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سرمقاله5

م بَِأنَّ  َ اْشتَرَی  ِمَن الُْمْؤِمِنیَن أَنُفَسُهْم َو أَْمَوالَهُ إِنَّ اللَّ
ِ َفَیْقُتُلوَن َو يُْقَتُلوَن   لَُهُم الَْجنََّة  يَُقِتُلوَن فِی َسِبیِل اللَّ
ا فِی التَّْوَرئِة َو اْلنِجیِل َو الُْقْرَءاِن  َو َمْن  َوْعًدا َعلَْیِه َحقًّ
ِ  َفاْسَتْبِشُرواْ بَِبْیِعُكُم الَِّذی بَايَْعُتم  أَْوفیَ  بَِعْهِدِه ِمَن اللَّ

بِِه  َو َذالَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظیُم)توبه-111(

صاحب امتیاز و مدير مسئول: سعاد محمدی
سردبیر: محمد علی ابراهیمی

:هیئت تحريريه
آقايان: هادی رحمانی،حسن صفوی،  رضا نهری

خانم ها: سراج، محمدی

پذيرای نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم.
وب نوشت:

ahd57.blog.ir

کسانی که مايل هستند می توانند مقالت خود را به 
پست الكترونیكی ما ارسال کنند تا پس از بررسی، 

مقالت منتخب در نشريه چاپ شوند.

پست الكترونیكی:  
ahd.57@chmail.ir

این نشریه با حمایت مادی و معنوی اداره کل امور 
فرهنگی دانشگاه اصفهان چاپ و منتشر می شود.

گفتاری پیرامون عملکرد شورای عالی انقالب فرهنگی
به  مربوط  امور  طراحی  و  سیاست گذاری  نهاد  راهبردی ترين 
حوزه ی فرهنگ و علم در کشور، شورای عالی انقالب فرهنگی 
  1359 سال  در  )ره(  خمینی  امام  دستور  به  که  می باشد، 

تشكیل گرديد.
فعالیت های  به  بايستی  که  است،  قرارگاهی  به مثابه  شورا  اين 

متنوع و پراکنده فرهنگی در کشور سمت وسو و نظم ببخشد.

انقالب  کبیر  معمار  نهاد،  اين  تشكیل  ضرورت  با  رابطه  در 
اسالمی، امام خمینی فرمودند:

شدن  جايگزين  و  نفوذ  و  غربی  بدآموز  فرهنگ  از  »خروج 
تمام  در  فرهنگی  انقالب  و  ملی  اسالمی،  آموزنده  فرهنگ 
زمینه ها در سطح کشور آن چنان محتاج تالش و کوشش است 
بانفوذ  و  کشید  زحمت  بايد  دراز  سالیان  آن  تحقق  برای  که 

عمیق ريشه دار غرب مبارزه کرد.«
ايجاد تغییر در فرهنگ  در واقع استقرار نظام اسالمی  بدون 

حاکم بر کشور مفهومی بی محتواست.

رهبر انقالب، امام خامنه ای، نیز در دوره زعامت خود اين نهاد 
را بسیار موردتوجه قرار داده و می فرمايند:

جبهه  فرهنگ  فراگیر  و  پیچیده  تهاجم  عرصه ی  در  »مهم،   
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  اسالمی،  نظام  ضد  بر  استكبار 
راهبردی  سیاست گذاری  وظیفه  اصلی،  قرارگاه  يك  همچون 
بخش های  و  فرهنگی  تأثیرگذار  مراکز  و  دستگاه ها  هدايت  و 

اجرايی را بر عهده دارد.«

امام خامنه ای در آستانه آغاز دور جديد شورای عالی انقالب 
اواخر مهرماه سال جاری، طی پیامی در راستای  فرهنگی در 
نیل به اهداف انقالب که تشكیل تمدن اسالمی می باشد، تأکید 

مجددی بر تكالیف اصلی اين شورا نمودند.

معارضات  با  مواجهه  و  تهديدها  مهار  فرصت ها،  از  استفاده 
آموزش  زندگی،  سبك  علم،  تولید  ی  عرصه  در  بیگانگان 
مهم ترين  فرهنگی  مهندسی  و  عمومی  فرهنگ  پژوهش،  و 

اولويت های کاری اين شورا می باشد.
ايشان همچنین تأکید کرده اند که شتاب رشد علمی کشور به 
هیچ بهانه ای نبايد متوقف گردد بلكه بايد با شتاب بیشتری 

ادامه يابد و اين مهم نیازمند توجه ويژه دولت می باشد.

دارد  وجود  قابل تأملی  ی  نکته  پیام  این  از  بخشی  در 
و  علمی  نظام  در  نوسازی  و  تحول  موضوع  اینکه  آن  و 
آموزشی کشور به نقطه ی مطلوبی نرسیده و بی توجهی 
و به تعویق انداختن آن  خسارت بزرگی برای کشور  به 

بار می آورد.
بنابراین این شورا باید با بازنگری مجدد بر فعالیت هایش 
و توجه جدی به این امور، وظیفه ی تاریخی خویش را به 
اعضای  این است که  امر مستلزم  این  برساند.  سرانجام 
شورا همت اصلی خود را در این مهم قرار داده و عضویت 
در شورا یکی از کارهای دست چندم ایشان تلقی نگردد.

توجه...
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»انا  اصل  برمبنای  سلوک«  و  »سیر 
الیه راجعون« است؛ حقیقتی  انا  و  لل 
عالم هستی  تكوين  و  باطن  در  جاری 
و الل اراده کرده است بعد تشريعی يا 
در  نه تنها  انسان  زندگی  اختیاری  بعد 
اجتماعی  در حیات  بلكه  فردی  سطح 
يا  ملكوت  با  تطبیق  و  هماهنگی  در 

باطن عالم قرار گیرد.
نظام،  است.  نظامات  مجموعه  جامعه، 
است.  بخش  نظم  و  تنظیم کننده 
بُعد  يا  با روح  تناسب  نظم خاصی که 

نرم افزاری آن سیستم دارد.

تکنیکی  نظم  مدرن،  نظام های  نظِم 
عالم  نظِم  با  تطابق  الهی،  نظم  اما  و 
حق  سراسر  ملکوت،  است.  ملکوت 
از  برآمده  نظام  و  اهلل  ظهور  و  است 
آن، الهی است. »الملک یومئذ الحق 

للرحمن« )1(

اقامه  و  تعیین کننده  حكومت، 
است.  اجتماع  نظامات  همه  کننده ی 
و  طب  نظام  تربیت،  و  تعلیم  نظام 
خانواده  نظام  اقتصادی،  نظام  تغذيه، 
جامعه  و کالن  نظام های خرد  ساير  و 
نظام  راهبری  و  گزاری  سیاست  با 

حكومت، حاکم می شود و افراد جامعه 
را به سمت غايت معینی که خروجی 

سیستم است هدايت می کند.

تربیت  سلوک  و  سیر  نهایی  هدف 
از طریق  الهی است  انسان  و تحقق 
اقامه شریعت الهی. لذا حکومت باید 
حضرت  تشریعی  اراده  تحقق  راه 
حق و عین آن باشد، یعنی حاکمیت 
نظام  نمی توانند  سکوالر  نظام های 
تربیت  برای  اجتماعی  حیات  بخش 

یک انسان الهی گردد.

مهیاکردن  حكومت،  هدف  اصلی ترين 
است  بشر  زندگی  برای  خاصی  فضای 
که سراسر عبوديت حضرت حق باشد 
مصیر  و  مسیر  در  را  جامعه  بتواند  تا 
الهی قرار دهد. )مسیر الهی همان سیر 
»و  همان  الهی  مصیر  و  است  الل  الی 
ريشه  از  است  المور«  تصیر  الل  الی 
صیرورت به معنی »شدن« و به کمال 

مطلوب الهی رسیدن.(

شئونات  و  روابط  تنظیم  با  حكومت 
تربیت  و  تعلیم  تحقق  و  بشر  زندگی 
الهی و قرآنی زمینه سیر به سوی حق 

را برای همه انسان ها فراهم می آورد نه 
سیر  برای  فرد  که  باشد  چنان  اين که 
الی الل مجبور باشد انزوا پیش گیرد و 
با جامعه،  ارتباطاتش  با محدود کردن 

شريعت الهی را بر خود حاکم کند.

خلوت نشینی  و  تصوف  حق،  اراده   
حیات  شدن  الهی  برای  خانقاه  کنج 
است  کرده  اراده  الل  است.  نبوده  بشر 
تا شريعت و دين حنیف )حق گرا( در 
راه  حكومت،  و  شود)2(  اقامه  جوامع 
تحقق حاکمیت شريعت الهی بر جامعه 
است يعنی حكومت بايد عین »انا الیه 

راجعون« باشد.

1- آيه 26 سوره فرقان
بقره،19  سوره   193 آيات:  2-بنگريد 
اعراف،13   29 توبه،   33 عمران،  آل 

شوری.
مهری سراج

از کنج خانقاه تا قلب جامعه



4

عرفان و معرفت5

غايت يك دانه سبز شدن و نهال شدن و میوه 
برای تولیدمثل  دادن و درنهايت گرده افشانی 
است، غايت يك کرم شب تاب رسیدن به حد 
لزم رشد برای بیرون آمدن از شفیره و سپس 
نواز  چشم  و  زيبا  پروانه ای  به  شدن  مبدل 
است، غايت زندگی همه حیوانات و جمادات و 

نباتات سیری مشابه هم دارند؛
که  است  اين  می شود  مطرح  که  سؤالی  اما 

غايت زندگی انسان کجاست؟
همه  ورای  را  خود  که  موجودی  زندگی  فرجام  به راستی  و 

موجودات می داند کجاست؟
و  باشیم  نداشته  قبول  را  متافیزيك  و  معنوی  شايد وجودعوالم 
بگويیم فرجام کار بشر پیشرفت تا حد اعالی تكنولوژی و مبدل 
کردن حیات انسان به حیاتی مطلقاً تكنولوژيك است و يا فتح 
کرات و کهكشان های گیتی و حتی زندگی کردن در آن کرات 
اما اگر نظری عمیق تر بیندازيم خواهیم يافت که هنوز در حیطه 

محدود جهان مادی و طبیعت به سر می بريم.

       تو کز سرای طبیعت نمی روی بیرون
کجا به کوی طریقت نظر توانی کرد                

معنوی  و  باطنی  )عوالم  مینو  عوالم  وجود  قبول  فرض  با  يا  و 
و  بهشت  به  رفتن  انسان ها  از  بسیاری  مانند  ملكوت(  مانند 

باغ های بهشتی که در بعضی آيات و احاديث 
غايت سفر  ما  ازنظر  دادند  را  آن  وعده ی  هم 

انسانی باشد.
اما آيا به راستی رسیدن انسان به کمال ليق 
انسان که حتی رسالت تمامی انبیا و اوصیا نیز 
بوده، همین است و سیر انسانی در اين مرحله 

پايان می يابد؟
عارف نامدار يحیی بن معاذ رازی می گويد:

))همان گونه که دنیا زندان مؤمنان است، بهشت زندان عارفان 
است((-تمهیدات صفحه 136

و يا درتذکرة الولیا می خوانیم:
))خداوندا اگر تو را از خوف دوزخ می پرستم، در دوزخم بسوز و 
اگر به امید بهشت می پرستم برمن حرام گردان و اگر از برای تو، 

تو را  می پرستم جمال باقی از من دريغ مدار((
و در شرح حال عارفه ی نامدار رابعه ی عدويه آمده است که روزی 
درمیان مردم ديده شد درحالی که در دستی فانوس و در دست 
ديگرش ظرف آبی بود از او پرسیدند که اين ها را برای چه کاری 
می خواهد او گفت می رود تا آب را در دوزخ و آتش را در بهشت 

افكند و آن ها را نابود کند تا مردم فقط برای خدا عبادت کنند.
بسپارد  به خالق بهشت  را دارد که دل  انسان ظرفیت آن  پس 
و خود  را محیای پذيرش خود خداوند کند و اگر جمال جمیل 
حقیقی که خداوند است برايش ظهور کند حتی بهشت و باغ های 
و فقط خداوند است که  ندارند  او جذبه ای  نظر  نیز در  بهشتی 

انسان را اغنا می کند.
هشت جنت نیز اینجا مرده ای است 

                            هفت دوزخ همچو یخ افسرده ای است
ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است    

                                  بردار ز رخ پرده که محتاج نگاهیم
 

چیزی  برود  می تواند  بشریت  که  راهی  پایان  بنابراین 
ورای بهشت است؛ پس اوج کمال انسانی رسیدن به خود 
خداوند است و مقرب ترین انسان، به حضرت حق، حضرت 
ختمی مرتبت می باشند و از همین رو است که )اِنَّ لَُکم فی 

َرسوِل اهلل اُسوٌة َحَسَنة(.
محمد  بن  عزيزالدين  عرفانی  متون  از  کامل«يكی  در»انسان 

نََسفی می خوانیم:
شريعت  اهل  از  گفته  وی  پیغمبر  آنچه  می کند  قبول  ))هرکه 
است و هر که به جای آورد آنچه پیغمبر وی کرده از اهل طريقت 
است و هرکه می بیند آنچه پیغمبر وی ديده است از اهل حقیقت 

است((

غایت سیر و سلوک
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حقیقت،  اَحوالی-  رسول:)الَحقیقُة  حضرت  خود  گفته ی  به  و 
حالت من است( و حقیقت همان قرب به حق است و به گفته ی 
امام صادق )ع(: )حقیقت( معراج )پیامبر( همان قرب حق است

 اوج کمال انسانی يعنی همان معراج حضرت ختمی مرتبت )ص( 
و اتحاد با حقیقت محمدی و غرق شدن در باطن حضرت رسول 

)ص(.
 بـرو انـدر پی خـواجه به اسرا 

                                       تفرج کـن همه آیـات کـبـری 
 بــرون آی از سـرای ام هـانـی

                                 بگـو مطلـق حـدیـث من رآنــی
گـذاری کـن ز کـاف کنج کونین

                                        نشین بر قاف قرب قاب قوسین
دهد حق مر تورا هرآنچه خواهی

                              نـمایـد چـشـمـت اشیـارا کماهـی 
                                                                    )گلشن راز(

که  مقامی  الغیر  و  است  انسان  مختص  تنها  مقام  این 
مانند جبروت  مینو  عوالم  و حتی  مقرب  فرشتگان  حتی 
و الهوت و ناسوت و ملکوت و حتی تیزپروازترین موجود 
که  همان طور  عاجزند،  آن  به  راه یابی  از  عقل  یعنی  عالم 
می خوانیم  الساجدین  سید  زبان  از  عارفین  مناجات  در 
که: )َوَعَجَزِت الُعقوُل َعن اِدراک ُکنه َجمالِک- و عقل ها از 
ادراک کنه جمالت عاجزند( اینجاست که به محض شکسته 
شدن پر عقل انسان به وادی تحیر قدم می گذارد و بازهم 
اینجاست که حضرت رسول )ص( می فرمایند: )اِلهی ِزدنی 

ـرا- خدایا تحیر مرا در خودت بیشتر کن( ُـّ فیَک تَـَحی

و اين آن تعريف از انسان است که در هیچ ايدئولوژی و مكتبی 
اين گونه ديده نمی شود و اگر درجه ای پايین تر از اين تعريف را 

ارائه دهیم مقام انسانی را ناقص تعريف کرده ايم.

حكیم نظامی گنجوی معراج پیامبر )ص( را باظرافت و زيبايی 
به زبان شعر بیان می کند که با دقت در اين مثنوی استادانه هم 
می توان به عظمت مقام انسانی و کامل ترين نوع انسان شناسی از 

دريچه ی معراج حضرت رسول پی برد.

احمد مرسل که خرد خاک  اوست
                                 هر دو جهان بسته ی فتراک اوست

سـتر کــواکــب قــدمــش مـیــدریـد
                        خیـل مـالئک عـلـمـش مـیـکـشـید

در شـــب تـــاریــک بـــدان اتــفــاق
                        بــرق شــده پــویــه ی پـای بــراق

چون گل ازاین پایه ی فیروزه فرش
                                دسـت به دست آمده تا ساق عرش

هـمسـفـرانش سـپـر انـداختنـد
                         بـال شکسـتـنـد و پـر انـداخـتـنـد

او بــه تـحــیـر چـو غــریـبـانـه راه
                       حــلــقــه زنـان بــر در آن بـارگـاه

پـرده نـشـینان که درش داشـتند
                                 اودج او یـکسـره بـگـذاشـتنـد

رفــت بـدان راه کـه هـمـره نـبـود
                     ایـن قــدمــش زان قــدم آگــه نـبـود

 و اما دعای آخر...
 )اِلهی َهب لی َکماَل الِنِقطاِع اِلَیك- خدای من نهايت رسیدن 

به خودت را به من عطا کن(

مستجاب است دعای دل آلوده اگر
                                   پای هر برگ دعا از تو بود آمینی

سید حسن صفوی
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5
فرهنگ و متدن غریب

در تبییلن فرهنلگ انقلالب اسلالمی ذکر 
شلد که قبلل از بحلث پیرامون چیسلتی 
آن، لزم اسلت جريان هلای ديگلری کله 
بله نلام اسلالم سلعی در القلای فرهنلگ 
و تفكلر خلود در جامعله دارنلد شلناخته 
ازقَِبلل  کله  مبهملی  مرزهلای  و  شلوند 
آن، منافلع خلود را بلا چهلره ی اسلالم و 
روشلن  می برنلد،  به پیلش  آن  برخلالف 

گردد.
در مبحلث قبلل جريلان تحجلر معرفلی 
شلد و در ايلن شلماره در ملورد جريلان 
غرب زده ی روشلنفكری صحبلت خواهیم 

: د کر
روشـنفکر تحت راهبـری ایدئولوژی 
 هاسـت،  فضـای فکـری او تعلقـی 
بـه اسـالم نـدارد و به طرح درسـت 
آن هـا  عمیـق  بررسـی  و  مسـائل 
هـم نمـی پـرازد لـذا روشـنفکر نه 
در  نـه  و  دارد  اسـالم  دغدغـه ی 
می گیـرد.  قـرار  فیلسـوف  جایـگاه 
روشـنفکر تعلـق به عالـم مدرنیته و 

دارد. اومانیسـتی  تفکـر 

»انتلكلت« بله معنلای ِخرد؛ هملان عقلی 
اسلت کله دکارت آن را مطلرح می کنلد 
يلا تلقلی گالیلله از جهلان هسلتی که آن 
را نوشته شلده بله زبلان رياضلی می دانلد.

حاکمیلت تفكلر و فلسلفه ی اومانیسلتی 
از رنسلانس آغازشلده و اگلر قبلل از آن 
طغیلاِن فرعونلی و هوی پرسلتی در اقوام 
مختللف بشلری وجلود داشلته اسلت اما 
هیچ کلدام توجیله ايدئولوژيلك نمی شلد 
و مبنلا بلرای نظلام سیاسلی و حاکمیلت 
نظاملات اجتماعلی، مكتلب اصالت بشلر، 
از  انسلان بريلده  حلذف الل و محوريلت 

مبلدأ عاللم هسلتی نبوده اسلت.
ايدئولوژی هلای  بله  روشلنفكری  تعللق 
برخاسلته از اومانیسلم سلبب می شود که 
ورود او بله مباحلث اسلالمی بله التقاط و 
نفلاق بینجاملد. ماهیت توحیلدی انقالب 
بلا ماهیلت غربلِی روشلنفكری  اسلالمی 
دايلره،  چنان کله  دارد،  ذاتلی  تبايلن 
سلر  بلر  بخواهیلم  تلا  نلدارد  اضالعلی 

توازی آن ها سلخنی بگويیلم و دو ماهیت 
نمی شلوند. يكجلا جملع  متبايلن 

بله  تعللق  بلا  روشلنفكری  جريلان 
)مارکسیسلم،  غربلی  ايدئولوژی هلای 
سوسیالیسلم  امپريالیسلم،  لیبرالیسلم، 
و...( فرهنلگ و مناسلباتی را در جامعله 
وارد می کنلد که بلاروح توحیلدی و الهِی 
انقلالب اسلالمی تبايلن دارد املا مجبلور 
اسلت بلرای مانلدن در قاملوس تشلريعی 
و  اقلوال  بله  اسلالم  از  لعابلی  انقلالب، 

بپوشلاند! آرائلش 

حاکمیلت  بلا  کله  اسلت  نفلاق  جريلاِن 
اقتصلاد لیبرال، توسلعه و سلازندگی را در 
دسلتور کار خلود قلرار می دهلد ومزوِّرانه 
از  پلس  کله  می کنلد  توجیله  اين طلور 
انباشلت ثلروت و اصلالح زيرسلاخت ها، با 
توزيلع متناسلب ثلروت و فقلر در جامعه، 
برقلرار می کنیلم! درحالی کله  را  عداللت 
روح نظلام اقتصلادی بايد عدالت باشلد نه 
اينكله عداللت علارض بلر آن شلود و بله 
نظاملی با روح سلرمايه داری بتلوان آن را 

کرد! سلنجاق 
»عالـم  سرسـپرده ی  انتلکتوئـل 
اگـر  حتـی  اسـت  غـرب« 
استعمارسـتیز و مشـروطه طلب و به 
فکر توسـعه و سـازندگی و اصالحات 

باشـد.
روشلنفكرِی دينلی، در خدملت جريلان 
قلرار  ناخواسلته  يلا  و  خواسلته  نفلاق 
بزرگ تريلن  نفلاق،  جريلان  و  می گیلرد 

ظهلور  برابلر  در  مانلع  خطرناک تريلن  و 
و نهادينله شلدن فرهنلگ نلاب انقلالب 

اسلت. جامعله  در  اسلالمی 

بـه آن  امـروز مبتـالی  مـا  »آنچـه 
هسـتیم آن دسـته منافقینی اسـت 
کـه اظهـار اسـالم می کننـد و کمـر 
اسـالم را می خواهنـد بشـکنند. حل 
مشلكالت  اعظلم  از  منافقیلن  مسلئله ی 
اسلت که بلرای ملت ملا و برای اسلالم از 
اول بلوده اسلت بلا معاويله بايد چله کرد 
کله املام جماعلت اسلت، منافق اسلت و 
بله مردم شلام حاللی کرده اسلت که من 
يك آدم مسللمانی هسلتم حل مسلئله ی 
اين هلا مشلكل تر اسلت از هلر مسلئله ای 
بلرای اسلالم اشلخاصی کله فريلاد بلرای 
اسلالم می زننلد و می زدنلد بعلد معللوم 
شلد ايلن آقلا کله اين قدر اسلالم ملآب و 

مللی اسلت رابطله دارد با آمريلكا«)1(

بگذارنلد  می خواهنلد  سلرپوش  »اين هلا 
روی مقاصلد خودشلان آن مقاصلدی کله 
برخلالف مسلیر ماسلت، مقصد ما اسلالم 
می کنلد  دعلوی  کله  است...هرکسلی 
ملا حقوقلدان هسلتیم، دعلوی هلر چله 
می کنلد ببینیلد مقالتشلان چله جلوری 
اجتملاع می کننلد  وقتلی  ببینیلد  اسلت 
از چله جلور جمعیتلی  ايلن اجتماعلات 
مجتملع می شلوند و خودشلان را متصلل 
می کننلد و بعلد هم از اسلالم هیچ خبری 

نیسلت، مسلیر غیلر مسلیر ماسلت.«)2(
جـه  را  اسـالم  امـا  اسـالم  »اسـم 
اسـالمی  می کنـد  معرفـی  جـوری 
کـه بـا مشـروبات مخالف نیسـت با 
حدود شـرعیه هم سـروکار نـدارد...
اسـالم شاهنشـاهی ایـن بـود دیگر 
اسـالم بـود، امـا فحـش بـه اسـالم 

می دادنـد...«)3(
 ،287 و   286 صفحلات   ،10 ج  نلور،  1-صحیفله 

58/9/24 تاريلخ 
2-صحیفه نور، ج 18، ص 37، تاريخ 62/4/21
3-صحیفه نور، ج 6، ص 258، تاريخ 58/3/3

مهری سراج

روشنفکری دینی؛ دایره ی متوازی االضالع!
درباره ی فرهنگ )4(-تحجر و غرب زدگی، دو مانع پیش روی انقالب اسالمی
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هدف خلقت

همله ی هويلت انسلان، هلدف اوسلت و 
ارزش و کراملت يلك شلخص را می تلوان 
آن هلا  بله  پايبنلدی  و  اهلداف  آينله  در 
اهلداف  هرچقلدر  حلال  کلرد؛  جسلتجو 
يك شلخص حقیقلی و واقعی باشلند وی 
در اوج کراملت و ارزش هلا قلرار می گیلرد 
و هرچقلدر اهلداف انسلان غیرحقیقلی و 
آرمان هلای  از  باشلند،  واقعیلت  بله دوراز 
الهلی دور می شلوند و از جايلگاه اصللی 
خلود فاصلله می گیلرد؛ بنابرايلن می توان 
گفلت اهلداف انسلان، سرنوشت سلازترين 
فلرد  چراکله  اوسلت،  زندگلی  گلزاره ی 
بلرای محقلق کلردن اهدافش، بله تبعیت 
از آن هلا سلبك و مسلیر زندگلی خلود را 
خويلش  سلرانجام  و  می کنلد  مشلخص 
را کله سلعادت يلا شلقاوت اسلت رقلم 

می زنلد.
بشلر،  اهلداف  خاسلتگاه  شلك  بلدون 
نلوع  هلر  اوسلت؛  تفكلرات  و  اعتقلادات 
هدفلی، نوعلی خلاص از سلبك زندگلی 
و تملدن را رقلم می زنلد، حلال اگلر ايلن 
حقیقلت  برمبنلای  و  صحیلح  اعتقلادات 
باشلند، اهدافلی صحیلح و سلعادت بخش 
انسلان  و  دنبلال خواهنلد داشلت  بله  را 
عقايلدی  اگلر  و  می گلردد  سلعادتمند 
نادرسلت و برمبنلای باطل باشلند، چیزی 
جلز پوچلی و شلقاوت را بلرای انسلان به 

داشلت؛ نخواهنلد  هملراه 
بنابراين انسلان بايسلتی اعتقاد و بینشلی 
را بلرای خلود انتخلاب نمايلد کله وصلل 
بله حقیقلت باشلد و در دل آن بهتريلن و 
عالی تريلن اهداف نهفته باشلد و برمبنای 
را  خلود  زندگانلی  و  حیلات  مسلیر  آن 
انتخلاب نمايلد تلا نجات بخش او به سلوی 
حقیقلت و سلعادت ابلدی باشلد وزندگی 
و  آراملش  سلرور،  از  سرشلار  حیاتلی  و 
سلعادت حقیقلی را بلرای خلود و جامعه 

بله ارمغلان آورد.
يكلی از اصلی تريلن اهدافلی کله انسلان 
در زندگلی خلود بايلد بله آن توجه جدی 
داشلته باشلد، هدف خلقت اوسلت؛ يعنی 
هدفلی کله خداونلد متعلال برای انسلان 
و  نلگاه  نلوع  اسلت. حلال  معیلن کلرده 

بینلش نسلبت بله اين اصلل مهلم، باعث 
متفلاوت  سلبك های  آملدن  وجلود  بله 
زندگلی و تمدن هلای گوناگلون در طلول 
تاريلخ شلده کله هرکلدام انسلان را بنا بر 
اهلداف و ماهیتشلان بله سلمتی رهنمون 
بوده انلد؛ پلس بلرای ايجلاد بهتريلن نلوع 
بايلد بهتريلن  زندگلی ملادی و معنلوی 
خلود  زندگلی  در  را  تفكلرات  و  عقايلد 
بلا  آن هلا  تحقلق  درراه  و  کنیلم  پیلاده 

عزملی راسلخ مجاهلدت نمايیلم.
کسب شلناخت و درک صحیح هدف های 
خلقلت انسلان، گزاره ای ضروری و بسلیار 
بله  انسلان  اگلر  چراکله  اسلت،  مهلم 
شلناخت صحیلح از هدف خلقتش دسلت 
نیابلد و آن را دنبلال نكنلد، هیلچ گاه بله 
آراملش حقیقلی و پايلدار دسلت نخواهد 
يافلت و هملواره در درون خلود خلئلی 
آن  هیچ چیلز  کله  می کنلد  احسلاس  را 
را پلر نمی کنلد؛ و می تلوان گفلت يكلی 
مشلكالت  بلروز  عللل  اساسلی ترين  از 
گوناگلون در زندگلی بشلر، غفللت از اين 
اصلل مهلم يعنلی هلدف واقعلی خلقلت 

. ست ا
پوچلی و اضطرابلی که زندگی بشلر غربی 
و غلرب زده را فراگرفته و سلاير نقاط عالم 
را نیلز بی بهره نگذاشلته، ثملره ی غفلت و 

بی توجهی انسلان نسلبت به هلدف واقعی 
خلقلت بلوده کله خاللق و آفريننلده ی او 
برايلش معیلن کلرده و توجله نملودن به 
اهدافلی کله  هدفلی غیرحقیقلی اسلت؛ 
بشلريت بلا پیروی نملودن از آن هلا دچار 
و  گشلته  سلردرگمی  و  ازخودبیگانگلی 
هويلت واقعلی خويشلتن را ازدسلت داده 

است...
هادی رحمانی

چرا هستم...؟ دلیل بودنم چیست؟!)1(
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انقالب اسالیم و همدویت5

اعمـال  گـرو  در  انسـان  سرنوشـت 
اوسـت و برآینـد عملکرد انسـان ها، 
می دهـد  جهـت  را  بشـری  جامعـه 
و بـه سـویی می بـرد کـه نتیجـه و 

عاقبـت اعمـال آن جامعـه اسـت.
املا عملكرد انسلان از عقايلد و باورهای او 
ناشلی می شلود و باورها و عقايد متناسب 
با انديشله اسلت. به عبلارت بهتر، انسلان 
بلا انديشلیدن بله بلاور می رسلد و طبلق 
باورهايلش عملل می کنلد. البتله انديشله 
و بلاور در تعامللی تنگاتنلگ قلرار دارند و 
شلايد به روشلنی نتلوان تقلدم و تأخلری 
بیلن ايلن دو قائل شلد که بحلث راجع به 
ايلن مقولله از حوصللة ايلن مقالله افزون 
اسلت و البتله درنتیجلة ايلن بحلث هلم 

ندارد. تأثیلری 
و  مفاهیلم  انديشله،  خمیرمايلة 
يلا  و  واقعلی  حقیقلی،  موجوديت هلای 
انتزاعلی هسلتند و انسلان با انديشلیدن، 
بلرای مفاهیلم عینلی و ذهنلی پیراملون 
انديشلیدنی،  آن  می يابلد.  تعريلف  خلود 
انسلان را بله حقیقلت نزديلك می کنلد 
کله روشلی کاملل و سلالم داشلته باشلد 
انديشله،  ملورد  مفاهیلم  بله  نگاهلش  و 
مفهلوم،  يلك  چه بسلا  باشلد.  صحیلح 
موضلوع انديشله های مختلفی قلرار گیرد 
و تعاريلف مختلفلی از آن ارائه گلردد؛ اما 
طبلق قواعلد عقللی، فقلط و فقلط يلك 
تعريلف از هلر مفهلوم، حقیقلی اسلت و 
مابقلی تعاريلف منجلر بله باورهايلی بله 
باورهلای  ايلن  و  می گلردد  رفتله  خطلا 
اشلتباه  عملكردهلای  موجلب  اشلتباه 
می شلود و سرنوشلت انسلان و در ادامله 
جامعه ای انسلانی را بله فرجامی نامطلوب 

ند. می کشلا
کنله  بله  بايلد  چگونله  اينكله  از  فلارغ 
حقیقلت مفاهیلم عینی و ذهنی رسلید و 
آن حقايق را شلالوده انديشلیدن قرارداد، 
بايلد توجه داشلت کله هر انديشله ای که 
بلر پايله ای غیر از حقیقت بناشلده باشلد، 
محكلوم به رسلیدن بله مقصلدی نامعلوم 
کله  تعاريفلی  هرچنلد  اسلت،  تاريلك  و 

آن انديشله ارائله می کنلد، فاصللة بسلیار 
حقیقلی  تعريلف  بلا  نزديكلی  و  انلدک 

باشد. داشلته 
صحبـت از تحول در جامعة بشـری، 
عملکـرد  در  تحـول  از  صحبـت 
بـه  توجـه  بـا  و  انسان هاسـت 
مقدمـه ای کـه گذشـت، تحـول در 
جامعـه بشـری چیـزی نیسـت جـز 
تحـول در عقایـد و باورهـا و تحـول 
در وجود بشـر و در یـک کالم تحول 
در اندیشـه و نیز نحوه ی اندیشـیدن 

انسـان ها.

هلر تعريفلی کله از انديشلة انسلان تولید 
می گلردد بله نسلبت عملق و بزرگلی اش، 
در تعییلن راسلتای حرکلت جامعله اثلر 
و  تعريلف  آن  تغییلر  پلس  می گلذارد. 
تغییلر انديشله ای کله موللد آن تعريلف 
يلا  و  کوچلك  تغییلری  می توانلد  اسلت 
در  جامعله  در  آنچله  در  بلزرگ  تحوللی 

حلال »شلدن« اسلت، ايجلاد کنلد.
وقتلی صحبت از انقالب اسلالمی و تحول 
در جامعله بشلری می شلود، بايد نخسلت 
بله ايلن نكتله توجله کنیلم کله صحبلت 
از کلدام يلك از تعاريلف انقالب اسلالمی 
اسلت. کلدام تعريلف از انقلالب اسلالمی 
تحلول  بشلری  جامعله  در  اسلت  قلرار 
و انقلالب ايجلاد کنلد تلا آن تحلول در 
راسلتای سلعادت و رسلیدن بله مقصلد 
نهايی و هدف غايی خلقت انسلان باشلد؟

آيلا تعريلف انقالب اسلالمی همان اسلت 
کله بله عمد، املا در ظاهلر از روی عادتی 
همه گیلر، انقلالب اسلالمی را مختلص به 
تاريلخ يلك کشلور و  از  دورانلی خلاص 
مسلائل مربلوط بله هملان برهلة زمانلی 
تاريلخ  تعريفلی کله  و مكانلی می دانلد؟ 

يلك مللت را بله دوران قبلل از انقلالب 
و دوران بعلد از انقلالب تقسلیم می کنلد، 
هملان تعريفی اسلت کله زايیدة انديشلة 
جبلر تاريخلی انقالب هاسلت و همواره در 
انتظلار انقالبلی تلازه از سلوی ليه هلای 
مواجهله  در  جواملع،  انسلانی  مختللف 
اسلت و مفهلوم  بلا بی عدالتلی طبقاتلی 
انقلالب اسلالمی را در حرکتلی شلورش 
گونله و متوقلف در هملان طبقلات پايین 
جواملع تعريلف می کند و بلر روی انقالب 
اسلالمی هم بله ماننلد ديگلر انقالب های 

می کنلد! تاريخ مصلرف، حلك  تاريلخ، 
انقـالب  از  تعریـف  ایـن  نتیجـه 
عملـی  و  فکـری  جمـود  اسـالمی، 
یـک ملـت، بـه دلیـل رسـیدن بـه 
بـا  تقابـل  در  فلسـفی  یـاس  یـک 
برابـر  در  ایسـتادگی  سـختی های 
هزارتـوی  در  مانـدن  و  طاغوت هـا 
انتظـار بـرای تحقق عدالتی دسـت 

اسـت. نایافتنـی 
 وقتلی از بلنلدای انديشله املام خمینلی 
)ره( بله انقلالب اسلالمی نلگاه می کنیلم، 
پیلش از آنكله بخواهیلم بلرای ماهیلت و 
مفهلوم انقلالب اسلالمی تعريلف بیابیلم، 
حقیقلت  ايلن  شلاهد  گونله  معجلزه 
خواهیلم بلود کله خلود انقلالب اسلالمی 
بله همه چیلز معنايلی تلازه می بخشلد و 
شلروع بله تعريلف و هويلت دادن به تمام 
خلود  از  بشلری،  گزاره هلای  و  مؤلفه هلا 
تلا جامعله و حكوملت و  انسلان گرفتله 
کله  اينجاسلت  می نمايلد.  آن هلا  هلدف 
تكیه گاهلی بله قدملت بشلريت و تاريلخ 
نبلوت بلرای تفكر انسلان ايجلاد می گردد 
و افقلی بله وسلعت ظهلور خلیفله الل در 

زمیلن در پیلش رو قلرار می گیلرد.
کـه  اسـت  تحولـی  همـان  ایـن  و 
انقـالب اسـالمی در جامعـه بشـری 
و  از درون  ایجـاد می کنـد. تحولـی 

... قلـب 
از جنـس  از جنـس تولـد،  تحولـی 
بهـار و از جنـس نفـخ روح الهـی بر 

کالبـد تیـرة انسـانیت ...
رضا نهری

انقالب اسالمی و تحول در جامعه بشری


