي خودش محفدوظ  آن بايد سرافكنده باىد، ن اين غير از احترام به ح  ىهرنندي

حقّانيدت مكتدب اسدت ن اتفاقداً ايدن امدر موجدب        بحدث حقّانيدت ن عددم    جا بحث،يناست. در ا

فهمندد كده آن   تر به اسالم گراي  پيدا كنند ن چون متوجه اسدالم ىددند، مدي   ىود تا راحتمي

 ها بود.به مصلحت آن هايريگسخت

  ن عميقدي  هر چند به نحو دقيد  -گويد فهمد اسالم ناب چه ميبه هر حال غرب از اين جهت مي

ىدرايط اجرايدي   در آن بيدتر  فرهنگي است كده   ايجاد بيترِ ؛عمده -توانند اصل اسالم را بفهمندد نمي

گونده كده امدرنزه    اين اهداف فراهم ىود. ميلّم در تمدن اسدالمي، اهدل كتداب نيدز بهتدر از آن     

اد معنوي كه اسدالم نداب ايجد    خصوص در آن ىرايطِهكنند، زندگي خواهند كرد، بزندگي مي

آيد كند. به هر صورت ذات ن گوهر اسالم ناب چيزي است كه با فرهنگ مدرنيته كنار نميمي

توانيدت آن را عقدب بزندد،     اسدالم قدر ب ظهور آن فرهنگ است ن هر ن فرهنگ مدرنيته حجا

 خود را بنماياند. دتوانمي

طدف ظهدور عظمدت    ع يها صبوري ن انتظار نياز باىد تا اسالم ناب بتواند در نقطهىايد سال

خصوص بدرادران  به –ها ىود ن بيياري از ملتيرد ن عامل پديدارىدن تاري  جديدي خود قرار گ

بنمايد. در ايدن  د يجد يايدر دنآفريني اسالم كه آمادگي كامل دارند، متذكر نق  -تينّن رااهل 

 مدان يارنح گردد كه محل تجلي هري جديد ظاهر ميد ن عهد ن مِنىوعهدها نو مي ،عطفنقطه

در حدال حاضدر تشديع ايدن ميدووليت را بدر دنش       اسدت.   ميلمانان با اسالم ين ظهور عهد همه

ن هنر ما ايدن اسدت    عطف تاريخي خود ظاهر ىده استقطهگرفته ن بر اساس اين ميووليت در ن

 تا زيباترين معنا را به زندگي اسالمي خود بدهيم. ،كه ىرايط تاريخي خود را بشناسيم

 سازبودن يک تمدندگيشرِط زن

تواندد  يك تمددن مد  يد چگونده  سداز باىدد،   فرماييد يك تمدن بايدد زنددگي  ىما مي سؤال:

 ساز باىد؟ يزندگ

بايد بدا دقدت آن را پيگيدري كنيدد.     ىدن مطلب براي رنىن يلساال خوبي است ن جواب:

نار بياييد، بايد كه با خودتان كرنن خود قواعدي داريد ن براي اينايد كه ىما در دعنايت كرده



 

انيان اندداخت، انيدان را موجدودي بدا      تمدن غربي با نگاهي كه به .بگيريدآن قواعد را در نظر 

به ن  ،لذّات مادّي دانيت آنردنِه دستبدر مادّي تعريف كرد ن خوىبختي ان را صرفاً نيازهاي 

را از دسدت  خدود  ي هر نوع كنترل معنوي بر اميال مادّ ين انيان غرب يغرب ين جهت جامعهيهم

قواعدي را كه اقتضداي جدان ن دل انيدان بدود،     . دناخواسته ى يهانتيجه گرفتار بحران در داد ن

از نظدر   انيدان  .آيند ن نه با خدود كنار مي ديگرها با همامرنز نه انيان كهيددر ح ،رعايت نكرد

ب  سداختار  را كده مطدا   يكه اگدر زنددگي خاصد    ساختار نجودي ن قواعد تكويني آنچنان است

د ن عمالً بدا  يايتواند با خود كنار بين مشكل ان آن است كه نميانست ىرنع نكند، انل ينجود

ن اگدر   ىدن ن اعترا  درنني انواعي داردىود. حال اين درگيرير مياز درنن خود درگ يابعاد

د را خفده  ات درنن خدو يا اعتراضد  نمايدا با آن برخورد غلط ميي ،ميفله را با دقت ارزيابي نكند

كه آن اعترا  درنندي  د آنيدهد، به اميب ميخود را فرهاي درنغين با جايگزينييا ن  كندمي

اُندس بدا    ىدوند كده بدا خلدوت ن    يدا متوجده مدي   درگير ىدند،  ها نقتي با خود. آدمدرا فرن بنشان

از  كده  آن اعتدرا  را جدواب بدهندد    ،در جامعه الهي يهاخدانند ن پيرن آن پذيرفتن ميووليت

افراطدي  كده بدا عياىديِ    . يدا ايدن  اندكردهاين طري  عمالً بهترين برخورد را با خود ن درنن خود 

هداي  سرگرمي يادامهن اعترا  درنني آزاد كنند ن اگر با افراط ن خواهند خودىان را از آمي

 ارد.گذها را راحت نميها را ادامه ندهند، آن اعترا  درنني آناين عياىيگييخته، عنان

بمانندد، بده همدين     ييدك حددّ محددند   در  توانندرفتار فياد نميگافراد بينيد كه ىما مياين

كده پيدام اسدالم ن     يپيدر  يدا اين دختر  دهد.داي اعترا  درنني آزارىان ميجهت است كه ص

متوسط باىد،  انيان فاسدتواند يك جمهوري اسالمي نميتقابل با نظام انقالب را نپذيرفت، در 

زندد؛ يدا   نهيدب مدي  تفانتي نيبت به پيام اين انقدالب بده ان   اش در راستاي بيطرت درننيچون ف

د، يدا بايدد بده صدورتي     ي انقالب ىدو استكبارضد كفر ن ضد  ينارد عرصهمذهبي بشود ن  بايد

 را نشنود. اش درننيصداي اعترا  اطي بدي خود را ادامه دهد تا افر

تمدن يعني چه؟ يعني تمدني كده بتواندد تمدام ابعداد      سازبودنِ يكپرسيد: زندگييمين كه ا

ها در بيتر آن تمددن بتوانندد بدراي هميشده ن در     انيانيِ انيان را جواب بدهد به طوري كه انيان

، ن بدا دقدت بدر    رن نشدوند رنبده  يدرننبحران  خود كنار بيايند ن پس از مدتي با طول زندگي، با



  

ساز نييت ن اين مطلدب را بحمدداهلل   رب، زندگيتمدن غتوان فهميد كه رني فرهنگ غرب مي

 اند.هردبه بحث گذا مفصالًجهان امرنزه انديشمندان 

بعدد  ن دهدم،  هاي ىما را جواب مدي سال ىعار بدهد كه من تمام نيازدنييتاگر يك تمدن 

نندد،  يببجدواب  بدي را هايشدان  ترين نيداز ند كه اساسيرن ىوال مردم با ىرايطي رنبهساز دنييت

ناىدي از   ،مردم جهان نيبت به نضدع موجدود   يتفانتىورند. بياست كه بر آن تمدن مي يعيطب

اندد ن يدا معتدر ، ن    بيته بودند، يا مدفيوس  ي كه به فرهنگ غرب دلامرنزه مردم ،همين است

العمل منفي ن در ناقع صورتي خداص از اعتدرا  اسدت. مدثالً     خودش يك نوع عكس يفس هم

رصد مردمشان ديگر كداري بده   ببينيد، به قول خودىان، حداقل هفتادنپنج د ها راىما آمريكايي

اندد. يدك   هليدرد ىدد  چيز داز همهن نظام فرهنگي كشورىان ندارند؛ يعني  نضع موجودِ سياسي

د يد كنيمالحظه مكه ىما نظامشان را نفي كنند. اين يىان هم منتظرند در انّلين فرصت همهعده

را نگده   مريكدا آكشدور  كنندد تدا   يمد  يسدع  يدموكرات با تمام اندرژ خواه ن يدن حزب جمهور

ار ير متحد بيياالت غيالت متحده به ايا ياند امكان فرنپاىمتوجه ىدهدارند، براي اين است كه 

 ن هدم بددتر اسدت.   يد كا است كه نماد تمدن غرب است، ارنپا از اين نضع آمريك است، اينزد

بيندي بدود،   از باىد ن اين نكته از همان ابتدا قابل پي سمدن غرب، تمدني نبود كه زندگيتپس 

گيديخته كدار را بده    عندان  چون نقتي هر نوع كنترل معندوي از اميدال مدادّي برداىدته ىدد، فيدادِ      

عالَم فرهندگ مدرنيتده   گر ير ديرند ن به تعبين مياز بحيات  يكشاند كه امكان ادامهبحراني مي

ن زرنگي، جاي انديشده   ختهيرها را به هم ه تمام انضباطگييختهاي عنانتاريك ىده است، ميل

گييختگي جلو بدرند،  عنانوش به جاي عقل قرار گرفته، تا هرچه بيشتر در ن حكمت نشيته ن ه

بدر آن   يكه تمدن اسدالم  يتيهمان معنود، درست تاريك ىها زيرا با نفي معنويات، باطن انيان

 دست آنرد.  بهيرا از آن طرجه ين نتيشترين در صدد است ب تفكيد دارد

سداعت  سداعت كدار، هشدت   الزمدان بايدد هشدت   دنران ظلمدات آخدر  فرمايدد: در  اسالم مدي  

ساعت عبادت ن تفكر ن خلوت ن اُنس با خددا داىدته باىدي، نگرنده     استراحت ن خواب ن هشت

د نجدو ات بحدران بده  كند ن در زندگي فردي ن اجتماعيظلمات آخرالزمان دل تو را تاريك مي

ن  يهشدت سداعت از رنز خدود را بده كيدب معدارف الهد        ياد اگر جامعهييتصور بفرما آيد.مي



 

كه  يرد ن چه معارف بلنديگياز ىعور ن تمدن قرار م يگاهيبگذراند در چه جا يعبادات معنو

   كند.يار خواص است در سطح عموم مردم ظهور ميامرنز فقط در اخت

 تمدن اسالمي تفاوت زندگي اسالمي با

د آيدا تدا بده حدال، تمددن اسدالمي       يد دار يكده از تمددن اسدالم    يفيبا توجه بده توصد   سؤال:

 ايم؟داىته

عر  كرد چدرا  تا بتوان رنىن ىود ابتدا بايد فرق زندگي اسالمي ن تمدن اسالمي  جواب:

 .  ميانداىتهتمدن اسالمي  م تا حالييگويم

كنند در محيط زندگي خود ىرايطي يدانيد كه ميلمانان به دنبال اسالم هيتند ن تالش ممي

آثاري از ىرايط زندگي اسالمي  نجود آنرند ن لذا از اين جهتهرا جهت انجام نظايف ديني ب

كده از  ، در عدين ايدن  معصدومين  ين ا مده  خدورد در گوىه ن كنار جهان اسالم بده چشدم مدي   

نلي  14امه دادند.نلي نق  خود را در جريان معنويت در جهان اسالم اد، حاكميت حذف ىدند

د ن بخواهندد  آن است كه حاكمان جهان اسالم خودىان اسالم را خوب ىناخته باىدن از اين غير 

جنداب   پدس از رحلدت پيدامبر خددا     .را در تمام رنابط جامعه جداري كنندد  ىرايط تحق  آن 

هترين ىما نييتم ن به خدا سوگند من ب» گويد:آمد، خود ان مي يبه جاي حضرت علابابكر 

داىتم ن مايل بودم كيي از ميان ىدما بده جداي مدن     بر اين جايگاه را ناخوش مي لبته من نشيتنا

رهدايم   «اوقريلُننري ِولوسَ ُ بيخويَِيكُم...» گويد:ن يا در جاي ديگر مي 15«ىدبراي اين كار انتخاب مي

 اوِعقورهُ ارر ع َُمَرِ    كُلُّ النحرَسي » :گويدد دنم مي يجناب خليفهمن بهتر از ىما نييتم، ن يا  كنيد كه

 . ن ميدلّم نشدين مردم از عمر داناتر به دين هيتند، حتي زندان پدرده   يهمه 16«مَتحي ربَب الحجََ

عدالَم اسدالم را   ها هم آن جهيبهتر نبودند در نتانل ن دنم  يحاكمان جهان اسالم از خليفه يبقيه

                                                 
 هداي الهدي  استفاده كرد، بلكه امامان سعي داىتند جهان اسالم را از هدايت البيتاز اهل اين فقط ىيعه نبود كه - 14

دادندد كده   ن اسالم را تحت تفثير خدود قدرار   از دانشمندان جهاتن چهارهزار  امام صادقخود متفثر كنند، به همين جهت 

 نبودند. ها ىيعهاكثر آن

 .16ص،  1ج ،ياسهن الي اةاالما -151ص،  3ج ،سعدطبقات ابن -15

 .286ص،  11ج ،الغدير يترجمه - 408، ص2ج ،الفتوحات االسالميه -16



  

هدا ن  تمددن  ن چدون  ه پدا كنندد  هاي اسدالم بد  تحق  آرمانىناختند كه بخواهند تمدني براي نمي

، حدال نقتدي   باىدند هدا مدي  ها هيتند ن متوجه ساحت درنندي آن ازاء آرمان انيانها مابهفرهنگ

ساحات درنني حاكمانِ جهان اسالم در قرنن گذىته نظر به عالَم اسالم ندارد، ميلّم تمدني هم 

ما را متذكر عهددمان   كه حاصل احواالت درنني آن حاكمان است تجلّي اسالم حقيقي نييت ن

 .كندبا حقيقت اسالم نمي

ايدد  دنيدا ب  يزنددگ  ن اسدت بعدد از ايدن دنيدا     يعدالَم در نگاه ديني، اساس زندگي مربوط بده  

ن محدور اصدلي آن   تمددني كده افد      ها بماندد. قيامت مدّنظر انيان هراطوري تنظيم ىود كه همو

تدرين  بزرگرا يزه پايدار خواهد ماند، نباىد، نه تمدن اسالمي است ن ن ن ابديت قيامتتوجه به 

گييخته ياد مرگ ن قيامت است ن اگر قيامت فرامدوش ىدد، بحدران    هاي عنانعامل كنترل ميل

كنيد كده چگونده پدس از    عباسيان مالحظه ميان ن يامواش را هم در تمدن ىود. نمونهىرنع مي

ا حاال هديچ تمددن صدحيحي    ، پس به داليل زيادي بايد گفت: ما تندكلّي مضمحل ىدبهچندي 

ندد،  نهاي آن را فراهم كد ن بيتر ظهور آرمانندين را به خوبي بشناسنجودآنرندگان آن، بهكه 

برنز تمدن اسالمي  يزمينه ن حذف اميرالمامنين ا بعد از رحلت رسول خدامايم. نداىته

همان حالت آن حضرت كلّي از دست داديم، چون بنا بود بعد از رحلت به معني ناقعي آن را به

آرام نجود آنرده بودند، نهادينه ىود ن آرامبه معنوي ن حضوري كه نجود منوّر رسول خدا

تنهدا چندين نشدد، بلكده همدان      نده ظداهر گدردد، نلدي     تمدني مناسب انوار مقددس معصدومين  

زمدان   هداي اجتمداعي برگشدت.   گيدري تصدميم  يهاي قبيلگيِ دنران جاهليدت بده صدحنه   رقابت

در همدان  هدا  يدري درگ يهمده توجده بده   هم بدا   اميرالمامنين يت چهارسال ن چندماههخالف

 ،هدا نوييدند بدا احيداء ارزش   ، به طوري كه مورخين ميىد يمندارزش يهاكارفرصت محدند 

بدا   امكدان داىدت  هدايي كده   ها بود، نلي بيياري از كدار مالک ارزيابي افراد، تديّن ن تقواي آن

انجدام  از بدين رفتده بدود ن فرصدت       يزمينده از قبدل   ،انجام بشود حضرتتوجه به توانايي 

 يرا هدم نبايدد نمونده    پس حتدي دنران حاكميدت علدي    جبران آن را هم به حضرت ندادند.

  د.فرسا فرصتي براي حضرت نماناقتجنگ ط سهكامل ظهور تمدن اسالمي دانيت، چون با 



 

 ماندگاري يك تمدن راز

كده   ييهدا ن بده بحدران   هاي ديگر را نداردهاي تمدندن اسالمي نقصمتبه چه دليل  سؤال:

 !؟ىوديگذىته دچار ىدند دچار نم يهاتمدن

هدا در طدول تداري  چده بدوده، ثانيداً؛ راز       انّالً؛ بايد ديد علت هالكت ن سقوط تمدن جواب:

 ماندگاري يك تمدن چييت.

. تدوان بده سداال ىدما جدواب داد     يمورد بررسي قرار گيرد، مد  اگر اين دن نكته با دقت زياد

هداي  هدالک كدرديم ملدت    17«...لوقودَ أواَلوكعنوَ العقُُِو و ار  قوربَلركُمَ لومَّرَ ظولومُرناع    وَ» :فرمايدقرآن مي

كننددگان ن  اسدراف  18«أواَلوكعنوَ العمُسَِيِري و وَ»: فرمايدكه ظلم كردند. يا ميگذىته را به جهت آن

أولومَ يَرِووَاع  »: فرمايدبا نور ايمان كنترل نكردند، هالک كرديم. يا مي هاي خود راهايي كه ميلآن

يَهيم اِّردَرَارًا  كومَ أواَلوكعنوَ ار  قوبَلرهيم اِّ  قوِع ٍ اَّكَّنََّاُمَ ِري األورَ ي اََ لومَ نُمَكِّ  لَّكُمَ وَأورَسَلعنوَ السَّمََء ََلو

ا يد آ 19«هيمَ ِوأواَلوكعنوَاُم بيذُنُنبيهيمَ وَأونعشورأعنوَ ارر  بَعَردرارمَ قوِعنًرَ آخورِيي و     وَجَعَلعنوَ األونعهََرَ توجَِي  ار  توحَتر

بهتر از آنچه بده  كه ىرايط زندگي خوبي برايشان فراهم كرديم هاي گذىته را با آنملتدند يند

م، يتسداخ  يشان نهرهدا جدار  ير ىهرهايم، ن از زيشان فرستاديبرا يدر پ يپ يهام، بارانيىما داد

  ها نموديم؟يگزين آنها را به جهت گناهانشان هالک كرديم ن گرنه ديگري را جانلي آن

هدا يدك امدر    تمددن  ها امري طبيعي اسدت، نلدي هالكدتِ   ردن انيانحتماً عنايت داريد كه مُ

هالكشدان   وحيد است ن به همين جهت هم فرمودطبيعي نييت، بلكه به جهت انحراف از ميير ت

هاي اجتماعي، تمدنشان افتادن در بحرانثمر ىد ن با فرنكارىان پوچ ن بياصل كرديم، يعني ح

توان به قيمت دنم بحث هم پدي بدرد كده راز بقداء يدك تمددن       از بين رفت. در همين رابطه مي

هدا نييدت، ن لدذا اگدر     انيدان  چيزي جز توحيد ن حاكميدت حكدم خددا در تمدام ابعداد زنددگي      

در نظام اجتماعي محق  ىود، بايد انياني موحّد، آن هدم موحّدد    ،ابعاد يهمه باتوحيد  ميبخواه

ن يد جدز ا حدرف ىديعه   ن . نخواهدد بدود  كامل در نظام اجتماع حاكم باىد كه ان جز امام معصوم 
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؛ كه انالً: داليل كافي داريم كه فقط امامي معصوم بايد در جامعه حكومت كند ن حجّت يتين

ثانياً: بشر فقط با  20-ن چه حاضر ن چه حاكم ن چه غير حاكم چه غايب -هميشه در عالم هيت هم خدا 

ابعادش ارضاء  يان همههاي تواند آرام بگيرد ن با تبعيت از فرامين ن برنامهحاكميت معصوم مي

حدداقل بده    ىود ن بر اساس همين اعتقاد اسدت كده ىديعه در زمدان غيبدت امدام معصدوم       مي

د. ن اگدر مقاييده   گدرد ها است قانع مدي حكم آنن اجراي حاكميت فقيهي كه كارىناس كشف 

گويي به ابعاد ظاهري ن باطني انيان، نظام جمهوري اسدالمي نده تنهدا    بفرماييد در راستاي جواب

زدگدي جامعده را   هاي ناىدي از غدرب  كند بحرانهاي جهان غرب را ندارد، بلكه سعي ميبحران

 االمكان پشت سر بگذارد.نيز تقليل دهد ن حتي

همدين   عطف خود برسد؟ يرند تا به نقطهگيرد ن جلو ميچگونه ىكل مي ك تمدنمگر ي

آن مطمدون باىدد، ن    ىناسديِ كه در نظر ن تفكر متوجه ح  باىد ن مكتبي داىته باىد كه در ح 

تواندد  ها را در عمل عدالت قرار دهد، در اين دن صدورت آن تمددن مدي   اساس رنابط بين انيان

در طول تداري  بعدد از صددر اسدالم      .ديگري پشت سر بگذارد ن جلو برندموانع را يكي بعد از 

 يبدرا چند ت اسالم ناب است، هرحاكمي  حاكماناراده كه جمهوري اسالمي تنها نظامي است 

هداي  هداي فرهندگ  ماندده چندد پدس  زم اسدت ن هر هدا صدبوري ن انتظدار ال   سدال  تحق  كامل آن

هدا بدا ظهدور فرهندگ ىديعه،      نند، نلي آن فرهندگ غيرديني بعضاً اين حركت را به عقب برگردا

 در ايدن ىدرايطِ  م يمتوجده ىدو  عمدده آن اسدت كده     اندد. ر كداركرد خدود را از دسدت داده   ديگ

راه درمان نيز ظاهر گشته  است. ثانياً:ها به خوبي مشخص ىده علت بيماري تمدن ، انالً:تاريخي

را ىدكل داد   يزنددگ  خدا يبا بندگد باي باىدىرايطي است كه انيان متوجه راه درمان است، ن 

ن تمددني   گذىدت كده بايدد از آن    دانيدت د ن حيات مادّي را چون پلي متذكر قيامت بو ن دا م

در  ،دوىد ان فدراهم  رستگاري ابدي  يهاي معنوي، زمينهبا متذكرىدن انيان به جنبهكه  ساخت

غيرقابدل دسدترس   كنندد ن هددف خدود را    هدا احيداس پدوچي نمدي    انيدان است كده  اين ىرايط 

 بينند.انياني را بر باد رفته نمي يبند ن ىرايط رسيدن به اهداف عاليهيانمي
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ظاهر باىد يا مخف  تا حجج خددا   ياحجت اين  ي گذاريته  نم را از حجتت زمين ! توبار خدايا  «توبَطُلو مُجَجُ َ وَ بَيِّنوَتُ 

 (425)اعالم الوري باعالم المهدي،ص.ن بينات  از ميان نرند



 

دانيم، امّا درست است كه ىرايط اجتماعي ن نظام اداري كشور را در حال حاضر خراب مي

دهدد كده   خبدر مدي  اي از آيندده  خدورد كده  ها به چشدم مدي  اين خرابي اصالحهايي از انّالً؛ نشانه

نيدبت بده   آنچه هيت در نظام اداري ما حاكم ىود. ثانياً؛ ىدرايط حاضدر   از غير   ديگري آراي

تدري  ريزي كند، مزاحمدت كدم  براي كيي كه بخواهد زندگي ديني خود را پايهزمان طاغوت، 

زنددگي ديندي   ن كداملي بدراي   بيتر مناسب  به جايي برسد كهىاءاهلل ىرايط إنتا  ،كندايجاد مي

ظداهر ىدده كده جدا      زندگي اين نيدل  يمي در صحنهبه نام انقالب اسال چيزي . فعالًديفراهم آ

 مدردم  يبميرد ن در كنارش زندگي كندد، چيدزي كده بقيده     دارد انيان براي پايداري ن تكامل 

مقدسدي بدراي    يند، چون هديچ آيندده  كندنيا فعالً در كنار خود ندارند ن لذا احياس پوچي مي

 ىناسند.خود نمي

، افقدي اسدت   ناقعي براي انيان ميدلمان  ها عامل دلخوىيِتوان گفت تنراحتي مي امرنزه به

دار كرده است. ايدن نيدل   ما را جهت ندگيزدر منظر تاري  گشوده است ن  يب اسالمانقالكه 

طور كه قبل از انقالب هم جوانان ميلمان بدراي ماندنشدان فليدفه    براي ماندن فليفه دارد، همان

هدا بدراي   آن، براي همين هدم  ا حاكم كنندكه بايد نظام اسالمي راز اينبود عبارت داىتند ن آن 

افقي كه انيان مدرن براي خود ساخته، آنچنان نييت نلي ند. ادامة حياتشان در ىوق ن حال بود

دهد، چراكه در اف  مدرنيتده بيدن  صدحيحي    كه به ان كمك كند تا همواره ان را در نشاط قرار 

همده تبليدو ن سدر ن    ، گرفتار امرنز است ن لذا با ايدن حيات مطرح نييتمرگ ن غايت  نيبت به

م ن آدم درباره عالَ ي حقيقي ندارد ن همچنان سااالت اي از زندگصدا براي زندگي، هيچ بهره

ن ىود ميتر ، نيبت آن با حقيقت كمردگذميهر چه از عمر اين تمدن  جواب مانده است نبي

ن لدذا   يابدد قليدل مدي  به چشم ظداهري ن ديدد مدادّي ت     ي  از پيببين آن در ناقع چشم حقيقت

امكدان  تمدني كه ىيعه  ليبرعكس تمدن ديني، قادر به درک ىهودي ن حضوري عالَم نييت ن

در خود دارد ن به دنبال ىرايط ظهور آن است، درست عكس ايدن تمددن اسدت ن    تحق  آن را 

 ماندگاري خود را در خود دارد.   راز تمدن ىيعهتوان گفت لذا با تمام اطمينان مي

 شيعه به دنبال تمدن اسالمي

 نجود نيامده است؟هساز بشود، چرا قبالً چنين تمدني بتواند تمدنمي اسالم اگر سؤال:



  

ىدديعه همددواره بدده دنبددال  كددهيدر حدداله اسددت چددون قددبالً ىددرايط آن فددراهم نبددود جووواب:

 حدال  ين كه تاامات آن را فراهم كند، نلي مقد هكردن سعي مي هگشتىدن آن ىرايط ميفراهم

ىود كه بعداً هم آن ىدرايط فدراهم نباىدد، چدون     ه است، دليل بر اين نميىرايط آن فراهم نبود

پس هر قدمي كه بده سدوي    21ت نهايي تمدن اسالمي را داده است.تحق  صور يخدانند نعده

مدا معتقدديم   است كده  ر اين اساس برداريم، حتماً با موفقيت همراه است ن ب ظهور تمدن اسالمي

انّالً؛ بشدر در   رايد زاسدت،   ىددن بدي  از گذىدته در حدال فدراهم     رايط تحق  تمددن اسدالمي   ى

ها چييت، ن ثانياً؛ قاعدده ن  رمز ن راز هالكت تمدنكه تاريخي خود متوجه ىده است  يتجربه

 ها را دارد ن عقالً ن نقالًي انيانظرفيت نظام اَحين الهي اقتضاي داىتن بهترين ىرايط براي تعال

، بلكه امكان ىدن  با ظهور انقالب اسالمي بييار بهتر فراهم ىده اين قاعده ىدني استنه تنها 

 .است

است، حل نشد، به اين معندا     درستيكه مبنارياضي  ييك ميفلههم سال البته اگر سيصد

 مّدا اي حل آن تا حدال نبدوده،   نشدني است، بلكه به اين معنا است كه رىد الزم برانييت كه حل

العالمين ظرفيت صدعود ن ىدكوفايي   ىدني است. ذات ن ظرفيت جهان طوري است كه ربّحل

كده آن   يانيان را در بيتر يك تمدن حقيقي گذاىته است ن هرگز نبايدد چشدم خدود را از افقد    

ر ذات م كده د يگرفتدار ىدو   ينين به د به جاي ديگري منصرف كنيم كنديتمدن در آن ظهور م

  22.خود سكوالر است

                                                 
وَََدَ اللَّهُ الَّذري و آاَنُرنا اررنكُمَ وَََمرلُرنا الصَّرَلرحََتر لويَسَرتوخعلرفونَّهُم ِرري       »فرمايد: مي نور يسوره 55 يخدانند در آيه - 21

َ الَّذري و ار  قوبَلرهيمَ وَلويُمَكِّنو َّ لوهُمَ درينوهُمُ الَّذر  ارَتوضوى لوهُمَ وَلويُبَدِّلونَّ  أواَنًَ يَعَبُدُونونري لوَ يُشعرِيكُن و  هُم اِّ  بَعَدر خونَِرهيمَالعأورَ ي كومََ اسَتوخعلَو

خدانند به مامنانِ اهل عمدل نعدده داده اسدت كده حاكميدت زمدين را در        «بيي شويَئًَ وَاَ  كوفوِو بَعَدَ ذولر َ ِوأُوَلوئر َ اُمُ العفوَسرقُن و

رنابدط   يهدا را در همده  ديدن آن  چندين كدرده، ن  طور كه قبالً در بعضي موارد در اقوام گذىدته  گذارد، همانها مياختيار آن

داري خود را ادامه دهندد  كند، مامنان با پرست  خدانند دينها را به امنيت تبديل ميكند ن خوف آنىان حاكم ميزندگي

 ن جاي كفر ن اميد به غير نييت مگر براي فاسقان.

 رجوع فرماييد. از همين مالف« دسيانقالب اسالمي، بازگشت به عهد ق»كتاب براي بررسي بيشتر اين ميفله  به  - 22



 

 تمدن زندگي ساز

گدوي نيازهداي   عمدالً جدواب   باىدد سداز  تمدن زنددگي يك توان گفت نقتي آيا مي سؤال:

ساز بدودن يدك تمددن كدافي اسدت      هيت ن به اعتبار ديگر زندگي زينها انيان ين متعالحقيقي 

 افراد را بدهد؟ هاي اساسيكه جواب ساالبراي اين

سداز اسدت كده متوجده ابعداد      چون نقتي يك تمدن زنددگي طور است،  حتماً همين جواب:

رده باىدد، پدس   ريدزي كد  گويي به آن ابعاد برنامهباىد ن براي جواب هاعمي  جان ن رنان انيان

بايدد   عدالنه بدر ايدن    هدا هيدت.  انيدان  ينجودابعاد  ينيازهاي همه ها نگوي ساالعمالً جواب

ريدزي ىدده باىدد كده آن مكتدب تحليدل       ن مكتبدي پايده   فرهندگ  يسداز بدر پايده   زندگي تمدنِ

تا انيدان بتواندد در ارتبداط بدا خدداي عدالم        ،م ن آدم ارا ه دهداي نيبت به جايگاه عالَكنندهقانع

هاي غلط ن يدا  جاست كه انيان بايد متوجه ىود با جوابرا از غربت در زمين برهاند ن اين خود

اسدت   يزيد ن همان چين ا 23آن زندگي خيته ىود. يز ادامهتا پس از مدتي ا انتزاعي به سر نبرد

 ينفد  يبه فرهندگ مدرنيتده را گرفتده ن در فضدا    بيته كه تحت عنوان افيردگي گريبان افراد دل

 . كندن كشانده استن به حال جان دنر كرده هانآ ياز زندگ، خدا را يعت الهيىر

 ها؛ حامل فرهنگ خاص خودابزار

هدا ارتبداط داىدته    انيدان ن نَهدمِ  قبل مطرح ىد اگر تمدني صرفاً با خيال  يدر جليه سؤال:

هدا  انيدان پذيرندد، نلدي اگدر    هايي كه در حدّ خيال باىند، به راحتي آن تمدن را ميباىد، انيان

، ديگدر آن تمددن   ن بخواهند با حقاي  زندگي كنند ن نه با تصورات خودىدان  فوق خيال بشوند

هاي چنين تمدني بيشتر براي ارضداي نيازهداي   ابزارها ن تكنيكز بحث ىد ن نيىود، مي تفثيربي

هدا  آنفرهندگ مربدوط بده     ،هاىوند ن با آمدن آن ابزارها در زندگي انيانخيالي افراد ايجاد مي

 د. يآيخود به خود م

                                                 
؛ «ىدود هاي فرهنگي پدوچ مدي  گاه كه فعاليتآن»كتاب  75ي در موضوع تفكر انتزاعي ن آثار منفي آن در صفحه - 23

 از همين مالف رجوع فرماييد.« ناقعيت»جاي به« علم به ناقعيت»به بحثِ بالي نشيتن 



  

تواند از علم ن ابزار يك تمدن در حدّ لدزنم  آيد كه آيا يك فرد ميحال اين ساال پي  مي

تفاده كند، امّا از فرهنگي كده همدراه آن ابزارهاسدت متدفثر نشدود، ن از آن بداالتر، اگدر يدك         اس

 كده بدر اسداس آن   را حتماً فرهنگدي  آيا از علم ن ابزار يك تمدن استفاده كند،  اراده كردجامعه 

راهي براي گدزين  ابزارهدا بددنن    آيا ىود؟ نارد آن جامعه ميفرهنگ، آن ابزارها ساخته ىده 

   ؟ها نجود داردر ىدن از فرهنگ مربوط به آن ابزارمتفث

 .نداىدته باىديد   ساال خدود  يبراساال دقيقي است ن انتظار جواب ساده ن ساال؛ يا جواب:

 يايد موضدوع از زنا  يهدم تدا حددّ   « يديد ن  توحيد ب يچده ياز در ين  تكنولوژيگز»در كتاب 

اىدكال دارد از تلويزيدون    چده  :گويدد ن بانيدا امر ممكن است  يدر ابتدا ىده ن يمختلف بررس

كنديم  ستفاده فرهنگ خودمان را ارا ه دهيم، يا از هواپيما ابه كمك تلويزيون استفاده كنيم نلي 

اي بدين  . بدا يدك نگداه انتزاعدي رابطده     حجداب باىديم  ىدن بيكه الزم باىد براي سواربدنن اين

، نلدي نقتدي   جدود نددارد  اندد، ن جداد ىدده  يكه آن ابزارهدا در دل آن ا  يابزارها با فرهنگ خاص

ها نييدت، بده مدرنر عدر      گيبه اين ساد ىويم، موضوعميفله را دنبال كنيم متوجه ميتر دقي 

بيدياري از آن نيازهدا بدر    نيدازي يدا نيازهدايي سداخته ىدده ن       كه هر ابزاري بر اساس ىد دخواه

، فرهنگدي كده   ده ىدود از هر ابزاري كه اسدتفا اساس فرهنگي است كه انيان در آن قرار دارد ن 

ىود كه از اي ميىدن آن ابزار ىده، به صورتي نامر ي نارد آن زندگي ن جامعهمنجر به ساخته

 كند.آن ابزار استفاده مي

انيددان ابزارسدداز، انيددان دنران »عنددوان بحثددي تحددت « فرهنددگ مدرنيتدده ن تددوهّم»در كتدداب 

معندي انيدان در دنران جديدد    ىدود كده چگونده ابتددا     جا تحليل ميدر آن ،مطرح ىده« مدرنيته

 ،هدا گشدت. در زنددگي توحيددي    ن نارد زنددگي  جداد ياعو  ىد ن سپس اين نوع تكنولوژي 

قدرب الهدي ىدود، نلدي در تفكدر       يانيان بنا را بر اين گذاىته كه خود را تغيير دهد تدا ىاييدته  

بزارهايي مناسدبِ  كند ن لذا ااي كه طبيعت را تغيير دهد، احياس نجود ميجديد انيان به اندازه

 چنين برداىتي از انيان، ساخته ىد تا با تغيير طبيعت ن تيلط بر آن بر معني خود بيفزايد.

 «آدم»ن  «عدالم »ها يك نوع برداىت از پشت اين ابزار عمده آن است كه ما متوجه ىويم در

ع د ن بدراي آن ندو  ىد كه بر اساس آن نوع فكر، تعامل خاصي بدا طبيعدت ىدرنع     هيت «خدا»ن 

حاال بدا پدذيرفتن ايدن     .هاي مدرن طراحي ن ساخته ىدتعاملِ خاص با طبيعت، ابزارها ن تكنيك



 

ها استفاده كدرد ن  ىود از آنها هيت، آيا باألخره مياي بين ابزارها ن فرهنگموضوع كه رابطه

بودن موضوع، حدال كده   در عين ظريفنشد؟ عر  بنده اين است كه   پنهان آنگرفتار فرهنگِ

است كده   ي براي كنارگذاردن ابزارهاي فرهنگ مدرنيته نداريم، ىرط استفاده از ابزارها اينراه

انّالً؛ فرهنگدي را كده موجدب    ، يخودآگداه خودآگاهي برسيم كه در اثر آن  ن موضوع بهيدر ا

 نمايداً؛ همدواره فرهنگدي كده مدورد توجده ن پيدند       ساختن اين ابزارها ىدده اسدت، بشناسديم. ثان   

فرهندگ مدرنيتده    ياز چه جوانبي مورد حمله يفرهنگ خودن بدانيم نظرمان باىد  مدّباىد مي

از خطدر   ،گيرد ن با ىناخت ظلمات فرهنگ مدرنيته ن توجه بده عظمدت فرهندگ ديندي    قرار مي

آرام يم تدا آرام جا كه ممكدن اسدت مصدون بمدان    ، تا آنيغرب يپنهان در تكنولوژفرهنگ  نرندِ

 نماييم.ها آنخود جايگزين تكنيكي مناسب فرهنگ ديني 

 ديد با يگاه فكدر يم از چه پايرنىن ىود تا بفهم يگاه تكنولوژيك جايد از نظر تووريابتدا با

ه م كد يىدو هم م ن مدت يفتد يعقدب ن مددرن   يايد ك طدرف از دن ياز تا  بردرا جلو  يامرنز يجامعه

 يغربد  يكنولدوژ گر خود را گرفتدار آثدار سدوء ت   ين از طرف د شرفت منافات دارديبا پ ينداريد

كشدد ن نده تعامدل بدا     يعت ميب طبيا ناخواسته كارش به تخريخواسته  يغرب يتكنولوژ م.يننما 

د سداخته ىدود ن چده    يد ن چقدر كارخانه بايك ماىيك الستيساختن  يد برايعت. حياب كنيطب

ك قابل اسدتفاده  يگر آن الستيهم كه دد مصرف گردد ن بعد از آنيبا يليفي يهااندازه سوخت

 كده  را يموضوعات يهير ممكن است. حال بقيك به غيعت نزديطب ينبوده برگشت آن به چرخه

ك ن يد گداه توور يك نقدت از جا ي د.ييفرمااس يقمثال ن يهم اغرب هيت ب يكيدر دل نظام تكن

سخن همدان اسدت كده     ،ميدهيقرار م يبررسرا مورد  يتكنولوژپنهان در فرهنگ  ،يفليف نگاه

 يفرهنگ خدود را بده همدراه دارد. نلد     يغرب يزنند كه تكنولوژيم يغرب يژن به تكنولويمنتقد

تمدام اطدراف مدا را اىدغال      يكيتكن يم كه زندگيقرار دار يخاص يخيط تاريك نقت در ىراي

ر جامعده اگدر   ين صدورت رهبدر ن مدد   يد ما را به خود جلدب نمدوده، در ا   يهاليم يكرده ن همه

آن  افيدار موجود ىدود ن   يجامعه سوار تكنولوژكند كه  يكارد يبخواهد جامعه را جلو ببرد با

ب يد تخر يكده بده جدا    كندد نظدر   ياز تكنولدوژ  يآرام جامعده بده ندوع   رد تا آراميرا در دست بگ

 ي، طالدب آن ندوع تكنولدوژ   يمد يميلمان حك چيعت را مدّ نظر قرار دهد. هيبا طبعت، تعامل يطب

د ير باضآن خارج كند، در حال حا يعيطبرا از بيتر  يب كند ن زندگيعت را تخريكه طب يتين



  

ن جهدت بدا   يبده همد  د از آن عبدور كدرد.   يد ت بايدر نها يرا در دست گرفت نل يتكنولوژ افيار

 يغدرب بدرا   يم الگدو يگدو يبده طدور قداطع مد    » ندد: يفرمايم «تعايلاهللحفظوه»يكه مقام معظم رهبرنيا

از  يشدرفت علمد  يمواظب باىند در پ كننديه ميها توصبه دانشگاه 24«ناموف  است يتوسعه، الگو

 فتند.يا عقب نيدن

، تددا داخددل خاندده ن هدداي دنيدداي مدددرن را رهددا كندديمتكنيددكبايددد متوجدده بددود اگددر افيددار 

آنرد كده در بيدتر آن ندوع از    ياز زندگي را به همراه م ين با خود نوعآيد، هاي ما ميخانهپس

كندد كده   يرا عمده مد  ييزهايرند چون چيم هيبه حاى ينيد يهان ارزش ينيد ي، زندگيزندگ

 يتكنولدوژ » يماندد. نقتد  ينمد  يجامعه بداق  يهادر رنح انيان يمعنو يمعان يغلبه يبرا يفرصت

ىددت مدورد غفلدت قدرار     اسدت بده   يكده قدرب الهد    يك فرهنگ ىد هدف اصدل يهدف « برتر

 ميكند يم يالً سعمدرن نظر ىود فع يايدن يبه ابزارها يهدف اصل توجه بهاگر با  يرد، نليگيم

در دست بگيريم ن در حدّي كه مجبوريم از آن اسدتفاده كنديم از آن گدزين     را  تكنيك افيار

اگدر نيدبت بده فرهندگ مدرنيتده بده       ن نكته اسدت كده   يهم هم« آنينيىهيد» حرف امثال. نماييم

دن يم از تكنيدكِ ايدن تمد   توانآگاهي برسيم، فعالً ميخودآگاهي ن نيبت به فرهنگ خود به دل

پدس مدا فعدالً بده      يم ن تمدني بيازيم بدا فرهندگ خدود.   ياستفاده كنيم تا خودمان را بازسازي نما

لدي  آن را قبدول ندداريم ن   كده رنح  ين معند يبدكنيم، از اين تمدن استفاده مي« اَكل مَيته»عنوان 

بده   چدون  رنيدم. يم ن لذا با حرص ن نلع هم بده سدراغ آن نمدي   نيبياي جز استفاده از آن نمچاره

دادن نظرهدا  م ن آن توجهيشيانديىدن كه توجه كامل به عالم ماده است ميتر از غربمهم يزيچ

ن يد آثدار غفلدت غدرب از ا   « تيكم يطرهيس»گنون در كتاب رنه. تياست به عالم قدس ن معنو

 ير بده سدو  يكدار سد  ىده راه يسع« علل تزلزل تمدن غرب»دهد ن در كتاب يموضوع را نشان م

ان يد ن موضدوع نما يد عه گوىدزد ىدود ن خطدر غفلدت از ا    ي  فرهنگ ىيجامعه از طر ىدنيقدس

 گردد.

 يكده در دنلدت سدازندگ    يتوسدعه بده رنش غربد    يدهيد ا يلهيكرد به نسيبانر م يچه كي

 يطلبفرهنگ ىهادت يكه تازه جنگ را تمام كرده بود ن منور به نور قدس ياعمده ىد، جامعه
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كده در   ييدم ىدود؟ غفلدت از آفدات فرهندگ غربد      يت ن سكوالريفك نحوه اىرايبود، گرفتار 

از يد هدا زمدان ن  رن كدرد ن سدال  رنبده  ين مشكليما را با چن يك آن پنهان است جامعهيدرنن تكن

د ينجدود آنرد. ىدا  مدا بده   يم كده خدانندد بعدد از جندگ بدرا     يقرار ده ييدارد تا خود را در جا

د يهيدت ن ىدا   ين فرهنگ غرب يك غربين تكنيب ياكردند رابطهيآن زمان گمان نم ،ميووالن

را  يد گُدل قدال  يد توانيمد  يطور كه ىما در تفكدر انتزاعد  نيبانر نكنند. چون هم ياهنوز هم عده

، يقدال ك گُدل  يد م ن يد دار يك قدال يد در خارج از ذهن يد ن گمان كنيتصور كن ياز قال يجدا

ن طدور  يم همد يكند  هيتند، فكر يقال يهاگوناگون پشم يهاها صورتن گليكه همنيغافل از ا

م، در خدارج از  ييرا از فرهنگ آن جدا تصور نما يم تكنولوژيتوانيم يك تفكر انتزاعيكه در 

اسدتفاده كدرد ن    يغربد  ياز تكنولدوژ  يتوان با هر فكر ن فرهنگيهم م يذهن ن در درنن زندگ

 نداىت. يهم به فرهنگ غرب يكار

اش بده  يدبت بده فرهندگ مدرنيتده ن ظلمدات مربوطده      را ن بگوييد: بياييم ن مردمممكن است 

خيدالي صِدرف   استفاده كنيم! نلي بدانيد اين يدك خدوش   هاخودآگاهي برسانيم ن از همين ابزار

ىدود چندين انتظداراتي داىدت، بلده نخبگدان ن رهبدران جامعده بايدد بده           نمدي را از مدردم  يز است

وژي غربدي، بيدتر ظهدور ابزارهداي     الزم از تكنولد  يخودآگاهي الزم برسند ن در عدين اسدتفاده  

در عقل ن قلدب مدردم فرهنگدي    با رجوع مردم به ح ، مناسبِ فرهنگ ديني را فراهم كنند. بايد 

 بر اساس آن فرهنگ، ابزاري مناسب مقتضيات عقل ن قلب خود بيازند. كهبگيرد  يجا

 مناسب عقل و قلب يابزارها

كده سداختمانِ خانده مهمدان را بده      پدي  از آن بينيدد  هاي قديم را توجه بفرماييد، مياگر خانه

محدارم را از  گفدتن،  «ا اهلليد »بدا  گذراند تدا  اندرنن خانه سير دهد، از فضايي معرنف به هَشتي مي

قصدد   هايي است كه انيدان ارزش يامان بدارند. ديوارهاي بلند خانه، حاف  همه ديد نامحرم در

انسدت.   يخانده، نمايدانگر گشدادگي سدينه    كده فضداي نسديع    ها را دارد، همچنانحفاظت از آن

مردي در پشت در اسدت ن  آن است كه هاي درىت ن ستبر درِ خانه با صداي بَم، نمايانگر كوبه

خواندد، ن بددين   هاي ظريف ن با صداي ريز، نمايانگر زني است كه صاحب خانه را فرا ميكوبه



  

معماري عريان ن لخت امدرنز،   كهساختند، همچنانخود مي ىكل ابزارهايي مناسب عقل ن قلبِ

 نگهداىتن ندارد. متجدد رازي براي نهفتن ن محارمي براي در امان دهد كه انيانِنشان مي

استفاده كنيم ن هيچ تالىدي   هاز همين ابزاراتوانيم تا آخر ما نمي فرماييد كهپس مالحظه مي

ن در آن صددورت چدو  ،در جهدت سداختن ابددزاري متناسدب بدا فرهنددگ اسدالمي نداىدته نباىدديم      

كده متدذكر عهدد     يي اسدت ابزارهدا از  بدودن محدرنم هداي بزرگدي خدواهيم ديدد، ن آن     خيارت

 عبوديت ما است.

توانيم بگوييم فرهنگ غرب به ما ربطي ندارد، همدان طدور   نمي بنده هم قبول دارم كهآري؛ 

 كنيم نلي:توانيم بگوييم ما راهمان را از توسعه جهاني جدا ميكه نمي

توحيددي نددارد ن مدا بدا رسدو  در       يم آنچه در جهان جريدان دارد آهندگ  الاقل بفهم اوالً:

تدوانيم از تنگندايي كده فرهندگ غدرب گرفتدار آن ىدده خدود را تدا          فرهنگ توحيدي خود مدي 

 اي برهانيم.  اندازه

دانيم امرنز نضع تاري  عالم طوري نييت كده بتدوان بده راحتدي     كه مي نيا ما در عين ثانياً:

با تفكر، از فرهنگ توحيددي كده از گذىدته در نجدود مدا       توانه را كنار گذارد، نلي ميمدرنيت

عهدِ ديني خدود كده    آگاه ىد ن بهدهد، امكان عمل در آينده را مين زنده مانده ن به ما توانايي 

بشدر   رايد ز برگشدت.  رمز بقاي ملت ما از اضمحالل در دنيا ن عامل سعادت ما در آخرت اسدت، 

ت بده كلّدي   دارد ن اگر ساحت ديني ن معنوي ن عبادي ن عقل قدسي ان از بدين رفد  هايي ساحت

لدت  م يدر همهىود؛ براي عبور از مدرنيته بايد باز تفكيد ميهرچند  گردد.دستخوش بحران مي

ملتي كه با داىتن فرهنگ تشيع امكان اين بدازخيزي   ينل پديد آيد.خودآگاهي تاريخي  عزم ن

 .، براي رسيدن به اين عزم عمومي راه دىواري را نبايد طي كندن سر دارد را با دل ن دست ن پا

بايد ؛ توانيم مدرنيته را كنار گذاريم نلي انالًدرست است كه ما در چنين ىرايطي نمي ثالثاً:

بدراي خدارج ىددن از آن، ادعاهدا را كندار       ؛ثانياً. در پيداي  ن قوام ن سير آن تفمل ن تفكر كرد

تفكدرِ عميد     دراز مدت ىد ن ايدن بددنن   يابرنامهيتي بيشتر از آنچه هيت نارد جدگذارد ن با 

سدتيز، ممكدن نييدت. ايدن طدور نييدت كده فكدر كنديم          يدر ىناخت اسالمِ قدسي ن غربِ قدس

، يك با مدرنيته د متوجه باىيم تصور جمعِ اسالميباتوان جمع كرد، هرچيزي را با هر چيزي مي

كه به راحتي بتوان از مدرنيته آزاد ىد. مدا بايدد بددانيم     ور هم نييتتصور خيالي است، ن اين ط



 

ن بده   رنيدم ن به كجدا مدي   -خود غفلت نكنيم  يزمانهن از ناقعيت  -ايم اييتاده ي تاري  خودكجادر 

 كردن است. عملانديشيدن ن درست، درست. ىرط رسيدن به توحيدتوانيم برنيمكجا مي

نرد اصدلي آن، يعندي   آتدوان بده راحتدي مدرنيتده ن دسدت     ز نميدرست است كه امرن رابعاً:

تكنولوژي را كنار گذارد، نلي بايد متوجه بود كه مصدرف تكنولدوژي نيداز بده توحيدد ن سدنّت       

كه در كه به عهد توحيدي خود متذكر باىيم ن بدنن آنندارد، اگر همچنان ادامه يابد بدنن اين

مدان، تبداه خواهدد ىدد ن     وحيددي ن عدالم ايمداني ملدت    زندگي ت ياحياء آن عهد بكوىيم، همه

مهابا به مصرف تكنولدوژي رني آنردندد،   تاريخي نيز گواه است كه كشورهايي كه بي يتجربه

 نيز مصرف همين تكنولوژي ىد. هاآن ايماني يگذىته يهمه

ك خانواده نبايد غفلت كرد كه اگر نظمي ن نظامي در ينيز بييار مهم  ياز اين نكته خامساً:

د، ايدن دگرگدوني هدا تدابع سدليقه ن      گردخارج ميد ن يك نظم ن نظامي ىونارد مين يا جامعه 

گيدرد.  ميل اىخاص نييت ، بلكه اين تغييرات با تغيير در تفكر ن در نجود مردمان صدورت مدي  

 كُّدم تَحَىود نظام دلخواه خود را با توصيه ن يدا  ميپندارند مي اين است كه بعضي مشكل بزرگ

كه عالَم آن جامعه تغيير كند. آيا مشكل است بدانيم بدين تكنولدوژي ن   به نجود آنرد، بدنن آن

مي را زده عدالَ نيبتي الينفدك برقدرار اسدت؟ غدرب بدراي جوامدع غدرب       « فرانييس بيكن» تفكرِ

نجود آنرد كه مقتضاي تحق  آن عدالَم، پدذيرفتن غدرب اسدت، ن اگدر بخدواهيم از غدرب ن        به

توحيدد رهنمدون    تداريخي، ملدت خدود را بده حقيقدتِ      بزرگِ توَهمِرها ىويم ن از اين  لوازم آن

ن با تفكر ن تفمل در توحيد ن عالَم ديني، اين  بايد با تفكر ن تفمل در غرب ن عالَم غربي ،گرديم

مردم با دل ن جان به استقبال توحيد بزرگ يعندي اسدالم   آن،  يتا در نتيجه ،سير را عملي سازيم

خداننددي كده مددرسدان پيدامبران  بدوده مدا را در ايدن رسدالت تداريخي تنهددا          ميدلّم  د ن برنند 

 سازد.خود را به دست ما عملي مي يگذارد ن ارادهنمي

حقيقدت بده   تاري  گواه است كه ميلمانان چون حول محور حقيقت اسدالم گردآمدندد آن   

اين كار عملدي خواهدد ىدد، ن    تر اي بزرگداد ن اين بار با تجربه آنان همّت ن درک ن عظمت

مدرنيتده بدراي   تدوان از امكانداتي كده    حاضر مدي در حال  ،اگر از نكات گفته ىده غافل نگرديم

خود را مجهز نمدود ن   ،آرماني خود ين با توجه به نقطه طرح خود به نجود آنرده استفاده كرد

هنگ به نجدود آنرده  كه اين فر ىرايطي از مدرنيته عبور كرد ن بدانيم هرچند نفس كشيدن در



  

سرنوىدت  اگدر  كده   ، همچندان حل، نفس نكشيدن ن مُردن هم نييدت بييار سخت است نلي راه

ن هندرِ ملدت مدا،     ، حكيمانده نييدت  م نيزير زير لگدهاي اين فرهنگ بدانبودن د خود را محكومِ

 25.گرفتن در چنين ىرايطي استتصميمدرست

 فرهنگ شيعه و قدرت گذار از روح تكنيك غرب 

هداي زنددگي   ر تمدام قيدمت  بد تواند در اين ىرايط كه تكنولوژي غربي آيا ىيعه مي ؤال:س

رسو  داده ن فرهنگ ساير ملل در حدال از بدين   ىده ن پيرن آن، فرهنگ خود را  ها حاكمانيان

 ميير تعالي قرار بگيرد تا مانراء تكنولوژي غربي، ابزارهداي رفتن است، خود را حف  كند ن در 

 بيازد؟  توحيدي مناسب فرهنگ

كندد كده همدواره    نظر من مثبت است ن معتقدم ىيعه در افقدي از تداري  تدنفس مدي     جواب:

نظدر بده آرمداني    ي اسدت، انتظدار يعند    هاي ديگر منتظر حاكميت امام معصوممافوق فرهنگ

تواند كام انيدانِ منتظدر را ىديرين كندد، بده همدين جهدت        بلندتر از نضع موجود. اين تمدن نمي

فرهندگ  از خداص  بدا نلدع ن حرصدي     -كده در فرهندگ انتظدار قدرار ندارندد     –ه اكثر كشورها است ك

مدانراء  آرمداني  دهند نييدتند، چدون   يكه چيزي از دست منگران آنكنند ن مدرنيته استقبال مي

 .  ىناسندينم كندها پيشنهاد ميكه مدرنيته به آن يآرمان

بدراي نصدل    اسدت در زمين  بودنِ»را كه  تمدن غرب توانيت آرمان اصلي اكثر ملل ن اقوام

رني بدر  غافلشان كند، نلدي ىديعه چدون    آرمان اصلي يا نيبت به آن  ،ها بگيرداز آن« به آسمان

ىدود. ايدن   براي  ىديرين نمدي   يغربتمدن ه دارد، به طور طبيعي يانتظار تك مهدنيت نفرهنگ 

مهددنيت ن  در فضاي فرهنگي مادر من ن ىما هم پدر ن خاصيت كلّي فرهنگ ىيعه است ن لذا 

اند كه آسدمان معنويدت ن زمدين زنددگي بده      د ن همواره به افقي چشم دنختهنگيرميقرار انتظار 

نهضدت خدود    «عليوهاهللرمحة»ىود، به همين جهت هم نقتي كه حضرت امام خمينيهمديگر نصل مي

بيددياري از حتددي  .آن را فهميدنددد ن پذيرفتندددهددم از مددردم عددادي  ياريبيدددنددد، را ىددرنع كر

بده تمدام نجودىدان    ىده بودند نلدي آن فكدر ن فرهندگ    زندگي غربي گرفتار هايي كه خانواده
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 .دمالف رجوع فرماين ني، از هم«فرهنگ مدرنيته ن توهّم»ن « علل تزلزل تمدن غرب»ن « توحيدي



 

فرهندگ   ، چدون اسدتقبال كردندد   ين انقدالب اسدالم   «عليوهاهللرمحة»امدام خميندي  از نهضت  ننشيته بود

م كده بده   اي از همدين مدرد  ناقعداً عدده   .بودرنىن مانده در اف  رنحشان هنوز مهدنيت ن انتظار 

انقالب پيوستند در آن زمان در رفاه كامل بودند، آن هم در رفاه تكنيكي كه نظام ىاهنشاهي از 

ل كده  يتوان گفت به همان دليپس م نسايل  را فراهم كرده بود. يآمريكا ن ارنپا ن ژاپن همه

تواندد  ياش عبور از غرب بدود، مد  يكرد اصليكه رن يعه توانيت انقالب كند ن آن هم انقالبيى

ن يد خدود بيدازد، مشدكل در ا    يبدرا  يديمناسب فرهنگ توح ييابزارها يغرب يمانراء تكنولوژ

ر از مناسدبات نضدع موجدود را بده ظهدور      يد غ يكه مناسدبات  ياز تمدن اسالم ياست كه هنوز افق

 آنرد، در منظر جامعه قرار نگرفته است. يم

كندد ن  گي را با عم  جان تفييد نميهيچ فكر ن فرهن ؛ىيعه در نهايتعنايت داىته باىيد كه 

دهد ها را تشخيص ميساير فرهنگضعف اش آرماني يبا جامعه آن فرهنگ يمقاييه  ياز طر

 يانقدالب اسدالم   يندده يتدا فرهندگ خدود را بدر آ     خواهدد طور كه فرهنگ مدرنيته مين لذا آن

 از بده جدايي برتدر    چون فرهنگ مهدنيت اف  عقدل ن دل ىديعه را  ىود، يل كند، موف  نميتحم

ىدما   .جده دنيداي ديگدري را مدّد نظدر ان قدرار داده اسدت       ين در نت اهداف دنيايي معطوف داىدته 

را بده   يبدرال دموكراسد  ي  رضداخان فرهندگ ل  يخواستند از طر يد كه با چه فشاريمالحظه كرد

 يند يد يساالرر كرد مردم به فرهنگ مردمييتغ ين كه فضا كميهم يل كنند نليران تحميملت ا

 .ياست بر اساس اصول اسالم ين جمع يمدن ينوع تجربهكيرجوع كردند كه 

دهدم،  دهدم، نسدايل رفداه بدراي زنددگي مدي      من به تو آب ن نان مي» :ادعا دارد يغربتمدن 

دهم، نلي تو انّالً؛ به اين رفاه راضي باش ن به عدالت فكر نكن، ثانياً؛ بده چيدزي برتدر    پارک مي

تو را پُر كند، پدس   انقات يسازم كه همهقدر سرگرمي برايت ميبند، ايناز زندگي مادّي دل م

عقدل ن دل خدود    است كه با اين پيشدنهادها  ياعهيى كدام «خواهي؟را براي چه ميباالتر از رفاه 

  يب، امّا «خواهدآري نان ن آب مي» :اش نشان دادهدر تاري  گذىتهعمالً  د؟ ىيعهرا راضي كن

جامعه را قلب ن عقل حاكم باىد ن د يرا دارد كه بر جامعه با ينوع تفكر يدغهاز نان ن آب دغ

هدا مدورد   زمدان  ي ماً ىيعه در طول تاري  ن در همده بينيد داميكه ن است راز آنيت كند. ايهدا



  

كس بدا هدر فكدر ن    هر رديتواند بپذىود، چون نميرد ن كشته مييگيخشم حاكمان ظالم قرار م

  26.ن باىديان تفمنان ن آب  ت كند ن فقطبر ان حكومرنىي 

تفكيد دارد، بر عدالت ان نيز مصدرّ اسدت.    انكه بر حقّانيت حاكمفرهنگ ىيعه عالنه بر اين

ون ىديعه هدم كده    خد سادگي از منظر ىديعيان دنر كنيدد،   ه بعدالت چيزي نييت كه ىما بتوانيد 

در قلب ىديعيان ىددت ن ضدعف دارد،    كه نور ىيعه  اياندازهالبته به «. عدالت»گويد:بريزد، مي

ىديعيان مدورد    يد، نلي كلّيت ميوله در همده نيبت به عدالت هم ىدت ن ضعف دارحياسيت 

تواندد فرهندگ مدرنيتده    ىيعه مي»است كه  ها رفتهس اين جمله كه در ذهن بعضيپتوجّه است، 

 يمّداره نفدس ا  تيد كده بدر محور   يغربد تمددن   يحرف صحيحي نييت، چدون پايده   ،«را بپذيرد

ىيعه بده جهدت    تواند مطلوب ىيعه باىد.است، نمي خواهها است ن نفس امّاره هم تماميتانيان

تدالش ن   يفهمد در نضع موجدود نبايدد خدود را از صدحنه    كه ميبصيرتي كه دارد، در عين اين

گيدرد، نلدي بده افد      آنردهداي مدرنيتده فاصدله نمدي    تحرک حذف كند ن لذا ميتقيماً از دسدت 

 انديشد.ي ميديگر

اندد كده همدواره    ىيعه گشوده برابردر ضمن عنايت داىته باىيد كه امامان ىيعه رنىي را در 

توانيتند جهدان اسدالم را    بيت را دارد، همچنان كه امام حيينىدن دين از بنامكان خارج

 بيتي كه امويان ايجاد كرده بودند، خارج كنند.  از بن

سده   يدارا يبده كمدك انقدالب اسدالم    عبدور از مدرنيتده    بيتِ نضع موجدود ن خرنج از بن

دنم، جهت  يت مدرنيته است با تمام زناياي . مرحلهىناخت درس ،انل يحلهمرحله است؛ مر

 يطلبدي اسدت، مثدل رنحيده    ىدهادت  يته، تقويت رنحيهيخاص فرهنگ مدرن يهيمقابله با رنح

، تدا  اسدت  ن عداطفي فرهندگ تشديع    معندوي  يدادن رنحيده سوم، نشان يال. مرحلهاصحاب كرب

اي تند ن خشن ن ترنرييدت بيدازد. همدان كداري     فرهنگ مدرنيته نتواند از مخالفان خود چهره

انجام دادند ن عمالً ترنر خود را به ىدهادت تبدديل كردندد، ن كداري      كه حضرت اباعبداهلل

مدا گشدودند،    ر برابرد كه امرنز ىيعه بايد در جهان اسالم انجام دهد با راهي كه امام حيين

                                                 
ىود، به افير آمريكداييِ  د تا چند ساعت ديگر اعدام ميحيين متوجه ىده بونقتي صدام»كيهان بنا به خبر رنزنامه - 26

دهم به تنهايي ىديعيان  نگهبانِ زندان  التماس كرده بود مرا به يكي از مياالن ارىد آمريكايي برسان تا بگويم ؛ من قول مي

 ىود.  ياست كه راضي به حاكميت هر فكري نم فرهنگ تشيعداند مشكل آمريكا چون ان هم مي«. كنمرا نابود مي



 

كدرده ن  فدوق را عملدي    ياسالمي بيتري است كده هدر سده مرحلده     ممكن ىده است ن انقالب

جدز بده    يزيد ته كده بده چ  يخواهد بود در مقابل فرهنگ مدرن يالعمل مناسبن عكس خواهد كرد

عه، يفرهندگ ىد   يهيدا كندد مردمدان بدا سدرما    يبيط پ يشد ن اگر انقالب اسالميانديك نميتكن

 . گردنديك آزاد ميتكن يىوند ن از سلطهيم يگريدمان دمر

 مدرنيتههاي نخبگان جامعه نسبت به نقش فرهنگي ابزار تبصير

د، نبرسد الزم بده خودآگداهي   اگر از نظر تووري، افدراد جامعده    توانيم بگوييم:آيا مي سؤال:

قدرار   رهندگ آن تمددن  تدفثير ف كده تحدت  د، بددنن آن ند از علم ن ابزار غرب استفاده كننتوانمي

  ند؟گير

 يشتر يك انديشهين بيا يقتي است، نلدقابل تفمل ن  قابل ينكتهد ييفرمايكه منيا جواب:

تدفثير  توانند از تكنيك غربي استفاده كنندد ن تحدت  است كه تصور كنيم عموم مردم ميانتزاعي 

ه بده خودآگداهي ن   خبگدان بدزرگ كد   نفقدط   آري؛ .خاستگاه فرهنگي اين تكنيك قرار نگيرند

توانند بدنن تفثيرپذيري از فرهنگ نامر ي موجود در تكنيك غربدي از  اند، ميآگاهي رسيدهدل

ن  اندد قرار دادهرا در جاي ديگر خود  يزندگآن استفاده كنند، آن هم به طور موقت، چون اف  

ىدود، آگداهي   ها بده جدان ن دل بشدر نارد مدي    كارگيري اين تكنيكاز خياراتي كه از طري  به

دارند. نلي نضع عموم مردم چنين نييت، براي همين هم ما بايد به فكر تحق  تمدني باىيم كده  

ىود. رنش ديندي ايدن نييدت كده سدر      مردم از فرهنگ ظلماني مدرنيته مي يموجب نجات همه

زندگي ها هايي بدهيم كه فقط نخبگان بتوانند با آنخود را بگيريم ن نگران بقيه نباىيم ن تووري

اش هدم  نمونده  كندد، مطدرح مدي  ن راهي براي نجات همه نظر دارد  هاانيان ي؛ به همهدينكنند. 

هنشداهي  نظدام ىا  يمدردم را از مهلكده   يبود كه توانيت همده  «عليوهاهللرمحة»كار حضرت امام خميني

ه يبده همده توصد    ايشدان  ديگدري از تداري  خودىدان كدرد.     يمرحلده  نجات دهد ن همده را نارد 

را  يد ن هدم نيدل آتد   يد د، افكارتدان را از غدرب جددا كن   يد خودتان را از غرب جدا كن»كنند: يم

  27«.را نداىته باىد يزدگن غربيد كه ايكن يجور
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 «دموكراسيليبرال»ساالري ديني با تفاوت مردم

كده   د آنردنديپدي انقالب عاتمدر مورد نظام اج «عليوهاهللرمحة»ي كه امام خمينيانيآيا جر سؤال:

خواسدتند  ياسدت كده مد    يادهيد رن آن ايپ ،ت بودياز جمهور يت ن نجهياز اسالم ينجه يدارا

 ها ارا ه دهند.  انيان يهمه ينظام زندگ يبرا يابرنامه

در ىدرايط جديدد    مدردم  خواسدتند يمناقعاً كار عجيبي كردند؛  «عليوهاهللرمحة»امام خميني جواب:

كنند، پس بر اساس مباني ديني، طرحي را تدنين كردند تا ىان را فراموش نهياهداف ال جهان،

ن در نظام سياسدي كشدور خودىدان     به ميدان بيايندمردم « نكردن اهداف الهيفراموش»هدف با 

د كده  يت داىدته باىد  يد ىدد. عنا « يند يد يسداالر مدردم »طدرح  آن  ين نتيجده  آفريني كنندد، نق 

يدت بلكده   ين ياز هيدته يد آمصدلح  يفندانر  به يابيدست يآنرد انقالب اسالمن دستيتربزرگ

عمدل   ياست كه بر اساس اصول اسالم ياجتماع يتازه يآنرد انقالب تجربهن دستيتربزرگ

سدكوالر نجدود دارد ن نده     ين تجربده بدر اسداس مبدان    يد جهدان ا  يكه در همده يكند، در حاليم

 .  يت اسالميعقالن

هديچ ىدباهتي بده    سالمي تدنين ىده آراي  جديد كه در نظام جمهوري ايعني اين  سؤال:

 ندارد؟  ن آفاتي كه آن رنش به همراه دارد، دموكراسي غربي

بدرال  يلاز  چيزي كامالً جدا ينيد يساالركه مردم يطور است، به طورنيقتاً هميحق جواب:

مردم اسدت تحدت    يهاها ن هوسيت ميلحاكم يغرباست؛ ذات دموكراسي  يغرب يدموكراس

 ين طرز فكدر يتك افراد. بخواهد ن نخواهد پيام چنتك يعمل برا ين آزاديترشين بيعنوان تفم

آمدده   يانقالب اسدالم حاال . «هاي سرگردان را ميدان بدهيمخواهيم هوسما مي»اين است كه: 

نفدس   يان آنرده تدا بده جدا   يد را بده م  يت اسدالم ي، عقالنين نظام مدنياست درست برخالف چن

هميشده در   ن بدوده كده مدردم   يد نگهبدان ا  يهددف از طدرح ىدورا    ت كند،يريامّاره جامعه را مد

حداكم   يند يفتد تدا عقدل د  يار نفس امّاره نيدان در اختين م هاي اجتماع حاضر باىندگيريتصميم

ك يد خواهدد بدا تحر  ه اسدت كده مدي   اي به كدار بدرد  حيله «ليبرال دموكراسي» كه يدر حال باىد.

بر  ندخواست كه احزاب يىكل هربه ن  ن قدرت بدهدصاحباها را به دست مردم، افيار آن هوسِ

دموكراسدي، غدارت رأي مدردم توسدط صداحبان      در ناقدع؛ رنشِ ليبدرال   ندد. ها حكومدت كن آن



 

نلي در نظام اسالمي حاكمان بايد بر اساس ضدوابط   اهداف استكبار است، ياحزاب براي ادامه

برخورد ىود، پس به جداي محوريدت   الهي حكم برانند ن با مردم هم بايد بر اساس ضوابط الهي 

هوس بايد محوريت ح  به ميدان بيايد ن ساز ن كار ىوراي نگهبان دقيقاً همدين ميدوله را دنبدال    

 يچنددين بدداري را در خددود دارد ن جامعدده را از نرطدده « سدداالري ديندديمددردم»كنددد ن تعبيددرمددي

ن يدر همد  ياسدالم  يمهدور با نظدام ج  يعلت تخاصم استكبار جهان رهاند.ميته يمدرن بارِهالكت

در صددد اسدت فرهندگ     Globalizationا يد كدردن  ينكته نهفته است كه غرب با طدرح جهدان  

د يكا  سدف  يبه رهبر ييگشاك جهاني  ين طريرا بر جهان حاكم كند ن از ا يبرال دموكراسيل

ت آن را دارد تدا در  يد ران قابليد نندد ا يبيرد، حدال مد  يد يدم صدورت گ  يونين با موتور محدرک صه 

 تر ارا ه دهد.  رشيقابل پذ يزيرن كند ن چن تجربه را با ىكيت رنبهينده ايآ يهادهه

 يونان، با برخورد ما با غرب يتفاوت برخورد ما با فلسفه

تدفثير   كده تحدت  يوندان اسدتفاده كنديم بددنن آن     يما در قرن انّل توانيتيم از فليدفه  سؤال:

با جهان غرب كرد، ن يا چدون   توان در برخوردنميقرار گيريم، آيا همين كار را  ونانيفرهنگ 

 گذارد؟غربِ امرنز سراسر مادّي است، باألخره تفثير منفي خود را مي

اي در هدر گوىده   انديشده اگر فكر ن » اند:اصل حرف اين است كه به ما دستور داده جواب:

ن « آن استفاده كنيدد  تفكر اسالمي بيانريد ن از يهيت، برنيد بگيريد ن آن را در حوزه از عالم

 رسدول خددا  جاي خود بايدد مدورد توجده باىدد، اّمدا عنايدت داىدته باىديد كده          اين دستور در 

بده  داريدد   علم را دنبال كنيد ن در هر گوىه كه سدراغ  28؛«اُطعلُبُنا الععرلعم وَ لونَ بيَلصِّي ع» :دنفرمايمي

 به محل زندگي ىما. به عنوان دنرترين منطقه نيبت ، حتي در چين دنبال آن باىيد

تدا خودتدان در    ،كه هر جا علم هيدت آن را بگيريدد  اين حال دن نكته قابل بحث است؛ انالً:

ن علدم را در فضداي ميدلماني خدود نارد كنيدد، نده       المان آن علم قرار گيريد، ثانيداً: آ ع يزمره

نم اسدت  كه از طري  آن علم از فضاي ميلماني خود خارج ىويد، ن بحدث مدا در قيدمت د   اين
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تدفثير  زنددگي مدا را تحدت    ،فرهنگ غرب كه چگونه با غرب برخورد كنيم كه فضاي غيرقدسيِ

 خود قرار ندهد. 

تدفثير فرهندگ آن   كده تحدت  يونان استفاده كرديم بدنن آن يكه فرموديد ما از فليفهامّا اين

ه يوندان را  طدور كده ىدايع اسدت فليدف     اقعداً ايدن  ن، مدا  داردم، جاي تفمل ن موىدكافي  يريقرار گ

 يدر آن ىدرايط خاصد  « ابونصر فارابي»ك مرد بزرگي به نام ينگرفتيم. قضيه از اين قرار بود كه 

اي مناسدب نيازهداي آن رنز جهدان اسدالم     انديشده  زده درسدت كدرده بودندد،   ونانيان يكه معتزل

اسدت كده   گرفت. به همين جهت  لهامات خوبي از فيليوفان يونانيتدنين كرد، ن در اين راستا ا

، «فارابي ماسس فليفه اسالمي است»كنند؛ آقاي دكتر دانري در رسالة دكتراي خود تفكيد مي

فارابي تدنين د كه فارابي ماسس است؟ چون به ناقع چيزي را كه ند بگوينسعي دارايشان چرا 

ن حتدي   غير از آن چيزي اسدت كده فيليدوفان يوندان از سدقراط گرفتده تدا ارسدطو         نموده است،

 اند.، تدنين كردهينافلوط

ايدد كده   دنيدا ماندده   به عنوان مثدال، ىدما در ىدرايط كندونيِ     كهنيابودن فارابي يعني ماسس

را داىدته   يم كنيد كه جهدان امدرنز گدوش ىدنواي آن حدرف     چگونه حرف اسالمي خود را تنظ

 ايد خواهندد زندان را غدارت كنندد،     مدي « آزادي زن»كده امدرنزه بده اسدم     توجده بده ايدن   باىد. بدا  

بده   به مردم جهان تحميل كنند، ننظام فكري سياسي خود را  ،خواهند زير پوى  تكنولوژيمي

ن مشكل ن طرح نظدر  يبراي رفع اپرسيد ند، از خود مييىدن، جهان را آمريكايي نمام جهانياس

به دنبال يك برنامده ن فكدر مددّنن هيدتيد كده جوابگدوي همده مشدكالت         لذا كنيم ن اسالم چه 

مدنّن ارا ه دهيد كه بتواند در اين زمانده نقد  اساسدي ايفداء      ياال اگر توانيتيد برنامهحا باىد؟!

ه در چندين ىدرايطي بدود    ،فدارابي در زمدان خدود    گويند ىما ماسس آن برنامه هيدتيد. كند، مي

ه به نام فليفه به نحدو عجيبدي بده صدحنه آمدد     « معتزله» يان ناظر بود كه از آن طرف فرقهاست؛ 

زدگي عجيب ن غريب، به طوري كه هر سخني از دين كه در قالب با يك يونانيتهم نآ ،است

حقّانيدت سدخن اسدالم،    ىد ن عمالً مدالک حقّانيدت ن عددم   گنجيد، طرد مييوناني نمي يفليفه

 برداىت كرده بودندد. از ايدن طدرف   ن ياز داي كه معتزليان يونان بود، آن هم در حوزه يفليفه

اي را كه بخواهندد بده جدان مدردم ن جواندان ميدلمان       دار هيتند، ن هر ىبههميدانمنافقين كامالً 

نارد فرهنگ جامعه ىده، ن اتفاقداً بدا   « مقفّعابن»مثل  يدينبي ازند، از آن طرف افكار افراداندمي



 

اىاعره از طدرف ديگدر بدا هرگونده تفكدر فليدفي        اند،ظاهر عالمانه ن اهل تكنيك هم نارد ىده

ايدن مدرد بدزرگ،     !داداسالمي را آزار مدي  يجامعه از اين قبيل تيمشكال كردند، نمخالفت مي

رعايدت  د كه در عدين  اي بوانديشهريزي پايه ؛ن آنانجام داد  يالعاده بزرگكار فوقيعني فارابي 

جايي كه معتزليان يا اىعريان ان جامعه را به جايي باالتر از ، نظر متفكرفضاي فليفي ن استداللي

اي مطداب   انديشده ؛ متفكران، فدارابي از  يبعض يبه گفتهكه  ييجاتا آن. جلب كردانداختند، يم

ىديعه در   بودن خود را اظهار كند، نلدي متوجده بدود   كه ىيعهتدنين كرد بدنن آن« امامت ىيعه»

سدوق   هداي اسدالمي  اصل آرمانسوي اسالمي را به  يجامعههر ىرايطي ميوول است كه جهت 

 هاي خطر برهاند.جهان اسالم را از نرطه اره سعي كنددهد ن همو

دنران فارابي، دنراني است كه بايد يدك عقدل بدزرگ بده صدحنه      باىيد؛ پس عنايت داىته 

د. جلدو بدرن   ،تداريخي خدود   هدف را تفسيس كند كه جامعه چند قدم نيبت بهاي بيايد ن انديشه

تحليدل  در يدك ماسدس دارد كده    بده  ز ما ن جهدان اسدالم نيدا    يطور كه امرنزه هم جامعههمين

آن عقدل  اهلل ىداء نصدحنه بيايدد ن إ   اسالم ن چگونگي تعامل با فرهنگ مدرنيته، بده  ميا ل عقليِ

وري در تدنين نظام سياسي در دنران جديدد، تود   «عليوهاهللرمحة»خمينيگونه كه امامهمانىود. پيدا مي

ن با الهامدات الهدي كده بده      ندفكر كردالني ميلّم ايشان مدت طو نظام اسالمي را تدنين كردند.

چيدزي كده    29را بده عهدده گرفتندد.    س نظدام اسدالمي در قدرن اخيدر    ميووليت تفسيرسيد، يشان ا

كددام از  هديچ محدند بده  فقها است، امّا  يهمه ي انديشهه است، برآيندِآنرد «عليوهاهللرمحة»خمينيامام

ن لدذا عندوان ماسدس نظدام جمهدوري       امدام اسدت  ها هم نييت، اين نوع كار مربوط به خود آن

ن تفسديس زبدان    ، مثدل ندوع تعامدل بدا غدرب     اسالمي مربدوط بده ايشدان اسدت. مدا در بقيدة امدور       

طدرح   ايد ن  مباني عقيددتي در ىدرايط جديدد   ا در رابطه با طرح ي 30،مخصوصي جهت نقد غرب

بده  يم ن تدا  ز به ماسس داراين ،ميا ل تربيتي ن تحليل جايگاه خانواده در برخورد با دنران جديد
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چه مورد نظر بنده است قدمي جلوتر است ن آن عبارت است از زبان جايگزيني تمددني بده جداي    گري است ن آنزبان آماده

 ىاءاهلل.  م بايد ىيعه ميووليت تدنين چنين زباني را به عهده گيرد، إنفرهنگ مدرنيته، كه ميلّ



  

بدا كارهداي   م ين امور ما را از غرب عبور دهد نداىدته باىد  يكه در ا ين عقلفكر ماسس نباىيم، 

 .م بوديخواهاي همچنان در معضالت گرفتار پينهنصله

رنىدن   يآيندده واره ، جهان اسالم همد ندتفسيس كرد «عليوهاهللرمحة»امرنزه با افقي كه امام خميني

گدذارد. اگدر در   سدر مدي  پشدت بهتدر  را مواندع  د، بيند ن لذا هرقدر جلوتر بدرن را مي سياسي خود

توسدط   ياسد يكده در نظدام س   يدا ىدود مانندد عقلد   يد پ ياسالم، عقل يوضوع تمدن غرب با مبانم

موجدود خدارج   از معضدالت   بده سدرعت   جهدان اسدالم   يتفسيس ىد، آيندده  «عليهاهللرمحة»خمينيامام

بيت موجود را كه غرب در مقابل تفكدر ديندي   طرحي است كه بتواند بن يىود. عمده ارا همي

بيدتِ ايجادىدده توسدط    در مقابدل بدن   ايجاد كرده، بشكند، كداري كده حضدرت اباعبدداهلل    

معانيه، با نسعت ن عظمت خداص خدودش انجدام دادندد ن گفتمدان جهدان اسدالم را نيدبت بده          

 . زدندهم اي كه امويان ايجاد كرده بودند، بهرنحيه

دنار يد مدا را ام كده   ديد آفر ينقش ،جهان اسالم يآينده فقيه در ميا ل سياسيِناليتموضوع 

ر ييد تغ يمناسدبات الهد   ييدم بده سدو   يكردها از سكوالريز رنينديگر ميا ل جهان اسالم كرد در 

ىيعيان بار اصلي اين ميووليت را بايد بده دنش  طور كه عر  ىد؛ همان، البته جهت خواهد داد

نهفته است ن امامان ىيعه همواره چنين ميداليتي را  كار اصلي در فرهنگ تشيع رند، چون راهبگي

طدور كده   همين .ميلمانان ىيعه ىوند يكه اصرار داىته باىند بقيهگرفتند، بدنن اينبه عهده مي

ه طدور كد  ها كاري نداىدتيم ن همدان  نبودن آنما در دفاع از مردم فليطين يا مردم بوسني به ىيعه

كده نظدر بده    ان نجات دادندد بددنن آن  يت امويجهان اسالم را از حاكم دالشهداءيحضرت س

   31داىته باىند. يىدن جهان اسالم در آن مقطع زمانعهيى

ه است، امّا اين طور نبود از افكار متفكران دنيا استفاده كرد« فارابي»پس عنايت فرموديد كه 

ز سدقراط  اوندان  يآداب  هم به دنبال  بيايدد. فيليدوفان    تابيانرد مثالً از يونان را « فكر»كه يك 

اندد،  هگدرا بدود  اند؛ ن به اصطالح اسدطوره هها معتقد به خدايان بودبگير تا افالطون ن ارسطو، اين

اند پيامبري بايد از طرف خدا بيايد ن بشدر  همعتقد نبودمعتقد باىند،  يعت الهيكه به ىردنن آنب

غيدر   تمامداً « فدارابي » يكه تفكر ن فليفهايي كند، در حالياش راهنمن اُخرنيرا در امور دنيايي 
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ابعدداد  يرا در جامعدده بيانريددد، حتمدداً بقيدده« ارسددطو»فكددر تآن اسددت. آري؛ اگددر ىددما صددرفاً از 

آيدد. فكدر ارسدطو اگدر     گرايي ن نفي ىريعت باىد، هدم مدي  ىخصيتي ارسطو كه همان اسطوره

ن در جهدان   نيبت به ارسطو داىت« رىدابن»همان برخوردي كه  -آيدي ميفرهنگ ارسطوي يهمه ،آمد

ن در كرده بندي خاصي نلي فارابي خودش انديشه دارد ن براي خود جمع -به ان نشدد  ياسالم التفات

بده عبدارتي    اسدت.  هبندي خود از فيليوفان يوناني هم اسدتفاده كدرد  راستاي تقويت ن تبيين جمع

مطالب خود را زبان فليفه انتخاب كرد، كاري كه بده نظدر بندده مدا      يارا ه زبانِتوان گفت؛ مي

را افقدي   دا مداً  يدگر بگيريم، نليازبان نقد مدرنيته را از ه نيدگر بكنيم، اه يفليفهتوانيم با مي

 يم.  نظر داىته باى ىناسيم دركه خودمان مي

در ذهدن عزيدزان هيدت،    گوي نكات ديگري هدم كده   تواند جوابفوق مي يتوجه به نكته

اگدر در راسدتاي    يعني؛ «طلُبنا العلمَ ولن بَلصي اُ» ند:يد كه اگر فرمودمالحظه فرمودباىد. پس 

، يدد ن از آن استفاده كن يدهيت، آن علم را بگير چين، علمي در دىناسيمي تانتفكري كه خود

بدا   «هيعلاهللرضووان»يند يامدام خم . ديد نرمذهب بدودا را بيا  دين است كه به ما بگويند برنز آامّا اين غير ا

 ند:يفرمايد تماماً به اسالم رجوع كرد ميكه معتقدند بانيتوجه به ا

من به عنوان نصيحت مي گويم كياني كه مي خواهند مكتب اسدالمي را بدا مكاتدب ديگدر     »
تطبي  دهند ن يا عناصري از آن مكتب را در اسالم نارد كنندد، چده بدانندد ن چده ندانندد در      

دمت استعمار هيتند. خدمت اينها به استعمار از خدمت آنها كه عامل اسدتعمار سياسدي يدا    خ
عامل استعمار اقتصادي هيتند، به مراتب بيشتر است ن به همين نيبت خيانتشان به ملت بيشتر 
ن عظيم تر است. از اين رن براي حف  انقالب اسدالمي در آيندده از جملده ميدا لي كده بايدد       

 32.«.«.اىيم، حف  استقالل مكتبي ن ايد ولوژيكي استمدنظر داىته ب

فرهنگ آن قدوم را از نكدات    ديبا ،يابي از ساير مللدر برخورد با علم با توجه به نكات فوق

از سداختار   آگداهي كامدل   ن اگدر د. اند، جدا كره آن نكات دست يافتهعلمي كه در اثر تحقي  ب

 ريم، ناخودآگداه تحدت تدفث   يريد را بگ آن قدوم م وعلد كده  آنجداي  فكري خود نداىدته باىديم، بده   

با آداب ن فرهندگ ديندي   عمالً پنهان است ن علم پشت آن م گرفت كه در يقرار خواهفرهنگي 

بده   يگرفتن علدوم آن قدوم فرهنگد    يكه ممكن است در راستا ييجاىويم تا آنخود درگير مي
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 ين چون بيدتر سده نعدده    ماندن يباقسه نعده يا پنج نعده نماز در آن  يبرا ييد كه جايان آيم

ن  ي، امّا اگدر بدا آگداهي از فرهندگ خدود     ىويمعمالً از انجام آن منصرف مي ،نماز فراهم نبود

 آيد.مشكلي پي  نمي نيا گرفتيم چنها رهاي علمي ملتلمي فرهنگ ديني، نكتهجايگاه ع

 يهيد پاكه نيا از يحاككنند خوبي را مطرح مي اتهايشان نكبعضي از عزيزان در سخنراني

ا خواهندد مدا ر  اندد ن مدي  هاي علمي ارنپا را دانشمندان جهان اسدالم گذاىدته  بيياري از پيشرفت

اگر فرماي  آن آقايان بده ايدن معندا باىدد، حدرف خدوبي        علمي خودمان بكنند. يمتوجه سابقه

ن علدم  يد كه اآن يبه بهانهها تفييد فكر غرب ن مدرنيته باىد ن اين حرف ياست، امّا نبايد نتيجه

ممدزنج   ين علوم با رنح غربد يكه فعالً انيم غافل از ايوى يگرفتار فرهنگ غرباز خود ما بوده 

 از دارد. ين ين  علم از فرهنگِ نهفته در آن به خودآگاهيىده ن گز

 خودآگاهي تاريخي، راه نجات از فرهنگ مدرنيته 

به عالم ن  ينينگاه د زار متناسب بابان  سدجامعه به تمدن اسالمي بركه آيا قبل از اين سؤال:

التر بدا  يغربد حكومدت خيدال   از  ،هداي عقيددتي ن اخالقدي   با فعاليت تواننديم، مردم آدم بيازد

ا ايدن برنامده در   ؟ آيرندير بگيتفثتر فرهنگ آن كم از ،ياستفاده از تكنيك غرب رنند، تا در عين

  ىود؟مدرنيته كم نفوذ فرهنگ  نهايتاًاي هبا چنين ىيو تا عمل قابل اجراست

خدود بده حدداقل برسدانيم،      يجامعهمدرنيته را در  اگر بخواهيم آفت فرهنگميلّم  جواب:

امّدا   ،دبرسد به حداقل آن فرهنگ  ، گرفتاري مردم ازيي دقي  ن عميقتربيتريزي نظام پايهبايد با 

 امدا ، كندد كم مدي فرهنگ غربي را  ، نفوذكار اصلي نييت، نهايتاًكنم؛ اين كار، راهباز تفكيد مي

بده آن  تمددن اسدالمي   تحقد   كده بدا    ميبده آن عقدل ن قلبدي برسد    مدا   كده ىود ينممانع نفوذ آن 

 رسيم.  مي

در حدال  نظدام اسدالمي،   تقويدت  ن بدا   هايي كه در حال حاضر بدنن هيچ خيتگي ن يفسآن

اندد كده آري؛ بده    هرسديد بنددي  جمدع  ليت فرهنگي ن عرفاني ن ديني هيدتند، دقيقداً بده چندين    فعا

نفدوذ فرهندگ غدرب    رىد كند، بده همدان انددازه    مردم  اي كه عقل ن انديشه ن ايمانِ قلبيِهانداز

ىدود ن جامعده   مدي در آن گرفتدار ىدده كاسدته    جامعه  ي كهبحراناز ىود ن در نتيجه ضعيف مي

رنيتده از زنددگي   فهمد چگونه با حضور فرهندگ مد ىناسد ن ميآرام ظلمات مدرنيته را ميآرام



 

زياد نياز دارد ن نبايد انتظار داىت سدريعاً   ي. البته اين رنش به حوصلهحقيقي محرنم ىده است

 نتيجه دهد، نلي باالخره بايد به خود گفت: 

 صددد انددداختي تيددر ن هددر صددد خطددا اسددت

 

 اگدددر هوىدددمندي يدددك اندددداز ن راسدددت

ور داده ىدود، از منظدر فرهندگ غربدي     اي كه براي اصالح امد در ادارات ما هر برنامه هامرنز 

نلدي  ! اي است كه عامل همدان معضدالت اسدت   ن به جاي رفع معضل جامعه، بيط مدرنيته است

داىدتند،  نيبت به دن طرف قضيه خودآگداهي الزم را  ستادي ادارات  كارمندانِ از يدرصداگر 

ظر تمددن اسدالمي را،   ن هم فضاي مورد ن ،ىناختندرا مين تبعات آن هم ظلمات مدرنيته يعني؛ 

 اتِبردندد، ادار جلدو مدي  اسالمي نارد بودند در عالم قلبي ن عقلي ي كه را كارمندانمور مردم ن ا

د، بلكده  ند كنافتاد كه نه تنها مشكلي از جامعه ن نظام حل نميچنين به اين بحران نميموجود اين

در تمدام  رهندگ مدرنيتده   چدون رنح ف  اند.ىده ياسالمهاي نظام بحرانعوامل خودىان يكي از 

جداي نددارد،   هدا  ريدزي برنامده رنح انقدالب اسدالمي در    ينلد حاكم است، هايشان گيريتصميم

حضدور ن دليدوزي افدراد متددين در ادارات ن      -هدا هيدت.  هرچند گراي  بده انقدالب اسدالمي در آن   

 ،ريزانبرنامه از يدرصد امّا اگر -ها حاكم استاي است كه در آن جاها غير از حضور رنح برنامهدانشگاه

د ن در آن صدورت كدار تمددن غدرب تمدام      كدر اف  كارها تغيير مي ،خودآگاهي الزم را داىتند

توانيم بيدرنن از بحدران غدرب زنددگي كنديم، بايدد در كندار حاكميدت         نميپس حاال كه  33.بود

از  يدرصدد طور كه عر  ىدد اگدر   همانيم، ن يغرب، اف  تمدن اسالمي را مطرح نما فرهنگ

انديشدند، مدا   ها ن ادارات، افرادي بشوند كه با عقل ن قلدب اسدالمي مدي   در دانشگاه انريزبرنامه
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هدا در تارهداي عنكبدوتي    ، بيدياري از انقدالب  انديشدم هاي ديوانياالري مدي ها ن خيانتهاست كه به خدمتنوييد: مدتمي

ىدور ن ىدعور انقالبدي را خنثدي      ياند، تارهايي كه خاصيت ارتجاعي ن بازگردانندگي دارند ن همده بورنكراسي گرفتار ىده

نار در كده: پيچدك  برجيدته دارد؛ انّل ايدن   يكنند... به طور خالصه بايد گفت كه نظام بورنكراسيِ موجود چند ىاخصهمي

كند، حتي ساختمان ن ابزار كار مازاد خود را هم راضي نييت بده  كه: با تمام توان از خود دفاع ميال توسعه است، دنم اينح

كه: در مقابل تحوالت مقانم است ن هدر گونده   نگر است، چهارم ايننگر ن جز يكه: به ىدت بخشياين ديگران بدهد، سوم

كده: بدازدهي آن بيديار پدايين ن     كندد، ن آخدر ايدن   كند ن در برابر آن مقانمت ميمي آسيب به خود تلقي يتحول را به منزله

 (.  22/9/1385رنزنامه كيهان افزاي  است. )رانان ن رن به آن ف يهزينه



  

مدا قدرار    يرنرنبده  يم ن افقد يد رنيىدن از آن جلدو مد  ىدن بحران به سوي آزادترعمي  يجابه

 .خواهد بودچنين سياه ن ظلماني نآينده در نظام اداري ن آموزىي ما اين گريرد كه ديگيم

وَارر   ، ار  شوِِّ اََ خولورقو ، قُلع أوَُنذُ بيِوبِّ العفولوقي»يد: فرماقرآن ميدر راستاي خرنج از بحران، 

آن  ؛يعني «غوَسرق» .«مَسَدار  شوِِّ مََسردٍ إيذوا  وَ، ار  شوِِّ النَّفََّثوَتر ِري الععُقودر وَ، شوِِّ غوَسرقٍ إيذوا وَقو َ

فرمايدد بدراي نجدات از چندين ظلمتدي بايدد بده        د نددارد، مدي  ظلمتي كه هيچ نوري در آن نجدو 

 ، رنىدناييِ  تاريدك ىدب  كندد ن در افد ِ  پرنردگاري پناه ببري كه در دل ظلمت، فَلَ  ايجاد مي

يعندي؛ از ىدرّ چندين    « وَار  شوِِّ غوَسرقٍ إيذوا وَقو َ» فرمايدد: نماياند، لذا ميحاكميت بر ظلمت را مي

حاكميدت   يىكافد ن اجازهبه خدايي كه اف  اين ظلمت را ميكند، كه همه جا را پر ميظلمتي 

عقل ن قلدب اسدالمي دارندد در     گرفتن از نيرنهايي كهپس كمك دهد، پناه ببريد.بحران را نمي

جدا دارد در مدورد آن فكدر كدرد ن     تواندد باىدد ن   اسدتراتژي مدوفقي مدي    ،كردن بحدران ضعيف

بدراي تفكدر رني    زان ىد باب اين بحدث يكه خدمت عز يضياالبته فعالً با عرريزي نمود. برنامه

ايدن بحدث را توسدعه دهديم، ن فعدالً بحدثِ        در زمداني ديگدر   ، نگرنه جدا دارد ديرنىن گرد آن

ريزان ادارات را بايد يك آرمان دانيت ن براي رسديدن بده آن مقددماتي الزم    از برنامه يدرصد

كارهداي تووريدك آن اسدت ن از آن    ن راهما تدنين طرح تمددن اسدالمي    ياست. انلين مقدمه

 .جاد ىوديا ين عزميد چنياست كه با يغرب يتر عزم عبور از علوم انيانمهم

عنايت داىته باىيد اگر بخواهيم حكيمانه با موضوعات برخورد كنيم، بايد متوجه باىديم در  

نرده، پس آ توانيم غرب را به جهت ساختار خاص فرهنگي كه در جوامع پديدنمي حال حاضر

 كده عقدل ن قلدبِ    ردكداري كد  عه هيدت  يى يدر فرهنگ حضوربا رنىي كه  توانبزنيم، امّا مي

 ن فدرن بريزيدد  جوامع اسالمي فعّال ن متعالي ىود ن از اين طري  هيبت كاذب فرهندگ مدرنيتده   

خدواه  يم. توجه داىته باىيد كه فرهنگ غرب تماميتز كنپژمردگي آن باچشم همه را نيبت به 

افتدد. ىدما كدافي اسدت رنىدن كنيدد       به بحران مدي ، محدند ىود يااندازه تابنابراين اگر  است،

ىدود كده   غلدط اسدت، همدين موجدب مدي      متعددمنظري كه غرب در مورد انيان دارد به داليل 

  هم بريزد.رنابط فرهنگي غرب به يهمه



 

 غرب؛ حجاب انکشاف حقايق

اندد، چده   هبا آنچه علوم غربي كشف كدرد  از طري  انبياءكشف قواعد ن سنن هيتي  سؤال:

علوم رسمي غرب نه تنها انكشدافي از حقيقدت   » گويد:مي «عليوهاهللرمحة»كند كه ىهيد آنينيفرقي مي

هدا را  گيرندد ن انيدان  مورد حجاب قرار ميدر آن علوم، د، بلكه اكثراً حقاي  دهانجام نميعالم 

همدين علدوم    يتوان علدوم اسدالمي را از ادامده   مي ؟ آيا«كند.بيني موهوم سرگردان ميدر جهان

هدا علدوم اسدالمي را    دارند، پدس چگونده غربدي    ىود ن علوم جهتغربي كشف كرد؟ اگر نمي

 گرفتند ن به اين نتايج رسيدند؟

تدا   كشاندن طبيعت رنىن ىودابتدا بايد معني به انكشافبراي بيان تفانت موضوع،  جواب:

م داراي بداطن معندوي ن غيبدي هيدتند ن     عدالَ  طبيعديِ  ما معتقدديم اىدياءِ   بتوان بحث را ادامه داد.

 34«وَإي  اِّ  شويَءٍ إيالَّ َرندَنوَ خوزوائرنُهُ وَاََ نُنوزِّلُهُ إيالَّ بيقودَرٍ اَّعَلُرنمٍ »: فرمايدخدانند در همين رابطه مي

د ن معلدومي از آن  نمحدد  يهاي آن نزد ما است ن ما اندازهكه خزينهچيزي نييت مگر اين هيچ

برخورد صدحيح بدا   با توان ميباطني دارند كه ملكوت ن  ،عالم طبيعيِ پس اىياءِ را نازل كرديم.

 حاف : يها را به انكشاف كشاند ن به گفتهاين اىياء، باطن آن

 عددارفي كددو كدده كنددد فهددم زبددان سوسددن 

 

 تددا بپرسددد كدده چددرا رفددت ن چددرا بازآيددد 

كده ناىدي از   را ت عبارت است از اين كه آن صدورت بنيداديني   ما در تعامل با طبيع ينظيفه 

چيز محدل تجلدي   همه ن در آن صورت 35عقل قدسي است ظاهر نماييم ن با آن ارتباط پيدا كنيم

گزيدن در طبيعت ن كنيامكان سُ يطين ىرايچندر  ،است عالم اُنس ما با آن لمعالم قدس ن عا

در حدال حاضدر فرهندگ     گدردد. ربردن، ممكدن مدي  سد به در آرام  ،كنار ابزارهاي زندگيدر 

خدود   يصورت ملكوتها پديده مانع از آن است تاهاي نَهمي به طبيعت با دادن صورت مدرنيته

 دهند!را نشان 

گيريد؛ كدوزه، همدان خداک    سفالين را در نظر ب يبه عنوان مثال ىما بلوک سيماني ن كوزه

ر بدا آرامد  د  م يتدوان ين جهدت مد  ين بده همد   ىدده  هبه انكشداف كشداند  هاي  است كه توانايي
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، نلدي  گيدريم اُندس مدي   بدا آن به راحتي زند ن ما هم با ما حرف ميكنارش سكني گزينيم، گويا 

لوک سيماني بكند، بين رنح ما ن ، گويا دارد با ما دعوا ميبا بلوک سيماني نداريماين تعامل را 

فرمايد كه مدرنيته از طريد  حداكميتي    درست ميكامالً« عليوهاهللرمحةآنيني»قاي ىهيد آست. اجنگ 

ه اسدت. چنانچده مالحظده    كه بر طبيعت اِعمال نموده، بدين خدود ن طبيعدت حجداب ايجداد كدرد      

آنردن سديمان،  دسدت فرموديد؛ موقعيت سيمان در عالم مثدل موقعيدت خداک نييدت، بدراي بده      

 يسديمان پنجدره   ن جهدت يبه هم زياد ن اضافاتي كه بر آن نمودند، كُشتند ن خاک را با حرارت

. بده  نماي  عالم قدس نييت، بلكه از طريد  آن، ناخواسدته يدك رنح ىديطاني در صدحنه آمدد      

 36ىدوند؟! جايي كه مجيمه ن سگ باىد، مال كه حاضر نمدي  آمده است در رنايات عنوان مثال

بدين   ىدود كده امكدان تجليدات الهدام مال دك از      چون در آن خانه ن اهل خانه رنحي حاكم مدي 

مگر بلوک سديماني  آيد. ت نيز همين حالت پي  ميعهاي نَهمي به طبيرند. با دادن صورتمي

 كده نن آندكدرد، بد  هدا مدي  در زنددگي انيدان  جاي خشت نيامد؟! خشت داىت كار خودش را 

نيداز نداىدتيم، آن را بده خداک تبدديل       هاهم كه به خشت ما را با طبيعت قطع كند، نقتيارتباط 

كدوزه يدا   آن  يلهيبه نسدنباره برديم ن يا به مزرعه مي داديم،به طبيعت تحويل مي كرديم نمي

 ساختيم.  خانه مي

باب اين موضوع را باز كنيم كه چگونده بعضدي از كارهداي مدا در برخدورد بدا طبيعدت        د يبا

. بيديار  ع گدردد يضدا اطن طبيعت انكشاف ب يت در حجاب برند ن زمينهطبيع تاىود موجب مي

در جداي خدودش بحدث     ردن طبيعدت. بد درآنردن طبيعت با به حجابست بين به انكشاففرق ا

بدردنِ رندخانده   حجداب بده   ،«رندزاينده» يهاي كنار رندخانهح پارکىده است كه چگونه طر

كه از طري  ارتباط با رندخانده بده   جاي آنكند ن انيان بهيمرا به نَهميات گرفتار  است ن انيان

ن جدان ن دل خدود    ،سر بدرد ملكوت بهني آن منتقل ىود ن در يك حالت اُنس با هاي باطزيبايي

كده  اميدد آن  ههداي پدارک ن تخمده بشدكند، بد     صدندلي را تغذيه كند، مجبور است بنشديند رني  
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در زدن د ن پدس از چندد سداعت پرسده    ابد يابد ن هرگز هم نمييخود را از اين طري  ب يگمشده

گردد ن هيچ رنحانيتي هم نصيب خود نكرده اسدت،  مي انه بربه خهاي مصنوعي پارک، خيابان

ا اگدر ايدن تغييدرات    د، امّد ند كنچون لذّات نَهمي نه پايددار اسدت ن نده دل ن جدان را تغذيده مدي      

رنييدد،  هدايي كده اطدراف آن مدي    رندخانه را آلوده نكرده بدوديم، خدزه   هم ما مصنوعي نبود ن

من ن آن دن رنح زد ن حرف مي مارندخانه با رنح بود ن در آن حالت  ما ىرنع ارتباط ينقطه

با هدم ارتبداط دارندد.    ها نَهمهاي نَهمي . امّا حاال با اين دستكاريميم كه با هم ارتباط داىتيبود

كشدف كدرد، چدون     يعلدوم غربد   يرا در راسدتا  يتوان علوم اسالميهرگز نم يطين ىرايدر چن

بده   يعدت دارد متفدانت اسدت. نگداه غربد     يبه طب ينيكه فرهنگ د يعت با نگاهينگاه غرب به طب

عدت ظداهر ىدود بلكده     ينهفته در طب يآن استعدادها ييت تا با ادامهيعالم ن يدنبال ملكوتِ باطن

 كردن است تا ىكوفاكردن.شتر سركوبيب

  يطانيمدرن و عقل ش يابزارها

بدراي خدود   ا كدرد ن آن را  م ن حدالي پيدد  لَاعد  انيدان اگر قبل مطرح ىد  يدر جليه سؤال:

، ن بده همدين   كندد يدرآنردنِ آن عالَم فدراهم مد  طي مناسب براي به فعليتين ىرا ، ابزارپذيرفت

ن علم ن يبر اال ما در تقدم ن تفخّس سازد.خود را مي يتمنّاهاىكل هر تمدني ابزاري متناسب با 

 يدآنرندده يا پديد ابزارهدا اسدت ن    يكنندده كده علدم كامدل    يمعن اينمربوطه است به  يابزارها

 ها؟آن

ن هركددام در را بده سدوي ديگدري      ديدالكتيكي اسدت  ك يد ن علدم ن تكن يب يرابطه جواب:

آن ، دكند مدي ظهدور   يخاصد  يهدا كندد ابزار بشر پيدا ميحالِ خاصي كه  يگشايد، در نتيجهمي

حدال را فدراهم    آن ظهدور صدورت ىدديدترِ    يزمينده  -عنوان جواب حدال خداص آن بشدر   به -هازارداب

آن  يينهدا  يافتن جنبده يد تيظاهر ىود كه منجر به فعل يگريد يظهور ابزارها يد تا تمنّايانميم

 يلهيىدود كده بده نسد    يم يه منجر به فنيانل يد گفت تمنّاين است كه بايحال ن عالَم گردد. ن ا

 برتر آن تمنّا به كمدك علدم ن فدن    ين ابزار بر اساس جنبهيىود ن ايه ساخته ميآن فن، ابزار انل

ىود كه آن تمدن بده   يطيت خود برسد ن انعكاس كامل ىرايىود تا به تماميتر ممربوطه كامل

 دنبال آن بود.



  

 دنران جديدد بده ايدن حدال     انيدانِ  طدور كده  ىود، همانطلب ن تمنّا پيدا ميآري؛ انّل حال 

«. دكند را دنبدال   هداي   ارضاي هدوس ن نهايتِ خواهد در دنيا فقط خوش بگذراندمي»رسيد كه 

 هداي حدالي نارد ىددند ن در مقابدل توصديه    تمنّدا ن  بيكن ن همفكران  ابتددا بده چندين    فرانييس

گويي بعد بود كه جواب ند، از اين بهكرد يگاييتاد كرد،يم را كنترلت ااخالقي نديني كه لذّ

تنها در چنين عالَمي هيچ حرام ن حاللي معني ندارد ن ىد، ها همّت آن يبه اين حال ن ميل همه

به انيان برساند ن نَهم ان را ارضاء كند ت را بتواند در رابطه با طبيعت بيشترين لذّآن ابزاري كه 

لدوازم ن   يخداص ىدرنع نشدود، بقيده     تا آن حدالِ د ييفرمايىود. پس چنانچه مالحظه ميمهم م

د ن علمي كن، فكر ميعالَمدر راستاي تحق  هر چه بيشتر آن  آن انيانگردد، تبعات  ظاهر نمي

ن آن ميل دست يابد كه در تعبيدرات ديندي بده آن فكدر،     ابزار تر به آن آيد تا راحتنجود ميهب

: فرمايندد مدي در نصدف آن   المدامنين علدي  گويند كه اميدر مي« نَكْرا»ا يفكر ن عقل ىيطاني 

ه عقدل ن عقدل   يىباست  يطنتيك نوع ىيآن  37«سَ َ بيعقلٍيهةٌ بيَلععَقل وَ لويشب يا ةطونويترلع َ الش»

چده بيديار    38«كومَ ار ع ََقعلٍ اوسريٍِ توحَ َ اَنَ  اواريٍِ» ند:يفرمايگر ميد يد. در جايآيبه حياب نم

  .است عقلي كه زير فرمان هوس به فعاليت مشغول

آيدد، بده عدالَمي    يمي پي  متمدن اسالدر  ينيجاد عالَم ديدر راستاي افوق  يميوله عكس

 ىدرايط مناسدبِ  ر دهندد ن  يسد  يمعندو  يآن را دارند تا رنح خود را در فضا ياتمنّن ناكه ميلما

، ن علدم ن ابدزار  يبد  ديدالكتيكي  ايرابطده نجدود آنرندد ن در راسدتاي    را بده ظهور آن حال ن هوا 

ت برتدر  معنويد ىد، زمينده را بدراي   باني آن حال معنوي ميصورت بيرنجديد كه  ىرايط معنويِ

در جهت نزديكدي  انجامد ن همچنان اين رابطه متقابل ايط برتري ميبه ظهور ىركه  فراهم كنند

بده   خواهيدبه عنوان مثال؛ ىما مي رند.ها جلو ميهاي درنني ن تمدن بيرنني آن آرمانرمانبه آ

باىدد،  ىدما گيدترده   طلبد كه اف  مقابل جان حال معنوي ميآن ، يدحال معنوي خود جواب ده

ندد باىدد تدا در محدل     بل -بده عندوان محدل ظهدور آن حالدت معندوي        - بايد سقف ميجددر اين راستا 

درنن ن بيرنن محفوظ بماند ن لذا الزم است بر اساس دسدتورات ديدن سدقف     يرابطه عبادتگاه
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هاي عدالَم معندا منتقدل    برترين مامن به ىكوه  تا ناخودآگاه رنح انيانِ ساخته ىودجد بلند امي

ظهور بيرنني داىته باىدد ن تمددني مناسدب درنن آن     ،صورت آن حال ن هواي درنني ن دگرد

فهمد ن عبادات را در حدّ قالدب خدود   كيي كه حال ن هواي معنوي را نمي 39انيان فراهم ىود.

باالي  را  ي: ميجد را دن طبقه بيازيد، طبقهىناسد، ممكن است در مورد ميجد هم بگويدمي

دستور داريدم   يداريم سقف ميجد بلند باىد حتدستور  تنهابيايد! نه كرايه بدهيد تا خرج  در

تر از ميجد باىد، تا ميجد همواره متذكر همان حالدت بلندد   هاي اطراف ميجد كوتاهساختمان

هداي چندد طبقده بده ىدكوه عدالم معندا منتقدل         نقدت از سداختمان  معنويت درنني باىد. ىما هيچ

 ىويد.ناقعاً به عالم معنا منتقل مي -ملن نه با تج-سازند ىويد، امّا در ميجدي كه باىكوه مينمي

 يىدود ن بقيده  ن يدا ميدل بداطني پيددا مدي     « حدال »جواب ساال ىما بايد گفت: ابتددا  در پس 

ها عو  بشدود،  انيان يدرننگويند: اگر عالَم كه مياين ن صورت آن حال خواهد بود ،ىرايط

ابتدا عالَم بشر جديد عو  ىدد ن  ىود، به همين معناست، يعني ها نيز عو  ميعالَم بيرنني آن

اش ان كه نفدس امّداره   صورت عالَم يا حال بشر جديد است ،لذا عالَم را تغيير داد ن دنياي جديد

با است، هرچند در منظر يآنرد كه در منظر نفس امّاره زيد ميرا پد ييهاييبايبرد ن زيرا جلو م

 . باىديخداجو زىت م يهافطرت

اش هداي غريدزي  جوابگويي را به ميدل  نهايت خواهدشر اين ىد كه ميب يطلب ن تمنّا ينقت

باىدد ن بده    خواهد تا هر نقت هدر چيدزي را خواسدت، در دسترسد     بدهد، يخچال ن فريزر مي

ن تعامدل بدا    كه اگر متوجه رىد ابعاد ديگر نجودش بود يدر حال .كند يزندگاصطالح راحت 

كرد تا ابدزار مناسدب آن را   دست نميگوىت دم ، طلبدانيتزندگي خود طبيعت را بُعدي از 

باىدد   ياز آن زنددگ  ييعت، جزيساخت كه تعامل با طب همان زندگي را مي، ابزار مناسبِبيازد

ىدايد امدرنز تصدور آن زنددگي را هدم       كدرد. يداد آرزن مد يعت اجازه مد يكه طب يان به اندازه

كده بتوانندد آن را تدا ىدب      دندد يبريمد  سدر ي گوسفندي را ها زمانكه قصاب نتوانيد داىته باىيد

 .  استفاده كنندآن از  همان ىب دكه بخواهن دخريدنمردم هم نقتي گوىت ميبفرنىند، 
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د، بلكده ىدرايط هدم بايدد     هدا را بگيدر  تصميم يفقط ميل ىما نبود كه بتواند همهدر آن نظام 

آب بايدد   يتي براي تهيهبه عنوان مثال نق كند.هم ىرايطي كه طبيعت تعيين مياجازه دهد، آن 

كده  آب هدر چقددر   توانيدت  مدي نخواست هر نقت كه ميانيان كشيديد، ديگر از چاه آب مي

خدواهم، ىدرايط بده آن    كرد من گوىت مدي نقتي ميل ىما اظهار مي دنست دارد مصرف كند.

تور ت سر هدم دسد  طور پشهمين توانيتهايي انجام دهد ن لذا نميآن تالش بايد پيرن فهماندمي

ن بندا نداىدتند از    تنددانيد مان نوع زندگي را حكيمانه ميعالمان ن نخبگان دنياي گذىته هدهد. 

نتوانيددت در مقابددل ، امددا از نقتددي كدده حددال ن هددواي بشددر طددوري ىددد كدده    نددديرنن آيددآن ب

در چندين فضدايي    ،ديد عدت هماهندگ بنما  يعدت صدبر كندد ن خدود را بدا طب     يطب يهدا تيمحددند 

كده هدر    خچال ساختنديان  يرا بدهند برا ين بشريچن يهاليدند جواب مل بويكه ما يهندسانم

كدار را كدرد؛ ان    عمدالً همدين  « فرانييس بديكن »باىد.  اج داىت، دم دستياحتگوىت به نقت 

هداي  در يخچال ماند رامدت زمان بيشتري مي ،ىودگوىت منجمد نقتي كه آزماي  عملي اين

پهلدو كدرد ن   نطقده يخبنددان سدينه   د، بعد هدم در همدان م  كر ىهر لندن، آزماي  يطبيعي حاىيه

پدس مالحظده   هدا را گذاىدت.   يخچدال  سداختِ  يِمد لنگذىت كه جان سپرد، نلي بنيانِ ع يزيچ

كده بده    –اهل فن  ىدن آن نياز توسطبرآنرده انّل يك نيازي پيدا ىد ن بعد ابزارِفرماييد كه؛ مي

، بعد هدم  «نياز به ابزار»پيدا ىد، بعد « حال»انّل  ؛ساخته ىد. به عبارت ديگر -مان نشيتنديحك يجا

 «. ابزار»خودِ 

جامعده  ي اهدل فدن ن مهندسدان    علمي كه منجر به ساختن يخچال ن امثال آن ىدد، جوابگدوي  

جامعه نبوغ طور كه امرنزه هم مهندسان هميننجود آنرد. هاست به نيازي كه آن بشر در خود ب

هداي بشدر   نيازرين نسيله را در جوابگويي به تسبات دقي ، عاليگيرند ن با محاخود را به كار مي

 ميدلِ  بايدد صدرفاً تدابعِ    جامعده  متفكدران  آيدا بحث ىود كده  سازند. بايد در جاي ديگر مدرن مي

بدي  از  بايدد  يدا   -كاري كه اكثراً متفكران غرب انجدام دادندد   -كار گيرند خود را به يانديشه ،جامعه

بده  زندگي مدردم را  به عالَمي باالتر هدايت كنند ن دهند، جامعه را  جوابكه هوس جامعه را آن

بده  عقل ن فكدر  زيرا  -كاري كه اكثراً متفكران غرب از آن باز ماندند -حال ن هواي برتري سوق دهند 

تمامداً  كده  ايدن ن نده   خدا به افراد داده ىده جهت ارتباط با حقاي  برتدر ايدن عدالم    يعنوان هديه

 ينجود آمدد تدا متفكراند   ته بهيها در فرهنگ مدرندانشگاه همين عالم مادّه ىود.ارتباط با صرف 



 

كده  كده بشدر مددرن بده دنبدال آن اسدت بددنن آن        ياليد بده ام  ييجوابگو يت كنند در راستايترب

 ند. يت ن كنترل نمايال را هدايبخواهند آن ام

 هاي ناب طبيعت ظرفيت

دسدت متفكدران كشدف     هن عالم است كه بد علوم امرنزي، قواعد هميوىيممطرح  سؤال:

گويدد: علدوم غدرب حجداب     مدي  «عليوهاهللرمحة»ي ىدهيدآنيني ىدند، نلن باألخره هم كشف مي ىده

فرمايندد: غدرب هدر چده در ايدن      مدي  «تعايلاهللحفظوه»اهلل جواديطبيعت است نه انكشاف آن، ن يا آيت

ل سداال ايدن اسدت اگدر علدوم موجدود،       حا .ىودعلوم  بيشتر پي  رند، بيشتر از خدا دنر مي

تواند حجاب طبيعت باىدد  متفكران كشف ىده، چگونه مي دست قواعد همين عالم است كه به

 ها را از خدا دنر كند؟ يا انيان

كنم نكاتي كه در جواب سااالت قبل مطدرح ىدد، مقددمات خدوبي بدراي      فكر مي جواب:

حداال حد  ن    -يدد  دال نياز داركه به يخچبه اين ىما رسيديد جواب به اين ساال باىد، آري؛ نقتي

نقتي حال ن هواي ىما طوري ىد كه نياز به يخچال پيددا كرديدد، ايدن     -باطل قضيه را كاري ندارم

علوم امدرنزي از  كه اينطبيعت اينقدر توان ن استعداد دارد كه به ىما يخچال بدهد، ن اين يعني 

: آيدا ايدن عدالم اسدتعداد آن را دارد كده      دييوش نفرمافرام، امّا است قواعد اين عالَم كشف ىده

ىما به ىما بدهد؟ جواب بندده آن اسدت كده آري     ييباتر ن ابزاري مناسب ابعاد عاليهصورت ز

از طبيعدت  در فرهنگ مدرنيتده  حرف در همين نكته خوابيده است كه ما  يتواند ن ىايد همهمي

بده مدا   آن تمنّاهدا را  تنهدا ابدزار مناسدب    م تا نده يداىتخود را ن يمتعالهاي ىدن تمنّابرآنرده انتظار

 يزنددگ ترين تدالش بده حدوا ج    بدهد، بلكه آنچنان ابزارهاي  را در اختيار ما بگذارد كه با كم

نجود آن ابزارهدا در ىدرايطي بده صدحنه بيايدد كده آن       دنيايي خود دست يابيم، ن در عين حال 

 .  ىرايط طبيعي ن معنوي عالم را از بين ببردكه ، نه اينىرايط تذكر به عالم معنا باىد

ن  يخچدال  بزارهدايي مثدل  ااختدراع  حرف  به غرب اين است كه ىما بدا   «عليوهاهللرمحة»ىهيدآنيني

د، در توانيت به ىما ارا ده دهد  هاي ديگري را كه اين طبيعت با قوانين دقيق  مي، صورتغيره

، نه؛ مدا بدا علدم    «كنيد!د با علم مخالفت ميىما داري»ي بگويد: يكايد. ممكن است هحجاب برد

ه اسدت  طبقه هزاران محاسبه دقي  ىدهه قبول دارم بر رني اين ساختمانِ پنجابند ،ييتيمنمخالف 



  

گرفتن آمد ن با در نظرنجود نميهن آن محاسبات غلط هم نبوده، نگرنه چنين ساختمان مهمي ب

تان باىد با اين نوع نگاه بده طبيعدت ن بدا ايدن ندوع      امّا ياد ،ه استم محاسبه ىدهقواعد اين عالم 

ىدود  ! در فليفه گفته ميهاي بزرگي بين خود ن طبيعت ايجاد كرديمچه حجاب ،استفاده از آن

محض يعني استعدادي كه هدر   يمحض است، قوه يقوه -بالقوه عالم مادّه ييعني آن جنبه -« هيوال»

پدذيرد ن اسدتعداد پدذيرش    هدر صدورتي را مدي   مداده  عدالم  پدذيرد، امّدا حداال كده     صورتي را مي

ىما چه صورتي را بده آن داديدد ن   ؛ حين را هم دارد، به من بگوهاي عاليِ مطاب  نظام اَصورت

 آن استعداد بزرگ استفاده كرديد؟ از چه اندازه

العداده بده دسدت آنرد ن    هداي فدوق  ىدود از خداک، زيبدايي   مدي  عنايت فرموديد كه چگونه

هدا ميداجدي   بدا همدين خشدت    را حدرارت داد ن سديمان از آن سداخت.   آن خداک  ىود هدم  مي

ه گيرد، گويدا در مركدز عدالَم نجدود نارد ىدد     ها قرار مياند كه نقتي انيان در فضاي آنساخته

ايدم،  داده اک با تغييرات افراطي كده بده آن  ن از همين خها دل بكند از آنتواند است! اصالً نمي

گيدريم، گويدا در   ايم كه نقتي در فضاي آن قرار ميزرگ مهندسي را ساختههاي باين ساختمان

 ايم!  زندان قرار گرفته

خداک ن   ها كه همگدي از اين ساختمان بحث بر سر اين است كه چرا بشر به اين رنز افتاد؟!

هايي كه با مصالح طبيعي ن با معماري ن هنر مقدس سداخته  ساختمان سنگ است! چرا در فضاي

هداي  ىدويد، نلدي در سداختمان   قدر راحت به نقطه اُنس رنحاني خدود منتقدل مدي   ما اينى ىده،

، بده  بريدد به پارک پناه مي ،آن يچنين در فشار است كه براي نجات از فضامدرن رنح ىما اين

كه باز بر مبناي همان صورت نَهميه ساخته ىده است ن لذا از مار غاىيه به آت  سوزان  پاركي

آتشدين بده    يرند، انگار صددها گلولده  هاي مدرن مي! نقتي آدم به يكي از ساختمانايدپناه برده

، قلدب معندوي ان را   كه قلب گوىتي ان را خراب كندد ىود ن بي  از آنطرف قلب  ىليك مي

نلي با رنح توجده بده    ،هاد كه با همين خاک ن خشتيرنيك جا مي ؛برعكس نمايد.ساقط مي

ىدما بداز    يرنبدر   اربهشدت   يگويدا درهدا  د يد كنيىدده، احيداس مد    هسداخت  يي، بناهاعالم معنا

 اند! هكرد

را داىت  يت ن ثبات داىت نق  اصليگذىته، هنر مقدس كه نظر به عالم معنو يدر معمار

 ينمود، نليد تمام فضا ىما را به آرام  دعوت ميىديگونه مياجد مىما نارد آن ين لذا نقت



 

يكي از دانشدمندان   .جاد كنديرا ا يين فضايتواند چنيكرده نم يحها را طراكه آپارتمان يرنح

همواره حاف  يداد آسدمان اسدت     ،مياجد يگنبدهاي بركشيده» فرمايد:ميمعاصر در اين رابطه 

كنددد، ان بددا هددا را در آن جيددتجو مدديهددا ن زيبدداييخددوبي يآن، همدده يكدده معمددار ن سددازنده

بدا   گدذارد، ن رندگ الجدوردين آسدمان را بده نمداي  مدي       ها،ها ن منارههاي آستانهكاريكاىي

تعدادل ن نظدم حداكم بدر كدّل هيدتي را كده منبعدث از بيدن            هدا، بريسازي خطوط ن گچقرينه

هاي ميداجد اسدت كده    تر راهرنها ن زانيهاز اين مهم 40.«دهدخال  انست، نشان مي يحكيمانه

ي بداز از منظدر  البته جا دارد در جاي مناسدب  كند. ىما را به بيرنن آمدن از عالم مادّه دعوت مي

، نلي ىايد همدين  رفتن عالم نجود از طري  علوم غربي، بيشتر بحث ىوددر حجاب ديگر معنيِ

 .اندازه براي جواب ساال ىما كافي باىد

 بانيهاي انقالب اسالمي در حذف رقتوانايي

معنوي ن عاطفي كه در  به جهت ساختار خاصقبالً مطرح فرموديد: انقالب اسالمي  سؤال:

انقالب اسدالمي اسدت ن    در حذف رقباي خود توانايي كاملي دارد ن لذا آينده از آنآن هيت، 

حذف رقباي  نيز بيشتر ظاهر  انقالب ظاهر ىود، توانايي يديتوحچه بيشتر حقيقت فرموديد هر

يدت، ن  حذف رقبدا توسدط انقدالب اسدالمي چي     معني مطرح است كهحال اين ساال  .گرددمي

هاي حدذف رقبداي  نيدز    آن بيشتر ظاهر ىود، توانايي يديتوحچه حقيقت فرماييد هركه مياين

توانيم كربال مي يىود، مگر انقالب اسالمي هم حقيقت دارد؟ ما در مورد حادثهبيشتر ظاهر مي

 يدثده پيامبران به حا يكه همهداريم  باطن قا ل ىويم، چراكه رناياتي در مورد كربالحقيقت ن 

  توان نيبت به انقالب اسالمي هم چنين چيزي قا ل ىد؟كربال نظر داىتند، نلي آيا مي

ه بد  اشهداي بدالقوه  جنبده اي نقتي ظهوركرد، بده مدرنر   ميلّم است كه هر حادثهاين  جواب:

نجدود   يپدا بده عرصده   اي از زمدان  در برهده ل انقالب اسالمي اي مثثهدرسد ن اگر حافعليت مي

دهد، امّدا    را از خود نشان ميبه طور طبيعي قدرت حذف رقباياين به بعد است كه  گذارد، از

هاي معنوي هيتند ن ريشه در عالم غيب دارندد ن بدر اسداس    ها، حادثهيك نقت است كه حادثه
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بده   -د ايدن حادثده   ند دانكه مي ندي پيدا ىديهاغيبي نجودىان، منشف اثراند، حال اگرآدم يمرتبه

هدايي در خدود دارد ن بدا ظهدورش، آن     قبدل از ظهدورش هدم تواندايي     -يقدت غيبدي   عنوان يدك حق 

 يحادثده د، مثدل  نبه آن اميد ببند ،د قبل از ظهور آن حادثهنتوانىود، ميها كامالً پيدا ميتوانايي

بده ايدن اميدد    هدا  پيغمبدر  41اند،هكردپيغمبران قبل از ظهور آن، از آن استفاده مي يكربال كه همه

ظهور خاص كدربال بدود كده بده      ها بهنناقع بشود؛ يعني در ناقع اميد آ كربال يد كه حادثهبودن

حداال كده    جا بحثي نييت ن ميلّمد. تا اينوىبرآنرده مي هاد ن عمالً اميد آنرسفعليت خود مي

كربال در زمان ن زمين خاص خود ظهوركرد، قدرت حذف رقباي  نيز به ظهور رسيد ن جهدان  

بيتي كه امويان ايجاد كرده بودندد خدارج نمدود ن همچندان در مدتن تداري  جلدو        ا از بناسالم ر

حامل فرهندگ كدربال اسدت ن بده      است كه انقالب اسالمي از نظر ذاترند. عر  بنده اين مي

طور كه نهضت كربال ىهيد داد، نلدي ىدهيد   حذف رقباي خود را دارد، همان اين لحاظ توانايي

   42ىود.دهد، نلي ىهيد نمينيز ىهيد داد ن باز هم مي نشد، انقالب اسالمي

دهدد  كشدند، نشدان مدي   در مقابل  مي هايي كه رقيبانب ن دقت در نقشهدقت در رنند انقال

است! ن اين قدرت را سرايت دهيد به تمددن   يقوالعاده قدرت حذف رقيب در اين انقالب فوق

هدا را  ن حجداب آ يمقابل خود دارد، همده هاي تاريخي كه در حجاب ياسالمي كه مانراء همه

تده بدا   يفرهندگ مدرن بينيدد در حدال حاضدر    كه ىما مينماياند. همينكند ن خود را مييحذف م

قددرت   ي، نشدانه اسدالمي بدا تمدام قددرت اييدتاده      در مقابدل انقدالب   اشيضد قدس يىاخصه

فرهندگ   ييگشدا انع جهدان ندده مد  يآ يهدا ت آن را دارد تا در دهده ياست كه قابل اسالميانقالب 

كنندد انقدالب اسدالمي را مندزني كنندد، چدون حضدور آن را در        تالش مدي ها ته باىد. اينيمدرن

حضدور مداثر در    ، غدرب يقبدل از ظهدور انقدالب اسدالم    ندد،  كنهان حدس مدي  تاري  ج يآينده

ي جهدان، تمددن   يكدرد تمددن آيندده   ن فكر مدي  بيني كرده بودجهان را براي خود پي  يآينده

 «عليوهاهللرمحة»اند نه تنها اسالم به آن نحوه كده امدام خميندي   است با رنيكرد به غرب، حاال متوجه ىده

 -كده  است تمدني بلكه هيت، ساز ن يك حركت تمدندار به صحنه آنرد، يك حركت آينده

 ها در نفي نكه فرهنگ غربي سالباىد يم يجوابگوي نيازهاي معنوي بشر -يبرعكس تمدن غربد 
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ىدان اخدتالف هيدت، يدك گدرنه      بينيدد بدين خود  سركوبي آن تالش كرده بدود. ايدن كده مدي    

د: بايدد  گويد زمين حذف كندد ن گدرنه ديگدر مدي     يد حضور اين انقالب را از صفحهخواهمي

ايران را به عنوان يك ناقعيت بپذيريم، به اين جهت است كه اين انقدالب ديگدر يدك ناقعيدت     

از اسدت  اعتبار هم چيز جديدي نييت، بلكه فهم يك انيدان الهدي   است كه به يك  هجهاني ىد

 ىرايط جديد، يعني در ناقع يك نوع تفيير قرآن است در ىرايط جديد.  مطاب  با ،اسالم

كده تدا   « صددر بندي »عنوان ر يس دنلدت موقدت ن يدا    به« مهندس بازرگان»تفكر مگر حذف 

چدون بدا اهدداف اصدلي     نلدي  اي بود؟! هداين انقالب آمده بود، چيز سا جمهوريِر يس گاهيجا

حدذف  ن يهمچند هدا را حدذف كندد،    ، انقدالب توانيدت آن  همداهنگي نداىدت   ياسدالم انقالب 

آمدده بدود، يكدي از     «عليوهاهللرمحة»يند يخم امدام بدا  به عندوان مجتهددي كده بده رقابدت      « ىريعتمداري»

 قددرت  ينشدانه نش كده حدذف امثدال دكتدر سدر     هاي انقالب بود، همچندان ترين تواناييبزرگ

د بدا  توانند مدي  كده  سدرنش اميدد داىدتند    دكتدر هدايي امثدال   بود، عموماً توورييينفكري انقالب 

خودىدان تغييدر دهندد ن     يب را بده سدوي طدرح ن انديشده    هاي خود جهدت اصدلي انقدال   حرف

ومداً هدم در سداير    داد ن عمچنين كاري را در ان قوت مي ديدكتر سرنش اماطالعات ن استعداد 

هداي خدود بكشدانند، نلدي     اند انقالب را به سدوي تودوري  هايي توانيتهچنين ىخصيتها نقالبا

هددي، فليددفي كدده ناىددي از ىخصدديت    فق يالعددادهانقددالب اسددالمي بدده جهددت قدددرت فددوق   

 داخلي ن خدارجي،  را حذف كند. بيياري از رنىنفكران آن ها توانيتبود،  «عليوهاهللرمحة»خمينيامام

 يهيد تدر حدذف رنح  ن از آن مهدم  را داىدته باىدد   آن هدا  مد انقالب توان حدذف آنميبانرىان 

 يرا در نهادهدا  ين اصالحات بود كه بنا داىتند انقالب اسالم يسازندگ يهادنلت يزدگغرب

ا يد ك ژاپدن ن  ينظام سلطه را به هم بزند  يكه بنا دارد مبان يادغام كنند ن از انقالب اسالم يغرب

 .بيازند يمالز

اندد كده در عدين همراهدي بدا      هدايي بدوده  توورييدين  اخيدر  يهاي صدسداله ه در انقالبهميش

هاي غرب ن فرهنگ مدرنيته مدّنظرىان بوده ن لذا در مقطدع خاصدي   ن ارزش ها، مالکانقالب

هاي غرب با انقالب مشدرنطه  كردههمان كاري كه تحصيل اند.در دست گرفتهجهت انقالب را 

تفثير گفتار امثال تحتتنها نه. انقالبي كه انجام ىد نيز رياخ يصدساله يهاببا انقال انجام دادند

آنرد عبور كندد  يبه همراه م يكه توسعه به رنش غرب يبلكه از فرهنگسرنش قرار نگيرد  دكتر



  

هدا تمدام اميدىدان بعدد از     ن به راه خود ادامه دهد، براي دنياي غرب بييار نحشتناک است! ايدن 

از دست ىاه بيرنن آمد، به رنىنفكراني بود كه در عين مذهبي بودن، اساس تمددن  كه ايران آن

هاي مدرنيته بده  نفي تمام جلوه ياند، حاال انقالبي به صحنه آمده كه با رنحيهمدرنيته را پذيرفته

  گذارد.ي قدم ميسازي اسالمهر ىكلي كه باىد، در راستاي تمدن

بدا هدر لبداس ن در هدر سدمت ن ميدووليتي كده         -را دارد رقيدب انقالب اسالمي هم قدرت تشخيص 

اين به جهت ساختار تشخيص هدف مشخصي اسدت كده در    ،هم قدرتِ حذف رقيب را ن -باىد

ىناسدند،  مدي از اسالم   زهرا آنچه را حضرتكه  همچنانپي  رني خود ترسيم كرده است. 

ىدود كده   موجدب مدي  اسدالم   ينيبت به آيندده  لذا بصيرت حضرت زهرا چيز ديگري است

 شدود ن منطد  فاطمده   نپذيرفته  اصيل به عنوان اسالم آنچه بعد از رحلت رسول خدا ناقع ىد

را نيددبت بده اهدددافي كده اسدالم بايددد دنبدال كنددد،      آن فكدر ميدجد مديندده جددايي    يدر خطبده 

كدارگزاران   43داندد. را خارج از اهداف اسدالم نمدي  خود  فرهنگ سقيفهكه نماياند، در حاليمي

انقدالب اسدت    نيد ا ياند، نلند ضد انقالبييتند بگوين اصالحات حاضر ن يسازندگ يهادنلت

همدين كده انقدالب    نددارد.   يسدازگار  يسدالم زايي ااهداف تمدن بافهمد اين طرز تفكر كه مي

نشدان   رنىنفكران را به جايي كشاند كه با دىمن اسالم عقد اُخوت بيتند، بعضي از اين ياسالم

هداي قبدل   سدال  كه اگررا نماياندن جايگاه اصلي رقباي خود را دارد. كياني  قدرتِ دهد كهيم

زيدادي   يدرسدتي بدا اسدالم ن انقدالب ندارندد، عدده       يگفتيد اين افراد رابطهمي هاآن يدر باره

، موجب ىدد  خودن پايداري انقالب بر مواضع  د، سير انقالب به سوي اهداف اصليپذيرفتننمي

پنهان در آن افراد ظاهر گشت كده   ياسيك نفاق سين  ي آن افراد رنىن ىودكه ىخصيت اصل

 .ديگرد يها از نظام اسالمهمان نفاق منجر به خرنج آن

صددام حدذف ىدد،    بينيم باألخره مي در راستاي قدرت حذف رقيب توسط انقالب اسالمي،

بده جهدت    را آنردند تدا طالبان در افغانيتان  به ظاهر دينيِ بعد حكومتِ نلي انقالب حذف نشد.

ند، نلي طالبان حذف ىد! گفتند چدون  ن ببرياز ب حكومت اسالمي ايران را يچهره تشابه ديني،

كنيم ن بدا اسدتقبال مدردم عدراق، در     مردم عراق از صدام دل خوىي ندارند، صدام را حذف مي
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محددند   يدا كنديم ن از ايدن طريد  انقدالب اسدالمي ايدران را سدرنگون        عراق پايگاه درسدت مدي  

ديديد كه انقالب اسدالمي، آمريكدا را عمدالً در عدراق بده عندوان رقيدب خدودش          كنيم. ىمامي

كده از   ييهدا بود كه با برنامه ياست جمهوريان انتخابات دهم ريتر جرن از همه مهم حذف كرد

آن  يدان آمدند ن انقالب اسدالم يبه م ينظام اسالم يد سرنگونيخته بودند به اميسال قبل رپانزده

 ييدتادگ يد ايمقابل توح يانيد است ن هر جريتوح يقت انقالب اسالميرا حقيز دفع نمود، زيرا ن

   44ىود.يم يكند نف

پيدرني   البيدت اهدل رنىي است كه چدون از سديره ن سدنت    رنش خاص انقالب اسالمي 

ه طوري است كده بد   البيتاهل هاي مقابله با رقيب پيرنز است. رنشكند عموماً در صحنهمي

 ندد. پذيرد، نلدي رندگ هديچ حداكميتي را هدم نمدي      ند هديچ كدس ندار   ظاهر درگيري ميتقيم بدا 

حداكم   آن اسدت در مدوقعيتي كده متوكدل عباسدي      اش حركات حضدرت امدام هدادي   نمونه

اندد كده   گيدري كدرده  خونخوار ن قدرتمند عباسي بر سر قدرت اسدت، حضدرت طدوري موضدع    

َيرَنري اواَرُِ ابَر  الِِّ رَ    وَ يَحَ»: گويدبه اطرافيان خود ميمتوكل  ناي بدر ىدما! كدار     45«كُمُ قد اَو

در ميدجد   يا در تاري  داريم كه عثمدان بدا حضدرت علدي     رضا مرا از پاي انداخته است.ابن

سدوگند بده خددا اي    »كندد كده   ىود ن در صحبت طوالني از حضرت گلده مدي  رن ميرنبهمدينه 

ته باىم يا آرزني زندگي تو را؟ سوگند به خددا  دانم آيا آرزني مرگ تو را داىابوالحين؛ نمي

اگر تو بميري من دنست ندارم پس از تو براي غير تدو زندده باىدم، چدون همانندد تدو كيدي را        

يابم كه تو را نردبان ن بازني خدود گرفتده ن   يابم، ن اگر زنده باىي پيوسته يك طاغي را مينمي

زبداني همدين حدرف را    با دىمنانشان به زبان بدي  البيتىما در رنش اهل 46....«.پناه قرار داده 

را داىته باىدند   مبارزه با ا مه يها انگيزهدهند كه آنها مياي دست آنىنويد كه نه بهانهمي

ها را به خود بگيرند، اين است كه نجدود ايدن   ها را تفييد كنند ن رنگ غلط آنن نه حاضرند آن

، تداري  دارد  ياي اىاره به آيندده ر بوده ن در هر دنرههمواره پايداخاندان ن مكتب اين خاندان 
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ي بشدر را تغذيده   اي كه بايد غدير تحق  پيدا كند ن فرهنگ علوي سراسر نظدام اجتمداع  به آينده

ندوع  ن دىمنان انقالب اسدالمي از همدين   ت متصل گردد يبه آسمان معنو ينيزم ين زندگد ينما

گويند ميصريحاً بعضي از سران دنلت آمريكا  .نداانقالب اسالمي كالفه ىده يهاگيريموضع

توانيم ايران را ىكيدت بددهيم. عمدده آن اسدت     كه ما نيبت به ايران اىتباه كرديم ن هرگز نمي

يدري  گايدن انقدالب را بشناسدند ن طدوري موضدع      يهدا كه ميووالن اجرايي نظام اسالمي توانايي

مدّتي براي حركت انقالب به سوي تمدن  اميدنار ىود ن براي نكنند كه دىمن به موفقيت خود

 د.  نزحمت ايجاد كن ،اسالمي

اي كه بر اساس رنح انقالب اسدالمي نارد ميددان ىدويم، پيدرنز خدواهيم بدود ن       ما به اندازه

از هددف اصدلي انقدالب     ،كردن دىمنكنيم، نلي هر نقت براي راضيرقيب خود را حذف مي

ي ناقعي تمدن اسالمي، نه تمدن اسالمي كده مدرنيتده بدراي مدا     هم به معنآن-كه تحق  تمدن اسالمي است 

ايم ن متفسفانه بعضاً ايدن كدار   كوتاه بياييم، خودمان به دىمنان انقالب رنحيه داده -كندمعرفي مي

 ايم.را كرده

چگونده  ىدويم چدرا ن   متوجه مي، ميبا اين ديد بنگرنقتي جايگاه تاريخي انقالب اسالمي را 

نيرنهاي مدذهبي بدود   به زندگي آن بل از ظهورش هم موجب نشاط ن حرارت انقالب اسالمي ق

قبدل   نيرنهاي مدذهبيِ رنحي اگر به نضع  كردند.ر ميفك مانراء نظام ىاهنشاهي ياكه به آينده

بينيد چقددر خدوب عمدل كردندد ن     كردند، عنايت بفرماييد، مياز انقالب كه به انقالب فكر مي

زنددگي   يانقالبد  يهيرنح يفضا، در رن ىدندياني كه با انقالب رنبهكبهتر از ها بيياري از آن

هدا بده خدوبي گدوهر     كردند ن گوهر آن را ىناختند ن در تحق  آن گوهر سهيم ىدند، گويا آن

ديدندد ن بدا آن تمداس    راء زمدان ن مكدان، مدي   ندر مدا  ،كه ظداهر ىدود  اين انقالب را قبل از اين

گويدد: قبدل از   مدي  قي است كده يحرف ارسطو، حرف دق ىدن اين موضوعداىتند. براي رنىن 

آن كدودک بالفعدل كدودک    در عالَم هيت، هدر چندد   « مَردي»حقيقت يك كودک،  مَردىدنِ

ودش را بده سدوي خد   كدودک  است كه دارد بدن « مَردي»گويد: اين ن بالقوّه مرد، بعد مي است

در  ؛گدر يبده عبدارت د   ت،اسد  هكودكي هنوز بده آن نرسديد   دهد، هر چند كه در زمانجهت مي



 

در اين عدالَم هيدت ن ايدن كدودک را بده حدركت        « مَردي»مقابل كودكي كه هنوز مَرد نشده، 

  47درآنرده تا پس از چند سال به آن برسد.

قدت اسدت ن   يحق ير اسدت، دارا يقدت غدد  ياز حق يكده پرتدو  بده جهدت آن   ياسدالم انقالب 

ند كه در افد  خدود متوجده نجدود     ري ىدقالب اسالمي، طوري نارد دينداانبه نيرنهاي متدين 

، ن لدذا  زمان ن زمين خاص  ظاهر نشده بدود در آن انقالب هنوز چند قت انقالب بودند، هريحق

ظهدور آن تدالش   راسدتاي   دراز جهت ديگدر  دند، نمواز جهتي با آن زندگي ميكه  نيا در عين

درست اسدت كده    نشاند،يمن يرا در زم سيب درختِ هاي جوانكردند، مثل باغباني كه نهالمي

ها ان را به حركت درآنرده سيب يهاي سيب ظاهر نشده، نلي نجود بالقوّههنوز در خارج ميوه

دارد كده باغبدان را ىدب ن رنز بده كدار       يقددرت آنچندان  هدا  سديب  غيبديِ بالقوه ن ن نجود ن هما

ها آن سيببعداً ا تكند ياري ميرا آب هادرخت ،آيدنصف ىب به باغ ميكه گيرد، به طوري مي

 مولوي: يد. به گفتهنظاهر ىوها درخت يرني ىاخه

 تددر اسددت در زمددان، ىددا  از ثمددر سدداب   

 

 تددددر اسددددتدر هنددددر از ىددددا ْ ان فددددا  

 چدددون كدده مقصددود از ىجدددر، آمددد ثمددر   

 

 پدددس ثمددددر انّل بددددود آخدددر ىجدددددر    

ي حضدور اصدل   ،آن ميوه ها هيت ن بعد ميوه، نلي در عالم معنايعني از نظر زمان، انّل ىاخه 

بدوده اسدت، پدس عمدالً      آن يميوه ،مقصود از كاىت درخت ن برتري را در صحنه دارد، چون

تداري    آن چيزي كه در نهايدتِ  ميمعتقدابتدا ميوه بوده ن سپس درخت. در همين راستاست كه 

ر تداري  نقد  فعّدال دارد ن عمدالً موتدو      يدر همده كندد،  يظهور م حكومت مهديبه عنوان 

، سراسدر حركدت   همچندان كده ميدوه    اسدت.  ظهور حكومت حضرت مهددي  ،حركت تاري 

اسدت كده   به اين معني  ىود.ي، ظاهر مدرخت درآخرين منزلِ حركتِ دهد نيباغبان را ىكل م

بداطن دارندد، منتهدا ذنات     تيد الباهدل مثدل ذنات مقددس    ،توان گفدت حركدات مقددس   مي
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ي بالفعدل ن  د. پس بايد آن جنبهگيرآيد جهت ميكند ن به همان اعتبار كه بالقوه است به سوي غايتي كه به فعليت در ميمي

هاي  به سوي آن حركت كند ن چون ما معتقديم انقالب اسدالمي  يافتن بالقوهيا آن غايت موجود باىد تا ىيئ جهت فعليت

طدور نييدت كده بخدواهيم حكدم امدور       كندد ن ايدن  حقيقتي است كه داراي ذات است، اين قاعده در مورد آن نيز صدق مدي 

 تباري سرايت دهيم.حقيقي را به امور اع



  

ا مقدام  مدثالً ىدما در رابطده بد     بع اسدت. كات مقدس بدالتَّ است، نلي حر لةصاباطنشان باإل ،مقدس

اولسَّالمُ ََلويَ ر يََ اُمَتوحَنوةُ إاَتوحَنو ر الَّذ  خولوقو ر قوبَلي أ ع يَخعلُقو ر، وَ »: گوييدمي حضرت زهرا

تدو را   كده اي كه خدال  تدو قبدل از آن   سالم بر تو اي امتحان ىده 48«كُنع ر لرمََ ااَتوحَنو ر بيهر صََبيِوةً

 بدا حقيقدتِ   خدانندد كرد ن تو نيبت به آن امتحان ىكيبا بودي. معلوم است  تخل  كند، امتحان

قدت، حقيقدت ندوري    ي، كده بده آن حق  مصداحبه ن مدرانده داىدته اسدت     غيبدي حضدرت زهدرا   

ن مدورد بحدث ىدد.    يدر ا يتا حدّ« القدري فاطمهليلةمقام »در كتاب گويند كه مي فاطمه

ن  49يك حقيقدت اسدت كده قبدل از ظهورىدان در عدالم بدوده،        صومينپس ذنات مقدس مع

د، كده  ند هاي الهي در صدورت ن ىدكل يدك انقدالب دار    نظر به تحق  آرمان فاطمهحضرت 

نعدده   هم بده حضدرت زهدرا    است ن پيامبر خدا اصل آن انقالب، همان انقالب مهدي

فاطمده همدان    يايعندي   رزندان تدو اسدت.  ن امت از فيامهدي  50«االُاّة اذهر  وَ ارنحَ اَهد»دادند: 

كندد، نلدي آن انقدالب نهدايي،     تاري  را تغذيه مدي  ياسالمي كه تو ىناختي ن ىناساندي، آينده

است ن به اين اعتبار انليداء   يكي از همان مقدماتخواهد كه انقالب اسالمي ايران، مقدماتي مي

ند ن بده همدين جهدت در رنايدات از     ىناسد خدا به آن نظر دارند ن قبدل از ظهدور آن، آن را مدي   

 ين همده  دهند كه ظاهراً اىاره بده انقدالب اسدالمي دارد   ىود، خبر مينهضتي كه در قم برپا مي

 51.مشخص ياست با ذات يقتيك حقي يت از آن دارد كه انقالب اسالميها حكانيا

 بركات حضور حّد اكثري مردم

سياسدي نظدام اسدالمي كده مدا معتقدديم       در راستاي نظر به تمدن اسالمي، توجده بده آرايد     

هدا بپدردازيم ن   تمدن اسالمي باىد، سااالتي مطرح است كه اجازه دهيد بده آن  يتواند طليعهمي

در رابطده بدا تمددن     يسدااالت كلد   يم ن ادامده يتر مطدرح كند  ييزتر ن اجراير يسواالت را كم

 م.يينده موكول نمايآ يرا به جليه ياسالم

                                                 
 .در رنز يكشنبه الجنان، زيارت حضرت زهرامفاتيح - 48

 .4، ص 43بحاراألنوار، ج  - 49

 .118، ص األ مهالنص عليسيد هاىم بحراني، االنصاف في - 50

 البيان في عال م آخرالزمان. - 51



 

اي را كده  بايد ن ىايد كانديداي ىاييتهطور كه آن اي ر انتخاباتي، عدههمعموالً در  سؤال:

ون از منتخبدين قبلدي   كنندد ن يدا چد   با اهداف انقالب اسالمي هماهنگي داىته باىد، انتخاب نمي

ا هد دهند، بدنن توجه به ساختار فكدري افدرادي كده بده آن    ها رأي ميند، به رقيب آناسرخورده

طور كه بايد ن ىايد اهداف اصلي اكثر مردم آن ميفله هم اين است كهعلت اين  دهند.رأي مي

ىناسدند، پدس ىدركت اكثريدت مدردم امكدان دارد       نظام اسالمي ن جايگاه تداريخي آن را نمدي  

، ينددازد تهديدي براي اهداف انقالب محيوب ىود ن ما را از نزديكي به تمدن اسالمي عقدب ب 

بده  ، توجده بده اهدداف نظدام اسدالمي     در عدين  هند كه كياني رأي بددر حال حاضر كه مگر اين

هداي دليدوز ن   انيدان ىرعي رأي بدهند، تا با انتخاب كانديدداهاي مناسدب انّالً؛    يحكم نظيفه

بدا  ثانياً؛  بين گردند.ها موجب ىود مردم نيبت به نظام خوشخدنم انتخاب ىوند ن خدمات آن

به حدّاقل برسد. تبليغات مردم توسط ريب فىود خطر ميرىد فكري مردم هايي كه براي تالش

كنندد ن بيديار   بينيم كه در هر انتخاباتي مردم را به حضور پرىور در انتخابات دعوت ميمينلي 

بحثي كه ىد اگدر  بر اساس كه تعداد بيشتري در انتخابات ىركت كنند، در حاليىود تفكيد مي

كنند بده صدحنه   يته را انتخاب مييىا يهااناني ،تعداد كمي از افراد كه بر اساس تفكر ن نظيفه

طرفدداران  در تحليل ميدووالن نظدام، كثدرت    گويا  نلياست،  شتريب صلحاَ انتخابِ بيايند، امكان

دنبال دنياي بهتري باىدند،   به به مباني نظام آىنايي زيادي نداىته باىند ن تنهاآن افراد نلو ، نظام

ظاهراً كه . در حاليگراكيفيت يردمي در يك معادلهاز انتخاب ميوولي دليوز ن ماست تر مهم

حضور اكثري مردم عادي براي نماي  قدرت نظام تفكيد داىدت، زيدرا    يتوان رني ميولهنمي

شتر اسدت، پدس چگونده تعدداد زيداد      ييك حقيقت در هضم ن دفع رقيب، به ظهور ب اگر قدرتِ

يد آن ظهور است؟ در ناقع ساال ما از ىدما  باعث تشد -نلو به اصول انقالب آىنا نباىند -طرفداران

 هداي لشدكرند ن اهدداف ن آرمدان   اين است كه تعداد زيداد طرفدداران انقدالب كده تنهدا سدياهي      

هداي متعهدد   انيدان ىناسدند، چگونده بدي  از    را حتّي در مقام تووري هم نمي «عليوهاهللرمحة»خمينيامام

اين  يحكومت اسالمي ماثر است ن رابطهدر تشديد ظهور حقيقت  -حتي به تعداد كم -متخصص

 نوع طرفداران با ظهور تمدن اسالم ناب چگونه است؟

طور نييدت  آن -هيدتند كه موسمي  -يا ل سياسي مدر البته پيگيري موضوعات نظري  جواب:

سداختار نظدام ن   بنددي كدرد. ميدلّم اگدر قبدل از اصدالح       جمدع موضوع را به طور قاطع  كه بتوان



  

بدهيد، ممكن است كار را به جايي  عادي دست مردمهعنان كار را صرفاً ب ،جهت مردمتصحيح 

م به عقدب برگدرديم. قدرآن در همدين رابطده      قدمي به جلو نباىد، بلكه صدها قد ببرند كه نه تنها

 سدوي آن به  ،پيامبر با ح  ن به ح  52«أوكعثوُِاُمَ لرلعحَقِّ كوَرياُن و بَلع جََءاُم بيَلعحَقِّ وَ»... : فرمايدمي

توان اين نوع نگداه را بده   نلي بايد ببينيم مي دارند.ها نيبت به ح  كراهت آمد ن بيشتر آن مردم

گيري كلّدي مدردم را   قضيه ن جهت كالنِيووالن نظام كنم كه ممردم فعلي ايران داىت. فكر مي

ز مردم دارند، با اطالعي كه ااست پي  آيد  كه به قول ىما ممكنرا هايي بينند ن آن نگرانيمي

نظدام  دم را فريب دهند، ر هم اين احتمال باىد كه بعضي از كانديداها بخواهند مريابند ن اگنمي

اي اد يك عدده د. مثالً زير لواي پيرنزي آقاي خاتمي در دنم خرداسالمي امور را در كنترل دار

امّدا اگدر    ،بزنندد ه اصدل انقدالب   بمهلكي  يبا موج دنم خرداد ن ىعار اصالحات آمدند تا ضربه

 ار كداه  داد. ياميدد دىدمنان را بيد   هيت كه  ياسالم انقالب متنيد معادالتي در عنايت فرمود

كنند، تا سرنگوني انقدالب  يدىمنان اميد داىتند كه با امواجي كه در جريان دنم خرداد ايجاد م

را دارد ن دىمن  يهاي دنم خردادافراطيراندن هيانقالب نشان داد توان به حاى ينلرنند، جلو 

ل نشدد،  يد ىود به مقصد خود نايها مطرح منظام يكه عموماً جهت سرنگون« اصالحات»با ىعار 

ر پوسدت انقدالب   يد را كه در ز يافراط يزدگتوانيت عنصر غرب يبلكه برعكس انقالب اسالم

م كده  يدي رنان رنبده يد از آن جر يمده جدان  يپنهان ىده بود از خود دفع كند ن ما امرنز بدا كالبدد ن  

 . بيپارد يمرزبرنن يهامجبور است دل در گرن قدرت

را بده عقدب    يبا يك انتخابات، نظام اسدالم توان گفت مردم در ىرايطي هيتند كه پس نمي

طور مناسب نباىد كه معتقددين نداب بده    آنمواقع  يدر بعضىرايط  بر فر  ، لذا اگرگردانندبر

مدردم نيدبت بده     ينجدود آنرده ن آگداه  بده  يماسدال انقدالب  نتخاب ىوند، بيتري كده  انقالب ا

 ينظدام اسدالم   يريد گميتواند در متن تصمينم يانياست كه هر جر يانقالب طور ياهداف اصل

لدي بدا ايدن    نساختار فرهنگي انقالب تا حدّي نهادينه ىدده اسدت،    رايزال پيدا كند، فعّ يحضور

جايگداه تداريخي آن بدراي مدردم     نصف الزم است با جديّت بيشتر مباني انقالب تبيدين ىدود ن   

ها كه اصل انقالب را قبول دارند، در انقالب حاضر باىند، هر گرنه يرنىن گردد، ن بايد همه
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هدايي نيدز   يراهده د ن يدا حتّدي بده ب   ز تفكرها از سرعت انقالب كاسدته گدرد  چند با حضور بعضي ا

حتدي   ،هايي مفيدتر اسدت ، براي نيل به اف  نحضور طرفداران انقالب جامعيت كشيده ىود، نلي

نظدام ارزىدي انقدالب     بده خود، به طور درنني دادن با رأيكنند، هايي كه ارزىي فكر نميهمان

ن  ،كندد هدا رىدد مدي   هدا در آن خدود احيداس تعلد  بده ارزش    ىوند ن در نتيجه خودبهمتصل مي

دن بده ظداهر   نبوپايبندد ن يدر عد كنيدد كده   هدا را مالحظده مدي   هاي بيياري از ايدن ندوع آدم  نمونه

دادن به نظام ديني در بدين آحداد جامعده    اند. حال نقتي رأي، نيبت به حف  نظام حياساسالمي

گيدرد كده در عدين    اي از تمددن اسدالمي ىدكل مدي    امدرنز پايده   نهادينه ىد، در ىرايط تداريخيِ 

افدراد   خصوص كده به -اند ن لذا در اين حالت انتخابات ىده يبودن نظام، مردم نارد صحنهارزىي

هداي خدود   تواند نقشده ديگر دىمن به راحتي نمي -ىوندمذهبي به حكم نظيفه نارد صحنه انتخابات مي

با توجه بده   دار نمايد.جهاني آن را خدىه يهرهرا براي براندازي نظام اسالمي عملي كند ن يا چ

 يجمهدور اسدت  يبدود كده مدردم در انتخابدات ر     يمردم به اهداف انقالب اسدالم  يكرد اصليرن

 يون رأيلين چهل ميفرمودند: ا «اهللحفظوه»يدادند ن مقام معظم رهبر يون رأيليدهم چهل م يدنره

 ها مفجورند.  آن يبود ن همه ياسالم يبه نظام جمهور

 بودِن اركان نظام حّد نصاب اسالمي

ركدان  كدردن ا نظام اسالمي، به اسالمي عمل بودنه به اين كه ىاخصه اسالميبا توج سؤال:

اين نهاد يا آن  كند از كدام مرحله به بعد ديگر عملِنظام است، حال حدّ نصابي كه مشخص مي

اسالمي  يلهترين ميو نظام تعمداً از كوچكاگر رهبريِ فرمايند:ميوول، اسالمي نييت. مثالً مي

هيت طرفدار نظام هم حدّي  مردمِتعداد چشم پوىيد، خود به خود عزل است، آيا براي درصد 

 د، ديگر نظام اسالمي نييت؟  تر آمبگوييم اگر از اين حدّ پايينكه 

كدار رهبدري حددّ نصداب      يتنها براي مشرنعيت ادامهنه طور كه فرموديدبله، همان جواب:

اين كار هيتند ن بر كار رهبري نظارت دارندد، قددرت تشدخيص ن     يخبرگان كه خبره هيت ن

بر فدر  اگدر مدردم،    حدّ نصاب هيت. هم ير اركان نظام قدرت عزل رهبري را دارند، براي سا

يعندي اگدر    يت سياسي دارد ن نده مشدرنعيت فقهدي.   نظام اسالمي را نخواهند، آن نظام نه مشرنع

اگدر بده صِدرف     -كه مرتكب معصيت خواهند ىد اكثر مردم نظام اسالمي را نخواهند، در عين اين



  

 يم هم ح  ندارد خود را بر مردم تحميل كندد ن ادامده  نظا -كه نظام اسالمي است، آن را نخواهندد اين

 آن مشرنع نييت.

كه رنز جمعه بود، مدردم   در رنز بيعت با علي كند كه بعد از قتل عثمان،يماثير نقل ابن

اويُّهََ النحرَس  ار َّ اَرذوا اواَرُِكُمَ لوريَسَ     »:باالي منبر رفت ن فرمود در ميجد حاضر ىدند ن علي

او ع اوكُن و   مَقٌّ ارلحَ اَ ع اواَِعتُمَ وَ قودر اِعتوِوقعنوَ بيَلعأواَسي ََلوي اواٍَِ وَ كُنع ُ كوَرياًَ لرأواَِيكُمَ ِوأوبييتُمَ ارلحَلرَومَدٍ ِريهر

اي  53؛«كُرمَ ارنَّهُ لويَسَ لري دُونوكُمَ ارلحَ اَفوَتريحُ اََ لوكُمَ وَ لوريَسَ لرري او ع آخررذٌ دررَاَمرًَ دُونو    وَ ََلويَكُمَ، ارلحَ 

مردم، حكومت از آن ىماست، هيچ كس را در آن حقّي نييدت مگدر كيدي كده ىدما ان را بده       

حكومت تعيين كنيد، ما هم ديرنز در حالي از يكديگر جدا ىدديم كده مدن از قبدول حكومدت      

باىم، بدانيد كه هيچ چيز به مدن اختصداص پيددا     بر ىما ميوولىما كراهت داىتم، مگر آن كه 

تر از ىدما  گر همين كده كليددهاي امدوال ىدما را در دسدت دارم ن يدك درهدم بيشد        كند، منمي

كده؛  در سخنانشان بدابي را بداز كردندد مبندي بدر ايدن       «اهللحفظوه»مقام معظم رهبريتوانم بردارم. نمي

كار مدا از نظدر    يواهند، ادامهمشرنعيت حاكميت ما به خواست مردم است ن اگر مردم ما را نخ

مدردم  ح  انتخاب مردم همواره جاي خودش محفوظ اسدت، حدال   ت، چون مشرنع نيي يىرع

خواندن است؛ بايد مثل نماز 54ي است.گريضوع دىان را انجام دادند يا ندادند، موالهي ينظيفه

اند، امّدا حد  انتخداب برايشدان محفدوظ اسدت ن       همردم نماز بخوانند، اگر نخوانند، معصيت كرد

هدا  اندد، نقد  آن  براين مدردم در حفد  نظدام اسدالمي، ركدن اصدلي      بندا  نماز نخوانندد. توانند مي

نظدام هدم    رهبريِنق  طور كه در جاي خودش صددرصد است، همان درصد نييت بلكهپنجاه

فقيده در رأس نظدام، نظدام    در جاي خودش، صددرصد است، به اين معني كه بدنن حضور نلدي 

   55ىود.مي نظام طاغوت دهد نمشرنعيت ن اسالميت  را از دست مي
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بدا  مخالف نظام اسالمي باىدند  خواران، ن نيژهاي از اىراف كه عدهخيلي فرق است بين اين

اي از امويان با حكومدت  عده مثالً در زمان حضرت علي مخالف باىند. مردم يتوده كهنيا

خدوار  نيدژه  يهدا هدا گدرنه  گيدد، چدون آن  ها جنآن حضرت مخالفت كردند، حضرت هم با آن

هدا را بده   خدواري آن خواستند ن چون نظام علوي نيژهمي تر از بقيهبراي خود حقّي اضافه بودند،

 «عليوهاهللرمحة»دند، نلدي در زمدان ىداه كده امدام خميندي      ت كرىناخت، با آن نظام مخالفرسميت نمي

درسدت  خواستند ن ظام ىاهنشاهي را نميمردم ن يمردم را دعوت به مخالفت كردند، ناقعاً توده

، حضددور مددردم در كردنددد، ن در ايدن دنران خدواران از نظددام ىاهنشداهي دفدداع مدي   مدان نيددژه ه

سدت، بده   ن مالک خوبي ايهم رفته ارني ن اندمردم اصل نظام را پذيرفتهدهد يانتخابات نشان م

ايدد در آن مدواقعي كده اصدل نظدام توسدط دىدمنان تهديدد         همين جهت مكرراً مالحظه فرموده

ع از كلّيدت نظدام بده    هايي كه از نضع اجرايي امور دارند، جهت دفاگله يهمهىود، مردم با مي

ىود درصد تعيدين كدرد كده اگدر چندد درصدد مدردم نظدام اسدالمي را          البته نمي آيند.صحنه مي

توان تشخيص داد، كده  نخواستند، ديگر حاكميت ميووالن مشرنع نييت، نلي رنح كلّي را مي

خواهدد  عمدومي آن اسدت كده مدي     يآيا ارادهن اند يا نه، را پذيرفتهمردم كلّيت نظام  يآيا توده

 را جايگزين اين نظام بكند يا نه؟ نظام سياسي ديگري

عصدباني اسدت ن خدرج زنددگي بده ان فشدار آنرده ن        كيدي  آن نقتي كهتوجه داىته باىيد

موقدع  در  ن فدرد يهمد  زند، آن حرف را حرف اصلي ان به حياب نيانريمميخالف نظام حرفي 

هدا  اش عصر رنزهاي انتخابات اسدت، ضدد انقدالب   دهد. نمونه، عمل ديگري انجام ميباتانتخا

اي آنرد، يدك مرتبده عدده   نجود مدي  رنزهاي انتخابات بهمشكالت را عصرِ يگفته بودند: همه

علدت ايدن    آنرندد. گيدري هجدوم مدي   ، به محل رأيىد در انتخابات ىركت كنندكه تصور نمي

جدا كدار مدن را    رند كه چون فالناست، طرف از صبح تا عصر با خود كلنجار ميپديده رنىن 

م، در دهرأي نمي ،ند، پس به عنوان اعترا  بد را با من داىتحل نكردند، ن چون فالن برخوردِ

بعضدي ادارات  ىود كه بين كلّيت نظدام ن برخدورد   ان متذكر مي همان حال هوىياري تاريخي به

د كه بين كلّيت نظدام  انرسبه اين نتيجه مي هايت ان رادر ن ننياين جدال در بايد فرق بگذاري، ن

دادن ن بده همدين جهدت    كند بده طدرف محدل رأي   ن حواىي آن فرق بگذارد، ن لذا حركت مي

 «  بيني نييتند!مردم ايران قابل پي »گويند:راديوهاي بيگانه مي گرانِتحليل



  

م است ن لدذا اگدر قدوانين جداري سدمت ن      اسال، نظام، به غير از مردم ن رهبريسومين ركن 

د، ديگر نظام، اسالمي نييت ن جايگاه ىوراي نگهبان به همدين معندي   ناسالمي نداىته باى يسو

د نظر اسدالم هدم مددّنظر بايدد     است تا قوانين كشور از جهت اسالميت كنترل ىود ن عدالت مور

يدك بخشدنامه يدا     اياين كده در اداره  نظر است،به هر حال جهت كلّي قوانين ن كارها مدّ باىد.

كند، نقتي نظام از اسدالميت  اي جهت اسالمي ندارد، اصل نظام را از اسالميت خارج نميبرنامه

، بودن قوانين ن رنابدط رهبري يا ميووالن اصلي نظام نيبت به اسالمي يىود كه ارادهخارج مي

يد، اگر در ميير خود يك كوچه را اىدتباه  ما بياي يخواهيد به خانهىما نقتي ميد. تفانت ىوبي

تدان ايدن   ما بياييد، امّدا اگدر جهدت    يخواهيد به خانهرسيد كه نمي ىود به اين نتيجهكرديد، نمي

 اصلي ىما تغيير كرده است.   يگوييم ارادهما نياييد، مي يكه اصالً به خانه باىد

 هاي معرفي انقالب اسالميراه

توان به مردم معرفي كرد كه متوجه ىدوند يدك   ز اين ديدگاه ميچگونه انقالب را ا سؤال:

براي ىناختن ن ىناساندن ايدن انقدالب   اتفاقي نييت ن ريشه ن باطن دارد؟ به بيان ديگر  يحادثه

 ؟ د انجام داديبا ييهاچه كارند يفرمايكه م ياتين خصوصيبا چن

د ن آن داري انقالب اسالمي بدو ريشه، ابتدا بايد متوجه ىد  طور كه قبالً عرهمان جواب:

در توسط رنىنفكران ن تحدت تدفثير ىدرق ن غدرب،     خواهي هايي كه صِرف آزاديرا با انقالب

همدان  هدا توسدط   آن انقدالب خصوص كه عمدوم  بهفرق گذارد،  د آمد،يابل استعمارگران پدمق

مان مكتب الهي بده  تا هبود الهي ىرنع نشده  ي، چون با پشتوانهىدبه انحراف كشيده انقالبيون 

هدا از فدرداي پيدرنزي    در عمدوم انقدالب  د ن جلو ببدرد.  ينماعنوان باطن آن انقالب آن را تغذيه 

، چدون  كنندد گدر دنبدال مدي   يد يبده نحدو  را  اتورانانقالبيون راه ن رسم همان ديكتد  انقالب خودِ

آن ىدناس رهبدري   دينان بود ن نه يك انيانِ يدر م الهي هايِانگيزهطور كه عر  ىد؛ نه همان

منحصر بده انقدالب    ياتين خصوصيچن دابعادش در صحنه باى يا دين با همهترا به عهده داىت 

م ن يي  نمدا يد قرا نيدبت بده انقدالب اسدالمي د     بايد ديدگاه خدود  ن اساسياست ن بر هم ياسالم

 م.  يآن را بشناس يخيگاه تاريجا



 

د مددّ نظدر   يد با يدر مورد انقالب اسدالم ، يخيتار يشهيكه عالنه بر توجه به ر يانكتهديگر 

 ر نمادي از تمدن اسدالمي را كده  المقدنسعي كنيم حتيد يآن است، با يهاباىد توجه به آرمان

رنىدن  ن است كده  يگر ايد مهم ينكتهآن است، نشان دهيم ن دن به يرسدر پي  اسالمي انقالب

د، آيدا  يد كند ن از آن عبدور نما  يخواهد نفيرا مچه چيزي در گوهر خود  اسالمي كنيم انقالب

يدا انقالبدي   كندد،   يخواسدت سدلطنت را نفد   ين مبا نظام ىاهنشاهي بود  اسالمي انقالب يمقابله

 اي كه حجاب مقدسات است؟، مدرنيتهاست براي نفي مدرنيته

بدر  توان نفي مدرنيتده را   معلوم گردد چرا خداننداگر رسالت تاريخي انقالب رنىن ىود ن 

ايم، بده همدين جهدت هدم     در معرفي انقالب برداىتهرا  يانقالب قرار داده، قدم اصلن يا يعهده

 يتده بده سدو   يصدفات الزم جهدت عبدور از مدرن    يهمده بنيانگذار اين انقالب ىخصي است كده  

ر يد بگن عرفان ن فليفه  باىد، از فقهيع رسالت تحق  آن را به دنش گرفته، دارا ميكه تش يتمدن

يابدد ن  ين جدامعيتي ادامده مدي   بدا چند   ياسالمانقالب  .تاريخي، اجتماعيىجاعت ن هوىياري  تا

 فوكدو؛ تداريخي خدود را كده بده تعبيدر ميشدل       ميدووليت ته عبور كند ن يتواند از فرهنگ مدرنيم

 فا كند.  يا 56،«رنح استيبرگرداندن رنح به جهان ب»

 و اضمحالل ليسميتعلق به انقالب اسالمي؛ راه نجات از نيه

د، يد كده از آن دار  يفيبدا توجده بده توصد     ياسدالم توان از بركات انقالب نه ميچگوسؤال: 

 ؟ كردبيشترين استفاده را 

 ؛درست بشناسد ن بده تعبيدر ديگدر    ،كندندگي ميرا كه در آن زكس زماني اگر هر جواب:

ندد، بهتدرين برنامده را بدراي     بفهمد در كجاي تاري  قرار دارد، ن از ميير قدسي تاري  غفلت نك

ن  بخشدد ن از پدوچي  ريدزد ن در ناقدع زنددگي خدود را معندي مدي      كردن زندگي خود مدي رنربا

حدرف   يتدرين نمونده  مشدخص  ابدد. ييمد  ييلييم است رهاين آن نيهير امرنزيكه تعب يرنزمرّگ

بنده، ىهداي كربال هيتند كه چون فهميدند در آن موقعيدت كده يزيدد بدر رأس امدور ميدلمين       

 ه عهدده دارندد، بدا تمدام نشداط ن بدا راهنمدايي امدام معصدوم         است، رسالت تاريخي خاصي ب
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 طيدر آن ىدرا رفتندد، چدون فهميدندد    جلدو  خود را انجام دادند، ن به راحتي تا ىهادت  ينظيفه

 معني ببخشند.  توانند زندگي خود ن بقيه را ميچگونه 

 يل زنددگ ن ىدك يتدر يدر حدال حاضدر عدال   انقالب اسالمي، هاي تعل  به آرمان به نظر بنده؛

طدور كده   ها ىدكل داده، همدان  در مقابل مرگي كه فرهنگ مدرنيته براي انيان خصوصاست به

 حيدات، ضدرنري اسدت، نرند بده     يكشيدن بدراي ادامده  ن نفس ميرداگر انيان نفس نكشد، مي

 نجود آنرده است.  هاي اين دنره بهبراي نيلانقالب اسالمي چنين موقعيتي را در زندگي 

ن ابعداد  يم حيات رني زمين، يعني پذيرش ناليت حضرت حد  بدر تمدام اركدان     دانهمه مي

انيان ن يافتن چنين ناليتي در نظام اجتماعي، سياسي از طريد  انقدالب اسدالمي    باطني ن بيرنني 

ن  آموزىدي تا حكم خدا را در نظام سياسدي، اقتصدادي ن    آمدنجود بهعملي ىده است. انقالب 

نده  ين نهاد ديگر هنر ما است كه آن را در زنددگي خدود توسدعه دهديم     ني، اما محق  كند يتيترب

ندور  »منكر ىدد ن بگدوييم:    توان نور رايايم، نمبيتهدر مقابل نور خورىيد را  م، نقتي پنجرهيكن

م تدا بده   يىدو  ن نق  آن آگاهرا بشناسيم ن از گوهر تاريخي  يبايد حقيقت انقالب اسالم« ؟!كو

، مدرنتيددهلييددمِ مخصددوص ين نيه ، ن گرندده در رنزمرّگدديببخشدديم معندديامددرنز ن فددرداي خددود 

 د.ىومان استحاله مياعتقادات ن مكتب ين حت ان ن خانوادهخودم

بخشدي آن مشدكل داريدم، بده جهدت      حيدات نقد   ن  ياسدالم انقالب گاه يجااگر ما در فهم 

بعاد زندگي ضعف در مقدمات است، حال چه مقدمات عقيدتي، كه معني ناليت خدا در همه ا

فهمديم  مقدمات تداريخي كده نمدي   ضعف در دانيم، ن چه فهميم ن نق  ن تفثير آن را نميرا نمي

 اين انقالب در كجاست ن فعالً در كدام مقطع تاريخي ظهور كرده ن مييرش به كجاهدا  يريشه

تا حدّي نق  حاكميت ناليدت خددا در نظدام    « مباني معرفتي مهدنيت»كند. در مباحث ير ميس

 به بحث گذاىدته  نحدت بر كثرت حاكميت يمهدني رنىن گشت ن صورت كاربردي قاعده

به همدان  ىود، اَحد بر كثرت اِعمال ناليت كند، كثرت به حيات نزديك مي را هر اندازهيىد، ز

 يانيدان جنبده  رنح  يابيدد، چدون  بدن، بدن را زنده ميبر رنح در حاكميت ن تدبير  كه يصورت

 يت حضرت اَحد بر جامعده يصورت حاكم يانقالب اسالم ،كثرت يجنبه دارد ن بدننحداني 

 يته در پيكه فرهنگ مدرن ينجات بشر از اضمحالل ين جهان برايط امرنزياست در ىرا يانيان

 دارد. 



 

ها يك مشخصده دارندد ن   آن صورت يهاي مختلف، همهصورتن داىتن يدر عاضمحالل 

لدذا نقتدي ىدرايط    . ن چه در نظام اجتمداعي  زندگي آن احياس پوچي است، چه در نظام فرديِ

كس طالدب حيدات ن نشداط    فدراهم ىدد، هدر    -به هر نحو ن هر انددازه  - حاكميت نحدت بر كثرت

از رنح طور كده نقتدي بددن    است، بايد خود را در معر  نور آن پنجره قرار دهد، نگرنه همان

عه اگر ناليدت حضدرت اَحددي را    فرد ن خانواده ن جام گردد،آينده ميجدا ىد، مضمحل ن بي

هداي دنر از ناليدت   آيندگي خدانواده كه ىما بي ،چه در دنياىود، آينده ميرها كرد، پوچ ن بي

آينددگي  كه جهنّم ظرف نماي  سوختن ن بي ،ن چه در آخرت ايدخدا را به خوبي تجربه كرده

تحقد    يمددن نقتد  ك تيد ها هيدت. اضدمحالل   با آنت يدر ابدهمواره اين حالت  نهاست، آن

هدا  اضمحاللانواع هيچ راهي براي تفيير ، «حكومت نكند هانحدت غيبيه بر كثرت» ابد كهييم

اش ايدن  ه؛ هدر اضدمحاللي قاعدد   «برداىدته ىدود  كثدرت   ازنحدت  ياحاطه »جز اين نييت كه 

اضمحالل غرب، اضمحالل خانواده، اضمحالل جامعه، اضدمحالل اداره، همده بدر اسداس      .است

 ين قاعده است.هم

 تفسير درست از تمدن غرب و مدرنيته  يارائه

دادن انقالب اسالمي، يك طدرف  نشدان   كردنِمعرفيطور كه عر  ىد؛ براي درستهمان

انقدالب   ، كده از طريد   در زير پرتدو ناليدت خددا اسدت    ابعاد انياني  يجانبههمهنشاط ن حيات 

 ن آثار مخدرب فرهندگ مدرنيتده   ددانشاندرست گرش يد طرفتواند محق  ىود، ن مي ياسالم

انحراف كشيشان،  ضعف كلييا ن يچون غرب بعد از رنيانس به بهانه ،، كه از نظر فليفياست

 يكلّي از دين جدا ىد ن عمالً گرفتار رنيكرد مخدالف بدا توحيدد ن مقدسدات گشدت، تمددن      به

را با حضرت احد جددا   يت منقطع گشت ن اتصال مناسبات انيانيظهور كرد كه از آسمان معنو

حاكميدت  كده  هدا  اگر بتوانيم آثار مخرب ديدگاه مدرنيته را در تمام ابعداد زنددگي انيدان   نمود. 

فهمديم بشدريت گرفتدار چده خيدارت      آن نقدت مدي   ،كثرت بر كثرت است، درست نشان دهيم

راحتي راه مدعيان رنيانس به ن نبوت چه اندازه است. ين ضرنرت حضور نب بزرگي ىده است

ن بده خدود ناگذاىدتن    ياها را به خود ناگذاىت، ن ها بيتند ن خدانند هم آنآسمان را بر انيان

خدورد، كده البتده    رنابط تمدن غرب رنز به رنز هر چده بيشدتر بده چشدم مدي      يخوبي در همهبه



  

 ير چتدر تكنولدوژ  يد كده خدود را در ز  جاي فرهنگ مدرنيته دادن آثار اين موضوع در جاينشان

د گوىدزد نمدود كده    يد ز بايد ن نكتده را ن يد اكدار مشدكل ن دقيقدي اسدت ن از طرفدي      ، پنهان كرده

ميديحيت  را يد ر قابدل تحقد  اسدت، ز   يز غينحاكميت نحدت بر كثرت از طري  مييحيتِ امرنز 

گدر  ين عمدالً د  پيدر بدراي خدود سداخته     يخدانظام اَحدي را تقييم كرده است ن خداي پدر ن 

توان حاكميت نحددت بدر كثدرت را در نظدام     ي  اسالم ميپس تنها از طر نمانده است. يتياحد

را بايد در تمدام   -ضرنرت حاكميدت نحدت بر كثرت-ن نكته درنز عملي نمود ن ايداجتماعي بشر ام

كنيم ن آن را با مردم در ميان بگذاريم، تا مردم بفهمند در صورت غفلدت از   رنابط خود نهادينه

حاكميدت نحددت    يمعني ن نتيجهد يباابتدا  كهنيجه اينتىوند. ن، چگونه به پوچي گرفتار ميآ

  بر كثرت رنىن ىود ن سپس آفات دنري از اين برنامه تحليل گردد.

« خددا  نعمدت بدزرگ  »براي بشر امرنز، كه انقالب اسالمي را فوق است  يدر راستاي قاعده

  يدهدد تدا از تدار   يمد دن نجدات  بدو آيندهعاملي است كه ما را از اضمحالل ن بيدانيم، چون مي

خدود   ىخصيت ي يگانهانيجامِافراد جامعه اگر م. ي  بمانيتاريم ن بيرنن پرتاب نشويبه ب يقدس

د، ي ندارند د، چدون از خدود تعريفد   توانند با خود ارتباط داىته باىدن را از دست بدهند، ديگر نمي

اني باىد يا غربدي،  داند اير، در بحران هويت است، نميىته باىدكيي كه از خودش تعريف ندا

داند دنبال افكار خودش باىد يدا نباىدد،   ميلمان باىد يا نباىد، گاهي هيت، گاهي نييت، نمي

داند دختر باىد يا نه، كدام لباس را بپوىد، كوچدك اسدت يدا بدزرگ، خيلدي راحدت       حتي نمي

ي ن دهد. نقتي به رنش زنددگ ىود، خدمت ن خيانت را تشخيص نميبازي ديگران مي يلهينس

ن يدك   كندد، چدون هديچ اسدتحكامي نددارد     نشيني مدي ىود، به سرعت عقبعقايدش حمله مي

طور نباىيم، هيچ راهدي جدز تدالش بدراي حضدور      خواهيم ايناگر مي ه است. حالانيان پراكند

پس در جدواب سداال    در زندگي خود نداريم. -كه عامل حاكميت اَحد است -يانقالب اسالمفعّال 

 يخدوب بده  دهيدد به انقالب اسالمي را در خود رىد  تعل نقتي معرفت ن  ان گفت:تويم يجنابعال

 ىويد.آن نا ل مي يالعادهفوقبه بركات 



 

 شود يخود خطرناک م يبشر برا

چده در داخدل ن چده در سداير      -ممكن است اين ساال برايتان پي  آيد كه گويا ىرايط موجود 

رن كه هيت بشناسند ن با آن رنبده طور ناسالمي را آت كه بتوانند انقالب اين طور نيي -كشورها

آرام جداي خدود را   هاي معنوي آرامند، نلي عنايت داىته باىيد كه ميا ل فرهنگي ن جنب ىو

حدل  آخر قرن بييتم مراجعه به دين به عنوان راه ي. اگر مالحظه بفرماييد، در دن دههدنكنباز مي

ىدرنع ىدد ن در همدين رابطده      -بدين انيدان ن خددا    يرف رابطده عنوان صِن نه دين به -ميا ل اجتماعي 

ان برگشدت  آخدر آن، زمد   يين بود، نلي دن دهده گويد: قرن بييتم، قرن فرار از دهانتينگتون مي

زند. بشري كه در اناخر قدرن ندوزده ن   بشريت به دين ىد، ن خودش انقالب اسالمي را مثال مي

هداي داند  خدود    د، از اناسط قرن بييدتم بدا ناكدامي   ىده بودان  خود  يانل قرن بييتم ىيفته

مواجده ىددد، دن جنددگ جهدداني نشددان داد بشددريت بدددنن ديددن ن اخددالق چقدددر بددراي خددودش  

بدا   «عليوهاهللرمحة»تواند موجب اضمحالل خود باىد ن امام خميندي خطرناک است ن در درنن خود مي

مديريت الهدي خدود را تدا ظهدور     فرهنگ اسالمي،  يىناخت همين ىرايط تاريخي ن با پشتوانه

را بده   البيتبا فرهنگ اهل -عنوان نياز بشر جديدبه -   دينطرح تحقانقالب اسالمي جلو برد ن 

 صحنه آنرد.

سدر ن صددا   جانبده ن بدي  نلي به نحو همده  ، آرام استىما اين را بدانيد كه تحوالت فرهنگي

ىداهد تحدوالت قابدل تدوجهي در      كند، به همين جهت مدا در حدال حاضدر   جاي خود را باز مي

مللدي اديدان   البدين  يكنگدره نداظرِ   ؛سال دن هزار ها نيبت به دين هيتيم. در اناخرراي  انيانگ

نچده  بشر امرنز در جيتجوي آن اسدت، بدا آ  ي است، نلي ديني كه ىويم ن اين ىرنع مباركيم

نيبت به دين، بده دنبدال ديندي    بشر امرنز با نوعي تجديد نظر  كند.الً به دنبال آن بود، فرق ميقب

به بشر تبديل ىدد،  گردد كه ممكن است نام ن نشان آن را هم نداند، نلي با خداي مييح كه مي

، افدراد حاضدر نييدت    كه در اجتمداع ن زنددگيِ  هم ها رن ىود، با خداي بوداييرنبه خواهدنمي

با تمام ابعداد، آن را بپدذيرد    بشر به دنبال ديني است كه بتواند تواند ميا ل خود را حل كند.نمي

بلكده موجدب    دفداع نييدت،   مييحيت نه تنها قابل ن از نظر عقالني بتواند از آن دفاع كند، تثليثِ

ت يد عه بده فعل ياست كه در ى ينيبشر امرنز به دنبال د يىود. پس با هر عنوانبحران عقلي هم مي



  

جهدان خواهدد بدود ن     يندده ين آيد د ينين ديچن يخواهد بگذارد نليده، نام آن را هرچه ميرس

 عه نباىند.يى ىود هرچند رسماً همهيع دنخته ميتش يها به سوها ن قلبچشم يميلّم همه

گدوهر انقدالب    يمتوجده در حال حاضر آن است كده   ين ىكل زندگيباتريز خالصه؛ انّالً:

 ىديم. ثانيداً:  درسدت زنددگي كدرده با   ه وارهمد ن زندگي كنيم تدا  با آ ميكن ياسالمي باىيم ن سع

ىود، بتوانيم مي اسالمي د كه در رنيكردي كه در آينده به انقالبد خود را آماده كريباطوري 

گان را برآنرده سازيم. نگران نباىيد كه زمانه طوري نيازهاي آيند به طور كاربردي ن محيوس

انقدالب  ن تدوا دهدد، متوجده باىديد كده     هداي انقدالب را نمدي   ىدن تووريپياده يزهااست كه اج

ن گيدترش ندهدد، ن لدذا بايدد در نفداداري      نكندد  نييت كه خود را تثبيت چنان كم اسالمي آن

 نيبت به آن صبر پيشه كرد ن زندگي را معني بخشيد.  

  نظام مهدوي يشاخصه

انكشافِ ظهور آخرالزمداني   انقالب اسالمي، عامل»فرماييد:منظور ىما از اين كه مي سؤال:

 چييت؟  « است. انقالب حضرت مهدي

عدر    ين انقدالب اسدالم   در مباحدث مربدوط بده امدام زمدان     اصل اين موضوع  جواب:

ن در آن  دارد يبيدتگ بايد رنىن ىود كه بلوغ زمين ن زمان به حاكميدت انيدان كامدل     57،ىده

م خلقت با تمدام فعليدت خدود بده     م صغير يگانه ىوند، نجه آرماني عالَم كبير با عالَعالَكه نقتي 

نظدام   يىاخصده  .ىدود انبيداء ن انليداء ظداهر مدي     يآرزني همه آيد ن در آن ىرايط  مينماي

تحق  نور الهدي اسدت، ن بدا توجده بده ايدن دن        يالزمان ن ديگرمهدني، يكي؛ نفي ظلمات آخر

كندد، تدا آن   توان گفت: انقالب اسالمي زمينه را براي چنين آرمان بزرگي آماده ميىاخصه مي

 ىود. مقدس ناقع ظهورِ

ز تفكر بشر نيبت به آن ىرايط است، تا الاقدل بشدر بتواندد بده غيدر ا      يانقالب اسالمي زمينه

اي كه ظلمدات  د، غير از آيندهاي ىوآينده يمتوجهبينديشد ن  فرهنگ مدرنيته به تمدن ديگري
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دادن پايدان حيدات تداري     قددرت نشدان   يخدوب به ان گذارده، انقالب اسالمي يرنكفر در پي  

 .فكر كنددارد ن اين كمك خوبي است تا بشر به حكومت مهدني در خود ب را غر

تدوانيم جايگداه   خوب مطالعده كنديم، بهتدر مدي     اگر ما در مورد نظام الهي حضرت مهدي

 ىدد طور كده عدر    سازي آن را بفهميم، يك طرف قضيه همانانقالب اسالمي ن قدرت تمدن

مه امكاندات خدود را بده فعليدت رسدانده ن ديگدر       توجه به اين نكته است كه رنىن ىود غرب ه

ن از ايدن طدرف انقدالب اسدالمي      مشدغول كندد  هاي بشر را به خود ندارد تا آرمان چيزي در قوّه

ادعا ندارد كه به خودي خود صورت آرماني حيات بشر است، بلكه خدود را انگشدت اىداره بده     

ني ىود، ن ميدلّم تحقد  نظدام مهدد    ميداند كه در آن نظام، كمالِ عالَم ىرنع نظام مهدني مي

انقدالب اسدالمي، يكدي از مقددمات آن اسدت ن مالحظده       ن  خواهدمي مقدماتي از سن  خودش

ايد، ىرايط موجود جهان، در عين حضور فعّال ظلمات حاكم بر رنح ن قلب بشدر امدرنز،   كرده

 يي عجيبد دهيد دهدد ن ايدن پد  يهدني را از خود نشدان مد  پذيرش نظام م يزمينهاز جهت ديگر 

هيدت كده انقدالب    ن بصديرت در جهدان   ، جريداني از ىدعور   تده يمدرن ظلمدات است كه در انج 

تدوانيم انقدالب   ميبينيد ما است كه ميدنار ىده. به همين جهت ين به آن ام فهمنداسالمي را مي

فد   ح يد بدرا يم بايدانيهاي آن هيتند، مهايي مشتاق ىنيدن پيامكنيم ن گوشاسالمي را طرح 

 ظداهر ىدود ن بده مدرنر    پدذيرش حد    نهدايي   يتدا زمينده   كنديم شه يپ يدارين پاصبر  اين انقالب

كند تا بده معندي ناقعدي نارد    كمك ميمردم جهان انقالب اسالمي به  برنز كند. يجهانپذيرش 

ظلمات نضع موجدود نپندارندد   خورده به هنضع موعود ىوند ن سرنوىت خود را گر عالم انتظارِ

 شتر رنىن ىود.يآينده بدر ن بحث يااين انّل بحث است، اجازه دهيد كه البته 



 

 ،جلسه سوم

 

اولين قدم، رويکرد به تمدن اسالمي





 

 

 «شيعهزايي تمدن»هدف از طرح مباحث 

ن  باىدد عدالم قددس   د يد بااي كده منشدف قدوانين آن    پس از رنىن ىدن نياز انيدان بده جامعده   

ماندني است كه از نَهميات به سوي ناقعيدات ن بده سدوي سدنن      يكه تمدننكته  اينىدن رنىن

بده  عالم سير كرده باىد ن به جاي سركوب طبيعت، بتواند ابعاد پنهان آن را به انكشاف بكشاند، 

ن تمدن غرب ىد تمدني ماندني است كه جوابگوي تمام ساحات انيان با م كهيديجه رسين نتيا

تواند جواب نيازهاي ناقعي انيدان باىدد، ن تمددن    ن ىتابزدگي است، نمي كه در نهايتِ ماديّت

سداز  تمددن زنددگي   رايد زاري آن اسدت،  انگزمقابل اين تمدن، تمدني است كه ىيعه ميوول بنيد 

 كده ىديعه بده جهدت فرهندگ     تنها ىيعه از آن ىرنط برخوردار است، مضافاً اين ىرنطي دارد ن

انتظار، قدرت تشخيص ظلمات غرب ن گذار از آن تمدن را نيز در خود دارد ن انقالب اسالمي 

 ن گذار ن عبور است.آ يدر جايگاه تاريخي مخصوص به خود، مرحله

ممكدن   معصدومين  يهداي ا مده  اسالم كه با راهنمايي يما معتقديم بازسازي امّت ناحده

ري اسالمي در دنران جديدد از نفحدات الهدي اسدت كده      باىد، ن بيداىيعه مي يگشته، به عهده

قدرن   بايد در خيزش اسالميِ ود ن از جهت آرماني آن غفلت نمود.تفانت بنبايد نيبت به آن بي

هاي حركت را تا تحق  تمددن اسدالمي مدّدنظر داىدت، ن الزم اسدت در ايدن كدار،        حاضر، اف 

تر اسدت؛  ها دن نكته از همه مهمآن يجملهظرا ف ن دقا   فراناني مورد توجه قرار گيرد كه از 

مدانع   ين ديگدر  -كه در مباحث گذىته تا حدّي بدان پرداختده ىدده  -يكي چييتي تمدن اسالمي است 

اگر خاسدتگاه فليدفي ن اجتمداعيِ فرهندگ      است.اصلي تحق  آن تمدن، يعني فرهنگ مدرنيته 

رند ن بداز  از مددتي هددر مدي    مدرنيته به خوبي ىناخته نشود، انرژي خيزش عظيم اسدالمي پدس  

اميددنار بده    يابدد ن جواندانِ  جهان اسالم در تارهاي عنكبوتي فرهنگ مدرنيته خدود را اسدير مدي   

 .جهان اسالم نااميد خواهند ىد يآينده



 

بييار مهمي است ن خت تووريك بدراي تبيدين    يچييتي تمدن اسالمي ميوله كه ييجااز آن

را كده   يهر محققد  ي اسالمي كه همان تمدن اسالمي استنهايي نظام جمهور يهدف ن مرحله

بده  « زايي ىيعهتمدن»، بحث دهديد آزار ميسخن بگو يدر صدد است در موضوع تمدن اسالم

كوتدداهي در ايددن امددر موجددب . اسددتن امددر كددار را بدده عهددده گرفتدده  يدددر ا يعنددوان فددتح بدداب

از  اسدتفاده هدا ن سدوء  كداري م ندانمهاي التقاطي ن انحرافي خواهد ىد ن نيز سبب انجاجايگزيني

هدداي مجهددول ن غفلددت از توددوري ياليدداعهگددردد. ظهددور خلدد ايددن خددت توسددط دىددمنان مددي

هاي انقالب اسالمي، گفتگو از تمددن اسدالمي را بيديار ضدرنري     هاي هماهنگ با آرمانتووري

ختم ىدود.   ومنظر ىيعه است ن بايد به ظهور امام معص كرده است، آن هم به صورتي كه مدّ

اسدت،   يي مطموند سدوي آيندده   ه ن برانگيزانندده بده  دهندد بحث از تمدن اسالمي، عاملي جهدت  

 طدور كده امدام   اسدت ن همدان  اي كه براي بشر از طري  حكومت جهاني اسالم تقدير ىدده  آينده

ن بده   1«سدت. ف عظيم اين انقالب، ايجاد حكومت جهاني اسالم ااهدا»فرمودند:  «عليوهاهللرمحة»خميني

از  ىديعه ن سدنّي  ن يتضاد بد  يتنها ميولهنه م،يح تبيين كنيم موضوع را به طور صحيناقع اگر بتوان

بنداي   تميووليكه  يارند، بلكه جهان اسالم متوجه خواهد ىد كه ىيعه به عنوان انديشهبين مي

البيت هاي اهليياحياء جهان اسالم را دارد به صحنه آمده است ن درصدد است از طري  راهنما

  خود برساند. يجهان اسالم را به رنن  ىاييته يهمه پيامبر

 شدن شيعه و مقاومت در مقابل غربي

بريدد. آيدا   مدي  هدا ندام  هدا ن رنس تمددن چيندي   يىما در بعضدي از مدوارد از آيندده    سؤال:

المي بعدداً  هاسدت كده مثدل تمددن اسد     آن يتمدن چين ن تمدن رنس، تمدن بالقوهمنظورتان از 

نظر ىما است، چدون آنچده مدا امدرنزه در چدين ن       ىود؟ يا به عنوان قدرت آينده مدّمي ىكوفا

 يت!يجز همان تمدن غرب ن يزيچ بينيمرنسيه مي

بده  را  آنتدوان  يمد ، هداي كنفيديوس  هاي فرهنگي چين ن آمدوزه با دقت در اصالت جواب:

مثدل   يتمدن چدين، بده يدك فرهنگد     يادامهطور نييت كه ؛ يعني اينرفتيپذيك تمدن عنوان 
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فرهنگ غربِ امرنز ختم ىود ن يا بنيادش همان فرهنگ غرب باىد. چين خودش يدك تمددن   

نلدي مثدل تمددن اسدالمي در حدال      ] در آن هيتاست؛ فرهنگ دارد ن خصوصيات يك تمدن 

 ن بداألخره در  اسدت  ن صورت غرب بدر آن غالدب ىدده     حاضر تحت تفثير فرهنگ غرب است

خود دارد ن در كند بين آنچه ياي ممقاييهكند، مي خود را بازخواني ميآينده مثل جوامع اسال

بيند با رنيكرد به غرب ضدرر  دست آنرده ن ميفعالً از دست داده با آنچه با رنيكرد به غرب به

ت تواند به فعليت آنرد، ارزىمندتر از آن چيزي اسد مي دارد ندر خود است، چون آنچه كرده 

كدردن بده غدرب در آن رىدد     پشدت  ييزهكه با رنيكرد به غرب به دست آنرده است ن لذا انگ

تواندد بده مدردم    ر از غرب، چقدر مياگذ يمرحلهتمدن اصيل چيني در كه نيالبته در اكند. مي

تدوانيم  ، حتدي نمدي  نظدر داد تدوان  كند، به راحتدي نمدي   آگاهي بدهد ن به سالمت به غرب پشت

نيم كه چين در همآنردي با تمدن غربي در چه زمان ن در چه حددّ، تمددن غربدي را    بيني كپي 

تواندد  كندد ن مدي  تواند غرب را تحملنلي ميلّم تمدن چيني، تمدني است كه نمي كند.مي نفي

باىدد، نلدي    هايي بدوده تمدنن است در كشورهاي آفريقايي هم ممك مد.هاي غرب را بفهبدي

ي مردم خود باىند كه بتوانند انحراف غرب را برابصيرت فرهنگي نداىته قدرها ها آنآن تمدن

هدا ندداريم.   كنند. بندابراين در ايدن راسدتا اميدد بده آن ندوع فرهندگ        ند تا آن را نفييتووريزه نما

ىدوند ن  سرنوىدت مدي  با غربْ هم اند كهزده ىدهبيياري از كشورهاي جهان سوم طوري غرب

كدنم  البته باز عر  ميطور نييت؛ آيد. امّا چين اينها هم ميبر سر آنچه بر سر غرب آمد، هر

تواند انگيزش ايجداد كندد   هاي مدرنيته توانايي تمدن چيني مياين كه حاال با اين همه پيچيدگي

د، مدا رني ايدن تواندايي در    اساسدي بكند   يمقابلده  يفرهندگ غربد  كه يك ملتي به پا خيزند ن با 

 فرهندگ  درآن توانايي در بودن ومي در مقابل غرب ىك داريم، نلي راستاي ايجاد خيزش عم

   ىيعه ىك نداريم.

آيدد، هدر چندد يكدي از     امّا در مورد تمدن رنسدي؛ رنسديه تمددن خاصدي بده حيداب نمدي       

تواند باىد ن آن هم قدرتي در مقابل قدرت آمريكا ن ارنپا، نلدي بدا   هاي آينده جهان ميقدرت

ن بدا  « غرب»ديگري از  ياست در مقابل چهره« غرب»اي از چهره يعنيهاي غربي، همان مالک

افتند. رنسيه همان غرب است بدا تمدام خصوصديت    كنند ن به بحران ميافول مي افول غرب همه

 ديگر غرب بود. يلنينييم چهرهطور كه ماركيييمهمانغرب، 



 

 چين و بازخواني تمدن كهن

جريان دارد ن علوم ن ابزار ن اهددافي   نيدر چضر در حال حاكه آنچه نيبا توجه به ا سؤال:

تمددن  از تمددن چدين كده غيدر      ،اسدت  يكه مطرح است، همه ن همه علوم ن ابزار ن اهداف غرب

 ؟ موجود است يا بالفعل غرب است، فعالً در حالت بالقوّه

آن چيزي كه در چين مقابل تمدن غربي اسدت، فعدالً در حالدت بدالقوّه اسدت، ايدن        جواب:

در حدال حاضدر   كنديم؛  ساال هم ىيعهفرهنگ ت عين همان چيزي است كه ما بايد در مورد حال

رجدوع  ابزارهدا غربدي   بده  ها هم بيشتر حاضدرند  يباىند، از چين داىته يمردم ما ميدان بيشتراگر 

كده دارد ن بده جهدت فرهندگ انتظدار،       ييهدا عه به جهدت آرمدان  يكه در ىطور هماننلي كنند، 

نده بده    ينليت گذار از غرب ه ين هم آمادگيدر تمدن چدارد،  ز غرب نجودآمادگي گذار ا

ىدود   ن ىديعه مقاييده   يند ين فرهندگ چ يىدود كده بد   ياحياس نم يصورت بالفعل. البته ضرنرت

حماسدي كده در ىديعه نجدود دارد      ييدت در تمددن چيندي آن رنحيده    يخصوص كه معلدوم ن به

دانند حتمداً حداكم كنندد. آنچده     ينچه را ح  مان آيعيموجود باىد كه در صدد باىند همچون ى

است كه در آن  ين در حاليعه است ن اينده از آن تمدن ىيجه گرفت آن است كه آيتوان نتيم

آن را يد د، زيد آيبدا آن برنمد   ييت ن در صدد دىمنيعه نينده، تمدن خانر دنر مقابل تمدن ىيآ

ف هم ىيعه درصدد ارد ن از آن طركه با تمدن غرب دارد، با ىيعه ند ياحياس دنگانگي مطلق

عملي ن سرسدپردگي  به اصل عدم تصرف ن بي ،چينيان نيبت به طبيعت باىد.ينفي آن تمدن نم

ند كه بدارنت را اختدراع كردندد نلدي     اهيتند، چينيان نه تنها قوميمعتقد  ،به نيرني فيا  هيتي

هداي  كده يكدي از جنبده   هاي جديدد  نما را كشف كردند نلي به كشف قارهتوپ نياختند، قطب

خطر ىناسايي سودجويانه، كده يكدي از نجدوه بدارز تفكدر      بلكه رنيانس غربي بود، تن ندادند، 

، براي گوىزد ىده استهاي كهن چيني جديد غربي است، به طرز ىگفت در فرهنگ ن نوىته

عدت  يببا ط يهماهنگعنايت بفرماييد تا رنح بين  « چوانگ تيو»مثال به اين چند سطر از كتاب 

 آىكار ىود.  ينيچ

رسديد،  « هدان »ىدمالي رندخانده    يبده كرانده  « دزي گوندگ »گويدد: چدون   چوانگ تيو مي

ساخته بود ن بدا سدختي بده درنن     يهاي چندرمردي را ديد كه سرگرم باغباني است، ان جوييپ



  

 نمدود ن بدا مشدقت   هدا رنان مدي  كرد ن آب را در جوياش را پر از آب ميرفت ن كوزهچاه مي

تدوان بده   اي هيدت كده مدي   نسديله »به ان گفدت:  « دزي گونگ» رسيد.اي ناچيز ميياد به نتيجهز

كمك آن رنزي صدد جدوي را سديراب كدرد ن بدا مشدقت انددک بده نتدايج بيديار رسديد، آيدا             

چگونده  » باغبان سرش را باال برده نگاهي بده ان افكندد ن گفدت:   « جويي؟ خواهي از آن مددنمي

اش اهرمدي از چدوب بيداز كده پشدت  سدنگين باىدد ن دماغده        » ت:دزي گونگ گف« است آن؟

 .«سبك، از اين راه آب بييار به دست خواهي آنرد، اين رنش را ىيوه بركشيدن زنجير گويندد 

 پير برآىفت ن سپس با خنده گفت:   باغبانِ

ماىدين   ىيني انجام دهد، قلدب  نيدز مبددل بده    كارها را به طرز ما استادم گفته است هر كس»
هد ىد، هر كه قلب ماىيني داىته باىد، معصوميت خود را از دست خواهد داد، هر كده  خوا

سدازگار  « تدا و »معصوميت خود را از دست بدهد، ذهن  متزلزل خواهد ىد، ذهن متزلزل با 
  2«بيتن آن ىرم دارم.خبر باىم، بلكه از به كارمور بيكه از اين انييت، نه اين

ات اين مكالمه چون ن چرا كنيم، يك اصل در ايدن مصداحبه   كه بخواهيم در جز يبدنن اين

چيرگدي تفكدر    آفات پاس  پيرمرد باغبان است كه پاس  فرهنگ چيني به ،مورد نظر است ن آن

انيدان  گر يد تاىود مي باعثىود ن يت انيان ميرنحانكه موجب از دست دادن  است تكنيكي

تواند با جايگزيني چين امرنز نمي .دنباى همدل همدم ن را در برگرفته انكه از هر سو با طبيعتي 

تمداً در  حاز آن تمدن انياني كه در نهاد خود دارد دست بردارد ن ، است آنچه غرب به آن داده

 .بر خواهد آمدخود  يصدد بازخواني فرهنگ گذىته

 ندهيع در معادالت آيگوهر تش

بده  ن  هاي تمددن بدزرگ بدوديم   كه به ظاهر در حال رسيدن به درنازه ياسالمقبل از انقالب 

هداي خداص خدود در حدال     رفتيم، فرهنگ ىديعه بدا آرمدان   ىدن پي  ميسرعت به سوي غربي

بعدد از   هرچندد  .آنرد ن خدود را نشدان داد  دا كرد سر بريكه فرصتي پنيود ن همبازخواني خود ب

ن ىدد، نلدي از   هايمدا  ما به سوي آرمانزدگي مانع سرعت سيرِغرب هااز برهه يدر بعضانقالب 

كده  نييدت، همد  ين عدالم قابدل انفكداک ن   يد است كده از ذات ا  يقتيعه حقيكه آرمان ى ييجاآن
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توسدعه بده رنش غربدي بده آن     يدت ن بدا   يم نضع موجود جهدان مطداب  آن آرمدان ن   يمتوجه ىو

خدود   يت خدود را نيدبت بده آرمدان اصدل     يكنيم ن موقعنظر مي نرسيديم، در رنش خود تجديد

  م.ييمانيم يبازخوان

دارد كه ظهور آثار تحق  آن خدود بده خدود     يخوانها همآنچنان با فطرت گوهر تفكر ىيعه

د يد م كه هرگدز نبا يريپذين ىود مييتب ين موضوع به درستيكند ن اگر اينفرات خود را جمع م

آن را دسدت  اسدت  گرفتار امرنز در حجاب مدرنيته كه عه غفلت كرد ن به سبب آنياز گوهر ى

قددرت تفثيرگدذاري فرهندگ مدرنيتده بدر رني      م اگدر در حدال حاضدر    يت ن گمان كنكم گرف

 ست.پايداري ا يرگذاريتفث يرگذارين تفثيچنجوانان ما نيبتاً زياد است، 

كده  نيد ن منظدور از ا « گوهر ىديعه هندوز بداقي اسدت    » :ىوديگفته مكه منظور از اين :سؤال

كندد،   را جمدع خدود   اسدب ميدا ل امدرنز نفدرات    ىيعه هنوز به فكري كه بتواندد من » د:ييفرمايم

؟ آيددا منظددور ايددن اسددت كدده ىدديعه در توددوري هنددوز بدده چنددين فكددري يددتيچ« اسددت.نرسدديده 

كندد ن بايدد بدا اسدتخراج از مندابع      تحليدل درسدت  تمدن غدرب را   گاهيكه بتواند جااست نرسيده

ىديعه ايدن قددرت     هندگ فر»كه منظورتان ايدن اسدت كده:    اش به چنين فكري برسد؟ يا اينانليه

نكدرده  ىدرايط زمدان حاضدر درک    تحليل را دارد، اما ملت ىيعه هنوز اين تووري را در تحليدل  

 ؟  «است

است، ملت ىيعه اسدت. مدردم در   كه ىيعه هنوز به چنين فكري نرسيدهاينمنظور از : جواب

كده در هدر   زمان ىاه براي نفي ىاه از طري  فرهنگ ىيعه خيلي خوب جلدو آمدندد، بده طدوري     

چشدم  ، بده تفكر ىديعي جايگزيني طري   ن دانشگاهي نفي فرهنگ ىاهنشاهي ازكوچه ن مدرسه 

كه آن فكدر نفدرات خدود را جدذب كدرد، بعدد هدم         دين جهت مالحظه فرموديبه همخورد، مي

 يفرهنگد  يهيان با توجده بده سدرما   يعيىتوانيت با همان فكر ن با همان نفرات انقالب كند، نلي 

اندد.  انجدام ندداده   ياجانبده انقالب تا تحق  تمدن اسالمي بازخواني همده  يبراي ادامهخود هنوز 

د يد بارا در ميير گذار از مدرنيته قرار دهد، ند خود ن خواست ندكردكه انقالب بعد از اينان يىيع

 يرنح غربد  ي جديد ن با توجه به غلبهىرايطِخواهند برنند، نگرنه در كجا مي د بهنمواظب باى

مبداني   ن بده جهدت آن اسدت كده    ياد، نىوبه مدرنيته نزديك مي، با دست خود يبر افكار عموم

تشديع   يهدا ن توجه به مبداني ن آرمدان   ه استتحليل نشدن  جانبه تجزيههمهبه طور فرهنگ تشيع 



  

بدراي رهدايي از نضدع     برسدند كده بدانندد    يبه عزمد آرام اكثر مردم آرام ىودمياست كه باعث 

فكري جامعه بايد زندتر ن جلدوتر توجده    اي به عنوان رهبريِعدهكاري بكنند. البته  دموجود باي

 3بيت فرهنگي گرفتار ىوند.تر جلب كنند ن نگذارند افراد در بنجامعه را به آن اهداف عالي

 هاي مختلفافق تمدن

حات ابعاد ن سدا  يندادن به همهبودي هر تمدني، جوابطب  مباحث گذىته، علت نا :سؤال

ها نظر  استداللي انيانهاست. تمدن يونان، تمدني بود كه بي  از حدّ به بُعد عقلِنجودي انيان

هدا  خاص، ن لذا از توجه به ابعاد ديگدر انيدان   يكارگيري عقل در محدنده داىت، آن هم با به

تمددن  رف از ايدن طد   شاط الزم حيات خود را ادامه دهد.، به همين دليل هم نتوانيت با نماند باز

توجهي به ابعاد ديگر، افدول    انيان ن بيغرب هم به دليل توجه بي  از حدّ به بُعد خيال ن نَهمِ

از ابعداد  حال ساال اين است كه تمدن فراعنه كه نابود ىد، بيشتر به كدام بُعد  ىرنع ىده است.

ربدارة تمددن   لطفداً د ها نظر داىت ن به كدام ابعاد نظر نداىت؟ تمدن كنفيديوس چطدور؟   انيان

 دهيد.   هم توضيح -قبل ن بعد از اسالم -ن ايرانيا

يدك نگداه   فراعنه با همه پيشدرفتي كده كدرده بودندد     توانيم بگوييم از يك جهت ميجواب: 

ن بود كده بدانر نداىدتند خدانندد جهدت اصدالح ن       يآن نگاه اغلط به زندگي ن انيان داىتند ن 

  در يبزرگ تار يهااست كه تمدن ين مشكليترياسن اسيفرستد ن ايامبر ميها پسعادت انيان

كردند. مدا  ها در راستاي اهداف خودىان ادب ن قواعد دقيقي را اِعمال ميميرُآن قرار داىتند. 

در حال حاضر اگر به يك دانشجو بگوييم كه خيلي مرتب باش، سرِ صبح از خواب بيددار ىدو،   

به دانشگاه بيا، درست سرِ  زدهناكس هايبا كف ن ن، بز كن، موهايت را ىانه را تنظيم ساعتت

، بعدد هدم سدرِ سداعت بده      كدن  فرمايد دقيقاً يادداىتجاي خودت بنشين، نكاتي را كه استاد مي

كنديم ن نگدذاريم كده از ايدن     اگر اين نوع آداب را براي  به عنوان آرمدان مطدرح    خانه برگرد.

 يبزرگِ دنران گذىته اهداف سطح يهام. تمدنيانارد كرده« ادب رُمي»ان را در باالتر برند، 

ك ندوع  يد ن لدذا   دادندد اده بها مدي الع فوقكردند ن به آن انضباطْدنبال مي  يدق يانضباط يرا ط
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 خدود را  ىدعار ن جهدت ارنپدا بعدد از رنيدانس     يد آنردندد، بده همد   يد را پد يريد گچشدم  يزندگ

رعايدت   مقصدد افدراد جامعده تمامداً    كده  فرهنگدي  قرار داد، « برگشت به ادب رُمي»يا « انمانييم»

نديشد، حتماً سدقوط  ين به چيزي برتر از قراردادهايِ سطحي ن دآن جامعه باىقراردادها ن آداب 

هدا بدا   نظر ندارد، فراعنه ن رمي يدرآنرمَني آداب ن رسوم مانرا يزيچ به« ادب رُمي». كندمي

كه نظر به مانراء عالم مدادّه  -با قوانين الهي كردند كه مامنين همين قراردادها همان برخوردي را مي

يدا ايرانيدان قبدل از اسدالم ن      هدا ند، پس علت افول امثدال تمددن رُمدي   كنآن برخورد را مي -دارد

 از ياىددن در مجموعده  متوقدف عبدارت بدود از    ز جيدتجو كدرد ن آن  يك چيد در يرا با فراعنه

   درآنري. مَنآداب خشكِ

گويي بده ابعداد انيداني را تدا     توان جواباش يفرهنگ يهاشهيبه جهت رتمدني ممكن است 

ك يد  يكوتداه ايدن  م يد بددان يد با ،عددنل كنندد  فرهندگ خدود   حدّي داىته باىد، نلدي مدردم از   

خدود برگشدت    يهدا بده اصدالت  مجددد   بازخوانيِك يمردم با موقت است ن ن  يخيتار يحادثه

پس از طرح كليات توان گفت ما است. ميجهان اسالم مدّ نظر  يجا بازخواننيكنند كه در ايم

ر فراهم بود ن خدانندد  يام غديبا نظر به پ يامكان ىرنع تمدن اسالم اسالم توسط رسول خدا

ام يد ر در آن دنران آن پيام غدد يد رفدتنِ پ با به حجاب يكرد نل ىرنع« غدير»از را  يتمدن اسالم

ن يد گشدت ن ا  ير بدازخوان يغدد  صدفويه در زمدان   يمنجر نشد نلد  يبزرگ به تحق  تمدن اسالم

ت يد كه بدا جدد  يرس 57بهمن سال  22افت تا به يز ادامه ير با افت ن خين رجوع به غد يبازخوان

 ها به آن توجه نمود. شتر ذهنيب

ىرنع يك تمدن غير از ظهور مناسبات آن تمدن در بين افراد جامعه البته فراموش نشود كه 

نقتي د بود كه ين نكته بايعبور كرد ن از جمله متذكر ا يدايد از موانع زيظهور آن با يبرا است

چ يبده هد  آن را بر عهدده دارد،  تحق  گوييم ىيعه ميووليت كنيم ن ميميبحث تمدن اسالمي از 

ن يد بده ا گدوييم،  سدخن مدي  « تمدن ىيعه»نقتي از همان طور كه نييت،  تمدن ايراني مدّنظرنجه 

آن  ظهور عيندي تا ش محكم ن اميدناركننده است، امّا اهاي علميكه تمدن ىيعه پايهاست  يمعن

 يموانع يجهت هم با همههمين  هقدم خوبي برداىت ن ب« صفويه»است،   يدر پ يطوالن يراه

رنن از يد ل بيد ك ايد به عندوان  « قاجار»نخورد. ادامه پيدا كرد ن ىكيت   آنردند ي  پيكه برا

بده   ياصدل گيري نتوانيت جهتبا آن همه لي صفويه را در حجاب ببرد، نتا آمد تمدن به صحنه 



  

قاجار ن پهلدوي از بدين رفتندد ن    توان گفت يمدر ناقع  .را تغيير دهدعه يت تفكر ىيحاكم يسو

جمهوري اسالمي به عنوان نظام سياسي كه نظدر بده حاكميدت     يك معنين به  صفويه ادامه يافت

ت كه ديگر ىاه صفوي نييت كده  صفويه است، با آن تفان يهدارد، ادام نظرات امام معصوم

اسدت ن افدراد   ار نظامي باىد كه نظر به ىيعه دارد، بلكه ديدن اسدت كده خدودش آمدده      ذگبنيان

كندد،  مدي  دارد حكومت -كه در اختيار دين است-ّفقيه امرنزه نلي .گرفته ياريبه مامن به تشيع را 

حكم كند! يعني ىاه به ىي  بهدايي   تاد دامي فقيه اجازهصفويه ىاه بود كه به نلي يامّا در دنره

داد كه ىما ح  داريدد فتدوا بدهيدد ن فتوايتدان مثدل حكدم       ن مرحوم كَرَكي ن امثالهم، اجازه مي

فقيده حدرف    ايم كه حاال نلديّ است تا به اين جا رسيدهىده  طيمراحل خوبي . استنافذ  پادىاه

دانيت كه به فقيده اجدازه   فرد ح ّ خود مي زند، چون در حالت انل ىاه به عنوان يكانّل را مي

فقيده از   نلديّ را يد زكندد،  كردن بدهد، نلي در حالت دنم دين است كه تعيين تكليدف مدي  حكم

 د. يمانزند، بلكه حكم دين را كشف ن اظهار ميخودش حرف نمي

 آفات شتاب

رده، بده  طور كده فعدالً ظهدور كد    آن «سرعت» يدهيپددر بررسي فرهنگ مدرنيته به  سؤال:

  سابقه نداىته. آيا برخورد ما با ين حدّ در تاريكنيم كه تا اخورد ميسابقه بربي يادهيعنوان پد

كنيم، نلي نبايد هددف  مثل برخورد ما با تكنولوژي بايد باىد كه فعالً از آن استفاده  ن سرعتيا

 بشود؟

هاي غيرطبيعدي،  رعتفرماييد، نلي عنايت داىته باىيد كه سطور است كه ميهمين جواب:

گرداند، لذا در يك مطلوب محرنم مي كند ن قلب را از آرام ِالعاده رنح را مضطرب ميفوق

در هاي غيرطبيعي فاصله گرفدت؛ زيدرا   از سرعتجا كه ممكن است سالم بايد تا آن نظام تربيتيِ

ت كده  هيد  رنايدي از رسدول خددا   مقابل سرعت ن ىتاب، سكينه ن طمفنينه اسدت ن در متدون   

ىديطان اسدت ن تدفنّي ن     عجلده از  4«َزح و جرل للحهااولععَجَلوةُ ار  الشَّيَطوَ ، وَ التَّأنِّي ا  »ند: يفرمايم

هداي  تدوان از ىدرايط موجدود ن سدرعت    آرام  از آنِ خدانند است. در حدال حاضدر كده نمدي    
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افراطدي  ت سدرع افراطيِ آن فاصله گرفت، پس بايد بدا احتيداط بدا آن برخدورد كنديم. چدون در       

نقد  ىدتاب مثدل    رابطده  ىود. در ايدن  مي قطع -است ثباتكه عين بقاء ن -ما با عالم قدس  يرابطه

كندد ن  مدي ما را با طبيعدت قطدع    ياي غربي است؛ ابزارهاي غربي رابطهههمان نق  تكنولوژي

ل مدا را  ىدود، رنح ن د ما با طبيعت مي يكه موجب قطع رابطهن عالنه بر اينحاصل از آ ىتابِ

 نمايد.مي قطعنيز از عالم قدس من

است ن هيچ تغييدر ن حركتدي در ذات   « عين بقاء»جايي كه خدانند عنايت داىته باىيد از آن

اسدت ن  « عين تغيير ن حركدت »عالم مادّه  ،اَحدي نييت ن از آن جايي كه طب  حركت جوهري

، بده  هدي ن بده خددا نزديدك ىدويم     پس هر چه به عالم القرار دارد، نجود  يهترين درجپاييندر 

تدفثير آن قدرار   ، قلدب مدا تحدت   ميباىد  ترچه به عالم مادّه نزديكرسيم ن هرآرام  ن سكينه مي

ايدد  ىما خودتان تجربده كدرده   افتد.آرام ، به حركت ن اضطراب ميگيرد ن به جاي بقاء ن مي

دا مداً خيداالت پراكندده     نداريدد، را تمركز ن حضدور قلدب   آن با نزديكي به عالم مادّه ديگر كه 

برعكس؛ هر چه به عالم بقاء ن به حضدرت اَحدد    .دهندتفثير خود قرار مي ذهن را تحت يصحنه

ىدود كده كداري از كداري     گيرد ن آنچنان جامع مينزديك ىويد، قلب ىما در تمركز قرار مي

ها ند ن مريدان آنگويند: انلياء الهي مثل دريا هيتدارد، اين است كه در اصطالح ميبازش نمي

فرمايندد: امدام مثدل كعبده     مثل رندخانه، كه بايد حركت كنند تا خود را به دريا برسدانند، يدا مدي   

امام  رند، نلي همه بايد به سوي ان بيايند تا از حالت بقاء الهيِاست، خودش به طرف كيي نمي

 استفاده كنند.  

اسدتفاده را بايدد رعايدت     لي حددّ آن كنيم، ن طور كه فعالً ما بايد از ابزارها استفادهپس همان

واظدب بدود سدرعت بدر مدا      بايد م گيري را بايد داىت،يم، در مورد سرعت هم همين موضعنماي

خدورد ن از  ، ارتبداط صدحيح مدا بدا طبيعدت بده هدم مدي        حكومتِ سرعتبا  حكومت نكند چون

 درستي استفاده كنيم.  توانيم بهميابزارهاي طبيعي ن

 يغربد كنيد ن سرعت افراطي تمددن   را زايلزا د بدنتان بخواهيد موهاي  اضردر حال حاگر 

لدذا آن  گذىتگان عمدل كنيدد،    را نيز پذيرفته باىيد، ديگر حوصله نداريد به همان رنش طبيعيِ

از آهدك ن ديگدر مدواد    در گذىدته  حكيم ن بدا حوصدله    يهاانيان. ديدهيانجام متيو كار را با 

كه به كمك حرارت بدن درست محل اتصال موها به بدن را اند ساختهه به نام نورطبيعي چيزي 



  

ل كدردن  يد جهدت زا دهدد،  مدي  اي كه طبيعت اجازهاندازهكند. در اين رنش به در خود حل مي

بدا سدرعت   ىدويد؛ نلدي بدا تيدو     ن از سرعت طبيعي خارج نمي ىوديزا د زمان صرف م يموها

در رنش قددما، طبيعدت    د.مانيطبيعي هم نمي يل آن مادهن منتظر عمد يكنيشتر كار را تمام ميب

ار يد عت در اختيكردند كه طبيم يها هم خود را هماهنگ امكاناتن انيانكند مي را كنترلانيان 

كه بناست -در تمدن اسالمي اين را به عنوان يك مثال در نظر بگيريد ن ببينيد: گذاىت. يها مآن

دهدد  هايي بده مدا مدي   طبيعت يك اجازه در رابطه با سرعت، خودِ -نشود ارتباط ما با طبيعتِ خدا قطع

ىما هم همدان قددر اجدازه داريدد بده دنبدال سدرعتِ بيشدتر باىديد ن ايدن            .نلي خيلي زياد نييت

، ديداىدته باىد  اگر بخواهيد بيشتر از حدّ طبيعي سرعت  اماگيرد، سرعت، حكمت را از ىما نمي

بردن موهاي زا دد بددن، تيدو بيدازيد،     الً تصميم بگيريد براي از بينبايد با طبيعت قهر كنيد؛ ن مث

حداال ضدررهاي تيدو     ىدود. مدي  تان با طبيعت عدو  نقتي خواستيد تيو بيازيد، ديگر تمام رابطه

جاهدايي   كننده اسدت ن درسدت در  موها بماند؛ اين كه آن آهك چقدر ضدعفوني  يبراي ازاله

همده  بقيه جاهاي بدن است، چقددر آن آهدك مفيدد اسدت،      زيادتر از نجود عفونت يكه زمينه

كند ن يك نحوه ارتباط با عالم بقاء گذارد تا خودِ طبيعت عملاي كه آدم ميآن حوصله .بماند

در بده   ،نجدود نددارد ن بدرعكس   گدر در بده كدارگيري از تيدو     يدهدا  ىدود، ايدن  براي  ايجاد مي

به هنگام اسدتفاده از  ىود. ىما انيان حاكم مي كارگيري تيو همان ىتاب افراطي بر قلب ن رنانِ

مانيدد تدا   كنيد، منتظر مدي گذاريد ن هيچ كاري نميمو، آن را به بدنتان مي يازاله يعيطبدارني 

خواهدد؛ خدودش از   خواهدد، تالىدي هدم نمدي    خودش عمل كندد، پدس در ناقدع سدرعتي نمدي     

كندد ن فعدل ن   ميمو هيت، استفاده استعدادهاي بدن ىما ن از آن حرارتي كه بين پوست ن اين 

بدا   ينلد  كندد. دهدد ن مدو را در خدود حدل مدي     مدي  مخصوص خدود را انجدام   انفعاالت ىيمياييِ

موهاي  يعدم سرعت ازاله از خواستيم از يك ميفله كه عبارت بودميد ينيبيم ويت يريكارگبه

ن كارخانده  يكرديم ن چندد يجاد زا د راحت بشويم، صدها ميفله براي خودمان در همين رابطه ا

ن يچند داراي امدور   يدر همهطبيعت ن است كه يقت ايحق كنند، يبانيو را پشتيد كار ساختن تيبا

بده   اسدتفاده نمدود ن   ،آهك موجود در طبيعتتوان از است كه مثالً در امر فوق مي ييهااستعداد

كيي سرعت اسدتفاده   اين در صورتي است كه د.كررفع به سادگي  اي رااين ىكل چنين ميفله

از تميزكردن طبيعي خيته در آن صورت د، طلب نكند ن نگران تحريك خياالت  باىاز تيو را 



 

 يازالده  يدارن رندي ِ تبعيت نكرده؛ آري اگر زرا ن نَهم خيال  ىود، چون سرعت مورد نيازِمين

 دارد. حدّيباالخره آن سرعت ىود، نلي بيشتر مي كمي سرعت كار كنيد، را اضافهمو 

كردن است در اين مثال بماند، كه ىدما بده ظداهر عملدي     كه عين عمل« عمليبي»حاال بحث 

كده  اي دهد نلدي در عمدل نتيجده   مو دارد كار خود را انجام مي يلهادهيد ن دارني ازانجام نمي

 ىود.نصيب ىما مي رفتن موهاعبارت است از بين

 ر قابل محاسبه يغ يِقرجوع به حقا

دنبدال سدرعت باىديم، امدا تدا      بده دنبدال   در تمدن اسالمي هم بايد توان گفت: يم ايآ سؤال:

 . دباىجايي كه تقابلي با طبيعت نداىته 

زندتدر  طالدب آن نباىدد كده حدوا ج      ىدود بشدر   طور اسدت؛ مگدر مدي   بله، همينجواب: 

ىدود،  مدي  فركند، متناز سرعتي كه تيو ايجاد ميرد ياگر از حكمت فاصله نگ د؟! اماىو برآنرده

كندد ن گرفتدار خيداالت    قلب ان را از آرام  ن بقاء خارج مي ،فهمد كه اين سرعترنح  مي

 د.انگردپراكنده مي

سدازد ن سدپس سدعي    جديد اين است كه يك موضوع را در تصدور خدود مدي    يذات دنره

 .دتعديّن خدارجي ببخشد   به آن تصورات به نحوي  ،دهدكند به كمك محاسباتي كه انجام ميمي

خواهد آن تصور ذهندي  ريزي ن بيط خياالت ذهني است، ن چون ميطرح يمرحله، مرحلهاين 

هدا  زمينده  ينداموزنن در همده   را هر چه زندتر در خدارج متعديّن كندد، گرفتدار سدرعت ن رىددِ      

جايي ناموزنن به كجا منتهي خواهد ىد؟ تا آن به سرعت ن رىد ن بيطِ گردد، حال اين ميلِمي

ىدود كده غيرقابدل    بدا امدري مواجده مدي    ستغراق در حياب ن محاسدبه  بشر از ىدت اه باالخركه 

نشدني، چه بيا بشر تكاني خواهدد خدورد ن امنيدت ان    محاسبه است، در اين تماس با امر محاسبه

. در آن صدورت  گشتبردن به دامان علم ن عدد ن حياب است، متزلزل خواهد كه ناىي از پناه

ىدود، در آن صدورت   مناسبات بشر با عالم ن نظام معندوي تجديدد مدي    است كه با تفكر حقيقي،

دهدد ن تمدام   ىدود كده بده خطداب ن ندداي الهدي گدوش فدرا مدي         گشدوده مدي  براي بشر ساحتي 

ظاهر آن عد اجتماعي حقيقي خود خواهد رسيد ن بركات انتظار در بُ يهاي ىيعه به ثمرهفعاليت



  

اي است كه بشر ياد گرفته است ن يدا آمداده   يندهآت، اي كه مدّنظر ىيعه اسآن آينده .گرددمي

 ايم. نام نهاده« اللهيبقيّةعالم »ديگري فكر كند كه ما آن را نحو ىده است به 

 تمدن اسالمي؛ بهترين تمدن ممکن

ىدود نلدي بده سرنوىدت     ماند ن ىكوفا مياي دارد كه ميتمدن اسالمي چه ىاخصه سؤال:

 ىود؟يي خود افول كردند، دچار نميها كه پس از ىكوفاساير تمدن

يعندي بده رنش    -رمز عدم افول تمدن اسالمي، نقتي به رنش صحيح به صدحنه بيايدد    جواب:

ها است ن لذا نده  منطب  با فطرت انيانآن كارهاي است كه تووري ن راه آن -البيتفرهنگ اهل

بشر به دنبال بيتري اسدت كده   در هر حال گيرد، بلكه تنها پس از مدتي مورد فراموىي قرار نمي

هاي موجود به مدرنر بدا   ها ن تمنيّات فطري خود صورت بالفعل بدهد ن لذا ساير تمدنبه كش 

البته عنايت داىدته   .افتندىوند ن در نهايت از نشاط ن حيات ميرنگ ميظهور تمدن اسالمي بي

آداب ن رسدوم خشدك   هداي قدالبي ن   هدايي از انضدباط  باىيد كه تمدن اسالمي صدرفاً مجموعده  

هدا  ها دارد ن بنيان نجدودي انيدان  نييت، بلكه قراردادها ن آدابي است كه ريشه در فطرت انيان

هدا  ، هر چند ممكن است با حاكميدت نفدس امّداره آن كشد     كامل دارد ييآىناها نيبت به آن

قِ آلدوده  مدذا  ،مورد غفلت قرار گيرد، نلي همين كه بيتر تحق  آن فراهم ىد ن در بيتر جديد

آيدد ن پيدام تمددن اسدالمي     آرام بشدر بده خدود مدي    نداىت، آرام ييخودنمابه نفس امّاره ميدان 

دادندد از آن  هايي كه در ابتدا نيبت به آن رني خوىي نشان نمدي ىود ن اكثر همانگير ميهمه

كعثورُِاُمَ لرلعحَرقِّ   بَرلع جَرَءاُم بيرَلعحَقِّ وَأو   » :فرمايدد كنند ن در همين راسدتا خدانندد مدي   استقبال مي

ِيارمَ ِوهُرمَ  كوَرياُن و، وَلوني اتَّبَعَ العحَقُّ أواَنَاءاُمَ لوفوسَدَتر السَّمََوَاتُ وَالعأورَ ُ وَاَ  ِريهي َّ بَلع أوتويَنوَاُم بيذركع

زنند، آن رسول از طرف ح  آمده بلكه برخالف تهمتي كه به پيامبر مي 5؛«ََ  ذركعِيارم اُّعَِي ُن و

ها از آن ح  كراهت دارند، نلي اگر خدانند از ها آنرده ن اكثر آنهاي حقّي را براي آنپيامن 

ىدود. پدس مدا آن    ها است فاسدد مدي  ها ن زمين ن آنچه در آنها پيرني كند آسمانهاي آنميل

 د.انها از آنچه مربوط به آن حقاي  است غافلها آنرديم ن آنها ن براي آنحقاي  را به ياد آن

                                                 
 .71ن  70مامنون، آيات  يسوره - 5



 

فرماييد ميا ل ديني كه تمدن اسالم بيتر تحق  آن است آنچندان نييدت   چه مالحظه ميچنان

از آن منصرف ىد، بلكه با حوصله ل همگان قرار گيرد، نلي نبايد كه در ابتداي امر مورد استقبا

 يل آن خواهند آمدد ن نبايدد ايدن برهده    عمومي به استقبا يرنح ن ارادهم يمطمون باى ن پيگيري

بشدريت سدرايت    يمراحل آيندده  يت مدرنيته گرفتارند، به همهاص را كه فعالً مردم در ظلمخا

داد ن عنايت داىته باىيد كه نه قبالً چنين بوده است ن نه بعداً چنين خواهد ماند ن در ايدن راسدتا   

باىد، تمدني كده  بهترين تمدن ممكن مي ،حيات بشر ياسالم در آينده ىوداست كه عر  مي

كندد، بلكده   ها را بر اساس نظام الهي ن حقاي  عالم قدسي تنظيم ميتنها رنابط اجتماعي انياننه 

رسداند، پدس   بده انج خدود مدي   « اهلل»را با عالم قددس ن حضدرت    رنابط رنحي ن رنحاني انيان

اتصال زمين است به آسمان،  يتمدن اسالمي در حدّ تنظيم آداب دنيايي بشر نييت، بلكه نسيله

 ات بشري، اعم از فردي ن اجتماعي.در تمام مناسب آن هم

  يسازو تمدن يعقل قدس

آنرد ن مطداب   قبالً بحث ىد كه انيان مطاب  اهدافي كه دارد ابزارهايي را پديد مدي  سؤال:

. كندد ريدزي مدي  دهدد ن تمددني را پايده   آن اهداف ن آن ابزارها زندگي خود را سر ن سامان مي

  د؟يدانيرا چه م يابزارساز ين نحوهيبهتر

كندد ن بده ندام    قبالً عر  ىد كه باألخره بشر ادب ن آدابي را در جامعه ايجداد مدي   جواب:

چرا پدس از مددتي آن تمددن از    ن كه يا يبررسكند به حوا ج خود جواب دهد، تمدن سعي مي

 آن تمدن تفسيس ىده تدوان نگهدداري آن   يرسد ن نهادهايي كه براي ادامهدرنن به مشكل مي

جنيندي بددني مناسدب     يبه عندوان مثدال رنح انيدان در دنره    .تمدن را ندارد، بحث مهمي است

 ؛«اولرنَّفسُ جسرمٌ آلري   »بده اصدطالح فيليدوفان    چون سازد. زندگي بيرنن از رحم براي خود مي

رنح ىدما در دنره   .خواهدد يعني، نفس جيمي است كه براي حدوا ج خدود آالت ن ابدزار مدي    

هداي خدود   كند، مثالً انگشتريزي مين براي زندگي بيرنن از رحم، برنامه جنيني براي جيمتان

ىما كه خودتان در دنيدا انگشدتانتان را پدنج عددد قدرار نداديدد، بلكده         هد،ديمرا پنج عدد قرار 

ابزارسازي بدراي   رنحتان اين كار را در دنره جنيني انجام داد. همين رنح، با همين خصوصياتِ

ن بده كمدك فكدر خدود، آداب ن      يرنن از رَحدمِ مدادر پدس از چندد    يب يگدر زندرفع حوا ج، 



  

 جمدعِ ن سدازد  مدي را كند ن به كمدك امكاندات عدالم مداده ابزارهدايي      قراردادهايي را نضع مي

جنيني ساخت، در ايدن   يهمين آدمي كه انگشت خود را در دنره .نمايدريزي ميتمدني را پايه

آيا بشر امرنز اين تكنولوژي را بدا همدان عقلدي سداخت كده      ا امّ .استدنيا هم تكنولوژي ساخته 

 ىدد، نفدس  نقت براي بشر مشكلي پيدا نميبود، هيچهاي  را ساخت؟ اگر اين كار ىدهانگشت

كده تجلدي   جنيني با آن ارتباط خاصي كه با عالم برتدر دارد ن بدا توجده بده ايدن      يدر دنره ناطقه

در نظدر   -چه در رحم مادر ن چه در دنيا -خود را  حيات رنح كلّي است، آمده است ن تمام جوانب

نيدبت بده   پنج انگشت، بهترين ىكلِ ممكدن   انگشت ساخته است. اينگرفته ن يك دست با پنج

بخواهد بر اساس اهددافي  است كه  ين در صورتيا، البته است تمام جوانب نياز انيان در اين دنيا

. ممكن است بگوييد اگر اين پنج انگشدت يدك   كه در راستاي آن اهداف خل  ىده، عمل كند

جوانب را در نظر گدرفتيم بده    يطور ديگري بود بهتر بود، تصور آن محال نييت، نلي اگر همه

ىدده  انجدام  العداده متعدالي   با يك رنح فوقطراحيِ دست ن انگشتان ما كنيم راحتي اعتراف مي

نظدر باىدد، ن نده اهدداف      قي انيان مدّكنم به ىرطي كه اهداف حقيالبته دنباره تفكيد مي .است

دارند، يكي از مشكالتشدان ايدن   خواهند برميهاي جيب مردم را اسكناسنفس امّاره. دزدها كه 

بُدري  يك اندازه نييت، نلي بنا نبوده انگشت را بدراي جيدب  دستشان نسط  است كه دن انگشتِ

سدازد  هايي مدي جنيني انگشت يما در رابطه با عالم قدس، در دنرهطراحي كنند، نفس حكيم ى

هداي  ىدود كده چدرا انگشدت    هم پيددا نمدي   ياش نييت. پس تضادكردن جزء زندگيكه دزدي

ن يدر همد حُيْدن  هدزاران   يعد يط طبي، در ىدرا تدر اسدت  نسط دسدت يكدي از ديگدري كوچدك    

بده  اسدت چدون   يك عيب ن يابُرها است، نلي از نظر جيبآن دن انگشت  يبودن اندازهمتفانت

 جيب مردم را خالي كرد. هاىود با آني نميراحت

كنندد  ميىوند؛ به اصل خلقت انيان توجه فارابي ن امثال ان از همين قاعده ن زانيه نارد مي

جنيندي بدراي خدودش     يانيان، بالذّات سخنگوسدت، چدون در دنره   رسند كهن به اين نتيجه مي

در رحدم مدادر آدم دهدان ن     كده ير حالاست دبا تارهاي صوتي دقيقي ساخته منظم ن  ياحنجره

 ياجنيني دهان ن حنجره يكه رنح انيان در دنرهد ايننرسبه اين نتيجه مي !خواهدحنجره نمي

گفدتن جدزء زنددگي ايدن دنياسدت ن      داند كه سخنسازد، چون ميمي گفتنمناسب حالت سخن

هدا بدا   گفتن بيدازد. اگدر آدم  ود، ابزاري مناسب سخنخ نگرِجانبههمه بايد به كمك عقل قدسيِ



 

ساختند، نيدبت  متصل به عالم قدس، نظام زندگي خود را در دنيا مي يحكيمانه يهمين رنحيه

كردند، ن هر نيازي از نيازهاي خدود را درسدت در محدل    ريزي مينيازهاي خود برنامه يبه همه

قيد  دهدان  را درسدت    بينيد رنح جنين چقددر زيبدا ن د  طور كه ميدادند، همانخود جواب مي

ايدد چده انددازه از    است كه بهترين محل ممكن است ن تازه مالحظه فرمدوده جايي گذاىتههمان

بزند ن غذا بخورد، نده بيشدتر ن نده كمتدر.     اي كه بتواند حرفاندازهصورت، دهان ىده است؟! به

 است.  كرده  تمام قواعد ارتباط با خارج را قبالً تنظيم

 نشدود، بدا  است. اگر آن عقل، به هوس آلدوده   قدسي خود به اين دنيا آمدهبشر با همان عقل 

اش را جنيندي داىدت، ابزارهداي زنددگي ايدن دنيدايي       يهمان عهدد الهدي ن ندوري كده در دنره    

در اُنس با خدا با عدالمي  كرد ن يدا ميپزندگي براي  ىكل ديگري در آن صورت ، ساختيم

بدا  اي فراهم ىده اسدت،  ىدهحياب ياز قبل براي  به نحوه چيزكه گويا همه گشترن ميرنبه

نشدوند   ساز بر ان حاكمكند نيازهاي هوسمينكته است كه يك عارف كامل سعين يتوجه به ا

د، ن از طدرف ديگدر ارتبداط ان بدا عدالم غيدب ن       ند از يك طرف نابيتگي ان را به دنيا زياد كنتا 

كارهداي  دگي زميني ن ابزارهاي مربوط به آن زنددگي راه بنابراين براي زنكنند. قطع را معنويت 

پيشنهادهاي عارف كامل براي ساختن ابزارهاي زندگي زميني، كند؛ بييار مفيدي را پيشنهاد مي

هداي بددن    نفس انيان در دنران جنيندي بده گوىدت   ، ينيبه صورت تكومثل فراميني است كه 

جنيندي بده ايدن ىدكل      يد در ابتدداي دنره اين دست با خصوصيات دقيقي كه حاال داردهد. يم

نفس با توجه به علدم كداملي كده نيدبت بده آيندده داىدت، آن تكده          .تكه گوىت بوديك ،نبود

د ن در نتيجده ايدن دسدت بدا ايدن ىدكل       رگوىت را بر اسداس اهدداف مدورد نظدرش، تددبير كد      

ىدود بدا   كده چطدور مدي   است بحثي مطرح  يىناسدر مباحث انيان .مخصوص را به نجود آنرد

عنايت داىته باىيد كده   ؟نجود بيايد، پنج انگشت بهن استخوان تمركزِ رنح بر يك تكه گوىت

خواهدد آن  بدن  كه مياز رنح با يك تصور خاصي كه در نزد خود دارد، بر رني آن قيمت 

طدوري  اراده  يرنيد بده ن ها را كند ن لذا آن گوىتانگشت درآنرد، تمركزميرا به صورت پنج

 .ن ابزارها را بيازدين بهتر گيردىود ن ىكل ميكند كه به پنج انگشت تبديل ميميتنظيم 

ساختن ابزار براي رفع حوا ج زنددگي اجتمداعي ن در    يپس چنانچه مالحظه فرموديد ريشه

همدين كده بده ايدن دنيدا آمدد، سدهمي در        انيدان   سازي، در خود انيان نهفتده اسدت،  نتيجه تمدن



  

اند داىته باىد، به طوري كه به اهدافي فكر كند ن بر اساس آن اهداف توسازي جامعه ميتمدن

 .ها را چه از نظر فكري ن چه از نظر محيط خارجي فراهم آنردىرايط مناسب تحق  آن

 هاي قدسيظرائف تمدن يريشه

د ذات ن رنح انيان طوري اسدت كده بيدترهاي    نفرماياخير كه مي ينكتهبا توجه به  سؤال:

ساز باىد ن اين سازد، پس بايد بشريت به خودي خود تمدناي رفع حوا ج خود را ميمناسب بر

 .يتيصر به مكتب خاصي نمنح

هدا هيدت، حتدي رنح انيدان در     هدايي در انيدان  بله؛ چنين گرايشي ن چنين توانايي جواب:

 ،اسدت ر يد تدر از حر فيد ظراي خدود را كده پدرده    يجنيني چيزهداي ظريفدي مثدل قرنيده     يدنره

بيرنن از رحم از آن استفاده كند، نلي اين به ىرطي اسدت كده انّالً؛    سازد تا بعداً در زندگيِيم

هداي خدود را   گيدري ارتباط خود را با عالم قدس قطع نكندد، ثانيداً؛ جهدت   در زندگي دنيايي هم 

 اي اين دن نكته را رعايت كند، با همان دقتدي ضايع نگرداند. اگر جامعهنيبت به اهداف مقدس 

 آنرد.ينجود متمدن بهسازد، قرنيه براي خود مي انگشت نجنيني  يدر دنرهكه هر نفيي 

فكر ن فرهندگ اسدت    خواهد تمدن بيازد. اما كدامدرست است كه هر فكر ن فرهنگي، مي

ثمري نكندد ن  تواند چيزي بيازد كه بماند ن انيان در بيتر آن فكر ن فرهنگ احياس بيكه مي

آمده به تمام ابعاد بشر جواب دهد؟ آن فكر ن فرهنگي كه دن خصوصيت فوق ىرايط به نجود 

 ياي مجبور است براي زندگي جمعي خود تمدني بيازد، اما آيدا همده  را داىته باىد. هر جامعه

معناي ايدن اسدت كده ناقعداً در بيدتر آن      نجود آنردند، بهن آداب ن ادبي كه اقوام مختلف بهاي

 رسند؟ هاي متعالي افراد جامعه به ثمر مياستعداد ،آداب ن ىرايط

 آفات اسالم سكوالر

هداي بشدر   سداال  يههمد توانيته است به توان گفت فرهنگ غرب به نحوي ميچرا ن سؤال:

اندد در  اندد ن تصدميم گرفتده   آن را پذيرفتده  -اعم از مامن ن الابالي - ياجواب دهد كه اكثر مردم دن

 ثمر برسانند؟ بيتر همان فرهنگ زندگي خود را به 



 

بده ايدن جهدت     .توان گفدت: نده  گفت: آري، ن از يك جهت ميد يبااز يك جهت  جواب:

هاي دنيدايي ن خيدالي ن   اعم از گراي  -سعي كرده براي هر گرايشي  يتمدن غربگوييم آري كه مي

يك جايگزين تدنين كند، هدر چندد آن جدايگزين مطداب  حقيقدت       -هاي متعالي ن فطرييا گراي 

هدا را  كندد، بلكده آن  هاي معنوي، نه تنها با آداب عبادي مخالفت نمدي ، حتي براي گراي نباىد

اگر كيي متوجه نباىدد كده    كند نپيشنهاد مي كند، نلي عبادات سكوالر ىده راپيشنهاد هم مي

اش را در معدر  حكدم خددا    از طري  دين خدا ن عبادات الهي، تمام ابعاد زنددگي  فه داردينظ

اش را اداره كند ن دين خددا هدم خلدوت ان را پُدر     پذيرد كه نظام استكباري جامعهيقرار دهد، م

خدود را در معدر  حكدم خددا قدرار       يم تمام ابعداد نجدود  يفه داريم نظيمتوجه باى ينقت .كند

الي بده تمدام   قلبدي، عقلدي ن خيد    جوابِ م چون آن رايريپذيرا نمىده گر دين سكوالريد م،يده

آنچه قبالً مورد بحث قرار گرفت، قدرت جوابگويي فرهندگ غدرب    م.يابييابعاد رنح انيان نم

در جوامدع   ين سدرعت يبدا چند  امدرنزه غدرب   ن كده  يعلت ابود به خياالت بريده از عقل ن نَحي. 

ترين نيازهاي بشر را كده حدس ن هدوس    نزديكن فرهنگ، ياكه آن است  كندمينفوذ معمولي 

، دا ماً در حدال  هاين حدّ سيت كردتا هاي خود را يهدهد ن ميلم تمدني كه پامي است، جواب

نن ن قواعدد  انرژي زيادي بايد صرف كند ن از آن طرف، سُد خود تزلزل است ن براي نگهداريِ 

طور نييت كده مدا   تواند خود را در اين عالم حف  كند. اينهيتي چنين است كه اين تمدن نمي

كنندد،  مدي  ها احيداس افيدردگي  اكثر غربير در حال حاضكنيم ن بگوييم چون بگرديم، تحقي 

دانديم در نظدام هيدتي قواعددي     ما ميبلكه دهد خودش جواب نمي يپس اين تمدن براي ادامه

كددام از ايدن دن   دارد، كه اين تمدن هديچ  هيت ن بشر هم ابعادي هماهنگ با قواعد نظام هيتي

ه بدا خدودش ن هدم در رابطده بدا نظدام       لذا انيان غربي هم در رابط .ندادهنظر قرار  ع را مدّوموض

در حف  ن ىدكوفايي   هاي  راآرام نقتي تمام انرژيرسد ن در نتيجه آرامبيت ميبه بن ،هيتي

اي ىدد، ديگدر انگيدزه    اين تمدن قطع يصرف كرد ن نتيجه نگرفت ن اميدش از ادامه آن تمدن

دارند. عين همين قاعدده  برمي براي پايداري اين تمدن نخواهد داىت ن افراد جامعه از آن دست

را ىما در ديگر امور زندگي داريد، ممكن است چند رنزي دنبدال فدالن اسدتاد ن فدالن كتداب      

برنيد، چون اميد داريد به مطلوب خود برسيد، نلي اگر بعد از مدتي متوجه ىديد كه اميددهاي  

ست موضوع بدرعكس اسدت؛   كنيد. در رابطه با اسالم درها را رها ميىود، آننمي ىما برآنرده



  

يابي بده نتيجده بيشدتر نيدز     بينيد بيشتر نتيجه گرفتيد ن اميد دستهر چه به آن اميدنارتر ىديد، مي

. ىدما  دبا قرا ت فرهنگ غرب به اسالم نزديك ىدوي د ينخواهدر ىما تقويت ىد، به ىرطي كه 

ايدد ن آن مدورد را   ناقدع بده اسدالم اميددنار ىدده     پيدا كنيدد كده بده   ات خود يدر تجربيك مورد 

امدرنز بده    ايد، ن بر عكس؛ يك مورد پيدا كنيد كه بشدرِ نگرفته ايد ن به خوبي جوابكردهدنبال

هدا متفدانت   نگدرفتن جدواب  ها ناست. البته سرخوردگيگرفته ه ن جواب غير اسالم اميدنار ىد

 م قدس دارد.  برداىت ما از اسالم نيبت به عال دنري ن نزديكيِ ياست ن بيتگي به درجه

است تا اين نكته را متذكر ىود كه اي انيان! تو اين ابعاد  دين اسالم به عنوان پيام خدا آمده

حاضدر   حدال مادي ن معنوي را داري ن آنچه غير از اسالم در صحنه است در  ينسيع ن گيترده

ا بدراي ان رنىدن   گويي كامل به آن ابعاد را ندارد، پس انّالً؛ ابعاد متعدالي انيدان ر  قدرت جواب

ديدن سكوالرىدده    درسدت بدرعكسِ   .دهدد ها را نشان ميگويي به آنكند، ثانياً؛ بيتر جوابمي

كده ميدتقيماً   دهدد بددنن آن  توسط فرهنگ غرب، كه ابعاد متعالي انيان را مورد غفلت قرار مي

غدرب   ها را نفي كند، ن به جهت همين غفلت است كه مامنين معمولي به بيتري كه فرهنگآن

هدا را  دانند اسدتعداد چده چيزهدايي را دارندد ن غدرب آن     فراهم كرده است اميدنارند، چون نمي

خواهد با فرهندگ غدرب كندار بيايدد، بايدد      آن آقاي متديني كه مي .مورد غفلت قرار داده است

بنشيند تكليف خودش را رنىن كند كه آيا در همين حدّي كه فرهنگ غرب، بيدتر زنددگي را   

بود ن متذكر اين ابعاد نبدود،   تواند احياس ثمردهي كند؟ اگر اسالم نيامدهده است ميفراهم كر

اسدت،   يبحدث ديگدر  ده يك بحث بود، حاال كه اين دين آمده ن نسعت انيان را به ان نشان دا

تواندد تمددن   هيچ مكتبي در حال حاضر جدز اسدالم نمدي    كنيمدر همين راستاست كه عر  مي

ها فقدط از طريد    دادن به آنابعاد متعالي انيان ن جواب يكه نشان دادن همهمعناي ايند، بهبياز

 اسالم ممكن است.

 اتصال به عاَلم ثبات؛ شرط بقاي تمدن 

كه بقاي هر تمدن مشرنط به اين است كه انيان در مناسبات خدود بده   با توجه به اينسؤال: 

كده  كندد، يدا ايدن   مدي همين نكته رنىن عالم ثبات نصل ىود، آيا رمز بقاء هر تمدن را توجه به 

 ها به عوامل ديگري هم بيتگي دارد؟ثباتي ن درنتيجه اضمحالل تمدنظهور بي



 

بشدود،   گوي همدة ابعداد انيدان اسدت، نصدل     هر چه جامعه به عالم ثَبات كه جوابجواب: 

ور كده يدك   طاما اين بحث احتياج به مقدمه دارد؛ يعني همان تمدن آن جامعه باقي خواهد ماند،

دادن بده  كارهداي جدواب  آرام راهنماياند ن آرامآرام ابعاد انياني را براي ان ميتمدنِ قدسي آرام

كند، در سقوط يك تمدن هم كار به همين ىكل اسدت، منتهدا سدرعت ن    ابعاد را رنىن مي آن

نيز قابل بحث است. تمدن غرب با محدنديت ىديدي كه براي خدود  ك تمدن يكندي سقوط 

كده تمددني كده تحدت عندوان      يكندد. در حدال  مدي  سقوطبت به عالم غيب ايجاد كرد، زندتر ني

مييحيت از قرن چهارم ميالدي نارد غرب ىد، به سرعتي كه تمدن غرب سقوط كدرد، سدقوط   

 ياز تمددن قدرنن نسدط    . بعدد كده  خدود ادامده داد  حكومدت  بده  نكرد ن حدند ده قرن در ارنپدا  

 ،نگرفدت مييحيت جدواب  آن كه از ل يفلت كرد كه به همان دلن موضوع غيسرخورده ىد از ا

زندد  اد مدي دبرد. حداال   از مار غاىيه به آب گنديده پناهعمالً گيرد، نمي جوابز ينمي از تمدن رُ

اسدت كده گرفتدار جهدنم ىدده       يناله ن فغان هدر انيدان  بده، اين كه اي مالك جهنّم! ما را نجات 

نداد، به جهت اين بدود كده كشيشدان    جواب  مامييحيتي كه به  ند:نگفتدر نزد خود ها است. اين

سدر  ند ن جهت قدسي آن مكتب در حجاب رفت، حاال با بازگشت به فرهنگ رُم كه دنيايي ىد

رنيدانس نارد  ىدرنع  اين اىتباهي بود كه غرب بدا   6خوريم.مي است حتماً ىكيت دنيا  يتا پا

بده  ىدود ن  مشدكالت  افدزنده مدي    ت ن رنز بده رنز بدر  اىتباه مانده اسآن ىد ن همواره در اين 

 هاي اساسي برداىته است.هاي تمدني كه با رنيانس باال رفت، ىكافديواره همين جهت

 شناسد! غرب راه نجاتي براي خود نمي

ثبداتي غدرب را بده تدفخير بينددازد، لطفداً       فرموديد: ممكدن اسدت عدواملي ظهدور بدي      سؤال:

 توانند باىند ن اين تفخير چه اندازه است؟ زهايي ميبفرماييد آن عوامل چه چي

غرب در رنش ن در تبليغات توانيته است خود را تاكنون حف  كند، به طوري كده   جواب:

كندد، اعدم از كارهداي تكنيكدي يدا كارهداي       ريدزي مدي  براي كار ىيطاني خود به خوبي برنامده 

اسداس ايدن كده نظدام الهدي، نظدام       هر چند هدف ن مبناي آن غلط است ن بر  .سياسي، اقتصادي
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 .تواند بر اساس اين بين  ن رنش پايددار بماندد ن از تعدادل خدارج نشدود     حقّي است، غرب نمي

هاي مورد اطميندان بشدر را بده    ناژه ،كنيد جهت پنهان كردن ذات خودطور كه مالحظه ميهمان

اقوام ن ملل دارد بده خدود    كند، مثالً آزادي را با آن همه حرمتي كه در بيننفع خود مصادره مي

تواند به كمك اين تبليغات حيات خود را ادامده دهدد، نلدي بدا     ميد كه ين اميبه ادهد نيبت مي

نجودآمده، باطن اين فرهنگ در حال ظاهر توجه به ىرايطي كه اآلن در دنيا ن در خود غرب به

تيد، چده در خدود   رن هيد ىدن است ن لذا ىما هر رنز در آن فرهنگ بدا بحدران جديددي رنبده    

 اند. غرب، ن چه در كشورهايي كه غربي ىده

، حال از دن حال بيرنن نييت، يدا  ن غربي بشود كه اكنون هيتيغرب مجبور است غير از ا

بدا علدت بيمداري     ونتدر خواهدد كدرد، چد    ىود كه بحدران خدود را عميد    مي هر چه بيشتر حيّي

وامدل جددّي كنتدرل هدوس ن نفدس امّداره،       توان بيماري را درمان كرد ن به جهدت نبدودن ع  نمي

ه كلّي ىود ن يا مجبور است بتر ميكند كه به سقوط خود نزديكباألخره مييري را انتخاب مي

كنم اين احتمدال بيديار ضدعيف اسدت ن     خود را نفي كند، كه فكر مي يتغيير جهت دهد ن همه

ن اسدت كده   يد مددن غدرب ا  مثدل ت  ييهدا ر قرآن در مورد تمددن يتعب ديگر كار غرب تمام است.

ها را به جهت گناهانشان هدالک  پس آن 7؛«ِوأواَلوكعنوَاُم بيذُنُنبيهيمَ وَأونعشوأعنوَ ار  بَعَدرارمَ قوِعنًَ آخوِيي و»

 م. يها آنردآن يرا به جا يگريم ن مردم ديكرد

توانيدتند  « آزادي»را ىعار خود قرار داده بودند با ىعار  «آزادي»مقدس  يقبالً ناژهها يغرب

به خود جلدب كنندد ن كيدي هدم نپرسديد آزادي از چده       ز ينخود را نگهدارند ن بقيه را  يجامعه

ىددند ن بده معداني     چده بيشدتر مدادي   يا آزادي از مقدسات؟ نلي چون هر چيز،آزادي از استبداد

ن خدود، الاقدل ظداهر ايد     يعالم غيب پشت كردند، نتوانيتند از طري  كنترل نفس امّاره يعاليه

 يناژهگذىدته ظداهر    يدهتوانندد مثدل سد   به طوري كده امدرنزه ديگدر نمدي     .كنندناژه را حف  

كنندد، چدون انّالً؛   حف  ها ملت يخود ن بقيه يبراي جامعه -مقدس يابه عنوان ناژه -را « آزادي»

 يدر مقابل هر نوع كنترل معنوي، همده  ،قيديآزادي به معني بي يغرب از طري  ناژه يجامعه

تعادل خود را از دست داد ن به قول خودىان امرنزه در اين فرهنگ، هديچ چيدز جداي خدودش     
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كدرده اسدت.   ها تحميل ملت ، خود را بهمردم هم ديدند غرب به اسم آزادي ينييت، ثانياً؛ بقيه

تواند خود را بازخواني كند ن لذا پيشنهادهايي كه بدراي رفدع   در چنين ىرايطي غرب ديگر نمي

 ىود. ميل يتبدهاي قبلي بحراني اضافه بر بحرانبه كند ن خود مطرح ميبحرا

را كده هيدت ادامده    اي غرب از دن حال بيرنن نييت، يا همدين نحدوه   يعر  ىد كه آينده

ىدود ن بده   تدر  يا بايدد معندوي  است، ىود كه تبعات آن مشخص چه بيشتر حيّي ميدهد ن هرمي

 يجانبده مييحيت به نيازهاي همده  جهت عدم جوابگويي از طرفي به .يك تمدن معنوي برگردد

به جهت سواب  تاريخي كده از ميديحيت دارندد ن    ن گردد، برتواند ينمبه مييحيت هم كه  بشر،

اندد، پدس اگدر    تبليدو كدرده   سوء را حتي بيشتر از آنچه بدوده اسدت،   ها هم آن سواب ِخود غربي

كنندد كده نده ميديحيت باىدد ن نده        را انتخداب ، بايد دين ديگدري  معنويت برگردندخواستند به 

يهوديت، ن در همين راستاست كه امدرنزه ىدما آثدار برگشدت بده اسدالم را در ارنپدا ن امريكدا         

خدود بده    يكنيد، البته هنوز ما در ابتداي اين تاري  هيتيم ن غرب در انتخاب آيندده مالحظه مي

 .ىدرايط انتخداب متعدادلي نييدت    جهت آىفتگي فرهنگي كه براي خود ايجاد كرده اسدت، در  

ه ن ميديحيت عبدور   خواهندد از مدرنيتد  بيياري از انديشمندان ن جوانان غربي حداال هدم كده مدي    

گدوي  زمان طوالني نياز است كه متوجه ىوند بودا جدواب  .آنرندىدن رني ميكنند، به بودايي

 بشر امرنز نييت. 

رسد كده از اضدمحالل   به اين ىعور ميآيا غرب داىته باىيد كه هنوز را  ساالاين اگر  حال

كند؟ فعالً حرف ما اين است كه كليت آن فرهنگ آنچنان از هوىياري خدارج  خود جلوگيري 

چه ىناسد، پس هرنمي نجه راه نجاتياد انتخاب آن را گرفته كه به هيچابع يىده ن ظلمت همه

، چدون ىدرط نجدات    بخشدد سقوط خود را سدرعت مدي   يرند ن زمينهمي بيشتر در خودش فرن

 يبراآمدن نياز است ن اين به يك نوع از خود بيرننىدن از فرهنگ غربي است ن ها، خارجآن

ي از تفكددر سددياه فرنرفتدده كدده  آنچنددان در تارهدداي .نزديددك بدده محددال اسددت تدده يفرهنددگ مدرن

 است ن به اسدم فدرار از اصدولگرايي از نجدات     نمودهآمدن از آن را براي خود غير ممكن بيرنن

سدكوالر بده    يكه با حف  فرهندگ غربدي ن بدا رنحيده    البته غفلت نكنيد؛ اين .كندخود فرار مي

آمددن از آن تفكدر   غيدر از بيدرنن  آيندد، ايدن   سوي معنويات ن حتي به سوي اسالم ن قدرآن مدي  

ها همان رنح ن فرهنگ را ادامه دهندد ن لدذا نده از    خواهند از اين طريقهها ميظلماني است، اين



  

 ياز زنددگ  يناىد  يخواهندد فشدار رنحد   يمد  ،ىدوند گيرند ن نه از سقوط رها مدي مي بهره قرآن

 ر از رجوع به ح  است. ين غيرا كم كنند ن ا يكيتكن

كنيد كه يكدي   ىايد تعجب ن ياكنند ميها از بودا استقبال زيادي از آمريكايي يامرنز عده

است، نلي اين ساال بدراي  « مثنوي مولوي ترجمه ن ىرح»ها در آمريكا، ترين كتاباز پرفرنش

يدا در عدالم خودىدان     ،خواهند از عالَم خودىان به عالم مثندوي درآيندد  ما هيت؛ كه اين ها مي

 خواهند با مثنوي ارتباط پيدا كنند؟ اگر رجوع به مثنوي با حفد  عدالم خودىدان باىدد، ايدن     مي

اندد از عدالم غدرب آزاد    توانيدته  كمدي  يهعدد  ،نقت اميدبخ  نييتهيچ ينوع مراجعه به مثنو

رناني هيتند تا بار سنگيني را كه دنيداي   يبيشتر به دنبال تخليههمان طور كه عر  ىد بشوند، 

 ها تحميل كرده، سبك ن قابل تحمل كنند.  تكنيكي بر رنان آن

 شودوقتي تکامل تكنيك هدف مي

ن در نتيجده بده جداي     اسدت تاري  ترين تمدن حال كه رنىن ىد تمدن غرب، مادي سؤال:

علدت نفدوذ آن در سداير    در مدورد  خود تكيده دارد،   ياتصال به حقاي  عالم، به ابزارهاي ساخته

 نمود؟  يابيتوان ارزيرا م يگريچه نكات دملل 

قيقي ندارد ن علمي اي از علم حطور كه فرموديد؛ به ناقع اين تمدن هيچ بهرههمانجواب: 

كده ىدديدتر    يا علم به ابزارهاست براي ساختن ابزاري ديگدر  scienceمطرح است، كه در آن 

كجدا ن علدم بده حقداي  كجدا. در منظدر تمددن غربدي،         علدم  ، ايدن  بتوان در طبيعت تصرف كرد

ها دارند، به اين معني است كه ابزاري بدراي تغييدر طبيعدت    است! علمي كه آن ىده حقيقت گم

هند ن در اين راستا ابزارهاي مجهدزي ايجداد كنندد    ن طبيعت را بر اساس ميل خود تغيير دبيازند 

بده همدين جهدت هدم بددنن ايدن        .كه به ابزار مجهزتدري دسدت يابندد   براي اينباىد  ياتا مقدمه

دانندد كده   ها محال ىدده اسدت ن اساسداً زنددگي را همدين مدي      يغربكردن براي ابزارها، زندگي

رنندد!  ن ابزارهداي مجهدز جلدوتر نمدي    ابزاري بيازند ن بدا آن بده سدر ببرندد. يدك قددم از داىدت       

آن طرف دنيدا  تا به  توانند با آن طرف دنيا ارتباط برقرار كنندافتخارىان اين است كه زندتر مي

اش را صدرف كدرده   فالن كدس كدلّ زنددگي   كه اند. مثل اين است چه ابزاري ساختهخبر دهند 

رش مگر ابدزاري نبدود كده مدا     است كه ببيند كدام فرش بهتر از اين فرىي است كه دارد! اصل ف



 

مان اين ىد كه بدانيم آخرين فرىي كه به بازار آمدده، چده   رني آن بنشينيم؟! حاال همة زندگي

بشدود، ن  « مقصدد »بدراي آدم  « ابدزار »بداالترين ظلمدت ايدن اسدت كده      كه  يدر حالفرىي است! 

 حيدين از امام در ىرح حال پيامبر مطرح نباىد.انيان بهترين نور اين است كه ابزار براي 

 ينلد خواهد. آدم در حدّ داىتن خانه كه ابزار مي «در دنيا خشتي بر خشتي نگذاىت»داريم كه: 

عنوان ابزار، كدم اسدتفاده   قدر از دنيا بهاين پيامبرخواهند بفرمايند مي نيحضرت امام حي

 اند كده خودىد  ند نترين ىكل بدا آن برخوردك اين نياز را هم به عادي ندكردمي كه سعي كردند

ايدن اسدت كده     عظمت يك انيان ن يك تمدن درد. ند در ساختن آن قدمي برداىته باىننخواه

كده غدرب صدرفاً تكامدل تكنيدك      بداند، در حالي« كمال حقيقي انيان»اي براي ابزارها را نسيله

 داندد، تكداملي بده سدوي تكنيدكِ     براي  هدف ىده است ن تكامل تكنيك را تكامل خدود مدي  

 تر نلي براي چه چيز؟ معلوم نييت، در ناقع بايد گفت: براي همه چيز ن هيچ چيز.هپيچيد

  علم غربي در خدمت روح تکنيک

طدوري   ،م تكنيك اگر چه به يك اعتبار يك طرح بشري است، اما در اختيار بشر نييدت عالَ

كندد  پيرني مي ىود ن از قانون كلّي آنقرار گيرد تابع آن ميعالَم اي در آن است كه هر جامعه

علم غربي در اختيار اهدافي اسدت كده رنح تكنيكدي بدراي آن      .ن غرب در چنين ىرايطي است

بدرد، چدون نيدبت    كند ن لذا علم  به معني ناقعي مثمر ثمر نييت ن راه به جايي نمدي تعيين مي

 خود را با تكنيك تعريف كرده است ن نه با حقيقت.

چون هدف اصلي تعالي انيان اسدت، آن هدم تعدالي     كه در تمدن مورد نظر اسالم،در حالي

هدا  كده بتوانندد بدر انيدان    را ىخصديتي  آنچندان  اللهي، انّالً؛ ابزارها بقيّةحضوري ن توجه به عالم 

همّدت   يرصِ تجهيدز ابزارهدا در حددّي كده همده     ح ،حكومت كنند ندارند، ثانياً؛ در آن ىرايط

ييت، بلكه برعكس؛ تدالش انيدان در آن تمددن    جامعه، ساختن ابزارهاي پيچيده ىود، در كار ن

م در تمدن اسالمي تكنيك نق  اساسي بازي براي آزاد ىدن از حكومت ابزارهاست ن لذا ميلّ

اسدت  آن قلبدي   نارتباط با آن عالم است  كند، چون توجه جامعه بيشتر به عالم غيب ن ابزارِنمي

اي هدا را نسديله  نگرد، بلكه آننرت استقاللي به صوبه ابزارها ابزارها بريده باىد ن  ازكه اميدش 

خلد  كدرده اسدت. بده      ،هدا تر ىدن ىرايط بندگي انيدان داند كه خدانند براي هر چه راحتيم



  

رندد، بيشدتر از اميدد    يقدرار گ  يتدر كامدل  ها در مراتب معنويهمين جهت است كه هر قدر انيان

د بدنن استفاده از نسايل مدادي بده حدوا ج    تواننىوند، تا آنجايي كه ميمي آزادبه ابزارها بيتن 

 االر  است.اش طيّنمونهكه خود دست يابند 

 ديگر گمراهي  يزندگي كاهنان چهره

با توجه به اين كه رنش كاهنان بيشدتر بدا يدك آرامد  ن جددايي از ابزارهدا همدراه         سؤال:

بده   تدوان گفدت رنش كاهندان   است ن اين درست برعكس رنش فرهنگ غرب اسدت، آيدا مدي   

 توان گفت باطل هم ىدت ن ضعف دارد؟تر است؟ ن آيا ميسعادت نزديك

هدا  خوبي را مطرح كرديد، عنايت داىته باىيد كده مقصدد ن مقصدود انيدان     ينكته جواب:

رسيدن به چنين مقصد متعدالي سدير از كثدرت اسدت بده       يرسيدن به حضرت اَحد است ن الزمه

حدال يدك نقدت ملتدي      .اي بشر تعيين كرده اسدت سوي نحدت، از همان طريقي كه خدانند بر

چيز ديگري مدّنظرش نييت، كه ايدن   ،تماماً در كثرت دنيا گرفتار است ن مانراء اهداف خيالي

اما يدك نقدت    .همان فرهنگ غرب است با اميدهاي ناهي به ابزارهاي متكثر ن اهداف پراكنده

، آن نحددت ، امدا  ىدوند قدل مدي  ىده ن بده نحددت هدم منت   مثل بعضي از كاهنان از كثرت آزاد 

 «االاهللالالره »د خددا داريدد،   يهيدت  نحدت حقيقي نييت. آري؛ يك نقت اسدت ىدما ميدلمان   

 ، نلي توحيدتان ضعيف اسدت؛ يعندي در عدين تجلدي ندور     ديكنيمنظر « اهلل»گوييد ن ناقعاً به يم

ايدن ندوع   باىدد  يمد بدر قلبتدان   مانع تجلي آن ندور بده نحدو ىدديدتر      ييهابر قلبتان، حجاب« اهلل»

امّدا يدك نقدت اسدت از كثدرت بده        .نزديكي به نحدت، حتي در مرتبه ضعيف  كارسداز اسدت  

ايد، امّا به نحدت خيالي، به طوري كه معتقديدد خددايي از خددايان در ايدن عدالم      نحدت آمده

« كثدرت »گدر گرفتدار   يد ينحدو خواهيد با آن تماس بگيريد، در اين حالدت هدم بده    هيت ن مي

 قلبتان به اَحد نييت. رجوع  ند يهيت

درست است كه اين نوع از كاهنان عمالً از بيدياري از آفدات دنيداييِ كثدرت ن اضدطراب ن      

 مقاييده هدا  يحدال غربد  اند، نلي اىتباهشان اين است كده حدال خدود را بدا     امثال آن راحت ىده

آيدا  نندد  ينندد بب ك يبررسد آيندد  تدر اسدت. نمدي   ها خدوب ىان از آنبينند خيلي نضعكنند، ميمي

اندد يدا نده؟ آيدا قلدب را بدا       دادهاسدت،  « اهلل»كه طالدب ارتبداط بدا حضدرت     را  خودجواب رنح 



 

اندد يدا فقدط آن را از ىدلوغي زنددگي عدالم       مطل ، به يگدانگي رسدانده   يكردن به يگانهتوجهم

: ييدد گواند؟ ىدما در ايدن ذكدر بيديار خدوب مداه ىدعبان، هفتداد مرتبده مدي          مدرنيته تخليه كرده

 :گوييديا هفتاد مرتبه مي 8«اوسَتوغعفرُِاهللو الَّذ  الاله الحَ اُنَ الَِّمَم ُ الَِّمريمُ، العحَيُّ القيُّنمُ وَ اوتُنبُ ارلويَه»

 يهاي ىدما را ببخشدد تدا ىاييدته    كنيد كه گناهان ن ضعفتقاضا مي« اهلل»عني از ي «اوستوغفُِ اهللو»

الَّرذ   » باىدد:  مورد توجه ىماست، بايد سده خصوصديت داىدته   كه « اهلل»قرب ىويد، حاال اين 

ي «اهلل»گوييدد مدن دارم بده يدك     يعني ىما مدي  «الحَيُّ القويّنمُ» ،«الَِّمَم ُ الَِّمريمُ» ،«الاله الحَ اُنَ

مطل  است، چدون   ييگانه همانيعني، تمام قطب قلب من  «الاله الحَ اُنَ» كنم كه انالً؛ميتوجه 

قلبدي، ن همدان   تدوجهي  با هم م، آنيوى با تمام نجود متوجه آن يگانه آن است كهىرط نجات 

كند مي ن كاهن فكرآ است. «اولعحَيُّ القويّنمُ»ن  «الَِّمَم ُ الَِّمريمُ»اطلق اس ،   گَنهيكه ي «اهلل»

رجدوع نكدرده   مطلد    يكه گمراه است، چون قلب ان به سوي يگانده كه گمراه نييت، در حالي

بده سدوي   در عالم نداريم، پس در ناقع  يمطل ، اصالً ناقعيت ميتقل يغير از يگانهكه  يحالدر 

توان گفدت گمراهدي ىددت ن    پس به اين اعتبار نمي .رسدكند ن لذا به هيچ مينَهميات نظر مي

 .ىدت گمراهي آن كاهن نيبت بده يدك انيدان غربدي، كمتدر اسدت      م يتصور كنضعف دارد ن 

رنح  را به اَحَد نينداخت، چه دن خدا را بپرستد چده ده خددا را، از نظدر     نقتي كه انيان جهت

تمدن فرعدون،   غربي گمراه است ن هم آن كاهنِ نياناين جاست كه هم اعقيدتي گمراه است. 

ها باألخره خدداهاي  يناند. ااَحد بگيريم، هر دن گمراهاز  يدنرچون نقتي گمراهي را نيبت به 

اسدت؛ مدا   اديدان   ين بقيده باىند نضعشان مثدل پيدرنا  رسيده به اَحد ي اگر پرستند، نلكثير را مي

اندد. آري؛ در ميدير   معتقد نييتيم كه مييحيت ن يهوديت با توجه به اصل دينشان، گمراه مطلد  

ها همده ىددت ن ضدعف دارندد، يعندي      توحيد، ىيعه، سنّي، مييحي، يهودي، حتي زرتشتي، اين

هدا بده كدار    را بدراي ايدن   «خَلردي و ِيهَ اوبَداً»نقت دانيم؛ هيچت ميها را در نادي نجااين يهمه

 . مطرح استبريم كه بحث آن در علم كالم نمي
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 نفوذ فرهنگي از طريق تكنولوژي

اگر بپذيريم هدر  بحث دارد كه  ين ساال جايباز ا يد نليفرمود يكه قبالً نكاتنيبا ا سؤال:

ناخودآگداه  ابد يحضور ىده ن در هر جايي هم كه يزيريپتكنولوژي بر اساس فرهنگ خاصي 

بدا قدومي ن ملتدي برقدرار كدرديم، از      اي كند، پس بايد اگر رابطهميرا القاء خود فرهنگ خاص 

موجدب  ميلمين از علدم يونانيدان،    يهتفثير آن قوم قرار بگيريم، چرا استفاد جهات تحت يهمه

ارنپاييدان از علدوم ن ابدزار ميدلمين،      يهاسدتفاد  ن يا چران نشد ين ميلميدر بها فرهنگ آننفوذ 

 ؟ ديگردها نعاملي جهت متفثر ىدن از فرهنگ ميلمين در آن

، انّالً؛ عنايت داىته باىيد كه يك نقت ملتدي بدا   ىدهساال مطرح  اينچند نكته در  جواب:

داندد  ياندازد، در اين حالدت مد  به فرهنگ ن تكنولوژي قوم ن ملتي ديگر نظر مي ،فرهنگي قوي

سدينا از همدين ندوع    طور كه قبالً عدر  ىدد، امثدال فدارابي ن ابدن     همان ن  كند.يگزچه چيز را 

اسالمي را بده خدوبي حفد      يهاي بلند انديشهبودند كه زبان تفكر يوناني را گرفتند نلي حرف

بده   .دكردند، ن اين برعكس كار معتزله بود كه در بيت خود را در اختيار تفكر يوناني قرار دادن

هدا متوقدف   كه در آموختهىاگردي نبوديم همچون ها عبارت ديگر ما در تعامل با ساير فرهنگ

د ارنپا يان در رابطه با اخذ علوم ن ابزار از ميدلمين تحدت   يفرمايكه ميىويم. اما در رابطه با اين

 يهن آمدند همد بعد از رنيانس ارنپايياها قرار نگرفتند، عنايت داىته باىيد كه تفثير فرهنگ آن

بدا   .گذاىدتند  همه را كندار  -اعم از آثار اسالمي ن آثار مييحي -فرهنگ قرنن نسطي را نفي كردند 

قيدمت انل بحدث   ثالثداً؛ مدا رني   جا نييت. توان گفت آثار فرهنگ اسالمي در آنهمه نمياين

را ر ن تكنولدوژي  مردم عادي اگر ابزاري را به كار گرفتند، فرهنگي كه اين ابزا كهتفكيد داريم 

 ياين نكتده غيدر از برخدورد   رامون اين موضوع مفصالً بحث كرد، يپپذيرند ن بايد ساخته نيز مي

 . گر دارنديبا همد علمي اقوام ن ملل يرابطهخصوص در ها است كه عالمان ملت

عالمدان    يد مدا بدا غدرب از طر    يهكه رابطد ارنپا در اين چند قرن اخير به جهت آنمورد در 

ن يكده نتوانيدتند بد   ىد  نيجه اين نتدر سطح مردم عادي تنزل كرد ها رابطهبلكه ت نگرفت صور

آن فرهنگي كه منجر به پديد آمدن شتر يك كنند تا آنجا كه بين فرهنگ آن تفك يك غربيتكن

افكدار  امل تعقبل از رنيانس غرب با جهان اسالم تعامل كه  يدر حالم، يىد را پذيرفت هاابزارآن 



 

ثم خدود را  يد نا ن ابدن ه يمثل ابدن سد   يعالمان يهاشهي  ارتباط با انديالمان آن خطّه از طرن ع بود

تعامل ما با يونان، تعامل افكار بدود، هدر چندد از جهداتي تحدت      كردند، همان طور كه  يبازخوان

بدود.   در ميدان « فكدر »باألخره در ايدن تعامدل   تفثير ميا ل فرهنگي يكديگر نيز قرارگرفتيم، نلي 

بدود كده توسدط     يكتكنولدوژي  يرابطده غدرب بددنن هديچ تفكدري، صدرفاً      مدا بدا    يرابطده  ينل

ايدن تعامدل در بدين     نداىتند يل اسالمياز فرهنگ اص ياچ بهرهيانجام گرفت كه ه يرنىنفكران

ن حالت يدر اخواهند! خواهند ن چه چيز را نميكه بدانند چه چيز را مي فتعالمان صورت نگر

 يم كده نك د بحثيشتر بايبرابطه ن ياآنرد! در خودش فرهنگ  را هم مي تكنولوژي بااست كه 

خداص بدا آن    ين اگدر بددنن هددف   «. هيتهمراه آن  است را ساخته يتكنولوژتمام فكري كه »

كندد، غفلدت   يل مد يد ك، خدود را بدر رنح ن رنان انيدان تحم   يبرخورد ىود فرهنگِ همراه تكن

ن بدراي بدرآنرده ىددن آن     هرا ساخت ين تكنولوژياف خاصي اهداكنيم كه اين فرهنگ براي ن

كندد. آري؛ اگدر مدا بدا     جهدت خاصدي را دنبدال مدي    جه يدر نتن  استبه كار گرفته آن را هدف 

افتيم، نلي عموم مدردم تحدت   تر به مشكل ميآگاهي از اين ميوله با اين ابزار برخورد كنيم، كم

هاي عبدور از فرهندگ   لبته در بحث راهگيرند، احاكميت هدف فرهنگيِ اين تكنولوژي قرار مي

هاي فرهنگي هايي براي عبور از جنبهبحث« فرهنگ مدرنيته ن توهّم»تكنولوژي غربي در كتاب 

عمده اين است كه نيبت به استفاده از ابزارها حياس باىيم، انتقداد   تكنولوژي غربي ىده است.

زم را در اين امر ندارند. بحث بر كنيم حياسيت الما به بعضي از عزيزان همين است كه فكر مي

ها اسدتفاده  گوييم فعالً بايد از اينمي ما يكنيم يا نه؛ همهها استفاده ز آنسر اين نييت كه فعالً ا

غدرب،   ، تكنولدوژي موجدودِ  «دكتدر رضدا دانري  »آقداي   يكرد. تفانت اين جاست كه به گفته

  9خواهيد در زندگي ىما حاضر ىوند.اي نييتند كه هر طور ىما بابزارها ن نسايل ساده
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توان بدا هدر فكدر ن فرهنگدي از تكنولدوژي اسدتفاده كدرد ن نارد فرهندگ تجددد ىدد ن لدذا اگدر             كه هرگز نمي زد كندگوى

كده  البتده همچندان   .سكوالر غرب نشويد، بايد از خود ىدرنع كنيدد   خواهيد فرهنگ خود را حف  كنيد ن گرفتار فرهنگمي

هدا  نمايدد تدا در مقابدل انبدوه سداال     خود را به تفكر دعوت مي يهكند، بلكه خواننددأب ايشان است، ميتقيماً اظهار نظر نمي

زايدي ىديعه،   احث تمددن فكركردن محرنم نشود. براي تعقيب مبكند تا از درستمجبور باىد فكر كند، نلي به ان كمك مي

 ها ن مقاالت دكتر دانري بييار مفيد خواهد بود.  دقت در كتاب



  

 چگونگي تعامل با فرهنگ غرب

دنراندت نيدز در تداري     ن بر اسداس اسدناد تداريخي كده نيدل      طب  فرماي  جنابعالي سؤال:

بده نحدوي   را آنچده   يهرنيانس سعي كرد همد  ي، ارنپا در دنرهخود به آن اذعان دارد يفليفه

موجدود  سدكوالرِ  فرهنگ خود پاک كند ن تمدن دهد از اسالم مي خصوص بويدين ن به بوي

 بدراي متدفثر نشددن از رنح سدكوالر     را بيازد، آيا در حال حاضر نظام اسالمي در رابطه با غرب

 تواند چنين كاري را بكند؟ميآن تمدن، 

 ا نده. يد د اسدت  يمفثانياًَ؛ چنين كاري  بكنيم.چنين كاري را م يتوانيمانّالً؛ بايد ببينيم  جواب:

است كه فرهندگ   ييآن معنانظر باىد ن سعي كنيم از آن پرهيز كنيم،  ر بنده آنچه بايد مدّبه نظ

ن اساس دنگانگي فرهنگ اسالمي با فرهنگ مدرنيته در تفانت است غرب به عالَم ن آدم داده 

بحدث گدزين    تبيدين ىدد،    ياين دنگانگي به خوب كهبعد از اين .ها به عالم ن آدم استنگاه آن

تدوان موفد    مي« گزين  ابزار»در  نقتي تفكر در صحنه آمد، .بايد مطرح باىد يغرب يتكنولوژ

بود، ىدت ن ضعف استفاده از تكنولوژي غربي بيتگي به اسدتحكام مدا در مكتدب اسدالم دارد.     

زنددگي بداالتر از   ك ندوع  يد بده  بندي رسديد كده   به اين جمع ياسالمانقالب در آغاز ملت ايران 

در راسدتاي تحقد    جيدتجو كدرد ن   اسدالم ىديعي   تدوان در  يكه آن را مد نياز دار يغرب يزندگ

هدا  بدر رنح انقالب ىرايط عجيبدي   انلِزد. يبرمظاهر غرب را دنر  يهمهكرد  يسعاسالم ىيعي 

آن مدوقعي كده تدرنر ميدووالن     -ىهيدرجا ي به عنوان ر يس جمهور كشور كه  يبه طوربود! حاكم 

جا كه ممكن بدود، از ماىدين سدواري    تا آنن فت ن آمد كند حاضر بود با دنچرخه ر -مطرح نبود

معطدوف   يگدر يد يك نوع زنددگ ينظر كردن به ها در راستاي استفاده نكند، تا اين اندازه اراده

يدك ندوع زنددگي ديگدري را بده جداي زنددگي بده رنش غربدي           ندخواسدت مدي اكثر مردم  .بود

ابعاد آن. متفسفانه دنلت هدا   ين هم در همهعبور از غرب بود آعمومي  ي. ارادهندريزي كنپايه

 يزيرهيمانع پا يقدم برنداىتند، جنگ هم از جهت يان ارادهيچن ياز ميووالن در راستا ين بعض

بده رنش   ي، سدازندگ گرفدت، بعدد از جندگ   يدر آن قرار م يد انقالب اسالميىد كه با يبيتر

مثبدت ىدود، در    يه آن نحوه از زندگها بىد نگاه يمدّ نظر دنلت نقت قرار گرفت ن سع يغرب

آن فرهندگ   يتكنولدوژيِ سداخته ن پرداختده   ن  يبده فرهندگ غربد    ياكه اگر نگاه جامعه يحال



 

ز بداز  يد فرهندگ مربدوط بده آن ن    يه ىدد جدا  مثبت ىد، به همان اندازه كه تكنولوژي آن پذيرفت

ميدلمانان   ياراده بدا غدرب دارد،  اسدالم  با توجه به تفدانت مبداني فكدري كده     اگر  . نليىوديم

 يبراسداس تجربده  چدون   .دند خواهغدرب را نمدي   چيدزِ كردن به آن تمدن ىد، ديگدر هديچ  شتپ

بده هدم پيوسدته اسدت، اگدر       يد كه غرب يك مجموعهنابه اين اندازه از بصيرت رسيده يخيتار

 ىود.  ميها ها ن قلبذهننجوه آن به خودي خود نارد  يد، بقيهننجهي از آن را پذيرفت

ن ين نكته است كده بد  يبه همانلين قدمي كه بايد در رنيكرد به تمدن اسالمي برداىت تذكر 

ىدويد فرهندگ   در اين تذكر است كه متوجه مدي يت. ين يين فرهنگ آن جدا يغرب يتكنولوژ

در زنددگي  آن پس اگدر پداي    .كندها را نفي ن نابود ميفرهنگ يهمدرنيته آنچنان است كه هم

رند، حتدي غدذا   از دسدت مدي   محفد  كندي   ميهخوان مي ميرآنچه ما دا يههمباز ىد، ميلمانان 

اي در فرهندگ  ىود. اگر مواظب چنين ميولهخوردن ن لباس پوىيدن ن رفت ن آمد ما غربي مي

د، ديگر آن در اختيار ما نييت، بلكه ما در اختيار ون آن فرهنگ نارد زندگي ما ىم ينباىغربي 

ريزي تمدن اسدالمي  ه اين نكته راه عبور از فرهنگ مدرنيته ن پايهىدن بمتذكر يآرآن هيتيم، 

 يك تمددن التقداط  يد گرفتدار   ي، در آن صدورت اسدت كده بده عشد  تمددن اسدالم       خواهد بدود 

 ل كنند.  يتحم يرا به انقالب اسالم يمدرن ندهيم كه بخواهند آيىوينم

زنددگيِ همدراه بدا     يكي از مشكالت ما در ىرايط كنوني اين است كه نده راهدي جدز همدين    

رسدد. فرهندگ غربدي    ىناسيم، ن نه متوجه هيتيم اين زندگي به كجا مدي تكنولوژي غربي را مي

اي از انقدالب اسدالمي مرحلده   ن مدان ىدده،   ابعداد فرهندگ توحيددي    يموجب غفلت ما از همده 

ر كه بين ما ن آنچده د است هوىياري نيبت به اين غفلت است. اين انقالب براي جبران گييتي 

خود ننگريم، ن اين تجديد نظر ن  يساب  داىتيم به نجود آمده، تا ديگر با نگاه غربي به گذىته

اگدر بده تعدادل     .آمددن جامعده خواهدد بدود    خود در ىرايط حاضدر، قددمي در بده تعدادل     بازبينيِ

ايدن   يفرهنگي فكدر كنديم، تعدادل فرهنگدي ايجداد خواهدد ىدد. ابتددا بايدد متوجده بدود ريشده            

ها، فرهنگي است كه از عدالم قددس منقطدع ىدده ن لدذا تعدادل را بايدد در        ها ن بحرانيتعادلبي

 مناسبات بشري جيتجو كرد. يهبرگشت به عالم قدس در هم
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ه عمل آمد ن رنىن ىد چرا تنها ىيعه اسدت كده   ها باي بين تمدنمقاييه گذىته يهدر جلي

تواندد اركدان آن تمددن را    در مقابله با فرهنگ غرب انالً: استعداد حف  خود را دارد. ثانيداً: مدي  

تمدن غربي يعني ىتاب ن آفدات آن اىداره    يمهمي در رابطه با ىاخصه يمتزلزل كند ن به نكته

گدراي غربدي مطدرح ىدد ن از     ا تفكدر محاسدبه  ىد ن بحث حقاي ِ غير قابل محاسدبه در رابطده بد   

فرازهاي مهم بحث گذىته موضوع ابزارسازي با رجوع به عالم قدس ن تفانت آن با ابزارسازي 

جنيندي زده   يدر عين انقطاع از عالم قدس بود ن مثال ساختن دست توسط نفس ناطقده در دنره 

هدا در سداختن   ىود، انيدان  ىد ن رنىن گشت اگر آن نحوه ارتباط در زندگي دنيايي هم حف 

اتصال به عدالَم  »ىود يابند. رنىن ىد چرا گفته ميابزارهاي زندگي به زيباترين تمدن دست مي

كده علدم غربدي در    دقيقدي در رابطده بدا ايدن     ين در نهايدت نكتده  « ثبات، ىرط بقاي تمدن است

د ن بحدث  خدمت رنح تكنيك است، نه آن كه تكنيك در خدمت انيان غربي باىد، مطرح ىد 

گذىدته نكدات دقيقدي     يبه پايان رسيد. بحمداهلل در جليده « چگونگي تقابل با فرهنگ غربي»با 

 م.يدهيرنىن گشت، حال با توجه به مباحثي كه گذىت سااالت خود را ادامه م

 علم از منظر اسالم

كشف حقيقت است « علم»از نظر اسالم چييت؟ « علم»تعريف  سؤال اول اين است كه:

، ىدايد ديگدر علدم سدكوالر ن     «علدم كشدف ناقعيدت اسدت    »ناقعيت؟ اگر بگوييم كه  يا كشف

كنندد  ميدر رياضي يك چيزي است كه همه از آن استفاده « تابع»ندهد، مثالً غيرسكوالر معني 

 ن استفاده از آن كافر ن ميلّمان ندارد. 

چيزهدايي در ازاء   است يدا ناقعداً  « نَهم»آيا منظر علوم جديد  سؤال دوم ما اين است كه:

بحث ايدن  « حركت جوهري»اين علوم در خارج نجود دارد؟ ن جداي از علوم تجربي؛ مثالً در 

« علدم مكانيدك  »در ذات عدالم مداده نجدود دارد، نلدي در     « حركت»نام است كه ناقعاً چيزي به

ك كند، همدان طدور كده مدا يد     ساال ما اين است كه: دست من كه به اين كالسور نيرن نارد مي



 

اسدت؟  « نَهدم »نجود دارد يا ايدن  « نيرن»اسم دست داريم ن يك كالسور، آيا چيز سومي هم به 

مكانيك طب  اين حرف، بدر نَهدم    ي، پس پايه«نيرن، يك چيز نَهمي است.»ىود كه اگر ثابت 

اسدت ن مكدانيكي هدم كده     اصالً نيدرن را قبدول نداىدته    « انشتين»گويند كه است. مي استوار ىده

هداي  اسدت. يدا مدثالً در بحدث    همين فر  بدوده كده نيدرن را قبدول نداىدته      يكرده، بر پايهعابدا

اسدتوار  « احتمدال » يعلمدي اسدت كده بدر پايده     « ترموديناميدك »ىود كه بيان مي« ترموديناميك»

عين ناقعيدت نييدت،   « احتمال»، از طرفي «احتمال توزيع ذرات»يعني « ترموديناميك»است؛ ىده

 از ناقعيت نظر دارد؟  يزييك بر چه چپس ترمودينام

، اين احتمدال آيدا ناقعداً يدك     «ىدن ذراتپخ  احتمال حضور ن»گويند: آنترنپي يعني مي

هدا ميدا لي اسدت كده منجدر      ناقعيتي از عالم است؟ ن اگر ناقعيت است، آيا حقيقت است؟ ايدن 

اسدت يدا بدر پايده     « نَهدم »ىده تا ما بپرسيم: آيا منظر علوم جديد از جهت مبداني نظدري بدر پايده     

 ناقعيات؟  

كند؛ كه حركدتْ بده ذات خدود، يدك     ميبه خوبي رنىن« حركت جوهري»: برهان جواب

جا سوي كمال برتر. در آنناقعيت موجود در خارج است ن عبارت است از كش ِ عالم ماده به

داريدم  ىود كه عالنه بر حركتِ عَرَضي قابل احياس، حركت جوهري قابل تعقل هم بحث مي

كده نجدودِ چندين    يعَرَضي ريشه در جوهري دارد كه عين حركت اسدت در حدال   يهان حركت

 كند.جوهري را برهان عقلي براي ما رنىن مي

توانيم به ناقعيات عالم آگاهي پيدا كنيم، اگر آن ناقعيدات محيدوس باىدد، از طريد      ما مي

متوجده نجدود آن ناقعيدات     ىدويم ن اگدر معقدول باىدد، از طريد  عقدل      ها مدي حسّ متوجه آن

گرديم ن علم در اين رابطه عبارت است از همان آگاهي كه مدا از ناقعيدات خدارج از ذهدن،     مي

در ذهن خود داريم ن در اين تعريف ديگر حقيقت ن ناقعيت دن امر جدا نييتند. درسدت اسدت   

ود، ىد خدانند حقيقت مطل  هيتي است، نلي ناقعيتي اسدت كده عقدل متوجده آن ناقعيدت مدي      

ها با حقاي  برتر است. آري؛ بندده ن جنابعدالي   كند، نفي ارتباط ناقعيتآنچه علم را سكوالر مي

باىديم؟ ن آيدا هددف مدا از     يهر كدام يك ناقعيت هيتيم، نلي آيا ميتقل از پرنردگار خود مد 

ت كده  هاسد يافتن به مراتب باالتر از بُعد حيواني خودمان است يا نه؟ ايدن بودن در اين دنيا دست

 كند.نگاه ما را نيبت به ناقعيت خودمان سكوالر يا غير سكوالر مي



  

كندد،  فرماييد چون ترموديناميك مباحث خود را بر اساس احتماالت دنبال مدي كه مياما اين

يك توجده عقلدي اسدت،    « احتماالت»طور نييت، زيرا كه توجه بهپس نظر به ناقعيت ندارد، اين

گدوييم:  كند. مدي چنين ضريبي از احتماالت نيبت به خارج كشف مييعني عقل اين رابطه را با 

نخددواهي باىددد، خددواهيعددالم كثددرت، طددوري اسددت كدده حركددت دارد، حركددت كدده داىددته   

ها در اين دنيداِي داراي حركدت، آن طدور نييدت كده بتدوانيم تمدام ابعداد آيندده را          گيريجهت

مدورد انتظدار برسدد، همدراه بدا       ينتيجهكند تا به مي كنيم؛ چون موضوعي كه حركت بينيپي 

باىد ن لذا در توجه بده نقد  پارامترهداي    هاي ناىناخته، در متن حركتِ خود موجود ميپارامتر

هداي ناىدناخته ن   كنندد، زيدرا همدان پديدده    ناىناخته، درصد احتمال رسيدن به نتيجه را تعيين مي

حتماالت بر اسداس همدان نظدم، محاسدبه     بيني هم باألخره يك نظمي دارند ن علمِ اغيرقابل پي 

 دهد. كند ن نظر ميمي

بزنيم كه اين انضدباط  توانيم حدسمي -نه در حدّ ناقعيت -در قانون احتماالت در حدّ خودمان 

جا ديگر بحث آزمون ن خطاست؛ چون ما كامالً به خدودِ ناقعيدت احاطده    چند درصد است، اين

گدذاريم.  مدي « احتمداالت »كنديم ن اسدم  را   مدي  بنددي نداريم ن از طريد  تجربده، يدك جمدع    

مدانراء  « سي درصدد »گوييم: در اين فعل ن انفعال سي درصد، احتمال اين نتيجه هيت، يعني مي

گذارندد ميدتقيماً فعدل ن    بيني كرد، اما عواملي كده نمدي  توان پي ميير عوامل ىناخته ىده، مي

هدا را  توانيم ميتقيماً نقد  آن ملي كه ما نميانفعاالت نتيجه بدهند، هفتاد درصد است؛ يعني عوا

اصدالً  « احتمداالت »گدوييم در بحدث   مدي جاست كه كنيم، نهايتاً هفتاد درصد است. اينبينيپي 

قددانون  در ميددان اسددت.« ناقعيددت يهعدددم اطددالع از همدد»مطددرح نييددت؛ بحددث « نَهددم»بحددثِ 

اش بشود، اين اندازهكه نتيجه ناقعنبنديِ اين برخوردها، قبل از ايگويد در جمعمي« احتماالت»

ماندد  گيرد. ميبر اساس يك محاسبه علمي صورت مي« بينيپي »كرد، اين بينيىود پي را مي

عوامل  يكه همهآيد؛ براي اينهاي ما صددرصد درست در نميبينيپي  كه: چرا بعضي مواقع

، در ايدن ىدكي ندداريم. حدال     «دهدد. ياين احتمال، خبر از خدارج مد  »كه ىناسيم؟ اما اينرا نمي

« احتمدداالت»داندديم؛ بددراي همددين اسددم  را  آن را مددا نمددي« دهددد؟چقدددر از خددارج خبرمددي »

مطلدب در   يگويد كه همده ، خودش دارد مي«احتماالً»گويد: گذاريم. هر كس كه دارد ميمي

جدا تدر   الً ايدن اگدر آب را ايدن جدا بريزيدد، احتمدا     »گوييدد:  نقت ىما نميدست من نييت. هيچ



 

اش دست خودتدان اسدت.   كنند، همهجا را تر ميدانيد عواملي كه اينكه مي، براي اين«ىود.مي

بينيد كه يك سليله عواملي در ميان هيدت  ، چون مي«فردا، احتماالً باراني است.»گوييد: اما مي

بيندي ىدما   رخالف پدي  يا كنترل كنيد؛ بادي ب بينيها را پي آن يتوانيد نق  همهكه ىما نمي

دارد ن به آيد ن تمام اين ابري را كه ىما جهت  را به طرف ىرق محاسبه كرده بوديد، برميمي

تدان گفتيدد،   ن صورت ناقعاً در خارج، آنچده ىدما بدر اسداس محاسدبه     يبرد، در امي طرف ديگر

از علدم  ، «احتمداالت »گويندد:  دانيدد، مدي  طدور كده مدي   اسدت. همدان  « احتمداالت »درنغ نييت، 

 است.است در عين توجه به عواملي كه ىناخته نشده  ياست، نلي محاسبات« رياضيات»

 علم حقيقي و علم َوهمي

كه تمدام  بدر   « ترموديناميك»مثل -بعضي علوم براساس احتماالت باىد  ينقتي كه پايه سؤال:

ف ناقعيدت عدالم   پدس بيدياري از علدوم كاىد     -اساس احتماالت است، ن احتماالت هم كه يقيني نييت

 نييتند تا چه رسد به حقيقت عالم! 

اش بر اساس محاسبات بله اين حرف در جاي خودش درست است، اما احتمال پايه جواب:

كنيدد  رياضدي محاسدبه مدي    يعلم رياضيات است. ىما در قانون احتماالت بر اساس يك قاعده

صد نقدوع آن را مشدخص   خاص ن در يمشخص جاي اين رابطه يىود در اين مجموعهكه مي

رن هيدتيد كده بيدياري از ابعداد آن را     كرد. عنايت داىته باىديد كده ىدما اآلن بدا طبيعتدي رنبده      

اي ىناسيد. هر چند نيبت به آن ن نق  عوامل فعال آن بيگانه نييتيد، حال با ايدن مجموعده  نمي

 يكيدي كده همده    كنيد. اىكال اين است كه ىدما بخواهيدد مثدل   ميريزيىناسيد، برنامهكه مي

كنيددد، نلدي اگددر متوجدده اصددل مطلددب ىددويد ن جايگدداه   گيددريىناسددد، نتيجددهمجموعده را مددي 

احتماالت را به همان اندازه كده هيدت بشناسديد، مطلدب درسدتي اسدت، اگدر مثدل پاسدكال بدا           

 ايد.ايد، سود هم بردهبرخورد كنيد، نه تنها ضرر نكرده موضوع

بايدد عدر  كدنم كده     « حقيقت است يدا كشدف ناقعيدت؟   علم، كشف »كه فرموديد: اما اين

اند؛ يعني ىما در نظدر بگيريدد كده ايدن زمدين، اآلن      دن چهره از يك ذات« حقيقت»ن « ناقعيت»

نظم مخصوص بده خدود را دارد،   ن دىت  نكوه  كه براي ما مطرح است« ناقعيت»عنوان يك به

هدا،  ه ن دىت ن نظم مخصوص آنهيت كه خصوصيات كواز آن  باالتر يحقيقتي در مرتبهاما 



  

ىما، جداي آن بحثي كه در ابتدا عر  كردم، به يك « مَن»ن « تن»مثل  است.از آن صادر ىده

به يك ىما، ناقعيت ىما، به اين اعتبار « تنِ»ىما. حقيقت ىماست ن « منِ»توان گفت: اعتبار مي

اي را كده  گوييدد ن آن مرتبده  مدي « ناقعيت»تر است مرتبه از نجود كه از نظر حسّ به ما نزديك

رنيديم  اكنون با بدن ىما رنبده بنابراين ما گوييد. مي« حقيقت»محيوس است،  يباطن اين مرتبه

بدن در صحنه هيدت   ن به آن علم داريم ن اين علم ما درنغ نييت، نلي آيا باطني هم براي اين

ات بددن را بده آن بداطن،    ىود كه حركت ن فعاليدت ن خصوصدي  جا ىرنع مييا نه؟ جهل از اين

هاي بدن نخدواهيم داىدت،   العملمتصل ندانيم، ن لذا تحليل درستي از عكس« من يا نفس»يعني 

كنديم ن  هاي آن را جدا ن منقطع از آن باطن يا حقيقت بررسي مدي العملچون حركات ن عكس

اعتبدار كده   پدس بده ايدن    طور كه ىاييته است برخورد نكنديم.  ىود با ناقعيت آناين موجب مي

كده آن دن از هدم منفدك نشدوند؛     ىرطيكشف ناقعيت ن حقيقت است، به« علم»عر  كردم، 

ها، علمِ حقيقي توان از ناقعيتاگر ملكوت ن باطن عالم مورد غفلت قرار گيرد، حتماً ديگر نمي

جدا  هدا نييدت، ايدن   ها، آگاهي از ىخصيت ناقعي پديدهدست آنرد، چون آگاهي ما از پديدهبه

امدا  عندوان يدك ناقعيدت گرفدت،     را بده  به جهل مبدتال ىدد؛ چدون عدالم مداده      ود كه علم غربيب

« فرهنگ مدرنيتده ن تدوَهم  »بحث آن در كتاب  كند كهن را به عالم مافوق خود نصلنتوانيت آ

 طرح ىده است.  

ىناسديم  طور كه مدا آن را مدي  ناقعيتِ بريده از حقيقت، ديگر ناقعيت نييت؛ چون ناقعاً آن

را بده مدا    ندد خدود  تواننمدي  هاپديدهنگريم، ها مين لذا نقتي با منظر غربي به پديدهنجود ندارد 

الفداظ  ارتباط پيداكنيم، مثل نوع برخورد ىما بدا   هاتوانيم درست با آند، ن ما هم نمينبده نشان

عيدت  است، بداالخره ايدن الفداظ بده عندوان صدوت، يدك ناق       من؛ در الفاظ من يك معنا خوابيده

است، اما چه موقع اين الفاظ فقط صوت صرف نييت؟ نقتي كه ىما معندايي را كده مدن در دل    

كنم در آن بيابيد. پس اگر الفاظ را منقطع از آن معنا ديديدد، صدوت ن صددا    مي اين الفاظ اراده

است، چون در درنن آن صوت متوجه معناي آن نشديم، پس در ناقع به ناقعيت آن الفداظ كده   

اگر بود از صوت ن صداهايي كه حامل معنا است، دست نيافتيد. اين تمام حرف ماست؛ عبارت 

اندد ن علدم بده هدر     گوييم: هر دن ناقعيتمي« ا عالم غيب؟يدارد اين زمين ناقعيت »از ما بپرسند: 

ازاء خارجي نداىته باىد. اما اگدر  ها علم ناقعي است ن نه علم نَهمي ن درنغي كه مابهدني آن



 

گوييم: در آن صورت ما ناقعيدت  را هدم   د: همين طبيعت را منقطع از عالم غيب ببين، ميبگوين

بندابراين   آنريدم. نمدي دسدت  دسدت بيدانريم، بده   بينيم؛ يعني آنچه را كه بايد ناقعداً از آن بده  نمي

ن  هاي حقيقي نييدت آنريم، آگاهيميدست هايي كه ما از طبيعتِ منقطع از عالم باال بهآگاهي

 ىود.جا علم نهمي ىرنع ميز اينا

 ينش علميبا گز يتفاوت التقاط فکر

قباًل فرموديد حضور تكنولوژِي غربدي ناخودآگداه فرهندگ خدود را هدم بده همدراه         سؤال:

هدا ن  فرهندگ  يدارد، حال ساال ما اين است: در مورد برخورد با فرهنگ ساير ملل يا علوم پايه

 داىت، مثل ىيمي ن مكانيك ن يا پزىكي؟  توانهاي ديگر چه برخوردي ميتمدن

بنده معتقدم اين ساال را بايد در ابعداد گونداگون مدورد بررسدي قدرار داد، از يدك        جواب:

كند، چون اگر ناقعاً ها ميوله فرق ميجهت بايد عر  كنم در برخورد فكري با فكر ساير ملت

كنديم  م، گزين  مدي يبه دنبال آن هيت م نيخواهمطالبي را كه مي -ن نه تقليدد  -فكر در ميان باىد 

بدا  « فدارابي »ن « سدينا ابدن »نماييم. تقريباً ىبيه كاري كده  ن آن را در فرهنگ اصلي خود هضم مي

هددا زبددان تفكددر فليددفي را از يونددان گرفتنددد، امددا در تفكددر اسددالمي يونددان كردنددد. آن يفليددفه

موجدود در جهدان    ير فليدفه د« ارسدطو »ن « افالطدون »كردند، درست است كه بوي تفكر هضم

هدا غلبده دارد. بياييدد    در آن بدي  از ايدن حدرف   « اسدالميت »خورد، نلي رنح اسالم به مشام مي

« مالصددرا »ن « فدارابي »هداي بدا حدرف  « ارسدطو »ن « افالطون»هاي ا حرفيكنيد؛ ببينيد: آمقاييه 

 1ند؟يگويها در يك اف  سخن ميكي است ن آن

هاي مثبت آن افكار را جزء فكر توانيم جنبهست برخورد كنيم، ميپس اگر با ساير افكار در

بودن يك فرهنگ است. نلدي  زنده يخود كرده ن به اصطالح در خود هضم نماييم ن اين نشانه

ىدويم ن از اصدالت خدود    مدي « اسدتحاله »ها هاي ديگر، در آنيك نقت در رنيارنيي با فرهنگ

گويندد  ىود ن مدي ، جني ، جنس نمك ميافتاد زارسگ در نمك اگر يكگرديم. خارج مي

نجدود آمدده كده    ها بده آن سگ در نمكزار استحاله ىده است، عين اين حالت براي بعضي ملت
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اند، مثل بعضدي از  ديگر استحاله ىده ن از اصالت خود خارج گشته يهادر رنيارنيي با فرهنگ

را نفدي كردندد بلكده حيدات امدرنز      خدود   يها كه در برخورد با غرب، نه تنها تمام گذىتهملت

 هويتي صرف گرفتار ىدند.خود را نيز از دست دادند ن به يك بي

حالت سومي كه ممكن است پي  آيد، حالت التقاط است كه تركيبي از دن فرهنگ است، 

در اين حالت هيچ انيجام ن يگانگي در كار نييت ن عمالً همان خودباختگيِ حالدت دنم پدي    

آىكار نييت، چون ظاهرش، ظاهر فرهنگ بومي است نلي باطن آن، همان نگداه  آيد، منتها مي

 ىود.تعادلي كامل در آن ملت ميفرهنگ مهاجم به عالم ن آدم است ن منشف بي

در رنيارنيي با فرهنگ غرب به يك اعتبدار تيدر خدالص را بده فرهندگ       «عليوهاهللةرمح»خمينيامام

فاده كردند ن نظام سياسي كشور را بده رنش جمهدوري يدا    است غرب زدند ن به يك اعتبار از آن

هدا هدم   دموكراسي ىكل دادند كه ظاهراً ىبيه نظام سياسي مطرح در غرب است. اما خود غربي

گدذاري كردندد،   پايده « جمهوري اسدالمي »عنوان به «عليوهاهللةرمح»خمينيكه امام يزيقبول دارند آن چ

غربي. چون در دموكراسي غربي، صِرف ميدل مدردم،   جز دموكراسي به رنش همه چيز هيت به

هداي  هدا اسدت، نلدي در نظدام جمهدوري اسدالمي، مدالک       اهداف جامعه ن برنامه يكنندهتعيين

، كه با حفد  هويدت اسدالمي،    «كردن يا استحالههضم»گويند اسالمي در صحنه است. اين را مي

بيددياري از كارهدداي مددا در  يهرنش انتخابددات را از غددرب گددرفتيم. البتدده در حددال حاضددر بدندد 

هدا ن ارزش هداي غربدي قداطي هيدتيم،      است، يعني با مالک« التقاط»ها ن ادارات بيشتر دانشگاه

كردن ساختارهاي غربي در آرايد  نظدام اسدالمي اسدت     گيريِ هضمها، جهتگيرينلي جهت

 ريزي دارد. كه نياز به زمان ن برنامه

كدردن  به معني گزين  -مل با فكر ن فرهنگ ديگر اقوام در تعا»ايد: كه ساال كردهپس اين

مين با فكر يونداني  اي يك فكر در فرهنگِ خود، مثل همان كاري كه ميلهن ناردكردنِ درست

را در نظام اسالمي ن فكر اسالمي هضم  يغربعلوم انياني  ميقصد داركه امرنزه نيا ايكردند ن 

 «.  ىود؟ما مي يآن فكر نارد جامعه فته درنهدر چنين تعاملي چقدر از فرهنگ  -م يكن

تدفثير  هدا ن تحدت   در تعامدل بدا علدوم ن فرهندگ سداير ملدت      كده  بايد عر  كنم در جواب 

؛ اگدر  چقددر باىدد  قددرت فرهندگِ ناردكنندده     دارد كده ها، بيدتگي  آناز فرهنگ قرارگرفتن 

سدت  نيدد، ىدما از د  كىما آن قدر باىد كه بتوانيد آن فرهنگ ن علوم را در خدود هضدم   قدرت



 

رنيدد آب بيانريدد، آب   مدي ىدود كده   يمثل آن من قدر نباىد، رنيد. اما اگر قدرت ىما آنمي

اگر فرهنگ ىما قدرت الزم را داىته باىد ن ىما هدم قددرت رنحدي ن قلبدي ن      .بردىما را مي

ا توانيدد حتدي ىدراب آن فرهندگ ر    تيلط علمي الزم را نيبت به فرهنگ خود داىته باىيد، مي

   تبديل به سركه كنيد.

راحتدي در فكدر ن فرهندگ خدود     در اين تعامل، فرهنگ مقابل را به «عليوهاهللةرمح»خمينيامثال امام

قدرار   بددن ىدما   يهخوريدد، آن غدذا در يدك گوىد    يمد  را ييغدذا  يىدما نقتد  كنندد.  ميهضم 

ىدود ن  ن ىدما مدي  دهيد، تبدديل بده خدو   گيرد، بلكه با هضمي كه نيبت به آن غذا انجام مينمي

ايدد در  نقتي فرهنگي را توانيته .اي در بدن ىماديگر آن غذا خود ىما است ن نه موجود بيگانه

فرهنگ خودتان است،  خودتان هضم كنيد، ديگر آن فرهنگ، فرهنگ بيگانه نييت، بلكه جزء

 يد. ادهآنرون آن را در اف  فرهنگ خودتان درچ

  ها در جهت دادن به علومنقش فرهنگ

دانيدد علدومي   عر  ىد اين ساال را بايد از ابعاد گوناگون مورد بررسي قرار داد. حتماً مدي 

هيت كه جزء فطريات بشر است ن مخصوص به فرهنگ خاص ن يدا ملدت خاصدي نييدت. هدر      

« حدسّ »اي براي كشف ناقعيات، سه استعداد دارد كه عبارت باىدد از؛  انياني در هر قوم ن قبيله

 «.  حقاي »ن قلب براي يافتن « معقوالت»براي يافتن « عقل»سات، ن براي يافتن محيو

بينيدد، چده   يدك چيدز مدي   « حدس »طن كنيدد، در مدو  مي ىما نقتي به اين درخت نگاه يهمه

هدا ن  مان باىيد چه كافر، چه ايراني باىيد چه غربي، آنچه متفدانت اسدت در تحليدل پديدده    ميل

  عوالم است. يها با بقيهآن يرابطه

 ن اسدتعداد ذاتدي كده داريدد،     ر رابطه با ميا ل رياضي ن ميا ل منطقي هم ىدما بدا فطدرت   د

كند، به همين جهدت رياضديات   كنيد ن از اين جهت هم فرقي بين اقوام نميموضوع را دنبال مي

منط  ن فهم منطقي هدم   فهمند.ها رياضيات را مينييت؛ تمام ملتخاص منحصر به قوم ن ملتي 

است، تفكر فليفي هم چون مقدمات  مبتندي بدر فطريدات ن انليدات ن بدديهيات      مثل رياضيات 

تدر  كند كه جزء هر چيز، كوچدك است، منحصر به قوم خاصي نييت، فطرتِ انيان تصدي  مي

سدازد. بعدداً   آيد بر اساس بديهيات ن انّليدات، تفكدر فليدفي مدي    از كلّ همان چيز است، بعد مي



  

كر فليفي را بر مبناي همان استعدادهاي همگداني مددنن كردندد،    دانشمنداني پيدا ىدند ن اين ف

خواهندد دنبدال   ها با توجه به رنيكرد خود نيبت بده عدالم ن جهتدي كده مدي     در تدنين آن هندي

. پدس  يگدر يهدا هدم بده نحدو د    ها به نحدو ديگدر ن يونداني   كردند، ايرانيكنند، يك نحوه تدنين

از آن جهدت كده عقدل را بده كدار گرفتده ن مبتندي بدر         را « ارسدطو »هاي طور نييت كه نظريهاين

ماند كه علم نبدوت، علدم   باىند، ميبديهيات، به آن نظريات رسيده است، پيغمبران قبول نداىته 

كنندد، آن هدم پدس از    از طري  قلب، با حقاي  عالم ارتباط پيددا مدي   ديگري است ن پيامبران

دريافدت   يهدا را آمداده  كندد ن آن ا ايجاد ميهانگيزش ن تحول ن بعثتي كه خدانند در جان آن

 نمايد.حكمِ تمام ابعاد عالم ن آدم مي

ست، براي علدوم قلبدي هدم مطدرح اسدت؛ يعندي       اعين اين ميفله كه براي علوم عقلي مطرح 

طدور كده بايدد عقدل را     ، منتهدا همدان  ىناسندها قلبي است كه حقاي  را فطرتاً ميقلب تمام انيان

اند از طري  استدالل به بهترين نحو نتيجه بگيدرد ن بدا معقدوالت ارتبداط عقلدي      تربيت كرد تا بتو

پيدا كند، قلب را هم بايد تربيت كرد تا با حقاي  مرتبط ىود، ن تربيدت قلدب ىدديداً بده تزكيده      

ها در به نتيجه رساندن عقل ن قلب، در نوع تربيتي است كه اِعمدال  بيتگي دارد. تفانت فرهنگ

آن هم بيديار بدا بركدت     يوص تربيت قلب كاري دقي  ن حياس است ن نتيجهكنند، به خصمي

 ىود.  است كه در فرصت مناسب به آن پرداخته مي

مربوطده، از جهدت حدسّ ن عقدل منحصدر بده غدرب         يپس علوم جديد ن پيرن آن علوم پايه

طدرح  هدا، متفدانت م  دهي به آن بر اساس تفانت فرهنگِ ملتنييت، هر چند در تحليل ن جهت

جدا بده بعدد،كنار    رسديم؛ از ايدن  ىود، از اين به بعد است كه به علومي مثل بدرق ن مكانيدك مدي   

خواهيدد  آيد، حاال كه ىما مدي ها پي  ميرياضيات ن يا كنار حيّيات، نق  دل ن گراي  ملت

را  يآيد كنار استعدادهاي ذاتي ن ابدزار مي كنيد، ميلتان استفادهاز استعدادهاي رياضي ن حيّي

آن علمدي  آنرد. ينجدود مد  كند از طري  به كارگيري عقل ن محاسبات بده دنبال مي كه آن ميل

مكانيدك  علدم  منجدر بده   « هداي ىخصدي  ميدل » يهاضداف بده  ،«استعداد عقلدي »كه عبارت است از 

حدال اگدر ميدل قلبدي      .كدار گيريدد  خواستيد به عنوان ابزار در جهت اهددافتان بده  ىود كه ميمي



 

ما نقتدي بحدث از    آنرد.آن علم، صورت نفس امّاره را به بازار مي 2باىد،نداىته  جهت رنحاني

 يبده خدود  « كيد علم مكان»ن طور تصور ىود كه يكنيم، در ابتدا ممكن است اعلم مكانيك مي

عبدارت اسدت از   « مكانيدك »طور نييدت!  كه اين، يك علم است، درحاليياضيخود مثل علم ر

شدتر آن.  ير هدر چده ب  يعدت جهدت تيدخ   يخداص بده قواعدد طب    ينگداه  ياضافه، به«تفكر رياضي»

اسدت. امدا در دل رياضديات،    خوابيدده  « ميل»، يك «مكانيك»د در دل علم يچنانچه دقت بفرما 

 ميل ن جهت قلبي مطرح نييت. 

را ببينيد كه بدا همدين رياضديات ن محاسدبات      «عليوهاهللةرمح»طوسيالديننصيربه عنوان مثال خواجه

بينيد رنيد، ميمي« مراغه» يسازد. نقتي به رصدخانهرا مي« مراغه» يالعاده دقي ، رصدخانهفوق

است، اما طدوري از  ىده ايد، خيلي خوب رعايت كار بردهقواعد رياضي كه ىما در مكانيك به

اي بده طبيعدت ندزده ان در عدين رعايدت آن      ها استفاده ىده ن جهت داده ىده كه هيچ ضدربه آن

ك در مدورد  يد اسدت. موضدوع علدم مكان   كدرده ن رصددخانه را سداخته     ين، با طبيعت تعاملقوان

از يدك منظدر همدان قدوانين مدنظم طبيعدت اسدت، نلدي بدا          « فيزيدك »فيزيك هم مطرح اسدت،  

قدوانين فيزيدك ن   « مراغده » يرنيكردي كه فرهنگ مدرنيته به عالم دارد. امدا آيدا در رصددخانه   

اسدت؟ ميدلّم نده، چدون جهتدي كده در فيزيدك جديدد          كار رفتهبهمعناي جديد آن مكانيك به 

ها بدا  مطرح است ن نگاهي كه در آن نهفته است در نگاه علماي گذىته نبوده است، برخورد آن

 .  ها اساساً متفانت استطبيعت با برخورد اين

چه بييار عقلي كه زيدر   3؛«اوايٍِ   ار ع ََقعلٍ اوسيٍِ توحَ َ اَن كومَ» فرمايند:مي اميرالمامنين

عقل اسدت،  « رياضيات»دهد. آلود بر آن عقل فرمان ميحاكميت هوس اسير است ن قلبِ هوس

كند كده بدر طبيعدت سدلطه پيددا      مياما اگر هوس به ميان آمد، همين رياضيات را به علمي تبديل

                                                 
باىدد،  كنيد؛ يعني اگر فردي قلدب  جهدت رنحداني داىدته     ، دقت«باىد قلب اگر جهت رنحاني نداىته»ي جملهبه  - 2

تواندد از علدوم غدرب    باىدد، مدي  داىدته   زده نشدود. ن اگدر جامعده هدم قلدب رنحداني      تواند اين علوم را بيانرد نلي غدرب مي

را  ىد، ممكدن اسدت نخبگدان جامعده چندين تواندايي      دنم عر  يهمانطور كه در جليهاما زده نشود. كند نلي غرباستفاده

كده علدوم كداربردي اسدالمي را     قبدل از ايدن   -د. ن لدذا در دنران گدذار  نبرسد  د بده چندين آگداهي   نتواننلي عموم جامعه نباىند، داىته 

گيدرد. البتده مدا از طريد  بداالبردن      مدي رهنگ غدرب قدرار   تفثير فناخواه تحتدر اثر نرند علوم غرب، جامعه خواه -كنيمتدنين

 بكاهيم.   نفوذ آن فرهنگتوانيم از فرهنگ ديني ن رىد آگاهي مردم نيبت به غرب، مي
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اف آيدد، بدا   كه بگذارد تا طبيعدت بده انكشد   ىود، به جاي اينكند ن مانع انكشاف طبيعت ميمي

 كند.نهايت خودخواهي آن را سركوب مي

 «وجود»ارتباط با  يچگونگ

در مظهريدت  « نجدود »د، با يبركنيد ن لذت ميميىما در آن حال كه به يك رندخانه نگاه 

جا برخورد ىما با رندخانه، يك برخدورد فطدري اسدت؛ نقتدي در     رندخانه ارتباط داريد، تا اين

بينيدد، در  كنيد، ناقعداً خدودِ آب را مدي   مينگاه فرضي به آبچ پي آن حالتِ فطري ن بدنن هي

كندد ن  جا فرقدي نمدي  بيند، تا اينكند آب ميمي هم به آن نگاه ياين حالت اگر يك انيان غرب

رنگدي عدالم غيدب منتقدل     ايد . يك نقت با ديدن آب، به بدي رؤيت برتر را از بين نبرده يزمينه

تدان را هدم در نگاهتدان بده ميددان آنرديدد. در حالدت دنم فقدط         «قلب»ىويد، در اين حالت مي

در صحنه نبود، بلكه ساحت ديگدري از نجدود ىدما در رؤيدت آب فعدال ىدد ن جهدت        « حس»

اي باالتر سوق داد. بر اساس همين قاعده نلي برعكس حالت قبل، ممكن رؤيت ىما را به مرتبه

دهيد ن در نگاه به آب ن رندخانده بده ايدن    است جهت رؤيت خود را به سوي منافع مادي سوق 

بيندي كنيدد. در ايدن    توانيد بر رني اين رندخانه ساختن يك سدّ را پدي  حالت سير كنيد كه مي

ىدما در رؤيدت ىدما    « ميلِ يزانيه»حالت هم در منظر خود ساحت ديگري را داخل نموديد، ن 

نبدين،   رندخانده را »كندد كده:   مدي  حريكجا به بعد، آن ميل، انيان را دارد تبه ميان آمد، از اين

يعني زنددگي الكتريكدي ن   « برق»يعني برق. « سدّ«! »توان رني آن زد.بلكه سدّي را ببين كه مي

الكترننيكي ن هزاران توجه به حاكميت بر طبيعت. ميل ىما از نگداهِ بده آب رندخانده بده سدوي      

خواهيدد بدا بدرق،    د، مييسر ببربهعت يطب يخواهيد ىب در تاريكسدّ سوق پيدا كرد، چون نمي

خواهيد ابزارهاي ىما در حدّ تعامل با طبيعت باىدد ن بدا آب قندات    ىب را رنىن كنيد ن يا نمي

فرماييد كده  خواهيد با الكترنپمپ از حل  زمين آب بيرنن بكشيد. مالحظه ميزندگي كنيد، مي

خواهيدد،  اين بود كه برق مدي  ىما عموماً در پشت هر نگاهي گرايشي نهفته است، نقتي گراي 

بيندد، ن اگدر ىدما بده     رؤيت ىما تحت تفثير آن گراي ، آب رندخانه را به عنوان يك سدّ مدي 

را تجربه كنيدد، اساسداً نگداه    « نجود»خواستيد در رنيارنيي با هر چيز بوديد ن مي« نجود»دنبال 

ارَ رَأير ُ شوريئًَ ارالح وَ    »يندد:  فرمامدي  كند. همان است كه اميرالمامنينىما به عالم تغيير مي



 

كه خدا را قبدل ن بعدد ن بدا آن ىديئ     نديدم هيچ ىيوي را، مگر آن 4«رَأي ُ اهللو قوبَلوهُ وَ بَعَدَهُ وَ اَعَهُ

ديدم. در اين نگاه ناقعاً انيان مواظب است ذهنيات ان در نگاه  به ناقعيدت، دخالدت نكندد ن    

 ند.  بيلذا هر چيز را تجلي خال  آن چيز مي

نرد خيلدي مشدكل اسدت؛    آتجزيه ن تحليل دقي  در رابطه با نتايجي كه تكنيك به صحنه مي

يدابي كدرد كده بدا چده      تدر ريشده  نبايد پرسيد برق مفيد است يا مضرّ، بايد ميدوله را كمدي عميد    

گرايشي برق ن امثال آن پديد آمد ن به كجا ختم مي ىود. نقتي قرآن در مدورد ىدراب ن قمدار    

يَيْفَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ نَالْمَيْيِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيدر  نَمَنَدافِعُ لِلنَّداسِ نَإِثْمُهُمَدآ أَكْبَدرُ مِدن       » :يدفرمامي

پرسند، بگو در آن دن، گنداه بدزرگ ن مندافعي بدراي     از تو در مورد ىراب ن قمار مي 5؛ «نَّفْعِهِمَا

گويدد ىدراب ن   فرماييد كه مدي شتر است. مالحظه ميها از منافعشان بيمردم است، نلي گناه آن

 ىان بيشتر است ن لذا حرام است.ها از منافعىدن به آنقمار منافعي هم دارد، نلي گناه مرتكب

پس ىما نبايد به من بگوييد: برق كه اين همه نفع دارد! پس نبايد در مورد آن چدون ن چدرا   

است چه انددازه اسدت؟    ا آن چيزي كه از ما گرفتهيه بيكرد. به من بگو: برآيند فوايدش در مقا

ايم ن زندگي مدا بده اسدتفاده از بدرق پيچيدده ىدده       استفاده از آن ىده ين البته فعالً كه ما آلوده

است، بحث در استفاده نكردن از آن نييت، بحث بر سر جايگاه اين پديده ن امثدال آن در كدلّ   

ها به عالم ن آدم است كه چگونه اميدال مدا در   ين ابزارزندگي ن بر سر نگاه ن منظر ما بر اساس ا

 نگاه به طبيعت نق  دارند. 

با اين بحث خواستم تفانت نگاه صرفاً علمي، با نگاه علميِ همدراه بدا رنح غلبده بدر طبيعدت      

طور نييت كه ىما بتوانيد صرفاً علم داىدته باىديد، چدون آن علدم     رنىن ىود ن عر  كنم اين

گيدرد ن تفكيدك آن در عمدل بيديار بيديار      گي ىخصيت خاصي به خود مدي در هر فكر ن فرهن

اگر فيزيك جديد در جوهر خود رياضدي اسدت، بددان جهدت     »هيدگر:  يمشكل است. به گفته

نييت كه طبيعت بالذّات تابع احكام رياضي باىد، بلكه جهت اين امر آن است كه مدا از پدي ،   

رياضي آن درک كنديم ن هدر چده را كده بده ايدن       ايم كه طبيعت را صرفاً در صورت قصد كرده
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ابع طرحدي كده بده    اندازيم ن مظاهر ن پديدارهاي طبيعدت را تد  طري  قابل ادراک نباىد، دنر مي

دهديم... تمدام پديددارها بايدد از پدي  بده عندوان مقداديرِ         نحو ماتقَدَّم ادراک ىده است قرار مي

هدا را بده عندوان پديددارهاي طبيعدت در نظدر       زماني، مكانيِ حركت تعيّن پيدا كنند تدا بتدوان آن  

  6«آنرد.

دنباره به رندخانه نگاه كنيد. يك نگاه اين بود كه آن آب است، يك نگاه ديگر از ساحت 

در « قلدب »ديدد كده در ايدن نگداه،     ن مرتبه ديگر بود كه آب را صورتِ يك حقيقت معنوي مي

« اطدالق »ىدكلي، حالدت   ن بدي  رنگدي كنار رؤيت حيّي در صحنه بود، چون آب در حالدت بدي  

طدور كده در قدرآن    دهد، همانمحض، يعني به عالم معنويت انتقال مي« اطالق»دارد، لذا ما را به 

عرش خدا قبل از خلقت آسدمان ن زمدين بدر آب اسدتوار      7«وَ كَ و ََِشُهُ ََلوي المَء» فرمايد:مي

ن مدديريت خدانندد بدر آن     فرماندهي يي است كه عرش خدا ن برنامه«آب»بود. آن آب، چه 

ىدود  كندد، مدي  مين بعد كرسي جلوه  ،«كرسي»ىود كند، ميمي است، كه تازه آن عرش جلوه

موجود در دريا ن رندخانه است؟! معلوم است ايدن  « آبِ»ن يكي از اعضاي اين ار ،  ،«ار »

فهمدد.  ين را مدي ىود ا تواند از اين آب به آن منتقليك باطن عميقي دارد ن قلبي كه مي« آب»

گويد اين دهد، ن مياما از طرف ديگر انيان غربي صورت ميل ن هوس  را به اين رندخانه مي

رندخانه را فقط به عنوان محل سدّ ببين، در اين حالت فقط ديدن در ميان نييت، زانيه دادن بده  

ا ناقعيدت ن ابعداد   كنيدد ن صدرفاً بد   ديد در ميان آمد، از اين به بعد داريد يك طور ديگر نگاه مي

رنييدد، بده قدول    خواهيد به ناقعيت بدهيدد رنبده  رن نييتيد، بلكه با صورتي كه ميآن رنبه يباطن

 گويد:مولوي در همين رابطه مي« جان چو ديگر ىد، جهان ديگر ىود»معرنف 

 از نظرگدددداه اسددددت اي مغددددز نجددددود   

 

 اخدددددتالف مدددددامن ن گبدددددر ن يهدددددود 

بايد مدّنظر باىد، چه نظرگاهي كه ساحات بداطني پديدده   ها در برخورد با هر چيزي نظرگاه 

 دهد. ها ميگيرد، چه نظرگاهي كه صورت نَهمي را به پديدهيرا در نظر م
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 حاكميت انسان بر تكنولوژي يا تكنولوژي بر انسان

كند، به عبدارت ديگدر   ها به يك نحو است ن يا فرق ميدخالت فرهنگ يآيا درجه سؤال:

ىناسدي ن رنانشناسدي در   منظر فرهنگ غرب با علدم مكانيدك ن علدم زييدت    علم رياضيات در 

 يك حدّ است؟

از ابعداد مختلدف    -معنداي صدرف تجربده    به -علوم رياضي ن علوم عقلي ن علوم تجربي جواب:

درسدت عمدل كندد.     - ين معندو  ياعم از مداد  -در عالم  يابعادِ زندگ يبشر در همهتا  اندرنح بشر

در  ،آيددادن پي  ميرنلي نقتي پاي نظ شتين فرقي ندارنديالدين طوسي ن اننصيرجا خواجهنيا

رن رنبده  مكانيدك ن بدرق ن پيدرن آن سداختن ابزارهداي مربوطده      بدا   يدر نگاه غربد  يعلوم تجرب

تدوان نتيجده گرفدت    مدي نجاسدت كده   ينهفته در آن نگاه است، در اهاي كه جواب ميلم يىويم

رف علدوم پايده   . نلي نقتي صِاندر آن حاكمبهاي آن جامعه ابزارها صورت علمي است كه ميل

عقلي ن تجربي است ن ريشه در ذات ن استعداد بشري دارد، نلي نقتدي   ،در ميان باىد، آن علوم

بر ذهن دانشمندان جهت خداص بده خدود گرفدت،      آن علوم بر اساس فرهنگ حاكم بر جامعه ن

. البته تفدانت هيدت بدين علدومي مثدل      تاس ديگر فقط علم نييت، ابزاري جهت اهداف خاص

 اي از علوم پايه در آن نق  دارد با علم رنانشناسي كه سراسدر تحليدل  مكانيك كه باألخره بهره

 انيان. رفتار است نيبت به 

تفثير نظرگاه انيان غربي است؛ علم پزىدكي  علم پزىكي نيبت به علم مكانيك بيشتر تحت

تدرين  خبر است، انيداني كده پدايين   حقيقت انيان بي ازكامالً  كند كهمياز منظري به انيان نگاه

ان در تددبير بددن  كدامالً فعدال       نجدود برتدرِ  مراتدبِ  ياش بدن انست ن بقيده نجودي يدرجه

تدوان گفدت   مدي  جهدت  همدين ه گيرد، بامرنز مورد غفلت قرار مي هيتند، در منظر علم پزىكيِ

كنندد!   آن را درمدان د واهن ىناخته نشده است تا بخنجه انياامرنز در منظر علم پزىكي به هيچ

هدا ن  هدا ن حددس  علم پزىكي هم دن نجه دارد: يكي علوم پايده ن يكدي هدم تحليدل     با اين حال

رن هيتيد، بيشتر تحليل ن تكنولدوژي اسدت تدا توجده بده      ها. اين كه امرنزه ىما با آن رنبهرنش

امدرنز   تدر اسدت، پزىدكيِ   سالم -پزىكي است يهكه همان علوم پاي -اشحقيقت موضوع، اما مبادي

 بدنن آگاهي به مباديِ تدبير بدن، صرفاً بر اساس آزمون ن خطا كارهايي را انجام مي دهد.



  

عمده آن است كه در تجزيه ن تحليل علومِ امرنز، متوجده نظرگداهي بشدويم كده در دل آن     

كه در بعضي علوم غالدب اسدت.   هايي بشويم ها ن نَهمعلم نهفته است ن نيز متوجه ىدت حدس

اگر اين ميوله را به طور دقي  دنبال كنيم ن در محافل فكري مورد بررسي ن مداقّده قدرار گيدرد،    

ىدود ن  آرام نكات دقيقي در مورد رنح حاكم بر تكنولوژي امرنز جهان براي ما رنىن ميآرام

تفكدران دارندد بده رنح    در آن حال نقد تكنولوژي، ىرنع مباركي است. همان طور كه امدرنز م 

كنند، ن به اصطالح بحدث پرسد  از تكنولدوژي ىدرنع ىدده اسدت       حاكم بر تكنيك انتقاد مي

دهد. اآلن مردم دنباره به تجزيده ن تحليدل ن   تري را ميهاي عمي ز خبر از تحق  پرس يآينده ن

كنيك خدوب اسدت   ت»گفتيم: گويند تا حاال مياند؛ به خود ميىان پرداختهيبازخواني افكار قبل

رسند به ايدن نكتده كده تكنيدك خدودش رنح ن      آرام مي، آرام«كار بردنلي بايد آن را خوب به

ديگر بحث اين نييت كده تكنيدك   «! كار ببرمن را چطوري به»گويد: فرهنگي دارد كه به ما مي

طدور كده خدودش    هدا را هدر   را چه طور به كار ببريم، بحث ايدن اسدت كده هدر تكنيكدي انيدان      

درست است كه تكنيك يك امر بشري اسدت امدا در   »برد، به قول معرنف خواهد به كار مييم

آرام آرام« ىودآنرد كه آن عالَم بر همه چيز حاكم مياختيار بشر نييت، ن با خود عالَمي را مي

رسدند كده تكنولدوژي نقتدي جداي خدود را در       مردم در بازخواني تكنولوژي به اين مطلدب مدي  

كده هدر طدور مدا بخدواهيم آن را بده كدار گيدريم، ناخودآگداه          كند به جداي آن ز ميها بازندگي

كشد كه عمدوم مدردم   كند. آري؛ خيلي طول مياش را نيز بر ما تحميل ميفرهنگِ به كارگيري

تدا حدال اگدر خيلدي كده      «! هدا دهندد نده مدا بده اسدلحه     ها به مدا دسدتورمي  اسلحه»كه برسند به اين

كار ببدرم  ام اين تكنيك را چطوري بهگفتند: من مواظبخن بگويند، ميخواستند حكيمانه سمي

قدرت جديدِ علم به نيبت خردمندي انيان براي ان سودمند اسدت ن  »گويد: مي« راسل»يا نهايتاً 

 8«به نيبت ناداني ان زيانمند خواهد بود، پس بايد با افزاي  علدم، خردمنددي نيدز افدزاي  يابدد.     

هدا خردمندد نباىدند، از ابزارهدا     گفدت كده اگدر انيدان    ود كه راسل مييك زماني حرف همان ب

ن اسدت كده آقداي راسدل! آن فرهنگدي كده ابزارهدا را        يد ىود. امرنز حرف انميخوب استفاده 

بدي  از  »گويدد:  راندد؛ مدي  دهد ن بر انيان فرمان مدي مياست، خودش را در ابزارها ادامه ساخته
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بكشيم، فرهنگي كه اين تفنگ را ساخته اسدت، مدي گويدد:     تفنگ را يكه ما بخواهيم ماىهآن

دهيم. البتده ن صدد   كنيم كه داريم به اسلحه فرمان مي، ما فكرمي«تفنگ را بك  يچگونه ماىه

البته رنح حاكم بر تكنولوژي، رنحدي نييدت كده بشدر بده ايدن راحتدي بتواندد آن را بشناسدد ن          

چيدز  ي باىد. بشدري كده خدود را دايرمددار همده     ها جارابزارهايي بيازد كه رنح ديگري در آن

هدا  سدازد ن خدودش را در آن ابزارهدا ن تكنيدك    پنددارد، بدا همدين رنحيده ابزارهدايي را مدي      مي

ىدوند تدا بشدري را بده صدحنه بيانرندد كده        نماياند، در نتيجه اين ابزارها براي آن سداخته مدي  مي

 چيز است. دايرمدار همه

 ولوژيراه نجات از روح حاكم بر تكن

 رند؟ يگيتفثير رنح جاري در تكنولوژي قرار مانلياء الهي هم همين طور تحت آياسؤال: 

ها بده ميددان بيايندد تدا     كنند كه اسلحهنمياي ىرنع انلياء الهي اصالً با چنين رنحيه جواب:

تدوانيم  مدي  كنند. ما فقدط يها را تبدل به قلم مآيند اسلحهها ميحاال بخواهند كنترلشان كنند،آن

بگوييم آنچه در بحث فوق گفته ىد در سطح عموم است، نه براي خواص. يك فرد مامني كه 

اهداف  براي  مقدس ن با نشاط ن فعّال است، اگر اسلحه هم دست بگيرد، براي هدف مقددس  

م توانند در چنين حالتي باىدند، بداألخره تيدلي   كند، نلي عموم افراد جامعه نمياز آن استفاده مي

هدا هدم   ىوند كه حاكم بر آن اسلحه است. ن در مورد به كارگيري ساير تكنولدوژي فرهنگي مي

 طور است.  قضيه همين

ها موضوعْ خيلي گيترده است، يدك مرحلده آن   البته در رابطه با ابزارها ن رنح حاكم بر آن

هدا  م بدر آن تدفثير رنح حداك  د كه تحدت ياست كه ىما در به كارگيري ابزارها خود را كنترل كن

را  قرار نگيريد. مرحله ديگر آن است كه با ايجاد خودآگاهي در جامعه، رنح حاكم بر تكنيك

خواهد، به عنان مثال در مقابدل  العاده ميدر عموم افراد جامعه خنثي نماييد، اين يك قدرت فوق

ودت قددرت  فردي كه چاقويي را در جيب گذارده كه به موقع از آن استفاده كند، آنقدر در خ

گذاريدد كده   بيني كه ان را مجبور به چاقوكشي با خودت نكني؟! يك نقت بنا را بر ايدن مدي  مي

گذاريدد كده ان را   چون ان چاقو دارد پس ىما هم بايد چاقو بكشيد؟ يك نقت بنا را بر اين مدي 

كه در رابطه بدا   اش حضرت عليكمك كنيد كه چاقو نكشد؟! اين كار بزرگي است. نمونه



  

ىدن عثمان نشدود، بده ان   ش مردم در مقابل عثمان، بييار تالش كردند تا كار منجر به كشتهىور

دهدم كده   تو را به خددا قيدم مدي    9؛«العمَقعتُنَ ةلحَ توكُن و اراََمَ اَذرهر العَُاَّ اوَ ارنحي اونعشُدُكَ اهللو»: فرمودند

كرد، ان را نصيحت كردندد.  اين امت نباىي. با آن همه جفايي كه به حضرت  يرهبر كشته ىده

تمام تالىشان اين است كه كوفيان دست به ىمشير  ديگرش كربالست؛ امام حيين ينمونه

كارگيري ىمشيرها منصرف ىد، نوع نگاهشان به زندگي طدوري  ها از بهنبرند، چون نقتي رنح

ني نكردند ن ها توصيه كرد، بعد هم كه از حضرت پيرها را به آنتوان نارستگيىود كه ميمي

جندگ   يكنندده به طرف حضرت ىمشير كشديدند، حضدرت بده يارانشدان فرمودندد: مدا ىدرنع       

 نخواهيم بود، كار ما يك نوع دفاع است.

گري موجود در آن، ابتدا بايدد كداري كدرد كده     در رابطه با تكنولوژيِ موجود ن رنح سلطه

هدا خنثدي گدردد، ن    ز تكنيدك مقدس حاكم ىود تا ارزش بيياري ا ينيبت به عالم ن آدم تعامل

كده تحدت   م گرفدت، نده ايدن   يمقدس فراهم نشد ما در موضع دفاع قرار خواه ياگر امكان تعامل

ن جهت جهاد اسالمي براي رفدع مواندع اسدت ن    يآن قرار بگيريم، به هم يگرانهتفثير رنح سلطه

 نه حاكميت ن سلطه.  

 آفات دلدادگي به فرهنگ غرب

ها به همراه خدود، رنح ن فرهندگ   ىود ابزارها ن تكنيكب ميعامل مهمي كه موج سؤال:

 خود را حاكم كنند چييت؟

ها در فرهنگي خاص ن با اهددافي خداص سداخته    قبالً عر  ىد رنيهمرفته تكنيك جواب:

آنرندد، نلدي آنچده    ن اهداف را بدا خدود مدي    آيند همان فرهنگاند ن لذا هر جا هم كه ميىده

اندد.  ها در بيتر آن پديدد آمدده  كيدلي با فرهنگي است كه تكن، همكندموضوع را ىديدتر مي

اسدالم   يايد دن يهادر رنيارنيي با ميلمانان به ارزش ييك زمان هيت كه ارنپا در قرنن نسط

تنها علدوم را از ميدلمانان گرفتندد، حتدي دانشدگاه آكيدفورد را هدم ىدبيه         كند ن لذا نهاقرار مي

خواسددت رنيددانس كدده مددي يند، نلددي همددان ارنپددا در دنرهميددلمانان سدداخت يمدددارس علميدده
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زدايي كند، سعي كرد نه تنها علوم ميلمانان را نفي كند، بلكه هر آنچه يادآنر اسدالم بدود،   دين

هايي را كه از لغات عربي ساخته بودند، از زندگي خود پاک كردند، چون بده ديدن ن   حتي ناژه

ها نق  قابل تدوجهي در پدذيرش رنح   جداييِ دلهمدلي يا  يدينداري پشت كردند. پس قصه

 يسينا قصده يونان از طري  فارابي ن ابن يحاكم بر تكنولوژي دارد. در مورد برخورد ما با فليفه

 همدلي به ميان نبود ن لذا زندگي ما يوناني نشد.

هاي ديگر را نفي ن تحقير كندد تدا زنددگي ن    ملت يكرد گذىتهغرب بعد از رنيانس سعي

كنندد بده   هدا اسدتفاده مدي   هايي كه از تكنولدوژي آن هنگ جاري در تكنولوژي غربي در ملتفر

د. به همدين دليدل   يد آيها پدنيبت به فرهنگ غرب در آن يفگيك نوع ىيخوبي جا باز كند ن 

هاي اسالم را به ملت اسالمي بفهمدانيم ن از طدرف ديگدر    بنده معتقدم اگر از يك طرف عظمت

ده اساسي فرهنگ غربي را مورد بررسي قرار دهيم، راه ظهدور تحقد  تمددن    العاهاي فوقضعف

هداي فليدفيِ   سعي ىده است ضدعف « فرهنگ مدرنيته ن توَهم»ايم. در كتاب اسالمي را گشوده

فرهنگ مدرنيته مورد بررسي قرار گيرد تا قبل از آزادىدن از تكنيك غربي، دلدادگي به غرب 

مشكل كرده، كامپيوتر نييت، دلددادگي بده فرهنگدي اسدت كده      از بين برند، چون آنچه كار را 

اين كامپيوتر از دل آن بيرنن آمده است، در آن صورت از طري  كامپيوتر بدنن هديچ مقدانمتي   

انددركاران فرهندگ گلده ن    كده دسدت  پذيريم. اينهاي فرهنگي آن فرهنگ را ميتوصيه يهمه

ين جهت است كه ما در امدور سدينمايي خدود،    كنند چرا سينماي ما بومي نييت، به اىكايت مي

تدوانيم سدينماي بدومي    تكنيك سينما را نيانرديم، بلكه رنح حاكم بر سينما را آنرديم ن لذا نمي

طور است؛ ناخودآگاه از طري  آن، كارهدايي را انجدام   داىته باىيم. در مورد كامپيوتر هم همين

توان گفت كه ما از طريد   يآري؛ در تووري مكند. دهيم كه رنح اين تكنيك به ما القاء ميمي

كنيم، نلي اين يك سدخن انتزاعدي اسدت. در عمدل مالحظده      كامپيوتر اهداف خود را دنبال مي

كه دلدادگي ابد، مگر اينييدر دامان ما قرار داده ادامه م يكه فرهنگ غرب ييفرماييد كارهامي

قر ىود كه در آن صورت ديگر دست ن ها در جاي ديگري ميتبه آن فرهنگ از بين برند ن دل

كنديم. بداألخره حداال كده     ىود ن كار خودمدان را ىدرنع مدي   دلمان به كارهاي ديگر مشغول مي

دانيم فرهنگ عمومي مردممان آنچنان توانيم از تكنيك غرب آزاد ىويم ن از طرفي هم مينمي

از كجا ىرنع كنيم تدا در   تفثير فرهنگ اين تكنيك قرار نگيرند، بايد فكر كنيمنييت كه تحت 



  

گدذار   ينهايت تكنيكي مطاب  رنح اسالمي جايگزين اين تكنيك نماييم. عمده توجه به مرحله

است كه نبايد در اين مرحله جانب افراط ن تفريط را گرفدت، نگرنده يدا از ادامده كدار مدفيوس       

هداي  كده راه  م، عمدده آن اسدت  يكند يفرسا دچدار مد  هاي طاقتىويم ن يا مردم را به زحمتمي

ر مقدام معظدم   يد توليد علمِ مطاب  با فرهنگ ديني همواره از ذهن ن فكر ما خدارج نشدود ن بده تعب   

 مدّ نظر ما باىد.  10«موجود يعلم يىكيتن مرزها»همواره  يرهبر

هداي موجدود، صدورت علدم غدرب      ابزارها ن تكنيكخواهيم بگوييم: ما در دنران گذار مي

ايم، چدون عدر  ىدد    صورتِ ميل انيان غربي را هم گرفتهرفتيم، اگر ما ابزار غرب را گ است.

حدال   اسدت. نارد زندگي بشر ىدده « صورت ميل انيان غربي»ابزارهاي غربي، علمي است كه با 

اگر ابدزار غدرب را بدا ميدل     ريم يا با ميل خود؟ يساال اين است كه آن ابزارها را با ميل غربي بگ

آن را در رنح  ،كندد ابزار فرهنگ خودش را به ىما تحميدل خودتان گرفتيد ن نگذاىتيد كه اين 

  ىود.خطر خيلي كم مين لذا ايد كردهاسالمي هضم

داد ن از طريد   را ادامده  در تمدن اسالمي همان علم ن تكنيك  توانمي پرسيد: آياكه مياين

ت؟ ايدن  كدرد ن تمددن اسدالمي را سداخ    منطب  با فرهنگ اسالمي استخراج يها علم ن تكنيكآن

اين تمدن جددا كنيدد ن نگذاريدد فرهندگ غدرب،      است كه از انل ميل خود را از ميل  ىرطيبه

آرامد  ن  مدن عبوديدت بدرايم مهدم اسدت، در      »اگر گفتيدد:   .عالَم اسالمي ىما را از ىما بگيرد

 اهد آن ي، اين تمدن ن مظاهر آن را كه از جمله«افتادنبودن برايم مهم است ن نه در ىتابنهيسك

با متذكرىدن به اين موضوع انلين قدم  توانيد بپذيريد نديگر نمي ،سرعت خالف طبيعت است

 يافتدد ن در جداده  ىود، نگداه ىدما بده سدوي ديگدر مدي      جدايي ىما با فرهنگ غرب ىرنع مي

 يگشايد ن بدا بيكرانده  ر  ميتان يانيان بران زبان توجه به فقر نجودي د يگذاريمديگري قدم 

  ريزد.حكومت كثرات فرن ميجه يدر نتد ن يىوهي مرتبط ميعالم ال

خود نشان از نظركردن به كميّات ن ماديات دارد؛ فرهنگي كده پدر از عددد     يبه خود« عدد»

اسدت،  « كميّدت »يعندي سراسدر   « فرهنگي كه پر از عددد اسدت  »است، يك فرهنگ مادي است. 

با عالم قدس محفوظ است، عدددهاي   است! اما فرهنگي كه ارتباط  « بُعد»ن « كثرت»سراسر 
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كم است، كثرت در عالم معنا مطرح نييت، درست است كده مدا فعدالً در عدالم مدادّه ن در بدين       

كنيم، نلي نبايد از حاكميت عالم معنا محرنم باىيم ن اصدالت را بده كمّيدات    كثرات زندگي مي

ي را رعايت كرد. بلي؛ در بدهيم. پس مالحظه فرموديد كه در دنران گذار بايد ظرا ف ن دقايق

تدوانيم از علدم ن تكنيدك غدرب     مدي  -به صورت بالفعدل  يعني قبل از ايجاد تمدن اسالمي -دنران گذار

 ن بدنن هيچ محدنديت ديني.  « البشرط»كنيم، نلي نه استفاده

 دوران گذار  يهايسخت

درنيتده بده   چنين نييدت كده در دنران گدذار از فرهندگ م    توان گفت: اينبا اين مقدمات مي

كنيدد، چدون   فرهنگ اسالمي، بتوانيد توليد علم را بدنن توجه بده علدم ن تكنيدك غدرب ىدرنع     

كه تمدن اسالمي بده چده ىدكل بايدد باىدد،      هنوز با توجه به حاكميت تمدن غرب، به تصور اين

تدان برنيدد جدز    اي بده خانده  ايم. ىما در حال حاضر هر چقدر فكركنيد كه با چده نسديله  نرسيده

آيد، نهايتاً خيلي كده بخواهيدد فدوق ايدن تمددن فكركنيدد،       ين سواري، چيزي به ذهنتان نميماى

چنين زنددگي   يكه ساختارهاي موجود اجازهگوييد: با كاليكه ميافرت مي كنيم، در حاليمي

گذرد تا بتواند به يدك تصدور   دهد، پس ميلّم است به بشر امرنز خيلي سخت ميرا به ىما نمي

آرام ن با توجه بده اهدداف   كنيم تا آراممجبوريم با اين تمدن تعاملن اين است كه جديد برسد، 

 كارهاي تحق  آن اهداف بينديشيم.  خود نيبت به راه

گدذرد كده هدر چده در دنيدا ن در      از آن جهت بييار سخت مدي  گويند در جهنّم به بعضيمي

كده بدا هوىدياري    ، در حدالي ندد كنايجداد مدي   ها را در اطراف خدود هماناند تصوركردهذهنشان 

توانندد تصدوركنند ن   چيز جديدي نمي يط، به چيزهاي ديگري نياز دارند نليفطرت در آن ىرا

كشد تا ذهنيات ن ملكاتشدان تغييدر   ميها كه در جهنّم جاندانه نييتند، هزاران سال طول براي آن

ادهاي اصدلي خدود را بازيدابي    هويتي هيتند تا اسدتعد ن در بي« خت»كند، اين هزاران سال را در 

كه  ييهابينيد بحثهاي اصلي خود كه رنح ايمان بود دست يابند. اين كه ميكنند ن به گراي 

تصدور ان را   يمرتبده همده  كندد، چدون يدك   مدي ىود افدراد را اذيدت   در مورد گذار از غرب مي

جداي آن بگدذارد ن    يت كه بهيكند، چيزي نخواهيد از ان بگيريد، بعد هم هر چقدر فكرميمي

آرام بده  نيداز هيدت كده آرام    ياديد لذا براي ان اين كار، كار مشكلي خواهد بدود، پدس زمدان ز   



  

ناچدار علدم ن   بده  ايدم  تمدني غير از تمدن غرب فكر ىود ن چون به تصور تمدن اسالمي نرسيده

زنددگي  هر چيدزي را بدراي    ،تصوري مانراء آن نداريمرا يزكنيم، ميغرب را گزين   تكنيكِ

توانيدتيم بده    ينقتد  .كه غرب در زندگي ما نارد كرده اسدت است تصور كنيم، همان ابزارهايي 

م يخواستابزارهايي نيبت به اهداف خود دست يابيم ن قبل از آن، عالَم ديني خود را ىناختيم ن 

مان دينياين تكنولوژي كه ما را از عالَم  يم ادامه دهيم، به همهزندگي خود را بر اساس آن عالَ

كند، پشت خواهيم كرد، چون در آن حالت متذكر يك نوع زندگي ديگدري هيدتيم   خارج مي

 كند. غير از زندگي كه غرب براي ما مطرح مي

كده از انل  دسدته  هيدتند: يدك    دسدته افراد در رابطه با فرهنگ غدرب ن زنددگي غربدي سده     

هدا بدراي زنددگي خدود دنبدال      اند به همان زندگي غربي برسند، چون اهدافي را كده غربدي  مايل

ديگر مايل نييتند به نتايجي برسند كده انيدان در فرهندگ    دسته اند. كنند براي خود پينديدهمي

اندد كده بعدد از مددتي اسدتحاله      غرب به دنبال آن است، نلي طوري به زندگي غربي نابيته ىده

ىغال كرده است. فقط ها را ازندگي آن يىوند ن ناخودآگاه رنگ غربي ن تفكر غربي همهمي

مانند؛ كه هم از انل مايل نييتند به اهدافي برسند كده يدك زنددگي غربدي دنبدال      سوم ميدسته 

مانندد. امدرنزه    يدار مد يكنند ن بر آن پاتمايل را تا آخر در خود حف  ميكند ن هم اين عدممي

ت پيددا كنندد؛ ن   اندد از رنح فرهندگ غدرب نجدا    اند كه در تدالش سومدسته بينيد فقط افراد مي

دهدد.  مدي  ها را نجدات باألخره هم نورِ انتظاري كه دارند تا ىرايط زندگي ديني محق  ىود، اين

نلي اگر عالَم ديني ن اهداف مربوط به آن از مدّنظر ما رفت ن دا م متذكر آن نبوديم، از زىدتي  

ايدن حالدت نده تنهدا      كنديم، ن در ىويم ن ناخودآگاه به آن تمايل پيدا ميزندگي غربي غافل مي

 پنداريم.دانيم، بلكه مزاحم خودمان ميهاي خود نميانقالب اسالمي را بيتر تحق  آرمان

  اندينماي، ابزار مناسب خود را ميتمدن اسالم

كنديم،  ىده از تمدن غرب، تمددن اسدالمي را ىدرنع مدي    با همين ابزارهاي گزين آري؛ ما 

مدا بعدد از    .مانراء آنچده غدرب بده دنبدال آن اسدت      ايمچون تصورجديدي از زندگي پيداكرده

در دا مداً  كرديم كه همان عدم تمايدل بده زنددگي غربدي اسدت،      را حف خود  م دينيكه عالاين

 ىاءاهلل چيزهاي جديدي پيددا بينيم إنمرتبه ميكنيم، يكمطلوب خود فكرميدن به يرسراستاي 



 

ايدم خدود را   كدرده فرهنگدي كده گدم    ،م كده در آن تصدور  يرن ىدد رنبده تصور جديددي  با ىد، 

كندد ن ىدور   زندگي مطاب  عالم ديني مدي از  ينوعنماياند ن ما را دعوت به ساختن آرام ميآرام

گيرد. آينده از آنِ بشري است كه ياد گرفته به آنرد ن سرعت مينهفته در امت اسالم سر بر مي

مدا نجدود    يآنچده در دنره  يرهكمك رهنمودهاي انبياء فكر كند، نهال هيچ نوع تفكري دربدا 

هاي  از طري  همزباني با انبياء كه ريشهتواند سر از خاک برآنرد ن رىد كند مگر آندارد نمي

حتمدي   ينعدده  وري ن نجودي آنان ىدكل بگيدرد ن آن  ن در خاک ن گِل تفكر حض ن با زبان

ن ىدرايط نباىدد،   است ن هر فكري كه در راسدتاي تحقد  آ   اهللةبقيخدا براي ظهور حضرت 

 فكر نييت.

اي از مدا بده غدرب تمايدل پيددا      مرتبده عدده  سيصد سال پي  چه عاملي موجب ىد كه يدك 

كرديم؟ از يك طرف پادىاهان خودباخته ن عموماً فاس ِ قاجار مثل لشكر فاتحِ بيگانده بدا ملدت    

يمدي در  برخورد كردند، از طرف ديگر هم آن اسالمي كه ابعاد گونداگون فقهدي ن عرفدانيِ عظ   

طدور كده بايدد ن ىدايد     خود داىت، در عقل ن قلب مردم جا باز نكرد ن مردم كوچه ن بدازار آن 

افتند تا آن نور را با ظلمات فرهنگ غربي مقاييده كنندد، بده    يرنح ن نور اسالم را در قلب خود ن

 هداي سدپردن بده آن، ضدعف   كمك آن ن بدا دل گر آن بصيرتي را كه الزم داىتيم تا بهيعبارت د

بددهيم ن بدر   توانيدتيم رىددش   زندگي غربي را بشناسيم، از دست داده بوديم، آن ميلي كده مدي  

آمده، بيدازيم، آن ميدل در ملدت    اساس آن ميل، تمدن اسالميِ خود را در فرصت تاريخي پي 

داديدم بدا چده ندوع     بدوديم ن رىدد مدي   كرده  دانيم اگر آن ميل را حف ىد. اآلن نمياسالم گم 

ساختيم. در حدال حاضدر تدا    كه فعالً در آن هيتيم را نميدانيم اينم، اما مييرن بودبهزندگي رن

كنديم، امدا آن    ل تمددن غدرب زنددگي   يد كنديم، ناچداريم در ذ  نقتي كه دنباره آن ميل را احياء 

كندد. مدا قدبالً زنددگي     نييت كه غرب پيشدنهاد مدي   خواهيم، حتماً اين زندگيكه ما مي زندگي

خداص خدود را    مردم ارنپا هم خدوب يدا بدد در قدرنن نسدطي زنددگي      م ن يا داىتخاص خود ر

ىد. آيدا  كرد، به ما هم تحميلمرتبه رنيانس آمد خودش را به قرنن نسطي تحميلداىتند، يك

امكان نداىت ما زندگي ديگري را در آن مرحله از تاري ِ خود كه فرصدت سداختن يدك ندوع     

ي؛ امكان آن فراهم بود، اما اين كدار را نكدرديم. مشدكل مدا     كرديم؟ آرزندگي بود، ىرنع مي

 ىود.يته بود ىكوفا يطور كه ىامان بود تا آنندادن گراي  اسالميادامه



  

در اصدفهان ن ىديراز مطدرح ىدد ن پيدرن آن       «عليوهاهللةرمح»مالصددرا  ياگر چده حكمدت متعاليده   

ميددرزا »ن در اصددفهان توسددط « ايآقددا محمدرضددا قمشدده»حكمددت ن عرفددان در تهددران بددا امثددال 

گير نشد تدا ملدت   هاي علميه همهكرد در حوزهين رنيىكل گرفت، نلي ا« جهانگيرخان قشقايي

توسط رنحانيت بتوانند از آن فكر تغذيه ىوند ن رنح حكمت ن عرفان مذاق جامعده را ىديرين   

خدورديم ن  جدا  كند ن درک ن تشخيص تلخيِ زندگي غربي همگاني گدردد. مدا ضدربه را از آن   

م، ما بدا رجدوعِ هدر چده     يد مشكل خود را جبران كنيكه ضربه خورديم با ييجاحاال هم از همان

داديدم ن حداال   خود را به غرب نمدي  د دليداىت، با ين فليف يعرفان يهيكه ما يشتر به اسالميب

اندد، از  حاضر متدذكر آن  در حال «هيعلتعايلاهللرضووان»ينيسپردن به همان اسالم كه امام خمهم بايد با دل

تنهدا ديگدر از غدرب    كنيم كه نهم. در آن صورت به نوعي از زندگي بازگشت مييغرب دل بِكَن

هدا  ط است كه مالکيم، در آن ىرايگذاريعقب نييتيم، بلكه براي هميشه غرب را پشت سر م

ين آن هداي درنغد  هدا ن ارزش اش فرنريختن ابهت غدرب ن مدالک  ىود ن انلين نتيجهعو  مي

گيرندد ن كوتداهي   ها را بدا آن انددازه مدي   ملت يهايي كه چهارصد سال است بقيهاست، مالک

اتفاقي نييت كه بنيانگذار انقدالب اسدالمي يعندي     يدهيك پدين يكشد. اها را به رخشان ميآن

د، چدون  كدافي دار  يفقيهي است كه از حكمت متعاليه ن عرفان ديندي بهدره   «عليوهاهللةرمح»امام خميني

كندن از آن فرهنگ بايد اسالمي در صحنه باىد كه تمدام  براي رنيارنيي با فرهنگ غرب ن دل

ىود ن جذب اسالم مي ين قدس يابعاد نجود انيان را جذب كند، با حكمت متعاليه عقل حِكم

كندد ن بدا فقده ن آداب    گدردد ن سدير مدي   كند ن با عرفان اسالمي دل جذب اسدالم مدي  رىد مي

 ىود.يم يي سازماندهديندار

 برگشت به كجا؟!

ما جلوه نكندد،  گر براي يآنردنِ آن ميلي كه زندگي غربي ددستفرماييد: راه بهمي سؤال:

فرماييد بايد بده  كردن است به آنچه داىتيم ن زندگي غربي از ما گرفت ن به تعبير ديگر ميتوجه

 مان برگرديم، آيا اين ممكن است؟ زندگي گذىته

گذىته ممكن است، اما برگشت به آن ابزارها ن آن سبك  يبرگشت به ميل ن تمنّا جواب:

اي مدان را از آن نقطده  زندگي، خير. ما بايد در تجديد نظر نيبت بده زنددگي غربدي، تغييدر ميدل     



 

بيديار   يكدرديم، ن بده زنددگي ديندي ن معندويِ خدود كده سدرمايه         ىرنع كنيم كه به غرب ميل

م. ما حتي تا دنييت سال پي ، اهل معاني بوديم؛ يعني ملت، رنح يبزرگ الهي ما است برگرد

دعاهداي مطدرح در   داد! فهدم  فهميد ن با ابعاد متعالي آن، زندگي خود را ىدكل مدي  دعاها را مي

فرهنگ تشيع در عين اُنس با ابعاد متعالي آن ن جهاني فكركردن، كداري اسدت كده بايدد انجدام      

ماندد  كه چطور ىد با آمدن فرهنگ غرب، كه به كوير مدي  خورم؛ميبنده خيلي حيرت  دهيم.

در  -ن نده صِدرف خوانددن بدراي ثدواب      -تا به زندگي، فرهنگ اُنس با دعدا بده عندوان رنح زنددگي     

تواند قدرت دريافت جامعه اش، كه ميىد؟! فعالً آن دعاها با آن حالت حضوريزندگي ما گم

اي از آن معنويدت ن  ا حاضدر نييدت. ايدن نمونده    را از عالم غيب پديد آنرد، در رنح زندگي مد 

م. بدا  يگذراندد يميلي است كه ما در ىدرايط تداريخي خدود داىدتيم ن انقدات خدود را بدا آن مد        

پيداىدن نسايل نقليه ن نسايل ارتباط جديد، عمالً ىهرها به همدديگر نزديدك ىدد ن بده يدك      

نحِ يگدانگي ن خلدوت   مرتبه رنحي به نجود آمد كده جداي ر  اعتبار جهان كوچك گشت. يك

هداي كداذبي جداي آن    هدا بده سدوي آسدمان تندگ ىدد ن ميدل       انيان با خدا را گرفت، راه انيان

ها ن ارتباط با عالم غيب، آزاردهندده ىدد. قبدل از ايدن كده مدا ن       هاي اصيل نشيت ن تنهاييميل

جهدان   يهبكنند، غدرب بدراي همد    كردن اين تنهاييبراي معنوي يانديشمندان ن علماي ما اقدام

مطاب  با فرهنگ خود اقدام الزم را انجام داد ن فرهنگ خدود را در خدت ىدرايط جديدد حداكم      

تواندد  نمود ن چون چهارصد سال است كه ىرايط جديد با فرهنگ غربي همراه است بشدر نمدي  

 ىرايط جديدي را منهاي فرهنگ غرب تصور كند. 

كدرد ن پدا در   ه جهان بايدد تغييدر مدي   هايي فراهم ىده بود كحدند چهارصد سال پي  زمينه

نجدود آنرده بدود،   صدرايي به يگذاىت، با ىرايطي كه از نظر فكري، فليفهىرايط جديد مي

نياختيم. باز ىرايط تغيير جهان  يخود را بيازيم نل يتوانيتيم در آن ىرايط جديد آيندهما مي

خوبي در اختيار ما گذارده اسدت،   يفراهم ىده است ن خدانند با پيرنزي انقالب اسالمي زمينه

اگر جهت خود را درست به سوي تمدن اسالمي قرار دهديم، گذىدته را جبدران خدواهيم كدرد،      

 اهلل.  ىاءإن



  

 رفت از فرهنگ غرب؛ راه برون«هيعليتعالاهللرضوان»اسالم امام خميني

ز يدك طدرف   آنچه براي ما با توجه به سخنان ىما ميوله ىده اين مطلب است كده ا  سؤال:

بايد به غرب ن تمام مظاهر آن كه سراسر متذكر نفس امّاره است پشت كرد، از طرف ديگدر بدا   

اي را پيدا كرد، حال با توجده  اين دست خالي نمي توانيم از خود ىرنع كنيم، پس بايد راه ميانه

واهيم كه در راه ميانه از گرفتارىدن به فرهنگ غربي نيز گريزي نييت، پدس بده كجدا خد    به اين

 رسيد؟!

، ن نده عقدالً؛ مدا در دنرانِ گدذار     «عمدالً »كرديدد،  البته همانطور كه خودتدان اىداره   جواب:

مدان كدامالً اسدالمي    تفثير فرهنگ غرب خواهيم بود، چون عقالً چنين است كده اگدر ميدل   تحت

در  ىويم، اما عمالً چنين است كه جامعه ميل  كامالً اسالمي نييت، پس عمدالً باىد غربي نمي

مدا هدر    يم گريزي نييت. درنتيجده جامعده  يريگيتفثير غرب قرار من كه تحتيدنران گذار از ا

پدذيرد.  تر باىد، در دنران گذار تفثير كمتري از فرهنگ ن ابزار غرب ميقدر كه ميل  اسالمي

كار ما آن است كه فيلترهايي داىته باىديم كده نگدذاريم رنح غربدي بدر رنح اسدالمي        يعمده

نشان دادند ممكن اسدت، ن   «عليوهاهللةرمح»كند ن اين كار با معرفي اسالمي كه امام خمينيما غلبهملت 

اگددر توانيددتيم اسددالم را از منظددري كدده ايشددان نشددان دادنددد بدده مددردم بنمايددانيم، عمددالً تكليددف  

اش بده عدالم قددس ن    ايم. خيلي فرق است بدين ايدن كده كيدي توجده     كردههايمان را رنىنميل

بينيدد در  اسدت! ايدن كده مدي    كدرده نيت باىد ن كيي كه اصالً نحدانيت ن معنويت را گدم نحدا

دانند بايدد  رنن بكشند، چون ناقعاً نمييتوانند از اين جهنم خود را بيىرايط كنوني جوانان ما نم

اندد. نده ايدن    كرده چه كاركنند؛ تكليف خودىان را آن جايي كه بايد با غرب يكيره كنند، گم

ن جدايي را نخواهند. بيديار اتفداق افتداده اسدت جوانداني كده بده ظداهر فرهندگ غدرب را           كه اي

از آن داىدته باىدد، بدا ىدوق      ياند، نقتي بيتر ديني را ىناختند ن توانيتند تحليدل درسدت  پذيرفته

خواهند پيدا كنندد.  ىان را در اين نوع زندگي ميآنرند ن گمشدهتمام به زندگي ديني رني مي

ايم حرفمان را به نحو درست ن قابل تصور به جوانانمدان برسدانيم؛ آن چيدزي را    توانيتهما هنوز ن

ايم درست بده ايدن   ايم، نتوانيتهدر قرن حاضر در دين پيدا كرده« عليوهاهللةرمح»كه از طري  امام خميني

م. معلوم است كه عموم جوانان مدا رنحشدان، رنح طالدب معنويدت اسدت، نلدي       ينيل انتقال ده



 

هاي دىمن هيتند، اگدر مدا تدالش كنديم كده بده نحدو درسدت ن         ت گرفتار تبليغات ن درنغسخ

ىان را نشانشان بدهيم، حتمداً ميدل تحقد  تمددن     ها برسانيم ن گمشدهفمان را به آنآرام حرآرام

كندد. خددا بده    هدا رىدد مدي   گويي به ميل فطري است، در آناسالمي كه در ناقع ىرايط جواب

خواهندد، ايدن همده    اندد نمدي  را كده فعدالً در آن افتداده    يطيند تا بفهمندد ىدرا  كميها كمك آن

نشدان   -خصوص در جوانان دنيا، ن باألخص در جوانان كشورهاي اسالميبه -اعترا  به حركات آمريكا 

ىناسدند ن  جواندان در جيدتجوي راه ديگدري اسدت نلدي آن را نمدي       هاي ايدن آن است كه ميل

دانند. ما از طري  انقالب اسدالمي داريدم بده جهدانِ طالدب زنددگي       ميآرنزهاي خود را عملي ن

عدالم قددس سدير بدهيدد. بشدر عدالم        يگوييم ميل خود را بايد به سدو صحيح ن سعادتمندانه مي

است ن نقتي هم بخواهد تصور كند كه ميل خدود را از تمددن غربدي بكَندد،      كردهقدس را گم 

بينيدد  اگدر مدي  «. باىدم  گذار همدين كده هيدت را داىدته    پس ب»گويد: ىود، لذا ميسرگردان مي

جهدت ايدن اسدت كده ميدل      انعكاس تنفّر از حركات دنلت آمريكا در دنيا اينقدر نسيع است، به

دانند اين ميل را چده كدار بكنندد ن بده     نمي يها پديد آمده است نلگذار از نضع موجود در آن

كند كه بفهمد ميل  را ، به ان كمك مي«نيعالَمِ انيان دي»كدام سمت ن سو جهت دهند! طرح 

فكر نكنيد اين كار مشكلي است، همين كده فهميدد مديل  را بده كجدا       11به كجا بايد سوق دهد.

 كند.  بايد سوق دهد، تكليف  را با تكنولوژي غرب يكيره مي

كه انيان جايگاه فرهنگ مدرنيته ن تكنولوژي مربوط به آن فرهنگ را درست بشناسدد،  اين

آن  يبييار ارزىمندي است، چون در آن صورت تكليف خود را نيبت به حال ن آينده يهنكت

تشدان نيدبت بده    ىناسدد. افدراد متددين عمومداً احياسدا     فرهنگ ن تكنولوژي مربدوط بده آن مدي   

را يد كنند، ز توانند تكليف خود را با آن فرهنگ معلومىود؛ اما نمييك مياىكاالت غرب تحر

عبدور از غدرب    ين كه بايد از جهت فكري مردم را راهنمايي كنند در راستابعضي از نوييندگا

اند. حال اگر افرادي كده بده دنبدال    اند ن مخاطبان خود را در اين امر به فكر نارد ننمودهقلم نزده

كتب مذهبي هيتند به جهت عدم طرح موضدوعِ جايگداه فليدفي فرهندگ مدرنيتده، توسدط آن       

جهدان   يتوانند جايگاه فرهنگ مدرنيته را در آيندده رن نشوند، نمينبهنوييندگان با اين ميوله ر

                                                 
به كتابي كه از همدين مالدف بدا همدين عندوان تددنين ىدده رجدوع         « عالم انيان ديني»در مورد تحقي  در رابطه با  - 11
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به نحو « عليوهاهللةرمح»طباطبايي يبه صورت كامالً رنىن ن عالمه« عليوهاهللةرمح»خمينيبشناسند. حضرت امام

جهدان   يتودوري اداره »كنند كه بندده؛ در نوىدتار   ظريف، تكليف ما را نيبت به غرب معلوم مي

نظرات عالمه را ىدرح  « نيىدن د يخطر ماد»ن كتاب « عليوهاهللةرمح»طباطبايي ي از ديدگاه عالمهبشر

عبور از غدرب كده در جليدات     يهيپُر است از رنح ن رنح« عليوهاهللةرمح»امام يهايام ن سخنرانكرده

 ها ىد.به آن يمختصر يقبل اىاره

دانندد  كده پدرناي آيندده دارندد ن مدي      ياند به اين نكته بايدد عنايدت داىدته باىديد كده متفكر     

اندد ن بعضداً در حركدات    هاي پايداري نضع موجود خشكيده است، همدواره چشدم بده راه   ريشه

مهمدي ر  دهدد، بده     يكنند، آن كس كه منتظر است حادثهعادي مردم آثار بحران را لمس مي

ر همه جدا ظداهر اسدت،    آمد بزرگ عصر را كه اثرش دنگرد تا پي چيز با نگاه ديگري ميهمه

كنيم در پشت خانه است ن هنوز نارد خانده نشدده، در خانده نارد    ببيند. گاهي آن چه را فكر مي

ىده است، بايد نرند آن را بانر كنيم ن اگر چيز مباركي است در تحقد  آن تدالش كنديم. آيدا     

دهند، آمداده  ارا ه مي البيت پيامبرتمام ىرايط براي استقبال از تمدن اسالمي به قرا تي كه اهل

م كه در كجاي تاري  هيتيم. چرا بعضي از گويندگان ن نوييندگان مذهبيِ ينييت؟! غفلت نكن

طدور كده بايدد ن ىدايد عمدل      ما در مدورد نقدد فرهندگ غدرب ن جدايگزيني تمددن اسدالمي آن       

 خدوان نييدتند ن بده جليدات مدذهبي عالقده      نقت گله دارند كه مردم ديگر كتابكنند؟ آننمي

اي كده هندوز خدودش افد  تداري  خدود را       دهندد! كددام كتداب را بخوانندد؟! گويندده     نشان نمي

 خود نشان دهد؟! يتواند به ىنوندهبيند، چه چيزي را مينمي

 تفاوت معماري سنتي با معماري غربي

بيندي موهدوم   علوم رسدميِ غدرب انيدان را در جهدان    »گويد: مي« عليوهاهللةرمح»ىهيدآنيني سؤال:

پس طب  اين سخن، ما نبايد بتدوانيم از علدوم غربدي اسدتفاده كنديم ن يدا بده        «! كند.گردان ميسر

تددوان ايددن طددور بيددازيم، آيددا مددي هددا ابددزاري در راسددتاي نزديكددي بدده تمدددن اسددالميرنش آن

گيري كرد كه حتي اگر بر اساس آن علوم ميجدي هم بيازيم، فضاي آن ميدجد فضداي   نتيجه

 رام ؟  سرگرداني است ن نه آ



 

در منظر علوم غربي، حتدي در  « سلطه بر طبيعت»رنح  طور كه قبالً عر  ىد:همان جواب:

فنّي است كده ميدل غربدي در     درمعماريِ غربي ميتتر است ن لذا علم معماري غربي، علمِ ميتتر 

عدالم معندا   در ساخت كه ما را به حضور  توان ميجديبا آن معماري نمي ي، آرآن جريان دارد

كنندد، آهدن را   هايي كه با علم معماري ن عمران مدرن كار ميها ن طراحاگر از آرىيتكت .ببرد

توانند هيچ چيزي بيازند! حتي در ساختن بناهايي كه ىبيه بناهاي سنّتي است بگيريد، ديگر نمي

 كنند، اما معماري قبلي، نيرنهاي طبيعت را در بيتر خودِ طبيعت به كاراز نبشي آهن استفاده مي

سدازند.  مدي  كده امدرنز   يهداي قوسد  قديم را ببينيد ن مقاييه كنيد بدا طداق   يقوسگرفت. طاقمي

سازند تمام  آهن ن سيمان است كده بدا   يگان مد از گذىتهيكه به تقل امرنزي يقوس يهاطاق

اند، نلي نگاه معماري گذىدته نگداه ديگدري    ها را به همديگر نصل كردهنيرني جوىكاري آن

بدين آسدمان بدا زمدين را      يآنردند رابطهنجود ميآن هماهنگي طبيعي كه بين اجزاء بهاست، با 

كرديدد كده حداال    ، تضدادي پيددا نمدي   يدادند، در بين اجزاء به كار رفتده در آن معمدار  نشان مي

بخواهيد با نيرني جوىكاري آن اجزاء را در كنار همديگر نگهداريد. با انكشافي كده معمداران   

آنردند، عمالً باطن زيباي طبيعت را به نمداي   دست ميه استعدادهاي طبيعت بهگذىته نيبت ب

كه كاري بكنند كه اجزاء به تضاد بيفتند ن حداال بدراي سدركوبي آن تضداد،     گذاردند، نه اينمي

هداي طبيعدت را از طبيعدت    ها مثل اين است كه گُلنيرني جديدي را نارد صحنه كنند، كار اين

ن بعدد چدون    م در آپارتمانيانريم در گلدان ن بگذاريرىد ن نموش بگيريم ن بن از بيتر اصليِ 

گدذاريم تدا   سدازيم ن در گلددان مدي   پالسدتيكي مدي  ىوند، يك گدل  پژمرده مي يعيطب يهاگل

معماري سنّتي  پالستيكينييت. معماري جديد، صورت « گل»پژمرده نشود، اين ديگر ارتباط با 

كه به سدوي ناكجاآبداد    يليت كه در آن فن، ميل غربي ميتتر است، ماست. فنّ غربي، علمي اس

علوم رسمي غدرب انيدان   »گويد: است كه مي« عليهاهللةرمح»نظر دارد ن لذا ح  با مرحوم ىهيد آنيني

متوجه عالم معنا  «عليوهاهللةرمح»ىهيدآنينيكيي كه مانند ، «كند!بيني موهوم سرگردان ميرا در جهان

ارتبداط بدا ناقعيدتِ طبيعدت را بده انيدان        يند كه رنحِ غلبه ن سلطه بر طبيعت، اجدازه بيىود، مي

علدم، بده خدودي خدود غربدي      »كدنم؛  طور كه قبالً عر  ىد ن باز تفكيد ميدهد. البته هماننمي

معنداي تحقيد  در مدورد    بده « فيزيدك »مدثالً  «. نييت، نلي بين علم ن تكنيدك نبايدد خلدط ىدود.    

معناي، نگاه خاص بده طبيعدت بدراي يدافتن نيرنهدايي كده       يت، اما فيزيك به ، غربي ني«طبيعت»



  

خواهد از طبيعت بگيرد، غربي است، اين دن نكته را بايد از هدم جددا كنديم.    فرهنگ مدرنيته مي

توانندد  ها ميملت يمعناي علم به قواعد خاصِ موجود در طبيعت چيزي است كه همهفيزيك به

ىود. ىدما بياييدد از   الً حرارت موجود در طبيعت منشف خيلي از كارها مياز آن استفاده كنند، مث

ن كده  يد كه در اين كار با طبيعت در تعامل باىيم ن نه اىرطيكنيد، اما به حرارت طبيعت استفاده

 بخواهيم بر آن سلطه پيدا كنيم.  

غلدط   ايدن حدوادث را   يطور كه در تحليل حوادث تاريخي بايد مواظب باىديم ريشده  همان

تفيير نكنيم ن به كمك قواعد قرآني به حوادث نگاه كنيم، مثالً؛ تمدن فرعونيان ن علت سقوط 

هاي طبيعدي  ها، در تفيير پديدهىناسها را از منظر قرآن ببينيم ن نه از منظر مورخين يا جامعهآن

نظر خودمدان هدم    بينيم ن بهاي كه ميز بايد اين قواعد را رعايت كرد. در نگاه غربي، رندخانهين

غربدي، ناخودآگداه بدا     يگدرا تيد بينيم، به جهت حاكميدت فكدر كم  مي« رندخانه»كنيم يفكر م

د. علدوم  يآيآن به دست م يم كه با احداث سدّ بر رنيكنيفكر م يبرق يرنيدن رندخانه به نيد

ر بده  كندد ن دا دم از آن منظد   دار غرب همين طور است؛ عالَم را بر همان اساس تفيير مدي جهت

خواهدد بدر همده چيدز تيدلط داىدته باىدد ن        فرهنگي كه مي« هايدگر»قول نگرد. به يچيز مهمه

اي زيبدا از ظهدور   بيندد، نده يدك مجموعده    كند، جنگل را الدوار مدي  چيز را به ابزار تبديل ميهمه

قواعد عالم قدس. اين نگاه كه همه چيز را در منظر سود مادي ببيندد، بدراي بشدر خيلدي مشدكل      

اسدت ن از ارتبداط   كند! بشري كه گرفتار اين نگاه است، چشدم  را بده طبيعدت بيدته     يجاد ميا

بيندد!  مدي « ابدزار »ن « نيدرن »چيزهدا را   يزده همهاست! انيان غربحقيقي با طبيعت محرنم ىده 

 يبراي اين است كه در نگاهي كه سود مدادي همده  « ربا حرام است»گويند: كه در اسالم مياين

ماندد كده طبيعدت ن مدال در خددمت آن باىدد، بلكده ان در        انيان ىد، ديگر انيانيتي نميمقصد 

 گيرد.خدمت مال ن ثرنت قرار مي

 عوامل حجاب رؤيت طبيعت

 كه جنگل را الوار ببينيم، نگاه غلطي است، يعني جنگل الوار نييت؟  آيا اين سؤال:

م عالم قدس اسدت كده در بيدتر    به هيچ نجه جنگل الوار نييت، بلكه نمايشي از نظ جواب:

توان گفدت  بينايي نفس ىما است، آيا مي يزمين ظاهر ىده است، مثل چشم ىما كه ظهور قوّه



 

انضباط ن نظمي كده دارد   يها؟! يا خود چشم با همهاي از سلولچشم چيزي نييت جز مجموعه

يابدد ن صدورت   مدي  بداط موجودات ارت يبينايي نفسِ ما از آن منظر با بقيه يچيزي است كه قوّه

طدور اسدت،   كندد؟ جنگدل هدم همدين    بينايي ن به نفس منتقل مي يها را از طري  چشم به قوّهآن

هداي  صورت حقاي  قدسي عالم غيب است، نلي نقتي بشدر حدريص ىدد ن اصدالت را بده ميدل      

ك هاي نيرانگدر، يد  كند با تكنيكىود ن ىرنع ميمادي خود داد، آن جنگل براي ان الوار مي

ماهه جنگل را به بيابان تبديل كند، بدنن هيچ تعامل ن ارتباطي كه بايد با جنگل داىته باىدد. در  

حالي كه در ىرايط عادي ن در بيتر طبيعي خود، اگر مدا نيدبت بده اسدتفاده از جنگدل حدريص       

قدديمي   يزندد ن تنده  جوانده مدي   يهر درخت كهند  ينباىيم، خودِ جنگل پس از مدتي از كناره

كند كه زمدان بريددن  فدرا رسديده اسدت، تدا       گذارد، خودش اعالم ميا در اختيار ما ميخود ر

توانيدد از آن  هاي اطراف آن امكان رىددِ الزم را داىدته باىدند، در آن صدورت ىدما مدي      جوانه

كند با حرصي كه به تخريدب جنگدل   ميدرخت نسايل مورد نياز خود را بيازيد اين خيلي فرق 

كنندد، ايدن ديگدر تعامدل بدا      تمام جنگل را به الوار تبديل مدي  يا يك ارّه برقاست ن بمنجر ىده 

هداي گوسدفند بلندد    د تا پشميدهيىما فرصت م يجنگل نييت، بلكه جنگ با جنگل است. نقت

ر از آن اسدت كده   يد ن غيد ن ايكنيعت گوسفند تعامل ميكنيد با طبىود ن سپس آن را قيچي مي

د كه بايدد در كندار   يكنياحياس م يد. چون گوسفند را موجود زندهآن را از ريشه بكن يهاپشم

هداي آن را از ريشده بكنيدد.    دهيد پشدم ىما باىد ن ىما هم در كنار ان، هرگز به خود اجازه نمي

اي اسدت كده از عدالم قددس تددبير      در رابطه با جنگل چون معتقد نييتيم كه يك موجدود زندده  

نديددن حيدات جنگدل، حرصدي     كنيم، ن علت درسدت نمي ىود، مثل گوسفند با آن برخوردمي

 است كه بر رنح انيان مدرن حاكم ىده است.  

 «الّصورواهب» يشرايط افاضه

پندارندد، علدوم   بدرخالف آنچده عمدوم مدي    »گويدد:  مدي « عليوهاهللةرمح»مرحوم ىهيدآنيني سؤال:

ن نيز  12«است.ذكردهغربي اخ يتجربي، بنيان، جهت ن حتي رنشِ پژنهشي خودش را از فليفه
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 يهاي علوم جديد مبتني بر حقيقدت عدالم باىدد، همده    اگر انكشاف ن يافته»گويد: جا كه ميآن

گددوييم، بدده حُيددن ن مدددح  آنچدده كدده مددا در ردّ ن ذمّ تمدددن غربددي ن نظددام آموزىددي آن مددي  

زار بايدد ىدكرگ  ماندد، بلكده مدي   خواهدىد، ن نه تنها ديگر جاي هيچ اعتراضي بداقي نمدي  تبديل

اندد. امدا آيدا    هاي سراسر عالم گشدوده انيان يها هم باىيم كه راه ادارک حقاي  را بر همهغربي

تدر  راستي انيان با اين علوم، از خرافات ن جهل نجات پيدداكرده ن يدا نده؛ در خرافداتي عميد      به

   13«است؟فرنرفته

هداي عدالم را   ن پديدده رنابط بي يتوان از جمالت ايشان نتيجه گرفت كه علوم امرنزآيا مي

كنند. اما بر همان اساس كه فرهنگ مدرنيته يدك  ميكنند ن قواعد عالم را بيان ميز استخراج ين

ىدود ن  بشر ىدند، قطعاً نتايج مطلدوب گرفتده نمدي    يمجموعه است، نقتي اين علوم نارد زندگ

 ىويم.  عمالً از حقاي  عالم دنر مي

طدور  بَرد، بله همانر حقيقتي را در حجاب ن استتار ميما معتقديم كه غرب عموماً هجواب: 

اسدت، ن بدر   طبقده هدزاران محاسدبه ىدده     كه عر  كردم من قبول دارم رني ايدن سداختمان ده  

است، اما آيا با اين محاسبات ن با ساختن ايدن سداختمان    ىدهاساس قواعد اين عالم هم محاسبه 

اندد؟  اندد يدا بده حجداب بدرده     بده انكشداف كشدانده   طبقه كماالت ن استعدادهاي ايدن عدالم را   ده

د؛ مدثالً ببينيدد: از رياضدياتِ ايدن عدالم هدم       ييد ت فرمايد دقيقي است! به آن عنا يناژه« انكشاف»

هداي  كند هم دكارت، ن هر دن هدم منشدف بناهدا ن سداختمان    مي طوسي استفادهالديننصيرخواجه

محاسددبات دقيدد ،    بهددايي بددا همددانالدددين طوسددي ن يددا ىدديىددوند، خواجدده نصدديربزرگددي مددي

هداي طبيعدت را بده    ها ن زيباييسازند ن در ناقع تواناييمراغه ن يا ميجد امام را مي يرصدخانه

ىدود كده   كشانند، نلي با محاسبات فرهنگ مدرن، طوري بدا طبيعدت برخدورد مدي    انكشاف مي

آن بدا سداختن    يوزه ن مقاييهكنند تا از نيرني  استفاده كنند. مثال ساختن كطبيعت را خفه مي

چندد   يد، يكدي مجموعده  يد ريا دن سداختمان را در نظدر بگ  يبلوک سيماني، مثال خوبي است، ن 

هدا بدا محاسدبات    خراش ن يكي هم ميجد آگراي هندنستان، در حالي كده هدر دني آن  آسمان

ي بدا  دقيقي ساخته ىده است، نلي يكي با سركوبي اسدتعدادهاي طبيعدت برافراىدته ىدده ن يكد     
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مانده است تا بفهميم ايدن علدوم غربدي در حدين      ياديظهور استعدادهاي طبيعت. البته هنوز راه ز

 است.  ن كه تكنولوژي را به ما داده چه چيزهايي را از ما ن از محيط اطراف ما گرفتهيا

 اولين قدم

گ كنديم؛ چدون فرهند   ها عمدل ن حرفيم به ايتوانيد در ىرايط فعلي نميممكن است بفرما 

ل بده  يسفالين ن خشت تبدد  يجاي كوزهاطراف ما را به يمدرنيته ن ابزارهاي مربوط به آن، همه

است. بييار خوب؛ عمل به اين موضوع مثل نمازخواندن است. مگدر  همان بلوک سيماني كرده 

هدا را  آن يتدوانم همده  خوانم، ميكنم، نقتي خودم نماز ميهايي كه بنده راجع به نماز ميبحث

ىدود كده   آرمداني آن، موجدب مدي    يكنم؟! ميلّم نه، نلي پيگيري موضوع ن توجه به نقطهملع

حالتي است كه بدا پيگيدري   « انكشاف»قلب به انكشافاتي در راستاي آن اهداف دست بيابد. پس

رند، تا آنچده را كده   ها عقب ميىود ن از طري  آن، حجابرنح از عالم غيب نصيب انيان مي

دانيم هيت،در منظدر ن قلدب خدود پيددا كنديم. عدين ايدن ميدوله در         ناسيم ن ميىدر فكرمان مي

گوييم؛ ما بايدد تدوان انكشداف اسدتعداد     ىناسي مطرح است؛ به همين جهت ميهاي غرببحث

 است.  باىيم تا بفهميم غرب چه باليي بر سر ما ن محيط اطراف ما آنرده طبيعت را داىته 

اسدتعداد  « هيدوال »اند: اند ن تبيين فرمودهگفته« هيوالي اُنلي» ار عالم طبيعت ياستعداد ن قوه

است كه استعداد پذيرش هر صورت را دارد ن  يطبيعت طور يانليه يمحض است، يعني ماده

ناهدب  »به عبارت بهتر آنچنان است كه اگر ما ىرايط مناسبي بدراي  فدراهم كنديم از حضدرت     

سدازد. حدال   ىود ن آن را با زيباترين صورت ظاهر مدي زيباترين صورت به آن افاضه مي« الصّور

ماست كه بيتري مناسب به نجود آنريم تا بده مددد عدالم غيدب ن اسدماء الهدي، عدالم         ينظيفه

دادندد ن  انجدام مدي   ي  بهدا  يمثدل ىد   يطبيعت به زيباترين نحوه ظاهر ىود. كاري كده حكيمدان  

« ناهدب الصّدور  »يابيم. گويا بط با عالم غيب ميرن ىدن با آثار آنان خود را مرتامرنزه ما با رنبه

ايدن   ياست، از طري  آن آثار با ما بده گفتگدو نشيدته ن ناسدطه    « اهلل»كه يكي از اسماء حضرت 

گفتگوها، حكيماني هيتند كه طبيعدت را بده انكشداف كشداندند. نلدي نقتدي فرهندگ مدرنيتده         

هاي متعدالي را از بدين بدرد، مجبدور     رتظهور صو يرنابط خود را با عالم معنا قطع كرد ن زمينه



  

هدا بدهدد،   خدود را بده پديدده   « خدود بنيدادِ  »هداي نَهمديِ رنح   هدا، صدورت  ىد با اندواع تكنيدك  

 باىند.  يان م يهاهايي كه هيچ مناسبتي با رنح بشر ندارند ن بيشتر انعكاس هوسصورت

دنبال تحقد  آن هيدتيد    دهد كه بهبيني ميدهيد، خبر از يك جهانها ميىكلي كه به پديده

كنيدد آن را در  پوىيد، اگر به دنبال نقدار ن آرامد  باىديد، سدعي مدي     ن مثل لباسي است كه مي

رنيدد ن از ايدن طريد     رفتن خودتان هم اِعمال كنيد ن لذا با عمامه ن نعلين ن عبا ن قبا راه مدي راه

ىتاب ن عجله باىيد، نده  كنيد. نلي اگر به دنبال آرام  را در حركات ن سكنات خود حف  مي

پنداريدد. پدس   كنيدد، بلكده آن را مدزاحم راه رفدتن خدود مدي      تنها عمامه ن عبدا را انتخداب نمدي   

طدور  دهد، ساير نسدايل زنددگي نيدز همدين    بيني ميطور كه ىكل لباس خبر از يك جهانهمين

يدياري از  تدوانيم ب است، اگر بخواهيم ارتباط خود را با عدالم قددس احيداء ن حفد  كنديم، نمدي      

تدوان در هدر سداختماني سُدكْني     كده نمدي  يم، همچندان يابزارهاي غربي را نارد زندگي خدود نمدا  

گزيد، هر ساختماني، ساختمان آرام  ن صلح نييت، اگر ما به طبيعت، صورت يك سداختمان  

 ايم. از اجزاي طبيعت به جنگ برده ياريطبقه داديم، خود را با بي ده

پندارند، علوم تجربي، بنيدان، جهدت   برخالف آنچه عموم مي»گويد: مي «يوهعلاهللةرمح»ىهيدآنيني

 .اسدت  يبييار دقيق يجمله« است.غربي اخذ كرده ين حتي رنش پژنهشي خودش را از فليفه

گويد: بشر غربي هر چقددر بده   ميان  .ديد علوم غربي مشكل دارد يهزانيخواهد تفكيد كند مي

گويدد: پشدت   مدي  .ببيندد « رندخانده »تواندد  بيندي نمدي  بيند، اين جهانمي« سدّ»كند، رندخانه نگاه

 ييعني انيان را در محددنده « غرب يهفليف»است. خوابيده « غرب يهفليف»علوم غربي  يههم

بده  «. انيان ن سلطه بر طبيعدت »، يعني «انيان ن لذت»، يعني «انمانييم»موجود مادي ديدن، يعني 

كده  را ز اين نگاه، نگاه ديگري داىته باىد. انيان غربدي هدر چيدزي    تواند غير انمين جهت يهم

اش باىد، پس علوم  بدا فليدفه  اش ميتفثير فليفهاست كه تحت ساخته بر اساس علمي ساخته 

 ن اين حرف دقيقي است ن ىاييته است از اين موضوع سرسري نگذريم. يكي است

 فرهنگ ديني و تعامل صحيح با طبيعت 

اي باىد، براي رفع نيازهاي خود به بهتدرين  جانبهاست كه اگر علم ما علم همه ميلّم سؤال:

ها متوجده ن طالدب آن   ملت يكنيم ن در آن صورت بقيهنحو از استعدادهاي طبيعت استفاده مي



 

گدردد، چيدزي كده    ىوند، به عبارت ديگر موجب حيرت ن جدذب بقيده مدي   فكر ن فرهنگ مي

خورند. آيا آن غرب را مي يهاهاي ميلمان حيرت داىتهملت متفسفانه امرنزه برعكس ىده ن

اي از همدان ابدزار   عجايب علمي كه ىي  بها ي در اصفهان از خود بده يادگدار گذاىدت، نمونده    

تواند موجدب حيدرت سداير ملدل باىدد؟ مثدل حمدامي كده بدا يدك ىدمع            ياسالمي است كه م

م بددود، ن از طددرف ديگددر اش كدداندددازيكددرد؛ آن حمددام از يددك طددرف زحمددت راه كددارمي

ط ياي داىدته باىدد ن بخواهدد بده جندگ طبيعدت ن محد       ماندده كه پساش زياد، بدنن آنبازدهي

 توان چنين ابزاري ساخت؟يت برند، آيا با توسعه ن پيشرفت علوم غربي مييز

طدور كده   توان چنين ابدزاري سداخت، چدون همدان    علوم غربي نمي يخير، با توسعهجواب: 

اسدت ن در نتيجده داراي جهدت خاصدي      نهفتده « ميدل »لومِ ابزارسازِ غرب، يك عر  ىد، در ع

طبيعدت   د ن لدذا يتواند با طبيعت تعامل كند ن از استعدادهاي متعالي آن استفاده نمااست كه نمي

گيدري از  بينيدد بهدره  جاسدت كده مدي   دهد. اينخودش را راحت در اختيار آن فرهنگ قرار نمي

ىدما در نظدر بگيريدد اگدر بخواهيدد يدك اتدم         يلدي مشدكل اسدت.   طبيعت، بدراي بشدر غربدي خ   

نما يد.  منفجركنيد ن از انرژي آن استفاده نماييد، چقدر بايد در مقدمات اين عمل انرژي صرف

كدنم ايدن   حاال بقيه كارهاي تمدن غربي از اين هم پر دردسرتر اسدت. آنچده بداز يدادآنري مدي     

د ن بده  يد نماكند ن عمدل مدي  بيني كه دارد فكر ميناساسي است كه انيان در فضاي جها ينكته

ساير علوم در هر فرهنگي علوم انياني آن فرهندگ اسدت ن علدوم انيداني آن      يتعبير ديگر پايه

كند تا ساير علدوم بده نجدود بيايندد ن     كند ن ساال ايجاد ميفرهنگ غايت ساير علوم را بيان مي

اب دهند، علوم انياني غربدي كدامالً بدا علدوم     آن غايت ن هدف را محق  كنند ن به سااالت جو

انديشدد ن يكدي بدر    مدي « الکجدان »انياني امثال ىي  بهايي متفانت است، يكي بر اساس تفكر 

 كند. اساس نگاهي كه نَحي الهي در اختيار ان قرار داده است، فكر مي

كياني هيتند كده  كه هنوز است يا اينآيا آن نوع از علوم را ىي  بها ي با خود برده سؤال:

 باىند ن بتوانند نق  مهمي را در ساختن تمدن اسالمي ايفاكنند؟  از آن علوم خبر داىته

بده طدور   كده  دهدد  يقدرار مد  در بيدتري  جامعه را تمدن اسالمي توجه به به نظر بنده جواب: 

 هداي مدا درسدت   گيدري كند. مهم آن است كه انّالً؛ جهدت مي از نيرنهاي معنوي استفاده يعيطب

ها مطاب  ىرع تصحيح گردد. در ايدن حالدت   هاي ما در رابطه با طبيعت ن انيانىود. ثانياً؛ رنش



  

را « نمداز ». مدثالً  دگرداستعدادها در همه جهات ىكوفا ميبيتر ىود كه در آن بيتري فراهم مي

در نظر بگيريد؛ نماز صورت يك حقيقت ملكوتي در اين عالم است، كه با انضباط خاصدي كده   

ملكوتي نماز ارتباط پيداكنيد، به ايدن صدورت كده پدس از      يتوانيد با جنبها دستور داده، ميخد

ىود، تا با عالَم باال مرتبط ىويد. حتي اين معرفت الزم، با استمرار موضوع، اف  براي ىما بازمي

ن افد   كده آ د، بده جهدت آن اسدت    يدادآيد كه فالن كار را بايد انجام ميمي كه در نماز يادتان

كندد، در هنگدام نمداز همدين كده افد        خواهد بازبشود، اما تعلقدات ىدما آن را منحدرف مدي    مي

كندد بده طدرف سداعتتان كده در نضدوخانه جدا        يخواهد باز بشود، ىيطان ذهن را منصرف ممي

ايد اين يك نوع بازىدنِ اف  است، اما ىديطان آن را بده طدرف سداعت ن سداير تعلقدات       گذاىته

ملكدوتي خدودش مدرتبط     يكند. نماز چنين قدرتي دارد كه ىدما را بدا جنبده   ميدنيايي منحرف 

توانيد بيابيد ن بفهميد، عين ملكوتي نماز، بقيه چيزها را بهتر مي يكند ن بعد از ارتباط با جنبهمي

تا باب عالم قددس بده سدوي ىدما بداز       ىوديحاصل مىما  يراعبادت ديني بهمين حالتي كه با 

ناقدع  ىدويد،  معناي ناليت ن حاكميت خدا ميبه  البيتد فرهنگ ناليت اهلقتي نارىود، ن

كه ميلّم در آن اف ، مشكالتي را كه اين تمدن  گرددهايي در زندگي ىما باز مياف ىود ن يم

ناقدع   -كنيم تا انرژي مورد نيداز خدود را از طبيعدت بگيدريم     همه بايد انرژي صرفكه اين - گرفتار آن است

دهيدد ن بددنن   آب انجدام مدي   يكاري است كه ىما با حفر قنات براي تهيده اش نمونه .دىوينم

  اسدتعدادهاي طبيعدي، آب دا مدي را بده طدرف خدود       يد از طريكه انرژي زيادي صرف نما آن

 يعدت بده طدرف طبيعدت رفتيدد ن نده بدا رنحيده        يتعامل بدا طب  يهيكنيد، چون با رنحسرازير مي

 .  سركوب استعدادهاي طبيت

است، كار كرده مي حمام خودش را گرم «عليوهاهللةرمح»اما آيا بناست با نوع فكري كه ىي  بها ي

اسدت  مرحوم ىي  بوده  يها مشكل ما نييت؟ ىايد در آن ىرايط نظيفهكنيم؟ يا اصالً فعالً اين

ردم اگدر  طدور كده عدر  كد    كه آن كار را بكند، نلي ما نبايد به دنبال اين چيزها باىديم. همدان  

طور طبيعدي ن در جداي خدود    هاي ما نيز مطاب  ىرع باىد، بهها درست ىود ن رنشگيريجهت

رسدند،  االر  مدي كدام از بزرگاني كه به مقام طيآيد. هيچدست ميم، بهياز داريامكاناتي كه ن

كده   يند يكه آن مرد بزرگ در ح يآيد، به طورمياالر  بكنند، خودش پي  خواهند طينمي

در جدان  پيددا    اال مده حضرت ثدامن  ياي به سوك مرتبه جذبهيكند، ر نجف زندگي ميد



 

ىود ديگر طاقت ماندن در محل زندگي خود را نداىته باىد ن لدذا خدود   مي گردد كه باعثمي

رند، ىدايد خدودش هدم نداندد كده چطدوري       يابد. اين كه چطدوري مدي  را در مشهد مقدس مي

 ها را با هدم بحدث  تماىاگري، اين ينشينيم از زانيهجاست! بعد ما ميبيند كه آنرند، اما ميمي

داندم،  گويدد: مدن نمدي   كنيدد؟ مدي  االر  ميكنيم. اگر از خودش بپرسيد: ىما چطوري طيمي

عرضدم   طور باىدد. منظدور  هيتم، ىايد اين رضابينم در حرم حضرت اماممرتبه ميفقط يك

هداي معندويِ قابدل اعتمداد را     اگدر مدا رنش  نكنديم كده   ا اين است كه ما اصل آن موضوع را رهد 

فرمايدد:  خدانند در اين رابطه مدي  .آيدابعاد به كمك ما مي يكنيم، طبيعت در همه درست طي

ايمدان  اگدر مدردم    14؛«وَلونَ أو َّ أواَلو العقُِوى آاَنُناع وَاتَّقوناع لوفوتوحَنوَ ََلويَهيم بَِوكوَتٍ اِّ و السَّرمََء وَاألورَ ي »

طدور  گشاييم. ميدلّم همدين  ها ميبيانرند ن تقوا پيشه كنند، بركات آسمان ن زمين را به سوي آن

پس معلدوم اسدت كده     گيرد.است كه استعدادهاي ناب عالم هيتي در اختيار اهل تقوي قرار مي

 مناسدبات جامعده جداري    يدر راستاي ايمان ن تقوايِ حقيقي، يعني ايمان ن تقوايي كده در همده  

كده ايدن همده اندرژي     توان از آسمان ن از طبيعدت گرفدت، بددنن ايدن    هاي زيادي ميىود، بهره

 كنيم.  صرف 

« ايلديچ »كنند تدا بتوانندد اندرژي توليدكنندد! آقداي      ميىما ببينيد: امرنزه چقدر انرژي صرف

ا د تد يد كنيصدرف مد  سدازي  ماىين ياتوبان ن كارخانه ،گويد: اين همه نقت در ساختن جادهمي

گدر آن  يد يم تا در جدا يكند آن همه نقت صرف كنيا صرف ميد، آيتان برسيعتر به كارهايسر

 م؟  ينقت را صرف نكن

 ها معني اضمحالل تمدن

سقوط يك تمددن،  ثباتي ن ظهور بيكه قبالً مشخص ىد علت اساسي با توجه به اين سؤال:

آيدا   ر اين راستا در نظر گرفت؟ نتوان داست، آيا عوامل ديگري هم مي «اَحد»فاصله گرفتن از 

 يافت؟ توانهاي سقوط يك تمدن را ميها ن عالمتنشانه
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به نظرم اگر عوامل ديگري هم در رابطه با سقوط يك تمدن در نظر بگيدريم، همده    جواب:

گدردد. امدا   ها براي  اصل ميگردد. جامعه از اَحد كه دنر بشود، كثرتبرمي« اَحد»به دنري از 

هداي  ىدود ن چدرا سدقوط بعضدي از تمددن     موقعي عال م سقوط يك تمدن ظاهر مدي كه چه اين

قابل توجهي است. بايدد عنايدت داىدته باىديد كده       يغيرديني از بعضي ديگر زندتر است، نكته

هايي دارد كده  مثالً فالن حكومت ظلم ن جور، در عين حال، در تاري ِ حياتِ بشر يك ميووليت

ىود انتظدار داىدت نظدام حاكميدت     را به پايان برساند. بنابراين نميبايد ناخودآگاه آن ميووليت 

بدوش،   15فرعون ن فرعونيان درسدت از همدان رنزي كده از اَحدد دنر ىددند، مضدمحل بشدوند.       

كه خودش متوجه باىدد، مدفمور اسدت كده صددام را نابودكندد.       جمهور آمريكا، بدنن آنر يس

هدا ن قَددَرهايي   ىود؟! مشيتمضمحل نمي ممكن است بگوييد: آمريكا چرا مثل كشور ىورني

بكشدد، در   ها طولها ممكن است اضمحالل يك تمدن سالدر اين عالم هيت كه بر اساس آن

سَبَقو َ ار  رَّبِّ َ لوقُضرريَ بَيَرنوهُمَ    ةِوَخعتولوفُناع وَلونَالو كولرمَ ةوَامردَ ةوَاََ كوَ و النََّسُ إيالَّ أُاَّ» :قرآن هيدت 

يعني، در ابتدا مردم يك دين كه همان ديدن توحيدد اسدت داىدتند ن بعدداً       16«هر يَخعتولرفُن وِريمََ ِري

دچار اختالف ىدند ن به صورت موحّد ن مشرک درآمدند، اقتضاي چنين اختالف اين بود كده  

دادن بده  خدانند با حاكميت ح  ن نابودي باطل كار را يكيره كند، نلي سنّت الهي كده مهلدت  

اسددت، كددار كفّددار را يكيددره نكددرد، چددون خداننددد يددك   عايددت جوانددب ديگددركفّددار ن يددا ر

هدا را زند  فيّاق گذارده است كه بايدد بده انتهدا برسدانند ن لدذا آن      يهايي هم به عهدهمفموريت

ىدود كده از جهدت ظداهر ندوع زنددگي ن رنش،       جاست كه انيان حيران مدي كند. ايننابود نمي

هدا را هدالک   اند، پس چدرا ايدن  هايي است كه هالک ىدهفرهنگ اين ملت، ىبيه فرهنگِ ملت

ها هيدت ن  فرمايد عوامل ديگري هم در راستاي نابودي ن هالكت تمدننمي كند؟! خدانند مي

رنندد ن  ها تمام ىدد، حتمداً از بدين مدي    مفموريت آن يىود، نقتلذا بايد مفموريت آن ملت تمام 

وَالو  ةأوجَلٌ ِوإيذوا جََء أوجَلُهُمَ الو يَسَتوأعخرُِو و سََََ ةلِّ أُاَّوَلركُ»فرمايدد:  ميافتد، يك لحظه تفخير نمي
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كده اجدل آن قدوم بده انتهدا رسديد، ديگدر        است ن پس از آن ياجل يهر امت ين برا 17«يَسَتوقعدراُن و

كدرده  اي براي هر قومي تعيين«اجل ميمّي»افتد ن نه جلو. خدانند يك ها نه عقب مينابودي آن

اندازد ير ميها را به تفخآن يدن به آن اجل، نابوديا رست 18«يُؤوخُِِّاُمَ إلوى أوجَلٍ اُّسَمًّى»است كه 

دسدت  هايي كده مدردم بايدد بده    ببرد، بيياري از بصيرت اگر صدام را زندتر از نقت معين از بين

ند كده ايدن     صدام بيدار ىوياسالمي از طر يبايد افراد جامعه آنردند.دست نميند، بهآنرديم

رساند، پس همه زير چتر اسدالم متحدد   يرا به قتل م ىود، همهديكتاتور، ىيعه ن سنّي سرش نمي

د كده دىدمنان جهدان اسدالم     يد ىويد ن سرنوىت خود را تغيير دهيد. بدا ايدن همده مالحظده كرد    

خواستند با اعدام صدام جنگ بين ىيعه ن سدنّي راه بيندازندد. حضدرت حد  در تمدام مقداطع       مي

هداي  حقّانيتي در تمددن  يكه هيچ جنبهكند ن لذا همينچيز ديگري ظاهر نميبه جز ح  اري ، ت

وَقُرلع  »رند. فرمدود:  از بدين مدي  ديگر آن تمدن  -حتي حقّانيت براي بصيرت تاري  بشري -باطل نبود 

ايدن اسدت كده حقّدي بيايدد ن      همواره كدار مدا    19«جََء العحَقُّ وَزَاَقو العبََطرلُ إي َّ العبََطرلو كوَ و زَاُنقًَ

طدور كده بايدد ن ىدايد باطدل      كده چدرا بعضداً آن   باطلي برند، چراكه باطل رفتني اسدت. امدا ايدن   

نارد  كندد كده بدر اميرالمدامنين    حِمَ  نقل ميمربنع. ها داردرند، ريشه در اعمال انياننمي

ن يد بطده بدا ا  در راحضدرت ضدربت زده بودندد، عدر  كدردم      در كوفه به ىدم در آن زمان كه 

كه اين خراىي است در نزد ىما، فرمود: به جان خودم سدوگند كده    ،بر ىما باكي نييتضربت 

مرتبه فرمود. پدس  از ىما مفارقت خواهم كرد، آنگاه فرمود: تا سال هفتاد بال هيت، ن اين را سه

يُثعبير ُ وَ  يَمَحناهلل ارَ يشرَء و   »گفتم: آيا پس از بال رخايي هيت؟ فرمود: آري؛ به درستي كده  

كندد هرچده خواسدت ن اُمُّ    خواست ن تثبيدت مدي  را كند هرچه خدانند محو مي« هُ اُمُّ العكتَبَرنعدَ

تا سال هفتداد   ندفرمود پرسد عليمي حمزه از حضرت باقرالكتاب نزد انست. سپس ابي

كه سال هفتاد گذىت ن رخدايي نديدديم. حضدرت    بال هيت ن سپس رخا خواهد بود، در حالي

كشدته ىدد،    فرمودند: خدانند نقت اين امر را سال هفتاد قرار داده بدود، پدس چدون حيدين    
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پس آن را تا سال صدنچهل به تدفخير اندداخت، پدس     گشتغضب خدانند بر اهل زمين ىديد 

تعدالي  سرّ را افشاء نموديد، پدس خدداي   يهىما را خبر داديم ن ىما خبر ما را نشر كرديد ن پرد

يَمَحرناهلل ارَ   »نداخت ن پس از آن در نزد ما نقت ن زماني براي آن قرار ندداد،  آن را به تفخير ا

دارد ن اصدل  يدار مد يد ا پايد خدانند آنچه را خواست محو ن  20.«يشَء و يُثعبي ُ وَ َرنعدهُ اُمُّ العكتَب

 كتاب نزد انست.

افدراد آن  هاي سقوط يدك تمددن ايدن اسدت كده انّالً؛      نظر بنده نشانه بهاين احوال  يبا همه

 برسدند،  اندد خواسدته مدي در درنن آن جامعده  بده آنچده كده    احيداس كنندد   تمدام معندا   جامعه بده  

رن از آن فراركنند با آن رنبه خواستند با به نجود آنردن آن تمدناند، ثانياً؛ آنچه كه مينرسيده

مان ظالم بده  . ن قرآن از زناياي مختلف اين دن نكته را در تمدن مشركين گذىته يا حاكاندهىد

اگدر مدردم در   كندد.  ها مدي اي نصيب انيانالعادهدهد ن ناقعاً بصيرت ن حكمت فوقنشان مي ما

ىدوند كده سدتمكاران گذىدته گرفتدار آن      قرآن تدبر نكنند، خودىان گرفتارِ همدان چيدزي مدي   

 هدا ن تدذكرات قدرآن را ناديدده بگيرندد ن     ىدند، تعارف كه ندارد، افراد ح  ندارند كده عبدرت  

ها براي كيي كه اهل كنند. رمز ن راز سقوط تمدن يرا ط يبه سالمت زندگانتظار داىته باىند 

را با بدودن  يخورد، زاين عدم تدبّر را مي يتدبّر در قرآن نباىد، ملموس نييت ن در نتيجه ضربه

ن كدرد؛ نقتدي عقدل    قرآن، حجّت بر آدميان تمام ىده است. ميا ل را بايد با چشم قرآندي نگداه  

ىدود ايدن تمددن    بيند، متوجده مدي  قلب انيان به كمك قرآن متذكر ىود، آن رمز ن رازها را مي

نقدت  هداي بصدير هديچ   اش قوت گرفتده اسدت. انيدان   ماندني است ن يا بر عكس؛ عوامل نابودي

بينندد،  كند، چون در پيشداني آمريكدا سدقوط را مدي    مي منتظر نييتند كه چه موقع آمريكا سقوط

كدا مثدل ىدورني بده     يكه هنوز آمركند، ايننييتند كه مرنر زمان اين مطلب را اثبات دنبال اين 

هم نريخته، چون مفمور است كه با اين نحوه بودن  يك نوع حكمدت ن عبدرت تداريخي را بده     

 بدهد.  بشريت نشان

ل ن يمثدل سد   يعد يآيا سقوط يك تمدن به اين معنا نييت كده خدانندد بدا عوامدل طب     سؤال:

 ه را نابود كند؟  زلزله هم
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هدا ناقدع نشدد؛    كدام از ايدن طور نييت. مثالً در سقوط تمدن فرعون هيچهميشه اين جواب:

با دسدت خدودش در    فرعون در راستاي مقابله با نبوت ن حكم خدا ن تعقيب حضرت موسي

نجدود آمدده چندين    درياي نيل رفت ن غرق ىد. اآلن مگر ىرايطي كه در عراق ن افغانيدتان بده  

اندد، در  نوىدته  ييهاي آمريكدا است؟! طب  آنچه بعضي از رنزنامهها نيانردهيي سرِ آمريكاييبال

 يمدا در عدراق از سدايه    گويدد: يكي از سربازان آمريكايي كده بدراي مدادرش نوىدته مدي      ينامه

ترسدد، ايدن ديگدر    خودش مي يترسيم! لشكري با آن همه تجهيزات كه از سايهخودمان هم مي

نزيدر دفداع نقدت    « راميدفلد »فدا كندد؟!   يتواند در حف  خود ن پيگيري اهدداف  ا يچه نقشي م

هاي سدربازان  خاطر ىرايط جنگ ح  نداريد نامهها برخورد كرد كه بهآمريكا ىديداً با رنزنامه

هداي سدربازان را كده    هاي خودىان بعضي از نامده شان را چاپ كنيد، چون رنزنامهيهابه خانواده

 يافتد، نقتيها ديدند كه كشور به مشكل مكردند، بعد اينمينوىتند، چاپ مي براي مادرانشان

جمهور را در عراق پياده كنند، اين باىد كه هاي ر يسكه بناست نقشهحرف سربازان آمريكايي

م يتدوان يم، حتدي خودمدان را هدم نمد    ياده كنيانيم دموكراسيِ آنچناني پتوجا نميتنها در اينما نه

خواسدتند  است كه خدانند نعده داده، چون نه تنها به آنچده مدي   ينيم، اين همان سقوطك حف 

 ند، گرفتار ىدند.ردكميآن فرار از نرسيدند، بلكه به آنچه 

هداي جواندان مدا در جندگ     كنيدد بدا نامده   ها را مقاييهفرمود: اين نامهگران مييكي از تحليل

هدا نبدود، بلكده بده پددران ن      ها ايدن حدرف  ا در آن نامهتنه؛ نهنوىتندتحميلي كه به مادرانشان مي

گفت: چند بيت ىعر بگدو تدا   به من مي يىهيد« د!ييايىماها هم به جبهه ب»گفتند: برادرانشان مي

خبرهدا   يجدا كده خبدري نييدت! همده     اندد چده كدار؟! آن   جدا نشيدته  ام بنوييم كه آنبه خانواده

توانيدت در ايدن دنيدا بماندد؛ در ناقدع      ان هم ديگر نميجا. خود جاست، بلند ىويد بياييد ايناين

جدا!  جا خبري نييت، بيدا ايدن  اي، آنمال كه هم به ان نامه نوىته بودند كه در دنيا براي چه نشيته

 كه راه تحق  تمدن اسالمي را گشودند.  يىهيدان يجا! رحمت خدا بر ان ن بر همهن رفت آن

 آفات مديريِت غافل از ملکوت عالم 

« عقدول مجدرّده  »كده طبيعدت بداطن دارد ن در اصدطالح فليدفه بده آن       با توجه به اين سؤال:

اندد ن بدا توجده بده     دار تددبير عدالم  است كده عهدده  « مال كه»گويند ن در اصطالحِ دين همان مي



  

توانيدتيم از  طبيعت با ملكوت قطع ىود، عمالً بركات ن نتدايجي كده مدا مدي     يكه اگر رابطهاين

هدا بدا عدالم    انيدان  يهدا كده رابطده   رند، پس چرا در بعضدي از تمددن  ريم، از بين ميطبيعت بگي

 ها از طبيعت باقي است؟ آن يملكوت قطع ىده هنوز بهره

كم ن نده يدك مرتبده، از آن فرهنگدي كده بده       ها كمانالً؛ نظرتان باىد كه آن تمدنجواب: 

ثدرت عدالم طبيعدت گشدتند. ثانيداً؛ بده       ك يملكوت عالَم اتصال داىته، دنر ىدند ن گرفتار جنبده 

ىددن، يعندي هدر جداي     « كثدرت »كنيدد؛ گرفتدار  ، كمي دقت«كثرت»گرفتار يهازندگي ينحوه

زندگي را كه بگيري، آن طرف ديگرش از دستت در رفته اسدت، چراكده در عدالم كثدرت هدر      

پ طرف  جدايِ از طرف ديگر است. ىما اگر دستتان در طرف راست ميز باىد، در طدرف چد  

د، به اين معنا نييت كه تلويزيون هم داريد، امّا عالم ملكدوت  يآن نييت، يا اگر فرىي داىته باى

اين طور نييت، چون در آن عالم، كثرت ن بُعد نييت، به همين جهت اگر خدا را داىته باىديد،  

نحددت   يىدود ن از جايگداه جنبده   حيِّ قيّومِ سميعِ بصير پي  ىماست ن قلب ىدما ندوراني مدي   

كنيد. لذا مديريتي كه در آن صرفاً توجه به كثرت مددّ  هاي كثرت آن را مديريت ميعالم، جنبه

 كند.  مينظر است، با مديريتي كه در آن توجه به نحدت فعّال است، خيلي فرق 

ىدود ن همدواره از   حاال هر تمدني كه از عالم ملكدوت فاصدله گرفدت، گرفتدار كثدرت مدي      

محدرنم اسدت ن ايدن ندوع      -كه نجودي ىديدتر از عالم مادّه دارند-م نجود ارتباط با بيياري از عوال

ىدن از طبيعت به همين معنا اسدت كده دا دم    بهرهزندگي يك نوع محرنميت بزرگ است ن بي

گرفتن از ملكوت عالم كه مددبّر اصدلي   عمر را صرف طبيعت كنيم، چون به جاي كمك يهمه

جدزء آن بپدردازيم ن   زاء آن دارد، خودمان بايد به جزءاج يكلي بر همه يطبيعت است ن احاطه

رند ن لذا تمام نقت خود را بايد صرف حفد   از هر جز ي غفلت كنيم، آن جزء از دست ما مي

كه گذىتگان نقت بيشتري داىدتند ن افدرادِ   رمز ن راز اين ،ميطبيعت ن زندگي دنيايي خود بنما 

ين است، چون ارتبداط بدا ملكدوت، يعندي ارتبداط بدا       تري دارند، نيز همگرفتار مدرنيته نقت كم

كنندده  عالَم نحدت ن بقاء، ن ارتباط با عالم كثرت، يعني ارتبداط بدا عددم، ن ميدلّم عددم، اقنداع      

كده  -كيي از نحددت   ن كه نجود ن بقاء است، عين اَحد است، پس نقتيينييت. خدا در عين ا

ود، ن تنها پيغمبر خدا ن ىريعت الهي است ىگرفت، گرفتار كثرت ن عدم ميفاصله -عين بقاسدت 

تواند آن نحدت را ايجاد كند، نگرنه انيان ن جامعده بده يدك نحددت موهدوم مشدغول       كه مي



 

دهدد چدون بده بقداء مطلد ،      يبه انيان نم يقياز نحدت حق ياچ بهرهيىود. نحدت موهوم همي

بيدتن بده نحددت    ان دلسربردن با خرافات ن جدنّ ن ايدن چيزهدا همد    يعني خدا متصل نييت، به

خواستند از آن دنري كنندد. مدا بده    رن ىدن با چيزي است كه ميموهوم است ن در نهايت رنبه

، امدا  «ثمدري كامدل  بدي »گوييم ، مي«ىوريدن طبيعت»گوييم اين نوع گرفتارىدن در زندگي مي

 ىكل  براي هر قوم ن ملتي در طول تاري  متفانت است.  

يل يگددذاران اسددرااسددت! انصددافاً اگددر پايدده« ونييددتي اسددراييلرژيددم صهي»تددر از همدده عجيددب

بودندد، امدرنز    كدرده  خدرج « لوت»را كه براي ايجاد ن بقاءِ آن خرج كردند در كوير  ياسرمايه

ثمدري زنددگي ن   از بدي  يابودندد. ايدن اسدت نمونده    گرفته هزار برابر بي  از آنچه دارند، نتيجه 

 ندد خواهه خاطر آن است كه بدنن ارتباط با ملكوتِ عالم مدي ها باين يىوريدن طبيعت، ن همه

 ، هر رنز تهديد، ن هر رنز تالش براي ماندن.نددر اين عالم زندگي كن

ن ندوع  يد ىدود ن معندي ا  ارتباط ىد ، گرفتار كثدرت مدي  در ناقع تمدني كه با نظام اَحدي بي

ريت كند كه در ناقدع يدك   جزء طبيعت را جدا جدا مديجزء ياين است كه بايد همه يگرفتار

هاي الهي كجدا،  ىدن از طبيعت است. اين همه تالش فقط براي ماندن كجا، ن تمدنبهرهنوع بي

انقدات را صدرف    يرسديدند ن بقيده  كه با حداقل تالش ن تعامل با طبيعت بده حدوا ج خدود مدي    

مدا هدم بدراي    كه در تمدن امدرنز، تعلديم ن تربيدت    نمودند، در حاليتربيت عقل ن قلب خود مي

د از خدود بپرسدند   يد نارد ىدن به تالش دا مي در زندگي دنيايي است. طرفداران تمدن غربي با

جاهدا كشديده ىدد؟ مدا     چه چيزي در زندگي ن تفكر غربي مفقود ىدده اسدت كده كدار بده ايدن      

گوييم كيي كه راه ارتباط با آسمان معنويت را از دست داد، تقديري جز آنچه بر سر غدرب  مي

جايي كه بدا جدان   است نخواهد داىت، نقتي زندگي معنوي را از آنِ خوي  سازيم تا آنآمده 

ىود اي از حاالت بهشتيان در جامعه حاكم ميمناسبات اجتماعي ما درآميزد، بهره يما ن با همه

هداي  يابند ن مجبور نييتند براي حوا ج خود زحمتكه هر چيزي را اراده كنند، در نزد خود مي

ها تالش يند. نظامي كه با عالم معنويت در ارتباط باىد، جهت ن سمت ن سويحمل نمازيادي ت

 قرب الهي ىوند. يها ىاييتهىود تا انيانها صرف ميتغيير جان ن رنح انيان يبيشتر در راستا



 

 ،جلسه پنجم

 

تمدني مبتني بر فطرت





 

 

د تمددن  يد كده با  يي بده افقد  گدر ننبده جاكردنِ بحث ن همهيم براي نهادينهكنسالم؛ فكر مي اب

گدر جدواب داده   يد يايد، هنوز احتياج است كه به بعضي از سااالت از زنايرا در آن د ياسالم

ي قبلدي را  هدا ىود ن لذا مدا مجبدوريم در سدااالت خدود بده عقدب برگدرديم ن سداال ن جدواب         

يدد الزم اسدت   كناهيم زنايايي را كه فكر ميخون از جنابعالي هم مي ميننگري كبازخواني ن باز

بيشتر بيان ىود ن مورد تفكيد قرار گيرد، بفرماييد تا با دقت بيشتر بتوانيم موضوع را دنبال كنديم.  

 با توجه به اين امر سااالت خود را ادامه دهيم.

 وت گرايش فطري با غريزيافت

 يهمده ن جدواب   باىدد  ساززندگي هك دناميتمدني م فرموديد بلات قليجىما در  سؤال:

 يىما در ارا ده  يبعاد آن بدهد. ساال ما اين است كه مبناا يدر همهه را جامع ازها ن سااالتين

ز رزيابي كنيم ن به مانددن ن يدا ا  ا ار اهعتماد به آن بتوانيم تمدنتا با ااست از كجا اين دن مالک 

يم بدراي  كند مدي  ركد كنديم؟ از طرفدي ف   ركد ف اهد ود بر اساس آن مالکجوم ياهتن تمدنبين رف

ي تمددن غدرب بيشدتر    هدا ي آن هنوز احتياج است به ضدعف گرنبهجادن بحث، ن همهكرنهادينه

شتر يدقت ب يبه عالم ن آدم جا ين معضالت موجود جوامع با نگاه غربيب يبپردازيم چون رابطه

 دارد.

هدايي در  العمدل ، عكدس تمداعي بُعد اج ظرهم از ن ،ىخصيبُعد  رهم از نظ نيهر انيا جواب:

چيدزي  د كه چده  يتوان فهميدر ذات ن فطرت ان نهفته است. از چند راه مكه  داردخود  زندگي

د ابد ييمد  ،دند ك آزاد به خدودش رجدوع   يبا تفكر ينقتىخص  خودِانّالً؛  فطري استانيان در 

حداالت  بدا  هر ىرايطي در ان ثابدت ن پايدارندد كده    رد كه به دنر از اد يياهاهيگآ ن اهگراي 

 كده ميدل بده   بده طدوري    ،دنكمي فرق يزيه عادات اجتماعي ن يا غرب طمثل ميا ل مربو يگردي

ابد كده  ييكند ن ميل ، يك ىكل احياس نمكمال مط از به پرست ِبا ني در خود را غذاخوردن

نيداز  يدك   غذاخوردنكه است  ان معلوميتند. براي انيين نايك مبنا در نجود اني يآن دن دارا



 

ان نييت ن بدا از  يوردن غذا، آن ميل ديگر در مخ زبه بدن ان مربوط است ن پس ان  عي استطبي

ن  تسد ا رتد يد  بيديار عم از بده پرسدت    ، نلي نيد درنبين رفتن بدن، به كلي آن نياز هم از بين مي

رنست، ن بر از رنبهيمانراء بدن با آن ن ن انيان داردين ن پايدارترين بُعد انيان ترريشه در عمي 

  است. يك موضوع فطرياز به پرست  كمال مطل  يىود نين اساس گفته ميا

 ييهدا  يرد، گدرا يد گيمورد بحدث قدرار مد    يفطر يها يكه به نام گرا ييها يگراثانياً؛ 

شده در  يرد كده  دهنشان مي نياند ن ادوجوم اهانيان يدر همه كه خصوصيات قومي قوفاست 

  يارگد  هكد ايدن  رعدالنه بد   طدري ميدا ل ف  گويند:كه مي جاستاينها دارد. آن يقت انيانيحق

هدا ن  امدت  مالاع حركات ن تفمل در دارد، با هشير اهعم  ىخصيت انيان ردپايداري است كه 

 دررا ي پايددار  رفتارهداي  اقدوام بدود،   يهدا در همده  متوجده آن  ناوتد تاري ، ميدر طول  هاملت

 دنبدال بده  ر دا مداً  بشد ت از آن دارد كه يد كه حكايكنيول تاري  مالحظه مط رد اهانيان يهمه

طبيعيدات  ا از فطريدات ر دن مالک، با اين اىته، دنرب اهشم از آنچ تقنن هيچ است اهتحق  آن

   1.دننكجدا مي

 نبايدد  يلن ان زندگي دنيايي انيان الزم استگذر جهتبوط به طبيعت انيان است، رم هچنآ

 اهد ازيد هدف ن مقصد انيان ىود، چون نيازهاي طبيعي، هدف بدن انيان است. اگدر ايدن ندوع ن   

تدي  البتده نق  .درادىد، ما را از هدف اصليِ قلب ن جانمان كه خدانند است باز مدي  اصلي فده

جدايي در  كده   نييدت  ندا بده آن مع جيمي ن خيدالي ن نَهمدي، فطدري نييدت،     يازهاي ن مييوگمي

 دند اردن يانيان جا ينجود يهترين اليمي در ع   ما اين است كهبلكه عر ندارد، زندگي بشر

زنددگي  از نحدوه  يك آن هم  ،را ادامه داد يزندگن امكانات يترها با كمنيبت به آنىود مين 

 نشدود، هدر   يازهاي فطري انيان پاس  دادهن رگا هك حاليردند، ك انيان بتواند خود را تحملكه 

 ز خودش بدراي خدودش قابدل تحمدل نييدت!     اب ىود، آنردهبر ياننا ازهاي طبيعيقدر هم كه ني

 دليدل بهتدرين   ن ايدن  پذيرندرا نمي اندىوخ هم اندين خودىيب دمِبينيد مرميكه  نيا شانمونه

                                                 
طري است ن از جهتي طبيعي ن يا از جهتي فطري است ن از جهدت  ف يهتج ازا هنايت داىته باىيد كه گراي البته ع - 1

دنسدت   -مطلد   لامد كن ابه عندو  -از آن جهت كه انيان نياز دارد كه خدا را « محبت»ر حقيقي است. مثالً يديگر نَهمي ن غ

ىته باىديا بقيه ات دسرا دنه دارد بقي زاين هكجهت آن ك امر فطري است، نلي از باىد، ي راضي خدا هم از انن د اىداىته ب

 طبيعي يا نَهمي باىد. تواندميان را دنست بدارند، 



  

نند آن را ادامه دهندد،  تا بتوا دننكنمي زندگي مالًاين رنش ع اب اهنوع انيان كه اين اينر باست 

ين فرصت كه امكان زندگي بهتر برايشان ظاهر ىد، به آن زندگي كه در آن هيدتند  بلكه در انل

وري ط يك تا تنديه يقبل ياز زندگ يدينوع جد ندركجايگزينا م در حال دد ن ننكپشت مي

ن دادن مشخص است فرار از گذىته غيدر از كمدال  ، فراركنندع موجودِىان ن از نض ودىاناز خ

افراد صدرف تخريدب گذىدته     كه فطريات مورد توجه نييت، تالشست. در تمدني ىته اذگبه 

سدوي   هبد  ي در تمدني كه بر اساس فطريدات بندا ىدود، تكامدل كارهدا ن افدراد جامعده،       لاست. ن

كند ن يد مييرا تف يامبر قبليكار پ يامبريطور كه هر پگيرد همانظر قرار مين دّم رتاهداف عالي

ن سليله بده انج كمدال خدود    يدهد تا ايرا م يامبر بعديپ بخشد ن به امت خود بشارتيكمال م

 برسد. 

در جدان   يدا بنيدادي  آبحث اين است كده   ،ديآدر مباحثي كه در موضوع فطريات به ميان مي

ن مادت ن چراغ راهنماي ما به سوي مقصد حقيقيرمز سعا ،هاي خاصاصالت با داريم كه خود

 يدارا ىدد انيدان   ي مشخصنقت ؟مينك ساس آن ارزيابيرا بر ا اهگراي  ن كارها يبقيه باىد ن

 يدك تدوان گفدت:   ييدت مد  يتفدانت ن يب يانيخاص فطري است ن نيبت به هر جر يها يگرا

ك يد تواندد بده عندوان    ينمد  ندهدد،  ببشر جوا عمي  ن اصيل يهان گراي  تفطرن اگر به دمت

حفد  خدود، ىدرايط     ير بدرا شدت يابدد ن ب يدست  يبماند ن رنز به رنز به كمال مطلوب يدن باقتم

ات را بده بشدر   يد ط غفلدت از فطر يغدات ىدرا  يكندد ن بدا اندواع تبل   يفريب ن اغفال بشر را فراهم م

كده از طريد  بشدر نفدي     لب ،دوىد ن مدي ىد نر نآ ندوبد تنها درنغدين د ن باألخره نهينمايل ميتحم

توانند تا ابدد  يه ميد ن نه بقيتواند تا ابد به خودش درنغ بگويچون نه انيان خودش م ،دگردمي

ىدما گفتندد   اگر بده   .نكند ن تطبي با جانتاگوييد كه مي« فريب» زييه چب دهند. ىما بيان را فر

به آن سدعادت پايددار كده خيدال ن قلدب ن       حال اگر ،برسيدابدي ادت تا به سع دينكب رااين كار 

سدعادت  ودنِ بد يچدون ابدد   خدوردم!  يدب گوييدد: فر مدي  ا تصدي  كند نرسيديد،ر نعقل ىما آ

قورََو يَرَ   »، ىويدمي ممنوعه بخوريد، ابدي ياز ىجره گفت: اگر ىيطانخواهيد؛ ا ميخودتان ر

يدا تدو را بده سدوي درخدت      آبده آدم گفدت:    2؛«آدَمُ اَلع أودُلُّ َ ََلوى شوجَِوةي العخُلعدر وَاُلع ٍ لََّ يَبَلوى
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 بدر اسداس   مدا  دداند يىديطان مد   ؟كه هرگز به كهنگي نگرايد، راهنمايي كنم يكلجاندانگي ن مُ

ن د يد گويمد درنغ ايي به ما در راهنماما خواهيم؛ ميعادتمندي در عين س را دنبوابدي فطرتمان

تدذكركردن فطدرت مدا،    م اپيدامبران بد   ن ،دهدبازي مي ن دناشكهمواره به دنبال خودش مي ما را

ان است، بده  طيى ياهيبرف هىبي بتمدن غر ياهدهعن. دننكفريب ىيطان را براي ما آىكار مي

رامد   خواهيدد آ مدي حداال كده    دگويد مدي  ي، تمام عمر ملت را به بازي گرفته،عادت ابداميد س

 ،دند كتوصديه مدي   ينجهدا  كده باندك   وري باىدد طد تدان ايدن  صادياقت يوسعهتايد باىيد، ب داىته

صداد باندك   مدا را گرفتدار تارهداي عنكبدوتي اقت     ،ام رآ يبا طرح ن نعده هك دينكحظه ميالم

 يكندد بدا موجدودات   يد را ادامده دهدد ن هرگدز تصدور نمد     خدو  يسدلطه  بتواندد  ات ندكجهاني مي

اء يد   انبيد كه با اندک تذكر از طر يز دارند، فطرتيرنست كه عالنه بر نفس امّاره، فطرت نرنبه

فاصدله  ن ابعداد خدود   يترليكند كه از اصيىود ن انيان را متوجه ميدار ميها بن مكتب آن ياله

 گرفته است.  

نبدال آن  د هبد  اهد طوري باىد كه فطرت انيانهاي  بايكه بخواهد بماند، پيشنهاد هر تمدني

  ياهد در انجام ن تحقد  نعدده   يكيغين در اين است كه نرداست، فرق تمدن حقيقي با تمدن 

تدا   دند كمدي ست. اگر تمدني درنغي بود، ما را مشغول فرعيات زندگي اناموف   يگريموف  ن د

چدون   ،دند امار نمدي دپايد هدا  غفلدت  ا نهقيِ خود غافل ىويم، نلي اين فريبيقح ياهراي گاز 

 رتد رسيدن به اهداف عميد   يارامثال رفاه اقتصادي ن امنيت اجتماعي، همه ن همه بيتري است ب

قتصادي، اجتمداعي دسدت برداىدت، نلدي اهدداف فطدري       ااف دبعضي از اه زا ناوت. ميترطف

كرد ن باز احياس رسديدن بده مقصددِ اصدلي زنددگي را در       تلفغ نآه بتوان از چيزي نييت ك

خود داىته باىيم. دعوت قرآن به انيان اين است كده زنددگي خدود را در جهدت فطدرت خدود       

قرمَ وَجَهَر َ لرلردِّي ي مَنريفًرَ    أوِور »د: يفرمايده تا در ناقع به اصل اصيل خود نزديك ىوي، م رارق

ِو النَّرَسي لورَ        ِرطعِوةو اللَّهر ا َس ََلوَيهََ لَو توَبدريلو لرخولعقي اللَّهر ذولررَ  الردِّيُ  العقوريُِّم َولوكرر َّ أوكعثور ِو النََّ ِوطو لَّتري 

 يتلفدات كده همدان فطدرت الهد      يف ن بد ين حنيد يزان در راستايجهت خود را برانگ 3«يَعَلومُن و

ن جهدت  يد هدا از ا در انيدان  يتفدانت چ يها را براساس آن خلد  كدرده، هد   است كه خدانند انيان
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م همدين  يايدد: آن رنش پايددار ن قد   مرفدانندد. مدي  يدار است ن اكثر مردم نمين پاين دييت، اين

 د.دهرنىي است كه فطرتْ مدّ نظر تو قرار مي

 شبخصيات تمدن تعاليوصخ

 ي ن طبيعدي در بيدتر  رطف ياهگراي  يان دارد ىرايطي فراهم ىود كه همهآيا امك سؤال:

  خودش قرار گيرد ن به نتيجه برسد؟

را با  ي ن طبيعيرطف ياهگراي  يهمه هكيح، ىرايطي است ىرايط صحفاقاً بله؛ ات جواب:

 دقيقداً در همدين اسدت. زيبداييِ نظدر امدام      « اسدالم »ن « بدودا »ق تقدديم فدر  مع بدهد، مدا  م جوابه

ودندد در قدرن بييدتم ن    رنىدن نم  هكد  ن ارا ه نظام اسالمي همدين بدود   در معرفي «هيولعهللارمحة»خميني

جمهدوري   گرنده ند ريد ارگرق د غفلدت رومد  انينا ياهايد هيچ گرايشي از گراي بن مكينبييت

 يهفرقد ىدود مثدل   يمد  يك حكومت تك بعدد ي ن نخواهد ىد الميسا تمدن راذگاسالمي پايه

كه به جهدت   هىيعر نخواهد كرد، برعكسِ يس يسازتمدن يكه هرگز به سو طالبانماعيليه يا اس

هيدتند   آن هم امامان ىيعه يانايي را در خود دارد، نمونهچنين توكه در آن هيت،  يحكمت

هدا هيدتند را   رن آنيد عه كه پيى يودىان در ميير افراط ن تفريط افتادند ن نه علماخ هه هرگز نك

 ؟خوريدد مدي  هاييغدذا  چده  اپرسدند: ىدم  مدي  صدادق  از امام ط كردند.يگرفتار افراط ن تفر

نايدت  ؛ سدياق ر «ميروخد بار يك نوع غذا مي ، نلي هرميخورمي غذاها را يهمه ما» فرمايند:يم

يان رهبر صدوف  ؛«وريث سُفيان». ركهنان ن س ن هم ميخوريم يگوىت يغذاهم اين است كه مثالً 

ثدال  چدون ام كنندد؟  ينمد  يكه چرا سداده زنددگ   گيردمي ايراد امام صادقحتي به  آن زمان،

 ،دند مهفرا نمدي  لذا تعادل امام صدادق  ن دنناديم يرگاري را در افراطيدنيد اهثوريسفيان 

اسدت بده رنش امدام     ييدك تمددن بدزرگ ىدود حكدومت      يايده پ دند اوتنلي آن اسالمي كه مي

 دهد.يرار مر خودش قرا در بيت -فطري يا طبيعياعم از  - اهگراي  يهمهكه  صادق

كنديم،   رظد ن اهد ذا هرچه بيشدتر بده آن  ل ن دنانيانيت متعيّنيم ن افطرت مج امامان معصوم

 ياهد نند انيدان ادخده آن است كه ابتدا مطمون ىويم مع ،ميابيشتر به تعادل خودمان نظر كرده

سوق دهند، نقتدي ايدن    يزندگ نيرتبه جامعشريت را ومي را در زندگي بشر جاي داده تا بصعم

م، مطمدون  يافتيد دسدت  معصدوم  امام ره ن سخن يبه س يبعد يمرحله رد نقتي ميوله رنىن ىد ن



 

به تمدن  ميناوتيز آن طري  من فقط ا استها انيانت فطر حرفِره ن سخن يآن س ىويم كهمي

ابعداد   ياي انيداني را در همده  نيازه يمهه هك زاسست يابيم، تمدني زندگيد هبناجمههپايدار ن 

انيانِ معصوم مدّنظر ما نباىد ن رجدوع بده اهدل    حرف ما هم همين بود، اگر  .دهدآن جواب مي

م اعتمداد الزم  يدهيكه انجام م يجامعه نگردد، در اقدامات ياصل يتِ عصمت ن طهارت ارادهيب

. آقداي  اسدت  يان نيداز فطدري هدر جامعده    يد را دنبال كنيم ن ا هارا نداريم تا با خاطر آسوده كار

ب اتددك ن دنددك نددي ن غيردينددي را جمددعقددوانين دي يهاسددت كدده همدد هدركدد تددالش« نتيددكيوم»

ن يعمل به آن قدوان  نرسد؛ چوج  نمي او  به حين طريبشر از ا فليف نمايد.را ت« وانينالقحنر»

من اطميندان بدهدد كده ان     تواند بهنميها يت ن امثال آن كتابيره ن سخن معصوم نيرجوع به س

  4.ييتان ن خصى يرهنفس امّاهور ي ان ظهارداىتن ب هدرك درست برداىت

 يهيدتند كده بده تمددن اسدالم      يگذار حركتد انيبن «هيولعهللارمحة»خميني امامتوان گفت يكه منيا

شدان دانيدت ن   يط ايمتعدادل ن آزاد از افدراط ن تفدر    يهيد در رنحيىود، علت آن را بايمنجر م

 يارگدذ هيد اسدت پا  يند يت ديد از ترب يه كده ناىد  يد ن رنحيرا براسداس همد   يكه نظدام اسدالم  نيا

 يهدا د آنرند كه انيان به جنبده يرا پد يطيىرا يدهن جهتيدادند ن در ايكردند ن جهت ميم

بخواهندد  هدا  انياند كه اگر يآيد ميپد يطييك تمدن جامع ىراشتر نظر كند. در يخود ب يفطر

رد ن اساسداً تصدور اعمدال    يد گيها سخت مىان جواب مثبت دهند رنح زمانه به آنبه نفس امّاره

 هبد  - دنمد ت كده در يدك  د ن ايني  آي  ن انفعال ن عمل پيآلود راحت نباىد تا نوبت تصداهگن

د انيدان  وخد  از اين است كده  ريغبه نفس امّاره آسان نباىد  ييط جوابگويىرا -جهت اهداف عاليه

 نا هبد  کدوكد اسدت مدادرِ   نقت  يك. ري كندگيتخسبه خودش  يفرد يريگميك تصميدر 

كندد كده   يفراهم م ين بيتر را طور «!ىويري چون مريض ميوخب غذاد يشب نباام»گويد: يم

ط هدم مطداب    ين دستور براي كودک ممكن است چون ىرايتحمل ايت، يدر دسترس ن ييغذا

ىدما ىخصداً    هكد اسدت   اين زار يغ نياد طب  آن عمل كند، ياست كه ىخص با يهمان مصلحت

ن  ياسدالم  تمددن د. يد ىدب غدذا نده  عندوان رياضدت آن    تحد تخودتدان   گيريدد بده  مدي  تصميم

رد بددنن  يد گيانيان مورد غفلت قرار نمد متعالي  دعااب هك دنكيم زيريري برنامهوبخ  طيتعال
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بخد   يگدر تمددن تعدال   يشان سخت است، به عبارت ديط برايياس كنند ىراحاها آن كه انيان

خدود درگيدر    يهدا بدا خودىدان در جهدت تعدال     خدود انيدان  دهد كه يها جهت مبه انيان يطور

جداد تصدور   يد در موضوع ايدرگير ىود. رمز كار را با هاانياننظام حاكم با  كهىوند، نه اينيم

دهد تدا بخواهدد بدا امكدان انجدام آن      ينم ياعمال مثبت دنبال كرد كه نوبت به تصور اعمال منف

 زد. يبر عمل كردن به آن را ير تصور خود برنامهي  كند ن تحت تفثيها را تصداعمال آن

 «ارهارضداي نفدس امّد   »، تمددني اسدت كده بنداي  را بدر      تمدن غرب ،برعكسِ موضوع فوق

ن يكندد ن از همد  ياز دارد فدراهم مد  يد نفدس امّداره ن   ياست ن هر آنچه را در جهت ارضاگذاىته 

در ساختار طبيعدي  را  اين قاعده يساده يهنومن ىمارند. ياضمحالل خود جلو م ي  به سويطر

هدر   مدثالً داديدد،   وابخدود جد   يرهنفس امّاهاي تمام ميلاگر به  تجربه كنيد. ديناوتيم خودتان

 يلد معلاعكدس  بر اساس د،كردي ،ن هر كاري دلتان خواستخورديد  ،واستدلتان خ زي كهچي

د بدا مدرگ زندرس   يد ن اگر بداز ادامده ده   ويدىار ميميبدهد يطبيعي بدنتان نشان م راتخاسكه 

 ينفس امّاره جلو رفت خود به خود به سدو  ياضهم كه بر اساس ار يتمدن د ىد.يرن خواهرنبه

 گذارد. يقدم م يتاً اضمحالل درننين نها ياجتماع يهايماريب

 ه اگدر كيدي  كد عدده اسدت   ايدن يدك قا  كده  ىد  يدر هيت ين سنت جاريمتوجه ا بايدابتدا 

 اباش را جدو ارهامّنفس هاي ميل يهمهابعاد فطري،  هب هجوتنن كنترل معنوي ن بيخواست بد

لم بدر اسداس   نظدام عدا   بگيريم كده  هجيتنن قاعده ن سنت ين براساس هم ىوديممحل مض ،بدهد

 يهدا عرصده  يهمده  اشمّداره س انفد بشدر براسداس   دهدد  نمي دارد اجازهكه  ياساختار حكيمانه

نفدس  به  ييجوابگوبشر بر اساس  يرا براان جهم يخدانندِ حكچون خود را ىكل دهد  يزندگ

اش نفدس امّداره   يارضدا  يامكانات عالم در راستا ين اگر خواست از همه خل  نكرده اشامّاره

 ماند. يان نم يبرا يزندگ يكند تا آنجا كه امكان ادامهياستفاده كند عرصه را بر ان تنگ م

ي فقدط بخواهدد   مااگدر نظد   كده ان دارد يا ل سياسي ن حكومتي جردر ميفوق  يقاعدهعين 

 دند كمدي  د را نفدي وخ ، خودشاز درننِ بدهد، را جواب امعهافراد جحدّ ن مرز يب يارهنفس امّ

 هب ندادانيان در صورت تن هكرد يگاي جامعه ىكل ميطوري فض يتمدن دينكه در  يدر حال

رنح ايماني از يك طرف ن فضداي  كه  يبه طور دنكاه مياحياس گن نفس امّاره، خود به خود

راد جامعده را از  فد اكندد ن  يآلود را سدخت مد  امكان تصور عمل گناه ديگر ديني جامعه از طرف



 

در  يرا مدردم تدا حددّ    يياضد فن يچن ينمونه .رددافياد ن نابودي، محفوظ مي يسقوط به نرطه

  تجربه كردند. هلاستهشمقدس ع اطول دف

مدام  ت دند اوتيمد  هكد عني ايني، «ماندن دارد استعداديك تمدني قدرت ن » گويند:ياين كه م

از  يسداحت  هكد كدوت نمايدد، بددنن ايدن    لم مناسبات درنني ن بيرنني افراد جامعه را متوجه عالم

 نرخدت بربيدت   ه عد ندده از جام كننقتي رنح ايمانيِ كنتدرل  ينلاديده بگيرد. نها را آنت احاس

يعندي  ، مركز ثقل يك جامعه رنديگيده ميمحرم ن نامحرم را ناد ،افراد، عنان گييخته ىد هوسِ

الهدي در مناسدبات اجتمداعي    م يت حريرعانلي نقتي دا ماً  ،دوىبه فرنپاىي تهديد مي خانواده

بحدران  دا ماً مدّ نظرهدا بدود هرگدز جامعده گرفتدار      بودن آنچه حرام است تذكر داده ىد ن حرام

 يدهارااسدت كده    يرند. بحدران در اجتمداع بده آن معند    يبدين نمد   زم اافعال حرن قبح اىود ينم

م ن يامرنز در غرب ىداهد آن هيدت  چيزي كه نداند،  يم الهيت حريد به رعايعمومي خود را مق

نّالً؛ زىدتي  اا تد  ىدود جوامدع نيدز جداري مدي     يدر بقيه ين بحرانيبه فرهنگ غربي چن يكيبا نزد

ر اسداس  بد  ار اهد انيدان  هك يياهساختارهاي فرهنگي غرب نمود پيدا نكند، ثانياً؛ زيبايي فرهنگ

لدوبِ  عفّدتِ مط معلدوم اسدت اگدر     يرا به خوبياهر نگردد. زظ ،دننكاداره مي ناات فطرتشمقتضي

 سدر راسكده   يگزندد آن ندوع  د، ديگدر  انشدان د ي  يك نظام الهدي  را از طرخود ، زيبايي فطرت

طور كه عر  ىد بده ظهورآمددن   عمده همان ا كند،پيد امهدا اندتويمناست نفس امّاره گرفتار 

 ناوها به مكتبي معطوف گردد كه تد جهون ت كر فطرت باىد ن نه نفس امّارهاست كه متذ يبيتر

را به نحدو اَحيدن دارد، اگدر اسدالم را بده خدوبي تبيدين كنديم ن بده نحدو           « عقل»ن « دل»پرنرش 

ر كنيم، تمدن غرب بده  هظا -نمادكشور خو يحدندهحتي در م -كاربردي آن را در مناسبات بشري 

 اتحاد جماهير ىورني فرن ريخت. هك روطمانه ،دزيرمي نرف دوخخودي

 ي بشرهالآهديبه ا تنسب الميسا مدنجايگاه ت

د، ثانيداً؛  ىاب زاسايدار بماند كه انّالً؛ زندگيپ دناوتوجه ىديم تنها تمدني مينقتي مت سؤال:

د توجده بده ايدن كده انيدان ابعدا       ابد  :ديد آيمد   ابعاد انياني را بدهد، اين ساال پي يجواب همه

ي لد قع ياهد تمدني كده بده جنبده   ها جواب دهد. آن يد به هر دنيدارد كه با ابعاد قلبين عقالني 



  

ن كدام يك امكدان   ؟دزادرپمي يقلب ياهيا تمدني كه به جنبهساز است يشتر زندگيب دزادرپمي

 دارند؟ يبيشتر يدهن بهرهبقاء 

را  يابعاد انيدان  يتواند همهساز بودن بين زندگيدر ع هك دنامتمدني ميعر  ىد  جواب:

دن ايدن تمددن، همدان تمد    ن  دند كيمد  باز ري اا در طول ترد خوي اچنين تمدني ججواب دهد، 

ىدود ن  كامدل مدي   نهدايي خدود   يه  چهدر بدا نمداي   امآرامرآ پيامبران است كه در طدول زمدان،  

يدك   ن اسدت ممكد  آري؛رند؛ اين معنا نييت كه در حجاب نمي هب ن البته بودىدني هم نييتنا

غالب ىود، نلدي   يد بر رنح جوامع اسالمخوظر ن به ن ر آن سر برآنرددر براب مرتبه چنگيزخان

كده در رنح اسدالمي    ين معند يد بده ا د، نىوميميلمان  ن ن تيموريانايلخاناگذرد كه ينم يزيچ

ط ر همان اسالم در راستاي تقويت عقل ن قلب گرفتدار افدراط ن تفدري   نلي اگگردند ياستحاله م

 زاسد ن مكتبي تمددن وچ .دوىيم ريذپط ىده، ضربهيىد، به همان اندازه كه گرفتار افراط ن تفر

بپرنراندد ن بايدد سدخت هوىديار بدود كده انّالً؛        ار اهد م دلهد ن  دع كنناق ار اهلعق كه هم تسا

نياً؛ ، ثايمكننرا از صحنه خارج همديگر اط ن تفريط در امور فوق نگرديم ن رفا ياهگرفتار جنبه

رد ن يد نيم، يعني به جاي عقل حكيمانه ن قدسي، عقل معاش يا عقل بحثي قرار نگكن يزاسمشابه

ا قدرار  ه راند ايرگياساتي يا صدوفي حا يهدزمهنَ پرنريده ىده توسط ىريعت، دلِ لِد يا به جاي

بده   بي، خود را به نحو كاذب اىباع نكنديم، كده در ايدن حداالت    الق ياهندهيم ن از طري  عرفان

 .مياناقع جواب استعدادهاي خود را نداده

 ؛غدرب گدرم ىدده    رد بده نحدو غيدرِ ناقعدي     بازار عرفدان امرنزه ، ين انحرافاتيي چندر راستا

عنوان يك ندوع ارتبداط بدا     ، بهندكنمطرح مي ار حنن احضار ر هاي رنحيبحثيي كه هاباتك

هدا  آن اسدت كده انيدان    ينهاايدن نشد   ،هدىد  اهد بكتدا  نيرتد پرفدرنش از  ميا ل غيبي ن معندوي 

 مدك ه كبد  نده  يلد ن ندد، ينما رجدوع  ،داست پدر كند   نيتهاره نتواامّي كه نفس يه ختخواهند بمي

 تدر ا ن يدا از آن خطرنداک  مثدل بدود   آييندي  بلكده بده كمدك    ،ساز باىدتواند تمدنيكه م يمكتب

هدا بده   غربدي رناندي اسدت.    يي رنانشناسي با اسامي مختلف كه بيشدتر كارىدان تخليده   هامكتب

قعداً پدر كندد    ان ار ختىدان  هكد  ار چيزي هاكاربا اين ت، يكرد غلطشان نيبت به معنويجهت رن

ي رنانشناسدي را نخورندد، بده بدودا     هامكتب بيرد فانفكراني كه مواظبتتاً مينها. دننكينم اديپ

نقددر  آ جهت امرنزه در غرب در محافل علميِ باالتر از سطح عمومي، به همين ند،كنرجوع مي



 

 دند تمددني نيداز دار  بده   نديتمتوجه نيچون  ،ن  ندارداسالم رنمكتب رنن  دارد، « بودا»كه آيين 

 ن هلد حن بده ، يبا حفد  فرهندگ غربد   د ننكمي ، فكردواب دهج ار اهابعاد نجودي آن يكه همه

طريد  آن  به سدر ن سدامان برسداند تدا از      يرا در امور معنو هاابعاد فردي آن هك دنرنياز دا ينييآ

   .حاصل از فرهنگ مدرنيته را كاه  دهند يي رنحهاها فشارآيين

حقيقتِ ساكن در غرب بفهمانيم نياز  يايوج يهانبه انيان است كه يما ا يف اساسياز نظا

 ن اهد نفس امّاره آزاد كند ن بدا ايدن نحلده    يزندگي را از ابعاد پيچيده رسكه سرا ندراد يندمتبه 

ىدوند، بلكده مشدكل را پنهدان     يج نمد راخد  است ارهنفس امّ كري كه متذدنتم الگنچاز  اهينيآ

 گر سر برآنرد. يد ياند تا به نحوهينمايم

م ن ابتددا  ينمدا   يتمددن اسدالم   يها را متوجده ذهن يآمده همه يط پيم در ىراياگر توانيت

ي در راستاي تحقد   دنلب ياهقدمم، ين امر نما يته را متوجه اير فرهنگ مدرنيميلمانانِ تحت تفث

ن ييدت بدودن در عد   يسكوالر يجواندان خدود را از فضدا    ين بده كلد   ميد اتمدن اسالمي برداىدته 

ي بدر مبندا   بتمددن غدر  توان رنىن كرد ياست كه م يين فضايم. در چنيا، نجات دادهيميلمان

نن چندين تمددني بيدياري از ابعداد انيدان مدورد       ن در در ىدكل گرفتده  اره نفس امّ جوابگويي به

د. وىد ينمد  برايسد  اني انيدان حد نر ياهد تخد  حفد  چندين تمددني    ابد  ن دريد گفلت قدرار مدي  غ

گدردد،  برآنرده نمي يانيان يي فردي، مقصد اصلي جامعههاىدن به آيينكه با متوسلهمچنان

ابعاد خدود   يي خاصي كه در همههاتوانايي اب -رش مكتب اسالم يپذ ينهيموجود، زم ين ختهاييبا تب

كه بتواند به تمنّاهاي بزرگ ن عمي  بشدر جدواب    يتمدني اسالم يهاىود ن پايهيراهم مف -دارد

  بشر است كه بشر مجبدور اسدت بده آن فكدر     ين قيمت تاريترين جدّيكند، ن ايدهد ظهور م

 كند.  

به چنين هوىياري دست نيابدد كده در افد  زنددگي خدود       تيرشب ام تيم رنىن كنيد بتوانيبا

بددا خصوصدديات خاصددي كدده دارد، ترسدديم كنددد، هددر رنز بددر حيرانددي ن       تمدددن اسددالمي را 

  .دنره اميد آب، به سراغ سراب ميب ن دوىده مينزفا شايانسرگرد

هداي  مكتب يعن، يدهيگند آب ؛برندمي ناهپنديده به آب گ غاىيه م از مارجهنّ گويند دريم

در مقابدل فشدار نظدام    ن  تسد اهرناندي انيدان   يارىدان تخليده  انه كده ك رنانشناسد  عرفداني ن  ىبه

 نايدن همدا  . هدا پُدر كنندد   تىدان را بدا آن  خواهند خيم ن دننكمي رجوع اهآن مردم بهك، يتكن



  

ن نده   باره درننشان آت  گرفتدنىوند يبه متوجه مترم كرجوع به آب گنديده است ن لذا ي

م از جهدنّ  يكلّد را بده  آيد كه مادرميادىان يفربه رتم يك ها خنكي حاصل نشد، بدتر هم ىد،تن

بده دنبدال    ياخواهدد ىدد ن عدده   ن هوىدياري اسدت كده پيددا     اين همدا  ريد! ندرآنمدرن  يايدن

ىوند كه يجه تمدن اسالمي موتم ،اهينيآ ن اهاز نحله ىوند، پس از نااميدييرهيپار م تقيقح

هدا را  د بيدتر يد با تنها راه نجاتي است كه خدانند در حال حاضر براي بشريت قرار داده است. ما

م. دا دم متدذكر تمددن    يننمدا   يم ن خود را مشدغول ميدا ل فدرد   يآماده كن ين رجوعيجهت چن

م، ير دهد ييد تغ يتمددن اسدالم   يته به سويكرد جوانان خود را از مدرنيم تا نه تنها رنيباى ياسالم

را  يمت تمددن اسدال  يد ط حاكميم ن ىرايجلب نما  يبلكه همواره توجه جهان را به تمدن اسالم

 يد بدانندد تدا زمدان   يد ميلمانان با»فرمودند:  «يوهعلاهللةمحر »ن راستا حضرت رنح اهلليم. در هميفراهم كن

گانگدان بدر مندافع آندان مقددم      يشده مندافع ب  يكه تعادل قوا در جهان به نفع آندان برقدرار نشدود هم   

ان حدل نكنندد ن   خدوار با جهدان  يجدّ ياگر ميلمانان ميا ل خود را به صورت يىود ... راستيم

   5«الاقل خود را به مرز قدرت بزرگ جهان نرسانند آسوده خواهند بود؟

 ي انسان در عقل معاشهااميكان

رگشت به آن چنان آگاهي كه بتواندد خدود را اصدالح    ب نامكاب غر دييامرفىما مي سؤال:

مدور  ا هدا در نكده ايد   ياه عقدل ن انديشده  بد  تمدال داد بدا توجده   حا ناوتكند ديگر ندارد، آيا نمي

 سي خود ىوند؟ اسا فعضتكنيكي ن اجتماعي به كار بردند، متوجه نقطه

، ربدي ىدد  غ نانيد اي صدلي زنددگ  ا نادرگد نيانس صحنهكه با ر پاييعقل ارن ينقتجواب: 

 د،دخيل كند اي خود هانتخاب دررا  -اهانيان ناج رتاد عمي يعني ابع - طرتف بخواهدبود كه ني لعق

 شعقدل معدا   نس،در رنيدا  پدايي عقدل ارن  چدون  فزايدد، ااي  ميه، به ناكامير چه جلوتر برنده

بيياري از حقاي  محرنم است ن لدذا طدوري سدير     ياش از مالحظه، عقل معت، نه عقل معادسا

 ام. عقدل جنتلمندي؛  گذاىدته « ينملْجنتِ عقلِ»اسم آن عقل را  بنده. دسريم تيببه بن هك دنكمي

 دادن بده امدور  ن سدامان  بدراي سدر   بعضي از رنىنفكران كشدورمان امرنزه  كه ستا يزيچ نهما
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م كده آن  ير عين داىتن يك انضباط خوب، به دنبال هدفي باىدكه  دننكمي يشنهادبه ما پكشور 

ود ىد هدف، هدف نفس امّاره است ن نفس امّاره از طري  اين عقل ن اين نظم بييار اميدنار مدي 

 يابعداد نجدودي انيدان همدين نفدس امّداره       يگدر همده  برسد، نلي م دشاي خوهكه به خواسته

ن امر اسدت كده مدا    يند ن اكانست، ن لذا است كه در انج پيرنزي، ىكيت ن ناكامي ظهور مي

دگر ممكدن اسدت رنندد رنح    يد ها يوس كرده اما به گفتهيمف يفرهنگ غرب يداريرا نيبت به ب

انيان  يجهت كل يطيدر آنچنان ىرايت ن ير نيپذبرسد كه محاسبه يعطف يگر به نقطهمحاسبه

ندازد كه مانراء فكدر  يب يد ن نظر خود را به فرهنگيعبور نما ير كند ن از فرهنگ غربييتغ يغرب

 ات رجوع دارد. يگرا، به معنوتيكم

  شدن راه نجاتغرب و گم

يد داىدت افدرادي كده بده     ما ناوتل بودا، ميثم يياهبه گراي  غرب به آيين با توجه سؤال:

 يهبد ناجهبودا ن امثال آن، جواب اصلي ن هم نييآ ددناز آن كه متوجه ى سپ ،دنانبال حقيقتد

 سوي اسالم ن تمدن اسالمي رني آنرند؟ هب ،دهديمن اهه آنب ار اهان آنج

 يگتبيد بده مدا    يتدا حددّ  ت ن البتده  كن اسد ممي؛ براي اين افراد چنين هوىياري رآ جواب:

ن نخواهندد در فضداي فرهندگ    ه باىدند  داددرنيتده ند  ما بده فرهندگ   ، اگر آن افراد اصالت راردد

 ،اهييك خودآگ ىت باتوان اميد دامي ،ندهد ابعاد خود را به نحو كاذب جواب يهقيمدرنيته ب

همدواره خدود را    باىدند ن داده  مدرنيتده اصالت را به فرهنگ اگر  ي را پيدا كنند، نليجهت اصل

ت يد كده در نها  ييتوند عمند، چدون  م برسد توانند به اسدال ينقت نمهيچكنند  يدر آن فرهنگ معن

دهد ن يمان را سر ن سامان ىدرنني امورها به زعم آنه كدر حدّ بودا است  يتيىناسند معنويم

نلي اگر متوجه ىدند معنويت بايدد در تمدام    .نداامور را به فرهنگ مدرنيته ناگذار كرده يبقيه

، در ايدن  رديد بده خدود بگ   يصدورت آسدمان  د يد باعاد زنددگي  اب يهمناسبات بشر ظاهر ىود ن هم

بده  كده   يتنها ن تنها بايد به اسالم رجوع كنند، رجوع به اسدالم رسند كه يجه مين نتيبه اصورت 

   يا ل زناىويي هم برنامه دارد.مترين جز ي ردي تحعنوان يك مكتب 

را  اسدالم ىديريني   لدذا  رسدت بينديشدد ن  د دناوتشر از دست رفته است ن نميامرنزه تعادل ب

ن امدر  ينگرد ن هميته ميرا اسالم را هم از منظر فرهنگ مدرنيز بگيرد تواند تصميمتا ب دمهفنمي



  

ردم امرنزه مفاصله گرفتند.  ياز انقالب اسالم ياز رنىنفكران بعد از مدت يموجب ىد كه بعض

 تيد بس رسيدن به بدن اچون احي نييتند، جدّي گيريِ، در ىرايط تصميمير عقل غربيتحت تفث

رند با حف  نضع موجود از مشكالت خود خارج ىوند. انيدمنوز اد نشده است، هاجيا اهآن رد

در  يازيد دن به نيواهند جبران كنند. رسخنهايتاً با رجوع به آييني مثل بودا خت فردي خود را مي

هدا از  ارد كده انيدان  د يبلنددتر  يهاحدّ مكتب اسالم با جامعيت خاص خود نياز به برداىتن قدم

 ك تمدن جيتجو كنند.  ي يمانيات ايخود را در ح يات متعاليرها ىده ن ح ييفردگرا

گويدد:  يمد حتي  ،م، جامعيت غرب ن ىرق را در خود دارد: اسالمعتقد استگنون آقاي رنه

حكمدت  بدي  ،هظهور كدرد  غرافيايي يعني در خانرميانهج ن غرب ىرقن يب در ين اسالمدكه  اين

رنىدن   يآن دارد. نقت ين رنحان يت رنحيت از موقعياسالم حكا ييايت جغرافين موقع، نييت

باىد، نده تنهدا   ن تنافتان بيينا ياهگراي  زا مادكيچهه نيبت به ك تسا يينن كامل، ديىد د

ز مدورد  يد را ن يرنح غربد  يگدرا تيد كم يهدا رنح ىرق را در خود دارد، جنبه ياىراق يهاجنبه

يدت. ىدايد مدا ميدلمانان     يتفدانت ن يبد  ين عقل ابدزار  يد ن نيبت به تفكر كمدهيتوجه قرار م

ذركعِي اهلل اوال بير » :ديد امرفيندي كده مدي   د نعجيبدي اسدت، همدا    يميوله را ساده بگيريم، نلي ميوله

 ابدا مدرد جديدد ازدناج كنندد. ن يد      طُهدر ان مُطَلَّقِه نبايد قبدل از سده   نز د؛يوگمي « العقُلُنب ُّتوطعمَئر

ه ان رجدوع كندد، مگدر    بد  دناوتبار همير خود را طالق داد، ديگر نميسه ي : اگر مردديامرفيم

حظده بفرماييدد كده چگونده اسدالم      ىدما مال  6د.ند ن با مرد ديگدري ازدناج ك ز نآ هكپس از اين

ا ل جنيي زندگي را در خدود جداي داده ن هديچ    يم نيرتعاد نجودي انيان تا سادهباين رتعمي 

 اهحلهعت در ننس اندازه ن سرگردان رها ننموده است، آيا اين همانربيِ انيان را بيگدننقطه از ز

بداند ه نرسيده ك جاها اين هنوز به شر؟ بتساود ن يا در فرهنگ مدرنتيه مطرح جوم ياهينيآ ن

آري  ودىد متوجده مدي  د خدواهي. بعد  يمد  ار اهاينگويد: تو م به بشر مي! اسالدخواهمي يزچه چ

 گدردر م ننشدود؟!   اش تعطيدل يهداي طبيعد  ليد م هكد ارد اصدرار ندد   ربغد  گرم .تسا روطهمين

 ىود همدان شود؟! اين مين تعطيل ناينا يرنحانهاي ميله كنييت  اين ي ىرق اصرار براهنآيي

  ىرنع كرد. سازي خود رامدنتي اسالم تقنبته لا؛ «اسالم»
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 ريخيبصيرت تا

دا كدرد ن بدر اسداس آن معرفدت، هدر      يد ار معرفدت پ ن پايدد دمت كي ن راز تحق  رمزبه بايد 

مشخص كرد. به نظر بنده بدا توجده    اها ررا ارزيابي نمود ن جايگاه تاريخي آن يفرهنگ ن تمدن

بدر عقدل معداش    ي ند مبت تمددنِ به همان اندازه كه  ؛ىن ىدكه مطرح گشت تا حال رن يبه مباحث

ن ىدرايط، بداز بيدتر    آدر  ماندد، چدون  ب دناوتماند، احياسات مذهبيِ سطحي هم نميب دناوتنمي

بر اسداس   بشر باألخره پس از مدتي ن دريگابعاد بشر مورد غفلت قرار مي يهمه هب ييوگجواب

 .دبايفطرت  تمنّاي گذار از آن ىرايط را در خود مي

د: وشد ن ريد گاز تمدن غرب در بشر امرنز همه ارنوز عزم گذه هموجب ىده است ك هتكن ند

ي حد طر ؛ نداىدتن يشر، ن ديگرباي هبراي جوابگويي به آرزن برغ ياهن نعده يكي؛ تبليغات

 تدا از خطدري  ناقعاً در تالش اسدت  « مصهيونيي»مدنِ مورد نياز بشر. دنياي تبليغاتي ن خبري ت زا

« يدم صهيوني». ي يابدد ياهد ده، رآمد سراسر جهدان پدي     رد ردم از اين تمدنم ا سرخوردگيب كه

 حمدل لندمددت ت ر بتوانندد د گرايي را نمينقت ماديچيه اهنيانا ن ،«گرايي صِرفمادي»يعني 

اسدت  مدادي  را كه در ذات خدود  ، تمدني تفثير تبليغات تحت يعطته ممكن است در مقبلا. دننك

در  يغربد ليغدات  بدودنِ تب  بپذيرند، اما اين دليدلِ بدر موفد    تر، يد برآنرده ىدن اهداف عاليبه ام

ه آرام  نضع موجود را مالک قدرار داد. مدا در   دنيرسي آبر برايد ينبانقت هيچ .آينده نييت

 يلد ن !سدت ا مكدد اح دهشد يمه ست، پدس ا مكاحاه ى كه حاال يمردكيم رفك هاى تيمكاح زمان

س سدنت الهدي ن قواعدد فطدرت     اسد ا رب تندينادمي -نورانيتي كه داىتند نآ اب - «يوهعلاهللةمحر »ينيمخ مداما

 حضددرت اسددت. ايدن هنددر را مدا بايددد بدا نددوري كده     يداريد اپاذات آن ندوع حكومددت ن  انيداني، 

خدود نيدبت بده تمددن      يندده آيي هدا نگه داريم ن منشف تحليل دوخ رد ند،دادن اشن «يوهعلاهللةمحر »ماما

 .  قرار دهيم يغرب

ن قابل پذيرش بودنِ  يراايدپر ب يادلها رگا ،مريآنبه ميان مي رادياپ ندمت زا نخس ام يتقن

 «يوهعلاهللةمحر »يند يمخ امدام  يهلصد وح. نيدز داىدته باىديم    ييي بزرگد ابيكىد  ند حوصدله  ياب ،ميراد نآ

 ياهد ييانمتدرق كهنايهنند بايد به فكر تمدن اسالمي بود، ديمهفيم 1342 لاس هك دوب رقدنآ

ود ي خد ارديد اپ ن شودب رتشيب ي هاهحلسا هك هزادنار ه هىا لكهب ؛دكنىاه، چيزي را عو  نمي



  

آن ندوع بصديرت كده منشدف      .دوىد بيشدتر مدي    طوقس اهد تفمين كند، سرعتخوب هااسلحه اب را

 يبه تمدن اسالم نگاه دنناوتنر دنستان اگما است.  يهمه  ياز اساسيد نىوينده ميآ زيساتمدن

لوري  ََ»المِ ناقعديِ  سد ا ،دند اهدرنكد  يته اسدت اسدتفاده  يطور كه ىااز اسالم آن دنرنايب تسد هب ار

ه كد  ردگذمين يزيچ: دنيوگيم انىىورا به خانوادهاعظهر  ينيح . امامتاسجاين «ةٍبصيِ

عدد  اوق هكد  مدآ نايد  7.ديد درگر مدي بد  دوخ با عزّت به موطن ن ديوىيم دازآ اهفشار نيا زا ىما

ان را مضدمحل   يف  آينده، ان را ن حركت فرهنگد ا دنكن هك دسرتيمن از اسالم گرفته، ار يتيه

عصا  ابيزيد ه د كند در سنت الهي، اضمحالل است. هر چيزيسرنوىت  مون استكند، بلكه مط

 ن دكند ار كد نا ار انبدوت رسدول خدد    ن يحنَ ن دنزب رک حضرت اباعبداهللابم ياهبر لب

 .ردآنه به حياب كرعم نآ زنريپ را دوخ

 چدون  الًعد فه كد  ن اسدت يد اردم جهان القاء كندد  ه مب دراد م خبري سعييينويهصگاهي كه ن

 ارب يد رف يدن اد يد زند با يلد يخواهند بود، خكم حا هشيمه ياربپس  نداحاكم يايهين قدرتچن

ن يگرفتدار چند   هك ددهبه انيان ميرا  يكاف يرايىو، همالسا يزاسندمتتوجه به قدرت  د،يمهف

 نشود.  يغاتيتبل يهاهليح

 سازبودِن آن يک تمدن در زندگي شدت و ضعف

تاري  توسط مكاتب  لوط رد «رشتمام ابعاد ب هب ييوگباوج ن ندوبزاسيگزند»يا آ :لاؤس

 ياجد  رد هكد  ن مييحيت تيدوهيكه آيا  ين معنيبه ا ؟تسبوده ا هارمه ىدت ن ضعف اب يلها

 تبيد فانتشدان ن ت ،دهد ديم ن جوابابعاد انيا يهمه هبخود ن در مقطع تاريخيِ مربوط به خود، 

 يهدا در چيدز ديگدر   د در اسالم هيدت يدا تفدانت   يحاسالم در عدم ىدتي است كه از نظر تو هب

  است؟

 هبد  رشد ب ا نقتيما ،ندادهبو زاسيگدنز ي  بشرارت از رحلهم يك رد يديان الها ملّيم: باوج

هيدت كده    ند اور نجد ييهاختد كنجديدي از سير تاريخي خود رسيد، احياس مي يمرحله

اه درست اين اسدت كده متوجده ىدود همدان      ر اذل د ندهجواب نميا ر هاپيرني از دين قبلي آن
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ابعداد زنددگي موفد  ىدود،      يتا بشر در رىد همه خدايي كه اين دين را در زمان خودش آنرد

ابعداد بشدر را بپرنراندد، پدس      يحله از تاري  بتواند همهرم نيا بفرستد كه در ينيايد دب حاال هم

مديگر، ىددت ن ضدعف دارندد،    هه ب نيبت يديد، اديان از جهت نور توحيطور كه فرمودهمان

 ي نگد نراسدت كده در عدين بدي     گند ريگري غلط، مثل ندور بدي  ن د يكي درست باىد هكنه اين

دندد ن نظدر بده    يان متدذكر توح يد اد يد. همده ، ىددت ن ضدعف دار  گند رداىتن جامعيتِ هفدت 

حضدور   از يارد كه بشر برسد به نحدوه يجا انج بگد تا آنيآن توح يربّ عالم دارند نل يگانگي

ُ وَالعآخرُِ وَالظََّارُِ وَالعبََطر ُ»كه بفهمد  يح  در هيت همو كه انل است، آخر اسدت ن   8؛«اُنَ العأووََّ

د مخصدوص اسدالم اسدت، تدازه حضدرت      يد از توح ين دركيهمو كه ظاهر است باطن است. چن

ند نازل يآيكه در آخرالزمان م يقيعم يهاانيان يه را خدانند براين آيند: ايفرمايم سجاد

 9فرموده.

 اين بدننِ د،بودن برده لوجد درست ير توحيدر مي را م، مردتديحيت ن يهوميي ايعلم اگر

د حاال اگر بخواهندد زيبداترين عبدادت را داىدته باىدند در      ديدنيم اهد، اينبياي كه مشكلي پي 

هدم   يسالماست كه دارند، عبادات ا يديهمان توح يصورت كامله يد اسالمين آن كه توحيع

فقدط  ىدود  ، ديگر نميدننك بادتنز عهر ر بايدر ديگاست.  يان قبليعبادات اد يصورت كامله

ايدن   نيع در، بايد دننك بخواهند عبادت رگا ندبينبعد هم مي. اه برنندگدتعباه به ىنب يا يكشنبه ن

اذكدار را در  آنرند با ركوع ن سجده در مقابدل خددا آن   يرا بر زبان م يديارند اذكار توحد هك

 يآقدا ىدود.  يباتر ظاهر ميكند زيشنهاد ميالم پسكه ا ين در نمازيحركات خود ظاهر كنند ن ا

ت را رهدا كدرده ن   ياندد چدرا ميديح   ر جواب كياني كده بده ان اىدكال كدرده    د 10«گزلينين مارت»

 ردترين ىدكل نيداي  را   زيبدا نلي ن اصالً كاري به اسالم ندارم، م: يدوگيمميلمان ىده است 

 يدد نيداي   با هكد ام رسديده  از طري  دينِ مييح به ايدن نكتده   من»:گويديم دم،يد اهناز ميلمنما
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ىدو ون   تهدوف يفر دانيد ن از مر هيىداذل  قدت يطر رنيد ازعارفدان پ  نيدالد ابدوبكر سدراج   يبا نام اسدالم  نگزيل نيمارت - 10

پرنتيتان زاده ىد؛ در آكيفورد بده   يحيمي يخانواده كيدر منچيتر در  1909( بود. ان در سال احمدنينورالديييع ي)ى

 .را انتخاب كرد سالمىو ون پرداخت ن ا تهوفيگنون ن فرآثار رنه يمطالعه



  

 نمد  پدس  ،دند كمدي  ه اين كه زيباترين نياي  را دين اسالم به من پيشنهادام بهسيدربعد هم  ،منك

بدراي   «.تر اسد تكامل اهنااي  ميلما نيمّاييتم. ن ىما ياهنياي  منكر من ن د ميلمان بشوم،ياب

ن خدوب اسدت    ه آنن اسدت كد  اي« گزلين»اي ر آقومنظ ؛دنكنمي يا را تقبيحيين هم نياي  كلمه

 !  نكنم؟ ا عملتر رچرا خوب ،منك ا عملتر رم خوبتوانه ميمن ك ال، حارتخوباين 

ن اسالم هم به همين ىكل يهود ن نصداري را دعدوت    است« ترىيرين»ن « ىيرين» بحثِپس 

اً بعدنلي  ،تري ادامه دهيدىود دين خود را به صورت كاملتوصيه مي اهقع به آنكند، در نامي

ايدن بده بعدد بدود كده سدياق قدرآن در        از  د ندادن خودىان تلخي نشاناز  لماي يهود ن نصاريع

سَرلرمًَ  اُّ مَنريفًَ الو نوصَِوانريًَّ وَلوكر  كوَ وَ وَكوَ و إيبَِوااريمُ يَهُندريًّاََ » :ها عو  ىد ن فرمودبرخورد با آن

بناي توحيد ابراهيمي است، با ايدن  م رىما بن ىما كه مدعي هيتيد دي 11؛«وَاََ كوَ و ار و العمُشعِيكري و

، بدانيد كه ابراهيم نده يهدودي بدود ن نده نصدراني، ن      دياي كه درآنردهزابي ن نصرانيزابيهودي

هدا بدا اسدالم كردندد     ي كه آندمه برخورد ببا آن ه م ن از مشركين نبود. ن بازلِيْمُ حنيف بود ن

مدان  يهدا ا اكثدر آن  12؛«الو يُؤعارنُرن و  ماُُِثور كا»: گويديمد نكمي ود را نقدهي هنيدي قرآن در منقت

ين ن ىدير  عموضدو ها آناز  يبعض وزنهزيرا راند، يك چوب نميها را با آن يآنرند ن همهينم

عدوت بده   د ار اهد ايدن مدا   اندد، ديِ ىديرين يهو ، نليدناد يهوديهرچن، دننكل ميدنباا تر رىيرين

 طب  يمخواهيم هك اين رنش ماست«. الماس» يعنيتر دي ىيرينيهو ن مينكيتر مينىير يهوديِ

ك حدزب بدا اسدالم    يد گر بده عندوان   ديد، دنى  ي كه تلنقت ي، نلمينك وردبرخ رديگ للم اب آن

 ن.يك ديكنند ن نه به عنوان يمقابله م

 اسالمي  نظامشروعيت مي نابم

چند معصيت هر  نخواهند،را  مياسال ظامن مدرم اگر»دنم فرموديد:  يليهجىما در  :سؤال

رد. نعيت نددا م مشرنظا «هللاهحفظو»نلي بنا به فتواي بعضي علماء از جمله مقام معظم رهبري دناكرده

 آن را ايدن اسدت كده مدردم     مشدرنعيت نظدام بده   »ازكردند كه ب ير بابابيك  «هللاهحفظو»يررهب خود
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 دسد ري؛ اما بده نظدر مد   «دانندير ميناپذكيقت تفكيك حقيت را يت ن اسالميبخواهند ن جمهور

شدرنعيت خدارج   از مم نظدا  اهد آن خواسدتن نييت كه با ن جانب مردماز  م اسالمينظا نعيتمشر

 هكد يدن بدا ا  حيدين  وليت از جانب مردم است. امدام مقب ن رنعيت از طرف خداست، مشىود

حاكميت يزيد را به رسميت نشناختند ن قيام كردند، چون حاكميت يزيد را  ،دداىتني ياران كم

 . دانيتندمشرنع نمي

د هند اوخنرا  مياسدال م نظدا  اگر مردمآن بود كه  بندهعر  طور كه فرموديد  همين: جواب

ل از قبد  .دند ك م تحميدل ود را بدر مدرد  خد  يدت نينلدي بدر فقيده ن امدام ناجدب      د، ننكمي معصيت

گدر فقدط بده آن    يامدرنزه د « رنعيتشم» يناژهه ن اين موضوع عنايت داىته باىيد كدركرنىن

ي هد مدا در اصدطالح فق   يرند بلكده يدك اصدطالح سياسدي اسدت. نقتد      يبه كدار نمد   يفقه يمعن

يم اين عمل مشرنع اسدت بده ايدن معندي اسدت كده مطداب  بدا حكدم خداسدت. نلدي در            يوگمي

 نعيت به معناي ديگري نارد محانرات ن ادبيات سياسي ىده اسدت ن مشر ياخير ناژه ياهدهه

 معني، «اندرنعشي مسدموكراهاي تمام نظام»د: گوينمي معناي اخيرِ آن غفلت كرد. مثالً زابايد ن

د: گويند مدي ن كده  ايد م. بدري مي راك هقه بصطالحي است كه ما در فآن ا معني غيرِ ،اصطالحاين 

بدراي  . اسدت  راخيد  ، بدر اسداس اصدطالح   «اسدت  مشرنعيت كم ىدده اگر تعداد آراء كم ىود، »

، بده  نظدام مشدرنعيت  » م:ييگدو ب معني فقهي آن با معني سياسي آن خلط نشود بهتدر اسدت   هكاين

ايدن حالدت مشدرنعيت    در مخلدوط نشدود،    «رنعيت نظام، به اعتبار فقهيمش» تا با «اعتبار سياسي

   .دنوىمي كين از همديگر تفكدوبعني الهيسياسي به معني مقبوليت ن مشرنعيت فقهي به م

ته باىديد كده آن عزيزاندي كده معتقدندد مشدرنعيت       ىدر اصل موضوع هم بايد عنايت دااما 

ايدن اسدت    ناىد آن را بخواهند، حرفردم نظام اسالمي به آن است كه م يفقهي ن ىرعيِ ادامه

اگر  دنچهر - ندواندن آن آزاد باىكه نبايد نماز را به مردم تحميل كرد ن بايد در خ روطكه همان

 هدم  م نبايد به مردم تحميل ىود. در مورد امام حيينهنظام اسالمي  -دنانخوانند معصيت كرده

 ينامده بدرا  ن هدزاران دعدوت   اسدت  ضدرت آن حعاً معتقد بودند كه رأي مردم بدا  ناقخود ايشان 

ا مد  .نكدوب كدرد  مدردم را م  أير دايد زنبد اهللري عبيدويكتاتن د هاحضرت فرستادند. فشار اموي

 ممدا ن ا باىدند سدته  نخوارا  امدام دم مدر د بيانريم كه يدك جدا ناقعداً    ىاه كلّ تاري در  متوانينمي

از  حركت امام رضدا در  نيدىما ببياست:    بودههميشه عكي كه حاكم بشوند. دننك شتال



  

بدا   ،دند نكمدي  تركد ح ضدرت آن حقتي ن هكد بودن ماما م طالبمرد آنچناندينه به طوس م

 -م اسدال  نجها رنىن است كه 13ىوند،يرن من راه رنبهيدر ب يىهرها ياهال ياستقبال گيترده

سدتقبال عجيدب مدردم از    ن ا در همان جريان نيشابور. دناماما ميتحاك اردطرف -از ىيعه ن سنّياعم 

ه بزن ك به جدّت قيم پرده را عقب اتو ر» :گويدمي به امامآيد انلين كيي كه مي امام

، زدند ه را عقبپرد د كه نقتي كه امامگوينمي ي است. بعدسنّ عالم، يك «يمببينت را جمال

 د!  افتنسجده مي ه بههم

 م را بدهند. يامرد دعوتد كه جواب داننيمىان خود يفهنظي نحيي امامهم  كربال رد

ن از آن حضدرت   گرفتندد را  مدامنين اليرامت حضدر  مردم دنر تا دنر هك عثمانل از قتپس 

دم! اين حكومت از آنِ مر» يند:افرممي تقاضا كردند حكومت را بپذيرند، حضرت در باالي منبر

بدا   مدامنين اليرامه حضدرت  دهدد كد  مي نشاناين  14«يد، بدهيد.خواهمي سىماست، به هرك

خواسدتند بدهندد، حكومدت را     يد كده حكومدت را بده هركيد    داننكه ح ِ مردم مي اين به وجهت

 ند. پذيرمي

 چييت؟ ما فتكلي نخواهند،را  نظام اسالميم ردم حث ديگري است كه اگر بر فر ،آن ب

 مدردم  بدراي ل را ميا  مينك اين كه ما بايد دنباره فرصت پيدايا  ؟كنيم «يلمتح»را به مردم  نظام

ه بدا بد  ه كد  دنيدا  ناحاكمد  ؛حد  اسدت   ىدان، طلدب  ؟ ن يقدين داريدم كده مدردم طلدب     ميند ك بيينت

د، نلدي  ند هدت ميسرايد، اين خطر را به مردم تفاميشان در خطر نافعن نظام اسالمي مدمآصحنه

مردم  رصدي ازدبليغات درنغين ت وق  باف ،ندخواهمي رادم ح  مرشه همي اين را مطمون باىيد

تبليغات  يتردهياخير نشان داده با حجم گ ياهتجربيات سال لين، دننكرا با خودىان همراه مي

آن را در اعتدرا  جهداني مدردم     يهي مردم را از بين ببرند، نمونده اوخنند جهت ح اوتهم نمي

 ايدن  ندي معل بده غدزه، مشداهده نموديدد،     ياسدرا   يا حملده يد كدا بده عدراق    يآمر يحملهنيبت به 

د بددراي ي خددويغدداتتبل ندداتامكا يههمدداز  اهدداسددت كدده دنلددتايددن ز يددمآتظدداهرات اعتددرا 

 ييده رنح م موفد  نشددند  هد از بد  مدا اندد،  درك فادهاسدت  به عراقكا يآمرنشان دادن حمله ضرنري

جددايي ىدديدي بدين    امدرنزه  كده  نيد ايدا  ! كنندمنصرف هي مردم دنيا را از آن موضوع اوخح 
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دهدد مدردم آنچندان بده     نشدان مدي   نيد ن ا مردم خانرميانه ن حاكمان كشورهاي عربي پي  آمده

  بده  ين گدرا  خدواهي از حد   اهدا ر تواندد آن يدنبال ح  هيتند كه اختالف ىيعه ن سني هم نم

مدوم  عرندد،  بيان يفتشر زمان اگر امام ىويما مطمون ميپس م ن منصرف كند،حزب اهلل لبنا

  ند.پذيرمي ضرت راآن حمردم دنيا به راحتي 

ران اببمب يديگراز حقيقت، ن يفس يكي : دنككه هميشه مردم را گمراه مي است عاملدن 

حقيقدت در رنابدط    ندىد به مردم القاء كنند كه امكان پيادهننكيا سعي ميندان اردمسرددرنغ. 

د ن از طدرف  يد كه نضع موجود را تحمّل كنياي ندارن مناسبات جامعه نجود ندارد ن لذا چاره

ن كنند تا مردم گرايشدي بده   ربآهاي تبليو حقيقت را با انواع درنغ، بيد پايگاهننكسعي مييگر د

 ند. يننما پيدا اهآن

دنيدا   راكد نبال حقيقت هيتند، نلي گرنگدان سدردمداران فريدب   به دم ناقعاً دكه مرنيه اتيجن

حد    ميدت كحا ت بده نيدب  ىرايط حاضدر ايدن اسدت كده    در  جهان مردماند ن مشكل اصلي ىده

في است اين يفس از بين برند ن اميدنار ىوند امكان حاكميت ح  ن حقيقدت در  ، كااندفيوسم

نظامِ سدلطه بده هدم     يرازهيى يمهن ه ىودننه ميران دنيات عي هيت، در آن صوراتمرنابط اج

ر مدا در حدال حاضدر    ، هند است رتمياعد ت به قبلنيب ايط دنياه ىركين است ما ا نظر د نزيرمي

نگي است كه در ازاء آن، مدردم دنيدا متوجده ىدوند بايدد در تمدام مناسدبات انيداني،         فره تدنين

 قبل از نقدوع انقدالب بدراي فهدم اصدل      عمالً «هيولعهللاةرمح»كه امام خميني كاريحقيقت حاكم ىود، 

اين مطلب خيلدي زحمدت    ندىي رنىنبرا «هيولعهللاةرمح»انقالب اسالمي انجام دادند ن ىاگردان امام

 كشيدند.

ي زاسد ان، فرهنگايش نگفره راستايدر  نيتندتوا كه تندداى دانيىاگر «هيولعهللاةرمح»يخمين امام

ز احضدرت   تدا د دارند ي فدداي  نفر  313زمان امامد نجود مقدس گوينور كه ميطن. هماكنند

چه در فرهنگ غدرب  آن فوقاز حقيقتي  سالمه اك نندك رتذكم راجهان  طري  آنان بتوانند مردم

خدود را در تددنين ن طدرح تمددن اسدالمي درسدت        يهيت برخوردار است. ما هم اگر نظيفده 

   كنيم.انگيزي نصيب خود ميرند ن نتايج حيرتبه سرعت كنار مي بشناسيم، موانع

ميدتقيم بكنندد،    يند بدا سدردمداران خدود مبدارزه    تواندر ىرايط موجود چون نمي نياد ردمم

نشدان   تفدان تيبد خدود را  لي كه ىد بد ند، وشد برگيدر  د دند وانتنمدي  قتين. دكننمنفي مي يهزبارم



  

ي تفدان تبدي  منفي ن يىت، مبارزهدر اناخر دنران  دا رژيم ىاه كه شكالتيم زيكي ا. دهنديم

نلدي   كنندد كمي از مردم به طور ميدتقيم مبدارزه مدي    يعده. بود رژيمهاي به برنامه تنيب مردم

ت خدود  ين فعال يندآن افراد مييهم ماده ىداگر ىرايط آد، ننرمي منفي يک مبارزهالدر  اكثراً

مدردم   يقالب اسالمي آن است كه ىرايط ظهدور اراده نا يهااز رسالت يكي. نندكيمرا ىرنع 

كند، در ناقع باطن انقالب اسدالمي در ىدرايط تداريخي    اهر جهان را نيبت به حاكميت باطل ظ

متوجده  را  ممدرد  ،مياسدال  بقالان يهن درباراايتهدر بحثخودش همين است ن الزم است ىما 

مردم متوجه باطن انقالب ىدند ن در آن تفمل  اگر. آن بنماييد يخيگاه تارين جا« اطن انقالبب»

اسدت. چطدور ىدما    الم در حال حاضر انقالب اسالمي، همان اسىود د، برايشان رنىن مينكرد

ن طور هدم  ييد ن نه به پاي اسالم، همگذاراگر به ميلماني من ايراد داىتيد، آن را به پاي من مي

هداي  هادينده ىدد، مدردم در مدورد كوتداهي     بيدين ن ن ت اسالمي باگر فرهنگِ توجه به باطن انقال

هداي  هدا تحقد  آرمدان   ند بلكه بدرعكس از آن گذارانقالب نمي يميووالن ن دنلت، آن را به پا

كندد ن مواندع   كنند ن از اين طري  انقالب رنز به رنز جاي خدود را بداز مدي   انقالب را مطالبه مي

 زند.خود را اعم از موانع فرهنگي ن سياسي ن اقتصادي، عقب مي

 فاوت سخن هگل با تفكر شيعهت

 ي، چه فرقي بدا آن نظريده  «ارد.دن باطن  رنحالب، يك قان»يد: يرمافما مياين كه ى :ؤالس

ن باطن خدود را  دهد مي جهت رااره آن ومهتاري ، رنحي دارد كه »: ويدگدارد كه مي« هگل»

   ؟«كندظاهر مي

در  «هگدل » يآقدا  مردند باىدد، اىدكال  ر كلّي وه طب «هگل»نييت كه نظر طور ينا :وابج

خيلي  گويدآنچه ان مي .آنبا مصداق خارجي  تدم تطبي  آن چيزي است كه متوجه ىده اسع

 جدت النه بر نجدود ن حضدور حضدرت ح   عون چ، نزديك است به سنّت ظهور امام زمان

 هم داريم كه عبدارت اسدت از تجلدي ندور    « ظهور»يتي كه يك حقيقت متعالي است، يك هدر 

تا آن ظهور بده  ىود تاري  آماده مي آرامرامآه، ن جامعرنابط ن مناسبات  رنجود آن حضرت د

بيه ىد  ، خيلدي گويدد صورت كامل، خود را بر كلّ تاري  حاكم كند. آن رنحدي كده هگدل مدي    

گرفتده اسدت،   « خدا»نلي هگل مصداق اين رنح را  ،است راالمظهور حضرت صاحب تنّس



 

ه سنت ظهور ن يا نور ظهدور  كبل دا است ن نه امام زماننه خآن رنح ا معتقديم كه مدر حالي

هور آن حضدرت در ىدرايط مختلدف متفدانت اسدت ن      كه ظبا توجه به اينن  ستا امام زمان

 وانتد مدي  ىدود، رت محقد  مدي  ضد ن در نهايت ظهدور تدامّ آن ح   باىدداراي ىدت ن ضعف مي

 بده اىدتباهات خدودش پدي     ،ري ارنح تد »: ويدد گيمد  هگل هك حرف ان را توجيه كرد ن لذا اين

 زاره امدو ىدرايط ظهدور آن حضدرت ه    ييعن ،«.دنكصحيح ميتر ميير تاري  خود را د نرد بيم

اىدكال   ايدن راسدت  ادر  م به انهيي . كتا ظهور نهايي محق  ىودىود قص به كمال تصحيح مين

ه ان نارد ىدده اسدت،   ىدكاالتي بد  ه، اند موضوع را با همديگر خلدط كدرد  چون چاما  ؛يردگمين

 ضدرت حجدت  ح رظهدو  ىدن ىرايط املكا جينا«! ندكرا كامل مي شدوخ ادخ»: ويدگيم

اري ، يدك رنحدي   تد اين »ين كه اما اي اعترا  دارد. اه جك! تسا دهرركيا تعبخده تكميل برا 

ردم، ر  كد يدن تدوجيهي كده عد    ابا  ،«ند.راالت خودش ميموي كس هب درادارد كه اين رنح د

 م كدرد يمالحظه خواه ،ميبررسي قرار ده وردمتاري  را با ديد عقل فليفي  اگر ؛قبول استقابل 

ر د ندهدد  دعاي ندبه اين نكته را مورد توجه قرار مي رد تشيع نگرهن ف ناقعاً تاري  جهت دارد

جدا رنىدن   م، در آنياد كردهيبر اين موضوع تفك« نوراني ييدر فردا يدعاي ندبه؛ زندگ»تاب ك

« ندبده » عداي دي ابتدد ا رد ىدما  .دناضدر حورهاي مختلدف  ها ظب  يتار لّدر ك انزم ماماىده 

 كده  سدت. ا عدالم سدير داده   ا در ايدن رتدي  جحاً مد دا   يتار لنّا زا هك اري يخدا دمح :دگوييمي

 يههمددن ه  مددا يمددهه ، كددهتاسدد م زمدداناامدد» رتجددت الهددي حضددحآن  يتامّدده تصددور

ر د راندوري  در تداري    كده  گداه، نگداه صدحيحي اسدت    نن ايد . نداان دنخته بهم چش نابرغمپي

 هدسدي ر لبطام هگل، تحت تفثير اسالم ن مولوي به ايند: ينگودانيم. ميب ضرحاا هصحنه يهمه

 يهففليرا تحت تفثير  پارنا ي در يك مرحله از تاري  توانيته استدّح تاد نيبيميه كناي. تاس

 رد نلدي ، يدت ه شكدر تفدر  خدوبي كه يك گوهرهاي ه همين خاطر است ب د،ده رارق دشخو

 ت. اس هدرك اهتباى ريگيهجينت

 ار بزرگكلوازم 

گدران  يد يعه را بدرا يتمددن ىد   ين كارآمدد  يتمدن فعل يتوان ناكارآمديچگونه م :السؤ

 ن كرد؟ييتب



  

خدوب  « دارد ازيسد يعه قددرت تمددن  ى»ه كرابطه با اين ربايد داليل خود را د دابتا :ابجو

ه كد ، بدا ايدن  يمكنب هاتىبع دف بتوانيم هكيننيم ن عنايت داىته باىيد خيلي فرق است بين ابپرنرا

 ه فرق دارد كه ثابت كنديم كور طم، همانهيد  هارا هنندكخود داليل قانع يواهيم براي عقيدهخب

وانيم رنىدن كنديم ىديعه    تد ه بكد ف اساسي دارد، با اينضع مدنتك ينيته در داىتن ردمرهنگ ف

 راكد م خدوب  نيوابتد  ين نكتها نير گرا مارا در خود دارد.  هانبجاد ساختن يك تمدن همهاستعد

 ابلِ اين نكته را خوب رنىن كنديم كده  مقف طرن بعد هم « ت؟اسز ساچرا ىيعه تمدن» هك مينك

 ار ثبحد  سااسد  «؟گدو باىدد  وابجد يعه ىد  از تمدن ريغ يمدنتست در حال حاضر ا لچرا محا»

 اري كده ن كد مدا ه ،ندىومي ن چرا نابودد ننمايم هام: چرا تمدننيداب وبخ دايب يم،ادهكر ملكا

 ايقاعدده  يدك  ا بايدم ،است هردآن ستد بهتاري  را  يدهاعق هآمد اده ندم اجان گله يحدّا ت

ن دير يا زند به  ندمان غيرىيعه نميدتم الزماندر حال حاضر يعني در آخر چرا»ه م كىيبا تهاىد

ه ىدما فعدالً در   كد « هاماندن» يناه ك م؛هيبد بواج يزن ار هالاىكاد آن اي، بعد ب«؟افتدبحران مي

دسددت ن پددا زدن در  يدداماندددني اسددت؟! مانددن اسددت؟   چددهكنيدد،  تمددن مدرنيتدده مالحظدده مددي 

اري ديو ف ح اب است يختنفرنر الح درديواري كه ن ىتداين نگهبرق است فچون  اضمحالل؟

 ن هي ناقعاً مثل هگل بايد هشت سال بنشينيم فكدركنيم گات. اس هخودش اييتاد يكه رني پايه

ت هيد  رفر حد قدينا بشر بحث بكنيم، يلف در رابطه با تمدن آيندهتخماياي زنبا توجه به  عدب

 ر فهدم هنر مدا فقدط د   د،ىاگر درست پرنريده ىود، ميلّم موجب نجات بشر امرنز خواهد  كه

 از اين ندوع بدوده اسدت؛    ت ا مهيما معتقديم فعال ،مطلب نييت، در تبيين آن براي مردم است

 نىاوصلهح هاآن كار در اختيار داريم، اين يراب نميوصعم يمها بزرگي از طري   ييهماسر

 .  اىيمبور طم بايد همينه ما، تاس اد بودهزي ري ،ات يبراي تحق  آرمان خود در آينده

د. شد كمدي  ر نابودي نَفَسد ستهاشر سالبم ينك بتثام نيست كه بتواا ينا نكته رينتياساس

 تيد ه اهد يزچ لدي خي «ندازندگي پوچ بوده راگرفت اًومعمم ردم» م:ييگويم نىن ىود چرار يدبا

د ايد  بعاًاقن هضي قرايِكبد. نكمي نياعصخود  ير قدسيغاي هبل گذىتهقام دره اگر بشر بداند، ك

 م.ادهركد  داا ار ماىد  تالااسد  قانع ىوم كه حد   نم ودخ بايدا تداب. داىب مع افراد ن مانع اغيارجا

دنارم بدا  يد ام ،زنايداي سدااالت ىدما را بتدوانم جدواب دهدم       يكده همده   سدختي اسدت   كار اين



 

تفكدر نيدبت بده     ينده يزان عرضه ىده زميخدمت عز يكه در رابطه با انقالب اسالم ييهاكتاب

 د. يفرما فراهم ىده باىد، با تفمل مطالب آن را دنبال ب يتمدن اسالم

جهان كه ميلّم يك تمدن بيديار متعدالي اسدت، كدار بيديار       يتمدن آينده يه ميولهب جهتو

 داند توزهداي ديگدر نمدي   چيا بد  نيدا ان؛ سدت ا بطلمن يه توجه به ابي زندگي ينيرى ست!ا خوبي

نلي در اين راستا بايد با دقت ناقعيات را ارزيابي كدرد، درسدت    د،هبد هامادرا به خوبي ي دگزن

رفدت از آن ن توجده بده    به نضع موجودِ ظلماني عالم اصدالت داد، نلدي راه بدرنن    دست كه نبايا

 ىود.تمدن اسالمي راه دقيقي است كه با احياسات ن عجله حاصل نمي



 

 ،جلسه ششم

 

و غفلت از كيفيت يگرايي غربكميت





 

 

ىديعه قددرت   »كه فرموديد: در جليات گذىته به سه نكته اىاره ىد؛ يكي اين بندي:جمع

بشدر  »ن سوم فرموديد: « محال است تمدن غير ىيعه پايدار بماند»كه ديگر اين« سازي داردتمدن

اين سه موضدوع از موضدوعاتي   »ن فرموديد: « كشدنابودي خود نفس مي فضاي ها است درسال

 «كافي مورد بحث ن بررسي قرار گيرد. ياست كه بايد به اندازه

 يهاي  جوابگوي اهداف عاليهعلت سقوط يك تمدن اين است كه تووري»ىما فرموديد: 

«. ىودها نييت ن فرهنگ مدرنيته در راستاي همين نقطه ضعف به سقوط خود نزديك ميانيان

مقصدد اصدلي زنددگي    گاه مقصد اصلي بشر نييت، بلكه بعد فرموديد: دينداريِ فردگرايانه هيچ

يابندد ن ىديعه در   ها به اهداف پايدار دست ميزميني تمدن ديني است ن در چنان ىرايطي انيان

حال حاضر تنها تفكري است كه توان ساختن يك تمدن ديني به معني ناقعي كلمه را دارد كده  

 ست. ز همين مطلب ايدر آن تمدن بتوان به اهداف پايدار دست يافت ن نياز حقيقي بشر ن

فرموديد: هيچ قوم ن ملتي نييت كه طالب حاكميت انيان معصدوم در تمدام مناسدبات خدود     

ها اين است كه چنين چيزي موجدود نييدت ن امكدان تحقد  آن در     نباىد، نلي تصور اكثر ملت

كه ىيعه داليل محكدم ن مدتقن دارد كده انّالً؛ جهدان ظرفيدت چندين        يدنيا نجود ندارد، در حال

د، ثانياً؛ چنين انياني حيّ ن حاضر است، بايد ىرايط ظهور ان را فراهم كرد ن مدا  ىرايطي را دار

 م.يبايد در اين راستا حرفمان را به دنيا برسانيم ن جهت دنيا را به اين سو معطوف دار

هاي غيرپايددار فرموديدد: تمددني كده بخواهدد فقدط نيازهداي        ندر رابطه با خصوصيات تمد

رسد، بيت مياب دهد، توان پايداري ندارد، زيرا انّالً؛ آن تمدن به بنحيّي ن خيالي بشر را جو

گردانند، ن تفكيدد  ثانياً؛ مردم پس از مدتي به جهت عدم ارضاء ابعاد متعالي خود از آن رني مي

دادن بده  هوىيار باىيد ىخصيت يك تمدن به ابزارهاي پيچيده نييت، بلكه بده جدواب  »كرديد: 

هاست ن رنىن ىد كه بر اين مبنا فرهندگ غدرب، در   لبي ن جيمي انيانابعاد رنحي ن ق يهمه

اعدم   -هدا  انج داىتن ابزارهاي پيچيده، ميير سقوط خود را در پي  گرفته، ن سنّت سقوط تمدن

گدويي بده   را تمدني كه گرفتار جوابيفوق نهفته است، ز يقاعدهدر  -از تمدن فراعنه ن تمدن غرب



 

بيدت  به تنهايي ثمري در برندارد، آن تمدن نيدز در بدن  « خيال»كه  جاييخيال صِرف ىد، از آن

گيرد. فرموديد: خيال هر چقدر هم ىيرين باىد، جني  گذر است، بدر عكدس تمددني    قرار مي

كه بر عقل ن قلب مبتني باىد ن در عين حال خيال را با عقل ن قلدب تغذيده كندد، ن رنىدن ىدد      

ناقعي قلب ناتوان اسدت، ثانيداً؛    يىد، زيرا انّالً؛ در تغذيهگو باتواند جوابتمدن يوناني نيز نمي

ماند تمدن مبتني بر نَحي كه عقل ن قلب ن خيال را بده  نجوه عقل نييت، مي يعقل فليفي همه

ىدده ايدن سده    تشيع اسدت كده بده نحدو تضدمين      ينحو درست تغذيه كند در حال حاضر انديشه

اي امدام معصدوم جهدت دهدد ن بده ثمدر برسداند ن        هدايت تواند به كمك هساحت انياني را مي

تواندد  رسدد ن مدي  خدود مدي   يرنىن ىد نياز اجتماعي بشر در ازاء چنين مكتبي به نتيجده الزمده  

 قانون الهي ن پايداري را در جامعه پياده نمايد.

 ين رنىدن ىدد هدر چقددر احاطده     « اتصال به عالم ثبات، ىرط بقاي تمدن است.»فرموديد: 

تدر ىدود، اضدمحالل آن جامعده سدرعت بيشدتري       از نظر تشريع، بدر جامعده ضدعيف   عالم اَحدي 

گيرد ن لذا نقتي اين قاعده مدّنظر ما بود، ديگر مطمون هيتيم فرهنگ مدرنيتده ن كشدورهاي   مي

كده افدرادِ آن جامعده    هدا حتمدي اسدت ن ايدن    تحت تفثير آن پايددار نخواهندد ماندد ن سدقوط آن    

اندد،  خواسدتند فدرار كنندد، جددا نشدده     اند ن از آنچه مياند، نرسيدههخواستاند به آنچه ميمتوجه

 خوبي است در ظهور سقوط آن فرهنگ. ينشانه

 ترين واقعيتحتمي

 يبندد د كه بده جمدع  يدانيىده اگر صالح مبندي انجامبا توجه به نكات قبلي ن جمعسؤال: 

 م.  يد تا سااالت را ادامه دهييافزنده ىود بفرما ينكات

طدور كده مالحظده    ايدد ن همدان  بندي كدرده به نظر بنده خيلي خوب مطالب را جمع اب:جو

ندوعي از زنددگي را    -بيت رسيدهبه بن هاتووري يهكه هم-فرماييد، ىيعه در ىرايط امرنز جهان مي

عه ىدوند  يماً ىد يكه همه ميتقبشر از دست نرند ن بدنن آن يكند تا آيندهت پيشنهاد مييبه بشر

تبدديل گدردد ن از    يىان به زندگي غير قابدل تخريبد  رند كه حال ن آيندهي  گيرا در پ يسلوك

د. بشرِ امرنز بعد از ينما يها تجلزندگيدر  اهللبقية  ىرايط بقاء در فرهنگ حضرت يآن طر

رد ن در يد بگ يك ىدده كده سدخن ىديعه را جددّ     يد نزد يطيبده ىدرا   يخيهمه افت ن خيز تدار اين



  

همده  نيد از امامي كه در مقام توحيدي كامل است، پيدرني كندد، بعدد از ا   زندگي ن تمدنِ خود 

ىود ماندن بدنن حضور امام معصوم، ماندن نييدت. در ناقدع   يدارد مشخص م يخيانحراف تار

اَر ع ارَتَ وَ لورمَ    »در رابطه بدا آن فرمودندد:    است كه نجود مقدس پيامبر ياين مرگ جاهل

اگر كيي بميرد ن امام زمان خود را درک نكند به مرگ  1«يَتوةً جَارلريَّةً اراَمَ زَاَنرهر اَتَ ار  يَعَِيف

پيشدنهاد   يىدما اضدافه كدنم نلد     يبندبر جمع يزي. بنابراين نياز نييت بنده چجاهليت مرده است

خدود نهادينده كنيدد تدا      يهدا را در انديشده  كنم با دقت كامل مطالب را بررسدي نماييدد ن آن  مي

زدگدي ن  هدا انجدام دهيدد ن گرفتدار اكندون     جزيه ن تحليل خدود را بدر مبنداي آن   بتوانيد تفكر ن ت

نگرديد. عمده تفكيد بنده رني اين موضوع است كه معني تمدن پايدار رنىن ىدود   رنزمرّگي

خددا را در تحقد  تمددن پايددار      يظهدور نعدده   يىدود زمينده  ن مالحظه بفرماييدد چگونده مدي   

بدزرگ ن ايدن زنددگي حقيقدي بده       ينيم تا ايدن نعدده  فراهم كرد ن تالش ك حضرت مهدي

تعوي  نيفتد. بنده توجه ىما عزيزان را به سوي آن نوع تمدن جلب كردم ن اين انّل كار است ن 

اً: يددمطمددون باىدديد انالً: بركددات آن در امددور ىخصددي ن اجتمدداعي غيرقابددل تصددور اسددت ن ثان  

ريزي نمود. نقتي توجه ما به برنامه ترين چيزي است كه بايد براي آن نقت صرف كرد نىدني

خدوبي  تدان بده  سداال  يمطرح ىده در ابتددا  ين نكتهيحتميِ الهي جلب ىد، سوم يچنين نعده

كشدد ن  ندابودي خدود نفدس مدي     فضاي هاي سال است دربشر سال»كه ىود ن آن اينرنىن مي

 يقرار داده معلوم است ارادهامبر ين انيان را پيخدانند انل ينقت« نماندن را ماندن پنداىته است.

خواسدته  يف كدرده، خدانندد مد   يخود تعر ياست كه بشر برا ير از آن نوع زندگيغ يزيخدا چ

 ت قطع نگردد. يك رنز هم راه بشر از آسمان معنوي

 نگاه غلط به واقعيت عالم

ىما در جليات قبل فرموديد: علم در منظر دين ن در نگداهي كده ديدن بده ناقعيدات       سؤال:

اندد ن رنىدن ىدد    جهت كه به حقيقت ن ملكوت خود متصلد، كشف ناقعيات است، از آندار

                                                 
)نقددل از  22ص ،  6 ج ،صددحيح ميددلم -235ن  224ص، 5 ج ،الزنا دددمجمددع - 96ص ، 4ج  ،ميددند احمددد حنبددل - 1

 (.  242ص ،20ج ،الغدير يترجمه



 

فرموديدد:   .بداطني آن  يكه علم غربي، توجه به عالم مادنن است بدنن توجه بده حقيقدتِ مرتبده   

طدور كده   هدا بنگدريم، در ناقدع ناقعيدات را آن    نقتي ناقعيات را بريده از حقيقدت ن ملكدوت آن  

توانند خود را درست به ما نشدان دهندد ن   ايم ن در آن حالت ناقعيات نميتهناقعيت دارند نشناخ

ها درست ارتباط برقرار كنيم، حال ساال مدا ايدن اسدت كده چگونده ىدما       توانيم با آنما هم نمي

ها، ديگر نظدر بده ناقعيدات نييدت، چدرا      آن يملكوت گوييد: نظر به ناقعياتِ بريده از حقيقتمي

 مافوق، علم پيدا كرد؟ يدادن  به مرتبهپاييني يك ناقعيت بدنن ارتباط توان به مرتبهنمي

كنم اگدر بده مطدالبي كده عدر  ىدد عنايدت بفرماييدد جدواب خودتدان را           فكر ميجواب: 

بدااليي آن بشدويد، حدال     يد كه متوجه جنبهيريپذبودن يك چيز را ميبگيريد، ىما نقتي پايين

بودن آن نباىيد، ديگدر  ت عاليه باىد، نلي ىما متوجه نازلهيك حقيق ينازله ياگر چيزي مرتبه

بينيد، بلكه آن را به عنوان يك ناقعيدت ميدتقل   يك حقيقت عاليه نمي يآن مرتبه نازله را، نازله

طدور كده   كه آن چيز يك ناقعيت ميتقل نييت، پس عمالً آن پديدده را آن نگريد، در حاليمي

مدورد آن بكنيدد، آن حكدم غلدط اسدت. بده عندوان مثدال         ايد ن لذا هدر حكمدي در   هيت نديده

دانيم تن انيان تحت سيطره ن تدبير نفس انيان است ن تمام حركات ن سكنات بددن اعدم از   مي

دن همه ظهور قواي نفس است، حال اگر كيي منكر نفس باىد، مجبور است افعدال  يدن ن ىنيد

هداي  ن را به چشم ن گدوش ن فعاليدت  هاي تن را به بدن نيبت دهد، ديدن ن ىنيدالعملن عكس

فيزيولوژيك بدن منيوب نمايد، حال در اين صورت چقدر به ناقعيت حركات ن افعال تن علم 

نفدس اسدت كده در     ي  قدوا ينمدا  ينهين حركات آيرا ايپيدا كرده است؟ ميلّم به هيچ چيز، ز

مجدرد   يبدا موجدود   م نيكند تا با نفس مدرتبط ىدو  ينفس م يبدن ظاهر ىده ن ما را متذكر قوا

حركات ن سكنات انيان است. در مورد علم جديدد هدم    يقت همهيم كه اصل ن حقيرياُنس بگ

اي از گويندد: علدم جديدد هديچ جنبده     موضوع از همين قرار است ن از همين منظر است كده مدي  

ىناسد ن اين به اين معني نييدت كده حدسّ، ىدكل ن رندگ موجدودات را درک       ناقعيت را نمي

، بلكه به اين معني است كه علم جديدد، ىدناخت صدحيح ن تحليلدي مطداب  بدا ناقدع از        كندنمي

ىناخت ن علم پيداكردن به  يكردنِ يك ناقعيت غير از مرتبهحسّ يها ندارد، زيرا مرتبهپديده

ىناسدي اسدت،   ىناسدي ن جامعده  آن ناقعيت است. بحث ما رني علم فيزيك ن پزىدكي ن رنان 

هداي معندويِ جداري در تداري  ن     كه از سنّتىناسي به جهت آنلم جامعهىايد اگر من بگويم ع



  

تواند جايگاه حقيقي جامعده را درسدت تحليدل كندد، بدا مدن موافقدت        جامعه آگاهي ندارد، نمي

ىده از ديددگاه مدرنيتده   كه عين همين ديدگاه را بايد در مورد ساير علومِ مطرح يكنيد، در حال

هداي ملكدوتي عدالم را مددّ نظدر      يل خود از ناقعيات، توجه به جنبهرا اين علوم در تحليداىت، ز

ها را نگرد تا آنندارد ن عالم را به عنوان آيات الهي كه ظهور اسماي حيناي خدانند است نمي

جهت اُنس با خدانند گردد ن با نظر به حد ، مخلدوق را نظداره     يند ن عاملي  ح  ببينما ينهيآ

 كند.  

ايد؟ يا ىناخت من در رابطه ، نزن، قد ن محل تولد مرا بدانيد، مرا ىناختهآيا اگر ىما اندازه

كندد؟  گيري كلّدي مدرا رنىدن مدي    با صفاتي است كه به باطن من مربوط است ن عقيده ن جهت

تحليدل ن تودوري ن    ياطالعات حيّي ن تجربي بده اضدافه   يعلم غربي عبارت است از مجموعه

كده بده بداطن ن ملكدوت ايدن      اند، بددنن آن آنري كردهىخصي كه دانشمندان جمع يهاحدس

هاي محيوس صورت ن تجلي آن هيدتند، علدم ن آگداهي داىدته باىدند. در      عالم كه اين پديده

نگاه به باطن عالم نشيته ن دانشمندان به كمك آزمدون ن   يبه جا يعلم يهايامرنز توور يايدن

كده بدا    ين نگداه بدا نگداه   يد ا ايد دهندد. آ ير مد قرا يخود عالم را مورد ىناسا  يهايخطا، با توور

اسدت؟ خدانندد بده     يكندد، ميدان  يها را ادراک مد گاه ن ابعاد آنيها جادهيىناخت ملكوتِ پد

هدا بده ملكدوت    ا انيدان يد آ 2؛«أووَلومَ يَنظُُِواع ِرري اَلوكُرنتر السَّرمََوَاتر وَاألورَ ي   »د: يفرمايانيان م

ز ظداهر  يد چهمده  يت اصدل ياست كده ىخصد   ين نگاهيچننگرند؟ چون در ين نميها ن زمآسمان

 ىود.يم

 پس ناقعيت چييت؟ سؤال:

ناقعيت در عالم محيوس از منظر ن نگاه توحيدي عبارت است از محيوسداتي كده    جواب:

هدا تجلدي   باىند كده خدانندد از طريد  آن   اسماء الهي مي ياند ن آيت ن نشانهظهور عالم معقول

ها نيبت به ناقعيات خارجي گرفتار نَهميات خدود  ز اين نگاه انياننموده است. در نگاهي غير ا

هداي  زدگي، ناقعيدات را پديدده  كنند ن در عالم نَهميها نمت آنيمخلوق يهيتند ن نظر به جنبه

كه تمام عالم، هم در نجود ن هم در ظهور متصل به نجود يابند، غافل از اينمتكثر ن ميتقل مي
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مشكل فرهندگ مدرنيتده در ايدن اسدت      يها نييت، همهاء، بريده از بودِ آناند، ن نمودِ اىيمطل 

كه انيان، تن را جداي از نفس بنگرد، ن لدذا  نينگرد، مثل اكه اىياء عالم را به نحو استقاللي مي

رن آيدد ن پدس از مددتي بدا بحدران رنبده      هاي  غلدط از آب درمدي  العملها ن عكستمام تحليل

طور كه ناقعاً هيت تحليل كند. به عندوان مثدال مدا    ه احواالت انيان را آنىود، چون نتوانيتمي

كندد ن جايگداه   طلبِ انيان جهدت رنح ان را بده حقداي ِ برتدر متوجده مدي      معتقديم فطرتِ كمال

گيرد ن دستورات ديني جهت اين آرزنها را از آرزنها در درنن انيان از چنين فطرتي ريشه مي

دهد، حال اگر ىما جايگاه ن باطن اين آرزنها را نشناسديد،  ىكل مي ىدنىدن به معنويدنيايي

كنيدد؟ آيدا رنانشناسدي غربدي خاسدتگاه آرزنهدا را       هدا را تحليدل مدي   تصور بفرماييد چگونه آن

ىناسد كه بخواهد درست جهت بدهد ن انيان را راهنمايي كندد؟! علدم غربدي هديچ     درست مي

يند، آيا متوجه اسدت كده طبيعدت يدك حيدات بداطني       بچيزي را به مبناي اصلي خود متصل نمي

گيرد؟ ن آيا ديدن ن  دارد ن دل در ارتباط با طبيعت در هواي اُنس با باطنِ معنوي طبيعت قرار مي

خود دارد تا انيان غربي را راهنمايي كند كه چگونه با باطن  يبرا ييىريعت در آن فرهنگ جا

ن موجدب  يد گ در نفي كلي دين ن ىريعت است ن اعالَم اُنس بگيرد؟ يا متفسفانه سعي آن فرهن

 ظلمات مضاعف ىده است؟

 تمدني براي آرامش و شكوفايي

ك كلّ ناحدد اسدت، هرنقدت انيدان بدا      ين كه عالم يطب  فرماي  ىما، با توجه به ا سؤال:

پدايين عدالم نشدناخت ن آن را     يپايين عالم نجود مرتبط ىد، نلي آن را به عنوان مرتبه يمرتبه

 پايين هم علم پيدا نكرده است؟ يع از مراتب باالتر نگاه كرد، به مرتبهمنقط

طور است، چون از منظدر ان، ايدن پدايين ديگدر پدايين نييدت، بلكده يدك         بله، همين جواب:

ناقعيت ميتقل است، بدنن هيچ باطن ن ملكوتي، درست بدرعكس دعدوتي كده خدانندد بده مدا       

ها بده  آيا اين انيان 3؛«يَنظُُِواع ِري اَلوكُنتر السَّمََوَاتر وَاألورَ ي أووَلومَ»: ديفرماكند ن ميپيشنهاد مي

فرماييد كده اگدر از   نگرند؟ پس مالحظه ميملكوت آسمان ن زمين ن آنچه خدا خل  كرده نمي
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كنيم، چون ناقعيات، چيزي جدز  حقاي  عالم غفلت كرديم، هيچ علمي به ناقعيت عالم پيدا نمي

 يبيندد ن خدود را در آغدوش نجدود    علم غربي عالم را ظهور حقاي  نمدي ظهور حقاي  نييت ن 

ل را بددنن نظدر بده    يد ف يكند كه سراسر عالم مظاهر آن هيتند. مثل آن كه ما اجدزا ياحياس نم

م، حاصل آن چده را بدا كدف    ينگريرا درست نم يچ جز يم، در آن صورت هيل بنگريت فيكل

م ن يىناسد يمد «ناندان»م ن خرطوم آن را يكنيم بيخود ترك يهايم با تووريادست حس كرده

 د:يگويم ين رابطه مولويدر هم

 نبسچشم حسّ همچون كف دست است

 

 نييدددت كدددف را بدددر همددده آن دسدددترس 

م، هدر  يات را بنگدر يد عدالم، ناقع  يت بداطن يد اگر جهت نگاه ما درست باىد، ن با نگداه بده كل   

كنديم، نلدي اگدر    ر بده سدوي حقداي  سدير مدي     چقدر جلو برنيم از طري  ارتباط با ناقعيات، بيشت

تدر  يم، حجداب خدود را غلدي    يتالش نما يجهت نگاهمان غلط باىد، هر چقدر هم در كار علم

اي كه بر عالم دارد، در ىرايط دنم قرار گرفتده اسدت. چدون    گونهكنيم. غرب با نگاه رياضيمي

كوت ن بداطن معندوي عدالم تمامداً در     گونه به عالم، نظر به ملدر منظر امثال گاليله ن نگاه رياضي

عقل ن قلب سير مناسبي ندارندد ن بده آنچده بايدد برسدند       يطين ىرايرند ن لذا در چنحجاب مي

ىان درست باىد ن درست هم تربيت ىوند، بدا حقدايقي   رسند. اگر قلب ن عقل جهت توجهنمي

توجده صدحيح، تمددني     اندد ن در اثدر آن  تر از نجدودات مدادّي  ىوند كه بييار جديرن ميرنبه

كنندد، در عدالم مدادّه در    ها در فضاي آن آنقدر كه در عالم معنا سير ميىود كه انيانساخته مي

ىود عقدل ن قلدب در فرهندگ مدرنيتده كدافر ىدده       تحرک نييتند ن از اين رنست كه گفته مي

 ت.است، زيرا نيبت به حقاي  برترِ عالم نجود محجوب گشته ن منكر آن عوالم ىده اس

 4؛...«إي َّ الَّذري و كوذَّبُناع بيآيََترنوَ وَاسَتوكعبَُِواع ََنعهََ الو تُفوتَّحُ لوهُرمَ أوبَرنَابُ السَّرمََء    »فرمايدد:  قرآن مي

هايي كه آيات ما را تكذيب كردند ن در مقابل دستورات الهي استكبار نرزيدند ن آن هدا را  آن

. پس طب  اين آيده بدراي ارتبداط بدا عدالم      ودىنمي گشوده نپذيرفتند، درهاي آسمان به سويشان

اند، عالم ملكوت يهارا كه جلوه يات الهيغيب ن عالم ملكوت بايد نارد زندگي ديني ىد ن آ

ىدد  توان در اين دنيا با صورت ملكوتي عالم مفنوس يب نكرد. در آن صورت است كه ميتكذ
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ر دل چندين تمددني اسدت كده انيدان در      ن تمدني مطاب  قواعد آسمان، در زمين ايجاد كرد ن د

كند با عالم معني ن ملكوت نيز مرتبط است، مثل بعضي ن كه در زمين است، احياس مييعين ا

هاي اسالمي كه معمار آن بنا با توجه به عالم قدس، طراحي بناي خدود را انجدام داده   از معماري

ايدد،  كز عدالم نجدود قدرار گرفتده    گيريد، احياس مي كنيد در مرىما در آن بنا قرار مي ين نقت

ها چقدر در آرامد  ن  حال در نظر بگيريد اگر تمدني چنين حضوري را به نجود بيانرد، انيان

نحددت   يكرانده ين همه پرسه زدن در كثرات، نظر به عالم بيا يبرند ن به جاسر ميىكوفايي به

ر همده جدا احيداس    خدود را د  ي  نظدر كند  يز است ن به هدر كجدا  يزش همه چيدارند كه هر چ

رن قدت رنبده  يحق ين ىدت ن ضعف انيان با همهيبه عالم در ع ي، چون در نگاه نجوديكنيم

 خواهد بود. گفت:

 از نظرگدددداه اسددددت اي مغددددز نجددددود   

 

 اخدددددتالف مدددددامن ن گبدددددر ن يهدددددود 

 
 شيطاني يهاالهي و قلب يهاقلب

معندي كده بايدد در    ىود بده ايدن   عموماً در دستورات ديني توصيه به حضور قلب ميسؤال: 

عبادات، قلب در صحنه باىد ن به صِرف اداي درست كلمات ن توجه به معني آن اكتفدا نشدود،   

ها چنين بلكه با توجهِ قلبي به حقاي ِ آن الفاظ ن معاني، عبادات را انجام دهيم. از اين نوع توصيه

خدود داراي چندين    ىود كه قلب انيان توان ارتبداط بدا حقداي  را دارد ن بده خدودي     برداىت مي

استعدادي هيت ن ما بايد سعي كنيم آن را به كدار گيدريم ن در حددّ الفداظ ن مفهدوم آن الفداظ       

ىود انيان بايد قلب خود را تربيت كند تا آن قلب الهي ىدود، از ايدن   از طرفي گفته مي 5نمانيم.

 مدامن آن را  هدا قلدب دارندد نلدي انيدانِ     انيدان  يها چنين برداىت مي ىود كه همهنوع توصيه

ن تمددني كده گرفتدار دنيدا اسدت ن از      يتربيت كرده ن انيانِ كافر آن را تربيت نكرده است بنابرا

                                                 
؛ يعني اين قرآن ذكر ن بيدار باىدي  «إي َّ ِري ذولر َ لوذركعِوى لرمَ  كوَ و لوهُ قولع ٌ»فرمايد: ق مي يسوره 37 يقرآن در آيه - 5

وَ اونررِع  »كندي:  خود را از بين نبرده است. ن يا در مناجدات ىدعبانيه از خددا تقاضدا مدي      قلب دارد، ن قلبِاست براي كيي كه 

كده  تدوان ديددن حقداي  را دارد مگدر ايدن      ىود قلب انيانرا باز كن. پس معلوم مي هاي دل ما؛ خدايا! چشم«اوبَصََرَ قُلُنبينوَ...

 محجوب ىده باىد.



  

ن يد ىده ندارد ن حال با توجه به اها غافل است، اصالً قلب ندارد ن يا قلب تربيتملكوت آسمان

 ن است كه جايگاه قلب در فرهنگ مدرنيته كجاست؟  يامر ساال ا

آن اسدت، يعندي اگدر عوامدل غفلدتِ      بدودن  قلب تفانت در بالقوّه ن بالفعلدر مورد  جواب:

 ىود ن به همين جهت هم پيدامبران يقلب برطرف ىود، قلب خود به خود با حقاي  مفنوس م

كده  آنرندد. پدس ايدن   ىناسدد بده يدادش مدي    ها هيتند ن عمالً آنچه را قلبِ انيان ميمذكِّر انيان

كرد، به اين معني است كه بايد از طريد  معدارف حقّده ن عبدادات      گويند قلب را بايد تربيتمي

ىناسد بشود، ن قلدب  ىرعي، عوامل غفلت آن را برطرف نمود تا خودش متذكر حقايقي كه مي

ميلمان ن كافر از اين جهت متفدانت اسدت، درسدت اسدت كده هدر دن چندين اسدتعدادي را بده          

به كار گرفتده ن بده صدورت بالفعدل درآنرده ن     صورت بالقوّه دارند، نلي يكي آن استعدادها را 

ت درآنردن اسدتعداد  يد به كار نگرفته اسدت ن عمداًل از هددايت انبيداء كده عامدل بده فعل        يگريد

حال اگر كيي قلب خود را تربيت نكدرد ن در جهدت صدحيح قدرار      6بهره ىده است.اند بيقلب

هاي درنغدين ن حيدواني.   مثل عش رنست كه هيچ ربطي با حقاي  ندارند، نداد، با خياالتي رنبه

باىدد ن در  يىناسد ن متوجه كمال مطل ِ حضدرت اَحدد مد   نهايتِ مطل  را ميقلب هر انياني بي

با توجه به همين استعداد است كه انّالً؛  ذات خود طالب آن حقيقت بزرگ است، ن پيامبران

دهندد، از يدك   راتي كده مدي  كنند. ثانيداً؛ بدا دسدتو   با معارف حقّه ما را متوجه حضرت اَحدي مي

كنند ن از طرف ديگر ما را متوجه آن ذات طرف قلب ما را از عوامل غفلت از خدانند آزاد مي

هداي درنغدين ن حيدواني انّالً؛ قلدب را از     نمايند. نلي عشد  اَحدي كه محبوب هر دلي است مي

د كده هرگدز داراي آن   دهننهايت را به چيزي نيبت ميكنند، ثانياً؛ كماالت بياَحد منصرف مي

گوييم قلب خود را تربيت نكرده ن به اسدم عشد ، خدود را سدرگردان     كماالت نييت، ن لذا مي

كنند. اين همان چيزي است كه در فرهنگ غربي سعي ىده است جاي عشد  بده خددا قدرار     مي

بدا   گيرد، اين همه تالش براي با حال نگهداىتن انيان براي آن اسدت كده انيدان ناقعداً اسدتعداد     

كردن را دارد ن طالب آن هدم هيدت، نلدي آن را بايدد در فرهندگ انبيداء جيدتجو        حال زندگي

كنديم بده آن   كنديم، بلكده سدعي مدي    ن صورت نه تنها خياالت خود را سدركوب نمدي  يكند. در ا
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درست بدهيم، چون خياالتي كه از قلبِ تربيت ىده، پديد آمدده عامدل ارتبداط     يخياالت جواب

معنوي عالم خلقت است، مثل كيي كده بدا قلدبِ متدذّكر بده حد ، بده دىدت ن          هايقلب با جنبه

نگرد، اين آدم در دل طبيعت آيات محبوب خود را كه يداد آن محبدوب را در قلدب    طبيعت مي

هاي آن قلب، خانده ن ميدجد ن ىدهر خدود را     بيند ن بر اساس راهنماييخود زنده نگهداىته، مي

طدور  خدايي داىته باىد. نلي اگر قلب تربيدت نشدد، همدان   كند، تا همه چيز صورت طراحي مي

كندد كده حجداب    گذارد، خانه ن ىهري را طراحدي مدي  كه عش  حيواني را جاي عش  الهي مي

ىود چون ديگدر از ميدير   يگفته م« قلب ىيطاني»ح  ن جواب طلب نفس امّاره است كه به آن 

القا ات ىيطان است ن چشم   خود خارج ىده است ن طلب آن، طلب الهي نييت، بلكه محل

 را از توجه به حقاي  بيته است.

ىود غرب سعي دارد با ىور ن حال زنددگي كندد منظورمدان زنددگي بدا      يپس نقتي گفته م

خواهدد بدا دلد     ه همان نوع زندگي كه يك عدارف بداهلل دارد كده مدي    يقلب ىيطاني است، ىب

هدا را  تمددن  يد همده ين اگر دقت بفرما  ىده ن داراي ىور الهيزندگي كند، منتها با دل تربيت

ابند، حال يا با عش  الهي ن يدا عشد    يياند ن با همان عش  ن حال ادامه مها به نجود آنردهعش 

 ىان.كنند ن نه با عقلها با دلشان زندگي ميىيطاني ن اساساً انيان

ري را در انيان ايجداد  تواند چنين ىوزندگي نياز به ىور ن اىتياق دارد ن عقل به تنهايي نمي

تواند عقالً در موضوعي دل را قانع كند تا دل به صحنه بيايد ن در تحقد   كند، هر چند انيان مي

تدوان  آنرد پس مدي آن موضوع ىورآفريني كند، نلي باألخره عقل به تنهايي ىور ن اىتياق نمي

بينيدد ميدل   تبه ميخورد ن به همين جهت يك مرگفت: تقدير هر ملتي در قلب آن ملت رقم مي

ِنج، ِرنج   7«يَدَخُلُن و ِري دري ي اللَّهر أوِعنَاجًَ» ىود ن به تعبير قرآن:آن ملت در كاري متمركز مي

آيندد، چدون دلشدان    يك ملت بده سدوي ديدن مدي    كه يك مرتبه اينشنند. ي  خدا وارد ايبه د

ىديطان تيدخير كدرد ن    القلوب در اين راستا قرار گرفته است. قلب مدردم غدرب را   توسط مقلب

كده از جهتدي در ىدور ن    ها را آماده ديد القا ات خدود را ادامده داد ن لدذا در عدين ايدن     چون آن

 ها ىيطاني است.  ىور ن اىتياق آن ينل -كننديم يچون با قلب خود زندگ –اىتياق هيتند 
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دگي ىدود ن سدرخور  دادن به قلب نييت، باألخره قلدب قدانع نمدي   ىور ىيطاني جوابِ كامل

كار نييت، به همين جهت آب جهنّم گرم اسدت، نلدي   دهد، نلي ىيطان هم بيخود را برنز مي

مَمريمًرَ   سُقُنا اَرَءً  وَ»: فرمايدكند. ميتكه ميبخ ، گرمايي كه درنن را تكهنه گرماي آرام 

كندد.  ي مدي هدا را متالىد  ىوند آب گرمي كه آن آب درنن آنن نوىانيده مي 8؛«ِوقوطَّعَ أواَعََءاُمَ

چدون گرمدي ايددن آب، ريشده در هدوسِ گرمددي دارد كده آن هدوس، فطددرت ن بداطن انيددان را        

سركوب نموده است. از طرفي ديگر در رنايت داريم كه كدف بهشدت گدرم اسدت، نلدي مثدل       

اندد، نلدي   سوزاند، تا فضا را معطر كند، پس اهل ايمان در ىور ن اىدتياق گرمايي كه عود را مي

كف بهشدت، طداق    ين معنياق حاصل از نفس امّاره ن هوس، به ايقلب، ن نه اىتاىتياق ناىي از 

ن يد اندد، در عدين ا  جهنّم است، يعني جهنّم زير پاي بهشتيان است، چون هوس را زير پا گدذارده 

طور كه بهشتيان از گرماي كف بهشت كه طداق جهدنّم   كه از گرماي آن استفاده كردند ن همان

مطلقدا  بدنن آن كده   هاي خود هيتندل ايمان در امور دنيايي سوار ميلكنند اهاست، استفاده مي

   آن ها را نفي كنند.

هر تمدني مجبور است به عقل ن خيال ن قلب افراد جامعه جواب دهد، نلدي رمدز پايدداري     

يك تمدن در آن است كه به اين ابعاد جواب ناقعي بدهد، نگرنه پس از مددتي نده عقدل، ن نده     

كنندد ن در نتيجده بحدران آن جامعده ىدرنع      يدن نميكدام احياس به ثمررسچيهخيال ن نه قلب 

كنند خود را نگه دارند، چون عقل ن خيدال ن  خود تالش ميهاي غير الهي بيىود. حكومتمي

هاي گذرد كه همان نيلي كه به نعدهكند ن چيزي نميها همراهي نميقلب مردم باألخره با آن

بندندد كده عقدل ن    كنند ن به چيز ديگري دل مدي ها ىورش ميند، بر آناها دل بيتهدرنغين آن

تقصدير نييدتند كده عقدل ن     ها بيها را درست جواب دهد. از اين طرف هم ملتخيال ن قلبِ آن

ىدان تمدام   دهند ن نقتي كار از كار گذىت ن فرصت دنيدايي خيال ن قلب خود را به هركس مي

ندد حركدت خدود،    يتداريخي خدود ن در برآ   يبشدر بدا تجربده    ن همده يد آيند. با اىد، به خود مي

پرنراندد ن در آن حدال   گذارد كه عقل ن خيدال ن قلدب را مدي   آرام به سوي مكتبي قدم ميآرام

 ىود.بشر ىرنع مي يتمدن جاندانه
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 يهداي گذىدته  اگر خواستيد در ميير خود سرعت ايجاد كنيد بايد انّالً؛ رمز ن راز ىكيدت 

ل نماييد. ثانياً؛ آنچه را خدانند به بشر نعده داده اسدت همدواره مددّنظر بشدر     يلبشر را درست تح

غافل ىود، ن در اين راستا بايد هر سه بُعدد  « انتظار»قرار دهيد ن نگذاريد يك رنز بشر از مكتب 

عقل ن قلب در صحنه باىد، منتها به نحو صحيح آن. فرهندگ غدرب هدر سده بُعدد را در      خيال ن 

د به كار گرفت، نلي به نحو غير صحيح، ن بداز غفلدت نفرماييدد كده مدردم بدا       ساختن تمدن خو

كنند ن نه با عقلشان، ديني كه دل را به صحنه نيانرد، نهايتداً آن ديدن در كندار    دلشان زندگي مي

 ىود.اش اكتفا ميگيرد ن به نماز ن رنزهزندگي قرار مي

 پذيرمحاسبه يافروكاستن طبيعت در حّد پديده

« سدازم بُعد ن حركت را به من بدهيد، من جهان را براي ىما مدي »گويد: دكارت مي :سؤال

كه بيياري از اين كشدفيات غدرب قدبالً    انّالً؛ منظورش از اين جمله چييت؟ ثانياً؛ با توجه به اين

توان گفت هنر فرهنگ غربي در آن است كه قواعد طبيعت را به صورت هم مطرح بود، آيا مي

درآنرده است؟ ثالثاً؛ جايگاه كمّيت ن عدد ن به فرمول درآنردن قواعدد طبيعدت    كمّيت ن عدد

 در نگاه اسالمي كجاست؟

يعني بُعد ن حركت را در منظر خود قدرار داده ن سدپس همده    « كمّيت»دكارت ابتدا  جواب:

خواهد بگويدد تمدام جهدان از بُعدد ن حركدت بده نجدود        چيز را از اين منظر نگرييته است ن مي

اي اسدت كده جاذبده دارد ن    گدراي دكدارت، زمدين پديدده    ه ن نه چيز ديگر. در منظر كمّيتآمد

فرماييدد در ايدن ديددگاه از    تفثير آن جاذبه. چنانچه مالحظده مدي  اىياء هم چيزهايي هيتند تحت

قبل بنابر اين گذارده ىده كه كلّ طبيعت را كمّيت ن مقدار ببيند، همدان نگداهي كده گاليلده بده      

ر يپدذ تيد ها در همين نگاه است كه فقط نجه مقدداري ن كم مشكل اين يداخت، ن همهعالَم ان

نار ايدن  كده نظدم رياضدي    يبينندد در حدال  بينند، نلي باطن ن ملكوت اين عالم را نميعالم را مي

 عالم نيز ريشه در نظم ملكوتي آن دارد.

سدت، بعدد سدعي كردندد     گونده ن مقدارپدذير ا  ابتدا قبول كردند نظام عالم، يك نظام رياضي

قواعد رياضي آن را كشف كنند. عموماً اين قواعدي را كه كشدف كردندد درنغ نييدت، نلدي     

مشكل بشِر جديد از همين جا ىرنع ىد كده بدا ايدن نگداه، عدالم را منقطدع از عدالم بداال          يهمه



  

هدا ن  پذير مورد توجه قرار گرفت ن توجه به كيفيتكمّيت ينگرييت ن طبيعت به عنوان پديده

هدا از منظدر بشدر جديدد     ها مظهر عالَم معنا است، مورد غفلدت قدرار گرفدت ن آن   كه كيفيتاين

منظدر بشدر را اىدغال كدرد،      يهدا همده  ها غفلت ىد ن فقدط كميدت  خارج ىد ن نقتي از كيفيت

 پذير مورد بررسي قرار گرفت.ها به راحتي در حدّ فرمول ن قواعد رياضيِ محاسبهكمّيت

فرماييد؛ ابتدا بشر از ساحتي به ساحت ديگدر ندزنل كدرد ن از عدالَم كلّدي ن      ميپس مالحظه 

ها را تنظيم كندد،  كيفي به عالَم كمّي ن مقدارپذير هبوط نمود ن سپس ىرنع كرد قواعد كمّيت

 هاي اين عالم.بدنن توجه به كيفيت

داراي در اين بحثي نييت كه چون عالم طبيعت، صورت نظدم عدالم مجدردات اسدت حتمداً      

ىددود ن لددذا  انضددباط خاصددي اسددت كدده علددم رياضدديات از جهتددي متوجدده آن انضددباط مددي      

آن ن كده قبدل از آن ن بدا    د: هيچ چيزي نديدم مگر آننفرمايكه ميدر عين اين المامنينامير

آمدوزش  رش يپدذ محاسدبه  در عدين حدال قدانون ارث را بدا آن دقدتِ      9بعد از آن خددا را ديددم،  

دهندد، چدون   اي از خود نشان ميالعادههاي رياضي فوقهاي خود دقتانتدهند ن يا در قضمي

گرا چيزي جز همدين نظدم رياضدي، از    هم هيت، نلي نگاه كمّيت داراي نظم رياضيماده عالم 

گونده،  سدر ايدن اسدت كده آيدا عدالم از نظدر نگداه رياضدي         بدر  ىناسد. يك نقت بحث عالم نمي

ايدن عدالم، آيدت الهدي اسدت كده جنبده         د متوجه بوديباي مند است، ميلّم چنين است، نلقاعده

 اين دنمي نگاه پيامبران ن انلياء الهي است كه غرب از آن محرنم است. ،مندي هم داردقاعده

عنايت داىته باىيد كه امثال دكارت يا نيوتن به نجود خدا معتقد بودند، نلي نگاه توحيددي  

د، چندين دليل فليفي در اثبدات نجدود خددا دارد،    نداىتند، اگر به آثار فليفي دكارت نظر كني

نلي ان ن امثال ان خداي خال  را قبول دارند، ن اين نگاه غير از نگاهي اسدت كده انبيداء ن انليداء     

هيدتي   يبينند ن حضور ح  را در همهرا نور سمانات ن ار  مي« اهلل»الهي از آن برخورداند ن 

خال ، اعتقادي است كه ىيطان هدم داىدت ن بده خددا      يابند، اعتقاد به خدايجاري ن حاكم مي

 تو مرا از آت  خل  كردي ن آدم را از گِل. 10؛«خولوقعتويني ار ع نوَرٍ وَ خولوقعتوهُ ار ع طري » :كردعر  
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 هاتيفيها، حجاب کتيکم

را كده دانشدمندان غدرب كشدف كردندد،       ييهدا توان گفت: قواعدد ن تودوري  آيا مي سؤال:

درنيانردندد، چدون بدا     يكم ياند، نلي به صورت فرمول هاهم متوجه آن بوده انديشمندان قبلي

شتين قبالً هم مطدرح  نىد؟ مثالً نظريه نيبيت اييابعاد عالم منصرف م يهيآن كار توجهات از بق

 هاي رياضي درنيانردند؟ بوده است، نلي آن را در قالب فرمول

نگرندد،  ه با منظر توحيددي بده عدالم مدي    طور است، انديشمنداني كبه نظر من همين جواب:

ها محدند كنندد ن كداه  دهندد، چدون در آن     حاضر نييتند آن قواعد ن سنن را در حدّ كمّيت

اند. بنابراين ساحت نجدودي انديشدمنداني   حالت، آن قواعد ن سنن را از رنح خود خارج كرده

فدرق   اينشدتين ز رنيانس از جملده  نگرند، با نگاه دانشمندان بعد اكه با منظر توحيدي به عالم مي

معتقد به نجود خدا باىدد، نلدي ديددگاه ان نيدبت بده ناقعيدات عدالم،         اينشتينكند، هر چند مي

داندد، بده جهدت    زمان را بُعد چهارم مادّه مي «عليوهاهللرمحة»گرا است. اگر مالصدرافرنكاسته ن كمّيت

ذات عالم مادّه است كه عدين حركدت    ينگاه فليفي خاصي است كه بر اساس آن نگاه، متوجّه

ها نييت. نظر بده ذات اىدياء داىدتن،    است ن اين نگاه، يك نگاه تجربي ن با توجه به آثار پديده

فهميِ انيان رىد پيدا كند ن به كار گرفتده ىدود، ن   بيني ن ذاتنظري است كه بايد استعداد ذات

كده ىدما نقتدي ندور را     ي. مثدل ايدن  اين منظر، منظري است غير از منظر دانشدمندان علدوم تجربد   

بينيد ن به همين جهت اگر كيدي بدر اسداس    بينيد كه اين ديوار را ميبينيد، از همان منظر نميمي

توانيد جواب ان را بدهيد ن مثل نمي« نور كو؟»ىود از ىما بپرسد: همان منظر كه ديوار ديده مي

بدا   «عليوهاهللرمحة»حداال اگدر مالصددرا    11ىداره كنيدد.  توانيد به نور اكنيد، نميديوار كه به آن اىاره مي

گويد: زمان بُعد چهارم مادّه اسدت،  بيني متوجه حركت جوهري عالم مادّه است ن ميمنظر ذات

است كه معتقد است ادراک زمان با سرعت رابطه دارد ن لذا زمان يك  اينشتيناين غير از منظر 

 كند.ت عو  ىود، نيبت ما با زمان تغيير مينيبي است ن هر چه نيبت ما با سرع يمقوله

ىود ن تا حدّي نزديك است استقالل زمان رنىن ميعدم  اينشتين يدرست است در نظريه

ىود ن چون ذات عالم زمان در اثر حركت ايجاد مي»گويد: كه مي «عليوهاهللرمحة»مالصدرا يبه نظريه
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ست، ن زمان يك مخلدوق جددا از عدالم مدادّه     مند امادّه عين حركت است، پس عالم مادّه زمان

ىود نلي ايدن حدرف از منظدر ديگدر ن بدا      ينييت، بلكه در اثر انتزاع ذهن از حركت، ادراک م

ىدويم كده هدر چده از عدالم      متوجه مدي  «عليهاهللرمحة». از سخن مالصدر12ديگري مطرح است ينتيجه

عالم مجردات ديگر زمان ن گذىته ن  ىود، تا جايي كه درمادّه فاصله بگيريم، زمان ضعيف مي

اين است كه اگدر بده سدرعت ندور حركدت كنديم، ديگدر         اينشتينآينده معني ندارد، نلي حرف 

 كنيم، كه در جاي خود حرف قابل توجهي است.ىود ن ما زمان را درک نميزمان صفر مي

نگرندد حدال ن   پس عنايت داىته باىيد كه علم انديشمنداني كه با منظر توحيدي به عالم مدي 

هواي ديگري نيبت به علمي كه بعد از رنيانس در غرب مطدرح اسدت دارد، در غدرب بعدد از     

ديدندد اگدر سديب    ها هم ميرنيانس، هوش رياضي، تمام زندگي بشر را اىغال كرد. ميلّم قبلي

كردند. از نقتدي بندا   افتد، به جهت جاذبه زمين است، نلي چيز ديگري را دنبال مياز درخت مي

زمين ن نزن اجيام مطدرح ىدد ن    يجاذبه يها بنگريم، حاال رابطهىد طبيعت را از منظر كمّيت

ىدد،  كند، اگر از منظر توحيدي نگداه مدي  اين بحث به ميان آمد كه چرا ماه بر زمين سقوط نمي

گرفت، همان تدبيري كه ىما بر اساس آن دسدت خدود   حضور تدبير غيبي الهي مدّ نظر قرار مي

ىدما نشدد ن نيدرني     يكنيدد، حداال اگدر كيدي متوجده اراده     مجدرد خدود بلندد مدي     يارادهرا با 

هدا ن  هاي ىما را مّد نظدر خدود قدرار داد، حركدت دسدت را در سداحت قددرت ماهيچده        ماهيچه

 بيند.ها ميحركت استخوان

 ناپذيرواقعيت محاسبه

اسدت كده قواعدد     توان گفت پيشرفت كمّي ن يك بُعديِ غرب به جهدت آن آيا مي سؤال:

عالَم را فقط از جهت رياضيِ آن مدّنظر قرار داد ن در نتيجه از جهت كمّي، سرعت زيادي پيددا  

هداي  كرد ن از جهت كيفي به ىدت عقب افتاد ن همين امر موجب ىد كه در اين تمدن، انيدان 

رعكس؛ هايي بيشتر با اين تمدن مفنوس هيتند ن بد گرا بيشتر رىد كنند ن چنين ىخصيتكمّيت

 كنند؟گرا با اين تمدن احياس بيگانگي ميهاي كيفيتانيان
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گيدر غدرب، يدك پيشدرفت     به نظر بنده همين طور است ن پيشدرفت مدادّي ن چشدم    جواب:

طاغوتي است، نه توسدعه   ياي ميتقل از عالم غيب ن يك نوع توسعهحقيقي نييت، بلكه توسعه

هدا  هدا بدراي  عمدده ىدد، فرمدول     كه كمّيدت  ن پيشرفتي كه موجب اُنس با معنويت ىود، همين

اش را اىغال كرد، چون جز كمّيات در اطراف خود نديد ن تمدام توجده خدود را    سراسر زندگي

براي كشف قواعد كمّي صرف كرد، در حالي كه در همان حدال عدالَم پدر بدود ن پدر هيدت از       

امدا نده    -كرد را نيز تدنين ميها ديد، قواعد ارتباط با آنظهور كيفيات، ن اگر آن كيفيات را مي

انجام دادند؛ معارف الهي ن اخالق معنوي كه توسدط   كاري كه انبياء ن انلياء -به ىكل رياضي

ارا ه ىده است، چيزي جز توجه به قواعد كيفي عالم نييت، با  معصومين يانبياء الهي ن ا مه

تدر ن  ار دقيد  ياندد بيد  دهدقت هر چه بيشدتر در بُعدد كيفدي ايدن عدالم متوجده نكدات ظريفدي ىد         

 دست آمد.تر از آنچه با علم تجربي در بُعد كمّي عالم بهگيترده

اَ ع توعَلَّقو قولعبَهُ بيَلدُّنعيََ، توعَلَّقو قولعبَهُ بيثوالثو خرصَرٍََ، اَرم  اليَفعنوري، وَ    »: فرمايندمي امام صادق

  َ ود را متوجده دنيدا كدرد، قلدب ان بده سده       خد ؛ هدر كدس قلدب    13«اواَلٍ اليُدَرَكَ، وَ رَجَرَءٍ اليُنورَ

كده   يناپذير ن آرزني غيرقابل دسدترس ن اميدد  ىود؛ غم ن نگراني پايانخصوصيت مشغول مي

يده  يقابدل مقا كردن زندگي كيفي براي درست تحليل ي. آيا اين قاعدهيتين ىدنقابل برآنرده

ده گرفدت ن  يد ن را ناداست كه بتدوان آ  يزيا چين  خاص فيزيك ن ىيمي است ييك قاعدهبا 

جاسدت  ايدن  ها اىداره دارد؟ به آن يميك ن ىيزياست كه ف ييهازيات همان چيگمان كرد ناقع

ىود اگر فرهنگ مدرنيته چيزي را ظاهر كدرد، چيزهدايي را   كه از منظر تفكر توحيدي گفته مي

ناقدع ىدد،   پنهان نمود ن ميلّماً در منظر تفكر توحيدي هرگز به اين ىكل كه در غرب پيشرفت 

كند براي تفيير تداريخي خدود، علدم خدود را ادامده ن كامدل       ىد ن اگر غرب سعي ميناقع نمي

كاري است، نه علم ىيمي همان علم كيميا علم گذىتگان تبليو كند، اين يك نوع فريب يهىد

 مطرح در علوم جديد است. يخوارزمي همين هندسه ياست ن نه هندسه

ىدود ن  ها ظداهر مدي  كه دكارت از عالم مدّنظر دارد، همين فرمولبنده قبول دارم در منظري 

ىود پدر علم جديد، نلي نبايد اين را يك امتياز قلمداد كرد، بايد ببينيم در اين منظدر چده   ان مي
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حوصله ن عجدول از پيشدنهادهاي امثدال دكدارت كده      چيزهايي ناديده گرفته ىده است. بشرِ كم

 يكندد. در آن دنره كده بفهمدد چده مدي    استقبال كرد، بدنن آنملموس ن زندبازده است سريعاً 

انتخابي جديد بود ن با استقبال از افكار دكارت، انتخداب خدود را    يتاريخي، جهانِ غرب آماده

ترين حدّ ممكن كاه  داد ن جوانب كار را در نظدر نگرفدت ن از همراهدي بدا ندواميس      به پايين

 كرد.گرفتن از سنن الهي غفلت عالم ن كمك

د كده انالً: دن  يد ىدن موضوع به مثال زدندن موهاي زا د توسدط ندوره، برگرد  براي ملموس

كردندد ن رني قيدمتي   را تركيب كرده خميري درست مدي  -  ييعني آهك ن زرن -طبيعي  يمادّه

گذاردند، اين مادّه به كمك حرارت بدن، محل اتصال موها بدا  كرد مييكه موهاي زا د رىد م

ىد، ثانياً؛ چون محل اتصال موها بدا  كرد ن در نتيجه موها از بدن جدا ميخود حلّ مي بدن را در

كرد، موهداي خشدني نبدود. آهدك     بدن در آن خمير حل ىده بود، نقتي موهاي بعدي رىد مي

رىدد   يخصدوص كده زمينده   كدردن آن محدل بدود بده     يز عامدل ضددعفون  يموجود در آن ماده ن

و نده تنهدا محدل ضدد     يد   بده كدار بدردن ت   ياز طر يشتر است نلرني  موها بي ميكرنب در محل

 گردد. يجاد عفونت هم ميىود بلكه موجب اينم يعفون

هاي دردسر ىد، بدنن پيچيدگيكه از قواعد طبيعي استفاده مي ييهامالحظه كنيد در رنش

فرماييدد  د، از ايدن طدرف فرامدوش ن   يگردهاي طبيعي استفاده ميساز به زيباترين ىكل از انرژي

هاي ميتقيم ن غيرميتقيمي بايدد بده ميدان بيايندد ن چقددر بايدد       كه براي ساختن تيو چه كارخانه

 طبيعت را تخريب كرد تا اين تيو در اختيار ما قرار گيرد. يچهره

ها در اين عالم هيت، انديشمندان هم بايد اين قواعد را كشف پس مالحظه فرموديد؛ قاعده

هدا نيدز   كند. مثدالي كده عدر  كدردم را در سداير پديدده      ي با هم فرق ميها خيلكنند، نلي نگاه

 جاها هم قضيه از همين قرار است.ر يد در سايسرايت دهيد، ن بدان

ىوند تركيبدي كده در غدذاهاي سدنّتي     دانشمندان علم تغذيه پس از مطالعات زياد متوجه مي

كنند. به نظر ما گذىتگان ب ميالعاده صحيح بوده است ن از آن دقت تعجىود، فوقرعايت مي

ىده خواص بيدياري از چيزهدا   ىان ميبه جهت توجه به سنن غيبي، از طري  الهاماتي كه نصيب

كردند، همان طدور كده حيواندات بدا     يب ميىناختند ن بر همان اساس غذاهاي خود را تركرا مي

رد يد گدرد مدي  ىدوند كده مدثالً نقتدي دلشدان     يك هدايت درنني، جهت درمان خود هدايت مي



 

كدام علف را بخورند. بشر جديد چون توجه  را از آسمان ن عالم غيب برگرداند، به خودش 

 هاي درنني محرنم گشت.ناگذاىته ىد ن ديگر از الهامات ن هدايت

به عنوان يدك فقيده ن دانشدمند اسدالمي، در مدورد توسدعه رني        «تعايلاهللحفظه»مقام معظم رهبري

اندد كده   گونه القاء كدرده ها در تبليغات خود اينغربي»ذاىتند ن فرمودند: دقيقي دست گ ينكته

ىدن است ن متفسفانه برخي از كارگزاران ن نخبگان كشدور نيدز   توسعه ن پيشرفت مياني غربي

اي غلدط ن خطرنداک اسدت... بده     دانند كه ايدن ميدوله  مدل پيشرفت را صرفاً يك مدل غربي مي

ايشدان دليدل بده     14«براي توسدعه يدك الگدوي نداموف  اسدت...      گويم الگوي غربطور قاطع مي

غربي در نظام اسدالمي را، ماهيدت متفدانت مبداني ديددگاه اسدالم ن        ينرسيدن مدل توسعهنتيجه

 غرب نيبت به پيشرفت ن جايگاه انيان در اين پيشرفت دانيتند.

بدا ابزارهدايي كده    گرا نييت تا بتواندد  محدندِ رياضي ن كميت يرنح انيان محدند به جنبه

 يگرا ساخته ىده است به راحتي ارتباط برقدرار كندد، نقتدي ابزارهدا    صرفاً بر اساس نگاه كميت

هدا  تواندد بدا آن  يجانبده نددارد، نمد   است كه رنح ما با آن نيبتي همده  يموجود در زندگي طور

 يدگكندد، نلدي اگدر در سداختن ابزارهداي زند      ها احياس دنري ميمفنوس باىد ن نيبت به آن

گدرايِ  ابدد ن چدون بدا نگداه كميدت     ييگدر ادامده مد   يد يدر عدالم  يز لحاظ ىود زندگيت نيفيك

ت نددارد، در ناقدع در   يانيان سدنخ  يكرانهيدكارتي اين تمدن بنا ىده است ن با جان مجرد ن ب

هدا اسدت كده هرگدز     عدالَم آنچندان گرفتدار كثدرت    ىود ن انيانِ بدي عالَم مياين تمدن، انيان بي

تواندد خدود را   همچندان كده نمدي    15سر بدرد. واند قواعد كيفي عالم را درک كند ن با آن بهتنمي

تواندد  ح از خود، ديگر نمدي يدرست درک كند ن عمالً بايد گفت بشر جديد با عدم درک صح

نمايد كه معلوم نييت ربطي بده  آنري ميدرست فكر كند، بلكه در حدّ پژنه  مطالبي را جمع

 كند.پژنهشي خود را گزين  مي يهاي خود مادهفر ، چون با پي ناقعيت داىته باىد

م كده  يكند يهيدگر تمدام مد   يطور كه قبالَ هم به مناسبتي عر  كردم بحث را با جملههمان

اگر فيزيك جديد در جدوهر خدود رياضدي اسدت، بددان جهدت نييدت كده طبيعدت          »د: يگويم

ايدم كده   مر آن است كه ما از پي  قصد كدرده بالذّات تابع احكام رياضي باىد، بلكه جهت اين ا
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طبيعت را صرفاً در صورت رياضي درک كنيم ن هر چه را كه به اين طري  قابدل ادراک نباىدد   

اندازيم ن مظاهر ن پديدارهاي طبيعت را تابع طرحدي كده بده نحدو ماتقددم ادراک ىدده       دنر مي

مقاديرِ زمداني، مكدانيِ حركدت تعديّن      دهيم... تمام پديدارها بايد از پي  به عنواناست، قرار مي

از  يها را به عنوان پديدارهاي طبيعت در نظر آنرد، مثل مهندسي كه نقشهپيدا كنند تا بتوان آن

 16«.سازدىده را رني زمين ميپي  تعيين

پدذير نييدتند از منظدر فرهندگ     حاال ىما در نظر بگيريد چه اندازه از ابعاد عالم كده محاسدبه  

غفلت قرار گرفته ن درست به همان اندازه بشر جديدد بدا ناقعيدات ارتبداط نددارد،       مدرنيته مورد

گردد كه در ذهن خود آن را ساخته است ن اين همان زندگي در تدوهّم  بلكه به دنبال چيزي مي

است ن اين نوع زندگي، مناسبات ن لوازم خود را به همراه دارد، چيزي كه امرنزه مدا در تمددن   

 م.يرن هيتبا آن رنبه يغرب
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 ،جلسه هفتم

 

تمدن سکوالر و ناکامي نهايي





 

 

از عوامدل طدرح بحدث     يكد ي يانقدالب اسدالم   يينهدا  يمرحلده  جهدت  كيتوور ختجبران 

ر افكدا  ينيگزيموجدب جدا  ك طدرف  يد از امدر   نيد در ا يكوتداه  ن باىدد، يمد  «عهيى يزا تمدن»

دىدمنان   ين سدوء اسدتفاده   ي دنسدتان هدا يكار عامل ندانم گرين از طرف د ين انحراف يالتقاط

 .  خواهد ىد

كده مدانع   عدالنه بدر آن  اسدت   عهيكه مدّ نظدر ىد   يآن هم به صورت ،يگفتگو از تمدن اسالم

 نواهد ىدد  خ ظهور با بركت امام معصوم ىاءاهلل عاملگردد، إنيم يانحراف از اهداف اصل

 يبه سدو  زانندهيدهنده ن برانگجهت يعامل توانديگفتگوها من نوع يم اين اساس اعتقاد داريا بر

عبدور از تمددن    يكارهدا ن راه عهيتدر از تمددن ىد   كامدل  يجهت تصدور ن  مطمون باىد ياندهيآ

 .ميدهيزان ارا ه ميىده را خدمت عزمباحث مطرح ي،غرب

 تمدن سکوالر يانتها ؛بحران

بماند ن بده   داريبنا ىود ن بتواند پا يميسكوالر يهيبر پا ياً امكان دارد تمدناساس ايآ :سؤال

 خود به بحران دچار نگردد؟ ريخود برسد ن در مي يىدهفياهداف تعر

پدرداختن بده آن موجدب     اسدت ن  يساال با توجه به مباحث گذىته ساال خدوب  نيا :جواب

بده  زان يد عز عهيى يزا در موضوع تمدن اگر خصوص كهىود بهيز ميمباحث گذىته ن يبازخوان

گذار از تمددن   يبرا ازيعزم مورد ن ندهندجانبه جواب ن همه يخوب به ديآيم  يكه پ يسااالت

در ابهام قددم برداىدت ن    توانينم گاهچيه رايز رد،يگيصورت نم يتمدن اسالم يسو به يغرب

 يمعند  نيباىد به ا دهيبحران رسبه آن فرهنگ تمدن ن آن  ي،تمدن غرب به جهت ذاتاگر  يتح

عبدور از   يِكه به سااالت اساس نيفراهم ىده است، مگر ا يتحق  تمدن اسالم طيكه ىرا يتين

 .ىودجواب كامل داده  يبه تمدن اسالم يتمدن غرب

عبدارت   يدم يطور كه در جليات گذىدته بحدث ىدد سكوالر   ساال، همان نيدر جواب ا اما

مدا  لدذا   .هدا انيدان  يعد يطب اليد كدردن ام فكر بشر ن برآنرده يمبناجامعه بر  يهراست از طرح ادا



 

رن هاز دن جهدت بدا بحدران رنبد    گدذاري ىدده،   معتقديم تمدني كه بدر مبنداي سكوالرييدم پايده    

ن  ىناسدد يعدالم ن آدم را نمد   ينجدود  يايد بشدر تمدام زنا   فكدر  از آن جهت كده  يكي .ىوديم

كندد ن   شدنهاد يپبددنن نقدص    يراه ن رنىد  ها،اناني يگوهر نجودمطاب  نظام عالم ن  تواندينم

اسدت كده    انده خدواه ن خودخواه  تيد ن تمام ريناپذ يريچنان س آن يبشر يهاليكه م نيا گريد

را  عدت يها ن بدر طب انيان يهين سلطه بر بق يريبلكه درگ كنديم ريتنها انيان را با خودش درگنه

 رايد ز .ن اضمحالل خواهدد بدود   انردىرنع بح، نوع برخورد با عالم ن آدم نين ا ،راه دارددبه هم

تدا نده در اجتمداع بدا      ردياَحد قرار گ ريتحت تدب - يامور فرد اي ياعم از امور اجتماع - هاكثرت ديبا

از كنترل خارج ىدوند ن لذاسدت كده     هاليم ي،ن نه در امور فرد ،ميرن ىوهها رنببرنامه بيتِبن

نخواهدد   زيد خود ن يىده فياهداف تعر هبنا ىود ب يميرتفكر سكوال يكه بر مبنا يميلماً تمدن

هدا در  انيدان  نكده يمضدافاً ا  1.رنديمد  نياز ب ياقوام نيچن ييِايدن يهاقرآن تالش رين به تعب ديرس

چندين  كده حاصدل    ىدوند يرن مهخود رنب يدر اهداف انيان يثمريعم  جان خود با احياس ب

 ياسدت كده آن تمددن پدا     كشدوري ن هر  يغرباي كشورهدر  هاييردگحجم انبوه اف احياسي،

بده   ييگدو جدواب »ن  «يبدا نظدام الهد    يسازبودن با همداهنگ يزندگ» دن ىرطِ رايز است. گذارده

بددر  يندددارد ن در ناقددع تمدددن مبتندددر خددود را « بشددر بدده كمددك نَحددي الهددي يازهدداين يهمدده

 يتدا كد   ت،اس«يچيه» يدنتم نيچن يهيپا يعنياست،  اليبر نَهم ن خ يتمدن مبتن يم،يسكوالر

 يكه فعالً تمدن غربد  يعصب ين دچار انواع رفتارها نگهداىت يخود را راض«يچيه»با  توانيم

را بده انقطداع    يفرهندگ غربد   يافراد آن است كه رفتارها ياىتباه بعض ؟بدان گرفتار است، نشد

 كنند.يت متصل نميآن فرهنگ از آسمان معنو

                                                 
، بگدو آيدا ىدما را از    «ئُكُمَ بيَلعأوخعسَِيي و أوََمََالًقُلع اَلع نُنوبِّ»: ديفرمايم اياهل دن تِيفعال ماندنجهينتيقرآن در رابطه با ب - 1

اندد كده   آنان كيدان   «صُنععًَ  والَّذري و  ولَّ سَعَيُهُمَ ِري العحَيََةي الدُّنعيََ وَاُمَ يَحَسَبُن و أونَّهُمَ يُحَسرنُن» ميزيانكارترين مردم آگاه گردان

ن  103كهدف، آيدات    يدهندد. )سدوره  ند كه كدار خدوب انجدام مد     پندارهدر رفته ن خود م ىان در زندگ  دنيا بهكوى 

104.) 



  

 نيبا د سميوالرکسجمع امکان  عدم

باىدد؟ بده    نيد ن د يدم ياز تفكدر سكوالر  يبد يپا كدرد كده ترك  به يتمدن توانينم ايآ :سؤال

 رعايت ىده باىد.در آن  زين نيكه دستورات د يطور

 يدت، يممكدن ن  يامدر  نيچند  ميىويمتوجه م يميتفكر سكوالر فيبا دقت در تعر :جواب

 است. ىده نيبشر تدن اليامه ب ييگوجواب ين برا دارد يبشر يمعن زْيدر آن تفكر همه چ رايز

است كه  يدادن به انياناست ن محور آن هم اصالت يتفكر آنچه اصالت دارد عقل بشر نيدر ا

اسدت ن محدور عدالم     ياصدالت بدا نحد    ينيدر تفكر د كهيدر حال ،دانديم نيزم يخود را خدا

برسدد   جهينت نيبه ا يميممكن است تفكر سكوالر يآر .خدا است يبنده انيانخدانند است ن 

 يابدزار  نيد حالت د نيدر ا ينل ،دعوت كند ينداريمردم را به د ،آرام  رنان جامعه يبراكه 

كه انيان تابع آن يتفكر به جا نيزده ن در ايميسكوالر يمداران جامعهاستياست در دست س

 تابع افراد است. نيد باىد عمالً نيد

اسدت كده خدانندد بشدر را تنهدا       يمعند  نيد به ا اءيانبتوسط  يدر فرهنگ بشر نيد حضور

مناسبات مربدوط بده بشدر ندازل      يدر همه يان دستورات كردنِيدرست زندگ ينگذاىته بلكه برا

هدا در  كاربردن آنن درست به ينيتدبّر در متون دي بيشتر ن نق  عقل ن خرد انياناست فرموده 

آن را بده   ن،يد تيعتقاد به حقاناز آن است كه بدنن ا ريغ نيا .تمام اعصار است ربشر د يزندگ

ن را يد د ن،يبودن دين قطع تيخارج از حقان ن،يبه د يدر نگاه ابزار ميريبپذ ديمف يعنوان ابزار

بشدر، مشدكالت    يهدا در رفدع دغدغده   يمختلف يكاربردها توانديكه م دانديم يديمف يهافيان

ن يد اء بشدر را بده د  يد ا نگاهي كده انب ن بي. اين نگاه به دداىته باىد ياخالق اجتماع تين تثب يرنان

قت آن است كده ديدن از طدرف خددا آمدده تدا انيدان بدا         يكنند فرق اساسي دارد. حقدعوت مي

خدود كندد ن    يكه دين را بندهتبعيت از دستورات آن، حقيقت بندگي خود را رىد دهد، نه اين

گدران  ينظدرات د ب آن بدا  يد نددارد تدا بدا ترك    يكه از طرف خدانند آمده نقص ن كمبدود  ينيد

 م.ييم ن گرفتار التقاط نمايم آن را كامل كنيبخواه



 

 تيواقع ايم توهُّ ديجد علم

 يذهند  يهدا فر  يبر اساس پ ايدارد  تينظر به ناقع يدانشمندان غرب اتيكشف ايآ :سؤال

 ،در عنصدر بَندزِن   ژنيكربن با اكيد  يهااتم نيب يناقعاً رابطه ايدانشمندان است؟ به عنوان مثال آ

بهتدر    يهدا  يآزمدا  يذهند  زده ن بدا آن فدر ِ  حددس  طورنيككوله ا يآقا اياست ن  يحلقو

 تيد ناقع نينظر ان ع ميكه مطمون باىبدنن آن ،ىده تيتصور ن حدس ان تقو ذاجواب داده ن ل

 است؟

 افتنيد ن در صددد   ديد ساال را دنبال كن نيا اديز يبا حوصله ديبه نظر بنده اگر بتوان :جواب

 ميد دار ديد كده مدا از علدوم جد    ياز تصدورات ناقصد   ياريبيد  دييد رابطه برآ نيدر ا يقيجواب دق

نافدر   يسدع  «نيد علدم ن د »خود به نام  يبر در كتاب عالمانهربا اناي ي. جناب آقاىودياصالح م

 يهدا رنش»را در قيدمت   يسخن ن يخالصه دياجازه ده د،ين موضوع را رنىن نمايكرده تا ا

ان  م.يبحث را دنبدال كند   ميعر  كنم تا بتوانرچند كمي طوالني است، هاز كتاب مذكور  «علم

   2كند:ر تقييم مييرا به صورت ز« هاي علمرنش»

 تجربه و تعبير در علم :

ثابدت ن منحصدري نجدود نددارد ، بلكده       بايد متوجده بدود كده هديچ رنش علمديِ     د: يگويم

كدار  همقتضيات گوناگون بد  رنىهاي متعددي هيتند كه در مراحل مختلفِ پژنه  ن بر حيب

در  چده . آنتوان به بعضي از خصا ص كلي تفكر علمي اىداره كدرد  نلي دست كم مي ،دنرنمي

« ربيدتجد »ر داز عناصد است تركيب مشخصي پيدا است، كارهاي علميِ گاليله ن نيوتن ن دارنين 

 .- افزايدد اش مدي د بده تجربده  يعني آنچه دانشمند با تفكدر خدو   -« تعبير»ن  -ىوديعني آنچه ميتقيما حس مي -

تجربدي علدم اسدت، ن     يىامل مشاهدات ن اطالعدات اسدت كده حاصدل جنبده     « تجربي» يهبهر

 ،دهدنظري علم را تشكيل مي ي، كه جنبهها استمفاهيم، قوانين ن نظريهىامل « تعبيري» يبهره

                                                 
اسدت تدا گمدان نشدود علدم       يدر رابطده بدا رنش علدم تجربد     يك بحث نيبتاً تخصصيد ي  رن داريكه در پ يبحث - 2

ندده ادامده دارد،   يدر صدفحات آ « ديد رنح محددندنگر علدم جد  »ات است ن تدا عندوان بحدث    ياز ناقع يت كامليحكا يتجرب

ن صفحات عبدور كنندد   يتوانند از ايادامه دهند، م ين موضوع را به صورت تخصصييتند ايل نينندگان محترم چنانچه ماخوا

 ادامه دهند.  « ديرنح محدندنگرِ علم جد»ن بحث را از 



  

بلكده هدر نظدر     ،ردنضوح از هم جددا كد  هتوان برا نمي« نظري»ن « تجربي» يليكن در عمل بهره

 ان. يىخص يرهايتعب يهه اضافات دانشمند بياست از تجرب يبيترك ،يعلم

كنندد يدك   مدي  ن فكدر  ،دقي  يتصور غالب مردم اين است كه علم عبارت است از مشاهده

كنندد بدا علدم    ن كدار دارد ن در نتيجده فكدر مدي     ن غير مبهم سر« هاي خالصناقعيت»دانشمند با 

فان معاصدرِ علدم ، نقد     . در حالي كده بيدياري از فيليدو   يابندقيني دست ميي به معرفت يتجرب

در علدوم تجربدي،   گويند: مدا  اند. ميمفاهيم نظري را در پيشرفت علمي يادآنر ىده قاطع ن مهم

هدا التفدات   آن يدهديم ن بده خصدا ص زبدده    خود را در پرتدو عال د  خداص، نظدم مدي      يتجربه

نييدت. بلكده    «امدور ناقدع   يگدردآنري همده  »رفاً عبدارت از  لدذا فعاليدت علمدي صد    كنيم، ن مي

 هاي قبلي ماست.هاي ما تحت تفثير نظريهانتخاب

نلدي هميشده مبتندي بدر     نييدتند،  « ناقعيدت محدض  »چند هرگز امور ناقدع يدا   هاي علم هرداده

 يمشترک جامعده  يمشترک بين همگان است ن قابليت تحقي  دارند ن نمايانگر تجربههاي داده

در  يعلمد  يهدا هيد در نظر« تعبيدر »اي از م تجربي است، نلي از سوي ديگر همواره بهدره واهل عل

بينند تا بگوييم در رنش علمدي  حادثه را يك طور نميافراد،  يهمه ن جهتين به هم كار هيت

 گيرد.عين ناقعيتِ خارج در اختيار ما قرار مي

ها را بده همدين   اهده پذير نييتند ن ما آنميتقيماً مش« فشار»ن « سرعت»، «جرم»چيزهايي مثل 

كدار  هايم، اينها ابداعات ذهن است كه براي تعبير ن تفيير مشداهدات بد  صورت از طبيعت نگرفته

كنند. پل ن پيوندهاي بين مفداهيم نظدري ن   دادن به تجربياتمان به ما كمك ميمرنند ن در نظمي

قدوانين  »اندد. نلدي بايدد بده خداطر داىدت       هندام داد « هاي معرفتيهمبيتگي»مشاهدات تجربي را 

هاي تجربي اب  دادهرند ن ميتقيماً بر نف  ن مطهاي تجربي فراتر ميهمواره از حدّ داده« تجربي

هداي معهدودِ   يك از نمونده هيچ»گويد: مي« ناگْلْ»هر چند مبتني بر مشاهده است.  ،ىودبيان نمي

، زيدرا مفداهيم ن مفرنضداتي را در    داردهاي حيي نبه يافته برگشترايجِ قوانين تجربي در ناقع 

د كه فراتر از هر چيزي است كه ميتقيماً بده حدس در آيدد... گدزارش آنچده عرفداً       نآنركار مي

در بر را هايي گردد كه بالصّراحه نظريهىود ، غالباً به زباني بيان ميمشاهدات تجربي ىمرده مي

ن  ىدود ىود با نظر ن برداىت دانشمند تركيدب مدي  جربه ميآنچه ت« ناگْلْ»يعني بنا بر نظر «. دارد

 .گردديارا ه م ين علوم تجربيبه عنوان قوان



 

 ي علميهانظريه چگونگي تشکيل

جزيدي، يدك    يآنري موارد تجربه ىدهاند با جمعاي گفتهعدهد: يگويباربر در ادامه مانيا

ن حرف است ن ناقعاً يميوله فراتر از ام يدقت كن اگركه آيد. در حاليدست ميكلي به ينظريه

جديدد عبدارت    يآن نظريده رسدد، بلكده   ما نميه ميتقيماً از طبيعت ب يجديد علم ينظريهيك 

هدا  ير پديدده براي تفيد را هاي جديدي كه راه يهاي جديدافزاي  مفاهيم تازه ن فر است از 

هدا  هرگز نق  مفاهيم ن نظريه، بايدگفت سنّت اصالت تجربه ن جهتيبه همد، گشايما مي يابر

ن جه  تخيل دانشدمندان علدوم تجربدي را در     ،باز ننموده است ن ىايدكه بايد چنان ،را در علم

هدا بده نحدوي غيدر منتظدره بده ذهدن        . بيدياري از انديشده  اسدت  نظرياتشان از قلم انداختده  يا هار

 :در گرمابه فريداد زد ىميدس است كه معرنف آن كشف ار يدانشمندان خطور كرده كه نمونه

جددا هنددوز آن نقطده از جداده را كدده بدا كاليدكه از آن    »گويدد:  ن يدا دارنيددن مدي  «. ، يدافتم يدافتم »

بده خداطرم خطدور كدرد ن      «انتخاب طبيعدي در تكامدل اندواع   » گذىتم به ياد دارم كه راه حلّمي

ط از آب در زندد غلد  كده بده ذهدن مدي     هدايي از اين بدرق  البته بيياري«. نهايت خوىحال ىدمبي

هدا  ن گفتده ين از ا ،ها هيت غير منتظره بودههاي بِكْر كه در اين نمونهآيد، نلي ظهور انديشهمي

باىدد، كده دانشدمند از    دانشدمندان  ناخودآگداه   ضدمير ها محصدول  اين انديشهد يباآيد كه برمي

در  مدي جديدد،  هداي عل نظريده پرنراندد، ن  ها را ميتصورات قبلي، اين نظريه يتركيب مبتكرانه

ناقع تنظيم مجدد عناصر كهن در يك هيفت جديد است. مثال نيوتن افتادن سيب ن گردش مداه  

ن يد بده ا هاي مشاهده ىدده،  بود تا به پديده را به هم ربط داد ن اين بيشتر به ىخص نيوتن مربوط

 اش سهيم بوده است.ل نيوتن در نظريهن تخيّ« تعبير» كه عنيم

توان گفت اين است كده بگدوييم ايدن نظريده فعدالً      ره يك نظريه ميحداكثر چيزي كه در با

تر است، نلدي ايدن   ها جامعتواف  بيشتري با معلومات موجود دارد ن در حال حاضر از بقيه نظريه

 يوسِ ىيميدان بده خداطر نظريده   ينىود. مثال آرربي يقين حاصل نميميلّم است كه در علوم تج

نوبدل دريافدت كدرد، چنددي بعدد همدان جدايزه بده ىديميدان           يالكترنليتي خود جايزه يتجزيه

وس را نشان داده بود تعلد  گرفدت. يدا اگدر از     ينآر يههاي نظريدِباي كه نارسايي ديگري به نام

لحاظ منطقي از يك گرنه فرضيه بتوان نتايجي استنتاج كدرد كده بدا آزمداي  موافد  در نيايدد،       



  

ه كداذب اسدت، نلدي اگدر نتدايج اسدتنباط ىدده بدا         توان گفت الاقل يك فرضيه از آن گدرن مي

اندد، چدرا كده ممكدن اسدت گدرنه       ها صدادق آن يتوان گفت همهآزماي  مواف  در آيد، نمي

قدر خيدوف  خورىيد مركزي همان يها به همان نتايج بينجامند. مثال با فرضيهديگري از فرضيه

ود زمدين مركدز عدالم اسدت. در     اي كه معتقدد بد  ىود كه با نظريهبيني مين كيوف درست پي 

بدودن  رف موافد  صِد  كه بايد متوجه بدود عالنه بر آن حالي كه آن نظريه با ناقع مطاب  نبود، پس

هدا  ، بايد عنايت داىت كه تشكيل نظريده يك نظريه با آزماي ، دليل بر صحت آن نظريه نييت

ا ل ذهني ن تعبيرات خدودِ  آيد، بلكه ميصِرفاً به جهت ارتباط دانشمندان با طبيعت به دست نمي

 .دانشمندان نيز ماثر است

 شناخت طبيعت: ،هدف علم

اگددر هدددف علددم ىددناخت طبيعددت باىددد، پددس در ناقددع تجربدده، يكددي از عناصددر آزمددودن  

آيدد  كالم جديد پدي  مدي  كه در اند ن ميوله ديگري هايي است كه به دنبال ىناخت عالمنظريه

اي بيندي كنديم؟ عدده   پي هاي آن را العملعكسبتوانيم  ىناسيم تاا جهان را مييكه آاين است 

گويند: نظريه انتخداب  به عنوان مثال مي .هيتندبيني در عالم در مورد پي مخالف چنين ادعايي 

بيندي    آن سير تكامل را پي توان از طريكه يك تبيين علمي است نلي نمي نيا طبيعي در عين

بيندي قابدل اعتمداد بده عمدل آنرد نلدي ايدن        يدك پدي    ،هگذىدت  يتوان از تجربهآري مي .كرد

ىدف ِ  »اگر ناقعاً صدها بدار تجربده كنديم كده؛      . زيرا مثالًها معادل ىناخت جهان نييتبيني پي

دهدد كده   دسدت مدا نمدي   ، باز هيچ تبييني درباره باران بده «بارش ىامگاهي است يبامدادي نشانه

بر دارند كده البتده    ىناخت در ها يك نوع تبيين ياهباران را ىناخت. نظريچگونگي ريزش بتوان 

تدر باىدند، در   ن هر اندازه در ىناخت طبيعت موف  هاي علم ن عقل استمحصول مشترک بهره

كدردن يدك نظريده    بينيتوان به صِرف درست پي هايشان موف  خواهند بود. نلي نميبينيپي 

هداي  هدا از رني جددنل  بدابلي  وده اسدت. ز موف  بد ينتيجه گرفت، آن نظريه در ىناخت طبيعت ن

دسدت آنرده  هديچ مبنداي نظدري بده     دننرياضي كه بر اثر آزمون ن خطا ن بد  يزمان بندي ىده

تدوان تبيدين يدك     كده يدر حدال هاي نجومي دقيقي به عمل آنرندد،  بينيتوانيتند پي بودند، مي

هاست كده  ن همين نظريه ،القيت فكري ن عقلي آن نهفته استنظريه در مفاهيمي است كه در خ



 

همدين جهدت   گرداندد، ن بده   مي« فهم پذير»سازد، « بيني پذيرپي »كه سير طبيعت را بي  از آن

بتدوانيم بده كمدك علدم ن      است كه از جهان يبايدگفت : هدف انليه ن بالذات علم همانا ىناخت

 ن سلطه بر طبيعت امري ثانوي ن بالعر  است. ميدست آنربهعقل 

 م و زبان آن:عرف اهل عل

، در رابطه با عدرف اهدل علدم ن زبدان     يعلم تجرب يهارنشبحث  يباربر در ادامهيانا يآقا

ىود كه نيدبت  دادن علم باعث ميسپردن به منط  علم ن ىوق به موف  جلوهدل د:يگويها مآن

 مقددمات غلدط ن  از رىد آهيدته ن افتدان ن خيدزان علدم ن دچارىددن آن بده بيدياري         يبه ىيوه

جدزء سدير ن سدلوک     آنر، كه همده هاي يفسبيتحاصل ن بنهاي محتمل الصدق اما بيفرضيه

چقدر خطاهدا را پشدت سدر     ىويم كه همين علمبين  مبهمي پيدا ىود. ن غافل  ،علم بوده است

 گذارده ن چه خطاهايي در پي  رن دارد.

هدا ن  آرمدان لقيدات ن  ن معيارهدا ن خُ ي خود را دارندد  خاص زندگ ياهل علم ىيوه يجامعه

كنندد. ايدن جامعده بيدان سدايرجوامع،      خدود را دنبدال مدي    زبان ن تصويب ن انتشار مخصوص به

اند ن براي خود سياست، ضدرب ن  هاي معهود انيانيكفايتيها ن بيها، كفايتدستخوش ضعف

نش خود ر اهل علم نظرات مخالفِ ي: جامعهگويدي فشار دارند ... ىيلينگ ميهازنر ن گرنه

 -گيرندد  رنانشناسان بر آن تفكيد دارند را ناديده ميچنانچه ادراک فراحيّي كه بيياري از  - كنندرا يا رد مي

كه علم طب با طدب سدوزني   چنان -كنند دار ن مريز رفتار مينظرات خود كج مخالفِ ين يا با نظريه

دارد . پدوالني  ن بدا هدم نگده مدي     اهل علم را برپا يهاست كه جامعهن همين رنش -دهدد انجام مي

اعضاي اين جامعه همه در برگزيدن رهبران خود اتفاق كلمه دارند ن از رهگذر اين »نوييد؛ مي

ىود كه در آن هريك از اعضاء، خط خاص خدود را در پدي    اتحاد، سنت مشتركي حاصل مي

هشدي اسدت كده در    پژن ايج كدارآموزيِ نتد معيارها ن مقبدوالت يكدي از    گيرد ن پذيرفتن اينمي

در  تالش علمي غالبداً »گويد: مي« ت.س.كوهن«. »ىوددكتري طي مي يههاي دنرآخرين سال

جيتجو  كند چه نوع تبييني را بايدگيرد كه تعيين ميىده انجام ميپذيرفته چارچوب يك سنتِ

ي ىدود ن بعدد از مددت   منظر علمي سرمشد  مدي   نوعمرتبه يكيكىود كه كرد، لذا مالحظه مي

امال ندو بده   اي كد ىدود بدا ىديوه   دهد، ن به اصطالح گفته مدي جاي خود را به سرمش  ديگري مي



  

ىود كده  اني كامال پذيرفته ميگاه هيت كه يك نگرش تازه فقط زم .ىودموضوع نگرييته مي

هداي رقيدب نده كدامال دلخواهانده      را انتخاب بين سرمشد  يتر سر آمده باىد، زنيل قديم يهدنر

هدا  اي از سرمشد  امال مقهور قواعد منظم ن قداطع. البتده از نظدر هدر نيدلي مجموعده      است ن نه ك

نمايد ن فقط پس از مدرنر زمدان ن بدا تفمدل در گذىدته عيدب آن آىدكار        خدىه ن استوار ميبي

 «.ىودمي

اين نكته را بايد به گفتار كوهن افزند كه در يك منظر جديدد علمدي بيدياري از خصدا صِ     

ن حاصدل   ،اصلْ بنا بر تدانم است زيراماند هاي بييار، محفوظ ميىدنبجاساب  پس ازجا سنت

 .گيردظري جديد مورد توجه قرار ميهاي گذىته است كه پس از رفع خطاها در منفعاليت

 زبان علمياي هخصلت كناي

همدين جهدت   هدا اسدت ن بده   تفهديم ن تفداهم ن عملكدرد جمعدي از انيدان      يهر زباني نسديله 

 ،آن زبدان  يبده نسديله  هدا  آنهاي اهدل تخصدص اسدت ن    صي حاصل كار جامعههاي تخصزبان

نمداي مرجدع   تمام يآينه« بنجامين»كنند. نلي هر طرح علمي به قول ن ميييهاي خود را تبتجربه

زير  ي. زيرا ذهن انيان قادر به ضبط ن ربط همهباىدنمي كه تجربه ىده است يزيبيرنني آن چ

خارجي نييت، ن طبعاً دانشمند بعضي از رنابط را كما بي  دلخواهانه فرن  يهارنيدادهاي ن بَمْ

 گذارد، پس بدينيان زبان هر جامعه پژنهشي انتزاعي ن انتخابي است.مي

توصديف حقيقدي از جهداني    « علدم »از قرن هفدهم تا قرن نوزدهم تصور عموم ايدن بدود كده    

دانيدتند، نلدي پدس از    ين كامل طبيعت مدهد ن مفاهيم علمي را المثناي دقي  عيني به دست مي

آنرندد كده   ها يا نمادهدايي در نظدر مدي   ىناخت زبان علم، امرنزه مفاهيم علمي را همچون نشانه

نيل به اهداف محدند ن معيندي اسدت ن    يپردازد ن نسيلهها ميهاي معيني از پديدهفقط به جنبه

ن انيدان را در ابدداع مفداهيم ن نقد      غالب كياني كه به نحوي با علم سرن كار دارند، سهم ذه

هاي جديد، قبول دارند. مثال تصدوري كده علدم از آرايد      تخيل ن خالقيت را در تشكيل نظريه

دهد يك نماد ن تصور است ن نه يك ناقعيدت ميدتقيم كده علمداء فيزيدك آن را      ها به ما مياتم

هدا را بده صدورت    ان الكتدرنن تدو ها ميمشاهده كرده باىند. به عنوان مثال: در بعضي از آزماي 

، نلي هيچ راه سر راستي نجود نددارد كده   «ذره»تصور كرد ن در بعضي ديگر به صورت « موج»



 

رن هيدتيم  ها ناقعاً چگونه چيزهايي هيتند. فقط ما با دن نظريه رنبهبتوان تخيل كرد كه الكترنن

 لوم نييت.هايي دارند نلي ناقعيت چگونه است، معكه هر دن در آزماي  موفقيت

 يارياست كه مالف محترم بدان اىداره دارد ن هوىد   يار ارزىمنديفوق از نكات بي ينكته

در  يعلوم تجربم دانشمند يد تا بدانينمايصدچندان م يعلم يهاهيگاه نظريانيان را نيبت به جا

سدپس  گدذارد.  ، كما بي  بعضي از رنابط را دلخواهانه فرن مدي ىدهتجربه يهادهيبرخورد با پد

كندد تدا بداندد    پردازد، توجه به اين موضوع كمدك بيدياري بده انيدان مدي     ها ميبه جايگاه مدل

 هاي علمي در فهم ناقعيت تا كجا است. جايگاه مدل

 علم  سازي دراز تمثيل و مدل استفاده

بدود ن آرايد    « بَنْدزِنْ » يكده همچندان مشدغول آزمداي  مداده     « ككوله»گويد: باربر ميانيا

كه اىتغال خاطرش بده چندين موضدوعي بدود، در خدواب       يجيت، در ىرايطآن را مي ملكولي

نقتي بيدار ىد به فكدرش رسديد كده خدواص      ،ي دم خوي  را به دندان گرفته استديد كه مار

ان هداي بيشدتر امكد   تدوان توجيده كدرد ن آزمداي     بنزن را با قبول ساختمان مولكولي حلقوي مي

هاي علمي بدا يدك ندوع    يد عموم مدليفرما ميمالحظه نانچه چ .دنموصحت اين طرح را بيشتر 

ل تطبي  دارندد چيدزي نييدت كده علدم      مَثَّها چقدر با ناقعيتِ مُاين مدل تصور همراه است، حال

 بتواند بر آن تفكيد كند.

كده  مادام كه مدل مكانيكي از چيزي نداىته باىد چنان انيانكرد كه حكم مي« لرد كلوين»

ىدود كده تصدور    ها نقتي آىدكار مدي  نلي خطرات استفاده از مدل .فهمدرا نمي بايد ن ىايد آن

 يهيدن نكتد  هدا از ا در طدرح مددل   .بايد در مدل موجود باىدءِ بيرنني خصايص ىي يىود همه

هدا فقدط   هاسدت، ن از طرفدي مددل   ها حاكي از نجود بعضدي از ىدباهت  مهم غفلت ىد كه مدل

طور فر  كنديم، ايدن مددل ممكدن     اگر مثالً اينگويد مي كند نهاي ممكن را مطرح ميفرضيه

كدار بدرد ن   هرا بايد بدا احتيداط بد   ها گفت كه مدلبا قاطعيّت مي« دُن ْم»است مطاب  خارج باىد. 

دهندد كده   يها خبر از عدين ناقعيدت مد   را مگر خود نظريهيكنار گذاىت، ز ها راآنچه زندتر هر

سر ههاي تصورپذير بباىد. بعضي معتقدند بايد بدنن مدلها تجيم ناقعيت هاي مبتني برآنمدل

ها را كنار گذاىدت، بلكده   كه، نبايد مدلتوان گفت اينتر به خطا بيفتيم. البته آنچه ميكم برد تا



  

 همانيِرا مدل يا تمثيل هرگز اينيحمل نكنيم زىان به معناي ظاهريرا ها كه آن بايد متوجه بود

كامل با خدارج   يِهماننيا يعلم يهاهيكند، همچنان كه نظررقرار نميب يت خارجيكامل با ناقع

 ندارند.

 ربط مفاهيم علمي با واقعيت 

حال كه رنىن ىد مفاهيم علمي ربدط غيدر ميدتقيم بدا مشداهدات دارندد ن نقد  ن تعبيدر ن         

دخالت ذهن انياني را در اين امر متوجه ىديم، اين ساال مطرح است كه مفاهيم علمدي چقددر   

 :تند ازكنند؟ در جواب اين ساال چهار نگرش فليفي هيت كه عبارز ناقعيت را مطرح ميا

هدا ن تيدهيل   ص دادهلَخَّد هداي علمدي را مُ  نظريده هدا  يدت يويتيپوز: هانظر پوزيتيويست - 1

صرفاً مقوالت « مولكول»ن « الكترنن»، «اتم»گويند دانند، ميبندي مشاهدات ميرناني براي رده

انجامد نلدي از  به اقتصادِ فكر مي ن اندهاي آزمايشگاهيسازي دادهي تلخيص ن سادهمناسبي برا

آنجا كه خود آن نظرات علمي داللت بر چيزي كه قابل اىداره حيديه ن مشداهده ميدتقيم باىدد      

ك مثال است كه به مددد آن  ي« اتم»طرح  يهيها را ناقعي ىمرد. يعني مثالً نظرندارند، نبايد آن

آن تحقيقاً بر مدامعلوم نشدده    ادراكيِ ، ن مادامي كه معادلِنيمقوانين طبيعي را تدنين ك توانيممي

 خارجي به آن نيبت داد.  طبيعيِ است، نبايد نجودِ

هداي علمدي چدون محيدوس نييدت      ها نظريهد از نظر پوزيتيوييتييفرمايچنانچه مالحظه م

گويدد ن  نين موجدود در عدالم سدخن مدي    خواهند بپذيرند كه علم از قواناقعي نييت ن گويا نمي

 اندد هدا منكدر اصدل عليدت    د، ن در همين نگرش است كه پوزيتيوييتنقوانين نبايد محيوس باى

 .محيوس يچرا كه اصل عليت يك قانون موجود در عالم است ن نه يك پديده

لمدي همانندد   معتقدندد قدوانين ع   گدرنه  : ايدن انگاري يا تحليل زبواني وسيله ينظريه - 2

يابي پژنهشگر. در اين نگدرش ، مفداهيم علمدي ، ربدط كداركردي بده       اي است براي جهترىته

هدا را  پدذير بده مشداهده باىدند ن بتدوان آن     رند، نلدي الزم نييدت خودىدان تحويدل    مشاهدات دا

بدر آن  « تدولمين »ىوند، نه اكتشداف.  ها اختراع ميگويند: قوانين ن نظريهها ميمشاهده كرد. اين

ساال مفيدي نييت. در زبان علم هر مددلولي  « آيا الكترنن نجود دارد؟»ن ساال كه است كه اي



 

طدور هدم كده    برند، هر چند آنكار نميهبه ىرط نجود مرجع خارجي ب، يعنيطب  مصداق را بر

 .اندها سراپا دلخواهانهيم نظريهكنند اين چنين نييت كه گمان كنها تصور ميايدآلييت

 دبودن آن كدار يد بده مف كه اين نظريه درست يا غلط است ندارند، به اين انگاران كارينسيله

انگاران بايد پرسيد راستي اگر دن نظريه در عين تناقض با همديگر، هدر  نسيلهدر انتقاد به دارند. 

ت، بلكده در رنش  ن نييد يچند علمدا ايدن   يم سيرهدن مفيد بودند آيا بايد هر دن را پذيرفت؟ ميلّ

 دهد.ه چقدر از ناقعيت خبر مييبودن يك نظريه بايد ديد آن نظرعلمي بي  از مفيد

هداي ذهندي   ها ن قوانين علمي صورتمعتقدند نظريهگرنه  اين ها:ايدآليست ينظريه - 3

ذهدن بدا قددرت    »گويدد:  مدي « ادينگتدون »هداي حيدي.   ىدكل داده بي يدانشمندان است بر ماده

نگدرد كده عمددتاً    ريزد ن مدي را در قالب قوانيني ميهاي طبيعت اش جريانيانتخابي يا انتخابگر

توان گفدت ذهدن در كشدف ايدن قدوانين همدان چيدزي را از        مواف  با انتخاب خود انست. ن مي

گويدد: مدا در طدرح    مدي «. گيرد كه در طبيعت نهاده يا بده طبيعدت نيدبت داده   طبيعت بازپس مي

هدا اسدت كده    جداي پاهدايي بدر ىدن     يكنندده هاي علمي مَثَلِمان، مَثَل كيي است كه دنبالنظريه

كنديم  هايي كه ما فكر مدي گويد: نيژگيبرد ردّ پاي خودش بوده است. ن نيز ميسرانجام پي مي

گيدري سداخته ن   خود ماست كه در طي عمليات مشداهده ن انددازه   يايم، ساختهدر طبيعت يافته

تدوانيم بفهمديم در   لبي كده مدي  جهدان را بده قدا   « انتخداب ذهندي  »اندد. مدا بده ضدرب     پرداخته ىده

 آنريم.مي

نظدري علدم را ناديدده     يها جنبده طور كه پوزيتيوييتاند: همانگفته« ونتادينگ»در انتقاد به 

ون هم تپذير باىد، امثال ادينگعلمي مشاهده ياجزاء يك نظريه ياند، ن انتظار دارند همهگرفته

ذهدن   يسداخته  هدا آن يد ن همده ند ندارتجربدي   ياندد نظريدات علمدي هديچ جنبده     تصور كدرده 

 دانشمندان است.

هدا ن قدوانين علمدي حكدايتي دقيد  از      ن گرنه معتقدند نظريهيا :اصالت واقع ينظريه - 4

گويندد: آنچده ناقعدي اسدت     هدا مدي  اند، بر خدالف پوزيتيوييدت  در عالم خارج موجودحوادث 

مفداهيم   ن معتقدندد؛ هيدتند   انگارانيلهبر خالف نسمشاهده پذير نبايد باىد، ن طرفدار اين رأي 

هدا  بدر خدالف ايدآلييدت    ن گدرنه يد اقدركه مفيداند، صادق ن حقيقي هدم هيدتند.   علمي، همان

 يم علمد يمفداه نمايندد ن  برآنند كه مفداهيم علمدي، ماهيدت حدوادث ناقدع در جهدان را بداز مدي        



  

ج موجود است ، يعني كار د كه در خارندهذهن ما نييتند ، بلكه خبر از عين معلوم مي يساخته

هدا ناقعيدت   هدا مانندد ميدز ن صدندلي    نه صرفاً جعل ن اختدراع. اتدم   ،علم، كشف ن اكتشاف است

مقدم بر دانيتن است، هدر چندد توصديفات مدا از جهدانِ خدارج بعضداً         «نجود»گويند: دارند. مي

 خود ماست. يآفريده

چيز ، بيشتر فهم پدذيري آن اسدت   بودن يك «ناقعي»مارک اطمينان براي ن گرنه، يااز نظر 

 پذيري آن . اهدهتا مش

د خددام تجربدده، نحدددتي در خددود دارد كدده يكپارچدده بدده مددد  ي، مددادهمعتقددد اسددت نايتهددد

د ن اين درک ىدامل ندوعي آگداهي از ارتبداط متقابدل مدا بدا        ىوهاي فكري ما درک ميتوانايي

هدا را، داند    بينيم، ن نه فقدط رندگ  محيط زييتمان نيز هيت. همچنان كه ما اىياء رنگين را مي

طور كه هيت، يعندي در خدارج قدوانيني هيدت كده مدا بده كمدك         همان ،ناقعيات نيز يعني فهمِ

 كه به صرف تجربه بينده كنيم.تجربه بايد متوجه آن قوانين بشويم، نه اين

 اندد ن قا دل بده ر الييدم    بندي بايدگفت: دانشمندان در كدار علمدي خدوي  معمدوالً    در جمع

علدم كده مدا را     دانند نلي نبايد به نظر فيليدوفانِ ها را نمايانگر رنيدادهاي جهان خارج مينظريه

توجه باىديم يعندي بايدد بددانيم     اند بيها ن قوانين علمي نمودههمتوجه نق  ذهن در تشكيل نظري

 كند.مبالغه در هر يك از معيارهاي تجربي يا عقلي ، فعاليت علمي را از طبيعت خود دنر مي

ن قدوانين ن  « پدذير مشداهده » باىدد ن نده صدرفاً   « پدذير فهم»است كه  يزيچآن  «ناقعيت»پس 

ن ن از طريد  تجربده،    آنرندد  دسدت پدذير را بده  ند تا آن ناقعيات فهمهاي علمي تالش دارنظريه

 طدرح ىدده، تدالش دارندد آن قدانونِ      يبدر اسداس آن نظريده    ،انيجام عقلي، ن تكدرار آزمداي   

ىدود، هديچ   هايي كده بده ايدن ترتيدب حاصدل مدي      ن ناقعي را بفهمند. با اين حال نظريهپذير فهم

ها ممكن اسدت در آيندده   تضميني ندارد كه آخرين كالم ن حقيقت نهايي باىند، هر يك از آن

هداي علمدي ندوعي اطميندان     موارد نادر منيو  ىوند، با اين حدال نظريده   تصحيح يا تعديل ن در

 3هاي آن همواره محفوظ است.جنبهاز بيياري بخشي دارند، چرا كه 

                                                 
 .با تلخيصهمراه  به بعد 169خرمشاهي، ص بهاءالدين ير، ترجمهوباربعلم ن دين، ايان - 3



 

از  يتصدور كدرد آنچده علدم تجربد      ديد نبا ؛ديفرمودمالحظه  رباربآقاي ايانچنانچه در سخن 

 ريتفثيدانشمند در آن ب يذهن يهافر   يخارج است ن پ تيناقع نيع كنديخارج گزارش م

 يهافر  ي، سراسر پگويديم نگتونيكه اد طوري آنيت كه علوم تجربنيآنچنان  يزاست ن ن

كده تصدور ىدود علدوم      يدت ين يرنزگدار  گدر يامدرنز د كه خالصه اينن  ،دانشمندان باىدذهن 

در  ين يىخصد  يهدا نق  دانشمند ن قضدانت  از ن دهنديخبر از عالم خارج م ماًيميتق يتجرب

. با توجه ميبداناثر  يب ات يان را در گزارش تجرب يىخص يرهاين تعب ميغفلت كن يعلم  يتحق

 قدت يان به حق  يباىد جهت تحق ترحيمحق  صح كي ديعقا توان گفت: هر اندازهين امر ميبه ا

 آزادتر است. اتين از نَهم تركينزد

آن است كه دانشمند نظر بده خدارج    ياليانيان خ كيدانشمند ن يك كه فرق نيبا توجه به ا

 .«يتين ين خصوص يىخص يبه ىخص هيت، نل يمتك علمْ»گفت:  توانيدارد م

 ديعلم جد محدودنگِر روِح

كندد  يمد  ين سدپس سدع   دهدد يمد  اي را ارا ده هيد نظر يحي يهاابتدا دانشمند با تدّبر در داده

ربط بدا خدارج نباىدد     يب هيكند، حال اگر آن نظر دايرا در عالم خارج پ هيىواهد صدق آن نظر

زبدان هدر   »د: يد گويم «نيبنجام»كه همچنان  ينل ،اندينمايرا در خود م هيصدق آن نظر تيظرف

پدردازد ن  يم هادهياز پد ينيمع يهان فقط به جنبه . . .است ين انتخاب ينتزاعا ي،پژنهش يجامعه

بده جهدت نگداه     خدارج،  يدات پس در نگاه بده ناقع  «است ينيبه اهداف محدند ن مع لين يلهينس

 ن راسددتايدددر ان  رنديمدد در حجدداب عددتياز ابعدداد طب ياريبيدد تددهيفرهنددگ مدرن يگددراتيددكمّ

   .ىوديگرفته م دهيدر عالم خارج ناد بيحضور عالم غ يهانبهج

 يهبدا آن جنبد  عمدالً  مند عالم است، ياضير يرابطه يِنجومنظر فرهنگ مدرن جيت ينقت

  يد از طر يالهامدات ن اىدراقات   ،منظدر  نيدر رابطه با همد  ين حت ىوديرن مهدر عالم رنب موجود

دسدت آمدده اسدت    بهگفت آنچه  توانينه م ،همهنيبا ا ينل ابدييخود م يناطقهنفس ابداعات 

گفدت آنچده از    تدوان ين نه م ،اصالت تجربه پشت كرد يهين به نظر ،به خارج ندارد يربط چيه

ن  ل نييدت يد دانشدمند در آن دخ خدارج اسدت ذهدن     نيعد  ديد آيدست مبه يعلم اتينظر  يطر

اسدت كده    يمانندد كيد   ثَلِمدان مَ يعلمد  يهدا هيد مدا در نظر »: ديد وگيرا كده مد   ونتنگياد يهينظر



  

 ديد . بلكده با مينجده بددان  يبد « كدرده  جاديها ااست كه خودش در ىن ييپاها يجا يكنندهدنبال

خدود را   يگونهياضير يهاعالم جنبه م،ينيعالم را بب يهگونياضير يبهجن مياگر بخواه ميبگو 

 اسدت،  هخدود را نشدان داد   يناقعد  يكه عالم چهره ميدلخوش باى دينبا ينل .دهديبه ما نشان م

آنچده   افتنيد  يبدرا  رايد ز ميد اافتده ي ميد اما آنچه را كه از عالم طلب كدرده  ميمتوجه باى ديبلكه با

 دارد.   تين نه آنچه ناقع مياتالش كرده مياخواستهيم

 يكده از منظدر نحد    بر آن اسدت  يىود سعيبه عالم ن آدم م يكه در تمدن اسالم يدر نگاه

ىدن به آن نگداه  كينزد شتريهر چه ب يتالش برا نداننگاه ىود ن تالش دانشم اتيبه ناقع ياله

ن انيدان هدم موجدود     يدت ينفس امّاره ن يارضا يرف براصِ يماده ،ينيدر نگاه د عتيطب .است

 خذ كند.اَ عتيطب  ياش را از طرنفس امّاره التيتمام تما ديكه با يتين ياختهيعنان گي

 دهيد عدالم را بر  نيپا  ين مرتبه عالم نجود را مدّ نظر خود قرار داده نييپا يجنبه ديجد علم

 ينلد  يدت ين يقد يعلم حق آنرديدست من لذا آنچه به دهديقرار م يابيمورد ارز ،از عالم مافوق

 ياسدالم در تمددن   تواندد يدسدت آنرده مد  عالم ماده بده  يحي يهاكه در ارتباط با جنبه يجينتا

 يحيد  يهدا ىدخص دانشدمند از جنبده    يعلم يرهايتعب ديتوجه كه با نيبا ا رديقرار گ ظرمورد ن

 ىود . كيعالم ماده تفك

 تمدنيک بودن يطانيش ايو  ياله ي برايمالک

 يطانيىد  يمبندا  يبده ظداهر علمد    فالن موضدوعِ  ديفرما يىما در سخنان خود بعضاً م :سؤال

 يعلمد  يميوله كي ميآن عمل بوده است. ما از كجا بفهم يزهيانگ يطانيى يها يدارد ن گرا

ىدخص   يعلمد  يقاعدده  كيد كده كاىدف    نيد صدرف ا  ايد آ ،يالهد  يمبنا ايدارد  يطانيى يمبنا

 ياگر رنح حاكم بر آن ميدوله علمد   ايدانيت ن  يآن ميوله را اله يمبنا توانياست م يميلمان

ن ابدزار اگدر    كيتكن اياست، آ ياله يآن ميولهكه نياست بر ا ليباىد دل عتيرنح تعامل با طب

از  بدودن موضدوعات  ياله كيتفك اريكلمه مع كياست؟ در  يطانيرا دنبال نكند، ى ياله يهدف

 يت؟يچها آن بودنياله ريغ

دارم ن  ديد دسدت آمدده تفك  هبد  يهاكين تكن يعلم قاتير تحقببنده بر رنح حاكم  :جواب

ن  يعلمدد يهدداپددژنه  يندر حدد ي،ر فرهنددگ غربددد حدداكم اسددت كدده رنح نيددعددر  بنددده ا



 

ن موتدور  اسدت   طانينفدس امّداره ن ىد    اريد در اخت اسدت كده   يرنح ي آن،هاكيآمدن تكنديپد

محرک آن علم ارضاي نيازهاي سركِ  بريدده از خددا اسدت. آري يدك نقدت بحدث بدر سدر         

 ياسدتعدادها  يندا ن بدر مب  عدت يدر رابطده بدا طب   ازهدا ين نيد ىدن ان برآنردههاي طبيعي انيان نياز

نقت  كي ينل .ديآنريم ديپد يين ابزارهارد يگيانجام م يآن اساس پژنهش ن بر است يانيان

 ،در حدال تعدادل   عدتِ يكده طب  ي افراطدي ازهدا ياست، ن يافراط يازهايىدن نبرآنرده بحث بر سر

را  ازهدا يآن نعت يبر طب يافراط يبا سلطه ديبااست ن اجباراً ها خل  نشده ىدن آنبرآنرده يبرا

بدر آن   يطانيكه رنح ى ديآيبه صحنه م يعلم يطيىرا ني، در چنبرطرف نمود عتيطب  يطراز 

 حاكم است. 

گوناگون قرار  يهاهم آب به نحوه عتيبه آب دارند ن در دل طب ازيها نانيان يعيبه طور طب

بده   ايد آنردن آن آب دستهب يرد برايكار گخود را به ين انيان اگر استعدادها است داده ىده

 يريكدارگ هبدا بد   ايد ن  ديد نمايرا برپدا مد   يجا زنددگ ن در آن كنديسارها حركت مطرف چشمه

ن  ،كنديم تيدىت هدا يحفر قنات به سو  يرا از طر ينيزمريز يهاسفره آبِ  ،ياستعدادها

ن بده   بدرد يمد  عدت ياستفاده را از نظام طب تيكند ن نهايآب باران را كنترل م ،يدارزيخبا آب اي

از حددّ    يرا بد  عدت ينه طب ،استگذارد قانع يان م اريدر اخت هاقهيطر نياز ا عتيطب كه يآب آن

از  تدا  ديد نمايمد  عتياز اندازه خرج طب  يخود را بعمر ن نه  كنديخود م يافراط يازهاينخرج 

كده عامدل   بل يدت ين يطانيىد  تنهدا تعدامالت  ي نده تعامالت ني. چنىودخود محرنم  يرىد ابعاد اله

 باىد.يك تمدن مين تحق  ملت  كيحركت 

كده در   يتفكدر آن ن  هآنردهدا را بده حركدت    است كده انيدان  بوده  يعيطب يازهاين همواره

تفكدر   د،يآيمدر صحنه  هاانيان يعيطب يازهايبر آنردن ن يبرا عتيارتباط با طب نيبهتر يراستا

ن حاصدل آن فكدر    ،است يابزار سالم زيآن ن مربوط به كِياست ن ابزار ن تكن ين اله يخداداد

در كده   رايز ابند.ييدست م يرنحان يها در آغوش آن به تعالكه انياناست  يتمدن ،ابزار نين ا

د ن وننشد  يافراطد  يهدا تدا گرفتدار جنبده    ندد اقرار گرفته ياله عتيدر كنترل ىر هاليمآن حالت 

 حضدوريِ  يهنكندد ن از رابطد   عدت يرج طبخد  يبه نحو افراطاست عمر خود را مواظب انيان نيز 

 محرنم بماند. بيجان خود با عالم غ



  

 يزنددگ ك يد ىدن آن اهداف در بيدتر  برآنرده يدر راستا ،ىد ياله يملت يهاآرمان ينقت

در كده  نيد ا يآر .سدازد يمناسب خدود را مد   ين ابزارها ىوديم يگذارهيپا ياله يتمدن ،يعيطب

سداخته   يطانيىد  يهدا زهيكه با انگم ياستفاده كن يي از ابزارهابعضاًيت كه ين ياحال حاضر چاره

متوجده بدود بداالخره رنح حداكم بدر آن       ديد بامورد هم  نهميدر  يلاست ن يگريىده، بحث د

 ييهاآرمان يكند ن ناخودآگاه ما را به سويخود را باز م يجامردم  يعموم يدر زندگ هاابزار

  اند.ساخته ىده هاآن يبرا هاكه آن ابزار دهديسوق م

ن  ىوديطالب ناكجا آباد م ن ىدخواهد د سرگردان وبا عالم قدس مرتبط ى دكه نتوان يملت

جاسدت ن بدر   آن ملدت در آن  كده فعدالً   يتين ييجا، جابرند كه آن ييبه جا خواهديهمواره م

 د،يد يرنههدا رنبد  است ن امرنزه ىدما بدا آن   يعيكه فوق سرعت طب سازديم يلينسا ن اساسيهم

ن  لهينسد  نيد ادر سداخت   ياصدل  هددف  ديد رنيبه حدج مد   ليىما با همان نسا كه فعالً نيا ينل

ن  ،عجله ن ىتاب اسدت ن نداىدتن قدرار ن بقداء     كيتكن نيحاكم بر ا يرنح اصل .يتين كيتكن

 مكندي  ظدر نعلدم  آن  يبه آرمان اصلد يبا ميكن يابيابزار را ساخته ارز نيكه ا ميعل مياگر خواست

بدا   .رسدد يكجا ىرنع ىده ن به كجدا مد   اش ازمربوطه كِين علم ن تكنتمدن  نياىود  تا معلوم

كدرد   يابيتمدن ارز نياز اصل ا دهيرا بر كيناميعلم ترمود دينبا كنمين امر عر  ميتوجه به ا

ىده ن بده   جاديا ياهيبا چه رنح دينيبب ،ياله اياست  يطانيى كيناميعلم ترمود اين ساال نمود آ

 يكه مجبور اسدت بدرا   يازهيانگ ايآ .كنديم تيريآن را مد يازهيىود ن چه انگيم يتهكجا من

همان علدم    ياز طر توانديبرخورد كند م زيآمبه نحو خشونت عتيبا طب  يازهايىدن نبرآنرده

بدار   نيكده انلد   ديد را اعمال نكند؟ فرامدوش نفرما   هاآن خشونت قاين آفر ايدر رابطه با مردم آس

ميدلمانان در   يهدا جهت سركوب مقانمدت  هاييين انگل هاين فرانيو هايا يتاليتوسط ا مايهواپ

مدورد اسدتفاده قدرار     ييهدوا  يهدا كار برده ىد ن سپس جهت ميافرتن مراك  ن عراق به يبيل

مربوط به آن منجر ىدد   يهاكين علوم ن تكن تهيحاكم بر مدرن زيآمخشونت يهيرنح ن گرفت

 ينفر در جنگ جهدان  ونيليم 100به  بيانل ن قر ينفر در جنگ جهان ونيليم 40به  كيكه نزد»

ن  قدا يآفر يهدا قاره ن،يهندنچ تنام،يكره، ن يمتفرقه يهانفر در جنگ ونيليم 10از   يدنم ن ب

عدراق،   ران،يد ا ريد اخ يهدا نفر از ميلمانان در جنگ ونيليم 20ن مجموعاً حدند  نيالت يكايآمر

ن  ريد ن الجزا هين لبنان ن مصدر ن سدور   نيفليط ،يمركز يايقفقاز ن آس يحنوا ن،يهرزگويبوسن



 

معندا   نيد علدم بده ا   كيد رنح حاكم بدر   يمعن 4«ند.وبه عراق ن افغانيتان كشته ى كايآمر يحمله

 ياباىد. ن ما هم در حال حاضدر چداره   زين زيآمصلح تواندياز آن م ياست نگرنه استفاده مقطع

منظر خود را در تعامل با عدالم   ميتوجه داىته باى ديبا ينل مينداررا ارها ابز نيجز استفاده از هم

 .مينجود آنرمناسب با آن منظر به ين ابزار ميقرار ده ياله يمنظر ،ن آدم

از  يبعضدد يتمدددن اسددالم يدر راسددتا تددوانيمدد ايددآ رتددانيبددا توجدده بدده سددخن اخ :سووؤال

 ميد دار يعدالم ن آدم در منظدر اسدالم   كده از   يكرد ن با تصور ن يغرب را گز ينردهاآدست

تصور ما نيبت به عالم  ينقت ايآ ؟دحاكم بر آن نش يطانين گرفتار رنح ى فتركار گا بهرها آن

 إعمال كند؟ توانديخود را م ريتفث يغرب كيتكن يآثار منف باز ن آدم درست ىود

 يبده سدو   ريسد  ن يگدذار از تمددن غربد    يهاز دنر سخناىاره ىد  همچنان كه قبالً :جواب

 اسدت.  گدر يد يبحثد  يتمددن اسدالم   سيتفسد  ياز دنره سدخن  ؛بحث است كي ،يتمدن اسالم

 نيد كه ا هازانيافتان ن خ يگذار است با همه يهاز دنر در جواب ساال قبلي، سخنعر  بنده 

  به صدورت بالفعدل محقد    هاعلم ن ابزار دررا  يىاءاهلل تمدن اسالمنإم يدنره در بر دارد تا بتوان

 يپنداىدتن زنددگ  آلهديا ين به جا ىوديملت ىرنع م كي ليجهت م رييگذار از تغ نيا .ميكن

بده آسدمان    نيزمد در آن زنددگي  كه  ،دهدينظر خود قرار م را مدّ يگريد آلهديا ،يانيان غرب

فكدر ن   رملت ظاهر ىدد سراسد   كيدر جان ن دست ن زبان  ليم نيا ينقت ،نصل است تيمعنو

را  يطيدر ىدرا  دنيد گزيكنسُد  طيرا محق  كند ن ىراخود  آلهديكه چگونه ا ذكر ان آن است

 هيد نقل لياز خانه ن ميكن ن ىدهر ن نسدا   ،آسمان باىد يبه سو ريبيتر س زيفراهم كند كه همه چ

سداختمان از   يآرمدان  يمعمار ساختمان به جنبه ينقت .تا كتاب ن درس ن مدرسه ن دانشگاه ريبگ

كده زندان    يدت ين يسداختمان  يان طراح يطراح يهيبه صورت بد ديگر دنگريم يمعنو يهيزان

در تمددن   كنندد، مالقدات   نامحرمدان همدديگر را  دنر از چشدم   يهمدان يم كينامحرم نتوانند در 

 .رديگيىكل م يبر اساس اهداف معنو طيتمام ىرا ياسالم
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 يبهتر از تمدن اسالم يتصور

آن تمدن بر اسداس آن تصدور ىدكل     مطرح است كه يچه تصور يدر تمدن اسالم :سؤال

 رد؟يگيم

كدرده   فيد ان تعر ياسدالم بدرا   نيد كده د  يصورت خاصد هرا ب يميلمان زندگ كي :جواب

 نيدي ن تب هيد توج فيد را بدر اسداس آن تعر   نيزمد  يبدودن خدود در رن   يهن فليف ىناسدياست م

توجده   بدا اسدت،   يرفتنيپذ  يبرا ينيد اهدافاست كه در  ين به دنبال آن نوع از زندگ كنديم

 طيىدرا  ديد با نيخددا در زمد   يبنددگ  يكده بدرا   نيد رسد به ايدارد م يزندگ يبراكه  يفيبه تعر

نقد  خدود را درسدت     يند يزم يكند تا در زنددگ  يزيرهيهمه جانبه پا يخلوت با ح  را به نحو

 يزيد رهيد ن بيدتر الزم را پا  كندد يمد  يزيد رآن هددف برنامده   يكرده باىد، حال در راسدتا  يباز

 ين طوفدان ن اقدوام نحشد    ليس ديان در معر  تهد يهر رنز ممكن است زندگ ينقت د.ينمايم

نيدبت بده    آرامخدا است برسد، پس آرام يخود كه بندگ يبه كار اصل تواندينم گريباىد كه د

ن بر اساس آن هدف، تمدن خدود را   آنرديد ميپدرا  يامن طيىرا يانيان اين  يعيطب يدهايتهد

اسدت كده    ياسدالم  يهااز توجه به آرمان عدب ديفرما ي. پس چنانچه مالحظه مدكنيم يزيرهيپا

را در  يمناسدب اجتمداع   طين ىدرا  خواهدد كدرد   يزيد رهيد خود را پا يملت ميلمان تمدن اسالم

ىدهر عبدارت اسدت از     ايد  نده يمد .دهدد ين سدامان مد   سر هاتحق  آن آرمان شتريهرچه ب يراستا

 اهدداف كده بهتدر بتوانندد بده      يطيىدرا  جاديا يبراگر يبه همدهدف  هم يِهاىدن انيانكينزد

قندات   ،ندكنينگهبان استخدام م ،ندسازيخود حصار م ىهرِ يحال برا ابند،يخود دست  يهيعال

هرچده   يآرام بدرا ن آرام ندد كنيپا مد مدرسه ن درس به ،ندينمايدعوت م يرنحان ،ندكنيحفر م

 ييهدا انيدان بده عندوان   تدا   ند،ينمايالزم را فراهم م طيخود ىرا يهاىدن به آرمانكينزد شتريب

دارد  ازيتحق  اهداف  ن يكه اسالم برارا  يطيد ن ىرانخود مفنوس ىو يبا خدا دنانميلمان بتو

 نيد در ا ن رديد گيىدكل مد   يف عدال اهدد اآن تحقد    يفرهندگ الزم بدرا  لدذا  ن  كنند،ميفراهم 

 يفرهنگد  يدهىكل يبرا ييابزارها ند،ىوياهر مظ بي مناسابزارهاخود به خود  يسازفرهنگ

 يكده اهدداف بلندد معندو     يانيد ك يبدرا  ابزارها ن يگز .ىوديها مكه منجر به تحق  آن آرمان

جداد ن  يا صرفعمر ما  يهاستفاده كرد كه هم يياز ابزارها دياست چون با يمهم يدارند ميوله



 

بدا خددا   بتدوان  تدر  كده راحدت   ا فدراهم ىدود  يدن در يطيىرا استبنا  ها نگردد، زيراآن يدارنگه

 ىود. ي ماد نارد زندگتوانيمن يكيتكنهر هر ابزار ن  ديد نيم با اپس ميلّ د،مفنوس ى

ن در دل خدود ابزارهدا ن    رديد گيىدكل مد   ياسدالم  يهدا بدا توجده بده آرمدان     يتمدن اسدالم 

چده   ياسدالم  تمددن  ديحدال اگدر بپرسد    .آنرديمخصوص به خدود را بده صدحنه مد     يهاكيتكن

ميدلمانان   يهادرآنردن آرمان يتفعله ب ياست برا يطيىرا ميدهيجواب م ؟دارد ياتيخصوص

را نيدبت بده تمددن     يطيد هدر ىدرا  يد توانيمد  يراحتد به با اين تعريف ىما .خود نيب اتدر مناسب

ت مدا را بده صدور    يهدا امكان آن را دارد كه آرمان يطيىرا نيچن دينين بب ديكن يابيارز ياسالم

 طيحدال چده آن ىدرا    كندد، يدنر م مانيمعنو يهابر عكس، ما را از آرمان ايبالفعل در آنرد ن 

بددنن بيددتر الزم  مددا كتداب ن درس. چدون   چدده ن دانشدگاه ن   رسده خانده ن اداره باىدد ن چدده مد  

آنچه فرهنگ غدرب بده عندوان     دياز خود بپرس .ميابيخود دست  يمعنو يهابه آرمان ميتوانينم

 نيا ايآ ؟دينمايدنر م اي كنديم كيما را به اهدافمان نزد گذارديما م اريدر اخت كيعلم ن تكن

ن انيان در بيتر فرهندگ   كنديم جاديا ياله يهابه آرمان دنيرس يرا برا يبيتر كيعلم ن تكن

نقتدي   مرتبط گردد؟  يحقا «نجود»با  ينارد فكر ن ذكر ىود ن با علم حضور توانديم تهيمدرن

اصدرار مدا بدر     د كه چنين چيزي در بيتر فرهنگ مدرنيته ن ابزارهاي آن ممكن نييدت، رنىن ى

 مين آدم بنگدر  مبده عدال   يطور ،زدهن خارج از نگاه غرب مياز خود ىرنع كن ديبا ن است كهيا

 ىود. ياز تمدن غرب ريغ يكه منجر به تمدن

 قدم نياولها،ليجهت م رييتغ

تمددن   يدر دنران گدذار از فرهندگ غدرب بده سدو     »: ديىما در جليات قبل فرمود :سؤال

آرام خدود، آرام  يهدا ن با توجده بده آرمدان    ميغرب استفاده كن كياز تكن به ناچار بايد ،ياسالم

پشدت   يمظداهر غربد   يهبده همد   تيد ن در نها ميآن نمدا   نيگزيرا جا ماناهداف مناسبِ كيتكن

 ييچون در حدال حاضدر ابزارهدا    ميارغرب ند كيدر استفاده از تكن ياچاره»: دين فرمود «كنيم

دسدت   يغربد  يابزارهدا  ن ين لدذا بده گدز    ىناسديم نمي يغرب يابزارها نيجز هم يزندگجهت 

 ياست كه جهت تحق  تمددن اسدالم   يليموز دنران گذار مالرُّ رمزُ»: ديفرمود دين تفك «ميزنيم

ىدود ن بدا   يم يسالمن تحق  تمدن ا يكردن به تمدن غربپشت فن منش ديآيدر ملت به نجود م



  

اسدتفاده كندد، آنچندان تحدت      يفرهندگ غربد   يهاكياز تكن ياگر ملت ي،ليم نيحضور فعّال چن

حدال سداال مدا     «.بر آن ملت حاكم ىدود  يغرب كيرنح حاكم بر تكن تا رديگيآن قرار نم ريتفث

 ايد ن آ يدت ين يكدردن بده فرهندگ غربد    همان پشت يكردن به تمدن اسالمليم اياست كه آ نيا

 د؟يآينم  يپ يكردن به فرهنگ غربپشت لِيطلوع كرد خود به خود م يتمدن اسالم ينقت

ن بدا دسدت ن    ميمعطوف نكن يكه تا نظر خود را به تمدن اسالم ديداىته باى تيعنا :جواب

 ميآن تمدن طلوع كدرد آن را بشناسد   ينقت يتيمعلوم ن ميزبان ن قلب ن عقل به استقبال آن نرن

آمد ن تنها   يپ ياميوله نيچن يچنانچه در برخورد با انقالب اسالم م،يتمدن باىآن  ارانين از 

ن  يفكدر  يآن در زنددگ  يخيتدار  گاهياز جا ماندند ن امرنزه يدر خدمت انقالب اسالم ينكيا

گددذار از نظددام  يهكدده از قبددل منتظددر آن بودنددد ن خددود را آمدداد كننددديخددود اسددتفاده مدد يندديد

ملدت از   لياگر م كنمبه اين جهت است كه تفكيد مي كرده بودند، ن يمبه نظام اسال يىاهنشاه

 مددن نكندد هرگدز ىداهد طلدوع ت     رييد تغبه سوي تمدن اسدالمي  به فرهنگ غرب   نيبت ِيگرا

 ،ين گدذار از فرهندگ غربد    يملدت بده تمددن اسدالم     ليبود ن اگر به علت تما ندنخواه ياسالم

اندد از  نكدرده  يتمددن اسدالم   رشيپذ يلباً آمادهمحق  ىد، آن عده كه خود را ق يتمدن اسالم

 يتمددن غربد   يالزم را نخواهند برد ن هنوز گرفتار رنح حاكم بدر ابزارهدا   يبهره ديجد طيىرا

 يجدان خدود را بده فرهندگ غربد     ن دل  داًيىدد  يفرهندگ غربد   تيدر دنران حاكم رايز .هيتند

 ،ىدود ياسدتفاده مد   يغرب كيار از تكناست كه به عنوان اضطر ياز آن حالت ريغ نين ا ،اندپردهس

 يهمده  يبدنن آن كه دل به آن سپرده ىدود. در حالدت دنم اسدت كده بدا طلدوع تمددن اسدالم        

 كيد هندوز   ينگرنه با نجود تمدن اسالم ،ديآيبه صحنه م آندرآنردن تيبه فعل يها براهمّت

در تحقد  تمددن    ير فعّدال نه تنهدا عنصد   هانين ا خواهند بردسر به يم فرهنگ غربدر توهّ ياعده

كده   كدنم يمد  ديجهت بنده تفك نيبه هم .باىنديبلكه عامل توقف ن عقب گرد م يتندين ياسالم

ن عالمانه نيدبت بده    يعموم يباىد تا آمادگ انبهجن همه  ينقد عم كي ،نقد فرهنگ غرب ديبا

را  ياهنشداه آفدات نظدام ى   قداً يكده عم  ييهدا . همچندان كده آن  دينجود آبه يتحق  تمدن اسالم

نظدام   ين فرهنگ يخيتار گاهيرن ىدند جاهرنب ياسالم يمرتبه با نظام جمهوركي ينشناختند نل

آن  يىدعارها  اءيد ن اح  عنصدر فعّدال در تحقد    كيد تا بخواهند به عندوان   ،فهمنديرا نم ياسالم

 تالش كنند.



 

ملدت رنىدن    يبدرا  كه يانكته نيانل ،يبه تمدن اسالم ليي ن تمااز فرهنگ غرب ليم رييتغ با

 فهمدد يانيدان مد  در آن حدال   است،با رنح ملت آن  يبودن آن فرهنگ ن ابزارهاگانهيىود بيم

مدا در رابطده بدا     .دنباىيملت ما نم يانيان تين جواب هو يتيعلوم از ما ن نيابزارها ن ا نيكه ا

ش را هدم  رفدتن خدود  راه برند، راهها كبككه خواست مثل  مياىده يفرهنگ غرب مثل كالغ

دكتدر   يجنداب آقدا  . «ددر نطن دار ييىاد است ن نه رن  نه در غربت دل»فراموش كرد ن لذا 

ميدوله قلدم زده ن عمد      نيد ارابطده بدا   در  يخود به نحو ميدتوف  يهاها ن نوىتهدر كتاب يدانر

 زيد خود ن تين چرا از هو ميىو گانهي يبا فرهنگ غرب ميميوله را رنىن نموده كه چرا ما نتوانيت

ن  ي،بده تمددن اسدالم    ياز فرهنگ غربد  هاگراي  ريياست كه با تغ ني. عر  بنده امياباز مانده

بده   ،هاسدت مربدوط بده خدود آن    يغربد  كيد كده ابدزار ن تكن   يخودآگاه نيبه ا دنيسپس با رس

مطداب    يزيد ربرنامده  يىددن بدرا  آمداده عبدارت اسدت از   كده آن   ميىوينارد م يسوم يمرحله

نلدي ملدت    ظهور خود را فراهم نمدوده اسدت   يكارهاراه يودمان. تمدن اسالمم خن عالَ دافاه

كارها در حدّ يك كاربردن آن راهپذيرش ن به يميلمان به جهت گراي  به تمدن غربي آماده

 .تمدن نييت

فرهندگ غدرب زندتدر ىدرنع      از ييخود احياس جددا  يهاآرمان حِيچه با ىناخت صحهر

ن در  ،اندد جددا از هدم   زيد دن چ كدامالً  تده يبا فرهندگ مدرن  ينيم دعال زندتر بفهمندد ن ملت وى

پنددارد، هرگدز فكدر ن ذكدر     يمد  ين ىتاب ن عجله را زنددگ  ،دهيبر بيغ كه از آسمانِ يفرهنگ

غدرب ن   يسدرعت نفد   ندد، بربينكتده پد   نيد ملت به ا ترزند چههر يآر ىود،يحاصل نم يقيحق

 .ديآيست، زندتر به صحنه ما يقيكه بيتر فكر ن ذكر حق يتحق  تمدن اسالم

 يبرکات نظر به تمدن اسالم

از  ريد غ يتصدور در حال حاضر در رابطه با ابزارهداي زنددگي،   امرنز ما آن است كه  مشكل

از آنچده   ريد غ را يليتمدا عه آن اسدت كده   يحُيدن ىد   ينل ميندار يغرب ين زندگ يغرب يابزارها

را  يزيد چ ليد ن تما  يظدر گدرا  نز ا يعند ي ،تمددن اسدت در خدود زندده نگده داىدته       نيحاصل ا

از نظدر ىدكل    ينلد  ،ميد آنريفرهنگ غرب به دست نم يكه هرگز با ادامه ميكنينجو مجيت

. ميد اتصور نكدرده  كندي غير از راهي را كه غرب مطرح ميراههنوز  عتين تعامل با طب يزندگ



  

ل نهدم  در فصد  كده  ىدود ميمطرح آن  خاص اتياست كه بحث گذار با خصوص طيىرا نيدر ا

ما هرگز برگشت به گذىدته   ديفراموش نفرما  .به آن پرداخته ىده است «من توهّ تهيمدرن»كتاب 

رنح از  ،هدر مناسدبات جامعد  كنديم كده   اي دفداع مدي  ن رنحيده از رنح  بلكه ميكنينم شنهاديرا پ

كده طبد  آن اصدول همدواره      ميد دار يما اصول ي آزاد است.زندگ يادامه يبرا تهيمدرنفرهنگ 

را آغدوش   عدت يمدا طب  .ميدهيمورد استفاده قرار م ي،حدانبا عالم نَرابطه نظام كثرت را با حف  

خشدونت بدا آن برخدورد     ان نده بد   ميىويمنقطع من لذا نه از آن  ميىناسيم تيلطف خدا به بشر

 نين در همد  مياسدتفاده كند   يها در زندگن نق  فعّال آن بيعالم غ امكاناتاز د يباما  .ميكنيم

حضدرت در   ين كدارگزاران اصدل   ارانيد  ،داريدم  يمهدحضرت راستا است كه در حكومت 

در مكده در   ي، فدردا صدبح همگد   هيدتند  خود يهانقاط عالم در منزل يكه ىب در اقصاين نيع

در  ،مطدرح اسدت   يمعندو  ازيد امت كيد بده عندوان    نيد ن ا دهندد، جليه تشدكيل مدي  كنار حضرت 

هدا در  آن .باىديحضرت نم ارانيكه منحصر به  رديانجام گ مايحركت با هواپ نياگر ا كهيحال

 مند خواهند بود.نظام زندگيِ خود از استعدادهاي غيبي عالم نيز بهره

 ميجدا خدواه  يغرباز ساحت تمدن  يكلبه ،ن با تحق  آن يبه تمدن اسالم كرديبا رن اساساً

 رايد ز داندم، ينمد  يزيچبنده  ،است ابزارها چگونه ياگر از بنده بپرسند در تمدن اسالم ينل .ىد

گدذار از   ليد تحقد  آن فدراهم ىدود، م    ينده ين زم ديد نجدود آ تا تصورش به دهيهنوز نقت  نرس

 يمشك ناف آهو به مشاممان خورده تا ما را به سو يبو فعالً .است يوبخ يراهنما يتمدن غرب

 .ه آهدو اسدت  ىددن بد  كيد قددم نزد  كي ،مشك يبو يريگيپ يدر راستا يآهو بكشاند، هرگام

 گفت:

 چنددد گدداه  گددام آهددو در خددور اسددت  

 

 بعددد از آن خددود ندداف آهددو رهبددر اسددت  

 چددون كدده ىددكر گددام كددرد ن ره بُريددد      

 

 الجددددرم زآن گددددام در كددددامي رسدددديد 

تمددن   يبده سدو  نمدودن  ليد مكدردن بده تمددن غربدي ن     پشدت  كنميجهت عر  م نيهم به 

ن  ديىما حالت خلوت با خدود را ىدناخت  اگر  مثالً .استبراي تحق  آن  يخوب يراهنما ،ياسالم

 د،يد سدر بر بدا آن بده   ديد توانينم گريد ديرن ىدهرنب فليبا برج انقتي حاال  ديكرد دايپ ليبدان م

 ناختاگر بدا ىد   كه يدر حال .يتين جا نيتو ا يكه جا كنديم ييىما را راهنمابه خلوت،  لِيم

ن لدذا   د،يهيدت  گانده ي جانيبا ا دينيبيم ديرن ىدهبا ميجدالحرام رنب ،به آن ليحالت خلوت ن م



 

رن هبدا مظداهر آن رنبد    ينقتد  تدا است  يخوب يراهنما يتمدن اسالم يبه سو ليم كنميعر  م

 لده مقو نيموضوع انتظدار فدرج از همد    .ديكن يگانگين با آن احياس  دينما  از آن استقبال ديىد

كده   يظهدور كيد   دندد يدندد ن فهم كر دايد پ يقد يحق يبه منجد  ليمردم به ناقع م ينقت راياست، ز

ان ظهدور كدرد، ان را جدواب عطد  خدود       يچده، نقتد   يعند ين آسمان است  نيزم نيب يناسطه

  .ابندييم

، ميىدو  يتمددن غربد   آىفته ن سراسر غفلدتِ  يايدن يفتهيى گذاردينم يبه تمدن اسالم ليم

بددان نيداز    تده يگ مدرنعبدور از فرهند   يبدرا  كندد كده  مي يطيراىنيبت به نارد انتظار  بلكه ما را

بده آن  بدا ميدل    يتمدن اسدالم  ينطفه پس .دهديانتظار را م نيعالم حتماً جواب ا يخدا داريم.

دنبال  يرا طور يزندگ م،يكنيبا عالم ن آدم برخورد نم يمثل تمدن غرب گرين د ىوديكاىته م

كدرد، بدا    مينخدواه  خدود ال يد ام صرفرا  ايدن ين همه ايخود را خرج دنعمر  يكه همه ميكنيم

خوىده گنددم    كيدانه گندم  كياز  يراحتبه مينيبيم م،يكنيخشونت، تعامل م يبه جا عتيطب

بددنن   ،گردندد مين پخته  گردنديم رين خم ىونديآرد م يراحتها بهآن گندم د،يآيدست مهب

ندوع   نيهمد  ذالد  .ن بدنن آن كه سراسر عمر ما را خرج خود كندد  اد،ين زمان ز رنيبه كاربردن ن

 خدواهيم كدرد.   يزيد رهيپا يتعامل نيچن يدر راستا ين تمدن ميكنيرا انتخاب م يتعامل ن زندگ

گدرم نگده    شهيهم يحمام را برا كيىمع،  كيبا  ،عتيبه طب ينگاه نيبا توجه به چن ييبها  يى

 ازيد ورد نمد  يآنردن انرژدستهب يبرا تواندينمن امثال ان  ييبها  يى فيميلّم رنح لط .داىت

 يهااسدتعداد ها دارد از با انيان عتيكه طب ين با رفاقت كنديم يبجنگد بلكه با آن آىت عتيطب اب

  5.دينمايآن استفاده م

اندد فرهندگ غدرب    از مدردم جهدان متوجده ىدده     ياريبيد بلكده   عه،يتنها ىد حال حاضر نه در

نيدبت بده غدرب در     يقبلد  يگفتيىد  گدر يها جواب دهد، ن لذا درنح آن  يعم بعادبه ا تواندينم

 يمشدكل اصدل   .كنندد يتمدن استفاده مد  نيا يهر چند از ابزارها يت،ين يرنح مردم جهان جار

تنهدا از  ن لذا نه نديتمدن موجود نما نيگزيجاآن را كه بتوانند  ستا يمردم جهان نشناختن تمدن

تحدت   ين آموزىد  ين خانوادگ يناخودآگاه در نظام فردبلكه  كننديموجود استفاده م كيتكن
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قالدب   نيد ا تواندد ين فرهنگ انتظار است كه م عهيهيتند، تنها ى تهيرنح فرهنگ مدرن تيحاكم

 يبدهدد ن رابطده   يصورت عملد  شتريغرب هرچه ب گعبور از فرهن ليآرام به مرا بشكند ن آرام

غدرنب كدرد    ديخورىد  يعند يچراغ بزرگ آسدمان   يدهد كه نقت رييتغ يطور عتيخود را با طب

هر چند در حال حاضدر   زد،يبا آرام  ىب به مقابله برخ ي،المپ ن انرژ همهنيجبور نباىد با ام

 ست.ا ازينگر يد يفرهنگ يزيرهيآن به پاتحق   ياست ن برا يمشكل اريبي ، كاركار نيا

 گفت: توانيم يتمدن اسالم يدر رابطه با گذار از فرهنگ غرب به سو يجمع بند كي در

غدرب متوجده رنح حداكم بدر آن ابزارهدا بدود ن بدا         كيد استفاده از علدم ن تكن در  دي: باانالً

در همده  ن ها استفاده نمود ن دا ماً از آن ،در آن ابزارها پنهانجدا از فرهنگ  نالزم  يخودآگاه

 بود. يحال متوجه اهداف ن آرمان تمدن اسالم

 يند يفرهندگ د  يهدا انآرمد  يگدو كه جدواب  ييآنردن ابزارهادينمود در پد يسع دي: بااًيثان

نمدود كده موجدب     زيد پره ين ظاهرسداز  ينگدر يراستا از سطح نيكرد ن در ا يزيراست برنامه

 ويدت معنقددس ن  كه موجب نرند افراد جامعه به عدالم   يطيىود ن از ىرايم هاافتادن كارعقب

 .گرديمياست محرنم م

را  يذكدر ن فكدر معندو    طيران ىد  يند يكده عدالم د   ييها كينيبت به ابزارها ن تكن دي: باثالثاً

 ليد ىدود ن م  انيد مان يغربد  كيد نشدان داد تدا آفدات تكن    تياالمكان حياس يكند حت يمختل م

 .رديخرنج از آن ىدت بگ

كدار   يچداره  يدت، يكدار ن  يرفتن چداره  ن به انزنا يبود فرار از تمدن غرب توجهم دي: بارابعاً

 است. يساختن تمدن اسالم ين ذكر در راستا فكردادن جهت ،گذار از آن تمدن جهت

 تمدن کي يپاشفرو يهانهيزم

 يبدرا بده نحدوي مطلدوب    هدا  انيدان  يكد ينزد»: ديد فرما يتمددن مد   فيد ىدما در تعر  :سؤال

از  تدك افدراد نييدت.   تك يها براتنهايي امكان برآنردن آنكه به يريكث يازهايدن نىبرآنرده

اهدداف ن آرمدان    مناسبِ يهاكيتكن آنردن ابزارها نديتمدن را پد هايىاخصهيكي از  يطرف

نجدود  بده  يي راارهدا از تفكدر ن آداب ن ابز  ياتمدن مجموعه كي ديفرما ين م ،ديدانيجامعه م

تمددن  »: ديفرما يطرف مآن كند. از  شنهاديپخاص را  يزندگ نوع كي هاكه به انيان آنرديم



 

 يهدا بده آرمدان   زنددگي آن بيدتر  در  كند كده انيدان   شنهاديها پرا به انيان ياز زندگ ينوع ديبا

اسدت كده چگونده     نيد حال سداال ا  «نكند ين احياس بر بادرفتن ن پوچ ابديخود دست  يهيعال

 كند؟يم  يتطب فيتعار نياز ا كيبا كدام ين تمدن اسالم ميرا جمع كن فيتعار نيا

ىددن  مدع ن ج يكد ينزد يبه معند  يلغو يتمدن از نظر معنا ديفرما يهمان طور كه م :جواب

ىهرها ن رنستاها، منتها  ىود ازي عبارت ميكينزد نياست ن حاصل ا گريها در كنار همدانيان

 اسدت. اهدداف  آن درآنردن  تيد بيتر به فعلكه زندگي جمعي، است  يفاهدا يبرا يكينزد نيا

نجود آمدده اسدت،   به را كه بر اساس تحق  آن اهداف ياهداف دبحث ىد اگر اجتماع نتوان قبالً

 ىدود، يىرنع م اشيدهد ن فرنپاىيرا از دست م اشينجود يق  كند، آن اجتماع فليفهمح

مربدوط بده خدود آن    اجتمداع باىدد ن چده    يك  ينهادها از ينهادمربوط به  يناتوانحال چه آن 

كردن اهدافِ مربوطه ظاهر ىد، جامعه در برآنرده كه آثار ناتواني. در هر صورت هميناجتماع

گمدرک كده ميدوول كنتدرل ناردات ن      ينقدت اداره  كيد  يآرىدود.  ىرنع مدي آن  فرنپاىي

عمدل   اشينجدود  يخالف فليفه در آن، طلبمنفعت يهااست، با نفوذ انيان كشورصادرات 

كدلّ جامعده در    تيد نقدت حاكم  كيد  ينلد  .ىدود ياداره منحدل مد   آنصورت  ني، در اكندمي

كدار كنندد تدا     ديد مردم بات يگردد كه اكثريىرايط طوري من  يتيمنافع افراد جامعه ن يراستا

حالدت چده    نيد در ا .اندد، راحدت باىدند   گرفتده  اريد جامعده را در اخت  تيد كده حاكم  يكم يعده

آن  ،افراد از بين رفتده جامعه در آحاد  نيحف  ا يزهيحاكمان بخواهند ن چه نخواهند، چون انگ

   6.است ىده ليع به ضد خود تبدكند. چون آن تمدن ن اجتمايسقوط محتماً تمدن  ايجامعه ن 

ن هندوز ىدكوفا    بدرد يسر مخود به يدر حالت بالقوه فعالً كه ميدار ينقت نظر به تمدن كي

 -هدا را  انيدان  يهاتحق  آرمان ىرايطاست كه در صورت ىكوفاىدن،  يامّا طور ،نشده است

 ينفدس امّداره   يارضدا  جهت ينقت تمدن كي ينل .دارا است - ين چه از نظر معنو يچه از نظر ماد

آن سدقوط   سدرآغاز  د،ياهداف خود رسد  تيبه نها ينقت اين تمدن ه است.ىد يزيرهيپا هاانيان

ن يبده همد   يدت، يخدود قا دل ن   ريد غ يبدرا  حقياست، چون نفس امّاره آنچنان سرك  است كه 

كدرد ن بده اصدطالح متوجده ىدد در       يند يب يسقوط آن را پ توانيم آن تمدن يدر ابتداجهت 
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 دتريىدد  بدا فطدرت خدود    تضاد افدراد آن جامعده   دمرده است ن هرچه جلوتر برن شتولد يبتداا

 عهيكده ىد   يبده رنىد   يتمددن اسدالم  آن هم  ،ي استدرست بر عكس تمدن اسالم نيا .ىوديم

ن ندور   ىدوند ينفس امّداره خدارج مد    تيها از حاكمانيان ،عهيدر بيتر تمدن ى رايز ،معتقد است

جهدت   نيهمد بده   .دگدرد يحداكم مد   ،ن نحدت در رنابط افراد جامعده  ينگگاي يهجنبن  ديتوح

ونحرَ اواَرلُ الععََقربَرة، يَقُرنَُ اهللُ ََزَّوَجَرلَّ      »: نديفرمايم حضرت امام باقر لويَسَ بَعَدَ اُلعكرنوَ اُلع ٌ، لَر

ا را سداقط كندد   بعد از حاكميت ما حاكميت ديگري كه بيايد ن حاكميت مد  7؛«وَالععََقربَةُ لرلعمُتَّقري 

نخواهد بود، زيرا مدا اهدل عاقبدت هيدتيم ن خدانندد فرمدود: عاقبدت از آن متقدين اسدت. علدت           

هم مشخص است، چون در نظام توحيدي، ىرايط جامعده طدوري خواهدد     فرماي  امام باقر

يابند ن لذا خواستند دست بيابند، دست ميبود كه افراد در عم  جان خود به آن حقايقي كه مي

كند تدا بخواهندد حاكميدت جامعده را سداقط كنندد.       ها به جاي ديگري توجه نميجان آن جهت

از قيدط ن عددل پدر    زمدين   8؛«الدَََر  وَ طًَسَقر  ُرََوالع  رئولراُ» ىرايط طوري است كهنقتي چون 

حاكميدت   انىد هددف عاليده   ، ناسدت  البيتاهلحاكميت متوسط  اين هدفِ د، ن تازهىومي

 .طلدب ن تقاضداي هدر انيداني اسدت      ن اين نهايتِ ،زمين است در بات انيانيمناس يدر همهح  

خود بقاي خدود  ، چرا پايدار نماند؟ اين رنش به خوديدهدنتيجه مياندازه  اين رنش ايننقتي 

 آنرد.نجود ميرا به

در حالدت   يي،افدراد نيدبت بده آرمدان نهدا     جدان  جامعه ن ىرايط همواره  يتمدن اله كيدر 

مطداب    يِ، از اندوار معندو  به جهدت ىدرايط خداص اجتمداع     برنند ترهرچه جلو ي، نلاستبالقوه 

كده فرهندگ    يزيد كنندد. چ ياحياس آرامد  مد   شترين ب ىونديمند مخود بهرهتقاضاي فطرت 

منتقدد غدرب    شدمندان يكده اند  يبده طدور   كندد، يماز آن محرنم  شتريبشر را رنز به رنز ب يغرب

ن امكدان   يدت ينطدن بشدر ن   نيزمد  گدر يىدده كده د   يطدور در غدرب   يزندگ طي: ىرانديگويم

بدراي يدك زنددگي     طيناقعاً هدم ىدرا   است. گرفته ىده آناز يتنين با آرام  ز دنيگزيسكن

 يمانراء رنحد  ،بلند يبا همت ديبا .رفته است نيسخت ىده ن امكان فكر ن ذكر از ب اريبي طبيعي
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 نيد ا يطانين ىد  يظلمان يهيتا از رنحكرد  يزندگ بتوان در جهان حاكم كرده است تهيكه مدرن

بده جهدت آن اسدت كده      ديد اهلل برنمالقات اهدل  ن داريبه د نديگويكه م نيا .تمدن مصون ماند

ن خددا را كده    نندد ينطن بگز نيدر زم حاكم در جهان، يظلمان يهياند مانراء رنحها توانيتهآن

اسدت كده    يبزرگد  بيآس ،بشر ينطنيب يهقص .بقاء ن حضور است، مقصد خود قرار دهند نيع

 نيبد  ضيف يناسطه»نجو كرد كه رهبر آن جيت يدر برگشت به اسالم ديتنها راه حل آن را با

 يرنح نوران ريعالم را تحت تفث ،يمنفعل ىدن از رنح تمدن غرب ياست ن به جا «ار  ن سماء

 دهد. يخود قرار م

را بده   نيزمد  ينلد  ميدست آنردهب ماين هواپ نيساعت ن ماى يبه جهت رنح فرهنگ غرب ما

به اهددافمان ىدود،    دنيرس يلهيكه نساز آن  يابزارها ب نين ا ميعنوان نطن خود از دست داد

دنبدال كدرد كده راه     ديد را با يمدا را دامدن زد. تمددن    ينطند  يىد ن ب طانيى اي ازما چهره يبرا

 نيكده امدام آن عد    ىوديم محق  يفقط توسط فرهنگ نين ا دياز ما نربا اعالم رحقاي   با حضور

 عالم است. يحضور در همه

 روح حاکم بر جامعه يمعن

دارد  هيد بيغ قدت يرنح ن حق كيخود  يجامعه به خود»: ديفرما يىما در سخنانتان م :سؤال

ممكدن   ايد ن هالكت اسدت ن   يباىد ن لذا سرنوىت آن پوچ يطانين ممكن است رنح جامعه ى

افدراد در   ياسدتعدادها  يباىدد كده سرنوىدت آن ىدكوفا      ين رحمان يرنح آن جامعه الهاست 

خدود   ياجتماع به خدود »كه نيا يمعنا: است كه انالً نيما ا الحال سا .است يقرب اله يراستا

اجتمداع موجدود اسدت.     يدر صدحنه  گريد يزيعالنه بر افراد جامعه، چ اي؟ آيتيچ «رنح دارد

هدا در  ن نق  انيان ؟يطانيدر چه صورت ىخواهد بود ن  ي: در چه صورت رنح جامعه الهانياًث

 كردن رنح جامعه چگونه است؟ياله شتريهرچه ب

 تيىخصد  كيد كده جامعده    ديرسد  جده ينت نيد بده ا  تدوان  يقرآن مد  اتيبا دقت در آ :جواب

  يمدورد فرمدا   نيد سدخن در ا  نياسدت، بهتدر   ييىرنع ن انتهدا  يمخصوص به خود دارد ن دارا

بده  د يد اجدازه ده كده   استآل عمران  يسوره 200 يهيآ ليدر ذ «ليوهعاهللرمحة»يمفصل عالمه طباطبا 

 .كنم از آن را خدمتتان عر  يقيمت مختصرطور 



  

افدراد نييدت، بلكده خدودش يدك       يمعتقدند: جامعه صرفاً مجموعده  «عليوهاهللرمحة»طباطباييعالمه

 :نديفرمايهمين جهت خطاب قرآن به امّت است. مبه  نحقيقت ن يك ىخصيّت دارد، 

ىود كه خدواص ن آثدار   حقيقي كه بين فرد ن اجتماع برقرار است ناچار موجب مي يرابطه»
فرد در اجتماع نيز پديد آمده ن به همان نيبت كه افراد از نيرنها ن خواص بدا آثدار نجدودي    

پيددا نمايندد ن    نيدز  سازند، اين حاالت يك موجوديدت اجتمداعي  ميمند جامعه را بهره ،خود
، اصدل،  افراد را از خود متفثّر كند. لذا قرآن براي امّت ن ملّت، نجدود  يمجموعه هماجتماع 

وَلركُلِّ أُاَّةٍ أوجَرلٌ  »فرمايد:نموده است. ميكتاب، ىعور، فهم، عمل، طاعت ن معصيت اعتبار 

جامعده يدك    خدودِ گويدد:  آيه مدي  9«ِوإيذوا جََء أوجَلُهُمَ الو يَسَتوأعخرُِو و سََََةً وَالو يَسَتوقعدراُن و

ديگري  يميرد ن جامعهمي -ميرد دمي كه ميمثل يك آ -اجلي دارد كه نقتي آن اجل آمد 

وَلركُلِّ اُاَّةٍ رَسُرنٌَ ِورإذا جرَءَ رَسُرلُهُمَ قُضرريَ بَيَرنوهُمَ       »د: فرمايد گيرد. يا ميجاي آن را مي

 يان آمدد ن فليدفه  يدت، پدس چدون پيامبرىد    براي هر جامعده ن امتدي پيدامبري ه    10«بيَلعقرسَطر

پس جامعه بعد از يك مدتّي تمدام  )ىود. ها عمل ميىان به انتها رسيد، با قيط با آننجودي
پيامبرىان آمد ن افراد آن جامعه موضع خود را نيبت چون ىود چون اجل خاص دارد ن مي

اس ىود ن با هركس براسد ها با قيط ن عدالت حكم ميبه پيام خدا رنىن كردند، در بين آن

كُلُّ اواَّةي تُدََي » فرمايد:. جاي ديگر مي(دگرداش نيبت به دين خدا برخورد ميگيريموضع

 «.ىود. پس هر امتي كتاب خاص داردهر امتي به كتاب  خوانده مي «ارلي كرتَبيهَ

خدود حقيقدت دارد.   بده خدودي   جامعه ند: يفرمايمفرماي  ايشان است كه نجه از اين يك 

 فرمايند:مي ن دهندحياسيت نشان ميه نكتبعد رني اين 

ك سليدله قدوا ن خدواص    يد موجود است، موجدب   بين فرد ن جامعه كه حقيقي ين رابطهيا»
چندان اسدت كده    آن داىدته ن  يگردد كه از هر جهت، بر قوا ن خواص فرد برتريم ياجتماع
 «.دهدتفثير قرار مي هاي فرد را تحتانتخابجامعه 

تان را اصالح كنيد، نگوييد جامعه چيدزي  نيد ساده بگذريد؛ بايد جامعهتواىما از جامعه نمي

كه از هدر   دهدتحت تفثير قرار ميگويند: جامعه آنچنان انتخاب فرد را مي «عليوهاهللرمحة»نييت. عالمه
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اراده ن انتخداب فدرد را    ،كند ن در صورت تعار  فرد با جامعهجهت بر قواي فرد حكومت مي

 د:نفرمايمايد. مينمقهور خود مي

عمدومي   يفدرد قددرت مقابلده بدا همدت ن اراده      ييشه تابع سير اجتماع بوده ن ارادهفرد هم» 
گيدرد؛ مثدل   اجتماع را نداىته ن اصوالً جامعه قدرت هرگونه فكدر ن ىدعوري را از افدراد مدي    

. ودىگير اجتماع ميكه دامن در مواقع ىكيت ن ناامني ن زلزله هاي عموميترس ن نحشت
اي نيرنمندد اسدت كده هرگونده     به اندازه ملّي يها؛ حتّي آداب ن رسوم معمولهنيگذىته از ا

يدان ن  اد يجهت است كه اسالم بي  از همده همينكند ن بهقدرت تفكّر را از افراد سلب مي
 را تدرين دسدتورات ديندي مثدل نمداز، حدج، جهداد ن انفداق        ن مهم ملل به اجتماع اهمّيت داده

گذاري فرموده؛ ن اصالً اخالق ن تربيت فردي تداب مقانمدت در مقابدل    اجتماع بنيانبراساس 
ضدامن اجدراي    است كده  ن حكومت تكوّن يافته در اجتماع را ندارد اخالق ن تربيت نيرنمند

 رايد زاحكام اجتماعي دين است تا آنجا كه هدف اين اجتماع قرب الهي معرفي ىدده اسدت؛   
اسالمي از نظر قانونگذار، نصول به اين  د ن هدف اجتماعيك هدف مشترک دار هر اجتماع

كه خود ضامن اجرايي بزرگ ن يك مراقدب جددّي بداطني اسدت؛ مثدل       هدف مقدّس است
 11«يك پليس باطني، ن اسالم از نيرني اين پليس باطني حداكثر استفاده را نموده است

 فرمايند:مي سپس

ن رنز هم با دين همراه بوده است تا هم جامعده  اصالً براي همين بود كه زندگي بشر در انّلي»
 « قانون نباىد.در ميان باىد ن هم آن جامعه بي

قُلعنوَ ااَبيطُرناع  »: در قرآن داريم: نقتي آدم نآدميت را از بهشت بيرنن كردند، خدانند فرمدود 

گفتديم از   12« خونَفٌ ََلويَهيمَ وَالو اُمَ يَحَزونُن وارنعهََ جَمريعًَ ِوإياََّ يَأعتريَنَّكُم اِّنِّي اُدًى ِومَ  توبيعَ اُدَا َ ِوالو

كس ، پس چون از طرف من هدايتي ن ديني براي ىما آمد، آنديهبوط كنسوي زمين بهشت به

هدي  هددايت زميندي همدراه بدا هددايت ال      كه بدان عمل كند، براي ان مشكلي نييت. يعني ىرنعِ

جامعده بده    يالهد بددنن ديدن    رايد زه نباىدد،  زمين با ديدن همدرا  در  يزندگىود نمي است، چون

                                                 
از آن  -كندفاسد زندگي مي يكه درآن جامعهنيا در عين -اي فاسد بود ن انيان توانيت خود را البته اگر جامعه - 11

ي اجتمداع  ن چنين انياني مقهدور اراده  اي سالم در تالش باىد، حكم  جدا استجامعه جهت ايجاددارد ن  جامعه دنر نگه

 .ىودفاسد نمي
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رسد ن اگر جامعه به نحدت نرسدد، جامعده نييدت ن اگدر جامعده نباىدد، انيدان از        نحدت نمي

ن بده  يالعدالم ن رب ابعادش بهره نبرده است ن بعضي از ابعداد ان بده ثمدر نخواهدد رسديد     از بعضي 

 .  نخواهد بود يراض يطين ىرايچن

 همدواره طلدوع كدرد ن بدا جامعده      ين است كه بشدر بدا جامعده   ا «عليوهاهللرمحة»طباطباييتفكيد عالمه

ماند ن اگر جامعه بميرد، بشر مرده است ن از طرفي جامعه بدنن دين مرده است، پدس هرجدا   مي

انيان با اين  كه دين نييت، به معني ناقعي جامعه نييت، دكور جامعه است نه حقيقت جامعه، ن

ثمدر برسداند از   رسد ن ابعادي را كه بايد از طري  اين جامعه بهيمجازي به حوا ج  نم يجامعه

اداي خدوردن   ين آدمد يچند ميراند، اش ان را ميدهد؛ مثل انيان پرخوري كه پرخوريدست مي

از  :دند فرمايمدي  «عليوهاهللرمحة». عالمده دهدد يجيم خود انجدام مد  كه خوردن را براي حف  دارد نه اين

نيد ن يدك  اي بين تمدّن غربي ن تمدّن اسالمي بكه نظر دارد، مقاييهبر جامعاسالم جهت كه آن

گرا هيدتند بدا   ها جامعهد. غربيگرا نييتنن جامعه دها فردگراينىرقي يد،ينظر هم به خودتان بنما

 گرا است با حوا ج ن اهداف خودش.جامعهز ينحوا ج ن اهداف خودىان؛ اسالم 

سدت ن ىدعار دنيداي متمددن     دن از ح  در فكر ن عمدل ا ىعار اسالم، پيرني كر» :ندفرمايمي

اخدتالف در ىدعار موجدب اخدتالف در هددف نهدايي        ،اكثريّت است يبشر، اراده يبراي اداره

كه هدف اجتماع اسالمي، سعادت حقيقي مبتني بر عقل است ن در ايدن نظدام،   طوريىود، بهمي

بدزرگ   گدردد ن پيدرنزي ن آسداي ِ   ح  تنگ ن ىناختتا جاي  ،عقل بايد بر غرا ز حاكم بشود

ن اسدالم بدا هدر چده      ،همين است ن جامعه را در چنين ىرايط ن با چنين هدف بايدد آرايد  داد  

عه است، ن اسدالم ضدمانت   موجب فياد عقل ىود به مبارزه برخاسته، چون عقل عامل بقاي جام

كه البته ايدن   ،راردادهاجتماع ق خودِ يعهدهن اخالق ن معارف اساسي را بهاعمال  ياجرايي همه

هدا، مقابدل ايدن رنش يعندي ديدن      رنش با طبع عامه سازگار نييت ن عامه با فدرنرفتن در هدوس  

 اييتند.مي

ايدن هددف، يدك زنددگي     ن نري بيشتر از ىانن مادّي است هدف اجتماعات امرنزي بهره

ن در جدايي از  دنبال دارد ن مالک در اين جامعه تمدايالت بشدر اسدت نده عقدل،      احياساتي را به

اي اخالق ن معدارف  كند كه مخالف غر  مادّي ان نباىد ن لذا در چنين جامعهعقل پيرني مي

قبيح ىمرده، نيكدو  يته بيياري از مطالبي را كه دين آهاصلي فاقد ضمانت اجرايي بوده ن آهيته



 

كنندد ن  مدي انيداني بدازي    نام آزادي، با هرگونه فضيلت اخالقي ن معارف عداليِ ىمارند ن بهمي

ىود ن در اين ىرايط حتّي دين بده تميدخر   زندگي عقلي به زندگي احياسي ن عاطفي مبدّل مي

ن چون تمدّن غرب با طبع ن غرايز، بيشتر سازگار است تا با عقل، ن چون تمددّن امدرنز    ،رندمي

 بيشتر احياسي ن هماهنگ طبع است، استقبال عامه نيدبت بده آن بيشدتر اسدت ن ايدن قاعدده در      

ياسي را بر هاي احرنش ،طول تاري  بوده كه رنش دين مطاب  طبع عامه نييت ن مردم در ابتدا

لوقودَ جيئعنَكُمَ بيَلعحَقِّ وَ لكر ع اوكعثورِوكُمَ  »فرمايد: كه قرآن ميطوريند بههدهاي ديني ترجيح ميرنش

خواهيد، ميرا الفطره ح  ىما بىما آمده ن  ين است كه ح  به سويقت ايحق 13«لرلعحَقِّ كَرياُن و

 .اردداند ن نيبت به ح  كراهت خوتان با ح  نميايد كه طبعنلي طوري ىده

 جايگاه نظر اكثريت 

باىد. بداز  جامعه مقابل ح  است، هر چند فطرت جامعه مواف  ح   طبعِ قبل يبا توجه به آيه

 :فرمايدميرابطه قرآن ين در هم

اُمَ لوفوسَردَتر السَّرمََوَاتُ   وَلوني اتَّبَعَ العحَقُّ أواَنَاءَ* أوكعثوُِاُمَ لرلعحَقِّ كوَرياُن و بَلع جََءاُم بيَلعحَقِّ وَ »...

امبر يد پقصه همين اسدت كده    14«وَالعأورَ ُ وَاَ  ِريهي َّ بَلع أوتويَنوَاُم بيذركعِيارمَ ِوهُمَ ََ  ذركعِيارم اُّعَِي ُن و

اين ح  براي جامعه سخت است، نلدي اگدر خدانندد     اما پذيرش ها آنردناقع ح  را براي آنبه

رابطة بين  -گيرد ريزد ن آسمان ن زمين را فياد ميهم ميهاي آنان را پيرني كند، جهان بههوس

سدمان ن زمدين در خددمت بشدر باىدد،      فرمايند: اگر خواستي آمي -تكوين ن تشريع را مالحظه كنيد 

سدپس در ادامده   بايد از طري  خدا باىد.  يگذارقانونن بايد ىريعت الهي در ميان باىد، تشريع 

ها بوديم كه ايدن ديدن را آنرديدم،    ما به ياد آن «بَلع أوتويَنوَاُم بيذركعِيارمَ»دانند ها نمي: اينديفرمايم

د بدرخالف طبدع مدردم،    يد همده با نيد بدا ا اند. ها از ياد خودىان غافلند، خودىان را گم كردهاين

چه چيزي بعد از ح ، جز گمراهدي   15«بَعَدَ العحَقِّ ارلحَ الضَّالَوِومَذا » رايز، د  را بيان كرحرف ح
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طبدع   امر يدر ابتدا تواند نافذ باىد؛ چونكثريت نميماند؟! يعني در انتخاب اصل دين رأي امي

 مردم بر عقلشان حاكم است ن از دين گريزانند. 

گوينددد رنش پيددرني از سددخن كيدداني كدده مددي در »معتقدنددد:  «عليووهاهللرمحة»طباطبددايي يعالمدده

 ،«ه اسدت ظريفدي نهفتد   يبيعت است ن لذا ح  اسدت، يدك مغالطده   اكثريت، يك قانون قطعي ط

 د:نفرمايمي

انيان به مقتضاي فطرت خود، پيرن ناقعيّت ن ح  است، اصالً ح  يعني آنچه ناقدع اسدت ن   »
ايدن موجدودات خدارجي    لذا ح ، صفت خارج است كه همان نقوع دا دم يدا اكثدر اسدت ن     

هيتند كه در پيداي  ن ظهور خود تابع قانون اكثر هيتند ن انيان هم تابع همين قانون است، 
بداع  االتّن نظر اكثريت هم اگر مطاب  ناقع بود، ح  است ن ذاتاً ن فطرتداً بدراي انيدان ناجدب    

فرمايدد:  مدي  جهت ناقعي بودن آن؛ قرآنجهت نظر اكثريت بودن آن، بلكه بهاست نلي نه به

بَلع جَرَءاُم بيرَلعحَقِّ وَأوكعثورُِاُمَ    » ؛«دهنداكثر مردم از خود كراهت نشان مي ،در مقابل دين»

زيرا اگر نظر اكثريت هميشه ح  بود ممكن نبود كه ديگر از حد  كراهدت   « لرلعحَقِّ كوَرياُن و

 «داىته ن با آن مبارزه كنند.

كده تكيده بدر رأي     كنندد رنىدن مدي  جايي را آن «عليوهاهللرمحة»ييطباطبا يمالحظه بفرماييد عالمه

تنها بدد نييدت،   جا رأي اكثريت بد نييت ن نههمه نگرنهاكثريت يك مغالطه ن يك حيله است 

فعّدال مدردم تفكيدد كدرده      ست ن اسالم درآنجايي كه الزم است بر حضدور بعضاً ضرنري ابلكه 

در تعيدين ديدن بدراي     تعيين اهدداف كلّدي جامعده ن   د در معتقدن «عليوهاهللرمحة»ييطباطبا يعالمهاست. 

بدا رأي  عندوان ديدن   مردم بده را به رأي اكثريت اعتماد داىت ن فكر كنيم هرچه  توانجامعه نمي

« حد  »فرمايندد: بده صدرف رأي اكثريدت     جامعه باىد. مدي  تواند دينِمياكثريت خود پذيرفتند، 

ن را پذيرفتندد ن جامعده زيدر حاكميّدت ديدن قدرار       ديد  ،جامعده  يابد. آري نقتي افدرادِ تحقّ  نمي

هاي اجتماعي، بييار پينديده است كه با رأي مدردم باىدد ن   اي تحرکگرفت، در چنين جامعه

هدا  بدر آن  هاي اجتمداعي نقد  فّعدال داىدته باىدند، نلدي مردمدي كده طبعشدان         مردم در تحرک

فرمايد: بر خالف طبع ميقرآن  لذا پذيرند نحاكميّت دارد، در خطوط كلي حيات، دين را نمي

جا، جايي نييت كه ح  همدان نقدوع دا دم يدا اكثدر      . اينم بايد بر حقانيت دين تفكيد داىتمرد

بَرلع جَرَءاُم   » فرمايدد: قدرآن مدي  د كه ييت بفرمايباز عناباىد ن صرف رأي اكثريت، ح  باىد. 



 

هدا نيدبت بده حد  كراهدت      ها آمدد ن اكثدر آن  نبه طرف آ يحت «بيَلعحَقِّ وَأوكعثوُِاُمَ لرلعحَقِّ كوَرياُن و

  .خود استوار بودند« طبع»داىتند، چون بر 

 د:نفرمايمي «عليهاهللرمحة»ييطباطبا يعالمه

 16«گويدچيزي است كه اسالم مياين است كه اين دموكراسي تماماً غير آن»

 فيداد  ىددند، جامعده بده   دنبال آراء افراد عدادي رنان  بهانديشمندان جامعه اگر كه؛ نيجه اينت

رم جاي اين كه به من رأي بدهند، برساگر تمام مردم عادي به»گويد: رند. مهاتما گاندي ميمي

چدون   يعندي بايدد جداي رأي اكثريدت معلدوم ن مشدخص ىدود       «. تف بيندازند، بيشتر اَمن هيدتم 

 قدرآن  دهيم،خواهيم دين جامعه را بده جامعده بد   نقت كه ميآنيت، يت نافذ نياكثر يجا رأهمه

اندد، ديدن را   اكثدراً چدون در مقدام طبدع    ن « جا رأي اكثريت هديچ ارزىدي نددارد   اين»فرمايد: مي

ن را يهدا ن زمد  د نشدود آسدمان  ين تفكيت دياگر بر حاكم ين از آن كراهت دارند نل پذيرندنمي

 .  رديگيفياد م

مطرح است ن  يياكتاب مخصوص ن اجل ميم ياجامعههر  يبرا ديكه مالحظه فرمودچنان

 يعند يور از جامعده،  ظد البته من .مخصوص قا ل ىد تيىخص ياهر جامعه يبرا ديبا اساس نيابر 

 يغدرب، كده بدرا    يجامعده  ن يا مثالً ،ميحضرت ابراه يجامعه ن حضرت نوح يجامعه

 تِيد در حاكم يجدوامع  نياندد، چند  سرنوىت خاص را اراده كدرده  كين  يكلهدف  كيخود 

هدا در  سدلول  اًظداهر  ابددن، منتهد   يهدا رنح بر سدلول  تيمثل حاكم ،رنديگيمقرار  يسنت خاص

هرچندد   ،خدود را دارندد   اريد در جامعه افدراد اخت  يد نلنندار ياريرنح ما اخت يها يمقابل گرا

جامعه قدرت هرگونه فكر ن ىدعور را از افدراد   »فرمودند:  «عليوهاهللرمحة»يهمان طور كه عالمه طباطبا 

باىدد،   ياله حكرد رنح حاكم بر جامعه رن يبه فكر اصالح جامعه بود ن سع ديباپس  «رديگيم

جامعده   كيد  افدرادِ  يمند ىوند. عدزم كلد  بهره يتا تك تك افراد از بركات مربوط به جوامع اله

 ايد  يالهد  در مجمدوع، كندد آن جامعده   يآن جامعه اسدت ن مشدخص مد    تيىخص يهكنندنييتع

ىدود بده   يمد  يطانيى اي يدر چه صورت رنح جامعه اله ديفرمودساال  كهنياما ا .است يطانيى

 ياسدت، هددف كلد    يچده هددف   يآن جامعده بدرا   يكلد  يريد گكه جهت گردديبر م يبلبحث ق
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 ؟عكدس  بدر  ايد  ،حكدم خددا اسدت    رشيكه جامعه بر آن قرار دارد اسدتكبار ن عددم پدذ    يااراده

ر فرهندگ  يتحدت تدفث  كه  يارنح جامعه فينهج البالغه در توص 32در خطبه  يحضرت عل

أويُّهََ النََّسُ إينََّ قودَ أوصَبَحَنوَ ِري دَاٍَِ ََنُرندٍ وَ  » :ديفرمايم ندردكينم يرنيت پراز آن حضان يامو

ُ ََمََّ جَهيلعنوَ زَاَ ٍ كونُندٍ يُعَدُّ ِريهر العمُحَسر ُ اُسريئًَ وَ يَزعدَادُ الظََّلرمُ ِريهر َُتُنّاً لوَ نونعتوفرعُ بيمََ ََلرمَنوَ وَ لو َ نوسَأَو

بريم كده رنزگدار عندود ن    سر مياي مردم! ما در رنزگاري به «وَ لوَ نوتوخونَّفُ قوَريََةً مَتَّى توحُلَّ بينوَ

آيدد، ىدرايط   اي است ناسپاس، انيان نيكوكار در آن بدكار به حياب ميسرك  است ن زمانه

گيدريم ن از آنچده   ه علم داريدم بهدره نمدي   كند، از آنچطوري است كه ظالم در ظلم  رىد مي

آيد نييتيم، تا كه آن بال بر ما فرند آيدد ن  پرسيم، ن نگران باليي كه بر سرمان ميدانيم نمينمي

 زندگي ما را در برگيرد.

بده جهدت    رنديكه به دنبال فياد نم يآن كي يجامعه حت ني: در انديفرمايسپس حضرت م

را بدر   ياجامعده  نچندي  گدر يد اتيخصوصد  كنندد يىدرنع مد  د ن فياد كن تواندينم آن است كه

كده  را  كداملي  انيدان  هآن جامعد  علدت چندين خصوصدياتي بددان جهدت اسدت كده        .ىمارنديم

ن لدذا از ارتبدداط   ،نكددرد ابخددود انتخد  تيريمدد  يار  ن سدماء بددود بدرا   نيبدد ضيفد  يناسدطه 

 افرادن  گشتحاكم  همهبر قلب ن عقل ن دست ن زبان  طانيمحرنم ىد ن ى  يبا حقا يحضور

 رانيد كده ملدت ا   يزيدرست عكس آن چ كردند،يدنبال م طانيى يهااهداف خود را در نعده

 «عليووهاهللرمحة»يندديرا در امددام خم اشانجددام داد ن خددود گمشدددهاسددالمي تحقدد  انقددالب  يدر راسددتا

 عمدالً  .توسدط خدانندد ىدد    يدفع نظام ىاهنشداه  ييتهيجامعه ىا يكرد ن لذا رنح كل يتجوج

ىداه را از نظدام    خواهدد ياسدت كده مد    يناسدطه ن مظهدر آن رنحد    «عليوهاهللرمحة»ينيحضرت امام خم

 .دفع كند رانيكشور ا تيريمد

خدود را   ينلد  كندد يمد  يطد  ياهدداف رنحدان   ير بده سدو  يسرا در  ييهامنزل ،جامعه يگاه

طدور  همدان  ،دىدو يف مد ها در منازل نسط متوقمنازل باالتر نكرده است ن لذا سال يط يآماده

 ن علتيبه همبگذرد ن  يپرستاز بتتا خود را آماده كرده بود  زمان رسول خدا يمعهكه جا

 تيد نتوانيت خود را تا انج نال ينل ،ىد ديتوح يبه سو ريس يبرا تذكر رسول خدا يرايپذ

 تِيد بدا نال  يميدلمان  نيخواسدتند در عد   گشدت، مرحلده متوقدف    نيدر ا دهد ن ريامام معصوم س



 

 يرنح الهد  يجدا  يطانيبود كه رنح ى نجايرا ادامه دهند ن ا يزندگ پرستين نژاد يلگيرنابط قب

 الزم را ببرند.  يهخود بهر ياز ميلمانميلمانان صدر اسالم را گرفت ن نگذاىت 

كردن جامعه چگونه است؟ بده رنش  ياله شتريها در هرچه بنق  انيان دييفرمايكه منياما ا

 هدايي آرمدان  نيدبت بده  متذكركردن جامعه عبارت است از ن آن  د،ينظر كن نيممعصو يا مه

در را خدود   يهاىكيت يهشيرمهم كه  يكردن جامعه به اين نكتهمتوجهن  ،دنبال كند ديكه با

  بداند.ها از آن آرمان تيمحرنم

 كيد ا را از هد انيان يرنىن ىود چگونه فرهنگ غرب شتريهر اندازه امرنز باين را بدانيد كه 

اهدل   اسدالمِ فرهندگ   گداه يمتوجه جا شتري، باست محرنم كرده ين حضور يپاک ن اله يزندگ

كه ىدما   نيا .ميابيين زندتر نجات م م ىديي است خواهفرهنگ غرب نيگزيتنها جاكه  تيب

اسدتقبال   «عليوهاهللرمحة»ينياز سخنان امام خم يخوب نيبه ا 1357در سال  رانيمرتبه مردم اكي دينيبيم

نظدام   يظلمدان  يهدا طرف جنبده  كيبود كه از  يگذىته كيان يهاتيدر فعال اششهير .كننديم

 ندد يرا گوىدزد كردندد، برآ   يبركات نظام اسدالم  گرين از طرف د ،را رنىن نمودند ياهنشاهى

 د.نموظهور  57آن كارها در سال  يههم

 يطانيرنح ىد  د،نرآيبه ىعف مد ها را آن يكه در تمدن غرب يمردم متوجه ىوند رنح اگر

 تيد در نها -دارندد  ييهدا تياره موفقاهداف نفس امّ يهرچند به ظاهر در ارضا - طانيى ياست ن با برنامه

از  رسدند، ين به هالكدت مد   كنندياست حركت م «نيعدنّ مب»دىمن خود كه  يبرنامه رييمدر 

 .كاهنديسرعت خود م

اعدم از تمددن    - طانيىد  ريتحت تدفث  افرادِ دينيبيكه منيا د،يريرا ساده نگ طانيى تيريىما مد

هدا  كده آن  يتيريدارند، چون مدد  يقابل تصور ريغ يهاين توانا  هايزرنگ - يطانيفرد ى اي يطانيى

طرف ى  هزار سال عبادت كرده ن تدا حددّ    كياز  يت،ين ياموجود ساده كنديم تيريرا مد

هدا ن جوامدع بدا خبدر اسدت،      از انيان ياريبي يهاتاز خلو گريده، از طرف دنمومال كه صعود 

 كيد ن  دهدد يدسدت بده دسدت هدم مد      هانيا يهمه ىناسد،يم زيرا ن اياهل دن يهاقلب  يگرا

 نيگزيجدا  يمناسب يزچ ديحال اگر توانيت .سازديم تين جذاب يدگيچيهمه پبا آن يطانيتمدن ى

مناسدب جدز فرهندگ     زِين آن چ د،يگذربزرگ ب بيفر نياز ا ديتوانيمد يىيطاني كن كاتيتحر

انيدان را ىدكل    يرنحدان  ريسد  ي،ن معندو  يكه بدا ىدعف قلبد    يتين تيالباهل يعني نيمخلَص



  

خدود   يهدا آرمدان  صدورت ها ظلمات غرب را انيان ديگر ن در آن صورت است كه 17دهنديم

گي فدردي باىدد،   گرفتن چه در زندد اين فاصله. حال رنديگياز آن فاصله م جهين در نت ننديبينم

 .  يچه در سلوک اجتماع

 ترين عامل تحرکبزرگ؛ توجه به ظهور حضرت مهدي

انقدالب  »: ديد فرمود يانقالب اسالم يخيتار گاهيگذىته در رابطه با جا يهادر بحث :سؤال

اسدت ن   ريغدد  قدت يظهدور حق نيدز  اسدت كده آن    يبه نام حكومت اسالم يقتيظهور حق ياسالم

پشدت سدر     يىرنع ىد ن همواره موانع ظهدور خدود را در طدول تدار     رياز غدعمالً اين حركت 

هدر چندد ممكدن اسدت در ظهدورش       ،كه نابود ىود يتين حركتين  دهيرس جانيگذارده تا به ا

 يدر عرصده  يحضور انقدالب اسدالم   اب»: ديفرما يهم م ياز طرف«. دينجود آىدت ن ضعف به

عبدور از   مدردم جهدان راه  چدون   ،دهىد فدراهم   يبد تمدن غر ينابود ترِعيهرچه سر طِيىرا ،جهان

ن لذا اگدر   ابندييم يسالمانقالب ارجوع به را در  زدهغرب يهاتينيبت به حاكم يسرخوردگ

 نيد حال ساال ما ا «گردنديم كينزد عينشوند، به اسالم ن تش عهيهم ميلمان ن ى يبه طور رسم

دارد  يانقدالب اسدالم   ينقتد كجاسدت؟   ظهور حضرت حجدت  گاهيجا انيم نياست كه در ا

 ظهدور  گدر يد دهدد يخدود قدرار مد    ريآرام فرهنگ جهان را تحت تدفث ن آرام كنديكار خود را م

 دارد؟ يچه نقش حضرت

بدا توجده بده نجدود مقددس حضدرت        يانقالب اسدالم  اًكه اساس ديداىته باى تيعنا جواب:

 دايد پ يحضدرت معند   بده ظهدور آن   ديد ظهور آن حضرت ىرنع ىدد، ن بدا ام   دين به ام مهدي

بالفعدل خدود را ظداهر     طين ىدرا  يين با ظهور آن حضدرت صدورت نهدا    مانديم ين باق كنديم

آن  ،ابدد ييمد ىدكل گرفدت ن ادامده     حجدت  با نظر به حضرت تماماً ياسالم. انقالب كنديم

رها كردند به عش  ظهدور ن مددد حضدرت     يكه جوانان ما به طرف مظاهر نظام ىاهنشاه يسنگ

 «عليوهاهللرمحة»يند يحضدرت امدام خم   .ها برداىته ىدد قدمآن حضرت  يمدد رنحان يبه پشتوانه بود، ن

را به صاحب  انقالب نيىاءاهلل انإ فرمودندين م نديتدانيم انقالب را متعل  به امام زمان نيا
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تا ىاه  ننديبنشخود را راضي كنند ن نتوانيتند  «عليوهاهللرمحة»يني. حضرت امام خم ميسپاريم اشياصل

 بيد با نهاز علماء دارند اهلل يةبق حضرتبا توجه به انتظاري كه در ناقع  ندازد،يهمه فياد راه بنيا

خدود فرمودندد:    اميد پ نيانقالب خود را ىدرنع كردندد ن خودىدان در آخدر     حضرت حجت

ىدرنع انقدالب بدزرگ حضدرت      ينقطده  رانيد انقدالب ا  يدت، ين رانيد محددند بده ا   اانقالب مد »

ر آن ظد ىرنع ىدد ن بدا مددد ن ن    انقالب با نور امام زمان نيپس در ناقع ا 18.«است تحج

ن هركس خود  ابدييخود دست م يينها يهن با ظهور آن حضرت به ثمر ابدييحضرت ادامه م

ن  يجددا كندد در پدوچ    ىدود، يمحقد  مد   اهلليةبق حضرتكه با ظهور   يتار يرا از اف  نوران

 ريخواهد ىد، ن به همان اندازه كه از ميد  طانيى يهانسوسه ين طعمه رديگياضمحالل قرار م

دنران ن مشدكالت  انددازه در  به همان  رديفاصله بگ -يانقالب اسالم يعني - يتحق  ظهور مهد

كده خدود را نارد اردنگداه امدام      ياخواهد افتداد. هدركس بده همدان انددازه     ظلمات مدرنيته فرن 

آن طلبه ن دانشجو ن كارمندد  ىود. نارد مي ديبه نشاط ن ام يكتحر ين ب يبكند از پوچ زمان

 يندوران  اء،يانب ينوران  ِيبه نسعت تار ،احياس كرد ر امام زمانككه خود را لش يان رزمنده

كده   رديد گيقرار مد  يريمين در  ابدييم اءيانب يهن قداست هم رتين خود را نارث بص ىوديم

بدا همدت ن قددرت    ن راسدتا  يد ن در ااسدت   اءيد ن انل اءيد انب يههمد  يهدا تالش دنيثمررسبه ريمي

نقتي كه »فرمايند: مي امام باقر است كه ييفضا نيدر چن دهد.زندگي را ادامه مي العادهفوق

تدر ن  امر ما انجام گيرد ن مهدي ما آيدد، هريدك از ىديعيان مدا از ىدير دليرتدر ن از نيدزه چابدك        

  19«.كنند...آنرند ن پايمال مين پاي خود ميماثرترند، ن دىمنان ما را به زير د

« آيدا ىدما صداحب االمدر هيدتيد؟     »عر  كدردم؛   گويد: به امام رضاالصلت ميريانِ بن

االمري كه زمين را بعد از پرىدن از ظلم، از االمر هيتم، اما نه آن صاحبمن صاحب»فرمودند: 

االمدر  تدوانم آن صداحب  چگونه مدي  بينيسازد، با اين ضعف بدني كه در من ميعدل سرىار مي

باىم؟ قا م؛ آن كيي است كه نقتي خرنج كند، در سن پيران، داراي سيمايي جدوان ن انددامي   

تدرين درخدتِ رني زمدين را از جدا     قدرتمند است به طوري كه اگدر دسدت دراز كندد، بدزرگ    
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از هدم   هدا در هدم ىكيدته ن   هداي كدوه  هدا فريدادي بكشدد، صدخره    كَند ن اگدر در بدين كدوه   مي

   20«پاىد.مي

ظهدور آن حضدرت    طيىدد كده ىدرا    يمعادالت طدور  ينقت دينيبيم تيدن رنا نيىما در ا

كه در راسدتاي  هم  ييهاانيان قدرت 21،ىوديچند برابر م يفكر يهاتنها قدرتفراهم گشت نه

آن را در دفداع مقددس    يهنموند  ،ىدود يمد  اديد ز اريبيد دارندد،  تغيير معادالت جهان قددم برمدي  

 دين ىده  هدا يخدراز  ديىده  ي امثدال كده چگونده از جواندان معمدول     ديد ساله مالحظه فرمودهشت

 يران نمودند، چون نقتد حيرا  يجهان تكباراس يايدنبا فكر ن عمل خود آمدند كه  ديها پدهمت

استعدادها به ثمدر   يدارد همه يمهد ىدند كه نظر به ظهور حضرت ينارد اردنگاهها انيان

 نيچندد نيددا يظهددور مهددد ديددبدده ام حضددرت اباعبددداهلل .ىددونديمدد كيددخددود نزد يينهددا

 يههمد  طدور كده حضدرت ابوالفضدل    همدان  ،زندد يمد  ريدر كربال ىمش ديقدرتمندانه ن با ام

 ديفهم حضرت ابوالفضل .دست آنردبه را در ارادت به حضرت اباعبداهلل  ياهعظمت

 اگر حضرت زهدرا  .كند ايدر ان خود را اح ىدنيتواند با فانچه ن چگونه مي يعنيامام زمان 

همه ىكوه ىدند چون دفاع از امدام زمدان خدود را    نيا  يمنظر نما نبيآن حضرت ز رنين پ

كه خدود را نارد  نين آن ا دنديمهم را فهم ينكته كيكردند، همه  بانتخا يبندگ  ينما يبرا

نكتده نهفتده    نيدر هم زيانقالب ن نيعظمت ن ىكوه ا .به امام زمانشان بكنند ياردنگاه ارادتمند

 .«لرتاب مقدمه فدا يروح»به امام زمان يارادتمند رياست در مي ياست كه انقالب

 يافراط ييدر کامروا يناکام

 هدا نباىد ن تمام ابعاد انيان سازيكه زندگ يتمدن»: ديىما در جليات گذىته فرمود :سؤال

احيداس  نيدبت بده آن تمددن    هدا هدم   انيدان  ينفدس امّداره   يحتد  يپس از مدت ،را جواب ندهد

كده بدر اسداس     تمدني رفتيپذ توانياست كه چگونه م نيحال ساال ما ا «كندسرخوردگي مي

كده   يدر حدال  ،كندد ينفس امّاره را هم ارضاء نمد  ينجود آمده پس از مدتنفس امّاره به يضاار
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اش هدم  ىدود؟ نمونده  يمجهز ماز رنز قبل  شتريكردن نفس امّاره بارضاء شتريهر رنز در هرچه ب

  .غرب امرنز

كامل است كه تمام ابعاد بشر را بده نحدو متعدادل جدواب      يتمدن ديداىته باى تيعنا :جواب

بده    ِيگدرا  ايد ن  يزيد غر يهدا  يگرا يبه مقصد خود برسد، حت يشيدهد تا هر استعداد ن گرا

 هدا  يگدرا  نيد اگر ا ينل كنند.متعادل بر ضد خود عمل نمي يدر ىرايط ي فقطماد يهايبا يز

ن استعدادها غلبده   ها يگرا -يهياز مرز تعادل گذىت ن به حالت امّاره درآمد ن خواست بر بق

به صورت نفس امّاره در آمده ن صدحبت مدا در رابطده بدا      ميگو يها فرمان براند، مكند ن بر آن

س امّداره را فدراهم   ارضداء نفد   طِيىرا يكه اگر همه يتيحالت است ن عر  ىد آنچنان ن نيا

 رايد ز م،يابيدست  مّارهبه ارضاء نفس ا ميبتوان م،ينما  ليارضاء عقل ن قلب را تعط طين ىرا ميكن

 خدانندد  يهدا ن نه سنت ياله عتيكند ن نه طبيرا تحمل م يزيچ نينه نظام ن ساختار بدن ما چن

تجربده   ديتوانينفس امّاره م بر اساس ارضاء در غذا خوردنِ را آن ينمونه ن نه خودِ نفس امّاره.

تنهدا ديگدر نفدس    نده ن  ىدود يرن مد رنبه هايماريغذا نخورد با انواع ب متعادلكه اگر انيان  ديكن

 ىدود يمحرنم مد  اشينفيان يهاليم يهياز ارضاء بق برد، بلكه انيانامّاره از ميل خود بهره نمي

از آن فدرار   خواسدتند يكده مد   ىدوند يرن مد رنبه يزيبا چها در آن حالت انيان يقرآن رين به تعب

 ينيبت به اهدافن جهت ينجود دارد ن به همها ها ن تمدنحالت در فرهنگ نيهم هيىب 22.كنند

 د،نىدو يرن مد بده رن يبا ىكيت ن ناكدام  اندكرده يزيرنفس امّاره برنامه يارضا يراستاكه در 

جواب يرا ب يليم چيكه ه اين نير عن خدانند د ندخود ىد اليام يافراط يهاجنبه گرفتارچون 

 يعدالم را طدور   يخود فراهم كدرده، نلد   يعيرا در بيتر طب يليجواب به هر م طينگذاىته ن ىرا

 رن نشوند.بهرن هاين با ناكام رنديجواب خود را بگ يراحتبتوانند به يافراط يهالينياخته كه م

 شدتر يب يارضدا  يرنز در راسدتا  هدر  در حدال حاضدر  غرب  ديكنيه مظكه مالحنيا يطرف از

كندد ن   يخدود را راضد   يامّداره نشانه آن است كه نتوانيته اسدت نفدس    رند،ينفس امّاره جلو م

م بدا  ىدهوات جبدران كندد كده ميدلّ     ات ن يد نَهمدر  شدتر يبا فدرنرفتن ب  خواهديخود را م يناكام
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تا به هالكت كامل خدتم   ابدييهمچنان ادامه م رييم نين ا ىوديرن مهرنب شتريب ياحياس ناكام

 .ىود

تمددن   نياست ن چون اساس ا يافراط يها يجهان غرب آثار همان گرا امرنزِ يهابحران

خدود را از بحدران نجدات دهدد      تواندد ياست هرگز نم يافراط يهاليبه م يگو جواب يبر مبنا

ن اساسداً نظدر بده     تا بده هالكدت كامدل برسدد     رنديفرن م تر يعم يبه بحران يابلكه با هر برنامه

بده   تواندد ينمد  جده يدر نتن  كندد يزده مد ن اكنون نگريانيان ن جامعه را سطح ،ارضاء نفس امّاره

را  هدا هالكدت  نين ا هاآن بحران يهمه يشهير .فكر كند كنديم ديكه ان را تهد يعم  هالكت

در  ،ىدود يكم مد حا امعهج ين اجتماع يدانيت كه بر مناسبات فرد يسكوالر ييهدر رنح ديبا

ها است، چه در امور فدردي ن  انيان يافراط يهاليم يهكنندكنترل ،تيمعنو ن عتيىركه حالي

 چه در امور اجتماعي.  

 شدن مشکالت يجهان

ارمغدان  »موالنا تحدت عندوان    ديپرنفيور حم يآقا ياز مقاله يقيمت منيبيمآخر مناسب  در

 :ديفرمايم شانياست. ا ينكات خوب يحان خدمت ىما عر  كنم كهرا  «غرب يتهيمدرن

به نجود آمده است. مردم در اكثر كشورها از  ايىهرنندان دن يهمه نيترک بشنجه م كي»

كه اكثدراً   نيتر ا. از همه جالبخورنديگذىته را م يغبطههيتند ن  يراضناخود  ينضع امرنز

عضددالت در جوامددع ن م نيددهاسددت ن افقددط منحصددر بدده آن يمشددكالت امددرنز كننددديفكددر مدد

 يجهدان  ،ياسدت كده مشدكالت امدرنز     نيخبر رنز ا نيترنجود ندارد. بزرگ گريد يكشورها

 .دهديم ليرا تشك رنزىدن امين جهان يسازيعد جهانبُ نيترميوله بزرگ نيىده است ن ا

را كده   ياسدت؟ مدن نمونده مشدكالت     ياز چده ندوع   ايىهرنندان دن يتيمشكالت ن نارضا نيا

ن  اتيد بدر تجرب  يمحيوب كدرد ن مبتند   ايىهرنندان پنج قاره دن نيآن را نجه اىتراک ب توانيم

 ا،يد ر ،ي: فيداد، فحشدا، دزد  كدنم يخالصده مد   جدا نيد ن آمدار اسدت در ا   ينگو ن نظرسنجگفت

 يكاالهدا  مدت يق  يافدزا  ،يكدار يب اديد ميدكن، ازد  يبه مواد، گران اديعتا ض،ين تبع يبازيپارت

 ك،يد ن عدوار ، تراف  اتيد مال يترق ،ياجتماع نيكمبود بهداىت ن تفم اج،يرنزمره ن مورد احت

هدا،  دانشدگاه  هيىدهر  يكمبدود ن گراند   ،يگراند  ،يماعتافول خدمات اج يت،يز طيمح يآلودگ



 

خدانواده، دخالدت دنلدت     يختگيمردم، گي نيب يتراماحيخشونت ن ب ،يدر اماكن عموم يناامن

 ندده، يآ بده نيدبت   يديد در ىدهرها، فقدر ن ناام  قتدل ن تجدانز     يافدراد، افدزا   يدر امور خصوص

 ن . . . گانگانيمشكالت مهاجران ن ب

دارند؟  تيىكا ين نضع فعل يهمه در التهاب ن بحران است؟ چرا همه از زندگنيا ايدن چرا

 مده ينجدود آنرده ن آن كشدور را بده حالدت ن    فرانيده را بده   يگيدترده  يهااعتصاب يچه عوامل

رنن  اقتصاد در آلمان تحت اعتصاب بخ  حمل ن نقل آن كشدور   درآنرده است؟ چرا ليتعط

همده مضدطرب ن   نيد ا هدا ين هلندد  هاييين انگل هاييكاياست، چرا آمر هقرار گرفت ديمورد تهد

 «يدم يترنر» يهچد يرا از در زيچدارند ن همه تيخود ىكا يدنلت يهاافيرده هيتند ن از سازمان

چرا پاكيدتان كده بده     كنند؟يخود سرزن  م ينضع فعل يارهرا درب گرانين د ننديبيم ين ناامن

 ينظدام  يهدا ن كودتدا  با ژندرال  شهياز هند جدا ىد هم يدنلت ن ملت اسالم كي ليتشك يبهانه

 يكشدور دارا  نيهمد  ينر است نلنمرج در آن كشور ىعلهن هرج ينظميبوده ن آت  ب ريدرگ

رهدا   هدا يسدلطنت ن خالفدت عثمدان    وغيد از  كه خدود را  هياست؟ چرا ترك يان هيته يبمب اتم

 نيد نر است؟ اغوطه تياكنون در بحران هو ،افتىت ييگران غرب يميوناليناس يكرده ن به سو

 نيچرا اعراب در بد  يت؟يچ يبالكان برا يهيهمه ىورش ن اعترا  در قفقاز ن گرجيتان ن ناح

چرا  زنند؟يدامن م يرا چه كيان نيخود منازعه ن اختالف دارند؟ تفرقه ن نفاق در لبنان ن فليط

ن ثدرنت   يعد يهمده مندابع طب   نيد با ا ايسآ زا ين قيمت بزرگ قايآفر ن،يالت يكايآمر يكشورها

 برند؟يسر مهنوز در فقر به يخداداد

نجدو كدرد.   جيدت  ييتجدددگرا  اي تهيدر مدرن ديها را بابحران نياز ا ياريبي ياصل يهشير

 نيد غدرب را درک كدرد. ا   يشده يتمددن ن اند  ديد معاصر با عصر ياسيس يهادرک بحران يبرا

ىدرق را چندد برابدر     يايد غرب است كه به ىرق رسو  كدرده ن مشدكالت دن   يشهيتمدن ن اند

. در ميتصور كند  مياز آن است كه ما بتوان  يغرب ب ياينكرده است. در خود غرب تناقضات د

حدال اسدتفاده از    نيت در عد كدرده اسد   شدرفت يكه فرد در غدرب در اطالعدات ن داند  پ    يحال

انداختده اسدت.    يگدن افيدر  ديد ان را به ترد لتيبدنن حكمت ن فض اطالعات ن دان ِ گونهنيا

كدم   ارين چرا ن بدا مقانمدت بيد    چونرا غرب به ىرق انتقال داده ن ىرق بدنن  يمارينوع ب نيا



  

ن عواقدب   ريورد تدفث مدر كه نيبدنن ا ،آن ىده است يفتهيمواقع ى يارين در بي رفتهيآن را پذ

 تفمل كند. تهين مدرن ييتجددگرا يايهدا گونهنيا

غرب اسدت. مدا    يمدرن ساخته يايدن رايغرب ساخته است ز يايرا دن يمدرن امرنز بحران

نجدود آمدده از غدرب جددا     بده  شدرفت ين پ ين تلفات نارده از غرب را از ترقد  بيآس ميتوانينم

تمدن ن استعمار غرب بر جوامع ىدرق   يطيمحيتين ز ينرنا ،يكيزيف ،ياجتماع راتي. تفثميكن

 يكده همده   نرزديقدرن اسدت اصدرار مد     نياست. غرب چندد  ريانكارناپذ الماس يايدن ژهين به ن

 يختگيگيد  يىدن نه تنها به بهدا يغرب يراه آن را دنبال كنند نل ديبا نيزم يجوامع ن افراد كره

 ييتجدددگرا  انيد جر نياست بلكه هم دهيانان انجامميلم ژهين به ن هايىرق ين فرهنگ ياجتماع

 نجود آنرده است.غرب را به خودِ يرنزام يهامعضالت ن بحران

علدم   ييطال يكه دنره- ياسالم يتمدن قرنن نسطا ياز اسالم ن حت يبحران امرنز يهاشهير

 شده يبلكه ر يتين -رنديىمار مد ن جهالت در غرب به كياسالم ن دنران تار يايدر دن ين ادب ن منورالفكر

خددود را در چددارچوب  خواهددديغددرب دارد كدده مدد اتيددمدددرن ن ماد يد ولوژيدددر تمدددن ن ا

 يمعند  نيد بده ا  نيد كندد. اىدتباه نشدود، ا    ين عواطف انيان اتيمعنو نيگزيجا ،تهيمدرن ينيبجهان

 يهمده  گذاىدت يمردم را به حال خود م يهيغرب بق ييكه اگر غرب ن افكار تجددگرا يتين

. اخدتالف، كشدمك ،   كردندد يمد  ين همه در صلح ن آرام  زندگ ىد،يشكالت برطرف مم

مدردم   ين گمراه تينجود داىته است نگرنه ما از جاهل شرب  يدر تار شهيفقر، فحشا ن فياد هم

 ميغرب را دنبال كند  يشهين اند يكه اگر ما راه زندگنيا ينل م،يكردين اجتماعات صحبت نم

خدود غدرب را در    ،افكدار ن آداب  نيد ا رايفكر كامال غلط است ز كيىد  نضع ما بهتر خواهد

 يين تجدددگرا  تده يمدرن يخود را قربان ،كوركورانه از آن ديبحران فرن برده است ن ما هم با تقل

ن عقدل ن دل خدود را در    مياست كه ما خود ميتقل ن آزادنه فكدر كند   نيا حي. راه صحمياكرده

ن  م،يبده كدار اندداز    يىناسد ن داللدت  يىناسيهيت ،يىناسجهان ،يخداىناس ،يخودىناس ريمي

تمدن ن فرهنگ خدود در گذىدته    دركار را ما  نياست ن ا يىدن ينل يتيكار البته آسان ن نيا

 .مياانجام داده

اسدت، عالقده ن    ايد ىدهرنندان دن  يهمده  نينجه مشترک ب كي ياز نضع فعل يتينارضا اگر

 ين همده  يبد يج تدال يجيد نيتلفن همراه، دنرب ،يىخص لياتومب آنان به داىتن يفتگين ى ليتما



 

آندان ىدده اسدت. چگونده      نيبد  گدر ينجه مشترک د كين درم يايدن گرِيمظاهر ن ابزارآالت د

 نيد ا هدا يگوناگون ن به قول فرنگ ضين احياسات ضد ن نق التياتم نيتناقضات، ا نيا ىوديم

كده   يادهيد در دن پد ديد الت ن تناقضدات را با مشدك  نيد ا يهدا شهيكرد؟ ر انيها را ب«كسپارادُ»

ن  شدرفت يپ» يهديد مفهوم ن پد يكي ؛است جيتجو كرد همه به ارمغان آنرده يمدرن برا يايدن

 23«جامعه ن دنلت. نيب يرابطه اي «است ن حكومتيس» يهديمفهوم ن پد يگرين د «يترق

 زيد آمكه دنران نيدبتاً صدلح  غرب باعث ىد  شرفتِين پ يترق يشهياند»: نديفرمايدر ادامه م

عبدارت بدود   كه حاصل آن ل ىود يتبد يتميجنگ ن خشونت قرن ب يدنره كيقرن نوزدهم به 

بده   كيد نزد ي كده دارهين سرما ييتين كمون ييتيفاى يهاحكومت جادين ا يدن جنگ جهاناز 

« ىددند  دنم كشته ينفر در جنگ جهان ونيليم 100 بيانل ن قر ينفر در جنگ جهان ونيليم 40

كده   كنندد يعرضه م يطور «آزاد يايدن» يپوى  ىعارها رياعمال را ز نيمداران ا استيالبته س

 در عالم ناقع نشده است. يارزى ريكار غ چيه ايگو

جندگ ن صدرف    همده نيد بده ا  اجيماندن احتيباق يكه برا ياست، تمدن نيعر  بنده ا حال

هدزار مشدكالت   اندن آن همراه است با هزارانكه منيمضافاً ا ؟ستا يدارد، ماندن ينقت ن انرژ

 يفضدا  درعهد انيان با خدا ن اعتقاد به معاد  ،تمدن نيبه جهت آن است كه در ا هانيا ين همه

تدوان تحقد     عيتش يكه مكتب زنده يزيفراموش ىده، چ ،ين فرد يجتماعن مناسبات ا يزندگ

 آن را دارد.
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 ،لسه هشتمج

 

تفاوت نگاه فرهنگ مدرنيته و تفکر اسالمي به عاَلم





 

 

جهان ن جايگاه تمدني بود كه خدانند براي بلوغ تاري  ن بلوغ انيانيت در  يبحث از آينده

گيري به سوي آن آينده تك افراد بشر ن جامعه در گرن جهتنظر گرفته ن حيات ن بركت تك

يدريِ توحيدديِ   گدادند ن هر كددام در جهدت  مان كاري كه انبياء الهي انجام مياست، درست ه

 يبده آيندده  كردندد ن همدواره در ايدن كدار     خود ىرايط ىكوفايي پيام پيامبر بعدي را فراهم مي

هدا، ظهدور   ابعاد توحيد است نظدر داىدتند. هددف متوسدط آن     يكه ظرف ظهور همه يدرخشان

ن  بدود، همدان هددفي كده امدام حيدين       هدا، ظهدور مهددي   پيامبر بعدي ن هدف نهايي آن

لورنَ اودَرَكعتُرهُ لوخودَاَتُرهُ اويَّرَمَ     » فرمايندد: مدي  در رابطه با ظهدور مهددي   حضرت امام صادق

 كردم تا آخر عمر در خدمت ان بودم!اگر ان را درک مي 1؛«مَيََتري

ايدد سدااالت زيدادي جدواب     توحيدي، ب يدر راستاي چنين هدفي ن نظر داىتن به آن آينده

ن لذا دنستان عزيدز در   ديبه صحنه آند تا عزم عمومي نيبت به تحق  آن هدف بزرگ داده ىو

اهلل در راسدتاي تحقد    ىداء هدا إن سااالت خود سااالتي را مطرح فرمودند كه جواب آن يادامه

ىددن در صددد   نيهايي كده بده عندوان جهدا    به جلو باىد تا از انديشه يقدم ،تمدن راستين اسالم

 تيلط فرهنگ غرب بر جهان است، رهايي يابيم.

جليات قبدل در فضداي   در كه  مجدد بعضي از سااالتطرح داىته باىند كه عزيزان عنايت 

امكدان   يقبل يكه در فضا ياز تمدن اسالماست تكميل تصور خواننده  به جهت خود مطرح ىد

اهلل ىاءانليه، موضوع را دنبال بفرماييد تا إن يبا همان حوصله نيها نبود بنابراجواب كامل به آن

 ز دنبال ىود. يگر نيموضوع از جوانب د

                                                 
 .148، ص 51االنوار، جبحار - 733، صفرهنگ جامع سخنان امام حيين - 1



 

 هانسبي تمدن يرمز بقاء و فنا

كلي ن اساسي فرموديد: هدر   ير مورد رمز ن راز نابودي يك تمدن، در يك قاعدهد سؤال:

گيدرد ن  ن انيجام فاصله مي اندازه يك تمدن از عالم اَحدي فاصله بگيرد، به همان اندازه از بقاء

هدر  » يىدود، حدال سداال مدا بدر رني ناژه     به همان اندازه به سقوط ن نابودي خود نزديدك مدي  

مگدر  « به همان اندازه كه يك تمدن از عالم اَحدي فاصدله بگيدرد...  »فرماييد:است كه مي« اندازه

بل عالم اَحدي غير قابل تفكيك نييت؟ پس اگر يك تمدن در مقا ييك تمدن، يك مجموعه

ىود از نجهدي در ميدير اسدتكبار باىدد ن     ىود، ن نميميير استكبار را پيشه كرد، ديگر نابود مي

نابود ىود ن از نجهي ديگر حالت استكباري نداىته باىد ن باقي بماند، مثالً طوري باىد كده بده   

ن زدگديِ مدردم  ندابودي    اش ىدديد ىدود نلدي بده جهدت هدوس      جهت ظلم بر مدردم ندابودي  

 سقوط  ىديد نباىد، آيا چنين چيزي ممكن است؟

عنايت داىته باىيد همان طدور كده نزديكدي بده اَحدد، تشدكيكي ن داراي ىددت ن         جواب:

ضعف است، دنري از عالم اَحدي نيز تشكيكي است، حتي ملتي كه ما معتقديم در حال حاضر 

اين نزديكدي خيلدي    -انمثل نظام جمهوري اسالمي اير -در ىرايط نزديك به عالم اَحدي است

ىدود،  محقد  مدي   كند با آن نزديكي كه معتقديم با ظهدور مقددس حضدرت مهددي    فرق مي

طدور اسدت، ن لدذا ملتدي كده اسداس بدودن         مقابل اين نزديكي، دنري از عالم اَحدي نيز همين

 استكبار است، با ملتي كه ناچاراً گرفتار فرهنگ استكباري ىده، در يك سرنوىت قرار ندارند.

كه مالک ميتكبر بودن يك تمددن چييدت ن ىددت ن ضدعف ميدتكبر بدودنِ يدك        اما اين

اين تشدخيص بيديار آسدان ن كداربردي     « ىريعت الهي»تمدن را از كجا تشخيص دهيم، با بودن 

ها ها را به آنعبوديت انيان ياست؛ چون عنايت داىته باىيد ىريعت ن دين آمده است تا جنبه

هدا متوجده حد  ىدوند ن اعمدالي      ها را فراهم كند، تدا قلدب  ىدن آناليمتذكر ىود ن ىرايط متع

هاي فرانان اين بنددگي را نصديب خدود نمايندد. حدال      مناسب حقيقتِ بندگي انجام دهند ن بهره

اسدتكباري   ييك تمدن هر اندازه از عالَم بندگي فاصله گرفت، به همان انددازه گرفتدار رنحيده   

 اييتد. لم ميىود ن در مقابل پرنردگار عامي



  

بدازي  در حال حاضر؛ فرهنگ غربي آنچنان به دستورات الهي پشت كرده است كه همجنس

كدردن هرچده بيشدتر    اييدتد ن در حدذف  ن فمينييم، به عنوان يك ارزش مقابل نظام خانواده مدي 

هداي  نظام الهي تفكيد دارد، ن اين غير از آن است كه در طول تاري  بدي ن كفر به عندوان رگده  

كده  نيد ىدود ن ا يتفكيد بدر فيداد مد    يحراف در اجتماعات نجود داىته است. در فرهنگ غربان

ن فرهنگ سعي بر مقابله با نظام اَحدي است يه برند ن عمالً در ايبه حاى چگونه دين ن دينداري

ن بر اين اساس است كه جايي براي بقاء اين تمدن نمانده است، چون به جنگ دستوراتي آمدده  

ت اَحد از طري  انبياء براي بشر آنرده. حال نقتي حضرت اَحد عين بقداء اسدت،   است كه حضر

بدودن فنداء،   هر جرياني به هر اندازه كه مقابل بقداء باىدد در فندا اسدت، ن بدا توجده بده تشدكيكي        

ترين درجه از بقاء قرار دارد ن قواعد محكم تفكر توحيدي ىاهد بر ايدن  فرهنگ غرب در پايين

 باىد.ادعا مي

 اوت دوري از فرمان خدا، با مقابله با فرمان خداتف

انيداني ىدود،    يچنانچه تمدني حجاب كامل ظهور حكم اَحد در جامعده »فرموديد:  سؤال:

حال سداال مدا   « ديگر فرصت بقاء ندارد، چون اين نهايت تحق  استكباري بودن آن تمدن است

 د؟توان زمان نابودي يك تمدن را تعيين كراين است كه آيا مي

ابتدا بايد بين دنري از فرمان خدا، با مقابله با حكم خدانند تفكيك ىود تا رنىدن   جواب:

گردد چه موقع ديگر يك تمدن فرصت ماندن ندارد. نقتي يك تمدن با توحيدد مقابلده كدرد ن    

اش استكباري قدم گذارد، هراندازه بيشتر در اين ميير جلو برند، بيشدتر بده ندابودي    يدر رنحيه

مدامنين را صدرفًا بده جهدت ايمانشدان بده قتدل         يىود، تا جايي كه ممكن است تمدنمي نزديك

هدا  ىان به انج رسديده ن حكدم هالكدت الهدي بدراي آن     استكباري يها رنحيهبرساند، ديگر اين

فرمايدد:  كشدتند، قدرآن مدي   حتماً جاري خواهد ىد. در مورد اصحاب اُخدند كه مامنين را مدي 

جرم ايدن افدراد چيدزي نبدود مگدر ايمدان بده         2؛«هُمَ إيلََّ أو  يُؤعارنُنا بيَللَّهر الععَزييزي العحَمريدروَاََ نوقومُنا ارنع»

قُتررلو أوصَرحََبُ   »: فرمايدد خداي عزيزِ حميد. در اين نوع برخورد با مامنين است كه خدانند مي
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نقتي خدانندد بفرمايدد:    يعني نابود باد اصحاب اخدند! آن نقت عنايت داىته باىيد 3؛«العأُخعدُودر

ىدود. ايدن حالدت ن رنحيده را كده      يعني سنت نابودي در آن قوم ن تمدن جاري مدي « نابود باد!»

خدواهي در ميدير   د، تماميدت يحياب آك فرهنگ جرم بهيدبودن در يزِ حميعز يمامن به خدا

اهاي توانيد ن حد  نداريدد در رنسدت   باطل گويند. امرنز فرهنگ غرب طوري است كه ىما نمي

ىدويد، بده عبدارت ديگدر فرهندگ      افتادگي مييمن هم غير غربي فكر كنيد، چون متهم به عقب

هيچ حقّي براي هيچ فكري جز فكر خدود قا دل نييدت ن بدا همدين رنحيده نده تنهدا تفكدر           يغرب

كند. نقتي ىدرايط طدوري باىدد كده     نفي مي يگيرد، بلكه آن را به كلتوحيدي را به چيزي نمي

داري كنيدد كده فرهندگ غدرب قبدول      داري هم بكنيد بايد به قرا تي ديدن هيد ديناگر ىما بخوا

استكباري به تماميت خود رسيده ن ايدن درسدت حدالتي اسدت      يدارد، در ناقع غرب در رنحيه

خواهدد در  دهد. چون آن فرهندگ مدي  بقاء به آن فكر ن فرهنگ نمي يكه خدانند ديگر اجازه

ها مثل خدانند حضور داىدته باىدد ن بده    گيري انيانناياي تصميمها ن در زتمام مناسبات انيان

خواهد رقيب خدا باىد ن اين خصلت استكبار اسدت، بده خصدوص نقتدي بده انج      يك معني مي

خواهد، قلب ىدما را هدم كده مركدز     جا كه فقط نفت ن پولِ ىما را نميخود رسيده است، تا آن

امدرنزي كده ىدما در آمريكدا بدا آن       يهدره خواهدد. چ احياس ن تفكر ىما است براي خود مي

گفت استكبار به انج خدود رسديده ن   رنييد در صد سال پي  نبود ن آن رنز هم كيي نميرنبه

كدردن  يجهدان  يشدتر بداطن خدود در راسدتا    يرقيب خدا ىده است، نلي امرنزه با ظهور هرچده ب 

تاده كه هيچ قددرتي نددارد،   مقابل خدا ايي ، در مقابل خدا اييتاده ن در حاليييكايفرهنگ آمر

   4ىود.اش چه ميحال در نظر بگيريد آينده

كده اسدالم   آن يدنقلدو بده بهانده    يهدا بعد از يازده سپتامبر ن انفجار برج ياستكبار يهيرنح

ماً بده قدرآن تدوهين كردندد ن     يپرنر است، با اسالم در افتاد، در زندان گوانتانامو ميدتق ترنرييت

ىدوند ن ميدلّم تبعدات    دهند كه با اسالميت هر ميلماني درگير ميدامه ميطوري دارند خود را ا
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ار يانده گدره زده بيد   يات خدود را بده خدانر م   يد كده بندد ح   يجهدان اسدتكبار   يبدرا  يريد ن درگيا

 بار است.هالكت

كده از فرمدان    يبقاء ن فناء تمدن ياما دنري از فرمان الهي موضوع ديگري است ن در ميوله

دهدد  هاي ديگري دركار است ن تا زماني خدانند به افراد فرصت ميمالک ده،يگز يدنر ياله

دادن داىدته  ها فرصتِ كامدل امتحدان  ها پديد آمده است آنكه در دنيايي كه براي امتحان انيان

ها تمام ىود، تا فرداي قيامت نگويند اگر ما فرصت داىتيم بده زىدتي كدار    باىند ن حجت بر آن

ىديم. نلي موضوع سقوط يك تمدن در راستاي امدري اسدت   رف ميبرديم ن منصخود پي مي

داندد. بده همدين جهدت در     كه عر  ىد، زيرا آن تمدن مقابله با تفكر توحيدي را ح ّ خود مي

خواهندد بده   آيد، نلدي نقتدي مدي   مورد قوم لوط تا آن نقتي كه گرفتار فياد لواط هيتند بال نمي

ىدوند.  حضرت را تصاحب نمايند گرفتدار بدال مدي    ح  حضرت لوط تجانز كنند ن ميهمانان آن

الو تُخعرزُو ي ِرري    وَ»: در قرآن از قول آن حضرت هيت كه آن حضرت از آن قوم تقاضدا كدرد  

ها در جدواب حضدرت كده فرمدوده بدود      م خوار ميازيد، ن آنيهاهمانيمرا در مقابل م 5؛« ويَفري

ََلرمَ َ اََ لونوَ ِري بَنوَتر َ ار ع مَقٍّ وَإينَّ َ لوتوعَلومُ اَرَ  لوقودَ » :د، گفتندد يد با دخترانم ازدناج كنيتوانمي

داندي مدا چده    داني كده در مدورد دختراندت حّقدي بدراي خدود قا دل نييدتيم ن مدي         تو مي 6؛«نُِييدُ

 دانيتند.را ح  خود مي م حضرت لوطيبازي در حرها همجنسخواهيم. آنمي

دىمن است، خدانند در ايدن   يا موجب غلبهم كه، يك نقت ضعف دينيِحاصل كالم اين

اش مقابلده بدا تهداجم    موارد انتظار دارد ما با ندور اسدالم آن ضدعف را برطدرف كنديم كده نمونده       

ىوند، در مانع حيات توحيدي ما مي ،با زنر اسلحهدىمن فرهنگي دىمن است، نلي يك نقت 

 كه بحث آن گذىت. ىودمي يجارها خيلي زند نابودي تمدن سنتاين موارد است كه 
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 بست فرهنگ مدرنيتهبن

هدايي اسدت كده آن سُدنن در     ها بر اساس قواعد ن سدنت رنىن ىد كه نابودي تمدن سؤال:

ىود، ن ىواهد يخود اليتغيّر است ن ميلّم است اگر تمدني مقابل نظام الهي باييتد نابود م يجا

جنگ خندق هنگدامي كده    در تاريخي هم در اين مورد گواه است. به طوري كه رسول خدا

هايي متصاعد ىد، فرمودندد  كندند ن كلنگ ايشان به سنگي خورد ن جرقهحضرت خندق را مي

در رابطده بدا ندابودي     «عليوهاهللرمحة»بيني امام خميندي ن يا پي  7نابودي امپراطوري رنم ن ايران را ديدم

آنچندان تودوريزه كدرد كده      توان اين قواعد راابرقدرت ىورني. حال ساال اين است كه آيا مي

 يكنندد، بدا عقدل ن قواعدد عقلد     بيندي مدي  بينندد ن پدي   آنچه انلياء خدا با چشم بصيرتِ خود مي

 بيني نمود؟پي 

ابتدا عنايت داىته باىيد كه قرآن ن رنايات جايگاه نابودي يك انديشده ن تمددن را    جواب:

دم جهت پذيرش نظام توحيددي،  كند ن در بيياري از مواقع عدم آمادگي مربه خوبي رنىن مي

بقاء تمدن كفر ىده است. زيرا آمادگي الزم را جهدت زنددگي ديگدري غيدر از      يموجب ادامه

مناسباتي كه فرهنگ كفر تدنين كرده است، ندارند ن با توجه به همدين قواعدد اگدر جواندب را     

ن تمدن به انج توان نزديكي يا دنري آن نابودي را احياس كرد، كه آيا آدرست بشناسيم، مي

هدم  مقابله با نظام الهي سير كرده؟ ن آيا مردم آمادگي پذيرش يك نوع زنددگي ديگدر را رني  

ن قواعد را در سقوط نظام ىاهنشاهي مالحظه كرديد، كه از يدك طدرف   يا يرفته دارند؟ نمونه

راز، يىاهنشداهي در مراسدم جشدن هندر ىد      يهاي دن هزار ن پانصد سالهنظام ىاهنشاهي با جشن

« عليوهاهللرمحة»مقابله با حكم خدا را به انج رساند ن از اين طرف هم مردم نيبت به دعوت امام خميني

 نشان دادند. يخوب يريزي نظام اسالمي از خود آمادگبراي پايه

فرماييد: زمان دقي  سقوط يدك تمددن ن يدك نظدام را بتدوان بدا قواعدد عقلدي         كه مياما اين

ها در آيد، آن علم، علدم ديگدري اسدت ن    كنم آن علم در قالب تووريميبيني كرد، فكر نپي 

مخصوص انلياء الهي است، آنچه در آيات ن رنايات هيت توجه دادن مامنين به قواعد ن سنن 

 قبل بحث آن ىد. يها است كه در جليهنابودي تمدن
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ن بدال   آري؛ ممكن است ميير يك قومي آنچنان منحرف ىود كه ميدتح  ندابودي گردندد   

ببينند ن آن قدوم را تدرک كنندد،     ها حركت كند ن آن بال را حضرت يونسهم به طرف آن

ها درسدت نبدود، بلكده    بينيجا نبايد گفت پي نلي آن قوم در اعمال خود تجديد نظر كنند، اين

 ها جاري ىد.بايد گفت با تغيير آن قوم، سنت ديگري بر آن

ن معني كه از كفر به سوي ايمان برگردد، بده چشدم   در مورد فرهنگ غرب، تجديد نظر به آ

خورد ن عمالً در ىرايط سقوط ن هالكت است، نلي به هالكدت رسديدن يدك قدوم بده آن      نمي

ريزد. يكي از اىكاالتي ديگر يا يك سال ديگر به هم مي يمعني نييت كه فكر كنيم يك هفته

گيرندد همدين اسدت ن انتظدار     انري مدي ها به امثال هايدگر يا دكتر فرديد ن يا دكتدر د كه بعضي

كننددگان زبدان   دارند با توجه به نقد اين آقايان به غرب، چند سال بعد غرب سقوط كند، اىكال

غرب بده انتهداي خدود رسديده     »گويند: فهمند، آقايان بارها در سخنان خود مياين آقايان را نمي

استعدادهاي خود را به نحو كامدل  ىده، ىده است ن يعني غرب ديگر تمام آنچه بايد مي« است!

هدا از آن منصدرف   هدا را قدانع نكدرده اسدت، دل    ظاهر كرده ن چون در اين ظهدورِ نهدايي، جدان   

 ياي به سوي برترىددن از آنچده هيدت، بدهدد زيدرا همده      تواند نعدهىود، چون ديگر نميمي

هدايي كده   به آرمدان  يكه انيان غرباش به صورت بالفعل درآمده است بدنن آنبالقوّههاي جنبه

كه معني ايدن جمدالت    هاانتظار داىت از طري  آن فرهنگ برسد، دست پيدا كرده باىد. بعضي

كنند حاال كه غرب بده انتهداي خدود رسديده، چدرا مدا سدقوط آن را        را متوجه نييتند، اىكال مي

يجه با چندين  ها از آن است، ن در نتكه سقوط يك تمدن به انصراف قلببينيم؟! غافل از ايننمي

ها خود را اثبات كند، ن عمدالً بدا هدر    تواند در مناسبات بين انيانىرايطي ديگر آن فرهنگ نمي

 ىود تا محو گردد. تر ميرند، ن بيرنگ ن بيرنگاي آن فرهنگ زير ساال ميحادثه

كردندد  علميه قم، در راديو معارف تحليدل مدي   يدكتر محمد لگنهازن از اساتيد حوزه يآقا

يازده سپتامبر، هشتاد درصد مدردم آمريكدا بده ايدن نتيجده رسديدند كده خددا          يبعد از حادثه كه

ن يد ن بده ا يد اندد. ا را از دست داده يها قهر كرده! ن از اين طري  اعتماد خود به فرهنگ غربباآن

است كه ىرايط فرهنگ غرب طوري ىده كه براي حف  خود بايد انرژي زيدادي صدرف    يمعن

تدرين آسديب   پذير ىده، ن در برخورد با كوچدك همه تالش بييار آسيبنيه با اكيكند در حال

ها را حف  كندد  بتواند آن يكه تمدن غربنيبازند ن اميدي به اخود را مي يبه كلي مردم رنحيه



 

فرماييد نهايت تالش فرهنگ غرب براي حف  ن اثبات خدود،  جاست كه مالحظه ميندارند. اين

كده  در حدالي  -زدن به اسدالم خصوص تهمتبه -ها است زدن به آنها ن تهمتنگمقابله با ساير فره

اش حف  فرهنگ غرب نخواهد ىد، چون در خودش به تماميت رسديده ن  اين نوع كارها نتيجه

 يهداي بشدري نددارد، حدال هدر چده هدم تدالش كندد بقيده          گويي بده آرمدان  چيزي براي جواب

ىود، نهايتاً بدراي مددتي   كمالي در فرهنگ غرب نمي ها را بد جلوه دهد، موجب ظهورفرهنگ

غربدي از   يدهد، چون جامعهجهت ملت خود را از توجه به اسالم، به سوي جادنگرها تغيير مي

ت كارهداي علدم تجربدي بدراي زنددگي، پشد      دادن بده راه يك طرف به فرهنگ تجدد ن اصدالت 

 ىناسد.اش نمييزدگيِ افراطكرده، از طرف ديگر راه صحيح را به جهت غرب

گدر بدراي جلدب نظدر بشدر      يتوان گفت فرهنگ غرب از آن نقتي سقوط كرده كه دپس مي

مدردم متوجده ىدوند     يآفريندي كندد. نقتد   هدا نقد   تواندد در زنددگي انيدان   حرف ندارد ن نمدي 

است، آيا ديگر آن فرهنگ تواني  ير قابل دسترسيداد غها فرهنگ غرب ميهايي كه سالنعده

 -خود دارد؟ سدقوط يدك تمددن مگدر غيدر از ايدن اسدت؟ نقتدي فرهندگ غدرب            يبراي ادامه

ها را به سدوي خدود جدذب كندد، بدود ن نبدودش خيلدي فدرق         نتوانيت انديشه -خصوص آمريكابه

كندد ن  هايي به پدا مدي  هاي نرىكيته با اسلحه ن سكس فتنهكند، نهايتاً چند رنزي مثل خاننمي

جدايي  ىدود. مدردم تدا آن   كنند، به تاري  سپرده مدي را ترک مياي كه ساكنان  آن همانند قلعه

اند نلي نقتي متوجه سقوط آن ىدند خورند كه متوجه سقوط آن نشدهفريب آن فرهنگ را مي

ىدود. حدال اگدر جواندان مدا بده كمدك نگداه امدام          به سرعت مثل يك بادكنك بادش خالي مي

هداي آن  يكدار ، ديگدر فريدب  «تواند بكندد لطي نميآمريكا هيچ غ»متوجه ىوند  «عليوهاهللرمحة»خميني

كارساز نييت، پس عمالً آمريكا نابود ىده است. بايد چشدم مدردم را نيدبت بده ايدن ندابودي ن       

 سقوط باز كرد.

كند ن لدذا  دنست آن را نفي ميگرا ن عدالتآمريكا در ىرايطي است كه هر انيان معنويت

از  -زعدم خدود  بده  -بدودن  را با بده اتهدام ترنرييدت    دنستهاي معنوي ن عدالتمجبور است رنح

هداي خدود   را همدواره رني دسدت   يسنگ بزرگ يصحنه خارج كند، اين مثل آن است كه كي

باالي سر نگهدارد، انالً؛ انرژي زيادي بايد صرف كند تا آن سنگ را نگهدارد. ثانيداً؛ آن كدار،   

دنسدت مناسدبات   هداي معندوي ن عددالت   نكاري نييت كه بتوان تا آخر ادامه داد. باألخره انيدا 



  

هدا نددارد ن ايدن معندي حقيقدي      كنند ن غرب هم هيچ حرفدي بدراي آن  فرهنگ غرب را نفي مي

 سقوط آن تمدن است.

 يقيو علم حق يتفاوت علم َوهم

ها را تحليدل كندد،   علمي كه بريده از عالم باال، پديده»ىما در جليات قبل فرموديد: سؤال:

اناًل: اين موضوع را كمي بيشدتر ىدرح دهيدد. ثانيدًا: آيدا آن علدوم بده        « بيند.ميناقعيات عالم را ن

هايي كه نگاهشان، نگاه به عالم باال اسدت، ايدن   خودي خود نظر به ناقعيات ندارند ن يا براي آن

 اي از قواعد ن سُنَن عالم غيب است؟آيد ن جلوهعلوم يك نحوه نظر به ناقعيات به حياب مي

است؛ يعني تفيير ن تحليلي از « علم به ناقعيات»داىته باىيد كه بحث بر سر  عنايت جواب:

نوع ن چگونگي ناقعيات خارجي. نگاه كردن به درخت ن آن را سدبز ديددن، علدم نييدت، ايدن      

هداي  اجزاء درخدت بدا خدود ن سداير پديدده      يكردن رنگ سبز درخت است، تحليلِ رابطهحس

گويند، در رابطه بدا چندين نگداهي اسدت كده      ها را علم ميعالم ن چگونگي ن چرايي فعاليت آن

ها نبينيم، در ناقع با نَهميات خدود  اگر جايگاه حضور حضرت ح  را در تمام جوانب آن پديده

نصدل   يايم ن نه با آنچه ناقعاً هيت، چدون جنبده  رن ىدهبا چگونگي ن چرايي اين درخت رنبه

يابيم آن نييدت كده در خدارج ناقعداً     نتيجه حكم آنچه مي بينيم، درها را نميبه عالم غيبِ پديده

هيت، مثل تحليل چگونگي ن چرايي حركات انگشتان دست ىما بدنن توجه به ىخص ىما ن 

ها ن حياتي كه در اين حركات جاري است، حاال در نظر بگيريد بنده بخواهم از نظدام پدنج   اراده

ري ن نظريه بدهم ن چگونگي ن چرايي نظدم  ها يك تووگاه آنانگشت ىما ن حركاتِ گاه ن بي

انگشت ىما ن حركات آن را در يك ديدگاه تجربي تبيين كنم، آن هم بدنن آن كده نظدر   پنج 

به ىخص ىما داىته باىم ن متوجه حيات ن اراده ن اهداف ىما در حركات اين انگشتان باىدم.  

م آنچده در بررسدي حركدات    آيد! ميدلّم تمدا  مالحظه كنيد؛ اين تووري چه چيزي از آب در مي

ام نَهم ن خيال اسدت، هرچندد بدا صدرف صددها سداعت كدار آن        ىما براي خود ساختهانگشت 

هداي زيدادي تهيده كدرده ن     تووري را به دست آنرده باىم، ن براي حركات هر انگشدت جددنل  

هدا  هداي آن را تنظديم كدنم، تمدام آن    دسدت آنرده باىدم ن منحندي   براي آن حركدات نظمدي بده   

خدالي! چدون بريدده از     يمحكمي است بدر كييده   يگره« تهي يسخت است بر كييه يهعقد»



 

ام. بحث بدر سدر ايدن نييدت كده      ىما چنين تووري را تهيه كرده يىخص ىما ن اهداف ن اراده

ام، بحدث بدر سدر آن اسدت كده تفيدير ن       حركات دست ن انگشتان ىما را درسدت ثبدت نكدرده   

ي است، انكشاف ناقعيت نييت، عين ايدن موضدوع در مدورد    دهم غلط ن نَهمتحليلي را كه مي

اصدالً علدم بده    « تهدي  يسدخت اسدت بدر كييده     يعقدده »علمِ بريده از عالم باال مطرح است كه 

 ناقعيت نييت ن در آن انكشاف ناقعيات انجام نگرفته است.

ييدت ن  كه حسّ كرد سيبي بر زمين سقوط كدرد، درنغ ن زمين در اين ينگاه نيوتن به جاذبه

آن هيدت، حدرف غلطدي نييدت،      يزمدين بدا جاذبده    ياي بين جرم كرهكه متوجه ىد رابطهاين

ىود، حضور حضرت ح  است در تمدام مناسدبات عدالم در ظهدورات     آنچه در اين نگاه گم مي

هدايي نيدبت   مختلف. مثل اين است كه يك نقت ىدما علدت حركدات انگشدتان را بده ماهيچده      

هداي عصدبي تحريدك ىدده اسدت ن آن را بده مغدز منتهدي         ها ن رىدته دهيد كه توسط نورننمي

د حيدات ىدما منجدر بده     ييدت يبينيدد ن متوجده ن  كنيد، نلي يك نقت حيدات را در صدحنه مدي   مي

حركات انگشتان ىما است، منتها اين حيات با ظهور انقبا  ماهيچه ن تحريك سليله اعصداب  

كنيد انگشدتان ىدما حركدت    مين كه اراده ميىويد هدهد ن لذا متوجه ميكار خود را انجام مي

كندد ن نيدوتن در   كند. عالَم را آيت الهي ديدن غير از آن نگاهي است كه گاليله پيشنهاد مدي مي

 منظر خود دارد.

ىدن، غير از آن است كده عدالم   عنايت داىته باىيد كه در نظام عالَم متوجه نجود ناظمِ عالم

پيدا كدرد بده آن    «عليوهاهللرمحة»ىهيد مطهري يكه غرب به گفتهرا ظهور حضرت اَحد ببينيم. مشكلي 

جهت بود كه كلييا به غير از برهان نظم، نگاه ديگري به خدا نداىدت ن لدذا آن خداىناسدي بده     

كندد تدا از حركدت بداز     ساز عالَم را كوک مينجود آمد كه خدانند آن باالها مثل يك ساعت

جا كشاندند كه خدانندد يدك   دانشمندان غربي كار را به آناي از ناييتد! ن در همين رابطه عده

ساز ناىي است!! اين نوع نگاه به عالَم، يك نگاه غربي است ن متفسفانه بعضدي از مدا هدم    ساعت

سَدنُرِيهِمْ آيَاتِنَدا فِدي الْآفَداقِ نَفِدي      » :براي خداىناسي همان راه را رفتيم. نگاه قرآن اين است كده 

هدا  به آن يبه زند 8؛«تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَ ُّ أَنَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَ  كُلن ىَيْءٍ ىَهِيدٌأَنفُيِهِمْ حَتَّ  يَ
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 يعند يكده متوجده ىدوند ان     ييجدا م، تدا آن يانيد نمايات خود را در آفاق ن در جان خودىان ميآ

ود است؟ ن هر چيدزي را  خدانند، ح  است، آيا پرنردگار تو كافي نييت كه بر هر چيزي مشه

اَرَ  » :فرمود كده  بيني؟ همان سخني كه حضرت عليخواستي ببيني قبل از آن چيز ان را مي

كده خددا را قبدل از آن    نديدم چيدزي را مگدر آن   9؛«شويَئًَ ارلحَ وَ رَأويَ ُ اهلل قوبَلوهُ وَ اَعَهُ وَ بَعَدَهُ رَأويَ ُ

حد    ين نگاه، نگاهي است كه عالم را سراسدر جلدوه  چيز ن با آن چيز ن بعد از آن چيز ديدم. اي

يعني با آن چيز خدا را ديدم، به اين معني كه آن چيدز   «اَعَه»:فرمايدبيند. عنايت بفرماييد ميمي

مجالي ظهور اسماء الهي است ن آيتي از آيات خدانندد اسدت كده اسدماي حيدناي ان را نشدان       

ىدود كده بدا    كردن موجب نميها را تحليلها ن حادثهدهد، با اين نگاه عالم را ديدن ن پديدهمي

 رن ىويم.رنييم، رنبهچنين دنيايي كه امرنز با آن رنبه

در مدرسه تالش كردند نگاهي كه غرب نيبت به عالم داىت بر ذهن ما تحميل كنندد ن بده   

نن رنييم، ديگر براي ما بحث حضور سد همين جهت در حال حاضر ما با نگاه غرب با عالم رنبه

 الهي ن اسماء ح  مطرح نييت.

هايي كه نگاهشدان، نگداه بده عدالم بداال اسدت، ن       توان گفت آنبا توضيحات فوق ديگر نمي

هدا  دانند، زيرا منظدر آن درست مي رابينند، نگاه علوم غربي به عالم عالم را مظهر اسماء الهي مي

 ياسدت كده بدا اسدم ن صدفت      نيبت به عالم، منظر ديگري است، در آن منظر در هر ناقعيتي حد  

اي از الفاظ مرا در رابطه با من ن مقصدد درنندي   كه ىما هر كلمهخاص در صحنه است. مثل اين

كندد، اتفاقداً   گوش ىما را مرتع  مي يمن مالحظه كنيد، ن نه الفاظي بدنن معني كه فقط پرده

گدوش اسدت،    يپدرده به تنها نجهي از الفاظ كه كار نداريد همين نجه ارتعاش هدوا ن ارتعداش   

 بلكه از انل به معني آن الفاظ ن حضور مقصد من نيبت به اظهار آن الفاظ نظر داريد.

عدالم كده ديدن     يهدا صحنه يدهد، خداي حاضر در همهخدايي كه فرهنگ غرب نشان مي

ِِاندند كره برَ     يِالمؤانيكه اا يبه آ  اعنمتذكر آن است، نييت. خدا در فرهنگ غرب 

ىدود ن لدذا انيدان در آن فرهندگ هديچ      ، آن خدا با هر چيز ديده نمينييت 10،اس   زياِ چ

                                                 
 .47، ص ةالصال، آداب«عليهاهللرمحة»امام خميني - 9

 البالغه رجوع ىود.ي انل نهجبه خطبه - 10



 

ن يبيند ن بين خدا ن عالم يك نحوه دنگانگي قا ل است ن بده همد  چيز را متصل به عالم باال نمي

 دهد.هر تصرفي در عالم را به خود مي يجهت اجازه

فظدي معنداي مخصدوص بده     دهيدد، در هدر ل  نقتي ىما به نحو طبيعي به الفاظ بنده گوش مدي 

كه در يك نگاه حيّي نماي  معاني هيتند، در حالي ييابيد ن در ناقع الفاظ آينهخودش را مي

آن معاني در درنن الفاظ نييت، ن در آن نگاه الفاظ صرفاً ارتعاىات هدوا اسدت، نلدي در نگداه     

يابيدد  ، معاني را درمدي كه الفاظ را مي ىنويدىويد، همينرن ميناقعيت رنبه يطبيعي كه با همه

يابيد، نلي اگر با ديدد  ها را متصل به آن معاني مياند ن ىما هم آنآن معاني ين آن الفاظ جلوه

گرديد تا در جداي ديگدر   ها را ارتعاىات هوا بيابيد، ميعلوم تجربي با الفاظ برخورد كنيد ن آن

ن نهايتداً بده برهدان نظدم متوسدل      معناي آن را پيدا كنيد، كاري كه نگداه غربدي بده طبيعدت دارد     

عليدت ن معلوليدت بدراي خدانندد ن      يحتدي رابطده   «عليوهاهللرمحة»كه امدام خميندي  گردد، در حاليمي

ها برهدان  انبياء ن انلياء قدمشان برهاني نبوده، آن»گويند: دانند ن ميمخلوقات را نگاه ناقصي مي

بده   رهدان نبدوده، حضدرت سيدالشدهداء    اثبدات ناجدب بده ب    يدانيتند اما قضيه، قضديه را مي

اَتوي غربَ َ مَتحي توحَتوَجَ ارلوي دَلريلٍ يَدَُُّ ََلويَ َ، وَ اَتوي بَعُدَتَ مَتَّي توكُن و » :دارندخدانند عرضه مي

اي كه نيداز  چه موقع غايب بوده 11؛«العآثوَرَ اريَ الَّتري تُنصرلُ ارلويَ َ، ََمريَ َ ََيَ ٌ التوِواكَ ََلويَهََ رَقريبًَ

هدا  اي تدا آثدار ن نشدانه   به دليل داىته باىي كه آن دليل بر تو داللت كند؟ ن چه موقدع دنر بدوده  

 هداي ظداهري  آثدار ن نشدانه   يعامل اتصال به تو باىند، كور است آن چشمي كه تدو را بدر همده   

يببيّت يك تمدايزي كده   در سببيّت ن مُ»فرمايند: در ادامه مي «عليوهاهللرمحة»حضرت امام خميني« نبيند.

مقتضي ذات ح  نييت، مطرح است... من در كتاب ن سنّت يادم نييت كده عليدت، سدببيت بده     

ت ن يد آيدا بدا تعبيدر عل   « اُنَ اَعَكُم»اين معنا باىد، تعابيري مثل خل ، ظهور ن تجلي مطرح است... 

ن هيچ جا نييت كده  ارتباط خدا با مخلوق باالتر است، چو يآيد؟! يا ميولهمعلوليت جور درمي

 12«از خدا خالي باىد.
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اخير را از آن جهت عر  كردم كده عنايدت داىدته باىديد نگداه ديندي بدا نگداه          ياين نكته

كنندده از  بييار فاصله دارد، هرچند كه ىما در علم كالم جهت مقابله با اىكال يوناني ن ارنپايي

بده   «عليوهاهللرمحة»يليدوفي مثدل مالصددرا   كنيد، نلي حتدي ف برهان ن دستگاه علت ن معلول استفاده مي

داندد ن مخاطدب خدود را در    رسد كه تشكيك در نجود را هم آخر ن انتهاي كار نمدي جايي مي

  13رساند.نهايت به تشكيك در ظهور مي

ديم ن از نگداهي  يد دچيز را مرتبط با عالم غيدب مدي  نقتي نگاه ما به عالم، نگاهي ىد كه همه

اند آزاد ىديم ديگر منظدر علدوم تجربدي نيدبت بده عدالم       تحميل كرده كه در كالس علوم به ما

م كه تغيير اين منظر احتياج بده يدك كدار اساسدي دارد كده      يد بدانيبراي ما پذيرفته نييت نلي با

 14د.ينجود آما به يد در علوم انيانيبا

 ترين تمدن تاريختمدن غرب، مادي

مادي ىود، بده حكدم ناپايدداري كده در      يدر مباحث قبل رنىن ىد هر اندازه تمدن سؤال:

 يعالم ماده است، از ثبات ن بقاء محدرنم اسدت، آيدا فرهندگ بريدده ىدده از عدالم معندا نمونده         

باىد كه منجر به تزلزل دا دم تمددن غدرب ىدده كده      ىدن يك تمدن نميرنىني از همان مادي

اي پايددار  رسيدن به آينده هاي خود را تغيير دهد ن به اميدها ن طرحهمواره مجبور است تووري

 همواره در ناپايداري به سر ببرد؟

 فرماييد.طور است كه ميبه نظر بنده هم مطلب همين جواب:

بده عندوان   كه بده خدانندد   هاي منحرف دنران گذىته با اينتوان گفت تمدنآيا مي سؤال:

تبط بودند، در يك ثبدات  نلي چون با عالم مانراءِ عالم ماده مر اساسِ بقاء ن ثبات متصل نبودند

 محرنم است؟هم بردند كه تمدن غرب حتي از آن ثبات نيبي به سر مي

ها متفسفانه بده امدور مدانراء عدالم مداده اصدالت       ت، منتها آن تمدنبله همين طور اس جواب:

كردندد نلدي چدون بدا آن عقدول ن      دادند، مثالً خود را به نفوس ن عقول عالم غيب متصل ميمي

ماندند، هرچند نيدبت بده تمددن غدرب     ع از خال  هيتي مرتبط بودند عمالً ناكام مينفوسِ منقط
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كه صرفاً به عالم ماده مرتبط است داراي يك ثبات نيبي بودند، به همين جهت هدم ميتشدرقين   

كنند، چون در مقاييه با تمدن خودىان، آن ثبات نيدبي را بهتدر   ها را تجليل ميغربي آن تمدن

 ىد.كه اگر آن ثبات حقيقي بود، نبايد به هالكت آن تمدن منجر مياز اينرند، غافل يپذمي

هاي گذىته بيشتر گرفتار حركت ن تغييدر اسدت دليدل    كه تمدن غرب در مقاييه با تمدناين

ترين تمدن تاري  است، چون هر چقدر كه انيان ن جامعده از  رنىني است كه اين تمدن، مادي

ىدود زيدرا در عدالم مجدردات بُعدد ن فاصدله       آزاد مدي عد ن فاصله ماده ن ماديات آزاد ىود، از بُ

خواهيد در نزد خود داريدد ن لدذا بدراي بده     مي بُعد از بين رفت، هرآنچه را مطرح نييت ن نقتي

دسددت آنردن حددوا ج خددود مجبددور نييددتيد حركددت ن سددرعت داىددته باىدديد. در مقابددلِ عددالم  

همده چيدزش يدك جدا جمدع نييدت ن بدراي         مجردات، عالم ماده است كده داراي بُعدد اسدت ن   

آنردن هر چيزش بايد چيزي را ن جايي را ترک كرد تا به چيز ديگدر ن يدا جداي ديگدر     دستبه

ىدن رسيد كه هيچ چيدز را در نزديدك   دست يافت، حال نقتي يك تمدن به جايي از نظر مادي

لدوب خدود برسدد،    ادندد بده مط  يسرعت ز يكه دارا يىود با ساختن نسايلخود نديد مجبور مي

بايدد  هدا  اسدت ن بدراي رسديدن بده آن     يگريطلبد در عالَم ديچه ماز آن ياريكه بيغافل از اين

 جهت خود را تغيير دهد. گفت:

 اي كمددددددددان ن تيرهددددددددا انداختدددددددده 

 

 گددددنج نزديددددك ن تددددو دنر انداختدددده   

خواهدد اهدداف خدود را بدا     تمدن غرب در سير خود به تضادي رسيده كه از يك طرف مي 

 يدست بيانرد، از طرف ديگر متوجه است چيز ديگدري كده جنبده   تن ابزارهاي پر ىتاب بهساخ

ىدده ن يدا بده ميديحيتي دامدن      معنوي دارد بايد داىته باىد ن لذا گرفتار جدادنگري ن خرافدات   

العدالمين ندازل فرمدوده تدا تمدام      زند كه در خدمت فرهنگ غربي است. نه بده ديندي كده رب   مي

خواهند بدا خِدرد   خال  هيتي به جلو ببرد. به قول خودىان مي يتحت برنامه مناسبات بشريت را

اسدت بده    يجمعي امور خود را مديريت كنند ن جلو ببرند ن لذا هر تصدميمي بگيرندد رنيكدرد   

ها را در رابطده بدا عدالم ن    سوي باطل ن اضمحالل. چون ايمان به پرنردگاري كه مناسبات انيان

تنظيم كند، نه در تمدن فراعنه بدوده ن نده در فرهندگ غدرب ن      يل الهآدم، در نظام حرام ن حال

هرچده   يكد يهايي در زندگي بزنندد كده منجدر بده نزد    ىود دست به انتخابين امر موجب ميهم

كده   ياند. در حالها خواهد ىد، چون اساس را بر نفي تكاليف الهي قرار دادهشتر به سقوط آنيب



  

از تكاليفي بود كه پرنردگار عالم براي بشدر تعيدين فرمدوده    اگر اساس زندگيِ يك ملت تبعيت 

است، جهت انتخاب  به كلي با تمدن غربدي متفدانت خواهدد بدود، همدان چيدزي كده ىدما در         

فرماييد. انقالب اسالمي متدذكر  انتخاب ملت ايران نيبت به پذيرش انقالب اسالمي مالحظه مي

طدور  خواهي نخواهي مقابل همديگرند. همدان  يتكليف خدا به بشر است، ن اين فكر با فكر غرب

بدود. اگدر فراعنده بده قدواي غيبدي متوسدل         كه تمدن فرعوني مقابل ىريعت حضرت موسي

خواهدد، بدراي آن اسدت كده     كا به ظاهر كتاب مقدس را مييس جمهور آمريىدند ن اگر ر مي

مايندد ن ربوبيدت   كه بخواهند حكم خددا را حداكم ن  قدرت استكباري خود را رىد دهند، نه اين

خددا بده جدادنگران  بدود ن اميدد       يح  را توسعه دهند، منتها اميد فرعون، در مقابله با معجدزه 

باىد. به عبارت ديگر آنچه هاي  ميفرهنگ غرب در مقابل نظام اسالمي به تكنولوژي ن رسانه

اندد،  دهها ىده تا حقيقت را نبينند، ابزارهايي اسدت كده بدراي خدود ىدكل دا     موجب حجاب آن

كه حقيقت، مانراء ابزارهاست، چده آن ابزارهدا ترفنددهاي جدادنگران باىدد ن چده       غافل از اين

هايي كه مقابدل  آن يتوجه به اين نكته است كه همه يها. عمدهها ن رسانههاي تكنوكراتحيله

ين كنند، حتماً هدالک خواهندد ىدد. بده همد     گيرند ن ربوبيت ح  را نفي ميميير نبوت قرار مي

هدا بدا   آن ياند، مقابلده هاي متفانتي كه داىتهجهت قرآن انحراف هر قومي را، خارج از توانايي

هدا ن علومشدان بدود. در    فرمايد علت اين مقابلده اميددناري بده تواندايي    كند ن ميانبياء مطرح مي

نُنا أوِولومَ يَسريُِوا ِري العأورَ ي ِويَنظُُِوا كويَََ كو»فرمايد: مامن مي يسوره َ و َََقربَةُ الَّذري و ار  قوبَلرهيمَ كَو

آيدا اي پيدامبر ايدن     15؛«أوكعثوِو ارنعهُمَ وَأوشودَّ قُنَّةً وَآثوَرًا ِري العأورَ ي ِومََ أوغعنوى ََنعهُم اََّ كوَنُنا يَكعسرربُن و 

امي جغرافيايي، سرنوىت اقو -اند نرفتند در يك تحقي  تاريخيگرنهي كه در مقابل تو اييتاده

ر در ييد ن تغ را كه در مقابل پيامبران پيشين اييتادند را مطالعه كنند، در حالي كه از نظدر تواندايي  

همده آنچده داىدتند ن    ، نلي با اينكننديكه با تو مقابله م بودند ييهاها نيرنمندتر از اينزمين،آن

آن اقدوام نتوانيدتند از    كده فرمايد؛ علت اينها را نجات نداد. سپس ميند آند بيته بودبه آن امي

ِولومََّ جََءتعهُمَ رُسُلُهُم بيَلعبَيِّنوَتر ِوِيمُرنا بيمَرَ َرنردَاُم اِّر و     »زحمات خود استفاده كنند اين بود كه 
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كنندده بده   چدون پيامبرانشدان بدا داليدل رنىدن ن قدانع       16؛«الععرلعمي وَمََقو بيهيم اََّ كوَنُنا بيهر يَسَتوهَزيؤُو 

آن علمي كه داىتند دلخوش بودند ن به پيام پيامبرانشدان تدوجهي نكردندد ن     سويشان آمدند، به

آن را بده تميدخر   همدان عدذابي كده    را بده ميدخره گرفتندد، امدا      تهديد پيامبران از عذاب الهدي 

گرفتندد چدون بده علمدي كده بده       ها را گرفت. آري! پيام پيامبران را به چيزي نميآنگرفتند، يم

 بودند.دست آنرده بودند دلخوش 

پس مالک بقاء ن يا هالكت هر تمدني در اين است كه آيا تكليفي را كه خدانند براي بشر 

اييدتند يدا   ا مقابل تكاليفي كه خدا تعيين كرده است مييپذيرند يا نه، ن آتعيين فرموده است مي

نيدز مدرز   اسالمي  يجوامع توسعه داد، به طوري كه در جامعه يتوان در همهنه. اين قاعده را مي

ها نيبت به تكاليف الهي بايد جيتجو كرد، زيدرا اهدل تيدنن    تشيع ن تينن را در تفانت نگاه آن

 ياندد ن همده  مدردم قا دل   يبدرا ن تكليدف  يدي هاي غير معصدوم حد  تع  عنوان انيانبراي خلفاء به

را  دهند، نلي ىيعه معتقد است خدانند در هيچ عملدي بشدر  تكاليف جامعه را به خدا ارجاع نمي

كندد، چدون نلديّ    به خود نانگذاىته ن پرنردگار عالم در همه ابعادِ انيداني إعمدال ربوبيدت مدي    

 مطل  است ن در هيچ بُعدي انيان را از ناليت خود محرنم نكرده، ن لذا بعد از رسدول خددا  

ن ابالغ ىريعت، امامان معصومي را قرار داده كه با ارتباط بدا عدالم قددس، حكدم خددا را تبيدين       

تكليدف الهدي بشدر را     معصدومين  ينند ن عقل بشر بايد تالش كند در قرآن ن رناياتِ ا مهك

 يخدود بدرا   يتواندد بده خدود   مطاب  زمانه بيابد ن انجام دهد، نلي هرگز عقل محدند بشري نمي

 ن تكليف نمايد.ييبشر تع

از بقداء ن  پس هر تمدني ن هر قومي به همان اندازه كه از پذيرش حكم الهي فاصدله بگيدرد،   

ثبات فاصله گرفته است، حال اگر در مناسبات فردي ربوبيت خدا را بپذيرد ن در نظام اجتمداعي  

سكوالر باىد، به همان اندازه گرفتار هالكت ن عدم ثبات است، ن تمددن غربدي كده در هدر دن     

ن  حوزه با نفي نبوت، حكم پرنردگار عدالم را نفدي كدرده ن چندين انكداري را بده انتهدا رسدانده        

كند، خواهد اداره هاي محدند خود ن آن هم جهت ارضاي هوس ميسراسر زندگي را با برنامه

 در نهايت مادّيت ن سقوط قرار دارد.
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 نگاهي ماوراِء نگاه فرهنگ مدرنيته

خواسدتند قواعدد طبيعدت را    آيا اگر ميلمانان با نگاه توحيديِ مخصوص اسدالم مدي   سؤال:

علومي برسند كه غرب نيبت به طبيعت رسديد ن علدومي مثدل    كشف كنند، ممكن نبود به همين 

 فيزيك ن ىيمي ن مكانيك ن فيزيولوژي را تدنين نمايند؟

گاليله فكر ن ذهن مدا را   يگراتيميلّم نه؛ درست است كه در حال حاضر نگاه كم جواب:

، نلدي نقتدي   ىناسيمكنيم طبيعت ناقعيتي غير از اين دارد كه فعالً ما ميتيخير كرده ن فكر نمي

ضعف اين نگاه را ىناختيم ن متوجه ىديم اين نوع نگاه به عدالم، نگداه بريدده از عدالم قددس ن      

هداي  گيدرد ن تواندايي  اي ديگدر بده خدود مدي    آرام عدالَم در منظدر مدا جلدوه    عالم معنا است، آرام

هدد.  دخواهد از خدود نشدان مدي   از طبيعت مي« معطوف به قدرت ياراده»ديگري، مانراء آنچه 

اي بددانيم كده   آري؛ اگر ما طبيعت را مخزني براي انرژي ن قدرت بخواهيم ن انيان را هم اراده

خواهد با قدرت بر طبيعت دست يابد، هيچ چيدزي جدز همدان چيدزي كده فرهندگ غربدي از        مي

هايي ىده كده مجبدور   يابيم. از طرفي نگاه غربي در ميير خود گرفتار تناقضبيند نميطبيعت مي

ر خود تجديد نظر كند. به عنوان نمونه؛ خالصه سخنان آقايان ايان باربور، استاد فيزيدك  است د

كده  نيد كدنم ن از ا را خددمتتان عدر  مدي   « علدم ن ديدن  »ىناس دانشگاه سوربن از كتاب ن دين

اگدر حوصدله    يخدواهم، نلد  يرم عدذر مد  ين مورد بگيفتان را در اياز انقات ىر يمجبورم مقدار

 د: يگوير مود. باربيآنريدست مد به عالم بهيرا در رابطه با نگاه علم جد يقيد نكات دقييبفرما

ي ناقعد نظرگداه اصدالت    ،فيزيك قرن نوزدهمي يعني فيزيك كالسيك، در معرفت ىناسدي 

كده هيدت ن ميدتقل از    چندان آن ،جهان داىت. يعني نظريه هاي علمي را المثناي ناقعي ن عينيِ

كلدي از نگدرش   ه طدور  مي بد وكوانتد  يپنداىت نلي نظريهد، ميرنند ىناختن آن توسط دانشمن

 گويدد: هديچ چيدز در زنددگيِ    در يدك كلمده مدي   ، كرد را نفيقبلي فاصله گرفت ن تصور قبلي 

بارز  يخصيصه «فقدان تصويرپذيري»ىگرف اتم باىد.  يرنزمره نييت كه قابل قياس با حوزه

اتم به هيدفتي ىدبيه بدا چيزهدايي كده       يدهنده تشكيل فيزيك نوين است ن تمايل به تصور اجزاءِ

ميدتقيم غيرقابدل    يقابل ادراک حيي هيتند، بايد ترک ىود، سييتم اتم نه فقط براي مشداهده 

غيرقابل بيان است، بلكه بر نف  مقوالت زمان ن مكان ن عليّدت   ،حصول ن بر نف  كيفيات حيي



 

كلي متفانت با هها، از ناقعيتي باتم يه حوزهرسد كل كنيم. به نظر ميتوانيم آنها را تخيُّهم نمي

 رنزمرّه برخوردار است، ن مفاهيم متعارف ما قابل اطالق به آن نييت.  يتجربه يحوزه

 گرمدخليت مشاهده

ن قداطع بدي   يخطد  در فيزيك كالسيك، امكان رسدمِ » كند كه؛ين ميير در ادامه تبوان باربيا

ميدتقل خدارجي را    نداظري بدود كده جهدانِ     موجود انيانعالم نجود داىت.  ن ذهنِ معلوم عينِ

طدوري كده نيدبت بدين      گذارد بهكرد، نلي در فيزيك اتمي داننده بر دانيته اثر ميتوصيف مي

گدر از آنچده مشداهده    ق  دارد، يعني تحليل خودِ مشداهده كار ن يگر در نتيجهخارج ن مشاهده

ن رديدابي، همده ن همده چيدزي نييدت كده در       گيدري  ردن نوع ابزار انددازه بكارهكرده است، ن ب

بدزرگ   يديگر جهان بيان يك انديشه»گويد: باىد. به طوري كه جينز ميتفثير كار بي ينتيجه

كندد  معرفي مدي  «جهان خارج» نامه يعني آنچه فيزيك جديد ب «نمايد، نه يك ماىين بزرگ.مي

 .  «  باىديتقيم كه در خارج محقَم يهاست ن نه يك پديدهها ن انديشهصل نظريهدر ناقع حا

جهان نگري ماىين انگارانه از نظر فيزيك اتمي عالنه بر اينكه يك اىتباه علمي بدود، يدك   

بود كه به صورتي نينجيده از فيزيك خواستند به نتايج متافيزيكي دسدت يابدد.   ز يناىتباه فليفي 

شدمند امدرنزي آگداه    دانهاي علم اسدت،  كار فيزيك جديد متوجه بودن به محدنديت يعمده

ن ناكامل است. فيزيك جديدد در توصديف طبيعدت،     زندگذر ن جز ي نگر ه،است كه هر نظري

اعم  -زدگي است كه تجربيات هر نظريه را عينيت ك نوعيبهتر از فيزيك كالسيك نييت. اين 

ن نده   - ينگشاي ماهيت ناقعيت بدانيم. نه فيزيك كهن، نده فيزيدك ندو   كليد مشكل -از نو يا كهن

انيان بنگرد، ن يا يدك   يجوانب تجربه يكه بايد به همهتواند چناننمي -اييافتههيچ علم تخصص

بايدد انتظدار داىدت، يداري دادن     جهان نگري جامع ارا ه دهد. حدّ اعالي آنچده از فيزيدك مدي   

 بدنن هيچ ادعايي است در نگاه به طبيعت.  ن فرنتنانه 

اي نشدان  ن گاهي در يك آزماي ، خدود را بده صدورت ذره   دهيم كه الكترننقتي نظريه مي

دهد، ن در آزماي  ديگر بايد نجود الكترنن را به صدورت مدوج در نظدر گرفدت، در ناقدع      مي

تدوانيم بگدو يم الكتدرنن هدم بده      ايم، چرا كه مدا نمدي  پذيريم كه هنوز به ناقعيت دست نيافتهمي

نار يدا  تلدف از خدود رفتدار مدوج    يط مخه، بلكده در ىدرا  صورت موج است ن هم به صدورت ذرّ 



  

رپذيري ن هدايي را كده بدراي تصدوّ    كوىد   نارسدا يِ ج متفانت ينتادهد، ن اين نار برنز ميهذرّ

 دهد.  مي نشانگيرد، رنزمرّه انجام مي يگري ناقعيت بر نف  مقوالت تجربهتصوير

ء تفكيدك پدذير   اتم بايد همچون يك كلّ، باز نموده ىود كه هيچ جدز  ،در فيزيك كوانتوم

مثالً اتم هليوم يك سييدتم اسدت كده اجدزاء      .اندها فرديت خود را از دست دادهندارد، الكترنن

در ناقدع بايدد    توان تفكيك كرد يعني اجزاء با هم نحددت دارندد ن  آن را نمي يتشكيل دهنده

 سييتم را نظارت كرد ن نه اجزاء آن را.  رفتار جمعيِ

زان عددم  يد ىدود، م  يريگتر اندازه يدق ي،شيآزما  ِيآرا كيك الكترنن در يهرچه نضع 

ا اصدل  يت ن ين همان اصل عدم قطعيابد. ايي  مياز سرعت آن، افزا ينيب يتِ هرگونه پيقطع

ا بيني كند آيا يك ىخص خاص خواهد مرد يد تواند پي كه انيان نميمثل اين -زنبرگ استين هايُّعدم تع

  .-نفر چقدر استكد ميزان احتمال مرگ يبيني كنتواند پي نلي مينه؟ 

 تعبير و تفسيرهاي عدم تعّين 

تدوان بدا ىدناخت نضدع كندوني،      مدي حدوادث آيندده را    يگفت همده ادعاي الپالس كه مي

توانيم نضع دقيد   ، چرا كه ما نه مياست كوانتوم مردند ىناخته ىده يبيني كرد، در نظريهپي 

آيندده فقدط احتمداالت را محاسدبه      توانيم بدراي نيم. بلكه ميرا ن نه سرعت دقي  را پي  بيني ك

طبيعدت، برگرداندد، يعندي در     در خودِ نن به عدم تعيُّ «عدم قطعيت» بهيد ن علت آن را با يمينما

 يديرِ متواندد بده يقدين بگويدد، چگونده      محقد  نمدي   هايي هيدت كده انيدانِ   جهان اتمي بالقوگي

 كند.  ىدن را طي ميبالفعل

بيني كنيم چون اطالعات ن معرفت مدا نداقص اسدت،    توانيم موضوعي را پي ييك نقت نم

است، نلي يدك نقدت   ىده اي قطعي در مورد ميوله ييعني جهل فعلي ما موجب نداىتن نظريه

را  ير خاصد يكده سد  ها به علت محدنديت بنيادين معرفت بشري است، بينيي عدم قطعيت در پ

كده در  كدار تجربدي بدا محددنديت همدراه اسدت، چندان        سِنفد توان در عالم به دست آنرد. ينم

اصدلي   يمحددند عدين حدوزه    يهتوان تجربه نمدود كده آن حدوز   دي ميمعين ن محدن يحوزه

خدارج از  سدلول در  آن  يكردن يك سلول زنده از بافت زنده ن مطالعهنخواهد بود، مثل خارج

در  ين سدلول آن سدلول زندده   كده در ايدن حالدت ايد    زير ميكرنسكوپ، در حاليدر يا  ن بافت



 

تواند همان نقشي را به ما نشان دهد كه آن سلول در بافت زندده  م نميدنرن بافت نييت، ن ميلّ

 كند.  بازي مي

يدك   «عدم تعديّن »آنچه عالنه بر مطالب فوق بيشتر بايد مورد تفكيد قرار گيرد اين است كه 

بلكده مدثالً الكتدرنن را     ان  بشدري، عيني از طبيعت است، ن نه ناىي از محدنديت د يخصيصه

براي ان در نظر گرفت، ن اين نده بده جهدت     توان نضع ثابتيطور در نظر بگيريم كه نميبايد اين

آن در خود طبيعت است، ن نق  محقد  بده تحقّد  ناداىدتن      فگيري باىد، بلكه منشنقص اندازه

يدك ناقعيدت نجدودي     «نعديُّ عددم ت »اين موجود است ن اين يعندي   هاي متعددِيكي از بالقوگي

هدم هيدت. خالصده     «معيّنندا »نييت، بلكه  «نامعلوم»صرفاً كه نه اينآينده  دهدن نشان مياست، 

رن هاش رنبد اي با همدان جنبده  كه عالم طبيعت يك جنبه ندارد كه ما در هر آزماي  ن تجربهاين

يم. بلكه عدالم طبيعدت   بيني كني توانيم پايم ن مين را ىناختهآ يىويم ن بتوانيم ادعا كنيم همه

كده فيزيدك جديدد متوجده آن      «عدم تعديّن »هاي متفانت ن غيرمتعيّن دارد. اين است معني جنبه

 ر(وان باربيان سخنان اي)پا 17.«است

بينيدد، مثدل   فرماييد؛ در فيزيك كوانتوم ىما طبيعت را به نحو ديگدر مدي  چنانچه مالحظه مي

دهدد.  هاي مختلف احواالت مختلفي از خود نشدان مدي  زمان ها نيك موجود زنده كه در مكان

دهد كه به نحو مبنايي بايد در نگاه خود به طبيعت ن بالتّبع به قدوانيني كده   اين نكته خبر از آن مي

 ايم، تجديد نظر كنيم.  با آن نگاه به دست آنرده

كده  د، در حدالي ممكن است ساال ىود در نگاه الهي به عالم، قانون جاذبه چگونه خواهد بو

دهدد  بيند كه در آن منظر جاذبه معني مدي اين ساال از همان منظري است كه زمين را طوري مي

اگر رنىن ىود ايدن نگداه يدك     ين بايد طب  فرمول نيوتن نيبتِ بين كرات را محاسبه كرد، نل

ت را العالمين بده مخلوقدا  نگاه حيّي به عالم است، در اين نگاه انيان صورت توجه حضرت رب

خدانندد   18؛«اللحهُ الَّذر  رَِوعَ السَّمََوَاتر بيغويَِي ََمَدٍ توِووَنوهَرَ » :فرمايدبيند. قرآن ميدر حدّ جاذبه مي

باال قرار داد. نقتي قانون جاذبه بر  هاي غيرقابل رؤيتها را از طري  ستونكيي است كه آسمان
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هداي  گدوييم سدتون  كنديم ن مدي  نا مدي ذهن ما حاكم باىد، آيه را بر اساس همان ذهنيت خود مع

متمركدز   يدانيدد بدا اراده  كده ىدما مدي   ن كرات است. در حدالي يب يغيرقابل رؤيت همان جاذبه

ها بدا تمركدز رنح،   توان چيزي را در هر جا كه خواستيم نگه داريم، همان كاري كه مرتا مي

كده  ندد. حدال بدا توجده بده ايدن      كدار ببر مدادي بده   يكه مانعدارند بدنن آنقطار را از دنر نگه مي

دارد، تمدام  خدانند عين تمركز ن توجه است ن هيچ فعلي از افعال ان، ان را از فعل ديگر بدازنمي 

اسدت كده كدرات در مددار      يخود دارد ن توجه كاف يعالم را از جمله كرات را در كنترل اراده

بررسدي گدردد، قدوانين    خود قرار داىته باىند. اگر اين قاعده درست كشف ىود ن جواندب آن  

تدوان  خاص خود را به دنبال خواهد داىت ن جاذبه معني ديگري پيدا خواهد كرد ن ديگدر نمدي  

هاي گفت فيزيك اسالمي ن غير اسالمي نداريم. در نگاه ديني، عالم طور ديگري است ن چهره

واهدد آمدد.   ديگري از آن نمايان خواهد ىد ن بالتّبع تعامل ديگري براي زندگي با عالم پدي  خ 

يدت بلكده   ين يممتدد الهد   ين كرات منقطدع از اراده يب يجاذبه ينيد در نگاه ديت داىته باىيعنا

 كند. ين صورت ظهور ميخدانند است كه در موطن عالم ماده به ا يصورت اراده

ىدود، نلدي   رن مدي هايي رنبده كه بشر در تفيير جهان از منظر مدرنيته همواره با تناقضبا اين

امده است. اخيراً يدك جدوان   يد نير نگاه خود به عالم ن آدم در ان پدييعزم جدّي جهت تغهنوز 

ماىديني كده يد  زده، آب گدرم      يآفريقايي كشف كرده بدود اگدر در زميدتان بدر رني ىيشده     

از آنچده مدا    يدهد موضوعي جددا ىود، اين نشان ميزدن آب چند برابر ميبريزيم، سرعت ي 

ىناسيم در صحنه اسدت، نلدي متفسدفانه يدا بده سدادگي از كندار آن        اء مييزدن اى يدر رابطه با 

كنيم با توجيهات عجيب ن غريب، موضوع را در سطحِ منظر علم غربدي  گذريم ن يا سعي ميمي

 قرار دهيم.

دهد كه تنها منظر نگاه به انيدان، نگداهي نييدت كده     طب سنّتي ن طب سوزني خبر از آن مي

كنيم آنچنان سر ن دست طب سنّتي ن طب سدوزني را بدزنيم كده    ي ميفيزيولوژي دارد، نلي سع

كنيم علت رفع بيماري در انجام حجامت آن خوني است كه در طب جديد جاي گيرد. فكر مي

مدانيم ن در تفيدير   ىود ن از نق  نفس در اين عمل غافل مدي ها خارج ميها ن يا رگاز ماهيچه

معندوي   يرني ما است، زيرا نق  جنبهان غفلت رنبهن است كه هزاريتر، ن اطب سوزني غافل

، يگداه رنح در زنددگ  يد بددنن رعايدت جا  يايم. گويا بان مجردات را در همه چيز حذف كرده



 

م ن بددن  يكند  يها زنددگ م در آپارتمانيريگيم ميتصم يها ساخته ىوند ن به راحتىهرها ن خانه

م كه بنا است با اين بدن ن در ايدن  يدار يرنح كه ماخود را در آن جاها جاي دهيم. غافل از اين

م ن مدديريت كنديم   يرنح خود تنظ يخانه ن ىهر را براي زندگدنيا زندگي كند ن بايد بدن را ن 

 اي به اين موضوع ىد.اىاره 19«گمشده يسكنا»كه در بحث 

 گدر يهاي نگاه مدرنيته به عالم ن آدم بشويم ن از طدرف د ك طرف متوجه ضعفيما بايد از 

يم تدا خدانندد   يد آمادگي الزم را جهت انكشاف نگاه ديگر به عالم ن آدم در خود زندده نمدا  يبا

هاي جاري در عالم را بر ما بنماياند. در رنايت داريم كه رنزهدا در زمدان ظهدور حضدرت     سنت

كده داريدم   همچندان  20گدردد، ىود به طوري كه هر سال برابر ده سدال مدي  طوالني مي مهدي

دهدد  گونه رنايات نشان مياين 21پيچد،به سرعت مي اصحاب حضرت مهدي زمين زير پاي

توان ىرايطي را فراهم كرد كه عالم به ىكلي ديگر استعدادهاي خدود را در اختيدار بشدر    كه مي

قرار دهد تا بتوان به راحتي در طبيعت الهي به اهداف خود دست يافت، چون هر اندازه بده مداده   

كنندد ن اگدر بده عدالم مجدردات      بيشدتر بدر مدا حكومدت مدي     « مكدان »ن  «زمان»تر باىيم، نزديك

گدردد،  گردند ن حكومت ما بر زمين ن زمان بيشدتر مدي  تر ىويم، بُعد ن زمان ضعيف مينزديك

ىدود ن گدذران زمدان بدراي ان محدو      مدي « نَقت»اكنون قلبِ يك عارف نارد همين طور كه هم

گردد، به همين جهدت در  ا، به عالم بقاء نزديك ميگردد ن به جاي توقف در عالم زمان ن فنمي

  22سررفتن معني ندارد.آن عالَم افيردگي ن حوصله

ديگري از خود بر ما ننمايد، ما تصوري از زندگي ن علم ن  يدرست است كه تا عالَم چهره

هايي كه عر  ىد اميدنار ظهور عدالمي  نسايل مخصوص به آن ىرايط را نداريم نلي به علت

م كامالً متفانت با آنچه امرنز در دنيا جاري است. بايد منتظر عالمي بدود كده در آن عدالم    هيتي

 برند.سر ها در تمام مناسبات خود در ساحت قرب اسماء الهي بهانيان
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 تعامل فرهنگ شيعه با علوم قلبِي ساير ملل

هداي  فرهنگ علوم قلبي ساال ىد كه آيا اين موضوع در يهاي قبل دربارهدر جليه سؤال:

امور قلبي به اعتبار يدك اسدتعداد،   »مختلف يكيان است ن يك جهت دارد يا نه؟ ىما فرموديد: 

هدا بدا حقداي  عدالم     موجود است تا بتوانند بده كمدك آن   -اعم از كافر ن مامن -ها انيان يدر همه

نردن آن اسدتعداد ن  درآمند گردند، نلي به اعتبار به فعليتمرتبط ىوند، ن از انوار آن عالم بهره

قلب خود را درست  كند؛ بعضيها فرق ميها ن مكتبپديدآنردن علوم قلبي موضوع بين انيان

حدال  « اندد ها آن را سركوب كردهاند ن بعضي از فرهنگاند ن به رىد كامل نرساندهجهت نداده

چده موضدعي    ساال ما اين است كه تمدن ىيعه در تعامل با سداير ملدل، در راسدتاي علدوم قلبدي     

ها در طول علوم قلبيِ اسالمي است يا در تقابدل  خواهد گرفت ن آيا علوم قلبي در ساير فرهنگ

 با آن است؟ ن جايگاه اخالق در اين رابطه در ملل مختلف كجاست؟

الزم از  ينقتي عنايت فرموديد كه علوم قلبي يعني معارفي كه قلب به جهت تزكيه جواب:

كند، پس چنانچه قلب درست تزكيه ىود، موف  بده كشدف حقداي     عالم غيب ن معنا كشف مي

ىدود.  رن مدي تدري رنبده  تر باىد، با حقاي  به نحو جامعجانبهقلب همه يگردد ن هرچه تزكيهمي

كده تحدت    يپس انالً؛ براي كشف حقاي ِ قلبي بايدد تزكيده كدرد ن ميدلماً بايدد آداب ن اعمدال      

 يها رسيده باىدد تدا نتيجده   اد باىد ن از طري  انبياء به انيانىود قابل اعتمعنوان تزكيه انجام مي

جانبده باىدد   جانبه باىد ن يك بُعدي نشود تا نتايج آن هم همهدرستي بدهد. ثانياً؛ آن تزكيه همه

جانبه نباىدد ممكدن   گردد كه اسم جامع الهي است. اگر تزكيه همه« اهلل»ن قلب محل تجلي اسم 

تفانت باىد، كارهاي عجيب بكند نلي نيبت به ظلم ن استكبار بيمثل يك مرتا  انيان است 

ممكدن   يدست آنرد نلد تواند بهياز قدرت نفس است م يها را كه حاكيياز توانا يانيان بعض

خدود موفد  نباىدد، چندين كيدي از نرند ىديطان در        نيبت به دفع كبر ن غضدب از قلدبِ  است 

 اش مصون نخواهد بود. قلب

متوسدط   يبودن در رابطه با انوار حقاي ، در مرتبهجانبه  در عين همهياآري؛ اگر كشف حق

خدود دارد، بده همدين جهدت هدر       ييا نازله قرار داىته باىد، به طور طبيعي نظدر بده مرتبده عاليده    

پيامبري در طول تاري  به پيامبر بعد از خود نظر داىدته كده صداحب كشدف برتدر بدوده اسدت ن        



 

ها در كندار هدم قدرار گيرندد،     در همين رابطه اگر علوم قلبيِ ملت 23ه.دادنجود ان را بشارت مي

كنند ن از طرف ديگر به كمال معدارف قلبدي كده از    ميلّم از يك طرف همديگر را تصدي  مي

 الزمدان دينِ برتر ريشه گرفته اذعان خواهند كرد، ن لذا است كه بدا ظهدور حضدرت صداحب    

امدت  فرمايندد:  مدي  پيامبرپذيرند به طوري كه مي صالحان هر قوم، آن حضرت را به پيشوايي

برند، آنچنان كه زنبورهاي عيل بده سدوي   نرزند ن به سوي  پناه ميمهر مي اسالم به مهدي

گيتراند ن صفا ن صميميت صدر اسدالم  ميگيتي  يبرند، عدالت را در پهنهخود پناه مي يملكه

سدكينه تيدليم خواهندد     همه عناد با ديددن تدابوتِ  نحتي يهوديان با آ 24گرداند.را به آنان باز مي

 ىد.

بلغني انه َلى يد  المهد  ظهِ ترَبنت  »د: يفرمايم كه ميعيي  داربنت از سليمانيدر رنا

السكينة ا  بحيِة طبِية متى يحمل ِين ع بي  يديه البي  المقدس ِورَرذا نوظورِت اليره اليهرند     

دسدت  بده  26«طبريده  يبحيدره »ن رسيده كه تابوت سدكينه از  به من چني 25.«أسَلومَ َ إالح قليل انهم

حضدرت   آنرند در بيت المقددس ن در خددمت آن  كه آن را م ىود تا اينظاهر م  مهدى

نمايندد جدز   اسدالم را اختيدار مدي    يكنند همگد گذارند، موقع  كه يهود به آن تابوت نظر ميمي

رنند چدون  جهان به استقبال آن حضرت مي ت از آن دارد كهيها حكانيها. اقليل  از آن يعده

بينند، ن امدرنز هدم ىديعه    گويند ن لذا ان را آىنا به خود ميها سخن ميآن حضرت با قلب ملت

 دست آيد.تر بهطور عمل كند تا نتيجه سريعبايد همين

بده   يها، اخدالق معندي خاصد   آن يجانبهدر راستاي كشف انوار حقاي  ن آن هم كشف همه

گيرد ن آن عبارت است از اعمال ن رفتاري كه موانع بين ما ن حقداي  را برطدرف كندد.    خود مي

ها مواندع ارتبداط   اين يتفانت بودن به سرنوىت مردم، همهاز پرحرفي ن كينه ن حيد بگير تا بي

                                                 
هاي قبل از خود را كه حكايت از اندوار نحدي ن حقيقدت    فرمايد از يك طرف كتابقرآن در رابطه با پيامبران مي - 23

صدف يدا    يسدوره  6 يدادند، به عنوان مثدال بده آيده   به پيامبر بعد از خود بشارت مي كردند ن از طرف ديگرتصدي  مي بوده
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ىوند ن علم اخالق دسدتوراتي اسدت   با انوار حقاي  عالم معنا ن اسماء حيناي الهي محيوب مي

دهد. ن البته ن صدد البتده ايدن معندي از     ىناساند ن در راستاي رفع موانع دستور ميا ميكه موانع ر

گويندد، چدون نظدر    الک يا اسپينوزا ن يا كانت مياخالق، غير از آن اخالقي است كه امثال جان

هداي دنيدايي خدود دسدت يابدد،      ها اصالح رنابط اجتماعي است تا فرهنگ مدرنيته به آرمانآن

كند غير از اخالقي است كه براي ارتباط با حقداي   اخالقي كه رنانشناسي توصيه ميكه همچنان

هاسدت تدا فشدارهاي    مدّنظر است. رنيكرد رنانشناسي به اخدالق بدراي بده هنجدار آنردن رابطده     

خود جايگاهي براي حقاي ِ هيدتي  رنحي در بين افراد كاه  يابد ن اساساً رنانشناسي به خودي

 يسر ن كار دارد ن حوزه -ذهن يهم در محدندهنآ–با احواالت ىخصي افراد  قا ل نييت ن بيشتر

هدداي بددين جيددم ن رنان اسددت در محدددنده خيددال. آري؛ بعضددي از  العمددلآن بررسددي عكددس

زنندد ن مخاطدب خدود را    هاي خود را مدي رنانشناسان ميلمان به كمك آيات ن رنايات، حرف

ات يد بعضاً به كمك رنا يبه اسالم ندارد. نل يربط نيكنند كه اجهت همكاري بيشتر تشوي  مي

ند كده  ينماكند دعوت مين به زبان علم، مخاطب خود را به باالتر از آنچه رنانشناسي مطرح مي

 اين چيز مطلوبي است.  

هايي است براي قدرب بده خددا، بيدياري از ملدل در      نقتي هدف از اخالق، داىتن ىاييتگي

فكدر ن ذكدر همدديگر     يفهمندد ن نسديله  رند ن زبان همديگر را ميگيتعامل با يكديگر قرار مي

گردد. رنانشناسدي در  هايي است كه در رنانشناسي مطرح ميالعملىوند ن اين غير از دستورمي

غرب به جهت فشارهايي كه مدرنيته پي  آنرده، ساخته ىدد تدا كمدي از آن فشدارهاي رناندي      

هدا  كه به راحتي انيدان در عين اين -خصوص اخالق اسالميبه -كه در اخالق ديني بكاهد، در حالي

جهدت آن قدرب    -گيرندن رنانشناسان ميلمان نيز از آن كمك مي -كند را از فشارهاي رناني آزاد مي

طدور كدده معضدل بيكدداري را ماىينييدم ايجدداد كدرده ن بددا حقدوق بيكدداري      اهلل اسدت. همددان الدي 

نانشناسي هم از نوع حقدوق بيكداري اسدت بدراي رفدع      ر يخواهند آن را جبران كنند، ميولهمي

اسالمي با رجوع به عالمانِ آگداه   يمشكالتي كه فرهنگ غربي با خود به همراه دارد. در جامعه

دهديم، ن  غدرب سدوق مدي    يهاي سداخته به آيات ن رنايات جهت جامعه را به سوي فوق بحران

ند كده رنح اسدالم ن رنايدات را بشناسدند ن از     ها ن افراد بايد كياني باىمشانران ناقعيِ خانواده

گويدد ن نظدر بده    سخن مي يهاي الزم را توصيه كنند، دين در ساحت ديگرآن طري  راهنمايي



 

بدا مخاطدب خدود     يافقي ديگر دارد ن رنانشناس ن مشانرِ رنانشدناس در سداحت ن افد  ديگدر    

 كند.يگفتگو م

 آن داريهاي محاسباتي علم غربي با جهتتفاوت جنبه

پيرن بحث علوم غربي ن ابزارهاي اسالمي، عنوان ىد كه علوم غربدي جهدت خداص     سؤال:

هاي خاصي تنظيم ىده، حال ساال ايدن اسدت كده    خود را دارد ن براي ساختن ابزارها ن تكنيك

بيياري از قدوانين   «عليوهاهللرمحة»الدين طوسيمراغه خواجه نصير يبينيم در ساختن رصدخانهنقتي مي

فيزيدك ابزارهدا ن   توانيم با علدم  توان نتيجه گرفت امرنزه هم ميرعايت كرده است، آيا نميرا 

تدوان گفدت   اگر جواب مثبت است پس نمدي  ي در راستاي فرهنگ اسالمي بيازيم؟هايتكنيك

كده امدرنزه بده    هاي خود جهت خداص خدود را دارد. همچندان   علوم غربي براي ساختن تكنيك

اي را زد ن بدا  چشدمه هاي طداق ن مي توان با دقت بيشتر همان سقفعلم مكانيك ن عمرا كمك

تدوان بده   هاي اطراف آن را محاسبه نمدود ن يدا امدرنزه مدي    دقت كامل مقانمت ديوارها ن ستون

هدا  كمك علوم غربي قندات حفدر كدرد ن علدوم مربدوط بده آن را تودوريزه نمدود ن در دانشدگاه         

اسدالمي بده جريدان     يهداي اسدالمي را در جامعده   يكتدريس كرد ن از اين طري  ابزارها ن تكن

د، چون تكنيك به خودي خدود فرهندگ   يانداخت ن گراي  مردم را به سوي اسالم ىدت بخش

زندگي آمد، بده   يهاي اسالمي در صحنهآنرد، حال اگر تكنيكمربوط به خود را به همراه مي

 ىود.همان اندازه فرهنگ اسالم در جامعه جاري مي

آن  «عليووهاهللرمحة»مراغدده خواجدده طوسددي يايددد در رصدددخانهانچدده مالحظدده فرمددودهچن جووواب:

كه عمومداً بدا الهدام     -هاي طبيعت دان بزرگ به كمك محاسبات رياضي ن ىناخت تواناييرياضي

ديدد خدود بده آن     يتوانيت آن رصدخانه را بيازد. امرنز اگر علم فيزيك از زانيه -همراه است

بيياري از قوانين فيزيدك در آن رعايدت ىدده اسدت، منظدورش آن اسدت        گويدنگرد ن ميمي

محاسباتي كه ما در فيزيك داريم در آن ساختمان رعايت ىده است. نلي تفانت نگداه خواجده   

نصير با علم فيزيك در اين است كه علم فيزيدك جهتدي در راسدتاي تيدخير طبيعدت دارد، هدر       

گيرد. علم فيزيك با علم رياضي از ايدن جهدت   ميگيري محاسباتي را به كار چند در اين جهت

گونه جهتي نيبت بده بيدرنن   متفانت است كه علم رياضي صرفاً قواعدي است عقلي بدنن هيچ



  

هداي  دانخود، نلي علم فيزيك نظر به اهدافي خاص دارد. ميلم خواجه نصير ن امثال ان رياضي

ه عقدل بشدري اسدت، نلدي فيزيدك      توانايي بودند ن همچنان كه عر  ىد علم رياضي مربوط ب

عالنه بر توجه بده محاسدبات رياضدي، نگداه خاصدي بده طبيعدت دارد. آري؛ علدم فيزيدك اگدر           

تواندد تدا حددّي    ىناسد ن اطالعاتي كده از طبيعدت دارد، مدي   بخواهد به كمك محاسباتي كه مي

صي است بده  ساختن، نگاه خاقنات يهاي منحني بيازد، نلي الزمهرصدخانه يا قنات ن يا سقف

حداكم   ياي كده بدر رنح غربد   طبيعت، كه آن نگاه در علم فيزيك نييت ن لذا بده جهدت عجلده   

دادن است ن قدرتي كه در اختيار دارد ن تعريفي كه از زندگي براي خود كرده، به جداي جهدت  

سدازد ن از عمد    ها به سوي دىت، يك الكترنپمپ مدي كوه يهاي زيرزميني از دامنهآب سفره

هدم  هداي زيرزميندي را بده   كشد ن تمام انضدباط آبدي سدفره   هاي زيرين را باال ميب سفرهزمين آ

تدر بدا ىددت بيشدتر بده مقابلده بدا        ن رفت، با يك الكترنپمپ قدوي ييسطح آب پا يزند ن نقتمي

 رند، چون در نگاه آن علم چيزي به نام تعامل با طبيعت نجود ندارد.طبيعت مي

نگدرد ن  ي گذىدته مدي  ىده با معمارهاي ساختهان به ساختمانامرنزه علم مكانيك ن يا عمر

هدا را  ها رعايت ىدده ن از آن جهدت آن  ىناسد در آنبيند بيياري از ميا لي كه اين علم ميمي

بيند ن لدذا جدوانبي كده معمداران سدنّتي بدر       ها را از منظر خود ميكند نلي آن ساختمانتفييد مي

بيندد ن حتدي ممكدن اسدت بده      اند را نمدي ها رعايت كردهن آن ها ىده،اساس الهاماتي كه به آن

عنوان نقص به حياب آنرد، چون دن ىخصيت در صحنه است، ىخصيتي كه بر اسداس تعامدل   

با طبيعت از رمز ن راز طبيعت آگاه اسدت ن بدر اسداس آن رمدز ن راز، ن بدراي هددفي مشدخص        

ن از سرما ن گرما محفدوظ بماندد، بلكده رنح هدم بدا      هدفي كه در آن ساختمان نه تنها بد -سازد ساختمان مي

پدذير  ن ىخصديتي كده صدرفاً طبيعدت را كميّتدي محاسدبه       -خود، احياس آرام  كندد  يكرد قدسيرن

اندد  پدذيربودنِ طبيعدت مشدترک   ها در محاسبهبيند ن ديگر هيچ. آري؛ هر دنيِ اين ىخصيتمي

 است. نلي نه نگاهشان به طبيعت يكيان است ن نه هدفشان يكي

گيرد علوم غربي نشده است، رياضديات چيدزي   علوم غربي به اعتبار رياضياتي كه به كار مي

اقوام ن ملل است. غدرب از آن جهدت كده از هندسده ن      يبشري همه ياست كه مربوط به جنبه

كند فرقدي بدا مدردم خدانر دنر نددارد، رياضديات يكدي از ابعداد رنح         جبر ن مثلثات استفاده مي

اش است. انيان كامل، انياني است كه در اين بُعد هم رىد الزم را داىدته باىدد. نمونده   ها انيان



 

اسدت.   دقت كامل آن حضدرت در فدن رياضدي    ياست كه نشانه المامنينهاي اميرقضانت

آنرده اسدت  « اسدتيعاب »اين داستان را عالنه بر محدثين ىيعه، علماي اهل سنت مثل عبدالبرّ در 

ي كه همراه هم بودند ن با هم مصاحبت داىدتند، نشيدتند تدا ناهدار بخورندد،      كه؛ دن نفر در سفر

هدا  بدر آن ها پنج گِرده نان بيرنن آنرد، ن ديگري سه گرده نان. در اين حدال مدردي   يكي از آن

ها مشدغول  ها به ان گفتند: بفرماييد ناهار بخوريد! ن ان نشيت ن با آنعبور كرده ن سالم داد، اين

ها گذاىت ن گفدت: ايدن عدو  آن طعدامي     س از خوردن، هشت درهم نزد آنخوردن ىد ن پ

كده سده گِدرده ندان داىدت      كه از ىما خوردم. آن دن نفر در تقييم آن پول اختالف كردند، آن

گفت: بايد پنج درهم به من گفت: بايد مياني تقييم ىود ن آن كه پنج گرده نان داىت ميمي

خددود را نددزد  ييددتند همددديگر را قددانع كننددد، مرافعدده برسددد ن سدده درهددم بدده تددو. چددون نتوان  

بردند، حضرت فرمودند: اين نزاع يدك ندوع پيدتي اسدت ن خصدومت در آن       المامنينامير

نيكو نييت، بهتر است صلح كنيد. صاحب سه نان گفت: من ابداً راضي بده صدلح نخدواهم ىدد     

گفتند: اينك كه تدو حاضدر بده     المامنينكه به عين ناقع در ميان ما حكم كني. اميرمگر اين

مصالحه نييتي مگر به حقيقت ن ناقع امر، پس براي تو يك درهم است ن براي رفيد  تدو هفدت    

 ىود؟اهلل! چگونه حكم اين ميوله اين ميدرهم، آن مرد گفت: سبحان

فرمودند: آيا براي تو سه قرص نان نبدود؟ گفدت: آري! آيدا بدراي      المامنينحضرت امير

ج قرص نبود؟ گفت: آري! حضرت فرمودند: بندابراين مجمدوع ايدن مقددار بييدت ن      رفي  تو پن

اي، رفيقت هم هشت ثلدث ن ميهمدان   ىود، از اين مقدار تو هشت ثلت خوردهچهار ثلث نان مي

هم هشت ثلث، ن چون ان هشت درهم داده است، ح  رفي  تدو هفدت درهدم ن بدراي تدو يدك       

 درهم است.

هدا را داىدته ن هشدت ثلدث را     ي  تو كده پدانزده ثلدث از ندان    منظور حضرت اين است كه رف

ها را به ميهمان داده ن ميتح  هفت درهم است ن تو كه نُده ثلدث   خودش خورده، هفت ثلث آن

اي ن اي، پس از نان خدود فقدط يدك ثلدث بده ميهمدان داده      اي ن هشت ثلث آن را خوردهداىته

 27ميتح  يك درهم از هشت درهم هيتي.
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اندد  رياضدي ن محاسدبه دارد آنرده   يكه صبغه المامنينهاي اميرطه با قضانتباز در راب

هفده ىتر نزاع داىدتند. انلدي گفدت: نصدف      يآمدند ن درباره المامنينكه: سه نفر نزد امير

ها مال من است ن سومي گفدت: تُيدع يدا يدك     گفت: ثلث آناين ىتران مال من است، ن دنمي 

ىدد ن  خواستند تقييم كنند، سهميه هر يك عدد كيري مدي چون مي ها مال من است! ننهم آن

 كردند.تكه ميبايد ىتري را تكه

دهيد كه من يدك ىدتر از مدال خدودم بدر ىدتران       فرمودند: آيا رضايت مي المامنينامير

 ها را قيمت كنم؟گاه آنبيفزايم، آن

ف آن كده نُده ىدتر    گفتند: چگونه رضايت ندهيم! حضرت ىتري بدر ىدتران افزندندد ن نصد    

خواسدت دادندد ن دن ىدتر هدم بده      هدا را مدي  كه ثلدث آن ىد به يكي دادند ن ى  ىتر به آنمي

كس كه تيع يا يك نهم ىتران را مي خواست دادند ن هر كدام سهم خدود را برداىدتند كده    آن

بده   28هدم ىدتر خدود را برداىدتند.     المامنينعبارت بود از نُه ىتر ن ى  ىتر ن دن ىتر ن امير

اين صورت كه حضرت مخرج كير را هجده گرفتند ن هفده ىتر را از مخرج هجدده برداىدت   

 كرده ن لذا يكي باقي ماند كه همان ىتر خودىان بود.

گويم رياضيات بُعددي از ابعداد فكدر بشدر     ها را عر  كردم تا رنىن ىود چرا مياين نمونه

بايدد در علدم فيزيدك يدا ىديمي ن       است ن منحصر در فرهنگ غربي نبوده ن نخواهد بدود، پدس  

چده علدم فيزيدك را،    مكانيك بين محاسبات آن علم ن بين جهت آن علدوم فدرق گذاىدت، آن   

هدا، هدر چندد    ها است ن نه محاسبات آنفيزيك ن يا علم ىيمي را ىيمي كرده است، كاربرد آن

 كنند.آن علوم در كاربرد خود از رياضيات ن محاسبات استفاده مي

الددين طوسدي دارد؟   انشمند فيزيك به طبيعت همان نگاهي است كه خواجه نصيرآيا نگاه د

ىود مخصوص نگاه دانشمند آن علم اسدت بده   هايي كه در فيزيك لحاظ ميفر يا انواع پي 

 يبدودن ندور كده همده    اي بودن ن اتم داىتن عالم ماده بگير، تا مدوجي يدا خطدي   طبيعت؟ از ذره

علدم   فدر  كده تكامدل اندواع پدي     ست ن قابل مناقشده، همچندان  هاي علم فيزيك اها فر اين

اندد  ىناسان، نلي طوري مطرح كردهىناسي است ن قابل مناقشه توسط بعضي از خودِ فييلفييل
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هدا را نپدذيرفت، حدرف  غيدر علمدي ن      كنندد ن اگدر كيدي آن   كه گويا از عين ناقع صحبت مي

 مخالف ناقعيت است! 

رنىن ىد كده نبايدد علدوم غربدي را عدين محاسدبه تلقدي كدرد ن از         جا رسد تا اينبه نظر مي

هاي آن علم ن جهت تعل  آن غافل ىد. كامپيوتر بدا محاسدبات دقيقدي سداخته ىدده      فر پي 

است نلي اين كامپيوتر در راستاي اهداف ن فرهنگي خاص، به كمك محاسدبات دقيد  سداخته    

كشدي ن امدر   دهدد ن يدا بدراي نقشده    ام مدي كه محاسبات دقيقي براي ىما انجد ىده ن در عين اين

اندد  دهدد، نلدي آمداري كده از كشدورهاي غربدي تهيده كدرده        هاي دقيقي ارا ه ميگرافيك طرح

اي اسدت.  هداي رايانده  گويد بي  از نود درصدِ استفاده از كامپيوتر جهت سدرگرمي بدا بدازي   مي

ي خود را با معنويت، گدم  فرهنگ غرب كه راه آسمان را به سوي خود بيته ن راه پركردن تنهاي

داند در آن فرهنگ كه سخت نيداز بده چندين سدرگرمي     سازد، چون ميكرده است كامپيوتر مي

دارد، قابل پذيرش است ن پيرن آن در هر قومي هم كه مبدتال بده رنح غربدي ىدد قابدل پدذيرش       

پركدردن   يبدرا  يگر فرصتيخورد كه دها طوري گره ميىود ن بعد از مدتي با زندگي انيانمي

 ماند.يشان نمي  ارتباط با عالم معنا برايها از طرتنهايي

ها مي خواهند خانه بيازند، از محاسباتي كه مربوط به عقدل بشدر اسدت اسدتفاده     نقتي انيان

اش را ىدما در سداير ملدل از جملده جهدان      كنند ن اين ربطي به فرهنگ مدرنيته ندارد. نمونده مي

ساس حوا جي كده در زنددگي دارد از عقدل رياضدي خدود اسدتفاده       يابيد. هر ملتي بر ااسالم مي

كند، حال چه آن ىخص ىي  بهدايي باىدد ن چده دكدارت. ىدي  بهدايي از رياضديات بدراي         مي

سدازد،  كند ن چيزي در راستاي فرهندگ مدورد نظدر خدود مدي     خود استفاده مي يحوا ج جامعه

ي  بهايي بده جهدت مبداني عقيددتي     كند، تفانت در اين است كه ىدكارت هم همين كار را مي

تعامل با طبيعت را در خود دارد ن طبيعدت را   يخود در ساختن آنچه مورد نظرش هيت رنحيه

داند، نلي دكارت حتي معتقد اسدت حيواندات هدم رنح ندارندد، چده رسدد بده        موجود زنده مي

نند. حاصل يدك  كدان يك طور از علم خود استفاده نميطبيعت، ن ميلم اين دن متفكرِ رياضي

خدراش  هاي آسدمان ىود ن حاصل يك فكر، برجدر اصفهان مي «عليهاهللرمحة»فكر ميجد امام خميني

 خواهد بود.  



  

غرب در قيمت نظرات دكارت هيت كه دكارت حيواندات را يدك    يهاي فليفهدر كتاب

ردندد ن  كزدند تعجب مدي دانيت ن به همين جهت ىاگردان ني نقتي حيوانات را ميماىين مي

همه دهد. حاصل اين نوع نگاه اينالعمل نشان ميگفتند مثل يك موجود زنده عكسبه خود مي

خشونتي ىد كه تمدن غرب با خود به همراه آنرد به طوري كه غير خود را صاحب احيداس ن  
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 لطافت تعامل با طبيعت

ا بدر اسداس رنحيده ديندي برخدورد      در رابطه با طبيعدت يد  »قبل فرموديد؛  يدر جليه سؤال:

حال ساال مدا ايدن اسدت    « ني ن فطري، ن يا بر اساس نفس امّارهكنيم، ن يا بر اساس رنح انيامي

كده هدر ميلدي يدا الهدي اسدت ن يدا        كه هر تعاملي بر اساس ميلي است، ن مگر نده ايدن  مگر نه اين

عدت بده همدان    يبدا طب  يرىيطاني، پس برخورد انياني ن فطري ديگر نداريم، بلكده برخدورد فطد   

 كند.برخورد ديني برگشت مي

بررسدي ميدداني بعضداً     ياز نظر تووري فرماي  ىما درسدت اسدت نلدي در صدحنه     جواب:

هدا  بده آن  يكنند كه دين خاصها طب  آداب ن رسومي با طبيعت تعامل ميكنيم ملتمشاهده مي

نيدبت بده رنح    يقيعم يهاياهت از آگيها حكان حال تعامل آنيبا ا يگوىزد نكرده است، نل

تعامدل خداص را كده ىدما در      يها دارد. اين نحدوه عت دارد، اين حكايت از ىعور باطني آنيطب

هدا  ن نوع انيانيكنيد اپوستان بومي آمريكا مالحظه ميها ن حتي در سر ها ن يا در چينيايراني

برخدورد، بده خدودي خدود     اندد. ايدن ندوع    هاي رنحاني خود به اين ىعور رسديده به كمك جنبه

هدا بدا طبيعدت حداكم     كند كه در برخورد با طبيعت بين انيدان حكايت از يك نوع رنحانيتي مي

طور كه ىما از طري  عبادات به دنبال يك ندوع خلدوص معندوي بدين خدود ن خددا       است. همين

اىدته  نگده د  كنيد تا نيبت به دستورات خدانند حرمتهيتيد ن حرام ن حالل خدا را رعايت مي

كندد كده بدا آيدت خداص الهدي يعندي طبيعدت حرمدت          باىيد، ىعور رنحاني هركس اقتضا مدي 

دهد ن ميلّم يك انيان ديندي كده بدر    نگهدارد ن اين عمل را در فضاي خلوص معنوي انجام مي

                                                 
ي افراد آن مرز ن بدوم را تحدت تدفثير خدود قدرار داده      ي حاكم در غرب رنح همهاين بدين معني نييت كه فليفه - 29

 ن براي حيوانات نباىند.ي رنح ن رناباىد ن به حكم فطرت خود متوجه



 

كندد ن  اساس دستورات دين، فطرت خود را بيدار نگه داىته، پيام فطرت را به خوبي رعايت مي

اندد، در يدك عدالَم احيداس     ملل كه نيبت به طبيعت حرمت قا دل  يد را با بقيهدر اين راستا خو

 كند.مي

ت كندد ن لدذا آن   يد يدت را رعا يط زيگداه محد  ياقتضاي فطرت هر انيداني آن اسدت كده جا   

ىدود، كدافي اسدت مدا از     مواردي را هم كه دين به طور مشخص دستور نداده فطرت متذكر مي

هداي  مصدداق  يريم در آن صدورت بده خدودي خدود متوجده     طري  دين، فطرت را بيدار نگه دا

كدده مشددغول نضددو گددرفتن بددود از حضددرت امددام   ىددويم. ىخصددي در عددين ايددن موضددوع مددي

« انل ىير آب را ببند بعد سداال كدن!  »كرد. امام با حالت عتاب فرمودند:  يساال «عليوهاهللرمحة»خميني

ي در فاضدالب بدرند ن تبدديل بده     تواند تحمل كند آب زالل به راحتد چون يك رنح سالم نمي

 يفاضالب ىود، اين را الزم نييت ما در احكام اسدالم پيددا كنديم، هدر فطدرت بيدداري متوجده       

ىدود. اگدر در احدواالت    گردد، ميها إعمال ميزىتي اين كار ن ظلمي كه از آن طري  به انيان

ريخدت ن پداش در    قناعدت ن دنري از اسدراف ن   يهاي متدين دقت بفرماييد يدك رنحيده  طلبه

هدا گوىدزد   هدا بده آن  ابيد، اين رنحيه به جهت ىعوري اسدت كده قلدب ن فطدرت آن    يها ميآن

 يكه طبيعت ظرفيت اسدراف نددارد ن از طريد  اسدراف، طبيعدت از نظيفده      كند، مبني بر اينمي

دنيا  ىود. اين طور نييت كه ملل مختلفها مختل مياش با انيانماند ن رابطهاصلي خود باز مي

 ياين نوع تعامل با طبيعت را بر اساس دستورات مشخص دين انجدام دهندد، بلكده جنبده     يهمگ

اي كه متوجه ابعاد لطيدف ن رنحداني طبيعدت    ىود، رنحيهرنحاني جان انيان، متذكر انيان مي

 ها هيت ن منجر به تعامل لطيفي با طبيعت ىده است.ملت ياست در همه

 عتيب طبينفس اّماره و تخر

كندد ن  مي كه ابعاد رنحاني طبيعت را رعايتاي توان رنحيهنميبه طور خالصه آيا  سؤال:

 همدان برخدورد ديندي آنرد ن نتيجده بگيدريم      يي رنحداني بدا طبيعدت دارد را در زمدره    برخورد

ن مطداب  اسداس نفدس     يطانيىد  يدارد ن يدا برخدورد   يهركس يا با طبيعت برخورد ديني ن الهد 

 امّاره؟



  

هدا دن دسدته نيداز    عنايت داىته باىيد كده انيدان   يال ندارد اين طور بفرماييد نلاىك جواب:

دارند؛ يكي نيازهاي طبيعي مثل نيداز بده كفد  ن لبداس ن خانده، ن يكدي هدم نيازهداي رنحدي.          

كنندد تدا متوجده رفدع نيازهداي رنحدي بشدوند، در        ها نيازهاي طبيعي خدود را برطدرف مدي   انيان

ا به ارضداي  پردازد ن يهاي الهي رنح خود ميي، يا به ارضاي جنبهراستاي ارضاي نيازهاي رنح

هرگونه تصدرف   يهاي ىيطانيِ رنح، اجازهدر راستاي رعايت جنبه هاي ىيطاني آن. انيانجنبه

سَعَى ِري األورَ ي لريُفعسردَ ِرييهََ وَيُهَلر َ العحَرِعثو  » ؛دهد ن به تعبير قرآنيدر عالم ن آدم را به خود م

كند تا در آن فياد كند ن طبيعدت ن انيدان را   در زمين تالش مي 30«النَّسَلو وَاللحهُ الو يُحر ُّ الفوسََدَوَ

هاي الهدي رنح  كند جنبهيكس كه تالش مد ن خدا فياد را دنست ندارد. نلي آنينمانابود مي

هدايي كدم ن   كند ن چندين انيدان  خود را ارضاء نمايد، سخت نيبت به طبيعت با احتياط عمل مي

هدا  زياد در اقوام ن ملل مختلف نجود دارند، منتها با نجود تذكرات ىريعت الهي، فطرت انيان

گردندد ن در نتيجده در   تدر مدي  هاي الهيِ رنح خود حياسىود ن نيبت به ارضاي جنبهبيدار مي

ن  هايي كه عامل هالكت انيان ن طبيعت هيتند، جمعيت بيشدتري پيددا خواهدد ىدد    مقابل انيان

تواندد بدازي كندد،    اي را ميفرهنگ تشيع با ساختار معنوي خاص خود در اين راستا نق  عمده

ماند كه صداي طرفداران حف  محيط زييت در انبدوه  مي ينگرنه كار در همان حدِّ محدند باق

ىدود. ىديعه عدالنه بدر     صداهاي بلند طرفداران ارضاي نفس امّاره در فرهنگ مدرنيته، گدم مدي  

هداي معندوي رنح انيدان اسدت ن ديدن را در حدّد عبدادات قدالبي         گذار جنبهودش پايهكه خاين

هاي معنوي ساير ملل را نيز بيدار نمايد ن گفتمان غالب جهدان را  تواند جنبهكند، ميمتوقف نمي

د بدا  يد هدا متوجده اسدت كده با    ملت يم فطرت الهيريبه سوي معنويت سوق دهد پس اگر هم بپذ

 ين الهد يد دارد ديكه آن فطرت را زنده ن با نشداط نگده مد    يزيچاىت، آنعت تعامل ديرنح طب

 ىود.يها گرفتار غفلت مياست نگرنه در رنزمرّگ
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  ين و در تمدن اسالميگاه فلسفه در ديجا

نق  ن جايگاه تفكر فليفي در تمدن اسدالمي كجاسدت، آيدا تمددن اسدالمي مانندد        سؤال:

تفكدرِ   ياىد ن اساساً چرا نبايد تمدن اسالمي را بر پايهفرهنگ غرب بايد مبتني بر تفكر فليفي ب

كه ر يس مدينه يدك فيليدوف باىدد،    مطرح در ىريعت بنا كنيم، چرا به قول فارابي به جاي اين

ريدزي  انقالب اسالمي را با محوريدت فقيده پايده    «عليوهاهللرمحة»كه امام خمينييك فقيه نباىد؟ همچنان

 كه ايشان فيليوف هم بودند.نيفليفه، با اكردند، ن نه بر اساس تفكر 

ىناسدد  حقاي  را مدي  يهاجنبه يطور كه خودتان توجه داريد تفكر ديني همههمان جواب:

گدذاري  ن از ابعاد پنهاني عالم ن آدم آگاهي كامدل دارد. آري؛ هديچ تمددني بددنن تفكدر پايده      

تدر ن  مرتبط باىد، آن تمدن جامع يرتىود ن هر اندازه آن تفكر با حقاي  عالم به نحو كاملنمي

 يتر ن پايدارتر خواهد بود، ن ميلم تفكر فليفي انالً: يكي از انواع تفكر اسدت ن نده همده   كامل

گردد. راه صحيح آن است كه انيان حقاي  كشف نمي يتفكر، ثانياً: در منظر تفكر فليفي همه

هداي  چهدره  يهاي  سدعي كندد همده   استعداد يخود را محدند به يك نوع تفكر نكند ن با همه

قدرآن ن رنايدات آگداه     يتوان از مقاصد عاليده بدنن تدبّر ن تفكر نمي يحقيقت را بيابد. از طرف

ىدود منتهدا در رابطده بدا جايگداه      تر باىد، بهتر با حقاي  عالم مدرتبط مدي  ىد. تفكر هر چه نسيع

بايدد مددّنظر گرفدت كده      فليفه در تمدن اسالمي موضوع بيديار حيداس اسدت ن چندد نكتده را     

 عبارت است از:

توان همدان منظدر ديدن ن ىدريعت بده عدالم ن آدم       آيا منظر فليفه به عالم ن آدم را مي -الف

 دانيت؟

بايد مطلقاً به فليفه پشت كدرد ن   ىدآيا اگر منظر فليفه به آدم ن آدم غير از منظر دين  -ب

 بين دين ن فليفه را پذيرفت؟« فكيكت»بحث 

كده بدا   عرفدان  از برهدان بده    بدود  يسدير  اسالمي ىدرنع كردندد   ييري كه فالسفهآيا مي -ج

 ؟ك ىوديت نزديتوانيت به قرآن ن رناحكمت متعاليه دن به يرس



  

توان ياند، مبرهان ن عرفان ن قرآن به نحدت رسيده يه به نحويآيا اگر در حكمت متعال -د

قدت نجدود دارد تمددن    ينظدر بده حق   ،ين داىتن زبدان فليدف  يه كه در عيبا گفتمان حكمت متعال

 ا متذكر ىد؟ ين را به ملل دنين زبان ديكرد ن با ا يگذارهيرا پا ياسالم

فرماييد موضوع جايگاه فليفه در تمدن اسالم، موضدوع بيديار حياسدي    چنانچه مالحظه مي

ي دهد بده طدور  ين ارا ه مييت كه دين يآن منظر ياست. آري؛ منظر فليفه به عالم ن آدم همه

وَلرلحهر العمَشعِيقُ وَالعمَغعِيبُ ِوأويَنومََ تُنَلُّناع ِورثومَّ  »فرمايدد: داند ن ميكه دين عالم را تجلي اسماء الهي مي

مشرق ن مغرب از آن خدانند است، پس به هر جهت نظر كندي   31؛«وَجَهُ اللحهر إي َّ اللحهَ وَاسرعٌ ََلريمٌ

تي مطلد  بدا حضدوري كده عدين علدم اسدت در        جا نَجه خدانند هيت، خدانند در نسدع در آن

صحنه است. در چنين نگاهي ىما دنگدانگي ن جددايي ن انقطداعي بدين مخلوقدات بدا خالقشدان        

باىدند، در نگداه   عالَم آيات الهي هيتند ن متذكر رمز ن رازهاي عالم غيب مي يبينيد ن همهنمي

دهدد. در نگداه ديندي    هدر كجدا باىديد، معندي مدي     ان با ىما است  32؛«اُنَ اَعَكُمَ اويَنومََ كُنعتُمَ» ينيد

كنندد چنانچده حضدرت    هدا بدا حقيقدت ايمدان ان را مالقدات مدي      خدانند حقيقتي است كه قلدب 

 33؛«لومَ توِوهُ الععُيُن ُ بيمُشَاردرهر العَوبَصَري وَ لوكر ع رَأوتعهُ العقُلُنبُ بيحَقوَئرقي العَريمَرَ  »...  :فرمايندد مي باقر

بينند. نلي ها به كمك حقاي  ايمان ان را ميبينند ن لكن قلبت خود، خدا را نميها با رؤيچشم

در منظر فليفي كه عقل ن استدالل ابزار كار است. عدالم بده عندوان مجدالي اسدماء الهدي ديدده        

« نجدودِ »نشيند ن با مفاهيمي از حقاي  سدر ن كدار دارد ن نده بدا     ىود ن عقل به جاي قلب مينمي

فهمد كه عدالم معلدول ن مخلدوق اسدت،     فهمد خدا هيت ن ميكر فليفي عقل ميحقاي . در تف

« نجدودِ »  كندد نلدي انيدان در فليدفه بدا      يآيد كه ما را متوجه نجدود حقدا  جاها ميفليفه تا اين

ار ِّ اهللو امَتوجَ َ ََ ي الععُقُنَي كومَرَ امَتوجَر َ   » :فرمايندمي المامنينحقاي  مرتبط نييت، لذا امير

هدا پنهدان اسدت. در همدين     كده از چشدم  ها پنهان است همچنانخدانند از عقل 34؛« ي العَوبَصََر...ََ
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آيدد، يدا   با تعبير علت ن معلول جور درمدي  «اُنَ اَعَكُمَ»ا ي: آفرمايندمي «عليوهاهللرمحة»رابطه امام خميني

پدس  « خدا خالي باىدد ارتباط بين خدا ن مخلوق باالتر است، چون هيچ جا نييت كه از  يميوله

م تا به ساحت قرب اسدماءُ اهلل نارد ىدويم   ين باىيد يهاگاه ن اىارهيد متوجه جاياز اين جهت با

ن در حجاب مفاهيم ن علم حصولي متوقف نگرديم، زيرا در نگاه فليفي حضورِ ملتزم به خوف 

 ان نييت.ياِجالل ن ترس آگاهي ن خشيت در م

گيدري خطرنداكي   دين مرز خود را از فليفه جددا كنديم، نتيجده   بودن كامل ياما اگر به بهانه

ىود كه عقل ن اسدتدالل در زنددگي ديندي جدايي     ين طور تصور مياست، زيرا در آن صورت ا

ىدويم ن  ين ن اسدتدالل مد  ين ديك نوع تفكيك بيگرفتن از فليفه گرفتار ندارد ن به اسم فاصله

نمداييم. ايدن   يىود، مخالفدت مد  ير در آيات الهي معمالً با هر گونه تعقلي در دين كه عامل تدبّ

كندد.  گري ميزدگي بدتر است، چون ما را گرفتار تحجر ن قشرينوع ضديّت با فليفه از فليفه

 ين عالمده  «عليوهاهللرمحة»توانند بين دين ن فليفه خلط نكنندد كده مانندد امدام خميندي     ميلّم كياني مي

بشناسند ن جايگاه آن را تعيين نمايندد ن متوجده باىدند فليدفه در زيدر       فليفه را «عليهاهللرمحة»طباطبايي

باىد.  يگرعامل آماده تواند براي سير از علم حصولي به علم حضورياألسمايي ميعلمُ يسايه

از مدعيان تفكيك يعني معتقدان به جدايي فليفه ن عرفان، از كتاب ن سدنت بايدد سداال كدرد،     

ديني است ن هدر دن منبدع معرفدت ديندي هيدتند، پدس تفكيدك ن         اگر عقل در كنار نقل حجت

جداسازي اين دن كامالً ناموجه است. اصالً چگونه است كه معتقدان به تفكيك به لزنم جدايي 

هدايي هيدت، ن فرامدوش    كه ميان اين دن حجت نقلي تفانتدهند با اينكتاب از سنت فتوا نمي

كه تفكر فليدفي مانندد   جه اينينت 35ميلك خلط ىود.نكنيد كه نبايد بين خطاي سالك با بطالن 

هر تفكر ديگر يك نوع تفكدر اسدت، مثدل تفكدر رياضدي يدا تفكدر تجربدي، ن مخالفدت بدا آن           

تواندد از دريداي   كده در حددّ خدود مدي     يمخالفت با نجهي از ساحت عقدل بشدري اسدت، عقلد    

آن  يب باىدد در محددنده  برداري كند. آري! انيان بايدد مواظد  قرآن ن رنايات بهره يكرانهبي

تواندد  ها به قرآن ن رنايات محرنم بماند، ن كيي مدي تفكر خود را محدند نكند ن از ديگر نگاه

 در حجاب فليفه قرار نگيرد كه آن را بداند ن جايگاه آن را بشناسد.

                                                 
 جوادي آملي رجوع ىود.اهللآيتاز  ،«ديني يمنزلت عقل در هندسه»به كتاب  - 35



  

آن تفكدر بده قدرآن     ياز پنجدره صرفا د ياز تفكر است كه هرگز نبا ينوع يميلّم تفكر فليف

 ياضد يد تفكدر ر يكه نبانيقرار داد. مثل ا يد مقابل تفكر قرآنيرا نبا يتفكر فليف يت، نليينگر

م يز هيدت يد ن ياضيازمند تفكر رياز قرآن ن يمندبهره يرا ما برايزم يدهقرار  يرا مقابل تفكر قرآن

 م. اىدكال يز درک كند يد ات را نيد آ يگونده ياضد يم، بلكه نظر ريات ارث تدبّر كنيتنها در آتا نه

آن  يبنگرد ن همده  ياضيتفكر ر يهيخواست تمام كتاب مقدس را از زانين بود كه ميله ايگال

ت يد بشدر ،عنا  ياز سداحت هدا   يكد يبه عندوان   يمورد تفكر فليفدر ر كند. يپذكتاب را محاسبه

د يىدو يخود م ين ذات خود ن ارادهيب يمتوجه رابطه يىما به صورت حضورد كه يداىته باى

 يجادىدوندگ يان  يجادكننددگ يا يهدا رابطده  د ن از آنيد ه به آن احياس فكر كردن كيهم ينل

خدود   يشده يانددر د ن موضوع علدت ن معلدول را   يىد يد ،نارد ساحت تفكر فليفينمودانتزاع 

اسدت ن   ياز تفكدر انيدان   ينجهد  يد گفت تفكر فليفين جهت است كه بايد، به همينارد نمود

 .ا با آن به خصومت برخاستيده گرفت ن يتوان آن را نادينم

ح يشدتر توضد  يفليدفه را ب  ينگرش به قدرآن از پنجدره   يچنانچه ممكن است چگونگ سؤال:

 د.يده

ا يد  ياز ساحات بشر تفكر انتزاع يساحت»عر  ىد د كه ين نكته توجه كنيشتر به ايب جواب:

 يتفكر فليدف  يهيفكر كند از زان يخواهد در رابطه با موضوعيم يپس نقت «است يتفكر فليف

است ن كشف  يقت قلبيك حقيكند. در مورد قرآن از آن جهت كه يز به آن موضوع فكر مين

كده انيدان خدود را از     ياباىدد ن بده انددازه    يكرد انيان به آن قلبد يد رنياست بايتامّ محمد

ن يرد ن بده همد  يد قدت تمداس بگ  يتواند با آن حقيد فاسده طاهر كرده باىد ميله ن عقاياخالق رذ

قدت  يحق «إينَّهُ لوقُِعآ ٌ كوِييمٌ ِري كرتوَبٍ اَّكعنُن ٍ لََّ يَمَسُّرهُ إيلَّرَ العمُطوهَّرُِو و   »د: يفرمايجهت است كه م

دنر  ه ىدده يد تزكر يد غ يهدا كه از نگداه انيدان   يادر نوىته است يابلندمرتبهقت يك حقيقرآن 

 يكه با علدم حضدور  پس از آن يدا كنند مگر مطهرنن. نليپ يتوانند به آن دسترسياست، ن نم

آن ه بده قدر  يد ن زانشدد ن از آ ينديب ي قلبكه خواست به آن احياسِنيىد، هم يمتوجه انوار قرآن

افدت  يآنچه با قلبِ مطهر خدود در « ميمفاه»نيبت به  ىده كه در آن ساحت يبنگرد، نارد ساحت

ت ن معلدول عدر    طور كه نيبت به علد است، همان ين نرند، نرند فليفيشد ن ايانديكرده م

ىود ن سپس همان درک يان ناقع م ين نفس انيان ن ارادهيب يك درک حضوريىد كه ابتدا 



 

اسدت كده در    يهمان حالت« مفهومِ»شه به عنوان علت ن معلول قابل فهم است كه يدر ساحت اند

 ما كشف ىد. يابتدا برا

آن مدورد   يقلبد  ن كشدف  يكرد به قرآن مقدام حضدور  يىود كه در رنيدا ميپ يمشكل نقت

 كرد ها در ساحت مفهوم محدند ىود.  يرد ن تماماً رنيگغفلت قرار 

 ياسالم يير فلسفهس

ر يد ، كه به ىرح زاسالمي ر  داده يآنچه بايد عنايت داىته باىيد سيري است كه در فليفه

   ىود:يخدمتتان عر  م

ن حددذف  خددداتفكددر اسددالمي پددس از رحلددت رسددول  يدر ىددرايطي كدده زميندده -الددف

از حاكميت اسالم، متوقف ىد ن فضاي تعبّد قالبي منهاي هرگونه تددبّر ن تفكدري    البيتاهل

، جامعده را بده   البيتنشيني اهلگويي به سااالت، در ىرايط خانهبه صحنه آمد، نياز به جواب

يونان كشاند ن حاكمان نقت نيز چون خطري از اين جانب بدراي خدود احيداس     يسوي فليفه

يونان را تشوي  نمودند ن لذا معتزله به عنوان انلين تفكر فليفي بدا   يكردند، توجه به فليفهنمي

يوندان را پذيرفتندد ن آن    يمنظر يوناني، در جهان اسالم ظاهر ىدند كه با ىديفتگي تمدام فليدفه   

كه اگر اسدالم سدخني داىدت كده در قالدب      ارزيابي اسالم قرار دادند، به طوري يفكر را نسيله

ن « صدراط »كردندد، داسدتان نفدي    گنجيد آن سخن را از بانر خدود حدذف مدي   ها نميفليفي آن

 گونه است.معتزله از اين يبه نسيله« ساال قبر»

اش، ضد خود يعني تفكر اىعري را پدرنرش  هاي اساسيتفكر فليفي معتزله به جهت ضعف

ه قصدد مخالفدت بدا معتزلده بده      هدم بد  اي بود ضد فليدفه، آن داد كه در ناقع تفكر اىعري، فليفه

 راند.طوري كه هرگونه تفكر فليفي را با همان چوب مخالفت با معتزله مي

داد ن از اي كه از يك طرف خت تفكر، جهدان اسدالم را آزار مدي   در چنين بازار آىفته -ب

طرف ديگر، متفكران جامعه يا در كيوت معتزليان بودند با آن خصوصيات خاص خودىدان، ن  

گري كامل. در چنين ىرايطي انديشمندان سدترگ بده فكدر چداره     كيوت اىاعره با قشري يا در

گريِ ضدد رنح اىدراقي معتزلده    گريِ اىاعره باز باىد ن نه افراطيافتادند تا نه ميدان براي قشري

داري كند. لذا يك نوع تفكر فليفيِ اسالمي را در عين توجده بده عظمدت ديدن ن نَحدي،      ميدان



  

اسدالمي ىدرنع ىدد ن بدا تمدام متاندت ن        يماسدس فليدفه   36دند ن ايدن بدا فدارابي   ريزي كرپايه

سير كرد ن بي  از پدي    37سيناابنالر يس نگري خود را نماياند ن سپس آن تفكر به ىي جوانب

اي بده سداحت پداک ىدريعت     تدرين خدىده  كه كوچكپخته ن پرداخته ىد. اين تفكر بدنن آن

ىدد ن بده ناقدع    گوي سااالتي بود كده بايدد جدواب داده مدي    نارد كند، در كنار ىريعت جواب

سينا در بيتري كه اسالم فراهم نموده بود به نسعت ن عمد  خاصدي رسديد    فارابي ن ابن يفليفه

كه هرگز در نوع يوناني خود چنين نسدعت ن عمقدي نداىدت، چدرا كده اسدالم در منظدر تفكدر         

ل سقراط ن افالطون ن ارسطو چندين حقدايقي   كند كه امثافليفي، توجه به حقايقي را گوىزد مي

 ديدند تا بدان بپردازند.را در منظر خود نمي

سينا پرنرش يافت، در ميير ابوعليالر يسسير تفكري كه از فارابي ىرنع ىد ن توسط ىي 

ديگري از تفكر، يعندي   ينارد حوزه 38سهرنرديالدينىهابطبيعي ن تكاملي خود توسط ىي 

تفكدر اسدالمي تددنين گشدت. در ايدن ميدان        ياىدراق در حدوزه   ين فليدفه  تفكر اىراقي ىدد 

آسدتين همدت را بداال زد تدا ايدن دن       39طوسدي نصيرالدينخواجه يالعادهىخصيت بزرگ ن فوق

اىدراق   يكده يدك چشدم بده فليدفه     اسالمي نهادينه كندد. ني در عدين ايدن    يتفكر را در حوزه

اندد،  ا نمود ن رنىن كرد انالً: مشاء ن اىراق قابل جمدع همشاء تالش يداىت، در دفاع از فليفه

درت اثبدات مبداني اعتقدادي ديدن اسدالم را      قد  -اعدم از مشدا ي ن اىدراقي آن     -ن ثانياً: تفكر فليدفي  

هم اسالمِ در منظر ىيعي، ن از اين طري  كالم ىيعي را حال ن هدواي فليدفي   خوبي دارند، آنبه

 داد.

جديدي تفسيس نكرد، نلي تدالش ان در   يطوسي فليفهيندرست است كه خواجه نصيرالد

اسالمي انجام داد. در همين دنران؛  يدن موضع فوق، كار بزرگي بود كه در ميير تكامل فليفه
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تددنين ىدد ن ايدن كدار در      40اندليدي عربدي  بنالدينعرفانِ اسالمي با نظمي خاص توسط محي

 ي. حدال يدك قددم ديگدر ماندده اسدت تدا فليدفه        ميير تكامل تفكر اسالمي نورٌ علي نور گشت

  تفكدر  يآنچه را در تدار  ينياز بود كه همه يتياصلي خود را فتح نمايد، به ىخص ياسالمي قله

 يهدا بتاباندد ن فليدفه   خود جاي دهد ن با نور عقلِ محيّرالعقولِ خود بر آن يرىد كرده در سينه

 41قدرت عقلي، عرفاني را به جناب صدرالمتفلهيناسالمي را به تماميت برساند، ن خدانند چنين 

 ارزاني داىت.  

سدير   -گدري ن افدراط معتزلدي   آزاد از تحجر اىعري -تفكر فليفي اسالمي با فضاي آزاد عقلي  -ج

به تماميت خود رسيد ن فليفه ن كالم  «عليوهاهللرمحة»مالصدرا يخود را ادامه داد تا در حكمت متعاليه

 خاص به صحنه آمد.  ين عرفان با جامعيت

خواهدد تمددن اسدالمي را    گويي براي بشري كه مدي اسالمي ن توان جواب يبا كمال فليفه

 اسالمي ىرنع ىد. يسازي فليفهريزي كند، قدرت تمدنپايه

در حكمت متعاليه آنچنان تعقل ن تعبد به همديگر پيوندد خدورد كده آن حكمدت، در عدين      

سازيِ يك فكر نيز به همدين  ، راهنماي تعبد گشت ن تمدنتفكر يگويي به ابعاد گيتردهجواب

ىود قوانين ديدن الهدي كده چدون،     نمي»فرمايد: مي «عليوهاهللرمحة»معني است. به همين جهت مالصدرا

اي كده  رنىن ن درخشان است با تفكدر اسدتداللِي يقيندي مخالفدت كندد ن مدرده بداد آن فليدفه        

در  42«.مطابقدت نداىدته باىدد    اطهدار  ين ا مده  خددا قوانين  با كتاب خدا ن سنت رسدول 

اسدالم   يامرنز حكما يبالجمله فليفه»ند: يفرمايم «هيعلتعايلاهللرضووان»ينين رابطه حضرت امام خميهم

بدر كتدب قدوم     ياطالعد يدادن، از بد ونان نيدبت ياهل معرفت را به حكمت  يلهيرا ن معارف جل

   43«.است
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ن خود را در سر ن سدامان دادن امدور ميدلمين تدا حددّي كده       گذىته توا اسالم در دنران -د

تفكدر  »داد نمايانده است، نلي بيتر نمداي  تمددن اسدالمي كده محدل نمداي        ىرايط اجازه مي

ظهدور   ي  آمدد اجدازه  يبدود، همچندان بيدته بدود ن آنچده در سدقيفه پد       « سياست نداب »ن « ناب

اسدالمي از يدك    يخرد نرزي در جامعه را طرح عمي  تفكر نيداد. زك از آن دن را نمييهيچ

كندد، از طدرف   يطرف ن طرح نظام سياسي، اجتماعي كه بدر حاكميدت امدام معصدوم تفكيدد مد      

صفوي امكان ظهدور   يبرد. نلي با ظهور سليلهديگر؛ مشرنعيت حاكمان نقت را زير ساال مي

حكمدت متعاليده ظهدور     فدراهم ىدد ن لدذا ابتددا     -يكي زندتر ن يكي ديرتر -هركدام از دن امر فوق 

ن سدپس بدا ظهدور جمهدوري اسدالمي،       -تفكر ن تعقل در بيتر تعبد است  يكه ظهور همه جانبه -يافت 

ر يهدا ن تدداب  امكان ظهور سياست ناب اسالمي كه معتقد است ميتقيم يا غير ميتقيم بايد سياست

تمددن  »د نوبدت ظهدور   امام معصوم نظام اجتماع را تدبير كند، نيز فراهم گشدت ن از ايدن بده بعد    

 است.« اصلي اسالم ناب

سياسدي كشدور    يصفوي، حضور ايل قاجار ن دنلدت پهلدوي در صدحنه    يپس از سليله -ه

را كمدي كندد كدرد، نلدي هدم حكمدت       « سياست ناب»ن « تفكر ناب»ايران سير حضور ن ظهورِ 

هدور انقدالب اسدالمي    متعاليه باالخره به سير خود ادامه داد ن هم نظام سياسيِ نداب اسدالمي بدا ظ   

 جاي خود را پيدا كرد.

در « ناليددت فقيدده»تفثيرگددذارِ حكمددت متعاليدده، همددراه بددا سياسددت تفثيرگددذار   يفليددفه -ن

ىدرنع ىدد ن بايدد بده     « عليوهاهللرمحة»خمينيها بود يعني امامهر دني آن يىخصيتي كه حامل ىاييته

ىددن آن  ظهور تمدن ىديعي خطدر مبدتال   همين صورت نيز ادامه يابد ن لذا چال  اساسي در امر 

 است به ميووالني كه از حكمت متعاليه ن فهم ناليت فقيه جدا باىند.

رسدد كده بده راحتدي     اي ميفرداي رنىن ن حتمي؛ فرداي ظهور تمدني است كه عقل به قله

دهد، ن آن تفكر نيز نسعت فهم نَحي را يافته است، ن جامعده  نَحيْ آن را مورد خطاب قرار مي

اتصدال زمدين بده     ياي بدا ىاخصده  دهدد، جامعده  را بر اساس رهنمودهاي عمي ِ نَحي ىدكل مدي  

 گيرد ن در آن جامعه همه چيز قدسي است.آسمان ىكل مي

 لَددّني  با علم بودمعصوم  يكه حامل آن امام -كه در صدر اسالم، به اسالم حضوري پس از آن -ز

ليبرالييدم ن سوسيالييدم ن فاىييدم در     يهدا شهيندظهور ديكتاتوري ن ا يپشت كردند ن زمينه -



 

 يرنح حضدوري خدود، تمددن آيندده     يجهان فراهم ىد. اينك نوبت اسالم است كه بدا نحدوه  

اسدت،  « سبب متصل بين ار  ن سدماء »جهان را بيازد ن زمين را با عالَم قدس توسط امامي كه 

تفكدر عقلدي بده     يدارد، در حدوزه هايي كده در خدود   مرتبط گرداند ن حكمت متعاليه با توانايي

 توان پشتيباني چنين حضوري را خواهد داىت.راحتي 

را كه همواره نظر به تحق  تمددن اسدالمي    «العايلظلوهمد  »به عنوان نمونه نظرات مقام معظم رهبري

رسداندن تمددن   اسالمي در به فعليدت  يكنم تا عنايت داىته باىيد جايگاه فليفهدارند عر  مي

 فرمايند:جايگاه مهمي است. ايشان مي اسالمي

د يد انيدان اسدت ن با   در ذهدن ن عمدلِ   يند يمعدارف د  يفقه اكبر است، مبنا ياسالم يفليفه»
 44«.ابديگيترش ن استحكام 

اسدالمي در اسدلوب ن    يبه گمان مدا فليدفه  »... فرمايند: ن نيز در رابطه با حكمت متعاليه مي

جويدد ن  انيان ايدن رنزگدار مدي    يرا در انديشه محتواي حكمت صدرايي، جاي خالي خوي 

  45...«.سرانجام آن را خواهد يافت 

در هنگدام   -كه خود ان به ح  آن را حكمت متعاليه ناميدده  -صدرايي  يفليفه» ند:يفرمايم

اي قدداطع بددر حمددالت   اسددالمي تددا زمددان ان، ن ضددربه   يانج فليددفه ي  خددود نقطدده پيددداي

ان از  ياسدالمي بدوده اسدت، ... در فليدفه     يانده هداي مي يزانِ دنرانسدت ميلكان ن فليدفه تخريبي

فاخرترين عناصر معرفت يعني عقل منطقدي، ىدهود عرفداني ن نَحدي قرآندي در كندار هدم بهدره         

عرفاني ن تعبدد ن   ي، ذنق ن مكاىفهگرفته ىده ن در تركيب ىخصيت ان تحقي  ن تفمل برهاني

  46...«.يل گشته تدين ن اُنس با كتاب ن سنت با هم دخ

 يراه ارتبدداط ميددان فليددفه ن معنويددت را تقويددت فليددفه     «تعايلاهللحفظووه»رهبددر معظددم انقددالب  

 فرمايند:ن مي 47دانندمي« عليهاهللرمحة»مالصدرا
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 يدان قدم مكدرر در بداره   من به آقايان جوادي ن مصباح ن برخدي آقايدان معدرنف فليدفه    »... 
متدرنک ن ضدعيف ىدود، سدفارش      ي فليدفي در حدوزه  كه نگذاريد درس فليفه ن فضدا اين
   48«.ام...كرده

خواهدد تمددن اسدالمي را    اسدالمي در منظدري كده مدي     يفرماييد فليدفه چنانچه مالحظه مي

 ريزي كند، نق  اساسي دارد.پايه

رن هيدتيم حاصدل   اند: دنياي جديد كه فعدالً مدا بدا آن رنبده    تمدن ىناسان معاصر گفته -ک

سازي ىده، انقدالب ديندي   سيالييم ن فاىييم است نلي آنچه نارد اردنگاه تمدنليبرالييم ن سو

است، ن هركس از اين به بعد بخواهد جهدان جديدد را بشناسدد، بددنن توجده بده انقدالب ديندي         

تواند ارزيابي درستي از جهان جديد داىته باىد، انقالبي كده در تفكدر فليدفي بده تماميدت      نمي

سدااالت بشدر را دارد ن در تفكدر سياسدي، معتقدد بده        يويي به همهگخود رسيده ن توان جواب

 حاكميت ميتقيم ن يا غير ميتقيم حكم خدا از طري  امام معصوم است.

بددن بدا رنح،    يتمدن اسالمي حامل اتحاد عالَم كثرت با عالم نحدت است، مثل رابطه -ل

 ها نباىد.بشري گرفتار بحران در بين كثرت يتا جامعه

را « سياسدت نداب  »ن « خدرد نداب  » يهايي اسدت كده دن ىاخصده   آيندگي از آنِ تمدنبي -م

آينددگي مصدون باىدد،    توانيت از خطدر بدي  نداىته باىند، ن به همين دليل انقالب مشرنطه نمي

، ن هنوز ىاه «ناليت فقيه»در ميدان بود ن نه تفكر « تفكر حكمت متعاليه»را در آن نهضت، نه يز

 ادي، در سرنوىت جامعه نق  داىت.به عنوان يك ىخص ع

كه بدا قلدب خدود بدا نجدود قدرآن در        البيتپس؛ از يك طرف ما به كمك فرهنگ اهل

نگدريم  ىويم ن عالم را از منظر نگاه به اسماء الهي مدي دينداري مي يتماس هيتند، نارد صحنه

الم ن تشديع را  كنيم، از طرف ديگر به كمك حكمت متعاليه، دين اسن در اين راستا سلوک مي

 اهللىاءآنريم. إنتحق  تمدن اسالمي را فراهم مي ينماييم ن زمينهبراي جهانيان تبيين مي
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 ،جلسه نهم

 

بازگشت به ظرائف عاَلم وجود





 

بشر ن بدا   يزندگ ين راه كار برايترن ن كامليت آن، به عنوان آخرير در اسالم ن حقانبا تدبّ

خواهدد بدود تدا     يبيدتر مطلدوب   يعيتمدن ى ،اسالم است ين جلوهيترعه كامليكه ىنيتوجه به ا

امكدان بيدط    يك نظدام اجتمداع  يد كند ن به عندوان   ياريازش يل به فضا ل مورد نيانيان را در ن

 يآرزن« انيدان كامدل  » د، ن درست به همان صدورت كده  هاي اصيل انياني را فراهم نمايرمانآ

عه يبده تمددن ىد    يابيد دسدت  هاي خدود آزاد ىدود،  تا با نزديكي به ان از نقص انيان ناقص است

 د.ينمااللهي را عيني ن كاربردي بقيةخواهد اهداف ياست كه م يانيان يآرزن

ن حاضدر   يّهدا حَد  آن يآرمدان  ا كده نده انيدانِ   يد دندر  دموجوبرعكسِ بيياري از اقوام ن مللِ 

ع، هددم انيددان يدارد، در فرهنددگ تشدد يندديهددا امكددان تحقد  ع آن يفاضددله ينددهيسدت، ن ندده مد ا

است كده   ين زنده ن حاضر است، ن هم تمدن آن، تمدن يّمعصوم ح ياش به عنوان انيانيآرمان

ىدود ن چندين   ي كتابِ آسمانيِ تحريف نشده، توسط امامي معصوم تبيين ن ارا ده مدي  هابا برنامه

ي انيدان بده همدراه    ه عنايدت الهدي را درجهدت بده ثمدر رسداندن اهدداف عاليده        ىرايطي است ك

 آنرد.مي

درصدد است در ىرايطي كه بشدريت از فرهندگ مدرنيتده    « زايي ىيعهتمدن»سليله مباحث 

د كده عاقبدت   يد اي اساسي اسدت، ان را متدذكر فرهنگدي نما   سرخورده است ن به فكر راه ن چاره

ي حد  صدورت بالفعدل بده خدود      ي اقامده آن فرهنگ باىد تا نعدهزمين ن زمينيان بايد به سوي 

گيري بشر به سوي آن تمدن ىرنع ىود، بشر به همان اندازه زندتدر  بگيرد ن هرچه زندتر جهت

 گردد.به بلوغ خود نزديك مي

ي تفكدر  ىدود زمينده  يهايي كه طي اين جليه مطرح مد ن جواب ساال ياميد است مجموعه

بزرگ الهي را فراهم نمايد ن بشريت هر چه زندتر جهت خود را به سدوي   ينيبت به آن نعده

 ىاءاهلل.  ثمر دهي بيشتر سوق دهد. إن



 

 شدن يديبودن تا ضد توح يدير توحياز غ

تدوان زمدان ندابودي يدك     كه ميتقيماً نميي گذىته بحث ىد؛ در عين ايندر جليه سؤال:

بده همدان   »تدوان ىدناخت ن فرموديدد:    مدي  تمدن را تعيين كرد نلي ىواهد سقوط يك تمددن را 

اندازه كه يك تمدن از نظام اَحدي د كه عين بقا ن ثبات است د فاصله بگيرد، به همان انددازه بده   

گدرفتن در مقابدل حكدم    ىود، ن چنانچه آن تمدن در راستاي ايدن فاصدله  اضمحالل نزديك مي

حال ساال مدا ايدن اسدت    « خواهد بود ترتر ن ميتقيمخدا ن دين الهي باييتد، اضمحالل ان سريع

هاي غير توحيدي، هر انددازه هدم در حفد  خدود تدالش      توان نتيجه گيري كرد تمدنكه آيا مي

 ىوند؟اييتند ن مضمحل ميكنند، باألخره مقابل حكم خدا ن دين الهي مي

طور است، چون نقتي حكم خدا بدر فدرد ن جامعده حداكم نبدود، نفدس اّمداره        همين جواب:

گيرد، حال اگدر حكدم الهدي    خواهد بود، نفس امّاره توسط حكم الهي در كنترل قرار مي حاكم

جدا كده خدود را بده جداي خددا       كند تا آنهمچنان رىد مي يبر نفس امّاره حاكم نبود اميال بشر

خواهي ن استكبار پذيرد ن به اصطالح رنح تماميتگذارد ن هيچ حقي را براي غير خود نمييم

دار هاي دينپذيرد، بلكه با حكم خدا ن انيانگيرد ن لذا نه تنها حكم خدا را نميدر آن انج مي

حجابي خدود را،  گويد ىما حجاب خود را داىته باىيد ن ما هم بيد. يك رنز ميينمامقابله مي

كنيدد ن لدذا مدا    گويد: ىما با طرح حجداب، مدا را تحقيدر مدي    ىود، حاال مينلي به اين قانع نمي

دهيم ىما حجاب داىته باىيد. ن اين همان مقابله با حكدم خددا اسدت ن انيدانِ بصدير      ياجازه نم

 پايد.ىود ديگر عمر اين تمدن ديري نميمتوجه مي

اي باىدد اگدر توسدط    كه نفس امّاره در هر مرحلهىما بايد متوجه يك قاعده باىيد ن آن اين

تمام ابعداد خدود را حداكم كندد ن      آيد تاحكم خدا ن نور معنويت كنترل نشود همچنان جلو مي

اش را به انتها برساند ن لذا چنانچه نفدس امّداره در ىخصديت فدرد يدا اجتمداع در       رنح استكباري

كنيدد  آنرد ن اينجاسدت كده مالحظده مدي    ميدان باىد دير يا زند ابعاد نهايي خود را به ميدان مي

دان گذاىدتند نلدي پدس از چنددي     بعضي افراد در ابتدا در ميير تحق  انقالب اسالمي پدا بده ميد   

خدود بده ميددان آمدندد نده براسداس        يرا از انل براسداس نفدس امّداره   يمقابل انقالب اييتادند، ز

 ي نهايي خود را نشان داد.چهره بندگي خدا، ن يك جايي باألخره آن نفس امّاره



  

عت يبدا ىدر  ها هم قضيه از همين قرار است كه اگر اميدال جامعده   ها ن تمدندر مورد فرهنگ

گدر  ينماياندد ن بده جوامدع د   ي استكباري خدود را مدي  كنترل نشود جامعه دير يا زند رنحيه ياله

د دهد، چون نفدس امّداره لدوازمي بدا خدو     ي حياتي ميتقل نمير ح  باىند، اجازهيهرچند در مي

 اند از رنح استكباري ن مقابله با ح .  دارد كه عبارت

هدا تضدادي بدين نفدس امّداره ن ابعداد       ص ن يدا فرهندگ  آري در بعضي موارد در درنن اىخا

معنوي آن فرد يا آن جامعه جاري است، در اين صورت اگر ىرايطِ كنتدرل نفدس امّداره حداكم     

گدردد، ن حوصدله ن   ي حد  خدواهي حداكم مدي    ىود ن رنحيهآرام برعكس ميط آراميىد ىرا

ا حاكمان زمان خود در همدين رابطده   كار پيامبران ن انلياء الهي در ابتداي امر در برخورد بپشت

خدواهي  جا كه ممكن است تضاد درنني جوامع را به سوي ح كنند تا آنها تالش مياست، آن

ت ىوند كده  يفعال يخواهان هم نارد عرصههدايت كنند تا جامعه گرفتار كفر مطل  نشود ن ح 

فرهندگ   يدر نفد  يدهد ن سعيرا نم ين انتظارينفس امّاره امكان چن ياستكبار يهيعموماً رنح

ن يىدوند كده قدرآن در نصدف چند     يك مد يكند ن به همان صورت به هالكت خود نزدياء ميانب

وَاُمَ يَنعهَرنَ و ََنعرهُ وَيَنعرأووَ و    . يَقُنَُ الَّذري و كوفوُِواع إي ع اَذوآ إيالَّ أوسََطريُِ األووَّلري و»...د: يگويم ياهيرنح

 قدرآن گويندد ايدن   كيدان  كده كفدر نرزيدندد مد       1،«إيالَّ أونفُسَهُمَ وَاََ يَشععُُِو وََنعهُ وَإي  يُهَلركُن و 

 ،هاى پيشينيان نييتچيزى جز افيانه

كنند نلد  جدز خويشدتن را بده     دارند ن خود نيز از آن دنرى م ن آنان مردم را از آن باز م 

 دانند.افكنند ن نم هالكت نم 

جاري باىد آن فدرد ن جامعده را همچندان بده      يان در جامعههاي نفس امّاره در فرد اگر رگه

كه نور معنويت، حاكميت نفدس امّداره را در دسدت بگيدرد.     برد، مگر اينسوي هالكت جلو مي

بشر جهت كنترل اميال جامعده اسدتفاده نكدرد بلكده بدا       يتنها از معنويت فطرنلي تمدن غرب نه

كدن نمدود، غافدل از    عوامدل پايدداري خدود را ريشده    ي تمام توان به مقابله با آن پرداخت ن همه

 ي خود را كَند ن امرنزه خود را در باتالق اضمحالل گرفتار كرده است.كه ريشهاين
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 و غفلت از ظرائف عالم وجود يعلم غرب

ىناخت غرب هنوز دقيقاً براي ما رنىن نشده اسدت كده علدم چييدت ن      يدر راستا سؤال:

تدوان  ندازه است، تا بتوانيم بررسي كنيم آيدا از علدم غربدي مدي    نق  گراي  عالمان در آن چه ا

 تمدن اسالمي پديد آنرد يا نه؟

حتمًا استحضار داريد كه علدم بده خدودي خدود كيفيتدي اسدت در نفدس عدالِم كده           جواب:

كند، حال چه آن خارج، عالم مداده باىدد، چده    حكايت از نجود ناقعياتي در خارج از ذهن مي

توجه به آن حالت ن كيفيتي است كه عدالِم در نفدس خدود دارد مبندي بدر       عالم مجردات، عمده

ىدود علدم   ازاء خدارجي دارد ن لدذا گفتده مدي    كه آن حالت ن كيفيت لغدو نييدت بلكده مابده    اين

نمايد. در ايدن تعريدف علدمِ بده     است ن عالَم خارج را براي ىخص عالِم منكشف مي« كاىفيت»

 ىود.د علم اطالق نمياعتباريات كه ناقعيتي خارجي ندارن

كندد  االمدر را دارد ن سدعي مدي   ي ارتباط با ناقع يدا نفدس  عالِم ناقعي كيي است كه دغدغه

هاي خودش مخلوط نشود ن لدذا در نهايدتِ احتيداط،    آنچه از خارج در نزد انست با پي  فر 

ىدد سدعي    ها ن حقداي  ناقدع در عدالَم   حال نقتي عالِم متوجه سنتنمايد.م خود را بررسي ميعل

هاي موجود در عالَم هماهنگ ىود ثانياً: با حقاي  عدالَم مدرتبط گدردد ن از    كند انالً: با سنتمي

االمدر را  ي ارتبداط بدا ناقدع ن نفدس    مند گردد. امّدا اگدر ىخصدي دغدغده    ها بهرهپرتو معنوي آن

ىدود ن  ب مدي ي ان در صحنه بود، ميلّم از قواعد ن سنن عالَم محجدو نداىت ن عمالً نفس امّاره

گيدرد كده هماهندگ بدا     ىناسدد ن لدذا در ميديري قدرار نمدي     ناقعيت را در حدّ محيوسدات مدي  

ي ىود، چون در ابتددا در تحقيقدات خدود دغدغده    هاي عالَم جلو برند در نتيجه هالک ميسنت

 :يمولو يي زناياي نجود نداىت. به گفتهيافتن ناقعيات را در همه

 طالددددددب هرچيددددددز اي يددددددار رىدددددديد

 

 جويددد نديدددهمددان چيددزي كدده مددي  جددز

دادن كس كه از ابتدا به دنبال كشف ظرا ف عالم نجود نبود تا مقيد باىد با جهدت الهدي  آن 

خدود را در تحقيقدات     يهدا  يل ن گدرا يد به خود به كشف آن ظرا ف ن سنن بپدردازد، اگدر م  

نسدت ن  ركه علدوم غربدي بدا آن رنبده     يزيىود، چدخالت داد ىخصيت ان حجاب حقيقت مي



  

ن هندوز  2گدذاري ىدد  ارضاي نفس امّاره، توسط فرانييس بيكن پايده  يآن در راستا يريگجهت

علدم مكانيدك يدا فيزيدك     »تدوان گفدت:   ن نكته نميير ادامه دارد، ن با توجه به هميدر همان مي

كده بخواهدد تمدام ابعداد ناقعيدت را بدا       آن يصرفاً يك كار محاسباتي بر رني طبيعت است بدرا 

عالمان به اين علم نيبت  است. بلكه گراي ِ سلطه بر طبيعت« را في كه الزم است بيابدي ظهمه

اند، پس بهتر است بگو يم علومي مثل فيزيك ن مكانيدك يدك   قت محجوب ىدهيبه درک حق

كندد ن لدذا   عدالم حركدت مدي    اي غير از كشف سننفرهنگ است ن نه يك علم، چون با انگيزه

هداي خدود هماهندگ    كند عالَم را با ميلعالَم هماهنگ ىود، تالش ميكه بخواهد با بي  از آن

داري اسدت، منتهدا يدك    آيد، علم جهتكند. اساساً علمي كه جهت ساختن ابزارها به صحنه مي

سدازد، يدك   نقت در عين رعايت ظرا فِ عالم ن با تعامل رنحاني بدا طبيعدت آن ابزارهدا را مدي    

 نا دارد هر چه بيشتر طبيعت را سركوب كند.نقت در عين غفلت از ظرا فِ عالم ب

عين كشف ناقعيات است نلي علدم مكانيدك ن فيزيدك بدا ايدن      « علم»مالحظه فرموديد كه 

ىوند، هرچند از بعضي از قواعد ن قوانين ىناسيم نارد تعريف علم نميتعريفي كه براي علم مي

رت ديگر آنچه را كه بدراي اهدداف   اند، ن به عباعالمِ خارج از ذهن براي اهداف خود بهره برده

اند، ناين نوع ديدن، كشف ناقعيات به صِرف نظدر بده   اند ببينند، ديدهخواستهخود از طبيعت مي

هداي ظريدف ناقعيدت محجدوب اسدت ن بدا چندين منظدِر بده          ناقعيات نييت ن لذا از يافتن چهره

ه ساختن تمدني منجر ىود كده  تواند باي، ابزارهاي  را ساخته است، اين ابزارها نميرفتهحجاب

 از چيزهاي ديگر عالم نجود را ببيند. ياريالزم است بي

موتور پمپ كه جهت باالكشيدن آب از عم  زمين ساخته ىدده، سراسدر در منظدري پديدد     

كار رند طوري عمدل  از چيزها در آن منظر ديده نشده است ن در هر جا هم به ياريآمده كه بي

كند، هر چند فكدري كده آن را سداخته متوجده قواعدد      چيزها را نمي كند كه رعايت خيلي ازمي

هداي زيدر   توان آب را از سفرهمي ييرنيداند با چه نرياضي ن بعضي از قوانين طبيعت بوده ن مي

بدرد كده   كار مدي ها به باال سوق دهد.نلي اگر همين محاسبات را كيي بهزميني با حركت پرنانه

توانيدت چشدم خدود را از رعايدت     لَم آگاهي داىت، ميلّم نمدي ف عايهاي ظربه قواعد ن سنت
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زدگدي، موتدور پمدپ بيدازد ن بده انتهداي كدار ن آثدار         ي اكندون ساير جوانب ببندد ن با رنحيده 

 زاي كارش، فكر نكند.بحران

ي بدين نيدرني   ها را محاسبه كرده تدا رابطده  هاي پرنانهطراح موتور پمپ با دقت بييار زانيه

همده آب از زيدرزمين بده    اعي كه آب بايد باال برند رعايت ىود نلي كشديدن ايدن  موتور ن ارتف

هاي بيرنني ن داخلي در نظام اكوسييدتم زمدين از يدك طدرف ن     سطح آن ن پديدآمدن اختالل

آيد از طدرف ديگدر،   نجود ميي جديدي كه در ازاء اين سرعت براي بشر بهپديدآمدن رنحيه

ك هندر خدود را ديدد نلدي بدا يدك       يد در آن زمدان علدم مكان   هرگز مورد محاسبه قرار نگرفدت، 

نجود هاي بهي فرهنگ غرب ن تكنيكي همهزدگي ىاخصهزدگي. اين اكنوني اكنونرنحيه

آمده توسط اين فرهنگ است. در ساختن قنات هم محاسبات دقيقدي بده كدار گرفتده ىدد نلدي       

  مقام اُنس با طبيعت كامالً بدر رنان  ي حفي ظرا ف عالم غافل نبود ن رنحيهگر از بقيهمحاسبه

هاي زيرزميني در آغدوش بگيدرد، نده    خواسته است آب را از سفرهان حاكم بوده است ن لذا مي

ن يها بقاپد. علم مكانيك، علم قاپيدن امكاندات طبيعدت از طبيعدت اسدت ن بده همد      كه از آناين

 ه همراه نيانرد.انرد، بيد علم به همراه بيرا كه با ياهاي الزمهجهت بركت

 خيتار يي به همهم علم غربيآفت تعم

كده گمدان كنديم    اسدت، بده طدوري    تفسف است تعميم علم غربي به تمام تاري  يآنچه مايه

ن ساير علماء جهان اسالم در ذيل همين منظري كه غدرب بده    «عليوهاهللرمحة»الدين طوسيخواجه نصير

ي كنند كه فيزيك ن ىيمي صورت تكامل يافتده بليو مياند ن عمالً طوري تعالَم دارد قرار داىته

ي آن بزرگان بده زنايداي     ما را از توجهات عالمانهيي عالمان اسالمي است ن از اين طرانديشه

كه علم كيميا نگاه ديگري بده عدالم دارد ن   كنند، غافل از اينيي عالم ن آدم محرنم مجانبههمه

كددام از آن دن خصيصده را نددارد ن لدذا     م ىيمي هديچ كند كه علبه سوي هدفي خاص سير مي

ي علددم كيميددا اسددت. ايددن يددك نددوع طددور نييددت كدده علددم ىدديمي صددورت تكامددل يافتدده ايددن

كردن دانشمندان جهان اسالم است به نفع فرهنگ غربي، به طوري كه گويا دانشدمندان  مصادره

هيثم ن حيان ن ابنجابربن يدنياي غرب، صورت كامل ىده ىيمي ن فيزيك ن رياضيات امرنزه

ها به عالم ن آدم با نگاه فرهنگ غرب كدامالً متفدانت   كه نگاه آنخوارزمي هيتند. غافل از اين



  

يابيدد ن  ها چيزي غير از آن بود كه ىما در تكنولوژي غربي مياست ن در نتيجه حاصل آن نگاه

ختراع كردند نلي هرگز بدا آن  ها اكنيد. براساس همين قاعده است كه بارنت را چينيدنبال مي

 يزدهتوپ ن تفنگ نياختند، چون رنح حاكم بر آن فرهندگ رنحدي نبدود كده غدربِ اكندون      

 غافل از ظرا ف عالم، گرفتار آن است.

در يك منظر به عالم ن آدم، مناطقي مثل يزد ن جنوب ايران جهت مقابلده بدا گرمدا، بدادگير     

قاپند ن همراه بدا فشدار ن سدر ن    ن باد را از طبيعت ميسازند سازند، در منظري ديگر كولر ميمي

هدا  كنند، در حالي كه محاسبات به كار رفته در قندات يپرتاب م صدا به طرف فضاي داخل اتاق

تر از محاسبات انجام ىده بر رني موتور پمپ ن كولر اسدت. پدس نبايدد    ن بادگيرها خيلي دقي 

يدتند چندين ابزارهدايي بيدازند، بايدد متوجده بدود        تواننجود آيد كه گذىتگان نمياين تصور به

رنحي كه به ساختن اين ابزارها گراي  پيدا كرد از رنح عالمان آگاه به حقاي  ن ظرايف عالم 

 بييار فاصله دارد.

هداي كامدل را ندارندد،    هاي طبيعي كارايي ن دقتكنيم جرياناز ما فكر مي يامتفسفانه عده

تر از خود انيدان اسدت، چدون آنچده انگشدت انيدان را خدم        پيچيدهگويا يك رباطِ ىبيه انيان، 

ها است نلي براي خم كردن انگشت يك رباط هاي عصبي ن انقبا  ماهيچهكند عمل رىتهمي

 تر اسدت! دهيچيپربا ن موتور الكتريكي به كار رفته! پس عالنه بر محاسبات پيچيده، چندين آهن

 طور است؟نيا ناقعاً ايآ

كردند از خودتدان ىدرنع كنيدد، چدون مدا در سداختن       مكرراً توصيه مي «عليوهاهللرمحة»امام خميني

گيريم كه فرهنگ تشيع مدّ نظر ما قرار داده اسدت ن  ابزارهاي زندگي منظر ن افقي را در نظر مي

حداكم اسدت. در    -زده نباىدد نقتدي بخواهدد غدرب    -ي مدا  به صورت نامر ي بر رنح ن رنان جامعده 

گيرد جهت خداص خدود را دارد مثدل دن ندوع     تشيع محاسباتي هم كه انجام مي راستاي فرهنگ

كند كه رعايدت ىدوونات اسدالمي    معماري است كه يكي طوري فضاي ساختمان را طراحي مي

كده اصدالً    يبشود ن ميهمانانِ زن ن مرد هر كدام جاي جداگانه داىدته باىدند ن معمداري ديگدر    

كندد كده اگدر زن ن مدرد ندامحرم      ختمان را طراحدي مدي  يت ن طوري ساياي نمتوجه چنين نكته

هدا  افتندد. در هدر دني ايدن سداختمان    بخواهند رعايت ىوونات اسالمي را بكنند بده زحمدت مدي   

تدوان در  محاسبه انجام ىده نلي با دن اف  ن دن بين ، همين دن نوع نگاه را در طراحي ىهر مدي 



 

ه نگداه غربدي، متفدانت باىدد از همدان ابتددا       نظر گرفت. اساساً نقتي نگاهمان به طبيعت نيبت ب

 ىود.ي حيات طبيعت نميكنيم كه منجر به بحران در چرخهطوري رني امكاناتمان حياب مي

 يدر تکنولوژ يت فرهنگ غربيحاکم

در آن دارد را از  يتوان علدومي كده توجده بده عدالم خدارج ن سدنن جدار        چطور مي سؤال:

گو يدد در موتدور پمدپ عدالنه بدر      كدرد؟ ىدما مدي    گيري غربي دارد تفكيكعلومي كه جهت

 گيري خاص حاكم است، تفكيك اين دن براي ما مشكل است.محاسبات دقي  يك جهت

چنانچه عنايت بفرما يد علوم ناقعي ريشه در ذات عالم نجود ن در فطرت ما دارندد   جواب:

فطرت مدا، در عدالم   ىويم كه هماهنگ ن ما در راستاي تعليم آن علوم متذكر همان حقايقي مي

جاري است. به عنوان مثال بنده اگر رياضيات به ىما درس بدهم عمالً چيزي بده ىدما آمدوزش    

ام كده در خودتدان هيدت ن لدذا ىدما تصددي        ام بلكه ىما را متذكر قواعد رياضدي كدرده  نداده

، ىما ي زناياي يك مثلث برابر دن قا مه استكنيد. من نقتي براي ىما ثابت كردم مجموعهمي

كنيد، نلي نقتي از همان قواعد رياضي اسدتفاده كدردم ن بده ىدما يداد      از درنن خود تصدي  مي

 يتدان بيدازيد عمداًل يدك سدليقه بده ىدما دادم چدون پدا         طدور يدك دكدور بدراي اتداق     دادم چه

ىدديد  ان آمد، ن گراي  خود را به ىما تحميل كردم ن ىما در منظدري نارد  يدكورساختن به م

هداي خاصدي را در   ها ن گدراي  ما نشان دادم. غربِ امرنزه با تكنولوژي خود سليقهكه من به ى

مناسبات فرهنگيِ جوامع حاكم كرده است. ن اين موضوعِ بييار ظريفي است كده انيدان بتواندد    

بيندي در انيدان پيددا ىدد تمدام      تفكر را از سدليقه تفكيدك كندد، اگدر گرايشدي غيدر از حقيقدت       

دهدد، موضدوع مهدم آن اسدت كده آن      جهت تحق  آن گراي  قرار مياستعدادهاي خود را در 

كومَ ار ع ََقعلٍ اوسيٍِ توحَر َ اَرنَ    »فرمايند: مي گراي ، گراي  ناسالمي نباىد، حضرت علي

چه بييار عقلي كه اسير هوس است. در اين حالدت هدوس از عقدل ن دقدا   آن اسدتفاده       3؛«اوايِ

 كند نلي در جهتي ناسالم.مي
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ناسدي را  ىجناب استاد! اين اىكال براي بنده ن بيياري از دنستاني كه مباحث غرب: تبصره

كده بدين محاسدبات مطدرح در تكنيدك غربدي ن گدراي  ن        كنند نجود دارد ن آن اين دنبال مي

طدوري كده تصدور    گدذاريم بده  هدا فرقدي نمدي   گيري خاص فرهنگِ مطرح در آن تكنيكجهت

ها هيدت همدان علدم غربدي اسدت ن فكدر       ب مهندسي دانشگاهكنيم تمام آنچه امرنزه در كتمي

م چدون  يي اين محاسدبات پشدت پدا بدزن    كنيم اگر بناست از فكر غرب جدا ىويم بايد به همهمي

هداي غربدي تفكيدك    توانيم بين محاسباتي كه اقتضاي تفكر بشر است، با اهداف ن گدراي  نمي

خواهند علوم غربي را ني است كه نقتي ميكنم اين مشكلِ بيياري از دانشجوياكنيم، ن فكر مي

هدا  ها ن محاسبات رياضدي در غدرب هدم مخدالف فطدرت انيدان      كنند فرمولنقد كنند تصور مي

كه با توضيحات مطدرح ىدده بدين    ها استفاده كرد، در حالياست ن در تمدن اسالمي نبايد از آن

ر دانشدگاه محاسدباتي   گيري خاص غربي آن محاسبات تفكيك ىدد. د نفسِ محاسبات، با جهت

دهند نلي آن را به سوي ساختن ابزاري سدوق  ىناسد به ما ياد ميرا كه عقل هر بشري آن را مي

دهند كه با گراي  فرهندگ غربدي همدراه اسدت. بدا توضديحات ىدما رنىدن ىدد اگدر ايدن            مي

هاي فرهنگ اسالمي به كدار بندديم ديگدر نده آن محاسدبات      محاسبات را در جهت تحق  آرمان

ربي است ن نه آن ابزارها مثل ابزارهاي غربي با رنح طبيعت ن رنان جامعه در جندگ اسدت ن   غ

ي همه جانبه نگري آن غلبه دارد، پس اگدر مدا عدالَم متناسدب بدا      اش برجنبهزدگيي اكنونجنبه

نمدا يم ن بدا   هداي خدود را فدراهم مدي    آرام بيدتر تحقد  آرمدان   فرهنگ خود را حف  كنيم، آرام

هداي زنددگي در تمددن اسدالمي را ىدكل      هاي خود پايده ز همين محاسبات در دانشگاهاستفاده ا

 دهيم.مي

 سازبحران يابزارها

با توجه به مباحث گذىته مبني بر اين كه هر ابزار ن تكنيكي مبتني بدر نيدازي سداخته     سؤال:

امدع، از  تدوان مدافوق فرهندگِ جو   آنرد، آيدا مدي  ىود كه آن نياز را فرهنگ جامعه پديد مدي مي

گو يد: ابزارها ابزارهاي آن در فرهنگ ن تمدن اسالمي استفاده كرد؟ با توجه به اين كه ىما مي

 آنرند.در كنار خود، فرهنگ خاص خود را به همراه مي



 

كه اين ساال تا حدّي در مباحث گذىته مورد بررسدي قدرار گرفدت بداز الزم     با اين جواب:

ر گيرد. آري هر انياني ن هر فرهنگي بر اسداس نيازهداي   است با ظرافت بيشتري مورد توجه قرا

سازد تا به اهداف مورد نظر خود برسدد، حدال يدا آن ابدزار در رابطده بدا نيداز        خود ابزارهايي مي

ىخصي است مثل نياز به كف  ن يا در رابطه با نياز فرهنگي است مثل نياز به ميجد در فرهنگ 

ها موجود ي ملتربي. در نياز به كف  مشتركاتي بين همهاسالمي ن يا نياز به تواتر در فرهنگ غ

دهند، حال اگر فرهندگ غالدب،   آيند ن اين نيازها را جهت ميها ميها ن فرهنگاست منتها ميل

به فخر ن هدوس سدوق پيددا     يگوجواب يها در راستافرهنگ هوس ن فخر بود، صورت كف 

هدا عمومداً يدك    اضع بود، صورت كف كند، نلي اگر فرهنگ غالب، فرهنگ يگانگي ن تومي

در راستاي استفاده از ابزارِ ساير ملل در ساختن تمدن اسدالمي متوجده    يىكل ن ساده است. نقت

ي فرهنگ فخر ن استكباري كه در آن ميتتر است اين نكته باىيم، بين اصل نياز به كف  ن غلبه

ها بده  در مورد نيازهايي كه فرهنگنياز از كف  نييتيم. اما كنيم نلي در هر حال بيتفكيك مي

نيازهدا نيداز طبيعدي افدراد ن جوامدع نييدت، ندوع برخدورد فدرق           كه آنآنرند در حالينجود مي

اش توداتر  كند چون ممكن است آنچه نياز آن فرهنگ است مطلقاً مورد نياز ما نباىدد، نمونده  مي

ارنپاي امرنز، آن فرهندگ در   است، چنانچه در فرهنگ غرب مالحظه بفرما يد از يونان بگير تا

ي انديشه به افراد، نهادي به ندام توداتر دارد ن لدذا ارسدطو هدم      ن براي ارا ه خود يراستاي جامعه

د يد د كده در توداتر با  يد گويسخن م ييهاگوخواهد با مردم سخن بگويد در قالب ديالمي ينقت

 ده اسدت ن حتدي انقدالب فرانيده      محتوي در قالدب توداتر قابدل ارا    را آن زبان ن آنياجرا ىود، ز

اي است كه بده  توسط هنرمندان تواتر ىكل گرفت، نلي آن تواتر در فرهنگ اسالمي يك غريبه

كنندد كده آن را جدا بيندازندد، هديچ      هايي كه صرف ميناقع هيچ جايي ندارد ن در مقابل انرژي

د نجدود توداتر را در زنددگي    توانيد بازدهي نداىته ن ندارد ن تا جامعه ما سر تا پا غربي نشود نمي

 رد. يخود به عنوان يك نياز بپذ

در مورد گزين  ابزارها بايد به ايدن دن مثدال توجده داىدت كده در مثدال انل يعندي نيداز بده          

تدوان  خداص آن را بده همدراه آنرده باىدد ن لدذا مدي       يكف ، اين نياز، نيازي نييت كه فرهنگد 

احتياج از آن استفاده نمود، نلي تفكيدد بندده در    مافوق فرهنگِ جوامع به آن نظر كرد ن در حدّ

هاي ديگر است براي مدا  قيمت دنم است كه عنايت داىته باىيد نيازهايي كه مربوط به فرهنگ



  

ىدود،  كه نقصي از ما را برطرف كند، باري بدر دنش مدا مدي   يك نياز كاذب است ن به جاي آن

ك كار مدا. ايدن موضدوع در معمداري     مثل يك ميهمان ناخوانده است كه مزاحم ما است نه كم

ي مدا  غربي ن يا در طب غربي كامالً محيوس است ن لذا طبابت غربي نه تنها مشكلي از جامعده 

رفتن نظام تغذيه ن طبابت مدا هدم ىدد ن امدرنزه مدا را بدا بحدران        حل نكرد، بلكه عامل به حاىيه

ميهمان ناخوانده است كده  رن كرده است، همچنان كه معماري غربي يك تغذيه ن سالمتي رنبه

ىايد در آن كشورها با آن فرهنگ ن آن اقليمِ آب ن هوايي كه آسمان سيصد رنز از سال ابري 

 است منطب  باىد.

 در دو منظر يمعمار

گدرا آن  هيتند. اهدداف معمداري درنن   گراگرا ن يا برننها، درنندانيد كه معماريىما مي

هداي افدراد   خدود داىدته باىدند ن رابطده     يخلدوت بدرا   ياست كده افدرادِ خدانواده هركددام جداي     

فرما يدد.  هداي سدنتي مالحظده مدي    ي آن را در معمداري ىده ن منضدبط اسدت كده نمونده    تعريف

چيز در معر  ن منظدر همده اسدت، از    گراي امرنزي كه عموماً همههاي برننبرعكسِ معماري

، تدا فضداي داخدل سداختمان     ها استفضاي صحن خانه بگير كه به راحتي در معر  ديد غريبه

هاي خدواب از يكدديگر جددا اسدت،     كنند ن فقط اتاقكه همه در يك حال يا سالن زندگي مي

گر يكدد يهايي به علت عدم فضداهاي متناسدب، دا مداً در معدر  مزاحمدتِ      افرادِ چنين خانواده

د ن لدذا  هيتند ن با صداي خود يا صداي تلويزيون ن موسيقي يا هدر فعداليتي، مدزاحم همديگرند    

توانند آرام  ن آساي  داىته باىند ن در نتيجه براي كيب آرامد  بده   ها نميساكنان اين خانه

 برند.پارک پناه مي

گيدرد ن اهدداف خداص خدود را     هاي مخصوص خود ىدكل مدي  هر معماري براساس ارزش

اهم تدوانيم ىدرايطي فدر   هاي خود را حفد  كنديم نمدي   كند، حال اگر ماخواستيم ارزشدنبال مي

هدا حفد    ها با مشكل رنبرن ىود ن باز اصرار داىدته باىديم آن ارزش  يم كه حف  آن ارزشينما

ىود. در معماري جديد كه محل پذيرايي از ميهماندان بده يدك حدال يدا سدالن منحصدر ىدده ن         

بايدد در همدان محدل پدذيرايي ىدوند، رعايدت ىدوونات اسدالمي          -اعم از زن ن مدرد  -ي افراد همه

افتندد ن لدذا بده    ن ساكنين منزل براي حف  حريم محرم ن نامحرم بده مشدكل مدي    ىودمشكل مي



 

آرام فرهندگ معاىدرت ديندي تغييدر     گذارند تا جايي كده آرام ها را كنار ميگيريتدريج سخت

هاي خاصي مناسدب  ىود ن بالتّبع ارزشجاي آن ظاهر ميكند ن فرهنگ معاىرت جديدي بهمي

ي آن اُپن است ن يدك سدالن   آيد، زيرا در ساختماني كه آىپزخانهنجود ميبه آن نوع معاىرت

ت كنند يتوانند در يك حالت طبيعي حجاب خود را به راحتي رعابراي پذيرايي دارد افراد نمي

ىدود.  گيدرد، در آن فضدا تددريجاً خداپرسدتي ضدعيف مدي      ن حجاب حالت تحميلي به خود مي

ل صنعتي آن ن يدا اداري. ن امّدا اگدر بخدواهيم     همين حالت در مدل ىهرسازي هيت، اعم از مد

گيرندد بده   ها ىكل ديگري به خود مدي در معماري، بيتر عبوديت الهي حف  ىود نوع ساختمان

كه در فضاي آن ساختمان به صورت طبيعي زندان ن مدردانِ ندامحرم در دن محدل اسدكان      طوري

ىدود در نتيجده عبوديدت بده     ته ميىوند ن حياي فطري بين زنان ن مردانِ غريبه پاس داىيداده م

يابدد ن بده طدور طبيعدي بده عندوان يدك ارزش پذيرفتده         عنوان يك ارزشِ ديني بيتر خود را مي

ي كده چيدزي بده كيدي تحميدل ىدود، تددريجاً بيدتر اقامده         ىود. در چندين حدالتي بددنن آن   مي

رک ىدود ن تحد  گدردد ن خداپرسدتي بددنن جبدِر فيزيكدي تيدهيل مدي       دستورات ح  فراهم مي

هاي الهي مبنداي تحدرّک اجتمداعي قدرار     گرددكه همان ارزشاي مهندسي مياجتماعي به گونه

 ىدودكه پايددار ن اصديل   گيرند ن محيط ىهر ن خانه، براساس فطرت انيدان سدازماندهي مدي   مي

 ها جاري است.ي مرانده بين انيانزباني در صحنهگرايي ن هماست، ن رنحِ هم

ي قدسدي، ن نقتدي بدا    ي فطدري دارد ن نده ريشده   درنيتده نده ريشده   معماري مدرن مثل خودِ م

ىود هيچ حرف ن نقشي در ذات انيدانيِ مدا   كنيد به راحتي احياس ميمعماري سنتي مقاييه مي

ىود، به آن معني كه با نخواهد داىت. انياني كه خودنمايي بر رنان  غالب ىد، گرفتار مد مي

كندد  سازي سرايت مدي مدگرايي در ساختمان ين رنحيههيچ چيزِ پايداري مرتبط نييت، ن همي

رند. البتده  هدا بدود از دسدت مدي    ن لذا آرام  ن سكني گزيدن كه مقصد اصلي حضور در خانده 

عهد انيان با عالم قدس مانع دلبيدتن هميشدگي بده مدرنيتده ن معمداري پديدد آمدده توسدط آن         

محل آساي ، در چنين نضعي كده  هاي جديد نه محل آرام  است ن نه باىد. خانهفرهنگ مي

كنند گيرند ن سعي ميعموماً افرادِ خانواده مزاحم همديگرند، رنز به رنز از همديگر فاصله مي

بدا محدرنم ىددن كودكدان از حيدات خانده،       »گفت: با افراد بيگانه بيشتر آىنا ىوند، ىخصي مي

ه جدايي رسديده كده    حتدي كدار بد   «. اندد تدر ىدده  ها به محرنميدت از حيداتِ زنددگي نزديدك    آن



  

گويندد: از  كارىناسان بهداىت عموميِ دنياي مدرن در رابطه با آثار مثبت معمداري طبيعدي مدي   

ماري غ  ن نق  كاهگل در تبادل گرما ن سرما نبايد غافل ىد، ن در يتفثير كاهگل در درمان ب

بدن ىده  يي الكترييتهمعماري مدرن پوىاندن كف ساختمان با سنگ ن سراميك، مانع تخليه

كند ن باعث افيدردگي يدا پرخاىدگري    ن تجمع الكترييته بر رني سييتم عصبي فشار ايجاد مي

 4«ىودانيان مي

 عت به نفس اّمارهيطب ييگوعدم جواب

ىود بر اساس نفس امّاره با در جليات قبل فرموديد بايد با طبيعت تعامل كرد ن نمي سؤال:

ىدورد ن مدا را نيدبت بده اهدداف      يعدت بدر مدا مدي    طبيعت برخورد نمود زيدرا در آن صدورت طب  

ىود با عقل دنيايي ن با توجه بده ايدن كده    د، حال ساال اين است، آيا نميينماخودمان ناكام مي

مدانيم، بددنن   ي صحيح ناكام مدي متوجه باىيم اگر به نحوافراطي با طبيعت برخورد كنيم از بهره

 ود؟نياز به دين ن ىريعت الهي، با طبيعت تعامل نم

اگر كمي مطلب را بر اساس ناقعيداِت رنح انيدان دنبدال كنديم جدواب بندده منفدي         جواب:

است ن معتقدم چنين چيزي در عمل ممكن نييت، زيرا نفس امّاره چيدزي نييدت كده بتدوان تدا      

ي تماميت خواهي آن را، بددنن  ها ن فكرها در كنترل در آنرد ن رنحيهحرف آخر آن را با اين

گيريم كده  زيني معنوي اىباع كنيم، كنترل نما يم. آري در ابتداي كار تصميم ميكه با جايگآن

زييت را عمل كنديم نلدي ايدن تصدميم تدا نقتدي اسدت كده         هاي كارىناسان حف  محيطتوصيه

كه آن ىدرايط جدواب ندداد    هاي ديگري ارضاء ىده است. همينهاي نفس امّاره از طريقههوس

يعندي   -ي معندوي  ىود، چون كنترل كنندهبه فراموىي سپرده مي هاها ن تصميمي آن توصيههمه

اش هدم غدرب امدرنز    كه نظر به بُعد اصيل ن ابدي انيان دارد، در صحنه نييت. نمونه -فرمان خدا

كانت ن امثال كانت، امرنز در تمام مناسدبات   يهاي به ظاهر حكيمانههمه توصيهاست كه با آن

ي هدا بده جنبده   هدا ايدن اسدت كده در آن    ت عددم تدفثير آن توصديه   خود در بحران قرار دارد ن عل

عبوديددت انيددان ن ربوبيددت خدددا نظددر نشددده اسددت درنتيجدده نفددس امّدداره نقدد  فرمددانرنايي ن    
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دهد، منتها تدا  ي هرگونه تصرفي را در عالم ن آدم ميخداگونگي به خود گرفته ن به خود اجازه

گذارد تا ماهيان كوچدك چداق   فربه سير ىود مي تواند با يك ماهي چاق ننقتي نفس امّاره مي

ن فربه ىوند تا بيشتر ماهي داىته باىد، نلي نقتدي گرسدنگي بدر ان حداكم ىدد ن مداهي چداق ن        

خورد تا سير ىود، ديگر ايدن كده نيدل ماهيدان     اي هم در ميان نبود، آنقدر از ماهيان ريز ميفربه

دهدد، ايدن   براي نفدس امّداره معندي نمدي    آيد، محيطي پي  ميىوند ن بحران زييتمنقر  مي

 ىد.ها مربوط به نقتي بود كه نفس امّاره با يك ماهيِ چاق ن فربه سير ميحرف

ان است تعامل بدا طبيعدت معندي    يقاً رنىن ىود كه تا نقتي نفس امّاره در مين نكته عميد ايبا

آن است كه طبيعتي  زييت بدهد يا ندهد. علت اين امر همندارد، خواه انيان ىعار حف  محيط

هدا بدا حفد     ها نبدوده تدا انيدان   ي انياندادن به نفس امّارهد آنرده جهت جوابيكه خدانند پد

 يگويي به نيازهاي آن انيدان اميال نفس امّاره بتوانند در كنار آن عمل كنند، طبيعت براي جواب

دا قدانع نييدت تدا بده     است كه بنا دارد در بندگي خدانند ميتقر باىد، نفس امّاره بده بنددگي خد   

اَ ع لومَ يَرِع َ بيمَرَ   » نقل ىده اسدت:  هاي الهي قانع باىد. در همين راستا از رسول خدانعمت

لعقوى اللَّهَ وَ اُنَ قوسَمَهُ اللَّهُ لوهُ ار و الِِّزَقي وَ بَثَّ شوكعنَاهُ وَ لومَ يَصَبيِع وَ لومَ يَحَتوسر َ لومَ تُِعِوعَ لوهُ مَسَنوةٌ وَ يَ

هركس به آنچه خدانند از رزق براي ان تعيين نموده راضدي نباىدد    5«.لويَهر غوضعبََ ُ إيلََّ أو ع يَتُنبَََ

رند ن خدانندد را مالقدات   اي بده آسدمان بداال نمدي    ن گِاليه كند ن بر آن صبر نكند، از ان حينه

 كه توبه كند.  كه از ان غضبناک است، مگر اينكند در حاليمي

فرمايد كيي كه رضدايت خدود را نيدبت بده آنچده خدانندد در اختيدار ان        ميدر اين رنايت 

 يگيرد ن ميلّم آثدار ايدن غضدب را در مقابلده    گذاىته حف  نكند مورد غضب خدانند قرار مي

 گذاردن آن فرد ن آن تمدن در رسيدن به اهداف  خواهيم ديد.ن ناكام ين انيانيطبيعت با چن

تواند بدنن آن كه الهي زنددگي كندد بده منظدور     كند ميممكن است فردي يا تمدني تصور 

حف  محيط زييت ن براي بهتر رسيدن بده اهدداف خدود، رعايدِت طبيعدت را بكندد ن بده جداي         

عت تعامل كند، نلي عنايت داىته باىيد انلدين ىدرط تعامدل بدا     يتصرفِ افراطي در طبيعت با طب

ن ايدن نگداه، نگداهي اسدت مخصدوص       طبيعت داىتن نگاه همه جانبه نيبت به عالم ن آدم است
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رد. حال اگدر فدرد يدا جامعده از     يگخال  هيتي ن از طري  نَحي ن ىريعت در اختيار بشر قرار مي

بين  ن رنش نَحي الهي خارج ىد ن از تذكرات ممتدد انبيداء خدود را جددا كدرد، ناخودآگداه       

گدردد ن مبنداي   ا طبيعت ميهاي الهي ن از جمله مقابله بهاي  منجر به رنيارنيي با سنتانتخاب

 با طرح نظر فرانييس بيكن گوىزد ىده است.« فرهنگ مدرنيته ن توهّم»اين موضوع در كتاب 

  ندهينفس اّماره و حجاِب از آ

ي كارهاي مبتني بر نفس امّاره مورد توجه عزيزان قرار گيرد، ي آيندهچيزي كه بايد درباره

ها است، زيدرا نگداه نفدس امّداره بده      توجه به اين ناكاميتر عدم ها ن از آن مهمناكامي آن تالش

بيندد ن  زده است ن در نتيجده بيدياري از جواندب را نمدي    عالَم ن آدم سطحي ن زندگذر ن اكنون

برد ن عمالً در ظلمات نطن گزيدده اسدت،   سر مينيبت به بيياري از جوانب در گمان ن نَهم به

 ي مولوي:به گفته

 ت ن ظددنقددل جددزني آ فددت  نَهددم اسدد   

 

 چددون كدده در ظلمددات ىددد ان را نطدددن    

رند، بددنن آن  تمدني كه مبتني بر ارضاي نفس امّاره است با ىور ن ىوق نَهمي جلدو مدي    

هداي  كه متوجه ناكامي خود ىود ن يا احتمال ناكامي دهد ن به همين جهت نقتي با انلين جلدوه 

بگيريدد كده بدي  از يدك نيدل       ريزد. ىدما در نظدر  ىود به ىدت در هم ميرن ميناكامي رنبه

رن ىدد  نجود آمده نلدي بدا خدرنج از غدزه بدا ناكدامي اهدداف خدود رنبده         نييت كه اسرا يل به

رنىدن با چنين ىكيتي ما خودمان را بده  ها گفته بودند با رنبهطوري كه بعضي از صهيونييتبه

هداي دنيدا   هيونييدت ها كشورهاي ارنپايي ن دنلت آمريكا ن صكه سال، در حاليريزيمدريا مي

 رد، حدال خواستند ىكل بگيد ها ميهمه انرژي صرف كردند تا اسرا يل به آن صورت كه آناين

بده دنر   بلكده  اند كه نه تنها حرف از نيل تدا فدرات در آن مطدرح نييدت    رن ىدهبا اسرا يلي رنبه

هدا در تداري    مونهكشد تا بتواند در داخل خود امنيت داىته باىد ن از اين نخود ديوار بتوني مي

 بييار داريم.

پس ناكامي تمدني را كه بر مبناي ارضاي نفس امّاره بنا ىده است يك اصل بگيريد ن ايدن  

ىدود، در حدالي كده آن    كه در منظر نفس امّاره بيياري از جوانبِ عالم ن آدم ناديده گرفته مدي 

. به نظرم اگر در نقدد تمددن   ها نييتتفثير بودن آنها سبب بيجوانب هيتند ن ناديده گرفتن آن



 

كه بخواهيم آن تفكر را به يك ىخص يدا گدرنه   غرب از اين منظر نارد ىويم بهتر است از اين

ن يا حزب نيبت دهيم، در آن صورت از بصيرت الزم كه بايد به طري  درسدت از غدرب عبدور    

 ين مثدال بده جدا   ىويم. بده عندوا  ريزي كنيم، محرنم ميكنيم ن بيتر تحق  تمدن اسالمي را پايه

ها است، بهتر است بگدو يم تفكدري در غدرب مطدرح     كه بگو يم غرب در دست صهيونييتنيا

 تواند در آن نفوذ كند.است كه حزب صهيونييم مي

 غرب يتفکر فلسف

ريدزي ىدد كده انيدان     اي پايده عنايت داىته باىيد تفكر غرب بعد از رنيانس بر مبناي فليفه

ها گشت. به عبارت ديگدر غدرب بعدد از رنيدانس بده      ها ن نييتها ن بدها ن هيتمالک خوب

قدرنن نسدطي فاصدله     يزدهاَدب رُمي يا انمانييم برگشت نمدود ن نده تنهدا از ميديحيت يونداني     

نفدس   يگرفت، حتي از تفكر جهان محور يوناني نيز تا حدّي جدا ىد ن انيان بدا صدورت تامّده   

توان گفت يونانِ قبدل از مديالد كده بدا سدقراط ن      مي اش مدّ نظر قرار گرفت به همين جهتامّاره

ن ىرنع ىد، در غرب امرنزي به تماميت خود رسيده ن صورت نهايي خود يكردن ان به دپشت

 رن هيتيم.بازار تفكر رنبه  آمد كه امرنز با آىفتهيپ يطيرا ظاهر كرده است ن ىرا

گدوي  توانيدت جدواب  مدي گرفتن از آخرين مكتبِ نحدي، ديگدر ن  مييحيت به جهت فاصله

رن ىد. هر چند به جهدت ندور ضدعيفي    بيني نشده رنبهآرام با مشكالت پي بشريت باىد ن آرام

هاي ىديد نشد، نلي هرچه جلوتر آمد از نَحي كه با خود داىت در قرنن نسطي گرفتار بحران

از  هاي  آىكارتر گشت بده طدوري كده در اناخدر قدرنن نسدطي متفكدران غربدي كده         ناتوانا ي

وس ىدند، خواستند با تفكر خود ميا ل جامعه را حل كنند ن از اين به بعد كده بده   يت مفيحيمي

بند به طور كامل پشت ىد، ميا ل ن مشكالت الينحلي گريبان جامعه را گرفت بده  آن نَحيِ نيم

 كنند.طوري كه هر رنز بيشتر از رنز قبل با آن مشكالت دست ن پنجه نرم مي

فضاي غدربِ بعدد از قدرنن نسدطي را     « نقد تفكر فليفي غرب»ن در كتاب آقاي اتين ژيليو

 گويد:دهم. ان مياي كوتاه از نظرات ايشان را خدمتتان ارا ه ميكند. بنده خالصهمطرح مي

كدرد  غرب گرفتار جوّي ىد كه نَحيِ منيو  ىده ديگر به آن كمك نمي 15ن  14در قرن »
 17ي آن جنگ ن دعواها تفكر دكارت در قدرن  نتيجهگشت.  هالذا گرفتار تضاد ن ىكاكيت



  

مدونتني   كه طرحي نو در اندازد ن از ىكاكيتي گذىته پشت كرد به اميد آنىد كه به همه
نيز جامعه را آزاد كند. خواست همه چيز را در قالب ن رنش رياضي بيانرد، ن اثبات كند هر 

را از  ياديد   معدارف ز يد ن طريالً از ان عم -چيز در قالب رياضي نيايد علم ن معرفت نييت 
ي علدوم را بدا   ان خواست خداىناسي ن اخالق ن طدب ن همده   -معرفت خارج نمود  يحوزه

نيتس ثابت كرد قوانين دكدارت در  رنش رياضي ن در قالب رياضي مطرح كند، ن بعد اليب
بُدن  هداي مكتدب دكدارت را از    باب حركت از لحاظ رياضي غلط است ن جان الک هم پايه

برانداخت. جان الک مكتب دكارت را برانداخت، همانطور كده دكدارت اسكوالسدتيك را    
مورد حمله قرار داد. با مكتِب رياضِي دكدارت بشدر يدك ماىدين ىدد ن ماتريالييدم پديددار        

انديشم پس هيتم. نلدي  چون گفت: من مي -گشت. ن از طرفي در اثبات عالم ماده درمانده بود 

براي جبران اين مشكل اليب نيتس گفت: خدانند بده حكمدت    -ده هيت؟ به چه دليل عالم ما
افتد، مقدارن  ي خوي  اىياء را طوري سازمان داده كه هر حالتي كه براي بدن اتفاق ميبالغه

افتد. اسپينوزا گفت: جهانِ فكر جنبه ن است با حالتي كه در نفسِ محاذي همان بدن اتفاق مي
ه حالت امتداد خدا است. مالبران  گفدت: اصدالً مدا جهدان     حالت رنح خدا است ن عالم ماد

كند ن ما بده آن  هاي ذهني ايجاد ميتوانيم اثبات كنيم، بلكه خدا در ما صورتخارج را نمي
هاي مجرد دانا يم ن در مالقات باركلي با مالبران  باركلي از سخن مالبران  به ايدن  صورت

است ن نه ماده ن مدالبران  بيديار ناراحدت ىدد.     نتيجه رسيد كه اصالً جهان خارج همه رنح 
 رياضي دكارت است. يها به جهت دستگاه مابعدالطبيعههمة اين

نيدوتن، مبداني   « طبيعديِ  يمبداني رياضدي فليدفه   »با طرح  1687در اناخر قرن هفدهم در سال 
 يگونده ايدده  طبيعي ن مابعدالطبيعي دكارت زير ساال رفت. نقتدي دكدارت گفدت: مدا هديچ     

اضح ن متمايزي از چگونگي تفثيرِ جيمي بر جيمي ديگدر ندداريم، هيدوم هدم آمدد اصدل       ن
 عليت را نفي كرد ن خدا را هم به عنوان علت نپذيرفت.

كانت به صحنه آمد بدنن رنيكرد به نَحي ن خواست طرحي نو دراندازد كده بده مشدكالت    
ا عصر انتقاد است ن هدر  عصر ما به تمام معن»حاصل از تفكر دكارت بر نخورد. كانت گفت: 

نه دين ن نه قانون نبايد از انتقاد به دنر باىند. كاندت گفدت مدا    « چيزي بايد تيليم انتقاد باىد
خواهيم مثل دكارت اَداي رياضيات را براي اثبات نظرات خود درآنريم. ن خودش كالً نمي

احيداس   رنش استدالل عقلي را زير پدا گدذارد ن اصدالت اخدالق را پدي  كشديد ن گفدت:       
« تكليف»ىود بعضي از كارها را بايد انجام داد ن از بعضي كارها پرهيز نمود ن اين حالت مي



 

نام دارد. ن حاال اخالق است كه از طري  كانت آمده است ميا ل فليفي بشدر را حدل كندد،    
د. يد رنن آيد كشاك  بين قانون طبيعت ن قانون اخالق چيزي بود كه كانت نتوانيدت از آن ب 

دانديم اكندون   ي خدا نمدي اي كانت كه در جواني ثابت كرده بود ما هيچ چيز دربارههمين آق
خددا موجدودي   »تواند خدا باىدد گفدت:   در سنين پيري به اين فكر افتاده بود كه خودش مي

ي بعدد از سدرند رُسُدو دربداره    « بيرنن از من نييت، بلكده فقدط فكدري اسدت در درنن مدن...     
ي ، حاال ديگر نوبت فيخته بود كه درباره«تكليف»ي نت دربارهن به دنبال سرند كا« نجدان»
ي زنده ن متعال به هيچ اسمي ميمّي ن به هديچ فكدري   اي اراده»سرند بخواند. گفت: « اراده»

توانم رنح خوي  را به سوي تو برافدرازم زيدرا مدن ن تدو از هدم      محاط نييتي، من خوب مي
 «.است ن آناي من در درنن توجدا ىدني نييتيم ن آناز تو در درنن من 

ي فيخته را تفيير ن توجيده كندد، نلدي فيختده گفدت ىديلينگ اصداًل        ىيلينگ خواست فليفه
 ي مرا نفهميده است.فليفه

كند ن ناپلوون خط سير خدا هگل گفت خدا چيزي است كه در طول زمان، خود را كامل مي
 فهميد ن آن هم نفهميد.هاي مرا است ن بعد در بيتر مرگ گفت: تنها يك نفر حرف

كنت خواست با جامعه ىناسي، بشر را هدايت كند، گفت قوانين اجتمداع را كشدف   اگوست
نما يم. گفت: انل بشر گرفتار خرافه ن جادنگري بود ن بعد چند كنيم ن بشر را هدايت ميمي

تحدت   ىدود. خدايي ن بعد توحيد ن از توحيد به علم ن حاال همه چيز براساس علم تفيير مدي 
نجود آنردكه خود آقداي  اي را بهكنت دين تازهعنوان انيانيت ن عش  به انيانيت، اگوست

ايم ن نه خددا  آن بود ن هدف  ترقي علمي است. فو ربا  گفت: ما خدا راساخته« پاپ»كنت 
ما را. ن ماركس گفت حرف فو ربا  را توسعه دهيم تا ماده اصالت يابد ن نه خدا. انيان هدم  

 6 «ىد. است قامتميمون ر

آري ىما نقتي از نَحي دست برداريد ناچار هيدتيد چيدزي را بده جداي آن قدرار دهيدد كده        

ىدويد كده موجدب آىدفتگي     رن مدي گو نخواهد بود ن لذا با آنچنان بحراندي رنبده  هرگز جواب

 گردد.عقالني ن ايماني بشر مي

يدان نده گرفتدار تحجدر     تا نقتي كه عقل توجه به اىارات نَحي را بدراي خدود حفد  كندد ان    

ىود ن نه گرفتار بحراني ىبيه بحران جهان غرب، بلكه بدرعكس؛ انيدان در پرتدو ندور نَحدي      مي
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مفتخر به علم مقدس ن دين ميتدل است. اگر علم بشري جانشين نَحي ىود، نده تنهدا خيدارت    

بكندد كده بده     كارداند در طبيعت چهماند، حتي نمييم يباق ناىي از نبودن نَحي در رنان انيان

تواندد قضدانتي مطمدون    بار گرفتار نشود، در آن حال انيان در مورد هيچ چيز نمياي زيانآينده

كندد ن ايدن يعندي حاكميدت     بنيادها را به دلخواه خوي  زيدرنرن مدي   يپرنا همهانجام دهد، بي

 نفس امّاره به جاي حاكميت خدا.

ازي ي آن زنجيرسد ، قصده ين نَحي الهزده از آخريكرده به دين ن غفلتغربِ پشت يقصه

اش كرد با ساختن زنجيرهاي تازه بده رهدايي  است كه با زنجيرهاي  به بند كشيده ىد ن فكر مي

كند، غرب هنوز هم متوجه نييت كه با دنر ىدن از نَحي هدر چده سداخت زنجيدري     كمك مي

 ىد بر پاي خود.

حي را از دسدت داديدم بايدد خدود را     رساند، نلي اگر نَدادن علم ما را به نَحي نمياز دست

ىدود كده همده ابعداد     سدياهي مدي   يسدايه « ىكاكيت»دادن همه چيز آماده كنيم ن براي از دست

اندد، بده   سپردن ديندار به خاکگيرد. نَحي الهي آن كياني را كه عهدهزندگي انيان را فرا مي

 سپارد نلي چرا بايد مردمِ ما جزء چنين كياني باىند.خاک مي

 ن در جامعهيدبه دن يبخشراه عينيت 

كنيدد، بده   كارهدايي را پيشدنهاد مدي   بدراي عينيدت بخشديدن ديدن در جامعده چده راه       سوؤال: 

 مناسبات اجتماعي جاري باىد؟ يكه حضور دين در همهطوري

اگر بخواهم به صورت سرفصل اين ساال را جواب دهدم بايدد عدر  كدنم انلدين       جواب:

ه با جواب به اين ساال مدّ نظر قرار داد، فهم درست جايگاه ديدن اسدت   اي كه بايد در رابطنكته

هدا. بدا ايدن ديدد انالً:     ابعاد انيدان  يدر زندگي به عنوان نظر خال  عالَم براي به ثمر رساندن همه

ىود ن آن را به عنوان ابزاري در خددمت اميدال ن اغدرا     مي يبرخورد ما با دين برخورد درست

سدپرد تدا   دانيم كده بايدد بدا تمدام نجدود بده آن دل      م بلكه آن را راه اصيلي ميدهيخود قرار نمي

خواهد ما را برساند، برساند. ثانياً: در اين حال سعي كنديم ديدن   پرنردگار ما به آن هدفي كه مي

كه دستورات دين را از عدالَم  سر ببريم نه اينرا در عالَمي كه قرار داىته است بشناسيم ن با آن به

هداي ديدن   درآنريم ن در عالَم تجدد قرار دهيم، زيرا در اين حالت ديگر بيياري از پيام خودش



 

ىود، ن دستورات دين ن احواالت دينداران از حالت حضدوري بده حالدت حصدولي     معني ميبي

مندد گردندد ن جدذب آن    ها از دينداري خود بهدره گردد. اگر به ناقع بخواهيم انياناستحاله مي

دينداري دا ماً مددّ نظدر قدرار داد ن آفدات      ييط به حضورآمدن قلب را در صحنهىوند بايد ىرا

ابعداد ديدن از يدك طدرف ن      يها گذىدت تدا همده   غفلت از اين حالت را ىناسا ي كرد ن از آن

ن يد بده ا  ييگدو در ناقع جهت جدواب  بشر از طرف ديگر معنيِ خود را پيدا كند. ينيازها يهمه

ىدد آنچده    يم ىدد. سدع  يتنظد « ىوديپوچ م يفرهنگ يهاتيكه فعالآنگاه »ساال بود كه كتاب 

ن است ن از آن غفلدت ىدده، مدورد توجده قدرار      ين مطرح است ن آنچه دييت ن به نام دين نيد

 رد.يگ

 يسازضرورت وجود فلسفه و عرفان در تمدن

ا با توجه به اين كه فليفه نظر به مفاهيم كلي دارد ن علم حصدولي موجدب ارتبداط بد     سؤال:

تدوان در ميديري كده بايدد ىدرايطِ بده حضدورآنردن قلدب را در         ا مدي يد   اسدت، آ يم حقايمفاه

 دينداري دنبال كرد، از فليفه استفاده نمود؟ 

توان از طريد   از دن لحاظ بايد به فليفه با نظر مثبت نظر كرد، يكي از جهتي كه مي جواب:

كدردن عقايدد از   ن كه بدا اسدتداللي  استدالل متوجه نجود حقاي  موجود در عالم ىد، ن ديگر آ

د كده فليدفه در ىديعه سدير مبداركي      يم. البته توجه داىته باىيمانيگرايي مصون مخرافه ينرطه

عمدالً   «عليوهاهللرمحة»جنداب مالصددرا   يكده در حدال حاضدر حكمدت متعاليده     داىته اسدت بده طدوري   

در ظهور سدير كدرده    كردن عقل به قلب است ن از تشكيك در نجود به سوي تشكيكنزديك

 ين عالمده  «عليوهاهللرمحة»ن به تعبير ديگر از برهان به سوي عرفان جلو رفته است ن امثدال امدام خميندي   

قدم گذاردند كه به سدوي عرفدان سدوق پيددا كدرد. بدا        ياعمالً در مييرِ فليفه «عليهاهللرمحة»طباطبا ي

آيندد،  ها به ىدور مدي  ىوند ن هم دلمي ها قانعه تفكري به صحنه آمد كه هم عقليحكمت متعال

جداد تمددن   يچيزي كه نيل امرنز ىديداً بدان محتاج است ن بده همدين جهدت عدر  ىدد در ا     

در  -ك يد ي پرنفيدور نيليدام چيت  گير اسدت ن بده گفتده   اسالمي نق  حكمت متعاليه بييار چشم

« سازي داردمتعاليه قدرت تمدنحكمت » -برگزار ىد «عليوهاهللرمحة»سميناري كه جهت بزرگداىت مالصدرا

چنين عظيم كه از فارابي ىرنع ىدده ن بده   اي اينىود از سرمايهن ناقعاً براي نجات بشر مگر مي



  

هاي بزرگي از تدبّر در متون قرآن ن حدديث را  ختم ىده ن در دل خود ذخيره «عليوهاهللرمحة»مالصدرا

ن ىي  اىراق از جهدات مختلدف بده دنبدال آن      به همراه دارد، غافل بود؟ آنچه فارابي ن ابن سينا

ىدود منهداي   به فعليت رسيد. مگر مي «عليوهاهللرمحة»صدرالمتفلهين يحكمت متعاليه يبودند در فليفه

الدين از مدرنيته عبور كرد ن به تمدن ىديعي دسدت يافدت؟ آنچده     حكمت متعاليه ن عرفان محي

نيته مطرح ىود، عقلِ محكدم اسدتداللي ن قلدب    تواند به عنوان جايگزين مناسب به جاي مدرمي

الددين قددرت چندين جدايگزيني را دارندد ن      عمي  عرفاني است ن حكمت متعاليه ن عرفان محي

با همين ذخيره ن سرمايه بود كده توانيدت نظرهدا را بده تشديع جلدب كندد ن         «عليوهاهللرمحة»امام خميني

 مقدس هشت ساله جلو ببرد.جوانان را تا تحق  انقالب اسالمي ن سپس در دفاع 

 يهمراه با الهامات اله يابزارساز

بعضي از نوييندگاني كه در مقابل مدرنيته به سنت گراي  دارند معتقدندد آنچده را    سؤال:

اند ن نياز بده چيدزي جديدد در ايدن     آنرده ايم، پيامبران ن ا مهاز جهت علم ن ابزار نياز داىته

 د:يگويتجدد م رابطه نداريم. صاحب كتاب اسالم ن

گونه كه خدانندد، آموزگدار ن رهبدر انيدان در     براساس آيات قرآن ن رنايات فرانان، همان»
اش ناگدذار  ىخصدي  يي انبياء بوده ن بشر را به تدبير ن تجربهامور ديني ن اُخرني به ناسطه

ر تدرين امدو  تدرين ن سداده  اش چنين بوده ن از جز دي معاش ن حيات مادي ينكرده،در عرصه
ها آموخته اسدت. منشدف   ترين آن را، از طري  انبياء ن رسوالن خود، به انيانمعيشتي تا پيچيده

هموار  يكه بيتر يطلبر ن تجانز ن فزننياز اسراف ن تبذ يمتعادل، عار يالبته تمدن -تمدن 
ه ها كه ميدتقالً دسدت بد   ي ىخصي انياناند، نه تجربهانبياء بوده -ت انيان باىد يعبود يبرا

زده باىند. چنين نبوده كه خدانند بين ديدن ن دنيداي    كشف علوم ن اختراع حِرَف ن صناعت
هدا را متصددي امدور دنيدا ن نهايتداً      ها تفكيك نمدوده ن انبيداء را متصددي ديدن ن انيدان     انيان

هايي كلي براي امور دنيايي ترسيم ن ابدالغ كدرده باىدد. اساسدًا انيدان فاقدد چندين        چارچوب
وده است كه ميتقل از نَحي ن با اتكاء به تجربه ن آزمون ن كشف ىخصي، معيشت توانايي ب

كدرد،  خود را سامان دهد ن اگر خدانند كليات ن جز يدات معداش انيدان را سداماندهي نمدي     
علدوم ن   يىد. منشدف ن موجِدد همده   بدنن ىك حيات بشري در آغاز راه منقر  ن نابود مي



 

حيات مادي انيان را برعهده دارند، نَحي الهي اسدت   بخشي ن تدارکفنوني كه نق  سامان
  7«اند...ن انبياء آموزگاران اين فنون به انيان بوده

تنها در امور كلي، حتي در جز يات، معاش انيان توسط خدانند ن با كنند نهايشان تفكيد مي

آنرندد  نَحي سامان داده ىده است ن براي اثبات سخن خود ىدواهدي از آيدات ن رنايدات مدي    

كه نام دارنها ن درختان ن آموختن خط ن لغات ن نيداجي ن كشدانرزي ن نجدوم ن    حاكي از آن

گويند اگدر بشدر در   طب ن همه ن همه توسط پيامبران ن به نحي الهي براي بشر آمده است ن مي

ىددن از  يافت ن تمدن جديد با خارجگرفت به تمدن مطلوب خود دست ميهمان بيتر قرار مي

فرساي امرنزي نمدود. ن  ها عمالً بشريت را از آن علم محرنم ن گرفتار زحمات طاقتهآن آموز

كنندد، كده رسدول    هاي مربدوط بده آن از رنايتدي اسدتفاده مدي     در رابطه با نفي مدرنيته ن تكنيك

بددترين امدور، امدور جديدد اسدت ن يدا از قدول         8؛«ٰ  تُهَٰ  اُحَدَثَ شوِوحالعَُاُنري»اندد:  فرموده خدا

وَ ار َّ  ٰ  اعلُررَاُنري اوِعضوررلُهَار َّ ََررنازيمَ» آنرنددد كدده حضددرت فرمودنددد:ىدداهد مددي لمددامنيناميرا

هدا، جديددها   هدا هيدتند ن بددترين آن   ها ن ديرينهافضل امور، ثابت 9؛«ٰ  رُاَٰ  شرِا ٰ  ترهَٰ  اُحَدَثَ

نق  بشدر   هيتند. حال ساال ما اين است؛ چه اندازه بايد اين نظريه را پذيرفت ن طب  نظر ايشان

 در تحقيقات علمي نيبت به طبيعت تا كجاست؟

موضوع را بايد در زناياي مختلف مورد بررسي قرار داد، از يك زانيه، كده ايشدان    جواب:

قدرآن در   .اسدت ي تغيير نظام خلقت است كه يدك رنح ىديطاني   هم بر آن تفكيد دارند رنحيه

كده   فرمايدد ر منفدي چندين مطدرح مدي    زدگي، سخن ىيطان را به عندوان يدك تفكد   رابطه با توهّم

ِولويُغويِّرُِ َّ خولعرقو    وَ ألُ رلَّنَّهُمَ وَ ألُاَنِّيَنَّهُمَ وَ آلاُِونَّهُمَ ِولويُبَتِّكُ َّ آذوا و األونععََمي وَ آلاُِونَّهُمَ» ىيطان گفت:

همدي را  كدنم ن آرزنهداي درنغ ن نَ  ىان غافل ميها را نيبت به اهداف حقيقيمن انيان 10«اللحهر

هداي چهارپايدان را سدورا  كنندد ن     كدنم كده گدوش   دهم، ن امرىان ميها رىد ميدر خيال آن

 كنم تا خلقت خدا را تغيير دهند.تحريكشان مي
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 11«اََ يَعردُاُمُ الشَّريَطوَ ُ إيالَّ غُرُِورًا   يُمَنِّيهيمَ وَ يَعردُاُمَ وَ» :فرمايدمياز قول ىيطان بعد در ادامه 

هداي ىديطان   ن نعدده  مدي كدنم  ن گرفتار آرزنهداي نَهمدي    دهمهاي درنغ مينعده ها راانيان

 چيزي جز فريب نييت.

داندد كده خدود را    فرماييد خدانندد رنح ىديطاني را مشدابه فرهنگدي مدي     چنانچه مالحظه مي

كند تا نظام خلقدت را  ىدن آن آرزنها سعي ميكند ن به اميد برآنردهمشغول آرزنهاي بلند مي

 زندگي خود را در تَوهّمِ معرفتي نابود كند.  يدهد ن به سوي ناكجاآباد، همه غييرت

تدرين  مولوي انيان ممكن است آنچنان دچدار ضدعف بصديرت گدردد كده ناقعدي       يبه گفته

 گويد:ترين چيزها را ناقعي بپندارد، ميناقعيات را منكر ىود ن غيرناقعي

 ايآنچددده تدددو گدددنج  تَدددوَهّم كدددرده    

 

 اينج را گدددددم كدددددردهاز تدددددوَهّم گددددد

انيدان گدردد،    يهداي درنغدين، سدرمايه   هدا ن خودنمدايي  ىدود، پُز ن همين توَهّم موجب مي 

 گفت: هايي از هيچ.سرمايه

 بددددس سددددراي پُددددر زجمددددع ن اَنْبُهددددي   

 

 پددددي  چشددددم عاقبددددت بينددددان تُهددددي   

 ىود كه:مولوي اين مي ياش به گفتهن لذا نتيجه 

 بينددددي سددددراب ن مددددي دني  دنر مددددي

 

 ىددددوين بيددددن  خددددود مدددديعاىدددد  آ

 اي از ناقعيت را به ما خبر دهد ن ما را به آن مرتبط سازد.  كه آن بين ، بتواند بهرهبدنن آن 

معني انيان را گم كرد، نارد ضدعف بيدن     ينقتاست كه غرب بعد از رنيانس  ن درستيا

جدداي ىددد ن لددذا تمدددني را پايدده گددذاري كددرد كدده بدده « خدددا»ن « جهددان»ن « انيددان»نيددبت بدده 

را ارضا نمود، ن رن به سوي خياالت نمود ن نه رن بده سدوي   « نَهم»گويي به عقل ن قلب، جواب

 حقاي .  

الهدي اييدتاده اسدت كده      ياز نظر تغيير نظام خلقت، فرهنگ مدرنيتده مقابدل نظدام حكيمانده    

فرمايند خدانندد  مي« اسالم ن تجدد»كه مالف كتاب عر  ىد يك رنح ىيطاني است. امّا اين

دهي كرده است، از جهتي قابل بحدث اسدت. بده عندوان     جز يات معاش بشر را نيز با نَحي سامان

نوزَّلعنوَ ََلويَ َ العكرتوَبَ تربَيََنًرَ   وَ»: فرمايدگيريم، خدانند در رابطه با آن ميمثال قرآن را در نظر مي
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ن نموده است. پس بدا توجده   ن ما بر تو نازل كرديم كتاب را كه هرچيزي را رنى 12؛«لِّكُلِّ شويَءٍ

از يد د با عقل ن تدبّر ميا ل مدورد ن يبا يآن هيت نلقردر  ،ميما بخواهي را كه زيچبه اين آيه هر

تر هيتيم تر باىيم در فهم آيات الهي موف ن هراندازه در طهارت قلب موف  ميابيخود را از آن ب

اگدر طهدارت قلبديِ الزم را داىدته      -ن رساند كه در رنيارنيي بدا آيدات قدرآن ن تددبّر در آ    ن اين مي

رنح ما آماده مي ىود كه الهامات مناسبِ حقيقت آيات الهي بر قلب ما جداري ىدود. بدا     -باىيم

معندي  توان گفت معني اين آيات را خدانند به ما الهام كرد نلي اين بدين توجه به اين قاعده مي

الزم ن تددبر در آيدات،    يبدر تزكيده  نييت كه ما نقشدي در فهدم آيدات نداىدته باىديم ن عدالنه       

 يهاي متفانت افراد منجر به الهامات متفانت نخواهدد ىدد، بلكده اگدر يدك فقيده بدا همده        زمينه

ىدود  مشخص متمركز ىود، الهامي كه به ان مي يىرايط الزم در قرآن تدبر كند ن در يك آيه

ود. با ايدن مقدمده خواسدتم    ىك استاد اخالق مييمتفانت است با الهامي كه بر يك حكيم ن يا 

علومي مثل طب از فرمايد خواص دارنها ن هنر نياجي ن يا كه رنايات ميعر  كنم معني اين

طري  انبياء رسيده است غير از آن نَحي مشخص است كه از طريد  ملدك نَحدي بددنن كدم ن      

 ومينن ا مده معصد   ي نبدي اكدرم  رسد ن ىاهد ن دليل عر  بنده سديره زياد به پيامبران مي

اي جهدت  گرفتند ن در چه مدواردي هديچ اجدازه   است كه در چه اموري عقل مردم را به كار مي

وَاََ كوَ و لرمُؤعار ٍ وَلوَ اُؤعارنوةٍ إيذوا قوضوى اللَّرهُ وَرَسُرنلُهُ   »فرمايد: دادند. قرآن مينظردادن به مردم نمي

ن هيچ مدرد   13؛«وَاَ  يَعَصي اللَّهَ وَرَسُنلوهُ ِوقودَ  ولَّ  ولوَلًَ اُّبيينًَ أواًَِا أو  يَكُن و لوهُمُ العخريَِوةُ ار ع أواَِيارمَ

اش به كارى فرمان دهندد بدراى آندان در كارىدان     ن زن مامن  را نرسد كه چون خدا ن فرستاده

اش را نافرمدان  كندد قطعدا دچدار گمراهد  آىدكارى       اختيارى باىد ن هركس خددا ن فرسدتاده  

 .گرديده است

آيد كه جايي براي انتخاب ن اختيدار مدردم هيدت ن آن جاهدايي اسدت كده       ميآيه بر از اين

فرمايندد:  اظهار نشدده اسدت. يدا نقتدي امامدان مدي       حكم صريحي از طرف خدا ن رسول خدا
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ما مدا اسدت كده اصدول را بده ىد       ييعندي نظيفده   14؛«ََلويَنوَ إيلعقوَءُ العأُصُنَي إيلويَكُمَ وَ ََلويَكُمُ التَّفوُِّع»

دهد كده  ها نشان ميي اينبگو يم ن بر ىما است كه در حواىي آن سير كنيد ن تدبّر نما يد. همه

كنندد ن جز يدات ن كداربردي كدردن آن را     طدرح مدي   ن ا مده  بيتر اصلي را خدا ن رسول

اندد كده بده طبيعدت     اند. مثالً ما را موظدف كدرده  ها قرار دادهعقل مامنين ن اجتهاد آن يبرعهده

م ن چون طبيعت توسط خداي حكيم خل  ىده نبايد با نظام طبيعدت مقابلده كدرد    يترام بگذاراح

ي آن حفر قنات است كه بدنن مقابله با طبيعت، نلي بايد استعدادهاي آن را كشف نمود، نمونه

ن تصور كه نبايدد هديچ   يكنيم. پس امي يجريان آبِ بيترهاي زيرزميني را به طرف دىت جار

بوده، پديد آنريم ن فكر كنيم اين همدان   ن يا ا مه بر آنچه زمان رسول خدا ابزاري عالنه

باىد چون محدثات امور يعني كاري كه مقابل سنت طبيعدت  يح نميتِ امور است صحٰ  مُحْدَثا

اندد ن البتده مدا هدم معتقدديم      باىد ن يا مقابل بيتري قرار گيريم كه خدا ن انلياء خدا طرح كرده

 اند.ابل سنت طبيعت است ن هم مقابل بيتري كه انبياء ن انلياء طرح كردهفرهنگ غربي هم مق

هداي  عدر  ىدد؛ بحدران    15ن مباحدث يد طور كه در جليات گذىته ن كتب مربوط به اهمان

چيدز  توان در يكهاي بيياري دارد كه همه را ميىده توسط فرهنگ غرب علتموجودِ حاصل

م كثدرت از عدالم اَحددي، ن چنانچده ايدن بيدتر       خالصه كرد ن آن عبارت اسدت از جددايي عدال   

هداي  تواند طبيعت را به انكشاف بكشاند ن در يك تعامل متقابدل بهدره  رعايت ىود عقل بشر مي

ي زنددگيِ خدود طرحدي    زيادي از آن ببرد ن اين بدين معني نييت كده عقدل بشدر بدراي آيندده     

زمان انبياء ن انلياء بدوده اسدت بيدنده     تواند داىته باىد ن صرفاً بايد به آنچه از گذىته ن درنمي

 كند.

كه ابزارسازي ذاتيِ انيان است، عرايضي مطرح كردم ن نيبنده در جليات قبل در رابطه با ا

جنيندي اعضداء بددن ىدما را      يعر  ىد بر اساس همان استعداد اسدت كده رنح ىدما در دنره   

آنرد، نجدود مدي  ي چشدم خدود بده   تر است برااي كه از حرير نازکي قرنيهسازد، حتي پردهمي

گيدرد ن بدا آمدادگي بدراي پدذيرش      حال همان رنح ن رنحيه را در زندگي دنيدايي بده كدار مدي    
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آنرد ن اگدر در  ي خود را پديدد مدي  هاي الهي، ابزارهاي مناسبِ اهداف عاليهالهامات ن هدايت

ت ن اگدر مشدكلي از بشدر    جانبه نييد سازد همهرابطه با الهامات الهي عمل نكند ابزارهايي كه مي

هداي  آنرد. پس بايد بشر در هر ىدرايطي بدا تجربده   بار ميحل كرد مشكالت ديگري براي ان به

ها جهت تالش بدراي  اي انيانانياني ن الهامات الهي مشكالت خود را حل كند ن اگر در جامعه

افتداده  عقدب  يابا جامعده ىوند ن بهره ميرفع مشكالتشان به ميدان نيايند، از الهامات الهي هم بي

 ىود.سازي به معني ناقعي نصيب آن جامعه نميرن خواهند بود كه تمدنرنبه

 عت!يا عدم تعادل در طبيتعادل  نفت؛

ىدد  حيات طبيعت است ن بايد از آن استفاده نمدي  يآيا استفاده از نفت مزاحم ادامه سؤال:

كدرديم خدودش   را اسدتخراج هدم نمدي    كه اگر آنتا موجب خرابي آب ن هوا نشويم؟ در حالي

تددوان گفددت مشددكالتي كدده امددرنزه در اثددر زد، پددس نمدديخددود بدده خددود از جددايي بيددرنن مددي

هاي فييلي به نجود آمده است مربوط به بشر است، بلكه خود طبيعت نيز در اين راسدتا  سوخت

 ماثر است.

خدانندد  كه حالي مشكل ما در استفاده از مواهب طبيعي در سوء مديريت است؛ در جواب:

كه ىرايط زندگي سالمي را براي بشر فراهم كدرده،  در طبيعت با اجزاء متفانت آن عالنه بر اين

نجدود آنرده  اي را بده هدا ن كويرهدا، يدك نظدام قابدل اسدتفاده      ها ن اقيانوسدر مجموع با جنگل

 يدر مددت زمدان  برقي ن تجهيزات مدرن يك جنگل را  يطور كه ما با چند ارّهاست. نلي همان

زنيم، بدا سدوزاندن   ي سالم آن را با طبيعت به هم ميكنيم ن رابطهار كوتاه به كوير تبديل مييبي

توانيدت مدواد نفتدي بدا طبيعدت داىدته باىدد        ي سالمي را كه ميهاي فييلي رابطهسريع سوخت

دهندد  رار مدي هدا قد  ها به طور طبيعي درختان كهن خود را در اختيار انيانكنيم. جنگلمختل مي

هدا  زند تا بده گدوش انيدان   هايي ميي يك درخت كهن، جوانهطوري كه پس از مدتي از پايهبه

ها براي تازه ماندن جنگدل  جاست كه انيانها است ن در اينبرساند ديگر نقت نشو ن نمو جوانه

زندده ن  كنند ن از طرف ديگر جنگل نيدز  بُرند ن از چوب آن استفاده ميهاي كهن را ميدرخت

دهد، نلي حرص ىديد بشدرِ مددرن بدا تجهيزاتدي     يىاداب به حيات خود در طول تاري  ادامه م

گيرد ن در نتيجده بشدر   ي حيات خود ميكه ساخته است هرگونه امكاني را از جنگل جهت ادامه



  

ىود. عين اين ميوله در مورد مدواد نفتديِ موجدود در طبيعدت     گرفتار مشكالت آب ن هوايي مي

ست، با اين تفانت كه از ابتدا دنياي مددرن بدا نفدت بده طدور ناصدحيح برخدورد كدرد ن         مطرح ا

هاي ساخته ىده در فرهنگ مدرنيته تعيين نمود. بهتدرين  ي كارخانهمصرف آن را در ميير اداره

كه بشر به طور طبيعي از نفت استفاده نكرده است، نتايجي است كه اين نوع اسدتفاده  دليل بر اين

طدور كده   همدان  -هايي كه پيرن آن به بار آمدي غلط از جنگل ن گرفتاريمثل استفاده -رده است به بار آن

هاي كهنِ جنگل را دارد ن بريدن طبيعي درختان كهن مشكلي براي طبيعت ظرفيت قطع درخت

ي نفدت را دارد بددنن   آنرد، طبيعت ظرفيت حضدور ن مصدرف بده قاعدده    طبيعت به نجود نمي

 نجود آيد.زمين به ير نظام آب ن هوايي كرهكه اختاللي دآن

كدرديم كده مثدل جنگدل كده      دانيم چگونده بايدد از نفدت اسدتفاده مدي     در حال حاضر ما نمي

تواند به نحو مثبت در اختيار بشر باىد، در اختيار ما قرار گيرد، چون از انل دنيداي مددرن بدا    مي

هدا از  ن كشدتي  هدا قاي  يكار يا براي عاههاي خود با نفت برخورد كرد. قديمياميال ن ديدگاه

كردند، ىايد بي  از اين بتوان از آن استفاده كدرد ن آن را در رىدد اسدتعداد ن    نفت استفاده مي

خودي را تصور كنديم ن بدر اسداس آن ن بدر اسداس       يتعادل زمين به كار برد. اگر بتوانيم توسعه

توان فهميد جاي بزارهاي آن را بيازيم، ميامكاناتي كه طبيعت در اختيار ما گذارده زندگي ن ا

طبيعي نفت ن گاز كجاست. متفسفانه چون ما در حال حاضر تصوري از الگوي توسعه بر مبنداي  

را نيدز در   يغربي را در تصور خود داريم جاي هر چيز يتمدن اسالمي نداريم ن همواره توسعه

 ىناسيم.آن توسعه مي

 يشرفت پزشکيو پ يغرب يهابحران

توان رىد نسيع پزىكي مدرن را ناديده گرفت ن آيا اين نوع رىد مربوط بده  آيا مي ؤال:س

 ذات بشر است ن يا مربوط به فرهنگ مدرنيته؟

ن ساال چند نكته بايد مدّ نظر قرار گيرد، انالً: نگداه پزىدكي مددرن    يدر جواب به ا جواب:

كندد ن  ود مجدرد، بددن را تددبير مدي    به عالم ن آدم، نگاه غلطي است. نَفْس ناطقه به عنوان موجد 

همواره سعي دارد آن را در تعادل قرار دهد ن اگر به جهت تفثير عوامل خارجي از تعادل خارج 

كده در طدب   يكند تا بدن را به تعادل برگرداندد. در حدال  يتالش م ينين تكو يعيىد، به طور طب



 

اً براسداس آزمدون ن خطدا    از جايگاه نفس ناطقه ن تدبير آن غفلدت ىدده اسدت ن صدرف     يامرنز

كردن زمدان نتيجده، در بيدياري از مدوارد نتدايج غلدط       برد كه عالنه بر طوالنيكارها را جلو مي

ىود. ثانياً اين تمدن با صفت مخصوص به خود ىرايط زندگي را طدوري ىدكل داده   حاصل مي

آن خطدرات   ها بييار زياد ىدده ن در نتيجده بدراي درمدان    انيان يكه احتمال نجود خطرات برا

 120ريزي نموده اسدت. در نظدر بگيريدد تصدادف بدا ماىدين سدواري كده داراي سدرعت          برنامه

كيلومتر در ساعت است با تصادف با اسدب ن االغ ن گداري چقددر متفدانت اسدت. ايدن تعدداد        

همده خطدر بدراي كدارگران، دنيداي      همه سرعت ن اين تعداد كارخانه ن ايدن ماىين سواري ن اين

ريزي بنمايد ن به همان اندازه ر كرده در راستاي جبران خيارات پديدآمده برنامهمدرن را مجبو

در اين ميير پيشرفت كرد. اگر در گذىته از يك ميليون نفر احتمال قطع عضو بدراي يدك نفدر    

آن رنز نبدود، امدرنز ندوع     يها ن يدا در اثدر حركدت بدا نسدايل نقليده      هم در اثر كار در كارگاه

كرده است ن در نتيجده علدم   رن زيادي از افراد را با مشكل قطع عضو رنبهزندگي مدرن درصد 

رن ديم ن متفسدفانه   ما امرنز با پيشرفت اين علم رنبه ن اجباراً نمودهپيوند اعضاء جاي خود را باز 

ايدم.  گو يم امرنز در علم پزىكي پيشرفت داىدته كنيم با گذىته ن مياين پيشرفت را مقاييه مي

آن هدم   -ايد پرسيد آيا بشر در گذىته نيبت به امرنز در راستاي رفع نيازهاي خود كه بدر حالي

موف  بوده است يا نه؟ عر  بنده اين است كه عنايدت داىدته باىديد     -در بيتر طبيعي ن بدنن بحران

در چه بيتري پزىكي جديد مجبور ىد انرژي زيادي مصرف كند تا مثالً موف  به پيوند اعضداء  

ن  كليده  -از مايع ظرفشو ي بگير تدا لبداس ن غيدره     -نرند انواع مواد ىيميايي در زندگي  ىود. نقتي با

گيدرد  ها مورد تهديد قدرار مدي  ىود ن حيات انيانقلب ن ريه به نحو غير قابل تحملي خراب مي

كردن آثار مواد ىيميا ي مصرف كنيدد ن  ىما مجبوريد زمان زيادي از عمر خود را جهت خنثي

هاي مهيب بيازيد ن در مقاييه با گذىته اسم آن را پيشرفت بگذاريد. ميلّم در تمدن بيمارستان

اسالمي چون رنيكرد انليه به عالم ن آدم غير از رنيكردي است كه امرنزه مدرنيتده دارد، علدم   

همه توسعه نددارد  كه اينپزىكي در بيتر تمدن اسالمي ىكل ديگري خواهد داىت، مضافاً اين

آنرد تا مجبور باىند بدراي هدر چهدار نفدر     ه مشكل جهت سالمتي بشر به نجود نميهمچون اين

ي يك پزىك به كار گيرند، اين يعني به ازاي هر چهدار نفدر يدك نفدر بايدد بيكدار ىدود، بقيده        

 همه بحران.هاي دنياي مدرن نيز از همين سن  است با اينپيشرفت



  

هداي نزديدك بده    حل غرب، امرنزه راههاي حاصل از تمدن ممكن است ما براي رفع بحران

هاي بنيادين، نلي بايد به ىرايطي چشم دنخت طبيعت را دنبال كنيم مثل درمان به كمك سلول

ىدود، امدرنزه مدا مجبدوريم در بيدتري كده غدرب        ها ناقدع نمدي  كه در آن بيياري از اين بحران

رن ىدويم ن يدا   ران رنبده نجود آنرده است حركت كنيم منتها بايد تالش كرد با كمتدرين بحد  به

 م. ييجبران نما -كه موجب بحران ديگري نشود -بحران را با بهترين رنش 

 با طب مدرن يطب سنت يتفاوت مبان

ر از يد برسدد غ  يبده علمد   يپزىدك  يرىدته توانيت در يم ينير ديغ يِمبانغرب با  آيا سؤال:

نداىدته باىدد    ييدان نگداه الهد   ؟ اگر اناست رن ىدههرنب ين مشكالتيآنچه امرنز دارد كه با چن

تواندد بده رنش طدب سدنتي عمدل كندد ن در       ي داىدته باىدد، مدي   گاهآ يعيطب يهابه سنت ينل

كه مثل طب جديد بيماري را پنهان كند. در رنش طب سدنتي  سالمتي خود موف  باىد بدنن آن

 يم، پدس ريشده  توانيم كار را به همان ىكل دنبال كنياگر به تجرد رنح هم معتقد نباىيم باز مي

كدردن بده ديدن جيدتجو كدرد،      نجودآمده در پزىكي مدرن را نبايد صرفاً در پشتمشكالتِ به

هدا  رفته ن در بهبود بيمداري تعامل با طبيعت از دست يبلكه مشكل به اين جهت است كه رنحيه

 هد.رد كه سريعاً نتيجه بديگهايي مورد نظر قرار ميىود ن رنشسرعتي غير طبيعي دنبال مي

العداده سدطحي نگدر ن    بنده هم با نظر ىما موافقم، به ناقع بشر بعد از رنيدانس فدوق   جواب:

دنبدال  بدار برخدوردش بدا طبيعدت را در آيندده      طور كه آثار زيانزده ىد ن همانعجول ن اكنون

انده  كلي از نگداه حكيم نمايد، ن بهبار برخوردش با بدن خود را نيز دنبال نميكند، آثار زياننمي

 محرنم است.

همه انرژي ن نقتي كه صدرف  چند چيز موجب موفقيت طب سنتي بود كه طب جديد با اين

بددن بدا طبيعدت را پذيرفتده      يكه در طب سنتي همداهنگ ها محرنم است، يكي اينكند از آنمي

 بخشدي دارد ن بايدد  ي تعادلبودند ن اطباء معتقد بودند چيزي به نام مزاج در بدن هيت كه جنبه

ها در راستاي حف  مزاج باىد، كه البته با ديدگاه تجرد نفس اين موضوع بهتر تبيدين  تمام درمان

ي ىود، نلي طبيباني هم كه معتقد به تجرد رنح نبودند موضوعِ مزاج را قبدول داىدتند. نكتده   مي

هاي طبيعدي بددن   آن طب به هدايت يكرد اميدناردنمي كه طب سنتي در بيتر آن حركت مي



 

ي ىد تا براي نفسِ انيان زمينده ها طوري تجويز ميالعملن به همين جهت دارنها ن دستور بود،

اي دارد، ن در اين راسدتا نقد  عمدده   « دارنهاي تل »ن « پرهيز»تفثيرگذاري بر بدن فراهم ىود، 

عمالً پزىكي سنتي حتي اگر منكر تجرد رنح بود، از نور نفدس ناطقده در درمدان بددن اسدتفاده      

ىدود  ها بهتر فراهم مدي د، منتها به همان اندازه كه ايمان در ميان باىد، امكان كنترل هوسكرمي

فرمودندد:   ىدود. همچندان كده ميتحضدريد رسدول خددا      ن پرهيز با موفقيت بيشتري انجام مي

ن پرهيدزْ رأس  هدا  ي بيماريي همهمعده خانه16؛«ءرٰ  يةُ رَأسُ كُلِّ دَواءٍ وَالعحرمَٰ  اولعمرعَدَةُ بَي ُ كُلِّ دا»

 يها است. حال نقتي بخواهيم پرهيز را بر بدن خود تحميل كنيم اگر قوهي دارنها ن درمانهمه

آن پرهيز با موفقيت همراه نخواهد بود، نلي در هدر   ييم، ادامهينَهميه را با نور ايمان كنترل ننما

هاي تي به موفقيتحال چون فرهنگ گذىته پذيرفته بود پرهيز جزء اصلي درمان است، طب سن

يافت. در حالي كه در اف  طب جديد چيزي به نام پرهيدز مطدرح نييدت، بلكده     خوبي دست مي

العمل طبيعي بددن  ي خود را بر عكسخواهد ارادهبيشتر به اميد دارنهاي ىيميايي ن جراحي مي

ينيد ملل دنيدا  بخواهد با طبيعت انجام دهد. اگر مياِعمال كند، عين آنچه با نيرني تكنولوژي مي

نوع طبابت سنتي خود را رها كردند ن رنش طب غربي را پذيرفتندد، چدون ايدن رنش بدا نفدس      

هداي معندويِ خدود فاصدله     هدا از حالدت  ىان بهتر هماهنگي دارد. به عبارت ديگر انل ملدت امّاره

هداي تمددن   كده ضدعف  خود را از دست دادندد، سدپس بددنن آن    يگرفتند، ن بصيرت حكيمانه

هداي  انتخداب  يفكدر غربد   يرفتن مبدان يد را ببينند، از آن استقبال كردند ن با پذين طب جد يغرب

جديدي را دنبال نمودند. پيشنهادهاي حكيمانه براي انياني پذيرفتني است كه به دنبدال آرامد    

ىدود، در آن ىدرايط؛ انال: هدوس    رنح است ن بيتر چنين آرامشي توسط نور ايمان حاصل مدي 

د. ثانياً: رنح آنچندان قددرت دارد كده    يهاي گوناگون پديد آار نييت كه بيماريدچندان ميدان

زده از آرام تفثير خود را ايجادكنند. بشرِ عجولِ هدوس درد را تحمل كند تا دارنهاي طبيعي آرام

نظام حياتي بشدر   يد ن قواي اخطاردهندهينمايرا سريعاً درد را پنهان ميكند زآمپول استقبال مي

يت، چون اميد دارد مشكالت بعدي را نيدز بدا   ياندازد، نگران مشكالت بعدي هم نيخطا م را به

اي را كه در انل جليه طرح كدرديم در اينجدا نيدز    توان نكتهآمپول ديگري درمان كند. پس مي
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حيات دهد، دير يدا   يهر تمدني كه خواست براساس نفس امّاره ادامه»طرح كنيم ن آن اين كه: 

چون نفس امّاره هيچ حدّ ن مرزي  -عت بدن خدود حتي با طبي -كند يام ميت با طبيعت قزند به ضدي

 «د.يكند، هر چند در ابتدا سعي كند عاقالنه عمل نمارا براي خود تحمل نمي

 ن قدميآخرين سخن و اول

اي بين فرهنگ مدرنيته ن تمدن اسالمي بفرما يد چنانچه ممكن است در آخر مقاييه سؤال:

تمددن   يكه ما بتوانيم نيبت به هر دن تصور درستي داىته باىيم ن اف  حركت بده سدو   به طوري

 مان رنىن گردد.يبرا ياسالم

گدو ي بده همدين سداال     بحمداهلل جليات گذىته ن كتب تدنين ىده بدراي جدواب   جواب:

 بندي عرايضي را در چند نكته بيان كنم.توانم به عنوان جمعىكل گرفت، بنده نهايتاً مي

 دهيان رسيبه پا ساِنان

هداي  هدا نباىدد بلكده تيدلط بدر جهدان باىدد، تمددن        نقتي ديگر غايت علم نجات انيدان  -1

كندد ن سياسدت   ىود ن همين رنحيه در سياست ن هنر ن اقتصاد جلدوه مدي  امپريالييمي ظاهر مي

ي بده  گدو  ىود تا از طريد  جدواب  يم ميها تنظن فضا براي سيطره بر رنح ن رنان انيانيهم در ا

خواهندد برنندد، ديگدر    ها سيطره يافته ن مردم به هر جايي كه سياستمداران ميهوس مردم بر آن

ها را ها است ن سياستمداران آن هوسها در ميان نييت بلكه حكومت هوسبحث هدايت انيان

كنند، برعكسِ تمدن اسالمي كه آخدرت  به سود خوي  تحريك نموده ن بر مردم حكومت مي

كده  هاي مردم رسميتي قا دل نييدت مگدر آن   دهد ن براي هوسرا غايت خود قرار مين معنويت 

ر دهندد ن ىدايد بتدوان تفدانت اساسدي فرهندگ غدرب ن        يس ياهداف قدس يجهت آن را به سو

 تمدن اسالمي را همين امر دانيت.

در رنح جاري در تمدن غربي كه دكارت آن را ىكل داد، انيانْ ماىين متحركي است كه 

كه در اين ماىين نشداني از خددا باىدد ن در    واند به محاسبه در آيد ن محاسبه كند، بدنن آنتمي

انگاري خواهد ىدد، چدون عمدالً انيدان بده پايدان رسديده        چنين نگاهي انيان حتماً گرفتار نييت

است ن ماىين جاي انيان را گرفته ن هرگونه تعلد  قدسدي از زنددگي انيدان رخدت بدر بيدته ن        



 

نگدار در  كندد ن امدرنزه هدزاران كارىدناس ن رنزنامده     ا ميتقل از دين احياس مدي انيان خود ر

اندد تدا بده آندان بقبوالنندد در ىدرايط خدوبي بده سدر          سراسر جهان مشغول عمليات بيهوىي مردم

هاي هدايت ن نجات پشت كرده ن گرفتدار  كه بشر در تمدن غربي به سرچشمهبرند، در حاليمي

 بيهودگي ىده است.

سدخن از رجدوع بده تفكدر معندوي اسدت ن نده بازگشدت بده          « زايدي ىديعه  تمدن»وع در موض

ي طدرح تمددن   اي كه به پايان رسيده، ما معتقديم در سير تاريخي به سوي آيندده، زمينده  گذىته

رند كده بدا   علدم جديدد تدا آنجدا پدي  مدي      »: ىيعي بييار فراهم است چرا كه بده قدول هايددگر   

 ىدود كده  اي از تداري  بدا امدري مواجده مدي     كند، امّا در مرحلده يسر ن كار پيدا م« پذيرمحاسبه»

« ي ادعاهداي علمدي فدرن خواهدد پاىديد.     محاسبه پذير نييت ن اين عصر انقالب است كده همده  

تواندد بده سداحت حقيقدي انيدان ن امدور اجتمداعي، تقّربدي         پذيرِ خود نميغرب با رنش محاسبه

امري محاسبه ناىددني ن غيدر قابدل تصدرف تلقدي       كه از منظر الهي، انيانحاصل كند، در حالي

ها تعامل نمود ن بده  توان با آناند، بلكه ميىود، چنانچه عالَم ن اىياءِ آن نيز غير قابل تصرفمي

آيدد كده   ها را مظهر الطاف الهي دانيت، در اين حالت تمدني به صحنه ميعنوان آيات الهي آن

 كند.محجوب نمي اي آن را از نظر به ساحت قدسهيچ حادثه

 عالم حّس يگرفتار در تنگنا يتمدن

هدا را بده سدوي    د تمدن اسالمي به عنوان بلوغ تمدن ديني به نحوي همه جانبه جهدت جدان  2

ها بتوانند بيشترِ عمر خود را در سير بده سدوي عدالم معندا     دهد تا انيانمعنويت ن حقاي  سوق مي

كنندد. نلدي در فرهندگ    ر از دنياي مادي زنددگي  تبگذرانند ن در عين تنهايي، در دنيايي بزرگ

ىدوند  غربي با رنيكرد افراطي نيبت به دنيا ن عالم حس ن نَهم، عمالً از آن دنيايي محدرنم مدي  

 گويد:كه مولوي در نصف آن مي

 آن جهددددان ن راهدددد  ار پيدددددا بدددددي  

 

 كددم كيددي يددك لحظدده در اينجددا بدددي   

 



  

َبيقُنا إيلوى اَغعفرِوةٍ اِّ  رَّبِّكُرمَ وَجَنَّرةٍ ََِع ُرهََ    سَ»فرمايد: قرآن در توصيف نسعت عالم معنا مي

از سبقت بگيريدد بده سدوي مغفرتدي      17؛«كوعَِع ي السَّمََء وَالعأورَ ي أَُردَّتَ لرلَّذري و آاَنُنا بيَللَّهر وَرُسُلرهر

بدراى كيدان  آمداده     آسمان ن زمين اسدت ن  نسعتچون نسعت آن  پرنردگارتان ن بهشت  كه

  .انده به خدا ن پيامبران  ايمان آنردهىده ك

ها در زنددگي دنيدايي، جددا ن منقطدع از بهشدتي      د كه ىرايط معنوي انيانيعنايت داىته باى

آسمان ن زمين است، ن ايدن حداكي از نسدعت انيدان معندوي       ينييت كه نسعت آن برابر همه

كه حقاي  را به نور معندوي در  است. بييار فرق است بين تمدني كه بايد بِدند تا برسد با تمدني 

را در قرآن مالحظده   كند. حتماً جريان نظام حكومت حضرت سليمانها جمع ميقلب انيان

ايدكه حضرت دن نيرني متفانت يكي نيرني عفريت جن ن ديگري نيرني معنويِ نلديّ  فرموده

نقتدي كده    كندد. آن خدا، هر دن را در اختيار داىتند ن قرآن خصوصديات هدر دن را مطدرح مدي    

يََ أويُّهََ المَلوأُ أويُّكُمَ يَأعترينري بيعَِعشررهََ قوبَرلو أو    »از حاضرانِ دربار ساال كردند:  حضرت سليمان

كه تيدليم ىدود، بدراي    بلقيس را قبل از آن يك از ىما جمعيت، تختكدام 18؛«يَأعتُننري اُسَلرمري و

َ آتري َ بيهر قوبَلو أو  توقُنمَ ار  اَّقوَارر َ وَإينِّري ََلويَرهر لوقورني       قوََو َرفعِي ٌ اِّ و العجي ِّ أونو»آنريد؟ من مي

كده  گفت: من قبل از اين ز با ان بود،يت  نيىرّ يكه جنبه يجنّعفريت جن يعني همان  19؛«أواري ٌ

 فرمايدد: . نلي قرآن در ادامده مدي  توانا ن امين هيتم آنرم ن منيماز جاي خود بلند ىوي آن را 

ا َرنردَهُ  ََو الَّذر  َرندَهُ َرلعمٌ اِّ و العكرتوَبي أونوَ آتري َ بيهر قوبَلو أو  يَِعتودَّ إيلويَ َ طوِعُِ َ ِولومََّ رَآهُ اُسَرتوقرِ  قو»

كوفورِو ِورإي َّ رَبِّري    قوََو اَذوا ار  ِوضعلي رَبِّي لريَبَلُنَنري أوأوشعكُُِ أومَ أوكعفُُِ وَاَ  شوكوِو ِوإينَّمََ يَشعكُُِ لرنوفعسرهر وَاَ  

كده  اما آن كيي كه مقداري از علم كتاب نزدش بود گفت: من آن را قبدل از آن  20؛«غونري  كوِييمٌ

آنرم. چون حضرت آن تخدت را مقابدل   اي به تو برگردد، برايت مينظري كه به چيزي انداخته

كرگذار اين نعمت هيدتم  : اين از الطاف الهي است تا مرا بيازمايد كه آيا ىند فرمودندخود ديد
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كنم، ن هر كس كه ىاكر باىد به نفع خود انست ن هركس هدم كده كفدران    يا آن را كفران مي

 نعمت كند پرنردگار من غني ن كريم است.

د كه قدرت عفريت جن، قددرتي اسدت همدراه بدا زمدان نلدي سدرعت آن        يعنايت داىته باى

برخدوردار اسدت،   « علدم كتداب  »از  كه قدرت عاصف بن برخيا كده خيلي زياد است در صورتي

كندد قبدل از آن كده نظدرت را كده بده چيدزي        است، زيرا عر  مي مادي قدرتي معنوي ن فوق

كنم، در نظر بگيريد ىما اگر اين ديدوار را نگداه   كار را مياي به سوي تو برگردد من اينانداخته

دد مدن آن تخدت را   گويدد قبدل از آن كده نگاهدت بده تدو برگدر       بدرد؟ مدي  كنيد چقدر زمان مي

آنرم. حال اين دن نوع عمل مورد بحث مدا اسدت، يكدي عمدل عفريدت جدن ن يكدي عمدل         مي

حيداب نييدت كده خدانندد صدفت آن جدن را هدم ذكدر         رسدد بدي  عاصف بن برخيا، به نظر مي

هدايي از سدن    فرمايد كه آن عفريت است، چدون جنيدان اگدر از انليداء الهدي باىدند تواندايي       مي

توانندد داىدته باىدند. عمدده آن اسدت كده متوجده باىديم ايدن          اب عاصف را مدي هاي جنتوانايي

اسدت   ي حضدرت سدليمان  درست است كه چون در قبضه -سرعت زياد با ىرارت جن همراه است 

سال است رحلدت  يك اي از جنيان است كه نقتي فهميدند حضرت سليمانامين است نلي اين همان رنحيه

پنداىتند ان زنده است، نقتي موريانه عصاي ان را خورد ن ان سقوط تكيه داىته ميفرموده ن چون بر عصاي خود 

دانيدتيم در ايدن   اگر ما غيدب مدي   21؛«أو  لَّنَ كوَنُنا يَعَلومُن و العغويَ َ اََ لوبيثُنا ِري الععَذوابي العمُهيي ي»كرد گفتند: 

جنيان ىرنري بودند كه  ي حضرت سليمانيعني جنيانِ تحت سيطره -عذاب خواركننده نبوديم

تواند سرعت همراه با زمدانِ  كردند. حال اين جنيِ ىرنر ميبا رغبت به آن حضرت خدمت نمي

كم را در اختيار داىته باىد، چيزي كه تمدن غرب به دنبال آن است همين اسدت ن نهايدت ايدن    

اسدت.  تمدن رسيدن به قدرت عفريت جن است، نلي حوزه ن ساحت تمدن اسدالمي معنويدات   

كندد  يابد، يكي در بهشتي زندگي مدي دند تا برسد، يكي با نور توحيد آن را مييكي در دنيا مي

كندد كده سدخت تندگ     گيرد، يكي در جهنّمي زندگي ميكه نسعت  آسمان ن زمين را فرا مي

كنم كه اگر با است. ن اين تفانت، تفانت اساسي بين تمدن غربي با تمدن ديني است ن فكر مي
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ن تمددن   ين تمددن غربد  يبد  يپيگيري الزم موضوعِ اخير را دنبال بفرما يد تفدانت اساسد   دقت ن

 ىود.يرنىن م ياسالم

 يبا تمدن اسالم يتمدن غرب ياساس يهاتفاوت

عرفدان ن در ميددان بدودن قلدب در      يكدنم رنحيده  است كه تفكيد مدي  بر مبناي امر فوق -3

بر همدين اسداس    «عليوهاهللرمحة»حضرت امام خميني اعمال، جزء الينفك تمدن اسالمي است ن يهمه

آن تمدن باىند. تمدن اسالمي ىرح سلوک ميلماناني است كده ىداهد    يكنندهتوانيتند ىرنع

اي ىوند ن لذا در پرتو چندين رنحيده  غيبي را به ذنق حضور دريافته ن آن را به جامعه متذكر مي

هداي  هدا ن دعدوت  يدد. جواندان مدا در پيدام    آساله پديد ميدفاع مقدس هشت ياست كه حماسه

كردند ن به دنبدال آن ندوع   به جهاد، سير ن سلوک خود را دنبال مي «عليوهاهللرمحة»حضرت امام خميني

در بيتر جهاد با كفر جهاني فراهم بود ن در چنين فضايي معلوم ىدد  بودند كه  يمعنواز مواجيد 

مراحدل دفداع    ينچده ميتحضدر هيدتيد در همده    بدرد. ن چنا سر مدي تمدن اسالمي در چه افقي به

رداىدته  ب معصدومين  يحد  يعندي ا مده    يناسدطه ها از صاحب اصلي حضورِ بدي مقدس چشم

، چيزي كه در تمدن ىيعي همواره بايد مدّ نظر باىدد نگرنده گرفتدار حركدت عقيمدي مثدل       نشد

ضداخان بده ميددان    ىدود ن ر يحدذف مد   «عليوهاهللرمحة»ىدويم كده مرحدوم مددرس    انقالب مشرنطه مي

 آيد.مي

ن بيط تووريك ىدريعت ن امثدال آن، ريشده در افكداري      قبضي مدني ن هاي جامعهتووري

هدا  خواهد در قالب دين همان غرب را استحكام بخشدد ن لدذا بده ىددت بايدد از آن     دارد كه مي

هدا بدا ىدعار عصدري كدردن ديدن ن       ها را دىمن تمدن اسالمي دانيدت، ايدن  فاصله گرفت ن آن

 يهدا در مدتن جامعده   ها را به جاي عاصفخواهند عفريتيكيان سازي اسالم ن علوم غربي مي

اسالمي بنشانند تا بدنن ارتباط با عالم معنا، ديني سكوالرىده در ميان باىد. در چنين بيتري باز 

 آيد ن دنباره نور تمدن ىديعي بده  به صحنه مي ييزدامردم گرفتار تنگناي زمين هيتند ن قداست

 رند.حجاب مي

ن دن رنيكدرد متفدانت بده     غفلت نكنيم تمدن اسالمي با تمدن غربي ذاتاً متفدانت اسدت   -4

اي بدراي بده حجداب بدردن     عالم ن آدم است ن لذا هر يك ثابت ن متغير خود را دارند، نلي عده



 

، گويند اگر علماء اسالمي دين خود را با علوم غربدي همداهنگي نكنندد   گوهر تمدن اسالمي مي

دهند. ىما تجربده كرديدد كده مدا بعدد از جندگ       دچار قبض ىده ن توانايي خود را از دست مي

خدود را در افقدي قدرار     يخواستيم توسعه ن بازسازي را به رنش غربي ادامه دهيم ن عمالً جامعه

هدا، ارتشداء ن فيدادِ اخالقدي ن تددبير دنيداداري،       عدالتيي انفعالي، بيداديم كه همراه آن توسعه

كه رنيكرد به غرب نه تنها مدا  نيهمه ن همه جاي معنويت ن فضا ل اخالقي را گرفت، غافل از ا

كده  ىدود ن بداز متفسدفانه بددنن آن    زدگيِ منفعل نصيب مدا مدي  رساند بلكه غربرا به غرب نمي

كه بددانيم در آن  پا كنيم، بدنن آنخواهيم با نزديكي به غرب، تمدن اسالمي بهمتوجه باىيم مي

افدراد جامعده فدراهم     يهدا هدا ن دل ورت زمينه را بدراي تصدرف هرچده بيشدتر غدرب در ذهدن      ص

 كنيم.مي

معنويت اسدت،   يها بيشتر معطوف به عالَم گيتردهي فعاليتدر تمدن اسالمي كه عرصه -5

اگر بناي باىكوهي هم ساخته ىود، انالً: آن بندا حكايدت احدواالت قدسدي معمدار آن اسدت ن       

كندد، ن در همدان حدال هدم در عدالم      معنوي خود را در عدالم خدارج متعديَّن مدي     عمالً احواالت

نگرد عمالً به عالم قددس  كيي به آن بنا مي يكند. ثانياً: نقتخود دارد سير مي يمعنوي گيترده

گردد زيرا كده آن معمدار   ىود ن به تماىاي حُين ن جمال ازلي مشغول مين عالم معنا منتقل مي

ديل به پرتو حين الهي نموده است. پس آثدار تمددن اسدالمي بدا معندا ن مقصدود       عالم صنع را تب

ىود ن اين غير از آثاري است كه پادىداهان بدراي ارضداي خودخدواهيِ نفدس      ديگري ظاهر مي

اند. ثالثاً: آن استاد معماري كده احدواالت قدسدي خدود را در صدورت بندايي       پا كردهىان بهامّاره

سعي دارد در ساختن آن اثر مشغول دنيا ن ابزارهاي آن نشود ن يا خراىي كند باىكوه متعيَّن مي

كند ن ايدن غيدر از رنح ن   ترين مصالح آن بنا را به پا ميطبيعت نيندازد ن لذا با طبيعي يبر چهره

ىدود ن يدا مهندسدين مددرن بده صدورت       ها بنا ميخراشاي است كه با آن رنحيه، آسمانرنحيه

توانندد انيدان را بده سداحت     همين جهت هم آن بناهدا نمدي  كنند، بهمي بنا ميبناهاي اسال يتقليد

ىناسد از ماندن در اين نوع بناها در عدذاب  قرب نزديك كنند ن كيي كه قرب ن حضور را مي

ي بدردن انيدان از عدالم قددس، از بقيده     نوع بناها در بده حجداب   كند ايناست، چون احياس مي

طور كه مناف  از كافر بدتر است ن بيشتر ن بده نحدو مرموزانده    همان تراند،هاي عالم غلي حجاب



  

گاه حقيقت گذارد بشر بفهمد چرا سرگردان است، به اسم جلوهبرد ن نميدين را در حجاب مي

 دهد.گاه حُين ن جمال ازلي، عكس آن را نشان مياسالم ن جلوه

 به غرب يمندعالقه يشهير

هدا را  خوبي رنىن ىود بايد فرهنگ حضوريِ اسالم جاناگر خواستيم ظلمات غرب به  -6

حقيقت مرتبط ىدوند  « نجودِ»مردم توانيتند با  سيراب كند، نقتي از طري  فرهنگ اهل بيت

فهمندد جايگداه   كده مدي  هدا آنرده اسدت، همچندان   ها چه باليي بر سر آنفهمند ساير فرهنگمي

ها هر انددازه كده در   شر را تا كجا ببرد. انياندستورات دين چه اندازه گرانقدر است ن بنا دارد ب

ىدوند ن چدون غدرب در انتهداي ظهدورِ صدورت       نَهم زندگي كنند بيشتر عالقمند به غدرب مدي  

، ىيعه بده  يزده، نهايت آرزنست. در مقابل فرهنگ غرببرد براي افرادِ نَهمسر مينَهمي خود به

كه در بيتر ىريعت اسدالمي بدا نظدر بده      ترين صورت دينداري قرار دارد، بدين نحوعنوان عالي

كه مقامشان مقدام كامدِل ارتبداط حضدوري ن قلبدي بدا حقيقدت قدرآن اسدت،           اهل بيت پيامبر

تواندد در  ن چندين بصديرتي مدي    22مدرتبط باىدند.  « نجدود » يترين نحوهتوانند با عاليها ميانيان

گويد اسالم هدزار  هايي كه ميمقابل چنان نَهمي اييتادگي كند ن آن را محو نمايد ن از حجاب

ن چهارصد سال پي  حقوق بشرش را تصويب كرده گذر كند ن متوجه ىود در اسدالم از همده   

الناس هم بر مبنايي كه خدانندد تعيدين كدرده اسدت مدورد نظدر       اهلل مطرح است ن ح تر ح مهم

تدوان  مدي  گويند. با نور فرهنگ حضوريِ اهل بيدت است، نه آن حقوق بشري كه غريبان مي

النداس اسدت ن نده    متوجه ىدد هديچ چيدزي از غدرب، خدودي نييدت، نده حقدوق بشدر آن، حد           

قرآني است، اگر توانيتيم از نظر فكري ن فرهنگدي از رجدوع    «شُنرا بَينوهمي»اش همان دمكراسي

گذرد كه در اثر آن توبه تجليات اندوار الهدي تتلدا خواهندد     به فكر غربي توبه كنيم، چيزي نمي

يابندد.  معني حقيقدي خدود را بداز مدي     ن ا مه ن معني ايمان ن اطاعت از خدا ن رسولنمود 

جامعده، تمددن    يزيادي داريم ن هنوز در افد  معرفتد   يبايد بپذيريم ما هنوز از اين حالت فاصله

اي كه مغدايرت  يت ن اصالً غرب به عنوان يك فكر ن فليفهيديني، چيزي جدا از تمدن غربي ن

                                                 
از « ىدود هداي فرهنگدي پدوچ مدي    آنگاه كه فعاليدت »را در كتاب  البيتاهل« جودين» مقام حضوري ن موضوعِ - 22

 دنبال بفرما يد.همين مالف 



 

گيرد. نهايتداً فرهندگ غدرب بده جهدت سدكس ن       نَحي دارد مورد بررسي قرار نمي ذاتي با منظر

هدايي هدم كده انددكي متوجده ظلمدات       هاي ما است، ن متفسفانه آنمشرنب  مورد انتقاد مذهبي

خواهند بدنن هرگونه سير نسلوک ن ىهودي بده مقدام عبدور از غدرب دسدت      اند ميغرب ىده

 سالم ن غرب بگذرند.يابند ن به راحتي از التقاط بين ا

انقالب اسالمي امكان خرنج از غربزدگي ن نظر به حاكميدت ايمدان ن پدذيرش ناليدت      -7

چنين خرنجدي نبودندد،    يهاي تحت تفثير غرب هنوز آمادهانلياء الهي را فراهم نمود نلي رنح

قدسيِ  كنند ن سعي دارند به ساحت غيرهاي غرب ارزيابي ميها هنوز دين را با مالکچون اين

غرب، قداست ببخشند ن لذا از طريد  بيدتر متعدالي انقدالب اسدالمي از غدرب خدارج نشددند ن         

اندد ن در انلدين   بيعت نكردند، هنوز از آزادي غربي آزاد نشدده  «هيوعلاهللرمحة»معني با امام خمينيبدين

ال ىدود ن بده ندام تمددن اسدالمي اهدداف غربدي را دنبد        ها غالب مدي زدگي بر آنفرصت، غرب

بر عكس، هر چه ىوند ن كنند ن در نتيجه از حكمت عرىي انبياء ن انلياء دنرتر ن دنرتر ميمي

ي حضدوري ن نجدودي پيددا كندد     تر ىود ن ايمان جنبهقوّت ايمان نيبت به حقاي  قدسي عمي 

 آرامىوند ن از فهم اجمالي ظلمات غدرب، آرام الزمان بهتر خارج ميها از ىرّ ظلمات آخرانيان

 گردند.به فهم تفصيلي آن نايل مي

ما در سليله مباحث مربوط به تمددن اسدالمي دن چيدز را بايدد دنبدال كنديم؛ يكدي ىدناخت         

انگاري آن فرهنگ باىيم، ن ديگر ىدناخت  درست غرب به طوري كه عميقاً متوجه رنح نييت

ا جمال ن جدالل  دين به معني ناقعي ن قدسي آن ن توجه به حكمت اُنيي ن گذر از متافيزيك، ت

به صحنه آيد ن با نور جالل حضرتِ ح  بتوان نفي غرب كرد ن با نور جمدال   -هدر دن   -خدانند 

را  ظهدور حجدت خددا    ياي زمينهها را به سوي معنويت قرآني سوق داد ن چنين معادلهان دل

مدرنيتده   تدوانيم در كند ن به جاي اين كه در تصرف مدرنيته قرار گيدريم مدي  به خوبي فراهم مي

هاي رنىنفكري مدذهبي ممكدن اسدت، رنىدنفكراني كده      تصرف كنيم ن اين با عبور از حجاب

جان بيازند، غافل از ايدن  اي بيسعي دارند اسالم را در حجاب مدرنيته دفن كنند ن از آن پوسته

تدوان  يدر اين قرن به صحنه آنرد به خدوبي مد   «هيوعلاهللرمحة»كه با نوع نگاهي كه حضرت امام خميني

هاي ممتد از جواندب آن فرهندگ، آن را در مبنداي    در ذات ظلماني غرب نفوذ كرد ن با پرس 

ن امكان زندگي ايماني را فدراهم كدرد    فتوح نور محمدي ياش نيران نمود ن زمينهتووريك



  

ن اين امر بدنن ىناخت عمي  مباني فكري غرب ممكدن نييدت، پدس در ناقدع بدا خودآگداهي       

ن بده   رنىن ظهور حجت خدا يمصرف غرب نشد ن با نظر به آينده ين مادهتواتاريخي مي

همده هيوالهداي   اي گذارد كه انيان از جنگل مدرنيته بدا آن كمك انقالب اسالمي گام در جاده

 ابد ن به حقيقتِ ديانت رجوع كند.يخوفناک رهايي 

 يظهور اسم جامع مهدو

ه نحوي عمي  رنىدن كنيدد ن راه گدذار از    نقتي توانيتيد ضعف تووريك فرهنگ غربي را ب

مدرنيتده جلدوگيري كنيدد، ديگدر مهدم       يآن را بنمايانيد ن از اين طري  از سقوط اسدالم در درّه 

نييت كه امت اسالم با كندي ايدن راه را طدي كنندد يدا بدا سدرعت ن ىدتاب، همدان كداري كده           

 فرهنگ اموي نجدات  رُميِ -كردند ن جهان اسالم را از حجاب جاهلي حضرت سيدالشهداء

رنند ن بعضاً با سرعت بيشتر به سدوي حقيقدت   يدادند، پس از آن امت اسالم بعضاً لنگان جلو م

مهم اميدنار باىيد كه تمام ىرايط تاريخي گواهِ بده پايدان    ين نكتهيديانت طي طري  دارند. به ا

بده پايدان رسديد،     رسيدن فرهنگ غربي است، فرهنگي كه از يونان ىرنع ىد ن با غرب امرنزي

كه ىرنعِ « اهلل»هاي اسم گر دنران نباىيد ن با اسم جامع مهدني از بهرهمانند رنىنفكران، نظاره

 ياتفداق  يك حادثهين زمانه را يدر ا يبه ظهور كرده است محرنم نشويد ن نقوع انقالب اسالم

چيدزي كده يوندان را     -ت موجب سعادت اس« دانايي»كه بگو يد د. بايد به جاي اينيانريبه حياب ن

 البيدت موجب سعادت است ن در اين راستا تشديع ن اهدل  « اهلل»بيابيد كه ايمان به  -نجود آنردبه

ميير ايمان، علم حصولي مقدمده اسدت ن نده    هيتند. در « اهلل»ي نماي  راه به سوي ايمان به آينه

جابي كده مدانع ذكدر ن    توجه حضوري به خدا است همراه با رفع هرگونه ح يمقصد، مقصدِ اصل

داي حضوري است ن بشدر جديدد   خ تبياست. خداي اهل حضور ح  در قلب فرد ن جامعه

در درنن خود متوجه نياز به چنين حضوري ىده است ن ما نبايد غفلت كنيم ن بخواهيم جدواب  

كه با انقدالب اسدالمي در    بيتاهل اين نياز را با خداي حصولي ن جمع كتب بدهيم تا خداي

گداه  آن»اصلي بنده در تددنين كتداب    يل ظهوري كامل است، در حجاب رند. ىايد انگيزهحا

گويي به نياز تاريخي همدين امدر بدود كده عزيدزان      جواب« ىودهاي فرهنگي پوچ ميكه فعاليت

ن اسدتدالل بايدد دفدع     بشدوند. آري! بدا فليدفه    متوجه جايگاه فرهنگ حضدوري اهدل البيدت   



 

ه مفداهيم حقداي  اندداخت ن آن را مقدمده قدرار داد تدا بدا اسدالم ناقعدي          ىبهات نمود ن نظر را ب

م ن اين يعني ايمدان  ييم ن نيبت انيان را با خدا به نيبت عابد ن معبود تبديل نمايسازي كنتاري 

به راه انبياء ن انلياء، راهي كه بشرِ سرخورده از مدرنيته به دنبدال آن اسدت، ن ايدن همدان اسدالمِ      

اسدت. نبايدد بگدذاريم، چيدز ديگدري بده بشدر ارا ده ىدود ن           «هيوعلاهللرمحة» امدام خميندي  تشيع انقالبديِ 

خداگونگي انيان جاي بندگي ان را بگيرد كه اين به هر نام ن عنواني مطدرح ىدود مقابلده بدا راه     

 است، دنلت حقيقي بندگي خدا است كه گفت: پيامبران

 داني كه چييت دنلت؟ ديددار يدار ديددن   

 

 گددايي بددر خيدرني گزيدددن   در كدوي ان 

ن يد انقالب حقيقي، انقالبي است كه بشر را از خداگونگي به بندگي خدا دعوت كندد ن از ا  

د ن حرّيت به معني آزادي از نفدس امّداره را   يخارج نما يخي  نهضت انبياء را از حجاب تاريطر

دا تغيير جهدت داد  به آزاديِ نفس امّاره تغيير جهت ندهد. نقتي بشر از خداگونگي به بندگي خ

گدردد ن  ىود ن ىرايط تحق  تمدن اسدالمي فدراهم مدي   رنز به رنز بر تعداد صالحين افزنده مي

خواهد از نفدس اّمداره آزاد ىدود طدوري راهبدري كدرد كده بداز         ىود بشري را كه ميديگر نمي

 معبودش همان نفس امّاره ىود، ديگر:

 رند حددداف زخانقددداه بددده ميخانددده مدددي   

 

 د ن ريددا بدده هددوش آيدددمگددر زميددتيِ زهدد

زدگي زدگي ن يوناندر اين حال جمع عقل ن ىريعت ن عش  در ميان است، نه تنها از غرب 

 يترين نحوهرفته، به عاليعش  نيز فاصله گبي يرهايي يافته، از دينداريِ يك بُعدي ن از فرىته

بود، سير از باطل بده  ها كه سير تاري  از ح  به سوي باطل دينداري نزديك ىده، ن پس از سال

آرام به سراغ مدا آمدده ن آرام  « تعالي»رند، با انقالب اسالمي نماياند ن جلو ميسوي ح  ر  مي

فرهندگ انتظدار ظهدور     كندد، جاي خود را در مناسبات بشر باز مدي  «تعالي از باطل به سوي ح »

 د.ىاءاهلل به خودِ ظهور منجر خواهد ىإنكرده 
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