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 مقدمه

 باسمه تعالي

 يسسسپردن بسسه نسسداگسسوش»كسسه اسسستاد طسساهرزاده مباحسس  پسسس از آن -1

مسان آن بسود كسه    را شسروع كردنسد؛ ابتسدا گمسان     «يانقالب اسالم يصدايب

 انيسسرا در دو فسسراز ب يموضسسوعات يدر مباحسس  انقسسالب اسسسالم شسسانيچسسون ا

همان دو فراز خواهند داشت. فسراز اول شسامل    يدر ادامه ياند، مباحثكرده

انقالب  ياشراق گاهيجا»و  «يخيتار يو خودآگاه ينيامام خم» بچهار كتا

و  «يبازگشت به عهد قدس ،يانقالب اسالم»و  «سميمدرن يدر فضا ياسالم

شامل سه كتابِ بود؛ و فراز دوم  «يرفت از عالَم غرببرون ،يانقالب اسالم»

و سسلوک   ينس يامسام خم »و  ««هيعلتعايلالّلهرضوان»ينيامام خم تيشخص ليسلوک ذ»

 نيس در ا يانقسالب اسسالم   يب ادامسه عقسل و اد »و « زمانه يديتوح ريدر تقد

بسه   ياسسخن تسازه   ايس گو مينگذشت كه متوجه شسد  يزياست. اما چ «خيتار

اسست كسه همسراه     انيس جردر  يبه انقسالب اسسالم   يگريآمده و نگاه د انيم

تفكسسرِ  كننسسد،يمسس ديسستأك همچنسسان كسسه اسسستاد در مقدمسسه  ،ديسسمباحسس  جد



بسود كسه در صسدد     نيس . اگذارنسد يمس  انيرا با مخاطب در م ياشدهفراموش

انجسام   شسان يالزم كه توسس  ا  يهاشيرايتا آن مباح  را بعد از و ميبرآمد

 .ميخوانندگان قرار ده اريشد، در اخت

و  چهسل در  «يانقالب اسسالم  يصدايب يردن به نداسپگوش»بح   -2

كتساب مسورد    نيس آن را در ا يجلسسه  15انجسام شسده كسه فعسال       هفت جلسه

محتسرم   يدر مقابسل خواننسده   يابواب مهمس  ميو معتقد ديدهيمطالعه قرار م

 نيس شسود كسه در ا  « تفكسر »خساص از   يتا او وارد سساحت  رديگيكتاب قرار م

ه بس مسا نسسبت    يو فقدان آن موجب سرگردان ميدار ازيبه آن ن تزمانه، سخ

 .  شوديزمانه م تيدرک درست واقع

 ي، راه«تفكر»آرام متوجه خواهد شد محترم كتاب، آرام يخواننده -3

مسا قسرار    در دسست  قتيحق ميكه گمان كنبدون آن قت،يحق ياست به سو

را فس د خسو  يمسا را بسه سسو    ييكه نسدا  شوديآغاز م ييتفكر از جا رايدارد. ز

 يالهس  يبسه عنسوان اراده  « نسدا »كتاب معتقد است آن  يسندهيخواند و نويم

طسور كسه شسهداء را بسه     به صدا در آمده و همسان  يانقالب اسالم يجلوهدر 

تسا پسس    كنديبه خود دعوت م زيما را ن رفتند؛يها پذخود دعوت كرد و آن

 .ميغافل نمان م،يكن فاءيا ديكه با ياز دفاع مقدس از نقش

 ديس كسه با  باشسد ينكته م نيقرار گرفته ا ديكچه در كتاب مورد تأآن -4

بسه انقسالب    ياسس يجسا كسه ممكسن اسست از نگساهِ صسرفا  س      تالش شود تسا آن 

الزم  يتا آمادگ گردديكه مانع م ييهايداورشيشود و از پ زيپره ياسالم

 در رايس ز. دوش يارخودد د،يآ شيپ مانيبرا قتيآن حق يندا دنيجهت شن

 يكسه انقسالب اسسالم    ميشسو  يتا وارد سساحت  ميابييرخصت م ،آن صورت



 13  ..................................................................................... مقدمه

مجسالِ   قست، يكه چگونه به حق مياموزيب دي. باابدييخود را م اندنينما مجالِ

خسود را   يمحترم، خواننسده  يسندهينو ديآي. به نظر مميبه ظهورآمدن بده

را خودش، خسود   امجال دهد ت «قتيحق»كه به  كنديمورد كمک م نيدر ا

 .انديبنما

 ميهسست  يمشتاق آن شيشاپير كتاب سخن بر سر آن است كه اگر پد -5

 ميباشس  ياشسه ياند يدر جستجو ديبا دهد؛يما را مخاطب قرار م ،«تفكر»كه 

 كنسد، يمسا قابسل فهسم مس     يرا بسرا  ياله ياست و عطا ياله يكه متذكر عطا

چسه  ن شسود آن كتاب، روشس  نيا محترمِ يخواننده يكه برا روديآن م دِيام

 دهسد، يبسه مسا مس    يو نه انتزاعس  لياص يرا به صورت ياله ين زمانه عطايدر ا

 .كنديم «يانقالب اسالم» يخيتار گاهيجا ياست كه ما را متوجه يتفكر

ه مسسا در امسسر مهسسم اسسست كسس نيسسمحتسسرم كتسساب متسسذكر ا يسسسندهينو -6

و سسپس   بسد ايتحقسق   يكه انقالب اسالمآن يخود برا خِيتار رِياخ يهاسال

 زيس كسار ن  يو الزمسه  مياانجام داده ياديز يبماند، كارها داريكه پاآن يبرا

 رايس ز ،ميس اانسدک تفكسر كسرده    يبسس  ديس آيبه نظر مس  يبوده است. ول نيهم

به ما عطا كرده  دنيشياند يخداوند برا چهآن

 جسه يدر نت رود،يم« خفا»ه ، ب«ظهور» نياست كه در ع يطور 

ا ر قست يكه حق ياشهيبا آن ارتباط برقرار كرد مگر با اند يبه راحت توانينم

فكسر  ت ييِصدرا بسترباشد و در فهم انقالب از  دهيآن چش بودنِيكيدر تشك

ا بسا  ر يكتاب مباحث يسندهيامر بوده كه نو نيبهره برده باشد. و با توجه به ا

 د.انگذارده انيما در م



ماننسد   ،يقالب اسسالم امر است كه فهم ان نيرو متذكر ا شيپ كتابِ -7

اسست   يقتس يكسه حاصسلِ شسناخت باشسد، بلكسه حق      سست ين يهر فهم و دانشس 

 هيراسستا توصس   نيكه در ذات خود منشأ تفكر ما خواهد بود. در هم يوجود

 راتيكه به تقسد  مينظر كن يبه همان صورت يكه ما به انقالب اسالم كنديم

دا ابتس  نياساس از هم ني. بر اميينمايها را احساس مو آن ميكنيم ظرم نعالَ

و  ديس روشن كن د،يدار رو شيكه در پ يخود را نسبت به مباحث كرديرو ديبا

 انديكتاب كسان نيمخاطبِ ا دهنديكتاب تذكر م يطور كه در ابتداهمان

آن  هبس  تسر قيو در صدد رجوع عم اندرفتهيرا پذ يانقالب اسالم تيكه حقان

 هستند.

گسذارد   انيا در ممنكته را با  نيدارد ا يمحترم كتاب سع يسندهينو -8

ر دشسود و   دهيشس ياست كه بنا است به آن اند يزيكه فكركردن، تابع آن چ

ا تس است و تنها  «يانقالب اسالم»شود  دهيشيبه آن اند ديچه باآن خ،يتار نيا

مسا   جسان  ير روبس  ليتفكسرِ اصس   بساب  م،يبسه آن هسست  كه مسا وابسسته   ييجاآن

 ع()معصسوم  اءيس اول يرهيبسه سس   ميتوانيم قياز آن طر يو حت شوديمگشوده 

در  يالهس  يبسا شسناخت اراده   كنسد ي. كتاب، ما را دعوت مميشينديدرست ب

هسا  آن يكرانسه يب انوسيس و از اق ميبسرو  اتيس سراغ قسرآن و روا  ، بهعصر نيا

د مسسسا ل خسسو را تسسهيمدرن نيدروغسس تسسا مسسسا ل جهسسانِ ميابيسسمسسسا ل خسسود را ب

 .مينپندار



 

 فمؤل يمقدمه

 باسمه تعالي

انقسالب   يصسدا يب يسپردن به نداشگو»چه تحت عنوان كتابِ نآ -1

 يقدسسس تيظسسر بسسه شخصسسنحاصسسل  د؛يسسخسسود دار يرو شِيدر پسس «ياسسسالم

 يانقسالب اسسالم   يخيرو تفكر در بسترِ تسا  «هيعلتعايلالّلهرضووان»ينيحضرت امام خم

طسرف و   کياز  يعربو عرفان ابن هيمواجهه با حكمت متعال نياست، در ع

 . گريو گادامر از طرف د دگريه يبا تفكر فلسف واجههم

 يعيّتش يشهيمولود اند يانقالب اسالم يخياز آن جهت كه حضور تار

اسست، آن هسم در    يعربس و عرفسان ابسن   يير از حكمت صسدرا است كه متأثّ

 يهسا كسه انسسان   ياتسه يمدرن يحاضر اسست ولس   تهيكه فرهنگ مدرن يخيرتا

 انسد دهيو گادامر، آن را به چالش كشس  دگريغرب مثل ه لسوفانياز ف يمتألّه

مخصوص به خسود، منتظسر بودنسد تسا بشسر آمساده گسردد و         يو با خودآگاه

 نيس كتساب بسه ا   نيس در ا تسوان يشسود، حسال مس    دهيس دم خيبه تار گريد يروح

كسه در   ستين يآن روحِ تازه، ذات انقالب اسالم اير كرد كه آموضوع فك



مذكور متولسد   يهابا نظر به عقبه يعيش المدر بستر اس يمواجهه با غرب، ول

 شده است؟

بسه ظهسور    يخيطسرف در تسار   کيس ز ادر ذات خود  يانقالب اسالم -2

 قسرار  خسود  ريابعاد عالَم و آدم را تحت تسأث  يآمده كه فرهنگ مدرن، همه

 شسود يمتوجسه مس   شسد ينديانسان ب تيهر كس به انسان گريداده، و از طرف د

 ايس  تيس نومع ميدارد به اقل ازيدر فرهنگ مدرن، بشر راهِ خود را گم كرد و ن

 تسوان ياست كه م نيبرگردد و ا« گمشده نيسرزم»به  كربن،يهانر ريتعب به

بشر  يديتوح يگذشته خواهدياست كه م يرخداد يگفت انقالب اسالم

 و يديس جهسان توح  نيبس  يدو جهان به ظهور آورد، جهسان  نيب يخيرا در تار

 يسسالم بسه انقسالب ا   ياهيزاو نيشده با چن يكتاب سع نيجهان مدرن. در ا

 شود. گاهن

تفساوتِ تفكسر بسه امسور      شسده تسا   يسسع  ديرو دار شيكه پ يدر كتاب -3

قسالب  ر بسه ان شود تا در موضوع تفك نييبا تفكر به موجودات عالم تب يقدس

 ميو گمسان كنس   ميدوران، گرفتسار خطسا نگسرد    نيا قتيبه عنوان حق ياسالم

ه علسم و فلسسف   كسه نيس خسود تفكسر اسست؛ غافسل از ا     يعلم و فلسفه به خسود 

 يجسا  علسم و فلسسفه   اديس باشند كه در بساطن و بن  ييمحل ظهور ندا تواننديم

 است. اديو تذكر به آن بن يادآوري، «تفكر»دارد و 

موضسوع   نيس در ا ديس با« فراخوان است يتفكر، نوع»كه  ميريبپذاگر  -4

كسه در   ميشسو يفراخوانده م زيما به چه چ خيتار نيكه در ا ميكن شهياند زين

 زيس مسا ن  يدارها اشاره دارد و سبب نگهبه ما، به دوردست بودنکينزد نيع

 رد،نظسسر دا يمسسورد بسسه ذات انقسسالب اسسسالم نيسسخواهسسد بسسود؟ نگارنسسده در ا
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بسه   دهسد يبه مسا مس   خيتار نيدر ا يچه انقالب اسالمكه به آنوط بر آنمشر

 .ميالتفات كن زيانگشهياند يعنوان امر

در  يامانضسم  يبسه صسورت   يعنس يخساص،   يبسه صسورت   قست يحق يوقت -5

بسه   بسه انسسان داده شسده تسا نسسبت      دنيشياند يبرا يزيظهور كند، چ خيتار

عبور  شناسديخود م يروه روبهك ييهابستخود فكر كند و از بن يزمانه

ه مسا  ب دنيشياند يكه برا يزيسطور معتقد است آن چ نيا ينگارنده .دينما

كسه انقسالب    ياشسه ياند قيس اسست و تنهسا از طر   يانقسالب اسسالم   شده،داده 

ر چسه در امسو   ،يخيتسار  ياز تنگناهسا  ميتسوان يمس  كنسد يبه ما عطا مس  ياسالم

ت . مشسكل آن اسس  ميعبسور كنس   ،يتماعو اج يو چه در امور اقتصاد ياخالق

 يو بسرا  ميشس يانديطور كه الزم اسست نمس  آن يكه ما هنوز به انقالب اسالم

 .ميكنيش نمتال آن  يخيتار يبه ندا پردنسگوش

بسه مسا    خيتار نيچه از طرف خداوند در اكه ما نسبت به آن يتا زمان -6

گسر  م ميموجسود را نسدار   يتنگناهسا  عبسور از  يارايس  م؛يشينديآورده، ن يرو

 و يانقسالب اسسالم   يزمانسه متوجسه   نيخود را در ا يتعلقِ ذات ميكه بتوانآن

 يالهس  يعطسا  نيا ها،يبا انواع كاهل ميو اجازه نده مييبنماآن  لياهداف اص

 يذات مسا كششس   ميما متوجسه هسست   يهمه كهيبرگرداند، در حال ياز ما رو

 تحقسق و  يكسه بسرا   ييجهت راه شسهدا  نيبه همنسبت به آن دارد و  يدرون

 .ميداريكردند را پاس م يطور فداكارآن يانقالب اسالم يبقا

انسسان در   يرابطه مطسرح شسده كسه وقتس     نيدر ا يكتاب نكاتن يادر  -7

و بسسا نگسساهِ  قسسرار گرفسست  يانقسسالب اسسسالم ريمسسس

 رديس گيقسرار مس   يريد كرد، در مسبا آن برخور کيو آنتولوژ شناسانهيهست



را در مقابسل او   يافقس  يولس  دهسد، يخسود را نشسان نمس    يكه انقالب به راحتس 

كسه در   يبه آن اشاره دارد و انسان دنيشيو اند شهيكه همواره اند ديگشايم

آن را  يقسرار گرفست راه كشسش بسه سسو      يبستر انقالب اسالم

در خفسا   گسر يچسه از جهست د  آن يوو بسه سس   رديس گينشسانه مس   

انقسالب   يظهسور و خفسا  »تحست عنسوان    ن نكتسه، يا و كندياشاره م رود،يم

 مورد بح  قرار گرفته است. كتابدر متن  «ياسالم

 دهيكشس  يبسه راهس   يالهس  ريقسد به حكسم ت  يانقالب اسالم قيما از طر -8

 يشسواهد فراوانس   يولس  سست، يكسه هرچنسد آن راه چنسدان روشسن ن     ميس اشده

هسداف  اما است، هرچند هنسوز   يندهياز آن دارد كه آن راه، راهِ آ تيكاح

تفكسر رجسوع    نيتسر بسه خسال    مياگر بخواه يول ،آن از ما دور است لياص

 كسه  يتس هسر مل  رايس توان خود را در معرض تندبادِ آن قرار نداد، زينم م،يكن

را  دنسدارد كسه خسو    يزيخود محقق كند گر يبلند را برا رِيبخواهد آن تقد

 خيرتسا  نيس مسا در ا  ايس دوران خسود قسرار دهسد. گو    دِيشسد  يدر پناه تندبادها

 .ميآن تندباد هست يخودمان نشانه

آمسده و   انيس بسه م « زبسان »و چنسد بحس  از    نيچند حاضر، در كتاب -9

هسا  «فهم»گشوده شود تا انقالب، خود را به  ديبا يزبانِ انقالب اسالم كهنيا

را نسدارد. از زبسان    يانقسالب اسسالم   غسام يپ ي سه تساب ارا  ،يبرساند و هر زبان

بعسد از آن و در   دياكه ب يآمده تا زبان انيسخن به م ينيآو ديشه يشاعرانه

چنسان در  هسم  يانقالب اسسالم  ليدل نيو نشد. به هم شديهمان بستر متولد م

« گفستِ »ها و آن واژه نديبه ظهور آ ييهاكه واژه يحجاب قرار دارد تا زمان

 7و  6نور آن. جلسسات   يهاييبايز يانقالب باشند و آشكاركننده قتيحق
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 يارياست آن مباحس  بتوانسد هوشس    ديدارد. ام ييهامورد حرف نيدر ا 8و 

 هسا نيتسر كسس كسه بسه ژرف   آن رايرابطه به خواننده بدهد، ز نيالزم را در ا

 آن را در كالم به ظهور آورد.  ييبايدوست دارد ز شد،يانديم

 يچه ابعاد يماست كه در فهم انقالب اسال يسؤال اساس کي نيا -10

نقسالب  بسه اهسداف ا   ميس امانسده اسست و مسا هنسوز نتوانسسته      دهيشياز آن نااند

اسست كسه    نيس جسز ا  م؟يابيس كه در آغاز مدّ نظر بوده اسست، دسست    ياسالم

 دادقرار  را در افق جان ما خيتار نيدر ا شهياند نيتريقيحق يانقالب اسالم

بخسش باشسد؟ هرچنسد    او آرامسش  يبسرا  شسه يكسه آن اند  ميشسو  يانسانتا ما 

« وقت»ردد و و تار گ رهيما ت يرواز زمان، افقِ روبه ياممكن است در برهه

سست و  ا يزمانه، انقالب اسسالم  نيما در ا« وقتِ»در هر حال  يگم شود. ول

 ديس امر است. پسس با  نينشده است، هم شهيكه هنوز به آن درست اند يامر

چسسه تسسا آن ميبسسدان شسسهياند نيتسسريقسسيحق خيتسسار نيسسرا در ا يقسسالب اسسسالمان

  مانده معلوم شود. دهيشينااند

 يواسسطه يشده تا روشن گردد مسا بسا درک بس    يكتاب سعن يادر  -11

در آن صسورت   م،يمسرتب  باشس   يانقسالب اسسالم   قست يبسا حق  ميتوانيخود م

مساوراء زبسانِ    يزبسان  ،خواهسد بسود   ياست كه زبان ما، زبسان انقسالب اسسالم   

و شساعر بسا سسرودن     رديس گيكه شعر، شاعران را در بر مس . مثل آنيروزمرّگ

و  گنجسد يكه در قصدش نم رسديم يافتيبه  زيشود. متفكر نيشعر شاعر م

خسود را   خيسسخنِ تسار   رايس تر از تصور آن متفكسر اسست ز  بزرگ افت،يآن 

مسرتب    يقسالب اسسالم  ان قتيخود با حق يواسطهيو ما با درک ب ديگويم

زبسان شسعر.    هيشسب  يزبسان  شسود، يمس  قست يزبان اظهار حق ،و زبان ما ميشويم



در  «هيعلتعايلالّلهرضوووان»ينسسيامسسام خم تيشخصسس ليسسبسسا سسسلوک ذ ديسسكسسه با يزبسسان

 .ميآن باش يجستجو

 اديس ملست را بن  يخيدورانِ تار کي يعني يخياست تار يتفكر، امر -12

ه كس  يبسه قسسم   كنسد، يم يو نگهبان يو نگهدار ردبيم« راه»و آن را  نهديم

 ينسدگ و بسا آن تفكسر ز   ابسد ييآن تفكر دوام و بس  م يهيدر سا خيتار نيا

 درون زمسا را ا  سست، يجدا از مسا ن  يامر خ،يتار ني. اآورديو دوام م كنديم

 يعني (44)نحل  «يْهِمما نُزِّلَ إِلَ»: ديفرمايكه قرآن م ييفرا گرفته، به همان معنا

هسا  ه و آناست كه بر مردم نازل شسد  يهمان ديفرمايم )ص(خدا امبريچه پآن

وافسر   يعسس  اسست.  قيآن حقسا  يكننسده نييتب )ص(را فرا گرفته و رسول خدا

 شود. را هبه خوانندگانِ كتاب ا يرابطه نكات نيشده تا در ا

 شسود يه مسا داده مس  ب دنيشياند ياست كه برا يآن ز،يانگشهياندامر  -13

 يزيس زمسان چ  نيس است. در ا ياسالم، انقالب اسالم ليو ذ خيتار نيكه در ا

. شسود يبسه مسا داده مس    دنيشس ياند يخسود بسرا   شِيوجود دارد كه خسود از پس  

 ركس ه آن فو تفكركنسان بس   ميشينديتا به آن ب خوانديخداوند ما را بدان فرا م

هسا  مسا انسسان   رودي. گمان مميتدبّر كن ديقرآن با اتيكه در آمثل آن م،يكن

طور كه آن ،يب اسالمانقال يعنياست  شدندهيشيچه مشتاق اندهنوز به آن

فست    ديس دار خسود  يروكه روبسه  يكتاب است دي. امميااوردهيالزم است رو ن

 مورد باشد. نيدر ا يباب

به جهت آن اسست كسه خسودِ     ترشيب ميكنيما هنوز فكر نم كهنيا -14

و آن از  گردانسسدياز مسسا رو مسس« وجسسود» يعنسسي د،يشسسيبسسه آن اند ديسسچسسه باآن

 ،يانقسالب اسسالم   ينسه ياسست در آ  ديس رو گردانسده اسست، ام   شيها پمدت
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 يمعنسا  يخود را به ما نشان دهسد و در آن صسورت انقسالب اسسالم    « وجود»

تسا بسه آن    آورديمس  يبسه مسا رو   گسر يد يو بسه صسورت   كنسد يمس  دايپ يگريد

 يو ما معنا گردديما برم يبه سوو در آن صورت است كه تفكر  ميشينديب

را  يانسداز چشسم  نيكتاب چن نيا مي. آرزومندميابييدر فهم خود م يگريد

 .ديدر مقابل شما بگشا

چندان كه بسنده باشسد بسه مسا     ديشيبه آن اند ديچه باعرض شد آن -15

نباشسد   انيدر م زيچچينه چنان است كه ه يزيگرواپس ني. اما اكنديرو نم

كسه   يبه طور ،يعياست طب يامر ،«قتيحق»از  يزيگرواپس نيا بلكه خودِ

 و بسر  جسه با انسسان موا  يگريبهتر از هر امر حاضر د توانديم گريد ياز جهت

 است كه با ما يبودن انقالب اسالم يمربوط به نحوه نيشود و اانسان وارد 

ب كتسا  نيس شسده اسست در ا   يو سع كنديارتباط برقرار م زيرازآم يقيبه طر

 گذاشته شود. انيبا خواننده در م يانقالب اسالم يوجهِ رازگونگ

 دادِيسسرو مياسسست كسسه بسسدان   يمهمسس ينكتسسه نيسسا ،تفكسسر يبسسرا -16

 امسر در  نيحسال حاضسرتر   نيدر عس  توانسد يمس  يانقالب اسالم يزيگرواپس

از  انيس پايبس  يچه تا كنون حاضر است، باشد و به صورتآن يبا همه سهيمقا

 اگرفتسه در هسر حسال مسا را فر    راياست فراتر رود. ز يچه واقعهر آن تِيواقع

 ديبا است كه ينادر و ارزشمند اريبس يتجربه ،يحالت نيچن يربهاست. تج

چسه از  آن اريس . زديابيب د،يكنيبرقرار م يكه با انقالب اسالم يآن را در نسبت

 دخسو  ياز پس  زيس خسود، مسا را ن   يِزيس گرواپسس  نيبسا همس   زديس گريما واپس م

در  مُهر و نشانِ كشش بسه آن را  شيشاپياز آن جهت كه ذات ما پ كشد،يم

 خود دارد.



تسا روشسن شسود؛ تسا      ديكن يكتاب همراه يمطالعه يبا ما در ادامه -17

چسه  نفاقا  در تمام عمر به آاست، ات يانقالب اسالم ريجا كه انسان در مسآن

 .  كنديماشاره  ،يهمان انقالب اسالم يعني زد،يگريواپس م

ت اسس  يزيس قرار گرفت در مقسام چ  يانقالب اسالم ريانسان در مس يوقت

و بسه  ا دنيشس يو اند شهيهمواره اند يول دهد،يخود را نشان نم يكه به راحت

 است.  يااشاره نياو نهفته در چن انيهمان انقالب اشاره دارد و بن

 هنسد زيانقالب كه همچنان گر يدر راه كشش به سو يانسان انقالب کي

 رود،يو در خفسا مس   زديگريچه واپس مآن يو به سو رديگياست، نشانه م

 ردوايس ام ديس مهسم اسست و با   اريبسس  ياست ول يمبهم ي. جملهكندياشاره م

در  كسه  يزيبه درک چ د؛يابيكتاب به درک آن دست  يتا با مطالعه ديباش

تسا   روديو در خفا م زديگرياو همچنان از شما واپس م يكشش به سو هرا

حضسرت خضسر و    ي. قصسه، قصسه  ديداشسته باشس   يشتريب يشما با آن همراه

ز بسا  يانقالب اسسالم  لياز تأو دياست، مواظب باش «هماالسوم يعل»يحضرت موس

 .دينمان

 يمشتاق بسه آنس   شيشاپيكه پ طلبديم نيا م،ياموزيتفكر را ب ديما با -18

 ست كسه از جانسب  ا يآن ني. و اسازديم شيكه تفكر را مخاطب خو ميباش

را بسه مسا    هيّس عط نيس چسه ا عطسا كنسد. آن   شسدن دهيشس ياند يخود، خود را بسرا 

اسسست كسسه مسسا   يهمسسان م،يشسسينديبسسه آن ب لياصسس يتسسا بسسه صسسورت  دهسسديمسس

 انقسالب »نام  است به يرخداد خيتار نيو در ا ميناميم اشنيزتريانگشهياند

و  دنديشس يبسه آن اند  يخسوب به «هيعلتعايلالّلهرضووان»اللّهو حضرت امام روح ،«ياسالم

 .شندينديب ديبا زيچبه چه خيتار نيدر ا دنديفهم شان،يا رويپ زيشهداء ن
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قسرار   يدر سسنت  يانقسالب اسسالم   قيس از طر مياتوجه نشدهما هنوز م -19

مسا   يو آن سسنت بسه سسو    كنسد يحفس  مس   يخيتسار يكه ما را از ب ميريگيم

 نيس ما در ا يسع ي. همهميه به آن هستشدشده و احالهما سپرده رايز ،ديآيم

 بالانقس  قيس از طر يانسوار الهس   ديس است كه بگذار هيتوص نيا يكتاب بر مبنا

 را بسه شسما عطسا كنسد كسه بسر روح       يتسا تفكسر   ديس ايشسما ب  يبه سو ياسالم

 ما. خيتار يشد برا يعطا شد و آغاز «هيعلتعايلالّلهرضوان»ينيحضرت امام خم

و  يشناسس است از روان انيذات انسان در م دنينرها يجا كه پاآن -20

سساخته   يكسار چيصسرف، هس   ياز اخالق در مقسامِ آمسوزه   زيو ن يدرمانروان

 ليس نا يسست بسا ه  يگريد نِياديبه نسبتِ بن شيشاپيانسان پ كهنيمگر ا ست،ين

آن  ا. مس رديقرار گ يدورانش در ساحت مناسب قتِيحق يآمده باشد و به سو

 يوجسه كسه در آن مت  يانسه يآ م،يدانس يمس  ينقالب اسسالم دوران، ا نيرا در ا

 .ميشويم ياسماء اله اتيتجل

 قستِ يت كسه بسه عنسوان حق   اسس  يانقالب اسالم نيا ميهست يما مدع -21

بسه   ييكه گو يبه نحو خواند،يما را به فكركردن فرا م «تِيهو»دوران  نيا

جهست كسه    تفكسر بسه مسا اسست. از آن     يِو منساد  دهديما فرمان فكركردن م

ر دهمسواره  « وجسود »از آن منظسر بسه ظهسور آمسده و      خيتسار  نيدر ا« وجود»

ر د اريس . انتخساب و اخت كنسد يبه ما خطاب م واسطهيو ظهور است و ب يجلت

 بسور از تسا بسا رفسع تعلقسات و ع     آورديمس  انيخود را به م يمعنا يدانيم نيچن

دا و آن خطساب  سسپردن بسه آن نس   گوش يخود را آماده ز،يانگوَهم االتِيخ

 .ميبگردان



« وجود»است و « وجود» قتِيمحل و مظهر حق ياگر انقالب اسالم -22

 سسبت بسه  و ما را دعوت به تفكسر ن  اندياست تا خود را بنما يهمواره در تجل

ارد مسا  دمسا، انتظسار    يو فراخواننده يخود بكند؛ پس خداوند در مقام مناد

هسم او كسسه   رايس ز ميكنس  شسه ياند يبسه نسام انقسالب اسسالم     ينسسبت بسه مظهسر   

اش تفكر ماست، خود بنا به ذاتش مشتاق آن است كه در باره يفراخواننده

در عسالَم درک   يمخفس  يتفكر، حضسور او بسه عنسوان گنجس     ياريشود و به 

 يرا كسه بسرا   يآنس  خوانسد، يمس  كسه مسا را بسه فكركسردن فسرا     گردد. پس آن

دن فكركسر  يكه بسرا  يآن خ،يتار نيدر ا اي. آدهديفكركردن است، به ما م

 دِاز شسوونات آن رخسدا   يكيكه  ستين يانقالب اسالم مِيرخداد عظ ،است

 است؟ رياخ يهاسال ينياربع

كسه خداونسد    ياهيّس عط يكس ي خوانسد؛ يما را به فكركردن م زيدو چ -23

كسه فقس     ميهسست  يخودمسان كسه ذاتس    گسر يخود را در آن ظاهر كسرده، و د 

 ميفكر كنس  يعاتكه به موضو ميتوان تفكر هست ياراجا دما تنها آن«. هست»

ََبِا    ةِبَاا َ كَااََ ََكثََا ُ     »: مي. مگسر نسدار  خواننسد يكه ما را به فكركسردن مس  

َةُ ذَرٍّ بسود.   يريس گرتذر تفكر و عبس اكثر عبادت ابو «ت بَارالتَّفَكُّ َ وَ ال ا ْ َعَليموه  اللَّهُ )َرْحم

 و شسه يكسه آن اند  گرفست يچه عبرت مو از  ديشيانديابوذر به چه م يراست

 يابسوذر  شسد؟ يعبادتِ ابوذر محسوب م نيشتريو اعتبار، ب يريگآن عبرت

 را از آنِ يخيآن حضسور تسار   ديس اسسالم، حسال با   يخيتاركه بعد از حضور 

 خود كند و در آن حاضر باشد.

 يبسرا  يدا م يها كه به صورتداده نيواالتر كنيل ارند،يبس هاهيّعط -24

 ينسه يدر آ يخياست كه خداونسد در هسر تسار    يقتيذات ما و حق ماند،يما م
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شُسكر،   نيگفست واالتسر   تسوان ينمس  ايس . آكنسد يخود را ظساهر مس   خ،يآن تار

 يفكريب ،يناسپاس نيترقياست؟ و عم ياله يايها و عطافكركردن به داده

كسه   يبسه آنس   ميآن است كسه فكسر كنس    لياست؟ پس سپاسِ اص ايبه آن عطا

زمانسسه خداونسسد را شُسسكر  نيسس. مسسا در اشسسوديفكركسسردن داده مسس يبسسرااصسسال  

و فكر خسود   ميشيانديامر م نيزتريانگشهياز آن جهت كه به اند ميگذاريم

 نيو ا ميدهيم نيزتريانگشهيد، به آن اندشو دهيشياند ديچه بارا در باب آن

 دهسد، يا مس به م دنيشياند يامر، خود را برا نيزتريانگشهياست كه اند يوقت

. تنهسا بسه   اندينمايها را مخود، آن يخيتار ريكه در مس يمختلف يهابا جلوه

انسد:  تسا معلسوم شسود اگسر بسه مسا گفتسه        ؛يد 9فكر كن! و بسه   88سال  يفتنه

 ديس در آن صسحنه با  مينيبب «ف   اللَّه  وَ ف   قُدْرَت ه لتَّفَكُّ ََِفثضَلُ الثع بَا َةِ إِ ْمَاَُ ا»

 كه به ظهور آمد. يو به آثار و جلوات ميكر كنبه خدا ف

، بشر نفوذ كسرده اسست   غز استخوانِتا م سميليهين غيكه ت يدر دوران -25

فكركسردن   يچسه خسود را بسرا   آن انتِيفكر كن كه انسان تنها در صس  نيبه ا

بلكسه تسالش    كنسد، ينمس  جادي. انسان مقام امن را انديگزيم يسُكن دهد،يم

ا در تس كند و نگسه دارد،   انتيخود را ص يخيتار يكنندهانتيامرِ ص كنديم

 ينامسه تيكه در وصس  يآن مرد اميبرسد. پ يآن به آرامش واقع يهيسا ريز

خود فرمود: 

خبر از آن  

 يهيدر سسا  دنيس گزيرا در سُسكن  خيتسار  نيس كه او راهِ آرامسش در ا  دهديم

 از آن در مقابل ما قرار داد. انتيو ص يانقالب اسالم



م يابيس يه مس يس صور بنده آن است كه با نگاه مجدد به حكمت متعالت -26

ز ا اک معنس يس را دارد كسه بسه    يخين مكتب چه اندازه استعداد فهم تسار يكه ا

ن شسروع شسد و جنساب    يلسوف معاصر جناب صسدرالمتألّه يف يعنيدكارت، 

د يس . امان آورديس ه را بسه م يس خ، حكمت متعاليمالصدرا با توجه به فهم آن تار

ن كتساب  يس ا يانسد بسا مطالعسه   ه قسدم زده يكه در حكمت متعال يزانياست عز

 كسه در آن  يخير تسار يتفسس  يه برايحكمت متعال يمتوجه ابعاد كشف نشده

 هستند بگردند.

توجسه  سسنده كتساب م  يگمسان كنسد نو  ممكن است خواننده محتسرم   -27

سست و  يجامعه ن يو اخالق يدر امور اقتصاد يها و مشكالت ساختارضعف

ت نه ه اسيبشتر به آرزوها شيل كرده كه بيتبد ييايرا به اتوپ يانقالب اسالم

 ياتيس و تجرب نجانب نظسر شسود  يا ييكه اگر به سوابق اجرا يت. در حاليواقع

د يس ر تأكرند كه با توجه به آن امويپذيام ، من امور به دست آوردهكه در آ

، رجسوع بسه   گسذارم ينام آن را بحران مس شود تنها راه عبور از آنچه بنده  يم

ها حرانعبور از ب ين راه برايترياست و بنده آن را كاربرد يانقالب اسالم

د روشسن  يس رو دارشيكسه پس   يكتساب ن ادعا در يد دارم صحت ايدانم و اميم

 شود.



 

 ي اولجلسه

 در زبان اشارت ينظر به انقالب اسالم





 

 الرحيمالرحمناهللبسم

 قرآن يهاخواص و اشارت

ه اسست كس   «فكسر » م خسودِ يآن فكسر كنس   يد بر رويبا در ابتدا آن چه كه

 «فكر» ها در موردم به كمک آنيكه بتوان يمطالبست؟ مسلّم يواقعا  تفكر چ

م هس ات و يس ات، هم از نظسر آ يست. هم از نظر روايكم نم يبا هم سخن بگو 

ه مسا  بس كسه   يموضسوعات بسه   يولم. ين محتواها را داريبهتر ،لسوفانينظر ف در

 م.  يكنينگاه نم ،كه به ما فكر بدهند يكرديبا رو هندديفكر م

 دمفهسوم در نسز  ک يس عنسوان  د بسه  يس فكر را با آيا ن اول بح  است كهيا

ا مس كه فكر را به  يزيبه چ استو توجه ک نوع حضور يا فكر يداشت خود 

 گرداند؟يبرم

ك تَااُ  اللَّاه   َازَّ وَ ََّالَّ     »ند: يفرمايدر مورد قرآن م )ع(حضرت صادق

 ل لثعَوَامِّ فَالثع بَارَةُ وَ الثحَقَائ قِ  َلَى ََرْبَعَةِ ََشثيَاءَ  َلَى الثع بَارَةِ وَ الثإِشَارَةِ وَ اللَّطَائ ف 

كتاب خداى عسزّ   1«وَ الثإِشَارَةُ ل لثخَوَاصِّ وَ اللَّطَائ ف  ل لثأَوْل يَاء  وَ الثحَقَائ قُ ل لثأَنثبِيَاء

«. حقسايق »و « لطسايف »، «اشسارت »، «عبسارت »چهار چيز اسست:   يو جلّ دارا
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بسراى اوليساء   « لطايف»براى خواص و « اشارت»براى عوام است و « عبارت»

 براى انبياء.« يقحقا»و 

بسر   تفكسر اسست   يبسرا  ن مستن يد كتساب خسدا كسه بهتسر    يس مالحظه بفرما 

عبسسارتش بسسا آن رو بسسه رو   از طريسسق يعسساد ياسسست. آدم هسسا چهارگونسسه 

 ن اسست يس استوار است. حال سسؤال ا اشارت هم  بر ن كتابيا يول شوند.يم

د و آن يشويروبرو م عبارتبا كجاست؟ شما به اشارت كه در كتاب خدا 

م هس ن قرآن عسالوه بسر عبسارت، بسر اشسارت      يند: ايفرمايم يد وليفهميرا م

م يابيس م به اشارات كتاب خدا دسست  ياستوار است و معلوم است اگر بخواه

د از يس ت بايس ر روايس م و بسه تعب يان آورياز خود را به م يگريت ديد شخصيبا

ى اف بسر يكه چگونه لطسا ست يت مدّ نظر بنده نيروا ي. ادامهميخواص بشو

 م.يگذرياولياء و حقايق براى انبياء است، از آن قسمت م

مسا   يبراتواند ين كتاب ميا فرماينديمت مذكور يدر روا )ع(امام صادق

كتساب خسدا    گونسه حسرف دارم كسه چ  موضوع ن يا يرو دهنبشد. ااشارت ب

چه در عبارت آن يماورا يقيد حقايمسلّم با ؟اشارت شودما  يتواند برايم

 ييهسا ق اشسارت دارد و آن ير عالم باشد و كتاب خدا به آن حقاگنجد ديم

ق نظر كنند. يتوانند به آن حقاياند مپرورانده يفهم عاد يكه خود را ماورا

م كسه  يرو شوروبه يزيک متن با چيروشدن با به هنگام روبهشود ما يا ميآ

ا يا  ُوا فَاا ْتَبِ » :ديس حشسر دار  يدر سسوره  شماما قرار دارد؟  يدر افق زندگ

د، يس ريبگعبسرت  ن حادثسه  يس رت از ايصاحبان بص يا (2حشر ) «األَبْصَار  اُول 

ظساهر   يعسوام بسر رو   د،ينشسو ا ظساهر حادثسه   يظاهر عبارت  توقف برم يعني

تسوان  يم يده گرفت وليد ناديرا نباعبارت ! يآرمانند. يما حادثه يعبارت 
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كردند دژ يفكر مان يهودي :ديفرمايمحشر  يدر آن متوقف نشد. در سوره

خداونسد   يشسود، ولس  يهسا مس  مسلمانان به آن يكه مانع حملهدارند  يمحكم

ن يدسست خودشسان و مسؤمن   هسا را بسه  ها انداخت كه آن قلعهدر دل آن يرعب

و در ادامه   2حشو/ )«ي خث ِب وََ ب ي وتَه م بِأَيْد يهِمْ وَََيْد ي الثم ؤثم ن ينَ»كردند: ب يتخر

ن يس رت از ايصساحبان بصس   يا يعنس ي «ا ْتَبِ ُوا يَا َُول   الثأَبْصَاارِ فَ»د: يفرمايم

نقسل  را يس د. زيس د و از ظساهر آن عبسور كن  يس اوريب دسست به يشتريز بيچ حادثه

ز يس ان دارد چيس كسه در آن حادثسه جر   يو سنتز است يک چيحادثه  يِخيتار

عبسور  سست  يدا نيس آن سُنن كسه در ظساهر پ  به سمت د يفرماياست. م يگريد

در مسا متوقسف    تسا خواهسد  يمس خساص  كسرد  يو رو يک نوع آمسادگ ي. دينك

 م. يه نشويصورت قض

ن اسست كسه   يما هم ا ياست و ادعا يانقالب اسالمدر رابطه با  بح  ما

شسود در نسسبت بسا آن    ياسست كسه مس    يقتس يآن رخداد و حق يانقالب اسالم

آن  ن ظساهر اشساره بسه   يس در آن شد كسه ا  يقيظاهر آن، متوجه حقاعالوه بر 

سسخن  م. ينيببگر يد يكه انقالب را در ساحتن است آشرطش ق دارد، يحقا

انقسالب  نگساه كسرد كسه     يد بسه انقسالب اسسالم   يس ور باطاست كه چهن يدر ا

ن يس خ. در اين تاريا يق باطنيبه حقااشاره  يباشد برا يانهيما آ يبرا ياسالم

ب انقسال  يصسدا  يبس  يگسوش سسپردن بسه نسدا    » :عنسوان بحس  هسست   رابطه 

دارد، امسا   ييكه انقسالب، صسدا  شده است  ييادعاها عنوانن يدر ا«. ياسالم

م يتسوان يمس  يياسست كسه مسا بسه صسدا      يبيعج ين نكتهيش ندا است، ايصدا

ن يس حتمسا  ا شسود گسوش داد؟   يمس به ندا هم ر م كه ندا است، مگيگوش بده

اسست بسه انقسالب     يكسرد ين چسه نحسوه رو  يس ازان هست كه يعز يسؤال برا



 ين چسه گسوش سسپردن   يس گسوش سسپرد؟ و ا  آن  يشود به ندايم كه ياسالم

 است؟

 يانقالب اسالم يشراقنظر به وجه ا

 اسست.  يک امر اشراقي يض بنده آن است كه انقالب اسالميعرا يمبنا

ن رابطسه بحس    يس د در ايس بارسسد.   يها مس است كه به قلب انسان يزيچ يعني

ما  ي. آريمفهوم يامرنه  است، يوجود يِاز تجلّ يابشود كه اشراق، نحوه

اسست كسه    يقتس يوجسود حق . «موجسود »هسم  م و يس دار «وجود»ت هم يدر واقع

د در تمسسام ييسسگويمسسن كسسه يسسا كنسسد. مثسسليموجسسودات را ظسساهر مسس يهمسسه

ان دارد يره،آب جريوان و غياه و حيانسان و گدر  يعنين عالم ياموجودات 

ل به يتبدها آن يهمه ديريها بگاگر آب را از آن ،ستيآن آب ظاهر ن يلو

وَََّعَلثنَا م نَ الثمَااء  كُالَّ شَا ْء     »د: يفرمايخداوند مشوند. يسنگ م خاک و

آب،  يعنس يم. يديات بخشس يس را ح يزيهر چ ،ق آبيما از طر «حَ ٍّ

 يرّ اصسل سِس تسر،  قيس عم يعسرض كسنم در نگساه   خسواهم  يات است. ميحسِرّ 

 سسرّ م يابييمم يكنيرا نگاه م اهيگ يقتدرست است واست.  «وجود» ،اتيح

بسه  م كسه  يت كنس يس ترب يطور، اگر فهم و عقل خودمان را آب است اتشيح

 اتِيس را سسرّ ح  «وجسود »م، يكنس كه نگاه  يزيهر چنِ آغازها بنگرد، به يآغاز

ن يس و به ا« دنيدموجود را  وجودِ» :نديگويمن حالت يم، به اينيبيم زيآن چ

د يس نيب يد مسن را مس  يس ن كسه شسما دار  يهمس . «ينس يوجود ب»م ييگويمنوع نگاه 

اسست.  در مقابل شسما  ن شكل ياست كه به ا يد وجوديمتذكر باشد يتوانيم

ن آغساز تفكسر اسست.    يس ن امر باشسند و ا يمتوجه اها كه انسانآن است انتظار 
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م يشسو يرو مس بهها رودمبا آ يم كه وقتيشود به خودمان تذكر بدهين را ميا

عسالم،   يم همسه يو متوجسه باشس  م، يمسدنظر قسرار بسده   را  هانآ يجه وجودوَ

 م. يرا بنگر يم انقالب اسالميخواهين رابطه ميمظاهر وجوداند و در ا

 يولس . ميدانس يم يامر اعتبارک يرا  يمثل انقالب اسالم يزيچ ام عموما 

اسست،   يوجسود  يامسر  يبنده آن است كه روشن كنم انقالب اسسالم  يسع

مال كسه  طسور كسه   و همان است يوجود امرک يدرخت ن ين طور كه ااهم

ا مس هم وجود مطلق است و به همه وجود داده اسست.   و خدا انديوجود امر

بسه  هسم  چه ن است كه آنيجز اا يم. آيكنيموجود را منحصر به عالم ماده ن

 منتهسا از نظسر مرتبسه و درجسه؛     ؟يوجسود اسست   يامررسد يم هاقلب انسان

 يدرجسه  يدارا يدسسبت بسه موجسودات مسا    رسسد ن يچه به قلب انسان مس آن

دارد و به صسورت   ين جهت حالت اشراقيو به هم است يدتريشد يوجود

ود بس  كجابه نظر شما د. يبه ذهنم رس يزيم چييوگيم يگاه باشد.يم يتجل

ر دن يس ا چسرا قبسل از  امده، ين يگريد يآنچه فعال  به ذهنمان آمد، اگر از جا

 وجسودِ آن  اضسافه شسد. فسرق   نفس شما بر  يزيمعلوم است چذهنمان نبود؟ 

ه ن اسست كس  يا تانكت وشلوارش آمد با وجودِ يشما پ يكه برا يحالت قلب

زان يخوب است عز به نظر بنده دارد. يد حالت اشراقيتان رسچه به قلبآن

ت كسه  اس« وجود»از  يانحوه يكه انقالب اسالم دمطلب فكر كنن نيا يرو

شسود و بسا زبسان اشسارت     يهسا اشسراق مس   قلسب خ مسا بسه   يتار قتِيبه عنوان حق

 توان متذكر وجود آن شد.يم



 شوديکه گشوده م يان اشارت و افقبز

 ينكتسه ک يس ن يس او  باشسد  تتواند زبان اشسار يقت ميحق زبان گزارشِ

، مسا  هسست  ن عسالم يس در ا يقياگسر حقسا  د يد از خود پرسس يبااست.  يحساس

اسستدالل  ق، يعلمِ به حقا يهاراهاز  يكيم؟ يق مرتب  بشوين حقاآچطور با 

ق عسالمِ  يبسه عنسوان حقسا   مال كسه و معساد   خدا و وجود  يم برايتواني، ماست

 دمانيس معساد را در عقا وجسودِ   مسا ن جهست  يو به هم مياوريباستدالل وجود، 

 زبسانِ ! يق. آريعلم بسه وجسودِ حقسا    يبرا ک راه استين يم. ايدانيم يواقع

در قسرآن   يد مطهسر ياست. به قسول شسه   لاستدال ق، زبانِيحقابه وجود  علم

 يق پيحقابه وجود  يقرآن عقلِو با  زبان استدالل استزبان،  ،مواقع يبعض

ن نطفه در رحسم مسادرش   ين طور كه ايد: هميفرمايم. مثال  خداوند ميبريم

م يگسذار ينم ،رديگيک انسان شكل ميت به صورت يكند و در نهاير ميس

ر يگسر سس  يد ييايس دن ينابود شود بلكه بسه سسو   اين دنيكه پس از حضور در ا

 يقرآنس  اسستداللِ ک نسوع  يس ن يس ن است كسه ا يا ير عالمّه مطهريكند. تعبيم

ک وقت است كسه  ي! يآرمعاد را اثبات كند. وجود خواهد ياست. چون م

اثبات وجسود   ين رابطه برايدر ا ميكناثبات م يخواهيرا م يتقيحقوجود ما 

قسرار  قت را مدّ نظسر  يآن حقم يخواهيموقت  کي يم، وليآوريل ميدل آن

م و آن زبسان اشساره اسست. بسه     ياز دارين يگريزبان دن حالت به يم، در ايده

بسه  با اشاره  ياعدهدارد كه  يفرمود قرآن ابعاديد كه ميت فكر كنيآن روا

اسست و   ييايشس اكتاب خدا بسر  را يز ،اندينمايشان رخ ميآن ابعاد، قرآن برا

قسرآن ابعساد و    يعنس ي. «اشارت»هم  يكياست و « عبارت»، اءياز آن اش يكي

. قسرآن  وجسوه نظسر كسرد    آنبا اشارات قسرآن بسه    توانيكه مدارد  يوجوه
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ق، ينظر به حقا يهااز راه يكيعالم خبر بدهد، ق يبه ما از حقاتا آمده است 

 و اسستدالل  يبه زبان انتزاعس عموما  ن است كه ما يمشكل ااست. زبان اشاره 

امّسا  ق الزم اسست  يعلمِ بسه حقسا   يبرااستدالل هم  لبته زبان. امياادت كردهع

كنسد و  يمس ق يما را متوجه وجسود آن حقسا  ه زبان استدالل م كيفراموش نكن

 ياسست ولس   يحينه آخر كار. زبان اسستدالل زبسان صسح    ،ن اول كار استيا

ک يس ابعساد   يهمسه  يول   باشديصحسخن ک ي شوديست، مين يافزبان ك

 يد ولس يس كنيرا با اسستدالل اثبسات مس    خداوجود قت را نشان ندهد. شما يحق

بسا زبسان اسستدالل     يالهس  يچ وقست لقسا  يهخواهد. يم يگريراه د ياله يلقا

 يقتس يبسه حق م يخواهيم ين جا است كه وقتيما در اشود. مشكل يمحقق نم

شسود و سسر بسر    يما حجاب مسا مس   يِو استدالل يانتزاع يهيروحم، ياشاره كن

مسان نسسبت بسه    سخنان يبرام يخواستياگر مست. يل شما چيكشد كه دليم

مسا   ات نبسود. ن جلسس يس ابسه   ينيساز م كه ياوريل بيدل يت انقالب اسالميحقان

كسه   يا در آن صورت بسه حساالت  يآ يم وليمعاد را اثبات كنوجود م يتوانيم

 )ص(م كسه بسه رسسول خسدا    يديرسس يش آمسد مس  يپس  2بسن مالسک   ثَاة ارحس  يبرا

ل؟ در يس م به چسه دل يبپرس اگر از او نم.يبيم عرش خدا را د: من دارميگويم

ن يهمبه امبران يقتل پاز انواع  يكيم. ياهرا دفن كرد آن شخ جا نيواقع ا

ا و يس ن دنيس تسر از ا يمتعال يساحاتآمدند ما را به امبران يصورت بوده است. پ

را در هسا  ا سسخن آن ، حاال منديبگشادر مقابل ما  يفقاببرند و  يم عقليمفاه

بسه   م.يكنس يمحسدود مس  دهسد،  يو آنچه استدالل در مقابل ما قرار مس استدالل 

 : يمولو يگفته

                                                 
 ر است.د مشهوين شخ  تحت عنوان زيمعموال  نام ا - 2



 پسسسر  يعقسسل بنسسد رهسسروان اسسست ا   

 

 پسسر  يان اسست ا يس و آن رها كن ره ع

كامسل   ي  اسست ولس  يسست، صسح  يغلس  ن د يگويد آنچه عقل ميگويم 

در سست  شسده ا سستدالل  خ ايما، تسار تفكرِ  خيتارآن است كه ست. مشكل ين

كسه  روشسن خواهسد شسد    بعسدا  سست.  يمحدود بسه اسستدالل ن   ،تفكركه  يحال

د: يس فرمايمس  د.يس نحسل را نگساه كن   يسسوره  44 يهيس اسست. آ  «تذكر»، تفكر

ن قسرآن را كسه ذكسر اسست بسر تسو نسازل        يس مبر اايس پ يا «وَََنزَلثنَا إِلَيْكَ الذِّكث َ»

چسه را بسر   آن يمردم روشن كن يتا برا «لَ إِلَيْهِمْل تُبَيِّنَ ل لنَّاسِ مَا نُزِّ»م. يكرد

 يرابطهد كه فكر كنند. ين اميبه ا« وَلَعَلَّه مْ يَتَفَكَّ ُوََ»ها نازل شده است. آن

كه اگر مردم متوجسه شسوند    ب استيعج يليخه ين آيدر ا «تفكر»و  «ذكر»

ر يس غ يقلقانع شدن عشوند. يها اشراق شده، متفكر مبر قلب آن يچه مطالب

قست را مقابسل خسود احسساس     ين، حقيقياست كه به كمک آن  ينيقياز آن 

َََّ »عسرض شسد:    )ص(در خبر آمده است كه در محضر رسول خدام. يكنيم

 3«الثهَاوَاء   فَ  نُه لَمَشَيق يالثمَاء ، فَقَالَ لَوْ زَا َ    َلَ  مْش يمَ كَاََ يابْنَ مَ ث  سي  

رفست، آن حضسرت فرمودنسد: اگسر     يراه مس آب  يبسر رو  )ع(ميبن مر يسيع

 توانست در هوا حركت كند.يشتر بود مين او بيقي

تفكر، بسه   ايآ د؟نكنيدا ميبا خدا پ يچه نسبتن يقيروشن شود اهل د يبا

وجود و ارتبساط   عالمِ ت ظرا فِيا رؤيق است و يحقا يدرک مفهوم يمعنا

 يبه عنوان منشأ همسه  خدابا جان خود  يقبلهدر كه نيا يعنين يقيها؟ با آن

                                                 
 .179، ص 67بحاراالنوار، ج  - 3
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بسه آن كمساالت و ظرا سف     ميبتسوان كه حداقل نيا ايشدن و كماالت مرتب 

 ست.  يک معنا نيشه به يم تفكر هميد متوجه باشيم. به هر حال باياشاره كن

ن نكتسه را مطسرح   يس احسداقل   ،نحسل  يسسوره  44 يهيآ يعنيفوق  يهيآ

بسه   م تفكسر يم بگسو  يتسوان يمهست و تذكر و تفكر ن يب ياكند كه رابطهيم

خساص   يتوان با تذكر، طرف مقابسل را بسه تفكسر   يک معنا تذكر است؛ مي

 يشسود. تفكسر  ياست كه با استدالل حاصل م ير از تفكرين غيوارد كرد. ا

از  يهمراه اسست كسه انسسان تسا حسد      يشود با كوششيكه با تذكر حاصل م

ن دوران يس صسوص ا كسه مخ  يات خاصس يس آزاد شده باشد تا تجل يموانع ماد

 است بر جان او نقش بندد.

  يانقالب اسالمو نظر به  ن اشارهزبا

كسم  ام، بنسا دارم كسم  ادداشست كسرده  يرا  ين جلسات مطسالب يا يبنده برا

ن طسور  يس صحبت كنم. ا آن يزان ارا ه دهم و بر رويها را در محضر عزآن

 شود:يشروع م

ک موضسوع  يس ا ک معنس يس و بسه   است يک امر اشراقي يانقالب اسالم»
ت، و يس ء و ماهيک شيقت است و نه يک حقيو لذا  باشديم يوجود
باشد  «زبان اشاره» ديبايم قتيحق زبانِ گزارشِ ياز طرفک اتفاق. ينه 
  «د.يگشابن معنا را در مقابل انسان يچند تا

قست  يک حقيس ک معنسا  يس بسه   يانقسالب اسسالم  عرض بنده آن است كسه  

 يقست وجسود  يک حقيس  ينقالب اسالماگر ا .ءيک شياست و نه  يوجود

را  يموضوع «زبان عبارت»را يباشد ز «زبان اشاره»د ين آن باييتبزبان  ،است

ن است و جسز  يهم ديتواند بگويشتر ندارد و ميک بُعد بيكند كه يمطرح م



تواند به يمزبان اشارت  يول  ستين نيا

بسه اصسطالح   د، ين معنا را در مقابل انسسان بگشسا  ينداشاره كند كه چ يزيچ

 يطسور  ن يسک موضسوع،  ييزبان اشاره در تب .زبان شاعرانه استزبان اشاره، 

قبسول  كنسد كسه هسم شسما مطسابق درک خسود آن را       يموضوع را مطسرح مس  

. در كنسد يقبسول مس   متفساوت از شسما،   يآن را با درك يگريد و هم ديكنيم

ر ين تفسس يس اكنند كه در رابطه با يک آيه هم يمن را مالحظه ير قرآن ايتفس

اشساره اسست و   زبسان  قسرآن  زبان چون ديگر، ر يساتف هم آندرست است و 

ا يس ن سساعت  يس كه در زبانِ عبارت، سخن آن است كسه ا يارد. در حالسعه د

ن يس ا ايكه  ستين ساعت نيقت مثل ايحقكه ي، در حالجاآنا يست جا انيا

در عسالم   يطسور  ق اسست يالحقسا  قتُيحقكه ق حضرت ح . خودِا آنيباشد 

ات مختلسف همسه بسه حضسرت حسق رجسوع       يس مردم بسا روح وجود دارند كه 

  قت است.يخدا حق راي، زرنديگيكنند و همه هم جواب ميم

قت اسست، مسدّ نظسر    يكه مخصوصِ نگاه به حق يد با نگاهيقت را بايحق

ن اسست و  يس هسم ا  ک معنايبه كه است  يطور .انديرخ بنما ما يتا برا آورد

م ي. عمسده آن اسست كسه متوجسه باشس     ا آنيس باشسد  ن يا اين كه يو نه ا هم آن

 شسود يمس د چطسور  يكني. فكر مک مفهوميقت است و نه يک حقيخداوند 

د آن چسه  يس گوي؟ طرف مديآيمبه وجود  يتفكريب وامع،ج يبعضكه در 

ن يس اغل  است. مسا   است نماز فهم ر يغن چه آو  دم درست است،يمن فهم

انسسان  د كسه  يرسس  ييخ بسه جسا  ياگر تسار  يول. ناميميم يخيتار يفكر يرا ب

هسا و  عسدم تفساهم  ن يا از ياريبس ،قت درست كردينسبت به حقاش را رابطه

 يكنم اصسل يمم. من فكر يفهم يرا م ديگرهمه همرود و ين ميها از بتقابل
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نكتسه  ن يمس هبسزنم   يخواهم در مورد انقالب اسسالم يبنده مكه  ين حرفيتر

د بسا  يس م چرا باينيم تا ببيقت نظر كنيبه عنوان حق يكه به انقالب اسالم است

ن يس افعسال  مسسوله    م.يگر صسحبت كنس  يزبان اشاره در رابطه با انقالب با همسد 

 .  ميسعه دار ه،اشار كه ما در زبانِاست 

  زمانهاشاره به رازِ زبانِ

ا در ن معنسا ر يا چنسد تواند زبان اشاره باشد تس يقت ميحق زبانِ گزارشِ»
 «زمانه آشنا كند. د و ما را با رازِيمقابل انسان بگشا

 يقست قسرار مس   يک حقيس است كه ما را در مقابسل   يزبان هاشار پس زبانِ

 يهسا ، بسه صسورت  ک چهسره نسدارد  يس ، و وجود «وجود» يعنيقت يدهد. حق

ک چهسره  يس قست  يحق يک چهسره دارد ولس  يت يماه كند.يمختلف ظهور م

 هرا در بسر گرفتس  عسالم   يهمسه  «وجود»ت از جنس وجود است. قيندارد. حق

هسستم. حسال   « وجسود »مسن  د كه فق  يتواند بگو يچ كس هم نمياست و ه

كنسد و رازِ  يرو مس روبسه را بسا راز   مسا  هاشار شد، زبانِ هزبان اشار ،زبان يوقت

 است. يقتِ انقالب اسالميما حق يزمانه

  السَّمَاوَات  وَالثأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ ه وَ ف ا   يَسْأَلُه  مَن ف » د:يفرما يخداوند م

ن و آسسمان  يد كسه آن چسه در زمس   يس فرمايه مس ي. در اول آ «شَأثٍَ

او  «كُلَّ يَوْمٍ ه وَ ف   شَاأثٍَ »د يفرمايكند و در ادامه ميم تقاضااز خدا است 

 خساص در آن دوران  يو بسه نحسو   اسست  يدر شأن يدر هر روزگار و دوران

هسا در آن روزگسار نسسبت بسه     انسسان  يتقاضسا  ن كسه يس ا يبراشود. يظاهر م

ن يس در ا يلبس متفاوت است. شما با چه طگر، يد يها در روزگارآن يتقاضا



د كسه حاصسل آن اشسراق انقسالب     يس اروزگار با حضرت حق رو به رو شسده 

شما اگسر از او درخواسست رزق   مثال   ن دوران شد؟يم ايدر قلب زع ياسالم

ت است. اگسر شسما   يرزّاق ،شوديرو مبهاز خداوند كه با شما رو يشأن ،كنيد

إََِّ اللَّاهَ  » يهيس ما را حف  كند، خدا هم با نور آش يآبرو د كهياز او بخواه

در هسر دوره و  كسه  نيس امسا ا د. يآيمان يبه م «ي دَاف ع   َنِ الَّذ ينَ آمَنُوا

ان يس در م يراز يهر زماندر هد كه دينشان مخاص دارد،  ياجلوه يازمانه

آن روح مخصسوص دارد كسه    ياجلسوه است و حضرت حق مطابق آن راز، 

در حضسور خساص خسدا     ينحوه يخيراز هر تارخالصه آن كه . استزمانه 

 كنم:  ين موضوع عرض ميبا توجه به ا .است خيآن تار
ند، كآشنا  نهما را با راز زماخود  ياز است تا آن زبان با اشارهين يزبان»
 «كند.ير ميها سنيتربه ما در دور يكين نزديكه در ع يراز

باشسد.  يات حاضر مس يكه مثل روح، در واقع است گونهنيا «راز»شه يهم

ه  م اان حَباالِ يااََقاا َُ  إلَ»حضسسرت حسسق د: يسسک طسسرف در قسسرآن داريسساز 

َ يس ابحَاََ اِِ  َمَّا »د:يگر داريو از طرف د«ديالوَرِ «ص افُو

شسما در معسارف   هسا اسست.   وصسف  نيس بساالتر از ا  يلس يخ خداونسد  يعني

د يس توانيكه حضرت حق همه جا هست و هسم نمس   ديشويمتوجه م يديتوح

ق اسست.  يحقسا  يهمسه  رازِ قاعسده،  نيس اسست. ا  جانيا محدود به د كهييبگو

از م ياگسر مسا بخسواه    يد ولس نشسو يق خستم مس  يالحقاقتيق به حقيحقا يهمه

چسون   گفست، نسه بسه اسستدالل،    سسخن  تسوان  يبه اشاره مم يها سخن بگو آن

 زبسانِ بسا   ميتوانسست  كند. اگر مسا يمحدود مدر حدّ مفهوم استدالل مطلب را 

ن دوران و شسما  يس اسست در ا  يقتس يحق يانقسالب اسسالم  م يروشسن كنس  اشاره 
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ه راه ما گشسود  د،يبه آن توجه كنفكر با زبانِ ن موضوع يد نسبت به ايتوانست

آن كسه بسه كمسک     يد و بسه جسا  يباشس  ياگر هنوز بر عادت قبل يشود وليم

ن يس ل ايس د بسه چسه دل  يد، بپرسيابيقت را در افق جان خود بيها وجوه حقاشاره

 يد. ما عموما  طسور يكشاني؟ عمال  بح  را به بن بست ميزنيها را محرف

اسستدالل   ياثبات وجودِ هر موضوع يم كه برايشويقانع م يم كه وقتيهست

كسه بسا    هسم هسست   يبساالتر  يهازيچم يستيرا هنوز متوجه ني، زان باشديدر م

خسواب  كسه  ني؛ همكه در خوابطور ند، همانينمايما رخ نم ياستدالل برا

دار يس ان ناآشسنا اسست، زود ب  تس يكسه بسرا   ييجسا  د بهيبرو ديخواهيمد ينيبيم

ن جسا  يس ا ،ديس دهخواب را ادامه  دهدين حضور اجازه نمبت آيه د ويشويم

 يم با اشاره وارد سساحت يخواهيكه منيهمم، يهم چون با استدالل آشنا هست

م ييگسو يمم و يگرديم، زود برميرو شوروبه يقتِ موضوعيم كه با حقيشو

 ضسرر دارد  مسا  يبراجا نيگفتن در ال ين به چه دليم ايدان يل؟ نميبه چه دل

 يهسا عرفسا حسرف  اقع نشود. قت ويم به حقيشود تا رجوعِ مستقيم يو حجاب

از آن  ياريبسس  يم با انقالب اسالميتوانيما م يول دارندرابطه ن يدر ا يخوب

 م.  يبفهم ،ها زدندها را كه آنحرف

کِ يس كسه نزد نيس ن ايعس  دران آمسد،  يس بسه م از بسا ر  يسي روبح ِ روبه يوقت

وان يس ن ليس مثسل ا  ين راحتس يبه ا توانياز آن طرف هم نم يول ک استينزد

ن يس ااش دربساره مسا   يكسه ادعسا   يانقالب اسالموجود  .آورد به دستا آن ر

ت را فسرا گرفتسه   يبشسر  يهمسه و  ما يهمهخ، ين تاريكه به عنوان راز ااست 

كند. ير ميها سنيدر دورتر يكين نزديدر ع يعنين نوع است ي، از هماست

ف م. از آن طسر ييگسو يچه م يدر نسبت با انقالب اسالمد روشن شود ما يبا



انقسالب   همسه را فسرا گرفتسه اسست و     ،قست ين حقيس كه اوجود اين م باينيبيم

قست بسه مسا    ين حقيتسر کيس ، نزدمسا بسر   حضرت حسق  يتجل يبه معنا ياسالم

بسه   ين راحتس يس م بسه ا يتسوان ينمس است كسه   يگر طوريداز طرف  ي، ولاست

   م.ياوريدستش ب

 بسه  خساص  يقت در عالم به صسورت يوجود حق يم نحوهيد متوجه باشيبا

 خِيتسار  خ،ين تسار يس كسه ا م كرد يخواهآرام بح  رامآكند. يتفكر دعوت م

 يسسالم انقسالب ا اگر در رابطه با  يعنياست.  يق انقالب اسالميتفكر از طر

 ،تم گرفس يخسواه قرار  يفكريدر بم يهر چقدر هم باسواد باش ،مينكنتفكر 

 عرض شد:  روشن بشود.ها حرفن يا يد معنيالبته با
ن امسر  يكند و همير ميها سنيبه ما در دورتر يكين نزديع قت دريحق»

م درنگ يتوانيتا م يبا انقالب اسالم ييارويروشود كه در يموجب م
 «  م.يكن

در قست  يافتم و تمام شد. حقي دي شود بگوينمقت ياساسا  در رابطه با حق

آن را كسه  وقست هسم   ه همسان  اسست كس   يطور ياهر موضوع و در هر جلوه

د مالسک آن  يس بتوان يكسه بسه راحتس    سست ين يزيكه چد يتوجه هستم ،ديابييم

مَا َ َفنَااََ حَاقَّ   »دارند يعرضه مافتن خدا يبا  )ص(غمبر خدايپ ي. وقتديشو

 يمس م. يتو را بشناسس  يشناخت يستهيطور كه تو شام آنيما نتوانست «مَع ِفَت ك

ارت نجف ير زبنده داست.  يقتيبا هر حق ييروبهرو ياعدهن قيم كه ايفهم

 مين مسسن و مسسوال يحجسساب بسس  !اين بسسود كسسه خسسدا  يسسم اين تقاضسسايبسساالتر

احساس كنم.  يم را كميموال تِيقت واليرا كم كن، تا حق )ع(نيرالمؤمنيما

ن يا يشما ثابت كنم، ول يرا برا يت موليل واليبا صد دلممكن است بنده 
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م يو بتواند ونبش مال ماک معنا يبه  )ع(نيرالمؤمنيماد يست. باينمطلب  يهمه

مسا   ياست كسه بسرا   يم و آن رازيرياز انوار آن حضرت قرار گ يل پرتويذ

ن يس اگسر ا سراسسر راز اسست.    ياء الهس يس را وجسود اول يس آشكار خواهد شسد، ز 

نبسود  دارد،  )ع(ا مسه  ياشساره بسه مقسام رازگونسه     يكه تسا حسدّ  ها نامه ارتيز

بسا   يبسه راحتس  شسود  ينما ري، زبود يخالها با آن يارتباط قلب يبرامان دست

ض يفس  يواسسطه كسه  امام را ها نامهارتين زيكرد. در اقت رابطه برقرار يحق

ن يس د. در ايس دهيقست، مسدّ نظسر قسرار مس     يبه عنوان مظهرِ روشن حق د،يدانيم

اگسر  م كسه  يرسس يمس  ييبح  به جسا  يخواهم عرض كنم در ادامهيرابطه م

ده يس درسست فهم خ ين تسار يس در ا يبه عنوان مظهر انسوار الهس   يانقالب اسالم

ده يس فهمدرسست  ؛ نه امام رديمدّ نظر قرار نگ دوران قتِيبه عنوان حقو نشود 

مطلسق، محسل رجسوع جسان مسا قسرار        قستِ يوند به عنوان حقنه خداو شود يم

، رو نبسود او روبسه  يونسد و لقسا  بسا خدا  يشود مؤمن بود وليمرد. البته يگيم

  شد.  يف خود را انجام داد و بهشتيتكال
بسا انقسالب    ييارويس شسود تسا در رو  يقت موجسب مس  يحق بودنِرازگونه»

مطلسب را   يكسار م با شستاب يم و نخواهيم درنگ كنينتوايتا م ياسالم
 «م.يشده بپندارتمام ييدر جا

 شود يگشوده م ياندازتنها چشم

 يانقالب اسالم يو اشراق يدر رابطه با وجه وجودها جلسه اگر دهبنده 

زان گمسان كننسد   يس شسود كسه عز  ين خستم نمس  يس م، هرگز كار به ايسخن بگو

در مقابسل رفقسا    يانسداز تسوان چشسم  يمطلب را گرفتند و تمسام شسد. تنهسا مس    

 «د.يس تمام شده بپندار ييشود مطلب را در جايم»د يگشود. هرگز گمان نكن



بسه  م يس د داريس بدان ،ميتمسام شسده بپنسدار   را  ين مطلبس يچنس م يخسواه بهر وقت 

ء ايس ولاامبر خدا و يپ يم. وقتيكنيمبه مطلب نظر  يو انتزاع يمفهومصورت 

شسان بسا خسدا    رابطسه كنند يمحس همواره  )ع(ياله

هنسوز راه را  كه د ما ي، حساب كنانددهيو به آخر مطلب نرس ستيشده نتمام

   م.يد داشته باشيبا يچه وضعم يادا نكردهيپ
ن اسست  يس اد گردو سپس مطلب شروع شود شن د در ابتدا رويآنچه با»

ب هسم رفتسه انقسال    ياند كه روين مباح  كسانيبنده در ا انِكه مخاطب
 تِتسذكرا  انِكسه قسرآن مخاطبس    ييبه همان معنسا  ،را قبول دارند ياسالم

 يدًه ا ه  يا ف  بَيذَل كَ الك تَاُ  لَارَ»د يفرمايداند و مين ميخود را متق

 .«نيل لم تَق 

ش آمسده  يان پس تس ين سسؤال بسرا  يابقره  يخواندن سوره يدر ابتداد يشا

بسه  حسرف دارد و   ين كتساب بسا كسسان   يس اد: يس فرمايباشد كه چرا خداوند م

؟ ن باشسند يكند كه متقس يم شانتيبدون شک هداها نظر دارد و ت آنيهدا

نه  دبكن يو ما را متقرد ين است كه قرآن دست ما را بگيبرابنا كه  يدر حال

ن يس ه ايس ن آي! ما از ادكنيمت ين را هدايبدون شک فق  متقد ين كه بگويا

آماده  يگق در حد گشودينسبت به حقاخود را م كه اگر انسان يفهم يرا م

شسدن نسسبت بسه    ميبه صسرفِ تسسل   كند.ينم تشين قرآن هداينكرده باشد، ا

هسا  كه قسرآن بسه آن   يقيد نسبت به حقايست، بايدستورات قرآن، كار تمام ن

قَالَت  الثأَ ْ َاُ  آمَنَّا قُال لَّامْ تُؤثم نُاوا    »د: يفرماياشاره دارد گشوده بود. لذا م
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ن يس ا. 4«وَلَك ن قُولُوا ََسْلَمْنَا وَلَمَّا يَادُُْلِ الثإِيمَااَُ ف ا  قُلُاوبِكُمْ    

د يس گويمس بقسره   يسسوره  يقسرآن در ابتسدا  اسست كسه    يتيت چسه هسدا  يهدا

را ب يس وجسود غ  يكس ي؟ يده باشس يمطلسب رسس  چند به  ن است كهيشرطش ا

ؤم نُااوََ ي» ،ان باشسسديسسنسسسبت بسسه آن در م يو درک قلبسس يه باشسستقبسسول داشسس

و  «م وََ الصَّاۀة يق ي» ؛يباشس ش با خدا ياين و اهل نمازگر آن كه يد .«بِيبِالغَ

امبران نسازل  يس ر پيامبر اسسالم و سسا  يس چه را بسر پ عالوه بر اهل انفاق بودن، آن

ا بنسا  يخسدا د ي؛ ممكن است بپرسيق كنيتصد ياله يست به عنوان وحشده ا

ده ين رسس يس بسه ا د يس تسو با د: يس فرمايمس  ،مينماز بخوان ياموزيكه تو به ما بشد 

نحسوه انجسام آن را   حساال  ، يش بسا حضسرت حسق دار   يايس از بسه ن يس كه ن يباش

 ياقتصساد نسسبت بسه امسور     دادنزكسات بسا  د يس باآموزد. يخداوند به انسان م

و  يرا داشته باشس  هاتين حساسيد اگر ايگويحاال م، يران حساس باشگيد

م يس دار ييهسا ما با تو چسه حسرف   يشوي، متوجه ميده باشيرسن شعور يابه 

بسا قسرآن ارتبساط    م و يبفهمس را و اشسارات آن  زبسان قسرآن   م يتوانيوگرنه نم

 يگآمساد  يق قدسس ين رابطه كه راه كارِ ارتباط بسا حقسا  يدر هم .ميبرقرار كن

ت يس حقانم كسه  يامسد ين جسا ن يس مسا ا كسنم  يكند، عرض ميرا طلب م يخاص

بسا  ست كسه  امتوجه  ياگر كسم يگو يبلكه م ميكن اثباترا  يانقالب اسالم

مسا  ان آمسده اسست،   يس در م ييک خبرهسا يس  يانقسالب اسسالم   يخيرخداد تار

به كمسک زبسان اشساره، بسه     شود يما يآم يگر صحبت كنيم با همديخواهيم

                                                 
در  ،ميم شسسديد تسسسلييسسد ولكسسن بگويسساورديمسسان نيم، بگسسو ايسسمسسان آوردياعسسراب گفتنسسد ا - 4

 .است تان وارد نشدهيهاق اسالم بر قلبيمان به حقايكه هنوز ايحال



نمسود؟ آن هسم   فكسر  نسبت به آن  يكمن رخداد توجه كرد و يا يباطنابعاد 

 ذكر ما بشود.انقالب، تا آن فكر،  قتيتوجه به حق يبه معنا ،فكر
 «م.ييگر سخن بگويم با همديتوان ين دستگاه است كه ميدر ا»

 راه تفاهم

 يقست اشسراق  يک حقيس  يانقالب اسالمم يامتوجه شدهكه  يدر دستگاه

در م يخسواه يمس م، يابيس آن ب يوجه اشراق يبه سو يم راهياست و تالش دار

كسه مسا   شسد   دخواهس روشسن  آرام آرام  م.ييگر سخن بگسو يبا همدن رابطه يا

هسم را   يهسا اصسال  حسرف  م و يصسحبت كنس  گر يم بسا همسد  يتسوان ينمس عموما  

در مقابل ما گشوده شود كه با اشساره بسه آنچسه     يمگر آن كه افقم يفهمينم

م. يل شسو يس م و بسه تفساهم نا  يگر را بفهمس يشسود، همسد  يدر آن افق گشوده م

گر صحبت كسرد  يهمدشود با يات قرآن ميبا آ يگاهد كه يامالحظه كرده

بنسده   يبرام. يبرخورد كن شزبان اشارات قياز طرن كه با قرآن يمشروط بر ا

كسرد  روشسن  توان يرا مه هزار مطلب يک آيبا چگونه ش آمده است كه يپ

بسه  م طسرف  يبگسو اسستدالل  همان مطلسب را بسا   خواستم ياگر مكه يدر حال

د كسه چگونسه   يس ادهيس ن معجزه را در قرآن دياحتما  كرد. يشدت مقاومت م

خ يدر تسار م ياگر بخسواه گر حرف زد. حال يبا همدبه كمک قرآن شود يم

د از انقسالب  يس م نبايگر سسخن بگسو   يل قسرآن و سسنت بسا همسد    يس ذخودمان 

و خ ين تسار يس م در ايخسواه يما مر غافل بود. تفك يو اشارات آن برا ياسالم

تسان را  طور كه با داشتن قرآن، اگر امام زمسان همانم؛ يفكر كنن زمان يدر ا

د، يشسسويگرفتسسار مسست يسسبسسه جاهل ،دينشناسسس

 د به مظهر امسام زمسان   يبا نيچنهم
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كسه متسذكر    يبسه رهبسر معظسم انقسالب اسسالم      يعنس ينظر كرد خ ين تاريدر ا

كسه  باشسند   يكسانن زمان هستند. ممكن است يدر ا يقت انقالب اسالميحق

نتواننسد متوجسه    يولس كننسد   اثبسات را  يمهسد وجود حضرت ل يصد دل اب

انجمسسن هسسا همسسان نيسسخ بشسسوند، اين تسساريسسآن حضسسرت در ا يمظهسسر اراده

اعتقاد به ن چه يا ستند.يايم ياسالمانقالب ابل ها هستند كه در مقياهيحجت

كمسک  ، بسه يم در مقابل نظام استكبار جهسان ياست كه عمال  با تسل امام زمان

د نسسبت بسه حضسرت    يبا يگريكرد ديرودوران آمده است؟ حتما  ت يجاهل

ممكسن  م. يب امام زمان را بفهمس يزبان نام يد بتوانيم، بايداشته باش يمهد

ن يا، ديرا قبول كن «اللّوهحفظه»يرهبرمقام معظم شات يفرما يهاست از لحاظ فق

ق يتصسد شسان را  ياشارات سسخن ا دارد اما اگر خود را بركت  و خوب است

   م.يانشناختهرا كند يشان با ما صحبت مبيكه نا يامام زمانآن م هنوز ينكن

ن يمعسس يهسسابسسا شسسماره يضسسم را در نكسساتيعراهمچنسسان كسسه گفتسسه شسسد، 

از وجسوه   يوجهس  ،نكسات ن يس ااز  کيس هسر  كنم. به نظسرم  يرا ه مخدمتتان ا

گسر  يد ير آن در نكتسه يد كسه تفسس  يگشسا يرا در مقابل ما م يانقالب اسالم

تفكر نسبت به نكته  يبرا يتواند چشم اندازيم يااست و همچنان هر نكته

سست.  يهسا جسز اشساره ن   ن نكتسه يس كسدام از ا چين معنسا كسه هس   يباشد. به ا يبعد

قسرآن  در چسرا  ند يگويند مچون نسبت به عظمت قرآن غافل هستا هيبعض

 سست، يتكسرار ن  قسرآن اصسال   كسه در   يدرحالتكرار شده است؟  يموضوعات

 يااگر با سوره. كه به ظهور آمد ياست بعد از نورگر يدنور اشاره به  بلكه

آن سسوره توجسه    يهسا م و بسه اشساره  يقرآن درست برخورد كن يهااز سوره

د، يرا در مقابسل مسا نگشسا    يگسر يافسق د  يبعد يل است كه سورهمحاشود، 



 و ي، نسه وجسود  ميكنس يبرخسورد مس   يمفهومبا قرآن ن است كه ما يامشكل 

 يكسالم الهس   فهمنديزند ميريقرآن اشک مكه با خواندن  ييها. آنياشراق

 .، نه طلسب اطسالع  ديآيش ميپ طلب ارتباطشان يبه كجا اشاره دارد لذا برا

 د: ين نكته نظر بفرما ياولحال به 

 خينس با روح تاراُ

و بسر وفسق   ، مطابقت بسا آن روح  خيگفتن از روح تارسخن يالزمه -1
ره آن اشسا « وجسود »د كسه بسه   يس ان آيبه م يآن قرارگرفتن است ، تا لفظ

 ياله يفكركردن به اراده ين حالت به جايآن. در ا يكند و نه به معنا
وان م كه در درون ما به عنس يسپاريگوش م يزيخ، از آغاز به چيدر تار
 يزبانهم ين صورت در خانهيصدا در حال گفتن است. در ا يب ييندا
، ما را در جهت توجسه بسه   يم كه تذكرات قرآنيشويم ميمق يزيدر چ

 يرخدادها ينهيچه خدا اراده كرده است در آدهد، تا آنيآن قرار م
 مان در مقابل ما گشوده شود.خيتار

كسه در مستن فسوق بسه آن اشساره شسده،       خ يروح تسار د مأنوس شدن با يبا

خسود  خ يروح تسار  ،)ص(امبر خسدا يس اسالم را با آمدن پما ممكن شود.  تانيبرا

ت يس هوديت و يحيمسس  يحتد با آمدن اسالم، يدانيم طور كههمانم، يدانيم

 ن بسه يش آمده بسود معتقسد  يان پيكه در آن اد يفاتيبا تحرهم آبرو گرفتند. 

دنسد  يد يوقتس  يندارد ولس  يچندان ييكارآن يكردند كه ديفكر مان يآن اد

ن خسود پرداختنسد و   يس د يكارساز است، تسازه بسه بسازخوان   ن اسالم چقدر يد

ن يس خسود بسه ا  ق يتحقدر ن بزرگان ياز ا يكين شدند. يد يمتوجه ارزش ذات
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 جهسسانِ يكسسان بسسراي، واتيكسسه بسسا آمسسدن انقسسالب اسسسالم ده بسسوديجسسه رسسسينت

 دا كرد.يآبرو پک يولكات

اسست كسه بنسا     يالهس  ين دوران آن ارادهيس در ا خيمنظورِ ما از روح ِ تار

مسروزِ  اخاص بكند كه مطابق  يِن دوران را متذكر امور قدسيتِ ايدارد بشر

ن معنسا  يس بسه ا  يانقالب اسالمت كه ها است و عرض بنده آن اسآن يزندگ

دا يس ت پيحساسس ن امسر  يبه افه ماست تا نسبت يوظ .مطابقت با آن روح است

قسرار   يوفسق انقسالب اسسالم   و بسر   ميم و با آن منطبق شسو يابيآن را بو م يكن

م. ينس دا كيس تقسرر پ  و مياسستقرار داشسته باشس    يموافق انقسالب اسسالم  م و يريگ

مسنِ   دا كسردن در خودتسان اسست،   ياستقرار پخودتان  يبرا شمااحساس ِ منِ 

ن يس د كسه بسا ا  يا خودتسان هسست  بس  يشما روحِ شماست و شما در نسبت خاصس 

ن يس روح ا ين موضسوع كسه انقسالب اسسالم    يس حال با توجه بسه ا د. يستيوان نيل

ا ديس ر پاسستقرا  يم در انقسالب اسسالم  يتوانيا ميم آيد فكر كنيخ است، بايتار

 ؟ميريقرار بگ يانقالب اسالمم و بر وفق يكن
 «اشاره كند. يد كه به وجود انقالب اسالميان آيبه م يتا زبان»

ارد. به ک موضوع با زبان اشاره به همان موضوع تفاوت دياثبات  زبانِ 

اسستدالل  خسود   نفسس مجسردِ   خواهم بر وجودِيک وقت ميعنوان مثال من 

عرض بنده آن اسست كسه    .كنمبه آن اشاره خواهم يمک وقت ي يول ،كنم

م يخسواه ب با ما دارد و اگر ما يسخن ،ماخ يم كه روح تاريد حساس باشيما با

روح  بسه آن اشساره  م كسه زبسان   يس از دارين يم، به زبانياز آن روح سخن بگو 

 كند. يماستدالل خ ما يبر وجودِ روحِ تاركه  يظالفا نهباشد و 
 ي، بسسه جسسايصسسورت ظهسسور زبسسانِ اشسساره بسسه روح انقسسالب اسسسالم در »

گسسوش  يزيسساز آغسساز بسسه چ  ،خيدر تسسار يالهسس يكسسردن بسسه اراده فكر



در  يانقالب اسالم يصدايب ين ما به عنوان ندام كه در درويسپاريم
 «حال گفتن است.

تا  ديرويت ماريزبه  ک وقت شمايسپردن است. اساسا  بح  در گوش

قست  ک وياما شود، يتان حل بشود و حل مو مشكالتتان كند امام كمک

. كننسد  ما را آدمد كه امسام شس  يشوآماده تا د يبروارت امام يز به ديخواهيم

بسه   ت مسا را يانسسان تواند يفق  انسان كامل م اند وها انسان كاملنيه اباألخر

خواهسد.  يمس  به عنوان قرآن ناطق ين خارجيّک تعيقرآن ما مرحمت كند. 

ن بسه  تسان نباشسد، قسرآ   يامام جلو يعنيكامل  يِقرآن ستِيت اگر زيطبق روا

ت بسا  سسب در ناگر م. شما ياتجربه كرده ين را همگياست. يكارساز ن ييتنها

عواطسف   يعنيت را ينساناكه سواد دارم نين ايدر عكه من د يباشن اعتقاد يا

 ،امردهكس را گسم   يتواضع انسان و يانسان ي، دلسوزيثار انساني، ايناب انسان

شسما   جسان و به شما نظر كند انسان كامل كه  يبه نسبتد كرد يمالحظه خواه

او  و ديس گوش بدهامام  يصدا يب يو به ندارد، يقرار بگانوار او ر يتحت تأث

م ف معلسو يس خسود تكل  يبران كه خودتان يا يبه جاچه باش، د يبگوبه شما 

گردد. حسرف  يتان به شما برمتيشما در رابطه با انسان يهاد، گم كردهيكن

 يتوانسد نسداها  يكه جان انسان م هستن عالم يدر ا ين است كه راهيابنده 

نسده  بن امسر هسست،   يس متوجسه ا واقعسا    عهيالحمدهلل شس آن را بشنود.  يصدايب

كننسد تسا   يجهسان تسالش مس    كه بزرگانِ ييهااز حرف يارينم بسيبيم يگاه

ن آمتوجسه   يان بسه راحتس  يعيو شس  ميس عه داريدر شس ند، ما آن معسارف را  يبگو

   ا ب است.رش وجود امام غياش پذاند كه نمونهشده

بسا  خساص  نسسبت   توانسد يد كه امام مييبگوهم  يان عاديعياگر به ششما 

بسه  او انسان كامل اسست،  چون  ،ت برسانديرا به انسان و شما برقرار كند شما
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م يكنس ين مردم كمک نمس يمشكل آن است كه به ا د.نكنيق ميتصد يراحت

ل خسود  يت اصس يتا آن نسبت خاص را با امامِ خسود برقسرار كننسد و بسه انسسان     

خ يتسار  يا در قلسه ها كمک شود ملت مس به آنبه خدا قسم اگر ابند. يدست 

 رند.يگيمقرار 

اگسر  خ اسست،  ين تسار يس روح ا يعرض بنده آن است كه انقسالب اسسالم  

رقسرار  بم، راه ارتبساط  يچطسور ارتبساط برقسرار كنس     يم با انقالب اسسالم ينفهم

ت اهلل يس م زمسان آ يگسو يم. نميكنيدا نميپخ ين تاريهم در اكردن با امام را 

 راه يت اهلل قاضس يس آشسد،  يمس  يطس  د راه سسلوک يس هم مثل امسروز با  يقاض

حضسرت  امّسا امسروز چطسور؟     خود را داشت و موفق هم بسود. زمان  يسلوك

 َلَاى شَاأثن ه      م قثبِلًازَمَان ه َََث يَكُوََ  َارِفاً بِ الثعَاق لِ  َلَى» :دنيفرمايم )ع(صادق

سبت به كه ن بر انسان عاقل واجب است ؛«حَاف ظاً ل ل سَان ه

رو اش بسا امسور روبسه   خود عارف و آگاه باشد و مطسابق شسأن زمانسه    يزمانه

ز امسرو د. يس شود و زبان خود را حف  كند تا براساس روح زمانه سسخن بگو 

بسه  زمسان   نيس زبان اد يرو آن بايو پ شناخته بشودما  يما برازمان ت يهود يبا

ه نسسبت بس  ت ياسس حسنسوع  ن يس اد تا بشود به روح زمان اشاره كرد. يظهور آ

 ن به ما گفته است.يه خودِ داست ك يزيزمان، چ
ز اخ، يدر تسار  يالهس  يكردن به ارادهصِرف فكر ين حالت به جايدر ا»

 يكسه در درون مسا بسه عنسوان نسدا      ميسسپار يگسوش مس   يزيس آغاز بسه چ 
 «در حال گفتن است. خين تاريا يصدايب

چه؟ شسما   يعنيصدا يب يندام. ياد كار داريز «صدايب يندا» يبا جمله

هسا  تسوان بسه آن  يسست و نمس  ين يها استداللن حرفياد يفكر كنممكن است 



حسساس  د يک نفسس بكشس  يكشس ن رابطسه  يكه اگر در ا يتوجه نمود. در حال

كسردن بسه آن   كسه قابسل توجسه    هستدر درون ما  ييصدا واقعا ا يد آيشويم

ن يقس يبنسده  « سست؟ يهسا بانسگ ك  دل ن صدا در كسوهِ يا» ي؟ به قول نظامباشد

ن يس هسا دارد كسه در ا  در كوه جسان مسا بسا مسا سسخن      يدارم كه انقالب اسالم

م، آن صسدا از  يم به آن صدا گوش سسپار ياز داريدا  نيشد ،مرحله از انقالب

 يقِ موجسود در انقسالب اسسالم   يبسه حقسا   ينوع اشراق است و با زبسان خاصس  

عتقدم خسود شسماها   م رساند و بندهيخاص م ياشاره دارد و انسان را به فهم

 د. يد به آن فهم خاص برسيتوانيبا گوش سپردن به آن صدا م

 يزبانهم يمأوا در خانه

م كسه  يشسو يم مس يمقس  يزيس در چ يزبسان هسم  ين صورت در خانسه يدر ا»
 «دهد. يقرار مز يچما را در جهت توجه به آن  ،يتذكرات قرآن

و  . ذكسر اسست  خوانسده « ذكسر »ن بار قرآن را به اسسم  يمتعال چند يخدا

ش مسا اسست و مسا از آن    يا در پيكه در برابر ما و  يزيتوجه به چ يعنيتذكر 

 ديس نين اتساق را بب يس در اموجسود   ن نسور يس ا شما كهنيا يمثال  برا م.يغافل هست

كسه  نيسراسر اطاق را پر كرده است. ا ينوراست بنده تذكر دهم كه  يكاف

شسما را   يعنس يم يتعل يند، وليگويم« تذكر»بنده شما را متوجه نور كردم را 

 يرخسداد  يدهم. انقالب اسسالم  يد، آگاهيندار يكه از آن آگاه يزيبه چ

« تسذكر »م و بسا  يسست متوجسه آن باشس   يمعلسوم ن  ياست كه ما را فرا گرفته ول

د زبان تسذكر و اشساره را بسه    يماند كه بايتوان افراد را متوجه آن كرد. ميم

 ينسبت به انقالب اسسالم  «يزبانهم يخانه»ر ما با زبان اشاره دم. يان آوريم

د، شعر حاف  يخوانيمرا  حاف  از يشعركه شما  يمثل وقتم. يريگيقرار م
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د بسه نظسر   يبگو يكسشود ياست كه نم ياكه دارد به گونه يابا زبان اشاره

درسست و غلس     ياشساره دارد كسه مساورا    يزيس را بسه چ يس من غلس  اسست، ز  

م يگسو يمس بنده ، ديداراز آن غزل  خود راخاص م هر چند شما فهباشد، يم

ن اسست و چيسز   يس ش اد منظسور يس گويم يگريدو  استن يآن غزل امنظور 

ت اشساره بسه   يس د آن غزل ظرفيكنيكند. شما مالحظه ميرا مطرح م يديگر

ن يس ا . شسرطش يزبسان هسم  يخانسه  نسد يگوين را مس ياهر دو موضوع را دارد. 

نجسا  يا. يم ذهنس يد و نه به مفساه ه داشته باشقت اشاريبه حقآن زبان است كه 

ت يس كسه آ  ديادهيحتما  شن م.يد و نه تعليآيمان يبه مموضوعِ تذكر است كه 

را از قسرآن  ه يس ک آيس مساه رمضسان    شبِ يتمام س ن عالِم بزرگيابّر، اهلل شُ

 يا بساز هسم جسا   يس گوم حاج آقا يگفتند كه بعد گفتيد ميبح  كردند. اسات

ن عسالِم  يس ا يعنس يهسم اضسافه كردنسد،    گسر  يدده شسب  ن شايصحبت دارد و ا

فرمودنسد شسب اول   يد مس ي. اساتبح  كردندچهل شب ه را يک آي، ينوران

شود. شسب  ين نميگر بهتر از ايم چه خوب گفتند و ديديكه بح  كردند د

بحس   را دارنسد   آيسه م همسان  يديس م، ديدست آوربه يگريزِ ديم چيدوم رفت

، ميشسو يست ما خسته نمس هما  يقت جلويحق ن فرهنگ كه اگريا كنند.يم

 ييطباطبسا  عالمسه كسه در محضسر    ييهسا محفسل از . حتما  است يمهم ينكته

بودند و  اتن جلسآ يتشنه يمطهرد يد، امثال شهيشد، خبر داريل ميتشك

 ش از آن كسه مسردِ  يبس  ييعالمسه طباطبسا  را يس ، زنشودهرگز تمام خواستند يم

 ين راه كشسسف بشسسود خانسسهيس اانسسد. اگسسر مسسردِ اشسارت بسسوده عبسارت باشسسد،  

دن بسدون  يس گر را فهميهمسد  يعنس ي يزبسان هم يخانهكند، يظهور م يزبانهم

م، يگسو  يم و كدام غل  مس يگو يد كه كدام درست ميش آيكه بح  پنيا



ن راسستا  يس در ا ياان اسست و هسر گفتسه   يس قست در م يرا زبان اشارت بسه حق يز

م يمقس  يزيس در چ ي. بسا هسر تسذكر   كنسد يقت را آشكار مس ياز آن حق يوجه

ر يو تفسس  يتسذكرات قرآنس  فته است، مثسل  ز ما را فرا گريم كه آن چيشويم

كنسد.  يقست وارد مس  يحقمسا را در توجسه بسه    آن استاد بزرگ كسه   چهل شبِ

 !يآر
مسان در  خيتسار  يرخسدادها  ينهيدر آرا تا آنچه خدا اراده كرده است »

 «م.يابيبگشوده  خودمقابل 

ش آمسد  يشاگنصر و  يتوق «ذَا ََّاء نَصْ ُ اللَّه  وَالثفَتثح ِا » :ديافرميقرآن م

فسوج وارد  مردم فوج يديو د «اوَرَََيْتَ النَّاسَ يَدُُْلُوََ ف     ينِ اللَّه  ََفثوَاًَّ»

 رد «غثف  ثه وَاسْاتَ  فَسَبِّحْ بِحَمْاد  رَبِّاكَ  » يتين موقعيشوند، در چنيم يدين اله

نمسا.  بت، حمد او را داشته باش و از او طلب غفسران  پروردگار يكنار بزرگ

هسا اسست   نيس تر از ابزرگ تپروردگارن امر باش كه يمتوجه ا يعني « بِّسَ»

ر ا گرفتسا ا مسن ر يد كسه خسدا  ين طور معنا كنيرا ا «فَسَبِّ ْ». يكرديكه فكر م

يْاتَ  وَرَََ»چون  آزاد كن، ينظرا من را از تنگيم نكن. خدايت هايمحدود

اقع خ ويدر تار يخاص يگشودگ يعني «اسَ يَدُُْلُوََ ف     ينِ اللَّه  ََفثوَاًَّاالنَّ

 يرابس ؟ يينماد از او طلب غفران بي؟ چرا با«وَاستَغثف  ه »شده است. حال چرا 

هسم بسا    او، او شيپس  ييايس ب ياگسر بسا گشسودگ    يعنس ي «إِنَّه  كَاََ تَوَّابًا»كه  نيا

من  يعني .ستبودن اگشوده  ،توّاب ينا. معدشويرو مبا تو روبه يگشودگ

 شود.  يب ميعج يلي. خايم بيگويم سراغت، نميآيم

قست  يدر رابطسه بسا تسذكر و اشساره بسه حق      1متن شسماره   ين جملهيآخر

 ينسه يتسا آن چسه خسدا اراده كسرده اسست در آ     »ن بود كسه  يا يانقالب اسالم
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خ را يتسار  يهامسن رخسداد  «. ر مقابل ما گشوده شودمان دخيتار يرخدادها

ا يس ؟ آميسست ينن دفاع مقدس يران ايما حمگر نم. يبيم يدر دل انقالب اسالم

در  )ع(تيس م اسسالم و اهسل الب  يمثل طبس و دفاع از حر ييهاانيران جريما ح

وَرَََيْتَ النَّاسَ يَدُُْلُوََ ف ا    يانِ   »همان  يعنيانات ين جريا م؟يستينه يسور

شود، كه ما اسم آن يتان گشوده ميجلو يزيک چيوقت ؛ آن«اللَّه  ََفثوَاًَّا

اسست كسه    يقتس يک حقيس  يم. انقسالب اسسالم  يگسذار يمس  يرا انقالب اسالم

جسه  ين نتيس ن مقدمه كه عرض شسد بسه ا  يشود با آن رابطه برقرار كرد. با ايم

م يبشسو  يانقالب اسالم يد به طور خاص وارد صحنهيا بايم كه گويرس يم

ق اشسارات بسه آن   يس ن دوران از طريس قست ا يبه حقكردمان تفكر نسبت يتا رو

 يمسا سسراغ انقسالب اسسالم     سست كسه  ين طسور ن يشود ايبشود. بعدا  روشن م

د آن را يس د، ما فقس  با يآياست كه به سراغ ما م ين انقالب اسالميم، ايبرو

افتمسست جانسسان، يچسسون »م: يم و بگسسو يم و نسسسبت بسسه آن گشسسوده باشسس يابيسسب

 «.بشناختمت جانان

«م عليكم و رحمةاهلل و بركاتهوالسال»





 

 ي دومجلسه

 ياله يو راه مطابقت با اراده يانقالب اسالم





 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 د،داشستن  هتگذشس  يجلسسه  مطالب يبر روكه رفقا  يامباحثه در 

 يصسدا يبس  يسسپردن بسه نسدا   گسوش »مباحس   گساه  يكه جاش آمد يپ يالؤس

كسه بسا    يمطسالب كشسف   ياسست بسرا   يقيا طريآكجاست؟ « يانقالب اسالم

 ه بناسست كس نيا اي م؟ينظر كن هاد به آنيو ما با دنريگيقرار منظر اشارت مدّ

   م؟يها فكر كنآن يدربارهد و ما يناشاره ك يبه نكاتشما 

كسه مسا    يياهس بسا جا ما در خسواب   يوقتطور كه همانكه نيگر ايسؤال د

 ار مسا هسا  صسحنه  بست آن يم و هيشويرو مهم روبيستيها مأنوس ننسبت به آن

 قيم بسا حقسا  يخواهيكه مهم ن جلسات يدر ا ؛ميپريو از خواب م دريگيم

همسان   ايس آ ،ميبا زبان اشاره انس برقرار كن ين عالم در بستر انقالب اسالميا

و  ينامأنوسس  تسا د يس آيش نمس يد، پس يس آيش ميمان پيحالت كه در خواب برا

 يرابس  يكسرد يد، ما را پس بزنسد؟ چسه رو  يآيناآشنا بودن با آنچه مدّ نظر م

 د؟ يايش نين مشكل پيم كه ايد داشته باشين مباح  بايورود به ا

 بسن مالسک   در رابطسه بسا حارثسه   كسه  بسود   يمثسال گر مربسوط بسه   يسؤال د

د را دفن يل بخواهد، عمال  زياشاراتش دل يبرا اواز  يد كه اگر كسيفرمود

در  ييگسو يكسه مس  نيس ند اپرسس ياز او م )ص(امبريم پينيبيم كهيكرده در حال

د در مسورد  يس ا مسا نبا يس ست؟ آيچ تو نيقي يهاام، نشانهن صب  كردهيقيحال 



بسه  م يوک بشس يباالخره نزدتا  ميد سؤال كنيكنيكه شما مطرح م ييهانشانه

 م؟  يآنچه بناست مدّ نظر قرار ده

خسدا  كه كتاب ني: ابود )ع(ت حضرت صادقيروابا نظر به  ،يبعد الؤس

 يانقسالب اسسالم  در مسورد  ق و لطا ف و اشاره و عبارت است و يحقا شامل

ر عبسو  يظساهر انقسالب اسسالم    يعنياز عبارت د يبا د كه خواصير شدمتذكّ

ن يس اقست  يا حقد بيگشايدر مقابل ما م يانقالب اسالمكه  ياشاراتو با  دكنن

به آن  اگر مان است ي، سؤال اندورو شبهرو، يدوران در بستر انقالب اسالم

 ؟  مييسخن بگو يم از انقالب اسالميتوانيچگونه م ،ميده باشيمرتبه نرس

اسست كسه ادامسه     يبسه نظسرم طسور   د ييس فرمايمس سؤال كه  ينكات 

 يتس يمسا بسا واقع  م ييگسو يمس  يوقت !يدهد. آريها را نشان مآن بح ، جواب

 آن ا فهسم امّس  ميبفهمس  ود آن راشس يم كه مس يهست روروبه يمثل انقالب اسالم

 .مياشساره كنس   يمهمس  يمعرفتس  يم به نكتهيخواهيم ،مختلف دارد يهانحوه

مالحظسه   )ع(ت حضسرت صسادق  يس در همسان روا  يحس وَدر رابطه با شما  مگر

را  از ظهسور  يمختلفس  يهسا مسا نحسوه   يبسرا  يالهس  يوَحونه گچد كه ينفرمود

بتسدا  ا ص()امبريس پ ،اسست  يقلبس احساس  کيامبر به ظاهر يپ يبرا يحوَ دارد؟

ن شسا يا ربس  يقتس يحق ،نسد ينمايو درک مس  دكننس يحس مدر جان خود  آن را

كنسد.  يدا ميظهور پ معنا صورتِبه  يحن وَيهم ندامادهآچون  ينازل شد ول

ابسد كسه بسه    ييل مس يجسا تفصس  تسا آن  ياسست ولس   قرآن ملكوتِ احساساول، 

 ،السس  23بعسد در   ،درسس يمس  لياز اجمال به تفصس د و يآيصورت لف  در م

 . دابييل ميتفص، ن اجمالآ مدام
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قست از  ير رجسوع بسه حق  يكسه سس   ودشس يمس روشسن   ءاللّهشسا نإن مسسوله  يا

و  ياحسساس متعسال   کيس د از ينيبيم ياله يحشما در وَ ؟تا به كجا كجاست

به صورت  يرسد كه آن معانيشود و تا آنجا ميشروع مشكفته شدن  کي

 تيرا هسدا  يكسسان  ،كتساب ن يا فرمود:خداوند  كند.يظهور م يالفاظ قدس

 :فرمسود د نيس توجسه كن  .مسان دارنسد  يب ايس ؛ بسه غ «بيالغَبِ نونَمِؤي» كه كنديم

اقعسا   وبلكسه   د،اطسالع داشسته باشسن   ب يس غ كه تنها از وجودِ «بيالغَبِ عوََل طَّم »

 هچس حساال هر  .مسان دارنسد  يكننسد و بسه آن ا  يبا جان خود احساس مس  را بيغ

د، چسون بسا   نس كنيق مس يشستر تصسد  يبهسا  آن ندكنيشتر صحبت ميب )ص(امبريپ

 افتد. عرض بنسده يق ميبه آن حقاشتر يب لِيبا تفصنظرشان  )ص(امبرياشارات پ

رو هقست روبس  يک حقيس د بسا  يس خواهيم يوقت: ن استيا در جواب سؤال شما

حت سسسامانسدن در  د و بسا  يس قسست را بدانينظسر بسه آن حق  د راه يس د اول بايبشسو 

 د كسه يس بفرما ممكسن اسست   د. يس دنبال آن بگردبه د شويماستدالل و حسّ ن

كسه شسما    ين كسار يس ا كسه در مسا هسست    ياستدالل يهيبه روح جهت عادت

 يهام كه راهيحداقل بدان ؛ار خوبيبساست.  يكار مشكل، ديكنيشنهاد ميپ

آورد. يما نم يروقت را روبهيصورتِ حق ،ق استداللياز طرمعرفت كسب 

ن يس در د ييجسا م اسستدالل  ييگسو يوقست نمس  چيقبل عرض شد ه يدر جلسه

م يفرامسوش نكنس   يمسوارد اسستدالل دارد، ولس    يندارد، مسلّم قسرآن در بعضس  

 ياشسارات  ،هم دارد ياشاراتقرآن فرمودند:  )ع(طور كه حضرت صادقهمان

 اند. ها اصحاب قلوبنيا ،متوجه آن هستند اهل خلوصكه 



عنسوان   به يانقالب اسالم بام يتوانيم يما چه ارتباط ؛ن استيحرف ما ا

قست  ين حقيمعلوم است كه ام؟ يدا كنيپ ن دورانيدر اقت يحقظهور  ينهيآ

 دهد.يمنشان شتر يب لِيبا تفص ،به مروررا  خود ،خودش يلواجمال دارد 

ه م، عسرض بنسد  يكنيم ييجود چگونه با اشارات راهيكنيكه سوال منيا

 كسه بسا اشسارت انجسام     يودگگشس  ينحسوه  يد متوجسه يس ابتدا باآن است كه 

قست كسه   يظهسور حق  از يانحسوه  دادن بسه توجه يعنياشارت د. يرد باشيگيم

ن سساحت بسه   قست، خسود را در آ  ي حقو خسودِ  سست يگانسه ن يب آن جان شما با

 د.ياست نسبت به آن حساس باش يكاف ،آورديظهور م

 اندينمايقت رُخ نميحق يوقت

 ،اسست ان يدر مقت يحقد خود يشويمتوجه مقت، يبا زبان اشارت به حق

قست  يمربسوط بسه حق   مِي. مفساه مربوط بسه آن  مينه مفاهقت و ياز حقنه اطالع 

ارتبساط بسا    قت اگسر ادبِ يبا حق ييارويا در روامّ ،خودش محترم است يجا

 ،د. مثسال خسواب  يشسو يمنتقسل مس   م آنيمفاهمرتبه به کيبشود قت گم يحق

د يشسو يمس  متوجهمرتبه کيب كه در خوا ين وقتآ !ي. آراست يمثال خوب

چسه در  بسا آن امسر   يدر ابتسدا  و تان كشف بشوديخواهد برايم يقتيقا حيگو

ن ين ايع .ديشويدار ميبمرتبه کيد، يستيآشنا ند يآيشما م خواب به سراغ

و بسه   يحضور معارف حالتِ يوقت ميدار يالهمعارف رابطه با را در حالت 

مخصوص به خود  يگشودگ ،خاص يجلبا تو بنا دارد باشد  يصورت تجل

خودتسان   يبه گفتهد يستيامر با آن آشنا ن يچون در ابتدا ،دانينمابه شما برا 

بسه   نشسد منتقسل  ،شسدن داريبن جلسات هم يدر ا .ديشويدار ميبک معنا يبه 
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 نيس ل؟ ايد به چه دليپرسيم يلذا مطابق ساحت عقل انتزاع ،است اتيانتزاع

گسر  يد ييكسه در جسا   يدر صورتاست.  حجاب يوعنجا نيا در ليبه چه دل

كه بنا است بسا   ييدر جاشود. يمحجاب شما  يجا برانيا ،استار الزم يبس

 يسسع  .ديس بگذرد يس باگفستن  «ليس به چسه دل »از  ديآ مدّ نظر يقيحقا هااشارت

خسودش را   قستْ يحق د،يس كنيجساد مس  يكه در خود ا يشتريب يمادگد با آيكن

ا امّ ،اندينمايرخ نم «؟ليبه چه دل»چ وجه با يت به هقي. حقانديشما بنما يبرا

 دارد.  ييهايين توانايچنل عق ،دهديمقت را به شما يحق خبر از بودِ

خصسسوص بسسه افسسرچسسه ع نآتسسالش كسسردم  مسسن :ديسسگويمالصسسدرا مسس

 ،انجسام داده  يارزشسمند اورم. كار يرا به زبان عقل ب است هگفت ،نيالديمح

 ي، جنبسه وجسود  يوحسدت شخصس  د بسر  يس بسا تأك هسا  خودش در انتهمه نيبا ا

م هس  جسا نآ ديس دوكه فرم نيا بله! 1.دهدي  ميترج يعقل يرا بر جنبه يعرفان

كنند حالت يو مالحظه م ننديبيرا م حارثه بن مالک )ص(امبريكه حضرت پ

؟ يهسست  يدرچه حسال  ؟أَصْبَحْتَ كَيْفَ»پرسند يمست ين يعاداو 

كسه  يدر حال صب  كردم «اَصْبَحْت  م وق نا» :عرض كرد 

در  ييزهسا يچک يس وم اسست كسه   معلس ، است يبزرگ يادعان هستم. يقياهل 

ن تسو  يقس يعالمت  ؛خواهديشاهد م ييهر ادعا دفرمودنحضرت است. ان يم

بلكسه   ،اورديس ل نيس بن مالسک دل  ثةا بگو حاريد يد كه زيمالحظه كن؟ ستيچ

من دارم عسرش   !امبر خدايپ يكه ا ؛رو بودههچه با آن روبگزارش داد از آن

هم به جهست   )ص(امبرين وقت پآ .نميبيم ها رايبهشتو ها يجهنم، نميبيرا م
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َ  قَلثبَاه   اللَّه  نَوَّرَ  َبْدٌ هَذَا»د: كه داد فرمودنس  يگزارش  يان بنسده يس ا «بِالثإِيمَاا

 .است كرده يمان نورانيا قتِيحقخدا قلب او را به است كه 

 خ ين تاريدر ا يزبانهم رازِ

 يوشس ربه كار بسرد  ق يجهت گزارش از حقا حارثه بن مالکكه  يروش

شسود  يم قيمخاطب به حقاسبب انتقال را يز مياز دارينز به آن يناست كه ما 

ع بسه  رجسو  كسردِ يرون يهمس  يز در راسستا يس مسا ن  هسا. از آن نه سسبب اطسالع  و 

كسرد  يرجسوع و رو نسوع  ن آبسا   م؛يل كنس د دنبسا يس را با يدب خاصس ا ،قتيحق

باشسد  نقست  يحقاز گسزارش   نِزبسا  اگر زبان مام. يسخن بگو م با هم يتوانيم

 ديس با يقس در چه اف ديد از خود بپرسي، باميزبان بشوهمگر يبا همدم يتوانينم

 ذكر باشد. سخن فكر و ، ما كه سخن ميريگقرار 

قست  ين حقآ ياسسالم انقسالب   ،ن زمسان يس در ان اسست كسه   يابنده  يادعا

 ليس نافكربسه   ميتسوان يمس ، ميش را بشسنو يم صسدا يناكه اگر بتواست  يدووج

ر حال دو  عا استادّک يفعال  در حدّ ن يام، يگفتگو كنگر يبا همدم و يشو

از  سسخن » كسنم: يبنسده عسرض مس   كه شما مبهم است  يبراسخن  نيحاضر ا

قست  يگفستِ حق است كسه   ييسپردن به نداگوش يدر راستا يانقالب اسالم

آن كسه قسر   ميس ن را قبسول دار يس ان امس ينس يد يدر باورهاما  «.ن دوران استيا

قست را  يبه آن سخن گوش سسپردند و حق  )ص(سخن خدا است و رسول خدا

ه كس اسست  ان يس در م ييزهسا يچ هم يبه زبان آوردند. در مورد انقالب اسالم

 .ميشويرو مروبه يم با چه نكاتينيتا بب ميوش بريد با هم پيم باارآمارآ
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كند يكمک ممطرح شد  )ع(قبل از حضرت صادق يكه جلسه يتيروا 

 تاَُك »: نديفرمايم. حضرت ميفكر كنق درست يدر نسبت خود با حقاتا ما 

 يحس ت وَيهو تيوار نيدر واقع به نظر من ا؛ «ءايشةِ َعَربََ  ل َ لََّّوَزَّاِ  َ

صسل  ا .«ءايا بن لألقُيقاا حَ»: ديس فرمايمكند. يروشن مدر مراتب مختلف را 

نسسبت   يباست و نسبتش با ن امبرانيپ؛ كه مربوط به ق استيحقا، لّهكتاب ال

بسه نظسر   د. يس آي، لطا ف قرآن سراغ انسسان مس  ترنييپا يكما است امّ يقيحق

سسر  قسرآن بسه   لطسا ف  بسا  يعربخصوص ابنهو ب يمولوو حاف  بنده جناب 

 برند.يم

تسر از  نسازل  كسه  قست ي، اشساره بسه حق  ک مرحله از قرآن اشسارات اسست  ي

آن  يشسده نسازل  قسرآن  يهسا . عبسارت است؛ و در انتها عبارت است لطا ف

محسدود بسه كثسرت     يروشدن با عبسارات قرآنس  روبهشما در  وقت است يحق

ب قسرآن  يس غ يمسان بسه جنبسه   يا يكس اند اگرن هم گفتهيهم يد. برايشويم

ن قسرآن بساطن   يس م اياگسر بسدان   يولس  ؛آورديدست نمبه يزينداشته باشد، چ

د: يس فرمايلسذا مس   ،ميشويک ميآن نزد يبا تدبر در قرآن به ابعاد باطن دارد،

 ايس آ يعنس ي ؟كننسد يا در قرآن تدبّر نمس يآ يعني  82نسوا/ )«تَدَبَّ وََ القُ آَيَفَۀ »

ر كنند كسه آن  يس يوحدت يعبارات به سو اند از كثرتِخود را آماده كرده

تسذكر و   انشس ين قرآن برايد اننيبيمرتبه مکي كند؟ياره معبارات به آن اش

متوجه نبسود،   يشناسد وليمكه  يزيمتذكّر چ انسان يعنيگردد، يماشارت 

كسه   يزبان اشسارت از ن است كه هنوز يم ايكه عموما  ما دار يد. مشكلشويم

 ،ميستيآگاه نم و ما را در بر گرفته، يشناسياست و ما آن را م يزيمتذكّر چ

د يس بانسد  يگويكسه مس  نيس ن رفته اسست. ا ياز ب مادر ت فهم زبان اشار استعداد



 يزيس چون چ وقت زبان، زبان اشارت بشود. آن يعنيد ييشاعرانه سخن بگو

گر يم. مسا همسد  يفهميگر را ميكه ما را دربرگرفته است، همد ان استيدر م

صسرف   كثسرتِ  ،م، عبسارت يفهمس يعبارت نم در زبانِ ييتنهابهوقت چ يرا ه

آرام است. در اشارت اسست كسه انسسان آرام    يو چندگانگ ياست، دوگانگ

. رديگيم قرار مدّ نظر ،ديآيالفاظ بر نم از ييتنهابهكه  يزيكند چيحس م

ها بهتسر  د بعدا  در مثاليشام، يجا ادامه ندهنين مطلب را در ايد اياجازه بده

ا با يآ ،مين فكر برويا به ن است كهين شرط اي. اولمطالب را شرح داد نبتوا

م تسا  يد آماده باشس يا باي، شوديرو مبا ما روبهقت يوقت حقچيهه زبان روزمرّ

اشساره بسه    يد بسرا يس ا نبايس ما ظهور كنسد؟ آ  يراباز زبان روزمرّه باالتر  يانزب

ن متسون آن اسست كسه بسا     يس مسا در ا  يم؟ سسع ييرا بگشا يگريقت زبان ديحق

قدرت تفكسر را بسه    يبه رخداد انقالب اسالمكنم نسبت يكه تصور م يزبان

 م.  يي، سخن بگودهديما م

 د: يگويكه م مطرح كنمدو را  يد متن شمارهيدهاجازه 
داد سست و رخس  يچ يانقسالب اسسالم  »ن پرسسش كسه   يس در پاسخ به ا» -2
د كسه بسه كمسک    يرسس  يفس يتسوان بسه تعر  ي؟ نمس «به چه معناست ينياربع
بسا   يزبسان د در خسالل هسم  يس م، بلكه بايدار ييم گذشته با آن آشنايمفاه
ا آن ب ،خ ظهور كردهين تاريدر ا ياله يق توجه به ارادهيچه در طرآن

ر كه همواره خدا در قرآن متسذكّ  يخيق سنت تاريم و در طريآشنا شو
 «م.يآن است، به آن برس

م تحست عنسوان   يس خ دارين تسار يس در ا ين است كه رخداديعرض بنده ا

 ين زمان اسست. شسواهد  يدر ا ياله ياراده صورت ،كه آن يانقالب اسالم

ت يريها تحت مسد ا از اول انقالب تاكنون، قلبيم كه گويدا كنيم پيتوانيم
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تسر  انقسالب محسسوس   يقرار گرفته است، هر چند در ابتسدا  يخاص يخيتار

د: فرمودنس يدر همان زمان و در آن رابطه مس  «هيعلتعايلالّلهرضووان»بود و حضرت امام

انقسالب   يدهيس ؛ مسا اگسر پد  «ت كسرد يريهسا را مسد  ن قلسب يب القلوب، امقلّ»

ن مردم را دربرگرفتسه  يا ،خاص ياا ارادهيم كه گويديطور دنيرا ا ياسالم

مثسل حركست    ،مين رابطه مسدّ نظسر قسرار دهس    يدر ا يم شواهديتوانياست، م

 ها.  ن ساليدر ا ينياربع

انقسالب   يدهيس پدم يتسوان يمس  يقس ين اسست كسه از چسه طر   يس بح  بنده ا

دار يس ن پديس م تسا ا يس از داريس ن يم؟ چه زبانيگزارش بده يرا به درست ياسالم

جساب  و بسه ح  دفن شسود با سخن ما كه نينه ا ،دا كنديآمدن پمجالِ به ظهور

م يهقت اشاره نسدارد و در محسدوده مفسا   يكه به حق يعرض شد با زبان رود؟

ود را خس ما  ين رخداد برام و آيدار را به ظهور آوريم آن پديتوانياست نم

 يالهس  ياراده د.يآي، به ظهور نمديآظهور د به يكه باطور اند و آنينماينم

كسه  نآآن شد، مثسل   يد در مظاهر متوجهيو با اندينمايخود را در مظاهر م

شستر  يبسسوم   يكنم در نكتهي. فكر ما گشتيدر يتوان متوجهيدر امواج م

   ت.سخن گفن موضوع يااز  بتوان

 خدا يت، محل گفتگويمظاهر ربوب

اسست   يزيچ يک نوع بازكردنِ گوش و آزادساختن آن براين يا» -3
 يكه به صورت ييد، به همان معنايگويها با ما سخن من صحنهيكه در ا
در جان مسا بسه صسدا در آمسد و     « الَسْتُ بِرَبّكُم» يصدايب يتر نداعيوس



ق يدرنسگ تصسد  يدند و بس يا را شنن صدياو ا 2تِيدر ظهور ربوب هاانسان
 ««.شَهِدْنا يبَل»كردند و گفتند: 

كسه   اسست  يزيچ يساختن آن برا گوش و آزادكردنِک نوع بازين يا»

ن يس ا ينس ياربع مثل رخدادِ ييهاصحنه «د.يگويها با ما سخن من صحنهيدر ا

 يتولسد انسسان   يخ بسرا ين تسار يس در ا يمثل انقالب اسسالم  يها و رخدادسال

 مسان را نسسبت بسه   است كه اگر گسوش  يزيچته، ياز فرهنگ سكوالررون يب

د يرات دايباالتر را شما در روا يد. مرتبهيگوي، با ما سخن مميها باز كنآن

 ه نسام بس  يقست در مظهسر  يبرسند كه حق ييتوانستند به جا )ص(امبريكه واقعا  پ

ا مثسل  يد و آن حضرت بشنوند، يل با آن حضرت سخن بگويجبرا حضرت 

د. در يبه نام شسجره سسخن خسدا را شسن     يدر مظهر )ع(ين كه حضرت موسآ

زنسد، حالست بساالتر و    يا حسرف مس  مس ها خدا دارد با ن ساليا ينيرخداد اربع

ا اال بسا مس  ن حس يهمس  يانقالب اسالم .ديدار يآن را در انقالب اسالم ترِقيعم

 ،ريس خ است، يليا تخيو  يممر توهّان يم ايها دارد، نه آن كه گمان كنسخن

ن بسه همسا  » .توانسد آن را بشسنود  يگوش جان مو برتر  ياست از عالم يسخن

مسا   در جسان  «ألَستُ بِرَبِّكُم»ِ  يصدا يب يتر، نداعيكه به صورت وس ييمعنا

 ودند يرا شسن ن صسدا  يتِ او ايظهور ربوب ها در مظهرو انسان به صدا در آمد

   .«شَهِدنا يبَل»ق كردند و گفتند: يدرنگ تصديب

 يهمسه  هسا سسخن گفست و   انسسان  يد: خسدا بسا همسه   يگويم فوق يهيآ

دادن در ن نسوع گسوش  يس ن نوع بدن و ايكه ايدر حالدند يها آن را شنانسان

                                                 
صدام  يا مثل ناكاميكا در طبس و يثل شكست آمرت حضرت حق ميمظاهر ظهور ربوب -2

 ما. يدر حمله به كشور اسالم
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بسا همسه صسحبت     ،همه را از پشت پدرانشسان گرفست   د:يفرماي. مجا نبودآن

 3ت حضرت اهلل را مشاهده كردند.يو همه هم ربوب كرد

خسود ظهسور نسدارد مگسر در      يبسه خسود   «ذات» كسه د يتوجه داشسته باشس  

 ي. وقتس ديس نكنفكسر   يمفهسوم  ن نكتسه بسه صسورت   يا د بهيمواظب باش .مظاهر

ت يس ربوبم يس بله مسا دار گفتند آدم  يبن يم خدا صحبت كرد و همهييگويم

 يكسه همسه   به صسحنه آمسده   يزي؛ چه چ«شَهِدنا يقالوا بَل»در ، مينيبيمتو را 

ننسد؟ بسا   يبيمس  يات را در چسه صسحنه  يس نند؟ ربوبيبيمرا ت يربوبآن  هاانسان

ن يس ا ون گفتن در مظساهر واقسع شسده    يرو شد، پس ابهشود رويذات كه نم

ت مظساهر بسا مسا سسخن     يس م خداونسد در موقع ياول بح  است كه متوجه باش

ت با يبشر يم كه همهيرين فكر قرار گيم در ايتوانيجا منياز هم ،ديگويم

انسد و  ن مسرتب  شسده  يالعسالم  ت ربّ است، با ربّيربوب كه صورت يمظاهر

ن يس اگسر ا  .ها صورت گرفته استخداوند با انسان يت مكالمهيدر آن موقع

 يصسدا يبس  يسپردن به نداگوش يشود معنا يموضوع درست كالبد شكاف

 د: يگويم يكه جناب مولو ييبه همان معنا ،شوديمرخدادها درک 
 دارگسسوش را بسسر بنسسد و آنگسسه گسسوش 

 

 دارهسسوش را بگسسذار و وانگسسه هسسوش  

 ييكسا يزات آمريس ر مقابسل تجه ها دخاستن شنه پاطبس و ب يبنده واقعه 

دن سخن خسدا  يشن يكه آماده ييهاآن يدانم با همهيخدا مگفتنِ را سخن

داشته باشد كسه   يد بشر چقدر آمادگيخود هستند. انتظار دار در درون جانِ

 ؟از جسنس خساص خسودش    يدنيرا بشنود، شن يتيحكا ،واقعا  از آن حكمت

آورد كسه  يل هم ميخدا بود و صد دل يک معجزهين يد ايگويفكر ماها م
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 يد ولناز افراد قبول دار ياريجا را بسنينبود. تا ا ين فعل و انفعاالت عاديا

را دارد  ين آمسادگ يس داشته باشسد ا  يخيخواهد تفكر تاريكه م يا متفكريآ

، ين مظساهر يهسا و بسه كمسک چنس    ن صحنهيقتا  خدا در ايكه متوجه شود حق

عرض  خواهميباشد؟ م دنيشن يد گوش ما آماده برايكند و بايزبان باز م

را  يهسست و گوشس   يخ زبسان ين تسار يس م، در ايكنم اگسر خسود را آمساده كنس    

 آورد.  درطلبد تا سخن خود را در جان او به گفت يم

: كسه فرمسود   يالهس  يهسور نسدا  ظ م از جنسِيندار يخ شواهديا در تاريآ

گسر  يد يمسورات م كسه در ا ينسدار  ياآمساده  يهسا ا انسسان ي؟ و آ«ألَستُ بِرَبِّكُم»

ا بس اگسر  در كسار اسست؟    ييفت و گوگ وندرا بشنوند و متوجه ش هياله يندا

د م در جسواب مسا خواهس   يان بگسذار يس در من سسخن را  يس د چمران ايامثال شه

حضسور  در كسه آن نسدا را    ييهسا و انسان يين ندايد كه چنيگفت: شک نكن

چهسارم   ين رابطسه بسه نكتسه   يس . در اهسست  ،شسنوند يم حضرت ربّ يخيتار

  م.يپردازيم
 يالهس  ياراده يخيارت خ با حضورِين تاريجا در اما همواره در همه» -4

 در يگاه و ميدهيآن گوش م يم، هرچند به ندرت به ندايارتباط دار
مسل  عآن اراده  م و مطسابقِ يريس گيرار مقت و موافقت با آن اراده قمطاب
اراده آن  يدن جلسوه ينادر در حدّ د ين مطابقت در مواقعياو  ميكنيم

فسرا  « وقست »ن يچنس  يو وقتس شسود  يمس گشوده  برابر ما ،يرخداد در افقِ
م، يس خسود قسرار دار   يخيدر راه حضسور تسار   يواقعس  يرسد، ما بسه معنسا  

 .«آن را تجربه كردند يخوبكه شهداء به يزيچ

 الشَّايْطاََ  تَعْب اد وا  ال َََث آ َمَ بَن  يا إِلَيْكُمْ ََ ْهَدْ لَمْ ََ»د: يفرمايخداوند م

 كسه بسا شسما   د نكسرده بسودم   آدم مگسر عهس  يبن يا  60س يو)«م بينٌ  َد وٌّ لَكُمْ إِنَّه 



 71  ................................ ي الهيدوم، انقالب اسالمي و راه مطابقت با اراده يجلسه

ن يد، در ذات و فطسرت خسود چنس   يس اجا كسه نشسسته  نيهم د؟يطان را نپرستيش

بسا شسما    يااسست كسه در هسر صسحنه     يالهس  ک گفتِين يد. اياكرده يعهد

طان را يشس  يهسا د اگسر وسوسسه  يكسه هسست   يااست. چون شما در هر صسحنه 

 ،دياد و به خود نظر انداختهياغفلت كرده د از رجوع به حضرت حقيريبپذ

را بسزرگ   خسود د و يس خسود را د  ،«اسْتَكْبَر وَ أَبى» طانيشكه  ييبه همان معنا

رجسوع بسه    ،تيس د كسه در آن عبود يس را ندخسود   يذاتس  تيعبوداو پنداشت. 

جهسست درک  ،ک حالسست حضسسوريسست يسس. عبودنهفتسسه اسسستحضسسرت حسسق 

 ت حق است.  يربوب

خاص به شما خطاب شده اسست كسه    يبا زبان د كهينيبيم فوق يهيآ در

شسود آن  يد كسه مس  يريپذيد ميياياگر به خودتان ب .ديطان را نپرستيبنا بود ش

ن يدن منحصسر اسست بسه همس    يم شنيكه گمان نكن يرطبه ش ،ديرا شنخطاب 

كسه  يدر حسال  كنديما را مرتعش م گوشِ يهاكه پرده يجسمان يهادنيشن

هسوا و   دن در اثر ارتعاشساتِ يشن يكي ؛دن سه مرحله دارديتوان گفت شنيم

و مسبهم   يقت است به صورت كلس يدن حقيشن يگريانتقال آن به گوش و د

 يليبسه صسورت تفصس    اسست  تقيحق دنِيو سوم شنم ييگويكه به آن الهام م

در ماه رمضان مواقع  يد كه بعضيد تجربه كرده باشيخاص. شا يدر مظاهر

نسد،  زنيمس د زنگ خانسه را  يشنويممرتبه کيم ساعت مانده به اذان صب  ين

فقس  صسوت بسود     !يآر سست. يكسس ن چيد هس يس نيبيد مس يكنيمباز كه در را 

جسادِ صسوت،   ين ايس دار كنسد. ا يس ا را بخواسست شسم  يمس كسه   ياتوس  فرشته

، نسازل شسده   ييشنوا يقوه يفرشته است كه تا مرحله يندا دنِيشن يانحوه

 يد و القسا شس يمس بسود در مسوطن قلسب ظساهر      يمعان يكه اگر حاويدر حال



د و يس گو يبعضا  در خسواب شسعر مس    .ديشنيمآن را كرد و جان ما يم يمعان

چسون   ،شسنود يقلسبِ شسما مس    يد. گاهيوشنيد و خودتان ميگو يخودتان م

توان ظهور آن را نسدارد. مثسل گسوش     ،ان است كه لف يدر م يباالتر يمعان

گفستِ مساوراء    كسه آن آن ياو بسرا  يو سع اشيسپردن شاعر به گفتِ درون

 )ص(امبر خسدا يس پ يكسه وقتس   ميس ت داريلف  را با شعر به لف  درآورد. در روا

نسوع  ک ين يمراوده داشت. ا )س(هيمرض يبا زهرا )ع(لييرحلت كردند جبرا

 )س(هيمرضس  يحضسرت زهسرا   يبسرا ل يس كه حضسرت جبرا  گشودن است افق

 قستِ يامبر، خودشان به منبسع حق ياب پيدر غدهند تا حضرت بتوانند يانجام م

 سسراغ پدرشسان   بودند ييايات دنيد حيدر ق )ص(امبريتا پ ؛شوندمنتقل دوران 

 )س(حضرت زهرا ن مردم رفتند روحِياز ب ()صامبر اكرميپرفتند، حاال كه يم

ل اشسارات مخصسوص را بشسنوند.    يجبرا  يصدايب يشود تا از ندايآماده م

ظهسور   يدا كرد كه منجر بسه نحسوه  يل پيتفص )س(زهرا قدر روح حضرتآن

د كسه چسه   يس كننه شد. شما خطبه را مالحظسه  يخاص آن خطبه در مسجد مد

بسه   يمعمسول الفساظ   يدر آن خطبه ماورا ،قيحقا يعنياندازه شاعرانه است، 

 از عسالمِ  اسست  ي، معلوم است كه گزارشظهور كردهخاص  يصورت الفاظ

 است و وحدت غلبه دارد. مغلوب، كه كثرت در آن منسجم باال

  يانقالب اسالم يبه ندا سپردنگوش ينقش سازنده

ور خ بسا حضس  ين تسار يس اهمواره در همه جا در ما »عرض بنده آن بود كه 

وش گس آن  يم، هر چند به نسدرت بسه نسدا   يارتباط دار ياله ياراده يِخيتار

 «م.يريگين اراده قرار مآدر مطابقت و موافقت با  يگاهو  ميدهيم
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كردنسد كسه   يطسور حسسّ مس   نيس هسا ا ي، مثسل خسراز  دفاع مقدس يشهدا

ه است و صدام به خطر افتاد يبا حمله واست  ياله ياهيعط يانقالب اسالم

 آن جسوان پرتحسرک   يخسراز  .دنس بروبسه جبهسه   دفساع از انقسالب    يراد بيبا

 بعسد از آن  يكند كه حتيرا در درون خود احساس م يزيحاال چ ياصفهان

د كشيدست از دفاع از انقالب نم ،دهديخود را از دست م ک دستِيكه 

: ن استيجواب دهد. سؤال ابه طور كامل درون خود  يصدايب يتا به ندا

، انقسالب  يخسراز د يشسه ا يس را سساخت   يخسراز د يشسه ، ياسسالم  انقالب ايآ

 يخسراز د يشه ين است كه انقالب اسالميقت ايرا حف  كرد؟ حق ياسالم

 «اللّوهحفظه»يجاد كرد. مقام معظسم رهبسر  يرا ساخت و آن غوغا را در درون او ا

 يعمسول م يانسسان هسا    هان رزمندهيا»ند: يفرمايم

 يهسا را چنسان كسرد كسه آقسا     چون وارد جنگ شدند، جنگ آن يند ولبود

ک يس  ييكند كسه گسو  يم يسخنران ي، طوريعاد يبنّا ين برونسيعبدالحس

انقسالب   يداصس يبس  يسپردن به ندابا گوش دينيبب. «كنديم يم سخنرانيحك

جلسو  جا انسان تا ك ،صدايب يدن آن ندايشن يشدن براا با آمادهيو  ياسالم

م. ييگسو يمس  ،مييم بگويتواني. ما فق  همان مقدارش را كه راحت مدرويم

قسام  مكسه اكنسون در    ييبنّسا  شخ ِن يا ايگو :شونديجا همه متوجه منيتا ا

 د. يگويرا م ماخِ يتار يقصه ،دارد قرار يسردار

وافقسست بسسا مدر مطابقسست و   يگسساه» !يآر

 ياقعدر مسو م، و يكنس يمم و مطابق آن اراده عمل يريگيقرار م ياله ياراده

بسر مسا   برا يدر افق رخداد ،ارادهآن  يدن جلوهين مطابقت در حدّ دينادر ا

 «شود.يمگشوده 



حضسرت حسق را در    ياراده رسسد كسه  يمس  ييبسه جسا  ن بستر يانسان در ا

و ها به هرات حمله كردند مغول يند. مشهور است وقتيبيخاص م يمظاهر

اب جنس  يعنس يبه عارف مشهور هرات شهر راه انداختند، مردم  ياديار زشتك

 د از مسا دفساع  يس كسه با  ييپسس كسو آن خسدا    :غسام دادنسد  يپ ين كبرينجم الد

دن يس وز شيازيس نيبس جسالل و   يكرد؟ او در جواب گفت: خداوند جلوهيم

 د بسر دامسن  يس تان هسم برو د همهيخواهد بگويخدا م يعنيآغاز كرده است. 

 ين كبسر يد جنساب نجسم السد   يس مالحظسه كن  .ندينشس ينمس  ياش گرديا يكبر

ر بسه ظهسو  در آن  يند كه نسور اسسم الهس   يبيم يمغوالن را هم مظهر يحمله

خسدا آزاد كسرد.    فرمودند: خرمشهر را «هيعلتعايلاهللرضووان». حضرت اماماست آمده

هسا  همتعال را در صحن يشود خودِ خدايجاها منين است كه تا ايحرف ما ا

 د.يد

در راه حضسور   يواقعس  يفسرا رسسد، مسا بسه معنسا      "وقت"ن يچن يوقتو » 

م؛ واژه، يگسذار يم« وقت»ن احساس را يما اسم ا «م.يخود قرار دار يخيتار

ه  يا سَعَه ف يمَعَ اِ وَقتٌ ال   ل »فرمودند:  )ص(است. رسول خدا يمهم يواژه

ن يس بسه ا  يخوب اسست كمس   360ُ،ُص:18ُر،ُجحبواراننوا)«م  سَل  مَلَكٌ م قَ َُّ وَ ال نَبِّ

ه يد قضس يس ش آيانسسان پس   يكسه بسرا   «يوقتس »شسه هسر   يت توجه شسود. هم يروا

د يبرس« يوقت»د به يتوانيم يطور است، شما در نسبت با انقالب اسالمنيهم

قست.  يد و حقيجا نباشد؛ شما باشآن يمرسل يچ نبيو ه يچ ملک مقربيكه ه

 يتيدر روحسان  و بودم يو حال «وقت»در  ند: منيفرمايم )ص(حضرت محمد

تواننسد در  يخ مس ين تسار يس هسا در ا قست. انسسان  يحقمن بودم و م كه قرار گرفت

جسا برسسند.   نيس ، بسه ا يالهس  ي، به عنوان ظهسورِ اراده ينسبت با انقالب اسالم
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مسان را هسم   يادّعا يم ولس يين موضسوع در حسد ادّعسا   يس هنوز ما در رابطسه بسا ا  

م كسه شسما در نسزد خودتسان بسه      ييبگو يد سخنانيم. بايم اثبات كنيخواهينم

با شما حسرف داشسته   م يتوانينمن هم يش از ايب ،ديمنتقل شو يان مسولهيچن

 يبسرا  ن موضسوع يس تفكسر نسسبت بسه ا    م حسسِّ يخسواه يم. تا آخر فق  ميباش

 همسان تفكسر را دوبساره معنسا نكسنم،      بندهد ياجازه دهگشوده شود.  مخاطب

َ يلَعَلَّه م » يكه معنا اندازه  يتسا حسدّ   نحسل  يسسوره  40 يهيس در آ «تَفَكَّا و

 ي، كساف برگرفتسه  اسست كسه مسا را در    يقتيتوجه به حق «تفكر»روشن شد كه 

 .است

ضورِ حراه  در يواقع يبه معناما فرا رسد،  "وقت" نيچن يو وقت» !يآر

 «م.يخود قرار دار يخيتار

 يمسا مفهسوم   يِخين اسست كسه حضسورِ تسار    ين قسمت ايعرض بنده در ا

 حركستِ  ايس آقست.  يم و حقيم مسا هسست  يكنس ياست كه حس م يساحتست، ين

را  ين سساحت يكه چن ياز شوون انقالب اسالم ينرا شأر ياخ يهاسال ينياربع

است كه مردم عراق  يقتيحق ي. انقالب اسالمدينيبيمكند، نيبه شما عطا م

ن يس راسستا ا انسد و در آن  دا كسرده يس پ ييک نحسوه آشسنا  يس هم نسسبت بسه آن   

نجسف بسه كسربال بسه     از  يروادهيس پر يآورند. در مسس يها را به وجود مصحنه

ا يس آ شسد ، عسرض  قا ل نبسود  يانقالب اسالم يبرا يگاه چندانيكه جا يقيرف

هسا دو  ن صحنهيشما در ا يعنيدان است؟ يقت در ميها جز حقن صحنهيدر ا

تنهسا امسام   ا يس  ،)ع(نيحسس  هسم امسام   يكس يار و زوّ خسادمِ  يكس ي، ينس يبيز مس يچ

ظهسور حضسرت حسق     كه اشاره و مظهرِ ينيآن هم حس ،ينيبيرا م )ع(نيحس

 يگسر يز ديس چ چيثار است نسبت به خدا و هيفق  ا )ع(نيحسامام است؟ اگر 



ان يس در م يخسدا اسست، دوگسانگ    يتجل ينهيست، پس او همان آين انيدر م

با هم  يطور چون قرار شد ،ندارد ين حرف ابهام دارد اشكاليست. اگر اين

م ينس يم تسا بب يش بسرو يل، بلكه بسا هسم پس   يد به چه دليم كه شما نپرسيش برويپ

 گفت:   يم وليگويشما نم يا نه؟ بنده برايشود يدا ميپ يزيچ
 ده و عسالَم تمسام كسر   يس دمن گنسگ خسواب  

 

 دنشيمن ناتوان ز گفتن و خلق از شسن 

اگسر   توانسد حسرف بزنسد، حساال چكسار كنسد      يده كه نمس يد خوابگنگِ 

ه خداوند عسرض كسرد:   ب )ع(يچه شد كه حضرت موسبخواهد حرف بزند؟ 

 ل سان  م نث قثدَةً   احْلُلث وَ ََمْ ي ل  يَسِّ ث وَ صَدْري ل  اشث َحْ رَُِّ»

ن كه مسن  كم يعطا يبكن، زبان يک كاريا يخدا  28توا25ُُاتُيطوه  )«قَوْل  يَفثقَه وا

قست، كسار   يدادن از حقلوم اسست گسزارش  ن كنم. معييرا تب ن صحنهيبتوانم ا

هسا  نسسان اد يس رسد بلكسه با يل و استدالل كار به انتها نميست و با دلين يآسان

حضسورِ   يش آمسد معنسا  يپس « وقست »ن يس اگسر ا  رنسد. يخود قسرار گ « وقتِ»در 

 م. يحرف دار يليجا با هم خنيدر ا ،شوديدرک م يخيتار

بنده  يغصه يسم است، وليليهياست كه عالَم، عالَمِ ن ين حرف درستيا

ان هسم  مس يهاهير يحت ند:يگويک طرف مياست كه از ن ياها يبعض يبرا

كه خسدا جهست عبسور از آن در     يراه يمتوجه يول كنديسم ميليهيسِ نتنفّ

سم را با يليهيعبور از ن يها مزهنيكاش ا يا ستند.يشان گشوده است نمقابل

دند و با حضسور در حركست   يچشيم يانقالب اسالم يخيدرک حضور تار

ن يس اسست، ا  ياز وجوه انقسالب اسسالم   يل وجهيها كه تفصن ساليا ينياربع

را  يخيحضسور تسار   يمعنسا  )ع(نيو با اشک بر حس كردنديعبور را تجربه م

د، يس را در جسان خسود دار   يخين حضسوِر تسار  يس ما چسون طلسبِ ا  شافتند. ييم
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 يكه با انقسالب اسسالم  را  يخيحضور تار يها مزهنياگر اد. يزيرياشک م

سسم  يليهيگفتند كه همه جسا را ن يا باز هم ميدند آيچشيم ،ظهور كرده است

افسسقِ  يسسسم حسساكم اسسست، ولسس يليهيجسسا روح ن؟ بلسسه همسسهفسسرا گرفتسسه اسسست 

سسم بساز اسست و    يليهيعبسور از ن  يقتسا  بسرا  يحق يانقالب اسالم يشدهگشوده

 بسه ن رابطسه  يس دهسد. در ا يار مان آمده كه ما را مورد خطاب قريبه م ييصدا

 .ميكنيرجوع مپنجم  ينكته

 ما يخيحضور تار ين است قصهيا

در حسال   يالهس  يخ بسه اراده يچسه در تسار  نو موافقت بسا آ مطابقت » -5
اسست كسه مسا را مسورد      ييصسدا يبس  يسپردن به نداتحقق است، گوش

 «زاند.يانگيم دهد و بريخطاب قرار م

و ه شد، احساس كردم تمام عالَم گشسوده شسد  خرمشهر آزاد  يبنده وقت

. بنده قبال  هم متذكر شدم چسه مقسام معظسم    ه استخداوند خود را نشان داد

فهسمِ   ينسد، مسا الفبسا   ينده از آن ما اسست و چسه نگو  يند آيبگو «اهللحفظوه»يرهبر

 يخيقستِ تسار  يک حقيس ر شسان مسذك   يا ،ميس اافتهيرا  خود يندهيحضور در آ

م كسه  يدا كسرد يس در خرمشهر پ يدهند. ما چه حضوريم هستند و از آن خبر

كسنم  يبنده حسس مس   ؟«خرمشهر را خدا آزاد كرد»ند: يفرمايحضرت امام م

ن يتسر بيس عج يزاند و به سويكه ما را برانگ ييد، صدايچيدر عالم پ ييصدا

كسه   يدهسم بسه كسس   ي. البتسه حسق مس   خرمشهر كشاند يآزاد يعنيخ يكار تار

ات با مردم ين ادبيشود با اياحساسات است و نم يعها نون حرفيا د:يبگو

 يراحتس مسا اسست كسه بسه    ار يس در اخت يزيس چمعتقسدم   همسه نيسخن گفت. با ا

كسه   يزيس م، چييبا مردم سسخن بگسو   يم با زبان خاص انقالب اسالميتوانيم



با بنده  توجه شود هيآبه  ياگر كم ،استمتذكر آن نحل  يسوره 44 يهيآ

ن قرآن را به عنوان ذكر بر تسو نسازل   يامبر ايپ يد: ايفرمايم .ديشويهمراه م

اش بسر تسو نسازل    يت ذكسر يس قسرآن را در هو  «الذِّكث َ إِلَيْكَ ََنثزَلثنا وَ»م يكسرد 

چه را خداوند بر آن ييبگشامردم  يبراكه نيا يبرا «ل لنَّاسِ ل تُبَيِّنَ»م. يكرد

تسا آنچسه را مسا بسر      «إِلَيْهِم نُزِّلَ ما ل لنَّاسِ ل تُبَيِّنَ» ها نازل كرده است،جان آن

مردم روشسن   يبرا يخواهيچه را مآن يعني. ين كنييتب ،ميمردم نازل كرد

و آن  ن و روشسن كسن  يسي م و تسو آن را تب يس امردم نازل كرده يقبال  برا، يكن

در قالسب اسسالم نبسود.     يالهس  يكه بر مردم نازل شد، جز همان اراده يزيچ

آن  يهمگس  كسنم يعرض مس  ياز انقالب اسالم هچنتقدم آبنده معامروز هم 

امبرش يس شسما را در بسر گرفتسه اسست. خسدا بسه پ       ،يد و آن معسان يشناسيرا م

كه جان مردم را فرا  يآن معانن است تا ياتو  يفهي! وظامبريپ يد: ايفرمايم

ن خساطر هسم   ي. به همس ين كنييشان تبيو برا ياوريگرفته است از اجمال در ب

ن رابطسه  يكننسد. در همس  يق مس يخنان و تذكرات آن حضرت را تصدمردم س

اسست كسه انقسالب     يبسا كسسان   مسا  يگفت و گواول عرض شد  يدر جلسه

اسست كسه    يانقرآن با كس سخنِاند. به همان معنا كه را درک كرده ياسالم

جسا  نيس د كسه ا يشما دو نوع آدم هسست  مان دارند.يب اي، به غ«بِالْغَيْب يُؤْمِنُونَ»

را در يس ل درسست اسست، ز  يس ن سسخنان بسه چسه دل   يس د ايس  گويم اي د،ياشستهن

كسه اگسر بسه    نيس ا ايو  ؛ديز را بفهميچ د همهيخواهيم يعقل انتزاع يطرهيس

هسا  ن سسخنان هسست و آن  ين خودتان ادر درو ديابييم ديرجوع كن تانخود

بسه   !يد. آريچنسد ممكسن اسست از آن غفلست كسرده باشس      د، هريشناسس يرا م

 : ينظام يهگفت
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 ست؟يها بانگ كصدا در كوه دلن يا

 

 است يتهگهكُه،نين بانگ اياست زگه پر

سسخن   «اهللحفظوه»يمقسام معظسم رهبسر    يوقتس ن امسر اسست كسه    يبا توجه به ا 

حضور  ين همان قصهيند، ايگويم قتا  حقيحق ديكنيند، احساس ميگويم

 ما است.  ش يخيتار

ن قسسمت  يس م. در ايمسان را جمسع كنس   شود حرفيم 6 شماره يدر نكته

 شود.يجاد مياز كجا ا يخيفهم حضور تار ينهيزم عرض كنمم خواهيم

انسسان  شسدن  ختسه يبرانگ ينسه يابودن، زميس بودن و مهگوش به زنگ» -6
كند كسه  يدا ميتحقق خاص پ يو وقت يخيحضور تار جهت فهمِاست 

هسا  تا روحآمده م كه در عالَم به صدا در يباش يمراقب و مواظب خطاب
د و هماهنسگ شسو   يزبان و گفتار ما با آن خطابِ درون وزاند يانگرا بر
 رش خطسابِ يپسذ  يبسرا  يق بسه آن خطساب و آمسادگ   ن در حالت تعلّس يا

هسر دو در   ،ن حالست تفكسر و احساسسات   يس د، در ايآيان ميبه م يدرون
توان آن يدر مقابل ما گشوده خواهد شد كه م يان آمده است و افقيم
 «وصف نمود. «رتيح»ا به ر

تواند ما را خطساب كنسد و   ين ندا مآ» :گفته شد 5 يدر آخرِمتنِ شماره

د از يا باشس يس خواهم عرض كنم اگر شما گوش به زنگ و مهيم« زاند.يبرانگ

خ ين تسار يس در ا يالهس  ياراده د كسه انگسار ظهسور خساصِ    يشسنو يتان مدرون

را در رابطسه بسا    «اللّوهحفظه»يبررهسخنان مقام معظم از  يقت دارد. مختصريحق

شسان بسه مسا    يكه ا يختنين نحوه برانگيخوانم تا روشن شود ايدفاع مقدس م

فرمودنسد:  شسان  ياخ اسست.  ين تسار يختنِ اين برانگيترراست كننديم شنهاديپ

عالمانه  يليو علت آن را خ ؛ميگويجنگ را م يهيت قضيفيبنده علت و ك

 ،دا شسدند يپ يطور شرح دادند كه كساننيت جنگ را ايفيگفتند و سپس ك



 يهسا ابتكسار  نيس ل. بعد فرمودند: كسه ا يران روز و زاهدان ليوفادار، ش ،رمدبّ

شسما  ا يس آمتذكر شدند  يت را كه رهبريفين كيد داشتند. ايات جديح يبرا

 يهسا ؟ بنسده كنسار صسحبت   يخيک نوع حضور تسار يا يد ينيبيک حادثه مي

جسا  نيس د بسه ا يس با يانقسالب اسسالم   يخيفهم تارادداشت كردم كه با يشان يا

فست  الفتسوح را فست  فسالن شسهر       «هيعلتعايلالّلهرضووان»مانند حضسرت امسام  م كه يبرس

ک روز مسومن و  يم وگرنه يبدان ييهان جوانيد چنيت و توليترب بلكهم يندان

م يباشس  افتسه ينرا  يقت انقالب اسالميرا اگر حقيز ،ميشويگر كافر ميروز د

 ثُامَّ  آمَنُاوا  الَّذينَ إََِّ»كه فرمود:  ميشوينساء م يسوره 137 يهياق آمصد

قست انقسالب   يحق ياگسر كسس  . «كُفثا اً  ازْ ا  وا ثُامَّ  كَفَا ُوا  ثُامَّ  آمَنُوا ثُمَّ كَفَ ُوا

خسوب اسست و    يا انقالب اسسالم يگو ،ديگويک روز ميرا نفهمد  ياسالم

در ادامسسه  «اللّووهحفظه»يهبسسرمقسسام معظسسم ر د بسسد اسسست.يسسگويک روز هسسم مسسيسس

كارآمسد و نوبست    ينسل شما رو يعنين نسل يا يوقت خواستنديم فرمودند:

ن شسد كسه در   يس جسه ا ينباشسد. نت  يچ خبسر يرسد از اسالم و انقالب هيشما م

شسان از نسسل اول   ييهستند كه استعداد رشد و شكوفا ين نسل كسانيان ايم

  و دشمن متعرض و متجساوز  يبشتر است و اقتدارشان در مقابل دشمن خيب

شتر است. و بالشسک اگسر آن روز جوانسان مسا توانسستند دشسمن را عقسب        يب

شسما   4ترنسد. عقب راندن دشمن آماده يامروز جوانان ما به مراتب برا ،برانند

بسه   يد؟ وقتس يس را درک كن يرهبسر مقسام معظسم   د سسخنان  يس توانيچه موقع م

متسذكر   شسان يان اسست كسه   يمس د كه طلسب شسما هسم ه   ينيد و ببييايخودتان ب

                                                 
دار با نوجوانان و يدر د 19/12/96خ يدر تار «اللّهحفظه»يانات مقام معظم رهبريبه ب - 4

 ان نور، رجوع شود.يكننده در كاروان راهجوانان شركت
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 ينسه يحساال چقسدر زم   ،است كه واقع شده است يطلب يقصهپس شوند. يم

به گوش د: يگويم 6 يآن فكر بشود. نكته يد رويبا ؟ديكنيدا ميحضور پ

جهست فهسم    انسسان اسست   شسدن ختسه يبرانگ ينهيا بودن، زميزنگ بودن و مه

مراقسب و مواظسب    كنسد كسه  يدا مس يس پ تحقسق  يوقتس ن يس او  ،يخيحضور تار

زانسد تسا   يانگيم كه در عالم به صدا در آمده و روح هسا را بسر مس   يباش يخطاب

 هماهنگ شود. انميبا خطاب درون مازبان و گفتار 

 کردنگفتن و فکرسخن يمزه

از  هماهنسگ بسود،   يزبان و گفتار با خطاب درونس  ،دفاع مقدس در شعرِ

در آن ه كس اسست   اتيس ملع يهسا سسرداران در شسب   يهايتر سخنرانآن مهم

هماهنسگ   يدرونس  زبان و گفتار بسا خطساب   ياالعادهها به نحو فوقيسخنران

منسدرس   يهسا گر حسرف يما با همسد  .ديايش نيپ يخيحضور تار تا زبانِ ود.ب

 هنس  و ،استقت يحق يندادن يشن يگوشمان آماده كه نه يطور به ،ميزنيم

گفستن و  سسخن  ي مسزه وقت اصسال  ، آناست يقيحق يهامان گفتنيهاگفتن

 در حالست تعلّسق بسسه آن   ،ين نسسوع همساهنگ م. آيكنس ينمس دا يس كسردن را پ فكر

 د.يآيان ميانسان به م يبرا يرش خطاب درونيپذ يبرا يخطاب و آمادگ

گفست  يمس  يشخصس بسه مكسه مشسرف شسده بسودم       يبسه لطسف الهس    يوقت

 شدرض ع م.يگويام و ناخودآگاه شعر مشده جا شاعرنيدانم چرا در اينم

در حضسورِ انسوارِ    يوقتس را يس طسور بسود ز  نيقتا  هميم! و حقاهمن هم شاعر شد

د، يس دهيقسرار مس  قست  يحقار پرتسو آن  يس خسود را در اخت  د ويس رويقت مس يحق

گسر  يو لسذا د رد يس گيچسون شسما را در برمس    ،ديشسو يمس قت يحقآن  «گفتِ»



 ،ميقست مسرتب  باشس   ين حقشسه بسا آ  ياگر مسا هم  .ستيزبانتان، زبان خودتان ن

قست  يظهسور حق  يقت است. حال كه انقالب اسالميمان زبان حقشه زبانيهم

را  يقست انقسالب اسسالم   ين خسود و حق يب حجابِما ن دوران است اگر يدر ا

كسه بسه مكسه     يوقتس  شسود. مثسل  يمس  يم، زبان ما زبان انقالب اسسالم يكم كن

و  شسود يقت كم مس يتان با حقفاصلهد، يشويارت مشرف ميا به زيد يرويم

سخن شسما سسخن آن    ين به راحتيبه خاطر هم ،گردديها برطرف محجاب

د و همچنان كه عسرض  ياش رفتهارتيشود كه شما به زيقت ميز حقا يوجه

 كند.يدا ميصورت شاعرانه پ ،شد آن سخن

خ واقسع  ين تسار يس د در ايس ن اسست كسه با  يس خواهم عرض كنم ايچه مآن

است، بعدا  عرض خسواهم   يب اسالمم كه زبان انقاليدا كنيپ يم تا زبانيشو

ان آمسدن خسودِ انقسالب    يظهور و به م يلهيوس يكرد كه زبان انقالب اسالم

م ما خود را تكلّس  است كه دارد با زبانِ ياست و عمال  انقالب اسالم ياسالم

 ييِ شناسسا ن فاعليب يا دوگانگيسوبژه و اُبژه گر يدر آن صورت د ،كنديم

ماند كه به سخن در آمسده و  يم يبندد و تنها هستيمشناسا رخت برو موردِ 

ن سسوبژه و  يب يِدوگانگ كه هنوز يسم است. در حاليليهيعبور از ن ن محلِيا

رفستن از آن آمساده اسست و مسا     برون  يشرا يخ ماست، وليبت تارياُبژه مص

 يعرض شسد: وقتس   6 يكه در نكته ييم. به همان معنايآن فكر كن يد رويبا

رش خطساب  يپسذ  يآمادگما شود كه يهماهنگ م يخطاب درون زبان ما با

سّسر اسست   يم ين با تعلّق به انقالب اسسالم يو ا ميرا در خود فراهم كن يدرون

 .بسه شسما كسرده اسست     يكسه انقسالب اسسالم   اسست   يآن خطاب، خطابرا يز

 ،ديشهدا را بخوان ينامهيزندگد: نيفرمايم «اللّوهحفظه»يرهبرمقام معظم كه نيا
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ق تعلسق  يس خود از طر يرش خطاب درونيها متوجه پذآن است كه آن يابر

ن امسر كسه در   يس بسه ا  ،هسا آن يشدند و ما با خواندن زندگ يبه انقالب اسالم

ست كسه  ها هدر پشت حركات آن يزيم؛ و چيشويدرون ما است متذكر م

 يخيسنّت حضسور تسار   هاد و ما در آنندهيخود را به ما نشان مها آنا يگو

 م!  يكنيرا حس م يقالب اسالمان

رش خطساب  يپسذ  يبسرا  يدر حالت تعلق به آن خطساب و آمسادگ   !يآر

 در مقابسل مسا   يد و افقس يس آيان مس يس تفكر و احساسسات هسر دو بسه م    ،يدرون

. وصف نمود« رتيح»را به احساس آن افق توان يگشوده خواهد شد كه م

 ينس دْرَبِّ زِ»نسد:  خواهياز حضرت حق مس  )ص(امبر خدايكه پ ييبه همان معنا

 :ديگوين رابطه ميهم در ا ياد كن. مولويرتم را زيا حي؛ خدا«رايتَحَ
 ن قصس  يس رت آمسد ا يرت اندر حيح

 

ِّخاصييييييييييييييييييييي ا ِّ  ييييييييييييييييييييي  ِّ خييييييييييييييييييييي ِّبييييييييييييييييييييي ِّ   ييييييييييييييييييييي  ِّ
 

ن يس ر الذا د .د كه فق  قابل تماشا استيابييمرا  يزيچ ،رتيشما در ح

ن يس ا الش بنسده د. تس ياموزيب يزيد چيوقت انتظار نداشته باشچيهجلسات هم 

سست  ن ايس م ايشوم، ادعارا متذكر  ينسبت به انقالب اسالمرتِ ياست كه ح

ه ن رابطس يس سست كسه در ا  ين بدان معنا نيقت هستم، البتّه اين حقيا يفتهيكه ش

 !يآر ام.شده ياانسان وارسته

 ر آمسسدم مجسسروح بسسودميسسداگسسر 

 

 ر قسسبض و بسسس  روح بسسودمياسسس

انقسالب   يمتعال يهاانسانم همان طلب م، طلبياير بيخواستم دينم يعني 

مسرا   يم، پسا يهسا ضسعف  و هسا يعرضسگ يها و بتيها و عصبانيتنبل يول ،بود

به آن  ،يق انقالب اسالمياز طرشهدا كه  يقتيحق دن بهيرس يبرا گرفته بود

ن آن يگزيتسوانم جسا  يگر را نميز ديچچياست كه ه يزين آن چيدند، ايرس



د نسسبت بسه انقسالب    يس هسستم كسه با   يرتس يآن ح ن جهت به دنبسال يكنم. از ا

 دا كنم.يپ ياسالم

 يطسور  قست يحق يعنس ي؛ «رايس تَحَ ينس رَبِّ زِدْ»نسد:  يفرمايم )ص(امبر خدايپ

شسه نسسبت   يقست هم ينسسبت مسا بسا حق    رانش شسد. يس شود حياست كه فق  م

ن گسزارش از آ ، ردياو را در بر گ يرتين حيكه چن يكس يت است، براريح

 يزيس آن چ است كه توانسسته  ين عظمت وَحي، استين ممكنش يرت برايح

 د. يد و بگشايست، بگوين يرا كه گفتن

گرفست  ن احسساس در او شسكل   يس كسه ا  يتوان گفت كسيا ميآ 

ه كس  بساال رود  ييممكن است تسا جسا   بلكه شنوديكم، نه تنها صوت را مكم

 ند؟  يقت را ببيوَجه آن حق

 حضسرت آمسده لسذا   شيپ )ص(خدا امبريپ يبرا ياله ين در وَحيا 

-هفتصد جلوه صورتِها آن بالدم. يبا هفتصد بال درا ل يجبرا  ند:يفرمايم

ن يس ب اجالس  و قست اسست  يحق يهسا دنيأسماءُاللّه است. منظور، وز ينور ي

 ينسوران  الِيس انسد و در خ قتسا  صسورت  يهسا صسورت دارنسد و حق   است كسه آن 

 گفستِ  صسورتِ  ن هفتصسدبال، آ اند؛اندهيظهور خاص خود را نما ،رتحض

در  ،ديآيكه منيهم )ع(ليي. جبرانه مفهوم ،دنكنيو انتقال معنا م اندقتيحق

قست را  يت او، حقيس رؤ كنسد و حضسرت از  يمس  يالقساء معسان   )ص(امبريس قلب پ

ده يكسه شسن   ياتينگران بودند آ )ص(امبريپ .شنونديمو صوت آن را  ابندييم

 ي؛ بسه زود  6 ياعلو)«تَنثساى  فَاۀ  سَانُقث ِئُكَ »ه آمسد:  يآ ،ادشان بروديبودند از 

شسما در چسه    ن كسه يس ا مانسد ي. مس يم كه فراموش نكنيخوانيت ميبرا يطور

د يس ن اميس استند. بنده يگانه نيب «خطاب»ک نحوه يم از مسلّ ؟ديهست يامرحله
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آن نسسبت بسه   زان يس عز يآگاهكنم ين نكات را عرض ميا يرا دارم كه وقت

، علمسش  ديس نكدا يس ند علسمِ بسه علسم پ   يگويم . اصطالحا شتر شوديب «طابخ»

 . استنا  شما را دربرگرفته يقي

 يلبس كَ يهيس در صسورت دِح را ل يس نساب جبرا  جكه  )ص(امبريا پيآ 

 ؟دنيبياباذر هم به همان صورت منند، يبيم

نسه بسوده اسست. جنساب     يمد منظرِک جوان خوشي يكلبيهيدح 

 نشسا در نگساه اصسحاب  تسا   دادنسد يمس اجازه  )ص(امبريپ كه ييجال آنييجبرا

جسا  نيس مالصسدرا ا  ه است.شديمظاهر  يكلب يهيبه صورت دح ،ظاهر شود

ه ه كسه بس  از بسود يس ل ارتبساط دارنسد ن  ييس امبر بسا جبرا يپ يا وقتيكه آدارد  يبحث

هم  يليچ دليو ه هالزم نبودد يآيا نه؟ به نظر ميباشد  يبكل يهيدحصورت 

دنسسد و آن يحضسسرت او را بسسا هفتصسسد بسسال د رايسس، زالزم باشسسد م كسسهينسسدار

ننسد  يبيم يكلب يهيدحبله اصحاب به شكل  ؛ه استيبرزخ ، صورتصورت

-د. آنننس يبباو را قدر نازل شده است كسه اصسحاب هسم    آن كه نيبه اعتبار ا

 بسود كسه   يا تصسرف ي ،دنديديهمه ما يآشود كه يجا هم بح  منيوقت هم

 جسا هسم  آن يحتس  باشد، ياحتماال  دوم ؟ندخاص كرداصحاب در  )ص(امبريپ

 نند.يببشان را يا يعاد يهاقدر نازل نشده است كه آدمآنل ييجبرا

 «والسالم عليكم و رحمةاهلل و بركاته»





 

 ي سومجلسه

 يبشر امروز و تعلّق خاطرش به انقالب اسالم





 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ديبا يگريحضور د

كسه   يش است ابهامسات يكه در پ يافتن نكاتيادامهبا  دهميم احتمالبنده 

 يسي زاتمسدن »طسور كسه در كتساب    مانهش آمده برطرف شود. يرفقا پ يبرا

در مقابسل   يخيا تاريو  يدر موضوعات معرفت يتازه وقت شده؛عرض  «عهيش

د. مهسم آن اسست كسه رفقسا     يس آيش ميپهزاران سؤال  ،گشوده شود يما افق

شده گشوده شدن با افقورروبه يبرابدانند 

د تسسا الش كننسستسس ديسسبا يعنسسي .مسسستمع آزاد بسسود تسسوانينمسس 

را ش رو يكه افقِ پس نيظهور كند، نه ا شانشان و در مقابليبرا ياندازچشم

هسم   نيالسد يمالصدرا و مح يندبگومثال   و ندگذشته برگردان يهايبه آگاه

 يگسر يكسه تفكسر د   يتفكسر  بسه خود را  ن صورتيدر ا ؛نديوگيرا م نيهم

از  ياكسه نحسوه   يافقس . نسد اوارد نكسرده  ،از تعقل اسست  يگرياست و نوع د

بسا  توان يم يوقتخ، حالت ظهور و خفا دارد، تنها ين تاريوجود است و در ا

مسا   يعموما  بسرا شود. ما گشوده  يكه برا ردبرقرار ك «يوجود» يآن رابطه

 يافق كهآن بوده است؛ حالموجودات مهم  يِستيت و چيامر ماه يدر ابتدا

قست مسدّ نظسر    ياز حق يعنوان مظهرتوان آن را بهيان آمده است كه ميدر م



من آن هستم كه هسستم؛  مثل آن كه  افق خودش، خودش است نياداشت. 

جسواب  از طسرف خسدا    ست؟يخدا ك نيبگو ادند يپرس )ع(يموساز حضرت 

هسا بسه دنبسال    خدا به عنسوان قبلسه جسان    يبرا يعني «همانم كه هستم من»آمد 

تسا بسا   خاص است  شدنِاينوع مه کيپس بح  بر سر ! يد. آرينباش يستيچ

از بسه حوصسله دارد   يس ن نيس ، اشودعوض  زهايچ از ياريبس ير منظر، معناييتغ

 را مقصسر  گسران يد يولس  ميخسور يمس خودمسان از خودمسان شكسست    وگرنه 

 م.  يدانيم

نظسر  افسق  در آن قسدر  هركسه   ميكنس  دايرا پخود  يخيتارافق  يطور دياب

وارد  يديسسافسست جديم در درک و دريكنسساحسسساس  ميسسروم و جلسسو يكنسس

 شناسسند يكسه مس  را  ييهسا تنهسا همسان بحس    رفقا از  يم. متأسفانه بعضياشده

ر چسراغ بسرق   يس ر تيس در ز را كسه گمشسده خسود    يكنند مثل آن كسيدنبال م

اگسر  جا گم كرده باشد. خود را آن يكه گمشدهبدون آن كرديجستجو م

در  شسود، يكه امسروزه مطسرح مس    ي، به صورتصدراجناب مال يِمكتب فلسف

بود مسا همسان صسدرا را     يكاف يخيهمه ابعادِ تفكر به خصوص در تفكر تار

 يماسست امّسا كساف    يفكسر  يبناهسا  ريس از ز يكس يصدرا حتما   م،يداديادامه م

و  اسست  ديس هسم مف  يابسن عربس   نيالدّيمح م،يم جلوتر بروباز ه ديبا ست،ين

همسه  نيس دهسد. بسا ا  يبه شما مس  يخيتفكر تار يرا برا ياريانصافا  مقدمات بس

صسدرا نبودنسد   مالو  نيالدّياگر مح! يآراست.  يگريد زيچ يخيتفكر تار

 نيالسدّ يكه اگر ما در محس  ستيمعنا ن نيامّا به ا ميحرف بزن ميتوانستيما نم

 يورطس اسست كسه    نيهمس  امهي. مسن توصس  ميس ازدهمان را حرف يهمه مينبما

ن يدر ا خودمان يفكر يهاساخت ريزكه بر اساس  ميان را آماده كنمخود
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رفستن بحس ،   شيبسا پس  د اسست  يس ، امميحس كنس ز ينرا  يگريحضور د ،زمانه

 .شودداده ابهامات  نيپاسخ ا

وقست بسه    کيس دو حالست دارد،   يخيتسار  حضور خساصِ  يشدن براايمه

در  يمكسه انقسالب اسسال    يم بسه افقس  يم تا بتسوان يا شويمهاست كه  نيا يمعنا

 ؛ميبسدان  ييزهسا يچ ميخسواه يوقت مس  کيم، يمقابل ما گشوده است نظر كن

نسدن  د بسا خوا يدانم. حال اجازه بدهين بح  حجاب ميا يبرارا  يدومبنده 

 .شوديمچه  مينيبب ميبرو شيآرام آرام پم يش رو داريكه در پ يمتن

 سرآغاز تفکر

 مسسا در كنسسار ماسسست،  يخيكسسه همسسواره در حضسسور تسسار   يزيسسچ» -7
ا رآن  رِيشود و به طور مدام سياست كه تفكر از آن آغاز م يسرآغاز
 يسسسپردن بسسه نسسداگسسوش يو انسسسان را همسسواره آمسساده كنسسديمسسنظم مسس

 يگآمساد  م،يچه ما با آن سر و كار دار. آندارديزمانه نگه م يصدايب
 .«تفكر است يراب

 يسسرآغاز كسه   اسست  يانقالب اسالمحضور  جا منظور نيدر احضور، 

را گسم  اسست كسه تفكسر     نيس مسا ا  مشسكل ن دوران. يس در ا تفكسر  يبسرا است 

متعسال   يخسدا د يس فرما نحسل رجسوع    يسسوره  44 يهيس بسه آ م. اگسر  ياكرده

 ؛«تَفَكَّ وَيلَعَلَّه م  هِميلَ إلَل لنّاسِ ما نُزِّ نَيالذِّك َ ل تُبَ كَيوَ َنزَلنا إلَ»: ديس فرمايم

م يقرآن را بر تو نسازل كسرد   يعنيد: ذكر، يفرمايم )ص(امبر خدايخطاب به پ

د كسه تفكسر   يمردم نازل شسده، شسا   چه را بر آنآن يمردم روشن كن يتا برا

 ن اسست يحدّاقل ا ،د تفكر كننديد شايفرمايمعدا  خواهم گفت چرا كنند. ب

با نگساه   با خدا يشما وقت مگرست. يقت در نزد ما نيحق يهمه وقتچيكه ه



 يگساه شسدم،  خسدا  مالسک   دييس بگو ديس توانيمس  ديشسو يرو به رو م يوجود

 افتنين يبه معنا ديترد نيا يول ميريگيم ديترد يبه معنارا  «لَعَلَّ»ما اوقات 

تمامسسا  مسسا مالسسک آن وقسست  چياسسست كسسه هسس يافتنيسس يبسسه معنسسابلكسسه  سسستين

شسروع   يزيس ه آمده اسست بسا توجسه بسه چ    يكه در آخر آ يم. تفكريشوينم

 يامبر! متسذكر امسر  يس پ يا :ها است، لذا فرمودشود كه در نزد خود انسانيم

 )ص(امبر خسدا يس پ يعنس ي« هِميمسا نُسز لَ إلَس   » .ها نسازل شسده اسست   باش كه بر آن

از عمسال   پسس   ،دكنس  نييتب شانياست برامردم  خودرا نزد چه آن دخواهيم

نحسوه   کيس نسازل شسده اسست     مسردم چه كه بر شود. آنيآغاز مدم مر خود

شسدت  است كسه   يزيچ يعنيم، يد نازل كرديفرمايمكه نيهم .وجود است

بر طبسق   يزيچكه  نديهم بگو يآدم عاد کيبه  يوقتد. داريم و ضعف بر

توانسد  يمس و ان اسست  يس در م ياز تجلّس  يانحوه كه فهمدي، مهشدقرآن نازل 

دارد يكسه شسدت و ضسعف برمس     يزيس باشسد و هسر چ   هشتشدت و ضعف دا

  ات كه شدت و ضعف ندارند. ياست، برعكس ماه يوجود

روبسرو   يزيس ان باشسد بسا چ  يدر مو شدت و ضعف  يتجل نوع کي يوقت

 تسوان مالسک آن  يرود و نميدر خفا م ين آن كه هست وليم كه در عيهست

گسر  يدرد و از طسرف  مسا قسرار دا   يش ما است و در قبلهيدر پ يشد. از طرف

 م. يبر آن ندار ياطرهيچ سيه

 ،مسا  يخيكه همواره در حضور تار يزيچ»ن جمله بود: يا يبح  بر رو

كسه بسر مسا    اسست   يزيس آن چ« تفكسر  ياست برا ي، سرآغازدر كنار ما است

ما را بسه آن آگساه    ي، هرچند الزم است كسما است شيپو نازل شده است 

 نيس ارا مربوط به ي، زشودياز آن آغاز ماست كه تفكر  يسرآغاز يلوكند 
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م يتفكر ما اسست كسه بسه نسور اسسالم بتسوان      سرآغاز  يوقتاسالم  .است خيتار

 يهمان انقالب اسسالم  خ،ين تاريدر ا نيم و ايمسا ل امروزمان باش يمتوجه

، ديس ابيخسود ب  شيآن را پ ديخواهياست كه م يزيشما آن چاست. سرآغاز 

ن آنچه در نزد مردم اسست تفكسر   يير فرمود با تبمذكو يهين جهت آيبه هم

كسه   يسسرآغاز  نهمسا  قيكه خدا از طر نيبه ا مياگر ما برسشود. يشروع م

 ميابيسرآغاز را ن نياگر ام يشويمتوجه م كند،يما است با ما صحبت م نزد

را كه  ياگر سرآغاز .يمفهوم يخدا، مگر با ميشويمن مرتب با خدا عمال  

ش ما است، درسست  يخ بر ما نازل شده و پين تاريا شروعِ يران زمان بيدر ا

مسا   يبسرا  يزيچ چيست و هيان نيدر م يم، تفكريم و آن را احساس نكنيابين

تفكسر بسا وجسود شسروع     »د: يس گويدگر كسه مس  يس شود. حرف هايگشوده نم

م يتسوان يرا نمس « وجسود » ين راحتس يس ، قابل توجه است. هرچنسد بسه ا  «شوديم

 تاسس  يخي. اگسر تفكسر، تسار   ميابيس ان بمس در خودد يبارا  «وجود»م. يحس كن

عنسوان  خ بسه يم تسا تسار  يبنگسر ظهور كرده اسست را   خيآنچه در تار ديبا يعني

ن زمان گسردد.  يمناسب ا يِظهور اسماء اله ينهي، آياله يمحل ظهور اراده

 اشيوجسود  يجنبسه قستش،  يحق د،يآيم شيچه پآنم يد متوجه باشيالبته با

را هسا  ن سسال يس ا نِياربعس  شهيهمها ن ساليرف ظاهرش. بنده در اصاست، نه 

 ياده رويس پاسست. در  ن ياربعس  يمبنسا  يهر چند انقسالب اسسالم   زنم،يمثال م

 ينسه يآ يعنس يثارهسا اسست،   يمظهسر انسواع ا   يزن ريپا ي ردم ريپ دينيبيم نياربع

ق بسه ظهسور   يس است و عمال  خداوند است كسه از آن طر  يش الطاف الهينما

 چينشود عمسال  مسا هس    دهيدظهور خدا  ينهيثارها به عنوان آيااگر آن مده، آ

اشسک  هسا  آن صسحنه  ديس نيبيم كهني. ايخوراك يمگر مقدار ميادهيند زيچ



كسه   ديگشسا يمرا مقابل شما  ياست كه افق نيآورد به خاطر ايشما را در م

كسه   يک عبسادت عساد  يس است كه شروع شده،  يخيافق حضور در تارآن، 

اعتبسار  ن يس ابسه  گر. يد يخياست در تار يست، حضوريتكرار گذشته باشد ن

به نام كه همواره  يزيچن است آن يو ا شوديم قتيظرف ظهور حق خْيتار

اسست كسه تفكسر     يسرآغازن جهت يو از ادر كنار ما است  يانقالب اسالم

 .شوديآن آغاز ماز 

 خين تاريراه رجوع به خدا در ا

را  يانقالب اسسالم  يخيگاه تاريجا مياگر نتوانت با توجه به آنچه گذش

خودمان  ميكه بتوان يسرآغاز م،يخودمان ندارتفكر  يبرا يسرآغاز ،ميابيب

شسروع   يخينحسوه احسساسِ حضسور تسار     نيس تفكر بسا ا  .ميرا با آن مرتب  كن

خ بر مسا  ين تاريدر ا ياله يمطابق اراده يقتيكه حق ييبه همان معناشود. يم

نسه  يقست اسست در آ  يافست آن حق يتفكسر، بسه واقسع درک و در   نازل شسده و  

 ميو نسسبت بسه آن تفكسر كنس     ميابين معنا بيبه ارا  ياگر انقالب اسالمخ. يتار

ن يس اسست كسه در ا   يقتس يم كسه محسل ظهسور آن حق   يبدان يانهيآن را آ يعني

م و مواظسب  يس اافتسه يخ بر جان ما نازل شده، عمال  راه رجوع بسه خسدا را   يتار

 فهيقمواظب بودند اسالم با س )ع(نيرالمؤمنيامن راه به حجاب نرود. يم ايهست

امّسا تفكسر    ،اسست آمسده  بسه صسحنه   اسسالم كسه  نرود. درست است به حجاب 

اسسالم از  تسا   شسود يم وجبمكه عرض شد،  ييبه همان معنانسبت به اسالم 

كنسد وگرنسه    ينس ينقسش آفر مسا و ملست مسا     يبران معنا كه ي، به ادست نرود

كسه  نيس ا ي، همسواره هسست ولس   يخيعنوان حوالت تاردر ذات خود به اسالم
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آن باشسد، حسرف    يصسدا يبس  يسپردن بسه نسدا  گوش يمواره آمادههانسان 

 است.   يگريد

 اگر ما به آن سرآغازد كه ين موضوع فكر كنيا يرو يخوب است كم

د. يم رسس ينخسواه  يزيس چ چي، به هس مينظر كن مينتوان يخيبه عنوان حضور تار

خ ين تسار يس در ا ،ل آنياص ياست و وجود به معنا« وجود» ،آنچه هست رايز

 خساص،  يبسدون مظهسر  وجودِ را يبه ظهور آمده ز يدر جمال انقالب اسالم

 متوجسه  يياصالت وجسود، مسا را در هسر جسا     يهينظر .است قتياز حق يخال

، سسلوک  «وجود»شدن به کيت و نزديعبور از ماه كند كه البتهيم« وجود»

 ا  بسه كسه عمومس   يم خطسورات ذهنس  يم تا نگذارياز دارين يرد. ما سلوكاز داين

شسد  حواسسمان با  ديس باما غلبه كنند.  يشهيها نظر دارند، بر انددهيتِ پديماه

بسا عسالم   مسان  كه نسسبت نينسبت نفس امّاره با عالم نباشد، هم ،مانكه نسبت

ن يس ز اشسود. ا ينظرمسان بسه كثسرات مشسغول مس      گريد ،نسبت نفس امّاره شد

ه و بس  افست يرا  ءيشس  «وجسودِ » توانيواقعا  با سلوک مشود يد ميجهت تأك

ن امسر عسرض   يس ء ظهور كرده نظر كرد. با توجه بسه ا يكه در آن ش يوجود

گسوش سسپردن    يهمواره آمساده  ديابيرا ب ياگر وجود انقالب اسالمكنم يم

دن يسس و ر ياست جسدّ  يان نكته، نكتهيد. ايشويزمانه م يصدايب يبه ندا

 ست. يبه آن آسان ن

ن همسان  يس ا سست؟ يچسسپرد،  گسوش د بسه آن  يباكه  ييصدايب يندا نيا

ن مطلسب  يا مييگويم يوقت ،ميخودمان هم دار يدر فلسفهاست كه  يمطلب

 يعنس ي .اسست  لسسوف يف يفلسسفه  يهمسه ، «افتي»است و آن  لسوفيف افتِي

ما  نيبرا. بناينويس يشد فلسفهو خود را منعكس كرد  يفلسف افتِي نايسابن



اسست كسه در    يخيسپردن او به روح تارگوش يجهيكه نت لسوفيف افتِيبا 

شسود  يچسه متسذكر مس   در مسورد آن سسقراط  م. يرو س كرده، روبسه  يآن زندگ

گوش سسپردن  نوع  کي يعني شنوم،يها را م نيا يمن از معبد دِلف ديگويم

و  اسست  «يانقسالب اسسالم  » مظاهر ،خيتار نيدر ا هم ما معبدان است. يدر م

خ اسست  ين تسار يس را كسه مخصسوص ا   يقتيحق يم صدايتوانين معبد ميدر ا

 راشسد و كسار خسود     نايسابن ،نايسابن .ميبشو نايسابنست يبنا نما كه م. يبشنو

 نيمالصدرا هم همس  دند،يهم نفهم ياو عده دندياو را فهم ياهم كرد، عده

« هيحكمست عرشس  »ازها را تحت عنسوان  از فر يبعضاسفار ، او در كتاب طور

با ده و آن نكات را يكه از عرش به جان او رس يحكمت يعنيكند يمطرح م

 يافتيس جنس اسست،   نيهم از هم يانقالب اسالمه است. اورديدست نفكر به

اسست بسه آن گسوش     ياست كه ملت در درون خود با آن آشنا اسست، كساف  

 مأنوس شود. ييبايز« افتِي»ش ظاهر كند و با يبسپارد تا خود را برا

الست  ح نيس در اان آمسده،  يبه م يگريد خِيتار قرار است كه نيااز  هيقض

كسر و  . فديآ انيهر دو در م ،«احساس»و  «تفكر»د يخ بايدرک آن تار يبرا

 هشسد  گانهيقدر آنشروع كرده است،  يكه انقالب اسالم يخيدر تارعمل 

 خِيتسار  نِيمتفكسر  مييگويممگر ما نها است. تحقق شهادت ،حاصل آنكه 

 نيس د. اشهدا هسستن همان ها هم انسان نيترياتيما شهدا هستند، آن وقت عمل

 است ياتيعملک طرف شهادت به ظاهر كامال  ياز معلوم است كه  يخوببه

شسدن  و آمساده  اسست  يهم انقالب اسسالم در فتفكر  يهمهگر يو از طرف د

 .بقاء آن تا مرز شهادت يبرا
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 نيس تفكسر اسست. در ا   يبسرا  يآمسادگ  ميس ا آن سسر و كسار دار  چه ما بآن

يبسا آن هماهنسگ مس    شتريبه انحراف كشاندن آن، هر چه ب يصورت به جا

حساظ  لن يو بد ما است خيدر تار ياله ريتقد يانقالب اسالم را كهچ ؛ميشو

را  8 يادداشست شسماره  ين رابطسه  يدر ا .ميكن دايپآن با  يخاص ارتباط ديبا

 م.يخوانيم

 يخيو فطرت تار ياله يرادها

 بسه   يبس ياست كه به صورت ادراك يقتيحق خ،يدر تار ياله ياراده»
بسه  مناسب آن زمانه  يو حضرت حق تعلق خاطر ديآيها مسراغ انسان
فطسسرت »تسسوان بسسه آن يكندكسسه مسسيمسس جسساديهسسا ادر انسسسانقست  يآن حق
 يسسو  شسناخت، مسا را بسه    شيپ نيو ا نهيزم شيپ نيگفت و ا «يخيتار

 يخيگفت در هر تار ديبا حاظل نيدهد و بديسوق م يخيتار يتجربه
 نيس و ا شسوند يدر آن افق آشكار م زهايدارند كه چ يديها افق دانسان
 و شناخت ديد يرهيمختلف دا يهاخياست و در تار يخيتار ، افقافق
داشست، از   تيس اهم روزيس چه تا دآن شود كه عموما يممتفاوت  يطور
كنسد و مسورد توجسه    ينداشت، جلوه م تيافتد و آن چه اهميم تياهم
 «.رديگيم ارقر

 ياست كه به صورت ادراكس  يقتيحق خ،يدر تار ياله ياراده»د: يگويم

فكسر   و ،ييانس مباسست   يسسخن، سسخن   نيس ا. «ديس آيها مبه سراغ انسان  يبس

 کيس كسه اسسالم    ديس كنيدرک مس  يراحتس را خودتان بسه  هاجا نيتا اكنم يم

و حضسرت حسق تعلسق    مخصسوص بسه خسود     يدستوراتبا است  ياله يادهار

يمس  جاديها ادر انسان ان باشد،يد اسالم در ميكه با يامناسب زمانه يخاطر



 جساد ياز يس نهسا  انسسان جسان  در كرده است  ارادهچه را خداوند آن يعني. كند

كسه مناسسب آن زمانسه     يقتس يحق ياسست ولس   قتيتعلق به حقكه آن  كنديم

جساد  يران نسسبت بسه ا  يس ملست ا  خداوند اراده كردن كه ياش انمونهباشد. يم

د يا در دفسساع مقسسدس شسسهيسسدا كننسسد و يسستعلسسق خسساطر پ ياسسسالم يجمهسسور

مقابله با صدام در خود احساس نسبت به  يخاصّ تعلقِ هايباكرها و يخراز

 نيس اتسا   اسست كسرده   ياارادهونسد  كه خداروشن است  يخوبن بهيكردند. ا

سست و خسود   يدر كسار ن  يهرچنسد جبسر   1محقق بشسود.  خيتار نيب در اانقال

تفساوت باشسند،   يتوانند نسبت به آنچه در جانشان نهفته اسست بس  يها مانسان

ز يس چهمسه  يانسد ولس  تفساوت يها نسبت به فطرت خود بس يطور كه بعضهمان

انقالب  ي  در جلوهيبس يبه صورت ادراك ياله يگواه آن است كه اراده

بسر  د كسه  يس ابييمس  «ازدهميس گلسستان  »كتساب  سراغ ملت ما آمد. در  ياسالم

حساكم اسست كسه او را     يو احساسس  يروح ،انسازتيچ ديهمسر سردار شه

م كسرده اسست و از آن حسسّ در لسذت     يتسسل  ير الهين در مقابل تقديچننيا

بسه جسان    يالهس  يكسه اراده را  يتعلسق خساطر   ديس خواهيم اگراست.  يخاص

د تسا  يس را مطالعسه كن  «ازدهميس گلسستان  »كتساب  د، يس نياست ببه ها انداختانسان

 ييهسا حاضسر اسست در صسحنه    يرسستان يدختسر خسانمِ دب  ک يد چگونه يبنگر

 يمسدرن بسرا   يايس سست كسه دن  ين ييهسا كه ابدا  از جسنس صسحنه  حاضر باشد 

                                                 
روز خواهسد  يس ن انقسالب پ يس امام فرمسوده بودنسد ا  »ند: يفرمايم «اللّهحفظه»يرهبر مقام معظم - 1

شسان بسه خسود مسن     يهسم ا  يگسر يک وقست د ياست.  يحضور دست قدرتمند اله يشد چون نشانه

 يمِ مردمس ين حركست عظس  يس شه پشست ا يرا هم يک دست قدرتين انقالب يفرمودند: من در طول ا

   (3/9/95)«. دميد
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انقسالب  م ينس يهسا را درسست نب  ن صسحنه يس است. ما تسا ا ف كرده يها تعرانسان

 م.ينيبينمگر يد يخيان تاربه عنورا  ياسالم

 ما يخيو فطرت تار يانقالب اسالم

انبه سسراغ انسس    ياست كه به صورت ادراک بس يقتيحق ياله ياراده

م يكسه در آن هسست   يامناسب زمانه يو حضرت حق، تعلق خاطر ديآيها م

 يه مس كس  كنسد يمس  جاديدر انسان اكه در آن زمانه به ظهور آمده،  يقتيو حق

ز كسه ا  يو مثسل ادراكس   ن زمان قلمسداد كسرد  آ «يخيفطرت تار»را توان آن 

 يزيس   اسست، چسون چ  يقست بسس  يم، ادراكمان نسبت بسه آن حق يفطرت دار

 است همراه با معرفت.  ياحساس دست آمده باشد بلكهست كه با فكر بهين

و  كنسد يمس جساد  يدر مسا ا زمسان   نيس مناسسب ا  يخاطرتعلق  ياله ياراده

ها را فرا گرفتسه اسست،   چه انسانامعه است كه آنج يمتفكران اصل يفهيوظ

ا مسا ر  يلاستاد اخالق شد و يكسن كنند. لذا اگر ييمتذكر بشوند و آن را تب

م نكسرد  يخ داشته باشس ين تاريدر ا ياراده الهد به يكه با يتعلق خاطرمتوجه 

ا در خ گذشته متوقف كرده و متسذكر راه رجسوع بسه خسد    يبداند ما را در تار

ر د، آن عسارف بسزرگ   يطباطبا  يخ نشده است. ما به مرحوم قاضين تاريا

 نيس ا درم و يمعاصسر كنس  او را كسه   يبه شرط يم ولياز دارين امروز هم نيهم

اگسر  كسنم  ين مبنسا عسرض مس   يامروز ما باشد. بر هم يتا راهنما مياوريزمان ب

  ند.چمران بودد يات بودند شهيد حيامروز در ق يمرحوم قاض

قست  ياست نسبت بسه حق  ياله يكه اراده يتعلق خاطر يابر ليدل نيا به

ن يس ا يزان بسر رو يس م تسا عز يبسر يكار مبه «يخيفطرتِ تار»مان، عنوان خيتار



كسه هسر كسس     ييبه همان معنسا  دارد يما فطرت خيتارموضوع فكر كنند كه 

 سسازان تيس چ ديهمسسر شسه   2د اسست يس دارد و آن فطرت متسذكر توح  يفطرت

ا همسر يرد و يگيم ميک قهرمان تصميرد كه يم بگيتواند آن طور تصميم

خ ظهسور  ين تسار يس در ا، «خسداحاف  سساالر  » زِيس كتساب عز  در يهمسدان  ديشه

تسر  هسا ملمسوس  ق آنيس هسستند كسه شسما از طر    يها وجوهن نمونهيكند. ايم

ه يطور كه به مسا توصس  د، همانيخود را احساس كن يخيد فطرت تاريتوانيم

 د،يشسو  ب مسرت كه دارند  يبه جهت جالل )ع( مهابا  ديتوانينم يكنند وقتيم

  .ديها مرتب  شوزادهبا امام

 يوسس شسناخت، مسا را بسه    شيو پس  نسه يزمشيپس عنسوان  بسه  يخيفطرت تسار 

 .هدديسوق ممربوط به خودمان  يِخيتار يتجربه

ان يس بسه م « شسناخت  شيپس »و  «نسه يزم شيپس »بح   ،ن كه در جمله فوقيا

ما شس بسه  بلكسه   د،ياراده نكردرا  يزين چيچنكه شما است  نيا يبراد يآيم

تسالش  اگسر   گسردد. يتسان مس  ندهيآ يهاانتخاب ينهيزم شيپ و شوديداده م

 يهتجربس  يرا بسه سسو  د، شسما  يس ا كنيس الزم جهت ارتباط با آن را در خود مه

طور كه مسا در دفساع مقسدس و در دفساع از     هماندهد، يسوق متان يخيتار

 ياالعساده فسوق  يدفاع مقسدس تجربسه  م. يدياص خود رسخ يحرم به تجربه

ه بگونه چثار و شهادت يم آن ايدن نسبت به آن از خود بپرسيشيبود تا با اند

 وجود آمد. 

                                                 
انسسد. سرشسسته يديسسم كسسه انسسسان را بسسر فطسسرت توحيسسدار )ع(حضسسرت صسسادقت از يسسدر روا -2

   اند.   د سرشتهيها را بر توحانسان« ديوحالتَّ يلَم عَهُرَطَفَ»ند: يفرمايم
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 يتجربسه  يرا بسه سسو   مسا ان افتساد كسه   يس بسه جر  يزيس در درون ملت ما چ

نظر  تنها با مدافع حرم يحضور شهدا ريتفسداد. سوق دفاع مقدس  يِخيتار

آقسا   :ديس گويمس  يحجج ديشه ممكن است. همسر محترم يخيفطرت تاربه 

 .اورميس را در ب هسا يپسدر داعشس   خواهميمشدم ديشه يگفت: من وقت محسن

کّ را حس « ا زهراي»آن  يو رو كنميانگشتر از دُرّ نجف دستم م کيگفت 

د يس ه كنمالحظس شوند.  تيو اذ ننديببآن را  هانيام شويم كه ريتا اسكنم يم

را در خسود احسساس    يتس ين ظرفين شسهداء گذشسته اسست كسه چنس     يس بر اچه 

ن يتسسا بتوانسسد چنسس نحسسوه بسسودنِ خسساص باشسسد کيسسدر  ديسسآدم باكننسسد، يمسس

آن جاها در جهسان حاضسر احسساس كنسد.     نيرد و خود را تا ايبگ يماتيتصم

مسان روشسن   يو برا دهسد يسسوق مس   يخيتسار  يتجربسه  يما را به سسو  ،احوال

 .ميادامه ده ميتوانيمتا كجاها را  ريمس نياكند يم

 ما يخيافق تار

:گفتتوان يچه عرض شد مبا توجه به آن

ما قرار  يفكر يتواند مبناينده مياست و در آ ين نكته مهميا 

 يداراهسا  انسسان  يخيدر هسر تسار  د كه اگر يآيش مين سؤال پيرد، حال ايگ

افسق  آن در هسا  انسسان  يهمسه  ايس آ، ندخ هسست يصسوصِ آن تسار  مخ يديافق د

اهل  يفهيوظهمه نيست. با ايطور ننيتجربه نشان داده است كه احاضرند؟ 

خ خود مستقر شسده و  يكه در افق تاررا  انسازتيچد يشهاست كه  نيفكر ا

را امسور  يزد. دهنرا نشان  ديد افقِو آن  دنكن ريتفسبراساس آن عمل كرده، 

  يخسود تشسخ   يبسرا را  ياحساسس  نيچن يوقتد. نشويآن افق آشكار مدر 



 ريتفسس گساهش  يرا درسست در جا آنچه كه واقع شده است  ميتوانيم ،ميداد

 نيس ا يعنس ي يخياست. افق تار يخيافق تار ين معنايم. اينما  آشكارو  ميكن

خِ يدر تسار  يزيس چو چسون بسا    ميسي آيمس  خود جلو يهاشناختشيكه ما با پ

 يگساه يده چه جاين پديم ايفهميمدفاع مقدس، مثل  ميشويرو مبهروخود 

مختلسف   يهسا خيو در تسار »كنسد.  معنسا  را  امس  خيو تسار تواند ما را يدارد و م

آنممكن اسست  متفاوت است كه  يطور هاشناخت يرهيداو  ديد يرهيدا

نداشت، جلسوه   تيچه اهمو آنفتد، يت بيداشت از اهم تياهم روزيچه تا د

  «.رديگيند و مورد توجه قرار مك

فرزند زمسان خسود    دكنيم هيبه ما توصصادره از امامان معصوم  اتيروا

 م انثه مْ  ََشثابَه   بِاأُمَ َائ هِمْ  النَّااس  »: نسد يفرمايمس  )ع(يعلس حضسرت  مسثال   . ديباش

پسدر و   هيهستند شسب  شانو حاكمان شانزمان هيكه شب قدرآن مردم  3«بِآبَائ هِم

م كسه  يم درک كنس يتسوان يت را مس يس روا نيااشارات  ي. موقعستندين نمادرشا

رد و يس گيكسه روح زمسان مسردم را در بسر مس     نيس م و ايمتوجه روح زمانه باشس 

ر بسار هسر   يس ن راسستا ز يد بسه آن برسسند و در همس   يشود كه بايم يمتذكر افق

را  يزيس چ يمسردم هسر عصسر   معلسوم اسست   رونسد.  ينمس  يو هر حرفس  يزيچ

مِ جامعسه  يشود. حكيروز برآورده نميخ ديماندن در تاريا باقطلبند كه بيم

ن رابطه حضرت ين امر هست و در هميخ متوجه ايدر هر تار يم قدسيو زع

مگسسر انسسد. مسسردم يخيمتوجسسه طلسسب تسسار «اللّوهحفظه»يرهبسسرمقسسام معظسسم امسسام و 

چسرا   ؟اندازنسد يراه ب رانيس در ا يستيانقالب كمون خواستنديمن هاستيكمون

مردمِ مسا نبودنسد؟    يخيو تار يقين بود كه متوجه طلب حقي؟ جز اشد ميعق
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بسه آن چسه   م ينكنس  يرويس خود پ يِخيم تاريكه از زع يما مردم هم در موارد

از  يكس يواقعسا  عسدالت   م. يرسس يم نمس يكنس يخود طلب م يخيدر فطرت تار

كنسد.   تيريمسد آن را  ملت، ميكه زع يتياست امّا با هو ينيد اتيشروط ح

ش از يبس مسردم   نسد يفرمايمس  )ع(يعلچرا حضرت د يد از خود پرسيخره باباأل

 ياانسد؟ معلسوم اسست زمانسه    هيشان شببه زمانه باشند يآن كه به پدرانشان شب

 مينس يببتسا   ميبشناسس د آن را يس ان باشسد و مسا با  يدر م دياتفاقات با نيا يماورا

خداونسد در هسر    اسست بسه همسان معنسا كسه     زمانسه فراگرفتسه   ها را واقعا  انسان

ن امسر  يس د و متفكسران متوجسه ا  يس آيبه صسحنه مس   يو شأن يبه صورت يخيتار

 د: يگويد كه ميتوجه فرما  9ادداشت شماره ين رابطه به يهستند. در ا

كننسد و  يرا در افق عالَم درک م امور يخيتار يدر هر دوره متفكران»
دارد كسه   يموضسوع بسستگ   نيس به ا يخيتفاوت عالِم و جاهل در هر تار

كسه    ين ادراک بسآبا  ييبه كدام طرف است. بدون آشنا انسان يرو
را  يدعلم و اخالق و اعتقا چيه گاهيجا د،يآيبه حساب م اديآغاز و بن

 «.افتيدردرست توان ينم

امسور   خسود  خيدر افق تار يادر هر دوره يواقعمتفكر د يخواهد بگويم

و تفاوت عسالِم و جاهسل    دينمايمن ييها را تعگاه آنيو جا كنديدرک م را

كه امسور را در افسقِ عسالَم درک     دارد يموضوع بستگ نيبه ا يخيدر هر تار

او آن را در برگرفته است امّسا  را هم جاهل خ، انسان يروح تار .ا نهيكند يم

دارد امّسا اصسال     ي. مثل فطرت است. صسدام هسم فطسرت الهس    كنديدرک نم

را دارد كسه امسور را در افسق     يين توانسا ينس چ« متفكر» مي. گفتكنديدرک نم

را بسسه صسسرفِ  لسسسوفيف جسسانيسسمسسا در ا شسسوديمعلسسوم مسس م درک كنسسد.عسسالَ

هستند كه در هسر   يكسان ياگر به معنا ان. متفكرميدانيمتفكر نم يدانفلسفه



 و جانبسازان  و شسهدا كننسد،  يامور را در افق عسالم درک مس   يخيتار يدوره

 ياريشسهر  ديشسه انسد.  خين تسار يس ان، متفكسران ا گرزمنسد  و شسهدا  يخانواده

بسود كسه فقس  اسستاد      نيس از ا تسر يمتعسال  شچون طلبخ است ين تاريا متفكر

  .ندمادانشگاه ب

دارد كسه   ين موضسوع بسستگ  يس بسه ا  يخيو جاهل در هر تار متفاوت عالِ

 کكه در  يبا آن ادراک بس ييتوجه او به كدام طرف است و بدون آشنا

نسه   ،ديس آيحساب مس اد بهيآغاز و بنو  ؛است يالب اسالمانق يخيحضور تار

در  گاه عسالم و جاهسل را.  يجانه افت و يدر توانيگاه علم و اخالق را ميجا

دهسد و طسرف بسا همسه     يجسواب نمس  صِسرف  امسروز اخسالق   د يس نيبيمكه نيا

 ازات خساص يس امت يحاضر است از نظسام اسسالم   يكه دارد به راحت ييادعاها

بسه جهست آن اسست كسه توجسه او بسه        ،نددم از آن محرومر مريرد كه سايبگ

از  ياديس سسواالت ز  .سست ين يانقسالب اسسالم   يعنين دوران ي  ايادراک بس

تسا سسرباز امسام زمسان و      ،م دانشسگاه يرفت ما نديفرماي، مشوديده ميبنده پرس

 .ميم بكنس يتسوان  ينمس  يكسار چيم هينيبيحاال م يم وليبشو ينيسرباز امام خم

كننسده  الؤكسه سس   يو در سسطح  مرو هسست بهاالت روؤن نوع سيبوه ابنده با ان

را بسدون توجسه بسه    يش ندارم زيبرا يچ جوابيكند هيال خود را مطرح مؤس

د در يس با .كننديسوال م يانقالب اسالم يخيو حضور تار  يآن ادراک بس

گشسا باشسد و   راه انشس يد كسه برا نريبگمناسب  يد تا جوابنآن افق حاضر باش

امثسال بنسده سسخت     يكار را بسرا  يخي  تاريدم حضور در ادراک بسعن يا

 ر داد.ييس كننسده را تغ الؤساحت س ،الؤجواب به س يد به جايرا بايكند زيم

 يخيباشند كه متوجه امسر تسار  معه جا يراهنما تواننديم يوقت يمان واقععالِ
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ن جهست بساز   يس از ا كه افسراد را در برگرفتسه اسست باشسند.     يطيسو ادراک ب

اد به حسساب  يكه آغاز و بن  يبا آن ادراک بس ييبدون آشنا»كنم يد ميتأك

بسا  « .افست يتسوان در يرا نمس  يو اعتقساد  علسم و اخسالق   چيگاه هيجا ،ديآيم

بسه   ديس باشسود  يه مس يتوصس به ما ها در آنكه  ياتيرواد ينين نكته ببيتوجه به ا

 ينسد عسالم كسس   يخواهنسد بگو يا نميبه كجا نظر دارند. آ د،يعالِم رجوع كن

چه،  يعنيرجوع به عالِم  مياگر بفهمخود است؟  ياست كه عارف به زمانه

كه  يعالَم او و به دركبه  ميشويمنتقل م ميعالِم را هم كه نگاه كن منزلدرِ 

 ييمرحوم عالمسه طباطبسا  كند. يخود دارد و مطابق آن سلوک م ياز زمانه

 يآوردند. وقتينمرا  يمرحوم قاضام اند، نبردهيمرا  شانيهااستادنام  يوقت

نگسرفتم، مسن از    ادي علم شانيمن از اند: يفرمايپرسند ميشان ميعلت را از ا

اسست كسه    يمهمس  ينكتسه   گرفتم ادي يزندگ شانيا

 رضسا  دكتسر  يآقسا اموزد. يس ب يها را به زنسدگ انسان از عالمان زمانه توجه آن

 يرا آموختم، او بسرا  يزندگ يمعنا ديز مرحوم فردمن ا» :نديگويم يداور

 مياش را هم نگاه كنس درِ خانهاگر كه  يعالِمن است آن يا«. ک راه بوديمن 

اش در مقابسسل مسسا يمسسا را بسسا سسسبک زنسسدگ يِخيتسسارافسسق  يعنسسي داردثسسواب 

كردن و نسه دادن  يدرست زندگ يبرانوع سبک است  کي نيا .ديگشايم

منظسور از عسالِم،    ميس دار اتيس . جالب است كسه در روا و تعلّم مياطالع و تعل

اهسل   ،يقدسس  اتيس نسوع ح  کيو تمام  هستند. چون صورت تامّ )ع(تياهل ب

 يعلمسا ات يس از آن رواكه گفتند منظسور  هم  ييهانآالبته . باشنديم )ع(تيب

مثسل   اهلل مسدرس  تيس نگساه كسردن بسه آ   چسون  انسد.  هم درست گفته اندنيد



 تِيشخص کيكردن به ، نگاه«هيعلتعايلالّلهرضووان»ينيام خمكردن به حضرت امنگاه

 آموزد.يخاص م يكه به ما علم ياستاداست، نه  يخيتار

  يسس ادراک ب ايشما  ، يبح  ادراک بسبه  ديداشته باش تيدوباره عنا

. ديس همفينمس آن را اصال   اي ديندارآن ادراک را  يلكه هست و ديفهميرا م

بسا   ميانتسو ينمس د و عمسال   يد در مورد آن فكر كنيتوانينمكه  ديفهمياگر نم

ه به   كيبه نام درک بس يزيچ ديفهميوقت م کي. امّا ميهم زبان باشهم، 

د بسه صسورت واضس  در خسو    امّسا   اشاره دارد در شما هست، يانقالب اسالم

و گس وآن گفست بسا  د و يدر آن حاضسر باشس   ديس اهتنتوانسد و يكنياحساس نم

 نسد يگويكه مس  نجاستي، اديشنويآن را نم يصدايب يندا يريببه تع ،ديكن

كسه   يكسس  يعنس يكه گفته شسد.   يعالِم به همان منظور د،يبه عالِم رجوع كن

اشسساره دارد،  يانقسسالب اسسسالمكسسه بسسه  يبسسا همسسان صسسورترا   يادراک بسسس

 ديشسه  يخيارتس گساه  يد جايس تنهسا بتوان شسود؛ تسا نسه   يفهمد و متذكر آن مس يم

انقسالب   معظم رهبرتذكرات  د، بلكهيدرون خود احساس كنرا در  يحجج

ک يس بسه   يعني د،ياهنوز در آن وارد نشدههرچند  ،تان قابل فهم شوديهم برا

جاده گشوده نشسده  تان در مقابلهنوز است و  ياجمال يد وليدار ورودمعنا 

آن  ديس م. بسه ام يگذريم و ميگذاريرا م 9 ين اندازه متن شمارهي. هماست

 10 يم و بسسه مسستن شسسمارهيابيسسشسستر اشسسارات آن را بينسسده بير متسسون آكسسه د

 م. يپردازيم

  ان است يدر م يحسّ مشترک

شده اسست   هيتوص اتيو آ اتيكه در روارا محبّت و مودّت  موضوع»
معنا  نيبه ا ،ديد ديبا يخيو حضور تار يخيو همراه با فت  تار يخيتار
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برقرار  نيريخود با سا يشودگدر گ ينسبت زنده و فعّال ميخواهيكه م
 ييو تكبّسر و سسود جسو    يخودخسواه  آزاد از ظلمساتِ  يخيتا تسار  ميكن

 «.ساخته شود

ات يس ن انسدازه در قسرآن و در روا  يس رفقا هست كه چسرا ا  يال براؤن سيا

 الثم ؤثم نُاوََ  وَ»د يفرمايقرآن م است. د شدهيتأك گريكدينسبت به برمودّت 

 يبسه همسان معنسا   اگسر  را  ءايس اول  «بَعْض ََوْل ياء  بَعْضُه مْ الثم ؤثم نات  وَ

زنسان و   :ديس فرمايمس  .خسوب اسست   ،ديهم معنا كنن نسبت به يو محبّدوستان 

إِنّماا  » رايس ز دارنسد  ير رابطسه مسودت و دوسست   گينسبت به همد  مؤمنمردانِ

من ؤمس  «م نالم وم نُ م  آت  الم و»گرند و ين برادر همدينمؤم «ةالم وم نوََ إُِو

 .كننسد يگر برخسورد مس  يصادقانه با همسد نه، يون آمومن است و همچ ينهيآ

هركسدام   افسراد  د كسه يس ورايب ييدر فضسا  ها راهيتوص وفات يوصت نيا يهمه

طسرف   يتوانند بسرا يشان حس مشترک دارند و ميخيتار قتينسبت به حق

مثسسسسل نسسسسسبت حضسسسسرت امسسسسام    ؛دنيارادت خسسسسود را بگشسسسسا  ،مقابسسسسل

 .يرازياد شس يچمران و صمانند  يديسرداران شهو  ينيخم

م ينتسوا ينمس  ،ميداشست  يخسود حسس مشسترك    يخيقت تارينسبت به حق يوقت

نسسبت   ديس توانينمس  شسما  ن رابطسه يدر همس  .ميگر را دوست نداشته باشيهمد

خسود   ياو را همهجه يدر نتد و ياحساس كنگانه دو يد حججيخود را با شه

م چسون در حسال حاضسر    نزيرا م يد حججيشهمثال  كهنيا د.يس نكناحسا

و حجست  نسده  ينما ،يتر است و بسه قسول مقسام معظسم رهبسر     مان ملموسيبرا

 يمشسترك  اعتبار حسّ بهزان يعز رياو و سان يب يچ فرقيهوگرنه  است شهدا

و  غلبسه دارد شسان  اجمال ،از شهدا ي! بعضيآر .ستيم نيگر داريكه با همد



 يانقسالب اسسالم   يخيقست تسار  يدر ظهور حق يشتريل بيتفصها ز آنا يبعض

داشتم ان ييرضا يد عليشهسردار  كه با ييبا آشنا بنده .دارند

 ياديس بست ز يد هيدم آن شسه يس ديمس  

شسان  ياک معنسا  يس و بسه  بسود   العساده فسوق  اريبسس بسودن  از نظر مكتومو  داشت

در  يمهمس  يهسا تيوولمسس چه آمد يباورش نم يبود و كس يقو شاناجمال

اسستاد  ک يس كسه بسه ظساهر    نيبود با ا يديت اهلل سعيشاگرد آ . اوسپاه داشت

اصسول  »كتساب   يمشسغول مطالعسه  از رفقسا   يكس يما بسا   يزمان .ساده بود يابنّ

شسروع  م يندخوايمكه را  يتيروا يد ادامهيكه به ما رسنيهم م،يبود« يكاف

حفس   از البالغسه را  قرآن و نهج تنها ميكرديمما فكر  .خواندباز حف  كرد 

 رفقسا، از  يكس يبه قول در حف  داشت.  يخوببهات را هم يروا آن يدارد ول

 ييشسهدا اورم از يس ب يانمونسه م خواسست يم .ديرسآدم ن يا يتوان به انتهاينم

 يكه در هرحال حسسّ مشسترك  نيشان بود و اليصشتر از تفيشان بمالجكه ا

گر را ين همسد يمنؤكسه مس  نيعلت ا و هستها ن ما و آنيب يخيحضور تاراز 

 ياست كه در صدا يااحساس مشترک نسبت به آن گمشده دوست دارند

احساس  ميتوانيخودمان كمتر مو ما در است خ موجود يتارن يا ييصدايب

كسه  نيس ن اسست و ا ايس نمابهتسر  هسا  يبعضس در حركات و سسكنات   يم، وليكن

گر را دوسست داشسته باشسند از آن جهست     يهمدد ين بايشود مؤمنيه ميتوص

 ينسه يد و هركسدام آ ابنييق خود ميخود را در رف يخيقت تارياست كه حق

 هست. قشيرفچه در درون آن دادنِد در نشاننشويم يگريد

از  يعو، نس يخيبا احساس مشترک نسبت بسه حضسور تسار   داشتن دوست

شسما  كسه از هسزاران بهشست بساالتر اسست.       كنسد يعطا م را به انسان يگانگي
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ل شسده و  ينا )ع(نيالمومنريبه محبت امر ين مسيدر ا يكس يوقت ديحساب كن

 ين محبست در حسدّ  يس ارد. يس گيقرار م ييدر چه فضا رد،يميمه ين روحيبا ا

 يمسدت را  )ع(نيمنؤرالمس يامچون حضرت  الْأَنْصَارِي حُنَيْفٍ بْنُ است كه سَهْلُ

لَسو  » فرمودند: )ع(نيمنؤرالميامو در كوفه وفات كرد. شد  ضيمربود،  هديند

 هتكس من را دوست داشته باشسد تكسه  هم اگر كوه  يعني 4«افَتهلَتَ جَبَلٌ يأحَبَّنِ

ظهور كسرده بسود.    )ع(يآن زمان در عل يِخيتار قتيحق يهمه رايزشود. يم

م يس ت داريس روا )ع(يمان با علس يهل ابا نظر به اشتراک ا )ص(لذا از رسول خدا

 إِالّ ي ح بُّاكَ  ال ََنَّه  إِلَ َّ  َهِدَ قَدْ ََّلَّ وَ  َزَّ اللَّهَ فَإََِّ  َل  ُّ! يَا » ند:يفرمايكه م

خداوند با من عهد كرده كسه دوسست نسدارد    5«م نَاف ق إِلَّا ي بْغ ضُكَ لَا وَ م ؤثم نٌ

را منسافق بسر عهسد    يس گسر منسافق. ز  تو را مگر مسؤمن و دشسمن نسدارد تسو را م    

قست دوران خسود نسدارد.    ياز حق يخ گذشته مانده است و دركيتِ تاريجاهل

 د: يگويتوجه شود كه م 11شماره  متنن مورد خوب است به يدر ا

خسود را   ديس آيدر نمس  فيس آن كسه بسه تعر   نيدر ع يهر دوران قتيحق»
دوران است  نيانور  يكند، مانند نور. انقالب اسالميروشن م يخوببه

مختلسف   يهاحال كه در حال خفا است، خود را در صحنه نيلذا در ع
و بسا   ديس درآ يمنطقس  فيس كسه بسه تعر   ستين يامر راي. زكنديآشكار م
تفكسر بسه آن، بسا     يبه آن فكر كرد، بلكه در اثنسا  نواض  بتوا يتصوّر
 دانسشِ  يو تمنسا  دهديكند، خود را نشان ميكه از خود ساطع م ينور
آن هرگز ظهور نكند.  قتِيحق تا شوديدر مورد آن موجب م يولحص

 بنسدد يدوران، راه تفكر را م قتِيكسب اطالع از حق ياساسا  تالش برا
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بسدون آن كسه    ،ميشويم متوقفكسب فضل نسبت به آن  و ما در حدّ
 «.ما گشوده شود يبه رو قتياز آن حق ياچهيدر

 نيدر عس  يهسر دورانس   قست يحق»د كسه  يس فكسر كن  ين نكته كمس يا يبر رو

ا مس است  يكاف «كنديمروشن  يخوبخود را به ديآيدر نم فيكه به تعرآن

. ميكنس  يبررسس  يم و نسبت خود را بسا انقسالب اسسالم   يبه خودمان رجوع كن

 چيهس  ممسواظب د خودش دنبال كند. بنده ياست كه هر كس با ين موضوعيا

ه رفقسا  ن امسر باشسم كس   يس ا ل نكنم بلكه تنها متذكريبر شما تحم يفيگونه تكل

بسزرگ وارد   ياتا در تجربه د،نهست ياسالمدر محضر انقالب متوجه باشند 

خود را  ديآيدر نم فيآن كه به تعر نيدر ع يهر دوران قتِيحق»شوند كه 

در خفسا اسست،   قست  يآن حقحال كه  نيدر ع! يآر« كنديروشن م يخوببه

ر دخسود را   ديجا نگاه كنراست، هحاضر  يانقالب اسالم به صورت جاهمه

سبت به نمان را نگاه ميكه بتواناست  نيعمده ا كند،يروشن م ياهر صحنه

ک درخشسش اسست،   يرا ي، زيو نه مفهوم ميكن يوجود ماندوران قتِيحق

 يو با تصسوّر  ديدرآ يمنطق فيكه به تعر ستين يامرن جهت هم يو به هم

كسه از   يربه آن، بسا نسو  ن نظر يحدر تنها واض  بتوان به آن فكر كرد، بلكه 

 . دهديخود را نشان م كند،يساطع م در مظاهرش خود

 شرط بازگشت به تفکر

م يمتوجسه باشس  كسه  نيس و اتفكر را آموخست،   ديباهمچنان كه عرض شد 

و در هسا  در حادثسه كسه   ي، نسسبت بسه وجسود   اسست  «وجسود »تفكر نسبت بسه  

بسه حادثسه   ،يوجود جوعِكه ما با ر يشرطاند. به ينمايموجودات خود را م

ن يس از به سلوکِ خاص دارد، بسه ا ين نگاه ني. البته اميكنو موجودات نظر ها 



 111  ............................... سوم، بشر امروز و تعلّق خاطرش به انقالب اسالمي يجلسه

« وجسود »م، خود به خود با يت ندهيمعنا كه اگر اصالت را به كثرات و به انان

م كسه همسان تفكسر    يرسيم يزيم و به چيشويرو مدر جلوات مختلف روبه

مسا  طور كسه  د. همانيآيش ميان پانس ياست كه برا ين حال خوبياست و ا

مسان خسوب شسود، امسا     اخسالق  كه ميخوانينمن يا يبراها را از كتاب يبعض

هسا  آن يبسا مطالعسه  و  كنديم يما را اخالقها خود به خود آن كتاب مطالب

را  يريهجسو  «كشسف المحجسوبِ  »كتاب  يشود. بنده وقتيحالمان خوب م

 يامكسان نسدارد كسس   موضوع داشستم.  ن ينسبت به ا يتجربه خوب مدخوانيم

شسنهاد كسردم آن را   يپ. چند بار بسه رفقسا   ديبخواند و دروغ بگوآن كتاب را 

هسم   يمطهسر  ديارتباط برقرار كنند. شسه با آن نتوانسته بودند بخوانند، ظاهرا  

هسم   شسان يا يمعلوم اسست بسر رو   ،كردنديم فيتعر «كشف المحجوب» از

در حسال   يوقتس  ،محشور بودمبا آن كتاب  يگذاشته است. بنده دو سال ريتاث

كه به تو تذكر  ستين ازياصال  نشود. ياتمام بود نگران بودم كه دارد تمام م

 يتسوان ينمس سسلوک   يدر آن نحسوه متكبّر نبساش،  ا يدهند كه راست بگو و 

عطار اسست،   «ءِاياألول ةتذكر»كتاب به  هيشب يزيچ؛ يباشا متكبر يگو دروغ

ن يس كسنم در ا يم. البتسه فكسر مس   ينس ك يخوب زندگم يتوانيمبا هر دو كتاب 

 يمربوط بسه زنسدگ   يهاكه با خواندن كتاب ياحواالتخ ين تاريزمانه و در ا

سسه بسا   ياسست و قابسل مقا   ترار ارزشمنديد، بسيدست آورد بهيتوانيء مشهدا

كشسف  »مثسل   ييهسا كتساب معنا كسه   نيابه نه امّا ست، ين يچ كتاب سلوكيه

كسه   ييبسه همسان معنسا   « تفكسر » ي! وقتس يآر .ميريس ده بگيس ناد را «وبالمحج

   شود.يد، خود به خود حال ما خوب ميايعرض شد به سراغ ما ب



 يورنس بسا   يانقسالب اسسالم   رتفكر ب يدر اثنا ن رابطه بود كهيسخن در ا

 دهسد و يكند، خود را نشان ميساطع م در مظاهرش از خودآن انقالب كه 

يموجسب مس   انقالب است كسه در مورد  يصولدانش ح يتمنابرعكس  نيا

 ميس دار يمشسكل اساسس   کيس ظهور نكند. ما ما  يبراهرگز آن  قتِيحق شود

كسه   يدر حسال « نور كسو؟ »م يپرسيم ،ميآن كه نور را بنگر يكه هنوز به جا

 يشسناخت آن، آن را از كسس   يسست كسه در مسورد آن و بسرا    يشأن نور آن ن

هسا مسا را از   ن سسؤال يم. ايآن نظر كنم، شأن نور آن است كه به يريسراغ بگ

كنسد كسه در   يگلسه مس   يست كه مولسو يخود نيكند. بيقت دور ميافتن حقي

 د: يگويشتر بنگر. مين موارد كمتر بپرس و بيا
 ؟د بحسر كسو  يس چون گهسر در بحسر گو  

 

 وار اويسسالِ چسسون صسسدف د يسسوآن خ

 شسسوديگفسستنِ آن كسسو، حجسسابش مسس   

 

 شسسسسوديابسسسسرِ تسسسسابِ آفتسسسسابش مسسسس  

را گفستنِ آن  يس ز كسار حسل اسست   ، ين مسوارد نپرسس  يس د اگر در ايمافريم 

 كسه در حسال   يشود در مقابل آفتساب يم يشود و تازه ابريحجابش م« كو؟»

 ينه آن كه بخواه يبفهم يخواهيم يعني ني، ايدياگر پرسدرخشش بود. 

ن را مختلف آن را و درخشسش آ  يهاكه بنا است در صحنهي، در حالينيبب

 آن يد و معنسا يس اآن حضور را دفسن كسرده   ديال كردؤساز آن اگر  .يبنگر

 تسا  شود يدر مورد آن موجب م يدانش حصول يتمنا»د: يگويجمله كه م

ر ما اگرا ين قرار است كه عرض شد، زياز ا «آن هرگز ظهور نكند. قتِيحق

قت يبا خودِ حقوقت چيه م،يبگذر قينسبت به حقا ياز تفكر حصول مينتوان

يمس حجابست   ،كسو آن گفستن  »! يم، آريشسو يرو نمتلف روبهدر مظاهر مخ

 :  يخ شبستريش يبه گفته«. شود
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 تابسان  ديخورش اونادان كه  يزه

 

 ابسسانيدر ب ديسسبسسه نسسور شسسمع جو 

 بنسدد يدوران، راه تفكر را مس  قتِيكسب اطالع از حق يتالش برا اساسا  

ه بسدون آن كس  كنسد،  يدر حد كسب فضل نسسبت بسه آن متوقسف مس    را و ما 

 .ما گشوده شود يبه رو قتياز آن حق يا چهيدر

تسان  شسود حسال  ن يحصسول د تا تفكرتسان نسسبت بسه امسور،     يتالش كن اگر

د كسه  يس ابييد و ميكنيدوران عبور م يو پوچ يو از افسردگ شوديخوب م

ت خسود  از آن جهت كه نسسب  يمولو«. ن جاستيجاست، همنيمعشوق هم»

شسود رابطسه   ي، متوجه مس خورد ياضاف يالقمه يوقت ،قت شكل داديرا با حق

 د: يگويشود. لذا ميقت به هم خورد، خودش متوجه مشكل مياو با حق

 خسار خسار   نيس ا يالقمسه  يبرا از

 

 خسار  ديس از كف لقمان بسرون آر 

آن حسال از دسست رفتسه     ،لقمسه  کيس خساطر  داشته است كه به يچه حال 

 ؛بسد اسست   يپرخسور د يبه او بگو ياز به آن ندارد كه كسين آدم نياست؟ ا

 يابد كه چگونه پرخورييم يوقت ،كندب يپرخور تواندينمكه معلوم است 

 يرابطسه  يقت انقسالب اسسالم  يما با حقاگر كند. ياو را از حضور محروم م

 ميتسوان ياصسال  نمس  م، يآن شسو  يصسدا يب يم و متوجه ندايدا كنيپ يحضور

 .ميس نگه دارقت يآن حق در نسبت باخودمان را  ميمجبور شهيهم ،ميكن يبد

دن يبا دنوشته بود؛ بنده  يبرا« زانيلُبُّ الم»ت يق ساياز كاربران از طر يكي

 يت الهس يس لم مستهجن بدبخت شدم. بنده متوجه شدم آن كاربر مسورد عنا يف

. اسست رو روبه يكثافتشود با چه يمتوجه محال همان كه در نيا يبرااست 

در  رديس را از مسا بگ  هسا جسوان  نيس اهسا  ن داميس بسا ا  خواهديمآن وقت دشمن 



ن يس ظساهر جسذابِ ا   ياسست كسه مساورا    يمنسوّر بسه نسور   آن جسوان  كه يحال

 . نگرديقت را در آن ميظلمات را و حجاب حق ،هاصحنه

 يهسا دن صسحنه يس دجسا  در آنو  ييم جسا ياز كاربران نوشته بود رفت يكي

ان ميحست و پشس  ار نارايكه بسيدر حال ،ش آمديق ماهواره پياز طر مستهجن

 «رهسا و نَ لُيس لَمكر »ن همان يبنده معتقدم ا ؟د حاال چه كار كنميپرسيم .بود

 يخسوب دارنسد كسه بسه    ين جوانسان نسور  يس ت و ااست كه قرآن متذكر آن اس

نسسبت بسه    يحضسور ن بسه جهست درک   يعبور كنند و افتنه آن از توانند يم

 يالغاُها منت ،دنداريرا پاس م د آننان دارانن جويقت دوران است كه ايحق

 االغد عجسب  نس يگويد و مس نشسو يبلنسد مس   ،زده اسست لگسد  را  هاآنآمده و 

سست  د ايس ام .دناالغ شسو ر ياسس  كسه نسه آن كنند ياالغ را محكوم م ،يتيتربيب

  .ستيش نيب ي، اُالغانقالب د دشمنِيمتوجه شو

 يتذکر به انقالب اسالم زبانِ

 يانبس زدارد،  خسود  يبرا يخاص زبان يكه هر فكرنيبا توجه به ا 

ا آن بس م و يس ان آوريس بسه م  ين انقسالب اسسالم  ييفهم و تب يم برايخواهبكه ما 

 ا به قسول معسروف  يو  وگوگفتم با هم ياست تا بتوان يچه زبان ،ميتفاهم كن

 م؟  يداشته باش يعلم مناطِ

تذكر به آنچه در مقابل مسا و   بح  در آن است كه زبانِ يهمه 

 كسرد،  د بسه آن فكسر  يس ب اسست و با يس ما است با زبان آنچه از مسا غا  شيدر پ

 فرمود قسرآن بسر تسو نسازل شسد      )ص(امبر خوديلذا خداوند به پ .متفاوت است

 ياسست را بسرا  هسا  آنش يچه بر مردم نازل شده و در پتا آن «ل لنَاس نَيل تُبَ»
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 سست كسه  ينن آ موضوع مثسل نبوده است.  يبيچون امر غا ،يها روشن كنآن

 ؟دا شسد يس چه شد كه علم كسالم پ ؛ رديگيمقرار  يدر علم كالم مورد بررس

شسبهه   ،نسد ردكيه مس هشب يديتوح قِيحقا دا ما  نسبت به وجودِ ياچون عده

 سيس اوچ وقست  يهس  ،قت شهود نداردياست كه نسبت به حق يمربوط به آدم

 ق علسمِ يطره كرد شما از هشب يكس يدرست است وقت .كنديه نمهشب يقرن

سسوال از امسر    د و با زبسان خسودش كسه همسان زبسانِ     يدهيم جوابش را مكال

رفسع   يم آن جسواب بسرا  يد متوجه باشس يبا يد وليدهيجواب م است، بيغا

م اگسر جسواب   يندارد تا گمسان كنس   قتيقدن به حيبه رس ياست و ربط شبهه

 ،قيتفكسر نسسبت بسه حقسا     زبسانِ . ميادهيقت رسيبه حق ميشبهات خود را داد

: ديس فرمايمس  به رسسول خسود  ن جهت قرآن يبه هم كر و اشاره است.زبان تذ

را ذكسر  يس متذكرشان باش، ز  «نيتَنفَع  الم وم ن يإََِّ الذِّك َفَذَكِّ  وَ»

 يواژهقت نظر دارد و بسه آن مسؤمن اسست نفسع دارد.     يكه به حق يكس يبرا

ادش يس بساز  شناسسد لسذا   يقت را ميرا آورده است چون مومن آن حق «ذكر»

 با ذكر، يعني «؟ادتانيد بادا يدسترخو هباد» :يعمان سامان يبه گفته .ديآيم

اگسر   يدر مسورد انقسالب اسسالم    آورد.يمس ادتسان  ي ،ديس را كسه دار  يآن مست

موضسوع را بسه او   كسه  د ين نباشس يس د به دنبسال ا ييسخن بگو يد با كسيخواست

ا دفساع  يس مقابسل شساه و    ام مسردم در يس مثسل ق  يد بلكه با نظر به مظاهريبفهمان

 .ديباش يانقالب اسالم يخيمتذكر حضور تار ،مقدس

سست كسه آن   يالزم ن ياسسالم ن موضسوع انقسالب   يسي قبل از تبا يآ :

 ؟ن ما گوش كندييم تا به تبياو معنا كن يبرارا مطلب 



 يمخاطسب الزم اسست ولس    يباورهسا  مناسسب  يابه نظرم مقدمسه  :

 ن حرفهسا را كسه  يس نسد ا يگوين است كه مس يد اكنيد ميكه ما را تهد يخطر

آن  يارا سه  ين زبسان را بسرا  يس ا يفالنس چسرا   ؛ان با زبان استدالل گفست تويم

 يلس وشناسسم   يزبان عرفان و فلسفه را مس  يبنده تا حدّ ؟انتخاب كرده است

ه كس مسا   خِيدر تسار  يبه عنوان رخداد يكنم در مورد انقالب اسالميم يسع

فسان  فلسسفه و عر  رد تا آنجا كه الزم اسست از زبسان  دا ياحساس درون يمبنا

 يرآنس قدر مباحس    يحتس  .ان آورميم و زبان اشاره را به ماستفاده نكن ينظر

ودش خس قرآن زبسان  بح  نشود.  ينظر فلسفه و عرفانِ مواظبم قرآن با زبانِ

رآن قس زبسان   االبتسه بس   .هم زبان خسودش را دارد  يخين حضور تاريا ،را دارد

 يانقالب اسسالم  اما چون موضوع ماق شد يحقا شود متذكريخوب م يليخ

در  بنسده  .انقسالب اشساره كسرد   آن  يد بسه ابعساد قدسس   ير بستر قرآن بااست د

ه عيشس  يِخيكه در بسستر تسار  نيا يبرا ،ترمراحت يلير قرآن خيتفس يجلسه

 بسه قسرآن دل  د يس اند بامتوجهها قلب است چون فراهم شده يخوب يهانهيزم

ر ا قسرآن برقسرا  بس  يصسول ح يكنند رابطسه ين هم تالش نميهماطر به خ ،داد

ابطسه  بسا انقسالب ر   ،يا هنوز با زبان حضورقن است كه رفيمشكل ما ا .كنند

 .ننديبيم ياسيس يدهيک پديچون انقالب را  ،كننديبرقرار نم

 «والسالم عليكم و رحمةاهلل و بركاته»



 

 ي چهارمجلسه

 آن ينگرازگو قتيو حق يانقالب اسالم





 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 يمد بسه انقسالب اسسال   يس با ين است كه با چه نگاه و منظريا صحبت در

شستر  يد بيس اا بيس م. آيآن غفلت نكرده باشس  ينظر كرد تا از توجه به ابعاد متعال

ا يس آ يعنس ي م؟يد تسالش كسرد آن را بنگسر   يس ا بايم، يتالش كرد تا آن را بفهم

 ن؟قت آيا به حقيم و يبپرداز يشتر به مفهوم انقالب اسالميب

 از انقالب بر ما گشوده شود يتا پرتو

 يمنسبت بسه انقسالب اسسال    يترييمبنا است باب بح ِ بنا 12در شماره 

 قسدس  المعس  وب يس از عالم غ ينزول يهادهيپد هن رابطه كه بيدر ا ،باز شود

 يسد، كن توجسه  زير متنبه  .شان از دست نرودتّيد نگاه كرد تا هويچگونه با

 خواهم داشت.شدن موضوع جهت روشن يضياعر ،آن حشردر 
و بسدون نظسر بسه وجسه      ميمفاه به صرف يف انقالب اسالميتوص» -12

ده گرفتسه  يس نادرُخسداد  آن  ابعاد خاص تاشود يموجب م آن، يوجود
كه انقسالب  يدر حال .مطرح شود يک حركت عاديشود و به صورت 

رت مسا  يح ،دادن آنجلوه يست و با عادين يعاد حركتک ي ياسالم
نخواهسد   يزين چآ گريرود و دين مياز ب يخيتار ن رخدادِينسبت به ا

رازآشسنا  ز نسسبت بسه آن   يس ندهد و مسا   ار ما قراريبود كه خود را در اخت
كه نه آنم، ينظر داشته باش آن را مدّ يگرازگون تِيثيهمواره ح وم يشو



آن صورت متوجه م كه در يآن را بفهم ،خاص يهافيم با تعريبخواه
 1م.يشوينم ،داده استم نشان يمفاهماوراء  كه خود را يآن وجه
از ، يعسساد يهسا شسسهياند ي فهسسم بسرا ن و قابسلِ يمعسس يريودادن تصس نشسان 

 يقست انقسالب اسسالم   يكسه حق يد ما است در حاليتول ،يانقالب اسالم
ه محس لُا ت ميد به دنبال آن بروياست كه با يبلكه اشارات ،ستيد ما نيتول

 الببسه انقس   يابسزار از نگاه گرنه وما گشوده شود  ياز آن برا يو پرتو
م كه در آن صسورت انقسالب   يستيمن نيا يشخص اغراضِ يبرا ياسالم
 يشسود و ابسزار  ياش فرو كاسسته مس  يخيتار حضورِ يياز كارآ ياسالم
 وجسهِ  آن صسورت از  استمداران كه دريگردد در دست احزاب و سيم

  .فلت خواهد شدآن غ ياشراق
آن در  يقست رازگونسه  ياز حق يپاسسدار  ،ياز انقالب اسسالم  يپاسدار

 شِيپ و ازشدن آن يق از عاديباشد تا از آن طرياش ميخيحضور تار
ما  يندهيآ يخيحضور تار يشود و همچنان برا يريجلوگپا افتادن آن 

 ر ازيكسه فرهنسگ غسد    يپاسسدار نسوع از   انمثل همس  ،قابل اعتماد باشد
ر را با ظهسو  اسالم يخيتار يندهياسالم به عهده گرفت و افق حضور آ

 « .دانيها نمادر افق يمهد

ف انقسالب  يكسه توصس   داردن نكتسه  يد بر ايكأت ديكه مطالعه فرمود يمتن

موجب   يذهن مِيق مفاهيفق  از طر ياسالم

بسه   يمجه انقالب اسسال يه شود و در نتده گرفتيابعاد خاص آن نادتا شود يم

در  يكسه شسواهد فراوانس   يد در حسال گردمطرح  يک حركت عاديصورت 

                                                 
ن امسر  يس سسنده متسذكر ا  ين نوياز همس « شسود يمس پسو    يفرهنگ يهاتيآنگاه كه فعال»كتاب  - 1

 يقست كساف  يدادن حق هر حقيقتي كه باشد، در نشسان خود، مفهومِ يبه خود« مفهوم»است كه شده 

 ست.  ين
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دادن جلسوه  يو با عساد  ،ستين يک حركت عاديان است كه آن انقالب يم

رود و عمسال   ين مس ياز بس  يخيتسار   بزرگن رخدادِيرت ما نسبت به ايح ،آن

گسر آن انقسالب،   يو د ميرقرار كندرست ب يام با آن رابطهيتوانيگر ما نميد

ار مسا  يس در اخت يقست اشسراق  يک حقيس ست كه خود را به عنسوان  ين يزيچ آن

و با آن به عنسوان   ميوما جلوه كند و ما رازآشنا به آن شبر جان قرار دهد و 

 .ميگردرو زمانه روبهن يدر ا ياله ياز تجل يانحوه

، مثسل  ميس رداخسود  ن يس را در د يبرخسورد بسا حسوادد قدسس     ما فرهنسگ 

بسه  م يعظس  دادن آن رخسداد ليس تقلبسا  البته كه م ياندازيكه به كربال م ينگاه

ک مفهوم يدر حدّ ما  يبراخورد و يم ما با آن به هم ي، رابطهياقاتف يامر

ت يس در روا .ميافتينم رتيگر از آن به حيد كرد و عمال خواهد جلوه  يذهن

معلوم اسست   «را يتَحَ ينِدْرَبِّ زِ» :كردنديتقاضا م را كرم امبريپكه م يدار

شسان  رتيس ح بودند كه بر يات الهيتجلاز  ياطالب نحوه )ص(كه رسول خدا

 م؟ينس كيرت مس يس ح يزيس با چسه چ  هاآدمما م يد بپرسياز خود با .افزوده شود

رت آن است كسه  يح يالزمه .ديكنيرت نميح ياز امور عادوقت شما چيه

قت را در مقابسل  ياز حق يافقو  باشدزگونه م كه رايرو شوروبه يبا موضوع

خسود داشستند كسه از خسدا     ظسر  را در من يزيچه چ )ص(امبر خدايپ .ديگشابما 

آن كسه  نيس نسه ا  ،دكنس اد يس زقست  يرا نسبت به آن حقشان رتيح ندخواستيم

 ين موضسسوعاتيدانسسستند چنسس يچسسون مسس  ،شسسان معلسسوم شسسود  يبراقسست يحق

بسا آن   يبت خاصس نسس تسوان  ياسست كسه مس    يطسور  يول ،ستين يافتنيدست

م يل بدهيكه آن را تقلنه آن ،آن نشودگاه يجال يبرقرار كرد كه موجب تقل

ت يسسگسسر آن موضسسوع از هويدر آن صسسورت د رايسس، زشسسود ينافتيسستسسا دسسست



روبسرو   ين موضسوعات يبسا چنس   يهسا وقتس  يبعضس  .شسود يخسارج مس  اش يجالل

 ،برقسرار كننسد  مسور  اد بسا آن  يس كه با خاص ياجاد رابطهيا يبه جا ،شونديم

گونسه  سسلمان هسم   ياعسده  يشسوند، ولس  يمنصسرف مس   از رابطه بسا آن  يكلّبه

 ديبا شهيبا راز همرا يز. ردبا آن برقرار ك زيرازآم يارابطه ديكه با دنيگويم

ل آن بسه مفهسوم   يل داد و با تبسد ين كه آن را تقلينه ا ،رازگونه برخورد كرد

راه دوم را ما مواقع  يچون بعضسفانه متااش انداخت. يت اصلياز هو يذهن

 كرد دايگونه ارتباط پرتيح زهايچ يبا بعض ديبا ميدانيم نميكنيمانتخاب 

شما با خدا درست برخسورد  م. اگر يباش رتيدر حنسبت به آن تا آخر هم  و

شسه در  ي، هرچنسد هم ديس بايخسدا دسست ب  به شود ينموقت  چيهد يابييم ديكن

 يهمسه تسر اسست. رابطسه    کيس ز بسه شسما نزد  يس چهمهد و او از يمحضر او هست

ن نكتسه  يد بر ايكه مطالعه فرمود يفرازست. گونه انيهمبا ما  يقدس قيحقا

شسود  يموجسب مس   ،صرف مِيبا مفاه يف انقالب اسالميتوصد دارد كه يتأك

د تسالش  يس بان امسر  يز از ايبه جهت پرهده گرفته شود و ياز آن ناد يتا ابعاد

اش در و با وجه رازگونه يخيتار رخدادِک يبه عنوان  يكرد انقالب اسالم

آن را مسدّ نظسر داشسته     يگرازگسون ت يس ثي. تسا همسواره ح  ما ظهور كنسد  ظرمن

كسه  ، بسدون آن ميخاص آن را بفهمس  يهافيم با تعريكه بخواهنه آنم، يباش

 م.يدهند نظر كنيكه آن را نشان م يبه مظاهر

، از يمعرفتس  يهسا كه در جلسسه آن است  كنديد ميكه ما را تهد يخطر

موما  ع .دگردق اشاره يگونه به حقازرا سخنِ با دين نكته غفلت شود كه بايا

 يطرهيسس  البتسه  م.يبفهمس  يزيس چ تسا  اسست  ن بسوده يس ا يبرا يمذهب يهاجلسه

اسست كسه    يجلسسه طسور   يا فضسا يس سست كسه آ  ير نيتسأث يبس جلسه هم  يفضا
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كسه در مقابسل    يقتيد به حقيا باي بفهمند يزيد تنها فكر كنند و چيها باانسان

 اجيس احت ميبفهمس  يزيچ مياگر بخواه! يشود نظر كنند؟ آريها گشوده مآن

 يعني يپردازمفهوم و يپردازمفهوم يعني فيتعر .ميدارز يآن چ فيبه تعر

طعنسه   انلسوفياز عرفا به ف يكه بعضنيآوردن. ادر يرا از رازگونگ يقتيحق

خدا و عالم قدس ن عموما  يلسوفان و متكلّميف است كه علت نيزنند به ايم

افسق نگساه   عمسال  مطلسب را از   كسار   نيس ابا كنند و يم يو استدالل يرا مفهوم

 كنند.يانسان خارج م

 رود يدر حجاب م يچگونه انقالب اسالم

در انقسالب  اسست كسه    نيا ميبگذار انيبا هم در م ديكه با يانكته نياول

 ينسه ي، آيخيتسار رخسدادِ  به عنسوان  م كه يرو هستبهرو يزياگر با چ ياسالم

آن را در حجسساب  يپسسردازمفهسسومبسسا اسسست و ن دوران يسسقسست ايش حقينمسسا

 ين مسوارد چسه مشسكل   يس در ا يپسرداز مفهوم ميباش توجهم ديباپس  م،يبريم

هسا خسارج   نظر مسدّ از آن را  يگرازگسون  تيس ثيحآورد و چگونه يوجود مبه

در آن  م،يخساص آن را بفهمس   يهسا فيس بسا تعر صرفا   ميبخواهكند و اگر يم

نشسان نسداده   در مفهسوم  خسود را  انقسالب كسه    از يصورت متوجسه آن وجهس  

از آن نشسان   يوجسوه  ميسست يمتوجسه ن . اصال  در آن حالست  ميشوياست، نم

دنبسال ابعساد   به را ما يز ،ظر ما قرار نگرفتنو در م امديداده نشد و به صحنه ن

م كسه  ياز انقسالب را دنبسال كسرد    يزيس مسا چ م. ينرفت يانقالب اسالم يوجود

ار ما قرار گرفست و نسه   يدر اخت ن حدّيآن بود و انقالب هم در هم يابعاد كلّ

 نيس ا «شسود يپو  مس  يفرهنگ يهاتيفعالكه آنگاه »د تمام كتاب يشا .شتريب



شسود نسسبت بسه    يمس كسه   يوفشسكوه و جسالل و خس    ،نكته باشد كه با مفهسوم 

طعنسه   اگسر مفهسوم  لِبسه عقس   اعرفس ن اسساس  يس بر ا .رديميم ،دا كرديقت پيحق

 :د كهنزنيم
 من اسست  يواأگفت كه دل منزل و ميعقل م

 

 مسن اسست   يا جسا يتو  يا جايد كه يعشق خند

 
كه خسودش عامسل    يوگرنه عقل قدس يعقل فلسف بهاست  يضين تعريا

 .قت استيكشف حق

م كسه:  ينس د كيس ن امسر تأك يس م بسر ا يخسواه يچه عرض شد مبا توجه به آن

 ياز انقسالب اسسالم   يعساد  يهسا شسه ياند يبسرا  بسل فهسم  قان و يمع يريتصو»

سست بلكسه   يد مسا ن يس قست انقسالب تول  يكسه حق  يد ما است در حسال يتول ،دادن

مسا گشسوده    ياز آن بسرا  يپرتسو  تام يد به دنبال آن بروياست كه با يقتيحق

ت قس يحقافتن يس  يمسا بسه جسا    يگساه را يس ز ،اسست  يقس يدق ين نكتسه يا «.شود

وقست  کيس  !يآر .ميد كنيانقالب تولآن از  يم تصوريكنيم يسع ،انقالب

ک يس  ياسست ولس   ين كسار درسست  يس م كه ايقت را كشف كنيم حقيخواهيم

چه واقسع  آنتا م يندار يام و دغدغهيسازيقت را ميخودمان حق يوقت برا

د و نس ل كنيس ت را تحليس خواهنسد واقع يمس  ياسس يافسراد س  .ميابيس شده است را ب

قست  يت و حقيس افتن واقعيس هسا  ليس ن تحلياز موارد ا ياريستند در بسين متوجه

مالحظسه  را بسا قسرآن    هسا يبعضس شما نسبت  .ها استبلكه ساختن آن ،ستين

هسا  ذهسن آن  يهشود ساختيموارد آنچه گفته م ياريچگونه در بسكه  ديكن

 يا مسا هنسوز دغدغسه   يچه قرآن متذكر آن است. گوافتن آني ياست، به جا

 را به يزيم چياتوانستهكه نيم به هميشويم يراض م،يقت را نداريتن حقافي

كردن موضسوعات  سوبژهند يگوين ميبه ام. يخود بساز يقت برايعنوان حق
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 يدارد زندگ انسان با خودش  ن حالتيدر ا ها.ا نومني

ما ظهسور كنسد و    يام تا برييبرخورد نما يقت طوريبنا شد ما با حق. كنديم

 يمهم ين نكتهيا .ميقت مرتب  باشيخودمان با حق يهافرضشيپ يما با نف

از انقسالب   يعساد  يهسا شسه ياند ن و قابل فهمِيمع يريتصو» :مياست كه بدان

ست بلكسه  يد ما نيتول ،آن قتِيكه حقيدر حال «.د ما استيتول ،دادنياسالم

ن زمان بسه  يدر ا يخياتفاقات تاردر  يبه كمک انقالب اسالمكه  ياشاراتبا 

مسا   ياز آن بسرا  يم تسا پرتسو  يبسرو قست  يد بسه دنبسال آن حق  يس د، بايآيان ميم

 م كسه در يبسرو  يبه دنبسال اشسارات  كه ما  ستين يآسانكار ن يا 2.گشوده شود

ر دَقَس آن» م:يبسدان  كسه مگر آن، قتياز حق يمگر پرتو نيست زيچچيت هينها

 ؛ن غسزل يحساف  در همس   جنساب  يگفته به «.ديآيم يهست كه بانگ جرس

 يشدن با پرتوروهچون روب ،«هاافتاد مشكل يول ،عشق آسان نمود اول چه»

اگسر   .ديس نيبيمس  يراحتس هوان را بس يس ن ليآن است كه شما ااز ر يغ ،قتياز حق

انتظسار   ،دوران ِقست يحقنمسودنِ  از رُخ نسد يبيوان را ميكه لنيش از ايب يكس

ن يس ا .به دنبال سنگ و چوب است ،ستيقت نيدنبال حق د بداند بهيبا ؛داردن

كننسد و مسا هسم    يبرقسرار نمس   خسود  دوران قتِيبا حق ياوقت رابطهچيافراد ه

   .تفكر متفاوت استدو را دو زبان و يز ،ميشو ها همزبانآن م بايتوان ينم

د بسه دنبسال آن   يس است كه با ياشارات يدارا ياسالمانقالب »عرض شد: 

ما گشوده شود و گرنه  يبراآن  قتِياز حق يه و پرتوحلمتا  مياشارات برو

                                                 
ک موجود زنده يند: انقالب يفرمايف انقالب ميدر توص «اللّهحفظه»رهبر معظم انقالب - 2

قت يد، زد و تمام شد؛ از شناخت حقک جرقه بويكنند انقالب يال ميكه خ ييهانياست، ا

 يافتگيش دارد، رشد دارد، قواميدورند... انقالب چون موجود زنده است، پس افزا يليانقالب خ

 (19/11/96تاريخ سخنراني: )يافتگي براي آن وجود دارد.كمال و



ه البتس  «.ميسست ينمن يا يحزبو  يشخص اغراضِ يبرا به انقالب ياز نگاه ابزار

قست  يراه نظسر بسه حق   يباشد ول يفاسداغراض  يست اغراض شخصيالزم ن

 خواهسد از انقسالب  يمس  يكه كسست مثل آنينان يحالت در مدوران در آن 

 دهسد. يل مس يتقل ياسيک اتفاق سيانقالب را در حد  يع كند ولدفا ياسالم

 إِالَّ الرَّسُسولِ  عَلَسى  مسا » :ديس فرمايامبر خود در رابطه با اسسالم مس  يخداوند به پ

سست و بعسد هسم بسه او     يام نيجز رساندن آن پ يافهيبر رسول خدا وظ« الْباَلغ

 .يخسود را تلسف كنس    ک اسست ينزد  6کهو/ )«باخِعٌ نَفسَک لَّکَلَعَ»: ديفرمايم

 ،دنشسو قت اسسالم  يحقمردم متوجه  اندهخواستيهم م )ص(براميپمعلوم است 

تسو  « بَل غ» :ديفرمايو خداوند م اندانداختهين راه خود را به زحمت ميو در ا

فهمند را بسه  يا نمي دفهمنيكه منيا يدغدغه ،به مردم برسانرا فق  مطلب 

دهسد  يتسذكر مس   )ص(امبرين به پآن بار در قريچند وندخدا .بگذار ما يعهده

 لكِسنَّ  وَ أَحْبَبْستَ  مَنْ تَهْدي ال إِنَّکَ» د:يفرماي. مستيتو ن ين به عهدهيكه ا

ت يهسدا ، يت كنس يهسدا  يبخسواه كس را هسر تو   56قصص )«يَشاءُ مَنْ يَهْدي اللَّهَ

شسد  مسان نبا اگر حواس .ستا در كار يت الهيمش افراد تِي، در هدادشوينم

و اشسارات انقسالب قسرار     هسا در معسرض پرتسو   م انسسان يكه بگذارآن يجابه

قرار  يحزب يهايبازاستيس يبرا يالهيرا وس انقالبم يكنيم يسع ؛دنريگ

ن يس د و ايس آيبه وسس  مس   ين كار اغراض و اهداف شخصيبا ا م و عمال يده

ن يس افرمودنسد مشسكل   يد مس ياز اسسات  يكي .ستيقت ني  با حقيصح يرابطه

م بسا خسدا   يخسواه يمس  ،اسست  مسا م خدا ابزار دست يكنياست كه ما گمان م

م چرا خسدا كمسک   ييگويمهم بعد  ،ميانجام دهخواهد يملمان د يكارهر
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مسا   ،ابزار دست ما باشسد  ،عالم قت مطليشود الوهيكه نم يدر صورت !نكرد

 .ميل پرتو انوار او خود را معنا كنيد ذيبا

 د: يگويد كه ميين جمله توجه فرمايبه ا يد كمييبفرما يسع

حضسسور  يياز كسسارا ياسسسالمانقسسالب  ،بسسه انقسسالب  يبسسا نگسساه ابسسزار »
شسسود و گرفتسسار اغسسراض احسسزاب و    ياش فسسرو كاسسسته مسس   يخيتسسار
كسه وجسه    اشيمعنسو  در آن صسورت از بساطن   ،گرددياستمداران ميس

 «.خواهد شد، غفلت ن استآ ياشراق

 قستِ يک حقيس  يهت كه انقالب اسالماز آن ج ،است يمهم ين نكتهيا

چسه درسست   ياست و اگر درست با آن برخورد نشود عمال سسخن ن  يخيتار

هسم از مسا    يالماسس انقسالب   .ختسه اسست  يت گريد كه خسدا از بشسر  يآيدر م

غافسل   ،اسست مسا   يخيتسار  كسه وجسهِ   آناسستوار   ابِيس را از غيس ز ،زديس گريم

خواهسد  ب يس غا ياسالمكه روح انقالب خواهد بود مان نم و حواسيشويم

 يآن صسورت ه بسه  ا نس برود امّ يانقالب اسالمن امكان هست كه يا !يآر شد.

 .سست يها نآن گر ابزار دستِيد يانقالب اسالم ،نديگوياستمداران ميكه س

ن مسسا ل و  يس شود كه اگسر ا يمبعضا  بح  هم  ينيد يدر محافل رفقا يحت

به انقسالب   ين نگاه ابزاريا ،روديد انقالب ميايش بيمردم پ يمشكالت برا

ان يس بسه م  يخيدر تسار  يديس توح يكه اگر رخدادنيغافل از ا ،است ياسالم

آن دن يس م كه گرفتار خطسرِ ند يكن يد كاريما با .روديان نميگر از ميدآمد 

ن يس افه يدر سسق  يرود ولينمن ياز بوقت چياسالم كه همثل  م.ينشوقت يحق

كسه از  هسست  مسا   يبراشه يخطر هم نيا .ده نشدياسالم د از يخيحضور تار

ِ قست ياز حق يپاسدار ،يانقالب اسالم از يم و پاسداريكنن يانقالب پاسدار

گونسه بسه نسام    زقست را يک حقي اش.يخيدر حضور تاراست آن  يگونگراز



ن صورت است ياز آن به ا يخ آمده است و پاسداريدر تار يانقالب اسالم

مسا هسم    يد جلسسه يشسا  .بشسود غفلست   اشيگگونزت رايم از هويكه نگذار

درسست اسست    .انقالب تذكر داده شسود  يِن است كه به رازگونگيهم يبرا

 يد طسور يس ها را باالؤآن س يولد يآيش ميپال ؤن رابطه صدها سيكه در ا

در حجساب نسرود    يرخداد انقالب اسسالم  يرازگونگ يجواب داد تا رابطه

قسست يد را از حقخداونسس ،وگرنسسه مثسسل آن اسسست كسسه بسسا اثبسسات وجسسود خسسدا 

، اسست « نساز »كه ن آنيدر ع وندكه خدايحال م درينخارج ك اشيگونگزرا

قسست ياز حق يپاسسسدار ياسسسالم از انقسسالب يپاسسسدار»پسسس  .اسسست «راز»

 يق از عساد يس باشسد تسا از آن طر  ياش مس يخيآن در حضور تسار  يگرازگون

حضسور   يشسود و همچنسان بسرا    يريش پسا افتسادن آن جلسوگ   يشدن آن و پس 

جسسه وَدر نسسسبت بسسا  يعنسسيقسست ين حقيسسمسسا در نسسسبت بسسا ا ينسسدهيآ يخيتسسار

 .شودف يتعر ، انقالبيانقالب اسالم يگونگزرا

 انقالب  راز بقاء

ت آن غفلست  يس از اهم شسود، پسا افتساده    شِيپس  يامسر  ياسالماگر انقالب 

ن يس م و اين متصسل كنس  آخسود را بسه    ينسده يم آيتوانيگر نميو د خواهد شد

مسا را  قسرآن  چگونسه  د كه يدر قرآن نظر كن )ع(تيب اهل به. يندگيآيب يعني

 لَقُسرْآنٌ  إِنَّسهُ » :ديس فرمايكنسد و مس  يمس  هاآن يگونگزراو  يه متعالجمتوجه وَ

 جسه و يعنس ي  79توا77ُُاتُيواقعوه  )«الْمُطَهَّسرُونَ  إِالَّ يَمَسُّهُ ال. مَكْنُونٍ كِتابٍ يفِ. كَريمٌ

د لمسس  نس توانيمس  يقدس يهاو انسان ونرقرآن را تنها مطهّ مكنونِو  يمتعال

 .ميدانس يو رازگونسه مس   يا قدسس ر )ع(تيب ن رابطه ما مقام اهليد و در همنكن
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ن يبسه همس   .ديس گويچه مير مرد به آن معنا كه نبَنه اَ ،انديقدس يول ،نداانسان

هسا  نده بسا اتصسال بسه حضسور آن    يو آ جهت هنوز حضورشان در عالم هست

 ياجتمساع  يدر به معنسا يک ليا يک قهرمان و ي )ع(نيام حساگر ام معنا دارد.

خسود بهسره    يو فسردا امسروز   شسان در يم از وجسود ا يتوانسست يما نم ندآن بود

انقسالب   يرازگسونگ  بسا نظسر بسه وجسه     .دشسدن يمس افتساده  شيچون پ، ميريبگ

شسود و  يمس  يريشسدن آن جلسوگ  پا افتساده  شِيشدن آن و پياز عاد ياسالم

مثل همان  .ما قابل اعتماد خواهد بود يندهيآ يخيور تارحض يهمچنان برا

برعكس فرهنگ  ،ر از اسالم به عهده گرفتيفرهنگ غد كه ينوع پاسدار

وقست  چيشسما هس   آن فسرو كاسست.   ياز وَجسه رازگسونگ   فه كه اسسالم را يسق

خ ين تسار يس اسالم در ا ياول و دوم و سوم را جهت ادامه يفهيد خليتوانينم

از متفكسران   يكس ي يالجسابر  يآقسا ن جهست  يد به همس يارا ه ده امروز به بشرِ

م ينجسات خسود از انحطساط نسدار     يبسرا  يچ راهيما ه :ديگويجهان عرب م

ن بسه جهست آن   يس ها. اشدن با آنيكيخود در فرهنگ غرب و  يمگر ادامه

 يعنس ي، خود در بسستر آن اسسالم   يادامه يبرا يزيچ ياست كه امثال الجابر

 شسرِ بتسوان  ينمس مانسده   يچه از خلفا بساق با آن .ه استكردندا يپفه ياسالم سق

را تسسا ظهسسور  ن بشسسريسسا يخينسسده تسساريامسسروز را نجسسات داد و افسسق حضسسور آ

 .كرد يپاسدار يمهد

چ وقست  يرا هس يس آن اسست ز بقساء  عامل  ياسالم انقالب يگونگزه راوج

بسا  عه يكسه شس   يمثل كسار  ؛يگريز ديم سراغ چيم بروييشود تا بگويتمام نم

قابسل   ينسده يآ ،آن فرهنسگ  بستر دهد و هر روز درير انجام ميفرهنگ غد

ست ين يازيچ نيه يحتن است كه ينظر بنده ا .نظر خود دارد را مدّ ياعتماد



ذات اسسالم   .ميت داشسته باشس  يس روا يحضور و ظهور حضرت مهد يبرا

د خسو  يمتعال يات حتما به بلوغ و انتهاين خصوصيقت با اين حقيد ايگويم

در  .است يارخداد رازگونهاسالم را يز ،شوديمه كاره تمام نميرسد و نيم

 )ص(كسسه چسسرا رسسسول خسسدا  شسسد عسسرض« رت و انتظسسار فسسرجيبصسس»كتسساب 

قدر آن روز آن مانده باشد ين باقيک روز هم از عمر زمياگر » :دنيفرمايم

جسا  آن هاسسالم بس  ذات  يعنس ي «.كندظهور  يحضرت مهدتا شود يبلند م

بسا  تسازه   .اسست  يگونسه و تمسام ناشسدن   زراست ا يقتيچون حق ،شوديمم خت

لذا اگر علم  ،شوديقت فراهم مي  ظهور حقيشرا يحضرت مهدظهور 

ه آن در يس ظهور كرده و بققسم  27قسم از ک يقسمت باشد تا آن زمان  27

نشسان   راشسان  يبسودگ رازو رازهسا  د يس آيان مس يس   ظهور حضرت بسه م يشرا

مگسر   :شسد عرض « يمهد حضرت يهلّت اليبقمقام »تاب در ك .دندهيم

كسه   در آن حسدّ  ؟چسد يپيمس  ياران حضرت مهسد ي ير پاين زيزمم يندار

 كنسسارمكسسه در  ب شسسان هسسستند و صسسيهاهسسا در خانسسهاران حضسسرت شسسبيسس

جسه  بسا وَ  يم بسا مهسد  دهسد كسه عسالَ   يها نشان مس نيا ؟باشنديم يمهد

ت مهم مسا نسسبت بسه انقسالب     ين مسووليا» .كنديدا ميپرابطه  شايگونگزرا

ه را از يس بقمسا و   ،ن امسر يس م، ايآن باشس  يكسه متسذكر رازگسونگ   است  ياسالم

  بسس  يد انقسالب اسسالم  يس گويكسه مس   يآن كسس  «.رهانسد يدوران م يِپوچ

ن انقسالب  يا يگحضور رازگون يدارد نحوه يسعته است، يسم و مدرنيليهين

تصسور كسرده    ياسس يبات سمناسس  نيهمرا تنها  يچون انقالب اسالم ،نديرا نب

آن  «هيعلتعايلاهللرضووان»حضسرت امسام روح اهلل   ،ن انقسالب يا أكه مبدياست در حال

مناسسبات   نيهمس  ياگسر انقسالب اسسالم    .اسست  هآگاه به زمانس  عارف سالکِ
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 .سسم يليهيسسم و ن يمدرن  ست جسز بسس  ين يزيمعلوم است كه چ بود،ه روزمرّ

گذاردن است نسبت چشم برهم ي، نوعياسالم نگاه به انقالبن نوع يا يول

مسسا اسسست و  يخيتسسار و حوالسستِ يخيكسسه راز تسسار ن دورانيسسا قسستِيبسسه حق

 .ز اسست يبرانگتأمّل ندكرفت يكه مدع ياز كسان يقتين حقيگرفتن چندهيناد

آن  يگسونگ زجسه را برخسورد كسرد كسه وَ    ياد به نحسوه يكه با راز بايدر حال

بسه  راز را  م وجسودِ يكه انتظار داشسته باشس  نيد نه اانيافت شود و خود را بنماي

م و يد آن را پساس بسدار  ياست بااگر راز  رايزم ياثبات كن ياستداللصورت 

بسا  م تسا  ياش را حف  كنس ين معناست كه رازگونگيآن هم به هم داشتنِپاس

مسدرن و بسه    يايس و گرنه مثسل دن  دا كنديپما معنا  ينده برايآخود،  يپرتوها

   .ميريگيكامل قرار م يندگيآيبدر  ،يياگرجهت حسّ

ت حضسرت حسق   يا مشس يس د كسه آ رفكسر كس  توان يمن موضوع يا يبر رو

 ان ادامهرا فراگرفته همچنآن كه  يندگيآيته با بيخ مدرنيدهد تارياجازه م

 ييهسا گساه يروشن به كهرد يگيمقرار  يريت در مسيكه بشرنيا اي ،دا كنديپ

اش بسه جهسان   اشاره ياسالم ها، مثل انقالباهگيد كه آن روشنيخواهد رس

هسا  گاهين روشنيد فكر كنند ايها باانسانر از جهان مدرن است؟ يغ يگريد

 ،جسستجو كنسد  د و يس تِ تمسام بسه خسود آ   يامروز بسا جسدّ   بشرِاگر  ؟كجاست

 ت،اسس  ياسسالم  ن انقالبيهمخ ين تاريدر اگاه يابد آن روشنييم يراحتبه

هلل ات يسسو حضسسرت آُ«هيعلتعايلالّلهرضوووان»حضسسرت امسسام كسسه  ييبسسه همسسان معنسسا  

 ياش داراين رازگسونگ يكسه در عس  كننسد  ير ميما تفس يبرا «اهللحفظوه»ياخامنه

 م.يپردازيبعد به آن م ياز ظهور است كه در شماره يانحوه



 ندهيانقالب به آ ياشاره

ن ير عكه د ،خين تاريقت در اياست از حق يامر يانقالب اسالم» -13
فسا  كنسد و بساز در خ  ينده اشاره مس يشود و به آيظاهر م ن،رازگونه بود

دا يپنسبت به آن  كه يخيتار يم و با خودآگاهييرود تا ما به خود آيم
دا يس علسم پ  يعلسم حضسور  به  كه مثل آن .ميآن را از خود كن ،ميكنيم
 «.نديگويعلم م  بهم كه به آن علمِيكنيم

رود خودتسان  يادتان مس ي يگاه .عرفت نفس استم ،به علم علمِ ينمونه

هسستم كسه دارم    ن خودميا مشويمتوجه ممن ک وقت ياما  .ديخودتان هست

خسود دارم   به علسمِ  علمِ قتوکيدارم و علم وقت کي يعني .زنميحرف م

بسه   ا علمِي يگاهودآند خيگويم . به حالت دومخودم دانا هستم ييو به دانا

 يبسه نسام انقسالب اسسالم     يادهيس بسا پد  يت كسه وقتس  ن اسيابنده حرف  علم.

ک معنسا  يس به  .ستيهم هست و هم نم كه يكني، مالحظه مميشويرو مهروب

نسه  هسا  دهيس در پيمثسل سسا   يم ولس يس ودش داروجس  يبرا يشواهد چونست ه

مفهسوم  ک يس ا يس تصسور و  ک يس ل است كسه از آن  وقمحسوس است و نه مع

مشسخ    يبسه صسورت مفهسوم    آن را هسم  م و تازه اگسر يمشخ  داشته باش

ن معنسا  يس بسه ا  ميما مواظب .ميبرين ميبا آن را از ب يحضور يم رابطهيآوردر

 ،ميرو شسو م بسا آن روبسه  يخسواه يمس  يوقت ياز طرف يم وليقول نكنمعآن را 

 م بسه خسودِ  يگسرد يباز برم .ستينها در مقابل ما دهير پديمثل سام كه ينيبيم

جلسوه  مسان  يبرا يّمانند اسسم حس   يماء الهاز اس يكي يوقت ،حضرت حقّ نورِ

گسذرد  ينمس  يزيس چ يشسود ولس  يدا مس يس پ يآدم نشاط و شاداب يبرا ،كنديم

م يفهمس يرود تازه مس يبه خفا م يرود، و وقتيت به خفا ميدفعه آن نورانکي
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وقست آن  چيست. البته بعدا  بحس  خواهسد شسد كسه هس     يبود كه حاال ن يزيچ

هسم   يق عالمِ وجود وقتس يم، حقاينقطع شورود كه از آن مينم ياسم، طور

تسا بسه   رونسد  يكنند؛ در خفسا مس  يشان را با ما حف  مروند، نسبتيدر خفا م

تسازه   يوقتس  يبه قول مولو .ميدانستيو ما نم اندهم كه در نزد ما بودييخود آ

 . بود يم آفتابيفهميكند ميم غروبآفتاب 

 قست ياست از حق يامر يانقالب اسالم»ن جمله است كه يابح  بر سر 

 ن جهست يبسه همس   ،دارد ييظهسور و خفسا   ،يقتس يو مثل هر حق «خين تاريدر ا

 .سست م معسدوم ا ييم بگسو يتسوان يوان است و نمين ليم مثل اييم بگويتوانينم

و هسم  م ن چگونسه هسم هسست   يد ببس يس گويكه به ما مس  يزيآن چ يعنيقت يحق

و  دنازگونسه بسو  ن ريعس ا در ريز ،ک گزارش داديتوان از آن يتنها م .ستمين

ا رظساهربودن آن   بنسده  .شسود يخود ظاهر مس  خاصِ در مظاهرِ ،در خفابودن

دس مثل دفاع مقه شمار آورم ب يات انقالب اسالميتوانم تحت عنوان آيم

ه يورها جمع شدند تسا سس  ها و قارونابرقدرت .هيدر سورمردم ا مقاومت يو 

از  ديس ران بفهمسد با يس م اياهخسو ين است كه ما ميكنند و حرفشان ا ق اسرا 

بكنند  يكه نتوانستند كارد يديبكنند و د يكارتوانند ينم يله برود ويسور

 ن معنا است.يبه هم ،در مظاهر يانقالب اسالم قتِيظهور حق يو معنا

د يس با .از اسست يس ن يزبسان خاصس   يانقسالب اسسالم  اشاره بسه مظساهر    يبرا

ان يس گر در ميبسا همسد   ن حضسور را يس شود زبسان ا يكرد كه چطور محوصله 

رون كننسد تسا بسه    يس ه بيكننسد مسا را از سسور   يتالش مس  هاابرقدرت ؟ميبگذار

تسا  دارند آن را به ظاهر قدرت  كهن آنيدر ع .توانندياهدافشان برسند و نم

در  يولس  ،برنسد با فس آورند و بسه ظساهر مسا را بسه خ     وجودبه يما مشكالت يبرا



در  يعنس يگر در صسحنه  يد ياهنحوا به برند ميا مفهمان لحظه كه ما را به خ

حسق در   «بَاطِنالْ اهِرُ وَهُوَ الظّ» فرمود .ظهور استخفا، همان  و ميظهور هست

ن يس ا ،ا بساطن يس  باشسد ا ظساهر  يس كه نينه ا ،است نكه ظاهر است باطن آنيع

 .ن استطكه ظاهر است بانين اياو در ع د آن است كهي، توحستيد نيتوح

چسه در   ،كنسد يكه حق در صسحنه باشسد صسدق مس     ييجا در هر قتيحق نيا

در  «هيعلتعايلاهللرضووان»كه حضسرت امسام   يمثال .ينيچه در امور تكو يامور اجتماع

بسا مسوج    يا وقتس يكه در استن يزنند ايم حمد يسورهر ين رابطه در تفسيا

ا يس همان لحظه در ،شوديا با موج ظاهر ميمان لحظه كه دره ،شود يظاهر م

گسر  يو از جهست د  و موج، ظاهر اسست  است نک جهت باطيا از يدر .است

 انيس جر در .سست يا نيس جز در يزيها چدر همان لحظه ظاهر است چون موج

شستر ظساهر   يشسه ب يامسا از هم رفت  خفابه ظاهر در  ياسالم انقالب ،88 يفتنه

ک فتنسه را بسا   يس دارد كسه   يچسه تسوان   يشد و معلسوم گشست انقسالب اسسالم    

 88 يخودشسان بعسد از فتنسه    يبه گفتسه  كند. يخنث ن سالهيچند يزيربرنامه

  .شتر معلوم شديب «الّلهحفظه»يرهبرمقام معظم قدرت 

در  ياسسالم كسه چگونسه انقسالب     ن مطلب روشن شوديا د كرديبا يسع

 .كنسد ينسده اشساره مس   يشود و با ظهور خود به آيظاهر م ،بودنن رازگونهيع

است كه در  يقتيست مربوط به هر حقين ين فق  مربوط به انقالب اسالميا

شسما  رود. ياش در خفا مس يگونگزباز به حكم را يهر دوران ظاهر بشود ول

 يانقسالب اسسالم   يِخيگر بسا حضسور تسار   يهلل ما دد الحمدييممكن است بگو

 يمسه هد و يآيش ميپ يک فتنه اقتصاديهمان لحظه  ،ميدار يخوب يندهيآ

 يخود را به صسورت ن در خفا رفتن، ينقالب در عاتا  دزيريها در هم مبرنامه
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و  ميخود كن م انقالب را از آنِيكند و در آن مشكالت هم بتوان ظاهرگر يد

م يهسا اسست كسه بخسواه    نيس بساالتر از ا  يلس يم كسه مسسوله خ  يجه برسس ين نتيبه ا

مسسان را بسسا م و نسسسبتيمحسسدود خالصسسه كنسس يرا در ظسساهر يانقسسالب اسسسالم

ا يخسدا  مييگسو يوقست مس  ک يس . ميينمسا محدود  ،حضرت حق در همان حدّ

ک وقست  يس و  يامسا را داشسته   يمعلوم است هسوا  ،يدادا رزق به مكه شكر 

م بسه  يرسس يمس  ک وقست يس  يولس  .دآبسرو دا  ه مسا خدا را شكر كه ب مييگويم

 :كهآن

 چشسم الطساف او  يدر بال هسم مس  

 

 مسات او  ،ميس مسات او  ،ميمات او

تش را احسساس  يود و ربسوب شس يمس مسا   لكسه خسدا مسا    است ن حالتيدر ا 

 ،ه اسست داد به مسن كه نان و آب نيبه اعتبار ا ربّ من است« يبّرَ». ميكنيم

 كسه  ين را دارارزش آ تسو  اصسال   «ةع بَا َۀً ل لثاَهْ كَتُوَََّدْ»كه نيا به اعتبار اي

داشست   يان رابطسه يتسوان چنس  يمق يحقا ينسبت به همه .تو باشم يمن بنده

ق يس طر نسده از ينظر كرد. در رابطسه بسا اشساره بسه آ    جه آن وَن يترقيكه به عم

قست را  يشسد كسه خسودش آن حق    يد متوجه كسيبا يقت انقالب اسالميحق

 م:يپردازيم ين رابطه به متن بعدياحساس كرده باشد. در ا

 خين تاريگاه شهادت در ايمعنا و جا

ده نيآ افققت دوران ما را آشكار كند تا يتواند حق يم يچه كس» -14
جسه  مسا را متو  يهاچشم ،ب دهديكه ما را فرد و بدون آنير نمايرا تفس

اسست كسه توانسسته باشسد      ير از كسس يس ا آن شخ  غيآ ؟كند مانندهيآ
 «؟ديرا احساس نمادوران قت يحق



كسه   يسسخنان انسد و  حمله يهاشب آن افراد همان سرداران دفاع مقدسِ

 يانقسالب اسسالم   يخيتسار  گاهيجا يمتوجه يخوبت از آن دارد كه بهيحكا

 يراحتس بسه ند كسه  باشس يمس  يقست بزرگس  يحسال تحقسق حق  در كه نيهستند و ا

 يحسسن بساقر   ديشه رانِيحهنوز هم بنده  .دادجان ش اياريآب يتوان برايم

هسستند   يانسه يآسرداران  نيهر كدام از ا هستم. «همالقات در فكّ»در كتاب 

ت ظهسور  يس آهسا  آن تيصس . شخن دورانيس ا قستِ يحقگساه  يانعكساس جا  يبرا

ت ايس د به آيقت بايحقآن دن به يرس يبرا است و ما ياسالم يقت انقالبيحق

 يرتيسست، بصس  ين يو مدرسه كساف  كتاب و درسم. ينظر كنآن  يو نشانه ها

 تيس ک آيس  مساه يدر نهم د 88سال  يمردم با فتنه يد. مقابلهيان آيد به ميبا

 دركسه   ينسه خداونسد بسا سسخن    كه چگونياست و ا يات انقالب اسالمياز آ

 نَزَّلْنَسا  نَحْسنُ  إِنَّا» يهيكرد و آ يآن صحنه را خنث به صدا درآورد،جان مردم 

هسا  نيس ظهسور كسرد. ا   يمورد انقالب اسالمدر  9حج/ )«لَحافِظُون لَهُ إِنَّا وَ الذ كْرَ

هسا خودشسان   تيس ن آيا، ستين ياسينظام سک ي درون ک آدم دريسخنان 

 .اسست  ياز چه جنسس  يانقالب اسالم يعنيقت ين حقيكه ا ددهنيم يگواه

بسس   ييهسا انسسان  ،حملسه  يهسا در حال وقوع است كه شب يزيواقعا چه چ

شسهادت را   يرند تسا بسه نحسو   يگيشهادت سبقت م يبزرگ و ارزشمند برا

 ؟چسه  يعنس يخ ين تسار يس در اداننسد شسهادت   يچسون مس  ؟ خود رقم بزنند يبرا

شسوند  بد يخواهنسد شسه  يم ،خواهنديبروند نمكه بهشت آن يشهادت را برا

كمسک   ياسسالم  انقسالب  بسه بقساء   تواننسد يكنند با شهادت مس يچون حس م

 ،يو خسراز  يت و بساكر عسم از همّس  د سسرداران مسا اَ  يس شما مالحظه كن .ندنك

و الزم را به انجام رسانده  يهاطرح يشوند كه همهيد ميشه يدرست زمان
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ن جا است كه يكنند و آن شهادت است و ا اتيعمل يگريد طور ديحاال با

 :دنيفرمايانقالب ممعظم رهبر 
 يعنس ي يات معنسو يس انسد در كشسور. ح  يات معنويرونق ح يهيشهدا ما»

هسا  به سمت آرمان يعني، يهدفدار يعنيت، ياحساس هو يعنيه، يروح
ن را هم قرآن به ما ين كار شهدا است؛ ايعدم توقّف؛ ا و كردنحركت

 يكننسد، وقتس  يشهدا تسا هسستند، بسا تسن خودشسان دفساع مس       دهد. ياد مي

 م انث  بِهِمْ يَلثحَقُوا لَمْ بِالَّذينَ يَسْتَبْش  ُوََ وَ» روند، با جان خودشسان يم

ن يس د ايس نيبب (170عمسران/ آل)«يَحْزَنُاوََ  ه امْ  ال وَ  َلَيْهِمْ َُوْفٌ ََالَّ َُلثف هِمْ

شان و حركت شان و تنناستبشار، مال بعد از رفتن است. تا هستند، جا
 ياست، وقت ياسالم يجامعهخدمت شان در خدمت اسالم و در يمادّ
شود. نطسق  يشان تازه بعد از رفتن بلند ميشان، صداتيروند، معنويم

 لَسمْ  بِالَّسذينَ »زنند يشود، با مردم حرف ميدشدن باز ميشهدا بعد از شه
ن نباشد تا يمان سنگد[ ما گوشيند؛ ]بايگويبا ماها دارند م «بِهِمْ يَلْحَقُوا
 ين صدا را. و خدايم اين است كه ما بشنويمهم ا... ن صدا رايم ايبشنو

شده است  ين صدا هم اثر گذاشته؛ واقعا  اثر گذاشته؛ جوريمتعال در ا
 ينيق و متيک حرف دقيشود، يم نقل يزيک چي يدياز شه يكه وقت
. مسا  ..كنديها را منقلب مها، دلدل يگذارد بر رويشود، اثر مينقل م
م؛ اگسر بسه مسا    يشسنو يها را درست نمس امين پين است، ايمان سنگگوش

ش به شرق و به غرب و به دشمن ين گرايگر ايها را، دامين پيبشنوانند ا
اگسر   ..ن ما رخت بر خواهد بست.يز بها، انيو به كفر و الحاد و مانند ا

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1256


خواهسد شسد، حركست، حركست      يهسا قسو  هيس م، روحيام را بشسنو يس ن پيا
 3.«خواهد شد يايجدّ

نسده  يآقت دوران ما را آشكار كردنسد تسا افسق    ين افراداند كه حقيا يآر

خ و يتارن يدر ااند خداوند متوجه شده يها به خوبنير شود و ايدرست تفس

ن يس او معلسوم اسست   ه كرده درا ارا يميچه كار عظ يمقالب اسالق انياز طر

 نه نخواهد بود. يهزيب كار
م نظر داشت كه اسال يخيبه عظمت حضور تارچنان آنخداوند » -15
 به يزيچ ميعظطالب در برابر آن كاريمسلمانان در شعب اب يهايسخت

 داشت كه بسه عظمست   ين انتظاريز چنيآمد و از مسلمانان نيحساب نم
 يكسه مولسو   ييبسه همسان معنسا    ،آن يهسا يه سسخت نه بس كنند و فكر  كار
بسه همسان   خداونسد   «شد مطلسب بسزرگ   چورنج راحت شد » :ديگويم

 «.نظر دارد يصورت به انقالب اسالم

چسه انسدازه   بسزرگ   ک رخسدادِ يس  ينه برايم هزيممكن است متوجه نباش

د شسوند  يم شسه هس  نيتراس از مسلمانانِ ياريكه اگر بسحدّ در آن  د باشد؛يبا

 هييس در طال ما يبه شهدا .شود قابل تحمل استاقع و ديسه با آنچه بايدر مقا

 م در آن حسدّ يس د داديشسه  «سه راه شهادت»محل در  كه چه اندازه دينظر كن

ن همسه خسون را چسه طسور     يس ران شدند كه جواب ايحاز سرداران  يكه بعض

 يهسا صسحبت  رارگساه ن قيس از ا يكس يبنده بعد از دفساع مقسدس در    .د بدهنديبا

ن سسال  يچنسد  يفالنس  :از سرداران به بنده فرمسود  يكيداشتم بعد از صحبت 

بسه   يم ولس يس د داديهمه شسه نيا هييدر طال سوختم كه چرا مايبود از درون م

                                                 
 97/  8 /14خ يدر تار «اللّهحفظه»يرهبرمقام معظم انات يب - 3



 139  .................................. ب اسالمي و حقيقت رازگونگي آنچهارم، انقال يجلسه

مسن از   يكه تو خواند يشعر نيابا  يول ،ميديم نرسيخواستيكه م ياجهينت

 عرض شد: در آن شعر .راحت شدم يآن آتش درون

 ريده شسد بْبُد هزاران طفل سر ص

 

 تسا كلسيم اهلل صسساحب ديسده شسسد   

ر بسه نسو   ع()م اهلليد صد هزار طفل را فرعون سر ببرد تا كلس يبا :ديفرمايم 

 .د چه كار كنديبفهمد باها شهادت آن

 يمتعسال  بسس  يقتس يحق يد كنم كه گاهين نكته تأكيخواستم بر ايبنده م

پرداخست   يبزرگس  يهسا نسه يد هزيس تحقق آن با يدر حال وقوع است كه برا

 يهرچنسد شسواهد   ،فهمندب يعاد يهاكرد و آن باالتر از آن است كه عقل

د يد شسه يس حساب كن .ش استيدر پ ييدهد خبرهايمد كه نشان يآيم شيپ

آن  ،دنس ش از دسست نرو يروهاياز ن يكيتا حساس است قدر كه آن يخراز

قسسم  هسا  و بسه آن  ،ديس را بكن تسان شسهادت د حساب يبا يد همگيگويشب م

 يزان همگس يس آن عز ود يس د برگرديستيشدن نديشهتان اهل دهد هر كداميم

اندازند و اشک ير ميشان را به زمبارک يطور كه نشسته بودند سرهاهمان

 ديهسا شسه  اكثسر آن  ، وكس بلنسد نشسد كسه بسرود    چيبه خدا قسم ه ند،زيريم

گسوش فسرا    يسسالم انقسالب ا  يصسدا يبس  يدابسه نس  چون توانستند  ،ندوشيم

   4.دهند

                                                 
شروع شد « بر و بدريات خيعمل»تحت عنوان  3/12/66در  )ص(رسول اللّه ايبا رمز  ياتيعمل - 4

خت و يه فرو ريم همّت شكل گرفت و مواضع عراق در طال يابراه يبا فرمانده ينيو نبرد سنگ

لشكر امام  يفرمانده ين خرازيد شد، و حسيحف  آن تالش كردند، همّت شه يهمه برا

ات ين عمليزان؛ ايعز»خود سخن گفت:  يروهايطور با ننيدان آمد. در آن شب ايبه م )ع(نيحس

. «ديوشيد ميوار هم شهنيد، حسيجنگبوار ني، حسديشووار وارد جنگ نياست، حس ينيحس

 د.شويم قطعش يهااز دست يكيات ين عمليدر هم يخرازن يحس



كسه بسه صسورت     يانبس ز ،خود زبان دارد يز براين يانقالب اسالم» -16
ن عصر را فرا گرفته يمردم ا يدرون همهآن صدا  ،صدايباست  ييدان

و  ندآن گوش سپرد يبه نداها و آن ،ز برخورد كردهيو به قلب شهدا ن
 .تحقق اهداف انقالب شدند رهظم
س و مسونس  يرا انس  يبعض يدهيرم دلِ ،ياسالم انقالب يصدايب يندا

 را آن نسدا يس ز ،كردنسد  ينسدا زنسدگ   آن يشد و از آن به بعسد بسا اشساره   
 يمنتظسر اسست تسا بسرا     يانقالب اسالم .بوددورانشان  درخشان يستاره
ن يچنس  رد و آنان با اجابت بسه يبدرخشد و آنان را در بر گ ين افراديچن
بسه   هكسه تماشساگران   ييهاآن نه ،كنندخود  انقالب را از آنِآن  يدعوت
 «.نگرنديآن م

خسود   يز بسرا يس ن يم انقسالب اسسالم  ين است كه بسدان ياحرف در  يهمه

و مسا   ده خود را نشان دهسد يپد م خودِيمهم آن است كه بگذار ،دارد يزبان

 يشسهدا  .انسد يتسا خسودش خسود را بنما    ،ميده نگذارين آن پدادهدر حرف 

شان برخورد كنسد  قلب بهد آن صدا نكه اجازه ده ق آن را داشتنديز توفيعز

 .شدند ياهداف انقالب اسالم شينمار ظهجه مينت و در

س و مسونس  يرا انس  يبعضس  يدهيرم ، دلِياسالم انقالب يصدايب يندا

 يتارهسس دا، را آن نس يز .ندكرد يزندگندا از آن به بعد با اشارات آن  شد و

   :ف حا يبه گفته .شان بوددرخشان دوران
 اي بدرخشيد و شمع مجلس شدستاره

 

 ما را انسيس و مسونس شسد    يدل رميده

ر بود كه جناب حساف   يد آن چنان فراگيحاف  درخش يكه برا ياستاره 

ه ييس طال يكسه شسهدا   يينسا همان معبه  ،رديبگ واش آن مأتوانست در درخش
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ن يحال درخشسش اسست و بسه همس     ز دريها نآن يآن ستاره برا متوجه شدند

 .كردنل برگشت احساس ينفر هم در خود مکيجهت 

 درخشان ملت ما يستاره

ها است، آن سستاره  ملت درخشان يخ ستارهين تاريدر ا يانقالب اسالم

رد و يس گا در بررو آنسان   دانسد بدرخشس  كه آمساده  يافراد يمنتظر است تا برا

 يرابس ن يس خسود كننسد. و ا   نِاز آ انقسالب را  ين دعسوت يآنان با اجابت به چنس 

د يبا .رديگينگرند صورت نميم يبه انقالب اسالم هتماشاگرانكه  ييهاآن

 م.يهست يزيدنبال چه چبه  يانقالب اسالمم با نظر به ياز خود بپرس

 آن سستِ يهسست و ن  ،مخصوص به خود دارد يزبان :قت دوران اوال يحق

 يمانقسالب اسسال   سستِ يندا و آن صدا نسبت به شما است و اساسا  هسست و ن 

ه ست كهان يدر م يينداا ينسبت به شما است كه آ يگريقت ديمثل هر حق

د يس د كنيس د آن را توليخواهياگر شما م ؟ما نشان دهدشرا به خود  ،خودش

هسا  ند نسبت بسه آ يق عالم كه بايحقا يهمه مانند، ديربيدر حجاب مآن را 

 .ها را در حجاب بردآنكه نه آن گشوده بود

ز آن د واقسع شسود ا  يس مفزان يس عز يبراها ن بح يدارم اد يكه بنده امنيا

وجسه  و ت يحضور انقسالب اسسالم   يبا نظر به نحوهم يتوانبجهت است كه ما 

را  يشناسس يّد ولس يس طسور كسه با  همان ،مين كنيرا تمر يقت شناسيحقبه آن، 

 .شسناخت  اتفوظس بسا اطالعسات و مح   توانيرا كه نم ياله يّول .ن كرديتمر

 د.يگشايم قت را در مقابل مايكجاها اشاره دارد و چگونه حق م بهينيد ببيبا



بسر   .ميريبگ يات انقالب اسالميد شهدا را آيد كه چرا باين فكر كنيبه ا

 يبزرگس  يهسا كسه انسسان  نيس بسا ا  ،شدند ييهوا طورها چه گذشت كه آنآن

د يس گويان مس يسساز تيس د چيهمسسر شسه   ،«ازدهميگلستان »در كتاب  .بودند

 يدر خسداحافظ  يول ،گردديگفت چه موقع برمينم رفتيم جبهه وقتره

قا  همان يهم دق ا بعد ،گردميگر برميد يک هفتهيراحت گفت  يليآخر خ

دوش مسردم   يبلكسه بسر رو   ،خسود  يبسا پسا   هنس  اما ،بعد برگشت يک هفتهي

ن يس ن اسست كسه ا  يس ا سوال بنده .هستكتاب  در آن ياديز فيراظ .همدان

انسد  دهيشن نن دورايا قتِياز حق ييچه ندا ،يب اسالمانقالات ين آيا ،شهدا

 يت بسرا قين حقيمان را با اد نسبتيا باي؟ ما ندشديم ين اندازه آسمانيكه ا

د بسا  يس ا بايس ن كرده اسست و  يمدرن چن يايكه دننيم مثل ايل كنيشه تعطيهم

 يانقسالب اسسالم   وارد اسست،  مسدرن  يايس دنمساوراء  كسه   يحضور در ساحت

قست ارتبساط   يم كسه بسا حق  يهسست  يطيد ما فعسال  در شسرا  يفكر نكنشما  م.يوش

ا اگسر  يس  ،ست و دروغ اسست ين يقتيحق م اصال ييد بگويبا ايم، يابرقرار كرده

د بسا آن  يس با يم چسه نسسبت  يد مشسخ  كنس  يهست با يقتيم حقيدهياحتمال م

 يسست كسه بسه راحتس    ين يزيس چن يا .ديآن را شن يصدا برقرار كرد كه بتوان

 .روديم كار جلو ميآن قرار گرفت اگر در ساحت مخصوصِ يلحل بشود و

 يدر حسال  ردچه كار كس د يباد كه يايبه سراغ شما ب احساسن يممكن است ا

را كسه در   يزيس شود چيمگر م ؟ عرض بنده آن است؛ميكه بنا شد فكر نكن

 يصسدا يبس  ياسست كسه نسدا    نيس بحس  در ا  ؟ديس مفهبسا فكسر    ،ديآيفكر نم

 س و مونس شد و از آن به بعد با اشساراتِ يرا ان يبعض يدهيرم دلِ ،بانقال

 ،دا كننسد يس را در نزد خسود پ  دانتوانستند آن  يبعض و كردند يزندگ ندا آن
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جسز اشساره بسه     يزيس چنسدا   افتنسد، آن يآن نسدا را در درون خسود    يتازه وقتس 

خدا را شكر  .شوديدا ميبا حركات شهدا آن اشارات پ يگاه .نبود قتيحق

قست  ياشساره بسه حق    ِيگونه شسرا نيا يانقالب اسالم يكه در فضاد كرد يبا

 يخداوند به مسا قسدرت اشساره شناسس     بنا استكه نيمثل ا است. فراهم شده

 «ميسالم بر ابراه»و كتاب  «شلوو راز اُ يديجاو يهاتپه»ا از كتاب يآ .بدهد

ک يس تسان  ياشک بسر شسهدا برا   ،يبعد از مدت افت.يرا  يتوان اشارات نابينم

قست  ينسبت بسه حق  يدرک مفهوماز  يعنياشاره  .دكنيم دايپ يخاص يمعنا

 يصسدا  يب يداما ن س و مونسِيشود باال رفت و انيبا اشک م .دي ايباالتر ب

 نسدا  را آنيز .نمود يزندگتوان يمآن ندا  و با اشاراتِشود  ياسالمانقالب 

   .شوديم ماندوران درخشانِ يستاره

 دوران مسا و  درخشسان  يسستاره  يكه انقسالب اسسالم  ن است يما ا يدعاا

 نيس كسرد و در ا  يتوان با آن زندگيقت است و ميمحفل و مجلس ما با حق

 .ديس آيرود و عشسق مس  يم يكند و پوچيا مدينده معنا پيآ است كه صورت

 ينس يد آويكه شسه است  ياتيادب ،ديد بدان رسيخ باين تاريكه در ا ياتيادب اما

  .شروع كرد

هرچنسسد  ،بدرخشسسد يافسسراد يمنتظسسر اسسست تسسا بسسرا   يب اسسسالمانقسسال

 سستند و ه قست يافست آن حق يدر يها آمادهذهن نهو  باشدعادت  آمدِخالف

بسه  دا د از آن نس يس خواهيچه شما مآنآن صدا و  دنِيشن يآماده هانه گوش

د تسو  يس گوبد بخواهس  نسدا آن  دياشس  ؟د كسرد يس باكار چه .ديگزارش دهها آن

ت منتهسا منتظسر اسس    ،د بدرخشسد يباندا خودش  و آن يبكن يتوانينم يكار

 تو بدرخشد. يبرا يكه چه زمان



 ليکطبيب عشق مسيحا دم است و مشفق 

 

 درد در تسسو نبينسسد كسسه را دوا بكنسسد    وچسس

 
ه د بس يس ن را با قسرآن امتحسان كن  يا ،ستيما چ يد مشخ  شود مسولهيبا

 ،دييس رجسوع نما  نآقسر د و بعسد بسه   يتان را مشخ  كنن صورت كه مسولهيا

مسسوله  اگسر   يولس  ،ن چقسدر بسا شسما حسرف دارد    آقسر د كرد يمالحظه خواه

مطسابق   خداونسد  .تواند داشته باشديم يآن هم با ما چه حرفقر ميباش هشتاند

 شود. يما ظاهر م يم برايكه ما با او دار يعرجو

ن در لشسكر  يشهرک دارخسو  يجمعه يهاشب لِيكم يدعاكه  ييرفقا

ه كننسد كسه چگونسه خداونسد بس     يدرک م يبوده اند به خوبرا  )ع(نيامام حس

 .گفست يهسا سسخن مس   كه رزمندگان به او داشتند با آن يخاص جهت رجوعِ

ا شان در نسبت بس در آن زمان مشخ  بود و چون مسولهرزمندگان  يمسوله

ل يس كم يل بسه واقسع دعسا   يكم يآن دعا ،داشت يخاص يل معنايكم يدعا

 ،داشست  بس  ل ريكم يدعاه بود كه ب يزيشان چچون مسوله ي. آرشده بود

منتظسر اسست تسا     يانقسالب اسسالم   .خاص شده بود يليها خليكم يآن دعا

 به .شان است بدرخشدقت دورانيدر حقحضور شان كه مسوله يافراد يبرا

 يعاو سس  ؛ده بسود يدرخش يد حسن باقريال شهثام يقت برايحقآن نظر بنده 

 .قرار كندبر يداشت كه با آن نسبت درست

داننسد از  يبدرخشسد كسه مس    يافسراد  يمنتظر است تا بسرا  يانقالب اسالم

رد يس شود آنان را در برگيو چگونه م رسديبه گوش م يزيدرون آن چه چ

نسه   ،خسود كننسد   ِرا از آن يانقسالب اسسالم   ين دعوتيو آنان با اجابت به چن

سست كسه   يطور ننيا يست ولين يكار آسان ند.آن بنگربه كه تماشاگرانه آن

در خودمسان، خودمسان را    ما فعال  ،شودندا يده پين پديما نسبت به ا يراافق ب
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ن يس ر از ايغک رخداد ي قتِياز حقدادن خبر .مياقرار داده يتماشاگر طنمو

 آن مينسس رد و خسود را در معسرض   يقرار بگ  آن رخداداست كه آدم در دلِ

م انقسالب  يد كه بگذاريش آين فضا پيا يشاءاهلل در جلسه بعدنإ .قرار دهد

 م.يظساهر دل بسسپار  مانسد و مسا بسه آن    يبنماخسود را   ،خود در مظاهرِ ياسالم

د يس ايش بين پس يرفقا ا يدارد ممكن است برا يظاهر متفاوتم يانقالب اسالم

. عرض بنسده  ستيم كه هنوز قابل احساس نيدهيم يزيكه ما تنها خبر از چ

د يس م و بسه دنبسال چسه با   يخسواه يمس  م چسه يآن است كه اگر آرام آرام بفهمس 

 يم انقالب اسسالم يابييوقت مآن ،ميريد بگيرا با يسراغ چه كسو م يبگرد

 «اهللحفظووه»طسسور كسسه رهبسسر انقسسالبجاهسسا همسساناز  ياريبسسسبسسا مظسساهر خسسود در 

 شااهلل  نإ .داردحرف  با ما ،فرمودند

 يادامسه د ييفرماين جلسات ميكه در ارا  هان بح يشود ايا ميآ

انقسالب   يعقسل و ادب ادامسه  » دانست كه در شرح كتساب  ييهاهمان بح 

  ن نگاه به استقبال آن آمد؟ يد و با اييفرمايم« ياسالم

جا هم در آن، مي گويتر با زبان اشاره سخن مكم جا،در آن ،نه 

ت آن مباحس  دقس   عنسوانِ  امسا اگسر بسه    ،اسست ان يدر م ياسالم بالنقبح  ا

 انقسالب  يادامسه از عقسل و ادب  جسا بحس    د كه در آنيشويمتوجه م ديكن

 يم ولس يزنس يجا با عقل شما با شما حسرف مس  آن .خ استين تاريدر ا ياسالم

 در .ديد و بسه آن گسوش بسسپار   يس د بنگريس جا بح  در آن است كه بانيدر ا

 :د گفتيجا بانيا
 ي ايمان و مست شدگوشم شنيد قصه

 

 يمانم آرزوستكو قسمِ چشم، ديدنِ ا

 



 يابطه با معناردر  يشعر به جبهه زده بودم، يها كه سراز سال يكيدر 

 :خواندم كه يحضور شهدا از مولو
 كسام بگسو  دم خوشتن مَزَن اي پسر خوش

 

 بهسسسسر آرامِ دلسسسسم نسسسسام دل آرام بگسسسسو   

 سخن رنسج مگسو، جسز سسخن گسنج مگسو       

 

 صسسسفت راه مگسسسوي و ز سسسسرانجام بگسسسو 

 بسسسسسي بشسسسسنيديمآه زنسسسسداني ايسسسسن دام  
 

 حال مرغسي كسه رهيسده اسست از ايسن دام بگسو      

 وگر از عام بترسي كسه سسخن فساش كنسي     
 

 سسسخن خسساص نهسسان در سسسخن عسسام بگسسو  

 ور از آن نيز بترسي هِلِه چون مسرغ چمسن   

 

 دمبسسسدم زمزمسسسة بسسسي اِلسسسفِ و الم بگسسسو   

 همچو انديشه كه داني تو و دانساي ضسمير   

 

 سسسخني زان لسسب شسسيرين ز سسسرانجام بگسسو

 وسسست بيسسار فسسزا از دهسسن د ي روحنكتسسه 

 

 خبسسر از عسسالم اسسسرار بگسسو ي خسسوشنامسسه

 
 السف و » يسسخن بس  كسه  ن مورد خسواهم داشست   يدر ا يضيا  عراالبته بعد

هسا بسه ظهسور    سسپردن كسه بسا گسوش    اسست  يسسخن  «نقطه و ادغام يب»و  «الم

جسا بسا   آن يولس  ،مييبگسو  اشسارات سسخن  ن يم از ايتوانيجا منيدر ا د.يآيم

كننسد بسه   يرت ميحرفقا كنم يجا احساس منيدر ا .دان بوديد در ميعقل با

ز يس رت چيس ح .هسا صسحبت شسود   بسا آن عقلشان خصوص كه عادت دارند با 

كسه   عمسده آن اسست   .شوديم چه مينيم تا ببيانشاءاهلل تالش كن .است يخوب

كسه  مثسل آن  ،كنسد يخودش از خودش رفع حجاب م ،قتيم حقيمتوجه باش

 قست يحق ،قست ينسبت بسه حق ما  يبا گشودگ .ديآيبه طرف انسان م انوسياق

  :ديگويم يافتين دريجناب حاف  با چن دهد.يخودش را نشان م
 دل نسسسدانم كيسسسستخسسسسته در انسسسدرون مسسسنِ

 

 كه من خموشسم و او در فغسان و در غوغاسست   

 
نظر بسه   تفكر، را در آنياست ز يگاز روزمرّ يوفرارَ يل نوعيتفكر اص

 اسست تسا مسا    يانهيآ يانقالب اسالمبه منفعت. نظر نه ان است ير مقت ديحق
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بسه   ين دوران بسا انقسالب اسسالم   يقت در ايحق .ميخود را در آن جستجو كن

 .ديآيبا انسان به ظهور م ياله ءطور كه اسماهمان ،ظهور آمده

 «والسالم عليكم و رحمةاهلل و بركاته»





 

 ي پنجمجلسه

 مطلوب بشر خِيسرآغاز تار





 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ن يا ما در :ديفرمود «قتيحق»ارتباط با  يرهباقبل در يدر جلسه 

دا كسرده  يس طره پيهسا سس  ادِ فرهنگ مدرن بر ذهنيخودبن يهيكه روح  يشرا

 چه ما نسسبت بسه  آن ايآ ن است؛ي. سؤال ما اميقت نداريبا حق يارتباط است،

 يم خود را در جبهسه فرهنگس  يدار م و تالشيكنياحساس م يانقالب اسالم

 ؟ديآيبه حساب نمقت يدر محضر حقاز حضور  ياوهنحم يوارد كن

 يهسا ال و جسواب و در سؤ ياست كه در تفكر استدالل نياما  ال دومسؤ

 .مل شودتواند وارد عيرسد و ميم يعقل نانِياطم يانسان به نوع ،ياستدالل

 يب اسسالم در رابطه با انقالشما  كه ييدر مواجهه با ندارسد يبه نظر م يول

ؤال ن سس يس مسان ا يرا برايس ز كنسد، يم متوهُّ يدچار نوعرا د ما يشويمتذكر م

، يانقسالب اسسالم   يصسدا يبس  يسسپردن بسه نسدا   گسوش  يفضادر هست كه 

مطمسون  ، ميكنس يدا مس يس پ ينان عقلس يكه اطم يحالت مثل آن ميتوانيطور مچه

، كسرد  ربصس د يس د بايس اشما فرمودهم؟ يسترو هروبه يقتيم كه واقعا  با حقيوش

   ؟ستيچشود  يد طيكه با يراه يالزمه



 مدارواقعه يوجودشناس

حجساب   ينسوع  ،يعقلس  يجسستجو  ،قست ينظر بسه حق  يدر راستا 

قست خسود   يكسه آن حق  يقت ما را با مناظريحق يگوش سپردن به ندا .است

شسسناخت و  ين نسسوعيسسو ا ديسسنمايرو مسسهكنسسد روبسس يان مسسيسسنمادر آن را 

چنسدان روشسن نباشسد،     يرو ن روبهيقت است، هرچند ايروشدن با حقبهرو

ق اسستدالل حاصسل   يس بانسه كسه از طر  يكنسد بسا شسناخت غر   يفرق مس  نيا يول

ر آن اگسر مسا د   يهست ول يقتيم حقيارفتهيپذ يهرچند از نظر عقل ؛شوديم

 يهسد راضس  ديمسا خبسر مس    چه عقلِ ما بهجهت كه صرفا  به آن  از آن يشرا

درون  از يشس يهرچنسد گرا م، يس ادا نكسرده يس قت پيبا حق يم، هنوز ارتباطيباش

 ا قسرار در جان م ،قتيانكشاف حق يالزم برا اندازِ. چشممينسبت به آن دار

قست كسه در   ياز حق يسسپردن بسه آن بسا صسورت    ق گوشياست و از طر گرفته

داختن ت تا با پراسن ياما  يفهيوظ .ميشويرو مهدهد روبيم يخ ما رويتار

در ، ن دورانيسسقسست ايبسسه حق ،دشسسويآن اشسساره مسسن بسسه ودر ازچسسه بسسه آن

م تنهسا تسوهُّ  ن نسه يس م و ايم، نظسر كنس  يس كه در آن قرار دار يخيتار يهاصحنه

ن يس ابسه   .ت اسست يس ارتباط با واقع ين نحوهيترينيقيد بلكه يآيحساب نمبه

 ينحسسوهن يسسشسسود و ايگفتسسه مسس  «واقعسسه مسسدار  يوجسسود شناسسس »حالسست 

و فكركسردن  دن يشس ينسسبت بسه اند   يتسر هروشسنگران  يوهي، شس يوجودشناس

 .در خود داردرا ات ينسبت به واقع

خداونسد   كسه  يياند به همان معنسا ينمايخود را م، قت در ذات خوديحق

آن  تسوان يدرون م يندا يهان جهت با اشارهياست و به هم يدا ما  در تجل

قست  يحقپس  .مشاهده كرد ،يخيع تارير وقاخصوص دم بهعالَ را در مظاهرِ
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قت يد حقيبا .است ين مظاهر مخفيهمواره در همدر دسترس است هرچند 

خسود   يشسه كسه آن در جسا   يق تفكسر و اند يس د و نه از طريآن د را در مظاهرِ

و نمودار شدن اسست و در هسر    يتجل نيقت عيذات حق يارزشمند است ول

 ين دوران خسود را در انقسالب اسسالم   يا قتِياند و حقينمايخود را م يزيچ

چسرا   .را آغساز كنسد   يدرخشسد تسا جهسان   يش گذاشسته و همچنسان مس   يبه نما

گانسه شسدن بسا آن از    ي يو بسه جسا  قست  ينظر كردن به حق يد به جايخواهيم

تنهسا   ،رون به تماشا نشسستن يق گوش سپردن به اشارات آن و آن را در بيطر

د؟ و از خسود  يباش يبت به آن راضكردن نسد و به فكريكن نسبت به آن فكر

 ده شود؟ يد ديقت در كجا بايد حقيپرسينم

 قتينظر به حق يتجربه

 يمعمسول  بسه موجسوداتِ   يدر آنجا اسست كسه آدمس    يواقع يانگارستين

آن در  يهسا چهسره و به  «وجود»است و به  ين كافيبچسبد و معتقد باشد هم

اگسر   .دسست آورد بسه  قست ين خسود و حق يبس  يگانگي يند تا نوعنكعالم نظر 

را در  «وجسود »د يس م بايدر خود داشسته باشس   يخيتار م احساس وجودِيبخواه

وجود كه عموما  ما با آن بسه   را مفهومِيز م.يمختلفِ آن تجربه كن يهاچهره

 .سست ين يكساف  يانگسار ستيقت و عبور از نيدن به حقيرس يم برايبريسر م

همسان   ينس ين در اصسطالح د يس ا آن نظر كرد و به آغازِ يداديد در هر رويبا

وَمَسا يَعْلَسمُ   »: ديس فرمايات و مظساهر مس  يس قرآن در مسورد آ  يوقت. ل استيوأت

خواهد ما را متوجه كنسد  يم «تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ

 .سستند يا ننس علم به آن دادر ان است كه جز خدا و راسخون يم در يكه آغاز



 ي، بسسه معنسساهسسستنددر علسسم دارا راسسسخون  چسسهآن يعنسسي يقسسيحق دنِيشسسيندا

ها قت در آنيكه آن حق يدر مظاهر هم، آنيباطن قتِيكردن به آن حقنظر

نظسر   ينسوع  ،سست يقست جسدا ن  يدن از حقيشس ين نوع انديا .ظهور كرده است

  .كردنه فكر كردن است و ن

آوردن ردگِس  بسا  ز و بعسد يس هرچ سسپردن بسه هرجسا و   با گوشكه  ييهاآن

سستند كسه   ين يكسسان  كنند و خود را ادامه دهند، يخواهند زندگيها مدهيشن

 يانيشنواها آن .قت باشنديحق يدن صدايعلم به دنبال شن در مانند راسخون

نسبت بسه   يشنوند وليكلمات و گفتار را م .ماننديان ميهستند كه به ناشنوا

ک معنسا  يس بسسته اسست و بسه     وش بسپارند گسوش جانشسان  گد بدان يآنچه با

 دنِياسست كسه بسه شسن     يقس يحق يدن هنگسام يگفستن و شسن   1انسد. بيس غا حاضرِ

خسود را در هسر    ،يذاتس  يخداوند به حكم تجل يوقت .قت معطوف باشديحق

و  «واژه»هسا بسه   هديشسن  ،ن حالست يس در ا ،سسازد يف مشكمن يشأنبه  يخيتار

 يول دن شده.يبه شنل يسپردن تبدنوع گوشرا آن يشود زيل ميتبد «كالم»

دن در يشسن  ييه توانسا نس  ،اندازنسد يخود نظر نم دورانِ قتِيكه به حق ييهاآن

حضسور   ن ناتواننسد كسه وجسودِ   انس يا .گفستن سسخن  ييها هست و نسه توانسا  آن

 .بخشسند  تقسرّر  ه،به ظهور آورد يخود را در عالم كه انقالب اسالم يخيتار

انقسالب   يصسدا يبس  يتواننسد نسدا  ين كار توانا هستند ميكه بر ا يكسان يول

 ينسان تجربسه  ي، اطره داشته باشسند يكالم س آورند و بر« گفت»به را  ياسالم

هسا  يگس روزمرّ گسران سسرگردانِ  يد اند.قت را در خود شكل دادهينظر به حق

بسا   ييجاهر در  ،دندانينند معتبر ميبيم ا ميچه را مستقخواهند بود و تنها آن

                                                 
 .گر استيد يان جمع و دلم جايمن در م      اي دهيب شني  حاضر غايهرگز حد - 1
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هسا  قست از آن ين حسال حق يدر عس  يلا سروكار دارند ودادهيموجودات و رو

  ماند.يده ميپوش

م بسه بساطن و   ين اسست كسه اگسر مسا بخسواه     يس ا اتن جلسس يس بح  ما در ا

د داشسته  يس با يعم چسه نحسوه رجسو   يرو شوم و با آن روبهيكن عجورقت يحق

خانسه، ادب خساصِ خسود را    ين ميس رود بسه ا م ويد بدانين اندازه بايهم ؟ميباش

 يايس نگساه دن نسوع  م ين است كه متوجسه شسو  يتالش بنده ا يهمه خواهد.يم

از قبسسل  .خسساص را از مسسا گرفتسسه اسسست ن ادب و رجسسوعِيسسا ،عسسالمبسسه مسسدرن 

ه يس ن فقيكه ارا  ييدعواهانوع ن يما ا ،ته بر روح بشريفرهنگ مدرن يطرهيس

را  ي خ بهسا يشس  م.ي؛ نداشست متكلم اسست  يگريلسوف است و دياست و آن ف

و د بسر يسسر مس  قست بسه  يارتبساط بسا حق   يراحت در فضا يليخ ،ديمالحظه كن

از ظساهر  د يس كه با ييجاد، آنيگويها سخن مش با آنعقل مخاطبان مناسبِ

نظرهسا را بسه   د يس باكسه   ييجسا گفتنسد و آن ياز ظاهر قسرآن مس   ،نديقرآن بگو

بسه   .كردنسد يم روهمراتب باالتر روب ، ما را باانداختنديمراتب باالتر قرآن م

تا قرن دهم مسسجد و خانقساه كنسار هسم بودنسد و از قسرن        يد مطهريقول شه

شسه و  ين انديبس  ييتسه و جسدا  يزمسان حضسور فرهنسگ مدرن    يعنس يدهم به بعد 

شما تا پانصد سال گذشته بسا   يعني 2د.ين جاها كشيقت، به مرور كار به ايحق

 يرابطسه هسا،  د. رابطسه يارو نبودهروبه« نيع»و « ذهن»ن يب ين نوع دوگانگيا

د كنم فكسر  يد باز هم تأكين حف  ظاهر بود. بنده بايقت، در عيرجوع به حق

                                                 
لسوف و عارف به نحو يه و فين فقين در دربار شاه عباس است كه تقابل بيبا حضور مستشرق - 2

 يخوبن اختالف بهيبه ا يترآبادن طرف اخباريون به رهبري امين اسو از آ ،رديگيشكل م يبارز

 دامن زدند.



ن يقست اسست و همس   يگذرد همان ارتباط بسا حق يچه فعال  بر شما مد آنينكن

قست بسه حكسمِ    يد تسا حق يد و آمساده شسد  يس نظر كرد ياست، وقت ياندازه كاف

هسا  ع فكركسردن ن نويگر ايد دياياش به سراغ ما بيخيمناسبِ شأن تار يتجل

ن نسوع  يس ان نخواهد بسود. ا يم، در ميبانه فكر كنيد غايقت بايكه نسبت به حق

ها اسست.  دنيم، مانع ديكنيبانه فكر ميقت، غايها كه نسبت به حقياريهوش

 كند: يطور مطرح منيموضوع را ا يمولو
 گفسست ليلسسي را خليفسسه كسسان تسسويي    

 

 كز تو مجنون گشت پريشسان و غَسوي  

 ان تسسسو بهتسسسر نيسسسستي از دگسسسر خوبسسس  
 

 گفت رو رو چون تسو مجنسون نيسستي   

 ليک مجنون بي خسود اسست   ،با خودي تو 

 

 شسسياري بسسد اسسست  در ديسسار عشسسق ه 

گر يدقست كسه در آن حسال،   يشه نسبت بسه حق يفهم و اند يعني ياريهوش 

ان يس نسسبت بسه آن در م   يدانسش فراوانس   يست ولس ينان يدر مقت يرابطه با حق

سست. امسا   يدروغ نم، يآوريدست مو استدالل بهق عقل يچه از طراست. آن

قَالَستِ الْساَعْرَابُ   »د: يس فرمايمقرآن د. يآبه صحنه  يگريز ديچجا بناست نيا

فعسال   شسما  « اَسْلَمْنَا»د يم و قرآن فرمود بگو يمان آورديا گفتنداعراب « آمَنَّا

ن را قست آ يتسان حق كسه قلسب  د، نسه آن يس او قبول كرده ديارفتهيپذمطالب را 

مان به يهنوز ا 14ُحجو/ات )«قُلُوبِكُم وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإيمانُ في»احساس كرده باشد 

م كسه البتسه   يكنس يمس  اطاعست ما  يعني «أَسْلَمْنَا». است نكردهتان ورود يهاقلب

باالتر از اطاعست   يزين است كه چيه ايقض ياست، ول يز خوبيچهم  يليخ

. سستند ين تِ خودياسالم يدر صحنه ،اطاعت باتنها هم هست. سلمان و اباذر 

 ديس اا فكر كردهيآ است.قت يمان به حقيااز جنس  يانقالب اسالمارتباط با 

در نظسر بسه حضسرت حسق عسرض       يگسذرد وقتس  يچسه مس   )ع(نينالمسؤم ريام بر
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دم و عبسادت  يس عبسادت د  يسسته يتو را شا «وَََّدْتُكَ ََهْۀً ل لثع بَا َة»دارند: يم

 ياطاعت عمسوم  يزهيهمان انگكه كنند يعبادت مبهشت  ياگر براكردم. 

 يهيدادنسد. در عبسادت عسوام قضس    يبهشت انجام مس  يبود كه مردم برا يكاف

از وجسود   يو بساور  يست، بلكه تنها بسه فهمس  يان نينظر به حضرت حق در م

 حضرت حق اكتفا شده است.  

 اسست  خسود  يبس  مجنون کيل تو يخود با

 

 اسسسست بسسسد ياريهُشسسس عشسسسق اريسسسد در

 
 چسسون ،ميشسسو مسسرتب  قسستيحق بسسا گسسذاردينمسس هسساياريهوشسس نسسوع نيسسا

 ديس نبا كسه  اسست  آن بنده عرض مه هنوز. ميبفهم كه است نيا به حواسمان

 كه است نيا يبرا شوديم چطور نيا شود؟يم چطور پس كه ديباش نگران

 شساءاللّه إن د،يس ابيب دنيشس ياند يبسرا  را يزيس چ كسه  ديهسست  ياطهيح در هنوز

 .شود جاديا يگشودگ ينوع تا كنديم كمک شما يهاالسؤ نيهم

  يخيتار نقش يفايا يبرا يبستر

 كه مينك نظر يزيچ به اشاره زبان با تا ميگرديم باز 17 يشماره متن به

 يراحتس بسه  بشسود  كسه  است نيا از شيب وسعتش يعني. است اشاره قابل فق 

 آن بسه  تسوان يمس  فقس   كسه  ورن مثل. مياوريب دستبه ،يپردازمفهوم با را آن

 تيس ؤر قابسل  صسورت  نيس ا بسه  نسور  اما دينيبيم را واريد نيا شما. كرد اشاره

 بسه  نظسر  بسا  كسه  نسدارد  يمسرز  و اسست  شستر يب واريس د از وسسعتش  رايز ستين

 .  مينيبب را آن ميبتوان شيهاتيمحدود

 ميتسوان يمس  آن بسستر  در و است ما عالَم يگستره ياسالم انقالب» -17
 كه است ياسالم انقالب عالَم در رايز ،ميكن فايا را خود يخيارت نقش
 اسست  يحال در نيا ،رديگيم خود به يقيحق شكل زيچهمه با ما نسبت



 كسه  اسست  يپنهسان  ينهيزم قدر، شب چونهم ياسالم انقالب ذاتِ كه
 رخسدادِ  آن بسر  كارهسا  يهمسه  و كسرده  ظهور آن بستر در كارها يهمه
 تفساهم  هم با ميتوانيم كه است رهگذر نيا از و. است استوار يخيتار
 اسست  يكاف م،يينما احساس مألوف يوطن در را خود ما يهمه و ميكن
 آدم و عسالَم  بسه  دارد، سسلطه  دوران نيس ا يهسا انسان بر كه يغرب نگاه با

 را خسود  خسود،  يخيتسار  مظساهر  در ياسالم انقالب ميبگذار و ميننگر
 طسور  بسه  مردم كه يحالت آن برعكسِ را بانقال حالت آن در. انديبنما

 گريد جور ست،شُ ديبا را هاچشم» :يعني. ديد ميخواه نند،يبيم معمول
 كند، يعاد را زيچهمه دارد يسع مدرن عقلِ كه ييجاآن از« .ديد ديبا
 حادثسه  کيس  ياسالم انقالب ،يغرب چشم با ياسالم انقالب به نگاهِ در

 بسود  خواهسد  تسوهّم  کي هم ياسالم تمدن تحقق و چ،يه گريد و است
 بسا  ياسسالم  انقسالب « .ديد ديبا گريد جور شست، ديبا را هاچشم» يول

 دنيس د قسدرت  مسردم  بسه  ،نيبحر و مني و هيسور در شايمعنو حضورِ
 هسر  تسا  نشسده  بيس غا عسالَم  از خسدا  شسود  معلسوم  تسا  دهسد يم را يخيتار

 انقسالب  .شسود  اسستكبار  روح يطرهيسس  يقربسان  صدا و سر يب يمظلوم
 حضور عالَم در همواره خدا تا شوديم موجب كه يكار يعني ياسالم
 صسورت  به را خود يخيتار هر در قتيحق كه جهت آن از باشد داشته
 «.كنديم ظاهر يخاص

م عبارت است از: اوال ؛ يكه خوب است به آن فكر كن يمهم يسه نكته

م نقسش  يتسوان يسستر آن مس  در با ؛ يس . ثانعالَم ما است يگستره يانقالب اسالم

مسا بسا    يهسا ، نسسبت يدر عالَم انقالب اسالم. ثالثا ؛ ميفا كنيخود را ا يخيتار

ق عسالم را بسا چسه    يحقسا  رد. مسا واقعسا   يس گيبه خسود مس   يقيز شكل حقيچهمه

ن قسرآ  ديس ما باا يم؟ به عنوان مثال آيتا به خطا نرفته باش مينيببد يبا يدستگاه
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و از منظسر   نبسا قسرآ  د يس بازها را يا همه چي، مينيبب يخاص يفكربا دستگاه را 

ت خسودش  يس و حقان ييدايس عامسل پ خودش  نور است ون م؟ قرآيقرآن بنگر

ندارد،  يگريز ديو چگر يد ييجااز به يناثبات خودش  ين براباشد. قرآيم

بسا  يد چرا زيپرسينم يزيچ ييبايزاثبات  يشما برا .با استيز يزهايچمانند 

 .دهسد يخسود را نشسان مس   قست  يحقو خسودش   باسست يخودش زچون  ،است

قت با مسا سسخن   يخود از حق يبه خود ييبايز ند؛يگوياز متفكران م يبعض

 ن امسر يس بسا توجسه بسه ا   سست.  هقست  يهسست حق  ييبايجا زهر يعنيد، يگويم

بسا  چسون   ،بسا باشسد  ين اصسرار دارد ز چرا قسرآ م كه ييايم با هم كنار بيتوانيم

 يكسس  يكنسد. بلسه، وقتس   يثابست مس  قست،  ين حقبه عنواش خودش را اييبايز

فَااأثتُوا بِس ااورَةٍ م اانث  »د: يسسفرمايت آن را انكسسار كنسسد، مسس يسسبخواهسسد حقان

را بسه   العساده فسوق  ييبسا يزد آن يس طرف مقابل باهمان جا هم . «م َثل ه 

مده اسست كسه   ان آيبه مقت يحق يهمهبا قرآن  رايز ،تواندينمان آورد و يم

 .است ييابيز يهمهآن 

بسه خسود    يقس يز شسكل حق يس همه چ يخيفرا تار يقتيبا قرآن به عنوان حق

 يذاتِ انقسالب اسسالم  »م: يس متن دار ي، مثل شب قدر، لذا در ادامهرديگيم

كارهسا در بسستر آن ظهسور     ياست كه همسه  يپنهان ينهيچون شب قدر، زم

 ،كنسد يم تيريتان را مدر ساليتقدد شب قدر يستيمعتقد نمگر شما  «كرده.

قابسل فهسم بسه كمسک عقسل       زِيس چ ،سست يدا نيس تنهسا پ نهكه  يهمان شب قدر

رد. يس گياست و مسا را فسرا مس    ينيشيوجود آن پ يست، نحوهيهم ن ياستدالل

 «وَمَا ََ ْرَاََ مَا لَيْلَةُ الثقَدْرِ» . فرمود:ف كرديتوان آن را توصين نميبهتر از ا

 فقسس اسست كسه    يطيد، شسرا يس سست كسه بسسه ادراک درآ  ين يزيس امبر چيس پ يا



ق يس از آن طر يک نسبتِ خاصي .«تَنَزَّلُ الثمَلَائ كَةُ وَال ُّوح »د: ييد بگويتوانيم

سسستند در عسسرض مسسا، ين يد. مال كسه و روح موجسسودات يسسكنيدا مسسيسسبسا عسسالم پ 

 .گذرنسد يک معنسا، بسر مسا مس    يس شوند و به ياند كه بر ما نازل مياله يايعطا

تنهسا در حسدّ    ،ميكنس يمس نگساه   يانتزاع ،يبيق غيحقان يسفانه چون ما به اتأم

 يعنس ي در گُسل  مال كسه  حضسور  م.يبسر يها بهسره مس  از وجود آن ،ک مفهومي

هسا را در  سسلول  يمجموعسه و ن گسل شسده   يس ا ييبايچه موجب زآنحضور 

 يد كه هر بساران يستيمعتقد نشما . مگر است شكل داده ييباين زيبه ا يساحت

كسه   ييصسفا  يعنيک فرشته با آن همراه است؟ يد، يآيمفرو كه از آسمان 

حضسور فرشسته اسست. مال كسه در شسب       ن قطرات باران هست به جهتيبا ا

ن يم مؤمنو عالَشود يشوند و عالوه بر مال كه، روح هم نازل مينازل مقدر 

ن يبسه همس  رنسد.  يگيعالم قرار مس  ينوران يطهيها در حرد، و آنيگيرا نور م

درک و احسساس   ينسوع  يعنيان است. يدر م« قدر درک شب»جهت بح  

نگساه كسرد. بسا حضسور در      يد انتزاعس يس پسس نبا  فكركردن به آن، نه و ،است

 يكسه بسرا   يپنهسان  ينسه يآن زم يعنس يظرف آن اسست،  كه شب قدر  يساحت

د و نس ريگيقسرار مس  خود كارها در بستر خاص  يهمه ،شودير من مقدّيمؤمن

ن يآورد و بسه همس  يما بسه وجسود مس    يرا برا ين حالتيز چنين ياسالمانقالب 

اسستوار خواهسد    يخيكارها بر آن رخدادِ تسار  يهمه»شود: يجهت عرض م

بسه   يمسا در انقسالب اسسالم    .شوديعرض مو با توجه به مثال شب قدر  «بود

 ،ن دورانيس ا قستِ يبسه عنسوان حق   يانقالب اسسالم  ؟ميكنياشاره م يزيچه چ

در  ياديس ز يهسا بخشد. مثاليمعنا مقت يحق همانزها را بر اساس يچ يهمه

د متن فوق بسه طسور كامسل جلسو بسرود بعسدا        ياجازه ده ين مورد هست وليا
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را بسا مسا در    يكه گذشت چه نكات ياد جملهينيد ببييخودتان باز توجه بفرما

ر چسه د توجه بسه آن  يدر راستا»متن فوق هست:  يدر ادامهگذارد. يان ميم

م بسا هسم تفساهم    يتسوان يگسرفتن اسست مس   در حال شسكل  يبستر انقالب اسالم

طسور كسه   آن ،ما هنسوز بسه ضسرورت آن    ياست ول يمهم ين نكتهيا. «ميكن

درس كسه مربسوط بسه زمسان و     نس ن زبسان م يس م. ما بسا ا يانبرده يسته است پيشا

م. يفهميگر نمياز همد يزيچ چيه ،خ ما بوده استياز تار يگريد يمرحله

د يس نسده آن با يو آ يانقالب اسسالم  يخيگاه تاريبه جابه نام نظر  يزيک چي

 يد. وقتننور بده گريا گفتگو در آن فضا به همدبدو طرف ا د تيايب انيدر م

، عسالم باشسسد  يتوانسد گسسستره يمسس يشسسود حضسور انقسسالب اسسالم  يگفتسه مس  

 .رديس گيرا مس  يزبسان نسامحرم   يجسا  ،يحرمس زبان مَ ميعرض كنم يخواهيم

 غلبه دارد.   يبر زبان محرم گريدسبت به همن ينامحرم نبازامروز 

 د شُستيها را باچشم

بسا   يق و تفاوت برداشت از انقالب اسالمين تفاوت ساليم در عيتوانيم

كسه انقسالب گشسوده     يخسود را در وطسن مسألوف   ما  يو همه ميهم تفاهم كن

ران و يسسبسسه ا ين عالقمنسسديدر عس كسسه  يانكسسس يحتس  ،ميياحسسساس نمسسا اسست 

د مشسكالت مسردم را   نس توانيبا اعتماد به غسرب مس   ندشتباه معتقدا ، بهانقالب

مَسنْ   يرَ فِس ي وَ ال خَالْمُؤْمِنُ إِلْفٌ مَأْلُوفٌ»: ميدار )ع(نيرالمومنيد. از امنرفع كن

گسسران اُلفسست دارد و  يمسسؤمن بسسا د   291،ُص3ضووا/،ُجُيالبمهجة)«ؤْلَسسفْيألَفُ وَ ال يسسال 

ر اسست و نسه الفست    يپذكه نه اُلفت يسز با او الفت دارند، و در كيگران نيد



 ييتقابسل و جسدا   يجسا  ت،يس ن روايبا توجه به ا ست. پسين يريرد، خيگيم

   ست.ين نين مؤمنيدر ب

د يس مالحظسه كن  را سميدواليوينديا يعني ييفردگرا يمدرن و فضا يايدن

مسن و شسما    يآرزو انسد. گانسه يبگر يه از همدكه چگونه به قول خودشان هم

م يبتسوان  محقسق شسود كسه    يلفتس اُ يد كه در بستر انقسالب اسسالم  ن باشيد ايبا

ن يس در ا .ميد كنس ييس گر را تأيهمسد هرچنسد الزم نباشسد    ،ميرا بفهمس  گريهمد

 ين در جسا يس م كه البتسه ا يينمايمألوف احساس م حالت ما خود را در وطنِ

 ياسست بسا نگساه غربس     يكاف» :ديخوانيدارد. در ادامه م يضيخود عرض عر

ن ظلمسات  يا« ميم و آدم ننگرعالَ به ن دوران سلطه دارد،يا يهانكه بر انسا

د يس با .ميكنس  يابيس خسود را ارز  يم با عقسل غربس  يخواهياست كه ما م يظيغل

انسد و بسه مسا    يخود، خسود را بنما  يخيدر مظاهر تار يم انقالب اسالميبگذار

 ،ديس آبسه ظهسور    «يخين تاريدازا»ن راستا يگر در اير ديو به تعب معنا ببخشد.

دفساع از   يبسرا سسرداران مسا    ووسست  يكه در دفاع مقدس بسه وقسوع پ   يزيچ

هسا  كه احتسرام آن آنن يدر ع ده نشدند،يد 3دافوس يهاكشور مشغول ژنرال

 ،مينس يگر و انقسالب را بب يم همسد يم. اگر با دفاع مقدس بتسوان يز نگه داشتيرا ن

 يهسا از دوسستان  بهيغرتفاوت م و يشويگر آشنا مياز امور با همد ياريدر بس

قست  يظهسور حق  ،شسوند. دفساع مقسدس   ياند معلوم مس قرار گرفته كه در جبهه

 ين نكتسه يس اها اسست.  آنآنِ كنند از يبود و همه احساس م يانقالب اسالم

                                                 
ارا ه ران، به يشود، در ايخوانده م دافوسكه به اختصار  و ستاد يدانشگاه فرمانده - 3

 سرهنگيباالتر از  يهااخذ درجه يپردازد كه برايم يو نظام يآموزش علم يتخصص يهادوره

 .گذارنده شود نيروهاي نظاميد توس  يبا فوق ليسانسو 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%82_%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%82_%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
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با انقسالب   يكه نسبت ييهااز آن ياريد بسيكنيمالحظه م ياست وقت يبيعج

كننسد شسهدا از آنِ   يمس  خاص دارند و حسس  يندارند نسبت به شهدا تواضع

به ظهور آمد و همسه حسس    يبيعج يهاانقالب هم صحنه . اولِندستهها آن

ها است و در آن فضسا  آن آنِ از استكه در حال وقوع  يكردند رخداديم

 .دنر شسو يس گرند و بسا هسم در  ياز هم انتقام بگ ن طور نبود كه افراد بخواهنديا

 يراحتس و بسه دولست تصسادف شسد    دروازه  دانيس در مگفتند ياز رفقا م يكي

به طرف كه ضرر كرده بسود   يوقت يمقصر است، ول يمشخ  بود چه كس

 .راحت گذشست كسرد و رفست    يليد، خيگذشت كن و ديريم سخت نگيگفت

 يكردند و نسوع ياحساس م يگريد يچون عموم افراد خودشان را در فضا

 ينسدگ زرا در مقابل خود تصسور كسرده بودنسد كسه در آن      يگر از زندگيد

 به زبان يزبان نامحرم و ف شده بوديا ضعيان رفته بود و يا از ميبه دن حرصِ

 . تبديل شده بوداُلفت و تفاهم 

 يم انقسالب اسسالم  يبگسذار »شود: يد ميچه عرض شد تاكبا توجه به آن

رعكسِ اند. در آن حالت انقسالب را بس  يرا بنما ، خودخود يخيدر مظاهر تار

م ياگسر خواسست  « .ديس م ديد، خسواه نس نيبيمعمول م كه مردم به طور يآن حالت

نسوان  بسه ع  ، خسود را انقسالب  م خسودِ يد تالش كنس يم باينيانقالب را درست بب

 يم كسار آسسان  بسول دار ق در مظاهر مختلف نشان دهسد.  ،ياله ياراده يتجل

 . گفت:  ياست عمل يراه يست ولين
 تير و هسر صسد خطاسست    يصد انداخت

 

 اسست اگر هوشسمندي يسک انسداز و ر   

داشست   ين حسالت يشسود چنس  يم مس ينيم تا ببياست به خود رجوع كن يكاف 

 عقسلِ  كسه  ييجسا آن از« .ديس د ديس با گريد جور ست،شُ ديبا را هاچشم» :پس



 چشسم  با ياسالم انقالب به نگاهِ در كند، يعاد را زيچهمه دارد يسع مدرن

 تمسدن  تحقسق  و چ،يهس  گسر يد و اسست  حادثسه  کيس  ياسسالم  انقسالب  ،يغرب

 گسر يد جسور  شست، ديبا را هاچشم» يول بود خواهد توهّم کي هم يسالما

 «.ديد ديبا

 مسردم  به نيبحر و مني و هيسور در شايمعنو حضور با ياسالم انقالب

 بيس غا ،عسالَم  از خسدا  شسود يمس  معلسوم  كه دهديم را يخيتار دنِيد قدرت

 .شسود  ياسستكبار  روح يطرهيسس  يقربسان  صدا و سر يب يمظلوم هر تا نشده

 عسالَم  در همسواره  خسدا  تسا  شسود يمس  موجب كه يكار يعني ياسالم انقالب

 بسه  را خسود  يخيتسار  هسر  در ،قست يحق كسه  جهت آن از .باشد داشته حضور

 انقسالب  خيتسار  كسه  يخيتسار  در تسوان يمس  كنسد، يمس  ظساهر  خساص  يصورت

شسود  ين فضا است كه عسرض مس  يرو شد. در ابهقت روياست با حق ياسالم

هسا  كند كه بسه كمسک آن  يظهور م يور خدا را داشت؛ اشاراتتوان حضيم

كسه  م مثل آنيمعنا كن يبه نام انقالب اسالم يقتيرا با حق يزيم هرچيتوانيم

م. ممكسن  يم و به كمک قرآن فكر كنيز را معنا كنيم با قرآن همه چيتوانيم

مسا هسم مهسم     يفسه ياسست طا  يد چون پدر بنسده آدم مهمس  يبگو ياست كس

ده اسست. حسال   يشان را نسبت به پدرش سنجفهيجا آن شخ  طانياست، ا

إََِّ ََكث َمَكُمْ »م: يگسو يم ين مورد وقتيم در ايز را معنا كنيچاگر با قرآن همه

ن را يس م. ايسسنج يارزش هسركس را بسا تقسوا مس     «  نثدَ اللَّه  ََتثقَاكُمْ

ن اسست كسه   يس ر اند با قرآن فكركردن و در حال حاضر بح  بسر سس  يگويم

ن عسالَم و  يس م خودمسان را در ا يز است. اگر بخواهيچن قرآن چهينِ امروزيتَع

 يطرهيم، از سس يريس م و روزه بگيا اگر نماز بخوانيم، آيخ معنا كنين تاريدر ا
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كسسه  يد نمساز يسسنيد ببيس م؟ بسسه خودتسان رجسسوع كن يس سسسم آزاديليهيتسه و ن يمدرن

اشساره   يعسالم قدسس   يبه سسو  بر جامعه كه روح حاكم يد در زمانيخوانيم

م؟ زمسان دفساع   يد انجسام دهس  يس باشسد كسه مسا با    يزيس تواند همان چيندارد، م

ما گشسوده بسود و    ينده برايم كه آيبود يخيمقدس و اول انقالب ما در تار

مسا   ينسده بسرا  ي، آيم، حاال هم بسا نظسر بسه انقسالب اسسالم     يآن را متوجه بود

م و نه با يخود بنگر يندهيبه آ يكه با انقالب اسالم يگشوده است به شرط

تسرِ انقسالب   يم كسه بسه جهست حضسور جسدّ     يهسست  يخي. ما در تاريعقل غرب

تسر   يار غليها بسآن يمدرن و ارتجاع، تالش ظلمان يايدر مقابلِ دن ياسالم

ک وقست  يس د؟ يس نيبيتان را با نماز چگونه مس خ نسبتين تاريشده است، در ا

د يس ن حالستِ بساألخره با  يا ايم، آيماز بخواند نيد باالخره باييگوياست كه م

سسم  يليهياز ن يد ولس يسست ين نيديست؟ باسم يليهيم؛ آزادشدن از نينماز بخوان

د نمساز را  يس د، بساألخره با يسست يدا كسرده، آزاد ن يس طره پيهسا سس  هم كه بر روح

م كسه بسا نمساز آن    يابيس خودمسان را ب  يكه در افقس نيكند با ايم، فرق ميبخوان

حملسه   يهسا كسه رزمنسدگان در شسب    ييم. نماز و دعسا ياس بداررا پ« افتي»

قبسل از انقسالب    يهاليكم يها و دعان جنس بود. مثل مناجاتيداشتند از ا

ش يتسان پس  ين سسوال برا يس كه بعدا  محل گلستان شهدا شسد. ا  ين محليدر هم

 ا متوجسه وجسودِ  يس سست؟ آ يان نيها در مليكم يد كه چرا حاال آن دعايآيم

بسا  « افست ي»م آن يم تسا متوجسه شسو   يم، هسست يد داشته باشيامروز با كه« يافتي»

امسسام  يا تفسساوت نمسساز و دعسسا  يسسشسسود؟ آيدعاهسسا و نمازهسسا حفسس  مسس  آن

 4ست؟ين نيه در هميبق ي، با نماز و دعا«هيعلاعايلالّلهرضوان»ينيخم
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كارهسا در بسستر آن ظهسور     يم همسه يفهمس  يم يبا نظر به انقالب اسالم»

حسبّ و  اگسر   ميس ات داريدر روا« استوار است يخيرخداد تار كرده و بر آن

د يس ت را چطسور با يس ن روايس ا 5سست. يقبول ن يچ عبادتينباشد ه )ع(يعلارادت 

طاعسسات هسسست؟  يو قبسسول )ع(نيمنرالمسسؤيام بّن حُسسيبسس يد؟ چسسه نسسسبتيسسفهم

سست،  يعبساداتش قبسول ن   شناسسد يرا نمس  )ع(نيمنرالمسؤ يكه ام ينفرمودند كس

امسا اگسر    ،سست يشناسد مورد بح  نيمرا ن )ع(نيمنرالمؤيامكه يآن كس رايز

 يول ديحضرت را د يرهيدر معرض نگاهش بود و س )ع(نيمنرالمؤيام يكس

و در  يدر چه نسسبت  ،مشخ  كند )ع(نيمنرالمؤيتوانست نسبت خود را با امن

خواهد يت ميآن روا كند؟يخود عبادت م خِيدر تار يرابطه با چه حضور

آن حضسرت   يرهيخ كسه سس  يدر آن تار يمر باشد كه هر حركتن ايمتذكر ا

 )ع(نيمنرالمسؤ يدر آن در معرض نگاه افراد است، آن حركت در نسبت بسا ام 

م يكسه بخسواه  نيس خ بدون اين تارين موضوع در ايدارد. او معنا  استوار است

نحسوه  ن يشود. ايم محقق يم، با انقالب اسالميرا حذف كن )ع(نيرالمؤمنيام

آن  اگسر اشسارات  دارد،  ياج به دقت خاصس ياحت سبت به موضوعات،تفكر ن

                                                                                              
ن يفرمود ادم، يختن هستند. از مادرم علت را پرسيردر حال اشک ،ار نگرانيشدم پدرم بس

اين به جهت آن بود كه  شود.يموضوع هر وقت پدرت موفق به نماز شب نباشد، تكرار م

شان آمده بود، نماز شب از يافتي كه به سويبراي پاسداري  «هيعليتعالاللّهرضوان»حضرت امام

 خواندند.مي

 صا ما  ليلهُ، قا ما  الميزاب تحتَ خَريفا  سَبْعينَ عَبْدٌ عَبَداهللَ لَوْ فَإنّهُ»: فرمايندمى )ص(خدا پيغمبر - 5

 ج تفسيرجنابادى،)؛«النّار يفِ مِنْخَريهِ عَلَي اهللُ لَأكَبَّهُ )ع(طالبابيبنعلي واليةُ لَهُ يكُنْ لَمْ وَ نهارُه،

 به هاشب كه حالى در كند، عبادت كعبه ناودان زير سال هفتاد را خدا اىبنده اگر (228 ص ،4

 در بينى از را او باشد، نداشته را )ع(طالبابىبنعلى واليت و داردروزه روزها، و ايستاده نماز

 .اندازندمى آتش
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ز يس را كه عسرض شسد ن   يام معنا و اشارات جملهيتوانيم ميديت را فهميروا

معنسا خواهسد    يد همه كارها در بستر رخداد انقسالب اسسالم  يگويمم. يبفهم

رو قست روبسه  يخ بسا حق ين تسار يس در ا يق انقسالب اسسالم  يس را از طريز داشت.

دوارم بسا  يس م. اميآن به خسدا رجسوع كنس    يقيحق يم به معنايتوانيو م مياشده

 شتر روشن شود.ين مطلب بيبعد ا يشماره

 نهادن به درخشش خدا ارج

 نيس ا در يقدسس  رامس  از يپاسدار ،ياسالم انقالب داشتنِنگاه برپا» -18
 طلسب  آن در حسق  حضرت شيگشا شود، گشوده چون و است خيتار
 قسرار  مسا  تفكسر  افسق  در شسهداء  كه يراز فهم راهِ است نيا و دگرديم

 در كسه  حسدّ  آن در اسست  خدا درخشش به نهادنارج ينوع نيا. دادند
 شسهداء  رايس ز شود،يم احساس درخشش آن شهداء مبارک بدن عييتش

 ظهسور  بسه  يخيتسار  يصسورت  بسه  را ياسالم انقالب پنهانِ ذات و گوهر
 كسسه اسسست آن ياسسسالم انقسسالب يمعنسسا كسسه جهسست آن از آوردنسسد،

 بشر هك شود يخيتار سرآغازِ تا كند پابر و ديبگشا را يعالَم خواهديم
 «.است آن دنبال به امروز

 ،ينگاه داشتن انقالب اسسالم ن فوق بح  بر سر آن است كه برپا در مت

ش يگشسا  ،خ است كه چون گشوده شودين تاريدر ا ياز امر قدس يپاسدار

تحقسق اسسم    يعنيحضرت حق  شيگشا ،شوديحضرت حق در آن طلب م

خاص نسسبت   يگشودگ يعني «سعوا» ،حضرت حق يماز اسا يكي «.عواس»

بسه   «عواسس »شسود حضسرت   يمد چه طور يد از خود پرسيبا است. هابه انسان

 .شسود يمطلسب محقسق نمس   ، «عا واسس ي»د ييطور بگونيهماگر تنها  ؟ديان آيم



و در حسال   شسود د فسراهم  يس باف يجهت به ظهورآمدن آن اسم شر يطيشرا

آن از آن جهت كه  ،است يانقالب اسالم از داشتپاس  ،يحاضر آن شرا

ش يگشسا  ،است كه چسون گشسوده شسود    يامر قدس داشتِپاس، داشتپاس

 «عواسس »اسسم   نسور  حضسرت حسق بسه   در آن صسورت   يعني ،است يامر قدس

ش آمد و شهدا متوجه يانقالب پ مراحلِ يكه در بعض يزيچ .كنديظهور م

ز ا ياو نحسوه  كنند يداربا خون خود از انقالب پاس ديبا امر شدند كهن يا

امست  يام قيس تسا ق آن مردم  يجهيدر نتند كه دهرا در مقابل ما قرار  يگشودگ

 د.ونمند شند از آن بهرهتوانيم

 شسهدا بسا   «كه شهدا در افق تفكر ما قرار دادنسد  ين است راه فهم رازيا»

شود كه يمه گشود يامور ،ه شدند در شهادتخود متوج يالعادهفهم فوق

چسه  هسا  آن يراسست  .گسردد يآن امسور گشسوده نمس    ،گسر يد يكارهاق ياز طر

بسود كسه    ياتيخصوص چه يدارا ز،آن را ؟در افق تفكر ما قرار دادند يزيچ

د يس ن را نگه داريافكركرد؟ « عواس» اسم يتجل يهد به نحويفهم آن با يبرا

نهسادن بسه   جار ين نسوع يس ا» :شسود يكسه متسذكر مس   د يجمله توجه كن نيو به ا

مسا   افسق تفكسرِ  كه شهدا در  يق آن رازيخداوند از طر «درخشش خدا است

ع بسدن مبسارک   ييدر آن حدّ كه در تشس »كند يقرار دادند، عالم را تابناک م

جسا  خ تسا آن ين تسار يس شسما در ا « شسود.  يز آن درخشش احسساس مس  يشهدا ن

نهسادن بسه درخشسش خداونسد     تن شسما ارج د كسه جلسورف  يد جلو برويتوانيم

در افق تفكر ما گشودند كه  كه شهدا يمحسوب شود، آن هم با نظر به راز

ن يس ا يامسر قدسس  »اسست، تحست عنسوان     يداشت از انقالب اسالمپاسهمان 

كنسد كسه همسان    يش حضرت حق را طلسب مس  يكه گشا يداشت، پاس«دوران
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ن نكته آگاه يبه عمق اوز ما هن .«واسع»است به نور اسم  حضرت حق يتجل

و دشسمنان مسا را    هن اسم به سسراغ مسا آمسد   يخداوند چه اندازه با ا م كهيستين

پنهسان انقسالب   ذات گسوهر و   را شسهدا يس ز ،اسست  وس كسرده يمنكوب و مسأ 

 ن نكتهيا ند.ظهور آوردبه خ يتار ينهيو در آ يخيتار ه صورترا ب ياسالم

خ يرا تسار يس سست. ز ا يقس يدق اريبسس  ينكتسه  ،بسه جامعسه   يبخشس معرفت جهت

بسه كمسک شسهدا     يباشسد و انقسالب اسسالم    يانوار الهس  يمحل تجل توانديم

 .سرگردان نباشد ،دخدا مرتب  گردامروز اگر خواست با  شرشد تا ب يمحل

در  بسه خداونسد   ر از علسمِ يغ ،شدنمأنوسبا خداوند  ،يخيبه صورت تار

ز آن جهست اشسک   بسدن مبسارک شسهدا ا    عيي. شسما در تشس  ذهن و فكر است

. ممكسن اسست   ديس كنيها مشاهده مس حركتآن كه خداوند را در  ديزيريم

هسزاران   كسه ي، در حسال ديس نيب يرا مس ا تسابوت او  يس د يآن شهن دبد يكنگمان 

 كسه  يق آن بدن به طرف شما آمده به طسور يسنت زنده و در صحنه، از طر

ابسل  ر مقگشسته و همسه د   يت الهيمحل ظهور مش ، يدر آن شراها آن سنت

هسسا و سسسنتآن بسسه  ءع شسسهداييق تشسسيسسو شسسما از طر انسسدگشسسوده شسسده شسسما

 يخ خود كسه محسل ظهسور اسسماء الهس     ياز تار يادر صحنه ،ياله يهاتيشم

در هسر  د يس كنياسست كسه مالحظسه مس    ن جهت يد و از ايشويمنتقل م ،است

 .هست ياديز يخبرها ،يانقالب اسالم يهااز صحنه ياصحنه

 ت انسسان يمحروم ،خداعقوبت  نيترو سخت نيتررگطور كه بزهمان

ت مناجات بسا خسودش را از   كه لذّ گاهآن است، شاز مناجات با پروردگار

 ،يقدسس  خِيک تاريدر خدا ت حضور نس درکت از يمحروم ؛رديگبانسان 

است كسه   يآن درك ،يخيحضور در سنت تار کدر .تر استاز آن سخت



ب يسست كسه نصس   ين يزيو چ ش آمديپ )ع(دالشهداياصحاب حضرت س يبرا

ت محسرم و  يس رعا ،كردنسد  يعفتيب د،افراد دروغ گفتن يوقت بشود. يهركس

 .دنس را درک كن يقدسس  يخيتسار در تواننسد حضسور   ينم ،ندنامحرم را نكرد

ن بسود كسه چسون    يس ا )ع(بسا حضسرت سسجاد    )ع(دالشسهدا يصحبت حضسرت س 

  ند.يرا درک نماند سخن حق توانيپر از حرام است نمقوم ن يا يهاشكم

 بسه  يخيتسار  يصسورت ه را بس  يهدا گوهر و ذات پنهان انقسالب اسسالم  ش»

را  مآن است كه عسالَ  يانقالب اسالم ياز آن جهت كه معنا د،ظهور آوردن

ل آن شسود كسه بشسر امسروز بسه دنبسا       يخيتا سر آغاز تسار  پا كندبرد و يبگشا

هسم و  ه را شسرح د ن جملس يكردم ا يبنده تا آنجا كه در توانم بود سع «.است

ک درشستر بسه   يدم بيس ام ،كسنم يمس  ياحساس ناتوانن آن ييدر تبن حال يدر ع

 انچنسد  ، پسس ديسست يگانسه ن يب ين احساسس ينسسبت بسه چنس   را يزخودتان است 

آن اسست شسرح   ن جملسه متسذكر   يس را كه ا يلبامط يستم كه همهيدلواپس ن

 م. دندا

 «واسع»ظهور اسم 

 يضس يعرا ،اسست  يقس يار دقيبسس  يهخداوند كسه واژ  بودنِعواس در مورد

پساس  تسوان  يچگونسه مس  را  يكسه انقسالب اسسالم   نيس خدمتتان عرض شسد و ا 

كسسه در ازاء نيسساخ اسسست و ين تسساريسسا يامسسر قدسسس از آن جهسست كسسه ،ميسسدار

همچنسان   يامسر قدسس   ،ميداشست  يكه بسا انقسالب اسسالم    يماندن بر عهديباق

 «هيعلتعايلاهللرضووان»ينس يحضسرت امسام خم   يبسرا كه  يبه همان صورت ،گشوده شود

بسا انقسالب    دانسستند ينمس  ياريبسس  در همسان ابتسدا  كسه  يگشوده شد، در حال
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م شساه  يس د كسه رژ يمالحظه كرد رو خواهند شد.روبه يتين هويبا چن ياسالم

د كسرد آن هسم بسه جهست     يچه اندازه جوانان را شسه  57ور سال يشهر 17در 

ش حضسرت حسق كسه در    يگشسا  ن شد كهيااش جهينت ،يقدس يانقالب ييبرپا

بساز مسا    ،انقسالب  يروزيس بعسد از پ  .به ظهور آمد ،آن حركت طلب شده بود

ش حضرت حسق  يگشام و يرا داشتق دفاع مقدس يانقالب از طر داشتِپاس

و حضرت حق به  ميطلب نموداَخ  را بلكه به صورت  ،به صورت خاص

را با شما  ياقرد حسن بيش شهياين هبندما آمد.  ينور اسم واسع خود به سو

واسسع   ير تا كجاها به خداين مسيگذارم تا مالحظه شود ما در ايان ميدر م

 .مياداشتهرجوع 
 چهسار  بر عالوه كربال قرارگاه»: است آمده« هفكّ در مالقات» كتاب در
 عصسر،  يولس  اهلل، رسول دمحمّ شامل ،سپاه از پيت شش ،ارتش از پيت

 -. داد قسرار  نصسر  قرارگساه  مسر ا تحست  را بسدر  و فجسر  كسربال،  عاشورا،
 يبسساقر حسسن  ديشسه  خسسود كسه  اسست  يقرارگسساه همسان  نصسر  قرارگساه 
 نصسر  قرارگاه به يرازيش اديص يعل 61 بهشتيارد 25 -است مسوولش
 و شسلمچه  در دشسمن  عقبسه  بستن طرح كربال قرارگاه طرف از و رفت
 بسه  فرماندهان يبرخ. شد ابالغ قرارگاه نآ به خرمشهر محاصره ليتكم
 يبساقر  حسن. داشتند ديترد اي اعتراض طرح به نسبت روين كمبود ليدل
 مسان  كمسک  خسدا  دينباشس  نگسران  گفست  و داد يدواريام فرماندهان به
 و كردنسد  خساموش  را هسا چراغ نآ از پس. ميكنيم دايپ يراه. كنديم
 حسسن . خواندنسد  توسسل  يدعسا  و )ع(نيحسس  امسام  يروضه يكيتار در
 جسواب  طسور چسه . منتظرنسد  امام و مردم ايخدا :تگف بلند بلند و ستاديا

 مسان چنتسه  در چه هر. ميداد انجام ميبود بلد يكار هر م؟يبده را شهدا



 بسر  گسر يد مسا  از. ميكسرد  يسس ربر بسود  راهكسار  چسه هر. ميكسرد  رو بسود 
 :گفست . توسست  دسست  يروزيس پ. مينسدار  ييادعسا  كسدام  چيه. ديآينم
 تسو  ياراده به هم حاال تا. ميرويم ييشناسا فردا از تو ياراده به ايخدا
 را نيس ا ماست، مال يروزيپ كه بود مانذهن از ياگوشه در ديشا. بوده
 جسا  نيا كه يجيبس همهنيا يبروآ به ايخدا. مياندازيم دور امشب هم
 را قرارگساه  يفضسا  يزار و هيس گر. كسن  مانكمک خودت شدند ديشه

 بسه  اشبنده دارد وستد خدا كه بود ييازهاين و راز نآ از. كرد عوض
 اتيس عمل در روز نآ تسا  كسه  بسود  ياجلسه نيتربيعج. كند التماس او

 جملسه  از جمسع  يرو شب نآ يباقر حسن يهاحرف. ميداشت خرمشهر
 «.كردند هيگر همه و گذاشت ياديز ريتاث ارتش فرماندهان

 انقسالب  داشستنِ نگسه  برپسا » د؛يس گويم كه جمله نيا به ديبرگرد باز حال

 جمله نيا در نكته دو «.است خيتار نيا در يقدس امر از يدارپاس ،ياسالم

 را ياسسالم  انقسالب  ديس با و ميس دار مسا  كسه  يعهد به نظر: اوال  است، نظر مدّ

 امسر  از يدارپساس  اعتبسار  بسه  ياسسالم  انقسالب  داشتنپاس: ا يثان. ميبدار پاس

 حسق  تحضر شيگشا شود، محقق ما همّت به يدارپاس نيا اگر و. يقدس

 شسكل  يمناجسات  آن امكان صورت آن در تازه يعني. دگرديم طلب نآ در

 مسا  افسق  در شهدا كه يراز فهم راه است نيا و ديكرد مالحظه كه رديگيم

 مسا  يخيتسار  حضور قوام كه واسع يخدا با شياين فهم راه يعني ،دادند قرار

 ضسور ح آن از مسا  يروشسنفكر  انيس جر كسه  ييجا آن از. بود انقالب نيا در

 انقسالب  كسه  معنا نيا به و است دواريام غرب به هست، و بود غافل يخيتار

 انقسالب  آمسدنِ انيمبه از قبل تا ما. ندارد ديام خداوند به داده، شكل ياسالم

 چسون . ميكسرد ينم حساب خدا يرو اللّه، يإل سالک آن يرهبر به ياسالم
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 نسه  اما ميخوانيم نماز. ميكن حساب خدا يرو دهدينم معنا مدرن يايدن در

 شسده  مسا  بينص كه« يافتي» آن در تا ،ميكن حساب خدا يرو كه معنا آن به

 بسه  ايخسدا  مييگسو يمس  نمازمسان  در كسه  دييس بگو اسست  ممكسن . ميبمان داريپا

 جسه ينتيبس  دعاهسا  نيس ا از كسدام چيه. شوند سعادتمند كن كمک فرزندانمان

 داشست پاس. ستين يسقد امر کي از «داشتپاس» دعاها نيا اسم اما ستين

 بد كدامش چيه هانيا. مينشو ضيمر اي و نشود خراب كه است مانخانه از

 خيتار به ياسالم انقالب يخدا ،نآ با كه ستين يشياين آن هانيا اما ستين

  يشسرا  و شسود  محسسوب  خسدا  آن درخشش به نهادنارج ينوع و برگشت

 خسدا » د؛يگويم كه را هجمل نيا. گردد فراهم آن در يانگارستين از عبور

 دارد ازيس ن ياسالم انقالب شما نظر به. دينينب كم« ديشدرخ ياسالم انقالب با

 كسه  نكتسه  نيس ا از است پُر عالم اي مياوريب ليدل اشتيحقان اثبات يبرا ما تا

 در داد تسازه  يديس ام را تيبشسر  و ديدرخش ياسالم انقالب قيطر از خداوند

 احسسساس درخشسسش آن زيسسن شسسهداء کمبسسار بسسدن عييتشسس در كسسه حسسدّ آن

 يصسورت  بسه  را ياسسالم  انقسالب  پنهسانِ  ذات و گسوهر  شهداء رايز ؟شوديم

 اسست  آن ياسالم انقالب يمعنا كه جهت آن از آوردند، ظهور به يخيتار

 رايس ز. اسست  نيهمس  بنده حرف يهمه و ديبگشا بشر مقابل در را يعالَم كه

 دنبسال  به و كنديم احساس ياضير محاسبات يتنگنا در را خود امروز بشرِ

 ياضس ير محاسسبات  بسا  خواستيم روزيد تا. است آن از خروج يبرا يراه

 در ياضس ير محاسسبات  از ديس نبا كسه  نيس ا با. كند تيريمد را خود امورِ همه

. ديس آينمس  ظهور به ياضير روش در زهايچ همه يول كرد غفلت خود يجا

 ياضس ير محاسسبات  نظسرِ  مسدّ  يهسا تيس كم در كه است آن از باالتر قتيحق



 آن در كه ديبگشا را يعالم تا است مدهآ ياسالم انقالب و انديبنما را خود

 به جهت نيا از و ديآيم بشر سراغ به رحمتش يسعه با حق حضرت ،معالَ

 چيپس . اسست  يخيتسار  چيپس  ياسسالم  انقسالب  ،«الّلهحفظه»يرهبر معظم مقام ريتعب

 كسه  يريمسس  از ريس غ يگسر يد ريمسس  در خيتسار  چ،يپ آن اثر در يعني يخيتار

 در قست يحق و كنسد يمس  حركست  داد، قسرار  بشسر  مقابسل  در تهيمدرن فرهنگ

 چنسد  هسر  ،رسسد يمس  ظهسور  بسه  نديگز مأوا آن در توانديم بشر كه ياچهره

 تفكسر  رسسوبات  قسدر  آن و ميس دار خسود  يروروبسه  ياديس ز مشسكالت  هنوز

 كسه  اسست  كسرده  معنا خود فرهنگ با را ما يزندگ ابعاد يهمه مدرن يايدن

 يهيتوصسس .شسسود حسسل مسسسوله هسسايزود نيسسا بسسه داشسست انتظسسار ديسسنبا هرگسسز

 اسست  ممكسن  كسه  آنجا تا ديبفرما  يسع كه است آن رفقا به بنده يدوستانه

 را تسذكر  نيس ا ا دا م بنده. ديكن فكر خودتان يبرا تهيمدرن عالم از ريغ ييجا

 :كه دهميم خود به

 اسسست خرابسسات يگوشسسه مسسا ياصسسل مقسسام
 

 كسرد  عمارت نيا كهآن دهد ريخ خداش
 

 بنسده . اسست  داده مسا  بسه  را تسذكر  نيس ا كه است كرده يخوب كار حاف 

 غسزل  در. كنديم هيتغذ را ما خيتار دارد حاف  است هنوز كه هنوز معتقدم

 در. گسذارد يمس  مسا  يپسا  يجلو عالم نيا از رونيب ،را يخاص يجا 56 و 55

 وجسه  نيس ا 6.دهسد يمس  نشسان  مسا  بسه  را مسا  ينس يمي وجه اي يآسمان منِ 55 غزل

                                                 
  55 يشماره غزل مطلع -6

 ي محبسسسسسست اوسسسسسسست دل سسسسسسسراپرده

 

 دارِ طلعسسسسست اوسسسسسست ديسسسسسده آيينسسسسسه 

 
 خواهسد يم كه ياُنس با رابطه در و« خود يانسان إزاءِ به ما» يمتعال وَجه به نظر در حاف  جناب

 در يآسسمان  خسودِ  آن:  كسه  كنسد يم وصف نيچن را او و پردازد،يم او وصف به باشد، داشته او با

 كسه  آسسا شراب و گونهيمِ يچشمان با. اوست با عالم ينيريش كه است يطور مالحت، داشتن نيع
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 راه را انقسالب  آن و ميگسردان بر خيتسار  به ياسالم انقالب با ديبا ما را ينيمي

 :  گفت ميخواه سخن آن از يبعد متن در كه يراه م،يده قرار خود قوام

 امور يمعنا گشودن و ياسالم انقالب

 گذشسته  بسه  خواهسد يمس  نسه  كسه  اسست  يقسوم  راهِ ياسالم انقالب» -19
 انقسالب  .دانسد يمس  خود صالحِ را تهيمدرن فرهنگ يادامه نه و برگردد
 ييمعنسا  آن در زيس چ همسه  كسه  خسود  به مخصوص است يعالَم ياسالم
 روشسن  را يانسسان  لياصس  اهسداف  توانسد يمس  رايس ز كند،يم دايپ درست
 د،نس ريبگ عهسده  بسه  را خسود  يخيتار ياصل ماتيتصم هاانسان تا ،دينما
 عنسوان  بسه  -عالم نيا اتيواقع كه است ياسالم انقالب ينهيآ در ينعي

 انقسسالب! يآر. ديگشسسايمسس را خسسود ياصسسل يمعنسس -يخيتسسار اتيسسواقع
 و ظهسور  خود يخود به ياتفاق هر وگرنه است يگشودگ مقامِ ياسالم

 واقع هيسور در چه حال بود، خواهد اتفاق کي تنها و ندارد يگشودگ
 ما به نسبت اتفاقات نيا به كه است ياسالم البانق. مني در چه و شود

                                                                                              
 صسورت  نيس ا و. خسرّم  يدلس  بسا  همسراه  خنسدان  يلبان يدارا. كنديم جمالش مست را خود ينندهيب

 معنسا  خسود  در را عشق و ميابيب را خود او به عشق در توانيم كه« است ما يانسان إزاءِ به ما» يمتعال

 .ميكن

 56 يشماره غزل مطلع

 ي محبسسسسسست اوسسسسسسست دل سسسسسسسراپرده

 

 دارِ طلعسسسسست اوسسسسسست ديسسسسسده آيينسسسسسه 

 
 كه دارديم اظهار خودش يآسمان وَجهِ اي و يازل محبوب به عشق ريمس در حاف  جناب

 نيچن در هم او يدهيد و باشد دل آن در يگريد محبت كهآن بدون اوست، محبتاز  مملوّ دلش

 نشان را اشمحبوب طلعت كه ستا يانهيآ اشچشم يعني بود خواهد او طلعت دارِنهيآ ،يحالت

 يحظهمال غرق انسان چشم حال آن در لذا و هست ارتباط« دل» و« چشم» نيب رايز دهد،يم

 .شد خواهد محبوب



 يگسر يد يمعنسا  زيچهمه ياسالم انقالب عالم در .دهديم خاص قرب
 هسم  بسه  هسا تيس اولو كننسد، يم دايپ داشتند، يغرب عالم در چهآن از ريغ
 يجار را خود خاص ضيف ديجد يخيتار تحقق يبرا خدا و خورديم
 «.دينمايم

 ،اسست  ما قوم راهِ ياسالم انقالب ميباش جهمتو كه است نيا بنده حرف

 را تسه يمدرن فرهنسگ  يادامسه  نسه  و برگردد گذشته به خواهديم نه كه يقوم

 پشست  خسود  يگذشسته  بسه  ميخسواه ينمس  گساه چيه البته. دانديم خود صالحِ

 ميتسوان يمس  چگونسه  ميكنس  فكسر  ديس با ديس اكرده مالحظه كه طورهمان. ميكن

 عنسوان  بسه  حساف   چسون . ميكن خودمان آنِ از خيتار نيا در را حاف  جناب

 يامروز ما حرف داشته باشسد ولس   يتواند برايم ما فرهنگ يِخيفراتار روح

د بسه گذشسته   يس قسرار گرفت  يخيدر تار يد وقتيتوانين همه شما هرگز نميبا ا

ن طسور  يس ا ياسست ولس   يو استقرار در آن امر مهمس  يخيد. تجربه تاريبرگرد

چسه را  م آنيش آمسده، بخسواه  يمان پيكه برا يخيتارست كه با حضور در ين

م. مهسم آن اسست كسه    يريس ده بگيس مدرن تجربه شسده اسست ناد   يايكه در دن

ن مبنا عرض يم و بر ايگذرد را از آنِ خود كنيم آنچه در اطراف ما ميبتوان

ز در يس است مخصوص به خود كسه همسه چ   يعالَم يانقالب اسالم»شود: يم

م ييگسو يكه عسرض شسد مس    ييبه همان معنا«. كنديمدا يپ يدرست يآن معنا

ن يس را ايس كنسد. ز يدا مس يس پ يخسود را در انقسالب اسسالم    ياسستوار  يزيهر چ

د تسا  يس را روشسن نما  يل انسانيتواند اهداف اصياست كه م يانقالب اسالم

رد. مسا چسون در حسال    يس خود را به عهسده بگ  يخيتار يمات اصليانسان تصم

سسست يمسسا چنسسدان مهسسم ن ي  بسسرايآن شسسرام كسسه يهسسست يطيحاضسسر در شسسرا

ت يفعل به م و تا آخر جهتيريمات را به عهده بگيت تصميم مسووليتوانينم
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 يم جسد ينسد بساالخره تصسم   يم. اگر بسه شسما بگو  يشه كنيرساندن آنها صبر پ

از يس ن يم جسد يد تصسم يدهيب، جواب ميا سيد يخواهيد كه پرتقال ميريبگ

ان يس در م ياگر موضوع مهم يست ولينان يدر م يچون موضوع مهمّ ندارد،

خسود را   يخيت تسار يت تمام مسوولي، با جدّيباشد مثل تحقق انقالب اسالم

شسود.  يشما دنبسال مس   يانسان م، اهدافِين تصميرا در ايد زيريگيبه عهده م

ت و يگسذارد. درک مسسوول  يشسما مس   يجلسو  يت را انقالب اسالمين جدّيا

چه در مقابل مسا  ممكن است كه آن يت در امور، در صورتياحساس مسوول

و سسلوک در   «هيعلتعايلالّلهرضووان»ينس يامسام خم »است سرنوشت ساز باشسد. كتساب   

شود كه بساالتر از آن  يم يگرفتن امرمتذكرِ به عهده« زمانه يدير توحيتقد

گذارد كه اگسر مسردم آن را   ياست كه فرهنگ مدرن در مقابل ما م يامور

انقسالب   ينسه يرا در آيس كننسد. ز يآن امور را دنبال م ت تماميبشناسند با جدّ

 ياصسل  يمعنس  ن عالم يت اياست كه واقع ياسالم

بسه بشسر    يكه انقسالب اسسالم   ين خدمتيد. به نظر بنده بهتريگشايخود را م

كا فق  يگاه آمريشدن جاكا بود. روشنيگاه آمريدادنِ جاامروز كرد، نشان

چسه  يعنس يكا يمردم جهان متوجه شدند آمر يست، همهيه مردم ما نمربوط ب

كسا گسره بزننسد.    يآمر ينسده يخود را بسه آ  يندهيتوانند آيگر نميكه دنيو ا

بسا   ياسست جمهسور  يما در زمان ر يفرمودند گاه «اللّوهحفظه»يمقام معظم رهبر

كسا  يچسه شسما در مسورد آمر   گفتنسد آن يم همسه مس  يا ارتباط داشتين دنيمسوول

اتِ عالم، بسا  يواقع ياصل يدادنِ معنن نحوه نشانيد حرف ما است. اييگويم

ش مسردم و  يسسال پس   60ا ي 50د يكه فكر كننيش آمد نه ايپ يانقالب اسالم



كردنسد كسه حساال فكسر     ين نحوه تفكر ميات عالم ايا نسبت به واقعيسران دن

 كنند.  يم

 .شسود يروشسن مس   يزيس هسر چ  ياد معنس يآيش ميپ يخيرخداد تار يوقت

از خسود   يخسوب بسه د يشسو يرو مس هروبس كسه  هسا  ن اخستالس يس ه شسما بسا ا  امروز

ن برابسسر آن انجسسام يگسسر در زمسسان شسساه چنسسدم ،ديسسده يت نشسسان مسسيحساسسس

 ياسسالم  با انقسالب  گذاشتند.يمو اختالس ن يدزدرا  اسم آن يول؟شدينم

بسه   يدوارين موجب اميو همان آمده ين امور به ميا يقيحق يمعنااست كه 

 يارديس ليم يهامتيبا ق و كه به صورت قاچاق ييهانين ماشيا .نده استيآ

 انشس ياسست كسه جا   يبه جهت حضور انقالب اسسالم  د،از خارج وارد كردن

ار بسدتر از آن  يا بسس يگرنه در دنو ها دادندعنوان قاچاق به آن مشخ  شد و

اگسسر شسود. معلسوم اسست    يگسم مس   آن يقس يحق يمعنسا  يشسود ولس  يانجسام مس  

د آن معلسوم گسرد   ييبسه عنسوان انحسراف مشسخ  شسود و رسسوا      انحرافات 

شسكل   ير اصسل يسس مبازگشست بسه    عمسال   وخواهسد شسد   آن مشسكل   يادامه

انقسالب   يهنس يدر آ يعنس ين يس او بسر باشسد   ن كسار زمسان  يس چند ا، هررديگيم

، انست يكنسد و اخستالس و خ  يدا مس يس خسود را پ  يقس يحق يمعنا ،امور ياسالم

م ييگسو ين لحساظ مس  يس بسه ا  .ينگرزه د و نيآيحساب منت بهاياختالس و خ

خود  يبه خود ياست و گرنه هر اتفاقامور  يگشودگ مقامِ يانقالب اسالم

حسال آن   ،ديس آيک اتفساق بسه حسساب مس    يس ندارد و تنها  يظهور و گشودگ

است  ين انقالب اسالميا ،منيه واقع شود و چه در يچه در سور يگشودگ

قسرب   دهد و آن حركات نسسبت بسه مسا   يم يدرست يمعنان اتفاقات يكه به ا

ک يس همسه   يافتد بسرا يه اتفاق ميمن و سوريآنچه در  .دنكنيدا ميپ يخاص
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مسا   يبسرا  ياست كه با تعلق ما به انقسالب اسسالم   ين امر مهميمعنا ندارد و ا

  .ديآيش ميپ

 ن است افق مايا

 يه بسا همراهس  يانگلستان به سسور  يان حملهيد در جريشما مالحظه كرد

تسر در  دارد كسم  يكسه سسع  س حزب كارگر انگلسستان  ير  ،فرانسهو  كايآمر

را زد كسه شسما بسه آن     ييهسا قا حسرف يدققدم بگذارد،  ير نظام استكباريمس

كنسد  يمعنا م ين اتفاقات را طورياست كه ا يانقالب اسالم يعني ،ديمعتقد

م و بسا  يا هسست كند ما در كجيمشخ  مدارد و  يخاص ربكه نسبت به ما ق

د دور يس با يانيس م و بسا چسه جر  يک باشس يس د نزديس با يانيجرو با چه  يچه كس

بسه   يانقسالب اسسالم   ،ن امسر يبا توجه به ا رايز .نده از آن ما باشديتا آ ،ميباش

شسده باشسد و مسا     يطس نده در جهسان مسدرن   يآن آكند كه ينظر نم ياندهيآ

ت ير از وضسسعيسسغ يتيضسسعم بلكسسه بسسا نظسسر بسسه و يانتخسساب باشسسيبسسهمچنسسان 

ل ياصس  يهسا و انتخساب  ميس آوريدر نظر مرا  يگريد يندهي، آيافتگيتوسعه

ر تجسسدد بسسا يرا مسسسيسسز ،ميدهسسيشسسكل مسسنسسده يآتحقسسق آن  يخسسود را بسسرا

انقسالب   .تنگ شده اسست  سختْ ،خواجه شدنِتربرده و خواجه شدنِترردهب

بلكسه   ،سست ين يافتگيس اشساره دارد كسه آن توسسعه    يگسر يز ديس بسه چ  ياسالم

ب و معاد بسر  يد و عالم غياعتماد به توح يعني ،ينياست كه روح د ياجامعه

 يهسا ين تكنولسوژ يآخسر  مصسرفِ  ياست و مردمسانش از سسودا   حاكمآن 

 معساشِ  يبسرا  يو همساهنگ  يافته آزادانسد و بسا همسدل   يجهانِ توسعه يساخته

 يش رويپس  يانقسالب اسسالم  كسه   ين است افقس يا .كوشنديبا اخالق م توأم



خسود   يندهيكه آ يم ملتيباشمتوجه  ،آن استو عرض بنده ده است وماگش

هرگسز همست    ،دانسد ينسده مس  يآخود  يكه غرب برا دانديم يزيرا همان چ

بسه   ،نده خواهد بسود يآي بملتِ خود انجام دهد و عمال  يبرا يكند كارينم

نسده  يآن آ تسر خواهسد شسد.   خواجه ،و خواجه تربرده ،كه برده ييهمان معنا

 ينسده يآم يبسدان و  ميده باشس يرسس  يزيچبه كه شده است بدون آن يعمال  ط

دفساع مقسدس    دوراندر  مسا.  ينسده ياسست و نسه آ  خودشان  يندهيآ هايغرب

دولست عسراق فكسرش     م كه اصال يساخت يسازندگ ادبه كمک جه ييزهايچ

كسه   يانسده يآ نسه خودمان بسود   يندهيآ ،ندهيكه آنيا يبرا ،كرديرا هم نم

ر از يس غ يتيوضسع بلكسه   ،مينسده باشس  يآيو ما همچنان ب است غرب يگذشته

م از يسسستخوايكسسه مسسنيسسا د و نسسهن بسسونظرمسسا مسسدّ يافتگيسست توسسسعهيوضسسع

 يل خسود را بسرا  ياصس  يو انتخاب هسا  ميبرس يافتگيبه توسعه يافتگينتوسعه

بسرده و   شسدنِ ترردهر تجسدد بسا بس   يمسس م يدانس يرا مس يز ،ميتحقق آن شكل ده

ز يس را مسا بسه چ  يس ، زتنگ اسست  نده مايآ يبرا ، هموارهخواجه شدنِترهاجوخ

 .  مينظر دار يگريد

 ،چسه جلسوتر رفتسه   قسرار داده كسه هر   يريت را در مسس يرشس ب مدرن يايدن

ن يس چ وقست شسما در ا  يپسس هس   .اندتر شدهاجهخوها هاجوخ تر وها بردهبرده

را يس ز .ديسست برسس  ده ايكسه غسرب رسس    يافتگيس د به توسعه يهواخير نميمس

هسر   ،دارد يگسر يد يمسا معنسا   يبسرا  يزندگاست و  يگريخ ديخ ما تاريتار

شسده اسست اشساره بسه نسوع       «هيعلتعايلاهللرضووان»هم كه به قلب حضرت امسام  يالهام

بلكسه   ،سست ين يافتگيس آن توسسعه خ دارد كسه  ين تسار ياز حضور در ا يگريد

و عسالم   يرحمست الهس  ت عسواعتماد به  يعني ينياست كه روح د ياجامعه
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ن يآخر مصرفِ يمردمانش از سودا عمال  وب و معاد بر آن حاكم است يغ

 يو همساهنگ  يدلهمس  و بسا  ندآزاد ،افتهيجهان توسعه  هساخت يهايتكنولوژ

 يقسالب اسسالم  ان كسه  يافقس ن است يشند. اكويمبا اخالق   توأمعاشِم يبرا

ا ما بسد كنسد احسسان    خواست ب»طان هم كه يما گذاشته است و ش يش رويپ

 نسد، م را در مقابسل مسا قسرار داد   يكا تحسر يک سردمداران آمريبا تحر ،«نمود

بسر   انسد ش آوردهيكشور مسا پس   يكه برارا  يمشكالت آن كه اگرنيغافل از ا

 يمسا نسوع   يبسرا  يول ،كردين كشور سقوط مند آآورديم يسر هر كشور

قسرار   يريرا در مسس  به اجبسار هسم كسه شسده مسا      .را به همراه دارد يگشودگ

خداونسد بسا الهسام     .افتسه نباشسد  ير ورود بسه جهسان توسسعه    يد كسه مسس  ندهيم

را اش مسا  يطانيخدا با عناد شس  يارادهطان به عنوان كارگزار ياش و شيربوب

مسان گشسوده   مقابسل  يرحمست الهس  كسه در آن راه  د نفرستيم يبه طرف راه

بسه گمسان   و وجسود آمسده   بسه  مسا  يبراد ينيبين اتفاقات كه شما ميا ود.شيم

ن ياش اجهينت افته،يمت دالر كاهش يما نسبت به ق يخودشان ارزش پول ملّ

 جهسانِ مسا  ده شسود و  يس مسان از دالر بر ناف بندِ ينيشود تا به صورت تكويم

رفقسا در رابطسه بسا     يبسار بسرا   کيس  .مييرا در مقابل بشر امروز بگشا يگريد

 يبسه سسو  هسا  چگونه مورچسه كه  زدما ر ن مثاليعالم، ا ينيوتك يهاحركت

شسان  به النهم يمستقاندازند و ير نميسرشان را ز مسلما  ؛رونديخود م يالنه

ن يس دانم چسرا ا ينم ،از آن طرف يروند و كمين طرف مياز ا يكم ،بروند

ند چسرا بساالخره بسه    دانسست يرا نمس  انشس النسه  ي. چون اگر جاكننديكار را م

چرا  دانند كجا بروند،يدانند و ميآن را م يجار هم د و اگنرسيم انشالنه

ها مورچه .ن عالمياست در ا يبيز عجين چيا ؟دنروين طرف آن طرف ميا



د نس خواهيو مس  انسد كه به دهان گرفتسه  ين پوسته گندميدهند ايبه ما نشان م

النسه   يم بسه سسو  يمسستق  يولس  انسد انتخاب كردهد را نكن هريخذزمستان  يبرا

از  يبعضس  ين عسالم بسرا  يس اسست در ا  ياک قاعسده يس ن هم يا ايگو ،رودينم

به تجربسه  بعد  م ويببند يريد به مسيام يفتد كه گاهيد اتفاق بيكه با يعيوقا

ر يرسسد و متوجسه مسس   يمس نبسه مشسام    مقصسد  ير، بويم از آن مسيشومتوجه 

 يلس و ميبنسد يمس اروپسا دل   يورويس كسا بسه   يم و از دالر آمريشسو يم يگريد

 يگسر يد بسست مسا، مسا را بسا بسن     يجز س  يرخالف ارادهظام عسالم بس  ننا  يوتك

ن يس ر ايقرار دهد كه تقسد  يريكند تا باالخره خداوند ما را در مسيمرو هروب

باالخره ما را به تا شود ين طور در صحنه حاضر ميا خداوند ايملت بود.گو

انقسالب  كسه   يافقس  يبسه سسو   يعنس ي ،ما است بفرسستد  كه از آنِ ينمأم يسو

ل خسود را در  ياصس  يتسا انتخساب هسا    ،مسا گذاشسته اسست    يش رويپ يسالما

بسا اخسالق و   أم توآن افق م كه يشكل ده ينظر به رحمت واسعه اله يراستا

را  هسا بسست خسود، بسن   ريو ما فعسال  هنسوز در مسس   باشد نسبت به هم  يدلسوز

 يرها، بسو ين مسس يس كسدام از ا چيم هس يو بحمداللّه متوجه هسست  ميكنيم تجربه

 دهند.  يصد را نممق

 ؟ستالزم ا ير سلوک خاصين مسيا يط يبرا 

م تسا  يفكر كن« يوجود»د يخصوص كه با، بهطور استنيحتما ا :

بسه  م يس از داريكه در تفكر ن يادب خاصآن د و يما رخ بنما يقت به سويحق

ر قسرآن را بسا تسدبّ   اگسر  د كسه  يس اتجربه كسرده  شما حتما  .ما برگردد يجامعه

 ،دييدروغ نگود يگويكه قرآن م؛ نه به جهت آندي گويدروغ نمد، يانبخو

ت و د كه در آن سساح يريگيقت قرار مينسبت به حق ييبلكه اساسا  در فضا
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چه در آن چناند يهستقهر  ياگر با كس يحت ،ندارد ييجا گفتن، دروغفضا

. ديس نكيمس  يآشست د، بسا او  يس ريد قرار گيگشايفضا كه قرآن در مقابل شما م

ک نفر آشنا كه يو با د يرون رفتين جلسه هم اگر بيدر هم يكنم حتيفكر م

 دنش بسه او سسالم  يس دبسا   د،يرو شسد ، روبسه ديس تفاوت بودي نسبت به او بقبال 

د كسه  يس آيان مس يس در م يسلوك يبه انقالب اسالم يدر نگاه وجود .ديكنيم

 «وجسود »سان بسا  ان يرابطه يتوجه به تفاوت اساس .است يق و جدّيار دقيبس

 يعنس يات يس هرابطه انسسان بسا ما   .ن سلوک استيا ياصل يمبنا ،«تيماه»و با 

ن و يتسر يقرابطسه بسا بسا    يعنس ي «وجسود »رابطه انسسان بسا    يول ،راتثرابطه با ك

 يقس يحق فكسرِ ت جا است كسه بسابِ  نياكه در عالم هست و  يزين چيترلياص

د بسا رجسوع بسه    يباشس  د داشسته يس ام .دگسرد يمس فكر مت جامعه شود ويشروع م

و  يواقعس تفكسر  به ملت ما  ،قت دورانيبا رجوع به حق يعني يانقالب اسالم

 .دبرگرد يقيحق

 اعتبسار ن يابه  اندخيمتفكران تار ،شهدا كنندگانِعييشد تش كه عرضنيا

محقسق  اسست،  « وجسود »آن نوع تفكر كه نظر به  ياست كه با انقالب اسالم

تسه  يبسا فرهنسگ مدرن   كسه  يعهسد  يايس بقا وجودِدرست است كه با  .شوديم

هرچسه  گردد بلكه يمندفن هرگز  يرفته است، وله ين تفكر به حاشيام يدار

ن يس ا قستِ يبسه حق  يبسا نگساه وجسود   را يس دهسد. ز يشتر به ظهور خود ادامه ميب

 يزيدر صدر اسالم چما  .اندينمايالزم در مقابل ما رخ م يگگشود ،دوران

 يخير تسار بسا حضسو  كسه   يبسا ارتبساط وجسود    يول مياخالق نداشت نام علمِبه

بسود عبسور    كه مانع آن حضور ييهااز ضعف يخوبم بهيكرديدا مياسالم پ

نسسبت بسه حضسور    قسرآن  كه  يارتباط با قرآن و تذكرات يراستا م. درينمود



خود به خسود انسسان در سساحت     ،داديمقرار  انساناسالم در مقابل  يخيتار

 ديس كنين جهت مالحظه ميگرفت و از ايقرار مت اخالق يو رعا يوارستگ

در  عمسال  حسدّ كسه   بودند در آن  ياالعادهفوق يهاصدر اسالم انسانن يمؤمن

بسه   «يوجسود  نگساهِ » .گشستند  يک نظسام الهس  يس  مؤسسِ )ص(كنار رسول خدا

د باز هسم نسسبت   ياست كه با يمهم يخ نكتهين تاريدر ا يبزرگ اله يعطا

 .ميبه آن صحبت كن

 «الم عليكم و رحمةاهلل و بركاتهوالس»



 

 ي ششمجلسه

 برافراشته يعالَم ،يانقالب اسالم





 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  رتيح با نيقي يرابطه

 از و دييس گويمس  سسخن  نيقس ي از طرفکي از تانسخنان در شما

. ديس كنيمس  برقسرار  دو نيس ا نيبس  ينسبت و ديزنيم حرف ريتح از گريد طرف

 از انانسس . ميكنس  برقسرار  يدرسست  نسسبت  دو، نيس ا نيبس  ميتوانينم ما متأسفانه

 اسست  درست روديم ياسالم انقالب با رابطه در كه يراه دارد نيقي يطرف

 شسنود، يمس  انقسالب  به نسبت خود درون از كه يزيچ گفت توانيم يحت و

 عظمست  گسر يد طسرف  از يولس  كنسد، يم مطمون خود فهم به نسبت را انسان

 وا ريس تح به را ما يطور ديكنيم مطرح ياسالم انقالب مورد در شما چهآن

 ريس تح نيس ا نسبت. ميدانينم آن از يزيچچيه ايگو ميكنيم فكر كه دارديم

  است؟ چگونه نيقي آن و

 و كسنم يمس  مطسرح  سسؤال  نيس ا بسا  رابطسه  در يضس يعرا مختصسر  :

 ابتسدا . ددهس يمس  نشسان  را خسود  شتريب موضوع نيهم بح ، دلِ در شاءاللّهإن

 چسه  و اسست  معنسا  چه به دارد، اشاره آن به نيد كه ينيقي شود مشخ  ديبا

 نِيقس ي د؟گسرد  محقسق  مسا  يبسرا  نيقس ي آن تسا  شسود  يجسار  ما بر ديبا ياحوال

 در ؟!كجسا  «نيقيال حقُ» و كجا نيقي نيا ،است «نيقيال علمُ» همان ياستدالل



 جهست  به دور از شما وقت کي: نديگويم مثال عنوان به «نيقيال علمُ» مورد

 «نيقس يال علمُ» نيا ،ديشويم آگاه آتش وجود از د،ينيبيم دور از كه يدود

 نُيع» نيا د،يكنيم نگاه را آتش ديدار وقتکي يول. آتش وجود به است

 كسه آن از ريغ زيچچيه اصال  و ديهست آتش در وقتکي امّا. شوديم «نيقيال

 آن ميمعتقسد  مسا . شسود يمس  «نيقس يال حسقُ » نيس ا د؛يستين د،يباش آتش يطعمه

 و« نيقس يال علسمُ » در. اسست  نيقيال حقُ» نيهم است آن متذكر نيد كه ينيقي

 اسست،  ييشناسسا  مسورد  چسه آن و شناسسا  فاعسل  نيبس  يدوگانگ« نيقيال نُيع»

 در ييخسدا  يعنس ي اسست؛  «سسوبژه » انسسان  هنسوز  امسروز  زبان به دارد، وجود

 در. ميبرخسوردار  او رحمست  از و ميس دار قبسول  را او مسا  و دارد وجود رونيب

 زيس چچيهس  «مسا » اصسال   نيقس يالحسق  در يولس  ،ميهست حق محضر در نيقيالنيع

 بلكسه  حق؛ حضرت گر،يد طرف در و ميباش «ما» طرف، کي در كه ميستين

 بسر  كه ياحوال آن و برگرفته در را ما وجودِ تمام كه است حق حضرت نيا

 بسه  نسسبت  حسق  حضسرت  از اسست  يحضسور  نيچنس  احسساس  گسذرد يمس  ما

 امسر  نيهم متذكر كه ديگويم ييبايز داستان رابطه نيا در يمولو .خودمان

 بُسز  و يكسوه  گاو و رفتند صحرا به يروباه و گرگ و ريش: ديگويم است،

 شسكار  را چسه آن خواست گرگ از ريش .كردند شكار را چاق يخرگوش و

 و مسن  آنِ از بُسز  و ريشس  نِآ از گساو : گفست  گسرگ . كنسد  ميتقس است، شده

 محضسر  در گسرگ  كسه نيس ا از شد غضبناک ريش. روباه آنِ از هم خرگوش

 ريشس  لسذا . اسست  نداشسته  نگه ادب و كرده باز حساب هم خودش يبرا ريش

 :گفت
 ديس ند تسو  چسون  يخر كس آ، شيپ گفت

 

 ديس در را گسرگ  زد پنجه آمد، ششيپ
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 ديس با چطسور  الحس . سست ين عسالم  در خدا جز كه است نيا قتيحق چون

 نيچنسس و سسستين عسسالم در خسسدا جسسز ميكنسس احسسساس كسسه ميابيسسب را خودمسسان

 امسسام. بسسرديمسس كسسار كسسه اسسست معلسسوم شسسود؟ يجسسار مسسا بسسر ياحساسسس

 نسسه يعنسسي ،«كسسرد آزاد خسسدا را خرمشسسهر»: فرمودنسسد «هيعلتعايلالّلهرضوووان»ينسسيخم

 رتحضس  از يحضسور  بلكسه  ؛ينس يخم منِ نه و كردند آزاد را آن رزمندگان

 ودخس  قت،يحق با نسبتِ در اگر ما. شد كه شد آن و شد يجار عالم در حق

 هبس  نيقس ي در معنسا  کي به كهآن نيع در م،يكرد احساس يحالت نيچن در را

 نينس چ مينتوانسست  اگر يول. ميهست رتيح در م،يريگيم قرار آن ينيد يمعنا

 هسست  خداوند كه ميارفتهيپذ را نيا خود ينيد باور در تنها م،يابيب را ينسبت

 .اوست تنها هم عالم يكارههمه و

 يولس  شسد،  عسرض  كسه  اسست  انسدازه  نيهمس  خدا با رابطه در فلسفه نگاه

 كسه نيس ا بسه  ديديرسس  عرفان در يوقت تازه و دارد« نيقيال حقُّ» به نظر ،عرفان

 انيس م بسه  رتيس ح ،اوسست  كسه  اوسست  فقس   سست، ين خدا و ما نيب يدوگانگ

 و ميفهمس يمس  را زيس چ کي خودمان نسبت در شهيهم ما عموما  چون د،يآيم

 واهسد خ انيس م در رتيس ح بلكسه  مانسد، ينم فهم اصال  مينباش انيم در ما يوقت

 :يمولو يگفته به. بود
 قصس   نيس ا آمسد  رتيح اندر رتيح

 

 اَخسسسس  انسسسسدر خاصسسسسگان يِهُشسسسسيب

 صسد  تا نود منزل دارم، سراغ امر نيا شدنروشن يبرا كه ييجا نيبهتر 

 آن از بنسده  هسم  چسه  هسر . اسست  يانصسار  عبداللّسه  خواجسه  «نِيالسا ر منازل»

 حجساب  در مطلسب  شسود يمس  گفتسه  يمفهسوم  زبسان  با چون ميبگو احواالت

 اسست  موضسوع  نيس ا بسه  مربسوط  كسه « ديس توح» منزل در خواجه مثال . روديم



 قسوت  انسسان  بسه  خسدا  كسه نيس ا نه كند،يم دايپ قوّت خدا به انسان: ديگويم

 را خسدا  كسه نيس ا نسه  فهمسد، يمس  را خسود  خسدا  بسه  و نسد يبيم خدا به دهد،يم

 مشسهور   يحسد  در آن بحس   كسه  .اسست  خدا حضور غرق يعني فهمد،يم

  .است مطرح« نوافل قرب»

 ريس تح آن نسام  كسه  ديرسس  ييجسا  بسه  ديبا قتيحق با نسبت در ميمعتقد ما

« ريس تح» رايس ز ،برندينم كاربه مقام آن يبرا را نام نيا هم جايب اتفاقا  است؛

 اسست  نيس ا يمعنسا  بسه  يگمراه جاآن يول است، يگمراه يمعنا به لغت در

 در يگمراهس . كنسد  دايس پ علسم  آن بسه  بخواهسد  كسه  ستين گريد زِيچچيه كه

. اسست  گشسته  گسم  راه آن حساال  و هسست  يراهس  کي يعني است، راه مقابل

 اهر سست، ين راه گسر يد رديس بگ فسرا  حسق  حضسرتِ  مطلقِ يتجلّ را انسان يوقت

 ابس  ينسسبت  كسه  سست ين يزيچ جاآن در. گريد يزيچ با است ما نسبتِ شهيهم

 .بشود برقرار آن

 ياسسالم  انقسالب  بسه  مسا » :ديس گويم كه ميدار ياجمله بح  يادامه در

 م عَلَّقَاةً » همان يعني نيا .«باشد داشته تعلّق ما به انقالب كهنيا نه ميدار تعلّق

 يطسور : اوال  دييس گويمس . ديس خوانيمس  هيشسعبان  تمناجسا  در كه «سِکقُدْ بِعِزِّ

« النّسور  حُجُسبَ  الْقُلُسوبِ  اَبْصسارُ  تَخْسرِقَ  حَتّسى » ،برود ينوران بجُحُ كه ميباش

 يهمسه  دييس گويمس . تفكر و عقل و شهياند و فكر نيهم يعني ينوران حجب

 بسه  من يعني ،«سِکقُدْ بِعِزِّ» تو قدس عزِّ مقام به بشوم معلّق من تا رودب هانيا

 بسه  نسه  و خسودم  بسه  نسه  بشسوم،  بنسد  آن بسه  كه نباشد زيچچيه كه برسم ييجا

 الزمان كه يهمان يعني او است، صحنه در او فق  كه ييجا. گريد زيچچيه

« عزّت». دارد بح  يجا است، يمقام چه« قدس عزّ» حاال. است مكانال و
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 يعني قدس گاهيجا در. گذاردينم ريغ يبرا يگاهيجا چيه كه است يمقام

 ،كسرد  آن به شودينم هم اشاره كه است پاک و زالل قدرآن كه يگاهيجا

 ديس با ابسد يب را خسود  دوران قستِ يحق بخواهد يكس اگر. است يطيشرا نيچن

 نسه  و ميباشس  داشسته  تعلق آن به ما و باشد يعهد نيچن قتيحق آن با عهدش

 يدرجسات  نيچنس  با مقامات و موضوعات نيا دييبفرما است ممكن. ما به آن

 بسه  توجسه  يولس  دارنسد  همه را مقامات نيا معتقدم بنده دارد؟ ما به يربط چه

« قظسه ي» نسام  به يمنزل بح  يوقت مثال  «نيالسا رمنازل» كتاب در. ندندار آن

 عسوام  يبسرا  مقام نيا ديگويم و كنديم مطرح را مقام سه خواجه شود،يم

. است خواص اخ ّ يراب يبعد مقام و است خواص يبرا مقام نآ و است

 برگرفتسه  در را همسه  مقامسات  آن وگرنسه  اسست  كردهسا يرو در فقس   تفاوت

 درک را مقامسات  آن هسا انسسان  تا شوديم مانع ييايدن اشتغاالت يول است،

 :يعني اللّه يإل سلوک. كنند
 كسو كوبه دميدويم او يپ در يعمر كهآن

 

 روروبسه  نشسسته  دل بسا  افتميس  ناگهانش

 «وجسود  يشخصس  وحسدت » خداونسد  بسودِ  بسه  علسم  ينحسوه  نيبهتر مگر 

 را خسود » كهنيا آن و سته كرديرو کي فق  «وجود وحدت» در ؟ستين

 .ستا يسلوك باشد، يعلم كهآن از شيب مسوله نيا البته. «يرست كه نينب

 مرگ يفراسو يحضور

 امسسسام خيتسسسار در يعنسسسي زمانسسسه، نيسسسا در مسسسا اگسسسر معتقسسسدم بنسسسده

 يشخصس  وحسدت  يمبنسا  بسا  اسست  حق به نظر خيتار كه «هيعلتعايلالّلهرضووان»ينيخم

 و داشست  ميخسواه  ياديس ز يهازشير م،يباش نداشته يخيتار حضور وجود،



 يبساره  در شاءاللّهإن. ميده ادامه را استكبار و خود نِيب تقابلِ نيا ميتوانينم

 ورحضس  با رابطه در ما كه است آن گواه زيچهمه. ميكنيم صحبت ادعا نيا

 رايس ز ميبسرو  شيپس  خسوب  يليخ ميتوانيم كه است ياسالم انقالب يخيتار

 يفراسسو  هسم  اآلن نيهم كه است گذاشته ما يجلو را ياندهيآ انقالب نيا

 شسهداء  در ايآ است؟ نيا جز ياسالم انقالب جنس مگر. ميدار قرار مرگ

 کيس  در آدم اسست  وقت کي دشدن؟يشه اضطرارِ اي بود دشدنيشه عطش

 يطسور  ميشسد  هسم  ديشسه  ست،ين ياچاره ديگويم و افتديم ريگ يريدرگ

 درسسست را كسسربال مسسا متأسسسفانه .بسسود دشسسدنيشه عطسسشِ كسسربال در. سسستين

 در )ع(اباعبداللّسسه اصسحاب  از ياديس ز درصسد  كسسه هسست  ياسسناد . مينشسناخت 

 .كنند فكر ديبا مرگ يفراسو كهنيا به ندبود هديرس كربال

 قتيحق نييتب ارزش

 در اگسر  كسه  اسست  نيس ا ديس آيمس  شيپس  20 يشسماره  مستن  در كه يبحث

 ديس با باطسل،  يزيس چ چسه  و است حق يزيچ چه مينيبب ميبخواه ينيد دستگاه

 مسسوله  اسست،  حسق  مطلسب  نيا كه ميآورد ليدل صد اگر ايآ م؟يكن كارهچ

 سسخن،  آن و حسرف  آن كنديم ثابت ليدل صد آن كهنيا اي ؟شوديم تمام

 صسد  با اگر دارد؟ قتيحق با ينسبت چه سخن آن يول است؛ يحيصح سخن

 يحيصسسح حسسرف د،يسسكرد اثبسسات را مال كسسه و معسساد و خسسدا وجسسود ليسسدل

 .  ستين قتيحق درک و دنيرس يمعن به نيا يول د،ياگفته

 ظهسورِ  يهسا حجساب  ديس با ايس  و ديس آيمس  دستبه استدالل با قتيحق ايآ

 احتجساج  يجسا  بسه  رايبس چه قرآن اند؟يبنما رُخ تا نمود، برطرف را قتيحق
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 احتجساج  خسود،  يخسود  بسه  نييتب» رايز كند؛يم نييتب را امر آن ،يامر يبرا

 نيس ا به ديبگو يكس اگر يعني. ديدار نگه خودتان يبرا را جمله نيا ،«است

 آشسنا  قست يحق بسا  را مسا  يلس و اسست  زده يحيصسح  حسرف  ،هست معاد ليدل

 يسسوره  در مسثال  . نسد كيم نييتب را معاد شتريب قرآن، جهت نيهم به نكرده،

 تسا  شسود يمس  نيسي تب معساد  شكل، نيباتريز به دارد معاد به نظر شتريب كه واقعه

 بسر  ياحسواالت  توانسسته  كسه  است نييتب نيا. دهد قرار ما مقابل در را يقتيحق

 بسه  نسسبت  علمِ و اطالع به نه ند،برس معاد قتِيحق به تا كند يجار مسلمانان

 بسه . كسرد  فكسر  نييتب ارزشِ به قتيحق ظهور يبرا ديبا جهت نيهم به معاد،

 دعسوت  خسودش  معالَ به را ما و ديآيم نيد كنم عرض خواهميم معنا نيا

 نيس ا اشجسه ينت .هسست  موضسوعات  نيس ا كسه  بدان ديبگو كهنيا نه كند؛يم

 امست يق و «قاائ م   امَتيا ق  َآلََ»: نديفرمايم )ص(محمد حضرت كه شوديم

 )ص(دمحمّس  حضسرت  يبسرا  فقس   نيس ا و ابنسد ييم قا م خود منظر در را خود

 رايس ز سستند، ين آن متوجسه  اكثرا  يول است قا م همه يبرا امتيق اَآلن ست،ين

 عسالَم  ن،يس د از كسه  يكسس . كننسد ينمس  ورود كننسد  ورود ديس با كه يعالَم در

 بسه  ورود يوعده به فق  يكس اگر يول است، افتهي نجات او گرفت يامتيق

 اسست  نشسده  روروبسه  معساد  قتِيحق با شد، توقفم جهنم از يدور و بهشت

 يزنسدگ  معساد  بسا  همسه نيس ا بسا . شسود  وارد بهشست  به و دور جهنم از هرچند

 را او كسه  ينس يقي رسد،ينم برسد، معاد به نسبت ديبا كه ينيقي در و كندينم

 .  رديبگ فرا

 در را خسود  فراگرفتسه،  را مسا  چسه آن از ريس غ تسوان ينمس  يعني داشتنعالَم

 سسال  ده حسدود . ميبريم سربه عالَم آن در دا ما  م،يكن احساس گريد ييجا



 مسردم  چسرا  گفست يمس  يكس ي آمسد،  شيپس  يبحثس  بزرگان از نفر دو نيب شيپ

 داد؟ ميتعلس  را هاآن دينبا چرا. اندشده آلوده يمعاص به و ستين شانحواس

 شسان عسالَمِ  يولس  باشسند  يمعاصس  يبد يمتوجه ديشا: داد جواب يگريد آن

 گسساهيجا كسسه كسسرد وارد يعسسالَم بسسه را هسساانسسسان ديسسبا و اسسست شسسده وضعسس

 خسوانم يمس  را مستن  مقدمسه  نيس ا بسا . كنند احساس خود در را نيد دستورات

 .شوديم روشن بح  شاءاللّهإن

  هست اکنون که ياندهيآ

 و مبسارزات  بسا  كسه  اسست  معسالَ  کيس  برافراشتنِ ،ياسالم انقالب» -20
 نظسام  يزدهغرب تِيحاكم به معترضانِ يهاشدن ديتبع و هارفتنزندان

 بسا  نسد بتوان مردم تا ،گرفت قرار رانيا مردم يخيتار افق در ،يشاهنشاه
 نآ يگشودگ از و كنند خود آنِ از را يخيتار افقِ آن آن، درست فهم
 و بشناسسند  را يحضسور  نيچنس  موانسعِ  كسه آن بسر  مشسروط  رند،يگ بهره

 آن و يمتعسال  بسس  يخيتسار  حضسورِ  آن از تا نگردند موانع آن مرعوب
 ياسالم انقالب جهت، نيا از و نشوند بهرهيب ،دهندهنجات يگشودگ
 حوالسستِ در مسسا حضسسور مسسانع كسسه يامسسر اسسست؛ امسسر دو نسسزاع محسسل
 يبسرا  خداونسد  كه شده يريتقدمتوجه كه يااراده و است مانيخيتار
 قست يحق كسه  اسست  نسزاع  نيهمس  در. اسست  كسرده  مقدّر دوران نيا بشرِ

  «.شوديم تردرخشان روز به روز ياسالم انقالب

 کيس  برافراشستنِ  ،ياسسالم  انقالب»: گفت ديبا چرا كه ديكن فكر نيا به

 زبسان  كسه  بنسده  زبسان  ايس آ ديس نيبب و ديس كن رجوع خودتان به شما «.است معالَ

 كنسد؟ اشساره  انقسالب  بسه  يتيخصوصس  نيچنس  با توانديم است دارشناسانهيپد
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 ده،يپد خودِ تا دهد مجال كنديم يسع كه است يزبان ،يرشناسدايپد زبان

 نيسي تب يطسور  را موضسوع  كسنم يم تالش بنده معنا نيهم به. انديبنما را خود

 كسه  طسور همسان  رايس ز. شسود  دهيد د،يآيم شيپ آن حضور از چهآن تا كنم

 از اعسم  ده،يس پد اگسر  ،«اسست  حجّست  خودْ ن،ييتب» معتقدم بنده و شد عرض

 حجست  ،نيسي تب همسان  شسود،  نيسي تب درست ،يخيتار ريغ و يخيتار يدهيپد

 اسست  آن بنسده  عرض فيتوص نيا با. دهيپد آن بودنواقع يبرا بود خواهد

 انقسالب  ايس آ كسه  ديس كن قضاوت خودتان و دينيبب درست را مطلب دييايب كه

 در مسا  مبسارزان  و بزرگسان  و بسود  خواهد معالَ کي برافراشتن عامل ياسالم

 و رفسستنزنسسدان يراحتسس بسسه كسسه بسسود ياسسسالم انقسسالب معسسالَ ،شسسانركا افسسقِ

 حركست  کيس  هسا آن حركست  تنهسا  ايس  كردنسد، يمس  تحمسل  را دنيدشكنجه

 نيس ا جوانسان  شسما  ر؟يس اخ يصدسساله  ياسيس حركات ريسا مثل بود ياسيس

 شساه  با مبارزه ريمس در اگر ديبكش خجالت زمان آن در كه ديرندا را تجربه

 انقسالب  عالَم به هاشكنجه و هازندان آن در و فتدين ساواک به كارتان و سر

 بسه  يعالَم بودند، يمذهب مبارزات جمع در كه ما يرفقا. دينكن فكر ياسالم

 دهيرسس  مطلب نيا به يخوب به و دنديديم شانيجلو را ياسالم انقالب نام

 ديس با حتمسا   ،ياسالم انقالب عالَم يعني م،عالَ نآ شدنمحقق يبرا كه بودند

 در شسما  كسه  يصسورت  همسان  به ،كرد مبارزه و ديد شكنجه و ديكش زحمت

  . ديكرد مالحظه را گرشيد ينحوه مقدس دفاع يهاجبهه

 كسه  اسست  معالَ کي برافراشتنِ ،ياسالم انقالب»: شوديم عرض كهنيا

 تِيسسحاكم بسسه معترضسسانِ يهسسادشسسدنيتبع و هسسارفسستنزنسسدان و مبسسارزات بسسا

 بسه  ،«گرفست  قسرار  رانيس ا مردم يخيتار افق در ،يشاهنشاه نظام يزدهغرب



 کيس  عنسوان  بسه  ياسالم انقالب تحقق لِياص يمعنا ديبا كه است جهت نيا

 زمسان  يهايديتبع به سرزدن يتجربه حداقل كاش يا شود، روشن ،«عالَم»

 ،هسستند  ديتبع در كه نبود شاناليخ نيع هاآن چگونه دينيبب تا ديداشت را شاه

 يقصه البته. است گشودن حالِ در مردم مقابل در يافق چه دنديد يم چون

 چسرا  داننديم امروز نه و كننديم مبارزه چرا دنديفهم روزيد نه كه ييهاآن

 يطسور  نسان يا. هسست  جسدا  و بسوده  جسدا  كننسد، يم دفاع ياسالم انقالب از

 .  ميدار را شانرفتنانحراف به خطرِ لحظه هر كه هستند

 نيبس  در ياسسالم  انقسالب  تحقسق  يبرا كه يروح شوند توجهم مردم اگر

 زا را يخيتسار  افسقِ  آن يخسوب به داشت، ياتيخصوص چه بود حاكم مبارزان

 .رنديگيم بهره آن يگشودگ از و كننديم خود آنِ

 بسا  يعسالَم  كسه  اسست  معنسا  نيس ا بسه  كسردن خود آنِ از را يخيتار افق آن

 افق کي خود يخود به خودش لَم،عا آن كه آمده انيم در ياسالم انقالب

 انسسان  چسون  كند،يم عطا انسان به را يخاص نگاه ،نيا و شود،يم محسوب

 روروبسه  ياندهيآ با رايز كند؛ يزندگ آن با خواهديم و است افتهي را يافق

 عسالَم  در يمهسد  حضسرت  بسا  شسما  نسبت مثل. هست اكنون كه شوديم

 كسه  يانسده يآ يعني حالت نيا. هست اكنون كه است ياندهيآ يعني انتظار،

 بسه  ايس  و داشستن اطسالع  از بساالتر  است يزيچ است، عالَم کي هست، اكنون

 ظهسور  خساص  يحسالت  با« اللّه لِوَجْهِ» عملِ يمعنا. بودنمشغول ينيد فيتكال

 و رديگيبرم در را ما خداوند بود، خدا يبرا تنها عمل، يوقت يعني كند،يم

 ياسسالم  انقسالب  يخيتار افقِ يوقت. افتديم اتفاق او و ما نيب يگانگي ينوع

 اراده ياسسالم  انقسالب  يبسرا  خسدا  چهآن را وجودتان تمام شود، شما آنِ از
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 انقسالب  بسدون  كسه  را يجوانسان  ديشناسس ينمس  مگر. رديگيم فرا است، كرده

 معنا شانيبرا ياسالم انقالب بدون يزندگ و كنند تنفّس توانندينم ياسالم

 در و نسد اهكسرد  معنسا  ياسسالم  انقسالب  معالَ در را خودشان هاآن ؟دده ينم

 .رنديگيم بهره آن يگشودگ از جهينت

 هكس  ميكنس  فيس تعر ياسسالم  انقالب با را خود نسبت يطور ميتوانيم ما

 انقسالب  ينسده يآ نگران ابدا  و ميكن احساس خطريب و زالل كامال  را ندهيآ

 هكس  كنند عمل يطور ناكرده يخدا كه ميهست مردم نگران م،ينباش ياسالم

 گسران ن ستين الزم شما. اسالم خود مانند شود، كوتاه نور، نيا از شاندست

 لَسسهُ اإِنَّسس وَ كْرَالسسذ  نَزَّلْنَسسا نَحْسسنُ إِنَّسسا»: فرمسسود خداونسسد رايسسز ديباشسس اسسسالم

 قسرآن  و اسسالم  از نكنسد  كسه  بسود  مسلمانان نگران ديبا يول 9ُ حجو/)«لَحافِظُونَ

 نيا يرو ديبا است، برافراشته عالَمِ کي ياسالم انقالب اگر. نكنند استفاده

 السسؤ  نيس ا دوباره است ممكن. ميكن خود آنِ از را آن چطور كه كرد فكر

 کيس  ياسسالم  انقسالب  نيس ا ميگسو يمس  كجا از بنده كه ديايب شيپ شما يبرا

 بسه  را آن وع،موض نييتب با دارم يسع بنده است معلوم است؟ برافراشته عالَمِ

 را خسود  ياسسالم  انقسالب  تسا  ديس ده مجسال  خودتسان  شما. برگردانم خودتان

 اندازه نيهم بنده يفهيوظ رفت؟يپذ را سخن آن توانيم ايآ دينيبب اند،يبنما

 معتقسدم  چسون . كسنم  نيسي تب و دهسم  شسرح  تسوان  حدّ در را موضوع كه است

 ،يسسالم ا انقالب مثل يموضوعات به نظر در لبتها. «است حجّت خودْ ن،ييتب»

 نآ از را شما و برديم حجاب به را موضوعدرخشش ،يانتزاع يهااستدالل

 .  كنديم دور عالَم



 رو شيپ موانعِ و ياسالم انقالب

 از و ميكنسس خسسود آنِ از را ياسسسالم انقسسالب كسسهآن يبسسرا شسسد عسسرض

 نيس ا و ميبشناسس  را يحضسور  نيچنس  موانسع  ديبا م،يريبگ بهره آن يگشودگ

 يخيتسار  حضسور  موانسعِ  مرعسوب  چگونسه  كسه  اسست  يحساسس  اريبسس  سخن

 آن و يمتعسسال بسسس يخيتسسار حضسسور آن از تسسا مينگسسرد ياسسسالم انقسسالب

  .مينشو بهرهيب ،دهندهنجات يِگشودگ

 هسا آن ديس با كه ستيچ موانع آن كه ديآيم شيپ سؤال نيا است معلوم

 توجسه م ديس با كسه  دشويم روشن ادامه در م؟يكن عبور هاآن از و ميبشناس را

 نيسسا يهمسسه اديسسبن يعنسسي. اسسست امسسر دو نسسزاع محسسل  ياسسسالم انقسسالب بسسود

 كسه  اسست  تفكسر  طرز نيا است، انقالب يخيتار حضور مانع كه هااختالف

 از ياهاراد نسدارد  قبول و است رفتهينپذ مانيخيتار حوالتِ در را ما حضور

 تسا  آمسده  شيپ دوران نيا بشرِ يبرا ياسالم انقالب قيطر از خداوند طرف

 موده،ن ليتحم تيبشر بر تهيمدرن چهآن از رونيب را، خود مقدّرات بشر نيا

 بانقسال  اسست  رفتسه ينپذ هنسوز  انيجر آن معنا کي به. ببخشد گريد يصورت

 را هسا قلسب  خداونسد  راستا نيا در و است امروز بشر به ياله يهيعط ياسالم

 .است كرده ياسالم انقالب قتيحق يمتوجه

 افكسار  از يبعضس  كسه  اسست  چگونسه  امكسرده  عسرض  رفقسا  بسه  بعضا  بنده

 از يبعضس  كسه  ميبفهمس  را نيس ا ديس با مسا  بسوده  آن عرضم اند؟انقالب حجاب

 شسده  برافراشسته  ياسسالم  انقسالب  بسا  كسه  مسان عالَم از را ما اشخاص و افكار

 يديس مف سسخنان  و بكننسد  هسم  يسوزدل است ممكن. كننديم خارج است،

 بسرعكسِ . دارنسد  ياسسالم  انقسالب  عسالَم  از رونيب يسخنان يول د،نيبگو هم
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 در اسست،  ياسالم انقالب معالَ متذكّر كه ينيآو ديشه يهانوشته و سخنان

 هسم  ياسسالم  تمسدن  و ياسالم انقالب از چهاگر هاكتاب از يبعض كهيحال

كسه   طسور همسان  سستند؛ ين ياسسالم  انقالب عالَم متذكر يول ،نديگويم سخن

 معسالَ  وارد امّسا  ،كشسند يمس  زحمست  كسه  ميدار ييعلما و فضال و منداندانش

 اسست  افراد نيا غفلت ياسالم انقالب بزرگِ مانع. اندشدهن ياسالم انقالب

 نيس ا شود گمان كهآن نه انقالب، يخيتار حوالت و يخيتار امر به توجه از

 نيس ا كسه  اسست  آن سسر  بسر  سسخن  بلكسه  باشسند  ياسسالم  انقالب مقابل افراد

 يگشسودگ  يمتوجسه  آن غفلست،  كه جهت آن از است يبزرگ مانع غفلت،

 دارخدشسه  را ملست  يخيتسار  حضسور  و سست ين ياسالم انقالب دهندهنجات

 ينگرانس  نيا. اندازديم يكپارچگي از را ياسالم انقالب يالقرا اُمُّ و كنديم

 يبسسرا توبسه  يسسوره  اتيس آ تسا  شسد  موجسسب كسه  اسست  ينگرانس  همسان  مثسل 

 اگسر  مشركان داد دستور و شد نازل ،مسلمانان از العرب ةريجز يكپارچگي

. كنند ترک را جاآن تا دارند فرصت چهارماه رنديبپذ را اسالم خواهندينم

 بسه  توجسه  انسد ينمايمس  را ياسسالم  انقسالب  لياصس  تيشخصس  چسه آن كه چرا

 ياسسالم  انقسالب  قيس طر از دوران نيس ا بشسر  يبرا خداوند كه است يريتقد

 دنيس د مثسل  نيا م؟يندار خود مقابل در امر نيا بر يشواهد ايآ رده،ك مقدّر

 او مسورد  در )ص(خسدا  رسسول  كسه نيس ا و مالک بن ثةحار توس  است عرش

 كسه  اسست  يابنسده  شسخ   نيس ا« مسان يبِاإل قَلبَسه  اهلل نَسوَّرَ  عَبدٌ هذا»: فرمودند

 وانيس ل دنيد مثل حالت نيا. است كرده ينوران مانيا با را اشقلب خداوند

 نفسس  كسه  يوجسود  اسست  ياحساسس  بلكسه  م،ينس يبب را آن راحست  كسه  ستين

 قسرار  انسسان  جسان  افسق  در و شسود يمس  روروبسه  آن قست يحق با انسان يناطقه



 گرفتسه  فرا عرش را جاهمه كه طورهمان ؛رديگيم فرا را او عمال  و رديگيم

 السَّاماوات   َُلَقَ الَّذي اللَّه  رَبَّكُم  إََِّ»: ديفرمايم آن با رابطه در قرآن. است

 پسس  شما پروردگار  54 اعو/ا )«الثعَ ثشِ  َلَى اسْتَوى ثُمَّ ََيَّامٍ س تَّةِ ف  الثأَرْضَ وَ

 عسالم  ريتسدب  به و ابدييم استوا و تسل  عرش بر ن،يزم و هاآسمان خلقت از

 ههمس نيا با يول نم،يبيم را عرش ايگو ديگويم مالک بن ثةحار پردازد؛يم

 «ايس گو» نيس ا چون« مانيبِاإل قَلبَه اهلل نَوَّرَ عَبدٌ هذا»: نديفرمايم )ص(خدا امبريپ

 كسه  اسست  عسرش  بسودن  ينحسوه  جهت به عرش دنِيد در شخ  آن گفتنِ

 انقسالب  بسه  نظسر  مسورد  در اسست،  يوجسود  قست يحق سست، ين وانيل نيا مثل

 فيتوصس  در بنسده  جهست  نيهمس  به. شد امر نيهم يمتوجه ديبا هم ياسالم

 ،كسرده  مقسدّر  ملست  نيس ا يبرا خداوند كه است يريتقد كنميم عرض آن

 عالَم و رديگيم فرا را ما پس بود، ما ملت ريتقد انقالب بودن ينحوه يوقت

 از هسركس . كنسد يم معنا را ما يخيتار افق كه يابرافراشته عالَم ،شوديم ما

 يزنسدگ  يمسزه  تا چشدينم را ياسالم انقالب يمزه است، رونيب عالَم نيا

 نيا با انديخيتار حوالت نيا مانع كه ييهاآن يول بچشد، را دوران نيا در

 ينزاعس  سست، ين تسوپ  و تانسک  بسا  نسزاع  نزاع، نيا. زنديخيبرم نزاع به ريتقد

 شسكل  ميس دار ياسسالم  انقالب به نسبت كه يعهد بر ما مقاومت با كه است

 حسال  هسر  در يولس  برسد، خود وغبل به انقالب تا شوديم موجب و رديگيم

 داريپا عهد آن بر و ميبرو را خودمان راه ما است يكاف. ستين ياساده مانع

 وقست آن. نكردنسد  يجنگس  چيه به ابتدا وقتچيه )ص(محمد حضرت. ميبمان

 مسسلمانان  بسر  را جنسگ  چنسد  كه ييهاهمان به رفتند، مكه فت  يبرا كه هم

 مقسدسِ  دفساع  بسا  رابطسه  در. كردند عفو را همه و دادند امان كردند، ليتحم
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 بر مقاومت با ما وگرنه ،كرد حمله ما به كه بود نيحس صدام نيا سالههشت

 بسا  ديس با زيس ن انقسالب  موانسع  از. ميرفتس يمس  را خسود  راه خسود  يخيتسار  ريتقد

 .ميكن عبور م،يدار انقالب به نسبت كه يعهد بر يداريپا

 آن مينبتسوا  اگسر  كه ميگرفت قرار يخيتار در ياسالم انقالب قيطر از ما

 خسارج  روزيس پ نسزاع،  نيس ا از ميبمان داريپا آن بر و ميبشناس را يخيتار ريتقد

 امس  مقابسل  در روز بسه  روز ياسسالم  انقسالب  قتيحق كه مينيبيم و ميشويم

 مسا  بسر  است ياله حوالت نيا ميبدان ما اگر. كنديم ظهور تردرخشان هرچه

 ميشسو يمس  متوجسه  انسد، خيتسار  نيا در خدا حضور موانع ر،يتقد نيا موانع و

 و داخ نيب جنگ بلكه ست،ين انيم در كايآمر و صدام و ما نيب جنگ عمال 

 است ما ياله ريتقد نيا مينفهم كه است جا آن خطر. است انيم در كايآمر

 كسرده  ياريس  را خدا تا ميبدار دشمن را آن و ميبجنگ خدا دشمن با ديبا كه

 قسرار   40 حو )« َزيزٌ وِيٌّلَقَ اللَّهَ إََِّ يَنثص  ُه  مَنث اللَّه  لَيَنثص  َََّ وَ» سنت در و ميباش

  .ميريگ

 يطس  و نسزاع  نسوع  نيهمس  در كسه  اسست  خسدا  سسنت  نيس ا بود متوجه ديبا

 تسر درخشسان  روز بسه  روز ياسسالم  انقسالب  قست يحق شسود، يمس  كه يمقاومت

 هكس  اسست  يوقت ينگران و ترس بلكه ميهراسينم نزاع نيا از ،پس شود،يم

 ضسرت ح. ميبسرو  رونيس ب ،زده رقم ما يبرا كه يريتقد ،خداوند ريتقد از ما

 قسم ر هيس معاو بسا  نسزاعِ  در كسه  بودنسد  يريتقد يمتوجه چون )ع(نيرالمؤمنيام

 حضسرت  آن عظمست . دنديدرخشس  چقدر هيمعاو با تقابل در ديديد خورده،

 .آمد رظهو به هيمعاو و خوارج با تقابل در شيپ از شيب



 ريتقسد  عنوان به ياسالم انقالب به يوقت كرد، فراموش دينبا را نكته نيا

 يمعنسسا ديسسآيمسس شيپسس انقسسالب يبسسرا چسسهآن م،يكسسرد نظسسر خسسود يخيتسسار

 ميديس فهم را صدام با جنگ يمعن يوقت ما. شوديم ظاهر ما يبرا اشيقيحق

 يتسه گف بسه  و رديگ صورت يريدرگ آن تا بود ياله ريتقد ميشد متوجه كه

 انقالب يهاهيپا ما يسالههشت مقدس دفاع «هيوعلُتعايلالّلهرضووان»اللّه روح حضرت

 اسست،  يالهس  ريتقسد  صسدام  يحمله ياسالم انقالب بستر در. كرد محكم را

 اتفساق  کي صدام يحمله ،ياسالم انقالب يخيتار ريتقد از غفلت در يول

 بسه  انقسالب  نبسود  جنگ نيا اگر: فرمودند امام حضرت. گريد زيچ نه و بود

 يمعنسا  زيس چ همسه  ياسسالم  انقسالب  بسستر  در 1.شسد ينمس  صادر جهان سراسر

 ياسالم انقالب با شما را رياخ يهاسال ينياربع ثارِيا نيا يمعنا. دارد خاص

 كسه  طسور آن هنوز ما معتقدم هرچند. ديباش كرده معنا درست تا ديكن ليتحل

 بسه  اسست  خسوب  رابطسه  نيس ا در. ميانشناخته را ياسالم انقالب است ستهيشا

 :  ميبپرداز يبعد ادداشتي متن

   يانسان شرافت با گفتگو و ياسالم انقالب

 و ميشس ياندينمس  ياسسالم  انقالب تيماه به مصمم طور به هنوز ما -21
 در نسه  و ميكنس يم فكر گريد امورِ با انقالب آن ياسيس نسبت در شتريب

 آن ميشو متوجه كه جهت آن زا ،آن يشناسانهانسان و يوجود نسبت
 مسورد  در او بسا  تسا  داده قسرار  خطساب  مسورد  را يانسسان  نسوع  چه انقالب
 مسورد  را انسسان  از يوجسوه  چسه  و كنسد،  گفتگسو  انسسان  يذاتس  شرافت

                                                 
 رجوع 67 /12 /3 تاريخ در« هيعليتعالاللّهرضوان»اللّه روح حضرت سخنان به مورد نيا در - 1

 .شود
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 ياسسالم  انقسالب  داشستِ پساس  جهست  انسسان  آن كسه  داده قسرار  خطاب
 اسست  دهيرسس  جسه ينت نيا به و ببرد جلو شهادت مرز تا را خود توانديم
 ،يفداكار نوع نيا با و ؛ديبگشا شهادت تا را خود تيظرف توانديم كه
 ياسالم انقالب خطاب مورد كه يانسان هرچند بشود، ديبا كه شود آن

 رسسا  اسست،  افتهي او چهآن فيتوص يبرا يرسم ميمفاه دانديم است،
 ام به را انقالب با ارتباط ينحوه نيترکينزد خود، عملِ با يول ستندين

 جلب آن يسو به و كرده داريد را دوران قتِيحق چگونه كه داد نشان
 بسه  گشسودن  آغسوش  همان كه- را عمل نيترمتفكرانه عمل، در و شده
 يصسحنه  در دوران قست يحق تسا  رسسانده  انجام به -است شهادت يسو
  «.ابدي تحقق« ثاريا»

 تسا  شسود يمس  مسانع  امسور،  يهمسه  بسه  ياسيس نگاه يغلبه مشكل تأسفانهم

 ياسس يس نسسبت  در شتريب و ميشينديب ياسالم انقالب تيماه به مصمم طوربه

 مسا  ريتقد نسبتِ در كه است وقت کي. ميكنيم فكر ،گريد امور با انقالب

 نسسديگويمسس اصسسطالحا  را نيسسا م،يكنسسيمسس فكسسر رمانيتقسسد تحقسسق موانسسع و

 حسدّ  در را موضسوع  وقت کي و ياله تيمش به نظر همان اي« يوجودشناس»

 مسستقر  يالهس  تيمشس  نگساه  در اگر شما. ميدهيم ليتقل ياسيس حركت کي

 تهداشس  را ياسسالم  انقسالب  ما كه است نيا خداوند تيمش دييگويم ،ديباش

 ناكسام  حتمسا   بجنگنسد  خسدا  تيمشس  بسا  خواهنسد يمس  كه هم ييهاآن و ميباش

 انخودمس  هسم  م،يكسرد  ياسيس را ياسالم انقالب نسبت ما اگر اما. شونديم

 يسسالم ا انقسالب  بسا  كه يعالَم هم و را هيبق هم و ميكنيم يدلواپس دچار را

 انسسان  سراغ يمعالَ ياسالم انقالب با. ميكنينم درک را ديآيم ما سراغ به

 .ميبده دست از را آن است فيح قتا يحق كه ديآيم



 و ميشس ياندينمس  ياسسالم  انقسالب  تيماه به مصمم طور به هنوز ما يوقت

 متوجسه  اساسسا   ،ميكنس يمس  فكسر  گسر يد امسورِ  بسا  آن ياسس يس نسسبت  در شتريب

 چسه  دارد بنسا  و دارد خيتسار  نيا در يگاهيجا چه ياسالم انقالب ميشوينم

 آن با تا دهديم قرار خطاب مورد را يانسان نوع چه و كند تيترب را يانسان

 يطرهيسس  بسا  كسه  يزيس چ ،كنسد  گفتگسو  انسسان  يذاتس  شرافت مورد در انسان

 خداوند تا است آمده ياسالم انقالب. رفت نيب از يكلّبه سمياومان فرهنگ

 فعسال   كسه  ديهسست  هسا نيس ا از باالتر شما ديبگو هاآن به هاانسان به خطاب در

 از ترس يجا نه و است مرگ از ترس يجا نه پس. ديكنيم تصور را خود

. دداننس يمس  بتيمصس  و يسسخت  خسودْ  يبسرا  ايدن اهل كه ييهايسخت و ميتحر

 بسه  يسسخت  همسه آن انقسالب  يابتسدا  از ديس كرد مالحظسه  كهآن هم آن ليدل

 شسدند  متوجسه  بلكسه  نشكسست،  را مسردم  آن تنهسا نه يول آمد، ما مردم سراغ

 ،حوادد نيا يهمه در و كرد فكر يزندگ به توانيم هايسخت نيا يماورا

 ودهگشس  مردم يرو بر يطور انقالب انقالب، يابتدا در .رفت شيپ انقالب

 را هاآن تا ستادنديايم هاچهارراه و هادانيم سر رمردهايپ و هارزنيپ كه شد

 درو را هسا آن نبسود  يكسس  كسه  ييهسا گنسدم  دروكردن يبرا ،مزارع يسو به

 درو را هسا گنسدم  خودشسان  يهسا دسست  بسا  داس بسدون  اكثسرا   و ببرنسد  كند،

 هسساآن از را يحضسسور نيچنسس خداونسسد بودنسسد متوجسسه چسسون. كردنسسديمسس

 انسسان  نسوع  کيس  ياسالم انقالب»: شوديم عرض رابطه نيا در. خواهديم

 شسرافت  بسه  كسه  است يانسان ،انسان آن و است داده قرار مخاطب را خاص

 يزنسدگ  و مسرگ  ،كنسد  فكسر  خود شرافت به كه يانسان «.كنديم فكر خود

 چيهس  كسه  است بزرگ شيبرا شرافت نيا قدرآن رايز است يمساو شيبرا
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 كسه  يعسامل  نيدتريشد. مرگ يحت رد،يبگ خودش از را او توانديمن يعامل

 در ديس كرد مالحظسه  يول است، مرگ رديگيم خودش از ظاهر به را انسان

 اسستقبال  بسه  بلكه د،ينترس شدنكشته و جنگ از يكس تنهانه ياسالم انقالب

 خود شرافت به كنند، فكر يزندگ به بخواهند كهآن از شيب رايز. رفتند آن

 . كردنديم كرف

 انقالب نسل يخيتار حضور

 مهسم  كنسد يمس  بسازگو  را اُسرا خاطرات كه ييهاكتاب يهمه بنده يبرا

 آن از دانسم يم العادهفوق را« ينيخم امام كوچک سرباز» كتاب يول است،

 خسود  اسارت در را هاحماسه نيا سالهزدهيس نوجوان کي چگونه كه جهت

 چطسور  ياسسالم  انقسالب  كه ديبخوان ديد نيا با را كتاب آن! است؟ دهيآفر

 را قسسمت  آن فقس   اكثسرا   بدهسد؟  قرار خطاب مورد را جواننو نيا توانسته

 حاضسر  كنسد،  تيس رعا را حجابش اگر ديگويم يهند خبرنگار خانم به كه

 نيس ا بسه  كسه  ييهسا شسكنجه  يولس  د،ياكردهمالحظه كند؛ مصاحبه او با است

 ضسعف  خسود  ازهاشكنجه نيا در بارکي است نگران او و دهنديم نوجوان

 كسه  نبسوده  طور نيا .است يبيعج زيچ كنند، استفاده سوء هاآن و دهد نشان

 بچه هاآن قول به و است نوجوان دنديديم چون كنند، اششكنجه هيبق مثل

 جبهسه  بسه  را او اجبسار  به كند اقرار تا كننديم اششكنجه قدرآن بلكه است،

 مبود دلواپس ديگويم بعد. كردند شكنجه را او هيبق رابرب چند لذا آوردند،

 كسه  امشده مجبور امساله زدهيس من چون كنند فكر هانيا و ميبگو آخ کي

 أنا» :ديگويم كه كلمه کي نيا سرِ بر. امنكرده انتخاب خودم و جبهه ميايب



 كسه  دهنسد يمس  او بسه  سخت يشكنجه بار نيچند ،داوطلبم من يعني «عوِّطَمُ

 او بسه  ننسد يبيمس  را فشسارها  آن كسه  اُسسرا  ريسسا  يحت. داوطلبم من يگفت چرا

 حضسور  نوجسوان،  آن مقاومست  از بنسده . نگسو  را جملسه  آن كننسد يمس  اصرار

 آورده صحنه به ياسالم انقالب و امام حضرت كه نميبيم را ينسل يخيتار

 نوجوانسسان ريسسسا مثسسل هسسم او يحضسسور نيچنسس از خسسارج در وگرنسسه اسسست،

 ديس كن مطالعسه  هسم  را« امزنده من» كتاب ديد نيا با كنميم هيتوص. اشدبيم

 نيچنس  هسا، اردوگساه  نيبسدتر  در هسم آن اسسارت،  در خسانم  چنسد  چگونه كه

 نوجسوان  آن يعنس ي انيس طحان يمهسد  يآقسا . دهنسد يمس  نشسان  خود از يتيهو

 دميد بودم نشسته گاهشيآسا يپنجره يگوشه دهديم گزارش سالهزدهيس

 نيس ا از يكس ي و اسست  شسده  حرفشسان  يمحمسود  سرهنگ آن با هاانمخ نيا

 كسسه يمحمسسود سسسرهنگ همسسان. سسسرهنگ نآ گسسوش يتسسو زد هسساخسسانم

 بعسد . بسود  بيعج ميبرا يليخ ديگويم. كرد دايپ شدينم او از خوارترخون

 در خواسستم يمس  دم،يپرسس  را علست  خسانم  آن از رفستم  شسدم  آزاد كسه نيا از

 نيس ا خساطراتم  در خسودم  خسواهم يمس  گفست  خانم آن كنم، بازگو خاطراتم

 نيخسوارتر خسون  برابسر  در خانم چهارنفر. سميبنو مفصل صورت به را هيقض

 رانيس ا در سسال چند يمحمسود  سسرهنگ  نيا. كننديم مقاومت طورنيا آدم

 يبسرا  را آدم نيس ا حساال . است دهيد دوره صدام به كمک يبرا ساواک در

 خسود  از كسه  اسست  آن بنسده  عسرض . انسد كرده مأمور هاخانم نيا يشكنجه

 آن شسرافت  كسه  كننسد يمس  حسس  خسود  در يتيهسو  چسه  هسا خانم نيا ديبپرس

 نيس ا اسست؟  شسده  راحست  شسان يبرا مسرگ  كسه  است بزرگ قدرآن ت،يهو

 نيا. اندگرفته قرار ياسالم انقالب مخاطب كهنيا جز ستين يزيچ شرافت
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 امسام  اگسر  كسه  ورطس همسان  دارد؟ اشساره  كجا به و است يخطاب چه خطاب،

 نيچنس  تيس ظرف اسسالم  ميكردينم باور كردندينم ظهور كربال در )ع(نيحس

 مسا  جوانان اسارت در كه هامقاومت نيا اگر دارد، هاصحنه در را يحضور

 ظهسورآوردنِ  بسه  تيس ظرف ياسسالم  انقالب ميكردينم باور نبود كرد، ظهور

 . دارد را ييهاصحنه نيچن

 و هسستند  ياسسالم  انقسالب  خطساب  مسورد  وندشس  متوجسه  هسا انسان يوقت

 هچس  ياسالم انقالب ميشويم متوجه آورند، ظهور به ديبا را يخاص شرافت

 ياتس ذ شسرافت  مسورد  در او بسا  تا است داده قرار خطاب مورد را يانسان نوع

 آن هك داده قرار خطاب مورد را انسان از يوجوه چه و كند، گفتگو انسان

. ببسرد  جلسو  شسهادت  مسرز  تا را خود توانديم بانقال پاسداشت جهت انسان

 مكسرر  ديس گويمس  كسه  روديمس  جلسو  جسا نيا تا فضا نيا در رياس نوجوان نيا

 يزيس چ نشسود  يطسور  امسا  شسند بكُ را مسن  هانيا كن كمكم! ايخدا گفتميم

 شسهادت  يآرزو بسار  نيچنسد  گفست يمس . بشسوند  خوشسحال  هانيا و ميبگو

 انقسالب  بسا  كسه  يخيتسار  در انسسان  از يوجسوه  چسه  ديبپرسس  خسود  از. كردم

 جهست  انسسان  كسه  گرفتسه  قسرار  خطساب  مسورد  اسست،  شسده  شسروع  ياسالم

  ؟ببرد جلو را خود شهادت مرز تا توانديم انقالب آن داشتِپاس

 همسان . ديس كن برقرار ارتباط او با و ديبشناس را «يجز ديشه» است خوب

 از كسه  را يربسار يت يلولسه  رفت ق،يعم يهازخم داشتن نيع در كه يديشه

 رزمنسدگان  بسه  رهسا يت تسا  گرفست  بساال  با دست خسود  بود شده سرخ حرارت



 سسردار  2.شسد  ديشسه  و ديچسسب  ربسار يت يلولسه  بسه  دسستش  جاهمان و ،نخورد

 را ديشسه  نيا يمجسمه الاقل كردم هيتوص ديشه اديبن به ديگويم انياحمد

 را ربسار يت اتيس عمل آن در هايعراق ديگويم شانيا. ديبساز صورت همان به

 بسا  را سسرش  ،كسرد يمس  بساال  را سرش يكس اگر و جاده كف بودند گذاشته

 را سسرش  يكسس  و بودنسد  دهيس خواب نيزم يرو همه زدند،يم رباريت يگلوله

 متوجسه  مرتبسه کيس  يولس  بودنسد،  شسده  يزخم هابچه از يبعض. كردينم باال

 يجسز  ديشسه  ميديد ميآورد باال را سرمان د،يآينم ما يسو به رهايت ميشد

 سسرخ  آتسش  چسون  كسه  را يربسار يت يلولسه  بود، خورده ريت هم شكمش كه

 نيس ا بسه  دسستش  كسه يحسال  در ،ميشو رد ما تا گرفته باال دستش با بود، شده

 مواظسب  اگسر  سست؟ يچ اسسمش  نيس ا. بسود  شسده  سوخته ،آتش چون يلوله

 در بنسده . ديس مانيمس  باز دوران قتِيحق از ديده ليتقل را رخداد نيا و دينباش

 آن كسردم  عسرض  داشستم « نجسف  يعرفا ينحله» يهدربار كه يضيعرا آن

« ذات يفنسا » يعني بودند آن دنبال به يدارزندهشب با عرفا كه اللّه يف يفنا

 چسه  و نسد يبيمس  چسه  ديشسه  آن. ديس كنيمس  احسساس  هسا صحنه نيا در شما را

 خطساب  آن پاسداشستِ  و حفس   يبسرا  كسه  اسست  شسده  خطاب او به يانكته

 مينس يبب تا ميكنيم يدارشناسيپد را رخداد آن فعال  ما ؟كنديم عمل طورنيا

 يذاتس  شسرافت  مسورد  در او بسا  تسا  دهسد يمس  قرار خطاب مورد را انسان يوقت

 د؟يآيم شيپ چه كند، گفتگو انسان

                                                 
 فت  اتيعمل يقطعه در اصفهان يشهدا گلستان يورود در يجز ديشه مبارک مزار -2

 .باشديم( برق ستون يپا 10 فيرد ،افشار ديشه يقطعه همان) نيالمب
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 هجس ينت نيس ا بسه  رد،يس گيمس  قسرار  ياسالم انقالب خطاب مورد كه يانسان

 يزيس چ همسان  نيس ا. ديبگشا شهادت تا را خود تيظرف توانديم كه رسديم

 اسست  هايفداكار نوع نيا با«. مرگ يفراسو» شوديم گفته آن به كه است

 فكسر  مسرگ  يفراسسو  و ديبگشسا  خسود  مقابل را شهادت توانديم انسان كه

 . بشوند ديبا كه شونديم آن هاانسان كند،

 فکر و عمل ييِجدا از عبور

 تيشخصس  كسه  اسست  نيس ا يبسرا  انسد شسده  يپسوچ  دچار هايبعض كهنيا

 بسه  نظسر  كسه  يمعمسول  آدم کي وقتچيه .اوردندين دستبه را خود مطلوب

 يپسسوچ احسسساس خسسود يروزمسسرّه يزنسسدگ در نسسدارد، يمتعسسال يهسساآرمسسان

 دبشو يانسان ديبا دانديم كه است يكس به مربوط يپوچ احساس. كندينم

 اشآرمسان  بسه  كسه  كنديم خابانت را يراه يول ،يمعمول انسان کي ماوراء

 ارقسر  خطساب  مسورد  را يافسراد  نيچن ياسالم انقالب معتقدم بنده. رسدينم

 د،نسس بر ديس با كسه  يزيس چ آن بسه  ياسسالم  انقالب عالَم به ورود با تا دهديم

 نيچنس  يبسرا  صسورت  نيس ا در. بشسوند  ديس با كسه  بشوند يشخص آن و دنبرس

 شسود يمس  مهم د،يآيم شيپ خطاب نيا در كه يشرافت و خطاب نيا يانسان

 :  گفت. كندينم يفرق شيبرا مرگ و يزندگ گريد و

 بسسر زَ ايسس ديسسآ تسسرخسسوش ايسسدر ريسسز

 

  سسسسپر ايسسس ديسسسآ تسسسردلكسسسش او ريسسست
 .ستين مهم يعاد يهايزندگ به مربوط اموراتِ شيبرا گريد 

 بسودش  هرچسه  بباخت كهيقمارباز آن خُنُک

 

 

 رگس يد قمسارِ  هسوسِ  االّ اشچيه نماند و 
 



 متوجسه  جهست  نيهمس  بسه  و شوديم واقع يانسان نيچن يبرا يحالت نيچن

 آن .سستند ين رسسا  اسست،  افتسه ي او چسه آن فيتوص يبرا يرسم ميمفاه است

 سست، ا دهينرسس  الزم تِيس فعل به ندهد، جواب را شرافت نيا تا دانديم ديشه

 سستند، ين واضس   اسست،  افتسه ي او چهآن فيتوص يبرا يرسم ميمفاه هرچند

 داد ننشسا  مسا  بسه  را انقالب با ارتباط ينحوه نيترکينزد خود، عمل با يلو

 و شسده  جلسب  آن يسسو  بسه  و كسرده  داريس د را دوران قستِ يحق چگونسه  كسه 

« ثاريا» يصحنه در دوران قتيحق تا ،رسانده انجام به را عمل نيترمتفكرانه

  .ابدي تحقق

 جسا، نيا كه گرفت رنظ در شد عرض چهآن با رابطه در ديبا را نكته نيا

 هكس  خيتسار  نيس ا در هاانسان نيترمتفكر نيا تفكر؟ يجا اي است عمل يجا

 همسان  جسا نيا در عمل اندشده متوجه انددهيشن شانخيتار در را خدا يصدا

 خسود  خيتسار  در را خدا يصدا يكس اگر شوديم روشن بعدا . است« تفكر»

 مالصسدرا . ديآيم حساب هب خيتار آن متفكرِ كند، عمل آن مطابق و بشنود

 نسسخ  متفكرانسه  و آمسده  سسخن  به و است دهيشن را خود خيتار يصدا ابتدا

 طسور آن و ديشسن  را خسود  خيتار يصدا «هيعلتعايلالّلهرضووان»ينيخم امام. است گفته

 اسست  عمل يصحنه هرجا. ستندين جدا هم از عمل و تفكر يعني. كرد عمل

  .كرتف و عمل نيب ييجدا از عبور يعني نيا و ،هست هم تفكر جا همان در

 يهسا زهيس ن يبرا را اشنهيس ينيخم»: نديگويم «هيعلتعايلالّلهرضووان»امام حضرت

 آن. اسست  شسده  يكي تفكر و عمل شخ ، نيا در. «است كرده آماده شما

 اساسسا  . اسست  فكسر  همسان  ظهسورِ  و صورت او عمل و است عمل نيع فكر،
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 تفكسر  بسه  را ملست  کيس  خسود  عمسل  با كه ستنده طورنيا بزرگ يهاانسان

 :اندگفته ما به جهت نيهم به. كشاننديم
 چنسد  ينانينشس  گوشسه  جهسان  به نبودند گر

 

 

 

 پ

 

 

 

 پ

 مكسان  و كون در نه و بود سخن افالک در نه

 

 
 نيع را نينشگوشه ظاهر به عالمِ آن ،ينيبهاءالد هاللّتيآ تيشخص بنده

 وقسوع  بسه  كسه  بسود  يخيتسار  در حضسور  ينسا مع بسه  گفتارش دم،يديم عمل

 ريتقسسد در سسسلوک و «هيعلتعايلالّلهرضوووان»ينسسيخم امسسام» كتسساب در. اسسست وسسستهيپ

 نيس ا. افتساد  فاصسله  عمسل  و شسه ياند نيب چرا كه هست يبحث «زمانه يديتوح

 نيس ا از را مسا  قتسا  يحق ياسسالم  انقسالب . اسست  ما خيتار يهابتيمص از يكي

 نيس ا يهسا تيشخصس  نيمتفكرتسر  جهست  نيهمس  به .است داده عبور بتيمص

 انقسالب  اهسداف  بسا  را خسود  نسسبت  ،تمسام  ييبسا يز بسه  كسه  انسد يكسان خيتار

 شسرح  خسوب  را نكتسه  نيس ا هنسوز  كسه  رميپسذ يم بنده. اندداده شكل ياسالم

 نيس ا متفكسران  ،شسهدا  كننسدگان عييتشس »: كسنم يمس  عسرض  چسرا  كسه  امنداده

 داننسد يمس  شسهداء » كسه  شسود  روشسن  يكمس  مطلسب،  نيس ا با ديشا «.اندخيتار

 عمسلِ  با يول ،ستين رسا ،اندافتهي هاآن چهآن فيتوص يبرا يرسم ميمفاه

 نيهمس  .«نسد داد نشسان  مسا  بسه  را انقسالب  با ارتباط ينحوه نيترکينزد خود،

 يخيتسار  چسه  در فهمنسد يمس  و دارد انيجر شهداء كنندگانعييتش در هيروح

 يبزرگس  مسادر  بنده. است وقوع حال در ياله سنن از يسنت چه و دارند قرار

 را شساه  يعلس  محمسد  شسان يا. بسود  شسان نودسسال  انقسالب  لياوا در كه داشتم

 حساج  هاللّتيآ. ندبود كرده شركت هم مشروطه تظاهرات در و ندشناختيم

 بسا  رابطسه  در يوقتس  سسال  و سسنّ  نيا در. شناختنديم هم را ينجف نوراللّه آقا



 تظساهرات  شساه  بسا  مخالفست  در يمصسل  مسجد در گفتنديم شانيا به انقالب

 از او فهسم  كسه  بسود  نيس ا شيمعنسا  نيا. رفتنديم يمصل مسجد تا ادهيپ ؛است

 كه ميدانيم ينسل را خودمان ما. بودند يبيعج نسل هانيا. نبود جدا عملش

 هسا آن و ميدانس يمس  زيس عز اريبس را حالت آن و ميادهيچش را ياسالم انقالب

 نهضست  نسسل  بعسد  و يكاشسان  هلّس لاتيس آ نهضست  نسسل  بعسد  و طهمشرو نسل

 ديتبع. ندبود دهيچش را نهضت چند آن و بودند 1342 سال در امام حضرت

 واقعسا   ،ميديچشس  مسان خانسه  در مانمادربزرگ يلهيوس به ما را هيترك به امام

 يمعنسا  و نسدارد  حالت آن انيب يبرا دنيچش از بهتر ياواژه زبانم. ميديچش

 رخ و ديس آيمس  ظهسور  بسه  ثسار يا بسا  كسه  اسست  نيهمس  دوران قتِيحق به دورو

 . اندينمايم

 خسدّام  ثاريا شاهد هاسال نيا ،«ثاريا» قيطر از قتيحق ظهورِ موضوعِ در

 نآ يتماشسا  بسا  انسسان  چگونسه  كسه  ديباشس يمس  نياربع در )ع(نيحس امام زوّار

 خسود  مقابسل  در را قتيحق عالَم، آن در كه شوديم وارد يعالَم به هاصحنه

 رابطسه  در .شوديم يجار او اشک قت،يحق آن با شتريب اُنس يبرا و ابدييم

 شسه يمه خداونسد  رايس ز كسرد  فكر اديز ديبا ،«ثاريا» قيطر از قتيحق ظهور با

 سسراغ  ديس توانينمس  شسما  گسر يد يجاچيه. دهديم شينما ثارهايا در را خود

 :گفت. شودينم دايپ همدرس و درس و كتاب در خدا. ديريبگ را خدا
 ييمسا  درسِهسم  اگسر  را دفتسر  اوراق يبِشُو

 

 نباشسسسد دفتسسسر در عشسسسق علسسسم كسسسه
 اشسک  كسه  اوسست  بسه  نظسر  بسا  د،يشسو  مأنوس خدا با يقيطر به شما اگر 

 در چسون . گسردد يمس  يجار تاناشک ثارهايا با مواجهه در و شوديم يجار

 او حضسور  يمتوجسه  و انسد ينمايمس  رُخ شسما  بسر  كه خداست ثارهايا آن دل
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 كسه  اسست  بيغر نه ييآشنا» :گفت. ديهست آشنا او با فطرتا  رايز د،يگرديم

 ثارهسا يا در اسست،  آشسنا  شسما  يبسرا  كسه  ييخسدا  همان. «است من سوزجان

 با چگونه ياسالم انقالب دينيبيم شود روشن نكته نيا يوقت. كنديم ظهور

 در كه ييهاشهادت نيا. گرداندبر ما به را خدا ها،شهادت انواع بسترِ جاديا

 ثارهسا يا نيس ا. اسست  يالهس  انسوار  ظهورآمدنِ به يبرا د،يديد ياسالم انقالب

 انسد توانسسته  و انسد داده جسواب  خسدا  يصدا به هاانسان كه است ييهاصحنه

 .كنند آشكار را خدا

 و ديهسست  نياربعس  در )ع(نيحسس  امسام  زوّار خسدّام  ثسار يا شساهد  شما! يآر

 وارد يعسالَم  بسه  هسا صسحنه  آن يتماشسا  بسا  انسسان  چگونسه  ديس نكيم مالحظه

 خسود  مقابسل  در را قست يحق .ابسد ييمس  خود مقابل در را قتيحق كه شوديم

 شسدن کيس نزد يبسرا  است شما جان ياريهوش يقصّه شما اشک و ديابييم

 كسربال،  يقصّسه . است كرده ظهور شما مقابل در كه يقتيحق به شتريب هرچه

 ابعسادِ  نيتسر يعسال  به را شما خواهنديم حضرت. است« الْعَبَراتلُيقَتِ» يقصّه

. شسود ينم ممكن يامر نيچن اشک، بدون داننديم و كنند کينزد قتيحق

 ينسه يآ ثارهسا يا و شسود يم يجار اشک كه است قتيحق با شتريب اُنس يبرا

 ياسسسالم انقسسالب در كسه  ييثارهسسايا قيسسطر از و باشسند يمسس قسستيحق شينمسا 

 بسه  ياسالم انقالب در را خود قت،يحق ها،شهادت جمله از فت،گر صورت

 .گشت ما دوران قتيحق ياسالم انقالب و آورد ظهور



 شهادت نقش فهم قدرت

 ياسسالم  انقسالب  بسستر  در شسهادت  يهيقضس  يحسدّ  تسا  مذكور بح  در

 رد و گرفتنسد  قرار ياسالم انقالب خطاب مورد شهدا چگونه كه شد مطرح

 رد جوانسان  نيس ا. رفتنسد  جلسو  شسهادت  مسرز  تا انقالب از داشتپاس يراستا

 بسود  ياهيقضس  چسه  نيس ا. كردند فكر شهادت به دا يشد انقالب، با شاننسبت

  يتوضس  در. بودنسد  خيتسار  در خسود  شهادتِ نقش يمتوجه اندازه نيا تا كه

 نسسخ  يحسدّ  تا« قتلگاه در )ع(نيحس امام يشاد راز» كتاب در موضوع نيا

 جسوان  شسش  نبسود،  يخبر هنوز كه عاشورا صب  همان در ؛است شده گفته

 كسه  يجنگس  نياولس  و دشسدن؛ يشه يبسرا  فقس   كنند،يم حمله دشمن قلب به

 يبسرا  رسانند،يم قتل به را دشمن از نفر 12 و كننديم )ع(ابوالفضل حضرت

 برادرشسان  بسه  )ع(نيحسس  امسام  كسه  است هاجوان همان درآوردنِ محاصره از

 و رونسد يمس  )ع(ابوالفضسل  حضرت. دهند نجات را هاآن و بروند نديفرمايم

 هِرا در جوانسان  آن هرچنسد  ،دنس دهيمس  نجات را هاآن و شكافنديم را لشكر

 ديشسه  هسم  آخسر  در و كننسد يمس  حملسه  سسعد  عمر لشكر به دوباره ،برگشتن

صسبر   توانسستد ينمس  گسر يد كه بودند دهيفهم كربال از يزيچ هاآن. شونديم

 امسام . ديس آيمس  شيپس  يروزيس پ ،شسهادت  بسا  فقس   جاآن بودند دهيفهم. ندكن

 هكس  را يفرهنگس  تسا  كردنسد  تسالش  ظهر کينزد تا و داشتند برنامه )ع(نيحس

 ار نيس ا جوانسان  آن و شسود  ادهيس پ بفهمانسد  خيتسار  بسه  را شهادت خواهنديم

 .كنند يشتازيپ خواستنديم و بودند دهيفهم

 بسه  برسسد  انسسان  يعنس ي دتشها يمسوله كه است جانيا عرضم يعمده

 در ما و است يابيكم زيچ اريبس ،رسديم جهينت به كار شهادت نيا با كهنيا
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 ديشسه  ديس نيبيمس  كسه نيس ا .ميديس د جوانان در را نيا ياسالم انقالب يمسوله

 اذان دشسمن  يهسا گلوله ررسِيت در و دشمن مقابل و ستديايم يهاد ميابراه

 غافسل  آن جينتسا  از و داشت هراس شهادت از دينبا دانديم چون د؛يگويم

 كو؟ ذنمؤ آن ندبود گفته ندبود شده رياس كه يانكس آن هم بعد بود،

 اذان و معركسسه وسسس  روديمسس جسسوان آن كسسه اسسست ياهيقضسس هچسس نيسسا

 پسس  اسست؟  انيس م در كسامال   شسدن كشسته   يشرا دانديم كهنيا با ديگويم

 كسه  ديس ادهيشسن  اديس ز را جملسه  نيس ا. سست ين مسسوله  شيبسرا  شدنكشته مسلّم

 م،يرسسان يمس  قتسل  بسه  را شسما  گفست  حسرّ  كسه  يوقتس  )ع(ءدالشهدايس حضرت

 را مسا  نديبنشس  تيعزا به مادرت كه كردند حرّ با را تند برخورد آن حضرت

 يجسه ينت ديس نينب خسودش  خِيتسار  در اگسر  را عيوقسا  نيس ا ؟يترسانيم ازكشتن

 يمسسوله  ه،نبسود  مسوله اصال  صحنه نآ در كه يزيچ تنها. ديريگينم يخوب

 رزمنسسدگان در را آن ياسسسالم انقسسالب در مسسا كسسه يزيسسچ اسسست، شسسهادت

 خبسر  يهمسدان  ديشسه  بسه  يوقتس  راحست  يلس يخ ديس نيبب شسما . ميكسرد  احساس

 ه؛يسسور  ديس برو ديس با و شسده  رفتسه يپذ هيسسور  در شسما  طسرح  كسه  دهنسد يم

 هبس  سسوهان  كسه يحسال  در خسوردن، سسوهان  به كرد شروع ديگويم دخترش

 تسذكر  او بسه  يوقتس  ،اسست  بسوده  بسد  شيبرا داشت، كه يقند يماريب جهت

 اشقصسه  گريد نيا ديگويم دارد، ضرر تانيبرا سوهان خوردن كه دهنديم

 نيس ا. شوديم ديشه گريد يهفته چند اي روز چند تا دانستهيم او. است جدا

 يِورضسر  ،شسهادت  انسد متوجه هانيا چرا كه ديكن فكر مسوله نيا يرو طور

 ديشسا  ،مسسوله  نيس ا نيسي تب يبسرا  ندارم يمناسب يهاواژه من. است خيتار نيا

 آن يرو ديس با كسه  يزيس چ اول كنم عرض خواهميم. كند كمک متن خود



 ياسسالم  انقسالب  و شسده  دايس پ يتيظرف خيتار نيا در كه است نيا ديكن فكر

 در دفهمانس يمس  هسا آن بسه  عده آن به خطاب در و است كرده دايپ را ياعده

 يفراسسو  يانسده يآ يبرا بروند، جلو ديبا شهادت مرز تا انقالب داشتِپاس

 مسورد  همسه . انسد ياسسالم  انقسالب  خطساب  مسورد  شسدند  متوجه هاآن. مرگ

 متوجسه  يوقتس  ،انسد خطساب  مسورد  كسه  سستند ين متوجسه  همسه  يولس  انسد خطاب

 .  بكنند ديبا كارچه كه فهمنديم اند،خطاب مورد ندوشيم

 کيس  ياسسالم  انقسالب  در شسهادت  موضسوع  كسه  اسست  نآ بنده عرض

 مسورد  ياسالم انقالب توس  ديشه كه يفهم جهت به است خاص موضوع

 ياسسالم  انقسالب  تيس ماه بسه  يجسدّ  طسور  بسه  هنوز ما. رديگيم قرار خطاب

 در نه و ميكنيم فكر گريد امور با آن ياسيس نسبت در شتريب و ميشياندينم

 انقسالب  ميشو متوجه كه جهت آن از ،آن يهشناسانانسان و يوجود نسبت

 وردمس  در او بسا  تسا  اسست  داده قسرار  خطساب  مورد را يانسان نوع چه ياسالم

 خطساب  مسورد  را انسسان  از يوجسوه  چسه  و كند، گفتگو انسان يذات شرافت

 مسرز  تسا  توانسد يمس  انقسالب  آن داشستِ پساس  جهست  انسسان  آن كه داده قرار

 را دخسو  تيس ظرف توانديم كه برسد جهينت نيا به و ببرد جلو را خود شهادت

 ،بشسود  ديس با كسه  شسود  آن ،يفسداكار  نسوع  نيس ا بسا  او و ؛ديبگشا شهادت تا

 رسسا  اسست،  افتسه ي او چسه آن فيتوصس  يبسرا  يرسسم  ميمفاه دانديم هرچند

 مسا  بسه  را انقسالب  بسا  ارتبساط  ينحسوه  نيترکينزد خود، عمل با يول ستندين

 جلسب  آن يسسو  بسه  و كسرده  داريس د را راندو قستِ يحق چگونه كه داد نشان

 يحنهصس  در دوران قتيحق تا رسانده انجام به را عمل نيترمتفكرانه و شده

  .ابدي تحقق« ثاريا»
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 ياعتبسار  موضسوع  کيس  ياسسالم  انقسالب  كننديم فكر ياعده متأسفانه

 هاورشسوپن  كه يصورت همان به ،مياساخته را آن خود ياراده با ما كه است

 همسان  گرفتسار  هسا يبعض. سازديم را جهان كه است انسان ياراده ديگويم

 قسالب نا ياسس يس نسسبت  در شستر يب و هسستند  ياسسالم  انقسالب  بسه  نسبت فكر

 يخيتسار  مشسكل  کي نيا. ندكنيم فكر آن يدرباره ،گريد امور با ياسالم

 يدوجو نسبت در نه و ،ميكنيم نگاه ياسيس يليتحل در را قيحقا كه است

 بسه  فكركسردن  ،ياسسالم  انقسالب  درست فهم يالزمه. آن يشناسانهنانسا و

 نيس ا بشسر  يبسرا  آن يلهيوسس  بسه  كسه  يخيتسار  حضسور  يرابطه در است آن

 و هسسادهيسسپد بسسه وجودشناسسسانه نگسساه بسسا ميتسسوانيمسس مسسا. دهمسسآ شيپسس دوران

 نيس ا و دهيس پد نيس ا گساه يجا ميبپرسس  كه ميبرس ييجا به ،يخيتار يرخدادها

 تحمسل  قابسل  )س(نسب يز تحضر يبرا كربال. كجاست خيتار نيا در رخداد

 بتيمصس  همسه آن بسا  را كسربال  يخيتسار  گساه يجا حضسرت  آن كه چرا ،است

 اشسک  كسربال  جانسسوزِ  يهاصحنه يبرا ديبا آدم كه است معلوم. فهمنديم

 درخسدا  آن قتِيحق به خواهديم عهيش كه است آن يبرا اشک، نيا زد،يبر

 ،كردنسد  رحلست  يسسالگ  90 سسن  درُ«هيعلتعايلالّلهرضووان»ينيخم امام. شود کينزد

 اشسک  نبسود،  بتيمصس  اشسک  اشسک،  آن. ختندير اشک چقدر ملت ديديد

   .شود برقرار يخوببه تيشخص نيا با اُنسِ تا بود يعاطف و بخشيتعال

 انسان افتنيتيفعل اي شهادت

 مسورد  را يانسسان  نسوع  چه ياسالم انقالب» كه كرد فكر نكته نيا به ديبا

 چسه . «كنسد  گفتگسو  انسسان  يذاتس  شسرافت  مسورد  در او با تا داده قرار خطاب



 انسسان  نيا كه گرفته قرار خطاب مورد ياسالم انقالب در انسان از يوجوه

. ببسرد  جلسو  را خسود  شسهادت  مسرز  تا توانديم انقالب نيا داشتِپاس جهت

 يالهسد  مُلَس عَ ديشسه  مثسل  ياعسده  كسه  اسست  هگونس چ تسا  يماه ياسالم انقالب

 دنس دانيمس  چسون  و ،اسست  هسا آن به خطاب ياسالم انقالب كننديم احساس

 در زهيهسو  در و رونديم جلو شهادت مرز تا يراحتبه است هاآن به خطاب

 در و شسدند  ديشسه  مظلومانسه  طسور  آن و سستادند يا دشسمن  يهاتانک مقابل

 يجسا  و ردكس  فكسر  حضور نحوه نيا به ديبا. كردند شاندفن هم محلهمان

 . نمود دايپ خيتار نيا در را آن

 كسه  انسد دهيرسس  جسه ينت نيس ا بسه  انقسالب  ينسدا  بسه  سسپردن گسوش  با شهدا

 بسه  كسردن توجسه  بسا  انسان. دنيبگشا شهادت مرز تا را خود تيظرف دنتوانيم

 نيسي عت شيبسرا  ييجسا  عسالَم  نيا در كه رسديم جهينت نيا به ياسالم انقالب

 سست؛ ين مسرگ  گسر يد نيس ا رسسد، ينمس  جسا آن به شهادت با جز كه اندكرده

 يفراسو. شد ريتعب« مرگ يفراسو» به كه يماد اتيح يماورا است ياتيح

 تيابسد  و معساد  نسام  بسه  كسه  اسست  ييهسا بحس   از ريس غ كسردن يزندگ مرگ

 آن اسسم  بنده. است يخيتار خاص حضور نوع کي .دياخوانده هادركتاب

  .گذارميم« هاانسان افتنيتيفعل» را

 اسست،  گرفتسه  قرار خطاب مورد ياسالم انقالب به نسبت كه يانسان آن

 بسا  يول ستندين رسا است افتهي او چهآن فيتوص يبرا يرسم ميمفاه دانديم

 و دهسد يمس  نشان را ياسالم انقالب با ارتباط نحوه نيتر کينزد خود عمل

 نيس ا مسا  يبسرا . اسست  كسرده  داريس د را دوران قست يحق چگونه كه اندينمايم

 شيبسرا  ياسسالم  انقسالب  كسه  افتسه ي يزيس چ چسه  ديشسه  آن كسه  هست سؤال
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 خسودش  بسه  نسبت يزيچ چه ياسالم انقالب در است؟ شده دوران قتيحق

 انقسالب  به نسبت يحدّ چه در ؟ابدييم خود دوران قتيحق را آن كه افتهي

 را خسود  كسه  رفتسه  شيپس  جاآن تا كه است نيا جز است؟ رفته شيپ ياسالم

 كه ياندهيآ در بلكه ،يمفهوم يندهيآ نه يول است؟ كرده حاضر ندهيآ در

 جسا آن در و جسا نيس ا در يمعنس  بسه  اسست،  حاضسر  آن در خود ستانسياگز با

 رونيس ب حاضسر  حسالِ  از نسده يآ وقست چيهس  هسم  نيهمس  خساطر  به. بودنحاضر

 بسا  اكنسون هسم  و ميمنتظسر  اكنسون هسم  مسا  كسه  تيمهدو درک لمث. رودينم

 نسده يآ بسه  مربسوط  يمهسد ! يآر. ميكنس يمس  يزنسدگ  يمهد حضرت

 حضسسرت بسسا اكنسسونهسسم يعنسسي يمهسسدو فرهنسسگ و تيمهسسدو يولسس اسسست،

 اكنسون هسم  و ميمنتظسر  اكنسون هسم  ما: فرمودند لذا. كردنيزندگ يمهد

 مسسا بسسه رابطسسه نيهمسس در. ميكنسسيمسس يزنسسدگ يمهسسد حضسسرت بسسا ميسسدار

 شيگشسا  و فسرج  ينسوع  هم فرج انتظار «جرَفَالْ نَمِ الْفَرَج نْتِظَارُاِ» :اندفرموده

 بسا  «ندهيآ» و «حال» صورت نيا در و ،ياندهيآ در تو اكنونهم يعني. است

 فكسر  آن بسا  ميتسوان يمس  بعسدا   كسه  اسست  يمهم ينكته نيا. شوديم يكي هم

 .ميكن

 ثارهايا يمعجزه و ياسالم انقالب

 نشسان  ما به را انقالب با ارتباط ينحوه نيترکينزد خود، عمل با ديشه

 و شسده  جلسب  آن يسسو  بسه  و كرده داريد را دوران قتِيحق چگونه كه داد

 اسست  آن عمسل  نيتسر متفكرانه. است رسانده انجام به را ملع نيترمتفكرانه

. اسست  كسرده  بساز  او يبسرا  را آغوشسش  خداوند كند حس قتا يحق انسان كه



 و بشوند وارد ادتشه مرز در توانستندينم ،دنديرسينم هاجانيا به تا شهدا

  .شوند حاضر« ثاريا» يصحنه در دوران قتيحق با نسبت در

 توجسه  اسست؟  يانيس جر چسه  ثسار يا انيجر كه كرد ديتأك نكته نيا بر ديبا

 خودِ ،مقام آن در يعني ،يواقع يمعنا به شود واقع يثاريا جاهر ديباش داشته

 كنسار  خسودش  انانسس  يوقتس . باشسد  انيس م در خدا تنها و نباشد انيم در انسان

 هسست  يثاريا وقت هر شهيهم. ستين انيم در خدا جز زيچچيه گريد برود،

 کيس  عمسلِ  و فرهنسگ  شسهادت،  يوقت حال .است آمده ظهور به خدا يعني

 بسا  خسدا . اسست  آمده انيم به خدا يعني است، انيم در ثاريا يعني شد، جامعه

 خ،يتسار  نيس ا در ثسار يا موضسوع . آمسده  ظهور به ثارهايا بستر در يتجل تِيهو

 مسا  يجلو در ياسالم انقالب عنوان به چهآن به توجه. است ياسالم انقالب

 يخوببه ياسالم انقالب يخيتار رخداد در ما. است خدا ظهور محل است،

 جسنس  از كسه  يشسهادت  همسان  م،يكسرد  احسساس  را شسهادت  گساه يجا و معنا

 دشسمن  بسا  يلهمقاب در طرف كه است آن از ريغ نيا. بود كربال در شهادت

 بسه  شسود يمس  كشسته  مظلومانسه  چسون  و كند دفاع خود از كنديم يسع ظالم

 انقسالب  بسستر  در و كسربال  در كسه  يشهادت اما ،نديگويم ديشه او به يراست

 شسوند يمس  متوجسه  )ع(ابالفضسل  حضسرت . است ثاريا نيع افتاد اتفاق ياسالم

 شسسهادت بسسه قيتشسسو را خسسود بسسرادران و سسستين بسسودن امكسسان نيسسا از شيبسس

 در توانسستند يمس  ماندنسد، يمس  هسا نيس ا اگسر  كه است نيا نگاه کي. كننديم

 کيس  و. آوردنسد  در را ديس زي پدر ان،يعيش كردنجمع با منسجم، ييهاجبهه

 يتيشخصس  و كنند فكر گريد يامكان به  يشرا آن در كه است آن هم نگاه

 نيس ا آن و باشسد  هاآن با جنگ به ازين كه نگذارند يباق انيامو و ديزي يبرا
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. ديس آيمس  صسحنه  بسه  ثسار يا بسا  فقس   خدا و اورنديب صحنه به را خدا كه است

 قابسل  زيس چچيهس  بسا  ميس آور انيس م بسه  را ثسار يا يپا ميبتوان اگر كه است جانيا

 بسا  يوقتس  و ديس آ انيس م به خدا تا است خود ينف يمعنا به ثاريا. ستين سهيمقا

 «نٍشَسأ  في هُوَ يَوْمٍ كُلَّ» حكم به ديآ انيم به خدا ثارگران،يا يزهيانگ به نظر

 تا بود ثارگرانيا مسولت و تقاضا كه ديآيم انيم به خدا از يشأن آن، مطابق

 هسست؛  الرّحمن يسوره 29 يهيآ يابتدا در چون ،شود محقق هاآن هدف

 از اسست  نيزمس  و هسا آسسمان  در چسه آن «رْضاأل وَ السَّماواتِ فِي مَنْ يَسْوَلُهُ»

 در خواننسد يمس  را او چهآن اساس بر هم او و دارند مسولت و تقاضا داوندخ

: ديس فرمايمس . ديآيم انيم به است، روزگار و وْمي آن طلب مطابق كه يشأن

 شسأن  آن كه دارد يشأن يروزگار و روز هر در يعني «نٍشَأ في هُوَ يَوْمٍ كُلَّ»

 نيس ا بسه  مربسوط  كسه  يشسأن  همسان  با و است روزگار و روز آن طلب مطابق

 تحقق موجب طرف کي از ثارهايا .شد محقق ياسالم انقالب است دوران

 جسا نيا. بود خواهد انقالب يبقا عامل گريد طرف از و شد ياسالم انقالب

 ميس دار ازيس ن يفهم و عقل به بلكه باشد، انيم در ينيد احساسات ستين الزم

 بسه  را ياسسالم  انقسالب  «هيعلتعايلالّلهرضووان»امام حضرت. نديبب را موضوع بتواند كه

 دانيس م بسه  ياسالم انقالب حف  يبرا كه هم شهداء و ندكرد شنهاديپ خيتار

 در و شدند ياسالم انقالب ينهيآ در حق ظهور موجب خود ثاريا با آمدند

 نيس ا ،شسود يمس  خيتسار  نيس ا در خسدا  ظهور محل ،ياسالم انقالب رابطه نيا

 .اندور نيا در قتيحق يآشكارگ يعني

 «والسالم عليكم و رحمةاهلل و بركاته»





 

 ي هفتمجلسه

 قتيحق يِو گشودگ يانقالب اسالم





 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 انقسالب  بسا  نسسبت  در جامعسه  افسراد  ديس افرمسوده  متن از ييجا در :

 عسالَم،  نيس ا و اسست  هسا آن عالَم همان افق نآ كه كننديم دايپ يافق ياسالم

 و خساص  طسور  بسه  دهسد ينمس  معنسا  گريد حالت آن در. رديگيم فرا را هاآن

. دادنسد  انجسام  فيس تكل رفسع  ايس  خسدا  اطاعت يبرا را كار نيا دييبگو يجز 

 از نسد؛ يبينمس  را خسود  انسان كه اللّه يف يفنا هيشب ،دنشويم عمل نيع چون

 به هستند ءشهدا كنندگانعييتش همان ما، زمان متفكرانِ :ديفرمود طرف آن

 كسه  رسسد يمس  نظسر  بسه  يول. دارند قرار يخيتار چه در فهمنديم هك معنا آن

 قست يحق ء،شسهدا  عييتش خاصِ ينهيزم نيهم در فق  را كنندگانعييتش اكثر

 بسه  نسسبت  يكسرد يرو نيچنس  شانيزندگ امور يهيبق در و است گرفتهبر در

 چسرا  ،گرفتسه  فرا را هاآن معالَ آن اگر است نيا سؤال حال. ندارند قتيحق

 مطسابق  تسا  نكسرده  ظهسور  قست يحق نيس ا هسا آن يزنسدگ  يهسا نهيزم يهيبق در

 ؟كنند عمل زمانه قتيحق

 قتيحق با ما يدوگانگ

 ،كند ظهور عالم در يقتيحق اگر رايز است يحساس ينكته نيا :

 بسسا مسا  و رديسسگيمس  فسرا  را مسسا تيشخصس  ابعساد  تمسسام كسه  اسست  معنسسا نيس ا بسه 



 مطلب نيا شدنروشن يبرا. ميشويم حاضر قتيحق آن در مانيهاانتخاب

 در را هافطرت د،يتوح چگونه كه دييفرما توجه هاانسان يديتوح فطرت به

 كسرده  خسود  آن از را آن شسما  كه ستين يمعن بدان نيا يول است، برگرفته

 سسؤال  جسواب  در كسه  است كرده يكار شما سرشت با حق حضرت. ديباش

 بعسد  اما« شَهِدْنا يبَل»: دييگويم تم؟،سين شما پروردگار من ايآ: فرمود كه او

 .ديس دار يديس توح حضسور  يمنها خود، با هم يگريد يهانسبت كه دينيبيم

 شايوجسود  ابعساد  تمسام  نديبيم طرف آن از آدم كه ستيچ مطلب نيا راز

 و ،«شَسهِدْنا  ىبَلَ»: است گفته «بِرَبِّكُم ألَسْتُ» سؤال مقابل در و است يديتوح

 چنسسد در را موضسسوع ديسسبا. كنسسد غفلسست آن از توانسسديمسس گسسريد طسسرف از

 يديس توح فطسرتِ  را او كه است درست! يآر. كرد دنبال انسان بودنِيبُعد

 گسر يد عبسارت  به و است نكرده خود آنِ از را آن هنوز او يول برگرفته، در

 جهست  نيهمس  به. است انيم در اُبژه و سوبژه نيب زِيتما او تيشخص در هنوز

 بسه  يوقتس  تسا  و ميهسست  خسود  دوران قستِ يحق بر ناظر تنها ما هنوز شد عرض

 و اسست  انيم در يدوگانگ نيا م،يهست آن بر ناظر قت،يحق با يگانگي يجا

 يدوگسانگ  قست يحق بسا  يعنس ي نيس ا. ميهست انيم در خودمان هنوز، يعبارت به

 بسا  كسه  يعهسد  آن بسه  نسبت ميشويم متوجه مييايب خودمان به اگر و ميدار

 قست يحق انكسار  سسر  از غفلست،  نيس ا هرچنسد  م،يس دار فلتغ مياهبست قتيحق

 در. آورديمس  وجسود به ما در را آن هايروزمرّگ كه است يغفلت بلكه ستين

 آن بسه  نسسبت  كسه آن نه ميريگيم قرار قبض در قت،يحق آن به نسبت جهينت

 حاضسر  آن در كامسل  تيجسدّ  بسا  يولس  ميباشس ينمس  هسم  منكسر  م،يباشس  گانهيب

 .  ميكن خود آنِ از را آن تا ميشوينم
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 اشتهند دوگانه حالت خود، دورانِ قتِيحق به نسبت كه كرد يكار ديبا

 دو «مسا » و «انقسالب » واقع در و فراگرفته را ما جان قتيحق آن چون م،يباش

 عنسوان  نيس ا به يريتعب «هايپوچ با مبارزه ؛كربال» كتاب در. ميستين جدا زيچ

. «ميخسور يمس  زخسم  كه مييما و ميزنيم ريشمش كه مييما كربال، در» :هست

 زخسم  )ع(نيحسس  امسام  يجسا  بسه  خودشان كردنديم تالش حضرت اصحاب

 بلكسه  ميستين كربال ناظر ما صحنه نيا در چون. نخورند زخم امام و بخورند

 تسالش  انصسافا   كسربال  اصسحاب . اسست  نيچننيا عهيش تيهو. مييكربال خود

 يقتس يحق هسر  بسا  نسسبت  در نيس ا. وندشس  كشته )ع(نيحس امام يبرا كه كردند

 قست يحق آن از هنسوز  ،ميهسست  قست يحق آن بسر  نساظر  مسا  تا كه كنديم صدق

 مينس ك حفس   قتيحق آن با را خود يرابطه اگر اما ،ميبرينم را الزم يبهره

 مسا  حاالت و شوديم ما آنِ از ،يمدت از بعد بدرخشد، ما بر تا ميده مجال و

 را امس  قت،يحق آن با يگانگي نورِ معنا کي به و گردديم آن اشارات مطابق

 مسا ا اسست،  بوده چگونه )ع(نيمعصوم احواالت ميفهمينم ما. رديگيم بر در

 آوردنانيس م به با را خود نسبت يوقت «هيوعلالّلهرْحة»ييطباطبا عالمه امثال ميدانيم

 كسه نيس ا. دنديرسس  عصسمت  از ينحسو  بسه  دادنسد  شكل خود خيتار در اسالم

 نيهمس  بسه  گرفتنسد، يمس  قرار ياكتساب عصمتِ مقام در بزرگان نيا ديادهيشن

 هسسانيس ا آنِ از معصسوم  امسسام كسه  اسست  يعصسمت  عصسسمت، نيس ا. اسست  معنسا 

 گسر يد ندارنسد،  را گسر يد كسچيه و دارند را )ع(نيرالمؤمنيام هانيا. شوديم

 .  باشند داشته بخواهند كه ماندينم يزيچ



 تسا  نباشد دوگانه ما با قتيحق خود، خِيتار در كه ميبرس ييجا به ديبا ما

 يجسا  رد هم آن البته كه م،يده انجام را خود فيتكل ،آن به نسبت ميبخواه

 .  است خوب خود

 خسود  در را آن كسه  شسد  يطسور  قست، يحق بسه  نسبت شما كرديرو يوقت

 ديس ريگيمس  قسرار  بس  و قبض در آن به نسبت د،يكن احساس را آن و ديابيب

 بسه  كسه نيهمس  ديهست قبض در آن به نسبت يوقت. ديكنينم انكار را آن يول

 سسراغ  دوران قستِ يحق بسه  نسسبت  يبسسط  مرتبهکي د،يرويم شهداء ارتيز

 يجسدّ  تسان يبسرا  عسالَم  نيس ا در يگريد زِيچچيه حالت آن در د،يآيم شما

 خسسود يعساد  يزنسدگ  بسه  بعسد . عهسد  آن بسسر مانسدن يبساق  مگسر  بسود  نخواهسد 

 و ليس ل» مكسرِ  يطرهيسس  چسون  ست،ين حالت آن گريد دينيبيم ،ديگرديبرم

 ما يفهيوظ جانيا و است نيا ما يقصّه! يآر. رديگيم بر در را انسان« نهار

 ما يذات يقصّه خ،يتار نيا در روزمرّه يهاحالت نيا ميباش متوجه كه است

  .  تاس مؤثر اريبس ما يخودآگاه يبرا م،يباش امر نيا متذكر اگر. ستين

 انيس م بسه  افسراد  يزنسدگ  در تسوان يمس  را يخودآگساه  نآ چگونه :

 و باشسند  انقسالب  بسه  نسسبت  خسود  يخيتسار  حضسور  يمتوجسه  دا ما  تا آورد

 رد كسه  يافسراد  كننسد؟  ليتحل درست را انقالب به نسبت خود قبض بتوانند

 در فروافتسسادن جهسست بسسه بعسسد و كننسسديمسس شسسركت ءشسسهدا كسسريپ عييتشسس

 يبرا دا ما  ياسالم انقالب تا كنند كار چه ؛رونديم قبض در هايگروزمرّه

  باشد؟ تذكر هاآن

 خسود  تصسور  در و هسستند  ياسسالم  انقالب عالَم در مردم عموم: 

 بسه  يغربس  عهد يطرهيس كه باشد ادتاني يول ستند،ين گانهيب انقالب به نسبت
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 از يبعضس  گسر م. ديس ايب ياله عهد تا رودينم افراد ذُكرِ و ذهن از يراحت نيا

 يطرهيسسس بسساالخره اسسسالم، قبسسول نيعسس در كسسه سسستندين )ص(امبريسسپ اصسسحاب

 )ع(نيرالمسؤمن يام به است آمده يفرد دينيبيم. است يجار هاآن بر تيجاهل

 قطسع  ام،كسرده  كسه  يدزد خساطر  به مرا انگشتان« يطَهِّرن! يعل اي» :ديگويم

 مسن  بسر  خسدا  كسم ح ديس با: ديگويم است، يبيعج زيچ. كن پاک مرا و كن

 يالهس  دسستور  طبق را انگشتانش باالخره حضرت بعد«. يطَهِّرن» شود، يجار

 تحست  و اسست  رفتسه  او بر يمكر كه است معلوم طرف، آن از. كردند قطع

 حضور با يزيچ گر،يد طرف از و است كرده يدزد روزگار مكرِ آن ريتأث

 يجسار  وا بسر  يالهس  حسدود  شسود ينمس  يراضس  كسه  است افتهي خود در اسالم

 كسه  كنند ريتفس ينحو به را او كار تا كننديم يسع )ع(نيرالمؤمنيام و نشود،

 هسا نيس ا از كسدام چيهس ! يعلس  اي نه ديگويم يول ،نشود انگشتان قطع به منجر

 شده قطع انگشتانش كه يدست آن شد، قطع انگشتانش كهنيا از بعد ست،ين

 انگشستانش  يالالبسه  از كسه يحسال  در و بسود  گرفته گرشيد دست در را بود

 قطسع  را تسو  دسست  يكس چه ديگويم او به خوارج از يكي ؛ديچكيم خون

 كنسد يمس  )ع(نيرالمسؤمن يام وصسف  در حسال  همسان  در كسه  يفاتيتوصس  كرد؟

 يفاتيتوصس  نيچنس  حضسرت  آن وصسف  در ماهسا  از يليخ كه است چنانآن

 بسه  يحتس  كنسد،  يزنسدگ  )ع(طالبيابابنيعل با خواهديم او چون ،ميكنينم

  1 .كنند قطع را او يهاانگشت حضرت آن كهنيا متيق

                                                 
 كه حالى در و بود كرده مشت ديگر دست با را اشبريده دست او: گويدمى راوى - 1

 از يكى شدمى خارج محكمه از او كه هنگامى در افتاد، راه به چكيدمى آن از خون قطرات

 آن است؟ كرده را كار اين تو با كسى چه پرسدمى دلسوزانه ظاهرى با و بيندمى را او فقانمنا

: گويدمى و آوردمى را )ع(اميرالمؤمنين نام زياد مدح با كندمى شروع او جواب در شخ 



 مسا . اسست  يمهمس  مطلب نند،يگزيم مأوا )ع(ا مه پناه در هايبعض كهنيا

 مقسام  و «هيعلتعايلالّلهرضووان»ينس يخم امسام  حضسرت . مينس يبيم نيد يزُعما در را نيا

 تيس قاطع بسا  نسد توانيمس  جهست  نيهمس  بسه  و اندنيچننيا «اللّوهحفظه»يرهبر معظم

 شسان فقاهست  اعتبار به «هيعلتعايلالّلهرضوان»ينيخم امام حضرت. ببرند جلو را انقالب

 شسان يمتعسال  تيشخص اعتبار به يول باشند، هيفق ديبا حتما البته .ستندين ميزع

 ريس تعب بسه . انسد گرفتسه  قسرار  زعامت در كنند، يزندگ امامان با اندخواسته كه

 تسازه . بودنسد  عصسمت  مقام به کينزد ينيخم امام ،ياراك اللّهتيآ حضرت

 كتساب  در. است يبزرگ اريبس انسان خودش كه زنديم را حرف نيا يكس

 حضسرت  يوقت است آمده« «هيعلتعايلالّلهرضووان»ينيخم امام تيشخص ليذ سلوک»

 برونسد،  دارشسان يد بسه  خواهنسد يمس  كه دهنديم غاميپ ياراك اللّهتيآ به امام

 هاللّس تيس آ يوقتس . برسسم  ينيخم امام خدمت خودم خواهميم نم نديگويم

 شسان يا زمسان  آن در دم،يرسس  شسان خدمت بنسده  ،بودنسد  اتيس ح ديق در ياراك

 بسه  کيس نزد نمازشسان  اميس ق كسه  بودنسد  دهيخم حدّ آن در ،بودند مسن يليخ

 رسسم، يمس  ينيخم امام خدمت خودم من بودند گفته حال نيا با. بود ركوع

 امام زعامت به مربوط نيا و بودند امام حضرت يقدس اهگيجا متوجه چون

 بساالخره  بود گفته يحجج ديشه همسر. است عصمت نور از يپرتو كه بود

 مقسام  خسدمت  در يوقتس  يولس  بود، دردناک يليخ ميبرا محسن آقا شهادت

                                                                                              
 به نسبت مردم ترينحقذى قيامت، رويانسفيد پيشواىِ ريد،بُ پيامبران جانشينان سيدِ را امپنجه

 چنيناين و بُردمى را دستت تو، بر واى: گفت فرد آن ... هدايت امام ابيطالب، بنعلى ؤمنان،م

 در خونم و گوشت با اشدوستى كهآن حال و نگويم ثنايش چرا: داد خپاس او كنى؟مى ثنايش

 داده قرار خداوند كه حقى اساس بر مگر را دستم ريدنبُ سوگند خدا به است؟ آميخته

 (281 ص ،40 ج ألنوار،بحارا.)است



 231  ........................................... هفتم، انقالب اسالمي و گشودگيِ حقيقت يجلسه

 لياصس  عالَم نيهم تنها انگار كه گشودند ميبرا را يمعالَ بودم يرهبر معظم

 ميزعس  حضسور  بسا . نبود سخت ميبرا يامسوله چيه گريد كه حدّ آن در بود،

 نيس ا البتسه . ديس آ ظهسور  بسه  هسا انسسان  يبرا خيتار در ياحواالت نيچن شوديم

 يطسور  آن اجمسال  و ابهسام  يولس  سست ين كسم  آن اجمال كه است يموضوع

 .  شوديم گشوده آرامآرام ،متنوع يهااشاره با كه است

 سميليهين مرگ

 نيسسا قسستيحق يگشسسودگ و آشكارشسسدن محسسل ياسسسالم انقسسالب» -22
 مسا  بسه  انقسالب  كسه آن نسه  م،يدار تعلق بدان ما كه يانقالب است، دوران
 در كسه  ميكن استفاده آن از ابزار عنوان به ميبخواه تا ،باشد داشته تعلق
 خسود  قست يحق از و شسود يمس  خارج اشياصل كاركردِ از ،صورت آن
 تربسس  در كسه  يقتس يحق آن يلهيوس به تا ميبگذار اگر يول. افتديم فرو

 ياراده مظهسر  ،ميشسو  فراخوانسده  اسست،  كسرده  ظهسور  ياسالم انقالب
 در را قست يحق و خسود  نيبس  يگسانگ ي و شسد  ميخواه عالم نيا در ياله
 .است سميليهين مرگِ نيا و ميينمايم احساس خود
 و ينيخسسودب و يخودخسسواه از و كثسسرات از آزادشسسدن بسسا اسسست يكسساف

 جسان  گسوش  به ياسالم انقالب يصدايب يندا ميده ازهاج ،ييخودرأ
 اسست  نيس ا و. شد ميخواه آن يفراخوانمتوجه صورت آن در برسد، ما

 قتِيحق ينفحه معرض در را خود يوقت خ،يتار نيا در يقيحق سلوک
 «.ميده قرار خود دوران

 محسل  ياسسالم  انقسالب  ايس آ كسه  كرد فكر نكته نيا به توانيم يخوب به

 بسدان  مسا  كسه  يانقالبس  سست، ين دوران نيس ا قتيحق يگشودگ و آشكارشدن



 د،يس كن رجسوع  خودتسان  بسه  م؟يكنيم معنا آن با نسبت را خود و ميدار تعلق

 موفسق  را خسود  خيتسار  نيس ا در و ديباشس  انقالب ناظرِ تنها ديتوانيم ايآ دينيبب

 كربال در كه ميهست ما عاشورا، يواقعه در كه طورهمان ايآ د؟يكن احساس

 بسا  نسسبت  در م،يس دار تعلسق  كسربال  به و ميخوريم ريشمش و ميزنيم ريشمش

 كسه  هسستند  )ع(نيحسس  امسام  ايس آ م؟يس دار ياحساس نيچن هم ياسالم انقالب

 و ميس دار تعلسق  كسربال  به ما كه است معنا نيبد نيا ما؟ اي خورنديم ريشمش

 طسور نيس ا. ميس اداده دست از را خود ايگو ميكن جدا تعلق آن از را خود اگر

 را آن كسه  ميهسست  مسا  ميكنس  گمسان  و باشد داشته تعلق ما به كربال كه ستين

 اصسال   مسا  ميباشس  متوجه ديبا هم ياسالم انقالب مورد در. ميكنيم تيريمد

 انقسالب  بسه  كه ميهست ما باشد؟ ما به انقالب نبود و بود كه ميهست يكس چه

 جهست  نيهمس  بسه . ميبايس يمس  آن در را خودمسان  يمعنا و ميدار تعلق ياسالم

. ميباشس  قا سل  معنسادار  يتيهسو  خسود  يبسرا  ياسسالم  انقالب بدون ميتوانينم

 مسأنوس  قست يحق با خود يزندگ در خواهنديم كه است ييهاآن به خطاب

 ريمسس  در يابسزار  عنسوان  بسه  انقسالب  از خواهنسد يم كه ييهاآن به نه شوند،

 از هاآن به نسبت بانقال صورت، آن در كه كنند استفاده خودشان اهداف

 اگسر  يول. افتديم فرو خود قتيحق از و شوديم خارج خود ياصل كاركردِ

 اسست،  ياسسالم  انقسالب  بسستر  در كسه  قست يحق آن يلهيوسس  بسه  ميده اجازه

 يعنس ي نيس ا. شسد  ميخسواه  عسالم  نيس ا در ياله ياراده مظهر ميشو فراخوانده

 بسا  يعنس ي راسستا  نيمس ه در. كسرد  آزاد خسدا  را خرمشسهر  ميابيس يم كه يحالت

 و خسود  نيبس  يگسانگ ي م،يباش ياله ياراده مظهر كه يتيموقع در قرارگرفتن

 نيس ا تسا  و. سميليهين مرگِ يعني نيا و ميينمايم احساس خود در را قتيحق
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 عبسادات  ريسسا  و ميخوانيم نماز ديكنيم مالحظه نكند ظهور ما در احساس

 اسست،  نرفته نيب از ما در يگزند يپوچ احساس يول م،يدهيم انجام هم را

 را راه آن خسود  عبساداتِ  بسا  تسا  ميس انكرده دايپ را قتيحق به رجوع راه چون

 م،يباشس  داشسته  را قتيحق افتني يدغدغه كهآن از شيب هنوز و ميبدار پاس

 ضيفسس يگفتسسه بسسه. ميسسدار را مسسانيهايخودخسسواه و ييخودنمسسا يدغدغسسه

 خسودت  هنسوز  اگسر «. يهسست  تسو  اتس  كسه  گفتسا  ؟يك تا فراق گفتم»: يكاشان

 مسا  يقصّسه . بسود  يخسواه  محسروم  قست يحق آغوش در قرارگرفتن از ،يهست

 ما و است كرده غروب قتيحق عالَم، غربِ در. است« هيغرب غربت» يقصّه

 از و هدهسد  توسس   يانامسه  تا ميانداده سر را شرق نورِ از يدور يناله هنوز

 مسان تيهسدا  يزنسدگان  يچشمه به دنيرس يبرا و برسد ما به يماني پدر آن

 :  گفت. ميريبگ خبر است دهيره ايدن دام از كه يمرغ حال از ديبا 2كند،

 ميديبشسسسن يبسسسس دام نيسسسا يزنسسسدان حسسسال

 

 

 بگسو  دام نيس ا از اسست  دهيس ره كه يمرغ حال 

 يگشسودگ  و نآشكارشسد  محسل  ياسسالم  انقسالب » شسود يم گفته يوقت 

 يعنس ي قست يحق. ميكن تأمل« قتيحق» يرو بر ديبا« است دوران نيا قتيحق

 يقدسس   يحسد  در. آورد ظهسور  بسه  را خود خاص يانحوه به حق حضرت

 أن أحببستُ فَ أعرف ملَ ،خفيّا مَ نزا كَ نتُكُ»: ديفرمايم حق حضرت كه ميدار

 شسناخته  خواسستم  بسودم،  يمخفس  يگنجس  من« فرَعْاُلِ قلْالخَ تُقْلَخَفَ ،فعرَاُ

 خداونسسد يوقتسس يعنسسي. شسسوم شسسناخته تسسا دمكسسر خلسسق را خلسسق پسسس شسسوم،

 نيس ا در پسس  د،يس آيمس  صحنه به مخلوقات قالب در شود شناخته خواهديم

                                                 
 .است يسهرورد نيالد شهاب ديشه خيش جناب از« هيغرب غربت» يقصه به اشاره نيا -2



 نيس ا بسه  توجسه  بسا . خاص يانحوه به اما است، آمده صحنه در حق ،صورت

. ديس آيمس  صحنه به طورکي يخيتار هر در حق حضرت: گفت توانيم امر

 دوران نيس ا قست يحق يرشسدگ آشكا ،ياسسالم  انقسالب » مييگسو يمس  كسه نيا

 آشسكار  را خسود  تسا  است آمده يمخف گنج آن و حق حضرت يعني ؛«است

 .كند

 را يموضسوع  ،«وجسود » بسه  نظسر  بسا  رابطسه  در جسا نيهمس  بنده ديده اجازه

 بسا  اصسالت  كسه  ديس كنيمس  بحس   وقست کيس  شسما  كسه نيس ا آن و كنم مطرح

« وجسود » بسا  لتاصا دييفرمايم بعد و ؟«وجود» با اصالت اي و است «تيماه»

 يهمسه  كسه  ميرسيم جهينت نيا به ميشو امر نيا يمتوجه دقت با اگر ،است

 در «وجسود » از ريس غ يگسر يد زِيس چ چيهس  و وجودانسد  ظهور محل موجودات

 نسد يفرمايمس  ييطباطبسا  عالمسه  مثسل  مسا  يحكما جهت نيهم به ،ستين عالم

 به كه ستا وجود نيا. ندارد يخارج تيواقع و است انسان ذهن در تيماه

 درخت وجود، يآشكارشدگ شكلِ و شوديم آشكار مختلف يهاصورت

 ،«وجسود » يكس ي و درخست  يكس ي مينسدار  زيچ دو پس. است انسان و ايدر و

 ياسسسالم انقسسالب رابطسسه نيسسا در. اسسست صسسحنه در «وجسسود» فقسس  بلكسسه

 نيس ا بسه  وجسود  يعنس ي اسست  دوران نيس ا قتيحق يگشودگ و يشدگآشكار

 انقسالب  كهآن نه ميدار تعلق آن به كه ميهست ما نيا و 3شده آشكار صورت

                                                 
 مظاهر همه هاآن كه ميهست روروبه موجودات با هرجا در و لحظه هر در و همواره ما -3

 شانن بهتر را« وجود» ،گريد موجوداتِ به نسبت كه است موجود كدام است سؤال حال. وجوداند

 موجود نيا است؟ ترکينزد موجوداتي هيبق از «وجود» به دنيرس يبرا راهش و دهديم

 ما به موجودات يهمه از و فراگرفته را ما كه -ياسالم انقالب مثل - باشد يخيتار توانديم

 .باشديم ترکينزد موجودات ريسا از آن در وجود بهي كينزد راه و است ترکينزد
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 نسه  ميس دار تعلسق  وجسود  بسه  مسا  كه طورهمان ،باشد داشته تعلق ما به ياسالم

 صسحنه  در كسه  اسست  «وجسود » شسه يهم. باشسد  داشته تعلق ما به وجود كهآن

 نيبس  از «وجسود » به مانتعلق اگر هم نيهم يبرا. ميدار تعلق بدان ما و است

 يتعلقس  تيس هو بحس   مالصسدرا  كسه  ييمعنا همان به ،ميشويم چيه ما برود

 بسه  هسا آن تعلسق  اگسر  كسه نيا و آورديم انيم به وجود به نسبت را مخلوقات

 ميكنس  توهّم كه است خطرناک يليخ نيا. شونديم چيه برود، نيب از وجود

 عنسوان  بسه  ميبخسواه  شسود يمس  موجب چون دارد، تعلق ما به ياسالم انقالب

 ياصسل  دكساركرِ  از انقسالب  آن صسورت  آن در كه ميكن استفاده آن از ابزار

 رُخ ،خيتسار  يصسحنه  از خسدا  واقسع  در يعنس ي نيس ا و. شسود  يمس  خارج خود

 انجام يبرا ديده قرار لهيوس را ياسالم انقالب ديخواست شما اگر. بندديبرم

 يكار هر

 صسحنه  از دوران قستِ يحق صسورت  نيس ا در 

 در ياسسالم  انقسالب  كسه نيا و خود توهمات و ميمانيم ما و شوديم خارج

 يلهيوسس  بسه  تسا  ميدهس  مجسال  اگسر  يولس  ،افتساده  فسرو  خود قتِيحق از ما نزد

 ياراده مظهسر  ،ميشسو  هفراخواند است، ياسالم انقالب بستر در كه يقتيحق

 صسحنه  در خسدا  يوقتس  كسه  ييمعنسا  همسان  به .شد ميخواه عالم نيا در ياله

 شسما  نيس ا خيتسار  نيس ا در كنسد، يمس  ظساهر  را خسود  يگساه يروشسن  در است

 در و ديشسو يمس  ياله ياراده مظهر ياسالم انقالب بستر در كه بود ديخواه

 واقسع  در يعنس ي. كنسد  آشسكار  را خسود  تا كرده انتخاب را شما خداوند واقع

 بسه  خيتسار  نيس ا در را خسدا  ميس اتوانسته ما و گرفته فرا را ما كه است خداوند



 يگسانگ ي و تيعبود آوردندستبه يعني نيا. ميكن خود آنِ از صورت نيا

 .يانگارستين و سميليهين مرگ و قت؛يحق و خود نيب

 قتيحق ظهورآمدنِ به يبرا يراه

 در هسم  بسا  ميتسوان يمس  را مهسم  موضوعِ نيچند گذشت چهآن به توجه با

 يدوگسانگ  قست يحق و مسا  نيبس  كسه  يزمسان  تا ديبدان شما: اوال . ميبگذار انيم

 و هسا تيس محروم نيهمس  م،يهست قتيحق بر ناظر و مييخدا بر ناظر ما و هست

 ياچساره . است آن گرفتار همچنان امروز بشرِ كه است انيم در هايافسردگ

 و ميدهس  ليتفصس  را هركسدام  و ميكنس  فكسر  وضوعم نيا به نسبت كه ميندار

. مينباشس  گانسه يب خسدا  بسه  نسسبت  كسه  ييجسا  تسا  ميگسرد  گشسوده  آن به نسبت

 خداونسد . نشسود  فرامسوش  يگسانگ ي نيس ا كه است آمده نيهم يبرا عبادات

 كسه  دنديرسس  ييجسا  بسه  اسسالم  تحقسق  يبرا اسالم صدر مجاهدان ديفرمايم

 يخيتسار   يشسرا  آن در  9 حشو/)«صَةٌخَصا بِهِمْ كانَ لَوْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلى يُؤْثِرُونَ»

 بسه  نسسبت  هرچنسد  داشتنديم مقدم خود بر را يهركس اسالم، تحقق يبرا و

 و نهضست  آن خواسستند يمس . بودنسد  محتساج  خودشان كردنديم ثاريا چهآن

 من از زودتر مانقيرف آن گفتنديم. بمانند خودشان كهآن نه بماند، انقالب

 زنسده  تسا  ديس بده او بسه  را آب اسست  رفتسه  او از ياديس ز خسون  و شده يزخم

 فسردِ  يبسرا  ييجسا چيه هاآن چگونه كه شوديم متذكر مذكور يهيآ. بماند

. بودنسد  شناخته را خود دوران قتيحق ظهورآمدنِ به راه و نبودند قا ل خود

 حضسور  نسام  بسه  بمانسد  ديس با يزيس چ كسه نيس ا يبسرا  ،محض ثارِيا شوديم نيا

 مقابل در ن،يمؤمن تا است آمده نيا يبرا اسالم مييگويم ما. اسالم يخيرتا
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 مسا . باشسد  مهسم  اسسالم  هركس يبرا و نباشند قا ل يخود خود، يبرا اسالم

 اگسر  كسه  مياشده يقتيحق يمتوجه چون م؟يبكن را كار نيا ميخواهيم چرا

 ضيفس  يگفتسه  بسه . كندينم ظهور ما منظر در قتيحق آن م،يكن نظر خود به

  :يكاشان
 سست گفتم كه روي خوبست از مسن چسرا نهسان    

 

 سست گفتا تو خسود حجسابي ورنسه رخسم عيسان     

 
 گفسستم كسسه از كسسه پرسسسم جانسسا نشسسان كويسست  

 

 سست گفتا نشان چه پرسي آن كسوي بسي نشسان   

 
 گفسستم فسسراق تسسا كسسي گفتسسا كسسه تسسا تسسو هسسستي 

 

 سست گفتم نفس همين است، گفتا سخن همان

 

 كسه  يغفلتس  رفسع  يبرا انددهيكش زحمت اريبس هاجانيا انصافا  ما يعرفا

 رايس ز. ميده ادامه را خود يدارنيد ،يفقه فيتكل صرف به تنها ميخواست ما

 يبسرا  اسست  يراهس  آن و هسست  زيس ن قست يطر ق،يحقسا  بسه  نظسر  نيع در نيد

 بسه  يفقهس  فيتكسال  قست، يحق يسو به قتِيطر كنار در و ق؛يحقا به يكينزد

 مطسرح  ديعقا اصول چهآن از باالتر يزيچ به قيحقا به نظر در. ديآيم انيم

 در شسما  يعنس ي كسالم،  علسمِ  عنوان به ديعقا اصول. داشت توجه ديبا كنديم

 هاآن اشكاالت جواب تا دياكرده مدون را يليدال دتانيعقا مخالفانِ مقابل

 معتزلسه  و اشساعره  مقابل در ديعقا اصول نيا يمطهر ديشه قول به. ديبده را

 نيس د اصسول  وجسز  «عسدل » چسرا  كننسد يم سؤال شانيا از. است شده نيتدو

 اشساعره  چسون  نسد يفرمايم دارد؟ نيد اصول به يربط چه عدل ؟است آمده

 را آن است، هاآن نظر مخالف كند مشخ  خواست عهيش بودند، آن منكر

 نظسر  قست يحق بسه  ديس با خسود  يدارنيد در ما يول. آورد مذهب اصول جزء

 مشسكل . ميكنس  رفع را خدا و خود نيب يهاحجاب راه نيا رد و ميباش داشته

 و مسا  نيبس  حجساب  نيهمس  و اسست  انيس م در تيس من و تيس أنان كه است نيا ما



 ميبتسوان  اسست  محسال  كسنم يم عرض لحاظ نيبد و شده دوران نيا قتِيحق

 يهيس روح بسا  ميبسدان  و ؛ميابيس ب يعرفسان  نگاه بدون را ياسالم انقالب قتيحق

 .كرد ميخواه غفلت ميدار قرار آن در كه يخيارت از ،ييظاهرگرا

 يوقتس  كسه  است آمده صحنه به يسالك عارف مکك به ياسالم انقالب

 ار انيس ظاهرگرا گساه يجا انقسالب  آن ميشسو يم متوجه ميكن يبازخوان را آن

 را نيس ا گذشسته  يتجربسه  و سست ين جانيا در آن بح  البته و كند،يم نييتع

 حضسرت  به رجوع ينحوه و ديتوح به نظر جانيا در بح . است داده نشان

 بسه  را خسود  حسق  حضسرت  كسه  اسست  ييهسا گاهيروشن و خيتار نيا در حق

 در «هيعلتعايلالّلهرضووان»ينس يخم امسام  حضسرت . اسست  كسرده  انيس نما خاص يصورت

 آمدنسد  )ع(اءيس انب تمام: نديفرمايم«  يحد چهل» كتاب 14 يشماره  يحد

 يصورت همان به ميكن تفكر خدا به نسبت كه كنند رام نيا يمتوجه را ما تا

  ف ا  وَ اللَّاه   ف   فَكُّ ِالتَّ إِ ْمَاَُ الثع بَا َةِ ََفثضَلُ»: فرمودند )ع(صادق حضرت كه

 اگسر  .اوسست  قسدرت  و خسدا  بسه  نسبت مدام تفكر عبادت، نيباالتر «قُدْرَت ه

 اسسماء  ارانسو  از ينور يزيچ هر پس ست،ين صحنه در حق جز ميشو متوجه

 اسست  أحسد  حسق،  حضسرت  دييس گويم «ديتوح» يسوره در شما. است ياله

 مقصسد  و اسست  صسمد  او امسر،  نيس ا بسه  توجسه  با و ريالغ و اوست فق  يعني

 عسالم  يهمه در را او مطلق حضور كه ميبرس ييجا به ديبا و است يزيهرچ

 .ميكن احساس مظاهر يهمه در و



 239  ........................................... هفتم، انقالب اسالمي و گشودگيِ حقيقت يجلسه

  مخلوق و خالق نيب يدوگانگ معد

 شسما  با ياسالم انقالب ،ديكن درک درست را فوق يمسوله ديبتوان اگر

 شسود يم روشن ها«اللّه اميا» در خدا حضور يمعنا و داشت خواهد هاحرف

 يدوگسانگ  خسدا  و خود نيب شما يوقت رايز بود ميخواه امت هودي از وگرنه

 معنا آن به هستم او مخلوق من و دارم خدا کي من دييبگو و ديكن احساس

 نيس ا و ديس كنيم فرض خود يبرا استقالل از يانحوه ام،شده متولد او از كه

 و ديس كن تجساوز  مسردم  حقسوق  بسه  ديس توانيمس  ديس كن گمان تا شوديم موجب

 يول كرد؛ يزندگ توانيم هم خدا بدون ديكن گمان اي و دينشو هم گرفتار

 نيا در را خود كمالِ د،يابيب حق حضرت محضر در را وجودتان تمام يوقت

 تسان يفسان  خودتسان  از و رديس بگ بسر  در را شما شتريب هرچه او كه ديابييم امر

 ديشو مرتكب گناه کي اگر حالت نيا در د؛ينما تانيباق خودش به و كند

 بسه  را خود عا يسر و ديخورد شكست حالت آن به دنيرس در ديكنيم حس

 ميباشس  متوجسه  كه ديآيم ما سراغ يوقت حسّ نيا. ديگردانيبرم يقبل يواد

 خسود  تيس هو در مسا  و ستين صحنه در حق جز زيچچيه و اوست كه اوست

 از خداونسد  ديس ابييمس  كسه  ديرسيم ييجا به ريمس نيا در. ميهست او يسو به

 اللَّاهَ  لك انَّ  وَ رَمَيْاتَ  إِذث رَمَيْتَ ما وَ» يمعنا و. كنديم عمل دارد شما قيطر

 اللّسه تيس آ. ديس كنيمس  درک ،سست ا امبرشيس پ بسه  خسدا  خطساب  كه را «رَمى

 يبسرا  خسدا  كسه  اسست  يفيتوصس  نيباالتر هيآ نيا فرمودنديم يآمل يجواد

 تسو  قيس طر از من كه يادهيرس ييجا به ديگويم او به ،است كرده امبرشيپ

 يكسه بسه سسو    يان آن كه خودت اراده كسرده يدر ع دهميم انجام را كارم

 چسه  حالست  نيس ا در )ص(خسدا  براميس پ ديكن حساب. يندازير بيدشمن اسالم ت



 نسد يگويمس « حسق  به يبقا» و «هاللّ يف يفنا» را نيا. داشت خواهند ياحساس

 «.  يدنيشن» تا است« يدنيچش» شتر،يب و است مفصل آن بح  كه

 برگرفتسه،  در را شسما  چگونسه  كه ديهست حق شاهد شما است وقت کي

 هسا آن كسه  حدّ آن در هستند يترنازل مقام در هاانسان است وقت کي يول

 هسا آن قيس طر از خداونسد  كسه  انسد گرفتسه  قسرار  يمقسام  در كنسد يم متذكر را

 آن زيس ن خودشسان  كسه  صسورت  آن بسه  نه يول رسانديم قتل به را دشمنانش

 بسه  خطساب . باشسند  دهيرسس  يخودآگساه  بسه  و كنند احساس خود در را مقام

 اللَّاهَ  لك انَّ  وَ مْتَقثتُلُاوه   فَلَامْ »: نسد يفرمايمس  بسدر  جنسگ  مجاهدان و مؤمنان

 قتسل  بسه  را هسا آن خسدا  ولكسن  د،ينرسساند  قتل به را هاآن شما  17 انفوا )«قَتَلَه م

 إِذْ رَمَيْستَ  مسا »: ديس فرمايمس  خسود  امبريس پ بسه  خطاب در ادامه در يول ،رساند

 امبريس پ. انسداخت  ريس ت خدا و ينداختين ريت تو ،يانداخت ريت كه گاهآن« رَمَيْتَ

 خدا ياراده يقبضه در نيمجاهد اما است« اللّه يف يفنا» مقام در جانيا در

 حالست  نيس ا. كنسد يم محقق را خود ياراده هاآن قيطر از خداوند و هستند

 يدوگسانگ  نيس ا اگسر  و ،مخلوق و خالق نيب يدوگانگ عدم نديگويم هم را

 از نجسات  نيس ا و اسست  صسحنه  در خدا فق  ديكنيم احساس نباشد انيم در

 گذارده قدم يجهان در ،يخيتار حضور درک با انسان رايز است، سميليهين

 از رونيس ب يجهسان  كنسد،  محقسق  را جهان آن تا است كرده اراده خداوند كه

 خطسرِ  باشسد،  مسن  از يجسدا  هسم  خسدا  و باشسم  مسن  يوقتس  تسا  .تهيمدرن جهان

 متوجه كه ييجاآن امر نيا به توجه با كند؛يم ديتهد را من« يانگارستين»
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 بسستر  نيس ا در 4.ديكشس يمس  عقب را خود است، انيم در شما تِيأنان ديشويم

 مشسكالت  آرامآرام و شسود يمس  گشسوده  انسان مقابل در جهان آن كه است

 بسدان  و اسست  گشسوده  مسا  يجلسو  ياسسالم  انقالب كه يراه. گردديم حل

 از خسدا  كسه  يمظهسر  يعني دوران قتيحق. است دوران قتيحق دارد، اشاره

 بسه  خسدا  يوقتس . شسود يم محقق ثاريا با كار نيا و ديآيم ظهور به قيطر آن

 رايس ز. دييس نمايم احساس خود در را قتيحق و خود نيب يگانگي ديآ ظهور

 در را انسسان  وجود يهمه و است انيم در عالم مطلقِ قتِيحق عنوان به خدا

 .سميليهين مرگِ يعني نيا و رد؛يگيبرم

 يقيحق سلوک

 و تكثسرا  از آزادشسدن  بسا  است يكاف ،ياسالم نقالبا به تعهد بستر در

 انقالب يصدايب يندا ميده اجازه ،ييخودرأ و ينيخودب و يخودخواه از

 آن يفراخسوان  يمتوجسه  صسورت  آن در برسسد،  مسا  جسان  گسوشِ  به ياسالم

 در را خسود  يوقتس  ،خيتسار  نيس ا در يقس يحق کوسل است نيا و. شد ميخواه

  .ميده قرار دخو دوران قتِيحق ينفحه معرض

 يشخصس  وحسدت » و برسسد  اللّسه  يفس  يفنسا  بسه  بخواهد اگر عارف کي

 در هسم  عموما  شود، متحمل ديبا را ياديز زحمات كند، احساس را« وجود

 كسار  اريبسس « نيقيال حق» مقام به دنيرس رايز ماند،يم يباق« نيقيال نيع» حد

                                                 
 گفته كرد،يم خدمت آن در محرم ماه كه ياهينيحس مسووالن به يحجج محسن ديشه -4

 آقا بودند گفته او به كه هم بعد. باشم صحنه پشت من و ديبده من به را سخت يكارها بود

 ديبا فق  )ع(نيحس امام يبرا بود گفته ؛يگذاريم تمام سنگ )ع(نيحس امامي برا شما محسن

 . داد« سر»



 در را انسسان  تنهانه كه دارد را توان نيا ياسالم انقالب معتقدم بنده. برديم

 بسا  نيس ا كسه  اسست  مسسلّم . برساند «نيقيال حق» حدّ در بلكه «نيقيال نيع» حدّ

 سسلوکِ  مقسام،  نيس ا بسه  دنيرسس  خ،يتسار  نيا در يول شوديم محقق سلوک

 گشسوده  يخوببه مقدس دفاع سال 8 در آن يسفره كه دارد را خود خاص

 را مقسام  آن يمسزه  شسدند، ن ديشسه  هسم  اگسر  و كردند استفاده ياريبس و بود

 . دنديچش

 سسراغ  هارزمنده از يبعض بود شده تمام جنگ تازه كه ييروزها آن در

 كسه  دبو شده چطور دانمينم م؟يكن كارچه راه يادامه يبرا كه آمدند بنده

 مكسن  عسرض  كسه  بسود  نيس ا آمد من نظر به كه يزيچ تنها ،ندآمد بنده سراغ

 هكس  بسود  بيس عج يليخ. است «هيعلتعايلالّلهضووانُر»ينيخم امام عرفان به رجوع وقت

 رفتسه  هادتشس  يبرا واقعا  ،داشتند ياسالم انقالب به كه يارادت نيا با هانيا

 قسالب ان قيس طر از هاآن مقابل در خداوند بودند نشده ديشه كه حال ،بودند

 و شسد يمس « نيقس يال حسق » مقسام  همان به منجر كه بود گذاشته يزيچ ياسالم

 نگساه  هبس  توجسه  با و بودند كرده تجربه هاجبهه در يحدّ تا را قامم آن چون

. كردنسد يمس  شرفتيپ يليخ نظرم به داشتند، ياسالم انقالب به كه يحيصح

 طرخسا  نيهمس  بسه . كردنسد  يانگسار سهل امر نيا در هاآن از ياعده متأسفانه

 از خسدا  اگسر  و دهشس  مشسخ   دوران نيس ا يقس يحق سلوک دارم ديتأك بنده

 ارانتظس  مسا  از انقسالب  قست يحق و است آمده صحنه به ياسالم انقالب قيطر

 و اُفتسان  اسست،  مشسخ   راه پسس  ،ميكنس ب نآ يفدا را خود يهمه كه دارد

 . مينشو منصرف يگريد يجا به و ميبرو ديبا شده كه هم زانيخ
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 رفست،  راه اسستادِ  دنبسال  بسه  ديبا ست،ين مشخ  راه كه است وقت کي

 ييخسدا  بنسده  شسب يد. نسدارم  سسراغ  راه نيس ا جز ياهر چيه امروز بنده يول

 ؛دنبسالش  بسروم  خسواهم يمس  و امكسرده  دايس پ يسسلوك  اسستاد  کيس  گفست يم

 رفحس  شسان يا با مفصل توانستمينم برد؟يم كجا را شما استاد، نيا دميپرس

 کيس نزد ندورا ميزعس  بسه  را شما بتواند اگر شد؛ عرض شانيا به تا ينها. بزنم

 توانسستم يمس  كسه  بسود  يحرفس  نيتسر ياجمسال  نيا. ديباش تهداش ديام او به كند

 انقسالب  قست يحق بسه  كه يشخص يعني ميزع. است بح  اول نيا يول ؛بزنم

 داخس  حضسور  مظهر ياسالم انقالب كه ييمعنا همان به دارد، اشاره ياسالم

 ديس هبخوا اگسر  يعنس ي ؛نباشسم  انيس م در «مسن » كه يافق در است خيتار نيا در

 وراند قست يحق از ،ديباشس  داشسته  ياسسالم  انقسالب  از ريغ خودتان از ييمعنا

 امس  كه است ييخودرأ و يخودخواه و ينيخودب مثل يصفات. دياافتاده دور

 محروم ندورا نيا قتِيحق با ارتباط از و كرده دوران نيا ظلمات گرفتار را

   .است كرده

 هچس  ونيبسه خصسوص بسدر    اسسالم  صدر انمسلمان يمسوله ديكنيم فكر

 يسسع  كسه  بسود  نيس ا جز بودند؟ دهيچسب قرآن به بايز قدرآن كه بود يانكته

 جسان  گسوش  بسه  قسرآن  بسا  اُنس با را خود يزمانه يصدايب يندا كردنديم

 بسه  توجسه  بسا  و دنسد يآفر را هسا حماسه نيباتريز رابطه نيا در و برسانند خود

 نيبهتسر  كردنسد، يمس  خسود  يزمانه ياله نفحات يآماده را خود ديبا كهنيا

 نيس ا كسه  داشستند  يامسوله چه آوردند؟ صحنه به را ثاريا و ياخالق يايسجا

 اگسر  كسه  ديباشس  داشسته  را نيا بودند؟ مأنوس قرآن با تمام ييبايز با و اندازه

 دانسد يمس  خدا شد، ياسالم انقالب يصدايب يندا دنيشن تانمسوله هم شما



 يخودخواه و ينيخودب از آزادشدن و است تواضع تانيبرا كار نيترراحت

 انتحسار  حسدّ  در هسا آن از گسرفتن فاصسله  ها،يبعض يبرا البته كه ييخودرأ و

 از را لسه يرذ صفات از يبعض تا كننديم جان هايبعض دينيبيم كهنيا. است

 و حسق  افتنيس  بسه  نسسبت  يامسسوله  كسه  اسست  نيس ا خساطر  به كنند، دور خود

 امسام . كننسد  خسرج  را خسود  دبخواهنس  آن بسه  دنيرسس  يبرا تا ندارند قتيحق

 يعتمداريشر اللّه تيآ يخانه به «هيعلتعايلالّلهرضوان»ينيخم

 تسرور  ينقشسه  شسد  روشسن « نسوژه » يكودتا در .رفتند 

 نيسسا بودنسسد، دهيكشسس يعتمداريشسسر اللّسسه تيسسآ كمسسک بسسه را امسسام حضسسرت

 انجسام  امسام  مقابسل  در 42 و 41 سسال  در او كسه  بودن ييهاظلم آن صدمکي

 از يكي در آوردند، فيتشر قم به سيپار از كهآن از بعد امام وقتآن داد؛

 مسا . برخسورد  يلس يخ هاطلبه و ما به موقع آن! رونديم آقا آن داريد به روزها

 سستاده يا امسام  حضسرت  يروروبسه  چگونسه  كسه  ميشناختيم را يعتمداريشر

 هسم  را هاطلبه دست علماء، دست تنهانه انقالب نيا يبرا فرمودند امام 5.بود

 يبسسرا و اسسست شسسده شسسروع يخيتسسار چسسه داننسسديمسس امسسام چسسون. بوسسسميمسس

 :گفت. داد انجام ديبا است ممكن كه يثاريا و تواضع هر آن كردنمحقق
 بزرگ مطلب شد چو شد راحت رنج

 

 گسسسرگ چشسسسمِ يايسسستوت گلسسسه گَسسسردِ
 در گسرگ  اما ،كنديم خاک و گرد ،رود يم راه دگوسفن يگله يوقت 

 شسما  يوقتس . رديس گيمس  جسان  و نسد يبيمس  را گوسفندان ها،خاک و گرد انيم

 انقسالب  نسام  بسه  يتقيحق به را شما صدا آن كه ديشن ييصدا شوديم ديبفهم

 نيس ا تسرک  گسر يد كنديم دعوت ياسالم

                                                 
 .شود رجوع يشهر ير يآقا از« خيتار دادگاه در يعتمداريشر» كتاب به مورد نيا در -5
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 قست يحق به رجوع يبرا. ستين مشكل چندان هاثاركردنيا و هايخودخواه

 كنسار  را ينيخودب و ييخودرأ و يخودخواه ديبا ميندار هم تعارف دوران،

 دنيشسن  يعنس ي آن افتنيس  يبسرا  و شسد  مشسخ   مسا  يمسسوله  يوقت. ميبگذار

 راحست  يلس يخ اتفاقسا   گذاشست،  كنار را هايخودخواه ديبا قت،يحق يصدا

 يبسرا  را يتس يمحروم چسه  هايخودخواه نيا ميدانيم چون. ميگذاريم كنار

 عمسل  ياخالقس  تسا  كَننسد يمس  جان هايبعض دينيبيم كهنيا. آورديم بار به ما

 و اخسالق  تيس رعا نيبس  ينسسبت  چسه  داننسد ينمس  كسه  است آن جهت به كنند،

 يموضوعات كهآن بدون اسالم صدر در قبال  ما. هست يخيتار يهاشيگشا

 ميداشت شيپ در كه ياهداف به نظر با ميباش اشتهد اخالق علم و اخالق نام به

 صسورت  نيس ا بسه  يوقتس  اخسالق  نسام  به يموضوعات م،يكرديم عمل ياخالق

 حضسور  احسساسِ  يفضسا  از كسه  گرفست يمس  شسكل  هم ديبا و گرفت شكل

 دسستورات  نيس ا كسه  ميديرسس  جسه ينت نيس ا بسه  و ميشسد  خسارج  خسود  يخيتار

 تسا  بسوده  ييكارهسا راه ياخالقس  اعمسال  كهيحال در م،يكن تيرعا را ياخالق

 از يدور و يالهسس  رحمسست  يهيسسسا  ريسس ز در قرارگسسرفتن  يبسسرا  هسسركس

 بسن  عبداللّسه  بسه  )ع(صسادق  حضسرت . دنس ك عمسل  بسدان  ،يطانيش يهاوسوسه

 يصسفات  چسه  از ديس با يباش صحنه نيا در يخواهيم اگر: نديفرمايم جُندب

 قرار يگاهيجا در اخالق دستورات عنوان به صفات آن ا بعد. يشو مندبهره

 را كار نيا يغزال محمد امام ابتدا. ميهست روروبه آن با امروزه ما كه گرفت

 كسار  ميگسو ينمس . نوشت را« سعادت يايميك» و« العلوم اءياح» كتاب و كرد

 رِتحجّس  گرفتسار  طسرف  کيس  از يغزالس  كسه  ديس نكن فرامسوش  يول كرد، يبد

محسسوب   اسالم يهمه م،احكا و فقه گريد طرف از و بود اشزمانه يكالم



 دياسسات  بعسدا   و كند اءيإح را نيد ،«نيد علوم اءياح» كتاب با آمد او. شديم

 ينراقس  يمهسد  مسال  و احمسد  مسال  و يكاشسان  ضيفس  مرحوم مثل عهيش محترم

 نيتسدو  را« ةالسسعاد  معسراج » و« ةالسسعاد  جامع» و« ضاءيالب مهجة» يهاكتاب

 هسم  مسا  بتيمص بود روروبه هاآن با يغزال كه يمشكالت همان چون. كردند

 ياسسالم  انقسالب  كسه  يخيتار در حضور با كنميم فكر بنده حاال. بود شده

 شيپس  ياسسالم  انقسالب  رويپ كه يخودآگاه نوع آن به توجه با و كرده فت 

 دهسد،  قسرار  ياسسالم  انقالب خطاب معرض در را خود ديبا انسان و ديآيم

 ليس ذ يسسلوك  و كنسد  رييس تغ شسته گذ بسه  نسسبت  ياخالقس  دسستورات  گاهيجا

 صدر مجاهدان سلوکِ جنس از «هيعلتعايلالّلهرضووان»ينيخم امام حضرت تيشخص

 ياسسالم  انقسالب  يفراخسوان  يمتوجسه  صسورت  آن در. ديس نما ظهسور  اسالم

 بسه  ياسسالم  انقسالب  خيتسار  در حضسور  بسا  ميبفهم ما اگر يعني ؛شد ميخواه

 يهسا يخودخسواه  بسه  نسسبت  ميرحاض م؛يرسيم يفيتوص قابل ريغ يزهايچ

 كسارِ راه شسود يمس  نيس ا. ميبشسنو  را صسدا  نآ كسه نيس ا يبرا مييايب كوتاه خود

  .دوران نيا در سلوک

 ثسار يا ظهسورِ  موضسوع  از ديس نگذار كسه  دارم ديس تأك امر نيا بر بنده هنوز

 را مسان خيتسار  در ثاريا ظهورِ يمعنا كه است نيا ما امروز تفكرِ. شود غفلت

 هسم  جسانم  يپسا  :ديس گويمس  يامسر  تحقسق  يبرا آدم وقت کي. مينك درک

. سستد يبا جسانش  يپسا  اسست  رفتسه  اصسال   كسه  است وقتکي يول ،امستادهيا

 مسن  بسه  هاجوان يبعض كه فرمودند را جمله نيا بار نيچند «هيعلتعايلالّلهرضووان»امام

 و ديبشو روزيپ كنميم دعا م،يگويم من و ميشو ديشه ديكن دعا نديگويم

 جسان  يپسا  ديس با بودند شده متوجه جوانان چون ،ديببر هم را شهادت ثواب
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 انقسالب  قيس طر از كسه  ييمسأوا  آن بسه  و كننسد  دايس پ نجسات  تسا  سستند يبا خود

  :ميپردازيم آن به يبعد متن در. ابندي دست شده، گشوده ياسالم

 دوباره ييمأوا ظهور و ياسالم انقالب

 در سان،ان دارد بنا خداوند كه تاس ييمأوا همان ياسالم انقالب» -23
 نآ تسا  رديس گ قسرار  آن يهيسسا  ريس ز در و نديگز يسكن دوباره ،مأوا آن
 گفستن  يبسرا  يزيس چ دوران نيا در و شود خدا سخن يندهيگو ،انسان
 اندور نيا در كه يقتيحق از باشد مصمم كهآن بر مشروط باشد، داشته
 «.كند يپاسدار كرده، ظهور

 اسسالم  صسدر  در خداونسد  كسه  اسست  ييمأوا همان نندما ياسالم انقالب

 نآ داد، نجسات  تيس جاهل دورانِ يسسرگردان  از را او و گشسود  تيبشر يبرا

 وبساره د ،مسأوا  و منسزل  آن در انسسان،  تسا  است آمده امروز بشر سراغ به مأوا

 بسه  شسود يمس  ييمأوا قتا يحق كه )ع(نيمنالمؤريام با يزندگ مثل .نديگز يسكن

 حضسرت  يرهيسس  بسه  نظر با زين «اللّوهحفظه»انقالب معظم رهبر. بخشآرام شدت

 رابطسه  نيس ا در و انسد داده شكل خود يبرا ييمأوا «هيعلتعايلالّلهرضووان»اللّه روح امام

 ار كسار  همسان  هسم  مسا  كردنسد،  نيچنس  مسا  زِيس عز امام چون نديفرمايم مكرر

 .ميكنيم

 و گرفست  قسرار  ياسسالم  انقسالب  يهيسسا  ريس ز در تسوان يمس  شسد  عرض

 يصسدا يبس  ينسدا  ميدهس  اجسازه  كسه  قيس طر آن از ،دش خدا سخن يندهيگو

 صسدا  آن نفحسات  ريتسأث  تحت يوقت. برسد مانجان گوش به ياسالم انقالب

 انقسالب  نيس ا عمسال   رايس ز. شسد  خواهسد  خسدا  سسخن  مسا،  سسخن  م،يريگ قرار

 لمنسز  ياسالم انقالب ميباش متوجه ما اگر. آمده حرف به كه است ياسالم



 مسا  جهسانِ  ستيز يوقت و ميابييم استقرار مأوا آن در عمال  ماست، يمأوا و

 به اشاره سراسر شيهاواژه كه ميكنيم ستيز يزبان در شد ياسالم انقالب

 .رديگيم سرچشمه مأوا آن از و دارد مأوا آن

 بسا  نانسا و است دوران نيا در ياله ياراده ظهور محل ياسالم انقالب

 نيس ا در لحساظ  نيبسد  و شسود يمس  خسدا  سسخن  يندهيگو آن، در مأواگرفتن

 مصسمم  كسه آن بسر  مشسروط ! يآر. داشست  خواهد گفتن يبرا يزيچ دوران

 بحسس  كنسسد؛ يپاسسدار  كسسرده، ظهسسور دوران نيس ا در كسسه يقتسسيحق از باشسد 

 زبسانِ  كسه نيس ا و است نيهم متذكر« وجود يخانه زبان،» كتاب در دگريها

 ،«جسود و» چون است، روزمرّه امور مافوق كه ددار ييرازها به اشاره ل،ياص

 نآ تسوان  كرده، يتجل انسان جان در كه يفكر قتيطر در حضور عنوان به

 را قسستيحق و آورده ظهسسور بسسه را خسسود بسسه مخصسسوص يهسساواژه تسسا دارد را

 قسرار  قست يحق خطساب  مسورد  كند احساس انسان حال آن در و كند آشكار

 دسست  شسما  بسه  ياحساسس  نيچنس  ينس يآو ديشسه  كلمات در ايآ. است گرفته

 اسست  «يهسست » نيا واقع به و است «يهست» يِندا به پاسخ او زبان دهد؟ينم

 نيس ا و نسدگان، يآ بسا  يهمسخن يبرا شوديم آشكار دارد كلمات آن در كه

 يزيس چ ،«وجسود » با يهمسخن يبرا ياسالم انقالب آغوش در استقرار يعني

 .ميابيدر را آن خود جان با ميتوانيم كه

 د،يس كنيمس  دايس پ زبسان  ،)ع(معصوم اءياول ارتيز در شما كه است بيعج

 در. ستين هم شما از گانهيب يول ستين خودتان مال جهت کي از كه يزبان

 زبسان  آن و كنسد يم ظهور شما يبرا خاص يزبان )ع(نيرالمؤمنيام حرم كنار

 آن يوقتس  تسازه . ديرسينم شما عقل و فكر به كه كنديم يجار را ييزهايچ
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 آن عمسال   و كسرد  فكسر  هسا آن بسه  نسبت توانيم آمد ظهور به زبان با هاواژه

 بسا  ما حاضر حال در. گردديم آدم وجود جزء و شوديم فكر يخانه زبان،

 در. اسست  روزمسرّه  يهسا واژه گرفتسار  كه ميبريم سربه ياشدهمندرس زبانِ

 كُالِّ  ل سَاَِ   نثدَ تَعَالَى لَّهَال إََِّ»: نسد يفرمايم )ص(خدا رسول كه ميدار تيروا

 حَتَّاى  قَلثب اه   يَسْتَق يم  لَا وَ قَلثب ه  يَسْتَق يمَ حَتَّى  َبْد  إِيمَاَُ يَسْتَق يم  لَا قَالَ وَ قَائ لٍ

 و اسست  حاضسر  اىگوينسده  هسر  زبانِ كنار در متعال خداوند 6.«ل سَانُه يَسْتَق يمَ

 و شسود  اسستوار  قلسبش  كسه  وقتسى  تا شد هدنخوا استوار بنده ايمان :فرمودند

  .زبان استوارى با مگر شد نخواهد استوار قلبش

 تسان نسسبت  شما و باشد خيتار نيا در ياله ياراده ياسالم انقالب يوقت

 شسكل  يالهس  ياراده ليس ذ قرارگسرفتن  يمعنسا  همسان  به ياسالم انقالب با را

 شسما  نيب ديبود مواظب و ديدانست ياسالم انقالب را دوران قتيحق و ديداد

 عمال  و ديادهيرس دوران قتيحق به د،ياين شيپ يدوگانگ ياسالم انقالب و

 يالهس  ياراده كسه  يفراگرفتنس  يمعنا به رد،يگيم فرا را شما ياسالم انقالب

 نيس ا در يالهس  ياراده ياسسالم  انقالب كه جهت آن از و. شوديم آن سبب

 واقسع  در خسود  يشسه ياند و عمسل  و خسود  سسخن  بسا  شسما  پسس  ،است خيتار

 عسالَم  نيس ا در ورود بسا  و مباح  نيا در البته .ديكنيم اظهار را ياله ياراده

 جلسو  چسه هر كسه  يامسسوله  هاصسد  يولس  ديس آيم شيپ تانيبرا مسوله صدها

 قسرآن  يوقتس  شسما  مگسر . شسود يمس  گشسوده  تسان مقابل در منزل صدها ديبرو

 همسان  قسرآن  در تسدبّر  با يول ديآينم شيپ تانيبرا مسوله صدها ديخوانيم

 كسه  ابتسدا  در شسما  مگسر  شسود؟ يمس  منزل صدها شيگشا يهاچهيدر مسا ل
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 ديس بفهم راحت و ديبشو آن اشارات يمتوجه ديتوانيم ديرويم قرآن سراغ

 يولس  كسرد؟  يتجلس « جَبَل» قيطر از )ع(يموس حضرت يبرا خداوند چگونه

 و شستر يب هرچسه  تدبّرِ با د،يشويم روروبه مسا ل آن با و ديرويم جلو هرچه

 همسراه  بسه  را يخاصس  يگشسودگ  مسسا ل  همسان آن، يبساطن  ابعساد  در حضور

 .آورنديم

 يبسرا  يدرسست  كسرد يرو اگسر  ياسسالم  انقالب بستر در كه بود نيا بح 

 يزيچ دوران نيا در و شوديم خدا سخن يندهيگو انسان د،يآ شيپ انسان

 يتس قيحق همان كرده، دايپ قتيحق با ينسبت چون ،داشت خواهد گفتن يبرا

 كلشس  را يديس جد خيتار تا آمد ظهور به هايخودخواه ينف و ثارهايا با كه

 .ميداريم اظهار را ينكات ثاريا نقش با رابطه در ادامه در. دهد

 يمدن نظام اديبن و ثاريا

 ديس با ستا قتيحق تحقق يهاصحنه ،ثاريا ظهور يهاصحنه اگر» -24
 نظسام  كسه  ينياديس بن عمسلِ  در قست يحق كسه  راستاست آن در بود متوجه
 «.دينمايم ظهور د،كنيم يگذارهيپا را يملت يِمدن

 بسا  رابطسه  در يبحثس  گريهمسد  بسا  نكتسه  نيس ا به توجه با ميتوانيم نظرم به

 فكسر  طسور نيس ا هسا يبعضس  متأسسفانه . ميباش داشته ياسالم يسازتمدن يمعنا

 ينظسام  و اسست  شده يبزرگ كار ياسالم انقالب با ميدار قبول كه كننديم

 ياسسالم  يسساز نظسام  به يربط چه نيا يول گشته سرنگون كتاتوريد و فاسد

 در ،كننسد  اداره مسدرن  عقسل  اسساس  بر را دولت مسلمانان: نديگويم دارد؟

 يهسا صحنه اگر كهنيا از غافل ،دهند انجام هم را خود ينيد فيوظا ضمن

 راسستا  آن در بسود  متوجسه  ديس با ،است قتيحق تحقق يهاصحنه ثار،يا ظهور
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 يگسذار هيس پا را يملتس  يمسدن  نظسام  كسه  ينياديس بن عمسلِ  در قتيحق كه است

 .دينمايم ظهور كند،يم

 مطسابق  كسه  يمسدن  نظسام  کيس  در جسز  كند؟ ظهور ديبا كجا در قتيحق

 اعْبُسدُوا  اسُالنَّ أَيُّهَا يا»: فرمود خداوند يوقت كه طورهمان رود؟ جلو قتيحق

 )ص(مسد مح نسور  بسه  بلكه نگذاشت، خودمان يعهده به را كار يهيبق« بَّكُمرَ

 ركعست  دو: فرمسود  نمساز  مسورد  در لذا. باشد چگونه عبادت آن كرد روشن

 در نيّتعس  نيس ا اگسر . اوقسات  يبساق  طسور  نيهمس  و ظهسر،  ركعست  چهار صب ،

 هبس  يمسدن  نظسام  در ما. ديرسينم ياصل قتيحق به كار ،نبود عبادت ينحوه

 هبس  نسسبت  انسسان  عهسد  كسه  اسست  قيس طر نيس ا از و ميس دار ازين قتيحق نِيّتع

 را قست يحق كسه  مي گويم دروغ وگرنه شوديم برقرار نظام کي در قتيحق

 در عمسال   و ميسست ين خود يمدن نظام در آن تحقق صدد در رايز م،يدار قبول

 نآ مستن  در موجسود  يهاضسرر  بسه  و ميازده گام ايدن معمولِ يهانظام ريمس

 يرگس يد زيس چ اساسسا   مسا  يمسدن  نظام تيهو كهيحال در م،ياداده تن هانظام

 .  است

 :  هست متن يادامه در

 كه ينياديبن عملِ در قتيحق كه است ثاريا يراستا در بود متوجه ديبا»
 تحالس  نيس ا در. دينمايم ظهور كند،يم يگذارهيپا را يملت يمدن نظام
 را يخيتسار  تسا  كرده ظهور وراند آن تيظرف مناسبِ كه است قتيحق
 را يخيتسار  توانسد ينمس  يشخصس  يهسا زهيس انگ هرگسز  رايز ،كند سيتأس

 کيس  كننسد، يمس  برقرار خدا با هاانسان كه ينسبت در بلكه د،ينما محقق
 «.شوديم شروع يخيتار يدوره



 برقسرار  خسدا  بسا  يخاصس  ينسسبت  آن در هسا انسسان  كسه  را يخيتسار  قسرآن، 

 كسه  است نيا در سخن. است آورده انيم به« اللّه اميا» عنوان تحت كننديم

 رايس ز ،اسست  يخيتسار  فست   کيس  و اسست  خيتار کي شروع ياسالم انقالب

 بسا  را خسود  مسا . ابنسد ييمس  را خسود  از يگسر يد يمعنسا  آن، بسه  نسبت هاانسان

 ييمعنا م،يكنيم معنا است شده شروع كه يخيتار عنوان به ياسالم انقالب

 يعنس ي نيس ا و دارد انسسان  يبرا سمياومان و سميبراليل خيتار كه ييمعنا از ريغ

 بسا  جهست  نيهم به و. خيتار نيا مخصوصِ يمدن نظامِ اديبن و گريد يخيتار

 بسا  يديس جد خِيتسار  ن،يالمسسلم اخسوان  و هايمذهبيملّ و هاياهيحجت انجمن

 تهيسسكوالر  يمعنسا  از رونيس ب بتوانسد  انسان تا شودينم شروع ياسالم تيهو

 يول ميكن اءياح را اسالم صدر خالفتِ ديبا معتقدند هاياخوان. كند يدگزن

 را خلفساء  هسا نيس ا نظسر  از. باشسد  چهسارم  يفهيخل )ع(نيرالمؤمنيام كه يخالفت

 ينگساه  نگساه  نيس ا. اسست  يكساف  شسان تيمشروع يبرا نيا و خواستند مردم

 مسا  كسه يحسال  در. سست ين مطسرح  آن در اسسالم  قست يحق بسه  رجوع كه است

 خبرگسان  توسس   است زمان امام بينا كهنيا اعتبار به هيفق يّول ميعتقدم

 بسه  ياسسالم  انقسالب . شسود  كشف تا كنديم مدد هم خدا و شوديم كشف

 نيهمس  هبس  ،اسست  يديس جد خيتار شروعِ ته،يمدرن خيتار از خارج اعتبار نيا

 ،امسام  ابيغ در منتها ،است معصوم امام وجود به معتقد دا م عهيش هم جهت

 فه،يسسق  مثسل  ديس با ميسست ين معتقسد  مسا  لحساظ  نيبد و است صحنه در او بينا

 در ياسسالم  متفكران يفهيوظ و است يحساس بح  نيا. ميكن نييتع فهيخل

 و هسا ياهيس حجت انجمسن  گساه يجا. اسست  امسر  نيس ا  يتوض و نييتب دوران نيا

 يفرد امور در ياسالم احكام تيرعا نيع در معتقدند كه هم هايمذهبيملّ
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 صسدد  در كسه  اسست  مشسخ   داد، ادامسه  ديس با را مسدرن  يزندگ نيهم فعال 

 .  ستندين تهيمدرن مقابل در يديجد خيتار

 يخيتسار  فست   صسدد  در ياسسالم  انقسالب  گفست  توانيم چطور 

 شتريب ميدار ميريگيم فاصله قالبان اول از هرچه كهيحال در است، ديجد

    م؟يشويم کينزد ييگراغرب به

 لُيلَ كرمَ يتنگنا در فعال  ما كه ديكن فكر موضوع نيا يرو شما 

 و اسست  هنرفتس  نيبس  از آن بسا  عهدمان هنوز و ميدار قرار مدرن خيتار نهارِ و

 يعس يطب و ميينمسا يم يابيارز را زيچهمه و ميكنيم فكر مدرن عقل با عموما 

 نيس ا سسر  بر  بح اما .باشند يزدگغرب گرفتار شيپ از شيب مردم كه است

 عشسرو  اگسر  و كرد انينما خيتار در را خود ينحو به قتيحق اگر كه است

 ار خسود  همسواره  ايس  هست اششدندفن امكان گريد ،انديبنما را خود تا شد

 در شسود؟  محقسق  هسا ذهسن  از خارج در تا دارديم نگه تصورها و هاذهن در

 صسورت  بسه  هكس  اسست  خيتسار  در عهيش حضور نياول هيصفو كه ديريبگ نظر

 را عيشس ت بود مأمور يعثمان پادشاه طرف از نادرشاه ؛كرده ظهور يمدن نظام

 اابتسد  كسه  نادرشساه  شسد  موجسب  امسر  نيهم. كند يمنتف يرسم نيد عنوان به

 شود ليتبد يملّ ننگ به داشت يملّ سردار عنوان

 کي انعنو به عهيش يول 

 ابحجس  در ينحسو  به هيقاجار با هرچند نرفت، دربه دانيم از يرسم تِيهو

 . آمد دانيم به دوباره خاص ينحو به مشروطه با يول رفت،

 را عيتشس  خواسست يمس  واقعا  كه عباس شاه زمان در: ديكن فكر نيا يرو

 يبهسا   خيشس  مسثال   كسه  بدهسد  حكسم  علمساء  بسه  ديس با عبساس  شاه كند، حاكم



 دهسد، يمس  اذن يبهسا   خيش مرحوم به كه است عباس شاه ؛دباش االسالمخيش

 را خسود  پنهسان  يچهسره  و آمسده  جلسوتر  يخيتسار  فست   آن مشروطه در يول

 علمساء  ديس با را يملّس  يشورا مجلس نيقوان كه يحدّ در كرد، آشكار يكم

 دفن يول رود،يم حجاب در مشروطه يپهلو دوران در هرچند كنند؛ دييتأ

 عيتشس  جسنس  از يحكسومت  تصسورِ  عنسوان  بسه  هسا ذهسن  در چسه آن و شودينم

 ظهسور  يتسر كامسل  صسورت  بسه  ياسسالم  انقسالب  بسا  و مانسد يم يباق هست،

 هسر  در. كنسد يمس  ذيس تنف هيس فق يّولس  را جمهسور  سير س  حكسم  حاال و كنديم

 حجساب  در يجهسات  از اگسر  كسه  ديس آيمس  شيپس  ريسس  نيس ا يديتوح حركت

 يينهسا  ظهسور  به را خود كرده جاديا هاذهن در كه يتصور جاديا با روديم

 رجعست  هايخراز و هايباكر ديشه كردم عرض رابطه نيهم در. رسانديم

 كسه  اسست  يزيس چ اشيآرمسان  صسورت  در ياسسالم  انقسالب  چون كنند،يم

 عهيشس  چسرا  يعتيشسر  دكتسر  يآقسا  قسول  بسه . شسود ينمس  پاک هاذهن از گريد

  يتشسخ  بهتسر  هيس معاو سسبز  كساخ  از را «هماالسوم يعل»فاطمه و يعل نيگل يخانه

 اشاره يزندگ آن به كرده ظهور خيتار آن در كه ياسالم چون است؟ داده

 چه و بخواهند اسالم دشمنان چه ماند،يم داريپا همواره تصور آن و داشت

 مبسارک  بسدن  يرو بسر  كردنسد  ديشسه  را )ع(نيحسس  امسام  يوقت چرا. نخواهند

 حضسرت  از يزيس چ خواسستند يمس  كسه  اسست  نيا جز راندند؟ اسب حضرت

 . هست هاذهن در هاآن يرهيس و نام دينيبيم يول! نماند

 بسا  را خسودش  كايآمر طرف کي از ديگويم كه خواندم يامقاله را ياخ

 بسا  ياسسالم  انقسالب  طسرف  نيس ا هسم  و دهسد يم نشان مدرن خاص فرهنگ

 ريس غ و دهسد يمس  نشان را خود دارد آورد،يم ظهور به آن يرهبر كه يتيهو
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 امسام  بسا  ديس كنيم فكر. باشد صحنه روزيپ كايآمر مقابله نيا در است ممكن

 جلسو  شستر يب يكمس  کيس  ترامپ هست؟ فاصله چقدر آخرالزمان و زمان

 بسه  كنسد  ظهسور  قست يحق شستر يب يكمس  هم طرف نيا ،يانيسف شوديم د،يايب

 نيس ا در اگسر . نسد يآيمس  نهصسح  بسه  زمان امام خود ،زمان امام بينا يجا

 مانسد  نخواهد يسطح يهاحرف بدهكار تانگوش گريد ديكن نگاه دستگاه

 بنسده . كسرد  خواهسد  دايس پ يگسر يد يمعنا تانيبرا يرهبر و انقالب گاهيجا و

 انيس جر در ماهسا  كننسد يمس  فكسر  هسا يبعضس  فهمسم، يم را مخالفان يهاتالش

 نيا در« اسالم يخيتار فت » منا به شده شروع يزيچ كهنيا از غافل م،يستين

 يمأوا و ميكنيم يزندگ كجا زمانه نيا در ميبپرس خود از ديبا ما و ؛خيتار

  ! يآر است؟ كجا خيتار نيا در ما
 اسست  خرابات يگوشه ما ياصل محل

 

 كسرد  عمسارت  نيا كهآن دهد ريخ خداش
 هيسا ريز در ما و است ياسالم انقالب خ،يتار نيا در ما نظر مدّ عمارت 

 اصسال   ياسسالم  انقسالب  از ريس غ بسه . ميابيس ب را خود ميتوانيم آن يمأوا در و

 .كند يزندگ آن در يكس كه ستين ييمأوا

 «والسالم عليكم و رحمةاهلل و بركاته»





 

 ي هشتمجلسه

 ملت ما يخيوقتِ تار ؛يانقالب اسالم





 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 يكس ي. شسود يمس  تكسرار  انتس سخنان در دا ما  كه هست مطلب دو 

 وجسود  يهمسه  ما مييبگو ميتوانينم ما و «ستين تملّک قابل ،وجود» كهنيا

 نيس ا ديس با مسا » كسه آن گسر يد و .اسست  مسا  اريس اخت در وجسود  يهمه و ميهست

 از كسه  اسست؟  چگونسه  مطلسب  دو نيس ا ارتباط. «ميكن خود آن از را قتيحق

 نآ ديس با گريد طرف از و م،يكن تملک را« وجود» ميتوانينم ما طرف کي

 و ظهسور  يدارا« وجسود » ديس كرد روشسن  كسه يحال در. ميينما خود آنِ از را

 ميمفاه در ديشا كه است انيم در يفيلط ينكته شوديم احساس. است خفا

 درک را آن شسود يمس  طسور  چسه  ديس كن ييراهنمسا  است ممكن اگر ،نگنجد

 كرد؟

 نيسي تب شستر يب وضسوع م تسا  هسست  ازين جانيا زدم حدس هم بنده 

 كسه  شسد  اشساره  انفسال  يسسوره  17 يهيس آ بسه  باشسد  خاطرتسان  در اگر. شود

 اللَّسهَ  لكِسنَّ  وَ تَقْتُلُسوهُمْ  فَلَمْ»: نديفرمايم نيمؤمن عمل وصف در حق حضرت

 قتسل  بسه  را هسا آن خدا ولكن د،يرساند قتل به را كفار كه دينبود شما« قَتَلَهُمْ

 وَ رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ما»: نديفرمايم )ص(امبريپ لِعم وصف در بعد يول. رساند

 ريس ت خسدا  ولكسن  ،يانسداخت  ريس ت كسه  گساه آن ينداختين ريت تو «رَمى اللَّهَ لكِنَّ

 )ص(امبريس پ كسار  وصسف  در خداونسد  يولس  دنسد يجنگ كفسار  با همه. انداخت



 متسسذكر را نكتسسه آن نيمسسؤمن عمسسل يبسسرا كسسه كنسسديمسس اضسسافه را يانكتسسه

 يمسوقع  آن «رَمَيْستَ  إِذْ رَمَيْستَ  مسا »: ديفرمايم )ص(امبريپ مورد در. دگردينم

 ،ينسداخت ين ريس ت تسو » ديس گوينمس . يانسداخت ينم ريت تو ؛يانداختيم ريت تو كه

 ريس ت تسو  ،يانسداخت  ريس ت تسو  كسه  گساه آن» ديس گويمس  ،«انسداخت  ريت خدا لكن

 إِذْ» نيس ا كسه  اسست  جسا نيس ا در سسؤال «. انسداخت  ريس ت خسدا  ولكن ،ينداختين

 يجبهسه  نسام  بسه  اسست  شسده  ليتشك ياجبهه. رسانديم را يزيچ چه« رَمَيْت

 اسست  كسرده  اراده هسم  خدا و است كفر يجبهه هم آن يروروبه و ديتوح

 طرهيسس  گسر يد تسا  كنسد  حسذف  را تيس جاهل فرهنسگ  يمعنسا  بسه  كفر نيا كه

 كفسر  بسا  ديسست يبا كسه  اسست  انداختسه  هسا مسسلمان  قلسب  بسه  حاال. باشد نداشته

 مقاتلسه  خدا عمال  د،يكرديم مقاتله شما كه يوقت آن ديفرمايم لذا .ديبجنگ

 صسحنه  در خسدا  عمسال   كه بود گرفته بر در چنانآن را هاآن خدا يعني. كرد

 در پروردگار از يااراده چه بدانند كهآن بدون بودند خدا دست همه و بود

 بسسه رسسسديمسس كسسه ()صامبريسسپ مسسورد بسسه يولسس اسسست، صسسحنه در هسساآن عمسسل

 كسار چسه  داننسد يمس  حضرت آن كهنيا و دارد نظر حضرت آن يخودآگاه

 .خداونداند ياراده در يفان خود ياراده با و كننديم

 مبسارزه  ديداشست  شسما  يوقتس  قتسا  يحق ديس گويمس  مسلمانان كار وصف در

 كسه  ييصسفا  تذكر به و هاآن به است مژده نيا. ديبود خدا دست ديكرديم

 تحقسق  حسال  در بداننسد  نبسود  معلوم يول بود، شده هاآن بينص عمل آن در

 خيتسار  يكجسا  در ميكن فكر ديبا هم ما كه است جانيا. هستند يخيتار چه

 دا ما  بنده كهنيا. شود محقق آن در ياسالم انقالب است بنا كه ميدار قرار

 ينامسه يگزند كننديم ديتأك هم «اللّوهحفظه»يرهبر معظم مقام و دهميم تذكر
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 و سسكنات  ينسه يآ در كسه  است جهت آن از د؛يكن مطالعه را اُسرا و شهداء

 دفساع  اُسراء. است شده ظاهر خيتار نيا مناسب خدا، ياراده هاآن حركات

 اسسسرا، يهسسامقاومسست. بودنسسد خسسدا دسسست در نداننسسد، ايسس بداننسسد مقسسدس

 قسول  هبس  بسود؛  تسر سسخت  شسهادت  از بنسده  نظسر  بسه . بودن يعاد يهامقاومت

 عمسل  طسور آن تواننسد يمس  كهنيا. بشوند ديشه خواستنديم خدا از خودشان

 زيسسچ ،بيسسقر و بيس عج مقاومسست آن بسا  هسسمآن نبازنسد  را خودشسسان و كننسد 

 و بسود  خس  اَ خاصِ مقاومت کي نآ كه ستين يبحث نيا در. نبود ياساده

 زيس چچسه  ددنيفهميم ايآ. بود ياله ياراده كردند حسّ هاآن كه را يااراده

 و بيس عج يهيروح کي و مقاومت و شوق کي شتريب اي شود،يم واقع دارد

 بسا  مسا  داشستند؟  يآگساه  حالست  نيس ا بسه  و كردنديم حس خود در را يبيقر

 ياسالم انقالب به نسبت يآگاه از ينوع به ميتوانيم هاصحنه آن يمطالعه

 انجسام  هسا آن چسه آن بسه  نسسبت  مسا  يبسرا  ميبرو درست را راه اگر كه ميبرس

 در را خسدا  حضسور  ميتسوان يمس  ايآ. شوديم داريپد يخودآگاه ينوع دادند

 ميفهمس يمس  يعلمس  صسورت  به اي: دارد حالت دو م؟يابيب خيتار نيا مناسبات

 يقبضسه  همسان  در هسم  ما كهنيا اي. ستين جلسه نيا مقصد كه است، نيچن

 ميتسوان يمس  هسا آن حركسات  بسه  نظر با يول داشتند قرار هاآن كه ميهست ياله

 تسا  كنسد يمس  كمک مذكور يهيآ. است يجار هاآن بر چه كه ميبشو آگاه

 «.  رَمَيْت إِذْ»: فرمود )ص(امبريپ به چرا ميشو متوجه

 كسه  رديس گيمس  قسرار  بحس   مورد نكته نيهم ميدار رو شيپ كه يمتن در

 شيپس  كسه  يمشسكل  نياولس  سست؟ يچ خيتار نيا در متفكران ياساس يفهيوظ

 يزيس چ آن متفكسر  از مسا  منظور. است« متفكر و تفكر» يواژه يمعنا ديآيم



 ََنثزَلثناا  وَ»: ديس فرمايمس . دارد اشساره  بسدان  نحسل  يسوره 44 يهيآ كه است

 غُسرَرِ  از هيس آ نيس ا. «يَتَفَكَّا ُوََ  لَعَلَّه مْ وَ إِلَيْهِمْ نُزِّلَ ما ل لنَّاسِ ل تُبَيِّنَ الذِّكث َ إِلَيْكَ

 هيس آ نيس ا دل در تسوان يم را قرآن اتيآ از ياريبس يعني ،است قرآن اتيآ

 همسان  كسه  را ذكسر  امبريس پ يا ،«الاذِّكث َ  إِلَيْكَ ََنثزَلثنا وَ»: ديفرمايم. كرد معنا

. مسردم  يبسرا  يكنس  روشسن  تا «ل لنَّاسِ ل تُبَيِّنَ». ميكرد نازل تو بر باشد، قرآن

 هسا آن بسر  كسه  يزيچ آن «يْهِمْإِلَ نُزِّلَ ما» ؟يكن روشن مردم يبرا را زيچ چه

 نازل ما بر كه چه آن و قرآن قتيحق نيب نسبتِ ميبتوان اگر. است شده نازل

 کيس نزد آن يقس يحق يمعنسا  به تفكر به ،ميابيب را ،است ذكر كه ،است شده

 بسه  ،ميكن دايپ را اندآن متذكر )ص(امبريپ كه يخودآمدنبه آن اگر. ميشويم

 لَعَلَّهُسمْ »: ديس فرمايمس  هيس آ آخسر  در جهست  نيمس ه به. ميشويم کينزد تفكر

 شده، نازل هاآن بر چهآن به نسبت يآگاه با مردم آن است ديام« يَتَفَكَّرُونَ

 يزيس چ بسه  نسسبت  خودآمسدن بسه  جسا نيا در تفكر جنس پس. برسند تفكر به

 نيسي تب مسا  يبسرا  را آن )ص(خدا امبريپ ديبا و است گرفته بر در را ما كه است

 يخودآگساه  يبسرا  اسست  تسذكر  زبسانِ  سست، ين مفهسوم  زبانِ گريد نيا. كنند

 يبسرا  ما كه را يبحث. دارد وجود يحضور صورت به ما در چهآن به نسبت

 سست ين مفهوم زبانِ زبان، آن كه ميخواهيم يگريد زبان امور، نيا به توجه

. ديس ابييمس « شوديم پو  يفرهنگ يهاتيفعال كه گاهآن» كتاب در يحدّ تا

 :  ميخوانيم را 24 يشماره متن يادامه نكته، نيا به توجه با لحا
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 خيتار نيا در متفکران يفهيوظ نيترياساس

 اتس  شسده  شروع ما ملت يخيتار يِباق وقتِ كه است ياسالم انقالب با»
 فكسر ت وقستِ  در -ياسسالم  انقسالب  بستر در يعني - آن بستر در ما ملت
 و شسود  آن اميس پ دنيشسن  مستعدّ اهگوش كهيطور به ،دنريگ قرار خود
 يدنيشسن  انشس يبرا دارد، اشساره  سسكوالر  فرهنسگ  بسه  كه يسخنان گريد
 سميليهين زا كه زنده و نو ياميپ را تهيسكوالر اميپ يعني اميپ آن و باشدن

 .دنابيينم دهد، انشنجات دوران
 و هتيسكوالر يبرا يگاهيجا شد، مستقر خود يِباق وقتِ در كه يانسان
 رنديگيم يجدّ را سكوالرزده يهاسخن يكسان. ستين قا ل سميليهين
 موضوع هايحجج يبرا يول اند،نشده خود يخيتار وقتِ يمتوجه كه
  «.كنديم فرق

 نسسان ا يبسرا  «يافتگيتوسعه» به دنيرس از ريغ يزيچ ياسالم انقالب در

 ابقمط را ندهيآ راه تا است يضرور جانيا در متفكران نقش و شوديم مهم

 بسه  را اصسالت  كسه  ييهسا آن دكنن معلوم و دهند نشان ياسالم انقالب خيتار

 از ،دكنس يمس  جسستجو  يغربس  فرهنسگ  در را خود يمعنا كه دهنديم يانسان

 متفكسران  يفسه يوظ نيتسر ياساس نيا و ،ستندين ياسالم انقالب خيتار جنس

 يعنس ي تفكر، شد مشخ  كه ديفرمود مالحظه. است ياسالم انقالب خيتار

: فرمسود  كسه نيس ا. كنسد  نظسر  آن به و ابديب خود جان افق در را يقتيحق انسان

 ريسس م ديس بفرما خواهسد يمس  د؛يبرس تفكر به شما است ديام« يَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ»

 ،دشسو  دنبسال  كسار پشت و مقاومت با ديبا كه است يريمس تفكر، به دنيرس

 ار ما كه است نيا متفكر يفهيوظ و شود واقع المجلسيف كه ستين يزيچ

 .كند دعوت تفكر به



 بسه  يخيتار يِباق وقتِ كه ديآ شيپ زانيعز يبرا سؤال نيا است ممكن

« يوقتس » من يبرا «وَقتٌ اِِ مَعَ  ل »: فرمودند )ص(خدا رسول است؟ معنا چه

 مقسرب  ملسک  و مرسسل  امبريس پ يحتس  بسود،  منظرم در خدا فق  كه شد واقع

 باشسد،  انيس م در يگسر يد امبرِيس پ اگسر  چسون . باشد ضرحا توانستينم جاآن

 مَعَ  ل » :فرمودند حضرت كه اندآورده هم سنت اهل. است انيم در واسطه

 شسان يا نيب مقرب ملک اگر «م  سَلٌ  نَبِ ال وَ م قَ ٌَُ مَلَكٌ سَعَه ي ال وَقتٌ اِِ

 بساز  ،بسود  )ص(امبريس پ بسا  وقست  آن در يمرسسل  امبريپ اگر و بود واسطه خدا و

 نيبس  يگسانگ ي حالستِ  حالست،  آن. نبود كامل حق حضرت با حضور خلوتِ

 ات،يخصوصس  آن بسا  دارند« وقت» )ص(خدا رسول تنهانه و بود، خدا و انسان

 عبداللّسه  خواجسه . دارنسد  «وقست » هسم  هاييطباطبا عالمه كه ديكن فكر نيا به

: ديس فرمايمس  اسست، « علسم » باب كه« نيالسا رمنازل» از 52 منزل در يانصار

« وَقْت» مقام علم، ثال ِ يدرجه و است، يخَف علمِ مقام علم، يثان يدرجه»

 بساب « .نسدارد  يحجاب چيه خداوند و خود نيب منزل نيا در سالک كه است

 أن»: انسد فرمسوده  آن وصسف  در كه بود «احسان» منزل ،«نيالسا رمنازل» 51

 را او ايس گو كسه  يكنس  عبسادت  يطسور  را خسدا ن كه يا« تَرَاه كَأنَّکَ هاللّ تَعبُدُ

 خسدا  و تسو  نيب يدوگانگ كه ييجا به يرسيم يبعد منزل در يول. ينيبيم

 كسه  سست ين جسا آن در يمقربس  ملک است،« اللّه مَعَ» مقام كه روديم انيم از

 يگسانگ ي در خسدا  و خسود  نيب انسان ،«وقت» مقام در. نيبب را خدا ايب ديبگو

 كسسسه ميسسسدار )ع(نيرالمسسسؤمنيام حضسسسرت زا« وقسسست» مسسسورد در. دارد قسسسرار

 تسو  عمسر  «فيه أنْتَ الَّذي وَقْتُکَ عُمْرَکَ إنَّ»: نديفرمايم

« وقست » ايسن  بسه  واردشسدن  بسراى . هستى آن در تو كه است ى«وقت» همان
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 موجسسب و اسسست آينسسده و گذشسسته معسسالَ كسسه مسساده عسسالَم سسساحت از بايسسد

 وارد حقسايق « وجسودِ » بسا  ارتبساط  ساحت به و شد آزاد باشد،مى پراكندگى

 يكى به نامه در آينده و گذشته از دشدنآزا با رابطه در حضرت آن .گشت

 ي ص مُّ وَ ي عْم   الدُّنثيَا ح بَّ فَإََِّ الدُّنثيَا فَارْفُضِ»... : فرمايندمى خود اصحاب از

 غَاد   بَعْادَ  وَ غَاداً  تَقُلث لَا وَ   م  ََِ نثم  بَق  َ مَا فَتَدَارََْ ال ِّقَاَُ ي ذ لُّ وَ ي بْك م  وَ

.«التَّسْوِيف  وَ الثأَمَان  ِ  َلَى بِإِقَامَت هِمْ قَبْلَكَ كَاََ مَنث هَلَكَ فَإِنَّمَا

 و كسر  و كسور  را انسسان  دنيسا  محبت كه بدان و كن ترک را دنيا 

 عمسر  از اينسک  آورد،مسى  پسا ين  را هسا گردن دنيا دوستى گرداند،مى گنگ

 كسرد،  خسواهم  چنين و چنان فردا پس يا و فردا نگو و كن استفاده باقيمانده

 آرزوها خاطر به هاآن هالكت كه رفتند و شدند هالک شما از قبل كسانى

 األشاياء  َ َازُّ  وَقثتُاكَ » :فرمايندمى گريد ييجا در. بود هاگفتن فردا فردا و

 چيزها عزيزترين تو وقت «.األشياء بأ َزِّ فَاشثغَلثه 

 .كن مشغول چيزها عزيزترين به را آن پس تو، براى است

 خود يخيتار وقتِ در حضور و ما

 خسدا  و خودشسان  نيبس  كسه  رنسد يبگ قسرار  يحسالت  در تواننسد يمس  هسا انسان

 خسدا  نسور  بسه  يحتس  رد،يس بگ بسر  در خسدا  را وجودشان تمام و نباشد زيچچيه

 يخيهرتسار  در كهنيا نه مگر شوديم عرض امر نيا به توجه با. كنند تيرؤ

 ييخسدا  شسأن  بسا  ميبخسواه  ما اگر ؟كنديم ظهور خيتار آن مناسب وندخدا

 روروبسه  ديس آيم انيم به« نشَأ في هُوَ يَوْمٍ كُلَّ» يهيآ طبق خيتار نيا در هك

 تسوان يمس  يخيتار وقت نيا در. است ياسالم انقالب همان شأن، آن م،يباش



 نيس ا ،يمرسسل  ينبس  و يمقربس  ملک يواسطه بدون كرد برقرار ارتباط خدا با

 يبسرا  يگسر يد راه چيهس  ،شسود يمس  محقسق  ياسسالم  انقالب با يخيتار وقت

 امسا  سست ا اديس ز خسدا  بسا  ارتباط يهاراه ست،ين صورت نيا به خدا با ارتباط

 بسا  زمسان  نيا مخصوصِ شأن با و دهد قرار خودمان وقت در را ما كه يراه

 خداونسد  يخيتسار  هسر  در رايس ز. اسست  ياسسالم  انقسالب  م،يشسو  مرتب  خدا

 و تسامّ  يتجلس  ليس ذ يانقسالب اسسالم   البتسه  د،يآيم يتجل به خيتار آن مطابق

 .  ديآ يبه صحنه م اسالم تمام

 يخاصس  يخيتسار  يهسا وقست  مسا  آمسده  انيس م بسه  اسسالم  كه يخيتار ليذ

 ياسسالم  انقسالب  يخيتسار  وقست  ها،وقت آن از يكي ميباش داشته ميتوانيم

 هِاللّس  مَسعَ  يلِس » مقام همان ،يخيتار يباق وقتِ شد عرض كه طورهمان. است

. است ياسالم انقالب يخدا با تيمع ،خيتار نيا در هاللّ عَمَ كه است «وَقتٌ

 انقسالب  قيس طر از كه است خيتار نيا در حق حضرت با تيمع «هِاللّ مَعَ يلِ»

 تيس موقع تنهسا  نيس ا و .شسود يمس  محقق ،حق حضرت تيمظهر يعني يالماس

 جانيا. است ما يخيتار وقت چون است، دوران نيا سميليهين از عبور يبرا

 از دانسد يمس  سسم يليهين يشهير را سقراط كه كنميم يآورادي را چهين سخن

 فاعسسل» نيبسس ايسس و« موجسسود» و« وجسسود» نيبسس او يفلسسسفه بسسا كسسه جهسست آن

 خيتسار  و )ص(محمّد خيتار. شد قا ل يدوگانگ« ييشناسا مورد» و« ييشناسا

 ،آورديمس  انيس م بسه  را يدوگسانگ  ينسوع  كه ستين «او» و «من» خيتار ء،ايانب

 )ص(خسدا  امبريس پ جمسال  در نيمنمؤ. است نبوده خدا اثبات خيتار ءايانب خيتار

 جسدا  اشقصه و است بعدها به مربوط خدا اثبات موضوع. دنديديم را خدا

. اسست  كجسا  در سسم يليهين يشسه ير كه دهديم  يتشخ درست چهين. است
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 هاانسان جمله از و عالم يهمه كه خدا نور متذكر شان،تذكرات با امبرانيپ

 امبرشيس پ بسه  حسق  حضسرت  رابطسه  نيهمس  در. شسدند يم بود، برگرفته در را

 كسه  باش يامر متذكر تو !امبريپ يا« مُذَك ر أَنْتَ إِنَّما فَذَك رْ» :دهديم دستور

 .است برگرفته در را هاانسان جان

 وقست  در مسا  ،درک آن در كسه  خودمان وجودِ از يدرك يعني سميليهين

 در خسدا  و مسا  نيبس  يدوگسانگ  احساس بلكه ،مينباش حق حضرت با خودمان

 رد كسه  اسست  نيا يبرا انسجودم و ركوع و عبادات نيا يهمه. باشد انيم

 متسذكر  چگونسه  )ع(نيرالمسؤمن يام ديس كرد مالحظسه . ميشسو  سستقر م انمس وقت

 و يزنسدگ  از انسسان  تسا  كند كمک توانديم اندازه چه مؤمن وقت شونديم

 دايس پ را مسان «وقت» كه است نيا يبرا عبادات يهمه. ببرد بهره عباداتش از

 .ميكن

 قيس رف يا باشد الوقتابن يصوف

 

 قيس طر شرط از فرداگفتن ستين

 فيتسسو . بسودن وقت از رونيب يعني فرداكردن، و دافر يمعنا به فيتسو 

 نيمه شهيهم است، نمانده يبعد كهيحال در. بَعد و بَعد ،سوف سوفَ يعني

 يماسسال  انقسالب  مييگويم يوقت. او با ما نسبت و هست خدا و است «اآلن»

 كسه  يخيتسار  و ميهسست  مسا  كسه  اسست  معنسا  نيهمس  بسه  است ما يخيتار وقتِ

 . تاس آمده ظهور به خيتار نيا در خود خاص شأن با آن قيطر از خداوند

 افتنيس  يمعنسا  بسه  كسه  يتفكر است، ما ملت تفكر وقتِ ياسالم انقالب

 ياسسالم  انقسالب  قيطر از را ما خداوند كه خيتار نيا در است خود گاهيجا

 قيس طر از خسدا  اميس پ دنيشسن  مستعد هاگوش كه يطور به ،است گرفتهبر در

 خسدا  بسا  مسا  خلسوت  محسل  كه يخيتار وقت نيا در. دناشده ياسالم انقالب



 يارادتس  يهمسه  با مالصدرا، رسد چه رود، كنار ديبا هم مقرب ملک است،

 اگسر  ،ندهسست  ما وقت متذكر البالغه نهج در )ع(نيرالمؤمنيام. ميدار او به كه

 م،يكنس  ورود م،يباشس  داشته البالغهنهج به ديبا كه ينظر در مالصدرا با يحت

 ريتفسس  يفلسسف  را البالغسه  نهسج  اگسر  و ميكنس يم ريتفس يفلسف را الغهالبنهج

 مثسل  يدانشسمند . مالصسدرا  شسوند يمس  )ع(نيرالمؤمنيام صورت آن در ميكن

 فهمسد يمس  كنسد  ريتفسس  را قرآن خواهديم يوقت كه است ييطباطبا يعالمه

 را قسرآن  دارد دانسد ينمس  بعضسا   ندانسد  فلسفه يكس اگر و نكند ريتفس يفلسف

 كسه  فهمسد يمس  بشناسسد  را ياشسعر  تفكسر  يكسس  اگسر  .كنديم ريتفس يسففل

 .فتديب يگرياشعر دام در است ممكن موارد يبعض درچگونه 

 مسا  ،يخيتسار  وقست  عنسوان  بسه  ياسسالم  انقسالب  در كه شد طورنيا اگر

 و خسدا  و مسا  نيبس  يدوگسانگ  گرفتسار  سسم يليهين در ميديفهم و خدا؛ و ميشد

 يماسسال  انقالب با مييگويم چرا ميشويم متوجه م،يهست انسان شدنسوبژه

 دباشسن  متوجسه  كسه  اسست  نيس ا متفكسران  يفهيوظ. ميكنيم عبور سميليهين از

. اسست  مهسم  مسا  يبسرا  خيتسار  نيس ا در يافتگيتوسعه به دنيرس از ريغ يزيچ

 ميخسواه يمس  مسا  كهنيا يعني ،يافتگيبا نظر به توسعه  يافتگينتوسعه از عبور

 مقابل در يمتفاوت راه ياسالم انقالب به نظر با يول. مينباش عقب هايغرب از

 كسه  ييهسا خانه نيب تفاوت مثل. ميكن يزندگ يگريد طور تا شد گشوده ما

 بسا  اسست،  داده انجسام  را هسا آن يطراحس  و يمعمسار  اصسفهان  در يبها  خيش

 گنونرنه. است گرفته عهده به را اشيمعمار يغرب روح كه ييهاآپارتمان

 سسان ان« .ندارنسد  يسُكن ييجاچيه در ديجد يهاخانه در هاانسان»: ديگويم

 .باشد داشته« وقت» تواندينم هاخانه نوع نيا در
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 يافتگيتوسعه يماورا يزيچ

 عسالَم  ديس با م،يكنس  يزنسدگ  ينس يد ميخواست اگر شد عرض قبل يهاسال

 دارنيس د ميبخواه كه هم اندازه هر مدرن جهان در وگرنه ميباش داشته ينيد

 انجوانس  كسه  است شدنعالَميب جهت به و ميشويم يعالَميب گرفتار م،يباش

 در كسه يحسال  در دارنسد؛  ينس يد يزنسدگ  بسه  نسسبت  اشسكال  و شبهه صدها ما

 رايز د،يآينم شيپ شبهات نيا از ياريبس باشد ينيد عالَم عالَم، كه ييفضا

 در تسا  سست ين يافتگيس توسسعه  جسا، آن كسه  ميبرو يگريد يجا ميخواهيم ما

 بسه  ار اصسالت  يسسازندگ  دولست . ميبدان افتهينتوسعه را خود آن با يسهيمقا

 نست ايخ قصدشان. ميباش ياسالم ژاپنِ ما خواستيم و داديم يافتگيتوسعه

 از ريغ يزيچ ياسالم انقالب خيتار در كه شد غفلت نكته نيا از يول نبود،

 جانيا در متفكران نقش و شوديم مهم انسان يبرا يافتگيتوسعه به دنيرس

 و دهنسد  نشسان  ياسسالم  انقسالب  خيتسار  مطابق را ندهيآ راه تا است يضرور

 در ار خسود  يمعنا كه دهنديم اصالت يانسان به كه ييهاانيجر دكنن علومم

 نيس ا و سستند، ين ياسسالم  انقسالب  خيتسار  جسنس  از ،ديس جويم يغرب فرهنگ

 در ار خسود  مسا  تا است ياسالم انقالب خيتار متفكرانِ يفهيوظ نيترياساس

 ياادهسس  كسار  ،كسار  نيس ا البتسه  و ميابيس ب يافتگي توسعه خيتار از ريغ يخيتار

   . ستين

 ميسست ين يمهم زيچ شهر يگوشه نيا در ما نديبفرما زانيعز است ممكن

 را اهنگس  نيس ا بنسده . ميباش داشته ياسالم انقالب يندهيآ موضوع در بح  تا

 نسسبت  توانندينم هيبق باشد، درست شما يهااشاره اگر معتقدم. ندارم قبول

 .نكنند فكر و باشند تفاوتيب آن به



 علسوم  دنبسال  بسه  كسه  يجوانسان  سسؤال  جواب در يداور رضا دكتر يآقا

 آن هكس  كسرد  اشساره  يگريد زيچ به ديبا»: نديفرمايم بودند، ياسالم يانسان

 هبس  اعتمساد  يعنس ي ،ينس يد روح كه است ياجامعه بلكه ،ستين يافتگيتوسعه

 يسسسودا از مردمسسانش و باشسسد حسساكم آن در معسساد و بيسسغ عسسالم و ديسستوح

 يدلهم و آزادند افتهيتوسعه جهانِ يساخته يهايتكنولوژ نيآخر مصرفِ

 ديس گويمس  شسان يا «.اندكرده شهيپ را اخالق با توأم ،معاش يبرا يهماهنگ و

 هكس  ديس ده قسرار  جامعسه  نظر مدّ را يزيچ دييايب ديكن كمک ديخواهيم اگر

 نيرآخس  مصرفِ يسودا از مردمانش ،كند فكر معاد و بيغ به بتواند جامعه

 ابس  .ديس ايب شيپس  معساش  نيتسأم  يبسرا  يدلهم و باشند شده آزاد هايتكنولوژ

 فكسر  تواننسد يم جامعه متفكران ميبگو خواهميم شد عرض چهآن به توجه

 شسد،  گفتسه  حسال  تسا  چسه آن كسه  شرط نيا به ،كنند كارهچ داننديم و كنند

 انقسالب  كسه  ميبكن ييهاانسان به نظر ،ادامه در ميبتوان تا شود ينيبازب مجددا 

 .بودند كرده خود از را ياسالم

 « نيقيالحق» تا« نيقيالنيع» از عبور

 را ديشسه  كسه  كرده نفوذ شهداء جان در جاآن تا ياسالم انقالب» -25
 به شده، برقرار ديشه و ياسالم انقالب نيب ياتحاد و گرفته خودش از
« نيقس يالنيعس » مقسام  در روزيس د تا كهيحال در 1«.نيقيالحق» تحقق يمعنا

                                                 
« خسود »خواهسد  يدهسد و مس  ياللّه خود را قوتِ آتش قرار م يسالکِ إل« نيقيالحق»در مقام  -1

بسه   «نيقس يالنيعس »در مقسام   يابد. وليشتر ادامه يكه برافروخته شده است، با شدت ب يانباشد و شعله

شسده از طسرف حضسرت حسق،     برافروخته يشعله يخوش است كه به تماشان اندازه شاد و دليهم

« نيقس يالعلسم »كسه در مقسام   جا هنوز مقام، مقامِ شاهد و مشسهود اسست. همچنسان   نيمشغول است و ا
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 دفاع آن از وجود تمام با و دانستيم خود از را ياسالم انقالب و بود
 را او و كرده خود از را او كه است ياسالم انقالب نيا حاال و كرديم
 انقسالب  كسه آن نسه  باشسد،  ياسسالم  انقسالب  آنِ از تسا  گرفته خودش از

 انيس م در مشسهود  و شساهد  موضوع گريد يعني. ديشه آن آنِ از ياسالم
 حضسرت  يبقسا  بسه  و كرده عبور تيمخلوق رسمِ از شاهد، بلكه ست،ين

 «.است گشته يباق معبود

 نيب ياتحاد: ديگويم كه ميكن فكر نكته نيا يرو بر يكم است خوب

 در يعنس ي« نيقس يالحسق » تحقسق  يمعنا به شده، برقرار ديشه و ياسالم انقالب

 رد بسود  ممكسن  روزيس د تسا  كسه يحال در دوران، نيا قتيحق با يگانگي مقام

 يولس  بسود  رفتسه يپذ را انقسالب  تيحقان كه معنا نيا به دباش «نيقيالنيع» مقام

 ياسالم انقالب يول است حق بر شاهد هرچند است، انيم در خودش هنوز

 رسساند يمس  ييجسا  به را شخ  آن مرور به كه است ييتوانا چناننآ يدارا

 گرفتسه افر را او و كسرده  خسود  از را او كه است ياسالم انقالب نيا حاال كه

 گسر يد ؛ديشه آنِ از ياسالم انقالب كهآن نه باشد، ياسالم انقالب آنِ از تا

 يقابس  معبود حضرت يبقا به بلكه ست،ين انيم در مشهود و شاهد يدوگانگ

 .است گشته

 م؟يهست يدانيم چه به ناظر خيتار نيا در ما كه است نيا مانحرف فعال 

 از يبعضس  از. ميبشناسس  را خسود  خيتار روح و ميكن نگاه را شهدا ميخواهيم

 د،يس فهم ييزهسا يچ آن از شسود يمس  كسه  اسست  مانسده  يگفتار و يآثار هاآن

 چسون  رفست  مسن  بسر  وت از»: گفت. بمانند پنهان دارند يسع خودشان هرچند

                                                                                              
را برافروخته است؛ و  يند، مطمون است خداوند آتشيبيكه از دور م يسالک با آثار آتش و دود

 عبور كرده است.« ينيقين اليع»و « ينيقيعلم ال»د از مقام يشه



 چسه  ميبفهم ميتوانيم دادند لو را خود ينحو به كه ييهاآن از« ؟نهان يدار

 جسه ينت نيس ا بسه  مقساطع  يبعضس  در هانيا كه است بيعج. است رفته هاآن بر

 اسست  درسست  .ستين شانيجلو شهادت جز يراه چيه گريد كه نداهديرس

 كننسد  دعا كردنديم تقاضا «هيعليلتعاالّلهرضووان»امام حضرت از رزمندگان يوقت كه

 بسا  يولس  د؛يباشس  روزيپ و ديبمان كه كنميم دعا من فرمودنديم شوند، ديشه

 را «نيخَس  نهسر » كتساب . بسود  صحنه در يگريد زيچ مقاطع يبعض در همهنيا

 بسه  يوقت  يشهباز ديشه دينيبيم ،ديكن نگاه

 يكسار  چيهس  كنسد يمس  التمساس  يهمسدان  نيحسس  ديشسه  بسه  گسردد يبرم خ 

 از .برنگسردم  كسه  امآمسده  من ،يبكن من بودنِيزخم با رابطه در خواهدينم

 گفست  تسوان يمس  كسه  ميهسست  روروبسه  يدانيس م بسا  ما 2.ميندار كم هانمونه نيا

 است شده «نيقيال حق» خود، دوران قتيحق با نسبت در دانيم نيا موضوعِ

 . بودن وقت در يعني «نيقيال حق» .ستاكرده رعبو« نيقيال نيع» از و

 و خودمسان  نيبس  يدوگسانگ  گسر يد كسه  يتيمسوقع  يعنس ي ،بسودن «وقت» در

 و وحسدت  نيعس  كثسرتش . است انيم در« حق» فق  ست،ين انيم در قتيحق

 سسم يليهين از عبسور  يقيحق يمعنا است نيا .است شده كثرت نيع وحدتش

 زيتمسا  و يدوگسانگ  يفضسا  در. اسست  ابسژه  و سسوبژه  نيبس  زيتمسا  از عبور كه

 آن بسه  مسن  كسه  يموضسوع  طرف کي و هستم من طرف کي ابژه، و سوبژه

 موضوع» و است طرف کي« شناسا فاعل» نديگويم اصطالحا . باشميم دانا

 ابسژه  و سسوبژه  يدوگسانگ  از ميبخواه ما اگر حال. گريد طرف« شناسا مورد

 عسالم  قستِ يحق بسا  خسود  بسه  نظسر  مساوراء  ديس با م،يشسو  آزاد قتيحق به نسبت

                                                 
 رجوع شود. يد احمد كاظميد همّت با شهيشه يهابه عنوان نمونه به صحبت - 2
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 حسسق نسسور بسا  را زيسسچهمسسه )ص(خسدا  امبريسسپ كسسه طسور همسسان. ميگسسرد مسأنوس 

 كسرد؛ يمس  ظهسور  حق مظهر عنوان به شانيا نگاه در عالم يهمه و دنديديم

 نحسوه  نيس ا. دارد اشساره  حسق  به و است حق اتيآ و نهيآ معالَ نگاه، نيا در

 همسان  نيس ا. اسست  ابسژه  و هسسوبژ  زيتمسا  از عبور و سميليهين از عبور حضور،

 ،يخيتار حضور احساس. است ياسالم انقالب در يخيتار حضور احساسِ

 يآرزوهسا  كسه  يانسده يآ در نه و ديباش گذشته در نه شما كه كنديم يكار

 مسستقر « يبساق  زمسانِ » در حالست  نيا در انسان. سازديم هاانسان يبرا ييايدن

 كسه  يكسس  و اسست  گسذر  حالِ در همواره چهآن يعني« يفان زمان». شوديم

 بسرعكسِ . كنسد يمس  يزنسدگ  ناكجاآبساد  در كنسد يمس  يزنسدگ  يفان زمان در

 خيتسار  کي خود يخود به ندارد، ندهيآ و گذشته كه يباق زمان در يزندگ

 د،يشد استكبار و كفر با مقابله يجبهه وارد )ع(نيحس امام با شما اگر. است

 در اسست،  گذشسته  در ،يفسان  مسان ز لحساظ  بسه  ظاهر به كه ينيحس امام همان

 مفهسوم  گسر يد. اسست  )ع(نيحسس  امسام  يادامسه  هم تانندهيآ. است شما شيپ

 كسه  خسدا  با ارتباط مثل. ستين انيم در ندهيآ مفهوم و حال مفهوم و گذشته

 بسر  مسن . اوست كه اوست تنها .دهدينم معنا زهايچ نيا اصال  در آن ارتباط،

 اسساس  بسر  ايس  ،«ميعلس  ايس » ميگويم حق حضرت به نظر در علم طلب اساس

 کي به و است رزّاق اعتبار، کي به من ربِّ«. يّح اي» ميگويم اتيح طلب

 ينحسوه  اسساس  بسر  ،ميكنس يم برقرار حق حضرت با كه ينسبت. خالق اعتبار،

 موطن در. ندهيآ و گذشته يهازمان ماوراء يارابطه نيع در است ما رجوع

 يوقتس  شسد  عرض رابطه نيهم در .ميكنيم دايپ يحال نيچن يخيتار حضور

 در رايس ز .شوديم هچ بعد كه دهدينم يمعن گريد ميهست انقالب يهيسا ريز



 بسا  كه يحالت همان مثل م،يكنيم يزندگ ياسالم انقالب با ،خود يِباق زمانِ

 )ع(نيمنرالمسؤ يام بسا  هسم  زمسان  نيهمس  در ما. ميكنيم يزندگ همواره )ع(يعل

. اسست  )ع(نيمنرالمؤيام با يزندگ يادامه ،ياسالم انقالب و ميكنيم يزندگ

 سراسسر . ميماند )ع(نيمنرالمؤيام و ما يول رفتند، كه اندانيعباس و انيامو نيا

 علمساء  مسزار  سسر  بسر  يوقتس  بنسده . ميس ابسوده  )ع(نيمنرالمسؤ يام با ما خيتار کي

 خودشسان  يزمانسه  در بخسو  چقسدر  هسا نيس ا كسه  است نيا احساسم روميم

 در و بودنسد  هشسد  آزاد يفان زمان از كهنيا يبرا. كردند عمل زمانه ناسبم

 .شدند مستقر يباق زمان

 خسدا . سست ين وقست چيهس  كسه  دهسد يمس  قرار ما مقابل را يشرفتيپ تهيمدرن

 هسست  كسه  نيس ا نيعس  در هسست،  شسه يهم كسه  گسذارد يمس  مسا  يجلسو  يزيچ

 يمعنسا  نيس ا كنسد، ينمس  خودش از منقطع را ما و جلو دييايب هم باز ديگويم

 تسان شيپس  نسده يآ و گذشته است، تانشيپ حق يوقت .است سميليهين از عبور

 ابس  شسما  كسه  اسست  آن كنم ديتأك ديبا كه يانكته. ديهست« وقت» در و است

 ،يسسالم ا انقالب چون. ديريبگ قرار يباق وقتِ در ديتوانيم ياسالم انقالب

 يزنسدگ  بسرعكسِ  و نسدارد  راه يپوچ آن در و است، ما يخيتار يِباق وقت

 . رديگيم را يپوچ آن يجا بقاء، و استقرار و قرار ،يپوچ در

 بسود  گفتسه  مسدرن پسست  لسسوفِ يف آن فوكسو شسل يم كسه  هسست  ذهنم در

 ،اسست  کيكالسس  يشناسس جامعسه  يدهيس ا نقسدِ  نيتسر بزرگ ياسالم انقالب

 سكوالرشسدن  حسالِ  در هسا فرهنسگ  است معتقد كه يكيكالس يشناسجامعه

 كسه  ديس كن فكسر  نيس ا بسه . است خيتار از شدنخارج حالِ در« نيد» و ندهست

 و يخيتسار  ريمسس  از دوران، نيس ا يخيتسار  دادِيرو يمثابه به ياسالم انقالب



 275  ............................... انقالب اسالمي؛ وقتِ تاريخي ملت ما هشتم، يجلسه

 را گسر يد ينگاه ته،يمدرن با كشاكش در كه كنديم تياحك گريد يريتقد

 دشس  ياهينظر داديرو موجب ياسالم انقالب تيماه. كرد وارد ما خيتار در

 .سرگردانند آن به نسبت مدرن يايدن متفكران است هنوز كه هنوز كه

 يبس غر خيتسار  ليس ذ يجهتس  از كهآن نيع در ما داد نشان ياسالم انقالب

 دايس پ را ودخس  ،ياسالم انقالب با ما. ميدار نظر مدّ را يمتفاوت خيتار م،يهست

 كسر تف ريمسس  خسالف  بسر  كه ميدهيم ادامه را يريمس بعد به آن از و ميكرد

 .است تهيمدرن فرهنگ ريتأث تحت روشنفكرانِ ياشهيكل

 معضسل  از كسه  يحسدّ  در داد سسامان  و سسر  مسا  تفكسر  به ياسالم انقالب

 ار بهمسن  22 مكسرر  يهاييمايراهپ. ميآمد رونيب ت،يهو بحران و يتيهويب

 خسود  سسخن  از بنسده  تسا  ديس ادهيس د صسورت  نيس ا بسه  هاانقالب كدام در شما

 ! دارد؟ يبخشتيهو قدرت ،ياسالم انقالب ميگويم كه شوم منصرف

 كسه  يخيتسار  انحطاط از نجات و يتمدن گشتِ اعتبار به ياسالم انقالب

 اكمتسر  نيشستر يب و اسست  دوران نيس ا ريس كب انقسالب  بسود،  كرده گرفتار را ما

 مسسا ل  بسه  پاسسخ  در ،يجمعس  اسست  يزيرسستاخ  ؛باشسد يم دارا را ياجتماع

 چسرا . انسد كسرده  فهسم  را يديس جد وضع مردم كهنيا لحاظ به رانيا يجامعه

 سستند ين خود يخوردهشكست يهينظر يمتوجه هنوز ياشهيكل روشنفكرانِ

 ظساهر  هنسوز  نكسه يبا ا ننديبينممگر ! م؟يشويم سكوالر ميدار ما معتقدند و

 نمسوده  رجسوع  مسان يا يسسو  بسه  چگونسه  هسا قلب است، سكوالر افراد يبعض

 .است

 و شسد  فسراهم  شسان يبرا يشناسس غرب امكان ،ياسالم بانقال در ما مردم

 انقسالب . دارد فاصسله  مسا  بسا  حال هر در كه است يزيچ غرب، كه ميديفهم



 تفكسرِ  از يانحسوه  درونِ از يول گرفت، شكل غرب با ستد و داد با ياسالم

 ،يزنسدگ  يبسرا  ديس با كسه  آمد ظهور به يحركت اثبات امكان ،سميمدرنپست

 و ديجد يايدن با خود يبوم فرهنگ بستر در و برگرداند مناسبات به را خدا

 .نشست ستد و داد به آن امكاناتِ

 ظسر ن شد، عرض كه يامقدمه به توجه با يبعد متن به نظر با ميخواهيم

 يفكسر ت چه تفكر، آن كهنيا و« خيتار نيا در تفكر قانون نينخست» به ميكن

   .است

 تفکر قانون نينخست

 بشنوند را يسالما انقالب در خدا يندا كه باشند ييهاانسان ديبا» -26
 يماسال عتيشر عنوان به يسنت به كه ديشن خواهند را ندا آن يكسان و

 ينسدا  لسذا . اسست  يالهس  يوَحس  ظهسور  بستر كه يسنت باشند، داشته تعلق
 .است دنيشن قابل اسالم بستر در خيتار نيا در ياسالم انقالب

 را هسا انسسان  يهمسه  ياسسالم  قسالب ان قيس طر از خداونسد  ينسدا  هرچند
 نسدا  آن از اگسر  البتسه . شسنوند ينم را ندا آن هاآن يهمه يول فراگرفته،
 جهسست بسسه چسسه و رنسسديبپذ چسسه كننسسد،يمسس قيتصسسد ييبگسسو سسسخن
 يهسا اشارت و ندا آن كه ييهاآن تنها. نكنند قبول شانيهايروزمرّگ

 اسست  شده شروع كه يخيتار از و اندخيتار متفكران رند،يپذيم را آن
 يريس گيپ ياسسالم  انقالب در را خداوند يندا رايز ،بود خواهندن رونيب
 خيتسسار نيسسا در تفكسسر قسانون  نينخسسست را يريسسگيپ نيس ا بنسسده. كننسسديمس 
 سسخن  خسود  از شسخ   كسه آن يجسا  بسه  حالست،  نيا در رايز دانم،يم

 و. شود گفته سخن زمانه مخصوصِ يِاله ياراده از دارد يسع د،يبگو
 اسست  ييندا از گزارش تفكرِ. ستين يانتزاع يتفكر تفكر، از نوع نيا
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 فضسا  نيس ا در متفكسر  و. آمسده  ظهسور  بسه  ياسسالم  انقسالب  قيطر از كه
 ييهانشان دنبال به و برديم سربه انتظار در و است راه به چشم همواره

 .خيتار نيا در خداوند يصدايب يندا از است ييهااشاره كه گردديم
شود كه اشاره به آن ندا  يم يفاخر يهاامر موجب ظهور واژه نيو هم
 «دارد.

 داخس  ينسدا  كسه  باشسند  ييهاانسان ديبا»: ديفرمود مالحظه كه طورهمان

 هسر « نشَسأ  في وَهُ يَوْمٍ كُلَّ» :مياهنخواند مگر «.بشنوند را ياسالم انقالب در

 نشسأ  در خداونسد  يوقت ؟ديآيم ظهور به يشأن با خداوند يروزگار و روز

 صسحنه  بسه  كسه  اسست  تيبشسر  دادنِقسرار خطساب  بسا  ديآيم صحنه به خاص

 نسدا  آن يكسان. دوران آن بشر گوش در است ييندا خطاب، آن و ديآيم

 شسته دا تعلسق  ،ياسسالم  عتيشسر  عنسوان  به ياله يسنت به كه ديشن خواهند را

 تعيشسر  سنتِ ميباش متوجه كه جهت آن از است، يمهم ينكته نيا. باشند

 كسه  اسست  يسسنت  .اسست  يقدسس  خيتار کي بلكه ،ستين واقعه کي ياسالم

 مسا  را ملسل  يهيبق ايآ ،ديكن اشكال است ممكن. شده ياله يوَح ظهور بستر

 البانقس  فهسم  شسرط  يول ،ميدانينم زيچچيه را ملل يهيبق ما م؟يدانيم چيه

 يا مه و )ص(اكرم امبريپ با كه ياسالم. است ياسالم تيهو داشتن ،ياسالم

 مسن  ديس گويمس  كه كربن يهانر لامثا ديشا. است كرده دايپ ظهور )ع(اطهار

 و اسست  اكهسارت  ريتسأث  تحست  كسه  دگريس ها امثسال  ايس  و اميافالطون يعهيش

 بسه  ار ياسسالم  انقالب يمعنا بتوانند است، نيالديمح ريتأث تحت اكهارت،

 بسستر  از ريس غ اسست  يگسر يد جهسان  هسا آن جهسانِ ستيز يول بفهمند، ينوع

  .است مطرح اسالم عتيشر سنت در كه ،ياله يوَح ظهور



 در ياله ياراده عنوان به ياسالم انقالب قيطر از خداوند يندا هرچند

 ليس دال بسه  هسا آن يهمسه  يولس  است، فراگرفته را هاانسان يهمه خ،يتار نيا

 مييگسو ب سسخن  ندا آن از اگر كهآن نيع در شنوند،ينم را ندا آن گوناگون

 اگسر  ننسد يبيمس  يولس  دارد معنا هاحرف نيا هستند متوجه و كننديم قيتصد

 نينس چ يآمادگ و دهند رييتغ را خود يزندگ ديبا كنند قبول را هاحرف نيا

 .ابنديينم خود در را يرييتغ

 كسه  حسو ن نيا به استكبار خيتار كه است گرفته تعلق نيا به ياله ياراده

 يخيتسار  در حضسور  اسستكبار،  ينفس  يالزمه و رسدب انيپا به است دانيم در

 بسه  شسهادت  ديس با رابطسه  نيس ا در و نباشسد  انيس م در هسا انسان تيأنان كه است

 ق،حس  بسه  و شسود  يفسان  خسود  از انسسان  تا ديآ ظهور هب اشينيقيال حق يمعنا

 مسام ت يول ،باطل و حق يجبهه دو وجودآمدنبه رازِ است نيا و گردد يباق

 در .اسست  شسده  ظلم هاآن به وگرنه مييگويم چه ما فهمندب ديبا نيمستكبر

 همسد بف هسم  انيابوسسف  تسا  دگفتنس يمس  سخن امت زبان به انامبريپ رابطه نيهم

 يخيتسار  حضسورِ  امِيس پ كنسد  احسساس  يخسوب بسه  و نسد يگويمس  چه )ص(امبريپ

 .  يستين گريد تو ن،ايابوسف كه است آن )ص(امبريپ

 يهمسسه ميباشسس متوجسسه ديسسبا ابتسسدا رخسسداد، کيسس يخيتسسار حضسسور در

 هاشسار  كجسا  بسه  نسدا  نيس ا بفهمنسد  ديس با رخدادند آن مخاطب كه ييهاانسان

 مسستكبرانه  ياعسده  ،انسد در صحنه گروه چند رخداد آن يهنگامه در دارد؛

 و شسدت  هرچنسد  كننسد، يمس  قبسول  را آن ياعسده  و ستنديايم آن مقابل در

 .است متفاوت رخداد آن اميپ قبول در هاآن ضعفِ
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 اسست  ممكن متن کي يسندهينو يحت كه است آن متذكر ،کيهرمنوت

 بسر  يولس  نباشسد،  اسست  فراگرفتسه  را او چهآن يمتوجه خودآگاه صورت به

 زا. فراگرفتسه  را او خ،يتسار  كه است يروح ريتأث تحت اشيآگاهدل اساس

 مسورد  كسه  ييهاآن يهمه يخيتار يرخدادها در شوديم عرض جهت نيا

 كسه آن از اعسم  هسستند  رخسداد  آن اميس پ يمتوجه هستند، رخداد آن خطاب

 .ندريگ قرار رشيتأث تحت ناخودآگاهانه اي باشند آن متوجه خودآگاهانه

 است آمده سخن به ،يهست

 خسود  و شسوند  خسود  خيتار در ياله خاص ياراده يمتوجه كه ييهاآن

 جسان  كسه  يقتس يقح رايس ز. انسد خيتار متفكران ند،يبنما آن رشيپذ يآماده را

 انسد، شسناخته  را آن متفكرانه و هستند آن متذكر و است گرفتهبر در را هاآن

 کيس  از كسه  كنديم مطرح نحل يسوره 44 يهيآ كه است يتفكر نوع از

 آن گسر يد طسرف  از و دارنسد  خسود  در اجمسال  صسورت  به را قتيحق طرف

 نيسي تب دوران، مِيزعس  قيس طر از ايس  و امسام  قيطر از اي غمبريپ قيطر از قتيحق

 مِيزعس  بسه  نظسر  بسا  و اسست  مهسم  اريبسس  ميزع نقش زمانه نيا در كه شود؛يم

 و صسدر يبنس  ماننسد  ،اسست  شده شروع كه يخيتار از انسان كه است دوران

 ينسدا  هسا يحججس  و هسا يخسراز  ماننسد  رايس ز. دافتس ينم رونيب صدريبن امثال

 قسانون  نينخسست » را يريگيپ نيا بنده .است كرده يريگيپ را ياسالم انقالب

 شستر يب و سست ين تفكسر  كسه  يتفكسر  مقابسلِ  در .دانسم يم خيتار نيا در «تفكر

 جسا نيس ا در. قست يحق حضسور  يفضسا  در حاضرشسدن  تسا  اسست  ييدانا ينوع

 حضسسور را آن نسام . كسرد  احسسساس را فضسا  آن ديس با سسست،ين يكساف  دنيس فهم



 نيس ا. دنسدار  عرفان درس و ينظر عرفان به يربط نيا و ميگذاريم يخيتار

 كسه نيس ا يجا به حالت نيا در رايز است، خيتار نيا در تفكر قانون نينخست

 زمانسه  مخصسوصِ  يالهس  ياراده از دارد يسسع  ديس بگو سخن خود از شخ 

 مخصسوص  يالهس  ياراده از بخواهد اگر عمال  حالت نيا در و دهد گزارش

 يدهارا تسا  بسسپارد  آن يصسدا يبس  ينسدا  بسه  را خود ديبا دهد گزارش زمانه

 صسورت  بسه  هايحجج و هاينيآو با ياله يهاراد يوقت. ديآ« گفت» به ياله

 در ايس  و شسود يمس  ظاهر هاآن فعل در اي صدا آن گفت، سخن صدايب يندا

 كسه  اسست  ييندا از گزارش ،ستين يانتزاع تفكر تفكر، نوع نيا. هاآن قول

 زبسانِ  كسه  شسود يم دايپ يزبان. است آمده ظهور به ياسالم انقالب قيطر از

 و كنسد يمس  خطساب  او بسه  و برديم راه را انسان كه است يهست. است اشاره

 يصسدا يبس  ينسدا  لحساظ  نيبسد  و .دهديم نشان ياسالم انقالب در را خود

 عسالم  سراسر ،يهست. گردديم ظاهر رزمندگان حركات در كه است يهست

 شده يهست انزب ،يخيتار  ِيشرا نيا در ياسالم انقالب و است كرده پر را

 خسواهم يمس  واقسع  در. ديس بگو سسخن  مسا  بسا  رزمنسدگان  حركات در تا است

 بسه  شتريب كه است يخاص زبان ميدار ازين ما امروز كه يزبان نيا كنم عرض

 مواظب كه است آن ما يفهيوظ. هستند ندا آن مظهر شهداء و مانديم «ندا»

 تفكسر  نيس ا. است اندور نيا تفكر قانون كه ميآور انيم به را يتفكر ميباش

 در پسس . بشناسد را ندا آن مظاهر و باشد داشته را ندا آن به اشاره توان ديبا

 چسرا  و سسم ينويمس  طسور نيس ا بنسده  چرا كه شوديم طرفبر اشكال نيا واقع

«. صسدا » بسه  تسا  مانسد يمس « نسدا » به شتريب كه كنم دايپ ييهاواژه كنميم تالش
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 بسه . نشسود  قست يحق حجساب  گفست،  آن خسودِ  كسه  باشد يگفت ديبا ما گفتِ

 :حاف  جناب يگفته
 مسن  كسه  كسام  بطلب عادت، آمدِ خالف ز

 

 كسردم  شانيپر زلف آن از تيجمع كسب

 
 ديس با «عسادت  آمسدِ  خسالف » از ،يبرس خود كام به يخواهيم اگر يعني

 بسه  ديس با. كنسد  اشسارت « نسدا » آن به تواندينم يعرف زبانِ چون. يريبگ مدد

 نيس ا و شسود يم پنهان هم و دايپ هم زبان آن در قتيحق كه بود يزبان دنبال

 وردآ ديس پد تحسول  و رييتغ امروز بشرِ وجود در توانديم كه يزبان آن است

 حسرص  از و ديس آ دربسه  يسسامان  و سر يب نيا از كه بسازد يعالَم او يبرا و

 يهسا حتينصس  رد،يس نگ قسرار  بشسر  نظسر  مدّ عالَم آن تا. شود رها مدرن يايدن

 !يآر. ستين كارساز هم ياخالق
ِّدسييييييييييييي ِّبييييييييييييي ِّ ييييييييييييييآ منِّ خيييييييييييييا ِّعييييييييييييياَ ِِّّد ِّ آدمييييييييييييي

ِّ
    ِّسيييييييييييييياخ ِّ ِّ  ِّ يييييييييييييي ِّآدمييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييي ِّب ايدِّ عييييييييييييييا َِّ
 

 حضور با نيا و حلّ، نه و كرد رفع را تهيمدرن گرفتارِ بشرِ مشكالت ديبا

 رورتيصس  بسا  و اسست  ممكسن  ياسسالم  انقسالب  يعنس ي مسا  يخيتسار  وقتِ در

 ينسدا  بسه  دادنگسوش  آن كه ديآيم ظهور به يحضور نيچن با كه يتفكر

 نيس ا از را خسود  و شسدن،  آن اشارات يوشاين و است دوران نيا در قتيحق

 كسه  يعسالَم . اسست  ياسسالم  انقسالب  عسالَم  كه مستقركردن يعالَم در قيطر

 در انسسان  يقيحق تيماه است نيا و افتندي آن در را خود بزرگوار، يشهدا

 و دهسد  پاسخ ندا به و بسپارد قتيحق يندا به گوش توانديم كه دوران نيا

 و ديس آيم ظهور به ندهيآ در و شد گشوده بشر مقابل در كه است يراه نيا

 بسه  معمسوال   اسستادان  اگسر ! يآر. كنسد يمس  كشسف  خسود  يبرا را آن تيبشر

 نسده يآ يپسروا  كه متفكران يول دارند، اشتغال يفلسف مهم مباح  و مسا ل



 نشسانه  دنبسال  بسه  ،برنديم سربه انتظار در و اندراه به چشم همواره و دارند را

 انسد شسده  متوجه يخوببه رايز ،آموزنديم هادرس ها،اشارت از و گردنديم

 بلكسه  داد، نخواهسد  نجسات  يكنسون  مسكنتِ از را عالَم موجود، يانسان علوم

 در را تفكر قانون نينخست كه يكسان يغرضانهيب و صبورانه و دشوار يسع

 .برساند مدد عالَم نيا نجات به توانديم اندتهافي دوران نيا

 «والسالم عليكم و رحمةاهلل و بركاته»



 

 ي نهمجلسه

 ينهيدر آ قتيحق يو پنهان يما و آشکارگ

 يانقالب اسالم





 

 بسم اهلل الرّحمن الرّحيم
 اصسحاب  يآگساه  تفساوت  موضسوعِ  شد قبل يهفته كه يبحث در :

 نيبس  يآگساه  نسوع  دو نيس ا تفساوت . آمسد  انيم هب )ص(امبريپ خود با )ص(امبريپ

 .دييبفرما  يتوض شتريب شوديم اگر را )ص(امبريپ و مسلمانان

 يروزيپ يماورا يزيچ

 شدهتمام بح ، كه نباشد طورنيا اما م،يكنيم باز را بح  باب 

 در انفسال  يسسوره  17 يهيس آ در قسرآن  شد عرض كه طورنيهم. شود يتلق

 با است، قا ل تفاوت كفار با )ص(امبريپ و مسلمانان يقاتلهم ينحوه فيتوص

 سساز سرنوشت جهادِ آن در كه دارند يمتعال ياحساس حتما  مسلمانان كهنيا

 صسحنه  به تيجاهل فرهنگ مقابل در را يخيتار خواهنديم و كرده شركت

 بسه  دارنسد،  يمهمس  شسأن  ونيبسدر  خودِ و بدر جنگ ديادهيشن كهنيا. آورند

 بسا  نيس ا. شسود  شروع يخيتار بناست كه است هاآن يخيتار تيموقع جهت

 ينحوه در خداوند همهنيا با. كنديم فرق آمد شيپ بعدا  كه هاجنگ ريسا

 هسا آن« قَستَلَهُمْ  اللَّسهَ  لكِسنَّ  وَ تَقْتُلُسوهُمْ  فَلَمْ»: ديفرمايم هاآن يمقاتله فيتوص

 يبسرا  ييجسا  هيس آ نيس ا در. سساند ر قتسل  به را هاآن خدا ولكن نكردند مقاتله

 يمقاتلسه  خواهسد يمس  يوقتس  يولس  رد،يگينم نظر در خاص طرز به مسلمانان



« رَمى اللَّهَ لكِنَّ وَ رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ما وَ»: ديفرمايم كند فيتوص را )ص(امبريپ

 يعنس ي. انسداخت  ريس ت خدا ولكن ،ينداختين ريت تو ،يانداخت ريت تو كه گاهآن

 را حضسرت  ياراده و كنسد يمس  ديس تأك )ص(خسدا  رسسول  رانداختنيت يرو بر

 ريس ت خسدا  ولكسن « رَمسى  اللَّهَ لكِنَّ وَ»: ديفرمايم آن از بعد و. شوديم متذكر

 يصسورت  بسه  )ص(خسدا  رسسول  ياراده كسه  باشسد  امسر  نيا متذكر تا انداخت؛

 معلسوم  تا. است ياله ياراده بر منطبق اراده آن يول است، صحنه در خاص

 )ص(خدا رسول حضور احساس با بدر جنگ مجاهدان حضور احساس شود

 .است متفاوت

 را يمسادر  مثسال  تسوان يم بدر جنگ مجاهدان حضور احساس مورد در

 اركس  نيس ا از او ،بدهسد  ريش را خود كودک تا شوديم بلند شب مهين كه زد

 ،كنسد ينمس  منصسرف  كسار  نيس ا از را او وقتچيه كار يسخت و برديم لذّت

 بسه  دادنيزنسدگ  در دارد كسه  كنسد يمس  احسساس  خود در حضور ينوع رايز

 معسرض  در را خسود  كسه  اسست  يحضسور  كنسد، يم ينيآفرنقش فرزند کي

 كهآن بدون ابدييم يمعنو يلذت در كامال  را خود و داده قرار ياله ياراده

 انمجاهسد  مثسل  باشسد،  ريمس نيا در ياله ياراده و ينيتكو انيجر يمتوجه

 كسرده  اراده خداوند كه دارند را يخيتار در حضور احساس كه بدر جنگ

 ،ياحساسس  نيچنس  بسر  عسالوه  )ص(امبريس پ خصسوص  در. شسود  محقق آن است

 و اسست  مطسرح  شسان يبرا يحضور نيچن نيع در خود از يآگاه از يانحوه

 كه يخاص ياراده و يآگاه هستند، ينقش نيچن يدارا كه را خود ابندييم

 يفسان  را خسود  ياراده تا نداشتند را اراده و يآگاه آن ربد جنگ مجاهدان

 .  بكنند خدا ياراده در
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 دهسد يمس  آن از بسر خ« رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ما»: ديفرمايم كه هيآ از فراز نيا

 در ،روديمس  مجاهدان بر چهآن بر عالوه يزيچ )ص(خدا رسول مورد در كه

 انمجاهسد  يبسرا . ميناميم يخيتار حضور به يآگاه را آن كه باشديم انيم

 هبس  را خسدا  تسا  آمدنسد  و سستادند يا هم حضور آن يپا و بود يخيتار حضور

 حسرف  دارنسد  يآگساه  خسود  ياراده نيس ا بسه  انسدازه  چسه  يول اورنديب خيتار

 اسست  حرف کي يخيتار حضورِ احساس و يخيتار يآگاه. است يگريد

 كسه  يانيجيبسس  .اسست  گسر يد يحرفس  حضور نيا به و يآگاه به يآگاه يلو

 كسار  شسان يالهس  يفسه يوظ انجسام  تلسذّ  در تمامسا   ،كننسد يم فت  را خرمشهر

 داخس  را خرمشسهر  نسد يفرمايمس  «هيعلتعايلالّلهرضووان»امسام  حضرت كهنيا اما كننديم

 دارد چه داننديم امام حضرت چون است يگريد احساس کي ،كرد آزاد

 مسورد  در. نيحسس  صسدام  رب يروزيپ يماورا است يزيچ آن و ديآيم شيپ

 نيهم زا هيقض هم است وقوع حال در كايآمر با تقابل در كه يمناسبات ريسا

 مقسام  و ننديبيم را صحنه طورکي مرداندولت و مداراناستيس. است قرار

 نيدتريشسد  در ميبفهمس  كسه نيس ا. ننسد يبيمس  گسر يد طور «اللّوهحفظه»يرهبر معظم

 و اسست  يمهم ينكته شود،يم چه دارد ياسالم انقالب و كايآمر نيبمقابله

 بسه  خداوند كه شد ياوعده متوجه تقابل نيا دترشدنِيشد هرچه با توانيم

 آمسده  مسا  بسا مقابلسه  به جاهانيا تا جهان ابرقدرت يعني كايآمر. است داده ما

 از موجسب  اسستكبار  شكست و است شكست حتما  مقابله نيا يجهينت. است

 آمسده  شيپس  كه ياصحنه از يآگاه نوع نيا. است نآ يكلّ تيهو رفتننيب

 مسداران استيس كه يآگاه نوع آن با است راه در يخبر فهمنديم يبعض و

 .شوديم چه دارد داننديم )ص(امبريپ. است متفاوت دارند، صحنه از



 انقالب خودکردن آنِ از يمعنا

 اهنمساي ر رابطسه  اين در تواندمي كه افتاد اتفاق جرياني حُنين جنگ در

 كسه  حسدّي  در خسورديم  شكسست  شسدت به ابتدا حُنين جنگ در ما. باشد ما

 ابسن  از صسحي   سند با حنين جنگ يدرباره كه روايتى در نيشابورى حاكم

 رسسول  بسا  حنسين  جنسگ  در كسه  كسسى  تنهسا : گويسد مسي  كند مى نقل عبّاس

 رفسرا  بسه  پسا  همسه  و بسود  )ع(طالب ابى بن علىّ كرد، استقامت و ماند )ص(خدا

مَاواِ نَ   لَقَدْ نَصَ َكُم  اللَّه  فا  » :فرمايدمى باره اين در كريم قرآن 1.گذاشتند

كََي َةٍ وَ يَوْمَ ح نَيْنٍ إِذث ََ ْجَبَتثكُمْ كََث َتُكُمْ فَلَمْ تُغثنِ  َنثكُمْ شَيْئاً وَ ضاقَتْ  َلَيْكُم  

 جاهساى  در را شسما  خداونسد  «الثأَرْض  بِما رَح بَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ م دْبِ ينَ

 آن در نيسز  حنسين  روز در و شسديد؛  پيسروز  دشسمن  بسر  و كسرد  يسارى  زيادى

 ايسن  ولسى  ،نمسود  يسارى  سساخت  مغرور را شما تانجمعيّت فزونى كه هنگام

 شسما  بسر  وسسعتش  يهمسه  بسا  زمسين  و نخورد دردتان به هيچ جمعيّت فزونىِ

 بسه  كسه  مسسلمين  سسپاه ! نموديد فرار كرده، دشمن به پشت سپس شد؛ تنگ

 بسه  سراسسيمه  هسركس  و شد متفرق هم از بود، شده واقع حمله مورد سختي

 اي»: بگسو  مسردم  بسه  فرمودند عباس عمويشان به )ص(پيامبر .دويدمي سويي

 كجا به! كرديد بيعت او با كه كساني اي و كرديد ياري را پيامبر كه انصار

 مغلسوب  صسورت  حدّي در جنگ را ظاه 2.اينجاست خدا رسول گريزيد؟مي

 جنسگ  ايسن  در و اسست  شده نمسلما ظاهر به كه هم ابوسفيان كه كرد دايپ
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 و ترسيدندمسلمانان آنچنان گويدمي بيندمي را صحنه وقتي ،داشت شركت

 بسه  توجه با. دويدندمي دريا تا زدنمي شانصداي عباس اگر كه كردند فرار

 آنچنان صحنه اين در )ص(خدا رسول دهدمي گواهي تاريخ شرايطي، چنين

 قسرآن  كسه  نيس ا بسا  ،نيامسده  پسيش  مشسكلي  هيچ گويا كه اميدوارند و محكم

 و «ضاقَتْ  َلَيْهِم  الثأَرْض  بِما رَح بَتْ» كه كندمي توصيف طوراين را صحنه

 به هركدام كه معنا اين به ،بود شده تنگ هاآن براي وسعت همهآن با زمين

 محكسم  همچنسان  )ص(پيامبر يلو شوند پنهان جاآن در كه بودند جايي دنبال

 حكايست  هاتحليل يهمه كه شرايطي در: گويندمي مورخان. بودند ايستاده

 حسس  خسوبي بسه  )ص(خسدا  پيسامبر  اسست،  تمسام  اسسالم  كسار  كه داشت آن از

آن  كسسه بسسود جهسستبسسدان ايسسن و يابسسدمسسي ادامسسه دارد اسسسالم كردنسسدمسسي

 كسه  بودند نشده تاريخ اين وارد خودشان ياراده با و خودشان )ص(حضرت

 متوجسه  بلكسه  انسد رفته خطا به محاسبه در كنند احساس شخصي نظر از حاال

 را مسسوله  اين عين. است كرده اراده حق حضرت كه هستندتقديري حضور

 كنسيم مسي  مالحظسه  معاصر تاريخ در «عليهتعايلالّلهرضووان»امام حضرت با رابطه در ما

 تقسدير  حضسور  متوجسه  جهساني  معسادالت  و هسا تحليسل  يهمسه  خالف بر كه

 .يابد ظهور عالم در است بنا كه هستند ديگري

 ليسستحل را نيحنسس جنسسگ يصسسحنه يعنسسي صسسحنه آن كسسه يگرانسسليسستحل

 نددانستينم يعاد معادالت يماورا يزيچ )ص(امبريپ اگر معتقدند كنند؛يم

 .سستادند ياينمس  مطمون طورآن 

 انيس م در هسا شكسست  و هسا يروزيس پ نيس ا يماورا يااراده داننديم )ص(امبريپ

 ضسرر  بسه  و اسالم نفع به را معادالت يهمه است كرده اراده خداوند است،



 نيمسلم امتحان يبرا ظاهر در چهآن از جهت نيهم به و كند تمام تيجاهل

 هيقضس  ظساهر  كسه نيس ا از شيبس  يزيچ داننديم. خورندينم جا د،يآيم شيپ

 مسسرتب  خسساص ياراده آن بسسا را خسسود و اسسست صسسحنه در دهسسديمسس نشسسان

 )ص(امبريس پ. ياسسالم  انقسالب  خسودكردنِ  آنِ از يمعنسا  اسست  نيس ا. اندكرده

 ،كسرده  مرتب  آن با را خود و اندافتهي يخيتار يتنگناها نيا يماورا يزيچ

 واقسع  در .باشسد  نيا توانديم« تيرَمَ إذ» يمعنا و دكردن خود آنِ از را آن و

 رتيبصس  بنسده . فتسد يب اتفساق  خواهسد يمس  يزيس چچسه  كسه  داننسد يم )ص(امبريپ

 چسه  هسر . دانسم يمس  طسور نيس ا را «اللّوهحفظه»يرهبر معظم مقام و «هيعلتعايلالّلهرضووان»ماما

 هسم  دسست  در دسست  ايدن يهمه كه آورنديم خبر يرهبر معظم مقام يبرا

 برجسام  درون در را يمفساد  انسد توانسسته  و كننسد  خسالص  را شسما  تسا  اندداده

 تمسام  تيس قاطع بسا  شسان يا يولس  ،اسست  مسا  ضرر به هاآن يهمه كه بگذرانند

 .بود ميخواه روزيپ هاصحنه نيا در ما ديباش مطمون نديگويم

 در انقسالب  چهسارم  يدهسه  در مسا  كسه  ميبگسو  را نيا بتوانم كنميم فكر

 را انقسالب  ديتوانينم دينباش «تيرَمَ إذ» مقام در اگر. ميهست« تيرَم إذ» مقام

. است «تيرَمَ إذ» مقام خيتار نيا در انقالب يادامه وادب عقل. ديده ادامه

 مرعسوب  دانيس م ظسواهر  از دينكن دايپ يآگاه انقالب يخيتار تيهو به اگر

 خودشسان  يگفتسه  به خواهنديم و شدند هراسان كه هايبعض مثل ديشويم

 را خسود  ها در صسدر اسسالم،  يبعض كهآن مثل. ندهند كايآمر دست به بهانه

 )ع(نيرالمسؤمن يام كسه  اسست  گسواه  خيرتسا . باختنسد  انيابوسف قدرت مقابل در

 كسه  دار و ريس گ نيس ا در .دهند ادامه لياص اهداف حف  با را اسالم توانستند

 فهيسسق  انجمن و ندبود )ص(امبريپ كردن كفن و غسل مشغول )ع(نيرالمؤمنيام
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 بسه  داشست  يرومنسد ين ياسس يس شم كه انيابوسف بود، مشغول خود كار به زين

 و زد را )ع(يعلس  حضرت يخانه در مسلمانان نايم در اختالف جاديا منظور

 عنسوان  بسه  را تو دست و كنم عتيب تو با من تا بده را دستت :گفت شانيا به

 فرزنسدان  از ياحسد  كسنم  عست يب تو با من هرگاه كه بفشارم، مسلمانان فهيخل

 عست يب تسو  با منافعبد فرزندان واگر زد،يخيبرنم مخالفت به تو با عبدمناف

 تسو  عسرب  همسه  سرانجام و كندينم تخلف تو عتيب از شيرق از يكس كنند

 را انيابوسسسف سسسخن )ع(يعلسس حضسسرت يولسس .رنسسديپذيمسس ييفرمسسانروا بسسه را

 مشسغول  فعسال   مسن  :فرمسود  بسود  آگاه او تين از چون و كرد يتلق تياهميب

 ديس كن اراده اگسر  خسدا  بسه  سوگند: گفت انيابوسف و. هستم )ص(امبريپ زيتجه

 گسرد  يمردانس  و انيلشسكر  يوقتس  انسدک  در ديس توانيمس  ديريبگ را خود حق

: فرمسود  او بسه  پاسسخ  در )ع(نيرالمسؤمن يام. ديسساز  نسابود  را غاصسبان  و ديآور

 و ينسدار  خدا قصد ييگويم چهآن از خدا به سوگند ،انيابوسف يا برگرد

 يگسر لسه يح بسه  انياسسالم  و اسسالم  با ارههمو تو ،ييگوينم سخن خدا يبرا

 وقست  و پرداختسه  )ص(غمبسر يپ يشخصس  يكارهسا  بسه  اكنون ما ،يكنيم فتارر

 يفسرد  هسر  و مينسدار  ييگسو يمس  تسو  كسه  هسا حسرف  گونهنيا به كردنتوجه

 3.دهد انجام را خود كار ديبا و دارد يتيمأمور

 آن در يمتس يق هسر  بسه  حاضسرند  )ع(يعل حضرت كرديم تصور انيابوسف

 كسه يحسال  در اسست،  تيس جاهل تمسدن  يادامسه  انيابوسف. شوند روزيپ صحنه

 ادامسه  آورده،صسحنه  بسه  اسسالم  كسه  را يخيتسار  خواهنسد يم )ع(نيرالمؤمنيام

. شسود  نينشس  خانسه  چندهر ،است قتيحق بر ماندنيباق همان كار نيا. دهند

                                                 
 ريغد تيسا از نقل ،176 ص ارشاد، -3



 شسان مسه يخ در را )ع(نيرالمسؤمن يام يوقتس  جنسگ  كسوران  در ابسابكر محمدبن

 ؛شسود يمس  متعجب ،ستندهآرام كامال  حضرت آن نديبيم و كنديم مالقات

 خسوب  خسود  خساص  آرامسش  بسا  هاصحنه همان در حضرت آن كهيحال در

 را يايعلسس آن خ،يتسسار نيسسا. كننسسديمسس فسست  را خيتسسار دارنسسد كسسه داننسسديمسس

 حضرت آن زنديم باال را اشيراهن عربيپ عمروعاص يوقت كه خواهديم

 ريشمشس  يربهضس  کيس  بسا  توانسستند يم كهيحال در گرداننديبرم را شانيرو

 بسه  و شسود  محقق اسالم خيتار خواهنديم حضرت اما كنند، تمام را كارش

 امسسروز كسسه شسسوديمسس نيسسا اشجسسهينت. كننسسديمسس فسست  را خيتسسار قيسسطر آن

 كَنسد يم جان سعودآل يول كنديم هيتغذ را خيتار كه است )ع(نيرالمؤمنيام

 يلس يخ. ميمانيم و ميكنينم را كارها آن از كدامچيه ما. ماندينم و بماند تا

 حضسرت  بمانند، تا كنند ديشه را )ع(نيحس امام كننديم تالش است بيعج

 .ماننديم يول شونديم ديشه

 مسا ا نسه،  ايس  كسردم  عرض را شود گفته ديبا مورد نيا در چهآن دانمينم

 يمهمس  زيس چ چه قرارگرفتن يخيتار حضورِ يهيسا ريز كنم عرض خواستم

 در آن درک بسا  انسسان  و اسست  جسنس  نيس ا از يالماس انقالب درک. است

 كسه  است )ع(يعل حضرت آن يقله كه ييجا رد،يگيم قرار يخاص گاهيجا

  :ديگويم حضرت آن وصف در يمولو

 يابسسوده خسسو اَحَسسد يتسسرازو تسسو

 

 يابسسوده تسسرازو هسسر يزبانسسه بسسل
 اسسالم،  دشسمنان  يدغدغسه  يهمه. هست جاهمه و ستين جاچيه« اَحد» 

 را قسدرت  مراكسز  كسه آن بسدون  بسود  حاضر جاهمه رايز بود )ع(نيرالمؤمنيام

 هسا نيس ا بسا  يكسار  چيهس  )ع(نيرالمسؤمن يام. باشسد  كرده تصاحب بانشيرق مثل
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 همسان  در اسست،  )ع(نيرالمسؤمن يام شسان دغدغسه  همسواره  هسا آن يولس  ندارند،

 بسر  هسا آن و دهنسد ينمس  انجام هاآن مقابل در يكار چيه حضرت كه يزمان

 يجمساعت  نمساز  در را حضرت تا است مأمور ديول خالدبن سوارند، مراد خرِ

 برسساند  قتسل  بسه  خواننسد، يم ابابكر سر پشت كه

 نمساز  نيحس  در داده خالد به را تيمأمور نيا خودش كه ابابكر 

 بسه  نماز نيح در كند تمام را نماز كهآن از قبل و شوديم مانيپش امر نيا از

 و دهسد يمس  را نمساز  سسالم  سپس و نكند را كار آن كه كنديم خطاب خالد

 يگلسو  قسدر آن خسود  انگشست  دو بسا  و شسوند يم خبر با كار نيا از حضرت

 مالحظسه . شسود  تلسف  اسست  کيس نزد كسه  دهنسد يمس  فشسار  را ديس ول خالدبن

 رايس ز اسست،  مسسوله  هاآن يبرا حضرت آن بودنِ نيهم چگونه كه ديكنيم

 بيس رق از را درخشسش  امكسان  كسه  است يطور )ع(يعل يرهيس و بودن نوع

 كسه  روديمس  و اسست  گونهنيهم ياسالم انقالب يخيتار گاهيجا و رديگيم

 معلسوم  و دهسد  قسرار  بشسر  مقابل در را يگريد راه مدرن يايدن با مواجهه در

 .كند تحمل تواندينم استكبار يايدن كه است

 يخيتار حضور از غفلت آفات

 تيس موقع در خداونسد  ميبپرسس  خسود  از ديبا شد عرض چهآن به توجه با

 بسا  ينسسبت  چه زين ما و است كرده برقرار ينسبت چه ما با ميدار ما كه يخيتار

 ايس آ. كسرد  فكسر  اشبساره  در ديبا كه است ينكات از نيا. ميكن برقرار ديبا او

 در هنسوز  مسا  ايس  است؟ كرده برقرار ما با خاص ينسبت خيتار نيا در خداوند

 ايآ گريد طرف از و م؟يهست شد، شروع هيصفو با كه خود يگذشته خيتار



 از يكس ي به بنده م؟يباشيم يقاض اللّه تيآ و نجف ينحله زمان در هنوز ما

 عسرض  انسد مشسغول  يطهرانس  ينيحس اللّهتيآ روش به سلوک به كه ييرفقا

 ينيحسس  اللّسه  تيس آ مثسل  يدانشمند عالمِ از كه ديكنيم يكار خوب كردم

 يخيتسار  حضسور  نظسر  از ديباشس  داشته تيعنا يول د،يكنيم استفاده يطهران

 هنسوز  زانيعز از يبعض. ديكن يزندگ «هيعلتعايلالّلهرضوان»ينيخم امام خيتار در ديبا

 در ،كننسد يمس  يزنسدگ  بردنسد، يمس  سسر بسه  يقاضس  اللّسه  تيس آ كه يخيتار در

. شسود ينمس  شسان بينصس  خواهنسد، يمس  كسه  يكسام  آن كسنم يم فكر كهيحال

 آن بسه  يحججس  ديشسه  و ينس يآو ديشسه  كسه  اسست  يابيكام نوع آن منظورم

 ياشسارات  بسا  نحسو  نيبهتر به مردم و است هاينيآو خيتار ما، خيتار. دنديرس

 را شسهادت  و كننسد  فكر تواننديم شوديم تراوش ديشه آن فاخر قلم از كه

 ينحسوه  بسا  رابطسه  در شهداء كنندگانعييتش. كنند عييتش را شهداء و بفهمند

 ماننسد  ياعده اند؛نوع دو دارند، انقالب در حضورشان به نسبت كه يآگاه

 شسهداء  كه يخيتار به نسبت شانجان دهديم ريش را خود فرزند كه يمادر

 بسه  و شسوند يمس  حاضسر  شسهداء  عييتش در و است ورشعله هستند، آن متذكر

 يالهس  انسوار  يتجلس  محسل  عنسوان  به خيتار نيا از خود خِيتار متفكران عنوان

 كسه  انسد يكسسان  كننسدگان عييتشس  نيهمس  از گريد ياعده يول رند؛يگيم نور

 بسسه خسسود خيتسسار مسسورد در و اسسست وقسسوع حسسال در يزيسسچ چسسه فهمنسسديمسس

 سسر بسه  خسود  خيتار رونيب كه هستند هم ياعده البته. انددهيرس يخودآگاه

 يول برديم سربه ياسالم انقالب خِيتار وقوع يزمانه در كه يكس. برنديم

كسه   دانسد ينمس  او. اسست  يتيهسو يب گرفتار سخت است، خيتار نيا از رونيب

 يزندگ ،ندنبود ياسالم انقالب خيتار در كه و جدّش پدرش مثل شودينم
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 روزه و خسوانم يمس  نمساز  پسدرم  مثسل  هم من ديبگو طرف است ممكن. كند

 بسه  نسه  و ياخامنه يآقا به نه و دارم ينيخم يآقا به نه هم يكار و رميگيم

 يروحس  و است يگريد خيتار خش،يتار ست،ين حواسش او. يحجج ديشه

 بسا  خيتسار  نيس ا در او. بود نگرفته بر در را پدرش كه است گرفته بر در را او

 فرزنسدش  بسه  اشيدرونس  عشق از كه است يمادر مثل شود؛يم گانهيب خود

 خسود  بسا  كسه نيا از غافل كند، يلجباز كودک آن با بخواهد و باشد گانهيب

 واقعسا  . اسست  شده گانهيب خود لياص شيگرا به نسبت و است كرده يلجباز

 كسه  است نيا جز گذرد؟يم چه درونش در بكند، يكار نيچن يمادر اگر

 سسربردن بسه  خسود  خِيتسار  از رونيس ب گسردد؟ يمس  هسا يافسسردگ  انسواع  گرفتار

 .  است آزاردهنده اريبس آن يجهينت و است يسخت تيموقع

 دانيس م در حضسرت  بسا  ديس با كسه  يخيتسار  در )ع(نيحسس  امام قاتالن تمام

 كسه  شسدند  يروزگسار  گرفتسار  و برخاسستند  حضسرت  بسا  مقابله به ،بودنديم

 طرفسدارانش  و يرجسو  ميمسر  امسروز  كسه  يروزگار مثل ،كردندينم تصور

 نهچگو كه باشد ممكن ما يبرا آن تصور كنمينم فكر و هستند آن گرفتار

 كسه  بسود  آن جهست  بسه  هسا يگرفتار نيا يهمه. شونديم دارمسوله خودشان

 .  نداشتند يدرست برخورد خود دوران قتيحق به نسبت

 آن با ياسالم انقالب ظهور و اشارت زبان ييتوانا

 توانسسديمسس كسسه اسسست اشسسارت تنهسسا قسست،يحق بسسه نظرانسسداختن در» -27
 بسه  نسسبت  تفكسر  جهست  اشسارت  زبسان . عبسارت  نسه  و باشد نيآفرنقش
 جهست  آن از كنسد، يمس  ترکينزد آن قتيحق به را ما ،ياسالم انقالب
. يخيتار اتفاقِ کي نه و است يمعنو قتِيحق کي ياسالم انقالب كه



 رونيس ب ياسسالم  انقسالب  معسالَ  از يلّس ك حالست  در كسه  يكس يبرا البته
 آنِ از م،يس دار قبسول  كه را يانقالب ميخواهيم ما جهت نيا از و 4.نباشد
 از كسه  يبساور  آن خسودكردنِ  از يبسرا  قسرآن  در تسدبّر  مثل. ميكن خود
  5.ميدار قرآن

 ميوانبت ما تا ديگشايم ما مقابل در را موضوع از ياطهيح اشارت، زبان
 فيسستعر در را آن كسسهآن نسسه م،يبنگسسر را ضسسوعمو مختلسسفِ جوانسسب
 بسه  بساز  و شسود يمس  پنهسان  و كنسد يمس  داريد - ميكن محدود اشيمنطق
 نيا نِيب ،ياسالم انقالب با نسبت در ما و -كنديم ظهور گريد يصورت
 يامعنس  به نسبت ميتوانيم هااشارت با و ميدار يجا يپنهان و يآشكار
 تجهس  آن از ،ميده قرار خود تفكر يمبنا را آن يحت و ميكن تفكر آن
 ياسسالم  انقسالب  بسه  نسسبت  تفكسر  بستر در و «است يخيتار تفكر،» كه
 قسرار  خسود  يجسا  در زمانسه  مسسا لِ  از يدركس  و فهسم  هرگونه كه است
 «.رديگيم

 بسه  نظرانسداختن  در»: ديس گويمس  كسه  ميكنس  فكر جمله نيا به هم با يكم

 وقست  کيس  شسما  «.باشسد  نيرآفنقش توانديم كه است اشارت آن قت،يحق

                                                 
 يتقسو  اهسل «. لِلْمُتَّقسينَ  هُدًى فيهِ رَيْبَ ال الْكِتابُ ذلِکَ»: ديفرمايم قرآن كهيي معنا همان به -4

 .هستند آن ليتفص دنبال به و شونديم اجمال صورت به اسالم قتيحق يمتوجه

 موضوع آن و داردي آگاه موضوع، از مخاطب كه دارد معنايي جا در اشاره اساسا  -5

 رابطه نيهم در هم حاف  جناب. دينمايم پنهان و دكنيم آشكار را خود كه استي طور

 اسرار محرم نيا در هست هانكته/  داند اشارت كه بشارت اهل است كسآن»: ديفرمايم

 آن اگر و ديگشايم انسان مقابل در را موضوع کي از معنا نيچند اشارت زبان رايز«. كجاست

 گفت اعتبار کي به توانيم. است فهم بلقا اشارت زبان با تنها باشد قتيحق ازي وَجه موضوع،

 سخن شما با اشاره روش به« ياسالم انقالبي صدايبي ندا به سپردنگوش» بح  تمام

 .ديگويم
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 يقتس يحق بسه  ديس خواهيمس  وقست کي و ديكن نظر يقتيحق به ديخواهيم است

 نظسر  و خدا وجود به باور تفاوت لمث. است متفاوت نگاه دو نيا د،يكن فكر

 و ديس كنيم عمل او دستورات مطابق ،خدا وجود به باور در. حق حضرت به

 كارتسان  پساداش  و جسزاء  و دينشسو  کينزد تيمعص و گناه به ديكنيم يسع

 بسه  نظر قلب يآمادگ يراستا در وقت کي يول. است بهشت شاءاللّهإن هم

 بسا  تسان رابطسه  ديس نيبيمس  خطا نيتركوچک با حالت نيا در د،ياندازيم خدا

 احساس ياضاف يلقمه چند خوردن با يمولو كه حدّ آن در شد، كدر خدا

 :   دهديم سر ناله و ندارد را يقبل يرابطه كنديم

 خسار  خسار  نيس ا يالقمسه  يبرا از

 

 خسار  ديس آر بسرون  لقمان كفِ از
 قست يحق رايس ز اسست  طور نيهم انسان حالت شهيهم قتيحق با نسبت در 

 يوقتس . خيتسار  نيس ا ينهيآ در حق يجلوه مثل خاص، ياجلوه در حق يعني

 نزبسا  بسا  ديس توانينمس  وقتچيه د،يكرد نظر او به و ديافتي يقتيحق در را خدا

 ماننسسد ديسسبا. ديسسكن وصسسف را آن ييارسسسطو منطسسق قالسسب در و ميمفسساه

 بسه  البالغسه نهسج  در حضرت كه طورهمان ديكن وصف را او )ع(نيرالمؤمنيام

 اول خطبسه  همسان  در  مسثال . كننسد يم اشاره اءياش در او يتجل و حق حضرت

 ال ء  ْشَا  كُالِّ  مَاعَ »: دارنديم اظهار طورنيا اشاره زبان به خدا فيتوص در

 صسورت  آن بسه  نسه  هست يزيهرچ با او «بِم زَايَلَة ال ء شَ ْ كُلِّ غَيْ ُ وَ بِم قَارَنَةٍ

 كسه  صسورت  آن بسه  نسه  اسست،  يزيس چ هسر  ريغ و باشد، زيچ آن كنار در كه

 بسه  كسه  سست ين يفيتوصس  ف،يتوصس  نيس ا ديس كن مالحظسه . باشد آن از يجدا

 تنهسا  است، اشاره زبان كه فيتوص نيا با باشد، يانتزاع و ياستدالل صورت

 خسود  از. بسود  روروبسه  ييجسا  هسر  در يقتس يحق نيچنس  بسا  كسرد  يسع توانيم



 باشد آن يپهلو و نيقر كهنيا نه امّا سته يزيچ هر با» چه يعني ديپرسيم

 كسار  د،يكن فكر شتريب هرچه« .باشد آن از جدا كهنيا نه است زيچ آن ريغ و

 بسه  نظسر  بسا  را او يااشساره  نينس چ كمسک  بسه  كسه آن مگسر  شسود يم ترسخت

 زبسان  بسا  خسود  فيتوصس  در )ع(نيرالمؤمنيام. ديابيب خود منظر در مخلوقاتش

 اشساره  اسست؛  انيس نما يزيچ هر در و است ما مقابل در كه يقتيحق به اشاره

 يپهلو كهنيا نه اما است، برگرفته در را عالَم يهمه خداوند! يآر. كردند

 ييخسدا  آن نيس ا د،يس بخواه تانجان افق در را داخ اگر. باشد عالم جزءِجزء

 .  ديهست آن دنبال كه است

 خود اميپ در انقالب اول سال همان درُ«هيعلتعايلالّلهرضووان»ينيخم امام حضرت

 نظسران،  صساحب  شسمندان، ياند متفكران،» :نوشتند« البالغهنهج يكنگره» به

 بسودنِ  ينحسوه  نيس ا« .كننسد  معنسا  را سطر نيا و هم دور ننديبش دل، صاحبان

 آن قست، يحق به انداختننظر در»: شد عرض جهت نيهم به و است قتيحق

 به خاص يزبان با توانيم فق  «.باشد نيآفرنقش توانديم كه است اشارت

 زبسان . نمسود  فيتوصس  را آن بتسوان  عبسارت  زبان با كهآن نه كرد، اشاره آن

 تسر کينزد آن قتيحق به را ما ياسالم انقالب به نسبت تفكر جهت اشارت

 آن از نحسل  يسسوره  44 يهيس آ آخسر  در كسه  ييمعنسا  همان به فكر .كنديم

 يبسرا  تسا  ميكسرد  نسازل  تسو  بسر  را ذكر: فرمود )ص(امبريپ به و شد گفته سخن

 ديس ام «تَفَكَّسرون ي لَعَلَّهُسم ». يكن نييتب را است شده نازل هاآن بر چهآن مردم

 فكسر  نسوع  کيس  نيس ا نسد، ابيب خسود  در را قست يحق ن،ييتب و تذكر آن با است

 اسست  خيتسار  نيس ا به مربوط كه يقتيحق با دارند شهدا كنندگانعييتش. است

 بسه  ييارسسطو  منطق كه ميدانيم آن را فكر ما شهيهم متأسفانه .كننديم فكر
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 شسما  كه فكر نيا يول ،ستين فكر آن ميبگو خواهمينم .است پرداخته آن

 بسا  هسم  آن اسست  فكسر  هسم  ديس كن برقسرار  ينسسبت  ياسالم انقالب با ديبخواه

 .ارزشمند اريبس يتيهو

 اشارت زبان يهاييتوانا

 اسست  يمعنو قتِيحق کي ياسالم انقالب كه جهت آن از»: شد عرض

« .كنسد يمس  کيس نزد قتيحق به را ما اشارت زبان با ،يخيتار اتفاقِ کي نه و

 عسالم  از يكلّس  تحالس  در كسه  يكسس  يبسرا  البتسه . كرد اشاره آن به ديبا پس

 خسود  در را ياسسالم  انقسالب  اجمسال  بتوانسد  و نباشسد  رونيب ياسالم انقالب

 بسه  را اجمسال  نآ ديس كنيمس  كسه  ييهسا اشسارت  بسا  شسما  صورت آن در ابد،يب

 هُسدىً  فيسهِ  رَيْبَ ال الْكِتابُ ذلِکَ»: ديفرمايم قرآن. ديينمايم ليتبد ليتفص

 نيس ا شک بدون ديفرمايم خداوند چرا كه ديآيم شيپ سؤال نيا «لِلْمُتَّقين

 انسسان  يطرفس  از باشند؟ يمتق كه يكسان تيهدا يبرا است يالهيوس كتاب

 نيس ا حال. اجمال صورت به يول شناسديم را قتيحق كه يكس يعني يمتق

 خسود  و يهست قتيحق و حق دنبال به كه ييشما ديبگو تا است آمده قرآن

 باطسل  بسه  بسه  تسا  ياداشسته  محفسوظ  ريمس نيا در است ممكن كه جاآن تا را

 را قسرآن  زبسان  يكسس  لحساظ  نيس ا از. دارم حسرف  تسو  بسا  من ،ينشو گرفتار

 ليتفصس  را اجمسال  آن قسرآن  ؛باشسد  داشسته  تقسوا  يبنسا  كسه  شسود يمس  متوجه

 اگسر  شسما . اسست  ممكسن  اشساره  بسا  فقس   ،ليتفص به اجمال ليتبد و دهديم

 هسر  ديس گو يمس . خواهسد يمس ن ليتفصس  و اجمال ديكن اثبات را خدا ديبخواه

 عنسسوان بسسه خسسدا پسسس اسسست، الوجسسودواجسسب بسسه ازمنسسدين يالوجسسودممكسسن



 سوسسو  يقتس يحق كسه  اسست  ييجسا  اجمال،. باشد موجود ديبا الوجودواجب

 رابطسه  نيس ا در. ديشسو  کيس نزد آن به شتريب هرچه ديخواهيم شما و زنديم

 افتساد  يولس  ،اول نمسود  آسسان  عشسق  چسه »: ديفرمايم حاف  جناب كه است

 احسساس  شستر يب تِيشسفاف  بسا  را يدرونس  شوق آن خواهديم چون« .هامشكل

 ياسسالم  انقسالب  بسه  اشارت زبان البته»: شوديم عرض جهت نيهم به. كند

 نيهمس  بسه  «.دارد خسود  در راآن اجمسال  و باشسد  يمتقس  كه است يكس يبرا

 اتيس كل كسه  هسستند  ييرفقسا  بنسده  مخاطبِ شد عرض جلسه نياول در جهت

 . دارند قبول و فهمنديم را ياسالم انقالب

 تسدبّر  لمثس . ميكنس  خسود  آنِ از م،يدار قبول كه را يانقالب ميخواهيم ما»

 دييس گويمس  شما «.ميدار قرآن از كه يباور آن خودكردنِ از يبرا قرآن در

 نمس  اتيس آ در دارد اصسرار  قسرآن  يول ،است يحوَ قرآن نيا دارم قبول من

 بستر در رد،ك منوّر را )ص(امبريپ قلب كه يمَلك همان تدبّر آن با تا كن تدبّر

 ينسوران  را تسو  يالهس  يفرشسته  ديس با رايز. فشانديب تو بر را خود نور يوَح نيا

 :شسود يمس  ديس تأك كسه  اسست  جانيا. شودينم ينوران يكس كه الفاظ با كند،

 قست يقح باشد ادماني ديبا ابتدا ما است، دوران قتيحق ياسالم انقالب اگر

 .  ديفهم اشاره زبان باتوان يم را

 يآگساه  موضسوع  آن از مخاطسب  كسه  دارد معنسا  ييجسا  در اشساره  اساسا 

 آشسسكار همسسواره را خسسود كسسه اسسست يطسسور ،موضسسوع آن و دارد يجمسسالا

 تا ستين وانيل نيا مثل است اشاره قابل كه يزيچ .دينمايم پنهان و كنديم

 يصسورت  بسه  هم و كرد اشاره آن به توانيم هم كه است نور مثل ،نديبب آدم

 حضسور  مثسل  .رديگ قرار شما نگاه معرض در كامال  كه كندينم ظهور نيمع
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 در يولس  شسود يمس  آشسكار  شستر يب ايس گو كسه  رمضسان  ماه لياوا در خدا خود

 دنبسالش  بسه  شسما  تسا  شسود يمس  كسم  ظهسورش  آرامآرام ماه همان دوم يدهه

 د؟يس كنيم عمل چگونه شما مينيبب تا« عْمَلُونَتَ كَيْفَ لِنَنْظُرَ» يريتعب به د،يبرو

 ،شوديم شلوغ مساجد و آورديم شوق به را همه و ديآيم رمضان ماه اول

 قست يحق گسردد؛ يمس  كاسته آن يشلوغ از مرور به كه ديكنيم مالحظه يول

 مسورد  در. ديآيم ظهور به صورت نيهم به ياصحنه و ظرف هر در شهيهم

 وَجسه  جهست  بسه  م،يباش دواريام آن به نسبت ديبا تقدممع كه ياسالم انقالب

 ظهسور  مقسدس  دفاع ينهيآ در چگونه ديكنيم مالحظه كه است آن يحقان

 و كنسد يمس  ظهسور  دوبساره  و روديمس  خفسا  در آن از پسس  چگونسه  و كنديم

 قست، يحق با نسبت در اندفرموده ما به جهت نيهم به. روديم خفا در دوباره

 بسا  كسه  يعهد با رابطه در مقاومت و صبر يهيروح. ديكن شهيپ يتقو و صبر

 و قسرآن  در« صسبر » يواژه. است كارساز اريبس ميابسته خود دورانِ قتيحق

 حسال  يعنس ي. اسست  يبيعج يواژه است، رابطه نيهم در صبر بر قرآن ديتأك

 خفسا  در و ديبركشس  رُخ سسپس  و كسرد  ظهسور  ياصسحنه  در قست يحق آن كه

 جهست  نيهمس  بسه  و بمسان  داريپا قتيحق آن به نسبت دخو عهد بر تو رفت،

  ا نّا  اَلّله امَّ »: انسد داشسته يمس  اظهار حق حضرت با خود يدعا در ياله اءياول

 قست يحق بسه  رجسوع  ريمسس  در انسسان  چقسدر  هر «لَك نَيالشّاك   صَبْ َ اَسْئَلُكَ

 و صسحنه  هر در كه است نيچن خدا يقاعده شوديم متوجه شتريب رود شيپ

 خسود  اگسر  و. رديگيم پس را چهره آن باز و اندينمايم را ياچهره يانهزما

 بسه  رديگيم پس را خود يچهره او كهنيهم مينده رشد صبر يملكه در را

 و ميشسكن يمس  را قتيحق با خود عهد وم يگرديبرم خود يِطاغوت يهيروح



. دكنس  امتحسان  را مسا  صسبر  خواهسد يم كه هاستتيمحروم نيهم با خداوند

 اسست،  مهسم  ماندن يانقالب فرمودند «هيعلتعايلالّلهرضووان»ينيخم امام حضرت كهنيا

 اسست  يطسور  قست يحق ذات كسه نيا و ،است يديتوح يقاعده نيا بر يمبتن

 ظهسور  در همسواره  كه است جهت آن از ،كرد اشاره آن به توانيم تنها كه

 :نديفرمايم رابطه نيهم در حاف  جناب. است خفا و
 دانسد  اشسارت  كسه  بشسارت  اهل است كس آن

 

 كجاسست؟  اسسرار  محرم ن،يا در هست هانكته

 
 از را آن و شسده  مسأنوس  قست يحق بسا  كسه  يكسس  آن يعنس ي اسسرار  محرم

 يكسس هر را اشسارت : نديفرمايم«. تيرَمَ إذْ» مقام يعني است، كرده خودش

 امس  اگسر . فهمديم را اشارت زبان است بشارت اهل كه كس آن فهمد،ينم

 را اخسد  بسا  ارتبساط  يهسا ييبسا يز ميريس نگ قسرار  اشارت مقام به توجه مقام در

 رايس ز كنسد، يمس  ديس تهد را ما همواره انقالب، از جداشدن خطر و ميچشينم

 را يماسسال  انقسالب . ميهستغافل ميبرس آن به ديبا اشارت با چهآن به نسبت

 و ميآوريم كم هم بعد و است ياسيس انيجر کي كه ميفهم يم يحدّ در

 كسه نيا در هست هانكته»! يآر. ميشويم خارج انقالب يصحنه از

 چيهس  بسه  يبساز اسست يس بسا  «.كجاسست  اسسرار  محرم 

 بسه  را خسود  جسان  چسون  يولس  كرد ياديز عبادت طانيش. ميرسينم يبشارت

 و بهتسرم،  آدم از مسن « مِنْسه  خَيْسرٌ  أَنَسا » :گفت بود، نكرده روان قتيحق يسو

 هسا هنكتس ». نشسد  متوجسه  داشت، ياله اسماء به آدم وجود ينهيآ كه ياشارات

 «كجاست؟ اسرار محرم ،نيا در هست
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 ما با قتيحق يرابطه

 و ديگشايم انسان مقابل در را موضوع کي از معنا نيچند اشارت زبان

. است فهم قابل اشارت زبان با تنها باشد قتيحق از يوَجه موضوع، آن اگر

 ديس بفهم قتيحق با نسبت در را يزيچ کي اگر ديكن فكر كه ستين طورنيا

 مسا  مقابسل  در را موضسوع  از ياطسه يح اشسارت،  زبسان  رايس ز اسست  تمسام  كار

 را آن كسه آن نسه  م،يبنگر را موضوع مختلف جوانب ميبتوان ما تا ديگشايم

 ميكن محدود آن يمنطق فيتعر در

 نيسسا نِيبس  ،ياسسسالم انقسالب  بسسا نسسبت  در مسسا و

 افتميس  را مطلب ديكن فكر كهنيا و كجا نيا .ميدار يجا يپنهان و يآشكار

 نيبسس اسسست، دوران نيسسا قسستيحق كسسه ياسسسالم انقسسالب! كجسسا شسسد، تمسسام و

 رايس ز سست ين نآسسا  آن تحمسل  و دارد قسرار  قست يحق آن يِپنهان و يآشكار

 رفط به. ندشو راحت و دريبگ سامان و سر شاناتامور دارند دوست افراد

 قست يحق رنسد يبپذ تواننسد ينم رايز كن، سرهکي را ما فيتكل !آقا نديگويم

 رابطسه  نيس ا در عطسار . گسردد يمس  پنهسان  و شسود يمس  آشسكار  مسا  با نسبت در

 : ديگويم
 بسودم   نيبسودم سسجاده نشس    نيس زاهد د يد

 

 ييبسسودم سسسر دفتسسر دانسسا   نيقسسياب ز اربسس

 ييترسسسا بسسه زهسسد از افكنسسد امبچسسه ترسسسا 

 

 ييتنهسسا بسسه ريسسد در يزُنّسسار و مسسن اكنسسون

 مسسستم و كشسسم يرددُ هسسستم دگسسر امسسروز 

 

 ييترسسسا بسسه داده نيسسد بنشسسستم بتكسسده در

 دانسسم يهمسس كفسسر نسسه مسسانميا محسسرم نسسه 

 

 ييرسسسوا بسسه داده تسسن آنسسم نسسه و نميسسا نسسه

 نيس ا نه آن، نه كه يعني نيد و فكر غم از دوش 

 

 ييسسودا  و دهيشسور  نيغمگس  بُسدم  بنشسسته 

 جانسسسان نسسسدا داد در جسسسان درون ز ناگسسسه 

 

 ييرعنسا  ز چنسد  تسا  سسرگردان  عاشق يكا

 



 تنهسا  نيتسو چنس   يدو سه گسر از مسا گشست    يروز

 

ِّي اييييييييييييييييييييييتيييييييييييييييييييي ِّ يييييييييييييييييييي   ِّد ِّاييييييييييييييييييييييد ِّيسيييييييييييييييييييي ِّيآِّبييييييييييييييييييييا 
ِّ

 ياولس  نيس د نسه  كفسر  نه يمعن نيا در گفت پس

 

 ييمسا  يسسوخته  گسر  يدعو نياز تو برشو

 يگسرد  ما محرم يك يدرد پُر كه هرچند 

 

 يسسيآ مسسا محسسرم تسسا يمسسرد اگسسر شسسو يفسسان

 تسو  يخوان چه قصه نيو تو يدان چه عطار 

 

 ييآنجسا  يشسو  نجسا يا تسو  ينمسان  چيهس  گر

 
 يخيشس  خسود  يبسرا  بود، خوب نيد فهم جهت از من  يشرا ديفرمايم

 مرتبسه کيس  ،بودم يسواد با دمآ و كردميم استدالل و مرفتيم جلو و بودم

 مالقسات،  نيس ا از قبسل  عطّسار  جنساب . خست ير هم به را ما و آمد 6ياترسابچه

 و كند اثبات را خود يباورها توانستيم ليدل صد با و بود يعقل نيقي اهل

 در دانسد ينمس  و هست هم يگريد يجاها ايگو كه است آمده خود به حاال

 مؤمن؟ اي كافر بنامد، چه ديبا را خود يساحت نيچن

 رونيس هسا ب حسرف  نيس از درون جان سر برآورد كه تسو از ا  صدايب ييندا

مكسن. در   يابيس ارز يچسه در قبسل بسود   بودن خود را با آن يو نحوه يارفته

 است. قتيحق يو پنهان يكه ساحت آشكار ياوارد شده يساحت
 جانسسان نسسدا داد در جسسان درونِ ز ناگسسه

 

  ييرعنسا  ز چنسد  تسا  سسرگردان  عاشسق  يكا
 .ميس دار يجسا  يپنهسان  و يآشكار نيا نيب ياسالم انقالب با نسبت در ما 

 د،يباشس  آمساده  باشسند،  نشسده  حالست  نيس ا گرفتسار  رفقسا  از يبعض هنوز ديشا

 سست؟ يچ گسر يد نيس ا دييس گويمس  خود شيپ در كه ديشويم يساحت گرفتار

 تسا  كنسد يم كمک ريپ جانيا ،«خرابات در تو مرو ريپ يب»: نديگويم كهنيا

 بسه  نسسبت  يپنهان و يآشكار نيب ما. شود روشن مانيبرا ما احواالت يمعنا

 تفكسر  آن، به نسبت ميتوانيم هااشارت با و ميدار يجا خود دوران قتِيحق

                                                 
 .ديگويم سخن عشق از كه است يسالك ترسابچه، -6
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 بخواهسد  يكس اگر آمد ما سراغ ياسالم انقالب نام به كه ييمعنا نيا. ميكن

 آن انسوار  ديس با كنسد، يمس  دور قست يحق از را مسا  عمسال   كنسد  ليس تحل ما يبرا

 قست يحق انوار دادننشان يبرا شخ  نيبهتر. ديبگشا ما يسو به را قتيحق

 نشسان  كسه  هسستند  «اللّوهحفظه»انقالب معظم رهبر دوران، نيا در ياسالم انقالب

 درسست  عمسر  مسال  کيس  افغانسستان  در خواستنديم چگونه دشمنان دهنديم

 حملسه  عسراق  بسه  ؛نشسد  و مسا،  يپهلسو  رد بشسود  خيمس  کي كهنيا يبرا كنند

 تجساوز . نشسد  و كننسد،  جساد يا مزاحمست  مسا  يبسرا  دا ما  كهنيا يبرا كردند

 يبسرا . نشسد  و ،ياسسالم  نظام سقوط يبرا انداختند راه را رانيا به سالههشت

 ييناتوانسا  اسست  بشسارت  اهسل  كسه  كسس  آن و است اشارت هاصحنه نيا ما

 چكسارش  شسما  شسد  هسا نيس ا منكسر  يكسس  راگ حال. نديبيم بشارت را هاآن

. ديس كن قسانع  را او ديس توانيمس  يانتزاعس  لِيس دال بسا  دينكن فكر د؟يبكن ديتوانيم

 و يانتزاعس  زبسان  بسا  كسه  سست ين يزيس چ اسست  صحنه در امروز كه يموضوع

 زبسان  بسا  كسه  ديداشست  يموضسوعات  يزمان بله. داد نشان را آن بتوان ياستدالل

 را خسدا  ديخواسست يمس  كسه آن مثسل  د،يكن اثبات را هاآن ديتوانستيم يانتزاع

 ياسسالم  انقسالب  يخيتسار  حضسور  منكسر  كسه  ييهسا نيس ا امروز. ديكن تاثبا

 اسست  خداونسد  به نظر يدوره دوره، ؟ندباشيم خدا منكر شانكدام هستند،

 از ياديز يهاوام و دارند ياتيمال فرار كه هستند يكسان. يخيتار مظاهر در

 قبسول  هسم  را خسدا  عمومسا   و شسوند، يمس  تسورم  موجسب  و رنديگيم هابانک

 قسرار  خيتسار  نيس ا در شسود ينم خدا وجود به اعتقاد با تنها امروز يول دارند؛

 ،يقدسس  خِيتسار  در حضور يبرا. بود مصون طانيش يهاوسوسه از و گرفت

 ديشسه  كسه  اسست  جسا نيس ا. شسود  مسأنوس  خدا با بتواند تا است ازين مصفّا دلِ



 بسا  نسه  كننسد يمس  يزنسدگ  شسان دل بسا  هسا انسسان » كسه  ديس گويم سخن ينيآو

 بسه  نرفتنسد،  هيس فق فسالن  دستور صرف به رفتند جبهه كه ما جوانان «.شانعقل

 جامعسه  به را خدا خ،يتار نيا در هاآن خواستيم كه رفتند يشخص دستور

 و كسرد  فكر يگريد زيچ به ديبا. خدا نور يهيسا ليذ يحضور برگردانند،

 و قست يحق يآشسكار  نِيبس  ،ياسسالم  انقالب با نسبت در ما كه تاس نيا آن

 انقسالب  معظسم  رهبسر  كسه  يخاصس  يهسا اشسارت  بسا  و ميدار يجا آن يپنهان

 آن ميتسوان يمس  و ميكنس  تفكر آن يمعنا به نسبت ميتوانيم هستند،آن متذكر

 نْسدَ عِ أَكْسرَمَكُمْ  إِنَّ» يهيس آ كه طورهمان ،ميده قرار خود تفكر يمبنا را معنا

 تقسوا  بسه  را هسا انسان يبزرگ و ديدهيم قرار خود تفكر يمبنا را «أَتْقاكُمْ اللَّهِ

 مينسسيبب درسسست را آن اگسسر كسسه اسسست يقتسسيحق ياسسسالم انقسسالب. ديسسدانيمسس

 نيمعس  را يزيس هرچ يقس يحق گاهيجا و ميده قرار تفكر يمبنا را آن ميتوانيم

 خسودش  خيتسار  در يزيس چ هر و است يخيتار تفكر، كه جهت آن از ميكن

 انقسسالب بسسه نسسسبت تفكسر  بسسستر در و اسسست يخيتسسار تفكسر، . شسسوديمسس معنسا 

. رديس گيم قرار خود يجا در زمانه مسا ل از يدرك و فهم هرگونه ،ياسالم

 : فرمود عطار

 دي زاهد دين بودم سجاده نشين بودم

 

 سسر دفتسر دانسايي    ،ز ارباب يقين بسودم 
 زامسرو  كسه  يحضسور  بسا  يول بود، دزه كرديم معنا مرا چهآن روزيد تا 

« زنّسار ». مكسن  نظسر  عشسق  به ديبا« ييتنها به ريد در يارزنّ و من اكنون» افتمي

 .است كمربستن خدا با عهد بر يمعنا به جانيا در

 در يعنس ي «ييجسا  آن يشسو  جانيا ،تو ينمان چيه گر»: فرمود آخر در و

 بسه  را فسرش  و يشسو يمس  مسرتب   قست يحق بسا  ،يهست ايدن نيا در كهنيا نيع
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 يحسالت  نيچنس  قرارداشستن  يپنهسان  و يآشسكار  نيب ،يگردانيم متصل عرش

 و كسرد يرو ميبسدان  ديس با ميباشس  مسرتب   قست يحق بسا  ميخواست اگر پس. است

 تفكسر  و يكيزيفمتسا  تفكر زهدِ در شودينم د،يآ انيم در ديبا يخاص آداب

 رخ مسا  بسر  قست يحق ميبخسواه  و ميكنس  يزنسدگ  ،ميمفساه  بسا  و ميباشس  يانتزاع

 .  است قتيحق به نظر شرط نياول اشاره، زبان. اندينما

 يهست زبان و ما

 مسدد  بسه  كسه  مييشابگ را يزبان خيتار نيا در تا ميندار ياچاره ما» -28
 بسه  امسروز  چسه آن رايز ،ميكن درک را ياسالم انقالب ميبتوان ،زبان آن

 وانسد بت كسه  اسست  ييتوانسا  آن فاقسدِ  دارد، انيس جر ما نيب در زبان عنوان
 يخيتار ذات يمتوجه ابهام بدون مخاطب تا بدهد مخاطب به يتصور
 انقسالب  فيتوصس  در ،زبسان  آن و كلمسات  آن و شسود  ياسالم انقالب
 مخاطسب  جسه ينت در و نگسردد  متوقسف  الفساظ  ظاهرِ يحوزه در ياسالم
 صسحنه  بسه  را يافسراد  ياسسالم  انقسالب  رفتيپذ توانيم چگونه بفهمد
 را خسود  يزنسدگ  ،شسهادت  مسرز  تا تواننديم خود انتخاب با كه آورده
 «.كنند معنا

 :ديبگو حاف  جناب همچون توانديم كه است زبان كدام زبان، نيا
 ميبسساخت تسسو يكسسو سسسرِ در يگسسو چسسو سسسرها

 

 

 چسه گوسست   نيس اسست و ا  يكسو چسه  كسه يواقف نشدكس 

 زبسان  آن مدد به كه مييبگشا را يزبان خيتار نيا در تا ميندار ياچاره ما 

 زبسان  ،زبسان  نآ كه ميخواهيم يزبان. ميكن درک را ياسالم انقالب ميبتوان

 نگساه  را گسل  کي وقت کي شما مثال؛ عنوان به .باشد ياسالم انقالب خود



 آن ديس نيبب ديس كنيمس  تالش وقتکي يول ،ديشويم گل آن محو و ديكنيم

 يولس  انسد؟ يبنما را خسود  گُسل  تسا  ميدهس  مجال شوديم ايآ. ديگويم چه گل

 زبسان  زبسان،  جسا نيس ا در د،يكنيم انيب گل وصف در را خود نظر وقتکي

 بسه » و ديس بگو خسود  از گسل  كه ميباش داشته يسلوك شوديم ايآ. ستين گل

 يراهس  يعنس ي «؟ميگسو  جسواب  شسما  به رميبگ سخن او از من يترجمان قيطر

   م؟يبشناس يزندگ درونِ از را يزندگ و ميبشو گل گفتِ ما، كه هست

 انقسسالب م،يكنسس جسسستجو خسسود يخيتسسار وَجسسه در ديسسبا را يزنسسدگ اگسسر

 ينهيآ در خيتار نيا در حق حضرت و است ما يخيتار وجه همان ياسالم

 آن از رونيس ب در را خداونسد  كسه آن نه ،است آمده صحنه به ياسالم انقالب

 يرو ياسسالم  انقسالب  يسسو  بسه  ميكنس  يسسع  اسست  يكساف . ميينمسا  جستجو

 بسا  نسه  و رد،يس بگ شسكل  انقسالب  خسودِ  يلهيوس به آن از ما يآگاه تا ميآور

 در خداونسد « نشَسأ  يفِس  هُسوَ  يَوْمٍ كُلَّ» يهيآ به توجه با. خود يهافرضشيپ

 تيس فيك و اسست  آمده صحنه به ياسالم انقالب صورت به خيتار و ومي نيا

 وصف رد خود لِيتحل و نظر با اي: دارد حالت دو انقالب، به ما آوردنيرو

 انقسالب  تسا  هسست  يراهس  ميبسدان  كسه نيس ا ايس  م،يس داربسر  قدم ياسالم انقالب

 يماسسال  انقسالب  زبان ما و شود يهست گفتِ و ديآ زبان به خودش ياسالم

 انقسالب  زبسان  مسا  آن، قيس طر از كسه  هسست  يتفكسر  و يسسلوك  ايس آ. ميبشو

 در خيتسار  نيس ا در يهسست  كسه  جهست  آن از ؟ميبشسو  يهسست  زبان و ياسالم

 .  است كرده ظهور ياسالم انقالب ينهيآ

 خسود  ايس آ ؟باشسد  توانسد يمس  چگونسه  زبسان  نآ كسه  است نيا السؤ حال

 در ديس با مسا  ايس  ديس بگو خود از ديبا دوران قتيحق عنوان به ياسالم انقالب
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 مسسوله  زانيس عز يبسرا  ديس با كسه  يانكتسه  آن است نيا م؟يبده نظر آن مورد

 :  كه دهديم سر ناله زبان، آن فقدان جهت به حاف  جناب كه يزبان. باشد

 ميبسساخت تسسو يكسسو سسسرِ در يگسسو چسسو سسسرها

 

 

 چسه گوسست   نيس اسست و ا  يكسو چسه  كسه يواقف نشدكس 

 م،يس دآور ظهسور  بسه  را يبزرگس  ثسار يا ،خيتار نيا در ما! ايخدا: ديگويم 

 چسه  كسه  يكسس  نشد واقف». ميكرد چكار ما است دهينفهم يكس هنوز يول

 يكسو  ،ياسسالم  انقالب عنوان به ،يكو آن« .گوست چه نيا و است يكو

 حسق  حضسرت  مقابسل  در يگسو  چسون  سسرها  خسدا  يكسو  در مسا . است خدا

 بنسده  م؟ييبگشسا  ديس با يزبان چه ما شد، انجام چهآن نييتب يبرا يول م،يباخت

 نمسا، حق ينهيآ آن به نسبت خود نظر يارا ه در ما تا كنم عرض خواهميم

 آن و ميابيس ينمس  را ديس گويمس  سسخن  ما درون از كه يزبان آن مينشو گنگ

 هسا بهمن 22 در مردم زيانگاعجاب حضور ايآ. ديآينم در درخشش به نهيآ

 اظهسار  هسا، صسحنه  آن ظهسورآوردنِ  بسه  در ياسالم انقالب كه ستين يسخن

 دارد؟يم

 امسد، ين سسخن  به كربال ،نشد ساكت كربال مقابل در تا هم يسامان انمّعُ

 : ديگويم
 تسن  و جسان  در مسرا  پنهسان  نيا ستيك
 

 سسسخن ديسسگو يهمسس مسسن زبسسان كسسز
 

 اتس  اسست  كسربال  از يمتعسال  گفستِ  کيس  يسسامان  انعمّ «سراراأل نةيگنج»

 :ديگويم ادامه در. شود فاش كربال اسرار
 ؟سست يك راز مسن  لب از ديگو كه نيا

 

 سسست؟يك آواز صسساحب نيسسا ديسسبنگر
 



 را كسربال  قست يحق او قيس طر از دارد يگريد كه هست امر نيا يتوجهم

 :ديگويم قتيحق آن با انسان نسبت در ادامه در. كنديم آشكار
 كنسد يم يينما خود ساننيا من در

 

 كنسسسسديمسسسس ييآشسسسسنا يادعسسسسا

 هرجسا  در« وجود» و است« وجود» جنسِ از رايز كنديم آشكار را خود 

 داد ازهاجس  يسسامان  انعمّس  جناب. كنديم يتجلّ باشد داشته يتجلّ امكان كه

 آن بسه  يسسامان  انعمّس  و ديرابسُ را خود او زبان از كربال يوجود قتِيحق تا

 از ياسالم انقالب يصدايب يندا به سپردنگوش. است سپرده گوش ترانه

 رخسداد  نيترمهم و رديبرگ در را ما زبان توانديم ندا آن و است نوع نيهم

 رهبسر  سسخنان  ديس توانيمس  كسه  يصورت همان به ،آورد گفت به را خيتار نيا

 انقسالب  از اسست  يگفتس  چگونسه  كسه  ديس كن مالحظه را «اللّوهحفظه»انقالب معظم

 انقسالب  بسه  نسسبت  شسان يا خلسوص  كسه  اسست  آن از يحاك شواهد. ياسالم

 بسه . كنسد  ظساهر  را خود شانيا قيطر از ياسالم انقالب تا است شده موجب

 نسسزول لمثسس .آسسسا معجسسزه اسسست يگفتسس انقسسالب، خسسود اننسسدم جهسست نيهمسس

 آمسد، يمس  شيپس  كسه  يطيشسرا  مناسسبت  بسه  وارمعجسزه  كسه  قسرآن  يهاسوره

 يبعضس  در مسسلمانان . كسرد يمس  نسازل  )ص(امبريس پ قلب بر را قتيحق خداوند

 ياسسوره  مرتبه کي و كنند فكر چگونه مرحله آن در كه ماندنديم مراحل

 سسخن  به موارد نيا در كهآن. نموديم روشن را همه فيتكل و شديم نازل

 نيس ا بسا  يولس  بسود  خسدا  سسخن  اتيس آ آن! يآر. بسود  يهسست  خسودِ  آمد،يم

 آزاد داشستند،  كسه  يامسسوله  از سسوره  آن نسزول  با مسلمانان كه تيخصوص

 اسسالم  با كه يخيتار يادامه يبرا بود خدا سخن هاسوره آن رايز. شدنديم

 زيس چهمسه  گشست يمس  نسازل  اتيس آ كسه نيهمس  ؛بود شده شروع خيتار آن در
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 ،سست يچ شسان فيتكل دنديفهميم همه و گشتيم بر ورق و شديم ضعو

 بسه  كسه  اسست  قست يحق آن ،حال و بودند سپرده قتيحق آن به را خود چون

 بسسه ايسسآ. )ص(محمسسد حضسسرت قلسسب بسسر نسسزول بسسا يولسس درآمسسده،« گفسست»

 يزمسان  هسر  در خسدا  ايس  ،اسست  خيتسار  نهما به منحصر قتيحق آمدنِصحنه

 نيس ا هسم  يرهبر معظم مقام و ينيخم امام در ما ايآ ؟دارد «يگفت» و« يشأن»

 معظسم  مقسام  و امسام  حضسرت  است؟ خدا سخن سخنان، نيا كه مينيبيمن را

 ينسه يآ در كسه  را خسدا  سسخن  خواهنسد يمس  ياسالم انقالب بستر در يرهبر

 از كسه  يكس دارم قبول. برسانند مردم گوش به كرده ظهور ياسالم انقالب

 يراحتس  به را هاحرف نيا از كدامچيه ،است گانهيب ياسالم انقالب قتيحق

 شكل را خودش ياسالم انقالب با نسبت در كه يكس اما ،كندينم قيتصد

 در منتهسا  اسست؛  يگسر يد زبان بزرگان، نيا زبان كنديم قيتصد است داده

 ليس ذ و شسده  گشسوده  )ع(تيس الباهسل  و خسدا  امبريپ قيطر از كه يخيتار بستر

 نسه  يولس  شسود يمس  محسوب خدا زبان بزرگان نيا زبان ،ياله يوَح به مانيا

 7.مستقال 

 در يگشسودگ  به كه گاهآن« فهم» ؛دياكرده فكر نكته نيا يرو بر حتما 

 تسان زبسان  ايس گو ديشسو يمس متوجسه  حالت آن در .دارد يزبان خصلت ديآيم

 و دارد زبسان  ياسسالم  انقسالب  مييگويم رابطه نيهم در. است يگريد زبان

 ميهسست  آن در كه يخيتار زبان با ،ميكن صحبت ياسالم انقالب زبان با اگر

                                                 
ها است زيرا صورت حقيقت است و كالم خدا است در قرآن، اصلِ اصل فصاحت - 7

البالغه صورت حقيقت اسالم است در الفاظ تاي اُنس با حقيقت، نهجقالب الفاظ، و در راس

، و سخنان شهيد آويني صورت حقيقت انقالب اسالمي است در )ع(انساني به نام حضرت علي

 الفاظ انساني به نام سيد مرتضي آويني.



 ياسسالم  انقسالب  زبسان  بسا  اگسر  و. ميس اكرده صحبت است گرفته فرا را ما و

. سست ين خيتسار  نيس ا بسه  ربسوط م كه مياكرده صحبت يزبان با مينكن صحبت

 مسا  جوانسان  و كنسد ينمس  ظهسور  آن از ييمعنسا  چيهس  كسه  اسست  ياكهنه زبان

 .رنديبپذ را آن نندتواينم

 نيس ا شسما  يعنس ي. است يمبتن نيشيپ يهافهم از ياشبكه بر صدا،يب فهمِ

 در هسا فهسم  نآ و ديس دار گذشسته  خيتسار  و )ع(نيحسس  امام با نسبت در را فهم

 رايس ز ،باشسد  داشسته  خود با متناسب يزبان ديبا هافهم آن و دارد يسكن زبان

 نممكس  حالست  نيس ا در را يتماعاج يهمبستگ و دارد را خود زبان يفهم هر

 خسود  بمناسس  زبان و دياين انيم در ما فهم در ياسالم انقالب اگر. سازديم

 دارد يفكر کي خودش يبرا يكس هر ،دينيبيم كه است نيهم دينگشا را

 .روديم يراه به و

 شسكل  چسه  به كند تيترب خواهديم ياسالم انقالب كه يمخاطب 

 دهد؟ عبور معضالت نيا از را انقالب دبتوان تا شود تيترب ديبا

 ما يادار معضل يشهير

 نيس ا ،دهسد يمس  نشسان  را خسود  همواره قتيحق كه ديكن مالحظه 

 يعنس ي. دهنسد  شسكل  آن بسا  را شسان نسبت كنند تالش ديبا كه هستند هاانسان

 فاصسله  ياسسالم  انقسالب  از كسه  اسست  ييهسا انسسان  معضالت معضالت، نيا

 ييتنگناهسا  در را خسود  مسا . باشسد  انقسالب  بسه  مربسوط  كسه نيس ا نسه  اند،گرفته

 سسبک  آن هرگسز  و دارد هسا يغربس  يزنسدگ  سسبک  در شهير كه مياانداخته

 يكسس  اگر كه است شده شروع يخيتار. دهدينم جواب جانيا در يزندگ
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. شسود يمس  خسودش  معضل خودش نكند حل ياسالم انقالب با را اشمسوله

 كسه  ميباشس  يراهس  فكسر  به ديبا اند،افتاده معضل نيا به ادارات مينيبيم يوقت

 يمشكل ،خود كردنِيغرب هرچه با كهنيا نه ت،اس نهفته ياسالم انقالب در

 معظسم  مقسام  كسه « ياريس اخت بسه  آتسش » از بنسده . ميفزا يب گذشته مشكالت بر

 ميكنس  انتخساب  را يراهس  ديبا ما كه دميد گشوده را افق نيا فرمودند يرهبر

 خسواهم يمس  .باشسد  خودشسان  معضل هانيا م،ينباش معضالت نيا گرفتار كه

 يغربس  نظسام  بسستر  در كسه  يينهادهسا  در ديباش نداشته انتظار شما كنم عرض

 ياسسالم  انقسالب  جسنس  از كسه  ديس كن يطس  را يراهس  ديبتوان ،نداگرفته شكل

 را پاسسداران  سسپاه  ارتسش،  كنسار  در ياسسالم  انقسالب  در ديآمد شما. است

 انقسالب  همتسراز  را خود ديبا كه است ارتش نيا ديداد نشان و ديداد شكل

. سست ين سسپاه  از تسر كسم  حاضسر  حسال  در ارتسش  كسه  شد نيا حاصلش .كند

 دولست  يجسا  بسه  ميس اكسرده  را فكسرش  مسا  ايس آ. ديكرد يبخشتيهو ديآمد

 در كسه  يدولتس  ميس دار انتظسار  دا سم  كسه نيا اي م؟يخواهيم ينهاد چه مدرن،

 ياسسالم  انقسالب  يهاآرمان گرفته، شكل مدرن لعق و مدرن فرهنگ بستر

 ريمسس  خواسستند ينم هرگز ييرجا ديشه و باهنر ديشه مرحوم ؟كند ادهيپ را

 يجسا  را خودشسان  هسم  هسا دولست  يهيس بق شسود،  دهيكشس  جاهسا نيا به دولت

 كسرد  گسم  را خود خيتار هم دهم و نهم دولت. بودند كرده فيتعر يگريد

 .  است يتيموقع چه در نشناخت و

 يراهس  بسه  ميتسوان يمس  ياسسالم  انقسالب  يادامه يبرا ما مياكرده فكر ايآ

 غالسب  آن يمردمس  يجنبسه  يولس  باشسد  دولست  كنار در راه آن كه ميشينديب

 را خسود  ياسسالم  انقسالب  يرو شِيپس  اهسداف  با آرامآرام هادولت تا گردد



 شسخ   هسست،  مسا  كشسور  در امروز كه دولت نحوه نيا در بدهند؟ قيتطب

 فكسر  اسست،  كسرده  را كسارش  كنسد يمس  فكسر  رديگيم حقوق يوقت رمندكا

 دنبسال  را يهسدف  ديس با و اسست  بدهكار حقوق آن افتيدر يإزا در كندينم

 يكس ي كننسد،  يگسذار لوله تا كَندند را ييجا» كه است هيقض همان نيا. كند

 يرو بسود  بنسا  يسسوم  و كند يگذارلوله بود قرار يگريد و كنديم را نيزم

 هسم  يسسوم  و بگسذارد  لولسه  بسود  رفتسه  ادشيس  يدوم. زديبر خاک را هالوله

 بودنسد،  كنسده  كه يكانال آن در و كرديم را خود كار خود گمان به داشت

 فكسر  يهسدف  بسه  كانسال  پركردن يعني خود كار در چون« .ختيريم خاک

 كسه  يحقسوق  به كند، فكر كارش به تواندينم كه يروح يعني نيا. كردينم

 در نسه  و شسده  تيس ترب يغربس  يفضسا  در چون كند،يم فكر كنديم افتيدر

 دفساع  در. اسست  تفكسر  نحوه نيا در ما يادار معضل و ؛ينيد فيتكل يفضا

 هسركس  و شسد ينمس  اداره يدولتس  چسون  كسه  ديس كرد مالحظسه  شما ،مقدس

 نفسر  کيس  نبسود  منتظسر  يكسس  رفست، يمس  جلو كارها كرد،يم تعهد احساس

 نهساد  در. داديمس  انجام را كار آن خودش دهد، انجام را كار آن ديايب گريد

 . ستين معنا نيا دولت

 چگونسه  اسست،  دولست  دسست  در امسور  زمسام  كه حاضر حال در 

 بسه  شسكل م نيس ا با م؟يكن دنبال را انقالب اهداف ،يياجرا امور در ميتوانيم

 آمد؟ كنار شوديم يشكل چه

 در مسا . اسست  مسا  ضسعف  دسست  در شتريب امور زمام معتقدم بنده 

 از اعسم  م،ياكرده وصل دولت به ليدل بدون را مانامورات موارد از ياريبس

 اگسر  ديس گويم ما كشاورز. ياقتصاد و يآموزش اي و يكشاورز مثل يامور
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 يگساودار  کيس  مسا  دامسدار . ميكنس  كسار  ميتسوان ينم ندهند وام ما به هابانک

 مثسل  اگسر  كسه يحسال  در بخرد، يارديليم ديبا را شيگاوها كه كرده درست

 پسرورش  را بسود  كشساورز  هسر  يخانسه  كنار كه يگاو چند همان هندوستان

 خسارج  بسه  يوابسستگ  و بانسک  بسه  يوابسستگ  و كرديم فرق هيقض م،يداديم

 داشستنِ  بسا  ،«باسست يز كوچسک، » كتساب  در شوماخر قول به. آمدينم شيپ

 يزيس هرچ كسه يحسال  در شسود، يم اديز يوابستگ كه است هايگاودار نيچن

 كسه  يزيچ كند،ينم دولت يگريتصد گرفتار را ما و باستيز كوچكش،

 .دارند ديتأك آن بر زين انقالب معظم رهبر

 از يقسسمت  و كاشست يمس  گندم خودش را نشيزم از يقسمت ما كشاورز

 از يقسسمت  و داديمس  اختصاص داشت، ازين كه يگريد محصوالت به را آن

 را اشياقتصساد  چسرخش  و بفروشسد  اتس  كاشست يمس  يمحصسوالت  هم را آن

 صسادارت  ديس ام به كشاورزها يهمه حاضر حال در كهيحال در. دهد شكل

 هسم  بعسد  و كننسد يمس  كشست  ينس يزمبيس اي ازيپ مرتبهکي كشور، خارج به

 اقسساط  و شسوند يمس  ورشكسست  و مانسد يم شاندست يرو شانتمحصوال

 دولت ديام به رايز بدهند سپ توانندينم اند،گرفته بانک از كه هم را يوام

 مسا  ضسعف  بسه  مربسوط  امور زمام گفت توانيم جهت نيبد. كردند يزندگ

 آن كمسک  بسه  ديبا خودمان كه را يتيعقالن آن ما يعني. دولت به نه و است

 نيس ا. ميس اداده دسست  از جسا همسه  در بسا  يتقر م،يكنس  تيريمد را خود يزندگ

 گسسرفتنوام بسسا هسسم يوقتسس يحتسس كسسه شسسده موجسسب يافراطسس يهسسايوابسسستگ

 بسسه ديس با را كارمسسان يجسه ينت عمسسال  م،يبگسذران  را مسسانامسورات  ميخسسواهيمس 

 کيس  از مسردم ِ «اريس اخت بسه  آتسش ». ميباشس  بسدهكار  همواره و ميبده هابانک



 يگردونسه  وارد را مسا  گسر يد طسرف  از دولست  يگسر يتصسد  عسدم  و طرف

 .ميهست آن در فعال  چهآن از ريغ كنديم انقالب از يگريد

 «والسالم عليكم و رحمةاهلل و بركاته»



 

 ي دهمجلسه

 ظهور کند ديکه با «يزبان»و  يانقالب اسالم





 

 بسم اهلل الرّحمن الرّحيم

 متفاوت يشهادت يبرا متفاوت يزبان

 چگونسه  كسه  آمد انيم به اشارت زبان مورد در يضيعرا قبل جلسات در

 كسه  يزبسان  شسد  رضع و گذارديم قتيحق دست در را ما دست اشاره زبان

 جهت آن از باشد اشارت زبان ديبا شود، متذكر را ياسالم انقالب بخواهد

 گساه آن« فهسم » شسد؛  بح  زين و. است ما دوران قتيحق ياسالم انقالب كه

 خسود  بسه  مخصسوص  يهاواژه و دارد يزبان خصلت ديدرآ يگشودگ به كه

. شسد  زده يسامان عمّان جناب سخنان در كربال مثال و آورد،يم ظهور به را

 فِسي  كَلَّمَهُسمْ  وَ فِكْرِهِمْ فِي نَاجَاهُمْ عِبَادٌ» :نديفرمايم )ع(نيرالمؤمنيام حضرت

 در و كنسد يم نجوا فكرشان در بندگانش از يبعض با خداوند 1«عُقُولِهِم ذَاتِ

 خداونسد  دهسد يمس  نشسان  نيس ا د؛يس گويم سخن هاآن با شانيهاعقل درون

 .است آمده« گفت» به دموار نيا در كه است

 ديس آ انيس م در ديبا يزبان چه كه ميبرس ديبا يخودآگاه نيا به آرامآرام

 زبسان،  آن شسد  عسرض  باشد، داشته را قتيحق به اشاره تيظرف زبان، آن كه

 قست يحق به رجوع است مهم انسان يبرا چهآن رايز ست،ين اشارت زبان جز
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 اساسسا   و كسرد  دنبسال  ار يقس يحق يزنسدگ  تسوان يمس  قست يحق بسا  تنهسا  و است

 بتوانسد  كسه  يزبسان . شسود يمس  محقسق  قست يحق بسه  رجسوع  يازا در ما يجذبه

 قيس طر آن از و است قتيحق به اشاره زبان كند، فيتوص را ياسالم انقالب

 ميبسده  نشان آرامآرام ميبتوان اگر. كنديم ظهور ياسالم انقالب يهاجاذبه

 خسود  يخسود  بسه  بحس   است؛ قتيحق زبانِ ،ياسالم انقالب اظهار زبانِ كه

 اسست  نيس ا رفقسا  از بنده انتظار. ديگشايم ما مقابل در را يارزشمند يهاراه

 نيس ا در ميخسواه ينمس  ما چون نرود، دست از يانكته چيه باشند مواظب كه

 اطالعسات  رفست،  دسست  از ياطالعس  اگسر  تسا  ميكن كسب ياطالعات مباح 

 هسر  يطس  يبسرا  كسه  است رفتنراه مثل مباح  نيا. رديبگ را آن يجا گريد

 هسر  كسه  اسست  يطسول  صسعود  مثسل  ايس  باشد، شده يط يقبل منزل ديبا يمنزل

 .شودينم يط يبعد يهاپلّه م،ينكن يط را ياپلّه

 داشست؟  ديس با ياسسالم  انقسالب  از يفيتوصس  چسه  كسه  بسود  نيا در سخن

 شسهادت،  مسرز  تسا  كسه  آورد صسحنه  بسه  را يافسراد  اسست توانسته كه يانقالب

 رخسداد  نيس ا فيتوصس  يبسرا  مسا  شسد  عسرض  و كردند؛ معنا را خود يزندگ

 و كنسد  فيتوصس  را رخسداد  نيس ا بتواند كه يزبان گشودن از ميندار ياچاره

 بسه . داشستند  قسرار  آن در شسهداء  كسه  باشد يتيروحان به اشاره زبانِ زبان، آن

 ابس  ياسالم انقالب با رابطه در ميخواهيم ما ديريبگ نظر در شما مثال عنوان

 نداشسته  يآتشس  بسه  اشساره  مسا  يهسا صحبت اگر. ميكن صحبت يحجج ديشه

 سسخنان  دنيشسن  به ليما وجهچيه به بود، ورشعله ديشه آن جان در كه باشد

 دوران نيس ا قستِ يحق عنسوان  بسه  ،ياسسالم  انقالب با ينسبت او رايز بودينم ما

 قست يحق آن يكننسده فيتوصس  تواننسد ينمس  هرگسز  يرسسم  الفاظ كه داشت
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 عمسل  بسا  هسا يحججس  ديشه كه ميريبگ قرار ييجا در ميتوانيم ما ايآ. شندبا

 نيچن آوردنِانيم به با كه است آن بنده عرض داشتند؟ جاآن به اشاره خود

. اسست  شسهداء  احواالت فيتوص زبان كه شوديم گشوده يزبان ،يتيحساس

 ييجسا  در. ميانكرده تأمّل درست« شهادت» موضوعِ در ما كنميم فكر بنده

 يگسر يد يجسا چيه در كربال يصحنه از ريغ اسالم، صدر از بعد شد عرض

 ظهسور  آمسد،  شيپ ياسالم انقالب در كه شهادت نحوه نيا اسالم، خيتار از

 نسوع  آن واقسع  در كه ميدار را ونيبدر شهادت اسالم صدر در. است نكرده

 آن هبس  شهادت موارد ياريبس در يول شد، اسالم خيتار فت  موجب شهادت

 هسم  خودمسان  م،يبرسسان  قتسل  بسه  را دشسمن  ميبسرو  ميخواستيم كه بوده معنا

 موجب و باشد قتيحق شهادت، خودِ كه است نيا از ريغ نيا. ميشد كشته

 يزبسان  شسهادت،  از يفهمس  يشسبكه  بسر  يمبتنس  امسروز  مسا  و 2شود راه گشودن

 .قتيحق آن به اشاره يبرا ميباش داشته

 يصسدا  يبس  ينسدا  دنيشسن  جهست  انسسان  يآمسادگ  بسا  رابطسه  در يمولسو 

 :ديگويم قتيحق
 جسسالل اسسسرار نوشسد  كسسس آن گسوشِ 

 

 الل و افتساد  زبسان  صسد  سوسن چو كو

 

                                                 
 از قبل روز چند»: فرمودنديم )ع(نيحس امام لشكر رزمندگان از انياحمد محمد سردار - 2

 كه زدم رزمندگان اردوگاه به يسر صب  اذان به مانده ساعت کي شب، کي 4 يكربال اتيعمل

 حال در هاآن يهمه استثناء بدون دميد تعجب با. رديگ انجام اتيعمل آن هاآن يلهيوس به بود بنا

 نيا كه بود نيا منظورشان« .اتيعمل نيا در برسد ما داد به خدا گفتم. هستند شب نماز خواندن

. بدهند معنا م،يدار رو شيپ كه ياصحنه به خود شهادت با دارند بنا هانيا دهديم نشان وضع

 .مياداشته را آن كربال در ما و است؛ شكست و يروزيپ يماورا كه ييمعنا همان



 مثسل  م،يبسسپار  گسوش  ديس با م،يكن يحرّاف زبان صد با كهآن يجا به لذا

 .برساند غذاها انواع به را او تا رديگيم باز ريش از را فرزندش كه يمادر
 او بسسسسر سسسسستانپ آن راه ببنسسسسدد گسسسسر

 

 او بسسسسر بسسسسستان صسسسسد راه ديبرگشسسسسا

 فيضسع  آن حجساب  شد پستان زانک 

 

 فيسسرغ و خسسوان و نعمسست هسسزاران از

 انقسالب  يصسدا يب يندا به سپردنگوش از قبل گفتنسخن يبرا تالش 

 يمتعسال  و متنسوع  بسس  يپرتوهسا  از را مسا  كسه  شسد  خواهسد  يحجاب ،ياسالم

 را هسا جان ديبا كه يگانگي نوع آن و گردانديم محروم دوران نيا قتيحق

 تيمسسوول  احسساس  اجتماع، به نسبت و گريهمد بهنسبتهمه و رديبگ بر در

 يگسانگ يب از ينسوع  بسا  مسا  ديس كنينم احساس. روديم دست از باشند، داشته

 بسه  سسپردن گسوش  از شيبس  آن علست  كسه  ميبسر يمس  سسر به گريهمد به نسبت

 است؟ كردنمطرح را خود و زدنحرف يبرا تالش دوران، قتيحق

 گفتسه  چسه آن دارم ديس تأك باز يول ست،ين يكاف امر نيا در بنده ضيعرا

 بسه  دنيرسس  يبسرا  تسا  نسرود  دسست  از ديباشس  مواظسب  يليدل هر به را شوديم

 . ميبرو جلو منزل به منزل مقصد،

 از گفسستنسسسخن جسسز يزيسسچ خطسسر آن و اسسست انيسسم در يخطسسر» -29
 يسو به يراه گفتن،سخن قيطر از مينتوان يوقت ستين ياسالم انقالب
 است نممك ميستين متوجه عموما  ما رايز .مييبگشا ياسالم انقالب روحِ
 نسوع  از ييگفتگسو  يفضسا  بسه  را موضسوع  ،ياسسالم  انقسالب  از گفتگو
 زا ميبتسوان  تسا  گسردد  مسانع  گفتگو آن و ببرد سخن يكيزيمتاف يگفتگو
 در را خسود  اسست،  هستيشا كه طورآن و مييبگو سخن ياسالم انقالب
 .ميده قرار انقالب يجذبه كمند
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 ،افتنسد ي گفتگسو  مسافوق  را ياسسالم  انقالب قتيحق كه انقالب يشهدا
 سسلوک،  آن كسه  كردند انتخاب انقالب به قربِ در را يگريد سلوک
 جهست  كسه  بسود  ينسور  يعطابخش ،يخموش آن حاصل و بود يخموش
 بانقسال  بتواند كه ستيك حال. آمد هاآن سراغ به ياسالم انقالب فهم
 سسب منا زبسان  بسا  را آن و آورد« گفت» به ،مناسب يزبان در را ياسالم
 نايس م بسه  قست يحق يدربساره  تفكسر  كار، نيا با واقع در كه ؟كند ريتفس
 ظهسور  كسه  اسست  يخيتار مظاهرِ در همه از شيب قتيحق رايز ،ديآيم
 .كنديم
 كسه  ميشسو  يمطلبس  گفستنِ  يايس مه تسا  كسرد  دايپ يآمادگ ديبا اندازه چه
 يخيتسار  تفكسرِ  ميبتسوان  گساه يجا آن در و ميس اكرده تفكر آن در هاسال
 نينشس پسرده  قست يحق آن هنسوز  كسه يحسال  در م،يآور« گفت» به را خود
  «!است مانده

 ؟مانيا خيتار در حضور اي کفر خيتار در ماندنيباق

 انيس م در يخطر» كه است نكته نيهم كرد فكر آن به نسبت ديبا چهآن

 آن و سست ين ياسسالم  انقسالب  از گفستن سسخن  جسز  يزيس چ خطر آن و است

 انقسالب  روحِ يسسو  بسه  يراهس  گفستن، سسخن  قيطر از مينتوان كه است يوقت

 روروبسه  يخطسر  نيچنس  با حاضر حال در ما واقع در پس« .مييبگشا ياسالم

 نيسي تب را مولسود  نيس ا كسه  نيا يبرا يخطر نبود ياسالم انقالب اگر. ميهست

 آن كسه  يتيمحسدود  بسه  توجسه  بسا  مشسروطه  نهضست  يبسرا  مسا . نبود هم ميكن

 برگردانسد،  ما يجامعه به را يپارلمان نظام تا كرديم تالش و داشت نهضت

 انقسالب  موضسوع  يولس  .ميبزن حرف رابطه آن در ميتوانستيم و ميداشت زبان



 در حضسور  ايس  و كفسر  خيتسار  در مانسدن يباق در بح  كند،يم فرق ياسالم

 يتفساوت يبس  كسرد ينمس  ظهسور  اسسالم  اگسر  كسه  طورنيهم ؛است مانيا خيتار

 امسده ين ظهور به ياسالم انقالب اگر شد،ينم محسوب كفر اسالم، به نسبت

. آمسد ينم حساب به قتيحق به نسبت يتفاوتيب آن، به نسبت يتفاوتيب بود

 و باشسد  تفساوت يبس  نآ بسه  نسسبت  انسان و باشد ياسالم انقالب شوديم ايآ

 بسه  كسردن پشست  ينسوع  نيس ا كسنم؟  يزنسدگ  قبسل  مثل خواهميم من ديبگو

 و ديباش )ع(يسيع حضرت نيد بر شما كه است آن مثل نيا ست؟ين قتيحق

 تفساوت يبس  آن بسه  نسسبت  و ديشسو  روروبسه  )ص(محمّد حضرت نيد يوَح با

 ديس انشسناخته  هسم  را )ع(يسس يع حضسرت  نبسوت  اساسا  كه است معلوم د،يباش

 يبساق  خسود  نيد بر ديتوانيم )ص(محمد حضرت نيد رخصت با تنها وگرنه

 يتفساوت يبس  كه است قرار نيهم از هيقض هم ياسالم انقالب به نسبت د؛يباش

 بسا . اسست  آن بسه  كسردن پشست  و قست يحق بسه  نسبت يتفاوتيب آن، به نسبت

 بشسر  مقابسل  در اسست  يمتعسال  بسس  كسه  ديس توح از يافقس  د،يس جد نيد آمدن

 بسه  و است ديتوح هرگونه ينف يمعنا به آن گرفتنِدهيناد و شوديم گشوده

 يوَحسس بسسه كسسه اسسست كتسساب اهسسل از يافسسراد دِيسسمؤ قسسرآن جهسست نيهمسس

 بسه . هسستند  يقبلس  يوَحس  بر يباق حال نيع در و اندآورده مانيا )ص(يمحمد

 ال َّاس خُوََ لك نِ»: ديفرمايم نساء يسوره 162 يهيآ در خداوند مثال عنوان

....  وَ قَبْل كَ م نث َُنثزِلَ ما وَ إِلَيْكَ َُنثزِلَ بِما ي ؤثم نُوََ الثم ؤثم نُوََ وَ م نثه مْ الثع لثمِ ف  

 در كسه  كتساب  اهل از ياعده! امبريپ يا يعني « َظيماً َََّْ اً سَنُؤثتيهِمْ َُولئ كَ

 شسده  نسازل  تسو  بسر ! امبريپ يا چهآن به و برخوردارند الزم عمق از ياله علم

 بسه  يزود بسه ...  و دارنسد  مانيا شده، نازل تو از قبل چهآن بر و دارند مانيا
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 اسست  ياسسالم  انقسالب  مسورد  در امسر  نيهم. شوديم عطا يميعظ اجر نانيا

 تفساوت يبس  آن بسه  نسسبت  گذشسته  يهاسنت به يوفادار نيع در انسان يوقت

 .نباشد

 خداوند يسو به گشوده افقِ ؛ياسالم انقالب

 يزيس چ خطسر  آن و است انيم در يخطر! يآر هك است آن بنده عرض

 گفستن، سخن قيطر از مينتوان يوقت ستين ياسالم انقالب از گفتنسخن جز

 ديس توانينمس  طسرف  کي از. مييبگشا ياسالم انقالب قتيحق يسو به يراه

 ديس توانينمس  گسر يد طسرف  از و د،ييس نگو سسخن  ياسسالم  انقسالب  بسه  نظر در

 حسال  دو هسر  در. ديس آور زبسان  به آن فيتوص در را گذشته يمعمول سخنان

 بسا  اسست  ممكسن  كسه  ديس انبسوده  متوجسه  رايس ز د،يريگيم قرار يخيتاريب در

 نسسوع از ييگفتگسسو يفضسسا بسسه را موضسسوع ياسسسالم انقسسالب از گفتگسسو

 شسده  عسرض  مكسرر  كسه  طسور همان. ديببر يانتزاع و يكيزيمتاف يگفتگوها

 حسدّ  در يولس  د،ييس وبگ سسخن  خسدا  از مسثال   ديخواهيم شما وقتکي است

 گسر يد ديس كنيمس  گمان هم بعد و ديكنيم متوقف را بح  خدا وجود اثبات

 .ديس كرد اثبات را خدا بودنِ الوجودواجب شما كهيحال در شد، تمام مسوله

 آن در. ديشسو  مأنوس ريبص و عيسم و يّح يخدا با كه است آن از ريغ نيا

 انيس م در خسدا  بسا  رابطسه  موضوعِ شده، تيكفا خدا وجود اثبات به كه نگاه

 بسا  رابطسه  در خسدا  آن ؛كسرد  برقسرار  رابطسه  او بسا  بشسود  كسه  ييخسدا  ست،ين

 ايس  بسودن  يشسبهه  رفسع  يبسرا . كنديم ظهور ما يبرا شتيربوب و ما تيعبود

 بسا  امسا . كنسد يمس  حسل  را مشكل خدا بودنِ الوجودواجب اثبات خدا، نبودن



. اسست  يگسر يد زيس چ شسند، بايمس  آن متسذكر  امبرانيپ كه كردنيزندگ خدا

 كننسد؟ ينمس  اثبات را خدا لسوفانيف مثل امبرانيپ چرا فرموديم رفقا از يكي

 آوردنِتيس فعل بسه  مسسوله  اسست،  يگسر يد زيس چ بشسر  يمسوله كهنيا از غافل

 خسود  تيس هو بسه  انسان ق،يطر آن از تا است حق حضرت به نسبت تيعبود

 بسه  خطساب  قرآن رابطه نيا در و هستند امر نيا متذكر امبرانيپ و ابدي دست

 الَّذينَ وَ َُلَقَكُمْ الَّذي رَبَّكُم  ا ْب د وا النَّاس  ََيُّهَا يا»: ديفرمايم هاانسان يهمه

 را خسود  پروردگسار ! هسا انسسان  يهمسه  يا«تَتَّقُوََ لَعَلَّكُمْ قَبْل كُمْ م نث

 كسرد،  خلسق  را شسما  از قبسل  يهاانسان و شما كه يپروردگار د،يكن عبادت

 يخداونسد . ديشسو  لينا يتقو به پروردگارتان تيعبود يراستا در كه باشد

 .ما ذهن در نه و است ما يقبله در ميكنيم عبادت كه

 هكس  اسست  معنسا  آن به است، خداوند يگشوده افقِ ياسالم انقالب اگر

 خيتسار  نيس ا أنش مناسب خود نور به «شَأثٍَ ف  ه وَ يَوْمٍ كُلَّ» افق در خداوند

 نيچنس  بسه  اشساره  زبسان  مسان زبسان  مسا  اگسر  و اسست  كرده يتجل تيبشر يبرا

 انقسسالب عمسسال  و اسسست راه در يخطسسر ميبسسدان نشسسد، خداونسسد از يحضسسور

 دبسو  نخواهسد  ما يزندگ افق انقالب، آن گريد و روديم حجاب در ياسالم

 متوجسه  نسوز ه عمومسا   مسا . ميكنس  معنسا  را زيس چ همه ميبتوان آن به نظر با ما كه

 يفضسا  بسه  را موضسوع  ،ياسسالم  انقسالب  از گفتگسو  است ممكن كه ميستين

 را انقسالب  آن ميبتوان تا گردد مانع و ببرد يانتزاع يهاشهياند نوع از گفتگو

 كسه  طسور آن و ميده قرار نظرها مدّ و ميكن فيتوص است، الزم كه طورآن

 .ميبخش استقرار آن يجذبه كمند در را خود است ستهيشا
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 كسه  اسست  يهمسان  و كنسد يم جذب را انسان كه است يزيچ ،«قتيحق»

. بسرود  شيسسو  بسه  وجسود  تمام با خواهديم دارد كه يفطرت اساس بر انسان

 بسه  ار انسسان  بتوانسد  كسه  ديآيبرنم قتيحق« مفهومِ» از ياجذبه نيچن هرگز

 آب آب، مفهسوم  كسه  طسور همسان . ديس نما رابيسس  را او و كنسد  جسذب  خود

 جسان  و سست ين قتيحق هم قتيحق مفهومِ كند،ينم رابيس را بدن و ستين

 اگسر  يولس  اسست  دوران نيس ا قست يحق ،ياسالم انقالب. دينماينم رابيس را

 قسرار  آن يجذبسه  كمنسد  در هسا انسسان  عمال  كند اشاره بدان كه نباشد يزبان

 .ديآ ييشكوفا و شعف به شانجان تا رنديگينم

 يماسال انقالب در يخموش سلوکِ

. اسست  شسهداء  راهِ ،ياسسالم  انقسالب  قست يحق بسه  اشاره يهاراه از يكي

 عمسل  در و گفتگسو  مسافوق  را انقسالب  قست يحق كه ياسالم انقالب يشهدا

 كسه  كردنسد  انتخساب  ياسسالم  انقسالب  قرب يبرا را يگريد سلوک افتند،ي

 سسسلوکِ آن از يخسوب  ينمونسه  يخسراز  ديشسه . بسود  يخموشس  سسلوکِ  آن،

 د،يس خنديمس  و داديمس  گوش تنها ،يگفتيم سخن او با يقتو. بود خموشانه

 را كار جنگ مورد در گفتنسخن با نداشت بنا بس، و بود لبخند کي فق 

 بسه  اسست  خسوب  رابطه نيا در. بود او عمل شتر،يب او سخن. بداند شده تمام

 قست يحق كسه  انقسالب  يشسهدا : شسود يمس  گفتسه  چرا كه شود توجه نكته نيا

 انقسالب  بسه  قسربِ  در را يگسر يد سسلوک  افتنسد، ي گفتگسو  مافوق را انقالب

 و سسسلوک آن حاصسسلِ و بسسود« يخموشسس» آن كسسه كردنسسد انتخسساب ياسسسالم

 هسا آن سراغ به ياسالم انقالب فهم جهت كه بود ينور يعطابخش سكوت،



 ديس توح يواد در حضسور  مراحسلِ  از يكس ي كردن،تأمّل و يخموش آن. آمد

 اگسر  البتسه . اسست  شسده  بح  خود يجا در كه ،«صمت» عنوان تحت است

 ديتوح يواد در يوقت يول كند،ينم دوا يدرد كه ميكن سكوت طورنيهم

 آن از يكس ي ياسسالم  انقسالب  عسالَم  در حضسور  كسه  ديگرفت قرار حضور در

 و اسست  همسراه  يخموش با كه ديآيم انيم به يسلوك است، حضورها نحوه

 ،يواد آن در كسه  يينسدا  هبس  سپردنگوش يبرا كنديم آماده را انسان جان

 بسه  شهداء كه بود يراه نيا. ديگويم سخن شما با« ندا» صورت به قتيحق

 لشسسكر در يبسساكر ديشسسه شسسهادت شسسب مثسسل افتنسسد،ي را آن مشسسخ  طسسور

 بسه  او. ديس كن مطالعسه « خوبسان  لشسكر » كتساب  در ديتوانيم را آن كه عاشورا

 يوقتس . نداشست  نسا مع شيبرا برگشت كه رفتيم جبهه اول خ  به ياگونه

 دسستور  ياعسده  بسه  و شسود يمس  خبردار سپاه يفرمانده ييرضا محسن يآقا

 هسا آن بسه  اول، خس   بسه  دهينرسس  برگرداننسد،  عقسب  بسه  را او برونسد  دهديم

 ييهايسخنران يباكر يآقا است ممكن. شد ديشه او ست،ين ازين نديگويم

 داشسته  يافسه يوظ ،ستين او شهادت يقصه هايسخنران آن يول باشد، داشته

 يولس  اسست،  كسرده يمس  صحبت لشكر يفرمانده عنوان به فهيوظ آن بر بنا و

 .كرد فراهم شيبرا سكوتش را شهادتش

 فهسم  جهست  بسه  كسه  بسود  ينسور  د،يرسس  شهداء به كه ييعطا آن حاصل

 انقسالب  راه در فداشسدن  از تسر كسم  لذا و آمد هاآن سراغ به ياسالم انقالب

 شسسهداء ينامسسهيزنسسدگ يمطالعسسه بسسا. كسسردينمسس يضسسرا را هسساآن ياسسسالم

 هسا آن كسه  ميشسو يممتوجه مقدس، دفاع سرداران ينامهيزندگ خصوصبه
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 گسر يد كسه  دنديرسيم يرتيبص به خود يمجاهدانه اتيح از مرحله کي در

  3.بود سخت شانيبرا ماندن

                                                 
 :ديگويم است درآورده نگارش به شهادتش از شيپ كهي مناجات در چمران ديشه - 3

 مظساهر  همسه  بسا  ت،يس هاييبسا يز همسه  با كنميم وداع تو با !اتيح يا: ميحالرّ حمنالرّ اهلل بسم

 بسا . كسنم يمس  وداع وجود يهمه با صحراها، و اهايدر و هاآسمان و هاكوه همه با جبروت، و جالل

 مسن،  يپاهسا  يا. پوشميم چشم زيچ همه از و روميم خود يخدا يسو به آلود غم و سوزان يقلب

 دانسم يمس  د،يس اربسوده  بسان يرق از سسبقت  يگسو  هسا مسسابقه  همه در كه دانميم د،يچابك شما دانميم

 د،ييس آيمس  در حركست  به وار صاعقه ،شهادت يسو به مشتاقانه من فرمان به كه دانميم د،يفداكار

 بسه  د،يس يآ در حركست  بسه  بلندم، طبع يبلند به شما كه خواهميم من دارم، بزرگتر ييآرزو من اما

 ركس يپ نيس ا. ديباشس  عيسسر  ميهسا طسرح  و ماتيتصسم  سسرعت  بسه  د،يباشس  محكسم  نميآهن اراده قدرت

 نقطسه  هسر  به مطلوب سرعتِ به را هاتيمسوول و دهايام و هانقشه و آرزوها از نيسنگ يول كوچک

 .ديبرسان دلخواه

 مسن  بسه  زدرا يهسا سسال  شسما  ديس كن حف  مرا يآبرو عمر آخرِ لحظات نيا در !من يپاها يا

 وجسه  نيبهتسر  بسه  را خود يفهيوظ زين لحظه نيآخر نيا در كه خواهميم شما از د،ياكرده خدمت

 !من چشمان يا د،يباش قيدق و يقو !من يهادست يا د،يباش توانا و عيسر !من يپاها يا. ديكن ادا

 و فيعضس  مسرا  !نفسس  يا كسن،  تحمسل  را نيآخسر  لحظات نيا !من قلب يا د،يباش اريهش و نيزبيت

 چنسد  كسه  دهسم يمس  قول شما به. باش توانا و صبور ،اراده و قدرت با شتريب لحظه چند مگذار، ليذل

 نيس ا يتالف و ديابيب شهيهم يبرا را خود آرامش يابد و قيعم ياستراحت در شما يهمه گريد لحظه

 مسش آرا بسه  گسر يد لحظسه  چنسد . ديس كن افست يدر را نيسنگ و سخت لحظات نيا و كنندهخسته عمرِ

 رتاناسستثما  روز و شسب  گسر يد. داد نخسواهم  زحمست  را شسما  گريد. يابد يآرامش د؛يرس ديخواه

 يبس  شسما  هب گريد. كرد نخواهم ليتحم شما بر را روزگار شكنجه و عالم فشار گريد. كرد نخواهم

 ديس خواهن ضسجه  شسكنجه  و درد از. كرد دينخواه اديفر يخستگ از گريد شما و داد نخواهم يخواب

 و آرام ک،خسا  نسرم  بسستر  در شسه يهم يبرا و. كرد دينخواه وهكْشِ سرما و گرما و يگرسنگ زا. زد

 يلقسا  لحظسات  عسالم،  و يزنسدگ  بسا  وداع لحظسات  حسساس،  لحظسات  نيس ا اما. بود ديخواه آسوده

 .باشد بايز ديبا مرگ برابر در من رق  لحظات پروردگار،



 است قتيحق متذکر که يتفکر

 كسه  يزبسان  بسا  را ياسالم بانقال بتواند كه ستيك: است آن بنده عرض

 در« تفكسر » كسار،  نيا با واقع در كه آورد ظهور به است آن قتيحق مناسب

 يخيتسار  مظاهرِ در همه از شيب قت،يحق رايز ديآيم انيم به قتيحق يباره

 انقسالب  نسام  بسه  يمظهسر  در مسا  امسروز  قستِ يحق و كنسد يمس  ظهسور  كه است

 تفكر قت،يحق يباره در توانيم لحاظ نيبد و است آمده ظهور به ياسالم

 به نسبت ميتوانيم م،يكن دايپ را موضوع نيا نييتب مناسبِ زبان ما اگر. كرد

 زبانِ قت،يحق کي به نسبت تفكر يالزمه رايز ميينما تفكر ياسالم انقالب

 عسرض  باشم داشته مورد نيا در يضيعرا توانستميم اگر. است قتيحق آن

« گفستِ » زبسان،  آن و شسود يمس  محقسق  زبسان  در اساسسا   قست، يحق: كسردم يم

 اشيخيتسار  مظساهر  در همسه  از شيبس  قتيحق طرف، آن از و است قتيحق

 قست، يحق عمسال   د،يس آ گفست  بسه  ياسسالم  انقسالب  اگسر  پسس . كنديم ظهور

 ديس توانيمس  شسما  خسود  را موضسوع  نيا. است كرده ظهور خيتار نيا مناسب

 جسز  شسود؟ يم ظاهر كجا در قيالحقاقةُيحق عنوان به خداوند كه ديكن دنبال

 فا   ه اوَ  يَاوْمٍ  كُلَّ»: ديس فرمايم قرآن شد عرض كه طورهمان كه است آن

                                                                                              
 خاكسستر  و سوزديم لرزد،يم د،جوشيم اشک از وجودم يهمه شده، اشک وجودم! ايخدا

 ختسه ير کخسا  بر و شوم يقربان جوارت در تا بده اجازه من به چ،يه گريد و امشده اشک. شوديم

 .رديبگ سرچشمه آن از يفداكار و عرفان و عشق مينس كه بشكفد ياغنچه اشكم وجودِ از و شوم

ي هنگسام  تسا ي اگشوده تخالص بندگاني رو به را شهادت باب كه كنميم شكر را تو! ايخدا

 تسوان يمس  اسست،  نمانسده ي بساق  نكبست  و خفست  و ذلّت جزي راه چيه و است بسته هاراه يهمه كه

 .ديرسيي خدا وصل به افتخار پر و روزمنديپ و زد شهادت باب نيا به دست
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 بسه  اللّسه  وْميس  در را خسود  ق،يحقسا  يهمسه  قتِيحق عنوان به خداوند و «شَأثٍَ

 از بسود،  قست يحق دنبسال  به خيتار ينهيآ در ديبا پس اند؟ينمايم خاص طور

 را خسود  خساصّ  زبسانِ  قست، يحق به اشاره و كرد اشاره قتيحق به ديبا يطرف

 تفكسر، . ديس آيمس  انيس م بسه  تفكر عمال  شود، اشاره قتيحق به يوقت. طلبديم

 وگرنسه  م،يابيس ب خسود  منظسر  در را قست يحق ميبتسوان  كسه  ستين نيا جز يزيچ

 بسه  مسا . اسست  اطالعسات  سست، ين تفكسر  م،يپنسدار يمس  تفكسر  عنوان به چهآن

 آن متسذكر  نحسل  يسسوره  44 يهيآ در خداوند كه مييگويم تفكر يحاالت

 كسرده  يتجلس  شسان درون در كسه  چهآن بر هاانسان اگر ديفرمايم و شوديم

 الاذِّك   كَيا إلَ ََنزَلنَا إنّا»: فرمود. رسنديم« تفكر» آن به ابند،ي يآگاه است

َ ي لَعَلَّه ام  هِميإلَا  نُزِّلَ مَا ل لنّاس نَيل تُبَ  هيس آ نيس ا در ()صخسدا  امبريس پ. «تَفَكّا و

 مسذكور  يهيآ. است دهيرس مردم جان بر كه شوند يقتيحق متذكر مأمورند

 قبسل،  مطالسبِ  از كدامچيه البته كه گرفت قرار بح  مورد جا، چند در قبال 

 هيس آ نيس ا در« تَفَكّسرون ي لَعَلَّهُسم » بحس ِ  كه جهت آن از نكرد، تمام را بح 

 هسا انسسان  نسزد  در كه است يقتيحق به نظر آن و گرفتيم قرار نظر مدّ ديبا

 نيسي تب را آن اسست،  تسذكر  زبسان  كسه  يخاص زبان با )ص(خدا رسول و هست

 و اسست  دوران قتِيحق متذكر كه است يتفكر ه،يآ نيا در تفكر. كننديم

 يآمسادگ  ديس با انسدازه  چسه  مسا . خواهديم را خود خاصِ نييتب و خاص زبان

 كسرده  تفكسر  آن در هسا سسال  ديس با كسه  ميگسرد  يگفتسار  يايمه تا ميكن دايپ

 تفكسر  شسد،  عسرض  كسه  ييمعنا همان به يموضوع بر هاسال اگر تازه م،يباش

 آن نيسي تب يبسرا  مسا  زبسان  آرامآرام باشسد،  قست يحق بسه  مانرجوع يعني ميكن

 عسرض  يمولسو  اشسعار  از يبعضس  بسه  نظسر  در بنسده . شوديم گشوده قتيحق



 تسا  اسست  داشسته  نظسر  قست يحق آن بسر  يمولو جناب سال دو حداقل امكرده

 گفتسار،  صورت به را آن ما و شده گشوده آن نييتب جهت زبانش آرامآرام

 :ديگويم كه ميابييم طورنيا
 مسنم  كسه  نشسان يبس  و رنسگ يبس  چه وه

 

 مسسسنم كسسسه چنسسسان مسسسرا بسسسدانم يكسسس

 زيس چ چسه  خود، به نظر با كه مانده هم يمولو خود كه ديكنيم مالحظه 

 ديس گويمس  يمولسو  كه« من» بودنِرنگيب است، كرده ظهور شيبرا يبيعج

 ايآ ديفرمايم ادامه در تازه ندارد، هم نشان و ستين آن هيشب زيچ چيه يعني

 خسود  آنِ از را آن و ابميس ب امافتسه ي اجمسال  بسه  را چهآن من تا شوديم يروز

 يهسا واژه بسا  چسرا  شسود  روشن كهآن يبرا است يخوب مثال شعر نيا كنم؟

 .ميده گزارش قتيحق از ميتوانينم وقتچيه زمرّهرو و مندرس

 مسسوله،  آن بسه  توجسه  و اسست  يمولسو  يمسوله خود، يچگونگ به توجه

 كسه  اسست  آن يمولسو  هنسر . ديس آ« گفست » بسه  مرتبسه کيس  تا شوديم موجب

 ممكسن . آورد« گفت» به ديشن كه را چهآن تا بسپارد، گوش خوب توانديم

 آن بسه  را چهآن ياجمال يمعنا كه باشد هآمد شيپ بعضا  هم شما يبرا است

 يتس ياهم يهمه با را سخن آن دينتوان يول د،يآور در« گفت» به ديدار توجه

 بسه  يحضور حالت در سخن آن يوقت رايز ديينما حف  دارد، شما يبرا كه

 نسوع  آن گسر يد بمانسد،  حافظسه  در اگسر  و ماندينم حافظه در آمد شما سراغ

 و اسست  فكسر  بلكسه  باشسد،  جان قتِيحق درک از يگزارش كه ستين گفتن

 را يمعسان آن آسسا معجسزه  يصسورت  به يمولو كهيحال در. است مفهوم فكر،

 حسسام  جنساب  و آورديمس  در« گفست » بسه  دارد، خود در ياجمال طور به كه

 اسست  يكسار  تسر، مهم آن از. سدينويم لحظه همان در را هاآن يچلپ نيالد
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 از ياسسلوب  بسا  چگونسه  يوَحس  قيحقسا  كه دادند انجام )ص(محمد حضرت كه

 آن شسان قلسب  كسه  طورهمان حضرت و شوديم نازل حضرت قلب به الفاظ

 ارا سه  و دارنسد يمس  نگسه  زيس ن را يمعسان  آن مناسسب  الفساظِ  ابسد، ييمس  را يمعان

 .دهنديم

 او «يمثنسو  گفتن» كه ييدايش و شور آن از گريد عمر اواخر در يمولو

 عرشس  كسه  هسم  يوقتس  آن دهسد يم نشان نيا و ستديايم باز بود، گرفته فرا را

 :ديگويم رابطه نيهم در. است نبوده خودش ياراده به گفته،يم
 ميگسو يمس  خسود  بسه  شعر من كه مپندار تو

 

 نسسزنم دم يكسسي دار،يسسب و ارميهوشسس كسسه تسسا

 
 شسود يمس  اَخْسرَس  گسر يد برسسد،  قتيحق به يكس اگر: ميدار تيروا در

 بعسد،  بسه  آن از و ديس بگو سسخن  توانسد ينمس  و كنديم دايپ زبان لكنت يعني

 4.گفت خواهد سخن او قيطر از كه است يگريد كسِ

 زبان يمعجزه

 گفستنِ  يايس مه تسا  كسرد  دايپ يآمادگ ديبا اندازه چه كه ديكن فكر نيا به

 تفكسر  ميبتوان موقف آن در و مياكرده تفكر آن در هاسال كه ميشو يمطلب

 نينشپرده قت،يحق آن هنوز كهيحال در م،يآور« گفت» به را خود يخيتار

 قيس طر از هنسوز  كه معنا نيا به ،«است نينشپرده هنوز قت،يحق». است مانده

 را آن بتوانسد  كسه  يزبسان  رايس ز اسست  امسده ين ظهسور  به خود مناسب يهاواژه

 كسه  را چهآن خواستيم يمولو جناب اگر. است نگرفته شكل كند، ظاهر

                                                 
 سسخن  يبسرا  زبسانش  شسناخت،  را خدا هركس «لِسَانُه كَلَّ اللَّهَ عَرَفَ مَنْ»: ميدار تيروا در - 4

 (176 ص غرراالخبار،ي ف االنوار مشكاة) .افتديم لكنت به گفتن



 اجسازه  يمعسان  آن رايس ز توانست،ينم مطمونا  د،يبگو بود افتهي زمان همان در

 بتوانسد  يمولسو  جنساب  تا نديآ ظهور به يمعمول و يعاد زبان آن در دادينم

 و كنسد  تأمّل هامدت: اوال  شوديم مجبور كه است نيا. بپردازد آن اظهار به

 شسمس  نقسش  كسه  اسست  آن گمسانم . آورد انيم به شعر زبان با را هاآن: ا يثان

 بسا  يمعسان  آن چگونسه  بفهماند تا است بوده كارساز رياخ قسمت در يزيتبر

 .دارند ظهور امكان عشق و ييدايش

 شيبسرا  يمتعال يمعان يارا ه توان آمد، انسان سراغ كه يشاعرانگ روحِ

 آن. ديس بگو شسعر  رديس بگ ميتصسم  يكسس  كسه  سست ين طورنيا. شوديم آسان

 يدرد چيه به خصوص، نيا در دشو سروده شما و من مِيتصم با كه يشعر

 ميتصسم  شاعر كهنيا نه قاپد،يم را شاعر كه است شعر نيا رايز خورد،ينم

 افتسه ي شساعر  كسه  را چسه آن چسون  قاپسد يم را شاعر شعر، 5.ديبگو شعر رديبگ

 قتيحق آن كه است نيا و نديبينم شعر زبان جز آن بروز يبرا يراه است

 كسه  يزيس چ به كنديم اشاره شعر، زبان و دكنيم ظاهر را خود شعر، زبان به

 كسه  اسست  يوَجهس  چند و يمتعال يامرتبه يدارا آن و كرده نظر بدان شاعر

 سسسخنان بسسه نظسسر بسسا شسسما. اسسست ممكسسن يشسساعرانگ روح بسسا آن بسسروز تنهسسا

                                                 
 م،يدار خود مقابل در بزرگ يشاعر از يشعر يوقت است ستهيشا و خوب چقدر - 5

 گانه،ي و منسجم يوجود در او چگونه كه ميباش او يوجود استقرار و نيمت گاهيجا يمتوجه

 ،ميآوريم زبان بر را ياله اتيآ كه است يوقت ترمهم نيا از و است شده يهست زبان ظهور محلِ

 است، گشته يمتعال الفاظ چنان قالب در نيآهنگ يقتيحق شيگو محلّ كه يقلب بر ميكن نظر اگر

 اتيآ آن خاستگاهِ مطابق گانهي ينظم به را روح ودخ يخود به اتيآ آن نيآهنگ وَجهِ يحت

 تا ديكن تكرار مرتبه 100 را ديتوح يسوره مثال  نديفرمايم ديتأك كهآن راز است نيا. دكشانيم

 . داردي خاصي گانگي خود ذات در كهي آهنگ شود، آن آهنگ هماهنگِ ما جان



 335  ................................ كه بايد ظهور كند« زباني»انقالب اسالمي و  دهم، يجلسه

 بسه  سسخنان  آن چسرا  كسه  كسرد  ديس خواه مالحظه را نيا )ع(يعل نيرالمؤمنيام

 يمعسسان ظهسسور محسسلِ كلمسسات آن رايسسز اسسست، نيآهنگسس و سَسسجْع صسسورت

 يحتس  اسست  آمسده  ظهسور  بسه  عسالم  آن از حضسرت  آن سسخنان  و انديمتعال

 چهآن رايز است سَجْع صورت به هم ياسيس مسا ل در حضرت آن سخنان

 تسوان  زبسان  آن ديس با. اسست  ارا سه  قابسل  زبسان  آن با تنها اندافتهي حضرت آن

 عنسوان  بسه  كسه  اسست  زبسان  ودِخس  جانيا در. باشد داشته را يمعان آن يارا ه

. كردنسد يمس  سكوت )ع(يعل حضرت وگرنه ديآيم صحنه به قتيحق ظهور

 و ديس آ ظهسور  بسه  اندافتهي چهآن زبانِ كه نديگويم سخن يوقت حضرت آن

 دانِيس م شسان زبان كه اندبالغت و فصاحت قهرمان جهت آن از حضرت آن

 رسسول  كه حدّ آن در است تربيعج همه از قرآن زبان. است قيحقا ظهور

 زبسان  زبسان،  رايس ز. اسست  شساعر  حضسرت  آن كسه  كردنسد  مستهم  را )ص(خسدا 

 ظهسور  بسه  شسكل  نيبساتر يز به قيطر آن از قتيحق تا بود نيآهنگ و شاعرانه

 .آمدينم حساب به شعر آن يعرف يمعن به قرآن هرچند د،يآ

 كسه  برديم يپ قرآن عظمت به بشود، زبان يمعجزه يمتوجه يكس اگر

 ميعبسدالكر  دكتسر  امثسال . اسست  خسدا  زبان حتما  زبان، نيا مييگويم ما راچ

 مگسر  6نشسدند؟  امسر  نيس ا يمتوجسه  چطسور  يشبسستر  محمسد  دكتر و سروش

 كسه  يكسس  د؟يس بگو سسخن  طسور نيس ا رديس بگ ميتصم بتواند بشر است ممكن

 اسست،  شده ليتبد واژه به و كرده نزول ياتيخصوص چه با قرآن نور بفهمد

 يصسدا  تا باشند كرده ينيحِرانش هاسال ديبا )ص(خدا امبريپ كه دكنيم نيقي

 در قست يحق آن تسا  كنسد  دايپ يامكان نيچن شانجان و بشنوند را قتيحق آن

                                                 
 . خدا كالم نه است، بشر كالم قرآن كه هستند يمدع انيآقا - 6



 تسا  ماندنسد  منتظسر  هسا سسال . ديآ ظهور به قتيحق آن با منطبق يهاواژه قالب

 شسخ   جانيا. خود به مخصوص يهاواژه با همآن شد نازل يوَح باالخره

 اسست  آمده سخن به كه است خدا نيا د،يگويم سخن كه ستين )ص(امبريپ

 يالهس  يوَحس  عنسوان  بسه  يسسخن  حضسرت  آن نشد، نازل يوَح يمدت يوقت و

 قطسع  را يوَحس  خداونسد  كردنسد  گمسان  كسه  حسدّ  آن در نداشتند گفتن يبرا

 كسه  آمسد  يوَحس  بساالخره  كهآن تا. است گذاشته تنها را خود امبرِيپ و كرده

 و وانگذاشسته  را تسو  پروردگسارت «) قَلا  ما وَ رَبُّكَ  َّ َكَوَ ما»

 و دهسد يمس  يداردل خسود  امبريپ به هيآ نيا در خداوند. است نداشته دشمن

 .شوديم شروع است يهست سخن همان كه خدا سخن باز

 است خداوند نيا و است خداوند سخن و يهست سخنِ ل،ياص زبان اگر

 دارد، خساص  يظهسور  خيتسار  هسر  در خداونسد  اگسر  و باشسد، يمس  متكلم كه

 و ميسي روروبسه  خداونسد  بسا  خاص يكالم قيطر از يخيتار هر در ما نيبنابرا

 رسس  نسدا  مسا  جان در خيتار آن خاصِ كالم قيطر از يخيتار هر در خداوند

 رخسداد  يبسرا  يزبسان  بخواهسد  يكسس  اگسر . شسود  سساخته  يخيتار تا دهديم

. ديس وبگ سسخن  خدا خودِ تا كند تالش ديبا رد،آو انيم به اشزمانه يخيتار

 ريتفسس  يواقعس  يمعنسا  بسه  كه است خداوند فق  را يخيتار قتيحق هر رايز

 .كنديم

 جسه ينت در و خساص  يظهسور  يخيتسار  هسر  در خداوند كهنيا به توجه با

 بسه  ياسسالم  انقسالب  ظهسور  بسا  خدا كالم خيتار نيا در دارد، خاص يكالم

 كسالم  ،عالم كلّ كه آورنديم ليدل «هيوعلالّلهرْحة»ييباطباط يعالمه. ديآيم انيم
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 خداونسد  خساص  ومِيس  كسالمِ  ،ياسسالم  انقسالب  رابطه، نيهم در و 7است خدا

 انقسالب  ظهسور  بسا  خسدا  كسالم  خ،يتسار  نيس ا در گفست  ديبا جهينت در و است

 را آن بخواهسد  يكس اگر لحا. است آمده ظهور به نيتكو مقام در ياسالم

 سسخن  ق اويس از طر خداونسد  كند تا يكار ديبا كند فيتوص عيرتش نظام در

 منتظسر  ديس با كنسد  وصسف  را دوران قتِيحق خواست يكس اگر يعني ديبگو

  8.دينما الهام او جان در را خود يندا خداوند تا بماند

 آمده« گفت» به اشبنده جان در خداوند

 بخشسسش و موهبسست ،ياسسسالم انقسسالب زبسسان گفسست ديسسبا جهسست نيسسا از

 كسار چيهس  مسا  كسرد،  فسراهم  خود در را آن قبول  يشرا ديبا و است وندداخ

 ،اسست  يخسوب  مثسال  رابطسه  نيس ا در ينس يآو ديشسه . ميبكن ميتوانينم يگريد

 ينسدا  تسا  شسد  آمساده  يالهس  مسردِ  آن نسا  يقي. ميشو متوقف او در دينبا هرچند

 خواسست يمس  كسه  را ينسور  خداوند و ديآ صدا به جانش بر ياسالم انقالب

 ميينگسو  چسرا . آورد ظهسور  به ينيآو ديشه كالم در انديبنما ياسالم نقالبا

 يبسرا  بعضسا   كسه  يشسبهات  از يكس ي اسست؟  خدا الهامات از ينيآو يهاسخن

 ارتيس ز شسود يمس  گفتسه  چسرا  كسه  اسست  رابطسه  نيس ا در ديآيم شيپ يبعض

 آن تنهسا  ،يقدسس   يحسد  كننسد يم گمان رايز است، يقدس  يحد عاشورا

 كسه  يمشهور  يحد آن مثل د،يبگو سخن خداوند خود كه است يثياحاد

                                                 
 .است خداوند كالم يالوجودممكن هر معتقدند ييطباطبا عالمه - 7

هساي اينسان صسورت آن    در آن اسست كسه واژه   )ص(با پيامبر خسدا  هاييتفاوت چنين انسان - 8

صورت آن معاني است بسا   )ص(هاي پيامبرمعاني است ولي با انتخاب خودشان، در حالي كه واژه

 انتخاب خودِ خداوند. )البته با حف  تفاوت درجات و مراتب.(



 در... بسودم  يمخفس  يگنج من «...يّافِخْمَ زا نْكَ نتُكُ»: ديفرمايم حق حضرت

 آن بسه  و اسست  )ع(اباعبداللّسه  حضسرت  بسه  خطساب  عاشسورا،  ارتيز كهيحال

 او با شما كه هركس با من« مكُمَسالَ نْمَلِ مٌلْسِ ينّاِ» :شوديم عرض حضرت

 ،ديس گويمس  انسسان  خسود  را ارتيس ز از فراز نيا ؛صلحم در د،يهست صل  در

 پسس . ديس گويمس  سخن كه است وندخدا« يّافِخْمَ زا نْكَ نتُكُ»  يحد در يول

 كسه آن از غافسل  اسست؟  يقدسس   يحسد  عاشورا ارتيز نديفرمايم امام چرا

 نيبسد  ،اسست  يقدسس   يحسد  عاشسورا  ارتيس ز مييگسو يمس  كسه آن از منظور

 فيتوصس  در خداوند كه است يشيگو عاشورا، ارتيز شيگو كه معناست

 و كسربال  يصسحنه  وصسف  در يسسخن  اسست،  آمسده  در سسخن  به صحنه آن

 امامِ با ديبا اشبنده كه ينسبت به توجه با اش،بنده جان در خداوند از يسخن

 مسا  كه است يقدس  يحد چه نيا نديگويم كه ييهاآن. كند برقرار ديشه

 نسان يا م؟يگسذار يمس  انيس م در را خود احواالت و مييگويم سخن مانامام با

 مسوطن  در خداونسد . نشسدند  متوجسه  را عاشورا ارتيز بودنِيقدس از منظور

 نمساز،  در شسما  كسه نيس ا مثسل . است آمده« گفت» به اشمخل  يبنده جان

 كسه « نينسستع  اکيس ا و نعبسد  اکيس ا»: ديس داريمس  اظهسار  خداونسد  بسه  خطاب

 نيسسا متأسسسفانه. اسسست آمسسده« گفسست» بسسه عبسسد شِيگسسو در ربّ حضسسرت

 فرهنسگ  در تفكسر  صورت به تا است نشده بح  خود يجا در موضوعات

 .كند باز را خود يجا ما

 جهت چه از ميبدان ،شد گفته چهآن به توجه با كه است آن بنده عرض

 ديس با و اسست  خسدا  بخشسش  و موهبست  ،ياسسالم  انقسالب  زبسانِ »: مييگويم

 گسر روشسن  جسا، نيس ا در زبان چون« .ميكن فراهم خود در ار آن قبول  يشرا
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 نيس ا كنميم فكر. است ياسالم انقالب دوران، نيا قتيحق و است قتيحق

 حسال . اسست  دوران قست يحق ياسالم انقالب كه دييفرما قيتصد را موضوع

 د،يس آ ظهسور  به ياسالم انقالب از كه يزبان ميبگو كه است آن بنده عرض

 است قتيحق گرِروشن زبان، كه جهت آن از شد اهدخو ما دوران قتِيحق

 انسد، يبنما را ياسسالم  انقالب تا دياين ظهور به يزبان خاص، يسلوك با اگر و

 انقسالب  با ديبا كه ما خيتار و است نكرده ظهور ما دورانِ قتِيحق واقع، در

 .ميمانيم يخيتاريب در ما و گردديمن شروع شود، شروع ياسالم

 کلمات و هاواژه يتجوجس دن؛يشياند

 تسا  اسست  كلمه يجستجو در «شهياند» كه كرد فكر توانيم نكته نيا به

 شسد يانديم يمولو يوقت شد عرض كه صورت همان به كند، ظاهر را خود

 حالسست، آن در و ديسسآ ظهسسور بسسه ياكلمسسه كسسه اسسست آن دنبسسال بسسه همسسواره

 يگفتنس  هچس آن يبسرا  اسست  كلمسات  و هسا واژه يجستجو همان «دنيشياند»

 گساه يجا رايس ز د،يس كن تجربه خودتان در را موضوع نيا دييبفرما يسع .است

 آن يمتوجه توانينم يراحت به و است يحساس اريبس گاهيجا ،يقيحق زبان

 شسما  سسراغ  بسه  يخوشس  حسال  كه ديابييم زبان، خاستگاهِ كردنِدنبال با. شد

 بسا  نسسبت  در دنيشس ياند. است دنيشياند حالِ خوش، حال آن و است آمده

 آن بسا  و كلمسات  آن با ميبتوان ما و باشد قتيحق يتجل توانديم كه ياكلمه

 كه بود خواهد صورت نيا به رابطه نيا در دنيشياند. ميببر سربه دنيشياند

 آن اظهسار  يبسرا  يكلمسات  افتنيس  يفضسا  در و ديكن اظهار را يمطلب ديبخواه

 موجسب  و است دنيشياند از يانحوه حالت، نيهم. ديباش داشته قرار مطلب



 به و است زبان همان شه،ياند آن نورِ. كلمات لباس در شوديم ينور يتجل

 تسوان يمس  و شسود يمس  شسما  يشهياند و فهم افتنِيتيفعل موجب خود يخود

. است نشسته« گفت» به« يهست» و آمده زبان به« وجود» رابطه نيا در گفت

 خواهسد  خسدا  كسالم  كالم، آن سپ است، متكلّم خداوند كه ييجا آن از و

 حضسرت  سست، ين جسدا  صفاتش از حق حضرت ذات كه ييجاآن از و. بود

 لَقَادْ »: فرماينسد مي )ع(صادق حضرت. است آمده ظهور به كالم آن در حق

 مسردم  يبسرا  سبحان خداوند 9«ي بْص  ُوَ ال لَك نث وَ كَۀم ه  ف   ل ع بَا  ه  اللَّه  تَجَلَّى

 ديس كن مالحظه. ننديبب را او مردم كهآن بدون است آمده يتجل به كتابش در

 يكلمسه  نسورِ  باشد؛ خداوند يتجل محلّ توانديم كه دارد يتيظرف چه زبان،

 كلمسات،  نيس ا در رايس ز. شسود يمس  فهسم  قابل و روشن ما يبرا قرآن در ياله

 گسردد يمس  يافقس  يمنزلسه  به زبان و ديآيم ظهور به زبان ينهيآ در خداوند

 .يشناس يهست يبرا

 ار مرزهسا  دنيس د و تماشساكردن  امكسانِ  مسا  بسه  و اسست  وجسود  افقِ زبان،

 سمنسدر  كلمسات  ست،ين زبان ندارد، وجود به اشاره كه يزبان پس. دهديم

: رآنقس  ريس تعب بسه  كسه  يزبان است، شده عطا ما به زبان قرآن، قيطر از. است

 نسسان ا يجلسو  را قافس  و دارد اشاره قتيحق به ذكر، و است« نيللعالم ذكرٌ»

. ميبنگسر  مختلسف  جلوات در را خداوند تا دهديم امكان ما به و ديگشايم

 بسا  ابطهر در يمولو جناب. است داده ما به را زبان يمرزها دنِيد توان يعني

 سمنسدر  زبسان  تفاوت خواهديم. است آورده انيم به را يخوب ينكته زبان

 :ديگويم. كند روشن يقيحق زبان با را
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ِّب خاسييييييييييييييييييييييييييييييييِّ ييييييييييييييييييييييييييييييياجا ِّ  ِّحجيييييييييييييييييييييييييييييييا ِّ ييييييييييييييييييييييييييييييي 
ِّ

ِِّّآساسييييييييييييييييييييييييِّحيمسيييييييييييييييييييييييِّ جيييييييييييييييييييييييا ِّ ييييييييييييييييييييييي ِّ فييييييييييييييييييييييي  ِّ
ِّ

 ،يگفتسس و يسسسخن هسسر شسسود، طسسرف بسسر اگسسر يروزمرّگسس يهسساحجسساب

 جسان  را خسود  مخاطبِ كه است يسخن ييحايمس سخن. گردديم ييحايمس

 اريبسسس تيسسروا. انسسد«يّحسس» حضسسرت نسسورِ كلمسسات، آن رايسسز بخشسسد،يمسس

 نيچنس  بسه  انسسان  كسه آن يبرا است يااشاره )ع(صادق حضرت يالعادهفوق

 تُحَ ِّكثاه   الَ ل ل سَان كَ ق بْلَةً قَلثبَكَ فَاَّْعَلث»: نسد يفرمايم كه جاآن برسد، يمقام

 زبانست  يقبلسه  را قلبست  10«اَلثإِيمَااَِ  رِضَى وَ اَلثعَقثلِ م وَافَقَةِ وَ اَلثقَلثبِ بِإِشَارَةِ إِالَّ

 و عقسل  موافقست  و قلسب  رهاشسا  بسا  مگسر  نسده،  حركست  را زبانت و بده قرار

« گفست » به تانقلب به نظر با شما زبان تا نديفرمايم حضرت. مانيا تيرضا

 همسان  ،باشسد  شسما  قلسب  انعكساس  شسما  كالم تا ،ديينگو سخن است، امدهين

 هسركس  لسذا « اللّسه  حَسرَمُ  القلسبُ »: انسد فرمسوده  مسا  بسه  آن وصف در كه يقلب

 از بعسد  حضسرت . بگسذرد  رمحَس  نيس ا از او سسخن  ديس با ديبگو سخن بخواهد

 نسد يفرمايمس  ادامسه  در بسده،  قسرار  زبانست  يقبله را خود قلب فرمودند كهآن

 و عقسل  موافقست  و قلسب  ياشساره  بسه  مگسر  اورين در حركت به را خود زبان

 قسرار  سسنت  کيس  در همسه  هسا هيتوصس  نيس ا كه ديكن مالحظه. مانيا تيرضا

 قلبست  كه ييبگو سخن يانتويم يوقت تو كنديم روشن كه يسنت در دارد،

 و اسست  يالهس  حسرم  كه يقلب ،شود شروع قلب از سخن، و باشد منظرت در

 و كنسد يمس  يتجل قلب آن در خيتار آن روح مطابق يخيتار هر در خداوند

 .ديگويم سخن ما با و رديگيم فرا را ما
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 سسخن  ميخسواه يمس  يوقتس  تسا  رديس بگ بسر  در را ما وجود، از يوجوه ديبا

 نيهمس  بسه . ميباشس  زده حسرف  اسست،  يقلبس  كشسفِ  كه گاهيپا نآ از مييبگو

 قلسب  نگساه  افق در را خود سخن نديفرمايم فوق تيروا در حضرت جهت

 احساسسات  كسه آن يبسرا  و باشسد  قتيحق به اشاره تو سخن تا بده قرار خود

 رد،يس گ انجام عقل نظارت با ديبا سخن آن نديفرمايم د،ياين انيم در صِرف

 .كند ظهور مان،يا بستر در سخن آن ديبا آن از بعد تازه

 انسان يمأوا زبان؛

 مسدام  كه است يكيپ يآدم» گفت توانيم شد عرض چهآن به توجه با

 نيس ا زا ريس غ اگسر  «.رسديم او به عالَم يسو آن از كه باشديم يغاميپ حامل

 امسام  حضرت. مييگويم هيپايب و مهمل كلمات سخن، اظهار يجا به باشد

 قتد ايآ. هستند فوق ينكته تيرعا از يخوب ينمونه انقالب عظمم رهبر و

 ارد؟د اشاره كجا به و شوديم اظهار ساحت كدام از شانيا سخنان دياكرده

 زبسسان بسسه ونياسسسيس كسسه اسسست يعسساد يهسساحسسرف هيشسسب آنسسان سسسخنان ايسسآ

 هكس  ياسستقرار  در را «هيعلتعايلالّلهرضووان»ينس يخم امام حضرت كه يوقت آورند؟يم

 قيتصسد  يخسوب  بسه  د،يس كنيمس  مالحظه است گرفته فرا را وجودشان يهمه

 .عالَم يسو آن از غاميپ حامل است يكيپ آدم، نيا ديينمايم

 او جان كه ييندا آن در مگر ماندينم پنهان يگريد زِيچ چيه در يآدم

 خسود  تيس من کِيس پ و ديس آيمس  انيس م در خسودش  وگرنسه،  اسست  كرده پر را

 درون يندا كهنيا مگر شودينم پنهان يگريد زيچ چيه رد يآدم. شوديم

 بسه  نظسر  با. باشد عالم يسو آن کيپ توانديم حالت نيا در د،يبگو را خود
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 ديپرسس  ديس با. نديگزيم مأوا زبانش در انسان گفت توانيم ياستقرار نيچن

 منسزل  توانيم يزبان در خيتار نيا در كه است آن بنده باور زبان؟ كدام در

 انقسالب  ينسدا  اگسر . باشسد  ياسسالم  انقسالب  وصسف  زبسانِ  كسه  ديگز مأوا و

 . گردديم آن يندهيگو يبرا يخوب يمأوا د،يدرآ گفت به ياسالم

 ،يسس  در يمثنسو  تمام معتقدند يمولو يمثنو نيشارح كه ديدانيم حتما 

 از يسسرّ  دارد بنسا  دهسد يمس  خبسر  يمولسو  كه است مستتر آن اولِ تيب چهل

 شسروع  طسور نيس ا لسذا . آورد ظهسور  بسه  خسود  تيشخصس « ينِ» در را« وجود»

  .  كنديم
 كنسسديمسس تيسسحكا چسسون ينسس از بشسسنو

 

 كنسسسديمسسس تيشسسسكا هسسساييجسسسدا از

 آن تِيس حكا درونسم  و اسست  افتاده ييجدا قت،يحق و من نيب ديگويم 

 .دارديم اظهار شعر صورت به را ييجدا
 انسسسددهيسسسببر مسسسرا تسسسا سسسستانينِ كسسسز

 

 انسسسسددهيسسسسنال نز و مسسسسرد رميسسسسنَف از

« الجمسعِ جمسع » مقسام  يعنس ي سستان ينِ از ييجسدا  جهت به من يناله يهمه 

 ظسر ن با سپس. نبود ييجدا قتيحق و من نيب ستانين آن در كه است قتيحق

 :كه دهديم سر ناله طورنيا خود درون سِرّ به
 سسست ين دور مسسن ينالسسه از مسسن سسسرّ

 

 سست ين نسور  آن را گوش و چشم کيل

 در را سسرّ  آن هسا چشسم  هرچنسد  است، من يدرون سرّ يقصه ،من يناله 

 خاسستگاهِ  بسه  نظسر  رايس ز شسنوند، ينمس  را آن هاگوش و ننديبينم من كلمات

 .ندارند هاسخن نيا نيآغاز
 يجفتمسس گسسر خسسود دمسسسازِ لسسب بسسا

 

 يگفتمسس هسسايگفتنسس مسسن ينسس همچسسو

 



 هكس  يقتس يحق و مسن  نيبس  يمسانع  و شوم جفت خود دمساز لبِ با من اگر

 را خسود  ندرو ينسدا  كسه  ينِ مانند هم من د،ياين انيم در گرفته، فرا را جانم

 اظهسار  هسا واژه صسورت  بسه  را قست يحق كه شد خواهم ياينِ كند،يم اظهار

 .دارميم

 از شود، جفت آن با انسان اگر كه انسان درون در است يلب دمساز، لبِ

 كسه نيا با زنينِ چگونه كه ديكن دقت. دهديم گزارش خود درون قتِيحق

 بدمسد  ما در يكس ديبا پس. شوديم آهنگ به ليتبد دَم آن دمد،يم ينِ در

 اسست  نكته نيا از غفلت. ميكن ليتبد هاواژه به را آن خود وجود ينِ با ما تا

 بسا  بتوانم اگر: ديگويم يمولو. است بشر كالم قرآن، نديگويم ياعده كه

 هسا يگفتنس  مسن  ،ينِس  همچسو » گسردم،  جفست  يلس يجبرا  لب يعني دمساز، لبِ

 نشسان  مسا  بسه  را خسود  يدارشتنيخو ،گفتنسخن در ديبا گوسخن «.يگفتم

 آرامسش  گفتارتسان  در كسه  دييس بگو سسخن  يطور ديتوانست اگر يعني بدهد،

 ظهسور  به كثرت عالم فوق يگاهيپا از سخن آن د،يباش دارشتنيخو و داشته

 رايس ز دانسم يم ديمف ريغ را يونيزيتلو يهامناظره از ياريبس بنده. استآمده

 يبسرا  باشند يكيپ تا ند،يگوينم سخن يدارشتنيخو مقام در نيطرف عموما 

 يشسرط  به م،يكن گفتگو هم با سالم يفضا در اگر يول. درون غاميپ رساندن

 ميشسو يم يقتيحق لِيتفص محلّ كدام هر باشد، مشخ  گفتگو موضوع كه

 صسورت  بسه  گفتگسو  بسا  قست يحق آن و تهسس  مسا  در اجمسال  صسورت  به كه

 را انسان و دارد نقش قتيحق تولّد در يدارشتنيخو. شوديم متولد ليتفص

 11«ل سَاانُه  كَالَّ  اللَّاهَ   َ َفَ مَنث»: ميدار تيروا در. دهديم نجات يحرف پر از
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 داشست،  نظسر  او بسه  دا سم  و شسناخت  عسالم  قتيحق عنوان به را خدا هركس

 خسودش  توانسد ينمس  گسر يد لسذا  و افتديم لكنت به گفتن سخن يبرا زبانش

 مينسس  معسرض  در را خود الزم يدارشتنيخو با كنديم يسع د،يبگو سخن

 حالست  نيس ا در انسسان . ديس آ سسخن  بسه  حسق  حضرت تا دهد قرار ياله كالم

 تسا  شسود  داده انسسان  بسه  ديس با زبان. شود عطا او به گفتنسخن تا است منتظر

 در يمولسو . باشسد  درون از دنيشسن  ديس با ابتدا پس ،باشد يدرون يندا کيپ

 :ديگويم گريد يجا
 ميگسسسو آفتسسساب از هسسسم آفتسسسابم غسسسالم چسسسو

 

 ميگو خواب  يحد كه پرستم شب نه شبم نه

 
 خسواب   يحسد  مسان روزمسره  سسخنان  در و مسان يهامحاوره در عموما  ما

 :ديگويم كه يمولو عكس بر م،ييگويم
 يترجمسان  قيس طر بسه  آفتابم رسول چو

 

 ميگو جواب شما به بپرسم او از پنهان

 تسا  مييبگو سخن يمشترك يچشمه از دو هر ديبا گريهمد با گفتگو در 

 ادامسه  گفتگسو  بسا  جلسسه  بسودم  ليما ابتدا همان از بنده كند؛ ظهور يسخنهم

 هسر  و ميباشس  داشسته  اشساره  آن بسه  تسا  باشد نظرمان مدّ يقتيحق ديبا يول ابدي

 ظهسور  بسه  مانكالم در قتيحق آن وجوه از يوجه ات ميگرد يالهيوس كدام

 هسر  و شسود يمس  محقسق  «الثم اؤثم ن  م ا ثآةُ  الثم ؤثم نُ» سنّت صورت آن در ،ديآ

 خسود  مخاطسب  يبسرا  را قست يحق تسا  ميگسرد يم يگريد يبرا يانهيآ كدام

 نيس ا در ،دهسم يمس  قرار خود ينهيآ را شما من حالت آن در ؛ميكن منعكس

 خساص  ينشسان  يسخنهم نيا البته كند؛يم ظهور يسخنهم كه است گفتگو

 و يدارشستن يخو بسا  ديس با چسون  دارد همسراه  بسه  خسود  در زين را يخاموش از



 بسه  طعنسه  بسا  يمولسو . شسود  فراهم زبان قالب در قتيحق ظهور امكان انتظار،

 :ديگويم تابندينم بر را ييتنها و يخاموش كه ياعده

 خلسق  ز تسو  يبمان تنها زمان کي

 

 حلسق  به تا يمان شهياند و غم در

 توانسد ينمس  ،نباشد مستقر ،قتيحق به سپردنگوش گاهيجا در يكس اگر 

 او بسر  وجسود  يهسا مينسس  از يزيس چ يكس اگر يول بدهد، گوش و باشد تنها

 .است آسان شيبرا منتظربودن و دادنگوش گرفت، دنيوز

. باشد حاكم يخاموش شتريب آن در كه است ييگفتگو ل،ياص يگفتگو

 فسروغ . كنسد يم آشكار دارد، آشكارشدن امكان كه را ييدايناپ فروغ زبان،

 بسسه زآغسسا دا،يسسناپ امسسرِ كسسه هنگسسام آن در تنهسسا را ياسسسالم انقسسالب يدايسسناپ

 مانجسا  قرآن خودِ كه يكار مثل ،آورد ظهور به توانيم كنديم دنيدرخش

 خسود  ليتحل و ميشو قرآن درخشش مانع يرأ به ريتفس با دينبا ما و دهديم

 بسه  اتيس آ و هسا سسوره  تسا  ميبگسذار  كسه آن يجسا  بسه  م،يكنس  ليتحم آن بر را

 گسر گسزارش  كسه  اسست  آن يقرآنس  تسدبّر  در مسا  يفهيوظ. نديدرآ ييشكوفا

. ميكنس  حفس   سُسوَر  و اتيس آ بسا  را خسود  نسسبت  دا مسا   و ميباش آن ييشكوفا

 و نسسدك بساز  را دهسانش  شسخ   كسه  يحسسالت بسا  را حالست  نيس ا ديس كن سسه يمقا

 .بزند حرف طورنيهم
 دوختنسد  چشسمان  كسه  يقسوم  آن ظالم

 

 سسسسوختند را يعسسسالم هسسساسسسسخن زان

 قستِ يحق تسا  آورد وجسود  بسه  را الزم يآمسادگ  خود در و بود منتظر ديبا 

 انشس يبرا كسه  ييهابس  و قبض از پس شهدا. كند ظهور باالخره ،نينشپرده

 در و رفتنسد  و نسد داد انجسام  خساص  يسسكوت  در را خسود  كار آمد،يم شيپ

 :كرد خواهند عرض پروردگارشان محضر
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 بسسودم مجسسروح آمسسدم ريسسد اگسسر

 

 بسسودم روح بسسس  و قسسبض رياسسس

 م؛يسست ه بسس   و قبض مقام در عموما  انقالب قتِيحق به نسبت در زين ما 

 تسا  شسود  دايپ يظهور كه نيا در هابس  و قبض نيهم جهت به است ممكن

 ودبس  ينيآو ديشه آن. ميباش كرده هم ريد م،يباش انقالب قتيحق گزارشگر

 اساسسا  . شسد  ياسسالم  انقسالب  يبرا يخوب گزارشگر خاص مقطع آن در كه

 بسه  را زبانشسان  كسه  هسستند  شهودشسان  گزارشسگر  يخوببه جهت آن به عرفا

 و كنسد  خلق را مناسب يهاواژه شانيروحان حاالت تا آورنديم در كنترل

 .ديآ ظهور به زبان قيطر از حاالت آن

 هسا جسان  كسه  ياسسالم  انقسالب  از يمطسالب  ريس تحر در مسا  يفهيوظ يراست

 نسده يآ در شاءاللّهإن كه است يسوال نيا ست؟يچ ستندين گانهيب آن به نسبت

 .ميپردازيم آن به

 الفاظ نيترکامل در نيد نيترکامل

 يزبان با كنديم ظهور )ص(اسالم امبريپ قيطر از كه يزبان تفاوت 

 ظالفسا  ميمعتقسد  مسا  كسه  سست يچ در كرده ظهور امبرانيپ گريد قيطر از كه

 يآسسمان  كتسب  ريسسا  الفساظ  كهيحال در فرموده يوَح خداوند هم را قرآن

 شده؟ مطرح امبرانيپ خود توس 

 نيتسر كامسل  ديس با كسه  امبريپ نيآخر در رايز است يمهم ينكته 

 آن در كنسد  ظهسور  كلشس  نيتركامل به نيد آن ديبا آورد، ظهور به را نيد

 اتحساد  اوج در بلكهباشند، يمعان نيتريعال گزارشگر تنهانه كلمات كه حد

 كسه  حسد  آن در )ع(يسس يع حضسرت  زبان مثال . باشند داشته قرار يمعان آن با



 هيسسجاد  يفهيصسح  هيشسب  يليخ كننديم تيحكا لياناج يفارس يهاترجمه

 حسدّ  در كلمسات  آن ستا معلوم و شده حف  آن در يشاعرانگ روح. است

 را قست يحق و هسستند  اللّسه  ميكل )ع(يموس حضرت. ياله است يكلمات خود،

 آن همسه،  نيس ا بسا  ،است قتيحق آن گزارشگر حضرت آن گفتِ و اندافتهي

 يالقسا  )ع(يموسس  حضسرت  بسه  ليس جبرا  جناب. ستين خدا گفتِ نا يع گفت،

 بسه  را يمعسان  آن كسه  اسست  آن تالششان تمام خدا امبريپ آن و كننديم معنا

 اظهسار  باشسد،  يمعسان  آن پرتسو  كسه  يمناسسب  يهسا واژه بسا  و شكل نيتركامل

 يول است )ع(يموس حضرت سخنِ ها،واژه و سخن حال، هر در يول ندينما

 اسست  انيس م در تريمتعال يزيچ كه است معلوم )ص(محمد حضرت مورد در

 تسا  كننسد  تكرار همچنان را اتيآ خدا امبريپ كه بودشده موجب امر نيهم و

 بودنسد  نگسران  و دارنسد  نگسه  اسست شسده  نسازل  كه يشكل و صورت همان به

 آن فرامسوشِ  ات،يس آ قست يحق و يمعسان  مسلّما  كهيحال در نشود فراموششان

 شسده  القسا  حضسرت  آن ادراک و فهسم  در يمعسان  آن چون شدينم حضرت

 نيهمس  و بود اتيآ يهندسه و شكل يفراموش در حضرت ينگران پس. بود

: فرمسود  ينگرانس  نيس ا رفسع  يبسرا  خداونسد . شسد يمس  اتيآ تكرار موجب امر

 كسه  ميخسوان يمس  را اتيس آ تيس برا يطسور «تَنثساى  فَاۀ  سَنُقث ِئُكَ»

 بسه  كسه  يمعسان  آن مطسابق  توانسستند يمس  )ص(محمسد  حضرت. ينكن فراموش

 آن حسال  هسر  در يولس  آورنسد  ظهسور  بسه  را ييهسا واژه بسود،  دهيرس شانقلب

 بسا  سسه يمقا قابسل  ن،يا و آمديم ظهور به )ص(خدا رسول توان حدّ در هاژهوا

 و شسكل  بسا  ينبو اتيروا يهندسه و شكل جهت نيهم به و نبود خدا توان

 رسسول  توسس   قسرآن  اتيس آ تكسرار . اسست  متفساوت  قسرآن  اتيآ يهندسه
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 متوجسه  حضسرت  كسه  باشسد  داشسته  ما يبرا را برداشت نيا توانديم )ص(خدا

 . ديآ ظهور به دينبا الفاظ نيتريعال به جز يمعان نيتريعال آن بودند

 اسسالم  نيس د بسودن  نيآخر ليدل كه كنم ديتأك باز را نكته نيا ستين بد

 آن، و ديس آ ظهسور  بسه  الفساظ  نيتركامل در نيد نيتركامل تا كنديم اقتضا

 ييخدا قالب الفاظ، قالبِ هم و باشد ييخدا يمعان ،يمعان هم كه است نيا

 گسر يد اسسالم  از بعسد  لسذا  و اسست  خدا خودِ گريد نيا از باالتر باشد؛ داشته

 يسسبابه  انگشست  دو )ص(محمسد  حضسرت  جهست  نيهم به و شوديم امتيق

 ب ع َثات   إِنَّمَا إِنِّ  الثم سْل م ينَ مَعْشَ َ يَا»: فرمودند و آوردند هم کينزد را خود

 شسدم  مبعسود  مسن  كسه  است آن قتيحق لمانانمس يا 12«كَهَاتَيْنِ السَّا َةُ وَ ََنَا

 .  انگشت دو نيا مانند شوديم محقق من رويپ امت،يق و

 يدحس  در رديگ قرار بح  مورد ديبا نيا از شيب كه است ينكات هانيا

. دبسو  حسساس  ديس با ياسسالم  انقسالب  زبسان  بسه  نسبت و ميكن فكر ميبتوان كه

 يهسا ينس يآو سسراغ  يسسالم ا انقسالب  ناخواسسته  اي خواسته كه ديباش دواريام

 آن از دارد، هسا ترامپ خود مقابل در ياسالم انقالب اگر لذا و ديآيم خود

 رد كسه  شسخ ،  در نه ،هاينيآو تقابل، نيا در و دارد هاياخامنه هم طرف

 بسه  روز يتسر نساب  ظهسورات  با ياسالم انقالب و كننديم رَجعت تيشخص

 ييشسكوفا  بسا  خيتسار  هسر  در ياسسالم  انقسالب  زبسان  و ديس آيمس  انيم به روز

 مينسس  معسرض  در را خود كه است آن ما هنر آمد؛ خواهد صحنه به يشتريب

 .شاءاللّهإن. ميده قرار ياسالم انقالب مدام
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«والسالم عليكم و رحمةاهلل و بركاته»



 

 ي يازدهمجلسه

 ما لياکنونِ اص ؛يانقالب اسالم





 

 بسم اهلل الرّحمن الرّحيم
 ره با و ميبخواه آن از يزيچ هر كه است يطور قرآن ديفرمود

 مسا  ابس  افسق  آن از و كنسد  صسحبت  ما با توانديم م،يكن رجوع آن به كه يافق

 آن بسه  ياسسالم  انقسالب  در كسه  يزبسان  داكردنِيس پ يبرا ما ايآ. ديبگو سخن

 مقسام  در هسا آن كسه  ميباشس  داشسته  نظر يكسان به است الزم م،يدار ازين زبان

 يآمسساده هسساآن يزبسسان اشسساراتِ كمسسک بسسه تسسا هسسستند بانقسسال زبسسان ظهسسور

 حضسسرت ميريبپسسذ اگسسر ايسسآ م؟يشسسو انقسسالب ينسسدا بسسه سسسپردنگسسوش

 و هسستند  بانقسال  باطن به ظران «اللّوهحفظه»يرهبر معظم مقام و «هيعلتعايلالّلهرضووان»امام

 هسا آن اشسارات  بسه  رجسوع  بسا  تسوان يم است، ياسالم انقالب زبان شانزبان

 بسه  و آورد؟ وجسود بسه  خسود  در را انقسالب  ينسدا  بسه  سپردنگوش يآمادگ

 يافقس  همسان  از آرامآرام تسا  ميكنس  توجه يطور هاآن يگونهاشارت سخنان

 عسرض  جهست  آن از را نيس ا م؟ييبگسو  سسخن  مسا  ند،يگويم سخن هاآن كه

 آن بسه  نسسبت  مسا  رجسوع  نوع كه است يطور قتيحق: ديفرمود كه كنميم

 کيس  از را يرهبسر  معظسم  مقسام  و امسام  حضسرت  سسخنان  ما اگر. است مهم

 هسا آن سسخنان  بسا  يوقتس  م،يبسدان  گونهقرآن انقالب، قتيحق به نسبت جهت

 توانسد يمس  شسان يا يهسا صسحبت  ايآ م؛يكن معنا را خود يزندگ و ميكن تفكر

 د؟يبگشا انقالب قتِيحق ظهورآوردنِ به در را ما زبان



 ديگويم سخن ما جان

  :گفت: 

 زنسساندَم از يبشسسنو تسسا مسسزن دم

 

 انيسسب در و زبسسان در نامسسد چسسهآن

 آفتسساب زان يبشسسنو تسسا مسسزن دم 

 

 خطاب در و كتاب در نامد چهآن

 حضسسسرت اشسسسارات ميتسسسوانيمسسس يوقتسسس ديباشسسس داشسسسته تيسسسعنا بتسسسداا 

 ميكنس  درک شسان سخنان در را «اللّوهحفظه»يرهبر معظم مقام و «هيعلتعايلالّلهرضووان»امام

 سسخنان  رايس ز. باشسد  معلوم ياسالم انقالب با ما يمواجهه و حضور نوع كه

 سسخنان  آن يوقتس  صسورت  آن در دارد، يحضسور  يمقسدمات  بسه  ازين يقدس

 سسخنان  آن مسا  درون از ايس گو شود،يم محسوب ما سخن گريد شد دهيفهم

 ماننسد . دارد ما تيشخص در شهير كه خاص يظهور با هم آن ،كرده ظهور

 را امسام  حضسرت  انسدازه  چسه  دهديم نشان يخوببه كه ينيآو ديشه سخنان

 و را اللّسه  روح حضسرت  سسخنان  خسودش  قسول  بسه  يوقتس . دهيس فهم يخسوب به

 ديس تقل امسام  سسخنان  از بخواهسد  كهآن يجا به د،يفهم را سخنان آن اشارات

 آن در و كنسد يمس  ظساهر  را امام حضرت كلمات اشارات از خود فهم كند،

. كنسد يمس  اظهار هاواژه آن با را گذرديم او بر چهآن و نديگزيم مأوا زبان

 يمأوا ميكر قرآن و )ص(خدا امبريپ سخنان در )ع(نيرالمؤمنيام كه طورهمان

 آن بر چهآن ،)ص(محمد حضرت سخنان و قرآن سخن فهم با و دنديگزيم

 آن. كردنسد يمس  اظهسار  هاواژه آن با كالم خود در را شديم يجار حضرت

. سسسستين قسسسرآن هيشسسسب اصسسسال  و اسسسست حضسسسرت آن« فسسستِگ» كلمسسسات،

 سسخنان  همان سخنان، آن واقعا  كهيحال در كنند،ينم ديتقل )ع(نيرالمؤمنيام

 بسا  را يوَحس  وقست چيهس  ما البته. حضرت آن گفتِ در است )ص(امبريپ و خدا
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 را يوَحس  ،يالهس  مسرد  آن كسه آن از بعسد  يولس  م،يكنينم سهيمقا بشر سخنانِ

 مسادونِ  و بشسر  سسخن  فسوق  كسه  دارد يسسخنان  نظران؛صاحب قول به ديفهم

 حالسست )ع(نيرالمسسؤمنيام زبسسان كسسه ديسساكسسرده مالحظسسه. اسسست خسسدا سسسخن

 دهنسد  گزارش قتيحق از خواهنديم حضرت رايز دارد، را خود يشاعرانه

 ميبتوان اگر خيتار نيا در زين ما و. است يهماهنگ و نظم اوج در قت،يحق و

 قيس طر از هسم آن م،يشسو  مرتب  «هيعلتعايلالّلهرضووان»ينيخم امام حضرت ملكوت با

 گسزارشِ  اسست،  خودمسان  آنِ از كسه آن نيع در مانسخنان ،ياسالم انقالب

 كسه  طسور آن را امسام  حضسرت  يوقتس . اسست  مسان دوران قتيحق از ينيآهنگ

 مرحسوم . ديس گويمس  سسخن  كسه  است ما جان نيا گريد م،يديفهم شد عرض

 قسدر آن: نسد يفرمايمس « )ع(يعلس  يدافعسه  و جاذبسه » بكتسا  در يمطهسر  ديشه

 و حركسات  يرو از كه بودند استادشان ريتأث تحت جلوه اللّهتيآ شاگردان

 يحتسسس هسسسستند، شسسسانيا شسسساگردانِ هسسساآن ميديسسسفهميمسسس شسسسانسسسسخنان

 در قرارگسرفتن  سست، ين ديس تقل نيس ا. بسود  استادشسان  هيشسب  شسان يهسا رفتنراه

 شسكلِ  از نسد يفرمايمس . بود آن مظهر ادشاناست كه است يروح آن يطرهيس

 جلوه اللّهتيآ مرحوم شاگردان هاآن شديم دهيفهم هاطلبه يبعض يعمامه

 .هستند

 سنت کي در يول مختلف يهافهم

 برخورد در ما ياراده كه شوديم دهيفهم طورنيا شما سخنان از 

 قبسل  يجلسسه  رد. باشسد  مهسم  خسود  يخسود  بسه  ديس با دوران نيس ا قستِ يحق با

 مجسذوب  شسهداء  يهمسه . هسست  تفاوت شهداء نيب ديآيم نظر به ديفرمود



 بسه  مسرزِ  تسا  هسا آن از يبعضس . بسود  متفاوت كردشانيرو نوع يول بودند، امام

 نيا بنده سؤال حال. ينيآو ديشه مثل آمدند جلو قت،يحق آن ظهورآوردنِ

 توانسست  جسا نيس ا تسا  كسه  بود چگونه ينيآو ديشه كرديرو ينحوه كه است

 بسروز  شكل نيا به كه بود چگونه امام حضرت از او يريرپذيتأث د؟يايب جلو

  كرد؟

 فكسر  موضسوع  نيس ا يرو اسست  خوب دييفرمايم كه طورنيهم 

 از جهست،  کيس  از امسام  بسه  نسسبت  بسودن مجسذوب  نيعس  در شهداء كه شود

 اسسالم  تسسن  در اما بود، متفاوت انقالب و امام به كردشانيرو گريد جهتِ

 يمسسلمان  ريس غ بسه  يمسلمان اگر ميدار تيروا در ما مثال  .ينيد يهاآموزه و

 احتسسرام اسسست، داده او كسسه يپنسساه بسسه اسسست مسسسلمانان يهمسسه بسسر داد، پنسساه

 در همسه  يولس . باشسد  متفاوت شانيهاقهيسل است ممكن كهنيا با ،بگذارند

 سسنت  همسان  در زين شخ  آن و كننديم اقدام اسالم يخيتار حضور سنتِ

 ميشسو  متوجسه  كه است يمهم ينكته نيا. است داده پناه فرد آن به ياسالم

. شسود ينمس  يمنتهس  تقابسل  بسه  مسان يهسا تفساوت  كسه  است هاسنت حضور در

 بسا  سنت نيا در نفر صدها و است سنت کي خ،يتار نيا در ياسالم انقالب

 جانيا. نديآيم صحنه به مختلف يكردهايرو با و يطلبشهادت يهاهيروح

 ريتفسس  تقابسل،  صورت به را هاتفاوت و گردديبرم انسان به« فهم» كه است

 د،يس دار تفساوت  افراد آن با كهنيا نيع در ديريپذيم ناخودآگاه و كندينم

 قسرار  سسنت  کي در اند،كرده درک را امام كه يديشه عنوان به يهمگ اما

 فرمسان  كسه  است سنت نيا دياشده واقع سنت کي در يهمگ چون و ديدار

 بسر  در راهمسه  خ،يتسار  نيس ا در خدا ياراده حضور با يخيتار يسنت دهد،يم
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 بسه  مخصوص ارياخت با. هستند خودشان هركدام حال نيع در و است گرفته

 با است متفاوت و است آن يدارا هركس كه مخصوص يكرديرو و خود

 خسود  يروحس  اتيخصوصس  اسساس  بسر  ينس يآو ديشسه  لسذا . يگسر يد كردِيرو

 . باشد فداكار يسردار توانست يباكر ديشه و شود قلم اهل ديس توانست

 : ديگويم ينيآو ديشه همسر
 كوچسک  تحوالت. بود قتيحق دنبال شناختم را يمرتض من يوقت از»
 جسست  انقالب، از قبل يادب و يهنر يحت ،ياجتماع ،ياسيس بزرگِ و

. خورد نگس به سرش هم يليخ .گذاشت يم جواب يب را او يوجو
 تحضسر  بسا  يوقتس  كسه  بود ها تجربه نيهم. كرد تجربه را زهايچ يليخ
 هاسال كه يزيچ. ديرس سرچشمه به و شناخت را شانيا شد، آشنا امام
 ذره کي. بود كرده دايپ امام حضرت مبارک وجود در بود، دنبالش به
 افتنِيس  نيس ا بسا  را خسودش  نفس بخواهد كه نبود دلش در كدورت هم

 بسه  معنا کي به. نبود ياهفاصل گريد شناخت، يوقت. كند يقاط مقدس
 كه را هرچه ت،يواقع نيا خاطر به و خاطر نيهم به. بود دهيرس تيواقع
 1«.سوزاند داشت، نفس از ينشان

 ،قبسل  يجلسسه  در د،يس فرمود شسهداء  مسورد  در چسه آن بسر  عالوه 

 از ودخس « افستِ ي» بودند توانسته شهداء از يبعض كه آمد جلو جانيا تا بح 

 ريمسس  در سسلوک  نيعس  در هسا آن از يبعضس  يولس  آورند، زبان به را انقالب

 خسود  «تِافس ي» بتواننسد  زبان با كهآن از شيب آن، قتِيحق به اتصال و انقالب

 طسور نيمس ه ايآ آوردند، ظهور به را« افتي» آن خود عملِ با كنند، اظهار را

 است؟
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 انقسالب  قست يحق كسه  انقسالب  يشسهدا »: شسد  عسرض  طسور نيس ا 

 سسنت  در يعني« داشتند يگريد سلوک افتند،ي وگوگفت مافوقِ را ياسالم

 سسلوک  و بسود  يمتفساوت  يهسا سسلوک  يمتوجسه  ديبا ياسالم انقالب تحقق

 كرد عمل طورکي يجَز ديشه. دانست وگوگفت مافوق را هاآن از يعضب

 آن از. ياسسالم  انقسالب  سسنت  در همسه  امسا  گسر، يد يطسور  يخراز ديشه و

 را ياسالم انقالب زبانِ دوران، قتِيحق به سپردنگوش با هم ياعده طرف

 سسسلوک در كسسه هسسستند ييهسساآن از ريسسغ گسسروه، نيسسا. آوردنسسد صسسحنه بسسه

 ياعسده  يولس . دادنديم انجام ديبا كه كردند را يكار آن خود يخموشانه

 العُلَمساء  مِسدادُ »: ديس فرمايمس  كه يتيروا به نظر با ينيد يآموزه كمک به هم

 شسهداء  را چسه آن بتواننسد  خسود  يهسا واژه بسا  ديس با 2«.الشُهدَاءَ دِماءِ مِن أفضَلُ

 عمومسسا  را فيشسسر تِيسسروا نيسسا. كننسسد نيسسيتب يدرسسست بسسه انسسدداده انجسسام

 علمساء « مِسداد » نيس ا كه جهت آن از شهداء، حركت از قبل به گرداننديبرم

 فسوق،  تيس روا اما است، يدرست سخن نيا. آورد صحنه به را شهداء كه بود

 را شسهداء  اهسدافِ  كسه  هسست  ييهسا قلم كهنيا آن و دارد هم يگريد وجه

 كسار  عسرضِ  در هاتننه هاقلم نيا نقش. كنديم نييتب و دهديم نشان درست

 ايس آ. اسست  هسا آن يشسده ختسه ير خسون  از افضل جهت کي از بلكه شهداء،

 و داشستند  نظسر  مسدّ  را يزيس چ چسه  شسهداء  دهسد  نشسان  بتواند كه ييهاسخن

 افضسل  شسهداء  آن مطهسر  و مبارک خونِ از دهد؛ نشان را هاآن كار عظمت

 متسذكر  و كنسد يمس  نيسي تب خيتسار  در را شسهداء  راه كسه  جهت آن از ست؟ين
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« گفست » بسه  را ديشسه  اميس پ و شدند ديشه راه آن تحقق يبرا شهداء شوديم

 ؟برگرداند جامعه به را دوران تفكرِ تا آورديم

 تيبشسر  فرهنسگ  بسه  را يقتس يحق تا گذارديم قدم شهادت راه در ديشه

 بسه  را شسهادت  آن عمسال   باشسد،  فرهنسگ  آن متسذكر  كه يقلم و كند هضافا

 بسا  اسست  بنا كه يتفكر تا كنديم نييتب را آن چون ،تاس رسانده الزم بلوغ

 مجاهسدان،  اسالم صدر در. شود واقع برگردد، خيتار به شهادت و ديشه آن

 كننسد  تسالش  همه ديبا هم خيتار نيا در و شود دهيفهم قرآن تا شدند ديشه

 اللّسه تيس آ يگفتسه  بسه . شهادت متِيق به يحت شود،« فهم» ياسالم انقالب تا

 زهيس ن يبساال  در سسر،  آن و شود دهيبُر يسر ديبا»: كربال با رابطه در يجواد

 چسه  قسرآن  نيس ا گسردد  معلسوم  و شسوند  قرآن يمتوجه مردم تا بخواند قرآن

 قرآن نيا و دارد باطن قرآن، دنديفهميم مسلمانان ديبا« .است ميعظ اندازه

 نيس ا. دهسد يمس  نشسان  را خسود  دارد )ع(دالشهداءيس حضرت زبان به كه است

 يرو بر است خوب چهآن. ديريبگ نظر در اندازچشم کي عنوان به را نكته

 در ،ديس نيبب را يدورانس  هسر  قستِ يحق اگسر  كسه  اسست  مطلب نيا شود فكر آن

 جملسه  آن از. رديس گيمس  قرار شما منظر در برتر يقيحقا قت،يحق آن ينهيآ

 كااََ  مَانث فَ»: ديفرمايم قرآن. پروردگار لقاء ترمهم آن از و ياله فرشتگان

 «ََحَاداً  رَبِّاه   بِع باا َةِ  ي شثا َِْ  ال وَ صاال حاً   َمَاۀً  فَلثيَعْمَالث  رَبِّاه   ل قااءَ  يَ ثَّ وا

 يواقعس  يمعنا به شرک از يدور و صال  عمل يراستا در يعني

 كسه  يخيتسار  به ورود با عصر، نيا در و شوديم انسان بينص ياله لقاء آن،

 يدارا يواقعس  يمعنسا  بسه  ديس توانيم است شده شروع آن در ياسالم انقالب

 و ديس بدان خسدا  از را عسالَم  كسار  يهمسه  يواقعس  يمعنا به و ديشو صال  عمل



 اتِيس روا در كسه  يشناسس زمان. دينباش قا ل عالَم در ينقش چيه استكبار يبرا

 ظهسور  ينحسوه  كسه  اسست  معنسا  نيهم به شده، ديتأك آن بر اندازه آن متعدد

 .ميينما توجه و تفكر بدان و ميبنگر يزمان هر در را قتيحق

 را هسا جسان  كسه  اسست  يروحس  ياسسالم  انقالب كهنيا به توجه با» -30
 روحِ مطسابق  يزبسان  بسه  را آن« گفستِ » ميتوانستيم اگر است، فراگرفته

« گفست » آن دنيشسن  يبسرا  شنوسخن يهاگوش م،يدرآور اشيخيتار
 بسه  كسه  اسست  خودشسان  انجس  يقصه شرح سخن، آن رايز نبودند، كم
 انقسسالب از يمطسالب  ريس تحر در مسا  يفسه يوظ اسست  نيس ا ؛آمسده « گفست »

 اسست  ممكسن  هرچنسد  سستند، ين گانسه يب آن بسه  نسبت هاجان كه ياسالم
 رايس ز ،ميباش داشته ندهيآ يسو به رو لياص ياكنون با تا ديآ شيپ كمتر
 ودخ يگذشته از طرف کي از كه ديآيم شيپ ل،ياص ياكنون گاهآن
 ياسسالم  انقالب يخيتار روح ميكن يسع گريد طرف از و مينباش غافل
 عنسوان  بسه  را آن و ميكنس  خسود  آنِ از را آن و ميينما درک يخوببه را
 از منظسر  هسر  در كسه يطور به م،يده قرار خود تفكر موقفِ ،«راز» کي

 حال همان در هرچند ،ميشو کينزد« راز» آن به ياسالم انقالب شوون
 صسحنه  بسه  كسه  اسست  حسق  جاللِ اسم ايگو گردد،يم گانهيب ما اب نو، از

 از و مينكنسس شسستاب ياسسسالم انقسسالب روحِ بسسه يكسسينزد در تسسا آمسسده
 و مينگسرد  مغسرور  رسسد، يمس  مسا  گوش به آن قيطر از كه يفراخواندن
در  دوران، نيس ا يخيتسار  روح عنسوان  بسه  ياسسالم  انقالب ميباش متوجه
 كهنيا با و كرد فيتعر را آن توانينم يراحت به كه قرار دارد يساحت
 نيعس  در ،ديس نماينمس  غيس در مختلف مظاهر در خود درخشش از هرگز
 عطسش  و داشست  نگسه  يحصسول  علسم  يطرهيس در را آن توانينم حال
 يحتس  .كرد رابيس آن با را معلومات طالب يهاانسان معلوماتِ كسب



 361  .............................................. يازدهم، انقالب اسالمي؛ اكنونِ اصيل ما يجلسه

 چسه آن مقابسل  در تواننسد ينمس  انسد يحصول علم يطرهيس در كه يافراد
كسه آنهسا را    يو نسبت بسه عطشس   ننديبنش خاموش است، تفكر يستهيشا

 «.تفات باشند يقت، فرا گرفته بيجهت درک حق

 ندهيآ در حضور يبرا گذشته يبازخوان

 وَ  الْفَستْ ُ  وَ اللَّسهِ  نَصْسرُ  جساءَ  إِذا»: ديفرمايم كه ديدار را هيآ نيا شما

 به با خدا نصر اگر يعني«أَفْواجا  اللَّهِ دينِ في يَدْخُلُونَ النَّاسَ رَأَيْتَ

 سسخن  آن از دارنسد  هم خدا امبريپ و است آمده صحنه به اسالم ظهورآمدنِ

 ريس غ يخيتسار  ظهورآوردنِ به و يمسلمان جرمِ به مسلمانان فعال  و نديگويم

 رِظهسو  بسه  يالهس  نصسر  اگسر  ديبدان يول شوند؛يم شكنجه ت،يجاهل خيتار از

. شسوند يمس  نيس د وارد فسوج فوج مردم كه ديد ديخواه د،يآ صحنه به خاص

 و هسا مقاومست  آن. بشسود  فسراهم  ديس با« نصسر » آن ينسه يزم كسه  اسست  معلوم

 بسه  مسردم  دل و دسست  مرتبهکي و ديگرد گشوده افق، تا شد نهيزم هاتالش

 كردنسد يمس  اريبسس  تسالش  آن، تحقسق  يبرا قبال  كه دش گشوده يزيچ يسو

 كسه  ينصسر  آن بسود  نيس ا. شسد ينمس  حاصسل  يچنسدان  يجسه ينت ظاهرْ به يول

 بِحَمْدِ فَسَبِّ ْ»: ديفرمايم ادامه در يول داد امبرخوديپ به را اشوعده خداوند

 ظهسور  بسه  يالهس  نصسر  يوقت كهنيا به توجه با« تَوَّابا  كانَ إِنَّهُ اسْتَغْفِرْهُ وَ رَبِّکَ

 بِحَماد   فَسَابِّح »: پسس  كننسد  رجسوع  ماسسال  طسرف  به فوجفوج مردم، و ديآ

 يهسا ييبسا يز و بسسپار  خسدا  به را كار و كن  يتسب را خود پروردگار «رَبِّكَ

 شيپس  كسه  ييهسا يكوتساه  از و« فِرهُوَاسستَغْ  رَبِّکَ دِبِحَمْ» ريبگ نظر در را خدا

 )ص(خسدا  امبريس پ استغفار كه تفاوت نيا با. نباش نگران و كن استغفار آمده،



آن  تسا  اسست  گناهسان  و خطسرات  دفسعِ  يبسرا  استغفار ست،ين گناه از استغفار

 و گناهسان  مسورد  در بحس   جسا نيس ا در كسه  نشسوند  يكوتاه گرفتار حضرت

 كسه  ييجسا يبس  يهسا يتنسد  مثسل . گسردد يبرم امت به كه است ييهايكوتاه

 . ديآيم شيپ يانقالب حركت کي صدر در عموما 

 يزنسدگ  همسان  زمان، نيا در هك ميكن يزندگ قرآن با كهآن يجا به ما

 بسه  چگونسه  كسه  ميديس ند را ياسالم انقالب گاهيجا ،است ياسالم انقالب با

 كسه  يمردمس  بسا  سست ين و نبسود  الزم لسذا . شسود يمس  ريس گجهان ،ياله ياراده

 سستند، ين ياسسالم  انقسالب  مقابل كهنيهم م؛يشو ريدرگ كردندينم يهمراه

 يخيتسار  حضسور  از غفلست  جهست  بسه  مسا . ميدانسست يمس  خود از را هاآن ديبا

 در گشسود، يمس  آن يسسو  به را هادل و هادست خداوند باالخره كه انقالب

 کيس  تيتثب يبرا! يآر. ميداشتيي هايتند نبود كردنيتند يجا كه ييجا

 يبسرا  و سستادند يا ملت و ميستاديايم نظام آن يپا تمام، تيجدّ با ديبا نظام

 مقابسل  در )ص(محمسد  يسسوره  در نقسرآ  جهست  نيهمس  بسه . دادنسد  خون آن

: فرمسود  رد؛يس بگ پسا  اسالم نگذارند تا اندكرده محاصره را نهيمد كه ييهاآن

 كسافر  نِيمتجساوز  آن بسا  چون يعني «ال ِّقَاُِ فَضَ َُ كَفَ ُوا نَيالَّذ  تُم يلَق  فَإِذَا»

 مسا  كسار  بسه  يكسار  هسا آن يوقتس  يولس . ديس بزن را هسا آن گردن ديشد روروبه

 بسه  مينكسرد  مجبورشان و داشت مينخواه هاآن كار به يكار هم ما د،ندارن

 مساه  4 نيمشسرك  كسه  آمسد  توبه يسوره در كه هم بعدها. شوند وارد ما نيد

 بسه  مربسوط  كننسد؛  ترک را جاآن اي و رنديبپذ را اسالم نيد تا دارند فرصت

 يديس توح مملكست  شسان ممكست  خواسستند يم كه بود يمردم يعموم طلب

 بودند، فرصت دنبال به يپرستبت غيتبل جهت كهيكسان يبرا دانيم و باشد
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 جلسو  مسسلمانان  اهسداف  جهست  در كشسور  نيا است بنا باالخره ،نباشد آزاد

 كسه  يتيمسسوول  از ديس توانينمس  د،يسست ين مسسلمان  كهآن يبهانه به شما و برود

 لمثس  هسم  شسهرها  ،ديس كن يخسال  شانه دارد عهده به ياسالم يجامعه شهروندِ

 جهست  نيهمس  به و بود گرفته شكل هاابانيب در عموما  هايزندگ نبود، امروز

 بسا  مسردم  طسرف  آن از. برونسد  خواهنسد يمس  كسه  كجا هر به ديفرمايم قرآن

 يدارنيس د  يشسرا  تسا  اندشده اسالم داخل فوجفوج ،ياله نصرِ آمدنِانيمبه

 و كسرده  الهسام  ار نيس د تحقسق   يشرا ها،آن قلب به خداوند كنند، فراهم را

 هم يبعض طرف از كه حالت نيا به نظر با سوره يادامه در. است اصل نيا

 برطسرف  را آن آثسار  خسودش  تسا  ديبخواه خدا از« واسْتَغْفِرْهُ» شده، يتندرو

 بسه  تسان رجسوع  بسا  و است ريپذتوبه اريبس و توّاب او« تَوَّابًا كَانَ إِنَّهُ» رايز كند

 آن از را هسا ذهسن  و كنسد يمس  جبسران  را هسا ضسعف  آن خسودش  او او، يسو

 .دينمايم پاک هالغزش

 نًايم بِ فَتحًا لَكَ فَتَحنَا إِنَّا»: ديفرمايم فت  يسوره اول اتيآ در خداوند

 يروزيس پ و فست   تسو  يبسرا  مسا  «تَاأََُّ َ  مَا وَ ذَنبِكَ م ن تَقَدَّمَ مَا اُِ لَكَ غف  َيل 

 انجسام  بعسد  و قبل كه يگناهان و ذنب ن،آ يراستا در تا ميگشود را يروشن

 كسه  كنسد يم تعجب هيآ نيا از انسان ابتدا. ميببخش و ميكن جبران را ياداده

 آن اسست  بنسا  هيس بيحد صسل   با حاال كه است كرده گناه هم خدا امبريپ مگر

 جبسرانِ  بسا  هيس بيحد صسل   نيب يارابطه چه يطرف از و شود؟ دهيبخش گناهان

 امبريس پ نسد يفرمايمس  ييطباطبسا  عالمسه  د؟يس آيمس  شيپ بعدا  كه است يگناهان

 آن از يتس يذهن كسار،  نيس ا و فرمسود يمس  ينفس  را پرسستان بت و هابت )ص(خدا

 كسار  يدنبالسه  يمعنسا  بسه « ذنب» و بود آورده شيپ پرستانبت يبرا حضرت



 صسل   بسا  )ص(خسدا  امبريپ است،

 از مسانع  ت،يس ذهن آن بودنسد  نگسران  بسود  مكه فت  يمقدمه عمال  هك هيبيحد

 دهسد يمس  مژده مذكور يهيآ در خدا و شود نيمشرك تيشخص بر رشانيتأث

 را حضسرت  آن يكارهسا  يدنباله و آثار خداوند شد، انجام كه يفتح نيا با

 الزم پسس  د،يس اين ها آن چشم به هابت انكار كه كنديم يكار و پوشانديم

 را گنساه  آن خداونسد  و باشند كرده يگناه )ص(خدا امبريپ ميكن تصور تسين

 .است دهيبخش

 از را هسا تيس ذهن آن ايخسدا  كه است ياستغفار نصر، يسوره در استغفار

 نممكس  كسه  جهت آن از است متفاوت يكم ما يبرا موضوع البته و ببر نيب

 در هسا يتنسد  آن و اسست  نبوده مصلحت كه ميباش كرده ييهايتندرو است

 بسسه نسسسبت نظسسر ديس تجد و اسسستغفار بسسا ديسسفرمايمس . باشسسد مانسسده مسسردم ذهسن 

 وارد خسدا  نيس د در فسوج فسوج  حساال  كسه  مردم آن دلِ گذشته، يهايتندرو

 ،يسسالم ا انقالب زمانه نيا در و اسالم باالخره چون گردد؛يم نرم اند،شده

 .است خيتار در ديتوح صورتِ

 كسه  يرخسداد  رهس  بسه  را فست   «الفَاتحِ  وَ اِِ نَصا ُ  ََّااءَ  إِذَا»: ديفرمايم

 مصسدا  مقابسل  در ياسسالم  انقسالب  كسه  يفتحس  اي مكه فت  د،يبزن ديخواهيم

شسان  ن تسا  دارد ادامسه  همچنان انقالب و است كارهچيه صدام كه كرد جاديا

 .است كارهچيه هم كايآمر كهدهد 

 بسه  چادر خدا يدهبن. ميكرد يتند واقعا  رايز م،يهست تند نديگويم ما به

 يگساه . ميكسرد  قهسر  او بسا  مسا  يول داشت، يمرتب يروسر يول كردينم سر

 اشيهمسان يم بسه  هسست،  اشسسفره  در خورش نوع دو يفالن چون ميگفتيم
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 خسورش  کيس  از و ميرفتيپسذ يمس  را او دعسوت  كسه  نبسود  بهتر ايآ. ميروينم

 سسفره،  کيس  در خورش نوع دو دانندينم هايبعض رايز م؟يكرديم استفاده

 اسست  بنا اگر كه شد نيا اشجهينت ما يهايتند نيا. است تياشراف از ينوع

 تيس ذهن مسا،  يهسا يتند نيا با رد،يبگ بر در را افراد نيا قلب ياسالم انقالب

 ديس بخواه خسدا  از. «تَوَّابًا كَاََ إِنَّه  وَاستَغف  ه »: ديفرمايم خداوند كردند؛ دايپ

 اجسازه  ديس با. دهديم انجام يخوببه را كار نيا او و دبپوشان را ها تيذهن آن

 و اسسالم  از يتسر يعسال  و برتسر  يچهسره  گذشسته،  يهسا ضعف نقد با كه داد

 يالهس  الطساف  بسا  تنهسا  مرحلسه  نيس ا به دنيرس و ديآ ظهور به ياسالم انقالب

 ياسسالم  انقسالب  بسه  نخبگسان  شستر يب هرچسه  شيگسرا  موجب و است ممكن

 اوسست  فطسرت  همسان  كسه  انسسان  وجسود  يهسا هيال نيترقيعم رايز شود،يم

 يزبسان  بسا  ما چرا. باشد تفاوتيب ياسالم انقالب اشارات به نسبت تواندينم

 احسساس  را آن هسا فطرت و دهد قرار مخاطب را هافطرت كه ميينگو سخن

 :  شوديم عرض مبنا نيا بر كنند؟

 ستين کم شنوا يهاگوش

 گرفته فرا را هاجان كه است يروح يماسال انقالب هكنيا به توجه با»
 «گفت»به  اشيخيارت روح مطابق زبانِ به را آن ميتوانستيم اگر ،است
  «.نبودند كم آن دنيشن يبرا شنوا يهاگوش ،ميورآ

 روشن و ديگفت سخن است آمده ظهور به كه يخيتار زبان با شما يوقت

 به يمسوله و شوديم تيبشر به است كه يظلم يمسوله ما، يمسوله دينمود

 دهيشسن  شسما  سسخن  كسه  ديشسو يمس  متوجسه  عالَم، نيا در خدا حضورآوردنِ

 جَساءَ  إِذَا»: فرمسود  رايس ز دارنسد  تيذهن ما از هانيا ميكن تصور دينبا. شوديم



 كنسد، يمس  پساک  را تيذهن آن خود نصرت با خداوند...«  وَ الفَت ُ وَ اهللِ نَصرُ

 اسست،  كرده اراده خداوند كه شود يخيتار روح مطابق ما زبان است يكاف

 رايس ز سست، ين كسم  سسخن  آن دنيشسن  يبسرا  شسنوا  يهاگوش صورت آن در

 حسرف  مسا  اسست  بنسا  و اسست  خودشسان  جسان  يقصسه  شرح كه است يسخن

 ازيس ن يزبسان  و اسست  گرفتسه  فسرا  را هاجان كه است يروح. مينزن را خودمان

 يعقلس  اسستداللِ  بسا  كسه  اسست  آن از ريس غ نيس ا باشسد،  هاجان متذكر تا است

 مالحظسه . ميس آور دانيس م بسه  طسرف  رفتنِيپسذ  يبسرا  را مسان مطالسب  ميبخواه

 شسكل  آن بسه  اسستدالل  خسود،  كلمسات  در ينيآو ديشه چگونه كه ديكنيم

 كنسد يمس  يسع بلكه رد؛يبگ موضع مقابلش در او مخاطب تا كندينم يرسم

 سراغ بخواهد يكس راگ» كه مضمون نيا به كند باز انسان مقابل در را يباب

 «.  كند دايپ ديبا كربال در را ما رد،يبگ را ما

 اسست  رساتر استدالل از ،يخيتار حضور از نييتب نوع نيا ديكن مالحظه

 هسا جسان  چسه آن ميبتوان اگر«. است احتجاج خودْ ن،ييتب» كه ييمعنا همان به

 آمسده  سراغش به كه را يقتيحق مقابل طرفِ م،يكن نييتب است گرفته فرا را

 بسه  شيبسرا  را موضسوع  آن ميخواست اگر كهيحال در. كنديم احساس است

بسه   را آن خسود  درون در چسون  كنسد،  قبول تا ميكن اثبات ياستدالل صورت

 ،«نيسي تب» در يولس  كنسد  مقاومت است ممكن دينماينم احساس آن صورت

 آن خسودش  ميكنس يمس  جساد يا او ذهسن  در را آن مسا  كسه  يمفهوم يجا به او

 بسه  كسه  اسست  او جسان  يقصسه  سسخنان،  آن ايگو. كنديم احساس را مطلب

 انقسالب  از يمطسالب  ريس تحر در ما يفهيوظ كه است نيا است؛ آمده« گفت»

 اندک يصورت به است ممكن ستندين گانهيب آن به نسبت هاجان كه ياسالم
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 يهسا رسسانه  چسون  ديس نكن گمسان  و دينباش نيا نگران شما يول ديايب انيم در

 بلكسه  اسست؛  مقسدار يبس  و انسدک  زيس ن تيس واقع در سخن آن د،يندار ياديز

 نافسذ  خسود  بسه  خسود  حسق،  زبسان  د،يدار زبان بر يحق سخنان چون برعكس

 در كسسه دروغ و تهمست  همسسهآن بسا  شسما  دشسسمنان جهست  نيهمسس بسه  و اسست 

 يسساز رسسانه  هم سر پشت و مضطربند دا ما  كنند،يم مطرح شانيهارسانه

 را هسا آن مضسطرب  روحِ ،يپردازدروغ مراكز همهنيا كثرت ديشا كننديم

 شسده  ريس فراگ منطقسه  در كسه  اسست  ياسالم انقالب نيا همهنيا با. كند آرام

 كسه  هسستند  يانقالبس  اميس پ دنيشسن  يآمساده  هسا گسوش  كسه آن جهت به است

 .  ستين گانهيب آن از شانجان

 مسردم  يهمسه  بشسنوند،  مسردم  يهمسه  را ياسسالم  انقالب يندا ستين بنا

 حسق . كننسد ينم عمل شانفطرت مطابق همه يول هستند ياله فطرت يدارا

 عمسل  حسق  مطسابق  يولس  اسست،  حسق  شسما  سسخن  داننسد  يم و شناسنديم را

 همانند را تو يامبريپ ،اهل كتاب ديفرمايم امبريپ به خطاب قرآن. كنندينم

 اجسازه  هاآن يامّاره نفس يول 3.شناسنديم خدا امبريپ عنوان به شانفرزندان

 انقسالب  يروزيس پ در درصسد  چند مگر. كنند قيتصد را حضرت آن تا نداد

 اشساره  ياسالم انقالب چون يول نبودند، ياديز درصد مسلّم داشتند؟ نقش

 در كسه  طسور همسان  كسرد  نفسوذ  مردم عموم دلِ در داشت، قتيحق و حق به

 يولس  د،نداشستن  شسركت  مسردم  از ياديز درصد ميمستق طور به مقدس دفاع

 نفسوذ  هسا آن دل در حركت آن تيحقان بود، باطل مقابل در حق دفاعِ چون

                                                 
 وَهُمْ الْحَقَّ لَيَكْتُمُونَ مِنْهُمْ فَرِيق ا وَإِنَّ ۖ   اءَهُمْأَبْنَ يَعْرِفُونَ كَمَا يَعْرِفُونَهُ الْكِتَابَ آتَيْنَاهُمُ الَّذِينَ - 3

 (146/بقره)«يَعْلَمُونَ



 دوسستدار  و ديمؤ بلكه نكردند، مقابله مقدس دفاع و انقالب با تنهانه و كرد

 را جنسگ  چسرا  كننسد  اشسكال  كسه  شدنديم دايپ يكسان ندرت به. بودند آن

 خرمشسهر  فست   از بعد گفتنديم بازرگان مهندس يآقا امثال م؟يدهيم ادامه

 روشسن  شسان مشساوران  يلهيوسس  بسه  امام حضرت و ميبرو جلوتر دينبا گريد

 كسه  مينسدار  ياچساره  ها،آن تيتثب و خود يمرزها حف  يبرا ما كه كردند

 در. نباشسد  صسدام  يبسرا  دوبساره  يحملسه  امكان كه ميشو متوقف ييجا در

 يولس  سستادند، يا يشاهنشاه نظام مقابل مردم از يكم درصدِ انقالب يروزيپ

 يجمهسسور بسسه درصسسد نسسود از شيبسس ياسسسالم يجمهسسور بسسه دادنيرأ موقسسع

 .دادند يرأ ياسالم

 مثال  و ندازنديب مخاطره به را خود ،يزندگ در ستندين حاضر مردم عموم

 و شسود  گشسوده  راه اگسر  يولس  كننسد،  مقابلسه  شساه  مسسل   دنسدان  تسا  ميرژ با

 نيهمس  بسه . كننسد يم انتخاب را حق هِرا باشد، نداشته شانيبرا ياديز ينهيهز

 امسام  حضسرت  چسون  نداشته، يدفع برخورد مردم نيا با ياسالم نظام جهت

 . دشون آزاد غرب فرهنگ ظلمات از توانندينم هنوز مردم نيا دانستنديم

 نسسبت  هسا جان كه است ياسالم انقالب از يمطالب ريتحر در ما يفهيوظ

 حاضسر  صسحنه  در ميمسستق  طسور  به است ممكن هرچند ستند،ين گانهيب آن به

 يسسو  به رو« لياص ياكنون» با تا ميده انجام را خود يفهيوظ ديبا ما. نشوند

 لياصس « اكنسونِ » ما« اكنونِ» موقع چه ميبپرس خود از ديبا. ميباش داشته ندهيآ

 ،«اكنسون » کيس : ميباشس  داشسته  ميتسوان يمس « اكنسون » نسوع  سه ما بود؟ خواهد

 خسود  يانقالب مواضع بر و مييايب كوتاه كايآمر مقابل در ما كه است ياكنون

 نديگويم كه است دولتمردان از يبعض اكنونِ گر،يد« اكنونِ». مينكن ديتأك
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 و ميبفشسار  پسا  خود استقالل بر و ميكن حف  را رانيا كشور ميكن يسع ديبا

 بسا  اسست  معتقد كه است ياكنون سوم،« اكنون» و. كننديم فكر رانيا به تنها

 ميتسوان يمس  كسه  است شده بلند جهان در ديتوح از ييصداب ،ياسالم انقالب

 بشسر  بسه  مدرن يايدن كه ييمعنا از رونيب ييمعنا و ميستيبا استكبار مقابل در

 اسستقالل  عمسال   در آن صورت و ميآور دستبه خود يبرا است، داده ارا ه

 .مياداده شكل هم را رانيا عزّت و

 رب حضسرت  ياراده تحقق« اكنونِ» فوق، ينكته هب توجه با ما« اكنونِ»

 شكسته استكبار يمنهيهِ ياسالم انقالب قيطر از است بنا كه است نيالعالم

 شستر يب ما شود، مجهز شتريب ما با مقابله يبرا يجهان استكبار اندازه هر و شود

 شكسست  و نسد يآيمس  دانيس م بسه  تسوان  تمام با يوقت رايز. ميشويم خوشحال

. شسود يمس  حاضر خيتار در ممكن نحوِ نيبهتر به ديتوح فرهنگ د،خورنيم

 كسه  دهسد يمس  قرار نظر مدّ را ينيمؤمن ياريهوش احزاب يسوره در خداوند

 شسدند،  روروبسه  خود مقابل در كفر متحد يجبهه و احزاب با نيمؤمن يوقت

 راسست  مسا  بسه  رسسولش  و خسدا  اوسست،  رسسول  و خسدا  يوعسده  نيا گفتند

 اللَّاه   وَ َادَنَا  مَاا  هَذَا قَالُوا الثأَحْزَاَُ الثم ؤثم نُوََ رَََى وَلَمَّا»: ديرمافيم گفتند،

 و  22 احواا )«وَتَسْال يمًا  إِيمَانًاا  إِلَّاا  زَا َه امْ  وَمَاا  وَرَس اولُه   اللَّه  وَصَدَقَ وَرَس ولُه 

 همسان  نيس ا: گفتنسد  دنسد يد چشسم  بسه  را كفار يروهاين و لشكر چون مؤمنان

 و گفتند راست رسول و خدا و ،دادند ما به رسول و خدا كه است ياوعده

 مقابسل  در ميتسسل  و مسان يا مگسر  هاآن بر نشد اضافه ياصحنه نيچن دنيد با

 مقابسل  در تسوان  تمام با كفر يجبهه يهمه كه  يشرا آن در. رسول و خدا

 را كفسر  يجبهسه  دارد بنسا  خداونسد  دانسستند يمس  چون گرفت، قرار مسلمانان



 آن شكسست  بسا  رايز. است صحنه همان صحنه، نيا شدند متوجه كند رسوا

 محسو  خيتسار  از شسه يهم يبسرا  اسست،  آمسده  صسحنه  به توان تمام با كه جبهه

 يجبهسه  آن دادنشكسست  در مسسلمانان  كسه  ديس بدان اسست  جالب. شونديم

 قلسب  بسه . كردنسد  فرار و دنديترس هاآن خودِ ندادند، انجام يكارزار متحد،

 )ص(امبريس پ بسا  مشسورت  از بعسد  و بكشسد  يانقشسه  كسه  افتاد مسلمانان از يكي

 برونسد،  و بگذارنسد  تنها را شما خواهنديم شيقر گفت هايهودي به و رفت

 ميتسسل  را شسما  كسه  انسد بسسته  مانيپ )ص(محمد با هايهودي گفت شيقر به و

 فسرار  بسه  پسا  انيابوسف كرد، آغاز دنيوز كه يطوفان با نيح نيهم در و كنند

 شده دستهم دشمن با كه انيهودي يقلعه سراغ )ص(خدا رسول و گذاشت

  4.نمودند فت  را آن و رفتند بودند،

                                                 
د يشد ينه را در محاصرهيل شده بودند، مدياد كه از احزاب مختلف تشكيدشمنان ز - 4

د. مسلمانان در فشار سخت كمبود غذا يک ماه طول كشين محاصره حدود يقرار داده بودند، و ا

كه مشغول كندن خندق بود، سه  )ص(امبريپ، اتيروااز  يرفتند، تا آن جا كه طبق بعضقرار گ

 .آن حضرت برد ياز نان خشک برا يقطعه اندك )س(حضرت زهراروز گرسنه ماند، و 

خود،  يبيغ يخواست تا با امدادهايم خداوندبود، و از  نمازمشغول  مسجددر  )ص(امبريپ

متوجه شد و  مسلمانت يامبر به جمعيان پين ميدر ا .ها گرددموجب رفع و دفع فشارها و رنج

اورد تا يما از آنها خبر ب يهست كه به درون دشمن نفوذ كند و برا يان شما كسيا در ميآ»فرمود: 

ار يبس يتين ماموريرا چنيامبر را نداد، زيكس جواب پهيچ ق و همدم من گردد؟يرف بهشتدر 

، )ص(امبرين بحران، پيتاب نموده بود، در ا يهمه را ب يسخت و دشوار بود، شدت گرسنگ

ز و يبرخ»د و به او فرمود: يبود طلب شناسرک و زبردست و منافقيرا كه شخ  ز مانيفه بن يحذ

وضع آنها را به  يان دشمن نفوذ كن و چگونگيانه( در ميدشمن برو، )و بطور كامال مخف يبه سو

فه جواب مثبت يحذي. تا برگرد يانجام نده يچ كارين، هين كه جز ايما گزارش بده، به شرط ا

د باد و طوفان ينفوذ كرد. د شيقر ان لشكرينه و حصار شهر و خندق خارج شد، در ميداد. از مد

خت، نه يالت دشمن را در هم ريد، و تمام تشكيوزد، فرا رسيم زمستان يكه در سرما يديشد
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http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
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 لياص ياکنون دل در ندهيآ

 كسه  هسم  را ظسه يقريبن شوديم يحت كه است نيا شيمعنا لياص يندهيآ

 آن از داد، شكسست  انسد، كرده خوش جا محكم يهاقلعه آن با نهيمد داخل

 مسسلمانان  چسون  يولس  ،نمودند انتيخ و زدند ضربه ما به پشت از كه جهت

 جنسگ  خطسر  نحسو  نيبهتسر  بسه  دنديد يديتوح يندهيآ را ندهيآ نيترلياص

                                                                                              
ن يقرار گرفت، در ا ي، لشكر دشمن در فشار سختيه و آتشيماند و نه ظرف و اثاث يباق يامهيخ

ق بغل ياز نام رف ش، هر كسيگروه قر يا»اد زد: يرون آمد و فريس دشمنان، بير  انيابوسفن يب

فه يحذ« .را اعالم كنم يخواهم مطلبيان ما باشد، كه ميدر م يخود بپرسد تا مبادا جاسوس يدست

درنگ به جانب چپ و راست خود يكردم و ب يشدستيد: من خودم را آماده نمودم و پيگويم

د ينفهم يب كسين ترتيبه ا« ست؟يو نامت چ يستيتو ك»خود گفتم:  يمتوجه شدم و به بغل دست

ان يدر م يان مطمون شد جاسوسين هنگام كه ابوسفيدر ا .كه من جاسوس لشكر اسالم هستم

م سُ يم دار و برا سُيست، زيتوقف ن يگر جايش! سوگند به خدا ديگروه قر يا»ست، صدا زد: ين

ما  يبرا يزين باد و طوفان چيخود را شكستند، و ا مانيپز ين ظهيقر يبنهود يهمه هالک شدند، 

 ن بلند كرد تا سوار شود، بهيسپس با سرعت به سراغ مركب خود رفت و آن را از زم« نگذاشت.

 شترشتر را باز نكرده بود، سوار بر آن شد و به  يک پايشتابزده بود كه هنوز عقال )بند(  يقدر

ن لحظه خواستم يش گشود، در ايک پا برخاست، آن گاه عقال را از پاي يزد، شتر رو يبينه

فرموده بود جز  )ص(امبريادم آمد كه پيهم و او را هالک كنم، ر قرار ديان را هدف تيابوسف

 امبريپنه نزد يمد ينمودم، و به سو ير انداختن خوددارينكن. از ت يچ كاري، هيگزارش اطالعات

ش يام، در همان حال نماز، عبا، احساس كردم كه سرمازده شدهدميبازگشتم. او را در حال نماز د

خود را در مورد وضع ناهنجار دشمن، به  يش رفتم، و پس از نماز، ماجراير عبايرا گشود، من ز

 .آن حضرت گزارش دادم

هسزم  اع الحسساب،  ياللهم انت منزل الكتساب سسر   :به خدا متوجه شد و عرض كرد )ص(امبريپ

 يابرسس حسا! تو نازل كننسده كتساب، و سسرعت بخسش در     يمهم و زلزلهم؛ خدااالحزاب، اللهم اهز

نسه  ه كتابخارجسوع شسود بس   ا آنها را نابود و متزلسزل فرمسا.   ي، خودت احزاب را نابود كن، خدايهست

 https://library.tebyan.net/658/Viewer/Text/144405/1ان يتب يتاليجيد

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B8%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%AA%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%AA%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1


 يسسو  بسه  رو« لياصس  ياكنسون » بسا  زيس ن امروز ما و گذراندند سر از را احزاب

 رد،يس بگ قسرار  خسود « لياصس  اكنسونِ » در انسسان  يوقتس  و ميس دار خود يندهيآ

 ياهداف به يتيهو نيچن با ياسالم انقالب و بود خواهد لياص زين او يندهيآ

 نيس ا در يزندگ از يانحوه ياسالم انقالب. ابدييم دست دارد رو شيپ كه

 جهست  نيس ا از و شسود  داده نشسان  عسالَم  به ديبا ياله مدد به كه است دوران

 .گردد دقت آن زبان يارا ه در ديبا

 «ليصس ا اكنسونِ » و ميباشس  داشسته  نسده يآ يسسو  بسه  رو لياص ياكنون با تا»

 از و مينباشس  غافسل  خسود  يگذشته از طرف کي از كه ديآيم شيپ گاهنآ

 درک يخسوب بسه  را يالماسس  انقسالب  يخيتسار  روحِ ميكنس  يسع گريد طرف

 «.ميينما خود آنِ از را آن و ميكن

 گفتسه  كسه  دييس بفرما يشستر يب تأمّل فوق ينكته در كه است آن بنده نظر

 كسس چيهس « .ميباشس  داشسته  نسده يآ يسسو  بسه  رو لياص ياكنون با تا»: شوديم

 دارنسد  ياندهيآ يسو به رو هايبعض يول نكند، يزندگ ندهيآ در كه ستين

 کيس تار يانسده يآ بسا  عمسال   و نشسده  بنا لياص ياكنون يهيپا بر ندهيآ آن كه

 يمبنسا  هنسوز  مسردم  چسون  كسه  اسست  آن بنسده  عسرض . شسد  خواهند روروبه

 قسرار  لياصس  ياكنسون  در و انسد نسداده  قسرار  ياسسالم  انقسالب  را خود يزندگ

 خسود  از كسه  گسذرد ينمس  يزيس چ. باشسند  کيتار ياندهيآ منتظر ديبا ندارند

 كننسد؟ ينم برخورد ما با مانفرزندان ميخواستيم كه طورآن چرا پرسنديم

 در يالهس  ورنس  را ادشسان يبن باالخره چون ديكنيم صحبت هاآن با يوقت البته

 امسور  ريس وز چهآن خالف بر و كنندينم انيعص مشكالت برابر در برگرفته

 مساه  چنسد  تسا  ميس آوريم فشار رانيا مردم به قدرآن: گفت كايآمر يخارجه
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 يولس . شودينم محقق كار نيا هرگز كنند؛ انيعص شاننظام مقابل در گريد

 فيسستعر يماسسسال انقسسالب لياصسس ينسسدهيآ در را خسسود چسسون مسسردم نيهمسس

 ظهسور  بسه  توانسد يمس  ياسسالم  انقسالب  قيس طر از كسه  ياندهيآ آن اند،نكرده

 آن آثسار  البته ند،يايب خود به كهآن مگر ديآينم ظهور به هاآن يبرا برسد،

 مثسل  ،اسست  يگسر يد زيس چ قتيحق شوند متوجه كه است انينما شيب اي كم

 در كسه  هسم  ييهاآن اكثر و كننديم شركت ييمايراهپ در قدس روز كهآن

 همّست  عمومسا   ندارنسد،  موضسوع  با يمخالفت كنندينم شركت ييمايراهپ آن

 بسه . ندارنسد  يمخسالفت  ياسسالم  انقالب با ما مردم از ياديز درصد. اندنكرده

است  ياندهيش دارند آيپ رد مردم كه ياندهيآ كنميم عرض جهت نيهم

 يمقسسو يخساطره  و نيآغسساز وجسه  در و مسردم  اديسسبن در كسه  روشسسن ابعساد  بسا 

 بسه  كسارش  ياسسالم  انقالب كننديم احساس و است مستقر هاآن تيشخص

 . رسديم ييجاها کي

 ع يض ا ي لَاا  اَِ إََِّ»: كسه  ديس كنيم صحبت هيآ نيا مورد در مردم با يوقت

 مسا  كشسور  و كندينم عيضا را نيمحسن اجر خداوند  120 توبوه)«نيالم حس ن  َََّ َ

 اسسستكبار مقابسسل در يروزيسسپ يعنسسي بودنسسد، آن دنبسسال شسسهداء چسسهآن بسسه را

 و بسود  انقسالب  و كشسور  يبسرا  يگساه يجا نيچنس  شسهداء  هدف و رسانديم

 صسحبت  گونسه نيس ا مسردم  بسا  يوقتس  كنسد، يمس  يعملس  را شهداء اجر خداوند

 نيس ا به توجه با پس. كننديم قيتصد دارند، كه يمشكالت يهمه با ميكنيم

 اكنسونِ  البتسه  و داشست  نسده يآ يسسو  بسه  رو« لياصس  ياكنون» با توانيم امور

 مينباش غافل خود يگذشته از طرف، کي از كه ديآيم شيپ گاهآن لياص



 يخسوب  بسه  را ياسسالم  انقسالب  يخيتسار  روح ميكنس  يسسع  گريد طرف از و

 .ميينما درک

 خيتسار  هزارسسال  يمعنسا  بسه  نيا و ع،يتش حضور سنتِ يعني ما يگذشته

 اسست  يقيدوان منصور و عبدالملک بن هشام برابر در )ع(صادق امام با همراه

 در )ع(ظمكسا  امسام  بسا  همراه و يعباس مأمون مقابل در )ع(رضا امام با همراه و

 ميس رژ مقابسل  در «هيعلتعايلالّلهرضووان»ينس يخم امسام  بسا  همسراه  و ديالرشس هارون مقابل

 جهت نآ از ،است عهيش خيتار يگمشده يگذشته نيا و. است يشاهنشاه

 امس  از را آن است شده يسع و ميانكرده درک درست را عيتش خيتار ما كه

 انقسالب  هسا نيس ا بسر  عالوه. است يبزرگ خيتار كهيحال در دارند نگه پنهان

 و ههمس  ر،يس اخ سسال  چهسل  در هسا فتنه انواع از عبور و مقدس دفاع و ياسالم

 يشسته گذ ته،يدرنم به نسبت يفتگيش با متأسفانه ما و است ما يگذشته همه

 داشسته  ييهاييتوانا چه ما دهديم نشان كه ياگذشته. مياكرده گم را خود

 هسزاران  ميس اتوانسسته  ياسسالم  انقسالب  متن در گذشته، آن دل در و ميدار و

 .ميبگذار سر پشت را فتنه

 زمان نيا در ما تفکر يمبنا

 از و مينباشس  غافسل  خسود  يگذشسته  از طسرف  کي از يعني لياص اكنونِ

 را ياسسالم  انقسالب  يخيتسار  روح ميكنس  يسسع  مسان اكنسون  در گسر يد طرف

 عهسده  بسه  ديس با مسا  كسه  اسست  ينيسنگ يفهيوظ نيا و ؛ميينما درک يخوببه

 يخيتسار  روح كسه  اسست  يشسرط  به نيا و ميكن خود آنِ از را آن و ميريبگ

 ميريس بگ قرار خود لياص اكنونِ در و ميكن درک درست را ياسالم انقالب
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 تأمّسل  به اجياحت البته كه م،يده قرار تفكر موقفِ راز، کي عنوان به را آن و

 هسر  در يوقتس  ما. باشد ما تفكر يبرا ييمبنا ديبا كه جهت آن از ،دارد شتريب

 امتنساع » يمبنسا  مثسل  م،يكنس يم فكر يخاص يمبنا بر ميكنيم فكر يموضوع

 ديس كنيمس  كسر ف. اسست  ياسس يق فكسر  يمبنسا  نيترياديبن كه« نيضينق اجتماع

 بسه  هسم  زمسان،  کيس  در اسست  محسال  كسه  مبنسا  نيس ا بسا  د،ينرو اي خانه ديبرو

 جسا نيس ا هسم  و ميباشس  جسا نيس ا هم اي و م،ينرو مانخانه به هم ميبرو مانخانه

 مبنسا  بسدون  افكارشسان  ميريس بگ نظسر  در كه هم را هاانسان نيترساده. مينباش

 انقسالب  كسه  فكسر  نيس ا بسه  ديباشس  دهيرسس  شما اگر رابطه نيهم در. شودينم

 شسود يمس  نيا خ؛يتار نيا در است خداوند يديتوح ياراده حضور ياسالم

 بسه  نسسبت  تفكر اهل خ،يتار نيا با رابطه در عمال  و شما، تفكر موقفِ و مبنا

 از ديس با. ديس اكسرده  دايس پ ورود خود لياص اكنونِ به و ديباشيم خود يزمانه

 موجسسب كسسه كجاسسست در مسسا تفكسسر نِيآغسساز نيتسسرنيآغسساز ديپرسسسب خسسود

 م؟يباشس  فكسر  اهسل  زمانسه  نيس ا در ميتوانيم و شوديم ما تيشخص استحكام

 هيسف كهآن مگر باشد نداشته تفكر در ياصول ييمبنا تواندينم متفكر انسان

 : اندفرموده موردش در كه باشد وانهيد و

 هسسوا هسسر ديسسربا را هانيسسسف مسسر

 

 قسسوا يگرانسس نبودشسسان كسسه زان

 طسرح  او يبسرا  را يموضسوع  شما اگر است هيسف طرف كه جهت نآ از 

 خسالف  يگسر يد كسس  روز آن يفسردا  اگر و كنديم قبول يراحت به د،يكن

 رايس ز. كنسد يمس  قبسول  را آن كنسد،  طسرح  شتريب تاب و آب با را موضوع آن

. اسست  آغساز يبس  و مبنسا يبس  تفكر، در و ندارد خود تيشخص در ياستحكام

 بن محمد به شانهيتوص در )ع(نيرالمؤمنيام ريتعب به كه لياص انسان برعكسِ



 هبس  هسا كسوه  اگسر   11خُ-البمغوههن )«تَازُل  لَاا  وَ الجِبَاال  تَزُولُ»: نسد يفرمايم هيحنف

 انسسان  كسه  اسست  حالست  نيس ا در. بساش  برجسا  پا همچنان تو نديدرآ حركت

 ال اهللَ إِنَّ»: ديس فرمايمس  كسه  ياهيس آ. كنسد  حسل  را مسسا ل  خودش با توانديم

 دنيشس ياند جهست  مسا  تفكسر  يمبسان  از يكس ي توانسد يم« نيالمُحسِنِ أَجرَ عُيضِي

 محال كه جهت آن از باشد، آن يندهيآ و ياسالم انقالب گاهيجا به نسبت

 نرساند شانيآرزو به هستند شهداء كه را خيتار نيا نيمحسن خداوند است

 حضسرت  سسخن  كسه نيا و نبود ياسالم انقالب يتعال و حف  جز كه ياجر

 يغلطس  چيه كايآمر»: فرمودند كه جاآن نماند نيزم «هيعلتعايلالّلهرضووان»ينيخم امام

 چيهس  كسا يآمر كسه  ديرسس  اثبات به شهداء يثارگريا با نيا و« بكند تواندينم

 يخسوب  يمبنا «نيالم حس ن  َََّ َ ع يض ي ال اَِ إََِّ» يهيآ. بكند تواندينم يغلط

 .   ديكن فكر هيآ نيا به است جا به است ما يندهيآ و وزامر تفكر يبرا

 كسه  ياگذشته از طرف کي از كه ديآيم ظهور به گاهآن لياص اكنونِ

 ميكنس  يسسع  گسر يد طسرف  از و مينمسان  غافسل  مياانداخته نظر آن به يحدّ تا

 خسود  آنِ از را آن و ميكنس  درک درسست  را ياسسالم  انقالب يخيتار روح

 يسسع  بنسده . ميدهس  قسرار  خود تفكر موقف راز، کي عنوان به را آن و ميكن

 كسنم،  روشن يحدّ تا را ياسالم انقالب تفكرقراردادنِ موقفِ يمعنا كردم

 كسه  ديس كن فكسر  نكتسه  نيس ا بسه  شود؟ محسوب« راز» ديبا موقف، آن چرا اما

 و شسود  مسا  آنِ از هسم  هرقدر و است رازگونه خود ذات در شهيهم قت،يحق

 وگرنسه  ديس آينمس  در خسود « يرازبسودگ » از باز م،يكن دايپ نيقي آن به نسبت

 شسه يهم خداوند يول ست،ين راز وقتچيه يصندل نيا. بود نخواهد قتيحق

 بسه  حضسرت  آن لذا و ،)ص(خدا امبريپ يبرا يحت است راز كسهمه يبرا و
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 يسسته يشا كه طورآن «مَع ِفَت ك حَقَ  َ َفنَاََ مَا»: دارنديم عرضه خداوند

 مظساهر  در ظهسور  نيعس  در خداونسد  رايز. مينشناخت را تو ما است تو شناخت

 آنِ از را او بتسوان  كسه  اسست  آن يمساورا  و اسست  خفسا  در همواره مختلف،

 يتجلّس  محسل  و دوران نيس ا قست يحق عنسوان  بسه  ياسسالم  انقسالب . كرد خود

 نيازدهميس  نيس ا در امسر  نيا به توجه با. است صورت نيهم به ،ياله ياراده

 م،يكنس يمس  وصسف  را آن و مييگسو يمس  سسخن  ياسسالم  انقالب از هك جلسه

 حسسسّ جلسسسات نيسسا مخاطسسب و ميهسسست رتيسسح در آن بسسه نسسسبت همچنسسان

 آن قتيحق منكر تواندينم كهآن نيع در ندارد، دست در زيچچيه كنديم

 شود، منصرف آن افتنيدر از و كند رها را مطالب يادامه توانديم نه. شود

 از را خود لباس كهيطور آن كند خود آن از را آن يراحت به توانديم نه و

 رُخ هسم  هسست؛  و بوده طورنيهم شهيهم« راز» يقصّه. است كرده خود آنِ

 :گفت. شوديم پنهان و تابديبرم رُخ هم و اندينمايم
 دهسان  غنچسه  يا گفستم  شيخسو  گلسرخِ  بسا 

 

 گسران عشسوه  چسون  چهسره  مپوش هرلحظه

 جهسان  خوبسان  سعكس  بسه  من كه خنده زد 

 

 انيسسع پسسرده بسسا و باشسسم نهسسان پسسرده يبسس

 
 در را خود تا باشد انيم در يمظهر و پرده ديبا جهان خوبان دنيد يبرا

 رايس ز. ديس نيبيمس  اشاسسماء  مظساهر  با را خدا كه طورهمان دنانيبنما منظر آن

 يعنس ي پرده با شهيهم قت،يحق. است« انيع» پرده با و باشديم« نهان» پردهيب

 مظساهر،  همسان  هسم  طسرف  آن از و شسود يمس  ظساهر  مظساهرش  و جلسوات  اب



 مشسغول  گسل  بسه  اگر يول دينيبيم گل در را حق جمال. اندقتيحق حجابِ

 5. شوديم حق به نظر حجابِ گل، همان ديشد

 يطسور  حسال  نيعس  در و كنسد يمس  ظهور شهداء با ياسالم انقالب جمال

 هبسر ر. مينس يبب سنگ تكه کي نديد مثل را انقالب قتيحق ميبتوان كه ستين

 سسوم  نسسل  در ياسسالم  انقسالب  قست يحق بسه  نظسر  بسا  ياسسالم  انقالب معظم

 نسه  د،يشه آن كهيحال در شدند حاضر يحجج ديشه تابوت سر بر انقالب،

 را ديشه آن تابوت و آمدند زود صب  آقا حضرت فرمانده، نه و بود سردار

 اشساره  ديشه آن به شانسخنان در شانيا همواره هم بعد به آن از و دنديبوس

 .باشديم« راز» كه جهت آن از است قتيحق تِيخاص نيا. دارند

 همسسسواره كسسسه مييبگسسسو سسسسخن يراز از كسسسه اسسسست آن مسسسا يفسسسهيوظ

 كسه  قسدر،  شسب  مثسل . است نينشپرده شهيهم و است برجا پا اشيرازگونگ

 صسورت  بسه  را آن ديس بتوان كسه آن بسدون  رديگيم فرا را انسان وجود يهمه

 نيس ا راز عنسوان  بسه  ياسسالم  انقسالب  قتيحق درک با. ديكن مشخ  خاص

 آن بسسه و ميكنسس درک ششسسوونات از منظسسر هسسر در را آن ميتسسوان يمسس دوران،

 دفاع تيكل در ياسالم انقالب خرمشهر، در ياسالم انقالب. ميشو کينزد

 مظساهر  همسه  هسا  نيس ا ؛يرهبر معظم مقام اناتيب در ياسالم انقالب مقدس،

 كسه نيس ا يمسزه  زانيس عز شما كه است آن بنده ديام تمام. اندياسالم قالبان

                                                 
 يصسل  اللَّسهِ  رَسُسولِ  ذِكْسرَ  وَ اللَّهِ ذِكْرَ الصَّلَاةِ افْتِتَاحِ نْدَعِ انْوِ وَ»: نديفرمايم )ع(صادق حضرت - 5

 رسسول  اديس  و خسدا  ادي نماز شروعِ هنگام در« عَيْنَيْک نُصْبَ الْأَ ِمَّةِ مِنَ وَاحِدا  اجْعَلْ وَ آله و هيعل اهلل

ند نيساز بسه مظهسر و    زيرا در راستاي رجوع به خداو .بده قرار نظر مد را )ع(ا مه از يكي و باش خدا

اي داري كه در آن مظهر و آينه، به انوار و اسماي الهي نظر كني و كدام منظر و آينسه بهتسر از   آينه

 هستند؟« عليهم السالم»اولياي معصوم 
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 از را، اسست  پنهان ظهورآمدن،به نيع در و ديآيم ظهور به چگونه قتيحق

 . ديبچش ياسالم انقالب به نظر قيطر

 قتيحق با يزندگ يقصه

 از د،يس كنيمس  احسساس  قست يحق آغسوش  در را خسود  كسه  حسال  همان در

 يبسرا  تسالش  و ديس اگانسه يب آن بسه  نسبت هنوز ايگو كه ديابييم گريد طرف

 امسه اد همچنسان  حالت نيا و. ديدهيم شكل خود در را آن به شتريب يكينزد

. ديس نيگز مسأوا  آن در و ديبشناسس  را قست يحق بسا  يزنسدگ  يتجربسه  تا ابدييم

 آسسان  عشق چه»: كه است شكل نيهم به آخر تا قت،يحق با يزندگ يقصّه

 در تيسسسا محتسسرم كسساربران از يبعضسس«. هسسامشسسكل افتسساد يولسس اول نمسسود

 نيچنس  كسه يحال در ،«مياشده يبد آدم گريد ما» سندينويم خود يهانوشته

 از بسود،  آمسده  شسان سراغ به ياله انوار اتيتجل با كه يشور آن فق  ست،ين

 ديس با كسه  اسست  يبعد منازل در حضور يالزمه ن،يا. است بربسته رُخ هاآن

 ما يراب ديبا كه يظهور و ما به نسبت قتيحق رايز كنند عبور يقبل منزل از

 قتيحق يبعد يمرحله و مرتبه است بنا چون و است يكيتشك باشد، داشته

 امسر  نيس ا انيجر در يكس اگر و بندديبرم رُخ ،يقبل يمرحله د،يآ ظهور به

 نيس ا در. است شده يخال قت،يحق با نسبت در او دست كنديم گمان نباشد

 :شوديم عرض رابطه
 قح جالل اسم ايگو. گردديم گانهيب ما با حالت آن در «قتيحق» يول»

 شستاب  ياسسالم  انقالب به يكينزد در تا است آمده صحنه به كه است
  «.مينكن



 قتيقهمان ح قت،يحق به شتريب معرفت و اُنس يبرا ما مقابل در هرچند

 انيس م در شستر يب يسستگ يشا كسسب  يبرا جالل اسم يوقت رايز تابد،يبرم رُخ

 رانسد؛ يمس  عقسب  حسق  بسا  اُنس يهاصحنه از معنا کي به را ما ،اسم آن باشد

 شسوق  و كنسد يمس  يتجل جمالش اسم م،يشو وسيمأ ميبخواه كهنيهم يول

 وجهِ با ام نسبت در همهنيا با. گردانديم ورشعله ما در را قتيحق با ارتباط

 صسحنه  در كسه  اسست  حسق  جسالل  اسسم  شستر يب ،ياسسالم  انقالب يرازگونگ

 از يكس ي. مينكنس  شستاب  ياسسالم  انقالب روح به يكينزد در تا است حاضر

 فسردا  از كننسد  فكسر  كسه  اسست  جسا  نيس ا در رفقسا  با ما يهابح  نيترمشكل

 اگر كهنيا از غافل كنند؛ تمام را كار و بفهمند را ياسالم انقالب تواننديم

 است يقتيحق كهآن جهت به مييبگو سخن ياسالم انقالب از هم هاسال ما

 نيس ا در اگسر . است دسترس از دور همواره باشد،يم باطن يدارا و رازگونه

 ابس  نسه  و بسود  ميخسواه  مسرتب   خودمسان  اتيس ذهن بسا  مسا  عمال  شود شتاب امر

 محسسروم ياسسسالم انقسسالب فهسسمِ از شسسهيهم كسسار نيسسا بسسا و ،ياسسسالم انقسسالب

 «.هامشكل افتاد يول اوّل نمود آسان عشق چه»! يآر. ميشويم

 در مسا  تسا  اسست  صحنه در او جمال اسم كنار در همواره حق جاللِ اسم

 و دعسسوت نسسوع آن از و مينكنسس شسستاب ياسسسالم انقسسالب روح بسسه يكسسينزد

 مغسرور  رسسد يمس  مسا  گسوش  بسه  ياسسالم  انقسالب  قيس طر از كسه  يفراخواندن

 ياسسالم  البانقس  بسه  متعلسق  وجود، تمام با ميكنيم احساس يگاه. مينگرد

 متوجه ديبا كهيحال در كند،يم رييتغ  يشرا گذردينم يزيچ يول م،يهست

 بسس  يسساحت  دوران، نيس ا يخيتسار  روح عنسوان  بسه  ياسسالم  انقسالب  ميباش

 يولس  گرفست،  ارياخت در را آن توانينم يراحت به كه است دهيبرگز يمتعال
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 كسه » طرف، کي از. است گانهيب شما با ديكن احساس كه ستين هم طورنيا

 بسردار فيس تعر نسه  كسه  اسست  دهيس گز مسأوا  ييجا و« انهيآش است بلند را عنقا

 آن از مسا  جان گريد طرف از و م؛يكن خود آنِ از را آن ميتوانيم نه و است

 ميمفساه  مثسل  را قست يحق ميتسوان ينم يعني ست،ين بردارفيتعر. ستين گانهيب

 مسدّ  خود جان افق در را آن ميتوانيم يول م،يباش داشته خود شيپ در يذهن

 را تيس روا نيس ا ،«الفَسرَج  إِنتِظَارُ العِبادَه أَفضَلُ» يمعنا همان به ميده قرار نظر

 البتسه  كسه  انسد فرمسوده  يقتس يحق هسر  مسورد  در يكلّس  طسور  بسه  )ص(خدا رسول

 بسا  اُنسس  مورد در. باشديم يمهد حضرت فرج انتظار آن كامل مصداق

 دهسد، يمس  قسرار  ما نظر مدّ را قتيحق كه يافق به نظر و انتظار نفسِ قت،يحق

 .است عبادت نيبرتر

 قتيحق با اُنسِ عطشِ به ييگوجواب

 يبلنسد  يجسا  در و اسست  ما مقابل در ياسالم انقالب نام به يقتيحق اگر

 يزندگ ق،يطر آن از و ميكن برقرار رابطه آن با ميتوانيم است، دهيگز مأوا

 انقسالب  يعنس ي دوران نيس ا قست يحق كسه نيس ا بسه  توجه با البته. شوديم شروع

 درخشسش  از كسه  سست ين طسور  نيس ا دارد، يجا بلند بس يساحت در ياسالم

 داد رخ طسبس  در چهآن مانند يمظاهر. دينما غيدر مختلف مظاهر در خود

 رهبسر  و مسردم  نيس ا خسود  مثسل  يمظساهر . كسرد  يخنث را كايآمر يهانقشه و

 خسود  سسكنات  و حركات در را بانقال قتيحق تواننديم كه انقالب معظم

 آن درخشسش  همسه،  و ستين شمارش قابل انقالب، انوار مظاهرِ. دهند نشان

 در تسوان يمس  را انقسالب  قستِ يحق كه كرد گمان دينبا همهنيا با. اندقتيحق



 آن در رايسسز. كسسرد فيسستعر را آن و داشسست نگسسه يحصسسول علسسم يطرهيسسس

 احسساس  از و افتسد يمس  وفر ينيشورآفر از ياسالم انقالب قتيحق صورت،

 .ميشويم محروم م؛يدار قرار آن در كه يخيتار در آن

 عسالَم  و خسدا  بسه  نسسبت  معلومسات  چسه  اند،معلومات طالب فق  ياعده

 يبسرا  ؛ياسالم انقالب مثل يخيتار يرخداد به نسبت معلومات چه و قدس

 قست، يحق طلبِ عطشِ رايز ديده انجام ديتوانينم يديمف كار چيه افراد نيا

 طسور همسان . آن وجسودِ  از اطالع با نه و شوديم برطرف آن به نسبت اُنسِ با

 معلومسات  يمحسدوده  در را خسدا  وجسودِ  خدا، با ارتباط يراستا در اگر كه

 يخسدا  بسا  اُنسِ عطش دارد، وجود خدا كه ميكن قبول فق  و ميريبپذ خود

 كسب عطش هم، ياسالم انقالب با رابطه در ؛مياگذاشته جوابيب را خود

 يضس يعرا و شسود ينم برطرف آن از معلومات كسب با آن، قتِيحق با اُنس

« شسود يمس  پسو   يفرهنگس  يهسا تيس فعال كسه  گاهآن» كتاب در رابطه نيا در

 شسود،  داده خسدا  بسا  اُنسس  عطش جوابِ تا ديچش ديبا را خدا كه شد مطرح

 سسرخورده  را انسسان  و مانديم جوابيب عطش آن ،ييدانا صِرف به وگرنه

 فكسر  قيحقسا  بسه  نسسبت  يحصسول  علسم  بسا  تنها كه يافراد. كنديم وسيمأ و

 شسده تمام را كار است، تفكر يستهيشا چهآن مقابل در توانندينم كنند،يم

. انسد كرده غفلت رسديم گوش به قتيحق قيطر از كه ييندا از رايز بدانند

 يصسدا يبس  ينسدا  به سپردنگوش يبرا شد انجام حال تا كه يمباحث يهمه

 آن بسه  توجه يبرا يگوش ،يحصول علم يطرهيس با و است ياسالم انقالب

 يافكسار  همسان  در را قست يحق يافسراد  نيچن ذهنِ و د،يآينم انيم در صدا

 عمسال  . دهسد ينمس  معنسا  افكسار  آن در آن بسه  سسپردن گوش كه دكنيم دنبال
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 ممكسن  هرچنسد  بنسد، ايينم دوران قتيحق عنوان به را ياسالم انقالب هانيا

 دفساع  آن از ياسس يس يهسا شيگسرا  ايس  و ينس يد يهسا آموزش اساس بر است

 يوجسود  و يشسهود  حالست  به قتيحق با را خود نسبت كه يكس اما. بكنند

 جلو شهادت مرز تا ياسالم انقالب از دفاع يراستا در تواندينم داد، شكل

 افسراد  نيس ا هبس  عمومسا   را شسهادت  قيس توف خداوند هم جهت نيهم به و نرود

 انقسالب  بسه  كسه  ييهسا آن از ريس غ باشسند يم يگريد جنس از هانيا. دهديم

 شسهداء . رونسد يمس  هسم  بهشست  بسه  خسود  تسالش  يازا در و دنس كنيم كمک

 تسالش  هسم  بسرزخ  در كسه  اسست  يطسور  آن ينسده يآ و انقسالب  به شاننگاه

 كه ييامعن همان به دهند، خبر انقالب يندهيآ از خود همرزمان به كننديم

   170 عمو/ان  )«خَلْفِهِسمْ  مِسنْ  بِهِمْ يَلْحَقُوا لَمْ بِالَّذينَ يَسْتَبْشِرُونَ وَ»: ديفرمايم قرآن

 خَوْفٌ أَالَّ»: كه ندانشده ملحق هاآن به هنوز كه ييهاآن به دهنديم بشارت

. ديباشس  نداشسته  خسود  يگذشسته  و نسده يآ از ينگران« يَحْزَنُون هُمْ ال وَ عَلَيْهِمْ

 تسا  را انسسان  ،يحصسول  علسم  يطرهيس و است يگريد زيچ حضور، نوع نيا

 آن، در دوران قست يحق بسه  سسپردن گسوش   يشسرا  رايس ز آوردينمس  جاهانيا

 مسا  البتسه . بشسنود  را هاسخن آن بتواند كه نديبگشا را يگوش تا ستين فراهم

 كسه نآ مگسر  م،يسست ين مشسكل يب قتيحق يصدايب يندا دنيشن به نسبت زين

 «. ديآيم يجرس بانک كه هست قدرآن» ميباش متوجه

 دايس پ اندور نيا قتيحق با يارابطه ياسالم انقالب قيطر از ميتوانيم ما

 حضسرت  و يالهس  فرشستگان  جملسه  از عسالَم  قيحقا ريسا با رابطه راهِ تا ميكن

 .شاءاللّهإن شود، فراهم مانيبرا نيالعالم ربّ

« و بركاتهوالسالم عليكم و رحمةاهلل»





 

 ي دوازدهمجلسه

 قتيظهور حق ينهيآ ؛يانقالب اسالم





 

 بسم اهلل الرّحمن الرّحيم
 هكس  ياكنسون  اسست؟  ياكنسون  چه ما لياص« اكنونِ» كه بود نيا در بح 

 و. تسس ين گانهيب ندهيآ و گذشته به نسبت يول است ندهيآ و گذشته يماورا

 آمسده،  مسا  يسسو  بسه  كه يخيتار يروح عنوان به ياسالم انقالب شد عرض

 و محسروم  خود يگذشته از را ما نه كه يلياص اكنون. است ما لياص اكنونِ

 ، بلكسه دهسد يمس  قسرار  يروزمرّگس  در را ما ،حال زمان در نه و كنديم گانهيب

 .ميكن يزندگ اتيواقع در ما تا ديگشايم يافق
 يحسس  المِعس  انيم كه است آمده انيم در يزيچ ياسالم انقالب با -31
 يصولح علم مِيمفاه مدد به توانينم و دارد قرار حسّ يماورا عالمِ و
 كسه  يرنگس  هر ،است يهنر اثر کي مانند ياسالم انقالب. افتي را آن
 باشد يحس ادراک قابل چهآن از شيب است يزيچ رفته، كاربه آن در
 آن يهسا ييبسا يز يهمه ميكن نگاه اثر آن به يحس ادراک با تنها اگر و
 يمعمسول  يهسا زبسان  قيطر از كه يكار مثل درست م،ياكرده بخرا را
 م،يهمس بف را انقالب ميبخواه يغرب عقلِ با اي و ميآوريم انقالب سر بر
 رد تنهسا  كه خود گاهيجا از را ما يالبيس چون ،يغرب عقل كهيحال در
 مسان يخيتسار  گساه يجا از رونيس ب بسه  م؛يكنس  تفكسر  ميتسوان يم گاهيجا آن
 .كنديم جدا ادمانيبن و شهير از و برديم



 دوران نيا در قتيحق کشف راه

 مِعسال  انيس م زيس چ آن كسه  اسست  آمسده  انيم در يزيچ ياسالم انقالب با»

 راگس  كسه  ديس كن فكسر  جملسه  نيس ا بسه « .دارد قسرار  حسّ يماورا عالمِ و يحس

 و ميكنس  دايس پ كجسا  در ديس با را قست يحق ،ميشو روروبه« قتيحق» با ميخواهب

 آن كسه  ميباشس  ميتوانيم ريمس كدام مسافر ما قت،يحق به دنيرس يبرا اساسا 

 حسدّ  در نسه  و باشسد  يوَهمتس  نه مقصد، آن كه برساند يمقصد به را ما ريمس

 المعس  يمساورا  ،قست يحق رايز كند؟ متوقف را ما ييايدن يزندگ و ماده عالم

 ،ميرسس ينمس  قست يحق بسه  قست، يحق فهسم  بسا  ما يطرف از. است واقع محسوس

 آن ممفهسو  بسه  علسمِ  از ريس غ آن بسا  اُنس يول ،است الزم قتيحق همِف هرچند

 س،محسو يماورا و محسوس عالم نيب كه كرد فكر نكته نيا به ديبا .است

 ار ياسسالم  انقالب ميتوانيم كه است صورت آن در ،افتي را قتيحق ديبا

 .  ميبدان خود دوران قتيحق

 کيس  زا كسه  ميكنس  نظسر  يعسالم  بسه  ياسسالم  انقالب به نظر با ميبتوان اگر

 عسسالمِ نيهمسس در گسسريد يجهتسس از و اسسست محسسسوس عسسالَم يمسساورا جهسست

 آن و ميس اكسرده  كشسف  را قتيحق به رجوع راهِ ،آمده ظهور به محسوسات

 راه کيس  مسا  يبسرا  ياسسالم  انقسالب  واقسع  در. ميابيس ب ميتوانيم جاهمه در را

 قسسرار صخسسا يمسسرز در راه، نيسسا در و قسستيحق بسسه رجسسوع يبسسرا شسسوديمسس

 سسقوط  ميشسو  ليس ما طرف هر به كه طناب يرو بر رفتنراه مثل .ميريگيم

 .است يحساس كارِ محسوسات، و ميمفاه مرز نيب قرارگرفتن. ميكنيم

 نيبس  مسرز  در حضسور  كسه  است آمده انيم به يتيموقع ياسالم انقالب با

 رفصِسس بسسه تسسوانينمسس و اسسست حسسسّ يمسساورا عسسالَم و محسوسسسات عسسالَم
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 کيس  ماننسد  ياسالم انقالب. ديرس آن به يحصول علم مِيمفاه از مددگرفتن

 كه يرنگ هر ،ميريبگ نظر در يهنر اثر در را هارنگ يوقت است، يهنر اثر

 ادراک قابل باشد يرنگ كهآن از شيب ،است« يتيموقع» رفته، كار به آن در

 زسسرآغا » كتساب  در دگريها. است يخوب مثال مثال، نيا بنده نظر به. يحسّ

 يقتس يحق بسه  محسسوس  يمنظر از را ما مثال نيا با كنديم تالش 1«يهنر كار

 نشسان  را قست يحق ديس با است متوجه او. كند يياهنمار است ما يروروبه كه

 يزيس چ قست، يحق. ميكن اثبات را آن وجودِ ميبخواه اللاستد با كهآن نه ددا

 بسه  ميباشس  مواظسب  كسه آن بسر  مشسروط  ،شد روروبه آن با توانيم كه است

 و مينباشس  ليمتما حسّ عالم در محسوسات يسو به اي قتيحق مفهومِ يسو

 را كار دگريها. ميباش قتيحق به رجوعِ شبانِ و ميبدار پاس درست را خود

 احمسد  ديسس دكتر ريس تعب بسه  و بنسده  نظسر  به. كنديم شروع يهنر اثر به نظر با

 انقسالب  و بسود  اتيس ح ديق در ياسالم انقالب طلوع در دگريها اگر د،يفرد

 قست، يحق دادننشسان  يبرا يهنر اثر به اشاره يجا به شناخت،يم را ياسالم

 .بود او در كه ييتوانا آن با خصوصبه آورد،يم شاهد ياسالم انقالب از

 بسه  را مسا  نگساه  ،يهنسر  اثسر  بسه  خسود  ي«دارشناسسانه يپد» نگاهِ با دگريها

 كسار  سسرآغازِ » كتساب  در .اندازديم هست يهنر اثر در كه يخاص قتِيحق

 برخسورد  ديس توانيمس  صسورت  سسه  به يهنر اثر کي با شما ديفرمايم« يهنر

 يهارنگ يبايز بيترك يلو ديكن نگاه آن يهارنگ به كهنيا يكي د؛يكن

 بسه  را يهنسر  اثسر  كسه آن گريد و دينينب هست، يهنر اثر آن در كه را اثر آن

 نظسر  مسدّ  هنسر  در كانت كه يزيچ ،ديربنگ بخشلذت يبايز اثر کي عنوان
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 تِيس واقع کيس  بسا  حالست  آن در ؛كنسد يمس  سسوبژه  را يهنر اثر كه دارد قرار

 روروبسه  ،ديگشسا يمس  شسما  مقابسل  در را قست يحق از يافقس  كسه  بخشمعرفت

 بسر  ديس تأك هسا کيرومانت شود ويمطرح م كانت از بعدصورت سوم . ديستين

 نگساه،  نيس ا و اسست  يجهتسو  قابسل  سسخن  كه داشتند بايز آثار يبخشمعرفت

 معرفست  هسا ييبسا يز يِبخشمعرفت البته ،ديگشايم ما مقابل در را يخوب باب

 و قست يحق بسا  روشسدن روبسه  يبسرا  اسست  يزيس چ سست، ين يانتزاع و يحصول

 ينسه يآ توانديم خود يخود به يهنر اثر. كنديم دنبال را نگاه نيا دگريها

 اسست  دگريس ها نظسر  مدّ يهنر ثرا عنوان به چهآن البته. باشد قتيحق شينما

 ياموعهمج يعني ستا وناني در كه يمعبد مثل باشد،يم شكوه با كارِ کي

 ،ميكنس  برقسرار  ارتبساط  آن بسا  درست ينگاه با اگر ما و دارد حرف ما با كه

 كسه  يكار .ميآور دستبه را يمخصوص معرفت ،مجموعه آن از ميتوانيم

 اشسارات  يمتوجسه  و دارد قسرار  فرهنسگ  آن در كه يكس و كرده آنژكليم

 انسدامش  بسر  لسرزه  يهنسر  اثسر  آن مقابسل  در شسود، يمس  يهنسر  اثر در هنرمند

 ،اميپ کي قالب در يهنر اثر آن يلهيوس بههنرمند  كهآن جهت به ،افتديم

 از« ياشسه يش آژانسس » لميف در بنده چهآن ؛ددار بزرگ يامسوله به يااشاره

 .است ليقب نيا از نمودم احساس ايكيحاتم يآقا

 كسه  يشسرط  بسه  ،دارد بخسش يآگساه  يهسا حسرف  انسسان  يبرا يهنر اثر

 بسا  نسسبت  در مسا  ايس آ. مينكنس  متوقف يحصول علم يمحدوده در را يآگاه

 م؟ينسدار  خود مقابل در قتيحق از دهيتن هم در يامجموعه ياسالم انقالب

 احسساس  آنسژ  لكس يم لِين رود از بهتر را ياسالم انقالب خودمان تسنّ در ما

 بسا  ديس بنگر اشدهيتن هم در ياعضا در را ياسالم انقالب اگر حال .ميكنيم
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 تسک  تسک . يهنسر  اثسر  کيس  از تسر ميعظ اريبس شد ديخواه روهروب يقتيحق

 يمعنسا  مجمسوع  در كسه  افتساده  اتفساق  يبسستر  در ياسالم انقالب يهاحادثه

 امسام  حضسرت  دشسدن  مجبسور  كسه  ديس آور ادي به آورد؛يم انيم به را يخاص

 سيپسار  عسازم  بساالخره  امسام  و كننسد  رونيس ب عسراق  از را «هيعلتعايلالّلهرضووان»ينيخم

 بسود،  آمسده  شيپس  يمصسطف  آقسا  جحسا  شسهادت  اي رحلت آن از قبل ،شدند

 را آن تصسور  كسه  ياالعادهفوق ابتكارات با ،هاتراكت و شعارها و تظاهرات

 يمدرسسه  در همافران حضور و انريا به امام آمدن بعد و كرد توانينم هم

كسادر   تظساهرات  كسه  آبادفرح پادگان در و بعد امام به ينظام سالم و يعلو

 و كنسد  برخسورد  هسا آن بسا  خواست يشاهنشاه يملّ گارد و آمد شيپ همافر

 به زانيلو يملّ گارد و رنديبگ ارياخت در را خانه اسلحه كردند يسع همافران

 و دنديكشس  صف هاتانک يجلو مردم ،ردك حركت آبادفرح پادگان يسو

 در و نشسود  تيس رعا ينظسام  حكومست  دادنسد  دسستور  امسام  حضسرت  ن كهيا

 ياسسالم  انقالب و كرد فرار يريوز نخست ساختمان پشت از اريبخت تينها

 در يروحس  چه ميفهميم ميريبگ نظر در را اتفاقات آن جمع اگر. شد روزيپ

 بسا  يهنسر  اثسر  کيس  مثسل  كه بود انيجر در هپراكند ظاهر به حواددِ آن دل

 اثسر  آن تا واداشته را هنرمند آن يزيچ كه طورهمان ،زد خواهد حرف شما

 آن بسر  چهآن ديكن نگاه را يهنر اثر ياجزا تکِ تک اگر. نديافريب را يهنر

 يهنر اثر. ديادهيند را يهنر اثر عمال  و ديابيينم را است گذشتهيم هنرمند

 آن يهنسسر اثسسر سسست،ين يونسساني معبسسدِ آن يهسساسسستون بيسسعج يهسساقليصسس

 بسه  آن در بساره  کيس  به ،اشاره هزاران ،خود تيكل در كه است يامجموعه

 در دنيس وز بسه  معبد آن با رابطه در كه ييبادها يحت دگريها. ديآيم ظهور



. شسود يمس  متسذكر  قيس دق يهسا اشساره  بسا  ما يبرا معبد آن به نسبت را ديآيم

 . است ممكن نگر مجموعه نگاه با ،يهنر اثر کي دنيد

 ياسالم انقالب در يروح يتماشاگر

 را يماسسال  انقسالب  نسام  به يزيچ ميخواست ما اگر فوق نكات به توجه با

 ميدانس يم كهيحال در ،ديد را آن ديبا چگونه ميبپرس خود از ديبا ابتدا مينيبب

 درخسدا  آن ميكن نظر جداگانه طوربه رخداد آن يهاحادثه تکِتک به اگر

 يهسا دسست  دور از كسه  گرفتسه  كشساورز  رمرديپ آن از ؟مياكرده بيتخر را

 هسم  ظساهر  در و ديس آيمس  جبهسه  بسه  و شسود يم بلند خود يروستا از ،كشور

 نسده پراك اطسراف  در كسه  را رزمنسدگان  لبساس  تنها و ديآينم بر او از يكار

 نهسزارا  كسه  يباك يب سردار آن تا د،ينمايم زيتم و كنديم جمع استشده

 يحس رو شينمسا  ها عامسل آن يهمه ،ديكن نگاه ،دارد سر در نقشه و ييتوانا

 كسه  زيس انگ شگفت سخت يامجموعه در ،ياسالم انقالب يتابلو در هستند

 ظساهر  شما مقابل در قتيحق خودِ تابلو نيا در چون كنديم رانيح را انسان

 .  است شده

 شيپس  دوسست  يكسو  سسالكان  يبسرا  كه است يحالت ،فراست و رتيبص

 خسود  از كه مييآيم رتيح به چنانآن ،كتاب کي به نظر با يگاه .ديآيم

 اسست؟  نوشسته  و كرده نيتدو را مطالب نيا كتاب مؤلّف چگونه ميپرسيم

 دانسسته ينمس  هسم  او خسودِ  گفست  توانيم كه شده يجار او قلم از ييزهايچ

 آن در شسود يمس  ممعلسو  بعسد  يهسا سسال . است آورده قلم به را هانيا چگونه

 علسسم در يبحثسس رابطسسه نيهمسس در. اسسستگذشسستهيمسس چسسه مؤلسسف بسسر زمسسان
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 يقس يدق يعلم بح  كه« مؤلف مرگ» عنوان تحت است مطرح کيهرمنوت

 آن بسه  مؤلسف  تيشخصس  يماورا ديبا اثر کي يمطالعه در ديگويم است؛

 يوقتس  رايس ز .شد متوجه اثر آن در را هزمان آن يخيتار روح تا كرد نگاه اثر

 يخيتسار  حضسور  کيس  نسد يفرا در كسار  آن سد،ينويم را يمطلب مؤلف کي

 انيس م در اسست  كسرده  اراده خسودش  چهآنماوراء يااراده. است شده انجام

 هفست  و چهل سال در «هيعلتعايلالّلهرضووان»ينيخم امام حضرت كه طورهمان ،است

 كسه  يهس يقف تيس وال. كردنسد  مطسرح  را هيفق تيوال بح  ،ياله ياراده ليذ

 به قدم ما نديفرمايم كه امام حضرت خود قول به .شد انقالب نيا فستيمان

 يگفتسه  بسه . رسسد يمس  هسا جانيس ا بسه  كسار  ميدانستينم و ميدآميم جلو قدم

 :يمولو
 اسست  كسل  عقل از كه ييهاسخن نيا

 

 اسست  سسنبل  و سسرو  و گلزار آن يبو

 بنسا  ميفهمس يمس  بعسد  لسا صد كه ميدار قرار تفكر از ييفضا در امروز ما 

 يهمسه  ،ديس آ ظهسور  بسه  يزيس چ چسه  كسلّ  عقلِ آن و تفكر آن قيطر از بوده

 مؤلسف  كسه  طسور همسان  .اسست  يالهس  ياراده سنبل و سرو گلزارِ يبو هانيا

 .اسست  خسودش  ياراده يمساورا  زنسد يمس  كسه  يقلمس  آن دانستهينم خودش

 !يآر
 شيسس درو يا يدار كسسه تيسسعنا هسسر

 

 شيخسو  يردهكس  نسه  بُسوَد  حق يهيهد

 کيس  از اسست  يفيضسع  وجسه  ميكنيم اراده ما چهآن اوقات ياريبس در 

 يولس  ميس اگرفته قرار سنّت آن متن در كه است خدا لطف نيا. يكل ياراده

 مسا  ياراده بسه  شسود يمس  واقسع  مسا  قيس طر از چهآن يهمه كه ستين طور نيا

. نبودنسد  حاضسر  دادند انجام چهآن يهمه در شهدا كه طورهمان ،استبوده



 و هسا حماسسه  نيچنس  هسا آن قيس طر از كسه  بسود  هسا آن يستگيشا و خدا دست

 خداونسد : نسد يفرمايمس  زانيس الم در ييطباطبسا  عالمه. آمد ظهور به ييثارهايا

 :يعنس ي .كنسد يم جاديا ما در را كارآن ليم است،كرده اراده كه يكار يبرا

 گانسه يب كسار  آن جساد يا در مسا  ياراده  30 انسوان)«اللَّسهُ  يَشساءَ  أَنْ إِالَّ تَشاؤُنَ ما وَ»

 كسه  يحسال  در ،ميسست ين حاضسر  يخيتار يصحنه آن در ما يهمه يول ستين

 آن در خداونسد  ياراده ليس ذ ما و است حاضر صحنه آن در خداوند يهمه

 به را كار معارف نوع نيا طرح كه است معلوم البته. ميباشيم حاضر صحنه

 يولس  ميحاضر صحنه در كه ميدار ارياخت يااندازه به ما بلكه كشدينم جبر

 آن منشأ كل عقلِ آن و روديم جلو ياله تيمش مدد به يخيتار يهاصحنه

 :يمولو يگفته به. ديآيم ما سراغ به كه است ييرخدادها
 كسل  عقسل  از است فكرت کي جهان نيا

 

 رُسُسل  هسا صسورت  و اسست  شاه چون عقل

 
 تسا  مينس يبب مجموعسه  کي در بودآمده جبهه به كه را ييروستا رمرديپ آن

 نيس ا از تسر بسزرگ  بس ياحادثهاست، وقوع حال در ياحادثه ميشو متوجه

 يروحس  ،دنس دهيم نشان ما به مجموعه ياجزا تک تک كه يجز  يهااراده

 ميتنظس  را ينكسات  يحججس  ديشسه  يبسرا  كسه  ييخسدا بنده به. است انيجر در

 طلسوع  و يحججس  ديشه ظهور خيتار هنوز د،ينكن عجله ،شد هيتوص كرديم

 بسا  يجنسازه  عييتشس  در طسور آن كسه  ديشسه  آن است، امدهين انيم به آن فجر

. سست ين او يهمسه  كسرد،  انيس نما را مسا  يخيتسار  وجسوه  از يوجهس  شكوهش

 به رورم به است بنا كه چهآن از است يانازله شد، واقع عييتش آن در چهآن

 .هستند آن منتظر جمالا طور به هاروح و ديآ ظهور
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 ياسالم انقالب نام به ييمأوا

 عسالم  انيس م زيس چ آن كسه  اسست آمسده  انيم در يزيچ ياسالم انقالب با»

 «.دارد قرار حس ماوراء عالم و يحس

 كسه  يروح توانينم و است روح کي مظهر ياسالم انقالب شد عرض

 رکد يصسول ح علم مِيمفاه مدد به است گرفته فرا را انقالب ياجزا يهمه

 كسار به آن در كه يرنگ هر ،است يهنر اثر کي مانند ياسالم انقالب. كرد

 بسا  تنهسا  اگسر  و باشسد  يحس ادراک قابل چهآن از شيب است «يتيموقع» رفته

 خسسراب را آن يهسساييبسسايز يهمسسه ميكنسس نگسساه اثسسر آن بسسه يحسسس ادراک

 قسالب ان سسر  بسر  يمعمسول  يهسا زبسان  قيس طر از چسه آن مثل درست .مياكرده

 رد ،ميبفهمس  را انقسالب  آن ميبخسواه  يغربس  عقسل  بسا  اي و ميآوريم ياسالم

 هسا تن كسه  خود يجا از را ما يالبيس چون يغرب عقل يعني عقل آن كهيحال

 .برديم خود با و دنَكَيم ،ميكن تفكر ميتوانيم جاآن در

 چيهس  به يغرب عقل يول ميكن تفكر ميتوانيم كه ميهست يگاهيجا در ما

 مسا  گسذارد ينمس  جسه وچيهس  بسه  پس ميباش گاهيجا نيا در ام گذاردينم هوج

 تنهسا  كسه  خسود  ياصل گاهيجا از را ما يليس چون معنا نيهم به و ميكن تفكر

 يبس  همچنسان  مسا  و بسرد يمس  خود با و كَنديم ميكن تفكر ميتوانيم جاآن در

 شسد  عسرض  د؛ييس فرما تأمّسل  يمقدار «ييمأوايب» يرو بر. ماند ميخواه مأوا

 انقسالب  كسلّ  رايز ،كرد برخورد مسأله با جامع يِوجود يرابطه کي با ديبا

 عمسل  در ميكنس  نگساه  موضوع به يغرب عقل با اگر و است مأوا کي ياسالم

 در جهست  دو از مسا . ميس انشده وارد ميبسپار آن به را خود ديبا كه ييمأوا به

 جسزء  جزء به نظر با كهنيا و قتيحق با نسبت در يكي م؛يهست تفكر يتنگنا



 بسا  ايس  و يانتزاعس  عقل با كهآن گريد و مينيبب را آن ميخواهيم قتيحق کي

 را مسان يهاييتوانسا  ميخواهيم ،است قدرت به معطوف عقل كه يغرب عقل

 كسه  ييجسا  بسه  رايس ز ميبمسان  مسأوا  يب تا شوديم موجب امر دو نيا و ميبفهم

 را خودمسان  ،دادنسد  خبسر  و گزارش آن از يخوب به شهدا و هست ما يمأوا

 .مياهنسپرد

 ؟يآورد خبر چه از قاصدک

 آن، درسست  ريتفس و ياسالم انقالب روح به نظر با بنده اعتقاد به -32
 چسه آن از خيتسار  نيس ا در تسا  ميكنس  كمسک  خسود  مخاطسب  به ميتوانيم

 از كسه  ينگساه  آن از آزاد ،اورديس ب دستبه يخبر ، است گفتن سزاوار
 در ايس دن يمحسدوده  در را يزنسدگ  باشسد  داشسته  نتظسار ا ياسالم انقالب
 منظسر  رواقِ از رونيب قتيحق شهود از كه ينگاه و ؛ميده قرار برابرش
 از يبعضس  خشسم . اسست  مانسده  بساز  تفكسر  از عمسال   و هماند باز ها،چشم
 از ينشسان  تنهسا  انقسالب،  بسه  نسسبت  نيچننيا يريتصو از نماهالسوفيف

 بسسا نسسانيا رايسسز. تفكسسر از گسسريد ينسسوع نسسه و اسسست تفكسسر انحطسساط
 انقسالب  ذات تسا  شسوند يمس  مسانع  خسود  يهافرضشيپ و هايكارشلوغ
 و ميكنس  تماشا را آن ميبتوان ما و ديآ« گفت» به خود مظاهر در ياسالم
 ديس با. است نشده تفكر ياسالم انقالب به نسبت كجاها تا هنوز ميبفهم
 است ناتوان موضوع، ريستف در هنوز وگوهاگفت نوع نيا ميباش متوجه

 كلمسات،  نيا يسندهينو صدق شود گمان هايبعض يبرا است ممكن و
 بسه  ،ناخوانسده  يهمسان يم عنسوان  به تصور نيا البته كه ست؛ا هاآن ارشاد
 يراه شبان و پاسبان ديبا ما جهت نيا از و برديم ورشي موضوع ذات
 تنهسا  امسر  يداابتس  در اگسر  يحتس  كنسد يمن دور مقصد از را ما كه ميباش
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 هسر  بسدون  ،راه كسوره  آن يولس  م،يباشس  داشته خود جلو در يراهكوره
 اسست،  دوران نيس ا در يزنسدگ  مناسسب  كه يذكر و فكر با را ما يشتاب
  «.كند روروبه

 مخاطسب  به ميتوانيم آن درست ريتفس و ياسالم انقالب روح به نظر با

 يخبسر  ،اسست  فستن گ سسزاوار  خيتسار  نيس ا در چهآن از تا ميكن كمک خود

 زا را شسما  خبسر  آن كسه  ديهسست  يخبسر  دنبسال  به شما يهمگ. اورديب دستبه

 يخبسسر مسسا يبسسرا ايسسآ قاصسسدک يا: ديپرسسسيمسس. كنسسد آگسساه هسسادسسست دور

 ؟ياآورده

 ؟يآورد خبسر  چه هان قاصدک

 

 ؟يآورد خبسسر كسسه وز كجسسا از

 توانديمن انسان باشد؟داشته ديبا ييمحتوا چه برسد ما به ديبا كه يخبر 

 امبريس پ از. اسست  يگس روزمرّ عسالمِ  يخبسر يبس  عسالمِ . كنسد  يزنسدگ  خبسر  يب

 ديزنب کين فال رههموا «تَجِدُوهُ الْخَيْرِب واتفألّ»: نديفرمايم كه ميدار )ص(خدا

. اسست  يبس يعج زيس چ بودنخبر منتظر د،يباش خبر منتظر يعني. ديبرس آن به تا

 در حساف   د؟يباشس داشسته  خبسر  ديبا كجا از ديباش خبر منتظر ديخواهيم اگر

 :ديگويم. خواهديم خبر صبا باد از خود يهاغزل
 بازآمسسسد صسسسبا بسسساد دگسسسر كسسسه دل يا مسسسژده

 

 بازآمسسد سسسبا طَسسرْف از خبسسر خسسوش هدهسسد

 
 بسسساز يداوود نغمسسسه سسسسحر مسسسرغ يا بسسسركش

 

 بازآمسسسد هسسسوا بسسساد از گسسسل مانِيسسسسل كسسسه

 
 سوسسسن  زبسسان فهسسم كنسسد  كسسه كسسو يعسسارف

 

 بازآمسسد چسسرا و رفسست چسسرا كسسه بپرسسسد تسسا

 
 صسسب  دم از ديبشسسن نينوشسس يّمسس يبسسو اللسسه

 

 بازآمسسسسسسد دوا ديسسسسسسام بسسسسسسه بسسسسسسود دل داغ

 
 بمانسسسد راه يقافلسسسه نيسسسا ره در مسسسن چشسسسم

 

 بازآمسسسسد درا آواز دلسسسسم گسسسسوش بسسسسه تسسسسا
 

 بشكسست  مانيپ و زد رنجش درِ حاف  چه گر

 

 بازآمسسد مسسا در از لطسسف بسسه كسسه نيبسس او لطسسف

 



 مينباش خبرانيب از کهآن يبرا

 صسبا  دبا خبرِ منتظر كه است ياحواالت حاف  احواالت نيباتريز از يكي

 چسه  در مسا  امسروز . بسرد يم سربه خبر افتني عالَمِ در دا ما حاف  اساسا . است

 يزمسان  در هسم آن برسسد؟  مسا  به يخبر تا ميريبگ قرار ديبا يمنظَر و گاهيجا

 اگسر . اسست  طنتيشس  و يخبسر يب روح ،امروز يهارسانه بر حاكم روحِ كه

 يالقسا  تسه يدرنم فرهنسگ  سسنت  در عمومسا   كسه  يمعمول يخبرها نيا ماوراء

 نيس ا قيس طر از يراحتس  بسه  ،ديس ابين قتيحق با نساُ يبرا يراه كنند،يم بيفر

 :يفرانسسسو ريشسسه دانشسسمند بِسسسو ه يگفتسسه بسسه. ديسسخوريمسس يبسساز هسسارسسسانه

« .زنسد يريمس  وانسات يح مقابسل  در روز هسر  كسه  هستند ييهاعلف هاروزنامه»

 .انسان يواهمه بُعدِ يهيتغذ يبرا اندييهاعلف يعني

 مينباشس  خبسران يبس  از ايس دن نيا در ميبخواه اگر كه است آن سر بر بح 

 شسما  خِيتسار  در چسه آن از اگسر  م؟يريس گ قسرار  ديبا يگاهيجا و يجا چه در

 گساه يجا رد زيس ن را هسا رسسانه  خبسر  ديباشس  آگاه گذرديم ياله ياراده مطابق

 بنسدر  از سعود آل يهاينظام راندن عقب از ديبا يآر. ديكنيم درک خود

 قسدرت  چهسار  كسه  آمسد يمس  بساورش  يكسس  چسه  د؛يباش حالخوش دهيالحد

 رنسد يبگ قرار سعود آل و امارات كنار لياسرا  و فرانسه و سيانگل و كايآمر

 نيس ا مقابسل  كه است نيا مهم نتوانند؟ و كنند اشغال را بندر کي بخواهند و

 در مقاومست  يهيس روح با جوانان از ياجبهه كفر، و ظلم يجبهه ومشُ اتحاد

 شسدنِ  نسه ينهاد و خيتسار  نيا در ياله ياراده حضور يمعنا به ،اندبلهمقا حال

 جوامسعِ  بسر  دنس بخواه كفسر  جهان يهاقدرت كه يتجاوز گونه هر يبرا آن

 فتنديب آهو کي جان به گرگ ده كه است آن مثل نيا. دينما اعمال مظلوم
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 آن از خبسر  روديم شيپ چههر .باشند نداشته را آن زانودرآوردن به توان و

. اسست آمسده  شيپس  ياساسس  يشكاف استكبار يجبهه اردوگاه در كه دهديم

 دانيس م بسه  پسول  و يانسرژ  همسه  آن بسا  امارات و سعود آل است سال نيچند

 ،انسد كرده هاآن از يستكبارا يهاقدرت كه يخاص يبانيپشت آن با اندهآمد

 مقابسسلِ يجبهسسه ،اسسست انيسسم در مقاومسست يهيسسروح كسسهآن جهسست بسسه يولسس

 رفستن ليس تحل حسال  در كه است استكبار عمال  و خوردينم شكست استكبار

 م؛يبفهمس  درسست  را ک تمسدن يس ا افسول  يس  يخيتار ينابود يمعنا ديبا. است

 ،شد نابود يول ردنخو شكست صدام ،مقدس دفاع در كه ديفرمود مالحظه

 اسساس  بسر  و بود داده شكل خود يادامه و خود يبرا كه يتيهو معنا نيا به

 و سسعود  آل. رفست  انيس م از ،كنسد  معنسا  جهسان  در را خسود  خواسست يم آن

 حملسه  مسن ي بسه  منطقسه  نيس ا در خساص  يتيهو آوردن دست به يبرا امارات

 .ندبود آن دنبال به كه دادند دست از را يزيچ درست و كردند

 بلكه ستين قدرت به معطوف ياراده نگاهِ ،يخيتار مسا ل در بنده نگاه

 مالحظسه  كسه  اسست  ينگساه  نيچنس  بسستر  در و است حق به معطوف ياراده

 يهسا بمبساران  بسا  ظساهر  بسه  كه ييهاضربه همهآن با مني يهايحوث ديكنيم

 تقسدر  بسه  معطسوف  يدهاار ميتسسل  ،شسود يمس  وارد هسا آن بسه  مقابل يجبهه

 انقسالب  رهبسر  يهسا صسحبت  در شسما . مسدرن  يايدن انيپا يعني نيا و نشدند

 نسسا يقي نيفلسسسط و نمسسي يهيقضسس دو هسسر در»: فرمودنسسد كسسه ديسسدكر مالحظسسه

 روزيس پ اهلل انصسار  و مسن ي قطعسا  خورد، خواهند شكست آن تابعان و كايآمر

 نظر با و يخيتار حضور درک با كه است خبر کي واقعا  نيا«. شد خواهند



 كسه  سست ين يخبسر  هرچنسد  اسست،  درک قابل خيتار نيا در ياله ياراده به

 :گفت. ديكن افتيدر هارسانه از را آن ديبخواه

 صسسسسبا بسسسساد خسسسسرّم سِفَسسسسنَ يا

 

 مرحبسسسا ياآمسسسده اريسسس بسسسر از

 را يماسسال  انقسالب  و رسديم ما به كه صباست باد خرم فَسِنَ خبر، نيا 

 .ديبنگر ديتوانيم هيزاو نيا از

 ن،آ درسست  ريتفسس  و ياسسالم  انقسالب  روح بسه  نظسر  بسا  بنسده  اعتقاد هب»

 زاوارسس  خيتسار  نيس ا در چسه آن از تا ميكن كمک خود مخاطب به ميتوانيم

 بسه  دارنسد  يسسع  زيس ن انقسالب  معظم رهبر. «آورد دست به يخبر است گفتن

 دسست  بسه  سسنخ  نيس ا از يتساخبر  كننسد  كمسک  راسستا  نيا در خود مخاطب

 . وردآ

 فكسر  كسرد يمس  كمسک  مسا  بسه  كه بود يموضوع 30 يشماره ينكته در

 .اسست  اديس ز رابطسه  نيس ا در بحس   اسست؟  ياكنسون  چه ما لياص اكنونِ ميكن

 مييگسو يمس  ينس يد يهسا واژه در يوقتس  ما ؛كنديم كمک هم ينيد يهاواژه

 يعنس ي لياصس  اكنسونِ  ،لياصس  اكنسونِ  همسان  يعنس ي «نسده يآ و گذشته يماورا»

 در كسه  يزيچ نده،يآ و گذشته به نسبت گانهيب نه نده،يآ و گذشته بر طرهيس

 حسال  ،ميباشس  داشته نظر مدّ كه را نيا. است طرحم «ينيد انسان عالم» كتاب

 ،مسا  يخيتسار  ح رو عنسوان  بسه  ياسسالم  انقسالب  كسه  ديس آيم شيپ بح  نيا

 را امس  نسه  ،لياص اكنونِ. شد بح  كه يصورت همان به است ما لياص اكنونِ

 ،ديگشسا يمس  افسق  د؛يس نمايم متوقف حال در نه و كنديم وممحر گذشته از

 موضسوعات  نيس ا. سست ين هسم  يهمس وَ و نسدارد  نظسر  گذشته بر فق  كه يافق

 .ديدانيم خودتان كه دارد همراه به را ييهابح 
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 چيهس  معسالَ  در د،يكن نظر عالم به ياسالم انقالب روح به نظر بدون اگر

 سير س  بسه  روديمس  ترامسپ  روز کيس . اسست  محسض  سكوت ست،ين يخبر

 عمسل  آن خسالف  بسر  بعسد  روز و دهسد يم ييهاوعده يشمال يكره جمهور

 از شسه يهم مسدرن  يايس دن يخبرهسا . شوديم تمام هاخبر آن يهمه و كنديم

 همسان  بسه  گردنديم خود گِرد و سرگردانند پرگار مانند. است جنس نيهم

 : ديفرمايم يمولو جناب كه ييمعنا

 رود يصسندوق  هب يصندوق ز گر

 

 بسود  يصسندوق  سست ين ييسما او
 تحركسات  نيس ا بسا  عمسال  . كنسد ينم يفرق كه صندوق آن و صندوق نيا 

 هكس  را يانيس كارافزا داسستان  يمثنسو  در يمولو. ديآينم وجودبه يخبر چيه

 كهيحال در ندينمايم خسته را خود و تراشنديم هودهيب يكارها خود يبرا

 آب بسه  يوقتس  اسسب  كُره كه كنديم فيتوص ورطنيا هستند؛ يكاريب غرق

 زدن،سوت به كرد شروع اسبان صاحب و خوردن آب به كرد شروع ديرس

 آقسا  نيس ا چرا ديپرس خود مادر از و كرد باال تعجب با را خود سر اسب كره

 يهسا آدم نيس ا كسار  بسه  يكسار  كنسد يمس  هيتوصس  او به مادر و كند؟يم نيچن

 .است تنگ فرصت كه بكن را خود كار و باش نداشته كاريب
 نيا از است بوده جهان تا مادر، گفت

 

 نيزمسسس انسسسدر بُدنسسسد ان،يسسسافزا كسسسار

 ارجمنسد  يا كسن  شيخسو  كار تو نيه 
 

 كَننسد يمس  بَسر  خود شِير شانيكا زود،

 فسسسراخ آبِ روديمسسس و تنسسسگ وقسسستْ 
 

 شاخ شاخ يگرد هجر كز آن از شيپ

 اتيسسح آبِ پسسر سسستيزيسسكهر هرهشُسس 
 

 نبسسات تسسو از دَمَسسد بَسسر تسسا كَسسش، آب

 اءيسسساول نطسسسق يجسسسو از خضسسسر آب 
 

 ايسسسب غافسسسل تشسسسنة يا ميخسسسوريمسسس

 ميخسور  جو آب هم كُرّه، آن چون ما 
 

 ميننگسسر  طسساعن وسسسواس  آن يسسسو

 



 ديسسمر شسسد را حسسق كسسه دارد آن كسسار
 

 ديسسسسسبر يهركسسسسسار ز او يبسسسسسرا از

 چنسد  روز نيس ا كودكان چون گرانيد 
 

 كننسد يمس  يبساز  خساک  در شسب  به تا

 خلسسسق خسسسستندند كسسسار از دميسسسگو 
 

 حلسق  بسه  تا جانش است يكاريب غرق

 
 يزندگ يمعنا و يخيتار حضور يرابطه

 ييايس دن حسوا ج  يمحسدوده  در تنها ياسالم انقالب نقش از كه كسآن

 بساز  اسست  هسا چشم منظر رواقِ از رونيب كه يشهود از عمال  ديگويم سخن

 فكسر  وعموض نيا يرو حتما  شما. تاس بازمانده تفكر از عمال  يعني مانديم

 کيس  بسه  كسه آن يجسا  بسه  مقسدس  دفساع  دل در ما مردمِ قتا يحق كه دياكرده

 يمتعسال  رخسداد  در كسه  يزنسدگ  يمعنسا  بسه  ،باشسند  داشسته  نظر مرفه يزندگ

 اتس  شسهداء  همسسران . كردنسد  فكسر  بسود،  آمده شيپ شانيبرا ياسالم انقالب

 در حضسور  و ياسسالم  انقسالب  ربسست  در يزندگ كه بودند كرده فكر جاآن

 شسان انهمسسر  بسا  شستر يب مساه  شسش  ايس  مساه  سه كه باشديم نيهم خ،يتار نيا

 وعنس  نيهمس  در را يزندگ يمعنا ،دشون روروبه او شهادت با پسس و نباشند

 از ؛تصسور  قابسل  ريس غ يهسا يسسخت  يهمسه  بسا  ،بودند افتهي يخيتار حضور از

 انقسالب  در كسه  را يروحس  تسا  دكسر  عبور ساده دينبا شهداء همسران عظمت

 هكس  يخيتسار  در. ديس ابيب هسا آن منظسر  از اسست  گرفتسه  بسر  در را همه ياسالم

 ،دهسستن  روح آن يطعمسه  شستر يب زنسان،  و اسست  گرفته فرا را تيبشر عموما 

 رونيس ب را يزنسدگ  شهداء همسران چگونه كه كرد توانينم هم را تصورش

 .كردند معنا يجار يِروزمرّگ از
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 انقسالب  بسه  را اسست  غسرب  يادامسه  كسه  يخيتسار  تسا  آمدند ييهادولت

. ميگسرفت يمس  قسرار  يخيتاريب در ما صورت آن در كه كنند ليتحم ياسالم

 مسا  لمقابس  در ياسسالم  انقالب كه است يخيتار به برگشت نا يقي نجات، راه

 هبس  و شسد  شسروع  )ص(يمحمسد  اسالم با كه است يخيتار ما خيتار. داد قرار

 بسا  مشسروطه  در و هيصسفو  زمسان  در يعيشس  حكومست  نياول با و ديرس ريغد

 انقسالب  جسه يدرنت و ميكسرد  فكسر  يگسر يد تفكسر  به ،مدرن تمدن با مواجهه

 .كرد طلوع ياسالم

 يعالمسسه او از بعسسد و هامالصسسدرا آن در كسسه اسسست يخيتسسار مسسا خيتسسار

 «هيعليلتعاالّلهرضووان»ينس يخم امسام  حضسرت  ،خيتسار  آن بستر در و ميدار هاييطباطبا

 ياسسالم  انقالب كه است معنا بدان نيا و آوردند انيم به را ياسالم انقالب

 يمعنسا  بسه  يزنسدگ  يمعنسا  سنت، نيا در و است شده داريپد سنت کي در

 چنسدان  يزنسدگ  از ييمعنسا  نيچنس  در. اسست  خودمسان  خيتسار  در ماندنيباق

 يكسس  آن بسا  است اديز اشييايدن امكانات كه يكس آن نيب كندينم يفرق

 نسبت فهيوظ انجام يهيسا ريز در دو هر. ستين اديز اشييايدن امكانات كه

 كسه « سساالر  حساف   خدا» كتاب در چهچنان. هستند شرافت يدارا جامعه به

 يآقسا  د،يباشس  كسرده  توجسه  يهمسدان  ديشسه  ينامهيزندگ از است يگزارش

 ديشسه  يدهخسانوا  كسه  كنسد يمس  التماس ،ثروتمند يتاجر عنوان به يسماوات

 عهسده  بسه  را خسانواده  آن كالتمشس  از يكمس  دهنسد  اجازه شانيا به يهمدان

 يآقسا  خسود  هسم  آن از بعسد  و. كنسد  تالش هاآن مشكالت رفع در و رديبگ

 ديشسسه ديشسسد ييايميشسس جراحسست خسساطر بسسه و شسسونديمسس جانبسساز يسسسماوات

 يإلسس اسسست هآورد ظهسسور بسسه ياسسسالم انقسسالب كسسه يبسسستر در. گردنسسديمسس



 ديس با مسا  و اسست  نيا ما خيتار. ندآمد ظهور به ييهاانسان نيچن از للّهشاءاما

 آسسسامعجسسزه يصسسورت بسسه تسسا ميكنسس مسسستقر را خسسود خيتسسار نيسسا در واقسسع در

 از يكلّس بسه  روشنفكر ياسيس يهاانيجر كه يزيچ. گردد حل مانمشكالت

 .اندغافل آن

 شسد  عسرض  كسه  حضسور  نسوع  آن يمتوجه ياسالم انقالب از كه يكس

 منظسر  رواق از رونيس ب كسه  يشهود از و است مانده باز تفكر از عمال  ست،ين

 شسهداء  همسران كه يشهود ؛است داشته نگاه محروم را خود است هاچشم

 كسه  ندورا نيس ا تفكسرِ  د،يآ شيپ سؤال نيا است ممكن. بود گرفته بر در را

 كسن مم چگونسه  د،يس آ انيس م به ياسالم انقالب حضور ينحوه به نظر با ديبا

 يزيس عز مسورد  در كسه  دارم را يحرف همان سؤال نيا جواب در بنده است؟

 يعنس ي ؛شسد  عسرض  سد،يبنو و ديبگو يحجج ديشه از عجله با داشت بنا كه

 نيس ا يرو بسر  ديس با كه طورهمان ،كند طلوع مرور به ديشه خود تا ديبگذار

 هبس  روز و اسست  ما خيتار يندهيآ تيشخص ينيآو ديشه كه كرد فكر نكته

 يماسسال  انقالب عمق بتواند كه يتفكر. شوديم ملموس ما يبرا شتريب روز

 و هسا صسحبت  نسوع  نيس ا. است ظهور حال در آرامآرام بفهماند، و بفهمد را

 يزيس چ آن از اسستقبال  يبسرا  يآمسادگ  ميس دار گريهمد با ما كه ييهانشست

 :  گفت. باشديم طلوع حال در كه است

 جانسسسسسسان افتمسسسسسستي چسسسسسسون
 

 نجانسسسسسسسسسسا بشسسسسسسسسسسناختمت

 يولس  رفت، و داد نشان را خود و آمد كه ديداشت ينيآو ديشه کي شما 

 را خود يحجج ديشه. اندنداده نشان را خود هنوز كه ديدار هاينيآو ديشه

 و نسده يآ بسه  شهيهم كه است ياهنشان نيا. شتريب نه و يااشاره به اما داد نشان
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 ييجسا  بسه  خسود  نگشست ا بسا  يكسس  اگر. كنديم اشاره دوردست يهاافق به

 نظسر  هسا دوردسست  آن بسه  ،كنسد ينمس  نگساه  او انگشست  به يكس كرد، اشاره

 آن مثسل  ديس كن نگساه  امسروز  يِحجج ديشه به حاضر حال در اگر. اندازديم

 بسه  ديشسه  نيا كهيحال در دياكرده نگاه را كنندهاشاره انگشت سر كه است

 بسه  و دارد گفستن  يبرا ييزهايچ ياسالم انقالب خيتار در اشاره کي عنوان

 ضيعسرا  جهست  نيهم به. است نشده گفته هنوز كه كنديم اشاره ييزهايچ

 ديس توانيم كه است شما مقابل در يافق اما ،است مبهم رابطه نيا در زين بنده

 را هيس بق و خود كه ستين گرآماده يشهياند جز يزيچ تفكر، و ديبمان منتظر

 ايس آ ديپرسس  ديس با خود از. است وعطل حال در كه كنديم يقتيحق به دعوت

 تسوان يمس  اسست  استدالل و اسيق به محدود كه يتفكر جز يگريد تفكرِ به

 قتيحق تا دارديم نگه گشوده را خود قت،يحق به نسبت كه يتفكر د،يرس

  اند؟يبنما رُخ خ،يتار بستر از

 مسورد  در شسما  يهسا صسحبت  از بعسد  مسا  يوقتس  فرمودنديم رفقا از يكي

 سسخنان  از يزيس چ ميسست ين مطمسون  هنسوز  م،يكنس يم مباحثه لسهج آن مباح 

 ييهامنزل رايز ،نكردم تعجب زيعز آن سخن از بنده. مياآورده در سر شما

 از شسود يمس  عسرض  چسه آن كسه  چسرا  كننسد  يط مرور به ديبا رفقا كه هست

 آن گفست  تسوان يمس  گسر يد جهست  از يولس  ديس آينمس  حساب به تفكر يجهت

 در كسه  اسست  هسا نگساه  نسوع  نيهمس  كمک به. يقيحق است يتفكر مباح ،

 ينسه يآ در اساسسا   يقس يحق تفكر و كرد نظر قتيحق به توانيم خيتار ينهيآ

 تفكسر  از انحطساط  موجسب  موضسوع،  نيس ا از غفلست . ديآيم ظهور به خيتار

 بسه  ياسسالم  انقسالب  هنسوز  گفست  تسوان يمس  اسساس  نيهم بر و شوديم فعّال



 ابعاد از بُعد آن بنده منظور. است نشده دهيهمف قت،يحق ظهور ينهيآ عنوان

 يكسسان  از ياريبسس . ميبسده  خبر آن از ميبتوان تنها كه ستين ياسالم انقالب

 ننسد داينمس  تفكسر  را خيتسار  در حضسور  نسوع  نيس ا چسون  تفكرانسد  يمدع كه

 تفكسر  عنسوان  بسه  را انقسالب  معظسم  رهبسر  اشسارات  و هسا صسحبت  از ياريبس

 جامعسه  بسه  دادنهيس روح يبسرا  انشس يا كننسد يمس  گمسان . آورندينم حساببه

 .دهنديم يخوب يهاشعار

 بسا  ميشسو  تفكسر  انحطساط  گرفتسار  يوقتس  كسه  است آن بنده عرض هنوز

 در ياسسالم  انقسالب  ذات تسا  ميگسرد يمس  مانع خود سخنان و هايكارشلوغ

 شسما  يقتو. ميكن تماشا را آن ميبتوان ما و ديآ وگوگفت به ما با خود مظاهر

« گفست » بسه  و ديس گويمس  سسخن  شسما  با ديكنيم تماشا را بايز ينظرهم کي

 كسه  اسست  كسار  اول نيس ا و است بخشمعرفت قتا يحق ،«گفت» آن و ديآيم

 آن دنيشسسن يآمسساده ميتسسوان يمسس خسسود ابعسسادِ از يبُعسسد چسسه بسسا و چگونسسه

 مخصسوصِ  يهسا واژه قيس طر از و زبان كمک به را آن و ميباش وگوهاگفت

 .ميآور ظهور به قت،يحق آن

 و يفلسسف  تفكر است متوجه اشهيمشرق حكمت طرح در نايسابن جناب

و « ريس الطلاةُ رسسا » مثل ييهانوشته لذا و ستين يكاف يول است الزم يمفهوم

هسسا را بسسه صسسورت  آن يدررا نوشسست. و جنسساب سسسهرو « العشسساقلااةُرسسسا»

هسا  نا در آن رسساله يسس يس ابسوعل يالسر  خيدنبال نمود. جنساب شس   يترمبسوط

در مقابسل مسا قسرار داد.     ،آن ياليس افتسه و خ يلثّس مَتَ تفكر را در قالب صورتِ

رو روبسه  )ع(ليس بسا جنساب جبرا    ال و عسالم مثسال  يس خ در موطن )ص(امبر خدايپ

شسد.  يبسه قلسب حضسرت القساء مس      يوَح يوگو معاندند و در آن گفتشيم
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مسوطن   كسه در  يفهمس  يند ولس باشيم ک فهميظهور اوجِ  )ع(ليجناب جبرا 

از حضسرت  « هيس مصسباح الهدا ». در كتساب  است در آمده« صورت»ال به يخ

بسا عقسل اول مسرتب      )ص(امبر خسدا يس د كه پيخوانيم «هيعلتعايلالّلهرضووان»ينيامام خم

 ،يوَحس  ياست. فرشته يوَح يهمان فرشته ياند كه به قول جناب فاراببوده

و در همان حال، آن فرشسته در  كند يالقاء م )ص(امبر خدايرا به قلب پ« فهم»

در آمسده و  « صسورت »بسه   يهمسان معسان   يعنس يد، يس نمايال ظهور ميموطن خ

ل يس نا يقلبس  يهسا بسه معسارف خاصّسه    با نظر به آن صورت )ص(امبريپحضرت 

 شوند.يم

ن امكسان  يس م ايشسو يال متوجه مس يعالَم خ يبخشمعرفت با تأمّل در نقشِ

وگسو كسرد.   سمان قرار دارنسد گفست  ن و آين زميكه ب ييزهايهست كه با چ

 ياثر هنسر را يكند زيوگو مبا شما گفت يد اثر هنرياگر شما هنرشناس باش

بسه   يهسا را در آن اثسر هنسر   كسه هنرمنسد آن   هسستند  يايمحل ظهور آن معان

و د يسسنكنظسسر  ياثسسر هنسسرهسسا بسسه آن د مسسدتيسستوانيظهسسور آورده و شسسما مسس

 بلكهد يكه خسته شود بدون آنييآن را با خودتان احساس نما يوگوفتگ

را: يس . زانسد قيبا ما رف يعيو مناظر طب يرد چه اندازه آثار هنيابييبرعكس، م

 ينتزاعس ابساالتر از تفكسر    يزيس چ يعنس ي، «م، نه با تاج پادشاهيبا خاک محرم»

رض عس ن جهت يو از ا ؛رديگيما قرار م يوگوما است و محل گفت يمأوا

 مينباشخود مانع  يهافرضشيها و پيكارلوغش د مواظب بود بايد باشويم

ند تسا  يبنشس « گفست »بسه  بسا مسا   در مظاهر خسود   يذات انقالب اسالم كهنياز ا

 م.يرا تماشا كنبخش ذات معرفتم آن يبتوان



 در مقابل ما گشوده شده يقتيحق

ض ، كسه عسر  يبه مظاهر انقالب اسسالم  در آن نوع به تماشانشستن نسبت

د، يس احتمسا  مطلسب را تجربسه كسرده     ؛ميشويل مينا يشد ما به معرفت خاص

 كنسد و شسما اشسک   يمس اشاره با همسر خود  يزندگ يمنظرهبه د يهمسر شه

د و يگشسا يرا در آن منظسر در مقابسل شسما مس     يقتيكه او حق چرا ،ديزيريم

د. اشسک  يس ريگيقت، از اشک كمک مس ين حقآشتر با يب اُنسشما به جهت 

خاص و  ين است كه خبر از معرفتيمگر جز ا )ع(دالشهداءيحضرت س يبرا

قست  ياز حق يآن حضسرت منظسر   يرهيدهد؟ مگر با نظر به سيم يبس متعال

د يس خواهيآن حضرت مس  يگردد كه با اشک برايدر مقابل شما گشوده نم

آن حضسرت   يرهيتان گشوده شود و با ملكسوت سس  يها براآسمانملكوت تا 

هسا دارد  شه در فت  آسمانيد كه ريآيش ميمان پيبرا يد؟ حاليمرتب  گرد

كسه  نيس د در ايس بخشسد. مسا با  يم ياست كه به ما زندگ ين معرفت خاصو آ

م. مكسرر  يتِ كامسل تأمّسل كنس   ياسست، بسا جسد    ياز چه جنسس  يقيمعرفت حق

را  ين زنسدگ يبهتسر  ،يقس يمعسارف حق  يش آمده كه خداوند با القايتان پيبرا

 يگسسريارف دبسسه دنبسسال معسس متأسسسفانه  يولسس ،تسسان گشسسوده اسسست در مقابسسل

بخسش  ينسدگ ز يمعسارف تنها كه يدر حال ،ميكن يها زندگم تا با آنيگرديم

 نقالباما است.  يداشته باشد كه در منظر و مأوا يقتياست كه اشاره به حق

 يولس  ،ديگشسا يدر مقابسل مسا مس    يقيحق يزندگ يبرا ين معرفتيچن ياسالم

 كنند.يا را طلب ميدنتنها  يها از انقالب اسالميمتأسفانه بعض

م كسه در عشسق بسه    يشناسس يشناختم و مس يرا م ينام و نشانيب رزمندگانِ

كسه همسسر و   يها بود در حسال انقالب شب و روزشان وقف حضور در جبهه



 409  ................................... ي ظهور حقيقتدوازدهم، انقالب اسالمي؛ آينه يجلسه

بسه آن   هسا آن يكردنسد و همسه  يمس  يک اطاق زنسدگ يدر تنها  انشانفرزند

بسه   ،قست دوران يقرجوع بسه ح  يرا در راستا يرا زندگيبودند ز يوضع راض

 ياز آن نسوع زنسدگ   يچ نگرانس يف كسرده بودنسد و هس   يس خساص تعر  يصورت

، خسود وسسعت دهنسد    يتوانستند به زندگيكه م يطيهم در شراآن ،نداشتند

ده بودنسد. و  يس مأوا گز يرا در انقالب اسالميز بودند، يبه همان حالت راض

آزاد نشود  ين غربيدروغ ياز مأوا ياگر انقالب اسالم

احسساس   يدر راسستا  ياتفساق  

م يس دار ينس يد يهانخواهد افتاد. در آموزه يانقالب اسالم يحضور در مأوا

بسودن، سسوزان   هين سسا يد كسه در عس  يس آيان مس يس به م ياهيجهنم ساداخل در 

اسست كسه    ينيآتشس  يهسا هير سسا يس ز ي، زنسدگ يبه سبک غرب يزندگ 2است.

د كرد اما افسق  يآمده است تا ما را از آن آزاد كند، عجله نبا يانقالب اسالم

ن عقسل  يدروغس  يمسأوا  يمساورا  ييتسا مسأوا  تواند ما را يمد كه يبدان يرا افق

در مظساهر خسود بسه     ين جهست ذات انقسالب اسسالم   يبرد و از اجلو ب ،يغرب

م هنسوز تسا كجاهسا    يم و بفهمس يم آن را تماشسا كنس  يد تا ما بتسوان يآيم« گفت»

 فكر نشده است.  ينسبت به انقالب اسالم

م هنوز تا كجاها نسبت بسه  ياست اگر متوجه شو يقيدق ين نكته، نكتهيا

ن نسوع  ياست كه روشن گردد ا يفكر نشده است و آن وقت يانقالب اسالم

ن يس راه خسود قسرار دارد. هنسوز ا    يوگو كه شروع شده است در ابتسدا گفت

شسود، نسه بسه عنسوان درک     يحت قلمسداد مس  يه و نصيبه عنوان توص جمالت
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خواهسد  يد و مس يگشايرا در مقابل ما م« وجود»مان كه يخيستانسِ تارياگز

 ما برگرداند. يتفكر را به ما و جامعه

 ان استيدر م يافق

ب ل از انقسال يس تجل يد كه صحبت در راسستا يان آين گمان در ميا يوقت

جسا  يبس  يم كه تصور و گمانيد بدانيارشاد است باحت و ينص ينوع ياسالم

آورد و يورش مس يس ناخوانسده بسه موضسوع     يهمسان يبه عنسوان م ، ير واقعيو غ

ا دسست خودمسان   بس الاقل م تا يكار كنم چهيدانيكند. نميز را نابود ميچهمه

سست  ا يكه حاصسل تفكسر   يام، ضربهيوارد نكن يه انقالب اسالمب ياضربه

كسه آن  ي. در حسال دانديدر مقابل ما نم يارا افق گشوده يكه انقالب اسالم

كند، بسا  يم يكه از منشور تجل ييمثل نورها ، وما را فرا گرفتهجان انقالب 

 .است ما ارتباط برقرار كرده

از افسسراد در حسسال حاضسسر گرفتسسار    ياد چگونسسه عسسده يسسريدر نظسسر بگ

 ياسس يون از نگساه س ريس توانند بيابند نميرا كه ب يزياند و هرچيزدگاستيس

ن جلسسه شسود و   يس وارد ا يشخصس كه اگسر   يبه طور ؛خود به آن فكر كنند

د كسه منظسور طساهرزاده از    كنيم سوال عا  در ذهنشيسر ،بنده را هم بشناسد

را  يانيس اده كنسد و چسه جر  يس را پ يخواهد چه خطس يم ؟ستيها چن حرفيا

ک بسستر  يس ر توانسد بنسده و حركسات بنسده را جسز د     يت كند؟ هرگز نميتقو

اسست كسه گمسان     ين مباحس  وقتس  يا ين مشكل براين هميبنگرد. ع ياسيس

ر از آن است كه انسسان  ين غيم. ايحت رفقا را داريشود ما قصد ارشاد و نص

 كسه  يافقس  ان آمسده، يدر م يكه افق كنديم يزندگ يخيمتذكر باشد در تار
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اگسر   يلس و ،رسسد يالزم مس  ياريم كند به هوشياگر انسان آن را درست ترس

گسر نسسبتش بسا مسا نسسبت كشسف       يد ديس د ياسس يهسا را صسرفا  س  طرف صحنه

اسست  يک نگساه در س يس  يكنسد فالنس  يتش گمان ميقت نخواهد بود، نهايحق

 گر. يک نگاهِ ديدارد و او 

 نظسر  مسدّ  يد خواهد بود كه افقيمؤثر و مف يحت و ارشاد وقتياساسا  نص

 يخاصس  ياز به كماالت اخالقس يدن به آن افق و آن عالَم، نيرس يباشد و برا

د را م خسو يكنس  يد سسع يس م بايس كه دار يان رابطه بر اساس مسولهياست. در ا

 ياهن نكتس يس ارساند. البته يم كه ما را به آن مقصد مييبنما يمتخلّق به اخالق

 خود بدان پرداخته شود. يد در جاياست كه با

مسا بسا    يبطهرا يكلّدارد به ين مباح  حالت ارشاديم ايگمان كن يوقت

 بان ود پاسس يس رود. پس باين ميد در مقابل ما گشوده شود از بيكه با يمنظر

 كسار  يااگر در ابتسد  يكند حتيم كه ما را از مقصد دور نميباش يشبانِ راه

ن نكتسه  يس م. بنسده بسا توجسه بسه ا    يخسود داشسته باشس    يدر جلو يراهتنها كوره

ه كس م يباشس  ينگهبان راهس  ديم از آن جهت كه بايتوانم با شما سخن بگويم

اقل ا اليرساند و يت ما را به مقصد ميدر نها ي، ولين راه، هرچند با سختيا

م دور يسسش داريكسسه در پسس يسسسم مسسا را از مقصسسديمدرن يطرهيسسس يدر فضسسا

 كند.ينم

تسالش   يد، ولس يم وارد راه شسو يستم كسه بگسو  ين يگاهيبنده هنوز در جا

ها شناختند، غافل يد حججيكه شه يآن راه يدارم تا عرض كنم از تماشا

 يهسا آرام آن راه در افسق م آراميآن راه، دل سپرد يبه تماشا يد. وقتينگرد

شسود. بسه   يتر مس کيو نزد کيد و به ما نزديگشايما خود را م يدور به سو



اگسر آن   يسست ولس  يش نيبس  يراهس ن جهست اگسر آن راه در ابتسدا كسوره    يهم

شود مسا را بسا فكسر و     ينان طيتأمل و اطم راه بدونِ هرگونه شتاب و باكوره

كه  يكند به شرطيرو من دوران است روبهيدر ا يكه مناسب زندگ يذكر

 يخاصس  يد آمادگيايد به سراغ ما بيكه با يفكر ؛چه يعنيم فكركردن يبدان

   : ديفرمايطلبد به همان معنا كه جناب موالنا ميرا از ما م
 يكسس  گسر  كنيم چاه كَن چَه همچو

 

 يرسسس يآبسس بسسر كسسه يخسساك تسسن نيسسز
 ا ريس اخ د،يس دار ديس تأك آن بسر  هسم  شما كه يخيتار تفكر مورد در 

 ورانِد بسه  مربسوط  يخيتار تفكر»: نديفرمايم يامقاله در يداور دكتر يآقا

 منظورشسسان« ميسسانداشسسته يخيتسسار تفكسسر گذشسسته، در مسسا و اسسست مسسا ريسساخ

 باشد؟ توانديم يزيچچه

 يكيزيمتساف  نگاه يطرهيس يدوره در يعني. است يتدرس حرف 

 تفكسر  دارد، عالَم به يليتحل يفلسفه كه ينگاه يحوزه در معنا کي به اي و

 يايس دن در اسست،  آن متسذكر  قسرآن  چسه آن از گذشسته . نسدارد  معنسا  يخيتار

 کيس  عنوان به را خيتار كه آمد انيم به بعد به هگل از يخيتار تفكر فلسفه،

 قسرار  نظرها مدّ را خيتار و تفكر نيب ينسبت و نديبيم تفكر ظهور محل نه،يآ

 چگونسه  كه امداشته ديتأك« يكيتكن عقل به تذكر» يمقاله در بنده. دهديم

 مسا  يخيتسار  روح بسه  مربسوط  ميكنيم احساس امروز كه ييمعنا به« يآزاد»

 بنده عرض. است غرب به مربوط يآزاد نيا شود گفته است ممكن است؟

 در ابتسدا  در هرچنسد  اسست،  امسروز  بشر خيتار روحِ يآزاد نيا كه است نآ

 در چسه آن اسستعداد  انكشسافِ  يمعنسا  به کيتكن تيماه. آمد ظهور به غرب

 طرهيسس  بسه  روح، آن از غسرب  و اسست  خيتسار  نيس ا بشسر  روحِ هسست،  عالم
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 صسورت  بسه  و نمسود  منحرف را روح آن و كرد استفاده سوء آن از« گشتل»

 يمعنسا  بسه  يافتگيس توسسعه  كسه يحال در. كرد استفاده کيتكن از يانرژ منبع

 از و كسرد  ظهسور  غسرب  در ابتسدا  هرچند است، خيتار نيا روحِ آن، يقيحق

 ،يقدسس  عهد به بازگشت يمعنا به هم ياسالم انقالب. شد استفاده سوء آن

 حضسور  در مسا . كسرد  طلسوع  رانيس ا در هرچنسد  اسست،  خيتسار  نيس ا بشر روح

 شيپس  در را يراه چه ميشويم متذكر امروز بشر به ياسالم بانقال يخيتار

 يخانسه  در اراده با را مدرن عقلِ ديبا يداور دكتر يآقا يگفته به ما. رديگ

 بسه  توجسه  بسا . ميبرگسردان  خودمان به م،يدار كه ياگذشته با همراه خودمان،

 يولس  م،يكنس  خود آنِ از ميتوانيم را يافتگيتوسعه ما گفت توانيم امر نيا

 ميخسواه يمس  اسست  سسال سست يدو. خسود  يگذشسته  بسا  و خودمان يخانه در

 شيپس  خسود  يگذشسته  رپاگذاشستنِ يز با و غرب يخانه در را يافتگيتوسعه

 .ميهست عقب همچنان و ميببر

 كسه  طسور همسان  غسرب،  آنِ از نسه  و اسست  خيتسار  نيا بشر آنِ از يآزاد

 امسروز  شسر ب و مسا،  آنِ از نسه  و اشدبيم خيتار نيا بشر آنِ از ياسالم انقالب

 .  است آن متذكر ياسالم انقالب كه دارد ياميپ به ازين دا يشد

 است ياگذشته نديگويم يداور دكتر يآقا كه ياگذشته پس 

 است؟ بوده يكيزيمتاف و يانتزاع صورت به آدم و عالم به نگاه كه

 مسا  مگسر . ميتنداشس  خسود  يزمانه از يدرست درک كه ياگذشته 

 نسد يگويمس  يوقت باشد؟ شناسزمان ديبا مؤمن كه ميندار متعدد اتيروا در

 درسست  را خسود  يزمانسه  يعني م،يكن درک را خود يخيتار حضور ديبا ما

 حضسرت  كسه  ميدار )ع(باقر امام از مفصل صورت به تيروا آن در. ميبشناس



 و اسست  گسرگ  يزمانسه  زمانه، گفت پادشاه به دانشمند آن فرزند فرمودند

 زيس ن را دانشسمند  آن فرزنسدِ  بسود،  زمانسه  روحِ ،يگرگس  يهيس روح همان چون

. نداد او به سلطان يهيهداز را  شناسزمان عالِمِ آن سهم لذا و بود فراگرفته

 فهسمِ  گفست  تسوان ينم است مردم يهمه به مربوط يخيتار حضور اگر پس

 فسرا  را تيبشسر  يهمسه  كسه  اسست  يروحس  بلكسه  يغرب است يفهم ،يخيتار

 . رديگيم

 از يراهس  كسوره  بسه  نسسبت  كسرد  ينگهبسان  ديس با دييس فرمايمس  شما 

 دمقصس  بسه  را مسا  راه كسوره  آن اگسر  تسا  شسود يم باز مانمقابل در كهقتيحق

 بسه  ار مسا  كه يراه به جمله نيا در ؛مينشو دور مقصد از حداقل رساند،ينم

 كه دباش يراه كوره الاقل دييافرميم بلكه ديكنينم اشاره رسانديم مقصد

 مسان قلب ات ميشينديب كجا به ما پس امر نيا به توجه با. مينشو دور مقصد از

 بسه  ميدانس ينمس  م؟يباشس  قست يحق به دنيرس انتظار در ديبا هنوز كه كند قبول

 لجسال  و يبزرگس  ليس دل بسه  اي و است انيم در كه ييهاحجاب و موانع ليدل

 تنهسا  ار ما ،ياسالم انقالب بستر در ما يخيارت حضور فعال  كه است قتيحق

  كند؟يم يدهجهت راه كوره کي به

 و دارد وجسود  يآرامشس  هم انقالب معظم رهبر منش در رسديم نظر به

 و جلسو  ديس با چنسان هسم  و ميكنس  عجله دينبا ما فعال  كه دارند يزيچ به اشاره

 شسان يا سسخن  د،يردا اشاره آن به شما كه يراه كوره به ايگو. ميبرو جلوتر

 چرا كه دارد يشتريب  يتوض به ازين مطلب نيا ديآيم نظر به. باشد کينزد

 اسست؟  انيس م در مقصسد  از دورشسدن  خطسرِ  ايگو كه شود بح  ديبا يطور

 نيچنس نيس ا را قست يحق بسه  دنيرسس  كسه  است راه سر بر ييهاحجاب چه مگر
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 الاقسل  كه دنمو عمل و كرد فكر خيتار نيا در ديبا چگونه كند؟يم سخت

 كسه  يمتسانت  بسه  و ميدار قرار قتيحق به دنيرس ريمس در باشد متوجه ما قلب

 شسان يا يگفتسه  بسه  كسه  جهست  آن از م،يشو کينزد هست انقالب رهبر در

 كه ستين معنا نيا به افق بودنروشن ظاهرا  يول است؟ روشن يخوببه افق،

 در« گفست » بسه  ار انقسالب  ميبتسوان  كسه  ميابيس  دسست  يسساحت  به يراحت به ما

 مقسام  ريس تعب بسه  اي و ميشو ياسالم انقالب زبان ظهورآمدنبه محلِ و ميآور

 را شسهداء  يملكوت اميپ بتواند كه» ميشو يگوش يدارا «اللّوهحفظه»يرهبر معظم

 ديس با كسه نيس ا و ياسسالم  انقسالب  خيتسار  در حضسور  نيب يتضاد ايآ«. بشنود

 ست؟ين م،يشو رتب م انقالب قتيحق با تا ميباش منتظر همچنان

 قتيحق به نسبت رجاء و خوف نقش

 ينس يد يهسا آمسوزه  بسه  مهسم،  سؤالِ نيا جواب در ديآيم نظر به 

 داشسته  ميتسوان يمس  نيس د دسستورات  با برخورد نوع دو ما. ميكن فكر خودمان

 ركعست  دو مثال  و دارند، يعاد مردم كه است يبرخورد همان يكي: ميباش

 گسر، يد نسوع . انسد داده انجسام  را خود يفهيوظ كننديم فكر بخوانند كه نماز

 حضسرت  مسثال   كسه يطور به داشتند نماز نيهم با )ع(ا مه كه است يبرخورد

 شسان مبسارک  يچهسره  از رنسگ  شسدند يمس  نماز يآماده يوقت )ع(حسن امام

 بسر  در را شسان يا يخاصس  جسانِ يه يمصسلّ  طسرف  بسه  رفتن ريمس در و ديپريم

 فكسر  حتمسا   ينيد متون در« رجاء» و« خوف» يواژه يور بر شما. گرفتيم

 و خسوف  كه بود ديبا يطور نديفرمايم )ع(صادق حضرت چرا كه دياكرده

 انسسان  در رجساء  اگسر  رايس ز باشند، داشته يمساو يحالت انسان جان در رجاء



. اسست  دهيرسس  مقصسد  بسه  كنديم فكر و رديگيم فرا غرور را او باشد شتريب

 نيبس  تعادلِ قت،يحق با اُنس شرط كهنيا و رجاء و خوف يهاهواژ ما عموما 

 مسثال   ،ميريس گينمس  نظر در قتيحق با ارتباط به نسبت را است رجاء و خوف

 باشسد؛  ربّ او و باشسم  عبسد  مسن  كسه  قست يحق بسا  نسسبت  در نمازم در من ايآ

 آوردنِصسحنه  بسه  يعنس ي پرستش رايز ام؟كرده ميتنظ را خود رجاءِ و خوف

 و نمساز  ركعست  دو صسب   امروز كهنيا. حق تيربوب به نسبت خود تيعبود

 خسود  در قست يحق يسسو  بسه  يراهس  ايس آ خواندم، نماز ركعت 8 عصر و ظهر

 ديس با قست يحق بسه  نسسبت  در داشست  توجسه  ديس با كسه  اسست  جانيا گشودم؟

 رايس ز كنديم دايپ معنا رجاء و خوف كه است  يشرا نيا در ؛كرد ينگهبان

 ميباشس  نسسبت  آن نگهبسان  كه هم اندازه هر. بود نسبت آن نِنگهبا دا ما  ديبا

 ديس با كسه  است حال نيا در. است ازين يشتريب ينگهبان ميكنيم احساس باز

 و اُنسس  بسه  نسسبت  رجساء  و خسوف  تسوازن  يعني يواقع ينگهبان ميباش متوجه

 و خسدا  امبريس پ كه يسنت در يجهت از ما دستگاه، نيا در. قتيحق با ما ارتباط

 نيس ا از و اسست  يارزشسمند  حضسور  كه ميدار قرار اندگشوده )ع(ياله اءياول

. مينباشس  گسر يد يسسنت  در حضسور  فكسر  به و ميبكن تيامن احساس ديبا جهت

. داشست  نظر مدّ ديبا رجاء عنوان تحت كه است يمتانت و آرامش همان نيا

 بسه  نظسر  ديس با رجساء  و متانست  و آرامسش  نيهمس  مستن  در گسر يد يجهت از اما

 همسان  باشسد يمس  ما حركت يهانق  متذكر كه داشت لوّامه نفس تاشارا

 آن هسا يبعضس  يبرا شوند،يم متذكر« منكر» و« رينك» يفرشته دو كه يكار

 از قبسل  حساال  نيهمس  افراد يبعض يول كند،يم ظهور مرگ از بعد فرشته دو

 كننسد يم احساس لوّامه نفس قيطر از را فرشته دو آن اميپ و اشارات مرگ
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 سسؤال  ريس ز ميس دار رو شيپس  در كه يقتيحق به نسبت را ما اعمال چگونه كه

 جالسب . ميينمسا   يتصسح  و يبازخوان را اعمالآن تا كننديم انكار و برنديم

 انكسار  شسأنِ  شسان شسأن  دو هر دارند كه يصفت مطابق فرشته دو آن كه است

 .است الزم دارد، قتيحق يسو به رو كه يحركت  يتصح يبرا نيا و است

 قست، يحق بسه  نسسبت  هنوز كه مييآ خود به ما كه است نيا هاآن كار بركت

 رينك با ايدن نيهم در اگر كه است جالب. ميدار رو شيپ در ياديز يهاراه

 گرفتسار  م،يشسو  روروبسه  قست يحق بسا  رابطه در خود، اعمال به نسبت منكر و

 كسه  ميس دار خود يجلو در يراه هنوز ميشويم متوجه رايز ميشوينم أسي

 يراهس  منكر يكل طور به لوّامه نفس كه ستين طورنيا. كرد يط را آن ديبا

 راسستا  نيهمس  در. ميس اگذاشته قدم آن در قتيحق به رجوع يبرا ما كه شود

 يعملس  نديبگو تا نديآيم مؤمن يهاانسان سراغ برزخ و قبر در منكر و رينك

 بسه  نظسر  بسا  شسما  و نبسوده  يكساف  مقصسد  آن بسه  ليس ن يبسرا  ديس اداده انجام كه

 بسه  را خسود  قيس عم يهازهيانگ عمل، آن در خود حضور ينحوه نيتريباطن

 هاآن كه ستين طورآن ،ديداريم اظهار هاآن جواب در و ديآوريم ظهور

 بسه  را بسود  تسان بساطن  در كه ياصل منظور بلكه كننديم درک عمل ظاهر از

 و ظهسور  جاآن در شما تيشخص تازه گفت توانيم عمال  و ديآوريم انيم

 نيآخسر  در و ديشسو يم شكوفا منكر، و رينك با شما واقع در و كنديم بروز

 اسست  موقسف  آن در. ديكنيم ظاهر را خود قت،يحق با ارتباط در هاجواب

 گشسوده  يافقس  او مقابسل « بصسره  مَسدّ  لسه  فْسَسحان يفَ»: نسد يفرمايمس  )ع(ا مسه  كه

 کيس  بسه  او و است گسترده كنديم كار چشم تا كه بهشت يسو به شوديم

 و ريس نك واقع، در پس. ياله اسماء انوار به يعني شوديم وصل بهشت به معنا



 خود گمان به انسان ندهرچ كه آورنديم وجودبه يادغدغه انسان در منكر

 نيبسد  كند،يم انكار را آن فرشته دو آن از يكي دانديم شدهتمام را مطلب

 دوبساره  را تيس ن آن و عمسل  آن شسما  جسه ينت در و ديس ادهينرسس  هنسوز  كه معنا

 تسا  ديس آيمس  دانيم به است شتريب انكارش كهآن جانيا و. ديكنيم يبازخوان

 .ديده ظهور شكل نيترخال  به را خود شما

 شاءاللّهنإ تا بود فرشته دو آن كار هيشب ديديكش انيم به امروز كه يبحث

 يبسازخوان  را خسود  تيس ن تسر لياصس  يآغساز  با و شود يبازخوان بح  دوباره

 ليصا نِيآغاز آن به ديبا همچنان يول ديهست راه در كه است درست. ديكن

 ورهكس  آن بسر  حدّاقل كه ديآيم انيم به ريتعب آن كه است جانيا. ديبرگرد

 از را شسما  ،يتسوهّم  و لياصس  ريس غ يهانسبت و ديبمان د،يشد وارد كه يراه

 را خسسود ياصسل  يطرهيسس  قست يحق آرامآرام تسا  نكنسد  منصسرف  راه يادامسه 

 . دينما آشكار

 يطرهيسس  دارد دا مسا   ياسسالم  انقالب ميبدان كه است يمهم ينكته نيا

 را تيس واقع نيس ا و حالست  نيا ما اگر. گسترانديم ما بر شيپ از شيب را خود

 انيسسم در هسسم هسسادغدغسه  م،يسسدار را متانسست آن كسه آن نيعسس در ميكنسس حسس 

 در رجساءِ » گسر يد ريتعب به و« قبض نِيع در بس ِ» وجود يعني نيا و باشنديم

 تمسسام. دارنسسد يجسسا سسسنت کيسس دل در دو هسسر نيسسا رايسسز«. خسسوف نيعسس

 يمعنسا  ،رنسد يگيمس  قسرار  سسنت  کي در كه يوقت تنها سخنان و حركاتنيا

 دلِ در را يتس يكلّ مسا  است كسه  صورت آن در رايز آورنديم انيم به را خود

 كسه  هسستند  ييهسا انيس جر مقابسل،  در. ميكنيم احساس يجز  احواالت نيا

 بسه  نسسبت  افسراد  نيس ا انسد، كسرده  منقطسع  خود خِيتار قتيحق با را شاننسبت
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 حاضسر  ديس با كسه  يسنت در چون دارند مشكل تيكل نيا در حضور احساس

 احسساس  اشيخيتسار  سسنت  در را خسود  انسسان  يوقتس . ستندين حاضر باشند،

 بسودن  معلّسق  و يتيهسو يبس  و يگس شسه يريب گرفتار دهد انجام يهركار نكند

 بكننسد  هسم  خسدمت  بخواهنسد  اگر كه هستند يكسان هاآدم نيا ؛شد خواهد

 قسدم  ،اسست  هاآن مقابل در يراه كورهمثل  اقال  كه يسنت در اگر دانندينم

 بسه  اجيس احت موضسوع،  نيس ا البتسه  كسه  شد؛ نخواهند روروبه يزيچ با برندارند

 .دارد يشتريب بح 

«م عليكم و رحمةاهلل و بركاتهوالسال»





 

 ي سيزدهمجلسه

 تفکر؛ اتصال انسان به آغازِ آغازها





 

 بسم اهلل الرّحمن الرّحيم

 است يراه خانهيم و مسجد انيم

 طرهيسس  اج همه بر تهيمدرن كه خيتار نيا افق در ياسالم انقالب طلوع با

 ياسسالم  انقسالب  عمسر  از كسه  سسال  40 از بعسد  ميكسرد ينمس  تصسور  داشت،

 كنسد يمس  دايپ معاصر خيتار در را يحضور نيچن ،ياسالم انقالب گذرديم

 زيس تجه آن بسا  يمقابلسه  يبسرا  را شيقسوا  تمسام  حسدّ  نيا تا استكبار يايدن كه

 داده نشسان  طسور نيس ا را خود و آمده دانيم به ياسالم انقالب ذات. كنديم

 .دييوبگ سخن مستحكم و يجدّ نيچننيا اشباره در ديتوانيم شما كه

 آن د،يبرداشست  ياسسالم  انقسالب  ذات تحقسق  قست يطر در كسه  يقسدم  هر

 شسأن  و ميشسد  مسأنوس  آن بسا  مسا  و شسد  کيس نزد مسا  بسه  شتريب و شتريب ذات،

 آن از ديس نبا كسه  اسست  ينكسات  از نيس ا و مينمسود  احسساس  را تفكسر  يخيتار

 فكسر . اسست  يخيتسار  تفكسر،  كسه  ميبسود  نكسرده  تجربه ما يحت. نمود غفلت

 قسدر هسر  يولس  سست، ين اسستدالل  و اسيس ق حاصل جز يزيچ تفكر ميكرديم

 انقسالب  آن يِخيتار حضور ينهيآ در م،يآمد جلو ياسالم انقالب با همراه

 بسه  آمسد  مسا  سسراغ  بسه  ميدانسست يمس  فكر قبال  را چهآن يماورا يفكر كه بود



 يسسو  بسه  راه نسه  كسه  هسست  يراهس : ديگويم حاف  جناب كه ييمعنا همان

 : ديگويم خانه؛يم يسو به است يراه هن و است مسجد
 اسسسست كسسسدام مسسسسجد و خانسسسهيم ره

 

 اسست  حسرام  نيمسسك  من بر دو هر كه

 اسست  رنسد  كسه  گذارندم مسجد در نه 
 

 اسست  خسام  خمسار  نيكس  خانسه يم در نه

 اسسست يراهسس خانسسهيم و مسسسجد انيسسم 
 

 اسست  كسدام  نيكس  زانيعز يا ديبجو 

 هر و ميشناختينم را ياسالم انقالب يخيتار گاهيجا راه، آغاز در -34 
 أنش و ميشد آشنا آن ذات با شتريب م،يبرداشت آن قتيطر در كه يقدم
 روشن چندان آغاز آن در كه يزيچ م،ينمود احساس را تفكر يخيتار
 اشياشسراق  و يبساطن  امسر  بسه  را ياسسالم  انقسالب  رخسداد  ديس با كه نبود
 کيس  بسا  تواندينم كسچيه رايز. ديبگشا را خود يمعنا تا كرد مرتب 
 خصسوص به برود، رونيب افكارش بر حاكم تصوراتِ يرهيدا از جهش
 نكرده ظهور يخوببه امروز، يحت هنوز كه است يتفكر از سخن يوقت
 يمشسكالت  ينهيسس  در را آن ديبا و است گردش و ريس در منظرها از و
 . جست باز كند؛ عبور آن از توانست و آمد شيپ انقالب يبرا كه

 درک را خسود  يزمانسه  ديس با همسواره  كه مياگرفته قرار يسنت دلِ در ما

 دل يا ميمسستق  صسراط  در»: فرمسود  كسه  ييمعنسا  همسان  به ميرو جلو و ميكن

. سسستين هسسم توقسسف يجسسا م،يمسسستق صسسراط در يولسس« سسستين گمسسراه يكسسس

 حتما . كند كمک تفكر بودنِ ،يخيتار فهم در ديشا دارم بنده كه ياتجربه

 سسال  8 از بعسد  يابسوتراب اكبسر   يد علس يس يآقا مرحوم كه ديسته انيجر در

 شسان يا. كردنسد  رحلست  1379در سسال   يراننسدگ  يحادثه کي در ،اسارت

 صحبت يطور قا يدق كه بود جالب داشتند، ييهايسخنران شدند آزاد يوقت

 خيتسار  آن مطسابق  ؛اسست  برگشسته  عقب به سال 8 زمان، ايگو كه كردنديم
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 شسان يا الفساظ  و اشسارات  كسه  معنسا  نيا به گفتند،يم سخن و كردنديم فكر

 لسذا  و بسود  نموده عبور آن از انقالب فعال  كه بود انقالب از ياچهره مطابق

 الفساظِ  افكسار،  آن قيس طر از ديس با كه را يافكار آن كامل، صداقت نيع در

 جسنس  شسان الفساظ . نداشستند  خسود  نسزد  در رنسد يگ كسار بسه  را امسروز  مناسب

 را آن از سساعت  کيس  ام،داشته انقالب لياوا در يضيعرا بنده. دبو يگريد

 چسه  كسه  بسودم  تعجب در زين خودم آوردند، ميبرا و بودند كرده ضب  رفقا

 و تفكسسر چگونسسه و اسسست مسسؤثر تفكسسر در يخيتسسار درک تفسساوتِ انسسدازه

 تنهسا  هسا مثسال . آورديم انيم به را خود يهاواژه و الفاظ يزمان هر تصوراتِ

 گساه يجا راه، آغاز در مييگويم چرا شود روشن كه شد عرض جهت آن از

 آن قست يطر در كسه  يقسدم  هسر  و ميشسناخت ينمس  را ياسسالم  انقالب يخيتار

 احسساس  شستر يب را تفكسر  يخيتسار  شسأنِ  و ميشد آشنا آن با شتريب م،يبرداشت

 از كسه  اسست  آن بنسده  ديس تأك. اسست  يخيتار تفكر، كه جهت آن از ميكرد

 تفكسر،  كسه نيس ا يمعنس  بپرسسند  شسما  از اگر الاقل. كرد غفلت دينبا نكته نيا

 د،يس جد  يشسرا  يإزا در ديس كن روشسن  ديس توانيمس  چسه،  يعني است يخيتار

 را آن ما چهآن يماورا است يفكر نيا و ميدار را  يشرا آن مناسب تفكرِ

 .خانهيم و مسجد انيم است يراه م؛يدانستيم فكر

 به را ياسالم انقالب رخداد ديبا كه دنبو روشن چندان انقالب آغاز در

 ابتسدا  در. ديبگشسا  را خسود  يمعنسا  تسا  كسرد  مسرتب   اشياشسراق  و يباطن امر

 را آن ظساهر  و ميشسو  قا سل  يبساطن  ياسسالم  انقسالب  يبسرا  ديبا ميدانستينم

 فرهنسسگ ريتسسأث تحسست كسسه امسسروز بشسسر مشسسكالت از يكسسي. ميكنسس ليسستأو

 باطنِ به را يخيتار يرخدادها كه تاس نيا گرفته قرار تهيمدرن ييظاهرگرا



 ياسسالم  انقسالب  مثسل  يرخسداد  كنسد ينمس  باور و گردانديبرنم شانيقدس

 از ياعسده  و دانسد يمس  ياسس يس كُنشِ کي را آن عموما . دارد ياشراق يباطن

 سسرنگون  را شساه  كسه  حسدّ  آن در را انقالب ،هايمذهبيمل خصوصبه مردم

 يحملسه  مقابسلِ  در. شناسسند يم است هآورد وجودبه را تيجمهور و كرده

 تيس هو در يولس  نمودنسد  يهمراه شد، آزاد خرمشهر كه جاآن تا هم صدام

 انقسالب  رنسد يبپذ نخواسستند  رايس ز ننمودنسد  يورود انقسالب،  ياستكبار ضد

 يگريد يمعنا ت،يبشر به و بمالد خاک به را استكبار دماغ دارد بنا ياسالم

 نفسوذ  گرفتسار  تسا  كرده روشن دشمن با را ودخ مرز راستا نيا در و كند عطا

 . نشود دشمن

 را اهشس  اسستبدادِ  ما كه بود نيا بازرگان يمهد مهندس يآقا امثال شعار

 هسا آن يمبسارزه  واقسع  در. حكومت نه و كند سلطنت ديبا شاه م،يخواهينم

 يلس و نباشسد،  خواهسد يمس  و باشد خواهديم شاه حال بود، استبداد ينف يبرا

 را يگسر يد يجسا  ياسسالم  انقسالب  كسه يحال در. باشد انيم در دينبا استبداد

 يآقسا  شساگردانِ  از يبعضس  راسستا  نيهمس  در و بسود  كرده فيتعر خود يبرا

 .شدند جدا شانيا از چمران ديشه مرحوم مثل بازرگان مهندس

 يبسرا  ياسيس حركت کي يماورا دارد يباطن داد نشان ياسالم انقالب

 خسود  يبسرا  را آن غسرب  كسه  يآزاد نسوع  آن جنس از يآزاد ينوع تحقق

 مثسسل ييكسسايآمر يهسساتيشخصسس از يبعضسس يحتسس ،اسسست كسسرده فيسستعر

 يمهاتماگانسسد يآقسسا حسسدّ در ينسسيخم امسسام كردنسسديمسس تصسسور ينسسسكيبرژ

 انقسسالب آن كسسه يحسسدّ در را ياسسسالم انقسسالب ؛كنسسد اقسسدام خواهسسديمسس

 متوجسه  بعدا  دكردنيم تصور كند، مستقل و آزاد را رانيا كشور خواهديم
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 و اسسستكبار از عبسسور خِيتسسار و اسسست انيسسم در يگسسريد يهسساحسسرف شسسدند

 شسروع  انقسالب  بسا  هسا تقابسل  انواع لذا. است خوردنرقم حالِ در تهيسكوالر

 آرامآرام هسا تقابسل  نسوع  آن مقابسلِ  در ياسالم انقالب هم طرف آن از. شد

 را ياسالم انقالب اهرظ ميتوانست راستا نيا در ما و نمود ظاهر را خود باطن

 در ياسالم انقالب ميشد متوجه جانيا از و ميكن مرتب  داشت كه يباطن با

 يمشسكالت  از عبسور  بسه  نظر با همآن است، خود يقيحق يمعنا گشودن حال

 يصسورت  بسه  ييآسامعجزه طور به ياسالم انقالب و آمديم شيپ شيبرا كه

 .كند عبورتوانست  ،بود مطرح امروز خيتار عرف در چهآن از ريغ

 جاهسا ك تا كه ستين معلوم چندان آغاز، در يبيغ يرخدادها عمر اساسا 

 به دياب و دارد ليتأو به ازين رخداد آن ميباش متوجه كهآن مگر روديم جلو

 يگساه يجا چسه  ميفهميم آن باطنِ به نظر با. شود برگردانده آغاز به و باطن

« مالعلس  يفس  راسسخون » ،قسرآن  ريتعب به كه يكار. است شده ريتقد آن يبرا

وََ ف   ال َّاس خُ  اُِ وَما يَعْلَم  تَأثويلَه  إِالَّ»: ديفرمايم خداوند و دهنديم انجام

كه در علم رسسوخ   ييهادانند مگر آنيل قرآن را نميتأو «الثع لثمِ

 يخيتسار و رخسداد   يقت الهير حقآن دارند. ه ياند و نظر به وجه باطنكرده

 يراقآن اشس  يدارد. باطن انقالب اسالم يليو تأو ين است كه وجه باطنيچن

تحقسق   يبسرا  ياست كه بر قلب امام شده اسست و لسذا شسعور و فهسم خاصس     

 نكته نيا يد و رويانقالب در امام شكل گرفت. هر اندازه جلو برو يخيتار

 ود راتر خس شس يد؛ انقسالب، ب يس برخورد كن يد كه چگونه با انقالب اسالميبمان

 كند.يشما آشكار م يبرا



 ياسسسالم انقسسالب آغسساز در چسسهآن چسسرا ديپرسسس خسسود از ديسسبا -35
 كسه آن يجسا  به و مياكرده فراموش كرد، خود يمتوجه را مانيهاقلب

 ربس  ديس با مسا  كسار  هم امروز ميبدان و ميباش آن قتيحق يمتوجه همواره
 توجسه  كسه يحال در. ميابسته دل يگريد مطلوباتِ به باشد؛ منوال همان
 شسن رو چندان ابتدا كه ياسرچشمه به را ما يخيتار تفكر آغاز، آن به

 نسده يآ در همسواره  كسه  اسست  آغساز  نيس ا» رايز. كنديم ييراهنما نبود،
 أنِشس  بسه  كه افتي ديخواه ترروشن را نيا يوقت شما و ؛«مانديم داريپا
 آن ار او قلب كه ديكن نظر ياسالم انقالب گذارانيبن تذكرات نياديبن

 ن،يسسا البتسسه و اسسست آن گسسرِگسسزارش او و برگرفتسسه در نيآغسساز اشسسراقِ
 نيس ا در و. اسست  ندهيآ به دنيمعنابخش بلكه ست،ين گذشته به بازگشت
 ريس غ و پساک  همسواره  آغساز،  بسا  اُنسِ در كه ميدار ينگاه به ازين رابطه
 گسه ن خود ظرمن در را ياسالم انقالب يخيتار روح و باشد مانده آلوده
 در كسه  ميكنس  فكسر  ياسسالم  انقالب به يصورت به ديبا باشد؛پس داشته
 و ديس آ تفكسر  مقسام  بسه  يتجلس  يمعنسا  در اشسراق  آن تا شد شروع آغاز
 آمسده،  شيپ است يچند كه انقالب و ما نيب يگانگي و بخشد يروشن
 .شود احساس بهتر

 ما خِيتار نِيآغاز يادامه نده؛يآ

 خسود  يمتوجسه  را مسردم  يهسا قلسب  انقسالب  غازآ در چهآن چرا يراست

 دل يگسر يد يزهايچ به و است شده فراموش ينحو به حاضر حال در كرد

 شسده  روشن ما يبرا كهيحال در م؟يكن يبازخوان را خود دينبا ايآ م؟يابسته

 روشن چندان ابتدا كه ياسرچشمه به را ما ،يخيتار تفكر آغازِ آن به توجه

 نسده يآ كسه يحسال  در م،يگسرفت  فاصسله  آغاز، آن از ما. ندكيم ييراهنما نبود
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 اسسالم  صسدر  در ما. ميشويم خيتاريب وگرنه باشد آغاز يادامه ديبا شهيهم

 داشتند مانيا يوَح به كه يگروه: دنديگرو اسالم به كه ميدار را گروه دو

 دسستورات  بسه  نسسبت  خسود  عهسد  بر بودند اتيح ديق در )ص(خدا امبريپ تا و

 نبودنسد،  اسسالم  يخيتسار  حضسور  يمتوجسه  چسون  يولس  بودند، داريپا رامبيپ

 ؛شسد  شسان فرامسوش  نيآغساز  عهسدِ  آن كردنسد  رحلت حضرت آن كهنيهم

 خسود  اجتهساد  به كردند ادعا و است يكاف خودمان يشهياند و افكار گفتند

 يساده ينمونه. نيد بر اجتهاد بلكه ن،يد در اجتهاد نه همآن كننديم عمل

 ديس ول خالسدبن  يمحصنه يزنا مقابل در كه است يبرخورد ن،يد بر ادِاجته

 ديس نبا را كسرده  حركست  خدا راه در كه يريشمش كه هيتوج نيا با دش انجام

 ،ندرسانديم قتل به اسالم احكام اساس بر ديبا كه را او عمال  و درك غالف

 را رهيونس  بنمالک كه يشب همان در او كهنيا با ،ندداشت مصون حكم آن از

 اسسالم  بسه  كسه  بودنسد  گسروه  کي نيا. شد همبستر همسرش با رساند قتل به

 يكسسان  گسر يد گسروه  اسسالم.  يخيبدون توجه به حضور تسار  يول دنديگرو

 با را خود يادامه كه باشنديم هاآن ينمونه )ع(يعل نيرالمؤمنيام كه هستند

 آغساز  در كسه  يمسان يا و عهسد  همسان  بسر  و دادنسد  شكل آغاز آن بر يداريپا

 بسا  اتصال در كه ياندهيآ نمودند، فيتعر خود يبرا را ندهيآ كردند شروع

 .اسست  قسرار  نيهمس  از هيقضس  ياسسالم  انقسالب  بسا  نسبت هم امروز. بود آغاز

 خسود  يمتوجسه  را مسان يهاقلب انقالب آغاز در چهآن چرا ديپرسيم كهنيا

 چسون . اسست  روشسن  جسوابش  م؛يكسرد  فرامسوش  يجهت از اكنون بود كرده

. دارد نگسه  طراوت با و زنده ديبا آغاز همان را ما يندهيآ كه مينكرد قبول

 يپا گروه دو هر. ميرو  روبه كردند انقالب كه گروه دو همان با هم امروز



دفساع   در و رفتنسد  زنسدان  و كردند مبارزه آن تحقق يبرا و ستادنديا انقالب

 فاصسله  آغساز  آن از مسرور  بسه  دو، آن از ياعده يول كردند شركت مقدس

. كردنسد  معنا يسلطنت نظام يسرنگون و شاه رفتن حدّ در را انقالب و گرفتند

 را خسدا  بست،  پرسستش  يجسا  بسه  مسردم  تسا  آمد اسالم كه بود نيا شانسخن

 بسستر  در گسر يد و شسد  آزاد تيس جاهل فرهنسگ  از ديس با كسه نيس ا اما. بپرستند

 ارزشسسمند كتسساب. نبسسود انيسسم در نسسداد، ادامسسه را خسسود يانيابوسسسف فرهنسسگ

 دسست  در كسار  يوقتس  انيابوسسف  چگونسه  كسه  اسست  امسر  نيا متذكر« ريالغد»

 تسان دسست  به كه يتوپ ديباش مواظب كرد هيتوص انيامو به افتاد فه سوميخل

 يريمسس  بستر در اساسا . ديبچرخان خود نيب در دست به دست را است افتاده

 فرزنسسدان و انيابوسسسف بسسه رامسسو ناخواسسسته ايسس خواسسسته داد شسسكل فهيسسسق كسسه

 و ديرسس  انيابوسسف  ابسن  ةيا معساو  سسپس  و انيابوسسف  دبنيس زي يعني انيابوسف

 چيهس  انحسراف،  نظسر  از كسه  شسد  يمنتهس  عباسيبن به تا رفت جلو طورنيهم

 بسر  و بسود  يگريد ريمس )ع(يعل ريمس كهيحال در. نداشتند هياميبن با يتفاوت

 عسوف  عبسدالرحمن  جسواب  در حضسرت  ،تيس مكَحَ انيجر در اساس نيهم

 ادامسه  را كار خودم اجتهاد با و )ص(محمّد بميحب يرهيس و قرآن به :فرمودند

 .كردند جدا نيخيش روش از را خود روش و دهميم

 رايس ز دهسد يمس  سسامان  را ما يندهيآ راه كه است نيآغاز عهدِ بر ماندن

 يآغساز  نظسور، م البتسه « .مانديم داريپا ندهيآ در همواره كه است آغاز نيا»

 مسا . لياص ريغ يدرآور من يآغازها نه باشد لياص يآغاز قتا يحق كه است

 ميدانس يمس  يميابراه اءيانب يسلسله آغازِ را )ع(ميابراه حضرت جهت کي از

 ظهسسور بسسا و آسسسمان از )ع(يسسسيع حضسسرت نسسزول بسسا يحتسس كسسه حسسدّ آن در
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 )ع(ميابسراه  حضسرت  بسا  كسه  يخيتسار  بسه  دارد برگشست  خيتار باز يمهد

 رسنديم )ع(اسحاق حضرت به «هماالسوم يعل»يسيع و يموس حضرت. شد شروع

 يعنس ي يامبريپ رِيمس دو هر كه ،)ع(لياسماع حضرت به يمهد حضرت و

 )ع(ميابسراه  حضسرت  با )ص(محمّد حضرت ريمس و لياسرا يبن امبرانيپ ريمس

 كه است يآغاز نيا. كنديم هيتغذ را بشر يندهيآ چنانهم و شوديم آغاز

 )ع(ميابسراه  حضسرت  بسا  كسه  يخيتسار  آغسازِ  همه،نيا با و دارد ادامه همچنان

 بسه  و گرفتسه  شكل )ع(نوح حضرت با كه دارد يگريد آغازِ خودْ شد شروع

 سسالم  يعنس ي« نيالعسالم  يفس  نسوح  يعلس  سسالمٌ »: ميس دار قرآن در جهت نيهم

 در خاص يصورت به عتيشر حضور آغازگرِ كه حضرت آن بر بشر يهمه

 غفلست  مسورد  وقست چيهس  كسه  است يلياص يآغازها آن هانيا 1.شدند خيتار

 صسحنه  بسه  اءيس انب كسه  هسا سسنت  نيا در ما اگر جهت نيهم به. رديگينم قرار

 چيهس  در جسه ينت در و ميندار قرار يلياص آغازِ چيه در ،ميرينگ قرار آوردند

 جلسوتر  ديس وانتيمس  هم )ع(نوح حضرت از البته ،بود مينخواه حاضر ياندهيآ

! يآر. ديس كن معنسا  را خود شد شروع )ع(آدم حضرت با كه يسنت به و ديبرو

 بسا  كسه  يجهسان  يالهس  يقدسس  تفكسر  خِيتسار  يعنس ي اولسوالعزم  امبرانيس پ خيتار

 بسا . دهديم قرار مخاطب را تيبشر يهمه و شوديم شروع )ع(نوح حضرت

 دل در اسست  يآغساز  نسا  يقي ياسالم انقالب شد عرض يمطالب نيچن با توجه

 نيهمس  بسه  و اسست  كسرده  احاطسه  را آن سميسكوالر كه يخيتار خ،يتار نيا

                                                 
 به و بودند هاانسان يفطر وجه متذكر شتريب يقبل امبرانيپ )ع(نوح حضرت از قبل - 1

 حضرت با اولوالعزم امبرانيپ حضور كهنيا تا كردندينم مطرح را يعتيشر مشخ ، يصورت

 .شوديم شروع )ع(نوح



 يآغساز  تواننسد ينم هيترك در آتاترک اي و مصر در عبدالناصر جمال جهت

 .هستند سميسكوالر يادامه هاآن رايز نديآ حساب به اسالم جهان يبرا

 است دهدا شكل را مدرن جهان كه است يخيتار در عيتش آغازِ هيصفو

 يسسو  بسه  كنسد يمس  حركست  بعلبسک  از يبهسا   خيشس  مرحوم جهت نيهم به

 كسار  از كسنم يمس  رتيس ح بنسده . شسود  منحرف آغاز، نيا نگذارد تا اصفهان

 يمعنسا  بسه  جاآن در عيتش و است يزندگ مشغول لبنان بعلبک در كه شانيا

 حركست  اصسفهان  يسو به ديبا شوديم متوجه چگونه ندارد؛ معنا نظام کي

 اسست  شيپس  در كسه  ياندهيآ تا شده آغاز كه يخيتار در حضور يبرا دكن

 2.اسست  عيتشس  خِيتسار  فست   كه دارد تياهم هيصفو لحاظ نيبد و شود محقق

                                                 
 و شامات در شيعه ىعلميه ىحوزه: فرمايندمي باره اين در« اهللحفظه»رهبري معظم مقام - 2

 و تاريخ در اسمشان ما، حلّىِ فقهاى بزرگان كه شودمى شكيلت حلّه در سپس و حلب و طرابلس

 كندمى پيدا ادامه روند اين و است موجود و محفوظ شيعه فقاهت عظيم هاىكتابخانه در آثارشان

 رغمعلى. آيدمى وجود به عظيم مقطعى و شودمى تشكيل ايران در صفويه سلطنت كه زمانى تا

 كنند، معرفى دينى هاىارزش و مفاهيم و اسالم و شيعه دّض را صفويه كردند سعى كه كسانى

 داشتند، خودشان هاىشخصيت و حكومت جانب در كه هايىبدي ىهمه با صفويه سالطين

 هاىِحوزه گسترش هاآن از يكى كه دادند انجام اىنشدنىفراموش ماندگارِ بزرگِ هاىحركت

 ىبقيه و نجف و قم و خراسان و صفهانا ىعلميه ىحوزه وقت، آن در كه است شيعه علمى

 خواهد را عظيمى هاىشگفتي شود، مطالعه وارد كسى اگر كه شد آباد هاآن بركت به مناطق،

 شمارانگشت ايرانيان تعداد كنيد، نگاه را شيعه فقهاى صفويه، دوران از قبل تا شما اگر. ديد

 فقهاى آنان درصد نود شايد كنيد نگاه كه را علما بزرگان از هركدام صفويه، از بعد امّا است؛

 وحيد» مرحوم ىتالمذه حضور و كربال و نجف ىحوزه اوج دوره، اين از بعد. هستند ايرانى

 بعد. است اخير ىدوره تا بزرگواران اين ىتالمذه و« جواهر صاحب» و« شيخ» سپس و« بهبهانى

 اللّهآيت» مرحوم بعد و« حا رى اللّهآيت» مرحوم ىوسيله به فقاهت ىحوزه عظماى مركزيت

 و تاريخى سير اين محصول حوزه، اين. دارد ادامه امروز تا و شودمى منتقل قم به باز ،«بروجردى
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 يصفو عيتش بح  كه بودند غافل موضوع نيا از يعتيشر دكتر يآقا امثال

 استفاده يعتيشر دكتر يآقا از بنده. كردند مطرح صورت آن به را يعلو و

 مشسكل  بسه  مسا  كسه  نبسود  معلوم نبود، يمطهر ديشه مرحوم اگر يول امهكرد

 آغازهسا  آن از كه است سنت کي خود يخود به يمطهر ديشه رايز ميفتين

 اءيس انب خ،يتسار  آن در كسه  دارد خسود  خيتار در يحضور يعني. ستين منقطع

 خيتسار  در حضور تيهو با ديكنيم تنفس كهنيهم شما. حاضرند اولوالعزم

 خسارج  سنت آن از يزدگغرب با كهآن مگر ديكنيم تنفس خود يديتوح

 جملسه  نيس ا يرو بسر  ميتسوان يمس  هنسوز . ديباش يعالَميب گرفتار و ديباش شده

                                                                                              
 و تحقيق و مهاجرت با كه است علمى عظيم حركت اين ىهمه گُزينِ زبده و مستحصل و نتيجه

 تاريخى بح  يک موضوع ميه،عل هاىحوزه. شماست اختيار در امروز و است بوده همراه علم،

 اين به نظر، اهل از بزرگانى و حوزه فضالى از كسانى بجاست كه است مهمّى بسيار علمىِ و

« .شودمى پرداخته مسا ل اين به بحمداللّه بينممى كه بپردازند محقّقى و متقن شكل به مسوله

 (1374 /09 /13 مق يعلميه يحوزه نخبگان از جمعى با ديدار در انقالب رهبر سخنان)

 ايران ان،سلجوقي دوران از بعد و صفويّه طلوع از قبل»: فرمايندمي ديگر جاي در يا و

 آن در ايران عظمت و عزّت از و نواختمى اىجداگانه آهنگ آن از بخشى هر كه بود كشورى

 ىعرفا خاندان و ندكرد طلوع اردبيل از صفويّه و ؛دادند صفويّه را عزّت اين. نبود خبرى دورانها

 تا آورند وجود به را زمينه اين توانستند اردبيلى الدّين صفى شيخ اوالد يعنى مبارز و مجاهد

 فتهپيشر و سربلند ز،عزي مقتدر، متّحد، روز، آن دنياى در عالميان ىهمه به را ايران هاآن فرزندان

 شود؛مى وبمحس اوّل املع معنوىِ پشتيبانى واقع در كه بود عاملى دوم، خدمت. كنند معرفى

 شجاع، ردمم همين ،مردم. پيامبر خاندان به ارادت و بيت اهل مذهب شيعه، مذهب احياى يعنى

 نام با كربال، شهداى نام با حسين، امام نام با المؤمنين، امير نام با سرزمين اين از غيور عشاير همين

 متين فقه و اسالم مقدس آ ين و يتب اهل ياد خدا، نام و بروند توانستند )ع(معصومين ىا مه

 وجودبه مقتدر و محكم پارچه،يک كشورى و كنند مستقر كشور، اين سرتاسر در را جعفرى

 (1379 /05 /03.) آورند



 بنسده « .مانسد يمس  داريس پا نسده يآ در همواره ل،ياص آغازِ»: ديگويم كه ميبمان

 تأمّسل « ندبسه » گرانسسنگ  يدعسا  يرو بسر  دقست  بسه  كسنم يمس  دعوت را شما

 ندهيآ در همواره كه كنديم آشنا يآغاز به را ما كه جهت آن از د،ييمابفر

 شسروع  )ع(آدم حضسرت  يخيتار حضور از مبنا نيا برآن دعا  و است حاضر

 در شسما  و دارد ادامه يمهد حضرت يخيتار حضور به نظر تا و شوديم

 يخيتسار  در عمسال   ظهسور،  آن تحقسقِ  بسا  و يمهسد  حضسرت  فسرج  انتظار

 را مطلب نيا يوقت. است شده شروع )ع(آدم حضرت با كه ديشويم حاضر

 انقسالب  گسذار انيس بن تسذكرات  نِياديس بن شسأن  بسه  كسه  افتي ديخواه ترروشن

 آن گسر گزارش او و گرفته بر در اشراقْ آن را او قلب كه ديكن نظر ياسالم

 بسه  توجسه  بلكسه  سست؛ ين گذشسته  به بازگشت يمعنا به نيا البته. است اشراق

 كسه  ميبرگسرد  آغساز  بسه  يطسور  اگر. ندهيآ معناداركردنِ يبرا است گذشته

 ميخسواه  يگريداعش و يگريسلف ينوع گرفتار ميبمان گذشته در ميبخواه

 .ندهيآ به دنيمعنابخش نه و شد

 تا شتدا ديخواه رجوع ندهيآ به )ع(محمّد آل و محمّد يرهيس به نظر با

 فرهنسگ . ديببخشس  لياصس  ييمعنسا  خسود  يندهيآ به مدرن فرهنگ خالف بر

 در گرفتارشسدن  و خسود،  يقسوم  يخساطره  از دنيس بر فرهنسگ  يعني تهيمدرن

 يگذشسته  هسا يغربس : ييقسا يآفر شساعر  سسزر  اُمّ يگفته به. يخيتار يتيهويب

 انيس جر ايس آ. ربودند اريد آن مردم دست از را ندهيآ و كردند ينف را قايآفر

   ؟ستين بتيمص نوع نيهم گرفتار ما يروشنفكر

 بسه  مخصسوصِ  خاص آغازِ آغاز، آن كه ميدانيم آغاز را يآغاز چه ما

 در البتسه  و نباشسد؟  سسنت  از دهيس بر كه ستين يآغاز آغاز، آن ايآ است؟ ما
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 ريس غ و پساک  همسواره  آغاز آن با اُنس در كه ميدار ينگاه به ازين رابطه نيا

 بسه  يگسر يلفسس  كه طورآن نه دينيبب درست را آغاز يعني. باشد مانده آلوده

. شسود  حاضسر  جهسان  نيس ا در نگساه  آن كمسک  به تواندينم و نگرديم آغاز

 منظسر  در را ياسالم انقالب يخيتار روح بنگرد، درست را آغاز كه ينگاه

 شسروع  آغساز  در كسه  كنديم فكر انقالب به يصورت به و دارديم نگه خود

 صسورت  هبس  يقلبس  درک آن و گرفست  فرا را هاقلب ،يخاص اشراق با و شد

 يمعنسا  و دنسد يآفر را قسرن  رخسدادِ  نيتسر بسزرگ  ملت، کي تا درآمد تفكر

 .دادند نشان يخوببه را خدا بودنِ«القلوب مقلب»

 نيبس  يگانگيب و است بخشيروشن ما امروز يبرا نيآغاز حضور به نظر

 .دارديبرم انيم از ديآيم شيپ بعضا  كه را انقالب و ما

 و مسا  نيبس  يگسانگ يب ينسوع  يجهسات  از ديس كنيمس  حسّ روزها نيا كهنيا

 ياسسالم  انقسالب  آغساز  در چرا ديپرسيم خود از و است آمده شيپ انقالب

 آن در را خسود  همه كه بود يامر يمتوجه كامل يهماهنگ در مانيهاقلب

 ياصسل  يشسه ير شسده؛  مانفراموش حاضر حال در و ميدانستيم کيشر امر

 نيزآغسا  آن از كسه  ميبسدان  يانسده يآ بسه  توجسه  به مربوط ديبا را مشكل نيا

 كسه  مسا  يندهيآ كهيحال در بود، خواهد يبزرگ يفاجعه نيا و شده منقطع

 دسست  خسود  بلسوغ  بسه  يآغساز  اسساس  بسر  اسست،  يارزشمند يندهيآ مسلّم

 .بود ياسالم انقالب آغاز كه ابدييم



 سرآغاز به بازگشت و تفکر

 اشسته د خسود  از را سسؤال  نيا يجدّ كامال  يصورت به ديبا ديآيم نظر به

 يدهعهس  بسه  مورد نيا در ميتصم دارد؟ ياندهيآ ما، يگذشته ايآ كه ميباش

 خسود  نينسو  تولّسد  بسه  و ميبفهمس  چگونسه  را خسود  كسه نيس ا به منوط است، ما

 باشسسد، داشسسته يانسسدهيآ مسسا يگذشسسته ميبخسسواه اگسسر م؟يكنسس فكسسر چگونسسه

 انهمس  نيس ا. شد متوقف گذشته رد يارتجاع و متحجرانه ينگاه با توانينم

« يخيتسار يبس » همسان  و اسست  منقطسع  اشنسده يآ از كسه  است يامروز به نظر

 يخسوب بسه  ميكنس  نگساه  درسست  خسود  يگذشسته  بسه  اگسر  كسه يحال در ،است

 دا يشسد  ،ياسالم انقالب نام به بود يخيتار شروع كه ما يگذشته ميفهميم

 بسه  منسوط  اسست  يمهمس  ماتالها يحاو و است نيآفرنقش ما يندهيآ يبرا

 آن بسه  دادنشسكل  حسالِ  در ياسسالم  انقالب كه را خود نينو تولد ما كهآن

 .  ميبنگر چطور است،

 بسه  بازگشست  تفكسر،  كسه  بسود  ديس خواه همسراه  بنسده  بسا  جسا نيس ا تسا  حتما 

 در نسده يآ كسه نيس ا و شسده  شسروع  كسه  يخيتسار  سسرآغازِ . اسست  نيسرآغاز

 نيس ا در قتسا  يحق. دهديم معنا است، داده امهاد حال تا را ما چهآن با مواجهه

 داده ادامسه  را مسا  حسال  تا چهآن با مواجهه در ندهيآ» كه دييبفرما تأمّل نكته

 يدا مس  بازگشستِ  تفكر، شوديم عرض جهت نيا از و« .دهديم معنا است؛

 کيس  نيبس  تفساوت  و سست؟ يچ تفكسر  ميپرسس يمس  خود از ابتدا. است آغاز به

 كسه  اسست  نيس ا جسز  باشسد؟ يمس  زيچ چه در متفكر ريغ سانان با متفكر انسان

 كنسد يم خلق خود يبرا را ياندهيآ اتشيوهم و آرزوها با متفكر ريغ انسان

 نيس ا بسرد؟ يمس  سسر به يوَهم ياندهيآ با تنها و ستين دسترس قابل هرگز كه



 437  ......................................... سيزدهم، تفكر؛ اتصال انسان به آغازِ آغازها يجلسه

 و اديس بن چيهس  كسه  يانسده يآ شسد،  نخواهد واقع كه ياندهيآ در يزندگ يعني

 اديبن و شهير يدارا كه ميكن دنبال را ياندهيآ اگر برعكس؛ ندارد، ياشهير

 آن رايس ز بود مينخواه ندهيآ به نسبت االتيخ و توهّمات گرفتار مسلّم باشد

 كسه  يمطلب همان يعني نيا و مياكرده دنبال گذشته در معنا کي به را ندهيآ

 «  .آغاز به است دا م بازگشت تفكر،»: ديگويم

 نكنسد  رجوع آن آغازِ به دهديم قرار نظر مدّ كه را يزيچهر انسان اگر

 يسسالم ا انقالب به نسبت تفكر است، نكرده تفكر زيچ آن با رابطه در عمال 

 نيعس  در كه يآغاز باشد، نظر مدّ آن آغاز كه است ممكن يصورت در تنها

 ثسار يا با همراه و خدا به مانيا بستر در بود يحركت ،يشاهنشاه نظام از عبور

 جهسه موا در كسه  ياسالم رد،يبگ شكل اسالم يمبنا بر يخيتار تا شهادت، و

 آل هكس  ياسسالم  نه و آورد ظهور به را يگريد تمدن دارد بنا يغرب تمدن با

 تجوجسس  استكبار به يوابستگ در را خود عمال  كه است متوقف آن بر سعود

 و اسست  كفسر  و شسرک  بسر  يمتكس  ناخواسسته  اي خواسته اسالم، نيا ؛كنديم

 ديس وحت آن تيس محور كسه  دارد ادامسه  ياسالم تنها كند، دايپ ادامه تواندينم

 يعنس ي دهسد يم نسبت حق حضرت به را كماالت يهمه كه يديتوح باشد،

 آغسازِ  نآ بسه  كسه  دارد نسده يآ يملتس  يوقتس  و. آغازهسا  آغازِ به يعني مبدأ، به

 .ريالغ و اوست كه اوست فق  يعني؛كند رجوع آغازها

 آغازها آغازِ به ظرن و ديتوح

 هرچسه  را او نام او، جز ستين زيچچيه ،نشيآفر مبدأ يعني آغازها آغازِ

 هسو » ايس « وميس الق هسو » ايس  اسست  اللّه او ،«اللّه هو» دييبگو ديبگذار ديخواهيم



 آن كسه  ديس دار رجسوع  كجسا  به هانگاه نوع نيا در كه است نيا مهم«. يالح

 اسست  نسده يآ يوقتس  ملت کي يندهيآ. گرداندينم ندهيآيب را شما رجوع،

 در شسه ير كسه  يمعساد  معاد، يعني نيا و باشد ندهيآ آن يصحنه در خدا كه

 آن بسه  توانسد يمس  انسان کي كه است ياعتقاد نيتربيعج نيا و دارد مبدأ

 حضسسرت بسسه رجسسوع ينسسوع كسسه را اعتقسساد نيسسا مسسا متأسسسفانه و ابسسدي دسسست

 يعنس ي مبسدأ . ميس اكسرده  ليبسد ت يدرس و يآموختن يامر به ،است پروردگار

 مالقسات  يعني معاد. است انتها يعني معاد زين همو و است نيآغاز كه يهمان

 بسه  موردش در )ص(خدا رسول و است اللّه حضرت همان كه مقصد و ندهيآ

 اللَّه  كَ ِهَ اللَّه  ل قَاءَ كَ ِهَ مَنث وَ ل قَاءه  اللَّه  ََحَبَّ اللَّه  ل قَاءَ ََحَبَّ مَنث»: اندفرموده ما

 مالقسات  از هسركس  كسه  اسست  آن سسر  بسر  سخن دييفرمايم مالحظه 3«ل قَاءه 

 يانسده يآ بسه  او يعنس ي دارد كراهت او مالقات از زين خدا دارد كراهت خدا

 . ابديينم دست يمتعال بس

 يمتعال بس يمعرفت و مهم اريبس يانكته معاد و مبدأ نيب جمع هرحال به

 اسست،  نيآغساز  كسه  يهمسان  شسود يمس  متوجسه  نسانا كه جهت آن از است،

 مواقسع  يبعضس  ديس آيمس  نظر به. بود خواهد حاضر ندهيآ در كه است يهمان

 مبسدأ  بسه  اعتقاد كه ميستين متوجه ميدار معاد و مبدأ به اعتقاد يادعا ما يوقت

 نِيآغسازتر  كه نيچننيا يكرديرو با. است معاد به اعتقاد همان معنا کي به

 امسر  نيس ا بسه  توجسه  بسا . اسست  هاندهيآ نيترندهيآ و نيتريينها همان آغازها

 بسه  نظسر  از كسه  ميخسور يمس  شكسست  يزنسدگ  در مسا  يوقتس  گفست  تسوان يم

 چيهس  در عمال  صورت نيا در رايز. ميباش كرده غفلت آغازها نيترنيآغاز
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 انسسانِ  ،نسده يآيب انسانِ است معلوم و بود مينخواه حاضر يايمتعال يندهيآ

 نشسود،  شسروع  درسست  ينيآغساز  بسا  كسه  يانسده يآ يطرف از. است تيهويب

 .است توَهّم ست،ين ندهيآ

 آيندگي چرا؟بي

 ياندهيآ كه است يارزشمند نِيآغاز آن خيتار نيا در ياسالم انقالب

 يديس توح ينيآغاز كه ليدل همان به و ديگشايم ما مقابل در را يمتعال بس

 صسورت  همسان  بسه  را ما يندهيآ دارد، همراه به را يدلهم و است ياشراق و

. مينشسو  منقطسع  آغساز  آن از كسه آن بسر  مشسروط  ،گردانديبرم ما به نيآغاز

 ينسده يآ ادامه، در يول آمدند راه انقالب با انقالب نِيآغاز در كه ييهاآن

 خسود،  از و بسرد  خواهنسد  سربه يندگيآيب در دادند؛ قرار نظر مدّ را يگريد

 امسر  نيا متذكر هانشست نيا در ما. كنندينم جستجو را يندگيآيب نيا راز

 م،يكنس  تأمّسل  موضسوع  نيس ا بسه  نسسبت  انسدازه  هسر  بنسده  نظسر  به. بود ميخواه

 را، نيسسا بنسسده و ميكنسسيمسس تيسستثب شسستريب را خسسود يخيتسسار حضسسور احسسساسِ

 تصسور  نسده يآ بسه  دنيمعنابخشس  را آن بلكسه  دانسم ينمس  گذشسته  بسه  بازگشت

 كسه  ميس دار ينگساه  بسه  ازين رابطه نيا در شد عرض كه طورهمان و. كنميم

 بسا  كسه  يآغساز  م،يباشس  مانده رآلودهيغ و پاک همواره آغاز، آن با اُنس در

 بر دارماندنيپا عمده. شد عطا ما به ياسالم انقالب قيطر از ،يقدس يروح

 رفستن زنسدان  حدّ در ما يمبارزات يسابقه كهآن از اعم است يقدس روح آن

 يزهيسسانگ مهسمْ  تظساهرات،  در شسركت  حسسدّ در ايس  و باشسد  دنيس دشسكنجه  و

 بسه  را مسا  كسه  يقس يحق آغساز  آن است نيا. است عالَم به تيمعنو برگرداندنِ



 كسسه جسساآن يرهبسسر معظسسم مقسسام ديسستأك. رسسسانديمسس نسسدهيآ در يمعنابخشسس

 شسما  آنِ از دور يهسا افسق  د،يس كرد شسه يپ مقاومست  و صسبر  اگر»: نديفرمايم

 ديسسكرد مقاومسست امسسروز شسسما اگسسر. اسسست روز بسسه و دهزنسس يسسسخن ؛«اسسست

 افست ي خواهند دست است ملت نيا نظر مدّ كه ياقله آن به ندهيآ يهانسل

 قسرار  نظر مدّ را افق كه يصبر آن در ديبا ما كه است نيا سر بر بح  يعني

 كسه  اسست  ياعالمانه اريبس ياستراتژ نيا بنده نظر به. ميبشو قمحقَّ دهد،يم

 .كننديم مطرح ما ملت يبرا «الّلهحفظه»يرهبر ظممع مقام

«والسالم عليكم و رحمةاهلل و بركاته»



 

 ي چهاردهمجلسه

وجود در بستر انقالب  غاميپ يوشاين ؛يزندگ

 ياسالم





 

 بسم اهلل الرّحمن الرّحيم
 ديس با ،آغساز  بسه  رجسوع  و سسنت  بسه  نظسر  بسا  كسه  ينيقي به توجه با 

 چسه  هزمانس  نيس ا در ،گرفست  قرار بح  مورد قبل يجلسه در و ديآ دستبه

 در را باحس  م ميبتوان الزم ينهيطمأن داشتن با تا ميده انجام ميتوانيم يكار

 حسسِّ  بسه  كسه  انقسالب  بسودن  دار نسده يآ در بح  مانديم م؟يببر جلو ندهيآ

 آن هبس  ديس با ياسسالم  انقسالب  در تفكر با و است مربوط ما خود بقاء و بودن

 ونسد خدا جساللِ  اسسم  و ديس آ انيم به تفكر جهت الزم اشراق تا ميابيب دست

 راقاشس  ديس فرمود كه طورهمان و كند فراهم را او جمال اسم يتجلّ ينهيزم

 يشستر يب  يتوضس  بسه  ازيس ن زيس ن نيا البته كه ديآ تفكر مقام به يتجل يمعنا در

 .دارد

 قتيحق به رجوع راه

 ديس با خسود  خيتسار  در رحضسو  يبسرا  هاانسان كه يانرژ نيشتريب 

. بشناسسند  را قست يحق بسه  رجسوع  راه ندينما تالش كه است نيا كنند صرف

 )ص(خسدا  غمبسر يپ كسردن  دايس پ دنبسال  بسه  بساالخره  چون اباذر و سلمان جناب

 همسان  او شسدند  متوجسه  هسا آن دادند نشان را خود حضرت آن يوقت بودند،

« جانسان  بشسناختمت  جانان، افتمتي چون»: گفت. بودند دنبالش به كه است



 كسه  دندشس يمس  خسود  خيتار وارد ييهاآن تنها كه است بوده طورنيا شهيهم

 اسست  متوجسه  انسسان  كسه  اسست  معنا نيا به انتظار .بودند خيتار آن انتظار در

 چسه آن رايس ز .ديآ ظهور به ديبا است آن در كه يتيموقع آن از باالتر يزيچ

 گوشسزد  انسسان  بسه  كسه  است خداوند يعطا نيا. ستين او يگوجواب هست

 نسوع  دو مسا  كسه  ديس دانيمس  حتمسا . شسود  قسانع  ديس نبا هسست  چهآن به كنديم

 ريس ز مسا  و استافتاده ما يرو بر بختک چون كه يسميليهين م؛يدار سميليهين

 يخودآگساه  کيس  عنسوان  بسه  كسه  يسسم يليهين و ميزنيم پا و دست آن فشار

 يخودآگساه  كه را يسميليهين آن بنده. باشد ما نظر مدّ ديبا ،خيتار به نسبت

 اخسوان  يقاآ امثال كنميم فكر و نمدايم ياله يعطا ،خيتار به است انسان

 يخودآگساه  خسود،  دوران سمِيليهين به نسبت كه ندبوديكسان جمله از ثال 

 فسروغ  اشسعار  اگر. بودند خود يزمانه گرگزارش افراد نيا. داشتند يخيتار

 بسه  نسسبت  د،يس نكن احسساس  خسود  در را آن يونحس  بسه  و ديبخوان را فرخزاد

 احمسسد آل جسسالل يآقسسا مرحسسوم بسسرادرِ. ديسساگانسسهيب خسسود يزمانسسه يپسسوچ

 غسرب  كتساب  دميس د دميرسس  ينس يخم امام حضرت خدمت يوقت»: گفتيم

 «هيعلتعايلالّلهرضووان»امسام  حضسرت  دهديم نشان ن،يا« .است امام كنار جالل يزدگ

 چسه  ابنسد يب ديس با و گسذرد يمس  افسراد  نيس ا بر كه انديافتيدر و درک دنبال به

 عقسب  خسود  يزمانسه  روح از تسا  ،نسد دار افسراد  نيا ودرک احساس با ينسبت

 نيس ا از ديس بان كنسد يمس  احسساس  چسرا  عسارف  و مسال  و مجتهسد  کيس  1.نمانند

                                                 
 يدوره از انقالب رهبر مطالعات وسعت رازِ! يراست كه مييبنما را سؤال نيا خود از ديبا - 1

 واقع خيتار نيا در چهآن هر از كننديم تالش شانيا چرا و ست؟يچ در زمان، نيا تا ينوجوان

 جهانِ در بدانند اندبوده تالش در سخت كه خصوصبه باشند؟ داشته يخاص يآگاه شود،يم

 يكي در شانيا. گذرديم چه است، آمده ظهور به كه يتمدن عنوان به غرب در باالخ  و امروز
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 يزنسدگ  شسما  تسا  آورميم نمونه را اباذر و سلمان بنده كند؟ غفلت ساحات

                                                                                              
 يهاكتاب از ريغ كردم،يم مطالعه اديز يجوان دوران در من» : نديرمافيم خود يدارهايد از

 «.خواندميم رمان و قصه و شعر كتاب ات،يادب كتاب خ،يتار كتاب خودمان، يدرس

 و رآنق بر عالوه كردنديم تالش كه بوده ورشعله ياحساس چه شانيا در! چرا؟ يراست

 مهشاهنا» :نديفرمايم شاهنامه مورد در بپردازند؟ زين شاهنامه به ه،يسجاد يفهيصح و البالغهنهج

 مورد در «.است مطرح ياسالم حكمت جانيا ديد خواهد كند نگاه هركس...  است مغز پر يليخ

 از« انينوايب» رمان مورد در. است ترجامع هنرها يهمه از مجموع در رمان: نديفرمايم رمان،

 در ينره كار اوج« انينوايب» من نظر به. امخوانده بارها را انينوايب بنده» :نديفرمايم كتورهوگويو

 مورد در« .يسينورمان عالمِ در است معجزه کي« انينوايب» ميگويم من... است يبشر يمحدوده

 رمان از. استيدن يهارمان نيبهتر از يكي« آرام دُن»: نديفرمايم شولوخف از« آرام دُن» رمان

 شليم يهاكتاب و« سنگ دلِ» و« ريكب پطر» رمان از و نديگويم سخن يتولستو« صل  و جنگ»

 يهارمان يسندهينو هاده و يمهاتماگاند يزندگ به مربوط يهاكتاب و روالنرومن و زواكو

 يريتأث و يخيتار گاهيجا بلكه اند،خوانده را هارمان آن تنهانه كه نديگويم سخن يطور يغرب

 چون فطر آن از و. كننديم دنبال را دارد يغرب يجامعه نِروا و روح بر هارمان آن كه

 خيتار و الماس خيتار مطالعه بر. ندينمايم دييتأ و ديتمج ييصدرا مكتب از ،قيدق ينظرصاحب

 قايآفر يهابانقال و كايآمر و يشورو خيتار كنارش، در و مشروطه خيتار و چپ انِيجر و رانيا

 كه ميفهميم شهداء ينامهيزندگ بر شانيا يها يتقر از گريد طرف از و. دارند فراوان ديتأك

 به د،يشه سرداران تيشخص عظمت از خودشان قول به و اندكرده دنبال را هاتيشخص آن قا يدق

 .نديآيم رتيح

 تيحكا برند،يم سربه آن در كه يخيتار در حضور يبرا تالش نحوه نيا ايآ! چرا؟ يراست

 كه آورد انيم به ينحو به را اسالم ،يغرب تمدن با مواجهه در ديبا اندشده متوجه كه ندارد آن از

 يمعنو و يقدس يرهنمودها و هاآموزه از گريد طرف از و باشد داشته يتمدن روحِ طرف کي از

 كهيكسان ابلمق در ياسالم نينو تمدن مورد در گفت ديبا كه است جانيا ؟.باشد بوده مندبهره

 يمدرن عموضو كه« تمدن» با ينسبت چگونهيه انتيد روح اساسا  و ياسالم روح هستند يمدع

 ستيل مورد در) د؟نمو دفاع دا يشد دينبا ايآ دانند،يم كاليپارادوكس يامر را آن و  ندارد ،است

 ديمج از« كتاب كتابِ» كتاب به ديتوانيم اندكرده مطالعه انقالب معظم رهبر كه ييهاكتاب

 ..(دييفرما رجوع «فردا كتاب» اتانتشار زاده،يتق



 خسسود دوران در فهمنسسديمسس چگونسسه كسسه ديسسنيبب را زانيسسعز نيسسا يمسسهنا

 اسست دهيسس ر شسان استخوان مغز به كه را دوران يپوچ كارد و اندسرگردان

 ابسساذر جنسساب. فتنسسدايمسس راه قسستيحق افتنيسس يسسسو بسسه و كننسسديمسس درک

 زحمسات  چسه . ابساذر  از تسر كسوش سسخت  سسلمان  و سلمان از تركوشسخت

 يراضس  خسود  يوزمسره ر يزنسدگ  بسه  و دنديكشس  راه نيس ا در ييفرسا طاقت

 سسال  نيچنسد  و شسد  انيخملَ يفهيطا رياس راه نيا در سلمان جناب. نگشتند

 بسسا خرمسسا طبسسق دو بسسود رياسسس آن در كسسه يبسساغ همسسان از و مانسسد اسسسارت در

 يبسرا  صسدقه  تيس ن بسا  را يگسر يد و هيس هد تيس ن با را يكي صاحبش ياجازه

 صسدقه  زمسان ال آخر رامبيپ بود خوانده مقدس متون در وا ،فرستاد )ص(امبريپ

 بسود  صسدقه  كسه  را خرما طبق آن )ص(خدا امبريپ كه ييجاآن از .رنديپذينم

 آن كه شد مطمون او ،رفتنديپذ بود هيهد كه را ييخرما طبق يلو رفتندينپذ

 .استداده را اشوعده خداوند كه است يامبريپ همان حضرت

 نقسش  و بانقسال  نيس ا تيس حقان بسه  نسسبت  چگونسه  مسا  دييفرمايم كهنيا

 بسه  هكس  يا مسسأله  نياولس  ديباشس داشسته  توجه ديبا م،يبرس نيقي به آن يخيتار

 بسال دن به بعد و گردديمگشوده انسان مقابل در كه است يافق ديآيم ظهور

 ،يگشسودگ  نيا. شد مطمون آن تيحقان به نسبت تا رفت ديبا يبعد شواهد

 فهسسم و ديسسكن خسسود آنِ از را آن ديسستوانيمس  و سسستين يهمسسوَ احسسساس کيس 

 يبسسرا يشستر يب شسواهد  )ص(خسدا  امبريس پ مالقسات  بسا  كسه  طسور همسان  ؛دييس نما

 .شوند مطمون حضرت نبوت تيانحق به توانستند كه آمد شيپ مسلمانان

 با چگونه كه ديكن مالحظه را اباذر و سلمان جناب آوردنمانيا ينحوه

 آن نبسوت  تيس حقان يمتوجسه  صسحبت  نيكمتسر  بسا  )ص(خسدا  رسول مالقات
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 و بسود  دهيشسن  را )ص(خدا رسول ظهور خبر تنها اباذر، جناب. شدند حضرت

 مسلمانان و )ص(خدا رسول كهيحال در ،كرد حركت مكه طرف به خرهباال

 يمتوجسه  )ع(يعلس  حضسرت  و گذراندنسد يمس  را خسود  يكار يمخف يدوره

 )ص(خدا امبريپ با را او الزم يتيامن مراحل تيرعا با باالخره و شونديم اباذر

 هسا سسال « ؟يوانخس يمس  چسه  به»: پرسديم حضرت از اباذر. ندينمايم روهروب

 )ص(خسدا  امبريپ و كند رجوع ديبا زيچ چه به عالم نيا رد كه بود كرده فكر

 حسل  اباذر يبرا مسأله هزاران جواب نيا در«. خدا تيوحدان به»: نديفرمايم

 كسرده  شسک  خسود  ركسا  تيحقّان به و ديپرستيم تبُ شيپ وقت چند تا. شد

 كه بپرستد بت يجا به را يزيچ ديبا حاال و بود گشته منصرف آن از و بود

. برديم يگريد ساحت به را او و دارد قرار يگريد ساحت در يكل طور به

 ميكنس  هجرت يگريد ساحت به يساحت از ديبا هم ما كه است آن بنده نظر

 قسرار  مسا  اريس اخت رد را يمعلومسات  كسه  موضسوعات  بسه  ييدانا ساحت از يعني

 كسه  اسست  يزيس چ مسا  نظسر  مدّ موضوع كه ميكن هجرت يساحت بهدهند،يم

 و ديگشسا يمس  ما مقابل را يافق جهت کي از يعني ؛«ستين هم و هست هم»

 آوردينمس  انيس م در باشد موضوع کي كه را يموضوع چيه گريد جهت از

 از يگسر يد يعنسا م تا برديم گريد يساحت در را انسان كه صبا دبا سِفَنَ مثل

 نسزول  ياراسست  در خسدا  رسول ،يسعد جناب يگفته به. ميابيدر را يزندگ

 :نديفرمايم رديگيم فرا را حضرت كه يبيغ سروشآن به خطاب در يوَح

 صسسسسبا بسسسساد خسسسسرم نَفَسسسسسِ يا

 

 مرحبسسسا ياآمسسسده اريسسس بسسسرِ از

 



 يبينصس  آمسده،  شسان سراغ به كه حالت نيا ايگو كننديم حس حضرت

 حضسور  از نحوه نيهم هم حاف  جناب. نموده رخ كه شانمحبوب از است

 :ديگويم و دهديم گزارش را
 ار دوسست يس د از ديک نامْوَر كه رسس يآن پ

 

 آورد حِرْزِ جسانْ ز خَس ِ مُشسكبار دوسست    
 

 اريس دهد نشسانِ جسالل و جمسال    يخوش م

 

 ت عزّ و وقار دوسست يكند حكايخوش م

 
 معنسا  را ورنسامْ  ،«نسامور  کِيس پ»: ديس كن مالحظسه  را حساف   جناب راتيتعب

 نگسه  را مسا  كسه  يزيس چ کيس پ آن. هسست  آن از ينسام  تنها چهآن به اندكرده

 دوسسست حضسسرت بسسارِمشسسک خس ِ  از هسسم را آن و آورده خسسود بسسا دارديمس 

 دياموزيب آن از كه يزيچ دنبال به آن با نسبت در شما حالت نيا در. آورده

. كنسد يمس  يمتعسال  را شما نگاه افق كه ديشويم روروبه يكيپ با بلكه د،يستين

 کِيس پ آن اگسر  يولس  دييس بگو دروغ بعضسا   يعاد حالت در شما است ممكن

 حضسرت  بسار مشسک  خس ِ  از ،كنسد يمس  حف  را شما جانِ زواررْحِ كه نامور

 ديس ريگيمس  فاصله گفتندروغ از يراحت به گريد د،يايب شما يسو به دوست

 منصسسرف گفسستندروغ از شسسكل نآ بسسه حتينصسس صسسدها بسسا كسسهيحسسال در

 يطس  را صدسساله  رهِ شسبه کيس  كسه  مقسدس  عادف رزمندگان مثل. ديشدينم

 ،نسامور  کِيس پ آن. دادنسد  قسرار  ياله نفحات معرضِ در را خود رايز ،كردند

 ظهسور  محسل : اوال  آورد؛يمس  ظهسور  بسه  شسما  مقابل در را اري جالل و جمال

: ا يس ثان و محبسوب،  حضسرت  يافتنيس نادست و يمتعال مقام يعني اوست جالل

 او بسا  ديس بتوان تسا  آمسده  شسما  سسراغ  به يراحتبه كه اوست جمال ظهور محل

. اسست  حالست  نيا آوردنِ«گفت» به در حاف  جناب يمعجزه. ديريبگ اُنس

 ميتعلس «. دوست وقارِ و عزّ تيحكا كنديم خوش» نامور کيپ آن ديگويم
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 حضسرت  يعنس ي دوسست  قارو و عزّ تيحكا كه كنديم يكار بلكه كندينم

 .  شود نيريش ما يبرا حق
 بسسرميدل دادمسسش بسسه مسسژده و خجلسست همسس   

 

 ش كسه كسردم نثسار دوسست    ين نقد قلبِ خويز

 
لسب  قتنها چون فق   ،سپارميک ميبه آن پ يدلِ خود را به رسم مژدگان

 يهز قابل تسوج يكشم كه چين بابت خجالت ميگر و از ايز ديداشتم و نه چ

 كنم.نداشتم كه نثار 
 شسسكر خسسدا كسسه از مسسدد بخسست كسسار سسساز 

 

 بر حسب آرزوست همه كار و بار دوست

 
را شكر كه به كمک بخت كارسازم درست به همسان   يد خدايفرمايم

 را يكسه رفستم و در آن انقسالب اسسالم     يدم. راهيخواستم رسيكه م يزيچ

 يخواسستم شخصس  ياست كه در طلب آن بودم. مس  يزيچآن يدم همهيفهم

در  د ويس ظهسور نما  يرهبسر مقسام معظسم   مثل  يدا شود تا انسانيامپ پمثل تر

 ن شد.يچننيد و ايتقابلِ با او عزت اسالم به ظهور آ
 اريسسر و دورِ قمسسر را چسسه اختهر سسسپيسسس

 

 ار دوسست يس در گردشند بر حَسَب اخت

ت سس ين يزير سپهر و دور قمر چيست؛ سين ين امر در دست كسياصال  ا 

ار حضسرت  يس ار گرفتسه باشسد مگسر بسر حسَسب اخت     يس آن را در اخت يكه كسس 

ا ضسور مس  ح يمانه بستر خود را بسرا يحك قا يدق يتيريم با مددوست و لذا عالَ

م خسود  يكن يم سعير دهييغتم عالم را يكه بخواهآن ياست. به جاپهن كرده

 م.ير دهييرا تغ
 گر بادِ فتنه هر دو جهان را به هم زنسد 

 

 وسست د ما و چرا غِ چشم و رهِ انتظسار 

 ،انجسام دهسد   ،توانسد انجسام دهسد   يكند ميم را تصور يكار كس هرهر 

د جسانِ  يس ريم و چراغِ چشم و رهِ انتظار دوسست. چسراغ چشسم را بگ   ييما يول



كنسد. رهِ انتظسار   يجسان ظهسور مس   كه خدا دارد در آن نيخودتان و بعد هم ا

 ياكه خدا در هسر صسحنه  آن ياست برا يكه راهِ آمادگ يراه يعنيدوست 

ظهسورِ جاللسش    يانسد. در راسستا  يظهور كند و جمال و جسالل خسود را بنما  

 ِ شكسست و  يآمسد كسه شسرا   يامده بود، شما باورتسان مس  يواقعا اگر ترامپ ن

ب شما تسا  يآمد رقيورتان مفراهم شود؟ با ين خوبيكا به ايمرآ يناكارآمد

و چسه  زنسد  ين سر باز ميچننيش اامانيو پ  است و از عهد ين اندازه خبيا

ن راستا چه اندازه جناب حاف  يبزرگ است؟ در هم ياندازه انقالب اسالم

 د كه:يگويخوب م
 گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زنسد 

 

 ما و چرا غ چشم و رهِ انتظسار دوسست  

 د:يفرماين نكته در ادامه ميبا توجه به ا 
 م صسسب ينسسس يبسسه مسسن آر ا يكُحسسلُ الجسسواهر

 

 كه شد رهگذار دوسست بخت کيزان خاک ن

 
ه شسده اسست و   يس كسه بسا جسواهر ته    يچشم يسرمه يعنيحل الجواهر كُ

م صسب  تقاضسا   ياز نسس  ؛گسردد يمس  دهيس د ييارزشمند است و موجب روشنا

از ه شسده يس كسه ته  ياسرمه ،ديرا عطا فرما يينايب ارزشمندِ يكند تا سرمهيم

دوسست   ت آن اسست كسه محسلّ گسذر    اش به جهيبختکين كهاست  يخاك

 يجيبسس  يروهسا يرزمنسدگان حسزب اهلل و ن  كه محل عبور  يخاكست. ابوده

انسسسان  يخيتسسار يينسسايموجسسب ب اسسست كسسه ياسسست، خسساك هيسسزه و طال يهسسو

هسستند از   يبختکين يهازه و فكّه همه و همه خاکيشود. شلمچه و هويم

 يسي رت افزايها عامسل بصس  اند و آن خاکآن جهت كه رهگذر دوست بوده

ه شسلمچ : »نا ب االمام به عنوان نمونسه فرمودنسد   يعنيد. رهبر انقالب باشنيم

 «.از بهشت است ياقطعه
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 دشمن به قصد حساف  اگسر دم زنسد چسه بساک     

 

 ام شرمسسسار دوسسست يرا كسسه نسس  يمنسست خسسدا 

 
اسست  كسه گشسوده   يخواهد در طعنه به حساف  و راهس  يچه مهر يهركس

گسر  يد يحبوب به جاجلوات حضرت مچشم از  رايزد، او را چه باک يبگو

شسدن اسست متسذكر     يدر حال جار در عالَمرا چه است. او تنها آننداختهين

ن ست كسه تنهسا آ  ين نيكه باشد جز ا يشود. كار جناب حاف  و هر عارفيم

گسزارش  ، كنسد يخود درک مس  يقيخِ حقيخود و تار يكه از زمانهرا  يافتي

 دهد.

 ميباش يزيآوردم تا دنبال چان يزان به مين جهت با عزيغزل فوق را از ا

بسه  م يافتيم يرانياز ح ياكند البته در ابتدا در نحوه يمان را متعالكه ساحت

چسون   مانسد يمس ن يدر مسا خبسر   ين قبلس يقينان و ياز آن اطم گريكه د يطور

 «.ييآمد انداخت به ترسا ياترسا بچه»

ر د ؛دا شوديپ ن اشراق و تفكريب يام تا رابطهياندازيب« فكر»به  يباز نظر

ن چو« ن استيدا م به آغاز و آغاز تفكر بازگشتِ»قبل عرض شد  يجلسه

زش يس ر يبه انقالب اسالم يدر وفادار ياشود عدهين بود كه چه ميبح  ا

را آغساز اسست   يز« گردنديچون از آن آغاز منقطع م»كنند و عرض شد يم

 آن جهست از  ن بحس  يس كنسد و عسرض شسد ا   ينده اشاره مس يكه همواره به آ

شسود.  يمان را متسذكر مس  يخيقت تاريدن حقيكه خطر ند است يبح  مهم

ه م كس يقست دوران خسود نظسر كنس    يبه عنسوان حق  يد به ذات انقالب اسالميبا

 كسه  يياهسا با رفع موانع و تنگنتا رود يخ آغاز كرده و مين تاريخود را در ا

كسه   يادهنير آبه مرور آغاز خود را د ،گذشته در مقابل خود دارد خِياز تار

 به آن اشاره دارد به ظهور آورد. 



 تحول در تفکر يبه سو يراه

ن بسود كسه شسما قسبال مسا را      يس شان ادم سخنيشان رسكه خدمت ييرفقا

ک دفعسه مسا را   يس  ي، ولس يانتزاعس  يهسا د به استدالل و بح يبودعادت داده 

تسان را  نسسخنا  يانتزاعس  م بسا آن عقسلِ  يتسوان يكه ابدا  نمس  ييدر جا دياآورده

ا بهتسر  يس و  شسد شسروع   يخين است كه اگسر تسار  يم. اتفاقا  عرض بنده ايبفهم

آن  يد همسواره بسر قلسه   يس د، مسا با يس آخ به ظهور ياز تار ياچهرهاگر م يبگو

سست كسه آن   يوقت بنا نچيم. هيم و افق را بنگريستيم باياكه بنا كرده يكوه

 يد آن نگساه، همسه  يس مسا نبا رِ پا گذاشته شوند و دفن گردنسد، ا يها زاستدالل

د يسس كسه دكتسر    ييما را در خود متوقف كند. به همان معنسا  يخيحضور تار

كنسد و از   يخواهد مالصدرا را نفس يد در مواجهه با مالصدرا نميفرداحمد 

حكمست   يعنياست « ييفرداپس»معتقد است مالصدرا را يزد، ياو عبور نما

 از ،ير مسورد موضسوعات قدسس   ت آن را دارد كه مسا د يصدرا ظرف يهيمتعال

نا يسس ابسن  جنساب  يحتس  م،ير كنيس قياشراق نسبت به حقا يات به سويانتزاع

و اصسل سسخن او در    اسست عسوام نوشسته    يبسرا را اش د فلسسفه يس گويهم مس 

است. مشرق در مقابل مغرب اسست و مغسرب همسان نفسس      يحكمت مشرق

 اود اصسلِ كسار   يس خواهد بگويم يعنيباشد و مشرق، نفس مطمونه. يامّاره م

ق يبسه حقسا  اسست كسه    يطسالب ، ماستگفته يرسم يچه در فلسفهآن يماورا

، يكنسد. در حكمست مشسرق   يرا مطالبه م يگريو آن، حكمتِ ددارد  اشاره

جسا بسه   نيرد و از ايگيروح به جهت مجردبودنش، صورتِ پرنده به خود م

مطرح شده  «شفا»كتاب  چه درآناست و نه « ريالط لةُرسا» يبعد قصه، قصه

ابسد كسه محسدود بسه     ييمس  يا، انسان خود را پرندهي. در حكمت مشرقاست
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كسه   يابيس يمس  يدر مغسرب، خسودت را دانشسمند    يست، ولس ين يمكان خاص

خ اشراق دنبال كسار  ي. بعدا  شيباشيت ميهاييو دانا يم ذهنيمحدود به مفاه

كسه عنسوان    هيس شسود. حكمست متعال  يرد و باب حكمت اشراق باز ميگيرا م

نا متسذكر  يسس است كه جناب ابسن  يامالصدرا است مربوط به اشاره يفلسفه

آن شده است و مالصدرا تالش دارد در آن بستر، كار را بسه بلسوغ برسساند.    

 چشسمِ  ام و آن را بس يافست كنس  يمالصدرا را درست در يهياگر حكمت متعال

 يرفا  آمسوختن آن را به موضسوعات صس   وم ين استدالل و اشراق بنگريب جمعِ

ستادن بسر آن قلّسه   يم كه با ايسازيم ياحتما  از آن حكمت قلّهم؛ يل نكنيتبد

 است.   يخيم كه افق درک حضور تارينيرا به نظاره بنش يم افقيتوانيم

قست  يدر پنساه حق  ،د كه تحسول در تفكسر  ين نكته فكر كنيبه هر حال به ا

م كسه  يدانستيم يمعلومات نيهممحدود به را  «تفكر» يد. زمانيآيوجود مبه

 يم. ولس يس آورديخسود را تفكسر بسه حسساب مس      يهاييم و داناياكسب كرده

قست  يمسا را بسا حق   ،مسا  يهاييدانا يوقتد كه يم رسيجا خواهنيآرام به اآرام

د يس آيش مس يشود و عمال  تحول در تفكر پيرو كند تازه تفكر شروع مروبه

 خيشسراق بسر قلسب انسسان در تسار     كه بسه صسورت ا   ين با رجوع به آغازيو ا

 كند، ممكن است.يم يتجل

 بخشآرامش يپناه

 يدارا امسسور، بسسه نسسسبت و اسسست انسسسان كسسه جهسست آن از انسسسان -36
 كسه  اسست  يوقتس  نيس ا و اسست « وجسود » غاميپ يوشاين است، يگشودگ

. كنسد  ظهسور  ياسالم انقالب يعني دوران، نيا قتيحق رظنم از «وجود»
 دوران يوجسود  مظهسرِ  در را« وجود» غامِيپ يخيتار هر در يآدم! يآر



 مگسر  اسست،  غسام يپ آن يوشسا ين كسه  كند توجه كهآنيب شنوديم خود
 از او بسا  و كنسد  احساس را اشيخيتار فراخوانِ تا بسپارد گوش كهآن
 بسه  گشسوده  يموجسود  عنسوان بسه  ،انسسان  مقسام  در و ديدرآ موافقت درِ
 يكس يپ همچسون  و گسردد  دخسو  دوران قست يحق كمنسدِ  يبسته ،«وجود»

 تسا  كنسد  يط را قتيحق يدايناپ يمرزها و گردد غاميپ آن حاملِ مدام،
 زيسسچچيهسس پنسساه در صسسورت آن در. ديسسنما دايسسپ راز بسسا ينسسسبت او تفكسسر
 امروز كه ييندا آن بخشآرامش پناهِ در مگر ابديينم آرامش يگريد
 يقتس يطر يمتوجسه  رايس ز رسسد، يمس  گوشش به ياسالم انقالب ذات از

 بسرق  چون يگاه كه است يزيچ نشانِ يپ در قت،يطر آن در كه شده
 مسا  مقابسل  در و زديس گريم و كشديبرم دامن سرعت، به و شوديم دايپ

 قسرار  يريمسس  در تسا  دنشسو  يطس  ديبا همواره كه دهديم قرار را يمنازل
 مسا  بسا  همسواره  قست يحق بسه  نسسبت  فكرت تحول ر،يمس آن در كه ميريگ

 تسا  و افتادنسد  آن دام در شسهداء  كسه  ينشسان  و ناميب منازل ؛باشد همراه
 يرخسداد  نيچنس  يتماشسا  مفتسونِ  امسروز  مسا  و ؛كردنسد  يط را آن آخر
 قبل از كه ياتجربه هر ماوراء است ياتجربه طرف کي از كه مياشده
 تيس مالك بسه  را رخسداد  آن ميتسوان ينمس  هرگز گريد طرف از و م،يداشت
 ياسالم انقالب قتيحق به نسبت ميكن گمان مغرورانه و ميدرآور خود
 «.ديآيم يجَرَس بانک كه هست ردَقَآن»! يآر. مياافتهي يآگاه

 امسور،  بسه  نسسبت  و است انسان كه جهت آن از انسان»: ديگويم كهنيا

 كسه  اسست  يسسخن « اسست « وجسود » غسام يپ يوشسا ين اسست،  يگشودگ يدارا

 و ميندان قتيحق از يجدا را خود تا كند آزاد تهيويابژكت از را ما خواهديم

 كسه  اسست  يمهمس  بح  نيا. ميننشان فرو خود يهاييدانا حدّ در را قتيحق

 كسه  جاآن در است كرده باز زمانه نيا در را آن باب دگريها نيمارت جناب
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 بسا  نسسبت  در انسسان  قستِ يحق كسه نيس ا و دانسد يمس « نيدازا» را انسان قتيحق

 يزيس چ نسه  و اسست  سساعت  فقس   ،زيس م يرو سساعت . است گشوده زيچهمه

 محسدود  ساعت، مثل و باشديم گشوده قت،يحق به نسبت انسان يول گر،يد

 ديس توانينمس  شسما  لسذا  و اسست  «وجسود » يوشسا ين رايز ،ستين تيماه کي به

 متوجه مييبگو او مورد در هرچه ؛ديكن متوقف ،محدود ييمعنا در را انسان

 در كنميم فكر. شود متوقف عنام آن در كهآن از است ترگشوده ميشويم

 آن از ميبپسرداز  موضوع نيا به معنا کي به ميتوانيم «الوجود صِرف» بح 

  .  ستين يتيماه چيه به محدود ،وجود كه جهت

 يگشسودگ  يدارا امسور،  بسه  نسسبت  و است انسان كه جهت آن از انسان

 يوشسا ين توانسد يمس  يزيس چ هر در و دارد« وجود» به نظر يزيهرچ در ،است

 سساعت  و وانيل نيا مثل و است يتجل در دا ما  وجود رايز باشد وجود غاميپ

 وجسود  تسا  اسست  گشوده همواره يعني شد وجود يوشاين انسان يوقت. ستين

 در خصسوص بسه  مسا  دوران مظساهر  در« وجسود » يوقتس  حال ،كند يتجل او بر

 يمالاسس  انقسالب  قيس طر از عمسال   لياص انسان ،آمد ظهور به ياسالم انقالب

 . شد خواهد وجود يوشاين

 يدوره هسر  در شسما  و اسست  يخيتسار  مظساهر  وجسود،  مظساهر  نيترمهم

 در و ديشسو  مسرتب   خيتسار  بسا  ديتوانيم وجود با يكينزد تِينها در يخيتار

 هسر  در حسق  حضرت« أنشَ يفِ وهُ ومٍي لَّكُ»: ديفرمايم خداوند رابطه نيهم

 و باشديم صحنه در است گارروز آن مناسب كه يشأن به يروزگار و روز

 .روستروبه شما با ياسالم انقالب تيمظهر با امروز



 آن داشتپاس و يانسان اصالت

« اللّسه » يجسا  بسه  يوقتس  يولس  اسست  نيالعسالم  ربّ حضسرت  مطلق، وجود

 آن در و ميس اشسده  ميمفساه  از يمفهسوم  مشغول عمال  ،«مطلق وجود» مييبگو

 يخيتسار  يهسا صسحنه  در يالهس  اءاسسم  نور همان كه وجود يتجل با صورت

 گفتسه  نيچنس نيس ا فلسسفه  زبسان  در همسه نيس ا بسا . بسود  مينخسواه  روروبه است،

 يوقتس  البتسه  ،اسست  وجسود  يوشاين اشيگشودگ اعتبار به انسان كه شوديم

 رمنظسو  خ،يتسار  نيس ا در كسه  ديس ايب صسحنه  به دوران قتيحق عنوان به وجود

 ديس با شسود  مسرتب   وجسود  بسا  بخواهسد  يكس اگر پس. است ياسالم انقالب

 در و بسدارد  پساس  باشسد، يمس  اشيانسان اصالت همان كه را خود يگشودگ

 مظهسرِ  در را وجسود  غسام يپ يخيتسار  هر در يآدم»: گفت توانيم حالت نيا

 غسام يپ آن يوشسا ين كسه  كنسد  توجسه  كسه آنيب شنوديم خود دوران يوجود

 راثس  در و دنديشسن  يوبخس بسه  را غاميپ آن هايحجج و هايخراز ديشه«. است

 كردنسد، يمس  حسال  تسا  چسه آن يماورا يكار ديبا دنديفهم كه بود دنيشن آن

 يولسس بودنسسد، وسستيه و مسسسجد اهسسل و نيمتسسد يجوانسسان نسسانيا. دهنسسد انجسسام

 آن ينسدا  بسه  ديس با كسه  آمسده  انيس م در يگسر يد زيچ شدند متوجه مرتبهکي

 . انهم رفتند، كه ييجاآن به رفتن و همان غام،يپ آن دنيشن و سپرد گوش

 بسه  دارنسد  كسه  داشتند توجه هايحجج و هايخراز و هايباكر ديشه ايآ

 كه است آن مهم ست،ين الزم كنند؟يم عمل شنونديم كه يوجود يصدا

 توهّمسات  نه و دارد طرهيس صحنه آن بر وجود كه شوند حاضر ياصحنه در

 نيا جز كردند؟ن عمل شهداء آن مثل يبعض چرا يراست. تهيمدرن فرهنگ و
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 آن و ندادنسد  قسرار « وجسود » يتجلس  و طرهيسس  معسرض  در را خسود  كسه  است

 اوردند؟ين ظهور به خود در است وجود يوشاين كه را الزم يگشودگ

 همسان  كسه  يالهس  ياراده بسا  ،ياهكاليسس  و يحجج و يباكر ديشه امثال

 درِ از تنسد؛ گرف قسرار  خيتسار  نيس ا در ،بسود  خيتسار  نيس ا در يوجسود  اتيتجل

 يزمانسه  يخيتسار  فراخوانِ تا سپردند گوش آن به و درآمدند آن با موافقت

 ديس آيمس  انيم به خاص يفراخوان يخيتار هر در رايز كنند، احساس را خود

 مطرح« يشناسآفتاب» ناريسم در مثال  كه است يفراخوان نوع آن از ريغ كه

 را خسود  و شود حركت آفتاب يسو به ناريسم آن در كهآن بدون ،شوديم

 در بشسنود  يكسس  اگسر  را يخيتسار  فراخسوانِ . دهند قرار آن انوار معرض در

 خساص  يشأن به يخيتار هر در «وجود» رايز است شده وجود يوشاين واقع،

 ييمعنسا  در شسود ينمس . خوانديم فرا خود يسو به را ما و كنديم ينورافشان

 آن بسه  امسروز  امس  و اسست  مسا  خيتسار  روزِيد به مربوط كه ماند يباق وجود از

 و ديسسگفت« شسساه بسسر مسسرگ» ،وجسسود فراخسسوانِ در روزيسسد. ميسساكسسرده عسسادت

 يلس و ديس رفت زنسدان  و ديس زد آتش بود نظام آن يبقا عامل كه را ييهابانک

 آمسده  صحنه به گريد يشأن با خداوند كه ميكرد فراموش شد انقالب چون

 از دفساع  و راسستكبا  بسا  مبسارزه  آن كسه  بسود  گسر يد يفراخسوان  يوشاين ديبا و

 انقسالب  بسه  نيحسس  صسدام  كسه  بسود  يمقدسس  دفساع  بستر در ياسالم انقالب

 حضسور  يخيتسار  مختلسف  شسوون  يمتوجسه  چون. بود كرده ليتحم ياسالم

 انقسالب  يبسرا  كه خداوند از يشأن همان با شوديم ميكرد فكر مينبود حق

 كسه  شسد  يطور عمال  و ميده ادامه را يزندگ م،يبود شده فراخوانده كردن

 فراخسوانِ  در رايس ز شسد  نوشسانده  «هيعلتعايلالّلهرضووان»اللّسه  روح حضرت به زهر جام



 از تيس حكا كه« شأن يف هو ومٍي كلّ» يمتوجه و مينشد وارد خود يخيتار

 كسه  همچنسان  .مينبسود  ،دارد متفساوت  يهسا خيتسار  در متفاوت يهافراخوان

 يخيتسار  اخسوان فر از يگسر يد شسأن  متوجسه  مقسدس  دفساع  از بعسد  هسا يبعض

 يتس يامن ديس آيمس  شيپس  چسه آن بسا  خواهنسد يم هنوز و نشدند ياسالم انقالب

 .كنند برخورد

 «ودوجس » بسه  «وجسود » يخيتسار  فراخسوانِ  احساسِ كردِيرو با انسان يوقت

 نسوان ع بسه  انسسان،  مقسام  در و ديآيم در موافقت در از آن با ،بسپارد گوش

 قست يحق كمنسد  يبسسته  ثروت، به گشوده نه و« وجود» به گشوده يموجود

 يوشسا ين هسا انسسان  ما ديبا كه است زيچ کي تنها رايز گردديم خود دوران

 انسسان  ،«وجسود » يوشسا ين تيس موقع در. اسست « وجسود » آن و ميباش غامشيپ

 رد وجود يگستردگ از تا شودينم اتيماه و كثرات به دادناصالت گرفتار

 يخاصسس زيسسچ بسسه حسسدودم او جسسهينت در و كنسسد غفلسست موجسسودات يهمسسه

 الوجسود واجب عنوان به هم را پروردگار حضرت صورت آن در ،شودينم

 در هكس  ييمعنسا  همسان  بسه  ،دارد نظسر  مسدّ « وْهُس » عنسوان  بسه  بلكسه  پرستد،ينم

« اللّسه » همسان  هكس « هسو » بگو« دحَاَ اللّهُ وَهُ لْقُ»: ديكنيم اقرار ديتوح يسوره

 ال» يعنس ي. مخلوقسات  يهمسه  در يرجسا  و يسار و است گانهي و حداَ است،

 .ريغ ال و او فق « هو االّ إله

 بسه  انسسان  مقسام  در رايز دارد موافقت« وجود» با يتيموقع چنان در انسان

 گشسته  دوران قست يحق كمنسدِ  يبسسته  ،«وجسود » بسه  گشوده يموجود عنوان

 دوران نيس ا در« وجسود » از يمظهسر  ،خساص  يمعنا به ياسالم انقالب. است

 ميريس بگ نظسر  در يخيتسار  اتفساقِ  کي اعتبار به را ياسالم انقالب اگر. است
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 رخسداد  ينسه يآ در اگسر  يولس . داشست  ميخواه كار و سر آن تيماه با عمال 

 مسرتب   خسود  دورانِ قست يحق بسا  م،يشسد « وجسود » يوشسا ين ،ياسالم انقالب

 در جسه ينت در. بسود  مينخواه اُبژه و سوبژه يدوگانگ گرفتار گريد و مياگشته

 مسافوقِ  يحسالت  شسدند،  مسستقر  آن در شسهداء  كسه  ميابيس يمس  اسستقرار  يلتحا

 را آن 4 يكسربال  در مسا  رزمنسدگان  كه ييمعنا همان به شكست، و يروزيپ

 كسه  حدّ آن در دينيبيم ياسالم انقالب با را عالَم شما حالت، نيا در. افتندي

 ينسه يآ شما يبرا عالَم و ديبخشيم معنا جهان و خود به آن يبرا فداشدن با

 را شسسما يعرفسس يروزيسسپ و شكسسست يمسساورا« وجسسود» و شسسوديمسس« وجسسود»

 قست يحق كمنسدِ  يبسسته  انسسان  يعنس ي نيا. رديگيم بر در و كنديم يهمراه

 يبسسته  يعنس ي« وجسود » يافتسه ينيّتعس  كمندِ يبسته و. است شده خود دوران

 مكسان  و زمسان  از يآزاد اوج نيس ا و ،يمهسد  حضسرت  مانيموال كمند

 : ديفرمايم حاف  جناب كه ييمعنا همان به است
 مبساد  تابدار زلف آن از حاف  خالص

 

 رسسستگارانند تسسو كمنسد  گسسانبسسسته كسه 

 يدايس ناپ يمرزهسا  ،گسردد  خود دوران قتيحق كمندِ يبسته انسان يوقت 

 ياسسالم  انقسالب  غسام يپ حامل مدام ،يكيپ همچون و كنديم يط را قتيحق

 صسسحنه در فسسهيوظ حكسسم بسسه را خسسود مسسدام ،يكسسيپ همچسسون و بسسود خواهسسد

 كسه  ديكن مالحظه ديتوانيم انقالب معظم رهبر در شما كه يحالت ،آورديم

 يتجلس  در خساص  يصورت به دا ما  شانيا تيشخص بستر در« وجود» چگونه

 گرفست  قسرار « وجسود » كمند در يكس اگر كه است آن جهت به نيا. است

 باشسد يم آزاد باشد تيماه همان كه خود تيفرد از و است صحنه در دا ما 

. ابسد ييمس  صحنه در دارد خود با« وجود» كه يغاميپ چون را خود همواره و



 و عسالم  يمتعسال  مظاهر در« وجود» به رجوع يعني قتيحق به رجوع يإزا در

 :ديگويم يمولو ،تنها و کيتار يهاتيفرد از آزادشدن
 شدن حونيج در باز درمان، ستيچ را بد آبِ

 

 اريس  يرو دنيد باز درمان، ستيچ را بد يخو

 
 تسن  گسردابِ  نيا در نميبيم محبوس جانْ آبِ

 

 بحسار  يسسو  كسنم  ره تسا  كَسنَم يمس  بسر  را خاک

 
 يدهسس دانيسسنوم بسسه يپنهسسان كسسه يدار يشسسربت

 

 دواريسسسام حسسسسرتش از نسسساورد در فغسسسان تسسسا

 
 اهس سانان تا برسد تيبشر به غامشيپ مدام ديبا كه است قتيحق تنها نيا

 دايس پ« ازر» با ينسبت تفكرشان و كنند يط را قتيحق يدايناپ يمرزها بتوانند

 عسرض  كسه  همچنان را تفكر كهنيا مگر. مهم بس است يانكته نيا و كند

 و دايس پ را« وجسود » ينسه يآ يوقتس  ؛ديس ريبگ نظسر  در يگسر يد سساحت  در شد

 هسم  هكس  يزيچ با ينسبت عمال  ،ديده ادامه را خود فضا نيا در ديكرد تالش

 چسون  كسه  نسامور  کِيس پ و صسبا  بساد  مثسل  ،ديكنيم دايپ« ستين هم و هست»

 و معنسا،  کيس  به هست هم« راز«. »ستين هم و هست هم» ،باشديم رازگونه

 شگسو  بسه  آن از يغسام يپ كسه  نباشسد  مطلقسا   اگسر . گسر يد يمعنا به ستين هم

 تسوان يمس  يلو ،ستين موجود هم موجودات ريسا صورت به يول رسد،ينم

 مثسل « راز» بسا  قراركسردن بر رابطسه . كرد برقرار رابطه خاص يصورت به آن با

 كسسه اسسست نيسسا ؛سسستين ميمفسساه و موجسسودات ريسسسا بسسا برقراركسسردن رابطسسه

 نايس م بسه « وجسود » بسا  رابطسه  در تفكسر  آن كه است تفكر از ينوع مييگويم

 با نه و باشديم مواجه« وجود» با انسان حال نيا در ،كنديم ظهور و ديآيم

 .اءياش و اتيماه

 كسه  دارد انسان يزندگ در ياالعادهفوق گاهيجا ،«وجود» به نسبت تفكر

 تفكر نوع نيا وصف در )ص(خدا رسول و است افضل عبادت سال هفتاد از
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 از تفكسر  سساعت  کيس  «سَنَة سَبْع ينَ   بَا َةِ م نث اَفثضَلُ سا َةٍ تفكُ »: فرمودند

 بسه  نسسبت  حالست  آن در انسسان  رايس ز. اسست  ترباال و برتر عبادت سال هفتاد

 انقسالب . ديگشسا يمس  آغسوش  او يبسرا  قست يحق و شسود يمس  گشوده قتيحق

« وجسود » غسام يپ مظهسر  و اسست  قست يحق شينمسا  ينسه يآ معنسا  نيا به ياسالم

 .باشديم

 و زبسان  بحس ِ  ،شسد  انقسالب  از يحضسور  چنانآن يمتوجه انسان يوقت

 سسخن  انقسالب  از ديس توانيمس  ورتصس  آن در ،ديس آيمس  شيپس  انقالب گفتِ

 ييهسا انسسان  با وگوگفت يبرا ديآور انيم به را ياتازه زبانِ عمال  و دييبگو

 بسه  اسست  راز زبسان  و اشساره  زبسانِ  همان كه ،باشنديم راز اهل خودشان كه

 «.داند اشارت كه بشارت اهل است كسآن»: فرمود كه ييمعنا همان

 ابعساد  بسه  ديس با و اسست  دوران قست يحق كسه  جهت آن از ياسالم انقالب

 ؛نمسود  تفكر آن با توانيم دوران نيا در كه است يراز كرد، نظر آن يبيغ

 آن در كسه  اسست  تفكسر  يوقتس  تفكر اساسا  كه شود ديتأك ديبا جهت نيا از

 حق حضرت ،وبيالغبيغ كهآن اعتبار به باشد انيم در ينيببيغ و ينيرازب

 نسسبت  مسدام  تفكر )ع(صادق حضرت شيفرما به بنا عبادت نيباالتر و است

 فسي  و اهللفِسى  التَّفَكُّسر  ادْمسانُ  ةِالْعِباد اَفْضَلُ»: نديفرمايم .است اللّه حضرت به

 قسدرت  يهسا هنشان در و اللّه حضرت در مدام تفكرِ عبادت، نيباالتر 2«قُدْرَتِهِ

 يفِس  رواكّس فَتَتَ ال»: انسد فرمسوده  ما به كه است يساحت آن از ريغ نيا. است او

 آن كيفيت و ذات كُنه در تفكر «هيعلتعايلالّلهرضووان»ينيخم امام حضرت ،«اللّه ذاتِ

 : فرمايندمى ايشان. داننديم تيروا منع مورد را
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 غايت آن، تقديس و تنزيه و توحيد وجودِ اثبات براى ذات در نظر اما»
 مشسحون  ريفهش احادي  و كريم قرآن و بوده عرفا آمال و انبياء ارسال
 مثل اخبار يمعتبره كتب و است الهى اسماء كماالت و ذات به علم از
 صفات و اسماء و ذات اثبات در غور« صدوق توحيد» و« كافى اصول»

 جساهالن  بعضسى  اخير قرون در كه است آن در مصيبت ليكن...  نموده
 سسنت  و كتساب  از و نسسنجيده  و نديده كه شده پيدا علم اهل لباس در
 معساد  و مبدأ به علم بطالن دليل را خود جهلِ مجردِ بوده، برى و ىعار

 انبياء مقصد غايتِ كه را معارف در نظر خود، بازار رواج براى دانسته،
 مشسحون  )ع(بيست  اهل اخبار و خدا كتاب پاى تا سر و است )ع(اولياء و
 دريسغ  آن اهسل  از را تهمتسى  و ناسسزا  هسر  و شمرده حرام را است آن از

 و كسرده  منصرف معاد و مبدأ به علم از را خدا بندگان قلوب و تهندانس
 سسؤال  اگسر  و گرديسده،  مسسلمين  جمعيست  شتات و كلمه تفرقه اسباب
 حسدي   بر شود متشب  چيست؟ براى تفسيق و تكفير همهاين كه شود
 و اشستباه  در جهست  دو از جاهسل  بيچساره  اين«. اهلل ذاتِ فِي تَتَفَكَّروُا ال»

 كننسد، مى ذات در تفكر حكماء كرده گمان كهآن يكى :است جهالت
 خسود  ايسن  و داننسد مسى  ممتنسع  را آن اكْتِناهِ و را ذات در تفكر كهآن با

 را حسدي   معنسى  كسه آن ديگسر  و. اسست  علم آن مبرهنه مسا ل از يكى
 بسرده  اسسمى  نبايسد  مقسدس  ذات بسه  راجسع  مطلقسا   كسرده  گمسان  ندانسته
 3«.شود

 و خسسدا مسسورد در تفكسسر فضسسيلت در «هيعلتعايلالّلهوانرضوو»خمينسسى امسسام حضسسرت

 از را روايست  همان است، انسانيت سلوک يالزمه و مقدمه تفكر آن كهاين

                                                 
 .تفكر باب ،12 شماره حدي  ،«حدي  چهل» - 3



 463  ............ چهاردهم، زندگي؛ نيوشاي پيغام وجود در بستر انقالب اسالمي يجلسه

 در تفكسر  پس گيرندمى نتيجه و عرض شد كه آورندمى )ع(صادق حضرت

 بسر  عسالوه  صسفات،  و اسسماء  سساير  و قسدرت  در تفكسر  و ذات اثبات و حق

 .است عبادات افضل نيست، نهى مورد كهآن

 امبرانيس پ يهمه كه است آن امام حضرت ديتأك كه دييفرمايم مالحظه

 بسه  ايس  ،ذات در تفكسر  از مسا  ينهس  و ميكن فكر ديتوح و خدا به ام تا اندآمده

 اشسته د معنا آن به نسبت تفكر تا ندارد تيماه اصال  ذات كه است آن جهت

 ينهس  ،كننسد  فكسر  مسوارد  نيس ا در دتواننس ينم كه را عوام اندخواسته اي. باشد

 هك كس آن جواب در ؛است هاآن يهست همان قيحقا يِستيچ رايز. ندينما

 طسور همسان  هسست،  ،«وجسود » گفت توانيم تنها ست؟يچ« وجود» پرسديم

 نانسسا » سسؤالِ  جسواب  در« خدا با يآشت» كتاب هشتم تا چهارم يجلسه كه

 هسستِ  البتسه  كسه . «هسست  انسسان » ،است شده داده جواب همواره« ست؟يچ

 شسد  متوجسه  انسسان  اگسر  و اسست  حسق  حضسرت  هسستِ  به اتصال نيع انسان

 آن به تعلق نيع انسان كه حق حضرت هستِ دارد، «هست» و است موجود

 نكسات  خسود  ياجس  در كسه . شسود يمس  شكوفا و گشوده شيبرا است، هست

 تقس يحق عنسوان  بسه  ياسسالم  انقسالب  مسورد  در. وردآيمس  انيس م بسه  را يخوب

 مينس ك نظسر  اگسر  انقسالب  وجودِ وجهِ به كه است قرار نيهم از هيقض دوران،

 .ميابييم ياله انوار ظهور ينهيآ را آن

 در صسورت،  آن در كسرد  نظسر  عالم ينيع وجهِ به و« راز» به انسان يوقت

 انقسالب  از كسه  ييندا آن پناه در مگر ابديينم آرامش يگريد زيچچيه پناه

 اگسر  عسالم  نيا در يزيچ هر. رسديم گوشش به قتيحق از بگو اي ،ياسالم

 مگسر  اسست،  تفكسر  حجاب و بستبن شود گرفته نظر در مستقل صورت به



 رديس بگ قسرار  افسراد  جسان  معرض در كه ستين يزيچ هم قتيحق و. قتيحق

 :گفت. كند درک را راز كه ابدي دست يتفكر به انسان كهآن مگر
 عالم در هك نكته نيا گفت بتوان كه به ربّ اي

 

 ييهرجسسا شسساهد آن ننمسسود كسسس بسسه رخسسساره

 

 «راز» با يزندگ يمعنا

 خساص  زيس چچيه، «وجود» .ستين هم ييجاچيه هست، جاهمه ،«وجود»

 زيس چ پنساه  در« وجسود » بسا  اُنسس  بسا  انسسان . سست ين« تيس ماه» چسون  ستين هم

 در خداونسد  كسه  قست يحق از ييندا آن پناه در مگر ابديينم آرامش يگريد

 نسام  بسه  يمظهسر  مثسل  ؛ديس گويمس  سسخن  قيس طر آن از مسا  با خاص يرمظاه

 انسسسان صسسورت آن در شسسد عسسرض كسسه طسسورهمسسان رايسسز. ياسسسالم انقسسالب

 كه است يزيچ نشانِ يپ در قتيطر آن در كه است شده يقتيطر يمتوجه

 مسا  مقابسل  در و زديس گريمس  و كشسد يبرمس  دامن سرعت به يول شوديم دايپ

 قسرار  نيس ا از راز بسا  يزندگ يمعنا. شود يط ديبا كه دهديم قرار را يمنازل

 تفكسر  يادعا و شد غافل آن از توانينم كه است يمهم ينكته نيا و است

 يولس  كردنسد  كسار چسه  ندانسستند  هسم  خودشان هايحجج شد عرض. داشت

«. برفست  و ديبدرخشس  يلس يل منسزل  از يبرقس » ؛بكننسد  يكار ديبا شدند متوجه

 يدرسست  بسه  بتواننسد  هسستند  راه مرد اگر تا گشود هاآن يجلو يراه خداوند

 يراهس  «هيعلتعايلالّلهرضووان»اللّه روح حضرت قيطر از خداوند. بگذارند راه در قدم

 آن در توانسستند  شسهداء  و گشسود  رانيا ملت خصوصبه و هاملت مقابل در

 جسواب  سست، يچ راه آن اتيخصوصس  شسود  دهيپرسس  اگسر . بگذارند قدم راه



 465  ............ چهاردهم، زندگي؛ نيوشاي پيغام وجود در بستر انقالب اسالمي يجلسه

 بسه . سست ين يكردنس فيس تعر ،اسست  راه در رفستن  راه، درک طشر ديشنويم

 : يسامان عمّان جناب يگفته

 راه قطسع  نمسودن  آمد، راه شرط

 

 كساله  چه مِعْجر چه رهرو سر بر

 انسسسان مقابسسل در را يراهسس كسسه يبرقسس همسسان د،يسساكسسرده تجربسسه حتمسسا  

 يلمنساز  ما مقابل در يلو زديگريم و كشديبرم دامن سرعت به د،يگشايم

 نآ در البتسه  كسه  ميريس گ قسرار  يريمسس  در تسا  شود يط ديبا كه دهديم قرار

 ينس عي نيس ا. بسود  خواهسد  مسا  بسا  همسواره  قتيحق به نسبت تفكر تحولِ ر،يمس

 نسده يآ رايز .كردنشروع آغاز آن از را ندهيآ و گرفتنقرار آغاز در همواره

 شسروع  ياسسالم  انقسالب  افسق  بسا  كسه  يآغاز است، آغاز به برگشت همواره

  مدا بازگشتِ تفكر،»: كه شد ديتأك آن بر گذشته جلسات در و است شده

 كسه  خسود  دوران قستِ يحق يمتوجه را ما و درخشديم يبرق«. است آغاز به

 را مسا  و كنسد يم است، شده شروع ياسالم انقالب با كه است يآغاز همان

 رايس ز. تسس ين انيم در شيبرا گذشته و ندهيآ كه يتفكر. رسانديم تفكر به

 .است صحنه در همواره قتيحق

 فكسر  ديس با چهآن مورد در ديكرد احساس يوقت كه ديباش داشته تيعنا

 بسه  گسر ا. ديبدان تفكر يعزا روز را روز آن شده؛ تمام و دياكرده فكر شود،

 تدرسس  را راه اسست  معلسوم  تمسام،  و ديس اموزيب يزيس چ كسه  ديباشس  نيا دنبال

 ماشس  مقابسل  در يراهس  ياسسالم  انقالب مثل يرخداد با كهيحال در ديانرفته

 . دارد اشاره يمهد حضرت يسو به كه است شده گشوده

 يسو به راه است دوران نيا نِيَّمتع قتيحق كه ياسالم انقالب قيطر از

 وجسود  شسوون  از يشسأن  ياسسالم  انقسالب . شسود يمس  گشسوده  قرآن و امامت



 امسامِ  عنسوان  هبس  حضسرت  آن به نظر با و است زمان امام حضرت مقدس

 لسذا . ديس فهم درسست  را نيس د و شسد  آزاد تيس جاهل مسرگ  از توانيم ،زمان

 شيبسرا  اشنيد ابعاد يهيبق نشناسد، را زمانش امام يكس اگر كه طورهمان

 ماند؛يم مبهم

 درسست  ميبتسوان  اگر كه است ياهر زين ياسالم انقالب 

 با اُنس قيطر آن از و مياكرده دايپ را خود دوران قتيحق م،يكن دايپ را آن

 .دشويم محقق ما يبرا عالم قيحقا يهمه

 نسام  يبس  منازلِ بود، خواهد ما با همواره قتيحق ريمس آن در كه يريمس

 شسود گ داوندخ كه يدام افتادند، منازل آن دام در شهداء كه است ينشان و

 كسار  چسه  «هيعلتعايلالّلهرضووان»ينس يخم امسام  حضسرت  ميديس نفهم ما راستا همان در و

 و گشسود  ياسسالم  انقسالب  نسام  به يدام شدند، او سرگردان همه كه كردند

 يجذبسه  نيس ا و را يالهس  دام نيا بتواند يكس اگر. ربود را ستهيشا يهاانسان

 نيهم اب ابد،يب را آن و كند حساسا و درک را ياسالم انقالب يعني ،يربّان

 احبص يعني شيموال با آرامآرام توانديم كنديم دايپ انقالب با كه نسبت

 كسه  خصوصبه ستين يآسان كار نيا البته. كند برقرار ارتباط زمان، و عصر

 داونسد خ بسا  ارتبساط  راه تسازه  د،يكرد برقرار ارتباط حضرت با كه آن از بعد

 .ديابييم ييرها تيجاهل رگم از و شوديم برقرار

 آن توانسستند  شسهداء  چگونسه  كسه  ديكن فكر نكته نيا به باز است خوب

 يتماشسا  مفتسون  امسروز  را مسا  و نسد كن يطس  آخسر  تسا  را نشسان  و ناميب منازل

 اسست  ياتجربسه  طسرف  کيس  از كسه  يرخداد ؟دنديآفر كه كنند يرخداد

 هرگسز  گسر يد طسرف  از و ميشسناخت يمس  حسال  تسا  كسه  ياتجربسه  هسر  يماورا
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 قتيحق به ميكن گمان و ميآور در خود تيمالك به را رخداد آن ميتوانينم

 .مياافتهي دست انقالب

 قست يحق خسود  يقبلس  يهسا ييدانا با ديينفرما يسع است آن بنده شنهاديپ

 بسا  هكس  اسست  نيس ا بسر  بنا ديباش متوجه عكس، بر ،ديبفهم را ياسالم انقالب

 ضسرت ح مثسل  ياله اءياول كه يبستر در البته ،ديشو روروبه ديجد ياتجربه

 رفصس  هبس  كسه  نكتسه  نيس ا به تذكر با ؛اندگشوده ما مقابل در )ع(دالشهداءيس

 خرُ ياسسالم  انقسالب  يعنس ي دوران نيس ا قستِ يحق ،يقبل يهاآموخته و اطالع

 .اندينماينم

 يانقالب اسالم ينهيدر آ يصورت محبّت اله

 تيس مالك بسه  كه ستين طورآن ،يقتيحق هر مثل ياسالم انقالب قتيحق

 در و انسسديبنما رُخ تسسا كسسرد نظسسر آن بسسه تسسوانيمسس تنهسسا بلكسسه د،يسسدرآ انسسان 

 و برسسد  مسا  به شيصدايب يندا تا ميبمان منتظر ما و رديگ قرار ما اندازِچشم

 جلسسه  نيس ا در بنده كه زمان هر جهت نيهم به م،ييبگو سخن آن از ميبتوان

 طسور  به ينكات چه كنمينم ينيبشيپ قتا يحق ،شوميم حاضر رفقا محضر در

 قبسل  از كسه  را يادداشتي متن تا ينها. ديآيم« گفت» به بنده قيطر از مشخ 

 بسه  ياسسالم  انقسالب  از كه ياجمال تا خوانميم رفقا خدمت است شده هيته

 از هسم  شسه يهم و ديس آ ظهسور  بسه  ال يتفصس  شناسسم؛ يمس  دوران قتيحق عنوان

 بسه  ديس با چسه آن كسنم يمس  احسساس  رايز ستم،ين يراض كنميم عرض چهآن

 نسدا،  آن آمسدنِ « گفست » بسه  دِيام به يول است اجمال در همچنان ديآ ظهور

 دانسم يمس  قبسل  از كسه  را يزيس چ آن ،سست ين نيس ا بسر  بنسا  رايز ميگشايم زبان



 بلكسه  سست ين انيس م در يآگساه  عدم و يآگاه ساحت، نيا در اساسا . ميبگو

 در را خسود  بتسوانم  بنده اگر البته ،ديآيم« گفت» به شوديم احساس چهآن

 گفتسه  جهست  نيهمس  به ؛ديآ« گفت» به تا دهم قرار يدرون يندا آن معرض

 و ديسسدرآور خسسود تيسسمالك بسسه را رخسسداد آن ديسستوانينمسس هرگسسز شسسوديمسس

 . دياافتهي يآگاه ياسالم انقالب قتيحق به نسبت ديكن گمان مغرورانه

 لتحم يفشار كنم، عرض را خود يهاييدانا ندهب كهنيا يبرا اهگچيه

 رمدا اجمال در چهآن بخواهم كه باشد يطور  يشرا يوقت يول م،ينماينم

 دهسم؛  قسرار  اجمسال  آن ينسدا  ظهسور  معسرض  در را خود و آورم ليتفص به

 در و قسرآن  اتيس آ شسرح  يجلسسه  در. رميس گيمس  قسرار  فشار در ناخودآگاه

 هالبتس  كه يفشار ،هست فشار آن اخودآگاهن ،ياسالم انقالب شرح يجلسه

 بنسده  يبسرا  يزنسدگ  كسه  است ييجا نيبهتر كل در و باشديم كنندهيراض

 و علوماتم با نه و ميرو روبه گشوده يراه با  يشرا آن در ايگو دارد؛ معنا

 يمس  هوش از باره کي ش،يخو نماز در )ع(صادق امام شده، تيروا .ميمفاه

 و يهوشس يب علست  آن حضسرت،  از ،نسد آمديمس  هسوش  بسه  كسه  يزمان ؛ندرفت

 اتيس آ قسدر  آن: نسد فرموديمس  پاسسخ  در حضسرت د. دنيپرسيم را يمدهوش

 انزبس  از را اتيس آ آن ايس گو كسه  دميرسس  يحسالت  بسه  تسا  كردم تكرار را قرآن

  58صُ،47جُحباراالنوار،)ُ.شنوميم اشفرستنده

 چهآن يول ،دانستنديم خواندنديم نماز در كه را ياتيآ يمعنا حضرت

. بسود  يگسر يد زيس چ شسد، يمس  گشسوده  اتيآ آن تكرار با حضرت مقابل در

 متولسسد امسسر يابتسسدا در قيحقسسا بسسا روشسسدنروبسسه در موضسسوعات از يبعضسس

 را مسا  عمال  و شوند متولد تا داد قرار هاآن معرض در را خود ديبا دنشوينم
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 در. مينس ك احسساس  گسر يد يوسسعت  در را خسود  مسا  و دهنسد  قسرار  فضا آن در

 يجرسس  بانک كه هست ردَقَآن» مييبگو ميتوانيم ما عموما  قيحقا با نسبت

 «.ديآيم

 كسه  يخيتسار  تيس موقع در خداوند ميكن فكر كه است نيا حرف يهمه

 برقسرار  او بسا  ديس با ينسسبت  چسه  زيس ن ما و كرده برقرار ينسبت چه ما با ميدار ما

 ،شسود  تمسام  مطلسب  سؤال، آن به دادنجواب با كه ستين يسؤال نيا م؟يكن

 هرانسدازه  كه دهديم قرار را ياندازچشم ما مقابل در كه است يپرسش نيا

 .شسود  تمسام  كسه آن بسدون  ،ميده ادامه را آن به نظر ديبا باز ميكن نظر آن به

 . است هاانسان جان يقصه نيا رايز

 شسه يهم تسه الب ند،يآيم ما سراغ به كرمنِ و ريكنَ برزخ، در اندفرموده ما به

 قسرار  زخبسر  در مسا  كسه  فرصست  نياول در و حاضرند ما يبرزخ بُعدِ در هاآن

 د،يس رفت رونيب جلسه نيا از كهنيهم ؛ميشويم هاآن وجود يمتوجه ميگرفت

 قسانع  انسسان  عمسلِ  ليدال به نسبت يراحت به كهيفرشتگان يعني منكر و رينك

 جلسه نيا از پرسنديم رگونهانكا يحالت با و نديآيم تانسراغ به شوند؛ينم

 د؟يسسكرد حاصسسل چسسه د،يسسداد انجسسام نمازتسسان در مسسثال  كسسه ياسسسجده از ايسس

 گذارديم انگشت سجده آن در ما يجز  يهاضعف يرو بر رينك يفرشته

 بساالخره  و نبسوده  كسار  در يضعف كه ديداد نشان اگر كند،يم انكار را آن و

 كه انديبنما و كند ينف را كار كل تا ديآيم انيم به رمنكِ د،يكرد قانع را او

 يهسا هيس ال بسروز  قيس طر از شساءاللّه إن شما باالخره و ديكرد را كار آن عادتا 

 خسدا  با را خود نسبت ها،عادت يماورا كه داد ديخواه نشان تانجان قيعم

 ظهسور  بسه  را آن كسر منِ و ريس نك بامواجهه در و دياداده شكل خود اعمال در



 روروبسه  پرسسش  نيس ا بسا  جان عمق در ديبا كه امر نيا به توجه با. ديآوريم

 ؟ميباشس  داشسته  خدا با خيتار نيا در ديبا ينسبت چه ما شوديم عرض د،يشو

 كسه  ييخدا با وگرنه ميبپرس خود از جان عمق از ديبا كه است يپرسش نيا

 چهآن ما از منكر و رينك يفرشته دو و ميهست مشغول م،ياكرده عادت او به

 اسست،  گشسوده  بهشست  يسو به كه يافق تا رنديپذينم را مياداده انجام كه

   .شود گشوده ما مقابل در

 :گفت توانيم قتيحق به رجوع شرح در
ب   ِّ ييييييييييييييييييييي  َِِّّشيييييييييييييييييييي   ييييييييييييييييييييي ََِِّّكأ ًسييييييييييييييييييييياِّ ْل   َِِّّبع  َِّكيييييييييييييييييييييأ   

 
 يسستُرَوِ وَمَسسا الشَّسسرَابُ نَفِسسدَ فَمَسسا

 هنس  و شسد  متمسا  شسراب  نه كه يدر حال دم،ينوش قدح قدح را محبت يّم 

 رارقس  مسن  ارياخت در كه نبود يزيچ يعني نشد، تمام شراب شدم؛ رابيس من

 صسورت  ايس  دوران قتيحق به نظر يقصه نيا و شوم؛ آن مالک من و رديگ

 تيس مظهر در و يبنگسر  آن به اندازه هر كه است خيتار نيا در ياله محبت

 و شسود يمس  مامت اتيتجل آن نه ،يبنوش ياله انوار اتيتجل از كاسهكاسه آن

 رد ياسالم انقالب كه است ياندازچشم آن نيا و ،يگرديم رابيس تو نه

 .ديگشايم ما مقابل

 داشستن  بسا  كه ميداشت يرزمندگان ما واقعا  ديفرمود كه طورهمان 

 يعصسساره قتسسا يحق كسسه نسسدكرديمسس ييهسساصسسحبت سسسال 19 ايسس 18 سسسن

 حضرت«  يحد چهل» كتاب اي و يانصار عبداللّه خواجه« نيالسا رمنازل»

 انقسالب  ارانيس  قلسب  بسر  قست، يحق بودند معتقد بود، «هيعلتعايلالّلهرضووان»ينيخم امام

 هيس گر بسه  سنگ ندخوانديم كه را ليكم يدعا و ندبه يدعا. كنديم يتجل

 آنمصسداق  هسا نيس ا ايس آ. دننلرز ديب چون و دنبخوان كه نبود ينماز آمد،يم
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 و گفتسار  شسود،  مسرتب   خود دوران قتِيحق با انسان يوقت» كه است يانكته

 «.است قتيحق آن ظهور رفتارش

 يدارا ياسسالم  انقسالب  مثسل  ييهسا دهيس پد كه ميباش متوجه ديبا 

  شسد  روروبسه  هسا آن بساطن  بسا  يكس اگر و اندباطن

 هكس  ديس كن قيتصسد  ديتوانيم يخوببه امر نيا به توجه با شد، خواهد بزرگ

 قلسب  ربس  خيتار سِينوام يهمه و دباش امام توانديم سالههفت انسانِ چگونه

 بسه  خواسستند يمس  بودنسد  هيقضس  نيا منكر كه ييهاآن. شود القاء اشمبارک

 ميواهخس  نكتسه  نيس ا بسه  مباح  نيا در شاءاللّهإن بدهند، اصالت يميتعل علمِ

 اسسالم  براميس پ فق  ؛است شده اداره ياُمّ يهاانسان با شهيهم اسالم كه ديرس

 يعنس ي ؛برسسند  ييجسا  بسه  تا باشند ياُمّ ديبا همه اسالم، ملتِ بلكه ستندين ياُمّ

 را شسان نسه زما و را اسسالم  اسست،  شسده  هاآن به كه ياشراق با ياُمّ امبريپ ليذ

 و يمصسطف  حضسرت،  آن و شد واقع بعثت ،)ص(امبرخدايپ يبرا. كنند« فهم»

 امبريس پ مقسدس  نسور  ليس ذ تواننسد يمس  هسم  امست  يهيس بق يول شدند، دهيبرگز

 يسست يويتيپوز فرهنگ يطرهيس با كه است ينكات هانيا. شوند ياُمّ )ص(خدا

 .است گرفته قرار غفلت مورد تهيمدرن

«والسالم عليكم و رحمةاهلل و بركاته»





 

 ي پانزدهمجلسه

 يذات انقالب اسالم يدر پناه ندا





 

 بسم اهلل الرّحمن الرّحيم
 مسا  چرا كه است نيا ديآيم شيپ ما ذهن در همچنان كه يالسؤ: 

 ؟ميريس گب نظسر  در خودمان تفكر يمبنا و خيتار اصلِ ديبا را ياسالم انقالب

 هبس  ياسسالم  البانقس  هكس  ييجسا  از ريس غ يگريد يجا در كه يفرد دينبا ايآ

 تفكسرات  يمبنا را خود  يمح اطراف حوادد كنديم يزندگ ،آمده ظهور

 همسه  هامسروز  كسه آن ايس  ؟كنسد  ريتفس آن با را ياسالم انقالب و رديبگ خود

 ريفست ياسالم انقالب با گذرديم هارآنب را چهآن هستند كه هرجا در ديبا

 چسون  كسه  كسرد  فكسر  طسور  نيس ا توانيم ايآ ،است مثبت جواب اگر ؟كنند

 آمسده  ظهور به خيتار نيا در ياسالم انقالب با جامع صورت به ياله اسماء

 ،دارد تيس وال خيتسار  نيس ا در عيوقسا  ريسسا  بسر  دارد كسه  يوسسعت  جهت به و

 د؟باش رخدادها ريسا بطالن اي و تيحقان مالک توانديم ياسالم انقالب

 تيبشر يبرا ياسالم انقالب تيعموم

 رنسسانس  بسا  مواجهسه  خيتسار  را خسود  ريس چنسد سساله اخ   خيتار ما

 يمبنسسا و يآزاد از يوعنسس رنسسسانس ذات در كسسه جهسست آن از م،يدانسسيمسس

 ،اسست  تيبشر يهمه يآزاد ،يآزاد آن و آمده انيم در خيتار از يديجد

 فيس تعر ،يآزاد از نسوع  آن بسا  را خسود  هاانسان خيتار نيا در كه ييمعنا به



 هسر  در يآزاد مختلسف  يهسا صسورت . دارنسد  برداشست  خسود  از و اندكرده

 تيس جمهور در يآزاد پاسداشست » بحس   در .دارد را خسود  شسكل  يخيتار

 تيس عبود مختلسف  يهسا صسورت  كسه  طورهمان شد عرض 1«ياسالم انقالب

 حضسسرت كسسه يتيعبسسود صسسورت و اسسست بسسوده متفسساوت خيتسسار طسسول در

 بسه  )ع(يسس يع حضسرت  كسه  اسست  يتيعبود صورت از ريغ آوردند )ع(يموس

 كسه  يتيعبود ذات به گردديم بر همه حال نيع در و كردند عرضه تيبشر

 و بسوده  متفاوت خيتار طول در زين يآزاد يهاصورت. اردد خود در انسان

 انسسان  يذاتس  ،انتخساب  رايز ،انسان در يگرانتخاب ذات به گردديم بر همه

 بسه  را خسود  گسر انتخساب  ذاتِ بتوانسد  انسسان  كه ييفضا يعني يآزاد و است

 عنسوان  بسه  را انتخساب  ،اسست  داده ما به را ما وجود كه ييخدا .آورد صحنه

 در خيتسار  طسول  در كسه  اسست  انسسان  نيس ا و فرمسوده  عطسا  مسا  به يذات يامر

 بسه  را يآزاد متفساوت  يهسا صسورت  ،خسود  گسر انتخساب  ذات به ييجوابگو

 )ع(نيمنرالمسسؤيام يآزاد نيهمسس پاسداشسست يراسسستا در. آورديمسس ظهسسور

 يرگس يد يبنسده « حُسرّا  اللَّسهُ  جَعَلَکَ قَدْ وَ غَيْرِکَ عَبْدَ تَكُنْ ال وَ» :نديفرمايم

 ذاتِ بسسه توجسسه بسسا يالهسس نايسسدا و هديسسآفر آزاد را تسسو خداونسسد رايسسز مبسساش

 نيس د. ميكنس  انتخساب  را خسدا  يبنسدگ  تسا  دنكنيم خطاب ما به ما گرِانتخاب

 يبسرا  ديس گويمس  كه يگروه و حزب با ؛كنديم فرق گروه و حزب با خدا

 خسدا  نيس د يولس  طسور، آن ايس  يباشس  طسور نيس ا ديس با يبحز بيرق بر يروزيپ

 دهيس ناد او يآزاد تسا  كنسد ينمس  برخسورد  انسسان  بسا  يغلظت نيچن با وقتچيه

 مثسل  خيتسار  طسول  در يآزاد يهسا صسورت  كسه نيس ا به توجه با ،شود گرفته

                                                 
 .شود رجوع «زانيالم لُبّ» تيسا در مؤلف نيهم از عنوان نيا باي اجزوه به -1
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 ،دارنسد  فسرق  خيتسار  مختلسف  مراحسل   اتاقتضسا  بسه  ،تيس عبود يهاصورت

 كسلّ  بسه  مربسوط  خ،يتسار  نيس ا در انقسالب  گساه يجا كسه  است آن بنده عرض

   .سميليهين و تهيسكوالر از تيبشر عبور بستر يمعنا به ،ودب خواهد تيبشر

 بسه  يآزاد از يصسورت  ،رنسانس يدوره عنوان تحت وسطا قرون از بعد

 تيبشسر  يهمسه  به مربوط يول كرد طلوع غرب از ظاهر به كه شد عطا بشر

 انقسالب . دارد قسرار  يگساه يجا نيچنس  در زيس ن ياسسالم  انقسالب  درسست  ،بود

 با همواجه در و شد اعطا تيبشر به يآزاد كه يخيتار نهما دل در ياسالم

 يهمسه  بسه  اسست  يالهس  يعطسا  ياسسالم  انقسالب  .آمسد  ظهسور  به ،خيتار آن

 بسسه بسسا ،اسسست كشسسانده انحسسراف بسسه طانيشسس كسسه را يآزاد نآ تسسا تيبشسسر

 نيهمس  بسه . دهسد  قسرار  اشياصسل  ريمسس  در ،بشسر  يذاتس  تيعبود آوردنِانيم

 نسد رو و ياسسالم  انقالب به نسبت همه ايدن ممرد كه ديكنيم مالحظه جهت

 هديس ناد را آن تواننسد ينمس  و اندحساس آن حركت

 انقسسالب. اسسست آنسسان يشسده فرامسسوش وجسسودِ از يوصسف  كسسه چسسرا ،رنسد يبگ

 لشسك  نيبهتسر  بسه  را خسود  ،يآزاد بسستر  همسان  در تيبشر دارد بنا ياسالم

  .دهد ادامه ممكن

 ابس  اريس د آن مسردم  يمقابله ،بود غرب در ،يآزاد استگاهخ كهنيا علت

ضسد   يو استعداد مقابله بسا فضسا   .بود زمان آن يليتحم يفضا و وسطا قرون

 رانيس ا در ياسسالم  انقسالب  شتر فراهم بسود. يدر آنجا ب ييقرون وسطا يآزاد

 بسسا مقابلسسه اسسستعداد كسسهنيسسا و تهيسسسكوالر بسسا مقابلسسه جهسست بسسه كسسرد ظهسسور

 .است موجود گريد يجاها از بهتر عهيش رد تهيسكوالر



 ،شسسد سسسميبراليل گرفتسسار ،يآزاد پاسداشسست از ذات يجسسا بسسه غسسرب

. ينس يد داتيّس تق و يت الهس يس عبود از يآزاد ،وارونسه  يآزاد يعنس ي سميبراليل

 بسه  ،رديس ميم يآزاد بدون انسان جان و است انسان جان يغذا يآزاد ذات

 غسرب  مسردم  از را يآزاد آن نطايشس  :يغربس  سسندگان ينو از يبعضس  يگفته

 يولس  ،نسدارد  اتيس ح و نسور  گسر يد كسه  كرد ليتبد يزيچ به را آن و ديدزد

 يسسع  و انسد دهيچشس  را يآزاد آن يحسدّ  تا غرب مردم و غرب شمندانياند

 نسون اك هسم  ديس كن يمس  مالحظه شما رابطه نيهم در .دارند پاس را آن دارند

 از مسا  كسه  اسست  آن بنسده  ورتص و جلوترند يآزاد تيرعا در ما از آنها هم

 مسا . ميهسست  ترعقب غرب از آن تيرعا و احساس و يآزاد فهم در يجهات

 نهسا ت رايس ز ،ميباشس  بنسد يپسا  آن بسه  سخت تا ميادهينچش را يآزاد طعم هنوز

 در يآزاد كسه  يخيتسار  در و ميديد هايغرب در را يآزاد يوارونه صورت

 .مينكرد ورود كرد طلوع آن

 ردوا مشروطه با آن لياص تيهو همان با يآزاد فيضع يپرتوها نياول

 رامسو  كساره  همسه  شساه  كسه  ميخواسست  پارلمسان  بسه  رجوع با و شد ما نيسرزم

 و كسسرد نفسسوذ يروشسسنفكر عنصسر  ،يآزاد آن دل در يولسس ،نباشسسد مملكست 

 وگرنسه  دكردنس  او از روشسنفكران  كسه  يلس يلتج بسا  شسد  رضاخان آن حاصل

 و دبسو  يآزاد قهرمان بلكه نبود يآزاد مخالف تنها نه مدرس ديشه مرحوم

 .دارد پاس را يآزاد رضاخان زدن كنار و مشروطه حف  با بود تالش در

 يرخسدادها  شسه يهم شسود  روشسن  تسا  بسود  جهت نيا از شد عرض آنچه

 ةريس جز بسه  مربسوط  اسالم كه همانطور. است تيبشر همه به مربوط يخيتار

 تيس هودي و تيحيمسس  يحتس  ميبرد هرهب آن از هايرانيا ما تنهانه. نبود العرب
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 اسسالم  از كردنسد  فيس تعر درسست  اسالم با را شاننسبت كه يااندازه به هم

 يصسدا  و يخيتسار  يرخسداد  اسسالم . دكردنس   يتصح را خود و بردند بهره

 كسه  قسدر آن «جبسران  ليس خل جبسران » يگفتسه  بسه . خيتسار  تمام يبرا بود خدا

 ندنتوانست العرب ةريجز مردم بردند بهره اسالم از ايدر طرف آن در انيپارس

 .دنشو مندبهره آن از

 وجسود  از يوصسف  كسه  ميدار نظر مدّ دگاهيد نيا با را ياسالم انقالب ما

 آورده شيپس  تهيسسكوالر  يفضسا  را يفراموشس  آن و است بشر شده فراموش

 يخيتسار  رخسداد  کي ياسالم انقالب ميباش متوجه كهآن بر مشروط است،

 راسستا  نيهمس  در و ميكنس يمس  يزنسدگ  آن در امروز ما كه يجهان يبرا است

 در يآزاد فعساالن  يبسرا  «اللّوهحفظه»انقسالب  معظسم  رهبسر  كسه  ديس كنيم مالحظه

 رتصسو  اميس پ آن در يخسوب بسه  كسه  دهنديم را اميپ آن قاهره ريتحرال دانيم

 بود ممه جهت آن از شانيا اميپ. ميابييم را ياسالم انقالب يخيتار حضور

 آن بسه  دعسوت  نسه  و بسود  نهفتسه  آن در ياسسالم  انقسالب  ذات بسه  وتدع كه

 تحقسق  يراسستا  در فرمودند. افتاد اتفاق رانيا در كه ياسيس نظام از يصورت

 مسا  ،ديس بده شسكل  را خسود  ياسس يس نظسام  ديس خواهيمس  طور هر ياسالم نظام

 شدبا رانيا نظام ياسيس شكل مانند ديبا نظام آن ياسيس شكل مييگوينم

 بشسر  يآزاد صورت رنسانس كه فهمم يم طور نيا يبند جمع رد بنده

 قرون ،داشت ينيد قرا ت از وسطا قرون كه يليتحل نوع آن مقابل در است

 تيس حاكم تسا  شسد يم ختم سايكل تيرجعم و تيحاكم به شتريب كه ييوسطا

 همسه  آنِ از خسدا . بشسر  ياسستعدادها  شستر يب هرچسه  يتعسال  يبرا ياله تيهدا

 كلمسه  کيس  سميپروتستانت گذارانانيبن شعارِ .شانيكش حصاران در نه و است



 را مقسدس  كتساب  رابطسه  نيهم در و ،است همه آنِ از مقدس كتاب كه بود

 يترجمسه  كسه  وسسطا  قسرون  بسرعكس  كردنسد،  ترجمه يسيانگل و يآلمان به

 در بسود  سسا يكل اريس اخت در نيالتس  زبسان  بسه  تنهسا  و بسود  ممنسوع  مقدس كتاب

 به ليانج بعدا  و ،نيالت نه و بود يبرع زبانشان )ع(يسيع حضرت كه يصورت

 .شد ترجمه نيالت

 خيتسار  آن بسستر  در هم ما و ستا يبشر يخيتار حضور کي ،رنسانس

 يهسا صورت با يول است يآزاد رنسانس روح كه جهت آن از ميدار قرار

 يگسر يد حسرف  اشاصسل  از آن انحراف و باشد داشته توانديم كه يمختلف

 آن ديبا .يمتعال است يآغاز ياسالم انقالب مثل رنسانس آغاز يول است،

 آغازِ آن ديكنيم مالحظه بعضا  كهيحال در شديم داشته پاس آخر تا آغاز

 هسا تن گفست  ديس با هم ياسالم انقالب مورد در. است رفته حجاب در يمتعال

 يالمتع آغازِ آن بخواهند كه دهند ادامه را ياسالم انقالب تواننديم يكسان

 .گردد حاضر ندهيآ در

 آغاز آن ميبدان كه ميدهيم ادامه نكته نيهم با را گذشته يجلسه بح 

 شسد  كسه  ييهسا صحبت همه با. بود خواهد حاضر ندهيآ در همواره كه است

 نگساه  آلسوده  ريس غ و روشسن  ينگساه  با را آغاز آن اگر كه ميكن فكر ديبا باز

 يخيتار تفكر آغازِ به توجه .ديآيم مانسراغ به ندهيآ در ،آغاز همان ميكن

 ،دنباشس  روشسن  ابتسدا  در اسست  ممكسن  كسه  ياچشسمه  سسر  بسه  را ما كه است

 اجمسال  از را خسود  ندهيآ در همواره كه است آغاز همان .كنديم ييراهنما

 گذشسته  بسه  بازگشست  نيس ا و سسازد يمس  را مسا  ينسده يآ و آورديم ليتفص به

 بسه  ،آغساز  بسه  سسفر  در كه يوقت رايز است هنديآ به دنيبخش معنا بلكه ستين
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 بسه  منجسر  كسه  ييهسا زهيانگ به نظر با و ميباش داشته ينور و يوجود نگاه آنْ

 يايس بقا جهست  بسه  كسه  را آن يهسا حجساب  ميكن يسع شده يخيتار فت  نيا

 بهتسر  و بهتسر  روز بسه  روز م،يينمسا  رفسع  است انيم در هنوز طاغوت فرهنگ

 در همسواره  اشيوجسود  قست يحق بسا  ازآغس  آن رايس ز. دهسد يم نشان را خود

 بسه  را خسود  حضسور  موانسع  دارد كه ياطرهيس و نفوذ با و است يتجلّ حالت

 نآ در كسه  ميبمسان  راه يانسه يم در مسا  اسست  ممكسن  هرچنسد  .درانس يمس  عقب

 .ميامانده عقب كه ميهست ما و دهديم ادامه را خود آغاز آن صورت

 خود يندهيآ در ياسالم انقالب حضور

 خسود  نسده يآ در حتمسا   اسست  يديتوح و يمتعال آغاز کي آغاز آن راگ

 رد را آغساز  كسه  است آن جهت به ميماند عقب ما اگر و بود خواهد حاضر

 يكسار  ؛ميسساخت  خود يبرا يدرآورمن ياندهيآ و مينكرد دنبال اشندهيآ

 خيتسار  مطسابق  يمتسوهّ  يانسده يآ و دهنسد يمس  انجسام  ونياسس يس از يبعض كه

 نيس ا يندهيآ كننديم فكر كه اليخن يا به ،سازنديم ما يبرا يغرب استكبار

 رتصو اسالم يبرا نسازافهيسق كه يكار مثل ؛است هاآن دست در انقالب

 از كسه  اسست  يانسده يآ يديس توح حركست  هسر  يندهيآ كهيحال در كردند،

  .شد خواهد حاضر داده شكل كه يخيتار در آغاز همان

 بسه  مسا  كار بود ياشراق اشقتيحق كه ميكن نظر يآغاز به ميتوانست اگر

 کيس  بسر  يمبتنس  تفكسر  شسه يهم ميبسدان  كسه  ييمعنسا  همان به ،انجامديم تفكر

 افست ي کيس  بسر  يمبتنس  تفكسر  ،سست ين اسستدالل  تفكسر،  يمبنسا  ،است «افتي»

 لسسوف يف هسر  ايس  نايسس ابسن  مثسل  يمتفكسر  كه است آن از پس .است ياشراق



 بسا  مالصسدرا  .دهسد يم ارا ه استدالل صورت به را «يخيتار افتي» آن گريد

 بسه  توجسه  با بلكه رسدينم خود هيمتعال حكمت به گريد يهافلسفه در تفكر

 او اشيخيتسار  روح طسابق م ياشراق ،كرده جاديا خود در كه ييهايآمادگ

 آن و را تفكسر  نآ اسستدالل  زبسان  بسه  و كنسد يم تفكر بعدا  و رديگيم فرا را

 .هدديم ارا ه را افتي

 كسه  ييهسا يآمسادگ  بسه  توجه با را افراد كه است ياشراق ياسالم انقالب

 قسالب ان كسه  ييجسا  آن تا كشانديم تفكر به را هاآن و رديگيم بر در دارند

 يانگگس يب و گسردد  شسان يا آنِ از و شود هاآن يشهياند و فهم يمبنا ياسالم

 .برود نيب از ياسالم انقالب و هاآن نيب

 ،ميباشس  داشسته  گذشسته  مباحس   بسه  نسسبت  يبسازخوان  ينوع است خوب

 خسود  يبسرا  بسودن  احسساسِ  ينوع خود ذات در انسان شد، مطرح كه جاآن

 جسز  گسر يد زيچ چيزهيم کي مثال  ؛است متفاوت موجودات ريسا با كه دارد

 بسودن  ،انسسان  بسودن  يول باشد تواندينم است اتاق يگوشه كه يزيم همان

 تيشخصس  شسود، ينمس  محسدود  مشخ  رتصو کي به و است ياگسترده

 جهست  نيس ا از ،روسست روبسه  «وجسود » از ممتدّ يِتجلّ ينوع با همواره انسان

 كسه آن اعتبسار  بسه  ،كنسد يم اسحسا گسترده يوجود را خود وجودِ همواره

 «وجسود » بسه  نظسر  انسسان  كسه نيهم .زيم خالفبر ،است يمتجلّ او بر «وجود»

 بسه  نظسر  خالفبسر  اسست،  روروبسه  تاسس  يتجلّس  حالت در كه يزيچ با دارد

 «وجسود » و كنديم حس را «خود وجود» خود ذات در چون انسان. اتيماه

 نيس ا .باشسد يمس  زيس چهمسه  بسه  نسسبت  يگشودگ يدارا ،است همراه يتجلّ با

 ارتبساط  موجسودات  يوجود ابعاد با نسبت در كه شوديم موجب يگشودگ
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 بسا  را حالست  نيا ديبا. است «وجود» يوشاين همواره معنا نيبد و كند برقرار

 يوقتس  انسسان . ديس آور شيپس « وجسود » بسه  نظسر  با و خود در ات،يماه از عبور

 اسست  مسوثّر  كسه  يزيس چ بسا  كسرد،  حسس  را« هست» يعني شد وجود يوشاين

 كننسد يمس  روشسن  «الحكمه ةيبدا» كتاب در ييطباطبا عالمه .شوديم مرتب 

 اعتبسار  بسه  يرونيب آتش كه است آن در يرونيب آتش با يذهن آتشِ فرق كه

 .است رموثّ همواره كه است وجود رايز سوزانديم اشيخارج وجود

 اتموجسود  در را خود و دارد هورظ عالم در همواره «وجود» اي «هست»

 وجسودات م در «وجودِ» با خود «وجودِ» اي و« هست» با انسان اگر ،اندينمايم

 در مد بسه  دم و همسواره  و اسست  «وجسود » اتيتجل يوشاين ا دا م باشد مرتب 

 قيس رط آن از و رسسد يم راه از وجود كه ابدييم دا م. باشد يم حاضر عالم

 شسود يمس  يوصف متذكر و اندينمايم ما به را خود ،خيتار تيظرف با متناسب

 «وجسود » كسه  ميباشس  امسر  نيس ا متوجه ميبتوان اگر حال. ميدار قرار آن در كه

 ذكرمت دا م ،است كرده ريتقد يالماس انقالب با را خيتار نيا خاص جهت

 از دا مسا   كسه  يشسرط  به ميشويم مختلف مظاهر در ياسالم انقالب حضور

 نيس ا كسه  ميكنس  مالحظه و ميباش مرتب  موجودات وجودِ با وجودمان قيطر

 تفكسر  بسا  ميبخسواه  كسه آندونبس  ،رسسد يمس  راه از همسواره  كسه  است وجود

 تسالش  و ميباش وجود غاميپ يوشاين ميتوانيم م،يكن دنبال را مطالب يانتزاع

 . ميبرو جلو آن يگشودگ دل در ميكن

 همسواره  و دهسد  ادامسه  يعرفس  عقسل  بسا  را خسود  نسدارد  بنا يحجج ديشه

 دم بسه  دم مينسس  معرض در را خود دارد يسع ،باشد تفكرها نوع نآ مشغول

 دهد قرار ،ديگشايم ما يسو به را خود ياسالم انقالب با دارد كه يوجود



 آن بسه  و شسود  آن در غسرق  ،ياسسالم  انقالب ظاهرم در وجود دنيوشين با و

 در از آن بسا  و كنسد  احسساس  را اشيخيتسار  فراخوان تا بسپارد گوش مينس

 ،وجسود  بسه  گشسوده  يموجسود  عنسوان  بسه  ،انسسان  مقام در و ديدرآ موافقت

 آن امسل ح مسدام  ،يكس يپ نهمچو و گردد خود دوران قتيحق مندك يبسته

 راز بسه  نسسبت  تفكسر  تسا  كنسد  يطس  را تقس يحق يدايناپ يمرزها و شدبا غاميپ

 به نسبت يگشودگ با انسان و است صحنه در يجهت از كه يراز ،ديآ شيپ

 و ستين زيم نيا مانند قتيحق رايز. دكن برقرار رابطه آن با دتوانيم قتيحق

 دارنسد  وجسود  عالم در ييزهايچ يول باشد،ينم ما يگشودگ مانند آن بودن

 .آورنديم ظهور به بدم دم ما يبرا را خود بودن حسِّ من هستِ با هك

 حسال  در اسست  يقتس يحق ،تيس ماه بسرعكسِ  «هسست » ايس  «وجود» هرچند

 ،وجسود  اعتبسار  بسه  خودمان يبرا هم ما خود وجودِ ميباش متوجه ديبا ،يتجلّ

 يمس  آشسنا  يراز با قيطر آن از انسان جهت نيا از و است يتجل در همواره

 زرا بسا  ينسسبت  او قيطر آن از و است آمده انيم به خودش قيطر از كه شود

 آن در و است حاضر معال يهمه در ،خود در تنهانه كه يراز ،كنديم دايپ

 هبس  كسه  ينگساه  آن پنساه  در مگر ابدي ينم آرام يگريد زيچ پناه در صورت

 شيصسدا  شسد  عرض كه يليدال به خيتار نيا در كه يقتيحق ،دارد قتيحق

 .رسديم گوش به ياسالم انقالب ذات از

 ياسالم انقالب از افراد أسي يشهير

 يانقالبسس يروهسساين از ياعسسده نيبسس در يأسسسي ريسساخ يهسساسسسال در بعضسسا 

 :اسست  آورده مسا  يبرا خود همراه به را اميپ دو لتحا نيا ؛شوديم احساس
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 يدوجو قتيحق عنوان به ياسالم انقالب يهمپا افراد نيا چرا كهنيا يكي

 كسه نيس ا گسر يد و امدنسد؟ ين جلو ،است يتجل حال در همواره كه دوران نيا

 شيپس  كسه  يسس أي و يدلسسرد  نيس ا ؟دنيآينم خود به أسي نيا به نظر با چرا

 اگسر  را ياسالم انقالب. است ياسالم انقالب از غل  قرا ت جهت به آمده

 ينهسان پ ابعساد  از يبُعد چيه ،است ياسيس حركت کي كه دينيبب حدّ نيا در

. مينس يبيمس  روز هسر  كسه  اسست  نيهمس  و شودينم رمتصو تانيبرا اشرازگونه

 گريد ،رفت ياقتصاد يهارانت حجاب در ظاهر به اگر حالت نيا در يعني

 اسست  معلسوم  .شسود  دهيس د اشيمتعال وجه آن تا ستين متصوَّر شيبرا يراز

 و سسرد لد دارنسد،  ياسسالم  انقسالب  از كسه  يغلط تصور نيا با افراد نيا كه

 يمس  زانيس عز نيس ا طسرف  کيس  از رايس ز .شسد  نيچن چرا كه شونديم وسيمأ

 ياسسالم  انقسالب  جسز  يپنساه  چيهس  و برنسد  سربه ياسالم انقالب با خواستند

 «رازگونسه » را ياسسالم  انقسالب  گسر يد طسرف  از ،نبودنسد  رمتصسوَّ  خود يبرا

 يسس أي و يپناهيب علت است نيا. دنشويم پناهيب افراد نيا جهينت در د؛افتنين

 آن و دارد حُسسن  کيس  حالست  نيا البته. است آمده رفقا از يبعض سراغ كه

 نيس ا يگسونگ راز وجسه  بسه  را شسان نگساه  و نسد يآ خسود  به است ممكن كهنيا

 چسون  .شوند وارد دارد ياسالم انقالب كه يپناه آن در و كنند زيت قتيحق

 وجسود  يريپنساهگ  يبسرا  يگسر يد يجسا  چيه كننديم احساس جان عمق از

 در يمتعسال  آغساز  آن ميكنس  گمسان  كه شوديم شروع جاآن از غفلت .ندارد

 بسا  كه ياندهيآ از ريغ يگريد يندهيآ به ديبا پس .شوديم متوقف راه انيم

 . كرد فكر شد شروع آغاز آن



 قتيحق به نسبت فکر لتحوّ

 شگسو  هب ياسالم انقالب ذات از كه ييندا پناه در توانديم انسان يوقت

 نشسان  يپس  در قتيطر آن در كه شود يقتيطر متوجه كه رديگ قرار رسديم

 كشسد يم بر دامن سرعت به و شوديم دايپ برق چون يگاه كه است يزيچ

 در ياسسالم  انقسالب  نسور  كه جهت آن از است ما يقصه نيا و زديگريم و

 قسرار  يريمس در تا شود يط ديبا همواره كه دهديم قرار را يمنازل ما مقابل

 .سست ا مسا  بسا  همسواره  قست يحق بسه  نسبت فكر تحولِ ريمس آن در كه ميريگ

 نمسود  آسان عشق چه» ديبگو حاف  جناب كه شوديم موجب حالت نيهم

 قتيحق با اُنس امكان ميكرديم فكر ابتدا در يعني «هامشكل افتاد يول اول

 روهروبس  آن بسا  كهنيهم يول بود مأنوس آن با توانيم همواره و است ساده

 ادد قسرار  يمنسازل  مقابسل  در را مسا  و ديبركش دامن كه نگذشت يزيچ ميشد

 .ميكن يط مرور به ديبا كه

 گسر يد و ديس آيمس  آخسر  در ،ديبركش دامن سپس و نمود رخ ابتدا چهآن

 را خسدا  اريبس بنده .شوديم ما آنِ از معنا کي به وقت آن در رايز ،رودينم

 مختلف  يشرا در يبرق چون ياسالم بانقال نور جهت کي از كه شاكرم

 معنسا  ياسسالم  انقسالب  ليذ شيبرا عالم تمام نديبيم آدم و ديآيم ظهور به

 روهروبس  يمناظر با ،روديم و كشديم بر دامن كه هم بعد است، كرده دايپ

 دورانِ بسه  نسسبت  تفكسر  ،تفكر نوع نيا. گردديم ختم تفكر به كه ميشويم

 آن دلِ در كسه  جهست  آن از اسست  يبس يعج زيس چ و باشسد  توانسد يمس  هركس

 اريبس ينكته نيا جهت نيا از و. بود خواهد انسان با همواره قتيحق ،تفكر

 بسود  يبرقس  كه يآغاز .است آغاز به بازگشت همواره تفكر كه است يمهم
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 متفكسر  انسسانِ  و داد شسان ن راه ،بسرق  آن .برفت و ديبدرخش يليل منزل از كه

 كسه  يراه .كند گانهي خودش با را شدهگشوده راهِ بتواند كه است يكس آن

 آخسر  تسا  و افتادنسد  آن دام در شسهدا  كسه  اسست  ينشسان  و نسام يب منازل همان

 يخوب يهانمونه قت،يحق درک يراستا در شهدا .ندكن يط را آن توانستند

 يولس  شسوند يمس  محسسوب  مسا  يخيتسار  يگذشسته  كسه  جهست  آن از ،هستند

 در تسا  دنس دهيمس  قسرار  مسا  مقابل در را ندهيآ در حضور امكان كه ياگذشته

 رديس گيم بر در را انقالب و را ما كه ييهاحجاب به نسبت خود يهادغدغه

 يرهيسس  كسه  طسور همسان  .ميباشس  يبسط منتظرِ يقبض هر در و مينشو سويمأ

 خسود  در را ندهيآ در حضور امكان تا كنديم كمک ما به )ع(معصوم ياياول

 .مينشو وسيمأ و ميبدار محفوظ

 يباق دام آن عهد بر ديبا ،ستين يكاف افتادن نشان و ناميب منازلِ دامِ در

 تنهسا  «رسستگارانند  تو كمند بستگان كه» حاف  جناب يگفته به رايز .ميبمان

 ييجسا چيهس  در ،نباشسد  يالهس  دام كمنسدِ  در كسه  يكس رايز ،آزادند افراد آن

 .ستين

 ياتجربسه  ،طسرف  کيس  از كه مياشده يدادرخ يتماشا مفتون امروز ما

 هرگسسز گسسريد طسسرف از و ميداشسست قسسبال  كسسه ياتجربسسه هسسر يورامسسا اسسست

 مينس ك گمسان  مغرورانسه  و ميدرآور خود تيمالك به را رخداد آن ميتوانينم

 ديهشس  سراغ يزيچ ممسلّ .مياافتهي يآگاه ياسالم انقالب قتيحق به نسبت

 آن يراحتس  به توانستيم نه و بود آشنا آن با گذشته در نه كه آمد يحجج

 .ديبگشا را خود آن به نسبت توانستيم تنها ،كند «فهم» را



 ميكنس  فهسم  گسر يد موجودات مثل يراحت به را قتيحق ميتوانينم كهنيا

 ميتسوان ينمس  و ميهسست  آن ظهسور  آغسازِ  در همسواره  ما كه است آن جهت به

 گسردد  مسا  آنِ از شيانتهسا  و باشد ما ارياخت در ا تمام آغاز آن تا ميكن يكار

 ادامسه  در اللّهشساء نإ كسه  است يانكته نيا و ندارد ييانتها قت،يحق آن رايز

 .شود روشن ديبا
 كه است انيم در يخموش ينوع ياسالم انقالب يخيتار ذاتِ در -37
 دوران امسروزِ  يادامسه  كسه  ميكنس  فكسر  يانسده يآ به تا خوانديفرام را ما

 رديگيم فرا را انسان يسرور و بهجت ،يوشخم آن در. ستين تهيمدرن
 نيعس  در يولس  شسود يمس  پنهسان  سسرور،  و بهجست  همان حال، نيع در و

 همان به دارد يخاص يبخشيروشن و است ما با شهيهم ايگو شدنپنهان
 :كه يكن خطاب آن به حاف  زبان با توانيم كه ييمعنا

 تسو  غسم  در اسست  يدل كه هرجا
 

 بساد  سسكون يبس  و قرار و صبريب

 شسكار آ اشساره  با كه تماشاگه نيا يباره در تا است ازين ياديز زمان به 
 راث رنگِ مثل دينمايم دسترس از دور سختْ رايز ميكن تفكر شود،يم

 گشسوده  هسا رنسگ  آن قيطر از يزيچ. ستين هم و هست هم كه يهنر
 آن يندا به اگر ،ميرو روبه آن با هارنگ كردنحسّ يماورا كه شده
 .روديم نيب از يهنر اثر و رنگ نيب يدوگانگ گريد ميبسپار شگو

 ديگويم سخن ياسالم انقالب که گاهآن

 از و الفسساظ، از آزادشسسدن قيسسطر از گفسستنسسسخن ياسسسالم انقسسالب از

 يوقتس . اسست  ممكسن  سخن، مورد موضوعِ و الفاظ نيب يدوگانگ رفتنانيم

 انقسالب  و باشند اموشخ الفاظ، كه گفت سخن ياسالم انقالب از توانيم
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 از يهنسر  اثسر  کيس  در هارنگ كه يوقت مثل د،يآ ظهور به خودش ياسالم

 سسخن  مسا  بسا  و ديآ ظهور به يهنر اثر آن تا اندگشته خاموش خود استقالل

 .ديبگو

 ياسسالم  انقسالب  يخيتسار  رخسداد  از يدرست درک ميبتوان كهآن يبرا
 البانقس  بسا  كسه  ديس د يخيرتا ينهيآ در را رخداد آن ديبا م،يباش داشته
 رايس ز ،ينقاشس  يتابلو کي در يهنر اثر دنيد مثل شده، شروع ياسالم
 ديسسپد را اثسسر آن كسسه يمسسواد آن يمسساورا اسسست يزيسسچ يهنسسر اثسسر آن

 .اندآورده

 ياسسالم  انقالب خيتار ذات در ميشو متوجه كه است آن حرف يهمه

 كسه  ستين يخنس به محدود انقالب، آن رايز ،است انيم در يخموش ينوع

 خسود  ذات در كسه  اسست  يزيس چ بلكسه  باشسد،  يخيتسار  مقطسع  کيس  حدّ در

 يانسده يآ به تا خوانديم فرا را ما» شوديم گفته رابطه نيا در .است گسترده

 بسا  جهسه موا نسوع  نيس ابسه   «.ستين تهيمدرن دورانِ امروز يادامه كه ميكن فكر

 در هنسسوز اريسسز ،شسسوديمسس گفتسسه «مقسسدس سسسكوت» ،ياسسسالم انقسسالب ذات

 گسوشِ  و گردديم اَداء تهيمدرن فرهنگ بستر در هاگفتن كه ميهست يطيشرا

 يفضسا  در كسه  دارد عسادت  مسا  سسخنان  از قسسمت  آن بسه  تنهسا  هم انمخاطب

 يوربخس  درد بسه  زِيس چ را سخنان گريد ابعاد و شوديم گفته تهيمدرن فرهنگ

 دشس  ياسسالم  البانقس  ذات يمتوجه يكس اگر امر نيا به توجه با .دانندينم

 اهرظ ندهيآ در را خود آرامآرام تا گردديم ذات آن يخاموش متوجه عمال 

 دوران يادامسه  ،بشسر  امسروزِ  يادامسه  بعسد  بسه  نيس ا از كسه  شود معلوم و كند

 نيس ا بسا  بناسست  رايس ز اسست  مست يقگران اريبس ،يخموش نيا .ستين تهيمدرن

 .ميكن عبور نمدر يفضا در دادنگوش و گفتنسخن از ما ،يخموش



 داده اجسسازه يخموشسس در. اسسست نسسدادنگسسوش از ريسسغ يخموشسس البتسسه

 آن جهست  نيهمس  به رند،يگ دستبه را تفكر دانِيم يسطح سخنان شودينم

 را انسسان  ،يخموشس  آن در» ؛شسود يمس  گفته و ميناميم« مقدس سكوت» را

 پنهسان  سسرور  و بهجست  همسان  حسال  نيعس  در و رديگيم فرا سرور و بهجت

 يبخشس يروشن و باشديم ما با شهيهم ايگو شدنپنهان نيع در يول ود،شيم

 درسست  فهسمِ  بسه  نسسبت  زمسان  نيس ا در كسه  ييهاآن كاش يا «.دارد يخاص

 ذاتِ بسسا رابطسسه در كسسه يبهجتسس و سسسرور آن يمتوجسسه سسسرگردانند، انقسسالب

 مغسزِ  در كنسد يم حس آدم چگونه كه شدنديم ديآيم انسان سراغِ انقالب

 .دارد رارق عالم

 را آن بتوانسد  و رديس گ قرار ياسالم انقالب ذات با نسبتِ در انسان يوقت

 بسه  و شسود يمس  حساكم  او بسر  سسكوت  ،دبنگسر  وجسود  قستِ يحق ظهسور  محلِ

. اندينمايم را خود ياسالم انقالب ،سكوت آن دلِ در كه رسديم يسكوت

 حضسور  وسسعت  بسه  است ييبقا خود يخود به ،سپردنگوش و سكوت نيا

 حاصل انسان يبرا يوجود احساس و ءبقا سرور، آن با هِارهم .عالم مغزِ رد

 سسرور  و ءبقسا  آن همسه نيا با يول دارد ازين آن به دا يشد انسان كه گردديم

 جهست  نيهمس  بسه  و سست ين يكساف  ياسسالم  انقسالب  خيتسار  در حضسور  يبرا

 رد و ميشسو  وارد ياسسالم  انقسالب  بسه  نسسبت  تفكسر  تِساح در ما تا روديم

 طسور  بسه  را ءبقسا  و سسرور  آن يجهتس  از اگسر  ميباشس  متوجسه  ديس با حسال  نيع

 نِيعسس در و برگرفتسسه در را مسسا و نرفتسسه مسسا نسسزد از يولسس ،ميابيسسينمسس مشسسخ 

 بسا  مسا  كسه  اسست  يرفتنس  هيشسب  ،رفستن  نسوع  نيس ا. ماسست  با شهيهم شدنپنهان

 گسر يد ،معنا کي به و ميشويم حاضر عالم در خداوند توس  مانشدنخلق
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 بساز  يول ميندار قرار مأوا آن در ،ميداشت مأوا خدا علمِ در كه يوقت آن مثل

 ظساهر  از .برگرفتسه  در را مسا  جمله از و معالَ كه اوست و ميهست خدا نزد در

 در يعنس ي ميگسرد يم بر خدا به ما كه ديآيم بر «راَِّع وََ إِلَيْه  إِنَّا وَ»  يهيآ

 كسه  هيس آ اول قسسمت  از كهيحال در ،ميگرديبرم او به يول ميستين خدا نزد

 حضسرت  از مسا  وجسود  و ميباشس  خدا از ما يوقت ميفهميم «لِلَّه إِنَّا» ديفرمايم

 و خودمسان  بسه  معنسا  کي به هرچند م،يشوينم جدا خدا از هرگز باشد، حق

 خسود  در را خسدا  بسه  رجسوع  يبنسا  يوقت يول ،ميدار نظر خودمان تيمخلوق

 گسوش  در او« قَريبٌ إِن ي» يندا و ميبود او نزد ميشويم متوجه ميداد شكل

 .ديآيم ظهور به ما جان

 و ميگسرفت  قسرار  ايس دن در خسود  خلقست  با ما معنا کي به كه است درست

 برگشستِ  ،برگشت نيا يول ،ميگرديم بر او يسو به ييايدن يزندگ از پس

 نيس ا ابس  و بسود  مسا  بسا  او همسواره  كسه  بود ييخدا به برگشت بلكه نبود يباطل

 نيس ا در و ميكنس يمس  مانخود آنِ از را خودمان با خداوند يهمراه ،برگشت

 ؛دنشويم يپوچ ينوع گرفتار رفقا از يبعض كهنيا. مييآيم تفكر به نسبت

 شسود  گفته هاآن به تا است ياله يعطا جهت کي از يپوچ آن بنده نظر به

 تجهس  بسه  كسه  اسست  يپسوچ  آن از ريس غ نيا و شندياندينم برتر يافق به چرا

 يناشس  تسه يمدرن فرهنسگِ  از و ديس آيمس  انسسان  سسراغ  خسدا  رحمت از يدور

 .شوديم

 بسه  كسه  اسست  يهست غاميپ نيا يطرهيس در واقع در بح  مورد يخموش

 :ديفرمايم ما
 اريس ب مسن  با يدم کي را دل گوش

 

 اريسس اسسسرار از تسسو بسسا ميبگسسو تسسا

 



. خساص  يبسستر  در هسم  آن ،باشسد  «گسوش » فقس   ديس با انسان جانيا در

. شونديم متذكر را اسالم بستر در يخاموش اند،يخموش متذكر كه ياتيروا

 كنديم مستقر يمقام در را انسان كه است مقدس جهت آن از يخموش آن

 دّم نكته نيا ديبا همواره جهت نيهم به. ديبگو سخن او با حق حضرت كه

 )ص(دمحمس  حضرت يهسال 20 يخموش ؟چه يبرا يخموش كه باشد ما نظر

 ديس اب كه اسالم عتيشر شروع يبرا بود يموشخ از ينوع القاء ،حرا غار در

 يخموش نوع نيهم يراستا در و ندكرديم هيتغذ را آن )ص(محمد حضرت

  .شوند کينزد اسالم آن به تواننديم مسلمانان

 كَااََ » :نديفرمايم البالغهنهج 289 حكمت در )ع(نيرالمؤمنيام حضرت

 وَكَااََ  ن اه  ي َ  ف  ايالدُّنث ص غَ ُ  ن ي َ  ف  عْظ م ه ي وَكَاََ اللَّه   ف  ََخٌ ضَىمَ مَايف   ل 

 ََكثََا َ  وَكَاََ وَََّدَ إِذَا كثَ  ُي وَال جِد ي ال مَا  شثتَهِي فَۀ بَطثن ه  س لثطَاَِ م نث َُارَِّاً

 فثعَالُ ي مَا قُولُي وَكَاََ...  نَيالسَّائ ل  لَيغَل  وَنَقَعَ نَيالثقَائ ل  بَذَّ قَالَ فَإَِث صَام تاً  َهْ ِه 

 السُّاكُوت    َلَاى  غثلَابْ ي لَامْ  الثكَۀمِ  َلَى غُل بَ إِذَا وَكَاََ فثعَلُي ال مَا قُولُي وَال

 و الهسى  برادرى گذشته در «تَكَلَّمَّي َََث  َلَى م نثه  ََحْ َصَ سْمَع ي مَا  َلَى وَكَاََ

 نظسر  در ايدن كوچكى داد مى جلوه بزرگ نظرم در را او آنچه: داشتم نىيد

 افست ي نمسى  آنچسه  نسرو يازا بسود،  خسارج  شسكم  حكومت تحت از او. بود او

 شستر يب. كسرد نمسى  مصسرف  اديس ز افست يمسى  را چسه آن و نداشت را شياشتها

 رهيس چ نسدگان يگو بر گفتمى سخنى اگر و بود ساكت اشزندگانى اوقاتِ

 را سسسخنى همسسواره... نشسساندىمسس فسسرو را كننسسدگان سسسؤال عطسسش و شسسدمسسى

 اگر. گفتنمى دادنمى انجام كه را زىيچ و دادمى انجام خود كه گفتمى
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 غلبسسه او بسسر كسسسى ،سسسكوت در هرگسسز شسسدمسسى مغلسسوب گفسستنسسسخن در

 .گفتن تا بود تر يحر دنيشن بر او ،افتينمى

 اگسر  كسه  بسود  دهيشسن  يكسس  چسه  از آن را و را يزيس چ چسه  )ع(يعل برادر

 رابيسس  خسود  سسخنان  بسا  را ياتشسنه  هسر  و كسرد يمس  غوغسا  فتگيم سخن

 يتيمسوقع  چسه  در  يشسرا  آن در يخاموشس  و سسكوت  از يطرف از ؟نموديم

 از كسالم  در يكسس  اگسر  :نديفرمايم وصفش در حضرت كه گرفتيم قرار

 نيس ا .رديس بگ سبقت توانستينم او از يكس سكوت در گرفتيم سبقت او

 ياسالم انقالب سنتِ بستر در يكس گرا كه است يمقدس سكوت ،سكوت

 يسسع  بشناسسند  را آن كسه  يافراد و دارد يخاص بركات شيبرا گرفت قرار

 اسالم صدر در ديادهيشن كهنيا .ببرند سربه آن با را عمرشان شتريب كننديم

 ايسس گرفتنسسديمسس قسسرار يكسسوه پنسساه در ،ياگوشسسه در اصسسحاب از يبعضسس

 در همسه  ،پرداختنسد يمس  عبسادت  و مناجات به هانخلستان در )ع(نيرالمومنيام

 يسسكوت  يهيسسا  ريس ز در تسا  بسود  آمده ظهور به كه بود ياسالم شروع بستر

 در مسا  تسا  زيس ن امسروز  و ابنسد ي دست مخصوص سرور و بهجت آن به مقدس

 و بخسسشالهسسام يسسسكوت ،مسسانسسسكوت ميريسسنگ قسسرار ياسسسالم انقسسالب بسستر 

 سسنگر  يگوشسه  در رزمنسدگان  دياهديشن كهنيا و بود نخواهد نيآفرسرور

 كسه  بسود  آن جهت به ؛پرداختنديم مناجات و عبادات به ،هيبق چشم از دور

 بسه  يراهس  ،شيايس ن و سسكوت  آن كمک به ياسالم انقالب از دفاع بستر در

 آن انسدازه  هسر  لسذا  ،شسد يمس  گشسوده  شسان مقابسل  در خاص يبهجت و سرور

 يبسرا  شستر يب ،دادنسد يمس  امسه اد شتريب را يطوالن خلوتِ و خلوص و سكوت

 معنسا  کيس  به بهجت و سرور آن شد احساس اگر حال. شديم نيريش هاآن



 مسا  با شهيهم يول شده پنهان ما منظر از كهآن نيع در ميبدان ديبا است، هرفت

 نسدازد يب سسم يليهين دامِ در را مسا  كسه  ستين يرفتن ،سرور آن رفتنِ پس. ستا

 خسود  در يخاصس  يبخشس يروشسن  و سست ا ما با همواره ميكن توجه اگر بلكه

 و كسرد  خطاب آن به حاف  جناب زبان با توانيم كه ييمعنا همان به ،دارد

 :گفت

 تسو  غسم  در سست يدلس  كه جا هر

 

 بساد  سسكون يبس  و قرار و صبر يب

 ار عمسل  آن توانسد ينمس  اصال  كه است آمده يدل تو غمِ در ديگويم او 

 .بساد  نوكسس يبس  و قسرار يبس  و صسبر يب لذا ،كند تحمل توست يدور غمِ كه

 مسا  بسا  گسر يد جهست  از ،اسست  رفتسه  يجهتس  از سرور آن اگر كه است معلوم

 .كرد نجوا آن با توانيم و ستا

 قتيحق ظهور يمأوا ؛ياسالم انقالب

 شسكار آ اشساره  بسا  كسه  تماشساگه  نيس ا يدرباره تا ميدار ازين ياديز زمان

 رنسگ  کيس  مثل. دينمايم رسدست از دور سختْ رايز .ميكن تفكر ،شوديم

 ار ايس در يوقتس  يهنسر  اثسر  در. «ستين هم و هست هم» كه يهنر اثر کي در

 بسه  كسه  ييهسا رنگ نه و است شما مقابل در ايدر کي صورتِ واقعا  دينيبيم

 شسكل  نيس ا بسه  كسه  اسست  هسا رنگ هم يطرف از و ،اندآمده در ايدر صورت

 شسده  خسارج  خود بودنرنگ از ،رنگ آن يهنر اثر آن در يلو انددرآمده

 .استيدر ،است رنگ كهآن نيع در و

 يهنسر  اثر ،است يخاص راه ديدار يهنر اثر نيا يتماشا يبرا كه يراه

 بسه  را خسود  توجسه  تمام شما كه كنديم ظهور اثر کي عنوان به يصورت در
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 كسه  شسده  گشوده يزيچ هارنگ آن قيطر از رايز ديدار معطوف يهنر اثر

 هارنگ اگر. ميكنيم حسّ هارنگ به نسبت ما كه است يزيچ آن يماورا

 عامسل  هسا رنسگ  نيهم حال، نيع در يول دينيبينم را يهنر اثر ديكن نگاه را

 يهنر اثر به كه ينگاه ينحوه به اگر .باشنديم يهنر اثر آن ظهورآمدن به

 عنسوان  بسه  زيس ن را ياسسالم  انقالب ينحوه ديتوانيم ديكن توجه خوب ديدار

 توانسد يمس  ياسسالم  انقسالب  صسورت  آن در .ديس بنگر قست يحق ظهور يأوام

 كسه آن يجسا  بسه  اگسر  يولس  ،باشسد  مسدرن  يايدن در سميليهين از عبور يتابلو

 آن اجسزاء  يهمسه  و ديبنگر ياله ياراده ظهور يصحنه را انقالب يصحنه

 هسا حادثسه  جسزءِ جسزء  بسه  تنهسا  د،يابيب اراده آن دنيد يبرا گشوده يهاراه را

 كسه  بسود  خواهسد  شسما  مقابسل  در ينور ياسالم انقالب و ديشوينم مشغول

 اسست؛  يقدسس  اتِيس ح از غفلست  كسه  دوران نيس ا بسزرگ  خسسران  از را شما

  .داد خواهد نجات

 يرهنس  اثسر  و رنگ نيب يدوگانگ ،ميبسپار گوش يهنر اثر يندا به اگر

 بسر  هك ياحواالت از شوديم يگزارش به ليتبد يهنر اثر آن و روديم نيب از

 همسان  بسه  ،ديس ابييمس  يهنسر  اثسرِ  آن در تمامسا   را خسود  و اسست  رفتسه  هنرمند

 دهماننس  و ابنسد ييمس  خود بودنِ يهمه را ياسالم انقالب يبعض كه يصورت

 بسه  را خسود  شسخ   نبسودن  ،ياسسالم  انقسالب  بسودنِ  يبسرا  يراحت به شهداء

 .نندكيم اراده ،ياسالم انقالب مقابل در خود يفنا عنوان
 رفستن  انيس م از و الفساظ  از آزادشدن با ،گفتنسخن ياسالم انقالب از»

 بسود  خواهسد  ممكسن  يوقت ،سخن مورد موضوعِ و الفاظ نيب يدوگانگ
 .ديس آ ظهسور  بسه  خودش ياسالم انقالب و باشند خاموش ظالفا آن كه



 خساموش  خسود  اسستقالل  از يهنسر  اثسر  کيس  در هسا رنگ كه يوقت مثل
 «.ديبگو سخن ما با و ديآ ظهور به يهنر اثر آن تا اندگشته

 :فرمود حضرت آن به خداوند يوقت ميدار )ص(خدا رسول از تيروا در

 عرضسه  ضسرت ح .يهست يميعظ لقخُ بر تو قتا يحق « َظيم ُُلُقٍ لَعَلى إِنَّكَ»

 سسال  چهسل  « َظ يم ُُلُقٍ لىلَعَ إِنَّكَ قالَ ثُمّ سَنَة ََرْبَع ينَ  ربّ  ربّان» :داشتند

 در عمسال   .يهست ميعظ خلق بر تو ديفرمايم حال و داد پرورش مرا خداوند

 ربّ حضسرت  تيس ربوب انسوار  معرض در را خود )ص(خدا امبرِيپ سال 40 نيا

 ورظهس  بسه  )ص(دمحمس  حضرت جمال در خداوند انوار تا دادند قرار نيالعالم

 مسرا  هسركس  «قحَس الْ رأى دقَفَ رآني نمَ» نديبفرما بتوانند حضرت آن و ديآ

 .است دهيد را خدا قتا يحق بنگرد

 ياسسالم  انقسالب  دنشسو  خساموش  الفساظ  چسون » :شسود يمس  عسرض  يوقت

 يهمسدم » عنسوان  تحست  كسه  ميس ردا اشاره يسنت به «ديآيم ظهور به خودش

 گسنج  مسن » ديس فرمايم خداوند كهنيا و شد عرض رفقا خدمت «ربّ و عبد

 نيدبس « شوم شناخته تا كردم لقخ را خلق ،شوم شناخته خواستم بودم يمخف

 به سانان قيطر از حق حضرت تا اوردين انيم در را خود انسان كه است معنا

 پسس  آورد صسحنه  بسه  را خود ما با خواهديم ربّ حضرت يعني .ديآ ظهور

 ربّ ظهسور  حجسابِ  ميباشس  انيس م در مسا  كسه  ياانسدازه  بسه  م؟يس اهكسار  چه ما

 .كند ظهور وا تا باش خاموش ،شد ميخواه نيالعالم

 درک ميبتسوان  كسه آن يبسرا » :گفست  تسوان يمس  فسوق،  مطالب به توجه با

 را خسداد ر آن ديس با ميباشس  داشسته  ياسالم انقالب يخيتار رخداد از يدرست

 اثر دنيد مثل نيا «شده شروع ياسالم انقالب با كه ديد يخيتار ينهيآ در
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 يزيس چ يهنسر  اثسر  آن كسه  جهست  آن از اسست  ينقاش يتابلو کي در يهنر

 اثسر  از تسر مهم .ديآيم ظهور به اندآورده ديپد را اثر آن كه يمواد يماورا

 انسسان  كه ييتابلو عنوانبه است، خيتار قت،يحق با روشدنروبه يراب يهنر

 عنسوان بسه  را يهنسر  اثسر  كسه  هسم  يدانشسمندان . كنسد يمس  مرتب  قتيحق به را

 و ندشسو ينمس  قسف متو جسا نآ در دنس زنيمس  مثسال  قست يحق بسه  جوعر ينهييآ

  2.است خيتار قت،يحق با شدنمرتب  يبرا يهنر اثر از ترمهم معتقدند

 از عبسور  يبسرا  باشسد  يروشسن  يتسابلو  توانسد يمس  خسود  يخسود  به خيتار

 ييتسابلو  ،خيتسار . قست يحق و انسسان  نيبس  يگسانگ ي درک و انسان بودنِسوژه

 كمک به و ديآيم ظهور به خود يحسنا ياسما قيطر از خداوند كه ستا

 از خداونسد  .انسد ينمايمس  را خسود  هسا يحججس  و هسا يخراز نام به ييهارنگ

 بشسر  بسه  ار خسود « شَسأْنٍ  فسي  هُسوَ  يَسوْمٍ  كُلَّ» يهيآ حكم به زانيعز آن قيطر

 نسام  هبس  ييتسابلو  بسر  را خسود  رتيبصس  چشسمِ  ديس بتوان اگر حال .اندينما امروز

 را خداوند اب نساُ  ِيشرا دياندازيب ياسالم انقالب يعني« دوران نيا خِيتار»

 و سسالكان  يصدسساله  رهِ و ديس اكسرده  فسراهم  خسود  يبسرا  شسكل  نيبهتسر  به

 جسزءِ جسزء  بسه  اگسر  يولس  !ءشهدا مانند ،كرد ديخواه يط شبهکي را عارفان

 در را هسا حادثه آن و ديشو مشغول ياسالم انقالب در آمدهشيپ يهاحادثه

 سرنوشست  همسان  بسه  انقالب يهازشير ريسا مثل ديننگر انقالب يكل بستر

 .ديگرديم دچار

 باشسد  خيتسار  نيس ا در خداوند حضور يتابلو راه، آن كه ينجات راهِ چيه

. شسود ينمس  افست ي ياسسالم  انقالب يتابلو از بهتر ته،يسكوالر از عبور يبرا

                                                 
 .شود رجوع انگي انيجول اثر ،«نيواپس دگريها» كتاب به رابطه نيا در -2



 باشسد  نداشسته  را ياسالم انقالب تِيكل دنيد جهت الزم رتيبص يكس اگر

 دورانِ سسم يليهين از باشسد،  هسم  ياسسالم  انقسالب  دارطرفس  ظساهر  به اگر يحت

 و دهسد يمس  ادامسه  تسه يمدرن فرهنگ در را خود عمال  و ابديينم نجات مدرن

 مسدرن  يايس دن كسه  دانديم ييهاتياشراف همان به دنيرس در را خود اصالت

 انقسالب  كه يبستر در ديبا را هايباكر و هايخراز ظهور. است كرده طرح

 نيس ا قست يحق نساتِ يّب اتيس آ عنوان به را هاآن تا ديد آورده، نايم به ياسالم

 سساز  حماسسه  بزرگسان  نيس ا كه ديبنگر را ييهاتابلو. داد قرار نظر مدّ دوران

 هسا نيا از هركدام ياجزا و كرد خواهند غوغا تابلوها نيا ند،ديآفر را هاآن

 تقس يحق ينسه يآ هركدام انقالب، يتابلو يكلّ يصحنه در حضور جهت به

 نيس ا در يالهس  ياراده مظهسر  جهست  نيا از هاتيشخص نيا يهمه. باشنديم

 ،كردند خود آنِ از را رفتن و بودن شكلِ نيبهتر جهت نيهم به و اندخيتار

 نيهمس  بسه  ؛كنسد  ينقاش هاآن قيطر از را تابلو آن خداوند دادند اجازه چون

 .ستندين مانيپش خود تيشخص ينقاش و خود كار از جهت

 انسد، مشسغول  خسود  كسار  بسه  كسه  يمسدت  از بعسد  نقاش هنرمندانِ از يبعض

 هاآن از گريد يبعض يول ،دهند رييتغ اندساخته كه را ييتابلو دارند دوست

 و آورنسد  ظهسور  به شانيهنر اثر در را خود يزمانه روحِ اندداشته يسع كه

 يهنسر  اثسر  آن در را آن و اندداده فرا گوش خود خيتار يصدا يب يندا به

 آن دارنسد  يسسع  بلكسه  ستندين اثر آن رييتغ به ليما تنهانه ،اندآورده ظهور به

. است شده تيبشر افتخار سال يهاسال اثر آن و. بدارند پاس سختْ را اثر

 بگسو  ايس  و نسد كرد ينقاش يطور يزندگ يتابلو در را خود ييطباطبا عالمه

 وقسستچيهسس كسسه كنسسد؛ ينقاشسس را شسسانيا خداونسسد تسسا نسسدداد اجسسازه يطسسور
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 يفسه يوظ اريس اخت در را خسود  رايز ،دنده رييتغ را تيشخص آن خواستندينم

 آوردنِشينمسا  بسه  يبرا را تابلو آن وندخدا و بودند هداد قرار خود يخيتار

 دنس دار دوست ييطباطبا عالمه كه است معلوم. داد ارا ه تيبشر به قت،يحق

 يآملس  يجسواد  اهلل تيس آ يگفتسه  بسه  .خواهسد يمس  ونسد خدا كه دنباش يهمان

 عمسر  آخسر  تا ،اندگرفته قرار ياله معارف و علم ريمس در كه يكسان عموما 

 ،ميبسود  زده دسست  علسم  از ريس غ يگسر يد كار به كاشيا كه ستندين مانيپش

 انتخساب  را يگسر يد كسار  دارنسد  آرزو عمومسا   كسه  هسا انسسان  ريسسا  برعكسِ

 كردنسد يمس  دنبسال  هكس  يتيشخص قتحق يجوابگو كارها آن رايز كردنديم

   . است نبوده

 دكسر  شسه يپ يخموش ينوع ديبا هم ياسالم انقالب خيتار ذات مورد در

 امس  كه است صورت آن در. كند ينقاش ما توس  را خود ياسالم انقالب تا

 خودمسان  از خودمسان  كسه  اسست  يهنسر  اثسر  معنسا  کيس  بسه  كسه  ينقاش آن از

 ظهسور  صسورت  آن در كسه  اسست  قست يحق رايس ز ميسست ين مانيپش ،ميانگاشته

 خسود  از يسسخن  چيهس  انسسان  كسه  اسست  يخموش ينوع ،يخموش آن ؛كرده

 رچسه ه كه ميهست يخيتار در رايز .باشد قتيحق خودِ ه،نديگو تا ديگوينم

 دزنس يمس  حرف آن در مدرن فرهنگ كه يخيتار اساس بر مييبگو ميبخواه

 ياسسالم  انقسالب  يخيتسار  حضسور  سساحت  در كسه آن مگر مييگويم سخن

 نسوع  نيس ا .دييگويم سخن كه ديستين شما گريد صورت آن در ،ميشو وارد

 و اسست  قست يحق بسه  اتصسال  نوع کي و است يخموش آن آثار گفتنسخن

 هفتسه ن ياسالم انقالب قيطر از قتيحق به اتصال نيهم در بنده ديتأك عمده

 .است



 جلسه کي در توانينم كه است دهيتن هم در ينحو به مباح  نيا البته

 سست ا يآغساز  ياجلسسه  هسر  مييبگو ميتوانيم تنها. شد متذكر را آن يهمه

 شسااهلل ان .گسر يد يگشودگ از بعد است يگشودگ ينوع اي و ،يآغاز از بعد

 در ياسسالم  انقسالب  كسه  هسا يگشسودگ  نيهمس  در كسه  ميشسو  تيترب يطور

 الحس  نيع در و ميكن پرواز همچنان آورد،يم ظهور به خود مختلفِ مراحل

 .ميشو ديناام كهآن بدون ،ميباش هايواد نيا در خودمان يهمتوج

 مقاومت مکتب يمعجزه

 ربس  كسه  يبد ياقتصاد يفضا با ياسالم انقالب امروزِ  يشرا در 

 بسه  معتقسد  مسا  كسه  انقسالب  يصسدا  يبس  ينسدا  با نسبت در ،شده حاكم مردم

 قسالب ان از ييندا چه به و است وقوع حال در ياتفاق چه ؛ميهست آن اصالت

 داشسته  خسود  تيس موقع از يدرسست  ليس تحل تا سپرد گوش ديبا  يشرا نيا در

    د؟يباش

 ياقتصساد  يهسا رسساخت يز در ما چون كه بود آن دشمن تصور 

 ،ميس انكسرده  جاديا يتحول ،ميكرد جاديا تحول استيس در كه طورآن خود

. كنسد يمس  ريس گنيزمس  را ياسسالم  انقالب ،ياقتصاد مشكالت جاديا قيطر از

 تومسان  هزار 5 برابر دالر کي اگر شد گفته شيپ سال 10 كه ديدانيم حتما 

 يپسا  بسه  پسا  امس  مسردم  كسه نيس ا از غافل ،دنكن تحمل مردم ندارد امكان بشود

 ،دشسسمن يهسسايدشسسمن درسسست درکِ و ياسسسالم انقسسالب يخيتسسار حضسسور

 كسه  ياهالعساد فسوق  لتحمّس  همسان  مثسل  .اندكرده دايپ تصور رقابليغ يتحمّل

 جسا آن در هسم  كسه نيس ا بسا . دادند نشان خود از نيحس صدام تجاوز به نسبت
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 يضسسررها حاضسسر حسسال در هسسم و شسسد وارد مسسردم بسسه يديشسسد يضسسررها

 متوجسه  كسه  اسست  آن مطلسب  هعمسد  .شسود يم وارد ام بر يديشد ياقتصاد

 اشنمونسه . رسسد ينم كنديم دنبال كه ياهداف به فشارها نيا با دشمن ميباش

 آن تصسور  و ندداد انجام 88 سال يفتنه در كه ياجانبههمه يهايزيرنامهبر

 نيس ا يبعسد  يمرحلسه  به است خوب. دنبخور شكست كه ندكردينم هم را

 را ييابزارهسا  نيچنس  ريتاث و ييكارآ چگونه رانيا ملت كه شود فكر فشارها

 شسده  ياقتصاد يهاميتحر نيهم دشمن حاضر ياسلحه تنها .برنديم نيب از

 دشسمن  چسه آن يولس  دادنسد  انجسام  مقسدس  دفساع  در كسه  يكسار  مثسل  .است

 يدهيس پد رايس ز ،اسست  تمدن کي سقوط يعهيطل نيا. نشد واقع خواستيم

 خسود  يبرا خيتار نيا در توانسته مخوف اريبس يهااسلحه برابر در مقاومت

 يجسا  اريبسس  كه است مني يمردم مقاومتِ اشنمونه .باشد داشته يگاهيجا

 انجسام  مسن ي در بود شدنش امكانِ كه يكار هر دشمنان .دارد تفكر و بح 

 چسه آن يعنس ي نيس ا. اسست  سستاده يا پسا  سرِ يخوببه مقاومت روندِ يول ،دادند

 جسه ينت بسه  كنسد يمس  عمسل  ياسسالم  انقسالب  مقابسل  در خيتار نيا در استكبار

 آن ،روح آن بسستر  در كسه  است شده حاكم مردم بر يروح چون رسدينم

 تسا  امكانات آن با استكبار كه را يامكانات جهينت در و گردديم يخنث هاهقشن

 در كسه  ييمعنسا  همسان  بسه  ؛روديمس  دسستش  از ،داده ادامسه  را خسود  حسال  به

 الزم ييكسارا  هسا اسسلحه  دكنن ظهور يمهد حضرت چون ميدار اتيروا

 .يحاتيتسسل  ايس  و اسست  ياقتصساد  ايس  دارد اسستكبار  كسه  يامكانسات . ندارند را

 و شسد  خسارج  الزم ييكسارآ  از مسن ي در خصسوص بسه  او يحاتيتسل امكانات



 از گسسر،يد يسسساحت در مسسا حضسسور و مسسا مقاومسست بسسا هسسم ياسسستكبار اقتصسساد

 .يمهد حضرت ظهور يبرا شوديم ياعهيطل نيا و افتديم ييكارآ

 رياسس  و مسا  مقابسل  در يااسسلحه  بسه  را اقتصساد  كه بود آن كايآمر تالش

 نيس ا ييكسارآ  كسه  است نيا يانقالب رانيا رسالت ايگو و كند ليتبد هاملت

 قابسل  رتمهسا  مسورد  نيس ا در يرانس يا روح قتسا  يحق و ببرد نيب از زين را اسلحه

 ياومتمقس  انقسالب،  معظّم رهبر يهاهيتوص با و داده نشان خود از يامالحظه

 يحتس  ديس ام قطسع  بسه  منجسر  كه است انجام حالِ در است، ملت يستهيشا كه

 و يداخلس  يهايتوانمند به مراجعه با. شوديم اروپا و كايآمر از ما ونِياسيس

 مكتسب  كسه  است مقاومت يمعجزه هانيا يهمه ،ينفت اقتصادِ از آزادشدن

 .فرمود عطا خيتار نيا به «هيعلتعايلالّلهرضوان»امام حضرت

 حسال  در همچنسان  مسا  يولس  نكردنسد؟  كسه  بكنند تواننديم كار چه گريد

 ،اسست  خسورده  شكسست  بكنسد  يكسار  هسر  سسعود  آل .ميهسست  خود يادامه

 حسال  به تا مگر ،كنند بمباران را مني يهارساختيز اندكرده شروع ارهدوب

 به را هايحوث مجبورند رايز كنند صل  ندتوانيم هن ؟كردنديمن را كار نيا

 مقاومست  يمعجزه. دهند ادامه را تجاوز نيا تواننديم هن و بشناسند تيرسم

 شسكل  نيبهتر به شما و ديآيم در پا از دشمن مقاومت، با عمال  كهنيا يعني

   3 .ديرسيم ديبود آن دنبال به كه ياجهينت به

                                                 
 کي: فرمودند امام حضرت حرم در 14/3/98خيتار در «اللّهفظهح»يرهبر معظم مقام  -3

 و كنم صحبت خواهميم شتريب آن يدرباره امروز بنده كه هست امام اتيخصوص از تيخصوص

 مكتب، کي وتيه در را امام كه يزيچ آن. يستادگيا مقاومت، است؛« مقاومت» تيخصوص آن،

 تيخصوص نيا شتريب خ،يتار در و خود زمان يبرا كرد مطرح راه، کي تفكّر، کي شه،ياند کي

 هاطاغوت برابر در. موانع و مشكالت مقابل در ميتسل عدم مقاومت، ،يستادگيا تيخصوص بود؛
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 كه مبارزات دوران در داخل طاغوت چه د؛يكش ايدن يهمه رخ به را خودش مقاومت امام

 ياذرّه بدون امام ستاد،يا محكم امام امّا شدند يديناام به مشرف هايليخ شدند،خسته هايليخ

 يروزيپ از بعد و. بود انقالب يروزيپ از قبل دوران مال نيا كه ستاد؛يا مبارزه راه در ينينشعقب

 هم باز امام[ امّا] شد، ظاهر امام مقابل در ترجانبههمه صورت به و گريد نوع از فشارها هم انقالب

 تالش كه بود آن جهت به نيا« .كرد مقاومت ،ننهاد دست از را يستادگيا را، مقاومت اصل

 نيمب نيد ناتيب به رايز زد؛يبر هم به را امام يمحاسبات دستگاه توانستينم دشمن ديتهد و دشمن

 داند،يم حق را آن كه كند انتخاب را يراه انسان كه است نيا مقاومت يمعنا. بود يمتّك اسالم

 بر بود؛ خدا نيد تيحاكم امام حرف. كند منصرف راه نيا در حركت از را او نتواند موانع و

 دشمنان ،يمَش نيا و حرف نيا كه است يهيبد مردم؛ عموم يزندگ بر و نيمسلم يجامعه

 رانيا در حسّاس، ينقطه نيا در ا،يآس قلب در يحكومت کي كهنيا. دارد عالم در يكلفتگردن

 معلوم كند،يم تيحما مظلوم از د،يآينم كنار ظلم با كه باشد نيا شعارش كه ديايب وجود به

 يعني بزرگوار امام اميپ عتيطب با هانيا بودند، ظلم اهل كه كردند شروع يكسان را يدشمن است

 و ناجوانمردانه تهاجم نيا مقابل در امام. باشند سازگار توانستندينم طبعا  ،ياسالم يجمهور نظام

 را هدف و راه نكردن گم فكر را، يستادگيا فكر را، مقاومت فكر اوّل، از آلود،خباثت

 يبرا ران،يا ملّت يبرا ماها، يبرا راه، کي عنوان به درس، کي عنوان به و كرد يگذارهيپا

 .ميكن حركت راه نيا از تا گذاشت و كرد دارنشان را راه نيا كشور، مسووالن يبرا مبارزان،

 غربِ يمنطقه ما، يمنطقه در امروز .رفت فراتر ياسالم يجمهور يمرزها از جيتدر به مقاومت

 از يكي»: معتقدند زين يالمللنيب گرانليتحل است؛ مقاومت ها،ملّت مشترکِ يكلمه ا،يآس

 ريمس ياسالم يجمهور كه است نيهم ياسالم يجمهور با كايآمر يدشمن علل نيترمهم

 « .ديايب فا ق نعموا بر توانست كرد، دايپ قيتوف شد، موفّق و گرفت شيپ در را مقاومت

 بزرگوار امام يسو از مقاومت انتخابِ يپشتوانه. است كرده انتخاب را مقاومت ريمس ،امام 

 ليتحم مقابل در باشرف و آزاده ملّت هر يعيطب واكنش مقاومت،. است يمنطق يپشتوانه کي ما

 اومتمق و ميكرد يستادگيا ما هرجا شود؛يم دشمن ينينشعقب موجب و است ييزورگو و

 ضربه م،يكرد حركت مقابل طرف لِيم طبق و ميشد ميتسل جا هر م؛يبرو شيپ ميتوانست م،يكرد

 ينهيهز از است شتريب دشمن مقابل در ميتسل ينهيهز امّا دارد، نهيهز مقاومت، البته و. ميخورد

 همه قرآن فراوان اتيآ «.نصُرُهي مَن اهللُنصُرَنَّيلَ وَ»: ديفرمايم ياله يوعده به قرآن و. مقاومت

 منطق و يقو استدالل از يبخش. اندمقاومت راه در كه يكسان آن به دهنديم دينو را عاقبت نيهم



                                                                                              
 مقابلِ ينقطه درست است؛ ممكن امر کي مقاومت  دهديم نشان كه است اتيآ نيهم امام يقو

 جانيا بزرگ يخطا« ندارد يادهيفا! آقا»: كه كننديم غيتبل و نديگويم كه يكسان غل ِ فكر

 شودينم كرد، مقاومت شودينم عالَم يهاكلفتگردن مقابل در كند تصوّر يكس كه است

 . ستاديا

 م،ينشناس درست هم را خودمان يجبهه ما كه شوديم يناش جانيا از يمحاسبات يخطا

 م،يبدان درست را انيزورگو نيا به مربوط قيحقا ديبا م؛ينشناس درست هم را مقابل يجبهه

 اتيادب در .است« مقاومت قدرت» ق،يحقا نيا از يكي. ميبدان هم را خودمان به مربوط قيحقا

 موضوع کي« ينيخم امام مقاومت نيدكتر» و« ينيخم امام يوهيش به مقاومت» ،يالمللنيب ياسيس

 حال در يجهان يطرهيس در ياقتصاد و ينظام توان فردِ به منحصر ينيآفرنقش دوران»  ..... شده

 باشد داشته ياديز ياقتصاد توان و باشد داشته ياديز ينظام توان يكشور کي نكهيا است؛ افول

 نه يندهيآ در» ؛«شده عوض ايدن است؛ افول حال در گريد بدهد، ادامه خود يطرهيس به بتواند و

 مثل - يجنگ آالتنيماش لحاظ از كه بود ميخواه يايفرامرز يهاقدرت شاهد دور چندان

 هاونيليم بر يرگذاريأثت قدرت با امّا ستندين باال چندان ،يجهان يصنعت ديتول در سهم اي -اتم بمب

 با ينيخم تمقاوم نيدكتر« ».ديكش خواهند چالش به را غرب ياقتصاد و ينظام يطرهيس انسان،

 يمهورج يماندگار راز«. است گرفته هدف را كايآمر و غرب يطرهيس يهاشاهرگ توان، تمام

 در مقاومت يجبهه امروز. گذاشت يباق ما انيم در بزرگوار، امام كه است يخطّ نيا ياسالم

 و كايآمر ياستكبار قدرت مقابل، ينقطه است؛گذشته سالِ چهل در تيوضع نيترمنسجم

 در را نيا ما اند؛كرده تنزّل مراتب به طرف نيا به شيپ سال چهل از ،يستيونيصه ميرژ خباثت

 ياقتصاد راقتدا وضع مورد در دارد وجود يواضح يآمارها. ميكن لحاظ ديبا خودمان سباتمحا

 سقوط يبيعج شكل به دهه نيچند نيا طول در كه يجهان اقتصاد در كايآمر ريتأث و كايآمر

 .است كرده

 مسا ل رد هم اقتصاد، در هم. يبازدارندگ ينقطه به دنيرس از است عبارت مقاومت هدف

 نقطه نيا كه ميبرس يانقطه به ديبا ينظام مسا ل در هم ،ياجتماع مسا ل در هم ر،كشو ياسيس

 تواندينم رانيا تملّ با و ندارد يادهيفا نديبب دشمن يعني باشد، بازدارنده رانيا به تعرض يبرا

 شد،با شجاعانه اوّال  ديبا ماندشمنان با و مانمسا ل با ما يمواجهه ينظام بخش مثل. بكند يكار

 و ينجايه اشد،ب خردمندانه و عاقالنه ثالثا  نباشد؛ وسانهيمأ باشد، دوارانهيام ا يثان نباشد؛ مرعوبانه

 .نباشد انفعال يرو از باشد، مبتكرانه[ رابعا ] نباشد؛ يسطح ياحساسات
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 يبسسرا دالر هسسزار انهسسزار شسسده، خبسسر چسسه عسسالم در كسسه ديسسكن مالحظسسه

 خسرج  هيسسور  و مني و لبنان در ران،يعالوه در ا ياسالم انقالب نابودكردن

 متوجسه  ديس با كسه  است آن بنده عرض .دندينرس خود اهداف به يول كردند

 مسا  بسه  دشمن يحمله را آن بستر ظاهر به كه است وقوع حال در يزيچ بود

 حملسه  مسا  بسه  خنسدق  جنسگ  در احسزاب  يوقتس  مثسل  ،كنديم فراهم ما يبرا

 بسر  يينهسا  يروزيس پ يجسستجو  در ديس با حملسه  نيس ا در ميديفهم ما و كردند

 جنسگ  در نسه يمد شدنِمحاصره با مسلمانان ديبا القاعدهيلع. ميباش استكبار

 لَمَّاا  وَ» ديس فرمايم احزاب يسوره 22 يهيآ يول دنديترسيم شتريب احزاب

 ددنيد را احزاب نيمنمؤ يوقت «الثأحْزاُ الثم ؤثم نُوََ رَاَ

 زا َه امْ  ماا  وَ رَس ولُه  وَ اللَّه  صَدَقَ وَ رَس ولُه  وَ اللَّه  وَ َدَنَا ما هذا»: گفتند 

 خسدا  رسسولِ  و خسدا . رسولش و خدا يوعده است نيا «تَسْليماً وَ إيماناً إِالَّ

 يالهس  اوامر مقابل در ميتسل و خدا به شانمانيا راستا نيا در و گفتند راست

 نچسه آ ؛هسستم  آرام و دواريس ام اريبس هاميتحر يهيقض نيا در بنده. شد شتريب

 بانسک  بسا  ديس توح يجبهسه  .كسرد  كسه  بسود  يكسار  نيهمس  خواستيم دشمن

 معلسوم  و اندآمده ظهور به كفر بانکِ با كفر يجبهه ،طرف نيا از و ديتوح

 يوقتس  حسال . اسست  روزيس پ ديس توح يجبهسه  حتما  ييارويرو نيا در كه است

 دسست  در را صحنه ديتوح يجبهه خود به خود ،رفت نيب از دشمن ييكارا

 بسه  خسود  ،يحجساب يبس  مشسكل  مثل يفرهنگ مشكالت از ياريبس و رديگيم

 يدهايس تهد يبسرا  انقسالب  معظم رهبر كه است آن مهم. بازديم رنگ خود

 اجسازه . دارد اريبسس  شسكر  يجسا  كسه  سستند ين قا ل يگاهيجا استكبار يجبهه

 مباحس  سلسله نيا در كهآن ديام به ميكن تمام جانيا در را بح  نيا ديبده



 شسروع  زمسان،  نيا در ياله يعطا عنوان به ،ياسالم انقالب به تفكر ينهيمز

 انقسالب  با رابطه در تفكر نوع نيا شتريب ليتفص به ليما رفقا اگر. باشد شده

 .نديفرما رجوع مباح  يادامه صوت به است خوب هستند، ياسالم

 «هالسالم عليكم و رحمةاهلل و بركاتو »
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 سم اهلل الرّحمن الرّحيمب
 را يزنسدگ  از ينسوع  م،يكنس يمس  احسساس  خود بودنِ با كه ياستقرار در

 تنسسب  اسست  بودن احساسِ ينوع خود بودنِ با يزندگ. كرد ميخواه تجربه

 يولس  اسست،  خسود  بسا  سسربردن به آن يالزمه و ميهست آن در كه يخيتار به

 .است حسابيب آن وسعت كه يخود

 ريمسس  در نجانسب يا كسه  اسست  ييهسا ادداشست ي ديدار رو شيپ در چهآن

 رد كسه  اسست  ييانسدازها چشسم  بسه  نگساه  حاصلِ. امنگاشته خود با سربردنبه

 .كردميم احساس هاآن در را خود ينوع به اندازهاچشمآن از كدامهر

 انقسالب  يصسدا يبس  ينسدا  بسه  سپردنگوش» بح  47 تا 16 جلسات در

 عرض نآ رويپ ينكات و گذاشتم انيم در رفقا با را هاادداشتي نيا« ياسالم

 ،سست ين شسد  گفتسه  چسه آن درآوردنِنوشسته  بسه  فرصستِ  كسه  حسال  يولس . شد

 كسنم،  ميتقسد  شسما  بسه  را هسا ادداشست ي آن اصل است خوب كردم احساس

 و ديس كن هتجربس  خود وجود در را ييهاراه ها،آن در تدبّر و تأمّل با كه ديشا

 ييهاادداشتي يادامه .است گسترده خود نزد در انسان اندازه چه كه ديابيب

 :است قرار نيا از ديكرد مالحظه كتاب در كه



 يهمسخن نوع نيترلياص

 هسسمف جهسست الزم يآمسسادگ جامعسسه متفكسسران گفسست تسسوانيمسس ايسسآ -38

 دوش هبس  را متفكسر  عنوان ليدل بدون اي اند؟افتهي را ياسالم انقالب قتيطر

 يقتس و باشسند؟  رهنمون تفكر زالل سارِچشمه هب را ما كهآن بدون كشند،يم

 سسخن  يدرسست  بسه  تسوان يمس  يوقتس  پس« است يخيتار تفكر،» ميدانيم همه

 هكس  ميبنوشس  آن زالل سارچشمه از و ميكن احساس را خود خِيتار كه گفت

 رايس ز. اسست  ياسالم انقالب مورد در يعلم يرساله کي نوشتن از ريغ نيا

 ليتبسد  سسكون  بسه  باشسد،  زنسده  همچنسان  ديس با كسه  يحركتس  صورت آن در

 عطسا  مسا  بسه  كسه  ياسسالم  انقالب قتِيطر در گفتنسخن رخصت و شوديم

 شسود يم ليتبد ياسالم انقالب از گفتسخن زبان و روديم دست از شده،

 نسوع  آن در ياسسالم  انقسالب  ذاتِ صسورت  آن در كسه « ييشناسسا  موردِ» به

 انقسالب  ذات بسه  برگشست  بسا  كه يهمسخن از ياثر و شوديم ديناپد گفت،

 نسوع  نيتسر لياصس  نيس ا كسه يحال در. ماندينم انيم در است، ممكن ياسالم

  ٍّل ا  َ  ُكذ »: فرمودند ما به كه ييمعنا همان به است خيتار نيا در يهمسخن

 فرهنسگ  زا عبور نماد« السسالم هيعل»يعل شهيهم يبرا و خيتار آن در رايز. «ةبا َ  

 داتعبسا  در ست،ين ياله يوَح منكر كهآن نيع در هفيسق يول. بود تيجاهل

 و ابسد ييمس  ادامسه  كسه  است گذشته فرهنگ همان نيا و است متوقف يفرد

 ستنخوا هرگز ياُمو انيجر رايز. گرددينم درک« السالمهيعل»نيحس امام مقام

 .دهد تن گفتگو و يهمسخن به «وآلههيعلاللّهصلوات»يمحمد انتيد بستر در

 برگشت با كه ميشويم متوجه يخوببه خود يخيتار يگذشته به نظر با

 كسه  كنسد يمس  ظهور يلياص يهمسخن خ،يتار نيا در ياسالم انقالب ذات به



 511  ................................................................................ انسان نزد خود يگستردگ

 مقصسد  بسه  شتريب م،يكن ذكر را آن كماالت و مييبگو سخن آن از اندازه هر

 .مي شود «ةبا َ    ٍّل  َ ك ُذ » يمعنا همان و ميشويم کينزد خود ياصل

 آسمان و نيزم انيم در ياسالم بانقال

 د؟يآ در ربق تِيغا به ما به نسبت ياسالم انقالب شوديم چگونه -39

 مقاومست  مسا،  بسه  يكينزد در ما يهافرضشيپ جهت به ياسالم انقالب ايآ

 انقسالب  ذاتِ بسه  چسه آن كسه  اسست  آنتيس واقع بسه  ظلسم  نيبسدتر  كنسد؟ ينم

 انگمس  و مينسدان  ياسسالم  نقسالب ا تيواقع فِيتوص را كنديم اشاره ياسالم

 اسست  آن جهست  به نيا. يواقع نه و يذهن است يفيتوص ف،يتوص آن ميكن

 ياسسالم  انقسالب  قتيحق به است ممكن كه جاآن تا ميباش نكرده تالش كه

 .مياهكرد نظر بدان يابزار نگاه با كه است آن جهت به زين و ميشو کينزد

 كسه  اسست  يافقس  گشسودن  خود يخود به ياسالم انقالب روح فيتوص

 در ،نگرفتسه  شسكل  آن بسا  ما يزندگ مناسبات هنوز و دارد قرار ما يجلو در

 تسه فراگرف را ملست  روح آن و انسد داده مسا  ملست  بسه  شيشاپيپ را آن كهيحال

 رايس ز ميكنس  نظسر  انسد داده ما به شيشاپيپ چهآن به ما كه است آن مهم. است

 .  است نهفته آن در ما يفردا و امروز يمعنا

 آن بسه  روزهسا  نيس ا در مسردم  چسه آن در را ياسسالم  انقالب قتيحق اگر

 مسسل   مسا  بسر  هنسوز  چهآن رايز ميرويم راههيب به م،يكن جستجو اندسرگرم

 آن كسه  يفس يتعر در مسا  مناسسبات  يهمسه  هنسوز  و است ما يغرب روحِ است،

 نبسي  در فعال  ياسالم انقالب. دارند قوام است كرده مناسبات آن از فرهنگ

 شسده  مسستقر  اشيآسمان يمأوا در طرف کي از دارد، قرار آسمان و نيزم



 و ابدي استقرار زين خود ينيزم گاهيجا در تا است انتظار در گريد طرف از و

 . ديآ فرود م،يشناسيم را آن كه حدّ آن در الاقل تا دارد ما انتظار به نظر

 است؟ کدام نامقدس و ستيچ مقدس

 يرخسداد  «وجسودِ » بسا  ياسسالم  انقسالب  يخيتسار  رحضو به نظر در -40

 جانيا و .نام آن به يموجود با نه و ياسالم انقالب نام به م،يشويم روروبه

 بسه  دارد، يقدسس  يشهير كه يامر يخيتار حضور به نظر يمعجزه كه است

 يوقتس  يقدس يرخدادها يخيتار حضور به نظر يبرا كوشش. ديآيم انيم

 روان و روح بسر  كسه  ريتقسد  کيس  صسورت  به هاآن ذات به كه است ممكن

 يهاراد فرهنسگِ  در چسه آن عيجم از را آن و شود نظر است، يجار هاانسان

 و ميكنس  آزاد شسود، يم ليتحل سود، به معطوف ياراده و قدرت به معطوف

 وا رايس ز ميبنگسر  آن بسه  اسست  آن گسذارِ انيبن جان در كه تين نيترصاف به

 .اوردين انيم به را خود و اشتواگذ خدا به را كار

 بسه  معطسوف  ياراده فرهنسگ  يوراامس  ياسالم انقالب تا داد مجالبايد 

 ابسد ي ادامه و ديآ انيم به سود، به معطوف ياراده فرهنگ يوراام و قدرت

 و نسد دار غفلت آن از يداخل يهابراليل كه يزيچ. زند پس را خود موانع و

 .كنند ليتحل را خود شكست دتواننينم و خورنديم شكست دا ما 

 آن از را آن« عسالَمِ » م،يپنداشت« ابزارانگارانه» را ياسالم انقالب كهنيهم

 نيس ا در انسسان  يبرا خاص يحضور تيظرف يمتوجه كه يعالم م،ياگرفته

 خست، يگر مسا  مقابسل  از تيس ظرف آن آن، به ابزارانگارانه نگاه با و بود خيتار

 مسا  از نيزمس  م،يشسو  روروبسه  هسا آپارتمسان  از يامجموعه با يوقت كهآن مثل
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 مسألوف  وطسنِ  كسه  ينيسسرزم  هماننسد  سرسسبز  يامزرعسه  در يول ،زديگريم

 آن از خسدا  يوقت تا ياسالم انقالب به نگاه در. ديآيم ظهور بهن يزم است،

 يكار نيا و ديگشايم ما مقابل در را خاص يحضور تِيظرف نشده، بيغا

 تسا  ميس دار عهسده  بسه  ياسسالم  انقسالب  يقدس وجه از ينگاهبان با ما كه است

 نامقسدس . اسست  كدام نامقدس و ستيچ مقدس خ،يتار نيا در شود روشن

 قستِ يحق ياسسالم  انقسالب  بسه  نسسبت  كسه  اسست  ييهسا آپارتمسان  همان مانند

 توانسد يمس  ياسسالم  انقسالب  كسه  جهست  آن از پوشساند يم را ياسالم انقالب

 ياراده فرهنسگ  مساوراء  كسه  كنسد  داريس پا و ديبگشسا  مسا  مقابل در را يعالَم

 .دينما هيتغذ را ما سود، به معطوف ياراده و قدرت به معطوف

 ما يخيتار عالَم برافراشتن

 در كسه  تاس يخاص عالم دآوردنيپد ،ياسالم انقالب ياصل كار -41

 مسا  ياريهوشس  يعمده. ميده شكل را خود يخيتار ماتيتصم ميتوانيم آن

 كسسه اسسست عسسالم آن برافراشسستن يبسسرا تسسالش ،يسسسالما انقسسالب بسسه نسسسبت

 آن نبرافراشست  از بعسد  كارهسا  يهيس بق گرفتسه،  قرار دوران نيا بشر يروروبه

 ينهيزم و نيزم تواننديم كه بود خواهد يعالم نيچن يگشودگ يبرا عالَم،

 خسود  مسسكن  نِيزمس  يرو بسر  انسسان  كسه  طورهمان. گردند يزندگ بنانهادنِ

 هبسست  خسدا  بسا  كسه  يعهسد  بسه  مسسكن،  آن يهيسا در تا نهديم بنا را يعالم

 .ابدي راه است،

 اسست،  مسستور  و نامشكوف ديآيم انيم به ياسالم انقالب با كه يعالم

 حضسور  و كنسد  معنسا  و رديبرگ در را ما اعمال يحت و زيچهمه توانديم يول



 آن. شسود  مسستقر  عسالم  آن در حاضسر،  آن تسا  ديس نما محدود را يحاضر هر

 انجسام  آن ريتأث تحت كه يكار هر با يول است بسته فرو خود ذات در الَمع

 در ياسالم انقالب با كه يعالم اصالت به توجه با و گردديم گشوده شود،

 عسالمِ  ينسه يزم و نيزمس  در يكسار  اگسر  تنهسا  اسست، كسرده  ظهسور  دوران نيا

 در هكس  يرنگس  مثسل . اسست  نرفتسه  نيب از كار آن شود، انجام ياسالم انقالب

 از كسه  شسود ينم مصرف ياگونه به رنگ آن شود،يم مصرف ينقاش کي

 کيس  توس  الفاظ كاربردنبه مثل د،يآيم درخشش به تازه بلكه برود، نيب

 .بزرگ شاعر

 بسه  نآ از و اسست  ياسسالم  انقسالب  به مربوط ما يخيتار عالم برافراشتنِ

 و بسود  خواهسد  عالم آن به وابسته رد،يگ انجام عالم آن در كه يهركار بعد،

 ودشس  معلسوم  تسا  بخشديم معنا و رديگيبرم در را كار آن كه است عالم آن

 هسر  كسه  ييفضسا  در توانسد يمس  شسده،  گشسوده  ياسسالم  انقالب با كه يعالم

 بسه  گسردد، يمس  دهيس بلع آن توسس   و شوديم سميليهين جهنم گرفتار يحركت

 راندو نيس ا در يمعسال  نيچنس  در تنها انسان و. گردد ليتبد معنابخش يعزم

 روح بسا  داشستن عسالم  نيبس  كه يكاريپ در و دارد پاس را خود ذات توانديم

 .كندن ترک را دانيم است، آمده انيم به سميليهين جهنم و ياسالم انقالب

 نهيآ نيترروشن ،ياسالم انقالب

 چسسه ياسسسالم انقسسالب بسسا كسسه مينكنسس شسسهياند موضسسوع نيسسا در تسسا -42

 تسالش  و ميس انكسرده  انقسالب  آن پنهسان  قست يحق به نظر دهد، رخ ستيبايم

 ميكنس ينمس  تسالش  بگو اي. دهد نشان را خود قتِيحق انقالب آن تا ميكنينم
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 ينس ياربع رخسداد  مگسر . مينس يبب را آن داده، نشسان  را خود كه هم ييجاآن در

 انقسالب  يدهيپوشس  ذاتِ كه ستين ييجاهاآن داعش ينف مگر و هاسال نيا

 آورده؟ انيم به را خود يدگيناپوش ياسالم

 و اسست  يخيتسار  قتيحق کي كه جهت آن از ياسالم انقالب قتيحق

 نسد، بما دهيپوش همچنان تواندينم يول است پنهان و مستور اگرچه قت،يحق

 رد هرحسال  بسه « نسدارد  يمسستور  تاب يرويپر»: فرمود كه ييمعنا همان به

 هندخوا خود دوران تقيحق مهمان يكسان تنها. اندينمايم را خود يمظاهر

 يميمفساه  بسه  و نديجوينم« هستم پس كنم،يم فكر من» در را نيقي كه بود

 يافسراد  نيچنس  يبرا قتيحق. اندنكرده خوشدل شناسند،يم قتيحق از كه

 بسه  موجسودات  يهمسه  اگسر  كسه يحسال  در بسود،  خواهسد  مستور شهيهم يبرا

 ميريس گب نشسانه  را« وجود» يموجود هر در ميبتوان ديبا پس اند،قا م« وجود»

 وجسود  شينمسا  ينسه يآ نيتسر روشن نيا ،ياسالم انقالب وجودِ در ميبتوان و

 سمسأنو  كسرده،  ظهسور  نسه يآ نيا در كهآن ذات و قتيحق با دوران، نيا در

 .ديرس خود يخيتار نيقي به دوران قتيحق با و ميشو

 قتيحق شفاف ينهيآ ،ثاريا

 و رديس گيمس  بسر  در هسست  كسه  ار چسه  هسر « وجود» مييگويم يوقت -43

 موجسود  ظهسورِ  و يروشن ميشو متوجه يوقت و شود،يم موجود وجودِ سبب

 يگسر يد زيچ به قتيحق با روشدنروبه يبرا گريد دارد؛ يبستگ« وجود» به

 ظهسور،  نيعس  در كه يوجود به نظر يول. كرد مينخواه نظر ظهور نيهم جز

 نيس ا و اسست  دهيپوشس  الحس  نيع در كه است ياكنندهروشن ،است دهيپوش



 موجسودات  وجسودِ  به مربوط ست،ين زهايچ صفتِ ،يدگيناپوش و يدگيپوش

 انيس م بسه  را خسود  يخيتار يرخدادها در شكل نيبهتر به حالت نيا و است

 حسال  همان در و اندينمايم رُخ ييهاصحنه در قتيحق چگونه كه آورديم

 در اسست،  بسودن نپنهسا  و آشكارشسدن  نيع كه قتيحق يعني. شوديم پنهان

 ملست  قيس طر از كسه  يرخسداد . آورديبرمس  سسر  يخسوب  به ييرخدادها نيچن

 قست يحق بسا  مالقسات  ينسه يآ آمسد،  وجودبه ياسالم انقالب ينهيآ در رانيا

 بسه  يمسستور  از و افست ي تحقسق  قست يحق ،ياسسالم  انقالب برپاشدن با .است

 يهسا نسه يآ از يكس ي« ثاريا». داد ادامه خود يمستور به حال نيع در و درآمد

 ينامسسستور بسسه يمسسستور از آن در قست يحق و اسسست قسستيحق ظهسسور شسفاف 

 . ابدييم ادامه خود يمستور در باز و ديآيم

 ناسوت در ملکوت يتجربه

 هنرمنسد  يهسا دست چهآن با كارخانه ساخت يكاالها كه همچنان -44

 كسه  هسستند  ييابزارها كارخانه، ساخت يكاالها و است متفاوت اند،ساخته

 ييآشسنا  احسساس  هسا آن بسا  انسان روح تا ستين مستتر هاآن در يروح چيه

 را آن يبشسر  عقسل  كسه  ييهسا نظسام  رد؛يس بگ اُنس هاآن باطن با بتواند و كند

 كسه يحال در. رنديبگ بر در را هاانسان حساس روح توانندينم است، ساخته

 و رديس بگ بسر  در را آن يقدسس  يروح كه شد آن يايمه يبشر يجامعه اگر

 آن در توانسسديمسس انسسسان بخشسسد، معنسسا را مردمسسان يزنسسدگ ،يقدسسس روحِ آن

 يمعنسا  يزنسدگ  از و كنسد  يهمسدل  و باشسد  داشسته  اُنسس  زيس چهمسه  با جامعه

 را خسود  و كنسد  تجربسه  ناسسوت  در را ملكوت و آورد نظر مدّ را يترژرف
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 ابس  را زيس چهمسه  و يگشسودگ  نيس ا و كند احساس گشوده ز،يچهمه به نسبت

 يمسدن  يهسا نظسام  يگسذار انيس بن در و يخيتسار  است يامر دن،يدگانهي خود

 قست، يحق رايس ز. دهسد  سسامان  خود مطابق را زيچهمه و ديآ انيم به توانديم

 يگشسودگ  هيس بق جسانِ  در و آورده ظهسور  به يقدس رخداد نيچن در را خود

 آن امسر  يابتسدا  در هرچنسد  دهديم تكان را هاآن و كرده القاء را شيهاراه

 .ديآ حساب به عادت آمدِخالف حركات، نحوه

 تيواقع نيتريجدّ

 تنهسسا اسسست،« وجسسود» از يشسسأن كسسه جهسست آن از ياسسسالم انقسسالب -45

 يوجسود  قستِ يحق کيس  كهآن جهت به و. هست كه ميباش متوجه ميتوانيم

 خيتسار  نيس ا در كسه يحسال  در. ميكنيم غفلت آن حضور از يراحت به است،

 نسد ك عطسا  يلياص يمعنا آدم، و عالم به توانديم و است تيقعوا نيتريجدّ

 ييكتسا ي و يگسانگ ي بلكسه  دهد،يم هركس به را قتيحق با يگانگي تنهانه و

 .بخشديم جامعه افراد به را الزم

 تيس قعوا به ،يخيتار مختلف شوونات در ياسالم انقالب ظهور به نظر با

 آدم و عسالم  بسر  آن يودگگش يمتوجه و ميشويم ترکينزد و کينزد آن

 آن يسسو  بسه  مختصسر  هرچنسد  يگسام  رابطسه  نيا در است يكاف. ميگرديم

 نمسود، يمس  يعساد  حسال  بسه  تسا  چهآن و ديآ يروشن به يسادگ به تا ميبردار

 . دهد نشان را خود تِيجدّ



 اندينمايم را« وجود» که يموجود خ؛يتار

 وجودِ» به نظر اي هك است آن دوران نيا در هاانسان ياساس تفاوتِ -46

 بگسردا  در را مسا  دوم نگساه «. موجسود  بسودنِ موجسود » بسه  ايس  دارند« موجود

 يولس  كنسد يمس  مسان مشغول خودمان ذهنِ اتِيانتزاع با و اندازديم کيزيمتاف

 را« وجسسود» كسسه اسسست يموجسسود بسسه توجسسه ،«موجسسود وجسسودِ» بسسه نظسسر در

« نيس دازا» انسد، ينمايمس  را وجسود  كه موجود آن ،اول دگرِيها در. اندينمايم

 نِيّتعس  كسه  يخيتسار  يولس  شسد،  خيتسار  موجسود،  آن رمتأخّ دگرِيها در و بود

 يانسه يآ نيچنس  دگريس ها زمان در كه باشد« وجود» ظهور ينهيآ اشيخارج

 كسه  ديس فرد دكتر جناب و كرد ظهور ياسالم انقالب كهآن تا نبود انيم در

 گفست  ياسسالم  انقسالب  ظهسور  با بود، دگريها در يادغدغه نيچن يمتوجه

 هبس  ياسسالم  انقالب در كرديم طلب را چهآن تا بود زنده دگريها كاش يا

 .دادميم نشان او

 بسه  را خسود  توانديم« وجود» كه ياسالم انقالب ينهيآ و ميهست ما حال

 آن در ک،يزيمتاف از آزاد! يآر ک،يزيمتاف غبار از موجود نيآزادتر عنوان

 كسن  تفكسر  يخيتسار  در ،يبنگر نهيآ آن به يخواهيم اگر .انديبنما را خود

 .است آورده ظهور به را يحجج ديشه كه

« وجود» دنِيد يدغدغه يكس اگر. است يبيعج يمعنا يخيتار حضور

 را حضسور  نيس ا چهآن نيب كاريپ بدون نيا بداند و باشد داشتهرا  موجود در

 كنسد يمس  تالش شهادتش با يحت وجود تمام با كه يكسآن و كنديم پنهان

 را يخيتسار  حضسور  يمعنسا  يكسس  نيچن ست،ين ممكن آورد ظهور به را آن

 كسار يپ جسنس  نيهمس  از مسا  از هركسدام  درون در كسه  يكاريپ با اي و ابدييم
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 عمسل  با ديشه. ميكن درک را خود يخيتار حضور ميتوانيم افتد؛يم اتفاق

 نيچنسس آوردنِمفهسسبسسه بسسا مسسا و آورد شينمسسا بسسه را يحضسسور نيچنسس خسسود

 بيس نه خسود  بسه  دا مسا   كسه -. ميكنس يم حاضر خيتار نيا در را خود ،يحضور

 روروبه وجود و خود نيب يدوگانگ با وگرنه نشود وجود حجابِ موجود، تا ميبزن

 .-است سميليهين همان نيا و ميشويم

 ياسالم انقالب به نسبت نيقي يآشکارگ

 ميمفساه  از هكس  يكس يبرا اندور قتِيحق عنوان به ياسالم انقالب -47

 تنم در كه قتيحق يگشودگ معرض در را خود يوقت ؛دارد معنا رود فراتر

 هكس  اسست  قيس طر نيا از. دهد قرار د،يآيم ظهور به انقالب يخيتار رخداد

 کيس  عنسوان  بسه  را او و كنسد يمس  خانه انسان جان در و ديآيم انيم به تفكر

 در و دارديمس  محفسوظش  يزندگ تيكلّ در و رديگيم بر در ينيشيپ درکِ

 يوقتس  و دهسد يمس  قرارش آمده، شيپ كه يخيتار روحِ مطابق خاص يعزم

 اشيخيتسار  حضسور  از يكلّبه تا دهديم تكانش شد، هايگروزمرّه گرفتار

 .نشود غافل

 آن قست يحق كسه  ديآيم صحنه به جاآن ياسالم انقالب نيراست تيواقع

 را آن هاانسان يهايخودخواه تا شود انعم و كند ظهور جامعه مناسبات در

. كننسد  اشليتبسد  اسستمداران يس دسست  در يابسزار  بسه  تنهسا  و برد حجاب به

 تيسسفعل بسسه جامعسسه مناسسسبات در جسسز را خسسود ياسسسالم انقسسالب قسستيحق

 دهيس ناد را ياسسالم  انقسالب  ذات كسه  سست ين معنا نيبد نيا يول رساند،ينم

 كسه آن نيعس  در م،يكنس  دنبسال  دارد، كسه  يظهسورات  در را آن تنهسا  و ميريبگ

 بسه  يمستور از و شوديم نيّمتع ظهورات نيهم در انقالب آن ذات ميدانيم



 و بمانسد  برجسا  يپسا  ذات آن با هاانسان عهد يوقت. گذارديم قدم يآشكار

 عهسد  آن مظهسر  خسود  سسكناتِ  و حركات و يزندگ در كنند يسع هاانسان

 نيمرمر سنگ دل از كه يامجسمه ونچهم ياسالم انقالب وقتآن باشند،

 آشسكار  را خسود  بسه  نسسبت  نِيقس ي د؛يس آيم رونيب سازمجسمه هنرمند توس 

 و بسود  نهفتسه  ياسسالم  انقسالب  به نسبت متعهدانِ جان در كه ينيقي د،كنيم

 .نداشتند آن به نسبت الزم يآگاه

 آمدهانيم به مظاهرِ قتِيحق ؛«وجود»

 تسا  آورديمس  فسراهم  را يانسه يزم يماسسال  انقالب قتيحق ييجويپ -48

 راهِ و داد قسرار  نظسر  مدّ را يخيتار رخداد کي ذات ديبا چگونه شود معلوم

 كنسد، يمس  ظهسور  يقدسس  رخداد کي ينهيآ در يوقت ،قتيحق به نظركردن

 ياديس بن چسه  بسر  ديس با يوجسود  يهسا مقوله به ما نگاه و باشد توانديم چگونه

« دوجسو » در تفكسر  تفكسر،  كسه  جهت آن از ؟شود آغاز تفكر تا باشد استوار

 .است

 روشسن  ايس آ باشسد؟  تفكسر  سسرآغازِ  توانديم كه ستيچ« وجود»! يراست

 آن يجملسه  از و آمسده  انيس م به كه است يمظاهر قتِيحق« وجود» كه نشد

 يخيتسار  لياصس  يرخسدادها  پسس  است؟ يخيتار لياص يرخدادها مظاهر،

 و دسست  بسا  رخسداد  آن يوقتس  است تفكر سرآغاز و قتيحق شوون از يشأن

 ديس آ انيس م به و شود دهسرو دارند گوش در را قتيحق يندا كه يمردم دل

 عادتسا   كسه  اسست  آن از ريس غ زيس چ هسر  يخيتسار  رخداد نيا در شود معلوم و

 از بسوده  كنسون  تسا  و است يعاد كه زيچ هر يرخداد نيچن مني به و هست
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 ظهسور  بسوده  چسه آن رهگسذر  از آمدهشيپ چهآن اساسا  رايز. افتديم ارزش

 آن در ديس با تسازه  كسه  گسر يد يانسان از است يگريد درخشش ،است نكرده

 اشاره ديبا كجا به سخن شود معلوم شه،ياند آن يگشودگ با تا ميكن شهياند

 انيس م بسه  عسالَم  در را ينور ميبتوان هادست دور آن به اشاره با تا باشد داشته

 .ميآور

  هايناگفتن گفتنِ

 يعنس ي ،ياسسالم  انقسالب  يخيتسار  ظهسور  بسا  همسراه  آمدن،صحنه به -49

 گساهِ يجا در قرارگرفتن و زمانه نيا در عالَم گفتنِسخن ينحوه از يحضور

 كسه  است يعالَم درآوردنِ يمستور از يانحوه ،ياله ياراده به نسبت قرب

 تنِگفس . ميبسساز  قيس طر آن از را خسود  خيتسار  تسا  رديس گ فسرا  را ما است آمده

 بسه  آن تعلسق  و قسوم  آن ذات يمعنسا  تسا  يخيتسار  اسست  يقسوم  يهسا يتنناگف

 يوقت يرپاسدا نيا و شود يپاسدار و ديآ شينما به داده، انجام كه يانقالب

 قست يحق آن و باشد شده گشوده هاانسان جان بر گفتن، آن كه دهديم رخ

 ينس درو سسروش  به نتواند تا باشد گرفته شكل هركسِ «افتي» در يقيطر به

 يدانس  در بلكسه  بسرد،  سسر بسه  خسود  ِ«معتساد » امسور  در و بمانسد  التفاتيب دخو

 اميس ق هب دوران قتيحق با اُنسِ در را خود جان و رديگ پناه يدرون يصدايب

 نيس ا و افكنسد  يپ ياسالم انقالب روح مطابق را يتيشخص نيچننيا و آورد

 بسست،  وانتس يمس  ياسسالم  انقسالب  با كه يعهد داشتنِنگاه با جز افكندنيپ

 نيس ا و ميريس گ دسست به ديبا كه است ياسررشته همان نيا. رديگينم شكل

 .است ضانيف از يانحوه افكندن،يپ



 ديآ ظهور به بشر يقيحق يندهيآ تا

 يور بشسر  يسسو  بسه  قست يحق ياسسالم  انقسالب  يخيتسار  حضسور  با -50

 يهسا انقالب. كند رو و ريز را يعاد يهايزندگ عادات تا روديم و آورده

 ،اسست  بسوده  كنسون  تا را چهآن هاانسان مقابل در قتيحق گشودن با يقدس

 يزيسسچ بسسه را شسسوديمسس اشمقابسسل در كسسه ييهسسامقاومسست و كنسسديمسس نقسسض

 چسه  و شهادت با چه انقالب آن مردانِ كه دارد نظر ياندهيآ به و رديگينم

 بسه  يخيرتسا  يتيشخصس  اندشده متوجه نانيا رايز. افكننديم يپ را آن ثاريا با

 آب آمسدنِ رونيس ب مثسل . اسست  يريس گشكل حال در كه شده ضيتفو يآدم

 نسسوع کيسس ،يخيتسسار قسستيحق آن ن،يسسسهمگ يهسساسسسنگ درون از چشسسمه

 كسه آن بسدون  رزمسان يد از كه كامل انسان يگريانجيم به است كردناهداء

 با دخو يانتها در كه است يآغاز نيا و ده،يد تدارک را آن د،يآ چشم به

 . ديآيم ظهور به جهش آن در يقيحق يندهيآ و است همراه يجهش

 تپشس  يعاد امر هر به است همراه جهش با كه تينها آن كهآن نه مگر

 يهنسد يآ تسا  ديس نمايمس  شسروع  را يعاد امور با كاريپ قيطر آن از و كنديم

 شسده  اهسداء  يانجيم توس  امروز چهآن پس د؟يآ ظهور به تيبشر يقيحق

 هبس  يتكسان  بسا  و باشسد  رونيس ب عسادت  آمسدِ خالف از يكلّبه اندتوينم است،

 .نباشد همراه روكردن و ريز يمعنا

 يقدس حوالت و ياله ريتقد در جستنپناه

 جسستنِ پنساه  يمعنسا  به شوديم شروع ياسالم انقالب با كه يخيتار -51

 اشعهسده  بسه  يقدسس  حوالستِ  و يالهس  ريتقسد  عنوان به چهآن به است يقوم



 523  ................................................................................ انسان نزد خود يگستردگ

 بسا  نيس ا و بخشسد  ييرهسا  سسم يليهين زهسر  از را تيبشسر  و را خسود  تا اندنهاده

 بسه  و ،يخيتسار  اسست  يامسر  كسه  يقتس يحق اسست،  ممكسن  قتيحق دادننشان

 دگرگسون  و رديس گيمس  فسرا  زمسان  گسذر  در را هسا انسسان  يخيتسار  امر عنوان

 آغسساز ياسسسالم انقسسالب بسسا قسستيحق زمانسسه نيسسا در لحسساظ نيبسسد و كنسسديمسس

 يخيتسار  قومِ آن سرآغاز تا شوديم ينگهدار ياسالم قالبان با و گردديم

 .ابدي ييرها يزندگ شدنيعاد از قوم آن و آورد همراه به را

 رحضسو   يس ح از ما ايآ شد گفته چهآن به توجه با است نيا سؤال حال

 عنسوان  بسه  را ياسسالم  انقسالب  ذات ايس آ م؟يهسست  سسرآغاز  در خود يخيتار

 آن بسه  يقبلس  فهسم  همسان  بسا  ايس  م؟يس دار وجسه ت آن بسه  و شناسسم يمس  سرآغاز

 جسام ان اتفاقسات  ريسسا  بسا  كسه  ميكنس يمس  را يامعامله همان آن با و مينگريم

 كسه  هسا دوردسست  بسه  نظسر  عسزمِ  كسه  ديآيم شيپ يصورت در نيا م،يدهيم

 . باشد مرده ما در است ما يقيحق يندهيآ

 اتيواقع نيتريواقع آمدنصحنه به

نه  يبه عهده گرفت، ول دياست كه با يكار يمانقالب اسال دنيد -52

بلكه به عنوان  م،يدر نظر داشته باش ييبه آن صورت كه خود را فاعلِ شناسا

بسا   تواننسد يها را در بر گرفته است و مآن يانقالب اسالم كهيكسان ايكس 

 يرخسسداد رايسسدوران خسسود آشسسنا گردنسسد. ز قسستيآن تفكسسر كننسسد و بسسا حق

كسه بسه   دوران اسست، نسه آن   نيس در ا قتيتحقق حق يهالزم يقدس نيچننيا

 ي. وقتميندان قتيآن را حق ايو  ميبگذار قتينام آن را حق ميخود بتوان ليم

رخ داده اسست و   يخيتار نيچن ينهيدر آ« وجود»و جامع از  لياص يظهور



 مياراسست بگسذ   يبه صحنه آمده اسست، كساف   اتيواقع نيتريواقع جهيدر نت

 ميچشم خود داشته باشس  شيحضور آن را پ ميو ما تالش كن دانيخود را بنما

تحسرک   نيساكنان حرم سِتر و عفافِ ملكسوت، در عس   ريكه چگونه مثل سا

خسود را   داريس حضور پا يااست و همواره در هر صحنه داريالزم، آرام و پا

 فكسر، است در خسور ت  يامر يهر انسان متفكر يبرا نيكه ا شوديمتذكر م

 ،يبه نام انقسالب اسسالم   يرخداد يخيحضور تار يبه نحوه نظر قيتا از طر

 نيتعس « وجسود » ييهسا صحنه نيدر چن رايبه تفكر بپردازد. ز« وجود»در ذات 

سسوبژه و   نيب زيو انسان از تما شوديدوران آشكار م قتِيو حق كنديم دايپ

 .كندياُبژه عبور م

 در تفكسر،  وستِ يه بسه « وجسود » درآوردنِگفست  بسه  يبسرا  يراهس  بسود  نيا

 وممعلس  و آمسده  انيس م بسه  داديس رو کي عنوان به ياسالم انقالب كه يخيتار

 .شود داشته نگاه ديبا كه ستيچ و شوديم واگذاشته كه ستيچ شده

 ما يخيسنت تار يانقالب اسالم

مسدرن كسه در    يتهيفرهنگ سكوالر يطرهيدر س ميكرديگمان م -53

مسا در حسال    تيبسود، اسسالم   تسه افيبر ما گسسترش   ينظام شاهنشاه تيحاكم

 يمعلوم شد اسالم به سسو  يبا حضور انقالب اسالم كهيرفتن است. در حال

داشسته   يگمسان را ممكسن اسست در مسورد انقسالب اسسالم       ني. همديآيما م

 خيسسنت تسار   يانقالب اسسالم  كهنيرفتن است، غافل از ا حالِكه در  ميباش

. ممكسن اسست گمسان    ميه آن هسست ما است و به ما سپرده شده و ما، إحاله بس 

اسست، در   خيتسار  نيس در ا يانقالب اسالم يدهياز ا تريما واقع نيماش ميكن
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ما را در  د،يبا ما سخن بگو ما يكه مستقآن انقالب بدون آن يدهيا كهيحال

كسسه  يدگاهيسس. دكنسسديحفسس  مسس يخيتسساريسسسنت خسسود فسسرا گرفتسسه و از بسس

 يبياز خودفر يامتعلق به گونه ند،يبيم يخيرا امور تار يخيتار يرخدادها

 خينوع نگساه بسه تسار    نياست ا امدهين انيتفكر به م يبه راست ياست و تا وقت

 همواره پا برجاست.

 تيواقع نيزتريانگشهياند

 يبسرا  چسه آن فقس   نسه  كسه  اسست  يآنس  ت،يواقع نيزتريانگشهياندِّ-54

 اسست  يزيس چنآ فق  نه سخن، گريد به اي است نيشتريب دهد،يم دنيشياند

 است يآن بل م،يانداز كار به را فكرمان تا شوديم باع  زيهرچ از شيب كه

 رهيس ذخ خسود  در را زيس چ آن يغنسا  نيترميعظ خودش جانب از خودش كه

 بسا  بسود  توانديم زيرازآم زيچ آن پس. است فكر و ذكر خور در كه كنديم

 در زمسان هسم  و زديس گريمس  واپسس  يآدمس  از يدنيشس ياند امسر  در كه يساحت

 كسه  يآنس  بسا  شيشساپ يپ ميهسست  تا يعني. ديآيم يآدم يسو به يزيگرواپس

 قسام م در مسا  حسال  نيعس  در منتها. ميدار نسبت شود،يم داده دنيشياند يبرا

 آن ايسسآ. ميسسستين اسسست، نيزتسسريانگشسسهياند چسسهآنِ کيسسنزد هنسسوز شسسهياند

 ت؟سين ياسالم انقالب زمان، نيا در تيواقع نيزتريانگشهياند

  ياسالم انقالب تيوال عصر آغاز

 افق از دوران نيا در امر نيزتريانگشهياند عنوان به ياسالم انقالب -55

 دهسد يم ينور حضور از خبر و زنديم سوسو ياستاره چون خيتار نيا بلند

 روشن را امروز بشر يمعنو اديبن شتريب هرچه تا است فرودآمدن حالِ در كه



 مرور به تا گرفته دنيآغاز تازه و ن،يزتريانگشهياند و زيرازآم ياديبن. دينما

 .دهد شكل را خود تِيوال عصرِ

 آن يقصسه  چگونسه  داد نشسان  يحججس  ديشسه  به يهمگان توجه دادِيرو

 يقصسه  شسده،  شسروع  ياسسالم  انقسالب  بسا  كسه  يخيتسار  بسه  نسبت در ديشه

 ديشسه  آن يسسو  بسه  ياسالم انقالب قيطر از كه يتيشخص و. است همگان

 دل و انسد كرده عييتش را ديشه آن كه است ييهاآن يهمه تيشخص آمده،

 نيس ا در خسود  يهسست  يادامسه  را او كه معنا آن به افتند،ي او گرو در را خود

 . كردند احساس خيتار

 يدواريام يصدا

 و هسا انسسان  نيتسر هيس فروما تقابسل  بسا  خسود  يخيتار حضور در يوقت -56

 دواريس ام ديس گويمس  مسا  بسه  ييصسدا  م،يهست روروبه ياستكبار يهاتيحاكم

 دعسوت  ديس ما به را ما صدا نيا. دارد ديام به ياشارت ما يبرا صدا نيا د،يباش

. انسد بم مسن يا يخيتار حضور نيا تا اند،ينمايم ره و دهديم فرمان. كنديم

 عطسا  مسا  بسه  ،يخيتسار  حضسور  نيس ا كسردنِ حفس   يبسرا  را يتفكر صدا، نيا

 بسر  ت،اس الزم خيتار نيا در تفكر و دنيشياند يبرا ار چهآن يعني. كنديم

 نيس ا مخصسوص  كسه  يتفكسر  سساحتِ  بسه  آمسدن  به را ما و ديسرايم ما جان

 خيتسار  نيا در توانيم كه يتفكر يمعنا است نيا و. خوانديم است خيتار

 .داشت
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 است مکتوم انقالب از هنوز چهآن انتظار در

 مسرور  به و دارديم مكتوم شروع، در را خود آغاز، كه ييجاآن از -57

 يزيچچهِّخداوند آغاز در شوديم معلوم آن، گوناگون ابعاد ظهورِ يط در
 آغسازِ  در را ييزهايچ ياسالم انقالب ميفهميم مبنا نيهم بر كرده، مقدّر را

 از يوجهس  گاه،يب و گاه خود حركت ريمس در و مرور به و دارد مكتوم خود

 در ديس با كه دارد وجود مكتوم يوجوه آغاز، آن در باز و اندينمايم را آن

 هبس  و بسود  مكتسوم  مقسدس  دفساع  يابتسدا  در چهآن مثل. بود آن ظهور انتظار

 : «هيعلتعايلالّلهرضوان»ينيخم امام ريتعب به كه حدّ آن در. كرد بروز مرور
 بهسره  آن از هاصحنه همه در كه ايمداشته بركتي جنگ در ما روز هر»

 مسا  ايسم، نمسوده  صسادر  جهسان  بسسسه  جنگ در را مانانقالب ما ايم،جسته
 در مسا . ايسم نمسوده  ثابست  جنسگ  در را متجاوز ستم و خويش مظلوميت
 جنسگ  در مسا . زديسم  كنسار  خسواران جهان تزوير يچهره از پرده جنگ
 هساي ريشه جنسسگ در ما. شكستيم را غرب و شرق قدرت ابر دو ابهت
 نجهسا  مردم به جنگ در ما. كرديم محكم را ماناسالمي پربار انقالب

 سساليان  ها،قدرت تمامي عليه كه داديم نشان منطقسسسه مردم خصوصا  و
 بسال دن به را افغانستان فت  به كمک ما جنگ. كرد مبارزه توانمي سال
 همسه  از و. …داشست  خواهد دنبال به را فلسطين فت  ما جنگ. داشت
 …يافست  تحقسق  جنسگ  پرتسو  در« انقالبي اسالم» روح استمرار ترمهم
 «.نيست شدني تمام و بود باطل و حق جنگ ما جنگ

 دفساع  ،«هيس عليتعسال اللّسه رضسوان »اللّسه  روح حضسرت  ريتعب به كه آغاز آن در باز و

 توس  داعش ينف با و بود مكتوم منطقه در ما حضور كرد، دايپ معنا مقدس

 بسه  دارد،يمس  تسوم مك را خسود  زيس ن آغساز  آن كسه  آمسد  انيم به يآغاز ران،يا



 ظهسورِ  يبسرا  بسود  خواهسد  يآغساز  خسودْ  نيس ا ميكنس ينمس  گمسان  كسه  يطور

 يوجسوه  هنسوز  كه ميباش شهياند نيا در تا ياسالم انقالب از گريد يوجوه

 منتظسر  مقاومست،  بسستر  در ديس با و اسست  مكتسوم  انقالب نيا از يمتعال اريبس

 .ماند

 يدرون يغاميپ و ياسالم انقالب

 كسه  جهت آن از آن در تفكر و ياسالم انقالب دنيمشترفهيب يبرا -58

 فكسر  يريتقسد  بسه  ديس با ،مانسد يم يباق« يتفكرناشدن» ،اشيوجود جهت به

 انقسالب . هسا آن تيفعال و حركات به نه و هداد رخ هاانسان جان در كه ميكن

 جسان  در هسا انسان رخداد، آن قيطر از كه بود يخيتار رخداد کي ياسالم

 كسه آن بدون ،بزنند رقم را يگريد خيتار ديبا كه شدند يسخن يشنوا خود

 طسول  در شسه يهم كسه آن نيعس  در باشسند،  يدرونس  غسام يپ آن دنيشن يمتوجه

 البتسسه كسسه انسسدداده گسسوش قسستيحق يصسسدا بسسه فرزانسسه يهسساانسسسان خيتسسار

 .كنند درک را خود يخيتار يدرون غاميپ آن نتوانستند ما روشنفكران

 و نسد يدرآ يسسخن هسم  درِ از آن بسا  تسا  فراخوانسد  را رانيا مردم غام،يپ آن

 سساز خيتسار  تيمش آن كمند يدلبسته شانيانسان مقامِ در رانيا مردم قتا يحق

 آن حامسلِ  مسدام  ،يكيپ همچون كه ديابييم را ياعده بعد به آن از و شدند

 تسا  رسسد يمس  انسسان  به خيتار نيا در خدا يسو از كه يغاميپ باشند،يم غاميپ

 از و گسسردد حاضسر  خيتسار  نيس ا در خسدا  حضسسور بسا  توانسد يمس  شسود  متوجسه 

 دوران قست يحق زبسانِ  خسودش،  و ديس نما عبسور  اُبسژه  و سسوبژه  نيب يدوگانگ

 ما روشنفكران مشكل و رديگيم فرا را او قتيحق كه صورت آن به ،گردد
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 آن كننسد؛  يينمسا عرفسان  چسه  و نسد يبگو سسخن  دگريها اتيادب لباس در چه

 و كسرد  ظهسور  ياسسالم  انقسالب  بستر در كه را خود يخيتار غاميپ كه است

 . دندينشن دند،يشن شهداء

 تفکر يسرچشمه به يابيراه

 درسست  را آن مسا  قست، يحق ظهسور  راهِ آغازِ در كه ستين يديترد -59

 يخيتسار  ظسروف  در را خسود  يخيتسار  قستِ يحق آن اندازه هر و ميشناسينم

 در مسا  جسانِ  ميفهمس يم و ميشويم اآشن آن با شتريب آورد، صحنه به مختلف

 تفكسر  تنهسا  اسست  تفكسر  سسزاوار  چسه آن و است بوده آن يپ در خ،يتار نيا

 .تفكر راه در قرارگرفتن يبرا باشديم آن به نسبت

 بسه  دارد،يبرمس  خيتسار  نيس ا در تفكر قيطر در يآدم كه يقدم هر اعتبار

 بسر  چسه آن به رتفك مقام در تا رسانديم مدد يآدم به كه است يكوشش آن

 ياشسارات  بسه  توجسه  گفست  توانيم جهت نيا از. كند نظر شده، نازل جانش

 كسه  درون از اسست  يينسدا  انسد، ينمايمس  راه آن يسرچشسمه  بسه  را تفكر كه

 ،يفهمس  هسر  چسون  فهسم،  نيس ا. رسساند يمس  مسا  گسوش  به را آن يمينس يگاه

 از كسه  اسست  يهسست  نسوع  آن بلكه باشد، شناخت حاصل كه ستين يدانستن

 . بود خواهد تفكر منشأ و است موجود ما در ما آغازبودنِ از اصل

 ييتنها در فرورفته خودِ يماورا

 بسسر در را آن ياسسسالم انقسسالب يخيتسسار روح كسسه يياسسستعال خسسودِ -60

 يسسو  بسه  تهيويسسوبژكت  دوران يهسا يخودخسواه  از توانسد يمس  است، گرفته

 ييرهسا  دوران سسمِ يليهين دبنس  از و كنسد  سفر ياسالم انقالب دوران يثارهايا



 ،ييتنهسا  در رفتسه  فسرو  خسودِ  يمساورا  كسه  است يخود خود، نيا رايز. ابدي

 بنسد  از تسوان يمس « ثسار يا» بسا  تنهسا  كسه  است متوجه و كنديم احساس را خود

 مسا  يقبله يهمه خ،يتار نيا در سميليهين بندِ از ييرها. افتي ييرها سميليهين

 ياشسك  بسه  را مسا  هسستند،  قبلسه  نيس ا بسه  مسا  توجه متذكرِ چون شهداء و است

 را ثسار يا ينسه يزم ياسالم انقالب. است قبله آن به دنيرس راهِ كه كشاننديم

 يخودآگساه  يمتوجسه  كسه  يكسسان  يبرا كرد فراهم سميليهين از عبور يبرا

 .  هستند شيخو

 ديد دانيم در آن قراردادن

 كسه  يينسدا  نآ در مگسر  ابسد يينمس  پنساه  يگريد زِيچچيه در يآدم -61 

 ينشسان  يپس  در ميتسوان يمس  نسدا  آن بسه  نسبت ابتدا در ما و كرده پر را او جانِ

 ميكنس  دنبسال  را آن اگسر  يولس . اسست  ناروشسن  امر، يابتدا در البته كه ميباش

 و يوارسستگ  ينسوع  از كسه  ييندا. ديشن را ندا آن توانيم ،يسخت به هرچند

 و شسود يمس  دايس پ برق مانند و دهديم خبر تفكر از يگريد نيسرزم به ورود

 زد،يس بگر مسا  از نسدا  آن بسرق  اسست  ممكن دراز بس يزمان در يحت. روديم

 تاسس  يآنس  ،«اشسارت » و مانسد يم همواره دارد آن به اشاره كه يتفكر يول

. كنسد يمس  وارد تفكر نِيسرزم به را ما و شوديم نهان و بخشديم يروشن كه

 شيخسو  دِيس د دانيس م در آن راردادنقس  يمعنا به ،يزيچ يباره در دنيشياند

 .باشديم
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 حال در ندهيآ حضور و يهست طلوع

 حضسور  تيوضسع  ينحسوه  سساختنِ روشن خيتار نيا در ما يفهيوظ -62

 بسوده  پنهسان  شيبسرا  كنسون  تسا  كسه  يافقس  تسا  انسسان،  خود توس  است انسان

 زيس ن زهسا يچ ريسسا  حضسور  موجسب  كسه  واسسطه يبس  يحضسور . شسود  آشكار

 ار خسود « وجسودْ » كسه  ييمعنا همان به است يهست طلوعِ مانه نيا. شوديم

« حسال » زمسانِ  و برگرفته در را ما كه يوجود همان كند،يم ظاهر خيتار در

 رد خسود  يخيتسار  حضسور  بسه  نظسر  راسستا  نيس ا در و گسترانديم ندهيآ تا را

 در را مسا  اسست،   يشسرا  نيس ا در وجسود  حضسورِ  همسان  كسه  ياسالم انقالب

 . آورديم در حاضر صورت به را خود همواره كه كنديم وارد ياندهيآ

 تفکر نخست قانون

 اسست  نانسسا  يگشسودگ  گسرو  در انسان با نسبت در قتيحق ظهور -63

 كنسد يمس  تسالش  انسسان  ،يگشسودگ  آن اثسر  در كسه  دايس ناپ قتِيحق به نسبت

 ذررهگس  از و انسد يبنما و نسد يبب يانضسمام  و يخيتسار  يرخداد در را قتيحق

 در انسسان  يعنس ي شسود يمس  بسدل  خيتسار  به قتْيحق كه است يدگگشو نيهم

 آن كساربردنِ بسه  بسا  كسه  اسست  قست يحق بسه  نسبت يگشودگ فق  خود ذات

 انسد ينمايمس  رخ انسان كنار در خدا ظهور ينهيآ عنوان به خيتار ،يگشودگ

 همسان  نيس ا و. ابسد ييمس  اسست،  يگشسودگ  همسان  كه را خود يمعنا انسان و

 يمتوجسه  يخيتسار  تسذكر  مقسام  در انسسان  كسه  اسست  يتفكسر  نخستِ قانونِ

 ش،يخسو  يگشودگ از ينگهبان با و شوديم يخيتار حوالتِ در خدا حضور

 .  دهديم تذكر او به كه گردديم خود يخيتار حوالت مخاطبِ



 «وجود» ينيشيپ افتي يمعنا

 نيسسرزم  در كسه  اسست  عصسر  نيس ا خيتسار  از يافقس  ياسالم انقالب -64

 زا يگسر يد ياديبن فهم يبرا ،است كردنطلوع و كارشدنآش حال در رانيا

 بسا  مواجسه  حسال  در كه يمتفكران سخن در آن يدغدغه كه يفهم ،يزندگ

 بسه  نسسبت  كسه  يمتفكرانس . رسسد يمس  گسوش  بسه  هسستند،  دوران نيا قتيحق

 نسبت و باشنديم لياص يفهم يادار كند ظهور كه ياچهره هر در« وجود»

 كسه بل سستند، ين غافسل  تنهسا نسه  خيتسار  در وجسود  تِمتفساو  يهسا چهره ظهورِ به

 ينيشيپ يافتي وجود، با خود نسبت در ،يمفهوم يشناسمعرفت نگاه يماورا

 از .داننسد يم يثانو يامر را« وجود» به نسبت شناسانهمعرفت يجنبه و دارند

 در را انسسان  خ،يتسار  در« وجسود » يوقتس « وجسود » احسساسِ  در كه جهت آن

 آن در كسه  كنسد يم احساس يخيتار و زمان نيع را خود ن،انسا رد،يگيبرم

 بسر  اسست  مقسدم  كسه  وجسود  ينيشس يپ افست ي يمعنسا  اسست  نيا و است حاضر

 .وجود يشناسمعرفت يجنبه

 ينگررامونيپ

 در يزندگ عنوان به ياسالم انقالب خيتار در يبودگواقع احساس -65

 در و اسست  يقس يحق يمعنا به يزندگ احساس همان دوران، قتيحق آغوش

 آن اثسر  در كسه  يفهمس  رد،يس گيم فرا را انسان ،زمانه مناسب يفهم راستا نيا

 آن رايس ز. اسست  قسرار  چسه  از هيقضس  آورديم در سر نگاه کي با انسان فهم،

 انسسان  آن لحاظ نيبد و او دانش به نه و گردديبرم او وجود ينحوه بهنگاه

 يدغدغسه  يهيس پا بسر  كه ينگاه. شوديم نگررامونيپ و جامع يفهم صاحب



 533  ................................................................................ انسان نزد خود يگستردگ

 چنسان  يراسستا  در و. اسست  استوار دارد قرار آن در كه يخيتار به نسبت او

 خسودش  يجسا  در يزيس چ چه زمانه نيا در فهمديم كه است ينگررامونيپ

 .ستين شخود يجا در يزيچ چه و هست

 ينگررامونيپ راز

 لسذا  ،ينگسر رامسون يپ نسام  بسه  مياشده يتيموقع وارد خيتار نيا در ما -66

 ت،اسس  مسا  حوالست  كسه  خيتسار  از نقطسه  نيا در ميبكن يكار ما كهآن از قبل

 چسه  ميدانس يمس  اسست  مسا  خيتار خ،يتار نيا كه لحاظ نيبد و مياشده پرتاب

 نسبت رد را زيهرچ گاهيجا نگررامونيپ يتيهو با و باشد ديبا كجا در يزيچ

 .مينس يبيمس  ،اسست  آمده انيم به كه يسنت دل در و خود يخيتار يدغدغه با

 يزنسدگ  ياسسالم  انقسالب  بسستر  در كه ييهاآن ينگررامونيپ راز است نيا

 .اندكرده معنا را خود

 يخيتار حوالت در يآزاد

 نيعسس در يخيتسسار حوالسست کيسس در و خيتسسار کيسس در قرارگسسرفتن -67

 يزندگ يبرا هركس و دارديم محفوظ را هركس ياختصاص وجوه كهآن

 جسه ينت در و ميرويم جلو هم با همه كه است يطور افكند،يم يطرح خود

 در رد،يس گيم قرار حوالت نيا و سنت نيا داخل در همه ما يهايافكنطرح

 از يانحسوه  هسا يافكنس طرح نيا در بلكه م،يستين حوالت نيا رياس كهآن نيع

 بلكسه  باشد، يخيتار حوالت از رونيب كه مطلق يآزاد نه يول ميدار يآزاد

 ميكنس  محقق خود يهايافكنطرح در را خود يهاامكان كه يدآزا نوع آن



 توانسد يمس  خسود  يخيتسار  حوالست  در هسركس  كه است يآزاد همان نيا و

 .ابدي باز اشلياص امكان در را خود ريتقد و كند احساس

 لياص ريغ يهاامکان

 ياسسالم  انقسالب  در امسروز  كسه  يخيتار حوالت در يزندگ يمعنا -68

 كسانِ ام زمسان،  نيس ا در امكسان،  كدام ميبدان كه است معنا نيبد شده، محقق

 يخيارت به مربوط و ستين ما ملت و ما امكانِ امكان، كدام و است ما لياص

 رايز. ميابيينم را خود يمعنا هاامكان آن با ما و است گريد يملت اي و گريد

 يهادامس  معسرض  در هاامكان آن كه افتي توانيم نگرانهرامونيپ ينگاه در

 كنسد،  رمستق آن در و برگرداند خود عالم به را ما كهآن يجا به و ستين ما

 .رديس گيمس  مسا  از را ما يوجود يدغدغه و كنديم خارج خود عالَم از را ما

 تسا  شسود يمس  موجسب  آمسد  انيم به ياسالم انقالب با كه يخيتار در حضور

 ريس غ يهسا نامكا نيدروغ گاهيجا و كند تجربه را خود لياص امكان هركس

 .بشناسد را لياص

 سکوت دانش

 آن ظهسور . است نهفته فت  آن ذات در يخيتار فت  کي يبازخوان -69

 احسل مر در تسا  وردآيمس  انيس م بسه  را آن از فهم يرحلهم نياول ،يخيتار فت 

 از گسر يد يفهم و ميكن خود آنِ از را رخداد آن آن، از گريد يفهم با گريد

 .ميبگذار انيم در خود با را خود خيتار

 گسردد يمس  حف  و تيتثب نگررامونيپ مِفه اي ينيشيپ فهم د،يجد فهم در

 يهخودآگسا  و شسود يم حاصل وقوف رخداد آن به جانبههمه يصورت به و
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 نيب از يكلّبه آن به نسبت يگانگيب عمال  و ديآيم انيم به آن به نسبت الزم

 نشسان  مسا  بسه  را خسود  قست يحق شستر يب هرچسه  يخيتسار  رخسداد  آن و روديم

 مجسال  يوقتس  دشسو  معلسوم  تا شوديم شفاف ما يبرا شيپ از شيب و دهديم

 ملست  آن خيتسار  در را خود ،ملت کي يقيحق طلب مطابق خداوند تا ميده

 ظهسور  ينهيآ عالم چگونه و رديگيبرم در را ما خداوند چگونه دهد، بروز

 دعسوت  را مسا  و 1شسود يمس  خيتسار  آن مطسابق  خسدا،  شوونات از يشأن بروز و

 مطسابق  خسدا  حضور از يانحوه منتظر خيتار آن در ياواقعه هر با تا كنديم

 يخيتسار  فست   بسستر  در هسا انسسان  گريد ميده مجال و 2ميباش يخيتار فت  آن

 تيس اهم سسكوت  دانسشِ  حالست،  نيس ا در. آورند انيم به را خود سخنزمانه

 .كنديم دايپ را خود خاص

 ياسالم بانقال باطن صورت شهداء؛

 انقسالب  بسه  نسسبت  مسا  ،ياسالم انقالب يديتوح تيثيح به توجه با -70

 قسرآن  و اسسالم  بسه  كه ييمعنا همان به م،يدار انهيگرامانيا كرديرو ياسالم

 همسان  كه ياسالم انقالب باطن با ميكنيم يسع جهت نيا از و ميدار مانيا

                                                 
 فِي مَنْ يَسْوَلُهُ»: ديفرمايم كه شود رجوع الرّحمن يسوره 29 يهيآ به مورد نيا در -1

 هر و تقاضامندند او از است نيزم و آسمان در چهآن« شَأْنٍ في هُوَ يَوْمٍ كُلَّ الْأَرْضِ وَ سَّماواتِال

 .است يخاص شأن در او يروزگار و يروز

 اسالم ظهور خيتار در كهي فتح مطابقي اله الطاف حضوري هاجلوهي راستا در قرآن -2

 وَ اللَّهُ صَدَقَ وَ رَسُولُهُ وَ اللَّهُ وَعَدَنَا ما هذا قالُوا الْأَحْزابَ مِنُونَالْمُؤْ رَأَ لَمَّا وَ»: ديفرمايم آمد، شيپ

: گفتند ديدند را احزاب لشكر وقتى مؤمنان و (22 /احزاب)« تَسْليما  وَ إيمانا  إِالَّ زادَهُمْ ما وَ رَسُولُهُ

 اين و« !اندگفته تراس رسولش و خدا و داده، وعده ما به رسولش و خدا كه است همان اين»

 .نيفزود آنان تسليم و ايمان بر جز شود، دشمنان متحدي جبهه مرعوب كهآني جا به موضوع



 انقالب باطن رابطه نيهم در و ميكن برقرار رابطه است، ياله تيمش و اراده

 عمسل  خسود  جسان  مطسابق  هاآن و برگرفته در را شهداء روان و جان ياسالم

 بسه  نظسر  بسا  توانيم و اندياسالم انقالب باطن صورت شهداء، يعني كردند؛

 ديشسه  بسا  شدنمصادف در حالت نيا و. شد منتقل باطن آن به هاآن يرهيس

 . شد احساس ترروشن يصورت به يحجج

 يالماسس  انقسالب  قيس طر از كه يظهورات ،ياسالم انقالب باطن به نظر با

 هرچسسه از ديسسنبا پسسس دارنسسد، يقسسيحق ييمعنسسا شسسوديمسس ظسساهر مسسا يبسسرا

 .شد غافل ياسالم انقالب مدام دنِيترديباطن

 امروز انسان با گفتنسخن امکان

 طسرف  عسدكردن متقا در بح  ياسالم انقالب به اشاره با رابطه در -71

 يشسه ياند شسدنِ يكالمس  گرفتسار  تسا  سست ين انيس م در انقسالب  به نسبت مقابل

 در بحس   بلكسه  م،يريس گ قسرار  انقسالب  از دفساع  موضسع  در و ميشسو  ياسيس

. اسست  كسرده  حاضسر  هسا جسان  در را خسود  كه است يزيچ از كردنتيحكا

 متسسذكر تسا  ميبشناسسس درسست  خيتسسار نيس ا در را خسسود تيس موقع اسسست يكساف 

 مكسان ا نيس ا و هسستند  مستقر آن در هاانسان ينيمي وجه كه ميباش ياهيسرما

 يزندگ در تا كنديم فراهم را اشيمعنو وجه از امروز انسان با گفتنسخن

 .ابدي نجات ييمعنايب از مدرن

 دهديم نشان ياسالم انقالب در را خود که است يهست

 اسست،  آن متسذكر  ياسسالم  انقسالب  كسه  يافق با روشدنروبه يبرا -72

 تفكسر  يمتوجسه  خ،يتسار  بسستر  در كرد يسع ديبا. بود آزاد ستمعم توانينم
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 ييصسدرا  تفكر نه و است يعربابن تفكر نه كه يتفكر شد، يگريد يمعنو

 خ،يتار نيا به مربوط است يتفكر يول ست،ين جدا هاآن از حال نيع در و

 قست يحق از ياچهسره  بسه  رجسوع  با و« است يخيتار تفكر،» كه جهت آن از

 مقابسل  در كه يتفكر. رديگيم شكل است آمده ظهور به خيتار نيا در كه

 قست يحق شينمسا  ينسه يآ خيتسار  نيس ا در كه كند آشكار را يراه امروز بشر

 رايس ز ديس آ ظهسور  به يهست تا هااسارت و هاجبهه شفافِ يهانهيآ مثل. باشد

 كه است يهست و كنديم خطاب او به و برديم راه را انسان كه است يهست

 حركسات  ديس با جهست  نيس ا از و. دهسد يمس  نشسان  ياسالم انقالب در را خود

 از را يهست يندا و نشست تماشا به ياسالم انقالب ينهيآ در را رزمندگان

 . رساند جان گوش به قيطر آن

 خيتار نيا در انتظار موضع

 ،يالماسس  انقسالب  يصسدا يبس  ينسدا  به سپردنگوش يبرا تالش با -73

 خطساب  يو بسه  ياسسالم  انقسالب  قتيحق تا رديگيم قرار يموضع در انسان

. ستا يزيچ وقوع يبرا بودنراه به چشم و انتظار موضع موضع، نيا و كند

 ياواقعسه  بلكسه  سست، ين انقسالب  از يمفهوم يدرك ابدييم وقوع چهآن البته

 مسا  يبسرا  را خسود  جهسانْ  و ديآيم زبان به« واقعه» مواجهه، آن در كه است

 .نداشت وجود قبل تا كه يزيچ كند،يم آشكار

 کرانيب جهانِ در شدنپرتاب مثل

 در يخيتسسار  يرخسسداد  عنسسوان  بسسه ،ياسسسالم  انقسسالب  يتجربسسه -74

 كسه  ياتجربسه  هر مثل دهد،يم رخ ما يبرا ،ميهست آن در كه يجهانستيز



 حضسور  متوجسه  هسا حادثسه  بسا  روشسدن روبه با و است يمندخيتار از ياگونه

 آوردنچنسگ  بسه  قدرت كه كاليزيمتاف فهم با نه يول ميشويم آن يخيتار

 قابسل  كسه  سست ين يادهيس پد ياسسالم  انقسالب  رايس ز ندارد، را يرخداد نيچن

 يتجربسه  مثسل  ،ياسسالم  انقسالب  يتجربسه . باشسد  هادهيپد گريد از کيتفك

 روشسدن روبسه  در. ديگشايم انسان مقابل در را ياتازه يهاافق باشناسانه،يز

 و هسا شهادت و ثارهايا مثل است ياسالم انقالب به مربوط كه يياهصحنه با

 مقابسل  در يديس جد افسق  انقسالب،  بسه  مربسوط  يهاييمايراهپ و شهداء عييتش

 نيس ا و كرانسه يبس  يجهسان  در انسسان  شسدن پرتاب مثل. شوديم گشوده انسان

 بسا   يتوضس  قابسل  كه ستين يفهم فهم، نيا. خيتار در است فهم يريگشكل

 در و سست ين منطسق  بسا   يتوضس  قابسل  كه است يادراك باشد، يشناسمعرفت

 .  داد پرورش را آن ديبا و رديگيبرم در را همگان كه است يفهم حال نيع

 است بخشمعرفت باشناسانهيز امر مثل يخيتار امر شوديم گفته كهنيا

 منحصر معرفت مينكن گمان كه است آن به مشروط دارد، يمعرفت ارزش و

 كسه  اسست  يزيس چ يخيتسار  يتجربسه  و يخيتار امر. است مندياضير امر به

 از يوجهس  يولس  رديس گيمس  اشدهيس ناد ،ياضير تفكر بر يمبتن يشناسمعرفت

 .كاليزيمتاف عقل با نه اما درک، قابل و است وجود

 ياسالم انقالب فهم يبرا يراه

 علسم  در كسه  است يزيچ آن از ترعيوس قتيحق ميباش متوجه يوقت -75

 بخسش معرفست  ريس غ و يذوقس  يامر را يخيتار يتجربه. دهديم رخ يتجرب
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 يذهنس  ميمفساه  بسه  منحصسر  را معرفست  كه است جانيا در مشكل. ميدانينم

 .كرد ميخواه عبور يخيتار ضعف نيا از« وجود» به رجوع با يول ميدانيم

 مثسال  را شساعرانه  ايس  کيپُو ت فهم دارند نظر مدّ را« وجود» كه يمتفكران

 از رونيس ب اسست  يعنصسر  يولس  اسست  منسد قاعسده  خسود  يجا در كه زننديم

 نيس ا از ياسسالم  انقسالب  فهسم  و كنديم بروز نمونه و مثال در بلكه  ،يتوض

 نهسا ت كه يتفكر از كهآن مگر ستين ياساده فهمِ فهم، نوع نيا و است نوع

 هبس  ياسسالم  انقسالب  فهسم  يبسرا  يراهس  تسا  ميشو آزاد است، يذهن ميمفاه با

 .ديآ ما راغس

  يخيتار فهم يچگونگ

 يادراكس  ينوع با مياگرفته قرار آن در شيپ از ما كه يجهان اساس -76

 از ياگونسه  زيس ن نيس ا و ديس آيدرنمس  روش و قاعده در و 3شوديم آغاز يحسّ

 .اسسست معرفسست نسسوع آن از يخيتسسار و يهنسسر امسسر معرفسست،. اسسست معرفسست

 .هست يتجرب علوم در كه يمعرفت از ريغ يمعرفت

 كسار  و سسر  ويابژكت امر با و ذهن با ساسا ا يتجرب علوم از حاصل معرفتِ

 مسدرن،  يدوره در كسه  است ييجاآن از اشكال. باشد نيچن هم ديبا و دارد

 و ذوق و شسده  رانسده  رونيس ب معرفست  يحسوزه  از يهنر فهم و يخيتار فهم

 معرفست  عنسوان  بسه  ابسد، ييم خود در خيتار در حضور با انسان كه ياحساس

 كننسده شسركت  خودش يناظر هر يخيتار امر فهم در رايز. شوندينم دهيد

                                                 
 شود،يم آغاز آن از فهم و مياگرفته قرار آن در شيپ از ما كه يجهان گفت توانيم -3

 .است يباق شهيهم الدهيا يامر عنوانبه و ديآينم فراچنگ و استيي استعال امر کي



 اتحسادِ  نيس ا و ميفهميم را خيتار و ميهست خيتار در ما. است امر آن فهم در

 و رديس بگ فاصسله  خيتسار  از تواندينم يكس معنا نيا به است، عمل و نظر نيب

 يدوره در نيس ا و شسود يمس  دهيس فهم يخيتسار  امسر  كه است خيتار در اساسا 

 .است گرفته قرار غفلت مورد مدرن

 شوديم دايپ جانان به که يرجوع اب

 ظسواهر  تسوان يمس  شيبس  و كم و دارد قاعده و نظم ،ياجتماع ونديپ -77

 نظسم  قواعسد  جسنس  از ياجتمساع  يقاعسده  و نظسم  امسا  شسناخت،  را نظم نيا

 شسود، يمس ن مقسرر  گسروه  آن ايس  شخ  نيا دستوالعملِ با و ستين يكيمكان

 آن زا پسس  است، انيآدم يهمه وجود در نيا بنابر و زبان در ياجتماع نظم

 در و ديس آيبرم آنان جان درون از كردند دايپ جانان به يرجوع هاانسان كه

 طسع ق تفكسر  و شسعر  در اتصسال  رشته نيا اگر. ابدييم انيسر شانفعل و قول

 ينيبسدب  و نديبيم لخل هم ياجتماع و ياقتصاد و ياسيس يعاد رواب  شود

 در و شساوند يخو و شيخسو  بسا  يگسانگ يب و گسران يد بسه  نسسبت  ياعتقاديب و

 بسه  دادن راه و فكسر  و ذكسر  بسه  كسردن پشت و يخودخواه و ينيخودب جهينت

 و. شسود يمس  يعساد  و عيشسا  يامر زبان، بر دروغ يغلبه و يتوزنيك و نيك

 يشرط به رهانديم لمعض نيا از را ما كه است يراه همان ياسالم انقالب

 .ميكن فكر خود خيتار با ميتوانيم ميباش متوجه كه

 !يهست نظام يکلّ اتيغا به نسبت يتفاوتيب

 يطسور  آن، يخيتسار  حضسورِ  يمعنا به ياسالم انقالب آورددست -78

 را اسست  آورده صسحنه  بسه  را آن كسه  يخاصس  يهسا دهيس ا توانينم كه است
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 و تسسه، يال  و تهيسسكوالر  يفرهنگس  يرهطيسس  از عبور يدهيا. گرفت دهيناد

 حاصسل  داعسش  نسه  و اسست  فرانسسه  انقسالب  حاصسل  سسم يفاش نه لحاظنيبد

 «.هيعليتعالاللّهرضوان»ينيخم امام تيشخص از يانمونه مالعمر نه و ياسالم انقالب

 ريتقسد  كسه  يبزرگس  يهسا انسسان  و بسزرگ  يرخسدادها  با برخورد نوع نيا و

 اشسخاص  آن و رخسدادها  آن دادنِليتقل شناسد،يم را خود يزمانه يخيتار

 .ددهيم يخيتار كشف رکِد عدمِ از خبر و ديآيم حساب هب

 نسسبت  كه پرورانديم ييهاانسان سوم جهان يكشورها در يغرب تيترب

 ديس مق شسرع  احكسام  بسه  هرچنسد  انسد، تفاوتيب خودشان نظام يكلّ اتيغا به

 رادافس  يبسرا  ياجتمساع  تيمسوول يالماس انقالب عقل در كهيحال در. باشند

 خسود  يزمانسه  خِيتسار  در انسسان  يافتگيتحقق يجهينت آن و است يمهم امر

 انقسالب  عقسل  بسه  معتقسد  مختلسف  يهسا گروه كه است درک نيا در. است

 . رنديگ قرار هم كنار در تواننديم ،ياسالم

 يغرب يزندگ يهابحران از ييرها و ياسالم انقالب

 هورظ دوران قتيحق صورت به افراد يبرا چنانچه يسالما انقالب -79

 يارايس  انسسان  كسه  شسد  خواهسد  يطسور  شسود، يمس  انسسان  وجسود  جزء كند،

 نيس ا و. شسود  تمسام  جسانش  متيق به اگر يحت ندارد، را آن از دنيكشدست

 يقإشسرا  و يوجود يرابطه بتوان ياسالم انقالب با كه است آن بر مشروط

 انقسسالب آغسسوش در را خسسود انسسسان كسسه اسسست حالسست آن در كسسرد، برقسسرار

 و هبرگرفتس  در را او تمسامِ  انقسالب  آن كهيطور به كند،يم احساس ياسالم

 . نگردينم آن بدون را ياندهيآ چيه كه كرده پر چنانآن را او وجود افق



 تنهسا  هك است شده داده ما به ياسالم انقالب نام به خيتار نيا در يزيچ

 رهسا  است، مانيزدگغرب حاصل كه ييهابحران از ميتوانيم آن قيطر از

 آن و ميشس ينديب الزم تعادل به ميتوانيم كه است بودنراه نيا در تنها. ميشو

 وارد ياگردونسه  بسه  يافتگيس نتوسسعه  و يافتگيتوسعه يگردونه از و ميابيب را

 قابسل م در آورد،يم انيم به انسان از كه يفيتعر با ياسالم انقالب كه ميشو

 .است گشوده ما

 عاقالنه يدواريام

 همسسراه بسسه را يرتيبصسس و اسسست يمهمسس اريبسسس امسسر ،يخيتسسار درکِ -80

 هسسم و خسسود يخيتسسار حوالسستِ هسسم رت،يبصسس آن قيسسطر از كسسه آورديمسس

 درک بسا  نسده يآ بسه  نسسبت  يدواريس ام و ميابيس يمس  را خسود  يهسا تيمحدود

 .است ياعاقالنه يدواريام ،ياسالم انقالب يخيتار

 مسسا بسسر چسسهآن از ياسسسالم انقسسالب بسسه نسسسبت يخودآگسساه يمرحلسسه رد

 خسود  ،ياسسالم  انقسالب  به رجوع ريمس در نيا و ميشويم خبردار گذرديم

 البانقس  بسا  كسه  ميبگذار قدم يراه در ميتوانيم و آمد خواهد شيپ خود به

 خسود  يزدگس غرب يخيتار يتنگنا از صورت نيا در شده، گشوده ياسالم

 رنسج،  و شونديم ينندگيآفر موجب هايسخت كه است جانيا. مياشده رها

 تيس امن و ديس آيمس  انيس م به سازش يجا به مقاومت، و گردديم اتيح مُقَوّم

 بسه  نسسبت  ياعاقالنسه  يدواريس ام و كنسد يمس  ظهسور  اسستكبار  بسا  زيست دل در

 .ستين همراه توهّم با كه كنديم ظهورندهيآ
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 انسان يحضور تقرّر طلوع

 اسست  همسول کي خيتار نيا در ياسالم انقالب ديپرس خود از ديبا -81

 ؟جسست  بتقسرّ  آن بسه  ديس با كسه  اسست « راز» کي اي و ديفهم را آن ديبا كه

 يرابس  ديس با كه دانديم مسوله کي را انقالب اين ،يجزم و يانتزاع يهيروح

 را نآ گمانش به رايز. براند حكم آن بر و آورد کتملّ در و كند حل خود

 کيس  عنسوان  بسه  ياسسالم  انقسالب  بسا  برخسورد  در يولس  دارد خسود  دست در

 كنسد ينمس  احسساس  يدوگسانگ  رخداد، آن و خود نيب انسان گريد قت،يحق

 ينسوع  انسسان،  و روديمس  نيبس  از اُبسژه  و سسوژه  زيتمسا  ،آن بسا  نسبتِ در بلكه

 انقسالب  او جسانِ  كسه يطسور  بسه  ابسد ييم آن به نسبت خود جان در يگانگي

 رظهسو  انقسالب  از دفاع يبرا« شهادت» يبستر نيچن در و گردديم ياسالم

 طسن و از دفاع يبرا قانون بقط سرباز کي كه است آن از ريغ نيا و كنديم

 و كنسد يمس  طلوع انسان يظهور و يحضور رتقرّ جانيا در .روديم جبهه به

 وا كسه  سست ين يزيس چ او يبسرا  عالَم گر،يد كهرسد يم ياحساس و تيهو به

 انسسان، . ديس نمايمس  يزندگ آن در او كه است يزيچ عالم بلكه كنديم فكر

 .ستين آن مالک اما باشد،يم آن با و شوديم عالَم بر گشوده

 باشد؟ ياسالم انقالب گرِگزارش توانديم يکس چه

 ديس با خيتسار  نيس ا در كه ياله ياراده عنوان به ياسالم انقالب ابتدا -82

 و هسست  يحضور علم صورت به خيتار نيا يهاانسان جان در شود محقق

 حفس   اسست  شسده  اشسراق  شسان جان در چهآن با را خود نسبت كه ييهاآن



 صسورت  بسه  يخودآگاه کي در سپس و كننديم عمل آن مطابق اند،كرده

 .كنند فيتوص را آن و دهند گزارش آن از تواننديم يحصول علم

 يبسرا  قبسل  از كسه  كنسد يم آشكار را يزيچ ،ياسالم انقالب از گزارش

 يفهمس  كسه  كنسد يمس  درک را آن مخاطسب  يوقت و شده آشكار گرگزارش

 خسود  يگذشسته  و باشد داشته خود جهان ستْيز و خيتار در آن از ياجمال

 کيس  بسه  و بسرد  سربه اتيانتزاع در همچنان تا داندينم خود امروز خيتار را

 و ديس بگو سسخن  او بسا  ديجد نيد يخدا تا ستين بنديپاگذشته نيد به معنا

 نيس د يوقتس  رابطسه  نيهم در. گردد آشكار شود، آشكار او يبرا ديبا چهآن

 بسر  ميتسوان ينمس  شد، عرضه يبشر جهان به يديجد امبريپ قيطر از يديجد

 را يفقا و است شده ليتبد «مفهوم» به گذشته رايز م،يبمان يباق گذشته نيد

 .ديگشاينم هاانسان مقابل در

 عدمسست  اذهسان  شود اظهار كه ياشهياند هر است روشن خيتار افق يوقت

 ليس دل نيهم به و نديبجو راه و كنند قيتحق و تأمل آن در كه زديانگيبرم را

 گذشته در رايز رديگينم قرار اعتنا مورد ندارد مناسبت هاجان با كه يسخن

 .است شده متوقف

 ها؟لهيقب نيد اي شهرها نِيد اسالم؛

 خيتسار  شسهر،  کيس  در هسا انسسان  انبسوه  اجتماعِ جهت كه يزمان در -83

 نساممكن  يسسوار نيماش از استفاده بدون يزندگ و است شده شروع يخاص

 طسور  ديس با د،يسست ين نقسش يبس  هسوا  كسردن آلوده در همه قيطر نيا از و شده

 گذشسته  يزنسدگ  بسه  نسسبت  متفساوت  يامسور  با را خود و كرد فكر يگريد
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 خسورد يمس  گره ينداريد يمعنا با كومتح يمعنا حال نيا در. ديد روروبه

 گسسذرديمس  او اطسراف  در چسسهآن بسه  نسسبت  مسسؤمن انسسانِ  كسه  جهست  آن از

 نيس ا انسسانِ  بسه  يمعنابخشس  يبسرا  ياسالم انقالب و باشد تفاوتيب تواندينم

 در ياسسالم  سسبک  به ينداريد تا ،گرفت شكل يدارنيد يفضا در دوران

 سست ين شسهرها  نِيد اسالم، گفت دياب وگرنه باشد ممكن هم يازمانه نيچن

 .دارد معنا لهيقب  يشرا در تنها و

   آن باطن و ياسالم انقالب

 بسه  عمسوال  م مسردم  و دارد را خسود  خساص  باطن و ظاهر يخيتار هر -84

 ربشس  قسدرت  خيتار تجدد خِيتار باطن كه طورهمان. كننديم توجهآن ظاهر

 يراسستا  در اسست  بشسر  تيودعب خيتار ،ياسالم انقالب خيتار باطن و است

 ابس  خيتسار  نيس ا جهست  نيس ا از و بودنسد  آن متسذكر  عهيش امامان كه يديتوح

 تسه يمدرن كسه  قسدرت  بس  كهيحال در ديگويم سخن انسان بُعد نيتريباطن

 تسه، يمدرن مييبگسو  تا ستين شدنكامل يمعن به كرده، فيتعر آن در را خود

 .كند تيريمد را بشر ديبا قانون تنها و است يانسان كمال اوجِ

 ياجتمساع  -ياسس يس وجدان در نياديبن يتحول ،ياسالم انقالب ظهور با

 و شسند يانديمس  ياسيس يبرابر و يآزاد به آن إزاء در كه آمد ديپد ما مردم

 نيچنس  خيتسار  نيا در انتيد از و باشنديم آن تحقق جهت يطيشرا دنبال به

 سساخته  آن بسا  و اسست  اريس اخت و يآزاد انسسان،  جسوهر  رايس ز دارنسد  يانتظار

 در ياسسالم  انقالب و ستين انسان شدنِساخته جز زين نيد مقصد و شوديم

 كسه  يآزاد احسساس  يجوابگو تا است گذاشته قدم خيتار نيا به راستا نيا



 صسورت  بسه  نسه  يول باشد كنند،يم احساس خود در را آن دوران نيا مردم

 ارِيس اخت و انتخساب  بسستر  در يدآزا بلكه 4است يگراباحه ينوع كه سميبراليل

 تسا  شسود يمس  منجسر  انسسان  تيس عبود بس  به قدرت بس  يماورا كه يمتعال

 يجدّ يتيمسوول احساس يبشر اجتماع به نسبت كه نديآ انيم به ييهاانسان

 .  شندينديب خود يشخص نفع به كهآن از شيب باشند،يم دارا خود در

 آزاد ياراده به دنيرس

 شسان امسام  بسا  افسراد  و اسست  مقسدم  جسزء  بر كلّ كه ييمعنا همان به -85

 مختلسف  افسراد  بسر  انقسالب  روح تيس حاكم يمتوجه ديبا شوند،يم محشور

 ييهسا آن پسس  5 ميباش

 تيس هو از و خسود  خيتسار  از عمسال   شسند يانديم خود يشخص نفع به تنها كه

 خسود،  يفرد آزاد ياراده نيب اندنتوانسته نانيا. افتنديم رونيب نشاياجتماع

 ياجتمساع  عقسل  بلوغِ با نيا رايز كنند جمع شانياجتماع يضرور تيهو با

 تيهو وسعت به انسان يفرد يهاانتخاب كه است آن در و گردديم سريم

 يكس ي يالهس  ياراده با او ياراده معنا کي به و شوديم گسترده او ياجتماع

 يمعنسا  بسه  را يآزاد و شسده  آزاد خسود  يهسا يخودخسواه  از رايز گردديم

                                                 
 يآزاد مفهوم تا هستند ياعده»: نديفرمايم رابطه نيهم در «اللّهحفظه»انقالب معظم رهبر -4

 به نيد يهيهد نيترمهم معقول يآزاد .رفت دست از نيد كه زننديم اديفر شوديم مطرح

 . است جامعه

 أُناسٍ كُلَّ انَدْعُو يَوْمَ»: ديفرمايم هاانسان يخيتار ياجتماع تيهو با رابطه در قرآن -5

 آن امام با را هركس شود،يم ظاهر رهايسر و هاباطن يهمه كه امتيق در (71/إسراء)«بِإِمامِهِم

 .خواننديم اشيخيتار يجمع تيهو با يعني
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 در ده،يرسس  آزاد ياراده به حال آن در انسان. كنديم احساس خود يقيحق

 شسود يم احساس جامعه افراد نيب مشترک يااراده از يانحوه ييفضا نيچن

 را ياجامعسه  نيچنس  تحقسق   يشسرا  و ابسد ييم يگريد در را خود هركس و

 دانِيس م ،مقسدس  يكلّس  جامعسه  آن در كسه  است كرده فراهم ياسالم انقالب

 مثسل  رسسد يمس  هم به انتيد و استيس و شوديم هاجزء يمعنو اتِين ظهور

 .خداوند به شتريب هرچه قرب يبرا عمل و مانيا يكينزد

 فهم رخداد بروز ينحوه

 رنسه وگ است يزيچ به يآگاه ،«يآگاه» ،يالتفات  يحبه نظر طبق -86

 ابس  نسسبت  در حال. است يانتزاع فهم نوع کي بلكه ستين دهيپد به يآگاه

 عسسالَمِ در عمسسال  مينسسدار يدرسسست يآگسساه اگسسر ياسسسالم انقسسالب تيسسواقع

 كسه  يزيس چ آن و خواهسد يمس  متعلَّسق  ،يآگاه رايز .ميبريم سربه يآگاهيب

 نيس ا و. خيتسار  ينهيآ در است« وجود» به يآگاه كنديم يآگاه را يآگاه

 نيبس  يهمبسستگ  و شسود يم واقع شناخت حالت نيا در و فهم، رخدادِ است

 .رديگيم شكل تيواقع و انسان

 در« وجسود » بسا  را خسود  كسه  ميبفهم ياوهيش به ديبا را نيامروز متفكرانِ

 فهسم  بسه  اسست،  ياسسالم  انقسالب  يخيتسار  گاهيجا همان كه نيامروز خِيتار

 بسه  وجسود  بلكسه  مطلسق،  مفهسوم  کيس  ينسا مع بسه  وجود نه همآن اند،رسانده

 نيس ا بسه  توجه با .يهنر اثر کي در ييبايز ظاهربودنِ مثل ظاهربودن، يمعنا

 نشسود،  دهيس فهم درسست  شسهداء  حركسات  و انقسالب  نيس ا اگسر  كه است امر



 مسا  يبسرا  را فهم  يشرا رايز. كشديم حساب ما از عالَم نيا يفردا خداوند

 .  ميننمود التفات شوديم يآگاه وجبم كه يزيچ آن به ما و كرد فراهم

 خيتار و قتيحق يکينزد

 و اسست  يتودسست  و يحضسور  يارتبساط  انقسالب،  بسا  شهداء ارتباط -87

 و هيسسثانو ارتبسساطِ سسستند،ين شسسهداء حسسدّ در كسسه انقسسالب طرفسسداران ارتبسساطِ

 رتبساطِ ا بلكسه  ستين اول نوع اصالتِ به ارتباط نيا البته كه است يدستشيپ

 بسه  تسا  البانقس  طرفسدارانِ  .گرانسه يباز ارتبساطِ  نه است، انقالب با تماشاگرانه

 ديس تهد را هسا آن زش،يس ر خطسر  نكننسد،  فكسر  انقسالب  و خسود  نيبس  يگانگي

 چسه  بسه  و كننسد  عبسور  ديس با ييزهسا يچ چسه  از داننسد ينمس  هنسوز  رايز كنديم

 .باشند داشته رجوع ديبا ييزهايچ

 و ميكنس  رعبو ديبا ييزهايچ هچ از ميبدان ديبا خود يبالندگ ريمس در ما،

 قسرار  يخيتسار يبس  و ينسدگ يآيبس  در تسا  ميباشس  داشته رجوع ييزهايچ چه به

 حضسرت  ياشراق تيشخص ليذ سلوک و ياسالم انقالب قيطر از. ميرينگ

 زبسانِ  كه است آمده انيم به خيتار نيا در ياشارات «هيعليتعالاللّهرضوان»ينيخم امام

 را آن زين يمعمول احساسات زبانِ و ندارد را آن يهارا  توانِ ،يانتزاع تفكر

 و دهسد يمس  نشسان  خيتار نيا در را قتيحق كه ميدار يزبان به ازين كاهد،يم

 هكس  ييمعنسا  همسان  بسه  است، ممكن« خيتار» و« قتيحق» شدنِکينزد با نيا

 ييهسا تمسدن  و جوامع سقوط رازِ و ميبكن نيزم در ريس كنديم هيتوص قرآن

 وممعلس  قيس طر نيس ا از. ميابيس ب انسد، نسداده  شسكل  قتيحق با را ودخ نسبت كه

 .ردك عبور ديبا ييزهايچ چه از و شد کينزد ديبا ييزهايچ چه به شوديم
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 خيتار ينهيآ در قتيحق به نظر

 نيس ا رد ديس با چگونسه  باشسند  مواظسب  ديس با مردم، ينداريد معلّمانِ -88

 و گردنسد  مسردم  نياديبن يهاارزش و ديعقا يسخنگو كه دش حاضر خيتار

 مسده آ ياسسالم  انقسالب  كسه  دارد يفرهنگ به اشاره كه يمشهورات يادامه نه

 .كند عبور آن از است

 راسست  راه بسه  را مسردم  خواهنسد يمس  يسسنت  ديس عقا اصول با كه ييهاآن

 ياسسالم  انقسالب  قيس طر از خيتسار  و قتيحق يكينزد به نظر و كنند تيهدا

 شسان قسش ن قا يعم يول باشد، نداشته ادامه انكارش كه ستين طورنيا ندارند،

 ادهد شسكل  را ياسسالم  انقالب اكنونِ كه يفكرآن يحت رايز. ابدييم ليتقل

 يكسر تف با ديبا را ندهيآ ستين يكاف دهد، شكل را آن يندهيآ كهآن يبرا

 .نگرديم خيتار ينهيآ در را قتيحق كه داد شكل

 يعالَميب و ياسالم انقالب از يدور

 د،يبگشسا  مسا  ابلمق در را يعالَم تا دارد را آن توان ياسالم انقالب -89

 لمثس  نسه  و كشست،  يآماده ينيزم مثل - است هاتيظرف يمجموعه كه يعالم

 يماسسال  انقسالب  كسه  يعالَم در -است كرده خود رياس را نيزم كه هاآپارتمان

. ميدهس  شسكل  را خسود  يخيتسار  ماتيتصسم  ميتسوان يمس  كنسد يم جاديا ما در

 ربس  در را مسا  اعمسال  يهمسه  و زيس چ همه حال، نيع در كه نامكشوف يعالَم

 .دهديم عبور دوران سمِيليهين از را ما و بخشديم معنا و رديگيم

 نكسرده  دايس پ خسود  خيتسار  با ينسبت و ندارد عالَم كه يكس آن شوربخت

 را يدسس ق امسرِ  دارد، عسالَم  كسه  يانسان. كرده گم را خود خيتار اميپ و است



 در را آن كنسسديمسس يسسسع و فهمسسديمسس اسسست، نهفتسسه خشيتسسار در كسسه

 .دينما آشكار خود گفتار و هايريگموضع

 عسالم يبس  كسه  يانسسان . اسست  يانگارستين و يخانمانيب همان يعالَميب

 كسرده  گسم  را« وجسود » كسه   يس ح آن از و اسست  خانمانيب و اديبنيب است

 .است شهيريب است،

 دارد يسسع  اسست،  شسده  معنسا يب زيچهمه كه يدوران در ياسالم انقالب

 سسان ان شسود  ثابست  تسا  دهسد  قسرار  مسا  مقابل در جهان نيا يبرا يلياص يمعنا

 زا را مسا  توانسد يمس  جهسان  كسدام  شسود  روشسن  و باشسد  تواندينم عالَم بدون

 .دهد نجات دوران سميليهين

 لياص انسان

 نيس اداز كسه  ييمعنسا  هبس  انسسان  يمندزمان و يمندساززمان ساختار -90

 .است يمندخيتار همان ،كنديم متبادر

 موجودات به نسبت تنهانه ،يمندساززمان قيطر از يتيهو نيچن با انسان

. اسست  گشوده زين ندهيآ و گذشته بر بلكه دارد، صدر شرح و است گشوده

 بسه  را گذشسته  كسه  انسسان  يبرا است يرخداد ،داشتنيخيتار حضور اساسا 

 شسده يمس  محسوب ندهيآ گذشته، در كه را يامكانات و كنديم وصل ندهيآ

 «.دارد اشنسده يآ بسه  نظسر  شيخو يگذشته در ل،ياص انسانِ». كند بالفعل را

 ينسده يآ اهسداف  بسه  را گذشسته  همسواره  و اسست  دارهدف و مندتيغا رايز

 بسستر  کيس  بالفعسل  و عمسال   لياصس  انسسانِ  ،نيس ا بر عالوه. افكنديم فرا خود

 سستانس ياگز ايس  بسودن  رايس ز نسدارد  معنسا  يخيتار بستر بدون و دارد يخيتار
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 نيچنس  كسه  خيتسار  نيس ا. باشد داشته يخيتار كه است آن مالزم لياص انسانِ

 اسست  يمشستركات  يهمه و زبان و فرهنگ يحاو دهديم رخ آن در يانسان

 . است مندبهره آن از انسان كه

 يگذشسته  همسواره . دهسد يمس  ننشسا  را انسان امكانات منشأ ،يمندخيتار

 شيپس  امكانسات  كسه  يانسده يآ بسه  خسود  بالفعسلِ  يهسست  عنسوان  بسه  را شيخو

 سترب در كه يكمال .ابدي دست خود يهست كمال به تا افكنديم فرا روست،

 أسيس  و بسست بسن  از را انسسان  و ديس آيمس  او سراغ به انسان يخيتار امكانات

 يالماسس  انقسالب  ،يخيتار امكانِ آن زمانه، و زمان نيا در و دهديم نجات

 .  يافتگينتوسعه و يافتگيتوسعه يدوگانگ از عبور يبرا است

 اشسته د توجه خود فرهنگ با و گذشته با خود يرابطه به توانديم انسان

 و لياصس  و باشسد  غافسل  هسا آن از ايس  و باشسد  يقس يحق و لياصس  انسان و باشد

 توانسد يمس  كسه  دهديم يصالتا چنان انسان به گذشته به توجه. نباشد يقيحق

 يزيس چ غفلست . كنسد  مطرح ندهيآ در را هاآن و ابدي باز را شيخو امكانات

 اسست،  يروزمرّگس  همسان  نيا كه نده،يآ و گذشته كردنِفراموش جز ستين

 گسر يد انسسان  چون حال نيا در. يگشهيريب و ياديبنيب و يخانمانيب يعني

 از و رديپسذ يمس  را ياجتمساع  ياهارزش و رهايتفس يراحت به ست،ين خودش

 و ثبسات  خسود  اتيس ح بسه  توانسد ينمس  و رديس گيمس  فاصله خود ريتقد و سنت

 بسا  همسراه  جامعسه  بطسن  در توانسست يم كه يزيچ ببخشد انسجام و ياستوار

 کيس  در مسا  بسودنِ هسم  بسا  در كسه  يسرنوشست . دهد رخ او يبرا هاانسان ريسا

 قسم ر مسا  يبسرا  ن،يمع يامكانات به دنيبخشتحقق يبرا راسخ عزم در و جهان

 .است خورده



 بسا  يديس جد يهسا نسسبت  خسود،  يخيتار امكانات به نظر در لياص انسان

 ابس  گفتگو و يهمدل در را خود اتيح و كنديم برقرار خود خيتار وگذشته

 .ابدييم گذشته

 انسان يمندزمان يمعنا

 نسسان ا روح يمنسد زمسان  بسه  تسوان يمس  رو شِيپس  اتيروا به توجه با -91

 كه يكس ،«وَابِساللَّ لَيْه  َ تَهْج م  لَا بِزَمَان ه  الثعَال م »:نديفرمايم كه داشت توجه

  َلَاى » .شسود ينم هايكارندانم و هاغفلت گرفتار باشديم اشزمانه به عالِم

 عاقل انسان بر ،«ن هال ل سَ ف ظاًحَا أثن ه شَ  َلَى م قثبِلًا بِزَمَان ه   َارِفاً يَكُوََ َََث الثعَاق لِ

 اشيآگساه  آن مطسابق  و باشد داشته يآگاه اشزمانه به نسبت كه است آن

 كنتسرل  در اشزمانسه  روحِ مناسسب  زيس ن را خسود  زبسان  و كند برخورد امور با

 هيشسسب كسسهآن از شيبسس ،مسسردم«بآبسسا هم مسسنهم اشسسبه بزمسسانهم النسساس» .رديسسبگ

 وَ»: ديس فرمايمس نيسز   قسرآن  .تندهس خود يزمانه روحِ هيشب باشند، شانپدران

َ  ه مْلَعَلَّ وَ إِلَيْهِمْ نُزِّلَ ما ل لنَّاسِ ل تُبَيِّنَ الذِّكث َ إِلَيْكَ ََنثزَلثنا  يا «يَتَفَكَّا ُو

 روشسن  و نييس تب مردمان بر تا ميكرد نازل تو بر را قرآن يعني ذكر ما! امبريپ

 .كنند تفكر آن در كه دياش و است شده نازل هاآن بر كه را چهآن يكن

 غافسل  ميبسر  يمس  سسر  بسه  آن در كسه  يخيتسار  به نسبت يعني زمانه درک

 و گذشسته  از كه يخيتار در خود احساس يعني زمانه درک ينحوه .مينباش

 بسا  كه است يخيتار احساسِ خيتار آن امروز كه ستين رونيب ندهيآ و حال

 صسدر  بسه  طسرف  کيس  از كسه  يزيس چ احساس ؛گرفته شكل ياسالم انقالب
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 از و اسست « حسال » در گسر يد طسرف  از و است متصل كربال و ريغد و اسالم

 .است حاضر يديتوح يندهيآ در سوم طرف

 نيس ا كسه  اسست  ندهيآ و حال و گذشته ياساس و يقيحق يمعنا در بح 

 ضسور ح ينوع در بح  بلكه ،است «حال» و «بعد» و «قبل» از يآگاه از ريغ

 يمنسد زمسان  نيس ا .باشسد  يمس  خودمان ي ندهيآ و حال و گذشته در گسترده

 از ينسوع  كه دارد قرار آن در كه يخيتار وسعت به است انسان بودنِ همان

 نسات امكا بسه  انسسان  انتقسال  يعني ديآيم حساب به انسان بودنِرونيب شيخو

 خسود  لياصس  خيتسار  در مسا  ينسده يآ جهت نيا از .امروز بودن يبرا گذشته

 .ميس ا تهداش خود خيتار در قبال  كه است يامكان ناهم ،ياسالم انقالب يعني

 بسه  يابسر  است بوده چه آن به او شدنِمنتقل يعني يانسان نيچن يبرا شتهگذ

« الحس » در كسردن  يزندگ يعني نيا و دارد خود كنار در چه آن با بردن سر

 .ندهيآ و گذشته در حضور احساس وسعت به يول

 يخيتسار  حضسور  يمتوجسه  كه ينانسا يبرا« ندهيآ» و «حال» و «گذشته»

 بسه  گذاشستن گسام  يمعنسا  به او، يبرا است شدنرونيب نوع سه باشديم خود

 در اسست  انسسان  يوجسود  سساختار  بسه  مربوط خود يخود به ن،يا كه رونيب

 را يافقس  كسه  اسست  يفتسوح  و شسدن گشسوده  همسان  كه اشلياص يمندزمان

 و «حسال » و «گذشسته » و «نسده يآ» وحسدت  بسر  يمبتنس  كنسد يم باز خود مقابل

 يبسرا . موجسودات  ريسسا  عكسسِ  بر ،يزمان است يموجود معنا نيا به انسان

 .يگانگي ينوع با است گشوده يهست و زمان انسان

 را او يتعال ينهيزم انسان در« حال» و «گذشته» و «ندهيآ» وحدت تحقق

 آن از يكلّس به زدهاكنون يهاانسان كه كنديم فراهم يافق در حضور جهت



 آنسات  يتسوال  به را زمان و ندارند يقيحق زمان از يدرك و محرومند و غافل

 .است ابژه و سوبژه نيب يدوگانگ همان ن،يا و فهمند يم

 ونديپ برقراركردن ش،يخو امكانات با دوباره يونديپ برقراركردنِ يبرا

 تا ان،انس مقابل در است يافق كه ياگذشته با ونديپ د،يآيم شيپ گذشته با

 در هكس  نگردد امروز حاضرساختن در غرق تنها و ابديب آن در را خود نسانا

 يگذشسته  از كسه  كنسد يمس  احسساس  ئيش کي عنوان به را خود صورت آن

 .است گانهيب خود

 مسا  و برديم انيم از را يفرد يهانهيزم يهمه خود خِيتار به داشتنتعلق

 يمحتسوا  كسه  اسست  خيتسار  نيا. سازديم ميسه خيتار مشترک انيجر در را

 كسه  راچس  نكند، عمل امروز اساس بر تنها تا آورديم فراهم را يانسان يهست

 ودخ با يگانگيب ينوع كمال، نه و است ممكن نه روزيد بدون امروز درک

 يانسسان  سستانس ياگز از غفلست  و اتيس ح قيس عم امكانات با يگانگيب و است

 ابسد ييم در و برديم يپ خود حضور به كه است يمندخيتار با انسان. خود

 .ستا جهان در

ِّ«يجهانيب» از مدرن دوران انسان نجات و ياسالم انقالب

 يالزمسه « يجهانيب». است« يجهانيب» مدرن، دوران انسان مشكل -92

 بسه  عمسل  در و يهسست  حذف به كه است« اُبژه -سوژه» تقابل به دادناصالت

 انسسان  نجات راهِ و است« مندجهان» ذاتا  انسان، .شوديم منجر يانگارستين

 از قبسل  انسسان . اسست  شسده  پنهان او از كه است يجهان افتني دوران نيا در

 را جهسان  قستِ يحق آشسنا،  آن راز بسه  و بسود  خانسه هسم  يهست با ،مدرن دوران
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 او يبسرا  يهسست . است گشوده او يسو به يهست كه بود متوجه و دانستيم

 از قست يحق ،مُثُسل  و دهيس ا طسرح  بسا  افالطسون  در .نبود دهيپوش و داشت جلوه

 از غفلست  خِيتسار  كسه  عسه يمابعدالطب خيتسار  عمسال   و شسد  دور انسسان  دسترس

 .است عهيمابعدالطب نيهم از عبور ما ييرها راهِ و آمد انيم به است يهست

 هسان ج يتبساه  به بشر اگر كه است دوران نيا در ما يخيتار حوالت نيا

 خيتسار  نيهمس  در يعني ابديب بستر نيهم رد زين را نجات راهِ ،هزد دست خود

 بانقال يعني است كرده آشكار قتيحق يسو به خداوند كه ياگشوده راهِ

 كسه  طسور آن خسود  يقيحق يمعنا در ياسالم انقالب و ديآظهور به ياسالم

 راز يآشسكارگ  كردنسد،  برقسرار  رابطسه  آن بسا  و افتنسد ي شهداء و شهداء امام

 بسه  نسسبت  و كردنيزندگ گذشته در رايز ،دوران نيا به نسبت است يهست

 در هداءشس  و شهداء امام. ستين ما يندهيآ نجات راهِ ،ماندن نيد از فهم آن

 هنهفتس  يزيس چ در ديس جد انسسان  يدهندهنجات قدرتِ دادند نشان خيتار نيا

 هبس  جهسان  قيس طر نيس ا از رايس ز. دارد اشساره  بسدان  ياسسالم  انقسالب  كه است

 آشسكار  هسا انسسان  يبسرا  آمدنسد  و رفت در زين آن در اللّه مۀئكة كه يوسعت

 بسه  توانيم ياسالم انقالب با كه است ياشدهگم جهانِ آن ن،يا و شوديم

 .  رفت سراغش

 بودنيجهانيب از نجات و شهداء

 فسسرا شسسدند، فراخوانسسده كسسه شسسهداء ماننسسد را مسسا ياسسسالم انقسسالب -93

 كسه  اسست  ينسسبت  هسم  يواقع نِديشياند. يهست به ز؟يچ چه به اما خواند،يم

 يلهيوسس  ياسسالم  انقسالب  كه ييمعنا همان به كنديم برقرار يهست با انسان



 و گشسسود امسسروز بشسسر مقابسسل در را يجهسسان و شسسد «وجسسود» راز بسسه تقسسرب

 يجهسان . نمود مال بر را يبزرگ يرازها و زد كنار يهست رُخِ از را هاحجاب

 از را مسا  كه است لياص رو نيا از ديگشايم ما مقابل در ياسالم انقالب كه

 .آورديم در به مدرن دوران يهايروزمرّگ

 هسا تعصسب  جهسان  د،يگشسا يمس  مسا  مقابسل  در ياسالم انقالب كه يجهان

 وانجس  مسا  گسوشِ  در را يهست رازِ جهان، تا است ها يگشودگ جهانِ ست،ين

 ياسسالم  انقسالب  كه بودند شهداء و رزمندگان ظاهر حسب به هرچند. كند

 در را شسهداء  و رزمنسدگان  كسه  اسست  انقسالب  نيس ا واقع در اما دند،يآفر را

 از تسسا گشسسود هسساآن مقابسسل در را يجهسسان يعنسسي داد، قسسرار قسستيحق مقابسسل

 .ابندي نجات يجهانيب

 تسا  دهديم امكان هاانسان به خود به مخصوصِ سبکِ به ياسالم انقالب

 حجساب  رو نيس ا از و نسد آور صسحنه  بسه  شسان يقيحق يمعنا همان به را خود

 .نديجو تقرب يهست قتيحق به و بزنند كنار را امّاره نفس

 گريکدي با ستنيز يوهيش و ياسالم انقالب

 نشسان  را ندورا نيس ا مسردم  يقس يحق جهسانِ  توانست ياسالم انقالب -94

 يماسسال  انقسالب . اسست  يعسالم  چسه  وارسسته  يهاانسان عالَم داد نشان. دهد

 يوهيشس  كنسد  معلسوم  تسا  آورد گِسرد  را قسوم  نيا لياص اتيح جوانب يهمه

 نظسر  ديس با يانسده يآ به بلكه ست،ين برگشتن گذشته به دوران نيا در ستنيز

 يبرقرار كه ياندهيآ است، شده ريتقد ما يبرا مدرن يايدن ماوراء كه كرد

 .است يهست قتيحق با رابطه
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 تا دهديم شانن شانيقيحق جهان در را هاانسان گاهيجا ياسالم انقالب

 قست، يحق در و كنسد  برقسرار  نيزم با و  يمح با و گريكدي با را رابطه نيبهتر

 دفسساع يدوره در جهسسان قسستيحق باشسسند متوجسسه و بركشسسند يهسسست از پسسرده

 نآ در چگونسه  و بود چگونه بود، ياسالم انقالب از مرحله کي كه مقدس

 العساده فسوق  شسكل  آن بسه  قتيحق و رفت كنار قتيحق رُخ از يراز  يشرا

 يبعسد  لمراح در جهان نيا از گريد قيحقا ظهور ديام به آمد؛ ظهور به بايز

 .ياسالم انقالب

 نيزم در دنيمأواگز و ياسالم انقالب

 در كسه  يافالطسون  مُثُسلِ  و عسه يمابعدالطب از عبور هنر ياسالم انقالب -95

 وا بسل مقا در را ياتسازه  جهسان  و نمسود  عطسا  بشر به را است هادوردست آن

 ينسبت. هست احساس قابل يول ستين وصف قابل گريد كه يجهان گشود،

 هسان ج توانسستند  و كردند برقرار يهست با خيتار نيا در رزمندگان كه است

 .دهند قرار خود يمأوا محلِ را خود

 و باشسد  توانسد يمس  مسا  يمأوا و وطن كه است ياسالم انقالب نيا امروز

 هچس  انسسان  خ،يتسار  نيس ا در كسه  دهسد  نشسان  و كنسد  مسال  بسر  را مسا  ريتقد راز

 در شگوشس  تسا  نديگز مأوا نيزم بر چگونه و ابديب خود يبرا ديبا يگاهيجا

. بشسنود  را سسم يليهين از شسدن رونيس ب و قست يحق بسا  اُنسس  يقصسه  يهست مِينس

 رد دنيشس ياند يمعنا ياسالم انقالب بستر در يهست قتيحق به سپردنگوش

 اجسازه  و اسست  دنيس مأواگز معنسا  کيس  بسه  هكس  يدنيشس ياند. است خيتار نيا

 .هست كه باشد همان زيهرچ تا دهديم



 رقسرا  آن آغسوشِ  در بلكسه  سست ين يريگاندازه قابل قت،يحق با يكينزد

 بانقسال  امروز، كه است يجهان در قرارگرفتن خود يخود به. است گرفتن

 .دوران نيا لياص انسان يقيحق جهان يعني داده، شكل ما يبرا ياسالم

 نسه  انانسس  آن. پرورانسد يمس  ياسالم انقالب كه است يانسان ،فردا انسانِ

 كنسد يمس  گمان كه يدكارت انسان نه و اديخودبن انسانِ نه است، ناطق وانيح

 هبس  راه مسدرن،  يايس دن دلِ از كه است يانسان. هست پس كند،يم فكر چون

 تقس يحق بسا  اُبسژه  و سسوبژه  يدوگسانگ  از آزاد و است گشوده قتيحق يسو

 نظسر  بسا  را امروزمان ما تا كردند اشاره بدان شهداء كه يانسان. است مأنوس

 .ميببخش رونق نده،يآ آن به

 ياروپامحور انيپا

 كسه  تاسس  گشوده امروز بشر مقابل در را ياندهيآ ياسالم انقالب -96

 بسا  ههمسرا  معموال  تهيبراليل فرهنگ در كه طورآن ،«يآزاد» صورت، آن در

 ليتبسد  اريس د آن در يآزاد كه طورآن بود نخواهد است، تيمعنو از غفلت

 هكس  يخيتسار  در حضسور  با برعكس، بلكه شده؛ يكنترل قابل ريغ كابوسِ به

 ابس  مواجهسه  يبسرا  گسردد يم يراه يآزاد گشود، بشر مقابل ياسالم انقالب

 زيس چهمسه  بلكسه  نباشد، قدرت تابع قتيحق صورت، آن در تا ،يخيتار سُنن

 .ديآيم دستبه تيحر با نيا و شدبا قتيحق تابع

 گريد كه است گشوده امروز بشر مقابل در را ياندهيآ ،ياسالم انقالب

 شسكل  اءيس انب توسس   كسه  خسود  خيتسار  يهسا عظمت به را خود چشم تيبشر

 و خسورد يم رقم ياروپامحور انيپا صورت آن در عمال  و بنددينم گرفته،
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 و سسسر رايسسز. خوانسسديمسس افسسر« وجسسود» بسسا يگسسريد يمواجهسسه بسسه را مسسا

 از يديس جد يتجربه به لين جز يزيچ زمانه، نيا در تفكر به دنيبخشسامان

 گسرفتن يجسدّ  و سسم يليهين و تهيسسكوالر  از عبسور  يعنس ي نيس ا. سست ين وجود

 نسه  و اسست  اءيس انب طلسوع  محسل  يعنس ي ،شسرق  هاآن خاستگاه كه ييهاآموزه

 و كنسد يمس  يزنسدگ  يقس افيبس  جهسان  در يغربس  جهسان  در انسان رايز. غرب

 .مانديم پنهان انسان منظر از« وجود» همواره

 ميستين هنوز که ميهست يآن

 نتسس  آغساز  در و سسنت  کيس  انيپا در ياسالم انقالب قيطر از ما -97

از . اردد انسسان  يابد و يازل وجهِ به نظر كه يسنت آغاز م،يدار قرار يگريد

 بر و مياگرفته قرار« رْجِعُوااِ» خطاب در حالت نيا در گفت توانيم اين رو

 كسه  جهست  آن از شسود، يم معلوم ما يخيتار رسالت ،ياحساس نيچن اساس

 و ميهسست  راه رد« راجِعُسونَ  إِلَيْهِ» حكم به پس. ميستين هنوز كه ميهست يآن ما

 احسساس  احسساس،  نيس ا. ميستين هنوز كه ميبريم جلو يوجه آن به را خود

 راه ميبريم سربه« وجود» با كه جهت آن از فضا نيا در. باشديم ما يقيحق

 ش،يوخس  وجودِ قيطر از و است «وجود» نِيع ،فهم. ستندين زيچ دو ،منزل و

 در انسسان  .«ياشسه ياند فق  تو بردار يا» يعني م،يهست ما خودِ شنده،ياند آن

 بسه  چسه چنسان  وگرنسه  كنسد يمس  محقق را خود وجود خود، فهم با حالت نيا

 .است نشسته فهم فقرِ در نكند ريس ياحساس نيچن



 روزهايد يفرداها

 كه خود حضور حاضركردن و يح يعني خود حضورِ كردنيعمل -98

 و بسودن يچگسونگ . اسست  بسودن  وجهِ و فهم وَجهِ رِيناپذکيتفك ونديپ همان

 نسسه و يوجسسود يدركسس بسسود، خواهسسد مسسا فهسسم و درک يچسسهيدر مسسا يهسسست

 همسسواره حالسست نيسسا در. هسسست فقسس  انسسسان كسسه جهسست آن از ،يموجسسود

. گسو شيپس  ايس  مسورخ  بسرعكسِ  اسست،  آشكار انسان يبرا روزهايد يفرداها

 سست ا نهفته گذشته در كه را ياندهيآ خود، حضور احساس با انسان جانيا

 خود حضور و بودن ينحوه به كهآن بر مشروط. كنديم مشاهده و ابدييم

 .ميباش حساس

 و لسسوف يف م،يحكس  و لسسوف يف»: ديس گويمس  اشسراق  خيش جناب كهنيا

 يوجسود  درک يمعنسا  بسه « كنسد  بسدن  خلسع  بتواند كهآن مگر ستين ميحك

 ميحكسس انسسانِ  اسساس،  نيهمسس بسر . ابسد ييمسس دسست  آن بسه  ميحكسس كسه  اسست 

 اعسالم  جسابودن آن در را خود حضور و كنديم احساس را خود جابودنِآن

 حكمسست و نكهسس رانيسسا گسسزارش باشسسد، مسسورخ كسسهآن بسسدون و ديسسنمايمسس

 شسته، گذ بسه  او يعني كند،يم روز به را آن و رديگيم عهده بر را يخسروان

 .بخشديم را ندهيآ

 گمشده جهان يجستجو در ياسالم انقالب

 و ييايس دن چسه  در ديپرسس  تسوان يمس  خسود  يوجسود  وجه به توجه با -99

 اگسر  كسرد؟  احسساس  را گمشسده  جهسان  و بود حاضر و يح توانيم يجهان

 همسواره  كسه  اسست  يانسده يآ در حضور خود، حضورِ درک و حضور عملِ
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 يكنسون  را ميدار رو شيپ در چهآن و آورديم در حاضر صورت به را خود

 يفراسسو  تسا  كسه  اسست  يانسده يآ نسوع  چسه  نيس ا ديپرس خود از ديبا كند؛يم

 گفتسه  يحضسور  نيچنس  وصسف  در و باشسد  حاضر اكنونهم توانديم مرگ

 انقسالب  كسه  سست ين ياگمشده جهان همان نيا ايآ. «قا م يامتيق اَآلن»: شود

  6است؟ آن ظهورآوردنِ به حالِ در ياسالم

 دوران نيا يمعنو تفکر از غفلت عاقبت

 كسه  يانهيسس  در د،يروينم زيچچيه سخت ينيزم در كه همچنان -100

 تدرسس  اگسر  كسه  بسود  ييهسا دانه يرايپذ تواند ينم نشود زدهشخم تفكر، با

 از سپس  تاز.شسود  ليتبد سرسبز يهاسنبله به توانديم تينها رد شود دهييرو

 تفكسرِ  راه تسا  مانسد  انتظار در گرانيبرز همانند ديبا دانه افشاندنِ و زدنشخم

 .كند يط را راه آن خود ذوق و وهيش به يهرك و شود گشوده يمعنو

 نسسبت  اسست  يكساف  ست،ين يبلندپرواز محتاجِ وجهچيه به يمعنو تفكر

 درست ،ياله اتيآ از ياتيآ عنوان به است ترکينزد ما به همه از چهآن به

 يعنس ي اسست  شده شكوفا ما يبرا خيتار نيا در كه يزيچ به من و. ميشينديب

 و شسه ياند نيچنس  يبسرا  و شسم يانديمس  ،ياسسالم  انقسالب  تيس مظهر در اسالم

 اهگس يجا باشسد  مسا  بُسنِ  و خيب و شهير توانديم خيتار نيا در عمال  كه يتفكر

 و ميبخسواه  چسه  كسه  دانميم ياهانيگ را شما و خودم و شد قا ل ديبا يجد

                                                 
 عنسوان  تحست  مؤلسف  نيهمس  يهسا بحس  سلسسله  بسه  ديس توانيمس « گمشسده  جهان» موضوع در -6

 .  دييفرما رجوع« اليخ عالَم در گمشده جهان»



 و ميبشسكف  يخسوب  بسه  تا ميبركش خاک از سر شه،ير آن از ديبا مينخواه چه

 .ميباش مؤثر و ميكن عروج روح قلمروِ به

 يبسرا  مسان يخيتسار  يشسه ير بسه  داشتنتعلق از ريغ يگاهيجا و ييجا ايآ

 يرگردانس از تا ديشناسيم ماندن، خود يقوم خِرَد بر و ستادنيا خود يبرپا

 د؟ينگرد يگانگيخودب از برهوت گرفتار و ديابي ييرها

 تفكسر  و گرفتند فاصله خود يشهير از كه يآنان سرِ بر مياكرده فكر ايآ

 كسه  يازمانسه  در اسست؟  آمسده  چسه  نگرفتند، يزيچ به را دوران نيا يمعنو

 و كنسد يمس  ديس تهد را همسه  سخت يخيتار يهابن و خيب از شدنكنده خطرِ

 آن زا مسا  تسا  دهسد  رُخ خواهسد يمس  ياحادثه چه ما يزمانه در ميشينديب ديبا

 .است من حرف همه نيا م؟ينباش گانهيب

«والسالم عليكم و رحمةاهلل و بركاته»



 

 منابع

 قرآن

 البالغهنهج

 «عليهاهللرْحة»مجلسي عالمه بحاراألنوار،

 «عليهاهللرْحة»كليني يعقوبمحمدبن جعفرابي الكافي،

 دگريه ،يسر آغاز اثر هنر

 دگريندش تفكر، هيچه باشد آن كه گو

 « ليهاِرحمة»مالصدرا اربعه، اسفار

 يعرب بن الدينمحي الحكم،فصوص

 «عليهاهللرضوان»خميني امام ،الوالية و الخۀفة ال  الهدايةمصباح

 «عليهاهللوانرض»خميني امام حمد، يسوره تفسير

 «عليهاهللرضوان»ينيخمامام يصحيفه

 ُ«عليهاهللرضوان»ينيخمامام  ،يچهل حد

 «عليهاهللرْحة»طباطباييعالمه الميزان، تفسير

 . ياردكان ي، دكتر رضا داوريافتگيدر زمان توسعه ن ياسيخرد س

  ياردكان ينده، دكتر رضا داوريش راه تفكر آيدگر و گشايه

 .ياردكان يران و جهان، دكتر رضا داوريدر ا يخ روشنفكريتاردر  يريس

  .ياردكان ي. دكتر رضا داورو دروغ يد ولوژيفلسفه، ا

 روحاني سيدحميد ،«عليهاهللرضوان»ينيخم امام نهضت از يليتحل

 دهشيري الدينضياء يترجمه گنون،رنه متجدد، دنياي بحران

 كاردان محمدعلي يترجمه گنون،رنه كمّيت، يسيطره

 بلخي محمد موالنا معنوي، مثنوي

 وان عطار يد

 مستعان مهتاب شه،يپ عارف متفكر ركگوري يك

 ايخامنه اهللآيت حضرت آثار نشر و حف  دفتر رسانياطالع پايگاه
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 مددپور محمد معاصر، سيرتفكر بردرآمدي

 چيتيک ويليام جان، علم جهان، علم

 ديباج موسي يدس فرديدي، مفردات فرديد، عقايد و آراء

 فوكو ميشل نشرني، روح،بي جهانِ يک روح ايران

 مطهري شهيد آثار، مجموعه

 باربور ايان دين، و علم

 كانت مانو ليا تمهيدات،

 مصل  اصغر علي هگل،

 مالصدرا اآليات، اسرار

 معهج امامي مهدي دكتر مالصدرا، تا سينا ابن از اصفهان فلسفي مكتب تحول سير

 مصل  اصغر دكتر نسان،ا حقيقت از پرسش

 اشپنگلر اسوالد غرب، انحطاط

 دگريزبان خانه وجود، ه

 انگي انيجول  ن،يواپس دگريها

 يسهرورد نيالد شهاب ديشه خيش ،هيغرب غربتي قصه

 يشهري ري آقا ،خيتار دادگاه دري عتمداريشر

 نورى حسين ميرزا ،الوسا ل مستدرک

 ينيآو ديشهي مذهبي فرهنگ جامع تيسا

 ابن بابويه ،هيالفق حضرهي ال من

 ايقاظ النا مين، مالصدرا

 امالي صدوق

 .111 ص/ 3 ج ،الصحيحين على المستدرک

 .423 ص ،1ج يعقوبى، تاريخ يترجمه



 

 آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده

 معرفت نفس و حشر 

 توحيديبينش دريچه  از تكنولوژيگزينش 

 علل تزلزل تمدن غرب 

 باخود راستين آشتيطريق خدا از با آشتي 

 ده نكته از معرفت نفس 

 هاكربال، مبارزه با پوچي 

 (2و1)جلد  بايد بود چنينفرزندم اين 

 مهدويت يمعرفت يمبان 

  س(القدري فاطمهليلةمقام( 

 )از برهان تا عرفان )شرح برهان صديقين و حركت جوهري 

 جايگاه رزق انسان در هستي 

 فرهنگ مدرنيته و توهّم 

 ينوران ييدر فردا يزندگ ه،بدن يدعا 

 ترين زندگيبازگشت به جدّي؛ معاد 

 س(حضرت فاطمه بصيرت( 

 جايگاه و معني واسطه فيض 

 شوديپو  م يفرهنگ يهاتيآنگاه كه فعال 

 يالله تيعوامل ورود به عالم بق 

 نظر به حق يهاچهياسماء حسنا، در 

 يخيتار يو خودآگاه ينيامام خم 

 تشريع امام و امامت در تكوين و 

 به مال كه ميامام و مقام تعل 



 پنهان شتنيخو  

 سميمدرن يدر فضا يانقالب اسالم ياشراق گاهيجا 

 ع(تيحب اهل ب يو عمل ينظر يمبان( 

 و جادوگر در عالم طانيجنّ و ش گاهيجا 

 آدم يهدف حيات زمين 

 گونه كه بايد باشدزن، آن 

 نيد شدنيخطر ماد 

 ينيد يباورها افتنيتيفعل يچگونگ 

 در قتلگاه )ع(نيامام حس يز شادرا 

 تمدن زايي شيعه 

 تياهل الب ينور قتيحق 

 بصيرت و انتظار فرج 

 يبُعد هست نيتريظهور باطن  يآخرالزمان؛ شرا 

 سلوک ذيل شخصيت امام خميني 

 دريچه رؤيت ،رمضان 

 يقرب اله يبدن تا فراخنا يانسان؛ از تنگنا 

 حادثه ها يخيتار گاهيجا 

 به نبي ينياز چه 

 يگشت به عهد قدسباز ،ياسالم بانقال 

 يرفت از عالَم غرببرون ،ياسالم انقالب 

 ،هاي توحيديراز زندگي سوره كهف 

 گريد يخي، امكان حضور در تارينين حسياربع 

 خين تاريدر ا يانقالب اسالم يعقل و ادب ادامه 


