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روح  كه  عهدى  است،  جديد  عهدى  آغاز  تاريخ، 
در  فرهنگ  مى دمد.  تمدن  كالبد  در  را  فرهنگ 

تمدن، تجسم و ظهور مى يابد.
»عصر تجدد«، آغاز عهد جديدى است كه با روح 

اصالت بشر، تمدن غرب را بنا نهاد.
كالبد، بى روح وجود پيدا نمى كند و قوام نمى يابد  
لذا هرجا مظاهر يك تمدن وارد شود فرهنگى كه 
مى آورد.  همراه  به  نيز  است  آن  جان بخش   ِ روح 
تاريخ، فرهنگ و تمدن به يكديگر پيوسته اند و تا 
عهد تجدد و عالم مدرنيته فضاى تنفس و انديشه ى 
مدرن  تمدن  و  مدرنيسم  فرهنگ  نشود،  مردمان 

به طور كامل محقق نمى گردد.
اما عهد غربى، تاريخِ محتوم بشر نبوده است. اراده ى 
خالق و مبدأ هستى به حاكميت تشريعى توحيد و 
»ليظهره  است.  بشريت  تاريخ  در  دين حق  ظهور 

على الدين كله و لو كره المشركون«.
دوباره  تجدیدعهدی  اسالمی«،  »انقالب 
و  هستی  عالم  در  اهلل  والیت  به  اعتقاد  در 
حیات  در  آن  تشریعی  حاکمیت  برای  تالش 
اجتماعی بشر است. جمله ی کائنات به وجود 
حّی موجود و به قیومی ِ او قائم اند. این عهد 
باطن عالم  با وحدِت جاری در  در هماهنگی 
هستی، فرهنگ توحیدی را در عالم و بر آدم 
به سوی  را  حاکم می کند و جامعه ی بشری 
رهنمون  وحدانیت  ِعالم  عدل  و  رشد  و  نور 
این فرهنگ نیز در  می سازد. مظاهر تمدنی ِ 
با ملکوت عالم، سیر دهنده ی آدمی  تطبیق 

به سوی عالم توحید می شود. 
مهرى سراج



به نام حبيب القلوب
   براى بررسى ماهيت انقالب اسالمى و سخن راندن 
انقالب،  از قبيل معناى  از مفاهيم  بايد بسيارى  از آن 
به   ... و  انقالب  اين  آغاز  نقطه  اسالمى،  انقالب  اهداف 
همراه آن بيان شود تا چرايى انقالب اسالمى در كنار 
چيستى، بيان كننده سمت و سو و جهت حركت انفسى 

انقالب باشد.

توجه  و  انقالب، حركت  بايد گفت كه  انقالب  باب  در 
از يك نقطه به نقطه اى ديگر.  عقل ها و قلب هاست 
در واقع اين بدان معناست كه در يك انقالب منظرها 
و قله نگاه ها و نظرها تغيير مى كند و متوجه نقطه اى 
مطلوب تر از پيش مى گردد. البته اين مهم است كه اين 
چارچوب با چه جهان بينى و با چه ابعاد تفكرى تغيير 
مى كند چرا كه ممكن است در حقيقت آن چارچوب و 
آن بنا اساسا تغييرى نكرده باشد و فقط برداشت و تلقى 
ديگرى از همان چارچوب مدنظر باشد و در واقع بشر از 
دامى به دامى ديگر و از چاه به چاله يا از چاله به چاهى 

ديگر افتاده باشد. 

اين  البته  بنيادى.  دگرگونى  يعنى  »انقالب  بنابراين 
دگرگونى بنيادى در اغلب موارد بدون چالش هاى دشوار 
و بدون زورآزمايى، امكان پذير نيست؛ اما معنايش اين 
نيست كه در انقالب حتماً بايستى اغتشاش و شورش 
و امثال اين ها باشد. ... هر شورش و هر اغتشاش و هر 
هر  نيست؛  انقالب  معنايش  هم  توده اى  و  عام  تهّيج 
تحولى هم معنايش انقالب نيست؛ انقالب آنجايى است 
كه پايه هاى غلطى برچيده مى شود و پايه هاى درستى 

به جاى آن گذاشته مى شود. 1379/9/12«.

 در حقیقت انقالب آن جاست که نظرها به سمت 
اهلل و آرمان های الهی سوق پیدا کند چرا که او 
این خالق مطلق است  و   خالق مطلق می باشد 
که مسیر رشد و کمال را می داند و خود َره نما و 

راه بَر است تا رسیدن به قله مطلوب.
اما نقطه آغازين انقالب اسالمى كجاست و انقالب از چه 
زمانى جريان و سيالن پيدا كرد؟ انقالب اسالمى زمانى 
حركتش را آغاز كرد كه بشر عام با خطاى خويش از 
منزلگاهش هبوط پيدا كرد و آمد تا با محقق نمودن 
به  را  او  انسان، دوباره  بالفعل كردن همه ظرفيت ها  و 
از زمان حضرت  انقالب  اين  بازگرداند.  جايگاه خويش 
آدم آغاز شد و همه انبياء و اولياء الهى در طول تاريخ 

بشر آمدند تا اين بشر مخمر شده به فطرت الهى را از 
خواب غفلت و جهالت بيدار كرده و در كنار او و همراهى 
با او، او را به هو برسانند. لذا انبياء و اولياء الهى در حال 
ريختن بنا و چيدن بنايى ديگر از طريق منقلب ساختن 
قلوب بشر بودند. اقناع عقل ها به عنوان مقدمه منقلب 
ساختن بشر صورت مى گرفت. لذا از اين جهت است 
كه امام امت چنين مى فرمايند كه: »اولين و مهم ترين 
كارى كه پيش روى ما قرار دارد، تحول معنوى و روحى 

انسان هاست. 1370/11/14«
پس، از پيش عيان گرديد كه معناى انقالب چيست و 
از چه زمانى جريان پيدا كرد و معلوم گرديد كه خود 
انقالب هدف نيست، بلكه انقالب به عنوان يك مركب 
سالم و چالك مى خواهد بشر را به سر منزل مقصود 
برساند؛ نه اينكه بسان مركبى چموش و بدسوار بخواهد 
انسان را كه محور همه عوالم هستى است، در منزلگاه 
سقوط و ضاللت قرار دهد. انقالب آمده است تا انسان را 
با همه عالم هستى كه »من الل« است هماهنگ كند و 
او را از هر آن چه بوى انانيت و نفسانيت و ماسوى الل مى 
دهد، برهاند و معطر به عطر »الى الل« نمايد و او را به 

زيباترين نقطه عالم كه همان »عبدالل« است، برساند.
عبدشدن در دو حوزه مطرح است كه يكى مربوط به 
كه  همانا  اجتماع.  به  مربوط  ديگرى  و  توست  شخص 
دومى بسيار و بسيار مهم تر از اولى است. اما سوال اين 
است كه آيا تو قائل به وجود خدا هستى؟ كدامين خدا؟ 
خداى رنسانس يا خداى انقالب اسالمى؟ خداى غرب 
يا خداى ايران؟ آيا خدا كه خالق مطلق است مى تواند 
براى رشد ابعاد فردى تو نظر داشته باشد اما براى رشد 
ابعادى اجتماعى تو هيچ؟ آيا قلوب بشر چنين خدايى را 
مى پذيرند؟ آيا خدايى كه در ابعاد اجتماعى بى تفاوت 

و بى نظر است قابل پذيرش است؟
به  اجتماعی  در مسائل  تو  که  بدان  را  این  عزیز  ای 
هر نحو عابد هستی و امروز تو، عبد سیاست مدرن، 
مدیریت مدرن، اقتصاد مدرن و ... هستی و چاره ای 
چیزی  به  نیستی  قادر  که  چرا  نداری  عبودیت  جز 
توست.  تو همان عمل  فعلی  بی  همانا  و  نکنی  عمل 
اهلل  از  فاصِل  فارِق  غرِب  که  چه  آن  هر  به  تو  امروز 
برای تو به عنوان هدیه آورده، عمل می نمایی و در 
کمی  عزیز  ای  پس  کنی.  می  تنفس  ربی  بی  فضای 
یا  هستی  عبداهلل  خواهان  تو  که  بنگر  و  کن  فکر 

عبدالغرب؟
والسالم على من اتبع الهدى/26 مهرماه 1393

انقالب اسالمی و مهدویت

محسن نوروزىماهیت و اهداف انقالب اسالمی
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عرفان و معرفت

ماهیت سیر و سلوک
مادیت  و  ظلمت  بیداء  در  مادی  بشر       
زندگی می کند و در دریای بیکران شهوات و 
کثرات غوطه می زند، هر آن موجی از عالئق 
به طرفی پرتاب  او را  و وابستگی های مادی 
لطمات و صدمات آن موج  از  می کند، هنوز 
به حال نیامده موجی سهمگین تر و دهشت 
انگیز تر که از عالقه به مال و ثروت و زن و 
فرزند سرچشمه می گیرد سیلی های متوالی 
دریای  این  در  را  او  و  نواخته  او  صورت  به 
عمیق فرومی برد، به طوری که ناله و فریادش 

در میان نهیب امواج ناپدید می گردد.

در اين ميان فقط گه گاهى يك نسيم جانبخش و 
روح افزا به نام جذبه او را نوازش مى دهد و چنين 
جانبى  به  را  او  مهرانگيز  نسيم  اين  كه  مى يابد 

مى كشد و به مقصدى سوق مى دهد.

»وإن لَِربُِكم فى اياِم َدهِرُكم نَفحاٍت ال َفَتَعَرضوا لَها 
َول تُعرضوَعنها «

ايام  در  را  پروردگارتان  كه  باشيد  آگاه  و  »بدانيد 
كه  بكوشيد  هان  است،  نسيم هايى  شما  روزگار 
خود را در معرض آن ها قرار دهيد و از آن ها روى 

نگردانيد«
در اين موقع سالك به سوى خدا جانى گرفته و از 
تأثير همان جذبه الهى تصميم مى گيرد كه از عالم 
كثرات عبور كند و به هر ترتيب كه ميسور است 
بار سفر بربندد و از اين غوغاى پر دغدغه و پر درد 
خود را خالص كند، اين سفر را در عرف و اصطالح 

عرفا » سيروسلوك« مى نامند.

   »سلوک« یعنی پیمودن راه و »سیر« یعنی 
مراحل  و  منازل  خصوصیات  و  آثار  تماشای 

در بین راه.
سيروسلوك به معنى حركت انفسى از دار طبيعت 
مملكت  و  قوا  تمام  شدن  الهى  و  حق  سوى  به 
وجودى انسان است، بيدار شدن از خواب غفلت و 
قدم برداشتن به سوى »او« است. قدمى كه سبب 
بيدارى درونى و آشكار شدن دردهايى مى شود كه 

بدان ها  به عنوان درد  احساس نمى شدند و حتى 
نظر نمى شد!

اگر انسان به درد دنیا پرستی و هوا خواهی 
مبتال شد محبت دنیا قلب او را فراگرفته و 
از غیر دنیا بیزار می شود و در نتیجه قلب و 

روح او فاسد خواهد شد.

ناپيدا كه  الم هاى  و  اين دردها  از  براى رهايى     
گزيده اند  سكنى  آدمى  وجود  مختلف  زواياى  در 
بايد پاى صدق و طلب در راه شريعت، طريقت و 
حقيقت زد واز او خواستار رسيدن به او و هدايت 
بود ، كه اگر كسى از روى صدق و صفا قدم در راه 
نهد و از صميم دل هدايت خود را از خداى خود 
طلب نمايد موفق به هدايت خواهد شد اگر چه در 

امر توحيد نيز شك داشته باشد!

حال سؤال مى پرسيم كه لزوم پرداختن به سير و 
سلوك و پاى طلب در راه نهادن چيست؟

اين سؤال به سؤال در مورد زندگى  بازمى گردد! 
چرا خلق شديم؟ چرا زندگى مى كنيم؟ و...

»عشق«  در  بايد  را  ــؤالت  س تمامى  ــواب  ج
جست وجوكرد!

عشق به خلقت انسان و شناخت او.
»احببُت أن اُعرف«؛ دوست داشتم شناخته شوم، 

انسان را خلق كردم.
انسان جلوه تمام نمای خداوند است، آینه ی 

تمام نمای اوست...

خانم ظهيرى
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عرفان و معرفت

با  انسان  يعنى  گران بها  گوهر  اين  ولى 
غوطه ور شدن در عالم ماده از جايگاه اصلى 
خود فاصله گرفته و دور شده. به خصوص در زمان 
فعلى كه تمدن غرب بر تمام وجوه زندگى انسان 
سيطره پيدا كرده، شناخت خود و رهسپار شدن 

به سوى حضرت محبوب دور از نظر مى نمايد.

است  ديوانه  لفظ  شريف  معنى  به  انسان  اما 
خود  محبوب  و  مطلوب  دنبال  به  ديوانه وار  و 
مى گردد، اما گاهى در پيچا پيچ اين دنياى مادى، 
در شناخت مطلوب اشتباه كرده و راه آسمان دل 

را گم مى كند.

لذا انسان برای رسیدن به مطلوب حقیقی و 
طی کردن »قوس صعود« باید در زیر سایه 
شریعت در جهت برطرف کردن فاصله ها و 
مجاهده  به  محبوب  و  خود  بین  حجاب ها 
دل  کام  تا  ندارد  طلب  از  دست  و  برخیزد 

برآید.

هدف تمام انبيا نيز تربيت انسان و اعتالى وجود او 
بوده، چراكه انسان با ورود به دار فرقت دنيا و تعلق 
گرفتن روح به بدن گرفتار تيرگى هاى دنيا و افكار 
قرار  در پس حجاب ها  و  باطله مى شود  عقايد  و 
مى گيرد، اينجاست كه انسان بايد با كنار زدن اين 
غبارها و تيرگى ها از نفس و روح خويش، به سوى 

خدا حركت كند و آينه ى تمام نماى او گردد.

   لزم به ذكر است كه سير و سلوك و تهذيب 
نفس مختص به قشر يا گروه خاصى نيست و همه 
افراد جامعه بايد در راه رسيدن به او قرار گيرند- 
كه البته راه هاى رسيدن به او به عدد نفوس است، 
جامعه بايد سالك باشد و به سوى حق سير كند، 
كه تنها در اين صورت است كه هدف انبيا محقق 

خواهد شد.

    برای سلوک جامعه الی الحق نیاز به نظام، 
تا  چراکه  است،  اسالمی  حکومت  و  دولت 

حکومتی وجود نداشته باشد که مجری 
احکام الهی باشد شریعت بر زمین مانده 

و دستورات الهی به معنی واقعی کلمه پیاده 
بعضی  در  است  ممکن  هرچند  نمی شوند، 
بخش ها احکام اسالمی اجرا شوند ولی این 
نیست.  رسل  برانگیختن  از  غایت  و  هدف 
باید تمام جامعه الهی شود، باید نظام تعلیم 
دهد  جامعه  تحویل  کامل  انسان  تربیت،  و 
نظام  به  را  بودن  الهی  بخواهیم  اینکه  نه 
اقتصادی،  نظام  باید  آموزشی منگنه کنیم. 
عین عدل و عدالت باشد نه اینکه عدالت به 

نظام اقتصادی سنجاق شود.

بايد تمام نظامات تماماً عين حق باشند تا افراد در 
مسير هدايت قرار گيرند و تا در ملك دنيا هستند 

از ملك دنيا مفارقت جسته و الهى شوند.

با بهره مندى از:
رساله لب اللباب، عالمه محمد حسين طهرانى

سال دوم/شماره چهارم/ مهر ماه 1393

5

 



     بسيارى از انديشمندان تاريخ از افالطون در كتاب 
تا  »اتوپيا«  كتاب  در  مور  تامس  تا  گرفته  »جمهور« 
مدينه  اهل  هاى  »انديشه  كتاب  در  فارابى  ابونصر 
فاضله« از دغدغه خود براى ايجاد يك جامعه آرمانى 
سخن رانده اند. در اين ميان بخشى از اين انديشمندان 
به جهان غرب و برخى به مشرق زمين تعلق داشته اند 
و بر اين اساس، راهبردها و دغدغه هاى متفاوتى را در 
شكل دهى به جامعه آرمانى خود مد نظر قرار داده اند. 
بررسى  نيازمند  ماهيت تمدن غرب   از  سخن گفتن 
موشكافانه از يك سو در سير تاريخ بشر و از سوى ديگر 
در سير افكار انديشمندان و فالسفه مغرب زمين در 
زمينه شناخت عالم، انسان و ماهيت حيات مى باشد. 

اصول تقسيم جهان به غرب و شرق، خود جاى بحث 
و تامل دارد؛ چرا كه اين مسئله، امرى نسبى است و 
مى توان غرب و شرق را به نسبت قرار داشتن در هر 
نقطه از زمين تعريف نمود. در هر صورت، مسلم است 
كه تمدن يا سرزمين غرب، لقبى است كه از قرن ها 
پيش به منطقه اروپاى فعلى اطالق مى شده است. در 
بررسى تمدن غرب بايد نظر به مفهوم و ماهيت كهن 
و نوين از تمدن غرب داشت. در اين راستا، از منظر 
هويتى  غرب،  تمدن  كلى،  تحليل  يك  در  و  تاريخى 
است كه در بردارنده يا ميراث دار تمدن هاى يونان 
و روم باستان و امپراطورى بيزانس در اروپا مى باشد 
و شايد از اين باب، بايد آن را در مقايسه با تمدن هاى 
باستان ساير نقاط جهان همچون مصر، ايران و چين 
مورد بررسى قرار داد. از نقطه نظر فرهنگى و مذهبى، 
باستان در يونان و روم همواره  از دوران  جهان غرب 
درگير مفاهيم خدايان چندگانه، آيين هاى پاگانيسمى  
و تفكرات الحادى بوده است و به نظر مى رسد كه نسبت 
به سرزمين هاى شرق ميانه و ناحيه بين النهرين، 
فاصله بيشترى با مفهوم خداى واحد و تعاليم انبياى 
الهى داشته است. هر چند كه ظهور حضرت عيسى 
)ع( در منطقه فلسطين فعلى و تسلط اروپاييان بر اين 
آيين  گسترش  و  ورود  به  منجر  تدريج  به  كه  ناحيه 
مسيحيت به جهان غرب گرديد را مى توان نقطه عطف 
يا مبدا تغيير، حداقل در بخش هايى از فرهنگ و تمدن 

الحاد زده غرب دانست. اين امر تا بدانجا پيش رفت كه 
سه قرن بعد از ظهور حضرت مسيح، كنستانتين دوم، 
امپراطور وقت روم، آيين مسيحيت را به عنوان دين 
رسمى خود اعالم نمود و اين آيين به قويترين مذهب 
در امپراطورى روم تبديل گرديد. البته در كنار اين امر، 
همچنان افكار پاگانيسمى به خصوص در بخش يونانى 
فعاليت  كنار  در  مسئله  اين  است.  داشته  رواج  اروپا 
هايى كه يهوديان در استحاله و تحريف فرهنگ و دين 
فرمانروايان  بر  گذارى  تاثير  نيز  و  اروپا  در  مسيحيت 
انجام  شرق(  حتى  )و  غرب  بزرگ  هاى  امپراطورى 

مى دادند،  تا اواخر قرون وسطى ادامه داشته است. 
اما آنچه كه مى توان آن را تحول بنيادين يا حتى به 
نوعى تكامل در ماهيت تمدن غرب به مفهوم نوين آن 
دانست، دوره نوزايى يا رنسانس بود كه از حدود قرون 
14 تا16 ميالدى آغاز وبه طور گسترده اى سراسر اروپا 
را فرا گرفت. در اين زمان، متفكرين و فالسفه اى ظهور 
كردند كه با الهام از ميراث اصيل يونان و روم باستان، 
ديدگاهى نو نسبت به جهان و انسان مطرح نمودند. 
البته صحبت در باب علل شكل گيرى رنسانس، بررسى 
هاى عميق و ژرف انديشانه اى را مى طلبد اما تعاليم 
تحريف شده و متحجرانه مسيحيت و سيطره مطلق 
و غيرمنطقى كليساى قرون وسطا بر افكار و زندگى 
مردمان اروپا را مى توان يكى از مهمترين عوامل در 
انقالب انديشمندان اروپايى در حوزه تفكر دانست؛ تا 
جايى كه رنه دكارت، رياضيدان و فيلسوف فرانسوى 
قرن شانزدهم ميالدى در واكنش به تعاليم كليسا، عقل 
بشر را به جاى كتاب مقدس و سنت پاپ و كليسا قرار 
داد.البته در كنار اين امر بايد ريشه تاريخى تفكر يونان 
و روم باستان در اروپا، فعاليت هاى مرموز يهوديان و 
نفوذ تفكرات تحريف شده و همراه با شرك يهوديت 
و نيز تعامل و برخورد با تمدن اسالمى را نيز مد نظر 

قرار داد. 
شد  تحولى  دچار  رنسانس  دوران  از  غرب  تمدن 
كه نه تنها اروپا بلكه تمام جهان را تحت تاثير خود 
يافته و عينيت  ادامه  امروز  تا به  اين تحول  قرار داد. 
مختلف  هاى  حوزه  در  جهان  سراسر  در  تاملى  قابل 

ماهیت تمدن غرب
از پرستش خدایان تا ستایش خود

فرهنگ و تمدن غربی

 رضا رهبر
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فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى و سياسى داشته است. 
به  اى  ويژه  توجه  باستان  دوران  در  ها  غربى  اگر 
خدايان چندگانه و نقش آن ها در عالم و زندگى خود 
به  انسان  به  را  توجه خود  رنسانس  از دوره  داشتند، 
عالم  بر  موثر  قدرت  و حتى  عامل  ترين  مهم  عنوان 
در  غربى كه  بشر  واقع  در  زندگى معطوف كردند.  و 
دوران باستان، خدايان چندگانه را مورد پرستش قرار 
مى داد، در دوران نوين روى به ستايش انسان آورد. 
اين نوع جهان بينى منجر به شكل گيرى انديشه اى 
با عنوان»اٌمانيسم يا انسان گرايى« گرديد كه انسان را 
محور ارزش ها قرار داده و اصالت را به خواست و اراده 
او مى دهد. اگر بخواهيم اين امر را در بستر تعاليم ناب 
اسالمى تحليل نماييم، بايد گفت كه انسان غربى از 
دوره رنسانس به بعد، افسار خود را به دست نفس اماره 
خويش سپرد. اين امر در ادامه منجر به ظهور انديشه 
ليبراليزم گرديد كه قائل به آزادى انسان در همه امور 
بود كه نتيجه آن بروز رفتارها و هنجارهايى بود كه 
در  غربى  متفكران  نمود.  متزلزل  را  اخالقيات  بنيان 
اين زمان بر اساس بنيان هاى فلسفى انسان گرايانه، 
ساختارهايى را در حوزه هاى مختلف زندگى همچون 
اقتصاد، فرهنگ، هنر، سياست، معمارى، روابط فردى 
و اجتماعى و ... تعريف نموده و طراحى كردند و بدين 
ترتيب سبك جديدى از انديشيدن و زندگى را براى 
انسان ارائه نمودند كه بسيارى از ابعاد فطرت بشر را 

ناديده گرفته يا در تضاد آشكار با آن بر آمده است.
طبیعت  و  علم  انسان،  مقوله  سه  بتوان  شاید   
غرب  نوین  تمدن  ماهیت  در  اصلی  عناصر  را 
پایه  و  متفکرین  که  رسد  می  نظر  به  دانست. 
گزاران تمدن نوین غرب با نظر به خود و خدا، 
این تلقی را پیدا کرده اند که انسان می تواند 
به عنوان یک موجود با قابلیت های بسیار زیاد 
و  برافراشته  قد  برابر خداوند،  در  ناشناخته،  و 
به علم و دانش  این راه  نماید و در  ابراز وجود 
خود متکی شده و از آن به عنوان ابزاری جهت 
بدانجا  تا  آن  از  استفاده  و  طبیعت  بر  سیطره 
اين  نماید.  اقدام  باشد،  داشته  تمایل  نفس  که 
رويكرد، به خصوص در قرن بيستم، منجر به پيشرفت 
ابزار  و ساخت  تكنولوژى  زمينه  در  تاملى  قابل  هاى 
آلت توسط بشر شده است كه هر چند ظاهرى زيبا 

و فريبنده دارد، اما در عمل بشر را از بسيارى از مولفه 
حتى  و  ساخته  دور  واقعى  سعادت  و  آرامش  هاى 
محيط زيست را كه بستر زندگى و حيات وى است، در 
معرض خطر و نابودى قرار داده است. اين امر در مورد 
ساختارهاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى نيز صادق 
جداى  و  شتابزده  و  دغدغه  سراسر  زندگى  كه  است 
است.  زده  رقم  بشر  براى  را  فطرى  هاى  واقعيت  از 
غربى،  نوين  امروز،تمدن  به  تا  بيستم  قرن  ابتداى  از 
موفقيت هاى چشمگيرى در رشد، سيطره و تحميل 
ناعادلنه خود به ساير فرهنگ ها داشته است تا بدانجا 
كه در برخى حوزه ها چون اقتصاد و سياست،تحميل 
كننده مناسبات اغلب ظالمانه و منفعت طلبانه براى 

ساير ملل و فرهنگ ها شده است.
لزم به ذكر است كه زمينه هاى تاريخى و فرهنگى 
بررسى  نيازمند  غربى  نوين  تمدن  گيرى  شكل 
پايان قرون وسطى  هاى دقيق مى باشد چرا كه در 
در  اروپاييان  به  نسبت  اسالمى  هاى  سرزمين  كه 
ورود  داشتند،  قرار  علمى  پيشرفت  و  قدرت  اوج 
انديشمندان مسلمان به اروپا و ترجمه آثار علمى آن 
اروپاييان، نقش مهمى در شروع پيشرفت  ها توسط 
هاى همه جانبه علمى غربيان داشته است. اما اينكه 
اين علوم در ادامه و در بستر فرهنگ، تفكر و فلسفه 
غربى چه سيرى را طى كرده و يا دچار چه تحولت 
دور  به  و  گرا  مادى  تمدن  چنين  كه  شده  بنيادين 
از خدا و معنويات را شكل داده، جاى سوال و تدبر 
انحرافات شكل گرفته در  به نظر مى رسد كه  دارد. 
اصيل  فرهنگ  از  دورى  و  يهود  تعاليم  مسيحيت، 
سه  هر  كه  اسالم  الشان  عظيم  پيامبر  از  بعد  اسالم 
اين مذاهب )به شكل انحراف يافته خود( بر اروپاييان 
كفر  فرهنگ  از  بسترى  در  است،  بوده  گذار  تاثير 
تمدن  گيرى  شكل  در  باستان،  روم  و  يونان  گرايانه 

موثر  غرب  گراى  مادى  و  ظلمت  سراسر  نوين 
بوده است. سوالى كه در اينجا مطرح است، اين 
آيا مناسبات شكل گرفته در بستر  مى باشد كه 
نهايت  و  تالش  آخرين  غرب،  ظلمانى  تمدن 
اين ظلمت  پى  در  اينكه  يا  است  بشر  دستاورد 

فراگير، روشنايى در راه است؟ 
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مباحث  حیاتی ترین  و  اساسی ترین  از   
والیت  موضوع  معرفتی  و  اعتقادی  بنیادین 
و  مهم ترین  والیت  توحید،  از  پس  است. 

اساسی ترین موضوع زندگی بشریت است.
وليت، معناى عجيبى است. اصل معناى وليت، 
است.  يكديگر  با  بودن دو چيز  نزديك  از  عبارت 
تابيده  فرضاً وقتى كه دو ريسمان، محكم به هم 
مى شوند و جدا كردن آن ها از يكديگر، به آسانى 
ممكن نيست، آن را در عربى »وليت« ميگويند. 
چيز  دو  قرب  و  ارتباط  و  اتّصال  يعنى  وليت، 
همه ى  يكديگر.  با  مستحكم  و  مماس  صورت  به 
شده  ذكر  لغت  در  »وليت«  براى  كه  معانى اى 
بقيه  و  قيوميت  معناى  محبت،  معناى   - است 
معانى، كه هفت، هشت معنا در زبان عربى هست 
اين ها،  از  كدام  هر  در  كه  است  جهت  اين  از   -
به نوعى اين قرب و نزديكى بين دو طرف وليت 
محبت  معناى  به  »وليت«  مثاًل  دارد.  وجود 
يك  يكديگر  با  محبوب،  و  محبت  چون  است؛ 
ارتباط و اتّصال معنوى دارند و جدا كردنشان از 

نيست. امكان پذير  يكديگر، 

اسالم، حكومت را با تعبير »وليت« بيان مى كند 
به  دارد،  قرار  را كه در رأس حكومت  و شخصى 
كلمه  اشتقاقات  يعنى   - مول  ولّى،  والى،  عنوان 
چيست؟  آن  معناى  مى كند.  معرفى   - وليت 
معناى آن، اين است كه در نظام سياسى اسالم، 
آن  و  دارد  قرار  قدرت  رأس  در  كه  كسى  آن 
اختيار  در  آن ها  بر  حكومت  قدرِت  كه  كسانى 
جدايى  پيوستگِى  و  اتّصال  و  ارتباط  اوست، 
ناپذيرى از هم دارند. اين، فلسفه سياسى اسالم 
براى ما معنا مى كند. هر  را در مسئله حكومت 

وليت  اين  نباشد،  طور  اين  كه  حكومتى 
پيش بينى  اسالم  كه  حاكميتى  يعنى  نيست؛ 
اين  الهى  وليت  حقيقت  نيست.  است،  كرده 

است: ارتباط با مردم.
حيث  از  عالم  تكوين  در  هم  وليت  طرفى  از 
آفرينش  نظام  در  كه  جايگاهى  و  وجودى  درجه 
دارد مطرح است و هم در تشريع عالم كه همان 
وليت اعتبارى الهى است مد نظر است. حضرت 
اميرالمؤمنين شأن و مقام و فضيلتى كه برايشان 
تا  و...  لدنى  علم  و  عصمت  از  كه  است  مطرح 
تشريعى  وليت  بدون  را  اخالقى  كامل  فضايل 
باز دارا هستند يعنى آن وقتى كه ايشان در  نيز 
برايشان  فضايل  اين  هم  نبودند  حكومت  مسند 
كه  اعتبارى  و  تشريعى  وليت  اما  بود  مطرح 
بابى است كه  اداره مردم است  همان حكومت و 
به منبع رحمت  ايشان كه متصل  وليت تكوينى 
و  مى شود  باز  مردم  براى  است  الهى  حكمت  و 
اين  از  ايشان  فرمان  تحت  انسان هاى  ى  همه 

الهى برخوردار مى شوند. وليت 
نکته مهم دیگر اینکه والیت، محل امتحان و 
هدایت الهی است. که متأسفانه در طول تاریخ 
با بی توجهی به این نشانه الهی گمراهی ها و 
خورده  رقم  بسیاری  تاریخی  شکست های 
و وقتی در  است. والیت، اسالم مجسم است 
زنده  تفسیر  می شود  گیرد  قرار  قرآن  کنار 
به  ما  میان  در  پیامبر  که  چیزی  کریم.  قرآن 
است.  قرآن  و  والیت  است  گذاشته  امانت 
به صراط هدایت  را  انسان  این دو  به  تمسک 
انسان  به  بیراه  از  را  راه  و  می سازد  رهنمود 

می نماید.
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