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امر به معروف و نهى از منكر 
که  از مهم ترین واجبات دينى است 
اولياء و پیشوايان دينى به این مهم 
اند.  نموده  توصيه  م��ؤک��دًا  و  م��ك��ررًا 
از آن ج��ا مشخص  ام��ر  ای��ن  اهميت 
کم توجهى يا  که در صورت  مى شود 
سطحى نگری به این مهم، جامعه 
دچار انحراف و گمراهى خواهد شد. 
باالترین  ام��ا  متعددند،  معروف ها 
ه��م��ه ی  اس����اس  و  ُاس  و  م���ع���روف 
حكومت اسالمى  تشكيل  خوبی ها 
است. امام خمينى)ره( مى فرمايند: 
»ح�����ك�����وم�����ت ح������ق ب����������رای ن��ف��ع 
و  ظلم  از  جلوگيری  و  مستضعفان 
از  اجتماعى  عدالت  اقامه ی  و  جور 
از  اقامه ی آن  بزرگ ترین واجبات و 
واالترین عبادات است«. از طرفى، 
مسلمانى  ادع��ای  کسى  نمى شود 
باشد  معتقد  والي���ت  ب��ه  و  داش��ت��ه 
حكومت اسالمى  تشكيل  ب��رای  اما 
هم چنين  اي���ش���ان  ن��ك��ن��د.  ت����الش 
م���ى ف���رم���اي���ن���د: »ع����ه����ده دار ش����دن 
ح��ك��وم��ت ف���ى ح���د ذات�����ه، ش���أن و 
م��ق��ام��ى ن��ي��س��ت. ب��ل��ك��ه وس��ي��ل��ه ی 

اج��رای  وظيفه ی  انجام 
ب���رق���راری  و  اح���ك���ام 

ن��ظ��ام ع��ادالن��ه ی 
اس������الم اس�����ت.«
حكيم  خ���داون���د 

ق�������رآن  در  ن�����ي�����ز 
اهّلل  م���ى ف���رم���اي���د:»اّنَ 

ي��أم��ر ب��ال��ع��دل«، پ��س ام���ر خ��داون��د 
م��ت��وج��ه ع��دال��ت اس���ت. ع��دال��ت و 
هم  ب��ا  ح��ك��وم��ت اس��الم��ى  تشكيل 
حكومت  تشكيل  و  دارن���د  م��الزم��ه 
اس��ت.  ع��دال��ت  ب��رق��راری  مقدمه ی 
امر خداوند امر به باالترین هاست، 
ک��ه در ص����ورت ع���دم ت��ح��ق��ق آن ه��ا 
ب��ه ه���دف خ��ل��ق��ت و نظام  ان��س��ان 
تشكيل  ن��م��ى گ��ردد.  نائل  آفرينش 

حكومت توحيدی و  برقراری 

عدالت، برای رسیدن بشر به 
کمال و سعادت است. قله های 

روحانیون  ای در جمع  امام خامنه 
»مصداق  ف��رم��ودن��د:  ی��زد  و ط��اب 
کامل و تمام امر به معروف، ایجاد 
ج��ام��ع��ه و ح���ک���وم���ت اس���ام���ی و 
نهی  منکر،  از  نهی  کامل  مصداق 
اما  اس��ت  جامعه  طاغوتی  یک  از 
در فقدان وسیع نگری، این حکم 
جزئی  مسائل  در  خداوند  عظیم 

خاصه خواهد شد.«
ط�����راح�����ی ن�����ظ�����ام ه�����ای زن����دگ����ی 
ش������ام������ل ن�����ظ�����ام اج�����ت�����م�����اع�����ی، 
 ... و  اداری  سیاسی،  اق��ت��ص��ادی، 
ب����راس����اس ش��ری��ع��ت ت��وح��ی��دی، از 
که  ک��اره��ای��ی اس���ت  اس��اس��ی ت��ری��ن 
حکومت اسامی  تشکیل  ف��رآی��ن��د 
م�����ی ن�����م�����ای�����د. ت�����ک�����م�����ی�����ل  را 
غفلت م��ورد  که  چه  آن  متأسفانه 

اغلب نهادهای فرهنگی و رسانه ها 
که بزرگ ترین  قرار می گیرد، آن است 

تلقى  ح���ج���اب  را  م���ع���روف 
همت  و  ت���وان  ه��م��ه ی  و  مى کنند 
را مصروف مبارزه  خويش و جامعه 

با بد حجابی مى گردانند.
حجاب يک رفتار است و منشأ این 
گر آن عقيده  که ا رفتار عقيده است 
اص����الح ن��گ��ردد ول���ى رف��ت��ار اص��الح 
و  مى کند  نفاق  اي��ج��اد  خ��ود  ش��ود، 
این به مراتب جامعه را دچار بالی 
بزرگ تری مى نمايد. البته این  بدان 
منكر  بد حجابی  ک��ه  نيست  معنا 
آن  اص���الح  بلكه ش��ي��وه ی  ن��ب��اش��د، 

گيرد.  بايد به طرق ديگر صورت 
يادمان  گرفت.  تاریخ عبرت  از  بايد 
ک���ه ب���زرگ ت���ری���ن دش��م��ن��ان  ن�����رود 
ج بودند  حضرت على)ع( گروه خوار
به  و  م��ق��دس م��آب  گ���روه  همين  و 
نيزه  سر  بر  قرآن های  شرعى،  ظاهر 
که  را ديدند اما لّب و حقيقت آن را 
يعنى  ای��ن  نديدند.  اس��ت،  والي��ت 
ت��م��س��ک ب��ه ظ��اه��ر ش��ري��ع��ت و ره��ا        

کردن حقيقت آن.
از  و  ب��اش��ي��م  م���راق���ب  ب��اي��س��ت��ى       
سطحى نگری در دین بپرهيزيم 
ج  ک���ه ن���ه خ����ود ب���ه خ����وار
به  ن��ه  و  گ��ردي��م  شبيه 
در  ج س�������ازی  خ�������وار

جامعه بپردازيم.

وف ، کدام منکر؟! کدام معر

سعاد محمدی

سرمقاله
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و  ضرورت  درباره  قبلى  مقاله  در 
آزادانديشى  جايگاه  و  اهميت 
شماره  این  در  کرديم،  صحبت 
چگونگى  مورد  در  تا  شديم  برآن 
قوانين  و  قواعد  و  کرسى ها  برگزاری 

کنيم. آن صحبت 
وظيفه  آزادانديشى  کرسى های 
نظريه پردازی،  حوزه  سه  در  دارند 
نقد و مناظره و پاسخ به سواالت و 

شبهات فعاليت داشته باشند.
گفت  بايد  نظريه پردازی  زمينه  در 
ايجاد  زمينه  هم  خودباوری،  که 
فضای نظريه پردازی را مهيا مى کند 
بود.  خواهد  آن  نتيجه  هم  و 
اساسى  اصول  از  يكى  خودباوری 
موجب  که  است  اسالمى  انقالب 
اسالمى  جمهوری  نظام  شده، 
در  و  بماند  پابرجا  امروز  به  تا  ایران 
کند.  مسير پیشرفت و تعالى حرکت 
گر ملتى خود را باور داشته باشد و  ا
به استعدادهای نهفته درون مردم 
خود اعتقاد داشته باشد، مى تواند 
سخت ترین موانع پیش روی خود 
را بردارد و نظر به افق هایی داشته 
که ديگران جرأت انديشيدن  باشد 
به آن را ندارند. پس بايد این باور در 
دانشجويان  و  نخبگان  همه  ميان 
که  باشد  داشته  وجود  حوزويان  و 
حوزه ها  همه  در  مى توانند  ايشان 
این  بسا  چه  و  نمايند  نظر  ارائه 
که  آراء چنان قوی و پر نفوذ باشد 
جهانى  دگِم  شده ی  قبول  نظراِت 
ج  را از اعتبار و قوت علمى خود خار
کند. تحقق این مهم، چندان دور و 
که اسالم  دست نيافتنى نيست چرا
دارد  ظرفيتى  )ص(  محمدی  ناب 
که در صورت  شكوفا شدن مى تواند

همه جهان را تسخير نمايد، اما به 
حوصله  از  که  زيادی  مسائل  دليل 
سيطره  این  است  ج  خار بحث 

جهانى به تعویق افتاده است.
نهضت  محصول  ديگر  طرفى  از 
آن  از  بخشى  که  نظريه پردازی 
آزادانديشى  کرسى های  قالب  در 
باوری  خود  نيز  مى رسد  ظهور  به 
ثابت  همگان  به  و  بود  خواهد 
استعداد  و  ظرفيت  که  کرد  خواهد 
که  جوان مسلمان بیش از آن است 

کنون آشكارشده است. تا
آزاد انديشى در قالب نظريه پردازی 
بتوانند  افراد  همه  این که  يعنى 
سخنان  واهمه  و  ترس  بدون 
زمينه های  همه ی  در  را  خويش 
و  سياسى  معرفتى،  علمى، 
اما  کنند.  ح  مطر اجتماعى 
انقالب  معظم  رهبر  که  همان طور 
نمودند،  اشاره  موضوع  این  به 
کردن  ح  این آزاد انديشيدن و مطر
که  آزادانه آراء به این معنى نيست 
با قصد و قرض خاص و به  افرادی 
ح  مطر را  نظرياتى  عنادگونه  شكلى 
ساختارشكنى  به  منجر  که  کنند 
زدن  هم  بر  و  شالوده شكنى  و 
پايه های هويت ملى شود. بنابراین 
سرلوحه  همواره  بايد  مهم  این 
و  دانشجویی  نشست های  همه ی 

حوزوی قرار بگيرد.
 پس بايد چارچوبی تدوین شود و 
گفتگوها،  که  گردد  ح  طر قوانينى 
نقدها و مناظره ها طبق آن موازین 
اجرا شود. از سوی ديگر هم نبايد از 
نقد و نقادی ترسيد. بايد به جوان 
را  خود  دل  حرف  که  داد  فرصت 
کند، اما در جمعى دوستانه  ح  مطر

همين  خيرخواهانه.  نگاهى  با  و 
ممكن  که  جوانى  مى شود  باعث 
وجود  او  انديشه  در  انحرافى  است 
دوستان  طریق  از  باشد،  داشته 
این  و  شود  روشن  و  توجيه  خود 
انحرافات در ذهن و جان او رسوخ 
نشود.  تبدیل  او  اعتقاد  به  و  نكند 
متحجران  چون  نبايد  بنابراین 
جديِد  و  نو  انديشه های  مقابل  در 
خالق  و  پويا  ذهنى  از  برآمده 
به  پایبندی  مدعى  و  بايستيم 
باشيم  اعتقادی  مبادی  و  اصول 
که نام این رفتار غلط، پایبندی  چرا
است.  فكری  جموِد  بلكه  نيست 
پس با يک عزم همگانى به جوان و 
دهيم  رشد  اجازه  کشور  این  نخبه 
که در قلوب  که با نشاط اجتهادی 
زمينه ساز  مى زند  موج  آن ها  کثر  ا
راه گشای  باشند.  عالم  منجى 
رهبر  منويات  بزرگى  نهضت  چنين 

که مى فرمايند: کبير انقالب است 
در  را  پیرتان  پدر  این  تجربه  »شما 
که  آنى  باشيد.  داشته  زمينه  این 
کشور،  پیشرفت  به  مى کند  کمک 
يعنى  فكرهاست  واقعى  آزادی 
ح  مطر آزادانه  فكرکردن،  آزادانه 
نترسيدن،  جنجال  و  هو  از  کردن، 
این و آن هم  به تشویق و تحريض 

نگاه نكردن.« )آبان 88(
بزرگ  اهداف  از  يكى  بنابراین 
تبادل  و  تقابل  کرسى ها  این 
و  پخته ترین  تا  انديشه هاست 
صحنه  در  نظريات  سنجيده ترین 
باز  را  خود  جای  انديشه،  و  تفكر 

نمايد.

ک�رسی آزاد ان�دیشی

نسرین زارعی



5

در ط���ول ت��اری��خ ه��م��واره دو 
جبهه حق و باطل در حال مواجهه و 
مبارزه با يكديگر بوده اند. جبهه حق 
هميشه به دنبال آزادی، استقالل، 
واقعى  و  حقيقى  اص��الح  و   ع��دال��ت 
ب����وده و ج��ب��ه��ه ب��اط��ل با  در زم��ي��ن  
عدالت  استقالل،  آزادی،  شعارهای 
گسترش  و  اي��ج��اد  دن��ب��ال  ب��ه  و... 
ما  گ��ر  ا اس��ت.  ب��وده  زمين  فساد در 
جای جای تاریخ را بنگريم مشاهده 
انبياء،  ط��رف  يک  که  ک��رد  خواهيم 
حجت های  و  ام��ام��ان ح��ق  اول��ي��اء، 
متقن و قاطع الهى بوده اند و طرفى 
ديگر ظالمان،سالطين، پادشاهان، 

نمروديان و فرعونيان.
تاریخ  بايد  انقالب ها  ب��ررس��ى  ب��رای 
گرفت.  ع��ب��رت  آن  از  و  نگريست  را 
و  ذات  در  بايد  را  انقالب  ريشه های 
منشأ دو جريان حق و  باطل جستجو 

ک�������رد. م���ن���ش���أ ج��ب��ه��ه ح��ق، 
خداوند متعال و منشأ جبهه باطل، 
نفس اماره و شيطان است. این دو 
وجود  هم  انسان  موطن  در  جنود، 
و  جنود رحمانى  ب��ه  آن  از  ک��ه  دارد 
پس  ش��ود.  م��ى  ي��اد  جنود شيطانى 
بايد مراقب خود و جامعه باشيم تا 
وجودی  مملكت  بر  جنود شيطانى 

انسان و انسانيت غالب نشود.
زمان  از  و جبهه حق  انقالب اسالمى 
امروز  به  تا  السالم  عليه  حضرت آدم 
حضور داشته، دارد و خواهد داشت 
خ��داون��د  جبهه  ای��ن  منشأ  چ��ون  و 
ب��اش��د و  اس���ت دارای وح���دت م��ى 
گرفتن  نشأت  دليل  به  جبهه باطل 
از نفس اماره و شيطان دارای تشت 
ک��ه فقط  ک��ث��رت اس���ت. از آن ج���ا  و 
پس  اس��ت  باقى  الهى  اق��دس  ذات 
از  گرفته  هر آن چه متصل و نشأت 

باقى  باشد  حق  حضرت  ام��ر 
خواهد بود و لذا انقالب اسالمى باقى 
است. از سوی ديگر، چون شيطان 
و جنودش و نفس اماره از جنس فنا 
مى باشد پس جبهه باطل هم فانى 

خواهد بود.
ان��ق��الب اس��الم��ى ب��ه دليل ات��ص��ال به 
ذات حضرت حق، عين حّى بودن و 
زنده بودن و جاری بودن است و هر که 
خود را بدان وصل نمايد حّى  و زنده 
خواهد شد. هر کس با انقالب اسالمى 
هم نوا و همراه ش��ود، با حضرت حق 
با  ای��ن يگانى  و  يگانگى پیدا مى کند 
که انسان را رشد  حضرت حق است 
مى دهد و تمام استعدادهای نهفته در 
کردن وامى دارد،  وجود  او را به غليان 
لذا این ظرفيت های وجودی انسان 
آرام آرام رشد مى کند و شكوفا مى شود 
تا او، "هو" را در َبِر خود و آغوِش خود 

ببيند.

انقالب اسالمی؛ بهاری بی خزان

ادامه در صفحه 8
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مبحث  درمورد  پیشين،  درمقاله 
توبه نكاتى را بیان نموديم. در این 
که نكاتى در  مقاله سعى شده است 

گردد. مورد مراتب توبه بیان 
و  عرفا  معصومين)ع(،  ديدگاه  از 
علما، توبه دارای درجات و مراتبى 
به  انسان ها  از  يک  هر  که  است 
و  وجوديشان  وسعت  اندازه ی 
آن  از  غفلت  خواب  از  بیداری 
روايات  در  مى گردند.  بهره مند 
که  است  شده  اشاره  احاديث  و 
انبياء و ائمه معصومين)ع(  توبه ی 
از  بلكه  نيست،  معصيت  و  گناه  از 
آن  معنای  که  است،  سر  اضطراب 
معرفت  اهل  و  سلوک  اهل  برای 
روشن و واضح مى باشد. همچنين 
که  توبه اولياء اهّلل از خطوراتى است 
وگرنه  مى شود  وارد  باطنشان  به 
و  کشته  را  خود  نفس  که  اولياء اهّلل 
نموده اند،  عبور  نفسانيت  مرتبه  از 
که عوام درگير  گناهانى  ديگر مرتكب 
توبه ی  نمى شوند.  هستند  آن 
خويشتن  به  توجه  از  هم  اصفياء 
عوام  ديدگاه  از  چند  هر  که  است 
اما  نشده اند،  معصيت  مرتكب 
از  و  گشته اند  خود  مشغول  چون 
کنند.  خدا غافل شده اند بايد توبه 

گناهان و  از طرف ديگر، توبه عوام از 
که مرتكب مى شوند،  معاصى است 

از جمله غيبت، دروغ و ... .
به معنای  این مرحله  از  توبه  البته 
اتمام راه نيست بلكه از يک مرحله 
تا  مى شوند  ديگر  مرحله  وارد  توبه 
پشت  را  توبه  مراتب  تمامى  این که 
گذاشته و حتى به توبه ی خود  سر 
هم توجه نكنند، زیرا توجه به توبه 
عدم  نوعى  پايانى،  مراحل  در  هم 
توجه به خداوند محسوب مى شود 
انسان  توبه،  از  کردن  توبه  با  و 
حق  در  فناء  مقام  به  مى تواند 
انسان  مرحله  این  در  گردد.  نائل 
رها  دريا  در  که  قطره ای  همچون 
مى شود در خداوند فانى مى شود و 

با او يكى مى گردد.
که  گفت  بايد  عوام  توبه  مورد  در 
و  گناه  ظلمات  از  بخواهيم  گر  ا
بايد  کنيم  پیدا  نجات  معصيت 
قرآنى  آيات  و  احاديث  به  متوسل 
که خداوند و  شويم و از راهكارهایی 
کرده اند استفاده  ائمه برای ما ارائه 
نماییم. در آيه ی 11 سوره حجرات 
و  حقيقى  توبه   « که  است  آمده 
بعد  مگر  نمى شود  محقق  صحيح 
گناه  شناخت  و  گناه،  شناخت  از 

نگاه  چيز  سه  در  که  است  این  به 
کنى به بیرون  کنى: اول این که نگاه 
حين  در  خداوند  عصمت  از  رفتن 
وادی  در  افتادن  و  گناه  انجام 
معصيت و ظلمت. دوم این که نگاه 
هنگام  به  خود  شادشدن  به  کنى 
به  کنى  نگاه  این که  سوم  و  گناه، 
ترک  برای  خود  نكردن  چاره جویی 
گناه و اصرار ورزيدن بر انجام آن، در 
نگاه  را  تو  که خداوند متعال  حالى 

مى کند.«
کريم  قرآن  ديگر  آيات  و  آيه  این   
طالب  انسان  که  است  آن  بیانگر 
از  را  خود  بايد  سریع  خيلى  حق، 
دهد  نجات  گناه  و  ظلمات  وادی 
خداوند  به  روز به روز  را  خود  و 
گناه  نزديک نمايد، تا آرام آرام ترک 
و  عشق  و  شود  ملكه  شخص  برای 
گناه  عبادت خداوند به جای لذت 

گزيند. در وجود او سكنى 
مقدس  وجود  و  متعال  خداوند  از 
ما  خواستاريم  زمان)عج(  امام 
گردانند  نائل  حقيقى  توبه  به  را  
ما  بصيرت  و  تقوا  بر  روز به روز  و 

بیفزايند.

تزکیه نفس؛ مراتب توبه

ج زاده حسین فر
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دل  ای  طلب  رن���دان  خ��اط��ر  از  م��دد 
ک����ار ، ص��ع��ب اس����ت م��ب��ادا  ورن������ه/ 
ک���ه خ��ط��ای��ی ب��ك��ن��ي��م/ س��اي��ه ط��ای��ر 
کاری نكند/ طلب از سايه  کم حوصله 

ميمون همایی بكنيم )حافظ( 
ديگری  شعبان  زدي��م  برهم  چشم  تا 
که  در حال رسيدن است. به درستى 

گذرند... فرصت ها چون ابر در حال 
ک���ه آرزو  ب����ود  ان���گ���ار ه��م��ي��ن دی�����روز 
سال  مى شود  خدوندا  که  مى کرديم 
ديگری هم در این لحظات خوش با 
و  بزرگ تر   ، متفاوت تر  وجودی  ظرف 

ک تر حضور داشته باشيم. پا
و  نگريست  گ��ذش��ت��ه  ب��ه  گ��اه��ى  ب��اي��د 
تضاد  در  دو  ای��ن  و  نكرد  نگاه  گاهى 

نيستند...
گ��ذر ش��ت��اب��ان زم��ان  ک��ه ب��ه  ه��ر زم���ان 
اّم���اره  نفس  ش��رارت ه��ای  مى نگريم 
ب���راي���م���ان ع����رض ان������دام م��ى ک��ن��د و 
است  زمان هایی  حسرت  حاصلش 

که بی بهره از دست داده ايم. 
که به سرعِت  چه شب ها و روزهایی 
روی م���ان  پیش  از  ق��ط��ار  گ��ن ه��ای  وا
ع��ب��ور م��ى ک��ردن��د و م��ا ن��ي��ز ف��ق��ط مى 

نگرستيم. 
م����اه ش��ع��ب��ان، ده��ل��ي��ز م����اه م��ب��ارک 
ک��دام  رم��ض��ان اس���ت. ب��ه راس��ت��ى ب��ا 

ظ��رف ب��ه ط��رف رح��م��ت بی 
مى رويم؟  القدری  ليله  حد 

تا چه حد ره توشه های 
ای���ن ض��ي��اف��ت ال��ه��ى را 

برداشته ايم؟ 
ام�������ام ع�����ارف�����ان، 
کبير )ره (  خمينى 

مى فرمايند: 
شعبانيه  “مناجات 

ه��ای��ی  م���ن���اج���ات  از 
گ���ر ان��س��ان  ک��ه ا اس���ت 

بكند،  ف��ك��ر  او  در  و  ب����رود  دن��ب��ال��ش 
مى رساند...  جایی  يک  به  را  انسان 
ه��م��ه ائ��م��ه ه���م ب���ه ح��س��ب رواي����ت 

مى خواندند.” 
ب��ا زب���ان و  ب���اهّلل هميشه  ای���ن ع���ارف 
لحنى خاص و شوق انگيز توجه امت 
بیشتر  عرفانى  گنجينه ی  ای��ن  به  را 

معطوف مى ساختند. 
م��ن��اج��ات ش��ع��ب��ان��ي��ه ح�����اوی ع��ل��وم 
بنده  معامله  چگونگى  در  ف��راوان��ى 
استغفار  و  ادب   ، عزوجل  خ��دای  با 

است. 
مگر مناجات شعبانيه چه مضامينى 
که این همه مورد عنايت و توجه  دارد 

گرفته است؟! اهل دل قرار 
ح ي��ك��ى از  ب���ه ط����ور م��ج��م��ل ب���ه ش����ر

فرازهای این مناجات مى پردازيم:
کمال االنقطاع اليک... الهى هب لى 

تكيه  ب��ه خ��دا  ان��س��ان  ک��ه  ب��ه ميزانى 
گسسته مى شود،  مى کند و از غير خدا 
عّزت  مى يابد.  عزت  ان��دازه  همان  به 
عزة  هّلل  که  چرا خداست  به  مختص 

جميعا. 
ک��ه: جبرئيل  اس��ت  آم���ده  رواي���ت  در 

ام��ي��ن، خ��دم��ت پ��ی��ام��ب��ر )ص��ل��ى اهّلل 
گفت: ای  آله( رسيد و چنين  و  عليه 
زندگى  م��ى خ��واه��ى  چ��ه  ه��ر  محمد! 
ک���ه را  ک����ن، ام����ا م�����ردن ه���س���ت. ه���ر 
مى خواهى دوست بدار ، اما جدایی 
اما  بكن،  مى خواهى  چه  هر  هست. 
که  بدان  و  را خواهى ديد،  آن  جزای 
ان��س��ان در ش���ب زن���ده داری  ش��راف��ت 
از مردم  تو در بی نيازی  است و عزت 

است. )امالى صدوق ، ص 196(
اول���ي���ای خ����دا، از ه���ر چ���ه غ��ي��ر خ��دا 
گسستند و به خدا رسيدند و شكست 
خداست  سنت  ای��ن  ش��دن��د.  ناپذیر 
به  بميراند،  خويش  طمِع  هرکس  که 
عزت دست يابد و عزتش پايدار ماند.

مناجات شعبانیه

مدینه ظهیری
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از يک منظر مى شود انقالب 
که وجود  کرد، چرا  را به بهار تشبيه 
ب��ه��ار و ف���را رس��ي��دن ب��ه��ار م��س��اوی 
است با شكوفا شدن استعدادهای 
طبيعت. وقتى بهار  از راه مى رسد، 
اس��ت��ع��داده��ای ي��ک درخ���ت شكوفا 
م����ى ش����ود و درخ������ت ب����ه خ����ودش 
سرد  دوراِن  در  که  خودی  مى رسد. 
شده  پنهان  زم��س��ت��ان   ظلمانِى  و 
بود و توانایی بروز استعدادهايش را 
نداشت. ایران اسالمى هم با انقالب 
توانست  خ��وي��ش  ق��دس��ى  و  عظيم 
از ظرفيت های حقيقى این  بخشى 
از  بعد  و  کند  شكوفا  را  ب��زرگ  ملت 
س�ى و شش س�ال با وجود جنگ های 

ن���ظ���ام���ى،  از  اع������م  خ�����ارج�����ى 

اقتصادی، سياسى، فرهنگى 
و  داخ���ل���ى  ف��ت��ن��ه گ��ری ه��ای  و   ... و 
مواجه بودن با نفاق، پیشرفت های 
مختلف  عرصه های  در  را  گونى  گونا
ان��ق��الب اس��الم��ى  ل���ذا  ن��م��اي��د.  کسب 
همانند بهار استعدادهای این مردم 
م��ردم  آری  ک���رد.  شكوفا  را  م��ق��دس 
چون  مقدس اند  ایرانيان  مقدس؛ 
دست  در  را  توحيد  پرچم  هميشه 
عدالت،  حقيقى  خواهان  و  داشته 
توحيد و آزادی بوده اند. از این مهم 
ه��ر چ��ه حقيقت  ک��ه  نمانيم  غ��اف��ل 
انقالب اسالمى خود را بیشتر به ظهور 
انسان ها  اس��ت��ع��داده��ای  ب��رس��ان��د، 

شكوفاتر خواهد شد.
که  سخن پ��اي��ان��ى ای��ن اس��ت 

ان��ق��الب اس��الم��ى ب��اق��ى است 
که به منبع بقاء متصل است و  چرا 
که  بهار مى ماند چرا از طرفى بسان 
کند باعث شكوفایی و  هر جا ظهور 
رشد استعدادهای انسان مى شود. 
مانند  به  انقالب اسالمى،  بنابراین 
خزان  بی  بهار   و   غ��روب  بی  طلوع 

مى ماند.
                              محسن نوروزی

ادامه از صفحه 3

از بیانات حضرت امام خمينى
بیان  سره(  )قدس  امام  آن چه  اهميت 

که آن موجود  فرمود، بیش تر آز آن جهت است 
که بدان عمل  را  ملكوتى و نفس مطمئنه جز آن چه 

نمود و شهد شيرین آن را چشيد بیان نفرمود و این مقامى است 
پیش  از  بیش  را  فرموده اند  چه  آن  عظمت  و  تأثير  و  جلوه  که  بزرگ 

مى نمايد.
که در زمينه های مسائل اعتقادی،  این مجموعه شامل بیاناتى است 

اخالقى، معنوی و عرفانى ایراد شده است.

ابواب معرفت


