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با  ام����ام خ��ام��ن��ه ای ه���ر س��ال��ه 
ب��ه چ��ال��ش ه��ا و فرصت  ت��وج��ه 
های نظام اسالمی، اهم مسائل 
ک��ش��ور را ب��ه ع��ن��وان ش��ع��ار س��ال 
ح می نمایند. این شعارها،   مطر
گام های تکامل فرآیند  مراحل و 
ن��ش��ان می  را  اس��الم��ی  ان��ق��الب 
که در صورت عمل نکردن  دهد 
ب���ه آن ه����ا ان���ق���الب اس���الم���ی به 
تمامیت خود به ظهور نمی رسد 
ب��ه اه����داف خ��ود  و در رس��ی��دن 

کام خواهد بود. عقیم و نا
»دول��ت  ن��ام  ایشان  نیز  امسال 
و م��ل��ت، ه��م��دل��ی و ه��م زب��ان��ی« 
برگزیدند.  س��ال  ش��ع��ار  ب���رای  را 
است  الزم  ن��ام،  این  تفصیل  در 

گردیم. نکاتی را متذکر 
رابطه ی دولت  تردید  1.ب��دون 
و ملت باید صمیمانه باشد، اما 
با  اسالمی  نظام  که  شرایطی  در 
مواجه  متعددی  ه��ای  چالش 
نام  این  امت  امام  وقتی  است، 
گزینند،  م��ی  ب��ر  ام��س��ال  ب��رای  را 
شکاف  وج��ود  بیانگر  مهم  ای��ن 
که  گر  بین ملت و دولت است. ا
رابطه بین ایشان شایسته نظام 
اس��الم��ی ب���ود، ن���ام گ���ذاری سال 
مناسبتی  هیچ  ه��م  ن��ام  ب��دی��ن 
ن�����داش�����ت. ای����ش����ان م���ل���ت را 
کارگزار مردم  کارفرما و دولت را 
کارگزار احزاب خوانده اند.  و نه 
بایستی  دول��ت��م��ردان  ب��ن��اب��رای��ن 
خواسته  راس��ت��ای  در  خاضعانه 

همدلی و هم زبانی دولت 

و ملت یا دولت و احزاب 
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ه�����ای م���ل���ت خ���دم���ت رس���ان���ی 
هم،  دول���ت  ش��أن  اص���اًل  و  کنند 
و  ها  خواسته  لذا  اس��ت.  همین 
نباید  ها  جناح  و  اح��زاب  منافع 
ب��رن��ام��ه ری��زی ه��ای دول��ت در  در 
مختلف  ه���ای  الی���ه  و  س��ط��وح 

جایگاهی داشته باشد.
   همچنین تمام اتکاء و نقطه ی 
امید دولت باید به قدرت الیزال 
های  سرمایه  و  ج��وان��ان  و  الهی 
ب��ا ایمان  ب��اش��د و  ک��ش��ور  داخ���ل 
کس  به خدا از هیچ چیز و هیچ 
کبر« نیز همین  که »اهلل ا نترسد 
هرچیزی  دارد.  خود  در  را  معنا 
در پیشگاه خداوند قهار پشیزی 
غیر  ه��رچ��ه  از  م��ا  گ��ر  ا و  نیست 
خدا بترسیم، بدانیم که مشرک 
هستیم زیرا غیر اهلل را در عالم 
وجود مؤثر دانسته ایم )ال مؤّثر 
که  ملتی  اهلل(.   

ّ
اال ال��وج��ود  ف��ی 

و  خ��وار  باشد  بیرون  به  امیدش 
گردد. زبون و ناامید می 

را  همگان  همچنین  2.ای��ش��ان 
متوجه کینه توزی شیطان بزرگ 
و ه��م پ��ی��م��ان��ان��ش ن��م��وده ان��د. 
همواره  نظام اسالمی  دشمنان 
م��ت��رص��د ف��رص��ت��ی ب����رای ای��ج��اد 
اخ���ت���الف ب��ی��ن م�����ردم و ن��ظ��ام 
هستند، تا از این نمد برای خود 
ک��اله��ی ب���دوزن���د. ب����رای دن��ی��ای 
کدام  که  نیست  مهم  استکبار 
آن ها  باشد،  ک��ار  سر  بر  جناح 
که رنگ  با اس��ام و هر آن چ��ه 
ستیز  سر  بدهد  اس��ام  ب��وی  و 
دارند و تا همه ی نام و نشان 
آن را از بین نبرند، از پا نخواهند 
که این خیال باطل را  نشست 
گور  ب��ه  ال��ه��ی  عنایت  و  لطف  ب��ا 

خواهند برد.
که  ام����ا ج����ای پ���رس���ش اس����ت 
باید  چیز  چ��ه  در  ملت  و  دول��ت 
همدل و هم زبان باشند؟ اتحاد 
که در  کند  جایی معنا پیدا می 
ک وج���ود داش��ت��ه  اص���ول اش��ت��را
بر  باید  همدلی  بنابراین  باشد. 
سر اصول و آرمان های انقاب 
اس����ام����ی ب����اش����د. ات����ح����اد در 
استکبار ستیزی، عدالت طلبی، 
عزت و اقتدار اسالمی، استقالل 
کشور، توحید و وحدت اسالمی 
جهانی  ح��ک��وم��ت  ت��ش��ک��ی��ل  و 
مستضعفین  معنا پیدا می کند. 
امام خامنه ای در دیدار اقشار 
مختلف مردم به مناسبت هفته 

وحدت فرمودند: 
محور  بر  را  وح��دت  باید  »همه 
صحیح  جریان  و  انقالب  اص��ول 
فقیه  والی����ت  و  اس��الم��ی  ن��ظ��ام 
کنند. این، اساس قضیه  حفظ 
ب��ا انسجام  گ��ر وح���دت  ا اس���ت. 
بوده  کنون  تا که  استحکامی  و 
مطمئنًا  بماند،  محفوظ  است، 
کشور به هدف های  این ملت و 

انقالب خواهد رسید.« 
و  اصول  پیگیری  در  دولت  هم 
آرمان ها باید حامی ملت باشد 
و هم ملت باید دولت را حمایت 
ملت  وق��ت��ی  ک��ن��د.  پشتیبانی  و 
می خواهد و می تواند در مقابل 
کند،  مقاومت  تزویر  و  زور  و  زر  
این  که  کند  ک��اری  نباید  دول��ت 

مقاومت درهم شکسته شود.
انتقاد  که  باید بدانیم  پایان  در 
بجا و شایسته و اصولی از دولت 
حق و تکلیف مردم است و هیچ 
منافاتی با بیانات امام خامنه ای 

ایشان  ک��ه  گونه  همان  ن���دارد، 
الهی  نصرت  عوامل  از  یکی  هم 
را امر به معروف و نهی از منکر و 
نظام  حفظ  را  معروف  باالترین 
و ع���زت و آب����روی م��ل��ت ای����ران و 
م��ج��اه��دت ب����رای اق���ت���دار ملت 
باالترین  و  ایران و امت اسالمی 
اسالمی  نظام  تضعیف  را  منکر 
ذکر نمودند. وظیفه ی تک تک 
است  این  ای��ران  مسلمان  ملت 
این مهم تالش نمایند  برای  که 
و  نام  هر  با  کس  هر  مقابل  در  و 
که عامدانه و یا جاهالنه  عنوانی 
را  اس��الم��ی  نظام  تضعیف  قصد 

دارد، بایستند.

سعاد محمدی



سال سوم،شماره هشتم، فروردین 1394

4

به راستی اعتکاف اهل دان��ش در 
عصر غیبت امام و در زمان انقالب 

اسالمی چگونه خواهد بود؟
اع��ت��ک��اف ی��ع��ن��ی از ه��م��ه آن چ���ه 
ب��ی��رون اس���ت ب��ری��ده ش���وی و در 
حضور  خ��دا  خانه  حریم  و  محضر 
که دیگر هیچ چیز و  یابی، آن گونه 
هیچ کس را نبینی و همه او باشد. 
نماد آن، سه روز است اما وسعت 
زندگی  تمام  وسعت  ان���دازه  به  آن 
انسان در بیرون از خانه خداست. 
که  در حقیقت مسئله ای��ن اس��ت 
زم��ان ه��ا  و  مکان ها  همه  در  بشر 
گاهًا به دلیل  معتکف اس��ت ول��ی 
فراموشی ذاتی از » عهد الست ...«، 
به کثرت ها و غفلت ها رو  می نماید.
و حال اعتکاف ما چگونه است در 

عصر سیطره کمّیت...!؟
که سر به سجده علوم غربی  آن جا 
آمال  قبله گاِه  که  آن ج��ا  نهاده ایم، 
علوم  پرستش  ب��ه  آرزوه��ای��م��ان  و 
انسانی غربی اس��ت، چگونه با آن 
گر این  روح می توان معتکف شد، و ا
چنین باشد و ما با روح عالم دکارت 
معتکف شویم، »شیطان را خنده 

می آید زاستغفار ما...«
باید  را  غ��رب  تفکر  روح  و  حقیقت 
تفکر  سرچشمه  در  را  دل  و  بست 
آن گ���اه  و  داد  شستشو  ت��وح��ی��دی 
گر اهل علم چنین  معتکف شد. ا
قصدی نکنند اعتکاف بازیچه ای 

که با آن نفس،  بیش نخواهد بود 
چند روزی سرگرم می شود و با یک 
کالری  از  سرشار  جدیدتر،  منّیِت 
غ���رور، از مسجد خ��ارج می شود و 
می خواهد بر بندگان خدا، خدایی 
غرب  که  دنیایی  در  چ��ون  کند... 
آورده،  سوغات  بشر  همه ی  ب��رای 
آن ق����در س��رگ��رم��ی و ت��ّن��وع هست 
را  اعتکاف  و  خلوت  ب��ه  نیاز  او  ک��ه 
زم��ان  دی��گ��ر،  ط��رف��ی  از  نمی فهد. 
و  م��اه��ه  چند  ُعزلت نشینی های 
کوه ها و  چند ساله ی صوفیانه در 
غارها گذشته است. امروز ما در عصر 
و  می کنیم  زندگی  اسالمی  انقالب 
روح انقالب، اعتکافی در خور عالِم 
گر  ا و  پسندد  م��ی  محض  توحیِد 
مکان،  هر  در  انسان  ش��د،  چنین 
ای��س��ت��اده ی��ا نشسته، خ��واب��ی��ده یا 
بیدار، در حال خوردن یا آشامیدن 
ک��ه ب��اش��د، در حال  و در ه��ر ح��ال 
عبودیت حق است و در محضر خدا 
ب��ودن را به ج��ان  می فهمد و این 

یعنی ظهور عملی اعتکاف...
اع��ت��ک��اف چگونه  ع��م��ل��ی  ظ���ه���ور 

است؟؟؟
که اص��ل و اساس  آن زم��ان اس��ت 
زندگی بر اساس تّفکر و روح مدرنیته 
یا پست مدرن نباشد و این هدف 
فقط با تولید علم و تّحول در علوم 
چنین  گ��ر  ا و  اس��ت  مّیسر  انسانی 
عماًل  علوم انسانی توحیدی  شود، 

کنونی می شود  وارد زندگی انسان 
و  می گیرد  اسالمی  روح  زن��دگ��ی،  و  
قلب، آم���اده ی ظهور ت��ام حضرت 
گ����ر چنین  ا م��ه��دی م���ی ش���ود، و 
که  هم  ساله  صد  اعتکاف  نباشد 
برویم تّحولی در عالم رخ نخواهد 
داد. خ���دا زم��ان��ی ب��ه ام���ام اج���ازه 
که بشر حداقل  ظهور تام می دهد 
آم��اده باشد. خدا می داند  قلبش 
اهل  ک��ه  سستی هایی  دل��ی��ل  ب��ه 
که  یکبار  بشر  داش��ت��ن��د،  روا  ح��ق 
امتحان دفاع  ب��ار در  ن��ه، چندین 
از والی��ت م���ردود ش��ده و والی��ت از 
تا صحرای  زه��را  پشت درب خانه 
کربال، زن��دان ه��ای سخت  س���وزان 
هارون و اردوگاه عسگری فراتر نرفت 
و حال در تاریکی قرن 21میالدی و 
1300هجری  و  قمری  1400هجری 
شمسی پ��رچ��م دار والی���ت، پرچم 
تولید علم را در حیطه علوم انسانی 
و... بر افراشته و حکم جهاد علمی 
و فرهنگی داده اس��ت. این عصر، 
کردن است  دوراِن از ریشه اصالح 
ک��ه اع��ت��ک��اف اهل  و خ��الص��ه ای���ن 
می کند  پیدا  حقیقت  زمانی  علم 
کفِر پنهان  که ایشان چاره ای برای 

کنند.
ّسر اعتکاف این است...

والسالم

اعتکاف اهل علم عرفان و معرفت

مرضیه عربیان
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م���وج���ود در  ش���رای���ط  از ط��رف��ی 
کامی  نا و  سردرگمی  و  جهان 
به  غ���رب  جمله  از  ه��ا  ت��م��دن 
کم  حا مدعیان  از  یکی  عنوان 
که  ده��د  م��ی  نشان  جهان  ب��ر 
که  ب���ه آن چ��ی��زی  ب��ش��ر  ه��ن��وز 
از  م��ی خ��واه��د نرسیده اس��ت. 
از  اسالمی  انقالب  دیگر،  طرفی 
بدو ظهورش با هدف و اندیشه 
حرکت  اس��الم��ی  ت��م��دن  تحقق 
با  هرچند  مسیر  ای��ن  در  و  ک��رده 
گ��ام ه��ای مؤثری  ک��م،  س��رع��ت 
برداشته و در مقاطعی هم دچار 
اما  شده،  انحرافاتی  و  مشکالت 
گیری آن به سوی  همواره جهت 
تحقق چنین هدفی بوده است.

ک��ه تمدن  اس��ت  ای��ن  ب��ر  اعتقاد 
ک��م بر  اس��الم��ی ب��ا ح��ک��وم��ت ح��ا
بزرگ  بسیار  های  تفاوت  ای��ران 
مهم  این  به  اما  دارد  فاحشی  و 
آینده  تمدن  که  معتقدیم  هم 
محقق  خ��ط��ا  و  آزم�����ون  ب���ا  ج���ز 
بعد  روزی  شیعه  و  شد  نخواهد 
خطاها  و  آزم���ون  ای��ن  از  گ��ذر  از 
سرانجام به آن چیزی می رسد 
ها  فطرت  و  ها  انسان  همه  که 
می خواهند و در این راه از یک 
که واسطه فیض آسمان  منجی 
که  گیرد  بر زمین است مدد می 
گفت تفاوت شاخص و  می توان 
اصلی تفکر شیعه با دیگر تفکرها 

در اعتقاد بر وجود و عدم وجود 
کسی است. چنین 

را  آینده  الهی  و  اسالمی  تمدن 
ک���رد و ی��ا به  ن��م��ی ت���وان ت��ص��وی��ر 
اما  ن��م��ود.  بیان  ت��ئ��وری  ص��ورت 
مشخص  و  م��ع��ی��ن  ک���ه  چ��ی��زی 
تمدن  که  اس��ت  ای��ن  باشد  می 
تمدن  همانند  آی��ن��ده  اس��الم��ی 
ک��م ب��ر آن  ام����روز و ن��ظ��ام��ات ح��ا
که  اس��ت  ای��ن  ت��ر  نیک  نیست. 
بگوییم، تمدن آینده نمی تواند 
کنونی  های  تمدن  از  یک  هیچ 
که در طول  و دیگر تمدن هایی 
تاریخ بشر به وجود آمده و نابود 
گی  از ویژ که  اند باشد چرا  شده 
های تمدن اسالمی پاسخگویی 
وج��ودی  اب��ع��اد  ب��ه  جانبه  همه 
ک��ه در  آن  و دیگر  اس��ت  ان��س��ان 
صورت تحقق آن تمدن، تمامی 
فطرت ها مجذوب آن می شوند 
این  به  عمومی  گرایش  ای��ن  که 
ک��ه ان��س��ان و  دل��ی��ل م��ی ب��اش��د 
از  کمال طلب است و  او  فطرت 
جهتی تمدن آینده، پاسخگوی 
همه ابعاد وج��ودی اوس��ت. لذا 
کامل  کمال جو، تکامل و  فطرت 
چنین  ای��ن  در  را  خویش  ش��دن 
ب��ه سویش  ی��اب��د و  ت��م��دن��ی م��ی 
بنابراین  کند.  می  پیدا  گرایش 
که  ما معتقدیم تمدن توحیدی 
شیعه واقعی در آینده تاریخ رقم 
تمدنی  چنین  ای��ن  زد  خ��واه��د 

است.

چیستی تمدن اسلامی

مریم اسدیان

تمدن



سال سوم،شماره هشتم، فروردین 1394

6

جایگاه و اهمیت تفکر و کرسی های آزاد اندیشی

اندیشی،  آزاد  و  علمی  نهضت 
انقالب  دل  از  تاریخی  ف��راخ��وان 
دعوت  را  بشر  که  اس��ت  اسالمی 
کند.  ب��اوری می  به تفکر و خ��ود 
که  اس��ت  مهمی  اسلحه  تفکر، 
گرفته ش��ود آن چه  از آدم��ی  گ��ر  ا
برای او باقی می ماند جز مشتی 
که در لحظه مرگ همه  اطالعات 
را به دنیا می سپارد و سفر می کند 
که  اس��ت  تفکر  ب��ا  ب���ود.  نخواهد 
قلب  در  بشر  آموخته های  همه 
و ج���ان او ن��ه��ادی��ن��ه م��ی ش���ود و 
است  متفکر  بشر  این  نهایت  در 
حوزه های  همه  در  می تواند  که 
ع��ل��م��ی، س��ی��اس��ی، اج��ت��م��اع��ی، 
نماید  نظر  ارائ���ه   ... و  فرهنگی 
ب���رای  را  خ��وی��ش  م��خ��اط��ب��ی��ن  و 

دع���وت  خ����ود  آراء  ش��ن��ی��دن 
ب��دون  جامعه  ی��ک  گ��ر  ا کند. 

کوتاهی  عمر  کند  زندگی  تفکر 
که  خ���واه���د داش�����ت، چ����را 

ج��م��ود و س��رخ��وردگ��ی 
اجتماعی  چنین  ب��ر 

به  و  افکنده  سایه 
دس��ت��ان��ی  زودی 
ها  آن  ب���ر  غ��ارت��گ��ر 

هجمه م��ی آورن���د و 
ب��ن��ی��ان ه���ای ای��ش��ان 

ک��رد.  خواهند  وی���ران  را 
در این جامعه، انسان ها به 

که بر مبنای صحیح  دلیل آن 

و  شناختیم  را  اندیشه  جایگاه 
ان��دی��ش��م��ن��د دل��س��وز و خ����دوم را 
هر  گ���ر  ا ام���ا  پنداشتیم  م��ق��دس 
ک��س ب��ه دل��خ��واه خ��ود اندیشه 
اش  زن��دگ��ی  در  و  بپذیرد  را  ای 
کند و بدون نقد و بررسی  کم  حا
گ��اه  ب��اج��ان خ���ود ب��چ��ش��د، آن 
ثبات  بی  و  منحط  جامعه  یک 
لحظه  ه��ر  ک��ه  داش���ت  خواهیم 
ممکن است از هم بپاشد و هر 
بار برای درمان اقتصاد و سیاست 
و فرهنگ آن جامعه باید نسخه 
تا  بیهوده  ک��ار  ای��ن  و  پیچید  ای 
که منجر  لحظه مرگ این اندیشه 
مریض  تمدنی  گ��ی��ری  شکل  ب��ه 
شده است ادامه خواهد داشت. 
کنون  ک��ه ا ام��ا س���ؤال ای��ن اس��ت 
ک���رد ؟ آن چ��ه مسلم  ب��ای��د  چ��ه 
که، نخبگان  می باشد این است 
و فرهیختگان یک جامعه باید با 
هدف اصالح و تولید فکر، نظریات 
کنند تا از  موجود را نقد و بررسی 
مباحثات  گفتگوها،  چنین  دل 
را  ه��ا، حق خ��ود  بررسی  و  نقد  و 
به  تعالی  مسیر  و  کند  نمایان 

گردد. وضوح عیان 
های  ان��س��ان  چنین  مهد 
م��ت��ف��ک��ر و ن��خ��ب��ه، ح�����وزه و 
و  دانشگاه  اس��ت.  دانشگاه 
اصیل  دانشجویی  جنبش 
ادامه در صفحه 8 

کثرشان  ا اند،  نیافته  پویا رشد  و 
که ُاس  از این مهم غافل هستند 
و اساس زندگی آن ها بر چیست 
چنین  پ���س  چ��ی��س��ت.  ب�����رای  و 
توانند  می  چگونه  انسان هایی 
اه��داف و آرم��ان داشته باشند و 
دارن��د هر  که هدفی  بپذیریم  گر  ا
توانند  چند ضعیف، چگونه می 

کنند ؟ از آن دفاع 
ف��ره��ن��گ یک  ان��دی��ش��ه و  ف��ک��ر و 
که موجب تشکیل  جامعه است 
تمدنی  هر  و  شد  خواهد  تمدن 
که  به میزان قوت و بنیه تفکری 
شیره جانش را به خورد آن داده 
کند. پس جایگاه  است، عمر می 
ان�����دازه اس��اس��ی و  تفکر ب��ه ای���ن 
اندیشمند  است.  ساز  سرنوشت 
جامعه  اع���ت���الی  ن��ق��ط��ه  دل���س���وز 
اس��ت و م��ورد احترام همه 

ملت ها. 

تفکر
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ب��ع��د از ی��ق��ظ��ه، اول���ی���ن ق���دم در 
سلوک الی اهلل، توبه است. البته 
ت��وب��ه را ه��م م��ی ت���وان ق��دم اول 
دوم.  قدم  هم  آورد،  حساب  به 
اولین قدم  را  یقظه  گ��ر  ا واق��ع  در 
دوم  ق��دم  توبه  بدانیم،  سلوک 
گر یقظه  محسوب می شود ولی ا
را مقدمه سلوک الی اهلل بدانیم، 
به  اول  م��ن��زل  و  اول  ق���دم  ت��وب��ه 
ح��س��اب م���ی آی����د. ت��وب��ه یعنی 
از  به س��وی خ��داون��د  بازگشتن 
از  و  غفلت  ش���رک،  معصیت، 
خود، که مانع ارتباط با حضرت 
حق می شود. البته توبه مراحل 
در  اهلل  انشاء  که  دارد  مراتبی  و 
مقاله بعدی شرح داده می شود.
وج��ود  در  یقظه  ن���ور  ک��ه  زم��ان��ی 
ک��ن��د، سالک  م��ی  س��ال��ک تجلی 
راه���ی ج��ز ح��رک��ت ب��ه س���وی اهلل 
تا یقظه حاصل  ن��دارد. در واق��ع 
نشود توبه ای صورت نمی گیرد، 
از خ��واب غفلت  زی��را انسان باید 
گ�����ردد ت���ا م��ت��وج��ه ش��ود  ب���ی���دار 
کند  می  سیر  آن  در  که  مسیری 
گمراهی  و  ش��ق��اوت  ج��ز  چ��ی��زی 
البته  به دنبال نخواهد داش��ت. 
که  باید به این نکته توجه نمود 
ایجاد  ان��س��ان  در  ک��م  ک��م  یقظه 
گ����ردد و ن��ب��ای��د دن��ب��ال ای��ن  م��ی 
ک��ه ب��ه ص���ورت دف��ع��ی و  ب��اش��ی��م 
شویم.  متحول  ک��ام��ل  ط���ور  ب��ه 

به  ق��دم  ان��س��ان  ک��ه  گونه  همان 
از خدا دور می شود و دچار  قدم 
اساس  این  بر  می گردد.  گمراهی 
هر چه قلب و روح انسان آمادگی 
بیشتر  ب��اش��د،  داش��ت��ه  بیشتری 
الهی  ال��ط��اف  و  ان���وار  تاثیر  تحت 
بیداری  و  یقظه  و  گیرد  می  ق��رار 
بیشتری نصیبش می گردد. یکی 
کمک  ک��ه م��ی ت��وان��د  از م���واردی 
کند،  زیادی در این امر به انسان 
کثیر در این  گسترده و  مطالعات 
ک��ه منجر به  اس���ت  م��وض��وع��ات 
بیشتر  شناخت  و  معرفت  کسب 
خطرات  و  مسیر  ای��ن  به  نسبت 

آن می شود.
ان��س��ان  ب����رای  ک��ه یقظه  زم��ان��ی 
گ���ردی���د، ن��ش��ان��ه بعدی  ح��اص��ل 
خود  ی  گذشته  از  که  اس��ت  آن 
پ��ش��ی��م��ان م���ی ش����ود و دوس���ت 
تغییر  را  اش  زن��دگ��ی  مسیر  دارد 
وجود  در  اساسی  تحولی  و  دهد 
باید  البته  ن��م��ای��د،  ای��ج��اد  خ���ود 
که ای��ن ام��ر با عجله  دق��ت نمود 
شود  نمی  محقق  صبری  ب��ی  و 
بلکه یکی از لوازم این مسیر صبر 
است، زیرا عجله باعث خستگی 
از ادامه مسیر  و ناامیدی انسان 
از  می شود. پشیمانی و حسرت 
گذشته، زمینه های توبه  اعمال 
می کند  ف��راه��م  شخص  ب���رای  را 
و م��ن��ج��ر ب��ه ب��ازگ��ش��ت ب��ه س��وی 

نکته  البته  گ���ردد،  م��ی  خ��داون��د 
بسیار مهمی در توبه نهفته و آن 
انسان  که  زمانی  که  است  این 
بعد  و  آن  از  قبل  کند  می  توبه 
توبه  خ��داون��د  س��وی  از  آن،  از 
ابتدا  یعنی  گ��ی��رد.  م��ی  ص���ورت 
توبه  انسان  سوی  به  خداوند 
و  توبه  از  بعد  و  کند  م��ی  نظر  و 
ک����ردن خ���داون���د، ان��س��ان  ن��ظ��ر 
گذشته  از  و  آی���د  م��ی  ب��ه خ���ود 
توبه  و  خود پشیمان می شود 
توبه  خداوند  ابتدا  پس  می کند. 
و نظر به سوی بنده می نماید، 
ک����ردن خ���داون���د ب���ه س��وی  ن��ظ��ر 
انسان باعث می شود نور یقظه 
و  ک��ن��د  تجلی  ان��س��ان  وج���ود  در 
انسان از خواب غفلت بیدار گردد 
گذشته خود پشیمان و نادم  و از 
فرمان  آنچه خالف  از هر  و  گ��ردد 
خ��داون��د ب���وده ت��وب��ه ن��م��ای��د، در  
این جا انسان باید توبه اش را با 
شرایط انجام دهد، یعنی مراحل 
توبه را قدم به قدم به جا بیاورد. 
که تمامی شرایط توبه  پس از آن 
گرفت، توبه ی دوم یعنی  انجام 
نظر دوم از سوی خداوند صورت 
گ��ی��رد و خ��داون��د دوب����اره به  م��ی 
کند  ب��ن��ده ب��ازگ��ش��ت و ن��ظ��ر م��ی 
ش��ود.  م��ی  پذیرفته  اش  توبه  و 
و  توبه  کنیم  گمان  نباید  البته 
زیرا این  شرایط آن دش��وار است 

تزکیه نفس؛ توبه یا بازگشت به سوی حضرت اهلل عرفان و معرفت
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تا  است  شیطان  دسیسه های  از 
انسان را از راه سعادت دور نماید. 
باید نگاهمان به خداوند متعال 
و  کریم  خداوند  بدانیم،  و  باشد 
غفور است و تنها از ما می خواهد 
به سوی او یک قدم برداریم، قطعا 
او خودش کمک می کند و تمامی 
ب��رم��ی دارد.  ما  راه  سر  از  را  موانع 
پ��س ب��ای��د ب��ه خ���ود ب��ی��ای��ی��م و از 
و  بکشیم  دس���ت  غفلت  و  گ��ن��اه 
گناه  از  بدانیم با وجودی سرشار 

الهی  الطاف  مستحق  ت��وان  نمی 
گردید. خداوند رحمان، لحظه به 
کردن  نظر  و  توبه  لحظه در حال 
ما  اما  انسان هاست،  همه ی  به 
معصیت  با  که  هستیم  انسان ها 
و نافرمانی از اوامر الهی، مانع آن 
شامل  الهی  الطاف  تا  شویم  می 
گ����ردد وگ��رن��ه خ��داون��د  ح��ال��م��ان 
دائ��م��ا در ح��ال فیض رس��ان��ی به 
کافی  و  ب��اش��د  م��ی  مخلوقاتش 
که ما ذره ای در وجودمان  است 

باشیم،  حقیقت  و  ح��ق  ط��ال��ب 
ای��ن  در  را  م��ا  خ��داون��د  مطمئنا 
صورت هدایت و از خواب غفلت 
از  بیداری  ای��ن  ام��ا  می کند  بیدار 
ب��ه م��ی��زان طلب و  خ��واب غفلت 
گردد.  خواسته ی خودمان بر می 
که از  پس چاره ای نداریم جز آن 
خود حضرت اهلل بخواهیم ما را از 
کند و از جمله  خواب غفلت بیدار 

توابین واقعی قرار دهد.

حسین فرج زاده

کتاب آداب الصلوة، نوشته معمار کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی )ره( می باشد و این 
کتاب شرحی است مبسوط بر آداب و اسرار معنوى نماز، و سرشار است از نکات ناب اخالقی و 

عرفانی. امام عزیز درباره این کتاب چنین می فرمایند:
»پیش از این رساله اى فراهم آوردم که به قدر میسور از اسرار صالة در آن گنجانیدم. و چون آن 
را با حال عامه تناسبی نیست، در نظر گرفتم که سطرى از آداب قلبیه این معراج روحانی را در 
سلک تحریر در آورم، شاید برادران ایمانی را از آن تذکرى و قلب قاسی خود را تأثرى حاصل آید.«

از شاخص  ب��رخ��ورداری  دلیل  ب��ه 
های ذاتی و ممتاز خود )جوانی، 
علمی،  ه���ای  ح����وزه  از  ب���رآم���دن 
کادمیک و استقالل از جریان های  آ
و  گستردگی  و   ) جناحی  و  حزبی 
تأثیرگذاری اجتماعی آن می تواند 
مکان بسیار مناسب و فراخی برای 
مناظرات و تبادل اندیشه ها باشد. 
این قشر جوان کشور وظیفه دارند 
ب��دون نگرانی و  که نظرات خود را 
مطرح  صمیمی  و  ب��از  فضایی  در 
کنند و فکر ها و اندیشه های پویای 

خویش را اظهار نمایند. حوزه های 
علمیه نیز به دلیل پیشینه تاریخی 
که دارند به خوبی می توانند در این 
فضای  کنند.  نقش  ایفای  زمینه 
که  حوزه بر این اساس بوده است 
و  م��ی ک��رده  مطرح  را  درس  استاد 
گرد جوان در وسط درس بلند  شا
رأی  مخالف  ن��ظ��ری  و  ش���ده  م��ی 
کرده و هیچ  استادش مطرح می 
گ��ردان ت��ا خ��ود استاد  ک��س از ش��ا
گرفتند.  کمتر خورده ای به او نمی 
استاد  مرید  فرد  این  که  حالی  در 

خویش بوده و از ارادتمندان او هم 
محسوب می شده. این مهم را هم 
حوزه  بزرگان  حتی  که  گفت  باید 
به یکدیگر اشکال وارد می کردند. 
ب��رای  ب��از  ق��در مسلم ای��ن فضای 
که  ارائ��ه نظرات موجب می شود 
جایی  به  و  کند  رش��د  ها  اندیشه 
در  ه��ا  اندیشه  برترین  ک��ه  ب��رس��د 
بهترین فضای ممکن مطرح شود 
و افرادی حق جو در پی تحقق این 

اندیشه های ناب برآیند.

ادامه از صفحه 6

نسرین زارعی


