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  مقدمه

  باسمه تعالي
 از مجموعه مباحث استاد طـاهرزاده  يقسمتد يش رو داري كه در پ  يكتاب

 ي ندهي در حال و آ     آن و نقش » ي انقالب اسالم  يخيگاه تار يجا«در رابطه با    
  .ميينما ير جلب مي را به نكات زشمامباحث نظر ن يا در مورد .استجهان 
 در عالم نـدارد،     ييگر جا يد مدرن   يايدنكه   نياسنده با اعتقاد به     ي نو -1

شود،   ين عصر كه هرگز كهنه نم     ي ا يِ به عنوان روح معنو    يبه انقالب اسالم  
كنـد، كـه در عـصر گـسترش         ين امر مهم م   ينظر دارد و خواننده را متوجه ا      

 يخ كنـد، انقالبـ  يتـار  يم و بـ عـالَ  ير ملـل را بـ   ي دارد سا  ي كه سع  يعالَم غرب 
 ي رون از حـوزه يـ  اسـت ب يت خـود، تحـول  يـ متولد شده كه در جوهر و ماه      

 ينـك غربـ   يدهد آن را بـا ع       ين اساس تذكر م   ي، و بر هم   يفكر و تمدن غرب   
شل يـ  م ي را بـه گفتـه    يـ ز. ميابيـ  ي نم يقت آن آگاه  يم كه هرگز به حق    يننگر

 ي جلـو  يزننـد، وقتـ     ي حـرف مـ    يان از حكومـت اسـالم     يراني ا يوقت«: فوكو
ك يـ د خطـر    ين كـار شـا    يو با ا  ... زنند،    ياد م يها، آن را فر     ابانيگلوله در خ  
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شند كـه بـه   يـ اند ي مـ يتـ يبه نظر من به واقع   ... خرند  يحمام خون را به جان م     
ك ياست،  يكه س   ني ا ي است برا  يچون كوشش ... ك است يار نزد يشان بس يا

   1.»دا كندي پيبعد معنو
ن يـ  در ايكرد متفاوت نسبت بـه زنـدگ  ي دو رويِت ذات توجه به تفاو  -2

 يكرد به نوع  يرو. دي خود دار  يرو   است كه روبه   ي كتاب يديدوران، رمز كل  
كنـد و   يتـه دنبـال مـ    ي خـود را در فرهنـگ مدرن       يهـا    كـه آرمـان    ياز زندگ 

، از غــرب و يق انقــالب اســالميــخواهــد از طر ي كــه مــيگــريكــرد ديرو
  . را به آسمان متصل گردانديني زميدگته عبور كند و زنيفرهنگ مدرن

ته اسـت، آنچنـان   ير فرهنگ مدرن ي كه تحت تأث     روح حاكم بر زمانه    - 3
 را كه آمده اسـت تـا مـاوراء          يا   حادثه ي معن يراحت  آشفته است كه انسان به    

فهمد و لـذا نـسبت        ي متذكر رجوع بشر به آسمان باشد، نم       ،تهيفرهنگ مدرن 
ش ي از پـ يهـا  ن دوران گرفتار برداشـت ي در ايگاه انقالب اسالميبه فهم جا 

. كـشد   ي م ي در برابر فهم او و فهم انقالب اسالم        يواريشود كه د    ي م  ساخته
تـه، انقـالب   ين امـر، مـاوراء نگـاه مدرن   يـ سنده تالش كرده بـا توجـه بـه ا        ينو

 را در حـد     يم انقـالب اسـالم    يد مواظب باشـ   يرا كه با  يز. اندي را بنما  ياسالم
گـاه  ي و جا  يقـت روحـان   يتوجـه بـه حق      يم وگرنـه بـ    يننگر محدود   يها  فهم
  .ميا  سخن گفته، آنيخيتار

راد گرفتـه شـود كـه نگـاه او بـه      يـ  امولـف ممكن است در ابتـدا بـه     - 4
 يت آن متفاوت است، ولـ     يكه با واقع  است   ي آرمان ي، نگاه يانقالب اسالم 

 كـه  ييايـ  زواي  شود بـه همـه  يگردد كه سع   يت سخن روشن م   ي حقان يوقت

                                                 
 .٣٨ در سر دارند، ص ييايها چه رؤ يرانيشل فوکو، اي م- ١
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ت گـردد، در آن  يشده، عناداده  در كتاب توجه ير رابطه با انقالب اسالم  د
 يشـود انقـالب اسـالم     يصورت است كه معلوم خواهد شد چـرا إصـرار مـ          

گـاه  ي جهان امروز است و همچـون روز حـساب جا  ي ز در همه  يك رستاخ ي
  .كند ين مييهركس را تع

بـستان، قبـل از     ن د يس اولـ  يز بـا تأسـ    يـ ته كه مـا ن    ي زبان فرهنگ مدرن   - 5
 يم، زبـان ي آن فكـر كـرد  ي لهيوس م و بعد بهيانقالب مشروطه با آن آشنا شد     

ن جهـت  ين كنـد و بـه همـ     يـي  را تب  يگاه انقـالب اسـالم    يست كه بتواند جا   ين
ر فرهنـگ   ي كه تحت تأث   ي فراوان كرده تا ماوراء گفتمان     يمؤلف محترم سع  

 ي واقعـ  ي  بـا چهـره    قتـاً يانـد تـا حق    ي را بنما  يغرب است، ذات انقالب اسالم    
 مـوارد   ين امر موجب شده كه در بعض      يم و هم  يرو شو    روبه يانقالب اسالم 

 كتـاب از  ي ن مطالعـه يفتـد و آرامـش خـود را در حـ    يخواننده بـه زحمـت ب   
د يـ آ  يان مـ  يـ  كه به م   يا افق يند و   يب  يها را ناآشنا م     ا واژه يدست بدهد، چون    

  .گردافق بنست كه خواننده عادت كرده باشد از آن ي نيافق
ر يبـا آغـاز عهـد تـازه، تـاث         «ن قاعده كـه     يمولف محترم با توجه به ا      - 6

كنـد كـه چگونـه بـا      يروشـن مـ  » شـود  يچه به گذشته تعلق دارد، كم مـ      آن
ــ از ي در عــالم، عهــد الهــيحــضور انقــالب اســالم ــهي ــه او ي اد رفت  بــشر ب

  در عـالم بـه سـرعت فروكاسـته         يگردد و در آن راسـتا فرهنـگ غربـ          يبرم
  .دوار بودي امي انقالب اسالمي ندهيد به آيل باين دليگردد و به ا يم

زان نــسبت بــه يــ عزيي آشــنايم در راســتايكــه توانــسته باشــ د آنيــبــه ام
  .ميرداقدمي بر ياسالمقت و ذات انقالب يحق

   الميزانيگروه فرهنگ





 

  فمؤل مقدمه

  باسمه تعالي
از كتـاب   ن  يـ  اسـت كـه در ا      يل مطـرح شـده نگـاه      يـ  كه در ذ   يموارد

ـ عل تعـايل  اهللا رضوان«يني و امام خم   يبه انقالب اسالم  هايي    زاويه  انداختـه شـده تـا    »هي
 خبـر  شانيـ ا در متن كتـاب بـه    را زيعزخوانندگان   ي جستجو يسمت و سو  

  .دهد
ات يـ دن واقع يـ د  قيـ  انسان درست و دق    ين مسأله در زندگ   يتر   حساس -1

 ي در تقاضـا   �خداقدر مهم است كه رسول        ن موضوع آن  يعالم است، و ا   
ـ للّاَ«دارنـد     يمخود به خداوند عرضه      هـ  أرِم ايخـدا  1؛» ي األشـياء كمـا هـي   ن !

  .طور كه هستند به من نشان بده اء را آنياش

                                                 
 .٢٢٠:  مصباح األنس، ص ،حمزه فنارى  محمدبن- ١
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دا يـ ت صـدچندان پ   ي اهم يات وقت يها و واقع    دهيدن پد يد   درست موضوعِ
 ربـط  و آخـرت انـسان   يياي دنيكند كه موضوع مورد شناخت، به زندگ       يم
  .نددا كيپ

، يدر كنار معرفـت بـه خـدا و معـاد و نبـوت و امامـت، در عـصر كنـون                 
ح ي است كـه معرفـت صـح       ي از موضوعات  يگاه انقالب اسالم  يمعرفت به جا  

 ي واقـع همـه    ما خواهد داشت و بهي در نوع زندگينسبت به آن نقش اساس   
رو آن سـعادت و     يـ دهـد و پ     يالـشعاع خـود قـرار مـ          ما را تحـت    يها  انتخاب

  . را رقم خواهد زدشقاوت ما
 يريـ گ  است كه هرگونه موضع    ي معنو ي دهيك پد ي ي انقالب اسالم  -2

ت يـ ا بعد نسبت بـه معنو    ي از قرب و     يگاه خاص يما نسبت به آن، ما را در جا       
توان نسبت به آن چـشم بـرهم گذاشـت و             ين است كه نم   يدهد و ا    يقرار م 

 بـه   يه قـرب معنـو    گـا ي از جا  ،را بـه همـان انـدازه      يـ ده انگاشت، ز  يآن را ناد  
ك يـ تـوان آن را       ين جهت مـ   يبه هم . ميشو  يقت پرت م  يگاه بعد از حق   يجا

گـاه هـركس را در دوران       يشمار آورد كـه حـساب و جا          به يز معنو يرستاخ
ن يـي  تع،تـه اسـت  ي بـا فرهنـگ مدرن  ي كه دوران تقابل انقـالب اسـالم   يكنون

  .كند يم
 انـسان را در     يارتقا و   هن فاصله گرفت  ي كه بشر مدرن از د     يدوران در   -3

مرتبـه در قـرن       كيـ د،  نك  ي منقطع از آسمان جستجو م     يها  شهي از اند  يرويپ
ــان   يــب ــوع دو جنــگ جه ــدن مــدرن و شكــست    يستم بــا وق  در مهــد تم
ــا ــا يدئولوژي ــل لييه ــبرالي مث ــاليسم و سوسي ــابرابر ي ــور ن ــا يسم و ظه  يه

 بـه   عبـور از آن فرهنـگ  ي بـرا  ي به عنـوان راهـ     يآزاردهنده، انقالب اسالم  
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ها را متوجه خود نمود و بـر خـالف            ها و دل    اء، عقل ي انب ي فرهنگ اله  يسو
 ي  از عهـده  يخـوب    كـه نـسبت بـه آن روا داشـتند، بـه            يغات منفـ  يهمه تبل   آن

كنـد انقـالب    ين است كه روشـن مـ  ي ا. خود برآمديخي تاريدادنِ معن  نشان
د در يــش افــق و زمــان جديست، بلكــه گــشايــ نيك امــر اتفــاقيــ ياســالم

  .ان غرب استي پاي بحبوحه
 متوجـه  يخـوب  ستند بـه يـ  دوران نيني كـه گرفتـار ظـاهرب   ييهـا  شهي اند -4

 آن را كـه بـه       ي خواهنـد شـد و ذات الهـ        ي انقـالب اسـالم    يخيگاه تـار  يجا
ــوان  ــعن ــدگ ي ــالت، وارد زن ــناخت و از   يك رس ــد ش ــده، خواهن ــشر ش  ب

د ه خواهـد دا   يـ ت هد يت را بـه بـشر     يـ  آن كـه حكمـت و معنو       يسـاز   خيتار
 آن را كه عامل نجـات بـشر از        ي منطق ييگرا  افت و آرمان  ي خواهند   يآگاه
افـت  يسـرعت در     بـشر مـدرن اسـت، بـه        ي مارگونهيسمِ ب يليهي و ن  ييگرا  پوچ

تـه  ي بعـد از ظلمـات مدرن  يقيت حقي معنوي طالئخِين شروع تاريكنند و ا  يم
  .است
 از  گـاه آن كـه    ي بـه جا   يم ولـ  ييگو  ي سخن م  ي از انقالب اسالم   يوقت-5

د از روح يـ شـود و با   ي خـتم مـ    �يت مهـد  يـ ر شروع شده و بـه حاكم      يغد
. ميا ز نگفته يچ  چي ه يم، عمالً از انقالب اسالم    يي نگو يزي عبور كند، چ   يغرب

 يا  هديـ تنهـا پد    د آمد و نـه    ير پد يعه به غد  ي ش يخي با نگاه تار   يانقالب اسالم 
افتـه  يمـتن اسـالم   را آن را در     يان بود ز  يعي ش ي  همه ي نبود، بلكه آشنا   ياتفاق

  . كننديل زندگيد اصيق آن با روح توحيبودند تا از طر
گانـه  يقت يست آن حقيداند و معتقد ن    ي نم يزيد چ يكه از توح        ي كس -6
 ي بـه او گفتـه شـود انقـالب اسـالم           يدهـد، وقتـ     ير نم ي حضور به غ   ي اجازه
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كنــد و  ي مــيان مقابــل خــود را نفــيــد اســت و هــر جريــ روح توحي جلــوه
ند، متوجـه موضـوع     ينـش   يرود و هرگـز فـرو نمـ         يخ جلو مـ   ين در تار  همچنا

اظهـار شـده    احـساسات    بدانند كه از سـر       ييد آن را ادعا   ينخواهد شد و شا   
  .است
م هرگز به   يل كن ي تحل ي را با تفكر غرب    يت انقالب اسالم  ي اگر شخص  -7

 كه نسبت به آن داشـته       يريگ  م برد و لذا هرگونه موضع     ي نخواه يذات آن پ  
م و يـ ا  راهـه رفتـه   يبـه ب   -يا منفـ  يـ  مثبـت و طرفدارانـه و        يريگ   اعم از موضع   -م  يباش

 ي بـه اهـداف    يرا انقـالب اسـالم    يز. انجامد  يباالخره كارمان به مقابله با آن م      
 ي امتحانات الهـ   يكي. زان است يها گر    سخت از آن   ينظر دارد كه نگاه غرب    

  :ي مولوي به گفته. شدياند ي ميگري طور ديكيداند و  يرا رحمت م
ــخ را   ــان تلـ ــي دان امتحـ   رحمتـ

 

   مـرو و بلـخ را      نعمتي دان ملـك   
 يز قابـل انكـار    يـ  بـشر مـدرن چ     ي و سرگردان  يم آوارگ يرفتي اگر پذ  -8  

كـه  گفتـه   ن  يـ اگـر   يم، د يل كـرد  يـ  تحل يز به درست  ي آن را ن   ي شهيست و ر  ين
تـه نجـات   ي خـدا اسـت تـا بـشر را از ظلمـات مدرن          ي هيـ  هد يانقالب اسالم «

 و  يد قـوام فرهنگـ    يـ به ام بلكه  د  يآ  يحساب نم   ز به يك سخن غلوآم  ي،  »دهد
 را در   ي نهفتـه اسـت، زنـدگ      ي انقـالب اسـالم    ي ندهي كه در آ   يتمدن اسالم 

  .ميده ي ادامه ميكنار انقالب اسالم
 ياست جمهوريذ حكم ري در مراسم تنف»تعايل  اهللا  حفظه«يمقام معظم رهبر   -9

  :دولت دهم فرمودند
هائى بـا    هاى اين سى سال زاويه     ها در بخشى از برهه     بعضى از مديريت  «

هـا را در درون   داشتند؛ اما ظرفيت انقـالب توانـست ايـن    مبانى انقالب
ى خـود ذوب كنـد؛ هـضم كنـد و      كـوره  ها را در خود قرار بدهد؛ آن
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قـدرت بيـشتر راه    ى خود بيفزايد و با انقالب بر ظرفيت خود، بر تجربه
 خواستند از درون اين نظـام، بـه   انى كه ميآن كس. خود را ادامه بدهد

انقـالب راه   . نظام جمهورى اسالمى ضربه بزنند، نتوانستند موفق بشوند       
مستقيم خود را با قدرت روزافزون تـا امـروز ادامـه داده     خود را، مسير
هاى مختلف در درون اين نظام قرار  انگيزه ى كسانى كه با است و همه

. هاى اين نظام كمك كردنـد      توانائى استه، به اند، خواسته يا ناخو    گرفته
عظـيم، ناشـى از    به اين حقيقت بايستى با دقت نگاه كرد؛ اين ظرفيـت 
سـاالرى دينـى و      همين جمهوريت و اسـالميت اسـت؛ از همـين مـردم           

. وجود آورده است اين است كه اين ظرفيت عظيم را به اسالمى است؛
جمهـورى اسـالمى هـم    ناپـذيرى   آسيب و راز ماندگارى و مصونيت و

 آن شاءاهللا نإ خود دارد و ذات اين است و اين را جمهورى اسالمى در
  ٢».را همواره حفظ خواهد كرد

داشتنِ انقالب    شان موضوع ذات  ياانات  يبد در   ييفرما  يچنانچه مالحظه م  
سنده پـس   ياست كه نو  حاضر   كتاب   ي اصل ين مبنا ي و ا  ه مطرح شد  ياسالم

ــن ــ  از روش ــردن معن ــالم   ذاتيك ــالب اس ــتن انق ــعيداش ــسبت ي، س  دارد ن
  .ن كندييانقالب داشته باشد، تبن ياد با ي را كه هركس بايحيصح

 و بـا    يك فهـم كلـ    يـ  را بـا     ي انقـالب اسـالم    ي م حادثـه  ي اگر بتـوان   -10
م يتــوان يم، مــي درك كنــيآگــاه  و دلي و خودآگــاهي از آگــاهيتيجــامع

هـا    ، در روح و روان آدم     ار ندهي در حال و آ    ي انقالب اسالم  يقيگاه حق يجا
 يهـركس وارد اردوگـاه انقـالب اسـالم    «: مييگو يكه م  آنيم و معن  يبشناس

  . ميابيرا در» شود يخ ميتار يافتد و ب يرون ميخ بينشود، از تار

                                                 
٢ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۲. 
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ته، تفكر آزاد بـه     ي فرهنگ مدرن  ي درد بزرگ آن است كه در فضا       -11
ت مـاوراء فرهنـگ    كـه بنـا اسـ   يكه فهـم انقالبـ    يه رفته است، در حال    يحاش
از بـه تفكـر آزاد دارد و رمـز شكـست         يـ د، ن يـ ها سـخن بگو     ته با انسان  يمدرن

 بـا   ي غربـ  يهـا    و بـا روش    يكـار   ياسـ ي س ي هيـ  كـه بـا روح     ي نخبگان ياسيس
  .ن بوده و هستي برخورد كردند، هميانقالب اسالم

 از نظـر    ي انقـالب اسـالم    ي به تجربه روشن شده كـه امكانـات ذاتـ          -12
 را كـه    ييهـا   شهيـ دهـد اند    يق است كه هرگز اجازه نم     ير عم قد   آن يفرهنگ
د و بـر  ننـ ل كيـ  دارنـد، بـر آن تحم  ي از اهداف انقالب اسالم   ي جدا ياهداف

 يكارهـــا  كـــه داشـــت، توانـــست از راهي فرهنگـــين غنـــاياســـاس همـــ
ل شد خـود    ي و اصالحات بر آن تحم     ي كه در دوران سازندگ    يا  تهيسكوالر

كـرد بـه   ي كند و رويت را بازسازيلت و معنورون بكشد و توجه به عدا     يرا ب 
 دارد را دوبـاره بـه   �يت حـضرت مهـد  ي كه نظر به حاكمي با بركت يانتها

  .باز گرداندمتن انقالب 
ا نخواهـد  يـ بخواهـد   نـدارد،  يتـوجه است يخ و س ي كه به تار   ي كس -13

خ ياسـت و تـار  ي هم كـه س  ي را گم كرده است، و كس      ي واقع ينداري د يمعن
خواهنـد   ي خواهد شد كه مـ يبازان استي سي چهيانت ننگرد بازيرا از منظر د 

در . رنـد يل كننـد و قـدرت را در دسـت گ          يـ ت تحم يخ خود را بـر بـشر      يتار
اسـت از   يخ و س  ي اسـت تـا در آن بـستر تـار          ي بستر يكه انقالب اسالم    يحال

ت شـود تـا حاكمـان از        يري مـد  ي معنو يف گردد و در بستر    ين تعر يمنظر د 
  .رنديقت فاصله نگيحق
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 شدند و   يزدگ  ك طرف روشنفكران ما گرفتار نگاه غرب      ي اگر از    -14
خ غرب جـستجو كننـد،      ي تار ي  را در ادامه   يگاه انقالب اسالم  يخواستند جا 

 و ي فكـر يهـا  كه جبهـه   آن ز بدونين ما نيني از متدياريگر بسياز طرف د و  
اب  كه انتخـ ي و جهت ت افراد را بر اساس جبهه   ي را بشناسند و شخص    يخيتار

ت افراد را در حركات و سكنات و فـضائل      يشخصتنها   كنند،   يابيكرده ارز 
كـه بـه جهـت و سـمت و        كننـد، بـدون آن      يها جستجو م     آن يو رذائل فرد  

واقـع موجـب      ن بـه  يـ ا. نـد يرنـد توجـه نما    يگ  ي كه افراد در آن قرار مـ       ييسو
گـاه و سـمت و   ي نتوانـستند جا يني از نخبگان دي شد كه بعضيمعضل بزرگ 

ران ي از مد  يري كه از مد   ي را بشناسند و با اندك ضعف      ي انقالب اسالم  يسو
 كنــار ي انقــالب اســالمي دنــد، از حــضور خــود در جبهــهي دينظــام اســالم

 دارد  ي سـع  يا  صهيـ ن نق ي بـا توجـه بـه چنـ        يمباحث انقالب اسـالم   . دنديكش
 ي كليكردهايرون را به   يني را گوشزد كند و نگاه متد      ين غفلت يخطرات چن 

   3. معطوف داردي اسالمانقالب
 ياسـ ي س ي ن مؤلفـه  يتر  ي ضرور ي انقالب اسالم  ي اد فلسفه ين بن يي تب -15

 ينيت تكـو  يـ بت و نقش وال   ين در عصر غ   ير د ي تأث ي دوران ما است تا نحوه    
 انقـالب  يساز  حماسهي شهياند و ري خود را بنماي معن �عصر  يحضرت ول 

                                                 
عـدم  در رابطـه بـا حـضور و          �امبر خدا يپهاي کلي در اسالم،       در راستاي توجه به جبهه     - ٣

بعينَ خَريفـاً تحـت    «: فرمودنـد  قرار دارند،    �اي که علي    حضور در جبهه   سـ دبداهللاَ عبع لَو فَإنّه
 لَأكَبه اهللاُ علَي منْخَريه في     �طالب  ابي  بن  الميزاب قائماً ليله، صائماً نهاره، و لَم يكُنْ لَه واليةُ علي          

هـا بـه نمـاز      که شـب  ير ناودان کعبه عبادت کند در حال      يال ز  را هفتادس  ي خدا يا  گر بنده ؛ ا »النّار

 او را در ينـ ي را نداشـته باشـد، از ب  �طالـب  يابـ  بـن  يت عليدار است و وال  ستاده و روزها، روزه   يا

 )٢٢٨ ، ص٤تفسيرجنابادي، ج. (اندازند يآتش م
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 يخيرسـالت تـار   ن موضـوع غفلـت از       يـ ن گـردد و غفلـت از ا       ي معـ  ياسالم
نـوع    كيـ ست و موجـب     يـ هـا ن     آن ي ستهيـ ن غفلـت شا   يـ  است كـه ا    يكسان

  .ن خواهند شدي ننگيكار محافظه
 يش و عـارف   يانـد    ژرف ي به عنوان مـسلمان    »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«يني امام خم  -16
ها نـسبت بـه آن     ته سال ي بود كه چشم فرهنگ مدرن     ي، ناظر به منظر   يحماس

ته امكان درك   يگفت كه فرهنگ مدرن     ي سخن م  ياحتنا شده بود و از س     يناب
 يخـرد بـا انقـالب اسـالم     ي بـ يينـا يسم همچون نابيآن را نداشت و لذا مدرن   

 خـود افـزود،     ي قبلـ  يهـا    بـر شكـست    ي شكست ،ير شد و در هر حركت     يدرگ
  .رون انداخته بودي بي عالم هستيها  از امكانياري خود را از بسچراكه

 آشنا كند كه ماوراء     يت را با امكانات   ي بشر  آمده است تا   يانقالب اسالم 
 ي كند و با عقلِ پژمـرده    ي م يته در آن زندگ   ي است كه فرهنگ مدرن    يجهان

  .ات دهدي حي خواهد ادامه يخود م
خِ آن  ي است كه در طول تـار      يشه به آن معن   يك اند يبودن    يخي تار -17

شه ي اندشه دراز بوده است و هرگاه آن ي آن اند  يها به سو    ملت، دست و دل   
م يد از خـود بپرسـ     يـ رفته، حال با  يدان گذاشته با تمام وجود آن را پذ       يپا به م  

ا يـ و بـوده    يخي تـار  ي شهيـ ك اند يـ » يانقـالب اسـالم   «ا  يآران  ي مردم ا  يبرا
  ؟ي مĤبيتجدد و فرنگ

 يمـĤب   يران كـه گرفتـار فرنگـ      يـ توان گفت آن گـروه از مـردم ا          يا نم يآ
خ ملـت   ي به جهت آن است كه از تار       فهمند  يگر زبان مردم را نم    يشدند و د  

 كه غرب به    يبودن خود را با منظر      يرانيجا كه ا    اند، تا آن    رون افتاده يران ب يا
كننـد؟ انقـالب    يران باسـتانِ قبـل از اسـالم دنبـال مـ          يـ اند، در ا  ينما  يها م   آن
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 از يكلـ   بهيزدگ ها جبران شود و غرب      ين گسستگ ي است تا ا   ي راه ياسالم
ده شـود و از     يـ  كنـد برچ   ي خود زندگ  ينيخ د ياند با تار  تو  ي كه م  يروح ملت 

 كـه   يزدگـ    گذار ملـت اسـت از غـرب        ي  مرحله ين جهت انقالب اسالم   يا
 كـه  ي اُخـوت ين آحـاد افـراد بـوده و هـست، بـه سـو      يمنشأ گسست و تنفر ب   

  .كند يگانه ميها را  ها و دل  دستي همه
 كـه   ي عـالَم  كند بـا    يت عرضه م  ي به بشر  ي كه انقالب اسالم   ي عالَم -18

بـا ورود بـه عـالَم       .  دارد يان آورده است تفاوت ماهو    يمبه  ته  يفرهنگ مدرن 
 از  يكلـ   شـود كـه بـه       ي در افق روح انسان آشـكار مـ        يامور يانقالب اسالم 

قـت را در  ي و حقرديـ گ يفاصله م» Individualism«ا  ي يي فردگرا ي هيروح
ابـد و   ي يمـ هـا     ر انـسان  يت نسبت به سرنوشت سـا     ي احساس مسئول  يگستردگ

 كـه در    يزيـ د، چ يآ  ي صحنه م  بهت  ي همراه با عدالت و معنو     يگر اقتصاد يد
هـا و تنفرهـا    يد شده و عامل دوگـانگ    ي ناپد يكل  زده به   افق عالَم انسان غرب   

  .گشته است
ز رو نكنـد،    يـ چ  چيچ جانب نباشـد و بـه هـ        ياو به ه  جهت   كه   ي بشر -19

د، يـ  خـود احـساس نما     ي بـرا  يتيتواند خود را ادراك كند و هو        يچگونه م 
رد كـه  يـ  قـرار گ ي در طرفيطرف يب دهد و به اسم بيكه خود را فر     نيمگر ا 

د بداند كـه چـون بـه حـق پـشت            ي با وا. كند و نه باطل را      يد م يينه حق را تأ   
 يا  جبهـه ي كه انقـالب اسـالم  ي باطل است، در حالي كرده است، در جبهه   

 يرِ بـه سـو  ي گم نكند و در س حق راي ِ قرارگرفتن در جبهه است تا بشر، راه   
د يـ  درآ   از ظلمات دوران به    يكل  ابد و به  ي، بسط   يحق با بسط انقالب اسالم    

  . خود را رها كنديطرف ي و بيخ نظر اندازد و از پوچيو به افق روشن تار
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م ياوريـ ن ب يي پـا  ياسيك حركت س  ي را در حد     ي اگر انقالب اسالم   -20
م يكه اگر آن را در آن حـد بـدان           انم، همچن يا  قت جفا كرده  ي به حق  يبه نوع 
در هـر دو    . ستنديـ  مـردم ن   ي شخـص  ينـدار يهـا مـزاحم د      گر حكومت يكه د 

 حـضور آن در     يم و از معنـ    يـ ا   را نـشناخته   يگاه انقـالب اسـالم    يصورت جا 
تـه  ي فرهنـگ مدرن ي دشـمن ي معن،ي با سادگ و ميا  گانهيخ معاصر سخت ب   يتار
 اشـاره  يا  به چه نقطـه ي اسالم انقالبيراست. ميپندار يك سوء تفاهم ميرا  

  كند؟ ينه ميهمه هز ني انكار آن اي مدرن برايايدارد كه دن
م و نسبت خـود را بـا        ي را بشناس  ي انقالب اسالم  يم معن يخواه  ي ما م  -21

م و قبـل و  ي مختلـف آن را بنگـر    يايـ م از زوا  يم و لذا مجبـور    يآن معلوم كن  
م يكـه بـدان     ست مگر آن  ينن ممكن   يم و ا  يبعد آن را درست مد نظر قرار ده       

م، يدان  ياز كجا شروع شده است و به كجا خواهد رفت و اگر ماندگارش م             
 يچ قـوم ي و هـ   يچ زمـان  يباشد و چرا متعلق بـه هـ         ي آن چه م   يل ماندگار يدل
ك كلمـه   يـ در  . مانـد    خواهـد    يست كه با رفتن آن زمان و آن قوم باز باق          ين

   در كجا است؟ي انقالب اسالميدار ندهيراز آ
م و در چـه     يا  كند ما متعلق به كدام جبهه       ي روشن م  ي انقالب اسالم  -22

م و از ي نگـرد يگـانگ يم كه گرفتار از خودب   يد خود را جستجو كن    ي با ييفضا
 مـشهورات و  يدر فـضا  يين جـدا يـ ا ي جـه يم و درنتيثابت عصر جـدا نباشـ    

 بـستر بـاز     ي انقـالب اسـالم    !ميسم به دنبال خود بگـرد     يمقبوالت عصرِ مدرن  
ز فراموش كرده بود،    يسم خود را ن   ي است كه در متن مدرن     يف آن بشر  يعرت

ف كنـد،  يـ گر تعري دييو به همان اندازه كه توانست خود را دوباره در فضا   
  . برگشته استيبه زندگ
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دعـوت  » وجـود « مـا را بـه      يست ولـ  يـ ؛ اگر فلسفه ن   ي انقالب اسالم  -23
 يات و توهمـات   يـ اء ماه  ماور يزيآورد چ   يكند و آنچه را در افق انسان م         يم

كنــد، جهــت تفكــر را تــا  ي مــيتــه بــا آن زنــدگياســت كــه فرهنــگ مدرن
تواند  يدهد و لذا م     يت سوق م  يب و معنو  ي عالم غ  يعنيات  ين واقع يتر  يواقع

ما نبرد كنـد و     ي از تانك و توپ و هواپ      يدر دفاع مقدس هشت ساله با جهان      
 مقابله با جهان كفـر شـانه   تي است، از مسئول   يز نسب يچ  كه همه    آن ي به بهانه 

  :رايز. دي ننمايخال
ــي  آن ــايق م ــد كــه انكــار حق   كن

 

ــالي مــي  ــر خي ــدتَ جملگــي او ب   ن
اند و بـه      عبور كرده » يزمان فان «هستند و از    » وقت« كه اهل    ي كسان -24  

   بــهي بــراي بــه عنــوان مــأمنيشند، بــه انقــالب اسـالم يــاند يمــ» يزمـان بــاق «
ن راسـتا معتقدنـد بـسط       ينگرند و در همـ     يدن م يرس»وقت«حضوررفتن و به    

 ن يبـه همـ  .  خواهـد شـد  �الوقـت و الزمـان    انقالب منجر به حضور صاحب
بـه  » يزمـان فـان  «را عبـور از  يـ توانند آن را تحمـل كننـد، ز     ي نم يا  ل عده يدل
قـت  يكننـد حق  ي م ين افراد سع  ين رو ا  يست، از ا  يكار هركس ن  » يزمان باق «

رنـد و   يگ  يا از آن فاصـله مـ      يكاهش دهند و    اش    يگاه اصل يانقالب را از جا   
  .رسانند ي خود عمر خود را به انتها ميدر زمان فان

 يكـ ي است كـه هنـر نزد      ييداي عارفان ش  ي ؛ حماسه ي انقالب اسالم  -25
در غـرّش  » اهللا يفـ  «يم فناي نسياند و لذا وقت    افتهي را   ياء اله يامبران و اول  يبه پ 

كه به سنگر خانقاه پنـاه برنـد     آنيجا بهرد، يگ يدن ميها وز  خمپاره ي گلوله
آورنـد و بـا       يراهن خـود را در مـ      يـ  مـصون بماننـد، پ     يتا از هر گزند احتمال    

  .زنند ي مستانه مي دان جنگ قهقههي در مبرهنه ي نهيس
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 را از آن �ي كـه علـ  يري را به غديتواند انقالب اسالم    ي كه نم  يكس
 كـه   يـي زدند و به كربال    كه آن را آتش      � فاطمه ي خانهبه   ،حذف كردند 

بر جسدها اسب راندند، متصل گرداند، هرگز تا آخر آن را تحمل نخواهـد       
 جهـان مـدرن را   يداند كه قواعد باز   ي م ييك نوع ماجراجو  يكرد و آن را     

 توقـف  ييگرا در جا  مصلحتيد با آمدن دولتيهم زده است و باالخره با     به
 جهان مـدرن را بـا    يد و خراب  ان  دهي سكه را ند   يك رو يش از   يها ب   نيكند، ا 
  .ننديب يت همراه نمي انساني  خانهيآبادان

دانـد   ي مـ ي را جـاهالن ي علت جهان پرآشوب كنوني انقالب اسالم  -26
 بشرِ جداشده از    ي دند و خواستند با خرد پژمرده     ياء بر ي انب يكه از عقل قدس   

سـمان  خواهند خـود را از آ      يكه م   نيت كنند و به گمان ا     يري آن را مد   يوح
 را بـه    ييهـا   اوهيـ ل كردنـد و     يـ ت تحم يها را به بشر     آزاد كنند، انواع اسارت   

نـد و  يتـر نما  قيـ  جهان بر زبان راندند تا اسارت بشر را عم ي عنوان علم اداره  
د كـه  ين تـذكر رسـ  يـ د به ا  يبا.  پنداشتند ي واقع ياالت را زندگ  ي با خ  يزندگ

م كـه درك    يـ م دار  چش ي رو ينكي بشر مدرن، ع   ي ر خرد پژمرده  يتحت تأث 
  . كرده استير واقعي غيما را از انقالب اسالم

 اگـر در   ي اسـت ولـ    ي كار آسـان   يم فهم انقالب اسالم   ييگو  ي ما نم  -27
كـه   ش از آنيد بـ ي عقب افتادند بايان تفكر، از مردم عاد  يشناخت آن، مدع  

 دانـست كـه از   ي را در موضوع دانـست در حجـاب فهـم نخبگـان      يدگيچيپ
 يا چ بهـره يگانـه، هـ  ينِ يالعالم  ربيخي تاريبرند و از تجل  خ  يد ب يروح توح 

 ي كار مشكل  ي بدون علم به اسماء اله     يدرك انقالب اسالم  ! يآر. اند  نبرده
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 خـود عامـل فهـم    يرا كه ذات انقالب اسالمي است زي راه ممكنياست، ول 
  .آن خواهد شد

 آن م و فكـر خـود را بـر   ي كه در آن هـست يا نك زمانه ي با ع  ي تا وقت  -28
 است كـه بـه      يگذار آن انسان    انيم كه بن  ي بنگر يم به انقالب  يا  اساس جلو برده  

قت آن انقالب بر قلب   ي از حق  يچ پرتو يافته، ه ي  دست ييت اسما يمقام جامع 
رفـت از ظلمـات زمانـه جلـو مـا              جهت بـرون   ي نخواهد كرد و راه    يما تجل 

  .شود يگشوده نم
  اهل کام و ناز را در کوي رندي راه نيست

 

  غمي  سوزي، نه خامي بي     هروي بايد جان  ر

 بـا انقـالب   ييته رها شـد تـا آشـنا       يد از قهر تفكر غالبِ فرهنگ مدرن      يبا  
  .ردي راز ما را در برگي شروع شود و تماشاگرياسالم

ان يـ  در جهـان معاصـر را بن  يدار نيـ خ د ي دوران تار  ي انقالب اسالم  -29
 كه  يد، به طور  ينما  ي م يان و نگهب  يبرد و نگهدار    ينهاد، آن دوران را راه م     

ات يــ حيدهايــدها و نبايــ حــضور آن انقــالب باي هيخ معاصــر در ســايتــار
طـور كـه بـشر بـا هـوا زنـده              همان. دهد  ين دوران را شكل م    ي بشر ا  يخيتار

 يد تعلـق خـود را بـه سـو    ي داشته باشد بايخيات تارياست، اگر خواست ح  
از آن نباشد تا گرفتـار   جدا ي او امري معطوف دارد و زندگ  يانقالب اسالم 

ن يرمقـدمات چنـ   ي اخ يهـا   در سال . دوران نگردد » يانگار  ستين«و  » تينسب«
 دروغ فرهنــگ ي  در حــال تحقــق اســت و حجــاب چهارصدســالهيتــذكر

ده اسـت كـه بـا گـوش بـاز وارد      يته در حال فروافتادن، وقـت آن رسـ       يمدرن
هنـگ  فر دن مشهورات و مقبوالت   ي شن ي كه فقط برا   يم، گوش ي شو يزندگ
  . ستيته باز نيمدرن
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 گشوده شـد تـا   ي دوران، با انقالب اسالم  يانگار  ستيرفت از ن    راه برون 
ت را يـ ك شود كه عرفان و معرفت و حماسـه و عبود ي نزد يت به عالَم  يبشر

 يگـردد، عهـد   يمـ » وجود«دهد و متذكر عهد بشر با      يه م يجا به او هد     كي
  . ما شكسته شديزدگ كه در دوران غرب

 ي را از منظــري انقــالب اسـالم يكــه توانـسته باشــم تـا حـد    آند يـ بـه ام 
  . است از آن منظر نگاه شود ستهيانم كه شايبنما

  طاهرزاده



 

  خي تاري ندهيآدر  ي انقالب اسالمگاهيجا

)١(  





 

 الرحيم الرحمن اهللا بسم
إِلَى ج قَومك منَ الظُّلُمات     رِخْاَولَقَد أَرسلْنَا موسى بĤِياتنَا أَنْ      �
  �1ذَكِّرْهم بِأَيامِ اللّه إِنَّ في ذَلك آليات لِّكُلِّ صبارٍ شَكُورٍ و النُّورِ

م و بـه  يتمان فرسـتاد ي از ربوبييها  را با معجزات و نشانه   �يموس
 يي نـور راهنمـا    يم كه قوم خود را از ظلمات بـه سـو          يت داد ياو مأمور 

هـا    اد آن يـ داونـد را بـه       خ ي  خاصه يها  حمتر ر  ظهو يكند، و روزها  
 از ييها  نشانهيبا و اهل شكري هر انسان شكين كار برا يآورد، كه در ا   

  .ست هت پروردگاريربوب
 يتيدر چـه مـوقع     ميبـدان م  يتالش كنـ  كه  دهد    يفوق به ما تذكر م     ي هيآ

 كـه   ييهـا   حادثه درم  يي نما يسع چه خبر است و   م و در اطراف ما      يقرار دار 
 يهـا   از آن حادثـه    يكي .مي حاضر باش  ديآ ي م شيپ ي اله يها  بر اساس سنت  

بـزرگ كـه     ي  حادثـه  نيـ اگر مـا در ا    .  است  يانقالب اسالم اهللا،    اميا ا ي ياله
ش آمـده، حاضـر   يخ پـ  ياسـت كـه در تـار       ييهـا   اهللا موي از انواع    يكيواقع    به

 نـور  ي كـه بنـدگانش را از ظلمـات خـارج و بـه سـو               يم، از سنت الهـ    ينباش
 بـزرگ  ي در حادثـه از حـضور   را دمـان خوم و يـ ا  افتـاده رون  يـ كـشاند، ب    يم

                                                 
 .٥ هيم، آيراه سوره اب- ١
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 و از بركـات      خـود  ي  از زمانـه   و عمـالً  م  يـ ا  زمانمـان محـروم كـرده      يخيتار
  .ميا  جا مانده خودي زمانه

  ش مشکالتيراز گشا

بارٍ           و« :ديفرما ي م خداوند لِّكُلِّ صـ اتآلي كي ذَلإِنَّ ف امِ اللّهبِأَي مذَكِّرْه
 طي شـرا نيمدند و دارند در اآكه كنار تو  را    ي مردم ني ا ي موس يا ؛»شَكُورٍ

ادشـان  يبـه   ،كننـد  ي مقاومـت مـ  يسخت در مقابل فرعون و فرهنگ فرعـون  
خداونـد الطـاف    روزهـا   آن  بـوده كـه      ييگذشته روزهـا   خي در تار  ه ك اوريب

، اگـر اهـل     يين روزهـا  ي چنـ  ياد آور يـ  به بندگانش كرده اسـت، و        يخاص
 خـدا را همـواره در نظـر         يهـا   د، و نعمـت   ين باشـ  ي در د  يبائيك و ش  يداريپا

ه يـ چـون در آخـر آ     . شود  ي شما م  ياريرت و هوش  يد، موجب بص  يداشته باش 
بارٍ « ؛» صبارٍ شَكُورٍ  إِنَّ في ذَلك آليات لِّكُلِّ    «: فرمود ينـداران ي د يعنـ ي »صـ 

 آن ديـ وگ ي مـ  .نـد كن  يشه مـ  يـ  پ يداريـ و پا  مقاومـت    ،ينـدار يكه در كنار د   
 ،دارانـه  نيـ  د مقاومـت نيـ  ادنـ  بداندنـ  مقاومـت دار يبنـا ن يدر د  كه   يكسان

 يز جــاريــهــا ن  آنيبــرا اهللا اميــاو ســنت تحقــق  ، دارديدرخــشان ي نــدهيآ
 صـبارانه و  يشـاه  دار درنظـام سـتم   نيـ دجوانان  كه طور نا هم يعني. شود  يم

 همچنــان ســنت نيــ ا، شــدبــشانياهللا انقــالب نص اميــا و ستادنديــشــكورانه ا
:  فرمــود.گــريد »اهللا اميــا«گــر و يد يمقــاومتشــته باشــد، ادامــه داتوانــد  يمــ
»  امِ اللّهبِأَي مذَكِّرْهيهـا  رحمت زشي ما سنت ر   ؛كه  بگو دار ني به مردم د   ؛»و 

 و پرقـوت و     ني متـد   و  صـبور  اري بـس  يهـا   ملـت  ربـ  را    و الطاف خـود    خاصه
   .ميا ه نكردليپرمقاومت تعط
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 صـبر در    يكـ يكنـد     يمـ وار  ديـ  ام نـده يآ به   را نسبت ما   است كه    زي چ دو
 بي نـص يدار نيـ  دينچه كـه در ازا آ به بودن نسبت     يراض گريد و   ينداريد

. ميريـ ده نگيـ د، ناديـ نما ي كه مـ يكه دست خدا را در الطاف ني و ا شود يمما  
طـور كـه      همـان  .پـسندد  يم و   نديب ي كه لطف خدا را م     ي كس يعني »شَكُور«

شـاكر   جبهـه    يهـا  ن خـاك و خـو     نابه هم ساله،    دسِ هشت جوانان دفاع مق  
شتر يـ ها، عظمت پروردگار و دست لطف او ب         بودند، چون در دل آن صحنه     

ها بر هـم نگذاشـته        دن آن عظمت  يها هم چشم خود را در د        ظاهر بود و آن   
 افـراد كـشف     ي بـرا  يقي صـبر و شـكر حقـا       ي هيـ بـا روح  : ديـ فرما  يم. بودند

د، يـ  امـت خواهـد گرد  ي بـرا ي بـه ظهـور منجـ    ت منجـر  يشود كه در نها     يم
شه يـ  صـبر و شـكر پ      �يل در كنار حضرت موسـ     ي اسرائ يطور كه بن    همان

ش يشان گـشوده شـد و راز گـشا      ي فرعون برا  ي كردند و راه خروج از سلطه     
  . ن صبر و شكر استيمشكالت هم

م راه  يتـوان   ي خودمـان مـ    يهـا   برنامـه اعتمـاد بـه     م مـا بـا      ياگر تـصور كنـ    
 اگـر  يم، ولـ يشـو   يوس مـ  يم، مـأ  يجـاد كنـ   ياز ظلمات دوران را ا    رفت    برون

م، خداوند راه برون    يشه كن ي در تحت حكم خدا، صبر و شكر پ        يم وقت يبدان
طـور كـه    همـان . ميدهـ  يدوارانه كار خود را ادامـه مـ      يد، ام يگشا  يرفت را م  

ك يـ روز شـد و  يـ  پي چگونـه بـر نظـام شاهنـشاه    يمعلوم نشد انقالب اسالم 
خـت و بـاألخره   ي به هـم ر يك سال انسجام نظام شاهنشاهيرض مرتبه در ع 

ز يـ ن كارها   ي  در ادامه  ، شد ير نظام شاهنشاه  يكارها منجر به فرار نخست وز     
 يعت الهـ يت شـر يـ جا كه مردم ما در تحت حكم پروردگـار و بـا رعا    تا آن 

 يگـر ي بعـد از د    يكيها    شيعمل كردند و صبر و شكر را ادامه دادند، گشا         
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 يشود ولـ    يش رو چگونه بر طرف م     يم مشكالت در پ   يدان  يا نم م. ظاهر شد 
 يزيـ ت شـود، چ يـ د، رعايـ فرما ي فـوق مـ  ي هيـ  كـه آ يا  م اگر قاعـده   يدان  يم

 بــاز يگــذرد كــه راه بــرون رفــت از مــشكالت در منظــر نظــام اســالم  ينمــ
 يايـ ل از دل در ياسـرائ   ي بنـ  يطور كه راه خروج از مصر برا        همان. گردد  يم
 يان نتوانستند از آن راه استفاده كنند و در همان راه          يفرعون يل باز شد ول   ين

 نـابود  يشان كرد و همگـ  ا احاطهيل باز شده بود، آب در     ياسرائ  ي بن يكه برا 
 ،ميگاه كن ن ليي اسرا يها  دنينه كش ا و شاخ و ش    كايمرآ قدرتاگر به   . شدند

و همـه  ده يـ چيپشان يـ ها توطئـه چقـدر   مينـ يب ي م م،يرا فراموش كن   »اهللا اميا«و  
 فقـط  باشـد  ادمـان يامـا اگـر   . ستيها ن جانبه است و امكان برون رفت از آن       

رو   ها روبـه    ن توطئه يبا ا را حاكم كند    خدا   نيدخواهد   ي م يكه ملت  ني ا يبرا
بـه  مده اسـت  آداران  ني دد كه بارها و بارها به مد    ين سنت آاست، پس حتماً    

م و يدهـ  ي را ادامـه مـ   و شـكر يداريـ جـه پا ي، و در نت   دمـ آز خواهد   ينمدد ما   
  .ديم دي خواهيز به لطف الهيج آن را نينتا

   اهللا اميبرکات تدبر در ا

 اديـ همچنـان كـه      در عـالم،     ياد جلوات و انـوار الهـ      ي يعني» اهللا  اميا«اد  ي
 قين حقـا آ مي نـس وكنـد    ي مـ  يبي غ قيرا متوجه حقا  ما   روح   � و ائمه  امبريپ

بـه  ه   بزرگان انگشت اشار   نيارا  ي ز د،ينما  يم جاديانسان ا جان   را در    يبركات
افـراد  خـدا بـه   لطـف   مينـس چگونـه   ديـ ني مـردم بب ي كـه ا  دهـستن  خدا   يسو

هـا   ره و سـخن آن يها و نظر به س   انسان يبرا اند  ر حق  مذكِّ �ائمهخورد،    يم
 يانقـالب اسـالم   و از جملـه     » اهللا  اميـ ا«ادآوردن  ي .كند ينتقل م م را به حق  ما  
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 و  ي از جهـت محتـو     ياگر به انقالب اسـالم     ،دارد را به همراه   يجي نتا نيچن  
م بـه   ينـده دارد، درسـت بنگـر      ي آ ي كه بـرا   يامي و پ  يخيگاه تار يشه و جا  ير
ات يـ  كـه بـا تـدبر در آ   يم و از بركـات   يا  ستهي نگر يات بزرگ اله  ي از آ  يكي

  .ميگرد يمند م شود، بهره يب انسان مينص
در آن  تـدبر     و  اسـت  يت الهـ  ايآ از   يكي �نهضت حضرت اباعبداهللا  

م و  يشيـ اند  ي كربال م  ي  به واقعه  يوقت. شود  يها م   رتيها و بص    موجب عبرت 
م يشـو   ي آن مـ   ي بـاطن  يهـا   هيـ م و از ظـاهر آن متوجـه ال        يكن  يدر آن تدبر م   

 در پشت آن حادثه به ظهـور  يات الهيهمه آ نيم كه چگونه ايكن  يرت م يح
م، هـر   يـ ا  دهيا فهم توان گفت عظمت كربال ر      ي كه هنوز نم   يوسته، در حال  يپ

 روشـن اسـت   يو به خوب رساند، يت مي به بشر يروز حرف نو دارد و بركات     
 يت بزرگـ يـ آكه در حال خلق      اند  خودشان متوجه بوده   �نيحسكه امام   

در آن  شتريـ  و بميچه جلـو بـرو  هرن رو است كه     ياز ا . هستند بشر   خيدر تار 
هـر    و داردهـا  نطـ بت بـزرگ خـدا   ي آني اميشو يمتوجه مشتر يب ميتدبر كن 
 ممكن اسـت كـه      يها است، فهم عظمت كربال در صورت        بطن يدارا بطنش

: انـد    به ما فرمـوده    �ائمه. ميم و در آن تدبر كن     ي نگذر ياز آن حادثه سطح   
ان          « الْإِيمـ ي قَلْبِـه فـ اللَّه نْ كَتَبإِلَّا م لُهتَمحلَا ي بعتَصسم بعرَنَا ص2؛»إِنَّ أَم 

توانـد آن را درك كنـد    ي نمـ يها است، كـس  يده به سختيچيسخت پامر ما   
 �كه امامان ييكارها. مان را نگاشته است   يكه خداوند در قلبش ا    آن  مگر  

 يكارهـا د، يـ هـا را فهم  قـت آن يتـوان حق  ي نميدهند با نگاه ظاهر  يانجام م 
 ميهـا بنگـر     مان به آن  يد با نور ا   ي، با  بشر است  يتر از عقل عاد    بزرگامامان  

                                                 
 .١٩٧: ، ص٢  بحار األنوار، ج - ٢
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و لــذا مــا را دعــوت بــه تــدبر در سخنانــشان . ميهــا شــو تــا متوجــه عمــق آن
  .اند كرده

  ري و ظهور غديانقالب اسالم

 بـه بـاطنش و بـاطن    آرام آرام تا مير كنتدب آن در دي كه با  ياتيآ از   يكي
 اسـت كـه از مـا    يتيآ ي انقالب اسالم.است ي انقالب اسالممي ببر يباطنش پ 

 انقـالب   ،ستيـ  ن مثل جنگ چالـدران    يالب اسالم  انق .كند ي تدبر م  يتقاضا
امبرش وعـده داد    ي كه خداوند به پ    يريغد ، است ري غد ينيعشروع    ياسالم

حـال كـه بنـا      . خ دفن كنند  يتوانند آن را در تار      ينگران مباش دشمنان تو نم    
انـد، انقـالب   يبنما خـود را  ي هآرام چهر ر آرامي، غدي الهي است طبق وعده 

 از ريغـد  ، قـرآن  ي هيـ  طبـق آ   .ر اسـت  ي بـارز غـد    يها  ه از چهر  يكي ياسالم
وإِن ...«؛ ديـ فرما ي مـ  �امبريو لذا خداوند به پ    باالتر است    �اهللا  يرسالت نب 

      الَتَه رِسـ لَّغْـتا بلْ فَمتَفْع يي را نگـو   ري غـد  ي  اگـر قـصه    غمبـر ي پ يا 3؛»...لَّم 
آرام،   تـا آرام ديكشها طول     سال همه،  نيبا ا  ي ول .يا  رسالت خود را نرسانده   

كـه منجـر بـه     نيـ ده بودند سر بـر آورد، تـا ا  ي كه بر او كشييها  هير از ال  يغد
گـاه  يجا مياگـر خواسـت  . دي رسـ يتاً به انقالب اسالمي شد و نها  يدولت صفو 

ــادق  ــام ص ــكوت ام ــل امورا �س ــ در مقاب ــي ــيان و عباس ــر م؛ يان بفهم اگ
اگــر م؛ ي بفهمــرا �امــام ســجاد يهــا و دعاهــا اشــكگــاه يجا ميخواســت
 اگـر   م،ي را بفهمـ   �ي امـام هـاد    يهـا   زدن فپـشت پـرده حـر     از   ميخواست
و حـضور آن را   ري غـد ديـ  با؟ چهيعني �عصر امام بتي غمي بفهم ميخواست

                                                 
 .٦٧ه ي آ،دهئسوره ما - ٣
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جهـش بـزرگ اسـت كـه اسـالم بـه             كيـ  ري غد .ميبفهمخ  ي تار ي ندهيدر آ 
 ي كـه مـردم آن عـصر بـا آن همراهـ     ي خود برداشـت، جهـش     ي ندهي آ يسو

و معلـوم  مـد  آشان درست دريها يني ب شيهم پ  � اكرم ينب حضرت   نكردند
د ياگـر خواسـت   . كردنـد   يتعلـل مـ   ر بـه مـردم      يام غـد  يـ در رساندن پ   راچشد  

حركـات و گفتـار      تمـام    ديـ  با ديـ  را مطالعـه كن    ري غد انيجر يقيگاه حق يجا
 از  � خـدا  امبريـ  سـخنان پ   دقت در . ديالوداع را مطالعه كن    ةحجاكرم در    ينب

 نـد ي بگويزيـ خواهند چ   ي م دهد حضرت   ينشان م دند  حرم ش  كه م  يآن وقت 
ستند تـا   يـ كننـد افـراد آمـاده ن        يكننـد چـون احـساس مـ         يفقط اشاره مـ    يلو

يا أَيها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنـزِلَ       «ه نازل شد    ين كه آ  ين كنند، تا ا   ييمصداق را تع  
        رِس لَّغْتا بلْ فَمتَفْع إِن لَّمو كبن رم كاسِ إِنَّ       إِلَي الَتَه واللّه يعصمك منَ النـَّ

امبر آنچه به تـو از طـرف پروردگـارت          ي پ ي؛ ا »اللّه الَ يهدي الْقَوم الْكَافرِينَ    
امبرش يـ د كـه خداونـد بـه پ       يـ آ  يه بر م  ياز آخر آ  نازل شده به مردم برسان،      

و  ،ستيــن يخطــر ي كــار بــ�يت علــيــ ابــالغ واليشــود آر يمتــذكر مــ
واللّـه  « :د كه ده يمات    مژده يولان است   ي در م  يداند خطر   يد هم م  خداون

در . دكنـ  ي حفـظ مـ   مـردم ي لهياز ح  راام تو   يتو را و پ    ؛»يعصمك منَ النَّاسِ  
فه يان سـق  يـ  جر � پس از رحلت رسول خدا     ي كس ي، وقت يك نگاه سطح  ي

الفـت   را بـه خ يگـر يده گرفتند و دير را نادي راحت غديليند كه خيب يرا م 
د كـه پـس چطـور خداونـد بـه           يـ آ  يش مـ  يش پـ  ين سـؤال بـرا    يدند، ا يبرگز

ــپ  كــه راســت ييخــدا! يكنــد؟ آر ير را حفــظ مــيمــژده داد غــد �امبري
ت يـ والهم گفت    �امبريبه پ  است و  او   ي در قبضه  عالم   ي همه  و ديگو  يم
ظاهر . گر آن را حفظ كرد    ي د يقيم، به طر  يكن  يحفظ م  را   �نيرالمومنيام



 ٣٦ ي باز گشت به عهد قدس،يانقالب اسالم.............................................................

فه و بعـد از آن  يان سقي و جر�ود كه پس از رحلت رسول خدا     ن ب يه ا يقض
 به مرور معلـوم     ير فراموش شد، ول   يا غد يگو ،انيعباسو   انياموت  يبا حاكم 

كـردن   حفـظ  كيـ  ،كـردن   حفظ نياست و   يبردار ن    خدا تخلف  ي شد وعده 
بـه   ، چهيعنير يام غديپكردن  فهمند حفظ ي م� امام صادق. است يخيتار
كننـد و بـه كـار        يان سـكوت مـ    يان و عباسـ   يـ ت امو يـ من جهت در حاك   يهم

 يا   از مـژده   �امـام صـادق   كار    و پشت  حوصلهپردازند،    ي خود م  يفرهنگ
ن كـه  يـ و ا ،ديآ يدر مهست،  ؛»واللّه يعصمك منَ النَّاسِ  « ي هيدر دل آ  كه  

بـا  . رود تا در وقـتش ظـاهر شـود    ينوردد و جلو م  يخ را در م   ير تار يام غد يپ
 با توجه به    انيت صفو يع در زمان حاكم   يت شناخته شدن مذهب تش    يبه رسم 

ن يـ  نمـود بـا ا     يد چشم پوشـ   يه نبا ي صفو ي كه نسبت به سلسله      ييضعف ها 
ت حكـم خـدا   ي و حاكميك قدم جلو آمد، و با انقالب اسالم   ير  ي، غد همه

تر برداشته شد و معلوم شـد   يگر و اساسي دي قدم�ق فقه آل محمد  ياز طر 
  .ر استي خداوند در غدي  ظهور وعدهيانقالب اسالم

  نده ي در جهان آينقش انقالب اسالم

 اسـت، جـا   يات بزرگ الهي از آ  يكي ي روشن شود انقالب اسالم    يوقت
ن عصر بـه    يشدن آن در ا     م واقع يبفهم:  تدبر نمود تا اوالً    يتين آ يدارد در چن  

 از نقـش  غفلـت : اًيـ  را به همراه دارد، ثاني است و چه نوع از زندگ    يچه معن 
م يد از خـود بپرسـ     يبا.  خواهد كرد  ي آن ما را گرفتار چه نوع زندگ       يخيتار

رو   روبـه يرخ نداده بود ما با چه جهـان  يانقالب اسالمدر جهان معاصر  اگر  
كـا و   يامده بود امروز آمر   يد ن ي پد يد اگر انقالب اسالم   يدان  يم؟ حتماً م  يبود
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ن يكننـد، چنـ     ي مـ  ينـدگ يآ  ي كـه امـروز احـساس بـ        ين حـد  يـ ل در ا  ياسرائ
 در يل مـانع  يامـده بـود اسـرائ     يد ن ي پد ي نداشتند، اگر انقالب اسالم    ياحساس

ن بـه   يو اگـر فلـسط    . ن نداشـت  ي ملـت فلـسط    يمقابل خود جهت حذف كلـ     
ررس حـذف  يـ  جهـان اسـالم در ت  ي گر كدام قطعـه   يشد د   ي حذف م  يراحت

ر كـل   ا جوانـان مـا د     يشد آ   ين م يگرفت، و اگر چن     يل قرار نم  يتوسط اسرائ 
 يرو نبودند؟ اگر انقـالب اسـالم        أس روبه ي و   يك دلمردگ يجهان اسالم با    

ن ي و سـه روزه چنـ  يتوانـستند در جنـگ سـ    يا جوانـان حـزب اهللا مـ       ينبود آ 
گرفتنـد و   يه قدرت مـ يخواهان در كشور ترك ا اسالمينند، آيافري ب يا  حماسه

ظـاهر شـده،    گر  ي د يياي به دن  يابي  دست ي كه اكنون در جهان برا     يديا ام يآ
: كنـد  ي إنـسا اظهـار مـ     يائيـ تالي ا ي كـه خبرگـزار    ييوجود داشت؟ تـا آنجـا     

اء يـ  احي برايستمياسالم در نقاط مختلف جهان از مرزها فراتر رفته و به س           «
 دي از اسـات   يكـ ي  4».ل گـشته اسـت    ي تبـد  ي پر بحـران كنـون     ياي در دن  يزندگ

كـا  يدر آمر يخـواه  نـه تنهـا سـرعت اسـالم     « :ديگو  ي م كاي آمر يها  دانشگاه
مـسلمان  ك كـشور    يـ  كـا يمر كـشور آ    ندهيدر آ   است كه حتماً   اديزآنچنان  

 ي اسالم را فقط بر مبنـا      كايمرآمردم   آن است كه     ي اصل ي بلكه نكته  ،است
د اگـر انقـالب     يـ حـال فكـر كن    . »دنشناسـ   يمـ » هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ينياسالم امام خم  

از به تـدبر  ين موضوع نيا. مي بودرو  روبهي واقع نشده بود با چه جهان   ياسالم
شواهد و قـرائن    . توانم باب موضوع را باز كنم       يفراوان دارد كه بنده فقط م     

آورد،   ي را به وجود م    يگري جهان د  يدهد كه انقالب اسالم     ينشان از آن م   

                                                 
 .١٥/١٠/٧٢، ي اسالمي روزنامه جمهور- ٤
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 يسـاز   خي تـار  يشود ما در زمان خود در چه فـضا          يگر معلوم م  يصد سال د  
  .ميستيعالً متوجه ابعاد آن نم و خودمان فيا دهيكش ينفس م

ات استكبار و اعـوان و      ي به صحنه آمد و ح     ي انقالب يمعلوم است كه وقت   
جـاد  ي مـا ا ي بـرا ينند و مشكالتينش يكار نميها ب د كرد، آن يانصارش را تهد  

ن يـ  ايد كه بـا آمـدن انقـالب اسـالم    يوجود آ ن تصور در ما به يكنند تا ا    يم
م بـا  يفهمـ  يد مـ يگر موضوع را بنگر ي د ي اگر در افق   يول. دا شد يمشكالت پ 

م ماند، بلكه   ي خواه يخيتنها همواره در حقارت تار      دادن به استكبار نه     دانيم
  . كنند ي ما را مصادره مي و فرهنگيدر درازمدت تمام امكانات اقتصاد

 �يعلـ ز ماننـد  يـ مـا ن د، در آن افـق   يـ گـر د  ي د يد انقالب را از افقـ     يبا
 جهـان اسـالم را در دسـت         ياسـ يت س يالً حاكم فع هي ام يچون بن م  يگوئ  ينم

 بـه مـا     �نيرالمـؤمن ي کـه ام   يرتين بـص  ي چنـ  -د از اسـالم جـدا شـد       يـ اند با   گرفته

 نيتـر  ي بـه ضـد انقالبـ   قـا يخراج كـل افر   ت عثمان،   ي با حاكم  يآر -آموختند
 �امبر خـدا  يـ  كـه پ   ي در حـال   5افـت، يحكم اختـصاص      بن   مروان يعنيافراد  

ن يـ تنهـا ا  نـه عثمان زمان و در . د كرده بودنديبعنه تيو پدرش را از مد مروان  
. جهان اسـالم شـد     ي كاره همهفه برگشتند، بلكه مروان     يدو نفر به دستور خل    

خـت و   ي از ر  يبـ يآمار عج البالغه   نهج سوم   ي شرح خطبه  در   ديالحد يابابن  
 بـا  يولـ . دهـد  يان ميت المال به اموي عثمان از بيها ها و بذل و بخشش   پاش

دانـستند اسـالم      يچـون مـ    ،گفتنـد اسـالم رفـت     ن �نيرالمـومن يمان همه   يا
ن ياز بـ  مـروان بـن حكـم        با حجاب امثال عثمان و    است كه    ي بزرگ قتيحق
خواهنـد نـور      ي كـه مـ    ييها   آن يولرود    ينمن  يهرگز از ب   قتيحقرود،    ينم
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دم آ كيـ ن جهت حرف ما بـا حـرف         يبه هم . روند  يآن را خاموش كنند م    
ش آمـده، فـرق   ي پـ ي كـه در كنـار انقـالب اسـالم      ينسبت به مشكالت   يعاد

  . كند يم
 در زمـان    يتحـت عنـوان انقـالب اسـالم        ي بزرگـ  قـت يحقم  يا  ما متوجه 

تـا   ميگـذار ب انيـ با هـم در م  گاه آن را    يجا ميخواه  يمو   معاصر ظهور كرده  
ه يـ  كـه دشـمنان انقـالب ته   يا م و در دام پـروژه يفتـ يل آن به خطـا ن     يدر تحل 

رد توجه به   يد قرار گ  يد مورد تأك  يش از همه با   يآنچه ب . ميرياند قرار نگ    دهيد
در آن .  معاصــر اســتيايــ در دنينبــودن انقــالب اســالما يــ بــودن و يمعنــ

 بـه انـسان     ي نـسبت بـه انقـالب اسـالم        يبـا تعلـق قلبـ      كـه    ياز الطاف صورت  
د نسبت بـه اسـالم بـود كـه حـضرت            ين د يبا هم  .ميشو  يرسد محروم نم    يم
 هـم   يا  عـده  دسـت آوردنـد،      به يرت و تعال  يبص ،سالماز ا  �نيمنؤرالميام

 ي آن بركات محروم شدند مگر مقـدار ي  گرفتند و از همهيبه بازاسالم را   
  . كه همه را گذاشتند و رفتندشتر  يو تعدادطال 

شود    ي باعث م  ياسالمانقالب  ر در   تدب     كـه   يكه انقالب را فقط در حد 
گـاه و  يجا رت ناب يم، بلكه با نگاه  يكنند، نشناس   ي م يدشمنان آن، آن را معن    

قـرآن مـا را    اتيـ آتـدبر در  طـور كـه    همـان  .مينيبب آن را  ي شهيقت و ر  يحق
  .كند ي مي الهي جاريها متوجه سنت

را آن  يخي تــارگــاهيجاتــا شــود  يباعــث مــ  يانقــالب اســالمتــدبر در 
 ار بـا  ين كـارِ بـس    يو ا  ميكن  ي م ي زندگ خي تار يكجا ما در    مي و بفهم  ميبشناس
رضـاخان دارد خـون   كـه   دنـ ديد يجـا را مـ      نيـ تـا ا  هـا    يبعـض .  است يارزش

شـود،   ي مـ ي جـار ييهـا  ن ظلمي چني را كه در راستا  ي سنن اله  يول زدير  يم
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د آورد و نـه  يـ  كه رضـاخان پد يي منفعالنه، در فضا  يدند و لذا به صورت    يند
ر همان فـضا    يها تحت تأث    ني كردند، ا  يزندگ يت سنن اله  ي حاكم يدر فضا 

هـا   يبعـض . ان رساندندي را به پاي زندگ،ن سطح فكريتر  نير شدند و در پائ    يپ
رضاخان ت  يحاكمزمان  كه در    نيان  يدر ع  »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«يني خم  امام  مثل هم

كننـد،    ي مـ  يزنـدگ  خي تار يكجادر   نددي فهم  چون يول،  كردند  ي م يزندگ
 بود، معطوف بـود  جاد كردهي كه رضاخان ا   يي باالتر از فضا   ينظرشان به افق  

 را تـرك كردنـد و      يياي دن يرت زندگ يدر اوج بص  آخر عمر   جه در   يو در نت  
از به فضل خداونـد      دواري ام يريضممطمئن و    يقلبآرام و    يدلبا  « :فرمودند

 شينگاه بـه جهـان بـا توجـه بـه همـان فرمـا        ني ا.»شوم يخدمتتان مرخص م  
در  ديـ فهم يمـ  نديفرزند زمـان خـود نباشـ   اگر  است كه    �حضرت صادق 

كـه   ييها شـما را در هـر كجـا          و لذا حادثه   6،ديكن  ي م ي زندگ خي تار يكجا
  . برد يخواست م

امكـان   ي مختلفـ يايـ زوا از   ي اسـالم  انقـالب  مثـل    يت بزرگ يتدبر در آ  
 قـت يحق معلـوم شـود    كـه  مي بحـث كنـ  ميخواه  ي م يا  هيما از زاو   يدارد، ول 

هـركس خواسـت    و  شـود،     يهـا مـ     يانقالب موجب به ثمـر رسـاندن زنـدگ        
 هـا  يبـه اصـطالح امـروز   و د گـرد  نخـود  ي ب وپوچ  و   به ثمر برسد     شيزندگ

در جلـو خـود نـدارد و         شتريـ  راه ب  كيدر حال حاضر     ، نكند داي پ يافسردگ
 خـود را بـه   يبشناسد و زندگرا    يانقالب اسالم  يخيگاه تار ين كه جا  يآن ا 

ش يها يا و شاده  ناب، غم  يدواريك ام ين ورود به    يآن متصل كند تا در ع     
  .دار شود يمعن
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 شـود تـا انـسان از        يگاه انقالب موجـب مـ     يقت و جا  يدرك نكردن حق  
مـان و مـردان انقـالب در    يآورد و اهـل ا  يد ميام اهللا انقالب پدي كه ا ياوقات

 كـه  يكـسان .خـوش نداشـته باشـد   » وقت«محروم باشد و  شوند، يآن وارد م  
وقتـشان  و   ،قت آن متحد شوند   ي را بشناسند و با حق     يتوانستند انقالب اسالم  

خواهند بلكه هر چه دارنـد در راه      ي نم يزيوقت انقالب است، از انقالب چ     
  .دهند يانقالب م

  يندگيآ ي و نجات از بيانقالب اسالم

 چيبـه هـ  ، ادي از زحمات ز  پس خود،   يدر كارها  ديكن  ي احساس م  يوقت
بـه خـود   خـود   ،ديـ كن ي را حـس مـ   زحمات آن   يندگيآ يبو   ديا دهيجا نرس 
تـر باشـد بـا        يد و هر چـه آن كـار اساسـ         يآ  يأس به سراغتان م   ي و   يافسردگ

 اسـت كـه انـسان    يأس وقتـ يـ ن يتـر  د و بزرگ  يشو  يرو م    روبه يشتريأس ب ي
.  اسـت ينـدگ يآ ين بـ ي شده كه ع يخي او وارد تار   ياحساس كند كلّ زندگ   

 گرفتـار آن فرهنـگ      يهـا   ته در جان و قلب انـسان      ي كه فرهنگ مدرن   يزيچ
 ي را آماده كرده است كه اگر كس       ي بستر يحال انقالب اسالم  . كند  يو م فر

ت يت و معنو  ي از نوران  يخي او وارد تار   يخود را بدان متصل كرد كل زندگ      
نـده  ياء هم افق، و در آي انبي   كه خود را در گذشته با همه       يشود به طور    يم

 در رابطـه بـا   �ابد و لذا حـضرت صـادق     ي ي همراه م  �يبا حضرت مهد  
 �ي و توجـه بــه ظهـور حـضرت مهــد   ي نـوران ي نــدهيكـات توجـه بـه آ   بر
ع الْقَـائمِ فـي               «: نـد يفرما  يم مـ ونْ هرِ كَمذَا الْأَمهرٌ لنْتَظم وه و نْكُمم اتنْ مم

هطَاطقَالَ     - فُس ئَةً ثُمنَيكَثَ هم قَالَ ثُم-  هفيبِـس ه عـم عنْ قَارلْ كَملَا ب  -   ثُـم
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هـركس از شـما بميـرد        7؛»� لَا و اللَّه إِلَّا كَمنِ استُشْهِد مع رسولِ اللَّه         -قَالَ
 باشـد مثـل كـسى اسـت كـه بـا       �در حالى كه منتظر ظهور قائم آل محمد  

اى سـكوت نمـوده و آنگـاه         سپس لحظه  . باشد  آن حضرت  ي  قائم در خيمه  
بعـد از   . ب او شمشير زده است    بلكه مانند كسى است كه در ركا      ! نه: فرمود

 خـدا بدانيـد كـه او همچـون كـسى اسـت كـه در           ، سوگند بـه   نه: آن فرمود 
  .   شهادت نائل گشته است به افتخار�ركاب پيغمبر 

جـز    است و در حال حاضـر بـه        يندگيآ ي ب  احساس ين نوع زندگ  يبدتر
 كنـد در  يگـر انـسان زنـدگ   ي هـر طـور د  ي انقالب اسـالم ي در فضا  يزندگ

  . برد ي به سر ميدگنيآ يب
 يدر فضا و روزگـار    مردم جهان را    ته  يفرهنگ مدرن  دي متوجه شد  يوقت

د بـود و    نـ  خواه جـه ينت ي بـ  شـان    همچون گذشـته   دنكار بكن  هرقرار داده كه    
ــه نتي دلهــره ــا تمــام وجوددني نرســجــهي ب ــه اســتشــان كاره  ، را فراگرفت

ز در فرهنـگ  يـ ن را يكند انقالب اسـالم     ي م يدشمن سع : م چرا اوالً  يفهم  يم
 يدواريـ  با اميچرا ورود در اردوگاه انقالب اسالم   : اًيثان. ته هضم كند  يمدرن

  .  همراه استيدر كل زندگ
 ي زنـدگ  ي  ادامـه  يگر بـرا  ي شد د  يخيتار يندگيآ يگرفتار ب  كه   يانسان

را هـا     آن ي حـرف شـعرا    ،ديـ را بخوان  ايـ  دن يهـا   روزنامـه  شـما . دل ندار يتحل
خـود را در    كـه     نيـ او   اسـت    ينـدگ يآ  يدن از بـ   يال ن ي قصهاش   همهد،  يبشنو

ارزش   يشان بـ  يـ  برا يننـد و آنقـدر زنـدگ      يب ي غرق م  يانگار  پوچ ايسم  يليهين
را مـرگ در  يـ زننـد، ز  يآور دسـت مـ    سـخت مـرگ   ياست كـه بـه كارهـا      
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ن حال اسـت كـه    يدر ا  .ندهيآ ي پوچ و ب   ي زندگ ني هم ي ادامه يعنياهداف،  
ــهــركس با ــد ي ــود بپرس ــآد از خ ــ خاي ــد راه ــرايداون ــدن و   خــارجي ب ش

نگـذارده  ن دوران   يـ  مردم ا  يبرا يندگيآ ي و ب  يهمه پوچ  ني از ا  افتني نجات
نُ نَزَّلْنَـا      « :ديفرما  ي م  كه يشو  يمتوجه سخن خدا م   ناگاه      به ؟است ا نَحـ إِنـَّ

 را نـازل    يقـ ياد خـود و توجـه بـه مقـصد حق          يـ ما   8؛»الذِّكْرَ وإِنَّا لَه لَحافظُونَ   
در جـان   ي بزرگـ ديامه ين آيبا نظر به ا. ميكن  يو حتماً آن را حفظ م     م  يكرد

هـست كـه    سـمان   آ نيـ  ا ريزدر   يزيمردم چ  يا يعني. شود  يور م   شما شعله 
كنـد و خداونـد مـژده     ي دعـوت مـ  ي متعالي، به مقاصد يشما را از روزمرّگ   
 بـه   د،كنـ   ي حفظ مـ   يندگيآ  يرا از هرگونه اضمحالل و ب     داده است كه آن     

 يپـوچ ، راه نجـات از       كه به قرآن ختم شود     يهر راه پس   كه   مييآ يخود م 
ـ عل تعـايل  اهللا رضـوان «ينيحضرت امام خم  دينيب  ي م لي دل ني به هم  .استدوران    بـه  »هي
رسـد كـه      ي مـ  جـه ي نت نيـ  به ا  ،دهي زحمت كش   سالك هي فق  عارف كيعنوان  

  كـه  ييها  كتاب .كامل كند  ياسالموردن انقالب   آ دي با پد  ديسلوكش را با  
ت از آن   يـ انـد حكا     نوشـته  يقبـل از انقـالب اسـالم       »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ينيخمامام  

 عرفـان و سـلوك و تحقـق در    در ي سـالگ يست تـا سـ    ين ب ين ب يدارد كه سن  
مرحـوم   امام را    » سحر يشرح دعا «كتاب  . اند  بودهموفق  ار  يبس هي عال اماتمق
كـه  نـگ اسـت      زمـان ت    هنـوز  د؛يـ گو ي، مـ  شرح كرده اسـت    يانيتش آ يقاآ

ـ عل  اهللا  رضوان«امام. ده شود يشان فهم ي ا يمطالب عرفان  در  ههمـ ن يـ ن كـه ا  يـ  بـا ا   »هي
 سلوك را كامل ني ا ديباكنند آنچه     ياند احساس م    جلو رفته كسب مقامات   

 ياسـت ي س يگذار  هيو روح نجات از ظلمات دوران را در جامعه بدمد پا          كند  

                                                 
 .٩، آيه حجرسوره  - ٨



 ٤٤ ي باز گشت به عهد قدس،يانقالب اسالم.............................................................

 از  ي جامعـه را وارد خطـ      يمانت باشد و لذا با انقالب اسـال       ين د ياست كه ع  
ل آ سـخن  تيـ در حاكمشـود و فعـالً     يشـروع مـ    ريغـد كنند كـه از       ينور م 

. ديـ  ظهور فرما  � آل محمد  يقرار دارد تا مهد    هي فق تي وال يعني �محمد
ده اسـت و نظرهـا بـه امـام     يـ هـا را دزد  ته قلـب يظلمات دوران مدرن  حاال كه   
 ظهـور   يبـرا  ي خـوب   تا شـروع   ميالاقل سخنشان را حاكم كن    ست،  يمعصوم ن 

 هرا   ي انقـالب اسـالم    ميشـو   يمتوجـه مـ   ه  يـ ن زاو يـ از ا و  . باشـد  آن حضرت 
گذارد نظرها از توجه به قطب عالم امكان          يو نم  قرن است    نينجات انسان ا  

  . فرو افتديگري ديبه جا

   يي و نجات از فردگرايانقالب اسالم

و فقـه و فلـسفه      دند غـور در عرفـان       ي فهم »هيعل  اهللا  رضوان«ينيحضرت امام خم  
ك نـوع انـزوا و فروافتـادن    يـ  كه به وسعت اجتماع باشد،    ينيات د يبدون ح 

 ييق انـسان بـه شـكوفا   يـ ن طريـ  اسـت و از ا     يـي  تنـگ فردگرا   يوارهايدر د 
 جـان انـسان   ي  از صـحنه ي به كلـ يندگيآ يبق ياز آن طر  رسد و     ي نم يواقع

  .ه داديشان هدي را به ايجه خداوند انقالب اسالميبندد و در نت يرخت برنم
 از  يا   عـده  يشناسـند ولـ     ير را مـ   يات غـد  يـ طور كه اهل سنت روا      همان

 كـه  يل كردند، بـه طـور     ي تبد ياسيك موضوع س  يبدخواهان موضوع را به     
 و  �يتوانند بـدون ارتبـاط بـا علـ          يكنند م   يبرادران اهل سنت ما تصور م     

ر ن طـو ي خود را ادامـه دهنـد، همـ   يني سلوك د�تيت اهل بير حاكم يمس
 فكـر  يا  هـست كـه عـده   ي مردم ما نسبت بـه انقـالب اسـالم    ين خطر برا  يا

 يست حتمـاً وارد اردوگـاه انقـالب اسـالم    ي نيزاي مسلمان بودن ن  يكنند برا 
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هـا را از       كـه بـه جهـان اهـل سـنت شـد و آن              يل همان ظلم  ين تحل يبا ا . شد
 رِ قـرن يها را از غـد   شود و آن    يعه م ي جدا كردند، به ش    �عترت رسول خدا  

 ي العـاده  كننـد و از بركـات فـوق       ي، جدا مـ   ي انقالب اسالم  يعنيچهاردهم،  
  . گردانند ين ارتباط محروم ميا

 ياهـل سـنت از عترتـ   فاصله گرفتن ر موجب يان غد يتدبرنكردن در جر  
تدبر ست، و عدم    ي ن يد داشتند از قرآن جدا شدن     ي تأك �شد كه رسول خدا   

شـود    يمـ    يظلم آن، موجب    يخي تار ي شهيو غفلت از ر     يدر انقالب اسالم  
د كـه  يـ فرامـوش نفرمائ  . م كـرد  يع خـواه  يبه خود و مكتب تـش      انيعيما ش كه  

ك يـ  يعنـ ي،  اسـت شـكل داده     سـالك     عـارف  هي فق كيرا   ياسالمانقالب  
 دار باطنقت  يك حق يست،  ي ن ي در مقابل نظام شاهنشاه    ياسيالعمل س   عكس

 در آن   ياساسر  تدبت  ين جهت ظرف  يو به هم   ،باطنش هم باطن دارد   است و   
شـان   دار بـا ارتبـاط بـا بـاطن     شهيـ  ريهـا   كه حادثه  ييجا  از آن . موجود است 

را يـ ز ،شـود  ي نمـ دهيـ  فهمهـا  ي راحت نيبه ا  يشوند، انقالب اسالم    يشناخته م 
 ؟ چه يعني ريغد دييعموم اهل سنت بگو   اگر به   . ستي ن ي اتفاق ي ك حادثه ي
و چـون حـضرت     اشـتند    را دوسـت د    �نيمنؤرالمـ يام �امبريـ  پ دنيگو  يم

 �امبريـ پدا كردنـد،    ياختالف پ  دي ول بنبا خالد    منيدر    در جنگ  �يعل
در .  را اظهـار داشـت     �يعل  محبت خود به   �ير در دفاع از عل    يدر غد 

، نـد ردك  يتـدبر مـ   ات مربـوط بـه آن       يـ ث و آ  يـ  احاد ي كه اگر بـر رو     يحال
شـود   يال مـ ؤسـ انسان  ي برايگاه. بردند ي ميقت موضوع پي به حق يخوب  به

خ اهـل  يخورد و در تـار  يبه چشم م ريغدكه در    عظمت   همه نياكه چرا با    
گذرند؟ جواب را در زمـان   يسنت ثبت شده است، اهل سنت ساده از آن م   
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 نيهـم همـ    يانقـالب اسـالم   از مردم مـا بـا      ياريم، مگر بس  يدا كن يخودمان پ 
د، در  شور نـ  تـدب  هـم    ي انقـالب اسـالم    يكنند؟ اگر بر رو     يبرخورد نم طور  

قـرن  آخـر   كـه در    شـود     ي مـ  لي تبـد  ياسـ ي س ي  حادثه كيبه   ياذهان عموم 
 تـدبر   يان در ذات انقـالب اسـالم      يعياگـر شـ   . چيگر ه ياتفاق افتاد و د    ستميب
 ،منـزل ر اسـت كـه منـزل بـه          ين همان غـد   يشدند ا   يا متوجه نم  يكردند آ   يم

 تيـ محاككـه امكـان    حاال يمده تا به لطف اله  آ كرده و جلو     يخ را ط  يتار
ــت،     ــشده اسـ ــراهم نـ ــصوم فـ ــود معـ ــصوم  خـ ــخن معـ ــحنهسـ  ي در صـ

 معصوم   خود تيآرام حاكم  آرام كالن در صحنه باشد، تا       يها  يريگ  ميتصم
 كـه رسـول     يي در همـان راسـتا     ميشـو   ي است كه متوجه م    نجاي ا ؟شودظاهر  

ـ  نْما لَ هِ بِ متُكْسم تَ نْما ا «: در رابطه با قرآن و عترت فرمودند       �خدا وا لُّض تَ
د، هرگـز بـه     ي قـرآن و عتـرت، متـصل باشـ         يعنـ ين دو   يـ  هرگـاه بـه ا     9؛»داًباَ

 قـرن اسـت از   نيـ ادر راه نجـات انـسان       يانقالب اسـالم  د،  يافت  يانحراف نم 
   .يپوچهرگونه انحراف و 

 از انقـالب    ، بـودن  ياسـ يكـه از تـرس س     را   ينـ يجلـسات د  د  يسه كن يمقا
در  كـه    ينـ ي د ات بـا جلـس    ،زننـد   يف نم حر »هيعل  اهللا  رضوان«يني خم و امام    ياسالم

آن توجـه دارنـد،    يو رهبر  يانقالب اسالمن، به ير ابعاد ديكنار توجه به سا   
 يك فـضا زنـدگ    يـ ك سـطح و در      يـ ن دو نـوع جلـسات در        يا افراد در ا   يآ
 كه در جلسات نـوع دوم هـست بـا           يا آن شور و نشاط و وسعت      يكنند؟ آ   يم

ت ين مــسئله در شخــصي همــنيسه اســت؟ عــيــقابــل مقا جلــسات نــوع اول
، يگاه انقالب اسـالم   ي نسبت به روشنفكرانِ متوجه جا     ينير د يروشنفكران غ 

                                                 
 .١٧٦ ،، ص١  حجج اهللا على العباد، جمعرفةاإلرشاد في  - ٩
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 و  �نيمنؤرالمـ يامبـه    د كدام نـوع افـراد     يد پرس يت است، حال با   يقابل رؤ 
 معصوم در   ي كه امام  يند؟ روشن است كه آن نوع زندگ      تر كي نزد �ائمه

د هرگـز   يـ  جد يايـ د كـه دن    دار ييافق انسان و جامعه قرار دارد، راه بـه سـو          
 ميكنـ شروع   ميخواه  ي كه ما م   ي صنعت ني ا مگر. تواند آن را تحمل كند      ينم

آرام مـا از      هـا نگراننـد آرام      ن است كه آن   يشود جز ا    يغرب مانع م   يايو دن 
كرد خودمان به انـسان و جهـان، آن صـنعت را            يم و با رو   يريها فاصله بگ    آن

ــه كــرد كــه ايــتــوان در دن ين را مــيــم؟ ايت كنــيريمــد  نياگــر بهتــر تجرب
 مد نظر نباشـد، بـه   معصوم و امام  خداتي واليولم يرا داشته باشها    كارخانه

 اگـر صـنعت     يآر. م كـه غـرب دچـار شـد        يشـو   ي دچار م  يحاصل  يهمان ب 
 زيـ چجـه   يت شد نت  يري مد يو با روح انقالب اسالم    ن كشور آمد    يغرب در ا  

ــيخمقــا آ احمــد .شــود ي مــيگــريد ــة«ين ــعل اهللا رمح ــام »هي  از قــول حــضرت ام
 » مطهـر يا« د سـرو نياكه اگر نقل كرده بودند را  يا  هي قض»هيعل  اهللا  رضوان«ينيخم
ـ عل  اهللا  رضـوان «از امـام  هم مردم   چند بار   کرد و     يبارها پخش م   ونيزي و تلو  ويکه راد -را    »هي

پخـش   يسعوددولت  - نداردي اشکال چي ه :فرموده بودند شان  يو ا  ند بود سؤال کرده 
فرهنـگ   يدر فـضا   » مطهـر  يا« سرود اگر   ؛يعني !م حرام است  يوگ يم كند

. دهـد  ي عكس مي جهيج را در بر ندارد بلكه نتينواخته شود آن نتا ينيدر  يغ
دا كنـد  يـ  احاطـه پ ي بـر صـنعت غربـ   يكنم اگر نظام اسالم يكه عرض م   نيا

 است كه الزم است مطلـب  يقيشود بحث عم   يده م ي بر آن دم   يگريروح د 
 اگـر  ديـ فرما يمـ كـه   ياتيـ  روا 10.ديـ  دنبـال بفرمائ   يشناس  احث غرب را در مب  

                                                 
نش يـ چـه ب  ي از در  ي بر تکنولوژ  ينگرش «يها  در کتاب توانيد    مي را   يشناس   مباحث غرب  - ١٠

 .يددنبال فرمائاز همين مؤلف » علل تزلزل تمدن غرب«و » يديتوح
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بـرد، بـه جهـت        ياز عباداتش بهـره نمـ     نداشته باشد    را   �ائمه تي وال يسك
دا يـ  پ �ت ائمـه  يـ ها در عدم توجـه بـه وال          است كه انسان   يكرد متفاوت يرو
ــدگ 11كننــد، يمــ ــق زن  معــصوم را يهــا  خــود انــساني آن كــس كــه در اف
 يلـ يهـا نظـر كنـد خ     بـه آن  ي در تمام مناسبات زندگ     دارد يشناسد و سع    يم

خواهـد   ي مـ ي ذهنـ يهـا  ي از آگـاه يا  كه با مجموعـه يكند با انسان يفرق م 
  .شناسد يگاه عبادات خود را درست نمي جاي حتين انساني كند، چنيزندگ

   و فهم روح زمانه»هيعل تعايل اهللا رضوان«ينيامام خم

نـه تنهـا   درسـت شـناخته شـود     يروح زمانه و روح انقـالب اسـالم      يوقت
م، بلكه با ورود بـه  يشو  ي م يرون از انقالب اسالم   ي ب ي زندگ يثمر  يمتوجه ب 

متأسـفانه   .ميكنـ   ي مـ  يك شـبه طـ    ي ره صد ساله را      ياردوگاه انقالب اسالم  
در كنند كه     يتوجه نم   اصالً !روننديخود ب  زمان    از يكل   از مسلمانان به   يبعض
ـ عل اهللا رضوان«يني خمامام ند،كن ي ميزندگ خي تار يكجا خـوب  روح زمانـه را   »هي

   12.ه كردند و جلو بردندي آن را تغذير الهيشناختند و بر اساس ذخا

                                                 
يزاب قائماً ليلـه،   فَإنّه لَو عبداهللاَ عبد سبعينَ خَريفاً تحت الم       «:دينـ فرما يم �خدا غمبريپ - ١١

ه اهللاُ علَـي منْخَريـه فـي النّـار           �طالـب   ابـي   بـن   صائماً نهاره، و لَم يكُنْ لَه واليـةُ علـي          ؛» لَأكَبـ 
سال زير نـاودان کعبـه عبـادت کنـد، در            را هفتاد  اي خدا    اگر بنده  )٢٢٨ ، ص  ٤تفسيرجنابادي، ج (

 را نداشته باشـد،  �طالب ابي بن د و واليت عليدار ها به نماز ايستاده و روزها، روزه   حالي که شب  

 .اندازند از بيني او را در آتش مي

ي   براي بررسي هرچه بيشتر در موضوع روح زمانه و جايگاه آن در روايـات بـه صـفحه                  - ١٢

 .از همين مؤلف رجوع فرماييد» چنين بايد بود فرزندم اين« از جلد دوم کتاب ٤٩٩
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 يبـه خـوب   مـده اسـت و      آم بـشر امـروز از روزگـار خـود بـه تنـگ               مسلّ
 جــهينتش تمامــاً پــوچ شــده و ناخودآگــاه ياحــساس كــرده حاصــل كارهــا

ن يو در چنـ   پـوچ اسـت     ز  يـ ن ،ت امروزش اسـ   ي ندهي كه آ  ،شي فردا رديگ  يم
 موانـع، بـه     ي  است كه اگر انسان درست اقدام كنـد بـر خـالف همـه              يحالت

ـ عل اهللا رمحة« چطور شد كه اباذر    نديگو  يم. رسد  يجه م ينت  يكـه در ابتـدا   آنبـا   »هي
بـه  چنـان شـد كـه      آن،بـود ن غمبـر يبـا پ شتر  يـ بسـه روز    ا  يدو  مسلمان شدنش   

 بـا دو  ير آ؟مسلمان كردله را يآن قبردم   م ي  و همه  برگشتغفار   به   ييتنها
 كيـ روح   انـسان  گـر ا ي مطلب به دست آورد ول     يليشود خ   ينمسه روز   ا  ي

   . كندداي پ آنتواند در دل ي را مگري ديها حرفرا شناخت مكتب 
ز يـ ست، چـون چ   يـ  ن يز و صـندل   يـ ن م يـ درك روح زمانه مثل احـساس ا      

تـه و لـذا درك آن    ز را در بر گرف    ي است كه همه چ    يست، روح ي ن يمشخص
 بـاالتر آنچـه را بـر عـالم          يد انـسان از افقـ     ي دارد، با  ي بستگ يبه شعور خاص  

 ممكن است مردم نفهمند از وضـع موجـود بـه تنـگ             يحت. گذرد بنگرد   يم
ن يشان خبر از چنيها العمل   نوع عكس  يول. اند   شده ياند و گرفتار پوچ     آمده
موجود اصـرار كننـد      ممكن است ابتدا در حفظ وضع        يدهد، حت   ي م يحالت

 از  يآرام متوجـه نـور       آرام يند، اما وقتـ   ي مقاومت نما  يرييو در مقابل هر تغ    
د، بـه   ا را از ظلمـات دوران نجـات دهـ         هـ      شـدند كـه بنـا دارد آن        يانوار اله 

را در   يثمر يباحساس  توان    ي دقت م  يبا كم . كنند  يشدت از آن استقبال م    
 ين احـساس يان بـه چنـ  يـ گـر جهان  حال ا . اكثر مردم جهان مالحظه كرد    قلب  
شند، بـه سـرعت متوجـه       يـ نديرفـت از آن ب       بـرون  يهـا   ابند و به راه   ي يآگاه

بـه انقـالب    كـنم     ين جهـت عـرض مـ      ي خواهند شد و به هم     يانقالب اسالم 
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 هست كه مردم جهان،     ياريبس يوارديام   ي انقالب اسالم  ي ندهيو آ    ياسالم
  . كنند يما زود به آن فكر ير يبه خصوص جهان اسالم د

  نـده ي نگـران آ   مينـ يب  يمـ م  يته به هر كـس بنگـر      ي فرهنگ مدرن  يدر فضا 
 يفـردا ن كـه    يـ ااحـساس    يعنـ يآن   خاص   يمعنانده به   يآاز   ي نگران ،ستا

 ي آمـاده شـدن بـرا     ين احساس يالعمل چن   باشد، عكس امروز   همانند   يزندگ
ه  متوجـ  ي وقتـ  ؟د چگونه ندان  ينم ي است ول  يان برداشتن آن نوع زندگ    ياز م 
ر دهد به آن تن     ييوضع موجود را تغ    چگونه   اندد  ينمبشر مدرن   چون  م  يشد

م بـه  يت قلمـداد نكنـ  ين تـن دادن را رضـا  يـ  هنر ما آن است كه ا  ،داده است 
 يرفت آمـادگ  ي مـدرن را پـذ     ي زنـدگ  يا   جامعه ي كه تصور شود وقت    يطور

  .  را ندارديگري و تمدن ديرش زندگيپذ
ل كـرده   يـ ها تحم   شهيته بر اند  يمدرن كه فرهنگ    يأسي يد ماورا ي با يآر

م بـشر   ي تا بفهمـ   ،ميست، بر زمانه بنگر   ي ن يرفت  ن كه راه برون   ي بر ا  ياست مبن 
در كه ما    ياساس ياشكال. نديب  ي آشنا م  يا زود خود را با انقالب اسالم      ير  يد

از سـر  م چـون مـردم   يكنـ  يفكـر مـ   است كه ني ا ميدارل وضع موجود    يتحل
 انعكـاس عـدم     !انـد   ياز آن راضـ   انـد    رفتهيا پذ رمدرن   جهان   طي شرا ،تحمل

 كـه   ي آن وقتـ   يد، حتـ  يـ توان در حركات مختلف مـردم د        يرا م  ها تيرضا
 يهـا بـر اسـاس زنـدگ     يجالب است كه بعـض . رنديگ  يها را اشتباه م     مصداق

 نــسبت ي آن را بــه انقــالب اســالميحاصــل ي بــيكننــد ولــ ي عمــل مــيغربــ
پنـدارد و بـر      ير م يزناپذي گر يا امر  ر ي زندگ يحاصل  ي ب يبشر غرب . دهند  يم

ل ين تحل ي ا يد در غرب منتظر انقالب بود، ول      يشود نبا   ين اساس گفته م   يهم
 را تـصور  يرفتـ    است كه مردم نتوانند در مقابـل خـود راه بـرون            يدر صورت 
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 و ياصـل  حرف .خورد ي به هم مها ليتحلرفت،  كنند و با تصور امكان برون     
 اسـت كـه     نيكه تمام تالششان ا   د  ي شن ييها  نآاز  د  ينبا راغرب  مردم   يجد

 فرهنـگ غـرب را     ياصـل  حرف   ،شورش نكنند تا   نگه دارند    يمردم را راض  
 ي زنـدگ يوقتـ «: ديـ گو يد كه مـ ي شندي با يگارود روژهمثل   يشمندانياز اند 

ست كـه مـشكالت     يـ ن ن يـ  بـودن ا   يگر انقالبـ  ي شكست خورد، د   يمدل غرب 
 يا  بودن آن است كه نظام تازه     يانقالبم، بلكه   ين نظام را رفع كن    ي ا ياقتصاد

ا را يـ دنانعكاس روح مردم كنم    يد م ي لذا تأك  13؛»مي بساز ين مدل غرب  يجانش
ــبا ــد در اندي ــخن اندي ــشه و س ــا پ شمندان آني ــه ــخن  ي ــه در س ــرد و ن دا ك
مـدرن از آن    تحمـل بـشر      غـرب    يايـ مـداران دن    اسـت يس. مدارانشان  استيس

 گـواه  يخي تـار ي  كـه تجربـه  ي حـال  تند در پنداش او   تي رضا ليدلرا   يزندگ
 آزاد  يتواننـد از آن زنـدگ       ي كـه احـساس كننـد مـ         فرصـت  نياولـ در  است  
 در  يجوانـان غربـ    ي استقبال گـسترده  . كنند  ي غرب پشت م   ي به همه  ،شوند
 اسـت، هرچنـد    اسـاس بـوده  ني بر هممسيبه ماركس  ي غرب ي كشورها ي همه
 بـزرگ   يا  ربـه  تج يص ندادنـد ولـ    يها مـصداق نجـات را درسـت تـشخ           آن

 يغربـ خردمندان  . ات جستجو كرد  يد در معنو  ياندوختند كه راه نجات را با     
 يان جوانـ  ي ولـ  ستيـ نسم  يماركس شان المآ ي  كعبه دنديفهمدر همان روزها    

سم يـ با طـرح ماركس    ،گشتند  ي كه بود م   يزي چ نآ از   ري غ يزيكه به دنبال چ   
در مقابـل خـود      در آن بودنـد،   چـه    آنرفـت از      بـرون  ي بـرا  يدي ام ي روزنه

م در غـرب و     سيـ ش به ماركس  ين جهت هجوم گرا   ياحساس كردند و به هم    
 مسيـ ماركس ليـ دو دل دار شد، اما بـه      ي پد ير غرب ي غ ي از كشورها  ياريدر بس 

                                                 
 .٢٠٩ستم، ص ي قرن بوژه گارودي، سرگذشت ر- ١٣
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 نداشـت و    ي عقلـ  ي  پـشتوانه  كـه  ني ا يكي ؛برآورده سازد  را   دهاينتوانست ام 
 يال نفـسان يـ امهـا و    وهميباشد جوابگوها  فطرت ياز آن كه جوابگوش  يب

 يحـرف اصـل  جوامع كه عموماً  خردمندانِهم گر آن كه در عمل    يبود، و د  
 يزيـ دنبـال چ  كـه  يمردمهمه  ني با ايول. از آن استقبال نكردند   د  نزدن  يرا م 

 هم دل   مسي به ماركس  ند حاضر يحت غرب خارج شوند     ياز تنگنا هستند كه   
. ستيـ سم ن يـ كسسه بـا مار   يـ  قابـل مقا   ي كـه انقـالب اسـالم      يدر حال  ،ببندند

ت در عمـق جـان خـود بـه          ي است كه بـشر    يزي دعوت به چ   يانقالب اسالم 
اسـت   يبخـش   ناني و اطم  يجواب منطق قاً  ي دق يانقالب اسالم . دنبال آن است  

 ي اسـت كـه تنگناهـا   ييها  انسانيا تمنّ به موجود و جواب خي نسخ تار  يبرا
 احــساسفقـط   غــرب يايـ در دن ي مــردم عـاد .شناسـند  ي را مــ غـرب يايـ دن
 ي شهيـ ر متفكـران    يند ولـ  ديخواهنـد برسـند نرسـ       ي به آن چه كه م     كنند  يم

 ي و الهـ ياسـ ي است متفكرانِ جهـان، نظـام س    ينند و كاف  يب  ي بشر را م   يناكام
  . را بشناسنديانقالب اسالم

  ييگرا راني به ايهراس رانيل ايتبد

 ي اصـل  ي  چهـره    يانقـالب اسـالم   عالوه بـر آن كـه       چه زمان بگذارد    هر
هـم بـا انـصراف از وضـع موجـود جهـان،       هـا    ملت،اندينما ي م شتريب خود را 
 نظـر بـه   ي جـه ينت. كننـد  ي نظـر مـ  ياسالم انقالب ي اصليها هي التر به  راحت

 تـالش   كـا يمرآ قـدر هر آن شـده اسـت كـه         ي انقالب اسالم  ي اصل يها  هيال
ران يـ شـود و ا     يجـه بـرعكس مـ     يران را بد نـشان دهـد، نت       ي ا ي چهرهكند    يم

ران يـ  از ا  يخبرنگار. ل شده است  ي تبد ييگرا  رانيها به ا    ن ملت ي ب  در يهراس
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 يتيك شهر امن  يكه آن شهر      نيبا ا : گفت  يخ مصر رفته بود م    يالش  كه به شرم  
بـه خـدا   كردند شما را  يجا هستند، از من سؤال م است و افراد خاص در آن 

د بودنـ  ه گفتـ هـا  ، آننـه  گفتـه بـود   يوقتـ  ؟ديـ دار  ي اتمـ ي اسـلحه شـما  ا يـ آ
 نگـاه  يچـون نگاهـشان بـه انقـالب اسـالم       . د آورد يدست خواه   بهشاءاهللا    نإ

 فرهنـگ   يت را از تنگنـا    يخواهـد بـشر     ي اسـت كـه مـ      يدوارانه به مكتبـ   يام
 يك كـشور اسـالم    يـ هـم بـه عنـوان       پاكـستان   ته نجات دهد، وگرنـه      يمدرن

 كـه  نيـ  ا يرابـ  ند،ستيـ خوشـحال ن  عمومـاً مـسلمانان     دارد امـا     ي اتم ي اسلحه
ران به عهـده گرفتـه و آن آرمـان در           ي ا يرا كه انقالب اسالم    ين بزرگ رماآ

هـا كـه      نيـ ا. ستيـ  پاكستان ن  ين انقالب نهفته است در كشور اسالم      يذات ا 
كـه روشـن شـود اگـر در انقـالب             آن ي است بـرا   ييها  كنم نمونه   يعرض م 

تـه بـر آن انداختـه تـا         ي را كه ظلمات مدرن    ييها  م و حجاب  ي تدبر كن  ياسالم
. م شـد يرو خـواه   روبـه يقـت بزرگـ  يم بـا حق  يده نشود، كنـار بـزن     يت د درس

تـدبر   ي ابعاد انقـالب اسـالم     ي ههمدر   ط آماده نشده تا   يهنوز شرا  كه   فيح
 ي خـاص و بـا تـدبر       يد با زبـان   يكه با  است   ي كار  خود  ين به خود  يكرد، ا 

ـ عل  اهللا  رمحة«ييعالمه طباطبـا  مثل تدبر    از حـد   مـسئله را دنبـال كـرد، موضـوع           »هي
 باشـد تـا   يا دوارم سخنان بنده مقدمـه   يام. ار باالتر است  يگفتار و فهم من بس    

  .  موضوع را دنبال كننديتر قيد دقيزان با ديعز
 قـرار گرفتـه كـه سـران جهـان غـرب       يگاهي فعالً در جا   يانقالب اسالم 

. اند حاكمان جهان اسالم را از آن بترسانند و بـا آن مقابلـه كننـد            مأمور شده 
دا كرده اسـت، اگـر حاكمـان جهـان اسـالم تحـت          يموضوع دو وجه پ   حال  

 يمهـر  ي مقابلـه كننـد، مـورد بـ    يرند و بـا نظـام اسـالم     يها قرار گ    ير غرب يتأث
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نـد  ياي كنـار ب يرند، و اگر از ترس مردم با انقالب اسالميگ  يمردمشان قرار م  
  اسـت ين هنر انقالب اسالميشوند، و ا ي بزرگ واقع ميها  ر فشار قدرت  يز

 است،  � ائمه يها   خود كه حاصل رهنمود    ي فرهنگ يها  شهيكه بر اساس ر   
آرام   ، آرام يزدائـ    و با شعار تنش    يجوئ  زهيبا وقار و حوصله و بدون روح ست       

كوتـاه  خـود    ياز حرف اصـل   رود و بدون آن كه        نوردد و جلو      خ را در    يتار
بـاز    شـطرنج رانين است كه ايها ا   ير غرب يتعب. دهد  ات خود ادامه    يد به ح  يايب

ه مربـوط  ي قـض يكند، ول يب خود را مات ميرقق ي دقيلي است كه خ   يماهر
عه ي شـ  امامـان كـه     نيـ ا وع اسـت    يست، مربوط به روح فرهنگ تش     يران ن يبه ا 

ران ي ا .ات داد ي ح ي  ادامه توان  يط م ين شرا يتر  ينشان دادند چگونه در بحران    
 هـان غـرب    ج سـران  كـرد كـه      يكـار  يبا توجه به فرهنـگ انقـالب اسـالم        

 را بـه مـا      ريـ  ت نيآخر كرده بودند،    يزيآن ها برنامه ر    كه   طورنتوانستند آن   
ن يـ  توانـسته اسـت در ا  يهـا نظـام اسـالم       ي سـادگ  نيـ  بـه ا   ديـ  فكر نكن  .بزنند

 كنــد و جلــو بــرود، بــاألخره عــرف يخ خــود را طــي، تــاري جهــانيغوغــا
 مي تــسلايــط كــشور مــا، ي در شــرايك كــشوريــ آن اســت كــه يالمللــ نيبــ
كـه مـا      يدر حـال   ،كنـد   يمـ مخالفان خـود را بـه جنـگ دعـوت            اي ،شود  يم
 ميسلتـ نـه    �امـام صـادق   طور كه     همان .مي را نرفت   ن دو راه  يكدام از ا    چيه

 يبرداشتند و نه مخالفت علنـ     و از سخنان خود دست       شدند   ي عباس ي فهيخل
امـام  و  كـرده اسـت   رهـا  همـه را  ياسـ ب عي فـه يخل ياز طرف .ها كردند   با آن 

 او آن حـضرت اسـت، چـون         يهـا    دغدغـه  ي و همـه   ، را گرفتـه   �ادقص
 ي  سلـسله ي كامـل بـرا  ينـدگ يآ يك بي يعني�  امام صادقيداند معن يم

م بـا حـضرت     ي مـستق  ي  مقابلـه  ي بـرا  يا  چ بهانـه  يگر هـ  يان، از طرف د   يعباس
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واى بر شما، كـار ابـن الرضـا مـرا           ؛  ديگو  يمان خود   يبه اطراف متوكل  . ندارد
 گوشـه   كيـ   ظـاهراً  �يامام هـاد   كه   ي در حال  14.هچاره كرد درمانده و بي  

 فكـر و    كيـ قـت   ي در حق  يولـ .  خـود هـستند    يو مـشغول زنـدگ     انـد   نشسته
ش از آن هـم     يرنـد، و بـ    يده بگ يتوانند آن را ناد     ياند كه حاكمان نم     فرهنگ

 آن حـضرت مـأمور گذاشـت و آن حـضرت را در حـصر            يشد برا   يكه نم 
فـه را بـه خـود جلـب كـرده نظـر بـه        يذكر خل فكر و ي چه همه آن. قرار داد 

 �يند فكر و فرهنگ امـام هـاد     يب  ينگرد م   ينده م ي به آ  ينده است، وقت  يآ
  .دهد ينده، خود را نشان مي آيشانيدر پ

   غربيکرد نفي و رويانقالب اسالم

گــاه و آدو خيهــا ظهــور شــعور انــسان  همــراه بــود بــا يانقــالب اســالم
 در دوران معاصـر چگونـه   يرسم زندگدند راه و   يكه خوب فهم   يگاهآ  دل

 يانقـالب اسـالم   ن نكردنـد،    يتـدو  ونياسـ يرا س    يانقـالب اسـالم   . د باشد يبا
تـه را از  يظلمـات روح مدرن :  شـكل گرفـت كـه اوالً      يك مـرد الهـ    يتوسط  

، با گوشت و پوست خـود احـساس كـرده بـود و در               يات اشراق يق تجل يطر
 چـه، آن    يعنـ يتـه   يمدرنزمان رضاخان و محمدرضاخان مشاهده كرده بـود         

ان نبـود و شـاه   يـ ران در ميـ  مـدرن شـدن ملـت ا       ي بـرا  يچ مـانع  ي كه هـ   يوقت
 را  يراهـ : اًيـ ثان. ان قرار داده بود   يار غرب ي كشور را در اخت    ي خودفروخته همه 

 از طـرف خـدا متـذكر آن بودنـد، بـه             �ني طاهر ي  و ائمه   � اكرم يكه نب 
 يكـرد نفـ  يبـا رو ي ب اسـالم ن نكات انقال يشناخت و با توجه به ا       ي م يخوب

                                                 
 .٥٠٢، ص ١ الكافي، ج؛ »ويحكُم قَد أَعياني أَمرُ ابنِ الرِّضَا« - ١٤
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ــ   ــد و متفكران ــه صــحنه آم ــات اســالم ب ــام  يغــرب و اثب  از جــنس فكــر ام
دند و با   ي آن انقالب شدند و آن را فهم       يقي، مدافعان حق  »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ينيخم

ن وصف انقالب جلو رفت، مـسلّم اگـر مرحـوم           يزبان گشتند، و با ا      امام هم 
ده بودند  ي زبان امام را نفهم    يا  هللا خامنه ا  تي و آ  يد مطهر ي و شه  يد بهشت يشه

 وجود مقدس امام    يوقت مي دار تيدر روا . شده بود    منحرف   يانقالب اسالم 
 در غرب عالم   يكيو   در شرق عالم است      يكي ،ورندآ ي م فيتشر �زمان

 ياسـالم در انقالب  از آن حالت يا ه ذر.دنبا امام ارتباط دارن همه  ي با ا  يول
ران يـ  نقاط كـشور ا    ي كه افراد مختلف در اقص     ي طور خورد، به   يبه چشم م  

ـ عل تعايل اهللا رضوان« زبان امـام  ي شدند، كسان  »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ينيمتوجه سخن امام خم     »هي
. نــه كردنــديت خــود نهاديكــرد فــوق را در شخــصيدنــد كــه دو رويرا فهم

ـ عل تعايل اهللا  رضوان« كه با امـام    يبرعكسِ كسان   ياه همكـار  شـ يدر حـد نفـ  فقـط   »هي
و هـر گـاه انقـالب      . اند   حجاب انقالب بوده   يها همواره به نحو     نيكردند، ا 

 ين افـراد  ي خـود را ظـاهر كنـد چنـ         ي بـاطن  يها   خواسته است چهره   ياسالم
د از ما ناراحـت  ين كه غرب نبا ي و تحت عنوان ا     ناخواسته با آن مقابله كرده    

  .اند  باز داشتهيدن به اهداف اصلي را نسبت به رسيشود انقالب اسالم

  ميزمان تصم

ــه ظلمــات دوران،   يگــاهودآخ يآر ــسبت ب ــه  يگــاهآ و دلن ــسبت ب ن
انقـالب   بـود كـه      ي بـا شـعور    يها  انسان ي  اندوخته يقت انقالب اسالم  يحق

بـا توجـه بـه      .  همزبان شدند  »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«يني خم امام را شناختند و با      ياسالم
اسـت كـه عـرض     يانقـالب اسـالم   يخيامـور فـوق و بـا تـدبر در ذات تـار     
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 اسـت   يگـاه آ ل  گاه و د  آود خ يها  ظهور و شعور انسان     ن انقالب   يشود ا   يم
خ يفـوق تـار   يخيتـار بـه  شـدن    وارد ي بـرا  مي تـصم   شـدند زمـان    كه متوجـه  

ن يـ در ا خـود را  يخي تار گ بزر ميو هركس تصم  ته فراهم شده است     يمدرن
 و  دهي موجـود پوسـ     در وضـع   ي زنـدگ  يهـا   يگـ  در روزمرّ   حتماً ردينگزمان  
   .شود يپوچ م

 يخ، سرنوشـت كـسان  ي ورود در تاريح برا ي صح يريگ  ميغفلت از تصم  
ته از جهـت ضـد      يدهند، چه مدرن    يته م ياست كه اصالت را به فرهنگ مدرن      

تـه  ي قرار دارند، و چـه مدرن ين واديها در ا ستيشترِ ماركسي آن، كه ب يقدس
دار در  هي و سـرما ي اشـراف يها دهز شترِ غرب ي آن كه ب   يبند و بار    ياز جهت ب  

 بـه بعـد     يسالگ  ن پنجاه يها را در سن     ت آن ي است شخص  يكاف. آن قرار دارند  
 نبودند، يرفت از روح غرب ها به فكر برون    نيد، چون ا  يمورد مطالعه قرار ده   

ل يخورده تبـد  شكست و دهي افسرده و پوسيها دمآن مرحله از عمر به      يدر ا 
 »هيعل تعايل اهللا رضوان«ينيد با امثال حضرت امام خميسه كن يقاها را م    نيحال ا . اند  شده

، تـنفس  ين نوع زنـدگ يتر عي در شور و نشاط، در متن وس  يكه در نود سالگ   
ــ ــد يم ــاگــر مالحظــه كن. كنن ــساني ــا د ان ــا در دوران  ييه  كــه در كــشور م

ز غافـل   ي از دو چ   يشوند در دوران جوان     يرو م    روبه يتيهو  ي با ب  يبازنشستگ
و خـود را در   نـشناختند  عي مهـد تـش  ي را بـه معنـا  رانياكه  نيا يكيند، ا  بوده

 ي را كـه در آن زنـدگ  يا زمانـه كه  نيگر اي د وفرهنگ انتظار وارد نكردند،     
 كــه روح زمانــه اقتــضا يكردنــد درســت درك ننمودنــد، چــه آن وقتــ يمــ
اهللا مدرس شوند و با رضاخان مقابلـه          تيكرد كه وارد حركت مرحوم آ       يم

 ياهللا كاشـان  تيـ كـرد در كنـار آ   ي كـه زمانـه اقتـضا مـ    ي و چه آن وقت  كنند،
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ـ عل تعـايل  اهللا رضوان«ينيت امام خميد در كنار شخصيباشند و چه حاال كه با       وارد »هي
  .  شونديانقالب اسالم
غفلت كرد از   رديبگ خود   يد در زندگ  يبا كه   ي بزرگ ميتصماز  هركس  

 فهم يشود و امروز، برا يمحروم مروح زمانه افتد و از فهم       يمرون  يخ ب يتار
 خيتـار  يانقالب اسالم . ستين  يانقالب اسالم  تدبر در     جز يروح زمانه عمل  

كنـد،   ي را بر پا م    يدياست جد ي س يمبناداد و   جهان را شكل خواهد      ديجد
 ي  ادامـه  ي بـرا  ييچ معنـا  يهر كس سرنوشت خود را بـه آن وصـل نكنـد هـ             

 خواهد شد كه در زمان حكومـت        يا  هبازنشستران  يابد و مثل پ   ي ي نم يزندگ
 را رهـا  يت اهللا كاشـان يـ  در كنـار مرحـوم مـدرس و آ   ي زنـدگ  ي معن يپهلو

 از افـراد و  ياريز بـس يـ اكنـون ن  .گر دنبال كردندي دييكردند و آن را در جا 
 خود باشـند  يد نگران فردا  ي كه با غرب دارند با     ياقوام و ممالك در ارتباط    

 را  ييزهـا ي تحقق چ  يواند جلو ت يغرب نم ر روشن شد كه     ي اخ يو در سالها  
 و  حلّـال مـسائل   فقـط   گـر نـه     يغـرب د  . رديخ معاصر است، بگ   ي تار يكه ذات 

  .شود يش افزوده مي بر دردهايا درد تازه ست بلكه هر روزيمشكالت ن

  ي انقالب اسالميخدا

، يل انقـالب بـا مـسعود رجـو        يـ  از خـواهران كـه همـسرش در اوا         يكي
ــان همكــاري ســركرده ــي منافق ــاألخره از ا ي م ــرد و ب ــك ــرار كــرد، ي ران ف

د ينم، شـا  يـ  صدام اجازه دادند بروم شوهرم را بب       يپس از سرنگون  : گفت  يم
د يـ بارا     ياسالمانقالب   تيگفت حقان  يم. ش بشود و توبه كند    يمتوجه خطا 

نسبت بـه   يو ناتواننده ياز آ سأيد، احساس يها فهم با توجه به سرنوشت آن 
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 يد توبـه و برگـشت بـه زنـدگ         يـ  ام يكرده بـود، حتـ    خرد  ها را      آن يهركار
 بكنـد و  يهـا كـار    آنيكا بـرا يها مرده بود، منتظر بودند آمر     گذشته در آن  

، جـز اردوگـاه     ي آن است كه در هر اردوگـاه       ي ن خود نشانه  يا. چيگر ه يد
نده مربـوط بـه     يقت آ يحق. ستيدار ن   ي معن ي ندهي از آ  ي خبر يانقالب اسالم 
 �ي مهـد  يخدا اهللا و ارتباط با    يت ظهور ول  وق است و    �يحضرت مهد 

   . استدايهو  ي انقالب اسالمي نهيآدر 
 ميخوانـد   يمدرسـه مـ     و درس و   ب كتـا  در كه   ييخدابا ظهور انقالب،    

 اسـت   �ي مهد يظهور خدا  كه متذكر    »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«يني خم يخداو  رفت  
 يخـدا  بـا    يالم از طرفداران انقالب اسـ     ياريهرچند هنوز بس  . دان آمد يبه م 
 بـر ظهـور   يحجاب - هر چند دلسوزانه - ياند و با هر اقدام       آشنا نشده  �يمهد

 يهـا  راه اسـت كـه   يطيدر شـرا بشر همه،  ني با ا.كنند يآن حضرت اضافه م  
 توان خود را    ي  كه همه  ينيآن مكاتب در ع    ،انحراف را امتحان كرده است    

ن طرف با انقـالب     ياز ا  بشر نگشودند، و     ي به سو  ياند، راه   به صحنه آورده  
كـه   يراه است،  ظاهر شده  ي مقصد متعال  يبه سو  تيهدا راه نور و   ياسالم

اء دارد،  يـ خ انب يشه در تـار   يـ  كـه ر   ينـ يست، در ع  ي گذشته ن  يها  از جنس راه  
بـرد،    ي را در حجـاب مـ      ينـ ي گذشـته را كـه هـر د        يهـا    دوران يهـا   حجاب

 انقـالب   .اسـت را گـشوده     �تيـ  اهـل الب   يخداشكافته، و راه برگشت به      
د، و يان رسـ يعيق خداوند به گـوش شـ  ي بود كه از طر   يي پاسخ به ندا   ياسالم

م، امـا عهـد بـا فرهنـگ         يت سـاقط شـو    ي از انـسان   يم كـه بـه كلـ      ي رفتـ  يما م 
ل بازگشت به آن در مـا قـوت گرفـت و    يم و مياد آوردي را به   �تيالب اهل

ام يـ اسـت، ق  ال  ي كه پوشاننده حق ومنشأ هر ظلـم و اسـت          يملت در مقابل كس   
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شه در يـ  ريشـود انقـالب اسـالم    ين كـه گفتـه مـ    يـ  ا ين اسـت معنـ    يـ ا. كرد
  .اعتقادات مردم دارد

 خـدا   كي نشان داده كه     �تي با نظر به فرهنگ اهل الب      يانقالب اسالم 
 جـز  يتي حاكمچيه كه ييخدا، ها است   خدا ي همهاز   ريغاو  مانده است كه    

 و به تبع    �نيائمه معصوم  يخدا. رديپذ  يرا نم  �معصومامامانِ   تيحاكم
درس و مدرسـه    ون و روشـنفكران لـسوفا ي فيخدا، �امام زمان يآن خدا 

كنـد و بنـا    يها گفتگو مـ   انسانيها  است كه با قلب    يحضور ي خدا ،ستين
د يرا پد  ريغد كه   ييها ظاهر كند، خدا     دارد خود را در تمام مناسبات انسان      

 مـرتبط   يض الهـ  ي فـ  ي اسـطه ، با و  ي اجتماع يت در امور زندگ   يآورد تا بشر  
 به  �ير ظاهر شد و در مهد     ي كه در غد   يي به خدا  ي انقالب اسالم  15.باشند

 بـه  يهـا   از حـرف ياريرسد، اشاره دارد و توانسته است بـس   ي كامل م  يتجل
وردنـد  آ وناني فلسفه را از     ي عباس ي افخل.  را پشت سر بگذارد    يظاهر مذهب 

ان ي خـدا بـشود حكومـت عباسـ         را به مردم بدهند كه در كنـار آن         ييتا خدا 
در انـزوا    �تياهل الب  يات حضور ي، اله يونانيات  يابد و با طرح اله    يادامه  

 بـه   يگرينگاه د  ناي و ابن س   ي مثل فاراب  يزانيدرست است كه عز   . رديقرار گ 
 ، سراسـر  � ائمه يخدام كه   يد فراموش كن  ين همه نبا  ي با ا  يفلسفه دارند ول  

ك مفهـومِ  يـ   درس و مدرسـه ي خدا.استها   جان انسان  محبوب   ،نور است 
 و اقتـصاد و  يم و زنـدگ ي با او معاشـقه كنـ  مي نتوانام كه ييداخ است،  يذهن

 يالوجـود  واجـب ن همـان    يم، ا يت كن يريبا انوار او مد    را   تيحكومت و ترب  

                                                 
گـاه   آن«؛ بـه کتـاب   � جهت شرح بيشتر در مورد تفاوت خداي فلسفه با خـداي انبيـاء     - ١٥

 .از همين مؤلف رجوع فرماييد» شود هاي فرهنگي پوچ مي که فعاليت
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 يخـدا  ي كـه بـا انقـالب اسـالم        يانـد، در حـال      نوشـته ها    در كتاب ه  است ك 
  : توان گفت ين راستا ميبه صحنه آمد، در هم يگريد

  ي تو دارکهيي کهنه خداآن زارم از يب
 

   هـست  يگر د يهر روز مرا تازه خدا    

است بـا انقـالب      �تياهل الب  يكه خدا  ي حضور يخداارتباط با   راه    
دسـت    هـا بـه      در كتـاب   �تيـ  اهـل الب   ي گشوده شده اسـت، خـدا      ياسالم

هــا  ه، خــود را بــر قلــبيــد بلكــه بــا اخــالص و ســوز و شــور و تزكيــآ ينمــ
د كـه   يـ ايش ب ين سؤال پ  يزان ا ي از عز  ي ذهن بعض  درممكن است   . اندينما  يم

 كـه  يخداونـد امـا  شـود   ينمـ  نه خدا چند تـا  ؟شود يم خدا هم چند تا  مگر
بـه  .  است كه در ذهن است     يياز مفهوم خدا   ريغ است   يمطلق هست  قتيحق

  :ي مولوي گفته
ــت   ــذيراي فناسـ ــشي، پـ ــه انديـ   آنچـ

 

  اسـت آنچه انـدر وهـم نايـد آن خـدا         

 ي چهـره  هيـ  فق تيـ والآمـدن     به صحنه با   �تي اهل الب  ي حضور يخدا  
ت شاه در حجـاب بـود و بـه نـور امـام         يحاكم كه با    يي خدا اند،يخود را نما  

ـ عل  تعايل  اهللا  رضوان«ينيامام خم .  آمد ي و شهدا به تجل    »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ينيخم ن يـ  در ا  »هي
  : نديگو يرابطه م

  يم شب و روزدر ميخانه گشاييد به رو
 

  که من از مسجد و از مدرسـه بيـزار شـدم           

 را در   يخواهند نظام اسـالم     ي را كه م   ي كسان »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«يني خم يخدا  
 از  يبعـض . دارد  ي بـه عقـب براننـد، از جلـو راه خـود بـر مـ                يل روح غرب  يذ

كننـد    يو لـذا فكـر مـ       دنـد يرا نفهم    يانقالب اسالم گاه  يجا يمعندولتمردان  
 بـه  يل روح غربـ يـ  كـرد كـه در ذ  ي اسـالم يل به ژاپنـ يران را تبديشود ا   يم

 ي زود انقـالب اسـالم     يلـ يخ باشـند    نئمطمـ  خود مشغول باشد،     ينيآداب د 
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د بدانند بـا ظهـور انقـالب        يها با   نيا. اندازد  يرون م يخ خود ب  يها را از تار     نيا
ده هـا حـاكم كـر        بر آن  ي كه تمدن غرب   يك ملت از وضع   ي و عبورِ    ياسالم

ــ از گذشــتن ي  زمانــه،زمانــهگــر يبــود، د و  ،اســت يخيتــار ك انحــرافي
شـود روح انقـالب را كـه در     ي نم يتوان ملت را به عقب برگرداند، حت        ينم

 و اصـالحات، ظهـور كـرده دفـع كـرد و بـه               ي بعـد از سـازندگ     يهـا   دولت
د انقالب را به جلو رانـد، و هرچـه          ي گذشته برگشت داد، بلكه با     يها  دولت

  . آزاد نمود، پنهانيزدگ  را از غربينظام اسالمشتر يب
د ييـ  تأيق انقـالب اسـالم   يـ معلوم است كه غرب به هر اندازه كـه از طر          

 اسـت،  يحاصـل  ي بـ يزدگـ  ن ذوقي ايكند ول ينده داشتن ميشود احساس آ 
ر نقـل كـرده كـه بـا         يابوبـص .  عبور از غرب اسـت     يرا ذات انقالب اسالم   يز

ز داخل مسجد شد، پس     يعبدالعز  مربن، ع مي در مسجد بود   �حضرت باقر 
 يرسد و دادگر  ين جوان به سلطنت م    يبه خدا سوگند ا   : آن حضرت فرمود  

ن در مـرگش    ي خواهـد داشـت، اهـل زمـ        ي كوتـاه  يكن زنـدگ  يكند، ول   يم
ن يز چنـ  يعبـدالعز   را عمربن ي ز 16.كنند  ي اهل آسمان لعنتش م    يند، ول يگر  يم

ت امامـان  يـ  بـا حاكم  كـه يين باشـد و خـدا  ي نداشت كه حـاكم مـسلم   يحق
 يكـاف  كه مي باشيدم خوبآ كرد را حذف كند،  ي در جامعه تجل   �معصوم

 ياسـ ي، س ي اجتمـاع  يرون از زنـدگ   ي ب ي غرب كه خدا   يد از خدا  يست، با ين
ـ عل تعـايل  اهللا رضـوان «ينـ ي خمياست، عبور كرد و به خـدا    ،زمانـه .  رجـوع نمـود  »هي

انگــشت  بــه  نظركــردن انحــراف اســت وخي تــاركيــ گذشــتن از ي زمانــه
ــ پي اشــاره ــاهــل البكــه  �امبري ــ �تي ــشان م ــالب اهــل. دهــد يرا ن  �تي

                                                 
 .٣١٥ اثبات الهداه، ص - ١٦



٦٣ .....................................................)١(ي تاريخ در آينده جايگاه انقالب اسالمي

ق يرت به حقـا يها فرهنگ بص ، آنستندين يدر علم حصول  بزرگ   اندانشمند
  .  استين فرهنگيط رجوع به چني شرايوجوداند، و انقالب اسالم

، ي الهـ ي نامـه  تي وصـ ي در ابتـدا   »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«يني حضرت امام خم   يوقت
ع بـشر بـه    يـ ن حجت قاطع است بر جم     يث ثقل يحد«: نديفرما  ي خود م  ياسيس
ت يـ دهنـد زمـانِ رجـوع بـه فرهنـگ اهـل الب              يدارند خبر مـ   » ژه مسلمانان يو

 �تيـ ر اهـل الب   يـ  رجوع بـه غ    ي برا يهيچ توج ي ه يگر جا يشروع شده و د   
بـه   يديـ  جد يهـا   انـسان  روشـن شـد      يبا شروع انقالب اسالم   . نمانده است 
 خواهنـد  يو مـ ست  اني ثقلثيحدها رجوعِ به    اند كه رجوع آن     هصحنه آمد 
خـالف عـادت    ن رجـوع    يو ا  عزم   نياهرچند   ، آن را بشنوند   تيبا تمام جد  

 در عرف جهانِ مدرن،     �سخن امامان معصوم   تيعزم حاكم .  است يجهان
ن يـ  ايكـنم آر   يد م ي مدرن است و لذا تأك     يرفتن از زندگ    رونيك نحوه ب  ي

 داريـ د بنـ خواه يكـه مـ   ي جوانـان ي بـرا يول است يهانخالف عادت ج  كار  
هـا   ن مالمـت يـ زنـد، ا ي به پـا خ يتفاوت ي بيها  ساليخيو از خواب تار  دنشو
 ي ظاهر ين وفادار ياند كه در ع     يها كسان   ن حرف يدار ا يخر. دار ندارد يخر

تواننـد از     يشناسند، نم   ي را نم  ي، چون ذات انقالب اسالم    يبه انقالب اسالم  
 به اسـالم    ين وفادار ي هم در ع   �ها در زمان رسول خدا      نيا. غرب بگذرند 
 يدان را بـرا يـ دند و مير نشن ي اشارات آن حضرت را در غد      �و رسول خدا  

 يست چگونه به انقالب اسالم    يامروز هم معلوم ن   .  باز نمودند  يت امو يجاهل
 از مـسئوالنِ    ي كـه اگـر بعـض      يفهمند به طـور     ي آن را نم   يوفادارند كه معن  

 بــه مقابلــه ي فرهنــگ غربــيعنــيت دوران مــدرن، يــ بــا جاهليمنظــام اســال
ا بنا بـوده اسـت      يگو.  كردند يا منزو يها ما را در دن      نيند، ا يگو  يبرخاستند م 
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 بـه  ين كه انقـالب اسـالم  يها از ا ني به غرب باشد و ا يرجوع انقالب اسالم  
  كـه در آن    ينان نـسبت بـه دورانـ      يا. اند  خواهد رجوع كند ناراحت     يم» اهللا«

 يهـا زنـدگ   تيـ  خـواب در واقع يهـا   كننـد در خوابنـد و انـسان         ي مـ  يزندگ
ا يـ ست؟ آ يـ ن اسـالم ن   يـ  د يات عـالم هـست    يـ ن واقع يتـر   يا واقعـ  يآ. كنند  ينم

ا ير ظاهر شد، و آ    يست كه در غد   ي ن يا   اسالم، آن چهره   ي ن چهره يتر  يواقع
 ي نـده يآست؟  يـ  ن ير در حال حاضر انقالب اسـالم      ي غد ي  ن چهره يتر  يواقع

 تيـ كه به وال  خورد    يرقم م  مقدسان احمق    ي شهيافق اند بر اساس    نه   خيرتا
 ي شهيـ  اندفـق ابـر اسـاس   نـه    و،نظر ندارندن دوران  يدر ا  اسالم   تيو حاكم 
 را در حجـاب     يخواهنـد دولـت اسـالم       ياست كه م   هزد  غرب يهاسكوالر

ـ عل تعـايل  اهللا رضوان«ينينده در اسالم خم ي استحاله كنند، افق آ    يزدگ  غرب  ظـاهر  »هي
  .شاءاهللا إن. شود ي ختم م�يت مهديخواهد شد كه به حاكم

»والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته



 

  خي تاري ندهي آدر ي انقالب اسالمگاهيجا

)٢( 





 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

   قابل تدبريتي؛ آيانقالب اسالم

بـه طـور مـسلم         ي عرض شد انقـالب اسـالم      قبل ي  جلسه دركه   چنانهم
 تـدبر  يات الهـ ير آيد در سايطور كه با و لذا همان است  ي اله اتيآ  از يكي

 از جهـات   يد در انقالب اسـالم    ي آشكار شود، با   ها   آن ي باطن ي جنبهكرد تا   
 كامـل  يان گردد و با آگـاه  ي آن نما  يت باطن يگوناگون تدبر نمود تا شخص    

 ائمـاً  كـربال د   ي حادثه ما است در     ي فهيهمچنان كه وظ  . ميبا آن برخورد كن   
 ما منكشف گـردد     ي آن برا  يخي تار يماورا ي  آرام چهره   تا آرام  ميتدبر كن 

  .مي ببري الهيت كبرايت استفاده را از آن آيم نهايو بتوان
 از جـنس كـربال اسـت و در پرتـو آن            ي كـه انقـالب اسـالم      ييجا  از آن 

م تا حضور همه    يم در آن تدبر كن    يفه دار يفرهنگ به صحنه آمده است، وظ     
 مــا ينــده، بــراي مختلــف در جهــان معاصــر و در آيايــ آن در زواي جانبــه

م و از بركـات حـضور       يق فرزند زمان خود باش    ين طر يمنكشف گردد و از ا    
 پـوچ و كهنـه      يهـا   م، وگرنه گرفتـار انتخـاب     يمند شو    خود بهره  ي در زمانه 

  . م شديخواه
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 ، از عظمـت آن    يپـس از تـدبر طـوالن       ديكن يمر   شما در قرآن تدب    يوقت
 است در قرآن تـدبر      يكاف. ديشو  ي آن م  تيحقاند و متوجه    يگرد  يران م يح
و بـا    تيـ  ن نيـ بـا ا  اگـر    .كنـد اثبـات   ت خـود را     يـ م تـا خـود قـرآن حقان       يكن

دار اسـت،    باطنيقتيم، چون قرآن حق ياد كار خود را دنبال كن     يز ي حوصله
  .  باطن آن استيبردن به سو حاصل آن تدبر، راه

قـت  ير و اسـالم دارد و حق      يشه در غد  ي ر يقالب اسالم  كه ان  ييجا  از آن 
انـده  ي نماي خود را در انقالب اسـالم ي از زمانه چهرهير مطابق ن  ياسالم و غد  

 اسـت كـه بـا تـدبر در آن امكـانِ       ي بـاطن  يز دارا يـ  ن ياست، انقـالب اسـالم    
  . شود يبردن به آن باطن فراهم م راه

را بـه    ياسـالم  انقالب   انگذاريبن »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ينيخم امام   ،ي تعال خداوند
متوجــه كــرد كــه روح  ، كــه داشــتييهــا يجهــت آن خلــوص و دلــسوز

 بازگـشت حكـم خـدا در        ينـه را بـرا    يظاهر شـده كـه زم      در زمانه    يديجد
تـه  ي مدرن ي تهيسكوالر فرهنگ   قيطرآن  از  مناسبات جامعه فراهم نموده، تا      

 ،ند زمانـه  شـد متوجه   »هيعل  تعايل  اهللا  نرضوا«ينيخمامام  . ل شود ي تبد يبه فرهنگ قدس  
 بـود كـه در آن       نياشان  ي هنر ا  كند،  يرا دارد ظاهر م    يساالر  مردم ك نوع ي

 دادنـد مواظـب   شنهادي پكردند ي انتخاب مديكه با ي و به مردم ندآمد طيشرا
 را بـه    يق انقـالب اسـالم    يـ  و از آن طر    ديـ اشـتباه نكن  در انتخاب خود     ديباش

   .شنهاد كردنديمردم پ
وابِس        « : فرمودند �امام صادق  ه اللـَّ لَيـع م جـلَا تَه هانبِزَم مالبـر   1؛» الْع

 و بـه واقـع   .ردآو  يماشتباهات هجوم ن   خود داناست،    ي كس كه به زمانه    آن

                                                 
  .٣٥٦، ص �ف العقول عن آل الرسول تح- ١
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ص ي زمانه را درسـت تـشخ      يريگ  طور است كه اگر انسان جهت       نيه هم يقض
لِ أَنْ     «: نـد يرماف  يم �رسول خدا . تداف  يدشمنان نم داد، در دام     اقـلَـى الْعع

 كـه   عاقلبرالزم است    2؛»  حافظاً للسانه  يكُونَ بصيراً بِزَمانه مقْبِلًا علَى شَأْنه     
اوضاع و احوال زمان خود را بشناسد و موقعيت خود را درك نمايد و زبان            

  .گويى حفظ كند را از بيهوده

  شروع غفلت

رفتـه بودنـد    يز رنـسانس، مـردم جهـان پذ       قبـل ا   ؛شيسـال پـ   تا چهارصد 
ــوان  ــد ق ــبات آنيخداون ــا را تع ن و مناس ــيه ــس ي ــع م ــد و در جوام  يحين كن

 هـا  شيكشكار ندارم كه     حال   .بودند حكم خدا    ي  ارائه ي ندهيا نم ها شيكش
 مقـدس   كتـاب  يهـا   قـسمت  از   ياريبـس  چون   ، نه اي كردند  يعمل م درست  

معتقد بودنـد    مردم   ي ول  كنند، توانستند درست عمل    ي و نم  شده بود  فيتحر
 سـال   150تـا   هـم    رانيو در ا  ل مطرح است سخن خدا است،       يدر اناج  آنچه

 ، درست استديگو ي مي روحان آنچه بود كه    نيچن  ني ا معه فرهنگ جا  شيپ
طـرح   ا بـ  اروپـا . ن كنـد  يـي جامعـه را تع    فيـ تكلد  يبا نيدچون متوجه بودند    

مطـرح بـود    رنـسانس   نچـه در    آ. ن قاعده خارج كرد   يجامعه را از ا   رنسانس  
 برگشت به فرهنگ رم باستان بود،       يعني،  تيحيمس به قبل از  جامعه  برگشت  

ن كنـد،   ييف جامعه را تع   يتكل شي كش ديچرا با گفت؛    ي م ييروشنفكر اروپا 
د بـا طـرح     يـ ت بفرمائ يـ عنا. دهند  ين كار را انجام م    يبا عقل خودشان ا   مردم  

هـا القـاء      طور در ذهن    ني دادند و ا   ش را در مقابل مردم قرار     ين سؤال، كش  يا

                                                 
 .١٤٠، ص ١  إرشاد القلوب إلى الصواب، ج- ٢
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هـا    شيكننـد، نگفتنـد كـش       يل مـ  يها نظرشان را بر ما تحم       شيكردند كه كش  
در  ي بـد ي  سـابقه هـا  شيكش از يبعض خصوصاً كهند، يگو يل را م ينظر انج 

 اكمحـ بـر مـردم      هـوس خـود را       ، خـدا  نِيـ بـه اسـم د    داشـتند و    مـردم   ان  يم
 كـه   يبه طـور   ،گرفتند يرا پس م  جهنم  و   فروختند ي بهشت را م   ،ددنكر يم

بهانـه   امـور     نيهمـ  و   ،ه بودنـد  منطقـ  بـزرگ    يها اكملّسا جزء   ياصحاب كل 
 مـردم   ها،  شيكشانحرافات   ي  به بهانه  تا داده بود    يدست روشنفكران غرب   به

دادنـد  شـعار   ن فـضا    يـ در ا . ن كننـد  ين بـدب  يـ ت حكـم د   يـ را نسبت به حاكم   
 شـد و    يگـر يز د يـ جه چ ي نت يول ،ميكن ي م نييتعف خودمان را    يتكلخودمان  

دسـت گرفتنـد، بـه      بـه   داران بزرگ عنان كـار را         هيت سرما يرياحزاب با مد  
نـد حكـم خـدا    ي نماياد كنند و سعخود را آزها  شي آن كه از نظر كش  يجا

    ر د آن كه نظـر مـردم د  ي به ام،تر  هر چه تمامدر جامعه حاكم شود، با غفلت
رو شـدند كـه گرداننـدگان     هوبـ  رياحزابـ ت يـ جامعه حاكم شـود، بـا حاكم     

ار يـ جـا در اخت  كي بودند كه قدرت و ثروت را ي خاص يها  گروه آن   ياصل
 و  ي را به كمك علوم تجربـ      ييخدا  يو از آن طرف خواستند خأل ب      . داشتند

  .  پر كنندينظرات روانشناس
 ما ندارد بلكـه     ي فقط نظر به بعد جسمان     كند  ي را حرام م   يزين اگر چ  يد

 -امـت يا و قيـ  اعـم از دن - ي طـول زنـدگ    ي  ابعاد انسان، در همه    ي بر اساس همه  
 محـدود  ي جـسم و در زمـان    ي  در محـدوده   ي علـوم تجـر    يدهد، ول   ينظر م 

شتر از يـ ش بيهـا  كـه نادانـسته    كند و به جهت آنيتواند موضوع را بررس     يم
رو شد     روبه ينيب  شير قابل پ  ي با مشكالت غ   ي غرب ي ش بود، جامعه  يها  دانسته
مـردمِ غـرب بـه       شيسـال پـ   پنجاه   مرتبه از    كيپس از چهارصد سال     و لذا   
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 كننـد، چـه   ي قبل از رنسانسِ خود را بـاز خـوان   يد زندگ يخود آمدند كه با   
  . ي و چه در امور علمي، اجتماعياسيدر امور س

كند، و نـه تنهـا    يها دست و پنجه نرم م   تنها امروز با انواع بحران      غرب نه 
، انواع  يرو است، بلكه در بستر فرهنگ غرب         روبه ي سراسر بحران  يبا اقتصاد 

 سـخن   ي امر طـور   يدر ابتدا . ، بشر را احاطه كرده است     ي روح يها  يماريب
 ي از رهنمودهـا   يرويـ ا بـا پ   يـ س كردند كه گو   ي را تقد  يگفتند و علم تجرب   

 .ميابي ياند، دست م ان به بشر دادهي بهتر از آنچه اد  ييزهاي، به چ  يعلوم تجرب 
 -ش شـروع شـد   يسـال پـ      کـه از حـدود پنجـاه       - ي قرون وسط  يواندر نهضت بازخ  

 يكالهــر چــه يــ اخي در چهارصــد ســالهمتوجــه شــدند  يشمندان غربــيــاند
ن يـ  بـه د هـا  شي كـش   از ي مخالفت با كار بعض    ي به بهانه  ه است و  سرشان رفت 

 نيـ دمتوجه باشند، نه تنها علـم، كـه          بود   ستهيشا كه   يپشت كردند، در حال   
ت يحين مـس يـ دنـد د ي متأسفانه چون د  .ستيبشر امروز ن  جواب  ز  ين تيحيمس

ن يـ ت را، و ايحي كنـار گذاشـتند، نـه مـس      يكلـ   ن را بـه   يـ ، د دهـد  يجواب نم 
راسـل  برتراند يقـا آ .بود كه متفكران غرب بـه خـود زدنـد          ي بزرگ ي ضربه

 :ديگو يم يسيلسوف انگليف

وعـده  بـه مـردم      بهشت   عنوان به   امبرانيکه پ را   يزي آن چ  ميکرد يما فکر م  «
 جـاد يام يتـوان  يمـ  يشناس  جامعه  و ي روانشناس  و ي علوم تجرب  قياند از طر   داده
 ونيـ لي مش از چهليب که  ي جنگ جهان  دو مي مرتبه متوجه شد   کي يول ميکن

   .»شدواقع  مي که ما به دنبال آن بودي بهشتنيکشته داد در هم

سا يـ  به كل-اديا زيکم -د در حال حاضر هم مردم غرب  يت داشته باش  يعنا
 ، كنـد  نيـي  مـردم را تع    فيـ  كـه تكل   ستي ن ييساي كل ،ساي آن كل  يولروند    يم

ك طــرف يــاز  .دهنــدخودشــان را انجــام  يشخــصعبــادات تــا  رونــد يمــ
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كننـد، از طـرف    ي را احساس مـ ين در مناسبات اجتماع  يضرورت حضور د  
 يآقـا ن جهـت  يست، به همـ   ياز ن ين ن ي ا يگو  ت جواب يحيسا و مس  يگر كل يد

 كـه اروپـا در      كنـد  ي مـ  ينـ ي ب شي پـ  گـل  ژنرال دو  ير فرهنگ وز آندره مالرو 
 ي البتـه اگـر مـذهب      ديـ گو ي و بعد م   .شود ي نابود م  اي است و    ي مذهب اي ندهيآ

  .ت امتحان خود را داده استيحيچون مس.  نخواهد شديحي مسبشود حتماً

  يزدگ  غربي گانه مراحل سه

 يا  حلـه ، سه مرحله قابل توجـه اسـت، مر        يزدگ  خ غرب و غرب   يدر تار 
 يا روحـان  يـ ش و   ين را از زبـان كـش      يـ ن دارد و سـخن د     يكه انسان نظر به د    

ن پـشت كـرد و      ي رجوع به علم، به د     ي  كه به بهانه   ي بعد ي مرحله. رديگ  يم
 كـه در كـشور مـا بعـد از     يبه طـور . ت پرداختيرو آن به مقابله با روحان     يپ

 ي نــوراهللا خ فـضل ي آن كـه شـ  ي زده بـه بهانــه  مـشروطه، روشـنفكران غـرب   
 را آنچنـان مـسموم كردنـد         ست، جو جامعـه   ي ن يد علم زن  ي كه م  ييها  حرف

 شـدن  يگـر مـانع بـزرگ علمـ    ي جشن گرفتند كه د  يا  كه با شهادت او عده    
 حق نشانده بودند و لذا ين مرحله علم را جايچون در ا. كشور برطرف شد  

د، ضد علم سخن گفته، و چون به        يان نگو ي مطابق سخن غرب   يهركس سخن 
  .  كرده استيريگ ها علم همان حق است، پس ضد حق موضع مان آنگ

در .  حق نشاندند  ي است كه نظر مردم را به جا       يا   سوم، مرحله  ي مرحله
 يزيـ  كه به سـخن خـدا پـشت كـرد، و بـه دنبـال چ        يحال حاضر در فرهنگ   

هرچه ند  يگو  ي و م    حق بگذارد، به نظر مردم رجوع نموده       ياست كه به جا   
و اسـت   سوم   ي  در مرحله  ايدن مردم   يفعالً روح كل   .ق است  ح نديمردم بگو 



٧٣ .....................................................)٢(ي تاريخ در آينده جايگاه انقالب اسالمي

دانـد، بـدون آن      ي، مالك حق و باطـل مـ       يديچ ق ي را بدون ه   يسخن عموم 
چـون   نـد يگو يمـ .  كننـد يابيـ  ارزي به نـام وحـ  يقتيكه سخن مردم را با حق  

، مـردم عمومـاً   ي است، آريپس آدم بد   دانند يمكتاتور  يآن فرد را د   مردم  
ص يان نباشـد، درسـت تـشخ   يـ  در مي كه دارند اگر غرضـ   يتبا توجه به فطر   

 مطمـئن بتـوان نظـر مـردم را          ياسـ يست كه بـدون مق    ي آنچنان ن  يدهند ول   يم
ش ين سـؤال پـ    يـ لـذا ا  . ص حـق و باطـل دانـست       يحجت كامل جهت تـشخ    

بـد   ي الهـ  يهـا   ا آن فعـل طبـق مـالك       يـ آن شـخص و     چون  ا  يد كه آ  يآ  يم
 ،داننـد  يبد مـ  آن را   چون مردم   صرفاً   ايو   دانند يبد م هم آن را     مردم   ،است

داند و چـون   يعمل را ظلم م   نيا ني خدا و د   مييگو ي وقت م  كي ؟بد است 
 نـد يگو يمـ كنند، مردم  ي قضاوت مي الهيها و با مالك هستند  ن  يمردم متد 

ن طرز تفكر كه مالك بد و خوب و حق و باطـل را              يا .ظلم است عمل   نيا
ن احترام به نظر مردم، به      يدهد، در ع    يم نظر مردم ارجاع     ي ماورا يبه مرجع 

در مكتـب  . تر است    باالتر نظر دارد و امكان به خطا افتادن در آن كم           يزيچ
، و در نـد ي اسـت كـه مـردم بگو   يزيـ حـق و باطـل آن چ   يبرال دموكراسـ  يل

ن راستا بد آن است كه مـردم نخواهنـد، و خـوب آن اسـت كـه مـردم                    يهم
 اسـت   يعـ يت اسـت، طب   ياست اكثر بخواهند، و خواست مردم هم همان خو      

  .شود ي مي جامعه گرفتار آشفتگين مالكيكه با چن
ان اسـت، و از    يك طرف نظر مردم در م     ي كه از    يين فضا يبا توجه به چن   

ـ عل تعـايل  اهللا رضـوان «ينيمالك حق و باطل شده، امام خم    نظر مردم   گر  يطرف د   »هي
 اسـت كـه      بـروز  ي آمـاده  يدي جد طي و شرا  زمانه عوض شده   ندمتوجه شد 

گـر روح  ي كنـد، بـه عبـارت د     يل مردم زندگ  ي ماوراء م  يخواهد با مالك    يم
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 بود، هرچند صاحبان قـدرت  يبرال دموكراسي عبور از لي  مردم آماده  يباطن
نه ي قدرت و ثروت خود را نهادي بقا يبرال دموكراس يو ثروت كه در بستر ل     
 كـرد  ي ميسعشاه  يحت.  آن حركت بودند و هستنديكرده بودند، مانع اصل 

شنهاد يـ بـه پ  1341ت كنـد و در سـال   يـ تثب يراسكبرال دمو يبا طرح ل  خود را   
راه انــداخت، تــا را ، رفرانــدم شــاه و ملــت كــايس جمهــور آمري رئــيكنــد
  . ت كندي مردم تثبيق رأيت خود را از طريحقان

د در ظـاهر نـشان      يـ  كـه با   يكند. اف. جاندر ابتدا شاه در مقابل اصرار       
دانـست    يكـرد، چـون مـ       يك است، مقاومـت مـ     يوكراتك كشور دم  يدهد  
ن فرصـت كـه   يانـد در اولـ     ت شـده  يـ ع ترب ي مكتب تـش   ي كه در راستا   يمردم

 بـاز   يول. زندير  ي را فرو م   ي نظام شاهنشاه  يها  دا كنند، ستون  يامكان عمل پ  
د در اثـر  يـ اوري را به صحنه ننظر مردم اگر  : گفت  يآورد و م    ي فشار م  يكند

ــشار ــآ يمــ مــردم ي كــه رويف ــأث كــشور دي ــه ير كــشور روســيتحــت ت ه ب
صد و يـ  هـزار و س    يهـا   ن بود كه در سال    يا. كند  يدا م يش پ يسم گرا يماركس

 يزادآك  يـ دا كردنـد و     يـ ك، مردم امكـان اظهـار نظـر پ        يچهل و چهل و     
 كننـد  يريجلوگانفجار مردم   به گمان خود از      دادند تا    مردم به   يچكان قطره

رفـت تـا    يمـ و  ام پـانزده خـرداد شـد        ي ق  و يكه منجر به آن اعتراضات مردم     
ــا تبع ي نظــام شاهنــشاهيهــا هيــپا د امــام يــ را بركنــد و لــذا مجبــور شــدند ب

 يكتـاتور ي دي هيـ ه و سپس به نجف، دوبـاره رو    ي به ترك  »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ينيخم
  .خود را برگردانند
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  دار  جهتيها يغرب و آزاد

شـده، فرهنـگ     كنتـرل شده و     في تعر يها  يق آزاد يهمواره غرب از طر   
 از  يكننـد، آزاد    ي مـ  يآن ها سع  . ل كرده است  يخود را به مردم جهان تحم     

 سـوق دهنـد و از آن   يبنـد و بـار   ي بي به سو  ي آزاد ي را به سو   يكتاتوريد
 خـود   ين بازگـشت مـردم بـه فرهنـگ بـوم          يگزي را جا  يق فرهنگ غرب  يطر
ع ي فرهنگ تـش    كه منور به   ي در كشور  ين طرح يكه چن   نيند، غافل از ا   يبنما

  .  نخواهد شدي را دارد، عمل� امامان معصوم،است و در منظر خود
 در  يكتـاتور يانه كـه حـاكم د     يد كه به فالن كشورِ خاورم     يشنو  ياد م يز

 يهـا   شـود، مـثالً روزنامـه       ي داده مـ   ييها  يآن كشور بر سر كار است، آزاد      
 كـه  ستيـ  نجهـت  آنبـه  ن يـ كننـد، ا  يدا مـ يمصر امكان انتقاد از دولت را پ    

او تظـاهرات   ه  يدهد بر عل    ي شده كه اجازه م    يس جمهور آن كشور آدم    يرئ
 نظـر  ي انـد كـه زمانـه زمانـه     دهي فهمي را به خوب   جا نيتا ا ها    يغرب بلكه   ،شود

شده، بـه اسـم     كنترليها يكنند كه با آزاد   ي م يزير  و لذا برنامه  مردم است   
 كـه چنانچـه آزاد باشـند        يدان بدهند، افـراد   يبند و بار را م      ي، افراد ب  يآزاد

 دامـن   ي غربـ  يشتر بـه فـسادها    يـ كننـد و ب     ين اسالم برگشت نمـ    يهرگز به د  
 ،ينـ ي محكـم د   يهـا  ارادهت افـراد بـا      يـ فعال دنكننـ  كـار را     نياگر ا . زنند  يم
 جـه ينت و در  كنند ي م زيتجه ي برانداز يدر راستا  را   خودشود و     يم ينيرزميز

كتـاتوران را  يت ديـ  حاكميه كلـ كـه بـ   شـود  ي مـ ينانينظر متد   ،  ينظر عموم 
كتـاتوران  يت ديـ  آلوده به فساد به حاكميها  كه انسانيرند، در حاليپذ  ينم

  .  انجام دهنديستند كه بخواهند در راه مقابله با آن اقداميحساس ن
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ـ عل  تعايل  اهللا  رضوان«ينيحضرت امام خم   ك يـ  چهـل و چهـل و        يهـا    در سـال   »هي
 بدهنـد، و  يخواهند آزاد ي ميا زهينگ شدند كه با چه ا   ياستين س يمتوجه چن 

ر يـ دادن به نظر مـردم غ       دانين نوع م  يز درست شناختند كه ا    ي آن را ن   ي شهير
انـد، و لـذا در آن         ت حـق  يـ  است كه به دنبال حاكم     يت نظر مردم  ياز حاكم 

 آن زمـان، موضـوع   ي قطره چكان ي آزاد يدان آمدند و در فضا    يمرحله به م  
ن شكل يتر يان گذاشتند و مردم به عال    ي م ت حكم خدا را با مردم در      يحاكم

ست كـه غـرب امكـان    يـ طور ن نيد ايت داشته باش  يعنا. از آن استقبال كردند   
ه يـ  دارنـد، هد  يكتـاتور يگر كشورها كه حاكمان د    ياظهار نظر را به مردم د     

بدهد، بلكه موضوع آن چنان است كه بر اسـاس روح زمانـه مجبـور اسـت                 
 كـه  نيـ  ا اي ؛دو راه وجود دارد    ين مراحل يدر چن .  را جواب دهد   ين طلب يچن

منجـر   كـه در عمـل   ندكن  حيتصح ورشد دهند نظر مردم را    مان جامعه   يحك
در كتـاتورِ جامعـه     يحاكمـان د   كـه  نيـ  ا ايـ  و   ،شود يم يني د يساالر مردمبه  

ند نظـر خـود را بـر طلـب مـردم      ي نمايو سع  مقاومت كنند مقابل روح زمانه    
 كـه پادشـاهان     ياد خواهنـد كـرد، كـار      ي ز ل كنند كه زحمت خود را     يتحم

  . اند ش گرفتهي در پيسعود
 دنبـال   ي كـه بعـد از انقـالب اسـالم         ي موضـوع  »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ينـ يخمامام  

 شـكل دهنـد، در   ي مردمـ ي را با نهادهـا ي نمودند نظام اسالميكردند و سع  
هـا متوجـه شـدند     در آن سال. ص دادنديك تشخي چهل و چهل و     يها  سال

 بتواننـد افكـار     يكتـاتور ي د يهـا   كه نظام ها گذشته است     حرفن  يمانه از ا  ز
 يا   حادثـه  كـه  نيـ ااز  زودتـر    كـه    يسمانند كـ  . ل كنند يخود را بر مردم تحم    
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 يزيـ ر شـود و براسـاس وجـود آن حادثـه برنامـه       يمتوجه وقوع آن مـ     ،ديايب
   .شود ير نميگ كند و غافل يم

 ، و بعـد از آن يتـ ي و واليلتايـ  ايهـا  بحث انجمـن طرح  و  1341از سال   
  در ،ونيالسـ وتي كاپ حهي ال انيو بعد از آن جر    ح ششگانه   يرفراندمِ لوا  انيجر

 ديـ كه مردم خودشـان با  ن  يو آن ا   حرف داشتند    كيامام  ها     صحنه  ن تمام آ 
ك يـ  بود كه توسط يو چون بستر فراهم شده، بستر      ، كنند نييتعف را   يتكل
شد كه غـرب بـه       ي نم يمي مردم، تصم  ميشد، تصم   يت م يري اسالم مد  يمناد

ن حادثـه در    ين همـ  يعـ . شـناختند   ين نكتـه را نمـ     يها ا   يدنبال آن بود، و غرب    
ها تصور كردند بـا سـاقط كـردن صـدام، مـردم               يكائيش آمد، آمر  يعراق پ 

 بـه غـرب خواهـد        كنند كه رجوع آن     يها م   يعراق را وارد آن نوع از آزاد      
ل را  يـ  قبا ي اسـالم و رؤسـا     يالم و علمـا    نقش اس  يزير  ن برنامه يبود، و در ا   

 كـه   يانيـ جر. ده گرفتنـد  يـ كننـد، ناد    ير علماء عمـل مـ     يكه عموماً تحت تأث   
 و  ياهللا كاشـان   تيـ آ (تيـ  روحان ي و رهبـر   يبـا همراهـ   عـراق   ل  ي قبا يرؤسا

 ، كردنـد رونيـ  را از عـراق ب هـا  يسيـ انگلبه وجود آوردنـد و   )بزرگان عراق 
هـر  . فهمـد ب را يستانيـ ت اهللا سيـ آگـاه  يتواند جا ي است كه ميهمان فرهنگ 

 ي رؤسـا  ينند ول يب  يشان م   لهيت خود را در قب    يچند در عراق عموماً افراد هو     
 در يت فـرد يـ ل نظر به اسالم و علماء دارنـد و البتـه موضـوع هـضم هو         يقبا
ن يدر چنـ  فـرد   واقعـاً . ان دارد يـ  جر ي عربـ  يله، در تمـام كـشورها     يت قب يهو

 شـخص  كيـ  خود را بـه عنـوان   ،نديب ي ملهيقبخود را هضم در  كه   يجوامع
  .شناسد ي ماش لهيقبدر  خود را ،شناسد ينم
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  يني ديساالر  مردميخيگاه تاريجا

 در جوامـع    Individualismا  يـ  يـي ، روح فردگرا  يبا حضور روح غرب   
اگـر در    كـه    يدر حال  . فرد هستند  كي گريها د  ناانسافت و   يزده غلبه     غرب

 ري غ .لهي اهل فالن قب   ديگو ي م ؟يستي تو ك  ديبپرس ياز كس  ييقاي افر يها لهيقب
 كـه  يزيـ چ ،شناسـد  ي نم خوديبرارا  يخودله است يكه اهل فالن قب     نياز ا 
ن كـه   يـ م، تـا ا   يم كنـ  ي خـود ترسـ    ي بـرا  يت اسـالم  يـ م با رشد هو   يتوان  يما م 

  .  داشته باشديمان معنيشتر از خودمان برايمان بيمسلمان بودنمان برا
ــبــاألخره بــا حــضور  ــه، بــه يــي فردگراي  و غلبــهيروح غرب ، روح زمان

ـ عل تعـايل  اهللا رضـوان «يني خاص ظاهر شد و حضرت امام خم       يصورت  زود يلـ ي خ»هي
 ي روحـ  ، روح زمانـه   گـر يكـه د   شدند   يا  هين روح ي چن آمدنِ صحنه  متوجه به 

هـر كـدام خودشـان     مـردم   م افراد باشد،  يتصم ي كننده نيي تع لهيست كه قب  ين
خـود را بـه صـحنه    دو جبهـه   يين فـضا يدر چن. رنديگ يم م ي خود تصم  يبرا

 را در هـا     در سطح جهان رسانه    عاًي كه سر  ها ستيوني صه ي  جبهه يكيآورد،  
 مهـم را در  يهـا   و روزنامـه هـا  ونيزي و تلووي تمام راد  باًيست گرفتند و تقر   د

ر خود قرار دهنـد،     يمات افراد را تحت تأث    ي خود در آوردند، تا تصم     ي قبضه
مات مـردم  يد استفاده كند و تصميط جدي كرد از شرايه هم سعك جبه يو  

  .  سوق دهدي اهداف الهيرا به سو
 نبـود كـه نظـر مـردم     يا ط بـه گونـه   ين مرحله، شـرا   يدآمدن ا يقبل از پد  

بـا  ن كننـده باشـد      ييد تع يكننده داشته باشد، حاال كه نظر مردم با         نيينقش تع 
مـردم انتخـاب    نـد خواه يمـ كه   راآنچه ندده ي كه به خورد مردم م   يغاتيتبل

 يها دوقصند  يگر ما نبا  يبه خود گفتند د   . كنند  يها القاء م    كنند، درذهن آن  
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 را كـه  آنچـه  تـا  ميكن يمافراد را عوض  ي شهياند بلكه  ،مي را عوض كن   يرأ
  .زنديها بر  درصندوقميخواه يما م

رت ي با بص  »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ينيخمامام  اما   ،درست بود ها    ل آن يتحل جا نيتا ا 
 ه كننـد  نيـي  تع ديـ كـه با    ي مردمـ  نيـ ال بـه ا   حـ  كه داشتند متوجه شـدند       ياله

د يـ ري قرار نگيا د در جاده  يم مواظب باش  يده  يباشند تذكر م  سرنوشت خود   
اره انتخـاب شـما را رقـم بزنـد،              ين انتخاب شو  يكه گرفتار بدتر   د و نفس امـ

مقـام  بعـداً    كـه    ، باشـد  ينـ ي تا انتخابات شما د    ديري را بگ  ني د دنرد ك شنهاديپ
  .به آن دادند يني ديساالر مردمعنوان  »تعايل اهللا حفظه«يمعظم رهبر

ك يـ  ينـ ي ديسـاالر  م موضـوعِ مـردم  يعمده آن اسـت كـه متوجـه شـو        
 كه يا  زمانهف كرده تا در     يكه با روح زمانه خود را تعر      است   يالهفرهنگ  

ر بـستر مكتـب اسـالم       ه باشـند، د   انتخاب كننـد  ك فرد   يبه عنوان    مردم   ديبا
شـوند كـه فرهنـگ        ي مـ  ي سازند وگرنه گرفتار انتخاب    يانتخاب خود را عمل   

ـ عل تعـايل  اهللا رضـوان «ينيحضرت امام خم. گذارد ي در مقابل انسان ميغالبِ غرب   »هي
 انتخـاب   سـت  در ديـ  انتخـاب كن   گونـه  نياگر ا  به مردم تذكر دادند      يخوب  به
  . ديكن يم

صد و يـ ست تا هـزار و س يصد و بيهزار و س يها د كه در سال  ياطالع دار 
د كــرده بودنــد و يــ كــه رضــاخان را تبعييهــا  در آن ســاليعنــي و دو، يســ

محمدرضاخان هم هنوز درست مستقر نـشده بـود، و امكـان انتخـاب مـردم          
و  را انتخـاب كردنـد       سميماركس ما   يها  ل كرده ي از تحص  ياريفراهم بود بس  

به  ،يدتي عق سمينه ماركس و   شدند   يساي س سميماركسها     از آن  يادي ز ي  عده
 ياسـ يحاال كه قرار است مـسائل س      ش خود محاسبه كردند،     يپكه   ين معن يا
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سرنوشـت   سميـ ماركسمـا بـر اسـاس        ميرقـم بـزن   خود را خودمـان      ي جامعه
 ،انـه ي حـزب خاورم   ني بزرگتـر  1330 سـال    .ميكن يانتخاب م  خود را    ياسيس

 د كـرده بودنـ    يسيـ نو ده نام در حزب تو  مردم  نقدر  آ. ه است حزب توده بود  
 ين معنـ بـدا  نيـ ا .رديبپـذ د يـ عضو جد توانسته ينمتوده كه در تهران حزب  

 انتخـاب كننـد   خودشان   ديبارند كه   ي قرار گ  يطي كه اگر مردم در شرا     است
همـان   البتـه    .افتند  ي نشوند، در انتخاب خود به زحمت م       ييدرست راهنما  و

 ،شـدند انحراف  زود متوجه   ء،   علما يها  ييروزها هم مردم به كمك راهنما     
   . بود كه خوردنديا خره ضربه باأليول

ـ عل تعـايل  اهللا رضوان«ينيخم است كه امام     ني ا بنده حرف   نياول  روح زمانـه را  »هي
 كـرد كـه   شنهاديـ  پكردنـد  ي مردم انتخاب مـ  ستيبا كه   يشناخت و در زمان   

 يعنـ ي هيـ ت فقيـ وال. انجـام دهنـد   ينـ يد يها انتخاب خود را با نظر به ارزش 
 بـر اسـاس    خـود را ياسينظام س رنديم بگي تصم كه مردمبه  خاص   يشنهاديپ

اره و روح حـاكم بـر                 م كنند، يتنظحكم خدا    و نه بر اساس حكـم نفـس امـ
ـ عل  تعـايل   اهللا  رضـوان «هنر حـضرت امـام    . يبرال دموكراس يفرهنگ ل   آن بـود كـه      »هي

مقـام معظـم    . شنهاد دهنـد  يـ  را به مـردم پ     يزي چه چ  يطيدند در چه شرا   يفهم
 مـشروع اسـت     يدر صـورت    يكه حكومـت اسـالم    فرمودند   »تعايل  اهللا  حفظه«يرهبر

د يـ با مـردم هـم    ،شدحاكم با  بر جامعه    يهيد انسان فق  يبا كه نيكه عالوه بر ا   
ن اسـت كـه در    يفرهنگ طالبان در ا    با   هيفقت  ي فرق وال  .رنديبپذنظام را   آن  

كنند، در نظـام      يل م ي تحم ، خود را بر مردم    ينظام اسالم آن فرهنگ به اسم     
 حق  شيها تمام حرف رهبر طالبان،   عمر  مالّن است كه مثالً     يافرض   يطالبان

ن ي ا  حرف  ي اسالم يجمهوردر نظام    اما   .رد كافر است  يو هركس نپذ  است  
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ه بـا آن نـوع      يت فق يحاكم ،ه را خواستند  يت فق ياست كه اگر اكثر مردم وال     
مـردم   اگـر    »تعايل  اهللا  حفظه«ياهللا جـواد   تي آ ريبه تعب .  مشروع است  ياسيش س يآرا

ت يـ  را كه در حال حاضـر بـه صـورت وال     �ت حكم خدا و رسول    يحاكم
 ،دنـ ري نپذ دنـ توان ي امـا مـ    دنـ ا  كـرده  تي معص ،درفتنيه در صحنه است، نپذ    يفق

  . توانند نماز نخوانند يطور كه م همان
 يا جبهه   يانقالب اسالم عرض كنم    خواهم يمفوق   اتمقدمبا توجه به    

بـه برتـر از     بلكـه    ،بر وضع موجود جهان دل نبسته     نه تنها    كرد كه    نهيرا نهاد 
مـورد نظـر     ي به نظـام الهـ     دنيرسط را جهت    يشرا و   شدياند يآنچه هست م  

 يرزوآ كيـ نـه بـه عنـوان    ط را يدن بـه آن شـرا   يو رسـ   ،دنيب ي م خود آماده 
 يا عـده . دانـد  يقابـل تحقـق مـ    ي الهـ ي  وعـده كيـ بـه عنـوان     ، بلكه   ياليخ
هـم  ن نظـام    يـ در ا  ميخوانـد  يمـ مـان را    ما در زمان طـاغوت نماز     : نديگو  يم

 و بـا  يم كـه چـه كـس     يها ندار   ن حرف ي هم به ا   يكار ميخوان ي م مان را نماز
و نـه    دنـ فهم يمـ را   ريغدام  يپنه  ن افراد   يا.  بر ما حكومت كند    يا  شهيچه اند 

ت يـ  والنه كنند، و ي را درك م  ي اسالم يجمهور نظام   يدر حال حاضر معن   
 ي پــروردهن افــراد، يـ  دارد، تفكــر ايگـاه يشناسـند كــه چــه جا  يرا مــ هيـ فق
د هـر چـه     يمانع حكومت من نباش   : گفتشاه  .  است يغات نظام شاهنشاه  يتبل
ن اسـت كـه حـاال بـا         يـ ر ا ي سخن خدا در غـد     يد، ول يد نماز بخوان  يخواه  يم

نـد   معـصوم، خداو   ي توسط امام  ي اسالم ي ت جامعه يشدن نوع حاكم    روشن
الَم  «: ديـ فرما يد و مپسند ي را مينداريد آن نوع اسالم و    اإلِسـ لَكُم يتضرو

ر يـ  را هفتادسال ز ي خدا يا  اگر بنده  :دنيفرما يم زي ن �خدا غمبريپ و 3؛»دينًا

                                                 
  .٣ه ي سوره مائده، آ- ٣
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ستاده و روزهـا،  يـ هـا بـه نمـاز ا     كـه شـب  يناودان كعبه عبادت كند، در حال  
 او را در    ينـ ي نداشـته باشـد، از ب       را �طالـب   ياب  بن  يت عل يدارد و وال    روزه

 الزم را بـه همـراه دارد    ي  مردم ثمـره   ينداري د ييدر فضا  4.اندازند  يآتش م 
 كه در حرم    ي باشد، در زمان شاه از پول مردم       يت اله يت، حاكم يكه حاكم 

سـاواك  مـأموران   مـشروب   ي نـه يهزختنـد   ير  يمـ  �حضرت ثامن االئمـه   
و كـرد   ين مـ يـي رت را شـاه تع    حـض ستان مقدس   آت  يتول رايزشد،    ين م يتأم
 .دادنـد  يمـ انجـام   آن حضرت    خود را با پول حرم       يها پاش  و  ختيها ر  آن

 كـشور را  نظامو  كرد   نهيرا نهاد ت حكم خدا    يحاكمآمد و      يانقالب اسالم 
  .ر آن قرار داديتحت تأث

  ا فرهنگ انتظار يل فرهنگ غرب ي آباد در ذيرانيا

د، يـ كن ي احكام آن را فراهم مـ      ين و اجرا  يبستر تحقق د   وقت شما    كي
ن يـ ا د،يينما  ي محتينصن يجهت انجام دستورات دمردم را   ك وقت   ي يول

 ين و اجـرا   يـ ط تحقـق د   ين آمده است كه شرا    يد. گر فرق دارد  يكديدو با   
شان را در حـد     يحرف ها  امبرانيپو واقعاً هم اگر     . نه كند ياحكام آن را نهاد   

 امبرانيـ  پ .هـا نداشـت      بـا آن   يار كـ  يكردند كس   يمطرح م وعظ  حت و   ينص
 اسـت كـه بـا آن كـار     يعـ يو طبد  ن كن جادياد  ي توح يبر مبنا  ينظامتا  آمدند  

تـا   مدنـد آ �اسالمامبريپ. افتاد  يت صاحبان قدرت و ثروت به خطر م       يموقع
حت يمــردم را نــص اگــر فقــط ،ستيــ نيا  كــارهانيكــه اباســفروشــن شــود 

                                                 
٤ -»                   يكُـنْ لَـه لَم ه، وصائماً نهار ،الميزاب قائماً ليله عينَ خَريفاً تحتبس دبداهللاَ عبع لَو فَإنّه

 )٢٢٨ ، ص٤تفسيرجنابادي، ج( ؛»منْخَريه في النّار لَأكَبه اهللاُ علَي �طالب ابي بن واليةُ علي
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انقـالب  . كردنـد  يت مقابله نمو ابوجهل با آن حضر  انيسف كه ابو  كردند يم
كـه كـل   شـكل دهـد      يرا طـور  جامعـه    ياسـ ي س طيآمده است شرا     ياسالم

 تحقـق نظـام   يكه فعالً هست و مـسلّم اسـت كـه بـرا      شود   ني از ا  ريجهان غ 
ن ي چنـ ي  اجـازه يها بـه راحتـ   شود ابرقدرت ينه داد، مگر م   يد هز ي با ياسالم

ا آمـاده  يـ م و يود دست بردارا ما از كار خ ي را به ما بدهند؟ حاال آ      يحضور
 مـا  ي مـدرن بـرا  ياي كه دني الزم، از بن بستي نهين پرداخت هزيم در ع يباش

 اسـت كـه   نيـ  اميما دار كه  يم؟ مشكل يجاد كرده است خود را خارج كن      يا
  يانقـالب اسـالم  هـدف  ما فكر كردند كه     و مسئوالن   روشنفكران   از   يبعض

م، تـا  ينظام خـود را اداره كنـ  اپن ژمثل  بودن مسلمانن يدر ع است كه ما   نيا
 يگريز د ي چ ي كه هدف انقالب اسالم    ينظام سلطه مزاحم ما نشود، در حال      

در  را در محضر حق ببـرد و مـردم   ها  انسانخواهد يم   يانقالب اسالم . است
تفاوت شـعارها در    . دن كن يزندگ ينيدفرهنگ  تمام مناسبات خود براساس     

كـرد  يقاً بـا دو رو    يدق ي اسالم يراو مجلس شو   ياست جمهور ي ر ينامزدها
ش از دو ي كـه در شـعارها هـست، بـ         ي اختالفـ  ي با همـه   فوق است،    متفاوت

ت آداب يـ ن رعايك نگاه آن است كه در عـ       يخورد،    يكرد به چشم نم   يرو
گـاه انقـالب   يگـر، جا يك نگـاه د يـ دهـد، و   ي، اصالت را بـه غـرب مـ      ينيد

ــ و والياســالم ــرايجــاد زميو اگــاه عبــور از غــرب يه را، جايــت فقي  ينــه ب
 غـرب قائـل     ي برا يچ اصالت يشناسد و لذا نه تنها ه       يت امام معصوم م   يحاكم

.  الزم از آن عبـور كنـد       ي دارد بـا حكمـت و خودآگـاه        يست، بلكه سـع   ين
در بـاد را    آ يرانـ ي ا ي وعـده  و مجلـس،     ياست جمهـور  ي ر ي نامزدها ي همه

 آبـاد در  يراني ا  كه عرض كردم؛   ي با همان تفاوت   ي خود دارند، ول   يشعارها
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 يل فرهنـگ ضـد قدسـ      يـ  آبـاد در ذ    يرانـ يا ا يت فرهنگ انتظار،    يل معنو يذ
 كـه اصـالت   ي و مجلس ياست جمهور ي روشن است نامزد ر    يخوب  غرب؟ به 

 را بـه عقــب  يخواهـد انقـالب اسـالم    يدهـد، ناخواسـته مـ    يرا بـه غـرب مـ   
 سيآن رئـ  . ه كـرده قـدم گـذارد      ي كه ضد انقالب ته    يريبرگرداند و در مس   

 خواهـد  يمـ برد كه    ي را جلو م   ي اسالم ي جامعه ي مجلس ي ندهي و نما  جمهور
م و از ظلمـات دوران رهـا   يمان را جلـو ببـر   جامعه ،ريفرهنگ غدل ي ذما در 

ض ي فـ  ي  كـه واسـطه    ي، تا به كمك كس    ميبرس �ي مهد يبه خدا م و   يشو
حـضرت  .  ما به آسمان متـصل شـود       يني زم ين ارض و سماء است، زندگ     يب

ـ      نيفرمودند ا  »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ينيخمامام   ت انقالب صاحبش حـضرت حج� 
فرهنـگ    در .مي دهـ  ليـ تحوصاحبش  آن را به    شاءاهللا    إن ميخواه ياست و م  
 يهـا  ن جنبـه يتـر  ي عالي خواهد جامعه را تا آستانه    يكه م  �يعلحضرت  

كـه   يا عـده  است، آن ين شرط آن عدالت اقتصاد   ي سوق دهد و اول    يمعنو
 ي در راستا ينظام اسالم . افتند  يه زحمت م  باند،     عادت كرده  يخوار ژهيبه و 
ن جهـت   يكند به همـ     ياء م يت خود را اح   ي، هو �ي به فرهنگ عل   يكينزد

ن يو در دل چنـ     ميمـشخص كنـ      يرا بـا نظـام اسـالم        خود د ما نسبت  يابتدا با 
اگـر  م، وگرنـه    ييدا نمـا  يـ مـان را پ      راه نجات خود و خانواده و جامعـه        ينظام
ل شوند و شغل    ي نا ي و به اخذ مدارك عال      دانشگاه بروند  يگما هم دان  فرزن

از ظلمات   ايآدا كنند،   ي هم پ  يدست آورند و همسر مناسب       هم به  يپردرآمد
 -يک نظـام اجتمـاع  يـ  به عنـوان     - يانقالب اسالم ا تا   ياند؟ و     افتهيدوران نجات   

ر كس در رفاه    ها را فراهم نكند، ه       انسان يبه اهداف خود نرسد و بستر تعال      
  در خطر سقوط قرار گرفته است؟بيشتر باشد، بيشتر 
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  ي انقالب اسالميهدف اصل

 و عـدالت    ، اسـت  ي از عـدالت اقتـصاد      باالتر يزيچ ينظام اسالم هدف  
لَقَـد  « :ديـ فرما  ي قـرآن مـ    ؛اسـت    ي هدف متوسط نظام اسـالم     كي يقتصادا

ــا م ــات وأَنزَلْنَ ــلَنَا بِالْبينَ ســلْنَا ر سأَرــاس ــوم النَّ ــاب والْميــزَانَ ليقُ ــم الْكتَ هع 
آنـان  ي هـا    آمـوزش  يم تـا مـردم در راسـتا       يفرستاد را   امبرانيپ 5؛»...بِالْقسط

گـر خداونـد    ي د ي در جـا   ياز طرفـ  . ام كننـد  يـ  قسط و عـدل ق     ي جهت اقامه 
و انـس را خلـق   جـن    6؛»وما خَلَقْت الْجِنَّ والْإِنس إِلَّا ليعبـدونِ      «: ديـ فرما  يم

:  قبل گفـت   ي هيد، در آ  يفرمائ  يچنانچه مالحظه م  .  عبادت ينكردم مگر برا  
ام كنند، و در    ين كه مردم به قسط و عدل ق       ي ا يم برا يامبران را ارسال كرد   يپ
پـس  .  عبـادت  يجن و انس را خلق نكردم مگـر بـرا         : ديفرما  ي فوق م  ي هيآ

 قـسط و عـدل      ست، بلكـه  يـ جـاد قـسط و عـدل ن       ي ا يمعلوم است هدف اصل   
: ديـ فرما  يرد، و سـپس مـ     يـ  خـدا درسـت انجـام گ       ي است تـا بنـدگ     يطيشرا
 ي شه كن تا بـه مرحلـه      ي خدا را پ   يبندگ 7؛»واعبد ربك حتَّى يأْتيك الْيقينُ    «
 ي مقـصد  يز مقدمـه اسـت بـرا      يـ  خدا ن  يپس معلوم است بندگ   . ين برس يقي

ن ي چنـ يبـرا  يالب اسـالم  انقـ  اسـت، و     ي الهـ  ين و لقـا   يقـ يباالتر كه همان    
متوجـه  در فكـر و فرهنـگ خـود     كـه   يدان آمده است، انقالبـ    ي به م  ياهداف

 مـورد غفلـت واقـع       ي انسان لي اص ي استعدادها ،در وضع موجود جهان   است  
ژاپـن   امثـال    ييفعالً در غرب و كشورها      است كه  يزين آن چ  يا .شده است 
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انـسان   چـون    . اسـت  ين وضع ي اعتراض به چن   يو انقالب اسالم  است  حاكم  
جـاد شـود    يا ي نظـام  دي با ،ديآ  يماو  به كار    تي دارد كه در ابد    يياستعدادها

 ياسي، س ي، اقتصاد يو مناسبات آموزش  بارور شود   در آن    استعدادها   نيا  كه  
، ييايـ  دنين حضور فعال در زندگ   يتا در ع  . خود را بر آن اساس شكل دهد      

ــدگ ــ دنيزن ــ را غايياي ــرار ندهــد  يت و هــدف اصــي ــدل خــود ق ت يو از اب
ــهيب ــود ي كران ــروم ش ــود مح ــاز آن عج.  خ ــر ا بي ــت ــه ي ــنفكران ن ك روش

 ي به ما معرفـ    يا را به گونه   ياسالمانقالب   دارند   ي كشور ما سع   ي زده  غرب
ـ عل  تعـايل   اهللا  رضـوان «ينـ ي با آنچه حـضرت امـام خم       يچ شباهت يهكنند كه    د يـ  پد »هي

 انقـالب   يشهدا كه   يا است، در حال   يآوردند ندارد و نظر آنان سراسر به دن       
 آن ي مطرح كردنـد و در راسـتا   »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«كه امام  يشنهاديبر اساس آن پ   

  . د آوردند و از آن دفاع كردنديدان آمدند و انقالب را پدياهداف به م
طـور  و بـه     ،ميـ ا  گفتـه  »نه «يغرب جهان   به كلِ  يبا طرح انقالب اسالم   ما  

را از عـالم قـدس منقطـع كـرده، پـشت             كه مناسبات انسان     ي به فرهنگ  يكل
 قـرارداده   ني زم يرودر   ما   ي برا وند كه خدا  يزندگرا آن نوع    يم، ز يا  نموده

 رييـ  تغيم بـرا مـسلّ  يآر . اسـت  است در فرهنگ امروز جهان فراموش شده      
  وضع موجود عد  ه و عمن تنها بروم نماز بخـوانم       شود ي مگر م  ، است ازيه ن د 

 كـه روح زمانـه را       يا  عـده  ديـ  و با  خواهـد  يمـ  ام نظـ  ري نخ ، كنم ي سخنران اي
 كـار بـشوند و      نيـ ا دار  با همان مقـدمات كـه عـرض شـد عهـده            دنشناس يم

 يايـ  دن . كار را به عهده گرفتـه اسـت        ني است كه ا   يگاهيپا   يانقالب اسالم 
 جهـان،   ي در عرصـه   يانقـالب اسـالم   بـا حـضور      نخواهـد    ايبخواهد  غرب  

تواند نسبت بـه حـضور انقـالب          ي و نم  ر كرده است  ييها تغ    از ارزش  ياريبس
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 خـود را    ي  از مـسائل عمـده     يكـ يو  د  نـ زب ياليـ خ يخودش را بـه بـ      ياسالم
ا يـ  كه سران دني مهم ي ر هر جلسه  ي اخ ي در چند ساله  . نداند يانقالب اسالم 

 هم  ييها  آن. اند   داشته يم نظر به انقالب اسالم    ير مستق يا غ يم  ياند مستق   داشته
ن خود را بـسته و چـشم        يقت ب يدانند، چشم حق    يم م ها را توه    ن حرف يكه ا 
 تيمـسئول  يم انقالب اسال.اند ها داده، گشوده    را كه غرب به آن     يا  زده  وهم

، تا بـا عبـور مـردم        را به عهده گرفته است    غرب   فرهنگ جهان    گفتن به »هن«
چـرا   مـثالً    .ها رقـم بخـورد       آن يها برا   ملت يقي حق ي ندهيآجهان از غرب،    

 مگر  ؟شود يبسته م مربوط به حزب اهللا، در فرانسه        المنار   يونيزي تلو ي شبكه
 يبـستن آن شـبكه بـه آن معنـ          ، اسـت  يزادآفرانـسه مهـد      نديگو ي نم ها نيا

 دني شـن ي مـاده آهـا   مـردم آن رگذار باشد و يتواند تأث  ياست كه آن شبكه م    
بـرال  ي برون رفت از فرهنـگ ل     ي جهان برا  يپس آمادگ  .هستندها    آن حرف 

 يپـرداز   اليك توهم و خ   ين  يز فراهم است و ا    ي در خود غرب ن    ياسدموكر
گـر زمانـه،   ي است كه امـروز د   ني قابل احساس است ا    يآنچه به خوب  . ستين

رفـت از آن       است راه بـرون    ي، فقط كاف  خواهد يرا نم  يغربفكر و فرهنگ    
گاه يجام و   ي اگر ما درست وارد صحنه شو      نيبنابرا. را بشناسد، تا اقدام كند    

 حيمـردم را در انتخـاب صـح       م  يانيـ  را بنما  ي انقالب اسالم  ي و معنو  يخيتار
نه تنهـا بـه گـوش مـسلمانان، كـه بـه        را ري بزرگ غد  اميپم و   يا  كردهكمك  

كـه    ي و به مردم   مي نشو داني اگر ما وارد م    يول. ميا  گوش كلّ جهان رسانده   
 يت درسـ شنهاديـ  پ،انتخـاب بكننـد  ر از فرهنگ غـرب را  ي غيزيچقرار است   

و هـم مـردم     م،  يشـو   يدر كشور خودمان متوقف م     هم خودمان    ميندهارائه  
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  كـه  يطـور  همـان  ،كننـد   يرجوع مـ  گر دوباره به غرب     ي د يجهان به صورت  
  . ش آمدي پين مشكليز چني غرب نيبرا

 ، خـود را اصـالح كنـد       ديـ  كه با  متوجه شد  يدر اواخر قرون وسط   اروپا  
و برگـشت   يو فرهنـگ رمـ  م  بـه رو  شناخت،    ي نم ي مناسب يچون الگو  يول

 كـه  يدر حـال  .دنمـو رجـوع   يتـر از قـرون وسـط    كهنـه  يا گذشـته بـه  عمالً  
 قـرار   ي خود را در بستر    ي ندهيخواهد آ   ير م ي با توجه به غد    يانقالب اسالم 

ا يــآ. ت قــرار داده اســتيار بــشريــ در اخت شهيــ هميدهــد كــه خداونــد بــرا
 خـود برگـردد و از       ي ه است به گذشت   ين طور كه مدع   يتواند ا   يت م يهودي

ا يآ! بي پر از ابهام و تخر     يا  ه كند، گذشته  ي خود را تغذ   ي ندهيآن گذشته آ  
 بـه   ي برگشت به رم توانـست قـدم       يعني خود،   ي غرب با برگشت به گذشته    

 بـه   خواهنـد  ي مـ  هـا  نيا خود را بدتر از گذشته كرد؟        ي ندهيا آ يجلو بردارد   
عه بـه  ي اسـت كـه شـ   ير از برگـشت ين غيو ا برگردند خي تار ي كهنه يها  جنبه

دهد كه در آن      ي را شكل م   ي تمدن ي هير پا يرا خداوند در غد   ير دارد، ز  يغد
ن انسان به  يتر  كنند، لذا پاك    يها بر جهان حكومت م      ن انسان يتر  يتمدن متق 

 يرد و در راستا   يت جهان اسالم را به دست گ      يريشود تا مد    ي م يمردم معرف 
تَعينُوا      « : ديـ فرما  يم است كه خداوند     ين فرهنگ يچن اسـ ه مـقَوى ل وسـقَالَ م

ينَ             تَّقـلْمةُ لباقالْعو هادبنْ عشَاء من يا مورِثُهي لّهل ضبِرُواْ إِنَّ األَراصو 8؛»بِاللّه 
موسى به قوم خود گفت از خدا يارى جوييد و پايدارى ورزيد كه زمين از               

دهـد و فرجـام      ندگانش كـه بخواهـد مـى      آن خداست آن را به هركس از ب       
  .نيك براى پرهيزگاران است

                                                 
 .١٢٨ه ي، آ اعراف سوره- ٨
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: امبرش بـشارت داد   يـ م كه خداوند بـه پ     يت دار يه روا ين آ يدر رابطه با ا   
اهـل   9؛» أَنَّ أَهلَ بيتك يملكُونَ الْأَرض و يرْجِعونَ إِلَيها و يقْتُلُونَ أَعـداءهم     «
ها است و توان       آن يها به سو     رجوع ي همهشوند و     ين م يت تو مالكان زم   يب

  .كنند يدا مين بردن دشمنانشان را پياز ب

   ي انقالب اسالميدار ندهيآ

 ي از آن جهـت اسـت كـه بـرا    يد بنـده بـر عظمـت انقـالب اسـالم          يتأك
از اســت و اگــر فرهنــگ يــن بــستر مناســب ني بــر زمــيت اهــل تقــويــحاكم

 ي فعلـ يان از حالت ظلمانرد، معادالت جهي مورد توجه قرار گ    �تيالب اهل
، يد كه وضع اقتصا   يفرمائ  ياگر مالحظه م  . دهد  ير جهت م  يي نور تغ  يبه سو 

م هـر چـه بـه غـرب     يشان اسـت، و اگـر متوجـه شـد      ي ما پر  ي، آموزش يادار
 را راه   يگـاه انقـالب اسـالم     يجا شـود، پـس     يم وضـع بـدتر مـ      يك شو ينزد

 يكـ ي خـود نزد   يخيتـار  ي ما در گذشته  . ميابي يها م   ن بحران يرفت از ا    برون
 بـود كـه در نظـام        ي وضـع  يكيم و حاصل آن نزد    يا  به غرب را تجربه كرده    

ز بدون برنامـه بـه      يپس از دفاع هشت ساله ن     . ميرو بود    با آن روبه   يشاهنشاه
 بـا انبـوه مـشكالت       يته رجوع شد كـه پـس از چنـد         يغرب و فرهنگ مدرن   

ار ي بـس  ي طبقـات  ي  كـه فاصـله    يم، به طـور   يرو شد    روبه ي و اقتصاد  يفرهنگ
ــر انقــالب تحم آزاردهنــده ــ ب ــل شــد، و اي ــت  ين در حــالي ــود كــه هروق  ب

هـا و اهـداف انقـالب صـرف            برگـشت بـه آرمـان      ي خود را بـرا    يها  يانرژ
 كـه  يم، بـه طـور  يـ دسـت آورد   ملت خود به  يجه را برا  ين نت يشتريم ب ينمود
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اك  خطرنـ يبـرال دموكراسـ  ي نظـام ل ي كار ما را بـرا ي دشمنان انقالب ادامه  
هـا موضـوع را وارونـه          كردنـد بـا انـواع تهمـت        يدند و با تمام وجود سع     يد

  .  فرهنگ انقالب نوشته نشوديها به پا شرفتيجلوه دهند تا پ
 آنقـدر هـست كـه اگـر كارهـا در بـستر          يمسلّم عظمت انقـالب اسـالم     

 از مــشكالت ملــت بــر طــرف ياري آن جلــو رود بــسيهــا اهــداف و ارزش
 را درسـت  يگـاه انقـالب اسـالم   يم جا ي كه بتوان  خواهد شد، عمده آن است    

م بلكه به   ي انقالب نگذار  يتنها به پا    م و مشكالت موجود را نه     يص ده يتشخ
 ي وقتـ  �نيرالمـومن ياما  يـ آ. مي از مـسئوالن بـدان     ي بعض يزدگ  جهت غرب 

تمام كردند و از    به اسم اسالم     عثمان را مالحظه كردند،      يها  خت و پاش  ير
 ي در قبالـه  المال تينقدر از بآعثمان  ؟عثمان برگشتندا از ياسالم برگشتند،   

المـال بـه عنـوان     تيـ دار ب بـه عنـوان خزانـه   مـسعود   كه ابـن دخترش قرار داد    
بگـذار و   :  خزانه را به عثمان برگرداند و عثمان هم گفت         يدهاياعتراض كل 

انـد و   عظمـت اسـالم   متوجـه  ي چنـان وضـع   در �ياما حضرت علـ    10.برو
ر بـه عنـوان جـزء       يو غد  رود ي اسالم نم  يولرود    يعثمان م دانند باألخره     يم

انقـالب  حـال  .  خواهـد كـرد  ينـ ينفك اسـالم در وقـت خـود نقـش آفر          يال
اش فـراهم     ينـ ي نقـش آفر   ي نهير است كه زم   ي غد يها  جلوه از   يكي ياسالم
  . استشده

شان موضــوع يــا ديــداد كــه با �امبريــ بــه پي دســتورريدرغــدخداونــد 
توجـه  بـا    � خدا امبريپ طرف    از آن  .ندرا طرح كن   �نيمنؤرالميت ام يوال
سـازند   ي جو مـ  يا  دانستند عده   يكرده بودند م   كه   ييها  و حساب  رتيبصبه  

                                                 
 .٣ي   شرح نهج البالغه، ابن ابي الحديد، ذيل خطبه- ١٠
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خداوند هـم آنچـه رسـول       . رندي را بپذ  �يت عل يگذارند مردم وال    يو نم 
 يا  ها وعده   ينيب  شي نكرد، بلكه ماوراء آن پ     يكردند نف   ي م ينيب  شي پ �خدا

 در    افتاد، و آن مژده و وعده      يگريز د يگاهشان به چ   ن �داد كه رسول خدا   
 اسـت، خداونـد     �نيرالمؤمنيت ام ي مربوط به ابالغ وال    ي هيقسمت آخر آ  
غْ مـا أُنـزِلَ       «:  فرمود �ر به رسول خدا   يدر رابطه با غد    ولُ بلـِّ ـا الرَّسـها أَيي

اسِ إِنَّ       إِلَيك من ربك وإِن لَّم تَفْعلْ فَما بلَّغْت رِسا         لَتَه واللّه يعصمك منَ النـَّ
امبر آنچـه از طـرف پروردگـارت        يـ  پ يا 11؛»اللّه الَ يهدي الْقَـوم الْكَـافرِينَ      

، يا رسـالتت را انجـام نـداده    يده است را ابالغ كـن و اگـر انجـام نـده       يرس
حفـظ  جـاد كننـد،   يت ايـ  كه ممكن است مردم برا  يتو را از خطرات   خداوند  

  .كند يت نمي، خداوند كافران را هداندك يم

  ريمقاومت در مقابل غد

د بود كه از حـضرت      يشد �نيرالمؤمنيت ام يآنقدر تعصبات ضد وال   
 را در   �ي علـ  �كـه رسـول خـدا       م؛ پـس از آن    يـ ت دار يـ  روا �صادق

 به نـام عمـر بـن    ي كردند و خبر آن به اطراف منتشر شد شخص  ير معرف يغد
 د؛ي رساند و از حضرت پرس�رسول خدا مخزوم خود را به يعنبه از بن

مـنْ  « و قَولك فيـه      �فَأَخْبِرْني عنْ هذَا الرَّجلِ يعني علي بنَ أَبِي طَالبٍ        «
      رِهإِلَى آخ لَاهوم يلذَا عفَه لَاهوم كُنْت«      ك بـنْ رم أَم نْكأَ م -    قَـالَ النَّبِـي � 

  نَ اللَّهم يحا             الْوإِلَّا م ا أَذَّنْتم ؤَذِّنُ أَنَا والْم يلُ ورَئبيرُ جفالس ـي   [ وبي ررَنأَم

                                                 
  .٦٧ـ سوره مائده، آيه  ١١
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         دمحإِنْ كَانَ م مفَقَالَ اللَّه اءمإِلَى الس هأْسر يخْزُومالْم ا     �فَرَفَع يمـقاً فـادص 
 فَو اللَّه ما سار غَيرَ بعيد حتَّـى أَظَلَّتْـه           يقُولُ فَأَرسلْ علَي شُواظاً منْ نَارٍ ولَّى      

            ار سحابةٌ سوداء فَأَرعدت و أَبرَقَت فَأَصعقَت فَأَصابتْه الصاعقَةُ فَأَحرَقَتْـه النـَّ
         دمحا مقُولُ اقْرَأْ يي وه يلُ ورَئبطَ جبفَه»   ذابٍ واقلٌ بِعأَلَ سائرينَ  . عٍسلْكـافل

عداف لَه سعارِج. لَيي الْمذ نَ اللَّه12؛» م 

 و گفتار تـو در حـق    �خبر ده مرا از اين مرد يعنى على ابن ابى طالب          
آيا از جانب تو اسـت يـا از پروردگـار    »  من كنت مواله فعلى مواله   « وى كه 

سـت از جانـب خـداى تعـالى و           ا  فرمود كه وحى بـسوى مـن       � پيغمبر ؟تو
ــاننده   ــت و رس ــل اس ــد آن جبرئي ــر   ي قاص ــر از ام ــانيدم مگ ــنم و نرس  آن م

آسـمان برداشـت و   ه  پس آن مرد مخزومـى سـر خـود را بـ     .پروردگار خود 
گويد در آنچه گفت پس بفرست بـر    اگر محمد راست مي !گفت بار خدايا  

 يمـسافت  كـه  خـدا ه  پس سوگند ب   ،باز گرديد من زبانيه از آتش و غضبناك       
پـس   زد يرعـد و برقـ  سايه انداخت بـر سـر وى ابـرى سـياه و     نرفته بود كه    

فـرود آمـد و    �پس جبرئيل به او برخورد كرد و او را سوزاند،  يا  صاعقه
للْكـافرينَ لَـيس لَـه     سأَلَ سائلٌ بِعذابٍ واقـعٍ   « !كرد بخوان يا محمد    عرض
ععارِجِ    دافي الْمذ نَ اللَّهسـت بـر     ا را كـه واقـع      عـذابي   است خواهنده خو »م

  .خداوند صاحب درجاتاز  ، از عذاب كننده  را دفعاونيست مر ، كافران
هـا در   يتـوان متوجـه بـود تـا چـه حـد بعـض            ي م يخي تار ي ن حادثه ياز ا 

  .كردند ي مقاومت م�نيرالمؤمنيت اميمقابل وال

                                                 
 .١٢جامع األخبار، ص  - ١٢
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 امبريـ پحلـت  ر و ري غدي بعد از واقعه  شصت و چند روز     ن راستا   يدر هم 
  در كار  يري غد اصالًا  ي عمل كردند كه گو    ي از صحابه طور   ي بعض �خدا

و كـار را     كردنـد    نيـي تع �امبريـ ن پ يجانـش بـه عنـوان     ابابكر را   است،  نبوده  
واللّه يعصمك مـنَ  « : خداوند كه فرموده بـود   ي شده پنداشتند، و وعده     تمام

رسـاند   ين مـ يـ ، واقع نـشد، ا نمك ي را از مردم حفظ منتيمن تو و د  »النَّاسِ
 در آن زمـان آن بـود   يگر واقع شود، اشتباه بعض    ي د ييد آن وعده جا   يكه با 

 يقـ يبنـا بـه تحق   . تمام شدريغدگر يفه، ديد آوردن سقيكه فكر كردند با پد 
در متـون اهـل   » ريالغـد «ف ي در كتاب شر »هيعل  اهللا  رمحة«يني ام ي كه مرحوم عالمه  

هـا از حـضرت        كردنـد كـه ذهـن      ي فـضاساز  يسنت انجام داده است، طور    
 �جا كـه پـس از رحلـت رسـول اهللا            تا آن . ر منصرف شود  ي و غد  �يعل

 فرمـوده بودنـد،     �ي در فـضائل علـ     �امبر خـدا  يـ  كـه پ   يتـ يمشابه هر روا  
د يـ  الحد ي ابن اب  يگر ساختند، حت  ي د ي  فهي سه خل  يسازان برا   ثيتوسط حد 

 خواسته است با گرفتن صد يه از و  يكند كه معاو    يجندب نقل م    بن  ةاز سمر 
 ي  بقـره را كـه در بـاره       ي  سـوره  208 و   207ات  يـ ع كنـد آ   يهزار درهـم شـا    

ن يـ  بـا ا   14. در فضائل ابن ملجم آمده اسـت       13 آمده است،  �يحضرت عل 

                                                 
ومنَ النَّاسِ من يشْرِي نَفْسه ابتغَاء مرْضَات اللّـه واللّـه رؤُوف   «: انـد از     آن آيات عبارت   - ١٣
ادبلْمِ كَ،بِالْعي السخُلُواْ فنُواْ ادينَ آما الَّذها أَيايطَانِ إِنَّهالشَّي اتواْ خُطُوالَ تَتَّبِعبِينٌفَّةً وم ودع و ؛» لَكُم 

فروشـد و خـدا نـسبت بـه          از ميان مردم كسى است كه جان خود را براى طلب خشنودى خدا مـى              

درآييـد و  ] خـدا [ايـد همگـى بـه اطاعـت      بندگان مهربان است اى كـسانى كـه ايمـان آورده       ] اين[

 و ٢٠٨بقـره، آيـات   ي  سوره.(هاى شيطان را دنبال مكنيد كه او براى شما دشمنى آشكار است        گام

٢٠٧ .( 

  .٧٥٣، ص ٢٢ن، ج ير حامد حسيم ،»عبقات االنوار« - ١٤
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 عباس با شـعارِ  يبن ير منصرف كنند؟ حت يغدذهن ها را از      توانستند   ايآهمه  
 از  ين نامناسب يگزيد جا خواستن ،�امبري پ ي برگرداندن حكومت به خانواده   

 عبـاس همـان     يان بنـ  يـ  كنند كه مردم فكر كنند جر      ير را به مردم معرف    يغد
هـا    گرفتن از آن    و فاصله  � امام صادق  ياريهوشر است، كه با     يان غد يجر

عباس منصرف  يه و بن يام  يكه از بن   نيان  يها در ع     شد، و ذهن   يآن نقشه خنث  
ها را متوجه     ز آن است كه ذهن    يعه ن ي ش ي فهيوظ. ر منصرف نشد  يشد، از غد  

  .دير رجوع نماير كند تا جهان اسالم بتواند به غديغد

  ر ي خدا در غدي ؛ مژدهيانقالب اسالم

ر يقـت غـد  ي موانـع، حق ي م بـا همـه  يخ جلو آمـد   ي هر چقدر در تار    يآر
 خدا بـه رسـولش كـه فرمـود       ي انده است و آثار مژده    ي خود را نما   آرام آرام

»اللّ و ي هعصمك مـردم حفـظ     ي ر را از نقـشه    يام تو در غد   ي من پ  »اس النّ نَ م 
  . ان شدن استيكنم، در حال نما يم

 را �امبريـ ت پيـ  اهـل ب ي شهي عباس مصمم بودند ر   يه، بن ي ام يپس از بن  
عبـاس   ي بنـ ي بـه سـو  �امبريـ ت پيـ ر و اهـل ب يهـا از غـد    بخشكانند، تا ذهن  

 را � امـام كـاظم    ،هـارون  كـه    نددان رسـ  ييبـه جـا   را  كـار    يبرگردد، حتـ  
سـپس حـضرت را در زنـدان بـه شـهادت       و   كـرد  يزنـدان  ي طوالن يها  سال

ع ييخ، در تـش ي تـار ي به گواهيها امام را فراموش كنند، ول     رساند، بلكه ذهن  
اب يـ هـا در غ     ل گشت و روشن شد ذهـن      ي حضرت، تمام بغداد تعط    ي جنازه
 عهـد ي را ول  �رضـا  امـام    ،پسر مـأمون  باشند و لذا      يشتر متوجه امام م   يامام ب 

 �امبريـ خداونـد بـه پ  ر همان كوثر است كه    يغد دهد  ينشان م  ني ا ،كند يم
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م كـه همـواره   ي عطـا كـرد  يا ما به تـو چـشمه    »إِنَّا أَعطَينَاك الْكَوثَرَ  «: فرمود
هـا   نهي كه بوز  دندي در خواب د   �خدا امبريچون پ ابد،  ي يرشد و گسترش م   

 كـه   ين معنـ  يـ ، بـه ا   رود يعقـب مـ    بانـد و منبـر عقـ        نشسته شان منبر يبر رو 
رنـد كـه    يگ  ي قـرار مـ    يت نظـام اسـالم    يـ امبر و بـر حاكم    يـ منبر پ بر   ييها  آدم

 �امبريپ. گردد  يبرم عقب   به نيدها    ق آن يست و از طر   ي ن يقياسالمشان حق 
 واقـع  يديـ  آنچـه د يآر! امبريـ  پ يمد كه ا   آ هيآن خواب نگران شدند،   ياز ا 

تنهـا     است كه نه   يانيو آن، چشمه و جر     ميده يكوثر م به تو    ما   ي ول شود يم
شود بلكه هـر چـه جلـو          يخ دفن نم  يه در دل تار   يام  يعباس و بن    يق بن ياز طر 
  . گردد يشتر شكوفا ميبرود ب

ر بـا طـراوت هرچـه    يد فرهنـگ غـد  يـ فرمائ  يدر حال حاضر مالحظـه مـ      
 كـه   يش در آمـده اسـت بـه طـور         ي به نما  ي انقالب اسالم  ي شتر در چهره  يب

هـا، نظرهـا را     آنيحاكمان، مبرّا از وضع ظلمـان همه فتنه و فساد  ني ا يماورا
 ي اسـالم  يدر حال حاضر اسالمِ حاكمانِ كشورها     . متوجه خود كرده است   

 يهـا رنگـ   د، چون اسـالم آن يآ يكا كنار مي جمهور آمري با رؤسا يبه راحت 
ت خـود  يـ  مقاومت كند و بر حقان   يندارد كه بخواهد در مقابل فرهنگ غرب      

ر امـام   يـ ا به تعب  يد، و   يايكا كنار ب  يتواند با آمر    يعه م يا ش ي آ يار ورزد، ول  اصر
 امامـان  ي رهيطـور كـه سـ    همـان ! كـا آدم شـود  يد آمري با»هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ينيخم

 يحاكمـان امـو   توانستند با     ي بود كه آن ذوات مقدس نم      ي طور �معصوم
م ي بـه طـور مـستق      مـوارد  ياريدرست است كـه در بـس      . نديايكنار ب  يعباس و

ان و يـ ت امويـ  حاكميز در فضاي رنگ خود را نيكردند ول ي نم يريگ  جبهه
 فدك  ني گفت پسر عمو ا    �كاظمبه امام   د  يهارون الرش . ان نباختند يعباس
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تـا بـه شـما      د  يـ بفرمائ نييشما گرفته است حدودش را تع       اول از  ي فهيكه خل 
رم كـه   يـ س گ  حاضرم فـدك را بـازپ      يند در صورت  يفرما  ي حضرت م  .بدهم

  .يش پس بدهيآن را با تمام حدود و مرزها
د كه كدام است؟ آن حـضرت پاسـخ         يهارون از مرزها و حدودش پرس     

 يهـارون پافـشار   . يدهـ   يم هرگز پـس نمـ     ياگر حدود آن را بگو    : دهند  يم
من است، مرز   يمرز نخست آن عدن در      : ن فرمودند يكرد و آن حضرت چن    

و مـرز  ) قـا يشـمال آفر  (هيـ قيآن افر دومش سمرقند در خراسان و حـد سـوم          
دن آن پاسـخ،   يهـارون بـا شـن      .چهارم آن مناطق ارمنستان و بحر خزر اسـت        

 يزيـ ب چ يـ ن ترت يبه ا : شدت ناخرسند گشت و با خشم گفت        ر شد و به   يمتغ
  !ماند ي نمي ما باقيبرا

ل از  يـ ن دل يرفت و بـه همـ     ي پـذ  يدانستم كه نخواه    يم:  فرمودند �امام
   15. كردمي فدك خودداريگفتن حدود و مرزها

گذارد، هر چنـد از نظـر         ي باطل نم  ي برا يي كه جا  ي نگاه حق  يعنيعه  يش
ها   دهد، ذهن   ي كه ارائه م   ي با طرح  ير نشود ول  ي با حاكمان جبار درگ    ينظام

عه يتوانند ش ين جهت هم حاكمان جبار نم يكند و به هم     يرا به خود جلب م    
هـا     آن يبـرا د جنـگ مـسلحانه      ت از صـ   ين نوع فعال  يرا تحمل كنند، چون ا    

حـال  است،   خدا    فقط از آن   تيحاكمعه؛  يدر فرهنگ ش  . تر است   خطرناك
ن يمانـد؟ بـه همـ       ي مـ  يصـاحبان قـدرت جهـان      ي بـرا  تيچه مقدار از حاكم   

ها كنـار آمـد مگـر         اني جر ي د با همه  يت رس يبه حاكم  رضاخان   يوقتجهت  
ت خـود معتقـد    يـ  كه نه به حاكم    ي فرهنگ يعنيت  يروحانچون  ت،  يبا روحان 

                                                 
 .٣٥٠ن، ص  مقاتل الطالبي- ١٥
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ق امامان يت خدا كه از طريت ستمكاران، بلكه به حاكم    ياست و نه به حاكم    
 رضاخان  ي برا ييجاتواند    يشود، معتقد است، و لذا نم       ي ظاهر م  �معصوم

، در يآن زمـان بـا همـان فكـر رضـاخان         تـاتورك در    آ ياز طرفـ  . باشد ليقا
ماً يخان مـستق ون آن كشور مثل رضاي با روحانيد، وليبه حكومت رس   هيترك
 اول و دوم و     ي فـه يخل كـه    يدرحـد ت اهل سنت    ير نشد، چون روحان   يدرگ

 بودنـد، و    لئـ قا آتـاتورك هـم حـق        يبودند، بـرا   لي خود حق قا   يبراسوم  
 نيچند. نبود �تيت جهان اسالم مثل نگاه اهل ب      يحاكمها نگاهشان به      آن
ـ لوال ع «گفت   اول   ي فهيخلبار   د عمـر    نبـو  ي اگـر علـ    16؛»هلـك العمـر   ل يل

 يمعـصوم امـام    مـن    :دنـ يفرما يمـ بـر عكـسِ او       �يعل اما   ،شد يهالك م 
 يتــوانم ســخن خــدا را بــه شــما برســانم و شــما را بــه ســو   يكــه مــهــستم 

 هـا  ي مـذهب  نـد يگو يكه م  است   يين فضا يدر چن . ت كنم يپروردگارتان هدا 
 دوجملـه    نيـ  اما ا  ،نديگو يراست م ك جهت   يالبته از    .خواه هستند  تيتمام
 نيـ  ا،دي حـرف مـن را بـشنو   ميگـو  ي وقت است كه مـن مـ     كي ؛دارد يمعن

د، ي حـرف خـدا را بـشنو       مييگـو  ي وقت مـ   كي ا ام ، بد است  يخواه تيتمام
 اول و دوم و     يخلفـا .  اسـت  يخـواه    حـق  ي بـه معنـ    يخواه  تين نوع تمام  يا

 احرف م ند تماماً    نگفت ند داشت ي فراوان يها نقص د و دنچون معصوم نبو  سوم  
چون  ،دي فقط حرف من را بشنو     دنيگو ي م �نيرالمومنيام ي ول ،ديرا بشنو 

ن مـسئله   يـ  ندارند، مگر حـرف خـدا را، و اگـر در ا            يحضرت از خود حرف   
 نـد يگو يمـ هـا     يغربـ . انـد   ند، عمالً از سخن خداوند كوتـاه آمـده        يايكوتاه ب 

 ي هيـ  بق ي بـرا   و كننـد  يزادتـر فكـر مـ     آ عهي شـ  ي اهـل سـنت از علمـا       يعلما

                                                 
 .٢٨٠، ص ٢ ، جفضائل الخمسة من الصحاح الستة - ١٦
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 ي علمـا يشـود وقتـ   ي كه مگر مي، در حال هستندلئقا تيها هم حقان    شهياند
شـوند   ي روبرو مـ يبا سخنان �عه با توجه به قرآن و سخن امامان معصوم   يش

 آن سـخنان    ي است، بـاز بـرا     �كه ضد سخن قرآن و سخن امامان معصوم       
   قائل باشند؟يحق

  ري غديخير تاريس

 ،انيعباسـ بعـد از  گر جاها، ير به ديها از غد  كردن ذهن   ر منصرف يدر مس 
به نظر خودشـان    خشك،  متعصب و   ار  ي بس يافراد ، سر كار آمدند   ها يعثمان

 يا  مثـل همـان برنامـه     .  نباشـد  عهي نام ش  وردند كه اصالً  آ انيعي بر سر ش   ييبال
 عهي ش ي شهي ر مينك يمد  يشه را �امام كاظم ان داشتند كه گفتند     يكه عباس 
عه ي بـه امامـان شـ       نـسبت  يشيـ بـا آنچنـان گرا     مرتبه   كي يول. شود يكنده م 

. خـود قـرار دهنـد      عهـد ي را ول  �امام رضـا  رو شدند كه مجبور شدند        روبه
ان را يعي اهل سـنت خـون شـ       ي علما يش خود گفتند به فتوا    يها هم پ    يعثمان

 مرتبـه در  كيـ . عه در جهـان اسـالم كنـده شـود    ي ش ي شهيم تا ر  يكن  يمباح م 
 حق  عهيشبه   روزيتا د . رو شدند   روبه انيحكومت صفو با  مركز جهان اسالم    

 يوقتـ . در دسـت اوسـت    قدرتمنـد    يكشورد  ننيب  يمحاال   ،دادند ي نم اتيح
هـا در حـد    امثال آن و يكركَ حققم و يي بهاخي سركار آمد حكم ش  هيصفو

 ني عـ ،داد ي مـ ييبهـا  خي شـ يهر دستور كه يقرار گرفت، به طور   حكم شاه   
 جلـو  خي در تـار وار داردكـوثر عه ي ش يعنين  يا. در كشور نافذ بود   حكم شاه   

 از اشـتباهاتش آن  يكـ يت را به دسـت گرفـت     يحاكم نادر شاه كه     ،ديآ  يم
كـه   يحكومت صـفو  بر خالف    كه   ، قرار گذاشت  يكه با سلطان عثمان   بود  
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ران اعالم كرد، آن را لغـو كنـد كـه           ي كشور ا  يعه را مذهب رسم   يمذهب ش 
او را   »يسردار ملـ  «كردن مردم به نادرشاه شد و عنوان          ن امر موجب پشت   يا

 و   كردند و از او متنفر شدند      ياو را خال   و پشت    17ر دادند ييتغ »يننگ مل «به  
از  نمودنـد، و لـذا بعـد    ي را پاسـدار يعيتر كشور ش    ت هر چه تمام   يبا حساس 

ت يران از رسـم   يـ مـردم ا   ي رسـم  نيـ دبـه عنـوان      عهيشتنها مذهب     نه هيصفو
 داد ي مـ  هيبه فق دن را   كر  حكم ي  اجازه يصفو شاه   روزيتا د فتاد، بلكه اگر    ين

مـشروطه  انقـالب   مرتبـه در     كيـ  ،كـرد  ي نظر شاه حكم م    ريز يخ بهائ يشو  
 ي رأي ملـ يك قدم جلوتر آمد و تـا علمـاء در مجلـس شـورا    ير  يكوثر غد 

درست است كـه هنـوز      . كردند، آن حكم قابل اجرا نبود       يد نم ييمردم را تأ  
مجلـس سـنا   وطه ار اسـت و هنـوز در انقـالب مـشر        ي راه بـس   ييتا مقصد نهـا   

د ييـ  مجلـس شـورا را تأ  يد رأيكند با ين ميي كه شاه تع   ييو سناتورها  ميدار
 يولمات نقش دارد،    يدر تصم شاه  شخص  و درست است كه هنوز      ،  18كنند

                                                 
 . موسي حقاني-تاريخ تحوالت سياسي ايران، فصل سوم، دوران گذار، موسي نجفي  - ١٧

 از دو مجلس، مجلس سـنا بـود کـه از آغـاز        يکي نراي مشروطه ا  يبر اساس قانون اساس    - ١٨

 بـه  ي سال به بعد چند دوره منعقد شد ولني نشد و از ا   لي تشک ي شمس يهجر١٣٢٨مشروطه تا سال    

 ديـ  با ي مل ي عالوه بر مجلس شورا    راني حکومت ا  ي قمر يهجر١٣٢٤ مورخ   يموجب قانون اساس  

 شـود کـه در   ي اساس گفتـه مـ  نيمدر متن فوق بر ه  .  به نام مجلس سنا باشد     يگري مجلس د  يدارا

مـتمم   ٤٦و٤٣،٤٤،٤٥ کـه طبـق اصـل    ي مطرح است، به طـور   زيدل انقالب مشروطه، مجلس سنا ن     

 مجلس سـنا  ندگانيتعداد نما٤٣ شده است و طبق اصل يني بشي مجلس سنا از اول پ     ،يقانون اساس 

، گـروه اول بـه    شـدند ي شـاه انتخـاب مـ   ي از سوگري دمي نفر از طرف مردم و ن  ٣٠ نفر بوده که   ٦٠

 ي حقـوق اساسـ  اتيـ کل.( معـروف بودنـد  ي انتـصاب ي و دسته دوم بـه سـناتورها     ي انتخاب يسناتورها

 ران،ي صدر مشروطه ا   ني مجاهد ي خونبها يقانون اساس . ،قاسم قاسم زاده، انتشارات دانشگاه تهران     

 )٨ ص٧٨ اره شم١٨ ها ساليمجله خواندن.ابوالحسن سپاه منصور
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 ي كـاره  همـه شـاه  گر ي به صحنه آمد كه د يبا ظهور انقالب مشروطه فرهنگ    
د، و بـاز  ب كنـ يح را تـصو يد لـوا  يبامجلس     يعي ش در كشور ست و   ينكشور  

ها كه اعمال كردنـد تـا انقـالب      فتنه ي رغم همه   ير جلو آمد و عل    يكوثر غد 
 كـار آمـدن رضـا خـان موفـق          يمشروطه را دفن كنند و به ظاهر هـم بـا رو           

گـر نـه   ي افتـاد، د يدير در بستر جدي غدي با ظهور انقالب اسالم    يشدند، ول 
مهـور  س جي حكـم رئـ  يست، حتيتنها مجلس سنا و شخص شاه در صحنه ن 

فرامـوش  . ت داشـته باشـد  ي مـشروع ي ذ كنـد تـا جنبـه      يـ ه تنف يـ  فق يد ول يرا با 
فرهنگ  ندستخوا يم يا  ر، عده ي غد يفه به جا  ي سق ينيگزيد كه با جا   ينفرمائ

نباشد و حال   خ موجود   ي تار ي ت امام معصوم در صحنه    ي حاكم يبه معن  عهيش
  .ش آمده استيپكجا ر تا يد غديمالحظه فرمائ

ــا ــژده ي ــان م ــه پ ي ن هم ــت ب ــدا اس ــ خ ــاهر   ي ــالف ظ ــر خ ــه ب امبرش ك
م و  يكنـ   ير را حفـظ مـ     يفه، غـد  يو سـق  19فهيزان صـح  يـ ر   برنامه ي روزمندانهيپ

  .مي هست امروز ما شاهد تحقق همان وعده
 از  نـده حتمـاً   يآ«: ديـ گو ي مـ  يني از قول اسقف ماجول    ييايالتيا ي روزنامه

م ي دقـت نـدار    ان متأسـفانه خودمـان    يعي كه ما ش   يدر حال  20؛» است المآن اس 
 كـسون ي مـشاور وقـت ن  ،مي دكتـر روبـرت كـ     .ميـ قـرار دار  خ  يتار يكجادر  

 كـم يست و يـ ب قـدرت قـرن   ني قـدرت اسـالم برتـر     ميگو يمن م « :ديگو يم

                                                 
اي با همديگر عهـد   الحديد پس از غدير عده ابي و از جمله بنا به نقل ابن بنا به نقل تاريخ      -١٩

 .( را امــضاء کردنــديا فهي حــاکم شــوند، و بــر همــان اســاس صــح�بــستند کــه نگذارنــد علــي

 )١٠٣:  ص ٢٨: بحاراألنوار ج 

 .٧٦ /٢٥/٤، ييهان هواي ک- ٢٠
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ق يـ ر از طر  يم كـه غـد    ي باشـ  يگـاه يد مـا متوجـه جا     يـ نبا ايـ آ 21؛»خواهد شد 
 نيا چنـ  يدهد، آ   ي خود شكل م   يخ برا ي تار ي ندهي دارد در آ   يانقالب اسالم 

م يگاه عظيامبرش نسبت داد، و جا  ي او به پ   ي د به خدا و مژده    ي را نبا  يا  دهيپد
ر از آن اسـت  يمگر غ  ريغد ي معن 22 كرد؟ يابي را درست ارز   يانقالب اسالم 

ن يـ مگـر جـز ا   حـال  ، حاكم باشديامام معصومد در مناسبات جهان،    يكه با 
 و امامـان    �اهللا   حكم خدا و رسول    ينظرها به سو    يدر نظام اسالم  است كه   

 گـذار اسـت تـا كـوثر،          بـسترِ  ي نظام اسـالم   ي معطوف شده؟ آر   �معصوم
ت يـ  خـود را بـا حاكم      يي نهـا  ي د و چهـره   يـ ايخ جلـو ب   يآرام در دل تار     آرام

ر در دل يل كـه غـد    يـ و بـه همـان دل     . ش بگـذارد  ي به نمـا   �يحضرت مهد 
افـت تـا بـا انقـالب        يخ منزل به منزل جلو آمده است، باز ادامه خواهـد            يتار

                                                 
 .٧٥ر ي ت١٦ کلمه دانشجو، - ٢١

ي دهم و اعتراضاتي که توسط بعـضي نامزدهـا            ي دوره  بعد از انتخابات رياست جمهور     - ٢٢

پيش آمد و طرفداران خود را به تظـاهرات خيابـاني دعـوت کردنـد و زيـر پوشـش آن تظـاهرات               

زدن اماکن دولتي کردند، کـشورهاي غربـي        اي به تحريک کشورهاي غربي مبادرت به آتش         عده

ها نسبت به  ني کردند که معلوم شد آن گران پشتيبا   آنچنان به وجد آمدند و به طور علني از آشوب         

طور نقاب ديپلماسي را کنار بزننـد و        هاي بزرگ دارند که حاضر شدند آن        انقالب اسالمي دغدغه  

گـاني انقـالب اسـالمي در     آيا ايـن دليـل بـر حـضور همـه     . علني در امور يک کشور دخالت کنند      

ادل و وقـار الزم ديپلماسـي       چنـين مراکـز قـدرت جهـاني را از تعـ             مناسبات جهاني نيست کـه ايـن      

 انداخته است؟
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 بـر  ين بلـوغ يل شود و محال است كه چنـ ي به بلوغ خود نا  �يمهد يجهان
   23.ن واقع نگرددي زميرو

  تيخ معنوي؛ به وسعت تاريزندگ

حـضرت  از د كـه  يت هـست يـ خ معنويمتوجـه شـروع تـار    ندبـه  يدعـا در 
ن يشود و در چنـ  ي ختم م�ي به حضرت مهدكه نيتا اشد  شروع  �آدم
 هـود يمثل  و نه    ميل برگشت به روم هست    مثل اروپا در حا    هرگز ما نه     ينگاه
نظـر بـه    بلكه بر عكـس،     .  كهنه و مبهم   يها   آرمان يسوبرگشت به   حال  در  

ن جهـت اصـرار دارم   يقـت اسـت، و بـه همـ    يم كه سراسـر حق   ي دار يا  ندهيآ
هركس بـه   و  ست  ادار   ندهي نظام آ  كي  يانقالب اسالم زان متوجه باشند    يعز

 خـود   ي دار ندهي آ بند باشد،   ي و به آن پا    د انقالب را بشناس   ني كه ا  يا اندازه
 نيبه جهـت همـ    يانقالب اسالم. افتد يرون نميخ بيكند و از تار   ين م يرا تأم 

 ي زنـدگ  ي بـرا  يخـوب ار  يبـس مونس  تواند    يم ، منحصر به فردش   تيخصوص
   . متفكر باشديها ناانس

انقـالب  تعلـق بـه      كـه  نيـ  ا يكـ ي ديـ كن ي دوگونـه زنـدگ    ديـ توان يشما م 
مـستقل   خـود را  يزنـدگ   وادهد  خود قراري از زندگيا را درگوشه   ياسالم

 و ديـ  كني زنـدگ يبا انقالب اسالمتماماً  كه ني اگرينوع د . دياز آن ادامه ده   
 آن، در يخير تـار يد و با سـ ي آن متصل نمائيها  خود را به آرمان   يها  آرمان

                                                 
اگـر يـک روز از عمـر دنيـا بيـشتر بـاقي نمانـده        : فرمايند  مي� در همين راستا نبي خدا   - ٢٣

شود تا مردي از فرزندانم برانگيخته شود و زمين را از عـدل و داد       قدر طوالني مي    باشد آن روز آن   

 )٣٤١، ص ٢د، ارشاد، ج يخ مفيش. (کندپر 
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ن يـ د، در ايـ نده نظاره كنيش دارد به آي كه در پيد، و به افق   يخ جلو برو  يتار
 يخيابـد، تـار   ي يت، گسترش مـ   يخ معنو ي شما به وسعت تار    يصورت زندگ 

  .شود ي ختم م�ي شروع شد و به مهد�كه از آدم
 يهـا   از جلـوه يته بعض ي فرهنگ مدرن  يها  ممكن است بر اساس حجاب    

اند يسته است خود را ننما    ي در حجاب رود و آن طور كه شا        يانقالب اسالم 
  و هيـ ام ي بنـ  ري غـد  گونـه كـه      همـان  يعني ،ده دارد ني انقالب آ  ني گوهر ا  يول
نـشان داد، ابتـدا      را   ودشآرام خ  د و آرام  رها را حذف ك    يعباس و عثمان   يبن

بـاز   جـا    ايـ  در دن  �يسپس با ظهـور مهـد     و  ران و جهان اسالم     يادر كشور   
 ، اسـت  يمونس خـوب    نده دار،   ي آ يك زندگ ي يبرا يانقالب اسالم . كند  يم

 يكه انقـالب اسـالم   چنان، نديايكنار بآن  با توانند يمها ن زده استي س هرچند
 در فرهنـگ    كه يكساناساساً   .ها را مخاطب خود قراردهد      آن تواند ينمهم   

آن كنـار    را بـشناسند و در       ياسـالم انقـالب   گاه  يد جا نتوان  ينم ستندي ن ريغد
دوسـت    و ديـ خواه ي و فرزندانتان را م     خود ي ندهي اگر آ   كه يباشند در حال  

 ياز آن پاسدار    و دي گوهر انقالب را بفهم    دي با ،دي كن ي زندگ ي كوثر ديدار
دار يـ ست، ب يـ  ن يستادنيـ ، ا ي قدسـ  ي ن قافلـه  يـ د؛ ا ي نمائ  و با آن معاشقه    دييمان

  .ديد كه از راه نمانيبمان

  »والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«





 

 جهان اسالم به ي عامل بازسازيانقالب اسالم

 ريکمک غد





 

 رحمن الرحيمبسم اهللا ال
 يكردن از محبـوب   اديـ  ؛كردن از او  اديـ  ، رحلت امام بزرگـوار    درسالگرد

قامـت   محبـت دل بـه       ي وفـادار  ني تمر ، فراق او  ورشدن سوز   شعلهاست كه   
الزم اسـت در سـالگرد رحلـت آن    لـذا   . در عصر حاضـر بـود   ينداريبلند د 

 يمـ ك ي انقـالب اسـالم   يعنـ ي زيـ گرانقـدر آن عز    راثيـ بزرگوار نسبت به م   
ن عـالم كجاسـت؟   يـ ن انقـالب در ا يـ گـاه ا يم جايم و از خود بپرسيكنمل  أت

 و اتفاق     حادثه كي ياسالم انقالب   ايآكه   نيعبارت است از ا    يسوال اساس 
در  شد و  يجارخ  ي كه در سرتاسر تار    يخاص اله  سنت   كيظهور   ايبود و   

 اسـت  ين معنـ يافت؟ فـرض دوم بـد  يط بروز خود را يآن برهه از زمان شرا    
مظـاهر   از   يكـ ي ي در صحنه است كه انقـالب اسـالم        ي از سنن اله   ي سنت كه

بــارك دســت مه بــتمــام آن ســنت  و شــاءاهللا ظهــور تــام نإاســت آن ســنت 
   .شود يم  محقق�االمر حضرت صاحب

 از سـنت    يا  جلـوه  يكـه انقـالب اسـالم     كرد است   ين رو يبنده با ا  بحث  
خواهـد بـود،    م   جهان اسال  يبازسازخاص پروردگار عالم است كه موجب       

 جهـت  ريبه كمـك فرهنـگ غـد    كه بنا بود در صدر اسالم يزي چ يبازساز
  .  محقق شود و نشدي كامل اسالم به دست امام معصوميشكوفائ
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 را  خي تـار  قـاً يدق اگـر     كـه  شاءاهللا در طول بحـث روشـن خواهـد شـد            إن
بـا اتـصال     نـاً يقي مي را درسـت بـشناس     ي انقالب اسالم  گاهي و جا  مي كن يبررس
 خـتم   �ر شروع شد و به حـضرت صـاحب االمـر          ي كه از غد   يبه سنت خود  

 انقالب  يخيگاه تار يجا و اگر    ، كرد مي خواه ءاي خود را اح   يزندگشود،    يم
ر ظلمـات   ي اسـ  ، عبـور از ظلمـات دوران      يبه جـا   ميدرست نشناس  را   ياسالم

   .م زدي خود رقم خواهيرا برا يپوچثمر و  يب يزندگم و يشو يزمانه م
بِ غفلـت از    يـ عج ي ادثه ح � خدا امبريم پس از رحلت پ    در صدر اسال  

 به  ي مهم زيبه ظاهر چ   ،�نيرالمومنيامت  يگرفتن حاكم  دهير و ناد  يام غد يپ
 كـه متوجـه بـود   را  � فاطمه زهـرا رتيبصامد و ينآن زمان مسلمانان  چشم  

توانــد بــه آن برســد محــروم  ير جهــان اســالم از آنچــه مــيبــا غفلــت از غــد
  .رفتند نگيزي چ، بهشود يم

   انحرافي اصلي شهيغفلت از ر

 نابا هم  يخي مراحل تار  ي همه توانند در   يم فكر كردند    يمسلمانان عاد 
الِ در امـور اجتمـاع       يـ  غ بنـد  مي ن اسالمِ ارائـه   اول و دوم   ي فـه ي كـه خل   ،ير فعـ

 يزيـ چبـه   را  ر  يات داد و لـذا در ابتـدا انحـراف از غـد            ي ح ي دهند، ادامه   يم
بنـا بـود      آنچـه  متوجـه شـدند   عثمـان   زمـان   آرام در    امآركـه     نيـ تا ا نگرفتند  

رد متفـاوت   يـ گ  يبا آنچـه دارد صـورت مـ        نداوريدست ب  ه اسالم ب  ي لهيوس هب
ده شد و اصل   يموضوع به انحراف كش    قتل عثمان    ي  باز با توطئه   يول 1.است

                                                 
هـاي عثمـان    ي سوم نهج البالغه در رابطه با ريخـت و پـاش       الحديد در شرح خطبه     ياب  ابن - ١

العـاص بـه    ابـي  بـن  نسبت به اقوامش از يک طرف، و تبعيد اباذر از طرف ديگر و برگرداندن حکم           



١٠٩ ................................ري جهان اسالم به کمک غدي عامل بازسازيانقالب اسالم

ر بود پنهان گشت و اگر بعـد از قتـل عثمـان بـه               يموضوع كه انحراف از غد    
كـه   نيـ انـه  ر بـود و    ي برگـشت بـه غـد      ي، نـه بـه معنـ       رجوع كردند  �يعل
ر انجام داد برگردند، بلكه ي كه خداوند در غديد به انتصاب  يرفته بودند با  يپذ

شتر يـ ه ب يـ  از بق  �امبريـ  پ ي ن صحابه ي برگشتند از آن جهت كه ب      �يبه عل 
ر ي غـد  ي هيگاه آن حضرت را از زاو     ي چون جا  يكند، ول   يبه عدالت عمل م   

  كنند، و همان اسالمِ    ياريد آن حضرت را     يطور كه با    ند آن دند، نتوانست يند
  .افتيفه ادامه يسق

، جهـان  يخيك تذكر تـار ي� در كربال و با شهادت فرزند رسول خدا
حضرت . ده است يد رس يزيت  ياسالم را فرا گرفت كه چگونه كار به حاكم        

الم جهان اسـ  و آن زمان     را به جهان اسالم دادند       ي تذكر بزرگ  �اهللا عبد ابا
 در  يراتـ ييتغزمـان    آن   ي علمـا  .ثر شد و به فكـر فـرو رفـت         أمتاز آن حادثه    

ت يـ د بـه اهـل الب     يش شـد  يصـل آن گـرا     دادند كه حا   خود يها و مبان   روش
رو شدند چون     روبه �دالشهداءي شهادت س  ي  با فاجعه  يوقت.  بود �امبريپ

ر ي بازگشت به فرهنـگ غـد  يل كنند، به جاي فاجعه را تحل  ي شهينتوانستند ر 
جـه آن   ي نت ان افزودنـد و   ينسبت به امو  ت امام معصوم، بر تنفر خود       يو حاكم 
ت را بـه  يـ  به نفع خود استفاده كردنـد، و حاكم ن تنفريعباس از ا ي بن شد كه 

كـه    افـت، بـدون آن    يافته ادامـه    ي ليبند و تقل    ميدست گرفتند و همان اسالمِ ن     
. دا كنند يفه پ ي در سق  گاه اشكال را  يند و جا  ي نما يابي شهيموضوع را درست ر   

فه نقـد   يان سـق  ي ذهن مردم را به انحراف كشاندند كه اگر جر         يان طور يامو

                                                                                              
 او را از مدينه تبعيد کرده بودند از جهـت ديگـر، نکـات دقيقـي           �مدينه در حالي که رسول خدا     

  .وانيد به آن رجوع فرماييدت آورده است که مي
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 كـه   ي اول و دوم برخـورد كنـد، در حـال          ي فهي شود به قداست خل    يو بررس 
 انتخـاب درسـت   يات افراد، بـرا ي گذشته، جدا از نيها  حادثه ينقد و بررس  

 كـه در  يدانـستند فرهنگـ   ي اول و دوم نمـ ي فـه ي مـسلّم خل .نـده اسـت  يراه آ
ده خواهـد گرفـت كـه    يها را ناد شود، آنچنان قداست    ي م يگذار  هيفه پا يسق

  .  خواهد شد�نيحاصل آن شهادت حضرت امام حس
حكومـت  ر آن شـد كـه جهـان اسـالم           ي انحراف از غـد    ي جهيباألخره نت 

تركان د و در آخر     ي خود د  يرو  را روبه عباس   يحكومت بن و سپس    هيام يبن
 يت هم مـا امـروز بـا حاكمـان         يشدند و در نها   جهان اسالم   حاكمان   يعثمان
كا در حـال حاضـر بـه      يم كه توسط انگلستان در گذشته و آمر       يرو هست   روبه

 كه آنچـه امـروز بـر        يدر حال . كنند  يغ م يته را تبل  ياند و سكوالر    دان آمده يم
ر  كـا  يد كجا يد پرس يد باشد و لذا با    يست كه با  يگذرد آن ن    يجهان اسالم م  

  .نجا ختم شديخراب شد كه كار به ا

   روشنفکران جهان اسالم يسرگردان

 يد چه شـده اسـت كـه فرهنـگ غربـ           ي از خود خواهد پرس    يهر مسلمان 
ن اسـالم بـه عنـوان       يـ  كه د  ي خود دارد؟ در حال    ي طرهيجهان اسالم را در س    

كـا را تحـت     ي اروپـا و آمر    يها   دروازه يد از نظر فرهنگ   ين، با ين د يتر  كامل
 قرار ندارد كه گرفتـار      ين منزلت ير خود قرار دهد، و امروز نه تنها در چن         يتأث

ده يجه رسين نت يا متأسفانه به ا   يگو.  جانكاه گشته است   ينوع خودباختگ   كي
د آن را رهـا كنـد و بـه    يـ د، بايـ آ يار دارد او را به كـار نمـ       يكه آنچه در اخت   

  .ار داردي فكر كند كه غرب در اختيزيچ
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دانـد و معتقـد اسـت         ير مـ  يضعف را در غفلت از غـد      ن  ي ا ي شهيعه ر يش
 يت امـام  يرينجامد كـه بـا مـد      ي مسلمانان ب  ييتواند به شكوفا    ي م ياسالم وقت 

كنـد و     ي مـ  يخ اسالم را بازخوان   ين امر تار  يمعصوم اداره شود و با توجه به ا       
ز نظـر دارد كـه حـضرت        يـ نـه ن  ي در مـسجد مد    �به سخنان حضرت فاطمه   

ش ي پــي را مــساو�ي كردنــد و حــذف علــينــيب شي را پــين مــشكليچنــ
   2.شكند ي دانستند كه كمر اسالم را مييآمدها

شدن ضعف مـسلمانان در       روشدن با غرب و روشن      جهان اسالم در روبه   
 ي بـا بنـ  ييارويـ  شد كه در روي، متأسفانه گرفتار همان اشتباه   يياروين رو يا

د بـه  يـ ند كه با   مهم واقف شد   ي ن نكته ينه آن روز به ا    . ه مرتكب آن شد   يام
 بـا غـرب،   ييارويـ در رو .  رجـوع كننـد و نـه امـروز         �تيـ الب  فرهنگ اهـل  

ن يـ بـه ا  بودنـد    در جهان اسـالم      ي اجتماع يها  تي كه منشأ فعال   يروشنفكران
شـدن   تـر  ي خـود را در هرچـه غربـ   ي  عـزت گمـشده  ديدند كه نبا يجه رس ينت

ر شـعا بـا   كـه  يغربـ متوجـه شـدند      مرتبـه    كيـ  دي نكش يولط. جستجو كنند 
 نيتر انهخونخوار ، شد ي اسالم يوارد كشورها  يدموكراس و صلح و     يآزاد

 يهـا  ير جـو يـ  در الجزاي، سربازان فرانسوبا جهان اسالم كردرا برخوردها  
 ير كـشورها يهـا در سـا   يسي و انگليبيها در ل ييايتاليخون به راه انداختند، ا   

بعـد هـم   كـرد و   ي بـا غـالم خـود نمـ    يچ اربـاب ي كردند كه هـ  ي كار ياسالم
بر سرنوشت مردم حاكم نمودند تا هر آنچه اسـتعمارگرانِ    را   ييكتاتورهايد
 ان بـود كـه روشـنفكر      جـا  نيـ  ا . عمل بپوشانند  ي كنند جامعه   يروز اراده م  يد

                                                 
رجـوع  ي حضرت از همين مؤلـف         در شرح خطبه  » � فاطمه  حضرت رتيبص« به کتاب    - ٢

 .شود
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ند و متأسـفانه بـا       نـشد  داريـ باز ب از غرب،    يسرخوردگن  يجهان اسالم در ع   
 وضـع خـود      بـه اصـالح    دواري ام ،يغرباز همان جنس فكر      گريشعار د ك  ي

سم گشتند، و باز همـان      يسم و كمون  ياليا سوس يسم و   يعرب  شدند و گرفتار پان   
ها بر سرنوشت مردم جهان اسالم        ن انسان يتر  افت و خودخواه  ياسارت ادامه   
د آمـد و    يـ ن جوامـع پد   يتـر   يطبقـه، طبقـات     ي ب ي به اسم جامعه  . حاكم شدند 

روشـنفكران جهـان    ل گـشتند و     يالعمر بر مردم تحم      دائم يها  س جمهور يرئ
و  -بــراليلا يـ و  سميـ نيلن -سميـ ماركس يعنــي ، دو دروغ بـزرگ نيـ  انيبـ اسـالم  

ن يـ  اي شهيـ د ر نكـه از خـود بپرسـ       بـدون آن   . ماندنـد   سـرگردان  يدموكراس
 خداونـد بـه مـسلمانان        كـه  يتوان به عزتـ     يم  كجاست و چگونه   يسرگردان

  افت؟يوعده داده است دست 

  ن نگاهيآغاز

كـه عـزت    رو بودنـد  هن سؤال بزرگ روبي همه با ا    كه يطين شرا يدر چن 
ر، يبا رجـوع بـه غـد       عيدر جهان تش  دست آورد؟     د به يمسلمانان را چگونه با   

 را در زمـان     يد نظـام حكـومت    يـ ن بـود با   يـ ام آن ا  يشكل گرفت كه پ    يفكر
عه ي بود كـه امامـان شـ       ين حرف يه قرار داد، ا   يار فق يبت امام معصوم در اخت    يغ

 در دوران يكردند ولـ  يساز  فرهنگ�األمر صاحببت حضرت يقبل از غ  
مرحـوم  د، يـ ط جديف دولت در شـرا يدآمدن رنسانس و تعريد و با پد  يجد
در واقع در   . د متذكر آن شد   يط جد يبر اساس شرا   »خزائن« در كتاب    ينراق
كـه دولـت    د آمد قبل از آن ي خاص در جهان پد    يبا صورت  دولت    كه يزمان

، ي فرهنگـ يك بـازخوان يـ رد، علمـاء در  ي و سكوالر شكل گيبه شكل غرب  
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ان آوردنـد تـا دولـت در    ديه به ميت فقي خود را با وال   ياسيد س يش جد يآرا
 باشـد  �ني معصومي  و ائمه�امبريد به حكم خدا و پ  ي مق ي اسالم ي جامعه
  . يبرال دموكراسي ليها د به ارزشيو نه مق
 ييمبنـا  ي فكـر ديـ  به جهان موجـود با     يي جوابگو يما برا  بود كه    يعيطب

 از م،يـ داد ياز خود ارائـه مـ   داشته باشد، ي هماهنگي اسالميها كه با ارزش 
انده بـود،   ي با وجود پارلمان، خود را نما      ي نظام غرب  ياسيك طرف طرح س   ي

ن، خـود را  يـ سا و ديـ  بـا عبـور از كل      يبـرال دموكراسـ   يگر نظام ل  ياز طرف د  
اسـاس  .  كرده بـود ز متوجه خودي كشورها را ن  ي هيكرد، و مردمِ بق     يت م يتثب

ك طـرف پادشـاهان     يـ كرد بود كه از     ين رو يرجوع به مشروطه براساس هم    
د، عنـان را از     يـ  جد يش نظـام  يـ  كامـل بـه كمـك آرا       يطلب  قاجار با فرصت  

 خـود ادامـه    يكتـاتور يگـر بـه د    يدست علمـاء گرفتـه بودنـد، و از طـرف د           
 يبـرا » هه الملـ يـ ه االمـه و تنز يـ تنب« در كتـاب  ينيطرح مرحـوم نـائ   . دادند  يم

، يكـرد اسـالم  ي بـا رو   ي بود، ول  ي به توجه مردم به نظام پارلمان      ييگو  جواب
ش از حـد  ي آن بـ يهـا    و مـالك   ي نگاه غربـ   ينيهرچند در كتاب مرحوم نائ    

ا بـاألخره انقـالب مـشروطه اولـ         ن قـدم در  يمورد توجه قرار گرفته است، امـ
ف يـ را تعر د خـود    يط جد يجهان اسالم بود كه چگونه جهان اسالم در شرا        

ع يران و جهـان تـش  يـ ن جهت هم انقالب مشروطه منحصر به ا    يكند، و به هم   
ر يهرچند كـه غفلـت از غـد   .  در كلّ جهان اسالم شد   ينماند و منشأ انقالبات   

ت حكـم خـدا بـر     يـ ت حاكم يجـه حـساس   يدر آنجا كار خود را كرد و در نت        
 بـا   يلـ رنـگ بـود، و      يار بـ  ي بس ، در آن  يآموزش،  ي، اقتصاد ياسيمناسبات س 

 بــه جهــت ي اســالمير در كــشورهايــ اخيهــا  ســدهيهــا  انقــالبهمــه نيــا
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و آن .  جهـان اسـالم طـرح شـده بـود     ي بـود كـه بـرا     ي به سؤال  ييگو  جواب
را نـشان دهـد كجـا        نناامـسلم عزت   كه   ي بازگشت به اسالم   ي نهي زم كه نيا

 رد؟يـ قـرار گ   كه هـست ييجا  برتر از آن  يگاهيجااست، تا جهان اسالم در      
 كــه داشــت، ي شخــصيهــا  ضــعفي بــا همــه يدولــت صــفوز همــه قبــل ا

 بـه   يقـ ير عـزّت حق   ياء غـد  يـ ن سؤال بـود كـه چگونـه بـا اح          ي ا يگو  جواب
ــا يكــرد شــروع مبــاركين رويــگــردد، و ا يمــسلمانان برمــ  بــود، هرچنــد ب

 جهـان   يرفـت بـرا     يجه كه انتظـار مـ     ي همراه شد و آن نت     ي اساس يها  ضعف
م مانـد   ي عقـ  يه و عثمان  ين دولت صفو  ينگ ب اسالم به همراه داشته باشد با ج      

در  يزيبـازخ  يير وفـادار اسـت توانـا      ي كه به غد   ي روشن شد كه تفكر    يول
و همـان  . ل كـرده اسـت، دارد  يـ ت تحم ي را كه جهان غرب بر بـشر       يطيشرا
 يطرحـ  توانـست  ي شد و به خوبيت منجر به انقالب اسالم  يكرد در نها  يرو

هـستند   برتر از آنچـه كـه    يگاهيدر جا را  مسلمانان  ش بگذارد كه    يرا به نما  
احـساس   يجهـان اسـالم بـا انقـالب اسـالم         ن امـر بـود كـه        يقرار دهد و هم   

  . كردييشناآ
 يگـو  پاسـخ  خـود  يخيط تـار يدر حال حاضر و در شرا  يانقالب اسالم 

اگـر  . اسـت مطـرح  جهان اسـالم  است كه در  ياساس ازي و ني فكر  خأل كي
ج فـوق   يافـت كننـد بـه نتـا       يرسـت در  ام آن را د   يـ جهان اسالم پ   نروشنفكرا

م و  يكن  ي عبور م  يبرال دمكراس يك طرف از ل   يد و از    يم رس ي خواه يا  العاده
 و  يفه را بـازخوان   ي، سـق  يعه و سـن   ي ش يگر بدون افتادن در دعوا    ياز طرف د  

 يرفـت از فرهنـگ غربـ     راه بـرون   يم و انقالب اسـالم    يكن  ي م يشناس  بيآس
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 ي ر را جهـت ادامـه  ير كه خداوند غـد   طو   مسلمانان است، همان   ي  همه يبرا
  . مسلمانان مطرح فرمودي  همهياسالم برا
 بـه راه   ي درسـت گرفتـه نـشود، انقـالب اسـالم          يام انقالب اسالم  ياگر پ 

 ي بـاز روشـنفكرانِ جهـان اسـالم گرفتـار حاكمـان            يدهـد ولـ     يخود ادامه م  
ن اند، و اگـر روشـنفكرا     ل شده يق غرب به مردم تحم    يخواهند بود كه از طر    

ر يرنـد و همچنـان تحـت تـأث        يده بگ ي را نشن  يام انقالب اسالم  يز پ ي ما ن  يداخل
گـر  يرنـد و د  يگ  يها فاصله مـ      باشند، مردم از آن    ي غرب يها  فرهنگ و ارزش  

  .فاء كننديا  خودي  در جامعهيريتوانند نقش و تأث ينم
د انقـالب   يـ تـوان فهم    ي نكته را مورد توجه قـرار داد مـ         دوچنانچه بتوان   

  : امروز جهان اسالم است، و آن نكات عبارتند ازياز اساسي همان نياسالم

  نيث ثقليجهان اسالم و حد

ر بدان گرفتـار  يبا غفلت از غدجهان اسالم   ناخواسته  كه   يبيآسشناخت  
ب، يك آسـ يـ ز بـه عنـوان     يـ ناهل سـنت     است كه بحمداهللا     يزين چ يشد و ا  

. ار فراهم شده اسـت    يس توجه به آن ب    ي نهيو زم   آن هستند  يبازخوان ي مادهآ
 جهـان اسـالم اسـت و نـه          ي ندهيم آ ين گفتگو موضوعِ بحث ترس    يرا در ا  يز

 روشـن   يبـه خـوب   . ميريـ  را بگ  ي كـس  ي قـه يم  يبرگشت به گذشته، تا بخواه    
جهـان اسـالم بـه      تـك جوانـان       تـك   سوال در افق تفكرِ    نيااست كه ظهور    

 دچـار   ي مـشكالت  م كرد تا بـه    يد ترس ينده را چگونه با   يآ كه   خورد يچشم م 
 از آن عبور  يان به خوب  يعي که ش  يزي همان چ  - ميهستها    آنم كه فعالً گرفتار     ينشو

 كـه فعـالً دارد و       يبـا وضـع    اسالم   ايآ ندكن يال م ؤساز خود   ها   آن -اند  کرده
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را  آن ي وعـده  �رسول خدااست كه  يزيمسلمانان بدان مشغولند همان چ   
 و ياسـالم برتـر و متعـال    3؛»هيلَ عيلعي ال و ولُعي المسالْاَ«: اند كه فرمود    داده

رود؟ و خداونـد در آن رابطـه          ي از آن فراتـر نمـ      يزيـ  چ فرا رونـده اسـت و     
ادي            «: فرمـود  بـا ع رِثُهـي ضالـذِّكْرِ أَنَّ الْـأَر د عــن بورِ م ي الزَّبـنَا فكَتَب لَقَدو

ورات نوشـتيم كـه زمـين را        و در حقيقـت در زبـور پـس از تـ            4؛»الصالحونَ
  ؟ ما به ارث خواهند بردي بندگان شايسته
مطرح در جهان اسـالم، در مقابـل         با اسالمِ توان   كه ب  ستي ن يامروز روز 

.  دفـاع نمـود    ي منطقـ  يت خود به صورت   يستاد و از هو   يوضع موجود جهان ا   
 اسـت  ي به نام اسالم مطرح اسـت، اسـالم  ي اسالميمسلّم آنچه در كشورها   

، ي فرهنگ غربـ   ي  است، متأسفانه با سلطه    يداً مرعوب فرهنگ غرب   يكه شد 
ش يجـا پـ      تـا آن   ياند و فرهنـگ غربـ       ده شده ياسالم و مسلمانان به انزوا كش     

اند،    غرب ي نشانده   عموماً دست  ي اسالم يتنها حاكمان كشورها    آمده كه نه  
ت يري مـد  يز براسـاس نگـاه غربـ      يـ هـا ن     آن ي و اقتصاد  يبلكه مراكز آموزش  

 را  يمقابلـه بـا فرهنـگ غربـ        يي كه اسالم توانا   ميري بپذ دي با اي حال   .شود يم
 و حـضرت    يفتد كه انقالب اسـالم    ي از اسالم ب   يد نظرها به فهم   يبا اي ،ندارد

 بدون آن که دعـوت بـه    - ارائه دادند و جهان اسالم را        »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ينيامام خم 

  . دينما ي م به آن فهم از اسالم دعوت-بودن بکند عهيش
ت يـ روح اسالم و قرآن در جهان اسالم، مـسلمانان را دعـوت بـه حاكم              

ن يش در حـال حاضـر در بـ        ين گـرا  يـ كنـد و ا     ي مـ  يها و احكـام الهـ       ارزش

                                                 
 .٥١٥، ص يعالمه حلّ ،»نهج الحق و کشف الصدق« - ٣

 .١٠٥ه ياء، آي سوره انب- ٤
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 يشيـ ن گراي جوانه زده است، و غرب با توجه به چنيخوب   به يجوانان اسالم 
 مـردمِ  د آورد تا موضوع را به انحراف بكـشاند و از آن طـرف  يطالبان را پد  

 طالبـان، بـه     ي از زشـت   ي دور يجـه برسـاند كـه بـرا       ين نت يجهان اسالم را به ا    
 از  ين دور ي در عـ   يكه انقـالب اسـالم      يدر حال . وضع موجودشان تن دهند   

د كـه   يـ نما  ي دعـوت مـ    ي از اسالم، جهان اسالم را به اسالم       يبرداشت طالبان 
ــل غــرب و   ــصاريعــزّت اســالم در مقاب ــديهــود و ن ــرآ.  محفــوظ بمان ن ق

اء بعـضُهم    «: ديـ فرما  يم يـلى أَوارص يا أَيها الَّذينَ آمنُواْ الَ تَتَّخذُواْ الْيهود والنـَّ
المينَ      5؛»أَولياء بعضٍ ومن يتَولَّهم منكُم فَإِنَّه منْهم إِنَّ اللّه الَ يهدي الْقَـوم الظـَّ

هـا   نيـ د، ايـ ريدوسـت و سرپرسـت خـود نگ   ان را يحيهود و مس ي! ني مؤمن يا
 بعـد .  مقابله با شما دستـشان در دسـت هـم اسـت            يگر برا يخودشان با همد  

د ييآ  يها به حساب م     جزء آن  دي كن داي پ شي گرا ها ني اگر شما به ا    ديفرما يم
  . د بوديخواه خارج ي مسلماني طهياز حو 

 كـه  ميكنـ  يمـ  خود رد و بدل ني سوال را در بنيحال ما با جهان اسالم ا     
 يهـود و نـصار    يرقابت با    ي  صحنه ، كه صحنه  ي وقت ميچه شد كه ما نتوانست    

 رشيخواستند با پـذ   جهان اسالم   روشنفكران  م؟  ياز صحنه در آئ    روزيپ ،شد
در دو دروغ بـزرگ     عـرض شـد      هكـ را حـل كننـد      شكل  فرهنگ غـرب مـ    

ل مشكل بـه     ح ي برا »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«يني حضرت امام خم   يول .سرگردان شدند 
: نـد يفرما يخـود مـ   ي نامـه  تيوصشان در يا. دان آمدند ي به م  يگري د ي  گونه

  . »ن تذكر دهمي كوتاه و قاصر در باب ثقليا دانم كه شمه يمناسب م«

                                                 
  .٥١ه ي آ،دهئ سوره ما- ٥
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ن حـج،   ير خـم در آخـر     يم كه رسول خدا در محل غـد       يت دار يدر روا 
الثّقل  :لينإنّي تارك فيكم الثّق«: مردم را مورد خطاب قرار دادند و فرمودنـد      

األكبر، و الثّقل األصغر؛ فأما االكبر فكتاب ربي، و أما االصغر فعترتي، أهـل              
ن در ميـان شـما دو   مـ  6؛»بيتي، فاحفظوني فيهما، فلن تضلّوا ما تمسكتم بهما       

 ي تـر و ذخيـره    بـزرگ  ي ذخيـره : گذارم بر جاى مى  ) ثقلين( نفيس   ي ذخيره
تـر    مـن اسـت، و امـا كوچـك         كتـاب پروردگـار   ،تـر    اما بزرگ  .تر كوچك

هـا نگـاه داريـد،     در مورد آن ن مرا   يو د مرا  . عترت من است، يعنى اهل بيتم     
 .ها تمسك جوييد هرگز گمراه نخواهيد شد كه اگر به آن

 بـه جهـان اسـالم        خود ي  نامه تي وص يبتدادر ا  »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ينيامام خم 
 ؟ديـ  چـه كرد نيثقلـ  ثيخود را نـسبت بـه حـد      فيكه تكل كنند    يخطاب م 

غفلـت  .  ندارد يگونه انكار   چين ه يث ثقل يدر رابطه با حد   جهان اسالم   چون  
ه حـساس نبـود  ث ي آن حـد يجهان اسالم از آن جهت است كه تا حـال رو  

ـ عل  تعـايل   اهللا  رضوان«ينيخم  امام .است كننـد كـه      يشنهاد مـ  يـ هـا پ    در واقـع بـه آن      »هي
 .دي كنيبازخوان �رسول خدا  مهمِ   ي هين توص ي خود را نسبت به ا     ي گذشته

بـه   توانـد  ينمده كه   ي رس يي شما كارش به جا    ين مسلمان يد ا ينيب  يمحال كه   
 ي شهيـ  رديـ ني ببديـ برگرد آزاد شـود،  يهود و نـصار  ي يحكم خدا از سرور   

 ي د جملـه  يشـا «: نـد يگو  ي سخن خود م   ي در ادامه . كجاست در   ي ناتوان نيا
شـوند    يگر جدا نمـ   يد  ن دو از هم   ي كه ا  »ضوح الْ يلَا ع درِي يتّا ح قَرِتَفْي نْلَ«

ن باشد كـه بعـد از وجـود مقـدس           ين كه برگردند به حوض، اشاره به ا       يتا ا 

                                                 
 ج ،زانيـ ر الم يفـس ت ي  جمهتر .٢٨٧، ص   ٢   ج ، احمد آرام ترجمه   ،اخوان حكيمى ،»ةالحيا« - ٦

  .٦٨١ ص ،٥
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 گذشـته، و    يگـر ين دو گذشـت بـر د      يـ  از ا  يكـ ي هـر چـه بـر        �رسول اهللا 
ن دو بر رسول يگاه كه ا    است، تا آن   يگريت د يك مهجور يت هر   يمهجور

د برادران ما در    يد با يفرمائ  يمالحظه م چنانچه  » ...خدا در حوض وارد شوند    
 مـسلمانان از    يي جهـان اسـالم جـدا      ي نـاتوان  ي شهيـ ا ر يـ نند آ يجهان اسالم بب  

  ست؟ي ن�امبريت پيالب اهل

  زده  غربيآفات روشنفکر

 همـان   يد انقـالب اسـالم    يـ توان فهم   ي كه با توجه به آن م      ي دوم ي نكته
 و سميـ براليلتفكـر  كـه   است يا شناخت ضربهاز امروزِ جهان اسالم است،      ين

نـسبت بـه   سـفانه هنـوز   أمتما  زد و   مان مسل ان روشنفكر ي كرهي بر پ  سميكمون
 يعنـوان روشـنفكر    بـه احمـد    لآ  جالل يقاآ. ميا  دار نشده ين امر درست ب   يا

متـذكر   » روشنفكرانانتيخدمت و خ«ضربه فوق شد، در كتاب      كه متوجه 
ن امر بـود، او در  ي جهت ايا ن امر است و به واقع آن كتاب شروع ارزنده         يا

هـا     آن زمـان سـر زده و بـا آن          يروشـنفكر  يهـا  به تمام اردوگاه  زمان خود   
 مـا بـه شـدت مـشكل     يك دل شده و سپس متوجه شده اسـت روشـنفكر     ي

در احمـد    لآ  جـالل . زا اسـت    داً مـشكل  يدارد و نه تنها مشكل دارد كـه شـد         
 اگر در نگاه خود  را بدهد كهين آگاهيمسلمان ا به روشنفكر   صدد بر آمد    

رد و به آنـان بهـره   يتواند با مردم اُنس بگ يتنها هرگز نم د نظر نكند، نه   يتجد
 دشـمن خواهـد شـد و بـه مـردمِ خـود              ي  چـه يبرساند، بلكـه ناخودآگـاه باز     

اگـر  كـه   ن اسـت    يـ اروشـنفكر مـسلمان     حـرف او بـه      . انت خواهد كـرد   يخ
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و  سميـ دوگاه ماركس  در ار  ناًيقي يرا نجات ده  و مردم خود     خود   يخواه يم
  . ستي مردم ما ني برايراه نجات ي دموكراسبرالي لاي

ن تصور كه اسـالم در      يبا ا  يني د يشيبا طرح نواند   از روشنفكران    يبعض
 ي را به مردم معرف    يزي خود را ندارد، چ    يها   ارزش ي مقابل غرب توان ارائه   

ظ كنند كه نـه اسـالم اسـت و نـه راه نجـات، بلكـه غـرب اسـت بـا الفـا                         يم
ن است كه روشنفكران مـا نـه        ي كه بر سر جهان اسالم آمده ا       ييبال. ياسالم

 مردم  يني د يشيشناسند و نه مردم را و لذا اگر هم با شعار نواند             ياسالم را م  
شـود نـه تنهـا        يگذرد كه معلوم مـ      ي نم يزي خود جذب كنند، چ    يرا به سو  

. انـد  نمـوده ران يـ  به مردم نكردند، بلكه مردم را سـرخورده و ح       يچ كمك يه
 مـا بـه     ي زده   كه توسط روشنفكران غرب    يني د يشي نو اند  يها  حاصل طرح 

 نيتـر  شياند نون خلق شد كه     يا مجاهد ي مثل فرقان و     ييها  دست آمد گروه  
  . را به قتل رساندند مفتح دي و شهي مطهرديمثل شه اسالم يعلما

ا يـ م  سيـ  كـه جـز ماركس     يا  ل كـرده  ي نسل جوان و تحص    يانقالب اسالم 
 يي بـزرگ راهنمـا    يد، بـه راهـ    يـ د  ي را در مقابل خود نمـ      يبرال دموكراس يل

انـد،   دار نـشده يسته است بيكرد، هرچند روشنفكران ما هنوز آن طور كه شا    
روشـنفكران جهـان اسـالم     راه نجـات ظـاهر شـد و    ي با انقـالب اسـالم     يول

ــه ــوب ب ــد   ي مــيخ ــد وارد عمــل شــوند، هرچن ــت  توانن ــوز اس ــوز كــه هن هن
 .دنـ  كن يساز خود را باز   ياسالم با انقالب    اند  ما نتوانسته  يخلدا انروشنفكر

بـه   خطـر  نيـ از اكنم چون هنوز مـا   يعرض م زاني عزيبران نكته را    يبنده ا 
  کــه امــاميبــه روشــ - ســالم ي بازســازكيــهنــوز م يــا  عبــور نكــردهيدرســت

 كـه  يز وقتهنوم، يا  خود شكل نداده ي برا -اند   مطرح کرده  »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ينيخم
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بـدون   ايـ  ،ديـ آ يمتعصبان متحجر در ذهنمـان مـ       اي ،يتي وال  اسالمِ مييگو يم
رو   مبهم خـود را روبـه  يم با مفهوم  يف كن يكه مصداق آن را درست تعر       آن

زده جلـو خـود        غـرب  ي جـز افتـادن در دام روشـنفكر        يم، و لذا راه   ينيب  يم
  .ميابي ينم

  ! ي با منظر غربيشينواند

را در جهان معاصـر      يقي عم اري بس اسالمِ »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ماما كه   ييجا  از آن 
 اسـت،  ي و اجتمـاع ي فـرد يازهـا ي ني  همـه يبه صـحنه آورد كـه جوابگـو       

ن ي متأسـفانه چنـ    يول. شتر بدان توجه كنند   يسته بود روشنفكران با تأمل ب     يشا
هـستند و از آن   سميـ برالي لايـ  سميـ  كموناتيـ  ادبريثأهنوز تحت ت  نكردند، و   

 ي فهمـد جهـان آمـاده    يروشنفكر جهان اسالم م .نگرند يز را م  يچ  نظر همه م
 چـون   ي اسـت ولـ    يشيـ ك نـو اند   ياز به   ير ن يين تغ ي ا ير است و برا   ييك تغ ي

ش يخواهد نواند   ي تفكر خود را از اسالم نگرفته است، حاال هم كه م           يمبنا
تد و  سيـ ا  ي مـ  ي انقالب اسـالم   يعني يشين شكل نواند  يباتريزدر مقابل   باشد  

 است بـه    يك روحان يكه     را به جرم آن    »هيعل    اهللا  رمحة«ياهللا مطهر   تيتفكر امثال آ  
بـود   ي زاللـ ي نـه يآ »هيعل  اهللا  رمحة«ي مطهـر  اهللا  تي كه آ  يرد، در حال  يگ  ي نم يزيچ

ل را از اسالم جمود و سكون      يتوانستند اسالم اص    ي م يخوب  ق او به  يكه از طر  
ــ  ــاز شناســند، ول زده از همــان جهــت كــه   غــرب ي فرهنــگ روشــنفكريب

 »هيعل  اهللا رمحة«يد مطهـر يتواند شه يفهمد، نم ي به عالم را نميگونه نگاه قدس   چيه
  .  را بفهمديو انقالب اسالم
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انـد،    بدان گرفتـار شـده     اسالم   ان در جهان   كه روشنفكر  يا  ضربه نيدوم
تر  يقيهر قدر موضوع مورد تفكر حق   . غفلت از موضوعات قابل تفكر است     

: نـد يفرما  يدتر اسـت و لـذا دانـشمندان مـ         يـ تـر و مف     د، آن تفكر با ارزش    باش
 و نفـسِ  يق معنـو ي اسـت كـه موضـوع آن حقـا        ين تفكـر، تفكـر    يتـر   يعال

تفكـر  زده ناخودآگـاه       غـرب  يمتأسفانه در محافل روشنفكر   . باشد» وجود«
ست، بـه  يـ ، تفكـر ن ينـ يا تفكـر در موضـوعات د     يـ ، و گو  شـود  ي م ينف ينيد

د، يـ شنهاد كن يـ پ» تقـوا « بـا موضـوع      يا  نامـه   انيـ د پا يـ بخواهن جهت اگر    يهم
 يهـا موضـوع علمـ    را از نظر آنيست، زي نيك موضوع علم  ين  يند ا يگو  يم
ــي ــاد  يعن ــسوس و م ــوع مح ــذا نتي موض ــه آن مــ ي و ل ــه روح   يج ــود ك ش

ر حساس و   يك روح غ  ي يق قدس ي نسبت به حقا   يان ما پس از مدت    يدانشجو
ق كـه اگـر هـر چـه     يـ ار عمي است بـس  يا  ربهن ضربه، ض  يو ا . تفاوت است   يب

ن و نـسل  يـ ن زبـان د  ي بـ  ي  رابطـه  ميمعرض آن دور نكنـ    زودتر ما خود را از      
 جهان اسـالم بـه برگـشت    ي كه رمز بقاييجا گردد و از آن   يجوان منقطع م  

 جهـان اسـالم   ي مندانـه   عـزت يشتر به اسـالم اسـت، در امكـان بقـا    يهرچه ب 
 توجـه   ي از بركات انقالب اسالم    يكيه   ك يدر حال . شود  ياختالل حاصل م  

  .است ينيگرفتن موضوعات د يها به جد شهياند

  ي فرهنگي و اصالح وارونگيانقالب اسالم

 از تفكـر  ي شـروع شـد، توجـه بـه نـوع     ي كه با انقالب اسـالم يزيآن چ 
روشـنفكران مـا،   . شـد  ياست كه تا قبـل از آن بـه عنـوان تفكـر شـناخته نمـ       

دانـستند   ياسـتمدار و اهـل تفكـر مـ      يرب را س   جهان غ  ياسي س يها  تيشخص
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 يدانستند، ولـ    ياستمدار نم يسرا متفكر و     »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«يني خم امثال امام  يول
د يـ  جهان غرب را مجبور كـرد در موضـوعات تفكـر، تجد            يانقالب اسالم 
 از  ياريد بـس  يـ ن موضـوع با   يرفتن ا ي است كه با پذ    ين در حال  ينظر كند، و ا   

 ي است كـه شـرط بقـا   ين آغاز سقوط مكتبي كند و ايد را نف   خو ي گذشته
  .د داردي است كه بر آن تأكيفيماندنِ تمام تعار يآن باق

م كه سـاختن  ي روبروئيزدگ  از غرب  يا  شهيهنوز كه هنوز است ما با اند      
ت و يــ عبوديدانــد ولــ ي مــيك كــار بــزرگ فرهنگــيــد را يتخــت جمــش

ك كـار  يـ شـود را   يروردگـارش مـ    كه موجب اتصال انسان به پ      ييها  برنامه
 را  ي فرهنگ ين وارونگ ي آمده است تا ا    يداند، و انقالب اسالم     ي نم يفرهنگ

  . اصالح كند
ـ  ونَّجِ الْتقْلَا خَم«: ديفرما يها است م   كه خالق انسان   ييخدا  الّ اسنْا الْ

يلعبو كمال انـسان در  . ي بندگيجن و انسان را خلق نكردم مگر برا   7؛»وند
 ي خدا است، حال نظام روشـنفكر يافتن در بندگ يشتر رشد ي هرچه ب  يراستا
آورد   ي به حـساب نمـ     يك كار فرهنگ  ي را به عنوان     ين موضوع مهم  يما چن 

 است  ين در حال  ي به آن ندارد، و ا     ي نظر ي، اجتماع يو در معادالت آموزش   
گذشـت كـه بـه        ي نمـ  يزيـ چدان نشده بـود     ي وارد م  يكه اگر انقالب اسالم   

 تـا  ييمعنـا  يشـد و بـ   يخـارج مـ  باشد د يبا كه يزيت بشر از آن چ يو ه يكل
 قيـ از طر كـه جهـان اسـالم    يا  ضـربه .نمـود  يهـا رسـوخ مـ     عمق جان انسان  

هـا راه نجـات خـود و      خورد آن بود كه آن     ياز تفكر غرب   خود انروشنفكر
شتر جوامـع  يـ كردند كه محل سقوط هر چه ب  ي جستجو م  يي را در جا    جامعه

                                                 
 .٥٦هيآ ذاريات،  سوره- ٧
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 است و  يتفكر  ين ب يابد ع ي ادامه   يني تفكر د  ي كه با نف   ي تفكر . بود ياسالم
ن يـ رد، و ايـ گ يشتر مـد نظرهـا قـرار مـ    يد از غرب هرچه ب ين عرصه تقل  يدر ا 

 بود كه قبل از انقالب تمام روح و روان روشنفكران جهان اسـالم را               يزيچ
جـاد كـرد و     ي خلـل ا   يا  ن جبهـه  ي در چنـ   يفرا گرفتـه بـود و انقـالب اسـالم         

، بـا نگـاه انقـالب       ين روشـنفكر  ي را به صحنه آورد كـه در عـ         يمندانشياند
ــالم ــ  ياس ــوعات م ــه موض ــله   ي ب ــه روز فاص ــد، و روز ب ــ اي نگرن ــوع ي ن ن

 نگـاه  يشاءاهللا به كل    شود تا إن    يشتر م يزده ب    غرب ي با روشنفكر  يروشنفكر
 نجـات جهـان اسـالم رخ        ي عهيزده در انزوا فرو رود و طل         غرب يروشنفكر

  .انديبنما

   جهان اسالمي ندهير و آيرجوع به غد

جـه،  ي اسـت، و نـه نت      يا  د كه نه موضوع، موضـوع سـاده       يحتماً مستحضر 
متوجـه   ديـ با ي ولـ  ،رديـ دسترس مـا قـرار گ      زود در    يلي است كه خ   يا  جهينت

 بعــد از  غــربِديــ جدفرهنــگ بــا يــيرو هجهــان اســالم پــس از روبــم يباشــ
مـا امـروز    حـال    . باخـت  گم كرد و خـود را      يبه كل  خود را    ي جا ،رنسانس

 به  مي دار ي انقالب اسالم  قياز طر و  كم   كم يخودباختگسال  پس از پانصد    
ــيآ يمــخــود  ــا گذشــتهي ــازخواني م ت ــي خــود را ب  يانقــالب اســالم. مي كن

بـه   ريدر غـد   يد هـر مـسلمان    ي جهان اسالم را كه با     يگاه اصل يجا خواهد يم
 يكـرد يبـا رو   ي و سـن   هعيشـ و مسلّم اگر     ،برگردانددنبال آن بگردد، به آن      

رند اگر از همان ابتـدا كـار در   يپذ ي كنند م يخ خود را بازخوان   يمحققانه تار 
ار برتـر   يگرفت سرنوشت اسالم بـس      ي قرار م  �تيو اهل الب   �يدست عل 
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 گـذارده كـه     ي مـا بـاق    ي را بـرا   يخ نكـات  ي و تار  .شد ي م كه فعالً هست   از آن 
 مهـاجران و    ي حاق؛ عامـه  اسـ   بنـا بـه نقـل ابـن       . ن موضوع دارد  يت از ا  يحكا
 �خـدا   انـد كـه پـس از رحلـت رسـول             نداشـته  يديـ چ ترد ي انصار ه  يتمام

   8. صاحب امر خواهد بود�يعل
 يد، اگر كس  يا  ر مانده يمتح � كه پس از رسول    ي امت يا: ديگو  ياباذر م 

   را كه خدا مقدر داشـته،   را كـه خـدا مـؤخّ   يد و كسيداشت يم مم داشته، مقد
د، از يـ نهاد يامبرتـان مـ   يت پ يب  ت و وراثت را در اهل     يوالد و   يداشت  ير م مؤخّ
 يا: ديگو يگر مي دي در جا9.ديشد يمند م    بهره يسو ها از هر     نعمت ي همه

د به كتاب   يدار خواهد شد، اگر گرفتارش شد     ي پد ييها  نده فتنه يدر آ ! مردم
   10.ديتمسك كن �يخدا و عل

نـد،  يجو  يره نمـ   و مـردم از او بهـ       اسـت زنـده    �يكه عل   نيسلمان از ا  
كس شـما را از       چيبه خدا سوگند، پس از او ه      : گفت  يخورد و م    يتأسف م 

   11.امبرتان آگاه نخواهد كردياسرار پ
 سـالم و بـدون مـشاجره،       يير مـسلمانان در فـضا     يامروز هـم اگـر بـا سـا        

 ي ندهي آ يط برا ين شرا يافتن بهتر يم و قصدمان    ي كن ير را بررس  يموضوع غد 
 مـسلمانان  ي ن همـه يث در بـ   ين حـد  ي توجه به شهرت ا    جهان اسالم باشد، با   

ن جهــت حــضرت  يم، و بــه همــ يشــو يرو نمــ  روبــهيچ مخــالفتيبــا هــ 

                                                 
 .٢٧٣، ص ٢د، ج يالحد ياب شرح ابن - ٥٨٠، ص »الموفقيات «- ٨

ز تـاريخ تحـول دولـت و    ، نقـل ا ١٧١، ص   ٢، ج   يعقوبيخ  ي، تار ٧٧، ص   ٥ ج   ،»رنثرالدر «- ٩

 .١٤٩خالفت، ص 

  .١١٨، ص ٢، ج »االشراف انساب «- ١٠

  .١٥٠ تاريخ تحول دولت و خالفت، ص - ١٨٣، ص ٢ ، ج»فاالشرا انساب «- ١١
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 را ني ثقلـ ثيحـد  خـود موضـوع   ي نامـه  تي در وصـ »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ينـ يخم امام
 امبريـ پن كـه    يبا توجه به ا   باالخره  ن است كه    يشان ا يسؤال ا . كشند  يش م يپ

 جهـان اسـالم را بعـد از خـود         يت و رهبـر   يريمد اهگي جا ،ري در غد  �خدا
بـر   يانقـالب اسـالم   م؟  يد ادامـه دهـ    يـ  را با  ين كردند، ما امروز چه راه     ييتع

تا همـه  است خ آمده يه تارر به صحني جهان اسالم به غد ييگو  اساس جواب 
 هباشد عقب افتـاد   داشته   دي كه با  يگاهيچرا امت اسالم از جا    بتوانند بفهمند   

آن طـور كـه شـأن    كـه چـرا مـا       د  يرو هست  هروبال  ؤ س نيااً با   حتمشما  . است
د يـ  با غربِ جد   ييارويتازه در رو   و   ميدرخشش ندار خ  ياسالم است در تار   

م؟ به نظرم تا حـال  يم كه عقب هم افتاد    ي از خود نشان نداد    يتنها درخشش   نه
سـت   ا جـا   از آن   عدم درخشش  ي  شهي ر دي بگو كرد يت نم أجهان اسالم جر  

 و  ي با ظهور انقـالب اسـالم      يده گرفته شد، ول   ير، ناد ي در غد  خداكه سخن   
ن مطلـب  يـ هـا دارد بـه ا    آرام ذهن   ع، آرام ي مكتب تش  يها  ييظاهر شدن توانا  

ن ي دشمنان اسالم جهت غفلت از ا      يها  شود و معلوم شده تالش      يك م ينزد
 يكند، چون انقـالب اسـالم    يتر م   رسد و كارشان را سخت      يجه نم يامر به نت  
ش از  يتواند عبور كند و با عبور از آن موانع، ب           يز م ياده از آن موانع ن    نشان د 

در را    خـود  گـاه يجاشود و هرچـه بهتـر         ي آن جلب م   يها به سو    ش توجه يپ
 از  تـوان  ي را مـ   ي انقـالب اسـالم    يخي تار گاهي جا .كند ي م دايپخ معاصر   يتار

كـه   يكبارهم است شناخت، آن ياستكبار جهانبا    آن ي  مقابله ي حد و اندازه  
  .داند ي مني زمي خود را صاحب كره
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  ي فرهنگي؛ أبر قدرتيانقالب اسالم

م انقـالب  يم و نخـواه يكننـد كـه مـا بخـواه     ي اذعان م  يگران غرب   ليتحل
شـكند    ي حصرِ خود را مـ     ي شهي است كه دارد ش    يك غول فرهنگ  ي ياسالم

 ي ملتـ  كيـ خـورد چگونـه       يجاست كه انسان تأسف م      نيا. ديآ  يرون م يو ب 
آن بزرگ بـودن  بر شواهد تمام كه دهد  يرا انجام مبزرگ ن يچن  نيا يارك

 آن بـاور    يبـه بزرگـ    ديد و شـا   يـ طـور كـه با       ملّت آن   خود ي ول اذعان دارند 
خ معاصـر  يرا در تـار  يانقالب اسـالم  شزرا ديشما اگر خواست  ! نداشته باشد 

 درنـ يگ ي مـ مي تـصم تي بـشر يبـرا امروزه به زعم خود      كه   يبه محافل د  يبدان
و در تمـام     اسـت    ي انقالب اسالم   منفعلِ ،جهاند چگونه   ينيتا بب  ،دي بزن يسر

 كـه   ي دارنـد و هـر حركتـ       ي بـه انقـالب اسـالم      يماتشان همواره نگاه  يتصم
  .  استي مهار انقالب اسالميدهند در راستا يانجام م
 خدا در تحقق اسـالم      ي  اراده يد در راستا  ي را با  يگاه انقالب اسالم  يجا

ن قدرتمندانـه جلـو     ين چنـ  يـ م چـرا ا   ير دانـست تـا متوجـه شـو        يدر قرون اخ  
 ي   همـه  يهـا    كـه قـرآن را آورد و بـر خـالف نقـشه             ييرود، همان خـدا     يم

 انقـالب   يخ جلو آمد، همان خـدا تحقـق و تعـال          يدشمنانش همچنان در تار   
امبرش خبـر داد درسـت      ير به پ  ي را اراده كرده است، خداوند در غد       ياسالم

واللّـه  « يد اسـت ولـ    ي شد �ي مقابله با عل   ين برا  دشم يها  است كه نقشه  
 خداونـد اسـالم را و   12؛»يعصمك منَ النَّاسِ إِنَّ اللّه الَ يهدي الْقَوم الْكَافرِينَ       

ن بـه   يگـذارد كـافر     يكنـد و نمـ      يهـا حفـظ مـ       نقـشه  آن   ي ام تو را از همه    يپ
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 يايـ  در دن  يمت انقـالب اسـال    يـ  موقع امـروز . خواهند برسند   ي كه م  يا  جهينت
 جهـان  ي نـده ي آي بـرا يجا كـه بخواهنـد حرفـ     هر است كه    ياست طور يس

ن معـادالت   يدر ا  ي انقالب اسالم  گاهي است كه جا   ني سوالشان ا  نيبزنند اول 
 ي همــهكــا گفتــه بــود يست آمريــت استراتژيشخــص نجريسيــك. كجــا اســت

 خـود   ي بـرا  يك طرح يها    نيا .شروع شد  يني از خم  ديمشكالت جهان جد  
ل در يك لقمـه ببلعنـد و بـا حـضور اسـرائ      يـ ته بودند كه جهـان را مثـل         خير

 يل كنند، كه انقالب اسـالم     يك مستعمره تبد  يانه جهان اسالم را به      يخاورم
ــ در گلويا چــون لقمــه ــشان گي ــردي ــ. ر ك ــد يفكــر م ــسانس و كردن ــا رن  ب

در مقابـل غـرب از خـود نـشان          جهـان اسـالم     كه روشنفكران    يباختگ خود
 يرحم يت بيرود و در نها    يها جلو م    ز از آن به بعد به نفع آن       يچ  دادند، همه 

جهـان اسـالم   ستند يـ هـا متوجـه ن   نيا. بندند  يطومار اسالم و مسلمانان را بر م   
 و يو خــود را بــازخوان گــردد ي برمــهــا بــه آنبــاألخره  دارد كــه ييهــا مبنــا

ام و   جـا نشـسته    نيـ بنـده ا  د  يـ كن  يمالحظـه مـ    شـما    كـه  نيا. كند  ي م يبازساز
بـه جهـت توجـه بـه آن مبناهـا و             كـنم  ي به جهـان اسـالم فكـر مـ         دوارانهيما

 يهـا  شهيـ ر.  خود شكل داده اسـت يداري پاي است كه اسالم برا  ييها  شهير
ك يـ ا  يـ باشـد   امـروز    كـه مربـوط بـه        ستيـ  ن ييها شهير هم   ياسالمانقالب  

هـا    عهيشـ  مربـوط بـه      ريغـد هرگـز   . عيران و تـش   يـ  ا ي  باشد در حوزه   يحركت
ت از آن دارد كـه  يـ  حكايهمگـ  است   ريغدمتذكر   كه   ييها تي روا ،ستين

مـسلمانان  . ات دهنـد  يـ  ح ي ر ادامـه  يمسئولند بر اساس غد   جهان اسالم   آحاد  
هـا   دند و ذهـن يون آن زمان كشياسي از س  ي كه بعض  ييها  صدر اسالم با نقشه   

ت ي، اسـالم  ري بـدون غـد    تواننـد   ير منحرف كردند، فكر كردند مـ      يرا از غد  
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 ري كه با غـد    دده ي دارد نشان م   ي حاال كه انقالب اسالم    ، ادامه دهند  راخود  
 اسـالم را    ياسي و عزت س   ينيرا حفظ كرد و با نشاط د       يني د اتي ح شود يم

  .  خواهند كردي خود را بازخواني ادامه داد، مسلّم گذشته
 قدرتمنـد    نشان داد كه در غربِ     يانقالب اسالم : ا گفتند يگران دن   ليتحل

ك يـ  حاصـل  يچـون انقـالب اسـالم   .  نهفتـه اسـت    ي اساس يها  نقطه ضعف 
ــه  ي الهــيدار اســت كــه وحــ شهيــقــت ريحق  آن را متــذكر شــده و مــا را ب
 انقـالب  ينده داريكند و رمز آ ير دعوت ميقت غديدن نسبت به حق   يشياند

ن جهـت   يبه هم . ن نكته نهفته است   ي و به تبع آن جهان اسالم در هم        ياسالم
 ينفـ  يكه از طرف غربِ به ظـاهر قدرتمنـد بـرا         طئه  تون همه   ياست كه با ا   

انقالب انجام شد، انقالب همچنان با نشاط در صحنه است و توان مقابلـه بـا        
 جنـگ مـا نـشان داد كـه مـا      : فرمودنـد »هيعل تعايل اهللا رضوان«ينـ ي خم امام .آن را دارد  

  13.مي جهان استكبار بجنگي ها با همه  مدتميتوان يم
 ديـ برگرد بـه مـسلمانان داد،       ي كه انقالب اسـالم    يتيحال با توجه به هو    

 در حـال رخ دادن      يزيچه چ جهان اسالم   روشنفكران   فكر   ي خانهد در   ينيبب
انـد   دو دروغ بزرگ سمي و كمون  سميبراليلك طرف متوجه شدند     ياز  . است

ك يـ ننـد، و در     يب  ين است كه م   ير هم ي اسالمِ فاصله گرفته از غد     يو از طرف  
ــ يمطــرف هــم انقــالب اســال رود و  ي در جلــو چشمــشان همچنــان جلــو م

  .اندينما ي خود را ميها ييتوانا
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   جهان ياسي سي  در صحنهيحضور انقالب اسالم

 جلـو  يكنند تا بـه نحـو   يت تالش خود را مي غرب نهايها  ستياستراتژ
 و يا  بـاالتر از قـدرت هـسته      يزيـ ها چ    را سد كنند چون آن     يانقالب اسالم 

 عـراق حملـه     بـه اگـر   دانـستند     يمـ  هـا  ييكـا يمرآ. دشناسن  ي در ما م   يموشك
بـه   ،كردنـد  ي صدام را سرنگون مـ     ،ي مذهب يروهاي زود ن  يلي خ ندنكرده بود 

دسـت  كارهـا را خودشـان       كـه    ند كار را كرد   نياآمدند  زودتر  گمان خود   
.  گرفتـه شـود  ي اسالمي در كشورهاي انقالبيها انيند و جلو وقوع جر ريبگ
آمده در جهـان اسـالم را    شي پيروح انقالب توانند ي كه م  كنند يها فكر م   آن

ن راسـتا دامـن   ي را هم در هميعه و سنين شي اختالف بي كنترل كنند و نقشه 
ر معطـوف نـشود، ممكـن اسـت آن     ير تفكر اهل سنت به غـد   يزنند، تا س    يم

 يندازنـد ولـ   ي كه در جهان اسالم رخ داده اسـت را بـه عقـب ب              ي كل ي اراده
ها بـاز      خود را در ذهن و عمل انسان       يشد، باألخره جا   كه شروع    يا  شهياند

انقـالب بـه    ك  يـ با  كه مصر    نآ يبرا حساب كردند    يليك تحل يبا  . كند  يم
 ياسـ يت س يـ  فعال ي اجازه ندورآ  مبارك فشار    ي برگشت نكند به حسن    ريغد

 فـشار را از     يكمـ مرتبه متوجه شدند كه اگـر        كيبه احزاب مخالف بدهد،     
 كـه در مـورد     يا  تجربـه  ،رود ي از دستـشان مـ     زيـ چ همـه مردم مصر بر دارند     

 ياجـازه دادنـد تـا حـسن    ران انجام دادنـد و بـه ضررشـان تمـام شـد و لـذا        يا
  . ادامه دهد را ها ببندو ريمبارك كشت و كشتار و زندان و بگ

 يخـوب بـه   را ي انقـالب اسـالم   يحـضور جهـان    يدشمنان انقالب اسـالم   
ها متوجه نقـش    كه ابرقدرت يا  ن اندازه د خود ما به آ    يشا ،كنند ياحساس م 

دقـت در رفتـار و   . مين نقـش نـشده باشـ    يـ اند، متوجـه ا      شده يانقالب اسالم 
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 و اتحـاد    ي در رابطه با انقالب اسالم     ني زم ي  بر كره  تمو حك انيگفتار مدع 
همــه اخــتالف  بــا آن - يمقابلــه بــا انقــالب اســالممحــور هــا حــول   آني همــه

 ي انقـالب اسـالم  يخي تـار اتيـ از حضور فعـال ح نشان   - که دارند  ييوتضادها
 هـا  ي بـا فرانـسو  هـا  يلمـان آ ، كه اروپا مركز تضادها استديدان ي شما م  .دارد

هـا بـه شـدت       ييايـ تاليانـد، ا    هـا دشـمن     يسيـ ها با انگل     آن يمخالفند و هر دو   
 با هم يجنگ جهانها دو     نيد ا يكنند، فراموش نكن    يها را مسخره م     يسيانگل

در  شـان   همهدينيببحاال  - که جنگ نکردند با خودشان جنگ کردند       با ما  - كردند
ن يـ انـد ا    متوجه ، است يو آن مقابله با انقالب اسالم     اند    شده متحد   زي چ كي

 در ي است كه بنده و جنابعال     ني مثل ا  . است يبزرگخطر  ها     آن يانقالب برا 
ك مرتبـه متوجـه     يـ م،  يكنـ   يموضوع كوچك با هـم مـشاجره مـ         كيمورد  

مـشاجره را تمـام   خوب معلوم است كـه  ن كرده،   ما  دنبال ري ش كيم  يشو  يم
 ليي اروپـا و اسـرا     ني بـ  ي تضادها ديبرو. مير رها شو  يم كه از دست ش    يكن  يم

 ديـ مطالعه كنگر يرا از طرف د  اروپا   با كايمرن آ يك طرف، و تضاد ب    يرا از   
ر مقابلـه  حول محـو  - با هم يهمگهمه تضاد،  نيها با ا نيكه ا  نيد علت ا  ينيتا بب 

 بـا  يكـه انقـالب اسـالم   دهـد     يخبر از آن مـ    اند   متحد شده  -ياسالمبا انقالب   
 يخي حضور تـار كي ، جهان پاگذارده استياسي س ي  كه به صحنه   يا نحوه

 را  يخي حـضور تـار    نيـ  ا ركسحـال هـ   . رقم زده اسـت    خود   ي را برا  يفعال
 در  يبشناسد و فعاالنه سرنوشت خود را به آن گـره بزنـد از بركـات زنـدگ                

 دشـمنان انقـالب اسـت       ي  در زمره  اي برخوردار خواهد شد وگرنه      زمانن  يا
 اسـت، كـه     ي ناظر بر انقـالب اسـالم      يتفاوت  يباب ايو   رود ي م نيباز   ناًيقيكه  

  . افتد يرون ميخ بيا نخواهد از تاريبخواهد و 
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د يم چه كار با   يم تا بفهم  يم روح زمانه را بشناس    يهنر ما آن است كه بتوان     
وابِس     « :ديـ فرما يم �امام صادق . ميبكن  14؛»الْعالم بِزَمانه لَا تَهجم علَيه اللـَّ

راهـه  يو ب خود باشد گرفتـار شـبهات و مـسائل مـبهم           زمان عالم به كسى كه   
  زمـانِ  يقي حق يها در صحنه شناسد   را ب  خود ي زمانههركس روح    .شود نمي

ــدگو از  شــود يمــخــود وارد  ــهكــردن در  يبركــات زن كــه موجــب  ،زمان
  . گردد يمند م است بهره استعدادها ييوفاشك

 نيباشد كه باالخره سنت خدا در ا       ما مطرح    يد برا يشه با يهمال  ؤ س نيا
 فرمـوده  ي تجلـ ي چـه اسـم  ين زمان به اقتضا يو خداوند در ا    ؟ستيزمان چ 

امـام   در زمانه اسـت كـه حـضرت          ي فهم سنت خاص اله    ياست؟ در راستا  
و لـذا    اسـت    سميسقوط ماركس  ي زمانه، زمانه  دنفهم يم »هيعل    تعايل  اهللا  رضوان«ينيخم

 يهـا شـود مـاورا       ند تا قبل از آن كـه منفعـل حادثـه          نامه نوشت به گورباچف   
رد و بر اساس روح زمانـه، اسـالم را          يم بگ يش است، تصم  ي كه در پ   يحوادث

مان يپـش رفت و بعداً    ي انتخاب كند، و متأسفانه او نپذ      ياز منظر انقالب اسالم   
 ، قرن ني ا :فرمودند در زمان خاص،     يالهسنن  نوع   صيتشخ يدر راستا . شد

ك وضـع غـرب     يكه از نزد   ي دانشمندان غرب  .ها است   ابرقدرت يقرن نابود 
ــ  ــد م ــد،  يرا رص ــكنن ــديگو يم ــا ن ــصبيبرخورده ــايمر آي ع ــل  ك در مقاب

اش  ياسي ساتي حيها ن نفسيآخردهد كه  يآن م خبر از    جهان   يها  حادثه
 يهـا    از روزنامه  يكي كه با    يا   مصاحبه در 15يد يهالديفر يقاآ. كشد  يمرا  

                                                 
 .٢٦٩، ص ٧٥ بحار األنوار ، ج - ١٤

المللـي در مکتـب اقتـصادي لنـدن وابـسته بـه               پروفـسور مناسـبات بـين      ،دي هـالي  يد فر - ١٥

  ) آريانأامه دانشن.(دانشگاه لندن
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 ،كـنم  ي را مطالعـه مـ     انـه ي من چهل سال است خاورم     :ديگو يم داشت   يغرب
 ،رانيـ  شـناختن ا تي بـدون بـه رسـم   خواهـد  ي است كه م   ني ا كايمرآمشكل  

 كـا يمرآ وقـت دركنتـرل   چي هـ گري جهان اسالم د ،جهان اسالم را اداره كند    
 ، برسـد  خواهـد  ي كه م  يجي به نتا  كايمرآ كه   گذارد ي نم رانياو  بود  نخواهد  

شكـست   هـستند كـه   يا نـه ي دو زم   افغانـستان و عـراق     :ديـ گو يم. ابديدست  
 ي كـشور كيـ  ي وقتديدان ي هم م دتان خو .دهد ي را به جهان نشان م     كايمرآ

 تـا عـراق را اداره   رديـ گ ياز كنگـره مـ  كـه   پول همه نياو  يبا آن همه انرژ  
  .د سقوط آن را مشاهده كرديرسد، با ي نميا جهيچ نتيهبه  كند

ــه جا  ــه ب ــا توج ــار يب ــاه ت ــالم يخيگ ــالب اس ــفانه ي انق ــض متأس  از يبع
 به فرهنـگ موجـود جهـان        كه انقالب را    قتيحق،  ينظام اسالم كارگزاران  

ب در هـاون    آهـا     نيـ ا ،نـد يگو يمـ  »يرآ«نشناختند و به آن      گفته است    »نه«
شـما   ،فهمند ي را نم  يسالموش همراه با متانت انقالب ا      خر ها  نيا. كوبند يم

 اصـالت دادن    ي ها كه نشانه    يريگ   موضع يد ممكن است با بعض    يمطمئن باش 
 انقـالب   يخي تـار  ي شهيـ  بـا توجـه بـه ر       يم ولـ  يفتـ يبه غرب است ما عقـب ب      

 بـه صـحنه آمـده اسـت         ي قدس ي شهين ر ي كه با چن   يشود انقالب   ي نم ياسالم
كـن كـردن      شهيـ  ر يخ اسالم بـرا   ينِ تار ي محقق ي به گفته . ده گرفته شود  يناد

عبـاس صـرف    يا بنـ يه ي امي كه بنيك هزارم انرژي يعيهاشم به طور طب     يبن
 بودنــد يان معنــويــك جريــ هاشــم ي چــون بنــي بــود، ولــيكردنــد، كــاف

 نيـ  از اشي بـ گـر يد. دنديخواستند برسند نرسـ   ي كه م  يا  جهيدشمنانشان به نت  
 آن اسـت  ي هـا نـشانه    امامزاده ي مقبره ! قتل برسانند  از سادات به   شد يهم نم 

 بـاز  يكشتند ولـ  يكردند و م يمدا  يها را در اقصا نقاط جهان اسالم پ         نيكه ا 
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 از همان فرزنـدان     يكي يعني »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ينيامام خم  توسط   يانقالب اسالم 
بـه   خداونـد  رايـ  ز.خ پـا گذاشـت  ي تـار ي ت شد و به صـحنه    يريهاشم مد  يبن

م و لـذا نـه تنهـا        يكنـ   يعطـا مـ   » كـوثر «رسول خود مژده داد كه مـا بـه شـما            
ابـد،  ي يشـود بلكـه روز بـه روز گـسترش مـ       ي نسل شما خشك نمـ     ي چشمه

 هاشـم بـه اعتبـار پاسـداران     يان است و بنير در ميچون موضوع اسالم و غد 
 همــان كــوثرِ ي تجلــيانــد، انقــالب اســالم ر بــه كــوثر متــصلياســالم و غــد

د يـ  توح يت دوران به سـو    يخواهد جهان را از جاهل      ي است كه م   �يفاطم
ته اسـت و  يت دوران، فرهنگ مدرني جاهلي كند، و مصداق امروز ييراهنما

ته زودتر فرو يشتر بدرخشد، كاخ فرهنگ مدرن ي ب يهر چه نور انقالب اسالم    
 غـرب دل  ي كه به بقـا ييها ست و لذا آن   ي عكس آن ممكن ن    يزد، ول ير  يم

 يها نه از بركات انقالب اسـالم        نيكنند، ا   ي م ير توهمِ خود زندگ   اند د   بسته
 شـود  ينه مـ   چگو بندند،  ي م ي به غرب طرف   يكيشوند و نه با نزد      يمند م   بهره

 برومند ي جوانشود ي چگونه م ؟ استحاله كرد  تهي را به نفع مدرن    ي انقالب نيچن
 انقـالب   ؟ود ب ريپخود هم    ي كرد كه در جوان    ي فرتوت ري پ ريدار را اس   شهيو ر 

ان يعي انقالب در تمام شئون عالم موجود اسـت، البتـه در وجـود شـ               ،ياسالم
 كـه در صـدد     ي كسان  و كند  يدا م ي انشاءاهللا در همه جا بسط پ      يظاهر شد ول  

 بدهند هـر چـه      آن را به     موجود در عالم غرب    ي از صورتها  يتند صور يبرآ
  .اند هند از انقالب دور افتادي و به هر چه تمسك جوتالش كنند
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   ���� با حضرت فاطمهي، همدرديانقالب اسالم

ـ عل  تعايل  اهللا  رضوان«ينيامام خم   در  شهيـ  ر ي ولـ  ، بـود  يلقـ خَ ي دردمنـد  يدارا »هي
 را بــه صــورت كامــل در ين نــوع دردمنــديــو ا ،داشــت ي حقــيدردمنــد

 �غـم فاطمـه  حاصـل   يانقـالب اسـالم  د،  يـ تـوان د    ي مـ  �حضرت فاطمه 
 همـدرد شـده و در       � زهـرا  ي ه با فاطم   ابتدا »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ينيامام خم . است

ش يپـ  ري غـد   كه در صدر اسالم نـسبت بـه        ياز انحراف و   كرده   هيگركنار او   
 .بـه صـحنه آورد   را يانقـالب اسـالم  از آن   و بعد   آمد، جگرش سوخته بود     

 بـشر حـذف كننـد       اتيـ  را از ح   � زهـرا  ي فاطمهو رسم   اگر توانستند اسم    
 در  شهيرچون   ي خلق ي دردمند . حذف كنند  زيور را ن   ن آن ي  ادامه توانند يم

افتد، بلكه به     يا، از نور نم   يكاران دن   ياسيهرگز مانند س   دارد   ي حق يدردمند
موجـب تحـول در روح و روان   لـذا ابتـدا      و   گـردد   يمتـصل مـ    ءاينهضت انب 

 يهـا    مناسـب آرمـان     ي معنـو  يرو آن در جامعـه تحـول      يشود و پ    ي م ها ناانس
   .دريگ ي شكل مياله

 يهـر ملتـ  انـد   بـت يدر غ �امام زمان  كه حضرت    يتا زمان  به بعد    نياز ا 
  از رجوع به نهـضت امـام       ابديجانبه دست     همه ي بهي ط اتيكه خواست به ح   

،  نـده يخ آين بـه بعـد در تـار    يـ ما از ا   گري د . است ريناگز »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ينيخم
ارتباط نداشته   »هيعل  تعايل  اهللا  وانرض«يني خم امام ياسالم كه با مكتب انقالب      يقهرمان

خ شـده كـه    ي مطابق روح زمانه وارد تـار      يقتيرا حق يداشت، ز  ميباشد نخواه 
امروز جهـان بـا   . ت دوران استيكردن به رمز موفق   كردن به آن، پشت     پشت
 ي ت دوران، همـه يـ  جاهليرو شـده كـه مـاورا     روبـه يا شـده   شناخته يالگو

 ييكند و مقتـدا     يبند را به خود دعوت م     طل  ي م ي كه راه خروج   ييها  شهياند
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ب راه نـشان  يـ  طياتيـ  ح ير بـه سـو    ي و سـ   ي زنـدگ  ي بـازخوان  يشده كه بـرا   
ن يـ  موضـوع را ا يا كنـد، ممكـن اسـت عـده       ي مـ  يدهد و بن بست شكن      يم

م و تصور كنند همچنان كه      يده  يرند و فكر كنند ما شعار م      ي نگ ين جد يچن
 بـه اطـراف   يها كمـ  نيا. م هستدار ه شهيظاهر جهان سلطه پا بر جاست، ر  

كند و هرجا  ي را قانع نميچ روحينگرند كه چگونه جهان سلطه ه     يخود نم 
ن يكـردن بـه چنـ       جـه پـشت   يپـا كـرد و در نت         گذاشت هزاران مشكل بـه     يپا

 يجهان سلطه با اندك رمقـ     ممكن است دوباره    ر است،   يزناپذي گر يفرهنگ
ر از يـ  غي مقصديارند به سوش دي كه در پ   ي از انقالب   را ها يمصركه دارد،   

هـا را   آن ،انقـالب از  ي دكـور كيبا دوباره  منحرف كند و يانقالب اسالم 
 در منظـر  ي اسـالم ير كـشورها يهـا و سـا    د آن يفراموش نكن اما  متوقف كند   

 كه  يانقالب. توانند از آن چشم بردارند      ي را دارند و نم    ي انقالب اسالم  ،خود
شده است و از جزء فرهنگ بشر  به صحنه آوردند،    »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«يني خم امام

! يآر. شـود  ي بـه آن گرفتـه مـ   يكـ ي نزدي، در راستايمين به بعد هر تصم   يا
 يكردها است كه وقتـ    يبرد، عمده رو    ي زمان م  يمعلوم است كه كار فرهنگ    

 ياشد و مطابق روح زمانه قـدم برداشـته شـود، هـر قـدم           ح ب يها صح   كرديرو
د يـ  در جهان اسالم پد    ين خودآگاه ي چون ا  .دهد  يمجه  يبرابر صدها قدم نت   

ــده كــه جــز از طر  ــآم ــه حقي ــوع ب ــت ديق رج ــق ــي ــوان از  ين اســالم، نم ت
  .افتي نجات يزدگ غرب

  »والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
ن زايـ  عز خـدمت را   رانيـ  ا افـق كـشور    حكومت خـدا بـر       لوعسالگرد ط 

 اسـت كـه   يناشـدن  بـا و وصـف    يقدر آن طلـوع ز      آن. كنم  يك عرض م  يتبر
 تا خودتان عظمت و     كنم يورآاديروح آنچه را واقع شد        است بنده،  يكاف

  .دي آن را تماشا كنييبايز
بـه عنـوان رب   اگـر خـدا   كـه    توجـه دارنـد    نكتـه    نيـ به ا  زاني عز ي همه

دن بـه مقـصد     ي رسـ  يهـا   راه، آن جامعه     حكومت كند  يا بر جامعه ن،  يالعالم
گـاه  يد جا يـ ن راسـتا با   يـ د، و در ا   يابد و بدان خواهد رس    ي ي خود را م   يقيحق

ت حكـم خـدا     يـ ن نظام بستر حاكم   ين شود كه چگونه ا    يي تع يانقالب اسالم 
 حكومـت خـدا بـر جامعـه روشـن شـود،            يگر اگـر معنـ    ياست، به عبارت د   

 يند بـه راحتـ     حاضر يا عدهو چرا    چه   يعني ياسالمانقالب  گردد    يمعلوم م 
چـرا  شـود     يز روشـن مـ    يـ ، و ن  جـان بدهنـد   ن انقـالب    يـ  ا يجاد و بقا  ي ا يبرا

 چـون  نـد يگو يمـ  مـشكل دارنـد و     يرش انقالب اسالم  ينسبت به پذ   يا عده
تـوان   ينمـ  پـس  ،ما را برطرف نكرده است  ي و اجتماع يانقالب حوائج ماد  

ش ي عامـل گـشا    يمن كه انقالب اسال   يغافل از ا   .دوار بود ي آن ام  ي ندهيبه آ 
ابـد و همـه جـا را    ي يج بـسط مـ  ين افـق بـه تـدر   يـ ا.  اسـت  يديافق عالَم جد  

 كه قـبال مـسئله      يد، مسائل ي خاص رس  يا ن بسط به مرحله   يرد و چون ا   يگ يم
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ست كـه غـرب   يـ  نيرود، پـس رسـالت انقـالب حـل مـسائل       يان مـ  يبود از م  
  .د به وجود آورده است، بلكه آمده است تا آن مسائل رفع شويزدگ

انقالب ن  يم كه ا  يشود و بدان  روشن   يگاه انقالب اسالم  يو جا مبنا   يوقت
م و ينگـر  ي مـ  يگـر يبـه مـردم اسـت، بـه آن از منظـر د            خدا  بزرگ   ي هيهد

 يقـ يگـاه حق  يم جا يم، عمده آن است كه بتـوان      ي از آن دار   يگريانتظارات د 
ــشناسي در هــستي را از جهــت معرفتــيانقــالب اســالم م تــا در قــضاوت ي ب

  . مي آن دچار خطا نشوي هدربار

   جوامع و ملليرمز بقا

 ، حكومـت كنـد  يا بـر جامعـه   واحد،  اَحدياگر خدا  ميدان ي ما م  ي همه
هـا بـا      ق كثـرت  يـ ن طر يو از ا   ه،وحدت بر كثرت حاكم شد    در آن صورت    

شوند، از آن طـرف       ي خود خارج نم   ي، از معنا  ي هست ياتصال به باطن معنو   
 و بـا  يها بـدون هرگونـه انـسجام     كثرت،شودحاكم ناگر وحدت بر كثرت  

م يگـوئ   ين همان اسـت كـه مـ       يدهند و ا    ي تمام به كار خود ادامه م      يآشفتگ
كـه  سـت  زنـده ا  يتـا مـوقع  كه   انسانثل بدن   م. افتاده است بحران  جامعه در   

مقـام   ؛ مقام بـدن    و وحدت است مقام   ؛ مقام روح  .كندن حكومت   آروح بر 
كه در حـال   ييها  سلولناهم شود از بدن منصرف روح   اگر    و كثرت است 

 خود به كار مربوط بـه خـود   يو منظم هر كدام در جامنسجم حاضر كامالً  
گـردد و از   يل مـ يت بدن به خـاك تبـد  يو در نها دگردن يرها ماند؛   مشغول
اكنـون هـم بـدن        هم .شد  ت خاصِ خود خارج خواهد      يت و شخص  يموجود
عامـل   كيـ  يه است ولـ  خود همان ذرات خاك و عناصر پراكنديبه خود 



١٤١ ........................................................ طلوع شهر خدا؛يانقالب اسالم

 نيـ ات  يـ حاكم حـاال اگـر      .كنـد  ين حكومـت مـ    آ بـر     بـه نـام روح     يوحدت
خـود را حفـظ   توانـد انـسجام    ينه بدن م گريرفت دن ياز ب  يانوحدقت  يحق

دا يابد و قدرت و قوت پ     يربوط به خود دست     به كمال م  تواند    ي، و نه م   كند
اسـت و تـا     ت بدن، روح مجـرد انـسان        يكند، پس عامل بقاء و كمال شخص      

ت و  يـ ك هو يـ  آن روح از بدن منصرف نشده اسـت، بـدن بـه عنـوان                يوقت
 از بدن منصرف شـد،      يلياگر روح به هر دل    . ت خاص، موجود است   يشخص

در آن چـون   رود،    يان مـ  يـ م از م  يـ  بـدن خـود دار     ي كه ما برا   ييتمام معناها 
ر يـ  كثيهـا    بر مجموعـه سـلول     يقت وحدان يك حق يروح به عنوان    صورت  

گفتــه ت بدهــد، و لــذا يهــا انــسجام و شخــص تــا بــه آن كنــد ينمــحكومــت 
  . شد و مضمحلي بدن بحران؛شود يم

 :اوالً ؛ديـ آ يمـ دو مـشكل بـه وجـود      عرض شد با انصراف روح از بدن        
 كامل  تواند يمن گري د :اًيثان ، بماند تواند يمنت خاص خود    يبدن با هو   گريد

 كه اگر حكم خـدا  يورمطرح است، به ط جامعه يا بر اعده ق ني ا ني ع .شود
 نبـود، بـه همـان انـدازه جامعـه از انـسجام الزم       ي حاكم و جـار  يا  بر جامعه 

ز يــگــر انتظــارات مــا را نيگــردد و د يشــود و گرفتــار بحــران مــ يخــارج مــ
  .تواند برآورده سازد ينم

ابِرُواْ ورابِطُـواْ   «: ديـ فرما يقرآن م  صـبِرُواْ ونُواْ اصينَ آما الَّذها أَياتَّقُـواْ  يو
ت دسـتورات   يد و به حقان   يمان آورد ي كه ا  ي كسان ي ا 1؛»اللّه لَعلَّكُم تُفْلحونَ  

ز بــه يــه را نيــد و بقيــشه كنيــ پيداريــ پاينــداريد، در راه ديــ بــاور داريالهــ
گر حفـظ كـرده، و   يد و رابطه و انسجام خود را با همدييه نماي توص يداريپا

                                                 
 .٢٠٠ه ي سوره آل عمران، آ- ١
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 بــر يرا در تمــام مناســبات زنــدگد و حكــم خــدا يــشه كنيــ پي الهــيتقــوا
د و  يد است كـه رسـتگار شـو       يد، ام يح ده ي خود ترج  ي ت نفس اماره  يحاكم

  . ديها آزاد گرد از مشكالت و بحران
بـا    در رابطـه   ي فوق بحـث جـامع     ي هيل آ يذدر   »هيعل  اهللا  رمحة«يي طباطبا عالمه

ت ي شخـص  يدارا بـدن    كيـ  ني جامعـه عـ    كنند و معتقدند    ياجتماع مطرح م  
اء     «: ند قرآن فرموده اسـت  يفرما  يم.  است خاص لٌ فَـإِذَا جـ ةٍ أَجـ كُلِّ أُمـلو

و براى هـر امتـى اجلـى اسـت          2؛»أَجلُهم الَ يستَأْخرُونَ ساعةً والَ يستَقْدمونَ     
شـود و نـه      يعقب انداختـه مـ     نه ساعتى     آن اجل  پس چون اجلشان فرا رسد    

 ي ملت، اجل خاص قائل اسـت و وقتـ   امت ويه خداوند برا ين آ يدر ا . جلو
 ي رد، و جامعـه يـ م يرد، مـ يـ م ي كـه مـ  يد، مثـل آدمـ   ياجل آن ملت فـرا رسـ      

اء   « :ديـ فرما يا قرآن م  ي. ديآ  ي آن م  ي جا يگريد ولٌ فَـإِذَا جـسةٍ ركُلِّ أُملو
برى اسـت   و هر امتى را پيـام      3؛»رسولُهم قُضي بينَهم بِالْقسط وهم الَ يظْلَمونَ      

 ميانشان به عـدالت داورى شـود و بـر آنـان سـتم              ،پس چون پيامبرشان بيايد   
 آن ي وجـود ي  آمـد و فلـسفه  يا امبرِ جامعـه ي پيه وقتين آ يپس طبق ا   .نرود

ام خـدا روشـن     يد و افراد جامعه موضع خود را نسبت به پ         يجامعه به انتها رس   
كُلُّ أُمةٍ تُـدعى إِلَـى      «: ديفرما  يا م يو  . شود  يها عمل م    كردند، با قسط با آن    

 كتـاب خـاص     يپـس هـر امتـ     . شود  ي به كتابش خوانده م    يهر امت  4؛»كتَابِها
  .دارد

                                                 
 .٣٤ه ي سوره اعراف، آ- ٢

 .٤٧ سوره يونس، آيه - ٣

 .٢٨ه يه، آي سوره جاث- ٤
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   ي فرهنگ غربيراز ناکام

 در  »هيعل  اهللا  رمحة«ييات فوق و دقت حضرت عالمه طباطبا      ي با توجه به آ    يوقت
 يت خاص دارد پس وقتـ     ي خود شخص  يم جامعه برا  يات، متوجه شد  ين آ يا

بـه   :اًيـ ثان ،مانـد  يمـ دار يـ پاآن جامعـه   :اوالً ،ن حكومـت كنـد  آوحـدت بـر   
 ين نمونه برايبهتر. ماند يابد و از راه كمالِ خود باز نم    ي يش دست م  يازهاين

 هـستند كـه بـا    ي غربـ ير، كـشورها يـ  اخي ت از دو نكتـه    يدادن محروم   نشان
هـا و    است، با چهارصد سال انواع دقـت      يت و س  يرين از مد  ي حذف د  يادعا
همـه، بـه قـول        نيده، با ا  يچيار پ ي بس يها  ي به تكنولوژ  يابي قات و دست  يتحق

كننـد، و هـر    يشه خود را ناكـام احـساس مـ   يش از هميخودشان هم اكنون ب 
دهنـد   ي گوناگون ناله سر مـ    رو هستند، با زبان     ها روبه   روز هم با انواع بحران    

 يا ست كـه هـر برنامـه    افتاده اي به چه روز كاي امر ي  جامعه ستيكه معلوم ن  
مـان حـل    نكـه مـشكالت  آ عـالوه بـر   ،ميزيـ ر يمـ ل  ي اصـالح مـسا    يبـرا كه  

 يديـ  اسـت مـا بـا د     يكـاف . شـود   يمـ  مـشكل    كيبرنامه  آن    خود ،دوش يمن
م، در آن ي بنگـر ي غربـ ي تر از آنچه در ظاهر آشكار اسـت بـه جامعـه      قيعم

ش و د حاصل چهارصد سال كـار و تـال    يم كه چرا با   يكن  يصورت تعجب م  
كـس در   چي كـه هـ   يبه طـور  !  باشد ي و پوچ  يثمر  يهمه ب   نيق ا يفكر و تحق  

  .كند ي نميآن جامعه احساس خوشبخت
اسـت،   يا هيثانها     آن يها  ، برنامه منظم است ار  يبس سيپارلندن و    يمترو

د شـش سـال     يـ دان  ياند كه مثالً شـما مـ         خود را منظم كرده    يها  آنقدر برنامه 
ن حـاال   يدهند، از هم    يتان را به دستتان م      يگ حكم بازنشست  يگر چه ساعت  يد



 ١٤٤ ي باز گشت به عهد قدس،يانقالب اسالم.............................................................

 ي امـا بـه گفتـه     . ديـ  كن يزيـ ر   برنامـه  ي روز بازنشـستگ   ي فردا يد برا يتوان  يم
  :يمولو

ــي  ــر اي منتهـ ــشاده گيـ   عقـــده را بگـ
 

  ي تهـي   ي سخت است بر کيـسه       عقده

ــده    ــشاد عق ــر   در گ ــو پي ــشتي ت ــا گ   ه
 

ــده ــر  عق ــدي دگــر بگــشاده گي   ي چن

  است سـخت  اي کآن بر گلوي م      عقده  
 

  بخـت  کـه بـداني کـه خَـسي يـا نيـک      

ها رفـع شـد تـا      يي ما مثل اروپا   ي مشكالت ظاهر  ي م همه يريگ  يفرض م   
م سخت از خـود  يرو شد  با خود روبهيم، حاال وقتي با خود باشيم مدت يبتوان
  .ميزانيگر

 ي مــدرن بــرايايــدر دنســرعت همــه  نيــا ديــا از خودتــان ســوال كــرده
دم زودتـر بـه كـارش برسـد و          آ اسـت كـه      ني ا يسرعت برا ست؟ ظاهرِ   يچ

 ا واقعاًيآ حاال   . كند يتر با خود زندگ      تا بتواند راحت    كند داي پ يشتريوقت ب 
 ، برسـند شانيـ به كارهاتر   شد تا مردم راحت    اديزها    ، سرعت يدر تمدن غرب  

 زحال كه بـا   و   ؟ كردند ادي را ز  ها   سرعت دندي نرس شانيكه به كارها    چون اي
  رسند؟  يم شانيكارهاا به يآد وش يم ترادي زها سرعت

 هـر    خـود شـكل داده،     ي كـه بـرا    ي بـا فرهنـگ موجـود      ايچرا امروز دن  
؟ رسـد  ي نمجهي در باطن به نتيل ظاهرش خوب است و    زدير يمكه   يا برنامه
ده و لذا سرعت    يست كه به مطلوبش نرس    ي آن ن  ي همه سرعت نشانه    نيمگر ا 

 يد بـه كلـ    ين است كه بشر جد    ي ا كنند تا برسند؟ راز مشكل در       يشتر م يرا ب 
هـا بـه دنبـال عامـل انـسجام و سـرو        ن كثـرت  يراه را گم كرده است و در بـ        

ق ارتبـاط بـا     يـ  اسـت، بـدون آن كـه سـر خـود را بـاال كنـد و از طر                   يسامان
  .وحدت، كثرت را انسجام بخشد



١٤٥ ........................................................ طلوع شهر خدا؛يانقالب اسالم

بـر   يعنـ ي ، بـر كثـرت    ونـد  خدا يعنـ يحـد   اَ است كه اگر     نيما حرفمان ا  
 ي مشكل ظاهردر   مرده است كه     بدن كي جامعه مثل    ،جامعه حكومت نكند  

ش از بـدنش جـدا شـد،         دسـت  مينيب ي م ميكش يدستش را م   يوقت ي ول ،ندارد
 .ش جـدا شـد    يم، پـا  ينـ يب  يم، بـاز مـ    يريگ  يش را م  يم، پا يكن  يدست را رها م   

 كـه از اطاعـت      اني شما كوف  ؛نديفرما يم انيكوفدر وصف    �نيرالمومنيام
طرف  ي، هر طرفش را بكش ديا دهي پوس ي  پارچه كي مثل   ديا من خارج شده  

ه ن طـرف پـاره شـد   آ ميكنـ  ي مـ  ه طـرف را وصـل     ني ا ،شود يپاره م گرش  يد
تـك افـراد       اگر هم تـك    ي است كه حت   يا  خدا جامعه  دونب ي  جامعه .است

ن يكنـد و چنـ      يآن جامعه خداپرست باشند، خدا بر آن جامعه حكومت نمـ          
ن آمده تا با    يچون د  ابد،يل الزم دست    تواند به انسجام و كما      ي نم يا  جامعه
 افراد آن جامعه را به سـعادت   ت حكم خدا در تمام مناسبات جامعه،      يحاكم

 ،بودندگو   لهأمسفقط   امبرانيپاگر   »تعايل اهللا  حفظه«ي اهللا جواد  تيآبه قول   . برساند
 يديـ اند مناسبات جامعـه را توح       امبران آمده يپ.  نداشت يها كار    با آن  يكس

چهـار بـار    يعباس ي فهيخل. شدند ير ميها درگ ا حاكمان جبار با آنكنند، لذ 
 نيـ ا ديـ گو ي مـ فـه ي خل خـود ،كشاند ي به بغداد م  نهي از مد   را �امام صادق 

 كـه   انـد   كار كرده ه   چ �امام صادق . پرانده است  نم مرد خواب را از سر    
 يعنـ ي اسـالم  ؟رفتـه اسـت   - بـا آن همـه قـدرت   -  بغـداد  ي فهيخلسر  خواب از   

 فـه بـه   يمـأموران خل   .كـل روابـط جامعـه      انسجام دادن به     ي خدا برا  ي امهبرن
 ،گـشتند  يمـ به دنبال اسـلحه   جا   همهدر   و   ختندير ي م � صادق  امام ي خانه

ــ ــستند يچــون م ــا داردان ــام بن ــ ام ــدن را ســرنگون ســازفــهيد كــه خلن  ي، ول
 اســت و نــه يســاز دانــستند روش امــام در آن برهــه از زمــان فرهنــگ ينمــ
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ت حكـم خـدا   يـ به دنبال آن بودند حاكم    �آنچه امامان .  مسلحانه ي مبارزه
 خـاص، و تـا روح جامعـه متوجـه           يا  فـه ي و مخالفت با خل    يريبود و نه درگ   

ن يـ فه ا ي خل يول. ستي نشود، امكان تحقق مقصد امامان فراهم ن       ين مطلب يچن
چ يت هـ  يـ ت خـدا، حاكم   يـ  جز حاكم  �د امام يفهم  يد، فقط م  يفهم  يرا نم 

  .رنديپذ يا نم ريفكر و فرد

  ؛ دوران گذاريانقالب اسالم

تان زنـده بمانـد و     جامعهدياگر خواستن است كه يام خدا و رسول او ا  يپ
، و ي باشد، چه در امور فرديدر آن جار حكم خدا دي بادبه حوائجش برس 

حكم خدا ! ها  انسان ين بود كه ا   يحرف ا . ي و اقتصاد  يچه در امور اجتماع   
طور كـه در ركـوعِ نمـاز طبـق حكـم              ، همان ديكنب   خود غال  يها  ليرا بر م  

 مثـل  يل حركـات يـ ل خود و بـدون دل   ي به م  يچ انسان يم و ه  يشو  يخدا، خم م  
د طبق حكم خدا عمـل  ير امور هم بايدهد، در سا    يركوع و سجود انجام نم    

  . ميكن
 ي اسـالم ي  بـر جامعـه  يك فـرد يست كه ي ن يهم به آن معن    هي فق تيوال

 يتوانـد حكـم خـدا را از متـون اسـالم             يكـه مـ    يهـ يحاكم اسـت، بلكـه فق     
ن جهـت مـردم مـسلمان بـه     يباشد و به هم     ي كند بر جامعه حاكم م     استخراج
ا يـ ك فرد  يخواهند نظر     يق روشن كنند نم   ين طر يروند تا از ا     يه م يدنبال فق 

م كه بتواند حكم خـدا  يخواه ي را ميك حزب بر جامعه حاكم باشد، كس   ي
هــا ســؤال  ي، بعــضكــنم يتعجــب مــ. ديــنمارا كــشف كنــد و آن را حــاكم 

ت يـ ه حكا يـ اگر تخصص فق   ؟دهيمقا  يد مطلقه باشد    يبا هي فق تيوالكنند    يم
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.  نـدارد  يد بودنش معن  يگر مق يدارد د   ياز آن دارد كه حكم خدا را اظهار م        
د آن را يـ  بايديـ چ قياگر حرف، حرف خدا است، معلوم است كه بدون هـ    

ق رسـولش فرمـوده اسـت       يـ خداوند از طر  م  يا  رفتهين كه پذ  يرفت، مثل ا  يپذ
 اگـر   .ميريپذ  ي آن را م   يديچ ق ينماز صبح دو ركعت است و ما هم بدون ه         

د با آن تعامل كرد،     ير افراد با  يمثل سخن سا   كه   ديگو ي را م  حكم خود ه  يفق
حكـم خـدا را   ه يفقاگر  يول.  دارميك رأيمن هم : نديفرما ين كه م يمثل ا 

اسـت كـه شـما     يعنـ ن مين بـد يـ د كـرد؟ ا يـ قشود آن را م    يم مگر   ديگو يم
  .دي را عمل نكني و بعضديعمل كن را يدستورات الهاز  يبعض

 خـدا د  يـ ن است كه با   ي ا يرفتن انقالب اسالم  ي پذ يما در راستا   ي دهيعق
 و كثـرت    ، شـود  يبر جامعه حكومت كند تا حكم وحدت بر كثـرت جـار           

 خـدا   ت حكـم  يـ بستر حاكم جهت  به   را   يگردد، و انقالب اسالم   مضمحل ن 
ن جهت عرض كردم انقـالب     يبه ا . ميدان  ي م يك موجود مبارك  ي،  بر جامعه 

م، يو البته هنـوز اول كـار هـست        .  طلوع حكومت خدا بر جامعه است      ياسالم
. بر جامعه حكومـت كننـد      �م كه امام معصوم   ي برس ييد به جا  يشاءاهللا با  إن

 امـام   بـت يغم، چـون در زمـان       يـ ا  ن انقـالب دل سـپرده     يـ ن جهت به ا   يبه هم 
 ي حكم خـدا و مـش  س كه بر اسا   يا  برنامه .مي ندار يگريما راه د   �معصوم

، هر چـه   نشودي طراح-دارد که قدرت استنباط حکم خدا را      ي کس يبه معنا  - هيفق
شتر مـا را خـسته      يـ شـود و ب     يشتر روشـن مـ    ي آن ب  يحاصل  يشتر جلو رود، ب   يب
 ي  چهارصدسـاله خِي اسـت كـه در طـول تـار     ييهـا   اش برنامـه    كند، نمونه   يم

 ي ل كـرده، همـه    يـ ت تحم يش بـر بـشر    يته به اسـم آسـا     ير، فرهنگ مدرن  ياخ
ن افراد را بر جامعه   يتر  ين و ضد قدس   يتر  يآرامش را از بشر گرفت و سطح      
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 يزيـ  و بـه چ    ميـ ا  رفتـه يمتأسفانه چون وضع موجود جهان را پذ      . حاكم نمود 
سر   بهي چه مشكالتت دريم بشريستيم، متوجه نيكن  يباالتر از آن هم فكر نم     

ار بـشر   يـ  آن كـه     يد تا صنعت، همه و همه به جـا        يريبرد، از آموزش بگ     يم
 كـه   يسانـس يسانس و فـوق ل    يـ ا ل يـ آ. اند بـر دوش بـشر        شده يشده باشد، بار  

ان ي را بـر دانـشجو  ين اسـت كـه مطـالب   يـ دهنـد جـز ا     ي امروز م  يها  دانشگاه
ن يـ  ندارندكه ا   نيز ا  ج يا   چاره يد ول يآ  يكنند كه به كارشان نم      يل م يتحم

ح ي صح ير علم آموز  يا مس يرند؟ آ يها را بگذرانند تا آن مدرك را بگ         واحد
 مناسـب،  يجـاد بـستر  ي بـا ا ي ممكن اسـت؟ انقـالب اسـالم      ين بستر يدر چن 
ق يـ ن معضالت است و لـذا هـركس كـه خواسـت از طر             ي گذار از ا   ي   دوره

چـه قـصد    ك كنـد،    يـ  نزد ي ما را بـه غـرب و فرهنـگ غربـ           يانقالب اسالم 
  .ا نه، ما را از انقالب جدا كرده استي داشته باشد يريخ

 چهار فعالًن حد است كه ي در ا  دانشگاهگاه  يمتأسفانه در حال حاضر جا    
در . شـود  يچـه مـ   بعـد    مينـ ي تـا بب   رنـد ي بگ سانسيلك  يبروند  جوانان ما   سال  

 ي تن دهند، ولـ    ي عاد يپلم حاضر بودند به كارها    ي كه آن جوانان با د     يحال
 ي عـاد  يسانس نـه كـار دارنـد، و نـه حاضـرند بـه كارهـا               يحاال با مدرك ل   

 است كـه    ي به فرهنگ  ي تأس ي ك نمونه از هزاران نمونه    ين  يا. مشغول شوند 
م و بـا  يت كـرد يـ  شـكل گرفـت و مـا هـم از آن تبع      يخارج از فرهنگ الهـ    

در . ميرو نباشــ هــا روبــه م بــا آنيتوانــست يم كــه مــيرو شــد  روبــهيمــشكالت
، يتر است، اقتـصاد در نظـام الهـ          بيار عج ي موضوع بس  يت اقتصاد موضوعا

گر نظر يا، و از طرف د   يك طرف نظر به آخرت و عدم حرص به دن         يكه از   
 کـه   ي اقتـصاد  -!  كجـا  ي دارد، كجا، و اقتـصاد نظـام غربـ         يبه عدالت اجتماع  
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 اگر ما -گردد ي انسان ارضاء مي شود و نفس اماره ين ميداران در آن تأم هياهداف سرما
 يتسي اومان ي شهي كه مطابق اند   ي غرب يد بر بودن نهادها   يهمه تأك   ني ا يجا  به

 مـردم   ي روحـان  يهـا   ليـ  م ي رو  شده است، بـر    يده از آسمان طراح   يبشرِ بر 
 شـد رشـان    قناعـت م كه نه تنها     يرو بود   روبه يمردمامروز با    م،يكرد يكار م 

 جامعـه  ي كـه بـرا  يشد كه بـه هـر كـار     ي م يز عامل ينتواضعشان  كرده بود،   
را گـر   يد  كيـ  يجـا تنها     نه ين مردم يزدند، چن   يد است دست م   ي مف ياسالم

 را فـراهم    يگـر ي د ي رشـد و تعـال     ي نـه ي، بلكـه هـر كـدام زم       كنند يتنگ نم 
  .ندينما يم

انـد   كه متوجـه شـده    استي مردمي  ظهورِ شعور و اراده يانقالب اسالم 
براسـاس حكـم خـدا اداره       ته عبـور كننـد و جامعـه را          يد از غرب و مدرن    يبا

 يزان رأ يـ  مردم اسـت، م    يزان؛ رأ يم: فرمودند »هيعل  اهللا  رمحة«امامكه    نيند، و ا  ينما
خواهند از غـرب عبـور    ي ميكردن به انقالب اسالم ي است كه با رو يمردم

 مردم، ما را دوبـاره بـه        ي از مسئوالن برخالف رأ    يد بعض ين نبا يكنند، بنابرا 
 آن بـود كـه      يد اشكال مردم بـه نظـام شاهنـشاه        غرب برگردانند و فكر كنن    

 و ياسـ يان بخواهند امـور س يشاه مانع عبادات مردم در مساجد بود، حاال آقا      
ك درس معـارف  يـ  اداره كننـد و فقـط      يبراساس فكـر غربـ    را   ما   ياقتصاد
 . اضافه شود و مانع عبادات مردم هم نـشوند ي دانشگاهيها  به واحد ياسالم
خـدا بـر امورشـان      حكـم   و   ينظـام الهـ   خواهنـد     يم يبا انقالب اسالم  مردم  

 ي م و از آن اراده    يك كنـ  يـ و هر اندازه كه هوس مـردم را تحر        باشد  حاكم  
تنها از مـشكالت گذشـته      م، نه يري كه منجر به انقالب شد، فاصله بگ       يا  هياول

حـرف  . ميشـو   يرو مـ     روبـه  يدتريـ م بلكـه بـا مـشكالت جد       يـ ا  عبور نكرده 
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شتر يـ ن اسـت كـه هرچـه ب   يـ د آوردنـد ا يـ  را پد ي كه انقـالب اسـالم     يمردم
  .  شوديت حكم خدا طراحيها در بستر حاكم برنامه

 است كه مـردم در جهـت        يا   اراده ي مردم در راستا   يدادن به رأ    اصالت
ـ عل اهللا رمحـة «ينـ ي اعمال كردند وگرنه همـان امـام خم       يتحقق نظام اسالم    كـه  »هي

 نـد يفرما يمـ ه مـسئوالن    خطـاب بـ    جا   كي مردم است،    يزان رأ يم: فرمودند
ن مـردم اسـالم را      يـ  نـدارد، ا   يچ ارزشـ  يهـ حق نباشـد    مطابق  مردم   يرأاگر  

ر از حكـم    يـ  غ يد و حكم  يگر نظر نكن  ي د ييد به جا  يخواهند مواظب باش    يم
   5.ل نشودين مردم تحميخدا بر ا

كمـك  م حكـم خـدا بـر جامعـه،     ي تحكـ ي برااگر مردممعلوم است كه  
 »تعـايل  اهللا حفظـه «يمقـام معظـم رهبـر   . رسـد  يد نمـ  انقالب به اهـداف خـو     نكنند  

 ، است كـه مـردم در صـحنه باشـند          ني به ا  ينظام اسالم ت  يمشروع ؛فرمودند
 اسـالم حـاكم   نيـ  كمـك كننـد تـا ا   ديا مردم ب ي اسالم خوب است ول    يعني

 نيـ ام،  يكنـ   يمحاكم  را  اسالم  د ما خودمان    يدخالت نكن  مردم   ميي بگو .شود
ن را يـ و همواره ا خواهند ياسالم را ممردم . ياسالماست و نه نظام اسالم نه  

ن يـ  ايشوند، ولـ  يعصباناند البته ممكن است از بنده و امثال بنده          نشان داده 
. د گذاشـت  ي نبا يها از اسالم و انقالب اسالم        شدن آن  يرا به حساب عصبان   

                                                 
ن مقـصد  يـ ، ايم اسـالم يمجرد بودن رژ«: نديفرما ي م»عليه  تعايل  اهللا  رضوان«يني حضرت امام خم   - ٥

 و قـانون حکومـت کنـد و    ، اسالم حکومـت کنـد  ين است که در حکومت اسالم   يمقصد ا . ستين

ال يـ  را کـه خ   ي ندهنـد کـسان    يرأ.  خودشان و به فکر خودشـان حکومـت نکننـد          ياشخاص به رأ  

هـا   نيـ داننـد، بـه ا   يدانند، روشنفکر م ي هستند، خودشان را متفکر ميکنند خودشان صاحب رأ    يم

ي  فهيصـح (» ست، ضـاللت اسـت    يـ  ن ي مردم در مقابل حکم خـدا رأ       يکه رأ   ني ا يبرا.  ندهند يرأ

  ).٢٨١ ، ص ٨نور، ج 
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 ي منصرف كنـد ولـ   يكند مردم را از انقالب اسالم       يهرچند دشمن تالش م   
تـر از   ت حكـم خـدا مطلـوب   يـ كنـد حاكم  يق مـ ي تـصد ينـسان فطـرت هـر ا  

 هـر  يال حاكمان است، به خصوص كه دشمنان انقالب اسـالم   يت ام يحاكم
 خود را پنهان كنند تا مردم       يها  ها و بحران    اندازه هم تالش كنند كه ضعف     

  .شوند يح دهند، موفق نمي ترجيها را بر نظام اسالم آن
 نيـ  ا يوقتـ  ، مـا حكومـت كنـد      ي امعـه ج  بـر  دي با خداكه    نيبا توجه به ا   

ش از  يبـ مردم  شود كه     يتر م   ش محكم يها  هي و روز به روز پا     ماند يانقالب م 
در از طـرف حاكمـان و مـردم    حكـم خـدا     و  شوند  ن خدا معتقد    يبه د  شيپ

  .ن نكته استيهم حرف بنده ي اصلي نكته  و،دگرد يجامعه جار

   ي و انقالب اسالمينيعالَم د

م حفـظ شـود     يخـواه   يو مـ  خوب اسـت     يقالب اسالم ان مييگو يهمه م 
 مـردم  يمـان يا يهـا  قلـب ن انقـالب وجـود   يشدن ا م راز حفظيد بدان ي با يول

قـت را   يماند كـه مـردم حق       ي م ي بزرگ اله  ي هين هد ي ا ياست، و در صورت   
 عـالم   يها را به سـو       آن ي بخواهند كه بستر تعال    يدر عالم معنا بدانند و نظام     

 و به مردم بـا تـالش        ي به نظام اسالم   يس خدمت اصل  پ. ت فراهم كند  يمعنو
انقـالب  اگـر  م يد بـدان يـ ابـد، بـه واقـع با   ي يانت مردم تحقـق مـ  ي رشد د يبرا

حــال و  و  بماننــدنيمــردم متــدم يتــالش كنــ ديــبا ميخــواه يمــرا  ياســالم
ته ي فرهنگ مدرن  يعالَم  ي را بشناسند تا از ب     ينيو عالَم د   شود   ينياحوالشان د 

م  درعـالَ  ،ي رضـا كرمـان    رزايـ م يعنـ ي ، شـاه  نيقاتل ناصر الد   6.رنديفاصله بگ 

                                                 
 .ديرجوع فرمائاز همين مؤلف » يني انسان دمعالَ«به کتاب » عالَم ديني«در مورد معني  - ٦
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د يو بـا ارادت بـه سـ    كـرد  ي مـ  يزنـدگ  ياسدآباد ني جمال الد  ديعشق به س  
 شـد،  ي زنـدان  و  شاه را كشت   ني كه ناصرالد  ي وقت ، داشت يمعالَ خود   يبرا

 در  جـا  نيـ  تـو ا   ،ي هـست  يا  دم سـاده  آ چقـدر    :گفتند  او به او   يگرها شكنجه
مبول ال در اسـ   نيالـد    جمـال  دي و س  يخوردن هست ب خنك   آ ر حال زندان د 

 بـه   ديبه جـان خـودم اگـر سـ        « ؛گفترزا در جواب    يم .خندد ي تو م  شيبه ر 
د ي بـه سـ    يطـور   نيا !» است ردا  من خنده  يها شيرحتماً   خندد ي من م  شير

بـه شـما     وقـت    كيـ . ن خـوش بـود    يالـد   دجمالياد سـ  يـ دل سپرده بود و بـا       
 خدا گفته است انگشتر ون چ،دي باش داشتهنگشتر طال    ا ديباندر نماز   اند    گفته

 ينيم د عالَطالب   وقت   كي ؛ حال دو حالت دارد    ، مرد حرام است   يطال برا 
 ممـرا در عـالَ  خواهـد   ين فرمـان مـ  يكه با ا   بروم    خدا  قربان دييگو يمد  يهست

اما اگـر  . ديكن يرا ترك مانگشتر طال  يبه راحت  و دهديجااُنس با خودش    
 بـا  يم، در آن صـورت وقتـ    يرفتن در عالَم اُنس با خدا را نشناس       گ  ي جا يمعن
 بـه  يا  م، و مثل عده   يده  ي به آن تن نم    يم به راحت  يرو شو    روبه ين حكم يچن

م، مـثالً  يدا كنـ ي آن حكم پ  ي برا يه علم يك توج يم بود كه    يدنبال آن خواه  
ن نــوع يــم، بــا ايكنــ يزا اســت آن را رهــا مــ  مــرد ســرطانيچــون طــال بــرا

رش آن حكـم،    يم بـا پـذ    يـ ا  نتوانسته  در مقابل حكم خدا، عمالً     يريگ  موضع
   .ميوارد عالَم اُنس با خدا شو
 ،دادنـد  ي را از دسـت مـ  شـان  ينـ يم دعـالَ داشـتند   ،مردم ما در زمان شـاه    

كـرد و   يد مـ  ي جامعه را تهد   يني، عالَم د  يزدگ   روح غرب  ي ول  بودند نداريد
 ملَاعـ   مـردم مـؤثر بـود،      ينيدب عالَم   ي هم به شدت در تخر     ينظام شاهنشاه 

 است كه انسان    يطين است، شرا  يرفتن دستورات د  ي باالتر از پذ   يزيچ ينيد
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 ي حكم الهـ   ي خود را در قرارگرفتن در فضا      يقيدر صدد است مطلوب حق    
 مـردم  ي را بـرا ين هـدف ي در ذات خـود چنـ  يجستجو كند، و انقالب اسالم  

 در ي خـود را زنـدگ   جـان ي شـدند غـذا  ينـ ياگر مـردم وارد عـالَم د     . آورد
 ين مردمـ ي با چنيدانند و لذا نه تنها انقالب اسالم    ي م ي انقالب اسالم  يفضا

اش فـراهم   هيـ شتر بـه اهـداف عال   يدنِ هرچه ب  يط رس يشود بلكه شرا    يحفظ م 
 هـستند  يني عالَم د ي كه دارا  ي فقط با مردم   يگردد و تحقق تمدن اسالم        يم

 خـدا از قلـب و از        اديـ  كـه  نيخاطر ا ه   ب ندحاضر ين مردم يچن. ممكن است 
د يـ  مراجـع تقل   يگر وقتـ  يد رند،ي دستور خدا را بپذ    يراحت  به نرود   انش جامعه

ز از آن يـ ، دنبـال راه گر حـرام اسـت  از نظر اسـالم     يساز مجسمهند  يفرما  يم
 رزايم. نديم نما ي خود را مطابق حكم خدا تنظ      يكنند زندگ   ي م يسع 7ستند،ين

ــانضــا ر ــدگياســدآباد د جمــال ي در عــالم ســيكرم ــي زن ــذا  ي م كــرد و ل
ر خـود قـرار     يتوانستند او را تحت تأث      ين شاه نم  ي دربار ناصرالد  يها  بازپرس

توانـد او   يگر غرب ميا دي كند آين زندگي در عالَم ديحال اگر كس . دهند
ر تهـاجم   يك كند و تحت تأث    ي جدا كند و به غرب نزد      يرا از انقالب اسالم   

 روشـن  يخـوب   به ينيوع حضور در عالَم د    موضتا   قرار دهد؟    ي غرب يفرهنگ
 يم جدي تصمآن تحقق  يبرا تي و ترب  ميتعلمسئوالن  اهل معرفت و    و  نشود  

م يرو هست  روبهييها  با بهانه ي اسالم  نظام تي اثبات حقان  يهر روز برا  رند  ينگ
  . ر قرار دهديدوار است جوانان ما را تحت تأثيو دشمن ام

م و  ي نداشـته باشـ    ي انقالب اسـالم   ي  جهت ادامه  يم مشكل يخواه  ياگر م 
 را كـه  يد عـوامل يـ با: د اوالًيـ اي كنـار ب ين و احكام الهي با د يجامعه به راحت  

                                                 
 .درجوع فرمايي» مجسمه يا تنديس«شتار  به نودر دينگاه مجسمه ي در مورد جا- ٧
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م و در رفـع آن      ي كنـ  يشـود شناسـائ     ي مـ  ينـ يشـدن عـالَم د      رنـگ   يموجب ب 
: اًيـ ثان. ن امر مؤثر خواهد بوديته در ا  يم، كه مباحث نقد فرهنگ مدرن     يبكوش

توانند   ي م يالنفس   و معرفت  يكه مباحث عرفان   ،مي بكوش ينيدر تحقق عالم د   
م د عـالَ نـ  مـا دار  ان است كه جوان   نيامشكل امروز ما    .  باشند يمقدمات خوب 

خـدا را   تواننـد     يهتـر مـ   از مـن و شـما ب      وگرنه   دهد ي را از دست م    ناش  ينيد
اند كه منجر به اُنس   نشدهي با علم به وجود خدا، وارد عالَم  ي، ول دنثابت كن 

 ي احكـام الهـ    ي بـرا  يگـاه يجاخود  عالَم  ن جهت در    ي و به هم   با خدا گردد  
  .دنشناس ينم

گـاه  ي مـا جا   يهـا    دانـشگاه  يهـا   كـرده   ليد تحـص  يا  كه مالحظه كرده    نيا
هـا سـؤال    جـزء آن  شناسـند و در مـورد جـزء    ي را نمـ  يني از احكام د   ياريبس

 ين احكام در آن عالَم معن     ي كه ا  ينين جهت است كه از عالَم د      يدارند، به ا  
 -زان  يـ ن عز ي جواب دادن به سؤاالت ا     ياند، و لذا اگر به جا       دارد جدا شده  

ها وارد عـالَم انـسانِ     فراهم شود كه آنيا نهي زم-که الزم است جواب داده شود 
. شـوند   ي م ي دستورات اله  يگاه اساس ي خود متوجه جا   ي شوند به خود   ينيد

 جوانان ما روشن    يبرا يانقالب اسالم گاه  يجا مياگر خواست ن رابطه   يدر هم 
ج يمتوجه بركات و نتـا    : ها روشن گردد تا اوالً       آن يبرا ينيم د  عالَ ديباشود  

 را در درون آن يعظمـت انقـالب اسـالم   : اًيثان.  بشوند ينيحضور در عالم د   
كوشـند، در   ي خـود مـ    ينـ يطور كـه در حفـظ عـالَم د          عالَم بشناسند و همان   

 طمان مثـل  يد، وگرنـه شـرا     با تمام وجـود كوشـا باشـن        يحفظ انقالب اسالم  
پـاره  ن طـرفش    آ ،ميكـش  ي طـرفش را مـ     نيـ اشـود كـه       يم يا  دهي پوس سِلبا
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گـر  يك مشكل دي، يزير ي اصالح امور م ي برا يا  شود، و شما هر برنامه      يم
  .آورد ياز دل همان برنامه سر بر م

  يزدگ ته و اکنونيفرهنگ مدرن

 بـه عـالم     اهـ   انـسان  اسـت تـا      يطيشـرا  يانقالب اسالم روشن شود    يوقت
 دعـوت انـسان اسـت بـه     ي پس مقـصد انقـالب اسـالم   ؛ندشووحدت وصل  

غـرب بعـد از     . بـرد   ي در آن بـه سـر مـ        يانسان غربـ   كه   يم از عالَ  ري غ يمعالَ
د يـ ت قطع نمـود، و بـشر جد       ي خود را با عالم قدس و معنو       ي رنسانس رابطه 

  اسـت كـه    يهيدا كـرد، و بـد     يـ ت پ ي براساس انقطاع از عالم قدس هو      يغرب
ن ي باشـد و بـه همـ       يق معنـو  ي حقـا  يعني يتواند متوجه ثابتات عالم هست      ينم

كنـد و     ين امـروز خـود فكـر مـ        ي همـ  ياست و بـه خوشـ     » زده  اكنون«جهت  
تـوان    يد و م  ينما  ي صرف م  ياليخ  يماندن در ب    ي تالش خود را در باق     ي همه

ن نكتـه نهفتـه اسـت       ي فرهنگ غرب در هم    يها   بحران ي  همه ي شهيگفت ر 
ت، گرفتـار  يـ  عـالم قـدس و معنو  يعنـ يدن از ثابتـات عـالم   يـ ب بـا بر  كه غر 
، يفكـر   يت بـ  يـ  را در نها   ي؛ بشر غربـ   يزدگ  اكنون.  شده است  يزدگ  اكنون

 در  ديگو يم» ندهيشوك آ «در كتاب    تافلر   يقاآ .ار شكننده كرده است   يبس
 مـشغول   ي افراطـ  يا بـه صـورت    يـ كـه در سـاحل در      دمي را د  ي دختر دايفلور

جا، در    ني ا يا  الت خودت آمده  يدم، چرا از ا   يود، از او پرس    ب يخوش گذران 
جـا   نآ؟ در جـواب گفتـه بـود         ين كارها را بكنـ    ي ا يتوانست  يهمان جا هم م   

 فقـط  »اكنـون «رفته كـه در    ي را پذ  يتين دختر شخص  ي ا يعني. شدم  يشناخته م 
 يكـار هر فعـالً  جـا  نينباشد، در ا  دار    ادامه يتيگر شخص يو به عبارت د    باشد
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 از گذشـته    يزيـ گـردد چ    يبـر مـ   كه به ايالـت خـود       د و بعد    كن يمت  خواس
   غـرب  يايـ  دن نسل امـروزِ   است كه    يعالَم  ين همان ب  يا .نمانده است ش  يبرا

شد، يندي ب ي معنو يبقا به   تواند ي نم ن جهت يداً گرفتار آن است و به هم      يشد
  .  استيروح حاكم بر فرهنگ غرب ، خوش باش و عمر بر باد مدهيحال

 قيـ  كـه از طر    يديـ م توح لَاعـ آن   است تا ما را بـه        مدهآ ي اسالم انقالب
ت انقـالب در  يـ زان موفقيـ ، و م  برگرداند ،ميرضاخان و پسرش از دست داد     

 ونيزيتلو و   دن باش سفالتآ ها اباني خ ي  همه حال اگر .  است ينياء عالَم د  ياح
در قلـب و روان نـسل جـوان مـا      يديـ م توح عـالَ ي ولـ د،و شـ يكانال 100ما  

 يهـا  كنند و اعتراض خود را به صـورت         ي م يثمر  ينباشد، احساس ب   يجار
 ي آن كـه در راسـتا      يها بـه جـا      ن حالت، اراده  يدر ا . دهند  يمختلف بروز م  

زننـد،   يگر دامـن مـ  يكـردن همـد   ي كنند به خنث  ياريگر را   ي مهم همد  يامر
 خـود را فرامـوش كردنـد، طالـب          ي در بعد متعال   يها زندگ    انسان يرا وقت يز

ن صـورت   يـ روز شـوند، در ا    يگران پ يشوند كه به كمك آن بر د        ي م يقدرت
 وجـود خـود   يكرانگـ ي از بين انسانيشند، چنياند يش از اندازه به سالح م     يب

 زورمـداران  ي ت از همـه يـ ن كـه انـسانِ وابـسته بـه معنو         يـ شود، با ا    يغافل م 
هــا   را در اســلحهيرومنــدي بــه دروغ ني انــسان غربــيرومنــدتر اســت، ولــين

فهمد، بلكـه   ي را نم ين جهت نه تنها انقالب اسالم     يكند و به هم     ي م جستجو
  . تواند بشنود ي را نميچ سخن حقيه

ــا ــسور  يآق ــارو ژهرپروف ــسدر  يدگ ــاب ب ــوب اريكت ــام خــود  خ ــه ن ب
 نآ :ديگو يم،  ي رژه گارود  يفلسف ي نامه تي وص اي »ستميسرگذشت قرن ب  «

تـش زدنـد مـا      آ را   زيـ چو هر  ختنـد ي ر ها  اباني كه جوانان فرانسه در خ     يروز
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 نكـرده  انقانعـش  ي مـدل غربـ  يزندگ كه ميهست روبرو ي با نسلميمتوجه شد 
ت مـورد غفلـت قـرار       يـ مـان و معنو   ي، ا ين نظام حكـومت   ي در چن   چون است،
 يگر انقالبـ  ي شكست خورد، د   ي مدل غرب  ي زندگ يوقت: ديگو  ياو م . گرفته
 يم، بلكه انقالبـ   ي كن ن نظام را رفع   ي ا يست كه مشكالت اقتصاد   ين ن يبودن ا 

 كـه  يم، مـدل ي بـساز ين مـدل غربـ  ي را جانـش يا بودن آن است كه نظام تازه   
 در يگـارود  8.انسان را از وضع موجود حاكم بر جهان غـرب نجـات دهـد             

كشد كـه چگونـه       يش م يت در قرآن را پ    يفصل پنجم كتابش موضوع معنو    
 بـه نظـر او      ،كنـد  يمـ  ي بـاز  ي نقش اساسـ   ي انسان ي ندهيقرآن در ساختمان آ   

مـان و   ي ا ي بـر مبنـا    يا  است، جامعه  ن است و هم جامعه و امت      ياسالم هم د  
  . افراد در رابطه با خداي ت مشترك همهيمعنو

 باشـند كـه در   ير آموزشي ما تحت تأثيها ل كردهي جوانان و تحص يوقت
گردنـد،   بهـره   ي بـ ينـ يجـه از عـالم د  يشه دارد، و در نت  ي ر يمتن فرهنگ غرب  

ه، يت فق ين وال ي ب ي فرق يفهمند، حت   ي را نم  يگاه احكام اله  يها جا گر نه تن  يد
بخـش فقـط      ي تعال يشوند آزاد   يرا متوجه نم  يز. گذارند  ي نم يبا خودكامگ 

  .  قابل تحقق استيدر چهارچوب احكام اله
 -است و اقتـصاد يها گرفته تا س  انساني از اعمال فرد -ز  يچ   كه همه  يا  در جامعه 

قاً خـود را مـسئول سرنوشـت    ي شود، هركس عم خدا انجاميدر جهت رضا  
 نجـات جهـان از      ي  مژده يا  ن جامعه يداند، از چن    يها م    انسان ي  همه ي ندهيآ

 در عصر حاضـر تنهـا   يرسد، تحقق انقالب اسالم ي به مشام م يفرهنگ غرب 
 آن را يبـشر اسـت كـه فرهنـگ غربـ      » يجمع  انتحار دسته « از   يريراه جلوگ 

                                                 
 .٢٠٩ ي فحهصاي از  خالصهستم، انتشارات سروش، ي، سرگذشت قرن بي روژه گارود- ٨
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 يهـا  يمـار ي كـه در آن انقـالب شـده هنـوز ب      يا  هرچند جامعـه  . د آورد يپد
 يخيگـاه تـار  ين است كـه جا   يمهم ا .  خود را درمان نكرده باشد     يگ  غربزده

 آن يط حفـظ و تعـال  ي، شراينيجاد عالَم د يم و با ا   ي را بشناس  يانقالب اسالم 
  .ميي كهن فراهم نمايها يماريرا جهت رفع ب

ت كه هنوز قادر است      اس يتنها عامل » اسالم«خ معاصر معلوم شد     يدر تار 
م ي عظـ  يهـا    بدمد و توده   يها را در جوامع انسان      يد و نجات از پوچ    يم ام ينس

 يخي به حركت آورد، تا در سرنوشت تـار        يزدگ   نجات از غرب   يرا به سو  
  . نباشندير فرهنگ غربيخود دخالت كنند و منفعل و تحت تأث

  ي جنگليفرهنگ غرب و دموکراس

ــ  ــدن غرب ــستق يتم ــراط م ــي از ص ــه تول  م ب ــط ب ــت و فق ــه دور اس د و ي
شد، يـ اند  ي خـارج شـده، مـ      ي كه از تعـادل انـسان      يال بشر يدادن به ام    جواب

 يانقالب اسـالم  . دهد  ي سوق م  ي خودكش ي كه المحاله بشر را به سو      يراه
 اسـت و    ييايـ  پو يت، دارا يـ ن جامع ي است كه در عـ     ينيثابت كرد، اسالم د   

ص يار تـشخ  يـ هـا دارد، تـا مع       زمـان  ي مـان را در همـه     يهمواره توان ظهـور ا    
ان باشـد، وگرنـه بـا    يـ ا جامعه همواره در م يدرست از نادرست در منافع فرد       

ش ي وحـشتناك بـه فكـر خـو    يكـه هـركس در رقـابت     » ي جنگل يدموكراس«
كنـد نفـع درازمـدت جامعـه      ي بـه آن فكـر نمـ   ي كه كـس يزياست و تنها چ   

  . برد ياست، هرگز بشر سر به سالمت نم
 يني چون عالَم د   -ارشان بود   ي در اخت  يشتري ثروت ب  يا  هدر گذشته اگر عد   

هـا و مـساجد و نهرهـا           آن ثروت صـرف سـاختن حمـام        -ها حاکم بود    بر روان 
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 بـا  ي، ولـ بـود ان ني در ميني دي زندگي ز خارج از ادامهيچ چيشد، چون ه  يم
ن تعادل به هم خورد و اقتصاد همـراه بـا عـدالت و     يته ا يظهور فرهنگ مدرن  

 آمـده اسـت تـا       يل گشت و انقالب اسـالم     ي اقتصاد سكوالر تبد   ت به يمعنو
  . برگردانديآن تعادل را به جوامع بشر

ر، هرگـز بنـا نـدارد     ي اخ ي  صدساله يها   برعكس انقالب  يانقالب اسالم 
ه برانــد، انقــالب ي را بــه حاشــيمــانيجامعــه را بــه غــرب برگردانــد و روح ا

ـ بق نظـام  ي، به سو اشده از خد    ، دوران گذار از غربِ منقطع     ياسالم  ياللهـ  ةي
، ي اجتمـاع  ،ياسـ ي تمـام مناسـبات س     يضِ الهـ  ي ف ي هواسطق  ياز طر است كه   

م ييگـو  ين امـر اسـت كـه مـ    يشـود و بـه خـاطر همـ     ت يريمد  بشر، ياقتصاد
 ات را بـه او يـ  حي د دهـد و راه ادامـه     يت ام يتواند به بشر    ي م يانقالب اسالم 

ن يـ ادآور شـود و از ا   يـ و را به او      ا ي اند و ابعاد گمشده و فراموش شده      يبنما
  .ه افكندي، بر جهان ساي متعاليها ق آرمانيطر

 آن  ي  دارد كـه خالصـه     يآخر كتـاب مـذكور سـخن       در   يروژه گارود 
  :ن استيچن

تـوان فـرا گرفـت آن         يستم مـ  يـ ان قـرن ب   ي که در پا   ين درس يتر  بزرگ«
 يست ما را از چنگال نـابود  ي قادر ن  ياستيچ س ي و ه  يچ علم ياست که ه  

 انـسان  ي و متعـال  ي بخشد مگر آن که دسـت بـه دامـان بعـد الهـ              ييرها
.  متعال سازگار شـود    ي خدا يقت وجود ي ما با حق   يها  شهيم، تا اند  يشو

ن نکتـه   يـ  در ا  ي من درباره زنـدگ    ي شهي و اند  يکارنامه و حاصل زندگ   
، و پـس  »خيتار«و  » انسان«،  »جهان« درک   يتالش برا : شود  يخالصه م 

خ بر طبـق اراده و   ي جهان و انسان و تار     يها، بازساز    آن ياز کشف معان  
. ام  است کـه از اسـالم گرفتـه       ين ارمغان ين ارجمندتر يا. ت خداوند يمش
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 درک  يبـرا ... معنا اسـت    يد، ب ي من اگر خدا در آن سخن نگو       يزندگ
 ي ادامـه . بهـا داد » مـان يا«د بـه قـدرت      يـ انقالبات و حـوادث بـزرگ با      

 ي است که به حـدود و مرزهـا  يد به علم ازمني، ن ي و متعال  يني د يزندگ
ات خـود  ي است که از اهداف و غا    ياستيخود، آگاه باشد، محتاج به س     

 است که بـر مبنـا و اصـول مطلقـه آگـاه      يمانيآگاه باشد، و محتاج به ا  
  » .ستيانسان، جدا از خداوند، انسان ن: رايباشد، ز

كـه غـرب    ي از غـرب و ظلمـات  ين آگاه ي با توجه به چن    يانقالب اسالم 
 ي حاصـل خودآگـاه  يوجود آمـد، انقـالب اسـالم     جاد كرده به  ي بشر ا  يبرا
 جهـان  ي بـرا يستم كـار  يـ  است كه متوجه شدند اگر در اواخـر قـرن ب           يملّت

 رنـه گنـون در سـال        يآقـا . ستيـ چ كـس ن   ي به نجات ه   يديگر ام ينكنند، د 
ــيب شيپــوقــت را نوشــت، در آن  » متجــدديايــدنبحــران « كتــاب 1927  ين

گر بحـران  يز با زبان دين دگري ها .استدر حال نابود شدن     ه غرب   كند ك   يم
مـا   تأسـف اسـت كـه       ي هيـ ن همه چقـدر ما    يها رساند، با ا     غرب را به گوش   

ـ عل تعـايل  اهللا رضوان«ينيخم امام  .ميا دهي را نشن  ها  نآ يهنوز صدا   ،يمـان ي بـا روح ا »هي
غ گــر ســرايدگفــت تنهــا  و لــذا نــه ديــ زود بحــران غــرب را ديلــيخــود خ

ز يـ  را ن  ي فرهنـگ غربـ    يگرفـت، بلكـه نـابود     ها   موزهد در   يرا با  سميماركس
 متوجـه  ياسالم انقالب  ني ا قياز طر ما خود را    ن  نااگر جوا حال  . متذكر شد 

از  يتيارضـا ن و بـا     ي بـا گرفتارشـدن در فرهنـگ غربـ         نديننما يديم توح عالَ
  .كشانند ي ميرا به نابود خود ،انيعصو  يافسردگبا  و يزندگ
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  فه در سه جبههيجام وظان

 بـه عنـوان     -خودمـان   نـسبت بـه       يا  فـه يما وظ د كه   يت داشته باش  يد عنا يبا

 و  ،مي جامعه دار  ي نسبت به مردم عاد    هم يا  فهيوظو   ،ميدار - انقالب يروهاين
فـه موفـق    يوظ سـه    نيادر انجام    اگر .مينسبت به دشمنان دار   ز  ين فهي وظ كي

اسـت انقـالب    ام معصوم به مـا داده        كه ام  يبراساس قول د  يم مطمئن باش  يشو
شـاءاهللا بـه دسـت      شـود، تـا إن      يماند و هر روز شكوفاتر م       يدار م ي پا ياسالم

ط اسـت كـه     يو در آن شرا   .  برسد �الزمان   حضرت صاحب  يعنيصاحبش  
ا بـه  يـ  كه دنيد، به طوريآ يش در مي اسالم و مسلمانان به نما   ي اصل ي چهره

  . كند يدا ميش پيشدت به ما گرا
م اول نكته آن است كـه       ي كه نسبت به خودمان دار     يا  فهي وظ يراستادر  

و لـذا تمـام    ،ي اعتبـار ني دكي نه ، استيقي حق ني د كياسالم  م  يد بدان يبا
توانـد   ي است كه م  ينشين ب يقت دارد، چن  يشه در حق  ياحكام و دستوراتش ر   

 رحلــت � خــداامبريــ پيوقتــ .گــاه اســالم و نبــوت و امامــت را بفهمــديجا
 و  �ي عل ي شهي اند يكيشه نسبت به اسالم مطرح بود       يانددو نوع    ،كردند

. شانيـ ان ايـ و اطراف  دومي فـه ي خل ي شهيـ اند هم   يكيان آن حضرت، و     يعيش
دهد كـه     ي نشان م  �امبري دوم نسبت به اسالم و پ      ي فهيحركات و گفتار خل   

 اسـت كـه     ييكـه شـامل قراردادهـا      ددان ي م ي اعتبار ني د كي اسالم را    يو
اند، و ممكن اسـت بنـا          مردم آورده  يامبر خدا برا  ي به عنوان پ   �رسول خدا 

 نداشـته باشـند، و لـذا    ينـده كـاربرد  يها در آ  از آن  يبه مصلحت زمانه بعض   
 ي متعـه «و » عقـد متعـه  «دست گرفت، دسـتور داد    منصب خالفت را به يوقت

  ق عالمـه  يـ بنا بـه تحق   . در اذان را متوقف كنند    » رالعملي خ ي عل يح«و  » حج
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فـه  يخل: گويـد  قوشجي در شرح تجريد مي، »ريالغد«ف  ي در كتاب شر   ينيام
 و انـا  �اهللا  ايهاالنّاس ثالث كنّ علـي عهـد رسـول        «:  باالي منبر گفت   دوم

انهي عنْهنَّ و اُحرِّمهنَّ و اُعاقب عليهِنَّ، متْعةُ النِّساء و متْعةُ الحج و حي علي               
اهللا بـود كـه مـن آنهـا را نهـي           يز در زمان رسـول     اي مردم سه چ    ؛»خيرالعمل

هـا مبـادرت نمايـد عقوبـت          نمايم و هـركس بـه انجـام آن          كرده و حرام مي   
گفـتن  «و  »  حـج  ي متعـه «و  »  نساء ي متعه«ز عبارتند از    يكه آن سه چ   . كنم  مي

 ي شهيـ ك نمونـه اسـت تـا اند       ي موضوع فوق    9.در اذان » حي علي خيرالعمل  
  . ميم بدانخلفا را نسبت به اسال

 بـه   يكـه تعلـق قلبـ       ن آن يان هم در عـ    يعي از ما ش   يالبته ممكن است بعض   
 خلفـاء  ي شهيـ  نسبت به اسالم، بـه اند  شهي از نظر نوع اندي ول ميدار �يعل

اسالم مثل   احكاممعتقد بود    دوم   ي فهيخلفاء به خصوص خل   . ميباشك  ينزد
ر اسـت و هـم      ييـ تغو لذا هم قابـل       ،كند  ي كه بشر وضع م     است ينيانوقر  يسا

ـ عل  اهللا  رمحـة «يير عالمـه طباطبـا    يـ ن نوع نگاه بـه تعب     يا. شدن دارد   امكان كهنه  ؛ »هي
 يِاجتمـاع «م  يـ ك رژ يـ ت اسـالم را درقالـب       يـ  منـزه از ماد    يت واقعـ  يمعنو«

حـاالت  ،  ي مـاد  يهـا   دهيـ ر پد ين ماننـد سـا    يـ داد، و طبعـاً د      يقـرار مـ   » يماد
 يريــ و كهولــت و پيو جــوان ي از كــودك، رايك موجــود مــاديــ يعمــوم

 از كلمـات خـود اسـالم را بـه           ي دوم در بعـض    ي فـه يكـه خل    رد، چنان يپذ  يم
و » ينـاتوان « مختلـف و حـاالت گونـاگونِ    يها كند كه سال يه م ي تشب يشتر

اسالم چـون  رفته شد ي پذ ي وقت 10».كند  ي م يرا ط » ي بعد يناتوان«و  » ييتوانا«

                                                 
 .٧٩، ص ١٢الغدير، ج  ي  ترجمه- ٩

  .٤٠ع، ص، معنويت تشيع، انتشارات تشي»عليه اهللا رمحة«ي عالمه طباطبائ- ١٠
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گـر  يو د  شـد    ريـ  پ ي وقتـ  ، دارد يريـ  و پ  يجـوان و   ي است كـه كـودك     يشتر
 ي فكـر كيـ ان شخود را نداشت، حاكمان  ي اسالم ي  جامعه ي  اداره ييتوانا

   .ندكن يم
 خـود روشـن كننـد موضـوع         يزان بـرا  يد عز ي كه با  يا  ن نكته ي؛ اول يآر

محبـت   ي مـدع  انيعيام ش  دهي د اديزاست، بنده    يگاه اسالم در نظام هست    يجا
.  دوم اسـت   ي فـه ينگـاه خل  ه  ي كه نگاهشان به اسالم، شـب      �نيرالمومنيمبه ا 
 در توسعه موفـق     ميخواه يها نوشته بود اگر م      روزنامه ني از ا  يكي در ييآقا
 كيـ  يعنـ ين  يـ ا !مي دست بـردار    اتي و روا  ينيد د يعقا ي از بعض  دي با ميباش

 كه بـه واقـع      يزين نگاه چ  يم، چون در ا   ينار بگذار  ك مقدار از اسالم را فعالً    
چـه شـد كـه      «در بحـث    .  اسـت  ياعتبارز  يچ  مقدس باشد وجود ندارد، همه    

 از  �ني حـس  مـام قتـل ا  عرض شد   » ده شد ي كش �نيكار به قتل امام حس    
 به عنوان ي فكر�چون پس از رحلت رسول خدا     . شروع شده است   فهيسق
مات و ي اكرم در اتخـاذ تـصم  ينب«:  منبر رفت كه گفت  يامبر باال ي پ ي فهيخل

 بـا  ي آسـمان ي اكنون كه وحـ يد و مستظهر بود، ول ي مؤ ي امور با وح   ي اداره
مات الزم بـه اجتهـاد و       يم در اتخاذ تصم   يري اكرم قطع شده ناگز    يرحلت نب 
ن شد كه هر طـور خواسـتند        ي ا  جهينت 11».مي خود عمل كن   يد فكر يصواب د 

د يـ  اول خالـدبن ول    ي فهيبه عنوان نمونه؛ خل   .  تصرف كردند  يدر احكام اله  
لـه بـا   يزام نمـود، خالـد از راه ح  اعـ » رهيمالك بـن نـو  « به جنگ يا  را با عده  

خـت و مهمـان او شـد و همـان روز مالـك را               يمالك طرح صـلح و صـفا ر       
! ر كرده گردنش را زد و همان شب بـا همـسر مالـك هـم بـستر شـد               يغافلگ

                                                 
 .٣٤، معنويت تشيع، انتشارات تشيع، ص»عليه اهللا رمحة«ي عالمه طباطبائ-١١
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 يگونـه مجـازات   چيآور، خالـد را هـ   انِ شـرم  يـ ن جر يفه پس از اطالع از ا     يخل
فـه  ي خالد نـشان داد، خل     هي كه عمر بن خطاب در تنب      ينكرد و پس از اصرار    

ام يـ  خـدا را در ن    ي  دهي كـش  يرهاي از شمـش   يريتـوانم شمـش     يمن نمـ  «: گفت
 حيصـر  اول چگونه در مقابل حكـم        ي فهيد كه خل  يفرمائ  يمالحظه م  12»كنم

ن همـان   يـ و ا ! در مورد زناكار، نظر خود را بر نظر اسالم غالـب كـرد            اسالم  
  . ت حكم وحدت بر كثرت استيعدول از حاكم

حل  خود   يبرا و   ميوقت بگذار  آن   يرو ما   دي كه با  يا  لهئ مس نيلپس او 
 ي خـدا اعتبـار  ني د كه است    ني ا ،شود ي هم حل نم   ها ي راحت ني و به ا   ،ميكن

   13. استيق نفس االمري، بلكه صورت حقاستين

  ي و مستضعفان فکريانقالب اسالم

 يم در نظام اسال   ي ما نسبت به مسلمانان عاد     ي فهيكه وظ   ني دوم ا  ي نكته
 �ني معـصوم  ي ره و روش ائمه   يد س ين مورد هم با   يد باشد؟ در ا   يچگونه با 

 امورشـان بـه     ي  هيبق ،تظاهر به فسق و فجور نكنند     ن كه   يمد نظر ما باشد، هم    
 يكـس  . جهـنم خواهنـد  ي م، بهشت بروند خواهند يمخودشان مربوط است،    

الم  مـا كجـا در اسـ       ،خـورد  يمشروب مـ   ، دور از چشم اجتماع،    اش خانه در
فـه نـدارد   ين جهـت وظ يـ  از ايم؟ نظام اسالمين امور دخالت كن   يدر ا  ميدار

ن گونـه افـراد   يـ  كـه ا ي افراد داشته باشد، بـه طـور  ي در امور شخص   يدخالت

                                                 
، معنويـت  »عليـه  اهللا رمحـة «يعالمـه طباطبـائ   ، ٦٣ ، ص٨ ابن اثير، ترجمه تاريخ الکامل، ج      -١٢

 .٣٧ع، انتشارات تشيع، صتشي

آنگـاه کـه   «که احکـام الهـي داراي بـاطن قدسـي اسـت بـه کتـاب               شدن آن    براي روشن  -١٣

 .از همين مؤلف رجوع کنيد» شود هاي فرهنگي پوچ مي فعاليت
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 يها  انسان خواهند ي نم يا عده. ستندي هم آزاد ن   ياحساس كنند در امور فرد    
 نيـ ب و د   مقابـل انقـال    يعلنـ هـا بـه طـور         نيـ كـه ا   يوقتـ باشـند، تـا      ينيمتد

 سـت  ا نيـ  ا كند ي م دي كه انقالب را تهد    ي از خطرات  يكي. ، آزادند ستادندينا
هـا اسـت و لـذا در           آن يمزاحم زندگ انقالب  احساس كنند    يكه مردم عاد  

 عمل شود كـه  يد طوري كه بايدر حال . رندي مخالف انقالب قرار گ    ي جبهه
 ني همـ  دهنـد ادامـه   شان را    ي زندگ كه ني ا ي برا طي شرا نيبهتراحساس كنند   

  . فراهم كرده است يانقالب اسالم است كه يطيشرا
 ، شـوند  ي متعال خواهند ي كه م  ييها انسان است تا    يبستر يانقالب اسالم 

شـان را   يزنـدگ  خواهنـد  يكه مـ  هم   ييها شان فراهم باشد، و آن    يط برا يشرا
تظـاهر  قرار ندارند و    مقابل انقالب    كه   يا خالصه كنند، تا زمان    ين دن يدر هم 

ن اسـت  يـ نظر بنده ا   . بكنند خواهند ي هركار كه م   ،كنند يم و فجور ن   ق فس به
 خود را نشان    ي د چهره يد و شا  يطور كه با     بتواند آن  يكه اگر انقالب اسالم   

 ي د همـه نـاظر بـر چهـره        يـ با ،نخواهـد آن را    ي كـس   اسـت  ممكـن  ريغدهد  
خدمت امام  مد  آ ي هست كه شخص   يدر اصول كاف  .  انقالب باشند  يرحمان

 شـما را قبـول   تيـ  كـه وال ييهـا  نآا يـ آ اهللا رسول ابنيو گفت � قصاد
ــسلمان  ــد م ــدا ندارن ــر روا؟ن ــ مگ ــدارتي ــسمي ن ــه والي ك ــ ك ــه تي  ي ائم

 امــام فرمودنــد بلــه ؟ستيــقبــول ن از او يعملــ چيرا نــدارد هــ �نيمعــصوم
 ي مـردم عـاد    14.ديريها بگ  نآپسر از   و   ديها بده  نآ دختر به    ،مسلمان هستند 

 فاصـله  ينيل د يت اص ير هدا يها شده كه از مس       به آن  يه ظلم دانند چ   يكه نم 
 داشته باشند، چون احكـام      ي بدون آن كه عناد    يعموم مردم عاد  . اند  گرفته

                                                 
 .رجوع شود المستضعفين و المرجون المر اهللا،: ، باب١٥٧ ، ص ٦٩ به بحاراالنوار، ج - ١٤
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بار   كيكنند،    يت نم يها را رعا    د آن يد و شا  يطور كه با    دانند آن   ي را نم  ياله
ال ؤسـ  نمـاز شـب      ين در رابطه با چگـونگ     مده بود از م   آ ي دختر يدانشجو

ن نـشان   يـ  سر خود را درسـت نپوشـانده بـود، ا          ي كه موها  يدر حال  ردك يم
 يطور كه درست برا     ام اسالم، آن  ي جهت رساندن پ   يدهد كه هنوز بستر     يم

 كـه   يكـسان  به عنـوان     ها نيبا ا د  يا با يآ ل شود فراهم نشده است،    يها تحل   آن
  ؟ميبرخورد كناند  اسالمدشمن ر يتحت تأث

ار ي موضــوع بــسي مستــضعفانِ فكــر بــايموضــوع برخــورد نظــام اســالم
 بـه مـشكل   ي نظـام اسـالم   ي نـده ي است كه اگر از آن غفلت شود آ        يحساس

  .افتد يم
 مطمـئن   ديـ  دشـمن با   .اسـت   با دشمن  ما در رابطه     ي فهيسوم؛ وظ  ي نكته
  ؛باشد كه

   بـر سـر بگـردد      ايسآم سنگ   رَگَ
 

   كز دلبر بگرددستيندل ن  دلْ آ 
ر ممكـن  يـ  غي فرهنـگ غربـ   ي، به سـو   ير جهت ما از انقالب اسالم     ييتغ  

 بـه ثمررسـاندن   ي به دشمن بـرا يدين اميتر  د كوچك ين رو با  ياست، و از ا   
 :ديـ فرما  ي مـ  اني در نهج البالغه به كوف     �نيمنؤرالميام. ميش نده يها  برنامه
بـه  بنده   .دينك يم ادي را ز  هي معاو يعنيتان  طمع دشمن  خودتان   يبا كارها شما  

 نـشان ي انقـالب و د  ي رو ملـت واقعـاً   از  ارم   هـز  كياگر  زان عرض كنم    يعز
دوار يـ خواهد شد، آنچه دشمن را به غلـط ام      وسيأ دشمن م  ،ستنديمحكم با 

ن يـ منـشأ ا  . ران دارد يـ  ا يعي است كه از ملّت ش     يكرده است، اطالعات غلط   
كـه سـخنان      نيـ مـان اسـت و ا     يف اال ي از افـراد ضـع     ياشتباه هم سخنان بعض   

 ي كــه انقــالب اســالميدر حــال. دنــهد يت مــيهــا را بــه كــل ملــت ســرا آن
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ن يـ  كـه ا ي انقـالب و نقـش  يخيگـاه تـار  ي دارد كه با شـناخت جا   يطرفداران
 دارد، بـا  � ظهور حضرت صـاحب االمـر  ي نهيجاد زمي ا يانقالب در راستا  

ن انقـالب   يـ  كـه نثـار ا     يزيـ ن چ يكننـد، كمتـر     يتمام وجـود از آن دفـاع مـ        
رد يـ ده بگيـ  افـراد را ناد  نيـ توانـد ا  يكنند جانشان است و دشمن هـم نمـ         يم

ران يـ  حمله به ايران حمله كرده بود و در راستا يوگرنه تا حاال هزارباره به ا     
البتـه  . داد يز نجات ميرو است ن  كه در عراق با آن روبه      يخود را از معضالت   

انقـالب  را بـا دشـمن   مان فيتكلد در جان خود يبا ما ،رديغرور بگما را   دينبا
لفمان را با اسالم معلـوم     ين طرف تك  يطور كه از ا     همان ،ميمعلوم كن  ياسالم
تا  مي كن حلرا با خودمان    دفاع از انقالب     ي لهئمس كه   ين معن يم، به ا  يا  كرده
  .ابدي خود را بيخ معنين برهه از تاري ما در ايزندگ

   حفظ اسالم يستگيشا

امـام  جـاد كـرده بودنـد،    ي عبـاس ا يه و بنـ يـ  امي بن ي كه خلفا  ييدر فضا 
و تمـام   كار حفـظ اسـالم اسـت    نيند كه بهتر  دي رس جهي نت ني به ا  �صادق
 كـه عقـل كـل       �امام صـادق  . ت كردند يرين مبنا مد  ي خود را بر ا    يزندگ

ن كـار   يـ و بـا ا   حفـظ اسـالم اسـت       ا  يـ در دن  كار   ني كه بهتر  دنفهم ي م هستند
ــدگ ــال  يزنـ ــه عـ ــود را بـ ــر ي خـ ــكل معنـــ يتـ ــشين شـ ــام ي بخـ دند و امـ

ا  آن كردنـد كـه كردنـد، مـ         � از امام صادق   يروي با پ  »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ينيخم
 نجـات عامـل   اسـالم  فـظ  حمي بفهمديبا �روان امام صادق يعنوان پ به  هم  

 يكـه تجلـ   را ياسـالم انقـالب  و در همان راستا   ست  دن ا ي از پوس   ما يزندگ
 هين طـرف قـض  آو ، ميبا تمـام وجـود حفـظ كنـ     ،استن دوران   يدر ا اسالم  
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 حفـظ اسـالم و      يستگيـ وگرنه شا  باشد   ريشم ما حق   دشمن در چ   دي با كه نيا
  : ديفرما يقرآن م. شود ي داده ميگريانقالب به كسان د

»           مـضُهعاء بيلى أَوارالنَّصو ودهذُواْ الْينُواْ الَ تَتَّخينَ آما الَّذها أَيي
دي الْقَـوم        أَولياء بعضٍ ومن يتَولَّهم منكُم فَإِنَّه منْهم إِ        هـالَ ي نَّ اللّـه

  15؛»الظَّالمينَ
هـا   د، آنيـ ري را دوست و سرپرسـت مگ     يهود و نصار  ي!  مؤمنان يا

 يشيـ هـا گرا    اند، و هر كس از شما بـه آن          رفتهيگر را پذ  يخودشان همد 
كنـد و   يت نمـ ي را هـدا نيخداونـد ظـالم   . هـا اسـت     داشته باشـد، از آن    

  . جه برسديشان به نتيها گذارد برنامه ينم

فَتَرَى الَّذينَ في قُلُوبِهِم مرَض يسارِعونَ فيهِم يقُولُونَ نَخْـشَى          «
                  هنـدنْ ع رٍ مـ أَمـ بِـالْفَتْحِ أَو يـأْتأَن ي ى اللّـهسرَةٌ فَعآئنَا ديبأَن تُص

  16؛»فَيصبِحواْ علَى ما أَسرُّواْ في أَنْفُسهِم نَادمينَ
 كامـل بـه     مـانِ ي عـدم ا   يماريشان ب يها   كه در قلب   ييها   آن ينيب  يم

ــد، يگ ي ســرعت مــيهــود و نــصاري بــه يكــياســالم هــست، در نزد رن
 كـه   ي برسـد، در حـال     يبيها به ما آس     ن  م با مقابله با آ    يترس  يند م يگو  يم
جـاد كنـد و در آن       ي مـسلمانان ا   ي بـرا  يشيد هست كه خداوند گشا    يام

 بـود، در درون  يهـود و نـصار  يلشان به يمان كه تما  يحال افراد سست ا   
  .شود يها واقع نم  آنيش برايشوند، چون آن گشا يمان ميخود پش

                                                 
  .٥١ سوره مائده، آيه - ١٥

  .٥٢ سوره مائده، آيه - ١٦
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»           هِمان مـأَي د هـج واْ بِاللّهمينَ أَقْسؤُالء الَّذنُواْ أَهينَ آمقُولُ الَّذيو
  17؛»إِنَّهم لَمعكُم حبِطَت أَعمالُهم فَأَصبحواْ خَاسرِينَ

هـود  يكردند  يمان كه گمان مين به افراد سست ا    يدر آن حال مؤمن   
ها بودنـد كـه قـسم     نيا هميآ: نديگو يها هستند، م بان آن ي پشت يو نصار 

 يهود و نصاريش به  ي گرا ي دارا  كه يخوردند با شما هستند؟ افراد      يم
  .رنديگ يسران كامل قرار مشود و در خ يهستند زحماتشان پوچ م

لَّذينَ آمنُواْ من يرْتَد منكُم عن دينه فَسوف يأْتي اللّـه           يا أَيها ا  «
زَّةٍ علَـى الْكَـافرِينَ               ينَ أَعـنؤْم لَـى الْمـلَّةٍ عأَذ ونَهبحيو مهبحمٍ يبِقَو
ـ              ك فَـضْلُ اللّ مٍ ذَلـةَ آلئمخَافُونَ لَوالَ يو بِيلِ اللّهي سونَ فداهجي ه

يملع عاسو اللّهشَاء ون يم يهؤْت18؛»ي  
ن خـود پـشت     يـ  بـه د   يهود و نـصار   يش به   ي مؤمنان اگر با گرا    يا
ن شـما خواهـد كـرد كـه         يگزي را جـا   ي خداوند افراد  يد، به زود  يكرد
هـا در   ز عالقمنـد بـه خـدا هـستند، آن    يـ هـا ن  ها را دوست دارد و آن       آن

اند، در     شدت و خشم   ي كافران دارا  ن متواضع، و در مقابل    يمقابل مؤمن 
 يچ نگرانـ  يكنند، و از سرزنش سرزنش كنندگان هـ         يراه خدا مبارزه م   

 فضل خدا است، به هر كس كـه خواسـت و او   يا هين روح يچن. ندارند
  . جانبه و آگاهانه است  حضور همهيدهد و خدا دارا يد، ميسته ديرا شا

سـند كـه كفـار در مقابـل          بر ييبه جـا  د  يبا مومنان   ديفرما يمات فوق   يآ
 يستگيـ ها هستند كـه شا      نيو ا د  ن باش زي در برابرشان عز   نيمنؤ و م  ليها ذل  نآ

                                                 
  .٥٣ سوره مائده، آيه - ١٧

  .٥٤ سوره مائده، آيه - ١٨
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 گونـه  نيـ  كـه ا   ميـ ورآ  ي را مـ   يا  و عـده   ميبـر  يشما را م  ماندن دارند وگرنه    
 مـا  ياگر دشـمن بـرا  شود    يو روشن م   امروز ماست    ي غذا اتيآ ني ا .باشند

در  خـدا     ي هي هد نيبهتر كه   يسالماانقالب  از   ند، شد زي عز نيمؤمن و   ،ريحق
 عبـور از غـرب و       ي نهيم برد و زم   يكامل را خواه   ي  است استفاده دوران   نيا

  .شاءاهللا  فراهم خواهد شد، إني به تمدن اسالميكينزد
  :ن جلسه عرض شدي در ايبند ك جمعيدر 

 اسـت   يگاه منطق ي جا ي دارا ي انقالب اسالم  ي و فلسف  ي از نظر معرفت   -1
  .ابدي يت وحدت بر كثرت واقع شده و ادامه مي حاكمي اعدهو بر اساس ق

 ي  سوره 28ونس و   ي ي  سوره 47 اعراف و    ي  سوره 34ات  ي با طرح آ   -2
 يقـت دارد و لـذا وقتـ   يك حقي خود  يه؛ روشن شد كه جامعه به خود      يجاث

ت روح يـ م كـه بـا حاكم  يريـ گ يك موجود زنده در نظـر مـ       يه  يجامعه را شب  
رد، يـ م  ي، مـ  يديـ ات دارد و بـا حـذف روح توح        يح ي  امكان ادامه  يديتوح
  .ميا ان آوردهي قرآن به ميها  مطابق آموزهيسخن

، انقطـاع آن جامعـه از روح   ي غربـ ي  جامعـه ي روشن شـد رازِ ناكـام   -3
 مناسبات آن جامعـه حـاكم باشـد و در آن         ي د بر همه  ي كه با  است يديتوح

  . روشن شدي و تفاوت آن با فرهنگ غربيگاه نظام اسالميراستا جا
 يخيگـاه تـار   يد شـد موضـوع جا     يـ  كـه بـر آن تأك      يا  ن نكته يتر   مهم -4

 دوران  - د به آن نگـاه كـرد      ي بود كه به عنوان دوران گذار با       يانقالب اسالم 

 بر مناسبات عالم يض هستي في  که واسطهي عالمي به سويگذار از غرب ضد عالم قدس

ه روشـن شـد كـه احكـام         يت فق يگاه وال ين راستا جا  يدر ا . - حاکم شود  يبشر
 اسـت، بـر نظـام      ي كـه كارشـناس كـشف احكـام الهـ          يهي را توسط فق   ياله
  .كند ي جامعه حاكم مي و آموزشي، اقتصادياسيس
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 و فهـم احكـام   ي فهم انقـالب اسـالم  يد شد كه برا  ين نكته تأك  يبر ا  -5
ت عـالَم   يـ م در تقو  ي كنـ  يم و سع  يباش» ينيعالَم د «از است كه متوجه     ين ن يد
 و ي روحـان ي كـه فـضا  يم و از هر حركتـ ي كنيزير  فراد جامعه برنامه   ا ينيد

  .مييز نمايبرد، پره يه مي به حاشيزدگ  غربي هي جامعه را با روحيمعنو
كنـد؛ فهـم      ي را روشـن مـ     ي كه ارزش انقالب اسالم    ي از نكات مهم   -6

 نجات بـشر  ي برايكه انقالب اسالم نيته است و ا   ي فرهنگ مدرن  يها  ضعف
گـر بـا   يخ معاصـر گذاشـته، بـه عبـارت د     ي تار ي ها پا در عرصه    از آن ضعف  

  . را شناختيتوان ذات انقالب اسالم يغفلت از شناخت ذات غرب، نم
 آن،  ي بـاطن  ي شهيـ  و توجـه بـه ر      يگاه انقـالب اسـالم    ي فهم جا  ي برا -7

كـه تـصور نـشود        نيـ ن اسالم جلب شـد و ا      يبودن د   يقيزان به حق  يتوجه عز 
ن راستا  يقت ندارد و در ا    يشه در حق  ي هستند كه ر   يتاي اعتبار يدستورات اله 

  . مطرح شد�ينش علي دوم از اسالم با تفاوت بي فهينش خليتفاوت ب
 يانقالب اسـالم   قتيزان مطمئن باشند حق   يد عرض كنم، عز   يدر آخر با  

ج از باطن به ظهور يم، به تدري متذكر آن شدين چند جلسه تا حد   يكه در ا  
 را از دل و جـان مـردم    ي به عـالَم غربـ     يبستگ مختلف   يرسد و صورتها    يم

 فـروغ مجـد   ي تجلـ ي نهي، زميكند و با طرد كفر و شرك نفاق غرب        يطرد م 
 .انشاءاهللا. گردد ي فراهم ميامر قدس

»والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«
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  اسالم سنت دولت مدرن، سيد علي ميرموسوي



 

  آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده

  )٩ و ٨ترجمه و تنقيح اسفار جلد  (معرفت النفس و الحشر •

  توحيدي بينش  دريچه  از  وژيتكنول  گزينش •

  علل تزلزل تمدن غرب •

    باخود راستين آشتي خدا ازطريق  با آشتي •

  جوان و انتخاب بزرگ •

  اي به عالم معنا روزه ، دريچه •

  ده نكته از معرفت النفس •

  ماه رجب ، ماه يگانه شدن با خدا •

  )٢و١جلد  (ها كربال، مبارزه با پوچي •

  � حسينا امام ب  روحاني  عاشورا، اتحادي زيارت •

  )٢و١جلد  ()البالغه نهج ٣١ةنامشرح ( بايد بود چنين فرزندم اين •

 �فلسفه حضور تاريخي حضرت حجت •

   مهدويتي معرفتيمبان •

 � فاطمهالقدري ليلةمقام  •

 )شرح برهان صديقين و حركت جوهري(از برهان تا عرفان  •

 جايگاه رزق انسان در هستي •

 نزيارت آل يس، نظر به مقصد جان هر انسا •

 فرهنگ مدرنيته و توهم •

 ي نورانيي در فردايزندگ ه،ب نديدعا •

 ترين زندگي بازگشت به جدي؛ معاد •

 � فاطمه حضرتبصيرت •

 جايگاه و معني واسطه فيض •



 ١٧٦ ي باز گشت به عهد قدس،يانقالب اسالم.............................................................

  آدمينيات زميهدف ح •

 شدن روح ي عامل قدس�امبريصلوات بر پ •

 گونه كه بايد باشد زن، آن •

  و جادوگر در عالمطاني جن و شگاهيجا •

 ينين دعالم انسا •

 ادب خيال، عقل و قلب •

  شود ي پوچ مي فرهنگيها تيآنگاه که فعال •


