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کليدی مانند چشـــم  که در يک بدن ســـالم عضوی  هنگامى 
آســـيب ببيند و عملكردش دچار اختالل شـــود، بدن انســـان 
بـــا وجـــود چنين اختـــالل مهمى باز هـــم مى توانـــد به حيات 
گر عضـــوی ماننـــد قلب از  و فعاليـــت خـــود ادامـــه دهـــد. اما ا
کار بیفتـــد، آن گاه حيـــات بـــدن با مشـــكل مواجـــه مى گردد. 
گر  که ا فرهنـــگ در جامعـــه نيز به مثابـــه قلب در بدن اســـت 
کند، مى تواند حيـــات يک ملت  دشـــمن بتوانـــد در آن نفـــوذ 
را بـــه مخاطره بینـــدازد و انقالب را از محتـــوای خويش خالى 

سازد. 
در نفـــوذ فرهنگـــى باورهـــا و عقايـــد و آرمان هـــای يـــک ملـــت 
که  مورد هجمه قرار مى گيرد و دشـــمن ســـعى دارد باورهایی 
باعـــث اقتـــدار، پويایی، عزتمنـــدی و نفوذ يک ملـــت در دنيا 
گشـــته، مورد حمله قرار دهـــد و به جـــای آن باورهایی،گاه با 
کند تا  ادبیـــات ظاهـــرًا منطقـــى و علمـــى بـــه آن ملت تزریـــق 
انقالبی گـــری را از آن هـــا بگيرد و به جای آن رخوت و سســـتى 

و بی تفاوتى بنشـــاند.
رســـالت انقالب اســـالمى اتصـــال ُملک بـــه َملكوت اســـت. با 

تهى شـــدن انقـــالب از باورها و آرمان های خويـــش، انقطاع از 
عالـــم قـــدس روی مى دهد و آن گاه انســـان از حقيقت خويش 
گشـــته و در واقع بی حقيقت و بی عالم مى شـــود و پوچى  جدا 
و ســـرگردانى بر وی غالب مى گردد. امـــام خامنه ای در همين 
زمينـــه ی  در  مى کنـــد  ســـعى  »دشـــمن  مى فرماينـــد:  زمينـــه 
کنـــد؛ و آن باورهایی  فرهنگـــى، باورهـــای جامعـــه را دگرگـــون 
کند،  کـــه توانســـته ایـــن جامعه را ســـِرپا نگـــه دارد جابهجـــا  را 
کند، اختالل و رخنـــه در آن ها بهوجود  خدشـــه در آن هـــا وارد 
ج مى کننـــد برای  ج هـــا مى کننـــد؛ ميلياردهـــا خـــر بیـــاورد. خر
ایـــن مقصود؛ ایـــن رخنه و نفوذ فرهنگى اســـت.«1 و نتيجه ی 
گـــر راه امام را  گونه بیـــان مى دارنـــد:» ا نفـــوذ فرهنگـــى را ایـــن 
کنار  کنيم يا خـــدای نكـــرده عمدًا بـــه  کنيـــم يـــا فرامـــوش  گـــم 
بگذاريـــم، مّلـــت ایران ســـيلى خواهد خـــورد.«2 و این ســـيلى 
نـــه تنها بـــه ملت ایـــران بلكـــه به تمام عالم بشـــريت ســـرايت 
که چـــه وقت و  خواهدکـــرد. بـــا ایـــن اوصـــاف، معين نيســـت 
که "يحبهـــم و يحبونه" هســـتند  چـــه زمـــان مردمان ديگـــری 
پیـــدا بشـــوند و آن قـــدر واالمقـــام باشـــند تـــا بتواننـــد ایـــن بار 
کشـــند و  پیش  عظيـــم و ميـــراث جاودانه ی انبياء را به دوش 
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کنـــون انقالب هـــای بســـياری در جهـــان  تا
اثراتـــى  کـــدام  هـــر  و  پیوســـته  وقـــوع  بـــه 
بـــه  امـــا  گذارده انـــد؛  برجـــای  خـــود  از 
انقالب اســـالمى،  گفـــت  مى تـــوان  جـــد 
بزرگ تریـــن و اثرگذارتریـــن انقالبـــی اســـت 

کنـــون در عالـــم رخ داده اســـت. تا کـــه 
ــایر  ــا سـ تفـــاوت اساســـى انقالب اســـالمى بـ
و  جهان بینـــى  در  عالـــم،  انقالب هـــای 
کـــه ایـــن انقـــالب دنبـــال  آرمان هایـــی اســـت 
در  ريشـــه  کـــه  جهان بینـــى ای  مى کنـــد؛ 
وحـــى الهـــى دارد و دارای حقيقتـــى پايـــدار 
کـــه از ازل وجـــود داشـــته و تـــا ابـــد  اســـت 
ـــر اســـت. وجـــود خواهـــد داشـــت و فناناپذی
مشـــترک  فصـــل  گفـــت  مى تـــوان 
و  ظلـــم  عليـــه  قيـــام  انقالب هـــا  تمامـــى 
عدالت خواهـــى بـــوده اســـت، و وجـــه تمایـــز 
اســـت  اهدافـــى  و  جهان بینـــى  در  آن هـــا 
انقالب هـــای  مى کرده انـــد؛  دنبـــال  کـــه 
انديشـــه  از  را  خـــود  ايدئولـــوژی  گذشـــته 
کـــرده و در ادامـــه حيـــات خـــود  بشـــری اخـــذ 
همـــواره خطاهـــا و مشـــكالت بســـياری را 
ــر آن  ــريت را تحـــت تأثيـ ــود آورده و بشـ بوجـ
جهان بینـــِى بشرســـاخته، دچـــار ســـرگردانى 
ـــوژی  ـــه ايدئول ک ـــد؛ چـــرا  گمراهـــى نموده ان و 
و  نفســـانيت  از  برگرفتـــه  انقالب هـــا  ایـــن 
عالـــم  از  منقطـــع  و  بـــوده  بشـــری  وهـــم 
ـــه  ملكـــوت و وحـــى الهـــى اســـت و متصـــل ب
حقيقتـــى پايـــدار نمى باشـــد. در نتيجـــه نـــه 
ـــه عبوديـــت  ک تنهـــا انســـان را از اصـــل خـــود 
کمـــاالت انســـانى اســـت  اهّلل و رســـيدن بـــه 
بازداشـــته بلكـــه او را در قهقـــرای دنائـــت و 

پســـتى ســـوق داده اســـت.
گـــر ماهيـــت تمـــدن و فرهنـــگ بشـــر  حـــال ا
کنونـــى، يعنـــى فرهنـــگ و تمـــدن غـــرب 
خواهيـــم  آن گاه  بشناســـيم،  را  مـــدرن 
توانســـت معرفـــت مناســـبى نســـبت بـــه 
بـــه  حقایـــق انقـــالب اســـالمى و ذات آن 
ـــه بشـــر هويـــت  ک ـــم. در عصـــری  دســـت آوري
ــرگردان در برهـــوت  ــرده و سـ کـ ــم  گـ ــود را  خـ
وهـــم بشـــری هـــر روز ســـرابی مى بینـــد و 
وعـــده ســـيراب شـــدن بـــه خـــود مى دهـــد، 
 " بشـــر  نجـــات  راه  تنهـــا  گفـــت  مى تـــوان 
کـــه دارای  انقـــالب اســـالمى" اســـت. انقالبـــی 
حقيقتـــى فرازمانـــى و فرامكانـــى اســـت، امـــا 

کـــه الیـــق باشـــد و ظرفيـــت  در ظـــرف زمـــان و مـــكان ظهـــور مى يابـــد. هـــر زمـــان و مكانـــى 
ظاهـــر نمـــودن ایـــن حقيقـــت را داشـــته باشـــد؛ البتـــه زمـــان و مكانـــى خـــاص ظـــرف ظهـــور 
آن نـــور خواهـــد بـــود و ایـــن نـــور در همـــه ارکان و شـــئونات حيـــات بشـــری بســـط خواهـــد 

ــد داد. ــر خواهـ ــى بشـ ــه زندگـ ــى بـ ــاص و الهـ ــى خـ يافـــت و صورتـ
کـــه در آن عدالـــت بـــه  بشـــر همـــواره بـــه دنبـــال ايجـــاد يـــک نظـــام زندگـــى آرمانـــى بـــوده 
گيـــرد و زندگـــى ای سراســـر ســـعادت  تمـــام معنـــا شـــود و هـــر چيـــزی در جايـــگاه خـــود قـــرار 
و بـــه دور از مشـــكالت داشـــته باشـــد. خداونـــد متعـــال، بـــرای ايجـــاد ایـــن ايـــده آل قواعـــد 
کـــه توســـط رســـوالن خـــود بـــرای انســـان ها فرســـتاده اســـت امـــا  کـــرده  و قوانينـــى را ايجـــاد 
بـــه خاطـــر پیـــروی از هـــوای نفـــس، انســـان ها آن را دنبـــال نكـــرده و خـــود را از ایـــن لطـــف 

ـــد. عظيـــم الهـــى محـــروم نموده ان
نهضـــت انقالب اســـالمى ادامـــه مبعـــث و غدیـــر اســـت. ادامـــه بـــه معنـــای امتـــداد و 
کـــه همـــواره در قلـــوب انبيـــاء و اوليـــای  کـــه انقالب اســـالمى حقيقتـــى اســـت  ظهـــور، چـــرا 
ـــن  ـــان، يقي ـــور، ايم ـــر ن ـــى و سراس ـــى اله ـــى قلب ـــت؛ يعن ـــوده و هس ـــم ب ـــا خات ـــى، از آدم ت اله
کـــه در هـــر زمـــان ظهـــورات و اثراتـــى در جامعـــه بشـــری  و اخـــالص و ظـــرف وحـــى الهـــى 
داشـــته و دارد. هـــرگاه پذیرفتـــه شـــده، بســـط يافتـــه و ســـامانى الهـــى بـــه زندگـــى بشـــر داده 
و هـــرگاه پذیرفتـــه نشـــده، بـــه حجـــاب رفتـــه و ســـامان غيـــر الهـــى- بـــی ســـامانى حقيقـــى- 

ـــوده اســـت. ـــى بشـــر ب صـــورت زندگ
کـــرده بـــود تـــا بشـــريت  کـــه خداونـــد اراده  کبـــرای الهـــى اســـت  غدیـــر، ظـــرف ظهـــور واليـــت 
تحـــت لـــوای بهتریـــن بندگانـــش زندگـــى ای سراســـر ســـعادت داشـــته باشـــند امـــا پـــس 
کودتـــای ســـقيفه ایـــن امـــر عظيـــم بـــه حجـــاب رفتـــه و  از رحلـــت رســـول خاتـــم)ص( و 
کـــه در غدیـــر محقـــق شـــد و در  طـــى 1400 ســـال انـــدک ظهوراتـــى داشـــته اســـت. بیعتـــى 
کـــرد، پـــای آن ايســـتاد  کنونـــى، ملـــت مـــا آن بیعـــت را تجديـــد  ســـقيفه شكســـت، در عصـــر 
ـــته  ـــالم بس ـــا اس ـــر ب ـــيعه در غدی ـــه ش ک ـــت  ـــدی اس ـــالمى عه ـــت. انقالب اس ـــتاده اس و ايس
اســـت؛ انقالب اســـالمى يـــک تاریـــخ اســـت، فقـــط يـــک حادثـــه تاريخـــى نيســـت بلكـــه 

عيـــن تاریـــخ و تاریخ ســـاز اســـت...
کامـــل برســـانيم؛ يعنـــى ایـــن حقيقـــت  حـــال مـــا وظيفـــه داريـــم ایـــن حقيقـــت را بـــه ظهـــور 
تكوينـــى را در صحنـــه تشـــریع بـــه منصـــه ظهـــور برســـانيم. پیـــروزی انقالب اســـالمى 
پیـــروزی  بـــا  کـــه  معنـــا  بدیـــن  راستاســـت.  هميـــن  در  نظام اســـالمى  تشـــكيل  و 
کليـــد خـــورد و قواعـــد و قوانيـــن  انقالب اســـالمى در ســـال 57 طليعـــه ظهـــور تمـــدن الهـــى 
گذشـــته در حـــال تكامـــل در همـــه ارکان  آن در ســـال 58 ايجـــاد شـــد و در طـــى دهه هـــای 

ــوای آن اســـت. و محتـ
کـــه هـــادی قلـــوب بـــرای طـــى طریـــق و صعـــود بـــه  انقالب اســـالمى نـــور حـــق تعالـــى اســـت 
عالـــم توحيـــد و راهـــى جديـــد بـــرای بشـــر اســـت و ظرفيـــت ايجـــاد يـــک تمـــدن بـــزرگ را دارد. 
کـــرده و بـــه يـــاری حـــق بســـط و  انقالب اســـالمى بـــا تحـــول در تفكـــر و وجـــود آدمـــى ظهـــور 
گســـترش خواهـــد يافـــت و تمـــام شـــئونات زندگـــى بشـــر و روش آن را تحـــت تاثيـــر بنيادیـــن 
قـــرار خواهـــد داد و صورتـــى ديگـــر بـــه زندگـــى بشـــر خواهـــد بخشـــيد و تمدنـــى نویـــن پديـــد 

خواهـــد آورد.

  انقالب اسالمی، طلیعه 
بازگشت به عهد غدیر

هادی رحمانی
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انقالب اسالمى حقيقتى به بلندای غايات 
باشد  لفظ  آن که  از  بیش  انسانى، 
کنج نشينى ذهن،  مفهومى است فراتر از 
بلكه با تمام قلب مأنوس است. انقالب 
جاری و ساری در قلوب بشريت است تا 
وصول به مقصد و مقصود حيات انسانى 
که همان وصول به قلب حضرت صاحب 
انسانيت  کمال  کامل-  انسان  الزمان- 
فراهم  را  است  الهى  ژرف  ارزش های  و 
باطن  انوار  تجلى  انقالب اسالمى  کند. 
که بر قلوب انسانى مى تابد و  امام است 
انسان صالح، برتابنده ی آن انوار در این 
نشان  که  انسانى  است.  کى  خا کره ی 

شأن  و  تعالى  حق  عظمت  و  قدرت  از 
او  قلب  و  دارد  اللهى  خليفه 

مجّلى کل اسماء الهى 

در  است. انسان 
خود  به  نسبت  خداوند  راستای حب 

خلق  خود  حسنای  اسماء  نمايش  و 
ظهور  ظرفيت  انسان  بنابراین  گشت. 
مثل  است  قادر  و  دارد  را  الهى  اسماء 
و  خدا  تجلى  انسان،  این  شود.  خدا 
در  حق  حضرت  نمای  تمام  آينه ی 
تمامى شئونات زندگى است. » انقالب 
کند1«.  تربیت  صالح  انسان  تا  آمد 
قلوب  فتح  فتحش،  انقالب اسالمى 

جايگاه  به  بازگشت  ظفرش  و  انسانى 
زندگى  تشكيل  و  انسانى  اصيل  و  اصلى 
تشكيل  مقصود،  است.  الهى  تمدن  و 
عبد  آن  در  انسان  که  است  تمدنى 
تمامى  بخش  آذین  اهّلل  اال  الاله  و  شود 
و  انسان  يعنى  گردد.  زندگى  نظامات 
جامعه فانى در حضرت حق شود و همه 
چيز خدا باشد و غيری نباشد. تشكيل 
در  انسان  تربیت  و  توحيدی  تمدنى 
شدن  عبد  به  محتوم  که  انسانى  آن، 
گر عبد خدا شد انقالب محقق  است و ا
فتح الفتوح  انسان  این  تربیت  مى گردد. 

انسان  که  چرا  است  انقالب اسالمى 
موجودی منقطع از خدا و وحى نيست 
کميت و تصرف روزافزون بر  که در پی حا
حق  مظهِر  انسان  باشد.  گيتى  سراسر 
عوالم  همه ی  جامع  و  هستى  عالم  در 
هستى است. در این صورت انقالب به 
دور از انسان سازی همان مفهوم عام و 
فرهنگ  در  شورش  و  دگرگونى  ظاهر  به 
که اّم القرای این  لغات است نه انقالبی 
عصر است و امام خمينى )ره( ميراث دار 
آن.   بنيان گذار  و  همه ی صاحبان عهد 
به  وصول  طریق  تنها  انقالب اسالمى 
است.  معصوم  امام  و  اهّلل  کميت  حا
هبوط  ابتدای  از  که  مسيری  همان 
بشريت  ليكن  مى شد  طى  بايد 
را  خود  تاریخ،  طول  در 
کرده  محروم  آن  از 

انقالب اسالمى  با ظهور  بود. 
این  تربیت  به  اميد  بارقه های 
کميت امام ايجاد شد و  انسان جهت حا
کامل آن بايد از همه ی  حال برای تحقق 
که بازگشت  ظرفيت ها بهره برد تا انقالب 
وجود  مستلزم  و  است  امام  قلب  به 

انسان صالح، ظهور تام و تمام يابد.

فتــح الفتــوح انـقالب اسـالمی

فاطمه محمدی
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فاطمه محمدی

بازشناسی 
فرهــنگ

و  و تشكيل خانواده  ازدواج  از   ، فعاليت های يک جامعه  کثر  ا بنابراین 
و  اقتصادی  تصميمات  تا  گرفته  رانندگى  و  پوشيدن  لباس  شيوه 
کالن اتخاذ مى شود، همه  که در سطح  سياسى و اجتماعى و ... 
بر آن  که  تأثير يک نوع فرهنگى است  و همه تحت سيطره و 
که جهت دهنده به همه  کم است. پس مى بینيم  اجتماع حا
گرفته  تصميمات اساسى در پیكره و متن اجتماعات نشأت 

از فرهنگ است. 
بر  مرگ  و  آمريكا  بر  مرگ  شعار  ما  اسالمى  جامعه  در  گر  ا
اسراییل، از محكمات روحيه انقالبی است، اساسش فرهنگ 
و  اشرافى گری  شعار  است.  اسالم  استكباری  و  استعماری  ضد 
گرايش مسئولين به اشرافى گری  تجمل گرایی و رفاه زدگى - مخصوصًا 
ساده زيستى  فرهنگ  از  برخاسته  که  است  انقالب  اصول  از   - تجمل گرایی  و 
گر برخى دستگاه ها و نهادهای حكومتى و دولتى تكريم ارباب رجوع  دينى ماست. ا
که متأسفانه در بیشتر  را اساس نمى دانند، این بر اساس فرهنگ ضد دينى ماست 
که  موارد از پیكره آن ها رخت بر بسته است. در این باب مى توان هزاران نمونه ديگر 
همه جايگاه مهم فرهنگ را بیان مى دارند را مثال زد. به تعبير زیبای مقام معظم 
که ماهى ها بدون این که بدانند در داخل این تور  رهبری، فرهنگ مانند توری است 

دارند حرکت مى کنند، به سمت خاصى هدايت مى شوند.
بنابراین در جامعه اسالمى- ایرانى ما، آسيب شناسى ، پااليش و ارتقاء بخشيدن به 
فرهنگ و جهت دهى به آن، بر اساس باورهای اصيل قرآنى امری بس الزم و ضروری 
انقالب اسالمى، در  آرمان های  و  اهداف  به  که دست يافتن هر چه مطلوب تر  است 
ناب  اسالم  ثبات  با  و  ريشه دار  الگوهای  به  آن  گره زدن  و  ناب  فرهنگ  همين  گرو 

محمدی )ص( است.

است،  هوا  و  آب  مثل  »فرهنگ 
و  رسم  همين  يعنى  فرهنگ 

من  زندگى  بر  که  آدابی 
است،  کم  حا شما  و 
باورها  يعنى  فرهنگ 
و  ما  اعتقادات  و 
زندگى  که  چيزهایی 

اجتماعى  و  شخصى 
محيط  و  خانه  داخل  و 

کسب يک جامعه با آن ها رو
بروست.«1                                         

است.  شده  آفريده  مدنى الطبع  انسان 
امری  هم نوعان  با  تعامل  و  زندگى 
تعامل  این  است.  حياتى  و  ضروری 
و  منش  مستلزم  سایرین،  با  تعاون  و 
است.  متناسب  و  مناسب  رابطه ای 
و  رفتارها  کات،  ادرا همه  قاعده،  این 
شكل  و  جهت  را  جامعه  مناسبت های 
هويت دار  را  اجتماع  آن  و  مى دهد 
به  عنوانى  تحت  مهم،  این  که  مى کند، 
رساتر  زبانى  به  مى گنجد.  فرهنگ  نام 
رفتار ها  و  آداب   ، ارزش ها  و  باورها  همه 
يک  در  انسانى  مناسبت های  همه  و 
مى گيرد.  بر  در  فرهنگ  مقوله  را  جامعه 

گونه  امـــام امـــت هـــدف از نفـــوذ را ایـــن 
تشـــریح مى نماينـــد:» همه هـــم بدانند 
کـــه هـــدف دشـــمنان مـــا بـــا ريخت های 
که  مختلف و قيافه گيری هـــای مختلفى 
گاهـــى  از خودشـــان نشـــان مى دهنـــد - 
گاهـــى لبخنـــد مى زنند،  اخـــم مى کنند، 
گاهـــى  گاهـــى اوقـــات وعـــده مى دهنـــد، 
کشور است.  تهديد مى کنند- تســـّلط بر 
دوران  بـــه  برگـــردد  مى خواهـــد  دشـــمن 
ســـلطه ی بی قيدوشـــرط خـــود بـــر ایـــن 
کشـــور«،3 » دشـــمن دنبـــال ســـلطه گری 
اســـت و همـــه ی تـــالش دشـــمن بـــرای 
کـــه جلـــوی حرکت اســـالمى  ایـــن اســـت 
کـــه مايه ی  نظـــام جمهـــوری اســـالمى را 
پیشـــرفت و ترّقـــى و اوج این مّلت اســـت 
که دشـــمن بـــرای تحقق  بگيرد«.4 البته 
نفوذ و ســـلطه ی خود، ابزار متناســـب با 

که رهبـــری عزیز این گونه بدان اشـــاره مى کنند: »مـــا همينطور مدام  هدفـــش را دارد 
کيـــد مى کنيـــم- ايجـــاد خلـــل در باورها  دربارهـــى نفـــوذ دشـــمن تكـــرار مى کنيـــم، تأ
اســـت؛ بـــاور انقالبـــی، بـــاور دينـــى. در معرفت هـــای انقالبـــی و دينـــى اختـــالل ايجاد 
کـــردن در این هـــا اســـت. و از همه ی طرق هـــم اســـتفاده مى کنند  مى کننـــد؛ رخنـــه 
گونى هم دارند؛ اســـتاد دانشـــگاه هـــم دارند، فّعال دانشـــجویی هم  گونا و آدم هـــای 
دارنـــد، نخبهـــى فكـــری و علمى هم دارند؛ همهجـــور آدمى برای ايجـــاد این رخنه ها 
هســـتند«5 و نقطه ی آغـــاز نفوذ اســـتكبار در دنيا، نفوذ در تفكر و قلوب ملت هاســـت 
گر  گر جمهوری اســـالمى ســـيلى بخورد، اســـالم ســـيلى خواهد خورد و ا که ا و  بدانيم 
که ایـــران به دنيـــا عرضه مى کند ســـيلى بخـــورد تا مدت هـــای مديدی  اســـالم نابـــی 

کمر راســـت نمايد. نخواهـــد توانســـت 
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کثـــرات � از  حرکـــت 

و رســـیدن به وحدت یکی 
که بر دوش  از وظایفی می باشـــد 
گذاشته شده اســـت. انسان  انســـان 
بـــرای بـــه ظهـــور رســـاندن اســـتعدادهای 
رخـــت  کثـــرات  میـــان  از  بایـــد  درونـــی اش، 
بـــه  بربنـــدد و وارد عالـــم وحـــدت شـــود. ورود 
عالـــم وحدت هـــم نیاز به شـــناخت دارد و هم نیاز 
کـــردن. انســـان برای رســـیدن بـــه وحدت  بـــه عمل 
نیـــاز دارد تـــا بـــا حضرت حق یگانـــه شـــود و یگانگی با 
کنـــد به اخالق  ـــق پیدا 

ّ
حضرت حـــق یعنی انســـان تخل

ـــق شـــدن بـــه اخالق الهی بدان معناســـت 
ّ

الهـــی. متخل
کـــه انســـان بتواند تمـــام اســـماء الهی را در وجـــودش به 
ـــق شـــدن بـــه اخالق اهلل 

ّ
ظهـــور برســـاند. این گونـــه متخل

کـــه پیامبر بـــدان خاطر  یعنی رســـیدن بـــه همـــان هدفی 
خالق«.

َ
ـــَم َمـــکارَم األ ِتّمِ

ُ
مبعوث شـــدند: »إّنـــی ُبعثـــُت أِل

عالـــم  آن  مقابـــل  در  و  ظلمـــات  دارای  کثـــرات  عالـــم 
وحـــدت دارای نور اســـت. انســـان به هر میـــزان دارای 
وحـــدت باطنـــی باشـــد وارد عالم نـــور و به هـــر میزان 
کثـــرات باشـــد بـــه همـــان مقـــدار از عالم نور  گرفتـــار 
گرفتـــه و مغلـــوب ظلمات شـــده اســـت. فاصلـــه 
امـــا چگونـــه می تـــوان وارد عالم نـــور شـــد و از 
گزیـــد؟  برائـــت جســـت و دوری  ظلمت هـــا 
بقـــره  ســـوره  آیـــه  در  متعـــال  خداونـــد 
می فرماینـــد: »اهلل ولـــی الذین امنوا 
یخرجهـــم مـــن الظلمـــات الی 
کســـانی  النور...« یعنی 
کـــه حضرت 

ایشـــان  حـــق ولی 
می باشـــد، خداوند آن ها را 

ج  از عالم کثـــرات و ظلمت ها خار
و وارِد عالم وحـــدت و نـــور می کنـــد. در 

ادامه آیـــه خداوند متعـــال می فرمایند: »و 
کفـــروا اولیائهم الطاغـــوت یخرجونهم  الذین 

که  کســـانی  مـــن النـــور الـــی الظلمـــات...« و آن 
ولِی شـــان طاغوت )غیرخدا( اســـت، باطنشـــان از 

کـــوچ می نماید.  عالم نور به ســـمت عوالـــم ظلمانی 
گـــر در همیـــن آیه دقـــت نماییـــم فردبـــودن و وحدت  ا

کثـــرت "اولیـــاء" بـــرای  "ولـــی" بـــرای اهلل و جمع بـــودن و 
طاغوت بســـیار روشـــن است.

یگانگی بـــا حضرت حـــق دو نتیجه مهم دارد: 1- انســـان 
ج  و بـــه عالم نور وارد می شـــود، 2-  از عالم ظلمـــات خـــار

انســـان می گردد. اهلل ولی 
گـــردد الزم اســـت  بـــرای این کـــه خداونـــد ولـــی انســـان 
انســـان در حوزه فردی و اجتماعی، اعمال، اخالقیات 

و اعتقاداتـــش را تنظیـــم نمایـــد. حاصـــل تنظیـــم ایـــن 
ســـه ُبعد طبـــق شـــریعت الهی نظـــم باطنـــی، یگانگی 

ورود  و  عالم کثـــرات  از  خـــروج  حضرت حـــق،  بـــا 
بـــه عالم وحـــدت و نـــور را بـــرای انســـان محقـــق 

دلیـــل  این کـــه  بـــه  شـــریعت الهی  می ســـازد. 
وحـــدت  دارای  اســـت  "اهلل"  منشـــأش 

اســـت. بنابراین انســـان با تنظیم خود 
طبـــق آن دارای وحـــدت می شـــود 

نورانیـــت  و  عالم نـــور  بـــه  و 
می گـــردد. متصـــل 

شریعت اهلی اذن ورود به والیت اهلل
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کـــه در مقـــاالت  بـــا توجـــه بـــه مطالبـــى 
گرديـــد، در ایـــن مقالـــه،  پیشـــين بیـــان 
مراحـــل توبه مـــورد توجه قـــرار مى گيرد.
سالک، در ســـفر الى الحق در مرحله اول 
بايـــد از حرام هـــا توبـــه کند و این شـــامل 

مراحل زیر مى باشـــد:
1. ندامت:

و  اول  مرحلـــه  کـــه  مرحلـــه  ایـــن  در 
گذشـــته  ابتدایی توبه اســـت، ســـالک از 
پشـــيمانى  و  ندامـــت  احســـاس  خـــود 
مى نمايـــد و ایـــن ندامـــت هـــم در مـــورد 
گناهان اســـت)انجام  ارتـــكاب معاصى و 
محرمـــات( و هم در مـــورد ترک واجبات. 
دارد  امـــكان  ندامـــت،  ایـــن  ابتـــدا،  در 
ســـطحى باشـــد و ســـالک مدام وسوسه 
کـــه عـــادت زشـــت خـــود را تكـــرار  شـــود 
کم کـــم عميـــق مى گـــردد بـــه  کنـــد، امـــا 
گذشـــته  کـــه حتـــى نمى توانـــد  صورتـــى 
شـــرم آور خود را تصـــور نمايـــد. هر چقدر 
این ندامت و پشـــيمانى در وجود انسان 
گردد به همـــان اندازه مشـــمول  بیشـــتر 

الطـــاف الهـــى قـــرار مى گيـــرد، و در اصـــل 
گفت ندامت حقيقى آتشـــى اســـت  بايد 
کـــه وجود ســـالک را از بدی ها و گذشـــته 

ک مى گرداند. پـــا ک خـــود  ناپـــا
2. عزم بر عدم عود به معصيت برای 

هميشه: 
رکـــن اساســـى در مقـــام  و  مرحلـــه دوم 
توبـــه، تصميـــم جدی بر تـــرک معاصى و 
محرمات و انجام واجبات است. سالک 
با ایـــن تصميم خويـــش، وجود خـــود را 
الهى مى نمايـــد و رنـــگ و بوی معصيت 
ک مى نمايـــد. نكته  را از باطـــن خـــود پـــا
قابـــل توجـــه در ایـــن مرحلـــه آن اســـت 
گر شـــخصى تصميم قطعـــى بر ترک  کـــه ا
معصيـــت اتخـــاذ ننمايـــد و با ایـــن حال 
گناهى هـــم نكند، چون قلبـــًا تصميم بر 
گناه نگرفته، عـــدم انجام معصيت  ترک 
توســـط آن شـــخص چنـــدان ارزشـــمند 

نيســـت، زیـــرا قلب آن شـــخص هنـــوز با 
خـــود و خـــدا صـــادق نيســـت و بـــه طور 

گنـــاه ننموده اســـت. جـــدی پشـــت به 
3. ادای حقوق ديگران: 

يكـــى از مســـائل مهـــم در مســـير الى اهّلل 
کـــه ســـالک، بـــه طـــور دقيـــق  آن اســـت 
کنـــون بـــه  از مرحلـــه قبـــل از بلـــوغ تـــا 
بررســـى اعمـــال و رفتـــار خـــود بپـــردازد و 
کـــه ضایع نمـــوده ادا  کســـانى را  حقـــوق 
نمايـــد. تـــا زمانى که حق النـــاس برگردن 
ســـالک باقى اســـت، نمى تواند در مسير 
ســـلوک الى اهّلل به خوبی پیـــش برود زیرا 
عـــدم رضايـــت ديگـــران از ســـالک، مانع 
پیشـــرفت باطنى او مى گـــردد. البته بايد 
گر ســـالک نســـبت به حق  توجه شـــود، ا
و حقـــوق ضایـــع شـــده توســـط خويش 
مطلـــع نيســـت و يـــا فراموش نمـــوده، با 
ع از درگاه الهـــى، مى تواند موجبات  تضر
فضـــل و رحمـــت الهـــى را بـــر خـــود نائل 
گر همه عالم هم از انســـان  گردانـــد، زیرا ا
گـــر خداونـــد بخواهد،  کى باشـــند، ا شـــا
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مى توانـــد همـــه مخلوقات را نســـبت به 
گرداند. آن شـــخص راضـــى 

4. قضای فرايض:
مرحلـــه بعـــدی در توبه انجـــام واجباتى 
گرديـــده و  فـــوت  از ســـالک  کـــه  اســـت 
انجـــام نگرفتـــه اســـت. در ایـــن مرحله، 
در  ســـالک  کـــه  اســـت  آن  مهـــم  نكتـــه 
انجـــام واجبـــات بايـــد در حال خـــوف و 
رجا باشـــد، خـــوف از این که در ســـر وقت 
فرايض را انجام نـــداده و رجا از این بابت 
کـــه لطـــف و رحمت الهى شـــامل تمامى 
بنـــدگان مى گـــردد. انجام واجبـــات از آن 
جهت بســـيار مهم و ضروری است چون 
بحـــث اختيـــار در ميـــان نيســـت، يعنى 
گر بخواهيم  که ا همچون نوافل نيســـت 
گر نخواهيـــم انجام  انجـــام مى دهيـــم و ا
نمى دهيـــم. از ایـــن رو در نوافـــل بحـــث 
خوديـــت مى توانـــد مطرح شـــود امـــا در 
واجبـــات خـــود در ميـــان نيســـت بلكـــه 

خـــدا در ميان اســـت.
ازاین رو در روايات، فرايض محبوب ترین 
عمـــل نـــزد خـــدای متعـــال بیـــان شـــده 
اســـت، و باالترین و بهترین وسيله جلب 
محبـــت حق به شـــمار مى آيـــد. خداوند 
متعـــال در حديـــث قدســـى مى فرمايـــد: 
بنده من بـــا چيزی محبوب تـــر از آن چه 
بـــر او واجـــب نمـــوده ام، محبـــت مـــرا به 
خـــود جلـــب نمى کنـــد. پـــس در انجـــام 

واجبـــات، تـــو برای "خدایی" و در انجام نوافل تو برای "خود" هســـتى نـــه برای خدا. از 
که انســـان نماز و روزه قضا دارد، انجام نماز و روزه  این رو در روايات ذکر شـــده تا زمانى 

مســـتحبى چنـــدان مطلوب نيســـت و حتى مكروه اســـت.
گناهان گذشته و اصرار در طلب عفو و مغفرت: 5. ترس از 

گردد و  که باطن انســـان مخـــدوش  گناه موجب آن مى شـــود  کـــه معصيت و  از آن جـــا 
گناهان گذشـــته  از صراط مســـتقيم الهى خارج شـــود، ســـالک بايد به طور مســـتمر از 
خـــود ابـــراز پشـــيمانى و طلب عفو کند.)دقت شـــود( زیـــرا معاصى گذشـــته، در باطن 
کـــه رنگ و بوی غير الهـــى دارد، و طلب  ســـالک نقـــش و نگاری از خود به جا گذاشـــته 
که معاصى  که از باطنى  عفو و مغفرت مســـتمر ســـالک از این معاصى برای آن اســـت 
گردانيده  گرفتـــه و واليـــت شـــيطان را به جـــای واليـــت اهّلل بر آن محقـــق  در آن جـــای 
گيرد، تـــا آن که  بودنـــد اســـتغفار و توبـــه نمايـــد و روزبـــه روز از آن حـــال باطنـــى فاصلـــه 
گردد، ســـنتى که تمامى معاصى را به حسنات تبدیل مى کند. مشـــمول ســـنت الهى 

6. تحمل سختى طاعات به جای لذت گناهان:
انســـان طالب حق، بايد ســـعى نمايد گذشـــته خود را جبران نمايد و بـــا انجام اعمال 
گناهان پیشين را از وجود خود محو  شـــرعى و عبادی و تحمل سختى های آن، لذت 
کـــه طاعات و عبـــادات از جنس معصيت باشـــد؟!)دقت شـــود(  نمايد. خوب اســـت 
کن مقـــدس رود و  کنون به زيـــارت ائمـــه و اما کـــرده، ا گر ســـفر معصيت  بـــرای مثـــال ا
کم کم خواســـته های خود  گذشـــته نمايد. با انجام این موارد، ســـالک الى اهّلل  جبران 
کنار مى گذارد. زیـــرا انجام معصيت يعنى مطرح  کنـــار مى زند و در نهايـــت خود را به  را 
کنـــار زدن خود از  کنار رفتـــن خدا و فرمان حـــق و ترک معصيـــت يعنى  شـــدن خـــود و 
گرفتـــن و خود را  صحنـــه زندگـــى. در واقع طاعـــات و بندگى خدا يعنى خـــود را ناديده 

شكســـتن و راه تجليات حضرت حـــق را به روی خـــود باز نمودن.
گانـــه توبـــه، راه بـــرای انســـان طالب حق روشـــن مى گـــردد تا  بـــا بیـــان مراحل شـــش 
متوجـــه امـــر توبـــه و مراحل آن شـــود و مســـير کمال را طـــى نمايد، مســـيری که الزمه 
رســـيدن بـــه اوج مقامـــات آن، توبـــه و اتصال به حق اســـت و با محقق شـــدن این امر 

ســـالک قـــدم در وادی طريقـــت مى گذارد، ان شـــااهّلل. 
کند رحمت نزول کن تا  کن از جمله فضول          ترک خود  خويش را عريان 
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