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دســتاوردهای  همــان  فرهنــگ 
معنــوی یــک ملــت نامیده اســت 
کــه شــامل باورهــا، اخــاق، آداب 
و ســنن، علــوم و معــارف و زبــان و 
ادبیــات یــک جامعــه مــی شــود. 
در واقــع فرهنــگ تمامی وســایل 
زندگی و تغذیه ی معنوی انســان 
هــا را شــکل مــی دهــد. فرهنــگ 
هویــت یــک ملــت اســت. تمامی 
جوامع فرهنگ دارند و جامعه ی 

بی فرهنگ اصا وجود ندارد.
گونــه اســت: فرهنگ  فرهنــگ دو 

زنده و فرهنگ مرده.
که  فرهنــگ زنــده فرهنگی اســت 
همــه ی عناصــر آن مــی توانــد به 
کمــک  جامعــه  آن  بهتــر  زندگــی 
کنــد و همچنیــن همــه ی عناصــر 
از  را  پویایــی  و  رشــد  بــرای  الزم 
ســایر فرهنــگ هــا جــذب نماید. 
امــا فرهنگ مــرده درســت عکس 
وارد  کــه  چیزهایــی  و  اســت  آن 
آن فرهنــگ می شــود بــه انتخاب 
خــودش نیســت و در ایــن زمینــه 
اراده ای از خــود نــدارد. اهمیــت 
که  فرهنــگ بــه ایــن خاطر اســت 
کیفیت آن در سرنوشت یک ملت 

مؤثر است. 
افقــی  بــر مبنــای  هــر جامعــه ای 
کــه برای خــود ترســیم مــی نماید 
بــه ســمت اهــداف یــک فرهنــگ 
خاصی پیش مــی رود و تمدن در 
گیرد. جامعه  این بستر شکل می 
بــرای  افــق معنــوی  یــک  کــه  ای 
گیرد ســعی می  خــود در نظــر مــی 
کنــد فرهنــگ خود را براســاس آن 
افق شــکل دهد و تمــدن معنوی 
مبتنــی بــر آن فرهنگ را بــه ظهور 

برساند... 
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گوید : میشل فوکو می 
سیاست  در  مــحــصــور  مــا  »حــیــات 
محل  سلطه،  وایــن  اســت،  سلطه 

منازعه است.
ما  بینش  فــکــری«،  هـــای  ــظــام  »ن
انقیاد  و  ــتــزام  ال تحت  را  جــهــان  از 
گـــر فـــرد ،مــحــاط در  خـــود دارنــــد. ا
،دنیایی  شــود  اجتماعی  دنــیــای 
گـــون و  گـــونـــا فـــشـــارهـــای  از  مــمــلــو 
گــاهــی تــمــامــا” او را  ــه  ک ــنــده  ک پــرا
حتی   صـــورت  ایـــن  ،در  بلعد  ــی  م
ایندیویژوالیته)فردیت( هم نتیجه 

ی تعّین تاریخی)1( خواهد بود.«
ریمون آرون تصریح دارد بر این که ، 

»آنچه مستثنی نیست 
کــــم بــر  ،مـــنـــطـــق حــــا
اجزای اجتماعی است 
ی  واسطه  به  هم  ،آن 
که بین  روابط پایداری 
ایــن اجــزاء وجــود دارد 
تعیین  کـــه  ،روابـــطـــی 
افــراد  رفــتــار  ی  کننده 

است.«
ی  نظریه  فــرض  پیش 
اجتماعی)2(  قـــرارداد 
انــســان   ، کـــه  آنـــســـت 
پیش از تشکیل دولت 

ــت و  و ســـازمـــان ســیــاســی در حــال
کرده  می  زندگی  طبیعی  وضعیت 
ــدرت  ــن وضــعــیــت ،قـ اســـــت.در ایـ
تا  ــت  ــداشـ نـ ــود  ــ وجـ ای  ســیــاســی 
در  اجــرا  بــه  و  کند  وضــع  را  قوانین 
تنظیم  و  موجود  قانون  .تنها  آورد 
ها  انسان  اعمال  و  رفتار  ی  کننده 

،قانون طبیعی بود .
بنیان  اجتماعی  قــرارداد  ی  نظریه 
فــلــســفــی دولــــت ونـــهـــاد قــــدرت را 

ــی  ــان ــب م و  کـــنـــد  ــی  ــ مـ مـــشـــخـــص 
مهم  اثــــر  ســـه  در  آن  اصـــــول  و  
،»قــرارداد  هابز  ؛»ِلویاتان«توماس 
»دو  و  روســو  ک  ژا «ژان  اجتماعی 
دولت«  و  حکومت  باب  در  رساله 
پردازی  تئوری  و  ح  شر ک  ال جان 

شده است.
؛فیلسوف  ــز)1651(  ــ ــاب ــ ه ــاس  ــوم ت
معروفش؛ِلویاتان  اثر  در  مدرنیته  
که چگونه  ترس  توضیح می دهد 
گیری و تنظیم  از مرگ باعث شکل 
ها  انسان  بین  اجتماعی  قـــرارداد 
که  است  این  او  .اعتقاد  شود  می 
انسان با خشونت ،همسو و همراه 

است و دست از جنگ بر نمی دارد 
گری  هــدایــت  بــه  دلیل  همین  بــه 
دارد  نیاز  »ِلــویــاتــان«  نهی  و  امــر  و 
که به  کار این است  .یعنی چاره ی 
»دولت قدرتمند« تن دهد،مقهور 
گردد و الزاماتش را بپذیرد . قهر آن 
از  دفــاع  ــرورت  »ضـ کتاب  در  فوکو 
برای  اش  مهم  ی  نظریه  جامعه« 

کند؛ نجات جامعه را اعام می 
رها  در  قاطع  و  مصمم  ی  »اراده 

 ساختن خود از قید لویاتان«.
کــه انســان در چارچــوب ایــن  چــرا 
انگاره ،بدل به موجودی می شــود 
کــه آزادی اش به واســطه ی پدیده 
هــای اجتماعی مختلفــی همچون 
جنگ،ســرمایه داری یا دموکراسی 

محدود شده است.
کــه او به آن اشــاره  ظرافــت مهمــی 
در  حتــی  آزادی  ســلب  دارد، 
فردیــت  و  دموکراســی  لیبرالیســم، 

است .
گوید: آرون می 

انســان  وجــود  ژرفــای  در  »آنچــه 
هســت بــه واســطه ی جامعــه ای 
کــه  حاصــل مــی شــود 

وی به آن تعلق دارد .
جتماعــی  ا  واقعیــت 
امــری اســت نهفتــه در 
فعالیــت  هرگونــه  پــس 
،اقتصــادی  سیاســی 

،دینی و حقوقی .
واقعیــت های انســانی 
،ســخت تابــِع ســاختار 
بنــدی  پیکــر  و  هــا 
کــه  هســتند  هایــی 
خــود محصــور در نظم 
اجتماعی،اقتصــادی و 

سیاسی اند.«
،همــان  چارچــوب  و  تعّیــن  ایــن 
اســت. مدرنیتــه«  ِ غربــی  »عهــد 

کــه همــه چیــز را  کلیتــی  ســاختار و 
را  »شــناخت«  و  کنــد  مــی  تعییــن 
ســامان می دهد .فوکــو اصطاحی 
بــه  نــام »ســامانه ی معطــوف  بــه 
شــناخت« را وضــع  و آن را چنیــن 

کند : تعریف می 
مجموعــه  و  مــادی  »تــدارکات   

قهِر» ِلویاتان«  یا  مهِر» َولِیتان« ؟! ولایت
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یک  برای  را  مسیر  که  اقداماتی 
سازد  می  هموار  راهبردی  عمل 
در  که  ناهمگون  ای  .مچموعه 
،سازمان  ها  گفتمان  ی  برگیرنده 
تعیین  ها ،ساختار ها ،تصمیمات 
اجرایی  ،اقدامات  ،قوانین  کننده 
،نظرات علمی و آموزه های فلسفی 

و اخاقی است.«
معطوف  ای  سامانه  یعنی،  این 
نه  و  شناخت  از  خاصی  نوع  به 

کشف آن. معطوف به حقیقت و 
مقهوریتش  به  ،نسبت  انسان 
خود  لویاتان  های  راهبری  تحت 
ی  همه  هرچند  نیست  گاه  آ
دیگر  های  انسان  با  تعاماتش 
با  نسبت  در  حتی  و  طبیعت  با 
تحت  هستی،  عالم  با  و  خودش 
می  سامان  مدرن  عهد  کمیت  حا

یابد .
گوید: که آرون می  چنان 

به  را  هایی  شهر  گرچه  »انسان    
وجود می آورد اما هیچ شناختی از 

آن ها ندارد.«
عظیم  هیوالی  را  لویاتان  هابز، 
از  سر  که  کند  می  تعبیر  ای  الجثه 
دریا بر آورده است و »هیوال« تعبیر 
در  هیوال  که  چرا  است  مناسبی 
ها  صورت  اولیه  ی  ماده  منطق 
تعریف  است   شکل  بی  خود،  که 
»روح  همان  یا  لویاتان  و  شود  می 
است  هیوالیی  همان  مدرنیته« 
که همه چیز را شکل می دهد ،می 
تکثر  و  پوچی  و  هیچی  از  و  آفریند 

خود در آن می دمد.
موفق  مسئله  این  فهم  در  فوکو 
چنان  او  ی  عاقه  اما  است  بوده 
بیشتر  داشت  اظهار  خودش  که 
تا  بود  مشکات  تاریخ  نگارش  به 
مشکات.   حل  جهت  در  تاریخی 

را طی  او مسیر  دیــگــر  عــبــارت  بــه    
نشان  را  آن  ی  بسته  ــِن  ب و  کـــرده 

داده است!
گــر ته  ــی را ا در اصــطــاح رایـــج، راه
گویند  بست  بن  باشد  بسته  اش 
و  مبناست.  و  ریشه  »بن«  هرچند 
می  نشان  مدرنیته  از  عمیق  فهم 
که این راه نه تنها در عاقبت  دهد 
ومبانی،  هــا  ریــشــه  ازهــمــان  بلکه 
چه  مــدرنــیــتــه  لـــذا  و  اســـت.  بسته 
در  چــه  و  کلمه  دقــیــق  معنای  بــه 
معنای مصطلح ، یک » بن بست« 

است.
اصا”  و  یابد  نمی  را  دیگر  راه  فوکو 
نمی  آلترناتیوها  ی  عرصه  به  ورود 

کند.
ــن پـــاســـخ و  ــ ــری ــ ــوت، آخ ــ ــک ــ ــا س ــ امـ
َسرخوردگی وِحرمان، آخرین منزل 
ــرار عــالــم  ــ ــود و ق ــت.وج ــس ــی بــشــر ن
ــت  و حق  ــدار حــق اس هستی بــر م
عین عدل است و عدل مانع از آن 
روی  به  نجاتی  ی  روزنــه  که  است 
بسوی  راهــی  و  نشود  گشوده  بشر 
ــود نــداشــتــه  ــ ســعــادت انــســان وج

باشد.
ــاطــل و خــود،  ــاس مــدرنــیــتــه ب اســ
عیِن بطالت است .حق آن چیزی 
که هست و باطل موجودیت  است 
با حق تعریف می  و  مستقل ندارد 
شود. حق نور است و باطل، عدم 
نور)ظلمت(،باطل به حجاب برده 
شدن یا پوشیده شدن حق است.
اما نور حق هرگز خاموش نمی شود  
کنار رفتن حجاب مدرنیته  به   و با 
حرکت  در  کــامــلــش  ظــهــور  ــوی  سـ

است.
حال  در  حقیقت  پیشگاه  کــنــون  ا
پدیدار شدن است و در این احوال 
به  دل  که  است  رهــروی  ،شرمنده 

َمجــاِز ظلمــات مدرنیته بســته و در 
کوره راه های آن به سوی قهقرا می 

شتابد.
هــا  انســان  عــدل  و  حــق  نورانیــت 
مشــتاق  را  هــا  جــان  و  بیــدار  را 
بــرای رهایــی از بنــد قهــر و غلبه ی 
کــرده اســت.اما  شــیطان مدرنیتــه 
الزمــه ی ایــن رهایــی پیوســتن به 
که از آسمان  رشــته ی مهری است 
آویختــه شــده تــا معتصمیــن به آن 
حبــل متیــن از منجــاب ظلمانــِی 
کشیده شوند  اولیاء طاغوت بیرون 
؛رشــته ی مهــر والیــت اهلل ،والیــت 

نور ،والیت حق.
این ریســمان محکم همیشه بوده 
است ،اصا" »حق« یعنی »هسِت« 
ازلــی و ابــدی و زهاقــت باطل یعنی 
آن.)ان   ِ ابــدی  و  ازلــی  »نیســِت« 

کان زهوقا (. الباطل 
کــه مدت  باطــل، »هیچ«ی اســت 
کوتاه جــوالن آن هم مدیون وجود 
حق است .وقتی آب با تمام شدت 
و عظمتــش به حرکــت در آمد،کفی 
که همان باطل  روی آن بــر می آیــد 
کــف مــی رود  اســت .امــا بــه زودی 
ــا الزبــد فیذهب جفــاء( و آنچه  )فأّمَ
در  اســت  مردمــان  نفــع  ی  مایــه 
زمین می ماند )و اّما ما ینفع الّناس 

فیمکث فی االرض(
و  الحــق  اهلل  یضــرب  کذلــک 

الباطل)3(.
منقطــع  و  آســمان  در  اهلل  والیــت 
از زمیــن و اهــل زمیــن نبوده اســت 
بلکه در باطــن عالم، این والیت در 
جریــان اســت چــه مردمــان بدانند 
اهلل  بــه   معتقــد  ،چــه  نداننــد  یــا 
باشــند و چــه منکــر آن ، »تکویــن« 
که همه  عالــم هســتی چنان اســت 
چیــز ، وجــود و خــواص و بقائــش را 
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گیرد  مــی  اهلل  والیــت  کمیت  حا از 
ــاره ی)رنــســانــس(  ــ امــا بــا تــولــد دوب
ُبعد  ،در  جــدیــد(  عهد  تــاریــخ)آغــاز 
»تــشــریــعــِی«حــیــات،  و  اخــتــیــاری 
زمــیــن و زمـــان ،عــرصــه ی جــوالن 
گشت. باطل شد و عهد غربی آغاز 

ــِب  ــاح ــاِن زمـــیـــن« و »ص ــ ــ  امـــا »ام
انقاب  و  زمــان«، »ولی اهلل« است 
بود  دیــگــر  عــهــدی  مطلع  اســامــی 
بـــــرای بـــازگـــشـــت بــشــر بـــه والیـــت 
ظلمات  از  خـــروج  و  اهلل  تشریعِی 

والیت طاغوت.
نسبت  ،تغییِر  تاریخ  اعصار  تحول 
بشر با این عهد و بازگشت و توجه 
ــه ی  ــوبـ .»تـ اســـت  اهلل  ولـــی  بـــه  او 
سوی  به  بشر  ی  ،انابه  اجتماعی« 
ولی اهلل است. »تقوای اجتماعی« 
رفتن  و  طاغوت  کثرت  از  گسستن 
جامعه در پناِه ملجاء وحدانِی ولی 

اهلل است.
بشریت  باطن  که  است  گونه  این   
یابد  می  اتصال  اهلل  ولــی  باطن  به 
و به سوی مبداء عالم هستی سیر 

کند. می 
یعنی اجتماع انسانی دیگر از طریق 
ــای هــیــوالیــی  ــظــام هـ کــمــیــت ن حــا
مدرنیته ، سیستماتیک نمی شود 
بلکه از طریق اتصال به باطن امام 
، عدل و توحید در آن به ظهور می 

رسد.
به  که  است  ،»اّمتی«  اجتماع  این 
وجــود امــام ،مــوجــودیــت مــی یابد 
،نور  است  امــام  باطن  از  .حیاتش 
،عدل ،رشد و تعالی اش را از باطن 
کند .سیاسات و  امام دریافت می 
اجتماعیات ،علم وهنر و فر هنگ و 
همه چیزش اتصال به امام دارد و 

ظهوِر باطن اوست.
انقاب اسامی طلیعه ی بازگشت 
آن  »امــام خمینی«  و  ایــن عهد  به 

که واسطه ی فیض  بود  باطنی 
قــرار  اهلل«  ــی  »ولـ و  »امــــت«  بین 
او  باطن  بــه  امــت  .بــاطــن  گرفت 
ــه آن وصـــل شد  کـــرد ، ب رجـــوع 
کرد  نــور والیــت حیات پیدا  ،بــه 
را متزلزل ساخت . و عهد غربی 

انقاب  این  با  ها  دشمنی  علت 
و تحرک نفاق برای انحراف و به 
انــقــاب اسامی  بـــردن  حــجــاب 
ــه ایـــن  ــ ک ــت  ــ بــــــرای هــمــیــن اسـ
کــم بــرعــاَلــم و  ــقــاب ،عــهــد حــا ان
از  نه  و  ســازد  می  دگرگون  را  آدم 
طــریــق نـــابـــودِی ظــواهــر تمدن 
کــردن ذات  آشکار  با  بلکه  غــرب 
آن ، مبنایش را معدوم و شوکِت 
را در هم می شکند . ظواهر آن 

کنون هم »اّمت« بی امام نمی  ا
تواند باشد و در هیچ لحظه ای از 
تاریخ ، جامعه ی بشری محروم 
از وجــود ولــی اهلل نــبــوده اســت.

هـــمـــواره »واســـطـــه ی فــیــض« 
تــشــریــعــِی جامعه  ــصــال  ات بـــرای 

ــه ولـــی اهلل،  و نــظــامــاتــش  ب
در مــیــان امـــت هــســت امــا 
ــه باید  ک ایـــن امـــت اســـت 
که   ، کند  رجــوع  او  بسوی 
کعبه اســـت و  ــل  ــَث َم امـــام 
مردمان باید بسویش روند 
کند!  کعبه طواِف خلق  نه 
کند، باید  جامعه باید توبه 
تقوا پیشه کند،باید هجرت 
و  و رســـولـــه  الـــی اهلل  کــنــد 
کند فی سبیل اهلل  جهاد 
یعنی  ها  ایــن  ی  همه  .و 
پیدا  اتصال  باید  جامعه 
ی واسطه  باطن  به  کند 

فیض و از این طریق وصل شود 
باطن  فــیــِض  ی  سرچشمه  ــه   ب

ولی اهلل در عالم هستی .
گوش  در  هاتفی  ســروش  گویی 
از  که  انداخته  طنین  بشر  جــان 
سیطره ی قهر لویاتان به در آیید 
و چنگ در رشته ی مهِر ولّی تان 
بشر  بازگشت  منتظِر  او  که  زنید 
به  و  بگیرد  را  او  اســت.تــا دســت 
سوی همه ی حقیقت و خیر و 

سعادت مطلق ، سیر دهد

1-Determination histo-
rique
2-control social

3-سوره 13،آیه 17

مهری سراج



سال دوم،شماره هفتم اسفند 71394

6

اسامی  انــقــاب  باصابت  شــجــره 
ریــشــه در تــاریــخ هــزارســالــه اســام 
در  کــه  نیست  چ!  ــار ــ ق فــلــذا  دارد، 
ک برآورد  یک شب بهمنی سر از خا
ــی و  ــل ــی مشتی داخ ــان ــژ ده ک ــا  ب و 
خود  سست  ریــشــه  از  آنـــًا  خــارجــی 
ــه دســت  کــنــد و دل ب قــطــع امــیــد 
بــه ما  امـــروز  ــر  گ »ا اجــانــب بسپارد. 
که  بــگــویــنــد ریــشــه ایـــن نــهــضــتــی 
کــجــاســت؟ ما  ــد،  ــ ــه وجـــود آوردیـ ب
پیامبر  ریـــشـــه اش  کـــه  مــی گــویــیــم 
حسین  امـــام  و  امــیــرالــمــؤمــنــیــن  و 
ــه ی  ــ ــادثـ ــ حـ ایـــــــن  اســـــــــت.  )ع( 
نهضت  ایــــن  پــشــتــوانــه  ــورا  ــ ــاش ــ ع
است.«)68/05/11- رهبر انقاب( 
کـــه ایـــن انــقــاب  یــکــی از دالیـــلـــی 
ــه آســودگــی مــغــلــوب بــدخــواهــان  ب
نخواهد شد داشتن همین هویت 
که به ناچار دستشان  تاریخی است 
کنار  کوتاه است و راهی برای  از آن 
حجاب  به  با  مگر  نــدارنــد  آن  زدن 
کردن  غافل  و  حقیقت  ایــن  بــردن 

همگان از آن.
میان  از  طریقی  هیچ  بــه  انــقــاب 
فکری  پایه های  بر  چــون  نــمــی رود 
انکارناپذیری  و  محکم  تاریخی  و 
کــنــار  راه  ــنــهــا  ت و  اســــت  ــوار  ــ ــت ــ اس
بــردن  بین  از  نــه  -و  آن  گــذاشــتــن 
غفلتی  اســت.  غفلت  اشــاعــه  آن- 
پــایــه هــای  ایـــن  ــه  ب گــیــر نسبت  فــرا
تاریخی و فکری. دهه مبارک فجر و 
بزرگداشت سالروز انقاب فی نفسه 
را  نــو  نسل  ذهــن  و  غفلت زداست 
برای  افراد  مستعدترین  -به عنوان 
انــقــاب  ــه  ب ــدن نسبت  مــان غــافــل 
تحریک  آن-  سرنوشت  تعیین  و 
که از آن حقیقت بپرسند و  می کند 

که آن را بشناسند. بخواهند 
تحول  یک  ایران  اسامی  انقاب 
)ره(  امام  هست.  و  بوده  باطنی 
روحی  انقاب  »این  فرمودند: 
پیداشده،...  ملت  در  که  است 
این انقاب روحی مهم است. این 
خدا  خدا.  اال  نکرده  هیچ کس  را 
است.«)صحیفه  مقلب القلوب 
دیگر  درجایی  یا   )9 نور/جلد 
ما  اسامی  »انقاب  می فرمایند: 
سیاسی  انقاب  یک  آنکه  از  قبل 
انقاب  یک  باشد،  اجتماعی  و 
است.«)صحیفه  روحانی  معنوی 
اسام  روح  چون   .)12 جلد  نور/ 
کم  حا اسامی  انقاب   سرتاسر  بر 
انقابی  خاصیت  آن  به  است 
گر  ا بخشیده.  عادت  خرق  و 
چون:  رفیعی  معارف  و  حقایق 
والیت،  عدالت،  توحید،  ایمان، 
و  منکر  از  نهی  امربه معروف، 
عبودیت را از انقاب اسامی سلب 
چه  اسامی  انقاب  از  دیگر  کنیم 
بدون  اسامی  انقاب  می ماند؟ 
یک   فقط  اسام  توحیدی  معارف 
انقاب  محتواست.  بدون  لفظ 
که  کجاست  و  چیست  اسامی 
و  می داریم  بزرگ  را  آن  هرساله  ما 
می کنیم؟  بپا  جشن  خاطرش  به 
که جشن تولد  فی المثل: آن طفلی 
دوازده سالگی اش را می گیرند، یک 
که  ج است  شخصیتی در عالم خار
کرامش می کنند. اّما انقاب  اعزاز و ا
مثال ها  ازاین دست  که  اسامی 
بروز  و  ظهور  ظرف  چطور؟  نیست 
آزادی  میدان  نه  اسامی  انقاب 
اصفهان  انقاب  میدان  نه  تهران، 
مشهد  رضای  امام  خیابان  نه  و 

بلکه باطن من و شماست. انقاب 
اسامی به عنوان اسام ناب وقتی 
ظاهر  انسانی  هر  باطن  ظرف  در 
شود او را زیروزبر می کند. این است 
که می گوییم انقاب هنوز هست و 

محدودیت بردار نیست.
بر  عاوه  فجر  دهه  در  ما  پس 
و  سبز  و  قرمز  چراغ های  بستن 
پخش  و  شهر  درودیوار  بر  آبی 
چراغ  باید  انقابی  موسیقی های 
جوانان  باألخص  –و  مردم  عقل 
اسام  حقایق  با  را-  نوجوانان  و 
و  کنیم  روشن  انقاب  معارف  و 
انقاب  که  را  وظیفه ای  موسیقی 
گوش  بر  را  کرده  واجب  ما  برای 
را  حجت  تا  بنوازیم  جانشان 
تمام  ما  بر  امام  که  همان طور 
اتمام  به  بعد  نسل های  بر  ما  کرد 
پای  این ها  همه ی  در  برسانیم. 
فرهنگ و انسانیت در میان است. 
ک  پوشا و  ک  خورا بر  عاوه  انسان 
نیاز مبرم به فرهنگ دارد بلکه آن 
فرهنگ  است.  این  برای  هم  دو 
سال های  از  پس  غربی  منحط 
متمادی پیشرفت و توسعه علمی 
انسان ها  انسانیت  در  نقشی 
آن  در  قدمی  را  مردم  و  نداشته 

که بالعکس. پیش نبرده است 

انقلاب معنوی

سعید ابراهیمی

انقلاب اسلامی ومهدویت
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در مقاله پیشین، پیرامون مبحث 
تزکیه نفس، یقظه و راههای جذب 
در  گردید.  ارائه  مطالبی  الهی  انوار 
آثار یقظه و  این مقاله  سعی شده 
قرار  بررسی  و  نتایج آن مورد بحث 

بگیرد.
آثار یقظه:

1.توجه خاص به نعمتها: 
و  یقظه  پیامدهای  و  آثار  از  یکی 
است  آن  انسان  وجود  در  بیداری 
نعمتهای  به  دیگر  ای  گونه  به  که 
بدنی  ح  جوار از  نگرد.  می  الهی 
کوه،  زمین،  و  آسمان  تا  گرفته 
الزم  البته  موجودات.  و  دشت 
حسب  بر  که  کنیم  دقت  است 
به  توجه  یقظه،  مرتبه  و  میزان 
در  باشد.  می  متفاوت  نعمتها 
آمده  عرفا  از  بعضی  حال  ح  شر
دشت  و  کوه  به  که  زمانی  است، 
زاری  به  ساعتها  نگریستند،  می 
شرمنده  و  پرداختند  می  ع  تضر و 
چگونه  که  شدند  می  الهی  درگاه 
برای  نعمت  همه  این  خداوند 
این  انسان  و  نموده  خلق  انسان 
معصیت  مرتکب  راحتی  به  گونه 
بطالت  به  را  خود  اوقات  و  میشود 
آیه 20سوره لقمان  گذراند. در  می 
خداوند  که  بینید  نمی  »آیا  آمده 
زمین  و  آسمان  در  که  آنچه  همه 
گردانیده  است را برای شما مسخر 
را  باطنی  و  ظاهری  نعمتهای  و 

کامل نموده است؟!« برای شما 
گناه و خطرات  2.توجه به حقیقت 

آن
وجود  در  یقظه  که  ای  اندازه  به 
اندازه  همان  به  شود،  حاصل  فرد 
ایجاد  شخص  دل  در  الهی  خوف 
کوچک  میگردد و به همان میزان 

به  انسان  و  کنار میرود  گناه  بودن 
زشتی  و  خویش  گناه  بودن  بزرگ 

آن پی میبرد. 
به  منجر  یقظه  که  همانگونه 
گناه و پی بردن به زشتی  شناخت 
آن میشود، تعلقات دنیوی و حب 
گناه  کوچک شمردن  دنیا منجر به 
این  به  کریم  قرآن  در  میگردد. 
که حتی  موضوع اشاره شده است 
به  و  دارند  اولیه  ایمان  که  کسانی 
اما  دارند  ایمان  جزا  روز  و  خداوند 
گناه  به طور عمد میشوند  مرتکب 
که  است  آن  معنای  به  این 
داده  قرار  خود  اولیای  را  شیاطین 
نیستند.  خدا  واقعی  عبد  و  اند 
عامه  عبادات  اهلل،  اولیاء  کام  در 
خداوند  برای  نماز،  ازجمله  مردم 
نیست برای مثال در نماز میگویند 
اما  نستعین(  ک  ایا و  نعبد  ک  )ایا
این الفاظ با سبک زندگی، رفتار و 
عمل آنها در تضاد است، چون در 
عمل بنده شیطان و نفس هستند 
و تنها در ظاهر ابراز بندگی خداوند 
آمده  عرفه  دعای  در  کنند.  می 
خوبیهایش  که  کسی  خدا،  »ای 
چگونه  پس   ، است  بدیهایش 

بدیهایش بد نخواهد بود؟«
3.تعظیم و درک عظمت خداوند

برای  که  به میزان یقظه و بیداری 
عظمت  گردد،  می  حاصل  انسان 
میشود  نمایان  متعال  خداوند 
شخص  برای  الهی  جال  اسم  و 
خدا  جالی  اسم  کند.  می  ظهور 
اهلل  به  نسبت  عبد  خوف  به  منجر 
ترس  و  خوف  همین  و  گردد  می 
که  به آن میشود  پروردگار منجر  از 
گناه و اشتباه  سالک الی اهلل به راه 

اشتباه نرود و تمامی تاش خود را 
جهت تحقق فرامین الهی بنماید. 
نیز  زمر  سوره   67 تا   64 آیات  در 
خدا  غیر  به  دل  که  »کسی  آمده 
از  غیر  کسی  معشوقش  و  میدهد 
خداست، در واقع عظمت خداوند 
را نشناخته و در جهل و غفلت به 

سر میبرد.«
4.شناخت بهتر نفس اماره

جانب  از  یقظه  نور  کسب  با 
پروردگار، انسان طالب حق در می 
که هرچه زودتر باید به سوی  یابد 
رذایل  و  کند  حرکت  تعالی  حق 
ک نماید  اخاقی را از وجود خود پا
در  انسانیت  مراتب  باالترین  به  و 
این  از  یابد.  دست  دنیا  همین 
را  اماره  نفس  های  حیله  جهت 
فریب  راحتی  به  و  میشناسد  بهتر 
نفس  گر  ا حتی  نمیخورد،  را  آن 
اعمال  انجام  پیشنهاد  انسان  به 
اینکه  جهت  از  بدهد  را  عبادی 
متوجه  شخص  شود،  ریا  مرتکب 
نظر  تجدید  خود  نیت  در  و  شده 
نیت  به  مخلص  را  خود  و  میکند 
و  بزرگان  کام  در  مینماید.  الهی 
شده  تکرار  بارها  معصومین  ائمه 
که طریق الی اهلل و رسیدن به اوج 
مسئله  یک  در  عرفانی  مقامات 
خاصه میشود و آن جهاد با نفس 

است.
5.تصدیق وعید الهی

از  شدن  بیدار  و  یقظه  طریق  از 
به  انسان  کم  کم  غفلت  خواب 
را  الهی  وعید  که  میرسد  حدی 
شداید،  وجود  و  مینماید  تصدیق 
را  مرگ  از  بعد  فشارهای  و  ظلمت 
رهای  برای  را  خود  و  کند  می  باور 
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قرار  خودسازی  مورد  شداید  آن  از 
داشت  توجه  باید  البته  میدهد. 
که انسان باید در حال خوف و رجا 
باشد یعنی هم از عذاب الهی خود 
را ایمن نداند و هم به رحمت الهی 
امیدوار باشد و به خدا حسن ظن 
داشته باشد. در واقع میزان خوف 
و رجا در وجود شخص باید به یک 
میزان و متعادل باشد وگرنه انسان 

کت میکشاند. را به نابودی و ها
6.اغتنام فرصت

از خواب غفلت  که  انسانی  نگاه  از 
گشته، وقت و استفاده از آن  بیدار 
از  و  میرود  شمار  به  مسائل  اهم  از 
نمیتواند  لحظه  یک  جهت  این 
سستی  و  غفلت  به  را  خود  وقت 

بگذراند.
گذشت          که فرداها     هین مگو فردا 

کشت تا بکلی نگذرد ایام 
در واقع تسویف) امروز و فردا کردن( 
از حیله های نفس اماره و شیطان 
است تا انسان توبه خود را به تاخیر 
بیندازد و در جهل و غفلت از دنیا 
حسرت  و  اخروی  شقاوت  و  برود 
باید  انسان  گرداند.  خود  نصب  را 
که این دنیا همچون مسافر  بداند 
مدت  برای  که  است  ای  خانه 
به  و  گزیده  سکنی  آن  در  قلیلی 
خود  حقیقی  منزل  به  باید  زودی 
کمیل  دعای  در  نماید.  هجرت 
پروردگار  من،  »پروردگار  که  داریم 
تو  به حق  تو  از  پروردگار من،  من، 
به حق قدس تو و به اعظم صفات 
همه  که  میخواهم  تو  اسماء  و 
و  یاد  به  روز  و  شب  در  مرا  اوقات 
همه  و  دهی  قرار  آباد  خودت  ذکر 
مصروف  خدمتت  در  را  لحظاتم 

بداری«. انشاء اهلل

ج زاده حسین فر

که افق صرفا مادی   اما جامعه ای 
گیرد طبق  بــرای خــود در نظر مــی 
را  خــود  فرهنــگ  مــادی  افــق  آن 
شــکل مــی دهــد و تمــدن مــادی 
بــه  فرهنــگ،  آن  بســتر  در  نیــز 
ظهــور مــی رســد. از همیــن منظــر 
فرهنــگ را مــی تــوان بــه توحیدی 
و غیرتوحیــدی نیــز تقســیم نمود. 
بــر  مبتنــی  توحیــدی  فرهنــگ 
فرهنــگ  و  اســت  الهــی  شــریعت 
غیرتوحیــدی مبتنــی بــر هرچیزی 

است غیر از شریعت الهی.
کار فرهنگــی  امــا بایــد در بــاره ی  
فرهنگــی  کار  کــه  داشــت  بیــان 
کــه باعــث رشــد و  فعالیتــی اســت 
تعالــی در یــک جامعــه مــی شــود. 
بــه  فرهنگــی  ابزارهــای  بکارگیــری 
کار فرهنگــی نیســت، بلکه  معنــی 
کــه  اســت  فعالیــت  یــک  برآینــد 
در  کار،  آن  کنــد  مــی  مشــخص 
جهــت فرهنــگ بوده اســت یا ضد 
آن. بنابرایــن مــی تــوان از یک ابزار 
فرهنگی در جهــت خاف فرهنگ 
کار  ک  مــا نمــود.  اســتفاده  نیــز 
که آن  فرهنگی مطلوب، این است 
کار آثــار معنــوی و قیامتــی داشــته 
که  باشــد. تمامی نهادها و افرادی 
کننــد الزم اســت  کار فرهنگــی مــی 
که همــواره خود را با این شــاخص 
کمیت اهلل  بســنجند. مــا بــرای حا
بــر تمامــی شــئون جامعــه انقــاب 
هــدف  ای  خامنــه  امــام  کردیــم. 
در  حقیقــی  تحــول  را  انقــاب 
ارکان، بنیادهــا و زیرســاخت های 
جامعــه در جهــت ایجــاد عدالــت، 
و  فکــری  ارتقــای  آزادی،  ایجــاد 
شــخصیت شــدن  بــارور  علمــی، 

حالــت  از  آمــدن  بیــرون  انســانی، 
و  فرهنگــی  و  علمــی  نازایــی 
کــردن ایــن  گســترده  اقتصــادی و 
اســام  دنیــای  همــه  در  قضیــه 
کرده اند. حال باید بنگریم  عنوان 
کــه آیــا فرهنگمــان بــر مبنــای این 
کــرده  پیــدا  را  الزم  تحــول  تفکــر، 
که  کنیم  اســت؟ و سپس استنتاج 
آیــا فعالیــت ما مثمــر ثمربــوده؟ آیا 
توانسته ما را به این هدف نزدیک 

نماید؟
کار  از مهــم تریــن ملزومــات  یکــی 
مبانــی  تقویــت  صحیــح  فرهنگــی 
معرفتی اســت. هر حرکتــی، بدون 
یــک پشــتوانه ی صحیــح معرفتی 
اســت.  شکســت  بــه  محکــوم 
ضعــف در معرفت بــه تحلیل های 
در  پیرامــون،  فضــای  از  نادرســت 
نظــر نگرفتن اولویت ها و ســطحی 
مــی  فرهنگــی  امــور  در  نگــری 
انجامــد. در واقــع تعلیــم و تربیــت 
حلقــه ی مفقوده ی فعالیت های 
فرهنگــی اســت و مســلم در بحــث 
تعلیــم و تربیت بمبــاران اطاعاتی 
افــراد مــد نظر نیســت، بلکه هدف 
ثمــر  بــه  و  کــردن  دار  عالــم  بایــد 

رساندن افراد باشد.
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