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  جلساتناوين ع
  

و آثار آن در تبيـين  » ي دين فلسفه«به عنوان » ي مصيبت فلسفه«ضرورت بررسي  اول:جلسه 
  وظايف شيعه در دوران غيبت

بـه  ها از دستگاه كفـر   امت» نجات و دعوت، هدايت: «مصائب »چيستي«ي  فهفلس دوم:جلسه 
  عنوان آرمان فرهنگ انبياء

ه در حركـت از بهشـت اول بـ   » فـوق تكامـل   تكامـلِ : «مصائب »چرايي«ي  فلسفه م:وسجلسه 
  در دار دنيا» مصائب زندگي«از طريق عهد نسبت به  سوي بهشت دوم

نسبت به سـه نظـام   » امداد الهي«: فهم از جريان مصائب »چگونگي«ي  فلسفه :هارمچجلسه 
 »ظرفيت امت اسالمي«براي ارتقاء » ايمان، كفر، نفاق«

 براسـاس » اسـالمي  انقـالب «تحليـل   اي بـراي  ؛ زمينـه »فرهنـگ بعثـت  «تبيـين   :نجمپجلسه 
ي  فلسـفه «و » ي غيبـت  فلسـفه «براي روشن شدن نسبت بـين   ،»فرهنگ عاشورا«

  »ظهور

نظـام  «در سر فصـل دوم تـاريخ: درگيـري    » ي مصائب تاريخي فلسفه«بررسي  :شمشجلسه 
 »نظام كفر«و مقاومت براي جلوگيري از بازگشت به » نظام نفاق«با » ايمان

 قـدرت، اطـالع،  «درگيـري بـا تئـوري     در »فرهنگ بعثت و مقاومت امامان«تبيين  :فتمهجلسه 
ي غيبت در دوره» امتحانات عقالنيت«و آغاز  نظام نفاق »ثروت  
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نظام  به امداد«ي تحليل  همراه با ملت ايران بر پايه» قيام فقهاء شيعه«بررسي  :شتمهجلسه 
  »سير تحول و فروپاشي نظام نفاق«و  »كفر در رنسانس

رسـالت  «ي غيبت براي روشن شدن  در دوره» تكامل عقالنيت فقاهت«بررسي سير  :همنجلسه 
  ي حق ي كلمه اقامه و» پرستي مدرن بت«در مقابل » فقاهت

 بـا » ادبيـات حـوزه  «تفـاوت تحليـل    و »ي بودن تمدن موجودماد« بررسي عقالنيِ :همدجلسه 
  از تمدن مادي »ادبيات انقالب«

كفرآميـز بـودن   « نسبت به »انقالب، حوزه، دانشگاه« بياتسه اد رويكرد تفاوت :ازدهميجلسه 
 در عصر حاضر» موضوع امتحانات عقالني«به عنوان  ؛»تمدن موجود

و  »ادبيـات دانشـگاه  «و  »ادبيات حوزه«تبيين تخصصي از امتحانات عقالنيِ  :وازدهمدجلسه 
  »تمدن مادي غرب« ها با نسبت آن

و ضـرورت   »ام اسـتكبار نظـ «در درگيـري بـا   » ادبيات انقالب«بررسي ظرفيت  :يزدهمسجلسه 
  »انقالب سياسي«براي تداوم حيات » انقالب فرهنگي«
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  جلسه اول
 

  » ي دين فلسفه«عنوان به » ي مصيبت فلسفه«ضرورت بررسي 

 و آثار آن در تبيين وظايف شيعه در دوران غيبت

  
كند اما فرهنگ  اي از قهرمانان و پهلوانان قديمي برخورد مي فرهنگ مادي، با قيام عاشورا بمثابه خاطره .1

السـالم   ها ثواب اشك بر امام حسـين عليـه   پردازد كه در آن به بيان رواياتي مي سنّتي شيعه در ايام محرّم، معموالً

بيـت و   بيت واضح شده كه حقائق ديني مانند قرآن و اهل ذكر شده است. اين در حالي است كه براي محبين اهل

  شوند. هستند و موجب نجات ما در دنيا و آخرت مي» سفينه النجاه«محرّم و عاشورا 

گيري ما از عاشورا بايد فراتر از مستندسازي روايات مأثور براي دفاع در مقابل شبهات  س، بهرهبر اين اسا

اهل سنت باشد و ظرفيت موجود در اين عرصه بايد ارتقاء يابد. زيرا بنابر معـارف قرآنـي و روايـي، امتحانـات     

رود.  ، امري قطعي به شمار مـي ناپذير است و براي غيرمعصومين، ريزش و رويشِ ناشي از امتحانات الهي تعطيل

ت دينـي      اي براي نجات محبين است اما به هرحال عده يعني گرچه عاشورا سفينه اي در امتحاناتي كـه بـراي امـ

بهـا در جهـت عبـور از امتحانـات اجتمـاعي       شوند و لذا مؤمنين بايد از اين فرصت گران آيد، مردود مي پيش مي

ان معنا نيست كه حقيقت عاشورا در همان فرهنگ سنّتي محدود شـده باشـد؛   استفاده نمايند. البته سخن فوق بد

ي شـيعي بـا تكيـه بـر آن بـود كـه در انقـالب اسـالمي از          بلكه ادبيات انقالب برخاسته از محرّم است و جامعه

ـ   امتحانات گذر كرد و به همين دليل است كه نمي ذا توان انقالب را براساس تئوري قدرت مادي تحليل نمـود. ل

ي شيعيان و مسلمانان در تمامي وجوه، به عاشورا بدهكارند و پيـروزي انقـالب و    نظام جمهوري اسالمي و همه

  السالم بوده و خواهد بود. تداوم آن نيز به بركت امام حسين عليه

ي خود را در گذشته به خوبي انجام داده ـ اما ظرفيت آن در   پس برخورد سنّتي با عاشورا ـ گرچه وظيفه  

كند؛ همچنان كه برخورد با عاشورا بمثابه يك خاطره از قهرمانان تاريخي ـ كه ناشي از   شرايط فعلي كفايت نمي
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فرهنگ مادي است ـ نيز باطل است. بنابراين بايد عاشورا را وارد متن زندگي اجتمـاعيِ مـردم و نظـام كـرد تـا       

امتحانات اجتماعي سـربلند بيـرون آيـد. ايـن مهـم در      ي ايماني با استفاده از اين حقيقت نوراني بتواند از  جامعه

السالم با يزيد بر سر چه موضـوعي بـوده    الحسين عليه پذير است كه معلوم شود درگيري اباعبداهللا صورتي امكان

السـالم نيـز    يك از حضرات معصـومين علـيهم   كه همانند اين نهضت، توسط هيچ است؛ خصوصاً با توجه به اين

كـه ظلـم و فسـاد     رغـم آن  حتي امام حسين نيز ده سال در دوران معاويه زندگي كردند و عليانجام نشده است. 

بيت و شيعيان به امري علني تبديل شده بـود، چنـين قيـام و حركتـي از      معاويه واضح بود و فشارهاي او بر اهل

تـر از   كس حساس هيچسوي ايشان در اين مدت مشاهده نشد. در واقع اگر مبارزه با ظلم يك معيار اصلي است، 

تر از آنان در مقابله با اين ظلمات نيست امـا شـرايطي كـه در دوران     ي هدي نسبت به ظلم و فساد و شجاع ائّمه

قيام امام حسين به وجود آمد، در زمان ديگر امامان تكرار نگرديد. زيرا مبارزه با ظلم نيز بايد بر اسـاس دسـتور   

  و فرمان بايد در هر زمان و مكان به درستي تبيين گردد. الهي انجام گيرد و چيستي اين دستور

كه بايد با دقت فقاهتي، مورد تأمل و بررسي قرار  را نام بردموارد بسياري توان  مي نيز طول تاريخ انبيار د

  اي از اين موارد است: نمونه يرزاالت سؤواضح گردد.  ليف جامعه شيعي در عصر حاضراتا تك گيرند

   ؟خاطر قتل هابيل قصاص نكرده حضرت آدم، قابيل را ب ـ چرا1

ي او از  ها جنگ بر ضد اسـالم و اسـتفاده   انداختن ده رغم دشمني عميق ابوسفيان و به راه علي ـ2

براي تعامل با قبائل مختلف در جهت مبارزه با نهضـت پيـامبر،   قريش  قدرت اجتماعي بزرگ

  ؟اكرم در هنگام فتح مكّه او را مورد بخشش قرار دادند نبيما چرا ا

كـردن بـه    و پشـت نشيني  عقببه علت را  ليفه اول و دومخ ،ها پيامبر اسالم در يكي از جنگـ 3

  ؟ي آنان مبادرت نكرد محاكمه بهچرا  خائن معرفي نمودند، امادشمن 

رغم اعالم آمادگي مردم كوفه براي قيـام، بـا چنـين كـاري      السالم علي عليهحضرت سجادچرا  ـ4

   ؟ندمخالفت كرد
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امـام رضـا    ، چـرا سراسر جهـان اسـالم را فـرا گرفـت    هاي علوي  الرشيد، قيام با مرگ هارون ـ5

ل   هاي سنگين مظلومانه به مرو رفتند و آن مرارت والسالم اين روش را نپذيرفتند  عليه را تحمـ

  ؟كردند

پس دو نوع برخورد در فرهنگ ديني در مقابل ظالمان وجود دارد و بايد معين شود كه چرا امـروز و در   

بيننـد و بـه چـه دليلـي،      فرجه خود را در شرايط قيـام مـي   تعالي اهللا عصر عجل اين دوران، نواب عام حضرت ولي

شكل   تي پاسخ داده نشود، اين شبههها به درس شرايط معاصر با شرايط قيام حسيني مطابق است؟ وقتي اين سوال

اند كه شخصيتي انقالبي، مبارز و ضد ظلـم   خواهد گرفت كه از ميان ائمه، تنها امير مؤمنان و امام حسين(ع) بوده

شـد. ايـن در حـالي اسـت كـه       طور كه در پيش از انقالب، اين تلقّي توسط روشنفكران القاء مي اند؛ همان داشته

ي  ي واحده هستند و تـاريخ ديـن و انبيـاء و اوصـياء، داراي يـك فلسـفه       ر واحد و كلمهتمامي آن بزرگواران نو

  هماهنگ است.

هاي عظيم تاريخي و اجتماعي از جمله انقـالب اسـالمي ايـران     در واقع عاشورا در عمل، موجب حركت

ظري نوين پيرامون گردد؛ اما ضعف معارف موجود بايد از طريق مباحث ن شده و باطن انقالب به عاشورا باز مي

عاشورا رفع شده و ارتقاء پيدا كند. يعني شرايطي كه پس از انقالب و تشكيل نظـام مبـارك جمهـوري اسـالمي     

هـاي سـاده و عوامانـه     بپردازند و از فهـم » تفقّه پيرامون عاشورا«پديد آمده، حجت را بر همگان تمام كرده تا به 

ي زندگي مدرنيته نيز به نحو ديگـري بسـتر امتحانـات     طور كه هجمه ي الهي احتراز كنند. همان نسبت به اين آيه

هـاي   هاي شيطاني ماننـد سـالح   كند؛ زيرا همگان شاهدند كه براي دستيابي به قدرت جديد را براي ما فراهم مي

ين، هاي نـو  هاي دفاعي، امنيتي، فرهنگي، اجتماعي و تكنولوژي اي و دستگاه اي، سيستم مخابراتي و ماهواره هسته

گـردد و   هايي رعايت مي رود و چه پيچيدگي هاي فكري انجام شده و چه محاسبات دقيقي به كار مي چه رياضت

شود. در اين صورت آيا قابل قبول است كـه منطـق و رياضـيات فرهنـگ مقاومـت كـه        چه عمرهايي صرف مي

  رامون آن مطرح شود؟! هاي متناقضي نيز پي برخاسته از عاشوراست در اين سطح باشد و بعضاً گزاره

عصر(عج) نسـبت بـه انتقـام خـون اباعبـداهللا       حضرت ولييابد، شدت  يم بپذيريم كه تاريخ تكاملاگر  .2

يابد و همين واقعيت است كه موجـب   ي عزاداري براي جد مطهرشان در هر سال افزايش مي الحسين(ع) و اقامه
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امت اسالمي نيز بايد نسبت به كيفيـت  شود. در مقابل،  هاي قبل مي ها نسبت به سال داريگسترش مجالس و عزا

ها استغفار كنند و هر سال بـه ايـن اسـتغفار عمـق ببخشـند تـا        ارادت خود به امام زمان(عج) و كيفيت عزاداري

  ي ظهور فراهم گردد. زمينه

هـايي   ها و ثـواب  شود تا بهره بيت(ع) منجرّ مي هاي اهل ها به ريختن اشك براي مصيبت نوع عزاداري البته

كه در روايات براي بكاء بر اهل بيت(ع) ذكر شده، نصيب مؤمنين گردد اما اگر براي انسان سه سـطح از تقلّـب   

» ريخـتن اشـك  «ها نيز بايد ارتقاء يابد. در واقع يك سطح از تقلّـب احـوال،    احوال قائل شويم، كيفيت عزاداري

زنند. اين بحث  سطوح باالتري از دگرگوني را رقم مي» تعادل حاالت روحي«و » ضعيت فكريتغيير و«است اما 

هـاي آن ايجـاد    يعه و عـزاداري ي ش نيز بر تغيير وضعيت فكري تمركز دارد تا بستري براي تعميق فرهنگ جامعه

  شود.

والً مصيبت يك است. گرچه معم» ي مصيبت بر اساس فرهنگ انبياء فلسفه«. موضوع اين بحث، بررسي 3

گـردد و از ايـن جهـت ممكـن اسـت       شود و از امور اصلي در زندگي محسوب نمـي  ي استثنائي تلقّي مي مقوله

  تواند به تبيين بحث كمك كند: هاي ذيل مي بندي بررسي فلسفي آن، امري غريب به نظر برسد؛ اما توجه به دسته

له، گردباد، سونامي و... كه بـه نـدرت اتفـاق    يك دسته از مصائب، مصائب طبيعي هستند مانند سيل، زلز 

طور نيست كه شهرها دائماً دچار اين حوادث شوند و لذا ابتالء به اين باليا، به صورت مـداوم   افتد؛ يعني اين مي

اي  ريزي شـده  اي انجام شده و تدابير برنامه  و مستمرّ نيست. البته امروزه براي همين حوادث نيز مطالعات پيچيده

سـازي بـراي شـهروندان و     پذيرند و بر اساس آن بـه فرهنـگ   هاي متناسب مسئوليت مي شود و سازمان مياتخاذ 

كنند تا موفق به كاهش تلفات و كنترل آثار باليـاي طبيعـي    ها و... مبادرت مي آموزش آنان در مانورها و همايش

  شوند. 

اموري از قبيل مريضي، كهنسـالي و  شود و علّت آن،  ي ديگري از مصائب، به مرگ و مير مربوط مي دسته

طـور   شـود. يعنـي ايـن    حوادثي مانند تصادف و... است كه اين دسته نيز از امور استثنائي در زندگي محسوب مي

ها دائماً دچار مرگ و مير در حوادث شوند و افراد همواره در بستر بيماري باشند بلكه زندگي  نيست كه خانواده
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ي زندگي  مير و معلوليت و بيماري در حاشيه و پيمايد و مرگ و مسير خود را ميو حيات طبيعي در جريان است 

  آيد. به حساب مي

شـود و   يـاد مـي  » هـا  مشـكالت و بحـران  «با تعابيري همانند » ها بال و مصيبت«اما در مسائل اجتماعي، از 

بتـه در زنـدگي اجتمـاعي و    هاسـت. ال  ها و... از مصـاديق آن  ماندگي مواردي مانند گراني، فقر، بدحجابي و عقب

تأمين نيازهاي عمومي نيز يك روال متداول وجود دارد و در صورت پديد آمدن مسائلي مانند فقر و بيكاري و... 

شود. لذا مصيبت و بال در امور اجتماعي نيز بمثابـه يـك امـر طبيعـي و      ها به عنوان يك بحران برخورد مي با آن

انـد مشـكالت    ي كشـورها توانسـته   شود كـه قاطبـه   گونه تلقّي مي ثالً اينشود بلكه م ي زندگي محسوب نمي پايه

  اند.  اند اما چند كشور خاص موفق به انجام اين مهم نشده اقتصادي خود را حلّ نمايند يا در اين مسير قرار گرفته

نگ جهاني شوند مانند ج رو مي ها با آن روبه ها و ملّت برخي مصائب نيز مصائب تاريخي هستند كه انسان

ها، برخالف مشكالت اجتماعي، تمامي دنيا را در  اول و دوم كه در عصر ما اتفاق افتاده است. در واقع اين جنگ

اند گرچه از نظر تاريخي، مختص به همان مقطع هستند و به پايان رسـيدند. امـا    طول چند سال درگير خود كرده

اي در زنـدگي خـود بداننـد بلكـه      به عنوان اساس و پايهخواهند جنگ را  ها مدعي هستند كه نمي مردم و دولت

  كنند. زندگي را به استقرار صلح و امنيت و آسايش و رفاه تعريف مي

ضـروري اسـت تـا معلـوم شـود مصـائب پيـامبر        » مصيبه مـا أعظمهـا  «ذكر اين مقدمات براي درك بهتر 

الذكر نيسـت.   مؤمنين، از سنخ مصائب فوقالسالم و ساير  بيت عصمت و طهارت و انبياء عليهم اكرم(ص) و اهل

زيرا مصائب اين بزرگواران، ريشه و اساس زندگي است و حيات در اين دنيا براي آنان كامالً بـه مصـيبت گـره    

هـاي   دهد كه بال و مصيبت و هم و غـم، يكـي از پايـه    خورده است و مضامين آيات و روايات و ادعيه نشان مي

هاي خداي متعال در مـديريت ايـن دنياسـت؛ بـرخالف بالهـاي تكـويني و        برنامهزندگي ديني و يكي از اركان 

  شوند.  طبيعي و اجتماعي و تاريخي كه معموالً به عنوان اموري فرعي و استثنائي قلمداد مي

ها به نحو نادرست و يا كودكانه ارائه شـود و مـثالً در تعلـيم و تربيـت بـر       ي تحليل بنابراين اگر سررشته

گيرد. اين درحـالي اسـت كـه تعريـف      و خوش و... تأكيد شود، انتظارات غلطي از زندگي شكل مي زندگي شاد
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گردد؛  در زمين باز مي» دوران رجعت«در عالم آخرت و به » بهشت«خداوند متعال از زندگي شيرين و راحت به 

شود. البته در آن زمان نيـز   يعني زماني كه اولياء الهي بازگردند و حيات بندگان تحت واليت آن بزرگواران آغاز

هاي ديني است، نعمت و بهجت و سرور  با حكومت» غلبه«شود ولي از آنجا كه  بال و مصيبت  مطلقاً حذف نمي

  يابد. عموميت مي

آمد شـناخته شـود،    پس آنگاه كه مصيبت در يك دستگاه فكري به عنوان بحران و استثناء و اتّفاق و پيش 

خواهد بود و تفكر و تأمل عميق پيرامون آن نيز موضوعيت نخواهد يافـت. امـا اگـر    ي مصيبت ن نيازي به فلسفه

يابـد و تبيـينِ    يابي آن ضرورت مـي  مصيبت در يك دستگاه فكري بمثابه پايه و اساس تلقّي شود، فلسفه و علّت

ر مبـتال      آن به امري الزامـي تبـديل مـي   » چرايي، چيستي و چگونگي« شـده و   شـود و اال بـه سـردرگمي و تحيـ

ي مصـيبت در   ناپذير ارجاع خواهند شد. بنابراين غفلت از فلسـفه  ها به جبر و فطرت و ساير امور تحليل مصيبت

دستگاه فكري، قابل پذيرش نيست. البته چنين غفلتي در عمل محقق نشـده بلكـه بـه تبـع سـخنان معصـومين،       

ه در ادبيات تخصصيِ حوزه به عنـوان يـك امـر    ي ديني بدل شده؛ گرچ ي عزاداري اباعبداهللا به ركن جامعه اقامه

ي عزا و شركت در مجالس ذكر مصيبت را همانند يك امـر   مستحب شناخته شود. اما عموم مردم در عمل، اقامه

آورند و بدون انتظار براي صدور دستور و فرمان و تقسيم كار و بودجـه و... در برگـزاري آن    واجب به شمار مي

ين امور، از مصاديق خُرد است و اال پيروزي انقـالب اسـالمي و تـداوم آن، شكسـت دادن     كنند. البته ا تالش مي

هاي الحادي و محاسـبات مـادي، منشـأيي     استبداد داخلي و مبارزه با استكبار جهاني آن هم بدون تكيه به قدرت

جتمـاعيِ شـيعه بـه    است. در واقع حيات تكويني، تـاريخي و ا » اعظم المصائب«جز عاشورا ندارد و عاشورا نيز 

  عاشورا وابسته است؛ گرچه دستگاه تحليلي موجود، تواني براي تشريح اين واقعيت نداشته باشد. 

ها در زندگي امروزين به آن نيازمند هسـتند ـ فرآينـدهاي     به عنوان مثال، براي فهم از خودرو ـ كه انسان  

د و تخصصي  كننده ك كشور بتواند صرفاً به عنوان مصرفهاي گوناگون و اطالعات وسيعي الزم است تا ي متعد

اي است كه در كشورهاي سـازنده   مند و تحقيقات بسيار پيچيده خودرو قلمداد شود. البته اين غير از فعاليت نظام

شود! حال براي فهم عاشورا و مصائب آن ـ كه تمامي   و صاحب صنعت براي ارتقاء تكنولوژي خودرو انجام مي

شود؟! آيا اساساً تحقيـق و تفكـر پيرامـون     گردد ـ از چه رياضيات و منطقي استفاده مي  ازميهويت شيعه به آن ب
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هاي حوزوي و دانشگاهي براي بررسـي آن    اين مصيبت عظمي به بحث علمي و تخصصي نيازمند است و رشته

شـود؟! البتـه    يگفتن پيرامـون آن اكتفـاء مـ    ضرورت دارد؟ يا به كمترين ميزان تحصيل در علوم ديني براي سخن

بـرده و   نبايد وضعيت موجود را نيز مطلقاً نفي كرد زيرا شيعه در قرون متمادي در مظلوميت و غربت به سر مـي 

ي تـام از آن داشـته باشـد و لـذا ظرفيـت       شرايطي مهيا نبوده تا بتواند دفاع قوي از اين دارايي بزرگ و اسـتفاده 

شـود. يعنـي عـزاداري     آمدي عاشورا در مراسم سنّتي خالصـه نمـي  عزاداري در چنان سطحي باقي مانده؛ اما كار

توانـد بـر اسـاس     ي فكر و انديشه و فهم وارد شود و ديدگاه و نگاه و تحليـل شـيعه نيـز مـي     تواند به عرصه مي

  مبتني گردد.  » عرفان اشك«عزاداري و گريه شكل بگيرد و نظام فكري بر مبناي 

 هاي شخصي است و همين حالت است كه داري، همراه با گرفتاريامجالس عز ما در حضور البته معموالً

 .هاي ما اشك بر مصـائبِ شخصـي اسـت    يعني باطن گريه شود؛ ها مي اريعزاد شكستگي و اشك ما در منشأ دل

ولي اگر امت ديني براي خروج از اين وضعيت تمرين كند و اگـر مصـيبت مـا بـه مصـائب عاشـورا و بالهـاي        

به عنوان وارث اباعبداهللا الحسين(ع) گره بخورد و ارتباط منطقي با آن بيابد، عزاداري در عصر(عج)  حضرت ولي

ي غيبت حضرتش باقي نخواهد ماند. لذا در اين بحـث،   مسير تكامل خود قرار خواهد گرفت و دليلي براي ادامه

عصـر(عج) در شـرايط    ي شيعه به مصائب عاشورا و مصائب حضرت ولـي  شود كه نگاه جامعه اين مهم دنبال مي

  ي شده كه شناسايي علّت اين تغيير و توجه به آن، موجب تكامل خواهد شد.اتدچار تغيير ،فعلي

بندي بايد گفت كه مصيبت و بال در فرهنگ كفر و نفـاق، اصـل و پايـه نيسـت بلكـه بمثابـه        . در جمع4

فاه است كه اساس زندگي را تشكيل آيد و در مقابل، صلح و امنيت و آسايش و ر استثناء و بحران به حساب مي

شناسي كرد تا معلوم شود فرهنگ مذهب به چه دالئلي و در چه دورانـي و بـه    بر اين اساس بايد آسيب دهد. مي

ي كفار و منافقين از بال و مصيبت را بپذيرد. اگر روشن شود كـه ايـن پـذيرش بـه     چه نسبتي مجبور شده تا تلقّ

كودكي بوده و از فقدان يك رياضيات عميق بـراي فهـم ديـن نشـأت گرفتـه      دليل قرارگرفتن فقاهت در دوران 

وارد دوران بلوغ فقاهت شـده   از دوران كودكي عبور كرده و ما امروز كه شيعهاست، اشكالي وارد نخواهد بود. ا

د و بـه  خـالي كـر   شانه» اعظم المصائب«مند و مجتهدانه از  نبايد آن ادراكات را پذيرفت و از تحليل قاعده است،
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بنـدي از تمـامي    به جمع ات پيرامون عاشورا اكتفاء نمود؛ بلكه ضروري است تاگري و گزينش غلط رواي اخباري

  را در زندگي اجتماعي تحقق بخشيد. و آن ه شدهپرداختمند آنها  نظامروايات و فهم 

و هويت آنـان بـر مبنـاي     شود اما مصيبت در فرهنگ انبياء و ائمه(ع)، بمثابه شغل آن بزرگواران تلقّي مي 

شكل گرفته است و تنها قهرمانانِ عبور از مصائب، همين نفـوس نفـيس و شـريف هسـتند؛ در     » استقبال از بال«

ي كـودكي،   كه غير معصوم نوعاً به دنبال جلوگيري از وقوع بال و مصيبت است. البته اين خُلق بـراي دوره  حالي 

اي برسد كـه مصـائب را جزئـي از     ني در بلوغ خود بايد به نقطهشود اما فرهنگ دي عيب و نقصي محسوب نمي

تعريـف دقيـق   «توان گفت كه  ي پاياني اين مباحث مي و چارچوب زندگي بداند. به تعبير ديگر و در نقطه  شاكله

رسد اگر رياضياتي براي تبيين اين مطلـب توليـد شـود و يـك      لذا به نظر مي» داري، استقبال از بال است. از دين

توان اذعان كرد كـه شـيعه بـراي ظهـور آمـاده شـده و        ستگاه فكري و محاسباتي براي تشريح آن پديد آيد، ميد

  .تا چنين ظرفيتي ايجاد نشود، ظهور واقع نخواهد شدمصائبش با مصائب امام زمانش گره خورده و در مقابل، 

، با آن حضـرت زنـدگي   عصر(عج) را فهميد و در دوران غيبت توان مصائب حضرت ولي حال چگونه مي

شود كه بايـد   براي پاسخ به اين سؤال از اين نكته آغاز مي» فهرست بحث«كرد و رضاي خدا را به دست آورد؟ 

رسد شيعه در عمل، اصل بودن بال را  ي معارف حوزه انداخت. به نظر مي نگاهي به وضعيت موجود در مجموعه

از اين رفتار عملي را ندارد و ادبيات تخصصي آن موجـب   پذيرفته اما دستگاه تحليلي آن، قدرت توصيف نظري

شـود تـا    شود كه گمان شود اين دارايي در دست شيعه نيست. چنين نقصي در دستگاه فكري قطعاً باعث مـي  مي

چرايي، «ي  گزاريِ درخوري نسبت به آستان مقدس معصومين(ع) انجام نشود. لذا در گام اول بايد فلسفه خدمت

  مصيبت تبيين شود. » چيستي و چگونگي

بايد به تعريف و تبيين از شب قدر پرداخت تا معلوم شود شب قدر، شب نـزول   مطلبپس از تبيين اين 

عصـر(عج)   در آن، ناظر به دنيا به عنوان دار بالست. در اين ميان حضرت ولـي » كلّ امر«باليا و مصائب است و 

ذيرد و ديگران نيز به ميزاني كه از بالهاي نازل شده دركـي  پ است كه به تنهايي، تماميِ مصائب مقدر شده را مي

   پيدا كنند، حظّ خواهند برد و توفيق نوكري و خدمت خواهند يافت. البته شب قدر بر حسب روايـات، مخـتص

ي اول تاريخ، نزول باليا در شـب   به دين اسالم نيست و قبل از آن نيز برقرار بوده و لذا قبل از اسالم و در دوره
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ه در   «در شب قدر  ي دوم تاريخ، نزول باليا در دورهزده و  را رقم مي» كيفيت تقيه در برابر كفر«ر قد ت تقيـ كيفيـ

را تعيين خواهـد  » كيفيت نزول نعمات«كند. اما شب قدر در دوران ظهور و عالم رجعت،  را معين مي» برابر نفاق

  كرد.

در شرايط بالء تعريـف شـود، آنگـاه    » نجات و هدايت«و » مجاهده«، »ايمان«به » دين«از سوي ديگر اگر 

بـه تنهـايي و بـدون معلّمـان آن امكـان وقـوعي نـدارد؛ زيـرا         » ايمان و مجاهده و هدايت«بايد توجه داشت كه 

ه و انبيـاء انجـام مـي          ها و بازكردن جبهه مديريت صحنه شـود و   ها در برابـر كفـر و نفـاق منحصـراً توسـط ائمـ

شـود. در ايـن ميـان، اركـان مصـائب بـر نبـي مكـرّم          محبين تنها توسط آنان محقق مي گيري از مؤمنين و دست

ي آن وجود مبارك و پس از ايشان، بـر دوش   شود زيرا نقش اصلي در بازكردن راه به عهده وارد مي (ص)اسالم

زرگـواران بـاز   ي طاهرين ايشان قرار گرفته است. اگر كسي به اين زندگي عالقه داشت و در راهي كه آن ب ذريه

اي از اقيانوس كماالت آنان را دريافت خواهد كرد و نجات خواهد يافت. لذا تمـامي   اند، قرار گرفت، قطره كرده

ي آنان است و مؤمنين تنها با ورود به اين بستر، به فضاي حيات طيبه دست  كردن بسترها به عهده كارها و فراهم

  كنند. پيدا مي

روشـن خواهـد   » وظايف شيعه در دوران غيبت«با » ي مصيبت فلسفه«، ارتباط اگر اين عناوين تبيين شود 

شد؛ يعني بعد از امتحانات شيعه در صدر اسالم و عدم توفيق در دفاع از معصومين(ع)، امروز شرايطي به وجود 

ز مصائب شيعه بايد به درستي ا لذا آمده تا مصائب امت اسالمي در همراهي با مصائب واليت فقيه شكل گيرد و

بيـت(ع)   غيرمعصوم عبور كند تا به زندگي با مصائب معصومين برسد. در واقع بايد دركي جديد از مصائب اهل

ي ما با اشك ما هماهنگ شود و اال اگر برخورد گزينشي با آيات و روايات ادامه يابد و فهم  ايجاد شود تا انديشه

هـا بـه    ع موجود ادامه خواهـد يافـت و اكثـر عـزاداري    از عاشورا بر اساس يك دستگاه رياضي انجام نشود، وض

شكلي غيرسياسي اقامه خواهند شد و فاقد كارآمدي براي حلّ مشكالت فعلـي نظـام جمهـوري اسـالمي ـ كـه       

براي مردم عادي محقق شده » عمل به وظيفه«بزرگترين فرصت و قدرت براي شيعه است ـ خواهند بود؛ گرچه  

  باشد.

 اَفْضَلَ ما يعطى مصاباً بِمصيبته يعطينى بِمصابى بِكُم، ه اَنْبِالشَّاْنِ الَّذى لَكُم عنْد حقّكُم وو اَسئَلُ اهللاَ بِ
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  ه دومجلس
  

 ها از دستگاه كفر  امت» نجات و دعوت، هدايت: «مصائب »تيچيس«ي  فهفلس

 به عنوان آرمان فرهنگ انبياء

  
. گفته شد كه مصيبت و بالء در فرهنگ انبياء و زندگي دينـي، ركـن اسـت و هويـت آن بزرگـواران را      1

آن » چرايـي و چيسـتي و چگـونگي   «ي آن تبيـين شـود و    دهد و به همين دليل الزم است تـا فلسـفه   تشكيل مي

شـود تـا    هاي انبياء ارائه مي مباحث فلسفي، توصيفي عيني و تاريخي از مصيبتتشريح گردد. اما قبل از ورود به 

   باره، وضوح بيشتري بيابد. ضرورت پرداختن به مباحث تخصصي در اين

 وسـلّم  وآلـه  عليـه  اهللا صـلّي هاي پيامبر اكرم  ها و مصيبات انبياء و خصوصاً مصيبت لذا بايد معلوم شود كه گرفتاري

ين راستا اين سوال قابل طرح است كه مگر كيفيت تبليغ پيامبر اكرم چگونه بوده كه سران چه بوده است؟ در هم

ي امنيتي بـا حركـت ايشـان     ي عرب و مأل و مترفين به ترس و وحشت افتادند؟ چرا به عنوان يك مسأله جامعه

كات موجود قرار بوده برخورد شده است؟ چرا آن حضرت ابتدائاً به تبليغ مخفيانه مبادرت كردند؟ اگر طبق ادرا

تا اعتقادات و معارف نظري به مردم ارائه شود، آيا اين حجم از وحشت و مقابلـه و توطئـه و درگيـري معنـادار     

خواهد بود؟! چرا بايد در برابر حركت ايشـان، ايـن همـه قيـل و قـال بـه راه بيفتـد و بـراي جلـوگيري از آن،          

قادات، امري عقلي است و هر كسي با تفكر و فعاليت عقالنـي  سازي شود؟! به تعبير ديگر اگر اصول اعت فرهنگ

ي يك فكر و اعتقـاد نظـري بـه     گزيند و نبي اكرم (ص) هم در حال ارائه خود، اعتقادي را انتخاب كرده و بر مي

  هايي در برابر آن نامعقول خواهد بود.  اند، چنين واكنش العرب بوده تك مردم جزيره تك

ي زمـين   پيامبر اكرم (ص) مأموريت داشتند تا كفر و شرك جلـي را از روي كـره  . بايد توجه داشت كه 2

اي بوده كه توسط تمامي انبياء الهي ابالغ شده بود و براي اهل ايمان مسجل بوده كه پيـامبر   برچينند و اين وعده

پيامبران اين بـوده كـه    خاتم اين آرمان الهي را عينيت خواهد بخشيد. در واقع گرفتاري و بالي نبي اكرم و ساير

؛ يعني به جاي انتقال يـك سـري   بودند  ردگاني براي حاكمان تبديل شدهو به ب  نظامات اجتماعي شدهمردم اسير 
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اند و بـه آنهـا    ي آزاد كردن يك امت مطرح بوده كه زير يوغ قدرتمندان به اسارت درآمده اعتقادات نظري، مسأله

ده و    اند بدون آن سرداده» االاهللا تفلحوا قولوا الاله«وضعيتي نداي  دهند. نبي اكرم در چنين بيگاري مي كـه داراي عـ

گرفتند. اما چنين شخصـي، مبـارزه بـا شـرايط حـاكم و       عده باشند و لذا مورد طعن و تحقير و شماتت قرار مي

را از اعتقـادات فاسـد    برافراشتن يك پرچم جديد را دنبال كرده و بنا به امر خدا تصميم گرفته تا نـه تنهـا عبـاد   

اند، نجات دهد. زيرا سـران كفـر نيـز     رهايي بخشد بلكه مأمور بوده تا مردم را از شرايط عيني كه گرفتار آن بوده

هاي مطلوب خود را به باور مردم تبـديل كـرده بودنـد. عمـوم      سازي كرده بودند و چارچوب براي مردم فرهنگ

ي كفـر بـر    كه ائمه اي است كه مشغول انجام آن هستند درحالي ن رويهكردند كه زندگي همي مردم واقعاً گمان مي

ي حكومت و استثمار مردم مشغول  هايي كه خواهد آمد، به اداره سوار شده بودند و به شيوه» نياز و ارضاء«موج 

م) سـال (از هبـوط آدم تـا بعثـت پيـامبراكر      6800بودند؛ به نحوي كه اين روند به يك فرهنگ عمومي در طول 

  تبديل شده بود. 

كردن مردم از  پس گرفتاري و مصيبت پيامبر خاتم و ساير انبياء الهي مقابله با اين روابط اجتماعي و خارج

هـا و تمـامي    هـا و ابوسـفيان   ها و ابوجهـل  كه نمرودها و فرعون ي زندگي بود. خصوصاً با توجه به اين اين شيوه

شناس و باتدبير بودند؛ زيرا به عنوان رؤساي جامعه  ند، عناصري جامعهسران كفر كه در مقابل پيامبران قرار گرفت

ي  و همچنين روش سلطنت و اداره قبيل كودتا، قيام، كشورگشايي و امثال آنبر راه و رسم دستيابي به قدرت از 

 ائل بودند كه نبايدقي كفر  ي توحيد و مبارزه با كلمه بالد كامالً مسلّط بودند. در مقابل، پيامبران براي تحقق كلمه

كـرد؛ بلكـه هماننـد حضـرت يوسـف و حضـرت داود و       جود براي رسيدن به قدرت اسـتفاده  هاي مو از روش

بـه مـردم و   » تئوري خالفـت «حضرت سليمان بايد با تكيه بر قدرت خداي متعال به حكومت رسيد. پس تفهيم 

فرساي اين برگزيـدگان   مأموريت طاقت توسط پيامبران، كار سخت و» تئوري قدرت«كفّار و افشاي سست بودن 

ي پيـروزي و نـابودي قـدرت كفـر بـراي تحقـق        كه بـه صـحنه آوردن مـردم و وعـده     الهي بوده است؛ همچنان

هاي فرهنگ انبياء بوده است. البته خداوند متعال هـم واجـد بـاالترين قـدرت      خداپرستي، از مصائب و گرفتاري

شناسد و بر معادالت رفتار آنان مشرِف  ها و نمرودها را كامالً مي عوناست و هم داراي اشراف تام علمي؛ هم فر
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هاي افعال مردم و تمايالت آنان آگاه است و لذا عمل بر اساس علم الهـي، منجـرّ بـه     است و هم به اگر و آنگاه

  ي آن خواهد شد. شكستن نظام كفر و نابودي هيمنه

ده كه ايجاد يك نهضت در پي داشته؛ نهضتي كه در جهت ها و باليايي بو . پس گرفتاري انبياء، مصيبت3 

شود جامعه را بر محور قدرت الهي تشـكيل داد و نـه بـر مبنـاي نيـاز و       به باور رساندنِ اين حقيقت بوده كه مي

اساس نيـاز و ارضـاء   ي جامعه را تنها بر  ارضاء ماديِ اجتماع. اين درحالي بود كه فرهنگ موجود، وحدت كلمه

كرد و نياز آنـان   شد و مردمِ محتاج را به خود وابسته مي دانست و بر حيات مادي مردم سوار مي ن ميمادي ممك

ي خـود را اعمـال نماينـد. يعنـي      زد تا حكّام از اين طريق به شهوات خود برسند و سلطه را به حاكميت گره مي

اگر نظام سلطنت نباشد، جامعه و امنيـت آن  شد كه  رسيدند و چنين ادراكي مرتّبا تبليغ مي همگان به اين باور مي

هاي مردم به  به آنان نخواهد رسيد. اولين گام در اين راه آن بود كه اراده رود و همان قوت اليموت نيز  از بين مي

موجـود  «شود؛ زيرا انسان بر خالف ساير مخلوقـات  » سلب اختيار«ها  تسخير قدرتمندان درآيد و از عموم انسان

هاي سـالطين را   بايد قبل از هر چيز، هويت او سلب شود تا تسليم گردد و تبعيت كند و خواسته است و» مختار

الزم است و محروميت بايد به صورت مداوم القاء شود » تجهيل«و » تحقير«ي اين روند،  برآورده نمايد. در ادامه

به تكاثر و تجميع اموال دست يابـد و در  ي باالتر بتواند  و برخي قشرها بايد بر ديگر طبقات حاكم شوند تا طبقه

باالترين سطح شهوات خود را تخليه كند؛ زيرا امكانات و مقدورات در نگاه كفّار محدود اسـت و آنـان هماننـد    

مؤمنين نيستند كه به منبع اليزال نعمت الهي متّصل باشند و بدون هراس از اتمام مقدورات، به تقسيم عادالنه يـا  

  مبادرت نمايند. ي آنها ايثارگرانه

داري  اي براي تشكيل جامعه و ايجاد وحدت كلمه و روشي نيز بـراي حكومـت   كفر شيوهدستگاه بنابراين 

ي سلب اختيار و محروميت و تحقير و تجهيل و اخالق رذيله بنا شده بود. اين  ي جامعه داشته كه بر پايه و اداره

مطرح بوده؛ به نحوي كه اگر مخالفين نيز به حكومـت   مسلك به عنوان تنها راه ساخت جامعه و ايجاد حكومت

در روابـط اجتمـاعي   » إصر و أغالل«رسيدند، ناگزير بودند از همين روش استفاده كنند. مردم نيز اسيرِ همين  مي

بودند و ابتالي انبياء اين بوده كه در مقابل چنين مهندسي كفرآميز و محاسبات ناشي از آن قرار داشتند. بـر ايـن   

هـاي   ي آن و نـابود كـردن شـيوه    ي كفر و وحدت كلمـه  در فرهنگ انبياء، به شكستن جامعه» خداپرستي«س اسا
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شود تا مـردم بـه آزادي دسـت     هاي موجود تعريف مي داري آنان و انهدام روابط ماديِ جاري در تمدن حكومت

  ي صحيح است. بصيرت و انديشهو رفتار برخاسته از » آزادي، آگاهي، ايثار«يابند؛ زيرا هدف نظامات الهي، 

گيرند و دعوت آنان بـه عنـوان    جانبه قرار مي ي همه كنند، مورد هجمه لذا وقتي انبياء قيام خود را آغاز مي

دهند. يعني نه تنها انبياء را قهرمانان  سر مي» ما نفقه كثيراً مما تقول«شود و كفّار فرياد  امري غيرقابل فهم تلقّي مي

و... آن بزرگواران را بـه عنـوان   » سفيه«، »مجنون«، »ساحر«دانستند بلكه با طرح اتّهاماتي مانند  نميمبارزه با ظلم 

ها رفتار كـرده و   ي معمول تمامي انسان كردند كه برخالف رويه عناصري نامتعادل، ديوانه، رواني و...  معرفي مي

سازي بر محور امور غيردنيوي  بودند كه جامعهكنند. زيرا كفّار در روابط و محيطي پرورش يافته  خرق عادت مي

داري بدون اموال فراوان و لشگرهاي پرتعداد و تا بن دندان مسلّح  طور كه حكومت آنان نامفهوم بود؛ همان  براي

گـرفتن   كه ساخت تمدن نيز بـدون پيشـرفت علمـي و بـه خـدمت      نمود. همچنان در نظرشان غيرممكن جلوه مي

شد؛ زيرا در صورت فقدان اين ابزارها، بستر تـأمين امـور    ز علوم مختلف ممتنع شمرده ميدانشمندان و استفاده ا

گشت. ايـن راه و رسـم    هاي بزرگ و قصرهاي متعدد تا غذاهاي متنوع و ساير شهوات فراهم نمي رفاهي از كاخ

ر دهنـد و مـردم را از   زندگي كفرآميز در سطح جامعه و حكومت و تمدن بود و انبياء آمدند تا اين وضع را تغيي

نظير است كـه   اين محيط خارج كنند. البته اين مجاهدت عظيم، نيازمند قدرت بسيار و علم فراوان و شجاعت بي

  گرفتند.   ي آن در مقابل دستگاه كفر، آرايش مي كردند و به وسيله پيامبران آن را از دستگاه الهي دريافت مي

هاي خسته از دستگاه كفر و بيگاري براي ظالمـان،   شود تا جان مي در ادامه، مقاومت و تحمل انبياء باعث

آرام آرام به سوي مركز نور حركت كنند و لذا اولين گروه از مردم كه شعارهاي انبياء را مـي پسـندند، بردگـاني    

اال الـذين  و ما نـراك اتّبعـك   «اند و توسط قدرتمندان با عباراتي چون  ي كفر به ستوه آمده هستند كه از يوغ ائمه

پيوندنـد   يافتگان مي شوند. البته در اين ميان برخي از نخبگان نيز به صف نجات معرفي مي» هم أراذلنا بادي الرأي

كردند كه چارچوبي براي زندگي جز وضع موجود امكان نـدارد   چون تا قبل از مواجهه با دعوت انبياء گمان مي

افتند. در واقع دعوت انبياء جاذبه ايجاد  برمرد نوراني به خضوع مياما با قرارگرفتن در برابر ادبيات و منطق يك ا

هـايي كـه توسـط كفـار      وخـم  شوند و نهضت با تأييدات الهي از پيچ كند و مردم بر محور اين جاذبه جمع مي مي

ي قـدرت را   شوند شكست را بپذيرنـد و موازنـه   كند، اهل طغيان به تدريج مجبور مي تدارك ديده شده عبور مي
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قبول كنند و از ادبيات ديگري استفاده نمايند و آيه و معجزه طلـب كننـد. البتـه آيـات و معجـزات الهـي نـازل        

  دهند.  دارند و به راه باطل خود ادامه مي شوند اما كفار دست از لجاجت و عناد و انكار دست برنمي مي

طلب هستند امـا در   اي كه قدرت گيرد. عده . در كنار اين روند، طيف ديگري از اهل قدرت نيز شكل مي4

شوند تا در مـوج انقـالب    رسند و به همين دليل وارد دستگاه ايمان مي دستگاه كفر به منزلت مورد نظر خود نمي

جديد جايگاهي براي خود دست و پا كنند. ايـن دسـته هماننـد كفـار، جامعـه و حكومـت و تمـدن بـر مبنـاي          

كنند، امـا در   دانند و همين تحليل را براي اطرافيان خود بيان مي ن ميكنند و آن را ناممك خداپرستي را درك نمي

منـد   كنند تا از مزاياي قدرتي كه توسط قطـب جديـد ايجـاد شـده بهـره      جمع مؤمنين به ظاهرسازي مبادرت مي

دهند كه حضور ما در دستگاه جديد براي كنترل آن است تـا بـدين طريـق اگـر      شوند. همزمان به كفار پيغام مي

حنه برگشت و كفار دوباره به قدرت رسيدند، به منزلتـي دسـت يابنـد و در عـين حـال، در حـوادث تلـخ و        ص

شناسـي حركـت    ي امن داشته باشند. اين گروه نيز در افـق بـااليي از جامعـه    درگيري بين كفار و مؤمنين حاشيه

شكست خورده و مضـمحلّ شـود    كنند و بر اساس محاسبات كفرآميز موجود دائماً منتظرند كه دستگاه ايمان مي

ي  هاي پيامبر(ص) قابـل مشـاهده اسـت. آنـان بـا مقايسـه       هاي منافقين در جنگ افكني هاي آن در شبهه كه نمونه

قدرت جنگي كفّار با توان نظامي مؤمنين ـ كه گاهي تا سه الي چهار برابر بيشـتر از مقـدورات مـؤمنين بـرآورد      

شمردند و بر اساس محاسبات روز، حركت مؤمنين را يك نـوع انتحـار    شد ـ مقاومت را امري غيرمنطقي مي  مي

گيري از درون نظام با تكيه بر راه و رسم موجود زنـدگي اجتمـاعي و    كردند. در واقع شماتت و خرده قلمداد مي

ء دهد. اين عناصر به حقيقـت و نورانيـت كـار انبيـا     معادالت متداول آن، رفتار دائمي دستگاه نفاق را تشكيل مي

افكني مداوم روي  كردند كه نهضت انبياء به نتيجه خواهد رسيد. لذا به اعتراض و شبهه ايمان نداشتند و باور نمي

ي ايماني را فراهم آورند و يا در صورت پيروزي قيام، با اتّكـا   آورند تا يا موجبات دلسردي و يأس در جامعه مي

ي ايماني پديد آورنـد. لـذا    به قدرت رسيدن خود را در جامعه ي نفوذ و اند، زمينه به فرهنگ مادي كه القاء كرده

  آرمان بزرگ و پرعظمت انبياء از بيرون به مصيبت كفر و از درون به مصيبت منافقين مبتال بود.

هـاي   پذيرنـد و بـه وعـده    ي نصرت الهي در دنيا را مي اما مؤمنين، اهل همراهي با پيامبران هستند و وعده

كنند و جان و مال و آبروي  معتقدند و بر اين اساس، فداكاري مي» و العاقبه للمتّقين«ند و به اخروي نيز باور دار
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گيرند. لـذا   كنند و با حظّ بردن از نماز و روزه و حج و ساير عبادات، راه رشد و تكامل را پي مي خود را نثار مي

شوند. ايـن   توسط انبياء تهذيب و تربيت ميگيرد كه  ي مؤمنين نيز شكل مي در مقابل دستگاه كفر و نفاق، جامعه

  ي بعثت انبياء و تحليلي عيني از معناي خداپرستي است. اجمالي از فلسفه

ي خاص  ي سياست و قدرت داراي شيوه طور كه در عرصه . البته بايد توجه داشت كه دستگاه كفر همان5

در قالب شعارهاي انساني، منافع » سازي فرهنگ«سازي است، به  داري و تمدن خود در تشكيل جامعه و حكومت

ها و معابـد نسـبت داده و    پردازد. از اين رو منشأ قدرت و اقتدار ملي را به بت ملي و برقراري صلح و امنيت مي

سازي كفر اين بود كـه   كنند. در واقع يك اليه از فرهنگ مردم را در حد انقطاع و فداكاري براي كشور تربيت مي

هاي  زندگي مؤمن و معتقد شوند زيرا اگر امتي نسبت به يك نحوه زندگي معتقد شود، سختي مردم به اين نحوه

انـدازد و سـپس بـه     آلود به گردن يك سلسله از اوهام مي پذيرد و يا مشكالت را به نحو شرك ناشي از آن را مي

سازي در نظـام   فرهنگ ي ي اصلي و قلّه سايد تا مشكالت حل شوند! پس نقطه آستان خدايان خودساخته سر مي

  ي اقشاري مانند كاهنان و موبدان و... است. خورد و نقش اساسي در اين زمينه به عهده كفر در اين فضا رقم مي

براي رسـيدن بـه اميـال و شـهوات خـود، بـه        رغم عدم اعتقاد به فرهنگ كفر، اي هستند كه علي البته عده

فضاي كردن  و اراذل و اوباش از كفّار هستند كه از طريق فراهم كنند. اين دسته، الواط تظاهر مي ،ظاهري خضوعِ

رهاننـد و بـه تسـكين و تخـدير خـود       هـاي نظامـات كفـر مـي     ، خود را از گرفتاريعيش و نوش و لهو و لعب

پردازند. جمعيت زيادي نيز هستند كه در اين نظام كارگرند و به كار مداوم و سـخت و طـوالني عـادت داده     مي

ن دسته نيز در صورتي قابل كنترل خواهند بود كه بين مرگ و زندگي و حيـات و ممـات معلّـق نگـه     اند. اي شده

داشته شوند تا از ترس مرگ و از دست دادن همسر و فرزندان يا عدم تأمين ساير نيازهـاي اوليـه، بـه خـوف و     

كفار نيز امـري ذوابعـاد و   سازي توسط نظام  دهند. پس فرهنگ فرسا تن مي هاي طاقت افتند و به بيگاري طمع مي

اند اما  ي كفار و زير يوغ ظالمان قرار گرفته اين روند به آن معناست كه مخلوقات خدا تحت سلطه است. پيچيده

فرستد تا عبـاد او را از   خداي متعال در اوج غيرت و حميت و عطوفت است و لذا انبياء و نمايندگان خود را مي

گونه عينيت را در اختيار  اس، خداپرستي يعني نجات بندگان از كفري كه ايناين وضعيت نجات دهند. بر اين اس

هاي بـزرگ   توان تحليل صحيحي از مأموريت گرفته و شرايط اجتماعي را رقم زده است. با اين نگاه است كه مي
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ت فـردي تعبيـر   صرفاً به حركـ  السالم عليهشكني حضرت ابراهيم انبياء عظام ارائه داد و اال حقيقت عظيمي مانند بت

شود كه وارد يك معبد شده و با تبر به جان چند مجسمه افتاده و با يك انسان بد به نام نمرود مخالف بـوده   مي

كه حقيقت آن است كه نمرود از معدود سالطيني بوده كه حكومت جهاني داشته و از صدها هزار  است! درحالي

ي تمايالت  ن گرفته و تمامي آنها را تسليم خود كرده و همهگيري را از آنا نفر سلب اختيار كرده و قدرت تصميم

ي يك نظام طبقاتي درآورده و محروميت و جهل را بـر آنـان تحميـل     هاي آنها براي رشد را زير سلطه و توانايي

ها به آنها باورانـده كـه حقيقـت     كرده و يك ملّت را تا اعماق وجود به غل و زنجير كشيده است و عالوه بر اين

گي همين است و حتي برخي را به نحوي پرورش داده كه در حد ايمان و اعتقـاد و انقطـاع نسـبت بـه ايـن      زند

وضع قرار بگيرند و آن را تحسين كنند و براي آن فداكاري نمايند! اما حضرت ابراهيم به تنهايي در مقابل چنين 

هـاي   روابط اجتماعي قيـام كـرده و پايـه    گفته ايستاده و بر ضد اين قدرتي با تمام روابط سياسي و فرهنگيِ پيش

 شكسـتن  اهللا بـا در هـم   سلطنت در آن زمان را به خطر انداخته و آن را به انفعال كشانده است. لذا حضرت خليل

  كند. گاه قدرت كفّار حمله مي ها در واقع به تكيه بت

داري و  پردازي، حكومت هپس گرفتاري و مصيبت انبياء الهي بايد بر مبناي چارچوب فوق (ابتالء به جامع

ي كفـر و شـرك    ي منافقين) ترسيم شود. در واقع از زماني كه نطفه هاي قدرت طلبانه سازيِ كفر و شيطنت تمدن

ي زمين منعقد شد، خداي متعال بر اساس رحمت و عدالت خـود در هـر قريـه و شـهري، نفـوس       بر روي كره

ي مادي از مردم، آنان را به تنهايي مأمور كرد  مزد و مؤونهگونه  نفيس و شريفي را برگزيد و بدون درخواست هر

ي كفر را به چالش كشيد و ظلم آنان را افشاء كـرد تـا مـردم از     و و بر مبناي قدرت خود و ايمان رسولش، ائمه

و  هـا  ها و شكنجه اسارت رهايي يابند. بعد از آغاز حركت توسط انبياء و جانفشاني در اين راه و عبور از مرارت

شدند و حاضر بـه فـداكاري بـراي اهـداف      اي بر محور آن بزرگواران مجتمع مي تبعيدها و كشتارها بود كه عده

شدند  هاي مكرّر، آخرين افراد از صف كفار جدا مي رغم حلم و إمهال و اتمام حجت شدند. وقتي علي آرماني مي

ي كفـر   شد و جامعـه  ه علم و حكمت الهي عذاب نازل ميدادند، بنا ب و مأل و مترفين نيز به انكار و عناد ادامه مي

  از سر راه برداشته شود. » ي زمين موانع تكامل زندگي بر روي كره«گشت تا  كن مي ريشه
  

و ّكُمقئَلُ اهللاَ بِحاَس و نْدع ه اَنْبِالشَّاْنِ الَّذى لَكُم ،صابى بِكُمنى بِميطعصاباً  يطى معاَفْضَلَ ما يهتصيببِم  



٢٢ 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٣ 

 

  ومسه جلس
  

در حركت از بهشت اول به سوي » فوق تكامل تكاملِ: «مصائب »چرايي«ي  فلسفه
 در دار دنيا» مصائب زندگي« از طريق عهد نسبت بهبهشت دوم 

  
بايـد مصـائب را از    پرداخته شد و حـال » ي چيستي فلسفه«. در مبحث قبلي به بررسي مصائب از منظر 1

ي اين موضوع واضح شود. حال از آنجا كـه خـداي متعـال عـالوه بـر       تبيين كرد تا ريشه» ي چرايي فلسفه«بعد 

گـردد، بايـد بـه     ي مصيبت نيز به خلق فاعل منفي بـاز مـي   را خلق كرده است و ريشه» فاعل منفي«خلقت عالَم، 

اسـت و لـذا بـه    » خـالق «غيـر از  » مخلـوق «توجه داشت كه  باره بايد پرداخت. در اين» ي خلقت فلسفه«تشريح 

تركيب و رشد و تكامل نيازمند است تا به لذّت و بهجت دست يابد. بر اين اساس، غايت و غـرض خلقـت بـه    

 1گردد و نه به خالق؛ يعني خداوند متعال خلق كرده تا اعطاء كند و رشد دهـد و ربوبيـت نمايـد.    مخلوق باز مي

ر لذّت و بهجت شود و مخلوقات در عوالمي مانند عرش و كرسي و... به همين حال هستند مخلوق بايد غرق د

اند و در هر يك از اين حاالت، قبض و بسطي براي آنان حاصل شده  و به تسبيح، تحميد، تهليل و تكبير مشغول

ت جديـد و در  و مست و مسرور از عطاياي الهي هستند و مدام در حال فاعليت و دريافـت اعطـاء خـدا و لـذّ    

ي خلقت به فعل و انفعال از طـرف مخلـوق    ي بيشتر هستند. پس فلسفه ي آن دستيابي به آرامش و طمأنينه نتيجه

  شود. براي لذّت بيشتر تعريف مي

چـه بـوده اسـت؟ يعنـي چـرا خداونـد       » فاعـل منفـي  «شود كه پس علّت خلقِ  حال اين سوال مطرح مي

بر ضد جريان خلقت حركت كنند و با طغيـان و سركشـي خـود بـه عـالم       هايي را آفريده كه قدرت دارند فاعل

گردد، هر فرضي كه از  خلقت زهر بپاشند؟ پاسخ آن است كه اگر غرض خلقت به رشد و تكامل مخلوق باز مي

نظر رياضي براي تكامل قابل تصور است بايد محقق شود و نبايد نفسِ تكامل را به حدي محدود كرد. يعني اگر 

فضايي جديد قابل فرض باشد كه بشود در آن سير كرد و از طريق آن رشد بيشـتري پيـدا شـود، حكمـت      عقالً

                                                            
  نمايد. ي نظام واليت است كه حركت را بر اساس فاعليت تفسير مي . البته اين تحليل، مختص فلسفه1
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كند كه چنين بستري را فراهم كند و تناسبات آن را خلق نمايد. پس گرچـه خلـق فاعـل     خداي متعال اقتضاء مي

د كه ظرفيت مخلـوق افـزايش   شو شود، اما چنين فضايي باعث مي مي» زندگي همراه با مزاحمت«منفي، منجرّ به 

يافته و مشمول نعمات جديدي شود كه مقياسي كامالً متفاوت دارند؛ نعمات و لـذّاتي كـه دسـتيابي بـه آنهـا بـا       

بنابراين علّت خلق فاعل منفي، تكامـلِ فـوق تكامـل و     1شد. ممكن نمي» زندگي در يك محيط بدون مزاحمت«

مهم، حكمِ عقل و منطق و رياضيات پيرامون تكامـل و لـوازم    لذّت فوق لذّت و بهجت فوق بهجت است و اين

آن است و موافق با حكمت الهي است. اگر فاعل منفي به اين دليل خلق شود و جايگاهي در اصل نظام خلقـت  

ي خداي متعال براي مديريت اين دنيا پيدا كند و اجازه داده شود تا فعلِ فاعل منفي در ايـن دنيـا داراي    و برنامه

ي بحـث از   هاي نظام ايجـاد خواهـد شـد و لـذا ريشـه      هاي بعدي در تمام بخش ها و مصيبت باشد، گرفتاري اثر

اي را تدارك ديد، بـاز   گردد. البته هنگامي كه خداي متعال چنين برنامه ي خلق فاعل منفي برمي مصيبت به فلسفه

رقـم خـورد و ايـن امـر نشـان      » بهشت اول«در  المالس وعليه نبيناوآله عليهم آغاز خلقت در اين دنيا براي حضرت آدم 

دهد كه آغاز خلقت با رحمت الهي شروع شد و مصائب با اختيار انس و جنّ و با زندگي در محيط مصـيبت   مي

  در عالم آخرت دست خواهند يافت.» بهشت دوم«يابد و بالمĤل به نعمات  در اين دنيا ادامه مي

منـد   ح جزئيات مطلب پرداخت كه اين كار بايد بر مبناي نگاه قاعدهتوان به تشري . حال بر اين اساس مي2

گري و روشنفكرنمايي احتراز شود. البته ادراك موجود از خلقت بر اسـاس   به آيات و روايات باشد و از اخباري

ايات، اند اما حسب رو شود كه افراد و اصناف و... هر يك جداگانه خلق شده است؛ يعني بعضاً تصور مي» انتزاع«

اند. در واقع مـدل خلقـت يـك     است و سپس به تناوب ساير موجودات خلق شده» نور نبي اكرم«اولين مخلوق 

ي ايـن   مدل درختي است؛ به اين معنا كه ابتدائاً يك ريشه خلق شده و باقي مخلوقات بمثابه تنه و برگ و ميـوه 

                                                            
ي خود را دچار فاعليت  كه بنده ها را به مخلوق عطا كند؛ بدون آن تواند باالترين نعمت خداوند متعال اهل تفضل است و لذا مي«. ممكن است گفته شود: 1

اما بايد توجه داشت كه افعال خدا ناظر به مخلوق است و مخلوق، مركّب است و براي رشد، » منفي كند و زندگي او را در شرايط مصيبت و بال رقم بزند.
تناسب و تدريج و زمان و... باشد و بدون در نظر گرفتن مراحل تكامل و به صورت دفعي  تواند فارغ از نسبت و محتاج به تناسباتي است؛ يعني مخلوق نمي

ه شود: مورد اعطاء قرار بگيرد. لذا نسبت و تناسب در فضاي مثبت، مغاير با نسبت و تناسب در فضاي مصيبت و حضور فاعل منفي است. مگر اينكه گفت
كه فساد آن واضح است. البته بحث » ده و به تركيب و رشد و تكامل و نسبت و تناسب نيازمند نباشدخدا مخلوقي را خلق كند كه همانند خودش بسيط بو«

 گيري است.   ي نظام واليت قابل پي تفصيلي پيرامون اين موضع در مباحث فلسفه
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ها و زمين و... از سنخ ساقه و  و مالئكه و آسمان ي نظام خلقت است اكرم، ريشه ريشه هستند. به تعبير ديگر نبي

ي رشـد و تكامـل آن حضـرت، بـه      اند تا در سـايه  شاخه و برگ و ميوه هستند؛ يعني ساير مخلوقات خلق شده

باالترين رشد برسند و آن نور پاك از طريق ديگر مخلوقات، باالترين سطح از پرستش خـداي متعـال را محقـق    

را از جانب حضرت حق دريافت نمايد. اين نكتـه، داراي تـأثير اساسـي در تحليـل      كند و صلوات فوق صلوات

ها پرسش شود. حسب نقل، قبل از  تواند باعث پاسخ به هزاران و ميليون هاست و اين تغييرات مبنايي مي مصيبت

و تكبيـر و تحميـد   هاي تسـبيح و تهليـل    اكرم هزاران سال در حقبه آغاز زندگي با فاعل منفي، مراتبي از نور نبي

ي آن بزرگوار و معلّـم ايشـان در تسـبيح و تهليـل و      دهنده زندگي كرده و لذّت برده و لذا خداي متعال، پرورش

  تكبير و تحميد است و پيامبر اكرم نيز معلّم مالئكه در اين زمينه است.

خلقت و جهـت و   شود، بدون محور بر اين اساس جريان نعمت و اعطاء آن كه منجرّ به رشد و لذّت مي

باره وارد شده، عقل نيز  غرضي كه عالم براي آن خلق شده، امكان ندارد. يعني فارغ از روايات مفصلي كه در اين

رو  شود. از اين حكم مي كند كه خلقت داراي نظام است و بدون محور آن، هيچ تكاملي در عالم خارج واقع نمي

گـردد و حيـات و رشـد و     مامي مراحل به نور نبي اكرم باز ميتمامي مخلوقات در ت» جهت«و » غرض«، »برايِ«

پذير نيست. به همين دليل است كه هر دعائي تا قبل از صلوات  تكامل بدون صلوات بر محمد و آل محمد امكان

  رسد. بر آن بزرگواران محجوب است و به جايي نمي

وي در آن راه دارد، به تمامي مخلوقـات  كه هوي و تق» اختيار«. از سوي ديگر و براي خلق فاعل منفي، 3

ها را همان نور  ها و فشارها و مصيبت ي سختي ها و زمين و عرش و مالئكه عرضه شد. البته همه از جمله آسمان

گيرد و از آنجا كه محور عالم است، با كمك ديگران، بهشت دوم را برپاخواهد كرد؛ اما فرصتي  پاك به عهده مي

گزاري كنند. در اين ميـان،   خدمت» غرض خلقت«د چه كساني حاضرند به آستان مقدسِ فراهم شد تا معلوم شو

نظير و خارج از حد تصـور در بهشـت    انسان و جنّ اين امانت را پذيرفتند با اين هدف كه به لذات و نعمات بي

و سـقوط و   دوم دست يافتند. اما ديگر مخلوقات ترسيدند و نپذيرفتند؛ چون طرف ديگـر اختيـار، خطـر جهـنم    

    اكـرم و   تباهي و عذاب بود. پس از انسان و جنّ نسبت به توحيد يعني وحدانيت خـداي متعـال و رسـالت نبـي

عهد گرفته شد و اين سه حقيقتي است كه چند هزار سال قبـل از آفـرينش سـاير     عليهماالسالمواليت اميرالمؤمنين 
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هايي كه بار تكوين و تاريخ و جامعه را به  نوان پايهموجودات، در عرش و ديگر عوالم به ثبت رسيده بود و به ع

  اند، معين شده بودند. دوش خواهند گرفت و متناسب با چنان مأموريتي تربيت شده

گيرد و هر شخصي كه اختيار را پذيرفته و داراي فاعليـت اسـت،    . پس از اين مرحله، عالم ذر شكل مي4

دهـد، پيـامبر اكـرم و     با باالترين سرعت ايـن كـار را انجـام مـي     شود. اولين كسي كه به عبور از آتش دعوت مي

اليمـين را   كنند و اصـحاب  خاندان مطهر ايشان هستند و ساير مؤمنين با شدت كمتري نسبت به اين امر امتثال مي

د. زننـ  الشمال را رقم مـي  كنند، اصحاب دهند و در مقابل، جمعيتي كه نسبت به عبور از آتش امتناع مي تشكيل مي

تـك   سپس بر اساس يك سلسله محاسبات بسيار پيچيده در علم الهي كه به معصومين نيز عطا شده اسـت، تـك  

ي تـاريخي و   شود كه در چه زمان و مكان و جغرافيا و دوره ها در صلب پدراني قرار مي گيرند و معين مي انسان

شـود و بـر    ي فرزند كفّار، مهر كفر زده ميدر كدام شرايط و محيط، وارد اين دنيا شوند. حسب روايات بر پيشان

بنـدد. البتـه ايـن وضـعيت، تـابع       پيشاني فرزند منافقين، مهر نفاق و بر پيشاني فرزند مؤمنين، مهر ايمان نقش مي

  فاعليتي است كه آن شخص در عالم ذر از خود بروز داده است.

اشته كه با امر به سجده بـر حضـرت آدم   . ضمناً بايد توجه داشت كه آغاز حيات در اين دنيا، مقدماتي د5

شوند تا در بهشتي كه در آسمان  شود و سپس آن بزرگوار و حضرت حوا خلق مي و رانده شدن ابليس شروع مي

اول وجود داشته، زندگي كنند و ساير مخلوقات در خـدمت و تسـخير ايشـان بودنـد و از انـواع نعمـات بهـره        

هـاي خاصـي وارد    ي ممنوعه نهي شدند. حسب روايات، ابليس با حيله رهبردند و تنها از نزديك شدن به شج مي

كـه   رغم آن دهد. علي شود و با جزئيات مفصلي كه در نقل وارد شده، ابتدائاً حضرت حوا را فريب مي بهشت مي

مالئكه مأمور بودند تا هر كسي را كه از آن درخت بخورد، مورد اصابت تيرهاي خود قـرار دهنـد ولـي خـداي     

هـاي   تعال به ايشان رحم كرد و دستور داد تا مالئكه از اين كار اجتناب كنند. حضرت آدم نيز ابتدا بـا وسوسـه  م

ابليس براي خوردن از درخت مخالفت كرد اما وقتي مشاهده كرد كه حضرت حوا از آن درخـت تنـاول كـرد و    

را خورد » قسم ابليس«و » كردن  جربهت«ابليس نيز قسم دروغ خورد و تيراندازي به سوي حوا انجام نشد، فريب 

ي آن درخت مبادرت نمود، از ايـن رو نعمـات بهشـتي از     ي خدا حكم داد و به خوردن از ميوه و به تغيير وعده

تسخير آن حضرت خارج و سپس از بهشت رانده شدند و بالمĤل هبوط به زمين واقع شد. البته حسب روايـات،  
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يك از مخلوقات حق چنين كاري ندارند؛  واليت نبوي و علوي بود كه هيچچنين كاري به معناي ورود به حريم 

زيرا اين مقامي است كه كسي را ياراي تحمل آن نيست. لذا طبق نقل، سي روز طول كشيد تـا آثـار آن ميـوه از    

گـرفتن نيـز بـه همـين حقيقـت بـاز        بدن حضرت آدم و حضرت حوا خارج شود و علّت امر به سـي روز روزه 

ي بعدي آن، تمـرّد ابلـيس از سـجده و     پس يك مرحله از بروز فاعليت منفي در عالم ذر بود و مرحله گردد. مي

  ي ممنوعه بود. سپس عزم ضعيف حضرت آدم و حوا در نخوردن از شجره

شـود و بـا    . روشن شد كه هر شخص بر اساس فاعليتي كه در عالم ذر انجـام داده، وارد ايـن دنيـا مـي    6

كند. يك سطح، عقالنيتي است كه بـه معصـومين عطـا شـده و      عقالنيت، زندگي را آغاز ميظرفيتي مشخص از 

سطح ديگري از عقالنيت به شيعيان و محبين داده شده است و درجات ديگري از عقالنيت به كفّـار و منـافقين   

مگـي بـراي   ي تدارك ديده شـده نيـز بـر مبنـاي آزادي اسـت؛ يعنـي از سـعيد تـا شـقي ه          شود. برنامه داده مي

ي شـخص در   ها در بهشت دوم عيناً منعكس شود. به عبـارت ديگـر، اراده   آزادند تا آن درخواست» درخواست«

شود. لذا آنچـه كـه در ايـن دنيـا بايـد       هاي نعماتي كه سفارش دهد، جاري مي بهشت دوم در تمامي خصوصيت

دعـا و جريـان اسـتجابت دعاسـت و     ي جريـان   تمرين شود، دعا و درخواست كردن است. يعني اين دنيا عرصه

كلّـاً نُمـد هـوالء و هـوالء و مـا كـان عطـاء ربـك         «اشقياء و كفّار و منافقين نيز از آن مستثني نيستند كه فرمود: 

  ي خداي متعال است كه هيچ ضعفي در علم و قدرت ندارد. مديريت اين روند نيز به عهده» محظوراً.

خاصي از تاريخ حضور دارد و تاريخ نيز داراي سه سرفصـل  از سوي ديگر، هر شخص و امتي در مقطع 

هـا بـا ديگـري     هاي هـر يـك از ايـن سرفصـل     است كه بالها و مصيبات و امتحانات و همچنين آيات و حجت

متفاوت است. سرفصل اول از هبوط حضرت آدم تا بعثت نبي   اكـرم تـا ظهـور     اكرم، سرفصل دوم از بعثـت نبـي

ي اول، آيـات و معجـزات و امتحانـات     وم از ظهور تا روز قيامت اسـت. در دوره حضرت وليعصر و سرفصل س

ي ســوم، آيــات و معجــزات و  و در دوره» عقالنــي«ي دوم، آيــات و معجــزات و امتحانــات  ، در دوره»حســي«

ـ   است. در اين ميان اجازه داده مي» شهودي«امتحانات  دگي شود تا فاعليت كفّار و منافقين، اثر كرده و محـيط زن

دانند و  هاي خود مي ي زندگي انبياء را مانع آرمان در دار دنيا را براي خود مهندسي كنند. يعني اهل طغيان، جاذبه

شـان، بسـتر ظلمـات را فـراهم      ها براي پرچمـداران توحيـد و پيـروان    به همين دليل با ايجاد طوفاني از مصيبت
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كند تا موج موج افـراد را نجـات دهـد و     خود اداره ميكنند. اما خداي متعال اين صحنه را بر اساس رحمت  مي

راهي بهشت دوم كند. اولين نعمت خدا براي ما، فرستادن انبياء است تا محيط بيروني را اصالح كند و در برابـر  

 ترين نوري كه باعـث  سازي كنند و با آنها مقابله نمايند. لذا عظيم سازيِ كفار و منافقين، به نحو الهي حادثه حادثه

ي تاريخ  شود، ايثار و فداكاري و شهادت انبياء و اولياء الهي است و نام آنها در تمامي دنيا و در عرصه نجات مي

طــور كــه نــام پيــامبران الهــي همچــون ابــراهيم و موســي و عيســي و  پيچيــده و مانــدگار خواهــد شــد؛ همــان

  نان هنوز هم باقي است. بعد از هزاران سال از ارتحال آ السالم وعليهم نبيناوآله عليمحمد

شود و سه قوه به  دومين نعمت، در درون انسان و عبارت از هوي و تقوي است كه در سنّ بلوغ فعال مي

زنـي و تـدبير را بـر     كـه گمانـه  » ي عقل قوه«شود،  كه شامل هوي و تقوي مي» ي اختيار قوه«شود:  انسان عطا مي

  ».  ادولدي ز قوه«دهد و  محور هوي يا تقوي شكل مي

ابـزار  «است؛ يعني نمـاز و روزه و حـج و زكـات و مسـجد و زيـارت و...،      » تشريع دين«سومين نعمت 

شـود. البتـه    ي آنهـا، معجـزه واقـع مـي     گرفتن عباد هستند و در همـه  اي براي پناه بردن و قدرت و وسيله» نجات

ان نور پاكي است كه بمثابه محور صاحب نعمت دوم (اختيار و عقل و زادولد) و صاحب نعمت سوم (دين) هم

خلقت و غرض از آفرينش است. يعني بدون تسبيح و تكبيـر پيـامبر اكـرم و خانـدان مطهـرش، هـيچ تكبيـر و        

تسبيحي اثر ندارد و نماز و روزه و عبادتي فايده خواهد داشت كه به صاحب آن وصل شود و اال حجم عبـادات  

ي ايمان در مقابل  هيچ خاصيتي بر آن مترتّب نيست و به تقويت جبهه منافقين از بسياري مؤمنين بيشتر است، اما

تواننـد در راه نجـات بـه انسـان يـاري       انجامد. همچنان كه قواي دروني مانند اختيار و عقل هنگامي مي كفر نمي

ي مجـوز  اي كه براي اسـتفاده از آب و بـرق و گـاز بايـد دارا     ي نور متّصل باشند؛ مانند خانه رسانند كه به شبكه

  انشعاب از مركز باشد.

در واقع دستگاه عظيمي تدارك شده تا انساني كه عهد را پذيرفته و تصميم گرفتـه راه نجـات را بپيمايـد،    

هاي ضعيف را در صورتي كه فقط روي خود را بـه سـوي دسـتگاه     مورد رحمت و ياري قرار گيرد. حتّي انسان

ي دستگاه  انيت دستگاه الهي و نمايندگان خدا اقرار كنند، وارد جاذبهالهي كنند و به صورت قلبي يا زباني، به حقّ
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هايي در  كند؛ و لو براي تكامل او به پااليش نمايد و جهنم و خلود در آن را بر او حرام مي خود كرده و حفظ مي

  اين دنيا يا عالم برزخ نياز باشد.

بي و امام و عالم بمثابه مركز نـور در برابـر   كند كه تا ن براي خصوص اشقياء نيز حتماً شرايطي فراهم مي 

آنها قرار گيرد و برخورد مستقيم و رودررو ميان آنان رخ دهد و اخبار غيبي از عاقبت ناگوارشان بـه آنهـا ارائـه    

هـا و   رغم تمام شـيطنت  گردد تا به كمترين احتمالِ نجات آنها توجه شده و حجت بر آنها تمام شود. سپس علي

خواهد: خالقيت و ربوبيت خداي متعال را انكـار نكننـد و بـا     نفي آنان، يك چيز بيشتر از آنها نميهاي م فاعليت

غرض از خلقت او كه پيامبر و خاندان مطهرش باشند، دشمني نورزند و از مقابله با دستگاه الهي دست بردارنـد  

رض آن قابل تفكيك نيست. به همين ي خداوند از خلقت خود و غ و از نزاع و درگيري كناره بگيرند؛ زيرا اراده

دادنـد،   ي كفر براي عبور از امتحانات، خدا را به پيامبر و اهل بيت او قسـم مـي   دليل است كه نقل شده اگر ائمه

  شد. شرايط عبور از امتحانات براي آنان فراهم مي

و علّـت   ي چرايـيِ مصـيبت را توضـيح دهـد     هاي اصلي فلسفه تواند سرفصل ي مباحث فوق مي مجموعه

  زندگي همراه با فاعليت منفيِ كفار و منافقين را تشريح كند.

        

  
  

و ّكُمقئَلُ اهللاَ بِحاَس و نْدع ه اَنْبِالشَّاْنِ الَّذى لَكُم ،صابى بِكُمنى بِميطعي هتصيبصاباً بِمطى معاَفْضَلَ ما ي  
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  هارمچه جلس
  

ايمان، «نسبت به سه نظام » امداد الهي«: فهم از جريان مصائب »چگونگي«ي  فلسفه
 »ظرفيت امت اسالمي«براي ارتقاء » كفر، نفاق

  
گردد و ايـن دو   داري به جريان مصائب باز مي ي مباحث گذشته اين است كه تعريف دين و دين . نتيجه1

  شود. محقق نمي» ي مصيبت فلسفه«بدون » فهم از دين«سند؛ به نحوي كه ر مقوله با هم به وحدت مي

از نظـر  » تكاملِ فـوق تكامـل  «بر اين اساس استوار شد كه » ي چراييِ مصيبت فلسفه«با توضيحات قبلي،  

شود كه زندگي با فاعل منفي همراه شود و در محيطي آكنـده از مزاحمـت و در دار بـالء     عقلي زماني محقق مي

كـه در بهشـت اول (محـلّ سـكونت حضـرت آدم و       بخورد. به همين دليل است كه اهل نجات به جاي آنرقم 

حواء) زندگي كنند، حيات ابدي خود را در بهشت دوم سپري خواهند كرد؛ بهشتي كه سنخ لذّات و نعمـات در  

ي  شـد. البتـه ايـن برنامـه     آن، تفاوتي ماهوي با بهشت اول دارد و در مقياسي بسيار فراتر و واالتر محقق خواهد

يك از آنها به جز انسان و جنّ، ايـن بـار    خداي متعال براي مديريت عالَم به تمامي موجودات عرضه شد و هيچ

ها، سعداء و اشقياء معين شـدند   تك انسان امانت (اختيار) را نپذيرفتند. سپس در عالم ذر و بر اساس فاعليت تك

شوند و در سه سرفصل تاريخي زندگي خواهند كرد تا در روز قيامت، اهـل   ميو به كيفيتي خاص وارد اين دنيا 

  بهشت و اهل جهنّم به جايگاه خود داخل شوند. 

بر اين مبنا توضيح داده شد كه بعد از هبوط حضرت آدم به اين دنيـا، سـه   » ي چيستيِ مصيبت فلسفه«اما 

كه بر همين اساس است اما هـوي  » نظام نفاق«رد، گي كه بر اساس هوي شكل مي» نظام كفر«گيرد:  نظام شكل مي

شود. يعني چيستي زندگي در اين  كه بر اساس تقوي تشكيل مي» نظام ايمان«كند و  را به ادبيات ديني ترجمه مي

شود و اين سه دستگاه تا روز قيامت داراي حيات هستند. البته بايد توجـه داشـت    دنيا در اين چارچوب معنا مي

» مـديريت نسـبت بـين ايـن سـه نظـام      «ي علـوم الهـي، بـه     اكرم و اوصياء ايشان بوسـيله  و نبي كه خداي متعال

  است.» توازن نظامات الحاد و التقاط و ايمان«پردازند و موضوع تصرّف آنان،  مي
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بايد به اين نكته توجه كرد كه واليت بر اين سه نظام، به » ي چگونگي مصيبت فلسفه«. اما براي توضيح 2

رسد؛ يعني امـداد بـه    به وحدت مي» ي إمداد فلسفه«سه نوع تدبيرِ جدا و منفك از يكديگر نيست بلكه با  معناي

رسـد   بـه نظـر مـي   ». كّالً نُمد هوالء و هـوالء «دستگاه كفر و دستگاه نفاق، داراي علّت و فلسفه است كه فرمود: 

درون نظـام خلقـت داراي حركـت و حيـات      گردد كه مؤمنين از يـك طـرف،   ي امداد به اين نكته باز مي فلسفه

هستند و از طرف ديگر، داراي هواي نفس نيز هستند و به بسياري از امور عالم نيستند و تا حوادث متعـددي را  

اكـرم و خانـدان    ي نبي ي مؤمنين از جنس اراده توانند زير بار واليت بروند. در واقع سنخ اراده تجربه نكنند، نمي

ها، خداي متعال تدبيري كـرده تـا    هستند. در قبال اين ظرفيت» غيرمعصوم«ت و به عبارت ديگر مطهر ايشان نيس

بر اساس آن، چگونگيِ تغيير احوال براي غيرمعصومين معين شود و از اين طريق، مؤمنين را بـه سـوي بهشـت    

كند و آنـان   نفاق امداد ميسرپرستي و هدايت كند. اين مكانيزم از اين قرار است: خداي متعال به دستگاه كفر و 

ها و  شوند. اين هجمه ي اسالمي دچار نقص در اموال و انفس و ثمرات مي شوند و جامعه ور مي به مؤمنين حمله

رغم ورود به دستگاه ايمان، توان سير با واليـت را نداشـتند، از روابـط     شود تا مؤمنيني كه علي ها باعث مي ضربه

شود آثار نظام طغيان به صورتي ملموس و عينـي   ند؛ زيرا چنين شرايطي موجب ميآلود متنفّر شو كفرآميز و نفاق

شود  در برابر اهل ايمان قرار بگيرد و آن را وجدان كنند. اين تنفّر در كنار تعلّق مومنين به خداي تعالي باعث مي

راي آنان ايجاد شود. در واقـع  ب» حب«ها به دستگاه الهي پناه ببرند و به تدريج  تا آنان زير اين فشارها و مصيبت

هاي كفار و منـافقين   كند؛ يعني آغاز آن از ضربه نظام ايمان با اين مكانيزم و در اين سيكل تولّد و حيات پيدا مي

  انجامد. است و در ادامه است كه به ارتباط صحيح با خداي متعال مي

د، بسـتري از حـب و بغـض فـراهم     كه هواي نفس را از درون ما جدا كنـ  در واقع خداي تعالي براي آن 

ه   كند و به وسيله مي ت ايجـاد مـي       ي درگيري انبياء و اوصياء بـا ائمـ نمايـد. آن   ي كفـر، فضـايي از تنفّـر و محبـ

گيرنـد تـا تعلـيم و تربيـت و      ي خداي متعـال قـرار مـي    بزرگواران با استقبال از بالء، مجرايي براي جريان اراده

دين چيزي جز حـب  «كند  نظام واقع شود. همين حقيقت است كه روشن مي پرورش در سطح كالن و براي كلّ

ي الهي و عشق به دنياي دنـي و تكامـل    حتي كفار نيز دستگاه خود را بر اساس نفرت از جاذبه». و بغض نيست

شناختي  اناي داراي تحليل انس كنند. پس گرچه هر پديده اند و منافقين نيز بر همين مبنا حركت مي مادي بنا كرده
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رو هر سه نظـام كفـر و    شناختي است. از اين هاست، نگاه تاريخي و جامعه نيز هست اما آنچه كه حاكم بر پديده

ايمان و التقاط به دنبال حيات اجتماعي و تداوم تاريخي خود هستند و به همين دليـل بـود كـه سـالطين حتـي      

كردند تا سلطنت در نسل آنـان بـاقي بمانـد و از ايـن      ياي اتّخاذ م كه مشرف به مرگ بودند، تدابير ويژه درحالي

كه فرزندشان لياقتي نداشته باشد و عناصر ديگـري در   كردند؛ و لو آن طريق، حضور تاريخي خود را    طلب مي

ي  فلسـفه «تـر باشـند. البتـه ايـن بحـث، اجمـالي از        ي كشور از نسل او اليـق  نظام حكومتي باشند كه براي اداره

  مورد استنباط قرار گيرد.» ي تاريخ انبياء فلسفه«بود و مباحث تفصيلي آن بايد كه در تبيين » بتچگونگيِ مصي

پس معناي خداپرستي در عينيت، مديريت دستگاه الهي نسبت به توازن بين سه نظام كفر و ايمان و نفاق  

ن شود؛ يعني تمـامي حـب و   هم به نحوي كه حركت كفر و نفاق در منتجه، منجرّ به تكامل دستگاه ايما است آن

ها بايد در يك نقطه و در يك كلمه منحلّ شود تـا   اي از تاريخ و بعد از تمامي فرازونشيب ها در هر مرحله بغض

را بـراي نظـام   » انـتم االعلـون  «ي  دستگاه ايمان از سطح فعلي به سطحي باالتر ارتقاء پيدا كند و به تدريج وعده

ه غلبه بر دو دستگاه كفر و نفاق بيانجامد. اين چارچوب اسـت كـه آن لـذّات و    ايمان محقق نمايد و در نهايت ب

ها و تدبيرهايي كه در اين رونـد انجـام    ها و تحمل نعمات فراتر از درك را در بهشت دوم رقم خواهد زد و حلم

  اي را به بار آورد. تواند چنان مزد و ثمره و نتيجه شود، مي مي

يري بين هوي و تقوي در شكل اجتماعي اسـت ـ در تمـامي مراحـل تـاريخ      اين روند ـ كه مبتني بر درگ 

است و قواي حسيِ كساني كـه در ايـن دوران   » امور حسي«جريان دارد اما متغير اصلي در سرفصل اول تاريخ، 

هـاي تنومنـد    كردند، سطح بااليي داشته و طبق نقل، داراي عمرهـاي طـوالني و انـدام بـزرگ و جثّـه      زندگي مي

ي بـوده     اند. البته فعاليت روحي و عقلي نيز از آنها نفي نمي هبود شود ولي نسبت اصلي در اين مقطع، امـور حسـ

بمثابـه متغيـر اصـلي قـرار     » قواي عقالنـي «ي دوم تاريخ، امور حسي تكويناً كمي ضعيف شده و  است. در دوره

در سطح بسيار بااليي هستند. اما متغيـر   ها در اين سرفصل ها به نحوي است كه عقالنيت انسان گيرد و خلقت مي

يابنـد. بايـد توجـه     هاي بزرگي دست مـي  ها به قدرت است و روح» امور شهودي«ي سوم تاريخ،  اصلي در دوره

ها در هر دوره از تاريخ با  ها و امت هاي تكويني، متناسب با امتحاناتي است كه انسان داشت كه اعطاء اين قدرت

  شوند.  آن مواجه مي
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هـاي   شود و از آنجا كه در اين دوران، غلبه بـا حكومـت   تكميل مي» تشريع دين«ر سرفصل اول تاريخ، د

ي اين درگيري و تحمل  گيرد. منتجه ي مقابل قرار مي كفر است، حذف فيزيكي دستگاه ايمان، در رأس كار جبهه

ي  و انتقال آن به دوره اكرم مطهر نبي ي پاك و هاي ناشي از آن در اين مقطع، بقاء نسل انبياء و حفظ نطفه مرارت

» بصـيرت «ي حكومت ديني است. اما در سرفصل دوم تـاريخ،   بعدي تاريخ و همچنين تحقق امت ديني و تجربه

شـود. در سرفصـل سـوم تـاريخ نيـز       به صورت مقاومتي آغـاز مـي  » تحقق دين«شود و بر اساس آن،  تكميل مي

ي  چگـونگي حفـظ جامعـه   «رفصل اول تاريخ، دستگاه ايماني در جهت شود. همچنين در س تكميل مي» كرامات«

پـرورش  » ي يـك حكومـت دينـي    چگـونگي اداره «شوند؛ در سرفصل دوم تاريخ، مؤمنين براي  تربيت مي» ديني

  گيرند. مورد آزمايش قرار مي» تحقق يك تمدن الهي«يابند و در سرفصل سوم تاريخ، نسبت به  مي

كه ايـن مباحـث در شـكل     دهد و اال براي آن سرفصل بحث در اين امور را ارائه مي البته اين عناوين تنها 

ي حق چگونه و بـا   ها فعاليت پژوهشي الزم است تا معين شود جبهه طرح و ترسيم شود، سال» ي تاريخ فلسفه«

بور كرده و هايي و در مقابل چه حجم عظيمي از شهوات، از اين مراحل ع ها و تحمل چه مرارت دادن چه هزينه

كنـد و اال   داري را روشن مـي  مراحل تكامل تاريخ را رقم زده است. تبيين اين حقائق است كه معناي دين و دين

شـود. توجـه بـه ايـن      دين در نزد خداي تعالي و انبياء و اوصياء آنان، به اعمال و عبـادات فـردي تعريـف نمـي    

عصر (عج) در مديريت سـه نظـام كفـر و نفـاق و      ينمايد و مصائب حضرت ول مباحث، علّت غيبت را معينّ مي

هـا   كه باالترين قدرت اند و با توجه به آن دهد. اكنون اكثريت غالب جمعيت جهان كافر و منافق ايمان را نشان مي

اند،  در تمامي ابعاد در اختيار دستگاه كفر است و رؤساي آنان براي نابودي دستگاه ايمان، عزم خود را جزم كرده

كـه دشـمنان     شـدند؟ علـت ايـن    ي روزگار محو مي كند كه شيعيان بايد از صفحه اسبات متداول حكم نميآيا مح

ي نـوراني و بـا چـه علـم و چـه معـادالت و چـه         انـد، چيسـت؟ توسـط كـدام اراده     موفق به چنين كاري نشده

گردد تـا بـا ارتقـاء     ميي مؤمنين حفظ  شود و جامعه هاي كفار و منافقين كنترل مي هايي است كه ضربه پيچيدگي

  ظرفيت آنان، ظهور واقع شود؟   

ه   . حال با توجه به اين چارچوب بايد به تشريح مصيبت3 السـالم  علـيهم ي معصـومين   هاي پيـامبراكرم و ائمـ 

بايـد   انـد، امـا   اهتمـام داشـته  نيـز  گرچه به ابالغ احكام فردي و ساير جزئيات دين  بزرگواران پرداخت؛ يعني آن
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اند، از  ها و محن و باليايي كه دچار آن بوده شخصيت و هويت و مأموريت اصلي آنان و مصيبت هروشن شود ك

. در واقع كفر براي رشد خود، بـه تشـكيل جامعـه و حكومـت و تمـدن نيازمنـد اسـت و        بوده است يسنخچه 

ه ايمـان و مركـز   كردن دسـتگا  كن نموده و به دنبال ريشه دشمنان و مخالفان خود را به صورت فيزيكي حذف مي

كـرده و حسـب    ي زادولـد رصـد مـي    نوراني آن يعني انبياء و اوصياء بوده است. لذا آن بزرگواران را از مرحلـه 

ي مطهرشان از بين ببـرد و ايـن رونـد را     روايات در نظر داشته تا ابراهيم و موسي و عيسي را قبل از انعقاد نطفه

ننـد حضـرت هاشـم و حضـرت عبـدالمطلب و حضـرت عبـداهللا        ي اجداد گرامي پيامبراسـالم هما  حتّي درباره

اند از نسل مطهـر   هاي نور بر روي زمين بوده گرفته است. در واقع كفّار هميشه در پي از بين بردن تمام كانون پي

اي كه به هدايت آنان تشكيل شده و حكومتي كـه بـا    اولياء الهي تا نهضتي كه به رهبري آنان آغاز شده و جامعه

  آنان قوام يافته است.زحمات 

انـد و در ايـن    ي معصومين، رهبران جوامع ايماني بـوده  در واقع تمامي انبياء و پيامبر اسالم و تمامي ائمه 

ي خداپرستي در تكوين و تاريخ و اجتمـاع را در   اند و ريشه داري بوده اند و پناه دين و دين منزلت مقاومت كرده

انـد كـه    ها و... قرار داشته ها و هارون ها و معاويه ها و ابوجهل مانند ابوسفيان اند و در مقابل طواغيتي دست داشته

ي  ي خود درآورده بودند و با امكاناتي در مقياس يك امپراطوري بر ائمه ي زمين را تحت سيطره بخش اعظم كره

مباحث علمي و حـديثي   ور شدند. پس نبايد شخصيت آنان را به سطح اساتيد تنزّل داد كه تنها به بيت حمله اهل

انـد.   اند و يا به خيرين و نيكوكاراني تقليل داد كه تنها به بردن كمك شبانه براي فقراء اهتمام داشـته  مشغول بوده

اند اما نبايد زندگي معصومين را به نحوي توضيح داد كـه   گرچه آن بزرگواران موفّق به چنين رفتارهايي نيز شده

ر سطح پايين درجات ايمان قرار بگيرند و افعال آنان شبيه به اعمالي تلقّي شود كه سطح مسلمانان و مؤمنين د هم

گيرد و در ميان مؤمنين نيز به يك فرهنگ عمومي تبديل شده است! يـا وقتـي    توسط عموم متدينين نيز انجام مي

يستنقذ عبادك مـن  ل«ي علّت فداكاري حضرت اباعبداهللا و غرض از نثار خون مقدس ايشان وارد شده كه  درباره

خـوري و سـاير محرّمـات     ، آيا بايد جهالت و گمراهي در آن دوران را صـرفاً بـه عـرق   »الجهاله و حيره الضالله

االشقيائي مانند يزيد يا معاويه، بـه ارتكـاب گناهـان فـردي و      چنيني انصراف داد؟! آيا صحيح است كه اشقي اين

اوباش و الواط معرفي گردد؟! آيا اين نوع برخورد با مسـائل،  عدم انضباط شرعي تعريف شود و در حد اراذل و 
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شـود در   هايي نيست كه شيعه امروز به آن مبتالست؟ آيا همين وضعيت نيست كه باعث مي خود يكي از مصيبت

  العمل مناسبي انجام نشود؟  برابر مشكالت اجتماعي دستگاه ايمان در شرايط فعلي، عكس

4سازي اهل نفاق بودند. به عنوان نمونه به  ر دوران حيات خود، مواجه با فرهنگاكرم حتي د . بنابراين نبي

شـود. پـس نبـوت در     نبوت و امامـت در يـك خانـدان جمـع نمـي     «شد كه:  گونه القاء مي ي اسالمي اين جامعه

همراهـي   اين در حالي بود كه سير حيـات اميرالمـومنين و  » هاشم است اما خالفت بايد براي غير آنان باشد. بني

ايشان با پيامبر از ابتداي نهضت تا آخر عمر مبارك حضرت رسول روشن است و مناقب و كرامات آن امـام بـه   

ي  دهند اما با ايـن وصـف، آن گـزاره    نحوي است كه عقل و نقل به حقانيت ايشان در جانشيني پيامبر گواهي مي

گرايـي بـوده و راه    وابط اجتماعي مبتني بـر قبيلـه  يافت زيرا ر رسيد و رواج مي فاسد در ميان مردم به پذيرش مي

ي آن زمـان ريشـه    اين فرهنگ منحرف به صورتي در جامعه 1كرده است؛ دستيابي به قدرت از اين مسير گذر مي

دوانده بود كه منافقين با استفاده از آن، سه بار اقدام به ترور پيامبر اكرم كردنـد و در بـار سـوم موفـق شـدند و      

كرم را رقم زدند.ا شهادت نبي  

ي سياست را طوري ادامه دادند كه پس  سپس خود به قدرت رسيدند و مبارزه با فرهنگ ديني در عرصه 

از شصت سال از هجرت و با خالفت يزيد بن معاويه، حكومت را مجدداً بـه امـري مـوروثي و نـژادي تبـديل      

فشرد كه اختيـارات بايـد در دسـت     قت پاي ميكردند. اين همه در حالي بود كه تمامي قرآن و سنّت بر اين حقي

تواند اختيارات نظام را كسب كنـد. در واقـع    ي ايماني باالتري باشد، مي مؤمنين باشد و هر كسي كه حائز درجه

عصر خود، درگير بود و همين مصيبت بود كه به زمان اميرالمؤمنين نيز منتقل شـد  » تئوري قدرت«پيامبر اكرم با 

نيز درگيري با تئوري قدرت بود تا اين فرهنگ را از بين ببرد. اما منافقين بر همين اساس  و مصيبت آن حضرت

ت ايسـتادند كـه آثـار آن در       سه جنگ را بر اميرالمؤمنين تحميل كردند و به نحوي بـر سـر قـوم    گرايـي و عربيـ

تفكيك نظام ايمان ـ نظـام   كشورهاي اسالمي تا همين امروز نيز قابل مشاهده است. آن ملعونين به جاي تكيه بر 

نفاق، بر تفاوت نژاديِ عرب و عجم تأكيد كردند و تمامي اقوام را تحقير كردند و اعراب را بـر ديگـران برتـري    

                                                            
، ها يلدا و... مقايسه نمود كه حتي پس از گذشت قرني نوروز و شب  با فرهنگ ايران باستان در زمينهآن را توان  مي دار بود كه ريشه آن وضعيت به نحوي .1

 گاه موفق نبوده است. مقابله با آن و تالش براي تضعيف آن، هيچ
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ي الهـي تأكيـد داشـت، بـر      دادند. بر خالف تصريحات مكرّر قرآن كه بر ميزان بودن واليـت و حكمـت و اراده  

  مستند به خواست آنان كردند. انتخاب مردم پاي فشردند و حكومت خود را

ه    تئـوري  «هـاي متـداول در    بنابرآنچه گذشت، پيامبر مكرّم اسالم و اوصياء بزرگوار ايشان، مبـتال بـه رويـ

هـاي ظلمـاني    ي دوم تا حـدودي بـه تبيـين آن شـيوه     بودند كه در جلسه» قدرت، تئوري اطالع و تئوري ثروت

العرب و  شد كه بر سازوكار موجود در جزيره عنصري تعريف مي مدار به ، سياست پرداخته شد. در تئوري قدرت

امپراطوري ايران و روم براي تكامل مادي اشراف داشت و در تئوري علم و اطالع، مذهب نيز به عبادات فـردي  

گذاري در آن نيز رايج شـد. در   تعريف شد و آداب و مناسك آن نيز مورد تحريف و تأويل قرار گرفت و بدعت

روت، تجميع اموال در مركز و تقسيم آن در ميان خانواده و دوستان و همراهان خود دنبال شـد و بـراي   تئوري ث

شـد تـا بـا ظاهرسـازي و ژسـت       مردم، ضرورت پرداخت صدقه و زكات و اطعام فقراء و مساكين گوشـزد مـي  

هـاي وسـيعي كـه در     نتر انجام شود. در واقع غنائم متعدد و اموال فـراوان و سـرزمي   تقدس، فريب مردم راحت

داد، به نحـو كـامالً    ي زمين را تشكيل مي هاي موجود در كره افتاد و بخش اعظم دارايي ها بدست حّكام مي جنگ

خـواري صـورت گرفـت. لـذا      ي اين منابع بر اساس فساد و ربـا و حـرام   غيرشرعي توزيع و مصرف شد و اداره

ل شد، شكستن هيم مصيبت و فشاري كه نبيي تئوري نهاكرم متحم   و » قـدرت و اطـالع و ثـروت   «هاي موجـود

جايگزيني آنها با سه تئوري الهي آن هم در زماني بسيار كوتاه بود اما در زمان حيات ايشان، توسـط منـافقين بـه    

  يافت. رسيد و رواج مي ها در ميان مردم به پذيرش مي شد و اين هجمه اين حركت نوراني هجمه مي

شـبه انجـام    انديشي است اگر گمان شود قضاياي سقيفه در يك زمان كوتـاه و يـك   هرو، بسيار ساد از اين 

السـاعه محقـق    تواند به صورت خلـق  كند كه چنين اتفاقي نمي شده باشد بلكه اندك ادراك سياسي هم حكم مي

اين راه، شده باشد. يعني نهضتي مانند نهضت پيامبر اكرم ـ كه موفق به تشكيل جامعه و حكومت شده بود و در  

هاي مختلفي عبور كرده بود ـ محال است كه صرفاً طي چند روز به   ها را پشت سر گذاشته بود و از بحران جنگ

ي اسـالمي و زد و   سازي مـداوم در داخـل جامعـه    انحراف كشيده شده باشد. در واقع چنين كاري بدون فرهنگ

مله با سران قدرت در جزيره العرب ـ اعم از مشرك  بندهاي سياسيِ متعدد با تمامي بزرگان قبائل و همچنين معا

هاي مختلفي وعده و وعيد منصب و پـول و... داده شـد و    و اهل كتاب ـ ممكن نيست. يعني در اين راه به گروه 
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بعد از تصاحب قدرت و غصب خالفت به تمامي آنها عمل شد و حتي تمامي مطرودين و تبعيدشـدگان توسـط   

ن جامعه به مناصب و اختيـارات حكـومتي رسـيدند؛ چـون اهـل دنيـا بـدون چنـين         آن حضرت، مجدداً در هما

  توانند با يكديگر به توافق برسند و متّحد شوند و از يكديگر حمايت كنند. هايي نمي بستان بده

هـاي   بستان افتادن حجم عظيمي از بده اگر چنين فضايي در رأس حكومت به راه بيفتد و مردم شاهد به راه

اخذ امتيازات دنيوي باشند، فرهنگ عمومي نيز تغيير خواهد كرد و روال موجـود در مـديريت نظامـات    مادي و 

اجتماعي نسبت به قدرت و اطالع و ثروت، موجي از رفتارهاي متناسب با خود را در ميان تمـامي مـردم ايجـاد    

كـن   رفتارهاي متعارض را ريشـه  ي خود همراه كرده و سيلي به راه خواهد انداخت كه كند و آنان را با جاذبه مي

كـه   گذارد. لذا ساير مردم براي آن برَد و اثري براي عبادات فردي و رياضات نفساني باقي نمي كرده و با خود مي

ي مـاديِ ايجـاد شـده توسـط منـافقين،       از اين موج عقب نيفتند، به همين سمت حركت كردند و در پي جاذبـه 

  نزوي كردند.اميرالمومنين را كنار گذاشتند و م

ي  ي اسالمي پديد آمد و فاصله ي عثمان، دو قطب در جامعه سال و خصوصاً در دوره 25بعد از گذشت  

شديدي بين فقير و غني ايجاد شد و موجبات نارضايتي در ميان نسل دوم و سومِ فرهنگ بعثت را فـراهم كـرد.   

ي آن بـود و از آنجـا كـه     و تقسـيم ناعادالنـه  هايي كه در زمان عثمان انجام شـد نيـز بـر سـر دنيـا       البته شورش

ها با حكومت همراه نبوده  ديدند كه دستش به اين امور آلوده نشده و در اين ظلم اميرالمومنين را تنها عنصري مي

بلكه از اين روند صدمه ديده و به خاطر مخالفت با آن منزوي شده، اصرار كردند تا ايشان حاكميت را به عهـده  

هاي ديني بـود   ابيطالب بيايند، فرهنگ انقالبيِ عاري از ارزش بن ع آنچه باعث شد مردم به دنبال عليگيرد. در واق

مطالبـه كردنـد. امـا علـي      و لذا بعد از به حكومت رسيدن اميرالمؤمنين، همان افراد بودند كـه دنيـا را از ايشـان   

با تكيه بر تئوري قدرت مـادي دنبـال    ود راي دنيايي باشد و حفظ حكومت خ كسي نبود كه اهل معامله السالم عليه

رو، سـه جنـگ در مـدت پـنج سـال بـر آن        كند؛ بلكه به دنبال آزادي و آگاهي مردم و تحقق عدالت بود. از اين

حضرت تحميل شد و تعداد زيادي از  همان كساني كه از ايشان خواستند تا خالفت را قبول كند، به صف اهـل  

  يا در صفّين فريب خوردند.        جمل و اهل نهروان پيوستند و
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ي اجتماعي به فرهنگ عمومي تبديل  . با شهادت اميرالمؤمنين (ع) و قدرت گرفتن معاويه، اخالق رذيله5

نقل شده و  السـالم  عليهماتر گشت به نحوي كه كمترين روايات از امام حسن مجتبي و امام حسين شد و دين منزوي

داري  اي نسبت به دين و دين اند و مطالبه عموم جامعه به سمت ديگري رفتهاين به معناست كه فرهنگ جامعه و 

وجود ندارد. يعني تئوري قدرت و اطالع و ثروت مادي بر تمامي شئون جامعه حاكم شده بود اما اين رونـد بـه   

حـج كنـار    مانده از ظـواهر دينـي ماننـد نمـاز و روزه و     ي باقي آن معنا نبود كه شرك و كفر علني شود و پوسته

شد. اما وقتي يزيد به  گذاشته شود بلكه هنوز حرمت نماز و روزه و حجي كه از محتوا خالي بود، نگاه داشته مي

خاصيت را نيز كنار بگذارد و ادبيـات نفـاق را كنـار بگـذارد و      ي بي حكومت رسيد، تصميم گرفت همين پوسته

الحسين از سوي خداي تعالي موظّف  معصومين، اباعبداهللا ي شرك و كفر را علني نمايد و لذا برخالف ساير ائمه

پرسـتي   شود تا شهادت به توحيد و رسالت و حفظ ظواهر ديني و جهاد با كفر و مبارزه با الحاد و بت به قيام مي

  1از بين نرود و نابود نشود.

  

  

و ّكُمقئَلُ اهللاَ بِحاَس و نْدع ه اَنْبِالشَّاْنِ الَّذى لَكُم ي،صابى بِكُمنى بِميطع هتصيبصاباً بِمطى معاَفْضَلَ ما ي  

  
  

  

  

  
  
  

                                                            
ي  تحليل واقعه عاشورا بر اساس فلسفه«با عنوان  ي پژوهشي السالم، طي يازده جلسه از علّت قيام امام حسين و عدم قيام ساير معصومين عليهم تحليل .1

  انجام شده كه براي تفصيل اين مهم بايد به اين سلسله بحث مراجعه شود. » عصر(عج) اء، راهي بسوي فرج حضرت وليانبيتاريخ 
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  نجمپه جلس
  

فرهنگ « براساس» اسالمي انقالب«تحليل  اي براي ؛ زمينه»فرهنگ بعثت«تبيين 
  »ي ظهور فلسفه«و » ي غيبت فلسفه«براي روشن شدن نسبت بين  ،»عاشورا

  
ي بـراي  السـالم داشـت و پاسـخ دقيقـ     كه بتوان تحليل صحيحي از علّت قيام امام حسين عليـه  . براي آن1

 1پرداخـت.  وآله عليه اهللا صلّي هاي پيامبر اكرم و تبيين مأموريت» ي بعثت فلسفه«شبهات ارائه كرد، بايد به بحث از 

باره آن است كه تمامي انبياء الهي وعده داده بودند كه پيامبر خاتم خواهد آمد و كفر و شـرك   ي اول در اين نكته

انـد كـه روزي حضـرت     وعده داده طور كه حضرات معصومين ي زمين برخواهد چيد؛ همان جلي را از روي كره

عصر خواهند آمد و حكومت عدل جهاني را برپا خواهند نمود. پس اولـين مأموريـت پيـامبر اسـالم، نـابود       ولي

العـرب بـه    ايـن وظيفـه نـه تنهـا در محـيط جزيـره       2پرستي و ايجاد امنيت براي خداپرستي بود. كردن بت و بت

يزي را به نحوي نهادينه كردند كه هر كس پس از ايشـان بـه قـدرت    اكرم فرهنگ كفرست سرانجام رسيد بلكه نبي

ي اين راه باشد. يعني ابابكر و عمر و عثمان و معاويه مجبور شدند تا به جهاد با كفار ادامـه   برسد، ناچار از ادامه

د تـا  السالم بـه زمـين ريختـه شـ     دهند و در واقع خون حضرت زهراء و اميرالمؤمنين و امام حسن مجتبي عليهم

ي اسالمي را به كفر و شرك جلي بازگردانند بلكه به ادبيات ديني تكيـه كننـد. زيـرا     منافقين جرأت نكنند جامعه

سوزاندند امـا پيـامبر اسـالم     كشتند و مي سال بود كه صرفاً به دليل بردن نام خداي متعال، موحدين را مي 6800

اكرم مـأمور بـه ايجـاد امنيـت بـراي واليـت        جاد كند. البته نبيي توحيد و نبوت، امنيت اي آمده بود تا براي كلمه

                                                            
كه عنصري انقالبي محسوب شود، مظهر عمل  شود و روشن خواهد شد كه امام خميني (ره) قبل از آن صورت، اسالميت انقالب ايران نيز مدلّل مي در اين .1

   گري آبرو بخشيده است. هاي الهي بوده و از اين طريق، به انقالبي به اسالم و مأموريت

كردن معارف قرآني نيز از مأموريت  م نبوت بود البته اين بدان معنا نبود كه تحقق كامل دين اسالم و پيادهدومين مأموريت ايشان، تكميل تشريع و خت .2
جنگيدند اما مأمور به تحقق دين در تمامي ابعاد آن نبودند. تنقيح اين مطلب، نيازمند » تنزيل قرآن«طور كه از ايشان نقل شده بر سر  ايشان باشد؛ بلكه همان

 ي تاريخ انبياء است كه در سلسله مباحثي جداگانه به آن پرداخته شده است.    پيرامون فلسفهبحثي مفصل 
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عصـر، چنـين امـري     دانستند كه تا ظهور حضـرت ولـي   نبودند بلكه فقط به تشريع امر امامت پرداختند؛ زيرا مي

  محقق نخواهد شد.

بـا  هاي نفاق عجين شده كه مقاصد كفرآميـز خـود را    بنابراين سرفصل دوم تاريخ با قدرت گرفتن دولت 

ت اسـالمي را بـه       گيري مي ادبيات ديني پي كنند و البته اگر تدبير و مقاومت معصومين نبود، پيشـوايان نفـاق، امـ

هاي خود به پيامبر مبني بر سحر و جـادو بـودن رفتـار آن حضـرت را      گرداندند و تهمت دوران كفر جلي باز مي

اشتند و تصميم به تـرور اميرالمـؤمنين توسـط خالـد     كردند. حتي آنان در ابتداء چنين خياالتي در سر د علني مي

هايي از فرهنـگ   شد. زيرا بخش ميچنين كاري موجب قيام مردم بر ضد آنان و  ، اما به اين نتيجه رسيدندگرفتند

نشـيني در دوران عثمـان،    گرفتن خوي كـاخ  بعثت به هويت مردم تبديل شده بود و به همين دليل بود كه با رواج

بر ضد او شكل گرفت و امام علي به خالفت رسيد. اما همين به ظاهر متدينين بودنـد كـه بـا طـرح      قيام مردمي

  هاي گوناگون از دين، موجبات تضعيف حكومت ديني و شهادت اميرالمؤمنين را فراهم آوردند. قرائت

لمـؤمنين و امـام   بنابراين مأموريت پيامبر، از بين بردن امنيت كفر و ايجاد فرهنگ كفرسـتيزي بـود و اميرا  

ه كننـد؛ زيـرا يقـين      حسن مجتبي مأمور بودند تا در صورت حفظ اين فرهنگ توسط منافقين، در برابر آنان تقيـ

داشتند كه مردم به دنبال وحدت كلمه بر محور خداپرستي نيستند بلكه وحدت كلمه را حـول روابـط اجتمـاعي    

گرايي و تبعيـت از فرهنـگ مـاديِ ناشـي از      بر اساس قبيلهخواستند و به دنبال تأمين دنيا  موجود در آن زمان مي

كه پس از فتح اين دو امپراطوري، عمق شهوات آن مورد توجه  تمدن ايران و روم بودند. خصوصاً با توجه به اين

زدند، شيرين آمـد و بـر سـر     نشيني به مذاق كساني كه در كنار پيامبر شمشير مي نظامات نفاق قرار گرفت و كاخ

ي اين موج از تعلّقـات مـادي بـود كـه خـداي       ابي به آن شهوات، به مسابقه و رقابت پرداختند. در بحبوحهدستي

هايي براي تغييـر ايـن فرهنـگ و ايجـاد      متعال به تقيه در برابر منافقين دستور داد. گرچه در زمان معاويه، تالش

زمان مرگ او ادامه داشت. معاويه در وصيت خود آميز با كفر انجام شد اما اين شرايط تقيه تا  همزيستي مسالمت

بيـت و   ي علني با اهـل  خواهد كه با امام حسين درگير نشود و وقت را براي مقابله عليهما از او مي اهللا به يزيد لعنه

  داند. بازگشت به كفر جلي مناسب نمي
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رع بپـردازد و لـذا امـام    . اما يزيد به اين تصميم رسيد كه به انكار وحي و اصل دين و ساير ظـواهر شـ  2

الحسين نيز سعي كردند تا اين  حسين را به عنوان تجسم فرهنگ بعثت، بين بيعت و مرگ مخير ساخت. اباعبداهللا

ين        نيت ظلماني يزيد را براي همگان افشاء نمايند اما كسي تحليـل حضـرت را نپـذيرفت. در واقـع حتـي محبـ

مي حوادث آن سال در شب قدر مطلع شده ـ باور نكردنـد. لـذا ابتـدائاً     بيني آن امام را ـ كه از تما  بيت، پيش اهل

حضرت به ناچار مجبور شدند مدينه را ترك كنند تا در ايام حج ـ كه تمامي امت اسالمي در آن زمـان و مكـان    

ي بزرگ بر ضد اصل اسالم و توحيد و نبوت، به تمـامي مسـلمانان هشـدار     حضور دارند ـ نسبت به اين توطئه 

ي  فرستد. حال آيا كسي كه بـه عنـوان خليفـه    اي را براي ترور حضرت به مكّه مي دهند. به همين دليل يزيد عده

ي خـدا   تواند امنيت حج و خانه ي اسالمي، بر دو سوم جهان حاكم است، چگونه مي مسلمين و سرپرست جامعه

قصـد بازگشـت بـه دوران جاهليـت و كنـار      داد كـه او   را زير پا بگذارد؟! در واقع تمامي اعمال يزيد نشان مـي 

ي خـدا در مقابـل    پروراند. البته امام براي حفظ حرمت خانـه  گذاشتن اسالم حتي به قرائت شيخين را در سر مي

چشم همگان از مكّه خارج شدند؛ اما تا روز عاشورا نيز كسي تحليل حضرت را نپذيرفت بلكه درگيري امام يـا  

بين دو طائفه از مسلمين قلمداد شد. اين در حالي بـود كـه رفتارهـاي دشـمن در     ي  حكومت يزيد بمثابه منازعه

قبل از جنگ و حين آن و پس از آن، نشاني از فرهنگ بعثت نداشت و به امام و يارانش لقب خارج شده از دين 

ي بـراي  دادند و حتي با پيشنهاد حضرت براي رفتن به خارج از مرز كشور اسالمي مخالفت كردند و امنيت جان

هـا را بـدون    تازاندند و بدن ها اسب آن حضرت قائل نشدند. بعد از جنگ نيز اجساد مطهر را سر بريدند و بر آن

كفن و دفن رها كردند و محارم آن حضرت را به اسارت بردند. تمامي اين جنايـات بـر همـين مطلـب گـواهي      

  ت مادي بود.دهند كه رفتار يزيد، كامالً كفرآميز و مبتني بر تئوري قدر مي

كه جنگ در كربال  بيت به شام توسط خود يزيد آشكار شد و با طرح اين اين حقيقت در هنگام ورود اهل 

انتقامي از جنگ بدر بود، وحي و آيات قرآن را نفي كرد و جنگ بين ايمان و كفر در صدر اسالم را زيـر سـوال   

م و مجاهدات مسلمين را به عنوان يك بازي قـدرت  برد و در جسارت و توهيني علني، نبوت پيامبر گرامي اسال

هاشم بوده و حـاال نوبـت بـه     اميه معرفي نمود و ادعا كرد كه در گذشته، قدرت به دست بني هاشم و بني بين بني

هـزار پيـامبر بـود و     124ي  اميه رسيده است! در واقع آن ملعون، در مقابل نهضتي ايستاد كه تحقق آن، وعده بني
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شـناخت؛   بيت را نمـي  ود تا دو امپراطوري روم و ايران فروبپاشد اما اين ملعون، قدرت پيامبر و اهلباعث شده ب

زيرا حضرت سجاد و حضرت زينب عليهماالسالم با تكيه به فرهنگ بعثت ـ كه در ميان مسلمين ريشـه دوانـده    

مودنـد. از ايـن رو انقـالب و    بود ـ افشاگري كردند و بار ديگر حقـايق دينـي را احيـاء و آن ملعـون را رسـوا ن      

ي يزيد آغاز شد و شام را فراگرفت به طوري كه يزيد ناچار شد اظهار پشيماني كند و با عـزّت   اعتراض از خانه

  هاي خود به عبيداهللا و عمربن سعد را ملغي كند. تمام، كاروان كربال را راهي مدينه نمايد و وعده

ي معصـومين ايجـاد    يك از ديگر ائمه اين موقعيت و شرايط تنها براي امام حسين حاصل شد و براي هيچ

نشد؛ يعني موقعيتي كه پيشوايان نفاق جرأت كنند تا به كفر و جاهليت و نفـي اسـالم بازگردنـد چـون در ايـن      

امبر (در از بـين بـردن كفـر    صورت، قيام براي حفظ امت اسالمي از بازگشت به كفر و حفظ آنچه كه توسط پيـ 

) به عنوان مأموريت اصلي آن حضرت محقق شد، ضـروري خواهـد بـود. هنگـامي كـه ديگـر منـافقين از         جلي

حركت به  سوي اين هدف خطرناك دست كشيدند و بر توحيد و نبوت ـ و لو به ادبيات نفاق ـ بـاقي ماندنـد،     

ت حاضـر نيسـت     ادامه دادند زيرا مشاهده مي هاي نفاق ي خود در برابر دولت معصومين نيز به تقيه كردند كه امـ

ي  براي وحدت كلمه و حاكميت بر محور خداپرستي ناب قيام كند بلكه مردم به دنبـال تئـوري قـدرت و ادامـه    

زندگي در شرايطي بودند كه روابط اجتماعيِ موجود حفظ شود و دستيابي به شهوات تمدن ايـران و روم آسـان   

  ي اين روند منجر به غيبت امام دوازدهم شده است.    باشد كه ادامه

توان به تحليل قيام امام خميني پرداخت و روشن نمـود كـه چـرا ايـن انقـالب،       . حال بر اين اساس مي3

توان آن را به دين منتسب نمود و چگونه از تئـوري قـدرت مـادي بـراي قيـام       است و به چه دليل مي» اسالمي«

هاي متداول سياسـي دوري   ابتداي نهضت تا حين پيروزي و در زمان حاكميت، از روشفاصله گرفته است و از 

ي خداپرستي بوده است. در اين باره بايـد توجـه داشـت كـه در رنسـانس، مقيـاس        كرده و به دنبال تحقق كلمه

مـردم  گـردد و وارد زنـدگي    كند و سبك زندگي و روابط اجتماعي در تمامي ابعاد متحـول مـي   شهوت تغيير مي

هاي مردم دنيا كرده  شود. در يك كلمه، مدرنيته توانسته تا زندگي مرفّه و تجمليِ پادشاهان سابق را وارد خانه مي

و آنان را در لذّاتي وارد كرده كه در گذشته، مختص به درباريان بوده است؛ از گرمـايش و سـرمايش و حمـل و    

وشاك ... . به عنوان نمونه، امروزه اكثريت مـردم بـه انـواع    نقل تا الگوي تغذيه و مسكن و بهداشت و درمان و پ
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ي چهارفصـل در دربـار و    هاي تاريخي، ورود يك نوع ميوه ها در هر چهارفصل دسترسي دارند اما طبق نقل ميوه

  سرقت آن و تالش براي يافتن سارق، در نهايت موجب قتل نادرشاه شده است! 

هاي نفاق ـ كه آخرين سردمدار آن، امپراطـوري    ر بود كه دولتبر اثر اين تحول مهم در سبك زندگي بش

ي ايـن   عثماني بود ـ به عنوان قدرت مستقرّ در شرق عالم دچار انفعال و به پنجاه كشـور تجزيـه شـدند و همـه     

ي نفاق و كفر وحدت دارد و هـر دو بـه    كشورها نيز مشتاقانه به سوي دوستي با كفّار حركت كردند. زيرا ريشه

دنيا و پرستش آن هستند. لذا هنگامي كه منافقين طعم شهوات جديد را چشيدند، پرچم كفرستيزي و جهاد  دنبال

  با كفار را كنار گذاشتند و به تمدن جديد پيوستند.  

ي مسـتقيم بـا دسـتگاه كفـر قـرار       هاي نفاق بود كه امت شيعه در مواجهه در اين شرايط و با زوال دولت

ت و كفرستيزي بر دوش علما و فقهاي عظام شـيعه قـرار گرفـت. يعنـي نـواب عـامِّ       گرفت و پرچم فرهنگ بعث

السالم نگذارند امت اسالمي به دوران كفـر بـازگردد و    عصر مأمور شدند تا همانند امام حسين عليه حضرت ولي

لذا علماي شـيعه  پرستي و ايجاد امنيت براي خداپرستي از بين برود.  مجاهدات پيامبر اكرم در نابودي كفر و بت

هـاي   كرد، ايستادند و هـم در برابـر غـرب كـه بـا حيلـه       داري مقابله مي هم در مقابل شرق كه علناً با ظواهر دين

بيت عصمت و طهـارت   كنند و در سرتاسر دنيا، تنها فقهاي اهل زند، پايداري مي پيچيده و پنهان به دين ضربه مي

اند. البته اهل تسـنّن نيـز در برابـر ايـن      ن بيستم آغاز كرده و ادامه دادهجانبه را در قر ي همه هستند كه اين مبارزه

ي كشور چه راهي را در پيش بگيرند  دانستند براي اداره هايي زدند اما پس از پيروزي نمي مظالم دست به انقالب

  غلطيدند و استحاله شدند. ي غرب يا شرق مي و لذا به نسخه

گيـري   ا قيامي است كه بيشترين فشارها بر آن تحميل شد اما در جهتدر اين ميان، جمهوري اسالمي تنه 

خود راه شرق و غرب را در پيش نگرفت بلكه به حركت حسيني خود ادامه داد و در برابر كفـر ايسـتاد بـا ايـن     

هـا و معابـد آن از    هاي سنگي و چوبي متبلور نشده است بلكـه بـت   تفاوت كه كفر امروز، در معابد حسي و بت

عقالنيت است و مردم به سجده بر سازمان ملل، دالر و تكنولوژي و انقطاع و خضـوع در برابـر آن وادار    جنس

ي شئون زندگي مـردم جهـان    شوند. اگر در دوران بعثت، چهار هزار بت وجود داشته، تمدن مدرنيته در همه مي

اند؛ جز ملّت ايران كه با تكيـه بـر    افتادهها به سجده  ها در برابر آن بت هاي متعددي وارد كرده و تمامي ملّت بت
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السالم و هـدايت فقهـايي ماننـد امـام      بيت عصمت و طهارت عليهم فرهنگ عاشورا و فقه صادقين و اخالق اهل

ي استفاده از تمـدن موجـود و    (ره) و مقام معظم رهبري، از اين طغيان بزرگ نجات يافتند. اين بزرگواران اجازه

طـور كـه    شـمارند؛ همـان   دهند اما سجده بر تكنولوژي و علوم مادي و رفاه را مردود مـي  ميبردن از رفاه را  بهره

كردند امـا اسـتفاده از سـنگ و چـوب را نيـاز طبيعـي و        هاي چوبي و سنگي نهي مي انبياء سلف از پرستش بت

خواهد از طريق انـواع   دانستند. در واقع نزاع با امريكا بر سر اين است كه اين رژيم مستكبر مي اجتماعي بشر مي

ها و حتي با سوء استفاده از معارف ديني، ملّت ايران را در مقابل سبك زندگي اجتماعي غربـي   ها و دروغ فريب

  به سجده وادار كند.    

ت ديـن و    است اما مختص به افراد نيست بلكه سفينه» ي نجات سفينه«بنابراين عاشورا  اي براي نجات امـ

تواند از اين تهديـدها عبـور كنـد كـه بـر ايـن        شود و اين نظام وقتي مي يز محسوب مينظام جمهوري اسالمي ن

تواند از امتحانات دوران غيبت سربلند بيرون بيايـد كـه از ايـن     كشتي نجات سوار شود. در واقع شيعه زماني مي

توانند نجـات پيـدا    كه مي نور استفاده كنند. كفار و منافقين حتي اگر از  اشقي االشقياء باشند، با نام حسين است

هاي كفر و نفاق را نوراني كند. پـس اگـر مقـوالتي     خانه تواند اعماق تاريك كنند و اين ذات مقدس است كه مي

شود، به اين دليل است كه نظام اسالمي در برابـر   مانند دفاع مقدس و جهاد فرهنگي و اقتصاد مقاومتي مطرح مي

  ي فرهنگ كفر قرار گرفته است. هجمه

شـوند؛   بردار نيست و حتي برخي نيز در اين حوادث مردود شده و حذف مي گرچه امتحانات الهي تعطيل

اند و  هاي ديني ايستاده اما آينده از آنِ پرچم اسالم و جمهوري اسالمي است زيرا مردم ايران در حمايت از آرمان

ي اداره حكومـت دينـي بـه سـالمت      ز مرحلهلذا به لطف خداي متعال، در امتحانات رد نخواهند شد تا بتوانند ا

اي از عالم محقق نمايند. البته با تحقـق ايـن    عبور كنند و با حركت در مقياسي جديد، تمدن اسالمي را در منطقه

هاي بسيار دور، اهل سنّت به دليل بغض نسبت به زندگي علـوي، از جمهـوري اسـالمي جـدا      تمدن و در زمان

شوند و باالترين فشارها را بر تمدن اسالمي را وارد خواهند كرد و  ار با هم متّحد ميخواهند شد و منافقين و كفّ

  شود.  عصر(عج) فراهم مي ضرت وليدر نتيجه، بستر ظهور ح

اَفْضَلَ ما يعطى مصاباً بِمصيبته يعطينى بِمصابى بِكُم، ه اَنْبِالشَّاْنِ الَّذى لَكُم عنْد حقّكُم وو اَسئَلُ اهللاَ بِ  
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  شمشه جلس
  

با » نظام ايمان«در سر فصل دوم تاريخ: درگيري » ي مصائب تاريخي فلسفه«بررسي 
 »نظام كفر«و مقاومت براي جلوگيري از بازگشت به » نظام نفاق«

  
از نظر تكوين و تاريخي » هاي آن تحقق آرمان«و » مقاومت براي تحقق آن«، »تشريع دين«كه . گفته شد 1

عجين شده اسـت و ايـن همـه،    » تولّي و تبرّي«و » حب و بغض«و » ها و بالء در دار دنيا مصيبت«و اجتماعي با 

ت. البته باطن آن نعمـات  مندي از تمامي نعمات و لذّات آن اس بستري براي زندگي جاويد در بهشت دوم و بهره

اكرم و واضح شدن حقائقي است كه در شأن آن حضرت  و باالترين آن لذّات، معرفت به خداي متعال و نور نبي

  و خاندان مطهرش گفته شده است.

بود تا معلوم شـود   السالم عليهم بحث در تبيين مصائب پيامبر اسالم و اميرالمؤمنين و فرزندان اين بزرگواران

طور كـه در قـرآن و روايـات     ي شيعه منجرّ شده است. همان ير چگونه طي شده و به شرايط امروز جامعهاين س

ي ايمان آغـاز شـده و بسـاط كفـر و      ي نفاق با جبهه بيني شده، با شروع سرفصل دوم تاريخ، درگيري جبهه پيش

ي نفـاق حاصـل    ايمـان و جبهـه  ي  شدن است. يعني با قدرتي كه از تركيب جبهه شرك جلي نيز در حال برچيده

شـود.   ي كفر و شرك جلي بسته شود اما درگيري بين نظام ايمان و نظام التقاط شروع مي شده، قرار است پرونده

اند و نظام ايمان با تقيه، به حيـات و رشـد خـود ادامـه داده      البته در سرفصل اول تاريخ، نظامات كفر غلبه داشته

نيا، راه زيادي باقي مانده است. در واقـع سرفصـل اول و سرفصـل دوم تـاريخ،     است اما تا زندگي مطلوب در د

شده از سوي خداونـد متعـال در سرفصـل سـوم      داده هاي دستگاه ايمان است تا حيات طيبه وعده جريان مرارت

  تاريخ تحقق يابد.   

يـت سياسـيِ   . بايد توجه داشت كه با قيام حضرت از مكه و تشكيل حكومـت اسـالمي در مدينـه، فعال   2

ادامه يافت. لذا بعـد از  السالم  عليهي نفاق براي حذف دستگاه ايمان آغاز شد و تا زمان امامت امام محمد باقر  جبهه

 ي  اكـرم، آن حضـرت را بـه شـهادت رسـاندند و پـس از ايشـان، حضـرت فاطمـه          سه بار اقدام براي ترور نبـي
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هرشان در راه توحيد و ختم نبوت و سعادت بشر ريخته شـد  عليها اولين شهيدي بودند كه خون مط اهللا زهراسالم

و شهادت ايشان، موجب شد تا امنيت جاني براي اميرالمؤمنين فراهم شود و آن حضرت تا چندين سال بعد بـه  

ي اميرالمـؤمنين تـا شـهادت     حيات مبارك خود ادامه دهند. اما تالش براي حذف فيزيكي دستگاه ايمان در دوره

  اد ادامه داشت و اين هدف با تدبيرهاي مختلفي در دستور كار منافقين قرار داشت. حضرت امام سج

العرب با آن مأنوس بودنـد و   پيشوايان نفاق در اين مدت، بر تئوري قدرت به عنوان امري كه مردم جزيره

ل تئوري خالفت كه از امپراطوري ايران و روم به تمام جهان صادر شده بود، تكيه كردند و به اين وسيله در مقاب

اكرم تشريع شده بود، ايستادند. اولين اقدامي كه در اين زمينه انجام شد، تغيير محور وحدت كلمـه در   توسط نبي

بـه وحـدت   » توحيد و رسالت پيامبر و واليت اميرالمـؤمنين «ي اسالمي بود؛ يعني وحدت كلمه بر محور  جامعه

تبديل شد و جهت حركت جامعه منحرف شد. اما اين كـار را بـا    »قوميت، شورا و اخالق مادي«كلمه بر محور 

تحريف ادبيات ديني انجام دادند و با تفكيك قرآن از تفسير آن توسط پيامبر، كتاب الهي را بـر اسـاس تفسـير و    

ي قدرت مـأنوس بودنـد و بشـريت     هاي مادي در عرصه ي خود ترويج كردند. از آنجا كه همگان با شيوه ترجمه

كرد، مردم نيز براي كنار گذاشتن سلوك پيامبر ـ كه يـك    ر سال بود كه بشريت با همين رويه زندگي ميچندهزا

ي قدرت بود ـ با پيشوايان نفاق همراه شدند. دومين اقدام اين بـود كـه سـبك مـديريت       روش جديد در عرصه

ي مـديريتي   را جـايگزين سـيره   بنيـان گذاشـتند و آن  » ي طبقاتي و سلب اختيار اهواء، فاصله«خود را بر اساس 

ي ايـن رفتـار منافقانـه،     بنـا شـده بـود و نتيجـه    » دادن مـردم  تقوي، عدالت و مشاركت«پيامبر كردند كه بر مبناي 

  غيرمردمي شدنِ نظامات بود.

ي زمـين از غـرب و شـرق بـه حجـاز شـد؛ يعنـي         ي اين روند، منجرّ به جابجايي قـدرت در كـره   ادامه 

دادن ايـن   هاي مسلّط بر جهان، توسط نظام نفاق فروپاشيدند. البته شكسـت  روم بمثابه قدرتامپراطوري ايران و 

گير شدن اسالم  هاي پيامبر اكرم مبني بر عالم دو نظام بر اساس تئوري قدرت انجام شد و براي اين مهم به وعده

ر سراسر گيتي تحريف كردند و و حكومت اين قوم ب» برتري قوم عرب بر تمامي جهان«تكيه كردند اما آن را به 

ها را برچيدند. گرچه اين دو امپراطوري ساقط شدند امـا روش آنهـا    كده ها و بت با تكيه بر اين شعار، بساط بت

ي آن حفظ شد و تنها ظواهري از دين به آن اضـافه گشـت. لـذا آن تمـدن از نظـر       در ايجاد تمدن مادي و اداره
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نشيني و تحريك شهوات در هنـر و انكـار حقـائق     كاخ«فت و حركت به سوي تداوم يا» صنعت و هنر و فلسفه«

طور كه گذشت، اين روندها با تالش براي حذف فيزيكـي   ادامه پيدا كرد. همان» هاي فاسد ديني توسط عقالنيت

دستگاه ايمان و از بين بردن اوصياء پيامبر همراه بود اما بـا مقاومـت حضـرات معصـومين، آن سياسـت خشـن       

كردن كفر و شـرك بـود كـه ايـن      ت خورد. اوج اين روند در حركت يزيد براي كنار گذاشتن نفاق و علنيشكس

الحسـين و خـون پـاك آن حضـرت شكسـت خـورد و نظـام نفـاق مجبـور بـه            ي بزرگ با قيام اباعبـداهللا  توطئه

و علنـي از بـين    نشيني شد و به حفظ ظواهر دين ادامه داد و تهديد جان اوصياء پيامبر بـه صـورت خشـن    عقب

  رفت.

ي اسـالمي بـر    ي جامعـه  . در واقع تدابير آن بزرگواران در صبر بر غصب خالفت و حضـور در صـحنه  3

اساس تقيه، باعث شد تا منافقين مجبور شوند شهادت بر توحيد و رسالت و كفرستيزي بر اساس تئوري قدرت 

ي معصومين را كـه مظهـر فرهنـگ بعثـت      با ائمه را حفظ كنند و پس از شهادت امام سجاد، نزاع علني و آشكار

آور و تهديدآميز،  هاي رعب سوزي و ساير روش بودند، كنار بگذارند. عالوه بر اين، گرچه تالش شد تا با روايت

احاديث نبوي از بين برود؛ اما رفتار معصومين موجب شد تا جسارت براي بيان معارف حقيقي دين باقي بمانـد  

بيت بر سـر كـار آمدنـد و بـه      خواهي اهل عباس با شعار خون وگيري گردد. در اين دوران، بنيو از محو آنها جل

هـا شـكلي    هـاي آن  همين دليل، امنيت سياسي و جاني براي حضرات معصومين در ظـاهر ايجـاد شـد و توطئـه    

قـع مقاومـت   مخفيانه يافت. حتي محلّ قبر اميرالمؤمنين پس از دههـا سـال، در ايـن دوران علنـي گشـت. در وا     

بيـت را بپذيرنـد و از آرايـش     معصومين و گسترش نسل آن بزرگواران، منافقين را مجبور كرد تا موجوديت اهل

رو » جنگ فرهنگي«جنگي و حذف فيزيكي به صورت علني دست بردارند و به جاي جنگ نظامي و سياسي، به 

  بياورند.

عدي وارد مصاف و جنـگ جنـگ فرهنگـي شـدند و از     ي ب و ائمه السـالم  عليهماجا بود كه صادقين  از همين 

اسالم دفاع كردند. البته  معصومين در عين حفظ وحدت امت اسالمي و اجتناب از اختالف در برابر كفر، هم به 

دادند و هم به تبيين معارف ديـن و ترسـيم حقـائق بعثـت مبـادرت       حمالت سياسي يا فرهنگي دشمن پاسخ مي

ي باطـل بـود و سـپس در     ي فرهنگيِ جبهـه  دفاع در برابر هجمه السالم عليهماريت صادقينكردند. لذا اولين مأمو مي
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كردند و از نفي آغاز كرده و سپس به طرح تمام ابعادي  همين فضا بود كه اعتقادات و فقه شيعه را نيز تشريح مي

نظام نفاق، باعـث شـهادت   پرداختند و اين مقاومت در برابر جنگ فرهنگيِ  كه توسط پيامبر تشريع شده بود، مي

بـه دليـل   السـالم   عليـه تا عصـر امـام سـجاد   السـالم   عليهشده است. بنابراين عدم قيام ائمه از زمان علي آن بزرگواران مي

كردن موانع فرهنگي نشأت  از لزوم مرتفعالسـالم   عليهماصادقين  كردن موانع سياسي بوده و در زمان ضرورت برطرف

ي سياسـي   در عرصه» تئوري قدرت مادي«ض پيروزي قيام، تبعيت خواص و عوام از گرفته است. زيرا بر فر مي

  شد. ي مردم با معصومين مي ، باعث مقابله»ي فرهنگي تئوري اطالع در عرصه«و پيروي آنان از 

، در السـالم  عليهتا زمان حضرت رضا السالم عليهماي معصومين در دوران صادقين پس بايد توجه داشت كه ائمه 

ي فهـم از ديـن، بـه مبـارزه بـا فهـم        هايي جدي مشغول بودند. الـف) در عرصـه   ي فرهنگي به فعاليت ه جبههس

ت   ها و مذهب انحرافي از دين و تمامي مكتب هاي منحطّ پرداختند و با توجه به حديث نبوي مبني بر تقسيم امـ

خود بـه اثبـات رسـاندند و در مقابـل      هاي اسالم به هفتاد و سه شعبه، بطالن تمامي شعب ديگر را با روشنگري

بيت را مستثني نكردند. ب) به مواجهـه   هاي مربوط به دوستداران اهل تمامي فرق ايستادند و در اين ميان، ريزش

پرداختند و با آنچه كه از اخالق نفـاق در زنـدگي عينـي مـردم و      نفاق مي» ، حاكميت و تمدنِ وحدت جامعه«با 

كردنـد. در امـر حكومـت، حكّـام و خلفـاء را از ظلمـه محسـوب         شد، برخورد مي روابط اجتماعي منعكس مي

نمودند و همكاري و مشاركت در دسـتگاه آنـان را گنـاهي بـزرگ      عدالتي آنان را افشاء مي كردند و ظلم و بي مي

مـردم ابـالغ   دانستند و تمامي اين موارد را صريحاً بـه   شمردند و حقوق و مزاياي دريافتي از آنان را حرام مي مي

هاي مختلف آن از جمله هنـر، پزشـكي، نجـوم، فلسـفه و      كردند. در موضوع تمدن، با ابعاد و اركان و بخش مي

پرداختند و در پاسخ به برخي  كردند و در بسياري از بيانات خود به نفي اين امور مي عرفانِ آن زمان مخالفت مي

نجوم موجود يا طب موجود چنين است؛ اما بر اسـاس   كردند كه پاسخ اين پرسش بر اساس سواالت تصريح مي

بيـت، فرهنـگ و    علمي كه در نزد ماست، جواب ديگري دارد. يعني دستگاه موجود براي مقابله با فرهنـگ اهـل  

كنند  شوند و اعالم مي دهند و لذا ائمه متعرّض آن ادراكات و علوم مادي مي علومِ تمدن مادي موجود را نشر مي

كند. ج)  هي در تقابل با تمامي ابعاد تمدن مادي است و راه ديگري را براي زندگي بشريت مطرح ميكه تمدن ال

كردند و به عنوان مترجمان وحـي   ابعاد حقيقي دين و آنچه كه از طرف پيامبر اسالم تشريع شده بود، تشريح مي
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هـا و   اي كه بـراي سـعادت انسـان    مقولهسال به اين مأموريت ادامه دادند تا ابالغ دين تكميل شود و هر  250تا 

ها الزم است، به آنان رسانده شود. البته اين مبارزات فرهنگي در عين رعايت تقيه بود؛ به اين معنا كه قيامي  امت

گرفـت تـا در    ي سياسي براي اسقاط حكومت آنان شكل نمـي  شد و مبارزه هاي نفاق انجام نمي بر ضد حكومت

ي اسالمي در مقابل  ي جامعه  جلي باز نگردند و جهاد با كفار را ادامه دهند و وحدت كلمهمقابل، منافقين به كفر 

كفر حفظ شود اما همزمان حقائق دين و معارف واقعي بعثت و اسالم ناب كه مختص به شيعه است، براي مردم 

  شد. بيان مي

دستگاه حاكم به وجود آورد و  ي اين تدبير الهي در مبارزات فرهنگي، احساس خطر جدي را در . ادامه4

را محصـور كننـد و از طريـق حـبس آن      عليهماالسـالم منافقين را ناچار كرد تا امام هادي و امـام حسـن عسـگري    

هاي معصومين ادامه دهند و به مقابله با آنان بپردازند.  بزرگواران در مركز حكومت، به تالش براي كنترل فعاليت

ي فرهنگي بـه شـكلي    تماعي از امامان شيعه بود و دوباره مواجهه را از صبغهاين كار بمثابه سلب حق حيات اج

ي خود را بر جامعـه محبـين و شـيعيان از دسـت داده      خلفاء تسلّط و هيمنه سياسي سوق داد؛ اما از سوي ديگر

ي هـاي اسـالم   بودند و امت شيعه شكل گرفته و تشكيل شده و گسترش يافته بود و سادات در تمـامي سـرزمين  

نفره در دوران اميرالمؤمنين يا با هفتـاد   نفره و پنج هاي معدود سه پراكنده شده بودند و نظام نفاق ديگر با جمعيت

و دو نفر در عصر امام حسين مواجه نبود. البته اين بدان معنا نبود كه عموم شيعيان و محبين از امتحانات سربلند 

شـدند و حتـي مكاتـب انحرافـي      تعدادي از آنان نيز دچار ريزش ميهاي الهي،  آمدند بلكه در آزمايش بيرون مي

  ي شيعه و امت اسالمي در معناي صحيح آن، تولّد يافته و در حال رشد بود. دادند؛ اما باالخره جامعه تشكيل مي

امتي كه در برابر حصر امامان خود و سلب حق حيات اجتماعي از «گونه به نظر برسد:  . ممكن است اين5

اما بايد توجه داشت كه » شود. يافته محسوب نمي دهد، يك امت سالم و هدايت العملي نشان نمي ا هيچ عكسآنه

عدم قيام شيعه در برابر حصر و حبس امامان به دستور خود آن بزرگواران بود؛ زيرا بناي معصومين بر تقيه بـود  

رهاي آن، مقاومت بر اساس اخالق حميـده را بـه   و به دنبال آن بودند كه به جاي استفاده از تئوري قدرت و ابزا

گـريِ مـادي و    تمامي تاريخ نشان دهند. يعني با مباحث پيشين معلوم شد كه خداپرستي نـه بـه معنـاي انقالبـي    

شد تا پيشـوايان   ي اخالقي و مظلومانه است و اال بارها شرايطي فراهم مي جنگاوري دنيايي بلكه به معناي مبارزه
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كه بسياري از شيعيان و سادات در همان وضعيت نيـز دچـار    المؤمنين به هالكت برسند. همچناننفاق توسط امير

بيـت، تحـت شـديدترين     كشي و اسارت و شكنجه و تبعيد شدند و صرفاً به دليل انتساب به تشـيع و اهـل   نسل

من و ميـزان مقـدورات   فشارها قرار گرفتند ولي بر اين مسير باقي ماندند. پس بايد مالحظه كرد ابعاد هجوم دش

ي اول  توان به حركت و نهضت تداوم بخشيد. اين تدبير در دوره دستگاه ايمان چگونه است و با چه تدبيري مي

ت   كن ها، نزول عذاب و ريشه ها و اتمام حجت تاريخ و پس از انواع هدايت هـاي كفـر بـود تـا ديـن و       شـدن امـ

هـاي تكـويني برداشـته شـده و نفـس نفـيس        يخ، اين نوع از عذابي دوم تار داري از بين نرود. اما در دوره دين

ي الهي، باعث ايجاد جاذبه و ذوب شدن قلـوب و   نظير آنان بوده كه به عنوان آيه و معجزه معصومين و رفتار بي

زده است. يعني معصومين به مقتضاي دانش الهـي   ي ايمان را رقم مي ي حيات جامعه شده و ادامه تغيير افكار مي

انـد كـه چگونـه     اند كه در اين دوره، دولت نفاق حاكم است و لـذا بـه دنبـال آن بـوده     إخبار قرآني علم داشتهو 

باالترين ضربه را با كمترين هزينه بر دشمن وارد كنند؛ به نحوي كـه حيـات دسـتگاه ايمـان ادامـه پيـدا كنـد و        

 بند.بندگاني كه اسير نظامات كفر و نفاق هستند، هدايت شوند و نجات يا

ي حق بودند و اين به معناي  پس انبياء و اوصياء مأمور به حذف فيزيكي نيستند بلكه مأمور به اعالء كلمه

انـد و دچـار هـواي نفـس      جريان اخالق و تحمل در برابر كساني است كه در معرض تربيت الهي قـرار نگرفتـه  

بر چه ظرفيت از هوي و متناسب با چه زمـان و  تواند معين كند در برا هستند. در واقع تنها علم الهي است كه مي

ه  » حجت بالغه«مكاني، چه ميزان از مهلت و حلم الزم است تا  ي  محقق شود. اين مطلب در برابر اشـقياء و ائمـ

طلبد. به عبارت ديگر روش استيفاء حقوق يا  هاي بسياري است و زمان زيادي را مي كفر و نفاق داراي پيچيدگي

تـرين مظلوميـت در روز    رت است و يا بر اساس تئوري خالفت. بـه عنـوان نمونـه، واضـح    بر اساس تئوري قد

وفـايي و بدعهـدي و جـور و سـتم مواجـه       عاشورا و براي امام حسين محقق شده و ايشان با بيشترين حجم بي

شمن دست شود كه د شود بلكه معركه تنها زماني آغاز مي وجه جنگ توسط ايشان شروع نمي اند؛ اما به هيچ شده

ي نفاق، نه تنهـا انتقـام خـون     توسط ائمه السالم عليهارغم به شهادت رساندن حضرت زهرا  برد. يا علي به سالح مي

هـاي فرهنـگ بعثـت، بـه دسـتگاه حـاكم و        شود بلكه براي تحقق آرمان گيري نمي پي السالم عليهايشان توسط علي 

ي آن، دو امپراطوري مسلّط بر جهان دچار فروپاشـي   تيجهشود تا در ن مديريت منافقين كمك و ياري رسانده مي
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رسد علّت ايـن رفتارهـا    ها از روي زمين برچيده شود. به نظر مي شوند و بساط كفر و شرك جلّي معبدها و بت

هايي كه خواهنـد آمـد و خواهنـد رفـت را مـدنظر داشـتند و        در آن است كه آن حضرات، هدايت تاريخ و امت

ها در آينده را نيز ذوب خواهـد كـرد و در    نظيري در در اوج مظلوميت، قلوب امت ين افعال بيدانستند كه چن مي

  ي نوراني آنان قرار خواهد داد. معرض جاذبه

ي عاشورا چگونه قابـل تحليـل اسـت؟     به عنوان نمونه بايد پرسيد كه رفتار حضرت سجاد پس از فاجعه

ي امام حسين به نحوي بود كـه بسـياري از آن بـراي حاكميـت     خواه كه فضا براي خون خصوصاً با توجه به اين

ترين شخص براي انتقام از آن خون مطهر بود. امـا آن   خود استفاده كردند و در اين ميان، حضرت سجاد شايسته

كه توسط صـادقين انجـام    چنان كنند بلكه حتي به فعاليت علمي ـ آن  امام همام نه تنها به آن رفتارها مبادرت نمي

دهند؛ زيـرا بيمـاري    ي كار خود قرار مي ي دائمي را سرلوحه روزي و گريه پردازند بلكه عزاداري شبانه ـ نميشد  

دهند و زمان تكليف را براي تـالش اجتمـاعي در جهـت     ها تشخيص مي اصلي امت اسالمي را مسخ شدن قلب

را بهتـرين ابـزار بـراي ايـن مهـم       ي عزاي پدرشان بينند و اشك و اقامه بازگرداندن قلوب و تمايالت مناسب مي

هاي زنـدگي   تك صحنه سال در تك 35بينند و به مدت  كنند و اين مأموريت را ابتدائاً متوجه خود مي ارزيابي مي

كنند. لذا مأموريت اصـلي آن حضـرت،    روزمرّه از قبيل نوشيدن آب و ذبح چارپايان و...، ياد عاشورا را زنده مي

  ات زندگي مبارك خود بود.  برپايي روضه در تمامي آن

بـن يقطـين    كه طبق ادراكـات موجـود از بزرگـاني ماننـد علـي      به جاي آن السالم عليهيا مثالً حضرت كاظم  

دهند كـه   اي براي ايشان فراهم نمايند، به او دستور مي بخواهند كه از جان آن حضرت دفاع كنند و فضاي آزادانه

زادگان به دسـتور   هد تا امور شيعيان را رتق و فتق كند. يا بسياري از امامدر دستگاه حكومتي به كار خود ادامه د

ت گماشـتند؛       ائمه در سراسر جهان اسالم پراكنده شدند و به تشكيل جامعه ي شيعي در اقصـاء نقـاط عـالم همـ

ر بعـد از مـرگ   ي ديگ توانستند در كنار امام خود باقي بمانند و از جان معصومين دفاع كنند. نمونه كه مي درحالي

آيـد و مـردمِ    هاي شيعي و علوي در نقاط مختلف بالد اسالمي به اهتزاز در مي الرشيد است كه پرچم قيام هارون

ها سوار  نه تنها بر موج اين انقالب السالم عليه برند؛ اما حضرت رضا خسته از ظلم و ستم هارون دست به سالح مي

كنند. در عـوض و پـس از    ذيرند و بعضاً مخالفت خود را علناً اعالم ميپ ها را نمي شوند بلكه ابداً اين روش نمي
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پردازنـد كـه در صـورت     كوچ اجباري به مرو و رودررو شدن با مأمون، به مقابله با موانع و تبيين مشكالتي مـي 

 گرفـت و موجـب جنـگ    ي ايمان قرار مي ورود به حركت سياسي و نظامي و پيروزي قيام، دوباره در برابر جبهه

  شد.  بيت مي داخلي بر ضد اهل

كردند، حركات انقالبي در پاسخ بـه مظـالمي كـه بـر آن بزرگـواران       . لذا آنچه ائمه معصومين طلب مي6

ي آن موانع بر فرهنـگ جامعـه، باعـث     رفت، نبود بلكه ابراز حساسيت در برابر موانع فرهنگي بود كه سيطره مي

ي  نشود و ظرفيتي براي اطاعت از ولي در سطح تشكيل جامعـه و اداره شده بود يار و همراهي براي قيام تربيت 

هاي مكرّر پيرامون علّت عدم قيام نيز تأكيـد بـر همـين     حكومت شكل نگيرد. پاسخ امامان شيعه در برابر پرسش

ي اسالمي و جكومت ديني برقرار شود، قطعـاً در فضـايي قـرار خواهـد      حقيقت بود. زيرا اگر قرار است جامعه

كارهايي خواهد بود كه آن تمدن براي تمامي امـور   رفت كه تمدن مادي ايران و روم جريان دارد و در برابر راهگ

اكرم نازل شـده، در   سياسي و فرهنگي و اقتصادي ارائه كرده است. از سوي ديگر آنچه از سوي خدا بر قلب نبي

ويني براي تمامي آن موضوعات ايجـاد كـرده   كند و راه ن تمامي اين موضوعات به طي طريق جديدي دعوت مي

است اما كساني كه توانايي همراهي بـا ايـن حقـائق را داشـته باشـند و درك و اطاعـت از امـام را بـه صـورت          

شناسي  محقق كنند، وجود ندارند. به عبارت ديگر بدون جامعه» امت و حكومت و تمدن«جانبه و در مقياسِ  همه

ي دشمن را به درستي تشخيص داد و مؤمنين را براي مقابلـه بـا    توان هجمه ن، نميو ادراك مديريتي از يك تمد

آن بسيج كرد. اين مشكل همچنان ادامه دارد و چنين تحليلي حتّي امروز و در ادبيات متدينين و شيعيان نيز ديده 

تعطيلي شـده باشـد بلكـه    شود. البته فقدان اين تحليل بدان معنا نيست كه راه هدايت در عمل و اقدام دچار  نمي

نواب خاص و نواب عام حضرت در زمان غيبت نيز به همين مبارزات فرهنگي ادامه دادنـد و جهـاد و شـهادت    

توان نواب عامي را كه در حقيقت پرچمدار توحيد  بر اين اساس است كه در آينده مي 1در اين مسير ادامه يافت.

                                                            
سالم بر آنان كه تا كشف حقيقت تفقه به پيش تاختند و براى قوم و ملت خود «معروف شده است: » منشور روحانيت«فرازي از پيام امام خميني كه به  .1

پارة پيكرشان گواهى كرده است و حقاً از روحانيت راستين اسالم و تشيع  د كه بند بند حديث صداقتشان را قطرات خون و قطعات پارهمنذران صادقى شدن
رى رود كه در دعوت به حق و راه خونين مبارزة مردم، خود اولين قربانيها را بدهد و مهر ختام دفترش شهادت باشد... آنان در هر عص جز اين انتظارى نمى

اند و همراه با تحمل اسارتها و تبعيدها، زندانها و اذيت و آزارها و زخم  از اعصار براى دفاع از مقدسات دينى و ميهنى خود مرارتها و تلخيهايى متحمل شده
ان نيستند، يقيناً رقم شهداى اند. شهداى روحانيت منحصر به شهداى مبارزه و جنگ در اير زبانها، شهداى گرانقدرى را به پيشگاه مقدس حق تقديم نموده

  »اند زياد است. ها و روحانيت كه در مسير نشر معارف و احكام الهى به دست مزدوران و نامردمان، غريبانه جان باخته گمنام حوزه
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هاي علميـه زدود و بـه پـااليش     بيت را از دامان حوزه د به فرهنگ اهلاند، معرفي كرد و مسيرهاي غيرمستن بوده

  كنار رود.» امت و حكومت و تمدن الهي«ادراكات تخصصي حوزه مبادرت كرد تا موانع فرهنگيِ تشكيل 

ي اجتمـاعي و   ي وحـدت كلمـه   پس مأموريت حضرات معصومين، بيدار كردن امت اسـالمي در عرصـه  

ن بوده است؛ زيرا مشكل مسـلمين تنهـا در عـدم توجـه بـه عبـادات فـردي يـا         تشكيل حكومت و ساخت تمد

رسيدند و آن اين بـوده كـه    گزاري در مناسك نبوده بلكه تمامي اين انحرافات در يك نقطه به وحدت مي بدعت

ت شـده بودنـد و محـور تشـكيل        اسرائيل دچار گوساله مسلمانان همانند قوم بني پرستي و تبعيت از سـامري امـ

ي اسالمي را از توحيد و واليت و رسالت به پيروي از ابابكر و عمر و تئوري قـدرت و ثـروت و اطـالعِ     جامعه

خوردند و خواص نيز  مادي تغيير داده بودند. اما عوام با واگذاري اختيارات خود به خواص، به راحتي فريب مي

كردنـد و از   هـاي ديگـري را مطـرح مـي     و راه پذيرفتنـد  رغم درك از اين امور، تئوري خالفت الهي را نمي علي

در اين چارچوب، نيـاز امـروز جمهـوري اسـالمي     » ي تاريخ فلسفه«گرفتند. لذا دستيابي به  معصومين فاصله مي

تر خواهد شد و تحقق منويات رهبـري بـا مشـكالت     است و اال خطر تحريف شخصيت امام خميني (ره) جدي

توان  گيرد. با دستيابي به اين ابزار است كه مي قالب در معرض تهديد قرار ميي ان شود و آينده بيشتري مواجه مي

از قرآن و روايات و ادعيه و زيارات به نحو صحيح استضائه كرد و استنباط از كلمات وحي در ظرفيت جديدي 

  رسد.   انجام خواهد گرفت و فقاهت در سير تاريخي خود به دوران بلوغ مي

  

اَفْضَلَ ما يعطى مصاباً بِمصيبته يعطينى بِمصابى بِكُم، ه اَنْبِالشَّاْنِ الَّذى لَكُم عنْد حقّكُم وو اَسئَلُ اهللاَ بِ  
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  فتمهه جلس
  

 »ثروت قدرت، اطالع،«درگيري با تئوري در  »فرهنگ بعثت و مقاومت امامان«تبيين 
  ي غيبت در دوره» امتحانات عقالنيت«و آغاز نظام نفاق 

  
. بيان شد كه در سرفصل اول تاريخ، نظام كفر با نظام ايمان درگير بوده و با آغاز سرفصـل دوم تـاريخ،   1

گيرد. زيـرا دسـتگاه ايمـان و دسـتگاه نفـاق گرچـه بـه دو         نظام نفاق است كه در مقابل دستگاه ايمان آرايش مي

ين نتيجه رسيده بودند كه دستگاه كفر بايد حذف شـود. از يـك سـو و بنـا بـه امـر       ي متفاوت، هر دو به ا انگيزه

سال حلم و مهلـت، بسـاط كفـر و     6800خداي تعالي و با بعثت رسول اكرم، زمان آن فرا رسيده بود كه پس از 

يمـان،  وچهارهزار پيامبر محقق گردد و دسـتگاه ا  هاي صدوبيست ي زمين محو شود و وعده شرك جلي را از كره

ي انجام اين فرمان را به عهده داشت و از سوي ديگر، منافقين براي سوار شدن بر موج معنـويِ ناشـي از    وظيفه

هايي از فرهنگ بعثت از جمله فرهنگ جهـاد   نهضت پيامبر اكرم و دستيابي به حكومت، پذيرفته بودند كه بخش

اين طريق، به حاكميت خود بر اساس ظواهر ديني برسند  ها را ادامه دهند تا از كده ها و بت با كفّار و برچيدن بت

  و به ارضاء شهوات خود تداوم بخشند.  

بيت عصمت و طهارت را در  ي نفاق براي رسيدن به حكومت و حفظ آن، ابتدائاً حذف فيزيكي اهل جبهه

در راه مبارزه با نفـاق بـه    مالسال عليهمدستور كار خود قرار داد و لذا حضرات معصومين از پيامبراكرم تا امام سجاد 

شهادت رسيدند و اال جاذبه و سابقه و تجربه و مـديريت و جنگـاوري و كارآمـدي و مناقـبِ شخصـيتي ماننـد       

شـده   شد، مردم بر محور ايشان جمـع   اي از تئوري قدرت مادي استفاده مي اميرالمومنين به حدي بود كه اگر ذره

ي الهـي   شدند. اما آن بزرگوار و فرزندان معصومش تنها بر اساس اراده و تمامي رقباي ايشان از صحنه حذف مي

هـاي دينـي ـ كـه آزادي و آگـاهي مـردم و سـعادت         پذيرفتند كه آرمـان  و نور معارف حقّه سلوك كردند و نمي

از  مالسـال  عليـه زند ـ به نفع اهل قدرت معامله شود. البته قبالً روشن شد كه شهادت امام حسين   بشريت را رقم مي

سنخ ديگري بود و قيام آن حضرت تنها در مقابله با منافقين نبود؛ بلكه از آنجا كه يزيد تصميم گرفته بود تـا بـا   
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كنار گذاشتن نفاق، به دوران قبل از بعثت بازگردد و كفر و شرك را علني نمايد، قيام بر اباعبداهللا واجب شد تـا  

ن حضرت، موجب حفظ فرهنگ بعثت و بقاء امت اسـالمي  از بازگشت كفر جلي جلوگيري شود و خون پاك آ

  شد.

ي علني و خشـن بـا    با اين پيروزي بزرگ، دستگاه نفاق ناچار شد تا از حذف فيزيكي معصومين و مقابله

بيـت را شـعار    عباس براي رسيدن به قدرت، دفاع از اهل آن بزرگواران دست بردارد و كار به جايي رسيد كه بني

 السـالم  علـيهم هاي خود بردارند و به جان ائمه  البته اين مسأله باعث نشد تا منافقين دست از توطئهخود قرار دادند. 

هـا   شد كه موجبات برانگيختگي حساسيت تعرض نكنند اما اين جنايات به صورت مخفيانه و به نحوي انجام مي

ن به امري مخفي و پنهان بدل شد و آميز دشم ي خشونت و افكار عمومي را فراهم نياورد. به عبارت ديگر مقابله

ي فرهنگـي منتقـل گرديـد. لـذا از دوران      ي نفاق با دستگاه ايمان، به عرصه ي جنگ و تقابل آشكار جبهه صحنه

حضرات معصومين با فرهنگ امپراطوري ايران و روم كه در محتواي نظام نفاق جريـان يافتـه    السالم عليهماصادقين 

هاي باطل استوار شده بـود و لـذا    ا و باطن مديريت منافقين بر اساس همان فرهنگبود، درگير شدند؛ زيرا محتو

مظالم و انحرافات ناشي از اين فرهنگ در تمامي ابعاد زندگي امت اسالمي، توسط امامان شيعه افشـاء گرديـد و   

ب ايجـاد هفتـاد و   ها در فهم از قرآن و سنّت كه ابزاري براي توجيه اين مديريت بود و موج ها و تحريف تأويل

ي ديگـر امامـان(ع) تبيـين اعتقـادات و فقـه       ي باطل در اسالم شده بود، مورد مقابله قرار گرفت، وظيفه دو شعبه

كـرد ـ بـود. ايـن      ي اسالمي و حكومت ديني و تمدن الهي را تبيين مـي  شيعه ـ كه در واقع طريق تشكيل جامعه 

شدن  ايجاد كرده و موجب شد تا دستگاه نفاق در صورت فراهمي الهي و نوراني  جهاد فرهنگي، موجي از جاذبه

گشت. اما وقتي اثر معكـوس   السالم عليهشرايط، فشارها و تضييقاتي اعمال كند كه منجّر به حبس امام موسي كاظم 

هـاي   شدند تـا بـراي فرونشـاندن آتـش قيـام      نشيني كرده و مجبور مي شد، منافقين عقب اين فشارها مشاهده مي

بسپارند تا با ظاهرسازي، موفق به كنترل افكار عمومي شـوند.   السالم عليه رضا عهدي را به امام منصب واليت علوي،

اما تمام برخوردهاي حضرت رضا با مأمون به نحوي بود كه تئوري قدرت كفـر و نفـاق و مفاسـد آن را افشـاء     

كرد و لذا مجدداً به قتل امـام   ا مفتضح مينمود و دستگاه عباسي ر كرد و  حقانيت تئوري خالفت را اثبات مي مي

  معصوم مبادرت كردند. 
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، حكّام جور دوباره به فشار سياسي و حذف فيزيكي روي  السـالم  عليهما در دوران امام هادي و امام عسكري

و هاي پيامبراكرم نسبت به نابودي خود توسط ايشان نگـران بودنـد    آوردند زيرا از والدت امام دوازدهم و وعده

هاي شديد قرار گرفتند تا دسـتگاه   لذا امامين عسكريين در پادگان نظامي محبوس شدند و در معرض محدوديت

عصر جلوگيري كند. با اين حال، نور الهـي خـاموش نشـد و آن حضـرت بـه       حاكم بتواند از تولّد حضرت ولي

گي با اين انوار مقدس اعـراض كردنـد و   العاده و مخفيانه به دنيا آمدند؛ اما از آنجا كه مردم از زند صورت خارق

حيات تحت واليت آنان را نپسنديدند و حاضر به پذيرش تئوري خالفت الهي نشدند، خداوند متعال غيبت امام 

دوازدهم را رقم زد تا هم حجت الهي بر روي زمين باقي بماند و هم بشريت با تكامل عقالنيت، دوباره به سوي 

  دستگاه الهي رو كند.

ي الهي، زندگي در  كه طبق برنامه ي غيبت در دو بعد قابل تبيين است: يكي اين ه عبارت ديگر، فلسفه. ب2

دار بالء بايد ادامه پيدا كند اما اين تداوم تكويناً و تاريخاً و اجتماعاً بدون حيات امـام معصـوم و وجـود مبـارك     

ي اعراض كردند و از دستگاه الهي و زنـدگي  ترين نعمت اله كه امت از بزرگ حجت الهي ممكن نيست. دوم اين

در ظلّ آن بزرگواران روي برگردانند. بزرگترين نعمت اين بود كه دوازده امام و چهارده معصـوم كـه از تمـامي    

انبياء اولواالعزم افضل بودند، نسل به نسل و به صورت متوالي و الينقطع در ميان امت اسالمي زنـدگي كردنـد و   

ي بين زمان بعثـت انبيـاء اولـوالعزم بـه دههـا و صـدها سـال         ه در سرفصل اول تاريخ، فاصلهاين درحالي بود ك

ي الهي اين بود كه در ابتداي سرفصل دوم تاريخ، دوازده امام و برترين مخلوقـات خـداي    رسيد. يعني برنامه مي

محو نظام كفر بپردازند و سينه  ي نفاق و متعال، نسل به نسل در برابر دستگاه نفاق قرار بگيرند و به افشاي چهره

ي  هاي خـود، مـوجي از نورانيـت و جاذبـه     گيري دارند و با مجاهدات و موضع به سينه، راه هدايت را مفتوح نگه

سابقه اعراض كردند و زندگي با پيشوايان نفاق را ترجيح  الهي به راه بياندازند؛ اما مردم از اين نعمت بزرگ و بي

مينه را براي عمر كوتاه حضرات معصومين و به شهادت رساندن آنان توسط نظام نفاق دادند و به اين صورت، ز

  فراهم آوردند.

ي اول تـاريخ متفـاوت    ي دوم تـاريخ كـامالً بـا دوره    از سوي ديگر بايد توجه داشت كه شـرايط در دوره 

اما آيات و معجـزات در  ي اول از سنخ امور حسي بود  هاي الهي و معجزات پيامبران در دوره است؛ زيرا حجت
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ي دوم، از سنخ عقالني و از جنس انساني بود. يعنـي نفـس نفـيس پيـامبراكرم و اميرالمـؤمنين و فرزنـدان        دوره

هاي اجتماعي و تدابيري كه در  گيري ي الهي بوده و از حيات تكويني آن بزرگواران گرفته تا موضع مطهرشان آيه

نمـود   ها را منفعل مي ي الهي بود و قلوب و عقول امت ي نشانه و معجزهبردند، همگ مقابل كفر و نفاق به كار مي

شكافت. همين رونـد بـود كـه     شد، مي رساند و ظلمات متراكمي كه توسط دستگاه طغيان ايجاد مي و به عجز مي

آنچـه  كرد تا به قتل و تبعيد و حبس امامان شيعه و ياران و اصحاب آنان مبادرت كنند. پـس   خلفاء را مجبور مي

شـود، نـور واليـت حضـرت      كه امروز موجب اتمام حجت براي كفر و نفاق و همچنين علّت رشد مؤمنين مـي 

  عصر است كه بايد انعكاس آن نور را بر زمين پيدا كرد و به آن متّصل شد. ولي

. حال بايد به مصائب شيعه در دوران غيبت پرداخت و خصوصيت اين دوران را تشريح كرد. گفته شـد  3

مردم از زندگي با حضرات معصومين إعراض كردند و فاقد تحمل زندگي با معصوم بودند؛ انوار مقدسي كـه   كه

هاي الهي الزم را در اختيار داشتند و از جهت علمي نيز هفتاد و دو اسم از هفتاد و سه اسـم الهـي    تمامي قدرت

براي تربيت و رشد، مستقيماً از محضر امام بهره به آنان عطا شده بود. حتي محبين نيز ظرفيت اين را نداشتند كه 

ي معصومين  اي قليل بودند كه توفيق نصرت ائمه ببرند و لذا در امتحانات مختلف دچار ريزش شدند و تنها عده

ـ اعم از نواب خاص و عـام ـ    » غيرمعصوم«ايمان و دستگاه نفاق با پرچمداري  را پيدا كردند. لذا تقابل بين جبهه

» عقالنيـت غيرمعصـوم  «گونه رقم خورد كه مردم به زنـدگي بـا    الذكر اين از شد؛ يعني با توجه به شرايط فوقآغ

بپردازند تا فشار كمتري به آنان وارد شود. اين مسأله بهترين اتفاق براي منافقين بود زيرا فهميدند كه فعًال زمـان  

ه است و لذا فضا براي شيعه كمي آزادتر شـد. امـا   تحقق عدالت در تمامي جهان توسط امام دوازدهم فرا نرسيد

اين بدان معنا نبود كه تقابل دستگاه نفاق با دستگاه ايمان ـ كه كانون معارف حقيقي قرآن بود ـ منقطع شود و به   

گيري آن به سمت نواب خاص و نواب  هاي منافقين تداوم يافت و جهت پايان برسد بلكه بغض و حيله و توطئه

ي اسـالمي را   ي معصومين در كفرستيزي و حفظ وحدت كلمه ر گرفت. در واقع فقهاي عظام شيعه، سيرهعام قرا

ي  هاي نفاق بر ضد كفـر و شـرك جلـي، حمايـت كردنـد؛ گرچـه انگيـزه        ادامه دادند و از تمامي حركات دولت

از آنان، مجبور كردن خلفاء ي فقهاء در حمايت  منافقين از جنگ با كفّار حفظ رياست دنيوي خود بود اما انگيزه

كـه طبـق    ي شيعه بود. لذا بـا وجـود آن   به حفظ فرهنگ بعثت و ساير ظواهر اسالمي و ايجاد امنيت براي جامعه
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ه بـه معنـاي عـدم درگيـري نظـامي و        بيت مشرك و محارب معرفي مي معارف شيعي، دشمنان اهل شوند اما تقيـ

ي ظهـور   افقين با دستگاه كفر، يك دستور تاريخي است و تا دورهي من سياسي با دستگاه نفاق مشروط بر مبارزه

بايد با آنان بمثابه مسلمان برخورد شود. در روايات نيز وارد شده كه به منافقين مهلت داده شده تا آخرين نفـري  

برابـر  ي فرهنگـي در   عالوه بر اين، مبـارزه  1كه از صلب آنان خارج شده و سپس شيعه خواهد شد، به دنيا بيايد.

انحرافات با اوصافي كه گفته شد و همچنين بيان حقائق دين و نشر معارف قرآن بر اساس ادبيات معصـومين و  

عصر (عج)، كسي است كه تمامي اين  ترجمان وحي نيز توسط فقهاء شيعه انجام شد. لذا نائب عامِّ حضرت ولي

  خصوصيات را دارا باشد.

ي حق به دست غيرمعصومين سپرده شده، آنچه كـه در   ي كلمه امهدر اين دوران، از آنجا كه پرچمداري اق

است و سير تكامل اين ظرفيت، توسط امـام  » ظرفيت عقالنيت غيرمعصوم«گيرد  دستور كار دستگاه الهي قرار مي

گيرد. در اين راستا، اولـين   عصر قرار مي هاي قدر مقدر شده و رشد آن، تحت واليت حضرت ولي زمان در شب

اهللا  سال براي بيان حقائق دين و ابـالغ مـا انـزل    250براي نواب عام اين بود كه ابعاد مجاهدتي كه در  مأموريت

آوري شده و حفظ گردد؛ آن هم در شرايطي كه صرف انتساب به امامان شيعه،  توسط معصومين انجام شد، جمع

ايي كه توسط فقهـاي شـيعه در دوران   ه ها و مصيبت قتل و تبعيد و حبس را در پي داشت. در واقع اولين مرارت

ها و... در شرايط سخت و خطرنـاك بـود    ها و صدوق غيبت تحمل شد، حفظ اصل منابع و روايات توسط كليني

بيت باقي بماند و آن بيانات نوراني به شكل مضبوط و مطمئن و مبوب، بـه ديگـر شـيعيان     تا فكر و فرهنگ اهل

هاي مختلفي از آن  ي اهل سنّت به تمامي معارف شيعه شد و بخش هجمه برسد. نشر و ترويج اين حقائق، باعث

مورد انكار منافقين قرار گرفت و لذا فقهـاي شـيعه در مقـام پاسـخ و دفـع حمـالت فرهنگـي قـرار گرفتنـد و          

هـاي جـاني آن را پرداخـت كننـد. پـس مقاومـت        هاي متعددي در اين زمينه نوشتند و حاضر شدند هزينه كتاب

كني آنان براي دسـتگاه نفـاق نـاممكن     اعث شد تا نسل شيعيان و سادات به نحوي تكثير يابد كه ريشهبيت ب اهل

  ي حفظ منابع و دفاع از عقايد و دفع شبهات ادامه يافت. شود و لذا درگيري فرهنگي در زمينه

                                                            
  كند.طور كه صلح حديبيه بمثابه مهلتي دو ساله بود تا هر كافري كه قرار بود مسلمان شود، براي اين كار فرصت پيدا  . همان1
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نـي و  تشكيل امت اسالمي، حكومت دي«. از سوي ديگر طبق مباحث پيشين، آنچه در بعثت تشريع شد، 4

ي نفاق و مردم، دوران غيبـت آغـاز شـد. لـذا در دوران غيبـت بايـد        بود كه با انكار آن توسط ائمه» تمدن الهي

عقالنيت غيرمعصوم نسبت به همين سه مسأله، امتحان شود و از آن سربلند بيرون بيايد تا ظرفيت بازگشت امـام  

ظرفيت عقالني براي غيرمعصوم به عنـوان محـور    معصوم و فرارسيدن عصر ظهور را پيدا كند. پس وقتي ارتقاء

ت    تي بود كه داراي چنين ظرفيتي باشد كه ايـن امـدوران غيبت قرار گرفت، اولين گام براي تحقق آن، تشكيل ام

كه نـزول وحـي در    رغم آن هاي پيامبر اكرم به سلمان، قوم فارس بودند. يعني علي ها و وعده بيني با توجه به پيش

ل امت و حكومت در مدينه بود و مركز خالفت اسالمي نيز به دليل مسائل داخلي و خارجيِ جهان مكّه و تشكي

اسالم، كوفه و بغداد تعيين شد؛ اما اين اقوام، ظرفيت تحمل اين مسئوليت سنگين را نداشتند و لـذا تـدبير الهـي    

  براي تربيت و پرورش اقوام ديگري آغاز شد.

سنّت به ايرانيان ارائه شـد، امـا    در زمان عمر فتح شد و اسالم به قرائت اهل كه ايران در واقع با وجود آن 

بـه فرزنـدان    السـالم  علـيهم تدابير معصومين فضا را براي تربيت قوم فارس فراهم كرد: اوالً از امام باقر تا امام كـاظم 

مسير كوچ اجباري امـام   كنند تا براي حفظ جان خود و نشر معارف به ايران هجرت كنند. ثانياً خود سفارش مي

زادگـان بـا    رضا از مدينه به مرو از ايران بود و فرزندان آن حضرت به دنبال ايشان وارد ايران شدند و تقابل امام

بيت آشنا كرد. لذا نقاطي در ايران مانند قم،  دستگاه حاكم و كشتار آنان، ايرانيان را بيش از پيش با مظلوميت اهل

  شيعه تبديل شد.  ري، كاشان و... به مركز

البته قوم فارس قبل از بعثت، به دليل استعداد خود در تكامل مادي حضور فعال داشتند و سهم بزرگي در 

تمدن الحادي داشتند و لذا نخبگان ايراني به خاطر حساسيت به تغيير و تحوالت تمدني و جهاني، پس از بعثت 

اي وارد  كوفه و  نه رساندند و در كنار پيامبر مبارزه كردند يا عدهاي خود را به مدي به دو گروه تقسيم شدند. عده

هاي نفـاق ـ    ي ديگري در كنار دولت ديگر شهرها شدند و به اميرالمؤمنين يا ساير معصومين ياري رساندند. عده

ديريتي را بـه  هاي علمي و مـ  شدند ـ قرار گرفتند و انواع كمك  كه به عنوان وارثان تمدن ايران و روم شناخته مي

دستگاه خلفاء ارائه دادند. در اين ميان، اولين باري كه فرهنگ شيعه به عموم مردم ايران رسيد، مربوط به دولـت  

اي رسمي تبديل كردنـد و از جايگـاه يـك     بيت را از امري مخفي و پراكنده به مقوله بويه بود كه عزاداري اهل آل
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ي بعدي در دوران صفويه بود كـه از نظـر سياسـي، مـذهب شـيعه بـه        ي عزا پرداختند. مرحله حاكميت، به اقامه

عنوان مذهب رسمي اعالم شد و از نظر فرهنگي، علماي شيعه وارد صحنه شدند و پراكنـدگي خـود در جهـان    

بيت در اين سرزمين  هاي علميه شكل بگيرد و معارف اهل اسالم را خاتمه داده و در ايران مجتمع شدند تا حوزه

رغم برخورد سياسي و نظامي صفويه براي ترويج تشـيع، مـردم    تب علماي شيعه ترويج شود. لذا علياز طريق ك

ايران فرهنگ شيعه را پذيرفتند و لذا بعد از سقوط صفويه، حاضر نشدند به فرهنگ قبلي خود بازگردند. پـس از  

ت  «يـت ايشـان، يـك    عصر سرپرستي شدند و از سوي ديگر بـا وال  طرف، نواب عام توسط حضرت ولي يك امـ

  تشكيل شد تا مردم ايران با معارف و حقائق شيعي مأنوس شوند. » شيعه

خورد و مركز قدرت جهـاني از دسـتگاه نفـاق خـارج      . اما از جهت ديگر، يك جابجايي قدرت رقم مي5

غييـر پيـدا   گردد. يعني مقياس شهوات ت رسد و تمدن بشري از شرق به غرب منتقل مي شده و به دستگاه كفر مي

شود و رياضيات و منطق و فلسفه در مقياس بسيار بـاالتري، موفـق    ايجاد مي» توسعه در مقياس شهوت«كرده و 

افتد.  ها به دست غرب مي ها و ساخت تمدن ي حكومت شناسي و اداره شود و قدرت جامعه به تسخير طبيعت مي

ي اقليدسي بود كه اين علوم پس از  م و هندسهيعني امپراطوري ايران و روم، حاصل منطق صوري و فيزيك قدي

فروپاشي اين دو امپراطوري، وارد جهان اسالم شد و خلفاء با همين ظرفيت به مديريت تمدن پرداختنـد و تنهـا   

ي نااقليدسي در غـرب، مقيـاس تسـخير      ظاهري از دين را به آن اضافه كردند. اما با توليد فيزيك نوين و هندسه

يابد و از اين رهگذر، سبك زندگيِ مديريتي، نظامي، امنيتي، سياسي، صنعتي، هنري، ارتبـاطي،   طبيعت ارتقاء مي

گردد. بر ايـن اسـاس،    شود و ادبيات گفتاري و نوشتاري به ادبيات نموداري تبديل مي رفاهي و... نيز متحول مي

ي جامعـه مشـاركت    ر ادارهگـذارد و مـردم را د   دستگاه كفر مديريت مبتني بر خشونت و سـلطنت را كنـار مـي   

گرايي نبود بلكه با توجه به استفاده از آخرين ظرفيت مديريت خشـونت، بـه    دهد. البته اين تغيير از باب مردم مي

دنبال ظرفيت جديدي در نيل به شهوات بودند و به اين نتيجه رسيدند كه در اين مسير، اگـر فكـر و توانمنـدي    

علم و قدرت به يك قشر  و نـژاد خـاص محـدود نشـود، قـدرت تسـخير        تمام شهروندان به كار گرفته شود و

  طبيعت به صورتي فزاينده پيشرفت خواهد كرد.
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جديـدي  » تئوري قدرت و ثروت و اطالعِ«كند و  لذا سبك زندگي مديريتي و سياسي در غرب تغيير مي 

آورد.  اق در شرق را در پي ميهاي نف شود كه افزايش قدرت نظامات كفر در غرب و منفعل شدن دولت توليد مي

خواستند كه در تمدن و روابط اجتمـاعي و رياضـيات پيشـين بـاقي بماننـد، در       هاي نفاق اگر مي در واقع دولت

خوردند و لذا باطن نفاق ـ كه ريشه در كفر دارد ـ علني شد؛ يعني دستگاه نفـاق از     ي قدرت شكست مي موازنه

ست برداشت و باب دوستي را با تمدن جديد باز كرد و آغـوش خـود را   اصل كفرستيزي و ساير ظواهر ديني د

رو پس از هزار سال، انحراف خلفـاء در برابـر عمـوم اهـل سـنّت       براي دستيابي به شهوات جديد گشود. از اين

آشكار شد و اعتبار و كارآمدي آنان به عنوان وارثان فرهنگ كفرستيزي از بين رفت و روشـن گشـت كـه آنـان     

اند. لذا محتـواي مـديريت    پرستي مشغول بوده اسرائيل به گوساله توحيد برداشته بودند و همانند قوم بنيدست از 

شناسي و مديريت و تمدن امپراطوري ايران و روم مبتني بود، در برابر قـدرت تمـدن غـرب و     نفاق كه بر جامعه

امت اسالمي به پنجاه كشـور را رقـم    ي تكامل مادي آن فروپاشيد و اضمحالل حكومت عثماني و تقسيم سيطره

  زد.

با سقوط امپراطوري عثماني و دست برداشتن منافقين از حفاظت مرزهاي بـالد اسـالمي در برابـر كفـر،      

ي فرهنگ بعثـت و   ـ به عنوان شاخصه» كفرستيزي«امت شيعه مستقيماً با دستگاه كفر مواجه شد و لذا مسئوليت 

  عصر قرار گرفت.      دوش فقهاي شيعه و نواب عام حضرت ولي وجه مشترك بين تمام مسلمين ـ بر

  

  

و ّكُمقئَلُ اهللاَ بِحاَس و نْدع ه اَنْبِالشَّاْنِ الَّذى لَكُم ،صابى بِكُمنى بِميطعي هتصيبصاباً بِمطى معاَفْضَلَ ما ي  
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  شتمهه جلس
  

نظام كفر در  به امداد«ي تحليل  همراه با ملت ايران بر پايه قيام فقهاء شيعهبررسي 
 »سير تحول و فروپاشي نظام نفاق«و  »رنسانس

  
ي بحث، بايد اين نكته را متذكّر شد كه اين سلسله بحث، مباحثي پژوهشـي اسـت كـه بـا      . قبل از ادامه1

آن نگريسته شود. عـالوه بـر   طرح احتماالت جديد، به دنبال ارتقاء فرهنگ شيعه است و لذا بايد از اين منظر به 

توان چيزي  اين بايد توجه داشت كه اين مجموعه مباحث، يك تحليل عقالني است و با بحث عقليِ صرف نمي

، مـورد  »علم اصـول فقـه احكـام حكـومتي    «ي  را به شارع مقدس منتسب نمود؛ بلكه در آينده بايد آن را بوسيله

  استناد به شرع را پيدا كند. بررسي فقهي و اجتهادي قرار داد تا قابليت

گـردد كـه شـيعه در ايـن دوران بـه       به اين مهم باز مـي » ي مصيبت فلسفه«. اما ضرورت ورود به بحث 2

بلوغي رسيده كه اين سطح از مباحث، قابليت طرح يافته است. زماني كه شهيد بزرگـوار نـواب صـفوي توسـط     

رغم تشريع فرهنـگ   ختم براي او برگزار نشد؛ زيرا علي رژيم پهلوي به شهادت رسيد، بيش از يك يا دو مجلسِ

ي ايران به امري وجداني تبديل نشده بود و به پذيرش عملـي   شهادت در دين اسالم، فرهنگ شهادت در جامعه

گرفـت و در ايـن راه كشـته داد،     ي مسـلحانه را پـي   اي كه مجاهـدين خلـق، مبـارزه    نرسيده بود. سپس در دوره

كردنـد. امـا پـس از انقـالب      اي بدل شد كه اهل مبارزه را بمثابه قشر برتر محسوب مي عده به آرزوي» شهادت«

ي شهادت و جهاد به فرهنگ عمومي ملّت ايران تبـديل شـد و حتّـي در ميـان بـانوان نيـز        اسالمي ايران، مطالبه

ب و جنـگ تحميلـي تـا    اي از زنان مسلمان ايراني در جريان حوادث مختلف (از انقال جريان يافت و حتّي عده

ت     موشك اج در مراسم برائت از مشركين) به فوز شهادت نائل آمدند. لـذا ظرفيـت امـباران شهرها و كشتار حج

ي مصـائب حضـرت ولـي     اي رسيده است كه بتوان دين را بر اساس فلسـفه  به نقطه السالم عليهممحمد و آل محمد

  ديني تعريف نمود.و مصائب امت  الشريف فرجه تعالي اهللا عجلعصر
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گـردد و   . بيان شد كه دين به حب و بغض در عينيت و در درگيري سه نظام كفر و ايمان و نفاق باز مي3

هاي انبياء و اولياء الهي در سرفصل اول و دوم تاريخ نيز ذكر شد و بحـث بـه    ها و مرارت بر اين اساس، مصيبت

رچم توحيد و خداپرستي در اين دوران، بر دوش نواب ي غيبت رسيد. روشن شد كه پ هاي دوره بررسي مصيبت

خاص و سپس نواب عامِّ امام زمان است و تبييني كه از رفتار معصومين در مقابله با نظام كفر و نفاق ارائه شـد،  

ن اي براي تعيين نواب عام تعيين گشت. يعني امامان شيعه با مقابله در برابر فرهنگ مادي تمـد  به عنوان شاخصه

هـاي   سو و بسط و تشريحِ حقائق فرهنگ بعثت از سوي ديگر، جهادي فرهنگي بر ضدّ دولت ايران و روم از يك

ي آنان براي نابودي دستگاه كفر جلي حمايت نمودند. البته  نفاق تدارك ديدند و در عين حال، از جنگ و مبارزه

انجام شد تا فضا » جهاد سياسي«دت صد سال بعد از پيامبر(ص) به م پر واضح است كه پيش از جهاد فرهنگي،

براي آرايش فرهنگي در مقابل فرهنگ كفر و نفاق به وجود آيد. لذا فقهاي عظـام شـيعه كسـاني بودنـد كـه راه      

ي فرهنگـيِ دسـتگاه    بيت در برابر هجمه امامان خود را در همين چارچوب ادامه دادند و از اعتقادات محبين اهل

الوه بر آن، با حفظ منابع و اسناد و روايات، معارف شيعي را سينه به سينه منتقل نمودنـد.  خلفاء دفاع كردند و ع

سازي از شرق و نظام نفـاق،   كه قدرت جهاني و توان تمدن اين وضعيت تا حدود هزار سال ادامه پيدا كرد تا اين

ي به مقياس جديد شـهوات، اصـل   به غرب و نظام كفر منتقل شد. با اين تحول بود كه دستگاه نفاق براي دستياب

كفرستيزي را كنار گذاشت و بالد اسالمي را به آنـان واگـذار كـرد و دچـار فروپاشـي شـد و فقهـاي شـيعه در         

  ي مستقيم با كفّار قرار گرفتند. مواجهه

ي مصيبت و چرايي و چيسـتي و چگـونگي آن ارائـه شـد، بايـد تمـامي        . بر اساس تبييني كه از فلسفه4

نفاق و ايمان در هر سه سرفصل تاريخ محقق شود و هر سه دستگاه به اوج قدرت خـود برسـند.    ظرفيت كفر و

بايد در مقياس تمدني و اجتماعي تحليل شـود.  » كلّاً نُمد هوالء و هوالء«و خطاباتي از قبيل » ي إمداد فلسفه«لذا 

انده بود كـه مظهـر آن، امپراطـوري    دستگاه كفر در سرفصل اول تاريخ، سازماندهي شهوات حسي را به بلوغ رس

گشـت و ايـن    باز مـي » منطق صوري«هاي رياضي بود كه مباني آن، به  ايران و روم است. اين تمدن داراي ريشه

گيري تمدن مادي در سرفصل اول تاريخ، نقش مبنـايي داشـته اسـت. سـپس تـدبير       ابزار عقلي در توسعه و اوج

ي قدرت جهاني به زير كشيده  سال، از اريكه 6800ر و شرك جلي پس از خداي متعال بر اين قرار گرفت كه كف
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شده و منزوي گردد كه پيامبر اكرم، اين مهم را به عنوان يكي از دو مأموريت اصليِ خود عينيت بخشـيدند. ايـن   

، همـين  كرد و فروپاشـي آن دو امپراطـوري كفرآميـز    روند در ظاهر امر، بر نابودي تمدن ايران و روم داللت مي

ي دستگاه نفاق قرار گرفت و لذا تكاملِ اين  كرد؛ اما باطن و محتواي اين تمدن، مورد استفاده حقيقت را تأييد مي

سـازي از غـرب و شـرق بـه      هاي نفاق سيطره يافته بودند و قدرت تمـدن  اي اتفاق افتاد كه دولت تمدن در دوره

اقع تمامي دستاوردهاي فلسفي و صنعتي و هنرِي آن تمـدن،  هاي نفاق منتقل شده بود. در و مركز اسالم و دولت

  به جهان اسالم وارد شده و به تكامل رسيد.

ي اين روند، خداي متعال فرصتي دوباره به دستگاه كفر داد زيرا بر اسـاس آنچـه    پس از تداومِ هزار ساله

هسـتند و  » درخواسـت «راي گفته شد، هـر سـه دسـتگاه كفـر و نفـاق و ايمـان دا      » ي چرايي مصيبت فلسفه«در 

گيـرد. لـذا    درخواست آنان در اين دنيا، مؤثّر واقع شده و به تناسب حكمت الهي، مورد استجابت نيـز قـرار مـي   

ابليس و اعوان و انصار او در نظام كفر، ارتقاء مقياس شهوات را از خداوند متعال درخواست نمودند و خداونـد  

براي اين تغيير مقياس مورد نياز بود، براي آنان مقدر كرده و در اختيارشـان  نيز آنان را امداد كرد و نيروهايي كه 

قرار داد. بر اين اساس بود كه رنسانس از غرب آغاز شد و رياضيات آن توليد شده و فرهنگ آن به وجود آمد و 

غـرب  ي سياسي آن در توزيع اختيارات و مشاركت مردم محقق گشت و در نتيجـه، قـدرت از شـرق بـه      فلسفه

  منتقل شد.

همين معنا براي دستگاه نفاق نيز صادق است و منافقين نيز از خداوند متعال درخواست رشـد و توسـعه   

ت و حكومـت    ي نفاق در دوره دارند و لذا در سرفصل اول تاريخ، نطفه ي حضرت موسي و با تشكيل اولين امـ

پيدا كردند و حاكميتي هزار سـاله را در سرفصـل   هاي نفاق غلبه  ديني، منعقد شد. بعد از رحلت پيامبر نيز دولت

هـا پرداختنـد. پـس رونـد      هايي طوالني به مديريت جوامع و تمـدن  دوم تاريخ، به خود اختصاص دادند و مدت

اي كه خـداي متعـال    ي بحث است و مؤمنين بايد وظائف و تكاليف خود را در بستر برنامه فوق، اصل موضوعه

كرده، تشخيص دهند. اساساً فقاهت، مكلّف به رصد نظام كفـر و نظـام نفـاق و حفـظ     براي مديريت عالَم تدبير 

هاي آنان است و فقهاء بايد حصن حصيني براي اعتقادات مردم باشـند كـه فرمـود:     دستگاه ايمان در برابر ضربه

  »الفقهاء حصون االسالم.«
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كه سردمداري آن در اين زمان به  . با تغيير مقياس روابط اجتماعي در رنسانس توسط كفار، دولت نفاق5

ي امپراطوري عثماني بود، دچار انفعال شد و اصل كفرستيزي را كه منشأ قدرت و حاكميـت او بـر دنيـاي     عهده

هاي جديد و صنعت نوين دسـت   اسالم بود كنار گذاشت. يعني طبيعي است كه وقتي كشورهاي رقيب به سالح

نهنـد و قـدرت سياسـي خـود را بـا شـعار افـزايش         ثروت بنيان مـي  هاي جديدي در توليد كنند و شيوه پيدا مي

شوند. اما اگر تكامل رقيب را براي منافع خـود مفيـد    آورند، نظامات ديگر منفعل مي مشاركت مردم به دست مي

ببينند، شايد در ابتداء به انفعال بيفتند و قدرت جديد را تهديد محسوب كنند، اما در ادامه، جذب قـدرت تمـدن   

شوند تا دستاوردهايي را كه داراي كارآمدي بيشتري هستند، به كشور خود وارد كنند و از اين طريـق،   يد ميجد

خشند. لذا بـر اثـر تغييـر سـبك زنـدگي در ابعـاد       ي كشور و ساير روابط اجتماعيِ خود را ارتقاء ب ي اداره نحوه

مختلف نظامي، اجتماعي، صنعتي، فرهنگي و...، امپراطوري اسالمي ابتدائاً منفعل شده و تا حدودي مقاومت كرد 

اما در نهايت، جذب دستگاه كفر و تكامل ماديِ برآمده از آن شد و به پنجاه كشـور تقسـيم گشـت و مـديريت     

  پذيرفت. غرب و سازمان ملل را

ي آنـان   در نتيجه، قدرت به دست نظام كفر افتاد و برخالف فرهنگ بعثت در جهاد با كفّار، نفوذ و سيطره

بـراي امـت دينـي، بـه شـرايط قيـام        به امري علني تبديل شده و بالد اسالمي را فرا گرفـت و شـرايط تكليـف   

شهداء، تصميم بر بازگشت به كفر جلـي و جاهليـت   شباهت يافت. البته در عصر سيدال السالم عليهالحسين  اباعبداهللا

ي  ي آن حضـرت، هيمنـه   جانبه اولي و انكار وحي، توسط دولت نفاق و يزيد ملعون گرفته شد و با مقاومت همه

اي از ظواهر اسالم را حفـظ كنـد.    دستگاه يزيد شكسته شد و او مجبور شد تا به سنّت شيخين بازگردد و پوسته

ر، دولت نفاق به چنين كاري مبادرت نكرد؛ بلكه شرايط زندگي اجتماعي در بيرون از جهـان  هاي اخي اما در قرن

اسالم متحول شد و مسير بازگشت به انكار وحي در غرب طي شد و و منافقين نيز اين مسـير را پذيرفتنـد و در   

ني بافتند و برخي از ايـن  مقابل آن خضوع كردند و مجذوب آن شدند. البته اهل نفاق براي اين كار توجيهاتي دي

هاي شيعه نيز وجود دارد اما فقهاي عظام شيعه، با حركـت در صـراط مسـتقيم     انحرافات در ميان برخي از گروه

الهي و به صورت وجداني ـ و نه به شكل تخصصي ـ بوي كفر را از تمدن جديد غربي استشمام كردند و ايجاد   

  نمودند.بيت را آغاز  حساسيت در ميان محبين اهل
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عصـر و   . البته بايد توجه داشت ظرفيت فكر و فرهنگ نواب عام ـ كه منبعث از سرپرستي حضرت ولي 6

ي آن بزرگوار بود ـ در همان وضعيتي بود كه در زمان صفويه متجلّي شـد. در آن دوران، اعتقـادات     عنايات ويژه

سپردن اختيارات فرهنگي بـه علمـاي شـيعه و     شيعي توسط حكّام و سالطين به مردم تحميل شد اما در ادامه، با

سازي علماء، مردم ايران فرهنگ تشيع را پذيرفتند. اما علماي شيعه در ظرفيتي نبودنـد كـه بـه مـديريت      فرهنگ

هاي امثال شيخ بهايي در  جامعه بپردازند و لذا اختيارات سياسي را نپذيرفتند. البته اين مطلب، نافي عظمت تالش

هاي علميه و تـدوين اعتقـادات و احكـام و     شيعه از اقصي نقاط بالد اسالمي و تشكيل حوزهكردن علماي  جمع

تئوري قدرت، تئوري ثروت و «ي ايران نيست. در واقع علماء قادر بر استنباط  اخالق فردي و نشر آن در جامعه

هـاي موجـود در آن    يهاز منابع نبودند و لذا سالطين صفوي بر اساس فرهنگ مولويت و ساير رو» تئوري اطالع

  ي كشور پرداختند. عصر، به اداره

شـدن نظامـات    ي قاجار و پهلوي اول و با ورود فرهنگ دموكراسي از غرب بـه شـرق و متزلـزل    در دوره

سلطنتي و ايجاد عزم ملّي براي تدوين قانون اساسي، فقهاي شيعه نيز پذيرفتند تا بـه نظـارت بـر وضـع قـوانين      

ماعي جديد كه قرار است وارد كشور شيعه شود، با فقه جعفري منافات نداشته باشـد و از  بپردازند و روابط اجت

سوي ديگر امنيت سياسي براي مراجع و علماي طراز اول به رسميت شناخته شد. لـذا دو منزلـت جديـد بـراي     

شـد   صه ختم نميي ايران به همين عر نواب عام در دوران مشروطه تثبيت شد. اما ورود تحوالت غرب به جامعه

ي مدرنيته دائماً در حال تكامل و بهينه بود و لذا كاالها، ساختارهاي مديريتي جديـد و مبـاني    زيرا فكر و انديشه

شد و دنياي اسالم و فرهنگ شـيعه را نيـز تحـت     فكري نوين به صورت مداوم از غرب به تمام جهان صادر مي

ي برخوردهاي ساده و ابتدائي وجود داشت كـه هـر آنچـه از آن    داد. در اين ميان، گرچه بعض تأثير خود قرار مي

كرد، اما كساني كه محور فقاهت و مرجعيت بودند، نقـاط اصـليِ    اي از كفر قلمداد مي آمد، نشانه سوي مرزها مي

 كردند. لذا راه نوراني مبارزه با ي خود را به آن معطوف مي دادند و مبارزه ي كفر را به درستي تشخيص مي هجمه

كفر خفي در دوران غيبت، با فتواي ميرزاي شيرازي در تحريم تنباكو آغاز شد و در ادامه، اولين شـهيد ايـن راه   

پذيرفت و زيرا بار دموكراسي  بود كه مشروطه را تنها در صورتي كه به دين مقيد شود، مي» اهللا نوري شيخ فضل«

اهللا كاشـاني در   رچم را بـه اهتـزاز درآورد و آيـت   غربي نرفت. سپس مرحوم مدرس در دوران پهلوي اول اين پ
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 1342گرفت و حضـرت امـام خمينـي (ره) آن را در خـرداد مـاه سـال        عصر پهلوي دوم، تداوم اين مسير را پي

شد و آنان خود از بزرگترين ظالمان بودنـد   دوباره زنده كرد. تا قبل از اين، مبارزه با كفر توسط منافقين انجام مي

ر بود كه مبارزه با كفر، مبتني بر ادبيات نفاق نبود و به دليل ضعف و اضمحالل دولت منـافقين، ايـن   اما اولين با

  شد.  مبارزه توسط علماي شيعه انجام مي

در واقع مبارزه با مدرنيته و غرب، از طرف فقهاء با شرايط قيام امام حسين تطبيق داده شـد و بـه مقابلـه     

ي شيعه و اهل سنّت به سوي كفر خفـي تبـديل گشـت. البتـه      بازگشت جامعهبا كفر و تالش براي جلوگيري از 

فقهاي شيعه در اين باره بحث فلسفي، كالمي و فقهيِ خاصي ارائه نكردنـد امـا وجـداناً ايـن خطـر را احسـاس       

ادامـه  گرفتند و بـه جهـاد فرهنگـي خـود      كردند و وارد اين مبارزه شدند و اال همانند گذشته از قيام كناره مي مي

احياء گرديد و با هزاران خوني كه در آن روز بر زمين ريخـت و   1342خرداد سال  15دادند. اين حركت در  مي

به دليل شهادت علماي حوزه بر مرجعيت امام با هدف جلوگيري از اعدام ايشـان توسـط رژيـم، شـرايط بـراي      

سال، انقالب اسـالمي ايـران بـه نحـوي     مرجعيت و زعامت امام خميني (ره) فراهم شد و بعد از گذشت پانزده 

ي فقهاي عظام شيعه با دستگاه حاكم ـ كه ريشه در كفر داشـت ـ بـه      اعجازآميز به پيروزي رسيد. بنابراين مبارزه

السالم بـود، نتيجـه    پيروزي رسيد و عمل به تكليفي كه مشابه با شرايط قيام عاشورا و مأموريت امام حسين عليه

ي شيعه با كفر علني شد و جمهوري اسالمي ايران مستقيماً در  پهلوي، رودررويي جامعهداد و با سقوط سلطنت 

هاي اسـالمي رژيـم شـاه را     كه دولت رغم آن ي امريكا و رژيم صهيونيستي قرار گرفت. علي مقابل اياالت متّحده

بـه ابـزاري بـراي تهـاجم      اي كردند، در چنين منازعه دانستند و شيعه را در اين زمينه شماتت مي اسرائيل دوم مي

كفر به اسالم تبديل شدند و تمام مقدورات خود را بسيج كردند تا دست در دست كفار، اين نهـال مقـدس را از   

ي جمهوري اسالمي با امريكا و اسرائيل دقيقاً مطابق با فرهنـگ بعثـت در    بين ببرند. اين درحالي بود كه مواجهه

و عمر در جهاد با كفّار بود؛ اما مرتجعين منطقه بر ضدّ فرهنگ رايج در اهل كفرستيزي و متناسب با رفتار ابابكر 

سال است كه افشاء جنايـات نظـام    36سنّت عمل كردند و در مقابله با جمهوري اسالمي، متّحد كفّار شدند. لذا 

ـ » هيهات منّا الذله«انداز شده و به همين دليل نداي  كفر و مبارزه با آن در دنيا طنين دايي عاشـورايي اسـت،   كه ن
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تبيـين  » ي تـاريخ  فلسـفه «هويت اين نظام مبارك را شكل داده است؛ زيرا فارغ از تفصيالتي كه بايد با توليد يك 

    1شود، اجماالً روشن شد كه شيعه در شرايطي قرار گرفته كه قيام حسيني در همان شرايط رقم خورد.

وجـود ـ كـه بـراي اثبـات مشـروعيت دينـي نظـام         ي م . بايد توجه داشت كه اين بحث، برخالف رويه7

جمهوري اسالمي و انتساب آن به شرع، به دنبال يافتن چند آيه و روايت پيرامون موضـوع حكومـت و واليـت    

دهد و اسالميت نظام را بر اساس شرايط تاريخي تكليف  فقهاء است ـ رياضيات و منطق فهم از دين را تغيير مي 

شود كـه تمـامي آيـات قـرآن و احاديـث، دالّ بـر        كه با تغيير در اين ابزار، روشن مي كند. عالوه بر آن تبيين مي

ناپذير است و ايـن پرسـتش در قـرن بيسـتم،      حقانيت جمهوري اسالمي است؛ زيرا پرستش خداي متعال تعطيل

و نفـاق مـورد    هاي نوراني آنان است. وقتي كه اعتقادات عباد توسط نظام كفر گيري وابسته به نواب عام و موضع

العمل متناسـب بـا آن را از    ي باطل نپردازد و عكس تواند به تفقّه در آرايش جبهه هجمه قرار گرفته، مگر فقيه مي

ت       كلمات وحي استنباط نكند و زمينه را براي حيات و رشد دستگاه ايمان فراهم ننمايـد؟! لـذا هنگـامي كـه امـ

سجده در برابر آثار ماده است، تمامي علماي جهـان اسـالم   اسالمي در معرض بازگشت به كفر و شرك خفي و 

  موظّف به جلوگيري از تحقق چنين وضعيتي هستند.

پرسـتي و   حكّام و علماي دستگاه نفاق به برچيدن بـت  كه تدابير امامان شيعه باعث شد تا اما با وجود آن 

نّت اساساً غرب و تمدن آن را مصـداقي از  ها در طول هزار سال گذشته ادامه دهند، امروزه مفتيان اهل س كده بت

ي آن، كساني هسـتند كـه در بيـان     دانند و اين تفكر در ميان برخي شيعيان نيز نفوذ كرده است كه نمونه كفر نمي

اند. در تعاريف اين گروه، حكّام غرب عناصري مسيحي و  معروف شده» ي انگليسي شيعه«مقام معظم رهبري به 

توان با آنان معاشرت داشت و معامله كرد و ارتباط برقرار  كه طبق آيات و روايات ميشوند  يهودي محسوب مي

كرد. لذا اگر چارچوب احكام تاريخي و احكام اجتماعي اسالم استنباط نشود، چنين خطرات و انحرافاتي در پي 

مام خمينـي و مقـام   خواهد داشت. البته اين معارف در نزد پرچمداران توحيد از شيخ شهيد و مرحوم مدرس تا ا
                                                            

ي آن بر جهان، قدرت غالب به دست نظام كفر افتاده است و اين درحالي است كه در  گيري تمدن غرب و سيطره با شكل«ممكن است گمان شود كه:  .1
يا سيصد سال ـ كه اما بايد توجه داشت كه اوالً در مقياس تاريخ، دويست » هاي نفاق است. مباحث پيشين گفته شد كه در سرفصل دوم تاريخ، غلبه با دولت

ي بحث و با  دهد. ثانياً در ادامه شود كه تماميِ يك سرفصل تاريخي را پوشش نمي هاي كوتاهي محسوب مي دهد ـ مدت ميزان عمرِ تمدن غرب را نشان مي
ضرت حجت، دوباره قدرت ي ظهور، مشخص خواهد شد كه نظام نفاق قبل از ظهور ح تبيين وظايف نظام جمهوري اسالمي در آينده و تشريح فلسفه
  خواهد گرفت و يه يك قطب مسلّط در جهان تبديل خواهد شد.
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به توليد فكر » علمي و تخصصي و استداللي«موجود است اما بايد براي بيان » وجداني«معظم رهبري به صورت 

منـد ايـن معـارف از     ي قاعـده  ي حركت انقالب اسالمي، شرايط براي استضـائه  پرداخته شود. بحمداهللا و با ادامه

يك از بزرگان و أعالم شـيعه،   در گذشته باعث شده تا هيچ كلمات وحي فراهم شده است؛ شرايطي كه فقدان آن

نيازي به استنباط اين معارف پيدا نكنند و مبتال به آن نشوند. يعني از آنجا كه فقهاي شيعه همواره در برابر تعيين 

انـد و   نكـرده توجه پيدا » امت و حكومت و تمدن الهي«اند، به استنباط احكامِ  تكليف افراد و مكلّفين قرار داشته

اند كه از اين حقايق و شـرايع رو برگردانـده و    كساني كه مبتال به اين موضوعات بودند، حكّام دستگاه نفاق بوده

  اند.  كرده ي حكومت و ساخت تمدن، از تجارب تمدن ايران و روم استفاده مي سازي و اداره براي جامعه

 گيرند و لـذا مبـارزه از    ت شيعي در مقابل كفر قرار مياما پس از فروپاشي دولت نفاق، علماي شيعه و ام

ي ميرزاي شيرازي آغاز شده و منحصر به رفتـار جمهـوري اسـالمي نيسـت. در واقـع انقـالب اسـالمي و         دوره

هـاي شـيخ شـهيد و     سال قبل شروع شـد و بـا مـرارت    150جمهوري اسالمي بمثابه بلوغ مبارزاتي است كه از 

اشاني ادامه پيدا كرد و باالخره امروز با رهبري حضرت امام (ره) يك نظام اجتماعي مرحوم مدرس و آيت اهللا ك

رخ داده و جمهـوري  » بيداري اسـالمي «به وجود آمده است. بعد از گذشت سي سال از حيات اين نظام مبارك، 

هاي خـود   ان، ملّتها و علماي آن اند كه دولت اسالمي به پناه اهل سنّت تبديل شده و آحاد اهل تسنّن درك كرده

كنند. اما  هاي كفر و جنايات امريكا و اسرائيل دفاع نمي اند و از آنان در مقابل توطئه اند و تنها گذاشته را رها كرده

ي حكومت خود بر جهاد با كفّار و كفرستيزي استوار شده بـود ـ هنـوز در     فرهنگ ابابكر و عمر ـ كه براي ادامه 

اند و به عنوان نمونه، پـس   د. لذا به پرچمداري و رهبري حضرت امام اقتدا كردهميان عموم اهل سنّت وجود دار

ي سلمان رشدي، اهل سنّت در سراسر كشورهاي اسالمي تظاهرات كردند و همچنـان   از فتواي امام (ره) درباره

  بر كفرستيزي تأكيد دارند.

 قرار گرفته است و اسـالميت آن،   لذا جمهوري اسالمي امروز به عنوان يك ابرقدرت در مقابل كفر خفي

باشد و ناشي از ايجاد مجدد همـان شـرايط اسـت. بـر ايـن       الحسين مي مستند به فرهنگ عاشورا و قيام اباعبداهللا

بيـت رقـم زده و    كه وظايف جديدي را براي فقهاء شيعه و محبين اهـل   ايم اساس، ما در آغاز دوراني قرار گرفته

ي وضعيت نظام كفر و نفاق بپردازد و بر اساس آن، ارتقاء فرهنگ شيعه را آغاز  عهفقاهت موظف است تا به مطال
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سال گذشته به صورت وجداني انجام شده و بعد از سقوط شاه و پيـروزي در   150نمايد. زيرا طي اين مسير در 

اسـت تـا عقالنيـت    گير كردن امريكا و اسرائيل در منطقه، تازه عصر آغاز تفقّه فرا رسـيده   جنگ تحميلي و زمين

تري به دفاع از اسالم بپردازد و به علم معصومين تقرّب جويـد و ظرفيـت    هاي بسيار وسيع غيرمعصوم در مقياس

برسـاند  » ي يك نظام و ساخت يك تمدن تشكيل جامعه و اداره«خود را به سطحِ استضائه از كلمات وحي براي 

اسـرائيل، بـراي افـزايش اطالعـات عمـومي يـا        نـي و معلوم شود كه قصص قرآنـي از جملـه ماجراهـاي قـوم ب    

سرايي نبوده است بلكه بايد به عنوان منشأي براي تأمل بزرگان شيعه در جهـت تعيـين احكـام اجتمـاعي      داستان

ي بحث بايد ابعاد فقاهت تبيين شود تا هم مسير سالمي  هاي مديريت ديني تلقّي گردد. لذا در ادامه الهي و معادله

ي  بندي از مبارزات دوران حاضـر (انديشـه   ي شده، مورد تحليل قرار گيرد و هم چگونگي جمعكه در گذشته ط

  ي ظهور) تشريح شود. امام و رهبري) معين گردد و هم وظائف فقاهت براي آينده (فلسفه

  

  

و ّكُمقئَلُ اهللاَ بِحاَس و نْدع صابى بِ ه اَنْبِالشَّاْنِ الَّذى لَكُمنى بِميطعي،كُم هتصيبصاباً بِمطى معاَفْضَلَ ما ي  

  

  

 

  

  

  

  

  



٧٤ 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٧٥ 

 

  همنه جلس
  

رسالت «ي غيبت براي روشن شدن  در دوره» فقاهت تكامل عقالنيت«بررسي سير 
 ي حق ي كلمه اقامه و» پرستي مدرن بت«در مقابل » فقاهت

  
ر و نفاق، منشأ بال و مصيبت در دار دنياست و پرچمداران توحيـد بـراي   . روشن شد كه رفتار نظام كف1 

ه        ها مي ي توحيد به استقبال اين مصيبت ي كلمه اقامه ي  روند و لـذا قهرمانـان زنـدگي در ايـن دنيـا، انبيـاء و ائمـ

ت. خصوصاً در هستند و اين مسير در دوران غيبت، توسط فقهاي عظام شيعه تداوم يافته اس السالم عليهممعصومين 

سال گذشته، شرايطي براي امت ديني ايجاد شد كه فقهاي شيعه، آن را قابـل تطبيـق بـا شـرايط قيـام امـام        150

  گرد نكند. ي ديني به شرك و كفر عقب حسين دانستند و دست به قيام زدند تا جامعه

نيست بلكه امري خفي  اي آشكار و جلي . البته بايد توجه داشت كه شرك و كفر در عصر حاضر، مقوله2

است؛ يعني براي فهم اين مطلب كه تمدن امروز، بشريت را به سجده و انقطاع در برابر آثار ماده سوق داده، نياز 

ي  هاي عميق عقالنـي اسـت تـا انقـالب اسـالمي ايـران، وارد مرحلـه        و فعاليت» انقالب فرهنگي«به انجام يك 

ها تجلّي يافتـه   هاي حسي و پرستش آن در سرفصل اول تاريخ، در بتجديدي از تكامل خود شود. در واقع كفر 

بوده است. اما در سرفصل دوم تاريخ » امور حسي«طور كه گفته شد، متغير اصلي در اين سرفصل  بود؛ زيرا همان

فـر قـرار   به متغير اصلي تبديل شده و لذا آنچه به عنوان محور دستگاه ك» عقالنيت«كنيم،  كه ما در آن زندگي مي

  هاي عقالني است كه تبيين آن، محتاج به مباحث مفصل عقلي است. گرفته، پرستش بت

گونـه امنيتـي را    ي خداي متعال بر اين قرار گرفت كه مسلمين هيچ اكرم، اراده از سوي ديگر با بعثت نبي 

و لذا بر اساس فقه نيـز   براي كفر به رسميت نشناسند و آن را منزوي كنند و زير بار سلطه و حاكميت آن نروند

هـا كفـر بـه اسـتعمار علنـي و لشگركشـي بـه         جهاد با كفار حربي واجب است. گرچه پس از رنسانس تا مدت

جـايگزين آن  » اسـتعمار پنهـان  «كرد اما امروز اين رفتار تغيير كـرده و   كشورها از جمله بالد اسالمي مبادرت مي
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ي هـر يـك    نوع از استعمار قرار گرفته است. لذا بحث دربارهشده است و جمهوري اسالمي نيز در مقابل همين 

  طلبد و اين سلسله بحث، تنها بدنبال فتح بابي در اين زمينه است.  از اين شرايط، دقّت و وقت زيادي را مي

ت اسـالمي و دعـوت     . حال اگر نواب عام در دوران غيبت، وظيفه3 ي تشخيص تكليف و ابالغ آن به امـ

ستي را به عهده دارند، بايد عقالنيتي را كه مبناي انجام اين وظيفه است مورد بررسي قـرار داد. در  آنان به خداپر

ي انبياء بوده است، علوم الهي از طريق وحي به مردم  سرفصل اول تاريخ، از آنجا كه پرچمداري توحيد به عهده

داراي يك سير رشد نيـز بـوده ـ امـا در      كه وجود داشته و رغم آن شده و لذا عقالنيت غيرمعصوم ـ علي  ابالغ مي

حاشيه قرار داشته است و محوريتي نداشته است زيرا تكليف از طريق ارتباط انبياء بـا جبرئيـل بـه عنـوان امـين      

اكرم نيز ادامه داشـته اسـت و    شده است. همين روند در سرفصل دوم تاريخ و با بعثت نبي وحي الهي روشن مي

ه   از رحلت پيامبر و از طريق استقرار روحسال پس  250تداوم آن در  ي معصـومين   القدس در وجود مبـارك ائمـ

قطعي است؛ يعني ترجمان وحي بر اساس علم به هفتاد و دو اسم اعظم الهي نيز براي آن بزرگواران روشن بوده 

ز عقالنيـت  انـد. پـس در ايـن دوران نيـ     است و به عنوان وارثين علم نبـوي، افضـل از ديگـر انبيـاء الهـي بـوده      

ه         ي  غيرمعصوم، نه تنها موضوعيتي در تعيين تكليف براي ديگـران نداشـته بلكـه بـه دليـل حضـور مسـتقيمِ ائمـ

ي تحـت     شده است. از اين بيت، تكليف عقالنيت غيرمعصوم توسط معصومين تعيين مي اهل رو با مكـانيزم خاصـ

همـين وضـعيت بـه شـكل      گرفتند و  ار ميپرورش و واليت علمي معصومين قرار داشته و در معرض امتحان قر

  شود كه موضوع بحث در اين جلسه نيست. ديگري در عصر ظهور تكرار مي

خورد كه با عقالنيت كفر درگير شود و  ي غيبت در صورتي رقم مي اما رشد عقالنيت غيرمعصوم در دوره

مند از وجود امام شود  ي غيبت، بهره پردهدر اين درگيري به دستگاه الهي نيازمند شود و به آن پناه ببرد تا از پسِ 

ي پرچمداري دين و حفظ نظـام ايمـان    وآمد، ظرفيت عقالنيت به تدريج ارتقاء يابد و وظيفه و با تداوم اين رفت

ي اين مهم، رصد دائميِ دستگاه كفر و نفاق است تا معلوم شود ظرفيت  در اين دوره به خوبي محقق شود. الزمه

شـود. در   ذّذ از دنيا چگونه است و به چه نحوي عمق پيدا مي كند و در تمامي عالم جاري ميعقالني آنها در تل

ي هدي به بلوغي برسد كه توانايي ياري آن بزرگـواران   واقع اگر عقالنيت غيرمعصوم قادر بود تا در حضور ائمه

ايـن مهـم در همـان زمـان انجـام       و يا قبل از آن، توانايي ياري صد و بيست و چهار هزار پيامبر را داشته باشد،
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ماند. پس مكـانيزم ديگـري بـراي رشـد      شد و دليلي براي شهادت يازده امام و غيبت امام دوازدهم باقي نمي مي

ها و كيفيـت استضـائه بـه     شود كه مبتال شدن به تخصص عقالنيت غير معصوم در سرفصل دوم تاريخ فراهم مي

 عقالنيت وحي«خورشيد « هاست. ساير عقالنيتدر تعيين تكليف  

سازي  هاي نفاق كه روش مديريت و تمدن . لذا بايد بررسي كرد كه رفتار فقهاي شيعه در برابر حكومت4

خود را از كفر آن زمان يعني امپراطوري ايران و روم اخذ كرده بودند، چگونه بوده اسـت. يعنـي گرچـه بعـد از     

حتواي تمدن آنها از بين نرفت بلكـه ايـن سـبك از زنـدگي     بعثت پيامبر(ص) اين دو امپراطوري فروپاشيد اما م

هاي نفاق پذيرفته شد. لذا از آنجا كه توسعه و تكميلِ تمدن ايران و روم، توسـط منطـق ارسـطويي     توسط دولت

هـاي   انجام شد؛ اين منطق نيز از غرب به شرق و مركز اسالم منتقل شد و عقالنيت ارسطويي همـراه بـا فلسـفه   

ي صنعت و هنر و پزشكي و... به زبان عربي ترجمه شد و گسترش پيدا كـرد. زيـرا ايـن     عرصه مضاف خود در

توانست بـراي هجمـه بـه فرهنـگ      دستاوردها براي زندگي دنياييِ منافقين، امري آرماني بود و از سوي ديگر مي

  ي دستگاه حاكم قرار گيرد.  شيعه و اسالم ناب، مورد استفاده

ي فقهاء تنها بر حفظ اسناد و منابع تمركز كننـد   ود كه پس از غيبت، اولين دستهدر چنين فضايي طبيعي ب

معـروف شـدند. امـا از آنجـا كـه      » اخباريون«جلوگيري كنند كه به » فهم از دين«و از ورود عقالنيت موجود به 

مربـوط بـه    هاي مردم و ساير امـوري كـه   زندگي به نحو بسيطي جريان داشت، نسبت به كيفيت تأمين نيازمندي

را در نظـر  » تحقق دين«و » فهم از دين«شود، حساسيتي نداشتند. در واقع اگر دو وعاء  عينيت و تكامل مادي مي

ت       بگيريم، فقهاء خود را متكفّل فهم از دين و ادراك از قرآن و روايات مـي  دانسـتند و سـپس بـه ابـالغ آن همـ

  ه تقيه بودند.ي تحقق نشدند و مأمور ب گماشتند؛ اما وارد عرصه مي

ي بعدي در تكامل عقالنيت غيرمعصوم رقم خورد و تالش بـراي   ، مرحله»اصوليون«. اما با آغاز دوران 5

ي  ايجاد يك تخصص در جهت فهم از دين آغاز شد. لذا براي ساخت اين تخصـص، منطـق صـوري و فلسـفه    

ي علماي شيعه قرار گرفت و به   فادهموجود و برخي مباحث اصولي كه در ميان اهل سنّت متداول بود، مورد است

اين صورت، عقالنيت و رياضيات تمدن آن دوران در بخش فهم از دين، وارد فرهنگ شيعه شد. محصول منطق 

و فلسفه، اعتقادات و كالم است، محصول علم اصول، دانش فقه است و آن تعاريف و اصـطالحات در مباحـث   
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هـا تنهـا بـراي تعيـين تكليـف       ي اين تالش آورد. البته همه را در پي اخالقي هم وارد شد و علم اخالق و عرفان

هاي نفاق، شـيعه در انـزوا و اقلّيـت قـرار      مكلّف و استنباط احكام فردي بود زيرا بدليل فشارهاي سنگين دولت

داشت و حيات آن در شرايط جنگ نامنظم و زندگي چريكي رقم خورده بود و لذا مسئوليت جامعه و حكومـت  

دني بر دوش فقهاي شيعه قرار نگرفته بود تا مبتال به تعيين احكام تئوري قدرت و ثروت و اطالع شوند. با و تم

، از »فهم از ديـن «شود كه عقالنيت غيرمعصوم در اين مرحله و براي ساخت تخصصِ  اين توضيحات روشن مي

اگر امور بر اسـاس منطـق صـوري    دار استفاده كرد. و اال  مباحث عقلي تمدن موجود به صورت اسالمي و جهت

كـه بـه د دو قسـمت    » غير كلّـي «گيرد يا  هستند كه موضوع بحث منطق و فلسفه قرار مي» كلّي«تقسيم شوند، يا 

است كه » جزئي«شود و يا  است كه دين و اوامر و نواهي آن در اين قسم تعريف مي» اعتباري«شود: يا  تقسيم مي

هاي مربوط به آن است. البته اصوليون نيز تا پـيش   به زندگي عيني و نيازمنديگردد و ناظر  شامل علوم متغير مي

هـا و   ي حكومـت  تمركز داشتند و به دليل عدم ابتالء بـه اداره » فهم از دين«از رنسانس، همانند اخباريون تنها بر 

اسـي و نظـامي و   نداشتند و رياضيات و عقالنيتي را كـه مبنـاي الگوهـاي سي   » تحقق«ها، ورودي به بخش  تمدن

معماري و صنعتي و پزشكي و هنري و بهداشتي و ... در تمدن آن روز قرار گرفته بود، موضوع كار خـود قـرار   

  ندادند؛ زيرا مأمور به تقيه بودند.

  اين بحث، ناظر به وضعيت رشد عقالنيت غيرمعصوم و تكامل فقاهت در دوران قبل از رنسانس بود. 

آيا استفاده از عقالنيت و منطقي كه مربوط به تمدن كفر بود، بـر  «ود كه : ممكن است اين سوال مطرح ش

در پاسخ بايد توجه داشت كه فقهـاي شـيعه از ايـن ابـزار     » خالف رسالت فقهاء مبني بر درگيري با كفر نيست؟

ـ   » دار جهت«عقلي براي مقاصد الهي خود استفاده كردند و بكارگيري از آن را به نحو  ذا منطـق و  انجـام دادنـد. ل

داد امـا علمـاي شـيعه بـدليل      شد، انكار خدا را نتيجه مـي  هاي عقلي كه در آن طرح مي ي يونان با حيثيت فلسفه

ي اسـالمي تبـديل    ي يونان به فلسفه هاي ديگري را مطرح كردند به نحوي كه فلسفه وجود فرهنگ ديني، حيثيت

قـرار گرفـت. در واقـع اگـر فقاهـت و عقالنيـت        شد و همين روند در علم كالم و علم اصول نيز مبنـاي عمـل  

غيرمعصوم در يك بستر تاريخي به عنوان يك موجود زنده و در حال تكامل مورد مالحظـه قـرار گيـرد، چنـين     

توان عمل به احكـام شـرعي را از    طور كه نمي بدون اشكال است؛ يعني همان» دوران كودكيِ فقاهت«رفتاري در 
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گيـري فقاهـت،    ي شـكل  در تخصص بـراي دوران اوليـه  » تعبد«، طلب كرد؛ فقدان طفلي كه به سنّ بلوغ نرسيده

برسـد، نبايـد چنـين    » ي بلـوغ  دوره«شود. اما هنگامي كه فقاهت بـه   باعث انحراف در استنباط احكام فردي نمي

به توليـد   ي سلف صالح، دار از تخصص كفر، بايد با تكميل سيره ي جهت رفتاري را ادامه داد بلكه بجاي استفاده

  تخصصي كه بر مبناي تعبد باشد، همت گماشت. 

هاي نفاق فروپاشـيدند   . پس از رنسانس و با تحول در سبك زندگي بشر و تغيير مقياس شهوت، دولت6

وفقهاي شيعه مستقيماً در برابر عقالنيت رنسانس قرار گرفتند و با تطبيق شرايط زمان خود با عصر امـام حسـين   

 شود و نه به نحو استداللي. يعني قيـام بـر اسـاس    ند اما اين تطبيق به صورت وجداني انجام ميدست به قيام زد

ي حضرت  ي نظام شكل نگرفته بلكه بر اساس عنايت خاصه يك دستگاه منظم فكري و يك مانيفست براي اداره

ستور كار قرار گرفت. در ي شيعه بود كه قيام بر ضد كفر در د عصر و بر مبناي فرهنگ هزار و چند صد ساله ولي

دار  ي جهـت  هايي كه پس از مدرنيته براي مبارزات سياسي پديد آمده بود، مـورد اسـتفاده   ابتداي اين روند، شيوه

استفاده » فهم از دين«دار از عقالنيت موجود براي  طور كه به صورت جهت توسط علماء قرار گرفت. يعني همان

ابزارهاي موجود براي قيام اما با مقاصد الهي، مبناي عمل قرار گرفـت. بـه    گيري از نيز بهره» تحقق دين«شد، در 

ي مردم، بـراي   عنوان نمونه، مرحوم مدرس به عنوان كانديد در انتخابات مجلس شركت كرد و به عنوان نماينده

لمـي و فقهـي   اهللا كاشاني به رياست اين نهـاد رسـيد. امـا بحثـي ع     دفاع از دين وارد اين نهاد شد يا مرحوم آيت

پيرامون مشروعيت استفاده از اين ابزار وجود ندارد بلكه ابتدائاً ناچارند تا درگير اين موضوعات شـوند و ابعـاد   

آن را دقيقاً بشناسند و سپس اگر به نادرستي اين كار پي بردند، به ساحت مقدس امام زمان متوسل شوند تـا راه  

النيت غيرمعصوم در منزلت فقهاء بـراي دوران غيبـت، از همـين    حل ديگري به آنها عطا شود. در واقع رشد عق

  شود.  مسير محقق مي

ه  » ي مبارزه شيوه«پس اولين مسأله،  هـاي متـداول اسـتفاده     است كه علماي شيعه وارد آن شـده و از رويـ

مبـارزات، بـا   اندوزي امام خميني (ره) تبديل شد تا در بلـوغ   كنند. اين آزمون و خطاها به بستري براي تجربه مي

دوري از نقاط ضعف و تكميل نقاط قوت، مجاهدات علماي شيعه را كه از مشروطيت آغاز شده بود، بـه نتيجـه   

تر در آن زمان، دو راه علمي و دو نسخه براي مبارزه و رسيدن بـه قـدرت وجـود داشـت.      برسانند. به بيان دقيق
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بـود كـه راهكـار    » مبارزات پارلماني«د و ديگري ش ي بلوك شرق محسوب مي بود كه ايده» نبرد مسلحانه«يكي 

آمد. اين دو راه در مقابل فقهاي شيعه قرار داشت و بعضاً از آنها استفاده شد اما نهايتـاً   بلوك غرب به حساب مي

  ي مطلوب به دست نيامد. نتيجه

رار ندادنـد  يك از اين دو راه را مـالك عمـل قـ    . لذا حضرت امام خميني با توجه به تجارب قبلي، هيچ7

ي همت خود قرار دادند و تنها  را وجهه» پيروزي خون بر شمشير« السالم عليهبلكه بر اساس راه انبياء و امام حسين 

گـرفتن ايـن    به قدرت خدا تكيه كردند و مأموريت خود را وابسته به شب قدر و دستگاه دين دانستند. بـا پـيش  

در فرهنـگ ديـن در خـدمت قيـام قـرار گرفـت و مسـاجد و        مسير، تمامي بضاعت ارتكازي و رفتاريِ موجود 

هـاي دينـي و مبـارزه     ها و... به صحنه آمدند و قلوب مردم ايران، به زندگي در لواي آرمـان  ها و عزاداري حسينيه

ي حق معطوف شد و با افشاء مظالمِ ناشي از رفتار سياسي پهلوي دوم توسـط حضـرت امـام     ي كلمه براي اقامه

ي كوتاه شكل نگرفت بلكه در يـك سـير    به پيروزي رسيد. البته اين رفتار مردم ايران در يك دوره(ره)، انقالب 

پرورشي خاص از دوران معصومين تا دوران صفويه، فرهنگ شيعه را پذيرفتند كه بحث مفصـل آن در جلسـات   

  قبلي بيان شد.  

با اين مبارزات در حال تولّد بود اما ي يك حكومت ديني قرار بگيرد،  پس يك امت اسالمي كه بتواند پايه

ي حكومت معـين شـود كـه حضـرت امـام آن را       از سوي ديگر، يك تئوري مديريت نيز الزم بود تا مبناي اداره

بـود كـه مجلـس و    » محـور  فقه«در نجف مطرح كردند. اين ديدگاه، يك تئوريِ » حكومت اسالمي«تحت عنوان 

موضوع اصلي آن، اوامر و نواهي شارع بود. يعنـي امـام (ره) هماننـد      گذاري در آن نقشي اساسي داشت و قانون

ديگر فقهاء معتقد بودند كه جز شارع مقدس، كسي حق تشـريع نـدارد و لـذا حكومـت اسـالمي تنهـا بايـد بـه         

ريزي براي اجراي احكام بپردازد و بر اين اساس، فقيه به عنوان متخصص در احكـام دينـي بايـد در رأس     برنامه

فرهنـگ  «ت قرار بگيرد. بايد توجه داشت كه در اين ديدگاه، واليت فقيه ـ البته از حيث نظري ـ مبتني بر   حكوم

را مطـرح كردنـد و در   » جمهـوري اسـالمي  «ي پيروزي انقالب، ايشان  تعريف شده است اما در آستانه» مولويت

ي مهم از همـان   د. در واقع اين نكتهدر نظام اسالمي را پذيرفتن» مشاركت«، تئوري »مولويت«واقع بجاي فرهنگ 

مقوالت تخصصي است كه فقهاء بايد با آن درگير شوند و دائماً آن را بهينه كنند تا زمينه براي توجه به يك فقـه  
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ي حكومـت و تأسـيس    ايجاد وحـدت كلمـه و اداره  «جديد ايجاد شود و از طريق آن ابزار علمي، رفتار نظام در 

هايي عقالني است كه بايـد   تند گردد. لذا مباحث مطروحه در اين مجموعه، تنها بحثبه شارع مقدس مس» تمدن

اهللا نـوري و شـهيد    هاي فقهي نوين را فراهم آورد. گرچه در آن دوران، فقهـايي ماننـد شـيخ فضـل     بستر بررسي

و بـه صـورت   ي وجود وارد صحنه شدند  مدرس و مرحوم كاشاني و امام خميني با توسل به امام زمان و با همه

وجداني دست به قيام زدند اما امروز و در لواي نظام مقدس جمهوري اسالمي بايد بـه صـورت اسـتداللي وارد    

  ي اساسي قلمداد كرد. و پژوهش در اين موضوع را يك وظيفه» فقه احكام حكومتي«اين مباحث شد و توليد 

بـه  » حكومـت اسـالمي  «يريت را از افـزار مـد   ي پيـروزي انقـالب، نـرم    پس امام خميني (ره) در آسـتانه 

كنند كه اگر پيروزي انقالب بـا حضـور    ي مهم توجه پيدا مي كنند زيرا به اين نكته تبديل مي» جمهوري اسالمي«

ي  ي يك ملّت بدست آمده، مديريت نظام جديد هم بايد بر همين پايه استوار شـود. در واقـع در دوره   جانبه همه

از باال به پايين باشد و مديريت غيرمعصوم ماهيتاً بـا مـديريت معصـوم تفـاوت      تواند غيبت، مديريت فقهاء نمي

جانبـه و خطاناپـذير اسـت امـا غيرمعصـوم چنـين        دارد. يعني واليت معصومين مبتني بر قدرت الهي و علم همه

ه ايـن  طـور نيسـت كـ    شود. البته ايـن  ظرفيتي ندارد و بدون مشاركت ديگران، امكان مديريت براي او فراهم نمي

مباحث به سخنان امام (ره) مستند باشد بلكه اين تحليلي از رفتار ايشان در تغيير حكومت اسالمي به جمهـوري  

شود كه جهت حاكم بر قانون اساسي، جهتي الهي  ي قانون اساسي روشن مي اسالمي است. همچنان كه با مطالعه

ل در دنيا اقتباس شده و ماهيتي غربي دارد؛ گرچه و مكتبي است اما ساختارهاي آن از ديگر قوانين اساسي متداو

هاي موجود در غرب اسـتفاده شـده    به اسالم مشروط شده است. به عبارت ديگر در اين موضوع نيز از تخصص

اسـتفاده  » فهم از دين«رو، رياضيات و عقالنيتي كه براي  اما بكارگيري آن، به مباني اسالم مقيد شده است. از اين

، عقالنيـت پـس از   »تحقـق ديـن  «ه منطق صوري و عقالنيت پيش از رنسـانس اسـت، امـا بـراي     شده، مربوط ب

ي مشروط قرار گرفتـه اسـت و مـديريت در نظـام جمهـوري       رنسانس و ساختارهاي منبعث از آن مورد استفاده

ظـم رهبـري در   اسالمي تا امروز، به همين منوال تداوم يافته است. به عبارت ديگر، عملكرد امام (ره) و مقام مع

ي دينـي، بـر مبنـاي اسـالم نـاب بـوده اسـت و در سـطح          ي جامعـه  و وحدت كلمـه » گيري جهت«سطح حفظ 
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ي  المللي بـراي اداره  نيز به نحوي برخورد كردند كه عملكرد ساختارهاي كفر ـ كه به هنجارهايي بين » ساختارها«

  مرّگي كشيده شده و يا مشروط گرديده است.ي انقالبي ايران، يا به روز اند ـ در جامعه كشورها تبديل شده

  بندي اجمالي از تفقّه و عقالنيت غيرمعصوم در دوران گذشته و شرايط فعلي بود. اين يك جمع

. اما براي آينده الزم است تا ظرفيت عقالنيت غيرمعصوم به حدي برسد كه وفاداري خود را به حقـايق  8

ثت نازل شد، اثبات كنـد و اال ظهـور واقـع نخواهـد شـد. زيـرا در       ديني و معارفي كه به عنوان دين خاتم در بع

ل واليـت معصـوم الزم اسـت       فرضي كه ظهور بدون اين مقدمات حاصل شود، تربيت و رشدي كه بـراي تحمـ

ايجاد نشده و در نتيجه، مشكالت متعددي پديد خواهد آمد. در واقع مديريت خـداي متعـال و اوليـاء الهـي در     

جاري است تا بهترين بستر براي تربيـت تـاريخ ـ و نـه فقـط      » ن سه نظام كفر و نفاق و ايماني بي موازنه«سطح 

بـه دسـت مبـارك حضـرت     » تكامل معنويـت «ي ديني ـ فراهم شود و با فرار رسيدن عصر ظهور،   تربيت جامعه

راي خدمتگزاري عصر رقم بخورد؛ اما تحقق چنين آرماني، مصائب عظيمي را به دنبال دارد و ظرفيت شيعه ب ولي

ي خداي متعال براي زندگي حضرت آدم  به آن امام همام، بايد متناسب با آن مصائب عظيم باشد. در واقع برنامه

ي اول تاريخ، مصائب پيامبر و اوصياء ايشان و هزار و صد و چنـد   هزار پيامبر در دوره124در دار دنيا، ابتالئات 

ت. آيا تحمل اين همه مرارت چه منشأي داشته اسـت و چـرا خـداي    يك لغو نيس سال غيبت امام زمان و... هيچ

هاي قبلي به اصالح امور عالَم نپرداخته است؟ آيا نبايد ظرفيت عبـادات و زيـارات و فقاهـت و     متعال در دوران

اي برسد كه در صورت حضور امام معصوم، توانـايي خـدمتگزاري بـه آن     ها به نقطه مساجد و هيئات و عزاداري

ي جامعه و مـديريت نظـام و    مقدس را داشته باشد؟! آيا نبايد متدينين به لوازم و اقتضائات وحدت كلمه ساحت

پذير  شان امكان هاي اين مقوالت پي ببرند تا زندگي با حكومت امام عصر براي توزيع اختيارات ديني و پيچيدگي

فاهيمي چون مشاركت، حق شـهروندي، حـق   هاي اين نوع از مديريت الهي با م شود؟! آيا بدون درك از تفاوت

توان به ظرفيت الزم براي حيات در عصر ظهور دست يافت؟! چگونـه جمعـي از شـيعيان،     يافتگي و... مي توسعه

ي بلوك غرب ندارند و در  شدند، اما چنين اعتقادي درباره دانستند و در برابر آن متّحد مي بلوك شرق را كافر مي

ي  تـوان بـه نحـوي بـه نشـر معـارف شـيعه و اقامـه         اند؟! آيا مي و اختالف نظر شدهمقابل آن دچار چنددستگي 

هايي مانند تشيع انگليسـي بيانجامـد؟! حاشـا و كلّـا كـه عاشـورا و فاطميـه،         عزاداري پرداخت كه به ايجاد نحله
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النيتـي  نتايجي مانند همراهي با كفر و خدمت به مقاصد آن حاصل شود بلكه مشكل در ادراكات تخصصي و عق

ي دينـي   است كه در زمان خود و براي دوران كودكي شيعه كارآمدي داشته، اما تناسـبي بـا دوران بلـوغِ جامعـه    

هايي مانند تشيع انگليسي، ناشي از آن است كه تناسبات رشد مربـوط بـه دوران    گيري نحله ندارد. در واقع شكل

 يز شده است. اي براي وضعيت كنوني تجو پيش از رنسانس، به عنوان نسخه

شـود؛ يعنـي    رو است كه ضرورت اين سلسله بحث روشن مي هاي پيش با توجه به مسائل فعلي و عرصه

» تحقـق ديـن  «و » فهم دين«ي  بايد تكليف عقالنيت تخصصي در قبل از رنسانس و بعد از رنسانس در دو حوزه

اي تبيـين   شگاه بـه صـورت ريشـه   معين شود و نواقص ادبيات تخصصي حوزه و انحرافات ادبيات تخصصي دان

الذكر ادامه خواهند يافت و منويات امام و رهبري بر زمين خواهد ماند و تداوم حيات  گردد و اال مشكالت فوق

گيرد و خدمت واقعي به ساحت مقدس حضرت  انقالب اسالمي در دراز مدت در معرض تهديد اساسي قرار مي

  عصر محقق نخواهد شد. ولي

  

  

  

اَفْضَلَ ما يعطى مصاباً بِمصيبته يعطينى بِمصابى بِكُم، ه اَنْبِالشَّاْنِ الَّذى لَكُم عنْد اهللاَ بِحقّكُم و و اَسئَلُ  
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  همده جلس
  

  »ي بودن تمدن موجودماد« بررسي عقالنيِ

 از تمدن مادي »ادبيات انقالب« با» ادبيات حوزه«تفاوت تحليل  و 

  
ي  ي كلمـه  ي اقامه شوند زيرا وظيفه ي ديني به عقالنيت غيرمعصوم امتحان مي ي غيبت، جامعه . در دوره1

ي نواب عام و فقهاي عظام شيعه است. سـير تكامـل عقالنيـت     ي باطل در اين دوران بر عهده حق در برابر كلمه

نيز مبتني بر آن است كه با عقالنيت كفر و نفاق درگير شود و براي مقابلـه بـا آن، بـه علـم معصـوم      غيرمعصوم 

برد تا مشمول عنايات و امداد خداي متعال قرار بگيرد و از اين طريق به  شود و به آن حضرت پناه مي نيازمند مي

وپاشـي دولـت نفـاق و تسـلط تمـدن      هاي جديد عقلي دست يابد. از سوي ديگر مكرراً بيان شد كه با فر نسبت

غرب بر جهان، شرايط امروز به شرايط قيام امام حسين مطابقت دارد و خطر بازگشت امت اسالمي به سوي كفر 

رسد بايد بحث بيشتري براي تبيين اين حقيقت صورت گيرد كه چرا تمدن غرب،  پديد آمده است. اما به نظر مي

نيز اجماالً گفته شد كه ايـن  » ي تاريخ انبياء ام عاشورا بر اساس فلسفهتحليل قي«كفرآميز است؟ در سلسله بحث 

» مـديريت جهـاني توسـط سـازمان ملـل     «و » علم و تكنولـوژي «، »دالر«تمدن، بشريت را وادار كرده تا در برابر 

از موضـع   تر تبيين شـود و  سجده نمايد و نسبت به آنها حالت انقطاع پيدا كند اما اين مطلب بايد به نحوي دقيق

عقالنيت تخصصيِ فقاهت ـ و نه شخصيت فردي فقهاء ـ مورد بررسي قرار گيرد. يعني فارغ از فرهنگ شيعه و   

فرهنگ انقالب اسالمي و عملكرد بسياري از فقهاء، بايد به تحليـل ابعـاد علـومي كـه در حـوزه وجـود دارد و       

  شود، پرداخت. ي آنها انجام مي فقاهت بوسيله

بايد توجه داشت كه ادبيات تخصصي حوزه، تمدن غرب و روابط ناشي از آن را كفرآميـز  . در اين باره 2

گـردد و در تطبيـق احكـام بـه      داند زيرا تعريف دين در نزد فقهاء به اوامر و نواهي و احكام شرعي باز مـي  نمي

امضـاء   موضوعات تخصصي نيز سبك زندگي موجود در اقتصاد غربي را بر اساس عـدم مخالفـت آن بـا شـرع    

شود كه تحقـق تراضـي طـرفين و رعايـت سـاير       همان سوق مسلمين تلقّي مي» بازار«نمايند. به عنوان مثال،  مي
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طور كه با اسـتفاده از الگـوي توليـد غربـي و ايجـاد       آورد؛ همان شروط معامله، موجبات صحت آن را فراهم مي

  يابد.  س مشروعيت ميدر كشور، روابط كارگر و كارفرما نيز بر همين اسا» كارخانه«

را به رسميت شناخته و لذا براي ترويج مذاهب در كشورهاي » آزادي اديان«اين تمدن از نظر سياسي نيز، 

شـود كـه ايـن رونـد، نشـر معـارف دينـي را در ايـن          غربي، مانعي وجود ندارد و با اين امور مخالفتي ابراز نمي

كنند و لذا از نظر فرهنگي، تمامي اديـان   م به همه اديان را مطرح مينمايد. البته آنان احترا پذير مي كشورها امكان

براي انجام عبادات و شعائر ديني خود آزادند كه ادبيات حوزه اين نوع از آزادي را موجب تعرّض بـه اسـالم و   

ندارد  كند. پس ظاهر اين تمدن با ظاهر دين ـ اعم از اعتقادات و اخالق و فقه ـ تعارضي   مسلمين محسوب نمي

از اهـل   و به همين دليل، كفرآميز بودن آن در اين رويكرد، قابل پذيرش نيست؛ بلكه جهان غـرب را مسـيحي و  

  كنند. كتاب محسوب مي

و » منكر خدا«به اين معناست كه » آزادي اديان و احترام به تمامي عقائد«. اما بايد توجه داشت كه شعار 3

اند، هر دو در اين تمـدن محتـرم بـوده و بـه رسـميت شـناخته        ب متناقضكه دو تركي در عين آن» معتقد به خدا«

اي متضاد با يكديگر دارند، هر دو محترم شمرده شوند، به معناي  شوند. در واقع هنگامي كه دو دين كه شاكله مي

آن است كه اساساً دين و مذهب داراي احترام نيست؛ بلكه آنچه محترم اسـت امـر سـومي اسـت و آن عبـارت      

ي اين واقعيت نيز آن است كـه   و همكاري براي ساخت زندگي بهتر. نشانه» سازش و توافق بر سر دنيا«است از 

شـود و توسـط    شـناخته مـي  » مجـرم «هر شخص يا ملّتي كه با زندگي موجود مخالف باشد و با آن مبارزه كند، 

به دنبـال اسـتقالل و زنـدگي بـر     شود. يعني اگر كشوري  شوراي امنيت سازمان ملل بر ضد آن، اعالن جنگ مي

هاي بزرگ همـراه و سـازگار اسـت يـا      اساس مكتب خود باشد، بايد مشخص كند كه اين هدف با منافع قدرت

هـا قـرار    خير؟ اگر اين سازگاري وجود نداشته باشد، برخورد نظامي و امنيتي با آن كشور در دستور كار قـدرت 

  ند توليد ثروت و توليد كاال و تجارت جهاني به خطر نيفتد.گيرد تا نظم موجود در زندگي دنيايي مان مي

دهند اما ميزان  هاي فردي صحبت شود، شعار آزادي عقايد و اديان را سر مي بنابراين وقتي پيرامون آزادي 

شود كه حكم جنگ و صلح در سـطح جهـاني را    آزادي ملل يعني استقالل كشورها توسط سازمان ملل معين مي

كـه جمهـوري    رو با وجـود آن  داند. از اين هاي جهاني مي و مبناي استقالل كشورها را منافع قدرتكند  صادر مي



٨٧ 

 

درصد آراء مـردم ايـران،    98شد و بيش از  ي دموكراسي، حكومتي مشروع محسوب مي اسالمي بر اساس فلسفه

هـا طراحـي    ، توسط ابرقـدرت ها براي فروپاشي اين نظام از درون اسالميت نظام را تأييد كرد، اما بيشترين توطئه

هاي داخلي در نقاط مختلـف گرديـد و سـپس يـك جنـگ       شد و كشور بيش از يك سال، دچار ناامني درگيري

ساله بر اين نظام تحميل شد؛ زيرا جمهوري اسالمي، رژيمي را ساقط كـرده بـود كـه از منـافع سياسـي و       هشت

هـاي فـردي اشـاره     يت نظام در صورتي كه بـه آزادي كرد. لذا اسالم ها حفاظت مي فرهنگي و اقتصادي ابرقدرت

ي جهاني محترم بود اما وقتي اسالم به جهت حاكم بـر يـك نظـام تبـديل شـده و نظـم        داشت، از طرف جامعه

ها را به چالش كشيده، از نظر تمدن غـرب حـق حيـات     موجود جهان و مشي متداول در زندگي و منافع قدرت

 شود. امي و امنيتي در مقابل آن ايجاد ميهاي عميق نظ ندارد و لذا بحران

گاه به معناي يك اعتقاد فردي نبوده بلكه انبياء الهي و اوصـياء   از سوي ديگر گفته شد كه خداپرستي هيچ

گرفتند و با آغاز حركت و نهضـت خـود، منـافع قدرتمنـدان را بـه چـالش        ي كفر قرار مي آنان در مقابل جامعه

زدند تا انبياء را از روابط اجتماعي و مزاياي آن محروم كرده و  ين شرايطي را رقم ميكشيدند و لذا مأل و مترف مي

ي قتل يا حـبس و يـا تبعيـد آنـان را فـراهم آورنـد.        در جامعه به عنوان مجرم معرفي كنند و از اين طريق زمينه

شود كـه نظـم    تبلور ميبنابراين سجده بر طاغوت و پرستش آن، حتماً داراي آثاري عيني است و در اين مطلب م

كـردن مـردم از    ايجاد شده توسط طواغيت نبايد بر هم بخورد. اثر عينيِ سجده بر خدا و پرستش او نيز، پراكنـده 

داري  ي طبقاتي و بـرده  ي كفر است؛ زيرا دستگاه كفر بر اساس تحقير و استكبار و محروميت و فاصله حول ائمه

شود و آن بزرگواران، مردم را از  ي الهي ايجاد مي اخالق حميده، جاذبه شكل گرفته اما در نهضت انبياء بر محور

اند تا مردم را از غل و زنجيـري كـه    كشانند؛ زيرا انبياء آمده آن روابط ظالمانه رهايي بخشيده و به سوي خود مي

حفـظ حكومـت   كنـد تـا بـراي     شرايط اجتماعي بر آنان تحميل كرده، نجات دهند. اين روند، كفّار را مجبور مي

  خود، حذف فيزيكي دستگاه ايمان را اولين اولويت خود قرار دهند. 

داراي چه ابعادي است و تمدن موجود در سياسـت و  » دينِ دنياپرستي«. حال بايد مالحظه كرد كه اين 4

و در  فرهنگ و اقتصاد چه رفتاري دارد. آيا در اقتصاد، رقابت جريان دارد و در سياست، آراء مردم حـاكم اسـت  

پـژوهش و آمـوزش   «، نظم در »امور مالي و توليد و تجارت«فرهنگ، هنجارها به نفع مردم جريان دارد؟ نظم در 
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در اين تمدن، بر چه اساسي استوار است كه مخالفت بـا آن  » امور سياسي و امنيتي و دفاعي«و نظم در » و رسانه

  دهند؟ ور شرارت ميدانند و به جمهوري اسالمي، لقبِ مح را مستحق مجازات مي

در پاسخ بايد گفت كه بخش اقتصادي و توليد كاال و ثروت در اين تمدن، بر اساس انگيزش مادي شكل  

شود كه قـوانين تحريـك، تـابعي از سـود      گرفته است و اين نوع از انگيزش، باعث تحريك جامعه براي كار مي

ي اقتصـادي داشـته باشـد. تـالش      كارگر بايـد صـرفه  سرمايه است؛ يعني فعاليت اقتصادي براي كارفرما و براي 

ي الگوي توليد و توزيع و مصرف سامان بگيـرد، بايـد بـه حـد انقطـاع       كه بايد در گردونه همگاني نيز غير از آن

برسد و اكتفاء به قوت اليموت در اين دستگاه، قابل پذيرش نيست. لذا تحريك طبقات مختلف از مـديرعامل و  

ي و كارگر ساده براي فعاليت اقتصادي، بر مبناي انگيزش مادي استوار شده است. به تعبير متخصص تا كارگر فنّ

ديگر وحدت و كثرت كاالها بايد به نحوي متنوع باشد كه شرايط را براي تحريص همگـان بـه سـمت توليـد و     

يريت را سـامان  نيـز وجـود دارد كـه مـد    » قوانين تحـرّك «، »قوانين تحريك«سپس مصرف فراهم كند. عالوه بر 

كند. بر اساس قوانين تحرّك، كساني كه در اين  بري اعمال مي دهي و فرمان دهد و ضوابطي را بر جريان فرمان مي

ي طبقاتي را اصل قرار داده و از اين طريق، اقشـار   كنند، بايد الگوي درآمدي را بپذيرند كه فاصله دستگاه كار مي

اگر مردم نسبت به الگوي درآمد و كيفيت مديريت در اين دستگاه سـجده   نمايد. لذا حاكم و محكوم را معين مي

  نكنند و نسبت به آن حالت انقطاع پيدا نكنند، براي اهل دنيا قابل پذيرش نيست.

بـاز  » استكبار و تفاخر و اسـراف «داري در بخش اقتصاد، به اوصافي همچون  اساساً حيات مكتب سرمايه 

توانـد   ي فاقد اين سه وصف نمـي  ي علمي تبديل شده؛ به نحوي كه جامعه معادله گردد كه تئوريزه شده و به مي

ي امور مالي خود را بچرخاند و به جذب سرمايه و تكنولوژي بپـردازد. در بخـش سياسـي نيـز بـر سـر        گردونه

  ي حاكم سرازير شود.  دار و طبقه شود تا منافع مردم به جيب قشر سرمايه معامله مي» اطالعات«

به عنوان متغير اصلي در مجموعه » ي انسان با جهان رابطه«ي اين روند آن است كه در تمدن غربي،  نتيجه

نيز از دسـتگاه حـذف   » ي انسان با خدا رابطه«شود و  به تبع آن تعريف مي» ي انسان با انسان رابطه«قرار گرفته و 

ژي اسـت؛ زيـرا هـدف اهـل دنيـا،      شده است. يعني آنچه اصل است، تسخير طبيعت از طريق علـوم و تكنولـو  

اصل در روابط اجتماعي باشـد و سـپس   » ي انسان با خدا رابطه«كند كه  مندي از دنياست. اما اسالم حكم مي بهره
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قرار گيرد و به عنوان تابعي » ي انسان با جهان رابطه«بر اساس آن مبتني شود و در آخر، » ي انسان با انسان رابطه«

شود. در مقابل، هنگامي كه جوامع پيشرفته بر مبناي ارتباط انسـان بـا جهـان طبيعـت      از دو متغير قبلي محسوب

شـود و هـر    بر اين محـور تعريـف و تطبيـق مـي    » المللي تعاريف و قوانين و حقوق بين«تعريف شوند و تمامي 

آيـين  «گـردد، در واقـع    آيد و بـه حـذف آن حكـم مـي     تعريف و عملكردي مغاير با اين مبنا جرم به حساب مي

هاي  پديد آمده، مبتني بر الگوي اقتصاديِ حاكم بر جهان است. اين سبك زندگي اقتصادي، در برنامه» دنياپرستيِ

شود و تمامي ابعاد سياسي و فرهنگـيِ جوامـع    جانبه تبديل مي گيرد و به يك استراتژي همه توسعه اصل قرار مي

هاي مختلف زندگي، به بسـتري عينـي    شرايط حاكم بر بخشيابد. در نتيجه، روابط و  نيز بر محور دنيا سامان مي

شود و دغدغه و اعتقاد مادي براي افراد و اقشار و صنوف ايجاد  بدل مي» انگيزش، پرورش، گزينش«براي ايجاد 

هـاي نـوين    هاي جديد و بتكد شود كه بايد روابط تمدن موجود را همان بت كند. با اين توضيحات روشن مي مي

را اگر خداوند متعال احكام فقهي را تشريع كرده و از فسق و منكر و طغيان و ... نهي فرموده، به ايـن  دانست؛ زي

تبديل نشود تا مردم به جاي آن » وصف جامعه«ي طبقاتي و... به  معناست كه اخالق رذيله و محروميت و فاصله

  بهره را ببرند و هدايت گردند.  هاي مافوق بيشترين كه توسط اهل قدرت استثمار شوند، بتوانند از قدرت

ل بـه طـرح آن پرداختـه      البته اين عناوين، گزارشي از سرفصل هاي مباحثي است كه بايد به صورت مفصـ

  شود.

. غير از مباحث نظري، استدالل ديگري هم براي كفرآميز بودنِ تمـدن موجـود قابـل طـرح اسـت و آن      5

هـاي   سال گذشته و حتي دهـه  36المي و نظام جمهوري اسالمي در استناد به رفتار عيني اين تمدن با انقالب اس

ي  ريزي و خشونت و برخورد نظامي و امنيتي و فاقد هرگونه پشـتوانه  قبل از آن است؛ رفتاري كه مبتني بر خون

ع ها اعتقاد دارند كه در دنيـاي امـروز، منـاف    باره بايد توجه داشت ابرقدرت منطقي و استداللي بوده است. در اين

ها و كشورهاي صنعتي دنيا هسـتند كـه از    ها و تراست ها به يكديگر گره خورده است و در رأس آن، كارتل ملّت

گذرند و حضـور خـود را بـراي     كمترين مقدورات و كوچكترين منابع در شهرها و روستاهاي دورافتاده نيز نمي

نسـاني و اسـتعدادهاي مختلـف آن، ضـرورتي     مندي از هر نوع امكانات مادي از معادن و منابع تـا نيـروي ا   بهره
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افـزاري باشـد    افزار و نرم مندي از اين امكانات بايد بر اساس سخت دانند و تأكيد دارند كه بهره ناپذير مي اجتناب

  پذيرند. اند و هيچ روابط ديگري را نيز نمي كه خود آن را مهندسي كرده و معين نموده

هـايي كـه در    شـود؛ بلكـه آزادي   و مدني به رسميت شـناخته نمـي   رو هر نوع آزادي فردي، صنفي از اين 

صورت، برخوردهـاي شـديدي    گردد. در غير اين چارچوب و اهداف و منافع آنان قابل تعريف باشد، پذيرفته مي

گيرد كه اولين نوع برخورد، برخورد نظامي و امنيتي است. البته جمهوري اسالمي ايران با مقاومت در  صورت مي

سال گذشته توانسته شعارها و تجارب خـود   36هاي فرهنگي و اقتصادي در  دفاع مقدس و تحمل هجمهسال  8

المللـي تبـديل    اي و بـين  هاي منطقه انتقال دهد و بيداري اسالمي را رقم بزند و به يك قـدرت منطقـه   را به ملت

غيير داده است و قبول كـرده تـا   شود. به همين دليل، استكبار جهاني راهبرد خود را از جنگ گرم به جنگ سرد ت

ي مقابـل   با نظام اسالمي به مذاكره بپردازد؛ اما اين كار بدان معنا نيست كه دست از دشـمني و توطئـه بـا جبهـه    

  است كه در معارف ديني طرح شده است.   » كفر حربي«ي عيني براي  رسد اين همان نمونه بردارند. به نظر مي

ل را مطرح كرده و در روابط امنيتي و دفاعي و سياسـي، راه خـود را از   اما جمهوري اسالمي شعار استقال

هـاي موجـود را نفـي كـرده و در عمـل، مسـير جديـدي را پديـد آورده اسـت. امـا            دنيا جدا كرده و چارچوب

ها معتقدند تمامي ساختارها از جمله ساختارهاي سياسـي و امنيتـي و دفـاعي، بـه يكـديگر پيوسـته و        ابرقدرت

گـردد،   اي سيال است و هيچ دستگاهي نبايد از اين سياليت و پيوستگي كه حول يك محـور مـي   و مقولهوابسته 

  خارج شود و اال نظم سياسي و فرهنگي و اقتصادي دنيا، دچار اختالل خواهد شد.

توان اين سوال را طرح كرد كه چرا ميان موضع فقه نسبت به تمدن موجود با موضـع انقـالب    . حال مي6

شود؟ مگر جز اين است كه اگـر ديـن واحـد     هاي مهمي ديده مي مي نسبت به تمدن موجود، چنين تعارضاسال

ها منحصـر بـه ايـن     ي اسالمي پديد آيد؟ اين تعارض است، نبايد اختالفي از آن ناشي شود و تضادي بين جامعه

مبـارزه پـيش از پيـروزي     موضوع نيست بلكه پيرامون موضوعات مختلفي از جمله مشروطه، كيفيـت و شـرايط  

ها را بـر اسـاس    ي مديريت نظام پس از پيروزي انقالب و... وجود دارد. روشنفكران اين اختالف انقالب و نحوه

كنند و اين درحالي است كه حقائق ديني كه تمـامي متـدينين و علمـاء     حب و بغض و سوداي قدرت تحليل مي

ساز نيز هست. لذا منشأ اين اختالف در فرهنـگ   رساند بلكه تاريخ به آن معتقدند، نه تنها جامعه را به وحدت مي
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تـر   و ابزار محاسباتيِ حوزه است كه نسبت به منطـق دانشـگاه ضـعيف   » منطق«و اعتقادات شيعه نيست بلكه در 

ي واحد مالحظـه كـرده و آن را بـر اسـاس يـك       تواند فقه و اخالق و اعتقادات را در يك مجموعه است و نمي

ي جامعه را ـ كه بر محور پرستش خداي متعـال     حد سامان دهد و تهديدات موجود براي وحدت كلمهمبناي وا

هـاي اجتمـاعي و تمـدني را از     شود و قدرت حضور در صـحنه  شكل گرفته ـ رصد نمايد و لذا دچار نقص مي 

ه آن مبتال هستند و بيت ب دهد. تدبير براي حلّ اين مشكل، تكليفي است كه فقاهت شيعه و محبين اهل دست مي

ي ديني است. در واقع ضروري است تا ظرفيت عقالنيت شيعه از منطق صوري در  موضوع امتحاني براي جامعه

خارج شود و به منطقي دست يابد كه قابليت مقابله با ظرفيت عقالنـي  » تحقق دين«و » فهم از دين«ي  دو عرصه

اند تا ظرفيت منطقي و عقالني خود را ارتقاء دهنـد. بـر    شده كفر را داشته باشد؛ زيرا آنان پس از رنسانس موفق

اين اساس اگر براي فهم از دين به اجتهادي اكتفاء شود كه ظرفيت آن در سطح منطـق انتزاعـي اسـت و سـپس     

نگري بنا  ي تحقق، به كارشناسي موجود مراجعه شود كه بر اساس منطق مجموعه ي كشور و در عرصه براي اداره

هاي علمي و كارشناسي تأويل نمايد  هاي ديني را به نفع گزاره تواند گزاره تر مي است كه منطق قويشده، روشن 

ترين شكل تحريف دين را در سطح مديريت نظام رقم بزند. به عبارت ديگر، تكيه به ظرفيـت عقالنـي    و پيچيده

تواند نيازهاي علمي يك  نميقبل از رنسانس تنها براي زندگي چريكي و جنگ نامنظم با دشمن مناسب است و 

نظام اجتماعي كه با تمدن موجود درگير شده، برآورد و لذا در نهايت به پاسخگويي به مسـائل مسـتحدثه اكتفـا    

هاي كودكانه و تأييد سـاختارهاي موجـود بـه نـام      نگرانه و قضاوت هاي جزئي كند كه اين امر منجرّ به تحليل مي

  شود.  دين مي

هاي عقالنيت است و موضوع امتحان  ي غيبت تا زمان ظهور، مصيبت ي ما در دوره ليهبنابراين مصيبت و ب

اسـت و  » مقاومـت معرفـت  «در اين دوره، عرفان و كرامات روحي يا امور حسي نيست بلكه اين عصـر، عصـرِ   

اولين مرحلـه،  غيرمعصوم بايد بتواند با محور قرار دادن علم معصوم، ظرفيت علمي خود را به تعادل برساند. لذا 

نفي انحرافات است. انحرافاتي مانند قياس و استحسان و استصالح و تأويل خطراتي بود كه فرهنگ مـذهب در  

پيش از رنسانس با آن مواجه بود و فقهاي شيعه به نحو احسن با آن مقابله كردند. اما فقاهت امروز بايد متناسب 

ي امـروز   جديدي به خود بگيرد و انحرافات نوين و پيچيـده  با حضور تمدن كفر در تمامي ابعاد زندگي، آرايش
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ي عينيت حضور يافته و در زنـدگي عمـوم    را كشف كند. زيرا سجده بر ابليس و انقطاع نسبت به آن، در صحنه

ي اقشار را بـا رفـاه زنـدگي شـاهان و سـالطين       ي همه مردم جاري شده و مدرنيته به تواني دست يافته كه ذائقه

برنـد. در واقـع    كرده است؛ گرچه بسياري از جمعيت جهـان نيـز در فقـر و گرسـنگي بـه سـر مـي        گذشته آشنا

اي رسـيده كـه    وري بـه نقطـه   هاي پژوهشي و تحقيقات سازماني و نوآوري در تكنولوژي و ارتقـاء بهـره   فعاليت

راد از طريـق مـديريت   منـدِي روحـي و ذهنـي و عينـي افـ      افزا شده و بهره دائم» ي انسان با جهان رابطه«راندمانِ 

شود و بـا قـدرت    نظامات اجتماعي به حداكثر رسيده است. يعني انسان توسط محيط و شرايط دائماً تحريك مي

از نـوع  » محاسـبه، مراقبـه، مشـارطه   «رسد كـه   برد و به جايي مي خريد خود، از محصوالت و شهواتش لذت مي

گـردد. لـذا تمـدن موجـود بـا       ين كارآمدي براي دستگاه مـي شود و حائز باالتر مادي آن، در دورن او نهادينه مي

» المللي و جهاني اجتماعي و بين«رياضيات و تعاريف و روابط عيني خود توانسته براي بشريت، انقطاع و عرفانِ 

نسبت به دنياپرستي ايجاد كند و نظام اسالمي به عنوان محصول مبارزات علماي شـيعه در مقابـل چنـين روابـط     

وزن بـا حركـت عظـيم سياسـي در انقـالب       قرار گرفته است. به همين دليل الزم است تا همراه و هم كفرآميزي

ي ديني به چـه ظرفيـت عقالنـي و     شناسي فرهنگ خود پرداخته شود تا معلوم گردد كه جامعه اسالمي، به آسيب

  ازمند است.ي حيات ايماني خود ني محاسباتي براي آرايش در برابر دستگاه كفر و نفاق و ادامه

   

   

و ّكُمقئَلُ اهللاَ بِحاَس و نْدع ه اَنْبِالشَّاْنِ الَّذى لَكُم ،صابى بِكُمنى بِميطعي هتصيبصاباً بِمطى معاَفْضَلَ ما ي  
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  زدهمايه جلس
  

كفرآميز بودن تمدن « نسبت به »انقالب، حوزه، دانشگاه« بياتسه اد رويكرد تفاوت
 در عصر حاضر» موضوع امتحانات عقالني«به عنوان  ؛»موجود

  
بيت عصمت و طهارت در سرفصل دوم تـاريخ، ناشـي از امتحانـات عقالنـي      . بيان شد كه مصائب اهل1

هاي عقلي را شناخت. در واقـع بـا بعثـت     ها و طاغوت آميز از اين امتحانات، بايد بت است و براي عبور موفقيت

تاريخ، قرآن بمثابه خورشيد عقالنيت و ختم وحي نازل شد و رسول گرامي اسالم، اكرم و آغاز سرفصل دوم  نبي

ي بزرگ را در طول  ي معصومين عمل به همين وظيفه ترجمان و تبيين و تفسير آن را بر عهده گرفت. سپس ائمه

فرآميـزِ ايـران و   هاي نفاق و محتواي مديريت آنان كه از تمدن ك ي دولت سال ادامه دادند و در برابر هجمه 250

ي خـداي   ي غيبت آغاز گرديـد. برنامـه   روم اقتباس شده بود، ايستادگي كردند و با توضيحاتي كه ذكر شد، دوره

متعال اين است كه قدرت خود را در اين دوره نيز به رخ دستگاه ابليس بكشد و اين مهم را از طريق فقاهـت و  

  گيرد، تحقق بخشد. ظايف پيامبر و اوصياء او را بر عهده ميكند و و عقالنيتي كه از ادبيات وحي استضائه مي

و در روايات » اسرائيل علماء امتي افضل من انبياء بني«به همين دليل است كه از پيامبر اكرم نقل شده كه:  

يـرا آن  افضـل هسـتند؛ ز   السـالم  وعليهم نبيناوآله عليبيت از حواريون حضرت عيسي  وارد شده كه شيعيان و محبين اهل

كردند اما علمـاء شـيعه    ي وحي اخذ مي پيامبران بزرگوار علم مورد نياز خود را مستقيماً از خداي متعال و فرشته

ي حق و مبارزه با دستگاه طغيان، از ظرفيت عقالنيت خـود   ي كلمه ناچارند تا براي دفاع از دستگاه ايمان و اقامه

، بسيار عظيم است و ظرفيت عقالنيت غيرمعصوم در مقايسـه بـا   كه ظرفيت وحي استفاده كنند. يعني با وجود آن

كشـند و مشـيت الهـي را     وحي، محدوديت فراواني دارد؛ اما علماء حقيقي همان وظايف پيامبران را بر دوش مي

ي  ي دوم تـاريخ نسـبت بـه دوره    نمايند. اين در حالي است كه امتحانـات در دوره  ي امت ديني محقق مي درباره

ي، در نسـبت   تر شده و كفر جلي به كفر خفي بدل گشته و آزمون يچيدهاول، پ هـاي   هاي الهي به جاي امور حسـ

  عقلي نمايان شده است.
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ي ديني است، امتحاناتي است كه براي فقهـاء و نـواب عـامِّ     لذا آنچه در عصر غيبت مورد ابتالي جامعه 

ي مقيـاس شـهوات توسـط تمـدن مدرنيتـه،       ه، توسعهآيد. بنابر مباحث گذشت عصر پديد آمده و مي حضرت ولي

ي مستقيم علماي شيعه با دستگاه كفر شد كه اين مواجهـه بـا قيـام امـام      هاي نفاق و مواجهه باعث سقوط دولت

خميني (ره) به بلوغ خود رسيد و نظام جمهوري اسالمي به عنوان مركز كفرستيزي در دنياي اسالم متولـد شـد.   

گـردد كـه    يني در دوران فعلي، به تقابل نظام جمهوري اسالمي با تمدن مدرنيتـه بـاز مـي   ي د پس امتحان جامعه

محوري) است. البته ملّـت   ي عيني و مصداق خارجيِ دنيا (در مقابل آخرت) و دنياپرستي (در برابر آخرت نمونه

امعه در بخش سياسي شكل ي ج اند و وحدت كلمه ايران از مراحل قبليِ اين امتحان، سربلند و پيروز بيرون آمده

گرفته و تثبيت شده است. يعني از نخبگان حوزه و دانشگاه تا اقوام مختلف كشور بـر حـول ايـن محـور جمـع      

ي امـام (ره) و مقـام معظـم     اند و نوعي از استقالل ديني و ملّي پديد آمده كه محصل آن، ادبيات و انديشـه  شده

هـا و تبعيـت از رهبـري در     پيمـايي  ردم در انتخابـات و راه رهبري است. آثار اين وحـدت كلمـه، در حضـور مـ    

سال گذشته شده است. اما ايـن وحـدت كلمـه از     36شود و موجب حفظ انقالب در  اختالفات و... مشاهده مي

سنخ امور وجداني است و لذا در آينده الزم است تا اين حركت نوراني، مستدلّ شـود و بـه صـورت اسـتداللي     

سـتيزي و نپـذيرفتن زور و    تمدن موجود كفرآميز است. البته ادبيات انقـالب مبتنـي بـر ظلـم    معين گردد كه چرا 

پرسـتي دبـه شـكل     ي بـت  تحميل است اما يك تالش علمي و تخصصي الزم است تا بتوان اثبات كرد كه اقامـه 

  شناسي و تمدن موجود جريان دارد. شناسي، جامعه مدرن در انسان

ي مذهبي ماست  هاي متناقض در جامعه شود، وجود گزاره فعلي مشاهده مي . اما آنچه امروز و در وضع2

و اين در حالي است كه اسناد و رواياتي كه بمثابه ترجمان قرآن هستند، واحد هستند و اختالفي در منـابع فهـم   

رنـد كـه   ي ايـران حضـور دا   ، دو ادبيات ديگر نيـز در جامعـه  »ادبيات انقالب«دين وجود ندارد. در واقع غير از 

هستند و هر يـك، نظـرات متضـادي در امـور مختلـف      » ادبيات تخصصي دانشگاه«و » ادبيات تخصصي حوزه«

ي  وحـدت كلمـه  «، دچـار فقـدانِ   »ي سياسي وحدت كلمه«رغم دستيابي به  كنند. به عبارت ديگر، علي مطرح مي

  :هستيم كه اين خأل در موضوعات مختلفي قابل مالحظه است» فرهنگي و تحليلي
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اي معتقدند كه جمعيت جوان كشور با بحران افسردگي و مشـكالت روحـي و    ، عده»جوانان«در موضوع 

ترين جوانـان   كنند و جوانان ايران را بهترين و شاداب رواني روبروست و در مقابل، رهبري اين مسأله را نفي مي

ن، آنـان را دچـار فسـق و فجـور و     ي رفتـار و پوشـش جوانـا    نمايند. گروه سوم نيز با مالحظه جهان معرفي مي

هايي مبني بر بطالن نماز در خاك  و با ورود ايران به خاك عراق، زمزمه» جنگ«دانند. در موضوع  گريزي مي دين

كـرد كـه بـراي حفـظ      بودن آن مطرح شد و در مقابل، عقالنيت دفاعي و نظـامي حكـم مـي    عراق بخاطر غصبي

رود به خاك دشمن ضرورت دارد. گذشته از اين، تعيين اين مرزهـا  مرزهاي كشور در برخي نقاط جغرافيايي، و

كه مالكيـت   تواند مبناي مالكيت مشروع باشد؛ خصوصاً با توجه به اين توسط سازمان ملل انجام شده بود كه نمي

ها مربوط به انبياء و اوصياء الهي و مشروعيت تصرّف در اين امور، منـوط بـه اذن آنـان اسـت. در      اراضي و آب

ها و ضوابط و محاسبات علوم سياسـي روز، بـر ضـرورت     اي با استناد به شاخصه عده» رابطه با امريكا«موضوع 

هاي مداوم امريكا، به شدت بـا برقـراري رابطـه     اين ارتباط تأكيد دارند اما ادبيات انقالب، با استشهاد به دشمني

داريِ مردم ايران  ند؛ زيرا معتقدند كه امريكا با دينكند. گروه سوم نيز خواستار پرهيز از لجاجت هست مخالفت مي

توان از مواجهه دوري كرد و انعطـاف بـه خـرج داد. در موضـوع      مشكلي ندارد و لذا براي تأمين دنياي مردم مي

نيز از ابتداي انقالب، اختالفات متعددي وجود داشـته و مشـاجراتي بـر سـر مالكيـت      » حل مشكالت اقتصادي«

اي  ي اقتصاد رخ داده است. امروز نيز عده ي تقسيم كار بين دولت و مردم در عرصه ي و نحوهخصوصي يا تعاون

داننـد و   ها و گشايش اقتصاد كشور بـراي واردات سـرمايه و تكنولـوژي خـارجي مـي      اولويت را در رفع تحريم

كنـد.   تصاد مقـاومتي تأكيـد مـي   اندازي اق هاي داخلي و توليد ملّي و راه ادبيات انقالب بر اولويت اتّكا به ظرفيت

ي برخورد با بدحجابي، وضـعيت بانكـداري و ميـزان     ها در مورد بيداري اسالمي، موسيقي، شيوه همين اختالف

شود كه دچـار ايـن نظـرات متعـارض      مطابقت آن با احكام شرعي و... نيز وجود دارد و موضوع مهمي پيدا نمي

  نشده باشد.

يــات حــوزه، ادبيــات دانشــگاه و ادبيــات انقــالب، باعــث شــده تــا بــا . در واقــع ناهمــاهنگي بــين ادب3

هـا در مقابـل يكـديگر     رغم وحدت كلمه در بخش سياسي، تحليل علي مواجه شويم و» الطوائفيِ فرهنگي ملوك«
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قرار بگيرند. به همين دليل بسيار ضروري است كه بر اساس عقالنيت تعبد محور، به تجزيه و تحليـلِ ايـن سـه    

  ها ارتقاء يابد. پرداخته شود تا ظرفيت آنادبيات 

خاستگاه ادبيات انقالب، قرآن و روايات است و موفق شده انقالب را به پيروزي برساند و با موفقيت در  

ها حفظ كند و به منشأ جريان خداپرسـتي در عينيـت تبـديل     گيري الهي، آن را در برابر انواع دشمني حفظ جهت

ي عمل بايد ارتقاء پيدا كند تا قدرت فتح ادبيات تخصصي دانشـگاه   دين در صحنه شود اما  اين سطح از حضور

و ايجاد تحول در رياضيات و منطق حاكم بر ادبيات تخصصـي حـوزه را بدسـت آورد. يعنـي بايـد از فرهنـگ       

 ي فرهنگ تخصصي شده و دو عقالنيت موجود را در خود منحلّ نمايد تا بتوانـد در مقابـل   عمومي وارد عرصه

هاي عينـي آن، مقابلـه كنـد و اال در درازمـدت      داري و محاسبات علمي و شاخصه دستگاه كفر و اقتصاد سرمايه

دچار انحالل در تمدن غرب خواهد شد و هشدارهاي رهبـري پيرامـون تحريـف شخصـيت امـام (ره) و تغييـر       

فعاليـت جديـد تخصصـي     هاي رهبري به يـك  محتواي نظام به واقعيت خواهد پيوست. لذا براي تحقق سفارش

توان موضوعات مهمي مانند اقتصاد مقاومتي را عينيت بخشيد. حتـي   نياز است و اال با تكرار بيانات رهبري، نمي

طور كه اصل  اگر بدون اين لوازم علمي، حركتي در اين جهت آغاز شود، در ادامه دچار آسيب خواهد شد؛ همان

گونـه كـه    مورد تهديد قـرار گرفـت. يـا همـان     88ي  ايش، در فتنهه انقالب اسالمي با تمامي عظمت و پيشرفت

تجربيات نظامي و دفاعي ما كه بزرگترين دستاورد انقالب است، مبتال به ادبيات كالسـيك جنـگ شـد و همـين     

ي پذيرش قطعنامه را فراهم نمود. در واقع اگر ربط اسالم و قرآن و روايات به رفتار نظـام   وضعيت بود كه زمينه

ي نظام در  شد وظيفه طور كه تكليف فرد تعيين مي مند تمام نشود و همان هاي مختلف به صورت قاعده رصهدر ع

برابر اين تمدن تعيين نشود، اين مشكالت در ابعاد مختلف ادامه خواهد يافت و لذا موضـوع امتحـان فقاهـت و    

  گردد.     ي حياتي باز مي هاي علميه به همين مسأله حوزه

كه به دنبال تعبد و تسليم در برابر شـارع مقـدس اسـت، امـا ظرفيـت       ي حوزه در عين آنادبيات تخصص

عقالنيت استضائه ـ كه در علم منطق و علم فلسفه و علم اصول متبلور اسـت ـ بـه ظرفيـت عقالنيـت پـيش از        

نحـراف در فهـم از   گردد و لذا بايد تكامل يابد. البته اين ضرورت ابداً به معناي روشـنفكري و ا  رنسانس باز مي

گردد، مالزم با آن است كـه   دين نيست زيرا اگر ادعا شود كه دخالت عقل در فهم از دين موجب تأويل دين مي
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فهم از دين را محدود به فهم عرفي كرده و يا رياضيات نفساني را برابر با فهم وحياني بدانند. اين همان اشـكال  

و غيرقابل پذيرش است؛ زيرا در هر صورت دخالت عقـل در فهـم    اخباريون بر اصوليون است كه البته نادرست

ناپذير و ضروري است. اگر ظرفيت عقالنيت حـوزه ارتقـاء نيابـد، موضـوعات      از دين براي غيرمعصوم، اجتناب

شود و سپس تمامي آنها مورد امضاي فقـه   ي تمدن غرب، به صورت ذهني و انتزاعي تجزيه مي مركّب و پيچيده

اسـت. ايـن   » تعيين تكليف فرد«هاي اين تجزيه، محدود كردن تمامي معارف دين به  . يكي از نمونهگيرد قرار مي

فرهنـگ تخصصـي و   «ي عينيـت،   است و در عرصـه » فرهنگ عمومي«عمالً بدان معناست كه حوزه تنها متكفل 

تـر اسـت و در    پـايين را به ادبيات دانشگاه سپرده است. البته برخي ادراكات از اين سطح هـم  » فرهنگ آكادميك

ي خـود را بـه تبليـغ     گيرد و وظيفـه  مشي عملي اساساً وجود فرهنگ تخصصي و فرهنگ آكادميك را ناديده مي

  داند.  فرهنگ عمومي منحصر مي

هـا و   فـرض  ادبيات تخصصي دانشگاه داراي سطح بـااليي از ظرفيـت عقالنيـت اسـت امـا دچـار پـيش        

  هاي حسي و اهداف مادي است. شاخصه

4.  آن است كه اين اصل مهم پذيرفته شود: » الطوائفيِ فرهنگي ملوك«بر اين اساس، راه خروج از وضعيت

اي  اي، بـا حقيقـت ديـن در نـزد معصـومين برابـري نـدارد و فاصـله         ي غيبت، فهم از دين در هر برهـه  در دوره

نيز فتاوي خود را يـك حكـم   هميشگي ميان فهم غيرمعصوم با فهم معصوم وجود دارد و لذا فقهاي عظام شيعه 

ي فقاهت آن است كه به سوي علم الهي كه در  دانند. پس وظيفه ي بذل جهد و استفراغ وسع مي ظاهري و نتيجه

نزد معصومين است، دائماً تقرّب پيدا كند و ظرفيت خود را در چنين جهتي، مداوماً افزايش دهد. به همين دليـل  

كه بايد بر اساس تعبد و تسليم در برابر شارع مقدس، به تكامـل و رشـد   نبايد در فهم هيچ فقيهي متوقف شد بل

زدگي پرهيز كرد و اين همان معناي باز بـودن بـاب اجتهـاد در نـزد فقهـاي       در عقالنيت ادامه داد و از شخصيت

بلكه فتواي تواند و نبايد مورد سجده و انقطاع ديگران قرار گيرد  شيعه است. به تعبير ديگر كالم هيچ فقيهي نمي

كنـد؛   مند به وحي است كه تنها در عصر خود، حجيت را در دوران غيبت تمام مي فقيه نيز به دليل انتساب قاعده

هـا   يعني به هر اندازه كسب نور از قرآن كرده باشد، باز هم ناشي از عقالنيت غيرمعصوم است و با فرمايشات آن

اسـت و از   فرجه تعالي اهللا عجلعصر  دارد و صاحب آن حضرت وليكند. در واقع شيعه و فقاهت، صاحب  برابري نمي
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رو  دارد. از ايـن  مـي  كند و با تابش نور خود، اين فرهنگ مقدس را زنده نگـه  گيري مي فقهاء و پيروان خود دست

اگر شيعه با توسل و تضرّع به دنبال نوكري و خدمت به آستان مقدس معصوم باشد، قطعاً و جزماً دسـت يـاري   

  هايش عمل خواهد كرد.  امام زمان بر سر او خواهد بود و واليت خداوند متعال جاري است و به وعده

آن توجه   هاي باطل و نقص و كمال باشد، بايد به راه جا كه فقاهت نيز از موضوع امتحان استثناء نمي از آن

ك بـه ظرفيـت قبلـي و عجـب بـه       شود. يكي تن نمود. بر اين مبنا، دو راه باطلي كه در كمين است، روشن مي سـ

توان به  زدگي و اصرار بر عدم تحول و تقرّب به آستان مقدس معصومين است. نمي هاي فعلي و شخصيت داشته

ي  شـود بلكـه شاخصـه    ها تعريف نمـي  ها از اسالم و سرنوشت آن غفلت كرد و اسالم نيز به شخصيت اين بهانه

ي فقاهت در مقابل كفر و نفاق است و از همين روست كه  مبارزه اسالم توجه به شجاعت و مقاومت و تالش و

ها بايـد بـراي    ي امت شيعي و محبين و تمامي شخصيت اند. لذا همه ور شده هاي كفر و نفاق به آن هجمه دستگاه

ي شيعه بـه وجـود    ها عمل كنند تا رخنه و نفوذي از كفر و نفاق در جامعه دفاع از فقاهت بر اساس اين شاخصه

طلبي است كه از طريـق   نيايد بلكه مقاومت و عمل و صبر هر روز افزايش يابد. دومين راه باطل، تنبلي و عافيت

عصر حواله شود كه اين بزرگترين  آن، حلّ هر مشكل و جبران هر خسارت و باليي به طلب ظهور حضرت ولي

ايشان، طالب ظهور و انتقـام از خـون   ي  ادبي به ساحت قدسي آن بزرگوار است. آيا كسي هست كه به اندازه بي

ي اين مشكالت و مصائب و خسارات، ايجاد بسـتري اسـت    جد مطهرشان باشد؟! آيا غير از اين است كه فلسفه

ها به آن امام همام نزديك شوند و به مراتـب و منـازلي از تقـرّب     تا غيرمعصومين با تالش و تدبير براي رفع آن

ي عقالني ببرند؟ اگر غرض خدا از تدارك دوران غيبت، رشد و  ه، حظّ و بهرهدست يابند و از اين خوان گسترد

تكامل شيعيان و محبين و پيروان انبياء و اوصياء نبود، آيا روا نبـود كـه فـرج در همـان ابتـدا و پـس از رحلـت        

تـوان بـدون    مي پيامبر(ص) محقق شود؟! آيا اين نوع از انتظار، يك انتظار كودكانه و دچار معلوليت نيست؟! آيا

حساسيت به وضعيت پرستش خداي متعال در عينيت و در مواجهه با نفاق و كفر، خود را منتظر ناميد؟! آيا ايـن  

يك ضعف نيست كه در فرهنگ منابر براي هدايت مردم، بريده از واليت نسخه داده شود و زندگي با واليت، به 

به واليـت فقيـه، نبايـد در تحليـل كفـر و نفـاق و شـناخت        دوران ظهور ارجاع شود؟! آيا بر فرض عدم اعتقاد 

  هاي آنان به نهاد مرجعيت مراجعه كرد؟! آيا فقدان چنين تحليلي به معناي تعطيلي دين نيست؟!     حيله
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شـود تـا كفرآميـز بـودن تمـدن       . حال بايد به بحث قبلي بازگشت و معين كرد كه چه موانعي باعث مي5

هايي ماننـد   ؟ واضح است كه در عصر پيامبر، مردم جزيره العرب به پرستش بتغرب براي همگان روشن نشود

ي  ها به عنوان مبدأ و مظهر قـدرت در جامعـه   هايي ديگر و اين بت الت و هبل مبتال بودند و در روم، گرفتار بت

موم تبديل شده اي براي استثمار مردم و سلب اختيارات و اموال و نواميس ع شدند و به وسيله آن روز معرفي مي

ها نابود شدند تا به امـروز، بـر چـه چيـزي      كده ها و بت بودند. اما از زماني كه فرهنگ بعثت غلبه پيدا كرد و بت

علّيـت و  «كند، بـت   رسد بتي كه در برابر عقالنيت وحي و ختم نبوت عرض اندام مي شود؟ به نظر مي سجده مي

ها از سنخ امور حسي بود، اما بـا غصـب    اكرم تفرعن تا بعثت نبي و تفرعن عقل است. از ابتداي تاريخ» استدالل

ي  هاي كاذبي كه براي خليفه هاي نفاق، مردم به سجده بر كرامات دروغين و عرفان واليت و قدرت گرفتن دولت

د. بيت، قدر و منزلتي براي غاصبين ايجاد شـو  شد، وادار شدند تا در مقابل تقدس اهل اول و همراهانش جعل مي

هـاي بـه    كه همگان به سجده بر عقالنيت عمري كه مبتني بر قياس بود، سوق داده شدند تا بـا اسـتدالل   همچنان

هاشم و امامت را مخصوص به  ظاهر عقالني، بين نبوت و امامت دوگانگي ايجاد كنند و نبوت را مخصوص بني

انجام شد و در بين مردم رواج يافت اما وقتـي   خود بدانند. البته اين كار تا صد و پنجاه سال به صورت وجداني

نشيني به راه افتاد و تمدن ايران و روم جايگزين محتـواي نهضـت پيـامبر گرديـد، ادبيـات       بساط سلطنت و كاخ

السالم ترجمه شد و منطق ارسطويي و عرفـان هنـدي بـه جهـان      ي صادقين عليهما علمي آن نيز همزمان با دوره

قياس جايگاه وحي را در تبيين اعتقاد گرفت تا جايي كه پذيرش همه چيز به تصـديق   اسالم وارد گرديد. سپس

عقل مشروط شد؛ به اين بهانه كه وحي حكمي بر خالف عقل ندارد. متناظر منزلت عقل و اسـتدالل در مفـاهيم   

زي از نظري، بناي عقالء در روابط اجتماعي و در عقل عمل، جايگزين روابـط اجتمـاعي وحيـاني شـدند و چيـ     

كند. در نتيجه تمامي  محتواي وحي باقي نماند؛ با اين توجيه كه وحي بر خالف عقل و روابط عقالئي حكم نمي

ها و انواع روابط اجتماعي به دين منسوب شدند. سپس دين از حضور در زندگي مردم كنار گذاشته شد  استدالل

ه واليت پايه و اساس دين بود، تكامل معنوي بـه  ك و تكامل معنوي از تكامل مادي تفكيك گرديد و با وجود آن

انسان و عبادات فردي تعريف شد. تكامل مادي نيز به امري عرفي و غير مرتبط به دين تأويل گشت كه خـروج  

  موضوعي از خطابات شارع دارد.
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آن  سه بتي است كه جهان اسـالم را مجبـور كردنـد تـا در برابـر     » عقل، بناء عقالء و عرف«بر اين اساس 

سجده كنند و معبدهاي عقالني به پا كردند و زبان حال و قال آنان اين بود: تنها ديني پذيرفتـه شـده اسـت كـه     

عقل آن را تأييد كند و عقالء آن را امضاء كنند و عرف آن را بپسندد. توجيه آنان اين بود كـه عقـل را نيـز خـدا     

حكم فطريِ عقل ناسازگار باشد كـه در ايـن صـورت،     تواند تشريعي انجام دهد كه با خلق كرده و لذا خدا نمي

شود كـه جايگـاه و    پرستي عقالني محسوب مي حكمت الهي زير سوال خواهد رفت. اين ادعاها از آن جهت بت

دهد و علم خطاناپذير ازلـي را بـا علـم     ي عقل بلكه تابعي از آن قرار مي رتبه شأن وحي را تنزّل داده و آن را هم

طور كه غاصبين خالفت نيز جانشين معصوم پيامبر را در حد  انگارد؛ همان الحصول يكسان مي خطاپذير تدريجي

خود تنزّل دادند و خود را با آن بزرگوار يكسان معرفي كردند. چنين فرهنگي به معناي سـجده بـر غيـر خـدا و     

گشـت؛ همـان    بـاز مـي   السـالم عليهمااي است كه باطن آن به علم پيامبر و اميرالمؤمنين  ي ممنوعه خوردن از شجره

كس را ياراي دستيابي به آن نيست. البته علماي شيعه زيربـار ايـن انحـراف نرفتنـد بلكـه از ايـن        علمي كه هيچ

دار استفاده كردند و بكارگيري آن را به اسالم حقيقي مقيد كردند. لـذا رفتـار    مفاهيم به صورت مشروط و جهت

ت به بلوغ خود نرسيده بود كامالً صحيح بوده اما رفتار فقاهت متناسب با فقهاي عظام شيعه براي زماني كه فقاه

  اين دوران ـ كه دوران بلوغ شيعه است ـ بايد تغيير و تحول پيدا كند.  

است؛ اين در حالي » عقل«ها بعد از رحلت پيامبر تا زمان ظهور،  كده ها و بت ي تمامي بت در واقع ريشه 

و گوش و... مخلوق خداست و مناسك مخصوص به خود را دارد و بايـد خـدا را    است كه عقل نيز مانند چشم

طور كه نبايد مسكرات و گوشت خوك و ساير غذاهاي حرام وارد معده شـود،   بپرستد و متعبد باشد. يعني همان

ادت و عقل نيز مخاطب امر و نهي الهي است و موضوعِ بايدها و نبايدهاي شرعي قرار گرفته و احكامي براي عب

گروهي در برخي مصـاديق جزئـي، ايـن مهـم را بپذيرنـد امـا در مباحـث         رشد آن تشريع شده است. البته شايد

ي موضوعات  ي هدي درباره شود. اين در حالي است كه ائمه شناختي و فلسفي، اين حقيقت پذيرفته نمي معرفت

متعددي دارند اما عقل فلسفي حتّـي بـه    مختلف فلسفي مانند وحدت، كثرت، تغاير، اختالف، وجود و... بيانات

دهـد كـه عقـل     كند. اين واقعيـت نشـان مـي    ي بررسي نظرات يك دانشمند نيز به اين بيانات توجهي نمي اندازه

ي دانشـمندان آن   فلسفي آزاده نيست؛ زيرا اقتضاي آزادگي و حرّيت در مباحث علمي آن است كه نظرات همـه 
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الحسين در عصر عاشورا را امروز بايد بـه عقـل    يرد. لذا كالم معروف اباعبداهللاعلم، مورد بررسي و تدقيق قرار گ

و بعد از طـرح  » دار و اهل تعبد نيستيد حداقل در دنياي خود از احرار و آزادگان باشيد اگر دين«خطاب كرد كه: 

طـور كـه    و همـان  ي شرق و غرب، بيان امامان شيعه را هم به عنوان يكي از نظرات مطرح كنيـد  نظرات فالسفه

فرستيد، به بررسي كلمات فلسـفي معصـومين    ي غرب به خارج از كشور مي دانشجويان را براي آشنايي با فلسفه

 كـه   تقليـل ندهيـد! گرچـه حقيقـت آن اسـت      » ارشاد به حكم عقـل «نيز بپردازيد و آن بيانات نوراني را در حد

  ها و ادراكات حاكم است. دان نيست بلكه بر تمامي عقلي نظرات ديگر دانشمن رتبه عقالنيت معصوم نه تنها هم

خواهند بشر را به سجده بر بت علّيت وادار كنند اما تنها چيـزي كـه داراي    بنابراين كفر و نفاق امروز مي

هـاي عقالنـي    چنين شأني است، كلمات خداوند متعال است. علّت طوالني شدن غيبت حضرت نيز ابتالء به بت

ه حجاب علم ديني است كه ناشي از سجده در برابر علم و غفلت از ابزار بودنِ آن اسـت. تنهـا   و گرفتار شدن ب

هـاي عاشـورا و فاطميـه     و مصـيبت  السالم عليهمعلم و ادبياتي كه ابزاري نيست، كلمات قرآن و روايات معصومين 

؛ اما تمامي علومي كـه بـراي   تابد ها مي ي اعصار بر تمامي ادراكات و عقالنيت است كه مانند خورشيدي در همه

شوند. لذا بايـد از   فقاهت الزم است، ابزارهايي موقّت هستند كه با گذشت زمان، كامل شده و بالمĤل برچيده مي

ي  در عرصـه » ال الـه اال اهللا «هاي عقلي اجتناب كرد تا با مبنا قرار دادنِ  معابد عقالني خارج شد و از پرستش بت

رسد هويت انقالب حضرت امام خميني (ره) نيـز بـه    دراكات بشر بتابد. به نظر ميعقالنيت، خورشيد وحي بر ا

نظـر   كه در فلسفه و اصول و فقه و عرفان مصطلح خبره و صاحب گردد يعني آن ابرمرد با آن همين مطلب باز مي

بيـت را در سراسـر    ها خارج شد تا بتواند نام اهل يك از اين علوم گرفتار نشد بلكه از اين چارچوب بود، در هيچ

هـايي از عمـر مبـارك     هاي مثبتي نيز هسـت و در برهـه   انداز كند. لذا گرچه اين علوم داراي ظرفيت جهان طنين

ايشان، بستري براي رشد ايشان را فراهم كرده اما هويت و شخصيت امام خميني (ره) و انقالب معجزگون او به 

بـردن بـه    و پـي » كفرآميز بودنِ تمدن موجـود «هد كه درك د شود. اين توضيحات نشان مي اين علوم تعريف نمي

ممكـن اسـت و در گـام دوم بايـد بـاب      » عقالنيت تعبد محـور «زدن به  ماهيت روابط آن، تنها در صورت چنگ

  االستنباط آن نيز توليد شود.     فقه
  

و ّكُمقئَلُ اهللاَ بِحاَس و نْدع ه اَنْبِالشَّاْنِ الَّذى لَكُم طعي،صابى بِكُمنى بِمي هتصيبصاباً بِمطى معاَفْضَلَ ما ي  
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  وازدهمده جلس
  

  »ادبيات دانشگاه«و  »ادبيات حوزه«تبيين تخصصي از امتحانات عقالنيِ 

 »تمدن مادي غرب« ها با و نسبت آن

  
ترين مصائب دوران غيبت بود كه عقالنيت غيرمعصـوم يعنـي فقاهـت شـيعه بـا آن       . بحث پيرامون مهم1

درگير است و گذشت كه با ارتقاء ظرفيت دستگاه كفر و انفعال نظام نفاق در برابر آن، فرهنگ بعثـت بـه خطـر    

قـرار  در اين شرايط، امت اسـالمي در امتحـان سـختي     افتاد و نخبگان جهان اسالم از كفرستيزي دست كشيدند.

گرفت و با قيام فقهاي شيعه بر اساس فرهنگ عاشورا، امت اسالمي پناه و ملجأي پيدا كردنـد و در نهايـت ايـن    

روند به تشكيل نظام جمهوري اسالمي شد كه اين دستاورد، به بركت جريان فرهنـگ شـيعي در ملّـت ايـران و     

ها و معابد از  ي دوم تاريخ، بت در دوره هاي آنان، تاكنون حفظ شده است. از سوي ديگر واضح شد كه فداكاري

سنخ امور حسي نيستند بلكه ماهيتي عقالني دارند و لذا بايد به تبيين نقـاط ضـعف و نقـاط قـوت هـر يـك از       

پرداخـت تـا روشـن شـود ايـن سـه ادبيـات چـه كمكـي بـه           » ادبيات حوزه، ادبيات دانشگاه و ادبيات انقالب«

هايي هستند و چه نقشـي در درك صـحيح از ابعـاد تمـدن      داراي چه آسيب كنند و در اين رابطه، كفرستيزي مي

غرب و عقالنيت آن دارند؛ زيرا زندگي بشريت در دوران كنـوني، رهـين علـوم و عقالنيتـي اسـت كـه بعـد از        

  رنسانس پديد آمده است.

فقـه موجـود   است. » فقه، اعتقادات و اخالق«. معارف موجود بر اساس ادبيات حوزه، داراي سه بخشِ 2

داند. لذا براي تطبيق عناوين شرعيه بـر   را امري عرفي مي» شناسي موضوع«گويي به مسائل مستحدثه،  براي پاسخ

كند و در نتيجه، اين تطبيق  موضوعات جديد، آن موضوعات را از غايات خود بريده و اين رابطه را مالحظه نمي

شناسـي، تمـدن    هد. با اين رويكـرد نسـبت بـه موضـوع    د را براي حل مسائل در سطح فرهنگ عمومي انجام مي

گيرد. البته اين روند در دوران قبـل از انقـالب و زمـاني كـه شـيعه در       موجود تأييد شده و مورد امضاء قرار مي

برده، صحيح و قابل قبول است. امـا در شـرايط    ضعف و انزوا قرار داشته و در شرايط زندگي چريكي به سر مي
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ه حكومت رسيده و سبك زندگي اجتماعي و تئـوري قـدرت و ثـروت و اطـالع بايـد از ديـن       فعلي كه اسالم ب

استخراج شود، امضاء تمدن موجود بر اساس نگاه عرفي به موضوعات قابل پذيرش نيست؛ زيرا تمـدن موجـود   

  شود و جهتي مادي دارد.    از طريق فرهنگ تخصصي و فرهنگ آكادميك در نظام جاري مي

بيني شده: با تأسـيس نهـاد شـوراي     در قانون اساسي پيش گذاري ، روشي براي كنترل قانوناز سوي ديگر

يابـد كـه از ايـن طريـق،      ، قوانين مشروعيت مـي »عدم مخالفت قطعيه با شرع«نگهبان و بررسي قوانين براساس 

ظـواهري از   منزلت فقه در نظام مشخص شده است. اين رويه نيز به معناي پذيرش اصل تمدن موجود و حذف

ها و موضـوعات،   آن است كه مخالف شرع باشد. اين در حالي است كه براي مديريت نظام و ساختارها و پديده

الزم است تا رفتار نظام به دين مستند شود. البته در مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـام،     » موافقت قطعيه با شرع«

  دازند.پر سنجي مي به مصلحت» ادبيات دانشگاه و علوم غربي«براساس 

است كه بر اساس آن، حكم بسياري از » منطقه الفراغ«ي ديگري كه به اين مطلب مرتبط است، بحث  نكته

دهند. در واقع عرض و طول و ابعاد يك تمـدن بـر ايـن اسـاس تأييـد       ها را تحت عنوان مباحات قرار مي پديده

ر سـطح فرهنـگ عمـومي اسـت و فاقـد      گـردد. ايـن برخـورد د    شود و حكم امور مبتالبه براي فرد معين مي مي

هماهنگي با فرهنگ تخصصي و فرهنگ آكادميك است. اما چنين روندي براي مديريت نظام قابل قبول نيست و 

آورد. اين نكات راجـع بـه    شناسي و مديريت و تمدن غرب را فراهم مي ي كفر در سه بعد جامعه موجبات سلطه

  ي مديريت نظام بود. هاي فقاهت و عقالنيت آن، در عرصه آسيب

اما بخش اعتقادات ـ كه محصول علم فلسفه و كالم است ـ كامالً نظري است و ارتباطي به زندگي مـردم    

اند اما متعـرضِ بحـث    پرداخته» ي چيستي فلسفه«و » ي چرايي فلسفه«ندارد. يعني علم فلسفه و كالم به بحث از 

ي چگونگي است و اين امر،  كه تمدن موجود، متكفّل فلسفه اند. اين در حالي است نشده» ي چگونگي فلسفه«از 

ي زنـدگي بشـريت نمـوده     را به نحو مادي مهندسي كرده و وارد عرصه» عدالت سياسي و فرهنگي و اقتصادي«

ي   تواند عدالت مادي را براي مديريت جامعه مشهور شده، نمي» عدليه«ي شيعه كه به  است. در واقع مذهب حقّه

  ي مهم به تمدن مادي سپرده شود.     ي چگونگي، باعث شده تا اين مسأله يرد اما غفلت از فلسفهديني بپذ
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شود كه اين كـار،   هاي الهي، حدودي براي مكلّف معين مي در بخش اخالق و عرفان نيز با تكيه به ارزش

گيـرد.   متداول آنها شكل مي آورد. اما يك هويت تخصصي نيز براي افراد در زندگي يك هويت ديني را پديد مي

تواند دو هويت متضاد را در يك فرد جمع كند. به عبارت ديگر هويتي ناشـي   يعني اخالق و عرفان موجود نمي

ت دوم      هاي تمدن موجود براي فرد ايجاد مي از كارآمدي تخصص ي اسـت امـا هويـشود كه متكفّل تكامل مـاد

گونه دو نظـام ارزشـيِ متضـاد بـراي      كامل معنوي افراد است و بدينهاي ديني دارد كه ناظر به ت ريشه در ارزش

اي قوي موفق به جمع بين اين دو هويت شـوند؛ يعنـي    ي قليلي با اراده آيد. البته ممكن است عده افراد پديد مي

ه قابـل  ي تخصصي نيز به قواعد كار خود پايبند بمانند. اما اين نسـخ  ي ديني متشرّع باشند و در عرصه در عرصه

ي  تجويز براي عموم جامعه نيست؛ زيرا در عمل آن هويتي كه از نظر رياضي و منطقي و عيني، قدرت و جاذبـه 

هاي  شود. با بحث كند و بعضاً حتي به حذف آن منجرّ مي بيشتري داشته باشد، هويت ديگر را در خود منحلّ مي

و از نظر عقالنـي داراي ظرفيـت بيشـتري اسـت،      تر قبلي تا حدودي روشن شد كه هويتي كه از نظر عيني قوي

الذكر اسـت و   گيرد. علم تفسير نيز تركيبي از علوم فوق همان هويتي است كه از زندگي و تمدن مادي نشأت مي

دهد. ايـن   نمايد و حكم حكومتي به جامعه تحويل نمي لذا تاريخ و قصص قرآن را به تكاليف فردي منصرف مي

ي شـيعه در ايـن    هاي عقالني ناشي از آن بود كـه جامعـه   ادبيات تخصصي حوزه و چالشهاي  اجمالي از آسيب

د را نپذيرفتـه و ايـن       ها به اين نكته باز مي دوره با آن مواجه است. برخي از اين چالش گردد كـه عقالنيـت، تعبـ

نيز تحت تأثير قـرار داده   ي علوم تمدن ايران و روم و ورود آن به دنياي اسالم، ارتكازات ما را فرهنگ با ترجمه

ي كودكي يـا   ها نيز ناشي از تناسبات و مراحل تكامل است؛ يعني اين روندها در دوره است. برخي از اين چالش

گـرفتنِ ظرفيـت بيشـتر و     ي زندگي غيربالغانـه صـحيح بـوده امـا بـا رسـيدن بـه دوران بلـوغ و شـكل          در دوره

هاي علميه ارتقاء پيدا كنـد تـا    در حوزه» عرفي و عقلي و عقالئي«ات هاي باالتر  براي شيعه، بايد ادراك مأموريت

  تري شود و ظرفيت تقرّب به ادبيات وحي و استضائه از آن افزون گردد.  قادر به پذيرش وظائف سنگين

. اما براي تجزيه و تحليل ادبيات دانشگاه بايد به تحول علمي و تحقيقـاتي در غـرب پـس از رنسـانس     3

رفـت و افـرادي ماننـد زكريـاي رازي و      پيش از رنسانس، مطلوبيت علم يك امر ذاتي به شـمار مـي  توجه كرد. 

ي طـب، رياضـي، شـيمي و... بـه تمـدن       توانستند خدماتي علمي در زمينه بوعلي سينا و عمر خيام به تنهايي مي
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دهـد و   ماني تغيير مقياس ميبشري ارائه كنند. اما با آغاز رنسانس، فعاليت علمي از شكل فردي به تحقيقات ساز

  گردد. هاي خاص، توليد مي شود بلكه به سفارش نهادها و دستگاه علم نيز امري ذاتي شمرده نمي

تغيير يافـت و آراء مـردم   » فرهنگ مشاركت«به » فرهنگ مولويت«از سوي ديگر، روابط اجتماعي نيز از  

بخـش اقتصـادي نيـز مـنعكس شـد و نظـام       بر محور تكامل مادي به رسميت شـناخته شـد. ايـن وضـعيت در     

» سـهام «در قالـب  » سـرمايه «هـا،   ي اقتصاد را تحول بخشيد؛ يعنـي در مـديريت شـركت    گيري در عرصه تصميم

درصد سـهام   51تفكيك گشت و مديريت شركت به كسي واگذار شد كه » مديريت«از » مالكيت«تئوريزه شد و 

ي دموكراسي باعث شد تا اختيارات عموم در شئون اقتصـادي بـه    فهرا در اختيار داشته باشد. بر اين اساس، فلس

ي اين قشر قرار گيرد. از اين طريق بود كه در مكانيزم عرضه  دار منحلّ شود و بازار تحت سلطه نفع قشر سرمايه

 و تقاضا، توانايي براي توليد ثروت به بخش خصوصي واگذار شد و تقاضاي مؤثّر اجتماعي، اين قدرت را پيـدا 

ي اين روند بود كـه تحقيقـات نيـز بـه اسـارت       كرد كه تمامي شئونات يك نظام اجتماعي را رقم بزند. در نتيجه

بخش خصوصي درآمد و در اختيار قشري قرار گرفت كه تقاضاي مؤثر اجتماعي را در دست دارد. هـدف ايـن   

دسـت يابنـد كـه در ايـن صـورت،       التزايـد  قشر آن است كه منافع خود را مرتباً ارتقـاء دهنـد و بـه لـذت دائـم     

هاي تحقيقاتي براي خدمت به بشريت نيست؛ بلكه براي افزايش ظرفيت لذّات مادي است. بحث فـوق   سفارش

گرايي بنا شده و با تغيير  ي اين مطلب است كه چگونه اين تمدن در مباني علمي خود بر اساس مادي دهنده نشان

  داري درآورده است.  قات را به اسارت سرمايهدر روابط اجتماعي، علم و دانش و تحقي

هاي گذشته با طرح بحث آزادي اديان، به وضعيت بخش سياسي در تمدن مدرنيته اشاراتي شـد   در بحث

نظام علوم، نظام سـاختارها و نظـام   «توان به بررسي وضعيت بخش فرهنگيِ تمدن مدرنيته در سه بعد  و حال مي

علـوم  «بـر  » شناسي رياضي، فيزيك و زيست«ه بايد توجه داشت علوم پايه يعني بار پرداخت. در اين» محصوالت

رود. لذا جهت حـاكم بـر    به شمار مي» علوم انساني«كند و علوم پزشكي، زيرساختي براي  حكومت مي» پزشكي

  هستند.» يحس«ها كامال  ها و كنترل سازي ها، تئوري فرض گردد كه در آن، پيش علوم مدرن، به علوم پايه باز مي

مرهون علم و تكنولوژي است و علم و تكنولوژي نيز وابسته به تحقيقات اسـت و  » رفاه«از سوي ديگر،  

است كه مبناي عقالنيت كفـر  » گرايي علل و معاليل نسبي و نسبيت«نيز بت اصلي همان » روش تحقيق علوم«در 
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ضيات آن كامالً وابسته بـه اصـول موضـوعه    گرايي، جهتي حاكم نيست و ريا دهد. در واقع بر نسبيت را شكل مي

گرايي و لهو و لعـب در آن   است؛ يعني نفس تسخير طبيعت در آن اهميت دارد كه اين به معناي اصل بودنِ پوچ

تواند تصرفات خود در عينيت را به يك نظام واحد تبـديل   نگري نمي رو منطق و رياضيات مجموعه است. از اين

ي وحـدت از يـك    ها باشد. در اين صورت و هنگامي كه نقطه ف شامل بر مجموعهي يك هد دهنده كند و نشان

شود و اين ريشه خود را در روبناها به شكل نزاع بـر سـر قـدرت نشـان      حاكم مي» تنازع«مجموعه سلب شود، 

تسخير ي اين  كه در ظاهر تسخيري نسبت به طبيعت انجام شده باشد. يعني از آنجا كه رابطه خواهد داد؛ و لو آن

شود، معياري علمي براي توسعه و كنتـرل تحقيقـات وجـود     ها در يك نظام واحد مالحظه نمي با ديگر مجموعه

داران متناسب با قدرت و ثروت و منافع خود، به بخش تحقيقاتي اين تمدن سفارش  ندارد. به همين دليل سرمايه

. اما در بعد آزمايشـگاهي، اصـالت بـا تجربـه و     سازند دهند و اهواء خود را در علم و كارآمدي آن جاري مي مي

شود و تكامـل انسـان و    التزايد ثروت تعريف مي كارآمدي است و تجربه و كارآمدي به منافع بيشتر و توليد دائم

  اصناف و جوامع در آن موضوعيت ندارد.     

العمل متناسب با  نيز آگاهي انسان به صورت مادي و بر اساس رفلكس شرطي و عكس» علوم انساني«در 

» انتخاب متناسب با شـرايط «گردد و اختيار بمثابه  ي انسان نيز به امور مادي باز مي شود. انگيزه توسعه تعريف مي

هايي اسـت كـه    شود و مفاهيمي مانند هوي و تقوي و امتحان و... در اين تعاريف معنا ندارد. اين پايه معرفي مي

شناسي، مديريت، حقوق، تربيت و... بر آن مبتنـي   شناسي، جامعه هاي روان بخش كاربرديِ علوم انساني در عرصه

  شود.  ي ديني و وحياني در آن به رسميت شناخته نمي شده و هيچ گزاره

اسـت. در  » سـاختارها «بـود امـا مطلـب بعـدي پيرامـون      » نظام علوم و مفـاهيم «. بحث فوق مربوط به 4

رچه در روبناها شعار آزادي و حقوق بشر سـرداده شـود. يعنـي    اصل است؛ گ» تحقير«ساختارهاي سياسي غربي 

گيـرد و   ي احـزاب انجـام مـي    اي بـه وسـيله   شـود و هـدايت ميـل وهلـه     اي در انتخابات تكيـه مـي   به ميل وهله

را تئوريزه » اصالت سرمايه«ها نيز عمالً  شود و استراتژي ي دبير حزب تدوين مي به وسيله» هاي توسعه استراتژي«

هاي جامعه بايد بـه نفـع يـك صـنف (بخـش       داري بدان معناست كه تمامي بخش د. تئوريزه شدنِ سرمايهكنن مي
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كند و وجـدان عمـومي بـر     ي سياسي و روابط قدرت به درستي گردش نمي خصوصي) تحقير شوند و اال جاذبه

  يابد.   گرايي ارتقاء نمي مبناي مادي

م اسـت. يعنـي توليـد و توزيـع و مصـرف علـوم در       بر ساختارهاي فرهنگي غربي، يك نظام جهاني حاك

طور كه در بخـش سياسـي، نظـام     است. پس همان» تكامل مادي«شود و موضوع آن نيز  مقياس جهاني انجام مي

شود، در بخش فرهنگي نيز سواد و علم  گيري بايد طبقاتي شود و مشاركت با توجه به طبقات پذيرفته مي تصميم

ي  مندتر باشد، در مسـابقه  ندهي آن ناممكن خواهد شد. در اين صورت، هركس ثروتشود و اال ساما طبقاتي مي

ي تخصـص قـرار بگيـرد و بهتـرين      توانـد در قلّـه   شود و مـي  هاي باالتري مي علميِ جاري در جامعه، حائز رتبه

فرهنـگ   امر اساسي در سـاختارهاي » تجهيل«جايگاه را در نظام صنفي (پزشكي و مهندسي و...) كسب كند. لذا 

  مدرنيته است.

ي طبقـاتي و   گيرد؛ يعنـي تنهـا بـا فاصـله     مبنا قرار مي» محروميت«در ساختارهاي اقتصاديِ اين تمدن نيز 

سـازي نمـود و    توان جاذبـه را در عينيـت كنتـرل كـرد و انگيـزه      كه مي  ايجاد اختالف پتانسيل از نظر مالي است

سي و فرهنگي و اقتصاديِ مدرنيته بر اساس اخـالق رذيلـه   مجموعه را به حركت انداخت. پس ساختارهاي سيا

  اند.     استوار شده

شود كه اين امـر   افزارها مي جويي در مقياس توليد، باعث تمركز در سخت صرفه» نظام محصوالت«. در 5

سـبي  افزارها وجود دارد، هـيچ تنا  هايي نيز كه در نرم منافي كرامت انساني است. تعاريف و مجوزات و تخصيص

، كاال بمثابه متغير اصلي قـرار گرفتـه و   »ي بين انسان و كاال رابطه«با اقتضائات احكام الهي ندارد. همچنان كه در 

شـده بـراي    گذاري انجـام  سرمايه«و » كاال و قيمت آن«شود و هيچ نحوه ضرري نبايد به  ضرر به انسان منتقل مي

هاي اجتمـاعي   ي اهرم حفظ شود. لذا مالكيت حقوقي به وسيله بازگردد تا از اين طريق، امنيت سرمايه» توليد آن

هاي مديريتي و حقـوقي و... بـا    ها در بخش شود. پس تمامي اين چارچوب شكل گرفته و به رسميت شناخته مي

گردد. هنگامي كه سـود سـرمايه    ي مادي باز مي هاي آن به اصول موضوعه عقالنيت مادي مهندسي شده و تئوري

هـاي   تئوريزه شود، حيات اقتصادي در جامعه را به نفع شركت» هاي توسعه شركت، بانك و برنامه« در سه سطحِ

پـذيرد كـه ايـن بزرگتـرين      زند و ورشكستگي را در ذات اقتصاد مدرن مي ها رقم مي ها و تراست بزرگ و كارتل
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كـس بـا ظرفيتـي كـه      داري در بخش اقتصادي بر بشريت روا داشته است و هـر  جنايتي است كه مكتب سرمايه

شود، هماهنگ نشود، محكوم به حذف خواهد بود؛ زيرا نظام اقتصادي بر اسـاس   توسط اين ساختارها فراهم مي

تنازع منافع فردي و سازماني شكل گرفته است. البته طرح مباحث فوق براي تبين و تفصيل محتـواي آن نيسـت    

و ساختارها و محصوالتي خاص ايجاد شده است تـا   بلكه گزارشي از حيات يك تمدن است كه بر اساس علوم

ي عرفي نيست بلكه مبتني بر يك عقالنيت سـازماني اسـت كـه ديـن را بـه       معلوم شود زندگي مدرن يك مقوله

انـدازد و هـر كـس ايـن نظـم       شناسد و براي حفظ چارچوب مادي خود، جنگ و صلح به راه مـي  رسميت نمي

المللي متخلف و مجرم شناخته شده و وجدان بشريت  هم بزند، در سطح بيناقتصادي و فرهنگي و سياسي را بر 

  شود. برانگيخته شده و افكار عمومي جهان براي حذف آن بسيج مي

. حال آيا پذيرش اين تمدن از زيربناها و روبناها و ساير اوصافي كه بـراي آن در برخـورد بـا مخالفـان     6

شود؟! به عنوان نمونه، قيام حضرت شعيب در برابر وصف  ب نمينظم مادي برشمرده شد، سجده بر كفر محسو

فروشي يا قيام حضرت لوط در برابر عمل لواط به چه معنا بوده است؟! آيا اين فعل قبيح صرفاً رفتـار برخـي    كم

! صـحيح  تك افراد بودند تا آنان را از ابتالء به گناهان فردي خـارج كننـد؟   افراد آن قوم بوده و انبياء به دنبال تك

است و انبياء به دنبـال   كرده اين است كه گناهان، ريشه در فرهنگ كفر دارد كه اين وصف را در جامعه جاري مي

انـد تـا بـالتبع     زدن به قدرت چنين عناصري بوده ي كفر و ايستادگي در برابر فرهنگ كفر و ضربه برخورد با ائمه

ده، يك روابط اجتماعي بـوده كـه از جامعـه، سـلب اختيـار      جامعه آزاد شود. زيرا آنچه مردم را به اسارت كشان

شكستن اين ساختارها بوده كـه مـردم را    پرداخته و انبياء با در هم كرده و با اخالق رذيله، به استثمار مردم مي مي

  اند. هايي همچون شهادت و تبعيد و شكنجه و حبس و... را متحمل شده اند يا هزينه نجات داده

دادن سرابي از رفاه و تسهيل در زندگي توسط تمدن موجـود و بـدون توجـه بـه      نشان در اين صورت، با

ي حليت يا حرمـت اسـتفاده از ايـن     توان به بحث درباره آمدن اين شرايط شده، آيا مي نظاماتي كه موجب فراهم

د بافت صادرات و ي شيعه است، امور مهمي مانن كاال يا آن محصول پرداخت؟! در واقع آنچه محلّ ابتالي جامعه

 المال براي علـوم   المللي، صرف بيت ، مشاركت سياسي در حوادث بين»كاال و علوم و فنّاوري و سرمايه«واردات

دار، چگـونگي   و تحقيقات مادي، هدايت منابع مالي و بانكي كشور به سوي بخـش خصوصـي و قشـر سـرمايه    
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هنگي بـر اسـاس نظـام مـدارك علمـي در آمـوزش و       نويسي در كشور، تحقير و تجليل فر ريزي و بودجه برنامه

ها به نحو  ي اين مقوالت با اسالم و تكليف شرعي ما در برابر آن پرورش و آموزش عالي و... است كه بايد رابطه

  مند روشن شود. قاعده

ي گزارش از جريان فرهنگ توسعه و ساختارهاي مدرنيته اين بود كـه معلـوم    هدف از بحث فوق و ارائه

ررسي عميق نسبت به تمدن موجود، امري ضروري است؛ زيرا اين تمدن همه را به سجده در برابـر آثـار   شود ب

هـاي بالسـتيك و    هـا و موشـك   ها و فرودگـاه  ها و رسانه هاي مدرن، دانشگاه كده كند و معابد و بت ماده وادار مي

اشند و اال با جنگ و ديگر ابزارهـا، حـذف   هاي اتمي و... هستند كه مردم جهان بايد در برابر آنها خاضع ب سالح

شـود مگـر ايـن كـه      به قدرت رسيده مشروع شمرده نمـي  2/98خواهند شد. يعني جمهوري اسالمي كه با آراء 

هـاي   المللي آن را به رسميت بشناسند اما آنان اين نظام را در برابر تأمين منافع قدرت ها و نهادهاي بين ابرقدرت

اند و  ي كشورهاي اسالمي از جمله مردم يمن نيز رقم زده بينند. اين روند را نسبت به همهب مسلط دنيا، مطيع نمي

اند و با زيرپاگذاشتن مباني خود ماننـد مشـاركت مـردم در سرنوشـت      در برابر خواست مردم اين كشور ايستاده

وه بر توزيع اختيارات سياسي كردن آنان هستند. عال الملل، حاكميت اكثريت و...، به دنبال تسليم خود، حقوق بين

  دانند. ي توزيع علم و توزيع ثروت در مقياس جهاني را منحصر به خود مي در جهان، تعيين نحوه

لذا اگر نقل شده كه در زمان بعثت پيامبر اكرم چهار هزار بت مورد پرستش مردم بـوده، امـروزه صـدها     

االها و محصوالت سياسي و فرهنگـي و اقتصـادي،   هزار بت مورد پرستش بشريت قرار گرفته و انواع مختلف ك

ي وجوه اين تمدن در وحدت و كثـرت آن بمثابـه    اند. يعني همه ها به بت تبديل شده ي تبليغات و رسانه بوسيله

اي مادي و الحادي است. اما فرهنگ ديني نه تنها سجده و انقطاع نسبت به ايـن امـور را    كده و مقوله معبد و بت

د بلكه حتي سجده بر پيامبر را ـ كه اشرف مخلوقات و جهـت غـايي عـالم خلقـت اسـت ـ مجـاز         دان جائز نمي

شمارد؛ زيرا سجده مختص به خداي تعالي است. البته استفاده از اين تمدن ـ و نه سجده و انقطاع نسبت به   نمي

خـود يـك امـر    » ي گـذار  هدور«اشكال است اما كيفيت استفاده از اين تمدن بر اسـاس مبـاني دينـي در     آن ـ بي 

  ي بعد تشريح خواهد شد.   تخصصي و پيچيده است كه در جلسه

و ّكُمقئَلُ اهللاَ بِحاَس و نْدع ه اَنْبِالشَّاْنِ الَّذى لَكُم ،صابى بِكُمنى بِميطعي هتصيبصاباً بِمطى معاَفْضَلَ ما ي 
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  ميزدهسه جلس
  

  »ام استكبارنظ«در درگيري با » ادبيات انقالب«بررسي ظرفيت 

 »انقالب سياسي«براي تداوم حيات » انقالب فرهنگي«و ضرورت  

  
دهد، بيان شد و حال بايـد   . در مباحث قبلي، سرفصل مباحثي كه كفرآميز بودنِ تمدن غرب را نشان مي1

ز رفتار امام خميني (ره) و مقـام معظـم رهبـري،    به تبيين آكادميك از انقالب اسالمي پرداخته شود تا با تحليل ا

ريزي خداي  ابعاد وظايف در عصر فعلي روشن شود. البته تمامي مباحث مطروحه در اين سلسله بحث، به برنامه

متعال براي ارتقاء فرهنگ شيعه اشاره دارد تا امت ديني به تكليف خود براي حركـت بـه سـوي فـرج حضـرت      

بندي اين مباحث در سه محور قابل طرح اسـت: احيـاء فرهنـگ     عمل نمايد. يعني جمع رجـه ف تعالي اهللا عجلعصر  ولي

هاي نفاق و ارتقاء ظرفيت فرهنگ شيعه براي حركت بـه سـوي فـرج؛ كـه ايـن       كفرستيزي، تقيه در برابر دولت

  محورها منجر به پيدايش نظام جمهوري اسالمي شده است.

فرهنگ «، كار مناسبي است اما در سطح »فرهنگ عمومي«ضت براي هاي قرآني اين نه . البته تبيين ريشه2

هاي علميـه، امـري ضـروري     توليد علم اصول فقه احكام حكومتي و فقه آن توسط حوزه» تخصصي و آكادميك

مند و مقـنّن تبيـين شـود. امـا تـا زمـاني كـه ايـن          است تا ارتباط رفتار نظام با قرآن و روايات به صورت قاعده

باره مطرح كـرد. يـك اصـل     محور، اشاراتي را در اين توان با تكيه بر عقالنيت دين انجام شود، مي مأموريت مهم

كه تمامي آيات قرآن بايد به امتحانات و آيات عقالني تأويل شـود و   كلّي در اين مورد قابل طرح است و آن اين

زرگواران نيز در دوران امتحانـات و  اال بسياري از آيات و قصص قرآن پيرامون زندگي انبياء سلف است و اين ب

  شود. اند و در اين صورت، تمامي آيات به آن دوران منصرف مي كرده آيات حسي زندگي مي

است با ايـن   السالم عليه» ي حضرت صالح ناقه«بر همين اساس بايد گفت كه نظام جمهوري اسالمي، بمثابه 

كنـد،   ي الهي را تهديد مي دارد؛ يعني آنچه اين معجزهتفاوت كه از سنخ امور حسي نيست بلكه صورتي عقالني 

كردن اين ناقه هستند. يكي از اين دو ادبيات، ادبيات مدرنيته  دو ادبيات و دو دستگاه فكري است كه به دنبال پِي
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است كه كفرآميز بودن آن در مباحث قبلي تا حـدودي روشـن شـد و دومـين ادبيـات، مربـوط بـه جمعيتـي از         

ي الهـي نيسـتند و بـا     اعم از علماي اهل تسنّن و برخي شيعيان ـ است كه حاضر به تحمل ايـن آيـه   داران ـ   دين

  گيرند. دشمني در برابر جمهوري اسالمي، در صف كفار و منافقين قرار مي

اي در داخـل   . از سوي ديگر و از آنجا كه هنوز فرهنگ متناسب با اين نهضت توليد نشده اسـت، عـده  3

كشـند.   هاي موجود، رفتار نظام را به چالش مي و با تكيه بر تخصص» اضطرار علمي«ه در شرايط كشور هستند ك

مورد بررسي قـرار گيـرد، وضـعيت موجـود     » عمل به احكام فردي«ي  به عنوان نمونه، اگر رفتار نظام با شاخصه

فرهنگـي انجـام نشـده و     ارزيابي خواهد شد. البته اين ارزيابي غلـط ناشـي از آن اسـت كـه انقـالب     » نابهنجار«

رسـد بـا چنـين     هـا نشـده اسـت. بـه نظـر مـي       ساختارهاي مدرنيته تغيير نكرده و ساختارهاي الهي جايگزين آن

گرفتن نهضت رسول اكرم نيز دچار خدشه اسـت؛ زيـرا در آن    شاخصي، حتي رفتار امت پيامبر در ابتداي قدرت

اي كفر از بين نرفته بودند. لذا اگـر رفتـار نظـام بـا ايـن      دوران هم تشريع كامل نشده بود و هم تمامي ساختاره

اند و بـر سـر    اند و اهل دنيا شده شود كه همگان به فسق و فجور افتاده عينك ارزيابي شود، اين نتيجه حاصل مي

  شود. كنند و ابداً حركت كالن نظام به سوي صالح و سعادت توصيف نمي قدرت نزاع مي

المللـي نيـز،    ي غربـي و اسـتانداردهاي بـين    هاي توسعه م بر اساس شاخصهي رفتار نظا در صورت مطالعه

شـود و نظـام در مقايسـه بـا      شود و عملكرد جمهوري اسالمي دچار ناهنجاري شناخته مي تحليل فوق تكرار مي

مـور  گردد. يعني رفتار نظـام در ا  حركت ساير كشورها براي دستيابي به تكامل مادي، به افراط و تفريط متّهم مي

شود و عملكرد انقالب در امور معنوي نيز، با  هاي جهاني به چالش كشيده مي ي شاخصه مادي بر اساس مالحظه

  گيرد. مبنا قراردادن درك فردي از دين مورد انتقاد اساسي قرار مي

عمـد و  «گيـرد، ناشـي از    هايي از اين سنخ كه در دورن كشور انجام مي اما بايد توجه داشت كه قضاوت 

نيست؛ زيرا منطق جديدي براي ارزيابي رفتار نظام به جامعه ارائـه نشـده اسـت. در واقـع ايـن مسـأله،       » رضغ

ي شيعه است و اين دو ادبيات در حال امتحان شـدن بـه ادبيـات امـام (ره) و مقـام       موضوع امتحان براي جامعه

كنند زيرا اين ادبيات نـوراني، تحـولي    معظم رهبري هستند؛ يعني بايد بتوانند خود را با ادبيات انقالب هماهنگ

 36را در جهان ايجاد كرده و انقالب را به پيروزي رسانده و نظام جمهوري اسالمي را تشكيل داده و با گذشت 
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ي خود، منشأ بيداري در كشورهاي اسالمي  سال از عمر خود توانسته افكار خود را به دنيا عرضه كند و با جاذبه

  هاي متعددي دست يابد. ه پيروزيشود و گام به گام، ب

شده در شب قدر بـراي نجـات ملـت     ي حضرت امام خميني بر اساس مأموريت مقدر گونه . قيام موسي4

ايران از يوغ رژيم پهلوي بود. ايمان او به ضرورت اين مأموريت، حتي با تبعيد به خـارج از ايـران نيـز متزلـزل     

انسه نيز همين راه را ادامه دادند. لذا نجات از دست فرعون زمان بر نشد و حضرت امام در اخراج از عراق تا فر

اسرائيل يك قوم برگزيده بود، مردم ايران نيـز   طور كه قوم بني اساس تدبير و مشيت الهي صورت گرفت و همان

ن يك امت خاص و ويژه بودند و پذيراي فرهنگ نبوت و امامت شيعي شدند كه اين مهم در جلسات قبل تبيـي 

  شد. چنين ملّتي در اين مأموريت الهي با حضرت امام (ره) همراه شدند تا از ظلم و كفر رهايي پيدا كنند.

ي  تغيير در وجدان عمومي بشريت نسبت به كارآمـدي ديـن در عرصـه   «لذا اولين گامي كه برداشته شد،  

را در مقابـل  » م اخالقِ اجتمـاعي دينـي  بنيان نظا«و در قرن بيستم است. در واقع كار امام (ره) اين بود كه » عمل

نظام اخالق اجتماعي مادي ناشي از مدرنيته به وجود آورد. اما براي حفظ اين بنيان، به دو گام بزرگ ديگر نيـاز  

است. لذا در مقابل دستگاه محاسباتيِ تمدن كفر، بايد دستگاه محاسباتيِ جديدي به وجود آورد كه اين به معناي 

ي معارف دينـي، نسـبت بـه     است. زيرا نظام فكريِ موجود در عرصه» يان نظام فكريِ اجتماعي دينيبن«ريزيِ  پي

ي كفر  رفتار انقالب منتقد است و نظام فكري مدرنيته نيز فاسد و باطل است و بر اساس تعريف انسان و جامعه

در مقابل نظام فنّاوري » يِ اجتماعينظام فنّاور«ريزيِ  استوار شده است. گام بعدي تغيير در نظام تكنولوژي و پي

افزار الهي  افزارِ متناسب با نرم ي توحيد، به سخت اجتماعي مدرنيته است. يعني ساخت تمدن حقََّه بر محور كلمه

هاي الهي و ارزشي، توليد تكنولوژي متناسـب بـا آن    نيازمند است و با توجه به توليد نيازهاي جديد حول آرمان

لذا راه آينده، تحقق تمدن اسالمي در بخشي از عالَم، در گرو تحقق اين سه گام است كـه   نيازها ضروري است.

  شود. در اين صورت، امكان مقاومت در برابر تمدن مادي فراهم مي

رغم مهندسي تمدن اسالمي، اهل تسـنّن بـه آن تـن نـداده و بـه تمـدن مـادي         رود كه علي البته گمان مي

  شدن بستر ظهور خواهد بود. ي آن، فراهم تگاه ايمان را به نحوي تشديد كنند كه نتيجهبپيوندند و فشار بر دس
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. بر اين اساس، ارزيابي از عقالنيت امام (ره) و رهبري و فقاهت اين دو بزرگوار در شرايط فعلي، امري 5

ي، اجتمـاعي و  باشد و در اين راستا چند نكته بايد مورد توجه قرار گيرد. هر حركـت فـردي، صـنف    ضروري مي

هاي بزرگي مانند انقالب فرانسه  شود. لذا در مقايسه با انقالب تاريخي در دستگاه الهي، با كمترين هزينه واقع مي

هايي كه در كشورهايي مانند الجزائر و ساير كشورهاي عربي انجام شـده،   و انقالب بلشويكي شوروي يا انقالب

كمتر بوده است؛ زيرا در ايـن انقـالب نـه از راهبـرد نبـرد مسـلّحانه        تعداد شهدا در انقالب اسالمي ايران بسيار

  ي آن بر فرهنگ ديني بوده است. تاريستي استفاده شده بلكه تكيه استفاده شده و نه از مبارزات پارلمان

از سوي ديگر، وحدت كلمه بر محور مقابله با استكبار و مناسبات سياسي غربي، بزرگترين قـدرت نظـام   

ي توحيد و خداپرسـتي را در قـرن    يك وجدان عمومي توسط حضرت امام (ره) ايجاد شده و كلمه است؛ يعني

ي عينيت است. در واقـع   بيستم زنده كرده است. زيرا خداپرستي به معناي درگيري با نظام كفر و نفاق در عرصه

اسـتگاه آن دسـتگاه   اي درگير اسـت چـون خ   حيات نظام جمهوري اسالمي با منافع كفر و نفاق به صورت ريشه

هوي، تنازع و استثمار مردم به نفع قشر خاص است و خاستگاه دستگاه ايمان، تقوي و همدلي و هـدايت مـردم   

ها با قيام ملت ايران قبل از پيـروزي انقـالب اسـالمي     ي استكبار است. البته دشمني براي آزاد شدن آنان از سلطه

هاي داخلـي و   طلبد. اما حجم دشمني اي مي دارد كه بحث جداگانهسال گذشته، نياز به مطالعات عميقي  150در 

ي  سـابقه بـوده؛ يعنـي بـا ادامـه      ها بي خارجي بعد از پيروزي انقالب اسالمي ايران نيز در مقايسه با ديگر انقالب

ها، نظام جمهوري اسالمي يك لحظه روي آرامش نديده است. بـا وجـود سـقوط رژيـم پهلـوي، عوامـل        توطئه

اي خـود   هاي نظامي و امنيتي و اطالعاتي رژيم به همراه عوامل و همفكران خارجي و منطقه انده از دستگاهم باقي

هاي تهران و شهرهاي بزرگ كشيده شد و با  كوچه ها به كوچه پس ها آغاز شد و ناامني سازماندهي شده و توطئه

ري اسالمي و ملت ايران مقاومت كردنـد و  ها، ناامني به سرتاسر كشور تعميم پيدا كرد. اما جمهو ترور شخصيت

عيـار   تمـام  ميليوني، طراحي دشمن براي جنگ داخلي را شكست دادند. به دنبال آن جنـگ  36با تحقق اطالعات 

طرف آن، جمهوري اسالمي و عناصر انقالبي آن بـا كمتـرين امكانـات قـرار      جهاني بر كشور تحميل شد كه يك

و كشورهاي منطقه بود كه بـا انـواع امكانـات از حـزب بعـث عـراق        داشت و طرف ديگر، بلوك غرب و شرق

  كردند اما جمهوري اسالمي سرافراز زنده ماند و به زندگي سياسي خود ادامه داد. پشتيباني مي
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تمامي روابط تمدن موجـود را  » سياسي و امنيتي و دفاعي«به همين دليل، جمهوري اسالمي در سه بخش 

دار و بر مبناي يك تدبير جديد بود و لذا موفق شد در اين سـه   گيري به صورت جهتبه كار گرفت اما اين بكار

جهت، ساختارها و رفتار عمومي «بخش، در مقابل تمدن موجود مقاومت كند. يعني اگر مديريت به سه موضوعِ 

و مردم را در وحدت كلمه را حفظ كند » مديريت جهت«تعلق گيرد، نظام تا به امروز توانسته تا در سطح » مردم

دارد و وحدت بين نخبگان و اصناف و اقوام را خلـق نمايـد و همـين      هاي سياسي و امنيتي و دفاعي نگه صحنه

اي  مسأله است كه علّت اقتدار جمهوري اسالمي شده است. البته نظام، اين وحدت كلمـه را حـول همـان نقطـه    

ذا نه از اين نقطه غفلت كرده و نه به اختالفاتي كـه  ي كفر و نفاق قرار گرفته است و ل شكل داده كه مورد هجمه

نسبت به موضوعات ديگر وجود دارد، توجه نموده است. زيرا قدرت مادي و تئـوري آن را مبنـاي عمـل خـود     

طور كه اطرافيان پيامبر داراي اختالفات  ي خداپرستي اهتمام داشته است. همان قرار نداده بلكه به صيانت از كلمه

ي قـدرت در كفـر و نفـاق و ايسـتادن در همـان نقطـه و        اند اما آن حضرت تنها به نقطه يكديگر بوده فراواني با

ي اخالق الهي است كه امام (ره) نيز از آن تبعيت كرد و لـذا   مقاومت در برابر آن توجه داشتند. اين همان جاذبه

كردنـد كـه    مشـاهده مـي   دوسـت هـم   نخبگان كشور حول محوريت ايشان جمع شدند؛ زيرا حتي عناصر وطـن 

گـزاري اسـت. چنـين اخالقـي      طلبي بلكه بر مبناي خـدمت  ي كار امام، دفاع از وطن بدون تحقير و قدرت نتيجه

هـاي قبلـي، ايـن     براي ارتشيان و دانشگاهيان و حوزويان و ساير اقشار و اصناف، جاذبه داشت؛ زيرا بنابر بحث

ي  مفاهيم اخالقي آن آشنا شده بود و بـه همـين دليـل، همـه     ملّت در يك سير پرورشي خاص با حقائق شيعه و

  سال به مقاومت خود ادامه دهد. 36ملّت از امام (ره) حمايت كردند و باعث شدند تا اين نظام بتواند 

بنابراين مديريت نظام جمهوري اسالمي در سطح جهت، مطلقاً قابل دفاع است و داراي باالترين راندمان  

اي، انواع فشارها را بر ايـن نظـام تحميـل     هاي منطقه و ابرقدرت حاكم بر جهان و ساير قدرتبوده است. يعني د

هاي جهاني و  اي تا حصر علمي و اقتصادي را دنبال نمودند و هجمه كردند و از حذف فيزيكي و بايكوت رسانه

گـون،   مي به نحوي معجزهي ابعاد بر ملت ايران متحمل شد؛ اما جمهوري اسال المللي در همه هاي بين محدوديت

آيد و همـان قـدرت و    اي جز از شجاعت و ابهت و اقتدار دستگاه ديني بر نمي قامت ايستاد كه چنين حادثه تمام

ت بـه فقهـاي عظـام      ه حضرت حجـعظمتي كه خداي متعال به انبياء عطا كرده بود، امروز از طريق عنايت خاص
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ي توحيـد در   يت امام (ره) و مقام معظم رهبري براي حفظ كلمهشود. پس انقالب اسالمي و مدير شيعه اعطا مي

  برابر دستگاه كفر و نفاق، بزرگترين دارايي ماست.

اي در مسـير امتحانـات پـيش آمـده و برخـي از افـراد و        هـاي پيچيـده   البته مخاطرات بـزرگ و بحـران   

ي علميه و نهاد دانشـگاه و   ان، نهاد حوزهاند اما اين بدان معنا نبوده كه اقوام، نخبگ ها در آن مردود شده شخصيت

شوند بلكه همگي در يك صف واحد ايستادند و با موفقيت از اين مشكالت عبور  ديگر ذي نفوذان از نظام جدا 

ي جامعـه ـ ناشـي از     جانبه براي از بين بردن وحدت كلمه هاي همه ناپذيري ـ با وجود توطئه  اند. اين تجزيه كرده

امام (ره) و مقام معظم رهبري و دميدن خُلق وحدت در جامعه است و اساساً واليت فقيه  حلم و صبر و بصيرت

نيز به همين معناست. در واقع ايثار و از خودگذشتگي و فداكردن منافع شخصي و توجه بـه خـداي متعـال، بـه     

ت نهادينه گشـت و  شناختي بدل شد كه مسير حركت جامعه را باز كرد و اين ادبيات در ميان ملّ مفاهيمي جامعه

هاي ارزيابيِ قرآني، توسط امام خميني براي ما به يادگـار گذاشـته شـد. ايـن بحـث در سـطح        به عنوان شاخصه

  بود.» حفظ جهت«

شـود امـا نظـام     هاي مختلف دست به دست مـي  ، گرچه قدرت بين جناح»ساختارهاي نظام«اما در سطح 

. يعني اصولي بر رفتار همگان حاكم است كه وقتي به قدرت دهد شود و به راه خود ادامه مي دچار خسارت نمي

كنند. در واقع خطّ امام به شاخصي براي دستيابي به قدرت تبديل شده و اگر جنـاحي   رسند، آن را رعايت مي مي

كنند و انقالب اسـالمي، واليـت فقيـه، خـطّ امـام (ره)، قـانون اساسـي،         به آن تكيه نكند، مردم به آن اعتناء نمي

هاي ديني، تالش براي حضـور اسـالم    ستيزي و... به خطوط قرمز همگان تبديل شده است و توجه به آرمانكفر

ي اجتماعي ايجاد كـرده اسـت. اگـر در     بودن، رسيدگي به محرومان و... جاذبه ي عمل، عدالت، مردمي در عرصه

لين كسي كـه مشـكالت را بـراي    اين ميان، نظام با مشكلي مواجه شود و افراط و تفريطي در درون رخ دهد، او

طور كه مقام معظم رهبري در اوايل دوران  هاست، رهبري نظام است؛ همان كند و به دنبال حلّ آن ملّت مطرح مي

سال از عمر نظام اسالمي، پـرچم   15را طرح كردند يا با گذشت حدود » هاي بادآورده ثروت«ي  بازسازي، مسأله

  ا به اهتزاز درآوردند.ر» مبارزه با فقر و فساد و تبعيض«
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بـه   1348توان به بررسي سير تكامل در ادبيات انقالب پرداخت. امام خميني در سال  . بر اين اساس مي6

انعكاس يافته اسـت. امـا بـه    » حكومت اسالمي«پردازند كه در كتاب  تبيين مانيفست و چارچوب فكري خود مي

كننـد   بحث نيز به استنصار فكري از روحانيت مبادرت ميدليل همان مشي اخالقي كه ذكر شد، در انتهاي همين 

خواهنـد تـا    ي عرفان و فلسفه و فقه و اصول قـرار دارنـد، از فضـالي حـوزه مـي      رغم آن كه خود در قلّه و علي

عقالنيـت  «پيرامون موضوعات حكومت اسالمي به تفكّر و تأمل بپردازند. ايـن خـود اولـين قـدم تكامـل بـراي       

جمهـوري  «رسد، به جاي حكومت اسالمي  در ادامه، اين تئوري وقتي به مديريت كشور مي است كه» محور دين

شناسد و از سوي ديگر براي جريـان فقـه در نظـام،     كند و مشاركت مردم را به رسميت مي را طرح مي» اسالمي

  يد.نما شوراي نگهبان را به عنوان مسئول كنترل قوانين در چارچوب عدم مخالفت با شرع معين مي

گيرد به اين معنا كه مصالح نظام بايـد بـر    گيري قرار مي بعد از يك دهه، موافقت قوانين با شرع مورد پي 

عقالنيـت  «اساس اسالم معين شود و لـذا بـا تشـكيل مجمـع تشـخيص مصـلحت، قـدم بعـدي در راه تكامـلِ          

شود تا دين  هاي پيشرفت، تالش مي هاي كالن حاكم بر برنامه شود. سپس با ابالغ سياست برداشته مي» محور دين

انـداز، ايـن مهـم در     ريزي كشور حضور پيدا كند و بعد از آن و با ابالغ سـند چشـم   ي كالن برنامه در اين عرصه

شود. همراه با اين روند، تحول در حوزه و دانشگاه و نظـام آمـوزش و پـرورش     انداز نظام دنبال مي سطح چشم

بر مقوالت مهمي مانند توليد الگوي اسالمي ايراني پيشرفت و سبك زندگي  گيرد و سپس مدنظر رهبري قرار مي

دهد كه نظام جمهوري اسالمي  شود. اين رويه نشان مي ايراني اسالمي و حركت به سوي تمدن اسالمي تأكيد مي

هاست و لذا حفظ وحدت كلمه از يك سـو و سـفارش علمـي     به دنبال تكامل و ارتقاء ظرفيت در تمامي بخش

براي تحول در ساختارها از سوي ديگر، به عنوان دستور كار اصلي نظام قرار گرفته است. به همين دليـل اسـت   

هاي راهبردي بايد بمثابه يك جشن ملّي تلقّي شود؛ زيرا به اين معناسـت كـه    كه برگزاري جلساتي مانند نشست

هـاي نظـام    تخصصي بـراي حـلّ چـالش    حركت وجداني در انقالب اسالمي به دنبال برقراري ارتباط با فرهنگ

  در مسير تكامل قرار دارد.» گيري نظام جهت«است. در نتيجه، 

هايي هم وجود دارد كه ناشي از حضور تمـدن مـدرن در سـاختارهاي نظـام      . اما مشكالت و ناهنجاري7

ي عقالنيـت  و شكستن ساختارهاي موجود و طرح ساختارهاي جديد بـر مبنـا  » انقالب فرهنگي«است و تنها با 
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تعبدمحور قابل رفع شدن است. حال اگر پس از رنسانس دستگاه كفر پانصد سال رياضت علمي را تحمل كرده 

تواند آنچه را در سـطح جهـت نظـام محقـق      تا به اين قدرت تمدني برسد، دستگاه ايمان در چه مدت زماني مي

ساختارها پايان دهـد و از ايـن طريـق، رفتـار     شده در ساختارهاي نظام جاري سازد و به حضور تمدن غرب در 

ان يكن منكم عشـرون صـابرون يغلبـوا مـأتين... االن     «مردم را نيز هماهنگ كند؟ با توجه به معادالت قرآني كه: 

اگر ايماني جدي به هدف باشد، به » خفّف اهللا عنكم و علم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مأه صابره يغلبوا مأتين

دوم  سال) نياز است اما اگر ضعف ايمـان باشـد، ايـن نسـبت بـه يـك       50كه كفّار صرف كردند ( دهمِ زماني يك

سال  50سال به طول خواهد انجاميد و تحقق اين وظايف در طيفي از  250كاهش خواهد يافت و اين مأموريت 

هـا بـدون    نجـاري ها و ناه شود كه تأكيد بر ضعف شود. با اين توضيحات روشن مي سال، تخمين زده مي 250تا 

كه به ابزار هماهنگي توجه شود، يك كار ناجوانمردانه در حق نظام مقدس جمهـوري اسـالمي اسـت. يعنـي      آن

ها به دليل ناهنجاري در ساختارها، بدون توجه به سير رشدي كه كفر  زني به رهبري و مسئولين و شخصيت اتّهام

  ورزانه است. ا غرضبراي دستيابي به قدرت جهاني داشته، عملي غيرمنطقي ي

هـاي ديگـري نيـز     . گذشته از اين نكته، اگر گزارش سير حركت انقالب فرهنگي ارائه شود، با واقعيـت 8

شناسي، منطق صوري كنار گذاشته شد؛ اما دستيابي بـه   مواجه خواهيم شد زيرا در رنسانس و بعد از تغيير زيبايي

در غرب داشت و  بيش از سيصد سال به طول انجاميـد.  اي طوالني با تحوالت سياسي  يك منطق جديد، فاصله

اين در حالي است كه بر اثر استنصار فكري حضرت امام خميني در درس واليت فقيه براي تبيين ابعاد آن، تفكر 

مانده است و اكنون به توليد  سال به پيروزي انقالب باقي 10و تأمل پيرامون انقالب فرهنگي زماني آغاز شده كه 

منجرّ شده است! اين امور معجزات انقالب اسالمي و ناشي از توجهات » تحول در روش علوم«ي  عرصهفكر در 

عصر در تربيت و پرورش ارادتمنـدان خـود و مخصـوص بـه دسـتگاه ايمـاني و شـيعيان         ي حضرت ولي خاصه

  بيت عصمت و طهارت است. اهل

  

  اَفْضَلَ ما يعطى مصاباً بِمصيبته يعطينى بِمصابى بِكُم، ه اَنْكُم عنْدَبِالشَّاْنِ الَّذى لَ و اَسئَلُ اهللاَ بِحقّكُم و
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