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ما میتوانیم تمّدن نوین اسالمى را برپا کنیم 
و دنیایى بسازیم که سرشار باشد از معنویّت و با 

کمک معنویّت و هدایت معنویّت راه برود؛
امام خامنه ای 92/9/19
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ا فِى التَّْوَرئِة  ِ َفَیْقُتُلوَن َو یُْقَتُلوَن  َوْعًدا َعلَْیِه َحقًّ م بَِأنَّ لَُهُم الَْجنََّة  یَُقِتُلوَن فِى َسِبیِل الَّ َ اْشتَرَی  ِمَن الُْمْؤِمِنیَن أَنُفَسُهْم َو أَْمَوالَهُ * إِنَّ الَّ
ِ  َفاْسَتْبِشُرواْ بَِبْیِعُكُم الَِّذی بَایَْعُتم بِِه  َو َذالَِک ُهَو الَْفْوُز الَْعِظیُم)توبه-111( َو اْلنِجیِل َو الُْقْرَءاِن  َو َمْن أَْوفىَ  بَِعْهِدِه ِمَن الَّ

و  اسماء  شناخت  به  که  است  عمل  با  توأم  علمى  عرفان، 
صفات حق و متصف شدن به آن ها از طریق مجاهده با نفس         
مى پردازد. عرفان اسالمى حول محور ال، سلوک و حرکت 

باطنى انسان را تنظیم و تدوین مى کند.
یكى از نیازهای انسان عشق ورزیدن است. مى دانیم که انسان 
به  را  نامحدود است و همواره کامل  به طور  طالب کمالت 
ناقص ترجیح مى دهد. اگر مى بینیم گاهى انسان عشق به 
فانى را برمى گزیند و در آن متوقف مى گردد، به دلیل خطا در 

تشخیص مصداق موجود کامل است. به اندازه ای که 
شناخت انسان از خود و جهان پیرامون کامل تر باشد، 

مى تواند به انتخاب بهتری دست یابد.
فانى  عشق،  ی  مرتبه  بالترین  دارد.  مراتبى  عشق 
شدن در معشوق و غیر او ندیدن است. عاشق به جایى 

مى رسد که دیگر حتى »خودی« نمى بیند و تماماً در وجود 
معشوقش محو مى گردد. دیگر دوئیت مطرح نیست، معشوق 
است و انعكاس معشوق در وجود عاشق. اگر انسان نتواند در 
همین دنیا طعم عشق را بچشد احساس بى ثمری مى کند و 
تنها چیزی که زندگى انسان را معنا دار مى کند، عشق است. 
قلب اگر عاشق ال شد، آن گاه آینه ِی نمایاندِن وجوِد لیزاِل 

الهى مى شود.
 جهان به صورت تكوینى بر پـایه ی عشق بنا شده ، اما این 
کافى نیست. نظام تكوین و تشریع باید برهم منطبق گردند 
تا هدف خلقت محقق گردد. برای ظهور عشق در بالترین 

و  ساختارها  ی  همه  بایستى  اجتماع،  صحنه ی  در  مرتبه 
نظامات جامعه بر مبنای شریعت ال شكل گیرند تا در گرو 
آن، وجود تشریعى بشر منطبق بر وجود تكوینى او شود و 
وجود نامتنهای او از عشق ال سیراب گردد. عرفان مى تواند 
جهانى حقیقى را ایجاد کند. جهانى که از ال است و رو به 
سوی ال دارد. در واقع، عرفان مى تواند مسیر »انا ل و انا الیه 

راجعون« را در دنیا و برای همه ی بشریت رقم زند.
مسئله دیگری که باید بدان اشاره داشت این است که، عارف 
واقعى باید سیر و سلوک فردی خودش را به جامعه 
تسری دهد و گرنه عرفانش به ارزش چندانى نخواهد 
داشت. امام خمینى )ره( که خود از بزرگ ترین عرفای 
سلوک  اسالمى  انقالب  با  توانست  است  تاریخ  طول 
و  کند  بدل  اجتماعى  سلوک  به  را  خویش  فردی 
عرفای  گونه  این  و  درآورد  پرواز  به  ال  سوی  به  را  جامعه 
گمنام بسیاری، از نوجوان ده ساله تا پیرمرد هشتاد ساله، را 
در مكتب عرفانى -  سیاسى خویش بپرورد. خمینى کبیر و 
شاگردان مكتبش در اوج تاریكى های ظلمتكده جهان عصر 
خویش چنان حماسه ای را آفریدند که نه تنها هیچ یک از 
عرفا قادر به انجام آن نبودند، بلكه انوار این حماسه بعد از 
چندیدن دهه کارشكنى نفاق و کفر، چنان آفاق و انفس را 
در نوردیده که عظیم ترین خباثت ها یارای رویارویى با آن را 

ندارد.
ادامه صفحه 2
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تفكر است که  بهار است و وضعیت  از جنس  تفكر 
بهار و خزان موجودیت ما را رقم مى زند .

حقیقت جهان امروز آنست که تنها حقیقتى که در 
»انقالب  گرفته،   قرار  »غرب«  موجودیت  مقابل 
مساله   دو  این  از  خالى  وجهان  است  اسالمى« 
ی  نحوه  با  متناسب  یک،  هر  بسط  و  نیست 

حضور و شدت ظهوِر »تفكر« آن است.
تاریخ  طول  در  که  است  حقیقتى  اسالمى،  انقالب 
حضور داشته و متناسب با وضعیت تفكرش  بهارها و 
خزان ها به خود دیده است؛  هر کجا  تفكر انقالب 
حیات  های  ،شكوفه  یافته  ظهور  فرصت  اسالمى 
توحیدی را بر شاخه های خشكیده ی تن تاریخ رو 
یانده و هر زمان به حجاب رفته است، ظهورات تفكر 
توحیدی  تاریخ  و  داشته  بیشتری  شدت  الهى  غیر 

بشر را به خواب زمستانى فرو برده است .
اما انقالب در بطن تاریخ ، جریان دارد  و تفكرش 
در دهلیز های حضور، منتظر برای ظهوری شدیدتر 

است .
زبر      و  زیر  را  سیاست  نظام  و  است  سریع  »انقالب 
مى کند، اما این سرعت و شدت در سایه ی تفكری 
است که لطافت برگ گل و مالیمت نسیم فروردین 
»عهد«  و  اسالمى   انقالب  ترتیب  این  به   . دارد  را 
تفكری که تجدید مى شود، در مقابل غرب با تمام 

آن  استكباری  قدرت  و  تاریخى  وسوابق  موجودیت 
قرار دارد و به تدریج که رشته های پیوند با تمدن 
جهان گیر غرب سست و گسسته مى شود ، انقالب 

هم بسط مى یابد و صادر مى شود.«)1(
این تجدید عهِد تفكر از جنس همان عهد  و بیعتى 
است که در »صبیحه ی هر یوم و ما ِعشُت ِمن ایّام«  
بر گردن مى نهیم؛ عهدی با »ربیع األنام » و »نضرة 

األیّام«، ل أحوُل عنها و ل أزوُل ابداً.
طیبه  حیات  از  نشانى  و  خداوند  بزرگ  آیت  بهار، 
و  توحید  بهار   ، بهاری  زندگى  برای  انسان   . است 
کرامت  و  عشق  و  عدالت  بهار  و  آزادی  و  عبودیت 

خلق شده است.
زمستان         عموماً  بوده  چه  آن  کنون  تا  متأسفانه  
ها  انسان  وتحقیر  و جهل  اخالقى  بد  و  عدالتى  بى 

بوده؛ 
بشریت هنوز طعم بهار انسانى را که در قامت بلند 

و نورانى انسان کامل متجلى شده، نچشیده است .
اوست »بهار انسان ها« و خّرمى دوران ها«

»بهار«           آمدنش  با  که  گلى  یكدانه  آن  اوست   
مى شود.

 خانم سراج
----------

1-داوری اردکانى ، وضع کنونى تفكر در ایران،ص19

ادامه سرمقاله<< امام خامنه ای در جلسه ای در جمع طالب 

مى فرمایند: »این که یک آقایى در یک گوشه ای عبایش 
را بكشد به کول خودش، بگوید من به کارهای کشور کار 
ننگ  این  نیست،  ،افتخار  ندارم  کار  نظام  به  من  ندارم، 
است«. در واقع این معیاری برای شناخت عارف حقیقى 

از عارف نماهاست.
کنیم،  فردی خالصه  یک حرکت  در  صرفاً  را  عرفان  اگر 
این عین سكولریسم است. سكولریسم، دین را در حوزه 
ی فردی به رسمیت مى شناسد و ورود دین در حوزه ی 
اجتماعى را بر نمى تابد. عارف نمایى که در عرفان خودش 
نیز،  ندارد  و جهت جامعه  به حرکت  کاری  و  است  غرق 
دانسته و یا نادانسته متشرع به شریعت سكولر است. 

طبق  حقوق  و  اقتصاد  و  سیاست  در  که  شود  مى  مگر 
شریعت ماکیاول، آدام اسمیت، روسو و نه شریعت ال عمل 
کرد و آن گاه ادعای عرفان و توحید هم نمود، در حالى که 
شرک با همه ی ابعاد در جامعه مى تازد. در پایان مى توان 
اظهار داشت که نظام های اجتماعى از جمله نظام سیاسى، 
نظام اقتصادی و سایر نظام ها برای انسان است و مبتنى 
بر هر جهان بینى که باشد انسان را به یک هدف خاص              
مى رساند، لذا نظام های مبتنى بر جهان بینى شرک آلود 
نمى تواند یک حرکت توحیدی برای جامعه و بشریت رقم 

بزند.
خانم سعاد محمدی
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احیای  و  قلب  تزکیه  معرفت  و  عرفان  مبانى  از 
عقل است. در رابطه با جایگاه و اهمیت عقل و 
قلب و رابطه این دو نظریات متفاوتى وجود دارد؛ 
سالک طریق، برای رسیدن به حقیقت ، به هر دو 
این ها نیاز دارد و هرکدام به نحوی به او یاری 

مى رسانند.
عده ای تنها باعقل و از مسیر برهان و استدلل 
و  مانند  مى  راه  میانه  در  اما  روند  مى  پیش  به 
به جایى مى رسند که دیگر توشه ای از جنس 
محبت و عشق مى طلبد . پای نهادن در وادی 
عشق کار استدللیان نخواهد بود . حیرت زده ی 
عشق باید بود تا بتوان جان و دل را فدای محبوب 
نمود . عشق حقیقى که از قلبى پاک سرچشمه 
مى گیرد با حساب و کتاب دنیوی به مسائل نمى 
نگرد و ممكن است عملى انجام دهد که با هیچ 
طور  همان  نخواند.  عاقالن  های  برهان  از  کدام 
که بسیاری از عاقالن زمان امام حسین)ع( کار 
و خـودکـشى  عـقلى  بى  را  یارانـشان  و  ایشان 
ترین  عاقل  دیگر  نگاهى  از  اما  پنداشتند.  مـى 
عاقالن یاران فداکار امام بودند که جان را در راه 

محبوب خرج کردند.اما خطاب ما در این مبحث 
در  که  عقلى  نه  است  استدللى  عقل خشک  با 

مكتب اسالم ناب پرورش میابد.
اشیای  حقایق  شناخت  به  قادر  نظری  عقل 
ماوراءالطبیعه نیست و انسان تنها با استمداد از 
کشف و شهود قلبى، مى تواند به آن ها دست 
یابد. در واقع باید به چشمه علم و حقیقت نظر 
پس  است.  خداوند  حقیقى  علم  صاحب   . کرد 
بدون اتصال به آن نور لیزال نمى توان به حقیقت 
دست یافت، چراکه همه عالم و همه ذرات تجلى 
به قلب سالک  باید  نور  این   . اویند  انوار قدسى 
طى ریاضات قلبى، بتابد تا شایسته درک بواطن و 
حقایق عالم گردد . انسانى که عقل را پرورش داده 
اما قلب را از رذایل تصفیه ننموده است شایسته 
تجلى انوار حقایق نیست . خداوند زیباترین است 
آیا جایز است که چشمى آلوده و ناپاک بر آن نظر 
کند ؟ قلب برای سیر آفریده شده است و تنها نیاز 
به ظرفیت دارد. اگر دل از تعلقات بر کند به سوی 

حضرت مقصود بال مى گشاید.

درباره ی معرفت و عرفان

عرفان و معرفت
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میدانید تبحر امام بیشتر در عرفان 
امام  یعنى   - فلسفه  از  بیش  بود، 
عرفان  در  منغمر  و  متبحر 

بودند.
امام خامنه ای 91/11/23

رو  دارند  که  اینهایى  چهره  که  وقت  هر  من   
از  واقعاً  مى کنم  مالحظه  مى روند  جبهه ها  به 
مقامى  چه  به  اینها  که  مى کشم  خجالت  خودم 
پایه ای  چه  عرفان،  از  پایه ای  چه  به  رسیده اند، 

با  این طور  که  رسیده اند  معرفت  از 
به  رو  خدا  برای  این طور  هیجان، 

جبهه ها مى روند .
صحيفه امام ج 20، ص 149

هرکه را جان از هوس ها گشت پاک  
 او ببیند قصر و ایوان سماک

ای برادر تو نبینى قصر او
زآن که در چشم دلت رسته است مو

چشم دل از موی علت پاک کن
تا ببینى قصر فیض من لدن

چون محمد پاک بود زان نار و دود
هرکجا روکرد وجه ال بود

حق پدید است از میان دیگران
همچو ماه اندر میان اختران

جان نامحرم نبیند روی دوست
جز همان جان کاصل او از کوی اوست
هرکه صیقل بیش کرد او بیش دید

بیشتر آمد ورا صورت پدید

در قوه عقل تنها قبول معارف است نه شهود آن ها . در واقع دانستن معارف با داشتن آن ها بسیار 
متفاوت است. چه بسیار افرادی که سال ها درس اخالق مى خوانند و تدریس مى کنند اما این معارف 
در وجود آن ها نهادینه نگشته است . عقل، تنها به درک و فهم عقلى حقایق دست مى یابد، اما قلب هر 
آنچه با چشم دل مى بیند مى چشد و در مى یابد و ذره ای در آن شک راه نمى دهد چراکه به عین 
الیقین آن هارا مشاهده نموده است . عقل تنها یاری رسان قلب است؛ اما در وادی شهود حضوری ، پای 

استدللیان چوبین بود.
والسالم
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عرفان و معرفت

یِه راِجعون
َ
ا إل

ّ
ا ِل َو إن

ّ
إن

قول ما در شماره ی قبل آن بود که در یک نظام فكری با مبنای اعتقاد به 
جایگاه محوری »ال « در عالم هستى ،جایگاه ممتاز ومتمایز انسان در میان ماسوی ال 
ورابطه ی خاص ال و انسان به تبیین سه مسئله بپردازیم :وضعیت کنونى بشر،وضعیت 

مطلوب برای او و بیان لزوم حرکت به سمت آن و ذکر ماهیت و مراحل این سیر .

روال منطقى آن است که وقتى افق مطلوب که متناسب با خلقت و تكوین انسان است 
معلوم           دارد  افق  آن  از  که  ای  فاصله  درک  با  اش  کنونى  وضع  و  جایگاه  شود  تبیین 
مى گردد و واقف شدن بر این و ناظر شدن بر آن ،خود هشدار و زنهاری است  در ترک 
غفلت و لزوم آغاز حرکت. لذا تمرکز بحث هم بیشتر بر تشریح وضعیت مطلوب وبیان 
مراحل سیر و ماهیت آن است هر چند از ذکر مسائل مهم ِ پیرامون آن غافل نخواهیم 

بود.

مقصود از »وضعیت کنونى« چیست؟ در نسبت انسان با خودش دو حال مفروض است 
:یكى» واقعیتى« که در آن زیست مى کند و دیگری »حقیقتى« که مكنون در ذات و 

سرشته با هستى اوست.

واقعیِت زندگى انسان مدرن در تمام شئونات و نظاماتش تحت راهبری ِفرهنگ و تمدن 
بشری با محوریت تفكر اومانیزم است اما حقیقت جاری در عالم هستى و از جمله انسان، 
موجودیت و نظام دیگری است.نظام حقیقى حاکم بر عالم و آدم نظام – إنّا ِل َو إنّا إلَیِه 
راِجعون- است وهیچ موجودی و مخلوقى از این امر مستثنى نیست .همه ی ماسوی ال 
به طور تكوینى در قوس نزول و قوس صعود قرار دارند یعنى ماهیت تكوینى ِماسوی ال 
»از اویى و به سوی اویى« است.چه بخواهیم و چه نخواهیم عالم هستى و انسان تكوینا" 

به سوی ذات مقدس حق درحرکتند.

»تكوین« و »تشریع« دو مفهوم کلیدی  در ادبیات ِ شناخت عالم هستى است و ناظر 
به معنای مهمى که درک آن اساسى ترین قدم در رهایِى نظر از اصول هستى شناسى 

مدرن است.

تكوین همان »حقیقت« است و تشریع آن بعدی است که »واقعیت« زندگى انسان را 
رقم مى زند . تشریع مى تواند واقعیت حیات را با حقیقِت تكوین و یا مغایر و متضاد با 

آن شكل بدهد.

آن تمایز و جایگاه برگزیده ی انسان در میان ماسوی ال ناظر به خلقت خاص و مختار 
مكنون  باطنش  و  ال  مظهر  ،مظهرترین  .انسان  است  »تشریع«  ی  حوزه  در  او  بودن 
اسماء الهى است .او از تجلیات خاصه ی حضرت حق تعالى است اما به علت بالقوه بودن 
استعدادهای توحیدی اش، برای ظهور اسماء الهى در باطن وبرای ظهور نور توحید در 

قلب، باید مجاهدت و تالش نماید.

»شرع و شریعت« تنظیم کننده ی بُعد تشریعى انسان است. اکنون تنظیماِت این بُعد از 
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حیات انسان تابع پیش فرض های »شریعت بشری« است ومطلوب،آن است که مبتنى 
بر احكام »شریعت الهى« باشد.)دقت شود:مطلوب،به معنای "پیشنهاد مى شود" ،یا "بهتر 
است" و یا "تجویز مى کنیم این گونه باشد" نیست( مقصود آن است که »تحقق هدف 
خلقت و سعادت انسان« فقط در یک مسیر ممكن است و آن حاکمیت شریعت الهى بر 
بُعد تشریعى انسان و عالَِم  اوست.انسان از این دو حال خارج نیست یا تحت حاکمیت 

شریعت ال است و یا شریعت طاغوت ،راهبر و راهنمای حیات اوست.

آیا این قضاوت ناشى از تعّصب مسلمانى ماست؟ آیا خود را برتر و غیر را نا معتبر دیده ایم 
؟آیا جهان را به "خوِد مقدس" و "دیگری ِ نامقدس" تقسیم کرده ایم ؟ خیر؛ باز با تأکید 
بر دو مفهوم اساسِى تكوین و تشریع ،این سوال را مطرح مى کنیم که کدام شریعت مى 
تواند مبتنى و هماهنگ با تكوین عالم هستى ،نظام بخش ِ بُعد تشریعى انسان باشد؟ آیا 
شریعت بشری که مبنای آن فرضیه  هایى است که حتى علمای علم جدید ادعایى بر 
تأیید آن ندارند و شعار ایشان آن است که ما فقط باید فرضیه ها را»آزمون« کنیم ونه به 
دنبال تأیید و یا رد مطلق آن باشیم ،مى تواند راهنمای انسان و سبک زندگى او باشد،در 
حالى که ضروری ترین نیاز او در فرصِت یک بار تجربه ی زندگى ، دست رسى  به اصول 

یقینى و قواعد تضمینى است؟

این مبنای متزلزل در روش شناسى و معرفت شناسِى علم جدید ماهیتى متزلزل ،غیر 
قطعى  و فرضى  که اجل محتومش »ابطال« است به علم داده است )دقت کنید که 
این پایان را ما به آن نداده ایم تا بنحوی تحقیرش کرده باشیم!بلكه منطق نویِن علم 
پیش فرضش این است که یک نظریه را هرگز تأیید نمى کنیم بلكه به معجزه ی قوانین 

احتمال! تا وقتى باطل نشده  آن را مى پذیریم!(

وقتى یک نظریه یعنى یک مبنای عمل، تأیید نشده باشد یعنى ماهیتاً یک »هیچ« است 
که فعاًل فرض کرده ایم »هست« است!

این منطق چه طور چنین شأنى برای خود قائل شده در حالى که نه فقط  دنیا که عقبا 
و ابدیت انسان گره خورده با شریعت حاکم بر زندگى اوست.ای کاش انسان بیدار شود و 

بر فرق سر ِاین شریعت ِساختگى بكوبد و ابدیت خود را نجات دهد.

ماهیت روش در ماهیت علم ،جاری است و این علم بر هر چه و هر که حاکم شود ماهیت 
آن را به همان حال در آورد. ،ماهیت ِ»هیچى« در روش و نظریه ،ماهیت تشریعى انسان 
را به »هیچى« کشانده .لذا تنها یک شریعت است که شأنیت حاکمیت بر بُعد تشریعى 
انسان و تنظیم آن را دارد.علم جدید هیچ ارتباط و نسبتى با عالَِم تكوین و تكویِن عالَم  
را  انسان  زندگى  »واقعیت«  تواند  مى  که  است  تكوین  بر  منطبق  .تنها،شریعت  ندارد 

منطبق بر »حقیقت« او به پیش برد و آن»شریعت ِالهى« است.

»إنّا ِل َو إنّا إلَیِه راِجعون« یعنى تكویِن انسان ،الهى است و سعادت آن است که در بعِد 
تشریع هم »إنّا ِل َو إنّا إلَیِه راِجعون« برای انسان محقق شود.

خانم سراج
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برای  تا روز قیامت بدان احتیاج دارند، در قرآن آورده و  اّمت  خداوند آنچه را که 
رسولش بیان فرموده است.  امام باقر)ع( .  الكافى، ج1، ص۵9، ح2

قرآن برنامه زندگى انسان و کتاب هدایت است . قرآن مشتمل بر همه چیز است و 
همه چیز را بیان فرموده است .هر آنچه که انسان برای طى طریق و پیمودن مسیر 
زندگى تا ابدیت نیازمند آن است در این کتاب جمع شده است . درباره عالم غیب، 

شهود ، دنیا و آخرت و ....
وبه بیان خود قرآن، تبیان لكل شئ است . مراد از کل شئ ، همه چیزهایى است 
که به امر هدایت مربوط میشود . شامل معارف مربوط به مبدا ، معاد، اخالق، قصص 
و مواعظى که انسان در راه هدایت نیازمند آنهاست و قرآن تبیان همه این هاست . 
خداوند آیه»تبیانا لكل شىء« را نازل کرد و به خدا قسم از آنچه انسان به آن نیاز 
دارد فروگذار نكرد و به خدا قسم هیچ کس قادر نیست بگوید»ای کاش فالن مطلب 
در قرآن وجود داشت«؛ زیرا هر آنچه انسان نیاز داشته باشد، خداوند در مورد آن، 

آیه ای نازل کرده است .امام صادق)ع(  الكافى، ج1، ص۵9، ح1؛

مشكل امروز ما این است که از قرآن فاصله گرفته ایم . قرآنى که برای همه شئون 
زندگى ما برنامه دارد آیا در زندگى و جامعه ما جاری است ؟ آیا برای استخراج برنامه 

و حل مشكالتمان سراغ قرآن رفته ایم ؟

وقتى جامعه اسالمى ما با رجوع به قرآن و با ایمان به صدق وعده هایش، دستورات 
آن را به کار بندد ، قرآن تمام نیازهای فردی و اجتماعى، مادی و معنوی جامعه را 

برآورده و جامعه اسالمى را از هر چیز واز هر کس بى نیاز مى کند.

»َواْسَتعیُنوا بِِه َعلى لَْوائُِكْم، َفاَِنّ فیِه ِشفاًء ِمْن اَْکَبِر الّداِء َو ُهَو الُْكْفُر َو الِنّفاُق َو الَْغُىّ 
الُل. «خطبه 176 نهج البالغه : َو الَضّ

و از آن برای پیروزی برمشكالت یاری خواهید، که شفای بزرگترین بیماریها که کفر 
و نفاق و تباهى و ضاللت مى باشد، درقرآن است.

جامعه اسالمى در پرتوی تعلیمات قرآن راه را پیدا کرده و وظیفه را در هر عصر 
میشناسد و از ظلمات زمانه نجات یافته و به نور متصل میشود .

با معارف قرآنى، مشكالت حل  با قرآن حل خواهد شد.  »مشكالت هر جامعه ای 
این  میكند؛  هدیه  آدم  فرزندان  به  را  بشر  زندگى  معضالت  راه حل  قرآن  میشود. 
این را نشان داده. هرچه ما به  وعده ی قرآنى است و تجربه ی دوران اسالم هم 
قرآن نزدیكتر شویم، هرچه عمل قرآنى در میان ما - چه در روح ما، چه در اعمال 

جامعه قرآین
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به حل  به سعادت،  بیشتر شود،  ما -  اجتماع  ما، چه در  ما، چه در فرد  جسمانى 
مشكالت و معضالت نزدیكتر میشویم.

عزت در سایه ی قرآن است، رفاه در سایه ی قرآن است، پیشرفت مادی و معنوی در 
سایه ی قرآن است، اخالق نیک در سایه ی قرآن است، سلطه و غلبه ی بر دشمنان 
در سایه ی قرآن است. ما ملتهای مسلمان اگر این حقایق را بدرستى درک کنیم و 

در راه رسیدن به این هدفها تالش کنیم، یقیناً بهره های زیادی خواهیم برد.

اگر در جوامع بشری قرآن حاکم باشد، هم سعادت دنیا هست، هم علّو معنوی هست. 
راه سالمت را، راه امنیت را، راه امنیت روانى را قرآن به روی ما باز میكند؛ راه عزت 
را قرآن به روی ما باز میكند؛ راه زندگى درست را و سبک زندگى سعادت آمیز را 
قرآن به روی ما باز میكند. ما از قرآن دوریم. اگر با قرآن آشنا شویم، با معارف قرآن 
انس پیدا کنیم و فاصله ی خودمان را با آن چیزی که قرآن برای ما خواسته است، 
بسنجیم، حرکت ما سریع تر خواهد بود؛ راه ما روشن تر خواهد بود؛ هدف این است.

انس با قرآن دلهای ما را با معارف قرآن آشناتر خواهد کرد. هرچه در دنیای اسالم 
کمبود هست، بر اثر دوری از معارف الهى و معارف قرآنى است. قرآن کتاب حكمت 
است، کتاب علم است، کتاب حیات است. حیات امتها و ملتها در آشنائى با معارف 
قرآن و عمل به مقتضای این معارف و عمل به احكام قرآنى است. انسانها اگر طالب 
عدالتند و از ظلم بیزارند، راه مبارزه ی با ظلم را باید از قرآن فرا بگیرند. انسانها اگر 
طالب علمند و به وسیله ی معرفت و آگاهى و علم میخواهند زندگى را رونق ببخشند 
و راحت و رفاه را برای خودشان تأمین کنند، راهش به وسیله ی قرآن نشان داده 
میشود. انسانها اگر در پى ارتباط با خدای متعال و صفای معنوی و روحى و آشنائى 
با مقام قرب الهى هستند ، راهش قرآن است .                                                    

                                                            
عمل خودمان را باید قرآنى کنیم، الهى کنیم. به گفتن نیست، به زبان نیست، به 
با قرآن  باید در عمل، در این راه حرکت کنیم و قدم برداریم.  ادعا کردن نیست؛ 
هدایتى  است،  دستوری  جائى  هر  میكنید،  تالوت  که  را  قرآن  میگیرید،  انس  که 
است، نصیحتى است، در درجه ی اول سعى کنید آن را در وجود خودتان، در باطن 
هر  کنید.  نزدیک  به عمل خودتان  را  آن  و  کنید  پایدار  در دل خودتان  خودتان، 
کدام از ما اگر در عمل این را متعهد شدیم، جامعه پیش خواهد رفت، جامعه قرآنى 

خواهد شد.              
                                                                      
پروردگارا ! جامعه ی ما را جامعه ی قرآنى قرار بده.«)1( 

خانم پورکبیریان
------------------ 

1- امام خامنه ای
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انقالب اســالمــــی و متدن غــــرب )۱(

انقالب اسالمی و مهدویت

ِه رَ ِبّ الَْعالَِمیَن   الَْحْمُد لِلَـّ
خیال باطل

گمان مى بردند که دیگر هر اراده ای که بكنند محقق خواهد 
شد و هر آنچه بدان تمایل داشته باشند باید مورد تسخیر 
و تغییر قرار بگیرد و هر آنچه در مقابل آنها ایستادگى مى 
کند باید اسیر تفكر آنها و یا نابود شود، روزگار مى گذشت تا 

زمزمه هایى از ایران به گوش هایشان نواخته شد. 
ندای آزادی و استقالل از سمت ایران در دهه پنجاه بیش از 
پیش در فضای ایران و در غرب طنین انداز شده بود، آری 
در سال ۵7 این قلب های مستعد مردم بود که  با هدایت آن 
هادی بزرگ، امام خمینى)رحمه ال( براندازی نظام دست 
نشانده غربى و در یک کالم رفع سلطه بر ملت را در کارنامه 

ی ایرانى اسالمى خود ثبت کرد.

ظهور نور
و  شعار ها  اهداف،  تفكر،  که  برافراشت  سر  انقالبى  آری 
مسیرش دقیقاٌ مخالف با تفكر و اندیشه ای است که غربى ها 
حدود 400 سال است آن را مى پرورانند و حال آن را به 
شكل یک تمدن جامع عرضه مى کنند، بیـچاره ها گـمان 
مى کردند که این تفكر و اندیشه منقطع از خدا و انبیا آن ها 
را نجات مى دهد، و از این رو گاهاً برای دیگران نیز نسخه 
مى پیچیـدند و تفـكرشـان را در غـالب یک تمـدن صادر 
مى کردند و شرقى ها را که دارای تمدن هایى ریشه دار و 

بعضاً با اصول انسانى و الهى بودند را از خود بیگانه کردند.

جلوه نور
انقالب اسالمى آمد تا به آنها بفهماند که به گونه ای دیگر 
هم مى توان زیست، مى توان بر اساس اصول الهى و انسانى 
نیز زندگى کرد، مى توان با خدا بود و با خدا بودن را در 
به  را  انسانى  جامعه  و  انسان  توان  مى  کرد،  پیاده  زندگى 
کمال حقیقى خودش رساند، مى توان بر اساس دستور انبیا 
نیز جامعه را مدیریت کرد، مى توان به گونه ای زندگى کرد 
که انسان هر لحظه هم سیر به سمت ال داشته باشد 
و هم امورات زندگى خویش را تدبیر کند، مى توان به 
نقاط پیشرفته علمى در حالى که خدا از انسان راضى 
هست رسید، مى توان به علومى رسید که عدالت را در 
همه زمینه ها در جامعه نشر دهد، مى توان از طبیعت 
استفاده کرد و با آن همسنخ شد بدون اینكه با آن به 
عداوت برخیزیم و آن را نابود کنیم، مى توان خود را باور 

داشت و مى توان ... .

شروع درگیری ها
آنها چون طاقت شنیدن و حتى تصور کردن این اهداف و 
رویكردهای الهى و اسالمى را نداشتند تا آنجا که توانستند 
اسالمى  انقالب  چون  کردند،  دشمنى  و  عداوت  به  شروع 
ریشه آنها را هدف قرار داده است یعنى تفكر و اندیشه آنها 
را، ابتدا با ایجاد چند دستگى و شورش در بین مردم، سپس 
انقالب  با  از نظر نظامى  ایران و عراق  بین  ایجاد جنگ  با 
مقابله کردند و انواع تاکتیک های نظامى را بر علیه کشورمان 
و انقالب نوپایى که شكل گرفته بود روا داشتند تا به گمان 
خودشان این حرکت عظیم را از سر راه زیاده خواهى های 
نفسانى شان بردارند و به حرکت خودشان ادامه بدهند. که 
به تهاجم  این استراتژی ها شكست خوردند و رو  البته در 
فرهنگى، سیاسى و اقتصادی و ... آوردند که انشاء ال در 

اینها نیز به طور کامل طعم شكست را مى چشند.

چرا عداوت؟
بله اساس دشمنى و نا هم سنخى ما با غرب بر سر انرژی 
هسته ای و موشک و... نیست اینها ظاهر قضیه است، چون 
نمى توانند بیایند در ظاهر در جلوی مردم دنیا بگویند که 
خواهیم  مى  ما  باشیم،  جهان  اول  قدرت  خواهیم  مى  ما 
همه جا را از نظر فرهنگى و سیاسى و ... تحت سلطه کامل 
خود در آوریم، ما مى خواهیم نظام سرمایه داری و مكیدن 
خون مستضعف را سر لوحه امورات خود قرار دهیم،ما نمى 
طاقت  ما  شود،  حاکم  جهان  سرتاسر  در  عدالت  خواهیم 
دیدن کسى را را نداریم که در مقابل ما قرار بگیرد و با ما در 
بیفتد و بخواهد ما را نقد کند و ... مى آیند و دلیلى برای 
عداوتشان با ایران و انقالب پیدا مى کنند که عوام فریب 
است و مردم دنیا را مثاًل از ایران مى ترسانند تا کسى سراغ 
ایران نرود و با تفكر او آشنا نشوند، حرف های رهبری و ... را 
از رسانه های خودشان آنجور که باید پخش نمى کنند، چرا؟

چون تفكرشان در خطر نابودی است چون تفكر آنها قدرت 
مقابله با تفكر توحیدی را ندارد، چون آنها تفكرشان کثرت 
توحید محض، چون  اسالمى  انقالب  تفكر  و  است  محض 
تفكر انقالب اسالمى حامى اکثر افراد جوامع است و تفكر 

آنها حامى اقل افراد جوامع یعنى سرمایه داران.

محمد على ابراهیمى
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به مباحث »فرهنگ  برای ورود  بابى  در مطلب گذشته که 
انقالب اسالمى« بود، دو ویژگى مهم این فرهنگ ذکر شد؛ 
است،  فطرت  زبان  همان  اسالمى«  انقالب  »زبان  آنكه  اول 
زبانى مشترک برای مخاطبه با همه ی بشر. دوم این که این 
و  دارد  درونى  یعنى وحدت  است  توحیدی  ماهیتاً  فرهنگ 

حاکمیتش بر انسان ، وحدت بخِش حیات اوست. 
این فرهنگ در عین جامعیت و پوشش دادن همه ی ابعاد 
آورده،  در  ها  پراکندگى  و  ها  از کثرت  را  او  انسان،  هستى 
زندگى او را توحیدی مى کند. »فرهنگ غنى انسان سازی که 
ملت ها را بى گرایش به راست و چپ، بدون در نظر گرفتن 
رنگ و زبان و منطقه به پیش مى برد وانسان ها را در بعد 

اعتقادی ،اخالقى و عملى هدایت مى کند.«)1(
است  لزم  اسالمى«  انقالب  »فرهنگ  معرفى  برای  اکنون 
حدود آن مشخص شود؛ یعنى قبل از آن که بگوییم »چه 
انقالب اسالمى »چه  چیز هست؟« مشخص کنیم فرهنگ 

چیز نیست؟«
ضرورت این مرزبندی از آن جهت است که ، خرابكاری های  
دو جریان »تحّجر« و »غرب زده« که واقعیت پلید خود را در 
لعابى از اسالم پوشانده اند ؛ به پای اسالم نوشته شده،  در 
حالى که اسالم ناب محمدی)ص( ، برّی از این نامناسبات و 
نامالیمات، وخود متضّرر و متأثر از نابخردی ها و انحرافات این 

دو جریان در طول تاریخ بوده است.
فرهنگ انقالب اسالمى ذیل اسالم ناب و آنچنان که محور 
جامعه یعنى »ولیت« آن را ترسیم مى کند ،تعریف مى شود 
و لذا نه نسبتى با فریاد« وا اسالما!«ی متحجرین دارد و نه 
تابع تز روشنفكری ِغرب زدگان است که بیگانه باروح و تفكر 
انقالب اسالمى ،ظاهری از اسالم را بر واردات غربیه مى ِکشند 

تا به عنوان تمدنى نوین ؛ژاپن اسالمى ایجاد کنند!
خط  تكلیف  آید  بر  زدست  که  جا  آن  تا  مجال  این  در 
متحجرین را معلوم مى کنیم و در ادامه به ذکر احوالت غرب 

زدگان خواهیم پرداخت:
»قبل از هر کار ، تكلیف این مقدس نما ها را روشن کنید . با 
وجود آن ها مثل این است که دشمن به شما حمله کرده و 
یک نفر هم محكم دست های شما را گرفته باشد. این هایى 
که اسمشان مقدسین است – نه مقدسین واقعى-  و متوجه 
مفاسد و مصالح نیستند دست های شما را بسته اند و اگر 
بخواهید کاری را انجام بدهید ،حكومتى را بگیرید ،مجلسى 
را قبضه کنید که نگذازید این مفاسد واقع شود آن ها شما 
را در جامعه ضایع مى کنند ،شما باید قبل از هر چیز فكری 

برای آن ها بكنید.
امروز جامعه ی مسلمین طوری شده که مقدسین ساختگى، 
جلو نفوذ اسالم و مسلمین را مى گیرند و به اسم اسالم به 
اسالم صدمه مى زنند. این جماعت را ابتدا باید نصیحت و 

بیدار کرد ، به آن ها گفت مگر خطر را نمى بینید؟ به مسائل 
روز توجه کنید ، خودتان را تا این اندازه مهمل بار نیاورید. 
هرگاه پس از تذکر و ارشاد و نصیحت های مكرر، بیدار نشده 
و به انجام وظیفه بر نخواستند معلوم مى شود قصورشان از 
غفلت نیست، بلكه درد دیگری دارند، آن وقت حسابشان طور 

دیگری است«)2(
متحجرین ، مجسمه های سنگى اند،اسالمشان هم سنگى 
است. مدام سنگ اسالم به سینه مى زنند و واقعاً هم این 

اسالمشان به درد همان زدن به سینه ی سنگ مى خورد!
ملت های مظلوم جهان و همه ی بشریت در انتظار طلوع 
خورشید و به دنبال  راه گشایشى مى گردند . دوران ،دوران 
چشم به راهى بشر است تا دستى از غیب برون آید و کاری 
بكند . قلب ها برای شنیدن حرف تازه ای که آشنا با جان و 
فطرت آدمى باشد مشتاق و آماده اند ،آن وقت یک عده ای 
مى آیند در مقام عاّلمه و حضرت آیت ال و شیخ السالم 
و حجت السالم یا با عناوین اسالم شناس و اسالم پژوه و 
استراتژیست ، فریاد سر مى دهند که اسالم به دام انحراف 
کشیده شد . اسالم فقط همین است که ما مى گوییم و غیر 

آن تحریف است.
»این ها افكار جماعتى است  که به مقدسین معروف اند ،و 
در حقیقت مقدس نما هستند نه مقدس. باید افكار آن ها را 
اصالح کنیم و تكلیف خود را با آن ها معلوم سازیم، چون 
این ها مانع اصالحات و نهضت ما هستند ودست ما را بسته 

اند.«)3(

 اجازه نداده اند تا منابع غنى روایى ما؛110  جلد بحار النوار 
و سایر کتب حدیثى شیعه که معطل مانده و خاک مى خورد؛ 
این معارفى که برای انسان است ، برای نجات اوست ، برای 
اصالح تفكر و زندگى اوست ، نگذاشته اند بر منبرها خوانده 
شود ،در محافل علمى مطرح و در ادبیات رایج مردم و مبانى 

تفكری و اعتقادی آن ها وارد شود .
اجازه نمى دهند تا بر اساس اسالم ناب ، قوانین، ساختارها 
و نظامات حاکم بر زندگى مردم مورد نقد و بازخوانى قرار 

گیرد و فاصله ای که  وضعیت کنونى جامعه با جامعه 
ی مطلوب اسالمى دارد، معلوم گردد تا مطالبه ای هم 
تحقق  ی  مقدمه  که  اسالمى«  »دولت  تشكیل  برای 

»جامعه ی اسالمى« است دراذهان مردم شكل  گیرد  و 
حرفى از آن در رسانه ها  باشد.

هرگونه مطالبه ی حق و سخن تازه ای، بایكوت مى 
شنیده  صدایش  و  نیابد  تبیین  برای  مجالى  تا  شود 
نشود و این چنین است که مقاصد انقالب اسالمى بعد 

از 3۵ سال هنوز محقق نشده؛
ادامه در صفحه بعد...

9

انقالب اسالمی و مهدویت

تحجر و غرب زده گی، دو مانع پیش روی انقالب اسالیم  
درباره ی فرهنگ)2( - 



10

انقالب اسالمی و مهدویت

تا  نگذاشت  تاریخ  طول  در  متحجر  جریان  که  طوری  همان   
جامعه با روح اسالم ناب ارتباط بر قرار کند   وتصدیق این ادعا، 

سخن امام عزیز ماست که فرمود:
»من باید عرض کنم که مقصد اصلى انبیاء تا حال کم حاصل 
شده است، خیلى کم. اگر فردا آخوندهای درباری نگویند فالنى 
گفت پیغمبر کاری ازش نیامد، اگر پیغمبر مقصدش حاصل شده 

بود این آخوند های درباری حال نبودند.«)4(
»مقدس نماها و تحجرگراها هم کم نبودند و نیستند، افرادی که  
علیه انقالب و اسالم ناب محمدی فعالیت دارند. امروز عده ای با 
ژست تقدس مآبى چنان تیشه به ریشه ی این انقالب مى زنند 

که گویى وظیفه ای غیر از این ندارند. «)۵(
»بزرگترین فرق روحانیت و علمای متعهد اسالم با روحانى نماها 
در همین است که علمای مبارز اسالم همیشه هدف تیرهای 
زهرآگین جهانخواران بوده اند و اولین تیرهای حادثه ، قلب آن 
حمایت  کنف  در  نماها  روحانى  ولى   ، است  رفته  نشانه  را  ها 
زرپرستاِن دنیا طلب ، مروج باطل و ثناگوی ظلمه و مؤید آنان 

بوده اند.«)6(
این ها مى خواهند ذائقه ی مردم را به اسالم مّد نظر خودشان 
عادت دهند و مدام به افكار عمومى القا کنند که هر چه جز آن 
مسموم است تا جامعه مطالبه نكند فراتر از آن را، و این چنین 

دشمن درست کردند برای اسالم.
منشاء       را  اسالمى  انقالب  و  ناکارآمد  و  لیاقت  بى  را  اسالم 

بدبختى ها و عقب ماندگى ها جلوه دادند.
3۵ سال حرف تازه ای نزدند و نگذاشتند تا اسالم ناب با تمام قوا 
و ظرفیت عظیمى که برای بشر دارد به صحنه ی مدیریت جهانى 
وارد شود و حاکمیت ال را بر مناسبات جهان به تأخیر انداختند.

ومن نمیدانم 2۵ سال پیش چه بر دل پدر مهربان اّمت بود از 
دست این ها، که فرمود:

»خون دلى که پدر پیرتان از این دسته ی متحّجر خورده است 
هرگز از فشارها و سختى های دیگران نخورده است.«)7(

اما قلب های مردم نه فقط در ایران که در همه ی جهان بیدار و 
متوجه شده است به حقیقت اسالم وهرچند متحجرین ظاهری 
خشک   ساختارهایى متصلب از اسالم را عرضه کنند،  اما جوانه 
های مطالبه گری بر پیكر جامعه در حال روئیدن است. باطن 
انسان ها  با قلب  انقالب در جان جهان جاری و  حیات بخش 

مرتبط است که »قلب« محل »انقالب« است.
خانم سراج

------------------------------------
1-امام خمینى

2-ولیت فقیه امام خمینى ،صص133-132
3-ولیت فقیه ،ص131

4-صحیفه نور ،ج19،ص2۵0،تاریخ64/9/9
۵-صحیفه نور ،ج21،ص91،تاریخ67/12/3

6-صحیفه نور ،ج21،ص7،تاریخ67/6/14
7-صحیفه نور ،ج21،ص91،تاریخ67/12/3

ما و انقالب )2(

از خداوند بخواهیم، که حقیقت هر چیز را »آنطور که هست« 
به ما بنمایاند. این خیلى مهم است که ما اصل را از فرع بتوانیم 
تشخیص بدهیم. عموما وقتى اسیر غفلت و روزمرگى مى شویم، 
فروع برای ما اصل میشوند و اصول به حاشیه مى روند و فرع 
شناخته میشوند. ما آنقدر که وقت برای شناختن آداب ظاهری 
شریعت مى گذاریم وقت برای شناخت معارف توحیدی اسالم 
و اصول اعتقادی نمى گذاریم. اگر حقایق عالم را »آنطور که 
به خطا مى رویم. خداوند  مدام  زندگى  در  نشناسیم  هستند« 
تنها حقیقتى است که سراسر زندگى ما را تسخیر کرده است 
و ما بیش از هر چیز باید برای او زندگى کنیم... باید 
او پیش پای ما گذارده، بشناسیم و بى  راهى را که 
تزلزل در آن سیر کنیم. و باید دانست که طى مسیر 

بدون شناخت و انجام وظایف میسور نیست.
دغدغه رسیدن به توحید کامل باید سراسر زندگى 
ما را فراگیرد، باید در معاد زندگى کنیم، باید عدالت 
باشیم  در تالش  و  کنیم،  و جسم حاکم  روح  بر  را 
که احوالت پیامبر را درک کنیم. امروز یعنى قرن 
پانزدهم هجری، ما عالوه بر شناخت اصول دین مان 
باید انقالب اسالمى را هم بشناسیم. انقالب اسالمى 
یک حقیقت در عالم هستى و در قلب های انسان 

را  ما  زندگى  همه  اگر  ماست.  زندگى  همه  انقالب  هاست. 
انقالب یعنى همان اسالم ناب نگرفته بود پدرانمان  عشق به 
هرگز آنچه از دنیا داشتند را پشت درهای شهر به امان خدا 
رها نمى کردند و برای تحقق اسالم ناب از جان که عزیزترین 
و بهترین سرمایه زندگى است در این راه مایه نمى گذاشتند. 
همان اندازه که شناخت انقالب مهم است، شناخت غرب هم 
اهمیت دارد. شناختن انقالب و لوازم آن نیمى از این معرفت 
انقالب است نیم دیگرش در شناختن غرب  به  یعنى معرفت 
و لوازم آن است. در این صورت است که معرفت ما به انقالب 
اسالمى کامل میشود. اسالم مى خواهد زندگى کردن ما الهى 
از  بشود، شریعت اسالم از جانب خدای آمده است تا بشر را 
بدبختى نجات بدهد و امام خمینى)ره( و امام خامنه ای ما را 
به رسیدن به این مقصد است که مى خوانند. تمدن الهى غایت 
این مسیر است؛ زندگى یى که بشر در آن هیچ مشكل جدی 
زندگى  این  شروع  نقطه  خداست.  وعده  این  داشت،  نخواهد 
و  افتاد  اتفاق  انقالب اسالمى در جان ها  انقالب است،  الهى، 
نباید جلویش گرفته شود. باید این انقالب ظهور کند و سرتاسر 
زندگى را منظم به نظم الهى کند که نهایت این نظم، تمدن 

اسالمى است، یعنى زندگى الهى در همه ابعاد.
سعیدابراهیمى
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ماهیت فرهنگ غرب )2(ماهیت فرهنگ غرب )1(

در مقاله قبلى در ارتباط با تعریف فرهنگ و مهاجم بودن 
فرهنگ غربى مطالبى عرض شد، در این مقاله سعى بر این دارم 

به ویژگى های دیگری از ماهیت فرهنگ غرب بپردازم:

نابود کننده بنیان های فرهنگی و اعتقادی:
یک  عنوان  به  غرب  فرهنگ  کردیم  ذکر  قباًل  که  همانطور 
این  از خصوصیات  وارد یک جامعه مى شود،  مهاجم  فرهنگ 
تهاجم این است که به هیچ عنوان حاضر نیست که با فرهنگ 
با یک  به گونه ای که  باشد،  داشته  آن جامعه سازگاری  بومى 
خود برتر بینى مضاعف همه ی فرهنگ های شكل گرفته در آن 
جامعه را رد مى کند و حتى حاضر به بررسى و نقد علمى آنها 
نمیشود، و سعى بر آن دارد که کاماًل فرهنگ بومى را از بین 
ببرد و همچنین با غیر علمى دانستن مسائل اعتقادی، آنها را 
نیز منسوخ و از کارگذشته تلقى مى کند، با این کار به مرور 
باعث مى شود که نسل های آینده آن جامعه از هویت ملى خود 
فاصله بگیرند و به جای آن با فرهنگ غربى مأنوس شوند. آنها 
سمت  به  و  کند  مى  دور  خودشان  باورهای  و  اعتقادات  از  را 
ظاهربینى و دنیا گرایى و در یک کالم مادی گرایى سوق مى 
دهد و آنها را روی این اصول مى پروراند، هدف را چیز دیگری 
برای آن جامعه قرار مى دهد و آنها را به آن سمت مى شوراند 

و همه چیز را در پول و ثروت و ... خالصه مى کند.
آرمان های بلند و معنوی را از ذهن ها دور مى کند، حتى به شما 
این اجازه را نمى دهد پیرامون اینكه چرا به این دنیا آمده اید 
و یا در زندگى چه چیز را باید دنبال کنید و به آن فكر کنید؟

از  کلى  به  که  کند  مى  متوجه  مادی  دنیای  به  آنقدر  را  شما 
به  زندگى  در  و  بیایند  به کمک شما  است  قرار  که  معنویاتى 

عنوان تابلو های راهنمای شما باشند غافل مى کند.
فراموش مى کنید که قرار بود شما هم خلیفه ی خدا باشید و 

همچون پیامبران و ائمه با خدا انس داشته باشید.

عادی سازی گناه:
خب وقتى که از معنویات کم کم فاصله گرفتید و این فرهنگ 
در شما نهادینه شد دیگر گناه کردن یا نكردن برای شما فرقى 
نمى کند، و گناه کردن یک امر عادی مى شود، مثاًل در یک 
جامعه فالن کار را اگر 20 سال پیش کسى انجام مى داد خیلى 
با آن شخص  نیز  یا شاید مردم  و  قرار مى گرفت  توجه  مورد 
آن  در  غرب  فرهنگ  رسوخ  با  اکنون  ولى  کردند  مى  برخورد 

جا پس از چندین سال عمل آن شخص عادی جلوه مى کند.
گناه های جنسى را عادی جلوه مى دهد و با پشتوانه این نظر 
میل  به  پاسخ  ... حاضر مى شوند  و  باشد  آزاد  باید  انسان  که 
جنسى را به هر نحو آزاد بگذارند و حتى عمل همجنس گرایى 
را که حتى حیوانات نیز به آن ذره ای رغبت ندارند را در میان 
انسان ها عادی جلوه مى دهند و از آن به عنوان یک ارزش یاد 
مى کنند، این انحطاط اخالقى به جایى رسیده که در بعضى 

از  از مسئولین خود مى خواهند که  افراد  از جوامع، برخى 
همجنس بازها حمایت بشود.

فروپاشى خانواده ها و عادی شدن و گسترش طالق و مصرف 
مشروبات الكلى و ... نیز از این دسته اند.

باطن فرهنگ غرب:
حتماً  بیندازید  نگاهى  غرب  فرهنگ  به  بین  ظاهر  نگاه  با  اگر 
وسائل آسایش زندگى، وسایل سرعت و سهولت و ابزار هایى که 
برای جابجایى انسان ها از آنها استفاده مى شود مانند هواپیما 
است حتى  ممكن  و  کند  مى  به خود جلب  را  شما  نظر   ... و 
فقط ظواهر  این ها  ولى  مبهوت شوید  این ظواهر  در  ساعت ها 
در  داوری  برای  تواند مالکى  نمى  اصاًل  و  است  غربى  فرهنگ 
مورد آن باشد، البته داوری منصفانه آن هم نسبت به حدود و 

قوانین و راه و رسم زندگى الهى.
و  گرفت  نظر  در  نیز  را  غرب  فرهنگ  باطن  باید  داوری  برای 
سپس در مورد آن نظر داد، اغلب افرادی که بدون چون و چرا 
غرب را مى ستایند فریب ظاهر فرهنگ غرب را خورده اند و 
گذارد  مى  آنها  روی  بر  باطن  این  که  تاثیراتى  و  آن  باطن  از 
سخت غافل هستند، البته کسانى نیز هستند که به این باطن 
آشفته آگاهى دارند ولى به خاطر منفعت طلبى و پاسخ به امیال 
نفسانى سرکش خود از آن مطابقت مى کنند که البته برخى 
از مسئولین جامعه ما نیز دچار این تفكر غلط هستند و گاهاً 
از آن ها اعمال و گفتاری سر مى زند که نشان دهنده ی این 

سرسپردگى آنها به فرهنگ غربى مى باشد.
»باطن فرهنگ غربى عبارت است از همان سبک زندگى مادِی 
شهوت آلوِد گناه آلوِد هویت زدا و ضد معنویت و دشمن معنویت«.

 این جنس فرهنگ غربى است و در ذات خود این خصلت ها را 
دارا است، با عالم ماده همسنخ شده است و این همسنخى او 
باعث شده که از توحید و از معنویت به سمت کثرت و سرعت 

و شهوت پیش برود.
انسان یا عبد است و یا آزاد، و غربى ها در این 400 سال اخیر 
انقطاع  در  را  پیشرفت خود  راه  و  انتخاب کردند  را  بودن  آزاد 
نادرست  به دلیل ذهنیت  و  نظر گرفتند  از خدا در  حداکثری 

ایجاد شده برای آنها در مورد دین، مذهب و زندگى 
الهى در قرون وسطى، تصمیم بر این گرفتند که خود 
برنامه ای برای زندگى خود طرح ریزی کنند و صالح و 
مفسده را خود تشخیص بدهند. بنابراین به مرور زمان 
فرهنگى در غرب بوجود آمد که کاماًل  با خدا و انبیا 
بیگانه است و تفسیر دیگری از خدا، انسان و طبیعت 

ارائه مى کند.
محمد على ابراهیمى

قوام گرفته از بیانات امام خامنه ای1391/7/23

فرهنگ و تمدن غربی
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معرفی کتاب

انحراف از سريه پیامرب و ائمه)ع( در سري و سلوك

خیال کردند یک دسته زیادی که معنای عرفان عبارت از این است که انسان 
یک محلى پیدا بشود و یک ذکری بگوید و یک سری حرکت بدهد و یک رقصى 
بكند و اینها، این معنى عرفان است؟! مرتبه اعالی عرفان را امام على- سالم الَّ 
علیه- داشته است و هیچ این چیزها نبوده در کار. خیال مى کردند که کسى که 
عارف است باید دیگر بكلى کناره گیرد از همه چیز و برود کنار بنشیند و یک 
قدری ذکر بگوید و یک قدری تغنى بشود و یک قدری چه بكند و دکانداری. 
امیرالمؤمنین در عین حالى که اعرف خلق الَّ بعد از رسول الَّ در این امت، 
اعرف خلق الَّ به حق تعالى بود مع ذلک، نرفت کنار بنشیند و هیچ کاری 
به  بود  مشغول  نداشت،  ذکر  حلقه  هم  وقت  هیچ  باشد،  نداشته  هیچى  به 
کارهایش، ولى آن هم بود. یا خیال مى شود که کسى که اهل سلوک است، 
اهل سلوک باید به مردم دیگر کار نداشته باشد، در شهر هرچه مى خواهد 
بگذرد، من اهل سلوکم، بروم یک گوشه ای بنشینم و ِورد بگویم و سلوک به 
قول خودش پیدا کند. این سلوک در انبیا زیادتر از دیگران بوده است، در 
اولیا زیادتر از دیگران بوده است، لكن نرفتند تو خانه شان بنشینند و بگویند 
که ما اهل سلوکیم و چكار داریم که به ملت چه مى گذرد هر که هر کاری 
مى خواهد بكند. اگر بنا باشد که اهل سلوک بروند کنار بنشینند، پس باید 

انبیا هم همین کار را بكنند و نكردند.)صحیفه امام ج 20 ص 116(
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)لطفاً در ابتدای پیامک واژه عهد را بنویسید.(

ضمناً کسانى که مایل باشند مى توانند مقالت خود را 
به پست الكترونیكى ما ارسال کنند تا پس از بررسى، 

مقالت منتخب در نشریه چاپ شوند.
اداره  معنوی  و  مادی  با حمایت  نشریه  این 
کل امور فرهنگی دانشگاه اصفهان چاپ و 

منتشر می شود.

انسان، سه سئوال اساسى برایش مطرح است؛ این 
این  زندگى  و  حقیقت  همه ی  پرسش،  و  سئوال  سه 

جهانى و حیات ابدی اش را دربر دارند.
اساس  بر  الهى،  تمدن  اصال  
سه  این  به  صحیح  های  پاسخ 
ایجاد     و  طراحـى  پرسـش، 
و  و همچنین شیطان  مى شود 
در  کنون،  تا  آغاز  از  جنودش، 
انسان ها و  انحراف کشاندن  به 
جوامع انسانى در مورد این سه 

سئوال، تالش کرده اند!
درگیری  و  ها  جنگ  ی  همه 
و  حق  ی  جبهه  میان  های 
این  به  برای شكل دهى  باطل، 

سه پرسش بوده اند...
بنیادین،  پرسش  سه  این 

از: عبارتند 
1- از کـجــا آمـده ایم؟
2- به کـجــا آمـده ایم؟
3- به کـجــا مـى رویم؟

سیروسلوک«  ی  »رساله  عظیم  و  پرمغز  کتاب 
عالمه  به  معروف  طباطبائى،  مهدی  سید  ال  آیت 
دنیا  این  در  انسان  حرکت  چگونگى  بحرالعلوم)ره(، 
و  داده  شرح  را  اخالص  و  توحید  عالم  به  رسیدن  تا 

اند. نموده  تبیین 

رسیدن  تا  مهم  ی  مرحله  دوازده  کتاب،  این  در 
مراحل  سپس  و  نموده  روشن  را  مخلصین  عالم  به 
و  کرده  تبیین  را  خلوص  عالم  در  سیر  تكمیلى 
حرکت  چگونگى  همچنین 
دراین مسیر را شرح داده اند. 

تبیین  با  بدانیم  است  جالب 
توسط  مرحله  دوازده  این 
نویسنده، ما مى توانیم درجه 
ی ایمان خویش را بسنجیم و 
مرحله  کدامین  در  که  بدانیم 
مدارج  و  مراحل  از  درجه   و 

هستیم! ایمان 
که  است  تذکر  به  لزم  البته 
خواطر«  نفى  »دستورات 
و  اذکار  »دستورات  و 
بدون  کتاب،  این  اربعینیات« 
اذن استاد حاذق، نباید انجام 

شود.

سید  عالمه  توسط  ای  شایسته  نحو  به  کتاب،  این 
محمد حسین حسینى طهرانى، شرح داده شده است.

مطالعه ی این کتاب ارزشمند را به طالبان حقیقت و 
سیر الى ال توصیه مى کنیم.
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