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  ١مقدمه

  باسمه تعالي
 از مجموعه مباحث استاد طاهرزاده      قسمتيد  يش رو دار  ي كه در پ   يكتاب

 ي ندهي در حال و آ     آن و نقش » ي انقالب اسالم  يخيگاه تار يجا«ابطه با   در ر 
  .ميينما ير جلب مي را به نكات زشمامباحث نظر اين  در مورد .استجهان 
كه دنياي مدرن ديگر جايي در عالم نـدارد،           نويسنده با اعتقاد به اين     -1

بــه انقــالب اســالمي بــه عنــوان روح معنــويِ ايــن عــصر كــه هرگــز كهنــه  
كند كـه در عـصر         نظر دارد و خواننده را متوجه اين امر مهم مي          2شود،  مين

تـاريخ كنـد،      عـالَم و بـي      گسترش عالَم غربي كه سعي دارد ساير ملل را بي         

                                                 
 کـه در  ييهـا   کتـاب ي  مؤلف جهت مجموعهي  و مقدمه  زاني الم ي گروه فرهنگ  ي مقدمه ‐ ١

 است با ديام.  گشته استمي شده، تنظني تدو»هيعل تعايل اهللا رضوان«يني و امام خم   يبا انقالب اسالم  رابطه  

 .رديدقت کامل مورد توجه قرار گ

از همـين  » علـل تزلـزل تمـدن غـرب    «بودن دنياي مدرن به کتاب      در رابطه با داليل کهنه     ‐ ٢

 .مؤلف رجوع شود
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انقالبي متولد شده كه در جـوهر و ماهيـت خـود، تحـولي اسـت بيـرون از                   
 دهد آن انقـالب را      ي فكر و تمدن غربي، و بر همين اساس تذكر مي            حوزه

زيـرا بـه    . يـابيم   با عينك غربي ننگريم كه هرگز به حقيقت آن آگاهي نمي          
زننـد،    وقتي ايرانيان از حكومـت اسـالمي حـرف مـي          «: ي ميشل فوكو    گفته

و با اين كار شـايد      ... زنند،    ها، آن را فرياد مي      وقتي جلوي گلوله در خيابان    
تــي بــه نظــر مــن بــه واقعي... خرنــد خطــر يــك حمــام خــون را بــه جــان مــي

چـون كوشـشي اسـت بـراي        ... انديشند كه به ايشان بسيار نزديك است        مي
  3.»كه سياست، يك بعد معنوي پيدا كند اين

 توجه به تفاوت ذاتيِ دو رويكرد متفاوت نسبت به زنـدگي در ايـن               -2
عبـور از نـوعي     . داريـد روي خود     دوران، رمز كليدي كتابي است كه روبه      

 كند و رويكـرد   فرهنگ مدرنيته دنبال مي هاي خود را در     زندگي كه آرمان  
خواهد از طريق انقالب اسـالمي، از         به نوع ديگري در زندگي است كه مي       

غرب و فرهنگ مدرنيته عبور كند و زنـدگي زمينـي را بـه آسـمان متـصل                  
  .گرداند

 كه تحت تأثير فرهنگ مدرنيته است، آنچنـان           روح حاكم بر زمانه    - 3
اي را كه آمده اسـت تـا مـاوراء            تي معني حادثه  راح  آشفته است كه انسان به    

فهمد و لذا نـسبت       فرهنگ مدرنيته، متذكر رجوع بشر به آسمان باشد، نمي        
هـاي از پـيش       به فهم جايگاه انقالب اسالمي در اين دوران گرفتار برداشت         

ها ديـواري در برابـر فهـم او و فهـم انقـالب       شود كه آن برداشت     مي  ساخته
يسنده تالش كرده بـا توجـه بـه ايـن امـر، مـاوراء نگـاه             نو. كشد  اسالمي مي 

                                                 
 .٣٨ر دارند، ص ها چه رؤيايي در س  ميشل فوکو، ايراني‐ ٣
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زيـرا كـه بايـد مواظـب باشـيم انقـالب       . مدرنيته، انقالب اسالمي را بنماياند  
توجـه بـه حقيقـت     هـاي محـدود ننگـريم وگرنـه بـي          اسالمي را در حد فهم    

  .ايم روحاني و جايگاه تاريخي آن، سخن گفته
 كـه در رابطـه بـا        ييهـا  ر كتـاب  ين كتـاب و در سـا      يـ مؤلف محترم در ا   

ر ي كه تحت تأث   ي فراوان كرده تا ماوراء گفتمان     ي نوشته، سع  يانقالب اسالم 
قتاً خواننده را با    ياند تا حق  ي را بنما  يفرهنگ غرب است، ذات انقالب اسالم     

ن امر موجب شده كه در      يرو كند و هم      روبه ي انقالب اسالم  ي واقع ي چهره
 ي ن مطالعـه  يو آرامش خود را در حـ      فتد  ي موارد خواننده به زحمت ب     يبعض

 كـه نـشان     يا افقـ  يند و   يب  يها را ناآشنا م     ا واژه يكتاب از دست بدهد، چون      
ست كـه خواننـده عـادت كـرده باشـد از آن افـق بـه                 يـ  ن يشود افقـ    يداده م 

كـار مطالـب را دنبـال كنـد، در             اگر با حوصله و پـشت      يموضوع بنگرد ول  
 به ذات يرو خواهد شد كه بس    گر روبه ي د ي با ساحت  يرابطه با انقالب اسالم   

  .تر است كيقت انقالب نزديو حق
   الميزانيگروه فرهنگ





 

  فمؤل مقدمه

  باسمه تعالي
شده؛ زواياي مختلفي است از نگاهي كـه در         مواردي كه در ذيل مطرح    

 بيـان   »عليـه   تعـايل   اهللا  رضـوان «هاي مربوط به انقـالب اسـالمي و امـام خمينـي             كتاب
و ســوي جــستجوي خواننــدگان عزيــز را در مــتن آن گرديــده، تــا ســمت 

  .ها روشن كند كتاب
ديـدن واقعيـات      ترين مسأله در زندگي انسان درست و دقيق          حساس -1

 در تقاضـاي    قدر مهم است كه رسول خدا       عالم است، و اين موضوع آن     
! خـدايا  1؛» ي األشـياء كمـا هـي      نِ أرِ مهللّاَ«دارند    يمخود به خداوند عرضه     

  .طور كه هستند به من نشان بده  را آناشياء

                                                 
 .٢٢٠:  مصباح األنس، ص ،يحمزه فنار  محمدبن‐ ١
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ها و واقعيات وقتي اهميت صـدچندان پيـدا           ديدن پديده   موضوعِ درست 
كند كه موضوع مورد شناخت، به زندگي دنيايي و آخرتي انـسان ربـط                مي

  .پيدا كند
در كنار معرفت بـه خـدا و معـاد و نبـوت و امامـت، در عـصر كنـوني،                     

از موضوعاتي است كه معرفـت صـحيح        معرفت به جايگاه انقالب اسالمي      
ي   واقع همـه    نسبت به آن نقش اساسي در نوع زندگي ما خواهد داشت و به            

دهـد و پيـرو آن سـعادت و     الـشعاع خـود قـرار مـي     هاي ما را تحـت     انتخاب
  .شقاوت ما را نيز رقم خواهد زد

گيري   ي معنوي است كه هرگونه موضع        انقالب اسالمي يك پديده    -2
ن، ما را در جايگاه خاصي از قرب و يا بعد نسبت بـه معنويـت            ما نسبت به آ   

توان نسبت به آن چـشم بـرهم گذاشـت و             دهد و اين است كه نمي       قرار مي 
آن را ناديده انگاشت، زيـرا بـه همـان انـدازه، از جايگـاه قـرب معنـوي بـه                     

تـوان آن را يـك    به همين جهت مـي . شويم  جايگاه بعد از حقيقت پرت مي     
شمار آورد كـه حـساب و جايگـاه هـركس را در دوران                نوي به رستاخيز مع 

كنوني كه دوران تقابل انقالب اسـالمي بـا فرهنـگ مدرنيتـه اسـت، تعيـين                 
  .كند مي

 كه بشر مدرن از دين فاصله گرفته و ارتقاي انـسان را در              ييفضا در   -3
 در قـرن    ناگهـان د،  ركـ   هاي منقطع از آسمان جـستجو مـي         پيروي از انديشه  

ــستم بــ  ــست      بي ــدرن و شك ــدن م ــد تم ــاني در مه ــگ جه ــوع دو جن ا وق
ــدئولوژي ــابرابري    اي ــور ن ــسم و ظه ــسم و سوسيالي ــل ليبرالي ــايي مث ــاي  ه ه

آزاردهنده، انقالب اسالمي به عنوان راهـي بـراي عبـور از آن فرهنـگ بـه                 
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ها را متوجه خود نمود و بـر خـالف            ها و دل    سوي فرهنگ الهي انبياء، عقل    
ي   خـوبي از عهـده      كـه نـسبت بـه آن روا داشـتند، بـه           همه تبليغاتِ منفي      آن

كنـد انقـالب     اين است كه روشن مـي     . دادنِ معني تاريخي خود برآمد      نشان
اســالمي يــك امــر اتفــاقي نيــست، بلكــه گــشايش افــق و زمــان جديــد در  

  .ي پايان غرب است بحبوحه
خـوبي متوجـه      هايي كـه گرفتـار ظـاهربيني دوران نيـستند بـه              انديشه -4

 آن را كـه بـه        تاريخي انقـالب اسـالمي خواهنـد شـد و ذات الهـيِ             جايگاه
ــناخت و از      ــد ش ــده، خواهن ــشر ش ــدگي ب ــالت، وارد زن ــك رس ــوان ي عن

 كه حكمت و معنويت را به بـشريت هديـه خواهـد داد           يانقالبسازي    تاريخ
گرايي منطقي آن را كه عامل نجات بـشر از            آگاهي خواهند يافت و آرمان    

سـرعت دريافـت      ي بـشر مـدرن اسـت، بـه          مِ بيمارگونه گرايي و نيهيليس    پوچ
كنند و اين شروع تاريخِ طالئي معنويت حقيقي بعد از ظلمـات مدرنيتـه                مي

  .است
گوييم ولي بـه جايگـاه آن كـه از             وقتي از انقالب اسالمي سخن مي      -5

شـود و بايـد از روح          خـتم مـي    غدير شروع شده و به حاكميـت مهـدي        
. ايم چيز نگفته ييم، عمالً از انقالب اسالمي هيچغربي عبور كند، چيزي نگو    

اي   تنهـا پديـده     انقالب اسالمي با نگاه تاريخي شيعه به غدير پديد آمد و نـه            
ي شيعيان بود زيرا آن را در متن اسـالم يافتـه              اتفاقي نبود، بلكه آشناي همه    

  .بودند تا از طريق آن با روح توحيد اصيل زندگي كنند
داند و معتقد نيست كه آن حقيقـتِ          چيزي نمي » حيدتو«كه از          كسي -6
دهـد، وقتـي بـه او گفتـه شـود انقـالب               ي حضور به غيـر نمـي         اجازه ،يگانه
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كند و    ي روح توحيد است و هر جريان مقابل خود را نفي مي             اسالمي جلوه 
نـشيند، متوجـه موضـوع        رود و هرگـز فـرو نمـي         همچنان در تاريخ جلو مي    
بداند كـه از سـر احـساسات اظهـار شـده             ادعايي   نخواهد شد و شايد آن را     

  .كاهد يت و نقش آن نمي از واقعيزي چ»نور« انكار ياست ول
 اگر شخصيت انقالب اسالمي را با تفكر غربي تحليل كنيم هرگز به    -7

گيري كه نسبت به آن داشـته         ذات آن پي نخواهيم برد و لذا هرگونه موضع        
ايـم و    بـه بيراهـه رفتـه   ‐فدارانـه و يـا منفـي   گيـري مثبـت و طر    اعم از موضع  ‐باشيم  

زيرا انقـالب اسـالمي بـه اهـدافي     . انجامد باالخره كارمان به مقابله با آن مي  
  .ها گريزان است نظر دارد كه نگاه غربي سخت از آن

 اگر پذيرفتيم آوارگي و سرگرداني بشر مـدرن چيـز قابـل انكـاري               -8 
 كـرديم، ديگـر ايـن گفتـه كـه      ي آن را نيز به درستي تحليـل        نيست و ريشه  

ي خـدا اسـت تـا بـشر را از ظلمـات مدرنيتـه نجـات                   انقالب اسالمي هديه  «
آيد بلكه به اميـد قـوام فرهنگـي و            حساب نمي   ، يك سخن غلوآميز به    »دهد

ي انقالب اسـالمي نهفتـه اسـت، زنـدگي را در              تمدن اسالمي كه در آينده    
  .دهيم كنار انقالب اسالمي ادامه مي

 ياست جمهوريذ حكم ري در مراسم تنف»تعايل اهللا حفظه«يمعظم رهبرمقام   -9
  :دولت دهم فرمودند

 بـا   يهائ  سال زاويه  ي اين س  يها  از برهه  يها در بخش    از مديريت  يبعض«

هـا را در درون   داشتند؛ اما ظرفيت انقـالب توانـست ايـن     انقالبيمبان

كنـد و   خـود ذوب كنـد؛ هـضم    ي كـوره  ها را در خود قرار بدهد؛ آن

قـدرت بيـشتر راه     خود بيفزايد و باي انقالب بر ظرفيت خود، بر تجربه

 خواستند از دروِن اين نظـام، بـه    كه مييآن كسان. خود را ادامه بدهد
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انقـالب راه   .  ضربه بزنند، نتوانستند موفق بـشوند      ي اسالم ينظام جمهور 

 داده مستقيم خود را با قدرت روزافزون تـا امـروز ادامـه    خود را، مسير

 مختلف در درون اين نظام قرار يها انگيزه  كه باي كساني است و همه

.  اين نظام كمـك كردنـد  يها يتوانائ اند، خواسته يا ناخواسته، به    گرفته

 از يعظـيم، ناشـ    با دقت نگاه كرد؛ ايـن ظرفيـت  يبه اين حقيقت بايست

 و  ي دينـ  يسـاالر  همين جمهوريت و اسـالميت اسـت؛ از همـين مـردم           

. وجود آورده اسـت  اين است كه اين ظرفيت عظيم را به  است؛ياسالم

 هـم  ي اسـالم ي جمهـور يناپـذير  آسيب  و مصونيت ويو راز ماندگار

 آن شاءاهللا نإ خود دارد و ذات  دري اسالمياين است و اين را جمهور

  ٢».را همواره حفظ خواهد كرد

تنِ انقالب  داش  فرماييد در بيانات ايشان موضوع ذات       چنانچه مالحظه مي  
اسالمي مطرح شده و اين مبناي اصلي كتاب حاضر است كه نويسنده پـس              

ــي ذات از روشــن ــسبت   كــردن معن داشــتن انقــالب اســالمي، ســعي دارد ن
  .صحيحي را كه هركس بايد با اين انقالب داشته باشد، تبيين كند

ي انقـالب اسـالمي را بـا يـك فهـم كلـي و بـا                    اگر بتوانيم حادثـه    -10
تــوانيم  آگــاهي درك كنــيم، مــي از آگــاهي و خودآگــاهي و دلجــامعيتي 

هـا    را، در روح و روان آدم      جايگاه حقيقي انقالب اسالمي در حال و آينده       
هركس وارد اردوگـاه انقـالب اسـالمي        «: گوييم  كه مي   بشناسيم و معني آن   

  . را دريابيم» شود تاريخ مي افتد و بي نشود، از تاريخ بيرون مي
آن است كه در فضاي فرهنگ مدرنيته، تفكر آزاد بـه            درد بزرگ    -11

كه فهم انقالبـي كـه بنـا اسـت مـاوراء فرهنـگ                حاشيه رفته است، در حالي    
                                                 

٢ ‐ ۱۳۸۸/۰۵/۱۲. 
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ها سخن بگويـد، نيـاز بـه تفكـر آزاد دارد و رمـز شكـست                   مدرنيته با انسان  
هـاي غربـي بـا        كـاري و بـا روش       ي سياسـي    سياسي نخبگاني كه بـا روحيـه      

  .ردند، همين بوده و هستانقالب اسالمي برخورد ك
 به تجربه روشن شده كـه امكانـات ذاتـي انقـالب اسـالمي از نظـر               -12

هـايي را كـه       دهـد انديـشه     قدر عميق است كه هرگز اجازه نمي        فرهنگي آن 
اهدافي جداي از اهداف انقالب اسالمي دارند، بـر آن تحميـل كننـد و بـر                 

اي كـه در      الريتهكارهـاي سـكو     اساس همين غناي فرهنگي، توانست از راه      
دوران سازندگي و اصالحات بر آن تحميـل شـد خـود را بيـرون بكـشد و                  
توجه به عدالت و معنويت را بازسازي كند و رويكرد به انتهـاي بـا بركتـي                 

 دارد را دوباره بـه مـتن انقـالب بـاز           كه نظر به حاكميت حضرت مهدي     
  .گرداند
د يـا نخواهـد      كسي كه به تاريخ و سياست توجهي نـدارد، بخواهـ           -13

معني دينداري واقعي را گم كرده است، و كسي هم كه سياسـت و تـاريخ                
خواهنـد    بازاني خواهد شد كه مي      ي سياست   را از منظر ديانت ننگرد بازيچه     

در . تاريخ خود را بر بـشريت تحميـل كننـد و قـدرت را در دسـت گيرنـد                  
ياسـت از   تـاريخ و س  ،كه انقالب اسالمي بستري است تـا در آن بـستر            حالي

 مديريت شـود تـا حاكمـان از       ،منظر دين تعريف گردد و در بستري معنوي       
  .حقيقت فاصله نگيرند

زدگي شـدند      از يك طرف روشنفكران ما گرفتار نگاه غرب        يوقت -14
ي تـاريخ غـرب جـستجو         و خواستند جايگـاه انقـالب اسـالمي را در ادامـه           

هـاي    كـه جبهـه      آن  ونكنند، و از طرف ديگر بسياري از متدينين ما نيـز بـد            
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 و جهتـي    فكري و تاريخي را بشناسند و شخصيت افراد را بـر اسـاس جبهـه              
كه انتخـاب كـرده ارزيـابي كننـد، تنهـا شخـصيت افـراد را در حركـات و                    

كـه بـه      كننـد، بـدون آن      ها جستجو مـي     سكنات و فضائل و رذائل فردي آن      
واقـع    به. مايندگيرند توجه ن    جهت و سمت و سويي كه افراد در آن قرار مي          

 بعـضي از    ن امـر موجـب شـد تـا        ي و همـ    ايم  هشدروبرو   معضل بزرگي    ا با م
نخبگان ديني نتوانند جايگاه و سمت و سوي انقالب اسالمي را بـشناسند و              
با اندك ضعفي كه از مديري از مـديران نظـام اسـالمي ديدنـد، از حـضور                  

ب اسـالمي بـا     مباحث انقـال  . ي انقالب اسالمي كنار كشيدند      خود در جبهه  
اي سعي دارد خطرات چنين غفلتي را گوشـزد كنـد و              توجه به چنين نقيصه   

   3. معطوف داردي انقالب اسالمي كليكردهايرونگاه متدينين را به 
ي سياسـي     ترين مؤلفـه    ي انقالب اسالمي ضروري      تبيين بنياد فلسفه   -15

 تكـويني   ي تأثير دين در عصر غيبت و نقش واليت          دوران ما است تا نحوه    
سازي انقالب    ي حماسه    معني خود را بنماياند و ريشه      عصر  حضرت ولي 

اسالمي معين گـردد و غفلـت از ايـن موضـوع غفلـت از رسـالت تـاريخي                   
نـوع   هـا نيـست و موجـب يـك     ي آن كساني است كـه ايـن غفلـت شايـسته        

  .كاري ننگين خواهند شد محافظه
                                                 

در رابطه با حضور و عدم حضور  امبر خدايپدر راستاي توجه به جهت گيري کلي ،  ‐ ٣

فَإنّه لَو عبداهللاَ عبد سبعينَ خَريفاً تحت الميـزاب         «: فرمودند قرار دارند،    اي که علي    در جبهه 
؛ » لَأكَبه اهللاُ علَي مِنْخَريهِ فِي النّـار       طالب  ابي  بن  ائماً ليله، صائماً نهاره، و لَم يكُنْ لَه واليةُ علي         ق

ستاده و يها به نماز ا      که شب  ير ناودان کعبه عبادت کند در حال      ي را هفتادسال ز   ي خدا يا  گر بنده ا

 او را در آتـش      ينـ ينداشـته باشـد، از ب      را   طالـب   يابـ   بـن   يت علـ  يـ دار است و وال     روزها، روزه 

 )٢٢٨ ، ص٤تفسيرجنابادي، ج. (اندازند يم
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انـديش و عـارفي    وان مـسلماني ژرف  به عن»عليه تعايل اهللا رضوان« امام خميني -16
ها نـسبت بـه آن    حماسي، ناظر به منظري بود كه چشم فرهنگ مدرنيته سال  

گفت كه فرهنگ مدرنيته امكان درك        نابينا شده بود و از ساحتي سخن مي       
خـرد بـا انقـالب اسـالمي          آن را نداشت و لذا مدرنيسم همچون نابينايي بـي         

رب از انقالب اسـالمي را بايـد در   درپي غ هاي پي درگير شد و راز شكست    
هـاي     خـود را از امكـان      يفرهنـگ غربـ    زيرا   ،ي مهم جستجو كرد     اين نكته 

  . عالم هستي بيرون انداخته استيمعنو
انقالب اسالمي آمده است تا بشريت را با امكاناتي آشنا كند كه ماوراء        

ي   كند و با عقلِ پژمرده      جهاني است كه فرهنگ مدرنيته در آن زندگي مي        
  .ي حيات دهد خواهد ادامه خود مي

بودن يك انديشه به آن معني است كه در طول تـاريخِ آن                تاريخي -17
ها به سوي آن انديشه دراز بوده است و هرگاه آن انديشه     ملت، دست و دل   

پا به ميدان گذاشته با تمام وجود آن را پذيرفته، حال بايـد از خـود بپرسـيم                  
ي تـاريخي بـوده و يـا          يـك انديـشه   » ب اسـالمي  انقال«براي مردم ايران آيا     
  تجدد و فرنگي مĤبي؟

مـĤبي    توان گفت آن گروه از مـردم ايـران كـه گرفتـار فرنگـي                آيا نمي 
فهمند به جهت آن است كه از تاريخ ملـت            شدند و ديگر زبان مردم را نمي      

ه بودن خود را با منظري كه غرب ب         جا كه ايراني    اند، تا آن    ايران بيرون افتاده  
كننـد؟ انقـالب      نماياند، در ايران باسـتانِ قبـل از اسـالم دنبـال مـي               ها مي   آن

كلي از    زدگي به   ها جبران شود و غرب      اسالمي راهي است تا اين گسستگي     
تواند با تاريخ ديني خود زندگي كنـد برچيـده شـود و از                روح ملتي كه مي   
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كـه  زدگـي     ي گذار ملـت اسـت از غـرب          اين جهت انقالب اسالمي مرحله    
منشأ گسست و تنفر بين آحاد افـراد بـوده و هـست، بـه سـوي اُخـوتي كـه                     

  .كند ها را يگانه مي ها و دل ي دست همه
كند بـا عـالَمي كـه      عالَمي كه انقالب اسالمي به بشريت عرضه مي   -18

بـا ورود بـه عـالَم       . فرهنگ مدرنيته به ميان آورده است تفاوت ماهوي دارد        
كلـي از     شـود كـه بـه       فق روح انسان آشكار مي    انقالب اسالمي حقايقي در ا    

 و حقيقـت را در      رديگ  يفاصله م » Individualism«ي فردگرايي يا      روحيه
بـه  يابد و     ها مي   گستردگي احساس مسئوليت نسبت به سرنوشت ساير انسان       

افق عالَم انسان   ، چيزي كه در     نظر دارد ت  اقتصادي همراه با عدالت و معنوي     
  .ها و تنفرها گشته است د شده و عامل دوگانگيكلي ناپدي زده به غرب

چيـز رو نكنـد،        بشري كه جهت او به هيچ جانب نباشـد و بـه هـيچ              -19
تواند خود را ادراك كند و هويتي بـراي خـود احـساس نمايـد،                 چگونه مي 

طرفي در طرفي قرار گيـرد كـه          كه خود را فريب دهد و به اسم بي          مگر اين 
او بايد بداند كـه چـون بـه حـق پـشت             . باطل را كند و نه      نه حق را تأييد مي    

اي   ي باطل است، در حالي كه انقالب اسـالمي جبهـه            كرده است، در جبهه   
ي حق را گم نكند و در سيرِ به سـوي             ِ قرارگرفتن در جبهه     است تا بشر، راه   

 درآيـد    كلي از ظلمات دوران به      حق با بسط انقالب اسالمي، بسط يابد و به        
  .طرفي خود را رها كند ريخ نظر اندازد و از پوچي و بيو به افق روشن تا

يم بـه   دهـ  تنزل اگر انقالب اسالمي را در حد يك حركت سياسي           -20
كه اگر آن را در آن حد بدانيم كـه    ايم، همچنان   نوعي به حقيقت جفا كرده    

در هر دو صـورت     . ها مزاحم دينداري شخصي مردم نيستند       ديگر حكومت 
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ايــم و از معنــي حــضور آن در تــاريخ  ي را نــشناختهجايگــاه انقــالب اســالم
بـا  ، معني دشمني فرهنگ مدرنيته      يشيه اند ايم و با ساد     معاصر سخت بيگانه  

راسـتي انقـالب اسـالمي بـه     . پنداريم را يك سوء تفاهم مي انقالب اسالمي   
همـه هزينـه    اي اشـاره دارد كـه دنيـاي مـدرن بـراي انكـار آن ايـن            چه نقطه 

  كند؟ مي
خواهيم معني انقالب اسالمي را بشناسيم و نسبت خـود را بـا    ي ما م  -21

آن معلوم كنيم و لذا مجبوريم از زوايـاي مختلـف آن را بنگـريم و قبـل و                   
كـه بـدانيم      بعد آن را درست مد نظر قرار دهيم و اين ممكن نيست مگر آن             

دانيم،   از كجا شروع شده است و به كجا خواهد رفت و اگر ماندگارش مي             
 و تبـار و  و قـوم خـاص   چرا متعلـق بـه زمـاني    ست و يماندگاري آن چ  دليل  
فه ي به طا  »عليه  تعايل  اهللا  رضوان« امام خميني   حضرت همچنان كه ي نيست   ان خاص يجر

انقالب كه با رفتن آن زمان و آن قوم          از ملت تعلق نداشت      يو گروه خاص  
  ؟داري انقالب اسالمي در كجا است در يك كلمه راز آينده. ز برودين

ايم و در چـه   كند ما متعلق به كدام جبهه   انقالب اسالمي روشن مي    -22
فضايي بايد خود را جستجو كنيم كه گرفتار از خودبيگـانگي نگـرديم و از      

 ايـن جـدايي در فـضاي مـشهورات و           ي  ثابت عصر جدا نباشـيم و درنتيجـه       
انقـالب اسـالمي بـستر بـاز        ! مقبوالت عصرِ مدرنيسم به دنبال خود بگـرديم       

تعريف آن بشري است كه در متن مدرنيسم خود را نيز فراموش كرده بود،            
و به همان اندازه كه توانست خود را دوباره در فضايي ديگر تعريف كنـد،               

ن افـراد  يـ م ا يي گـو  ين راسـتا اسـت كـه مـ        يدر همـ  .به زندگي برگشته است   
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  ياند بلكه انقالب اسـالم      ي به انقالب اسالم   يت بخش يستند كه موجب هو   ين
   بخشد يت مي هوياست كه به افراد و رجال انقالب

دعـوت  » وجود« انقالب اسالمي؛ اگرچه فلسفه نيست ولي ما را به           -23
آورد چيزي ماوراء ماهيـات و توهمـاتي    كند و آنچه را در افق انسان مي         مي

كنــد، جهــت تفكــر را تــا  اســت كــه فرهنــگ مدرنيتــه بــا آن زنــدگي مــي 
ن يبـا چنـ   دهـد و      لم غيب و معنويت سـوق مـي       ترين واقعيات يعني عا     واقعي
تواند در دفاع مقدس هشت سـاله بـا جهـاني از تانـك و                  مي  به عالم  ينگاه

چيـز نـسبي اسـت، از         كـه همـه     ي آن   توپ و هواپيمـا نبـرد كنـد و بـه بهانـه            
 يقـ يشه عم يـ و به كمـك ر    . مسئوليت مقابله با جهان كفر شانه خالي ننمايد       

 نفـر از سـران آن تـرور شـوند،           72ك روز   ي ع دارد اگر  يكه در اسالم و تش    
  .ابدي يدتر جلو آمده و راه رجوع به حق ادامه مي رشيحلقه بعد

اند و بـه   عبور كرده » زمان فاني «هستند و از    » وقت« كساني كه اهل     -24
  انديـشند، بـه انقـالب اسـالمي بـه عنـوان مـأمني بـراي بـه                   مـي » زمان بـاقي  «

ند و در همين راسـتا معتقدنـد بـسط          نگر  رسيدن مي »وقت«حضوررفتن و به    
    و الزمـان   الوقتِ    انقالب منجر به حضور صاحب     بـه همـين    .  خواهـد شـد

بـه  » زمـان فـاني   «توانند آن را تحمل كننـد، زيـرا عبـور از              اي نمي   دليل عده 
كننـد    كار هركس نيست، از اين رو اين افـراد سـعي مـي            » زمان باقي « يسو

ش كـاهش دهنـد و يـا از آن فاصـله            ا  حقيقت انقـالب را از جايگـاه اصـلي        
  .رسانند گيرند و در زمان فاني خود عمر خود را به انتها مي مي

ي عارفان شيدايي است كه هنـر نزديكـي            انقالب اسالمي؛ حماسه   -25
در غـرّش   » اهللا  في«اند و لذا وقتي نسيم فناي         به پيامبران و اولياء الهي را يافته      
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كه به سنگر خانقاه پناه برنـد         جاي آن   ، به گيرد  ها وزيدن مي    ي خمپاره   گلوله
آورنـد و بـا       تا از هر گزندِ احتمالي مصون بماننـد، پيـراهن خـود را در مـي               

  .زنند ي مستانه مي ي برهنه در ميدان جنگ قهقهه سينه
 را  توانند انقالب اسالمي را به غديري كه علـي          كساني كه نمي  -26

 آن خانه را آتـش زدنـد و         اي كه ي فاطمه   از آن حذف كردند و به خانه      
به كرباليي كه بر جـسدها اسـب راندنـد، متـصل گرداننـد، تـا آخـر آن را                    

دانند كه قواعد بازي     تحمل نخواهند كرد و آن را يك نوع ماجراجويي مي         
ها بايد با آمـدن دولتـي         زعم آن   هم زده است و باالخره به       جهان مدرن را به   

ش از يـك روي سـكه را        هـا بـي     گـرا در جـايي توقـف كنـد، ايـن            مصلحت
 بينند  ي انسانيت نمي    با آباداني خانه  همراه  اند و خرابي جهان مدرن را         نديده

  .دنديد بود نديمت انقالب را كه توحيچون نقطه عز
دانـد     علت جهان پرآشوب كنوني را جاهالني مي       ، انقالب اسالمي  -27

 جداشده از   ي بشرِ   كه از عقل قدسي انبياء بريدند و خواستند با خرد پژمرده          
خواهند خود را از آسمان       كه مي   وحي، آن را مديريت كنند و به گمان اين        

هـايي را بـه    ها را به بشريت تحميـل كردنـد و يـاوه           آزاد كنند، انواع اسارت   
نمـود   تر مي ي جهان بر زبان راندند كه اسارت بشر را عميق عنوان علمِ اداره 

بايد به اين تذكر رسـيد      . داد  ميو زندگي با خياالت را زندگي واقعي نشان         
ي بـشر مـدرن، عينكـي روي چـشم داريـم كـه                كه تحت تأثير خردِ پژمرده    

د از آن درك يـ  و بادرك ما را از انقالب اسالمي غير واقعـي كـرده اسـت          
  .مي بمانيشه در كنار انقالب اسالمي همي عبور كرد تا براير واقعيغ
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سـاني اسـت ولـي اگـر        گوييم فهم انقـالب اسـالمي كـار آ           ما نمي  -28
انـد، از مـردم عـادي         مالحظه شد بعضي از نخبگان كه مدعي فهـم انقـالب          

كه پيچيدگي را در موضـوع انقـالب دانـست،            عقب افتادند بايد بيش از آن     
خبرند و از تجلـي       هايي دنبال كرد كه از روح توحيد بي         در حجاب فهم آن   

درك انقـالب   ! آري. دانـ   ي كـافي نبـرده        العالمينِ يگانه، بهـره     تاريخي رب 
اسالمي بدون علم به اسماء الهي كار مشكلي است، ولي راهِ ممكنـي اسـت            

  .زيرا كه ذات انقالب اسالمي خود عامل فهم آن خواهد شد
اي كه در آن هستيم و فكـر خـود را بـر آن                 تا وقتي با عينك زمانه     -29

ي است كـه بـه      گذار آن انسان    ايم به انقالبي بنگريم كه بنيان       اساس جلو برده  
يافته، هيچ پرتوي از حقيقت آن انقالب بر قلب  مقام جامعيت اسمايي دست  

رفـت از ظلمـات زمانـه جلـو مـا         ما تجلي نخواهد كرد و راهي جهت بـرون        
  .شود گشوده نمي

 غمي  سوزي، نه خامي بي     رهروي بايد جان   اهل کام و ناز را در کوي رندي راه نيست         

هنگ مدرنيته رها شد تـا آشـنايي بـا انقـالب            بايد از قهر تفكر غالبِ فر     
  .اسالمي شروع شود و تماشاگري راز ما را در برگيرد

داري در جهـان معاصـر را بنيـان            انقالب اسالمي دوران تاريخ دين     -30
نمايد، به طوري كه      برد و نگهداري و نگهباني مي       نهاد، آن دوران را راه مي     
بايــدها و نبايــدهاي حيــات ي حــضور آن انقــالب  تــاريخ معاصــر در ســايه

طـور كـه بـشر بـا هـوا زنـده        همان. دهد تاريخي بشر اين دوران را شكل مي    
است، اگر خواست حيات تاريخي داشته باشد بايد تعلق خـود را بـه سـوي                
انقالب اسالمي معطوف دارد و زندگي او امري جدا از آن نباشد تا گرفتار              
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هاي اخيرمقـدمات چنـين       سالدر  . دوران نگردد » انگاري  نيست«و  » نسبيت«
ي دروغ فرهنــگ  تـذكري در حـال تحقـق اسـت و حجـاب چهارصدسـاله      

مدرنيته در حال فروافتادن، وقت آن رسـيده اسـت كـه بـا گـوش بـاز وارد                   
زندگي شويم، گوشي كه فقط براي شنيدن مشهورات و مقبوالت فرهنـگ    

  . مدرنيته باز نيست
نقالب اسالمي و إشـراقي كـه       انگاري دوران، با ا     رفت از نيست    راه برون 

گذار آن متجلّي كرد، گشوده شد تا بشريت به عالَمي            خداوند بر قلب بنيان   
جـا    نزديك شود كه آن عالَم؛ عرفان و معرفت و حماسه و عبوديت را يك             

گـردد، عهـدي كـه در     مـي » وجود«دهد و متذكر عهد بشر با   به او هديه مي   
  .زدگي ما شكسته شد دوران غرب

 ي را طـور   ي انقـالب اسـالم    ي اشـراق  ي كه توانسته باشم جنبه     آن ديبه ام 
 اسـت كـه     ين نگـاه  يدر چن . كه راه تفكر نسبت به آن گشوده شود        انميبنما

  .بود» انفجارنور «ي شود انقالب اسالميروشن م
  طاهرزاده



 

 الرحيم الرحمن اهللا بسم
ن يـي را تب»  ميجايگـاه تـاريخي انقـالب اسـال    « كـه  يان مبـاحث  يـ پس از ب  

د شـود   يـ ش بـر آن تأك    يش از پـ   يد بـ  يـ  كـه با   يگريقت د يكرد، حال حق    يم
ــال  « ــالب اس ــراقي انق ــاه اش ــسم  ميجايگ ــضاي مدرني ــت . اســت»  در ف جه

د كـه   ميـ  ا نيـ شده، به ا       قسمت تنظيم  شانزدهبحث در   ،  ي از حواش  يخوددار
رت يشاءاهللا موجـب بـص      ند تا إن  ي مطالب را دنبال بفرما    يبا تأمل كاف  عزيزان  

  .شود

  يشناس زمانهنر 

کـم دو تفکـر رو در       يست و   ي قرن ب  ي ستم و آستانه  ي در اواخر قرن ب    ‐١

 آنچـه را  ي ته کـه همـه    ي به نام فرهنگ مدرن    يکي هم قرار گرفت،     يرو

ت خـود   يـ رساند به صحنه آورد و به اصـطالح بـه تمام            يد به ظهور م   يبا

عه ي تمـدن شـ  يگـر يو د. يق بشري به ابعاد عمييگو د، بدون جواب يرس

 کـه  ييها  مقابلهي رغم همه يخ جلو آمده و عل  يمنزل به منزل در تار    که  

توسط حاکمان جور با آن شـد، توانـست قـد راسـت کنـد تـا در بـستر             

ت يد و بـه بـشر     يـ امبران را محقـق نما    ي پ ي اله يها   وعده يانقالب اسالم 

ر ي دارد که چنانچـه در مـس       ييها  ، شاخصه يعي ش يبفهماند، تمدن اسالم  

 ي واقعـ  ي به معن  يتوان تمدن ساز  : رد؛ اوالً يا قرار گ  ه  ظهور آن شاخصه  
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خواهـد    ي اسـت کـه مـ      يمبـشّر تمـدن خاصـ     : اًيـ ثان. کلمه در آن هست   

  .ت متصل گرداندي را به آسماِن معنويني زميزندگ

در حـال حاضـر      مـورد بحـث اسـت كـه           ميدر محافل عل  موضوع،  اين  
امـروز  «د گوينـ   مـي اصـطالحاً  جايگاه تاريخي فرهنگ مدرنيتـه كجاسـت؟       

 ين معنـ  يـ جـا بـه ا      نيـ در ا » تميـ تما« كلمه   »مدرنيته به تماميت رسيده است    
بايد را  كه آنچه   است  به اين معني     بلكه   كه خوب و كامل شده است     ست  ين

ارائـه داده   ،برطرف شده ظهورش تمام موانعِكه  ني، با توجه به ا   داد   ميارائه  
مدرنيتـه  ت  ينهابگوييد  توانستيد     ميشما در قرن هجدهم، هيچ وقت ن      . است

ن راســتا يبــود و در همــظــاهر نــشده  از اهــداف آن ياريبــسچيــست چــون 
را يز.  در قرن هجدهم محقق شود      ميمحال بود انقالب اسال   : توان گفت   يم

، آن فكـر و فرهنـگ  كـه بايـد    ن اسـت    يـ ته بحث ا  يمدرننگاه تاريخي به    در  
آن ش،  ي ادعاهـا  تا معلوم شود بر خـالف     د  هرا نشان د  امكانات خود   ي    همه

جانبـه بـه جلـو      ك سـعادت همـه    يـ  ي كه بتواند انسان را به سو      چيزي نيست 
متـذكر آن بودنـد، بـه        كه عموماً اهل بيت   است   يا  نكتهاين همان   . ببرد
هنـوز  : فرمودنـد  يام كننـد مـ  يه قي اميارانشان كه اصرار داشتند در مقابل بن   ي

: ديـ گو ي مـ يرفير صـ يم كـه سـد  يـ ت داريـ در روا . ده اسـت  يوقت آن نرسـ   
 و لِـم    : فَقُلْت لَه و اللَّهِ ما يسعك الْقُعود فَقَالَ        دخَلْت علَى أَبِي عبدِ اللَّهِ    «

 لِكَثْـرَةِ موالِيـك و شِـيعتِك و أَنْـصارِك و اللَّـهِ لَـو كَـانَ                  : قُلْـت  ؟يا سدِيرُ 
ةِ و الْأَنْصارِ و الْموالِي ما طَمِع فِيهِ تَـيم و          ما لَك مِنَ الشِّيع    لِأَميرِالْمؤْمِنِينَ

 دِيكُونُوا       : فَقَالَ .لَا عى أَنْ يسع كَم دِيرُ وا س؟ ي مِائَـةَ  : مِائَةَ أَلْـفٍ قَـالَ    : قُلْت 
ـ         : قُلْت نَعم و مِائَتَي أَلْفٍ قَالَ      :أَلْفٍ  :دنْيا قَـالَ   مِائَتَي أَلْفٍ قُلْت نَعم و نِـصف ال
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فَسكَت عنِّي ثُم قَالَ يخِف علَيك أَنْ تَبلُغَ معنَا إِلَـى ينْبـع قُلْـت نَعـم فَـأَمرَ                   
 يـا سـدِيرُ أَ تَـرَى أَنْ         :بِحِمارٍ و بغْلٍ أَنْ يسرَجا فَبادرت فَرَكِبت الْحِمار فَقَالَ        

  ارِ قُلْتتُؤْثِرَنِي بِالْحِم            فَرَكِـب فَقُ بِي فَنَزَلْتأَر ارلُ قَالَ الْحِمأَنْب نُ ويغْلُ أَزالْب 
 يا سدِيرُ انْزِلْ بِنَا نُصلِّ ثُم       :الْحِمار و ركِبت الْبغَْل فَمضَينَا فَحانَتِ الصلَاةُ فَقَالَ       

فَـسِرْنَا حتَّـى صِـرْنَا إِلَـى أَرضٍ         قَالَ هذِهِ أَرض سبِخَةٌ لَا تَجوز الصلَاةُ فِيها         
 و اللَّهِ يا سدِيرُ لَو كَانَ لِـي شِـيعةٌ           :حمرَاء و نَظَرَ إِلَى غُلَامٍ يرْعى جِداء فَقَالَ       

 بِعددِ هذِهِ الْجِداءِ ما وسِعنِي الْقُعود و نَزَلْنَا و صلَّينَا فَلَما فَرَغْنَـا مِـنَ الـصلَاةِ                
  1؛»عطَفْت علَى الْجِداءِ فَعددتُها فَإِذَا هِي سبعةَ عشَر

ــ ــام صــادقخــدمت ام ــه خــدا كــه   «:عــرض كــردم دم وي رس در ب
بـه  : ر؟ عـرض كـردم  ي سـد يچرا ا:  فرمود.ستين شما روا ينشستن برا خانه
  بـه خـدا كـه اگـر    د،يـ كـه دار  ياري بـس اورانيـ ان و يعي دوستان و شـ جهت

ـ «  داشت،ياور و دوست مي عه وي شما شي ه به اندازنيرالمؤمنيام   و»ميتَ
»يا: فرمـود . كردنـد  ي نسبت به او طمـع نمـ       ) اول و دوم   ي فهي خل ي هليقب( »يدع 

صـدهزار؟  : فرمـود . صـدهزار : باشند؟ گفـتم    چه اندازه  يكن يم ر، فكر يسد
هـزار؟ عـرض     ستيـ دو: ست هـزار، فرمـود    يـ ، بلكـه دو   يعرض كـردم آر   

ت يبرا: سپس فرمود  حضرت سكوت كرد و.ايكه نصف دنبل  ويآر: كردم
سپس دستور فرمود االغ . يآر: ؟ گفتميائيع ببنْيست كه همراه ما تا   ا آسان
 حـضرت  . گـرفتم واالغ را سـوار شـدم   يشيـ مـن پ ن كننـد،  يـ را ز يو استر
بـاتر و  ياسـتر ز : ؟ گفـتم يرا بـه مـن دهـ     االغي خواهي م؛ري سديا: فرمود

                                                 
  .٢٤٣، ص ٢  الكافي، ج‐ ١
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اده شـدم،  يـ مـن پ   مـن رهـوارتر اسـت،   ياالغ بـرا : ف تراسـت، فرمـود  يشر
 د؛يم تا وقـت نمـاز رسـ   يحضرت سوار االغ شد ومن سوار استر و راه افتاد

 زار اسـت و    ن شـوره  ين زم يا: م، سپس فرمود  يوانم نماز بخ  ياده شو يپ: فرمود
 .ميدي رسـ ين خاك سرخيم تا به زميافتادست، پس به راه ين نماز درآن روا
 ري سـد يا: فرمود ست ويد نگريچران يم  كه بزغالهي جوانيحضرت به سو

م روا  ينشستن برا  انهبودند، خ  يها م  ن بزغاله ي ا ي هانم به شمار  يعيبه خدا اگرش  
 يم به سـو يفارغ شد نماز چون از. ميخواند نماز م وياده شديگاه پ آن. نبود

 .»شمردم، هفده رأس بودندها را   آنستم ويبزغاله ها نگر

در  هيـ ام  ي بنـ   شود كه  ي گفته م  يدر زمان ن سخنان   يد ا يت داشته باش  يعنا
خراسـان  خـصوص از      اطراف جهان اسالم به   و هر روز از     حال سقوط است    

همـه    نيـ بـا ا  . ديـ ام كن يـ م تـا شـما ق     يـ ا  دادند كه ما آماده     يغام م يبه حضرت پ  
ع كنـد   يها را متوجـه مكتـب تـش          كه ذهن  ياميحضرت متوجه بودند وقت ق    

شـوند    ي به آن متذكر م    حضرت صادق كه  فكر   طرزاين  . ده است ينرس
ن بود كه معلوم شـود      ي ا يجا صرفاً برا    نيطرح آن در ا   . دارد ياديزعظمت  
 يكه چرا انقالب اسـالم      نيرسد و ا    يك فكر زمان ظهور آن فرا م      يچگونه  
   .ديته وقت ظهورش فرا رسيدن فرهنگ مدرنيرس تيبا به تمام

 بـا   »هماالـسالم يعل«امام صـادق  م باقر و    امابرخورد  عه  يشيكي از فصول تاريخ     
عبـاس    يه و بن  يام  يدر مقابل بن   آن حضرات هايي است كه اصرار داشتند       آن

، حـضرت   »وقـتش نيـست   « ؛فرمودنـد    مي مدام   شانيا. بكنندانقالب  اقدام به   
ست كه امام   ي ن ين زمان، زمان  يا«: فرمودند  ين م ياَع  بن   به حمران  امام باقر 
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ن همـان   يـ ا» اين مربوط به ما نيست    «: فرمودند  يا م ي 2.»حق بتواند ظهور كند   
ت ميـ  به تما  ،تا يك فكر  «د متوجه آن باشند كه      يزان با ي است كه عز   يا  نكته

رود   يرون نمـ  يخ ب ي تار ي  آن ظاهر نگردد از صحنه     يها  ضعفنرسد و   خود  
نـسبت    ميكاري كه انقالب اسـال    .  فراهم گردد  ي ظهور فكر بعد   ي نهيتا زم 

ته در رساندن بـشر بـه       ين بود كه نشان داد مدرن     يهمكرد  ته  يدرنبه فرهنگ م  
 ييها  تي از واقع  يكيبه عنوان مثال    .  است ي اساس يها   ضعف يسعادت دارا 

 يديـ  و پليكـرد، پـوچ   برمال  يخوب خ معاصر بهين در تار  يكه موضوع فلسط  
فلـسطين ريختـه    از مردم   هر خوني كه    دگاه  ين د يبا ا . استمدرنيته  فرهنگ  

 كـه در  اسـت  ي و اضـمحالل فرهنگـ  د يك قدم به سوي ظهـور نـور      شو   مي
 اين طور نيست كه فكر كنيـد      .ل شكل گرفته است   يبستر آن فرهنگ، اسرائ   

د، كنـ  يمل مي تحنيمردم فلسطترين زندگي را به      سخت يتمدن غرب كه   اين
ن آجريـاني اسـت كـه قهرمانـان         ن  يموضوع فلـسط  است،   يعاديك اتفاق   

لـذا مقـام   . كننـد  ي مـ ينقش بـاز سرنوشت جهان ر يي تغدردارند قدم به قدم    
ان بـا  يني فلـسط ي مبـارزه «:  عالمانـه فرمودنـد  اريبـس  »تعـايل  اهللا حفظـه «معظم رهبري 

اي  نطقـه مفلسطين  ر  ين تعب يبا ا »  اسالم با كفر است    ي خط اول مقابله  ل  ياسرائ
از آن   يو بقيه هم جـدا    دن هستند   يدر آن دو گروه در حال جنگ      نيست كه   

 اسـالم اسـت     ي مقابلهبلكه خط اول    . كردن باشند زندگي   جبهه در حال     دو
 اسـت، تـا معلـوم       يت خود در اوج انحـراف و پـست        ي كه در تمام   يبا فرهنگ 

  . گر دوخته شودي دييد به جايها با شود چشم

                                                 
 .٣٧٦، ص ٢اآلمال، چاپ انتشارات اسالميه، ج   شيخ عباس قمي، منتهي‐ ٢
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  يساز  و توان تمدنيانقالب اسالم

ت خـود   يـ بـه تمام  فرهنگ مدرنيتـه كـه      ستم  يعرض شد در اواخر قرن ب     
تـا  آمده است تمدن شيعه   . عه در مقابل هم قرار گرفتند     يده با فرهنگ ش   يرس

 ي فـه يعه وظ يشـ هاي الهي پيامبران را محقق كند و به بشريت بفهمانـد              وعده
 بـه معنـاي واقعـي    هـم    اسـت، آن   سـازي  تمدن  بر عهده گرفته و آن       ينيسنگ
  تا معلـوم شـود     بگذارندوقت  ن موضوع   ياعزيزان روي   الزم است    و   ،كلمه

 فقـط شـيعه    بلكـه يك ادعـاي سـاده نيـست   عه  ي توسط ش  يساز  امكان تمدن 
   3. را تدوين كند جهاني تواند تمدن آينده  مي

نـي  ميخواهد زنـدگي ز      مير تمدن خاصي است كه      مبشّ يانقالب اسالم 
نـسبت بـه      ميانقـالب اسـال    ي  و شاخـصه    معنويت متصل كنـد    را به آسمانِ  

نـه  ن انقـالب    يا يعني   ،استت  يخصوصن  ير هم ي اخ ي  صد ساله  يها  انقالب
 به .ها بقيه انقالبه يشبانقالب كوبا و نه ه ياست و نه شبالجزاير ه انقالب يشب

ت ي هـدا  ي  است كه رابطـه    يع تنها مذهب  يتش« :4»ربنكُ«پرفسور  مرحوم  قول  
ت اعتقـاد   يشه نگه داشته و به استمرار وال      ي هم يان خدا و خلق برا    يه را م  ياله

نبـوت، بـا رحلـت حـضرت        : ديـ گو  ي كـه مـ     است شيعت ذهبمتنها  ... دارد
ل اسـت،   يـ ت و تكم  ي هـدا  ي ت كه همان رابطـه    ي ختم شد، اما وال    محمد

 زنـده اسـت كـه       يقتي؛ حق يمهد.  است يپس از رحلت آن حضرت باق     
تواننــد او را از خرافـات بــشمارند و او را از   ي نمـ ي علمــيهـا  هيــهرگـز نظر 

                                                 
 .از همين مؤلف رجوع فرماييد» زايي شيعه تمدن « کتاب به‐ ٣

 .شناسي دانشگاه سوربن استاد دين ‐ ٤
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كه معتقد بـه   نين اي مسلمانان در عريساحتي  5.»ق حذف كنند يفهرست حقا 
ع از آن   يمكتب تـش  . موعودشان موجود نيست   ي هستند ول   موعود يمهد

 ي ن حـاال واسـطه  مـي معتقـد اسـت ه  ا است كه  ي دن ي جهت تنها مكتب زنده   
و همواره تشعـشعات  ت عالم را به عهده دارد  يريهست و مد  فيضي در عالم    
 كنترل جهـان در دسـت      و   ر است يسرازبه جهان   آن حضرت   وجود مقدس   

ن بـوده و  يآفـر  عه در جهـان نقـش    يمبارك اوست و به تبع آن حـضرت، شـ         
لَو لَا «: عه مطرح شده كـه يق امامان شيه تواتر از طر   روايتي كه ب  . خواهد بود 

شـد،    ين نابود م  ي نبود زم  ياگر حجت اله   6؛»ها  رض باهلِ اَ الْ تِساخَالحجه لَ 
حاال نيز اگر مديريت حضرت نبود      ن  مييعني ه  است،   يعي مفهوم وس  يدارا

ايـن  گـر   يبه عبارت د  .  بود ير قابل تحمل  يغي  ها  بحرانگرفتار  جهان شديداً   
باشـند   و منتظـر زمـان ظهورشـان      آن باال نشـسته     حجت خدا   طور نيست كه    

  براساس ظرفيت زمانـه     مردم   يها  گيري ميمتصزمان در    جاي   بلكه در جاي
و ظهور  شد     ميشتر  ين چه فعالً هست ب    از آ اگر ظرفيت زمانه    و  د،  ننقش دار 

  .تشگ  ميالعاده  نقش حضرت هم فوقشد،  يآن حضرت محقق م
ستم دو تفكر، تفكـر     يكه عرض شد در اواخر قرن ب        نيت به ا  يپس با عنا  

ت به ي هم قرار گرفت و با عنايع، رو در روي تشي اسالمي شهيته و انديمدرن
تـوان  :  اسـت كـه اوالً      نيـ  ا ، عبـارت از   يات انقالب اسـالم   يكه خصوص   نيا

ت يـ  بـه آسـمان معنو     ينـ ي زم يمسئول اتصال زندگ  : اًي دارد و ثان   يساز  تمدن
  . ديي فرمايريگي دوم را پي است، نكته

                                                 
 ١٣٨١، چاپ پنجم، نشر پيام اسالم، قم ١٢٠ تشيع و انتظار، محمدتقي خلجي، ص ‐ ٥

  .١٠٠، ص  ٦  پرتوى از اصول كافى، ج، سيد محمد حسينى همدانى‐ ٦
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   خوديانسان و نظر به ذات آسمان

ن اسـت، در    يکـه سـاکن زمـ       نين ا يت در ع  يم بشر ي متوجه شو  يوقت ‐٢

واقـع شـده    » ميقْـو اَحـسِن تَ  « اسـت و خلقـت او در         يذات خود آسـمان   

 بـشر   ياسـ ي س ‐يته مناسبات اجتماع  ي از آن طرف؛ فرهنگ مدرن     ٧.است

م چــرا جهــان از فرهنــگ يفهمــ يرا از آســمان منقطــع کــرده اســت، مــ

 »هيعل تعايل   اهللا  ضوانر«ينـ ي خود به ستوه آمده و امام خم       يته در نظام زندگ   يمدرن

ت ي تمـام بـشر     را کـه مربـوط بـه       ين راستا، انقالب اسـالم    يعمالً و در ا   

 يت نشان دادنـد، ولـ  يت به آن وقوف ندارد، به بشر  ياست، و هنوز بشر   

 ي شد، به جهت تنگناها    ي که ضد انقالب اسالم    يغات منف ي تبل ي همه  با  

  . ها سخت به آن انقالب توجه کرد ته، چشمي در فرهنگ مدرنيزندگ

يتُه فَـإِذَا سـو   «: ديفرما  يقرآن م نش انسان در    يخداوند در خصوص آفر   
 متعادل شـد و از روح خـود در         چون جسم انسان   8؛»ونَفَخْت فِيهِ مِن روحِي   

موجـود  حقيقتـاً   كنـد كـه بـشر         ي مـا را متوجـه مـ       ين كالم اله  يا. دميآن دم 
ها درست است      انسان ي ا يعني .ن دارد مينظر به ز  فعالً   منتهي   ، است يآسمان
بينيـد     مـي برداريـد   ن  ياز زمـ   را   نگاهآن   اگر   يلن است و  مينگاهتان به ز  فعالً  
 ي قـت انـسان كـه همـان نفـس ناطقـه      يد، چـون حق يدر عالم معنا حاضر   كه  

   9.العاده گسترده ت و وسعت فوقي است با ظرفيقت مجردياوست حق

                                                 
  .٤ي  ي تين، آيه  سوره‐ ٧

  .٧٢ ي ي ص، آيه و سوره. ٢٩ي  ي حجر، آيه  سوره‐ ٨

چگـونگي فعليـت يـافتن       «بکتـا بـودن وسـعت انـسان بـه         »ال يقف « در رابطه با موضوع      ‐ ٩

 . از همين مؤلف رجوع فرمائيد» باورهاي ديني
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ن است در ذات خـود      يمكه ساكن ز    بشريت در عين اين     كه ييجا  از آن 
  كـه  يياز آن جـا   و   ،ويم واقـع شـده    قْ تَ نِسحآسماني است و خلقت او در اَ      

، ه اسـت  در سياسي بشر را از آسـمان منقطـع كـ          -مدرنيته مناسبات اجتماعي  
خواهـد آسـماني      ميبشر ذاتاً   . اند  به ستوه آمده   مدرن   يزندگجهان از   مردم  
 است كـه در     يبلكه طلب ندارد،   يمذهب خاص ربطي به   ن موضوع   يو ا باشد  

» علـم «ر پوشـش    يـ ز در   فرهنـگ مدرنيتـه    نهفته است، منتها     يذات هر انسان  
 با روح بـشر تناسـب   ين نوع زندگيو چون اني كند ميزانسان را خواهد    مي

ن يدر چن »هيعل تعايل اهللا رضوان«نيميبه ستوه آمده است و امام خ     ندارد از آن فرهنگ     
ــموقع ــاري ــ   ميانقــالب اســال، يخيت ت ــد انقالب ــ كــه پيرا مطــرح كردن ام ي
 يشر بدانـد چگونـه از تنگنـا       تـا بـ   مربوط به تمـام بـشريت اسـت         اش    ياصل

هنـوز  تـه  ي فرهنـگ مدرن ي بـه جهـت غلبـه   ولـي   مـدرن آزاد شـود،     يزندگ
  . دا نكرده استيپوقوف ام انقالب يپبشريت به 

 كه از شراقي كه دارند و إي قلبي به جهت آمادگيالههاي  شه انسان ميه
ا از زمانـه ر   يـ خـود ن  ، زودتـر از زمـان       كنـد   ي م يها تجل   عالم معنا بر قلب آن    

از يـ چـون ن  روح زمـان را تغذيـه كننـد و          ند تا   يآ  يشناسند و درصدد برم     يم
هـا نظـر      دهنـد، مـردم زمانـه بـه آن          يص مـ  يها را درست تـشخ       انسان يقيحق
باز  ، مدرنيته يپر سر و صدا   در غوغاي   م  ينيب  ين روست كه م   ياز ا . كنند  يم

از خودتان  . دوخته شد  »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«يني و امام خم   ياسالمبه انقالب   ها    چشم
خ محـو  ي تـار ي  از صحنهيها و افراد پس از مدت  از حادثه  يد چرا بعض  يبپرس

ند، يآ  يخ جلو م  ي تار يتنها پا به پا     ها و افراد نه      از حادثه  ي بعض يشوند ول   يم
در افغانستان  طالبان  چطور شد   . برند  يكنند و جلو م     يه م يخ را تغذ  يبلكه تار 
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 ي ولـ  بـه راه انـداخت     هـم    شـلوغي همـه     ن ايـ  ،آمـد ك حكومـت    يـ به اسم   
كـا را بـه   ي مبـارزه بـا آمر     يآمد و رهبـر    ويتنام   در هنهوشيمينتوانست بماند،   
رون يـ خ ب ي تـار  ي تنـام، از صـحنه    ي مـردم و   يروزي پس از پ   يعهده گرفت ول  

بـه   چرا دنيـا      خود را ادامه داد،    يتنام باز همان غربزدگ   يجا كه و    رفت، تا آن  
ها كه از     پس از سال  ندارد؟ ولي   دار    ادامه نظرِن افراد،   ها و آ    امثال آن حادثه  

ن انقـالب متوجـه     يـ ش به طرف ا   يش از پ  يها ب    گذشته، ذهن  يانقالب اسالم 
گـذرد    يران مـ  يـ  كه در ا   يت مردم جهان نسبت به امور     ياست و چرا حساس   

ن امر  يد در ا  يگذرد؟ علت را با     يچه در كشور خودشان م      شتر است از آن   يب
كه به نام مدرنيته به وي پيـشنهاد شـد      يفرهنگ بشر از    :اوالً جستجو كرد كه  

كـه    با توجه به ايـن     :ثانياً. رفت از آن است     و به دنبال راه برون    به ستوه آمده    
متذكر آن ذات اسـت،      »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ينيخم امام   وآسماني است    انسان   ذات

ر، يـ  اخ ي دو نكتـه  ن  يو مـسلماً طبـق همـ      . اند   چشم دوخته  يبه انقالب اسالم  
تـه، توجـه بـه انقـالب        يهرچه زمان بگذرد بـه جهـت غلظـت ظلمـات مدرن           

  .شود يشتر ميشتر و بي بياسالم
افتد كـه چگونـه       ينمبه فكر    يته به راحت  يانسانِ گرفتار در فرهنگ مدرن    

ن يـ و با توجـه بـه ا  . شديندي ب يگر از زندگ  ي د ي، به نوع  ي غرب يماوراء زندگ 
 و بخواهد   واقف شود  خود   يزدگ   و غرب  يزدگ   فلك بهكه    قبل از اين   امر،

تـوان   يمـ  نـد  به او نشان داد »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ينيخم، ناگهان امام    ديدر آ   از آن به  
 را نـدارد، بـه      ي غربـ  ي فكر كرد كه آفـات زنـدگ       يگر از زندگ  ي د يبه نوع 
دا كنـد كـه   ين به بعد هر زمان كه بشر فرصت فكركردن پين جهت از ا   يهم
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 و امـام  يد، بـه انقـالب اسـالم    يته خود را خارج نما    ي از ظلمات مدرن   چگونه
  . كند يفكر م »هيعل تعايل اهللا رضوان«ينيخم

ته آن است كه امكان فكركـردن را از بـشر           يت تالش فرهنگ مدرن   ينها
كـه    مثل يك آدم گرسـنه . ابديست كه بتواند ادامه ي نيزين چي ا يرد ول يبگ

 بـه خـود آمـد بـاز بـا           ي، وقتـ  ي مشغول كنـ   يگري د يزهايهرچند او را به چ    
 گرسنگي كند، حال اگر نداند يرو است و به آن فكر م  خود روبهيگرسنگ

اگـر   يرفت از آن است، ول       جهت برون  يمنتظر راه فع كرد   ررا چطور بايد    
فقط به همان نان فكـر      چه فكر كند    نشان دهيم هر  به او    نان را    ن حالت يدر ا 
 كـه بـر ضـد       يغـات يهمـه تبل    نيماوراء ا  ،جهانن جهت مردم    يبه هم . كند  يم

هـاي    روزنامـه  .دنـ كن  مـي  فكـر     ميبه انقالب اسـال   شود،    ي م يانقالب اسالم 
مـردم  ست درصـد    يـ ، تنهـا ب   بـر خـالف چهـل سـال گذشـته         نوشتند  آمريكا  

ن يـ بـه ا   ودارنـد اعتماد شان   كشورها و راديو و تلويزيون آمريكا به روزنامه 
 يهـا  دن حرفي و منتظر شندن نظر داريي ديگرفكرها به جااست كه   عني  م
منتظــر بودنــد كــه كــا يمــردم اروپــا و آمر يــك زمــاني 10. هــستنديگــريد

 در دنيـا چـه خبـر اسـت        بدانند   عصر بيايد تا     ي يا روزنامه و   صبح   ي روزنامه
 بـه  يها در رابطـه بـا انقـالب اسـالم      كه آنييها ه به جهت دروغ   ولي امروز 

تـوان    ين جهت مـ   يبه هم . شود  يها نم    به آن  يجهگر تو ياند د   مردمشان گفته 

                                                 
دهد توجه ذهن و فکر مردم جهان به چيزي غيـر از فرهنـگ             هايي که نشان مي      از نمونه  ‐ ١٠

ي سـازمان ملـل    هاي ساالنه که هر وقت رئيس جمهور نظام اسالمي در کنفرانس مدرنيته است اين 

 .استترين برنامه بوده  نندهسخنراني کرده، سخنراني او پربي
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خ معاصر اسـت كـه      ي در تار  يگري بستر آغاز عصر د    يانقالب اسالم : گفت
  . بشر خواهد شديد براي جديمنجر به ظهور تفكر

 بـه   ي مـدرن بـه انقـالب اسـالم        يآمده از زنـدگ      هنوز بشرِ به ستوه    يآر
 كه بـر ضـد      يغاتي تبل همه  ني با ا  يافته است ول  يرفت وقوف ن    عنوان راه برون  

 از آن است كه آن وقـوف در         يشود، تمام شواهد حاك     ي م يانقالب اسالم 
  .حال تحقق است

  »هيعل  تعايل اهللا  ضوانر«يني حق بر گوش امام خمي؛ ندايانقالب اسالم

 ي عمـوم  ي از زندگ  يي خود را جز   ي زندگ »هيعل   تعايل  اهللا   ضوانر«ينيامام خم  ‐٣

رت و إشـراق    ي حاصل بص  ي و انقالب اسالم   آوردند  يت به شمار م   يبشر

ــا چــشم اســالم و مکتــب تــش يانــسان ع بــه عــالم و آدم و ي اســت کــه ب

ن يبـه همـ  .  خـود يها ينگرد و نه با چشم خودخواه     يها م   مشکالت آن 

ت بتوانـد   ي راه حل خداوند است تا بشر      يم انقالب اسالم  يجهت معتقد 

 کـه   يش انـسان   حق است بـه گـو      يابد و ندا  يته نجات   ياز ظلمات مدرن  

  .ت را داشتي نجات بشري دغدغه

است كه بـه شـدت       وندين از خصوصيات اصلي پيامبران و اولياي خدا       ا
 نجـات   ين راه بـرا   ي و همـواره در طلـب بهتـر         كيدر غم مردم با مردم شـر      

هـا را از خودشـان         مـردم جهـان آن     ي ن جهت همه  ي و به هم   11اند  مردم بوده 

                                                 
لَقَد جاءكُم رسولٌ منْ أَنفُسِكُم عزِيزٌ    «: فرمايد   خداوند در قرآن در وصف پيامبر خدا مي        ‐ ١١

         حِيمر ؤُوفؤْمِنِينَ ركُم بِالْملَيع رِيصح نِتُّما عهِ ملَيقطعا براى شـما پيـامبرى از خودتـان آمـد         ؛  »ع

شما حريص و نسبت به مؤمنان دلسوز مهربان ] هدايت[شما در رنج بيفتيد به   ستكه بر او دشوار ا 

  )١٢٨ي  ي توبه، آيه سوره. (است
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ند عموماً كرد  مي نقل »هيعل تعايل  اهللا  رضوان«ينيخمام  امدفتر  مسئول اموال   . دانستند  يم
هـا را بـه دفتـر         آنآمد، امـام       مي يايه  هديه حضرت امام    يا برا ياز سراسر دن  

طـرف  دانـستيم كـه يـك گردنبنـد از       ميم، يقرار دهجزء اموال  تادادند     مي
آن را برنگرداندنـد و نـزد   پوست از آمريكا آمده ولي امـام        يك خانم سرخ  

 از  يكـ ي از شب گذشـته بـود كـه          يساعتدو سه روز بعد     ود نگه داشتند،    خ
 گريـان آمـد   ، بـود »هيعل تعايل اهللا رضوان« كه منزلشان نزديك خانه امام  ا شهد انهمسر

. گيـرد و ناراحـت اسـت          مـي ش را   پدر برد و سراغ      ميخوابش ن دخترم  كه  
 در آغـوش     آمـده بـود دختـر را       ي وقتـ  ،اورنـد ياو را ب   بگـو    ه بودند امام گفت 

  . او هم آرام شد ،گردنبند را به گردنش انداخته بودندده يكش
پوسـت از     سرخ  ميخانعرض كنم   ن بود كه    يقصدم از نقل آن خاطره ا     

 يا دانـد و در نامـه   يرا از خودش مـ  »هيعل تعايل اهللا  رضوان«ينيچگونه امام خم  مريكا  آ
هر من اسـت     شو ي اين تنها هديه  «سد  ينو  يفرستد م   يه م يكه در كنار آن هد    

تـوانم بـه شـما         ميديدم بيشترين اظهار ارادتي كه      . كه در جنگ كشته شده    
» .ه كـنم  يـ هد دارم بـه شـما       ن است كه بهترين چيزي را كه دوسـت        بكنم اي 

كنـد؟   ين خانم به امام فكر مـ يا اي دني م چرا از آن گوشه    يد از خود بپرس   يبا
   ؟كردند  ميجهان فكر م مردبه تمام هم  امام ا جز به خاطر آن است كهيآ

  يکشف تام محمد

 فكـر  يبه بـشريت   مبعوث شوند،    يامبريبه پ  كه پيامبر اسالم   قبل از اين  
و  فـرا گرفتـه بـود        يشان را جهالـت و گمراهـ        يكه سراسر زندگ  كردند    مي

تـرين   خواسـتند عـالي      مـي كردنـد و از خـدا         مي بشريت فكر    ي  همه چون به 
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شـدن     بـرآورده  يبـرا خدا هم اسـالم را      بفرستد،  ها    آنبرنامه را براي نجات     
كنم كـه     ين راستا عرض م   يدر هم .  نمود يهمان هدف، به آن حضرت وح     

ـ عل تعايل اهللا رضوان«امام خمينياين انقالب حاصل بصيرت و اشراق       اسـت كـه بـا    »هي
 راه  ي و در جـستجو    نگـرد   مـي چشم اسالم و مكتـب تـشيع بـه عـالم و آدم              

تـه  ي فرهنـگ مدرن ي دهيـ چي پيهـا  ه در كالفـه   اسـت كـ    ي بـشر  ينجات بـرا  
  . گرفتار شده است

دارد ت  يهـدا اي كه ظرفيت     ، به اندازه  يقلبهر  اين يك قاعده است كه      
ظرفيـت هـدايت جهـان را       گر قلبـي     حال ا  ،رسد  ميبه آن    ياله هدايت   نورِ

تفاوت برخورد  . كند  ي م يبر آن قلب تجل    تي مناسب آن ظرف   يداشت، نور 
 بـا   ،اش اين است كه فرش نـدارد        يك آدم متديني كه غصه     يخدا با تقاضا  

ظ گرفتارنـد و    يغلـ ي  تجهان در ظلما  مردم  اش اين است كه      ي كه غصه  سك
قبـل از  شـايد  . اد اسـت يار زيخواهد، بس ياز خدا راه نجات مردم جهان را م    

قـًا متوجـه باشـد بـا        يعميك نفر هـم نداشـتيم كـه          1342پانزده خرداد سال    
.  اسـت  يريـ گ   در جهـان در حـال شـكل        يزيـ چ ته، چـه  يدرنافتن م ي تيتمام

شان بـه   يـ ت از توجه ا   يها حكا   در همان سال   »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ينيسخنان امام خم  
 ي دارد كــه در حــال تحقــق اســت و در صــدداند كــه بــراي دوريهــا افــق
اگـر انقـالب    د  يد از خود پرسـ    ين جهت با  يبه هم .  بكنند ي بشر كار  ي ندهيآ

تـا  كـرد،     ي حركـت مـ    يجهتـ چـه   در  دنيـا   جهان واقع نشده بود     در    مياسال
اد يـ شان فر يـ اجا كـه     آن. ديد  يتا كجاها را م    »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«اماممشخص شود   

 قم بـه داد اسـالم      ي علما يد، ا ي به داد اسالم برس    اي علماي نجف   «؛دنزن  مي
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 م كـرده بودنـد تـا      ي تنظـ  يط را طـور   ي به جهـت آن بـود كـه شـرا          12»ديبرس
 در حجـاب ظلمـت       بكنـد،  يتواند كـار    يت م ي نجات بشر  يبرا  كه ياسالم

ن يتــر ن بــزرگيــرود و ا رون يــاز صــحنه ب يتصهيونيــس و نظــام امريكــايي
 ين ظلـم بزرگـ    يشان تحمل چن  ي و ا   شد  يت وارد م  ي بود كه به انسان    يا  ضربه

بـه  د دنيـا    ميخوبي فه  چهل سال پيش به   ش از   يبآن مرد الهي در     . را نداشتند 
ان را  يق مقابله با آن جر    يز توف ي در حركت است و خداوند ن      ي چه سمت  يوس

ت را  يت بـشر  ي هـدا  ي بخواهد به نـور اسـالم واقعـ        يرا اگر كس  يز. به او داد  
كند، چون قلب  ي ميز همان نور را به قلب او متجليرد، خداوند نيعهده گ به

  .  آماده كرده استين نوري چنيخود را در حد تجل
ــ  ــارف الهـ ــز  ايمعـ ــخنان   يـ ــات و سـ ــت در حركـ ــرف و دقـ ك طـ

دهـد كـه حـضرت امـام؛      يگـر بـه مـا توجـه مـ     ي از طرف د   »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«امام
اشراقي اسـت الهـي بـر       آن  بلكه  افتند  ين را از كتاب و درس        ميانقالب اسال 

ن رو  يـ از ا . است هدايت كل جهان را داشته       ي كه دغدغه  يشان، قلب ياقلب  
م نسبت بـه عظمـت      يشيندي و جوانب آن ب    ينقالب اسالم شتر به ا  يهر اندازه ب  

جـواب داده   زان  ي از سؤاالت عز   ياريبسبا اين بحث    . ميشو  يتر م   رانيآن ح 
 ؟دانـستند   مـي  انقـالب را  ي نـده يحـوادث آ  »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«شود كه آيا امام     مي

قـانون  مجلـس خبرگـان      يعلمـا از انقـالب،    بعـد   دانـستند كـه       يا مـ  يآمثالً  
تصويب  ي قانون اساسيبه عنوان اصل اساسواليت فقيه را ، موضوع يساسا

آيـد و وقتـي        مي يك نور است كه       است، يگريز د يا موضوع چ  يكنند؟    مي
ــد  ــآم ــيپ ــاي خــ  ي در پ ــودش ج ــاز ود خ ــي را ب ــد  م ــضدر . كن  از يبع

                                                 
 .٤٢٠، ص ١، ج »هيعل يتعال الله رضوان«ي امام خميني  صحيفه‐ ١٢
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قدم به قدم   كردم، كارها     يعمل م ام   وظيفهبه  من  ند  يفرما  يمشان  يها مصاحبه
 جوانـب   ي همـه ت  يـ رعانوري است كه     آن   يالهشراق  را إ يز. رفت  ميجلو  

ن مـي كنـد، بـه ه      مـي تـاريخ بـاز     در  را  خـود   هست و آرام آرام جاي      آن  در  
 راه حـل خداونـد اسـت تـا بـشر بتوانـد از                ميجهت معتقديم انقـالب اسـال     

 يت انسان را هموار كند تا زنـدگ       ير عبود ي و مس  ظلمات مدرنيته نجات يابد   
ت يـ ن، از آسـمان معنو ي در زمـ ين زنـدگ ي شود كه در عـ ي تمدن او منجر به  

   13.منقطع نگردد

  يکار بيته و پانصدسال فريفرهنگ مدرن

ط يخواهـد در شـرا      ي بـه آن اسـت کـه مـ         يعظمت انقـالب اسـالم     ‐٤

ت را پاسخ دهد که آن درسـت        ي بشر ي ن مسئله يتر   امروز، مهم  يخيتار

انصد سال است بـه     ته پ ي کردن است و روشن کند فرهنگ مدرن       يزندگ

  ١٤.ها دروغ گفته است انسان

                                                 
و ايـن دل نـوراني امـام    «:  در رابطه با بـسيج مـي فرماينـد    »تعايل  اهللا  حفظه« مقام معظم رهبري   ‐ ١٣

 ما بود که به اين حقيقت دست يافت و بـه الهـام الهـي و بـه کمـک الهـي ايـن را تحقـق               بزرگوار

بخشيد و زمينه عظيم دلهاي منور مردم مومن، يک چنين محصولي را بـه انقـالب داد، بـسيج ايـن          

  ٩/٤/١٣٨٨» .است

بـه  ... «نژاد رئيس جمهور حکيم و دانشمند ايـران اسـالمي؛     به تعبير آقاي دکتر احمدي     ‐ ١٤

توانيـد عمـق    داري است، شما مـي  ظر من صحنة فلسطين، صحنة آزمايش ليبراليسم و نظام سرمايه    ن

گوينـد دموکراسـي، حقيقـت        ي فلسطين ببينيد، اگر مي      داري را در صحنه     نظام ليبراليسم و سرمايه   

تـرين ديکتاتورهـا بـه        گويند آزادي، يعنـي تحميـل سـخت         اگر مي . جا ببينيد   دموکراسي را در آن   

يافتـه را   گويند مبارزه با تروريسم، يعني تروريسم سازمان    اگر مي ... ها    ها يعني اشغال سرزمين    ملت

هستيم و ديگر ] غرب[هايي که آمدند پايان تاريخ نوشتند که انتهاي تاريخ ما      آن... کردن    حمايت
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ط ازدواج جوانان فراهم    يشرا اين است كه مثالً      ي كس  ينگران وقت  يك
ك انـسان  يـ ك وقـت   يـ  ي اسـت، ولـ    ي مقدس يك دلسوز ين  يست، كه ا  ين

 يشد و همـت خـود را در راسـتا         يـ اند  يت م يبزرگ به انحراف بزرگ بشر    
ن افـراد  يـ  ايست هـر دو   درست ا . كند  ي از آن انحراف صرف م     يريجلوگ

ن دو نـوع    يـ  تفـاوت افـق ا     يكننـد ولـ     ي مـ  يجهت رفع مشكل مردم دلسوز    
 به آن اسـت كـه متوجـه         يعظمت انقالب اسالم  . اد است ي ز يلي خ يدلسوز
 ان آورده يرفت از آن مسئله را به م         بشر شده و طرح برون     ي ن مسئله يتر  مهم
   .است
 .انـد   گي را گم كرده   اين است كه زند   امروز  جهان  مردم   اصلي   ي لهئمس

ــاز  دارد آرام   كــه آرام ميانقــالب اســال ــين   مــيجــاي خــود را ب ــد، اول كن
 او  يپرسـت    حـق  ي  و خانه  گردانداين است كه زندگي را به بشر بر       اش    فهيوظ

كرده و در     واقع آن را گم     به جديد   ي انسان در دوره   كه   يزيرا آباد كند، چ   
رفـتِ از   ست تـا بـه راه بـرون       ي ن بودن آن   ي فرو رفته كه متوجه ظلمان     يظلمات
د متـذكر  يـ به بـشر جد   به اين است كه      ياسالمعظمت انقالب   . شدينديآن ب 

ن كـار   يـ  و ا   دروغ گفتـه اسـت     وگ مدرنيته پانصدسال است بـه ا      فرهنشود  
ها غلبه كـرده كـه اجـازه           بر ذهن  يسم طور يرا مدرن ي، ز مشكلي است ار  يبس
.  كرده است  يها را غرب    عالَم انسان  دهد به ماوراء آن فكر كنند و تمامًا          ينم
انقـالب  كنند به مردم جهـان نـشان دهنـد            يها تالش م    يغرببينيد     ميكه   اين
 آن اسـت    ياش كوتاه آمـده، بـرا       يا از مواضع قبل   يخورده    شكست مياسال

                                                                                              
کنون زمـان تجلـي   اند و اتفاقاً ا ها هستند که تمام شده هاي الهي تمام شده، بدانند آن    دين و انديشه  

 ).١٣٨٦ماه  دي(»...هاي الهي است انديشه
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كـه مـا     به محض آن   فكر نكنند،    يگريز د يسم به چ  ير از مدرن  يكه مردم به غ   
 از مواضعش  ميگيري كنند انقالب اسال  نتيجه بتوانندها    آنكاري بكنيم كه    

 زيرا اعـالم شكـست انقـالب        ،شوند  ميعدول كرده است، خيلي خوشحال      
ا تقابـل دو  يـ خ امـروز دن ي، چـون تـار   به معناي تثبيت مدرنيتـه اسـت      مياسال
 انقـالب  . اسـت يگـر يت ديـ  تثبي است كه شكست هر كـدام مـساو     يفكر
ر كنند  ي س ي عهد يبه سو » يعهد غرب « است تا مردم جهان از       ي راه ياسالم

 يگري تمدن د  ي تقرب به حق، بنا    ي هي منجر شود و در سا     يكه به تقرب اله   
 با تمام وجود در مقابل يو معلوم است كه فرهنگ غرب.  كنند يگزار  هيرا پا 

دهد كه مـردم     يم نشان   يا آن را طور   يكند و    يم مقاومت   يانقالب اسالم 
تـه  ي جدا از فرهنگ مدرني فكر و فرهنگ آن انقالب،يفكر كنند جهت اصل  

  .ستين

   تيت با والياتحاد ِوال

توجـه    يته بدان ب  ي انسان را که مدرن    ي از هست  ي ابعاد يانقالب اسالم  ‐٥

ت يـ  ِوال ي جاد رابطه ي بشر کشف کرد و آن عبارت است از ا         يبود، برا 

ا هـا بـ      انـسان  ي و معنو  يد با ابعاد قدس   يکه حاکمان با    ني و ا  ١٥ت،يبا وال 

قت باشد، ي حقيخواهد در جستجو   ي که م  يها گفتگو کنند، تا بشر      آن

  . رو نگردد  روبهيديبا سد ناام

                                                 
هاي الهي درجامعه حاکم      وقتي انسان .  ِواليت به معني حاکميت، و واليت يعني محبت        ‐ ١٥

پذيرنـد و     هـا را مـي      ها خواهد بود و در نتيجه از صميم دل دسـتورات آن             ها متوجه آن    باشند، قلب 

 . در آن صورت ِواليت با واليت متحد شده استيابد ها در جامعه گسترش مي دستورات آن
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ـ عل تعايل اهللا رضوان«يني حضرت امام خمي مانه و عارفانه و شاعرانهيروش حك   »هي
ها    جان و روان انسان    ي جهانِ مدرن برا   يِاسيت از آن دارد كه نظام س      يحكا

انـد و نظــام   قــتيچـون حاكمــان، حجـاب حق  تنـگ و آزاردهنـده اســت و   
مانه و عارفانـه    يتواند به ابعاد حك     يكرده، و نم    ت پشت ي عالم به معنو   ياسيس

 اسـت كـه بتوانـد     يطيها جواب دهد، بشر بـه دنبـال شـرا            انسان ي و شاعرانه 
ت يـ تنهـا بـا حاكم      ن نـه  ي ابعاد خود را شكوفا كند و به ثمر برساند و ا           ي همه
ست، بلكه با فلسفه و عرفان و شعرِ گرفتـار روح           يكن ن  سكوالر مم  يها  نظام

د دانست زمان، زمانِ نظر     ين است كه با   يا. باشد  يز ممكن نم  يسم ن يسكوالر
ز داشـته باشـد و      يت ن ي است كه وال   ي حاكم ييت و فرمانروا  يدوختن به وِال  

  .ت آشنا گرداندي آن با عالم قدس و معنويقي حقيها را به معن قلب
 توجه بود   ابعادي از هستي انسان را كه مدرنيته به آن بي           ميانقالب اسال 

وند بخورد و يت پيت به واليد وِاليكه با نيا شود، از جمله    يمتذكر م بشر  به  
  .گردد» يوال«، »يول«

مـا فرمـان    به   ماست، يعني    خدا وليِّ ك طرف   يقت آن است كه از      يحق
 قلب  و هدف و قطبِ   جان  و  دنبال خدا هستيم    به  ما  گر  يد از طرف    ،دهد   مي

 ما اسـت و بـر مـا فرمـان          ي همان كه ول   يعني،  و محبوب حقيقي ما خداست    
 مـا كـه كـسي بـه    شـود   يباتر از آن مـ  يا ز يراند، محبوب جان ما است، آ       يم

د يـ باقاعـده   ن  يبراساس همـ   عشق به اوست؟     مادستور بدهد كه تمام وجود      
اليت يعني محبت و  ووت ميحاك يعني توِالي باشد،  يكي وِاليت و واليت  

و  شود  يكامل م وِاليت و واليت     يگانگيدر  ها    خدا با انسان   ي  رابطه .عشق
 ‐ كه در تمام مناسبات      يمعن  ني، بد جاري باشد  در تمام عالم  ن قاعده   يابايد  
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حكم و دستور محبوبِ جان انسان ها حـاكم          ‐يا اجتماع ي ياعم از مناسبات فرد   
  . استحاكم ظلمات  ،تنيسن قاعده حاكم ياجا و هرباشد 

بـر امـور جامعـه      فرمايد امام معصوم بايد حاكم         مير  يقرآن در غد  وقتي  
 ت امـام معـصوم وِاليـت و واليـت         ميـ در حاك ن جهت است كـه      ي به ا  باشد
ت و  ي كامـل انـسان    ي ك طـرف امـام معـصوم نمونـه        يـ را از   ي است، ز  يجار

بـه  . ه اسـت گر حاكم بر امور جامع   يها است، از طرف د       جان ي مطلوب همه 
باشـد     يامام معـصوم  ها    ت انسان يجهت هدا در عالَم   شه  يهمن دليل بايد    ميه

تـا جهـان در تعـادل خـود قـرار      د گـرد حـاكم  ز  يـ و آن امام بر امور جامعه ن      
 يا حجـت الهـ    يـ صوم  عـ م بدون امام م   يك روز عالَ  شود      مينن  يرد، بنابرا يگ

 انقالب  وخورد  ميهم   وِاليت و واليت بهي قاعده تحقق ي نهيزم زيرا .باشد
 واليـت    و موضـوع   جاري كنـد  در عالم   را  ن قاعده   يا آمده است تا      مياسال

واليت فقيه حكـم  با چون . يتين حاكمي چنيبرا ،فقيه به عنوان مقدمه است 
شـود، تـا      يها هـستند، مطـرح مـ        كه محبوب جان انسان   خدا و رسول و امام      

  .صوم است فراهم گردد آن حكم كه امام معي ظهور مصداق اصلي نهيزم

  ها   انسانيت بر اساس ابعاد قدسيحاکم

ت برگردانـده   يبه بشر   ميانقالب اسال ق  ي كه از طر   ي از نكات مهم   يكي
وِاليـت و واليـت و   اتحـاد  سـت از   اعبـارت از بشر است، ين ن يتر  شد و مهم  

ها گفتگو   ها با انسان    ابعاد قدسي و معنوي انسان     ساساراينكه حاكمان بايد ب   
 رابطـه داشـته     ها  با عمق جان آدم   اتشان  دستور و بر آنان حكم برانند تا        ندكن

ظاهر شـد،    ي عل رالمؤمنينميان نوع حكومت در زمان      ي ا ي نمونه. باشد
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ه اسـت و بـه   يـ ك نـوع تنب ي فرد مجرم   ي برا ي حدود اله  يكه اجرا   نيلذا با ا  
اء شود كه احكام را اجـر       ي م ي او از آن حاكم    ي موجب دلخور  يعيطور طب 

 را  يشخـص هاي دسـت      انگشت يعل حضرت   :گويد   ميراوي  كند،    يم
و در  مـشت كـرده بـود       گـر   ياش را با دسـت د       دهي بر  دست اوقطع كردند و    

 كـه او از     يد بـه راه افتـاد، در هنگـام        يچك  ي كه قطرات خون از آن م      يحال
 دلـسوزانه   ينـد و بـا ظـاهر      يب  يم را   او نيكي از منافقا  شد    يمحكمه خارج م  

  او ؟ آن شـخص در جـواب       است چه كسي با تو اين كار را كرده       د   پرس يم
: ديـ گو يآورد و مـ  يرا مـ  رالمـؤمنين ميااد نـام  يزمدح كند با    يمشروع  
امــت، يان قيــد روي ســفيشوايــد، پيــامبران بريــنان پيد جانــشيام را ســ پنجــه

آن .... ت  يطالـب، امـام هـدا     يبـن اب    ين مردم نسبت به مؤمنان، عل     يتر  حق  يذ
؟ او  يكنـ   يش مـ  ين ثنـا  يچنـ   نيـ بـرد و ا     ي بر تو، دستت را مـ      يوا: فرد گفت 
اش با گوشـت و خـونم         يم و حال آن كه دوست     يش نگو يچرا ثنا : پاسخ داد 

 كـه   يد دستم را مگـر بـر اسـاس حقـ          يخته است؟ به خدا سوگند نبر     يدر آم 
 امبريــ خــدمت پي كــه شخــصيا مــوارديــ 16.خداونــد قــرار داده اســت

ـ ! اهللا ينَبِا  ي«كرده    يكرده و تقاضا م     يه م  و اقرار به گنا    آمده  يم  17؛»ي طَهرن
همـان اتحـاد    ايـن   .  مـرا پـاك گـردان      ي حدود الهـ   يبا اجرا ! امبر خدا ي پ يا

د كـه خطاكـاران هـم       يـ آ  يجاها هم جلـو مـ       نيت است و تا ا    يت و وال  يوِال
 خدا هستند، هر چند موجب قطع انگشتانشان يت ولي به اِعمال حاكميراض
 حاكمان بـا ابعـاد      گري و د  گم شده است   معاصر   يايرابطه در دن   اينو  . شود

                                                 
  .٢٨١، ص ٤٠ بحاراألنوار، ج ‐ ١٦

 .١٧٩ دررالْاَخبار، ص ‐ ١٧
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 يكـه خداونـد در امـور اجتمـاع     ي در حـال كننـد  ينم گفتگو ها قدسي انسان 
ن ي بـر چنـ    ي اسـالم  ي را اراده كرده است و اگر نظـام جمهـور          ين نظام يچن
شود چه    يت متوجه م  ي آن را فراهم سازد بشر     يها  نهيد كند و زم   ي تأك يهدف
تـه جـدا    يد راه خـود را از فرهنـگ مدرن        يـ شه كند و چرا با    يد پ يبا را   يريمس
  . دينما

 خواهد در جستجوي حقيقت باشد با سـد    ميبشري كه    ين بستر يدر چن 
 عـالم   يز راه به سـو    يچ  ط همه ي، چون در آن شرا    گردد يمرو ن  هدي روب ميناا

سـر  بـه   دي مطلـق    ميجهان در ناا  مردم  بينيد كه      مياگر امروز   . ت دارد يمعنو
به خاطر اين است كه رابطه وِاليت و واليت در نظام بشري مختـل              برند    يم

  . باشند يت نمي آسمان معنويشده و حاكمان، متذكر راه بشر به سو

   کاذبيها ينيگزيجا

 ابعـاد خـود را   ي  همـه   دنبال شرايطي است كـه بتوانـد       بشر به عرض شد   
هـاي سـكوالر      شهياندت  ميتنها با حاك    برساند و اين نه    شكوفا كند و به ثمر    

. باشد مي نيز ممكن نزده سكوالرممكن نيست بلكه با فلسفه و عرفان و شعرِ       
هنــر و شــعر و بــشر فلــسفه روح متوجــه شــده اســت كــه تــه يفرهنــگ مدرن

دان آورده  يـ زده بـه م   سـكوالر بـا روح    هـا را     ازيـ  ن  اين ي  همه لذا. خواهد   مي
ت يـ معنوشاعراني كه ط توس ولي نه  ،شعر هست د كه   يكن  يمالحظه م . است

ت و  يـ ن وِال ي فرهنـگ اتحـاد بـ      يت مرتبط كرده باشـند و تجلـ       يرا با حاكم  
 كامل پيـدا  انسانِ كه در افق آن،      يا  نه فلسفه فلسفه هست، اما    . ت باشند يوال
 مـرتبط  ي واقعـ ي كه جان انسان بـا خـدا   ي نه عرفان  يعرفان هست، ول  . باشد
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  هـا همـه،     نيـ ا.  اسـت تـا عرفـان      ي روانـ  ي هيك نوع تخل  يشتر  يگردد، بلكه ب  
 در  يت الهـ  يـ  كـه بـه جهـت غفلـت از حاكم           اسـت  يكـاذب  يها  جايگزيني

بـا نظـر بـه مـشكالت بـشر          اين است كـه     . وجود آمده است    مناسبات بشر به  
زمان، زمـان نظـر دوخـتن بـه وِاليـت و فرمـانروايي              م  يشو  يامروز متوجه م  

 بـه معنـي حقيقـي آن بـا          هـا  قلب تا    است كه واليت نيز داشته باشد       ميحاك
  .عالم قدس و معنويت آشنا شوند

   ي انقالب اسالميريناپذ راز شکست

، مقصد و مقـصود  يت در نظام اجتماعيت با والي ِوالي تحقق رابطه  ‐٦

 آن را يروزيــ اســت کــه خداونــد پي اســت و راهــياء الهــيــ انبي همــه

ـ عل تعـايل   اهللا  رضـوان «ينـ ي امـام خم   ي ن کرده است و به گفته     يتضم آن ... «؛  »هي

اء يـ اء بـزرگ و اول    يـ ا هست، همه از برکات انب     ي که در دن   يمقدار برکات 

ثمـر   يم و بـ يگـاه عقـ   چياء هـ ي و همچنان که حرکت انب  ١٨.»... است ياله

م و  ي تحقـق اهـدافش هرگـز عقـ        ي بـرا  ينمانده، حرکت انقالب اسالم   

غافـل  د متشابهات، ما را از توجه به محکمات يثمر نخواهد ماند و نبا    يب

  .گرداند

شكـست   يقـ ي حق يبـه معنـ     و امامـان معـصوم     ءهيچ وقت كـار انبيـا     
ته بر ضد   ي كه مدرن  يغاتيبا آن همه تبل    ه هم امروز   جهت نمي ه هب. خورد    مين

ن بنـشاند،   يـ  د يجـا    را بـه   يكند علم تجرب    يدهد و تالش م     يمذهب انجام م  
ر قابل  يغ در مقابل مذهب، مردم جهان با سرعت غ        يپس از چهارصدسال تبل   

 ين الهـ  يـ  كـه توجـه بـه د       يانـد، بـه طـور        به مذهب رجوع كـرده     ينيب  شيپ
                                                 

 .٢٨٩، ص ١٣ صحيفه امام، ج ‐ ١٨
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كـم شـده اسـت و هرچنـد بـا           يست و   يـ  مردم در قرن ب    ي ن دغدغه يتر  ياصل
 بـه چـشم     يگـر يه بـه شـكل د     يكند ظاهر قض    ي م ي كه فرهنگ غرب   يغاتيتبل
ن يـ ا نخواهد موضـوع رجـوع بـه د   يته بخواهد ي فرهنگ مدرنيخورد ول   يم
 ي بعـد از واقعـه     يشخـص . كـم اسـت   يست و   يـ ضوع مردم در قرن ب     مو ياله

 از امـام سـجاد    ارانشان،  ي و   نيشدن امام حس    كربال با توجه به كشته    
اگـر  فرماينـد      مـي  چه كـسي پيـروز شـد؟ حـضرت           ؛»من غَلَب؟ « :پرسد مي
 مگـر  19.بگـذار اذان بـشود تـا ببينـي    روز شـد  يـ  پ ي چه كس  ي بدان يخواه  يم

 اجتمـاع و تـاريخ   ي  از صـحنه  كه انوار قدسي پيـامبر    خواستند   ميها ن  آن
پـس  دند،  يت به مقصد خود نرسـ     ي با آن همه تالش و جنا      ي؟ ول حذف شود 
نگذارد اين بود كه    در   امام حسين  يروزيپ. پيروز است  امام حسين 

ن امر موفق شد، تا ي و در ابشريت تعطيل شود   يزندگ عالم قدس با     ي رابطه
 ي  گذشـته  يت آن حضرت جهان اسالم به بازخوان      آن حد كه پس از شهاد     

 بـوده  ييجـا  ب بـشر شـده آن   ي نص ي واقع يروزيهر جا پ  پس  . خود پرداخت 
 ين فرهنگـ يو ا. رديقرار گ كنار هم دروِاليت و واليت  كرده  يبشر سع كه  

خ را جلـو بردنـد، بـا        يق تـار  يـ از آن طر  كردند و    يگذار  هيپا ءانبيااست كه   
از  كـه     ميگـاه حركـت انقـالب اسـال         گيريم هيچ    مي نتيجهن امر   يتوجه به ا  

  و خـورد     مـي  شكـست ن    اسـت،  وِاليـت بـا واليـت     اتحاد  محكماتش تحقق   
ك يـ  به چـشم بخـورد، مهـم محكمـات           ييها   ضعف يهرچند در امور فرع   

قـتِ آن  يحقفساد نبـود؟ ولـي      رالمؤمنينميدر زمان ا  مگر  . نهضت است 

                                                 
 .١٧٧، ص ٤٥ بحاراالنوار، ج ‐ ١٩
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 خـود   يخواست زندگ   يم كه   ي كس ي داشت و برا   يگريت جهت د  يحاكم
  . فراهم شده بوديار خوبي بسي نهيت متصل كند زميرا به آسمانِ معنو

   يبرکات شناخت محکمات انقالب اسالم

هـستند،  نظـام   آن  محكمـات   ك نظام متوجه    ي ي بررس يبرا  كه ييها  آن
نظـام،  اند    ب بخورند، چون متوجه   يستند تا فر  ينگر ن   ي سطح يها  ها انسان   نيا

رند يتِ آن را بپذيحاكماي كه   و به اندازهدارد امام معصوم تميحاكنظر به 
سـاده  هـاي     آدم  از يبعـض . ندشناسـ  يرا م   اتها محكم  اين. ندشو   مينوراني  

ان و  يـ ق امو ي که عمدتاً از طر    ‐ديدند     ميرا   يت عل يحاكممشكالت جزئي   

چـه فرقـي كـرد بـا حكومـت          حكومـت   اين  تند  فگ    ميو   ‐شد  يجاد م يه ا يمعاو
خيلي مهم است كه آدم بتوانـد در        . استبوده  ن  ميهشه  يهمان؟ مشكل   عثم

بـه  كنند    ي م ي سع ي غرب يكشورها. هر جريان تاريخي محكمات را بشناسد     
 برخـي   دهنـد،   يكـاران مـ   يبـه ب  د و حقوق بيكاري هـم       نكن   كمك   انفقرايش

در هـا    انـسان در آن فرهنـگ     كـه   را   يلـ بينند ولي روند ك      ميها را    افراد اين 
يكي . فهمند    ميها محكمات نظام غرب را ن      اين. بينند   مي را ن  اند  ينابودحال  

 كـرده بـود،     ي شـيطنت  رالمـومنين ميدر زمـان حـضرت ا     ل  ي قبا يرؤسااز  
آن شـخص  هر قدر . بياوريدو او را برويد دستور دادند  ها    حضرت به شُرطه  

 بـه  األخرهبـ . نـد دكرقبول نها  آن... آيم و  مي بعداً   د كه راصرار ك ها    به شرطه 
 آن شـخص بـا حالـت        ،او را آوردند و با حقارت هم آوردند       بود  هر قيمتي   

چـه كـنم كـه اگـر حرفـت را نـشنوم بـه جهـنم                 «عصباني به حضرت گفت     
ايـن طـوري حقيـر    نـروم   اگر هـم پـيش تـو بمـانم و پـيش معاويـه        ،روم   مي
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ــه خــاطر ايــن عقيــده «: حــضرت فرمودنــد. »شــوم  مــي ات  آن خطايــت را ب
ايـن شـخص    . آيد  ميخيلي كار بر  درست   ي  گاهي از يك عقيده    ».بخشيدم
ماندن فهمد كه      مي باشد،  يم رالمؤمنينميا ييوالمحكمات نظام   متوجه  

  . رساند ي مي انسان را به سعادت ابدرالمؤمنينميات يحاكمزير در 
 است كه انسان را ين كاريتر ياساس  ميمحكمات انقالب اسالشناخت  

كسي كه تـاريخ و رونـد تـاريخ را          . دهد  ي دوران نجات م   ني ا يها  از لغزش 
 انقـالب كجاسـت و در قـرن         فهمد كه جايگـاه تـاريخي ايـن          ميشناسد     مي
ن ي، چنـ  بزرگي پيش آمده استي چه حادثه يق انقالب اسالمياز طرم  بيست
 نظـر بـه محكمـات آن        ي هيـ  را از زاو   ي توانسته اسـت انقـالب اسـالم       يكس

 ياسـ ي است در نظـام س     ي تحول ي شود انقالب اسالم   انقالب بنگرد و متوجه   
 ي از آن طرفـدار    ي خود برگردانـد و كـسان      يجهان تا بشر را به فطرت اصل      

 كه دل و جانشان بـه عـالَم         يكسان.  هستند ين برگشت يكنند كه طالب چن     يم
داننـد و     ي مـ  ياسـ يم س يـ ر رژ ييـ ر را محـدود بـه تغ      ييـ وسته اسـت، تغ   يغرب پ 

  .  بر هم بخورديت و مناسبات غربخواهند نظامِ معادال ينم

   عالَم قدسي به سوي؛ راهيانقالب اسالم

 اسـت کـه     يست، بلکه راهـ   ي ن ياسي س ي ک حادثه ي يانقالب اسالم  ‐٧

 يتوانـد در آن پـا   ي و عـالم معنـا باشـد مـ       يهرکس معتقد به عقل قدس    

 ي دور يهـا   ها و پرسش     ماندن در جدال   ي که به جا   ييها  گذارد، همان 

  ٢٠.اند دهي رسيق آسماني ثباِت ارتباط با حقاقت، بهياز حق

                                                 
دعـاي ندبـه؛ زنـدگي در       «ثبات ارتباط با حقايق قدسي، بـه کتـاب            در رابطه با موضوع    ‐ ٢٠

 .همين مؤلف مراجعه شوداز » فردايي نوراني
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ت يـ  اسـت كـه در دوران حاكم       ي انقالب اسالم  ي قدس ي به جهت جنبه  
بينـيم    مـي توانند در كنار انقالب بماننـد و     ي افراد نم  ي ته، همه يفرهنگ مدرن 

 ،هـاي متعـالي دارد     اگـر رويـش   ن انقـالب    يـ ا. ريزش دارد انقالب  كه مرتباً   
انـد كـه    ف نكـرده ي تعري خود را طور   ي زندگ يا  ده ع .داردز  ي ن ييها  ريزش

انـد كـه      د وارد انقالب شـده    ين ام يبه ا وصل كنند بلكه    آن را به عالم قدس      
هراندازه انقالب جلـوتر    . ندينماژاپن تبديل   ه  ي شب يكشور را به    رانيكشور ا 

 بـا   ي همراهـ  ي ادامـه كـشش   تـر شـود،       كيـ اش نزد   يرود و به اهداف اصـل     
 را بـه     ميتوانند انقالب اسال     ميكساني  . ابدي يد كاهش م  ن افرا يدر ا انقالب  

عالم مادون بايد بـه     د كه معتقدند     بگذارن يعنوان يك راه ببينند و در آن پا       
به اند تا     ت كرده يو افق جان خود را متوجه عالم معنو       عالم اعلي وصل شود     
  : ندي، بگوهاي دوري از حقيقت ها و پرسش جاي ماندن در جدل

ــشنگان را کــــ  غول اشــکال و جــوابگــر شــوم مــش  ــوانم داد آبيتــ   تــ

 ارتبـاط بـا حقـايق آسـماني         ثبـاتِ  است كـه بـه       يشعر فوق سخن كسان   
راب يقـت سـ   يق ارتبـاط بـا حق     ي خود را از طر    ي ، لذا هم جان تشنه    اند رسيده

. ندينما  ي م يريدستگ باشند  يقت م ي را كه به دنبال حق     يكنند و هم كسان     يم
  :به قول عطار
 د کـرد  يدت که چون با   يخود راه بگو   چ مپــرسي بــه راه در نــه و هــيتــو پــا

ش از  ي كـه پـ    ييهـا   هي روح يكي: داريمه  ينوع روح ما دو   در حال حاضر    
قت چـون و    يقت برسند، همواره نسبت به حق     يآن كه حركت كنند تا به حق      

  . اند قتي ارتباط با حقي  كه تشنهييها هيگر روحيند و دينما يچرا م
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جـدل و انكـار      ي هيـ روح،  يگـر    تحـت عنـوان پرسـش      ي غربـ  ي روحيه
 كـه دنبـال مقاصـد       يا  هيـ بـرعكسِ روح   .اسـت قت  يرفتن حق ينپذو  قت  يحق
چون  رو شود   روبه  پيامبر  با يه وقت ين روح يا.  است يق قدس ي و حقا  يعال

يد  هـست  كه بگويد به چه دليل شما پيـامبر        به جاي آن  قت است،   يبه دنبال حق  
  :ي مولوي به گفته. رديپذ يبا تمام وجودش حضرت را م

 امبر معجـــزه اســـت يـــ و آواز پيرو  کــز حــق مــزه اســتيدر دل هــر امتــ

كـه آن حـضرت فرمودنـد،    يـك كلمـه   بـا   را ديد    ذر وقتي پيامبر  واب
كــه  يخره در خفقــانبــاأل. ذر داســتان عجيبــي داردوابــ. قــت را گرفــتيحق

 ير مشكل كاداكردن حضرت محمديجاد كرده بود پيدر مكه اابوسفيان 
حـضرت  . گذراندنـد   ي رسـالت خـود را مـ       يبود و حضرت هم دوران مخف     

 نبـرده بـود در      يي ابوذر را كه پس از چند روز جستجو، راه به جـا            يعل
 زحمـت توانـستند او را بـه پيـامبر         بـا   دا كردنـد و     يـ كنار مـسجدالحرام پ   

بـه چـه    مـردم را    تـو   : دي پرس اهللا  ياز حضرت نب  ذر يك كلمه    واب. برسانند
ذر وابـ .  كـه خـالق هـستي اسـت        ،بـه توحيـد   :  حضرت فرمودنـد   خواني؟   يم

در . راحــت مــسلمان شــدتوانــد باشــد،  ين نمــيــقــت جــز ايمتوجــه شــد حق
همـه    آنغفـار    يهـا   مـان بـه بـت     ياش نـسبت بـه ا       يدر دوران جوان   كه  يحال

 ،پـذيرفت  را   سخن رسـول خـدا     ،جا با يك كلمه    اما اين دغدغه داشت،   
  . هدف ي بيها  و جدليگر پرسشدنبال به بود نه دنبال حقيقت به چون 

انـد    دنبال ارتباط بـا حقـايق آسـماني       به   براي كساني كه      ميانقالب اسال 
 هر  و نيستند كساني كه در اين وادي ينه برا يلاست وفوق العاده ارزشمند   

 خـود را از انقـالب       ي و فاصـله  يك ايرادي بگيرنـد     اند كه     به دنبال آن  روز  
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 پرسـند  يهمه روشن است بـاز مـ     نيكه موضوع ا    نيتر كنند، با ا   ادي ز ياسالم
از خـود     نباشـد؟  االمر  صاحب ظهور حضرت    ي مقدمهانقالب  نكند اين   

ــ  ينمــ ــهيپرســند مگــر انقالب ــور آن حــضرت اســت چــه  ي  كــه مقدم  ظه
اش اتحـاد   ي كـه محكمـات اصـل   يا انقالبـ يد داشته باشد؟ آي با ياتيخصوص

ست، و راه   يـ اهللا ن     ين راه بـه ظهـور ولـ       يتـر   كيـ ت اسـت، نزد   يت با وال  يوِال
 ين اسـت كـه انقـالب اسـالم    يـ ا جـز ا يـ دا كـرد؟ آ  يـ توان پ   ي م يتر  كينزد
   خود برگرداند؟ يت را به عهد الهي است تا بشريديش افق جديگشا

ت ي جز عالَم غرب را به رسـم       ي كه عالَم  ييها  تجربه نشان داده است آن    
مخالفـت بـا انقـالب نداشـته باشـند از            ي هم برا  يليچ دل يشناسند اگر ه    ينم

 كـه بـه آن تعلـق دارنـد          يرا در عـالم   يشود، ز   ي كم نم  يزيها چ    آن يدشمن
 ي بـستگ  يدهايـ اگـر ق  .  نـدارد  يين جـا  يـ قت د ي و تحقق حق   يانقالب اسالم 

هـا هـم تـابع آن         ها و هوش    ها به غرب محكم باشد، گوش       اشخاص و گروه  
  .فهمند ي نميزي چيفكر و فرهنگ است و از انقالب اسالم

   پنهانيا لهيسم؛ حيمدرن ُپست

 دارد ي خـود سـع  يهـا  ي با ناکـام   ييرو  ته پس از روبه   يفرهنگ مدرن  ‐٨

سم، و بـا    يـ کـردن سـنت و مدرن       و بـا جمـع    » پـستْ مـدرن   «تحت عنوان   

 نـو، جوانـان   يکس، با روشـ ي ماتريها لميپاتر و ف ي مثل هرييها  داستان

 يهمچنان در مناسـبات غربـ   شده و واخورده توسط آن فرهنگ را            پوچ

ت نفـس امـاره     يـ  بـا محور   يمشغول نگهدارد و باز همان انـسان محـور        

ها است، بـاز بـه اسـم           گربه از شکار موش    ي ن همان توبه  يابد و ا  يادامه  
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 يها اصل است و باز علم تجربـ     آخرت در برنامه   يا، فراموش ي دن يآبادان

   .بود بشر خواهد يز زندگير ن، برنامهي دياست که به جا

و مثـل     است يشيطاناش، روح     ياكاريبه جهت ر  مدرنيته  روح فرهنگ   
گـاهي  كه  نيها ا لهي دارد، از جمله آن ح  ي فراوان يها  لهي خود ح  يبراشيطان  
 مدرنيتـه   هـاي  هلـ يحيكـي از    . برد    ميرا با مقدس بازي به جهنم       افراد  اوقات  

 دور بـه صـحنه آ     اش،  ي قرن هجـدهم   خوردن در اهدافِ   كه پس از شكست   
سم كـه   يـ  مدرن ي قبلـ  ياز ادعاها مدرنيسم   پست. مدرنيسم است  ست پ يتئور
دادن  ن اصـالت يت باز نكرده بود عدول كرده و در ع      ي معنو ي برا ييچ جا يه

دان آورده،  يـ را بـه م    ‐ت سـکوالر  يـ  آن هم معنو   ‐ت  يسم، معنو يبه اهداف مدرن  
 يور زندگ ر دهد و مح   ييسم را تغ  يا اومان يت انسان   ي بدون آن كه محور    يول

  . باشدآسمان و غيب و معادانسان، 
ش بـه مـذهب     يدان آمده كه ظاهراً گرا    يبه م اي از مدرنيته      امروزه چهره 

ــ ــذهبيدارد ول ــه روي م ــل ي ك ــرد اص ــاش دن يك ــا اند ي ــت و ب ــا اس  ي شهي
سم و يـ كـردن بـه مدرن    پـشت ي شهيـ رود و نـه بـا اند     يسم جلو مـ   يمدرن  پست

ش يبـه نمـا   هـايي كـه تلويزيـون        يلمفـ  از   ياريبـس . اءيـ برگشت به مكتـب انب    
سـاخته  پـست مدرنيـسم   ر ي هستند تحت تـأث يو به ظاهر هم مذهب   گذارد  يم

ن يـ  خـأل د   ي كه شما در جانتان متوجه    كنند     مي ديني را پيشنهاد     .استشده  
  در يسنده ا يـ  نو  به قول  .ديدا ننمائ ي هم راه پ   يقتيچ حق يد و به ه   ي نشو يقيحق
دهـد    يها ارائه م    لمين نوع ف  يون با ا  يزيه تلو ك ياين اسالم « ؛ از مجالت  ييك

ن ي شده است اميتلويزيون اسالد ين كه فكر كنيااست نه  يونيزياسالم تلو
در شـما بعـضاً     ن اسـت كـه      مـي اسالم تلويزيـوني ه   . »دنكن   ميفرق  دو با هم    

حجـاب را قبـول     خوانـد هـم        مـي هم نمـاز    كه خانم   بينيد     مي از افراد    يبعض
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خوانـد و روانـشناسان       ي مـ  ي روانـ  ي هيـ  را بـه عنـوان تخل      ندارد، چـون نمـاز    
د انجام دهـد، تـا      ياند، نه چون حكم خدا است با        ش شرح داده  يگونه برا   نيا

ت يـ كه حكم خـدا اسـت رعا        فه داشته باشد حجاب را هم به جهت آن        يوظ
انقـالب  قـت  ي كه حقييها   آن يول. اين يعني تركيب سنت و مدرنيسم     . كند
  . ها جدا است ن راهيند راهشان از اشناس يرا م  مياسال

ــ ديســكوالرها ــ ني ــار انقــالب  هــم يدار اگــر از جهت  ياســالمدر كن
ن افـراد را از خـود دور        يـ  اسـت كـه ا     ي انقالب طـور   يذات قدس  ،اند  آمده

اهند ظلمات مدرنيتـه را بـا   خو  مي به آنهايي كه  مينور انقالب اسال . كند  يم
را تحـت   ت نفـس امـاره      ميـ حاكو   ‐به جاي محوريـت قيامـت        ‐دنيا   محوريت

ا نخواهنـد   يـ بخواهنـد   اينها  . رسد  مي ن ،به صحنه بياورند  علم تجربي   پوشش  
 رويكـرد    ميانقـالب اسـال   كـرد   يرا رو يـ ز.  هـستند   ميحجاب انقالب اسـال   

ا جمع سـنت و     يسم و   يمدرن   مثل پست  ييها  يبند  مي است كه در تقس    يديگر
هـا روح حـاكم، روح        يبنـد   مين تقـس  يگنجد، چون در تمام ا      يسم نم يمدرن
ــ ــ اســت و سكوالريغرب  عامــل يانقــالب اســالم. ان دارديــسم در آن جري
 عبـور كنـد و      يكلـ   سم بـه  يخواهد از مدرن    ي است كه م   يا  ش افق تازه  يگشا
د و چــون غــرب و نگــاه يــآ يج از بــاطن بــه ظــاهر مــيتــدر قــتِ آن بــهيحق

 يب اسـالم   بـه انقـال    يمحور   و انسان  ينيسكوالرزده از پشت حجاب خودب    
  .برد ي نميقت و عظمت انقالب پينگرد هرگز به حق يم

  ي غفلت غرب از انقالب اسالميها شهير

هاي جـاري    وقتي متوجه شديم تمدن مبتني بر سكوالريسم نه سنت         ‐٩

ها آگـاهي دارد،     گيري فطرت انسان    شناسد و نه از جهت       ميدر عالم را    
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به اهدافش بـا     يابي تدسشود چرا فرهنگ مدرنيته در اوج         ميمشخص  

 يخيگـاه تـار   ين صـورت اسـت کـه جا       يو در ا  . شود  ميرو   هروببحران  

نده يم آ ييگو  يکه چرا م    نيگردد و ا    ي روشن م  يخوب   به يانقالب اسالم 

خواهد حکم أحد بـر عـالم         ي که م  ي است، انقالب  ياز آِن انقالب اسالم   

و در ابنـد  يت يـ  هو يهـا در نظـام وحـدان         گردد تا کثـرت    يکثرت جار 

  .رنديح قرار گير صحيمس

م مـي كه امروز مدرنيته در بحران است بحثي نيست ولي اگـر نفه            در اين 
  . ميشو يگرفتار مكه چرا در بحران است خودمان هم در آن 

ـ ك طـرف    ياز  اگر كسي    از طـرف    جـاري در عـالم را نـشناسد و           ننَس
اي كـه     امـه برنز غافل باشد هـر      ي آن ن  يقت انسان و ابعاد روحان    يگر از حق  يد

را  يهـاي  برنامـه  ي همـه به ظـاهر     كه    مي و هنگا  خواهد بود نتيجه   يبريزد     مي
، سـقوطش  بـاال رفـت  آورد و در ظاهر     خواست انجام دهد، به صحنه      يكه م 

ـ را نـسبت بـه      يـ گـردد، ز    يرو مـ    ها روبه   شود و با انواع بحران      يشروع م  نن س
 ين نگـاه  يبـرد، چنـ     يمـ سـر     در جهل به   انسان   ي  عالم و فطرت الهيه    ي الهيه

  .  نخواهد بودي در نظام هستيگاه انقالب اسالمي جاي هرگز متوجه
نـسبت بـه آنچـه    بحـران پيـدا شـد و      يدر تمدن غرب  چرا  م  يدي فهم يوقت

شـود و     مـي  به خوبي روشن      ميجايگاه انقالب اسال  خواست ناكام ماند،      يم
   ايـن . اسـت   ميسـال  انقـالب ا   گوييم آينده از آنِِِ     مي كه چرا    شود  يروشن م 

وضـع   بلكه وقتـي     مي باش  وردهآاز خودمان در  ست كه   ي ن يالي خ يك آرزو ي
ر يم و از سـ    يهـست عـالم    در   ي و متوجه سنن جار    شناسيم  ميرا  موجود   جهانِ

. م شـد ي خـواه ي انقـالب اسـالم  يدار نـده يم، متوجـه آ يـ  دار يآگـاه تاريخ  
 جـاري   حـد بـر عـالم كثـرت       حكـم اَ  محكماتش آن اسـت كـه       انقالبي كه   
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ها در نظام وحداني هويـت يابنـد و در مـسير صـحيح قـرار                  تا كثرت  ،گردد
  .گيرند

   يتيهو ي بي شهير

بـه  شه  يـ همهـا    كثـرت زان متوجه باشـند     ي است كه عز   يقي دق ي ن نكته يا
ف يـ ، خـود را تعر    اند مگر اين كـه در نظـام وحـدت          هويت خودي خود بي  

 اسـت كـه مـسجد       بـه ايـن    شان  شخصيتكه  آجرهاي اين مسجد    كنند مثل   
 دار  آجرها را معني   مسجد هست،    يت وحدان يدر شخص  كه    مينظاند و    شده

 هـم كـه     ي ندارد، همـان وقتـ     ي ساختمان معن  ي وگرنه آجر منها   كرده است 
هـا     است كه آن   يگاهيد به اعتبار جا   يكن  يها به عنوان آجر نگاه م       شما به آن  

ن به عنوان انگشت    اكنو  كه هم  ،هاي دست  مثل سلول ا  ي .در ساختمان دارند  
بـه عنـوان    دسـت   انـد و      موجـود دسـت   ز به عنـوان     يها ن   انگشتموجوداند و   

بـه   ينظامهاي دست در     سلولاكنون    هم يعني   ،استموجود  بدن   از   يعضو
جـدا  نظـام   حال اگر ايـن سـلول از تمـام ايـن            اند،    دا كرده يت پ يهونام بدن   

دا يـ  پين معنـ ، سلول بـودنش هـم در رابطـه بـا بـد      شود، ديگر چيزي نيست   
ها زيـر    گر كثرت اشه  ميهشود    ين كه گفته م   ي ا ين است معن  يا. كرده است 

 و از آن طـرف، وحـدت      كننـد   مـي ند هويت پيـدا     ريقرار گ پوشش وحدت   
 حركات خود تحت    ي ها در همه     فقط حضرت اَحد است و تا انسان       يقيحق

بات ديـن تمـام انـضباط و مناسـ    .  ندارنـد يتيچ هويرند ه يحكم اَحد قرار نگ   
 و  كـردن   خـوردن و ازدواج    برد تـا غـذا      يرا تحت حكم حضرت اَحد م     بشر  
زده   غـرب بينيـد امـروز جهـان         ميكه شما    اين. دا كند ي پ ير اعمال او معن   يسا



٥٨ جايگاه اشراقي انقالب اسالمي در فضاي مدرنيسم................................................

 يقـ يگـاه حق يدهد، چون جا يآزارش م يگافسرددارد و    يهويت بياحساس  
 گم كرده است و فقط يـك راه بـراي         ت  يدر رابطه با حضرت اَحد    خود را   

هــا در زيــر پوشــش  كثــرتكــه  ايــنش دارد، و آن ي خــود در پــكردنپيــدا
ها در نظام وحـداني هويـت يابنـد و در مـسير               گيرند تا كثرت   يجاوحدت  

بـه عهـده    تواند اين كار را       ميتمدن سكوالر ن  و هرگز   . صحيح قرار بگيرند  
سم انجام دهد   ين سنت و مدرن   ي هم تحت عنوان ارتباط ب     يرد و هر تالش   يبگ
 مـا بـه   يدواريـ  مـردم اسـت و علـت ام   يتيهـو  يتر كـردن بـ   قيعماش   هنتيج

اسـت و   تـه   يمدرنكه دقيقاً مقابل جريـان      ن است   ي به جهت ا   يانقالب اسالم 
  . استيكرد آن به سنن الهيرو

حكم خـدا   ن است كه    ي فقها ا  ي فهي وظ بت امام معصوم  يدر دوران غ  
 يفقهـا يعنـي   . ن كشف كننـد   يرا از منابع د    معصومرسول خدا و امام     و  
نـد و انقـالب     ينما  ي را كـشف مـ     قواعد عـالم و آدم    ن  ين عمالً از منابع د    يد

در لذا حتمـاً پيـروز اسـت و         رود و     ي جلو م  ين قواعد ي چن ي بر مبنا  ياسالم
د به سنن عالم و فطرت      يا با ي،   هم كه نداريم    ميشقّ سو . رود  يخ جلو م  يتار
آورد  يه بـشر از خـودش در مـ      ك ييد با قراردادها  يا با ي نظر داشت و     يانسان
سم بـدان گرفتـار آمـده       ي است كه مدرن   ي كرد كه حاصل آن بحران     يزندگ
ن نكتـه   يـ  با خود چـه آورده از ا       يم انقالب اسالم  يكه بدان    آن يو برا . است
  . د غافل شدينبا

  ي ظهور تمدن اسالمي عهيطل

دِن درخت تمـدن    ي بال ي  در حال حاضر آماده    يخيط تار يبستِر شرا  ‐١٠

 يشـده ولـ     يز طـ  يـ ر ن ين مـس  يـ  از ا  يمراحل. ع است ي در منظر تش   يالماس
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د يـ  شـود و نـسل امـروز با        يد طـ  ي از آن مانده است که با      يمراحل مهم 

نده ياً؛ نسبت به منازل آ    يثان.  بشناسد يشده را به خوب     ي ط يها  اوالً؛ منزل 

 غلـط نگـردد و ظهـور        ينيگزي کامل داشته باشد تا گرفتـار جـا        يآگاه

  .فتدير نيبه تأخ يتمدن اسالم

 يتحقق انقالب اسـالم    «يبه سو » ي انقالب اسالم  ين تئور يتدو«ر از   يس
 شـده اسـت، و      يبحمـداهللا طـ   » گـو   ك طرح جـواب   يت آن به عنوان     يو تثب 

اسـت  » يدولت اسـالم  «، تحقق   يدن به تمدن اسالم   يرِ رس ي دومِ مس  ي مرحله
» ي اسـالم  كـشور « سوم آن كه تحقـق       ي ز شروع شده، تا به مرحله     ين ن يكه ا 

 21 .ع فراهم گردد  يدر منظر تش  » يتمدن اسالم « ظهور   ي عهيم و طل  ياست برس 
، يكـ ي و تكن  يط تمـام مناسـبات فرهنگـ      ي كـه بـه واقـع در آن شـرا          يطيشرا

  . انسان با عالم معنا باشدي متذكر رابطه
دن به انقالب   ي رس ي باشد كه در راستا    يهاي منزلد متوجه   ينسل امروز با  

دانـد    مـي چـون ن   دارد،   ي بستگ ياديبه دقت ز  اين   و   استطي شده    ياسالم
اگـر  ط هستند و    ين شرا ياند كه حاال در ا       بوده يطيكشور و ملت در چه شرا     

ـ عل تعايل اهللا  رضوان«يني خم امامكه بر قلب حضرت      ياشراقانوار   در روند    هدخواب  »هي
ي عنـوان قلبـ     بـه  ‐ شود سخن يرد و بخواهد با قلب امام هم      قرار بگ  كرده   يتجل

بدانـد حـضرت    بايـد  ‐تـا تـاريخ را عـوض كنـد    افتـه   ي يتجلـ شراق الهي بـر آن      إكه  
 رسـاند و    يروزيـ  را به پ   ي انقالب اسالم  يساز و كار   با چه  »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«امام

ش يپـ هـاي    منـزل  نمود تا بتواند با همان سـاز و كـار            يچگونه ملت را رهبر   

                                                 
از همـين  » زايـي شـيعه   تمـدن  «کتـاب توانيد به  شدن معني تمدن اسالمي مي   براي روشن  ‐ ٢١

 .مؤلف رجوع فرماييد
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ت به منازل آينده آگاهي كامـل       نسب يستيبا ؛ ثانياً . كند يز ط ي خود را ن   يرو
 آن بـه    يست و رجوع اصل   ين انقالب چ  ي ا يو بداند اهداف اصل   داشته باشد   

و در نتيجـه ظهـور      شـود     يمـ  غلـط    يها  گرفتار جايگزيني كجا است وگرنه    
امــام . فتــدا يمــبــه تــأخير   ‐ي اســت إشــراق يکــه تمــدن ‐  ميتمــدن اســال 

بحـث واليـت   شان يها  در درس جف در ن  1347در سال    »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ينيخم
 حركـت بـه     ، ميفقيه را مطرح كردند و پس از تدوين تئوري انقالب اسـال           

 گـو   به عنـوان يـك طـرح جـواب     ، و تثبيت آن    ميسوي تحقق انقالب اسال   
ز مـورد خطـاب   يـ هـا را ن   انسانيخواهد ابعاد باطن  ي كه م  يطرح،  شروع شد 
 و ظهـور     طـي شـده اسـت       نيـز بحمـداهللا    البته تحقق آن طرح   كه  قرار دهد،   

 رسيدن  جهت سوم   ي مرحله.  است يا  ن مرحله يفرهنگ شهادت حاصل چن   
 چيـزي غيـر از       ميدولت اسال .  است  مي، تحقق دولت اسال    ميبه تمدن اسال  

 است كه كارگزاران نظام     يطيشرا  مي دولت اسال  .ن هست اين است كه اآل   
 يكـرد الهـ   يو ر يهمگـ  اقتـصادي    - سياسـي  -اجتمـاعي ها در امـور       و برنامه 

كرد باشد و بر آن اسـاس  يها به عالم و آدم مطابق آن رو داشته باشند و نگاه  
اولـين قـدم    رد  يـ ت شـكل بگ   يـ كه با نظـر بـه معنو       يعدالت. شود    يزير  برنامه

 ي كـه در حـال حاضـر مـا گرفتـار اقتـصاد             ي در حـال    اسـت   ميدولت اسـال  
به لطـف   يت، وليم كه نه به عدالت نظر دارد و نه به معنو        يسكوالرزده هست 

اش   يكـرد اصـل   ي آن را از رو    يچ مانع ي است كه ه   يذات انقالب طور  الهي  
اگر دولتي به فكـر عـدالت و         گذشته نشان داد     ي كند و تجربه    يمنصرف نم 

دارد و اجــازه  يذات انقــالب آن را از جلــو راه خــود برمــنباشــد ت يــمعنو
  . اب رود انقالب در حجي اهداف اصليدهد با توسعه به روش غرب ينم
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جاد شده و توانـسته     ي ا ي انقالب اسالم  ي كه برا  يهمه موانع   نيامروزه با ا  
تواند جامعـه     مي  ميدنيا شك ندارد كه انقالب اسال     همه را از سر بگذراند،      

 يكـي   ميدولـت اسـال  تحقق . استآمده جا به جلو   پس تا اين .را اداره كند  
 تـا   يانقـالب اسـالم    و   كار شـود  دآمدنش  ي پد يبرااز منازلي است كه بايد      

 كـار   ي توانـد در بـستر آن ادامـه         ي م يشده دولت   ش آمده كه روشن   يجا پ   آن
هـا   دولـت ا  يـ عموماً در تمـام دن    . ت باشد يعدالت و معنو  اش   كه دغدغه دهد  
 ي را دامن بزنند و دولت     ي عدالت، توسعه به روش غرب     يبه جا كنند    ميسعي  

 را به رخ افـراد بكـشد،        يكيتكن ي به اسم سازندگي، توسعه   موفق است كه    
شـود    يكه در اثر آن نوع توسـعه ظـاهر مـ           طبقاتي   ضادتكه نگران     بدون آن 

 خـود   ي را بـرا   يا  نـده ين آ ي نشان داد چنـ    يكه انقالب اسالم    يباشد، در حال  
ا اصـالحات  يـ  و ي توسعه بـه روش غربـ      ي كه بر رو   ييها  انيجر. رديپذ  ينم
ستند كه بتواننـد در بـستر       ي ن يياه  انيد دارند، جر  ي تأك ي به روش غرب   ياسيس

 داشته باشند، چون آن توسـعه و آن اصـالحات از            يا  ندهي آ يانقالب اسالم 
 در حجـاب    يها انقالب اسـالم     ست و با حضور آن    ي ن يجنس انقالب اسالم  

 ييها  ن حجاب ي چن ي انقالب اسالم  يدي كه روح توح   ييجا  رود و از آن     يم
 توسـعه و اصـالحات را دفـع         ن فرصـت آن نـوع     يكند، در اول    يرا تحمل نم  

. انـدازد   يرون مـ  يـ هـا را از مـتن انقـالب ب           مـدافع آن   يهـا   انيد و جر  ينما  يم
 يـي گرا  كند كه به اسـم اصـول        ي را از خود دفع م     ييها  انيطور كه جر    همان

 ي غربـ  يهـا    هـستند و نتوانـستند از ارزش       ي از غرب زدگـ    ييها  گرفتار رگه 
هـاي   اهل واليت هـستند امـا رگـه        گراها به ظاهر    ن نوع اصول  يعبور كنند، ا  

ندازنـد كـه در بـستر عـدالت و          يبدولتـي   نظـر بـه     گـذارد     مـي زدگي ن  غرب
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ت دستورات ين رعاين نوع افراد در ع   يا.  نظر دارد  يت به تمدن اسالم   يمعنو
 نظر دارند كه غرب در      يي به الگوها  ي، در امور اجرائ   ي در امور فرد   يشرع
 در آن عـالم و آدم بـا نگـاه سـكوالر              كـه  ييت قرار داده، الگو   يار بشر ياخت

هـا سـكوالرزده بـود،         نگـاه گـروه    ين جهـت وقتـ    يبه همـ  . شوند  ي م يبررس
ا عنـوان  يـ طلـب را بـه خـود ببنـدد            كند دولت عنوان اصـالح      يگرفرق نم يد

انـد و تمـدن        به عالم و آدم عبور نكرده      ي را، چون از نگاه غرب     ييگرا  اصول
تواننـد انقـالب      ين نمـ  يناسـند، و بنـابرا    ش  ي آن، نم  ي واقع ي را به معن   ياسالم
هـا از     تصور آن . اش جلو ببرند    يقيدن به اهداف حق   ير رس ي را در مس   ياسالم

ت داشـت و    يـ عبـاس بـر جهـان حاكم        ي است كـه بنـ     ي دوران يتمدن اسالم 
ت يـ الب شـد و اهـل    ي آن زمـان اداره مـ      يوناني يها  ي با تئور  ي اسالم ي جامعه

 ي، تحوالت در نظام اسـالم ييگرا نوع اصولن يا. ن بودندينش   خانه امبريپ
 و  ي نظـام آموزشـ    ي كند كه دولت به اصل و بدنه        يرا تا آن اندازه تحمل م     

 ياسـالم محكمـات دولـت      كـه    يدر حال .  سكوالرزده دست نزند   ياقتصاد
ت و  يـ  كـه وِال   ي بـه نگـاه    يل نگـاه غربـ    ي تبـد  ياست در راسـتا    ييها  برنامه
ن باشـند   يمـردان متـد     ست كه دولت  ي ن ين كاف يا. ت در آن متحد است    يوال

 شوند تـا بتـوان از       يت اسالم يقت وال يها متوجه حق    ها و جهت    د دل يبلكه با 
 يزدگـ    روح غـرب   يايـ  به در آمد و اگر به جهت بقا        ي غرب ي زندگ يتنگنا
ت در حجـاب رود، چـون جـنس         يـ ت و وال  يـ كـرد اتحـاد وِال    يها، رو   گروه

هـا را عقـب       د، دوبـاره حجـاب     دار يكـرد ين رو ي نظر به چن   يانقالب اسالم 
 تحقـق  ي نـه ي، زميد تا پس از تحقق دولـت اسـالم  يآ يزند و به صحنه م      يم

  . استيار بزرگين قدم بسي فراهم گردد كه ايكشور اسالم
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  يت دولت اسالميخصوص

رت ي و بـا بـص     مردم الهـي فكـر كننـد      عموم  كه   مي يعني اين  كشور اسال 
در حـال حاضـر در      .  بگردنـد  يم تمدن اسـال   ي العاده  ج فوق يخود متوجه نتا  

، ي و اقتـصاد ي و اجتمـاع يدر امـور فـرد     مـردم    ي كه همه م  يستي ن يا  مرحله
شناسند  ي را م ي نظام اسالم  ي  كه افق آينده   ي كسان ي  وظيفه ،كنندالهي فكر   

 ي اصـل  يروهايدر حال حاضر ن   . ندريزي كن  برنامهآن است كه در آن راستا       
قـت انقـالب    ي قدرت و ثروت، بـه حق      يها  ، كه ماوراء هسته   يانقالب اسالم 

ريـزي   اهللا پايـه   شاء نإ را    مي تا دولت اسال    آن را دارند   ي شند، دغدغه ياند  يم
رو    است، چون با انواع موانـع روبـه        يقيار دق ي بس ي ن مرحله مرحله  يو ا كنند  

شـود    ي، و لذا مشاهده م    ي گرفته تا موانع خارج    يخواهد شد، از موانع داخل    
 دست ي و خارجي مخالفِ داخل يها   گروه ياد دولت اسالم  جيدر مقابله با ا   

 يهـا    نقـشه  ي  همه يجاد دولت اسالم  يدهند، چون با ا     يگر م يدر دست همد  
شود و    ي م ي خنث يزدگ   به بستر غرب   ي برگرداندن انقالب اسالم   يغرب برا 

  . كنند ي ميتيهو ي احساس بي داخلي زده  غربيها انيجر
  گرفته تـا   از تربيت فرزند  ،  يزندگاسبات   تمام من   ميايجاد كشور اسال  با  

فكر قدسـي   ت  از يدر فضاي اقتصاد،   خانه و تلويزيون و       و آموزش و پرورش  
ـ عل تعايل اهللا رضوان«ينيخم حضرت امام آن تفكر يني عي نمونهرند كه يگ يقرار م   »هي
نظـر بـه عـالم       شهـم هنـر   بـود و    قدسي  است  يك س يهم سياستش   كه  ،  بود

 و هـم    ت، هم فيلسوف است، هـم عـارف اسـت         ، هم شاعر اس   قدس داشت 
 كـشور   .ز انجـام دهـد    يـ  دارد مـستحبات را ن     يك مـسلمان متعبـد كـه سـع        ي

 ي هـا نمونـه     انسان ي كه همه آورد    يان م ي از عالم و آدم به م      يفيتعر  مياسال
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دانند و    ي م »هيعل  يتعا  اهللا  رضوان«يني چون حضرت امام خم    يتي خود را شخص   يآرمان
كنند، تـا بتواننـد بـه         يت را در كنار خود آماده م      يشخصدن به آن    يبستر رس 

ـ عل  يتعا  اهللا  رضوان«يني كه حضرت امام خم    يتيآنچنان جامع   آن بودنـد،    ي  نمونـه  »هي
 فـراهم اسـت،     ي تـا حـد    ينـدار يط د يدر حال حاضر اگر شـرا     . ابنديدست  
 ي رنـد و همـه    يت قـرار گ   يـ ها در جامع     به آن نحو كه انسان     ينداريط د يشرا

كـس كـه      ست، آن يـ  سوق دهند فـراهم ن     ي اهداف اله  يود را به سو   ابعاد خ 
كـس هـم كـه        آنست،  يناهل عشق و هنر و زيبايي       ن باشد،   يخواهد متد   يم

عت يت احكـام شـر    يـ ت و رعا  يـ  است، اهـل عبود    ييباياهل عشق و هنر و ز     
 آشـنا   ينـ ي د ي از زنـدگ   يبـا نـوع   حتمـاً   انقـالب   ي   مـا در آينـده    . باشـد   ينم
ار يم كـه نـسبت بـه وضـع موجودمـان بـس            يريـ گ  يرار مـ  م و در آن ق    يشو  يم

 در اعتماد به عالم قـدس   يم كه حت  ي هست يطيما فعالً در شرا   . تر است   يمتعال
كـه    م، بـدون آن   يباش  يها متوقف م    ت، در حد استدالل به وجود آن      يو معنو 

 شده  يزير   ما برنامه  يها با آن عوالم در نظام آموزش         ارتباط قلب  يكارها  راه
م و  يدانـ   ي م ي اثبات وجود خدا را خداشناس     يها  الب است استدالل  ج. باشد

 .ميها است در غفلت هست      د بر قلب  ي نور توح  ي كه تجل  ي واقع ياز خداشناس 
22   

 ، در منظـر تـشيع      ميظهور تمدن اسال  ي   طليعه ،يبا شروع انقالب اسالم   
دوارانـه  ي دارد اميي چـه معنـا  يم تمدن اسالم يشته و اگر متوجه شو    فراهم گ 

م تـا آنچـه را      يريـ گ  ي تحقـق آن بـه كـار مـ         يب و روزِ خود را در راسـتا       ش

                                                 
يافتن باورهـاي   چگونگي فعليت«کارهاي ارتباط با حقايق قدسي به کتاب  ي راه  در باره ‐ ٢٢

 .ز همين مؤلف رجوع فرماييدا» شود هاي فرهنگي پوچ مي گاه که فعاليت آن«و کتاب » ديني
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. رو شــود رون بــا آن روبــهيــطلبــد، در ب ي در درون خــود مــيفطــرت انــسان
 انسان با عالم ي تمام مناسبات فرهنگي و تكنيكي، متذكر رابطه  كه   يطيشرا
 در  ير عوامـل معنـو    يطِ تأث ي كه شرا  يط آنقدر يدر آن شرا  .  خواهد بود  معنا

ها كمتـر      انسان ي بر امور ماد   ير عوامل ماد  ي بشر فراهم است، تأث    يامور ماد 
 نظـر بـه عـالم مـاده بـه حـداقل             ين رو در تمدن اسـالم     ي از ا  23.فراهم است 

هـا و     كنـد و لـذا چـشم        ي م يت زندگ يشتر با عالم معنو   يت ب يرسد و بشر    يم
ن يمـ  در زيكـه از زنـدگ   نيـ ن ايگردنـد، در عـ   ي برميك غرب يها از تكن    دل
 از غرب   يتوانند در بستر انقالب اسالم      ي م يتنها كسان . گردانند  ي برنم يرو

                                                 
را   مـرا گـسيل داشـت تـا علـى     رسـول خـدا   : روايت كـرده اسـت كـه   » ابوذر «‐ ٢٣

او را بـه بيـرون از خانـه    .  رفـتم به اين منظور به خانه حضرت على. حضور حضرتش بخوانم   به

 رسول خدا .  تقديم داشتمبازگشتم و جريان را به عرض رسول خدا . خواندم، پاسخى نداد

براى بار دوم، به خانه آن حـضرت        . سوى من بخوان    باز گرد و على را كه در خانه است به         : فرمود

رفتم و او را به خارج از خانه دعوت كردم، در اين حال صداى آسياى دسـتى كـه بـه آردكـردن                      

از شكاف در نگاه كردم ديدم آسـيا بـه كـار خـود مـشغول اسـت و                   . مشغول بود، به گوشم رسيد    

 را صدا كردم و ايشان پاسخ مـرا داد و بـا             در همين موقع، على     . دهد  حركت نمى  را  كسى آن 

. خوانـد   تـو را بـه سـوى خـويش مـى           رسول خـدا    : گفتم. كمال خوشروئى از خانه بيرون آمد     

پس از ورود بـه حـضور مبـاركش، مـن بـه      .  شتافت با سرعت به حضور پيغمبر اكرم  على

در اين هنگـام پيغمبـر   . نگريست  هم به سوى من مىا نگريستم و رسول خد  مى رسول خدا   

 يا رسول اللّه عجيـب     «: اى؟ فقلت  در ضمن انجام مأموريت خويش چه ديده      !  اى اباذر   :  فرمود

آورى كه  كار شگفت:گفتم» من العجب، رأيت رحى تطحن فى بيت على و ليس معها أحد يرحى

كنـد ولـى كـسى آن را         ياب حركـت مـى     ديـدم كـه آسـ      ي على   تاكنون نديده بودم؛ در خانه    

همانا براى خداى تعـالى فرشـتگاني هـستندکه         ! اى اباذر :  فرمود رسول خدا   ! دهد حركت نمى 

،  محمد باقر سـاعدى   (»  را يارى كنند   گردند ايشان را موظف داشته تا آل محمد         گرد جهان مي  

  )٣٧٠، ص ٢  در صحاح ششگانه اهل سنت، جفضائل پنج تن
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 ي تمـدن اسـالم    يعنـ ي،  ي انقـالب اسـالم    يعبور كنند كه متوجه مقصد اصل     
باشند و آن را بشناسند، وگرنـه بـه اسـم عبـور از غـرب، بـه غـرب رجـوع                      

  .كنند يم

   بر امور بشر ير معنوي تداباشراق و يانقالب اسالم

ن كـه در تمـدن      يـ  و ا  ي بـا تمـدن غربـ      ي تفاوت تمدن اسالم   ياستادر ر 
كنـد،    يت را بر امور خود فراهم م      ير عالم معنو  ي تدب ي جامعه آمادگ  ياسالم

 بـدن توسـط     ي ر بدن انسان توسط روح مجرد با تفاوت اداره        يبه تفاوت تدب  
 سـالم   ي هيك كل ي يد وقت يدقت كن . دي توجه بفرمائ  يكي الكترون يها  دستگاه
 كـه  ي دارد بـا وقتـ  يشـود چـه تفـاوت    ير مـ ي نفـس مجـرد انـسان تـدب      توسط
ه بـه   يـ زكردن كل ياليـ خواهند عمل نفس را در د       ي م يكي الكترون يها  دستگاه
  .رنديعهده گ

ر يطِ تـأث  يرد كـه شـرا    يـ گ  ي قـرار مـ    يطي جامعه در شرا   يدر تمدن اسالم  
 فـراهم اسـت و قـرآن در         ي بشر به نحو مطلـوب     ي در امور ماد   يعوامل معنو 

ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرَى آمنُواْ واتَّقَواْ لَفَتَحنَا علَيهِم  «: دهد كه   ين راستا وعده م   يمه
و  24؛»برَكَاتٍ منَ السماء واألَرضِ ولَكِن كَذَّبواْ فَأَخَذْنَاهم بِما كَانُواْ يكْسِبونَ         

ا بركـاتى از    اگر مردم شهرها ايمـان آورده و بـه تقـوا گراييـده بودنـد قطعـ                
 ولـى تكـذيب كردنـد پـس بـه كيفـر             ،گشوديم آسمان و زمين برايشان مى    

  . گرفتيمها را  آنچه كردند آن

                                                 
 .٩٦ي  اعراف، آيهي   سوره‐ ٢٤
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د ابتـدا از حجـاب   يـ  باي در امـور مـاد  يدر موضوع نقش عوامـل معنـو      
 ق آن  يـ ته آزاد شد تـا روشـن شـود از طر          ي مدرن ي و ضد قدس   يفرهنگ ماد

  25. شده استت واردي به بشري مهلكيها فرهنگ چه خسارت

  ت آن ي عبور از غرب و حساسي مرحله

 را  يچنانچه بتوان دوران گذار از فرهنگ غـرب بـه تمـدن اسـالم              ‐١١

 ي آرمـان  ي ن نقطـه  يتر  ي کرد، به عال   يط ط يدرست و بدون افراط و تفر     

  .افتيم ي دست خواهيانقالب اسالم

حافـل   که عمـدتاً در م     يزي چ ‐ شناخته شود    يد غرب به درست   يابتدا با ! يآر

 آن  ي فرهنگـ  يهـا    از انحطـاط   يک غـرب را جـدا     ي مورد غفلت قرارگرفته و تکن     يمذهب

 هـدف  26. غافـل نمانـد   ي انقـالب اسـالم    يد از هدف اصل   يسپس با  ‐دانند  يم
 ي، زنـدگ  يجـاد حكومـت جهـان     ي آن اسـت كـه بـا ا        ي انقالب اسالم  ياصل
ده ف نـش  يعتِ تحر يق شر ين از طر  يت مرتبط شود و ا    ي با آسمانِ معنو   ينيزم
ع يکـه همـان مکتـب تـش       ‐ و اسالمِ منحرف نگـشته       ‐عت اسالم است  يکه همان شر  ‐

  .  استيعمل ‐است
 عبـور و گـذار از فرهنـگ         ي ، مرحلـه  يدن به تمدن اسالم   ير رس يدر مس 

 يش رو ي اسـت كـه در پـ       يا  ن مرحلـه  يتـر     ، حـساس  ي به تمدن اسالم   يغرب

                                                 
از همـين مولـف نکـاتي را بيـان          » ي فـيض    جايگـاه و معنـي واسـطه      «در اين باره كتاب      ‐ ٢٥

 .شاءاهللا رجوع به آن مفيد خواهد بود کند که إن مي

ي   بايد دولـت تمـام سـعي خـود را در اداره           ... «: فرمايند   مي »عليه  تعايل  اهللا  رضوان« امام خميني  ‐ ٢٦

هـا را از اهـداف عظـيم انقـالب کـه ايجـاد                معنـي نيـست کـه آن        ين بدين امور مردم بنمايد، ولي ا    

 )٢/١/٦٨پيام (»...حکومت جهاني است منصرف کند
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 ي صوص ائمـه   كه مخ  ين عبور فقط با حكمت    ي قرار دارد و ا    يانقالب اسالم 
 و  ي افراطـ  يهـا   ا گرفتـار روش   يـ باشـد، وگرنـه       ي ممكـن مـ     اسـت  عهيش

 قـرار  ي به ظـاهر مـذهب  يها برالير ليا در مسيم و يشو يسم م ي طالبان يارتجاع
ننـد و انقـالب     ي بب ي غربـ  يارهـا ي دارنـد اسـالم را بـا مع        يم كـه سـع    يريگ  يم

  27. سوق دهندي را به همان اهداف غربياسالم
د نـ قبـول ندار ها حاكم است كـه اكثـراً    بر روان انسان يآنقدر روح غرب  

د هواپيمـا و    نـ گوي  مـي ر است،   ي ناپذ يي جدا ي از فرهنگ غرب   يك غرب يتكن
خانواده و فرار دختران و      يگسستگ چه ربطي به     ين سوار يشتلويزيون و ما  
خـواهم عـرض      مـي ولي  ست  يجا ن   ني بحث آن ا   يفعالً هم جا  پسران دارد؟   

گر ين دو از همد   ي ساخته شده و ا    يساس فرهنگ غرب   برا يك غرب يتكنكنم  
 فرهنـگ   يك آمد بـه صـورت نـامرئ       يرند و لذا هر جا آن تكن      ي ناپذ ييجدا

خواهم   مينالبته   28.ديا  ن را تجربه كرده   يآورد و همواره ا     يخود را با خود م    
را كنـار بگذاريـد ولـي       يغربـ توانيـد از فـردا تكنيـك          مـي بگويم كه شـما     

ك يـ  كـه تكن    فكـر كنيـد    ن موضـوع  يـ  ا يزان رو يعزم  خواهم عرض كن    مي
 يكرده ساخته شده و هرجا پـا        ي اقتضا م  ي كه فرهنگ غرب   ي در بستر  يغرب

   .آورد يز به همراه ميگذارد فرهنگ خود را ن
 كـه آن تمـدن      يو اهـداف  بايد غـرب شـناخته شـود        در هر صورت ابتدا     

هدف اصلي  ت به   نسب مي گردد، تا بتوان   يقاً بررس يف كرده دق  ي بشر تعر  يبرا
                                                 

از همـين  » زايـي شـيعه   تمـدن «هـاي   و سلـسله بحـث  » فرهنگ مدرنيته و توهم  «به کتاب    ‐ ٢٧

 .مؤلف رجوع فرماييد

زينش تکنولـوژي از    گـ «ي بين تکنيک غربي و فرهنگ آن به کتاب            در موضوع رابطه   ‐ ٢٨

 .از همين مؤلف رجوع فرمائيد» ي بينش توحيدي دريچه
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سـت كـه بـا      اآن  انقـالب   ن  يـ اهدف اصـلي    . ميحساس باش   ميانقالب اسال 
ني با آسمان معنويت مرتبط شود و اين        ميايجاد حكومت جهاني، زندگي ز    

.  است يعت اسالم است، عمل   يكه همان شر  از طريق شريعت تحريف نشده      
ق يـ  فقـط از طر    يبـ يق غ ي بـه حقـا    ينـ ي زم يد كـه اتـصال زنـدگ      يت دار يعنا
 ي نـشده   فيـ عتِ تحر يق تنهـا شـر    يـ هم از طر     ممكن است، آن   يعت اله يشر

 مـدعي    كـدام  مسيحيت و يهوديت هـيچ    را  يعت اسالم، ز  ي شر يعنيموجود،  
 درسـت اسـت كـه اسـالم؛     ياز طرفـ ، انـد  تحريـف نـشده  گرفتار نيستند كه   

شده و اسـالم       در دل اسالم، اسالمِ منحرف     ينشده است ول    فيعتِ تحر يشر
پـس تنهـا از     . ع اسـت  ينشده همـان تـش      م و اسالم منحرف   يدارنشده    منحرف

ت يـ  بـه آسـمان معنو  ي واقعـ ي را بـه معنـ  يني زميتوان زندگ يع ميق تش يطر
حـرفش را    يگـوئ   بدون تنـاقض  تواند    ي كه م  يمتصل كرد و تنها مكتب اله     

  29.ع استي، تشرا ثابت كندخود  ابعاد ي همهت يحقانبزند و 
ي عبور و گـذار از       ، مرحله  ميدن اسال تمدن به   يرسدر مسير   عرض شد   
 اسـت كـه در پـيش روي انقـالب           يا  تـرين مرحلـه    حـساس  ،فرهنگ غربي 

 ي جانبـه دارد تـا مرحلـه        رت و حكمت همـه    ياز به بص  ي قرار دارد و ن     مياسال
كـه  حكمتـي  رت و يهمـان بـص  . رديـ ط انجـام گ يگذار، بدون افـراط و تفـر      

 مثل  ي با حاكمان  ييارويو است كه توانستند در ر      شيعه ي مخصوص ائمه 
در فـصل نهـم كتـاب       . خ جلـو ببرنـد    يعه را در تـار    يعباس، شـ    يه و بن  يام  يبن

                                                 
ي  از مرحــوم عالمــه» الغــدير«توانيــد بــه کتــاب شــريف  ي حقانيــت تــشيع مــي در بــاره ‐ ٢٩

 رجوع فرماييد، به طوري که آن مرد بزرگ براي اثبات سخن خود تماماً به متون                »عليه  اهللا  رمحة«اميني

 .اهل سنت استفاد کرده است
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د در  يـ را با كـه چـه قواعـدي       شـده اسـت     بحـث   » ممدرنيته و توه  فرهنگ  «
هاي به ظاهر مذهبي     ليبرالم كه   يفتي ن يتا در دام   ت كرد ي گذار رعا  ي مرحله

عيارهـاي غربـي ببيننـد و انقـالب     ند اسالم را بـا م كرد سعي در آن افتادند و   
  .  را به سوي اهداف غربي سوق دهند مياسال

ــه ســو   ــدن اســالميدر موضــوع گــذار از غــرب ب  ينيگزي و جــاي تم
د انجـام   يـ  با يقـ ي دق يهـا   ي دارنـد، بررسـ    يني كه نظر به فرهنگ د     ييابزارها

و  قواعـدي دارد  ، گـذار ي مرحلـه شـود   يد م ين جهت هم تأك   يرد، به هم  يگ
انـد و بـاز هـم     كردهفكر آن انديشمندان روي   طلبد كه     ي م يقيق د ياريهوش
ت موضـوع   يبـا دقـت فـراوان متوجـه حـساس         از كساني كه    .  فكر دارد  يجا

ك لحظه از منظر ما خارج نشود و        ي يك طرف تمدن اسالم   يهستند كه از    
ك يـ م به تكن  يكردن مستق   گر راه حل عبور از غرب را هم پشت        ياز طرف د  

نكـاتي  جمله   از   رايز. باشند  ي م »تعايل  اهللا  حفظه«يقام معظم رهبر  م، م يسم ندان يمدرن
شـدن بـر      د غفلـت كـرد، حـاكم      ي نبا ياز فرهنگ غرب   گذار   ي در مرحله  كه

ار گرفتن آن، بتـوان آن را بـه   يته است، تا پس از در اخت      ي مدرن يكينظام تكن 
 مناسـب از آن عبـور       ينيگزيا بـا جـا    يـ  جهـت داد و      ي فرهنگِ خـود   يسو
ش و  يد از پـ   يـ ز با يچ  ف همه يم تكل ين توقع مورد ندارد كه فكر كن      يا 30.كرد

                                                 
 کـشور در    ي از نخبگـان علمـ     ي خـود بـا جمعـ      داري در د  »تعايل  اهللا  حفظه«يمقام معظم رهبر   ‐ ٣٠

»  موجـود  ي علمـ  يشکستن مرزها « موضوع   ق،ي علم و تحق   ي بر رو  هي تک ني در ع  ٦/٨/١٣٨٨ خيتار

علم را «: نديفرما يم.  جلو روديني کشور مطابق فرهنگ دي علميريگ  تا جهتکشند ي مانيرا به م

ى علم، تحقيـق، پـژوهش، پيـشرفت، نـوآورى،            هاست روى مسئله     كه من سال   اين. دهيداهميت ب 

بدون انواع دانش، اقتدار كـشور      . كنم، به خاطر اين است      شكستن مرزهاى علمِى موجود تكيه مي     

ما وقتى ميگوئيم پيشرفت،    « :نديفرما ي م گري د يي درجا اي. آورد  دانش اقتدار مى  . پذير نيست   امكان
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د در راه حق جهد و تالش كرد تا راه گشوده شود، ين گردد، باي مع  با برنامه 
والَّذِينَ جاهدوا فِينَا لَنَهـدِينَّهم سـبلَنَا وإِنَّ اللَّـه    «: كه خداوند فرمود    همچنان

 يسـو  هـا را بـه    كه در راه ما تالش كنند حتماً آن  ييها   آن 31»لَمع الْمحسِنِينَ 
ن يـ هرحـال ا    به. كوكاران است يكنم، و خداوند با ن      يت م ي خود هدا  يها  راه
 يق انقالب اسـالم   يم، بلكه اسالم از طر    يكن  يم كه اسالم را محقق م     يستيما ن 

ن تحقق مـسائل صـورت      يشود و با ا     يشاءاهللا متحقق م    جا إن   در ما و در همه    
  .كند يدا ميپ يگريد

                                                                                              
امروز توسعه، در اصطالحات سياسى و جهانى و        . ى به مفهوم رائج غربى تداعى بشود       هنبايد توسع 

ممكن است پيشرفتى كه ما ميگوئيم، با آن چه كه امروز از مفهوم        . بين المللى حرف رائجى است    

 اما در نظـام واژگـانى     ‐ كه حتماً دارد     ‐توسعه در دنيا فهميده ميشود، وجوه مشتركى داشته باشد          

 معناى خاص خودش را داشته باشـد كـه بـا توسـعه در نظـام واژگـانى امـروز        يشرفتى پ  مهما، كل 

 با همان مختـصات و      ‐ى غربى    آن چه ما دنبالش هستيم، لزوماً توسعه      . غرب، نبايستى اشتباه بشود   

غربي ها در تبليغـات  «: مي فرمايند٢٥/٢/١٣٧٦در تاريخ) ٢٧/٢/١٣٨٨( ». نيست‐با همان شاخصها    

گونه القاء کرده اند که توسعه و پيشرفت مساوي غربي شدن است و متاسـفانه برخـي از                  خود اين   

کارگزاران و نخبگان کشور مدل پيشرفت را صرفا يک مدل غربي مي داننـد کـه ايـن مـسئله اي                     

به طور قاطع مي گويم الگوي غربي براي توسعه يک الگـوي نـا موفـق                .... غلط و خطرناک است   

 ي علـم بـه سـو      نداد   احمدي نژاد در رابطه با جهت      ير محترم جناب آقا    جمهو سي رئ زيو ن ».است

تدوين و طراحي الگوي بومي براي پيـشرفت و ترقـي، يکـي از              «: نديفرما ي م ياهداف نظام اسالم  

اقدامات ضروري است و اگر به دنبال الگوي ديگران باشيم نظام سلطه با تحميـل الگوهـاي خـود       

 بنـايي هـا اقـدامات م      از اينـرو امـروز دولـت در ايـن بخـش           . کردها را حفظ خواهد       همواره فاصله 

 )١٣٨٨ آبان ٦چهارشنبه، . (بزرگي را شروع کرده است

  ٦٩ي  ي عنکبوت، آيه  سوره‐ ٣١
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  سمي مدرنيرانيقت و ويرجوع به حق

عت يعت از اُنس با طبي در طب  ي تصرِف افراط  ي هيد با روح  يبشر جد  ‐١٢

ز از دست داده اسـت،      يت را ن  يمحروم شده و راه ارتباط با آسماِن معنو       

 يا  شهيـ ر  ين بـشِر بـ    يچن.  او نفس اماره و بانک و پول شده است         يخدا

عه بـه   ي شـ  يولـ . ت شوم خود نخواهـد شـد       در سرنوش  يچ تحول يمنشأ ه 

گـرفتن از      فاصـله  ي خـود توانـست بـرا      يق و قدسـ   يـ جهت فرهنگ عم  

خ ي از تـار    ن مرحلـه  يـ  را در ا   يد، انقالب اسالم  يسرنوشت شوم بشر جد   

 خـدا دوبـاره بـه    ي و بنـدگ ي معنـو يشکل دهد، تا شور و شوق باورها      

ز بـا او    يـ  ن  بشر برگردد و او بتواند بـا خـدا گفتگـو کنـد و خـدا                يزندگ

   .ديگفتگو نما

ر سرنوشـت  ييـ د به آن فكر كرد موضـوعِ تـوان تغ  ي كه با  ياز جمله نكات  
ق و قدسـي    ميـ شيعه به جهـت فرهنـگ ع      . ك ملت است به دست خودش     ي

هـا    آن ي  حاكمـان، هـضم اراده     يهـا   خ بـر خـالف اراده     ي، در طول تار   خود
ــرا داف  قائــل بــوده كــه مطــابق آن اهــ ي خــود اهــدافينــشده و همــواره ب

توانست  يين توانا ي هم يسرنوشت خود را در دست داشته است و در راستا         
 را در ايـن   ميگرفتن از سرنوشت شوم بشر جديد، انقالب اسـال      براي فاصله 

 تمـام   يتـه بـرا   يو در مقابل آنچـه فرهنـگ مدرن       شرايط تاريخي شكل دهد     
 يتـه بـرا   ي كه فرهنگ مدرن   يستد و به مرگ   يف كرده بود با   يمردم جهان تعر  

 کـه آن مـرگ،      ‐م كرده بـود، تـن ندهـد         ير ملل ترس  يروح و روان خود و سا     

ع ي بـه عنـوان ظهـور فرهنـگ تـش          ي انقالب اسالم  ‐ت بود ي از معنو  ييمرگ جدا 
شور و شوق باورهاي معنوي و بنـدگي        ته،  يتوانست در دوران ظلمات مدرن    

  .بتواند با خدا گفتگو كندت متذكر شود تا دوباره بشر يرا به بشرخدا 
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 يته، معتقدند مردمـ   يا با توجه به ساختار مدرن     ينظران دن    از صاحب  يبعض
 و  دنـ د انقـالب كن   نـ توان  مينگر  يرند د ي قرار گ  ير فرهنگ غرب  يكه تحت تأث  
تـه  يبا توجه بـه روح مدرن     . گر سوق دهند  ي د ي خود را به طرف    يجهت زندگ 

م فرهنـگ   يري اسـت كـه بپـذ      ين بـه شـرط    يـ ها درسـت اسـت و ا        حرف آن 
د يـ مالحظه فرمودولي  . ها شده است     ذهن ي ، فرهنگ حاكم بر همه    تهيمدرن
 كـردن را از دسـت داده بـود،          كه ديگر بـشر قـدرت انقـالب        ييآن فضا در  

 ين انقالب نظرها به جـا     يرا در ا  يزآيد،    ميوجود    به  ميناگهان انقالب اسال  
 يقت افكنده شده بود و بنا     يته، به حق  ياصالت دادن به اهداف فرهنگ مدرن     

  .ق امكان اقدام فراهم شدين طريان آمد، و از ايقت در ميجوع به حقر
 ي بـرا  ي را گـشوده بـود، حتـ       ييهـا    راه ي هـر نـوع زنـدگ      يته بـرا  يمدرن

سم اسـت و در آن      يـ  آن سكوالر  ير بنـا  يـ كـه ز    يشدن، منتهـا مـذهب      يمذهب
 كه انـسان  يست، تا زمانيان ني در ميقت ثابتيچ حقي است و ه  يز نسب يچ  همه

ش ي بــرايچ اقــدام و انقالبــي قــرار داشــته باشــد امكــان هــييضان فــيدر چنــ
قـت رجـوع    ير كنـد و بخواهـد بـه حق        ييـ كرد او تغ  يماند مگر آن كه رو      ينم
  .زدير يته فرو مين حال كاخِ به ظاهر بلند مدرنيد، در اينما

 ي منتظـر حادثـه  د  يـ نبا ديگـر : گفتنـد   يته م ي تفكر مدرن  يها  ستيژتاسترا
رسـاندن    تيـ بـود، كمـال بـشر در بـه تمام         رن  جهـان مـد   خـارج از    جديدي  

تـه  ير از طلـبِ عـالَم مدرن      ي غ يت در طلب  يكه بشر   نيها از ا    نيا. ته است يمدرن
 بـه آن نـوع   يهـا راضـ    انـسان يكه نه خـدا   نيشدت غافل بودند، با ا      باشد به 
هـا   ل كـرده و نـه فطـرت انـسان    يـ ت تحميته بـه بـشر   ي است كه مدرن   يزندگ

  .  دارد رايتحمل آن نوع از زندگ
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 را در ي زنـدگ يدانـد و معنـ     ي از وجـود خـود مـ       يا  عت را پاره  يبشر؛ طب 
آسا كـه بـه        غول يها  نيآورد و نه با ساختن ماش       يعت به دست م   ياُنس با طب  

ــا طب  دارد كــه وســعت آن از عــالم مــاده يبــشر جــان. عــت رونــديجنــگ ب
ن  آ يسـو    است كه بتواند جان خـود را بـه         يتر است و به دنبال راه       گسترده
ت بخشد، يت فعلي خود را با اُنس با عالم معنوير دهد و گستردگيساحت س

دادن به حس و عـالم محـسوسات، خـود را در آن عـالم         كه با اصالت    نينه ا 
  .محدود و محبوس كند

 ي قدسـ  يهـا   عه با توجـه بـه جنبـه       يته، فرهنگ ش  يبرعكسِ فرهنگ مدرن  
 نه تنها تا تحقق انقـالب  دهد و يان ميعير سرنوشت را به شييانسان، امكان تغ  

را انقـالب   يـ ز. بـرد   يهـا را جلـو مـ         آن ي كه تا ظهـور تمـدن اسـالم        ياسالم
ته در مقابل بشر    ي كه فرهنگ مدرن   ير از افق  ي غ يگريش افق د  ي گشا ياسالم

ار ي آن بـس   يخين جهت نقـش تـار     يكند و از ا     يقرار داده است را گوشزد م     
  .پندارند يها م يليتر از آن است كه خ ميعظ

  ي انقالب اسالميخيآفات غفلت از حضور تار

ــه تفکــر يانقــالب اســالم ‐١٣ ــ ي دعــوت ب خواهــد از  ي اســت کــه م

 ييهـا   بشر امروز عبور کند، و چقدر از زمانه بـه دورنـد آن      يزدگ  فلک

ق آن يـ کننـد و از فهـم عم    ي برخورد م  ياسي صرفاً س  ين انقالب يکه با چن  

د و يـ گـذار انقـالب تاب     اني بر قلب بن   ي که به صورت إشراِق معنو     يفکر

 ‐ يکـه انقـالب اسـالم       نيغافل از ا  . اند  بهره  ي شده، ب  ين انقالب يمنشأ چن 

 يزدگـ  بـست فلـک   رود تا بن ي م‐ها بخواهند، و چه نخواهند   زده  چه غرب 

 نـاب  ي از زنـدگ يديـ افتن فهم جديبشر مدرن را بشکند و انسان را در       
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 ي  و نـور ائمـه   ي قرآنـ  ي شهيـ  برساند، تـا انـسان بتوانـد بـا اند          ياري ياله

ن يتـر   حيته با صح  ي موجوِد فرهنگ مدرن   يخي، با وضع تار   نيمعصوم

  .شکل ممکن، مواجه شود

 و  يك انقـالب حزبـ    يـ  است و نه     يك انقالب فرهنگ  ي يانقالب اسالم 
 ي نظام يها  ر كشورها، روش  ي گسترش خود به سا    ي، تا بخواهد برا   يا نظام ي
 يزدگـ   با توجه بـه فلـك   ينقالب اسالم ا. ردي را به كار گ    ي حزب يها  لهيا ح ي

هـا را از وضـع        ، انسان ي ناب اله  ي از زندگ  يديبشر مدرن، با طرح فهم جد     
ن شـكل   يبـاتر ين اقـدام، ز   يكند تا خود اقدام كنند و در ا         يخودشان آگاه م  

كند، تا به اسـم مبـارزه بـا           يها گوشزد م    ته را به آن   يمواجهه با فرهنگ مدرن   
ار غرب نـشوند، لـذا متـذكر قـرآن و توجـه بـه               گر گرفت ي د يقيغرب به طر  
  . استتيالب فرهنگ اهل

كنـد تـا از       ي مـ  ياريـ هـا را       انـسان  يكه عـرض شـد انقـالب اسـالم          نيا
 درست و تا حد ممكن خارج شوند، ظهور آن   ي دوران به روش   يزدگ  فلك

 يگـرا  اسـالم  نالوئمـس . ديـ تـوان د  يه مير در كشور تركي اخيها  را در سال  
مـسلمان   ي هيـ بـه ترك  ي الئيـك را      ، تركيه  مي انقالب اسال  :ويندگ  ميتركيه  
ا و  يـ  جوامـع دن   ي اصـل  يها  هي دقت و توجه به ال     يبا كم . ل كرد ي تبد يانقالب
 در ذكـر و     ي مسلمان، متوجه حضور انقـالب اسـالم       يخصوص كشورها   به

 ي اسـالم  يخصوص كشورها   ا به ي دن يفعالً كشورها . ميشو  يمها    ذهن انسان 
 دارنــد بــا يشــدت ســكوالرند و ســع  هــستند كــه بــهيحاكمــان ي در قبــضه

 تفكـر   ي خـود را نـشنوند، ولـ       يهـا    ملـت  ي خود صدا  ي ذهن يها  فرض  شيپ
 بـشر امـروز را     يزدگـ   ست كه بتوان از مردم گرفت و بتـوان فلـك          ي ن يزيچ
هـا را     ها را فرا گرفتـه و آن         ذهن ي  همه يانقالب اسالم . ه كرد ي او توج  يبرا



٧٦ جايگاه اشراقي انقالب اسالمي در فضاي مدرنيسم................................................

كنـد و در مقابـلِ انـواع         ي دعوت م  يت از فرهنگ غرب   رف   برون ي چگونگ به
 بـه   ي کـه همگـ    ‐ دوران   يزدگـ   رفـت از فلـك       كـاذب، جهـت بـرون      يها  راه

  . شود ي را متذكر مي ناب الهيبرگشت به زندگ ‐شتر رجوع داردي بيزدگ غرب
، در مقابـل  يزدگـ   نجات از فلـك ي است كه برا   يطيبشر امروز در شرا   

كـه    نين ا ياند، در ع    ي نجات دهندگ  يكه همه مدع   قرار دارد    ييها  انواع راه 
ن امـر موجـب شـده كـه مـا           يگر قرار دارنـد، و همـ      يكديتِ تضاد با    يدر نها 

 كـه در  ي است، همان راهـ   يگريم كه از جنس د    ي فكر كن  يسرانجام به راه  
 پر از   يها  يباشد وگرنه باز در مقابل انواع تئور      » يوال«همان  » يولِ«آن راه،   

  . م گرفتياهابهام قرار خو

  ن راهيتر شفاف

 كه باطل لبـاس حـق بـه تـن كـرده، متـذكر               ي در دوران  يانقالب اسالم 
اند و آن     ز مشترك يك چ يها در      آن ي  مختلف باطل شد كه همه     يها  چهره

ن وجـود   يق انقالب، در ع   يو لذا از طر   . ته است يماندن در فرهنگ مدرن     يباق
ت يـ  كنـد، در نها يد طـ يـ ز با كه بشر امرويها، راه  غبارآلودِ راه حل  يفضا
 توسـط   ي اسـالم  همه سر و صدا بر ضـد انقـالب          نيا. ت به صحنه آمد   يشفاف
زدگـي خـود را    فلـك  كـه  يهـا بـه جهـت آن اسـت كـه بـشر           گروه ي            همه

خته و چـشم  شـنا    ميرا انقـالب اسـال    از آن    راه بـرون رفـت       ،احساس كرده 
ن فرصت كه   ينده، در اول  ي آ  است كه در   يزين چ يخود را به آن انداخته و ا      

 خـود را نـشان      ‐کـه حتمـاً فـراهم خواهـد آمـد         ‐ط اظهار نظر فـراهم آمـد        يشرا
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ها  شتر قلبيد عهد با اسالم با قوت بيابد و تجدي يخ بسط ميدهد و به تار يم
  .كند ي خود جذب ميسو را به

 انقـالب   ي بـرا  يتين مـوقع  يشود كه متوجه چن     يجا شروع م    غفلت از آن  
خوردن اسـت،   خ جهان در حال ورقيم تار يم و نفهم  ي جهان نباش   در ياسالم
 در متن صـفحات     يخ، انقالب اسالم  ي تار ي كه در اوراق بعد    يخوردن  ورق

رون از  يـ  رجـوع داده اسـت كـه ب        يزيـ ت را بـه چ    يچون بـشر  . آن قرار دارد  
 از يشدن با انقـالب اسـالم   ته است و بشر با مواجه     ي مدرن ير قدس يفرهنگ غ 

بنـده  . شود  يگر منتقل م  ي د يخي تار يته به سو  ي مدرن ي  ساله خ چهارصد يتار
 در  ي انقـالب اسـالم    يخيت تار يها كه متوجه موقع     ياز بعض كنم    ميتعجب  

ستند و گمـان  يـ تـه ن ي فرهنـگ مدرن يعنـ يمواجهه با فرهنـگ غالـب جهـان،         
 ياسـ ي س يها  جريان ي يك جريان سياسي مثل بقيه     يكنند انقالب اسالم    يم

 كـه بـه عهـده دارد تـا          يرسـالت خاصـ   حضور تـاريخي و       و از  استجهان  
ن انقـالب   يـ داننـد ا    ياند و نم    خ را جلو ببرد غافل    ياء تار يهمچون حركت انب  

  .ياسيل سيك تحلي و نه  استشراق نورانيإيك حاصل 

   به کدام قلب؟يشراق انقالب اسالم ايتجل

، همچنـان کـه بـه    يخيقـت تـار   يک حق ي به عنوان    ي انقالب اسالم  ‐١٤

د کـه   يـ آ  ي مـ  ي رفت، به سراغ ملت    يگذار انقالب اسالم    انيغ قلب بن  سرا

، در  ينـ ي زم يته بگذرد و در زنـدگ     يخواهد از ظلمات فرهنگ مدرن      يم

 خود را شکل دهد و ي با عالم قدس و معنا، زندگ     ي قلب ي  مراوده يفضا

 ي هـستند، ولـ    ي ندارنـد نـاظر انقـالب اسـالم        يين تمنّا ي که چن  ييها  آن
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 ظلمـات   يامـده اسـت وهنـوز در فـضا        يها ن   ه سراغ آن   ب يانقالب اسالم 

  .گذرانند يته عمر ميفرهنگ مدرن

 اسـت كـه بـر       ي، اشراق خاصـ   يقت انقالب اسالم  ي روشن شد حق   يوقت
ـ عل  تعـايل   اهللا  رضـوان «ينـ يقلب حـضرت امـام خم      ك نگـاهِ   يـ  كـرده و در      ي تجلـ  »هي

ر همـان   ان سـاخته اسـت، د     ي را نما  يكار عبور از فرهنگ غرب      جانبه، راه   همه
 يقت اشـراق يك حقيبه عنوان     مي انقالب اسال  د كه يت فرمائ يد عنا يراستا با 
هـا و      دارد كه انسان   يي به نوع تمنّا   ي و بستگ  كند  ميها تجلي ن    قلب ي به همه 

 يتـه بـرا  يرفـت از ظلمـات مدرن    بـرون يكـه تمنّـا   ييدر جا. ها دارند ا ملت ي
 ي  چهـره  ينقـالب اسـالم   ان باشد، ا  يت در م  يبازگشت به عالم قدس و معنو     

 صـدها كتـاب ظهـور    ي  كـه بـا مطالعـه     يا  انـد، چهـره   ينما  ي خود را م   ياصل
كنـد و     ي مـ  ي اسـت و بـر اهـل آن تجلـ          يقت إشراق يك حق يرا  يابد، ز ي ينم

  . گردد يا ذات آن مرتبط مي يقت مثاليانسان با حق
 يها  لي شد با تحل   ي انقالب اسالم  ي نور اشراق  ي كه مفتخر به تجل    يانسان

 آن از   گري د يونياسي س  ليك نشده است كه با تحل     يون، به انقالب نزد   ياسيس
 خـاص  يق انـوار اشـراق  يـ قـت انقـالب از طر  يها با حق  تا انسان . رديفاصله بگ 

 يهـا    بـا آن مـرتبط گردنـد و از فتنـه           يتوانند به نحـو واقعـ       يآشنا نشوند نم  
را نـشناسد،    32»وقت«ا باشد و    يكه اهل دن   يكس. ابندي ييته رها يدوران مدرن 

ن نـشناختن و ندانـستن مثـل    يـ امـا ا .  را هم نخواهد شـناخت    يانقالب اسالم 

                                                 
گاه   آن«در کتاب   » وقت«شدن به بحث      و صاحب وقت  » وقت« براي بررسي بيشتر معني      ‐ ٣٢

  .ين مؤلف رجوع فرماييد از هم٣٤٠ي  صفحه» شود هاي فرهنگي پوچ مي که فعاليت
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 و  يگـ بهر  ي بـ  ،»وقت« با روح زمانه و      يگانگيرا ب يست، ز يها ن   گر ندانستن يد
  . به همراه داردي را در كل زندگيخود ي ب و حرمان ويبرگ يب

ن يمـر ر ت يقت را از غـد    ي و نظركردن به حق    ينيب  قتيعه راه و رسم حق    يش
ده، شـناخته و دل را همـواره        يـ ات آن نـور را د     يـ كرده است و هـر جـا تجل       

ن جهت معتقد   يبه هم . ات مختلف آن نگه داشته است     يرش تجل ي پذ ي آماده
 در خفـا    يخياز مراحـل تـار     يقت ممكن است در بعض    ياست، اصل آن حق   

قـت بـا ظهـور      ي آن حق  يي نهـا  يشود و باألخره آشـكار      ي نابود نم  يبرود ول 
ن بـه   يقـت در عـ    يرا جـنس حق   يـ  ز .شود  ي محقق م  األمر  صاحبحضرت  

 بـا آن    يتـوان در هـر زمـان        ي اسـت و مـ     يداريـ شدن، پا    و پنهان  ظهورآمدن
 كـه   يبـاق » وقـتِ « از   الزمـان   صـاحب  كـرد و در كنـار حـضرت          يزندگ

ـ بق«ا  يـ  الزمـان    آن حضرت صاحب   يصاحب اصل  منـد    اسـت بهـره   » اهللا  ةي
منْ مات منْتَظِراً لِهذَا    «:  فرمودند صادق كه حضرت    يهمان حالت . گشت

                 يـدنَ يـيلْ كَانَ كَالـضَّارِبِ بطَاطِهِ لَا بالْقَائِمِ فِي فُس عنْ كَانَ مرِ كَانَ كَمالْأَم
 هر كه منتظر اين امر باشد و بميرد مانند كـسى            33»...  بِالسيف رسولِ اللَّهِ   

بلكه مانند كسى است كه پيـشاروى  ؛اش باشد  در خيمه  است كه با قائم     
  . شمشير زده باشدرسول خدا 

ـ عل  تعايل  اهللا  رضوان«ينيحضرت امام خم    نـشدند و از     يشناسـ   قـت ي تـا وارد حق    »هي
 انقـالب   يقـت مثـال   يت عبور نكردند، هرگز بـا حق      ي اصالت ماه  يها  حجاب
تـه  ي دوران مدرن  ي طرهيآرام آن را از سـ        مواجه نشدند تا بتوانند آرام     ياسالم

                                                 
 .٣٣٨، ص ٢ ، جالنعمةكمال الدين و تمام  ‐ ٣٣



٨٠ جايگاه اشراقي انقالب اسالمي در فضاي مدرنيسم................................................

 هرگـز بـه سـراغ    يآزاد كـرده و بـه ظهـور آورنـد و مـسلّم انقـالب اسـالم       
هـا   نيـ د و لـذا ا  يـ آ  ي نگذاشته باشند نمـ    ي پا يرين مس ي كه در چن   ييها  انسان

گانگان يكنند و چونان ب     ي را با خود درست درك نم      ينسبت انقالب اسالم  
  :ي مولوي را به گفتهيز. نگرند يبه آن م

  زبــانى بهتــر اســت   دلــى از هــم  هــم اسـت پس زبان محرمـى خـود ديگـر         

 عارفـان   ي ، حماسـه  يانقـالب اسـالم   : كـنم   يد مـ  يـ ن اسـاس تأك   يبر هم 
 بـه عـالم را      ياء الهـ  يـ امبران و اول  يـ  بـه نگـاه پ     يكي است كه هنر نزد    ييدايش
هـا    خمپـاره يهـا  در غُـرّش گلولـه  » اهللا ي فـ  يفنـا «م  ي نـس  ياند و لذا وقتـ      افتهي

ه به سنگر خانقاه پنـاه برنـد تـا از هـر گزنـدِ                آن ك  يرد، به جا  يگ  يدن م يوز
 برهنـه در   يهـا   نهيراهن خـود را در آورده و بـا سـ          ي مصون بمانند، پ   ياحتمال

 يين حركـات فقـط در فـضا   يو ا. زنند ي مستانه مي دانِ جنگ قهقههيان م يم
 انقـالب   يآر. گـردد   ي مـأنوس باشـد محقـق مـ        يها با اشراقات اله     كه قلب 
د و به همـان     يآ  ي به سراغ هركس نم    يخيقت تار يقك ح ي به عنوان    ياسالم

 يت بزرگ ي فاصله داشته باشد، در محروم     ياندازه كه انسان از انقالب اسالم     
 ين كـس يشناسـد و چنـ   يرا نمـ » وقـت «نـدارد و  » وقـت «برد چون     يبه سر م  
ــا يزنـــدگ» وقـــت«و شـــرط شـــناخت .  جـــز حرمـــان نـــدارديبينـــص  بـ

  . نقالب هم اوستن اي اي است كه صاحب اصلالزمان صاحب

  دي جديصرع و آغاز يانقالب اسالم

ــا آن ‐١٥ ــسته  ييه ــوز نتوان ــه هن ــد ماه  ک ــان ــگ مدرني ــه و يت فرهن ت

 ي انقـالب اسـالم    يگاه اشراق ي مربوط به آن را بشناسند، جا      يروشنفکر

شده بـر قلـب    ي با إشراِق متجليتوانند در هم سخن يشناسند و نم   يرا نم 
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 ي گذار از فرهنـگ غـرب بـه سـو          ي رحله، م يگذار انقالب اسالم    انيبن

ن راسـتا بـه   ي خود وارد کنند و خود را در ا     ي را در زندگ   يتمدن اسالم 

  . دوران آزاد شونديثمر برسانند و از پوچ

تـه عبـور كننـد و بـه         يتواننـد از ظلمـات مدرن       يروشنفكران ما چطور مـ    
ان هـا همـان فكـر و زبـ      كه فكر و زبـان آن ي برسند، در حال يانقالب اسالم 

  ! است؟يغرب
 ي و اشـراق   يقـت واقعـ   يك حق يـ ،  يقت انقالب اسالم  يم حق يرفتياگر پذ 

عبـور  شود و آن را تنها راه        يخ م يدر تار  يگرياست و موجب آغاز عصر د     
ت خـود و فرهنـگ      يـ  از موقع  ي واقعـ  يفـ يتعرم،  يتـه دانـست   ياز فرهنگ مدرن  

طان بـر قلـب   ي ش بزرگي که وسوسه يا تهي فرهنگ مدرن‐ ميا دست آورده  ته به يمدرن

ر پوشـش علـم و      يـ ، ز ي اسـتکبار  ي هيـ آوردن روح   دانيـ گذارانش بـود، جهـت بـه م         انيبن

پوشاند تا شـناخته      يته مخصوصاً خود را م    ي مدرن يطاني فرهنگ ش  ‐يتکنولوژ
 خـود را از دسـت       ياليت آن شناخته شود قـدرت اسـت       يهرا اگر ما  ينشود، ز 

  .دهد يم
قـت فرهنـگ    يك طرف و حق   ي از   يقت انقالب اسالم  ي متوجه حق  يوقت
 بـا   يسـخن   م شـرط هـم    يشـو   يمتوجه مـ  : م؛ اوالً يگر شد يته از طرف د   يمدرن

 نـور  يرش و تجلـ يجهت پذ: اًي ظلمات غرب است، ثان  ي، نف يانقالب اسالم 
  :ن قاعده در عالم برقرار است كهيرا ايز. ميشو ي آماده ميانقالب اسالم

ــد اريـ  صـحبت اغ   يست جا يخلوت دل ن   ــو چــو بي ــد فرشــته در آرون روي  دي

، ي مــا در مواجهــه بــا انقــالب اســالم    يان روشــنفكريــمــشكل جر
ن جهـت همـواره در برخـورد بـا انقـالب            ي آن اسـت و بـه همـ        يزدگ  غرب
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شود كه جهـان      ي م ييافتد و درست گرفتار همان خطاها       ي به خطا م   ياسالم
  .  به آن گرفتار شديغرب در برخورد با انقالب اسالم

 يق كـرد، طالبـان را بـرا       ي تشو ي انقالب اسالم  يفنصدام را براي    غرب  
 در آن دو برنامـه،  يز نمـود و پـس از ناكـام        يـ  تجه يمقابله با انقالب اسـالم    

ك در كنترل خـود داشـته   ي را از نزديعمالً وارد عراق شد تا انقالب اسالم   
 در  ي به داخل مرزها كرد، ول     يد به لشكركش  يران را تهد  يباشد و هر لحظه ا    

ن همه يپرسند رمز ا يهمه از خود نم   نيش شكست خورد، با ا    يها تمام برنامه 
 انقـالب   يقـت نـور   ي كـه متوجـه حق     ييهـا    در كجا است و چـرا آن       يناكام
ت يشود در موفق ي كه توسط دشمنان م   ييدهايهمه تهد    هستند با آن   ياسالم

  دهند؟  يد به خود راه نمي ترديا ، ذرهيانقالب اسالم
 ي انقالب اسـالم   ينك غرب يت كه با ع    آن اس  يان روشنفكر يمشكل جر 

قـت بـه    ي از حق  يا  چ چهـره  ي ه ينك حس ي كه با ع   يكند، در حال    يرا نظاره م  
ان اسـت، بـه     يقت با تمام قدرت در م     ير حق ين حال تأث  يد، در ع  يآ  يچشم نم 

بـرد،    يرت كامل به سر م    ي در ح  ين جهت غرب نسبت به انقالب اسالم      يهم
ت در  يـ  در نها  ينـد ولـ   يب  يانمند م را در ظاهر خود را جهت حذف آن تو        يز

 ير الهين نكته غافل است كه تقد     يغرب از ا  . خورد  ي ابعاد شكست م   ي همه
 سـنگر  ‐ آن به حـق   ي به جهت رجوع کل    ‐ ي شده كه انقالب اسالم    يبر آن جار  

  . زدياش فرو ر منهي هيكل به سنگر غرب را به شكست مبتال كند تا به

  زده  غرب بشرياگذاربه خود و

 امروز به خودش واگذار شده و از لطف خدا          ي زده  ِر بشر غرب  کا ‐١٦

ت يـ ش بـه جنـگ بـا معنو       يشتر از روز پ   يمحروم گشته است و هر روز ب      
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و اشـراق   . رو اسـت     روبـه  يديـ زد و لذا هر روز با شکـست جد        يخ  يبرم

 سپردن امور بشر به خـدا و        ي است برا  ي در عالم، دعوت   يانقالب اسالم 

هـا و صـاحب ذکــر و     مناسـبات انــسان ي  بــر همـه يت الهـ يـ تحقـق وال 

رو    روبـه  يديـ  جد يروزيها و لذا هر روز با پ        تي من يفکرشدِن بشر و نف   

  .خواهد شد

د يـ ن اسـت كـه انـسان با       يـ د از آن غفلت كرد ا     ي كه هرگز نبا   يموضوع
 همـواره جهـت جـان خـود را در محـضر             يعنـ يصاحب ذكر و فكر باشـد،       

 يرار دهد و دائماً اراده به سو      ان است، ق  ي كه پروردگار عالم   يقت هست يحق
 عـالم مـاده خـود را آزاد         ي دارد و از محـدوده      او را در جان خود زنده نگه      

، از يقـت هـست  يق رابطه بـا حق ي خود گردد و از طريد و متوجه فقر ذات  ينما
 پروردگـار   ي خود غافل شد، غنا    ي اگر از فقر ذات    يابد ول ي  نجات   يتيهو  يب

ت خـود  يـ ر چتـر وال يـ گـذارد و از ز   ي وا مـ   آنچنان است كه او را بـه خـود        
والَّذِينَ كَفَـرُواْ   «: ديـ فرما  يشود كه م    ي م يا  هيگرداند و مصداق آ     يمحروم م 

 الطَّاغُوت مؤُهĤلِيـاتِ       أَونَ النُّورِ إِلَـى الظُُّلمم مونَهخْرِجكـه   ييهـا    آن 34؛»...ي
ها خواهند بـود، آن       تها طاغو   زان آن ير  ان و برنامه  يشه كردند، وال  يكفر را پ  
 ييهـا   ن انـسان  يچنـ ... برند  يها م    ظلمت يها را از نور به سو         ها انسان   طاغوت
  .  استي و ناكاميديأس و نااميشان مستغرق در  يزندگ

 كـه   يتيت اسـت، معنـو    يـ كـردن بـه معنو      معنا حاصل پـشت     ي ب يها  رنج
جاد ي گردد كه عامل ا    ي إشراق ي شود تا انسان آماده     ي م يموجب خودآگاه 

 در  يكـران الهـ   يزش الطـاف ب   ي است و بستر ر    يآگاه  شعور همه جانبه و دل    

                                                 
 .٢٥٧ي  ي بقره، آيه  سوره‐ ٣٤
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 مقـدس كـه بـستر       يافتن از زنـدگ   يـ  ي مگر آگـاه   يول.  خواهد شد  يزندگ
 ممكـن اسـت؟ در      ي و حكـومت   ي است، با هر نوع زندگ     يزش الطاف اله  ير

 را نداشـته باشـند،      يامبران نقـش اصـل    ي كه خداوند حاكم نباشد و پ      يزندگ
ب انـسان،   يرد و نـص   يـ گ  يت احـساسات را بـه دسـت مـ         يريره، مـد  نفس امـا  

ت يـ  است، چون عمالً به جنـگ بـا معنو         ي زندگ ي  كامل از همه   يحاصل  يب
 در كـلّ    ي تمـدن غربـ    يافـروز   كند و ما امروز حاصل آن را آتش         ياقدام م 
ش مغلوب بوده چه رسـد بـه        يها  يروزين پ يتر  م، كه در بزرگ   ينيب  يجهان م 

هـا همـه      نيـ ا. رو خواهـد بـود       روبـه  ي در پـ   ي پـ  يها  ست كه با شك   يا  ندهيآ
ت يـ  و هو  ي را از معنـ    ي اسـت كـه تمـدن      يقـ يت حق يـ  از معنو  يحاصل دور 

  . شدياند ي نميمند چ نظام ارزشيخارج كرده است و به ه
رون رفـت،   ي ب ي است از تمدن   يقيت حق ي آرامش، كه حاصل معنو    يوقت
 آن را   ،بيـ ها بـه رق       زدن  شود كه با تهمت     ي م ييها   خشم ي  مجموعه يزندگ
انـد،     كـه خـود افراشـته      ييها   جنگ با خشم    جهيدارند، در نت    يور نگه م    شعله

  .كنند يجنگ با خودشان خواهد بود و خودشان خود را نابود م
شود و    ير و شرّ گم م    ير نكند، خ  يت س ي عالم معنو  يها به سو     روح يوقت

ر يـ خواهِ خود خ    لتواند به د    يكند م   يته فكر م  ين جهت فرهنگ مدرن   يبه هم 
ل را مركز صلح بدانـد      يران را مركز شرارت و اسرائ     ين كند و ا   ييو شرّ را تع   

دن بـه  يدِ رسـ يـ را بـه ام يـ  خواهـد بـود، ز  يجا است كه سقوط حتمـ      نيو از ا  
 كـه بـه   يكند، مثـل قهرمـان     ي كامل حركت م   ي ناامن يت، به سو  ي امن ي نقطه
 ي زده  بـشر غـرب   «ود  شـ   يكه گفته م    ني ا يكشد و معن    ير م ي خود شمش  يرو

  .ن استيهم» امروز به خودش واگذار شده
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  شود  ي بشر صاحب ذکر و فکر ميوقت

ات يـ ت و تجل  يـ ك روز هم بـشر بـدون اُنـس بـا معنو           ي روشن شد    يوقت
تـه  ي انحطـاط فرهنـگ مدرن     يتنهـا معنـ      كنـد، نـه    يتواند زنـدگ    ي، نم ياشراق

دان يـ  بـه م   يم كه انقـالب اسـال     ي دعوت يشود، در مقابل آن، معن      يروشن م 
 هنوز كه هنوز است ملّت ما       شود  يز روشن م  يگردد و ن    يز روشن م  يآورده ن 

، در حـال    ين سكرات خروج از غرب و ورود به اشراق انقالب اسالم          يدر ب 
توانـد از     ي بمانـد و نـه مـ       ي غرب يتواند در زندگ    يدست و پازدن است، نه م     

 در جـانش  ي اسـالم  نـور انقـالب  ي تجلي نهي آزاد گردد تا زم يتعلقات غرب 
  . فراهم شود

ات يـ ز را اعتباريـ قـت فاصـله گرفتـه و همـه چ        ي كـه از حق    يد از عالَم  يبا
قت و ذات است،    ي ارتباط با حق   ي  برگشت كرد كه آماده    يداند، به عالم    يم

 و  يافـت تـا بـشر را از سـرگردان         يش  ي گـشا  ي كه بـا انقـالب اسـالم       يعالَم
  . از امور مقدس نجات دهدييجدا

 يت اله يقت را شناخت و خود را به آن سپرد، اِعمال وال          يحق بشر   يوقت
ت، صاحب ذكر و    يشود و در متن دل سپردن به وال         ي او شروع م   يبر زندگ 

 يروزيـ رود و پ    ي عقـب مـ    ير هـر روز حجـاب     ين مـس  يـ گردد و در ا     يفكر م 
شـود تـوأم      يده مـ  ي كش يريگردد، تا آنجا كه اگر شمش       ي حاصل م  يديجد

 كفر از مقابل مردم برطرف گـردد  ي  تا حجاب ائمه   است ي مقدس ي با اراده 
  .ر ملل فراهم شودي نور بر قلب ساي تجلي نهيو زم

ش يت بـ  ي است كه بـشر    ي بازگشت بشر به تمدن    ي نهي زم يانقالب اسالم 
ز يـ ه گردد، و نيها از آسمان تغذ ق قلبيه شود، از طر  ين تغذ يكه از زم    از آن 



٨٦ جايگاه اشراقي انقالب اسالمي در فضاي مدرنيسم................................................

 ي د در بحبوبـه   يـ  افق و زمـان جد     شيت و بلكه گشا   يآغاز عهد تازه با معنو    
ته اسـت و لـذا اسـت كـه          ي غروب عصر مدرن   ياهيها در س     انسان يسرگردان

ن انقـالب عـالَم     يـ  اسـت و بـا ا      ي؛ انقـالب جهـان    يانقالب اسالم : مييگو  يم
 كه با انقالب    يي ها يريته با درگ  يشود، و فرهنگ مدرن     يس م ي تأس يديجد

 جـز   يا راهـ  يآ. خواهد شد ش آورده خودش عامل بسط انقالب       ي پ ياسالم
 خـود بـا خـدا، در        يدن به عهد فطر   ي رس ي برا ير انقالب اسالم  يمودن مس يپ
  د؟ير آسمان سراغ داريز

 است كه   ي بشر، انقالب  ين انقالب در زندگ   يتر  يقي و حق  يقيانقالب حق 
 ي كساني  از عهده ين انقالب يگرداند، چن   ي خود باز م   يبشر را به فطرت اصل    

د يام. اند  فطرت كرده و طالب بازگشت به آن شده   يسود كه رو به     يآ  يبرم
  .مي باشين كسانياست من و شما جزء چن

»والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«
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