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ا ىِف التَّْورَئِة  يَُقِتلُوَن ىِف َسِبيِل اللَِّه فَيَْقتُلُوَن َو يُْقتَلُوَن  َوْعًدا َعلَيِْه َحقًّ

واْ ِببَيِْعُكُم  َو اْلنِجيِل َو الُْقرَْءاِن  َو َمْن أَْوىفَ  ِبَعْهِدِه ِمَن اللَِّه  فَاْستَبِْشُ

الَِّذى بَايَْعتُم ِبِه  َو َذالَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم)توبه-111(
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سعاد محمدیسرمقاله

   امروزه دانشگاه به صحنه ی زورآزمایی 
در عرصه های علمی، فرهنگی و سیاسی 
با استکبار مبدل شده و در این شرایط 
و تشکل های  حساس الزم است بسیج 
را  خویش  خطیر  ی  وظیفه  دانشجویی 

دریابند.
محـــل  همـــواره  دانشـــگاه  محیـــط 
مختلـــف  تشـــکیاتی  فعالیت هـــای 
ــد ایـــن  ــد دیـ ــا بایـ ــوده، امـ دانشـــجویان بـ
پیشـــبرد  در  و  دانشـــگاه  در  فعالیت هـــا 
ــر و  ــدر مؤثـ ــامی چقـ ــداف انقـــاب اسـ اهـ

شـــده اند. ظاهـــر  ثمربخـــش 

جنبش  وظایف  مهم ترین  از  یکی 
به  بسیج  و  عام  طور  به  دانشجویی 
در  است.  علمی  جهاد  خاص،  طور 
واقع بسیج به معنی مجموعه ی آماده 

برای برآوردن نیازهای انقالب است. 

آیا  است.  عدالت  انقاب  نیاز  مهم ترین 
کرد؟  محقق  شعار  با  می توان  را  عدالت 
و  سطوح  همه  در  عدالت  تحقق  برای 
که  بتواند  الیه ها نیاز به سازوکاری است 
نرم  کند و هدف جنبش  را عملیاتی  آن 
است.  سازوکار  همین  طراحی  افزاری، 
تاریخی«  که جامعه در یک »پیچ  وقتی 
مرحله  این  از  عبور  برای  و  گرفته  قرار 
نیاز به تحول در علوم انسانی دارد، چه 
این  علمدار  باید  بسیج  جز  به  نهادی 

حرکت باشد؟

سایر  و  بسیج  وظایف  از  دیگر  یکی 
عمق  دانشجویی،  مجموعه های 
به معرفت دینی خود و سایر  بخشیدن 
کار  دانشجویان بوده و این مهم نیازمند 
معرفتی عمیق است. با برگزارِی »فقط« 
همایش، سخنرانی و دوره های مقطعی، 
نمی توان این رسالت را به انجام رساند.

وظیفه ی دیگر بسیج دانشجویی، دادن 
دانشجویان  به  سیاسی  تحلیل  قدرت 
و  حرفی  هر  دانشجویان  اینکه  است. 

با  و  نپذیرند  آسانی  به  را  اندیشه ای  هر 
کشیده  سو  آن  و  سو  این  به  موجی  هر 
گر دانشجو در فهم سیاسی اش  نشوند. ا
گواری را برای  گردد، عواقب نا دچار خطا 
یک ملت به بار می آورد. این اهم رسالت 

جنبش دانشجویی می باشد.

بایستی  تکالیف،  این  پیگیری  برای 
و  فرصت ها  ضعف ها،  ظرفیت ها، 
شناخت  را  موجود(  )وضع  تهدیدها 
آرمان ها  و  اهداف  به  رسیدن  برای  و 
برای  کرد.  ریزی  برنامه  مطلوب(  )وضع 
راه  نقشه  یک  باید  مسیر  این  پیمودن 
آن  بر  منطبق  برنامه ها  تا  گردد  تهیه 
گر نقشه  گردد. ا نقشه تنظیم و عملیاتی 
روزه  هر  باشد،  نداشته  وجود  راه  ی 
کنده ای خواهیم  شاهد برنامه های  پرا
در  را  آن ها  جایگاه  این که  بدون  بود 

فعالیت های خود بدانیم. 

ترسیم  و  موجود  وضع  شناسایی  برای 
الزم  راه   نقشه  طراحی  و  مطلوب  وضع 
ورز  اندیشه  ی  مجموعه  یک  که  است 
و  بوده  برنامه ها  این  ی  همه  پشتیبان 

به آن ها نظم ببخشد. 
این  که  بیندیشیم  ای  لحظه  بیایید 
حد  چه  تا  مناسبتی،  برنامه های  همه 
کرده  ایجاد  رشد  دانشگاهی  محیط  در 

است؟!
مجموعه هـــای  ارکان  از  یکـــی 
دانشـــجویی، »تعلیـــم و تربیـــت« بـــرای 
ـــر  گ رشـــد فکـــری و معنـــوی اعضاســـت. ا
شـــما چنـــد میلیـــون! عضـــو هـــم داشـــته 
حســـاس  لحظـــات  در  امـــا  باشـــید، 
نتوانیـــد آن هـــا را بـــه میـــدان بیاوریـــد 
ایـــن تنهـــا ســـیاهی لشـــکر اســـت و هیـــچ 

اثـــری نـــدارد .

رسالت  با  ارتباط  در  ای  خامنه  امام 
تشکل های دانشجویی را می فرمایند:

که هویت ملی و سیاسی یک  » آن وقتی 
جای  می گیرد،  قرار  مناقشه  مورد  ملت 
هم  وقتی  آن  است.  آمدن  میدان  به 
باورهای  و  اعتقادات  و  فرهنگ  به  که 
را  آن  و  شود  اهانت  ملت  یک  دار  ریشه 
آمدن  میدان  به  جای  می کنند،  تحقیر 
که نسل برگزیده ی  است. آن وقتی هم 
قافله ی  از  می کنند  احساس  ملت  یک 
عاجی  باید  و  مانده اند  عقب  دانش 
بکنند، جای به میدان آمدن است. آن 
پایه های  بشود  احساس  که  هم  وقتی 
کشور  در  عادالنه  و  مطلوب  زندگی  یک 
احتیاج به تاش دارد تا ترمیم و یا استوار 
است.  آمدن  میدان  به  جای  شود، 
و  فکری  جبهه های  که  هم  وقتی  آن 
با  ملت ها  تسخیر  برای  دنیا  فرهنگی 
را  ملتی  تا  می آیند  مدرن  فوق  ابزارهای 
کنند  از سابقه و فرهنگ و ریشه ی خود 
خودشان  دامن  زیر  را  آن  راحتی  به  و 
است.  آمدن  میدان  به  جای  بگیرند، 
می طلبد  را  انسان هایی  این ها  ی  همه 
گیج و  کنند؛ آدم های  که نیاز را احساس 
غافل و سرگرم نیازهای حقیر اصاًل این 

نیازها را احساس نمی کنند.«

بشریت  دوش  بر  تکالیفی  عصر  هر  در 
تکالیف  آن  انجام  با  که  دارد،  قرار 
این  می رسند.  ثمر  به  عصر  آن  افراد 
تکالیف را »ولی«  هر عصر، برای آن ها 
که  این  برای  بنابراین  می کند،  تبیین 
اهداف  ی  همه  نگردیم،  پوچی  دچار 
تشخیص  بر  ناظر  باید  فعالیت ها  و 
کاشف  که »ولی«  »والیت« باشد، چرا 
ما  و  است  دوره  هر  در  خدا  حکم  از 
جهان  بر  را  الهی  حکم  تا  آمده ایم 
انسانیت  صورت  این  غیر  در  برانیم. 

کمال خود نخواهد رسید. انسان به 

آسیب شناسی بسیج دانشجویی
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ــدف  ــوع ه ــخ دو ن ــول تاری ــواره در ط    هم
بــرای انســان وجــود داشــته اســت: هــدف 

الهــی و هــدف غیــر الهــی.

کــه همــان هــدف حقیقــی و  هــدف الهــی 
کــه خداونــد  واقعــی خلقــت انســان اســت 
متعــال برایــش معیــن نمــوده و دو نعمــت 
بــرای  را  )ع(  انبیــاء  و  عقــل  یعنــی  خــود 
رســیدن بشــریت بــه آن اهــداف بــه او عطــا 

کــرده اســت.

از  غفلــت  براثــر  کــه  الهــی  غیــر  هــدف  و 
هــدف الهــی و یــا عــدم پذیــرش آن توســط 
کت  ســا بــرای  او  و  گشــته  ایجــاد  بشــر، 

کمــال طلــب  نمــودن نــدای فطــرت 
ــا  ــرده؛ ام ک ــاد  ــا را ایج ــود، آن ه خ

خــود هــم می دانــد و بالعیــان 
می بینــد وقتی کــه بــه فطــرت و 
وجــود بی انتهــای خــود، تنهــا 
گزاره هــای محــدود  بــا امیــال و 
می دهــد،  پاســخ  دنیــوی 
و  نمی گیــرد  آرام  وجــودش 
اســت؛  اضطــراب  در  همــواره 
خودســاخته ی  اهــداف  زیــرا 
بشــری، مبتنــی بــر نفــس امــاره 

و توهمــات باطــل نفســانی اســت 
فقــط  بی نهایــت  امــر  یــک  اتصــال  و 

بــه امــری محــدود، ثمــری جــز احســاس 
نــدارد. اضطــراب و پوچــی 

ــول  ــر در ط ــی بش ــر اله ــت غی ــد حرک در رون
اروپــا،  در  رنســانس  شــروع  بــا  تاریــخ، 
الهــی  غیــر  شــریعت  از  خاصــی  صــورت 
متولــد شــد و نگاهــی جدیــد بــه انســان، 
شــکل  هســتی  جهــان  مبــدأ  و  عالــم 
مخلوقــی  را  جهــان  کــه  نگاهــی  گرفــت؛ 
را  خــود  و  دیــد  مدبــر  بــدون  و  اتفاقــی 
شــناخت.  آن  صاحب اختیــار  و  مالــک 
ایــن نــوع نــگاه بشــر محــور، باعــث شــد 
در  کــه  بگیــرد  شــکل  زندگــی  از  ســبکی 
ــا  ــه ایــن دنی آن انســان خــود را محــدود ب
داشــتن  را  خــود  تــاش  تمــام  و  ببینــد 
کــی  خا کــره  ایــن  در  جاویــد  زندگــی ای 

نمایــد؛ و بــا ایــن دیــدگاه و هدف گــذاری 
ــام »تمــدن مــدرن«  ــه ن کــه تمدنــی ب ــود  ب
ــه در آن »انســان مــدرن«  ک گرفــت  شــکل 
می خواهــد بــر مــرگ چیــره شــده و در پــی 
جاودانــه زیســتن اســت؛ بماننــد مقطعــی 
کــه شــیطان بــا فریفتــن آدم بــرای رســیدن 
بــه زندگــی جاویــدان، باعــث هبــوط آدم 
)ع( شــد و ایــن تناســب معنایــی عمیــق و 
دقیــق دارد و آن اینکــه، فرهنــگ غربــی، 
کــه بــا  فرهنگــی شــیطانی و نفســانی اســت 

توهــم جاودانــه زیســتن در جهــان فانــی، 
کــرده و  انســان را از اصــل خویــش غافــل 
ــه  ــار ن ــن ب ــا ای ــت؛ ام ــی اوس گمراه ــی  در پ
یــک نفــر بلکــه همــه ی بشــریت را در قالــب 

یــک تمــدن جهانــی!

خداونــد متعــال هدف از خلقت انســان 
کــرده  عنــوان  بندگــی  و  عبودیــت  را 
کــه بشــر را بــه مقــام  اســت؛ بندگــی ای 
خلیفه اللهــی می رســاند، بــه او حیــات 
ســعادت  بــه  و  می بخشــد  جاودانــه 
معنــای  در  امــا  می رســاند؛  ابــدی 
عبودیــت،  کــرد؛  دقــت  بایــد  عبودیــت 

خداونــد  عبــادت  و  ســتایش  تنهــا 
در  انســان  عبودیــت  بلکــه  نیســت، 
کــه  مقابــل حــق، زمانــی محقــق می شــود 
همــه ی ابعــاد وجــودی انســان و تمــام 
شــئونات زندگــی اش مطابــق بــا شــریعت 
کمیــت اهلل باشــد. ایــن  حــق و تحــت حا
ــبات  ــه ی مناس ــه هم ک ــت  ــدان معناس ب
زندگــی انســان اعــم از مســائل فــردی، 
و...  اجتماعــی  اقتصــادی،  سیاســی، 
حــق  شــریعت  قواعــد  برمبنــای  او 
مســائل  در  می تــوان  چگونــه  باشــد. 
و  کــرد  پیــروی  حــق  شــریعت  از  فــردی 
غیــر  قوانیــن  و  قواعــد  از  هم زمــان 
و مخالــف شــریعت حــق  الهــی 
حکومتــی  سیســتم های  در 
متابعــت  نیــز  جامعــه  و 
درعین حــال  و  نمــود 

بــود؟! عبــد خــدا 

تحــت  بنابرایــن 
شــریعت  کمیــت  حا
نظام هــای  و  الهــی  غیــر 
غیردینــی  و  ســکوالر 
خــدا  عبــد  نمی تــوان 

. شــد
توحیــدی،  دیــدگاه  در 
همــه ی  عبودیــت،  و  عبــادت 
شــئونات زندگــی بشــری را در بــردارد 
او  زندگــی  مراتــب  از  مرتبــه ای  هیــچ  و 
نیســت؛  ج  خــار عبودیــت  و  عبــادت  از 
کامــل  حــال بــرای رســیدن بــه عبودیــت 
گزاره هــای  اســاس  بــر  بایــد  خداونــد 
و  سیســتم ها  تمامــی  الهــی  شــریعت 
از  اعــم  جامعــه،  و  حکومــت  نظام هــای 
مدیریــت، اقتصــاد، سیاســت و...ایجــاد 
کــه انســان را  گیــرد  شــود تــا تمدنــی شــکل 
به ســوی عبودیــت اهلل ســوق دهــد و او را 
ــح خــدا  در تمــام مراتــب زندگــی عبــد صال

برســاند. ســعادت  بــه  و  گردانــد 
والسام علی من اتبع الهدی

؟!)2( �یس�ت م �چ
ݬݬݬݬݬݓود�ن م...؟ دل�یل ٮݫ

را ݠهس�ت هادی رمحاین�چ هدف خلقت
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و  حـق  شـریعت  کـه  گونـه  همـان     
تشـریعی  والیـت  دارد،  وجـود  باطـل 
حـق و باطـل نیـز وجـود دارد. والیـت 
والیـت  بـا  منطبـق  حـق،  تشـریعی 
تکوینـی »اهلل« بـوده و از جنـس »نـور« 
»نـور«  سـوی  بـه  هدایتگـر  و  بـوده 
هـر  باطـل،  تشـریعی  والیـت  اسـت. 
نـوع والیتـی بـه غیـر از والیت تشـریعی 
کثـرت  کـه ظلمانـی  و  حـق می باشـد 

اسـت. آور 
می پردازیـم  مسـئله  ایـن  بـه  کنـون  ا

و  والیـت  میـان  ای  رابطـه  چـه  کـه 
دارد: وجـود  بشـر  زندگـی 

یـک  هـر  انتخـاب  بـا  بشـر 
حـق  شـریعت های  از 

شـامل  کـه  باطـل  یـا 
گزاره هـای  و  ماهیـت 
می باشـند،  متفاوتـی 
از  خـاص  نوعـی 
روشـی  بـا  را  زندگـی 
و  می سـازد  خـاص 
بـا  همگـون  فرهنـگ 
در  را  شـریعت  همـان 

زندگـی و جامعـه خـود 
کـه تمدنـی  کـم می کنـد  حا

می شـود.  بنـا  آن  اسـاس  بـر 
انتخـاب  بـا  انسـان  بنابرایـن، 

شـریعت حـق یـا باطـل بـرای تنظیـم 
والیـت  تمـدن،  سـاختن  و  زندگـی 
حـق یـا باطـل را بـر خـود و جامعـه ی 
می سـازد.  جـاری  و  کـم  حا خـود 

و  تکویـن  عالـم  در  حقیقتـی  والیـت، 
گزاره هـای  روح شـریعت اسـت. تمـام 
اهلل  والیـت  نـور  حامـل  شـریعت 
بـه  وصـول  بـرای  راهـی  و  می باشـند 

 
توحیـد تحقـق  راه  حقیقـت  در  و  او 

بنابرایـن،  اسـت.  آدمـی  وجـود  در 
موحـد،  ای  جامعـه  سـاختن  بـرای 
آن  بـر  حـق  تشـریعی  والیـت  کـه  بایـد 
جـاری  آن  ابعـاد  ی  همـه  در  جامعـه 
کـم باشـد. در ایـن صـورت اسـت  و حا
و  عبودیـت  مسـیر  در  جامعـه،  کـه 
و  مـی دارد  بـر  گام  اهلل«،  فـی  »فنـاء 
ایـن  و  می گـردد  نائـل  »لقـاءاهلل«  بـه 
حصـوِل نهایـت هـدف خلقـت انسـان 

اسـت.

یافتـِن  عینیـت  اسـامی،  حکومـت 
والیـت تشـریعِی حـق در جامعـه بـوده 
اسـامی  حکومـت  تشـکیل  بـا  تنهـا  و 
در  الهـی  تشـریعِی  ربوبیـت  کـه  اسـت 
توحیـد  و  شـده  محقـق  بشـر،  زندگـی 

می گـردد.  حاصـل  تشـریعی 

اسـالمی،  حکومـت  تشـکیل  بـا 
همـه ی قواعـد و احـکام و نظامـاِت 
بشـر  زندگـی  دهنـده ی  سـامان 
)بهداشـت  حوزه هـا  همـه ی  در 
اقتصـاد،  سیاسـت،  سـالمت،  و 
مدیریـت و...( یـا بـه عبـارت دیگـر، 
نظـام و سـبک زندگـی او، مبتنـی بـر 
و  می شـود  تنظیـم  الهـی  شـریعت 
والیـِت«  »حقیقـت  طریـق،  ایـن  از 
و  می گـردد  کـم  حا جامعـه  بـر  حـق 
کامـل، »عبداهلل«  جامعـه بـه معنای 

 . د می شـو

که شـریعت  لیکن در صورتی 
باطـل،  برنامـه ی زندگی 
کـه  آنچـه  باشـد،  بشـر 
بـه همـراه دارد، پیروی 
والیـِت  کمیـِت  حا و 
کمیـِت  حا و  طاغـوت 
»غیـر حق« بـر جامعه و 
آن هـا  کـه  جان هاسـت 
کثـرت  سـمت  بـه  را 
از  و  بـرده  ظلمـات  و 
ج  خـار نـور  و  وحـدت 

 . د ز می سـا

کفـروا اولیاءهـم الطاغـوت  »والذیـن 
الظلمـات  الـی  النـور  مـن  یخرجونهـم 
فیهـا  هـم  النـار  اصحـاب  اولئـک 

خالـدون«  

مد�ن یزداینوال�ی�ت و �ت فرزانه  والیت

حکوم�ت  ک�یل 
سݨݨݨݨݨݒ

ٮݨݨت ا  �ݓ
و  احکام  و  واعد  ٯݩݩݩݩݩݩت همه ی  اسالمی، 

همه ی  در  ر 
�ݒ ٮݓ دگی  �ن رن ده ی  دهںݩݩݩݩݩݩݩن ساما�ݩݩݩݩݩݩݩݩن   ِ

اما�ت �ن
ن
�

صاد، 
، ا�ت�ت اݥݥݥݥݥݥس�ݩݩݩݩݩݩݩݩت ، سںݬݬݬݬݬݬݬݬی �ت و سالم�ݩݩݩݩݩت

هداسݒ ه ها )�ݓ حورن
س�ݓک  و  ام  �ن �ݩݩݩݩݩݩݩݩن گر،  د�ی عںݓار�ت  ه  �ݓ ا  �ݬݬݬݬݬݬݬݬی و...(  ر�ی�ت  مد�ی
ارن  و  ود 

می �ݒ م  �ی
�ن ݢ�ت�ن ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ الهی  ݬݬݬݬݬیع�ݩݩݩت  ݫ ݫ ݫ رٮݫ سݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݒ ر  �ݬݬݬݬݬݬݓ ی  �ن م�ݓ�ت او،  دگی  �ن رن

امعه  حݓ ر  �ݬݬݬݓ حٯݩݩݩݩݩت   » ِ
وال�ی�ت ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ  �ݩݩݩݩݩݩݩݩت ٯݩݩݩت �ی

ݢحٯݩݩݩݩݩݩت »ݢ  ، یٯݩݩݩت ݫ ݫ طرݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥٮݫ �ن  ا�ی
اݤݠی کاݥݥمل،  ه معںن ݢ�ݬݬݬݬݬݬݓ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ امعه  ݢگرݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥدد و حݓ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݥݢ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݠیݥݥݥݥݥݥݥݥݥ ݥݥݥݥݥݥݥݥݥ حاکم 

ود.  می �ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݒ دݥݥݥݥݥݥݥاݥݥݥݥݥݥهللݥݥݥݥݥݥݥݥ«  »عںݓ
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بـه  رسـیدن  بـرای  امـروز  کی  شـا بشـر     
را  فلـک  و  زمیـن  دائمـًا  نـاب  حقیقتـی 
از  را  خویـش  جـان  تـا  می کنـد  جسـتجو 
سـراب های  و  اضطراب هـا  بی قراری هـا، 
را  خویشـتن  و  داده  نجـات  بیهـوده 
حقیقـت  و  حـق  زالل  چشـمه های  بـه 
آرام،  و  امـن  سـایه ای  در  و  برسـاند 
سـیراب  اطمینـان  و  سـکینه  از  را  قلبـش 
توحیـدی،  تفکـر  ازاین جهـت،  نمایـد. 
کنـار به کارگیـری عـزم و اراده پوالدیـن  در 
بشـر  رسـاندن  بـرای  انسـان،  خـدادادی 
و  اسـیر  خسـته،  مأیـوس،  سـرگردان، 
او  کـه  اسـت  قـادر  جهـل،  و  وهـم  گرفتـار 
کـه در آن منـزل  را بـه منزلگاهـی برسـاند 
کرامـت و نشـاط و  انسـان در ذیـل عـزت و 
پویایـی، رشـد و تعالـی مـادی و معنـوی را 
کـه معبـود او  کسـب نمایـد و بـه آن غایتـی 

برسـد. نمـوده  ترسـیم  برایـش 

مرکبـی  تنهـا  »عبودیـت«  حقیقـت،  بـه 
و  راضـی  را  انسـان  اسـت  قـادر  کـه  اسـت 
برسـاند.  مقصـود  سـرمنزل  بـه  خشـنود 
و  فـردی  مسـائل  در  هـم  بایـد  امـروز  بشـر 
هم در مناسـبات اجتماعی »عبد« شـود، 
شـدنش  عبـد  در  گمشـده اش  کـه  چرا
کـدام  عبـِد  پرسـید  بایـد  امـا  می باشـد، 
کانـت و دکارت و منتسـکیو  معبـود؟ عبـد 
کینـز و ... یـا عبـد خدای  و آدام اسـمیت و 

واحـد؟ احـِد 

آیـا بشـر امـروز بایـد عبـِد عرضـه و تقاضـا 
ذوالقـوه  هوالـرزاق   « عبـِد  یـا  شـود 

؟ » لمتیـن ا

قـوای  »تفکیـک  عبـِد  بایـد  او  آیـا 
منتسـکیو« شـود یـا عبـِد »ساسـة العباد 

البـالد«؟. ارکان  و 

مـن  کـه  بگویـد  کسـی  شـاید  البتـه 
کسـی یـا چیـزی شـوم و  نمی خواهـم عبـد 
بـرای خـود معبـودی برگزینم، امـا به ناچار 

او هـم عبـد »خود« شـده اسـت! پس بشـر 
اسـت. شـدن  »عبـد«  بـه  گزیـر  نا

نهایـی  هـدف  و  خلقـت  اصلـی  هـدف 
توحیـدی،  تمـدن  و  زندگـی  غایـی  و 
خداونـد  کـه  اسـت  اهلل«  »عبودیـت 
الجـن  خلقـت  مـا   « می فرمایـد:  متعـال 
بنابرایـن  »؛  لیعبـدون   

ّ
اال االنـس  و 

عبودیـت، هـدف اصلـی زندگـی و تمدن 
اسـت. توحیـدی 

اما تمدن توحیدی چیست؟
تمـدن توحیـدی، همـان تمـدن اسـامی 
که امام امـت درباره آن  حقیقـی می باشـد 

می فرماینـد:
کـه  » تمـّدن اسـالمی یعنـی آن فضایـی 
و  معنـوی  ازلحـاظ  فضـا  آن  در  انسـان 
کنـد و بـه  ازلحـاظ مـاّدی می توانـد رشـد 
او  متعـال  خـدای  کـه  مطلوبـی  غایـات 
اسـت  کـرده  خلـق  غایـات  آن  بـرای  را 
باشـد،  داشـته  خوبـی  زندگـی  برسـد؛ 
باشـد،  داشـته  عزتمنـدی  زندگـی 
انسـان دارای قـدرت،  انسـان عزیـز، 
دارای  ابتـکار،  دارای  اراده،  دارای 
تمـّدن  طبیعـت؛  جهـان  سـازندگِی 

نظـام  هـدف  ایـن؛  یعنـی  اسـالمی 
نظـام  آرمـان  و  اسـالمی  جمهـوری 

اسـت.« ایـن  اسـالمی  جمهـوری 
اسـت  فضایـی  توحیـدی،  تمـدن  پـس 
مهیـا  عبـد شـدن  بـرای  تمـام شـرایط  کـه 
همـت  و  اراده  بایـد  انسـان  امـا  اسـت؛ 
نمایـد تـا عبـد حقیقـی شـود و ایـن بسـان 
کـه انسـان فقـط بایـد  وجـود هـوا می مانـد 
کشـیدن را بـه  کنـد و زحمـت نفـس  اراده 
گـر او در ایـن شـرایط حاضر  خـود بدهـد و ا
وجـود  از  عیـب  پـس  کنـد،  تنفـس  نشـد 
هـوا نیسـت، بلکـه ایـراد و تقصیر از انسـان 
بکشـد،  نفـس  نیسـت  حاضـر  کـه  اسـت 
کشـیدن را دارد  کـه او توانایـی نفـس  چرا
امـا حاضـر نیسـت در این هـوای مطبوع و 

کنـد. تنفـس  معطـر 

آنچـه  همـه ی  یعنـی  توحیـدی  تمـدن 
اجتماعـی  نظامـات  از  انسـان،  یـک 
اقتصـاد  مدیریـت،  سیاسـت،  قبیـل  از 
و... سـروکار دارد بایـد نقـش و نـگار »ال 
الـه اال اهلل« در او نمایـان باشـد. البتـه 
معنـا  بـدان  مهـم  ایـن  کـه  صدالبتـه  و 
دیدیـدم  را  سـاختمانی  هـر  کـه  نیسـت 

کـه انجـام دادیـم  کاری را  یـا هـر 
بایـد روی آن بنویسـیم 

و  اهلل«  اال  الـه  »ال 
تنهـا بـا ایـن 

کلمـه 

خـود  خیـال 
را راحـت نماییم! 

آن  محتـوای  بایـد  بلکـه 
نظامـات، نفـی حکـم و روش های 

خدایـگان، »ال اله« و تجلی اسـم اعظم 
الهـی  روش هـای  و  احـکام  و  اهلل«   «

باشـد.

وحںیدی
مد�ن ٮت ٯت �ت

ح�ت
گاه دول�ت اسالمی در �ت ا�ی ونروزیحݓ محسن  انقالب اسالیم و همدویت
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عبـارت  آخـر  نمی شـود  به عنوان مثـال، 
گذاشـت و در عمـل،  دانشـگاه را اسـامی 
دانشـجو و اسـتاد، خدای منتسکیو، آدام 
عبـد  و  کننـد  پرسـتش  را   ... و  اسـمیت 
اساسـًا  کـه  می طلبـد  لـذا  باشـند.  آن هـا 
شـئونات  همـه  و  تربیـت  و  تعلیـم  نظـام 
طبـق  اجتماعـی  عرصـه  در  زندگـی  یـک 
گـردد  تنظیـم  و  طراحـی  الهـی  شـریعت 
خلقـت،  هـدف  مطابـق  آن  خروجـی  تـا 
کـه هـم در حـوزه فـردی و  انسـانی باشـد 
هـم در حـوزه اجتماعـی عابـد واقعـی حـق 

باشـد.

یـا  توحیـدی  تمـدن  تحقـق  بـرای 
بایـد  اسـامی  تمـدن 

مـا کـه  ببینیـم 

 

ر  د
چـه 

ی  نقطـه ا
داریـم  قـرار 
مسـیری  چـه  و 
چـه  و  کرده ایـم  طـی  را 
مسـیری را بایـد طـی نماییـم تـا بـه نقطـه 
کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم  برسـیم.  مطلـوب 
»اندیشـمندان«  »مـردم«،  گـروه  سـه 
کارگـزاران  معنـای  )بـه  »دولـت«  و 

کـم کاری  حکومـت( نقـش مهمـی دارنـد و 
مسـیر  بـر  را  خـود  آثـار  هرکـدام  ضعـف  و 
می گـذارد. مطلـوب  نقطـه  بـه  رسـیدن 
عزیـز  ایـران  ملـت  راسـتا  همیـن  در 
حضـرت  عصـر  امـام  ویـژه  عنایـات  بـا 
در  کـه  ظرفیتـی  و  )عـج(  صاحب الزمـان 
کـرد، سـال 1342 حرکتـی  ایجـاد  خویـش 
الهـی را آغـاز نمـود و توانسـت نتیجـه ایـن 
نفـی  کـه   1357 سـال  در  را  عظیـم  امـر 
هیمنـه ی متعلـق بـه طاغـوت بـود را بـه 
منصـه ظهـور برسـاند و از ایـن زمـان بـود 
که ملت آسـمانی ایران قادر شـد حرکتش 
را بـه سـمت ایجـاد تمـدن توحیـدی آغـاز 
انقـاب  بـه  تعبیـر  حرکـت  ایـن  از  نمایـد. 
اسـامی  انقـاب  عنـوان  بـا  عظیمـی 
جهـان  در  آثـارش  کـه  انقابـی  می شـود، 
جهـان  مسـتضعفین  و  کـرده  پیدا نمـود 
قیـام  بـه  را  آن هـا  و  بخشـیده  امیـد  را 
نمـوده اسـت. در  علیـه ظالمـان هدایـت 
و  طراحـی  چارچوبـی  بایـد  راسـتا  همیـن 
کلـی بـه سـمت آن  کـه حرکـت  بنـا می شـد 
کـه ایـن مهـم  کنـد  نقطـه غایـی را همـوار 
ایـران  باایمـان  و  شـجاع  ملـت  توسـط 
رضایتمنـدی  و  قابل قبـول  حـد  در 
کـه از ایـن مرحلـه تعبیـر  گرفـت  انجـام 
اسـامی  نظـام  تحقـق  و  تشـکیل  بـه 
امـت  امـام  راسـتا  ایـن  در  می شـود. 
می فرمایند:»انقـالب یعنـی دگرگونـی 
بنیـادی. ... انقـالب آنجایـی اسـت 
که پایه های غلطی برچیده می شـود 
آن  به جـای  درسـتی  پایه هـای  و 
گذاشـته می شـود. این قدم اول اسـت. 
کـرد، بالفاصله  کـه تحقـق پیـدا  انقـالب 
بعـدازآن، تحقـق نظـام اسـالمی اسـت. 
ح مهندسـی و  نظـام اسـالمی، یعنـی طر
کلـی اسـالمی را درجایـی پیـاده  شـکل 
کشـور  در  وقتـی  این کـه  مثـل  کـردن. 
فـردی  اسـتبدادی  سـلطنتی  نظـام  مـا 
برداشـته  وابسـته  اشـرافی  موروثـی 
تقوایـی  شـد، به جـای آن، نظـام دینـی 
می شـود.«  جایگزیـن  گزینشـی  مردمـی 
لیکـن بـرای رسـیدن بـه هـدف مطلـوب 
مرحلـه ای در پیـش اسـت بسـی صعـب 
»تشـکیل  آن  و  گذشـته  از  دشـوارتر  و 

اسـت.  اسـالمی«  دولـت 

حقیقـی  معنـای  بـه  اسـامی  دولـت  آری 
بـدان  آن  و  شـود  تشـکیل  بایـد  کلمـه 
نظـام  مسـئولین  همـه  کـه  معناسـت 
فکرشـان  و  باعقـل  نه تنهـا  بایـد  اسـامی 
بلکـه بایـد از اعمـاق قلـب و جانشـان، بـه 
مسـیر  ایـن  در  و  باشـند  معتقـد  راه  ایـن 
گونـه تـاش نماینـد و  بسـان شـهدا جهـاد 
آرمان هـای  تحقـق  هم وغمشـان  همـه ی 
الهـی و اهـداف انقـاب اسـامی و اسـتقرار 
همـه  سـرلوحه  تقـوا،  بـر  مبتنـی  عدالـت 

باشـد. رفتارشـان  و  اعمـال 
از  فسـاد  و  صـاح  کـه  اسـت  ایـن  قاعـده 
بـه  مدیریتـی  رده هـای  مختلـف  سـطوح 
یـک  گـر  ا یعنـی  جامعـه منتقـل می شـود؛ 
اخـاق  اعتقـاد،  مدیریـت،  نظـام  و  مدیـر 
و رفتـار درسـت یـا ناصـواب داشـته باشـد، 
جامعـه  در  رفتـار  و  اخـاق  اعتقـاد،  آن 
جـای  و  می گـردد  سـاری  و  جـاری  کم کـم 
خـود را در بیـن مـردم تثبیـت می نمایـد.

در حدیثی از موالی متقیان امیر مؤمنان 
می فرمایند:»النـاس  کـه  اسـت  )ع( 
یعنـی  بآبائهـم«  منهـم  أشـبه  بأمرائهـم 
کارگـزاران  و  دولتمـردان  بـه  مـردم 
حکومتشـان، بیشـتر شـبیه هسـتند تـا بـه 

پدرانشـان.

مکـرم  و  گرامـی  رسـول  دیگـر  جـای  در 
)ص(  مصطفـی  محمـد  حضـرت  اسـام 
مـن  امـت  از  گـروه  می فرماینـد:«دو 
جامعـه  شـدند  اصـاح  گـر  ا کـه  هسـتند 
جامعـه  شـدند  فاسـد  گـر  ا و  اصـاح  هـم 
و آن  کشـیده خواهـد شـد  بـه فسـاد  هـم 
کارگـزاران  گـروه دانشـمندان، امیـران و  دو 

هسـتند.« حکومـت 

خـدا  رسـول  از  دیگـر  روایتـی  در  البتـه   
مضمـون  همیـن  بـه  نزدیـک  )ص( 
»العلمـا  به جـای  آنجـا  در  کـه  واردشـده 
األمـرا«.  و  »الفقهـاء  اسـت  آمـده  واألمـرا« 
امـت  امـام  کـه  اسـت  خاطـر  بدیـن  لـذا 
کـه نظـام اسـامی  می فرماینـد:« بعـدازآن 
دولـت  تشـکیل  بـه  نوبـت  آمـد،  پیـش 
می رسـد؛  حقیقـی  معنـای  بـه  اسـامی 
و  منـش  تشـکیل  روشـن تر،  تعبیـر  بـه  یـا 
بـه   - ماهـا  یعنـی   - دولتمـردان  روش 
گونـه اسـامی؛ چـون ایـن در وهلـه ی اول 
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فراهـم نیسـت؛ به تدریـج و بـا تـاش بایـد 
دولتمـردان  و  مسـئوالن  آیـد.  وجـود  بـه 
شـرایطی  و  ضوابـط  بـا  را  خودشـان  بایـد 
دولـت  مسـئول  یـک  بـه  متعلـق  کـه 
یـا چنـان  کننـد.  اسـامی اسـت، تطبیـق 
بیاینـد؛  سـرکار   - هسـتند  گـر  ا  - افـرادی 
گـر ناقص انـد، خودشـان را بـه سـمت  یـا ا
کمـال در آن جهـت حرکـت دهنـد و پیـش 
کـه از آن  ببرنـد. ایـن مرحلـه سـوم اسـت 
تعبیـر بـه ایجـاد دولـت اسـامی می کنیـم. 
کنـون دولـت  نظـام اسـامی قبـًا آمـده، ا
معنـای  بـه  دولـت  شـود.  اسـامی  بایـد 
یعنـی  وزرا؛  هیئـت  معنـای  بـه  نـه  عـام، 
کشـور، رهبـری  قـوای سـه گانه، مسـئوالن 

همـه.« و 

گی هـای مدیـر در نظـام   یکـی از ویژ
اسـت  بـودن  صالـح  اسـالمی 

را  بـودن  صالـح  فـرد  تـا  و 
نکنـد  محقـق  خـود  در 

در  می توانـد  چگونـه 
محقـق  را  آن  جامعـه 
نمایـد. بدیـن خاطـر 
امـت  امـام  کـه  اسـت 
بـدان  به خوبـی 
و  می کننـد  اشـاره 

می فرمایند:»دولـت 
معنـای  بـه  نـه 

یعنـی  هیئت وزیـران؛ 
کارگـزاران  مجموعـه ی 

حکومـت؛ یعنـی مـن و شـما. 
خـود  بایـد  مسـئوالن  مـا   ...

کلنجـار  خـود  بـا  مرّتـب  بسـازیم؛  را 
کنیـم؛  برویـم؛ یکدیگـر را به حـق وصیـت 
کنیـم؛ مثـل آینـه ای در  یکدیگـر را ارشـاد 
صادقانـه  را  عیوبمـان  یکدیگـر،  مقابـل 
بـه هـم نشـان دهیـم؛ بنا را بـر رفع عیب 
کنیم.  بگذاریـم و خـود را روزبـه روز بهتـر 
مسـؤولیت   

ً
جدیـدا کـه  هـم  کـس  هـر 

بـا  نّیـت و  بـا ایـن  بـر عهـده می گیـرد،  را 
کـه  کنـد  ایـن هـدف مسـؤولیت را قبـول 
می خواهـد بـرای خدمت بـه مردم، یک 
انسـان صالـح شـود. آن وقـت می شـود 
تشـکیل دولت اسـالمی. قـوای مقننه و 
گـون  گونا قضاییـه و مجریـه و مسـئوالن 

مـا بایـد بتواننـد تـا حّد قابـل قبولی خود 
را بـا ایـن قالب هـا و معیارهـای دینـی و 
ایـن  دهنـد.  تطبیـق  اسـالمی  اخالقـِی 
ایـن  در  اآلن  مـا  اسـت؛  سـوم  مرحلـه ی 
مرحلـه قرارگرفته ایـم و بایـد دائـم تاش ما 
گر  گـر نماینـده ی مجلسـیم، ا ایـن باشـد. ا
قضایـی  مسـئوالن  از  گـر  ا دولتیـم،  عضـو 
هرکجـا  هسـتیم،  روحانـی  گـر  ا هسـتیم، 
وظیفـه  مهم تریـن  و  اولیـن  داریـم،  قـرار 
کار خـود بدانیـم؛ چـون اصـاح  را اصـاح 
شـخص ما، صرفًا اصاح شـخص نیسـت؛ 
کلمـه حـرف و یـک  مـا منشـأ اثریـم و یـک 
امضـاء و یـک تصمیم گیـری مـن و شـما در 

می گـذارد. تأثیـر  جامعـه 

کردیـم، جامعـه  گـر خـود را اصـالح   مـا ا
تشـکیل  پـس   ... اصالح کرده ایـم.  را 
دولـت اسـامی، مرحلـه ی سـوم اسـت.« 
دولـت  هنـوز  مـا  کـه  شـد  مشـخص  پـس 
نداده ایـم  تشـکیل  و  نداریـم  اسـالمی 
حرکـت  کـه  عمـده ای  بخـش  شـاید  و 
کنـد پیـش مـی رود یـا  انقـالب اسـالمی 
در جاه هایـی متوقـف مانـده، بـه خاطـر 
تحقـق نیافتـن همیـن امـر حیاتـی اسـت؛ 
انقـالب  از  مابعـد  این کـه  دیگـر  نکتـه  و 
اسـالمی و تشـکیل نظـام اسـالمی هنـوز 

دولـت  تشـکیل  کـه  سـوم  مرحلـه  در 
و  مانده ایـم  متوقـف  اسـت  اسـالمی 
بایـد بـرای رسـیدن بـه تمـدن توحیـدی 
تشـکیل  و  اسـالمی  دولـت  تشـکیل  و 
توقـف  عمـده  )کـه  اسـالمی  جامعـه 
شـدن  اجرایـی  و  تبییـن  و  طراحـی 
دولـت  تشـکیل  بـه  اسـت  منـوط  آن 
اسـالمی( چـاره ای بیندیشـیم و طرحـی 
امـر  ایـن  گـر  ا کـه  چرا اندازیـم،  در  نـو 
محقـق شـد تمـام زمینه ها بـرای طراحی 
فراهـم  توحیـدی  تمـدن  اجـرای  و 
خواهـد شـد و مسـئوالن موانـع قانونـی 
و اجرایـی آن را برطـرف خواهنـد نمـود و 
کمتریـن زمـان ممکـن بـه آن اهـداف  در 
باطـن  و  حقیقـت  کـه  الهـی  و  آرمانـی 
انقـالب اسـالمی اسـت، خواهیم رسـید 
ایمـان  بـا  پیشـرفته،  ای  جامعـه  و 
اسـارت  و  بی عدالتـی  از  دور  و 

سـاخت. خواهیـم 
 

گـر  ا کـه  بدانیـد  قطعـًا 
بشـر مسـتعد  چنیـن شـد 
ک  پـا فطـرت  دارای  و 
عقـل  )نـه  قلبـا  الهـی، 
بـه  عاقه منـد  صـرف( 
چنین سیسـتم حکومتی 
اینجاسـت  و  شـد  خواهـد 
کـه ایـران عزیـز، مهـد تمدن 
بیش ازپیـش،  توحیـدی، 
جـذب  را  قلـوب  همـه 
و  کـرد  خواهـد  خـود  زیبایی هـای 
و  توحیـدی  تمـدن  تشـکیل  زمینه هـای 
خواهـد  فراهـم  را  اسـامی  نویـن  تمـدن 
خـدا  بـه  خـود  از  جدیـت  بـا  پـس  نمـود. 
کام رهبـر عزیزمان را طوطیای  عزیمـت و 
تحقـق  جهـت  در  و  کنیـم  چشـمانمان 
گام  آرمان هـای حقیقـی انقـاب اسـامی 
حضرتـش  ظهـور  زمینه هـای  تـا  برداریـم 
خـدای  وعـده  ایـن  کـه  چرا گـردد  فراهـم 
ایـن  کـه  اسـت  عالـم  پـروردگار  و  ایـران 
که به  وعـده او حـق و تحقق یافتنـی اسـت 
مـا وعـده داده »ان تنصـروا اهلل ینصرکـم و 

انشـااهلل. اقدامکـم«.  یثبـت 
والسام علیکم
6 مهرماه سال 1393
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   روح انسان، مجرد از عالم طبیعت 
حاضر  است.  حضور  عین  و  بوده 
بودن روح انسان در همه ی عوالم 
هستی و هست بودن آن را حضور 

گویند.
کردنی نیست؛  بنابراین، حضور، ایجاد 
بلکه یافتنی بوده و باید تالش نمود تا 
را  بیابیم و حضور در محضر حق  را  آن 

ببینیم و بچشیم و مشاهده نماییم.
خداوند متعال حضور مطلق بوده و روح 
انسان نیز حضور همه جانبه در همه ی 

خدا  با  ارتباط  پس  دارد؛  هستی  عالم 
بلکه  نیست،  پیچیده  چندان 

رعایت  باید  که  دارد  قواعدی 
نمود تا حاصل شود.

درک  به  چرا  حال 
محضر  در  حضور 

خداوند نیاز داریم؟
مهم  ارکان  از  یکی 
ارتباط  و  عبادات 
الزمه  )که  خدا  با 
و  معنوی  حیات  ی 

است(،  روح  روحانی 
می باشد.  حضور  درک 

یعنی روح و قلب انسان، 
بدون  و  حضور  درک  بدون 

چشیدن محضر حق، نمی تواند 
و  توحیدی  کمال  به  و  کرده  رشد 

قرب الی اهلل نائل شود.

منبع  از  نور  کسب  اخری،  عبارت  به 
اصلی آن، یعنی از ذات مقدس حضرت 
حق، باعث حیات و پایداری و سالمت 
و  نور  اخذ  برای  و  است  قلب  سلم  و 
شدت بخشیدن به آن در قلب و روح، 

راهی جز درک حضور نداریم.
درک  انسان  عبادات،  در  ابتدا،  البته 
تعالی  و  رشد  با  و  داشت  خواهد  حضور 
به  می رسیم؛  دائم  نماز  به  قلب،  و  روح 
در  حضور  اوج  به  انسان  دیگر،  عبارت 
شده  نائل  آن  کامل  درک  و  حق  محضر 

و همواره و در همه حال، در عین زندگی 
گون،  گونا وظیفه های  انجام  و  مادی 

غرق شهود حق و حضور خواهد بود.

حضور،  درک  مانع  اصلی ترین 
آن  و  بوده  مادی  های  دل بستگی 
این  دارد.  انسان  خودبینی  در  ریشه 
مانع بزرگ، باعث تشتت ذهن و خیال 
حجاب هایی  باطل،  خیاالت  و  شده 
حضور  درک  مانع  و  گردیده  قلب  بر 

خواهند بود.

در  داشتن  قلب  حضور  برای  پس 
گر بخواهیم   در نماز، ا

ً
عبادات خصوصا

فقط با افکار مهاجم بجنگیم و آن ها را 
کنیم، موفق نخواهیم بود؛ هرچند  دفع 
که باعث  در ابتدا الزم است از هر آنچه 
کندگی ذهن و فکر و خیال می شود،  پرا

کنیم. دوری 
و  دل  و  نمود  اصاح  را  اصل  باید  یعنی 
های  دل بستگی  و  آلودگی ها  از  را  قلب 

مادی رهانید تا به درک حضور برسیم.
از  قلب  و  دل  تجرید  راه های  از  یکی 

دل بستگی های مادی و افکار و اوهام و 
خیاالت باطل، »یاد مرگ« است.

گر به درستی شناخته شده و  ا یاد مرگ، 
مشکات  از  بسیاری  شود،  عمل  آن  به 
خواهند  مداوا  انسان  فکری  و  قلبی 
موت«  »ذکر  به  صحیح  ورود  برای  شد. 
عوالم  و  معاد  و  آخرت  منازل  است  الزم 
مهم  این  بشناسیم.  را  انسان  باطنی 
در  صحیح  تدبر  با  و  دقیق  مطالعات  با 
حاصل  زیادی  حد  تا  توحیدی  معارف 
در  را  خود  مدام  انسان  سپس  می شود. 
کند  متن منازل باطن باید ببیند و تصور 
تا تدریجًا و البته به زودی، دل و قلب 
رو  و  بریده شده  عالم طبیعت  از 

به سوی ملکوت آورد.
باعث  موت،  صحیح  ذکر 
استعداد  که  می شود 
»موتوا قبل ان تموتوا« 
و  آورده  دست  به  را 
علقه های نادرست 
دفع  و  رفع  دنیایی 
به  انسان  و  شده 
از  مناسبی  درک 
ای  رابطه  و  حضور 
نائل  ملکوت،  با  عالی 

آید.
با  است  خوب  شروع،  برای 
که در باره  کتاب هایی  مطالعه ی 
ی معاد و زندگی اخروی نوشته شده، 
دست  به  دراین باره  صحیحی  معرفت 
نتایج  تا  بیندیشیم  هرروز  آن  به  و  آوریم 

مطلوب حاصل شود.
در  صحیح  تدبر  و  معاد،  مکتوب  اسرار 
آن ها، ما را به درک قلبی آن ها رهنمون 
خواهد شد و ان شااهلل به درک حضور 

ک می رسیم. با قلبی پا

�ن
آ

گݠیݥݥݥݥݥݥ حصول ا
ن ݧ ݧ ݧ گو�ݧ ل�ݓ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣوݤݤݤݤݤݤ حچ وݠرݠ �ت

علریضا هنریماه�ی�ت ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحصن عرفان و معرفت
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به  معنی  به  »انتباه«،  و  »یقظه«     
الی  سلوک  در  قدم  اولین  و  آمدن  خود 
خواب  از  انسان  تا  واقع  در  است.  اهلل 

به  و  نشود  بیدار  غفلت 
که  گونه  آن  عالم  حقایق 
قدمی  نیفکند،  نظر  هست 
نگذاشته  سلوک  وادی  در 

است. 

کثر  ا که  است  تأمل  جای 
باره  این  در  انسان ها 

جهت  این  از  و  می اندیشند  کمتر 
 15 آیات  جمله  از  الهی  آیات  مشمول 
خداوند  می گردند.  یوسف  سوره   16 و 
بسیار   »چه  می فرماید:  آیات  این  در 
که در آسمان و زمین  آیات و نشانه ها 
ولی  می گذرند   آن ها  از  مردم  و  است 

خود  به  و  گردانند  روی  آن ها  از 
نمی آیند.«

آیات  و  قرآن  تمام  واقع  در   
الهی به دنبال آن هستند 
به  متذکر  را  انسان  تا 
حیات  و  عالم  حقایق 
اما  کنند،  جاویدان 
انسان ها  کثر  ا متأسفانه 
گرفتار  دنیوی  تعلقات  در 
اوهام  و  خیاالت  و  شده 

پنداشته اند.  حقیقت  را 
به سوی  که قصد سیر  انسانی 

خواب  از  باید  قطعًا  دارد،  را  اهلل 
بیداری  گرچه  ا شود،  بیدار  غفلت 

انسان  آنچه  هر  و  دارد  مراتبی  یقظه  و 
پرده های  رود،  پیش  الهی  قرب  راه  در 
می روند  کنار  بیشتر  حجاب،  و  اوهام 
می شود،  او  نصیب  بیشتری  بیداری  و 
است،  مهم  سلوک  ابتدای  در  آنچه  اما 
هرچند  است  غفلت  خواب  از  بیداری 

باشد. ناچیز 
 

در  که  دقیقی   بسیار  نکته  البته 
که  است  آن  دارد  وجود  یقظه  مبحث 

انسان.  نه  خداست  سوی  از  یقظه 
را  یقظه  که  نیست  انسان  این  یعنی 
یقظه،  بلکه  می کند،  ایجاد  خود  در 

از  که  خداوند  جانب  از  است  نوری 
طالِب  انساِن  وجود  به  والیت،  طریق 
حقیقت تابیده می شود و او را متذکر و 

می کند. هوشیار 

گر بگوییم یقظه از خود انسان  در واقع ا
شرک  و  ندارد  سازگاری  توحید  با  است 

خفی به حساب می آید.

راه  والیت  شد،  ذکر  آنچه  به  توجه  با 
انسان  به  خدا  از  یقظه   نور  رسیدِن  
کند تا مستحق  است. سالک باید تاش 

ائمه  نظر  جلب  با  و  گردد  الهی  نوِر  این 
بیدار  غفلت  خواب  از  )ع(،  معصومین 
نور  که  است  ذکر  به  الزم  البته  شود. 
افراد  همه  متوجه  یقظه 
افرادی  آن  اما  می باشد، 
و  مستعد  قلبشان  که 
این  دریافت  ی  آماده 
آن  از  است  الهی  تحفه 

می برند. بیشتری  بهره 

کمتر  که  قلبی  واقع  در 
تحت  تر  سریع  باشد،  آلوده  گناه  به 
می گیرد.  قرار  الهی  انوار  این  تأثیر 
یقظه  نور  بگوییم  گر  ا نیست  صحیح 
زیرا  است،  خاص  ای  عده  برای  فقط 
است،  بخشنده  و  کریم  خداوند، 
فیاض و رحمان است و فضل و رحمت 
می شود،  انسان ها  همه  شامل  او 
با  که  هستیم  انسان ها  ما  اما 
الطاف  به  خود  تاریک  قلب 
این  از  و  کرده  پشت  الهی 
گردان  روی  رحمت  همه 

می شویم.

نور  جذب  -راه های   
: یقظه

مستحق  آنکه  برای 
بزرگ  رحمت  این  دریافت 
که  رحمتی   - شویم  الهی 
آخرت  و  دنیا  سعادت  باعث 
گونی  گونا راه های    - می شود 
به  مختصر  طور  به  که  دارد  وجود 

می کنیم. اشاره  آن ها 

تدبر  و  تاوت  الهی:  آیات  در  تدبر   .1
تا  می شود  موجب  کریم  قرآن  آیات  در 
و  رفته  کنار  تدریجًا  قلب  حجاب های 
الهی  انوار  پذیرش  مستعد  انسان  قلب 
کدام از آیات پرده ای  گردد. در واقع هر 
میزند  کنار  را  ظلمانی  حجب  و  اوهام  از 
و  می کند  نزدیک  حقیقت  به  را  انسان  و 
زمان  مرور  به  انسان  که  گونه است  این 

وار الݠهی )1(
�ݓ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݤݤݤٮن دن ݠس؛ݣݣݣݣݣݣݣݣ  راه هاݠی حݓ

ن
�

ه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣیݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮن ک�ی ݨن ݧ ݧ رݧ حسنی فرج زاده�ݩݩݩݩݩݩت عرفان و معرفت
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صاحب بصیرت می شود، چون بصیرت، 
تفکیک  را  باطل  و  حق  که  است  نوری 
گمراهی  ی  ورطه  از  را  انسان  و  نموده 
آیات  کریم،  قرآن  در  می دهد.  نجات 
از  می کند،  اشاره   قضیه  این  به  زیادی 

جمله آیه 29 سوره )ص(.

و  آفاقـــی  آیـــات  در  تفکـــر  و  تدبـــر   .2
انفســـی: تفکـــر دربـــاره چگونگـــی خلقـــت 
کوه هـــا و دشـــت ها،  آســـمان ها و زمیـــن، 
بـــه  را  انســـان  موجـــودات،  و  ســـتارگان 
خداونـــد  کـــه  می کنـــد  واقـــف  امـــر  ایـــن 
حســـب  بـــر  کـــه  دارد  وجـــود  حکیمـــی 
حکمتـــش هدفـــی حکیمانـــه نیـــز داشـــته 

و بـــی دلیـــل،  ایـــن همـــه مخلـــوق را 
گونـــه  خلـــق ننمـــوده اســـت. ایـــن 

تفکـــر، موجـــب بیـــداری انســـان 
غـــرق  از  را  او  و  می شـــود  

نجـــات  دنیـــا  در  شـــدن 
همچنیـــن  می دهـــد. 
از  انفســـی،  آیـــات 
جملـــه تفکـــر در مـــورد 
عظمـــت روح انســـان و 
حتـــی پیچیدگی هـــای 
فیزیکـــی  سیســـتم 
بـــدن انســـان، موجـــب 
انســـان  می شـــود 

حقایـــق  بـــه  متذکـــر 
دنبـــال  بـــه  و   گشـــته 

هـــدف حقیقـــی زندگـــی خـــود 
بگـــردد.

ع و مجاهدت به طور مستمر:  3. تضر
خواب  از  بیداری  راه های  از  دیگر  یکی 
ابراز  و  ع  تضر الهی،  نور  جذب  و  غفلت 
تعالی  باری  درگاه  به  ناتوانی  و  عجز 
راه  این  در  مستمر  تاش  می باشد. 
شدن  آماده  و  دل  روشنایی  موجب 
انوار  کسب  جهت  انسان  روحی  شرایط 

می گردد. الهی 

ائمه  نظر  جلب  و  وظیفه  انجام   .4
انسان  گر  ا زمان:  امام  باألخص  اطهار 
و  بشناسد  خوبی  به  را  وظایف  بتواند 
کم  و در عمل هیچ  نماید  بندی  اولویت 

طبق  و  ندهد  نشان  خود  از  کاستی  و 
نماید،  عمل  فقیه  ولی  و  )ع(  امام  نظر 
معنوی  درجات  باالترین  به  قطعًا 
که  است  ذکر  به  الزم  می گردد.  نائل 
مدنظر  خاص  وظایفی  دورانی،  هر  در 
حسین  امام  زمان  در  مثال  برای  است؛ 
یاری  و  کربا  ی  صحنه  در  حضور  )ع(، 
از  ای  عده  اما  بود،  اصلی  وظیفه  امام، 
به  قرب  مدعی  و  زده  عمل  مسلماناِن 
کعبه  اهلل، به جای یاری امام، به طواف 
و  روح  که  ای  کعبه  گشتند،  مشغول 

باطن آن امام معصوم است! 

سوی  از  آنچه  نیز  کنونی  دوران  در   
اصلی  وظیفه  عنوان  به  زمان  امام  نائب 
و  علم  جبهه  در  حضور  گردیده،  ح  مطر
خصوص  به  علوم  در  تحول  و  اندیشه 
در  تحول  با  زیرا  است.  انسانی  علوم 
جامعه،  و  حکومت  اداره  سیستم های 
فرامین  و  احکام  تحقق  برای  شرایط 
فراهم  خود  ابعاد  تمامی  در  الهی 
به  کمک  بزرگ ترین  این  و  می گردد 
در  سعادت  نهایت  به  تا  است  بشریت 

گردند. دنیا و آخرت نائل 

قبور  و  مقدس  مکان های  زیارت   .5
الهی  اولیاء  و  ائمه  به  توسل  شهدا: 
از  را  قلب  آنان  قبور  کنار  در  حضور  و 
رهایی  نورانی  و  ظلمانی  حجاب های 
متصل  ملکوت  به  را  انسان  و  می بخشد 
نزول  برای  را  شرایط  امر  این  می نماید. 
سالک  قلب  بر  الهی  خاص  رحمت های 
متوجه  را  انسان  کم کم  و  نموده  مهیا 

می کند. عالم  حقایق 

اساســـی ترین  از  یکـــی  مـــرگ:  یـــاد   .6
اعمـــال در ســـیر  و ســـلوک، یـــاد مـــرگ 
مهـــم  قضیـــه  ایـــن  آن چنـــان  اســـت. 
یـــاد  الهـــی  اولیـــاء  و  ائمـــه  کـــه  اســـت 
دردهـــای  همـــه  درمـــان  را  مـــرگ 
در  می داننـــد.  انســـان  روحـــی 
مـــرگ  یـــاد  بـــا  انســـان  واقـــع 
در  خـــود  دادن  قـــرار  و 
ـــرس و  محضـــر الهـــی، آن ت
کـــه پـــس از  واهمـــه ای 
گیـــرش  گریبـــان  مـــرگ 
درک  را  می شـــود 
متوجـــه  و  می کنـــد 
زندگـــی پـــوچ و بـــی ثمـــر 
ـــن  ـــردد  و ای ـــود می گ خ
امـــر موجـــب بیـــداری 
بـــه  نســـبت  توبـــه  و 
گرفتـــن  گذشـــته  و قـــرار 
مســـتقیم  صـــراط  در 
ــه  ــد توجـ ــه بایـ ــود. البتـ می شـ
داشـــت، یـــاد مرگـــی ســـازنده و 
ـــه عمـــل انســـان را  ک کارســـاز اســـت 
کـــه هیـــچ  کنـــد وگرنـــه یـــاد مرگـــی  اصـــاح 
گونـــه تغییـــری در حـــوزه رفتـــار، اخـــاق و 
اعتقـــادات ایجـــاد نکنـــد بـــی فایـــده و بـــی 

اســـت.  ثمـــر 

همه  سعادت  و  موفقیت  امید  به   
کامل.  انسان  ظهور  و  انسان ها 

ان شاءاهلل



کتاب سوخته
 در سیر و سلوک عارف توحیدی 

شیخ محمدجواد انصاری 
همدانی به نویسندگی جمعی 
از نویسندگان توسط انتشارات 
شمس الشموس منتشر شده 

است.
و چراسوخته؟!

کسی آن قدر  تا به حال دیده ای 
که هم قلبش بسوزد و هم  عاشق باشد 

جسمش؟
تا به حال شنیده ای جسمی در التهاب 

عشق سوخته و آنگاه سیاه  شود؟ 
پس او

که  را ببین،))انصاری همدانی را(( او 
واقعًاسوخته

بود، هم روحش و هم جسم
نحیف اش.

کتاب عطش
ح حال سید علی قاضی   شر

طباطبایی به نویسندگی جمعی 
از نویسندگان توسط انتشارات 
شمس الشموس منتشر شده 

است.
ح حالی بی نظیر از زندگی و  شر

گفته  گفته ها و نا سیر و سلوک و 
های دوران زندگی و وفات سید 

علی قاضی طباطبایی .
 ایشان استاد آقایان بهجت و 
عامه طباطبایی و بسیاری از 

بزرگان دیگر بودند.


