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در باب جهاد فرهنگى:
تا شرك و کفر هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست، ما 
هستيم... ما تصميم داریم پرچم »ل اله ال الل« را بر قلل 

رفيع کرامت و بزرگوارى به اهتزاز درآوریم«. 
موجودیت و اساس هر جامعه اى را فرهنگ آن جامعه 
تشكيل مى دهد. فرهنگ، مجموعه اعتقادات و باورهاى 
یك ملت است. فرهنگ، مانند هوایى است که در آن 
اندازه اى است که در  به  نفس مى کشيم و اهميت آن 
زمينه هاى  در  استقالل  فرهنگى،  وابستگى  صورت 

سياسى، اقتصادى، نظامى و ... امكان پذیر نيست.
 در عصر جدید، نوع خاصى از تفكر و اندیشه بر همه 
جاى جهان بشرى سایه افكنده و سرنوشت بشر را تحت 
تأثير خود قرار داده است و بشر را به سمت و سویى 
فرهنگى  سيطره  دنبال  به  غرب  تمدن  مى برد.  خاص 
اندیشه  از  ناشى  فرهنگ  فرهنگ،  این  و  برجهان است 

بریده از وحى و مبتنى بر عقل خود بنياد است.
نابودى  براى  تاریخ  طول  در  همواره  اسالم  دشمنان 
دین و دین دارى، تالش هاى فراوانى کرده اند و کيدهاى 
و  برده اند  کار  به  اسالمى  بساط  برچيدن  براى  فراوانى 
اسالم  با  مبارزه  شيوه هاى  و  روش  زمان،  پيشرفت  با 
ترفندهاى  و  کردند  عوض  نيز  را  آن  ناب  تعليمات  و 
گوناگونى براى حاشيه نشينى اسالم اصيل از متن حيات 

مسلمانان به کار بردند.
انقالب اسالمى، تجلى اراده مردمى بود که بر این باور 
بگذرند.انقالب  غرب  فرهنگ  و  غرب  از  باید  که  بودند 
اسالمى رجوع به فرهنگ ناب محمدى صلى الل عليه و 
آله و سلم بود. انقالب اسالمى راه گذر از جهان غربى 

است.
این حرکت عظيمى که با انقالب اسالمى شروع شد، یك 
امروز  دارد.  ادامه  آن حرکت  نيست؛  تمام شده  حرکت 
نيز باید در مقابل جبهه ى عظيم جهانى فساد و ضاللت 
روز مى دانستيم  ایستاد. آن  و  قد علم کرد  و گمراهى 
باید مبارزه کنيم، امروز هم باید مبارزه کنيم. ما براى 
مبارزه ایم؛ منتها شكل، و ابعاد این مبارزه تفاوت کرده 
و مبارزه پيچيده تر و سخت تر شده است؛ مبارزه براى 
استقالل فرهنگى بسيار سخت است و بسى خون دل 
باید خورد. »الن طرف مقابل ما، جبهه استكبار و ظلم و 
پنهان شدِن زشت ترین خویهاى موجوِد در انسان گمراه 
در زیر پوششى از چهره ى متبّسم و اُدکلن زده و قيافه ى 

کراوات بسته، پنهان شده است!.« امام خامنه اى

و  بكشيم  دست  آرمان هایمان  راه  در  مبارزه  از  اگر 
لحظه اى غفلت کنيم، همان بر سرمان خواهد آمد که 
دنياى اسالم و اّمت اسالمى و ملت هاى این منطقه در 
طول قرن ها بر سرشان آمد. سختى هاى مبارزه را باید 
انسانى  عزیز  و  شریف  جایگاه  به  بتوان  تا  کرد  تحّمل 

رسيد.
زندگى  است.  اوليا  و  انبيا  نهضت  ادامه  فرهنگى  جهاد 
پيامبر )ص( و ائمه عليهم السالم سراسر مبارزه و جهاد 
است. سيدالشهدا )ع( براى حفظ نهضت قيام کرد و با 
شهادتش مكتب را حفظ کرد. از ابتداى تاریخ تا به امروز 

جهاد ادامه دارد...
جبهه فرهنگى سرباز مى خواهد و براى آمدن اماممان 
به  امام زمان  به  وارد ميدان مبارزه شویم.»اعتقاد  باید 
معناى گوشه گيرى نيست. جریان هاى انحرافى قبل از 
انقالب تبليغ مى کردند، اآلن هم در گوشه و کنار تبليغ 
مى کنند که امام زمان مى آید و اوضاع را درست مى کند؛ 
ما امروز دیگر چه کارکنيم! چه لزومى دارد ما حرکتى 

بكنيم! 
تاوان عدالت اميرالمؤمنين، جان اميرالمؤمنين بود که 
از دست رفت! چرا؟ چون زمينه، زمينه ى نامساعد بود. 
زمينه را نامساعد کرده بودند. زمينه را زمينه دنياطلبى 
کرده بودند! آن کسانى که در اواخر یا اواسط حكومت 
کسانى  کردند  صف آرایى  اميرالمؤمنين  مقابل  علوى 
بودند که زمينه هاى دینى شان زمينه هاى مستحكم و 
ماده ى غليِظ متناسِب دینى نبود. عدم آمادگى، این طور 

فاجعه به بار مى آورد!
یك  در  الّسالم  و  الّصالة  عليه  زمان  امام  اگر  وقت  آن 
دنياى بدون آمادگى تشریف بياورند، همان خواهد شد! 
باید آمادگى باشد. این آمادگى چگونه است؟ این، همانى 
است که شما نمونه هایى از آن را در جامعه ى خودتان 
از  ایران اسالمى چيزهایى  امروز در  مشاهده مى کنيد. 
درخشندگى هاى معنوى وجود دارد که در هيچ جاى 

دنيا نيست.« امام خامنه اى
امروز جهان تشنه اسالم ناب محمدى )ص( است. انشاء 
با  ایمان کامل،  با  با هشيارى کامل،  را  این مبارزه  الل 
تالش همه جانبه انجام دهيم و صبغه ى  را ترویج شعائر 
ال الل در  اله  اهتزاز پرچم ل  اميد  به  تعظيم.  اسالمى 
سرتاسر جهان.                                                                                    

خانم پورکبيریان

سرمقاله
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مقدمه ی مهم تر از اصل، در سری ایل اهلل

دو محور اصلى در بحث هاى گذشته؛ اول آن است که: 
اى انسان خودت را دست کم نگير. اکنون در دورانى به 
سر مى بریم که هر که بر طلب حقایق بيدار و هشيار 
شد و زندگى اش را از سيطره ى باطل نجات داد، َرسته 
است و هر که همچنان سر در برِف روزمرگى ها فرو برده 
و بى تفاوت نسبت به وظایفش منتظر است تا دستى از 
غيب برون آید و کارى بكند،به یقين بداند که گوشش بر 
نداى منجى که پيوسته او را به بيدارى و توجه به حقایق 

دعوت مى کند ل یسمعون است.
اى انسان،به حقيقِت خود واقف شو که براى تو ظرفيتى 
بى منتهاست و این ظرفيت را خوِدخالق، اراده کرده است 
که او خالق کل شىء است و »انسان« را این گونه خلقتى 
عطا فرمود.»أتجعلون رزقكم أنّكم تكذبون« آیا ما رزق 
خودمان را از آن مقام هاى بال و ظرفيت هاى بى منتها 
که وصل و فناى فى الل و بقاى بالل است، تكذیب این ها 

قرار داده ایم؟؟
جاهالن ِکوردل زبان به انكار این حقایق گشوده و چون 

ندیدند حقيقت ره افسانه زدند.
دوم این که:انسان، حقيقتى دارد و واقعيتى. حقيقتش 
همه ى  که  است  راجعون  اليه  انا  و  لل  انا  نظام  همان 
همان  او  واقعيت  و  یافته  تكوین  آن  اساس  بر  هستى 
بر  زندگى اش  براى  که  است  و سبكى  زیستن  نحوه ى 
اساس شریعت بشرى و یا شریعت الهى انتخاب کرده 
نظام  که  است  آن  در  سعادت  که  شد  اشاره  و  است 
تشریعى ِحاکم بر زندگى، منطبق بر نظام تكوین باشد.و 
باید متوجه بود که گزاره هاى شریعت ِتمدن مدرن که 
هيچ نسبتى با عالَِم تكوین ندارد نه فقط دنيا که عقبى و 

ابدیت انسان را هم نابود خواهد کرد.
پس اصل سخن آن است که »اى انسان حقيقت ِخود را 
آن گونه که خلق شده اى بشناس و بياب و به سوى الل 
برو تا شریعِت زندگى ات منطبق با تكویِن عالم هستى، 

واقع شود.«
مسير  چيست؟  وظيفه  خوب،  كه  مى پرسيم  اكنون 
حركت كجاست؟ و منازل و مواقف اين راه كدام است؟

 قبل از تبيين راه و ذکر منازل آن، تفكر و تذکر دیگرى 
این  ِکامل  تحقق  زمينه ساز  و  لزمه  که  است  لزم 
سير است و آن این که، آیا مى شود من بروم در یك 
جزیره اى براى خودم و آن زندگى الهى را محقق کنم؟ 

اصاًل«چنين چيزى در عالم واقع ممكن است؟
آدم  و  عالم  بر  هنوز شریعِت حاکم  که  آن عصرى  در 
در سيطره ى روح مدرنيته نبود، جامعه فضاى دیگرى 
داشت که براى تطبيق یافتن با تكوین هستى و سير الى 

الحق و الهى زیستن،موانع کمتر بود اما اکنون، جامعه و 
نظاماتش تحت حاکميت و راهبرى ِروح مدرنيته است 
نظام  جامعه؛  نظام هاى  که  است  آن  موانع  رفع  راه  و 
فرهنگ، تعليم و تربيت،اقتصاد، سياست، نظام ازدواج و 
خانواده و نظام تغذیه و سالمت و سایر نظام هاى خرد و 
کالن ِتشكيل دهنده ى یك جامعه، همه منطبق با نظام 
اليه راجعون« و بر اساس شریعت  انا  تكویِن »انا لل و 

الهى، تنظيم شده و قوام یابند.
لذا مقدمه ى مهم تر از اصل در سير الى الل؛ »تشكيل 
مجموعه  حاکميِت  یعنى؛  اسالمى«  حكومت  تحقق  و 

نظام هاى تكویناً و تشریعاً الهى، بر جامعه است.
نمى توان نسبت به وضعيت موجود بى تفاوت بود،پيله ى 
و  کودکانه  دل خوشى هاى  تنيد،  نباید  دوِرخود  غفلت 
فریب دادِن خود به این اقوال که؛ نفسى مى آید و مى 
رود، ُشكر! هم حقيقت را عوض نمى کند. این، حكومت 
شریعت  حاکميِت  زمينه ساز  که  است  آن  نظامات  و 
َغّى  به  را  انسان  یا حيات  انسان ها مى گردد و  بر  الهى 
افراد  که  نظاماتى  مى کشاند.  گمراهى  و  رشد(  )مقابل 
تعریف شده  موجودیِت  و  مبنا  بر  و  مى شوند  آن  وارد 
براى آن،تربيت و تنظيم مى گردند. برون ده این سيستم 
مطابق با پيش فرض هاى وجودى و برنامه هاى تشریعِى 
طراحاِن آن شكل مى گيرد و باید متوجه بود که خروج 
از جبر سيستم هاى جارى، ممكن نيست؛ چون خروج 

از جامعه ممكن نيست.
 و لذا نمى توان از انسانى که با راهبرِى پيش فرض هاى 
تكوینى و تشریعِى یك سيستِم غير الهى تربيت مى شود 
الى  تشریعى  سير  و  طيبه  حيات  به  انتظار دست یابى 

الل داشت.
ماست  عهده ى  بر  چه  آن  چيز،  هر  از  قبل  بنابراین 
است.  جامعه  بر  الهى  هاى  نظام  حاکميت  مطالبه ى 
یعنى مبناى تكوینى و تشریعِى همه ى نظام هاى حاکم 
بر انسان در جامعه طبق نظام انا لل و انا اليه راجعون 
باشد؛ که »الل« جاعل آن و محوِر جامعه یعنى »ولیت« 

تبيين کننده و تعيين کننده ى آن است.
پژوهش  و  مهم  هاى  اولویت  از  یكى  اساس  همين  بر 
هاى بنيادى در نهضت توليد علم،و همچنين از وظایف 
اصلِى مجتهدین و فقها تعریف، تبيين و طراحى همين 

نظامات است.
جامعه باید آگاه شود و مطالبه کند تا عزم ملى، مدیریت 
جهادى را به صحنه ى عمل آورد، چرا که طى منازل 
بنيادین در نظامات  الى الل بدون تغيير و تحول  سير 

جامعه، ممكن و محقق نشود.

خانم سراج
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انقالب اسالمی و مهدویت

قرآن در متدن اسالیم

ُه َمِن  ِه نُوٌر مُِّبيٌن یَْهِدي بِِه اللَـّ َن اللَـّ َقْد َجاَءُکم ِمّ
ُلَماِت إِلَى  َن الظُّ اَلِم َویُْخرِ ُجُهم ِمّ اتََّبَع ِر ْضَوانَُه ُسُبَل السَّ
النُّوِر َویَْهِدیِهْم إِلَى ِصرَ اٍط مُّْسَتِقيٍم. سوره مائده، 15 و 16.

 اصلى ترین مقصد قرآن، هدایت به ُسبل سالمت، اخراج 
طریق  به  هدایت  و  نور  عالم  به  ظلمات  مراتب  همه  از 
مستقيم است. انسان از طریق تفكر و تدبر در آیات قرآن 
که  آن  درجه  پایين ترین  از  را  سالمت  مراتب  مى تواند 
مربوط به قواى ملكى است تا درجه عالى آن که حقيقت 

قلب سليم است طى کند.
قرآن، كتاب هدايت و راهنماى سلوک انسانيت و 
مربى نفوس و شفاى امراض قلبيه و نوربخش سير 
الى اهلل است. بالجمله، خداى تبارك و تعالى به واسطه 
سعه رحمت بر بندگان، این کتاب شریف را از مقام قرب 
و قدسى خود نازل فرموده و بر حسب تناسب عوالم تنزل 
داده تا به این عالم ظلمانى و سجن طبيعت رسيده و به 
کسوت الفاظ و صورت حروف درآمده، براى استخالص 
مسجونين در این زندان تاریك دنيا رهایى مغلولين در 
زنجيرهاى آمال و امانى و رساندن آن ها از حضيض نقص 
و ضعف و حيوانيت به اوج کمال و قوت و انسانيت. امام 

خمينى، کشف السرار.
اینك با مقدمه اى پيرامون تمدن اسالمى به نقش قرآن 

در طراحى و ایجاد تمدن نوین اسالمى مى پردازیم:
مبتنى  الهى  تفكر  است.  تمدن  ایجاد  آغاز  نقطه  تفكر، 
به مقتضاى آن، فرهنگ  الهى است و عمل  بر شریعت 
شاکله  و  شكل  و  مى کند  ایجاد  زندگى  براى  فضایى  و 
انسان ها  اجتماعى  و  فردى  زندگى  به  و صورت خاصى 

مى دهد که تمدن ناميده مى شود. 
تاکنون تمدن اسالمى به معناى واقعى کلمه ایجاد نشده 
اسالمى  تمدن  معرفى شده،  اسالمى  تمدن هاى  و  است 
به معناى حقيقى آن نبوده اند. تمدن اسالمى به معناى 
و  فرد  مناسبات  تمام  آن  در  که  است  فضایى  حقيقى، 
محمدى  ناب  اسالم  و  الهى  شریعت  اساس  بر  جامعه 
صلى الل عليه و آله و سلم مى باشد. و این مهم تنها تحت 
انسان  امكان تحقق دارد.  السالم  هدایت معصوم عليهم 
همواره نياز به هدایت دارد و این هدایت تنها از طریق 
کسى مى تواند صورت بگيرد که معصوم و مصون از خطا 
سعادت  طریق  به  را  انسان ها  همواره  تا  باشد  اشتباه  و 

رهنمون سازد.
بهترين تمدن براى آينده حيات بشر، تمدن اسالمى 
است. تمدنى که نه تنها روابط اجتماعى انسان ها را بر 
اساس نظام الهى تنظيم مى کند بلكه روابط معنوى انسان 
اسالمى  تمدن  پس  مى رساند.  اوج  به  را  خود  خالق  با 

وسيله اتصال زمين است به آسمان.
براى طراحى و ایجاد تمدن اسالمى باید به سراغ قرآن 

رفت و مبانى آن را از قرآن استخراج کرد، چرا که 
قرآن کتاب هدایت است و جامع نيازهاى بشر و به 

بيان خود قرآن »تبيانا لكل شئ« است.
خداوند آیه »تبيانا لكل شىء« را نازل کرد و به خدا قسم 
از آنچه انسان به آن نياز دارد فروگذار نكرد و به خدا قسم 
هيچ کس قادر نيست بگوید »اى کاش فالن مطلب در 
قرآن وجود داشت«؛ زیرا هر آنچه انسان نياز داشته باشد، 
نازل کرده است.امام صادق  خداوند در مورد آن، آیه اى 

)ع( الكافى، ج1، ص59، ح 1
و  ابعاد  تمام  بر  محيط  انسان،  خالق  عنوان  به  خداوند 
براى طى طریق و  انسان  را  آنچه  و  است  بشر  نيازهاى 
پيمودن مسير زندگى تا ابدیت نيازمند آن است در قرآن 
که سفره پهن شده براى همه بشر است ذکر فرموده است.
خداوند آنچه را که اّمت تا روز قيامت بدان احتياج دارند، 
در قرآن آورده و براى رسولش بيان فرموده است. امام باقر 

)ع(. الكافى، ج1، ص59، ح 2
اجتماعى  و  فردى  مسائل  در  انسان  كه  آنچه  هر 
به سمت حق سير كند در  تا  به هدايت دارد  نياز 
اخالقى،  الهى،مسائل  عقاید  است.  شده  ذكر  قرآن 
اجتماعى،اصول سياسى، مدیریتى، اقتصادى و... همه در 

قرآن آمده است.
قرآن و کتاب هاى حدیث، که منابع احكام و دستورات 
اسالم است با رساله هاى عمليه که توسط مجتهدین عصر 
و مراجع نوشته مى شود، از لحاظ جامعيت و اثرى که در 
زندگى اجتماعى مى تواند داشته باشد به کلى تفاوت دارد 
نسبت اجتماعيات قرآن با آیات عبادى آن، از نسبت صد 
به یك هم بيشتر است. امام خمينى، ولیت فقيه، ص 50
ارائه  را  اسالمى  تمدن  و  حكومت  جامع  طرح  قرآن، 
به سمت حق سوق مى دهد.  را  جامعه  ذاتاً  مى دهد که 
و  جارى شده  خدا  حكم  ایجادشده،  اسالمى  تمدن  در 

ارزش هاى الهى احياء مى شود. 
در چنين شرایطى است که افراد جامعه مؤدب به آداب 
قرآنى  دولتى  و  دولت ها،حكومت  و  حكومت  و  قرآنى 
هدایت  نور  به  قرآن،  طریق  از  افراد  باطن  و  مى شوند. 
ءامنوا  الذین  ولى  آیه »الل  و حقيقت  منور مى شود  الل 
یخرجهم من الظلمات إلى النور« صورت اجتماعى به خود 
اخروى  و  دنيوى  به سعادت  انسان ها  و جميع  مى گيرد 

نائل مى شوند.
 

خانم پورکبيریان
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 »بخش دّوم حرف من، درباره ى فرهنگ است. من در 
یك جمله عرض بكنم: عزیزان من! فرهنگ از اقتصاد هم 
مهم تر است. چرا؟ چون فرهنگ، به معناى هوایى است که 
ما تنّفس مى کنيم؛ شما ناچار هوا را تنّفس مى کنيد، چه 
بخواهيد، چه نخواهيد؛ اگر این هوا تميز باشد، آثارى دارد 

در بدن شما؛ اگر این هوا کثيف باشد، آثار دیگرى دارد..
اآلن درباره ى توليد داخلى حرف مى زدیم؛ اگر بخواهيم 
مصرف توليدات داخلى به معناى واقعى کلمه تحّقق پيدا 
کند، باید فرهنگ ]مصرف[ توليد داخلى در ذهن مردم 
جا بيفتد؛ اگر بخواهيم مردم اسراف نكنند، بایستى این 
باور مردم بشود؛ این یعنى فرهنگ. فرهنگ یعنى باورهاى 
مردم، ایمان مردم، عادات مردم، آن چيزهایى که مردم در 
زندگى روزمره با آن سر و کار دائمى دارند و الهام بخش 
مردم در حرکات و اعمال آن ها است؛ فرهنگ این است؛ 

این پس خيلى اهمّيت دارد.
مردم  که  ــ  قانون گرایى  اجتماعى،  حوزه ى  در  مثاًل    
تعاون  است؛  فرهنگ  یك  ــ  بگذارند  احترام  قانون  به 
اجتماعى یك فرهنگ است؛ تشكيل خانواده و ازدواج یك 
فرهنگ است؛ تعداد فرزندان یك فرهنگ است؛ اگر در 
این چيزها بينش مردم و جهت گيرى مردم جهت گيرى 
درستى باشد، زندگى در جامعه جورى خواهد شد؛ اگر 
جورى  زندگى  باشد،  غلط  جهت گيرى  خداى ناکرده 
مبتال  بالیى  همان  به  خداى ناکرده  شد؛  خواهد  دیگرى 
خواهيم شد که امروز کشورهایى که خانواده را و بنيان 
انداختند ــ  راه  به  را  ویران کردند و شهوات  را  خانواده 
َهواِت َفَسوَف یَلَقوَن َغّيا )1( ــ به آن سرنوشت  َواتَِّبعُوا الشَّ

دچار شدند.
بنابراین تمرکز دشمنان بر روى فرهنگ بيشتر از همه جا 
است. چرا؟ به خاطر همين تأثير زیادى که فرهنگ دارد. 
هدف و آماج تحّرك دشمنان در زمينه ى فرهنگ، عبارت 

است از ایمان مردم و باورهاى مردم.
اگر یك کسى است که روح استقالل ملّى را نشانه مى رود 
ـ اآلن هستند کسانى که صحبت استقالل که مى شود، 
استقالل را مسخره مى کنند، ميگویند این عقب افتاد گى 
است، استقالل چيست ـ و مى خواهد وابستگى را تئوریزه 
براى  را  جوانان  دل هاى  کند،  مسخره  را  استقالل  کند، 
او  مقابل  در  نمى شود  کند،  متزلزل  زیستن  مستقل 
داد.  نشان  او عكس العمل  مقابل  باید در  ماند؛  بى تفاوت 
یكى به ضروریات اخالقى و دینى جامعه اهانت مى کند، 
زبان فارسى را مسخره مى کند، خلقيات ایرانى را تحقير 

مى کند؛ این ها هست؛ این ها وجود دارد اآلن.
آن  که ملّت ایران را و مليت ایرانى را و خلقيات ایرانى را 
تحقير مى کنند؛ آ ن  که مبانى اسالمى را در ذهن ها متزلزل 
مى کنند، آ ن  که شعارهاى اصلى انقالب را مورد تعّرض 
جدى قرار مى دهند، آ ن  که نهاد خانواده را بى ارزش جلوه 
ـ  مى کنند  وانمود  بى معنى  را  ازدواج  و  مى دهند 

این کارها را  امروز در جامعه ى ما هست؛ کسانى  این ها 
دارند مى کنند ـ آ ن  که لّذت جویى را یك امر مطلوب و 
یك ارزش مى دانند ــ لّذت؛ »اصالة اللّّذه« همان سوغات 
فرهنگ غربى است؛ هرچه موجب لّذت بشود؛ خب، یكى 
با اعتياد لّذت مى برد، یكى با شهوات جنسى لّذت مى برد، 
یكى با کتك زدن این آن لّذت مى برد؛ هرچه مایه ى لّذت 
کسى باشد، این را مباح مى دانند ـ کسانى این حرف ها 
بى تفاوت  این ها  مقابل  در  نمى شود  مى کنند،  ترویج  را 
ماند. کسانى اباحه گرى را ترویج مى کنند. دستگاه ها باید 

احساس وظيفه کنند.
در تخریب فرهنگى، کارى که تخریب کنند گان فرهنگ 
انجام مى دهند این است که به جاى عزم راسخ ملّى، تردید 
را در مردم ترویج مى کنند. یك ملّت تا عزم راسخ نداشته، 
راسخ  عزم  مى کنند  سعى  برسد؛  جا  هيچ  به  نمى تواند 
ملّت را در مسائل مهّم مربوط به سرنوشت کشور به هم 
بزنند، در آن ها تردید ایجاد کنند؛ جاى احساس عّزت و 
اعتمادبه نفس ملّى، احساس حقارت ملّى را به آن ها تزریق 
مى کنند؛ جاى ایمان راسخ، شبهه افكنى و بى اعتقادى؛ 
جاى کار و تالش و هّمت بلند، لّذت جویى و شهوت رانى و 

از این قبيل؛ این کارها کارهایى است که انجام مى گيرد.
به  خطاب  است،  من  عرض  مهم تر  نقطه ى  آنچه  اّما 
جوان هایى است که در سرتاسر کشور فّعالّيتهاى فرهنگى 
را به صورت خودجوش شروع کردند که بحمدالل خيلى 
هم وسيع شده است...کار را هرچه مى توانند به طور جّدى 
دنبال کنند و ادامه بدهند. بدانند که همين گسترش کار 
فرهنگى در بين جوان هاى مؤمن و انقالبى، نقش بسيار 
در  ما  ایستادگى  در  و  این کشور  پيشرفت  در  را  زیادى 

مقابل دشمنان این ملّت، ایفا کرده است.
عالوه ى بر این ها، َمراجع فرهنگى. َمراجع فرهنگى یعنى 
انقالبى،  روشنفكران  اساتيد،  علما،  یعنى  کسانى؟  چه 
را نسبت  نقادانه خودشان  نگاه  این ها  هنرمندان متعّهد، 
باشند و تذّکر  به اوضاع فرهنگى کشور همچنان داشته 
بدهند. البّته من در مورد تذّکرات، معتقدم باید با منطق 
محكم و با بيان روشن، نقطه نظرات صحيح را ارائه بدهند. 
با تهمت زنى و جنجال آفرینى، بنده موافق نيستم؛ با تكفير 

کردن و متهم کردن این و آن، بنده موافق نيستم.
مسئولين  ما  رخ  به  را  منفى  نقاط  و  را  ضعف  نقاط 
چه  نيست  متوّجه  مسئول،  که  مى شود  گاهى  بكشانند. 
دارد مى گذرد در متن جامعه، اّما آن جوان در متن جامعه 
که  مدیریت جهادى  و  ملّى  عزم  آن  مى فهمد؛  او  است، 

عرض کردیم در زمينه ى فرهنگ، این است.«)2(
-------------------------
1-بخشى از آیه 59 سوره مریم

2-بيانات رهبر انقالب-93/1/1-حرم مطهر رضوى

انقالب اسالمی و مهدویت

خانم سراجدرباره ی فرهنگ )3(، به بیان والیت
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على  الّسالم  و  الّصالة  و  العالمين  رّب  لّل  الحمد 
على  و  محّمد  المصطفى  ابىالقاسم  نبّينا  و  سّيدنا 
ءاله األطيبين األطهرین المنتجبين سّيما بقّيةالّل 

فى األرضين.
درختى  درخت،  یك  بذر  از  مى خواهيد  که  وقتى 
را  شرایطى  باید  مطمئناً  بسازید  دیگرى  تنومند 
دانه  آن  استعداد درخت شدن  براى شكوفا شدن 
فراهم کنيد تا آن دانه از هم بشكافد، جوانه بزند، 
ریشه بدواند و در مسير رشد و تعالى خود حرکت 

کند.
این دانه فراهم کنيد  براى  را  اگر شرایط  بنابراین 
این دانه وارد مسير رشد مى شود چون ذاتاً توانایى 
به  استعداد  این  و  بشود  درخت  که  دارد  را  این 

صورت بالقوه در آن است و باید بالفعل شود.
را  و شرایط  را مى پاشند  بذر  انسان ها  گاهى خود 
محيا مى کنند تا آن دانه ها رشد کند، و گاهى نيز 
عوامل محيطى بدون دخالت انسان دست به دست 
هم مى دهند تا یك دانه در شرایط مساعدى قرار 

بگيرد و رشد کند.
انسان همچون گوهرى است که کمتر شناخته شده 
و مسير رشد و پيشرفت او از نظر روحى و معنوى 
حد ندارد. استعداد هاى بيشمارى دارد که معمولً 

اکثر آن ها تا لحظه مرگ بر فرد هویدا نمى شوند.
را  شرایطى  مى توان  چگونه  اینجاست  سؤال  حال 
ایجاد کرد که در آن انسان به کمال خود برسد و 

در مسير پيشرفت خود گام بردارد؟
آیا به بسترى مناسب براى شكوفایى استعداد هاى 

او نياز نيست؟
ممكن است کسى بگوید کسانى هستند مانند اوليا 
بر فضاى موجود  تنهایى  به  الل که مى تواند خود 
اطراف خود غلبه کنند و در آن صورت نيازى به 
بسترسازى  و  کلى  به صورت  فضاى جامعه  تغيير 

نيست.
بله کسانى بوده اند و هستند که این قابليت را دارند 
ولى سؤال این است که تعداد این افراد چقدر است 
که  جامعه اى  یك  در  نفر  چند  عبارتى  به  یا  و 
انسان کامل شدن در آن نيست به کمال  شرایط 

مى رسند؟! مطمئناً بسيار اندك هستند.
حرف ما این است که زمينه اى را محيا کنيم که 
و  برایشان سهل  کمال  به  رسيدن  راه  افراد  اغلب 
که  کشاورز  آن  مانند  باشد،  دست یافتنى  کاماًل 
هزاران بذر را مى پاشد و با مراقبت از آن ها تقریباً 
همه ى آن ها را به کمال خودشان مى رساند، او چه 
کار مى کند؟ همه چيز را در نظر مى گيرد، از آب 

دادن به موقع تا کندن علف هاى هرز و... .
مثال  دوستان  براى  اغلب  که  بارزى  نمونه  یك 
مى زنم فضاى جبهه هاى هشت سال دفاع مقدس 
است که اگر خوب آن فضا را مورد بررسى و مطالعه 
قرار دهيم متوجه خصلت ها و ویژگى هاى عجيبى 
مى شویم که در غير آن وجود ندارد و یا بسيار کم 
به چشم مى خورد مانند روحيه ایثار و فداکارى و 
از خود گذشتگى، رابطه هاى خاص باخدا، تقسيم 
یك  فرمانده ى  )اغلب  تقوا  اساس  بر  مسئوليت ها 
زیرمجموعه  افراد  از   ... یا  و  تيپ  گروهان،  گروه، 
نكته  این  که  بود  بيشترى  تقواى  داراى  خودش 

خيلى قابل توجه است.( و ...
الى الل  افراد مشغول سير و سلوك  اکثر  آنجا  در 
به  آنجا  در  انسان پرورى  شرایط  واقع  در  و  بودند 
صورت  به  شهدا  وصيت نامه هاى  بود،  آمده  وجود 
پس  مى دهند.  شهادت  مسئله  این  به  واضح 
شرایطى بود که اغلب افراد را در خود جاى مى داد 
و آن ها را به سمت حضرت الل جلو مى برد، خوب 
است که این شرایط را در جاى خود بررسى کنيم.

براى  هموار  راهى  اسالمى  نوین  تمدن  بنابراین 
منزل  سر  به  انسان ها  همه ى  یا  و  اکثر  رساندن 
مقصود و کمال است. چيزى که هدف تمام انبياء و 
اولياء الهى بوده و هست و تالش در تحقق این مهم 

به معناى ادامه دادن راه آن ها است.
و  اقتصاد  سياست،  فرهنگ،  داراى  تمدن  این 
علومى خواهد بود که در هر لحظه یك قدم  انسان 

را به جلو مى برد.

متدن ونین اسالیم )۱(/ چرا  نیاز  به متدن؟!

انقالب اسالمی و مهدویت

محمدعلى ابراهيمى 
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  نابود شدن بنيان هاى فرهنگى و اعتقادى، عادى سازى 
گناه توسط فرهنگ غرب و تبيين باطن فرهنگ غرب 
قرار  بررسى  مورد  مختصر  صورت  به  قبل  شماره  در 
با  ارتباط  در  مباحث  ادامه  به  شماره  این  در  گرفت، 

ماهيت فرهنگ غرب مى پردازیم:

اصالة الّلّذه
  آرى اصالة اللّّذه بودن یكى دیگر از ویژگى هاى ماهيت 
فرهنگ غرب است، به این معنا که لذت جویى را یك 
امر مطلوب و یك ارزش مى دانند و اصالت را به لذت 
بردن مى دهند و خود را در انتخاب روش رسيدن به 
را  خانواده  نهاد  و  ازدواج  مى گذارند،  آزاد  لذت  این 
بى معنا تلقى مى کنند. البته در جامعه ما نيز کسانى 

هستند که این باور غلط را ترویج مى کنند. )1(
غرب انسان را موجودى آزاد و رها از هر بند و قيدى 
عنوان  به  فرهنگ  این  در  انسان  مى کند  معرفى 
کردن  برطرف  براى  که  مى شود  معرفى  موجودى 
نيازهاى حقيقى و نيازهاى کاذب خود مى تواند از هر 
آن  اساسى  رکن هاى  از  یكى  که  کند  اقدام  طریقى 
بردن  لذت  آنچه موجب  است، هر  بردن  لذت  همين 
مى برد،  لذت  اعتياد  با  یكى  مى دانند؛  مباح  را  بشود 
با کتك  با شهوات جنسى لذت مى برد، یكى  دیگرى 

زدن این و آن و...

حال کسى نگوید که خب در اسالم هم لذت هست، 
بله هست اما شرایطى دارد، قوانينى دارد، راه و رسمى 
دارد، این طور نيست که در اسالم هرکس از هر طریقى 
که بخواهد بتواند لذت جویى کند، بلكه باید آن لذت 
بردن بر اساس دستور شریعت الهى باشد و به اصطالح 
لذت حالل باشد، اما در فرهنگ غربى همان طور که 
مباح  را  بشود  بردن  لذت  آنچه موجب  اشاره شد هر 

مى دانند و دیگر رضایت خدا برایشان مطرح نيست.
ایراد اساسى که به این فرهنگ هم وارد مى شود همين 
است که دستورات الهى را کنار زده اند و خود خداى 
خود شده اند و براى روش زندگى خود به طور کامل 
منشان است که تصميم مى گيرد، منى که منقطع از 
الهى و معنویت است و همه چيز را در  خدا و وحى 
ماده و چگونگى استفاده آن براى لذت بردن از زندگى 

البته با تعریف خودشان، خالصه کرده اند.

البته مد نظر  انقطاع را آزادى مى گذارند،  و اسم این 
خدا  که  است  حریمى  و  حد  از  آزادى  بيشتر  آن ها 
تعيين کرده است، بيچاره ها گمان برده اند که خدا از 
محدود کردن انسان نفعى مى برد، خير این طور نيست، 
هر چه از سمت خدا براى ما فرستاده شده براى خود 
انسان  که  این  کرده اند،  گم  را  خلقت  هدف  ماست، 
خلق شده ایم  انسان ها  ما  اینكه  و  خلق شده  چه  براى 
تا چه بكنيم با اینكه خلق شده ایم تا خدا چه بكند را 

اشتباه متوجه شده اند.
اصاًل معاد را در نظر نمى گيرند و گمان نمى برند که 
مى گذارد،  تأثير  او  معاد  در  انسان  عمل  کوچك ترین 
این  و  معاد  هم  مسلمان ها  از  برخى  که  نگویيد 
...، بحث  چيزهایى که گفتيد را در نظر نمى گيرند و 
ما در اینجا این است که فرهنگ غربى در ذات خود 
این گونه است، ولى اسالم و فرهنگ اسالمى و الهى 
و در جهت رساندن  به حقيقت  در ذات خود متصل 
انسان به هدف خلقت است. حال اگر شخص مسلمانى 
فاصله مى گيرد  و اسالمى  الهى  از فرهنگ و شریعت 
وام دار و تحت سيطره فرهنگ غربى و هر  را  و خود 
خواست  به  مى دهد،  قرار  دیگر  الهى  غير  فرهنگ 
سمت  آن  به  او  سوق  در  عواملى  ولى  بوده  خودش 
مقابله  راه  و  بررسى شوند  آن ها  باید  که  بوده  دخيل 
با آن نيز براى افراد مشخص شود، که ما آن را همان 

جهاد فرهنگى مى ناميم.
غربى  فرهنگ  ماهيت  بررسى  به  که  دلیلى  از  یكى 
مى پردازیم این است که چهره شرك آلود و دورکننده 
انسان از خدا و از هدفى که انسان باید دنبال مى کرد 
تا به حضرت الل تقرب جوید آن هم در هر لحظه و در 

هر مكان و موقعيت، آشكار کنيم.
و جامعه خود و جامعه جهانى را از این دالن تاریك 
و آلوده اى که هر لحظه انسان را در غفلت و دورى از 

خدا مى کشاند نجات دهيم.
انشاء الل خداوند به ما این توان را بدهد که به کمك 
مى کردند  دنبال  اوليا  و  انبياء  که  را  هدفى  یكدیگر 
که  کنيم  ایجاد  تمدنى  و  جامعه  و  کنيم  محقق  را 

لحظه اى انسان را از یاد و ذکر خدا بازندارد.
والسالم

---------------------------------
1-قوام گرفته از بيانات رهبرى 1393/1/1

ماهیت فرهنگ غرب) 3(
محمدعلى ابراهيمى 

فرهنگ و تمدن غربی
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درست باید حرکت رکد

چگونه  جنگ،  ميدانهاى  در   - شما  آن روِز  جوانهاى   - ما  جوانهاى  دیدید 
بى محابا وارد عرصه هاى خطر ميشدند؛...چه در منطقه ى ایالم، چه در منطقه ى 
خوزستان، چه در منطقه ى استانهاى غربى - این جوانها کجاها رفتند؛ چه کارها 
با  اینها  دل  ]چون [  را کوچك شمردند؛  کردند؛ خطر  تحقير  را  مرگ  کردند؛ 
از  ببيند،  را  نعمت  آن  ببيند،  را  آن طرف  وقتى  انسان  بود.  آشنا شده  حقایق 
آن طرف خاطرجمع باشد، راحت زندگى ميكند، راحت فداکارى ميكند، راحت 
پيش  و  ميگذارد  خطر  وادى هاى  در  قدم  راحت  ميكند،  صبر  مشكالت  بر 

ميرود؛ مسئله اینجا است.
 ما اگر بخواهيم در مقاصد دنيوى هم پيروز بشویم، بایستى ایمان خودمان 
تقویت  مردن  مرز  آن سوى  براى  را،  خودمان  عمل  را،  خودمان  اعتقاد  را، 
کنيم. اميرالمؤمنين ميفرماید من ميخواهم مردم را به بهشت برسانم؛ این 
وظيفه ى ما است. نهى از منكر باید بكنيم، امر به معروف باید بكنيم، وسائل 
از  را  عمل خير و حسنات را در کشور فراهم کنيم، وسائل ُشرور و آفات 

دسترسها برداریم؛ این وظائف مسئولين حكومت است.
... فكرها را بايد منتظم كرد، راه را بايد درست تشخيص داد، درست 

بايد حركت كرد.
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کسانى که مایل هستند مى توانند مقالت خود را به 
بررسى،  از  پس  تا  کنند  ارسال  ما  الكترونيكى  پست 

مقالت منتخب در نشریه چاپ شوند.

اداره  معنوى  و  مادى  با حمايت  نشريه  اين 
كل امور فرهنگى دانشگاه اصفهان چاپ و 

منتشر مى شود.

)3 ( انقالب  و  ما 
ابراهيمى سعيد 

اسالمى  انقالب  به  نسبت  که  است  تأمل  جاى 
بى اهميت  انقالب  به  نسبت  شد ه ایم.  بى تفاوت 
ما  همه  نداریم.  را  »باید«  دغدغه  اما  نيستيم 
به  وقتى  مى داریم.  دوست  را  اسالمى  انقالب 
به  نسبت  تعلقى  مى کنيم،  رجوع  خود  قلب هاى 
با  که  مى بينيم  خود  در  اسالمى  نظام  و  انقالب 
کسى  ميان  است  فرق  است.  هماهنگ  ما  جان 
این  که  کسى  و  هست  او  قلب  در  تعلق  این  که 
در  قدسى  تعلق  این  که  کسى  نيست.  این طور 
را  انقالب  که  نباید  و  نمى تواند  هست  او  قلب 
سبب  انقالب  و  امام  به  ُحب  بپندارد.  پایان یافته 
در  بشود.  ما  گير  گریبان  وظایفى  که  مى شود 
ریشه  هم  بشود،  عملى  وظایف  این  که  صورتى 
هم  و  مى نماید  مستحكم تر  را  باطنى  علقه  این 
پيش  پيش،  از  بيش  الل  الى  سير  در  را  انسان 
انتظار مى رود  از ما  این وظایف چيست؟  مى برد. 
که این وظایف را بشناسيم، یكى از این وظایف-

ـى که براى ما اهل علم و دانش مطرح است- 
را  اسالمى  انقالب  تاریخى  جایگاه  که  است  این 
زمان  باید  ما  بشناسيم.  تمام  دقت  و  درستى  به 
زمان  احوالت  که  بدانيم  و  بشناسيم  را  خودمان 
به کدام سمت  این زمان روى  و  ما چگونه است 
شروط  از  یكى  مى رود.  کجا  به  و  دارد  سو  و 
تاریخ  اسالم،  تاریخ  که  است  این  امر  این  لزم 
امر  این  بشناسيم.  خوب  را  جهان  تاریخ  و  ایران 
که  است  »گذشته  که  دارد  اهميت  جهت  آن  از 
تاریخ  به  اگر  ما  و  است«  آورده  بوجود  را  امروز 
امروز  احوالت  و  شرایط  نباشيم  واقف  گذشته 
امر  این  باید  بشناسيم.  درستى  به  نمى توانيم  را 
این  بر  و  بشناسانيم  دیگران  به  و  بشناسيم  را 
مبنى به پژوهش هاى علمى و تحصيل و تدریس 
به مبحث تخصصى علمى  بپردازیم. اساتيدى که 
و  مى کنند  نظر  گذشتگان  آرا  در  و  مى پردازند، 
نباشند  زمان شناس  اگر  مى پردازند،  پژوهش  به 
تحليل  و  تجزیه  را  زمان  مشكالت  نمى توانند 
درگير  عماًل  و  بيابند  را  آن  از  گذار  راه  و  کنند 

مباحث نظرى صرف شده اند. 
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