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مقدمه

باسمه تعالي
 -1پسسس از آنكسسه اسسستاد طسساهرزاده مباح س

«گسسوشسسسپردن بسسه نسسداي

بيصداي انقالب اسالمي» را شسروع كردنسد؛ ابتسدا گمسانمسان آن بسود كسه
چسسون ايشسسان در مباحس

انقسسالب اسسسالمي موضسسوعاتي را در دو فسسراز بيسان

كردهاند ،مباحثي در ادامهي همان دو فراز خواهند داشت .فسراز اول شسامل
چهار كتاب «امام خميني و خودآگاهي تاريخي» و «جايگاه اشراقي انقالب
اسالمي در فضاي مدرنيسم» و «انقالب اسالمي ،بازگشت به عهد قدسي» و
«انقالب اسالمي ،برونرفت از عالَم غربي» بود؛ و فراز دوم شامل سه كتابِ
«سلوک ذيل شخصيت امام خميني

» و «امام خمينسي و سسلوک

در تقدير توحيدي زمانه» و «عقسل و ادب ادامسهي انقسالب اسسالمي در ايسن
تاريخ» است .اما چيزي نگذشت كه متوجه شسديم گويسا سسخن تسازهاي بسه
ميان آمده و نگاه ديگري به انقسالب اسسالمي در جريسان اسست كسه همسراه
مباح س جدي سد ،همچنسسان كسسه اسسستاد در مقدمسسه تأكي سد م سيكننسسد ،تفك سرِ

 ................................................... 14گوشسپردن به نداي بيصداي انقالب اسالمي

فراموششدهاي را با مخاطب در ميان مسيگذارنسد .ايسن بسود كسه در صسدد
برآمديم تا آن مباح

را بعد از ويرايشهاي الزم كه توسس ايشسان انجسام

شد ،در اختيار خوانندگان قرار دهيم.
 -2بح

«گوشسپردن به نداي بيصداي انقالب اسسالمي» در چهسل و

هفت جلسه انجسام شسده كسه فعسال  15جلسسهي آن را در ايسن كتساب مسورد
مطالعه قرار ميدهيد و معتقديم ابواب مهمسي در مقابسل خواننسدهي محتسرم
كتاب قرار ميگيرد تا او وارد سساحتي خساص از «تفكسر» شسود كسه در ايسن
زمانه ،سخت به آن نياز داريم و فقدان آن موجب سرگرداني مسا نسسبت بسه
درک درست واقعيت زمانه ميشود.
 -3خوانندهي محترم كتاب ،آرام آرام متوجه خواهد شد «تفكر» ،راهي
است به سوي حقيقت ،بدون آنكه گمان كنيم حقيقت در دسست مسا قسرار
دارد .زيرا تفكر از جايي آغاز ميشود كه نسدايي مسا را بسه سسوي خسود فسرا
ميخواند و نويسندهي كتاب معتقد است آن «نسدا» بسه عنسوان ارادهي الهسي
در جلوهي انقالب اسالمي به صدا در آمده و همسانطسور كسه شسهداء را بسه
خود دعوت كرد و آنها پذيرفتند؛ ما را نيز به خود دعوت ميكند تسا پسس
از دفاع مقدس از نقشي كه بايد ايفاء كنيم ،غافل نمانيم.
 -4آنچه در كتاب مورد تأكيد قرار گرفته اين نكته ميباشسد كسه بايسد
تالش شود تسا آنجسا كسه ممكسن اسست از نگساهِ صسرفا سياسسي بسه انقسالب
اسالمي پرهيز شود و از پيشداوريهايي كه مانع ميگردد تا آمادگي الزم
جهت شنيدن نداي آن حقيقت برايمان پيش آيد ،خودداري شود .زيسرا در
آن صورت ،رخصت مييابيم تا وارد سساحتي شسويم كسه انقسالب اسسالمي

مقدمه .....................................................................................
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مجالِ نماياندن خود را مييابد .بايد بياموزيم كه چگونه به حقيقست ،مجسالِ
به ظهورآمدن بدهيم .به نظر ميآيد نويسندهي محترم ،خواننسدهي خسود را
در اين مورد كمک ميكند كه به «حقيقت» مجال دهد تا خودش ،خسود را
بنماياند.
 -5در كتاب سخن بر سر آن است كه اگر پيشاپيش مشتاق آني هسستيم
كه «تفكر» ،ما را مخاطب قرار ميدهد؛ بايد در جستجوي انديشسهاي باشسيم
كه متذكر عطاي الهي است و عطاي الهي را بسراي مسا قابسل فهسم مسيكنسد،
اميدِ آن ميرود كه براي خوانندهي محترمِ اين كتاب ،روشسن شسود آنچسه
در اين زمانه عطاي الهي را به صورتي اصيل و نه انتزاعسي بسه مسا مسيدهسد،
تفكري است كه ما را متوجهي جايگاه تاريخي «انقالب اسالمي» ميكند.
 -6نويسسسندهي محتسسرم كتسساب متسسذكر اي سن امسسر مهسسم اسسست ك سه مسسا در
سالهاي اخيرِ تاريخِ خود براي آنكه انقالب اسالمي تحقسق يابسد و سسپس
براي آنكه پايدار بماند ،كارهاي زيادي انجام دادهايم و الزمسهي كسار نيسز
همين بوده است .ولي به نظر مسيآيسد بسسي انسدک تفكسر كسردهايسم ،زيسرا
آنچه خداوند براي انديشيدن به ما عطا كرده  -يعني حقيقت

در

مظهري به نام انقالب استالمي -طسوري اسست كسه در عسين
«ظهور» ،به «خفا» ميرود ،در نتيجه نميتوان به راحتي با آن ارتبساط برقسرار
كرد مگر با انديشهاي كه حقيقت را در تشكيكيبسودنِ آن چشسيده باشسد و
در فهم انقالب از بستر صدراييِ تفكر بهره برده باشد .و با توجه به ايسن امسر
بوده كه نويسندهي كتاب مباحثي را با ما در ميان گذاردهاند.
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 -7كتابِ پيش رو متذكر اين امر است كه فهم انقالب اسسالمي ،ماننسد
هر فهم و دانشسي نيسست كسه حاصسلِ شسناخت باشسد ،بلكسه حقيقتسي اسست
وجودي كه در ذات خود منشأ تفكر ما خواهد بود .در همين راسستا توصسيه
ميكند كه ما به انقالب اسالمي به همان صورتي نظر كنيم كه به تقسديرات
عالَم نظر ميكنيم و آنها را احساس مينماييم .بر اين اساس از همين ابتسدا
بايد رويكرد خود را نسبت به مباحثي كه در پيش رو داريد ،روشن كنيسد و
همانطور كه در ابتداي كتاب تذكر ميدهند مخاطبِ اين كتاب كسانياند
كه حقانيت انقالب اسالمي را پذيرفتهاند و در صدد رجوع عميقتسر بسه آن
هستند.
 -8نويسندهي محترم كتاب سعي دارد اين نكته را با ما در ميان گسذارد
كه فكركردن ،تابع آن چيزي است كه بنا است به آن انديشسيده شسود و در
اين تاريخ ،آنچه بايد به آن انديشيده شود «انقالب اسالمي» است و تنها تسا
آنجايي كه مسا وابسستهبسه آن هسستيم ،بساب تفكسرِ اصسيل بسر روي جسان مسا
گشوده ميشود و حتي از آن طريق ميتوانيم به سسيرهي اوليساء معصسوم
درست بينديشيم .كتاب ،ما را دعوت ميكنسد بسا شسناخت ارادهي الهسي در
اين عصر ،به سراغ قسرآن و روايسات بسرويم و از اقيسانوس بيكرانسهي آنهسا
مسسسا ل خسسود را بيسابيم تسسا مسسسا ل جهسسانِ دروغسين مدرنيتسسه را مسسسا ل خسسود
نپنداريم.
گروه فرهنگي الميزان

مقدمهي مؤلف

باسمه تعالي
 -1آنچه تحت عنوان كتابِ «گوشسپردن به نداي بيصسداي انقسالب
اسسسالمي» در پ سيشِ روي خسسود داري سد؛ حاصسسل نظسسر بسسه شخص سيت قدس سي
حضرت امام خميني

و تفكر در بسترِ تاريخي انقسالب اسسالمي

است ،در عين مواجهه با حكمت متعاليه و عرفان ابنعربي از يک طسرف و
مواجهه با تفكر فلسفي هيدگر و گادامر از طرف ديگر.
از آن جهت كه حضور تاريخي انقالب اسالمي مولود انديشهي تشيّعي
است كه متأثّر از حكمت صسدرايي و عرفسان ابسنعربسي اسست ،آن هسم در
تاريخي كه فرهنگ مدرنيته حاضر اسست ولسي مدرنيتسهاي كسه انسسانهساي
متألّهي از فيلسوفان غرب مثل هيدگر و گادامر ،آن را به چالش كشسيدهانسد
و با خودآگاهي مخصوص به خسود ،منتظسر بودنسد تسا بشسر آمساده گسردد و
روحي ديگر به تاريخ دميسده شسود ،حسال مسيتسوان در ايسن كتساب بسه ايسن
موضوع فكر كرد كه آيا آن روحِ تازه ،ذات انقالب اسالمي نيست كسه در
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مواجهه با غرب ،ولي در بستر اسالم شيعي با نظر به عقبههاي مذكور متولسد
شده است؟
 -2انقالب اسالمي در ذات خود از يسک طسرف در تساريخي بسه ظهسور
آمده كه فرهنگ مدرن ،همه ي ابعاد عالَم و آدم را تحت تسأثير خسود قسرار
داده ،و از طرف ديگر هر كس به انسانيت انسان بينديشسد متوجسه مسيشسود
در فرهنگ مدرن ،بشر راهِ خود را گم كرد و نياز دارد به اقليم معنويست يسا
به تعبير هانريكربن ،به «سرزمين گمشده» برگردد و اين است كه ميتسوان
گفت انقالب اسالمي رخدادي است كه ميخواهد گذشتهي توحيدي بشر
را در تاريخي بين دو جهان به ظهور آورد ،جهساني بسين جهسان توحيسدي و
جهان مدرن .در اين كتاب سعي شده با چنين زاويهاي بسه انقسالب اسسالمي
نگاه شود.
 -3در كتابي كه پيش رو داريد سسعي شسده تسا تفساوتِ تفكسر بسه امسور
قدسي با تفكر به موجودات عالم تبيين شود تا در موضوع تفكر بسه انقسالب
اسالمي به عنوان حقيقت اين دوران ،گرفتسار خطسا نگسرديم و گمسان كنسيم
علم و فلسفه به خسودي خسود تفكسر اسست؛ غافسل از ايسنكسه علسم و فلسسفه
ميتوانند محل ظهور ندايي باشند كه در بساطن و بنيساد علسم و فلسسفه جساي
دارد و «تفكر» ،يادآوري و تذكر به آن بنياد است.
 -4اگر بپذيريم كه «تفكر ،نوعي فراخوان است» بايسد در ايسن موضسوع
نيز انديشه كنيم كه در اين تاريخ ما به چه چيز فراخوانده ميشسويم كسه در
عين نزديکبودن به ما ،به دوردستها اشاره دارد و سبب نگهداري مسا نيسز
خواهسسد بسسود؟ نگارنسسده در ايسن مسسورد بسسه ذات انقسسالب اسسسالمي نظسسر دارد،
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مشروط بر آنكه به آنچه انقالب اسالمي در اين تاريخ به مسا مسيدهسد بسه
عنوان امري انديشهانگيز التفات كنيم.
 -5وقتي حقيقست بسه صسورتي خساص ،يعنسي بسه صسورتي انضسمامي در
تاريخ ظهور كند ،چيزي براي انديشيدن بسه انسسان داده شسده تسا نسسبت بسه
زمانهي خود فكر كند و از بنبستهايي كه روبهروي خود ميشناسد عبور
نمايد .نگارندهي اين سطور معتقد است آن چيزي كه براي انديشيدن به مسا
داده شده ،انقسالب اسسالمي اسست و تنهسا از طريسق انديشسهاي كسه انقسالب
اسالمي به ما عطا مسيكنسد مسيتسوانيم از تنگناهساي تساريخي ،چسه در امسور
اخالقي و چه در امور اقتصادي و اجتماعي ،عبسور كنسيم .مشسكل آن اسست
كه ما هنوز به انقالب اسالمي آنطور كه الزم اسست نمسيانديشسيم و بسراي
گوشسپردن به نداي تاريخي آن -که عين تفکتر است  -تسالش
نميكنيم.
 -6تا زماني كه ما نسبت به آنچه از طرف خداوند در اين تاريخ بسه مسا
روي آورده ،نينديشيم؛ يساراي عبسور از تنگناهساي موجسود را نسداريم مگسر
آنكه بتوانيم تعلقِ ذاتي خود را در اين زمانسه متوجسهي انقسالب اسسالمي و
اهداف اصيل آن بنماييم و اجازه ندهيم با انواع كاهليها ،اين عطساي الهسي
از ما روي برگرداند ،در حاليكه همهي ما متوجسه هسستيم ذات مسا كششسي
دروني نسبت به آن دارد و به همين جهت راه شسهدايي كسه بسراي تحقسق و
بقاي انقالب اسالمي آنطور فداكاري كردند را پاس ميداريم.
 -7در اين كتاب نكاتي در اين رابطه مطسرح شسده كسه وقتسي انسسان در
مسير انقالب اسالمي قرار گرفت  -به عنوان حقيق

دوران-
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و با نگاهِ هستيشناسانه و آنتولوژيک با آن برخورد كسرد ،در مسسيري قسرار
ميگيرد كه انقالب به راحتي خود را نشان نميدهد ،ولي افقي را در مقابل
او ميگشايد كه همواره انديشه و انديشيدن به آن اشاره دارد و انسساني كسه
در بستر انقسالب اسسالمي قسرار گرفست راه كشسش بسه سسوي آن را -کته

همچنان گريزنده اس  -نشانه ميگيرد و به سوي آنچه از جهت
ديگر در خفا ميرود ،اشاره مسيكنسد و ايسن نكتسه ،تحست عنسوان «ظهسور و
خفاي انقالب اسالمي» در متن كتاب مورد بح

قرار گرفته است.

 -8ما از طريق انقالب اسالمي به حكسم تقسدير الهسي بسه راهسي كشسيده
شدهايسم كسه هرچنسد آن راه چنسدان روشسن نيسست ،ولسي شسواهد فراوانسي
حكايت از آن دارد كه آن راه ،راهِ آيندهي ما است ،هرچند هنسوز اهسداف
اصيل آن از ما دور است ،ولي اگر بخواهيم بسه خسال

تسرين تفكسر رجسوع

كنيم ،نمي توان خود را در معرض تندبادِ آن قرار نداد ،زيسرا هسر ملتسي كسه
بخواهد آن تقديرِ بلند را براي خود محقق كند گريزي نسدارد كسه خسود را
در پناه تندبادهاي شسديدِ دوران خسود قسرار دهسد .گويسا مسا در ايسن تساريخ
خودمان نشانهي آن تندباد هستيم.
 -9در كتاب حاضر ،چندين و چنسد بحس

از «زبسان» بسه ميسان آمسده و

اينكه زبانِ انقالب اسالمي بايد گشوده شود تا انقالب ،خود را به «فهم»هسا
برساند و هر زباني ،تساب ارا سهي پيغسام انقسالب اسسالمي را نسدارد .از زبسان
شاعرانهي شهيد آويني سخن به ميان آمده تا زباني كه بايد بعسد از آن و در
همان بستر متولد ميشد و نشد .به همين دليل انقالب اسسالمي هسمچنسان در
حجاب قرار دارد تا زماني كه واژههايي به ظهور آيند و آن واژهها «گفستِ»
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حقيقت انقالب باشند و آشكاركنندهي زيباييهاي نور آن .جلسسات  6و 7
و  8در اين مورد حرفهايي دارد .اميد است آن مباحس

بتوانسد هوشسياري

الزم را در اين رابطه به خواننده بدهد ،زيرا آنكسس كسه بسه ژرفتسرينهسا
ميانديشد ،دوست دارد زيبايي آن را در كالم به ظهور آورد.
 -10اين يک سؤال اساسي است كه در فهم انقالب اسالمي چه ابعادي
از آن ناانديشيده مانسده اسست و مسا هنسوز نتوانسستهايسم بسه اهسداف انقسالب
اسالمي كه در آغاز مدّ نظر بوده اسست ،دسست يسابيم؟ جسز ايسن اسست كسه
انقالب اسالمي حقيقيترين انديشه در اين تاريخ را در افق جان ما قرار داد
تا ما انساني شسويم كسه آن انديشسه بسراي او آرامسشبخسش باشسد؟ هرچنسد
ممكن است در برههاي از زمان ،افقِ روبهروي ما تيره و تار گردد و «وقت»
گم شود .ولي در هر حال «وقتِ» ما در اين زمانه ،انقالب اسسالمي اسست و
امري كه هنوز به آن درست انديشه نشده است ،همين امر است .پسس بايسد
انقسسالب اسسسالمي را در ايسن تسساريخ حقيقسيتسسرين انديشسسه بسسدانيم تسسا آنچسسه
ناانديشيده مانده معلوم شود.
 -11در اين كتاب سعي شده تا روشن گردد مسا بسا درک بسيواسسطهي
خود ميتوانيم بسا حقيقست انقسالب اسسالمي مسرتب باشسيم ،در آن صسورت
است كه زبان ما ،زبسان انقسالب اسسالمي خواهسد بسود ،زبساني مساوراء زبسانِ
روزمرّگي .مثل آنكه شعر ،شاعران را در بر مسيگيسرد و شساعر بسا سسرودن
شعر شاعر ميشود .متفكر نيز به يافتي ميرسد كه در قصدش نميگنجسد و
آن يافت ،بزرگتر از تصور آن متفكسر اسست زيسرا سسخنِ تساريخ خسود را
ميگويد و ما با درک بيواسطهي خود با حقيقت انقسالب اسسالمي مسرتب
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ميشويم و زبان ما ،زبان اظهار حقيقست مسيشسود ،زبساني شسبيه زبسان شسعر.
زباني كه بايد با سلوک ذيسل شخصسيت امسام خمينسي

در

جستجوي آن باشيم.
 -12تفكر ،امري است تاريخي يعني يک دورانِ تاريخي ملست را بنيساد
مينهد و آن را «راه» ميبرد و نگهداري و نگهباني ميكنسد ،بسه قسسمي كسه
اين تاريخ در سايهي آن تفكر دوام و بس مييابسد و بسا آن تفكسر زنسدگي
ميكند و دوام ميآورد .اين تاريخ ،امري جدا از مسا نيسست ،مسا را از درون
فرا گرفته ،به همان معنايي كه قرآن ميفرمايد« :ما نُزِّلَ إِلَيْهِم» (نحل  )44يعني
آنچه پيامبر خدا ميفرمايد هماني است كه بر مردم نازل شسده و آنهسا
را فرا گرفته و رسول خدا تبيينكنندهي آن حقايق است .سعي وافر شده
تا در اين رابطه نكاتي به خوانندگانِ كتاب ارا ه شود.
 -13امر انديشهانگيز ،آني است كه براي انديشيدن به مسا داده مسيشسود
كه در اين تاريخ و ذيل اسالم ،انقالب اسالمي است .در ايسن زمسان چيسزي
وجود دارد كه خسود از پسيشِ خسود بسراي انديشسيدن بسه مسا داده مسيشسود.
خداوند ما را بدان فرا ميخواند تا به آن بينديشيم و تفكركنسان بسه آن فكسر
كنيم ،مثل آنكه در آيات قرآن بايد تدبّر كنيم .گمان ميرود مسا انسسانهسا
هنوز به آنچه مشتاق انديشيدهشدن است يعني انقالب اسالمي ،آنطور كه
الزم است رو نياوردهايم .اميد است كتابي كه روبسهروي خسود داريسد فست
بابي در اين مورد باشد.
 -14اينكه ما هنوز فكر نميكنيم بيشتر به جهت آن اسست كسه خسودِ
آنچسسه بايسد بسسه آن انديشسيد ،يعنسي «وجسسود» از مسسا رو مسيگردانسسد و آن از
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مدتها پيش رو گردانسده اسست ،اميسد اسست در آينسهي انقسالب اسسالمي،
«وجود» خود را به ما نشان دهسد و در آن صسورت انقسالب اسسالمي معنساي
ديگري پيدا مسيكنسد و بسه صسورتي ديگسر بسه مسا روي مسيآورد تسا بسه آن
بينديشيم و در آن صورت است كه تفكر به سوي ما برميگردد و ما معناي
ديگري در فهم خود مييابيم .آرزومنديم اين كتاب چنين چشسمانسدازي را
در مقابل شما بگشايد.
 -15عرض شد آنچه بايد به آن انديشيد چندان كه بسنده باشسد بسه مسا
رو نميكند .اما اين واپسگريزي نه چنان است كه هيچچيز در ميان نباشسد
بلكه خودِ اين واپسگريزي از «حقيقت» ،امري است طبيعي ،به طوري كسه
از جهتي ديگر ميتواند بهتر از هر امر حاضر ديگري با انسسان مواجسه و بسر
انسان وارد شود و اين مربوط به نحوهي بودن انقالب اسالمي است كه با ما
به طريقي رازآميز ارتباط برقرار ميكند و سعي شسده اسست در ايسن كتساب
وجهِ رازگونگي انقالب اسالمي با خواننده در ميان گذاشته شود.
 -16بسسراي تفكسسر ،ايسسن نكتسسهي مهمسسي اسسست كسسه بسسدانيم رويسسدادِ
واپسگريزي انقالب اسالمي مسيتوانسد در عسين حسال حاضسرترين امسر در
مقايسه با همهي آنچه تا كنون حاضر است ،باشد و به صورتي بسيپايسان از
واقعيتِ هر آنچه واقعي است فراتر رود .زيرا در هسر حسال مسا را فراگرفتسه
است .تجربهي چنين حالتي ،تجربهي بسيار نادر و ارزشمندي است كه بايد
آن را در نسبتي كه با انقالب اسالمي برقرار ميكنيد ،بيابيد .زيسرا آنچسه از
ما واپس ميگريسزد بسا همسين واپسسگريسزيِ خسود ،مسا را نيسز از پسي خسود
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ميكشد ،از آن جهت كه ذات ما پيشاپيش مُهر و نشانِ كشش بسه آن را در
خود دارد.
 -17با ما در ادامهي مطالعهي كتاب همراهي كنيد تسا روشسن شسود؛ تسا
آنجا كه انسان در مسير انقالب اسالمي است ،اتفاقا در تمام عمر به آنچسه
واپس ميگريزد ،يعني همان انقالب اسالمي ،اشاره ميكند.
وقتي انسان در مسير انقالب اسالمي قرار گرفت در مقسام چيسزي اسست
كه به راحتي خود را نشان نميدهد ،ولي همواره انديشه و انديشسيدن او بسه
همان انقالب اشاره دارد و بنيان او نهفته در چنين اشارهاي است.
يک انسان انقالبي در راه كشش به سوي انقالب كه همچنان گريزنسده
است ،نشانه ميگيرد و به سوي آنچه واپس ميگريزد و در خفسا مسيرود،
اشاره ميكند .جملهي مبهمي است ولي بسسيار مهسم اسست و بايسد اميسدوار
باشيد تا با مطالعهي كتاب به درک آن دست يابيد؛ به درک چيزي كسه در
راه كشش به سوي او همچنان از شما واپس ميگريزد و در خفا ميرود تسا
شما با آن همراهي بيشتري داشسته باشسيد .قصسه ،قصسهي حضسرت خضسر و
حضرت موسي

است ،مواظب باشيد از تأويل انقالب اسسالمي بساز

نمانيد.
 -18ما بايد تفكر را بياموزيم ،اين ميطلبد كه پيشاپيش مشتاق بسه آنسي
باشيم كه تفكر را مخاطب خويش ميسازد .و اين آني است كسه از جانسب
خود ،خود را بسراي انديشسيدهشسدن عطسا كنسد .آنچسه ايسن عطيّسه را بسه مسا
م سيدهسسد تسسا بسسه صسسورتي اص سيل بسسه آن بينديش سيم ،همسساني اسسست كسسه مسسا
انديشهانگيزتريناش ميناميم و در اين تاريخ رخدادي است به نام «انقسالب
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بهخوبي بسه آن انديشسيدند و

شهداء نيز پيرو ايشان ،فهميدند در اين تاريخ به چهچيز بايد بينديشند.
 -19ما هنوز متوجه نشدهايم از طريسق انقسالب اسسالمي در سسنتي قسرار
ميگيريم كه ما را از بيتساريخي حفس مسيكنسد و آن سسنت بسه سسوي مسا
ميآيد ،زيرا ما سپردهشده و احالهشده به آن هستيم .همهي سعي ما در ايسن
كتاب بر مبناي اين توصيه است كه بگذاريسد انسوار الهسي از طريسق انقسالب
اسالمي به سوي شسما بيايسد تسا تفكسري را بسه شسما عطسا كنسد كسه بسر روح
حضرت امام خميني

عطا شد و آغازي شد براي تاريخ ما.

 -20آنجا كه پاي رهانيدن ذات انسان در ميان است از روانشناسسي و
رواندرماني و نيز از اخالق در مقسامِ آمسوزهي صسرف ،هسيچكساري سساخته
نيست ،مگر اينكه انسان پيشاپيش به نسبتِ بنيادينِ ديگري بسا هسستي نايسل
آمده باشد و به سوي حقيقتِ دورانش در ساحت مناسبي قرار گيرد .مسا آن
را در اين دوران ،انقالب اسسالمي مسيدانسيم ،آينسهاي كسه در آن متوجسهي
تجليات اسماء الهي ميشويم.
 -21ما مدعي هستيم اين انقالب اسالمي اسست كسه بسه عنسوان حقيقستِ
اين دوران «هويتِ» ما را به فكركردن فرا ميخواند ،به نحوي كه گويي بسه
ما فرمان فكركردن ميدهد و منساديِ تفكسر بسه مسا اسست .از آن جهست كسه
«وجود» در اين تساريخ از آن منظسر بسه ظهسور آمسده و «وجسود» همسواره در
تجلي و ظهور است و بيواسطه به ما خطاب ميكنسد .انتخساب و اختيسار در
چنين ميداني معناي خود را به ميان مسيآورد تسا بسا رفسع تعلقسات و عبسور از
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خياالتِ وَهمانگيز ،خود را آمادهي گوشسسپردن بسه آن نسدا و آن خطساب
بگردانيم.
 -22اگر انقالب اسالمي محل و مظهر حقيقتِ «وجود» است و «وجود»
همواره در تجلي است تا خود را بنماياند و ما را دعوت به تفكسر نسسبت بسه
خود بكند؛ پس خداوند در مقام منادي و فراخوانندهي مسا ،انتظسار دارد مسا
نسسبت بسه مظهسري بسه نسام انقسالب اسسالمي انديشسه كنسيم زيسرا هسم او كسسه
فراخوانندهي ماست ،خود بنا به ذاتش مشتاق آن است كه در بارهاش تفكر
شود و به ياري تفكر ،حضسور او بسه عنسوان گنجسي مخفسي در عسالَم درک
گردد .پس آن كسه مسا را بسه فكركسردن فسرا مسيخوانسد ،آنسي را كسه بسراي
فكركردن است ،به ما ميدهد .آيا در اين تاريخ ،آني كه بسراي فكركسردن
است ،رخداد عظيمِ انقالب اسالمي نيست كه يكي از شسوونات آن رخسدادِ
اربعيني سالهاي اخير است؟
 -23دو چيز ما را به فكركردن ميخوانسد؛ يكسي عطيّسهاي كسه خداونسد
خود را در آن ظاهر كسرده ،و ديگسر خودمسان كسه ذاتسي هسستيم كسه فقس
«هست» .ما تنها آن جا داراي توان تفكر هستيم كه به موضوعاتي فكر كنسيم
كه ما را به فكركسردن مسيخواننسد .مگسر نسداريم« :كَااََ ََكثََا ُ بَاا َةِ ََبِا
ذَرٍّ

التَّفَكُّ َ وَ الا ْتبَار» اكثر عبادت ابوذر تفكر و عبرتگيسري بسود.

راستي ابوذر به چه ميانديشيد و از چه عبرت ميگرفست كسه آن انديشسه و
آن عبرتگيري و اعتبار ،بيشترين عبادتِ ابوذر محسوب ميشسد؟ ابسوذري
كه بعد از حضور تاريخي اسسالم ،حسال بايسد آن حضسور تساريخي را از آنِ
خود كند و در آن حاضر باشد.
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 -24عطيّهها بسيارند ،ليكن واالترين دادهها كه به صورتي دا مي بسراي
ما ميماند ،ذات ما و حقيقتي است كه خداونسد در هسر تساريخي در آينسهي
آن تاريخ ،خود را ظساهر مسيكنسد .آيسا نمسيتسوان گفست واالتسرين شُسكر،
فكركردن به دادهها و عطاياي الهي است؟ و عميقترين ناسپاسي ،بيفكري
به آن عطايا است؟ پس سپاسِ اصيل آن است كسه فكسر كنسيم بسه آنسي كسه
اصسسال بسسراي فكركسسردن داده مسيشسسود .مسسا در ايسن زمانسسه خداونسسد را شُسسكر
ميگذاريم از آن جهت كه به انديشهانگيزترين امر ميانديشيم و فكر خسود
را در باب آنچه بايد انديشيده شود ،به آن انديشهانگيزترين ميدهيم و اين
وقتي است كه انديشهانگيزترين امر ،خود را براي انديشيدن به ما مسيدهسد،
با جلوههاي مختلفي كه در مسير تاريخي خود ،آنها را مينماياند .تنهسا بسه
فتنهي سال  88فكر كن! و بسه  9دي؛ تسا معلسوم شسود اگسر بسه مسا گفتسهانسد:
«ََفثضَلُ الثعبَا َةِ إِ ْمَاَُ التَّفَكُّ ِ ف اللَّه وَ ف قُدْرَته» ببينيم در آن صسحنه بايسد
به خدا فكر كنيم و به آثار و جلواتي كه به ظهور آمد.
 -25در دوراني كه تيغ نيهيليسم تا مغز استخوانِ بشر نفوذ كسرده اسست،
به اين فكر كن كه انسان تنها در صسيانتِ آنچسه خسود را بسراي فكركسردن
ميدهد ،سُكني ميگزيند .انسان مقام امن را ايجاد نمسيكنسد ،بلكسه تسالش
ميكند امرِ صيانتكنندهي تاريخي خود را صيانت كند و نگسه دارد ،تسا در
زير سايهي آن به آرامش واقعي برسد .پيام آن مردي كه در وصسيتنامسهي
خود فرمود« :با دليآرام و قلبي مطمئن و روحيشتاد
و ضميري اميدوار به فضل خدا از خدم خواهران
و برادران مرخص ،و بهسوي جايگتاه ابتدي ستفر
ميكنم »...خبر از آن ميدهد كه او راهِ آرامسش در ايسن تساريخ را در
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سُكنيگزيدن در سايهي انقالب اسالمي و صيانت از آن در مقابل مسا قسرار
داد.
 -26تصور بنده آن است كه با نگاه مجدد به حكمت متعاليسه مسييسابيم
كه اين مكتب چه اندازه استعداد فهم تساريخي را دارد كسه بسه يسک معنسا از
دكارت ،يعني فيلسوف معاصر جناب صسدرالمتألّهين شسروع شسد و جنساب
مالصدرا با توجه به فهم آن تاريخ ،حكمت متعاليسه را بسه ميسان آورد .اميسد
است عزيزاني كه در حكمت متعاليه قسدم زدهانسد بسا مطالعسهي ايسن كتساب
متوجه ابعاد كشف نشدهي حكمت متعاليه براي تفسسير تساريخي كسه در آن
هستند بگردند.
 -27ممكن است خواننده محتسرم گمسان كنسد نويسسنده كتساب متوجسه
ضعفها و مشكالت ساختاري در امور اقتصادي و اخالقي جامعه نيسست و
انقالب اسالمي را به اتوپيايي تبديل كرده كه بيشتر به آرزوها شبيه است نه
واقعيت .در حالي كه اگر به سوابق اجرايي اينجانب نظسر شسود و تجربيساتي
كه در آن امور به دست آوردهام  ،ميپذيرند كه با توجه به آن امور تأكيسد
مي شود تنها راه عبور از آنچه بنده نام آن را بحران مسيگسذارم ،رجسوع بسه
انقالب اسالمي است و بنده آن را كاربرديترين راه براي عبور از بحرانها
ميدانم و اميد دارم صحت اين ادعا در كتسابي كسه پسيشرو داريسد روشسن
شود.
طاهرزاده

جلسهی اول
نظر به انقالب اسالمي د
زبان اشا ت

خواص و اشا تهاي

رآن

آن چه كه در ابتدا بايد بر روي آن فكسر كنسيم خسودِ «فكسر» اسست كسه
واقعا تفكر چيست؟ مسلّم مطالبي كه بتوانيم به كمک آنها در مورد «فكر»
با هم سخن بگو يم كم نيست .هم از نظر روايات ،هم از نظسر آيسات و هسم
در نظر فيلسوفان ،بهترين محتواها را داريم .ولي بسه موضسوعاتي كسه بسه مسا
فكر ميدهند با رويكردي كه به ما فكر بدهند ،نگاه نميكنيم.
اين اول بح

است كه آيا فكر را بايسد بسه عنسوان يسک مفهسوم در نسزد

خود داشت يا فكر يک نوع حضور و توجه است به چيزي كه فكر را به مسا
برميگرداند؟
حضرت صادق در مورد قرآن ميفرماينسد« :كتَابُ اللَّاه َازَّ وَ لَالَّ
َلَى ََرْبَعَةِ ََشثيَاءَ َلَى الثعبَارَةِ وَ الثإِشَارَةِ وَ اللَّطَائف وَ الثحَقَائقِ فَالثعبَارَةُ للثعَوَامِّ
وَ الثإِشَارَةُ للثخَوَاصِّ وَ اللَّطَائفُ للثأَوْليَاء وَ الثحَقَائقُ للثأَنثبِيَاء»1كتاب خداى عسزّ
و جلّ داراي چهار چيز اسست« :عبسارت»« ،اشسارت»« ،لطسايف» و «حقسايق».

 - 1بحار االنوار ،ج  ،89ص 103
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«عبارت» براى عوام است و «اشارت» براى خواص و «لطايف» بسراى اوليساء
و «حقايق» براى انبياء.
مالحظه بفرما يسد كتساب خسدا كسه بهتسرين مستن بسراي تفكسر اسست بسر
چهارگونسسه اسسست .آدم هسساي عسسادي از طريسسق عبسسارتش بسسا آن رو بسسه رو
ميشوند .ولي اين كتاب بر اشارت هم استوار است .حال سسؤال ايسن اسست
كه در كتاب خدا اشارت به كجاست؟ شما با عبارت روبرو ميشويد و آن
را ميفهميد ولي ميفرمايند :اين قرآن عسالوه بسر عبسارت ،بسر اشسارت هسم
استوار است و معلوم است اگر بخواهيم به اشارات كتاب خدا دسست يسابيم
بايد شخصيت ديگري از خود را به ميان آوريم و بسه تعبيسر روايست بايسد از
خواص بشويم .ادامهي روايت مدّ نظر بنده نيست كه چگونه لطسايف بسراى
اولياء و حقايق براى انبياء است ،از آن قسمت ميگذريم.
امام صادق در روايت مذكور ميفرمايند اين كتاب ميتواند براي ما
اشارت باشد .بنده روي اين موضوع حسرف دارم كسه چگونسه كتساب خسدا
ميتواند براي ما اشارت شود؟ مسلّم بايد حقايقي ماوراي آنچه در عبارت
ميگنجد در عالم باشد و كتاب خدا به آن حقايق اشسارت دارد و آنهسايي
كه خود را ماوراي فهم عادي پروراندهاند ميتوانند به آن حقايق نظر كنند.
آيا ميشود ما به هنگام روبهروشدن با يک متن با چيزي روبهرو شويم كسه
در افق زندگي ما قرار دارد؟ شما در سسورهي حشسر داريسد« :فَاا ْتَبِ ُوا ياا
اُول األَبْصَار» (حشر  )2اي صاحبان بصيرت از ايسن حادثسه عبسرت بگيريسد،
يعني متوقف بر ظاهر عبارت يا ظساهر حادثسه نشسويد ،عسوام بسر روي ظساهر
عبارت يا حادثه ميمانند .آري! عبارت را نبايد ناديده گرفت ولي ميتسوان
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در آن متوقف نشد .در سورهي حشر ميفرمايد :يهوديان فكر ميكردند دژ
محكمي دارند كه مانع حملهي مسلمانان به آنهسا مسيشسود ،ولسي خداونسد
رعبي در دل آنها انداخت كه آن قلعههسا را بسهدسست خودشسان و مسؤمنين
تخريب كردند« :يُخث ِبُوََ بُيُوتَهُم بِأَيْديهِمْ وَََيْدي الثمُؤثمنينَ»

و در ادامه

ميفرمايد« :فَا ْتَبِ ُوا يَا َُول الثأَبْصَاارِ» يعنسي اي صساحبان بصسيرت از ايسن
حادثه چيز بيشتري بهدسست بياوريسد و از ظساهر آن عبسور كنيسد .زيسرا نقسل
تاريخيِ حادثه يک چيز است و سنتي كسه در آن حادثسه جريسان دارد چيسز
ديگري است .ميفرمايد به سمت آن سُنن كسه در ظساهر پيسدا نيسست عبسور
كنيد .يک نوع آمسادگي و رويكسرد خساص مسيخواهسد تسا مسا متوقسف در
صورت قضيه نشويم.
بح

ما در رابطه با انقالب اسالمي است و ادعاي ما هم اين اسست كسه

انقالب اسالمي آن رخداد و حقيقتسي اسست كسه مسيشسود در نسسبت بسا آن
عالوه بر ظاهر آن ،متوجه حقايقي در آن شد كسه ايسن ظساهر اشساره بسه آن
حقايق دارد ،شرطش آن است كه انقالب را در ساحتي ديگر ببينيم .سسخن
در اين است كه چهطور بايسد بسه انقسالب اسسالمي نگساه كسرد كسه انقسالب
اسالمي براي ما آينهاي باشد براي اشاره به حقايق باطني اين تاريخ .در ايسن
رابطه عنسوان بحس

هسست« :گسوش سسپردن بسه نسداي بسي صسداي انقسالب

اسالمي» .در اين عنوان ادعاهايي شده است كه انقسالب ،صسدايي دارد ،امسا
صدايش ندا است ،اين نكتهي عجيبي اسست كسه مسا بسه صسدايي مسيتسوانيم
گوش بدهيم كه ندا است ،مگر به ندا هم مسيشسود گسوش داد؟ حتمسا ايسن
سؤال براي عزيزان هست كه ايسن چسه نحسوه رويكسردي اسست بسه انقسالب
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اسالمي كه ميشود به نداي آن گسوش سسپرد؟ و ايسن چسه گسوش سسپردني
است؟

نظر به وجه اشرا ي انقالب اسالمي
مبناي عرايض بنده آن است كه انقالب اسالمي يک امر اشراقي اسست.
يعني چيزي است كه به قلب انسانها مسي رسسد .بايسد در ايسن رابطسه بحس
بشود كه اشراق ،نحوهاي از تجلّيِ وجودي است ،نه امري مفهومي .آري ما
در واقعيت هم «وجود» داريسم و هسم «موجسود» .وجسود حقيقتسي اسست كسه
همسسهي موجسسودات را ظسساهر م سيكنسسد .مثسسل اي سن كسسه م سيگويي سد در تمسسام
موجودات اين عالم يعني در انسان و گياه و حيوان و غيره،آب جريان دارد
ولي آن آب ظاهر نيست ،اگر آب را از آنها بگيريد همهي آنها تبديل به
خاک و سنگ ميشوند .خداوند ميفرمايد« :وَلَعَلثنَا منَ الثمَااء كُالَّ شَا ْء
حَ ٍّ»(انبياء )30/ما از طريق آب ،هسر چيسزي را حيسات بخشسيديم.
يعني آب ،سِرّ حيات است .ميخواهم عرض كنم در نگاهي عميقتسر ،سِس ّر
اصلي حيات« ،وجود» اسست .درسست اسست وقتسي گيساه را نگساه مسيكنسيم
مييابيم سرّ حياتش آب است ،اگر فهم و عقل خودمسان را طسوري تربيست
كنيم كه به آغازينِ آغازها بنگرد ،به هر چيزي كه نگساه كنسيم« ،وجسود» را
سرّ حياتِ آن چيز ميبينيم ،بسه ايسن حالست مسيگوينسد« :وجسودِ موجسود را
ديدن» و به اين نوع نگاه ميگوييم «وجود بيني» .همين كه شسما داريسد مسن
را مي بينيد ميتوانيد متذكر باشيد وجودي است كه به اين شكل در مقابسل
شما است .انتظار آن است كه انسانها متوجسه ايسن امسر باشسند و ايسن آغساز
تفكر است .اين را ميشود بسه خودمسان تسذكر بسدهيم كسه وقتسي بسا آدمهسا
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روبهرو ميشويم وَجه وجودي آنها را مدنظر قرار بدهيم ،و متوجسه باشسيم
همهي عالم ،مظاهر وجوداند و در اين رابطه ميخواهيم انقالب اسسالمي را
بنگريم.
عموما ما چيزي مثل انقالب اسالمي را يک امر اعتباري ميدانسيم .ولسي
سعي بنده آن است كه روشن كنم انقالب اسسالمي امسري وجسودي اسست،
همان طور كه اين درخت يک امر وجودي است و همانطسور كسه مال كسه
امر وجودياند و خدا هم وجود مطلق است و به همه وجود داده اسست .مسا
وجود را منحصر به عالم ماده نميكنيم .آيا جز اين است كه آنچه هسم بسه
قلب انسانها ميرسد امري اسست وجسودي؟ منتهسا از نظسر مرتبسه و درجسه؛
آنچه به قلب انسان مسيرسسد نسسبت بسه موجسودات مسادي داراي درجسهي
وجودي شديدتري است و به همين جهت حالت اشراقي دارد و به صسورت
تجلي ميباشد .گاهي مي گوييم چيزي به ذهنم رسيد .به نظر شما كجا بسود
آنچه فعال به ذهنمان آمد ،اگر از جاي ديگري نيامده ،چسرا قبسل از ايسن در
ذهنمان نبود؟ معلوم است چيزي بر نفس شما اضسافه شسد .فسرق وجسودِ آن
حالت قلبي كه براي شما پيش آمد با وجودِ كت وشلوارتان اين اسست كسه
آنچه به قلبتان رسيد حالت اشراقي دارد .به نظر بنده خوب است عزيزان
روي اين مطلب فكر كنند كه انقالب اسالمي نحوهاي از «وجود» است كسه
به عنوان حقيقتِ تاريخ مسا بسه قلسبهسا اشسراق مسيشسود و بسا زبسان اشسارت
ميتوان متذكر وجود آن شد.

 ................................................... 36گوشسپردن به نداي بيصداي انقالب اسالمي

زبان اشالا ت و افقالي کاله گشالود
ميشود
زبان گزارشِ حقيقت ميتواند زبان اشسارت باشسد و ايسن يسک نكتسهي
حساسي است .بايد از خود پرسسيد اگسر حقسايقي در ايسن عسالم هسست ،مسا
چطور با آن حقايق مرتب بشويم؟ يكي از راههاي علمِ به حقايق ،اسستدالل
است ،ميتوانيم براي وجود خدا و مال كسه و معساد بسه عنسوان حقسايق عسالمِ
وجود ،استدالل بياوريم و به همين جهست مسا وجسودِ معساد را در عقايسدمان
واقعي ميدانيم .اين يک راه است براي علم بسه وجسودِ حقسايق .آري! زبسانِ
علم به وجود حقايق ،زبانِ استدالل است .به قسول شسهيد مطهسري در قسرآن
بعضي مواقع ،زبان ،زبان استدالل است و با عقلِ قرآني به وجود حقايق پي
ميبريم .مثال خداوند ميفرمايد :همين طور كه اين نطفه در رحسم مسادرش
سير ميكند و در نهايت به صورت يک انسان شكل ميگيرد ،نميگسذاريم
كه پس از حضور در اين دنيا نابود شود بلكه بسه سسوي دنيسايي ديگسر سسير
ميكند .تعبير عالمّه مطهري اين است كسه ايسن يسک نسوع اسستداللِ قرآنسي
است .چون ميخواهد وجود معاد را اثبات كند .آري! يک وقت است كسه
ما وجود حقيقتي را ميخواهيم اثبات كنيم در اين رابطه براي اثبات وجسود
آن دليل ميآوريم ،ولي يک وقت ميخواهيم آن حقيقت را مدّ نظسر قسرار
دهيم ،در اين حالت به زبان ديگري نياز داريم و آن زبسان اشساره اسست .بسه
آن روايت فكر كنيد كه ميفرمود قرآن ابعادي دارد كه عدهاي با اشاره بسه
آن ابعاد ،قرآن برايشان رخ مينماياند ،زيرا كتاب خدا بسر اشسيايي اسست و
يكي از آن اشياء« ،عبارت» است و يكي هم «اشارت» .يعنسي قسرآن ابعساد و
وجوهي دارد كه ميتوان با اشارات قسرآن بسه آن وجسوه نظسر كسرد .قسرآن
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آمده است تا به ما از حقايق عالم خبر بدهد ،يكي از راههاي نظر به حقايق،
زبان اشاره است .مشكل اين است كه ما عموما به زبان انتزاعسي و اسستدالل
عادت كردهايم .البته زبان استدالل هم براي علمِ بسه حقسايق الزم اسست امّسا
فراموش نكنيم كه زبان استدالل ما را متوجه وجسود آن حقسايق مسيكنسد و
اين اول كار است ،نه آخر كار .زبان اسستدالل زبسان صسحيحي اسست ولسي
زبان كافي نيست ،ميشود يک سخن صحي باشد ولي همسهي ابعساد يسک
حقيقت را نشان ندهد .شما وجود خدا را با اسستدالل اثبسات مسيكنيسد ولسي
لقاي الهي راه ديگري ميخواهد .هيچ وقست لقساي الهسي بسا زبسان اسستدالل
محقق نميشود .مشكل ما در اين جا است كه وقتي ميخواهيم بسه حقيقتسي
اشاره كنيم ،روحيهي انتزاعي و استدالليِ ما حجاب مسا مسيشسود و سسر بسر
ميكشد كه دليل شما چيست .اگر ميخواستيم براي سخنانمسان نسسبت بسه
حقانيت انقالب اسالمي دليل بياوريم كه نيسازي بسه ايسن جلسسات نبسود .مسا
ميتوانيم وجود معاد را اثبات كنيم ولي آيا در آن صورت بسه حساالتي كسه
براي حارثَة بن مالک2پيش آمد ميرسيديم كه به رسول خدا ميگويسد:
من دارم عرش خدا را ميبينم .اگر از او بپرسيم به چه دليل؟ در واقع اينجا
آن شخ

را دفن كردهايم .يكي از انواع قتسل پيسامبران بسه همسين صسورت

بوده است .پيامبران آمدند ما را به ساحاتي متعاليتسر از ايسن دنيسا و مفساهيم
عقلي ببرند و افقي در مقابل ما بگشايند ،حاال ما سخن آنها را در اسستدالل

 - 2معموالً نام اين شخص تح
اس .

عنتوان زيتد مشتهور
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و آنچه استدالل در مقابل ما قرار مسيدهسد ،محسدود مسيكنسيم .بسه گفتسهي
مولوي:
عقسسل بنسسد رهسسروان اسسست اي پسسسر

و آن رها كن ره عيسان اسست اي پسسر

ميگويد آنچه عقل ميگويد غلس نيسست ،صسحي اسست ولسي كامسل
نيست .مشكل آن است كه تاريخ تفكرِ ما ،تساريخ اسستدالل شسده اسست در
حالي كه تفكر ،محدود بسه اسستدالل نيسست .بعسدا روشسن خواهسد شسد كسه
تفكر« ،تذكر» اسست .آيسهي  44سسورهي نحسل را نگساه كنيسد .مسيفرمايسد:
«وَََنزَلثنَا إِلَيْكَ الذِّكث َ» اي پيسامبر ايس ن قسرآن را كسه ذكسر اسست بسر تسو نسازل
كرديم« .لتُبَيِّنَ للنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» تا براي مردم روشن كني آنچسه را بسر
آنها نازل شده است« .وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّ ُوََ» به اين اميد كه فكر كنند .رابطهي
«ذكر» و «تفكر» در اين آيه خيلي عجيب است كه اگر مردم متوجسه شسوند
چه مطالبي بر قلب آنها اشراق شده ،متفكر ميشوند .قانع شدن عقلي غيسر
از آن يقيني است كه به كمک آن يقين ،حقيقست را مقابسل خسود احسساس
ميكنيم .در خبر آمده است كه در محضر رسول خدا عسرض شسدَََّ« :
يس ابْنَ مَ ثيمَ كَاََ يمْش

َلَ الثمَاء ،فَقَالَ لَوْ زَا َ يقينُه لَمَشَ فَ الثهَاوَاء»

3

عيسي بن مريم بر روي آب راه مسيرفست ،آن حضسرت فرمودنسد :اگسر
يقين او بيشتر بود ميتوانست در هوا حركت كند.
بايد روشن شود اهل يقين چه نسبتي با خدا پيدا ميكنند؟ آيا تفكر ،بسه
معناي درک مفهومي حقايق است و يا رؤيت ظرا فِ عالمِ وجود و ارتبساط

 - 3بحاراالنوار ،ج  ،67ص .179
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با آنها؟ يقين يعني اينكه در قبلهي جان خود با خدا به عنوان منشأ همسهي
كماالت مرتب شدن و يا اينكه حداقل بتسوانيم بسه آن كمساالت و ظرا سف
اشاره كنيم .به هر حال بايد متوجه باشيم تفكر هميشه به يک معنا نيست.
آيهي فوق يعني آيهي  44سسورهي نحسل ،حسداقل ايسن نكتسه را مطسرح
ميكند كه رابطهاي بين تفكر و تذكر هست و ميتسوانيم بگسو يم تفكسر بسه
يک معنا تذكر است؛ مي توان با تذكر ،طرف مقابسل را بسه تفكسري خساص
وارد كرد .اين غير از تفكري است كه با استدالل حاصل ميشسود .تفكسري
كه با تذكر حاصل ميشود با كوششي همراه اسست كسه انسسان تسا حسدي از
موانع مادي آزاد شده باشد تا تجليسات خاصسي كسه مخصسوص ايسن دوران
است بر جان او نقش بندد.

زبان اشا

و نظر به انقالب اسالمي

بنده براي اين جلسات مطسالبي را يادداشست كسردهام ،بنسا دارم كسمكسم
آنها را در محضر عزيزان ارا ه دهم و بر روي آن صحبت كنم .ايسن طسور
شروع ميشود:
«انقالب اسالمي يک امر اشراقي است و بسه يسک معنسا يسک موضسوع
وجودي ميباشد و لذا يک حقيقت است و نه يک شيء و ماهيست ،و
نه يک اتفاق .از طرفي زبانِ گزارشِ حقيقت ميبايد «زبان اشاره» باشد
تا چندين معنا را در مقابل انسان بگشايد».

عرض بنده آن است كسه انقسالب اسسالمي بسه يسک معنسا يسک حقيقست
وجودي است و نه يک شيء .اگر انقالب اسالمي يسک حقيقست وجسودي
است ،زبان تبيين آن بايد «زبان اشاره» باشد زيرا «زبان عبارت» موضوعي را
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مطرح ميكند كه يک بُعد بيشتر ندارد و ميتواند بگويد همين است و جسز
اين نيست  -مثل آنکه بگوئيد مثلث سه ضتل

دارد-

ولي زبان اشارت ميتواند به چيزي اشاره كند كه چندين معنسا را در مقابسل
انسان بگشايد ،به اصطالح زبان اشاره ،زبان شاعرانه اسست .زبسان اشساره در
تبيين يک موضوع ،طوري موضوع را مطرح ميكنسد كسه هسم شسما مطسابق
درک خود آن را قبول ميكنيد و هم ديگسري آن را بسا دركسي متفساوت از
شما ،قبول ميكند .در تفسير قرآن اين را مالحظه ميكنند كسه در رابطسه بسا
يک آيه هم اين تفسير درست اسست و هسم آن تفاسسير ديگسر ،چسون زبسان
قرآن زبان اشاره است و سعه دارد .در حاليكه در زبانِ عبسارت ،سسخن آن
است كه اين ساعت يا اينجا است يا آنجا ،در حاليكه حقيقت مثسل ايسن
ساعت نيست كه يا اين باشد يا آن .خودِ حضرت حق كه حقيقتُ الحقسايق
است طوري در عالم وجود دارند كه مسردم بسا روحيسات مختلسف همسه بسه
حضرت حق رجوع ميكنند و همه هم جواب ميگيرند ،زيرا خدا حقيقست
است.
حقيقت را بايد با نگاهي كه مخصوصِ نگاه به حقيقت اسست ،مسدّ نظسر
آورد تا براي ما رخ بنماياند .طوري است كه به يک معنا هسم ايسن اسست و
هم آن و نه اين كه يا اين باشسد يسا آن .عمسده آن اسست كسه متوجسه باشسيم
خداوند يک حقيقت است و نه يک مفهوم .فكر ميكنيد چطسور مسيشسود
كه در بعضي جوامع ،بيتفكري به وجود ميآيد؟ طرف ميگويسد آن چسه
من فهميدم درست است ،و آن چه غير از فهم من است غل است .مسا ايسن
را بي فكري تاريخي ميناميم .ولي اگر تساريخ بسه جسايي رسسيد كسه انسسان
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رابطهاش را نسبت به حقيقت درست كرد ،بسياري از اين عسدم تفساهمهسا و
تقابلها از بين ميرود و همه همديگر را مي فهميم .من فكر ميكنم اصسلي
ترين حرفي كه بنده ميخواهم در مورد انقالب اسسالمي بسزنم همسين نكتسه
است كه به انقالب اسالمي به عنوان حقيقت نظر كنيم تا ببينيم چرا بايسد بسا
زبان اشاره در رابطه با انقالب با همسديگر صسحبت كنسيم .فعسال مسسوله ايسن
است كه ما در زبانِ اشاره ،سعه داريم.

زبانِ اشا

به

ِ زمانه
از

«زبانِ گزارشِ حقيقت مي تواند زبان اشاره باشد تسا چنسدين معنسا را در
مقابل انسان بگشايد و ما را با رازِ زمانه آشنا كند».

پس زبانِ اشاره زباني است كه ما را در مقابسل يسک حقيقست قسرار مسي
دهد .حقيقت يعني «وجود» ،و وجود يسک چهسره نسدارد ،بسه صسورتهساي
مختلف ظهور ميكند .ماهيت يک چهسره دارد ولسي حقيقست يسک چهسره
ندارد .حقيقت از جنس وجود است« .وجود» همسهي عسالم را در بسر گرفتسه
است و هيچ كس هم نمي تواند بگويد كه فق مسن «وجسود» هسستم .حسال
وقتي زبان ،زبان اشاره شد ،زبانِ اشاره مسا را بسا راز روبسهرو مسيكنسد و رازِ
زمانهي ما حقيقتِ انقالب اسالمي است.
خداوند مي فرمايد« :يَسْأَلُهُ مَن ف السَّمَاوَات وَالثأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فا
شَأثٍَ» (الرحمن .)29/در اول آيه مسيفرمايسد كسه آن چسه در زمسين و
آسمان است از خدا تقاضا ميكند و در ادامه ميفرمايسد «كُلَّ يَوْمٍ هُاوَ فا
شَأثٍَ» او در هر روزگار و دوراني در شأني است و به نحسوي خساص در آن
دوران ظاهر ميشود .براي اين كه تقاضاي انسانها در آن روزگار نسبت به
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تقاضاي آنها در روزگاري ديگر ،متفاوت است .شما با چه طلبسي در ايسن
روزگار با حضرت حق رو به رو شسدهايسد كسه حاصسل آن اشسراق انقسالب
اسالمي در قلب زعيم اين دوران شد؟ مثال شما اگسر از او درخواسست رزق
كنيد ،شأني از خداوند كه با شما روبهرو ميشود ،رزّاقيت است .اگسر شسما
از او بخواهيد كه آبروي شما را حف كند ،خدا هم با نور آيسهي «إََِّ اللَّاهَ
يُدَافعُ َنِ الَّذينَ آمَنُوا» (حج )38/به ميان ميآيد .اما اينكه در هر دوره
و زمانهاي جلوهاي خاص دارد ،نشان مسيدهسد كسه در هسر زمساني رازي در
ميان است و حضرت حق مطابق آن راز ،جلوهاي مخصوص دارد كسه روح
آن زمانه است .خالصه آن كه راز هر تاريخي نحوهي حضور خساص خسدا
در آن تاريخ است .با توجه به اين موضوع عرض ميكنم:
«زباني نياز است تا آن زبان با اشارهي خود ما را با راز زمانه آشنا كند،
رازي كه در عين نزديكي به ما در دورترينها سير ميكند».

هميشه «راز» اينگونه است كه مثل روح ،در واقعيات حاضر مسيباشسد.
از يسک طسسرف در قسسرآن داري سد :حضسسرت حسسق «ََق ا َبُ إلَي اه ماان حَب الِ
الوَرِيااااد»(ق )16 /و از طسسسسرف ديگسسسسر داريسس سد« :سُاااابحَاََ ا ِ
َمَّايص افُوَ»(مؤمنتتون )91 /يعن سي خداونسسد خيل سي بسساالتر از اي سن
وصفها است .شما در معارف توحيدي متوجه ميشويد كه حضسرت حسق
همه جا هست و هم نميتوانيد بگوييد كسه محسدود بسه ايسنجسا اسست .ايسن
قاعده ،رازِ همهي حقسايق اسست .همسهي حقسايق بسه حقيقستالحقسايق خستم
ميشوند ولي اگر ما بخواهيم از آنها سخن بگو يم به اشاره ميتوان سسخن
گفت ،نسه بسه اسستدالل ،چسون اسستدالل مطلسب را در حسدّ مفهسوم محسدود
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ميكند .اگر ما توانستيم با زبانِ اشاره روشن كنيم انقالب اسسالمي حقيقتسي
است در اين دوران و شما توانستيد نسبت به اين موضوع با زبانِ فكر بسه آن
توجه كنيد ،راه ما گشوده ميشود ولي اگر هنوز بر عادت قبلي باشسيد و بسه
جاي آن كه به كمک اشارهها وجوه حقيقت را در افسق جسان خسود بيابيسد،
بپرسيد به چه دليل اين حرفهسا را مسيزنسي؟ عمسال بحس

را بسه بسن بسست

ميكشانيد .ما عموما طوري هستيم كه وقتي قانع ميشويم كسه بسراي اثبسات
وجسودِ هسسر موضسسوعي اسسستدالل در ميسان باشسد ،زيسرا هنسسوز متوجسسه نيسسستيم
چيزهسساي بسساالتري هسسم هسسست كسسه بسسا اسسستدالل بسسراي مسسا رخ نم سينماينسسد،
همانطور كه در خواب؛ همينكه خسواب مسيبينيسد مسيخواهيسد برويسد بسه
جايي كه برايتان ناآشنا اسست ،زود بيسدار مسيشسويد و هيبست آن حضسور
اجازه نميدهد خواب را ادامه دهيد ،ايسن جسا هسم چسون بسا اسستدالل آشسنا
هستيم ،همينكه ميخسواهيم بسا اشساره وارد سساحتي شسويم كسه بسا حقيقستِ
موضوعي روبهرو شويم ،زود برميگرديم و ميگوييم بسه چسه دليسل؟ نمسي
دانيم اين به چه دليل گفتن در اينجا براي ما ضرر دارد و حجابي مسيشسود
تا رجوعِ مستقيم به حقيقت واقع نشود .عرفا حرفهاي خوبي در اين رابطه
دارند ولي ما ميتوانيم بسا انقسالب اسسالمي بسسياري از آن حسرفهسا را كسه
آنها زدند ،بفهميم.
ک
وقتي بح ِ روبهرويسي بسا راز بسه ميسان آمسد ،در عسين ايسنكسه نزديس ِ
نزديک است ولي از آن طرف هم نميتوان به اين راحتسي مثسل ايسن ليسوان
آن را به دست آورد .وجود انقالب اسالمي كسه ادعساي مسا دربسارهاش ايسن
است كه به عنوان راز اين تاريخ ،همهي ما و همسهي بشسريت را فسرا گرفتسه
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است ،از همين نوع است يعني در عين نزديكي در دورترينها سير ميكند.
بايد روشن شود ما در نسبت با انقالب اسالمي چه ميگسوييم .از آن طسرف
ميبينيم با وجود اينكه ايسن حقيقست ،همسه را فسرا گرفتسه اسست و انقسالب
اسالمي به معناي تجلي حضرت حسق بسر مسا ،نزديسکتسرين حقيقست بسه مسا
است ،ولي از طرف ديگر طوري است كسه نمسيتسوانيم بسه ايسن راحتسي بسه
دستش بياوريم.
بايد متوجه باشيم نحوهي وجود حقيقت در عالم به صسورتي خساص بسه
تفكر دعوت ميكند .آرامآرام بح

خواهيم كرد كسه ايسن تساريخ ،تساريخِ

تفكر از طريق انقالب اسالمي است .يعني اگر در رابطه با انقسالب اسسالمي
تفكر نكنيم ،هر چقدر هم باسواد باشيم در بيفكري قرار خسواهيم گرفست،
البته بايد معني اين حرفها روشن بشود .عرض شد:
«حقيقت در عين نزديكي به ما در دورترينها سير ميكند و همين امسر
موجب ميشود كه در رويارويي با انقالب اسالمي تا ميتوانيم درنگ
كنيم».

اساسا در رابطه با حقيقت نميشود بگو يد يافتم و تمام شد .حقيقست در
هر موضوع و در هر جلوهاي طوري اسست كسه همسان وقست هسم كسه آن را
مييابيد ،متوجه هستيد كه چيزي نيسست كسه بسه راحتسي بتوانيسد مالسک آن
شويد .وقتي پيغمبر خدا با يافتن خدا عرضه ميدارنسد «مَا َ َفنَااََ حَاقَّ
مَع ِفَتك» ما نتوانستيم آنطور كه تو شايستهي شناختي تو را بشناسسيم .مسي
فهميم كه اين قاعدهي روبهرويي با هر حقيقتي است .بنده در زيارت نجف
بسساالترين تقاضسسايم ايسسن بسسود كسسه خسسدايا! حجسساب بسسين مسسن و مسسواليم
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اميرالمؤمنين را كم كن ،تسا حقيقست واليستِ مسواليم را كمسي احسساس
كنم .ممكن است بنده با صد دليل واليت مولي را بسراي شسما ثابست كسنم،
ولي اين همهي مطلب نيست .بايد اميرالمؤمنين به يک معنا مال ما بشوند
و بتوانيم ذيل پرتوي از انوار آن حضرت قرار گيريم و آن رازي اسست كسه
براي ما آشكار خواهد شد ،زيرا وجود اولياء الهسي سراسسر راز اسست .اگسر
اين زيارت نامهها كه تا حدّي اشاره به مقام رازگونهي ا مسه دارد ،نبسود
دستمان براي ارتباط قلبي با آنها خالي بود ،زيرا نميشسود بسه راحتسي بسا
حقيقت رابطه برقرار كرد .در اين زيارتنامهها امام را كسه واسسطهي فسيض
ميدانيد ،به عنوان مظهرِ روشن حقيقست ،مسدّ نظسر قسرار مسيدهيسد .در ايسن
رابطه ميخواهم عرض كنم در ادامهي بح

به جسايي مسيرسسيم كسه اگسر

انقالب اسالمي به عنوان مظهر انسوار الهسي در ايسن تساريخ درسست فهميسده
نشود و به عنوان حقيقتِ دوران مدّ نظر قرار نگيرد؛ نه امام درسست فهميسده
ميشود و نه خداوند به عنوان حقيقستِ مطلسق ،محسل رجسوع جسان مسا قسرار
ميگيرد .البته ميشود مؤمن بود ولي بسا خداونسد و لقساي او روبسهرو نبسود،
تكاليف خود را انجام داد و بهشتي شد.
«رازگونهبودنِ حقيقت موجسب مسيشسود تسا در رويسارويي بسا انقسالب
اسالمي تا ميتوانيم درنگ كنيم و نخواهيم با شستابكساري مطلسب را
در جايي تمامشده بپنداريم».

تنها چشماندازي گشود

ميشود

بنده اگر دهها جلسه در رابطه با وجه وجودي و اشراقي انقالب اسالمي
سخن بگويم ،هرگز كار به ايسن خستم نمسيشسود كسه عزيسزان گمسان كننسد
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مطلب را گرفتند و تمسام شسد .تنهسا مسيتسوان چشسمانسدازي در مقابسل رفقسا
گشود .هرگز گمان نكنيد «ميشود مطلب را در جايي تمام شده بپنداريسد».
هر وقت بخسواهيم چنسين مطلبسي را تمسام شسده بپنسداريم ،بدانيسد داريسم بسه
صورت مفهومي و انتزاعي به مطلب نظر ميكنيم .وقتي پيامبر خدا و اوليساء
الهي همواره حسس مسيكننسد رابطسهشسان بسا خسدا  -بته عنتوان
حقيق

مطلق -تمامشده نيست و به آخر مطلب نرسسيدهانسد ،حسساب

كنيد ما كه هنوز راه را پيدا نكردهايم چه وضعي بايد داشته باشيم.
«آنچه بايد در ابتدا روشن شود و سپس مطلب شروع گردد ايسن اسست
كه مخاطبانِ بنده در اين مباح كسانياند كه روي هسم رفتسه انقسالب
اسالمي را قبول دارند ،به همان معنسايي كسه قسرآن مخاطبسانِ تسذكراتِ

خود را متقين ميداند و ميفرمايد «ذَلكَ الكتَابُ لَارَيبَ فياه هُادًي
للمُتَقين»(بقره.)2/

شايد در ابتداي خواندن سورهي بقره اين سسؤال بسرايتسان پسيش آمسده
باشد كه چرا خداوند ميفرمايسد :ايسن كتساب بسا كسساني حسرف دارد و بسه
هدايت آنها نظر دارد و بدون شک هدايتشان ميكند كه متقسين باشسند؟
در حالي كه بنا براين است كه قرآن دست ما را بگيرد و ما را متقي بكند نه
اين كه بگويد بدون شک فق متقين را هدايت ميكند! ما از اين آيسه ايسن
را مي فهميم كه اگر انسان خود را نسبت به حقايق در حد گشودگي آماده
نكرده باشد ،اين قرآن هدايتش نميكند .به صسرفِ تسسليمشسدن نسسبت بسه
دستورات قرآن ،كار تمام نيست ،بايد نسبت به حقايقي كه قسرآن بسه آنهسا
اشاره دارد گشوده بود .لذا ميفرمايد« :قَالَت الثأَ ْ َابُ آمَنَّا قُال لَّامْ تُؤثمنُاوا
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وَلَكن قُولُوا ََسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الثإِيمَاَُ ف قُلُاوبِكُمْ»(4حجترا.)14 //
اين هدايت چه هدايتي است كه قرآن در ابتسداي سسورهي بقسره مسيگويسد
شرطش اين است كه به چند مطلسب رسسيده باشسي؟ يكسي وجسود غيسب را
قبسسول داشسته باشسي و درک قلبسي نسسسبت بسسه آن در ميسان باشسسد« ،يؤمنُااوََ
بِالغَيبِ» .ديگر آن كه اهل نماز و نيايش با خدا باشسي؛ «يقيمُوََ الصَّاۀة» و
عالوه بر اهل انفاق بودن ،آنچه را بسر پيسامبر اسسالم و سساير پيسامبران نسازل
شده است به عنوان وحي الهي تصديق كني؛ ممكن است بپرسيد خسدايا بنسا
شد كه تو به ما بياموزي نماز بخوانيم ،مسيفرمايسد :تسو بايسد بسه ايسن رسسيده
باشي كه نيساز بسه نيسايش بسا حضسرت حسق داري ،حساال نحسوه انجسام آن را
خداوند به انسان ميآموزد .بايسد بسا زكساتدادن نسسبت بسه امسور اقتصسادي
ديگران حساس باشي ،حاال ميگويد اگر اين حساسيتها را داشته باشسي و
به اين شعور رسيده باشي ،متوجه ميشوي ما با تو چسه حسرفهسايي داريسم
وگرنه نميتوانيم زبسان قسرآن و اشسارات آن را بفهمسيم و بسا قسرآن ارتبساط
برقرار كنيم .در همين رابطه كه راه كارِ ارتباط بسا حقسايق قدسسي آمسادگي
خاصي را طلب ميكند ،عرض ميكسنم مسا ايسن جسا نيامسديم كسه حقانيست
انقالب اسالمي را اثبات كنيم بلكه ميگو يم اگر كسي متوجه است كسه بسا
رخداد تاريخي انقسالب اسسالمي يسک خبرهسايي در ميسان آمسده اسست ،مسا
ميخواهيم با همديگر صحبت كنيم آيا ميشود به كمسک زبسان اشساره ،بسه
 - 4اعراب گفتنتد ايمتان آورديتم ،بگتو ايمتان
نياورديد ولکن بگوييتد تستليم شتديم ،در حاليکته
هنوز ايمان به حقتايق استالم بتر قل هايتتان وارد
نشده اس .
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ابعاد باطني اين رخداد توجه كرد و كمي نسبت به آن فكسر نمسود؟ آن هسم
فكر ،به معناي توجه به حقيقت انقالب ،تا آن فكر ،ذكر ما بشود.
«در اين دستگاه است كه مي توانيم با همديگر سخن بگوييم».

ا

تفاهم

در دستگاهي كه متوجه شدهايم انقالب اسالمي يسک حقيقست اشسراقي
است و تالش داريم راهي به سوي وجه اشراقي آن بيسابيم ،مسيخسواهيم در
اين رابطه با همديگر سخن بگسوييم .آرام آرام روشسن خواهسد شسد كسه مسا
عموما نمسيتسوانيم بسا همسديگر صسحبت كنسيم و اصسال حسرفهساي هسم را
نميفهميم مگر آن كه افقي در مقابل ما گشوده شود كه با اشساره بسه آنچسه
در آن افق گشوده ميشسود ،همسديگر را بفهمسيم و بسه تفساهم نايسل شسويم.
مالحظه كردهايد كه گاهي با آيات قرآن ميشود با همديگر صحبت كسرد
مشروط بر اين كه با قرآن از طريق زبان اشاراتش برخورد كنيم .براي بنسده
پيش آمده است كه چگونه با يک آيه هزار مطلب را ميتوان روشسن كسرد
در حاليكه اگر ميخواستم همان مطلسب را بسا اسستدالل بگسويم طسرف بسه
شدت مقاومت ميكرد .حتما اين معجزه را در قرآن ديسدهايسد كسه چگونسه
ميشود به كمک قرآن با همديگر حرف زد .حال اگر بخسواهيم در تساريخ
خودمان ذيسل قسرآن و سسنت بسا همسديگر سسخن بگسو يم نبايسد از انقسالب
اسالمي و اشارات آن براي تفكر غافل بود .ما ميخسواهيم در ايسن تساريخ و
در اين زمان فكر كنيم؛ همان طور كه با داشتن قرآن ،اگر امام زمسانتسان را
نشناسيد ،به جاهليت گرفتار ميشسويد - ،چرا که وجتود مقتد
حضر /مهدي امام تمام زمانها بعتد از

يبت
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هستند -همچنين بايد به مظهر امام زمان در اين تاريخ نظر كرد يعنسي بسه
رهبر معظم انقالب اسالمي كه متذكر حقيقت انقالب اسالمي در اين زمسان
هستند .ممكن است كساني باشند كه با صد دليل وجود حضرت مهدي

را اثبات كنند ولي نتوانند متوجه مظهر ارادهي آن حضسرت در ايسن تساريخ
بشوند ،اينها همان انجمن حجتيهايها هستند كه در مقابل انقالب اسسالمي
ميايستند .اين چه اعتقاد به امام زمان است كه عمال با تسليم در مقابل نظام
اسسستكبار جهسساني ،بسسهكمسسک جاهليست دوران آمسسده اسسست؟ حتمسسا رويكسسرد
ديگري بايد نسبت به حضرت مهسدي داشسته باشسيم ،بايسد بتسوانيم زبسان
نايب امام زمان را بفهمسيم .ممكسن اسست از لحساظ فقهسي فرمايشسات مقسام
معظم رهبري

را قبول كنيد ،اين خوب اسست و بركست خسود را دارد

اما اگر اشارات سسخن ايشسان را تصسديق نكنسيم هنسوز آن امسام زمساني كسه
نايبشان با ما صحبت ميكند را نشناختهايم.
همچنسسان كسسه گفتسسه شسسد ،عرايضسسم را در نكسساتي بسسا شسسمارههسساي مع سين
خدمتتان ارا ه ميكنم .به نظسرم هسر يسک از ايسن نكسات ،وجهسي از وجسوه
انقالب اسالمي را در مقابل ما ميگشسايد كسه تفسسير آن در نكتسهي ديگسر
است و همچنان هر نكتهاي ميتواند چشم اندازي براي تفكر نسبت به نكته
بعدي باشد .به اين معنسا كسه هسيچكسدام از ايسن نكتسههسا جسز اشساره نيسست.
بعضيها چون نسبت به عظمت قرآن غافل هستند ميگويند چسرا در قسرآن
موضوعاتي تكرار شده است؟ درحالي كسه در قسرآن اصسال تكسرار نيسست،
بلكه اشاره به نور ديگر است بعد از نوري كه به ظهور آمد .اگر با سورهاي
از سورههاي قرآن درست برخورد كنيم و بسه اشسارههساي آن سسوره توجسه
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شود ،محال است كه سورهي بعدي افسق ديگسري را در مقابسل مسا نگشسايد،
مشكل اين است كه ما با قرآن مفهومي برخسورد مسيكنسيم ،نسه وجسودي و
اشراقي .آنهايي كه با خواندن قرآن اشک ميريزند ميفهمند كسالم الهسي
به كجا اشاره دارد لذا برايشان طلب ارتباط پيش ميآيد ،نه طلسب اطسالع.
حال به اولين نكته نظر بفرما يد:

انس با

وح تا يخ

 -1الزمهي سخنگفتن از روح تاريخ ،مطابقت بسا آن روح و بسر وفسق
آن قرارگرفتن است  ،تا لفظي به ميان آيسد كسه بسه «وجسود» آن اشساره
كند و نه به معناي آن .در اين حالت به جاي فكركردن به ارادهي الهي
در تاريخ ،از آغاز به چيزي گوش ميسپاريم كه در درون ما به عنسوان
ندايي بي صدا در حال گفتن است .در اين صورت در خانهي همزباني
در چيزي مقيم ميشويم كه تذكرات قرآني ،ما را در جهت توجسه بسه
آن قرار ميدهد ،تا آنچه خدا اراده كرده است در آينهي رخدادهاي
تاريخمان در مقابل ما گشوده شود.

بايد مأنوس شدن با روح تساريخ كسه در مستن فسوق بسه آن اشساره شسده،
برايتان ممكن شود .ما اسالم را با آمسدن پيسامبر خسدا ،روح تساريخ خسود
ميدانيم ،همانطور كه ميدانيد با آمدن اسالم ،حتي مسسيحيت و يهوديست
هم آبرو گرفتند .با تحريفاتي كه در آن اديان پيش آمده بسود معتقسدين بسه
آن اديان فكر ميكردند كه دين كارآيي چنداني ندارد ولسي وقتسي ديدنسد
دين اسالم چقدر كارساز است ،تسازه بسه بسازخواني ديسن خسود پرداختنسد و
متوجه ارزش ذاتي دين شدند .يكي از اين بزرگان در تحقيق خسود بسه ايسن
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نتيجسسه رسسيده بسسود كسسه بسسا آمسسدن انقسسالب اسسسالمي ،واتيكسسان بسسراي جهسسانِ
كاتوليک آبرو پيدا كرد.
منظورِ ما از روح ِ تاريخ در ايسن دوران آن ارادهي الهسي اسست كسه بنسا
دارد بشريتِ اين دوران را متذكر امور قدسيِ خاص بكند كه مطابق امسروزِ
زندگي آنها است و عرض بنده آن است كه انقالب اسالمي بسه ايسن معنسا
مطابقت با آن روح است .وظيفه ماست تا نسبت به اين امسر حساسسيت پيسدا
كنيم و آن را بيابيم و با آن منطبق شسويم و بسر وفسق انقسالب اسسالمي قسرار
گيريم و موافق انقسالب اسسالمي اسستقرار داشسته باشسيم و تقسرر پيسدا كنسيم.
احساس ِ منِ شما براي خودتان استقرار پيدا كسردن در خودتسان اسست ،مسنِ
شما روحِ شماست و شما در نسبت خاصسي بسا خودتسان هسستيد كسه بسا ايسن
ليوان نيستيد .حال با توجه بسه ايسن موضسوع كسه انقسالب اسسالمي روح ايسن
تاريخ است ،بايد فكر كنيم آيا ميتوانيم در انقسالب اسسالمي اسستقرار پيسدا
كنيم و بر وفق انقالب اسالمي قرار بگيريم؟
«تا زباني به ميان آيد كه به وجود انقالب اسالمي اشاره كند».

زبانِ اثبات يک موضوع با زبان اشاره به همان موضوع تفاوت دارد .به
عنوان مثال من يک وقت ميخواهم بر وجودِ نفسس مجسردِ خسود اسستدالل
كنم ،ولي يک وقت ميخواهم به آن اشاره كنم .عرض بنده آن اسست كسه
ما بايد حساس باشيم كه روح تاريخ ما ،سخني با ما دارد و اگر ما بخسواهيم
از آن روح سخن بگو يم ،به زباني نياز داريسم كسه زبسان اشساره بسه آن روح
باشد و نه الفاظي كه بر وجودِ روحِ تاريخ ما استدالل ميكند.
«در صسسورت ظهسسور زبسسانِ اشسساره بسسه روح انقسسالب اسسسالمي ،بسسه جسساي
فكركسسردن بسسه ارادهي الهسسي در تسساريخ ،از آغسساز بسسه چيسسزي گسسوش
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ميسپاريم كه در درون ما به عنوان نداي بيصداي انقالب اسالمي در
حال گفتن است».

اساسا بح

در گوشسپردن است .يک وقت شما به زيارت ميرويد تا

امام كمکتان كند و مشكالتتان حل بشود و حل ميشود ،اما يک وقست
ميخواهيد به زيارت امام برويد تا آماده شويد كه امسام شسما را آدم كننسد.
باألخره اينها انسان كاملاند و فق انسان كامل ميتواند انسسانيت مسا را بسه
ما مرحمت كند .قرآن يک تعيّن خارجي به عنوان قرآن ناطق مسيخواهسد.
طبق روايت اگر زيستِ قرآنيِ كامل يعني امام جلويتسان نباشسد ،قسرآن بسه
تنهايي كارساز نيست .اين را همگي تجربه كردهايم .شما اگر در نسسبت بسا
اين اعتقاد باشيد كه من در عين اينكه سواد دارم انسانيت را يعني عواطسف
ناب انساني ،ايثار انساني ،دلسوزي انساني و تواضع انساني را گسم كسردهام،
مالحظه خواهيد كرد به نسبتي كه انسان كامل به شما نظر كند و جسان شسما
تحت تأثير انوار او قرار بگيرد ،و به نداي بي صداي امام گوش بدهيسد و او
به شما بگويد چه باش ،به جاي اين كه خودتان براي خسود تكليسف معلسوم
كنيد ،گم كردههاي شما در رابطه با انسانيتتان به شما برميگردد .حسرف
بنده اين است كه راهي در اين عالم هست كه جان انسان ميتوانسد نسداهاي
بيصداي آن را بشنود .الحمدهلل شسيعه واقعسا متوجسه ايسن امسر هسست ،بنسده
گاهي ميبينم بسياري از حرفهايي كه بزرگانِ جهسان تسالش مسيكننسد تسا
بگويند ،ما آن معسارف را در شسيعه داريسم و شسيعيان بسه راحتسي متوجسه آن
شدهاند كه نمونهاش پذيرش وجود امام غا ب است.
شما اگر به شيعيان عادي هم بگوييد كه امام ميتوانسد نسسبت خساص بسا
شما برقرار كند و شما را به انسانيت برساند ،چون او انسان كامل اسست ،بسه
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راحتي تصديق ميكنند .مشكل آن است كه به اين مردم كمک نمسيكنسيم
تا آن نسبت خاص را با امامِ خسود برقسرار كننسد و بسه انسسانيت اصسيل خسود
دست يابند .به خدا قسم اگر به آنها كمک شود ملت مسا در قلسهي تساريخ
قرار ميگيرند.
عرض بنده آن است كه انقسالب اسسالمي روح ايسن تساريخ اسست ،اگسر
نفهميم با انقالب اسسالمي چطسور ارتبساط برقسرار كنسيم ،راه ارتبساط برقسرار
كردن با امام را هم در اين تاريخ پيدا نميكنيم .نميگسويم زمسان آيست اهلل
قاضي هم مثل امسروز بايسد راه سسلوک طسي مسيشسد ،آيست اهلل قاضسي راه
سلوكي زمان خود را داشت و موفق هم بسود .امّسا امسروز چطسور؟ حضسرت
صادق ميفرماينسدَ « :لَى الثعَاقلِ َََث يَكُوََ َارِفاً بِزَمَانه مُقثبِلًا َلَى شَاأثنه
حَافظاً للسَانه»؛(کافي ،ج  ،2ص ).116بر انسان عاقل واجب است
كه نسبت به زمانهي خود عارف و آگاه باشد و مطابق شأن زمانهاش با امور
روبه رو شود و زبان خود را حف كند تا براساس روح زمانه سخن بگويسد.
امروز بايد هويت زمان ما براي ما شناخته بشسود و پيسرو آن بايسد زبسان ايسن
زمان به ظهور آيد تا بشود به روح زمسان اشساره كسرد .ايسن نسوع حساسسيت
نسبت به زمان ،چيزي است كه خودِ دين به ما گفته است.
«در اين حالت به جاي صِرف فكركردن به ارادهي الهسي در تساريخ ،از
آغاز بسه چيسزي گسوش مسيسسپاريم كسه در درون مسا بسه عنسوان نسداي
بيصداي اين تاريخ در حال گفتن است».

با جملهي «نداي بيصدا» زياد كار داريم .نداي بيصدا يعني چه؟ شسما
ممكن است فكر كنيد اين حرفها استداللي نيسست و نمسيتسوان بسه آنهسا
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توجه نمود .در حالي كه اگر در اين رابطسه كشسيک نفسس بكشسيد حسساس
ميشويد آيا واقعا صدايي در درون ما هست كسه قابسل توجسهكسردن بسه آن
باشد؟ به قول نظامي «اين صدا در كسوهِ دلهسا بانسگ كيسست؟» بنسده يقسين
دارم كه انقالب اسالمي در كوه جسان مسا بسا مسا سسخنهسا دارد كسه در ايسن
مرحله از انقالب ،شديدا نياز داريم به آن صدا گوش سسپاريم ،آن صسدا از
نوع اشراق است و با زبسان خاصسي بسه حقسايقِ موجسود در انقسالب اسسالمي
اشاره دارد و انسان را به فهمي خاص ميرساند و بنده معتقدم خسود شسماها
با گوش سپردن به آن صدا ميتوانيد به آن فهم خاص برسيد.

مأوا د

خانهي همزباني

«در اين صورت در خانسهي هسمزبساني در چيسزي مقسيم مسيشسويم كسه
تذكرات قرآني ،ما را در جهت توجه به آن چيز قرار مي دهد».

خداي متعال چندين بار قرآن را به اسسم «ذكسر» خوانسده اسست .ذكسر و
تذكر يعني توجه به چيزي كه در برابر ما و يا در پيش مسا اسست و مسا از آن
غافل هستيم .مثال براي اينكه شما ايسن نسور موجسود در ايسن اتساق را ببينيسد
كافي است بنده تذكر دهم كه نوري سراسر اطاق را پر كرده است .اينكسه
بنده شما را متوجه نور كردم را «تذكر» ميگويند ،ولي تعليم يعنسي شسما را
به چيزي كه از آن آگاهي نداريد ،آگاهي دهم .انقالب اسسالمي رخسدادي
است كه ما را فرا گرفته ولي معلسوم نيسست متوجسه آن باشسيم و بسا «تسذكر»
ميتوان افراد را متوجه آن كرد .ميماند كه بايد زبان تسذكر و اشساره را بسه
ميان آوريم .ما با زبان اشاره در «خانهي همزباني» نسبت به انقالب اسسالمي
قرار ميگيريم .مثل وقتي كه شما شعري از حاف را ميخوانيد ،شعر حاف
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با زبان اشارهاي كه دارد به گونهاي است كه نميشود كسي بگويد بسه نظسر
من غلس اسست ،زيسرا بسه چيسزي اشساره دارد كسه مساوراي درسست و غلس
ميباشد ،هر چند شما فهم خاص خود را از آن غزل داريد ،بنده مسيگسويم
منظور آن غزل اين است و ديگري ميگويسد منظسورش ايسن اسست و چيسز
ديگري را مطرح ميكند .شما مالحظه ميكنيد آن غزل ظرفيست اشساره بسه
هر دو موضوع را دارد .اين را مسيگوينسد خانسهي هسمزبساني .شسرطش ايسن
است كه آن زبان به حقيقت اشاره داشته باشد و نه به مفساهيم ذهنسي .اينجسا
است كه موضوعِ تذكر به ميان ميآيد و نه تعليم .حتما شنيدهايد كسه آيست
اهلل شُبّر ،اين عالِم بزرگ تمام سي شبِ مساه رمضسان يسک آيسه از قسرآن را
بح

كردند .اساتيد ميگفتند كه بعد گفتيم حاج آقا گويسا بساز هسم جساي

صحبت دارد و ايشان ده شسب ديگسر هسم اضسافه كردنسد ،يعنسي ايسن عسالِم
نوراني ،يک آيه را چهل شب بح
كه بح

كردند .اساتيد مسيفرمودنسد شسب اول

كردند ديديم چه خوب گفتند و ديگر بهتر از اين نميشود .شسب

دوم رفتيم چيزِ ديگري بهدست آوريم ،ديسديم همسان آيسه را دارنسد بحس
ميكنند .اين فرهنگ كه اگر حقيقت جلوي ما هست ما خسته نمسيشسويم،
نكتهي مهمي است .حتما از محفسلهسايي كسه در محضسر عالمسه طباطبسايي
تشكيل ميشد ،خبر داريد ،امثال شهيد مطهري تشنهي آن جلسات بودند و
ميخواستند هرگز تمام نشود ،زيسرا عالمسه طباطبسايي بسيش از آن كسه مسردِ
عبسارت باشسسد ،مسسردِ اشسارت بسسودهانسسد .اگسسر ايسن راه كشسسف بشسسود خانسسهي
همزباني ظهور ميكند ،خانهي همزبساني يعنسي همسديگر را فهميسدن بسدون
اينكه بح

پيش آيد كه كدام درست ميگو يم و كدام غل مسيگسو يم،
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زيرا زبان اشارت بسه حقيقست در ميسان اسست و هسر گفتسهاي در ايسن راسستا
وجهي از آن حقيقت را آشكار مسيكنسد .بسا هسر تسذكري در چيسزي مقسيم
ميشويم كه آن چيز ما را فرا گرفته است ،مثسل تسذكرات قرآنسي و تفسسير
چهل شبِ آن استاد بزرگ كسه مسا را در توجسه بسه حقيقست وارد مسيكنسد.
آري!
«تا آنچه خدا اراده كرده است را در آينهي رخسدادهاي تساريخمسان در
مقابل خود گشوده بيابيم».

قرآن ميفرمايد « :اِ ذَا لَاء نَصْ ُ اللَّه وَالثفَتثحُ» وقتي نصر و گشايش آمسد
«وَرَََيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوََ ف

ينِ اللَّه ََفثوَالًا» و ديدي مردم فوجفسوج وارد

دين الهي ميشوند ،در چنين موقعيتي «فَسَبِّحْ بِحَمْاد رَبِّاكَ وَاسْاتَغثف ثهُ» در
كنار بزرگي پروردگارت ،حمد او را داشته باش و از او طلب غفسران بنمسا.
«سَبِّ » يعني متوجه اين امر باش كه پروردگارت بزرگتر از ايسنهسا اسست
كه فكر ميكردي« .فَسَبِّ ْ» را اين طور معنا كنيد كسه خسدايا مسن را گرفتسار
محدوديت هايم نكن .خدايا من را از تنگنظري آزاد كن ،چون «وَرَََيْاتَ
النَّاسَ يَدْخُلُوََ ف

ينِ اللَّه ََفثوَالًا» يعني گشودگي خاصي در تاريخ واقع

شده است .حال چرا «وَاستَغثف هُ»؟ چرا بايد از او طلب غفران بنمايي؟ بسراي
اين كه «إِنَّهُ كَاََ تَوَّابًا» يعنسي اگسر بسا گشسودگي بيسايي پسيش او ،او هسم بسا
گشودگي با تو روبهرو ميشود .معناي توّاب ،گشوده بودن است .يعني من
ميآيم سراغت ،نميگويم بيا .خيلي عجيب ميشود.
آخرين جملهي متن شسماره  1در رابطسه بسا تسذكر و اشساره بسه حقيقست
انقالب اسالمي اين بود كسه «تسا آن چسه خسدا اراده كسرده اسست در آينسهي
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رخدادهاي تاريخ مان در مقابل ما گشوده شود» .مسن رخسدادهاي تساريخ را
در دل انقالب اسالمي ميبينم .مگر ما حيران اين دفاع مقدس نيسستيم؟ آيسا
ما حيران جريانهايي مثل طبس و دفاع از حريم اسالم و اهل البيست در
سوريه نيستيم؟ اين جريانات يعني همان «وَرَََيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوََ فا

يانِ

اللَّه ََفثوَالًا»؛ آنوقت يک چيزي جلويتان گشوده ميشود ،كه ما اسم آن
را انقالب اسالمي مسيگسذاريم .انقسالب اسسالمي يسک حقيقتسي اسست كسه
ميشود با آن رابطه برقرار كرد .با اين مقدمه كه عرض شسد بسه ايسن نتيجسه
مي رسيم كه گويا بايد به طور خاص وارد صحنهي انقالب اسالمي بشسويم
تا رويكردمان تفكر نسبت به حقيقست ايسن دوران از طريسق اشسارات بسه آن
بشود .بعدا روشن ميشود اين طسور نيسست كسه مسا سسراغ انقسالب اسسالمي
برويم ،اين انقالب اسالمي است كه به سراغ ما ميآيد ،ما فقس بايسد آن را
بي سابيم و نسسسبت بسسه آن گشسسوده باش سيم و بگسسو يم« :چسسون يافتمسست جانسسان،
بشناختمت جانان».

جلسهی دوم
انقالب اسالمي و ا مطابقت
با ا اد ي الهي

سؤال :در مباحثهاي كه رفقا بر روي مطالب جلسهي گذشته داشستند،
سؤالي پيش آمد كه جايگساه مباحس

«گسوشسسپردن بسه نسداي بسيصسداي

انقالب اسالمي» كجاست؟ آيا طريقي اسست بسراي كشسف مطسالبي كسه بسا
اشارت مدّنظر قرار ميگيرند و ما بايد به آنها نظر كنيم؟ يا اينكسه بناسست
شما به نكاتي اشاره كنيد و ما دربارهي آنها فكر كنيم؟
سؤال ديگر اينكه همانطور كه وقتي ما در خسواب بسا جاهسايي كسه مسا
نسبت به آنها مأنوس نيستيم روبهرو ميشويم و هيبست آن صسحنههسا مسا را
ميگيرد و از خواب ميپريم؛ در اين جلسات هم كه ميخواهيم بسا حقسايق
اين عالم در بستر انقالب اسالمي با زبان اشاره انس برقرار كنيم ،آيسا همسان
حالت كه در خواب برايمان پيش ميآيسد ،پسيش نمسيآيسد تسا نامأنوسسي و
ناآشنا بودن با آنچه مدّ نظر ميآيد ،ما را پس بزنسد؟ چسه رويكسردي بسراي
ورود به اين مباح

بايد داشته باشيم كه اين مشكل پيش نيايد؟

سؤال ديگر مربسوط بسه مثسالي بسود كسه در رابطسه بسا حارثسه بسن مالسک
فرموديد كه اگر كسي از او براي اشاراتش دليل بخواهد ،عمال زيد را دفن
كرده در حاليكه ميبينيم پيامبر از او مسيپرسسند ايسنكسه مسيگسويي در
حال يقين صب كردهام ،نشانههاي يقين تو چيست؟ آيسا مسا نبايسد در مسورد
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نشانههايي كه شما مطرح ميكنيد سؤال كنيم تا باالخره نزديک بشسويم بسه
آنچه بناست مدّ نظر قرار دهيم؟
سؤال بعدي ،با نظر به روايت حضرت صادق بود :اينكه كتاب خدا
شامل حقايق و لطا ف و اشاره و عبارت است و در مسورد انقسالب اسسالمي
متذكّر شديد كه خواص بايد از عبارت يعني ظساهر انقسالب اسسالمي عبسور
كنند و با اشاراتي كه انقالب اسالمي در مقابل ما ميگشايد با حقيقست ايسن
دوران در بستر انقالب اسالمي ،روبهرو شوند ،سؤال اين است اگر ما به آن
مرتبه نرسيده باشيم ،چگونه ميتوانيم از انقالب اسالمي سخن بگوييم؟
جواب :نكاتي كه سؤال ميفرماييد بسه نظسرم طسوري اسست كسه ادامسه
بح  ،جواب آنها را نشان ميدهد .آري! وقتي مسيگسوييم مسا بسا واقعيتسي
مثل انقالب اسالمي روبهرو هستيم كه مسيشسود آن را بفهمسيم امّسا فهسم آن
نحوههاي مختلف دارد ،ميخواهيم به نكتهي معرفتسي مهمسي اشساره كنسيم.
مگر شما در رابطه با وَحي در همسان روايست حضسرت صسادق مالحظسه
نفرموديد كه چگونه وَحي الهسي بسراي مسا نحسوههساي مختلفسي از ظهسور را
دارد؟ وَحي براي پيامبر به ظاهر يک احساس قلبي است ،پيامبر ابتسدا آن
را در جان خود حس ميكنند و درک مينمايند ،حقيقتسي بسر ايشسان نسازل
شد ولي چون آمادهاند همين وَحي به صورتِ معنا ظهور پيدا ميكند .اول،
احساس ملكوتِ قرآن است ولي تا آنجا تفصيل مسييابسد كسه بسه صسورت
لف در ميآيد و از اجمال به تفصيل ميرسسد ،بعسد در  23سسال ،مسدام آن
اجمال ،تفصيل مييابد.
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اين مسسوله إنشساءاللّه روشسن مسيشسود كسه سسير رجسوع بسه حقيقست از
كجاست تا به كجا؟ شما در وَحي الهي ميبينيد از يسک احسساس متعسالي و
يک شكفته شدن شروع ميشود و تا آنجا ميرسد كه آن معاني به صورت
الفاظ قدسي ظهور ميكند .خداوند فرمود :اين كتساب ،كسساني را هسدايت
ميكند كه «يؤمِنونَ بِالغَيب»؛ بسه غيسب ايمسان دارنسد .توجسه كنيسد نفرمسود:
«مُطَّلعوََ بِالغَيب» كه تنها از وجودِ غيسب اطسالع داشسته باشسند ،بلكسه واقعسا
غيب را با جان خود احساس مسيكننسد و بسه آن ايمسان دارنسد .حساال هرچسه
پيامبر بيشتر صحبت ميكننسد آنهسا بيشستر تصسديق مسي كننسد ،چسون بسا
اشارات پيامبر نظرشان با تفصيلِ بيشتر به آن حقايق ميافتد .عسرض بنسده
در جواب سؤال شما اين است :وقتي ميخواهيسد بسا يسک حقيقست روبسهرو
بشسويد اول بايسد راه نظسر بسه آن حقيقسست را بدانيسد و بسا مانسدن در سسساحت
استدالل و حسّ نميشود به دنبال آن بگرديسد .ممكسن اسست بفرما يسد كسه
جهت عادت به روحيهي استداللي كسه در مسا هسست ايسن كساري كسه شسما
پيشنهاد ميكنيد ،كار مشكلي است .بسيار خوب؛ حداقل بدانيم كه راههاي
كسب معرفت از طريق استدالل ،صورتِ حقيقت را روبهروي ما نميآورد.
در جلسهي قبل عرض شد هيچوقست نمسيگسوييم اسستدالل جسايي در ديسن
ندارد ،مسلّم قسرآن در بعضسي مسوارد اسستدالل دارد ،ولسي فرامسوش نكنسيم
همانطور كه حضرت صادق فرمودند :قرآن اشاراتي هم دارد ،اشساراتي
كه اهل خلوص متوجه آن هستند ،اينها اصحاب قلوباند.
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حرف ما اين است؛ ما چه ارتباطي ميتوانيم با انقالب اسالمي به عنسوان
آينهي ظهور حقيقت در اين دوران پيدا كنيم؟ معلوم است كه اين حقيقست
اجمال دارد ولي خودش ،خود را به مرور ،با تفصيلِ بيشتر نشان ميدهد.
اينكه سوال ميكنيد چگونه با اشارات راهجويي ميكنيم ،عسرض بنسده
آن است كه ابتدا بايسد متوجسهي نحسوهي گشسودگي كسه بسا اشسارت انجسام
ميگيرد باشيد .اشارت يعني توجهدادن بسه نحسوهاي از ظهسور حقيقست كسه
جان شما با آن بيگانسه نيسست و خسودِ حقيقست ،خسود را در آن سساحت بسه
ظهور ميآورد ،كافي است نسبت به آن حساس باشيد.

و تي حقيقت

خ ن ين اياند

با زبان اشارت به حقيقت ،متوجه ميشويد خود حقيقت در ميان اسست،
نه اطالع از حقيقت و نه مفاهيم مربوط بسه آن .مفساهيمِ مربسوط بسه حقيقست
جاي خودش محترم است ،امّا در رويارويي با حقيقت اگسر ادبِ ارتبساط بسا
حقيقت گم بشود يکمرتبه به مفاهيم آن منتقسل مسيشسويد .مثسال خسواب،
مثال خوبي است .آري! آن وقتي كه در خواب يکمرتبه متوجه مسيشسويد
گويا حقيقتي ميخواهد برايتان كشف بشود و در ابتسداي امسر بسا آنچسه در
خواب به سراغ شما ميآيد آشنا نيستيد ،يکمرتبه بيدار ميشويد .عين اين
حالت را در رابطه با معارف الهي داريم وقتي معارف حالتِ حضوري و بسه
صورت تجلي باشد و بنا دارد با تجلي خاص ،گشودگي مخصوص به خود
را به شما بنماياند ،چون در ابتداي امر با آن آشنا نيستيد به گفتهي خودتسان
به يک معنا بيدار ميشويد .در اين جلسات هم بيدارشسدن ،منتقسلشسدن بسه
انتزاعيات است ،لذا مطابق ساحت عقل انتزاعي ميپرسيد به چه دليل؟ ايسن
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به چه دليل در اينجا نوعي حجاب است .در صورتي كسه در جسايي ديگسر
بسيار الزم است ،اينجا براي شما حجاب ميشود .در جايي كه بنا است بسا
اشارتها حقايقي مدّ نظر آيد از «به چسه دليسل»گفستن بايسد بگذريسد .سسعي
كنيد با آمادگي بيشتري كه در خود ايجساد مسيكنيسد ،حقيقستْ خسودش را
براي شما بنماياند .حقيقت به هيچ وجه با «به چه دليل؟» رخ نمينماياند ،امّا
خبر از بودِ حقيقت را به شما ميدهد ،عقل چنين تواناييهايي دارد.
مالصسسدرا مسسيگويسسد :مسسن تسسالش كسسردم آن چسسه عرفسسا بسسهخصسسوص
محيالدين ،گفته است را به زبان عقل بياورم .كار ارزشسمندي انجسام داده،
با اينهمه خودش در انتهسا بسا تأكيسد بسر وحسدت شخصسي وجسود ،جنبسهي
عرفاني را بر جنبهي عقلي ترجي ميدهد1.بله! اين كه فرموديسد آنجسا هسم
كه حضرت پيامبر حارثه بن مالک را ميبينند و مالحظه ميكنند حالست
او عادي نيست ميپرسند «كَيْسفَ أَصْسبَحْتَ؟ درچسه حسالي هسستي؟  -او
چيزي گف

که معمول نبود -عسرض كسرد« :اَصْابَحْتُ مُوقناا»

صب كردم در حاليكه اهل يقين هستم .ادعاي بزرگي است ،معلسوم اسست
كسه يسک چيزهسسايي در ميسان اسسست .حضسرت فرمودنسد هسسر ادعسايي شسساهد
ميخواهد؛ عالمت يقين تو چيست؟ مالحظه كنيد كه زيد يا بگو حارثة بن
مالک دليل نياورد ،بلكه گزارش داد از آنچه با آن روبسهرو بسوده؛ كسه اي
پيامبر خدا! من دارم عرش را ميبينم ،جهنميها و بهشتيها را مسيبيسنم .آن
وقت پيامبر هم به جهت گزارشي كه داد فرمودند« :هَذَا َبْاد نَاوَّرَ اللَّاهُ
 - 1به کتاب «ايقاظ النائمين» از مالصدرا رجتو
شود.
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قَلثبَهُ بِالثإِيمَاَ» اين بندهاي است كه خدا قلب او را به حقيقتِ ايمان نسوراني
كرده است.

ِ همزباني د
از

اين تا يخ

روشي كه حارثه بن مالک جهت گزارش از حقايق به كار بسرد روشسي
است كه ما نيز به آن نياز داريم زيرا سبب انتقال مخاطب به حقايق ميشسود
و نه سسبب اطسالع از آنهسا .مسا نيسز در راسستاي همسين رويكسردِ رجسوع بسه
حقيقت ،ادب خاصسي را بايسد دنبسال كنسيم؛ بسا آن نسوع رجسوع و رويكسرد
ميتوانيم با هم سخن بگو يم .اگر زبان ما زبسانِ گسزارش از حقيقست نباشسد
نميتوانيم با همديگر همزبان بشويم ،بايد از خود بپرسيد در چه افقسي بايسد
قرار گيريم كه سخن ما ،سخن فكر و ذكر باشد.
ادعاي بنده اين اسست كسه در ايسن زمسان ،انقسالب اسسالمي آن حقيقست
وجودي است كه اگر بتوانيم صسدايش را بشسنويم ،مسيتسوانيم بسه فكرنايسل
شويم و با همديگر گفتگو كنيم ،اين فعال در حدّ يک ادّعا است و در حال
حاضر اين سخن براي شما مبهم است كه بنسده عسرض مسيكسنم« :سسخن از
انقالب اسالمي در راستاي گوشسپردن به ندايي است كسه گفستِ حقيقست
اين دوران است» .ما در باورهاي دينسيمسان ايسن را قبسول داريسم كسه قسرآن
سخن خدا است و رسول خدا به آن سخن گسوش سسپردند و حقيقست را
به زبان آوردند .در مورد انقالب اسالمي هم چيزهسايي در ميسان اسست كسه
آرامآرام بايد با هم پيش برويم تا ببينيم با چه نكاتي روبهرو ميشويم.
روايتسي كسسه جلسسسهي قبسسل از حضسسرت صسسادق مطسسرح شسسد كمسسک
م سيكنسسد تسسا مسسا در نسسسبت خسسود بسسا حقسسايق درسسست فكسسر كن سيم .حضسسرت
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َزَّوَلَلّ َل َربَعَةِ َشياء»؛ در واقع به نظسر مسن ايسن

روايت هويست وَحسي را در مراتسب مختلسف روشسن مسيكنسد .مسيفرمايسد:
«حَقايقُ لألنبياء» .اصل كتاب اللّه ،حقسايق اسست؛ كسه مربسوط بسه پيسامبران
است و نسبتش با نبي نسبت حقيقي است امّا كمي پسايينتسر ،لطسا ف قسرآن
سراغ انسان ميآيسد .بسه نظسر بنسده جنساب حساف و مولسوي و بسهخصسوص
ابنعربي با لطا ف قرآن بهسر ميبرند.
يک مرحله از قرآن اشسارات اسست ،اشساره بسه حقيقست كسه نسازلتسر از
لطا ف است؛ و در انتها عبارت است .عبسارتهساي قسرآن نسازلشسدهي آن
حقيقت است و شما در روبهروشدن با عبسارات قرآنسي محسدود بسه كثسرت
ميشويد .براي همين هم گفتهاند اگر كسي ايمسان بسه جنبسهي غيسب قسرآن
نداشته باشد ،چيزي بهدست نميآورد؛ ولسي اگسر بسدانيم ايسن قسرآن بساطن
دارد ،با تدبر در قرآن به ابعاد باطني آن نزديک ميشويم ،لسذا مسيفرمايسد:
«َفَۀ يتَدَبَّ وََ القُ آَ»

يعني آيا در قرآن تدبّر نمسيكننسد؟ يعنسي آيسا

خود را آماده كردهاند از كثرتِ عبارات به سوي وحدتي سير كنند كسه آن
عبارات به آن اشاره ميكند؟ يکمرتبه ميبينند اين قرآن برايشسان تسذكر و
اشارت ميگردد ،يعني انسان متذكّر چيزي كه ميشناسد ولي متوجه نبسود،
ميشود .مشكلي كه عموما ما داريم اين است كه هنوز از زبان اشسارتي كسه
متذكّر چيزي است و ما آن را ميشناسيم و ما را در بر گرفته ،آگاه نيستيم،
استعداد فهم زبان اشارت در ما از بين رفته اسست .ايسنكسه مسيگوينسد بايسد
شاعرانه سخن بگوييد يعني زبان ،زبان اشارت بشود .آن وقت چون چيسزي
در ميان است كه ما را دربرگرفته است ،همديگر را ميفهميم .مسا همسديگر
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را هيچ وقت بهتنهايي در زبانِ عبارت نميفهمسيم ،عبسارت ،كثسرتِ صسرف
است ،دوگانگي و چندگانگي است .در اشارت اسست كسه انسسان آرامآرام
حس ميكند چيزي كه بهتنهايي از الفاظ بر نميآيد ،مدّ نظر قرار ميگيرد.
اجازه بدهيد اين مطلب را در اينجا ادامه ندهيم ،شايد بعدا در مثالها بهتسر
بتوان مطالب را شرح داد .اولين شرط اين است كه به اين فكر برويم ،آيا با
زبان روزمرّه هيچوقت حقيقت با ما روبهرو ميشود ،يا بايد آماده باشسيم تسا
زباني باالتر از زبان روزمرّه براي ما ظهور كنسد؟ آيسا نبايسد بسراي اشساره بسه
حقيقت زبان ديگري را بگشاييم؟ سسعي مسا در ايسن متسون آن اسست كسه بسا
زباني كه تصور ميكنم نسبت به رخداد انقالب اسالمي قدرت تفكسر را بسه
ما ميدهد ،سخن بگوييم.
اجازه دهيد متن شمارهي دو را مطرح كنم كه ميگويد:
« -2در پاسخ به ايسن پرسسش كسه «انقسالب اسسالمي چيسست و رخسداد
اربعيني به چه معناست»؟ نمسيتسوان بسه تعريفسي رسسيد كسه بسه كمسک
مفاهيم گذشته با آن آشنايي داريم ،بلكه بايسد در خسالل هسمزبساني بسا
آنچه در طريق توجه به ارادهي الهي در اين تاريخ ظهور كرده ،با آن
آشنا شويم و در طريق سنت تاريخي كه همواره خدا در قرآن متسذكّر
آن است ،به آن برسيم».

عرض بنده اين است كه رخدادي در ايسن تساريخ داريسم تحست عنسوان
انقالب اسالمي كه آن ،صورت ارادهي الهي در اين زمان اسست .شسواهدي
ميتوانيم پيدا كنيم كه گويا از اول انقالب تاكنون ،قلبها تحت مسديريت
تاريخي خاصي قرار گرفته است ،هر چند در ابتسداي انقسالب محسسوستسر
بود و حضرت امام

در همان زمان و در آن رابطه مسيفرمودنسد:
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«مقلّب القلوب ،اين قلسبهسا را مسديريت كسرد»؛ مسا اگسر پديسدهي انقسالب
اسالمي را اينطور ديديم كه گويا ارادهاي خاص ،اين مردم را دربرگرفتسه
است ،ميتوانيم شواهدي در اين رابطه مسدّ نظسر قسرار دهسيم ،مثسل حركست
اربعيني در اين سالها.
بح

بنده ايسن اسست كسه از چسه طريقسي مسيتسوانيم پديسدهي انقسالب

اسالمي را به درستي گزارش بدهيم؟ چه زباني نيساز داريسم تسا ايسن پديسدار
مجالِ به ظهورآمدن پيدا كند ،نه اينكه با سخن ما دفن شسود و بسه حجساب
رود؟ عرض شد با زباني كه به حقيقت اشاره نسدارد و در محسدوده مفساهيم
است نميتوانيم آن پديدار را به ظهور آوريم و آن رخداد براي ما خسود را
نمينماياند و آنطور كه بايد به ظهور آيد ،به ظهور نميآيد .ارادهي الهسي
خود را در مظاهر مينماياند و بايد در مظاهر متوجهي آن شد ،مثسل آنكسه
در امواج ميتوان متوجهي دريا گشت .فكر ميكنم در نكتهي سسوم بيشستر
بتوان از اين موضوع سخن گفت.

مظاهر

بوبيتل محل گفتگوي خدا

« -3اين يک نوع بازكردنِ گوش و آزادساختن آن براي چيزي اسست
كه در اين صحنهها با ما سخن ميگويد ،به همان معنايي كه به صورتي
وسيعتر نداي بيصداي «الَسْتُ بِرَبّكُم» در جان مسا بسه صسدا در آمسد و
انسانها در ظهور ربوبيتِ2او اين صدا را شنيدند و بسيدرنسگ تصسديق
كردند و گفتند« :بَلي شَهِدْنا»».
 -2مظاهر ظهور ربوبي

حضر /حق مثل شکس

آمريکا

در طبس و يا مثل ناکامي صدام در حمله به کشور
اسالمي ما.
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«اين يک نوع بازكردنِ گوش و آزادساختن آن براي چيزي اسست كسه
در اين صحنهها با ما سخن ميگويد ».صحنههايي مثل رخدادِ اربعينسي ايسن
سالها و رخدادي مثل انقالب اسسالمي در ايسن تساريخ بسراي تولسد انسساني
بيرون از فرهنگ سكوالريته ،چيزي است كه اگر گسوشمسان را نسسبت بسه
آنها باز كنيم ،با ما سخن ميگويد .مرتبهي باالتر را شما در روايات داريد
كه واقعا پيامبر توانستند به جايي برسند كسه حقيقست در مظهسري بسه نسام
حضرت جبرا يل با آن حضرت سخن بگويد و آن حضرت بشنوند ،يا مثسل
آن كه حضرت موسي در مظهري به نام شجره سسخن خسدا را شسنيد .در
رخداد اربعيني اين سالها خدا دارد با مسا حسرف مسيزنسد ،حالست بساالتر و
عميقترِ آن را در انقالب اسالمي داريد .انقالب اسالمي همسين حساال بسا مسا
سخنها دارد ،نه آن كه گمان كنيم اين امر توهّمي و يا تخيلي است ،خيسر،
سخني است از عالمي برتر و گوش جان ميتوانسد آن را بشسنود« .بسه همسان
معنايي كه به صورت وسيعتر ،نداي بي صداي ِ «ألَستُ بِرَبِّكُم» در جسان مسا
به صدا در آمد و انسانها در مظهر ظهور ربوبيتِ او اين صسدا را شسنيدند و
بيدرنگ تصديق كردند و گفتند« :بَلي شَهِدنا».
آيهي فوق ميگويد :خسدا بسا همسهي انسسانهسا سسخن گفست و همسهي
انسانها آن را شنيدند در حاليكه اين نوع بدن و ايسن نسوع گسوشدادن در
آنجا نبود .ميفرمايد :همه را از پشت پدرانشسان گرفست ،بسا همسه صسحبت
كرد و همه هم ربوبيت حضرت اهلل را مشاهده كردند.

 - 3به آيهي  172سورهي اعراف رجو
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شود.
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توجه داشسته باشسيد كسه «ذات» بسه خسودي خسود ظهسور نسدارد مگسر در
مظاهر .مواظب باشيد به اين نكتسه بسه صسورت مفهسومي فكسر نكنيسد .وقتسي
ميگوييم خدا صحبت كرد و همهي بني آدم گفتند بله مسا داريسم ربوبيست
تو را ميبينيم ،در «قالوا بَلي شَهِدنا»؛ چه چيزي به صسحنه آمسده كسه همسهي
انسانها آن ربوبيت را ميبينند؟ ربوبيست را در چسه صسحنهاي مسيبيننسد؟ بسا
ذات كه نميشود روبهرو شد ،پس اين گفتن در مظساهر واقسع شسده و ايسن
اول بح

است كه متوجه باشيم خداونسد در موقعيست مظساهر بسا مسا سسخن

ميگويد ،از همينجا ميتوانيم در اين فكر قرار گيريم كه همهي بشريت با
مظاهري كه صورت ربوبيت ربّ است ،با ربّ العسالمين مسرتب شسدهانسد و
در آن موقعيت مكالمهي خداوند با انسانها صورت گرفته است .اگسر ايسن
موضوع درست كالبد شكافي شود معناي گوشسپردن به نداي بسيصسداي
رخدادها درک ميشود ،به همان معنايي كه جناب مولوي ميگويد:
گسسوش را بسسر بنسسد و آنگسسه گسسوشدار

هسسوش را بگسسذار و وانگسسه هسسوشدار

بنده واقعهي طبس و به پاخاستن شنها در مقابسل تجهيسزات آمريكسايي
را سخنگفتنِ خدا ميدانم با همهي آنهايي كه آمادهي شنيدن سخن خسدا
در درون جانِ خود هستند .انتظار داريد بشر چقدر آمادگي داشته باشد كسه
واقعا از آن حكمت ،حكايتي را بشنود ،شنيدني از جسنس خساص خسودش؟
فكر ماها ميگويد اين يک معجزهي خدا بود و صد دليل هم ميآورد كسه
اين فعل و انفعاالت عادي نبود .تا اينجا را بسياري از افراد قبول دارند ولي
آيا متفكري كه ميخواهد تفكر تاريخي داشته باشسد ايسن آمسادگي را دارد
كه متوجه شود حقيقتا خدا در اين صحنههسا و بسه كمسک چنسين مظساهري،
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زبان باز ميكند و بايد گوش ما آماده براي شنيدن باشد؟ ميخواهم عرض
كنم اگسر خسود را آمساده كنسيم ،در ايسن تساريخ زبساني هسست و گوشسي را
ميطلبد تا سخن خود را در جان او به گفت درآورد.
آيا در تاريخ شواهدي نداريم از جنسِ ظهسور نسداي الهسي كسه فرمسود:
«ألَستُ بِرَبِّكُم»؟ و آيا انسسانهساي آمسادهاي نسداريم كسه در امسوراتي ديگسر
نداي الهيه را بشنوند و متوجه شوند گفت و گويي در كسار اسست؟ اگسر بسا
امثال شهيد چمران ايسن سسخن را در ميسان بگسذاريم در جسواب مسا خواهسد
گفت :شک نكنيد كه چنين ندايي و انسانهسايي كسه آن نسدا را در حضسور
تاريخي حضرت ربّ ميشسنوند ،هسست .در ايسن رابطسه بسه نكتسهي چهسارم
ميپردازيم.
« -4ما همواره در همهجا در اين تاريخ با حضورِ تاريخي ارادهي الهسي
ارتباط داريم ،هرچند به ندرت به نداي آن گوش ميدهيم و گاهي در
مطابقت و موافقت با آن اراده قرار ميگيسريم و مطسابقِ آن اراده عمسل
ميكنيم و اين مطابقت در مواقعي نادر در حدّ ديدن جلسوهي آن اراده
در افقِ رخدادي ،برابر ما گشوده مسيشسود و وقتسي چنسين «وقست» فسرا
رسد ،ما بسه معنساي واقعسي در راه حضسور تساريخي خسود قسرار داريسم،
چيزي كه شهداء بهخوبي آن را تجربه كردند».

خداوند ميفرمايد ََ« :لَمْ ََ ْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَن آ َمَ َََث ال تَعْبُادُوا الشَّايْطاََ
إِنَّهُ لَكُمْ َدُوٌّ مُبينٌ»

اي بنيآدم مگسر عهسد نكسرده بسودم بسا شسما كسه

شيطان را نپرستيد؟ همينجا كسه نشسستهايسد ،در ذات و فطسرت خسود چنسين
عهدي كردهايد .اين يک گفتِ الهسي اسست كسه در هسر صسحنهاي بسا شسما
است .چون شما در هر صسحنهاي كسه هسستيد اگسر وسوسسههساي شسيطان را
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بپذيريد از رجوع به حضرت حق غفلت كردهايد و به خود نظر انداختهايد،
به همان معنايي كه شيطان «أَبى وَ اسْتَكْبَر» ،خسود را ديسد و خسود را بسزرگ
پنداشت .او عبوديت ذاتسي خسود را نديسد كسه در آن عبوديست ،رجسوع بسه
حضسسرت حسسق نهفتسسه اسسست .عبوديست يسک حالسست حضسسور ،جهسست درک
ربوبيت حق است.
در آيهي فوق ميبينيد كه با زباني خاص به شما خطاب شده اسست كسه
بنا بود شيطان را نپرستيد .اگر به خودتان بياييد ميپذيريد كسه مسيشسود آن
خطاب را شنيد ،به شرطي كه گمان نكنيم شنيدن منحصسر اسست بسه همسين
شنيدنهاي جسماني كه پردههاي گوشِ ما را مرتعش ميكند در حساليكسه
ميتوان گفت شنيدن سه مرحله دارد؛ يكي شنيدن در اثر ارتعاشساتِ هسوا و
انتقال آن به گوش و ديگري شنيدن حقيقت است به صورت كلسي و مسبهم
كه به آن الهام ميگوييم و سوم شنيدنِ حقيقت اسست بسه صسورت تفصسيلي
در مظاهري خاص .شايد تجربه كرده باشيد كه بعضي مواقع در ماه رمضان
نيم ساعت مانده به اذان صب يکمرتبه ميشنويد زنگ خانسه را مسيزننسد،
در را كه باز ميكنيد مسيبينيسد هسيچكسس نيسست .آري! فقس صسوت بسود
توس فرشتهاي كسه مسيخواسست شسما را بيسدار كنسد .ايسن ايجسادِ صسوت،
نحوهاي شنيدنِ نداي فرشته است كه تا مرحلهي قوهي شنوايي نسازل شسده،
در حاليكه اگر حاوي معاني بسود در مسوطن قلسب ظساهر مسيشسد و القساي
معاني ميكرد و جان ما آن را ميشنيد .بعضا در خسواب شسعر مسيگو يسد و
خودتان ميگو يد و خودتان ميشنويد .گاهي قلسبِ شسما مسيشسنود ،چسون
معاني باالتري در ميان است كه لف  ،توان ظهور آن را نسدارد .مثسل گسوش

 ................................................... 74گوشسپردن به نداي بيصداي انقالب اسالمي

سپردن شاعر به گفتِ درونياش و سعي او بسراي آنكسه آن گفستِ مساوراء
لف را با شعر به لف درآورد .در روايست داريسم كسه وقتسي پيسامبر خسدا

رحلت كردند جبراييل با زهراي مرضيه مراوده داشت .اين يک نسوع
افقگشودن است كسه حضسرت جبرا يسل بسراي حضسرت زهسراي مرضسيه

انجام ميدهند تا حضرت بتوانند در غياب پيامبر ،خودشان به منبسع حقيقستِ
دوران منتقل شوند؛ تا پيامبر در قيد حيات دنيايي بودنسد سسراغ پدرشسان
مي رفتند ،حاال كه پيامبر اكرم از بين مردم رفتند روحِ حضسرت زهسرا

آماده ميشود تا از نداي بيصداي جبرا يل اشسارات مخصسوص را بشسنوند.
آنقدر روح حضرت زهرا تفصيل پيدا كرد كه منجسر بسه نحسوهي ظهسور
خاص آن خطبه در مسجد مدينه شد .شما خطبه را مالحظسه كنيسد كسه چسه
اندازه شاعرانه است ،يعني حقايق ،در آن خطبه ماوراي الفساظ معمسولي بسه
صورت الفاظي خاص ظهور كرده ،معلوم است كه گزارشي اسست از عسالمِ
منسجم باال ،كه كثرت در آن مغلوب است و وحدت غلبه دارد.

نقش سازند ي گوشسپردن باله نالداي
انقالب اسالمي
عرض بنده آن بود كه «ما همواره در همه جا در ايسن تساريخ بسا حضسور
تاريخيِ ارادهي الهي ارتباط داريم ،هر چند به نسدرت بسه نسداي آن گسوش
ميدهيم و گاهي در مطابقت و موافقت با آن اراده قرار ميگيريم».
شهداي دفاع مقدس ،مثسل خسرازيهسا ايسنطسور حسسّ مسيكردنسد كسه
انقالب اسالمي عطيهاي الهي است و با حملهي صدام به خطر افتاده است و
بايد براي دفساع از انقسالب بسه جبهسه برونسد .خسرازي آن جسوان پرتحسرک
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اصفهاني حاال چيزي را در درون خود احساس ميكند كه حتي بعسد از آن
كه يک دستِ خود را از دست ميدهد ،دست از دفاع از انقالب نميكشد
تا به نداي بي صداي درون خود به طور كامل جواب دهد .سؤال اين است:
آيا انقالب اسسالمي ،شسهيد خسرازي را سساخت يسا شسهيد خسرازي ،انقسالب
اسالمي را حف كرد؟ حقيقت اين است كه انقالب اسالمي شهيد خسرازي
را ساخت و آن غوغا را در درون او ايجاد كرد .مقام معظم رهبري
ميفرمايند« :اين رزمندهها  -مثل خرازي و بتاکري و -...

انسان هاي معمولي بودند ولسي چسون وارد جنسگ شسدند ،جنسگ آنهسا را
چنان كرد كه آقساي عبدالحسسين برونسسي بنّساي عسادي ،طسوري سسخنراني
ميكند كه گويي يک حكيم سخنراني ميكند» .ببينيد با گسوشسسپردن بسه
نداي بيصداي انقالب اسالمي و يا با آمسادهشسدن بسراي شسنيدن آن نسداي
بيصدا ،انسان تا كجا جلو ميرود .ما فقس همسان مقسدارش را كسه راحست
ميتوانيم بگوييم ،ميگوييم .تا ايسنجسا همسه متوجسه مسيشسوند :گويسا ايسن
شخ

خ مسا را
ِ بنّايي كه اكنون در مقسام سسرداري قسرار دارد ،قصسهي تساري ِ

ميگويد.
آري! «گاهي  -در نسب

با انقالب اسالمي -در مطابقست

و موافقت با ارادهي الهي قرار ميگيريم و مطابق آن اراده عمل ميكنيم ،و
در مسسواقعي نسسادر اي سن مطابقسست در ح سدّ دي سدن جلسسوهي آن اراده ،در افسسق
رخدادي برابر ما گشوده ميشود».
انسان در اين بستر بسه جسايي مسيرسسد كسه ارادهي حضسرت حسق را در
مظاهري خاص ميبيند .مشهور است وقتي مغولها به هرات حمله كردند و
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كشتار زيادي راه انداختند ،مردم شهر به عارف مشهور هرات يعنسي جنساب
نجم الدين كبري پيغسام دادنسد :پسس كسو آن خسدايي كسه بايسد از مسا دفساع
ميكرد؟ او در جواب گفت :خداوند جلوهي جسالل و بسينيسازيش وزيسدن
آغاز كرده است .يعني خدا ميخواهد بگويد همهتان هسم برويسد بسر دامسن
كبريا ياش گردي نمسينشسيند .مالحظسه كنيسد جنساب نجسم السدين كبسري
حملهي مغوالن را هم مظهري ميبيند كه نسور اسسم الهسي در آن بسه ظهسور
آمده است .حضرت امام

فرمودند :خرمشهر را خدا آزاد كسرد.

حرف ما اين است كه تا اينجاها ميشود خودِ خداي متعال را در صحنههسا
ديد.
«و وقتي چنين "وقت" فسرا رسسد ،مسا بسه معنساي واقعسي در راه حضسور
تاريخي خود قرار داريم ».ما اسم اين احساس را «وقت» ميگسذاريم؛ واژه،
واژهي مهمي است .رسول خدا فرمودنسد« :ل مَعَ ا وَقت ال يسَعَه فياه
مَلَك مُقَ َّب وَ ال نَبِّ مُ سَل»

خوب اسست كمسي بسه ايسن

روايت توجه شسود .هميشسه هسر «وقتسي» كسه بسراي انسسان پسيش آيسد قضسيه
همينطور است ،شما در نسبت با انقالب اسالمي ميتوانيد به «وقتي» برسيد
كه هيچ ملک مقربي و هيچ نبي مرسلي آنجا نباشد؛ شما باشيد و حقيقست.
حضرت محمد ميفرمايند :من در «وقت» و حالي بسودم و در روحسانيتي
قرار گرفتم كه من بودم و حقيقست .انسسانهسا در ايسن تساريخ مسيتواننسد در
نسبت با انقالب اسالمي ،به عنوان ظهسورِ ارادهي الهسي ،بسه ايسنجسا برسسند.
هنوز ما در رابطسه بسا ايسن موضسوع در حسد ادّعساييم ولسي ادّعايمسان را هسم
نميخواهيم اثبات كنيم .بايد سخناني بگوييم كسه شسما در نسزد خودتسان بسه

جلسهي دوم ،انقالب اسالمي و راه مطابقت با ارادهي الهي ................................

77

چنين مسولهاي منتقل شويد ،بيش از اين هم نميتوانيم با شما حسرف داشسته
باشيم .تا آخر فق ميخسواهيم حسسِّ تفكسر نسسبت بسه ايسن موضسوع بسراي
مخاطب گشوده شود .اجازه دهيد بنده تفكسر را دوبساره معنسا نكسنم ،همسان
اندازه كه معناي «لَعَلَّهُم يتَفَكَّا وَ» در آيسهي  40سسورهي نحسل تسا حسدّي
روشن شد كه «تفكر» توجه به حقيقتي اسست كسه مسا را در برگرفتسه ،كسافي
است.
آري! «و وقتي چنين "وقت" فرا رسد ،ما به معناي واقعي در راه حضورِ
تاريخي خود قرار داريم».
عرض بنده در اين قسمت اين اسست كسه حضسورِ تساريخيِ مسا مفهسومي
نيست ،ساحتي است كه حس ميكنسيم مسا هسستيم و حقيقست .آيسا حركستِ
اربعيني سالهاي اخير را شأني از شوون انقالب اسالمي كه چنين سساحتي را
به شما عطا ميكند ،نميبينيد .انقالب اسالمي حقيقتي است كه مردم عراق
هم نسسبت بسه آن يسک نحسوه آشسنايي پيسدا كسردهانسد و در آن راسستا ايسن
صحنهها را به وجود ميآورند .در مسسير پيسادهروي از نجسف بسه كسربال بسه
رفيقي كه جايگاه چنداني براي انقالب اسالمي قا ل نبسود ،عسرض شسد آيسا
در اين صحنهها جز حقيقت در ميدان است؟ يعني شما در اين صحنههسا دو
چيز ميبينسي ،يكسي خسادمِ زوّار و يكسي هسم امسام حسسين ،يسا تنهسا امسام
حسين را ميبيني ،آن هم حسيني كه اشاره و مظهرِ ظهور حضسرت حسق
است؟ اگر امام حسين فق ايثار است نسبت به خدا و هيچ چيز ديگسري
در ميان نيست ،پس او همان آينهي تجلي خسدا اسست ،دوگسانگي در ميسان
نيست .اگر اين حرف ابهام دارد اشكالي ندارد ،چون قرار شد طوري با هم
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پيش برويم كه شما نپرسيد به چه دليل ،بلكه بسا هسم پسيش بسرويم تسا ببينسيم
چيزي پيدا ميشود يا نه؟ بنده براي شما نميگويم ولي گفت:
من گنسگ خسوابديسده و عسالَم تمسام كسر

من ناتوان ز گفتن و خلق از شسنيدنش

گنگِ خوابديده كه نمسي توانسد حسرف بزنسد ،حساال چكسار كنسد اگسر
بخواهد حرف بزند؟ چه شد كه حضرت موسي به خداوند عرض كسرد:
«رَبِّ اشث َحْ ل صَدْري وَ يَسِّ ث ل ََمْ ي وَ احْلُلث ُقثدَةً منث لسان 

يَفثقَهُوا قَوْل »

خدايا يک كاري بكن ،زباني عطايم كن كه مسن

بتوانم اين صحنه را تبيين كنم .معلوم اسست گسزارشدادن از حقيقست ،كسار
آساني نيست و با دليل و استدالل كار به انتها نميرسد بلكسه بايسد انسسانهسا
در «وقتِ» خود قسرار گيرنسد .اگسر ايسن «وقست» پسيش آمسد معنساي حضسورِ
تاريخي درک ميشود ،در اينجا با هم خيلي حرف داريم.
اين حرف درستي است كه عالَم ،عالَمِ نيهيليسم است ،ولي غصهي بنده
براي بعضيها اين است كه از يک طرف ميگويند :حتي ريههايمسان هسم
تنفّسِ نيهيليسم ميكند ولي متوجهي راهي كه خسدا جهست عبسور از آن در
مقابلشان گشوده است نيستند .اي كاش اينها مزهي عبور از نيهيليسم را با
درک حضور تاريخي انقالب اسالمي ميچشيدند و با حضسور در حركست
اربعيني اين سالها كه تفصيل وجهي از وجوه انقسالب اسسالمي اسست ،ايسن
عبور را تجربه ميكردند و با اشک بر حسين معناي حضسور تساريخي را
مييافتند .شما چسون طلسبِ ايسن حضسوِر تساريخي را در جسان خسود داريسد،
اشک ميريزيد .اگر اينها مزهي حضور تاريخي را كه با انقسالب اسسالمي
ظهور كرده است ،ميچشيدند آيا باز هم ميگفتند كه همه جسا را نيهيليسسم
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فسسرا گرفتسسه اسسست؟ بلسسه همسسهجسسا روح نيهيليسسسم حسساكم اسسست ،ول سي اف سقِ
گشودهشدهي انقالب اسالمي حقيقتسا بسراي عبسور از نيهيليسسم بساز اسست و
صدايي به ميان آمده كه ما را مورد خطاب قرار ميدهسد .در ايسن رابطسه بسه
نكتهي پنجم رجوع ميكنيم.

اين است

صهي حضو

تا يخي ما

« -5مطابقت و موافقت بسا آنچسه در تساريخ بسه ارادهي الهسي در حسال
تحقق است ،گوشسپردن به نداي بسيصسدايي اسست كسه مسا را مسورد
خطاب قرار ميدهد و بر ميانگيزاند».

بنده وقتي خرمشهر آزاد شد ،احساس كردم تمام عالَم گشسوده شسده و
خداوند خود را نشان داده است .بنده قبال هم متذكر شدم چسه مقسام معظسم
رهبري

بگويند آينده از آن ما اسست و چسه نگوينسد ،مسا الفبساي فهسمِ

حضور در آيندهي خود را يافتهايسم ،ايشسان مسذكر يسک حقيقستِ تساريخي
هستند و از آن خبر ميدهند .ما چه حضوري در خرمشهر پيسدا كسرديم كسه
حضرت امام ميفرمايند« :خرمشهر را خدا آزاد كرد»؟ بنده حسس مسيكسنم
صدايي در عالم پيچيد ،صدايي كه ما را برانگيزاند و به سوي عجيسبتسرين
كار تاريخ يعني آزادي خرمشهر كشاند .البتسه حسق مسيدهسم بسه كسسي كسه
بگويد :اين حرفها نوعي احساسات است و نميشود با اين ادبيات با مردم
سخن گفت .با اينهمسه معتقسدم چيسزي در اختيسار مسا اسست كسه بسهراحتسي
ميتوانيم با زبان خاص انقالب اسالمي با مردم سسخن بگسوييم ،چيسزي كسه
آيهي  44سورهي نحل متذكر آن است ،اگر كمي به آيه توجه شود با بنده
همراه ميشويد .ميفرمايد :اي پيامبر اين قرآن را به عنوان ذكر بر تسو نسازل
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كسرديم «وَ ََنثزَلثنا إِلَيْكَ الذِّكث َ» قسرآن را در هويست ذكسرياش بسر تسو نسازل
كرديم« .لتُبَيِّنَ للنَّاسِ» براي اينكه براي مردم بگشايي آنچه را خداوند بر
جان آنها نازل كرده است« ،لتُبَيِّنَ للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِم» تسا آنچسه را مسا بسر
مردم نازل كرديم ،تبيين كني .يعني آنچه را ميخواهي براي مردم روشسن
كني ،قبال براي مردم نازل كردهايسم و تسو آن را تبيسين و روشسن كسن و آن
چيزي كه بر مردم نازل شد ،جز همان ارادهي الهسي در قالسب اسسالم نبسود.
امروز هم بنده معتقدم آنچه از انقالب اسالمي عرض مسيكسنم همگسي آن
را ميشناسيد و آن معساني ،شسما را در بسر گرفتسه اسست .خسدا بسه پيسامبرش
ميفرمايد :اي پيامبر! وظيفهي تو اين است تا آن معاني كه جان مردم را فرا
گرفته است از اجمال در بياوري و برايشان تبيين كني .به همسين خساطر هسم
مردم سخنان و تذكرات آن حضرت را تصديق مسيكننسد .در همسين رابطسه
در جلسهي اول عرض شد گفت و گوي مسا بسا كسساني اسست كسه انقسالب
اسالمي را درک كردهاند .به همان معنا كه سخنِ قرآن با كساني اسست كسه
«يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْب» ،به غيب ايمان دارند .شما دو نوع آدم هسستيد كسه ايسنجسا
نشستهايد ،يا ميگو يسد ايسن سسخنان بسه چسه دليسل درسست اسست ،زيسرا در
سيطرهي عقل انتزاعي ميخواهيد همه چيز را بفهميد؛ و يا ايسنكسه اگسر بسه
خودتان رجوع كنيد مييابيد در درون خودتان اين سسخنان هسست و آنهسا
را ميشناسسيد ،هرچنسد ممكسن اسست از آن غفلست كسرده باشسيد .آري! بسه
گفتهي نظامي:
اين صدا در كوه دلها بانگ كيست؟ گه پراست زين بانگ اينكُه،گهتهي است
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سسخن

ميگويند ،احساس ميكنيد حقيقتا حق ميگويند ،اين همان قصهي حضور
تاريخي شما است.
در نكتهي شماره  6ميشود حرفمسان را جمسع كنسيم .در ايسن قسسمت
ميخواهم عرض كنم زمينهي فهم حضور تاريخي از كجا ايجاد ميشود.
« -6گوش به زنگبودن و مهيسابودن ،زمينسهي برانگيختسهشسدن انسسان
است جهت فهمِ حضور تاريخي و وقتي تحقق خاص پيدا ميكند كسه
مراقب و مواظب خطابي باشيم كه در عالَم به صدا در آمده تا روحهسا
را برانگيزاند و زبان و گفتار ما با آن خطابِ دروني هماهنسگ شسود و
اين در حالت تعلّسق بسه آن خطساب و آمسادگي بسراي پسذيرش خطسابِ
دروني به ميان ميآيد ،در ايسن حالست تفكسر و احساسسات ،هسر دو در
ميان آمده است و افقي در مقابل ما گشوده خواهد شد كه ميتوان آن
را به «حيرت» وصف نمود».

در آخرِمتنِ شمارهي  5گفته شد« :آن ندا ميتواند ما را خطساب كنسد و
برانگيزاند ».ميخواهم عرض كنم اگر شما گوش به زنگ و مهيسا باشسيد از
درونتان ميشسنويد كسه انگسار ظهسور خساصِ ارادهي الهسي در ايسن تساريخ
حقيقت دارد .مختصري از سخنان مقام معظم رهبري

را در رابطسه بسا

دفاع مقدس ميخوانم تا روشن شود اين نحوه برانگيختني كه ايشسان بسه مسا
پيشنهاد ميكنند راستترين برانگيختنِ اين تساريخ اسست .ايشسان فرمودنسد:
بنده علت و كيفيت قضيهي جنگ را ميگويم؛ و علت آن را خيلي عالمانه
گفتند و سپس كيفيت جنگ را اينطور شرح دادند كه كساني پيدا شسدند،
مدبّر ،وفادار ،شيران روز و زاهدان ليل .بعد فرمودند :كسه ايسنهسا ابتكساري
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براي حيات جديد داشتند .اين كيفيت را كه رهبري متذكر شدند آيسا شسما
يک حادثه ميبينيد يا يک نوع حضور تساريخي؟ بنسده كنسار صسحبتهساي
ايشان يادداشت كردم كه با فهم تاريخي انقسالب اسسالمي بايسد بسه ايسنجسا
برسيم كه مانند حضرت امام

فست الفتسوح را فست فسالن شسهر

ندانيم بلكه تربيت و توليد چنين جوانهايي بدانيم وگرنه يک روز مسومن و
روز ديگر كافر ميشويم ،زيرا اگر حقيقت انقالب اسالمي را نيافتسه باشسيم
مصداق آيهي  137سورهي نساء ميشويم كه فرمود« :إََِّ الَّذينَ آمَنُاوا ثُامَّ
كَفَ ُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُامَّ كَفَا ُوا ثُامَّ ازْ ا ُوا كُفثا اً» .اگسر كسسي حقيقست انقسالب
اسالمي را نفهمد يک روز ميگويد ،گويا انقالب اسسالمي خسوب اسست و
يک روز هم مسيگويسد بسد اسست .مقسام معظسم رهبسري

در ادامسه

فرمودند :ميخواستند وقتي اين نسل يعني نسل شما روي كارآمسد و نوبست
شما ميرسد از اسالم و انقالب هيچ خبسري نباشسد .نتيجسه ايسن شسد كسه در
ميان اين نسل كساني هستند كه استعداد رشد و شكوفاييشسان از نسسل اول
بيشتر است و اقتدارشان در مقابل دشمن خبي

و دشمن متعرض و متجساوز

بيشتر است .و بالشسک اگسر آن روز جوانسان مسا توانسستند دشسمن را عقسب
برانند ،امروز جوانان ما به مراتب براي عقب راندن دشمن آمادهترنسد4.شسما
چه موقع ميتوانيسد سسخنان مقسام معظسم رهبسري را درک كنيسد؟ وقتسي بسه
خودتان بياييد و ببينيد كه طلسب شسما هسم همسين اسست كسه ايشسان متسذكر
ميشوند .پس قصهي طلبي است كه واقع شده است ،حساال چقسدر زمينسهي
حفظهللا» در تاريخ
ّ
 - 4به بيانا /مقام معظم رهبري«
 96/12/19در ديدار با نوجوانان
شرک کننده در کاروان راهيان نور ،رجو

و جوانان
شود.
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حضور پيدا ميكنيد؟ بايد روي آن فكر بشود .نكتهي  6ميگويد :گوش به
زنگ بودن و مهيا بودن ،زمينهي برانگيختسهشسدن انسسان اسست جهست فهسم
حضور تاريخي ،و ايسن وقتسي تحقسق پيسدا مسيكنسد كسه مراقسب و مواظسب
خطابي باشيم كه در عالم به صدا در آمده و روح هسا را بسر مسيانگيزانسد تسا
زبان و گفتار ما با خطاب درونيمان هماهنگ شود.

مز ي سخنگفتن و فارکردن
در شعرِ دفاع مقدس ،زبان و گفتار با خطاب درونسي هماهنسگ بسود ،از
آن مهمتر سخنرانيهاي سسرداران در شسبهساي عمليسات اسست كسه در آن
سخنرانيها به نحو فوقالعادهاي زبان و گفتار بسا خطساب درونسي هماهنسگ
بود .تا زبانِ حضور تاريخي پيش نيايد .ما با همسديگر حسرفهساي منسدرس
ميزنيم ،به طوري كه نه گوشمان آمادهي شنيدن نداي حقيقت است ،و نسه
گفتنهايمان گفتنهاي حقيقي است ،آنوقت اصسال مسزهي سسخنگفستن و
فكركسردن را پيسدا نمسيكنسيم .آن نسسوع همساهنگي ،در حالست تعلّسق بسسه آن
خطاب و آمادگي براي پذيرش خطاب دروني براي انسان به ميان ميآيد.
وقتي بسه لطسف الهسي بسه مكسه مشسرف شسده بسودم شخصسي مسيگفست
نميدانم چرا در اينجا شاعر شدهام و ناخودآگاه شعر ميگويم .عرض شد
من هم شاعر شدهام! و حقيقتا همينطسور بسود زيسرا وقتسي در حضسورِ انسوارِ
حقيقت مسيرويسد و خسود را در اختيسار پرتسو آن حقيقست قسرار مسيدهيسد،
«گفتِ» آن حقيقت مسيشسويد ،چسون شسما را در برمسيگيسرد و لسذا ديگسر
زبانتان ،زبان خودتان نيست .اگر مسا هميشسه بسا آن حقيقست مسرتب باشسيم،
هميشه زبانمان زبان حقيقت است .حال كه انقالب اسالمي ظهسور حقيقست
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در اين دوران است اگر ما حجابِ بين خسود و حقيقست انقسالب اسسالمي را
كم كنيم ،زبان ما زبان انقالب اسسالمي مسيشسود .مثسل وقتسي كسه بسه مكسه
ميرويد يا به زيارت مشرف ميشويد ،فاصلهتان با حقيقت كم مسيشسود و
حجابها برطرف ميگردد ،به خاطر همين به راحتي سخن شسما سسخن آن
وجهي از حقيقت ميشود كه شما به زيارتش رفتهايد و همچنان كه عسرض
شد آن سخن ،صورت شاعرانه پيدا ميكند.
آنچه ميخواهم عرض كنم ايسن اسست كسه بايسد در ايسن تساريخ واقسع
شويم تا زباني پيدا كنيم كه زبان انقالب اسالمي است ،بعدا عرض خسواهم
كرد كه زبان انقالب اسالمي وسيلهي ظهور و به ميان آمسدن خسودِ انقسالب
اسالمي است و عمال انقالب اسالمي است كه دارد با زبانِ ما خود را تكلّسم
ميكند ،در آن صورت ديگر سوبژه و اُبژه يا دوگانگي بين فاعلِ شناسسايي
و موردِ شناسا رخت برميبندد و تنها هستي ميماند كه به سخن در آمسده و
اين محلِ عبور از نيهيليسم است .در حالي كه هنوز دوگانگيِ بين سسوبژه و
اُبژه مصيبت تاريخ ماست ،ولي شراي برونرفستن از آن آمساده اسست و مسا
بايد روي آن فكر كنيم .به همان معنايي كه در نكتهي  6عرض شسد :وقتسي
زبان ما با خطاب دروني هماهنگ ميشود كه ما آمادگي پسذيرش خطساب
دروني را در خود فراهم كنيم و اين با تعلّق به انقالب اسسالمي ميسّسر اسست
زيرا آن خطاب ،خطابي اسست كسه انقسالب اسسالمي بسه شسما كسرده اسست.
اينكه مقام معظم رهبري

ميفرمايند :زندگينامهي شهدا را بخوانيد،

براي آن است كه آنها متوجه پذيرش خطاب دروني خود از طريسق تعلسق
به انقالب اسالمي شدند و ما با خواندن زندگي آنهسا ،بسه ايسن امسر كسه در
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درون ما است متذكر ميشويم؛ و چيزي در پشت حركات آنها هست كسه
گويا آنها خود را به ما نشان ميدهند و ما در آنها سنّت حضسور تساريخي
انقالب اسالمي را حس ميكنيم!
آري! در حالت تعلق به آن خطساب و آمسادگي بسراي پسذيرش خطساب
دروني ،تفكر و احساسسات هسر دو بسه ميسان مسيآيسد و افقسي در مقابسل مسا
گشوده خواهد شد كه ميتوان احساس آن افق را به «حيرت» وصف نمود.
به همان معنايي كه پيامبر خدا از حضرت حسق مسيخواهنسد« :رَبِّ زِدْنسي
تَحَيرا»؛ خدايا حيرتم را زياد كن .مولوي هم در اين رابطه ميگويد:
حيرت اندر حيرت آمسد ايسن قصس

هشتتي خاصتتگان
بتتي ي
انتتتتتتدر اختتتتتتص

شما در حيرت ،چيزي را مييابيد كه فق قابل تماشا است .لذا در ايسن
جلسات هم هيچوقت انتظار نداشته باشيد چيزي بياموزيد .تسالش بنسده ايسن
است كه حيرتِ نسبت به انقالب اسالمي را متذكر شوم ،ادعايم ايسن اسست
كه شيفتهي اين حقيقت هستم ،البتّه اين بدان معنا نيسست كسه در ايسن رابطسه
انسان وارستهاي شدهام .آري!
اگسسر دي سر آمسسدم مجسسروح بسسودم

اس سير قسسبض و بس س روح بسسودم

يعني نميخواستم دير بيايم ،طلبم همان طلب انسانهاي متعالي انقسالب
بود ،ولي تنبليها و عصبانيتها و بيعرضسگيهسا و ضسعفهسايم ،پساي مسرا
گرفته بود براي رسيدن به حقيقتي كه شهدا از طريق انقالب اسالمي ،به آن
رسيدند ،اين آن چيزي است كه هيچچيز ديگر را نميتسوانم جسايگزين آن
كنم .از اين جهت به دنبسال آن حيرتسي هسستم كسه بايسد نسسبت بسه انقسالب
اسالمي پيدا كنم.
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پيامبر خدا ميفرمايند« :رَبِّ زِدْني تَحَيرا»؛ يعني حقيقت طوري است
كه فق ميشود حيرانش شد .نسبت مسا بسا حقيقست هميشسه نسسبت حيسرت
است ،براي كسي كه چنين حيرتي او را در بر گيرد ،گزارش از آن حيسرت
برايش ممكن نيست ،اين عظمت وَحي است كه توانسسته آن چيسزي را كسه
گفتني نيست ،بگويد و بگشايد.
سؤال :آيا ميتوان گفت كسي كه اين احسساس در او شسكل گرفست
كمكم ،نه تنها صوت را ميشنود بلكه ممكن است تسا جسايي بساال رود كسه
وَجه آن حقيقت را ببيند؟
جواب :اين در وَحي الهي براي پيامبر خدا پيشآمده لسذا حضسرت
ميفرمايند :جبرا يل را با هفتصد بال ديدم .آن بالها صورتِ هفتصد جلوه-
ي نوري أسماءُاللّه است .منظور ،وزيدنهساي حقيقست اسست و جالسب ايسن
است كسه آنهسا صسورت دارنسد و حقيقتسا صسورتانسد و در خيسالِ نسوراني
حضرت ،ظهور خاص خود را نماياندهاند؛ آن هفتصسدبال ،صسورتِ گفستِ
حقيقتاند و انتقال معنا ميكنند ،نه مفهوم .جبراييل همسينكسه مسيآيسد،
در قلب پيامبر القاء معاني مسيكنسد و حضسرت از رؤيست او ،حقيقست را
مييابند و صوت آن را ميشنوند .پيامبر نگران بودند آيساتي كسه شسنيده
بودند از يادشان برود ،آيه آمد« :سَانُقث ِئُكَ فَاۀ تَنثساى»

؛ بسه زودي

طوري برايت ميخوانيم كه فراموش نكني .مسيمانسد ايسن كسه شسما در چسه
مرحلهاي هستيد؟ مسلّم از يک نحوه «خطاب» بيگانه نيستند .بنده ايسن اميسد
را دارم كه وقتي اين نكات را عرض ميكنم آگاهي عزيسزان نسسبت بسه آن
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«خطاب» بيشتر شود .اصطالحا ميگويند علسمِ بسه علسم پيسدا كنيسد ،علمسش
يقينا شما را دربرگرفته است.
سؤال :آيا پيامبر كه جناب جبرا يل را در صسورت دِحيسهي كَلبسي
ميبينند ،اباذر هم به همان صورت ميبيند؟
جواب :دحيهيكلبي يک جوان خوشمنظرِ مدينه بوده اسست .جنساب
جبراييل آنجايي كه پيامبر اجازه ميدادند تا در نگاه اصحابشان ظاهر
شود ،به صورت دحيهي كلبي ظاهر ميشده است .مالصدرا ايسنجسا بحثسي
دارد كه آيا وقتي پيامبر با جبراييل ارتباط دارند نيساز بسوده كسه بسه صسورت
دحيهي كلبي باشد يا نه؟ به نظر ميآيد الزم نبوده و هيچ دليلي هم نسداريم
كه الزم باشسد ،زيسرا حضسرت او را بسا هفتصسد بسال ديدنسد و آن صسورت،
صورت برزخيه است؛ بله اصحاب به شكل دحيهي كلبي ميبينند بسه اعتبسار
اينكسه آن قسدر نسازل شسده اسست كسه اصسحاب هسم او را ببيننسد .آنوقست
همينجا هم بح

ميشسود كسه آيسا همسه مسيديدنسد ،يسا تصسرفي بسود كسه

پيامبر در اصحاب خاص كردند؟ احتماال دومي باشد ،حتسي آنجسا هسم
جبراييل آنقدر نازل نشده است كه آدمهاي عادي ايشان را ببينند.

جلسهی سوم
ّق خاررش
بشر امروز و تعل
به انقالب اسالمي

حضو

ديگري بايد

بنده احتمال ميدهم با ادامهيافتن نكاتي كه در پيش است ابهامساتي كسه
براي رفقا پيش آمده برطرف شود .همانطسور كسه در كتساب «تمسدنزايسي
شيعه» عرض شده؛ تازه وقتي در موضوعات معرفتي و يا تاريخي در مقابسل
ما افقي گشوده شود ،هزاران سؤال پيش ميآيسد .مهسم آن اسست كسه رفقسا
بدانند براي روبهروشدن با افق گشودهشده  -که آن افق در اين

تاريخ ،انقالب اسالمي اس  -نميتوان مستمع آزاد بسود .يعنسي
بايد تالش كنند تا چشماندازي برايشان و در مقابسلشسان ظهسور كنسد ،نسه
اينكه افقِ پيش رو را بسه آگساهيهساي گذشسته برگرداننسد و مسثال بگوينسد
مالصدرا و محيالدين هم همين را ميگويند؛ در ايسن صسورت خسود را بسه
تفكسسري كسسه تفكسسر ديگسسري اسسست و نسسوع ديگسسري از تعقسسل اسسست ،وارد
نكردهاند .افقي كه نحوهاي از وجود است و در اين تاريخ ،حالست ظهسور و
خفا دارد ،تنها وقتي ميتوان با آن رابطهي «وجودي» برقرار كرد كسه بسراي
ما گشوده شود .عموما براي ما در ابتداي امر ماهيست و چيسستيِ موجسودات
مهم بوده است؛ حال آنكه افقي در ميسان آمسده اسست كسه مسيتسوان آن را
بهعنوان مظهري از حقيقت مدّ نظر داشت .اين افق خودش ،خسودش اسست
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مثل آن كه من آن هستم كه هستم؛ از حضرت موسي پرسيدند بگو ايسن
خدا كيست؟ از طرف خدا جواب آمد «من همانم كسه هسستم» يعنسي بسراي
خدا به عنوان قبله جانها به دنبال چيستي نباشسيد .آري! پسس بحس

بسر سسر

يک نوع مهياشدنِ خاص است تا با تغييسر منظسر ،معنساي بسسياري از چيزهسا
عوض شود ،اين نياز به حوصله دارد وگرنسه خودمسان از خودمسان شكسست
ميخوريم ولي ديگران را مقصر ميدانيم.
بايد طوري افق تاريخي خود را پيدا كنسيم كسه هرقسدر در آن افسق نظسر
كنسسيم و جلسسو رويسسم احسسساس كنسسيم در درک و دريافسست جديسسدي وارد
شدهايم .متأسفانه بعضي از رفقا تنهسا همسان بحس هسايي را كسه مسيشناسسند
دنبال ميكنند مثل آن كسي كسه گمشسده خسود را در زيسر تيسر چسراغ بسرق
جستجو ميكرد بدون آنكه گمشدهي خود را آنجا گم كرده باشد .اگسر
مكتب فلسفيِ جناب مالصدرا ،به صورتي كه امسروزه مطسرح مسيشسود ،در
همه ابعادِ تفكر به خصوص در تفكر تاريخي كافي بود مسا همسان صسدرا را
ادامه ميداديم ،صدرا حتما يكسي از زيسر بناهساي فكسري ماسست امّسا كسافي
نيست ،بايد باز هم جلوتر برويم ،محيالدّين ابسن عربسي هسم مفيسد اسست و
انصافا مقدمات بسياري را براي تفكر تاريخي به شما مسيدهسد .بسا ايسنهمسه
تفكر تاريخي چيز ديگري است .آري! اگر محيالدّين و مالصسدرا نبودنسد
ما نميتوانستيم حرف بزنيم امّا به اين معنا نيست كه اگر ما در محسيالسدّين
بمانيم همهي حرفمان را زدهايسم .مسن توصسيهام همسين اسست كسه طسوري
خودمان را آماده كنيم كه بر اساس زير ساختهاي فكري خودمان در اين
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زمانه ،حضور ديگري را نيز حس كنسيم ،اميسد اسست بسا پسيشرفستن بحس ،
پاسخ اين ابهامات داده شود.

مهياشدن براي حضور خساصِ تساريخي دو حالست دارد ،يسک وقست بسه
معناي اين است كه مهيا شويم تا بتسوانيم بسه افقسي كسه انقسالب اسسالمي در
مقابل ما گشوده است نظر كنيم ،يک وقت مسيخسواهيم چيزهسايي بسدانيم؛
بنده دومي را براي اين بح حجاب ميدانم .حال اجازه بدهيد بسا خوانسدن
متني كه در پيش رو داريم آرام آرام پيش برويم ببينيم چه ميشود.

سرآغاز تفار
« -7چيسسزي كسسه همسسواره در حضسسور تسساريخي مسسا در كنسسار ماسسست،
سرآغازي است كه تفكر از آن آغاز ميشود و به طور مدام سيرِ آن را
مسسنظم مسيكنسسد و انسسسان را همسسواره آمسسادهي گسسوشسسسپردن بسسه نسسداي
بيصداي زمانه نگه ميدارد .آنچه ما با آن سر و كار داريم ،آمسادگي
براي تفكر است».

حضور ،در اين جا منظور حضور انقالب اسالمي اسست كسه سسرآغازي
است بسراي تفكسر در ايسن دوران .مشسكل مسا ايسن اسست كسه تفكسر را گسم
كردهايم .اگسر بسه آيسهي  44سسورهي نحسل رجسوع فرما يسد خسداي متعسال
ميفرمايسد« :وَ َنزَلنا إلَيكَ الذِّك َ لتُبَينَ للنّاسِ ما نُزِّلَ إلَيهِم لَعَلَّهُم يتَفَكَّ وَ»؛
خطاب به پيامبر خدا ميفرمايد :ذكر ،يعني قرآن را بر تو نازل كرديم تسا
براي مردم روشن كني آنچه را بر آن مسردم نسازل شسده ،شسايد كسه تفكسر
كنند .بعدا خواهم گفت چرا ميفرمايد شايد تفكر كنند ،حدّاقل اين اسست
كه هيچوقت همهي حقيقت در نزد ما نيست .مگر شما وقتي با خدا با نگساه
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وجودي رو به رو ميشسويد مسيتوانيسد بگوييسد مالسک خسدا شسدم ،گساهي
اوقات ما «لَعَلَّ» را به معناي ترديد ميگيريم ولي اين ترديد به معناي نيافتن
نيسسست بلكسسه بسسه معنسساي يسافتني اسسست كسسه هسيچ وقسست تمامسسا مسسا مالسسک آن
نميشويم .تفكري كه در آخر آيه آمده اسست بسا توجسه بسه چيسزي شسروع
ميشود كه در نزد خود انسانها است ،لذا فرمود :اي پيسامبر! متسذكر امسري
باش كه بر آنهسا نسازل شسده اسست« .مسا نُسزلَ إلَسيهِم» يعنسي پيسامبر خسدا

ميخواهد آنچه را نزد خود مردم است برايشان تبيين كنسد ،پسس عمسال از
خود مردم آغاز ميشود .آنچه كه بر مسردم نسازل شسده اسست يسک نحسوه
وجود است .همينكه ميفرمايد نازل كرديم ،يعني چيزي است كسه شسدت
و ضعف بر ميدارد .وقتي به يک آدم عادي هم بگويند كه چيزي بر طبسق
قرآن نازل شده ،ميفهمد كه نحوهاي از تجلّسي در ميسان اسست و مسيتوانسد
شدت و ضعف داشته باشسد و هسر چيسزي كسه شسدت و ضسعف برمسيدارد
وجودي است ،برعكس ماهيات كه شدت و ضعف ندارند.
وقتي يک نوع تجلي و شدت و ضعف در ميان باشسد بسا چيسزي روبسرو
هستيم كه در عين آن كه هست ولي در خفا ميرود و نميتسوان مالسک آن
شد .از طرفي در پيش ما است و در قبلهي مسا قسرار دارد و از طسرف ديگسر
هيچ سيطرهاي بر آن نداريم.
بح

بر روي اين جمله بود« :چيزي كه همواره در حضور تاريخي مسا،

در كنار ما است ،سرآغازي است براي تفكسر» آن چيسزي اسست كسه بسر مسا
نازل شده است و پيش ما است ،هرچند الزم است كسي ما را بسه آن آگساه
كند ولي سرآغازي است كه تفكر از آن آغاز ميشود ،زيرا مربوط به ايسن
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تاريخ است .اسالم وقتي سرآغاز تفكر ما اسست كسه بسه نسور اسسالم بتسوانيم
متوجهي مسا ل امروزمان باشيم و اين در اين تاريخ ،همان انقالب اسسالمي
است .سرآغاز شما آن چيزي است كه ميخواهيد آن را پيش خسود بيابيسد،
به همين جهت آيهي مذكور فرمود با تبيين آنچه در نزد مردم اسست تفكسر
شروع ميشود .اگر ما برسيم به اين كه خدا از طريق همسان سسرآغازي كسه
نزد ما است با ما صحبت ميكند ،متوجه ميشويم اگر اين سرآغاز را نيابيم
عمال با خدا مرتب نميشويم ،مگر با خداي مفهومي .اگر سرآغازي را كه
در اين زمان براي شروعِ اين تاريخ بر ما نازل شده و پيش ما است ،درسست
نيابيم و آن را احساس نكنيم ،تفكري در ميان نيست و هيچ چيزي بسراي مسا
گشوده نميشود .حرف هايسدگر كسه مسيگويسد« :تفكسر بسا وجسود شسروع
ميشود» ،قابل توجه است .هرچنسد بسه ايسن راحتسي «وجسود» را نمسيتسوانيم
حس كنيم« .وجود» را بايد در خودمسان بيسابيم .اگسر تفكسر ،تساريخي اسست
يعني بايد آنچه در تاريخ ظهور كرده اسست را بنگسريم تسا تساريخ بسهعنسوان
محل ظهور ارادهي الهي ،آينهي ظهور اسماء الهيِ مناسب اين زمان گسردد.
البته بايد متوجه باشيم آنچه پيش ميآيد ،حقيقستش ،جنبسهي وجسودياش
است ،نه صرف ظاهرش .بنده در اين سالها هميشه اربعسينِ ايسن سسالهسا را
مثال ميزنم ،هر چند انقسالب اسسالمي مبنساي اربعسين اسست .در پيساده روي
اربعين ميبينيد پير مرد يا پير زني مظهسر انسواع ايثارهسا اسست ،يعنسي آينسهي
نمايش الطاف الهي است و عمال خداوند است كسه از آن طريسق بسه ظهسور
آمده ،اگر آن ايثارها به عنوان آينهي ظهور خدا ديده نشود عمسال مسا هسيچ
چيز نديدهايم مگر مقداري خوراكي .اينكه ميبينيسد آن صسحنههسا اشسک
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شما را در ميآورد به خاطر اين است كه افقي را مقابل شما ميگشسايد كسه
آن ،افق حضور در تاريخي است كه شروع شده ،يسک عبسادت عسادي كسه
تكرار گذشته باشد نيست ،حضوري است در تاريخي ديگر .بسه ايسن اعتبسار
تاريخْ ظرف ظهور حقيقت ميشود و اين است آن چيزي كه همواره به نام
انقالب اسالمي در كنار ما است و از اين جهت سرآغازي اسست كسه تفكسر
از آن آغاز ميشود.

ا

جوع به خدا د

اين تا يخ

با توجه به آنچه گذشت اگر نتوانيم جايگاه تاريخي انقالب اسسالمي را
بيابيم ،سرآغازي براي تفكر خودمان نداريم ،سرآغازي كه بتوانيم خودمان
را با آن مرتب كنيم .تفكر بسا ايسن نحسوه احسساسِ حضسور تساريخي شسروع
ميشود .به همان معنايي كه حقيقتي مطابق ارادهي الهي در اين تاريخ بر مسا
نازل شسده و تفكسر ،بسه واقسع درک و دريافست آن حقيقست اسست در آينسه
تاريخ .اگر انقالب اسالمي را به اين معنا بيابيم و نسسبت بسه آن تفكسر كنسيم
يعني آن را آينهاي بدانيم كسه محسل ظهسور آن حقيقتسي اسست كسه در ايسن
تاريخ بر جان ما نازل شده ،عمال راه رجوع بسه خسدا را يافتسهايسم و مواظسب
هستيم اين راه به حجساب نسرود .اميرالمسؤمنين مواظسب بودنسد اسسالم بسا
سقيفه به حجاب نرود .درست است كسه اسسالم بسه صسحنه آمسدهاسست ،امّسا
تفكر نسبت به اسالم به همان معنايي كه عسرض شسد ،موجسب مسيشسود تسا
اسالم از دست نرود ،به اين معنا كه براي ما و ملست مسا نقسش آفرينسي كنسد
وگرنه اسالم در ذات خود بهعنوان حوالست تساريخي ،همسواره هسست ولسي
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اينكه انسان همواره آمادهي گوشسسپردن بسه نسداي بسيصسداي آن باشسد،
حرف ديگري است.
خوب است كمي روي اين موضوع فكر كنيد كه اگر ما به آن سرآغاز
به عنوان حضور تاريخي نتوانيم نظر كنيم ،به هسيچ چيسزي نخسواهيم رسسيد.
زيرا آنچه هست« ،وجود» است و وجود به معناي اصيل آن ،در ايسن تساريخ
در جمال انقالب اسالمي به ظهور آمده زيرا وجودِ بسدون مظهسري خساص،
خالي از حقيقت است .نظريهي اصالت وجسود ،مسا را در هسر جسايي متوجسه
«وجود» ميكند كه البته عبور از ماهيت و نزديکشدن به «وجود» ،سسلوک
نياز دارد .ما سلوكي نياز داريم تا نگذاريم خطسورات ذهنسي كسه عمومسا بسه
ماهيتِ پديدهها نظر دارند ،بر انديشهي ما غلبه كنند .بايسد حواسسمان باشسد
كه نسبتمان ،نسبت نفس امّاره با عالم نباشد ،همينكه نسسبتمسان بسا عسالم
نسبت نفس امّاره شد ،ديگر نظرمسان بسه كثسرات مشسغول مسيشسود .از ايسن
جهت تأكيد ميشود واقعا با سلوک ميتوان «وجسودِ» شسيء را يافست و بسه
وجودي كه در آن شيء ظهور كرده نظر كرد .با توجه بسه ايسن امسر عسرض
ميكنم اگر وجود انقالب اسالمي را بيابيد همواره آمسادهي گسوش سسپردن
به نداي بيصداي زمانه ميشويد .اين نكته ،نكتهاي است جسدّي و رسسيدن
به آن آسان نيست.
اين نداي بيصدايي كه بايد بسه آن گسوشسسپرد ،چيسست؟ ايسن همسان
مطلبي است كه در فلسفهي خودمان هم داريم ،وقتي ميگوييم اين مطلسب
يافتِ فيلسوف است و آن «يافت» ،همسهي فلسسفهي فيلسسوف اسست .يعنسي
ابنسينا يافتِ فلسفي خود را منعكس كرد و شد فلسفهي سينوي .بنابراين ما

 ................................................... 98گوشسپردن به نداي بيصداي انقالب اسالمي

با يافتِ فيلسوف كه نتيجهي گوشسپردن او به روح تاريخي اسست كسه در
آن زندگي كرده ،روبسهرو سيم .سسقراط در مسورد آنچسه متسذكر مسيشسود
ميگويد من از معبد دِلفي اين ها را ميشنوم ،يعني يک نوع گوش سسپردن
در ميان است .معبد ما هم در اين تاريخ ،مظاهر «انقسالب اسسالمي» اسست و
در اين معبد ميتوانيم صداي حقيقتي را كسه مخصسوص ايسن تساريخ اسست
بشنويم .ما كه بنا نيست ابنسينا بشويم .ابنسينا ،ابنسينا شسد و كسار خسود را
هم كرد ،عدهاي او را فهميدند و عدهاي هم نفهميدند ،مالصدرا هم همسين
طور ،او در كتاب اسفار بعضي از فرازها را تحت عنسوان «حكمست عرشسيه»
مطرح ميكند يعني حكمتي كه از عرش به جان او رسيده و آن نكات را با
فكر بهدست نياورده است .انقالب اسالمي هم از همين جنس اسست ،يسافتي
است كه ملت در درون خود با آن آشنا اسست ،كسافي اسست بسه آن گسوش
بسپارد تا خود را برايش ظاهر كند و با «يافتِ» زيبايي مأنوس شود.
قضيه از اين قرار است كه تاريخِ ديگري به ميان آمسده ،در ايسن حالست
براي درک آن تاريخ بايد «تفكر» و «احساس» ،هر دو در ميان آيد .فكسر و
عمل در تاريخي كه انقالب اسالمي شروع كرده است ،آنقدر يگانه شسده
كه حاصل آن ،تحقق شهادتها است .مگر ما نميگوييم متفكسرينِ تساريخِ
ما شهدا هستند ،آن وقت عملياتيترين انسانها هم همان شهدا هسستند .ايسن
بهخوبي معلوم است كه از يک طرف شهادت به ظاهر كامال عملياتي است
و از طرف ديگر همهي تفكر در فهم انقالب اسسالمي اسست و آمسادهشسدن
براي بقاء آن تا مرز شهادت.
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آنچه ما با آن سسر و كسار داريسم آمسادگي بسراي تفكسر اسست .در ايسن
صورت به جاي به انحراف كشاندن آن ،هر چه بيشتر بسا آن هماهنسگ مسي
شويم؛ چرا كه انقالب اسالمي تقدير الهي در تاريخ ما است و بدين لحساظ
بايد ارتباط خاصي با آن پيدا كنيم .در اين رابطسه يادداشست شسمارهي  8را
ميخوانيم.

ا اد ي الهي و فطرت تا يخي
«ارادهي الهي در تاريخ ،حقيقتي است كه به صورت ادراكي بسي بسه
سراغ انسانها ميآيد و حضرت حق تعلق خاطري مناسب آن زمانه بسه
آن حقيقست در انسسسانهسسا ايجسساد مسيكندكسسه مسيتسسوان بسسه آن «فطسسرت
تاريخي» گفت و اين پيش زمينه و اين پيش شسناخت ،مسا را بسه سسوي
تجربهي تاريخي سوق ميدهد و بدين لحاظ بايد گفت در هر تاريخي
انسانها افق ديدي دارند كه چيزها در آن افق آشكار ميشسوند و ايسن
افق ،افق تاريخي است و در تاريخهاي مختلف دايرهي ديد و شناخت
طوري متفاوت ميشود كه عموما آنچه تا ديسروز اهميست داشست ،از
اهميت ميافتد و آن چه اهميت نداشت ،جلوه ميكنسد و مسورد توجسه
قرار ميگيرد».

ميگويد« :ارادهي الهي در تاريخ ،حقيقتي است كه به صورت ادراكسي
بسي به سراغ انسانها ميآيسد» .ايسن سسخن ،سسخني اسست مبنسايي ،و فكسر
ميكنم تا اين جاها را خودتان بسهراحتسي درک مسيكنيسد كسه اسسالم يسک
ارادهي الهي است با دستوراتي مخصسوص بسه خسود و حضسرت حسق تعلسق
خاطري مناسب زمانهاي كه بايد اسالم در ميان باشد ،در انسانها ايجاد مسي
كند .يعني خداوند آنچه را اراده كرده است در جسان انسسانهسا نيسز ايجساد
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ميكند كه آن تعلق به حقيقت اسست ولسي حقيقتسي كسه مناسسب آن زمانسه
ميباشد .نمونهاش اين كه خداوند اراده كرد ملست ايسران نسسبت بسه ايجساد
جمهسسوري اسسسالمي تعلسسق خسساطر پي سدا كننسسد و ي سا در دفسساع مقسسدس شسسهيد
خرازيها و باكريها تعلقِ خاصّي نسبت به مقابله با صدام در خود احساس
كردند .اين بهخوبي روشن است كه خداونسد ارادهاي كسرده اسست تسا ايسن
انقالب در اين تاريخ محقق بشسود1.هرچنسد جبسري در كسار نيسست و خسود
انسانها مي توانند نسبت به آنچه در جانشان نهفته اسست بسيتفساوت باشسند،
همانطور كه بعضيها نسبت به فطرت خود بسيتفساوتانسد ولسي همسهچيسز
گواه آن است كه ارادهي الهي به صورت ادراكي بسي در جلوهي انقالب
اسالمي سراغ ملت ما آمد .در كتساب «گلسستان يسازدهم» مسييابيسد كسه بسر
همسر سردار شهيد چيتسازان ،روحي و احساسسي حساكم اسست كسه او را
اينچنين در مقابل تقدير الهي تسسليم كسرده اسست و از آن حسسّ در لسذت
خاصي است .اگر ميخواهيسد تعلسق خساطري را كسه ارادهي الهسي بسه جسان
انسانها انداخته است ببينيسد ،كتساب «گلسستان يسازدهم» را مطالعسه كنيسد تسا
بنگريد چگونه يک دختسر خسانمِ دبيرسستاني حاضسر اسست در صسحنههسايي
حاضر باشد كه ابدا از جسنس صسحنههسايي نيسست كسه دنيساي مسدرن بسراي

حفظتهللا» ميفرماينتد
ّ
 - 1مقام معظم رهبري«

«امتام

فرموده بودند اين انقتالب يتروز خواهتد شتد چتون
نشانهي حضور دس قدرتمند الهي اس  .يک وق ديگري
هم ايشان به خود متن فرمودنتد متن در طتول ايتن
انقالب يک دس قدرتي را هميشه ش اين حرک عظتيم
مردمي ديدم»)95/9/3( .
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انسانها تعريف كرده است .ما تسا ايسن صسحنههسا را درسست نبينسيم انقسالب
اسالمي را به عنوان تاريخي ديگر نميبينيم.

انقالب اسالمي و فطرت تا يخي ما
ارادهي الهي حقيقتي است كه به صورت ادراک بسي به سسراغ انسسان
ها ميآيد و حضرت حق ،تعلق خاطري مناسب زمانهاي كسه در آن هسستيم
و حقيقتي كه در آن زمانه به ظهور آمده ،در انسان ايجاد مسيكنسد كسه مسي
توان آن را «فطرت تاريخي» آن زمان قلمسداد كسرد و مثسل ادراكسي كسه از
فطرت داريم ،ادراكمان نسبت بسه آن حقيقست بسسي اسست ،چسون چيسزي
نيست كه با فكر بهدست آمده باشد بلكه احساسي است همراه با معرفت.
ارادهي الهي تعلق خاطري مناسسب ايسن زمسان در مسا ايجساد مسيكنسد و
وظيفهي متفكران اصلي جامعه است كه آنچه انسانها را فرا گرفتسه اسست،
متذكر بشوند و آن را تبيين كنند .لذا اگر كسي استاد اخالق شد ولي مسا را
متوجه تعلق خاطري كه بايد به اراده الهي در اين تاريخ داشته باشسيم نكسرد
بداند ما را در تاريخ گذشته متوقف كرده و متسذكر راه رجسوع بسه خسدا در
اين تاريخ نشده است .ما به مرحوم قاضي طباطبا ي ،آن عسارف بسزرگ در
همين امروز هم نياز داريم ولي به شرطي كسه او را معاصسر كنسيم و در ايسن
زمان بياوريم تا راهنماي امروز ما باشد .بر همين مبنسا عسرض مسيكسنم اگسر
مرحوم قاضي امروز در قيد حيات بودند شهيد چمران بودند.
به اين دليل براي تعلق خاطري كه ارادهي الهي است نسبت بسه حقيقست
تاريخمان ،عنوان «فطرتِ تاريخي» بهكار ميبسريم تسا عزيسزان بسر روي ايسن
موضوع فكر كنند كه تاريخ ما فطرتي دارد به همان معنسايي كسه هسر كسس
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فطرتي دارد و آن فطرت متسذكر توحيسد اسست2همسسر شسهيد چيستسسازان
ميتواند آن طور تصميم بگيرد كه يک قهرمان تصميم ميگيرد و يا همسر
شهيد همسداني در كتساب عزيسزِ «خسداحاف سساالر» ،در ايسن تساريخ ظهسور
ميكند .اين نمونهها وجوهي هسستند كسه شسما از طريسق آنهسا ملمسوستسر
ميتوانيد فطرت تاريخي خود را احساس كنيد ،همانطور كه به مسا توصسيه
ميكنند وقتي نميتوانيد با ا مه به جهت جاللي كه دارند مرتب شويد،
با امامزادهها مرتب شويد.
فطرت تساريخي بسهعنسوان پسيشزمينسه و پسيششسناخت ،مسا را بسه سسوي
تجربهي تاريخيِ مربوط به خودمان سوق ميدهد.

اين كه در جمله فوق ،بح

«پسيش زمينسه» و «پسيش شسناخت» بسه ميسان

ميآيد براي اين است كه شما چنين چيزي را اراده نكرديد ،بلكسه بسه شسما
داده ميشود و پيش زمينهي انتخابهاي آيندهتسان مسيگسردد .اگسر تسالش
الزم جهت ارتباط با آن را در خود مهيسا كنيسد ،شسما را بسه سسوي تجربسهي
تاريخيتان سوق ميدهد ،همان طور كه مسا در دفساع مقسدس و در دفساع از
حرم به تجربهي خاص خود رسيديم .دفاع مقسدس تجربسهي فسوقالعسادهاي
بود تا با انديشيدن نسبت به آن از خود بپرسيم آن ايثار و شهادت چگونه به
وجود آمد.
در درون ملت ما چيسزي بسه جريسان افتساد كسه مسا را بسه سسوي تجربسهي
تاريخيِ دفاع مقدس سوق داد .تفسير حضور شهداي مدافع حرم تنها با نظر
 -2در رواي

از حضر /صادق داريم که انستان را

هم علي
بر فطر /توحيدي سرشتهاند .ميفرمايند «فطري
التوحيد» انسانها را بر توحيد سرشتهاند.
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به فطرت تاريخي ممكن است .همسر محترم شهيد حججي مسيگويسد :آقسا
محسن گفت :من وقتي شهيد شدمميخواهم پسدر داعشسيهسا را در بيساورم.
گفت يک انگشتر از دُرّ نجف دستم ميكنم و روي آن «يا زهرا» را حسکّ
ميكنم تا اسير كه ميشوم اينها آن را ببينند و اذيت شوند .مالحظسه كنيسد
چه بر ايسن شسهداء گذشسته اسست كسه چنسين ظرفيتسي را در خسود احسساس
م سيكننسسد ،آدم باي سد در ي سک نحسسوه بسسودنِ خسساص باشسسد تسسا بتوانسسد چن سين
تصميماتي بگيرد و خود را تا اينجاها در جهسان حاضسر احسساس كنسد .آن
احوال ،ما را به سسوي تجربسهي تساريخي سسوق مسيدهسد و برايمسان روشسن
ميكند اين مسير را تا كجاها ميتوانيم ادامه دهيم.

افق تا يخي ما
با توجه به آنچه عرض شد ميتوان گفست« :در هر تاريخي

انسانها افق ديدي دارند ».اين نكته مهمسي اسست و در
آينده ميتواند مبناي فكري ما قرار گيرد ،حال اين سؤال پيش ميآيسد كسه
اگر در هر تاريخي انسانها داراي افق ديدي مخصوصِ آن تساريخ هسستند،
آيا همهي انسانها در آن افق حاضرند؟ تجربه نشان داده است كه اينطسور
نيست .با اينهمه وظيفهي اهل فكر اين است كه شهيد چيستسسازان را كسه
در افق تاريخ خود مستقر شده و براساس آن عمل كرده ،تفسير كننسد و آن
افقِ ديد را نشان دهند .زيرا امور در آن افق آشكار مسيشسوند .وقتسي چنسين
احساسي را براي خود تشخي

داديم ،ميتوانيم آنچه كه واقع شسده اسست

را درسسست در جايگسساهش تفسسير كنسيم و آشسسكار نمسسا يم .ايسن معنسساي افسسق
تاريخي است .افق تاريخي يعني اين كه ما با پيششسناختهساي خسود جلسو
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ميآييم و چون با چيزي در تاريخِ خود روبهرو ميشويم مثل دفاع مقدس،
ميفهميم اين پديده چه جايگاهي دارد و ميتواند ما را و تاريخ مسا را معنسا
كند« .و در تاريخهاي مختلف دايرهي ديسد و دايسرهي شسناختهسا طسوري
متفاوت است كه ممكن است آنچسه تسا ديسروز اهميست داشست از اهميست
بيفتد ،و آنچه اهميت نداشت ،جلوه كند و مورد توجه قرار ميگيرد».
روايات صادره از امامان معصوم به ما توصيه ميكند فرزند زمسان خسود
باشيد .مثال حضسرت علسي مسيفرماينسد« :النَّااسُ بِاأُمَ َائهِمْ ََشثابَهُ مانثهُمْ
بِآبَائهِم»3مردم آن قدر كه شبيه زمانشان و حاكمانشان هستند شسبيه پسدر و
مادرشان نيستند .موقعي اشارات اين روايست را مسيتسوانيم درک كنسيم كسه
متوجه روح زمانه باشسيم و ايسنكسه روح زمسان مسردم را در بسر مسيگيسرد و
متذكر افقي ميشود كه بايد بسه آن برسسند و در همسين راسستا زيسر بسار هسر
چيزي و هر حرفسي نمسيرونسد .معلسوم اسست مسردم هسر عصسري چيسزي را
ميطلبند كه با باقيماندن در تاريخ ديروز برآورده نميشود .حكيمِ جامعسه
و زعيم قدسي در هر تاريخ متوجه اين امر هست و در همين رابطه حضرت
امام و مقام معظم رهبسري

متوجسه طلسب تساريخي مسردمانسد .مگسر

كمونيستها نميخواستند انقالب كمونيستي در ايسران راه بياندازنسد؟ چسرا
عقيم شد؟ جز اين بود كه متوجه طلب حقيقي و تاريخي مردمِ مسا نبودنسد؟
ما مردم هم در مواردي كه از زعيم تاريخيِ خود پيسروي نكنسيم بسه آن چسه
در فطرت تاريخي خود طلب ميكنسيم نمسيرسسيم .واقعسا عسدالت يكسي از
شروط حيات ديني است امّا با هويتي كه زعيم ملت ،آن را مسديريت كنسد.
 - 3بحار األنوار ،ج ، 75ص 46
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باألخره بايد از خود پرسيد چرا حضرت علي ميفرماينسد مسردم بسيش از
آن كه به پدرانشان شبيه باشند به زمانشان شبيهانسد؟ معلسوم اسست زمانسهاي
ماوراي اين اتفاقات بايد در ميان باشسد و مسا بايسد آن را بشناسسيم تسا ببينسيم
واقعا انسانها را زمانسه فراگرفتسه اسست بسه همسان معنسا كسه خداونسد در هسر
تاريخي به صورتي و شأني به صسحنه مسيآيسد و متفكسران متوجسه ايسن امسر
هستند .در اين رابطه به يادداشت شماره  9توجه فرما يد كه ميگويد:
«متفكران در هر دورهي تاريخي امور را در افق عالَم درک ميكننسد و
تفاوت عالِم و جاهل در هر تاريخي به ايسن موضسوع بسستگي دارد كسه
روي انسان به كدام طرف است .بدون آشنايي با آن ادراک بسي كسه
آغاز و بنياد به حساب ميآيد ،جايگاه هيچ علم و اخالق و اعتقادي را
نميتوان درست دريافت».

ميخواهد بگويد متفكر واقعي در هر دورهاي در افق تاريخ خسود امسور
را درک ميكند و جايگاه آنها را تعيين مينمايد و تفاوت عسالِم و جاهسل
در هر تاريخي به اين موضوع بستگي دارد كه امسور را در افسقِ عسالَم درک
ميكند يا نه .روح تاريخ ،انسان جاهل را هم در برگرفته است امّسا او آن را
درک نميكند .مثل فطرت است .صسدام هسم فطسرت الهسي دارد امّسا اصسال
درک نميكند .گفتيم «متفكر» چنسين توانسايي را دارد كسه امسور را در افسق
عسسالَم درک كنسسد .معلسسوم م سيشسسود مسسا در ايسنجسسا فيلسسسوف را بسسه صسسرفِ
فلسفهداني متفكر نميدانيم .متفكران اگر به معناي كساني هستند كه در هسر
دورهي تاريخي امور را در افق عسالم درک مسيكننسد ،شسهدا و جانبسازان و
خانوادهي شسهدا و رزمنسدگان ،متفكسران ايسن تساريخانسد .شسهيد شسهرياري
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متفكر اين تاريخ است چون طلبش متعساليتسر از ايسن بسود كسه فقس اسستاد
دانشگاه بماند.
تفاوت عالِم و جاهل در هر تاريخي بسه ايسن موضسوع بسستگي دارد كسه
توجه او به كدام طرف است و بدون آشنايي با آن ادراک بسي كه درک
حضور تاريخي انقالب اسالمي است؛ و آغاز و بنياد بهحساب مسيآيسد ،نسه
جايگاه علم و اخالق را ميتوان دريافت و نه جايگاه عسالم و جاهسل را .در
اينكه ميبينيسد امسروز اخسالق صِسرف جسواب نمسيدهسد و طسرف بسا همسه
ادعاهايي كه دارد به راحتي حاضر است از نظسام اسسالمي امتيسازات خساص
بگيرد كه ساير مردم از آن محرومند ،بسه جهست آن اسست كسه توجسه او بسه
ادراک بسي اين دوران يعني انقسالب اسسالمي نيسست .سسواالت زيسادي از
بنده پرسيده ميشود ،ميفرمايند ما رفتيم دانشسگاه ،تسا سسرباز امسام زمسان و
سرباز امام خميني بشويم ولي حاال ميبينيم هيچكساري نمسي تسوانيم بكنسيم.
بنده با انبوه اين نوع سؤاالت روبهرو هسستم و در سسطحي كسه سسؤالكننسده
سؤال خود را مطرح ميكند هيچ جوابي برايش ندارم زيرا بسدون توجسه بسه
آن ادراک بسي و حضور تاريخي انقالب اسالمي سوال ميكنند .بايسد در
آن افق حاضر باشند تا جوابي مناسب بگيرند كسه برايشسان راهگشسا باشسد و
اين عدم حضور در ادراک بسي تاريخي كار را بسراي امثسال بنسده سسخت
ميكند زيرا بايد به جاي جواب به سؤال ،ساحت سؤالكننسده را تغييسر داد.
عالِمان واقعي وقتي ميتوانند راهنماي جامعه باشند كه متوجه امسر تساريخي
و ادراک بسيطي كه افسراد را در برگرفتسه اسست باشسند .از ايسن جهست بساز
تأكيد ميكنم «بدون آشنايي با آن ادراک بسي كه آغاز و بنياد به حسساب
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ميآيد ،جايگاه هيچ علسم و اخسالق و اعتقسادي را نمسيتسوان دريافست ».بسا
توجه به اين نكته ببينيد رواياتي كه در آنها به ما توصسيه مسيشسود بايسد بسه
عالِم رجوع كنيد ،به كجا نظر دارند .آيا نميخواهنسد بگوينسد عسالم كسسي
است كه عارف به زمانهي خود است؟ اگر بفهميم رجوع به عالِم يعني چه،
درِ منزل عالِم را هم كه نگاه كنيم منتقل ميشويم به عالَم او و به دركي كه
از زمانهي خود دارد و مطابق آن سلوک ميكند .مرحوم عالمسه طباطبسايي
وقتي نام استادهايشان را ميبردهاند ،نام مرحوم قاضي را نميآوردند .وقتي
علت را از ايشان ميپرسند ميفرمايند :من از ايشان علم ياد نگسرفتم ،مسن از
ايشان زندگي ياد گرفتم  -زندگي که علم نيس  -نكتهي مهمي
است كه انسان از عالمان زمانسه توجسه آنهسا را بسه زنسدگي بيساموزد .آقساي
دكتسسر رضسسا داوري مسيگوينسسد« :مسسن از مرحسسوم فرديسد معنسساي زنسسدگي را
آموختم ،او براي من يک راه بود» .اين است آن عسالِمي كسه اگسر درِ خانسه
اش را هم نگاه كنيم ثواب دارد يعني افق تاريخيِ ما را با سبک زندگياش
در مقابسسل مسسا مسسيگشسسايد .ايسسن يسسک نسسوع سسسبک اسسست بسسراي درسسست
زندگيكردن و نه دادن اطالع و تعليم و تعلّم .جالب است كسه در روايسات
داريم منظور از عالِم ،اهل بيت هستند .چون صسورت تسامّ و تمسام يسک
نوع حيات قدسي ،اهل بيست مسيباشسند .البتسه آنهسايي هسم كسه گفتنسد
منظور از آن روايات علماي ديناند هم درست گفتهاند .چون نگساه كسردن
به آيت اهلل مدرس مثل نگاهكردن به حضرت امام خمينسي

،

نگاهكردن به يک شخصيتِ تساريخي اسست ،نسه اسستادي كسه بسه مسا علمسي
خاص ميآموزد.
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دوباره عنايت داشته باشيد به بح

ادراک بسي  ،شما يا ادراک بسسي

را ميفهميد كه هست ولي آن ادراک را نداريد يا اصال آن را نمسيفهميسد.
اگر نميفهميد كه نميتوانيد در مورد آن فكر كنيد و عمسال نمسيتسوانيم بسا
هم ،هم زبان باشيم .امّا يک وقت ميفهميد چيزي به نام درک بسي كه به
انقالب اسالمي اشاره دارد در شما هست ،امّسا بسه صسورت واضس در خسود
احساس نميكنيد و نتوانستهايسد در آن حاضسر باشسيد و بسا آن گفستوگسو
كنيد ،به تعبيري نداي بيصداي آن را نميشنويد ،اينجاست كه مسيگوينسد
به عالِم رجوع كنيد ،عالِم به همان منظوري كه گفته شسد .يعنسي كسسي كسه
ادراک بس سي را بسسا همسسان صسسورتي كسسه بسسه انقسسالب اسسسالمي اشسساره دارد،
ميفهمد و متذكر آن مسيشسود؛ تسا نسهتنهسا بتوانيسد جايگساه تساريخي شسهيد
حججي را در درون خود احساس كنيد ،بلكه تذكرات رهبر معظم انقسالب
هم برايتان قابل فهم شود ،هرچند هنوز در آن وارد نشدهايد ،يعني بسه يسک
معنا ورود داريد ولي اجمالي است و هنوز در مقابلتان جاده گشوده نشسده
است .همين اندازه متن شمارهي  9را ميگذاريم و ميگذريم .بسه اميسد آن
كسسه در متسسون آينسسده بيشسستر اشسسارات آن را بي سابيم و بسسه مسستن شسسمارهي 10
ميپردازيم.

حسّ مشترکي د

ميان است

«موضوع محبّت و مودّت را كه در روايات و آيات توصيه شده اسست
تاريخي و همراه با فت تاريخي و حضور تاريخي بايد ديد ،به اين معنا
كه ميخواهيم نسبت زنده و فعّالي در گشودگي خود با سايرين برقرار
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كنيم تا تساريخي آزاد از ظلمساتِ خودخسواهي و تكبّسر و سسود جسويي
ساخته شود».

اين سؤال براي رفقا هست كه چسرا ايسن انسدازه در قسرآن و در روايسات
برمودّت نسبت به يكديگر تأكيد شده است .قرآن ميفرمايد «وَ الثمُؤثمنُاوََ
وَ الثمُؤثمناتُ بَعْضُهُمْ ََوْلياءُ بَعْض» (توبه )71 /اوليساء را اگسر بسه همسان
معناي دوستان و محبّين نسبت به هم معنا كنيسد ،خسوب اسست .مسيفرمايسد:
زنان و مردانِ مؤمن نسبت به همديگر رابطسه مسودت و دوسستي دارنسد زيسرا
«إِنّما المُومنوََ إِخوة» مؤمنين برادر همديگرند و «المُومنُ م آتُ المُاومن»
مؤمن آينهي مسومن اسست و همچسون آينسه ،صسادقانه بسا همسديگر برخسورد
ميكنند .همهي اين توصيفات و توصيهها را در فضسايي بياوريسد كسه افسراد
هركدام نسبت به حقيقت تاريخي شسان حسس مشسترک دارنسد و مسيتواننسد
بسسراي طسسرف مقابسسل ،ارادت خسسود را بگشسسايند؛ مثسسل نسسسبت حضسسرت امسسام
خميني«رضوانللاتعاليعليه» و سسرداران شسهيدي ماننسد چمسران و
صياد شيرازي .وقتي نسبت به حقيقت تاريخي خود حس مشتركي داشستيم،
نميتوانيم همديگر را دوست نداشته باشيم .در همين رابطه شما نميتوانيسد
نسبت خسود را بسا شسهيد حججسي دوگانسه احسساس كنيسد و در نتيجسه او را
همهي خود احساس نكنيد .اينكه مثال شهيد حججي را مسيزنسم چسون در
حال حاضر برايمان ملموستر است و به قول مقام معظم رهبري ،نماينسده و
حجت شهدا است وگرنه هيچ فرقي بين او و ساير عزيسزان بسه اعتبسار حسسّ
مشتركي كه با همديگر داريم نيسست .آري! بعضسي از شسهدا ،اجمسالشسان
غلبسسه دارد و بعضسي از آنهسسا تفصسيل بيشسستري در ظهسسور حقيقسست تسساريخي
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انقالب اسالمي دارند .بنده با آشسنايي كسه بسا سسردار شسهيد علسي رضساييان
داشتم  -ايشان نزديک قبر آي

للا اشرفي اصتفهاني

مدفون هستند -مسيديسدم آن شسهيد هيبست زيسادي داشست و از نظسر
مكتومبودن بسيار فوقالعاده بود و به يک معنا ايشان اجمالشان قوي بسود و
كسي باورش نميآمد چه مسووليتهاي مهمي در سسپاه داشست .او شساگرد
آيت اهلل سعيدي بود با اينكه به ظاهر يک استاد بنّاي ساده بود .زماني ما بسا
يكي از رفقا مشغول مطالعهي كتاب «اصول كافي» بوديم ،همسينكسه بسه مسا
رسيد ادامهي روايتي را كه ميخوانديم شروع كرد از حف بخواند .ما فكر
ميكرديم تنها قرآن و نهجالبالغه را از حف دارد ولسي آن روايسات را هسم
بهخوبي در حف داشت .به قول يكي از رفقا ،نميتوان بسه انتهساي ايسن آدم
رسيد .مسيخواسستم نمونسهاي بيساورم از شسهدايي كسه اجمسالشسان بيشستر از
تفصيلشان بود و اينكه در هرحال حسّ مشتركي از حضسور تساريخي بسين
ما و آنها هست و علت اينكه مؤمنين همديگر را دوسست دارنسد احسساس
مشترک نسبت به آن گمشدهاي است كه در صداي بيصدايي ايسن تساريخ
موجود اسست و مسا در خودمسان كمتسر مسيتسوانيم احسساس كنسيم ،ولسي در
حركات و سكنات بعضيها بهتر نمايسان اسست و ايسنكسه توصسيه مسيشسود
مؤمنين بايد همديگر را دوست داشته باشند از آن جهت است كسه حقيقست
تاريخي خود را در رفيق خود مي يابند و هركدام آينهي ديگري مسيشسوند
در نشاندادنِ آنچه در درون رفيقش هست.
دوست داشتن با احساس مشترک نسبت بسه حضسور تساريخي ،نسوعي از
يگانگي را به انسان عطا ميكنسد كسه از هسزاران بهشست بساالتر اسست .شسما
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حساب كنيد وقتي كسي در اين مسير به محبت اميرالمومنين نايل شده و
با اين روحيه ميميرد ،در چه فضايي قرار ميگيسرد .ايسن محبست در حسدّي
است كه سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِي چون حضرت اميرالمؤمنين را مسدتي
نديده بود ،مريض شد و در كوفه وفات كرد .اميرالمؤمنين فرمودند« :لَو
أحَبَّنِي جَبَلٌ لَتَهافَت»4يعني اگر كوه هم من را دوست داشته باشسد تكسهتكسه
ميشود .زيرا همهي حقيقت تاريخيِ آن زمان در علي ظهور كرده بسود.
لذا از رسول خدا با نظر به اشتراک اهل ايمان با علسي روايست داريسم
كه ميفرمايند « :يَا َل ُّ! فَإََِّ اللَّهَ َزَّ وَ لَلَّ قَدْ َهِدَ إِلَ َّ ََنَّهُ ال يُحبُّاكَ إِالّ
مُؤثمنٌ وَ لَا يُبْغضُكَ إِلَّا مُنَافق» 5خداوند با من عهد كرده كه دوسست نسدارد
تو را مگر مسؤمن و دشسمن نسدارد تسو را مگسر منسافق .زيسرا منسافق بسر عهسد
جاهليتِ تاريخ گذشته مانده است و دركي از حقيقست دوران خسود نسدارد.
در اين مورد خوب است به متن شماره  11توجه شود كه ميگويد:
«حقيقت هر دوراني در عين آن كسه بسه تعريسف در نمسيآيسد خسود را
بهخوبي روشن ميكند ،مانند نور .انقالب اسالمي نور اين دوران است
لذا در عين حال كه در حال خفا است ،خود را در صحنههاي مختلسف
آشكار ميكند .زيرا امري نيست كسه بسه تعريسف منطقسي درآيسد و بسا
تصوّري واض بتوان به آن فكر كرد ،بلكه در اثنساي تفكسر بسه آن ،بسا
نوري كه از خود ساطع ميكند ،خود را نشان ميدهد و تمنساي دانسشِ
حصولي در مورد آن موجب ميشود تا حقيقتِ آن هرگز ظهور نكند.
اساسا تالش براي كسب اطالع از حقيقتِ دوران ،راه تفكر را ميبنسدد
 - 4بحار األنوار ،ج ،64ص
 - 5امالي صدوق ،ص 134
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و ما در حدّ كسب فضل نسبت به آن متوقف ميشويم ،بسدون آن كسه
دريچهاي از آن حقيقت به روي ما گشوده شود».

بر روي اين نكته كمسي فكسر كنيسد كسه «حقيقست هسر دورانسي در عسين
آنكه به تعريف در نميآيد خود را بهخوبي روشن ميكند» كافي است مسا
به خودمان رجوع كنيم و نسبت خود را بسا انقسالب اسسالمي بررسسي كنسيم.
اين موضوعي است كه هر كس بايد خودش دنبال كند .بنده مسواظبم هسيچ
گونه تكليفي بر شما تحميل نكنم بلكه تنها متذكر ايسن امسر باشسم كسه رفقسا
متوجه باشند در محضر انقالب اسالمي هستند ،تا در تجربهاي بسزرگ وارد
شوند كه «حقيقتِ هر دوراني در عين آن كه به تعريف در نميآيد خود را
بهخوبي روشن ميكند» آري! در عين حال كه آن حقيقست در خفسا اسست،
همهجا به صورت انقالب اسالمي حاضر است ،هرجا نگاه كنيد خسود را در
هر صحنهاي روشن ميكند ،عمده اين است كه بتوانيم نگاهمان را نسبت به
حقيقتِ دورانمان وجودي كنيم و نه مفهومي ،زيرا يک درخشسش اسست،
و به همين جهت هم امري نيست كه به تعريف منطقي درآيد و با تصسوّري
واض بتوان به آن فكر كرد ،بلكه تنها در حين نظر به آن ،بسا نسوري كسه از
خود در مظاهرش ساطع ميكند ،خود را نشان ميدهد.

شرط بازگشت به تفار
همچنان كه عرض شد بايد تفكر را آموخست ،و ايسنكسه متوجسه باشسيم
تفكر نسبت بسه «وجسود» اسست ،نسسبت بسه وجسودي كسه در حادثسههسا و در
موجودات خود را مينماياند .به شرطي كه ما با رجوعِ وجودي ،بسه حادثسه
ها و موجودات نظر كنيم .البته اين نگاه نياز به سلوکِ خاص دارد ،بسه ايسن
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معنا كه اگر اصالت را به كثرات و به انانيت ندهيم ،خود به خود با «وجسود»
در جلوات مختلف روبهرو ميشويم و به چيزي ميرسيم كسه همسان تفكسر
است و اين حال خوبي است كه براي انسان پيش ميآيد .همانطور كسه مسا
بعضي از كتابها را براي اين نميخوانيم كه اخسالقمسان خسوب شسود ،امسا
مطالب آن كتابها خود به خود ما را اخالقي ميكند و بسا مطالعسهي آنهسا
حالمان خوب ميشود .بنده وقتي كتاب «كشسف المحجسوبِ» هجسويري را
ميخواندم تجربه خوبي نسبت به اين موضوع داشستم .امكسان نسدارد كسسي
آن كتاب را بخواند و دروغ بگويد .چند بار بسه رفقسا پيشسنهاد كسردم آن را
بخوانند ،ظاهرا نتوانسته بودند با آن ارتباط برقرار كنند .شسهيد مطهسري هسم
از «كشف المحجوب» تعريف ميكردند ،معلوم اسست بسر روي ايشسان هسم
تاثير گذاشته است .بنده دو سالي با آن كتاب محشور بودم ،وقتسي در حسال
اتمام بود نگران بودم كه دارد تمام ميشود .اصال نياز نيست كه به تو تذكر
دهند كه راست بگو و يا متكبّر نبساش ،در آن نحسوهي سسلوک نمسيتسواني
دروغگو يا متكبر باشي؛ چيزي شبيه به كتاب «تذكرة األولياءِ» عطار اسست،
با هر دو كتاب ميتوانيم خوب زندگي كنسيم .البتسه فكسر مسيكسنم در ايسن
زمانه و در اين تاريخ احواالتي كه با خواندن كتابهاي مربوط بسه زنسدگي
شهداء ميتوانيد بهدست آوريد ،بسيار ارزشمندتر اسست و قابسل مقايسسه بسا
هيچ كتاب سلوكي نيست ،امّا نه به اين معنا كسه كتسابهسايي مثسل «كشسف
المحجوب» را ناديسده بگيسريم .آري! وقتسي «تفكسر» بسه همسان معنسايي كسه
عرض شد به سراغ ما بيايد ،خود به خود حال ما خوب ميشود.

 ................................................... 114گوشسپردن به نداي بيصداي انقالب اسالمي

سخن در اين رابطه بود كه در اثناي تفكر بر انقسالب اسسالمي بسا نسوري
كه آن انقالب از خود در مظاهرش ساطع ميكند ،خود را نشان ميدهسد و
اين برعكس تمناي دانش حصولي در مورد انقالب است كسه موجسب مسي
شود حقيقتِ آن هرگز براي ما ظهور نكند .ما يسک مشسكل اساسسي داريسم
كه هنوز به جاي آن كه نور را بنگريم ،ميپرسيم «نور كسو؟» در حسالي كسه
شأن نور آن نيسست كسه در مسورد آن و بسراي شسناخت آن ،آن را از كسسي
سراغ بگيريم ،شأن نور آن است كه به آن نظر كنيم .اين سسؤالهسا مسا را از
يافتن حقيقت دور ميكند .بيخود نيست كه مولسوي گلسه مسيكنسد كسه در
اين موارد كمتر بپرس و بيشتر بنگر .ميگويد:
چون گهسر در بحسر گويسد بحسر كسو؟

وآن خيسسالِ چسسون صسسدف ديسسوار او

گفسستنِ آن كسسو ،حجسسابش مسسيشسسود

ابسسسسرِ تسسسسابِ آفتسسسسابش مسسسسيشسسسسود

ميفرمايد اگر در ايسن مسوارد نپرسسي ،كسار حسل اسست زيسرا گفستنِ آن
«كو؟» حجابش ميشود و تازه ابري ميشود در مقابل آفتسابي كسه در حسال
درخشش بود .اگر پرسيدي ،اين يعني ميخواهي بفهمي نه آن كه بخواهي
ببيني ،در حاليكه بنا است در صحنههاي مختلف آن را و درخشسش آن را
بنگري .اگر از آن سؤال كرديد آن حضور را دفسن كسردهايسد و معنساي آن
جمله كه ميگويد« :تمناي دانش حصولي در مورد آن موجب مي شود تسا
حقيقتِ آن هرگز ظهور نكند ».از اين قرار است كه عرض شد ،زيرا اگر ما
نتوانيم از تفكر حصولي نسبت به حقايق بگذريم ،هيچوقت با خودِ حقيقت
در مظاهر مختلف روبهرو نميشسويم ،آري! «گفستن آن كسو ،حجابست مسي
شود» .به گفتهي شيخ شبستري:
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زهي نادان كه او خورشيد تابسان

بسسه نسسور شسسمع جوي سد در بيابسسان

اساسا تالش براي كسب اطالع از حقيقتِ دوران ،راه تفكر را مسيبنسدد
و ما را در حد كسب فضل نسسبت بسه آن متوقسف مسيكنسد ،بسدون آن كسه
دريچه اي از آن حقيقت به روي ما گشوده شود.

اگر تالش كنيد تا تفكرتسان نسسبت بسه امسور ،حصسولي نشسود حسالتسان
خوب ميشود و از افسردگي و پوچي دوران عبور ميكنيد و مييابيسد كسه
«معشوق همينجاست ،همين جاست» .مولوي از آن جهت كه نسسبت خسود
را با حقيقت شكل داد ،وقتي لقمهاي اضافي خورد ،متوجه مسيشسود رابطسه
او با حقيقت به هم خورد ،خودش متوجه مشكل ميشود .لذا ميگويد:
از براي لقمسهاي ايسن خسار خسار

از كف لقمان بسرون آريسد خسار

چه حالي داشته است كه بهخساطر يسک لقمسه ،آن حسال از دسست رفتسه
است؟ اين آدم نياز به آن ندارد كه كسي به او بگويد پرخسوري بسد اسست؛
معلوم است كه نميتواند پرخوري بكند ،وقتي مييابد كه چگونه پرخوري
او را از حضور محروم ميكند .اگر ما با حقيقت انقسالب اسسالمي رابطسهي
حضوري پيدا كنيم و متوجه نداي بيصسداي آن شسويم ،اصسال نمسيتسوانيم
بدي كنيم ،هميشه مجبوريم خودمان را در نسبت با آن حقيقت نگه داريسم.
يكي از كاربران از طريق سايت «لُبُّ الميزان» براي بنده نوشته بود؛ با ديدن
فيلم مستهجن بدبخت شدم .بنده متوجه شدم آن كاربر مسورد عنايست الهسي
است براي اينكه در همان حال متوجه ميشود با چه كثافتي روبهرو اسست.
آن وقت دشمن ميخواهد بسا ايسن دامهسا ايسن جسوانهسا را از مسا بگيسرد در
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حاليكه آن جسوان منسوّر بسه نسوري اسست كسه مساوراي ظساهر جسذابِ ايسن
صحنهها ،ظلمات را و حجاب حقيقت را در آن مينگرد.
يكي از كاربران نوشته بود رفتيم جسايي و در آنجسا ديسدن صسحنههساي
مستهجن از طريق ماهواره پيش آمد ،در حاليكه بسيار ناراحست و پشسيمان
بود .ميپرسيد حاال چه كار كنم؟ بنده معتقدم اين همان «مكر لَيسلُ و نَهسار»
است كه قرآن متذكر آن است و ايسن جوانسان نسوري دارنسد كسه بسهخسوبي
ميتوانند از آن فتنه عبور كنند و اين بسه جهست درک حضسوري نسسبت بسه
حقيقت دوران است كه اين جوانان دارند آن را پاس ميدارند ،منتها اُالغي
آمده و آنها را لگسد زده اسست ،بلنسد مسيشسوند و مسيگوينسد عجسب االغ
بيتربيتي ،االغ را محكوم ميكنند نسه آنكسه اسسير االغ شسوند .اميسد اسست
متوجه شويد دشمنِ انقالب ،اُالغي بيش نيست.

زبانِ تذکر به انقالب اسالمي
سؤال :با توجه به اينكه هسر فكسري زبسان خاصسي بسراي خسود دارد،
زباني كه ما بخواهيم براي فهم و تبيين انقالب اسالمي به ميسان آوريسم و بسا
آن تفاهم كنيم ،چه زباني است تا بتسوانيم بسا هسم گفستوگسو و يسا بسه قسول
معروف مناطِ علمي داشته باشيم؟
جواب :همهي بح

در آن است كه زبانِ تذكر به آنچه در مقابسل مسا

و در پيش ما است با زبان آنچه از ما غايب است و بايسد بسه آن فكسر كسرد،
متفاوت است .لذا خداوند به پيامبر خود فرمسود قسرآن بسر تسو نسازل شسد
«لتُبَينَ للنَاس» تا آنچه بر مردم نازل شده و در پيش آنهسا اسست را بسراي
آنها روشن كني ،چون امر غايبي نبوده است .موضوع مثسل آن نيسست كسه
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در علم كالم مورد بررسي قرار ميگيرد؛ چه شد كه علم كسالم پيسدا شسد؟
چون عدهاي دا ما نسبت به وجودِ حقايقِ توحيدي شبهه مسيكردنسد ،شسبهه
مربوط به آدمي است كه نسبت به حقيقت شهود ندارد ،هسيچ وقست اويسس
قرني شبهه نميكند .درست است وقتي كسي شبهه كرد شما از طريق علسمِ
كالم جوابش را ميدهيد و با زبسان خسودش كسه همسان زبسانِ سسوال از امسر
غايب است ،جواب ميدهيد ولي بايد متوجه باشسيم آن جسواب بسراي رفسع
شبهه است و ربطي به رسيدن به حقيقت ندارد تا گمسان كنسيم اگسر جسواب
شبهات خود را داديم به حقيقت رسيدهايم .زبسانِ تفكسر نسسبت بسه حقسايق،
زبان تذكر و اشاره است .به همين جهت قرآن به رسسول خسود مسيفرمايسد:
«وَذَكِّ فَإََِّ الذِّك َي تَنفَعُ المُومنين» (ذاريتا )55//متذكرشسان بساش،
زيرا ذكر براي كسي كه به حقيقت نظر دارد و به آن مؤمن است نفسع دارد.
واژهي «ذكر» را آورده است چون مومن آن حقيقت را ميشناسسد لسذا بساز
يادش مي آيد .به گفتهي عمان ساماني« :باده خوردستيد بادا يادتان؟» يعنسي
با ذكر ،آن مستي را كه داريد ،يادتان ميآورد .در مسورد انقسالب اسسالمي
اگر خواستيد با كسي سخن بگوييد به دنبال اين نباشيد كه موضوع را بسه او
بفهمانيد بلكه با نظر به مظاهري مثسل قيسام مسردم در مقابسل شساه و يسا دفساع
مقدس ،متذكر حضور تاريخي انقالب اسالمي باشيد.
سؤال :آيا قبل از تبيين موضسوع انقسالب اسسالمي الزم نيسست كسه آن
مطلب را براي او معنا كنيم تا به تبيين ما گوش كند؟
جواب :به نظرم مقدمسهاي مناسسب باورهساي مخاطسب الزم اسست ولسي
خطري كه ما را تهديد ميكند اين است كه مسيگوينسد ايسن حرفهسا را كسه
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ميتوان با زبان استدالل گفست؛ چسرا فالنسي ايسن زبسان را بسراي ارا سهي آن
انتخاب كرده است؟ بنده تا حدّي زبان عرفان و فلسفه را مسي شناسسم ولسي
سعي مي كنم در مورد انقالب اسالمي به عنوان رخدادي در تساريخِ مسا كسه
مبناي احساس دروني دارد تا آنجا كه الزم اسست از زبسان فلسسفه و عرفسان
نظري استفاده نكنم و زبان اشاره را به ميان آورم .حتسي در مباحس
مواظبم قرآن با زبانِ فلسفه و عرفانِ نظري بح

قرآنسي

نشود .قرآن زبسان خسودش

را دارد ،اين حضور تاريخي هم زبان خسودش را دارد .البتسه بسا زبسان قسرآن
خيلي خوب ميشود متذكر حقايق شد اما چون موضوع ما انقالب اسسالمي
است در بستر قرآن بايد بسه ابعساد قدسسي آن انقسالب اشساره كسرد .بنسده در
جلسهي تفسير قرآن خيلي راحتترم ،براي اينكه در بسستر تساريخيِ شسيعه
زمينههاي خوبي فراهم شده است چون قلبها متوجهاند بايسد بسه قسرآن دل
داد ،به خاطر همين هم تالش نميكنند رابطسهي حصسولي بسا قسرآن برقسرار
كنند .مشكل ما اين است كه رفقا هنوز با زبان حضوري ،بسا انقسالب رابطسه
برقرار نميكنند ،چون انقالب را يک پديدهي سياسي ميبينند.

جلسهی چها م
انقالب اسالمي و حقيقت
ازگونگي آن

صحبت در اين است كه با چه نگاه و منظري بايسد بسه انقسالب اسسالمي
نظر كرد تا از توجه به ابعاد متعالي آن غفلت نكرده باشسيم .آيسا بايسد بيشستر
تالش كرد تا آن را بفهميم ،يا بايسد تسالش كسرد آن را بنگسريم؟ يعنسي آيسا
بيشتر به مفهوم انقالب اسالمي بپردازيم و يا به حقيقت آن؟

تا پرتوي از انقالب بر ما گشالود
شود
در شماره  12بنا است باب بح ِ مبناييتري نسبت بسه انقسالب اسسالمي
باز شود ،در اين رابطه كه به پديدههاي نزولي از عالم غيسب و عسالم قسدس
چگونه بايد نگاه كرد تا هويتّشان از دست نرود .به متن زير توجسه كنيسد،
در شرح آن ،عرايضي جهت روشنشدن موضوع خواهم داشت.
« -12توصيف انقالب اسالمي به صرف مفاهيم و بسدون نظسر بسه وجسه
وجودي آن ،موجب ميشود تا ابعاد خاص آن رُخسداد ناديسده گرفتسه
شود و به صورت يک حركت عادي مطرح شود .در حاليكه انقسالب
اسالمي يک حركت عادي نيست و با عادي جلوهدادن آن ،حيرت مسا
نسبت به اين رخدادِ تاريخي از بين ميرود و ديگر آن چيزي نخواهسد
بود كه خود را در اختيار ما قرار دهد و مسا نيسز نسسبت بسه آن رازآشسنا
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شويم و همواره حيثيتِ رازگونگي آن را مدّ نظر داشته باشيم ،نه آنكه
بخواهيم با تعريفهاي خاص ،آن را بفهميم كه در آن صورت متوجه
آن وجهي كه خود را ماوراء مفاهيم نشان داده است ،نميشويم1.

نشساندادن تصسويري معسين و قابسلِ فهسسم بسراي انديشسسههساي عسسادي ،از
انقالب اسالمي ،توليد ما است در حاليكسه حقيقست انقسالب اسسالمي
توليد ما نيست ،بلكه اشاراتي است كه بايد به دنبال آن برويم تا لُمحسه
و پرتوي از آن براي ما گشوده شود وگرنه از نگاه ابسزاري بسه انقسالب
اسالمي براي اغراضِ شخصي ايمن نيستيم كه در آن صسورت انقسالب
اسالمي از كارآيي حضورِ تاريخياش فرو كاسسته مسيشسود و ابسزاري
مي گردد در دست احزاب و سياستمداران كه در آن صسورت از وجسهِ
اشراقي آن غفلت خواهد شد.
پاسداري از انقالب اسسالمي ،پاسسداري از حقيقست رازگونسهي آن در
حضور تاريخياش مي باشد تا از آن طريق از عاديشدن آن و از پيشِ
پا افتادن آن جلوگيري شود و همچنان براي حضور تاريخي آيندهي ما
قابل اعتماد باشد ،مثل همسان نسوع از پاسسداري كسه فرهنسگ غسدير از
اسالم به عهده گرفت و افق حضور آيندهي تاريخي اسالم را با ظهسور
مهدي در افقها نماياند».

متني كه مطالعه فرموديد تأكيد بر اين نكتسه دارد كسه توصسيف انقسالب
اسالمي فق

از طريق مفاهيمِ ذهني  -و نه توجه بته حقيقت

وجودي آن  -موجب ميشود تا ابعاد خاص آن ناديسده گرفتسه شسود و
 - 1کتاب «آنگتاه کته فعالي هتاي فرهنگتي

تو

ميشود» از همين نويسنده متذکر اين امر شتده است
که «مفهوم» به خودي خود ،مفهتوم هتر حقيقتتي کته
باشد ،در نشاندادن حقيق کافي نيس .
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در نتيجه انقالب اسالمي به صورت يک حركست عسادي مطسرح گسردد در
حاليكه شواهد فراواني در ميان است كه آن انقالب يسک حركست عسادي
نيست ،و با عادي جلوهدادن آن ،حيرت مسا نسسبت بسه ايسن رخسدادِ بسزرگ
تاريخي از بين ميرود و عمال ديگر ما نمسيتسوانيم بسا آن رابطسهاي درسست
برقرار كنيم و ديگر آن انقالب ،آن چيزي نيست كه خود را به عنوان يسک
حقيقت اشراقي در اختيار ما قرار دهد و بر جان ما جلوه كند و مسا رازآشسنا
به آن شويم و با آن به عنوان نحوهاي از تجلي الهسي در ايسن زمانسه روبسهرو
گرديم.
ما فرهنسگ برخسورد بسا حسوادد قدسسي را در ديسن خسود داريسم ،مثسل
نگاهي كه به كربال مياندازيم كه البته بسا تقليسلدادن آن رخسداد عظسيم بسه
امري اتفاقي ،رابطهي ما با آن به هم ميخورد و براي ما در حدّ يک مفهوم
ذهني جلوه خواهد كرد و عمال ديگر از آن به حيرت نميافتيم .در روايست
داريم كه پيامبر مكررا تقاضا ميكردند« :رَبِّ زِدْنِي تَحَيرا» معلوم اسست
كه رسول خدا طالب نحوهاي از تجليات الهي بودند كه بسر حيسرتشسان
افزوده شود .از خود بايد بپرسيم ما آدمها با چسه چيسزي حيسرت مسيكنسيم؟
هيچوقت شما از امور عادي حيرت نميكنيد .الزمهي حيرت آن است كسه
با موضوعي روبهرو شويم كه رازگونه باشد و افقي از حقيقت را در مقابسل
ما بگشايد .پيامبر خدا چه چيسزي را در منظسر خسود داشستند كسه از خسدا
ميخواستند حيرتشان را نسبت به آن حقيقست زيساد كنسد ،نسه ايسنكسه آن
حقيقسست برايشسسان معلسسوم شسسود ،چسسون مسسيدانسسستند چنسسين موضسسوعاتي
دستيافتني نيست ،ولي طسوري اسست كسه مسيتسوان نسسبت خاصسي بسا آن
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برقرار كرد كه موجب تقليل جايگاه آن نشود ،نه آنكه آن را تقليل بدهيم
تسسا دسسستيسافتني شسسود ،زيسرا در آن صسسورت ديگسسر آن موضسسوع از هويست
جاللياش خسارج مسيشسود .بعضسيهسا وقتسي بسا چنسين موضسوعاتي روبسرو
ميشوند ،به جاي ايجاد رابطهاي خاص كه بايسد بسا آن امسور برقسرار كننسد،
بهكلّي از رابطه بسا آن منصسرف مسيشسوند ،ولسي عسدهاي هسم سسلمانگونسه
ميگويند كه بايد رابطهاي رازآميز با آن برقرار كرد .زيرا با راز هميشه بايد
رازگونه برخورد كرد ،نه اين كه آن را تقليل داد و با تبسديل آن بسه مفهسوم
ذهني از هويت اصلياش انداخت .متاسفانه چون بعضي مواقع ما راه دوم را
انتخاب ميكنيم نميدانيم بايد با بعضي چيزها حيرتگونه ارتباط پيدا كرد
و تا آخر هم نسبت به آن در حيرت باشيم .اگر شما با خدا درست برخسورد
كنيد مييابيد هيچ وقت نميشود به خسدا دسست بيابيسد ،هرچنسد هميشسه در
محضر او هستيد و او از همهچيسز بسه شسما نزديسکتسر اسست .رابطسه همسهي
حقايق قدسي با ما همينگونه است .فرازي كه مطالعه فرموديد بر اين نكتسه
تأكيد دارد كه توصيف انقالب اسالمي با مفاهيمِ صرف ،موجسب مسيشسود
تا ابعادي از آن ناديده گرفته شود و به جهت پرهيز از اين امسر بايسد تسالش
كرد انقالب اسالمي به عنوان يک رخدادِ تاريخي و با وجه رازگونهاش در
منظر ما ظهور كنسد .تسا همسواره حيثيست رازگسونگي آن را مسدّ نظسر داشسته
باشيم ،نه آنكه بخواهيم با تعريفهاي خاص آن را بفهمسيم ،بسدون آنكسه
به مظاهري كه آن را نشان ميدهند نظر كنيم.
خطري كه ما را تهديد ميكند آن است كه در جلسسههساي معرفتسي ،از
اين نكته غفلت شود كه بايد با سخنِ رازگونه به حقايق اشاره گردد .عموما
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جلسههاي مذهبي براي ايسن بسوده اسست تسا چيسزي بفهمسيم .البتسه سسيطرهي
فضاي جلسه هم بسيتسأثير نيسست كسه آيسا فضساي جلسسه طسوري اسست كسه
انسانها بايد تنها فكر كنند و چيزي بفهمند يا بايد به حقيقتي كسه در مقابسل
آنها گشوده ميشود نظر كنند؟ آري! اگر بخواهيم چيزي بفهمسيم احتيساج
به تعريف آن چيز داريم .تعريف يعني مفهومپردازي و مفهومپردازي يعني
حقيقتي را از رازگونگي درآوردن .اينكه بعضي از عرفا به فيلسوفان طعنسه
ميزنند به اين علت است كه فيلسوفان و متكلّمين عموما خدا و عالم قدس
را مفهومي و استداللي ميكنند و با ايسن كسار عمسال مطلسب را از افسق نگساه
انسان خارج ميكنند.

چگونه انقالب اسالمي د

حجاب مي ود

اولين نكتهاي كه بايد با هم در ميان بگذاريم اين اسست كسه در انقسالب
اسالمي اگر با چيزي روبهرو هستيم كه به عنسوان رخسدادِ تساريخي ،آينسهي
نمسسايش حقيقسست اي سن دوران اسسست و بسسا مفهسسومپسسردازي آن را در حجسساب
ميبريم ،پس بايد متوجه باشيم مفهومپسردازي در ايسن مسوارد چسه مشسكلي
بهوجود ميآورد و چگونه حيثيست رازگسونگي آن را از مسدّ نظرهسا خسارج
ميكند و اگر بخواهيم صرفا بسا تعريسفهساي خساص آن را بفهمسيم ،در آن
صورت متوجسه آن وجهسي از انقسالب كسه خسود را در مفهسوم نشسان نسداده
است ،نميشويم .اصال در آن حالست متوجسه نيسستيم وجسوهي از آن نشسان
داده نشد و به صحنه نيامد و در منظر ما قرار نگرفت ،زيرا ما به دنبسال ابعساد
وجودي انقالب اسالمي نرفتيم .مسا چيسزي از انقسالب را دنبسال كسرديم كسه
ابعاد كلّي آن بود و انقالب هم در همين حدّ در اختيار ما قرار گرفست و نسه
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بيشتر .شايد تمام كتاب «آنگاه كه فعاليتهاي فرهنگي پوچ مسيشسود» ايسن
نكته باشد كه با مفهسوم ،شسكوه و جسالل و خسوفي كسه مسيشسود نسسبت بسه
حقيقت پيدا كرد ،ميميرد .بر ايسن اسساس عرفسا بسه عقسلِ مفهسومگسرا طعنسه
ميزنند كه:
عقل مي گفت كه دل منزل و مأواي من اسست

عشق خنديد كه يا جاي تو يا جساي مسن اسست

اين تعريضي است به عقل فلسفي وگرنه عقل قدسي كه خسودش عامسل
كشف حقيقت است.
با توجه به آنچه عرض شد ميخسواهيم بسر ايسن امسر تأكيسد كنسيم كسه:
«تصويري معين و قابسل فهسم بسراي انديشسههساي عسادي از انقسالب اسسالمي
دادن ،توليد ما است در حسالي كسه حقيقست انقسالب توليسد مسا نيسست بلكسه
حقيقتي است كه بايد به دنبال آن برويم تا پرتسوي از آن بسراي مسا گشسوده
شود» .اين نكتسهي دقيقسي اسست ،زيسرا گساهي مسا بسه جساي يسافتن حقيقست
انقالب ،سعي ميكنيم تصوري از آن انقالب توليد كنيم .آري! يسکوقست
ميخواهيم حقيقت را كشف كنيم كه ايسن كسار درسستي اسست ولسي يسک
وقت براي خودمان حقيقت را ميسازيم و دغدغهاي نداريم تا آنچه واقسع
شده است را بيسابيم .افسراد سياسسي مسيخواهنسد واقعيست را تحليسل كننسد و
متوجه نيستند در بسياري از موارد اين تحليسلهسا يسافتن واقعيست و حقيقست
نيست ،بلكه ساختن آنها است .شما نسبت بعضسيهسا را بسا قسرآن مالحظسه
كنيد كه چگونه در بسياري موارد آنچه گفته ميشود ساختهي ذهسن آنهسا
است ،به جاي يافتن آنچه قرآن متذكر آن است .گويا مسا هنسوز دغدغسهي
يافتن حقيقت را نداريم ،راضي ميشويم به همينكه توانستهايم چيزي را به
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عنوان حقيقت براي خود بسازيم .به اين ميگويند سوبژهكردن موضسوعات
يا نومنها .در اين حالت انسان بسا خسودش  -بته عنتوان فاعتل

شناسا -دارد زندگي ميكند .بنا شد ما با حقيقت طوري برخورد نماييم
تا براي ما ظهور كند و ما با نفي پيشفرضهاي خودمان با حقيقست مسرتب
باشيم .اين نكتسهي مهمسي اسست كسه بسدانيم« :تصسويري معسين و قابسل فهسمِ
انديشههاي عادي از انقسالب اسسالميدادن ،توليسد مسا اسست» .در حساليكسه
حقيقتِ آن ،توليد ما نيست بلكه با اشاراتي كه بسه كمسک انقسالب اسسالمي
در اتفاقات تاريخي در اين زمان به ميان ميآيد ،بايد بسه دنبسال آن حقيقست
برويم تا پرتوي از آن براي ما گشوده شود2.اين كار آساني نيست كه ما بسه
دنبال اشاراتي برويم كه در نهايت هيچچيز نيست مگر پرتسوي از حقيقست،
مگر آنكه بدانيم« :آنقَدَر هست كه بانسگ جرسسي مسيآيسد» .بسه گفتسهي
جنسساب حسساف در هم سين غسسزل؛ «چسسه عشسسق آسسسان نمسسود اول ،ول سي افتسساد
مشكلها» ،چون روبهروشدن با پرتوي از حقيقت ،غير از آن است كه شسما
اين ليوان را بهراحتي ميبينيد .اگر كسي بيش از اينكه ليوان را مسيبينسد از
رُخنمودنِ حقيقتِ دوران ،انتظار ندارد؛ بايد بداند به دنبال حقيقست نيسست،
به دنبال سنگ و چوب است .اين افراد هيچوقت رابطهاي با حقيقتِ دوران
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خود برقرار نميكنند و ما هم نمي توانيم با آنهسا همزبسان شسويم ،زيسرا دو
زبان و دو تفكر متفاوت است.
عرض شد« :انقالب اسالمي داراي اشاراتي است كه بايسد بسه دنبسال آن
اشارات برويم تا لمحه و پرتوي از حقيقتِ آن براي ما گشوده شود و گرنه
از نگاه ابزاري به انقالب براي اغراضِ شخصي و حزبي ايمن نيسستيم» .البتسه
الزم نيست اغراض شخصي اغراض فاسدي باشد ولي راه نظسر بسه حقيقست
دوران در آن حالت در ميان نيست مثل آنكه كسي مسيخواهسد از انقسالب
اسالمي دفاع كند ولي انقالب را در حد يک اتفاق سياسي تقليل مسيدهسد.
خداوند به پيامبر خود در رابطه با اسسالم مسيفرمايسد« :مسا عَلَسى الرَّسُسولِ إِالَّ
الْبَالغ» بر رسول خدا وظيفهاي جز رساندن آن پيام نيسست و بعسد هسم بسه او
ميفرمايد« :لَعَلَّکَ باخِعٌ نَفسَک»

نزديک اسست خسود را تلسف كنسي.

معلوم است پيامبر هم ميخواستهاند مردم متوجه حقيقت اسالم شسوند ،و
در اين راه خود را به زحمت ميانداختهاند و خداوند ميفرمايسد« :بَلسغ» تسو
فق مطلب را به مردم برسان ،دغدغهي اينكه ميفهمند يا نميفهمند را بسه
عهدهي ما بگذار .خداوند چندين بار در قرآن به پيسامبر تسذكر مسيدهسد
كه اين به عهدهي تو نيست .ميفرمايد« :إِنَّکَ ال تَهْدي مَنْ أَحْبَبْستَ وَ لكِسنَّ
اللَّهَ يَهْدي مَنْ يَشاءُ»

تو هسركس را بخسواهي هسدايت كنسي ،هسدايت

نميشود ،در هدايتِ افراد مشيت الهي در كار است .اگر حواسمسان نباشسد
بهجاي آنكه بگذاريم انسسانهسا در معسرض پرتسو و اشسارات انقسالب قسرار
گيرند؛ سعي ميكنيم انقالب را وسيلهاي براي سياستبازيهاي حزبي قرار
دهيم و عمال با اين كار اغراض و اهداف شخصي به وسس مسيآيسد و ايسن
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رابطهي صحي با حقيقت نيست .يكي از اسساتيد مسيفرمودنسد مشسكل ايسن
است كه ما گمان ميكنيم خدا ابزار دست مسا اسست ،مسيخسواهيم بسا خسدا
هركاري دلمان ميخواهد انجام دهيم ،بعد هم ميگوييم چرا خسدا كمسک
نكرد! در صورتي كه نميشود الوهيت مطلق عالم ،ابزار دست ما باشسد ،مسا
بايد ذيل پرتو انوار او خود را معنا كنيم.
سعي بفرماييد كمي به اين جمله توجه فرماييد كه ميگويد:
«بسسا نگسساه ابسسزاري بسسه انقسسالب ،انقسسالب اسسسالمي از كسسارايي حضسسور
تسساريخياش فسسرو كاسسسته مسسيشسسود و گرفتسسار اغسسراض احسسزاب و
سياستمداران ميگردد ،در آن صسورت از بساطن معنسوياش كسه وجسه
اشراقي آن است ،غفلت خواهد شد».

اين نكتهي مهمي است ،از آن جهت كه انقالب اسالمي يسک حقيقستِ
تاريخي است و اگر درست با آن برخورد نشود عمال سسخن نيچسه درسست
در ميآيد كه خسدا از بشسريت گريختسه اسست .انقسالب اسسالمي هسم از مسا
ميگريسزد ،زيسرا از غيسابِ اسستوار آن كسه وجسهِ تساريخي مسا اسست ،غافسل
ميشويم و حواسمان نخواهد بود كه روح انقالب اسالمي غايسب خواهسد
شد .آري! اين امكان هست كه انقالب اسالمي برود امّا نسه بسه آن صسورتي
كه سياستمداران ميگويند ،انقالب اسالمي ديگر ابزار دستِ آنها نيسست.
حتي در محافل رفقاي ديني هم بعضا بح

ميشود كه اگسر ايسن مسسا ل و

مشكالت براي مردم پيش بيايد انقالب ميرود ،اين نگاه ابزاري به انقسالب
اسالمي است ،غافل از اينكه اگر رخدادي توحيسدي در تساريخي بسه ميسان
آمد ديگر از ميان نميرود .ما بايد كاري كنيم كه گرفتار خطسرِ نديسدن آن
حقيقت نشويم .مثل اسالم كه هيچوقت از بين نميرود ولي در سسقيفه ايسن
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حضور تاريخي از اسالم ديده نشد .اين خطر هميشه براي مسا هسست كسه از
انقالب پاسداري نكنيم و پاسداري از انقالب اسالمي ،پاسداري از حقي ِ
قست
رازگونگي آن است در حضور تاريخياش .يک حقيقست رازگونسه بسه نسام
انقالب اسالمي در تاريخ آمده است و پاسداري از آن به اين صورت است
كه نگذاريم از هويت رازگونگياش غفلست بشسود .شسايد جلسسهي مسا هسم
براي همين است كه به رازگونگيِ انقالب تذكر داده شسود .درسست اسست
كه در اين رابطه صدها سؤال پيش ميآيد ولي آن سؤالها را بايسد طسوري
جواب داد تا رابطهي رازگونگي رخداد انقالب اسسالمي در حجساب نسرود
وگرنسسه مثسسل آن اسسست كسسه بسسا اثبسسات وجسسود خسسدا ،خداونسسد را از حقيقسست
رازگونگياش خارج كنيم در حاليكه خداوند در عين آنكه «نساز» اسست،
«راز» اسسست .پسسس «پاسسسداري از انقسسالب اسسسالمي پاسسسداري از حقيقسست
رازگونگي آن در حضور تساريخياش مسيباشسد تسا از آن طريسق از عسادي
شدن آن و پسيش پسا افتسادن آن جلسوگيري شسود و همچنسان بسراي حضسور
تسساريخي آينسسدهي مسسا در نسسسبت بسسا اي سن حقيقسست يعن سي در نسسسبت بسسا وَجسسه
رازگونگي انقالب اسالمي ،انقالب تعريف شود.

از بقاء انقالب
اگر انقالب اسالمي امسري پسيشِ پسا افتساده شسود ،از اهميست آن غفلست
خواهد شد و ديگر نميتوانيم آينسدهي خسود را بسه آن متصسل كنسيم و ايسن
يعني بيآيندگي .به اهل بيت در قرآن نظر كنيد كه چگونه قسرآن مسا را
متوجه وَجه متعالي و رازگونگي آنها مسيكنسد و مسيفرمايسد« :إِنَّسهُ لَقُسرْآنٌ
كَريمٌ .فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ .ال يَمَسُّهُ إِالَّ الْمُطَهَّسرُونَ»

يعنسي وجسه
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متعالي و مكنونِ قرآن را تنها مطهّرون و انسانهاي قدسي مسيتواننسد لمسس
كنند و در همين رابطه ما مقام اهل بيت را قدسي و رازگونسه مسيدانسيم.
انساناند ،ولي قدسياند ،نه اَبَر مرد به آن معنا كه نيچه ميگويسد .بسه همسين
جهت هنوز حضورشان در عالم هست و آينده بسا اتصسال بسه حضسور آنهسا
معنا دارد .اگر امام حسين يک قهرمان و يا يک ليدر به معناي اجتمساعي
آن بودند ما نميتوانسستيم از وجسود ايشسان در امسروز و فسرداي خسود بهسره
بگيريم ،چون پيشافتساده مسيشسدند .بسا نظسر بسه وجسه رازگسونگي انقسالب
اسالمي از عاديشدن آن و پيشِ پا افتسادهشسدن آن جلسوگيري مسيشسود و
همچنان براي حضور تاريخي آيندهي ما قابل اعتماد خواهد بود .مثل همان
نوع پاسداري كه فرهنگ غدير از اسالم به عهده گرفت ،برعكس فرهنگ
سقيفه كه اسسالم را از وَجسه رازگسونگي آن فسرو كاسست .شسما هسيچوقست
نميتوانيد خليفهي اول و دوم و سوم را جهت ادامهي اسالم در ايسن تساريخ
به بشرِ امروز ارا ه دهيد به همسين جهست آقساي الجسابري يكسي از متفكسران
جهان عرب ميگويد :ما هيچ راهي بسراي نجسات خسود از انحطساط نسداريم
مگر ادامهي خود در فرهنگ غرب و يكيشدن با آنها .ايسن بسه جهست آن
است كه امثال الجابري چيزي براي ادامهي خود در بسستر آن اسسالم ،يعنسي
اسالم سقيفه پيدا نكرده است .با آنچه از خلفا بساقي مانسده نمسيتسوان بشسرِ
امسسروز را نجسسات داد و افسسق حضسسور آينسسده تسساريخي ايسن بشسسر را تسسا ظهسسور
مهدي پاسداري كرد.
وجه رازگونگي انقالب اسالمي عامل بقساء آن اسست زيسرا هسيچ وقست
تمام نميشود تا بگوييم برويم سراغ چيز ديگري؛ مثل كساري كسه شسيعه بسا
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فرهنگ غدير انجام ميدهد و هر روز در بستر آن فرهنسگ ،آينسدهي قابسل
اعتمادي را مدّ نظر خود دارد .نظر بنده اين است كه حتي هيچ نيازي نيست
براي حضور و ظهور حضرت مهدي روايست داشسته باشسيم .ذات اسسالم
ميگويد اين حقيقت با اين خصوصيات حتما به بلوغ و انتهاي متعالي خسود
ميرسد و نيمه كاره تمام نميشود ،زيرا اسالم رخداد رازگونهاي است .در
كتاب «بصيرت و انتظار فرج» عرض شد كه چرا رسول خدا ميفرمايند:
«اگر يسک روز هسم از عمسر زمسين بساقي مانسده باشسد آن روز آنقسدر بلنسد
ميشود تا حضرت مهدي ظهور كند» .يعني ذات اسالم بسه آنجسا خستم
ميشود ،چون حقيقتي است رازگونه و تمام ناشسدني اسست .تسازه بسا ظهسور
حضرت مهدي شراي ظهور حقيقت فراهم ميشود ،لسذا اگسر علسم 27
قسمت باشد تا آن زمان يسک قسسم از  27قسسم ظهسور كسرده و بقيسه آن در
شراي ظهور حضرت بسه ميسان مسيآيسد و رازهسا رازبسودگيشسان را نشسان
ميدهند .در كتاب «مقام بقيت اللّهي حضرت مهدي »عرض شسد :مگسر
نداريم زمين زير پاي ياران حضرت مهسدي مسيپيچسد؟ در آن حسدّ كسه
ي ساران حضسسرت شسسبهسسا در خانسسههايشسسان هسسستند و ص سب در مكسسه كنسسار
مهدي ميباشند؟ اينها نشان مسيدهسد كسه عسالَم بسا مهسدي بسا وَجسه
رازگونگياش رابطه پيدا ميكند« .اين مسووليت مهم مسا نسسبت بسه انقسالب
اسالمي است كسه متسذكر رازگسونگي آن باشسيم ،ايسن امسر ،مسا و بقيسه را از
پوچيِ دوران ميرهانسد» .آن كسسي كسه مسيگويسد انقسالب اسسالمي بسس
نيهيليسم و مدرنيته است ،سعي دارد نحوهي حضور رازگونگي اين انقسالب
را نبيند ،چون انقالب اسالمي را تنها همين مناسسبات سياسسي تصسور كسرده
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است در حاليكه مبدأ اين انقالب ،حضرت امسام روح اهلل

آن

عارف سالکِ آگاه به زمانسه اسست .اگسر انقسالب اسسالمي همسين مناسسبات
روزمرّه بود ،معلوم است كه چيزي نيست جسز بسس مدرنيسسم و نيهيليسسم.
ولي اين نوع نگاه به انقالب اسالمي ،نوعي چشم برهمگذاردن است نسبت
بسسه حقيق ستِ اي سن دوران كسسه راز تسساريخي و حوال ستِ تسساريخي مسسا اسسست و
ناديدهگرفتن چنين حقيقتي از كساني كه مدعي تفكرند تأمّلبرانگيز اسست.
در حاليكه با راز بايد به نحسوهاي برخسورد كسرد كسه وَجسه رازگسونگي آن
يافت شود و خود را بنماياند نه اينكه انتظار داشسته باشسيم وجسودِ راز را بسه
صورت استداللي اثبات كنيم زيرا اگر راز است بايد آن را پساس بسداريم و
پاسداشتنِ آن هم به همين معناست كه رازگونگياش را حف كنسيم تسا بسا
پرتوهاي خود ،آينده براي ما معنا پيدا كند و گرنه مثسل دنيساي مسدرن و بسه
جهت حسّگرايي ،در بيآيندگي كامل قرار ميگيريم.
بر روي اين موضوع ميتوان فكسر كسرد كسه آيسا مشسيت حضسرت حسق
اجازه ميدهد تاريخ مدرنيته با بيآيندگي كه آن را فراگرفته همچنان ادامه
پيدا كند ،يا اينكه بشريت در مسيري قرار ميگيرد كه به روشنيگساههسايي
خواهد رسيد كه آن روشنيگاهها ،مثل انقالب اسالمي اشارهاش بسه جهسان
ديگري غير از جهان مدرن است؟ انسانها بايد فكر كنند اين روشنيگاههسا
كجاست؟ اگر بشرِ امروز بسا جسدّيتِ تمسام بسه خسود آيسد و جسستجو كنسد،
بهراحتي مييابد آن روشنيگاه در اين تاريخ همين انقالب اسسالمي اسست،
به همسان معنسايي كسه حضسرت امسام

و حضسرت آيست اهلل
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براي ما تفسير ميكننسد كسه در عسين رازگسونگياش داراي

خامنهاي

نحوهاي از ظهور است كه در شمارهي بعد به آن ميپردازيم.

اشا

ي انقالب به آيند

« -13انقالب اسالمي امري است از حقيقت در اين تاريخ ،كه در عين
رازگونه بودن ،ظاهر مي شود و به آينده اشاره مسيكنسد و بساز در خفسا
ميرود تا ما به خود آييم و با خودآگاهي تاريخي كه نسبت به آن پيدا
ميكنيم ،آن را از خود كنيم .مثل آن كه به علسم حضسوري علسم پيسدا
ميكنيم كه به آن علمِ به علم ميگويند».

نمونهي علمِ به علم ،معرفت نفس است .گاهي يادتان مسيرود خودتسان
خودتان هستيد .اما يک وقت من متوجه ميشوم اين خودم هسستم كسه دارم
حرف ميزنم .يعني يکوقت علم دارم و يکوقت علمِ به علسمِ خسود دارم
و به دانايي خودم دانا هستم .به حالت دوم ميگويند خودآگاهي يا علمِ بسه
علم .حرف بنده اين است كسه وقتسي بسا پديسدهاي بسه نسام انقسالب اسسالمي
روبهرو ميشويم ،مالحظه ميكنيم كه هم هست و هم نيست .به يسک معنسا
هست چون شواهدي براي وجسودش داريسم ولسي مثسل سساير پديسدههسا نسه
محسوس است و نه معقول است كسه از آن يسک تصسور و يسا يسک مفهسوم
مشخ

داشته باشيم و تازه اگسر هسم آن را بسه صسورت مفهسومي مشسخ

درآوريم رابطهي حضوري با آن را از بين ميبريم .ما مواظبيم بسه ايسن معنسا
آن را معقول نكنيم ولي از طرفي وقتي مسيخسواهيم بسا آن روبسهرو شسويم،
ميبينيم كه مثل ساير پديدهها در مقابل ما نيست .باز برميگسرديم بسه خسودِ
نورِ حضرت حقّ ،وقتي يكي از اسماء الهي مانند اسسم حسيّ برايمسان جلسوه
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ميكند ،براي آدم نشاط و شادابي پيسدا مسيشسود ولسي چيسزي نمسيگسذرد
يکدفعه آن نورانيت به خفا ميرود ،و وقتي به خفا ميرود تازه مسيفهمسيم
چيزي بود كه حاال نيست .البته بعدا بحس

خواهسد شسد كسه هسيچوقست آن

اسم ،طوري نميرود كه از آن منقطع شويم ،حقايق عالمِ وجود وقتسي هسم
در خفا ميروند ،نسبتشان را با ما حف ميكنند؛ در خفسا مسيرونسد تسا بسه
خود آييم كه در نزد ما بودهاند و ما نميدانستيم .به قول مولوي وقتسي تسازه
آفتاب غروب ميكند ميفهميم آفتابي بود.
بح

بر سر اين جمله است كه «انقالب اسالمي امري است از حقيقست

در اين تاريخ» و مثل هر حقيقتسي ،ظهسور و خفسايي دارد ،بسه همسين جهست
نميتوانيم بگوييم مثل اين ليوان است و نميتسوانيم بگسوييم معسدوم اسست.
حقيقت يعني آن چيزي كه به ما مسيگويسد ببسين چگونسه هسم هسستم و هسم
نيستم .تنها ميتوان از آن يک گزارش داد ،زيرا در عسين رازگونسه بسودن و
در خفابودن ،در مظاهرِ خاصِ خود ظاهر مسيشسود .بنسده ظساهربودن آن را
ميتوانم تحت عنوان آيات انقالب اسالمي به شمار آورم مثل دفاع مقدس
و يا مقاومت مردم در سوريه .ابرقدرتها و قارونها جمع شدند تسا سسوريه
را ساق كنند و حرفشان اين است كه ما ميخسواهيم ايسران بفهمسد بايسد از
سوريه برود ولي نميتوانند كاري بكنند و ديديد كه نتوانستند كاري بكنند
و معناي ظهور حقيقتِ انقالب اسالمي در مظاهر ،به همين معنا است.
براي اشاره بسه مظساهر انقسالب اسسالمي زبسان خاصسي نيساز اسست .بايسد
حوصله كرد كه چطور ميشود زبسان ايسن حضسور را بسا همسديگر در ميسان
بگذاريم؟ ابرقدرتها تالش مسيكننسد مسا را از سسوريه بيسرون كننسد تسا بسه
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اهدافشان برسند و نميتوانند .در عين آنكه به ظاهر قدرت آن را دارند تسا
براي ما مشكالتي بهوجود آورند و بسه ظساهر مسا را بسه خفسا ببرنسد ،ولسي در
همان لحظه كه ما را به خفا ميبرند ما به نحوهاي ديگر در صسحنه يعنسي در
ظهور هستيم و همان خفا ،ظهور است .فرمود «هُوَ الظّاهِرُ وَ الْبَاطِن» حسق در
عين آنكه ظاهر است باطن است ،نه اينكه يسا ظساهر باشسد يسا بساطن ،ايسن
توحيد نيست ،توحيد آن است كه او در عين اينكه ظاهر است باطن است.
اين حقيقت در هر جايي كه حق در صسحنه باشسد صسدق مسيكنسد ،چسه در
امور اجتماعي چه در امور تكويني .مثالي كه حضرت امام

در

اين رابطه در تفسير سورهي حمد ميزنند اين است كه دريا وقتسي بسا مسوج
ظاهر مي شود ،همان لحظه كه دريا با موج ظاهر ميشود ،همان لحظه دريسا
است .دريا از يک جهت باطن است و موج ،ظاهر اسست و از جهست ديگسر
در همان لحظه ظاهر است چون موجها چيزي جز دريسا نيسست .در جريسان
فتنهي  ،88انقالب اسالمي به ظاهر در خفا رفت امسا از هميشسه بيشستر ظساهر
شد و معلسوم گشست انقسالب اسسالمي چسه تسواني دارد كسه يسک فتنسه را بسا
برنامهريزي چندين ساله خنثي كند .به گفتسهي خودشسان بعسد از فتنسهي 88
قدرت مقام معظم رهبري

بيشتر معلوم شد.

سعي بايد كرد اين مطلب روشن شود كسه چگونسه انقسالب اسسالمي در
عين رازگونهبودن ،ظاهر ميشود و با ظهور خود به آينسده اشساره مسيكنسد.
اين فق مربوط به انقالب اسالمي نيست مربوط به هر حقيقتي است كه در
هر دوران ظاهر بشود ولي باز به حكم رازگونگياش در خفا مسيرود .شسما
ممكن است بگوييد الحمدهلل ما ديگر بسا حضسور تساريخيِ انقسالب اسسالمي

جلسهي چهارم ،انقالب اسالمي و حقيقت رازگونگي آن137 ..................................

آيندهي خوبي داريم ،همان لحظه يک فتنه اقتصادي پيش ميآيد و همسهي
برنامهها در هم ميريزد تا انقالب در عين در خفا رفتن ،خود را به صسورتي
ديگر ظاهر كند و در آن مشكالت هم بتوانيم انقالب را از آنِ خود كنيم و
به اين نتيجه برسسيم كسه مسسوله خيلسي بساالتر از ايسنهسا اسست كسه بخسواهيم
انقسسالب اسسسالمي را در ظسساهري محسسدود خالصسسه كنسيم و نسسسبتمسسان را بسسا
حضرت حق در همان حدّ ،محدود نمساييم .يسک وقست مسيگسوييم خسدايا
شكر كه به ما رزق دادي ،معلوم است هسواي مسا را داشستهاي و يسک وقست
ميگوييم خدا را شكر كه به مسا آبسرو داد .ولسي يسک وقست مسيرسسيم بسه
آنكه:
در بال هسم مسيچشسم الطساف او

مات اويم ،مسات اويسم ،مسات او

در اين حالت است كسه خسدا مسال مسا مسيشسود و ربسوبيتش را احسساس
ميكنيم« .رَبّي» ربّ من است به اعتبار اينكه نان و آب به مسن داده اسست،
يا به اعتبار اينكه «وَلَدْتُكَ اَهْۀً للثعبَا َة» اصسال تسو ارزش آن را داري كسه
من بندهي تو باشم .نسبت به همهي حقايق ميتسوان چنسين رابطسهاي داشست
كه به عميقترين وَجه آن نظر كرد .در رابطسه بسا اشساره بسه آينسده از طريسق
حقيقت انقالب اسالمي بايد متوجه كسي شسد كسه خسودش آن حقيقست را
احساس كرده باشد .در اين رابطه به متن بعدي ميپردازيم:

معنالالا و جايگالالا
تا يخ

شالالهادت د

ايالالن

« -14چه كسي مي تواند حقيقت دوران ما را آشكار كند تا افق آينده
را تفسير نمايد و بدون آنكه ما را فريب دهد ،چشمهاي مسا را متوجسه
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آيندهمان كند؟ آيا آن شخ

غيسر از كسسي اسست كسه توانسسته باشسد

حقيقت دوران را احساس نمايد؟»

آن افراد همان سرداران دفاع مقدسِ شبهاي حملهانسد و سسخناني كسه
حكايت از آن دارد كه بهخوبي متوجهي جايگاه تساريخي انقسالب اسسالمي
هستند و اينكه در حسال تحقسق حقيقست بزرگسي مسيباشسند كسه بسهراحتسي
ميتوان براي آبيارياش جان داد .بنده هنوز هم حيرانِ شهيد حسسن بساقري
در كتاب «مالقات در فكّه» هستم .هر كدام از اين سرداران آينسهاي هسستند
براي انعكساس جايگساه حقيقستِ ايسن دوران .شخصسيت آنهسا آيست ظهسور
حقيقت انقالبي اسالمي است و ما براي رسيدن به آن حقيقت بايد به آيسات
و نشانه هاي آن نظر كنيم .كتاب و درس و مدرسه كسافي نيسست ،بصسيرتي
بايد به ميان آيد .مقابلهي مردم با فتنهي سال  88در نهم ديمساه يسک آيست
از آيات انقالب اسالمي است و اينكه چگونسه خداونسد بسا سسخني كسه در
جان مردم به صدا درآورد ،آن صحنه را خنثي كرد و آيهي «إِنَّا نَحْسنُ نَزَّلْنَسا
الذكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُون»

درمورد انقالب اسالمي ظهسور كسرد .ايسنهسا

سخنان يک آدم در درون يک نظام سياسي نيست ،اين آيستهسا خودشسان
گواهي ميدهند كه اين حقيقت يعني انقالب اسالمي از چه جنسسي اسست.
واقعا چه چيزي در حال وقوع است كه شبهساي حملسه ،انسسانهسايي بسس
بزرگ و ارزشمند براي شهادت سبقت ميگيرند تسا بسه نحسوي شسهادت را
براي خود رقم بزنند؟ چسون مسيداننسد شسهادت در ايسن تساريخ يعنسي چسه؟
شهادت را براي آنكه بهشت بروند نميخواهند ،ميخواهنسد شسهيد بشسوند
چون حس ميكنند با شهادت مسيتواننسد بسه بقساء انقسالب اسسالمي كمسک
كنند .شما مالحظه كنيسد سسرداران مسا اَعسم از همّست و بساكري و خسرازي،
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درست زماني شهيد ميشوند كه همهي طرحهاي الزم را به انجام رسانده و
حاال بايد طور ديگري عمليات كنند و آن شهادت است و اين جا است كه
رهبر معظم انقالب ميفرمايند:
«شهدا مايهي رونق حيات معنويانسد در كشسور .حيسات معنسوي يعنسي
روحيه ،يعني احساس هويت ،يعني هدفداري ،يعني به سمت آرمانهسا
حركتكردن و عدم توقّف؛ اين كار شهدا است؛ اين را هم قرآن به ما
ياد مي دهد .شهدا تسا هسستند ،بسا تسن خودشسان دفساع مسيكننسد ،وقتسي

ميروند ،با جان خودشسان «وَ يَسْتَبْش ُوََ بِالَّذينَ لَمْ يَلثحَقُوا بِهِمْ مانث
خَلثفهِمْ ََالَّ خَوْف َلَيْهِمْ وَ ال هُامْ يَحْزَنُاوََ»(آلعمسران )170/ببينيسد ايسن
استبشار ،مال بعد از رفتن است .تا هستند ،جانشان و تنشان و حركت
مادّي شان در خدمت اسالم و در خدمت جامعهي اسالمي است ،وقتي
ميروند ،معنويتشان ،صداي شان تازه بعد از رفتن بلند ميشود .نطسق
شهدا بعد از شهيدشدن باز ميشود ،با مردم حرف ميزنند «بِالَّسذينَ لَسمْ
يَلْحَقُوا بِهِمْ» با ماها دارند ميگويند؛ [بايد] ما گوشمان سنگين نباشد تا
بشنويم اين صدا را ...مهم اين است كه ما بشنويم اين صدا را .و خداي
متعال در اين صدا هم اثر گذاشته؛ واقعا اثر گذاشته؛ جوري شده است
كه وقتي از شهيدي يک چيزي نقل ميشود ،يک حرف دقيق و متيني
نقل ميشود ،اثر ميگذارد بر روي دلها ،دلها را منقلب ميكند ...مسا
گوشمان سنگين است ،اين پيامها را درست نمسيشسنويم؛ اگسر بسه مسا
بشنوانند اين پيامها را ،ديگر اين گرايش به شرق و به غرب و به دشمن
و به كفر و الحاد و مانند اينها ،از بين ما رخت بر خواهد بست ...اگسر
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اين پيسام را بشسنويم ،روحيسههسا قسوي خواهسد شسد ،حركست ،حركست
جدّياي خواهد شد»3.

آري اين افراداند كه حقيقت دوران ما را آشكار كردنسد تسا افسق آينسده
درست تفسير شود و اينها به خوبي متوجه شدهاند خداوند در اين تاريخ و
از طريق انقالب اسالمي چه كار عظيمي را اراده كرده و معلسوم اسست ايسن
كار بيهزينه نخواهد بود.
« -15خداوند آنچنان به عظمت حضور تاريخي اسالم نظر داشت كه
سختيهاي مسلمانان در شعب ابيطالب در برابر آن كارعظيم چيزي به
حساب نميآمد و از مسلمانان نيز چنين انتظاري داشت كه بسه عظمست
كار فكر كنند و نه بسه سسختيهساي آن ،بسه همسان معنسايي كسه مولسوي
ميگويد« :رنج راحت شد چو شد مطلسب بسزرگ» خداونسد بسه همسان
صورت به انقالب اسالمي نظر دارد».

ممكن است متوجه نباشيم هزينه براي يسک رخسدادِ بسزرگ چسه انسدازه
بايد باشد؛ در آن حدّ كه اگر بسياري از مسلمانانِ راستين هسم شسهيد شسوند
در مقايسه با آنچه بايد واقع شود قابل تحمل است .به شهداي ما در طالييسه
نظر كنيد كه چه اندازه در محل «سه راه شهادت» شسهيد داديسم در آن حسدّ
كه بعضي از سرداران حيران شدند كه جواب ايسن همسه خسون را چسه طسور
بايد بدهند .بنده بعد از دفساع مقسدس در يكسي از ايسن قرارگساههسا صسحبتي
داشتم بعد از صحبت يكي از سرداران به بنده فرمسود :فالنسي چنسدين سسال
بود از درون ميسوختم كه چرا ما در طالييه اينهمه شسهيد داديسم ولسي بسه
تاريخ
حفظتهللا» در تت
ّ
 - 3بيانا /مقام معظتم رهبتري«
97 / 8 /14
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نتيجهاي كه ميخواستيم نرسيديم ،ولي با اين شعري كه تو خواندي مسن از
آن آتش دروني راحت شدم .در آن شعر عرض شد:
صد هزاران طفل سر بُبْريده شسد

تسا كلسيم اهلل صسساحب ديسده شسسد

ميفرمايد :بايد صد هزار طفل را فرعون سر ببرد تا كليم اهلل بسه نسور
شهادت آنها بفهمد بايد چه كار كند.
بنده ميخواستم بر اين نكته تأكيد كنم كه گاهي حقيقتسي بسس متعسالي
در حال وقوع است كه براي تحقق آن بايسد هزينسههساي بزرگسي پرداخست
كرد و آن باالتر از آن است كه عقلهاي عادي بفهمند ،هرچنسد شسواهدي
پيش ميآيد كه نشان ميدهد خبرهايي در پيش است .حساب كنيسد شسهيد
خرازي كه آنقدر حساس است تا يكي از نيروهايش از دسست نرونسد ،آن
شب ميگويد همگي بايد حساب شسهادتتسان را بكنيسد ،و بسه آنهسا قسسم
ميدهد هر كدامتان اهل شهيدشدن نيستيد برگرديسد و آن عزيسزان همگسي
همانطور كه نشسته بودند سرهاي مبارکشان را به زير مياندازند و اشک
ميريزند ،به خدا قسم هيچكس بلنسد نشسد كسه بسرود ،و اكثسر آنهسا شسهيد
ميشوند ،چون توانستند بسه نسداي بسيصسداي انقسالب اسسالمي گسوش فسرا
دهند.

4

 - 4عملياتي با رمز يا رسول ّللا در  66/12/3تح
شد و نبرد
عنوان «عمليا /خيبر و بدر» شرو
و
شکل گرف
سنگيني با فرماندهي ابراهيم هم
ّ
مواض عراق در طالئيه فرو ريخ و همه براي حفظ آن
ّ شهيد شد ،و حسين خرازي فرماندهي
تالش کردند ،هم
لشکر امام حسين به ميدان آمد .در آن ش اينطور
«عزيزان؛ اين عمليا/
با نيروهاي خود سخن گف
حسيني اس  ،حسينوار وارد جنگ شويد ،حسينوار
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« -16انقالب اسالمي نيز براي خود زبان دارد ،زبساني كسه بسه صسورت
ندايي است بيصدا ،آن صدا درون همهي مردم اين عصر را فرا گرفته
و به قلب شهدا نيز برخورد كرده ،و آنها به نداي آن گوش سپردند و
مظهر تحقق اهداف انقالب شدند.
نداي بيصداي انقالب اسالمي ،دلِ رميدهي بعضي را انسيس و مسونس
شد و از آن به بعسد بسا اشسارهي آن نسدا زنسدگي كردنسد ،زيسرا آن نسدا
ستارهي درخشان دورانشان بود .انقالب اسالمي منتظسر اسست تسا بسراي
چنين افرادي بدرخشد و آنان را در بر گيرد و آنان با اجابت بسه چنسين
دعوتي آن انقالب را از آنِ خود كنند ،نه آنهايي كسه تماشساگرانه بسه
آن مينگرند».

همهي حرف در اين است كه بسدانيم انقسالب اسسالمي نيسز بسراي خسود
زباني دارد ،مهم آن است كه بگذاريم خودِ پديده خود را نشان دهسد و مسا
حرف در دهان آن پديده نگذاريم ،تسا خسودش خسود را بنمايانسد .شسهداي
عزيز توفيق آن را داشتند كه اجازه دهند آن صدا به قلبشان برخورد كنسد
و در نتيجه مظهر نمايش اهداف انقالب اسالمي شدند.
نداي بيصداي انقالب اسالمي ،دلِ رميدهي بعضسي را انسيس و مسونس
شد و از آن به بعد با اشارات آن ندا زندگي كردند .زيرا آن نسدا ،سستارهي
درخشان دورانشان بود .به گفتهي حاف :
ستاره اي بدرخشيد و شمع مجلس شد

دل رميدهي ما را انسيس و مسونس شسد

بجنگيد ،حسينوار هم شهيد ميشويد» .حسين خرازي در
همين عمليا /يکي از دس هايش قط ميشود.
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ستارهاي كه براي حاف درخشيد آن چنان فراگير بود كه جناب حساف
توانست در درخشش آن مأوا بگيرد ،به همان معنسايي كسه شسهداي طالييسه
متوجه شدند آن ستاره براي آنها نيز در حال درخشسش اسست و بسه همسين
جهت يکنفر هم در خود ميل برگشت احساس نكرد.

ستا

ي د خشان ملت ما

انقالب اسالمي در اين تاريخ ستارهي درخشان ملتها است ،آن سستاره
منتظر است تا براي افرادي كه آمسادهانسد بدرخشسد و آنسان را در برگيسرد و
آنان با اجابت به چنسين دعسوتي انقسالب را از آنِ خسود كننسد .و ايسن بسراي
آنهايي كه تماشاگرانه به انقالب اسالمي مينگرند صورت نميگيرد .بايد
از خود بپرسيم با نظر به انقالب اسالمي به دنبال چه چيزي هستيم.
حقيقت دوران اوال :زباني مخصوص به خود دارد ،هسست و نيسستِ آن
ندا و آن صدا نسبت به شما است و اساسا هسست و نيسستِ انقسالب اسسالمي
مثل هر حقيقت ديگري نسبت به شما است كه آيا ندايي در ميان هست كه
خودش ،خود را به شما نشان دهد؟ اگر شما ميخواهيد آن را توليسد كنيسد
آن را در حجاب ميبريد ،مانند همهي حقايق عالم كه بايد نسبت بسه آنهسا
گشوده بود نه آنكه آنها را در حجاب برد.
اينكه بنده اميد دارم اين بح ها براي عزيسزان مفيسد واقسع شسود از آن
جهت است كه ما بتوانيم با نظر به نحوهي حضور انقسالب اسسالمي و توجسه
به آن ،حقيقت شناسي را تمرين كنيم ،همانطسور كسه بايسد ولسيّشناسسي را
تمرين كرد .وليّ الهي را كه نميتوان بسا اطالعسات و محفوظسات شسناخت.
بايد ببينيم به كجاها اشاره دارد و چگونه حقيقت را در مقابل ما ميگشايد.

 ................................................... 144گوشسپردن به نداي بيصداي انقالب اسالمي

به اين فكر كنيد كه چرا بايد شهدا را آيات انقالب اسالمي بگيريم .بسر
آنها چه گذشت كه آنطور هوايي شدند ،بسا ايسنكسه انسسانهساي بزرگسي
بودند .در كتاب «گلستان يازدهم» ،همسسر شسهيد چيستسسازيان مسيگويسد
هروقت جبهه ميرفت نميگفت چه موقع برميگردد ،ولي در خسداحافظي
آخر خيلي راحت گفت يک هفتهي ديگر برميگردم ،بعدا هم دقيقا همان
يک هفتهي بعد برگشت ،اما نسه بسا پساي خسود ،بلكسه بسر روي دوش مسردم
همدان .ظرايف زيادي در آن كتاب هست .سوال بنده ايسن اسست كسه ايسن
شهدا ،اين آيات انقالب اسالمي ،چه ندايي از حقيقتِ اين دوران شنيدهانسد
كه اين اندازه آسماني ميشدند؟ ما يا بايد نسبتمان را با اين حقيقت بسراي
هميشه تعطيل كنيم مثل اينكه دنياي مدرن چنين كرده اسست و يسا بايسد بسا
حضور در ساحتي كسه مساوراء دنيساي مسدرن اسست ،وارد انقسالب اسسالمي
شويم .شما فكر نكنيد ما فعسال در شسرايطي هسستيم كسه بسا حقيقست ارتبساط
برقرار كردهايم ،يا بايد بگوييم اصال حقيقتي نيست و دروغ اسست ،يسا اگسر
احتمال ميدهيم حقيقتي هست بايد مشسخ

كنسيم چسه نسسبتي بايسد بسا آن

برقرار كرد كه بتوان صداي آن را شنيد .اين چيسزي نيسست كسه بسه راحتسي
حل بشود ولي اگر در ساحت مخصوصِ آن قرار گرفتيم كار جلو ميرود.
ممكن است اين احساس به سراغ شما بيايد كه بايد چه كار كسرد در حسالي
كه بنا شد فكر نكنيم؟ عرض بنده آن است؛ مگر ميشود چيسزي را كسه در
فكر نميآيد ،بسا فكسر فهميسد؟ بحس

در ايسن اسست كسه نسداي بسيصسداي

انقالب ،دلِ رميدهي بعضي را انيس و مونس شد و از آن به بعد با اشساراتِ
آن ندا زندگي كردند و بعضي توانستند آن ندا را در نزد خسود پيسدا كننسد،
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تازه وقتسي آن نسدا را در درون خسود يافتنسد ،آن نسدا چيسزي جسز اشساره بسه
حقيقت نبود .گاهي با حركات شهدا آن اشارات پيدا ميشود .خدا را شكر
بايد كرد كه در فضاي انقالب اسالمي اينگونه شسراي ِ اشساره بسه حقيقست
فراهم شده است .مثل اينكه بنا است خداوند به مسا قسدرت اشساره شناسسي
بدهد .آيا از كتاب «تپههاي جاويدي و راز اُشلو» و كتاب «سالم بر ابراهيم»
نميتوان اشارات نابي را يافت .بعد از مدتي ،اشک بسر شسهدا برايتسان يسک
معناي خاصي پيدا ميكند .اشاره يعني از درک مفهومي نسبت بسه حقيقست
باالتر بيا يد .با اشک ميشود باال رفت و انيس و مونسِ ما نداي بي صسداي
انقالب اسالمي شود و با اشاراتِ آن ندا ميتوان زندگي نمود .زيرا آن نسدا
ستارهي درخشانِ دورانمان ميشود.
ادعاي ما اين است كه انقسالب اسسالمي سستارهي درخشسان دوران مسا و
محفل و مجلس ما با حقيقت است و ميتوان با آن زندگي كسرد و در ايسن
صورت است كه آينده معنا پيدا ميكند و پوچي ميرود و عشسق مسيآيسد.
اما ادبياتي كه در اين تاريخ بايد بدان رسيد ،ادبياتي است كه شسهيد آوينسي
شروع كرد.
انقسسالب اسسسالمي منتظسسر اسسست تسسا بسسراي افسسرادي بدرخشسسد ،هرچنسسد
خالفآمدِ عادت باشد و نه ذهنها آمادهي دريافست آن حقيقست هسستند و
نه گوشها آمادهي شنيدنِ آن صدا و آنچه شما ميخواهيسد از آن نسدا بسه
آنها گزارش دهيد .چهكار بايسد كسرد؟ شسايد آن نسدا بخواهسد بگويسد تسو
كاري نميتواني بكني و آن ندا خودش بايد بدرخشسد ،منتهسا منتظسر اسست
كه چه زماني براي تو بدرخشد.
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طبيب عشق مسيحا دم است و مشفق ليک

بايد مشخ

چسسو درد در تسسو نبينسسد كسسه را دوا بكنسسد

شود مسولهي ما چيست ،اين را با قسرآن امتحسان كنيسد بسه

اين صورت كه مسولهتان را مشخ

كنيد و بعسد بسه قسرآن رجسوع نماييسد،

مالحظه خواهيد كرد قسرآن چقسدر بسا شسما حسرف دارد ،ولسي اگسر مسسوله
نداشته باشيم قرآن هم با ما چه حرفي ميتواند داشته باشد .خداونسد مطسابق
رجوعي كه ما با او داريم براي ما ظاهر مي شود.
رفقايي كه دعاي كميلِ شبهاي جمعهي شهرک دارخسوين در لشسكر
امام حسين را بوده اند به خوبي درک ميكنند كسه چگونسه خداونسد بسه
جهت رجوعِ خاصي كه رزمندگان به او داشتند با آنهسا سسخن مسيگفست.
مسولهي رزمندگان در آن زمان مشخ

بود و چون مسولهشان در نسبت بسا

دعاي كميل معناي خاصي داشت ،آن دعاي كميل بسه واقسع دعساي كميسل
شده بود .آري چون مسولهشان چيزي بود كه به دعاي كميل ربس داشست،
آن دعاي كميلها خيلي خاص شده بود .انقسالب اسسالمي منتظسر اسست تسا
براي افرادي كه مسولهشان حضور در حقيقت دورانشان است بدرخشد .به
نظر بنده آن حقيقت براي امثال شهيد حسن باقري درخشيده بسود؛ او سسعي
داشت كه با آن نسبت درستي برقرار كند.
انقالب اسالمي منتظر است تا بسراي افسرادي بدرخشسد كسه مسيداننسد از
درون آن چه چيزي به گوش ميرسد و چگونه ميشود آنان را در برگيسرد
و آنان با اجابت به چنين دعوتي انقسالب اسسالمي را از آنِ خسود كننسد ،نسه
آنكه تماشاگرانه به آن بنگرند .كار آساني نيست ولي اينطور نيسست كسه
افق براي ما نسبت به اين پديده پيدا نشود ،ما فعال خودمسان ،خودمسان را در
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موطن تماشاگري قرار دادهايم .خبردادن از حقيقتِ يک رخداد غير از ايسن
است كه آدم در دلِ آن رخداد قرار بگيرد و خسود را در معسرض نسسيم آن
قرار دهد .إنشاءاهلل در جلسه بعدي اين فضا پيش آيد كه بگذاريم انقسالب
اسالمي در مظاهرِ خود ،خسود را بنمايانسد و مسا بسه آن مظساهر دل بسسپاريم.
انقالب اسالمي مظاهر متفاوتي دارد ممكن است براي رفقا اين پسيش بيايسد
كه ما تنها خبر از چيزي ميدهيم كه هنوز قابل احساس نيست .عرض بنسده
آن است كه اگر آرام آرام بفهمسيم چسه مسيخسواهيم و بسه دنبسال چسه بايسد
بگرديم و سراغ چه كسي را بايد بگيريم ،آنوقت مييابيم انقالب اسسالمي
با مظساهر خسود در بسسياري از جاهسا همسانطسور كسه رهبسر انقسالب
فرمودند ،با ما حرف دارد .إنشااهلل
سؤال:آيا ميشود اين بحس هسا را كسه در ايسن جلسسات مسيفرماييسد
ادامهي همان بح هايي دانست كه در شسرح كتساب «عقسل و ادب ادامسهي
انقالب اسالمي» ميفرماييد و با اين نگاه به استقبال آن آمد؟
جواب :نه ،در آنجا ،كمتر با زبان اشاره سخن مسيگسو يم ،در آنجسا
هم بح

انقالب اسالمي در ميان است ،اما اگر به عنوانِ آن مباحس

كنيد متوجه ميشويد كه در آنجسا بحس

دقست

از عقسل و ادب ادامسهي انقسالب

اسالمي در اين تاريخ است .آنجا با عقل شما با شما حسرف مسيزنسيم ولسي
در اينجا بح

در آن است كه بايسد بنگريسد و بسه آن گسوش بسسپاريد .در

اينجا بايد گفت:
گوشم شنيد قصه ي ايمان و مست شد

كو قسمِ چشم ،ديدنِ ايمانم آرزوست
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در يكي از سالها كه سري به جبهه زده بودم ،شعري در رابطه با معناي
حضور شهدا از مولوي خواندم كه:
تن مَزَن اي پسر خوشدم خوشكسام بگسو

بهسسسسر آرامِ دلسسسسم نسسسسام دل آرام بگسسسسو

سخن رنسج مگسو ،جسز سسخن گسنج مگسو

صسسسفت راه مگسسسوي و ز سسسسرانجام بگسسسو

آه زنسسسسداني ايسسسسن دام بسسسسسي بشسسسسنيديم

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

نكتسسهي روحفسسزا از دهسسن دوسسست بيسسار

نامسسهي خسسوشخبسسر از عسسالم اسسسرار بگسسو

البته بعدا عرايضي در اين مورد خسواهم داشست كسه سسخن بسي «السف و
الم» و «بي نقطه و ادغام» سسخني اسست كسه بسا گسوشسسپردنهسا بسه ظهسور
ميآيد .در اينجا ميتوانيم از اين اشسارات سسخن بگسوييم ،ولسي آنجسا بسا
عقل بايد در ميدان بود .در اينجا احساس ميكنم رفقا حيرت ميكننسد بسه
خصوص كه عادت دارند با عقلشان بسا آنهسا صسحبت شسود .حيسرت چيسز
خوبي است .انشاءاهلل تالش كنيم تا ببينيم چه ميشود .عمسده آن اسست كسه
متوجه باشيم حقيقت ،خودش از خودش رفع حجاب ميكنسد ،مثسل آنكسه
اقيانوس به طرف انسان ميآيد .با گشودگي ما نسبت بسه حقيقست ،حقيقست
خودش را نشان ميدهد .جناب حاف با چنين دريافتي ميگويد:
در انسسسدرون مس سنِ خسسسستهدل نسسسدانم كيسسسست

كه من خموشسم و او در فغسان و در غوغاسست

تفكر اصيل نوعي فرارَوي از روزمرّگي است زيرا در آن تفكر ،نظر بسه
حقيقت در ميان است نه نظر به منفعت .انقالب اسالمي آينهاي اسست تسا مسا
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خود را در آن جستجو كنيم .حقيقت در اين دوران بسا انقسالب اسسالمي بسه
ظهور آمده ،همانطور كه اسماء الهي با انسان به ظهور ميآيد.

جلسهی پنجم
سرآغاز تا يخِ مطلوب بشر

سؤال :در جلسهي قبل دربارهي ارتباط با «حقيقست» فرموديسد :مسا در
اين شراي كه روحيهي خودبنيادِ فرهنسگ مسدرن بسر ذهسنهسا سسيطره پيسدا
كرده است ،ارتباطي با حقيقت نداريم .سؤال ما ايسن اسست؛ آيسا آنچسه مسا
نسبت به انقالب اسالمي احساس ميكنيم و تالش داريم خسود را در جبهسه
فرهنگ سي وارد كن سيم نح سوهاي از حضسسور در محضسسر حقيقسست بسسه حسسساب
نميآيد؟
سؤال دوم ما اين است كه در تفكر استداللي و در سؤال و جسوابهساي
استداللي ،انسان به نوعي اطمينانِ عقلي ميرسد و ميتواند وارد عمل شود.
ولي به نظر ميرسد در مواجهه با ندايي كه شما در رابطه با انقالب اسسالمي
متذكر ميشويد ما را دچار نوعي توهُّم ميكنسد ،زيسرا برايمسان ايسن سسؤال
هست كه در فضاي گسوشسسپردن بسه نسداي بسيصسداي انقسالب اسسالمي،
چهطور ميتوانيم مثل آن حالتي كه اطمينان عقلسي پيسدا مسيكنسيم ،مطمسون
شويم كه واقعا با حقيقتي روبهرو هستيم؟ شما فرمودهايسد بايسد صسبر كسرد،
الزمهي راهي كه بايد طي شود چيست؟
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وجودشناسي وا عهمدا
جواب :در راستاي نظر به حقيقت ،جسستجوي عقلسي ،نسوعي حجساب
است .گوش سپردن به نداي حقيقت ما را با مناظري كسه آن حقيقست خسود
را در آن نمايسسان مسسيكنسسد روبسسهرو مسسينمايسسد و ايسسن نسسوعي شسسناخت و
روبهروشدن با حقيقت است ،هرچند اين روبهرو ي چنسدان روشسن نباشسد،
ولي اين فرق مسيكنسد بسا شسناخت غريبانسه كسه از طريسق اسستدالل حاصسل
ميشود؛ هرچند از نظر عقلي پذيرفتهايم حقيقتي هست ولي اگسر مسا در آن
شراي از آن جهت كه صرفا به آنچه عقلِ ما به مسا خبسر مسيدهسد راضسي
باشيم ،هنوز ارتباطي با حقيقت پيسدا نكسردهايسم ،هرچنسد گرايشسي از درون
نسبت به آن داريم .چشماندازِ الزم براي انكشاف حقيقت ،در جان ما قسرار
گرفته است و از طريق گوشسسپردن بسه آن بسا صسورتي از حقيقست كسه در
تاريخ ما روي ميدهد روبهرو ميشويم .وظيفهي ما اين است تا با پرداختن
بسسه آنچسسه از درون بسسه آن اشسساره مسسيشسسود ،بسسه حقيقسست ايسسن دوران ،در
صحنههاي تاريخي كه در آن قرار داريسم ،نظسر كنسيم و ايسن نسهتنهسا تسوهُّم
بهحساب نميآيد بلكه يقينيترين نحوهي ارتباط با واقعيست اسست .بسه ايسن
حالسست «وجسسود شناسسسي واقعسسه مسسدار» گفتسسه مسسيشسسود و ايسسن نحسسوهي
وجودشناسي ،شسيوهي روشسنگرانهتسري نسسبت بسه انديشسيدن و فكركسردن
نسبت به واقعيات را در خود دارد.
حقيقت در ذات خود ،خود را مينماياند به همان معنسايي كسه خداونسد
دا ما در تجلي است و به همين جهت با اشارههاي نداي درون ميتسوان آن
را در مظاهرِ عالَم بهخصوص در وقايع تاريخي ،مشاهده كرد .پس حقيقست
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در دسترس است هرچند همواره در همين مظاهر مخفي است .بايد حقيقت
را در مظاهرِ آن ديد و نه از طريسق تفكسر و انديشسه كسه آن در جساي خسود
ارزشمند است ولي ذات حقيقت عين تجلي و نمودار شدن اسست و در هسر
چيزي خود را مينماياند و حقيقتِ اين دوران خسود را در انقسالب اسسالمي
به نمايش گذاشسته و همچنسان مسيدرخشسد تسا جهساني را آغساز كنسد .چسرا
ميخواهيد به جاي نظر كردن به حقيقست و بسه جساي يگانسه شسدن بسا آن از
طريق گوش سپردن به اشارات آن و آن را در بيرون به تماشا نشسستن ،تنهسا
نسبت به آن فكر كنيد و به فكركردن نسبت به آن راضي باشيد؟ و از خسود
نميپرسيد حقيقت در كجا بايد ديده شود؟

تجربهي نظر به حقيقت
نيستانگاري واقعي در آنجا اسست كسه آدمسي بسه موجسوداتِ معمسولي
بچسبد و معتقد باشد همين كافي است و به «وجود» و به چهسرههساي آن در
عالم نظر نكند تا نوعي يگانگي بسين خسود و حقيقست بسهدسست آورد .اگسر
بخواهيم احساس وجودِ تاريخي در خود داشسته باشسيم بايسد «وجسود» را در
چهرههاي مختلفِ آن تجربه كنيم .زيرا مفهومِ وجود كه عموما ما با آن بسه
سر ميبريم براي رسيدن به حقيقت و عبور از نيستانگساري كسافي نيسست.
بايد در هر رويدادي به آغازِ آن نظر كرد و ايسن در اصسطالح دينسي همسان
تأويل است .وقتي قرآن در مسورد آيسات و مظساهر مسيفرمايسد« :وَمَسا يَعْلَسمُ
تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْسمِ»(آل عمران )7/مسيخواهسد مسا را
متوجه كند كه آغازي در ميان است كه جز خدا و راسخون در علم بسه آن
دانا نيستند .انديشيدنِ حقيقي يعني آنچه راسخون در علسم دارا هسستند ،بسه
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معناي نظركردن به آن حقيقتِ باطني ،آنهم در مظساهري كسه آن حقيقست
در آنها ظهور كرده است .اين نوع انديشيدن از حقيقت جدا نيست ،نوعي
نظر كردن است و نه فكر كردن.
آنهايي كه با گوشسسپردن بسه هرجسا و هرچيسز و بعسد بسا گِسردآوردن
شنيدهها ميخواهند زندگي كنند و خود را ادامه دهند ،كسساني نيسستند كسه
مانند راسخون در علم به دنبال شنيدن صداي حقيقت باشند .آنها شنواياني
هستند كه به ناشنوايان ميمانند .كلمات و گفتار را ميشنوند ولي نسبت بسه
آنچه بايد بدان گوش بسپارند گسوش جانشسان بسسته اسست و بسه يسک معنسا
حاضرِ غايسبانسد1.گفستن و شسنيدن هنگسامي حقيقسي اسست كسه بسه شسنيدنِ
حقيقت معطوف باشد .وقتي خداوند به حكم تجلي ذاتسي ،خسود را در هسر
تاريخي به شأني منكشف ميسسازد ،در ايسن حالست ،شسنيدههسا بسه «واژه» و
«كالم» تبديل ميشود زيرا آن نوع گوشسپردن تبديل به شنيدن شده .ولي
آنهايي كه به حقيقتِ دورانِ خود نظر نمياندازنسد ،نسه توانسايي شسنيدن در
آن ها هست و نسه توانسايي سسخنگفستن .اينسان ناتواننسد كسه وجسودِ حضسور
تاريخي خود را در عالم كه انقالب اسالمي به ظهور آورده ،تقسرّر بخشسند.
ولي كساني كه بر اين كار توانا هستند ميتواننسد نسداي بسيصسداي انقسالب
اسالمي را به «گفت» آورند و بر كالم سيطره داشته باشسند ،اينسان تجربسهي
نظر به حقيقت را در خود شكل دادهاند .ديگسران سسرگردانِ روزمرّگسيهسا
خواهند بود و تنها آنچه را مستقيما ميبينند معتبر ميدانند ،در هر جايي بسا

 - 1هرگز حديث حاضر
ميان جم

اي
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و دلم جاي ديگر اس .
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موجودات و رويدادها سروكار دارند ولي در عسين حسال حقيقست از آنهسا
پوشيده ميماند.
بح

ما در ايسن جلسسات ايسن اسست كسه اگسر مسا بخسواهيم بسه بساطن و

حقيقت رجوع كنيم و با آن روبهرو شويم چسه نحسوه رجسوعي بايسد داشسته
باشيم؟ همين اندازه بايد بدانيم ورود بسه ايسن ميخانسه ،ادب خساصِ خسود را
ميخواهد .همهي تالش بنده اين است كه متوجسه شسويم نسوع نگساه دنيساي
مسسدرن بسسه عسسالم ،ايسن ادب و رجسسوعِ خسساص را از مسسا گرفتسسه اسسست .قبسسل از
سيطرهي فرهنگ مدرنيته بر روح بشر ،ما اين نوع دعواهايي را كه اين فقيسه
است و آن فيلسوف است و ديگري متكلم اسست؛ نداشستيم .شسيخ بهسا ي را
مالحظه كنيد ،خيلي راحت در فضاي ارتبساط بسا حقيقست بسهسسر مسيبسرد و
مناسبِ عقل مخاطبانش با آنها سخن ميگويد ،آنجايي كه بايسد از ظساهر
قرآن بگويند ،از ظاهر قسرآن مسيگفتنسد و آنجسايي كسه بايسد نظرهسا را بسه
مراتب باالتر قرآن ميانداختند ،ما را با مراتب باالتر روبهرو ميكردنسد .بسه
قول شهيد مطهري تا قرن دهم مسسجد و خانقساه كنسار هسم بودنسد و از قسرن
دهم به بعد يعنسي زمسان حضسور فرهنسگ مدرنيتسه و جسدايي بسين انديشسه و
حقيقت ،به مرور كار به اين جاها كشيد2.يعني شما تا پانصد سال گذشته بسا
اين نوع دوگانگي بين «ذهن» و «عين» روبهرو نبودهايد .رابطسههسا ،رابطسهي
رجوع به حقيقت ،در عين حف ظاهر بود .بنده بايد باز هم تأكيد كنم فكسر

 - 2با حضور مستشرقي ن در دربار شاه عبا

اس

که

تقابل بين فقيه و فيلسوف و عارف به نحو بارزي
شکل ميگيرد ،و از آن طرف اخباريون به رهبري امين
استرآبادي به اين اختالف بهخوبي دامن زدند.
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نكنيد آنچه فعال بر شما ميگذرد همان ارتباط بسا حقيقست اسست و همسين
اندازه كافي است ،وقتي نظر كرديسد و آمساده شسديد تسا حقيقست بسه حكسمِ
تجلي مناسبِ شأن تاريخياش به سراغ ما بيايد ديگر اين نوع فكركسردنهسا
كه نسبت به حقيقت بايد غايبانه فكر كنيم ،در ميان نخواهد بسود .ايسن نسوع
هوشياريها كه نسبت به حقيقت ،غايبانه فكر ميكنيم ،مانع ديدنها اسست.
مولوي موضوع را اينطور مطرح ميكند:
گفسست ليلسسي را خليفسسه كسسان تسسويي

كز تو مجنون گشت پريشسان و غَسوي

از دگسسسر خوبسسسان تسسسو بهتسسسر نيسسسستي

گفت رو رو چون تسو مجنسون نيسستي

با خودي تو ،ليک مجنون بي خسود اسست

در ديسسار عشسسق هشسسياري بسسد اسسست

هوشياري يعني فهم و انديشه نسبت بسه حقيقست كسه در آن حسال،ديگر
رابطه با حقيقت در ميان نيست ولسي دانسش فراوانسي نسسبت بسه آن در ميسان
است .آنچه از طريق عقل و استدالل بهدست ميآوريم ،دروغ نيسست .امسا
اينجا بناست چيز ديگري به صحنه آيد .قرآن ميفرمايسد« :قَالَستِ الْساَعْرَابُ
آمَنَّا» اعراب گفتند ايمان آورديم و قرآن فرمود بگو يد «اَسْلَمْنَا» شسما فعسال
مطالب را پذيرفتهايد و قبول كردهايسد ،نسه آنكسه قلسبتسان حقيقست آن را
احساس كرده باشد «وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإيمانُ في قُلُوبِكُم»

هنوز ايمان به

قلبهايتان ورود نكرده است« .أَسْلَمْنَا» يعني ما اطاعست مسيكنسيم كسه البتسه
خيلي هم چيز خوبي است ،ولي قضيه اين است كه چيزي باالتر از اطاعست
هم هست .سلمان و اباذر تنها با اطاعت ،در صحنهي اسالميتِ خود نيسستند.
ارتباط با انقالب اسالمي از جنس ايمان به حقيقت است .آيا فكر كردهايسد
بر اميرالمؤمنين چسه مسيگسذرد وقتسي در نظسر بسه حضسرت حسق عسرض
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ميدارند« :وَلَدْتُكَ ََهْۀً للثعبَا َة» تو را شايسستهي عبسادت ديسدم و عبسادت
كردم .اگر براي بهشت عبادت ميكنند كه همان انگيزهي اطاعت عمسومي
كافي بود كه مردم براي بهشت انجام مسيدادنسد .در عبسادت عسوام قضسيهي
نظر به حضرت حق در ميان نيست ،بلكه تنها بسه فهمسي و بساوري از وجسود
حضرت حق اكتفا شده است.
با خودي تو ليک مجنون بسي خسود اسست

در ديسسسار عشسسسق هُشسسسياري بسسسد اسسسست

ايسن نسسوع هوشسياريهسسا نمسيگسسذارد بسسا حقيقسست مسسرتب شسسويم ،چسسون
حواسمان به اين است كه بفهميم .هنوز هم عرض بنده آن اسست كسه نبايسد
نگران باشيد كه پس چطور ميشود؟ اين چطور ميشود براي اين است كه
هنوز در حيطهاي هسستيد كسه چيسزي را بسراي انديشسيدن بيابيسد ،إنشساءاللّه
همين سؤالهاي شما كمک ميكند تا نوعي گشودگي ايجاد شود.

بستري براي ايفاي نقش تا يخي
به متن شمارهي  17باز ميگرديم تا با زبان اشاره به چيزي نظر كنيم كه
فق قابل اشاره است .يعني وسعتش بيش از اين است كسه بشسود بسهراحتسي
آن را با مفهومپردازي ،بهدست بياوريم .مثل نور كسه فقس مسيتسوان بسه آن
اشاره كرد .شما اين ديوار را ميبينيد اما نسور بسه ايسن صسورت قابسل رؤيست
نيست زيرا وسسعتش از ديسوار بيشستر اسست و مسرزي نسدارد كسه بسا نظسر بسه
محدوديتهايش بتوانيم آن را ببينيم.
« -17انقالب اسالمي گسترهي عالَم ما است و در بسستر آن مسيتسوانيم
نقش تاريخي خود را ايفا كنيم ،زيرا در عالَم انقالب اسالمي است كه
نسبت ما با همهچيز شكل حقيقي به خود ميگيرد ،اين در حالي اسست
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كه ذاتِ انقالب اسالمي همچون شب قدر ،زمينهي پنهساني اسست كسه
همهي كارها در بستر آن ظهور كسرده و همسهي كارهسا بسر آن رخسدادِ
تاريخي استوار است .و از اين رهگذر است كه ميتوانيم با هم تفساهم
كنيم و همهي ما خود را در وطني مألوف احساس نماييم ،كافي اسست
با نگاه غربي كه بر انسانهساي ايسن دوران سسلطه دارد ،بسه عسالَم و آدم
ننگريم و بگذاريم انقالب اسالمي در مظساهر تساريخي خسود ،خسود را
بنماياند .در آن حالت انقالب را برعكسِ آن حالتي كه مردم بسه طسور
معمول ميبينند ،خواهيم ديد .يعني« :چشمها را بايد شُست ،جور ديگر
بايد ديد ».از آنجايي كه عقلِ مدرن سعي دارد همهچيز را عادي كند،
در نگاهِ به انقالب اسالمي با چشم غربي ،انقالب اسالمي يسک حادثسه
است و ديگر هيچ ،و تحقق تمدن اسالمي هم يک تسوهّم خواهسد بسود
ولي «چشمها را بايد شست ،جور ديگر بايد ديد ».انقسالب اسسالمي بسا
حضورِ معنوياش در سوريه و يمن و بحرين ،بسه مسردم قسدرت ديسدن
تاريخي را ميدهسد تسا معلسوم شسود خسدا از عسالَم غايسب نشسده تسا هسر
مظلومي بي سر و صدا قربساني سسيطرهي روح اسستكبار شسود .انقسالب
اسالمي يعني كاري كه موجب ميشود تا خدا همواره در عالَم حضور
داشته باشد از آن جهت كه حقيقت در هر تاريخي خود را به صسورت
خاصي ظاهر ميكند».

سه نكتهي مهمي كه خوب است به آن فكر كنيم عبارت است از :اوال؛
انقالب اسالمي گسترهي عالَم ما است .ثانيسا؛ در بسستر آن مسيتسوانيم نقسش
تاريخي خود را ايفا كنيم .ثالثا؛ در عالَم انقالب اسالمي ،نسسبتهساي مسا بسا
همهچيز شكل حقيقي به خسود مسيگيسرد .مسا واقعسا حقسايق عسالم را بسا چسه
دستگاهي بايد ببينيم تا به خطا نرفته باشيم؟ به عنوان مثال آيا ما بايسد قسرآن
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را با دستگاه فكري خاصي ببينيم ،يا همه چيزها را بايسد بسا قسرآن و از منظسر
قرآن بنگريم؟ قرآن نور است و خودش عامسل پيسدايي و حقانيست خسودش
ميباشد .قرآن براي اثبات خودش نياز به جايي ديگر و چيز ديگري ندارد،
مانند چيزهاي زيبا است .شما براي اثبات زيبايي چيزي نميپرسيد چرا زيبسا
است ،چون خودش زيباسست و خسودش حقيقست خسود را نشسان مسيدهسد.
بعضي از متفكران ميگويند؛ زيبايي به خودي خود از حقيقت با مسا سسخن
ميگويد ،يعني هرجا زيبايي هسست حقيقست هسست .بسا توجسه بسه ايسن امسر
ميتوانيم با هم كنار بياييم كه چرا قسرآن اصسرار دارد زيبسا باشسد ،چسون بسا
زيبايياش خودش را به عنوان حقيقست ،ثابست مسيكنسد .بلسه ،وقتسي كسسي
بخواهسسد حقانيسست آن را انكسسار كنسسد ،مسسيفرمايسسد« :فَااأثتُوا بِسُااورَةٍ ماانث
مَثله»(بقره .)23/همان جا هم طرف مقابل بايد آن زيبايي فوقالعساده
را به ميان آورد و نميتواند ،زيرا با قرآن همهي حقيقت به ميان آمده است
كه آن همهي زيبايي است.
با قرآن به عنوان حقيقتي فرا تاريخي همه چيسز شسكل حقيقسي بسه خسود
ميگيرد ،مثل شب قدر ،لذا در ادامهي متن داريسم« :ذاتِ انقسالب اسسالمي
چون شب قدر ،زمينهي پنهاني است كه همسهي كارهسا در بسستر آن ظهسور
كرده ».مگر شما معتقد نيستيد شب قدر تقدير سالتان را مديريت ميكنسد،
همان شب قدري كه نهتنهسا پيسدا نيسست ،چيسزِ قابسل فهسم بسه كمسک عقسل
استداللي هم نيست ،نحوهي وجود آن پيشيني است و مسا را فسرا مسيگيسرد.
بهتر از اين نميتوان آن را توصيف كرد .فرمود« :وَمَا ََ ْرَاََ مَا لَيْلَةُ الثقَدْرِ»
اي پيسامبر چيسزي نيسست كسه بسسه ادراک درآيسد ،شسرايطي اسست كسه فقس
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ميتوانيد بگوييد« :تَنَزَّلُ الثمَلَائكَةُ وَال ُّوحُ» .يک نسبتِ خاصي از آن طريسق
بسا عسسالم پيسدا مسيكنيسد .مال كسه و روح موجسسوداتي نيسسستند در عسسرض مسسا،
عطاياي الهياند كه بر ما نازل ميشوند و به يسک معنسا ،بسر مسا مسيگذرنسد.
متأسفانه چون ما به اين حقايق غيبي ،انتزاعي نگساه مسيكنسيم ،تنهسا در حسدّ
يک مفهوم ،از وجود آنها بهسره مسيبسريم .حضسور مال كسه در گُسل يعنسي
حضور آنچه موجب زيبايي ايسن گسل شسده و مجموعسهي سسلولهسا را در
ساحتي به اين زيبايي شكل داده است .مگر شما معتقد نيستيد كه هر بساراني
كه از آسمان فرو ميآيد ،يک فرشته با آن همراه است؟ يعني صسفايي كسه
با اين قطرات باران هست به جهت حضسور فرشسته اسست .مال كسه در شسب
قدر نازل ميشوند و عالوه بر مال كه ،روح هم نازل ميشود و عالَم مؤمنين
را نور ميگيرد ،و آنها در حيطهي نوراني عالم قرار مسيگيرنسد .بسه همسين
جهت بح

«درک شب قدر» در ميان است .يعني نسوعي درک و احسساس

است ،و نه فكركردن به آن ،پسس نبايسد انتزاعسي نگساه كسرد .بسا حضسور در
ساحتي كه شب قدر ظرف آن اسست ،يعنسي آن زمينسهي پنهساني كسه بسراي
مؤمنين مقدّر ميشود ،همهي كارها در بستر خاص خود قسرار مسيگيرنسد و
انقالب اسالمي نيز چنين حالتي را براي ما بسه وجسود مسيآورد و بسه همسين
جهت عرض ميشود« :همهي كارها بر آن رخدادِ تساريخي اسستوار خواهسد
بود» و با توجه به مثال شب قدر عرض ميشود .مسا در انقسالب اسسالمي بسه
چه چيزي اشاره ميكنيم؟ انقالب اسسالمي بسه عنسوان حقيقستِ ايسن دوران،
همهي چيزها را بر اساس همان حقيقت معنا ميبخشد .مثالهساي زيسادي در
اين مورد هست ولي اجازه دهيد متن فوق بسه طسور كامسل جلسو بسرود بعسدا
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خودتان باز توجه بفرماييد ببينيد جملهاي كه گذشت چه نكاتي را بسا مسا در
ميان ميگذارد .در ادامهي متن فوق هست« :در راستاي توجه بسه آنچسه در
بستر انقالب اسالمي در حال شسكلگسرفتن اسست مسيتسوانيم بسا هسم تفساهم
كنيم» .اين نكتهي مهمي است ولي ما هنسوز بسه ضسرورت آن ،آنطسور كسه
شايسته است پي نبردهايم .ما بسا ايسن زبسان منسدرس كسه مربسوط بسه زمسان و
مرحلهي ديگري از تاريخ ما بوده است ،هيچ چيزي از همديگر نميفهميم.
يک چيزي به نام نظر به جايگاه تاريخي انقالب اسسالمي و آينسده آن بايسد
در ميان بيايد تا دو طرف با گفتگو در آن فضا به همديگر نور بدهند .وقتي
گفتسه مسيشسسود حضسور انقسسالب اسسالمي مسيتوانسد گسسسترهي عسالم باشسسد،
ميخواهيم عرض كنيم زبان مَحرمسي ،جساي زبسان نسامحرمي را مسيگيسرد.
امروز زبان نامحرمي نسبت به همديگر بر زبان محرمي غلبه دارد.

چشمها

ا بايد شست

ميتوانيم در عين تفاوت ساليق و تفاوت برداشت از انقالب اسالمي بسا
هم تفاهم كنيم و همهي ما خسود را در وطسن مسألوفي كسه انقسالب گشسوده
اسست احسسساس نمسساييم ،حتسي كسساني كسسه در عسين عالقمنسسدي بسسه ايسران و
انقالب ،به اشتباه معتقدند با اعتماد به غسرب مسيتواننسد مشسكالت مسردم را
رفع كنند .از اميرالمومنين داريم« :الْمُؤْمِنُ إِلْفٌ مَأْلُوفٌ وَ ال خَيرَ فِي مَسنْ
ال يسألَفُ وَ ال يؤْلَسفْ»

مسسؤمن بسا ديگسران اُلفست دارد و

ديگران نيز با او الفت دارند ،و در كسي كه نه اُلفتپذير اسست و نسه الفست
ميگيرد ،خيري نيست .پس با توجه به اين روايست ،جساي تقابسل و جسدايي
در بين مؤمنين نيست.
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دنياي مدرن و فضاي فردگرايي يعني اينديويدواليسم را مالحظسه كنيسد
كه چگونه به قول خودشان همه از همديگر بيگانسهانسد .آرزوي مسن و شسما
بايد اين باشد كه در بستر انقسالب اسسالمي اُلفتسي محقسق شسود كسه بتسوانيم
همديگر را بفهمسيم ،هرچنسد الزم نباشسد همسديگر را تأييسد كنسيم .در ايسن
حالت ما خود را در وطنِ مألوف احساس مينماييم كه البتسه ايسن در جساي
خود عرض عريضي دارد .در ادامه ميخوانيد« :كافي اسست بسا نگساه غربسي
كه بر انسانهاي اين دوران سلطه دارد ،به عالَم و آدم ننگريم» اين ظلمسات
غليظي است كه ما ميخواهيم با عقسل غربسي خسود را ارزيسابي كنسيم .بايسد
بگذاريم انقالب اسالمي در مظاهر تاريخي خود ،خسود را بنمايانسد و بسه مسا
معنا ببخشد .و به تعبير ديگر در اين راستا «دازاين تاريخي» بسه ظهسور آيسد،
چيزي كه در دفاع مقدس بسه وقسوع پيوسست و سسرداران مسا بسراي دفساع از
كشور مشغول ژنرالهاي دافوس3ديده نشدند ،در عين آنكه احتسرام آنهسا
را نيز نگه داشتيم .اگر با دفاع مقدس بتسوانيم همسديگر و انقسالب را ببينسيم،
در بسياري از امور با همديگر آشنا ميشويم و تفاوت غريبههسا از دوسستاني
كه در جبهه قرار گرفتهاند معلوم مسيشسوند .دفساع مقسدس ،ظهسور حقيقست
انقالب اسالمي بود و همه احساس ميكنند از آنِ آنها اسست .ايسن نكتسهي
عجيبي است وقتي مالحظه ميكنيد بسياري از آنهايي كه نسبتي با انقسالب
ندارند نسبت به شهدا تواضعي خاص دارند و حسس مسيكننسد شسهدا از آنِ
 - 3دانشگاه فرماندهي و ستاد که به اختصار
دافو خوانده ميشود ،در ايران ،به ارائه دورههاي
تخصصي آموزش علمي و نظامي مي ردازد که براي اخذ
درجههاي باالتر از سرهنگي و فوق ليسانس بايد توسط
نيروهاي نظامي گذارنده شود.
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آنها هستند .اولِ انقالب هم صحنههاي عجيبي به ظهور آمد و همسه حسس
ميكردند رخدادي كه در حال وقوع است از آنِ آنها است و در آن فضسا
اين طور نبود كه افراد بخواهند از هم انتقام بگيرند و بسا هسم درگيسر شسوند.
يكي از رفقا ميگفتند در ميسدان دروازه دولست تصسادف شسد و بسهراحتسي
مشخ

بود چه كسي مقصر است ،ولي وقتي به طرف كه ضرر كرده بسود

گفتيم سخت نگيريد و گذشت كنيد ،خيلي راحت گذشست كسرد و رفست.
چون عموم افراد خودشان را در فضاي ديگري احساس ميكردند و نسوعي
ديگر از زندگي را در مقابل خود تصسور كسرده بودنسد كسه در آن زنسدگي
حرصِ به دنيا از ميان رفته بود و يا ضعيف شده بود و زبان نامحرمي به زبان
اُلفت و تفاهم تبديل شده بود.
با توجه به آنچه عرض شد تاكيد ميشود« :بگسذاريم انقسالب اسسالمي
در مظاهر تاريخي خود ،خود را بنماياند .در آن حالت انقسالب را بسرعكسِ
آن حالتي كه مردم به طور معمول ميبيننسد ،خسواهيم ديسد ».اگسر خواسستيم
انقالب را درست ببينيم بايد تالش كنسيم خسودِ انقسالب ،خسود را بسه عنسوان
تجلي ارادهي الهي ،در مظاهر مختلف نشان دهسد .قبسول دارم كسار آسساني
نيست ولي راهي است عملي .گفت:
صد انداختي تير و هسر صسد خطاسست

اگر هوشسمندي يسک انسداز و راسست

كافي است به خود رجوع كنيم تا ببينيم مسيشسود چنسين حسالتي داشست
پس« :چشمها را بايد شُست ،جور ديگر بايسد ديسد ».از آنجسايي كسه عقسلِ
مدرن سعي دارد همهچيز را عادي كند ،در نگاهِ به انقالب اسالمي با چشسم
غربي ،انقسالب اسسالمي يسک حادثسه اسست و ديگسر هسيچ ،و تحقسق تمسدن
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اسالمي هم يک توهّم خواهد بود ولي «چشمها را بايد شست ،جسور ديگسر
بايد ديد».
انقالب اسالمي با حضور معنوياش در سوريه و يمن و بحرين به مسردم
قدرت ديدنِ تاريخي را ميدهد كه معلسوم مسيشسود خسدا از عسالَم ،غايسب
نشده تا هر مظلومي بي سر و صدا قربساني سسيطرهي روح اسستكباري شسود.

انقالب اسالمي يعني كاري كه موجب مسيشسود تسا خسدا همسواره در عسالَم
حضور داشته باشد .از آن جهت كسه حقيقست ،در هسر تساريخي خسود را بسه
صورتي خساص ظساهر مسيكنسد ،مسيتسوان در تساريخي كسه تساريخ انقسالب
اسالمي است با حقيقت روبهرو شد .در اين فضا است كه عسرض مسيشسود
ميتوان حضور خدا را داشت؛ اشاراتي ظهور ميكند كه بسه كمسک آنهسا
ميتوانيم هرچيزي را با حقيقتي به نام انقالب اسالمي معنا كنيم مثل آنكسه
ميتوانيم با قرآن همه چيز را معنا كنيم و به كمک قرآن فكر كنيم .ممكسن
است كسي بگويد چون پدر بنسده آدم مهمسي اسست طايفسهي مسا هسم مهسم
است ،اينجا آن شخ

طايفهشان را نسبت به پدرش سنجيده اسست .حسال

اگر با قرآن همهچيز را معنا كنيم در اين مورد وقتي ميگسويم« :إََِّ ََكث َمَكُمْ
نثدَ اللَّه ََتثقَاكُمْ»(حجرا )13//ارزش هركس را با تقوا ميسسنجيم .ايسن
را ميگويند با قرآن فكركردن و در حال حاضر بح

بر سر اين اسست كسه

تَعينِ امروزين قرآن چهچيز است .اگر بخواهيم خودمسان را در ايسن عسالَم و
در اين تاريخ معنا كنيم ،آيا اگر نماز بخوانيم و روزه بگيسريم ،از سسيطرهي
مدرنيتسه و نيهيليسسسم آزاديسم؟ بسسه خودتسان رجسسوع كنيسد ببينيسد نمسازي كسسه
ميخوانيد در زماني كه روح حاكم بر جامعه به سسوي عسالم قدسسي اشساره
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ندارد ،ميتواند همان چيسزي باشسد كسه مسا بايسد انجسام دهسيم؟ زمسان دفساع
مقدس و اول انقالب ما در تاريخي بوديم كه آينده براي ما گشسوده بسود و
آن را متوجه بوديم ،حاال هم بسا نظسر بسه انقسالب اسسالمي ،آينسده بسراي مسا
گشوده است به شرطي كه با انقالب اسالمي به آيندهي خود بنگريم و نه با
عقل غربي .ما در تاريخي هسستيم كسه بسه جهست حضسور جسدّيتسرِ انقسالب
اسالمي در مقابلِ دنياي مدرن و ارتجاع ،تالش ظلماني آنها بسيار غلي تسر
شده است ،در اين تاريخ نسبتتان را با نماز چگونه مسيبينيسد؟ يسک وقست
است كه ميگوييد باالخره بايد نماز بخوانيم ،آيا اين حالستِ بساألخره بايسد
نماز بخوانيم؛ آزادشدن از نيهيليسم است؟ بيدين نيسستيد ولسي از نيهيليسسم
هم كه بر روحهسا سسيطره پيسدا كسرده ،آزاد نيسستيد ،بساألخره بايسد نمساز را
بخوانيم ،فرق ميكند با اينكه در افقسي خودمسان را بيسابيم كسه بسا نمساز آن
«يافت» را پاس بداريم .نماز و دعسايي كسه رزمنسدگان در شسبهساي حملسه
داشتند از اين جنس بود .مثل مناجاتها و دعاي كميلهاي قبسل از انقسالب
در همين محلي كه بعدا محل گلستان شهدا شسد .ايسن سسوال برايتسان پسيش
ميآيد كه چرا حاال آن دعاي كميلها در ميان نيسست؟ آيسا متوجسه وجسودِ
«يافتي» كه امروز بايد داشته باشيم ،هسستيم تسا متوجسه شسويم آن «يافست» بسا
آندعاهسسا و نمازهسسا حفسس مسسيشسسود؟ آيسسا تفسساوت نمسساز و دعسساي امسسام
خميني

 ،با نماز و دعاي بقيه در همين نيست؟

4

 - 4مرحوم شهيد سيد مصطفي خميني ميفرمايد

يک روز

که به خانهي درم سر زدم ،متوجه شدم درم بسيار
نگران ،در حال اشکريختن هستند .از مادرم عل را
در /موفق به
رسيدم ،فرمود اين موضو هر وق
نماز ش نباشد ،تکرار ميشود .اين به جه آن بود
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«با نظر به انقالب اسالمي مي فهمسيم همسهي كارهسا در بسستر آن ظهسور
كرده و بر آن رخداد تاريخي استوار است» در روايات داريسم اگسر حسبّ و
ارادت علي نباشد هيچ عبادتي قبول نيست5.ايسن روايست را چطسور بايسد
فهميسد؟ چسسه نسسسبتي بسين حُسبّ اميرالمسسؤمنين و قبسولي طاعسسات هسسست؟
نفرمودند كسي كه اميرالمؤمنين را نمسيشناسسد عبساداتش قبسول نيسست،
زيرا آن كسيكه اميرالمؤمنين را نميشناسد مورد بح

نيست ،امسا اگسر

كسي اميرالمؤمنين در معرض نگساهش بسود و سسيرهي حضسرت را ديسد
ولي نتوانست نسبت خود را با اميرالمؤمنين مشخ

كند ،در چه نسسبتي

و در رابطه با چه حضسوري در تساريخِ خسود عبسادت مسيكنسد؟ آن روايست
ميخواهد متذكر اين امر باشد كه هر حركتي در آن تاريخ كه سسيرهي آن
حضسسرت در آن در معسسرض نگسساه افسسراد اسسست ،آن حركسست در نسسسبت بسسا
اميرالمؤمنين استوار است و معنا دارد .اين موضوع در ايسن تساريخ بسدون
اينكه بخواهيم اميرالمؤمنين را حذف كنيم ،بسا انقسالب اسسالمي محقسق
ميشود .اين نحوه تفكر نسبت به موضوعات ،احتياج به دقت خاصسي دارد،
اگر اشارات آن روايت را فهميديم ميتوانيم معنا و اشارات جملهاي را كسه
از
ش
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علي منخريه في الن
بندهاى خدا را هفتاد سال زير ناودان كعبه عباد/
كند ،در حالى كه ش ها به نماز ايستاده و روزها،
روزهدارد و والي علىبنابىطال  را نداشته باشد،
او را از بينى در آتش مىاندازند.
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عرض شد نيز بفهميم .ميگويد همه كارها در بستر رخداد انقالب اسسالمي
معنا خواهد داشت .زيرا از طريق انقالب اسالمي در اين تساريخ بسا حقيقست
روبهرو شدهايم و مسيتسوانيم بسه معنساي حقيقسي آن بسه خسدا رجسوع كنسيم.
اميدوارم با شمارهي بعد اين مطلب بيشتر روشن شود.

ا جنهادن به د خشش خدا
« -18برپا نگاهداشتنِ انقالب اسالمي ،پاسداري از امسر قدسسي در ايسن
تاريخ است و چون گشوده شود ،گشايش حضرت حسق در آن طلسب
ميگردد و اين است راهِ فهم رازي كه شسهداء در افسق تفكسر مسا قسرار
دادند .اين نوعي ارجنهادن به درخشش خدا اسست در آن حسدّ كسه در
تشييع بدن مبارک شهداء آن درخشش احساس ميشود ،زيسرا شسهداء
گوهر و ذات پنهانِ انقالب اسالمي را بسه صسورتي تساريخي بسه ظهسور
آوردنسسد ،از آن جهسست كسسه معنسساي انقسسالب اسسسالمي آن اسسست كسسه
ميخواهد عالَمي را بگشايد و برپا كند تا سرآغازِ تاريخي شود كه بشر
امروز به دنبال آن است».

در متن فوق بح

بر سر آن است كه برپا نگاه داشتن انقالب اسسالمي،

پاسداري از امر قدسي در اين تاريخ است كه چون گشوده شود ،گشسايش
حضرت حق در آن طلب ميشود ،گشايش حضرت حق يعني تحقسق اسسم
«واسع» .يكي از اسامي حضرت حق« ،واسع» يعني گشودگي خاص نسسبت
به انسانها است .بايد از خود پرسيد چه طور ميشسود حضسرت «واسسع» بسه
ميان آيد؟ اگر تنها همينطور بگوييد «يا واسسع» ،مطلسب محقسق نمسيشسود.
شرايطي جهت به ظهورآمدن آن اسم شريف بايسد فسراهم شسود و در حسال
حاضر آن شراي  ،پاسداشت از انقالب اسالمي است ،از آن جهت كه آن
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پاسداشت ،پاسداشتِ امر قدسي است كه چسون گشسوده شسود ،گشسايش
امر قدسي است ،يعني در آن صسورت حضسرت حسق بسه نسور اسسم «واسسع»
ظهور ميكند .چيزي كه در بعضي مراحلِ انقالب پيش آمد و شهدا متوجه
اين امر شدند كه بايد با خون خود از انقالب پاسداري كنند و نحسوهاي از
گشودگي را در مقابل ما قرار دهند كه در نتيجهي آن مردم تسا قيسام قيامست
ميتوانند از آن بهرهمند شوند.
«اين است راه فهم رازي كه شهدا در افق تفكر ما قرار دادنسد» شسهدا بسا
فهم فوقالعادهي خود متوجه شدند در شهادت ،اموري گشوده ميشود كه
از طريق كارهاي ديگسر ،آن امسور گشسوده نمسيگسردد .راسستي آنهسا چسه
چيزي در افق تفكر ما قرار دادند؟ آن راز ،داراي چه خصوصياتي بسود كسه
براي فهم آن بايد به نحوهي تجلي اسم «واسع» فكركرد؟ اين را نگه داريسد
و به اين جمله توجه كنيد كسه متسذكر مسيشسود« :ايسن نسوعي ارجنهسادن بسه
درخشش خدا است» خداوند از طريق آن رازي كه شهدا در افسق تفكسرِ مسا
قرار دادند ،عالم را تابناک ميكند «در آن حدّ كه در تشسييع بسدن مبسارک
شهدا نيز آن درخشش احسساس مسي شسود ».شسما در ايسن تساريخ تسا آنجسا
ميتوانيد جلو برويد كسه جلسورفتن شسما ارجنهسادن بسه درخشسش خداونسد
محسوب شود ،آن هم با نظر به رازي كه شهدا در افق تفكر ما گشودند كه
همان پاسداشت از انقالب اسالمي اسست ،تحست عنسوان «امسر قدسسي ايسن
دوران» ،پاسداشتي كه گشايش حضرت حق را طلسب مسيكنسد كسه همسان
تجلي حضرت حق است به نور اسم «واسع» .ما هنوز به عمق اين نكته آگاه
نيستيم كه خداوند چه اندازه با اين اسم به سسراغ مسا آمسده و دشسمنان مسا را
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منكوب و مسأيوس كسرده اسست ،زيسرا شسهدا گسوهر و ذات پنهسان انقسالب
اسالمي را به صورت تاريخي و در آينهي تاريخ به ظهور آوردند .اين نكته
جهت معرفتبخشسي بسه جامعسه ،نكتسهي بسسيار دقيقسي اسست .زيسرا تساريخ
ميتواند محل تجلي انوار الهسي باشسد و انقسالب اسسالمي بسه كمسک شسهدا
محلي شد تا بشر امروز اگر خواست با خدا مرتب گردد ،سرگردان نباشد.
به صورت تاريخي ،با خداوند مأنوسشدن ،غير از علسمِ بسه خداونسد در
ذهن و فكر است .شسما در تشسييع بسدن مبسارک شسهدا از آن جهست اشسک
ميريزيد كه خداوند را در آن حركتها مشاهده مسيكنيسد .ممكسن اسست
گمان كنيد بدن آن شهيد يسا تسابوت او را مسي بينيسد ،در حساليكسه هسزاران
سنت زنده و در صحنه ،از طريق آن بدن به طرف شما آمده به طسوري كسه
آن سنتها در آن شراي  ،محل ظهور مشيت الهي گشسته و همسه در مقابسل
شسسما گشسسوده شسسدهانسسد و شسسما از طري سق تش سييع شسسهداء بسسه آن سسسنتهسسا و
مشيتهاي الهي ،در صحنهاي از تاريخ خود كسه محسل ظهسور اسسماء الهسي
است ،منتقل ميشويد و از اين جهت اسست كسه مالحظسه مسيكنيسد در هسر
صحنهاي از صحنههاي انقالب اسالمي ،خبرهاي زيادي هست.
همانطور كه بزرگترين و سختترين عقوبت خدا ،محروميت انسسان
از مناجات با پروردگارش است ،آنگاه كه لذّت مناجات بسا خسودش را از
انسان بگيرد؛ محروميت از درک سنت حضور خدا در يک تاريخِ قدسسي،
از آن سختتر است .درک حضور در سنت تاريخي ،آن دركي است كسه
براي اصحاب حضرت سيدالشهدا پيش آمد و چيزي نيست كسه نصسيب
هركسي بشود .وقتي افراد دروغ گفتند ،بيعفتي كردنسد ،رعايست محسرم و
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نامحرم را نكردند ،نميتواننسد حضسور در تساريخي قدسسي را درک كننسد.
صحبت حضرت سيدالشسهدا بسا حضسرت سسجاد ايسن بسود كسه چسون
شكمهاي اين قوم پر از حرام است نميتوانند سخن حق را درک نمايند.
«شهدا گوهر و ذات پنهان انقسالب اسسالمي را بسه صسورتي تساريخي بسه
ظهور آوردند ،از آن جهت كه معناي انقالب اسالمي آن است كه عسالَم را
بگشايد و برپا كند تا سر آغاز تساريخي شسود كسه بشسر امسروز بسه دنبسال آن
است ».بنده تا آنجا كه در توانم بود سعي كردم اين جملسه را شسرح دهسم و
در عين حال در تبيين آن احساس ناتواني مسيكسنم ،اميسدم بيشستر بسه درک
خودتان است زيرا نسسبت بسه چنسين احساسسي بيگانسه نيسستيد ،پسس چنسدان
دلواپس نيستم كه همهي مطالبي را كه ايسن جملسه متسذكر آن اسست شسرح
ندادم.

ظهو

اسم «واسع»

در مورد واسعبودنِ خداوند كسه واژهي بسسيار دقيقسي اسست ،عرايضسي
خدمتتان عرض شسد و ايسنكسه انقسالب اسسالمي را چگونسه مسيتسوان پساس
داريسم ،از آن جهسست كسسه امسسر قدسسي ايسن تسساريخ اسسست و ايسنكسسه در ازاء
باقي ماندن بر عهدي كه بسا انقسالب اسسالمي داشستيم ،امسر قدسسي همچنسان
گشوده شود ،به همان صورتي كه براي حضرت امام خميني
گشوده شد ،در حاليكسه در همسان ابتسدا بسسياري نمسيدانسستند بسا انقسالب
اسالمي با چنين هويتي روبهرو خواهند شد .مالحظه كرديد كسه رژيسم شساه
در  17شهريور سال  57چه اندازه جوانان را شسهيد كسرد آن هسم بسه جهست
برپايي انقالبي قدسي ،نتيجهاش اين شد كه گشسايش حضسرت حسق كسه در
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آن حركت طلب شده بود ،به ظهور آمد .بعسد از پيسروزي انقسالب ،بساز مسا
پاسداشتِ انقالب از طريق دفاع مقدس را داشتيم و گشايش حضرت حسق
به صورت خاص ،بلكه به صورت اَخ

را طلب نموديم و حضرت حق به

نور اسم واسع خود به سوي ما آمد .بنده نيايش شهيد حسن باقري را با شما
در ميان ميگذارم تا مالحظه شود ما در اين مسير تا كجاها به خداي واسسع
رجوع داشتهايم.
در كتاب «مالقات در فكّه» آمده است« :قرارگاه كربال عالوه بر چهسار
تيپ از ارتش ،شش تيپ از سپاه ،شامل محمّد رسول اهلل ،ولسي عصسر،
عاشورا ،كسربال ،فجسر و بسدر را تحست امسر قرارگساه نصسر قسرار داد- .
قرارگساه نصسر همسان قرارگسساهي اسست كسه خسسود شسهيد حسسن بسساقري
مسوولش است 25 -ارديبهشت  61علي صياد شيرازي به قرارگاه نصسر
رفت و از طرف قرارگاه كربال طرح بستن عقبسه دشسمن در شسلمچه و
تكميل محاصره خرمشهر به آن قرارگاه ابالغ شد .برخي فرماندهان بسه
دليل كمبود نيرو نسبت به طرح اعتراض يا ترديد داشتند .حسن بساقري
به فرماندهان اميدواري داد و گفست نگسران نباشسيد خسدا كمسک مسان
ميكند .راهي پيدا ميكنيم .پس از آن چراغهسا را خساموش كردنسد و
در تاريكي روضهي امام حسسين و دعساي توسسل خواندنسد .حسسن
ايستاد و بلند بلند گفت :خدايا مردم و امام منتظرنسد .چسهطسور جسواب
شهدا را بدهيم؟ هر كاري بلد بوديم انجام داديم .هر چه در چنتسهمسان
بسود رو كسرديم .هرچسه راهكسار بسود بررسسي كسرديم .از مسا ديگسر بسر
نميآيد .هيچ كسدام ادعسايي نسداريم .پيسروزي دسست توسست .گفست:
خدايا به ارادهي تو از فردا شناسايي ميرويم .تا حاال هم به ارادهي تسو
بوده .شايد در گوشهاي از ذهنمان بود كه پيروزي مال ماست ،ايسن را
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هم امشب دور مياندازيم .خدايا به آبروي اينهمه بسيجي كه اين جسا
شهيد شدند خودت كمکمان كسن .گريسه و زاري فضساي قرارگساه را
عوض كرد .از آن راز و نيازهايي بود كه خدا دوست دارد بندهاش بسه
او التماس كند .عجيبترين جلسهاي بسود كسه تسا آن روز در عمليسات
خرمشهر داشتيم .حرفهاي حسن باقري آن شب روي جمسع از جملسه
فرماندهان ارتش تاثير زيادي گذاشت و همه گريه كردند».

حال باز برگرديد به اين جمله كه ميگويسد؛ «برپسا نگسهداشستنِ انقسالب
اسالمي ،پاسداري از امر قدسي در اين تاريخ است ».دو نكته در اين جمله
مدّ نظر است ،اوال :نظر به عهدي كسه مسا داريسم و بايسد انقسالب اسسالمي را
پاس بداريم .ثانيا :پاسداشتن انقسالب اسسالمي بسه اعتبسار پساسداري از امسر
قدسي .و اگر اين پاسداري به همّت ما محقق شود ،گشايش حضرت حسق
در آن طلب ميگردد .يعني تازه در آن صورت امكان آن مناجساتي شسكل
ميگيرد كه مالحظه كرديد و اين است راه فهم رازي كه شهدا در افسق مسا
قرار دادند ،يعني راه فهم نيايش با خداي واسع كه قوام حضور تساريخي مسا
در اين انقالب بود .از آن جايي كسه جريسان روشسنفكري مسا از آن حضسور
تاريخي غافل بود و هست ،به غرب اميدوار است و به اين معنا كسه انقسالب
اسالمي شكل داده ،به خداوند اميد ندارد .ما تا قبل از بهميانآمسدنِ انقسالب
اسالمي به رهبري آن سالک إلي اللّه ،روي خدا حساب نميكسرديم .چسون
در دنياي مدرن معنا نميدهد روي خدا حساب كنيم .نماز ميخوانيم اما نسه
به آن معنا كه روي خدا حساب كنيم ،تا در آن «يافتي» كه نصيب مسا شسده
پايدار بمانيم .ممكسن اسست بگوييسد كسه در نمازمسان مسيگسوييم خسدايا بسه
فرزندانمان كمک كن سعادتمند شوند .هيچكسدام از ايسن دعاهسا بسينتيجسه
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نيست اما اسم اين دعاها «پاسداشت» از يک امر قدسي نيست .پاسداشست
از خانهمان است كه خراب نشود و يا مريض نشويم .اينها هيچ كدامش بد
نيست اما اينها آن نيايشي نيست كه با آن ،خداي انقالب اسالمي به تاريخ
برگشت و نوعي ارجنهادن به درخشش آن خسدا محسسوب شسود و شسراي
عبور از نيستانگاري در آن فراهم گردد .اين جمله را كه ميگويد؛ «خسدا
با انقالب اسالمي درخشيد» كم نبينيد .به نظر شما انقالب اسالمي نيساز دارد
تا ما براي اثبات حقانيتاش دليل بياوريم يا عالم پُر است از ايسن نكتسه كسه
خداوند از طريق انقالب اسالمي درخشيد و بشسريت را اميسدي تسازه داد در
آن ح سدّ كسسه در تش سييع بسسدن مبسسارک شسسهداء ني سز آن درخشسسش احسسساس
ميشود؟ زيرا شهداء گسوهر و ذات پنهسانِ انقسالب اسسالمي را بسه صسورتي
تاريخي به ظهور آوردند ،از آن جهت كه معناي انقالب اسالمي آن اسست
كه عالَمي را در مقابل بشر بگشايد و همهي حرف بنده همسين اسست .زيسرا
بشرِ امروز خود را در تنگناي محاسبات رياضي احساس ميكند و به دنبسال
راهي براي خروج از آن است .تا ديروز ميخواست بسا محاسسبات رياضسي
همه امورِ خود را مديريت كند .با ايسن كسه نبايسد از محاسسبات رياضسي در
جاي خود غفلت كرد ولي همه چيزها در روش رياضي به ظهور نمسيآيسد.
حقيقت باالتر از آن است كه در كميستهساي مسدّ نظسرِ محاسسبات رياضسي
خود را بنماياند و انقالب اسالمي آمده است تا عالمي را بگشايد كه در آن
عالَم ،حضرت حق با سعهي رحمتش به سراغ بشر ميآيد و از اين جهت به
تعبير مقام معظم رهبري

 ،انقسالب اسسالمي پسيچ تساريخي اسست .پسيچ

تاريخي يعني در اثر آن پيچ ،تساريخ در مسسير ديگسري غيسر از مسسيري كسه
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فرهنگ مدرنيته در مقابسل بشسر قسرار داد ،حركست مسيكنسد و حقيقست در
چهرهاي كه بشر ميتواند در آن مأوا گزيند بسه ظهسور مسيرسسد ،هسر چنسد
هنوز مشسكالت زيسادي روبسهروي خسود داريسم و آن قسدر رسسوبات تفكسر
دنياي مدرن همهي ابعاد زندگي ما را با فرهنگ خود معنا كسرده اسست كسه
هرگسسز نبايسد انتظسسار داشسست بسسه ايسن زوديهسسا مسسسوله حسسل شسسود .توصسيهي
دوستانهي بنده به رفقا آن است كه سعي بفرما يد تا آنجا كسه ممكسن اسست
جايي غير از عالم مدرنيته براي خودتان فكر كنيد .بنده دا ما ايسن تسذكر را
به خود ميدهم كه:
مقسسام اصسسلي مسسا گوشسسهي خرابسسات اسسست

خداش خير دهد آنكه اين عمارت كسرد

حاف كار خوبي كرده است كه ايسن تسذكر را بسه مسا داده اسست .بنسده
معتقدم هنوز كه هنوز است حاف دارد تاريخ ما را تغذيه ميكند .در غسزل
 55و  56جاي خاصي را ،بيرون از اين عالم جلوي پساي مسا مسيگسذارد .در
غزل  55منِ آسماني يا وجه يمينسي مسا را بسه مسا نشسان مسيدهسد6.ايسن وجسه
زل شمارهي 55
 -6مطل
دل سسسسسسسراپردهي محبسسسسسست اوسسسسسسست

ديسسسسسده آيينسسسسسهدارِ طلعسسسسست اوسسسسسست

جناب حافظ در نظر به وجه متعالي «ما بته إزاء
ينسي که ميخواهتد بتا
انساني خود» و در رابطه با ا
او داشته باشتد ،بته وصتف او مي تردازد ،و او را
آن خود آسماني در عين داشتن
چنين وصف ميکند که
مالح  ،طوري اس که شتيريني عتالم بتا اوست  .بتا
چشماني ميگونه و شرابآسا که بينندهي خود را مست
تا دلتي
جمالش ميکند .داراي لباني خندان همتراه بت
ّم .و اين صور /متعالي «ما به إزاء انستاني متا
خر
اس » که ميتوان در عشق بته او ختود را ب يابيم و
عشق را در خود معنا کنيم.
زل شمارهي 56
مطل
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يميني را ما بايد با انقالب اسالمي به تساريخ برگسردانيم و آن انقسالب را راه
قوام خود قرار دهيم ،راهي كه در متن بعدي از آن سخن خواهيم گفت:

انقالب اسالمي و گشودن معناي امو
« -19انقالب اسالمي راهِ قسومي اسست كسه نسه مسيخواهسد بسه گذشسته
برگردد و نه ادامهي فرهنگ مدرنيته را صالحِ خود مسيدانسد .انقسالب
اسالمي عالَمي است مخصوص به خسود كسه همسه چيسز در آن معنسايي
درست پيدا ميكند ،زيسرا مسيتوانسد اهسداف اصسيل انسساني را روشسن
نمايد ،تا انسانها تصميمات اصلي تاريخي خسود را بسه عهسده بگيرنسد،
يعني در آينهي انقالب اسالمي است كه واقعيات اين عالم -بسه عنسوان
واقعيسات تسساريخي -معن سي اصسسلي خسسود را م سيگشسسايد .آري! انقسسالب
اسالمي مقامِ گشودگي است وگرنه هر اتفاقي به خودي خود ظهسور و
گشودگي ندارد و تنها يک اتفاق خواهد بود ،حال چه در سوريه واقع
شود و چه در يمن .انقالب اسالمي است كه به اين اتفاقات نسبت به ما
قرب خاص ميدهد .در عالم انقالب اسالمي همهچيز معنساي ديگسري
غير از آنچه در عالم غربي داشتند ،پيدا ميكننسد ،اولويستهسا بسه هسم

دل سسسسسسسراپردهي محبسسسسسست اوسسسسسسست

ديسسسسسده آيينسسسسسهدارِ طلعسسسسست اوسسسسسست

جناب حافظ در مسير عشق به محبوب ازلي و يا
ّ از
وجه آسماني خودش اظهار ميدارد که دلش مملو
محب اوس  ،بدون آنکه محب ديگري در آن دل باشد
و ديدهي او هم در چنين حالتي ،آينهدار طلع او
که طلع
خواهد بود يعني چشماش آينهاي اس
محبوباش را نشان ميدهد ،زيرا بين «چشم» و «دل»
رق
و لذا در آن حال چشم انسان
ارتباط هس
مالحظهي محبوب خواهد شد.
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ميخورد و خدا براي تحقق تاريخي جديد فيض خاص خود را جاري
مينمايد».

حرف بنده اين است كه متوجه باشيم انقالب اسالمي راهِ قوم ما اسست،
قومي كه نه ميخواهد به گذشته برگردد و نسه ادامسهي فرهنسگ مدرنيتسه را
صالحِ خود ميداند .البته هيچگساه نمسيخسواهيم بسه گذشستهي خسود پشست
كنيم .همانطور كه مالحظه كردهايسد بايسد فكسر كنسيم چگونسه مسيتسوانيم
جناب حاف را در اين تاريخ از آنِ خودمان كنيم .چسون حساف بسه عنسوان
روح فراتاريخيِ فرهنگ ما ميتواند براي امروز ما حرف داشته باشسد ولسي
با اين همه شما هرگز نميتوانيد وقتي در تاريخي قسرار گرفتيسد بسه گذشسته
برگرديد .تجربه تاريخي و استقرار در آن امر مهمسي اسست ولسي ايسن طسور
نيست كه با حضور در تاريخي كه برايمان پيش آمسده ،بخسواهيم آنچسه را
كه در دنياي مدرن تجربه شسده اسست ناديسده بگيسريم .مهسم آن اسست كسه
بتوانيم آنچه در اطراف ما ميگذرد را از آنِ خود كنيم و بر اين مبنا عرض
ميشود« :انقالب اسالمي عالَمي است مخصوص به خود كسه همسه چيسز در
آن معناي درستي پيدا ميكند» .به همان معنايي كه عسرض شسد مسيگسوييم
هر چيزي اسستواري خسود را در انقسالب اسسالمي پيسدا مسيكنسد .زيسرا ايسن
انقالب اسالمي است كه ميتواند اهداف اصيل انساني را روشسن نمايسد تسا
انسان تصميمات اصلي تاريخي خود را به عهسده بگيسرد .مسا چسون در حسال
حاضسسر در شسسرايطي هسسستيم كسسه آن شسسراي بسسراي مسسا چنسسدان مهسسم نيسسست
نميتوانيم مسووليت تصميمات را به عهده بگيريم و تا آخر جهت به فعليت
رساندن آنها صبر پيشه كنيم .اگر بسه شسما بگوينسد بساالخره تصسميم جسدي
بگيريد كه پرتقال ميخواهيد يا سيب ،جواب ميدهيد تصسميم جسدي نيساز
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ندارد ،چون موضوع مهمّي در ميان نيست ولي اگر موضوع مهمي در ميسان
باشد مثل تحقق انقالب اسالمي ،با جدّيت تمام مسووليت تساريخي خسود را
به عهده ميگيريد زيرا در اين تصميم ،اهدافِ انساني شما دنبسال مسيشسود.
اين جدّيت را انقالب اسالمي جلسوي شسما مسيگسذارد .درک مسسووليت و
احساس مسووليت در امور ،در صورتي ممكن است كه آنچه در مقابل مسا
است سرنوشت ساز باشد .كتاب «امام خمينسي

و سسلوک در

تقدير توحيدي زمانه» متذكرِ به عهدهگرفتن امري ميشود كه بساالتر از آن
اموري است كه فرهنگ مدرن در مقابل ما ميگذارد كه اگسر مسردم آن را
بشناسند با جدّيت تمام آن امور را دنبال ميكننسد .زيسرا در آينسهي انقسالب
اسسسالمي اسسست كسسه واقعي ست ايسسن عسسالم  -بتتهعنوان واقعيتت

تاريخي -معني اصلي خود را ميگشايد .به نظر بنده بهترين خدمتي كسه
انقسسالب اسسسالمي بسسه بشسسر امسسروز كسسرد ،نشسساندادنِ جايگسساه آمريكسسا بسسود.
روشنشدن جايگاه آمريكا فق مربوط بسه مسردم مسا نيسست ،همسهي مسردم
جهان متوجه شدند آمريكا يعنيچه و اينكه ديگر نميتوانند آيندهي خسود
را به آيندهي آمريكا گره بزنند .مقام معظم رهبسري

فرمودنسد گساهي

ما در زمان رياست جمهوري با مسوولين دنيا ارتباط داشتيم همه مسيگفتنسد
آنچه شما در مورد آمريكا ميگوييد حرف ما است .اين نحسوه نشساندادنِ
معني اصلي واقعياتِ عالم ،با انقالب اسالمي پيش آمد نه اينكه فكر كنيسد
 50يا  60سال پيش مردم و سران دنيسا نسسبت بسه واقعيسات عسالم ايسن نحسوه
تفكر ميكردند كه حاال فكر ميكنند.
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وقتي رخداد تاريخي پيش ميآيد معنساي هسر چيسزي روشسن مسيشسود.
امروزه شسما بسا ايسن اخستالسهسا كسه روبسهرو مسيشسويد بسهخسوبي از خسود
حساس سيت نشسسان م سي دهي سد ،مگسسر در زمسسان شسساه چنسسدين برابسسر آن انجسسام
نميشد؟ولي اسم آن را دزدي و اختالس نميگذاشتند .با انقسالب اسسالمي
است كه معناي حقيقي اين امور به ميان آمده و همين موجب اميدواري بسه
آينده است .اين ماشينهايي كه به صورت قاچاق و با قيمتهاي ميليساردي
از خارج وارد كردند ،به جهت حضور انقالب اسسالمي اسست كسه جايشسان
مشخ

شد و عنوان قاچاق به آنها دادند وگرنه در دنيا بسسيار بسدتر از آن

انجسام مسيشسود ولسي معنساي حقيقسي آن گسم مسيشسود .معلسوم اسست اگسسر
انحرافات بسه عنسوان انحسراف مشسخ

شسود و رسسوايي آن معلسوم گسردد

ادامهي آن مشسكل خواهسد شسد و عمسال بازگشست بسه مسسير اصسلي شسكل
ميگيرد ،هرچند ايسن كسار زمسانبسر باشسد و ايسن يعنسي در آينسهي انقسالب
اسالمي امور ،معناي حقيقسي خسود را پيسدا مسيكنسد و اخستالس و خيانست،
اختالس و خيانت بهحساب ميآيد و نه زرنگي .بسه ايسن لحساظ مسيگسوييم
انقالب اسالمي مقامِ گشودگي امور است و گرنه هر اتفاقي به خودي خود
ظهور و گشودگي ندارد و تنها يسک اتفساق بسه حسساب مسيآيسد ،حسال آن
گشودگي چه در سوريه واقع شود و چه در يمن ،اين انقالب اسالمي است
كه به اين اتفاقات معناي درستي ميدهد و آن حركات نسسبت بسه مسا قسرب
خاصي پيدا ميكنند .آنچه در يمن و سوريه اتفاق ميافتد بسراي همسه يسک
معنا ندارد و اين امر مهمي است كه با تعلق ما به انقسالب اسسالمي بسراي مسا
پيش ميآيد.
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اين است افق ما
شما مالحظه كرديد در جريان حملهي انگلستان به سسوريه بسا همراهسي
آمريكا و فرانسه ،ر يس حزب كارگر انگلسستان كسه سسعي دارد كسمتسر در
مسير نظام استكباري قدم بگذارد ،دقيقا حسرفهسايي را زد كسه شسما بسه آن
معتقديد ،يعني انقالب اسالمي است كه اين اتفاقات را طوري معنا ميكنسد
كه نسبت به ما قرب خاصي دارد و مشخ

ميكند ما در كجا هسستيم و بسا

چه كسي و با چه جرياني بايسد نزديسک باشسيم و بسا چسه جريساني بايسد دور
باشيم ،تا آينده از آن ما باشد .زيرا با توجه به اين امسر ،انقسالب اسسالمي بسه
آيندهاي نظر نميكند كه آن آينده در جهسان مسدرن طسي شسده باشسد و مسا
همچنسسان ب سيانتخسساب باش سيم بلكسسه بسسا نظسسر بسسه وضسسعيتي غي سر از وضسسعيت
توسعهيافتگي ،آيندهي ديگري را در نظر ميآوريسم و انتخسابهساي اصسيل
خسسود را بسسراي تحقسسق آن آينسسده شسسكل م سيده سيم ،زي سرا مس سير تجسسدد بسسا
بردهترشدنِ برده و خواجهترشدنِ خواجه ،سختْ تنگ شده اسست .انقسالب
اسالمي بسه چيسز ديگسري اشساره دارد كسه آن توسسعهيسافتگي نيسست ،بلكسه
جامعهاي است كه روح ديني ،يعني اعتماد به توحيد و عالم غيب و معاد بسر
آن حاكم است و مردمسانش از سسوداي مصسرفِ آخسرين تكنولسوژيهساي
ساختهي جهانِ توسعهيافته آزادانسد و بسا همسدلي و همساهنگي بسراي معساشِ
توأم با اخالق ميكوشند .اين است افقسي كسه انقسالب اسسالمي پسيش روي
ماگشوده است و عرض بنده آن است ،متوجه باشيم ملتي كه آيندهي خسود
را همان چيزي ميداند كه غرب براي خود آينسده مسيدانسد ،هرگسز همست
نميكند كاري براي خود انجام دهد و عمال ملتِ بيآينده خواهد بسود ،بسه
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همان معنايي كه برده ،بردهتر و خواجه ،خواجهتسر خواهسد شسد .آن آينسده
عمال طي شده است بدون آنكه به چيزي رسسيده باشسيم و بسدانيم آينسدهي
غربيها آيندهي خودشان اسست و نسه آينسدهي مسا .در دوران دفساع مقسدس
چيزهايي به كمک جهاد سازندگي ساختيم كه اصال دولست عسراق فكسرش
را هم نميكرد ،براي اينكه آينده ،آيندهي خودمان بسود نسه آينسدهاي كسه
گذشتهي غرب است و ما همچنان بيآينسده باشسيم ،بلكسه وضسعيتي غيسر از
وضسسعيت توسسسعهي سافتگي م سدّ نظرمسسان بسسود و نسسه اي سنكسسه م سيخواسسستيم از
توسعهنيافتگي به توسعهيافتگي برسيم و انتخاب هساي اصسيل خسود را بسراي
تحقق آن شكل دهيم ،زيرا مسيدانسيم مسسير تجسدد بسا بسردهترشسدنِ بسرده و
خواجهترشدنِ خواجه ،همواره براي آينده ما تنگ اسست ،زيسرا مسا بسه چيسز
ديگري نظر داريم.
دنياي مدرن بشسريت را در مسسيري قسرار داده كسه هرچسه جلسوتر رفتسه،
بردهها بردهتر و خواجهها خواجهتر شدهاند .پسس هسيچ وقست شسما در ايسن
مسير نميخواهيد به توسعه يسافتگي كسه غسرب رسسيده اسست برسسيد .زيسرا
تاريخ ما تاريخ ديگري است و زندگي بسراي مسا معنساي ديگسري دارد ،هسر
الهامي هم كه به قلب حضرت امسام

شسده اسست اشساره بسه نسوع

ديگري از حضور در اين تساريخ دارد كسه آن توسسعهيسافتگي نيسست ،بلكسه
جامعهاي است كه روح ديني يعني اعتماد به وسعت رحمست الهسي و عسالم
غيب و معاد بر آن حاكم است و عمال مردمانش از سوداي مصرفِ آخرين
تكنولوژيهاي ساخته جهان توسعه يافته ،آزادند و بسا همسدلي و همساهنگي
براي معاشِ توأم با اخالق ميكوشند .اين است افقسي كسه انقسالب اسسالمي
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پيش روي ما گذاشته است و شيطان هم كه «خواست با ما بسد كنسد احسسان
نمود» ،با تحريک سردمداران آمريكا تحسريم را در مقابسل مسا قسرار دادنسد،
غافل از اينكه اگر آن مشكالتي را كه براي كشور مسا پسيش آوردهانسد بسر
سر هر كشوري ميآوردند آن كشور سقوط ميكرد ،ولي بسراي مسا نسوعي
گشودگي را به همراه دارد .به اجبسار هسم كسه شسده مسا را در مسسيري قسرار
ميدهند كسه مسسير ورود بسه جهسان توسسعه يافتسه نباشسد .خداونسد بسا الهسام
ربوبياش و شيطان به عنوان كارگزار ارادهي خدا با عناد شسيطانياش مسا را
به طرف راهي ميفرستند كسه در آن راه رحمست الهسي مقابسلمسان گشسوده
ميشود .اين اتفاقات كه شما ميبينيد براي مسا بسهوجسود آمسده و بسه گمسان
خودشان ارزش پول ملّي ما نسبت به قيمت دالر كاهش يافته ،نتيجهاش اين
ميشود تا به صورت تكويني بندِ نافمسان از دالر بريسده شسود و مسا جهسانِ
ديگري را در مقابل بشر امروز بگشاييم .يسک بسار بسراي رفقسا در رابطسه بسا
حركتهاي تكويني عالم ،اين مثال را زدم كه چگونه مورچسههسا بسه سسوي
النهي خود ميروند؛ مسلما سرشان را زير نمياندازند و مستقيم به النهشسان
بروند ،كمي از اين طرف ميروند و كمي از آن طرف ،نميدانم چسرا ايسن
كار را ميكنند .چون اگر جاي النسهشسان را نمسيدانسستند چسرا بساالخره بسه
النهشان ميرسند و اگر هم جاي آن را ميدانند و ميدانند كجا بروند ،چرا
اين طرف آن طرف ميروند؟ اين چيز عجيبي است در اين عالم .مورچهها
به ما نشان ميدهند اين پوسته گندمي كه به دهان گرفتسهانسد و مسيخواهنسد
براي زمستان ذخيره كنند را انتخاب كردهانسد ولسي مسستقيم بسه سسوي النسه
نميرود ،گويا اين هم يسک قاعسدهاي اسست در ايسن عسالم بسراي بعضسي از
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وقايعي كه بايد اتفاق بيفتد كه گاهي اميد به مسيري ببنديم و بعد به تجربسه
متوجه شويم از آن مسير ،بوي مقصسد بسه مشسام نمسيرسسد و متوجسه مسسير
ديگري ميشسويم و از دالر آمريكسا بسه يسوروي اروپسا دل مسيبنسديم ولسي
تكوينا نظام عسالم بسرخالف ارادهي جز سي مسا ،مسا را بسا بسنبسست ديگسري
روبهرو ميكند تا باالخره خداوند ما را در مسيري قرار دهد كه تقسدير ايسن
ملت بود.گويا خداوند اين طور در صحنه حاضر ميشود تا باالخره ما را به
سوي مأمني كه از آنِ ما است بفرسستد ،يعنسي بسه سسوي افقسي كسه انقسالب
اسالمي پيش روي مسا گذاشسته اسست ،تسا انتخساب هساي اصسيل خسود را در
راستاي نظر به رحمت واسعه الهي شكل دهيم كه آن افق توأم بسا اخسالق و
دلسوزي نسبت به هم باشد و ما فعسال هنسوز در مسسير خسود ،بسنبسستهسا را
تجربه ميكنيم و بحمداللّه متوجه هسستيم هسيچكسدام از ايسن مسسيرها ،بسوي
مقصد را نميدهند.
سؤال :براي طي اين مسير سلوک خاصي الزم است؟
جواب :حتما اينطور است ،بهخصوص كه بايد «وجودي» فكر كنيم تا
حقيقت به سوي ما رخ بنمايد و آن ادب خاصي كه در تفكر نياز داريسم بسه
جامعهي ما برگردد .شما حتما تجربه كسردهايسد كسه اگسر قسرآن را بسا تسدبّر
بخوانيد ،دروغ نميگو يد؛ نه به جهت آنكه قرآن ميگويد دروغ نگوييد،
بلكه اساسا در فضايي نسبت به حقيقت قرار ميگيريد كه در آن سساحت و
فضا ،دروغگفتن جايي ندارد ،حتي اگر با كسي قهر هستيد چنانچه در آن
فضا كه قرآن در مقابل شما ميگشايد قرار گيريسد ،بسا او آشستي مسيكنيسد.
فكر ميكنم حتي در همين جلسه هم اگر بيرون رفتيد و با يک نفر آشنا كه
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قبال نسبت به او بيتفاوت بوديسد ،روبسهرو شسديد ،بسا ديسدنش بسه او سسالم
ميكنيد .در نگاه وجودي به انقالب اسالمي سلوكي در ميسان مسيآيسد كسه
بسيار دقيق و جدّي است .توجه به تفاوت اساسي رابطهي انسان بسا «وجسود»
و با «ماهيت» ،مبناي اصلي اين سلوک است .رابطه انسسان بسا ماهيسات يعنسي
رابطه با كثرات ،ولي رابطه انسسان بسا «وجسود» يعنسي رابطسه بسا بساقيتسرين و
اصيلترين چيزي كه در عالم هست و اينجا است كسه بسابِ تفكسرِ حقيقسي
شروع ميشود و جامعه متفكر مسيگسردد .اميسد داشسته باشسيد بسا رجسوع بسه
انقالب اسالمي يعني با رجوع به حقيقت دوران ،ملت ما به تفكسر واقعسي و
حقيقي برگردد.
اينكه عرض شد تشييعكنندگانِ شهدا ،متفكران تاريخاند به اين اعتبسار
است كه با انقالب اسالمي آن نوع تفكر كه نظر به «وجسود» اسست ،محقسق
ميشود .درست است كه با وجودِ بقايساي عهسدي كسه بسا فرهنسگ مدرنيتسه
داريم اين تفكر به حاشيه رفته است ،ولي هرگز دفن نميگردد بلكه هرچسه
بيشتر به ظهور خود ادامه ميدهسد .زيسرا بسا نگساه وجسودي بسه حقيقستِ ايسن
دوران ،گشودگي الزم در مقابل ما رخ مينماياند .ما در صدر اسالم چيزي
بهنام علمِ اخالق نداشتيم ولي بسا ارتبساط وجسودي كسه بسا حضسور تساريخي
اسالم پيدا ميكرديم بهخوبي از ضعفهايي كه مانع آن حضور بسود عبسور
نموديم .در راستاي ارتباط با قرآن و تذكراتي كه قسرآن نسسبت بسه حضسور
تاريخي اسالم در مقابل انسان قرار ميداد ،خود به خسود انسسان در سساحت
وارستگي و رعايت اخالق قرار ميگرفت و از اين جهت مالحظه ميكنيسد
مؤمنين صدر اسالم انسانهاي فوقالعادهاي بودند در آن حسدّ كسه عمسال در
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كنار رسول خدا مؤسسسِ يسک نظسام الهسي گشستند« .نگساهِ وجسودي» بسه
عطاي بزرگ الهي در اين تاريخ نكتهي مهمي است كه بايد باز هسم نسسبت
به آن صحبت كنيم.

جلسهی ششم
انقالب اسالميل مال ي
برافراشته

ابطهي يقين با حيرت
سؤال :شما در سخنانتان از يکطرف از يقين سخن ميگوييد و از
طرف ديگر از تحير حرف ميزنيد و نسبتي بسين ايسن دو برقسرار مسيكنيسد.
متأسفانه ما نميتوانيم بسين ايسن دو ،نسسبت درسستي برقسرار كنسيم .انسسان از
طرفي يقين دارد راهي كه در رابطه با انقالب اسالمي ميرود درست اسست
و حتي ميتوان گفت چيزي كه از درون خود نسبت به انقسالب مسيشسنود،
انسان را نسبت به فهم خود مطمون ميكنسد ،ولسي از طسرف ديگسر عظمست
آنچه شما در مورد انقالب اسالمي مطرح ميكنيد طوري ما را به تحيسر وا
ميدارد كه فكر ميكنيم گويا هيچچيزي از آن نميدانيم .نسبت ايسن تحيسر
و آن يقين چگونه است؟
جواب :مختصسر عرايضسي در رابطسه بسا ايسن سسؤال مطسرح مسيكسنم و
إنشاءاللّه در دلِ بح  ،همين موضوع بيشتر خسود را نشسان مسيدهسد .ابتسدا
بايد مشخ

شود يقيني كه دين به آن اشاره دارد ،به چه معنسا اسست و چسه

احوالي بايد بر ما جساري شسود تسا آن يقسين بسراي مسا محقسق گسردد؟ يقسينِ
استداللي همان «علمُ اليقين» است ،اين يقين كجا و «حقُ اليقين» كجسا!؟ در
مورد «علمُ اليقين» به عنوان مثال ميگويند :يک وقت شما از دور به جهست
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دودي كه از دور ميبينيد ،از وجود آتش آگاه ميشويد ،اين «علمُ اليقسين»
است به وجود آتش .ولي يکوقت داريد آتش را نگاه ميكنيد ،اين «عينُ
اليقين» ميشود .امّا يکوقت در آتش هستيد و اصال هيچچيز غير از آنكسه
طعمهي آتش باشيد ،نيستيد؛ ايسن «حسقُ اليقسين» مسيشسود .مسا معتقسديم آن
يقيني كه دين متذكر آن است همين «حقُ اليقين اسست .در «علسمُ اليقسين» و
«عينُ اليقين» دوگانگي بسين فاعسل شناسسا و آنچسه مسورد شناسسايي اسست،
وجود دارد ،به زبان امسروز هنسوز انسسان «سسوبژه» اسست؛ يعنسي خسدايي در
بيرون وجود دارد و مسا او را قبسول داريسم و از رحمست او برخسورداريم .در
عيناليقين در محضر حق هستيم ،ولسي در حسقاليقسين اصسال «مسا» هسيچچيسز
نيستيم كه در يک طرف« ،ما» باشيم و در طرف ديگر ،حضرت حق؛ بلكسه
اين حضرت حق است كه تمام وجودِ ما را در برگرفته و آن احوالي كه بسر
ما مسيگسذرد احسساس چنسين حضسوري اسست از حضسرت حسق نسسبت بسه
خودمان .مولوي در اين رابطه داستان زيبايي ميگويد كه متذكر همين امسر
است ،ميگويد :شير و گرگ و روباهي به صحرا رفتند و گاو كسوهي و بُسز
و خرگوشي چاق را شكار كردند .شير از گرگ خواست آنچسه را شسكار
شده است ،تقسيم كنسد .گسرگ گفست :گساو از آنِ شسير و بُسز از آنِ مسن و
خرگوش هم از آنِ روباه .شير غضبناک شد از ايسنكسه گسرگ در محضسر
شير براي خودش هم حساب باز كرده و ادب نگه نداشسته اسست .لسذا شسير
گفت:
گفت پيش آ ،كس خري چسون تسو نديسد

پيشش آمد ،پنجه زد گسرگ را دريسد
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چون حقيقت اين است كه جز خدا در عسالم نيسست .حسال چطسور بايسد
خودمسسان را بي سابيم كسسه احسسساس كن سيم جسسز خسسدا در عسسالم نيسسست و چن سين
احساسسسي بسسر مسسا جسساري شسسود؟ معلسسوم اسسست كسسه كسسار مسسيبسسرد .امسسام
خميني

فرمودنسد« :خرمشسهر را خسدا آزاد كسرد» ،يعنسي نسه

رزمندگان آن را آزاد كردند و نه منِ خمينسي؛ بلكسه حضسوري از حضسرت
حق در عالم جاري شد و آن شد كه شد .ما اگر در نسبتِ با حقيقت ،خسود
را در چنين حالتي احساس كرديم ،در عين آنكه به يک معنسا در يقسين بسه
معناي ديني آن قرار ميگيريم ،در حيرت هستيم .ولي اگر نتوانسستيم چنسين
نسبتي را بيابيم ،تنها در باور ديني خود اين را پذيرفتهايم كه خداوند هسست
و همهكارهي عالم هم تنها اوست.
نگاه فلسفه در رابطه با خدا همسين انسدازه اسست كسه عسرض شسد ،ولسي
عرفان ،نظر به «حقُّ اليقين» دارد و تازه وقتي در عرفان رسسيديد بسه ايسنكسه
دوگانگي بين ما و خدا نيسست ،فقس اوسست كسه اوسست ،حيسرت بسه ميسان
ميآيد ،چون عموما ما هميشه در نسبت خودمان يک چيسز را مسيفهمسيم و
وقتي ما در ميان نباشيم اصال فهم نميمانسد ،بلكسه حيسرت در ميسان خواهسد
بود .به گفتهي مولوي:
حيرت اندر حيرت آمسد ايسن قصس

بيهُشسس سيِ خاصسسسسگان انسسسسدر اَخسس س

بهترين جايي كه براي روشنشدن اين امر سراغ دارم ،منزل نود تا صسد
«منازل السا رينِ» خواجسه عبداللّسه انصساري اسست .هسر چسه هسم بنسده از آن
احواالت بگويم چون با زبسان مفهسومي گفتسه مسيشسود مطلسب در حجساب
ميرود .مثال خواجه در منزل «توحيسد» كسه مربسوط بسه ايسن موضسوع اسست
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ميگويد :انسان به خدا قوّت پيدا ميكند ،نه ايسنكسه خسدا بسه انسسان قسوت
ميدهد ،به خدا ميبينسد و بسه خسدا خسود را مسيفهمسد ،نسه ايسنكسه خسدا را
ميفهمد ،يعني غرق حضور خدا اسست .كسه بحس

آن در حسدي

مشسهور

«قرب نوافل» مطرح است.
ما معتقديم در نسبت با حقيقت بايد بسه جسايي رسسيد كسه نسام آن تحيسر
است؛ اتفاقا بيجا هم اين نام را براي آن مقام بهكار نميبرند ،زيسرا «تحيسر»
در لغت به معناي گمراهي است ،ولي آنجا گمراهي بسه معنساي ايسن اسست
كه هيچچيزِ ديگر نيست كسه بخواهسد بسه آن علسم پيسدا كنسد .گمراهسي در
مقابل راه است ،يعني يک راهسي هسست و حساال آن راه گسم گشسته اسست.
وقتي انسان را تجلّي مطلقِ حضسرتِ حسق فسرا بگيسرد ديگسر راه نيسست ،راه
هميشه نسبتِ ما است با چيزي ديگر .در آنجا چيزي نيسست كسه نسسبتي بسا
آن برقرار بشود.
در ادامهي بح

جملهاي داريم كه ميگويسد« :مسا بسه انقسالب اسسالمي

تعلّق داريم نه اينكه انقالب به ما تعلّق داشته باشد» .اين يعني همان «مُعَلَّقَاةً
بِعِزِّ قُدْسِک» كه در مناجسات شسعبانيه مسيخوانيسد .مسيگوييسد اوال :طسوري
باشيم كه حُجُب نوراني برود« ،حَتّسى تَخْسرِقَ اَبْصسارُ الْقُلُسوبِ حُجُسبَ النّسور»
حجب نوراني يعني همين فكر و انديشه و عقل و تفكر .مسيگوييسد همسهي
اينها برود تا من معلّق بشوم به مقام عزِّ قدس تو «بِعِزِّ قُدْسِک» ،يعني من بسه
جايي برسم كه هيچچيز نباشد كه بسه آن بنسد بشسوم ،نسه بسه خسودم و نسه بسه
هيچچيز ديگر .جايي كه فق او در صحنه است ،او يعني هماني كه الزمان
و المكان است .حاال «عزّ قدس» چه مقامي است ،جاي بح

دارد« .عزّت»
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مقامي است كه هيچ جايگاهي براي غير نميگذارد .در جايگاه قدس يعني
جايگاهي كه آنقدر زالل و پاک است كه اشاره هم نميشود به آن كسرد،
چنين شرايطي است .اگر كسي بخواهد حقيقستِ دوران خسود را بيابسد بايسد
عهدش با آن حقيقت چنين عهدي باشد و ما به آن تعلق داشسته باشسيم و نسه
آن به ما .ممكن است بفرماييد اين موضوعات و مقامات با چنسين درجساتي
چه ربطي به ما دارد؟ بنده معتقدم اين مقامات را همه دارنسد ولسي توجسه بسه
آن ندارند .در كتاب «منازلالسا رين» مثال وقتي بح

منزلي به نسام «يقظسه»

ميشود ،خواجه سه مقام را مطرح ميكند و ميگويد اين مقام بسراي عسوام
است و آن مقام براي خواص است و مقام بعدي براي اخ

ّ خواص است.

تفاوت فقس در رويكردهسا اسست وگرنسه آن مقامسات همسه را در برگرفتسه
است ،ولي اشتغاالت دنيايي مانع ميشود تا انسسانهسا آن مقامسات را درک
كنند .سلوک إلي اللّه يعني:
آنكه عمري در پي او ميدويدم كوبهكسو

ناگهانش يسافتم بسا دل نشسسته روبسهرو

مگر بهترين نحسوهي علسم بسه بسودِ خداونسد «وحسدت شخصسي وجسود»
نيست؟ در «وحدت وجود» فق يک رويكرد هست و آن اينكه «خسود را
نبين كه رستي» .البته اين مسوله بيش از آنكه علمي باشد ،سلوكي است.

حضو ي فراسوي مرگ
بنسسسده معتقسسسدم اگسسسر مسسسا در ايسسسن زمانسسسه ،يعنسسسي در تسسساريخ امسسسام
خميني

كه تاريخ نظر به حق است بسا مبنساي وحسدت شخصسي

وجود ،حضور تاريخي نداشته باشيم ،ريزشهاي زيسادي خسواهيم داشست و
نميتوانيم اين تقابلِ بينِ خود و استكبار را ادامه دهيم .إنشاءاللّه در بسارهي
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اين ادعا صحبت ميكنيم .همهچيز گواه آن است كه ما در رابطه با حضسور
تاريخي انقالب اسالمي است كه ميتوانيم خيلي خسوب پسيش بسرويم زيسرا
اين انقالب آيندهاي را جلوي ما گذاشته است كه همين اآلن هسم فراسسوي
مرگ قرار داريم .مگر جنس انقالب اسالمي جز اين است؟ آيا در شسهداء
عطش شهيدشدن بود يا اضطرارِ شهيدشدن؟ يک وقت اسست آدم در يسک
درگيري گير ميافتد و ميگويد چارهاي نيست ،شسهيد هسم شسديم طسوري
نيسسست .در كسسربال عط سشِ شهيدشسسدن بسسود .متأسسسفانه مسسا كسسربال را درسسست
نشناختيم .اسسنادي هسست كسه درصسد زيسادي از اصسحاب اباعبداللّسه در
كربال رسيده بودند به اينكه فراسوي مرگ بايد فكر كنند.

ا زش تبيين حقيقت
بحثي كه در مستن شسمارهي  20پسيش مسيآيسد ايسن اسست كسه اگسر در
دستگاه ديني بخواهيم ببينيم چه چيزي حق است و چسه چيسزي باطسل ،بايسد
چهكار كنيم؟ آيا اگر صد دليل آورديم كه اين مطلسب حسق اسست ،مسسوله
تمام ميشود؟ يا اينكه آن صد دليل ثابت ميكند آن حسرف و آن سسخن،
سخن صحيحي است؛ ولي آن سخن چه نسبتي با حقيقت دارد؟ اگر با صسد
دلي سل وجسسود خسسدا و معسساد و مال كسسه را اثبسسات كردي سد ،حسسرف صسسحيحي
گفتهايد ،ولي اين به معني رسيدن و درک حقيقت نيست.
آيا حقيقت با استدالل بهدست مسيآيسد و يسا بايسد حجسابهساي ظهسورِ
حقيقت را برطرف نمود ،تا رُخ بنماياند؟ قرآن چه بسيار بسه جساي احتجساج
براي امري ،آن امر را تبيين ميكند؛ زيرا «تبيين بسه خسودي خسود ،احتجساج
است» ،اين جمله را براي خودتان نگه داريد .يعني اگر كسي بگويد به ايسن
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دليل معاد هست ،حسرف صسحيحي زده اسست ولسي مسا را بسا حقيقست آشسنا
نكرده ،به همين جهت قرآن ،بيشتر معاد را تبيين ميكنسد .مسثال در سسورهي
واقعه كه بيشتر نظر به معاد دارد به زيباترين شكل ،معساد تبيسين مسيشسود تسا
حقيقتي را در مقابل ما قرار دهد .اين تبيين است كسه توانسسته احسواالتي بسر
مسلمانان جاري كند تا به حقيقتِ معاد برسند ،نه به اطالع و علمِ نسسبت بسه
معاد ،به همين جهت بايد براي ظهور حقيقت به ارزشِ تبيين فكسر كسرد .بسه
اين معنا ميخواهم عرض كنم دين ميآيد و ما را به عالَم خسودش دعسوت
ميكند؛ نه اينكه بگويد بدان كسه ايسن موضسوعات هسست .نتيجسهاش ايسن
ميشود كه حضرت محمد ميفرماينسدَ« :آلََ قياامَت قاائم» و قيامست
خود را در منظر خود قا م مسييابنسد و ايسن فقس بسراي حضسرت محمّسد

نيست ،اَآلن قيامت براي همه قا م است ولي اكثرا متوجسه آن نيسستند ،زيسرا
در عالَمي كه بايسد ورود كننسد ورود نمسيكننسد .كسسي كسه از ديسن ،عسالَم
قيامتي گرفت او نجات يافته است ،ولي اگر كسي فق به وعدهي ورود بسه
بهشت و دوري از جهنم متوقف شد ،با حقيقتِ معساد روبسهرو نشسده اسست
هرچند از جهنم دور و به بهشست وارد شسود .بسا ايسنهمسه بسا معساد زنسدگي
نميكند و در يقيني كه بايد نسبت به معاد برسد ،نميرسد ،يقينسي كسه او را
فرا بگيرد.
عالَمداشتن يعني نمسيتسوان غيسر از آنچسه مسا را فراگرفتسه ،خسود را در
جايي ديگر احساس كنيم ،دا ما در آن عالَم بهسر ميبريم .حسدود ده سسال
پيش بين دو نفر از بزرگان بحثسي پسيش آمسد ،يكسي مسيگفست چسرا مسردم
حواسشان نيست و به معاصي آلوده شدهاند .چرا نبايد آنها را تعلسيم داد؟
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آن ديگري جواب داد :شايد متوجهي بدي معاصسي باشسند ولسي عسالَمِشسان
عسسوض شسسده اسسست و بايسد انسسسانهسسا را بسسه عسسالَمي وارد كسسرد كسسه جايگسساه
دستورات دين را در خود احساس كنند .بسا ايسن مقدمسه مستن را مسيخسوانم
إنشاءاللّه بح

روشن ميشود.

آيند اي که اکنون هست
« -20انقالب اسالمي ،برافراشتنِ يسک عسالَم اسست كسه بسا مبسارزات و
زندانرفتنها و تبعيد شدنهاي معترضانِ به حاكميتِ غربزدهي نظسام
شاهنشاهي ،در افق تاريخي مردم ايران قرار گرفت ،تا مردم بتواننسد بسا
فهم درست آن ،آن افقِ تاريخي را از آنِ خود كنند و از گشودگي آن
بهره گيرند ،مشسروط بسر آنكسه موانسعِ چنسين حضسوري را بشناسسند و
مرعوب آن موانع نگردند تا از آن حضسورِ تساريخي بسس متعسالي و آن
گشودگي نجاتدهنده ،بيبهره نشوند و از اين جهت ،انقالب اسالمي
محسسل نسسزاع دو امسسر اسسست؛ امسسري كسسه مسسانع حضسسور مسسا در حوالسستِ
تاريخيمان است و ارادهاي كه متوجهتقديري شده كه خداونسد بسراي
بشرِ اين دوران مقدّر كسرده اسست .در همسين نسزاع اسست كسه حقيقست
انقالب اسالمي روز به روز درخشانتر ميشود».

به اين فكر كنيد كه چرا بايد گفت« :انقالب اسسالمي ،برافراشستنِ يسک
عالَم است» .شما به خودتان رجوع كنيسد و ببينيسد آيسا زبسان بنسده كسه زبسان
پديدارشناسانه است ميتواند با چنسين خصوصسيتي بسه انقسالب اشسارهكنسد؟
زبان پديدارشناسي ،زباني است كه سعي ميكند مجال دهد تا خودِ پديده،
خود را بنماياند .به همين معنا بنده تالش ميكسنم موضسوع را طسوري تبيسين
كنم تا آنچه از حضور آن پيش ميآيد ،ديده شسود .زيسرا همسانطسور كسه
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عرض شد و بنده معتقدم «تبيين ،خودْ حجّست اسست» ،اگسر پديسده ،اعسم از
پديدهي تاريخي و غير تاريخي ،درست تبيسين شسود ،همسان تبيسين ،حجست
خواهد بود براي واقعبودن آن پديده .با اين توصيف عرض بنسده آن اسست
كه بياييد مطلب را درست ببينيد و خودتان قضاوت كنيسد كسه آيسا انقسالب
اسالمي عامل برافراشتن يک عالَم خواهد بسود و بزرگسان و مبسارزان مسا در
اف سقِ كارشسسان ،عسسالَم انقسسالب اسسسالمي بسسود كسسه بسسه راحت سي زنسسدانرفسستن و
شكنجهديدن را تحمسل مسيكردنسد ،يسا تنهسا حركست آنهسا يسک حركست
سياسي بود مثل ساير حركات سياسي صدسسالهي اخيسر؟ شسما جوانسان ايسن
تجربه را نداريد كه در آن زمان خجالت بكشيد اگر در مسير مبارزه با شساه
سر و كارتان به ساواک نيفتد و در آن زندانها و شكنجهها به عالَم انقسالب
اسالمي فكر نكنيد .رفقاي ما كه در جمع مبارزات مذهبي بودند ،عالَمي بسه
نام انقالب اسالمي را جلويشان ميديدند و به خوبي به اين مطلب رسسيده
بودند كه براي محققشدن آن عالَم ،يعني عالَم انقالب اسالمي ،حتمسا بايسد
زحمت كشيد و شكنجه ديد و مبارزه كرد ،به همسان صسورتي كسه شسما در
جبهههاي دفاع مقدس نحوهي ديگرش را مالحظه كرديد.
اينكه عرض ميشود« :انقالب اسالمي ،برافراشتنِ يک عالَم اسست كسه
بسسا مبسسارزات و زنسسدانرفسستنهسسا و تبعيدشسسدنهسساي معترضسسانِ بسسه حاكمي ستِ
غربزدهي نظام شاهنشاهي ،در افق تاريخي مردم ايسران قسرار گرفست» ،بسه
اين جهت است كه بايد معناي اصيلِ تحقق انقالب اسالمي بسه عنسوان يسک
«عالَم» ،روشن شود ،اي كاش حداقل تجربهي سرزدن به تبعيديهاي زمسان
شاه را داشتيد تا ببينيد چگونه آنها عين خيالشان نبود كه در تبعيد هسستند،
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چون مي ديدند چه افقي در مقابل مردم در حالِ گشودن است .البته قصهي
آنهايي كه نه ديروز فهميدند چرا مبارزه ميكنند و نه امروز ميدانند چسرا
از انقالب اسالمي دفاع ميكننسد ،جسدا بسوده و جسدا هسست .اينسان طسوري
هستند كه هر لحظه خطرِ به انحرافرفتنشان را داريم.
اگر مردم متوجه شوند روحي كه براي تحقسق انقسالب اسسالمي در بسين
مبارزان حاكم بود چه خصوصياتي داشت ،بهخسوبي آن افسقِ تساريخي را از
آنِ خود ميكنند و از گشودگي آن بهره ميگيرند.

آن افق تاريخي را از آنِ خودكسردن بسه ايسن معنسا اسست كسه عسالَمي بسا
انقالب اسالمي در ميان آمده كه آن عالَم ،خودش به خودي خود يک افق
محسوب ميشود ،و اين ،نگاه خاصي را به انسان عطا ميكند ،چسون انسسان
افقي را يافته است و ميخواهد با آن زندگي كند؛ زيرا با آيندهاي روبسهرو
ميشود كه اكنون هست .مثل نسبت شسما بسا حضسرت مهسدي در عسالَم
انتظار ،يعني آيندهاي است كه اكنون هست .اين حالت يعني آينسدهاي كسه
اكنون هست ،يک عالَم است ،چيزي است بساالتر از اطسالعداشستن و يسا بسه
تكاليف ديني مشغولبودن .معناي عملِ «لِوَجْهِ اللّه» با حسالتي خساص ظهسور
ميكند ،يعني وقتي عمل ،تنها براي خدا بود ،خداوند ما را در برميگيرد و
نوعي يگانگي بين ما و او اتفاق ميافتد .وقتي افقِ تاريخي انقسالب اسسالمي
از آنِ شما شود ،تمام وجودتان را آنچه خسدا بسراي انقسالب اسسالمي اراده
كرده است ،فرا ميگيرد .مگر نمسيشناسسيد جوانساني را كسه بسدون انقسالب
اسالمي نميتوانند تنفّس كنند و زندگي بدون انقالب اسالمي برايشان معنا
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نمي دهد؟ آنها خودشان را در عالَم انقسالب اسسالمي معنسا كسردهانسد و در
نتيجه از گشودگي آن بهره ميگيرند.
ما ميتوانيم طوري نسبت خود را با انقالب اسسالمي تعريسف كنسيم كسه
آينده را كامال زالل و بيخطر احساس كنيم و ابدا نگران آينسدهي انقسالب
اسالمي نباشيم ،نگران مردم هستيم كه خداي ناكرده طوري عمل كنند كسه
دستشان از اين نور ،كوتاه شود ،مانند خود اسالم .شما الزم نيست نگسران
اسسسالم باشسسيد زيسسرا خداونسسد فرمسسود« :إِنَّسسا نَحْسسنُ نَزَّلْنَسسا السسذكْرَ وَ إِنَّسسا لَسسهُ
لَحافِظُونَ»

ولي بايد نگران مسلمانان بسود كسه نكنسد از اسسالم و قسرآن

استفاده نكنند .اگر انقالب اسالمي يک عالَمِ برافراشته است ،بايد روي اين
فكر كرد كه چطور آن را از آنِ خود كنيم .ممكن است دوباره ايسن سسؤال
براي شما پيش بيايد كه بنده از كجا مسيگسويم ايسن انقسالب اسسالمي يسک
عالَمِ برافراشته است؟ معلوم است بنده سعي دارم با تبيين موضوع ،آن را بسه
خودتان برگردانم .شما خودتسان مجسال دهيسد تسا انقسالب اسسالمي خسود را
بنماياند ،ببينيد آيا ميتوان آن سخن را پذيرفت؟ وظيفهي بنده همين اندازه
است كه موضوع را در حدّ تسوان شسرح دهسم و تبيسين كسنم .چسون معتقسدم
«تبيين ،خودْ حجّت است» .البته در نظر به موضوعاتي مثل انقالب اسسالمي،
استداللهاي انتزاعي ،درخششموضوع را به حجاب ميبرد و شما را از آن
عالَم دور ميكند.

انقالب اسالمي و موانعِ پيش

و

عسسرض شسسد بسسراي آنكسسه انقسسالب اسسسالمي را از آنِ خسسود كنسسيم و از
گشودگي آن بهره بگيريم ،بايد موانسع چنسين حضسوري را بشناسسيم و ايسن
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سخن بسسيار حساسسي اسست كسه چگونسه مرعسوب موانسعِ حضسور تساريخي
انقسسالب اسسسالمي نگسسرديم تسسا از آن حضسسور تسساريخي بسسس متعسسالي و آن
گشودگيِ نجاتدهنده ،بيبهره نشويم.
معلوم است اين سؤال پيش ميآيد كه آن موانع چيست كه بايسد آنهسا
را بشناسيم و از آنها عبور كنيم؟ در ادامه روشن ميشود كسه بايسد متوجسه
بسسود انقسسالب اسسسالمي محسسل نسسزاع دو امسسر اسسست .يعن سي بني ساد همسسهي اي سن
اختالفها كه مانع حضور تاريخي انقالب است ،اين طرز تفكسر اسست كسه
حضور ما را در حوالتِ تاريخيمان نپذيرفته است و قبول نسدارد ارادهاي از
طرف خداوند از طريق انقالب اسالمي براي بشرِ اين دوران پيش آمسده تسا
اين بشر مقدّرات خود را ،بيرون از آنچه مدرنيته بر بشريت تحميل نموده،
صورتي ديگر ببخشد .به يک معنا آن جريان هنسوز نپذيرفتسه اسست انقسالب
اسالمي عطيهي الهي به بشر امروز است و در اين راستا خداونسد قلسبهسا را
متوجهي حقيقت انقالب اسالمي كرده است.
بنده بعضا بسه رفقسا عسرض كسردهام چگونسه اسست كسه بعضسي از افكسار
حجاب انقالباند؟ عرضم آن بسوده مسا بايسد ايسن را بفهمسيم كسه بعضسي از
افكار و اشخاص ما را از عالَممسان كسه بسا انقسالب اسسالمي برافراشسته شسده
است ،خارج ميكنند .ممكن است دلسوزي هسم بكننسد و سسخنان مفيسدي
هم بگويند ،ولي سخناني بيرون از عسالَم انقسالب اسسالمي دارنسد .بسرعكسِ
سخنان و نوشتههاي شهيد آويني كه متذكّر عالَم انقالب اسالمي اسست ،در
حاليكه بعضي از كتابها اگرچه از انقالب اسالمي و تمسدن اسسالمي هسم
سخن ميگويند ،ولي متذكر عالَم انقالب اسسالمي نيسستند؛ همسانطسور كسه
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دانشمندان و فضال و علمايي داريم كسه زحمست مسيكشسند ،امّسا وارد عسالَم
انقالب اسالمي نشدهاند .مانع بزرگِ انقالب اسالمي غفلت اين افراد اسست
از توجه به امر تاريخي و حوالت تاريخي انقالب ،نه آنكه گمان شود ايسن
افراد مقابل انقالب اسسالمي باشسند بلكسه سسخن بسر سسر آن اسست كسه ايسن
غفلت ،مانع بزرگي است از آن جهت كه آن غفلست ،متوجسهي گشسودگي
نجاتدهنده انقالب اسالمي نيسست و حضسور تساريخي ملست را خدشسهدار
ميكند و اُمُّ القراي انقالب اسالمي را از يكپارچگي مياندازد .اين نگرانسي
مثسل همسان نگرانسي اسست كسه موجسسب شسد تسا آيسات سسورهي توبسه بسسراي
يكپارچگي جزيرة العرب از مسلمانان ،نازل شد و دستور داد مشركان اگسر
نميخواهند اسالم را بپذيرند چهارماه فرصت دارند تا آنجا را ترک كنند.
چرا كه آنچسه شخصسيت اصسيل انقسالب اسسالمي را مسينمايانسد توجسه بسه
تقديري است كه خداوند براي بشسر ايسن دوران از طريسق انقسالب اسسالمي
مقدّر كرده ،آيا شواهدي بر اين امر در مقابل خود نداريم؟ اين مثسل ديسدن
عرش است توس حارثة بن مالسک و ايسنكسه رسسول خسدا در مسورد او
فرمودند« :هذا عَبدٌ نَسوَّرَ اهلل قَلبَسه بِاإليمسان» ايسن شسخ

بنسدهاي اسست كسه

خداوند قلباش را با ايمان نوراني كرده است .اين حالت مثل ديدن ليسوان
نيست كسه راحست آن را ببينسيم ،بلكسه احساسسي اسست وجسودي كسه نفسس
ناطقهي انسان با حقيقست آن روبسهرو مسيشسود و در افسق جسان انسسان قسرار
ميگيرد و عمال او را فرا ميگيرد؛ همانطور كه همهجا را عرش فرا گرفتسه
است .قرآن در رابطه با آن ميفرمايد« :إََِّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذي خَلَقَ السَّاماوات
وَ الثأَرْضَ ف ستَّةِ ََيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى َلَى الثعَ ثشِ»

پروردگار شما پسس
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از خلقت آسمانها و زمين ،بر عرش تسل و استوا مييابد و به تسدبير عسالم
ميپردازد؛ حارثة بن مالک ميگويد گويا عرش را ميبينم ،ولي با اينهمسه
پيامبر خدا ميفرمايند« :هذا عَبدٌ نَوَّرَ اهلل قَلبَه بِاإليمان» چسون ايسن «گويسا»
گفتنِ آن شخ

در ديدنِ عرش به جهت نحسوهي بسودن عسرش اسست كسه

مثل اين ليوان نيسست ،حقيقست وجسودي اسست ،در مسورد نظسر بسه انقسالب
اسالمي هم بايد متوجهي همين امر شد .به همسين جهست بنسده در توصسيف
آن عرض ميكنم تقديري است كه خداوند براي ايسن ملست مقسدّر كسرده،
وقتي نحوهي بودن انقالب تقدير ملت ما بود ،پس ما را فرا ميگيرد و عالَم
ما ميشود ،عالَم برافراشتهاي كه افق تاريخي ما را معنا ميكنسد .هسركس از
اين عالَم بيرون است ،مزهي انقالب اسالمي را نميچشد تا مسزهي زنسدگي
در اين دوران را بچشد ،ولي آنهايي كه مانع اين حوالت تاريخياند با اين
تقدير به نزاع برميخيزند .اين نزاع ،نسزاع بسا تانسک و تسوپ نيسست ،نزاعسي
است كه با مقاومت ما بر عهدي كه نسبت به انقالب اسسالمي داريسم شسكل
ميگيرد و موجب ميشود تا انقالب به بلوغ خود برسد ،ولسي در هسر حسال
مانع سادهاي نيست .كافي است ما راه خودمان را برويم و بر آن عهد پايدار
بمانيم .حضرت محمد هيچوقت ابتدا به هسيچ جنگسي نكردنسد .آنوقست
هم كه براي فت مكه رفتند ،به همانهايي كه چنسد جنسگ را بسر مسسلمانان
تحميل كردند ،امان دادند و همه را عفو كردند .در رابطسه بسا دفساع مقسدسِ
هشتساله اين صدام حسين بود كه به ما حمله كرد ،وگرنه ما با مقاومت بر
تقدير تساريخي خسود راه خسود را مسيرفتسيم .از موانسع انقسالب نيسز بايسد بسا
پايداري بر عهدي كه نسبت به انقالب داريم ،عبور كنيم.
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ما از طريق انقالب اسالمي در تاريخي قرار گرفتيم كه اگسر بتسوانيم آن
تقدير تاريخي را بشناسيم و بر آن پايدار بمانيم از ايسن نسزاع ،پيسروز خسارج
ميشويم و ميبينيم كه حقيقت انقسالب اسسالمي روز بسه روز در مقابسل مسا
هرچه درخشانتر ظهور ميكند .اگر ما بدانيم اين حوالت الهي است بسر مسا
و موانع اين تقدير ،موانع حضور خدا در اين تساريخانسد ،متوجسه مسيشسويم
عمال جنگ بين ما و صدام و آمريكا در ميان نيست ،بلكه جنگ بين خدا و
آمريكا در ميان است .خطر آن جا است كه نفهميم اين تقدير الهي ما است
كه بايد با دشمن خدا بجنگيم و آن را دشمن بداريم تا خدا را يساري كسرده
باشيم و در سنت «وَ لَيَنثصُ َََّ اللَّهُ مَنث يَنثصُ ُهُ إََِّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ َزيزٌ»

قسرار

گيريم.
بايد متوجه بود ايسن سسنت خسدا اسست كسه در همسين نسوع نسزاع و طسي
مقاومتي كه مسيشسود ،حقيقست انقسالب اسسالمي روز بسه روز درخشسانتسر
ميشود ،پس ،از اين نزاع نميهراسيم بلكه ترس و نگراني وقتي اسست كسه
ما از تقدير خداوند ،تقديري كه براي ما رقم زده ،بيسرون بسرويم .حضسرت
اميرالمؤمنين چون متوجهي تقديري بودند كسه در نسزاعِ بسا معاويسه رقسم
خورده ،ديديد در تقابل با معاويه چقدر درخشسيدند .عظمست آن حضسرت
بيش از پيش در تقابل با خوارج و معاويه به ظهور آمد.
اين نكته را نبايد فراموش كرد ،وقتي به انقالب اسالمي به عنوان تقسدير
تسساريخي خسسود نظسسر كسسرديم ،آنچسسه بسسراي انقسسالب پ سيش مسيآي سد معنسساي
حقيقياش براي ما ظاهر ميشود .ما وقتي معني جنگ با صدام را فهميسديم
كه متوجه شديم تقدير الهي بود تا آن درگيري صورت گيرد و بسه گفتسهي
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حضرت روح اللّه

دفاع مقدس هشتسالهي ما پايههاي انقالب

را محكم كرد .در بستر انقالب اسالمي حملهي صسدام تقسدير الهسي اسست،
ولي در غفلت از تقدير تاريخي انقالب اسالمي ،حملهي صدام يک اتفساق
بود و نه چيز ديگر .حضرت امام فرمودند :اگر اين جنگ نبسود انقسالب بسه
سراسر جهان صادر نمسيشسد1.در بسستر انقسالب اسسالمي همسه چيسز معنساي
خاص دارد .معناي اين ايثارِ اربعيني سالهاي اخير را شما با انقالب اسالمي
تحليل كنيد تا درست معنا كرده باشيد .هرچند معتقدم ما هنوز آنطسور كسه
شايسته است انقالب اسالمي را نشناختهايم .در ايسن رابطسه خسوب اسست بسه
متن يادداشت بعدي بپردازيم:

انقالب اسالمي و گفتگو
انساني

با

شرافت

 -21ما هنوز به طور مصمم به ماهيت انقالب اسسالمي نمسيانديشسيم و
بيشتر در نسبت سياسي آن انقالب با امورِ ديگر فكر ميكنسيم و نسه در
نسبت وجودي و انسانشناسانهي آن ،از آن جهت كه متوجه شويم آن
انقالب چه نسوع انسساني را مسورد خطساب قسرار داده تسا بسا او در مسورد
شرافت ذاتسي انسسان گفتگسو كنسد ،و چسه وجسوهي از انسسان را مسورد
خطاب قسرار داده كسه آن انسسان جهست پساسداشستِ انقسالب اسسالمي
ميتواند خود را تا مرز شهادت جلو ببرد و به اين نتيجسه رسسيده اسست
كه ميتواند ظرفيت خود را تا شهادت بگشايد؛ و با اين نوع فداكاري،
آن شود كه بايد بشود ،هرچند انساني كه مورد خطاب انقالب اسالمي
روح
حضر/
سخنان
به
مورد
اين
در
1
رضوانللاتعاليعليه» در تاريخ  67 /12 /3رجو شود.
ّ
ّللا«
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است ،ميداند مفاهيم رسمي براي توصيف آنچه او يافته اسست ،رسسا
نيستند ولي با عملِ خود ،نزديکترين نحوهي ارتباط با انقالب را به ما
نشان داد كه چگونه حقيقتِ دوران را ديدار كرده و به سوي آن جلب
شده و در عمل ،متفكرانهترين عمل را -كه همان آغسوش گشسودن بسه
سوي شهادت است -به انجام رسسانده تسا حقيقست دوران در صسحنهي
«ايثار» تحقق يابد».

متأسفانه مشكل غلبهي نگاه سياسي بسه همسهي امسور ،مسانع مسيشسود تسا
بهطور مصمم به ماهيت انقالب اسالمي بينديشيم و بيشتر در نسسبت سياسسي
انقالب با امور ديگر ،فكر ميكنيم .يک وقت است كه در نسبتِ تقدير مسا
و موانسسع تحقسسق تقسسديرمان فكسسر م سيكن سيم ،اي سن را اصسسطالحا م سيگوينسسد
«وجودشناسي» يا همان نظر به مشيت الهي و يک وقت موضسوع را در حسدّ
يک حركت سياسي تقليل ميدهيم .شما اگر در نگساه مشسيت الهسي مسستقر
باشيد ،ميگوييد مشيت خداوند اين است كه ما انقسالب اسسالمي را داشسته
باشيم و آنهايي هم كه مسيخواهنسد بسا مشسيت خسدا بجنگنسد حتمسا ناكسام
ميشوند .اما اگر ما نسبت انقالب اسالمي را سياسي كسرديم ،هسم خودمسان
را دچار دلواپسي ميكنيم و هم بقيه را و هم عالَمي كه بسا انقسالب اسسالمي
به سراغ ما ميآيد را درک نميكنيم .با انقالب اسالمي عالَمي سراغ انسسان
ميآيد كه حقيقتا حيف است آن را از دست بدهيم.
وقتي ما هنوز به طور مصمم به ماهيت انقسالب اسسالمي نمسيانديشسيم و
بيشتر در نسسبت سياسسي آن بسا امسورِ ديگسر فكسر مسيكنسيم ،اساسسا متوجسه
نميشويم انقالب اسالمي چه جايگاهي در اين تساريخ دارد و بنسا دارد چسه
انساني را تربيت كند و چه نوع انساني را مورد خطاب قرار ميدهد تا با آن
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انسان در مورد شرافت ذاتسي انسسان گفتگسو كنسد ،چيسزي كسه بسا سسيطرهي
فرهنگ اومانيسم بهكلّي از بين رفت .انقالب اسالمي آمده است تا خداوند
در خطاب به انسانها به آنها بگويد شما باالتر از ايسنهسا هسستيد كسه فعسال
خود را تصور ميكنيد .پس نه جاي ترس از مرگ است و نه جاي ترس از
تحريم و سختيهايي كه اهل دنيا بسراي خسودْ سسختي و مصسيبت مسيداننسد.
دليل آن هم آنكه مالحظسه كرديسد از ابتسداي انقسالب آنهمسه سسختي بسه
سراغ مردم ما آمد ،ولي نهتنهسا آن مسردم را نشكسست ،بلكسه متوجسه شسدند
ماوراي اين سختيها ميتوان به زندگي فكر كرد و در همهي اين حوادد،
انقالب پيش رفت .در ابتداي انقالب ،انقالب طوري بر روي مردم گشسوده
شد كه پيرزنها و پيرمردها سر ميدانها و چهارراهها ميايستادند تا آنها را
به سوي مزارع ،براي دروكردن گنسدمهسايي كسه كسسي نبسود آنهسا را درو
كند ،ببرنسد و اكثسرا بسدون داس بسا دسستهساي خودشسان گنسدمهسا را درو
مسسيكردنسسد .چسسون متوجسسه بودنسسد خداونسسد چنسسين حضسسوري را از آنهسسا
ميخواهد .در اين رابطه عرض ميشود« :انقالب اسالمي يسک نسوع انسسان
خاص را مخاطب قرار داده است و آن انسان ،انساني است كسه بسه شسرافت
خود فكر ميكند ».انساني كه به شرافت خود فكسر كنسد ،مسرگ و زنسدگي
برايش مساوي است زيرا آنقدر اين شرافت برايش بزرگ است كسه هسيچ
عاملي نميتواند او را از خودش بگيرد ،حتي مرگ .شديدترين عساملي كسه
انسان را به ظاهر از خودش ميگيرد مرگ است ،ولي مالحظسه كرديسد در
انقالب اسالمي نهتنها كسي از جنگ و كشتهشدن نترسيد ،بلكه بسه اسستقبال
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آن رفتند .زيرا بيش از آنكه بخواهند به زندگي فكر كنند ،به شرافت خود
فكر ميكردند.

حضو

تا يخي نسل انقالب

براي بنده همهي كتابهايي كه خاطرات اُسرا را بسازگو مسيكنسد مهسم
است ،ولي كتاب «سرباز كوچک امام خميني» را فوقالعاده ميدانسم از آن
جهت كه چگونه يک نوجوان سيزدهساله اين حماسهها را در اسارت خسود
آفريده است؟! آن كتاب را با اين ديد بخوانيد كه انقسالب اسسالمي چطسور
توانسته اين نوجوان را مورد خطاب قرار بدهسد؟ اكثسرا فقس آن قسسمت را
كه به خانم خبرنگار هندي ميگويد اگر حجابش را رعايست كنسد ،حاضسر
است با او مصاحبه كند؛ مالحظهكردهايد ،ولسي شسكنجههسايي كسه بسه ايسن
نوجوان ميدهند و او نگران است يکبار در اين شكنجههااز خسود ضسعف
نشان دهد و آنها سوء استفاده كنند ،چيز عجيبي است .اين طور نبسوده كسه
مثل بقيه شكنجهاش كنند ،چون ميديدند نوجوان است و به قول آنها بچه
است ،بلكه آنقدر شكنجهاش ميكنند تا اقرار كند به اجبسار او را بسه جبهسه
آوردند ،لذا چند برابر بقيه او را شكنجه كردند .بعد ميگويد دلواپس بودم
يک آخ بگويم و اينها فكر كنند چون من سيزده سالهام مجبور شدهام كسه
بيايم جبهه و خودم انتخاب نكردهام .بر سرِ اين يک كلمه كه ميگويد« :أنا
مُطَوِّع» يعني من داوطلبم ،چندين بار شكنجهي سخت بسه او مسيدهنسد كسه
چرا گفتي من داوطلبم .حتي سساير اُسسرا كسه آن فشسارها را مسيبيننسد بسه او
اصرار مسيكننسد آن جملسه را نگسو .بنسده از مقاومست آن نوجسوان ،حضسور
تاريخي نسلي را ميبينم كه حضرت امام و انقالب اسالمي به صحنه آورده
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اسسست ،وگرنسسه در خسسارج از چن سين حضسسوري او هسسم مثسسل سسساير نوجوانسسان
ميباشد .توصيه ميكنم با اين ديد كتاب «من زندهام» را هسم مطالعسه كنيسد
كه چگونه چنسد خسانم در اسسارت ،آنهسم در بسدترين اردوگساههسا ،چنسين
هويتي از خود نشسان مسيدهنسد .آقساي مهسدي طحانيسان يعنسي آن نوجسوان
سيزدهساله گزارش ميدهد گوشهي پنجرهي آسايشگاه نشسته بودم ديدم
اين خانمها با آن سرهنگ محمسودي حرفشسان شسده اسست و يكسي از ايسن
خسسانمهسسا زد تسسوي گسسوش آن سسسرهنگ .همسسان سسسرهنگ محمسسودي كسسه
خونخوارتر از او نميشد پيدا كرد .ميگويد خيلي برايم عجيب بسود .بعسد
از اينكسه آزاد شسدم رفستم از آن خسانم علست را پرسسيدم ،مسيخواسستم در
خاطراتم بازگو كنم ،آن خانم گفست مسيخسواهم خسودم در خساطراتم ايسن
قضيه را به صورت مفصل بنويسم .چهارنفر خانم در برابسر خسونخسوارترين
آدم اينطور مقاومت ميكنند .اين سسرهنگ محمسودي چندسسال در ايسران
در ساواک براي كمک به صدام دوره ديده است .حساال ايسن آدم را بسراي
شكنجهي اين خانمها مأمور كردهانسد .عسرض بنسده آن اسست كسه از خسود
بپرسيد اين خانمهسا چسه هسويتي در خسود حسس مسيكننسد كسه شسرافت آن
هويت ،آنقدر بزرگ است كسه مسرگ برايشسان راحست شسده اسست؟ ايسن
شرافت چيزي نيست جز اينكه مخاطب انقالب اسالمي قرار گرفتهاند .اين
خطاب ،چه خطابي است و به كجا اشساره دارد؟ همسانطسور كسه اگسر امسام
حسين در كربال ظهور نميكردند باور نميكرديم اسالم ظرفيست چنسين
حضوري را در صحنهها دارد ،اگر اين مقاومتها كه در اسارت جوانان مسا
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ظهور كرد ،نبود باور نميكرديم انقالب اسسالمي ظرفيست بسه ظهسورآوردنِ
چنين صحنههايي را دارد.
وقتي انسانهسا متوجسه شسوند مسورد خطساب انقسالب اسسالمي هسستند و
شرافت خاصي را بايد به ظهور آورند ،متوجه ميشويم انقالب اسالمي چسه
نوع انساني را مورد خطاب قرار داده است تا بسا او در مسورد شسرافت ذاتسي
انسان گفتگو كند ،و چه وجوهي از انسان را مورد خطاب قرار داده كه آن
انسان جهت پاسداشت انقالب ميتواند خود را تا مسرز شسهادت جلسو ببسرد.
اين نوجوان اسير در اين فضا تا اينجسا جلسو مسيرود كسه مسيگويسد مكسرر
ميگفتم خدايا! كمكم كن اينها مسن را بكُشسند امسا طسوري نشسود چيسزي
بگويم و اينها خوشسحال بشسوند .مسيگفست چنسدين بسار آرزوي شسهادت
كردم .از خسود بپرسسيد چسه وجسوهي از انسسان در تساريخي كسه بسا انقسالب
اسالمي شسروع شسده اسست ،مسورد خطساب قسرار گرفتسه كسه انسسان جهست
پاسداشتِ آن انقالب ميتواند تا مرز شهادت خود را جلو ببرد؟
خوب است «شهيد جزي» را بشناسيد و با او ارتباط برقرار كنيسد .همسان
شهيدي كه در عين داشتن زخمهاي عميق ،رفت لولسهي تيربساري را كسه از
حرارت سرخ شده بود با دست خسود بساال گرفست تسا تيرهسا بسه رزمنسدگان
نخورد ،و همانجا دسستش بسه لولسهي تيربسار چسسبيد و شسهيد شسد2.سسردار
احمديان ميگويد به بنياد شهيد توصيه كردم الاقل مجسمهي اين شسهيد را
به همان صورت بسازيد .ايشان ميگويد عراقيها در آن عمليسات تيربسار را
 -2مزار مبارک شهيد جزي در ورودي گلستان شهداي
اصفهان در قطعهي عمليا /فتح المبين (همان قطعهي
شهيد افشار ،رديف  10اي ستون برق) ميباشد.
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گذاشته بودند كف جاده و اگر كسي سرش را بساال مسيكسرد ،سسرش را بسا
گلولهي تيربار ميزدند ،همه روي زمين خوابيسده بودنسد و كسسي سسرش را
باال نميكرد .بعضي از بچهها زخمي شسده بودنسد ،ولسي يسکمرتبسه متوجسه
شديم تيرها به سوي ما نميآيد ،سرمان را باال آورديم ديديم شسهيد جسزي
كه شكمش هم تير خورده بود ،لولسهي تيربساري را كسه چسون آتسش سسرخ
شده بود ،با دستش باال گرفته تا ما رد شويم ،در حساليكسه دسستش بسه ايسن
لولهي چون آتش ،سوخته شسده بسود .ايسن اسسمش چيسست؟ اگسر مواظسب
نباشيد و اين رخداد را تقليل دهيد از حقيقتِ دوران باز مسيمانيسد .بنسده در
آن عرايضي كه دربارهي «نحلهي عرفاي نجسف» داشستم عسرض كسردم آن
فناي في اللّه كه عرفا با شبزندهداري به دنبال آن بودند يعني «فنساي ذات»
را شما در اين صحنههسا احسساس مسيكنيسد .آن شسهيد چسه مسيبينسد و چسه
نكتهاي به او خطاب شسده اسست كسه بسراي حفس و پاسداشستِ آن خطساب
اينطور عمل ميكند؟ ما فعال آن رخداد را پديدارشناسي ميكنيم تا ببينسيم
وقتي انسان را مورد خطاب قرار مسيدهسد تسا بسا او در مسورد شسرافت ذاتسي
انسان گفتگو كند ،چه پيش ميآيد؟
انساني كه مورد خطاب انقالب اسالمي قسرار مسيگيسرد ،بسه ايسن نتيجسه
ميرسد كه ميتواند ظرفيت خود را تا شهادت بگشايد .ايسن همسان چيسزي
است كه به آن گفته ميشود «فراسوي مرگ» .با اين نوع فداكاريها اسست
كه انسان ميتواند شهادت را مقابل خسود بگشسايد و فراسسوي مسرگ فكسر
كند ،انسانها آن ميشوند كه بايد بشوند.
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مبو

از جداييِ م ل و فار

اينكه بعضيها دچار پسوچي شسدهانسد بسراي ايسن اسست كسه شخصسيت
مطلوب خود را بهدست نياوردند .هيچوقت يک آدم معمسولي كسه نظسر بسه
آرمسسانهسساي متعسسالي نسسدارد ،در زنسسدگي روزم سرّهي خسسود احسسساس پسسوچي
نميكند .احساس پوچي مربوط به كسي است كه ميداند بايد انساني بشود
ماوراء يک انسان معمولي ،ولي راهي را انتخاب ميكند كسه بسه آرمساناش
نميرسد .بنده معتقدم انقالب اسالمي چنين افسرادي را مسورد خطساب قسرار
ميدهد تا با ورود به عالَم انقالب اسسالمي بسه آن چيسزي كسه بايسد برسسند،
برسند و آن شخصي بشوند كسه بايسد بشسوند .در ايسن صسورت بسراي چنسين
انساني اين خطاب و شرافتي كه در اين خطاب پيش ميآيد ،مهم مسيشسود
و ديگر زندگي و مرگ برايش فرقي نميكند .گفت:
تيس سر او دلكسسسشتسسسر آيس سد يس سا سسسسپر

زيسسر دريسسا خسسوشتسسر آيسسد يسسا زَ بسسر

ديگر برايش اموراتِ مربوط به زندگيهاي عادي مهم نيست.
خُنُک آن قماربازيكه بباخت هرچسه بسودش
و نماند هيچاش االّ هسوسِ قمسارِ ديگسر

چنين حالتي براي چنين انساني واقع ميشود و بسه همسين جهست متوجسه
است مفاهيم رسمي براي توصيف آنچسه او يافتسه اسست ،رسسا نيسستند .آن
شهيد ميداند تا اين شرافت را جواب ندهد ،به فعليستِ الزم نرسسيده اسست،
هرچند مفاهيم رسمي براي توصيف آنچه او يافتسه اسست ،واضس نيسستند،
ولي با عمل خود ،نزديکترين نحوهي ارتباط با انقالب را بسه مسا نشسان داد
كسه چگونسه حقيقستِ دوران را ديسدار كسرده و بسه سسوي آن جلسب شسده و
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متفكرانهترين عمل را به انجام رسانده ،تا حقيقت دوران در صحنهي «ايثار»
تحقق يابد.
اين نكته را بايد در رابطه با آنچه عرض شد در نظر گرفت كه اينجسا،
جاي عمل است يا جاي تفكر؟ اين متفكرترين انسانها در ايسن تساريخ كسه
صداي خدا را در تاريخشان شنيدهاند متوجه شدهاند عمل در اينجسا همسان
«تفكر» است .بعدا روشن ميشود اگر كسي صداي خدا را در تساريخ خسود
بشنود و مطابق آن عمل كند ،متفكرِ آن تاريخ به حساب ميآيد .مالصسدرا
ابتدا صداي تاريخ خود را شنيده است و به سسخن آمسده و متفكرانسه سسخن
صداي تاريخ خسود را شسنيد و آنطسور

گفته است .امام خميني

عمل كرد .يعني تفكر و عمل از هم جدا نيستند .هرجا صحنهي عمل اسست
در همان جا تفكر هم هست ،و اين يعني عبور از جدايي بين عمل و تفكر.
حضرت امام

ميگويند« :خميني سينهاش را براي نيسزههساي

شما آماده كرده است» .در اين شخ

 ،عمل و تفكر يكي شسده اسست .آن

فكر ،عين عمل است و عمل او صورت و ظهسورِ همسان فكسر اسست .اساسسا
انسانهاي بزرگ اينطور هستند كه با عمسل خسود يسک ملست را بسه تفكسر
ميكشانند .به همين جهت به ما گفتهاند:
گر نبودند به جهسان گوشسه نشسيناني چنسد
نه در افالک سخن بود و نه در كون و مكسان

بنده شخصيت آيتاللّه بهاءالديني ،آن عالمِ به ظاهر گوشهنشين را عين

پ

عملپميديدم ،گفتارش بسه معنساي حضسور در تساريخي بسود كسه بسه وقسوع
پيوسته است .در كتاب «امام خميني

و سسلوک در تقسدير
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توحيدي زمانه» بحثي هست كه چرا بين انديشسه و عمسل فاصسله افتساد .ايسن
يكي از مصيبتهاي تاريخ ما اسست .انقسالب اسسالمي حقيقتسا مسا را از ايسن
مصيبت عبور داده است .به همسين جهست متفكرتسرين شخصسيتهساي ايسن
تاريخ كسانيانسد كسه بسه زيبسايي تمسام ،نسسبت خسود را بسا اهسداف انقسالب
اسالمي شكل دادهاند .بنده ميپسذيرم كسه هنسوز ايسن نكتسه را خسوب شسرح
ندادهام كسه چسرا عسرض مسيكسنم« :تشسييعكننسدگان شسهدا ،متفكسران ايسن
تاريخاند ».شايد با ايسن مطلسب ،كمسي روشسن شسود كسه «شسهداء مسيداننسد
مفاهيم رسمي براي توصيف آنچه آنها يافتهاند ،رسا نيست ،ولي با عمسلِ
خود ،نزديکترين نحوهي ارتباط با انقسالب را بسه مسا نشسان دادنسد» .همسين
روحيه در تشييعكنندگان شهداء جريان دارد و مسيفهمنسد در چسه تساريخي
قرار دارند و چه سنتي از سنن الهي در حال وقوع است .بنده مسادر بزرگسي
داشتم كه در اوايل انقسالب نودسسالشسان بسود .ايشسان محمسد علسي شساه را
ميشناختند و در تظاهرات مشروطه هم شركت كرده بودند .آيتاللّه حساج
آقا نوراللّه نجفي را هم ميشناختند .در اين سسنّ و سسال وقتسي در رابطسه بسا
انقالب به ايشان ميگفتند در مسجد مصسلي در مخالفست بسا شساه تظساهرات
است؛ پياده تا مسجد مصلي ميرفتند .اين معنسايش ايسن بسود كسه فهسم او از
عملش جدا نبود .اينها نسل عجيبي بودند .ما خودمان را نسلي ميدانيم كه
انقالب اسالمي را چشيدهايم و آن حالت را بسيار عزيسز مسيدانسيم و آنهسا
نسل مشروطه و بعسد نسسل نهضست آيستاللّسه كاشساني و بعسد نسسل نهضست
حضرت امام در سال  1342بودند و آن چند نهضت را چشيده بودند .تبعيد
امام به تركيه را ما به وسيلهي مادربزرگمان در خانسهمسان چشسيديم ،واقعسا
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چشيديم .زبانم واژهاي بهتر از چشيدن براي بيان آن حالت نسدارد و معنساي
ورود به حقيقتِ دوران همسين اسست كسه بسا ايثسار بسه ظهسور مسيآيسد و رخ
مينماياند.
در موضوعِ ظهورِ حقيقت از طريق «ايثار» ،اين سالها شاهد ايثار خسدّام
زوّار امام حسين در اربعين ميباشسيد كسه چگونسه انسسان بسا تماشساي آن
صحنهها به عالَمي وارد ميشود كه در آن عالَم ،حقيقت را در مقابسل خسود
مييابد و براي اُنس بيشتر با آن حقيقت ،اشک او جاري ميشود .در رابطسه
با ظهور حقيقت از طريق «ايثار» ،بايد زياد فكر كسرد زيسرا خداونسد هميشسه
خود را در ايثارها نمايش ميدهد .هيچجاي ديگسر شسما نمسيتوانيسد سسراغ
خدا را بگيريد .خدا در كتاب و درس و مدرسه پيدا نميشود .گفت:
بِشُوي اوراق دفتسر را اگسر هسمدرسِ مسايي

كسسسه علسسسم عشسسسق در دفتسسسر نباشسسسد

اگر شما به طريقي با خدا مأنوس شسويد ،بسا نظسر بسه اوسست كسه اشسک
جاري ميشود و در مواجهه با ايثارها اشکتان جاري مسيگسردد .چسون در
دل آن ايثارها خداست كه بسر شسما رُخ مسينمايانسد و متوجسهي حضسور او
ميگرديد ،زيرا فطرتا با او آشنا هستيد .گفت« :آشنايي نه غريب اسست كسه
جانسوز من است» .همان خسدايي كسه بسراي شسما آشسنا اسست ،در ايثارهسا
ظهور ميكند .وقتي اين نكته روشن شود ميبينيد انقالب اسالمي چگونه با
ايجاد بسترِ انواع شهادتها ،خدا را به ما برگرداند .اين شهادتهايي كه در
انقالب اسالمي ديديد ،براي به ظهورآمدنِ انسوار الهسي اسست .ايسن ايثارهسا
صحنههايي است كه انسانها به صداي خسدا جسواب دادهانسد و توانسستهانسد
خدا را آشكار كنند.
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آري! شما شاهد ايثسار خسدّام زوّار امسام حسسين در اربعسين هسستيد و
مالحظه ميكنيسد چگونسه انسسان بسا تماشساي آن صسحنههسا بسه عسالَمي وارد
ميشود كه حقيقت را در مقابل خود مسييابسد .حقيقست را در مقابسل خسود
مييابيد و اشک شما قصّهي هوشياري جان شما است بسراي نزديسکشسدن
هرچه بيشتر به حقيقتي كه در مقابل شما ظهور كرده است .قصّسهي كسربال،
قصّهي «قَتِيلُالْعَبَرات» است .حضرت ميخواهند شما را به عساليتسرين ابعسادِ
حقيقت نزديک كنند و ميدانند بدون اشک ،چنين امري ممكن نميشسود.
براي اُنس بيشتر با حقيقت است كه اشک جاري ميشسود و ايثارهسا آينسهي
نمسايش حقيقسست مسيباشسند و از طريسق ايثارهسسايي كسه در انقسسالب اسسسالمي
صورت گرفت ،از جمله شهادتها ،حقيقت ،خود را در انقالب اسالمي بسه
ظهور آورد و انقالب اسالمي حقيقت دوران ما گشت.

د ت فهم نقش شهادت
در بح

مذكور تسا حسدّي قضسيهي شسهادت در بسستر انقسالب اسسالمي

مطرح شد كه چگونه شهدا مورد خطاب انقالب اسالمي قرار گرفتنسد و در
راستاي پاسداشت از انقالب تا مسرز شسهادت جلسو رفتنسد .ايسن جوانسان در
نسبتشان با انقالب ،شديدا به شهادت فكر كردند .ايسن چسه قضسيهاي بسود
كه تا اين اندازه متوجهي نقش شهادتِ خسود در تساريخ بودنسد .در توضسي
اين موضوع در كتاب «راز شادي امام حسين در قتلگاه» تا حسدّي سسخن
گفته شده است؛ در همان صب عاشورا كه هنوز خبري نبسود ،شسش جسوان
به قلب دشمن حمله ميكنند ،فقس بسراي شهيدشسدن؛ و اولسين جنگسي كسه
حضرت ابوالفضل ميكنند و  12نفر از دشمن را به قتل ميرسانند ،براي
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از محاصره درآوردنِ همان جوانها است كه امسام حسسين بسه برادرشسان
ميفرمايند بروند و آنها را نجات دهند .حضرت ابوالفضسل مسيرونسد و
لشكر را ميشكافند و آنها را نجات مسيدهنسد ،هرچنسد آن جوانسان در راهِ
برگشتن ،دوباره به لشكر عمر سسعد حملسه مسيكننسد و در آخسر هسم شسهيد
ميشوند .آنها چيزي از كربال فهميده بودند كه ديگسر نمسيتوانسستد صسبر
كنند .فهميده بودند آنجا فقس بسا شسهادت ،پيسروزي پسيش مسيآيسد .امسام
حسين برنامه داشتند و تا نزديک ظهر تالش كردنسد تسا فرهنگسي را كسه
ميخواهند شهادت را بسه تساريخ بفهمانسد پيساده شسود و آن جوانسان ايسن را
فهميده بودند و ميخواستند پيشتازي كنند.
عمدهي عرضم اينجا است كه مسولهي شهادت يعنسي انسسان برسسد بسه
اينكه با اين شهادت كار به نتيجه ميرسد ،بسيار چيز كميابي است و ما در
مسولهي انقالب اسالمي اين را در جوانان ديسديم .ايسنكسه مسيبينيسد شسهيد
ابراهيم هادي ميايستد و مقابل دشمن و در تيررسِ گلولههساي دشسمن اذان
ميگويد؛ چون ميداند نبايد از شهادت هراس داشت و از نتسايج آن غافسل
بود ،بعد هم آن كساني كه اسير شده بودند گفته بودند آن مؤذن كو؟
اي سن چ سه قض سيهاي اسسست كسسه آن جسسوان م سيرود وس س معركسسه و اذان
ميگويد با اينكه ميداند شراي كشستهشسدن كسامال در ميسان اسست؟ پسس
مسلّم كشتهشدن بسرايش مسسوله نيسست .ايسن جملسه را زيساد شسنيدهايسد كسه
حضرت سيدالشهداء وقتي كسه حسرّ گفست شسما را بسه قتسل مسيرسسانيم،
حضرت آن برخورد تند را با حرّ كردند كه مادرت به عزايت بنشسيند مسا را
ازكشتن ميترساني؟ ايسن وقسايع را اگسر در تساريخِ خسودش نبينيسد نتيجسهي
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خوبي نميگيريد .تنها چيزي كه در آن صحنه اصال مسوله نبسوده ،مسسولهي
شسسهادت اسسست ،چي سزي كسسه مسسا در انقسسالب اسسسالمي آن را در رزمنسسدگان
احساس كسرديم .شسما ببينيسد خيلسي راحست وقتسي بسه شسهيد همسداني خبسر
ميدهنسد كسه طسرح شسما در سسوريه پذيرفتسه شسده و بايسد برويسد سسوريه؛
دخترش ميگويد شروع كرد به سسوهانخسوردن ،در حساليكسه سسوهان بسه
جهت بيماري قندي كه داشت ،برايش بسد بسوده اسست ،وقتسي بسه او تسذكر
ميدهند كه خوردن سوهان برايتان ضرر دارد ،ميگويد اين ديگر قصسهاش
جدا است .او ميدانسته تا چند روز يا چند هفتهي ديگر شهيد ميشود .ايسن
طور روي اين مسوله فكر كنيد كه چرا اينها متوجهانسد شسهادت ،ضسروريِ
اين تاريخ است .من واژههاي مناسبي ندارم بسراي تبيسين ايسن مسسوله ،شسايد
خود متن كمک كند .ميخواهم عرض كنم اول چيسزي كسه بايسد روي آن
فكر كنيد اين است كه در اين تاريخ ظرفيتي پيسدا شسده و انقسالب اسسالمي
عدهاي را پيدا كرده است و در خطاب به آن عده بسه آنهسا مسيفهمانسد در
پاسداشتِ انقالب تا مرز شهادت بايد جلو بروند ،براي آينسدهاي فراسسوي
مرگ .آنها متوجه شسدند مسورد خطساب انقسالب اسسالميانسد .همسه مسورد
خطابانسد ولسي همسه متوجسه نيسستند كسه مسورد خطسابانسد ،وقتسي متوجسه
ميشوند مورد خطاباند ،ميفهمند كه چهكار بايد بكنند.
عرض بنده آن اسست كسه موضسوع شسهادت در انقسالب اسسالمي يسک
موضوع خاص است به جهت فهمي كه شهيد توس انقالب اسالمي مسورد
خطاب قرار ميگيرد .ما هنوز بسه طسور جسدّي بسه ماهيست انقسالب اسسالمي
نميانديشيم و بيشتر در نسبت سياسي آن با امور ديگر فكر ميكنيم و نه در
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نسبت وجودي و انسانشناسانهي آن ،از آن جهت كه متوجه شويم انقسالب
اسالمي چه نوع انساني را مورد خطساب قسرار داده اسست تسا بسا او در مسورد
شرافت ذاتي انسان گفتگو كند ،و چسه وجسوهي از انسسان را مسورد خطساب
قرار داده كه آن انسسان جهست پساسداشستِ آن انقسالب مسيتوانسد تسا مسرز
شهادت خود را جلو ببرد و به اين نتيجه برسد كه ميتواند ظرفيست خسود را
تا شهادت بگشايد؛ و او بسا ايسن نسوع فسداكاري ،آن شسود كسه بايسد بشسود،
هرچند ميداند مفاهيم رسسمي بسراي توصسيف آنچسه او يافتسه اسست ،رسسا
نيستند ولي با عمل خود ،نزديکترين نحسوهي ارتبساط بسا انقسالب را بسه مسا
نشان داد كه چگونه حقيقستِ دوران را ديسدار كسرده و بسه سسوي آن جلسب
شده و متفكرانهترين عمل را به انجام رسانده تا حقيقت دوران در صسحنهي
«ايثار» تحقق يابد.
متأسفانه عدهاي فكر ميكنند انقسالب اسسالمي يسک موضسوع اعتبساري
است كه ما با ارادهي خود آن را ساختهايم ،به همان صورتي كه شسوپنهاور
ميگويد ارادهي انسان است كه جهان را ميسازد .بعضيهسا گرفتسار همسان
فكر نسبت بسه انقسالب اسسالمي هسستند و بيشستر در نسسبت سياسسي انقسالب
اسالمي با امور ديگر ،دربارهي آن فكر ميكنند .اين يک مشسكل تساريخي
است كه حقايق را در تحليلي سياسي نگاه ميكنيم ،و نه در نسبت وجودي
و انسانشناسانهي آن .الزمهي فهم درست انقسالب اسسالمي ،فكركسردن بسه
آن است در رابطهي حضسور تساريخي كسه بسه وسسيلهي آن بسراي بشسر ايسن
دوران پ سيش آم سده .مسسا م سيتسسوانيم بسسا نگسساه وجودشناسسسانه بسسه پدي سدههسسا و
رخدادهاي تاريخي ،به جايي برسيم كه بپرسسيم جايگساه ايسن پديسده و ايسن
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رخداد در اين تاريخ كجاست .كربال براي حضسرت زينسب قابسل تحمسل
است ،چرا كه آن حضسرت جايگساه تساريخي كسربال را بسا آنهمسه مصسيبت
ميفهمند .معلوم است كه آدم بايد براي صحنههاي جانسسوزِ كسربال اشسک
بريزد ،اين اشک ،براي آن است كه شيعه ميخواهد به حقيقتِ آن رخسداد
نزديک شود .امام خميني

در سسن  90سسالگي رحلست كردنسد،

ديديد ملت چقدر اشک ريختند .آن اشسک ،اشسک مصسيبت نبسود ،اشسک
تعاليبخش و عاطفي بود تا اُنسِ با اين شخصيت بهخوبي برقرار شود.

شهادت يا فعليتيافتن انسان
بايد به اين نكته فكر كرد كه «انقالب اسالمي چه نسوع انسساني را مسورد
خطاب قرار داده تا با او در مسورد شسرافت ذاتسي انسسان گفتگسو كنسد» .چسه
وجوهي از انسان در انقالب اسالمي مورد خطاب قرار گرفته كه اين انسسان
جهت پاسداشتِ اين انقالب ميتواند تا مسرز شسهادت خسود را جلسو ببسرد.
انقالب اسالمي ماهيتسا چگونسه اسست كسه عسدهاي مثسل شسهيد عَلَسمُ الهسدي
احساس ميكنند انقالب اسالمي خطاب به آنهسا اسست ،و چسون مسيداننسد
خطاب به آنها است بهراحتي تا مرز شهادت جلو ميروند و در هسويزه در
مقابل تانکهاي دشسمن ايسستادند و آن طسور مظلومانسه شسهيد شسدند و در
همانمحل هم دفنشان كردند .بايد به اين نحوه حضور فكسر كسرد و جساي
آن را در اين تاريخ پيدا نمود.
شهدا با گسوشسسپردن بسه نسداي انقسالب بسه ايسن نتيجسه رسسيدهانسد كسه
ميتوانند ظرفيت خود را تا مرز شهادت بگشايند .انسان بسا توجسهكسردن بسه
انقالب اسالمي به اين نتيجه ميرسد كه در اين عسالَم جسايي بسرايش تعيسين
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كردهاند كه جز با شهادت به آنجسا نمسيرسسد ،ايسن ديگسر مسرگ نيسست؛
حياتي است ماوراي حيات مادي كه به «فراسوي مرگ» تعبير شد .فراسوي
مرگ زندگيكسردن غيسر از بحس هسايي اسست كسه بسه نسام معساد و ابسديت
دركتابها خواندهايد .يک نوع حضور خاص تاريخي است .بنده اسسم آن
را «فعليتيافتن انسانها» ميگذارم.
آن انساني كه نسبت به انقالب اسالمي مورد خطاب قرار گرفتسه اسست،
ميداند مفاهيم رسمي براي توصيف آنچه او يافته است رسا نيستند ولي بسا
عمل خود نزديک ترين نحوه ارتباط با انقالب اسالمي را نشان مسيدهسد و
مينماياند كه چگونه حقيقست دوران را ديسدار كسرده اسست .بسراي مسا ايسن
سؤال هست كسه آن شسهيد چسه چيسزي يافتسه كسه انقسالب اسسالمي بسرايش
حقيقت دوران شده است؟ در انقالب اسالمي چه چيزي نسبت بسه خسودش
يافته كه آن را حقيقت دوران خود مييابد؟ در چه حدّي نسبت به انقسالب
اسالمي پيش رفته است؟ جز اين است كه تا آنجا پسيش رفتسه كسه خسود را
در آينده حاضر كرده است؟ ولي نه آيندهي مفهومي ،بلكه در آيندهاي كه
با اگزيستانس خود در آن حاضسر اسست ،بسه معنسي در ايسنجسا و در آنجسا
حاضربودن .به خساطر همسين هسم هسيچوقست آينسده از حسالِ حاضسر بيسرون
نميرود .مثل درک مهدويت كسه مسا هسماكنسون منتظسريم و هسماكنسون بسا
حضرت مهدي زنسدگي مسيكنسيم .آري! مهسدي مربسوط بسه آينسده
اسسست ،ول سي مهسسدويت و فرهنسسگ مهسسدوي يعن سي هسسماكنسسون بسسا حضسسرت
مهدي زندگيكردن .لذا فرمودند :ما هسماكنسون منتظسريم و هسماكنسون
داري سم بسسا حضسسرت مهسسدي زنسسدگي م سيكن سيم .در هم سين رابطسسه بسسه مسسا

جلسهي ششم ،انقالب اسالمي ،عالَمي برافراشته221 ................................................

فرمودهاند« :اِنْتِظَارُ الْفَرَج مِنَ الْفَرَج» انتظار فرج هم نسوعي فسرج و گشسايش
است .يعني هماكنون تو در آيندهاي ،و در اين صورت «حال» و «آينده» بسا
هم يكي ميشود .اين نكتهي مهمي اسست كسه بعسدا مسيتسوانيم بسا آن فكسر
كنيم.

انقالب اسالمي و معجز ي ايثا ها
شهيد با عمل خود ،نزديکترين نحوهي ارتباط با انقالب را به ما نشسان
داد كه چگونه حقيقتِ دوران را ديدار كرده و بسه سسوي آن جلسب شسده و
متفكرانهترين عمل را به انجام رسانده است .متفكرانهتسرين عمسل آن اسست
كه انسان حقيقتا حس كند خداوند آغوشسش را بسراي او بساز كسرده اسست.
شهدا تا به اينجاها نميرسيدند ،نميتوانستند در مرز شهادت وارد بشوند و
در نسبت با حقيقت دوران در صحنهي «ايثار» حاضر شوند.
بايد بر اين نكته تأكيد كرد كه جريان ايثسار چسه جريساني اسست؟ توجسه
داشته باشيد هرجا ايثاري واقع شود به معناي واقعي ،يعني در آن مقام ،خودِ
انسان در ميان نباشد و تنها خدا در ميسان باشسد .وقتسي انسسان خسودش كنسار
برود ،ديگر هيچچيز جز خدا در ميان نيست .هميشه هر وقت ايثاري هسست
يعني خدا به ظهور آمده است .حال وقتي شسهادت ،فرهنسگ و عمسلِ يسک
جامعه شد ،يعني ايثار در ميان است ،يعني خدا به ميان آمده اسست .خسدا بسا
هويتِ تجلي در بستر ايثارها به ظهور آمسده .موضسوع ايثسار در ايسن تساريخ،
انقالب اسالمي است .توجه به آنچه به عنوان انقالب اسالمي در جلوي مسا
است ،محل ظهور خدا است .ما در رخداد تاريخي انقالب اسالمي بهخوبي
معنا و جايگساه شسهادت را احسساس كسرديم ،همسان شسهادتي كسه از جسنس
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شهادت در كربال بود .اين غير از آن است كه طرف در مقابلهي بسا دشسمن
ظالم سعي ميكند از خود دفاع كند و چسون مظلومانسه كشسته مسيشسود بسه
راستي به او شهيد ميگويند ،اما شهادتي كسه در كسربال و در بسستر انقسالب
اسالمي اتفاق افتاد عين ايثار است .حضسرت ابالفضسل متوجسه مسيشسوند
بسيش از ايسن امك سان بسسودن نيسسست و بسسرادران خسسود را تشسسويق بسسه شسسهادت
ميكنند .يک نگاه اين است كه اگسر ايسنهسا مسيماندنسد ،مسيتوانسستند در
جبهههايي منسجم ،با جمعكردن شيعيان ،پدر يزيسد را در آوردنسد .و يسک
نگاه هم آن است كه در آن شراي به امكاني ديگر فكر كنند و شخصسيتي
براي يزيد و امويان باقي نگذارند كه نياز به جنگ با آنها باشسد و آن ايسن
است كه خدا را به صحنه بياورند و خدا فقس بسا ايثسار بسه صسحنه مسيآيسد.
اينجا است كه اگر بتوانيم پاي ايثسار را بسه ميسان آوريسم بسا هسيچچيسز قابسل
مقايسه نيست .ايثار به معناي نفي خود است تا خدا به ميسان آيسد و وقتسي بسا
نظر به انگيزهي ايثارگران ،خدا به ميان آيد به حكم «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ في شَسأنٍ»
مطابق آن ،شأني از خدا به ميان ميآيد كه تقاضا و مسولت ايثارگران بود تا
هدف آنها محقق شود ،چون در ابتداي آيهي  29سورهي الرّحمن هسست؛
«يَسْوَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ األرْض» آنچسه در آسسمانهسا و زمسين اسست از
خداوند تقاضا و مسولت دارند و او هم بر اساس آنچه او را مسيخواننسد در
شأني كه مطابق طلب آن يوْم و روزگار است ،به ميان ميآيد .مسيفرمايسد:
«كُلَّ يَوْمٍ هُوَ في شَأنٍ» يعني در هر روز و روزگاري شأني دارد كه آن شسأن
مطابق طلب آن روز و روزگار است و با همسان شسأني كسه مربسوط بسه ايسن
دوران است انقالب اسالمي محقق شد .ايثارها از يک طرف موجب تحقق
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انقالب اسالمي شد و از طرف ديگر عامل بقاي انقالب خواهد بود .اينجسا
الزم نيست احساسات ديني در ميان باشد ،بلكه به عقل و فهمي نيساز داريسم
كه بتواند موضوع را ببيند .حضرت امام

انقسالب اسسالمي را بسه

تاريخ پيشنهاد كردند و شهداء هم كه براي حف انقالب اسالمي بسه ميسدان
آمدند با ايثار خود موجب ظهور حق در آينهي انقالب اسالمي شدند و در
اين رابطه انقالب اسالمي ،محل ظهور خسدا در ايسن تساريخ مسيشسود ،ايسن
يعني آشكارگي حقيقت در اين دوران.

جلسهی هفتم
انقالب اسالمي و گشودگيِ
حقيقت

سؤال :در جايي از متن فرمودهايد افسراد جامعسه در نسسبت بسا انقسالب
اسالمي افقي پيدا ميكنند كه آن افق همان عالَم آنهسا اسست و ايسن عسالَم،
آنها را فرا ميگيرد .در آن حالت ديگر معنسا نمسيدهسد بسه طسور خساص و
جز ي بگوييد اين كار را براي اطاعت خسدا يسا رفسع تكليسف انجسام دادنسد.
چون عين عمل ميشوند ،شبيه فناي في اللّه كه انسان خسود را نمسيبينسد؛ از
آن طرف فرموديد :متفكرانِ زمان ما ،همان تشييعكنندگان شهداء هستند به
آن معنا كه ميفهمند در چه تاريخي قرار دارند .ولي بسه نظسر مسيرسسد كسه
اكثر تشييعكنندگان را فق در همين زمينهي خاصِ تشييع شسهداء ،حقيقست
در برگرفته است و در بقيهي امور زندگيشان چنسين رويكسردي نسسبت بسه
حقيقت ندارند .حال سؤال اين است اگر آن عالَم آنها را فرا گرفتسه ،چسرا
در بقيهي زمينههساي زنسدگي آنهسا ايسن حقيقست ظهسور نكسرده تسا مطسابق
حقيقت زمانه عمل كنند؟

دوگانگي ما با حقيقت
جواب :اين نكتهي حساسسي اسست زيسرا اگسر حقيقتسي در عسالم ظهسور
كند ،به اين معنا است كه تمام ابعاد شخصسيت مسا را فسرا مسيگيسرد و مسا بسا
انتخابهايمان در آن حقيقت حاضر ميشويم .براي روشنشدن اين مطلب
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به فطرت توحيدي انسانها توجه فرماييد كه چگونه توحيد ،فطرتها را در
برگرفته است ،ولي اين بدان معني نيست كه شسما آن را از آن خسود كسرده
باشيد .حضرت حق با سرشت شما كاري كرده است كسه در جسواب سسؤال
او كه فرمود :آيا من پروردگار شما نيستم؟ ،ميگوييد« :بَلي شَهِدْنا» اما بعسد
ميبينيد كه نسبتهاي ديگري هم با خود ،منهاي حضسور توحيسدي داريسد.
راز اين مطلب چيست كه آدم از آن طرف ميبيند تمسام ابعساد وجسودياش
توحيدي است و در مقابل سؤال «ألَسْتُ بِرَبِّكُم» گفته است« :بَلَى شَسهِدْنا» ،و
از طسسرف ديگسسر م سيتوانسسد از آن غفلسست كنسسد .باي سد موضسسوع را در چنسسد
بُعديبودنِ انسان دنبال كرد .آري! درست است كه او را فطسرتِ توحيسدي
در برگرفته ،ولي او هنوز آن را از آنِ خود نكرده است و به عبسارت ديگسر
هنوز در شخصيت او تمايزِ بين سوبژه و اُبژه در ميان است .به همسين جهست
عرض شد هنوز ما تنها ناظر بر حقيقستِ دوران خسود هسستيم و تسا وقتسي بسه
جاي يگانگي با حقيقت ،ناظر بر آن هستيم ،اين دوگانگي در ميان اسست و
به عبارتي هنوز ،خودمان در ميان هستيم .ايسن يعنسي بسا حقيقست دوگسانگي
داريم و اگر به خودمان بياييم متوجه ميشويم نسبت بسه آن عهسدي كسه بسا
حقيقت بستهايم غفلت داريسم ،هرچنسد ايسن غفلست ،از سسر انكسار حقيقست
نيست بلكه غفلتي است كه روزمرّگيها آن را در ما بهوجسود مسيآورد .در
نتيجه نسبت به آن حقيقت ،در قبض قرار ميگيريم نه آنكسه نسسبت بسه آن
بيگانه باشسيم ،منكسر هسم نمسيباشسيم ولسي بسا جسدّيت كامسل در آن حاضسر
نميشويم تا آن را از آنِ خود كنيم.
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بايد كاري كرد كه نسبت به حقيقتِ دورانِ خود ،حالت دوگانه نداشته
باشيم ،چون آن حقيقت جان ما را فراگرفته و در واقع «انقسالب» و «مسا» دو
چيز جدا نيستيم .در كتاب «كربال؛ مبارزه با پوچيها» تعبيري به ايسن عنسوان
هست« :در كربال ،ماييم كه شمشير ميزنيم و ماييم كه زخسم مسيخسوريم».
اصحاب حضرت تالش ميكردند خودشان به جساي امسام حسسين زخسم
بخورند و امام زخم نخورند .چون در اين صحنه ما ناظر كربال نيستيم بلكسه
خود كربالييم .هويت شيعه اينچنين اسست .اصسحاب كسربال انصسافا تسالش
كردند كه براي امام حسين كشته شسوند .ايسن در نسسبت بسا هسر حقيقتسي
صدق ميكند كه تا مسا نساظر بسر آن حقيقست هسستيم ،هنسوز از آن حقيقست
بهرهي الزم را نميبريم ،اما اگر رابطهي خود را با آن حقيقت حفس كنسيم
و مجال دهيم تا بر ما بدرخشد ،بعد از مدتي ،از آنِ ما ميشود و حاالت مسا
مطابق اشارات آن ميگردد و به يک معنا نورِ يگانگي با آن حقيقت ،مسا را
در بر ميگيرد .ما نميفهميم احواالت معصومين چگونه بوده است ،امسا
ميدانيم امثال عالمه طباطبايي

وقتي نسبت خود را با به ميانآوردن

اسالم در تاريخ خود شكل دادنسد بسه نحسوي از عصسمت رسسيدند .ايسنكسه
شنيدهايد اين بزرگان در مقام عصمتِ اكتسابي قرار مسيگرفتنسد ،بسه همسين
معنسا اسست .ايسن عصسسمت ،عصسمتي اسست كسه امسسام معصسوم از آنِ ايسنهسسا
ميشود .اينها اميرالمؤمنين را دارند و هيچكس ديگر را ندارنسد ،ديگسر
چيزي نميماند كه بخواهند داشته باشند.
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ما بايد به جايي برسيم كه در تاريخِ خود ،حقيقت با ما دوگانه نباشد تسا
بخواهيم نسبت به آن ،تكليف خود را انجام دهيم ،كه البته آن هم در جساي
خود خوب است.
وقتي رويكرد شما نسبت بسه حقيقست ،طسوري شسد كسه آن را در خسود
بيابيد و آن را احساس كنيد ،نسبت به آن در قبض و بس قسرار مسيگيريسد
ولي آن را انكار نميكنيد .وقتي نسبت به آن در قبض هستيد همسينكسه بسه
زيارت شهداء ميرويد ،يکمرتبه بسسطي نسسبت بسه حقيقستِ دوران سسراغ
شما ميآيد ،در آن حالت هيچچيزِ ديگري در ايسن عسالَم بسرايتسان جسدّي
نخواهسد بسود مگسر بساقيمانسدن بسسر آن عهسد .بعسد بسه زنسدگي عسادي خسسود
برميگرديد ،ميبينيد ديگر آن حالت نيست ،چسون سسيطرهي مكسرِ «ليسل و
نهار» انسان را در بر ميگيرد .آري! قصّهي ما اين است و اينجا وظيفهي ما
است كه متوجه باشيم اين حالتهاي روزمرّه در اين تاريخ ،قصّهي ذاتي ما
نيست .اگر متذكر اين امر باشيم ،براي خودآگاهي ما بسيار مؤثر است.
سؤال :چگونه آن خودآگاهي را ميتسوان در زنسدگي افسراد بسه ميسان
آورد تا دا ما متوجسهي حضسور تساريخي خسود نسسبت بسه انقسالب باشسند و
بتوانند قبض خود نسبت به انقالب را درست تحليل كننسد؟ افسرادي كسه در
تشسسييع پيكسسر شسسهداء شسسركت مسسيكننسسد و بعسسد بسسه جهسست فروافتسسادن در
روزمرّهگيها در قبض ميروند؛ چه كار كنند تا انقالب اسالمي دا ما براي
آنها تذكر باشد؟
جواب :عموم مردم در عالَم انقالب اسسالمي هسستند و در تصسور خسود
نسبت به انقالب بيگانه نيستند ،ولي يادتان باشد كه سيطرهي عهد غربسي بسه
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اين راحتي از ذهن و ذُكرِ افراد نميرود تا عهد الهي بيايسد .مگسر بعضسي از
اصحاب پيامبر نيستند كه در عين قبول اسالم ،باالخره سيطرهي جاهليت
بسسر آنهسسا جسساري اسسست .مسيبينيسد فسسردي آمسسده اسسست بسسه اميرالمسسؤمنين

ميگويد« :يا علي! طَهِّرني» انگشتان مرا به خساطر دزدي كسه كسردهام ،قطسع
كن و مرا پاک كن .چيز عجيبي است ،ميگويد :بايسد حكسم خسدا بسر مسن
جاري شود« ،طَهِّرني» .بعد حضرت باالخره انگشتانش را طبق دسستور الهسي
قطع كردند .از آن طرف ،معلوم است كه مكري بر او رفتسه اسست و تحست
تأثير آن مكرِ روزگار دزدي كرده است و از طرف ديگر ،چيزي با حضور
اسالم در خود يافته است كسه راضسي نمسيشسود حسدود الهسي بسر او جساري
نشود ،و اميرالمؤمنين سعي ميكنند تا كار او را بسه نحسوي تفسسير كننسد
كه منجر به قطع انگشتان نشود ،ولي ميگويد نه يا علي! هيچكدام از اينهسا
نيست ،بعد از اينكه انگشتانش قطع شد ،آن دستي كه انگشتانش قطع شده
بود را در دست ديگرش گرفته بسود و در حساليكسه از البسهالي انگشستانش
خون ميچكيد؛ يكي از خوارج به او ميگويد چه كسي دسست تسو را قطسع
كرد؟ توصيفاتي كسه در همسان حسال در وصسف اميرالمسؤمنين مسيكنسد
آنچنان است كه خيلي از ماهسا در وصسف آن حضسرت چنسين توصسيفاتي
نميكنيم ،چون او ميخواهد با عليابنابيطالب زندگي كنسد ،حتسي بسه
قيمت اينكه آن حضرت انگشتهاي او را قطع كنند.
 - 1راوى مىگويد

او دس

1

بريدهاش را با دس

ديگر مش كرده بود و در حالى كه قطرا /خون از آن
مىچكيد به راه افتاد ،در هنگامى كه او از محكمه
خارج مىشد يكى از منافقان او را مىبيند و با
ظاهرى دلسوزانه مى رسد چه كسى با تو اين كار را
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اينكه بعضيها در پناه ا مه مأوا ميگزينند ،مطلب مهمي اسست .مسا
اين را در زُعماي دين ميبينيم .حضرت امام خميني
معظم رهبري

و مقسام

اينچنيناند و بسه همسين جهست مسيتواننسد بسا قاطعيست

انقالب را جلو ببرند .حضرت امام خميني

به اعتبار فقاهتشسان

زعيم نيستند .البته حتما بايد فقيه باشند ،ولي به اعتبار شخصيت متعساليشسان
كه خواستهاند با امامان زندگي كنند ،در زعامت قسرار گرفتسهانسد .بسه تعبيسر
حضرت آيتاللّه اراكي ،امام خميني نزديک به مقام عصسمت بودنسد .تسازه
كسي اين حرف را ميزند كه خودش انسان بسيار بزرگي است .در كتساب
«سلوک ذيل شخصيت امام خميني

» آمده است وقتي حضسرت

امام به آيتاللّه اراكي پيغام ميدهند كه مسيخواهنسد بسه ديدارشسان برونسد،
ميگويند من ميخواهم خودم خدمت امام خميني برسسم .وقتسي آيستاللّسه
اراكي در قيد حيسات بودنسد ،بنسده خدمتشسان رسسيدم ،در آن زمسان ايشسان
خيلي مسن بودند ،در آن حدّ خميده بودنسد كسه قيسام نمازشسان نزديسک بسه
ركوع بود .با اين حال گفته بودند من خودم خدمت امام خميني مسيرسسم،
چون متوجه جايگاه قدسي حضرت امام بودند و اين مربوط به زعامت امام

كرده اس ؟ آن شخص در جواب او شرو مىكند با مدح
زياد نام اميرالمؤمنين را مىآورد و مىگويد
بريد ،يشواى
نجهام را سيد جانشينان يامبران ي
سفيدرويان قيام  ،ذىحقترين مردم نسب به مؤمنان،
واى
علىبن ابيطال  ،امام هداي  ...آن فرد گف
برد و اينچنين ثنايش مىكنى؟ او
بر تو ،دست را مىي
اسخ داد چرا ثنايش نگويم و حال آنكه دوستىاش
با گوش و خونم در آميخته اس ؟ به خدا سوگند
يريد دستم را مگر بر اسا حقى كه خداوند قرار
نب
داده اس (.بحاراألنوار ،ج  ،40ص )281
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بود كه پرتوي از نور عصمت است .همسر شهيد حججي گفته بود بساالخره
شهادت آقا محسن برايم خيلي دردناک بود ،ولسي وقتسي در خسدمت مقسام
معظم رهبري بودم عالَمي را برايم گشودند كه انگار تنها همين عالَم اصسيل
بود ،در آن حدّ كه ديگر هيچ مسولهاي برايم سخت نبود .بسا حضسور زعسيم
ميشود چنين احواالتي در تاريخ براي انسسانهسا بسه ظهسور آيسد .البتسه ايسن
موضوعي است كه اجمال آن كسم نيسست ولسي ابهسام و اجمسال آن طسوري
است كه با اشارههاي متنوع ،آرامآرام گشوده ميشود.

مرگ نيهيليسم
« -22انقسسالب اسسسالمي محسسل آشكارشسسدن و گشسسودگي حقيقسست ايسن
دوران است ،انقالبي كه ما بدان تعلق داريم ،نسه آنكسه انقسالب بسه مسا
تعلق داشته باشد ،تا بخواهيم به عنوان ابزار از آن استفاده كنيم كسه در
آن صورت ،از كاركردِ اصلياش خارج مسيشسود و از حقيقست خسود
فرو ميافتد .ولي اگر بگذاريم تا به وسيلهي آن حقيقتسي كسه در بسستر
انقالب اسالمي ظهسور كسرده اسست ،فراخوانسده شسويم ،مظهسر ارادهي
الهي در اين عالم خواهيم شسد و يگسانگي بسين خسود و حقيقست را در
خود احساس مينماييم و اين مرگِ نيهيليسم است.
كسسافي اسسست بسسا آزادشسسدن از كثسسرات و از خودخسسواهي و خسسودبيني و
خودرأيي ،اجازه دهيم نداي بيصداي انقالب اسالمي به گسوش جسان
ما برسد ،در آن صورت متوجهفراخواني آن خواهيم شد .و ايسن اسست
سلوک حقيقي در اين تاريخ ،وقتي خود را در معرض نفحهي حقيقتِ
دوران خود قرار دهيم».
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به خوبي ميتوان به اين نكته فكر كرد كسه آيسا انقسالب اسسالمي محسل
آشكارشدن و گشودگي حقيقت ايسن دوران نيسست ،انقالبسي كسه مسا بسدان
تعلق داريم و خود را نسبت با آن معنا ميكنيم؟ بسه خودتسان رجسوع كنيسد،
ببينيد آيا ميتوانيد تنها ناظرِ انقالب باشسيد و در ايسن تساريخ خسود را موفسق
احساس كنيد؟ آيا همانطور كه در واقعهي عاشورا ،ما هستيم كه در كربال
شمشير ميزنيم و شمشير ميخوريم و به كسربال تعلسق داريسم ،در نسسبت بسا
انقالب اسالمي هم چنين احساسي داريسم؟ آيسا امسام حسسين هسستند كسه
شمشير ميخورند يا ما؟ اين بدين معنا است كه ما به كسربال تعلسق داريسم و
اگر خود را از آن تعلق جدا كنيم گويا خود را از دست دادهايسم .ايسنطسور
نيست كه كربال به ما تعلق داشته باشد و گمسان كنسيم مسا هسستيم كسه آن را
مديريت ميكنيم .در مورد انقالب اسالمي هم بايد متوجه باشسيم مسا اصسال
چه كسي هستيم كه بود و نبود انقالب به ما باشد؟ ما هستيم كه بسه انقسالب
اسالمي تعلق داريم و معناي خودمسان را در آن مسييسابيم .بسه همسين جهست
نميتوانيم بدون انقالب اسسالمي بسراي خسود هسويتي معنسادار قا سل باشسيم.
خطاب به آنهايي است كه ميخواهند در زندگي خود با حقيقست مسأنوس
شوند ،نه به آنهايي كه ميخواهنسد از انقسالب بسه عنسوان ابسزاري در مسسير
اهداف خودشان استفاده كنند كه در آن صورت ،انقالب نسبت به آنها از
كاركردِ اصلي خود خارج ميشود و از حقيقت خود فرو ميافتد .ولي اگسر
اجازه دهيم بسه وسسيلهي آن حقيقست كسه در بسستر انقسالب اسسالمي اسست،
فراخوانده شويم مظهر ارادهي الهي در ايسن عسالم خسواهيم شسد .ايسن يعنسي
حالتي كه مييسابيم خرمشسهر را خسدا آزاد كسرد .در همسين راسستا يعنسي بسا
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قرارگرفتن در موقعيتي كه مظهر ارادهي الهي باشيم ،يگسانگي بسين خسود و
حقيقت را در خود احساس مينماييم و اين يعني مرگِ نيهيليسم .و تسا ايسن
احساس در ما ظهور نكند مالحظه ميكنيد نماز ميخوانيم و سساير عبسادات
را هم انجام ميدهيم ،ولي احساس پوچي زندگي در ما از بين نرفته اسست،
چون راه رجوع به حقيقت را پيدا نكردهايسم تسا بسا عبساداتِ خسود آن راه را
پاس بداريم و هنوز بيش از آنكه دغدغهي يافتن حقيقت را داشسته باشسيم،
دغدغسسهي خودنمسسايي و خودخسسواهيهايمسسان را داري سم .بسسه گفتسسهي ف سيض
كاشاني« :گفتم فراق تا كي؟ گفتسا كسه تسا تسو هسستي» .اگسر هنسوز خسودت
هستي ،از قرارگرفتن در آغوش حقيقست محسروم خسواهي بسود .قصّسهي مسا
قصّهي «غربت غربيه» است .در غربِ عالَم ،حقيقت غروب كرده است و ما
هنوز نالهي دوري از نورِ شرق را سر ندادهايم تا نامسهاي توسس هدهسد و از
آن پدر يماني به ما برسد و براي رسيدن به چشمهي زنسدگاني هسدايتمسان
كند2،بايد از حال مرغي كه از دام دنيا رهيده است خبر بگيريم .گفت:
حسسسال زنسسسداني ايسسسن دام بسسسسي بشسسسنيديم
حال مرغي كه رهيسده اسست از ايسن دام بگسو

وقتي گفته ميشسود «انقسالب اسسالمي محسل آشكارشسدن و گشسودگي
حقيقت اين دوران است» بايد بر روي «حقيقت» تأمل كنيم .حقيقست يعنسي
حضرت حق به نحوهاي خاص خود را بسه ظهسور آورد .در حسدي

قدسسي

داريم كه حضرت حق ميفرمايد« :كُنتُ كَنزا مَخفيّا ،لَم أعرف فَأحببستُ أن

 -2اين اشاره به قصهي « ربت

ربيته» از جنتاب

شيخ شهيد شهاب الدين سهروردي اس .
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اُعرَف ،فَخَلَقْتُ الخَلْق لِاُعْرَف» من گنجسي مخفسي بسودم ،خواسستم شسناخته
شسسوم ،پسسس خلسسق را خلسسق كسسردم تسسا شسسناخته شسسوم .يعن سي وقت سي خداونسسد
ميخواهد شناخته شود در قالب مخلوقات به صحنه مسيآيسد ،پسس در ايسن
صورت ،حق در صحنه آمده است ،اما به نحوهاي خاص .بسا توجسه بسه ايسن
امر ميتوان گفت :حضرت حق در هر تاريخي يکطور به صحنه مسيآيسد.
اينكسه مسي گسوييم «انقسالب اسسالمي ،آشكارشسدگي حقيقست ايسن دوران
است»؛ يعني حضرت حق و آن گنج مخفي آمده است تسا خسود را آشسكار
كند.
اجازه دهيد بنده همسينجسا در رابطسه بسا نظسر بسه «وجسود» ،موضسوعي را
مطرح كنم و آن ايسنكسه شسما يسکوقست بحس

مسيكنيسد كسه اصسالت بسا

«ماهيت» است و يا اصالت با «وجود»؟ و بعد ميفرماييد اصالت بسا «وجسود»
است ،اگر با دقت متوجهي اين امر شويم به اين نتيجه ميرسيم كسه همسهي
موجودات محل ظهور وجودانسد و هسيچ چيسزِ ديگسري غيسر از «وجسود» در
عالم نيست ،به همين جهت حكماي مسا مثسل عالمسه طباطبسايي مسيفرماينسد
ماهيت در ذهن انسان است و واقعيت خارجي ندارد .اين وجود است كه به
صورتهاي مختلف آشكار ميشود و شكلِ آشكارشدگي وجود ،درخت
و دريا و انسان است .پس دو چيز نسداريم يكسي درخست و يكسي «وجسود»،
بلكسسه فقسس «وجسسود» در صسسحنه اسسست .در ايسسن رابطسسه انقسسالب اسسسالمي
آشكارشدگي و گشودگي حقيقت ايسن دوران اسست يعنسي وجسود بسه ايسن
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صورت آشكار شده3و اين ما هستيم كه به آن تعلق داريم نه آنكه انقسالب
اسالمي به ما تعلق داشته باشد ،همانطور كه مسا بسه وجسود تعلسق داريسم نسه
آنكه وجود به ما تعلق داشته باشسد .هميشسه «وجسود» اسست كسه در صسحنه
است و ما بدان تعلق داريم .براي همين هم اگر تعلقمان به «وجسود» از بسين
برود ما هيچ ميشويم ،به همان معنايي كسه مالصسدرا بحس

هويست تعلقسي

مخلوقات را نسبت به وجود به ميان ميآورد و اينكسه اگسر تعلسق آنهسا بسه
وجود از بين برود ،هيچ ميشوند .اين خيلي خطرناک است كه توهّم كنسيم
انقالب اسالمي به ما تعلق دارد ،چون موجب مسيشسود بخسواهيم بسه عنسوان
ابزار از آن استفاده كنيم كه در آن صسورت آن انقسالب از كساركرِد اصسلي
خود خارج مسي شسود .و ايسن يعنسي در واقسع خسدا از صسحنهي تساريخ ،رُخ
برميبندد .اگر شما خواستيد انقالب اسالمي را وسيله قرار دهيد براي انجام
هر كساري  -يعني بته جتاي اينکته متعلتق بته آن
باشيد تا آن در صحنه بيايتد ،ختود را بتر آن
تحميل کنيد تا شما به صحنه بياييد -در اين صورت

حقيقتِ دوران از صحنه خارج ميشود و مسا مسيمسانيم و توهمسات خسود و
اينكه انقالب اسالمي در نزد ما از حقيقتِ خود فرو افتاده ،ولي اگر مجسال
-3

ما

همواره

و

در

هر

لحظه

و

در

هرجا

با

موجودا /روبهرو هستيم که آنها همه مظاهر
وجوداند .حال سؤال اس کدام موجود اس که نسب
به موجودا /ديگر« ،وجود» را بهتر نشان ميدهد و
راهش براي رسيدن به «وجود» از بقيهي موجودا/
نزديکتر اس ؟ اين موجود ميتواند تاريخي باشد -
مثل انقالب اسالمي -که ما را فراگرفته و از همهي
موجودا /به ما نزديکتر اس و راه نزديکي به وجود
در آن از ساير موجودا /نزديکتر ميباشد.
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دهيم تا به وسيلهي حقيقتي كه در بستر انقسالب اسسالمي اسست ،فراخوانسده
شويم ،مظهر ارادهي الهي در اين عالم خسواهيم شسد .بسه همسان معنسايي كسه
وقتي خدا در صحنه است در روشنيگاهي خود را ظاهر مسيكنسد ،در ايسن
تاريخ اين شما خواهيد بود كه در بستر انقالب اسالمي مظهسر ارادهي الهسي
ميشويد و در واقع خداوند شما را انتخاب كرده تسا خسود را آشسكار كنسد.
يعني در واقع خداوند است كه ما را فرا گرفته و مسا توانسستهايسم خسدا را در
اين تساريخ بسه ايسن صسورت از آنِ خسود كنسيم .ايسن يعنسي بسهدسستآوردن
عبوديت و يگانگي بين خود و حقيقت؛ و مرگ نيهيليسم و نيستانگاري.

اهي براي به ظهو آمدنِ حقيقت
با توجه به آنچه گذشت چندين موضوعِ مهسم را مسيتسوانيم بسا هسم در
ميان بگذاريم .اوال :شما بدانيد تا زمساني كسه بسين مسا و حقيقست دوگسانگي
هست و ما ناظر بر خداييم و ناظر بر حقيقت هستيم ،همسين محروميستهسا و
افسردگيها در ميان است كه بشرِ امروز همچنان گرفتار آن است .چسارهاي
نداريم كه نسبت به اين موضوع فكسر كنسيم و هركسدام را تفصسيل دهسيم و
نسبت به آن گشسوده گسرديم تسا جسايي كسه نسسبت بسه خسدا بيگانسه نباشسيم.
عبادات براي همين آمده است كه ايسن يگسانگي فرامسوش نشسود .خداونسد
ميفرمايد مجاهدان صدر اسالم براي تحقسق اسسالم بسه جسايي رسسيدند كسه
«يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ»

در آن شسراي تساريخي

و براي تحقق اسالم ،هركسي را بر خود مقدم ميداشتند هرچنسد نسسبت بسه
آنچه ايثار ميكردند خودشان محتساج بودنسد .مسيخواسستند آن نهضست و
انقالب بماند ،نه آنكه خودشان بمانند .ميگفتند آن رفيقمان زودتر از من
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زخمي شده و خسون زيسادي از او رفتسه اسست آب را بسه او بدهيسد تسا زنسده
بماند .آيهي مذكور متذكر ميشود كه چگونه آنها هيچجسايي بسراي فسردِ
خود قا ل نبودند و راه به ظهورآمدنِ حقيقت دوران خود را شناخته بودنسد.
اين ميشود ايثارِ محض ،بسراي ايسنكسه چيسزي بايسد بمانسد بسه نسام حضسور
تاريخي اسالم .ما ميگوييم اسالم براي اين آمده است تا مؤمنين ،در مقابل
اسالم براي خود ،خودي قا ل نباشند و براي هركس اسسالم مهسم باشسد .مسا
چرا ميخواهيم اين كار را بكنيم؟ چون متوجهي حقيقتي شدهايم كسه اگسر
به خود نظر كنيم ،آن حقيقت در منظر ما ظهور نميكند .بسه گفتسهي فسيض
كاشاني:
گفتم كه روي خوبست از مسن چسرا نهسانسست

گفتا تو خسود حجسابي ورنسه رخسم عيسانسست

گفسستم كسسه از كسسه پرسسسم جانسسا نشسسان كويسست

گفتا نشان چه پرسي آن كسوي بسي نشسانسست

گفسستم فسسراق تسسا كسسي گفتسسا كسسه تسسا تسسو هسسستي

گفتم نفس همين است ،گفتا سخن همانسست

عرفاي ما انصافا اينجاها بسيار زحمت كشيدهاند براي رفسع غفلتسي كسه
ما خواستيم تنها به صرف تكليف فقهي ،دينداري خود را ادامه دهيم .زيسرا
دين در عين نظسر بسه حقسايق ،طريقست نيسز هسست و آن راهسي اسست بسراي
نزديكي به حقايق؛ و در كنار طريقتِ به سوي حقيقست ،تكساليف فقهسي بسه
ميان ميآيد .در نظر به حقايق به چيزي باالتر از آنچه اصول عقايد مطسرح
ميكند بايد توجه داشت .اصول عقايد به عنوان علسمِ كسالم ،يعنسي شسما در
مقابل مخالفانِ عقايدتان داليلي را مدون كردهايد تا جواب اشكاالت آنها
را بدهيد .به قول شهيد مطهري اين اصول عقايد در مقابل اشساعره و معتزلسه
تدوين شده است .از ايشان سؤال ميكننسد چسرا «عسدل» جسزو اصسول ديسن
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آمده است؟ عدل چه ربطي به اصول دين دارد؟ ميفرماينسد چسون اشساعره
منكر آن بودند ،شيعه خواست مشخ

كند مخالف نظر آنها است ،آن را

جزء اصول مذهب آورد .ولي ما در دينداري خسود بايسد بسه حقيقست نظسر
داشته باشيم و در اين راه حجابهاي بين خود و خدا را رفع كنسيم .مشسكل
ما اين است كه أنانيست و منيست در ميسان اسست و همسين حجساب بسين مسا و
حقيقتِ اين دوران شده و بدين لحاظ عرض ميكسنم محسال اسست بتسوانيم
حقيقت انقالب اسالمي را بدون نگاه عرفساني بيسابيم؛ و بسدانيم بسا روحيسهي
ظاهرگرايي ،از تاريخي كه در آن قرار داريم غفلت خواهيم كرد.
انقالب اسالمي به كمک عارف سالكي به صحنه آمده است كسه وقتسي
آن را بازخواني كنيم متوجه ميشسويم آن انقسالب جايگساه ظاهرگرايسان را
تعيين ميكند ،و البته بح
نشان داده است .بح

آن در اينجا نيسست و تجربسهي گذشسته ايسن را

در اينجا نظر به توحيد و نحوهي رجوع به حضسرت

حق در اين تاريخ و روشنيگاههسايي اسست كسه حضسرت حسق خسود را بسه
صورتي خاص نمايان كرده است .حضرت امام خميني
حدي

در

شماره ي  14كتاب «چهل حدي » ميفرمايند :تمام انبياء آمدند

تا ما را متوجهي اين امر كنند كه نسبت به خدا تفكر كنيم به همان صورتي
كه حضرت صادق فرمودندََ« :فثضَلُ الثعبَا َةِ إِ ْمَاَُ التَّفَكُّ ِ ف اللَّه وَ فا
قُدْرَته» باالترين عبادت ،تفكر مدام نسبت بسه خسدا و قسدرت اوسست .اگسر
متوجه شويم جز حق در صحنه نيست ،پس هر چيزي نوري از انسوار اسسماء
الهي است .شما در سورهي «توحيد» ميگوييسد حضسرت حسق ،أحسد اسست
يعني فق اوست و الغير و با توجسه بسه ايسن امسر ،او صسمد اسست و مقصسد
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هرچيزي است و بايد به جايي برسيم كه حضور مطلق او را در همهي عسالم
و در همهي مظاهر احساس كنيم.

مدم دوگانگي بين خالق و مخلوق
اگر بتوانيد مسولهي فوق را درست درک كنيد ،انقالب اسالمي با شسما
حرفها خواهد داشت و معناي حضور خدا در «ايام اللّه»ها روشن ميشسود
وگرنه از يهود امت خواهيم بود زيرا وقتي شما بين خود و خسدا دوگسانگي
احساس كنيد و بگوييد من يک خدا دارم و من مخلوق او هستم به آن معنا
كه از او متولد شدهام ،نحوهاي از استقالل براي خود فرض ميكنيسد و ايسن
موجب ميشود تا گمان كنيسد مسيتوانيسد بسه حقسوق مسردم تجساوز كنيسد و
گرفتار هم نشويد و يا گمان كنيد بدون خدا هم ميتوان زندگي كرد؛ ولي
وقتي تمام وجودتان را در محضر حضرت حق بيابيد ،كمالِ خود را در اين
امر مييابيد كه او هرچه بيشتر شما را در بسر بگيسرد و از خودتسان فسانيتسان
كند و به خودش باقيتان نمايد؛ در اين حالت اگر يک گناه مرتكب شويد
حس ميكنيد در رسيدن به آن حالت شكست خورديد و سريعا خود را بسه
وادي قبلي برميگردانيد .اين حسّ وقتي سراغ ما ميآيد كه متوجسه باشسيم
اوست كه اوست و هيچچيز جز حق در صحنه نيست و مسا در هويست خسود
به سوي او هستيم .در اين مسير به جايي ميرسيد كسه مسييابيسد خداونسد از
طريق شما دارد عمل ميكند .و معناي «وَ ما رَمَيْتَ إِذث رَمَيْاتَ وَ لكانَّ اللَّاهَ
رَمى» را كه خطساب خسدا بسه پيسامبرش اسست ،درک مسيكنيسد .آيستاللّسه
جوادي آملي ميفرمودند اين آيه باالترين توصسيفي اسست كسه خسدا بسراي
پيامبرش كرده است ،به او ميگويد به جايي رسيدهاي كه من از طريسق تسو
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كارم را انجام ميدهم در عين آن كه خودت اراده كسردهاي كسه بسه سسوي
دشمن اسالم تير بيندازي .حساب كنيسد پيسامبر خسدا در ايسن حالست چسه
احساسي خواهند داشت .اين را «فناي في اللّه» و «بقاي به حسق» مسيگوينسد
كه بح

آن مفصل است و بيشتر« ،چشيدني» است تا «شنيدني».

يک وقت است شما شاهد حق هستيد كه چگونسه شسما را در برگرفتسه،
ولي يک وقت است انسانها در مقام نازلتري هستند در آن حدّ كسه آنهسا
را متذكر ميكنسد در مقسامي قسرار گرفتسهانسد كسه خداونسد از طريسق آنهسا
دشمنانش را به قتل ميرساند ولي نه بسه آن صسورت كسه خودشسان نيسز آن
مقام را در خود احساس كنند و بسه خودآگساهي رسسيده باشسند .خطساب بسه
مؤمنان و مجاهدان جنسگ بسدر مسيفرماينسد« :فَلَامْ تَقثتُلُاوهُمْ وَ لكانَّ اللَّاهَ
قَتَلَهُم»

شما آنها را به قتل نرسسانديد ،ولكسن خسدا آنهسا را بسه قتسل

رساند ،ولي در ادامه در خطاب بسه پيسامبر خسود مسيفرمايسد« :مسا رَمَيْستَ إِذْ
رَمَيْتَ» آنگاه كه تير انداختي ،تو تير نينداختي و خدا تيسر انسداخت .پيسامبر
در اينجا در مقام «فناي في اللّه» است اما مجاهدين در قبضهي ارادهي خدا
هستند و خداوند از طريق آنها ارادهي خود را محقق ميكنسد .ايسن حالست
را هم ميگويند عدم دوگانگي بين خالق و مخلوق ،و اگسر ايسن دوگسانگي
در ميان نباشد احساس ميكنيد فق خدا در صسحنه اسست و ايسن نجسات از
نيهيليسم است ،زيرا انسان با درک حضور تاريخي ،در جهاني قدم گذارده
كه خداوند اراده كرده است تا آن جهان را محقسق كنسد ،جهساني بيسرون از
جهان مدرنيته .تسا وقتسي مسن باشسم و خسدا هسم جسداي از مسن باشسد ،خطسرِ
«نيستانگاري» من را تهديد ميكند؛ با توجه به اين امر آنجايي كه متوجه
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ميشويد أنانيتِ شما در ميان است ،خود را عقب مسيكشسيد4.در ايسن بسستر
است كه آن جهان در مقابل انسان گشسوده مسيشسود و آرامآرام مشسكالت
حل ميگردد .راهي كه انقالب اسسالمي جلسوي مسا گشسوده اسست و بسدان
اشاره دارد ،حقيقت دوران است .حقيقت دوران يعني مظهسري كسه خسدا از
آن طريق به ظهور ميآيد و اين كار با ايثار محقق ميشسود .وقتسي خسدا بسه
ظهور آيد يگانگي بين خود و حقيقت را در خود احساس مينماييسد .زيسرا
خدا به عنوان حقيقتِ مطلقِ عالم در ميان است و همهي وجود انسسان را در
برميگيرد؛ و اين يعني مرگِ نيهيليسم.

سلوک حقيقي
در بستر تعهد به انقالب اسالمي ،كافي است بسا آزادشسدن از كثسرات و
از خودخواهي و خودبيني و خودرأيي ،اجازه دهيم نداي بيصداي انقالب
اسالمي به گسوشِ جسان مسا برسسد ،در آن صسورت متوجسهي فراخسواني آن
خواهيم شد .و اين است سلوک حقيقسي در ايسن تساريخ ،وقتسي خسود را در
معرض نفحهي حقيقتِ دوران خود قرار دهيم.
يک عارف اگر بخواهد بسه فنساي فسي اللّسه برسسد و «وحسدت شخصسي
وجود» را احساس كند ،زحمات زيادي را بايد متحمل شود ،عموما هسم در
حد «عين اليقين» باقي ميماند ،زيرا رسيدن به مقام «حق اليقين» بسسيار كسار
 -4شهيد محسن حججي به مسئوالن حسينيهاي که ماه
محرم در آن خدم ميکرد ،گفته بود کارهاي سخ را
به من بدهيد و من ش صحنه باشم .بعد هم که به
او گفته بودند آقا محسن شما براي امام حسين
سنگ تمام ميگذاري؛ گفته بود براي امام حسين
فقط بايد «سر» داد.
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ميبرد .بنده معتقدم انقالب اسالمي اين توان را دارد كه نهتنها انسسان را در
حدّ «عين اليقين» بلكه در حدّ «حق اليقين» برساند .مسسلّم اسست كسه ايسن بسا
سلوک محقق ميشود ولي در اين تساريخ ،رسسيدن بسه ايسن مقسام ،سسلوکِ
خاص خود را دارد كه سفرهي آن در  8سال دفاع مقدس بهخوبي گشسوده
بود و بسياري استفاده كردند و اگسر هسم شسهيد نشسدند ،مسزهي آن مقسام را
چشيدند.
در آن روزهايي كه تازه جنگ تمام شده بود بعضي از رزمندهها سسراغ
بنده آمدند كه براي ادامهي راه چهكار كنيم؟ نميدانم چطور شده بود كسه
سراغ بنده آمدند ،تنها چيزي كه به نظر من آمد ايسن بسود كسه عسرض كسنم
وقت رجوع به عرفان امام خميني

است .خيلي عجيب بسود كسه

اينها با اين ارادتي كه به انقالب اسالمي داشتند ،واقعا براي شسهادت رفتسه
بودند ،حال كه شهيد نشده بودند خداوند در مقابل آنها از طريسق انقسالب
اسالمي چيزي گذاشته بود كه منجر به همان مقسام «حسق اليقسين» مسيشسد و
چون آن مقام را تا حدّي در جبههها تجربه كرده بودند و با توجسه بسه نگساه
صحيحي كه به انقالب اسالمي داشتند ،به نظرم خيلي پيشرفت مسيكردنسد.
متأسفانه عدهاي از آنها در اين امر سهلانگساري كردنسد .بسه همسين خساطر
بنده تأكيد دارم سلوک حقيقسي ايسن دوران مشسخ

شسده و اگسر خسدا از

طريق انقالب اسالمي به صحنه آمده است و حقيقست انقسالب از مسا انتظسار
دارد كه همهي خود را فداي آن بكنسيم ،پسس راه مشسخ

اسست ،اُفتسان و

خيزان هم كه شده بايد برويم و به جاي ديگري منصرف نشويم.
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يک وقت است كه راه مشخ

نيست ،بايد بسه دنبسال اسستادِ راه رفست،

ولي بنده امروز هيچ راهي جز ايسن راه سسراغ نسدارم .ديشسب بنسده خسدايي
ميگفست يسک اسستاد سسلوكي پيسدا كسردهام و مسيخسواهم بسروم دنبسالش؛
پرسيدم اين استاد ،شما را كجا ميبرد؟ نميتوانستم مفصل با ايشسان حسرف
بزنم .نهايتا به ايشان عرض شد؛ اگر بتواند شما را بسه زعسيم دوران نزديسک
كند به او اميد داشته باشيد .اين اجمساليتسرين حرفسي بسود كسه مسيتوانسستم
بزنم؛ ولي اين اول بح

است .زعيم يعني شخصي كه بسه حقيقست انقسالب

اسالمي اشاره دارد ،به همان معنايي كه انقالب اسالمي مظهر حضسور خسدا
در اين تاريخ است در افقي كه «مسن» در ميسان نباشسم؛ يعنسي اگسر بخواهيسد
معنايي از خودتان غير از انقسالب اسسالمي داشسته باشسيد ،از حقيقست دوران
دور افتادهايد .صفاتي مثل خودبيني و خودخواهي و خودرأيي است كه مسا
را گرفتار ظلمات اين دوران كرده و از ارتباط با حقيقتِ اين دوران محروم
كرده است.
فكر ميكنيد مسولهي مسلمانان صدر اسسالم بسه خصسوص بسدريون چسه
نكتهاي بود كه آنقدر زيبا به قرآن چسبيده بودند؟ جز ايسن بسود كسه سسعي
ميكردند نداي بيصداي زمانهي خود را با اُنس بسا قسرآن بسه گسوش جسان
خود برسانند و در اين رابطه زيباترين حماسههسا را آفريدنسد و بسا توجسه بسه
اينكه بايد خود را آمادهي نفحات الهي زمانهي خسود مسيكردنسد ،بهتسرين
سجاياي اخالقي و ايثار را به صحنه آوردند؟ چه مسولهاي داشستند كسه ايسن
اندازه و با زيبايي تمام با قرآن مأنوس بودند؟ اين را داشسته باشسيد كسه اگسر
شما هم مسولهتان شنيدن نداي بيصداي انقالب اسالمي شد ،خدا مسيدانسد
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راحتترين كار برايتان تواضع است و آزادشدن از خودبيني و خودخواهي
و خودرأيي كه البته براي بعضيها ،فاصسلهگسرفتن از آنهسا در حسدّ انتحسار
است .اينكه ميبينيد بعضيها جان ميكنند تا بعضي از صفات رذيلسه را از
خود دور كنند ،به خساطر ايسن اسست كسه مسسولهاي نسسبت بسه يسافتن حسق و
حقيقت ندارند تا براي رسسيدن بسه آن بخواهنسد خسود را خسرج كننسد .امسام
خميني

به خانهي آيت اللّه شسريعتمداري  -بتا آنهمته

ظلمهايي که او به امام و انقتالب کترد -رفتنسد .در
كودتاي «نوژه» روشن شد نقشهي ترور حضرت امام را به كمک آيت اللّسه
شريعتمداري كشيده بودند ،اين يکصدم آن ظلمهايي نبود كه او در سسال
 41و  42در مقابل امام انجام داد؛ آنوقت امام بعسد از آنكسه از پساريس بسه
قم تشريف آوردند ،در يكي از روزها به ديدار آن آقا ميرونسد! آن موقسع
به ما و طلبهها خيلي برخورد .ما شسريعتمداري را مسيشسناختيم كسه چگونسه
روبهروي حضرت امام ايستاده بود5.امام فرمودند براي ايسن انقسالب نسهتنهسا
دست علماء ،دست طلبهها را هم ميبوسم .چون امام ميدانند چسه تساريخي
شروع شده است و براي محققكردن آن هسر تواضسع و ايثساري كسه ممكسن
است بايد انجام داد .گفت:
رنج راحت شد چو شد مطلب بزرگ

گَسسسردِ گلسسسه توتيس ساي چشس سمِ گسسسرگ

وقتي گلهي گوسفند راه مي رود ،گرد و خاک ميكند ،اما گسرگ در
ميان گرد و خاکها ،گوسفندان را مسيبينسد و جسان مسيگيسرد .وقتسي شسما

 -5در اين مورد به کتاب «شريعتمداري در دادگاه
تاريخ» از آقاي ري شهري رجو

شود.
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بفهميد ميشود صدايي شنيد كه آن صدا شما را به حقيقتي بسه نسام انقسالب
اسالمي دعوت ميكند -فقط شرطش تواض

و ايثار اس -

ديگر ترک اين خودخواهيها و ايثاركردنها چندان مشسكل نيسست .بسراي
رجوع به حقيقت دوران ،تعارف هم نداريم بايد خودخواهي و خودرأيي و
خودبيني را كنار بگذاريم .وقتي مسولهي ما مشخ

شد و بسراي يسافتن آن

يعني شنيدن صداي حقيقت ،بايد خودخسواهيهسا را كنسار گذاشست ،اتفاقسا
خيلي راحت كنسار مسيگسذاريم .چسون مسيدانسيم ايسن خودخسواهيهسا چسه
محروميتي را براي ما به بار ميآورد .اينكه ميبينيد بعضيها جان ميكَننسد
تا اخالقي عمل كنند ،بسه جهست آن اسست كسه نمسيداننسد چسه نسسبتي بسين
رعايت اخالق و گشايشهاي تاريخي هست .ما قبال در صدر اسسالم بسدون
آنكه موضوعاتي به نام اخالق و علم اخالق داشته باشيم با نظر بسه اهسدافي
كه در پيش داشتيم اخالقي عمل ميكرديم ،موضوعاتي به نام اخالق وقتي
به اين صورت شسكل گرفست و بايسد هسم شسكل مسيگرفست كسه از فضساي
احساسِ حضور تاريخي خود خارج شديم و به اين نتيجه رسيديم كسه ايسن
دستورات اخالقي را رعايت كنيم ،در حاليكه اعمال اخالقي راهكارهسايي
بوده تا هركس براي قرارگرفتن در زيسر سسايهي رحمست الهسي و دوري از
وسوسههاي شيطاني ،بدان عمسل كنسد .حضسرت صسادق بسه عبداللّسه بسن
جُندب ميفرمايند :اگر ميخواهي در اين صحنه باشي بايسد از چسه صسفاتي
بهرهمند شوي .بعدا آن صفات به عنوان دستورات اخالق در جايگاهي قرار
گرفت كه ما امروزه با آن روبهرو هستيم .ابتدا امام محمد غزالي اين كار را
كرد و كتاب «احياء العلوم» و «كيمياي سعادت» را نوشت .نمسيگسويم كسار
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بدي كرد ،ولي فرامسوش نكنيسد كسه غزالسي از يسک طسرف گرفتسار تحجّسرِ
كالمي زمانهاش بود و از طرف ديگر فقه و احكام ،همهي اسالم محسسوب
ميشد .او آمد با كتاب «احياء علوم دين» ،دين را إحياء كند و بعسدا اسساتيد
محترم شيعه مثل مرحوم فسيض كاشساني و مسال احمسد و مسال مهسدي نراقسي
كتابهاي «مهجة البيضاء» و «جامع السسعادة» و «معسراج السسعادة» را تسدوين
كردند .چون همان مشكالتي كه غزالي با آنها روبهرو بود مصيبت مسا هسم
شده بود .حاال بنده فكر ميكنم با حضور در تاريخي كسه انقسالب اسسالمي
فت كرده و با توجه به آن نوع خودآگاهي كه پيرو انقسالب اسسالمي پسيش
ميآيد و انسان بايد خود را در معرض خطاب انقالب اسسالمي قسرار دهسد،
جايگاه دسستورات اخالقسي نسسبت بسه گذشسته تغييسر كنسد و سسلوكي ذيسل
شخصيت حضرت امام خميني

از جسنس سسلوکِ مجاهسدان

صدر اسالم ظهور نمايد .در آن صورت متوجهي فراخواني انقالب اسالمي
خواهيم شد؛ يعني اگر ما بفهميم بسا حضسور در تساريخ انقسالب اسسالمي بسه
چيزهاي غير قابل توصيفي ميرسيم؛ حاضريم نسسبت بسه خودخسواهيهساي
خود كوتاه بياييم براي ايسنكسه آن صسدا را بشسنويم .ايسن مسيشسود راهكسارِ
سلوک در اين دوران.
هنوز بنده بر اين امر تأكيسد دارم كسه نگذاريسد از موضسوع ظهسورِ ايثسار
غفلت شود .تفكرِ امروز ما اين است كه معناي ظهورِ ايثار در تساريخمسان را
درک كنيم .يک وقت آدم براي تحقسق امسري مسيگويسد :پساي جسانم هسم
ايستادهام ،ولي يکوقت است كسه اصسال رفتسه اسست پساي جسانش بايسستد.
امام

چندين بار اين جمله را فرمودند كه بعضي جوانها بسه مسن
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ميگويند دعا كنيد شهيد شويم و من ميگويم ،دعا ميكنم پيروز بشويد و
ثواب شهادت را هم ببريد ،چون جوانان متوجه شده بودند بايسد پساي جسان
خود بايسستند تسا نجسات پيسدا كننسد و بسه آن مسأوايي كسه از طريسق انقسالب
اسالمي گشوده شده ،دست يابند .در متن بعدي به آن ميپردازيم:

انقالالالب اسالالالمي و ظهالالو
دوبا

مالالأوايي

« -23انقالب اسالمي همان مأوايي است كه خداوند بنا دارد انسان ،در
آن مأوا ،دوباره سكني گزيند و در زيسر سسايهي آن قسرار گيسرد تسا آن
انسان ،گويندهي سخن خدا شود و در اين دوران چيسزي بسراي گفستن
داشته باشد ،مشروط بر آنكه مصمم باشد از حقيقتي كه در اين دوران
ظهور كرده ،پاسداري كند».

انقالب اسالمي مانند همان مأوايي اسست كسه خداونسد در صسدر اسسالم
براي بشريت گشسود و او را از سسرگرداني دورانِ جاهليست نجسات داد ،آن
مأوا به سراغ بشر امروز آمده است تسا انسسان ،در آن منسزل و مسأوا ،دوبساره
سكني گزيند .مثل زندگي با اميرالمؤمنين كه حقيقتا مأوايي ميشسود بسه
شدت آرامبخش .رهبر معظم انقالب
امام روح اللّه

نيز با نظر بسه سسيرهي حضسرت

مأوايي براي خود شكل دادهاند و در ايسن رابطسه

مكرر ميفرمايند چون امام عزيسزِ مسا چنسين كردنسد ،مسا هسم همسان كسار را
ميكنيم.
عرض شسد مسيتسوان در زيسر سسايهي انقسالب اسسالمي قسرار گرفست و
گويندهي سخن خدا شد ،از آن طريسق كسه اجسازه دهسيم نسداي بسيصسداي
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انقالب اسالمي به گوش جانمان برسد .وقتي تحت تسأثير نفحسات آن صسدا
قرار گيريم ،سسخن مسا ،سسخن خسدا خواهسد شسد .زيسرا عمسال ايسن انقسالب
اسالمي است كه به حرف آمده .اگر ما متوجه باشيم انقالب اسالمي منسزل
و مأواي ماست ،عمال در آن مأوا استقرار مييابيم و وقتي زيست جهسانِ مسا
انقالب اسالمي شد در زباني زيست ميكنيم كه واژههايش سراسر اشاره به
آن مأوا دارد و از آن مأوا سرچشمه ميگيرد.
انقالب اسالمي محل ظهور ارادهي الهي در اين دوران است و انسان بسا
مأواگرفتن در آن ،گويندهي سسخن خسدا مسيشسود و بسدين لحساظ در ايسن
دوران چيزي براي گفتن خواهد داشست .آري! مشسروط بسر آنكسه مصسمم
باشسد از حقيقتسي كسسه در ايسن دوران ظهسسور كسسرده ،پاسسداري كنسسد؛ بحس
هايدگر در كتاب «زبان ،خانهي وجود» متذكر همين است و ايسنكسه زبسانِ
اصيل ،اشاره به رازهايي دارد كه مافوق امور روزمرّه است ،چون «وجسود»،
به عنوان حضور در طريقت فكري كه در جان انسان تجلي كرده ،تسوان آن
را دارد تسسا واژههسساي مخصسسوص بسسه خسسود را بسسه ظهسسور آورده و حقيقسست را
آشكار كند و در آن حال انسان احساس كند مسورد خطساب حقيقست قسرار
گرفته است .آيا در كلمات شسهيد آوينسي چنسين احساسسي بسه شسما دسست
نميدهد؟ زبان او پاسخ به ندايِ «هستي» است و به واقع اين «هسستي» اسست
كه در آن كلمات دارد آشكار ميشود براي همسخني بسا آينسدگان ،و ايسن
يعني استقرار در آغوش انقالب اسالمي براي همسخني با «وجسود» ،چيسزي
كه ميتوانيم با جان خود آن را دريابيم.
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عجيب است كه شما در زيارت اولياء معصوم ،زبان پيسدا مسيكنيسد،
زباني كه از يک جهت مال خودتان نيست ولي بيگانه از شما هم نيست .در
كنار حرم اميرالمؤمنين زباني خاص براي شما ظهور ميكنسد و آن زبسان
چيزهايي را جاري ميكند كه به فكر و عقل شما نميرسيد .تسازه وقتسي آن
واژهها با زبان به ظهور آمد ميتوان نسبت بسه آنهسا فكسر كسرد و عمسال آن
زبان ،خانهي فكر ميشود و جزء وجود آدم ميگردد .در حال حاضر ما بسا
زبانِ مندرسشدهاي بهسر ميبريم كه گرفتسار واژههساي روزمسرّه اسست .در
روايت داريم كه رسول خدا ميفرمايند« :إََِّ اللَّهَ تَعَالَى نثدَ لسَااَِ كُالِّ
قَائلٍ وَ قَالَ لَا يَسْتَقيمُ إِيمَاَُ َبْد حَتَّى يَسْتَقيمَ قَلثبُهُ وَ لَا يَسْتَقيمُ قَلثبُاهُ حَتَّاى
يَسْتَقيمَ لسَانُه»6.خداوند متعال در كنار زبانِ هسر گوينسدهاى حاضسر اسست و
فرمودند :ايمان بنده استوار نخواهد شد تا وقتسى كسه قلسبش اسستوار شسود و
قلبش استوار نخواهد شد مگر با استوارى زبان.
وقتي انقالب اسالمي ارادهي الهي در اين تاريخ باشد و شما نسسبتتسان
را با انقالب اسالمي به همسان معنساي قرارگسرفتن ذيسل ارادهي الهسي شسكل
داديد و حقيقت دوران را انقالب اسالمي دانستيد و مواظب بوديد بين شسما
و انقالب اسالمي دوگانگي پيش نيايد ،به حقيقت دوران رسيدهايد و عمال
انقالب اسالمي شما را فرا ميگيرد ،به معناي فراگرفتنسي كسه ارادهي الهسي
سبب آن ميشود .و از آن جهت كه انقالب اسسالمي ارادهي الهسي در ايسن
تاريخ است ،پسس شسما بسا سسخن خسود و عمسل و انديشسهي خسود در واقسع
ارادهي الهي را اظهار ميكنيد .البته در اين مباح
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صدها مسوله برايتان پيش ميآيسد ولسي صسدها مسسولهاي كسه هرچسه جلسو
برويد صدها منزل در مقابلتسان گشسوده مسيشسود .مگسر شسما وقتسي قسرآن
ميخوانيد صدها مسوله برايتان پيش نميآيد ولي با تسدبّر در قسرآن همسان
مسا ل دريچههاي گشايش صدها منزل مسيشسود؟ مگسر شسما در ابتسدا كسه
سراغ قرآن ميرويد ميتوانيد متوجهي اشارات آن بشويد و راحت بفهميسد
چگونه خداوند براي حضرت موسي از طريق «جَبَل» تجلي كسرد؟ ولسي
هرچه جلو ميرويد و با آن مسا ل روبهرو ميشويد ،با تدبّرِ هرچسه بيشستر و
حضور در ابعساد بساطني آن،همسان مسسا ل گشسودگي خاصسي را بسه همسراه
ميآورند.
بح

اين بود كه در بستر انقالب اسسالمي اگسر رويكسرد درسستي بسراي

انسان پيش آيد ،انسان گويندهي سخن خدا ميشود و در اين دوران چيزي
براي گفتن خواهد داشت ،چون نسبتي با حقيقت پيدا كرده ،همان حقيقتسي
كه با ايثارها و نفي خودخواهيها به ظهور آمد تا تاريخ جديسدي را شسكل
دهد .در ادامه در رابطه با نقش ايثار نكاتي را اظهار ميداريم.

ايثا

و بنياد نظام مدني

« -24اگر صحنههاي ظهور ايثار ،صحنههاي تحقق حقيقت است بايسد
متوجه بود در آن راستاست كسه حقيقست در عمسلِ بنيساديني كسه نظسام
مدنيِ ملتي را پايهگذاري ميكند ،ظهور مينمايد».

به نظرم ميتوانيم با توجه به ايسن نكتسه بسا همسديگر بحثسي در رابطسه بسا
معناي تمدنسازي اسالمي داشته باشيم .متأسسفانه بعضسيهسا ايسنطسور فكسر
ميكنند كه قبول داريم با انقالب اسالمي كار بزرگي شده اسست و نظسامي
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فاسد و ديكتاتور سرنگون گشته ولي اين چه ربطي به نظسامسسازي اسسالمي
دارد؟ ميگويند :مسلمانان دولت را بر اسساس عقسل مسدرن اداره كننسد ،در
ضمن وظايف ديني خود را هم انجام دهند ،غافل از اينكه اگر صحنههساي
ظهور ايثار ،صحنههاي تحقق حقيقت است ،بايسد متوجسه بسود در آن راسستا
است كه حقيقت در عمسلِ بنيساديني كسه نظسام مسدني ملتسي را پايسهگسذاري
ميكند ،ظهور مينمايد.
حقيقت در كجا بايد ظهور كند؟ جسز در يسک نظسام مسدني كسه مطسابق
حقيقت جلو رود؟ همانطور كه وقتي خداوند فرمود« :يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُسدُوا
رَبَّكُم» بقيهي كار را به عهدهي خودمان نگذاشت ،بلكسه بسه نسور محمسد

روشن كرد آن عبادت چگونه باشد .لذا در مسورد نمساز فرمسود :دو ركعست
صب  ،چهار ركعست ظهسر ،و همسين طسور بساقي اوقسات .اگسر ايسن تعسيّن در
نحوهي عبادت نبود ،كار به حقيقت اصلي نميرسيد .ما در نظسام مسدني بسه
تعيّنِ حقيقت نياز داريسم و از ايسن طريسق اسست كسه عهسد انسسان نسسبت بسه
حقيقت در يک نظام برقرار ميشود وگرنه دروغ ميگو يم كسه حقيقست را
قبول داريم ،زيرا در صدد تحقق آن در نظام مدني خود نيسستيم و عمسال در
مسير نظامهاي معمولِ دنيا گام زدهايم و بسه ضسررهاي موجسود در مستن آن
نظامها تن دادهايم ،در حاليكه هويت نظام مسدني مسا اساسسا چيسز ديگسري
است.
در ادامهي متن هست:
«بايد متوجه بود در راستاي ايثار است كه حقيقت در عملِ بنياديني كه
نظام مدني ملتي را پايهگذاري ميكند ،ظهور مينمايد .در ايسن حالست
حقيقت است كه مناسبِ ظرفيت آن دوران ظهور كرده تسا تساريخي را
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تأسيس كند ،زيرا هرگسز انگيسزههساي شخصسي نمسيتوانسد تساريخي را
محقق نمايد ،بلكه در نسبتي كه انسانها با خدا برقرار مسيكننسد ،يسک
دورهي تاريخي شروع ميشود».

قسرآن ،تساريخي را كسه انسسانهسا در آن نسسبتي خاصسي بسا خسدا برقسرار
ميكنند تحت عنوان «ايام اللّه» به ميان آورده است .سخن در اين است كسه
انقالب اسالمي شروع يک تاريخ اسست و يسک فست تساريخي اسست ،زيسرا
انسانها نسبت بسه آن ،معنساي ديگسري از خسود را مسييابنسد .مسا خسود را بسا
انقالب اسالمي به عنوان تاريخي كه شروع شده است معنا ميكنيم ،معنايي
غير از معنايي كه تاريخ ليبراليسم و اومانيسم براي انسسان دارد و ايسن يعنسي
تاريخي ديگر و بنياد نظامِ مدني مخصوصِ اين تاريخ .و به همين جهست بسا
انجمن حجتيهايها و ملّيمذهبيها و اخسوانالمسسلمين ،تساريخِ جديسدي بسا
هويت اسالمي شروع نميشود تا انسان بتوانسد بيسرون از معنساي سسكوالريته
زندگي كند .اخوانيها معتقدند بايد خالفتِ صدر اسالم را احياء كنيم ولي
خالفتي كه اميرالمؤمنين خليفهي چهارم باشسد .از نظسر ايسنهسا خلفساء را
مردم خواستند و اين براي مشروعيتشسان كسافي اسست .ايسن نگساه نگساهي
است كه رجوع بسه حقيقست اسسالم در آن مطسرح نيسست .در حساليكسه مسا
معتقديم وليّ فقيه به اعتبار اينكه نايب امام زمان است توسس خبرگسان
كشف ميشود و خدا هم مدد ميكند تا كشف شسود .انقسالب اسسالمي بسه
اين اعتبار خارج از تاريخ مدرنيته ،شروعِ تاريخ جديسدي اسست ،بسه همسين
جهت هم شيعه دا م معتقد به وجود امام معصوم است ،منتها در غياب امسام،
نايب او در صحنه است و بدين لحساظ مسا معتقسد نيسستيم بايسد مثسل سسقيفه،
خليفه تعيين كنيم .اين بح

حساسي است و وظيفهي متفكران اسسالمي در
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اين دوران تبيين و توضي ايسن امسر اسست .جايگساه انجمسن حجتيسهايهسا و
ملّيمذهبيها هم كه معتقدند در عين رعايت احكام اسالمي در امور فردي
فعال همين زندگي مسدرن را بايسد ادامسه داد ،مشسخ

اسست كسه در صسدد

تاريخ جديدي در مقابل مدرنيته نيستند.
سؤال :چطور ميتوان گفت انقالب اسالمي در صسدد فست تساريخي
جديد است ،در حاليكه هرچه از اول انقالب فاصله ميگيريم داريم بيشتر
به غربگرايي نزديک ميشويم؟
جواب :شما روي اين موضوع فكر كنيد كه ما فعسال در تنگنساي مَكسر
لَيلُ و نهارِ تاريخ مدرن قرار داريم و هنوز عهدمان با آن از بين نرفتسه اسست
و عموما با عقل مدرن فكسر مسيكنسيم و همسهچيسز را ارزيسابي مسينمساييم و
طبيعي است كه مردم بيش از پيش گرفتار غربزدگي باشند .امسا بحس

بسر

سر اين است كه اگر حقيقت به نحوي خود را در تاريخ نمايان كرد و اگسر
شروع شد تا خود را بنماياند ،ديگر امكان دفنشسدناش هسست يسا همسواره
خود را در ذهنها و تصورها نگه مسيدارد تسا در خسارج از ذهسنهسا محقسق
شود؟ در نظر بگيريد كه صفويه اولين حضور شيعه در تاريخ اسست كسه بسه
صورت نظام مدني ظهور كرده؛ نادرشاه از طرف پادشاه عثماني مأمور بسود
تشيع را به عنوان دين رسمي منتفي كند .همين امر موجب شد نادرشساه كسه
ً
ابتدا عنوان سردار ملّي داشست بسه ننسگ ملّسي تبسديل شسود  -و حتمتا
ميدانيد که او در آخر عمر به چه روزي افتتاد
و خودش را تکه اره ميکرد -،ولسي شسيعه بسه عنسوان يسک

هويتِ رسمي از ميدان بهدر نرفت ،هرچند با قاجاريه به نحسوي در حجساب
رفت ،ولي با مشروطه به نحوي خاص دوباره به ميدان آمد.
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روي اين فكر كنيد :در زمان شاه عباس كه واقعا مسيخواسست تشسيع را
حاكم كند ،شاه عبساس بايسد بسه علمساء حكسم بدهسد كسه مسثال شسيخ بهسا ي
شيخاالسالم باشد؛ شاه عباس است كه به مرحوم شيخ بهسا ي اذن مسيدهسد،
ولي در مشروطه آن فست تساريخي جلسوتر آمسده و چهسرهي پنهسان خسود را
كمي آشكار كرد ،در حدّي كه قوانين مجلس شوراي ملّسي را بايسد علمساء
تأييد كنند؛ هرچند در دوران پهلوي مشروطه در حجاب ميرود ،ولي دفن
نميشود و آنچسه در ذهسنهسا بسه عنسوان تصسورِ حكسومتي از جسنس تشسيع
هست ،باقي ميمانسد و بسا انقسالب اسسالمي بسه صسورت كامسلتسري ظهسور
ميكند و حاال حكسم ر سيس جمهسور را ولسيّ فقيسه تنفيسذ مسيكنسد .در هسر
حركت توحيدي ايسن سسير پسيش مسيآيسد كسه اگسر از جهساتي در حجساب
ميرود با ايجاد تصوري كه در ذهنها ايجاد كرده خود را به ظهسور نهسايي
ميرساند .در همين رابطه عرض كردم شهيد باكريها و خرازيها رجعست
ميكنند ،چون انقسالب اسسالمي در صسورت آرمسانياش چيسزي اسست كسه
ديگر از ذهنها پاک نمسيشسود .بسه قسول آقساي دكتسر شسريعتي چسرا شسيعه
خانهي گلين علي و فاطمه

را از كساخ سسبز معاويسه بهتسر تشسخي

داده است؟ چون اسالمي كه در آن تاريخ ظهور كرده به آن زندگي اشاره
داشت و آن تصور همواره پايدار ميماند ،چه دشمنان اسالم بخواهند و چه
نخواهند .چرا وقتي امام حسسين را شسهيد كردنسد بسر روي بسدن مبسارک
حضرت اسب راندند؟ جز اين اسست كسه مسيخواسستند چيسزي از حضسرت
نماند! ولي ميبينيد نام و سيرهي آنها در ذهنها هست.
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اخيرا مقالهاي خواندم كه ميگويد از يک طرف آمريكا خسودش را بسا
فرهنگ خاص مدرن نشان ميدهسد و هسم ايسن طسرف انقسالب اسسالمي بسا
هويتي كه رهبري آن به ظهور ميآورد ،دارد خود را نشان مسيدهسد و غيسر
ممكن است در اين مقابله آمريكا پيروز صحنه باشد .فكر ميكنيسد بسا امسام
زمان و آخرالزمان چقدر فاصله هست؟ ترامپ يسک كمسي بيشستر جلسو
بيايد ،ميشود سفياني ،اين طرف هم كمسي بيشستر حقيقست ظهسور كنسد بسه
جاي نايب امام زمان ،خود امام زمان بسه صسحنه مسيآينسد .اگسر در ايسن
دستگاه نگاه كنيد ديگر گوشتان بدهكار حرفهاي سطحي نخواهد مانسد
و جايگاه انقالب و رهبري برايتان معناي ديگسري پيسدا خواهسد كسرد .بنسده
تالشهاي مخالفان را ميفهمسم ،بعضسيهسا فكسر مسيكننسد ماهسا در جريسان
نيستيم ،غافل از اينكه چيزي شروع شده به نام «فت تاريخي اسالم» در اين
تاريخ؛ و ما بايد از خود بپرسيم در اين زمانه كجا زندگي ميكنيم و مأواي
ما در اين تاريخ كجا است؟ آري!
محل اصلي ما گوشهي خرابات اسست خداش خير دهد آنكه اين عمسارت كسرد

عمارت مدّ نظر ما در اين تاريخ ،انقالب اسالمي است و ما در زير سايه
و در مأواي آن ميتوانيم خود را بيسابيم .بسه غيسر از انقسالب اسسالمي اصسال
مأوايي نيست كه كسي در آن زندگي كند.

جلسهی هشتم
انقالب اسالميت و تِ تا يخي
ملت ما

سؤال :دو مطلب هست كه دا ما در سخنانتان تكرار ميشسود .يكسي
اينكه «وجود ،قابل تملّک نيست» و ما نميتوانيم بگوييم ما همسهي وجسود
هستيم و همهي وجسود در اختيسار مسا اسست .و ديگسر آنكسه «مسا بايسد ايسن
حقيقت را از آن خود كنيم» .ارتباط ايسن دو مطلسب چگونسه اسست؟ كسه از
يک طرف ما نميتوانيم «وجود» را تملک كنيم ،و از طرف ديگر بايسد آن
را از آنِ خود نماييم .در حاليكسه روشسن كرديسد «وجسود» داراي ظهسور و
خفا است .احساس ميشود نكتهي لطيفي در ميان است كه شايد در مفاهيم
نگنجد ،اگر ممكن است راهنمسايي كنيسد چسه طسور مسيشسود آن را درک
كرد؟
جواب :بنده هم حدس زدم اينجا نياز هست تا موضسوع بيشستر تبيسين
شود .اگر در خاطرتسان باشسد بسه آيسهي  17سسورهي انفسال اشساره شسد كسه
حضرت حق در وصف عمل مؤمنين ميفرمايند« :فَلَمْ تَقْتُلُسوهُمْ وَ لكِسنَّ اللَّسهَ
قَتَلَهُمْ» شما نبوديد كه كفار را به قتل رسانديد ،ولكن خدا آنهسا را بسه قتسل
رساند .ولي بعد در وصف عملِ پيامبر ميفرمايند« :ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْستَ وَ
لكِنَّ اللَّهَ رَمى» تو تير نينداختي آنگساه كسه تيسر انسداختي ،ولكسن خسدا تيسر
انداخت .همه بسا كفسار جنگيدنسد ولسي خداونسد در وصسف كسار پيسامبر
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نكتسسهاي را اضسسافه م سيكنسسد كسسه بسسراي عمسسل مسسؤمنين آن نكتسسه را متسسذكر
نميگردد .در مورد پيامبر ميفرمايد« :ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ» آن موقعي كسه
تو تير ميانداختي؛ تو تير نميانداختي .نميگويد «تسو تيسر نينسداختي ،لكسن
خدا تير انداخت» ،ميگويد «آنگاه كه تو تير انداختي ،تسو تيسر نينسداختي،
ولكن خدا تير انداخت» .سسؤال در ايسنجسا اسست كسه ايسن «إِذْ رَمَيْست» چسه
چيزي را ميرساند .جبههاي تشسكيل شسده اسست بسه نسام جبهسهي توحيسد و
روبهروي آن هم جبههي كفر است و خدا هسم اراده كسرده اسست كسه ايسن
كفر به معناي فرهنگ جاهليت را حذف كند تا ديگر سيطره نداشسته باشسد.
حاال به قلب مسسلمانهسا انداختسه اسست كسه بايسستيد بسا كفسر بجنگيسد .لسذا
ميفرمايد آن وقتي كه شما مقاتله ميكرديد ،عمال خدا مقاتله كسرد .يعنسي
خدا آنها را آنچنان در بر گرفته بود كه عمال خدا در صسحنه بسود و همسه
دست خدا بودند بسدون آنكسه بداننسد چسه ارادهاي از پروردگسار در عمسل
آنها در صحنه است ،ولي به مورد پيامبر كه ميرسد به خودآگاهي آن
حضرت نظر دارد و اينكه آن حضسرت مسيداننسد چسهكسار مسيكننسد و بسا
ارادهي خود فاني در ارادهي خداونداند.
در وصف كار مسلمانان مسيگويسد حقيقتسا وقتسي شسما داشستيد مبسارزه
ميكرديد دست خدا بوديد .اين مژده است به آنها و تذكر به صسفايي كسه
در آن عمل نصيب آنها شده بود ،ولي معلوم نبسود بداننسد در حسال تحقسق
چه تاريخي هستند .اينجا است كه ما هم بايد فكر كنيم در كجساي تساريخ
قرار داريم كه بنا است انقالب اسالمي در آن محقق شود .اينكه بنده دا ما
تذكر ميدهم و مقام معظم رهبري

هم تأكيد ميكنند زندگينامسهي
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شهداء و اُسرا را مطالعه كنيد؛ از آن جهت است كسه در آينسهي سسكنات و
حركات آنها ارادهي خدا ،مناسب اين تاريخ ظاهر شده است .اُسراء دفساع
مقسسدس بداننسسد يسسا نداننسسد ،در دسسست خسسدا بودنسسد .مقاومسستهسساي اسسسرا،
مقاومتهاي عادي نبود .بسه نظسر بنسده از شسهادت سسختتسر بسود؛ بسه قسول
خودشان از خدا ميخواستند شهيد بشوند .اينكه مسيتواننسد آنطسور عمسل
كننسد و خودشسسان را نبازنسد آنهسسم بسا آن مقاومسست عجيسب و قريسب ،چيسز
سادهاي نبود .در اين بحثي نيست كه آن يک مقاومت خاصِ اَخس

بسود و

ارادهاي را كه آنها حسّ كردند ارادهي الهي بود .آيا ميفهميدند چسهچيسز
دارد واقع ميشود ،يا بيشتر يک شوق و مقاومت و يک روحيهي عجيسب و
قريبي را در خود حس ميكردند و بسه ايسن حالست آگساهي داشستند؟ مسا بسا
مطالعهي آن صحنهها ميتوانيم به نوعي از آگاهي نسبت به انقالب اسالمي
برسيم كه اگر راه را درست برويم بسراي مسا نسسبت بسه آنچسه آنهسا انجسام
دادند نوعي خودآگاهي پديدار ميشود .آيا مسيتسوانيم حضسور خسدا را در
مناسبات اين تاريخ بيابيم؟ دو حالت دارد :يا به صسورت علمسي مسيفهمسيم
چنين است ،كه مقصد اين جلسه نيست .يا اينكه ما هسم در همسان قبضسهي
الهي هستيم كه آنها قرار داشتند ولي با نظر بسه حركسات آنهسا مسيتسوانيم
آگاه بشويم كه چه بر آنها جاري است .آيهي مذكور كمک مسيكنسد تسا
متوجه شويم چرا به پيامبر فرمود« :إِذْ رَمَيْت».
در متني كه پيش رو داريم همين نكته مورد بحس

قسرار مسيگيسرد كسه

وظيفهي اساسي متفكران در اين تاريخ چيسست؟ اولسين مشسكلي كسه پسيش
ميآيد معناي واژهي «تفكر و متفكر» است .منظور مسا از متفكسر آن چيسزي
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است كه آيهي  44سورهي نحسل بسدان اشساره دارد .مسيفرمايسد« :وَ ََنثزَلثناا
إِلَيْكَ الذِّكث َ لتُبَيِّنَ للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّا ُوََ» .ايسن آيسه از غُسرَرِ
آيات قرآن است ،يعني بسياري از آيات قرآن را ميتسوان در دل ايسن آيسه
معنا كرد .ميفرمايد« :وَ ََنثزَلثنا إِلَيْكَ الاذِّكث َ» ،اي پيسامبر ذكسر را كسه همسان
قرآن باشد ،بر تو نازل كرديم« .لتُبَيِّنَ للنَّاسِ» تا روشسن كنسي بسراي مسردم.
چه چيز را براي مردم روشن كني؟ «ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» آن چيزي كسه بسر آنهسا
نازل شده است .اگر بتوانيم نسبتِ بين حقيقت قرآن و آن چه كه بر ما نازل
شده است ،كه ذكر است ،را بيابيم ،به تفكر به معنساي حقيقسي آن نزديسک
ميشويم .اگر آن بهخودآمدني كه پيامبر متذكر آناند را پيدا كنسيم ،بسه
تفكر نزديک ميشويم .به همسين جهست در آخسر آيسه مسيفرمايسد« :لَعَلَّهُسمْ
يَتَفَكَّرُونَ» اميد است آن مردم با آگاهي نسبت به آنچه بر آنها نازل شده،
به تفكر برسند .پس جنس تفكر در اينجسا بسهخودآمسدن نسسبت بسه چيسزي
است كه ما را در بر گرفته است و بايد پيامبر خسدا آن را بسراي مسا تبيسين
كنند .اين ديگر زبانِ مفهسوم نيسست ،زبسانِ تسذكر اسست بسراي خودآگساهي
نسبت به آنچه در ما به صورت حضوري وجود دارد .بحثي را كه ما بسراي
توجه به اين امور ،زبان ديگري ميخواهيم كه آن زبان ،زبانِ مفهوم نيسست
تا حدّي در كتاب «آنگاه كه فعاليتهاي فرهنگي پوچ ميشود» مسييابيسد.
حال با توجه به اين نكته ،ادامهي متن شمارهي  24را ميخوانيم:
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اساسيترين وظيفهي متفاران د
تا يخ

اين

«با انقالب اسالمي است كه وقتِ باقيِ تاريخي ملت ما شروع شسده تسا
ملت ما در بستر آن  -يعني در بستر انقسالب اسسالمي -در وقستِ تفكسر
خود قرار گيرند ،به طوريكه گوشها مستعدّ شسنيدن پيسام آن شسود و
ديگر سخناني كه بسه فرهنسگ سسكوالر اشساره دارد ،برايشسان شسنيدني
نباشد و آن پيام يعني پيام سكوالريته را پيامي نو و زنده كه از نيهيليسم
دوران نجاتشان دهد ،نمييابند.
انساني كه در وقتِ باقيِ خود مستقر شد ،جايگاهي براي سكوالريته و
نيهيليسم قا ل نيست .كساني سخنهاي سكوالرزده را جدّي ميگيرند
كه متوجهي وقتِ تاريخي خود نشدهاند ،ولي براي حججيها موضوع
فرق ميكند».

در انقالب اسالمي چيزي غير از رسيدن به «توسعهيافتگي» بسراي انسسان
مهم ميشود و نقش متفكران در اينجا ضروري است تا راه آينده را مطابق
تاريخ انقالب اسالمي نشان دهند و معلوم كنند آنهسايي كسه اصسالت را بسه
انساني ميدهند كه معناي خود را در فرهنسگ غربسي جسستجو مسيكنسد ،از
جنس تاريخ انقالب اسالمي نيستند ،و اين اساسيتسرين وظيفسهي متفكسران
تاريخ انقالب اسالمي است .مالحظه فرموديد كه مشخ

شد تفكر ،يعنسي

انسان حقيقتي را در افق جان خود بيابد و به آن نظسر كنسد .ايسنكسه فرمسود:
«لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ» اميد است شما به تفكر برسيد؛ مسيخواهسد بفرمايسد مسسير
رسيدن به تفكر ،مسيري است كه بايد با مقاومت و پشتكسار دنبسال شسود،
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چيزي نيست كه فيالمجلس واقع شود و وظيفهي متفكر اين است كه ما را
به تفكر دعوت كند.
ممكن است اين سؤال براي عزيزان پيش آيد كه وقتِ باقيِ تاريخي بسه
چه معنا است؟ رسول خدا فرمودند« :ل مَعَ ا ِ وَقت» براي مسن «وقتسي»
واقع شد كه فق خدا در منظرم بسود ،حتسي پيسامبر مرسسل و ملسک مقسرب
آنجا نميتوانست حاضر باشد .چسون اگسر پيسامبرِ ديگسري در ميسان باشسد،
واسطه در ميان است .اهل سنت هم آوردهاند كه حضرت فرمودند« :ل مَعَ
ا ِ وَقت ال يسَعَهُ مَلَك مُقَ َب وَ ال نَبِ مُ سَلٌ» اگر ملک مقرب بين ايشسان
و خدا واسطه بود و اگر پيسامبر مرسسلي در آن وقست بسا پيسامبر بسود ،بساز
خلوتِ حضور با حضرت حق كامل نبود .آن حالست ،حالستِ يگسانگي بسين
انسان و خدا بود ،و نهتنها رسول خدا« وقت» دارنسد بسا آن خصوصسيات،
به اين فكر كنيد كه عالمه طباطباييها هسم «وقست» دارنسد .خواجسه عبداللّسه
انصاري در منزل  52از «منازلالسا رين» كه باب «علسم» اسست ،مسيفرمايسد:
«درجهي ثاني علم ،مقام علمِ خَفي است ،و درجهي ثال ِ علم ،مقام « َوقْت»
است كه سالک در اين منزل بين خود و خداوند هيچ حجابي نسدارد ».بساب
« 51منازلالسا رين» ،منزل «احسان» بود كه در وصسف آن فرمسودهانسد« :أن
تَعبُدُ اللّه كَأنَّکَ تَرَاه» اين كه خسدا را طسوري عبسادت كنسي كسه گويسا او را
ميبيني .ولي در منزل بعدي ميرسي به جايي كه دوگانگي بين تسو و خسدا
از ميان ميرود كه مقام «مَعَ اللّه» است ،ملک مقربسي در آنجسا نيسست كسه
بگويد بيا خدا را ببين .در مقام «وقت» ،انسان بين خسود و خسدا در يگسانگي
قسسرار دارد .در مسسورد «وقسست» از حضسسرت اميرالمسسؤمنين داريسسم كسسه
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تررالحكم ،ص
مسيفرماينسسد« :إنَّ عُمْ سرَکَ وَقْتُسکَ الَّسسذي أنْ ستَ فيسسه»( ت

 )159عمر تو همان «وقت»ى است كه تو در آن هستى .براى واردشدن به
اين «وقت» بايد از سساحت عسالَم مساده كسه عسالَم گذشسته و آينسده اسست و
موجب پراكندگى مىباشد ،آزاد شد و به ساحت ارتباط با «وجودِ» حقسايق
وارد گشت .آن حضرت در رابطه با آزادشدن از گذشته و آينده در نامه به
يكى از اصحاب خود مىفرمايند ...« :فَارْفُضِ الدُّنثيَا فَإََِّ حُبَّ الدُّنثيَا يُعْم وَ
يُصمُّ وَ يُبْكمُ وَ يُذلُّ ال ِّقَابَ فَتَدَارََْ مَا بَق َ منث ُمُ ََِ وَ لَا تَقُلث غَداً وَ بَعْادَ
غَد فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنث كَاََ قَبْلَكَ بِإِقَامَتهِمْ َلَى الثأَمَان ِ وَ التَّسْاوِيف»(.بحار

األنوار ،ج  ،70ص  )75دنيا را ترک كن و بدان كه محبست دنيسا
انسان را كور و كر و گنسگ مسىگردانسد ،دوسستى دنيسا گسردنهسا را پسا ين
مىآورد ،اينک از عمر باقيمانده اسستفاده كسن و نگسو فسردا و يسا پسس فسردا
چنان و چنين خواهم كرد ،كسانى قبل از شسما هسالک شسدند و رفتنسد كسه
هالكت آنها به خاطر آرزوها و فردا فسردا گفستنهسا بسود .در جسايي ديگسر
مىفرمايند« :وَقثتُكَ َ َزُّ األشاياء فَاشثاغَلثهُ باأ َزِّ األشاياء(».امثتال و

حكم ،ج  ،4ص  )1891وقت تو عزيزتسرين چيزهسا اسست بسراى تسو،
پس آن را به عزيزترين چيزها مشغول كن.

ما و حضو

د

و تِ تا يخي خود

انسانهسا مسيتواننسد در حسالتي قسرار بگيرنسد كسه بسين خودشسان و خسدا
هيچچيز نباشد و تمام وجودشان را خسدا در بسر بگيسرد ،حتسي بسه نسور خسدا
رؤيت كنند .با توجه به اين امر عرض ميشود مگر نه اينكه در هرتساريخي
خداوند مناسب آن تاريخ ظهور ميكند؟ اگر ما بخسواهيم بسا شسأن خسدايي
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كه در اين تاريخ طبق آيهي «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ في شَأن» به ميان ميآيسد روبسهرو
باشيم ،آن شأن ،همان انقالب اسالمي است .در اين وقت تاريخي مسيتسوان
با خدا ارتباط برقرار كرد بدون واسطهي ملک مقربسي و نبسي مرسسلي ،ايسن
وقت تاريخي با انقالب اسسالمي محقسق مسيشسود ،هسيچ راه ديگسري بسراي
ارتباط با خدا به اين صورت نيست ،راههاي ارتباط بسا خسدا زيساد اسست امسا
راهي كه ما را در وقت خودمان قرار دهد و با شأن مخصوصِ اين زمسان بسا
خدا مرتب شسويم ،انقسالب اسسالمي اسست .زيسرا در هسر تساريخي خداونسد
مطابق آن تاريخ به تجلي ميآيد ،البتسه انقسالب اسسالمي ذيسل تجلسي تسامّ و
تمام اسالم به صحنه مي آيد.
ذيل تاريخي كه اسسالم بسه ميسان آمسده مسا وقستهساي تساريخي خاصسي
ميتوانيم داشته باشيم يكي از آن وقتها ،وقست تساريخي انقسالب اسسالمي
است .همانطور كه عرض شد وقتِ باقي تاريخي ،همان مقام «لِسي مَسعَ اللّسهِ
وَقتٌ» است كه مَعَ اللّه در اين تاريخ ،معيت با خداي انقالب اسالمي است.
«لِي مَعَ اللّهِ» معيت با حضرت حق در اين تاريخ است كه از طريسق انقسالب
اسالمي يعني مظهريت حضرت حق ،محقق مسيشسود .و ايسن تنهسا موقعيست
براي عبور از نيهيليسم اين دوران است ،چون وقت تاريخي ما است .اينجا
سخن نيچه را يادآوري ميكنم كه سقراط را ريشهي نيهيليسسم مسيدانسد از
آن جهسست كسسه بسسا فلسسسفهي او ب سين «وجسسود» و «موجسسود» و ي سا ب سين «فاعسسل
شناسايي» و «مورد شناسايي» دوگانگي قا ل شد .تاريخ محمّسد و تساريخ
انبياء ،تاريخ «من» و «او» نيست كه نسوعي دوگسانگي را بسه ميسان مسيآورد،
تاريخ انبياء تاريخ اثبات خدا نبوده است .مسؤمنين در جمسال پيسامبر خسدا
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خدا را ميديدند .موضوع اثبات خدا مربوط به بعدها است و قصهاش جسدا
است .نيچه درست تشخي

ميدهد كه ريشسهي نيهيليسسم در كجسا اسست.

پيامبران با تذكراتشان ،متذكر نور خدا كه همهي عالم و از جمله انسانها
را در برگرفته بود ،ميشسدند .در همسين رابطسه حضسرت حسق بسه پيسامبرش
دستور ميدهد« :فَذَكرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكر» اي پيامبر! تو متذكر امري باش كسه
جان انسانها را در برگرفته است.
نيهيليسم يعني دركي از وجودِ خودمان كسه در آن درک ،مسا در وقست
خودمان با حضرت حق نباشيم ،بلكه احساس دوگسانگي بسين مسا و خسدا در
ميان باشد .همهي اين عبادات و ركوع و سجودمان براي اين اسست كسه در
وقت مان مسستقر شسويم .مالحظسه كرديسد اميرالمسؤمنين چگونسه متسذكر
ميشوند وقت مؤمن چه اندازه ميتواند كمک كند تسا انسسان از زنسدگي و
از عباداتش بهره ببرد .همهي عبادات براي اين است كه «وقت»مسان را پيسدا
كنيم.
صوفي ابن الوقت باشد اي رفيسق

نيست فرداگفتن از شرط طريسق

تسويف به معناي فردا و فرداكردن ،يعني بيرون از وقتبسودن .تسسويف
يعني سوفَ سوف ،بَعد و بَعد .در حاليكه بعدي نمانده است ،هميشه همين
«اآلن» است و خدا هست و نسبت ما با او .وقتي ميگوييم انقسالب اسسالمي
وقتِ تاريخي ما است بسه همسين معنسا اسست كسه مسا هسستيم و تساريخي كسه
خداوند از طريق آن با شأن خاص خود در اين تاريخ به ظهور آمده است.
انقالب اسالمي وقتِ تفكر ملت ما است ،تفكري كسه بسه معنساي يسافتن
جايگاه خود است در اين تاريخ كه خداوند ما را از طريق انقسالب اسسالمي
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در برگرفته است ،به طوري كه گوشها مستعد شسنيدن پيسام خسدا از طريسق
انقالب اسالمي شدهاند .در اين وقت تاريخي كه محسل خلسوت مسا بسا خسدا
است ،ملک مقرب هم بايد كنار رود ،چه رسد مالصدرا ،با همسهي ارادتسي
كه به او داريم .اميرالمؤمنين در نهج البالغه متذكر وقت ما هستند ،اگسر
حتي با مالصدرا در نظري كه بايد به نهجالبالغه داشته باشسيم ،ورود كنسيم،
نهجالبالغه را فلسفي تفسير ميكنسيم و اگسر نهسج البالغسه را فلسسفي تفسسير
كنيم در آن صورت اميرالمؤمنين مسيشسوند مالصسدرا .دانشسمندي مثسل
عالمهي طباطبايي است كه وقتي ميخواهد قرآن را تفسسير كنسد مسيفهمسد
فلسفي تفسير نكند و اگر كسي فلسفه ندانسد بعضسا نمسيدانسد دارد قسرآن را
فلسفي تفسير ميكند .اگسر كسسي تفكسر اشسعري را بشناسسد مسيفهمسد كسه
چگونه در بعضي موارد ممكن است در دام اشعريگري بيفتد.
اگر اينطور شد كه در انقسالب اسسالمي بسه عنسوان وقست تساريخي ،مسا
شديم و خدا؛ و فهميديم در نيهيليسسم گرفتسار دوگسانگي بسين مسا و خسدا و
سوبژهشدن انسان هستيم ،متوجه ميشويم چرا ميگوييم با انقالب اسسالمي
از نيهيليسم عبور ميكنيم .وظيفهي متفكسران ايسن اسست كسه متوجسه باشسند
چيزي غير از رسيدن به توسعهيافتگي در ايسن تساريخ بسراي مسا مهسم اسست.
عبور از توسعهنيافتگي با نظر به توسعه يافتگي ،يعني اينكه مسا مسيخسواهيم
از غربيها عقب نباشيم .ولي با نظر به انقالب اسالمي راه متفاوتي در مقابل
ما گشوده شد تا طور ديگري زندگي كنيم .مثل تفاوت بين خانههسايي كسه
شيخ بها ي در اصسفهان معمساري و طراحسي آنهسا را انجسام داده اسست ،بسا
آپارتمانهايي كه روح غربي معمارياش را به عهده گرفته است .رنهگنون
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ميگويد« :انسانها در خانههاي جديد در هيچجايي سُكني ندارنسد ».انسسان
در اين نوع خانهها نميتواند «وقت» داشته باشد.

چيزي ماو اي توسعهيافتگي
سالهاي قبل عرض شد اگر خواستيم دينسي زنسدگي كنسيم ،بايسد عسالَم
ديني داشته باشيم وگرنه در جهان مدرن هر اندازه هم كه بخواهيم ديسندار
باشيم ،گرفتار بيعالَمي ميشويم و به جهت بيعالَمشدن است كسه جوانسان
ما صدها شبهه و اشسكال نسسبت بسه زنسدگي دينسي دارنسد؛ در حساليكسه در
فضايي كه عالَم ،عالَم ديني باشد بسياري از اين شبهات پيش نميآيد ،زيرا
ما ميخواهيم جاي ديگري برويم كسه آنجسا ،توسسعهيسافتگي نيسست تسا در
مقايسهي با آن خود را توسعهنيافته بدانيم .دولست سسازندگي اصسالت را بسه
توسعهيافتگي ميداد و ميخواست ما ژاپنِ اسالمي باشيم .قصدشان خيانست
نبود ،ولي از اين نكته غفلت شد كه در تاريخ انقالب اسالمي چيزي غير از
رسيدن به توسعهيافتگي براي انسان مهم ميشود و نقش متفكران در اينجا
ضروري است تا راه آينده را مطابق تساريخ انقسالب اسسالمي نشسان دهنسد و
معلوم كنند جريانهايي كه به انساني اصالت ميدهند كه معناي خسود را در
فرهنگ غربي ميجويسد ،از جسنس تساريخ انقسالب اسسالمي نيسستند ،و ايسن
اساسيترين وظيفهي متفكرانِ تاريخ انقالب اسالمي است تا مسا خسود را در
تاريخي غير از تاريخ توسعه يافتگي بيسابيم و البتسه ايسن كسار ،كسار سسادهاي
نيست.
ممكن است عزيزان بفرمايند ما در اين گوشهي شهر چيز مهمي نيسستيم
تا بح

در موضوع آيندهي انقالب اسالمي داشته باشيم .بنسده ايسن نگساه را
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قبول ندارم .معتقدم اگر اشارههاي شما درست باشد ،بقيه نميتوانند نسسبت
به آن بيتفاوت باشند و فكر نكنند.
آقاي دكتر رضا داوري در جواب سسؤال جوانساني كسه بسه دنبسال علسوم
انساني اسالمي بودند ،ميفرمايند« :بايد به چيز ديگري اشساره كسرد كسه آن
توسعهيافتگي نيست ،بلكه جامعهاي است كه روح دينسي ،يعنسي اعتمساد بسه
توحيسد و عسسالم غي سب و معسساد در آن حسساكم باشسسد و مردمسسانش از سسسوداي
مصرفِ آخرين تكنولوژيهاي ساختهي جهانِ توسعهيافته آزادند و همدلي
و هماهنگي براي معاش ،توأم با اخالق را پيشه كردهاند ».ايشسان مسيگويسد
اگر ميخواهيد كمک كنيد بياييد چيزي را مدّ نظر جامعسه قسرار دهيسد كسه
جامعه بتواند به غيب و معاد فكر كند ،مردمانش از سوداي مصرفِ آخسرين
تكنولوژيها آزاد شده باشند و همدلي بسراي تسأمين معساش پسيش بيايسد .بسا
توجه به آنچه عرض شد ميخواهم بگويم متفكران جامعه ميتواننسد فكسر
كنند و ميدانند چهكار كنند ،به اين شرط كسه آنچسه تسا حسال گفتسه شسد،
مجددا بازبيني شود تا بتوانيم در ادامه ،نظر به انسانهايي بكنيم كسه انقسالب
اسالمي را از خود كرده بودند.

مبالالالو از «ميناليقالالالين» تالالالا
«حقاليقين»
« -25انقالب اسالمي تا آنجا در جان شهداء نفوذ كرده كسه شسهيد را
از خودش گرفته و اتحادي بين انقالب اسالمي و شهيد برقرار شده ،به
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معناي تحقق «حقاليقين»1.در حاليكه تا ديسروز در مقسام «عسيناليقسين»
بود و انقالب اسالمي را از خود ميدانست و با تمام وجود از آن دفاع
ميكرد و حاال اين انقالب اسالمي است كه او را از خود كرده و او را
از خودش گرفته تسا از آنِ انقسالب اسسالمي باشسد ،نسه آنكسه انقسالب
اسالمي از آنِ آن شهيد .يعني ديگر موضوع شساهد و مشسهود در ميسان
نيست ،بلكه شاهد ،از رسمِ مخلوقيت عبور كرده و بسه بقساي حضسرت
معبود باقي گشته است».

خوب است كمي بر روي اين نكته فكر كنيم كه ميگويد :اتحادي بين
انقالب اسالمي و شهيد برقرار شده ،به معناي تحقسق «حسقاليقسين» يعنسي در
مقام يگانگي با حقيقت اين دوران ،در حاليكسه تسا ديسروز ممكسن بسود در
مقام «عيناليقين» باشد به اين معنا كه حقانيت انقسالب را پذيرفتسه بسود ولسي
هنوز خودش در ميان است ،هرچند شاهد بر حق است ولي انقالب اسالمي
داراي آنچنان توانايي است كه به مرور آن شخ

را به جسايي مسيرسساند

كه حاال اين انقالب اسالمي است كه او را از خسود كسرده و او را فراگرفتسه
تا از آنِ انقالب اسالمي باشد ،نه آنكه انقالب اسالمي از آنِ شهيد؛ ديگسر
 -1در مقام «حقاليقين» سالک إلي ّللا خود را قتو/
آتش قرار ميدهد و ميخواهد «خود» نباشد و شتعلهاي
که برافروخته شده اس  ،با شد /بيشتر ادامه يابد.
ولي در مقام «عيناليقين» به همين انتدازه شتاد و
دلخوش اس که به تماشاي شتعلهي برافروختهشتده از
طرف حضر /حق ،مشغول اس و اينجا هنوز مقام ،مقام
شاهد و مشهود اس  .همچنانکه در مقام «علماليقين»
سالک بتا آثتار آتتش و دودي کته از دور ميبينتد،
مطمئن اس خداوند آتشي را برافروخته اس ؛ و شهيد
از مقام «علم اليقينتي» و «عتين اليقينتي» عبتور
کرده اس .
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دوگانگي شاهد و مشهود در ميان نيست ،بلكه به بقاي حضرت معبود بساقي
گشته است.
فعال حرفمان اين است كه ما در اين تاريخ ناظر به چه ميداني هستيم؟
ميخواهيم شهدا را نگاه كنيم و روح تاريخ خسود را بشناسسيم .از بعضسي از
آنها آثاري و گفتاري مانسده اسست كسه مسيشسود از آن چيزهسايي فهميسد،
هرچند خودشان سعي دارند پنهان بمانند .گفت« :از تو بسر مسن رفست چسون
داري نهان؟» از آنهايي كه به نحوي خود را لو دادند ميتوانيم بفهميم چسه
بر آنها رفته است .عجيب است كه اينها در بعضسي مقساطع بسه ايسن نتيجسه
رسيدهاند كه ديگر هيچ راهي جز شهادت جلويشان نيست .درسست اسست
كه وقتي رزمندگان از حضرت امام

تقاضا ميكردند دعا كننسد

شهيد شوند ،ميفرمودند من دعا ميكنم كه بمانيد و پيروز باشسيد؛ ولسي بسا
اينهمه در بعضي مقاطع چيز ديگري در صحنه بسود .كتساب «نهسر خَسين» را
تريض و
ته مت
نگسساه كنيسد ،مسيبينيسد شسسهيد شسسهبازي  -در حاليکت

زخمي اس  -وقتي به خ برميگردد به شهيد حسسين همسداني التمساس
ميكند هيچ كاري نميخواهسد در رابطسه بسا زخمسيبسودنِ مسن بكنسي ،مسن
آمدهام كه برنگردم .از اين نمونهها كم نداريم2.ما با ميداني روبسهرو هسستيم
كه ميتوان گفت موضوعِ اين ميدان در نسبت با حقيقت دوران خود« ،حق
اليقين» شده است و از «عين اليقين» عبور كردهاست« .حق اليقسين» يعنسي در
وقت بودن.

ّت
 - 2به عنوان نمونه به صحب هاي شتهيد هم
شهيد احمد کاظمي رجو شود.

بتا
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در «وقت»بسودن ،يعنسي مسوقعيتي كسه ديگسر دوگسانگي بسين خودمسان و
حقيقت در ميان نيست ،فق «حق» در ميان است .كثسرتش عسين وحسدت و
وحدتش عين كثرت شده است .اين است معناي حقيقي عبسور از نيهيليسسم
كه عبور از تمسايز بسين سسوبژه و ابسژه اسست .در فضساي دوگسانگي و تمسايز
سوبژه و ابژه ،يک طرف من هستم و يک طرف موضسوعي كسه مسن بسه آن
دانا ميباشم .اصطالحا ميگويند «فاعل شناسا» يک طرف است و «موضوع
مورد شناسا» طرف ديگر .حال اگر ما بخواهيم از دوگسانگي سسوبژه و ابسژه
نسبت به حقيقت آزاد شسويم ،بايسد مساوراء نظسر بسه خسود بسا حقيقستِ عسالم
مأنوس گرديم .همانطور كه پيامبر خدا همهچيز را با نور حق ميديدنسد
و همهي عالم در نگاه ايشان به عنوان مظهسر حسق ظهسور مسيكسرد؛ در ايسن
نگاه ،عالَم آينه و آيات حق است و به حق اشاره دارد .ايسن نحسوه حضسور،
عبور از نيهيليسم و عبور از تمايز سسوبژه و ابسژه اسست .ايسن همسان احسساسِ
حضور تاريخي در انقالب اسالمي است .احساس حضور تساريخي ،كساري
ميكند كه شما نه در گذشته باشيد و نه در آيندهاي كسه آرزوهساي دنيسايي
براي انسانها ميسازد .انسان در اين حالت در «زمانِ باقي» مستقر مسيشسود.
«زمان فاني» يعني آنچه همواره در حالِ گذر اسست و كسسي كسه در زمسان
فاني زندگي ميكند در ناكجاآباد زنسدگي مسيكنسد .بسرعكسِ زنسدگي در
زمان باقي كه گذشته و آينده ندارد ،به خودي خود يک تاريخ است .اگسر
شما با امام حسين وارد جبههي مقابله با كفر و استكبار شديد ،همان امام
حسيني كه به ظاهر به لحاظ زمسان فساني ،در گذشسته اسست ،در پسيش شسما
است .آيندهتان هم ادامهي امسام حسسين اسست .ديگسر مفهسوم گذشسته و
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مفهوم حال و مفهوم آينده در ميان نيست .مثسل ارتبساط بسا خسدا كسه در آن
ارتباط ،اصال اين چيزها معنا نميدهد .تنها اوست كه اوست .من بسر اسساس
طلب علم در نظر به حضرت حق ميگويم «يسا علسيم» ،يسا بسر اسساس طلسب
حيات ميگويم «يا حيّ» .ربِّ مسن بسه يسک اعتبسار ،رزّاق اسست و بسه يسک
اعتبار ،خالق .نسبتي كه با حضرت حق برقرار ميكنسيم ،بسر اسساس نحسوهي
رجوع ما است در عين رابطهاي ماوراء زمانهاي گذشته و آينده .در موطن
حضور تاريخي چنين حالي پيدا ميكنيم .در همين رابطه عرض شسد وقتسي
زير سايهي انقالب هستيم ديگر معني نميدهد كه بعد چه ميشود .زيسرا در
زمانِ باقيِ خود ،با انقالب اسالمي زندگي ميكنيم ،مثل همان حالتي كه بسا
علي همواره زندگي ميكنيم .ما در همين زمان هسم بسا اميرالمسؤمنين
زندگي مسيكنسيم و انقسالب اسسالمي ،ادامسهي زنسدگي بسا اميرالمسؤمنين

است .اين امويان و عباسياناند كه رفتند ،ولي ما و اميرالمؤمنين مانسديم.
سراسر يک تاريخ ما با اميرالمؤمنين بسودهايسم .بنسده وقتسي بسر سسر مسزار
علمساء مسيروم احساسسم ايسن اسست كسه ايسنهسسا چقسدر خسوب در زمانسسهي
خودشان مناسب زمانه عمل كردند .براي ايسنكسه از زمسان فساني آزاد شسده
بودند و در زمان باقي مستقر شدند.
مدرنيته پيشرفتي را مقابل ما قرار مسيدهسد كسه هسيچوقست نيسست .خسدا
چيزي جلسوي مسا مسيگسذارد كسه هميشسه هسست ،در عسين ايسن كسه هسست
ميگويد باز هم بياييد جلو و ما را منقطع از خودش نمسيكنسد ،ايسن معنساي
عبور از نيهيليسم است .وقتي حق پيشتان است ،گذشته و آينسده پسيشتسان
است و در «وقت» هستيد .نكتهاي كه بايد تأكيد كنم آن اسست كسه شسما بسا
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انقالب اسالمي ميتوانيد در وقتِ باقي قرار بگيريد .چون انقالب اسسالمي،
وقت باقيِ تاريخي ما است ،و در آن پوچي راه نسدارد و بسرعكسِ زنسدگي
در پوچي ،قرار و استقرار و بقاء ،جاي آن پوچي را ميگيرد.
در ذهنم هسست كسه ميشسلفوكسو آن فيلسسوفِ پسستمسدرن گفتسه بسود
انقالب اسالمي بزرگتسرين نقسدِ ايسدهي جامعسهشناسسي كالسسيک اسست،
جامعهشناسي كالسيكي كه معتقد است فرهنسگهسا در حسالِ سكوالرشسدن
هستند و «دين» در حالِ خارجشدن از تاريخ است .بسه ايسن فكسر كنيسد كسه
انقالب اسالمي به مثابهي رويدادِ تساريخي ايسن دوران ،از مسسير تساريخي و
تقديري ديگر حكايت ميكند كه در كشاكش با مدرنيته ،نگاهي ديگسر را
در تاريخ ما وارد كرد .ماهيت انقالب اسالمي موجب رويداد نظريهاي شسد
كه هنوز كه هنوز است متفكران دنياي مدرن نسبت به آن سرگردانند.
انقالب اسالمي نشان داد ما در عين آنكه از جهتسي ذيسل تساريخ غربسي
هستيم ،تاريخ متفاوتي را مدّ نظر داريم .ما با انقالب اسالمي ،خسود را پيسدا
كرديم و از آن به بعد مسيري را ادامه ميدهيم كه بسر خسالف مسسير تفكسر
كليشهاي روشنفكرانِ تحت تأثير فرهنگ مدرنيته است.
انقالب اسالمي به تفكسر مسا سسر و سسامان داد در حسدّي كسه از معضسل
بيهويتي و بحران هويت ،بيرون آمديم .راهپيماييهاي مكسرر  22بهمسن را
شما در كدام انقالبها بسه ايسن صسورت ديسدهايسد تسا بنسده از سسخن خسود
منصرف شوم كه ميگويم انقالب اسالمي ،قدرت هويتبخشي دارد؟!
انقالب اسالمي به اعتبار گشتِ تمدني و نجات از انحطاط تساريخي كسه
ما را گرفتار كرده بسود ،انقسالب كبيسر ايسن دوران اسست و بيشسترين تسراكم
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اجتماعي را دارا ميباشسد؛ رسستاخيزي اسست جمعسي ،در پاسسخ بسه مسسا ل
جامعهي ايران به لحاظ اينكه مردم وضع جديسدي را فهسم كسردهانسد .چسرا
روشنفكرانِ كليشهاي هنوز متوجهي نظريهي شكستخوردهي خود نيسستند
و معتقدند ما داريم سكوالر ميشويم؟! مگر نميبينند با اينكسه هنسوز ظساهر
بعضي افراد سكوالر است ،قلبهسا چگونسه بسه سسوي ايمسان رجسوع نمسوده
است.
مردم ما در انقالب اسالمي ،امكان غربشناسسي برايشسان فسراهم شسد و
فهميديم كه غرب ،چيزي است كه در هر حال بسا مسا فاصسله دارد .انقسالب
اسالمي با داد و ستد با غرب شكل گرفت ،ولي از درونِ نحسوهاي از تفكسرِ
پستمدرنيسم ،امكان اثبات حركتي به ظهور آمد كسه بايسد بسراي زنسدگي،
خدا را به مناسبات برگرداند و در بستر فرهنگ بومي خود با دنياي جديد و
امكاناتِ آن به داد و ستد نشست.
ميخواهيم با نظر به متن بعدي با توجه به مقدمهاي كه عرض شد ،نظسر
كنيم به «نخستين قانون تفكر در اين تاريخ» و اينكه آن تفكر ،چه تفكسري
است.

نخستين

انون تفار

« -26بايد انسانهايي باشند كه نداي خدا در انقالب اسالمي را بشنوند
و كساني آن ندا را خواهند شنيد كه به سنتي به عنوان شريعت اسالمي
تعلق داشته باشند ،سنتي كه بستر ظهسور وَحسي الهسي اسست .لسذا نسداي
انقالب اسالمي در اين تاريخ در بستر اسالم قابل شنيدن است.
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هرچند نسداي خداونسد از طريسق انقسالب اسسالمي همسهي انسسانهسا را
فراگرفته ،ولي همهي آنها آن ندا را نميشسنوند .البتسه اگسر از آن نسدا
سسسخن بگسسويي تصسسديق مسسيكننسسد ،چسسه بپذيرنسسد و چسسه بسسه جهسست
روزمرّگيهايشان قبول نكنند .تنها آنهايي كه آن ندا و اشارتهساي
آن را ميپذيرند ،متفكران تاريخاند و از تاريخي كه شروع شده اسست
بيرون نخواهند بود ،زيرا نداي خداوند را در انقالب اسسالمي پيگيسري
مسيكننسسد .بنسسده ايسن پيگيسري را نخسسستين قسانون تفكسسر در ايسن تسساريخ
ميدانم ،زيرا در اين حالست ،بسه جساي آنكسه شسخ

از خسود سسخن

بگويد ،سعي دارد از ارادهي الهيِ مخصوصِ زمانه سخن گفته شود .و
اين نوع از تفكر ،تفكري انتزاعي نيست .تفكرِ گزارش از ندايي اسست
كه از طريق انقسالب اسسالمي بسه ظهسور آمسده .و متفكسر در ايسن فضسا
همواره چشم به راه است و در انتظار بهسر ميبرد و به دنبال نشانهايي
ميگردد كه اشارههايي است از نداي بيصداي خداوند در اين تاريخ.
و همين امر موجب ظهور واژههاي فاخري مي شود كه اشاره به آن ندا
دارد».

همانطور كه مالحظه فرموديد« :بايد انسانهايي باشسند كسه نسداي خسدا
در انقالب اسالمي را بشنوند ».مگر نخواندهايم« :كُلَّ يَوْمٍ هُوَ في شَسأن» هسر
روز و روزگاري خداوند با شأني به ظهور ميآيد؟ وقتي خداونسد در شسأن
خاص به صحنه ميآيد بسا خطسابقسراردادنِ بشسريت اسست كسه بسه صسحنه
ميآيد و آن خطاب ،ندايي است در گوش بشر آن دوران .كساني آن نسدا
را خواهند شنيد كه به سنتي الهي به عنسوان شسريعت اسسالمي ،تعلسق داشسته
باشند .اين نكتهي مهمي است ،از آن جهت كه متوجه باشيم سنتِ شسريعت
اسالمي يک واقعه نيست ،بلكه يک تاريخ قدسسي اسست .سسنتي اسست كسه
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بستر ظهور وَحي الهي شده .ممكن است اشكال كنيد ،آيا بقيهي ملسل را مسا
هيچ ميدانيم؟ ما بقيهي ملل را هيچچيز نميدانيم ،ولي شسرط فهسم انقسالب
اسالمي ،داشتن هويت اسالمي است .اسالمي كه با پيامبر اكرم و ا مسهي
اطهار ظهور پيدا كرده است .شايد امثال هانري كربن كه ميگويسد مسن
شيعهي افالطونيام و يسا امثسال هايسدگر كسه تحست تسأثير اكهسارت اسست و
اكهارت ،تحت تأثير محيالدين است ،بتوانند معناي انقالب اسسالمي را بسه
نوعي بفهمند ،ولي زيستجهسانِ آنهسا جهسان ديگسري اسست غيسر از بسستر
ظهور وَحي الهي ،كه در سنت شريعت اسالم مطرح است.
هرچند نداي خداوند از طريق انقالب اسالمي به عنوان ارادهي الهي در
اين تاريخ ،همهي انسانها را فراگرفته است ،ولسي همسهي آنهسا بسه داليسل
گوناگون آن ندا را نميشنوند ،در عين آنكه اگر از آن ندا سسخن بگسوييم
تصديق ميكنند و متوجه هستند اين حرفها معنا دارد ولسي مسيبيننسد اگسر
اين حرفها را قبول كنند بايد زندگي خود را تغيير دهند و آمادگي چنسين
تغييري را در خود نمييابند.
ارادهي الهي به اين تعلق گرفته است كه تاريخ استكبار به اين نحسو كسه
در ميدان است به پايان برسد و الزمهي نفسي اسستكبار ،حضسور در تساريخي
است كه أنانيت انسانهسا در ميسان نباشسد و در ايسن رابطسه بايسد شسهادت بسه
معناي حق اليقينياش به ظهور آيد تا انسسان از خسود فساني شسود و بسه حسق،
باقي گردد و اين است رازِ بهوجودآمدن دو جبههي حق و باطل ،ولي تمسام
مستكبرين بايد بفهمند ما چه ميگوييم وگرنه به آنها ظلم شسده اسست .در
همين رابطه پيامبران به زبان امت سخن مسيگفتنسد تسا ابوسسفيان هسم بفهمسد
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پيامبر چسه مسيگوينسد و بسهخسوبي احسساس كنسد پيسامِ حضسورِ تساريخي
پيامبر آن است كه ابوسفيان ،تو ديگر نيستي.
در حضسسور تسساريخي ي سک رخسسداد ،ابتسسدا باي سد متوجسسه باش سيم همسسهي
انسانهايي كه مخاطب آن رخدادند بايسد بفهمنسد ايسن نسدا بسه كجسا اشساره
دارد؛ در هنگامهي آن رخداد چند گروه در صحنهانسد ،عسدهاي مسستكبرانه
در مقابل آن ميايستند و عسدهاي آن را قبسول مسيكننسد ،هرچنسد شسدت و
ضعفِ آنها در قبول پيام آن رخداد متفاوت است.
هرمنوتيک ،متذكر آن است كه حتي نويسندهي يک متن ممكن اسست
به صورت خودآگاه متوجهي آنچه او را فراگرفتسه اسست نباشسد ،ولسي بسر
اساس دلآگاهياش تحت تأثير روحي است كه تساريخ ،او را فراگرفتسه .از
اين جهت عرض ميشود در رخدادهاي تاريخي همهي آنهايي كسه مسورد
خطاب آن رخداد هستند ،متوجهي پيسام آن رخسداد هسستند اعسم از آنكسه
خودآگاهانه متوجه آن باشند يا ناخودآگاهانه تحت تأثيرش قرار گيرند.

هستيل به سخن آمد

است

آنهايي كه متوجهي ارادهي خاص الهي در تاريخ خسود شسوند و خسود
را آمادهي پذيرش آن بنمايند ،متفكران تاريخانسد .زيسرا حقيقتسي كسه جسان
آنها را در برگرفته است و متذكر آن هستند و متفكرانه آن را شسناختهانسد،
از نوع تفكري است كه آيهي  44سورهي نحل مطرح ميكند كسه از يسک
طرف حقيقت را به صسورت اجمسال در خسود دارنسد و از طسرف ديگسر آن
حقيقت از طريق پيغمبر يا از طريق امسام و يسا از طريسق زعسيمِ دوران ،تبيسين
ميشود؛ كه در اين زمانه نقش زعيم بسسيار مهسم اسست و بسا نظسر بسه زعسيمِ
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دوران است كه انسان از تاريخي كه شروع شده اسست ،ماننسد بنسيصسدر و
امثال بنيصدر بيرون نميافتسد .زيسرا ماننسد خسرازيهسا و حججسيهسا نسداي
انقالب اسالمي را پيگيري كرده است .بنده اين پيگيري را «نخسستين قسانون
تفكر» در اين تاريخ ميدانسم .در مقابسلِ تفكسري كسه تفكسر نيسست و بيشستر
نوعي دانايي اسست تسا حاضرشسدن در فضساي حضسور حقيقست .در ايسنجسا
فهميسدن كسافي نيسسست ،بايسد آن فضسا را احسسساس كسرد .نسام آن را حضسسور
تاريخي ميگذاريم و اين ربطي به عرفان نظري و درس عرفان نسدارد .ايسن
نخستين قانون تفكر در اين تاريخ است ،زيرا در اين حالت به جاي ايسنكسه
شخ

از خود سخن بگويسد سسعي دارد از ارادهي الهسي مخصسوصِ زمانسه

گزارش دهد و در اين حالت عمال اگر بخواهد از ارادهي الهسي مخصسوص
زمانه گزارش دهد بايد خود را بسه نسداي بسيصسداي آن بسسپارد تسا ارادهي
الهي به «گفت» آيد .وقتي ارادهي الهي با آوينيها و حججيها بسه صسورت
نداي بيصدا سخن گفت ،آن صدا يا در فعل آنها ظاهر مسيشسود و يسا در
قول آنها .اين نوع تفكر ،تفكر انتزاعي نيست ،گزارش از ندايي اسست كسه
از طريق انقالب اسالمي به ظهور آمده است .زباني پيدا ميشسود كسه زبسانِ
اشاره است .هستي است كه انسان را راه ميبرد و بسه او خطساب مسيكنسد و
خود را در انقالب اسالمي نشان ميدهد .و بسدين لحساظ نسداي بسيصسداي
هستي است كه در حركات رزمندگان ظاهر ميگردد .هستي ،سراسر عسالم
را پر كرده است و انقالب اسالمي در اين شراي ِ تاريخي ،زبان هستي شده
است تا در حركات رزمنسدگان بسا مسا سسخن بگويسد .در واقسع مسيخسواهم
عرض كنم اين زباني كه امروز ما نياز داريم زبان خاصي است كه بيشتر بسه
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«ندا» ميماند و شهداء مظهر آن ندا هستند .وظيفهي ما آن است كه مواظب
باشيم تفكري را به ميان آوريم كه قانون تفكر اين دوران است .ايسن تفكسر
بايد توان اشاره به آن ندا را داشته باشد و مظاهر آن ندا را بشناسد .پسس در
واقع اين اشكال برطرف ميشود كه چرا بنسده ايسنطسور مسينويسسم و چسرا
تالش ميكنم واژههايي پيدا كنم كه بيشتر به «نسدا» مسيمانسد تسا بسه «صسدا».
گفتِ ما بايد گفتي باشد كسه خسودِ آن گفست ،حجساب حقيقست نشسود .بسه
گفتهي جناب حاف :
ز خالف آمدِ عادت ،بطلب كسام كسه مسن

كسب جمعيت از آن زلف پريشان كسردم

يعني اگر ميخواهي به كام خود برسي ،از «خسالف آمسدِ عسادت» بايسد
مدد بگيري .چون زبانِ عرفي نميتواند به آن «نسدا» اشسارت كنسد .بايسد بسه
دنبال زباني بود كه حقيقت در آن زبان هم پيدا و هم پنهان ميشسود و ايسن
است آن زباني كه ميتواند در وجود بشرِ امروز تغيير و تحسول پديسد آورد
و براي او عالَمي بسازد كه از اين بي سر و سساماني بسهدر آيسد و از حسرص
دنياي مدرن رها شود .تا آن عالَم مدّ نظسر بشسر قسرار نگيسرد ،نصسيحتهساي
اخالقي هم كارساز نيست .آري!
آدمي در عالم ختاکي عالمي ديگتر ببايتد
ساخ و از نو آدمتي
نميآيتتد بتته دستت

بايد مشكالت بشرِ گرفتارِ مدرنيته را رفع كرد و نه حلّ ،و اين با حضور
در وقتِ تساريخي مسا يعنسي انقسالب اسسالمي ممكسن اسست و بسا صسيرورت
تفكري كه با چنين حضوري به ظهور ميآيد كه آن گسوشدادن بسه نسداي
حقيقت در اين دوران است و نيوشاي اشارات آن شسدن ،و خسود را از ايسن
طريق در عالَمي مستقركردن كه عسالَم انقسالب اسسالمي اسست .عسالَمي كسه
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شهداي بزرگوار ،خود را در آن يافتند و اين است ماهيت حقيقي انسسان در
اين دوران كه ميتواند گوش به نداي حقيقت بسپارد و به ندا پاسخ دهسد و
اين راهي است كه در مقابل بشر گشوده شد و در آينده به ظهور ميآيسد و
بشريت آن را براي خسود كشسف مسيكنسد .آري! اگسر اسستادان معمسوال بسه
مسا ل و مباح

مهم فلسفي اشتغال دارند ،ولي متفكران كه پسرواي آينسده

را دارند و همواره چشم به راهاند و در انتظار بهسر ميبرند ،بسه دنبسال نشسانه
ميگردند و از اشارتها ،درسها ميآموزند ،زيرا بهخوبي متوجه شسدهانسد
علوم انساني موجود ،عالَم را از مسكنتِ كنسوني نجسات نخواهسد داد ،بلكسه
سعي دشوار و صبورانه و بيغرضانهي كساني كه نخستين قانون تفكر را در
اين دوران يافتهاند ميتواند به نجات اين عالَم مدد برساند.

جلسهی نهم
ما و آشاا گي و پنهاني
حقيقت د آينهي انقالب
اسالمي

سؤال :در بحثي كه هفتهي قبل شد موضوعِ تفاوت آگساهي اصسحاب
پيامبر با خود پيامبر بسه ميسان آمسد .تفساوت ايسن دو نسوع آگساهي بسين
مسلمانان و پيامبر را اگر ميشود بيشتر توضي بفرماييد.

چيزي ماو اي پيروزي
جواب :باب بحس

را بساز مسيكنسيم ،امسا ايسنطسور نباشسد كسه بحس ،

تمامشده تلقي شود .همينطور كه عرض شد قسرآن در آيسهي  17سسورهي
انفال در توصيف نحوهي مقاتلهي مسلمانان و پيامبر با كفار تفاوت قا سل
است ،با اينكه مسسلمانان حتمسا احساسسي متعسالي دارنسد كسه در آن جهسادِ
سرنوشتساز شركت كسرده و مسيخواهنسد تساريخي را در مقابسل فرهنسگ
جاهليت به صحنه آورند .اينكه شنيدهايد جنگ بدر و خودِ بسدريون شسأن
مهمي دارند ،به جهت موقعيست تساريخي آنهسا اسست كسه بناسست تساريخي
شروع شود .اين با ساير جنگها كه بعدا پيش آمد فرق ميكند .با اينهمسه
خداوند در نحوهي توصيف مقاتلهي آنها ميفرمايد« :فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لكِسنَّ
اللَّهَ قَتَلَهُمْ» آنها مقاتله نكردند ولكن خدا آنهسا را بسه قتسل رسساند .در ايسن
آيه جايي براي مسسلمانان بسه طسرز خساص در نظسر نمسيگيسرد ،ولسي وقتسي
ميخواهد مقاتلهي پيامبر را توصسيف كنسد مسيفرمايسد« :وَ مسا رَمَيْستَ إِذْ
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رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رَمى» آنگاه كه تو تير انداختي ،تو تير نينسداختي ،ولكسن
خدا تير انداخت .يعني بر روي تيرانداختن رسول خدا تأكيد مسيكنسد و
ارادهي حضرت را متذكر ميشسود .و بعسد از آن مسيفرمايسد« :وَ لكِسنَّ اللَّسهَ
رَمى» ولكن خدا تير انداخت؛ تا متسذكر ايسن امسر باشسد كسه ارادهي رسسول
خدا به صورتي خاص در صحنه است ،ولسي آن اراده منطبسق بسر ارادهي
الهي است .تا معلوم شود احساس حضور مجاهدان جنگ بسدر بسا احسساس
حضور رسول خدا متفاوت است.
در مورد احساس حضور مجاهدان جنگ بدر ميتسوان مثسال مسادري را
زد كه نيمه شب بلند ميشود تا كودک خود را شير بدهسد ،او از ايسن كسار
لذّت ميبرد و سختي كار هيچوقت او را از ايسن كسار منصسرف نمسيكنسد،
زيرا نوعي حضور در خود احسساس مسيكنسد كسه دارد در زنسدگيدادن بسه
يک فرزند نقشآفريني ميكنسد ،حضسوري اسست كسه خسود را در معسرض
ارادهي الهي قرار داده و خود را كامال در لذتي معنوي مييابد بدون آنكه
متوجهي جريان تكويني و ارادهي الهي در اين مسير باشسد ،مثسل مجاهسدان
جنگ بدر كه احساس حضور در تاريخي را دارند كه خداوند اراده كسرده
است آن محقسق شسود .در خصسوص پيسامبر عسالوه بسر چنسين احساسسي،
نحوهاي از آگاهي از خود در عين چنين حضوري برايشسان مطسرح اسست و
مييابند خود را كه داراي چنين نقشي هستند ،آگاهي و ارادهي خاصي كه
مجاهدان جنگ بدر آن آگاهي و اراده را نداشتند تا ارادهي خسود را فساني
در ارادهي خدا بكنند.

جلسهي نهم ،ما و آشكارگي و پنهاني حقيقت در آينهي انقالب اسالمي 289 ............

اين فراز از آيه كه ميفرمايد« :ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ» خبسر از آن مسيدهسد
كه در مورد رسول خدا چيزي عالوه بر آنچه بر مجاهسدان مسيرود ،در
ميان ميباشد كه آن را آگاهي به حضور تاريخي ميناميم .بسراي مجاهسدان
حضور تاريخي بود و پاي آن حضور هم ايسستادند و آمدنسد تسا خسدا را بسه
تاريخ بياورند ولي چسه انسدازه بسه ايسن ارادهي خسود آگساهي دارنسد حسرف
ديگري است .آگاهي تاريخي و احساس حضورِ تاريخي يک حرف اسست
ولي آگاهي به آگاهي و به اين حضور حرفسي ديگسر اسست .بسسيجياني كسه
خرمشهر را فت ميكننسد ،تمامسا در لسذّت انجسام وظيفسهي الهسيشسان كسار
ميكنند اما اينكه حضرت امام

مسيفرماينسد خرمشسهر را خسدا

آزاد كرد ،يک احساس ديگري است چون حضرت امام ميدانند چه دارد
پيش ميآيد و آن چيزي است ماوراي پيروزي بر صسدام حسسين .در مسورد
ساير مناسباتي كه در تقابل با آمريكا در حال وقوع است هم قضيه از همين
قرار است .سياستمداران و دولتمردان يکطور صحنه را ميبينند و مقسام
معظم رهبري

طور ديگسر مسيبيننسد .ايسنكسه بفهمسيم در شسديدترين

مقابلهبين آمريكا و انقالب اسالمي دارد چه ميشود ،نكتهي مهمي اسست و
ميتوان با هرچه شديدترشدنِ اين تقابل متوجه وعدهاي شد كه خداوند بسه
ما داده است .آمريكا يعني ابرقدرت جهان تا اينجاها به مقابلسهبسا مسا آمسده
است .نتيجهي اين مقابله حتما شكست است و شكست اسستكبار موجسب از
بينرفتن هويت كلّي آن است .اين نوع آگاهي از صحنهاي كه پسيش آمسده
و بعضي ميفهمند خبري در راه است با آن نوع آگاهي كه سياستمسداران
از صحنه دارند ،متفاوت است .پيامبر ميدانند دارد چه ميشود.
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معناي از آنِ خودکردن انقالب
در جنگ حُنين جرياني اتفاق افتاد كه ميتواند در اين رابطسه راهنمساي
ما باشد .ما در جنگ حُنين ابتدا بهشسدت شكسست خسورديم در حسدّي كسه
حاكم نيشابورى در روايتى كه دربارهي جنگ حنين با سند صسحي از ابسن
عبّاس نقل مى كند مسيگويسد :تنهسا كسسى كسه در جنسگ حنسين بسا رسسول
خدا ماند و استقامت كرد ،علىّ بن ابى طالب بسود و همسه پسا بسه فسرار
گذاشتند1.قرآن كريم در اين باره مىفرمايد« :لَقَدْ نَصَ َكُمُ اللَّهُ فا مَاواِنَ
كََي َةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذث ََ ْجَبَتثكُمْ كََث َتُكُمْ فَلَمْ تُغثنِ َنثكُمْ شَيْئاً وَ ضاقَتْ َلَيْكُمُ
الثأَرْضُ بِما رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِ ينَ»(توبته )25/خداونسد شسما را در
جاهاى زيادى يارى كرد و بر دشمن پيروز شسديد؛ و در روز حنسين نيسز در
آن هنگام كه فزونى جمعيّتتان شما را مغرور ساخت يارى نمود ،ولى اين
فزونىِ جمعيّت هيچ به دردتان نخورد و زمسين بسا همسهي وسسعتش بسر شسما
تنگ شد؛ سپس پشت به دشمن كرده ،فرار نموديد! سسپاه مسسلمين كسه بسه
سختي مورد حمله واقع شده بود ،از هم متفرق شد و هسركس سراسسيمه بسه
سويي ميدويد .پيامبر به عمويشان عباس فرمودنسد بسه مسردم بگسو« :اي
انصار كه پيامبر را ياري كرديد و اي كساني كه با او بيعت كرديد! به كجا
ميگريزيد؟ رسول خدا اينجاست2.ظاهرا جنگ در حدّي صسورت مغلسوب
پيدا كرد كه ابوسفيان هم كه به ظاهر مسلمان شده اسست و در ايسن جنسگ
شركت داشت ،وقتي صحنه را ميبيند ميگويد آنچنان مسلمانانترسيدند و

 - 1المستدرك على الصحيحين ج / 3ص .111
 - 2ترجمهي تاريخ يعقوبى ،ج ،1ص .423
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فرار كردند كه اگر عباس صدايشان نميزد تا دريا ميدويدند .با توجه بسه
چنين شرايطي ،تاريخ گواهي ميدهد رسول خدا در اين صحنه آنچنسان
محكم و اميدوارند كه گويا هيچ مشسكلي پسيش نيامسده ،بسا ايسن كسه قسرآن
صحنه را اينطور توصيف ميكند كه «ضاقَتْ َلَيْهِمُ الثأَرْضُ بِما رَحُبَتْ» و
زمين با آنهمه وسعت براي آنها تنگ شده بود ،به اين معنا كه هركدام به
دنبال جايي بودند كه در آنجا پنهان شوند ولي پيسامبر همچنسان محكسم
ايستاده بودند .مورخان ميگويند :در شرايطي كه همهي تحليلها حكايست
از آن داشت كسه كسار اسسالم تمسام اسست ،پيسامبر خسدا بسهخسوبي حسس
ميكردند اسالم دارد ادامه مييابد و اين بدانجهت بود كه آن حضرت

خودشان و با ارادهي خودشان وارد اين تاريخ نشده بودند كه حساال از نظسر
شخصي احساس كنند در محاسسبه بسه خطسا رفتسهانسد بلكسه متوجسه حضسور
تقديريهستند كه حضرت حق اراده كرده است .عين ايسن مسسوله را مسا در
رابطه با حضرت امام

در تاريخ معاصر مالحظه ميكنيم كسه بسر

خالف همهي تحليلها و معادالت جهساني متوجسه حضسور تقسدير ديگسري
هستند كه بنا است در عالم ظهور يابد.
تحليسلگرانسي كسسه آن صسسحنه يعنسي صسسحنهي جنسسگ حنسين را تحليسل
ميكنند؛ معتقدند اگر پيامبر چيزي ماوراي معادالت عادي نميدانسستند
 -در حاليکه همهچيز حکايت

از شکست

ميکترد-

آنطسسور مطمسسون نم سيايسسستادند .پي سامبر م سيداننسسد ارادهاي مسساوراي اي سن
پيروزيها و شكستها در ميسان اسست ،خداونسد اراده كسرده اسست همسهي
معادالت را به نفع اسالم و به ضرر جاهليت تمام كند و بسه همسين جهست از
آنچه در ظاهر براي امتحان مسلمين پيش مي آيد ،جا نميخورند .ميدانند
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چيزي بيش از اينكه ظاهر قضيه نشان ميدهد در صحنه است و خسود را بسا
آن ارادهي خسساص مسسرتب كسسردهانسسد .ايسن اسسست معنسساي از آنِ خسسودكردنِ
انقالب اسالمي .پيامبر چيزي ماوراي اين تنگناهساي تساريخي يافتسهانسد و
خود را با آن مرتب كرده ،و آن را از آنِ خود كردند و معنساي «إذ رَمَيست»
ميتواند اين باشد .در واقع پيامبر ميدانند كه چهچيزي ميخواهد اتفاق
بيفتد .بنده بصيرت امام

و مقام معظم رهبري

را اينطسور

ميدانم .هر چه براي مقام معظم رهبري خبر ميآورند كه همهي دنيا دست
در دست هم دادهاند تسا شسما را خسالص كننسد و توانسستهانسد مفسادي را در
درون برجام بگذرانند كه همهي آنهسا بسه ضسرر مسا اسست ،ولسي ايشسان بسا
قاطعيت تمام ميگويند مطمون باشيد ما در اين صحنهها پيروز خواهيم بود.
فكر ميكنم بتوانم اين را بگسويم كسه مسا در دهسهي چهسارم انقسالب در
مقام «إذ رَميت» هستيم .اگر در مقام «إذ رَمَيت» نباشيد نميتوانيد انقسالب را
ادامه دهيد .عقل وادب ادامهي انقالب در اين تاريخ مقام «إذ رَمَيت» است.
اگر به هويت تاريخي انقالب آگاهي پيدا نكنيد از ظسواهر ميسدان مرعسوب
ميشويد مثل بعضيها كه هراسان شدند و ميخواهند به گفتسهي خودشسان
بهانه به دست آمريكا ندهند .مثل آنكه بعضيها در صسدر اسسالم ،خسود را
در مقابل قدرت ابوسفيان باختنسد .تساريخ گسواه اسست كسه اميرالمسؤمنين

توانستند اسالم را با حف اهداف اصيل ادامه دهند .در ايسن گيسر و دار كسه
اميرالمؤمنين مشغول غسل و كفن كردن پيامبر بودند و انجمن سسقيفه
نيز به كار خود مشغول بود ،ابوسفيان كه شم سياسسي نيرومنسدي داشست بسه
منظور ايجاد اختالف در ميان مسلمانان در خانهي حضرت علسي را زد و
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به ايشان گفت :دستت را بده تا من با تو بيعت كنم و دست تو را بسه عنسوان
خليفه مسلمانان بفشارم ،كه هرگاه من با تو بيعست كسنم احسدي از فرزنسدان
عبدمناف با تو به مخالفت برنميخيزد ،واگر فرزندان عبدمناف با تسو بيعست
كنند كسي از قريش از بيعت تو تخلف نميكند و سرانجام همسه عسرب تسو
را بسسه فرمسسانروايي م سيپذيرنسسد .ولسي حضسسرت علسي سسسخن ابوسسسفيان را
بياهميت تلقي كرد و چون از نيت او آگاه بسود فرمسود :مسن فعسال مشسغول
تجهيز پيامبر هستم .و ابوسفيان گفت :سسوگند بسه خسدا اگسر اراده كنيسد
حق خود را بگيريد مسيتوانيسد در انسدک وقتسي لشسكريان و مردانسي گسرد
آوريد و غاصبان را نسابود سسازيد .اميرالمسؤمنين در پاسسخ بسه او فرمسود:
برگرد اي ابوسفيان ،سوگند به خدا از آنچه ميگويي قصد خدا نسداري و
براي خدا سخن نميگويي ،تو همواره با اسسالم و اسسالميان بسه حيلسهگسري
رفتار ميكني ،ما اكنسون بسه كارهساي شخصسي پيغمبسر پرداختسه و وقست
توجهكردن به اينگونه حسرفهسا كسه تسو مسيگسويي نسداريم و هسر فسردي
مأموريتي دارد و بايد كار خود را انجام دهد.

3

ابوسفيان تصور ميكرد حضرت علي حاضرند بسه هسر قيمتسي در آن
صحنه پيروز شوند .ابوسفيان ادامسهي تمسدن جاهليست اسست ،در حساليكسه
اميرالمؤمنين ميخواهنسد تساريخي را كسه اسسالم بسه صسحنهآورده ،ادامسه
دهند .اين كار همان باقيماندن بر حقيقت است ،هرچند خانسه نشسين شسود.
محمدبنابابكر در كسوران جنسگ وقتسي اميرالمسؤمنين را در خيمسهشسان
مالقات ميكند و ميبيند آن حضرت كامال آرامهستند ،متعجب مسيشسود؛
 -3ارشاد ،ص  ،176نقل از ساي

دير
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در حاليكه آن حضرت در همان صحنهها بسا آرامسش خساص خسود خسوب
مسيداننسسد كسسه دارنسسد تسساريخ را فسست مسيكننسسد .ايسن تسساريخ ،آن علسياي را
ميخواهد كه وقتي عمروعاص پيراهن عربياش را باال ميزند آن حضرت
رويشان را برميگردانند در حاليكه ميتوانسستند بسا يسک ضسربهي شمشسير
كارش را تمام كنند ،اما حضرت ميخواهند تاريخ اسالم محقق شسود و بسه
آن طري سق تسساريخ را فسست م سيكننسسد .نتيجسسهاش اي سن م سيشسسود كسسه ام سروز
اميرالمؤمنين است كه تاريخ را تغذيه ميكند ولي آلسعود جان ميكَند
تا بماند و نميماند .ما هيچكدام از آن كارها را نميكنيم و ميمانيم .خيلسي
عجيب است تالش ميكنند امام حسين را شهيد كنند تا بمانند ،حضرت
شهيد ميشوند ولي ميمانند.
نميدانم آنچه در اين مورد بايد گفته شود را عرض كسردم يسا نسه ،امسا
خواستم عرض كنم زير سايهي حضورِ تاريخي قرارگرفتن چه چيسز مهمسي
است .درک انقالب اسالمي از ايسن جسنس اسست و انسسان بسا درک آن در
جايگاه خاصي قرار ميگيرد ،جايي كه قلهي آن حضرت علي است كه
مولوي در وصف آن حضرت ميگويد:
تسسو تسسرازوي اَحَسسد خسسو بسسودهاي

بسسل زبانسسهي هسسر تسسرازو بسسودهاي

«اَحد» هيچجا نيست و همهجا هست .همهي دغدغسهي دشسمنان اسسالم،
اميرالمؤمنين بود زيرا همهجا حاضر بود بسدون آنكسه مراكسز قسدرت را
مثل رقيبانش تصاحب كرده باشد .اميرالمسؤمنين هسيچ كساري بسا ايسنهسا
ندارند ،ولي آنهسا همسواره دغدغسهشسان اميرالمسؤمنين اسست ،در همسان
زماني كه حضرت هيچ كاري در مقابل آنها انجام نمسيدهنسد و آنهسا بسر
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خرِ مراد سوارند ،خالدبن وليد مأمور است تا حضرت را در نمساز جمساعتي
كه پشت سر ابابكر ميخوانند ،به قتل برسساند  -چترا حضتر /بته
اين نتيجته رستيدهاند کته نمتاز را شت ستر
ابابکر بخوانند جاي خود دارد که خودتان بايد
نسب به آن فکر کنيد -ابابكر كه خودش اين مأموريست را بسه

خالد داده در حين نماز از اين امر پشيمان ميشود و قبسل از آنكسه نمساز را
تمام كند در حين نماز به خالد خطاب ميكند كه آن كار را نكند و سسپس
سالم نماز را ميدهد و حضرت از اين كار با خبر ميشوند و با دو انگشست
خود آنقدر گلوي خالدبن وليد را فشار ميدهند كسه نزديسک اسست تلسف
شود .مالحظه ميكنيد كسه چگونسه همسين بسودنِ آن حضسرت بسراي آنهسا
مسوله است ،زيسرا نسوع بسودن و سسيرهي علسي طسوري اسست كسه امكسان
درخشسسش را از رقيسسب مسسيگيسسرد و جايگسساه تسساريخي انقسسالب اسسسالمي
همينگونه است و ميرود كه در مواجهه با دنياي مسدرن راه ديگسري را در
مقابل بشر قرار دهد و معلوم است كه دنياي استكبار نميتواند تحمل كند.

آفات غفلت از حضو

تا يخي

با توجه به آنچه عرض شد بايد از خسود بپرسسيم خداونسد در موقعيست
تاريخي كه ما داريم با ما چه نسبتي برقرار كرده است و ما نيز چه نسسبتي بسا
او بايد برقرار كنيم .اين از نكاتي است كه بايد در بسارهاش فكسر كسرد .آيسا
خداوند در اين تاريخ نسبتي خاص با ما برقرار كرده است؟ يسا مسا هنسوز در
تاريخ گذشتهي خود كه با صفويه شروع شد ،هستيم؟ و از طرف ديگر آيا
ما هنوز در زمان نحلهي نجف و آيت اللّه قاضي ميباشيم؟ بنده به يكسي از
رفقايي كه به سلوک به روش آيتاللّه حسيني طهرانسي مشسغولانسد عسرض
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كردم خوب كاري ميكنيد كه از عالمِ دانشمندي مثسل آيست اللّسه حسسيني
طهراني استفاده ميكنيد ،ولي عنايت داشته باشسيد از نظسر حضسور تساريخي
بايد در تاريخ امام خميني

زندگي كنيد .بعضي از عزيزان هنوز

در تاريخي كه آيست اللّسه قاضسي بسهسسر مسيبردنسد ،زنسدگي مسيكننسد ،در
حاليكه فكر ميكسنم آن كسامي كسه مسيخواهنسد ،نصسيبشسان نمسيشسود.
منظورم آن نوع كاميابي اسست كسه شسهيد آوينسي و شسهيد حججسي بسه آن
رسيدند .تاريخ ما ،تاريخ آوينيها است و مردم به بهترين نحسو بسا اشساراتي
كه از قلم فاخر آن شهيد تراوش ميشود ميتوانند فكر كننسد و شسهادت را
بفهمند و شهداء را تشييع كنند .تشييعكنندگان شهداء در رابطسه بسا نحسوهي
آگاهي كه نسبت به حضورشان در انقالب دارند ،دو نوعاند؛ عدهاي ماننسد
مادري كه فرزند خود را شير ميدهد جانشان نسبت به تاريخي كه شسهداء
متذكر آن هستند ،شعلهور است و در تشييع شسهداء حاضسر مسيشسوند و بسه
عنوان متفكران تاريخِ خود از اين تاريخ به عنسوان محسل تجلسي انسوار الهسي
نور ميگيرند؛ ولي عدهاي ديگر از همسين تشسييعكننسدگان كسسانيانسد كسه
مسيفهمنسسد چسسه چيسزي در حسسال وقسسوع اسسست و در مسسورد تسساريخ خسسود بسسه
خودآگاهي رسيدهاند .البته عدهاي هم هستند كه بيرون تاريخ خسود بسهسسر
ميبرند .كسي كه در زمانهي وقوع تاريخِ انقالب اسالمي بهسر ميبرد ولي
بيرون از اين تاريخ است ،سخت گرفتار بيهسويتي اسست .او نمسيدانسد كسه
نميشود مثل پدرش و جدّش كه در تاريخ انقالب اسالمي نبودند ،زندگي
كند .ممكن است طرف بگويد من هم مثسل پسدرم نمساز مسيخسوانم و روزه
ميگيرم و كاري هم نه به آقاي خميني دارم و نه به آقاي خامنهاي و نسه بسه
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شهيد حججي .او حواسش نيست ،تاريخش ،تاريخ ديگري است و روحسي
او را در بر گرفته است كه پدرش را در بر نگرفته بود .او در ايسن تساريخ بسا
خود بيگانه ميشود؛ مثل مادري است كه از عشق درونسياش بسه فرزنسدش
بيگانه باشد و بخواهد با آن كودک لجبازي كند ،غافل از اينكسه بسا خسود
لجبازي كرده است و نسبت به گرايش اصيل خود بيگانه شده اسست .واقعسا
اگر مادري چنين كاري بكند ،در درونش چه ميگذرد؟ جز اين است كسه
گرفتار انسواع افسسردگيهسا مسيگسردد؟ بيسرون از تساريخِ خسود بسهسسربردن
موقعيت سختي است و نتيجهي آن بسيار آزاردهنده است.
تمام قاتالن امام حسين در تساريخي كسه بايسد بسا حضسرت در ميسدان
ميبودند ،به مقابله بسا حضسرت برخاسستند و گرفتسار روزگساري شسدند كسه
تصور نميكردند ،مثل روزگاري كسه امسروز مسريم رجسوي و طرفسدارانش
گرفتار آن هستند و فكر نميكنم تصور آن براي ما ممكن باشد كه چگونه
خودشان مسولهدار ميشوند .همهي اين گرفتاريهسا بسه جهست آن بسود كسه
نسبت به حقيقت دوران خود برخورد درستي نداشتند.

توانايي زبان اشا ت و ظهو
اسالمي با آن

انقالب

« -27در نظرانسسداختن بسسه حقيقسست ،تنهسسا اشسسارت اسسست كسسه مسيتوانسسد
نقشآفرين باشد و نسه عبسارت .زبسان اشسارت جهست تفكسر نسسبت بسه
انقالب اسالمي ،ما را به حقيقت آن نزديکتر مسيكنسد ،از آن جهست
كه انقالب اسالمي يک حقيقتِ معنوي است و نه يک اتفاقِ تاريخي.
البته براي كسي كسه در حالست كلّسي از عسالَم انقسالب اسسالمي بيسرون
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نباشد4.و از اين جهت ما ميخواهيم انقالبي را كه قبسول داريسم ،از آنِ
خود كنيم .مثل تسدبّر در قسرآن بسراي از خسودكردنِ آن بساوري كسه از
5

قرآن داريم.

زبان اشارت ،حيطهاي از موضوع را در مقابل ما ميگشايد تا ما بتوانيم
جوانسسب مختلسسفِ موضسسوع را بنگسسريم ،نسسه آنكسسه آن را در تعريسسف
منطقياش محدود كنيم  -ديدار مسيكنسد و پنهسان مسيشسود و بساز بسه
صورتي ديگر ظهور ميكند -و ما در نسبت با انقالب اسالمي ،بينِ اين
آشكاري و پنهاني جاي داريم و با اشارتها ميتوانيم نسبت به معنساي
آن تفكر كنيم و حتي آن را مبناي تفكر خود قرار دهيم ،از آن جهست
كه «تفكر ،تاريخي است» و در بستر تفكسر نسسبت بسه انقسالب اسسالمي
است كه هرگونه فهسم و دركسي از مسسا لِ زمانسه در جساي خسود قسرار
ميگيرد».

 -4به همان معنتايي کته قترآن ميفرمايتد

«ذلت

يتقين» .اهل تقوي متوجهي
د ى للم
الكتاب
هً
ي ال ري فيه ي
حقيق اسالم به صور /اجمتال ميشتوند و بته دنبتال
تفصيل آن هستند.
ً اشاره در جايي معنا دارد که مخاط از
 -5اساسا
موضو  ،آگاهي دارد و آن موضو طوري اس که خود
را آشکار ميکند و نهان مينمايد .جناب حافظ هم
در همين رابطه ميفرمايد «آنکس اس اهل بشار /که
در اين محرم اسرار
اشار /داند  /نکتهها هس
کجاس » .زيرا زبان اشار /چندين معنا از يک موضو
را در مقابل انسان ميگشايد و اگر آن موضو  ،وجهي
از حقيق باشد تنها با زبان اشار /قابل فهم اس .
ميتوان به يک اعتبار گف تمام بحث «گوشسپردن به
نداي بيصداي انقالب اسالمي» به روش اشاره با شما
سخن ميگويد.
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كمي با هم به اين جمله فكر كنسيم كسه مسيگويسد« :در نظرانسداختن بسه
حقيقت ،آن اشارت است كه ميتواند نقشآفرين باشسد ».شسما يسک وقست
است ميخواهيد به حقيقتي نظر كنيد و يکوقست مسيخواهيسد بسه حقيقتسي
فكر كنيد ،اين دو نگاه متفاوت است .مثل تفاوت باور به وجود خدا و نظسر
به حضرت حق .در باور به وجود خدا ،مطابق دستورات او عمل ميكنيسد و
سعي ميكنيد به گناه و معصيت نزديک نشسويد و جسزاء و پساداش كارتسان
هم إنشاءاللّه بهشت است .ولي يک وقت در راستاي آمادگي قلب نظر بسه
خدا مياندازيد ،در اين حالت با كوچکترين خطا مسيبينيسد رابطسهتسان بسا
خدا كدر شد ،در آن حدّ كه مولوي با خوردن چند لقمهي اضافي احساس
ميكند رابطهي قبلي را ندارد و ناله سر ميدهد:
از براي لقمسهاي ايسن خسار خسار

از كفِ لقمان بسرون آريسد خسار

در نسبت با حقيقت هميشه حالت انسان همين طور اسست زيسرا حقيقست
يعني حق در جلوهاي خاص ،مثل جلوهي حق در آينهي ايسن تساريخ .وقتسي
خدا را در حقيقتي يافتيد و به او نظر كرديد ،هيچوقت نمسيتوانيسد بسا زبسان
مفسساهيم و در قالسسب منطسسق ارسسسطويي آن را وصسسف كنيسسد .بايسسد ماننسسد
اميرالمؤمنين او را وصف كنيد همانطور كه حضرت در نهجالبالغسه بسه
حضرت حق و تجلي او در اشياء اشاره ميكننسد .مسثال در همسان خطبسه اول
در توصيف خدا به زبان اشاره اينطور اظهار ميدارند« :مَاعَ كُالِّ شَا ْء ال
بِمُقَارَنَةٍ وَ غَيْ ُ كُلِّ شَ ْء ال بِمُزَايَلَة» او با هرچيزي هست نسه بسه آن صسورت
كه در كنار آن چيز باشد ،و غير هسر چيسزي اسست ،نسه بسه آن صسورت كسه
جداي از آن باشد .مالحظسه كنيسد ايسن توصسيف ،توصسيفي نيسست كسه بسه
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صورت استداللي و انتزاعي باشد ،با اين توصيف كه زبان اشاره است ،تنهسا
ميتوان سعي كسرد بسا چنسين حقيقتسي در هسر جسايي روبسهرو بسود .از خسود
ميپرسيد يعني چه «با هر چيزي هست امّا نه اينكه قرين و پهلوي آن باشد
و غير آن چيز است نه اينكه جدا از آن باشد ».هرچه بيشتر فكر كنيد ،كسار
سختتر ميشسود مگسر آنكسه بسه كمسک چنسين اشسارهاي او را بسا نظسر بسه
مخلوقاتش در منظر خود بيابيد .اميرالمؤمنين در توصيف خسود بسا زبسان
اشاره به حقيقتي كه در مقابل ما است و در هر چيزي نمايسان اسست؛ اشساره
كردند .آري! خداوند همهي عالَم را در برگرفته است ،اما نه اينكه پهلوي
جزءجزءِ عالم باشد .اگر خدا را در افق جانتان بخواهيسد ،ايسن آن خسدايي
است كه دنبال آن هستيد.
حضرت امام خميني

در همسان سسال اول انقسالب در پيسام

خود به «كنگرهي نهسجالبالغسه» نوشستند« :متفكسران ،انديشسمندان ،صساحب
نظران ،صاحبان دل ،بشينند دور هم و اين سطر را معنا كننسد ».ايسن نحسوهي
بسسودنِ حقيقسست اسسست و بسسه همسين جهسست عسسرض شسسد« :در نظرانسسداختن بسسه
حقيقت ،آن اشارت است كه ميتواند نقشآفرين باشد ».فق مسيتسوان بسا
زباني خاص به آن اشاره كرد ،نه آنكه با زبان عبارت بتوان آن را توصيف
نمود .زبان اشارت جهت تفكر نسبت به انقالب اسالمي ما را به حقيقت آن
نزديکتر ميكند .فكر به همان معنايي كه در آخر آيهي  44سورهي نحسل
از آن سخن گفته شد و به پيامبر فرمود :ذكسر را بسر تسو نسازل كسرديم تسا
براي مردم آنچه بر آنها نازل شده است را تبيين كني« .لَعَلَّهُسم يتَفَكَّسرون»
اميد است با آن تذكر و تبيين ،حقيقت را در خود بيابند ،اين يک نوع فكسر
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است .تشييعكنندگان شهدا دارند با حقيقتي كه مربوط به ايسن تساريخ اسست
فكر ميكنند .متأسفانه هميشه ما فكر را آن ميدانيم كه منطق ارسسطويي بسه
آن پرداخته است .نميخواهم بگويم آن فكر نيست ،ولي اين فكر كه شسما
بخواهيد با انقالب اسالمي نسسبتي برقسرار كنيسد هسم فكسر اسست آن هسم بسا
هويتي بسيار ارزشمند.

تواناييهاي زبان اشا ت
عرض شد« :از آن جهت كه انقالب اسالمي يک حقيقتِ معنوي اسست
و نه يک اتفاقِ تاريخي ،با زبان اشارت ما را به حقيقت نزديسک مسيكنسد».
پس بايد به آن اشاره كرد .البتسه بسراي كسسي كسه در حالست كلّسي از عسالم
انقالب اسالمي بيرون نباشسد و بتوانسد اجمسال انقسالب اسسالمي را در خسود
بيابد ،در آن صورت شسما بسا اشسارتهسايي كسه مسيكنيسد آن اجمسال را بسه
تفصيل تبديل مينماييد .قرآن ميفرمايد« :ذلِکَ الْكِتابُ ال رَيْبَ فيسهِ هُسدى
لِلْمُتَّقين» اين سؤال پيش ميآيد كه چرا خداوند ميفرمايد بدون شک ايسن
كتاب وسيلهاي است براي هدايت كساني كه متقي باشند؟ از طرفسي انسسان
متقي يعني كسي كه حقيقت را ميشناسد ولي به صورت اجمال .حال ايسن
قرآن آمده است تا بگويد شمايي كه به دنبال حق و حقيقت هستي و خسود
را تا آنجا كه ممكن است در اين مسير محفسوظ داشستهاي تسا بسه بسه باطسل
گرفتار نشوي ،من بسا تسو حسرف دارم .از ايسن لحساظ كسسي زبسان قسرآن را
متوجه مسيشسود كسه بنساي تقسوا داشسته باشسد؛ قسرآن آن اجمسال را تفصسيل
ميدهد و تبديل اجمال به تفصيل ،فقس بسا اشساره ممكسن اسست .شسما اگسر
بخواهيد خدا را اثبات كنيد اجمال و تفصسيل نمسيخواهسد .مسيگو يسد هسر
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ممكسسنالوجسسودي نيازمنسسد بسسه واجسسبالوجسسود اسسست ،پسسس خسسدا بسسه عنسسوان
واجبالوجود بايد موجود باشد .اجمال ،جسايي اسست كسه حقيقتسي سوسسو
ميزند و شما ميخواهيد هرچه بيشتر به آن نزديسک شسويد .در ايسن رابطسه
است كه جناب حاف ميفرمايد« :چسه عشسق آسسان نمسود اول ،ولسي افتساد
مشكلها ».چون ميخواهد آن شوق درونسي را بسا شسفافيتِ بيشستر احسساس
كند .به همين جهت عرض ميشود« :البته زبان اشارت بسه انقسالب اسسالمي
براي كسي است كه متقسي باشسد و اجمسال آنرا در خسود دارد ».بسه همسين
جهت در اولين جلسه عرض شد مخاطبِ بنسده رفقسايي هسستند كسه كليسات
انقالب اسالمي را ميفهمند و قبول دارند.
«ما ميخواهيم انقالبي را كه قبول داريم ،از آنِ خسود كنسيم .مثسل تسدبّر
در قرآن براي از خودكردنِ آن باوري كه از قرآن داريم ».شما مسيگوييسد
من قبول دارم اين قرآن وَحي است ،ولي قسرآن اصسرار دارد در آيسات مسن
تدبّر كن تا با آن تدبّر همان مَلكي كه قلب پيامبر را منوّر كرد ،در بسستر
اين وَحي نور خود را بر تو بيفشاند .زيرا بايسد فرشستهي الهسي تسو را نسوراني
كند ،با الفاظ كه كسي نوراني نميشود .اينجا اسست كسه تأكيسد مسيشسود:
اگر انقالب اسالمي حقيقت دوران است ،ما ابتدا بايد يادمان باشد حقيقست
را ميتوان با زبان اشاره فهميد.
اساسا اشساره در جسايي معنسا دارد كسه مخاطسب از آن موضسوع آگساهي
اجمسسالي دارد و آن موضسسوع ،طسسوري اسسست كسسه خسسود را همسسواره آشسسكار
ميكند و پنهان مينمايد .چيزي كه قابل اشاره است مثل اين ليوان نيست تا
آدم ببيند ،مثل نور است كه هم ميتوان به آن اشاره كرد و هم بسه صسورتي
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معين ظهور نميكند كه كامال در معرض نگاه شما قرار گيرد .مثسل حضسور
خود خدا در اوايل ماه رمضسان كسه گويسا بيشستر آشسكار مسيشسود ولسي در
دههي دوم همان ماه آرامآرام ظهسورش كسم مسيشسود تسا شسما بسه دنبسالش
برويد ،به تعبيري «لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ» تا ببينيم شما چگونه عمل ميكنيسد؟
اول ماه رمضان ميآيد و همه را به شوق ميآورد و مساجد شلوغ ميشود،
ولي مالحظه ميكنيد كه به مرور از شلوغي آن كاسته مسيگسردد؛ حقيقست
هميشه در هر ظرف و صحنهاي به همين صورت به ظهور ميآيد .در مسورد
انقالب اسالمي كه معتقدم بايد نسبت به آن اميدوار باشيم ،بسه جهست وَجسه
حقاني آن است كه مالحظه ميكنيد چگونه در آينهي دفاع مقسدس ظهسور
ميكند و چگونسه پسس از آن در خفسا مسيرود و دوبساره ظهسور مسيكنسد و
دوباره در خفا ميرود .به همين جهت به ما فرمودهاند در نسبت با حقيقست،
صبر و تقوي پيشه كنيد .روحيهي صبر و مقاومت در رابطه با عهدي كسه بسا
حقيقت دورانِ خود بستهايم بسيار كارساز است .واژهي «صسبر» در قسرآن و
تأكيد قرآن بر صبر در همين رابطه است ،واژهي عجيبي اسست .يعنسي حسال
كه آن حقيقست در صسحنهاي ظهسور كسرد و سسپس رُخ بركشسيد و در خفسا
رفت ،تو بر عهد خود نسبت به آن حقيقت پايدار بمسان و بسه همسين جهست
اولياء الهي در دعاي خود با حضرت حق اظهار مسيداشستهانسد« :اَلّلهُامَّ انّا
اَسْئَلُكَ صَبْ َ الشّاك ينَ لَك» هر چقسدر انسسان در مسسير رجسوع بسه حقيقست
پيش رود بيشتر متوجه ميشود قاعدهي خدا چنين است كه در هر صسحنه و
زمانهاي چهرهاي را مينماياند و باز آن چهره را پس ميگيرد .و اگسر خسود
را در ملكهي صبر رشد ندهيم همينكه او چهرهي خود را پس ميگيرد بسه
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روحيهي طاغوتيِ خود برميگرديم و عهد خود با حقيقت را مسيشسكنيم و
خداوند با همين محروميتهاست كه ميخواهسد صسبر مسا را امتحسان كنسد.
اينكه حضرت امام خميني

فرمودند انقالبي ماندن مهم اسست،

مبتني بر اين قاعدهي توحيدي است ،و اينكسه ذات حقيقست طسوري اسست
كه تنها ميتوان به آن اشاره كرد ،از آن جهت است كه همسواره در ظهسور
و خفا است .جناب حاف در همين رابطه ميفرمايند:
آن كس است اهل بشسارت كسه اشسارت دانسد

نكتهها هست در اين ،محرم اسسرار كجاسست؟

محرم اسسرار يعنسي آن كسسي كسه بسا حقيقست مسأنوس شسده و آن را از
خودش كرده است ،يعني مقام «إذْ رَمَيت» .ميفرمايند :اشسارت را هركسسي
نميفهمد ،آن كس كه اهل بشارت است زبان اشارت را ميفهمد .اگسر مسا
در مقام توجه به مقام اشارت قسرار نگيسريم زيبساييهساي ارتبساط بسا خسدا را
نميچشيم و خطر جداشدن از انقالب ،همواره ما را تهديسد مسيكنسد ،زيسرا
نسبت به آنچه با اشارت بايد به آن برسيم غافلهستيم .انقسالب اسسالمي را
در حدّي مي فهميم كه يک جريان سياسي است و بعد هم كم ميآوريم و
از صحنهي انقالب خارج مسيشسويم .آري! «نكتسههسا هسست در ايسنكسه -

انستتان از اشتتار /بتته بشتتار /برستتد -محسسرم اسسسرار
كجاست ».با سياستبازي به هيچ بشارتي نميرسيم .شيطان عبسادت زيسادي
كرد ولي چون جان خود را به سوي حقيقت روان نكرده بسود ،گفست« :أَنَسا
خَيْرٌ مِنْه» من از آدم بهترم ،و اشاراتي كه آينهي وجود آدم بسه اسسماء الهسي
داشت ،متوجه نشد« .نكتهها هست در اين ،محرم اسرار كجاست؟»
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ابطهي حقيقت با ما
زبان اشارت چندين معنا از يک موضوع را در مقابل انسان ميگشايد و
اگر آن موضوع ،وَجهي از حقيقت باشد تنها با زبان اشارت قابل فهم است.
اينطور نيست كه فكر كنيد اگر يک چيزي را در نسبت با حقيقت بفهميسد
كار تمسام اسست زيسرا زبسان اشسارت ،حيطسهاي از موضسوع را در مقابسل مسا
ميگشايد تا ما بتوانيم جوانب مختلف موضوع را بنگريم ،نسه آنكسه آن را
در تعريف منطقي آن محدود كنيم  -چتون ديتدار ميکنتد و
نهان ميشتود و بتاز بته صتورتي ديگتر ظهتور
ميکند -و ما در نسبت با انقالب اسالمي ،بسينِ ايسن آشسكاري و پنهساني

جاي داريم .اين كجا و اينكه فكر كنيد مطلب را يافتم و تمام شسد ،كجسا!
انقالب اسالمي كه حقيقت ايسن دوران اسست ،بسين آشسكاري و پنهسانيِ آن
حقيقسست قسسرار دارد و تحمسسل آن آسسسان نيسسست زي سرا افسسراد دوسسست دارنسسد
اموراتشان سر و سامان بگيرد و راحت شسوند .بسه طسرف مسيگوينسد آقسا!
تكليف ما را يکسره كن ،زيرا نميتوانند بپذيرند حقيقت در نسسبت بسا مسا
آشكار ميشود و پنهان ميگردد .عطار در اين رابطه ميگويد:
دي زاهد ديسن بسودم سسجاده نشسين بسودم

ز اربسساب يقسسين بسسودم سسسر دفتسسر دانسسايي

ترسسسا بچسسهام افكنسسد از زهسسد بسسه ترسسسايي

اكنسسون مسسن و زُنّسساري در دي سر بسسه تنهسسايي

امسسروز دگسسر هسسستم دُردي كشسسم و مسسستم

در بتكسسده بنشسسستم دي سن داده بسسه ترسسسايي

نسسه محسسرم ايمسسانم نسسه كفسسر همسسي دانسسم

نسسه اي سنم و نسسه آنسسم تسسن داده بسسه رسسسوايي

دوش از غم فكر و دين يعني كه نه آن ،نه ايسن

بنشسسته بُسدم غمگسين شسوريده و سسودايي

ناگسسسه ز درون جسسسان در داد نسسسدا جانسسسان

كاي عاشق سسرگردان تسا چنسد ز رعنسايي

روزي دو سه گسر از مسا گشستي تسو چنسين تنهسا

باز آي سوي دريا تتو
گتتتتتتوهر دريتتتتتتايي
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پس گفت در اين معني نه كفسر نسه ديسن اولسي

برشو تو ازين دعوي گسر سسوختهي مسايي

هرچند كه پُر دردي كي محرم ما گسردي

فسساني شسسو اگسسر مسسردي تسسا محسسرم مسسا آيسسي

عطار چه داني تو وين قصه چه خواني تسو

گر هسيچ نمساني تسو اينجسا شسوي آنجسايي

ميفرمايد شراي من از جهت فهم دين خوب بود ،بسراي خسود شسيخي
بودم و جلو ميرفتم و استدالل ميكردم و آدم با سوادي بودم ،يسکمرتبسه
ترسابچها ي6آمد و ما را به هم ريخست .جنساب عطّسار قبسل از ايسن مالقسات،
اهل يقين عقلي بود و با صد دليل ميتوانست باورهاي خود را اثبات كند و
حاال به خود آمده است كه گويا جاهاي ديگري هم هست و نمسيدانسد در
چنين ساحتي خود را بايد چه بنامد ،كافر يا مؤمن؟
ندايي بيصدا از درون جان سر برآورد كه تسو از ايسن حسرفهسا بيسرون
رفتهاي و نحوهي بودن خود را با آنچسه در قبسل بسودي ارزيسابي مكسن .در
ساحتي وارد شدهاي كه ساحت آشكاري و پنهاني حقيقت است.
ناگسسه ز درونِ جسسان در داد نسسدا جانسسان كاي عاشسق سسرگردان تسا چنسد ز رعنسايي

ما در نسبت با انقالب اسالمي بين اين آشكاري و پنهساني جساي داريسم.
شايد هنوز بعضي از رفقسا گرفتسار ايسن حالست نشسده باشسند ،آمساده باشسيد،
گرفتار ساحتي ميشويد كه در پيش خود مسيگوييسد ايسن ديگسر چيسست؟
اينكه ميگويند« :بي پير مرو تو در خرابات» ،اينجا پير كمک ميكنسد تسا
معناي احواالت ما برايمان روشن شود .ما بين آشكاري و پنهاني نسسبت بسه
حقيقتِ دوران خود جاي داريم و با اشارتها ميتوانيم نسبت به آن ،تفكسر
كنيم .اين معنايي كه به نام انقالب اسالمي سراغ ما آمد اگر كسي بخواهسد
 -6ترسابچه ،سالکي اس

که از عشق سخن ميگويد.
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براي ما تحليسل كنسد عمسال مسا را از حقيقست دور مسيكنسد ،بايسد انسوار آن
حقيقت را به سوي ما بگشايد .بهترين شخ

براي نشاندادن انوار حقيقست

انقالب اسالمي در اين دوران ،رهبر معظم انقالب

هسستند كسه نشسان

ميدهند دشمنان چگونه ميخواستند در افغانسستان يسک مسال عمسر درسست
كنند براي اينكه يک مسيخ بشسود در پهلسوي مسا ،و نشسد؛ بسه عسراق حملسه
كردند براي اينكه دا ما بسراي مسا مزاحمست ايجساد كننسد ،و نشسد .تجساوز
هشتساله به ايران را راه انداختند براي سقوط نظام اسسالمي ،و نشسد .بسراي
ما اين صحنهها اشارت است و آن كسس كسه اهسل بشسارت اسست ناتوانسايي
آنها را بشارت ميبيند .حال اگر كسسي منكسر ايسنهسا شسد شسما چكسارش
ميتوانيد بكنيد؟ فكر نكنيد بسا داليسلِ انتزاعسي مسيتوانيسد او را قسانع كنيسد.
موضوعي كه امروز در صحنه اسست چيسزي نيسست كسه بسا زبسان انتزاعسي و
استداللي بتوان آن را نشان داد .بله زماني موضسوعاتي داشستيد كسه بسا زبسان
انتزاعي ميتوانستيد آنها را اثبات كنيد ،مثسل آنكسه مسيخواسستيد خسدا را
اثبات كنيد .امروز ايسنهسايي كسه منكسر حضسور تساريخي انقسالب اسسالمي
هستند ،كدامشان منكر خدا ميباشند؟ دوره ،دورهي نظر به خداونسد اسست
در مظاهر تاريخي .كساني هستند كه فرار مالياتي دارند و وامهاي زيادي از
بانکها ميگيرند و موجسب تسورم مسيشسوند ،و عمومسا خسدا را هسم قبسول
دارند؛ ولي امروز تنها با اعتقاد به وجود خدا نميشسود در ايسن تساريخ قسرار
گرفت و از وسوسههاي شيطان مصون بود .براي حضور در تساريخِ قدسسي،
دلِ مصفّا نياز است تا بتواند با خدا مسأنوس شسود .ايسنجسا اسست كسه شسهيد
آويني سخن ميگويسد كسه «انسسانهسا بسا دلشسان زنسدگي مسيكننسد نسه بسا
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عقلشان ».جوانان ما كه جبهه رفتند به صرف دستور فسالن فقيسه نرفتنسد ،بسه
دستور شخصي رفتند كه ميخواست آنها در اين تاريخ ،خدا را به جامعسه
برگردانند ،حضوري ذيل سايهي نور خدا .بايد به چيز ديگري فكر كسرد و
آن اين است كه ما در نسبت با انقالب اسسالمي ،بسينِ آشسكاري حقيقست و
پنهاني آن جاي داريم و بسا اشسارتهساي خاصسي كسه رهبسر معظسم انقسالب
متذكر آنهستند ،ميتوانيم نسبت به معناي آن تفكر كنسيم و مسيتسوانيم آن
معنا را مبناي تفكر خود قرار دهيم ،همانطور كه آيسهي «إِنَّ أَكْسرَمَكُمْ عِنْسدَ
اللَّهِ أَتْقاكُمْ» را مبناي تفكر خود قرار ميدهيد و بزرگي انسانهسا را بسه تقسوا
مسيدانيسد .انقسسالب اسسسالمي حقيقتسي اسسست كسسه اگسسر آن را درسسست ببين سيم
ميتوانيم آن را مبناي تفكر قرار دهيم و جايگاه حقيقسي هرچيسزي را معسين
كنيم از آن جهت كه تفكر ،تاريخي است و هر چيسزي در تساريخ خسودش
معنسا مسيشسسود .تفكسر ،تسساريخي اسسست و در بسسستر تفكسر نسسسبت بسسه انقسسالب
اسالمي ،هرگونه فهم و دركي از مسا ل زمانه در جاي خود قرار ميگيسرد.
عطار فرمود:
دي زاهد دين بودم سجاده نشين بودم

ز ارباب يقين بسودم ،سسر دفتسر دانسايي

تا ديروز آنچه مرا معنا ميكرد زهد بود ،ولي بسا حضسوري كسه امسروز
يافتم «اكنون من و زنّاري در دير به تنهايي» بايد به عشسق نظسر كسنم« .زنّسار»
در اينجا به معناي بر عهد با خدا كمربستن است.
و در آخر فرمود« :گر هيچ نماني تو ،اينجا شسوي آن جسايي» يعنسي در
عين اينكه در اين دنيا هستي ،بسا حقيقست مسرتب مسيشسوي و فسرش را بسه
عرش متصل ميگرداني ،بين آشسكاري و پنهساني قرارداشستن چنسين حسالتي
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است .پس اگر خواستيم بسا حقيقست مسرتب باشسيم بايسد بسدانيم رويكسرد و
آداب خاصي بايد در ميان آيد ،نميشود در زهدِ تفكر متسافيزيكي و تفكسر
انتزاعي باشسيم و بسا مفساهيم ،زنسدگي كنسيم و بخسواهيم حقيقست بسر مسا رخ
نماياند .زبان اشاره ،اولين شرط نظر به حقيقت است.

ما و زبان هستي
« -28ما چارهاي نداريم تا در اين تاريخ زباني را بگشاييم كسه بسه مسدد
آن زبان ،بتوانيم انقالب اسالمي را درک كنيم ،زيرا آنچسه امسروز بسه
عنوان زبان در بين ما جريسان دارد ،فاقسدِ آن توانسايي اسست كسه بتوانسد
تصوري به مخاطب بدهد تا مخاطب بدون ابهام متوجهي ذات تاريخي
انقالب اسالمي شسود و آن كلمسات و آن زبسان ،در توصسيف انقسالب
اسالمي در حوزهي ظاهرِ الفساظ متوقسف نگسردد و در نتيجسه مخاطسب
بفهمد چگونه ميتوان پذيرفت انقسالب اسسالمي افسرادي را بسه صسحنه
آورده كه با انتخاب خود ميتوانند تا مسرز شسهادت ،زنسدگي خسود را
معنا كنند».

اين زبان ،كدام زبان است كه ميتواند همچون جناب حاف بگويد:
سسسرها چسسو گسسوي در سسسرِ كسسوي تسسو بسساختيم
واقف نشدكسيكسه چسهكسوي اسست و ايسن چسه گوسست

ما چارهاي نداريم تا در اين تاريخ زباني را بگشاييم كه به مدد آن زبسان
بتوانيم انقالب اسالمي را درک كنيم .زباني ميخواهيم كه آن زبسان ،زبسان
خود انقالب اسالمي باشد .به عنوان مثال؛ شما يک وقت يک گسل را نگساه
ميكنيد و محو آن گل ميشويد ،ولي يکوقت تالش مسيكنيسد ببينيسد آن
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گل چه ميگويد .آيا ميشود مجال دهسيم تسا گُسل خسود را بنمايانسد؟ ولسي
يکوقت نظر خود را در وصف گل بيان ميكنيد ،در ايسنجسا زبسان ،زبسان
گل نيست .آيا ميشود سلوكي داشته باشيم كه گسل از خسود بگويسد و «بسه
طريق ترجماني من از او سخن بگيرم به شسما جسواب گسويم؟» يعنسي راهسي
هست كه ما ،گفتِ گل بشويم و زندگي را از درونِ زندگي بشناسيم؟
اگسسر زنسسدگي را بايسد در وَجسسه تسساريخي خسسود جسسستجو كنسيم ،انقسسالب
اسالمي همان وجه تاريخي ما است و حضرت حق در اين تاريخ در آينهي
انقالب اسالمي به صحنه آمده است ،نه آنكسه خداونسد را در بيسرون از آن
جستجو نمساييم .كسافي اسست سسعي كنسيم بسه سسوي انقسالب اسسالمي روي
آوريم تا آگاهي ما از آن به وسيلهي خسودِ انقسالب شسكل بگيسرد ،و نسه بسا
پيشفرضهاي خود .با توجه به آيهي «كُلَّ يَوْمٍ هُسوَ فِسي شَسأن» خداونسد در
اين يوم و تاريخ به صورت انقالب اسالمي به صحنه آمده اسست و كيفيست
رويآوردن ما به انقالب ،دو حالت دارد :يا با نظر و تحليلِ خود در وصف
انقالب اسالمي قدم بسرداريسم ،يسا ايسنكسه بسدانيم راهسي هسست تسا انقسالب
اسالمي خودش به زبان آيد و گفتِ هستي شود و ما زبان انقسالب اسسالمي
بشويم .آيسا سسلوكي و تفكسري هسست كسه از طريسق آن ،مسا زبسان انقسالب
اسالمي و زبان هسستي بشسويم؟ از آن جهست كسه هسستي در ايسن تساريخ در
آينهي انقالب اسالمي ظهور كرده است.
حال سؤال اين است كسه آن زبسان چگونسه مسيتوانسد باشسد؟ آيسا خسود
انقالب اسالمي به عنوان حقيقت دوران بايد از خود بگويسد يسا مسا بايسد در
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مورد آن نظر بدهيم؟ اين است آن نكتسهاي كسه بايسد بسراي عزيسزان مسسوله
باشد .زباني كه جناب حاف به جهت فقدان آن زبان ،ناله سر ميدهد كه:
سسسرها چسسو گسسوي در سسسرِ كسسوي تسسو بسساختيم
واقف نشدكسيكسه چسهكسوي اسست و ايسن چسه گوسست

ميگويد :خدايا! ما در اين تاريخ ،ايثسار بزرگسي را بسه ظهسور آورديسم،
ولي هنوز كسي نفهميده است ما چكار كرديم« .واقف نشد كسسي كسه چسه
كوي است و اين چه گوست ».آن كوي ،به عنوان انقالب اسسالمي ،كسوي
خدا است .مسا در كسوي خسدا سسرها چسون گسوي در مقابسل حضسرت حسق
باختيم ،ولي براي تبيين آنچه انجام شد ،ما چه زباني بايسد بگشساييم؟ بنسده
ميخواهم عرض كنم تا ما در ارا هي نظر خود نسبت به آن آينهي حقنمسا،
گنگ نشويم آن زباني كه از درون ما سسخن مسيگويسد را نمسييسابيم و آن
آينه به درخشش در نميآيد .آيا حضور اعجابانگيز مردم در  22بهمنهسا
سخني نيست كه انقالب اسالمي در بسه ظهسورآوردنِ آن صسحنههسا ،اظهسار
ميدارد؟
عُمّان ساماني هم تا در مقابل كربال ساكت نشد ،كربال به سسخن نيامسد،
ميگويد:
كيست اين پنهسان مسرا در جسان و تسن

كسسز زبسسان مسسن همسسي گويسسد سسسخن

«گنجينة األسرار» عمّان سساماني يسک گفستِ متعسالي از كسربال اسست تسا
اسرار كربال فاش شود .در ادامه ميگويد:
اين كه گويد از لب مسن راز كيسست؟

بنگري سد اي سن صسساحب آواز كيسسست؟
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متوجهي اين امر هست كه ديگري دارد از طريسق او حقيقست كسربال را
آشكار ميكند .در ادامه در نسبت انسان با آن حقيقت ميگويد:
در من اينسان خود نمايي ميكنسد

ادعسسسساي آشسسسسنايي مسسسسيكنسسسسد

خود را آشكار ميكند زيرا از جنسِ «وجود» است و «وجود» در هرجسا
كه امكان تجلّي داشته باشد تجلّي ميكند .جناب عمّسان سساماني اجسازه داد
تا حقيقتِ وجودي كربال از زبان او خود را بسُرايد و عمّسان سساماني بسه آن
ترانه گوش سپرده است .گوشسپردن به نداي بيصداي انقالب اسالمي از
همين نوع است و آن ندا ميتواند زبان ما را در برگيرد و مهمترين رخسداد
اين تاريخ را به گفت آورد ،به همان صورتي كسه مسيتوانيسد سسخنان رهبسر
معظم انقالب

را مالحظه كنيسد كسه چگونسه گفتسي اسست از انقسالب

اسالمي .شواهد حاكي از آن اسست كسه خلسوص ايشسان نسسبت بسه انقسالب
موجب شده است تا انقالب اسالمي از طريق ايشان خود را ظساهر كنسد .بسه
همسين جهسست ماننسسد خسسود انقسسالب ،گفتسي اسسست معجسسزه آسسسا .مثسسل نسسزول
سورههاي قسرآن كسه معجسزهوار بسه مناسسبت شسرايطي كسه پسيش مسيآمسد،
خداوند حقيقت را بر قلسب پيسامبر نسازل مسيكسرد .مسسلمانان در بعضسي
مراحل ميماندند كه در آن مرحله چگونه فكر كنند و يک مرتبه سسورهاي
نازل ميشد و تكليف همه را روشن مينمود .آنكه در اين موارد به سسخن
ميآمد ،خسودِ هسستي بسود .آري! آن آيسات سسخن خسدا بسود ولسي بسا ايسن
خصوصيت كه مسلمانان با نسزول آن سسوره از مسسولهاي كسه داشستند ،آزاد
ميشدند .زيرا آن سورهها سخن خدا بود براي ادامهي تاريخي كه با اسسالم
در آن تاريخ شروع شده بود؛ همسينكسه آيسات نسازل مسيگشست همسهچيسز
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عوض ميشد و ورق بر ميگشت و همه ميفهميدند تكليفشسان چيسست،
چون خود را به آن حقيقت سپرده بودند و حال ،آن حقيقست اسست كسه بسه
«گفت» درآمده ،ولي با نزول بر قلب حضرت محمد .آيا به صحنهآمدنِ
حقيقت منحصسر بسه همسان تساريخ اسست ،يسا خسدا در هسر زمساني «شسأني» و
«گفتسي» دارد؟ آيسا مسسا در امسسام خمينسي و مقسسام معظسسم رهبسسري هسسم ايسن را
نميبينيم كه اين سخنان ،سسخن خسدا اسست؟ حضسرت امسام و مقسام معظسم
رهبري در بستر انقالب اسالمي مسيخواهنسد سسخن خسدا را كسه در آينسهي
انقالب اسالمي ظهور كرده به گوش مردم برسانند .قبول دارم كسي كسه از
حقيقت انقالب اسالمي بيگانه است ،هيچكدام از اين حرفها را به راحتسي
تصديق نميكند ،اما كسي كه در نسبت با انقالب اسالمي خودش را شكل
داده است تصديق ميكند زبان اين بزرگان ،زبان ديگسري اسست؛ منتهسا در
بستر تاريخي كه از طريق پيامبر خدا و اهلالبيست گشسوده شسده و ذيسل
ايمان به وَحي الهي ،زبان اين بزرگان زبان خدا محسوب مسيشسود ولسي نسه
مستقال.

7

حتما بر روي اين نكته فكر كردهايد؛ «فهم» آنگاه كه به گشسودگي در
ميآيد خصلت زباني دارد .در آن حالت متوجسهمسيشسويد گويسا زبسانتسان
زبان ديگري است .در همين رابطه ميگوييم انقسالب اسسالمي زبسان دارد و

زيرا
 - 7قرآن ،اصل اصل فصاح ها اس
حقيق اس و کالم خدا اس در قال الفاظ،
ينس با حقيق  ،نهجالبال ه صور /حقيق
راستاي ا
اس در الفاظ انساني به نام حضر /علي ،و
شهيد آويني صور /حقيق انقالب اسالمي اس در
انساني به نام سيد مرتضي آويني.

صور/
و در
اسالم
سخنان
الفاظ
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اگر با زبان انقالب اسالمي صحبت كنيم ،با زبان تاريخي كه در آن هسستيم
و ما را فرا گرفته است صحبت كردهايسم .و اگسر بسا زبسان انقسالب اسسالمي
صحبت نكنيم با زباني صحبت كردهايم كه مربسوط بسه ايسن تساريخ نيسست.
زبان كهنهاي اسست كسه هسيچ معنسايي از آن ظهسور نمسيكنسد و جوانسان مسا
نميتوانند آن را بپذيرند.
فهمِ بيصدا ،بر شبكهاي از فهمهاي پيشين مبتني است .يعنسي شسما ايسن
فهم را در نسبت با امام حسين و تساريخ گذشسته داريسد و آن فهسمهسا در
زبان سكني دارد و آن فهمها بايد زباني متناسب با خود داشسته باشسد ،زيسرا
هر فهمي زبان خود را دارد و همبستگي اجتماعي را در ايسن حالست ممكسن
ميسازد .اگر انقالب اسالمي در فهم ما در ميان نيايد و زبان مناسسب خسود
را نگشايد همين است كه ميبينيد ،هر كسي براي خودش يک فكري دارد
و به راهي ميرود.
سؤال :مخاطبي كه انقالب اسسالمي مسيخواهسد تربيست كنسد بسه چسه
شكل بايد تربيت شود تا بتواند انقالب را از اين معضالت عبور دهد؟

يشهي معضل ادا ي ما
جواب :مالحظه كنيد كه حقيقت همواره خود را نشان مسيدهسد ،ايسن
انسانها هستند كه بايد تالش كنند نسبتشسان را بسا آن شسكل دهنسد .يعنسي
اين معضالت ،معضالت انسسانهسايي اسست كسه از انقسالب اسسالمي فاصسله
گرفتهاند ،نسه ايسنكسه مربسوط بسه انقسالب باشسد .مسا خسود را در تنگناهسايي
انداختهايم كه ريشه در سسبک زنسدگي غربسيهسا دارد و هرگسز آن سسبک
زندگي در اينجا جواب نميدهد .تاريخي شروع شده است كه اگر كسسي
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مسولهاش را با انقالب اسالمي حل نكند خودش معضل خسودش مسيشسود.
وقتي ميبينيم ادارات به اين معضل افتادهاند ،بايد به فكسر راهسي باشسيم كسه
در انقالب اسالمي نهفته است ،نه اينكه با هرچه غربيكردنِ خود ،مشكلي
بر مشكالت گذشته بيفزا يم .بنسده از «آتسش بسه اختيساري» كسه مقسام معظسم
رهبري فرمودند اين افق را گشوده ديدم كه ما بايد راهسي را انتخساب كنسيم
كه گرفتار اين معضالت نباشيم ،اينها معضل خودشسان باشسد .مسيخسواهم
عرض كنم شما انتظار نداشته باشيد در نهادهسايي كسه در بسستر نظسام غربسي
شكل گرفتهاند ،بتوانيد راهسي را طسي كنيسد كسه از جسنس انقسالب اسسالمي
است .شما آمديد در انقسالب اسسالمي در كنسار ارتسش ،سسپاه پاسسداران را
شكل داديد و نشان داديد اين ارتش است كه بايد خود را همتسراز انقسالب
كند .حاصلش اين شد كسه ارتسش در حسال حاضسر كسمتسر از سسپاه نيسست.
آمديد هويتبخشي كرديد .آيسا مسا فكسرش را كسردهايسم بسه جساي دولست
مدرن ،چه نهادي ميخواهيم؟ يا اينكسه دا سم انتظسار داريسم دولتسي كسه در
بستر فرهنگ مدرن و عقل مدرن شكل گرفته ،آرمانهاي انقسالب اسسالمي
را پياده كند؟ مرحوم شهيد باهنر و شهيد رجايي هرگز نميخواسستند مسسير
دولت به اينجاهسا كشسيده شسود ،بقيسهي دولستهسا هسم خودشسان را جساي
ديگري تعريف كرده بودند .دولت نهم و دهم هم تاريخ خود را گسم كسرد
و نشناخت در چه موقعيتي است.
آيا فكر كردهايم ما براي ادامهي انقسالب اسسالمي مسيتسوانيم بسه راهسي
بينديشيم كه آن راه در كنار دولست باشسد ولسي جنبسهي مردمسي آن غالسب
گردد تا دولتها آرامآرام با اهسداف پسيشِ روي انقسالب اسسالمي خسود را
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تطبيق بدهند؟ در اين نحوه دولت كه امروز در كشسور مسا هسست ،شسخ
كارمند وقتي حقوق ميگيرد فكسر مسيكنسد كسارش را كسرده اسست ،فكسر
نميكند در إزاي دريافت آن حقوق بدهكار اسست و بايسد هسدفي را دنبسال
كند .اين همان قضيه است كه «جايي را كَندند تا لولهگسذاري كننسد ،يكسي
زمين را ميكند و ديگري قرار بود لولهگذاري كند و سسومي بنسا بسود روي
لولهها را خاک بريزد .دومي يسادش رفتسه بسود لولسه بگسذارد و سسومي هسم
داشت به گمان خود كار خود را ميكرد و در آن كانالي كه كنسده بودنسد،
خاک ميريخت ».چون در كار خود يعني پركردن كانسال بسه هسدفي فكسر
نميكرد .اين يعني روحي كه نميتواند به كارش فكر كند ،به حقسوقي كسه
دريافت ميكند فكر ميكند ،چون در فضساي غربسي تربيست شسده و نسه در
فضاي تكليف ديني؛ و معضل اداري ما در اين نحوه تفكسر اسست .در دفساع
مقدس ،شما مالحظسه كرديسد كسه چسون دولتسي اداره نمسيشسد و هسركس
احساس تعهد ميكرد ،كارها جلو مسيرفست ،كسسي منتظسر نبسود يسک نفسر
ديگر بيايد آن كار را انجام دهد ،خودش آن كار را انجام مسيداد .در نهساد
دولت اين معنا نيست.
سؤال :در حال حاضر كه زمام امور در دست دولست اسست ،چگونسه
ميتوانيم در امور اجرايي ،اهداف انقالب را دنبال كنيم؟ با ايسن مشسكل بسه
چه شكلي ميشود كنار آمد؟
جواب :بنده معتقدم زمام امور بيشتر در دست ضعف مسا اسست .مسا در
بسياري از موارد اموراتمان را بدون دليل به دولت وصل كردهايم ،اعسم از
اموري مثل كشاورزي و يا آموزشي و اقتصادي .كشاورز ما ميگويسد اگسر
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بانکها به ما وام ندهند نميتسوانيم كسار كنسيم .دامسدار مسا يسک گساوداري
درست كرده كه گاوهايش را بايد ميلياردي بخرد ،در حساليكسه اگسر مثسل
هندوستان همان چند گاوي كه كنار خانسهي هسر كشساورز بسود را پسرورش
ميداديم ،قضيه فرق ميكرد و وابسستگي بسه بانسک و وابسستگي بسه خسارج
پيش نميآمد .به قول شوماخر در كتساب «كوچسک ،زيباسست» ،بسا داشستنِ
چنين گاوداريها است كه وابستگي زياد ميشسود ،در حساليكسه هرچيسزي
كوچكش ،زيباست و ما را گرفتار تصديگري دولت نميكند ،چيزي كسه
رهبر معظم انقالب نيز بر آن تأكيد دارند.
كشاورز ما قسمتي از زمينش را خودش گندم مسيكاشست و قسسمتي از
آن را به محصوالت ديگري كه نياز داشت ،اختصاص مسيداد و قسسمتي از
آن را هم محصسوالتي مسيكاشست تسا بفروشسد و چسرخش اقتصسادياش را
شكل دهد .در حاليكه در حال حاضر همهي كشاورزها به اميسد صسادارت
به خارج كشور ،يکمرتبه پياز يا سيبزمينسي كشست مسيكننسد و بعسد هسم
محصوالتشان روي دستشان ميمانسد و ورشكسست مسيشسوند و اقسساط
وامي را هم كه از بانک گرفتهاند ،نميتوانند پس بدهند زيرا به اميد دولت
زندگي كردند .بدين جهت ميتوان گفت زمام امور مربسوط بسه ضسعف مسا
است و نه به دولت .يعني ما آن عقالنيتي را كه خودمان بايد بسه كمسک آن
زندگي خود را مديريت كنسيم ،تقريبسا در همسهجسا از دسست دادهايسم .ايسن
وابسسستگيهسساي افراط سي موجسسب شسسده كسسه حت سي وقت سي هسسم بسسا وامگسسرفتن
مسيخسسواهيم امسوراتمسسان را بگسذرانيم ،عمسسال نتيجسهي كارمسسان را بايسد بسسه
بانکها بدهيم و همواره بسدهكار باشسيم« .آتسش بسه اختيسارِ» مسردم از يسک
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طرف و عسدم تصسديگسري دولست از طسرف ديگسر مسا را وارد گردونسهي
ديگري از انقالب ميكند غير از آنچه فعال در آن هستيم.

جلسهی دهم
انقالب اسالمي و «زباني» که
بايد ظهو کند

زباني متفاوت براي شهادتي متفاوت
در جلسات قبل عرايضي در مورد زبان اشارت به ميان آمد كسه چگونسه
زبان اشاره دست ما را در دست حقيقت ميگذارد و عرض شسد زبساني كسه
بخواهد انقالب اسالمي را متذكر شود ،بايد زبان اشارت باشد از آن جهت
كه انقالب اسالمي حقيقت دوران ما است .و نيز بح

شسد؛ «فهسم» آنگساه

كه به گشودگي درآيد خصلت زباني دارد و واژههاي مخصسوص بسه خسود
را به ظهور ميآورد ،و مثال كربال در سخنان جناب عمّان ساماني زده شسد.
حضرت اميرالمؤمنين ميفرمايند« :عِبَادٌ نَاجَاهُمْ فِي فِكْرِهِمْ وَ كَلَّمَهُمْ فِسي
ذَاتِ عُقُولِهِم»1خداوند با بعضي از بندگانش در فكرشان نجوا ميكنسد و در
درون عقلهايشان با آنها سخن ميگويسد؛ ايسن نشسان مسيدهسد خداونسد
است كه در اين موارد به «گفت» آمده است.
آرامآرام به اين خودآگاهي بايد برسيم كه چه زباني بايد در ميسان آيسد
كه آن زبان ،ظرفيت اشاره به حقيقت را داشته باشد ،عسرض شسد آن زبسان،
جز زبان اشارت نيست ،زيرا آنچه براي انسان مهم است رجوع به حقيقست
 - 1نهج البال ه ،کالم 222
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است و تنهسا بسا حقيقست مسيتسوان زنسدگي حقيقسي را دنبسال كسرد و اساسسا
جذبهي ما در ازاي رجسوع بسه حقيقست محقسق مسيشسود .زبساني كسه بتوانسد
انقالب اسالمي را توصيف كند ،زبان اشاره به حقيقت است و از آن طريسق
جاذبههاي انقالب اسالمي ظهور ميكند .اگر بتوانيم آرامآرام نشان بسدهيم
كه زبانِ اظهار انقالب اسالمي ،زبانِ حقيقت است؛ بحس

بسه خسودي خسود

راههاي ارزشمندي را در مقابل ما ميگشايد .انتظار بنده از رفقسا ايسن اسست
كه مواظب باشند هيچ نكتهاي از دست نرود ،چون ما نمسيخسواهيم در ايسن
مباح

اطالعاتي كسب كنيم تسا اگسر اطالعسي از دسست رفست ،اطالعسات

ديگر جاي آن را بگيرد .اين مباح

مثل راهرفتن است كسه بسراي طسي هسر

منزلي بايد منزل قبلي طي شده باشد ،يسا مثسل صسعود طسولي اسست كسه هسر
پلّهاي را طي نكنيم ،پلّههاي بعدي طي نميشود.
سخن در اين بسود كسه چسه توصسيفي از انقسالب اسسالمي بايسد داشست؟
انقالبي كه توانستهاسست افسرادي را بسه صسحنه آورد كسه تسا مسرز شسهادت،
زندگي خود را معنا كردند؛ و عسرض شسد مسا بسراي توصسيف ايسن رخسداد
چارهاي نداريم از گشودن زباني كه بتواند ايسن رخسداد را توصسيف كنسد و
آن زبان ،زبانِ اشاره به روحانيتي باشد كسه شسهداء در آن قسرار داشستند .بسه
عنوان مثال شما در نظر بگيريد ما ميخواهيم در رابطه با انقالب اسالمي بسا
شهيد حججي صحبت كنيم .اگر صحبتهساي مسا اشساره بسه آتشسي نداشسته
باشد كه در جان آن شهيد شعلهور بود ،به هيچوجه مايل به شسنيدن سسخنان
ما نميبود زيرا او نسبتي با انقالب اسسالمي ،بسه عنسوان حقيقستِ ايسن دوران
داشت كه الفاظ رسسمي هرگسز نمسيتواننسد توصسيفكننسدهي آن حقيقست
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باشند .آيا ما ميتوانيم در جايي قرار بگيريم كه شهيد حججسيهسا بسا عمسل
خود اشاره به آنجا داشتند؟ عرض بنده آن است كه با به ميانآوردنِ چنين
حساسيتي ،زباني گشوده ميشود كه زبان توصيف احواالت شسهداء اسست.
بنده فكر ميكنم ما در موضوعِ «شهادت» درست تأمّل نكردهايم .در جسايي
عرض شد بعد از صدر اسالم ،غير از صحنهي كربال در هيچجساي ديگسري
از تاريخ اسالم ،اين نحوه شهادت كه در انقالب اسالمي پيش آمسد ،ظهسور
نكرده است .در صدر اسالم شهادت بدريون را داريم كه در واقسع آن نسوع
شهادت موجب فت تاريخ اسالم شد ،ولي در بسياري موارد شهادت بسه آن
معنا بوده كه ميخواستيم بسرويم دشسمن را بسه قتسل برسسانيم ،خودمسان هسم
كشته شديم .اين غير از اين است كه خودِ شهادت ،حقيقت باشد و موجب
گشودن راه شود2و مسا امسروز مبتنسي بسر شسبكهي فهمسي از شسهادت ،زبساني
داشته باشيم براي اشاره به آن حقيقت.
مولسوي در رابطسه بسا آمسادگي انسسان جهست شسنيدن نسداي بسي صسداي
حقيقت ميگويد:
 - 2سردار محمد احمديان از رزمندگان لشکر امام
حسين ميفرمودند «چند روز قبل از عمليا /کربالي
مانده به اذان صبح سري به
 4يک ش  ،يک ساع
اردوگاه رزمندگان زدم که بنا بود به وسيلهي آنها
ديدم بدون
آن عمليا /انجام گيرد .با تعج
استثناء همهي آنها در حال خواندن نماز ش هستند.
گفتم خدا به داد ما برسد در اين عمليا»./
منظورشان اين بود که اين وض نشان ميدهد اينها
بنا دارند با شهاد /خود به صحنهاي که يش رو
داريم ،معنا بدهند .همان معنايي که ماوراي
اس ؛ و ما در کربال آن را
يروزي و شکس
داشتهايم.
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گسوشِ آن كسسس نوشسد اسسسرار جسسالل

كو چو سوسن صسد زبسان افتساد و الل

لذا به جاي آنكه با صد زبان حرّافي كنيم ،بايسد گسوش بسسپاريم ،مثسل
مادري كه فرزندش را از شير باز ميگيرد تا او را به انواع غذاها برساند.
گسسسسر ببنسسسسدد راه آن پسسسسستان بسسسسر او

برگشسسسسايد راه صسسسسد بسسسسستان بسسسسر او

زانک پستان شد حجساب آن ضسعيف

از هسسزاران نعمسست و خسسوان و رغي سف

تالش براي سخنگفتن قبل از گوشسپردن به نداي بيصسداي انقسالب
اسالمي ،حجابي خواهسد شسد كسه مسا را از پرتوهساي بسس متنسوع و متعسالي
حقيقت اين دوران محروم ميگرداند و آن نوع يگانگي كه بايد جانهسا را
در بر بگيرد و همهنسبتبه همديگر و نسبت به اجتماع ،احسساس مسسووليت
داشته باشند ،از دست ميرود .احساس نميكنيسد مسا بسا نسوعي از بيگسانگي
نسبت به همديگر بهسسر مسيبسريم كسه علست آن بسيش از گسوشسسپردن بسه
حقيقت دوران ،تالش براي حرفزدن و خود را مطرحكردن است؟
عرايض بنده در اين امر كافي نيست ،ولي باز تأكيسد دارم آنچسه گفتسه
ميشود را به هر دليلي مواظسب باشسيد از دسست نسرود تسا بسراي رسسيدن بسه
مقصد ،منزل به منزل جلو برويم.
« -29خطسسري در مي سان اسسست و آن خطسسر چيسزي جسسز سسسخنگفسستن از
انقالب اسالمي نيست وقتي نتوانيم از طريق سخنگفتن ،راهي به سوي
روحِ انقالب اسالمي بگشاييم .زيرا ما عموما متوجه نيستيم ممكن است
گفتگو از انقسالب اسسالمي ،موضسوع را بسه فضساي گفتگسويي از نسوع
گفتگوي متافيزيكي سخن ببرد و آن گفتگو مسانع گسردد تسا بتسوانيم از
انقالب اسالمي سخن بگوييم و آنطور كه شايسته اسست ،خسود را در
كمند جذبهي انقالب قرار دهيم.

جلسهي دهم ،انقالب اسالمي و «زباني» كه بايد ظهور كند325 ................................

شهداي انقالب كه حقيقت انقالب اسسالمي را مسافوق گفتگسو يافتنسد،
سلوک ديگري را در قربِ به انقالب انتخاب كردند كسه آن سسلوک،
خموشي بود و حاصل آن خموشي ،عطابخشي نسوري بسود كسه جهست
فهم انقالب اسالمي به سراغ آنها آمد .حال كيست كه بتواند انقسالب
اسالمي را در زباني مناسب ،به «گفت» آورد و آن را بسا زبسان مناسسب
تفسير كند؟ كه در واقع با اين كار ،تفكسر دربسارهي حقيقست بسه ميسان
ميآيد ،زيرا حقيقت بيش از همه در مظاهرِ تاريخي اسست كسه ظهسور
ميكند.
چه اندازه بايد آمادگي پيدا كسرد تسا مهيساي گفستنِ مطلبسي شسويم كسه
سالها در آن تفكر كردهايسم و در آن جايگساه بتسوانيم تفكسرِ تساريخي
خود را به «گفت» آوريم ،در حساليكسه هنسوز آن حقيقست پسردهنشسين
مانده است!»

با يماندن د
د تا يخ اي ان؟

تا يخ کفر يا حضو

آنچه بايد نسبت به آن فكر كرد همين نكته است كه «خطري در ميسان
است و آن خطر چيسزي جسز سسخنگفستن از انقسالب اسسالمي نيسست و آن
وقتي است كه نتوانيم از طريق سسخنگفستن ،راهسي بسه سسوي روحِ انقسالب
اسالمي بگشاييم ».پس در واقع ما در حال حاضر با چنسين خطسري روبسهرو
هستيم .اگر انقالب اسالمي نبود خطري براي اين كسه ايسن مولسود را تبيسين
كنيم هم نبود .مسا بسراي نهضست مشسروطه بسا توجسه بسه محسدوديتي كسه آن
نهضت داشت و تالش ميكرد تا نظام پارلماني را به جامعهي ما برگردانسد،
زبان داشتيم و ميتوانستيم در آن رابطه حرف بزنيم .ولسي موضسوع انقسالب
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اسالمي فرق ميكند ،بح

در باقيمانسدن در تساريخ كفسر و يسا حضسور در

تاريخ ايمان است؛ همينطور كسه اگسر اسسالم ظهسور نمسيكسرد بسيتفساوتي
نسبت به اسالم ،كفر محسوب نميشد ،اگر انقالب اسالمي به ظهور نيامسده
بود بيتفاوتي نسبت به آن ،بيتفاوتي نسبت به حقيقت به حساب نميآمسد.
آيا ميشود انقالب اسالمي باشد و انسان نسسبت بسه آن بسيتفساوت باشسد و
بگويد من ميخواهم مثل قبسل زنسدگي كسنم؟ ايسن نسوعي پشستكسردن بسه
حقيقت نيست؟ اين مثل آن است كه شما بر دين حضرت عيسسي باشسيد
و با وَحي دين حضرت محمّد روبهرو شويد و نسسبت بسه آن بسيتفساوت
باشيد ،معلوم است كه اساسا نبوت حضسرت عيسسي را هسم نشسناختهايسد
وگرنه تنها با رخصت دين حضرت محمد ميتوانيد بر ديسن خسود بساقي
باشيد؛ نسبت به انقالب اسالمي هم قضيه از همين قرار است كه بسيتفساوتي
نسبت به آن ،بيتفاوتي نسبت بسه حقيقست و پشستكسردن بسه آن اسست .بسا
آمدن دين جديسد ،افقسي از توحيسد كسه بسس متعسالي اسست در مقابسل بشسر
گشوده ميشود و ناديدهگرفتنِ آن به معناي نفي هرگونه توحيد است و بسه
همين جهت قرآن مؤيدِ افرادي از اهل كتاب است كه به وَحي محمدي

ايمان آوردهاند و در عين حال باقي بر وَحسي قبلسي هسستند .بسه عنسوان مثسال
خداوند در آيهي  162سورهي نساء ميفرمايد« :لكنِ ال َّاسخُوََ فا الثعلثامِ
منثهُمْ وَ الثمُؤثمنُوََ يُؤثمنُوََ بِما َُنثزِلَ إِلَيْكَ وَ ما َُنثزِلَ منث قَبْلاكَ وَ َُ ....ولئاكَ
سَنُؤثتيهِمْ ََلْ اً َظيماً» يعني اي پيسامبر! عسدهاي از اهسل كتساب كسه در علسم
الهي از عمق الزم برخوردارند و به آنچه اي پيامبر! بر تو نازل شسده ايمسان
دارند و بر آنچه قبل از تو نازل شده ،ايمان دارنسد و  ...بسه زودي بسه اينسان
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اجر عظيمي عطا ميشود .همين امر در مورد انقسالب اسسالمي اسست وقتسي
انسان در عين وفاداري به سنتهاي گذشته نسبت به آن بيتفاوت نباشد.

ِ گشود
انقالب اسالميت افق
خداوند

به سالوي

عرض بنده آن است كه آري! خطري در ميان است و آن خطسر چيسزي
جز سخنگفتن از انقالب اسالمي نيست وقتي نتوانيم از طريق سخنگفستن،
راهي به سوي حقيقت انقالب اسالمي بگشاييم .از يک طسرف نمسيتوانيسد
در نظر بسه انقسالب اسسالمي سسخن نگوييسد ،و از طسرف ديگسر نمسيتوانيسد
سخنان معمولي گذشته را در توصيف آن به زبسان آوريسد .در هسر دو حسال
در بيتاريخي قرار ميگيريد ،زيسرا متوجسه نبسودهايسد كسه ممكسن اسست بسا
گفتگسسو از انقسسالب اسسسالمي موضسسوع را بسسه فضسساي گفتگسسويي از نسسوع
گفتگوهاي متافيزيكي و انتزاعي ببريد .همانطسور كسه مكسرر عسرض شسده
است يکوقت شما ميخواهيد مسثال از خسدا سسخن بگوييسد ،ولسي در حسدّ
اثبات وجود خدا بح را متوقف ميكنيد و بعد هم گمان مسيكنيسد ديگسر
مسوله تمام شد ،در حاليكه شما واجبالوجود بودنِ خدا را اثبات كرديسد.
اين غير از آن است كه با خداي حيّ و سميع و بصير مأنوس شسويد .در آن
نگاه كه به اثبات وجود خدا كفايت شده ،موضوعِ رابطسه بسا خسدا در ميسان
نيست ،خسدايي كسه بشسود بسا او رابطسه برقسرار كسرد؛ آن خسدا در رابطسه بسا
عبوديت ما و ربوبيتش براي ما ظهور ميكند .بسراي رفسع شسبههي بسودن يسا
نبودن خدا ،اثبات واجبالوجود بودنِ خدا مشكل را حسل مسيكنسد .امسا بسا
خدا زندگيكردن كه پيامبران متسذكر آن مسيباشسند ،چيسز ديگسري اسست.
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يكي از رفقا ميفرمود چرا پيامبران مثل فيلسوفان خدا را اثبات نمسيكننسد؟
غافل از اينكه مسولهي بشسر چيسز ديگسري اسست ،مسسوله بسه فعليستآوردنِ
عبوديت نسبت به حضرت حق است تا از آن طريق ،انسان بسه هويست خسود
دست يابد و پيامبران متذكر اين امر هستند و در اين رابطه قرآن خطساب بسه
همهي انسانها ميفرمايد« :يا ََيُّهَا النَّاسُ ا ْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ وَ الَّذينَ
منث قَبْلكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوََ»(بقره )21/اي همسهي انسسانهسا! پروردگسار
خود را عبادت كنيد ،پروردگاري كه شما و انسانهاي قبل از شما را خلسق
كرد ،باشد كه در راسستاي عبوديست پروردگارتسان بسه تقسوي نايسل شسويد.
خداوندي كه عبادت ميكنيم در قبلهي ما است و نه در ذهن ما.
اگر انقالب اسالمي افقِ گشودهي خداوند است ،به آن معنسا اسست كسه
خداوند در افق «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ ف شَأثٍَ» به نور خود مناسب شأن ايسن تساريخ
براي بشريت تجلي كرده اسست و اگسر مسا زبسانمسان زبسان اشساره بسه چنسين
حضسسوري از خداونسسد نشسسد ،بسسدانيم خطسسري در راه اسسست و عمسسال انقسسالب
اسالمي در حجاب ميرود و ديگر آن انقالب ،افق زندگي ما نخواهسد بسود
كه ما با نظر به آن بتوانيم همه چيسز را معنسا كنسيم .مسا عمومسا هنسوز متوجسه
نيستيم كه ممكن است گفتگسو از انقسالب اسسالمي ،موضسوع را بسه فضساي
گفتگو از نوع انديشههاي انتزاعي ببرد و مانع گردد تا بتوانيم آن انقسالب را
آنطور كه الزم است ،توصيف كنيم و مدّ نظرها قرار دهيم و آنطسور كسه
شايسته است خود را در كمند جذبهي آن استقرار بخشيم.
«حقيقت» ،چيزي است كه انسان را جذب ميكنسد و همساني اسست كسه
انسان بر اساس فطرتي كه دارد ميخواهد با تمام وجسود بسه سسويش بسرود.
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هرگز چنين جذبهاي از «مفهومِ» حقيقت برنميآيد كسه بتوانسد انسسان را بسه
خود جسذب كنسد و او را سسيراب نمايسد .همسانطسور كسه مفهسوم آب ،آب
نيست و بدن را سيراب نميكند ،مفهومِ حقيقت هم حقيقت نيسست و جسان
را سيراب نمينمايد .انقالب اسالمي ،حقيقست ايسن دوران اسست ولسي اگسر
زباني نباشد كه بدان اشاره كند عمال انسسانهسا در كمنسد جذبسهي آن قسرار
نميگيرند تا جانشان به شعف و شكوفايي آيد.

سلوکِ خ وشي د

انقالب اسالمي

يكي از راههاي اشاره بسه حقيقست انقسالب اسسالمي ،راهِ شسهداء اسست.
شهداي انقالب اسالمي كه حقيقست انقسالب را مسافوق گفتگسو و در عمسل
يافتند ،سلوک ديگري را براي قرب انقسالب اسسالمي انتخساب كردنسد كسه
آن ،سسلوکِ خموشسي بسود .شسهيد خسرازي نمونسهي خسوبي از آن سسسلوکِ
خموشانه بود .وقتي با او سخن ميگفتي ،تنها گوش مسيداد و مسيخنديسد،
فق يک لبخند بود و بس ،بنا نداشت با سخنگفتن در مورد جنگ كار را
تمام شده بداند .سخن او بيشتر ،عمل او بود .در اين رابطه خسوب اسست بسه
اين نكته توجه شود كه چرا گفتسه مسيشسود :شسهداي انقسالب كسه حقيقست
انقالب را مافوق گفتگسو يافتنسد ،سسلوک ديگسري را در قسربِ بسه انقسالب
اسسسالمي انتخسساب كردنسسد كسسه آن «خموشسي» بسسود و حاصسلِ آن سسسلوک و
سكوت ،عطابخشي نوري بود كه جهت فهم انقالب اسالمي به سراغ آنهسا
آمد .آن خموشي و تأمّلكردن ،يكسي از مراحسلِ حضسور در وادي توحيسد
است تحت عنوان «صمت» ،كه در جاي خود بح

شسده اسست .البتسه اگسر

همينطور سكوت كنيم كه دردي دوا نميكند ،ولي وقتي در وادي توحيد
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در حضور قرار گرفتيد كسه حضسور در عسالَم انقسالب اسسالمي يكسي از آن
نحوه حضورها است ،سلوكي به ميان ميآيد كه با خموشي همسراه اسست و
جان انسان را آماده ميكند براي گوشسپردن بسه نسدايي كسه در آن وادي،
حقيقت به صورت «ندا» با شما سخن ميگويد .اين راهي بود كه شهداء بسه
طسسور مشسسخ

آن را يافتنسسد ،مثسسل شسسب شسسهادت شسسهيد بسساكري در لشسسكر

عاشورا كه آن را ميتوانيد در كتساب «لشسكر خوبسان» مطالعسه كنيسد .او بسه
گونهاي به خ اول جبهه ميرفت كه برگشت برايش معنسا نداشست .وقتسي
آقاي محسن رضايي فرماندهي سپاه خبردار مسيشسود و بسه عسدهاي دسستور
ميدهد برونسد او را بسه عقسب برگرداننسد ،نرسسيده بسه خس اول ،بسه آنهسا
ميگويند نياز نيست ،او شهيد شد .ممكن است آقاي باكري سخنرانيهايي
داشته باشد ،ولي آن سخنرانيها قصهي شهادت او نيست ،وظيفسهاي داشسته
و بنا بر آن وظيفه به عنوان فرماندهي لشكر صحبت مسيكسرده اسست ،ولسي
شهادتش را سكوتش برايش فراهم كرد.
حاصل آن عطايي كه به شهداء رسسيد ،نسوري بسود كسه بسه جهست فهسم
انقالب اسالمي به سراغ آنها آمد و لذا كسمتسر از فداشسدن در راه انقسالب
اسسسالمي آنهسسا را راض سي نم سيكسسرد .بسسا مطالعسسهي زنسسدگينامسسهي شسسهداء
بهخصوص زندگينامهي سرداران دفاع مقدس ،متوجهميشسويم كسه آنهسا
در يک مرحله از حيات مجاهدانهي خود به بصيرتي ميرسيدند كسه ديگسر
ماندن برايشان سخت بود.

3

 - 3شهيد چمران در مناجاتي که
به نگارش درآورده اس ميگويد

يش از شهادتش
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بسم اهلل الرّحمن الرّحيم :اي حيات! با تو وداع ميكنم با همسه زيبساييهايست ،بسا همسه مظساهر
جالل و جبروت ،با همه كوهها و آسمانها و درياها و صحراها ،با همهي وجود وداع مسيكسنم .بسا
قلبي سوزان و غم آلود به سوي خداي خود ميروم و از همه چيز چشم ميپوشم .اي پاهساي مسن،
ميدانم شما چابكيد ،ميدانم كه در همه مسسابقههسا گسوي سسبقت از رقيبسان ربسودهايسد ،مسيدانسم
فداكاريد ،ميدانم كه به فرمان من مشتاقانه به سوي شهادت ،صاعقه وار به حركست در مسيآييسد،
اما من آرزويي بزرگتر دارم ،من ميخواهم كه شما به بلندي طبع بلندم ،بسه حركست در آييسد ،بسه
قدرت اراده آهنينم محكسم باشسيد ،بسه سسرعت تصسميمات و طسرحهسايم سسريع باشسيد .ايسن پيكسر
كوچک ولي سنگين از آرزوها و نقشهها و اميدها و مسووليتها را به سرعتِ مطلوب به هسر نقطسه
دلخواه برسانيد.
اي پاهاي من! در اين لحظات آخرِ عمر آبروي مرا حف كنيسد شسما سسالهساي دراز بسه مسن
خدمت كردهايد ،از شما ميخواهم كه در اين آخرين لحظه نيز وظيفهي خود را بسه بهتسرين وجسه
ادا كنيد .اي پاهاي من! سريع و توانا باشيد ،اي دستهاي من! قوي و دقيق باشيد ،اي چشمان من!
تيزبين و هشيار باشيد ،اي قلب من! اين لحظات آخسرين را تحمسل كسن ،اي نفسس! مسرا ضسعيف و
ذليل مگذار ،چند لحظه بيشتر با قدرت و اراده ،صبور و توانا باش .به شما قول مسيدهسم كسه چنسد
لحظه ديگر همهي شما در استراحتي عميق و ابدي آرامش خود را براي هميشه بيابيد و تالفي ايسن
عمرِ خستهكننده و اين لحظات سخت و سنگين را دريافست كنيسد .چنسد لحظسه ديگسر بسه آرامسش
خواهيد رسيد؛ آرامشي ابدي .ديگر شسما را زحمست نخسواهم داد .ديگسر شسب و روز اسستثمارتان
نخواهم كرد .ديگر فشار عالم و شكنجه روزگار را بر شما تحميل نخواهم كرد .ديگر به شسما بسي
خوابي نخواهم داد و شما ديگر از خستگي فرياد نخواهيد كرد .از درد و شسكنجه ضسجه نخواهيسد
زد .از گرسنگي و گرما و سرما شِكْوه نخواهيد كرد .و براي هميشسه در بسستر نسرم خساک ،آرام و
آسوده خواهيد بود .اما ايسن لحظسات حسساس ،لحظسات وداع بسا زنسدگي و عسالم ،لحظسات لقساي
پروردگار ،لحظات رق

من در برابر مرگ بايد زيبا باشد.

خدايا! وجودم اشک شده ،همهي وجودم از اشک ميجوشد ،ميلرزد ،ميسوزد و خاكسستر
ميشود .اشک شدهام و ديگر هيچ ،به من اجازه بده تا در جوارت قرباني شوم و بر خساک ريختسه
شوم و از وجودِ اشكم غنچهاي بشكفد كه نسيم عشق و عرفان و فداكاري از آن سرچشمه بگيرد.
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تفاري که متذکر حقيقت است
عرض بنده آن است :كيست كه بتواند انقالب اسالمي را بسا زبساني كسه
مناسب حقيقت آن است به ظهور آورد كه در واقع با اين كسار« ،تفكسر» در
بارهي حقيقت به ميان ميآيد زيرا حقيقت ،بيش از همه در مظاهرِ تساريخي
است كه ظهسور مسيكنسد و حقيقستِ امسروز مسا در مظهسري بسه نسام انقسالب
اسالمي به ظهور آمده است و بدين لحاظ ميتوان در بارهي حقيقت ،تفكر
كرد .اگر ما زبان مناسبِ تبيين اين موضوع را پيدا كنيم ،ميتوانيم نسبت به
انقالب اسالمي تفكر نماييم زيرا الزمهي تفكر نسبت به يک حقيقت ،زبانِ
آن حقيقت است .اگر ميتوانستم عرايضي در اين مورد داشته باشم عسرض
ميكسردم :حقيقست ،اساسسا در زبسان محقسق مسيشسود و آن زبسان« ،گفستِ»
حقيقت است و از آن طرف ،حقيقت بسيش از همسه در مظساهر تساريخياش
ظهور ميكند .پسس اگسر انقسالب اسسالمي بسه گفست آيسد ،عمسال حقيقست،
مناسب اين تاريخ ظهور كرده است .اين موضسوع را خسود شسما مسيتوانيسد
دنبال كنيد كه خداوند به عنوان حقيقةُالحقايق در كجا ظاهر ميشسود؟ جسز
آن است كه همانطور كه عرض شد قرآن ميفرمايسد« :كُلَّ يَاوْمٍ هُاوَ فا
شَأثٍَ» و خداوند به عنوان حقيقتِ همسهي حقسايق ،خسود را در يسوْم اللّسه بسه
طور خاص مينماياند؟ پس بايد در آينهي تاريخ به دنبسال حقيقست بسود ،از
طرفي بايد به حقيقت اشاره كرد و اشاره به حقيقست ،زبسانِ خساصّ خسود را

خدايا! تو را شكر ميكنم كه باب شهادت را به روي بندگان خالصت گشودهاي تسا هنگسامي
كه همهي راهها بسته است و هيچ راهي جز ذلّت و خفست و نكبست بساقي نمانسده اسست ،مسيتسوان
دست به اين باب شهادت زد و پيروزمند و پر افتخار به وصل خدايي رسيد.
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ميطلبد .وقتي به حقيقت اشاره شود ،عمال تفكر بسه ميسان مسيآيسد .تفكسر،
چيزي جز اين نيست كسه بتسوانيم حقيقست را در منظسر خسود بيسابيم ،وگرنسه
آنچه به عنوان تفكسر مسيپنسداريم ،تفكسر نيسست ،اطالعسات اسست .مسا بسه
حاالتي تفكر ميگوييم كه خداوند در آيهي  44سسورهي نحسل متسذكر آن
ميشود و ميفرمايد اگر انسانها بر آنچه كسه در درونشسان تجلسي كسرده
است آگاهي يابند ،به آن «تفكر» ميرسند .فرمود« :إنّا ََنزَلنَا إلَياكَ الاذِّك
لتُبَينَ للنّاس مَا نُازِّلَ إلَايهِم لَعَلَّهُام يتَفَكّا وَ» .پيسامبر خسدا در ايسن آيسه
مأمورند متذكر حقيقتي شوند كه بر جان مردم رسيده است .آيهي مسذكور
قبال در چند جا ،مورد بح
بح

قرار گرفت كه البته هيچكدام از مطالسبِ قبسل،

را تمام نكرد ،از آن جهت كه بحس ِ «لَعَلَّهُسم يتَفَكّسرون» در ايسن آيسه

بايد مدّ نظر قرار ميگرفت و آن نظر به حقيقتي است كه در نسزد انسسانهسا
هست و رسول خدا با زبان خاصسي كسه زبسان تسذكر اسست ،آن را تبيسين
ميكنند .تفكر در اين آيه ،تفكري است كه متذكر حقيقتِ دوران اسست و
زبان خاص و تبيين خاصِ خود را ميخواهد .مسا چسه انسدازه بايسد آمسادگي
پيدا كنيم تا مهياي گفتساري گسرديم كسه بايسد سسالهسا در آن تفكسر كسرده
باشيم ،تازه اگر سالها بر موضوعي به همان معنايي كسه عسرض شسد ،تفكسر
كنيم يعني رجوعمان بسه حقيقست باشسد ،آرامآرام زبسان مسا بسراي تبيسين آن
حقيقت گشوده ميشود .بنسده در نظسر بسه بعضسي از اشسعار مولسوي عسرض
كردهام حداقل دو سال جناب مولوي بسر آن حقيقست نظسر داشسته اسست تسا
آرامآرام زبانش جهت تبيين آن گشوده شده و ما آن را به صورت گفتسار،
اينطور مييابيم كه ميگويد:
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وه چه بسيرنسگ و بسينشسان كسه مسنم

كس سي بسسسدانم مسسسرا چنسسسان كسسسه مسسسنم

مالحظه ميكنيد كه خود مولوي هم مانده كه با نظر به خود ،چسه چيسز
عجيبي برايش ظهور كرده است ،بيرنگبودنِ «من» كه مولسوي مسيگويسد
يعني هيچ چيز شبيه آن نيست و نشان هم ندارد ،تازه در ادامه ميفرمايد آيا
روزي ميشود تا من آنچه را بسه اجمسال يافتسهام بيسابم و آن را از آنِ خسود
كنم؟ اين شعر مثال خوبي است براي آنكه روشن شسود چسرا بسا واژههساي
مندرس و روزمرّه هيچوقت نميتوانيم از حقيقت گزارش دهيم.
توجه به چگونگي خود ،مسولهي مولسوي اسست و توجسه بسه آن مسسوله،
موجب ميشود تا يسکمرتبسه بسه «گفست» آيسد .هنسر مولسوي آن اسست كسه
ميتواند خوب گوش بسپارد ،تا آنچه را كه شنيد به «گفت» آورد .ممكسن
است براي شما هم بعضا پيش آمده باشد كه معناي اجمالي آنچه را بسه آن
توجه داريد به «گفت» در آوريد ،ولي نتوانيد آن سخن را با همهي اهميتسي
كه براي شما دارد ،حف نماييد زيرا وقتي آن سخن در حالت حضوري بسه
سراغ شما آمد در حافظه نميماند و اگسر در حافظسه بمانسد ،ديگسر آن نسوع
گفتن نيست كه گزارشي از درک حقيقتِ جان باشسد ،بلكسه فكسر اسست و
فكر ،مفهوم است .در حاليكه مولوي به صسورتي معجسزهآسسا آنمعساني را
كه به طور اجمالي در خود دارد ،بسه «گفست» در مسيآورد و جنساب حسسام
الدين چلپي آنها را در همان لحظه مينويسد .از آن مهمتسر ،كساري اسست
كه حضرت محمد انجام دادند كسه حقسايق وَحسي چگونسه بسا اسسلوبي از
الفاظ به قلب حضرت نازل ميشود و حضرت همانطور كسه قلسبشسان آن
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معاني را مسييابسد ،الفساظِ مناسسب آن معساني را نيسز نگسه مسيدارنسد و ارا سه
ميدهند.
مولوي در اواخر عمر ديگر از آن شور و شيدايي كه «گفتن مثنسوي» او
را فرا گرفته بود ،باز ميايستد و اين نشان ميدهسد آن وقتسي هسم كسه شسعر
ميگفته ،به ارادهي خودش نبوده است .در همين رابطه ميگويد:
تو مپندار كه من شعر بسه خسود مسيگسويم

تسسا كسسه هوش سيارم و بي سدار ،يك سي دم نسسزنم

در روايت داريم :اگر كسي به حقيقت برسسد ،ديگسر اَخْسرَس مسيشسود
يعني لكنت زبان پيدا ميكند و نمسيتوانسد سسخن بگويسد و از آن بسه بعسد،
كسِ ديگري است كه از طريق او سخن خواهد گفت.

4

معجز ي زبان
به اين فكر كنيد كه چه اندازه بايد آمادگي پيدا كسرد تسا مهيساي گفستنِ
مطلبي شويم كه سالها در آن تفكر كردهايم و در آن موقف بتوانيم تفكسر
تاريخي خود را به «گفت» آوريم ،در حاليكه هنوز آن حقيقت ،پردهنشين
مانده است« .حقيقت ،هنوز پردهنشين است» ،به اين معنا كه هنسوز از طريسق
واژههاي مناسب خود به ظهسور نيامسده اسست زيسرا زبساني كسه بتوانسد آن را
ظاهر كند ،شكل نگرفته است .اگر جناب مولوي ميخواست آنچه را كسه
در همان زمان يافته بود بگويد ،مطمونا نميتوانست ،زيسرا آن معساني اجسازه
نميداد در آن زبان عادي و معمولي به ظهور آيند تا جنساب مولسوي بتوانسد
 - 4در رواي

داريم

يه» هترکس
«من عرف للا كل لستان

خدا را شناخ  ،زبانش بتراي ستخن گفتتن بته لکنت
ميافتد( .مشکاة االنوار في رراالخبار ،ص )176
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به اظهار آن بپردازد .اين است كه مجبور ميشود اوال :مدتها تأمّل كنسد و
ثانيا :آنها را با زبان شعر به ميان آورد .گمسانم آن اسست كسه نقسش شسمس
تبريزي در قسمت اخير كارساز بوده است تا بفهماند چگونسه آن معساني بسا
شيدايي و عشق امكان ظهور دارند.
روحِ شاعرانگي كه سراغ انسان آمد ،توان ارا هي معاني متعالي بسرايش
آسان ميشود .اينطور نيسست كسه كسسي تصسميم بگيسرد شسعر بگويسد .آن
شعري كه با تصميمِ من و شما سروده شود در اين خصوص ،به هيچ دردي
نميخورد ،زيرا اين شعر است كه شاعر را ميقاپد ،نه اينكه شاعر تصسميم
بگيرد شعر بگويد5.شعر ،شاعر را ميقاپسد چسون آنچسه را كسه شساعر يافتسه
است راهي براي بروز آن جز زبان شعر نميبيند و اين است كه آن حقيقت
به زبان شعر ،خود را ظاهر ميكند و زبان شعر ،اشاره ميكند به چيسزي كسه
شاعر بدان نظر كرده و آن داراي مرتبهاي متعالي و چند وَجهسي اسست كسه
تنهسسا بسسروز آن بسسا روح شسساعرانگي ممكسسن اسسست .شسسما بسسا نظسسر بسسه سسسخنان
اميرالمؤمنين علي اين را مالحظه خواهيد كسرد كسه چسرا آن سسخنان بسه
 - 5چقدر خوب و شايسته اس

وقتي شعري از شاعري

بزرگ در مقابل خود داريم ،متوجهي جايگاه متين و
استقرار وجودي او باشيم که چگونه او در وجودي
منسجم و يگانه ،محل ظهور زبان هستي شده اس و از
اين مهمتر وقتي اس که آيا /الهي را بر زبان
ّ گويش
ميآوريم ،اگر نظر کنيم بر قلبي که محل
حقيقتي آهنگين در قال چنان الفاظ متعالي گشته
اس  ،حتي وجه آهنگين آن آيا /به خودي خود روح را
به نظمي يگانه مطابق خاستگاه آن آيا /ميکشاند.
راز آنکه تأکيد ميفرمايند مثالً سورهي
اين اس
توحيد را  100مرتبه تکرار کنيد تا جان ما هماهنگ
آهنگ آن شود ،آهنگي که در ذا /خود يگانگي خاصي
دارد.
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صسسورت سَ سجْع و آهنگ سين اسسست ،زي سرا آن كلمسسات مح سلِ ظهسسور معسساني
متعالياند و سسخنان آن حضسرت از آن عسالم بسه ظهسور آمسده اسست حتسي
سخنان آن حضرت در مسا ل سياسي هم به صورت سَجْع است زيرا آنچه
آن حضرت يافتهاند تنها با آن زبسان قابسل ارا سه اسست .بايسد آن زبسان تسوان
ارا هي آن معاني را داشته باشد .در اينجا خسودِ زبسان اسست كسه بسه عنسوان
ظهور حقيقت به صحنه ميآيد وگرنه حضرت علي سكوت ميكردنسد.
آن حضرت وقتي سخن ميگويند كه زبانِ آنچه يافتهاند بسه ظهسور آيسد و
آن حضرت از آن جهت قهرمان فصاحت و بالغتاند كه زبانشسان ميسدانِ
ظهور حقايق است .زبان قرآن از همه عجيبتر است در آن حدّ كه رسسول
خدا را متهم كردند كه آن حضرت شاعر است .زيرا زبان ،زبان شاعرانه
و آهنگين بود تا حقيقست از آن طريسق بسه زيبساترين شسكل بسه ظهسور آيسد،
هرچند قرآن به معني عرفي آن شعر به حساب نميآمد.
اگر كسي متوجهي معجزهي زبان بشود ،به عظمت قرآن پي ميبرد كسه
چرا ما ميگوييم اين زبان ،حتما زبان خسدا اسست .امثسال دكتسر عبسدالكريم
سروش و دكتر محمسد شبسستري چطسور متوجسهي ايسن امسر نشسدند؟6مگسر
ممكن است بشر بتواند تصميم بگيسرد ايسنطسور سسخن بگويسد؟ كسسي كسه
بفهمد نور قرآن با چه خصوصياتي نزول كرده و به واژه تبديل شده اسست،
يقين ميكند كه پيامبر خدا بايد سالها حِرانشيني كرده باشند تسا صسداي
آن حقيقت را بشنوند و جانشان چنين امكاني پيدا كنسد تسا آن حقيقست در

 - 6آقايان مدعي هستند که قرآن کالم بشر اس ،
نه کالم خدا.
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قالب واژههاي منطبق با آن حقيقت به ظهور آيد .سسالهسا منتظسر ماندنسد تسا
باالخره وَحي نازل شد آنهم با واژههاي مخصوص به خود .اينجا شسخ
پيامبر نيست كه سخن ميگويد ،اين خدا است كه به سخن آمسده اسست
و وقتي مدتي وَحي نازل نشد ،آن حضسرت سسخني بسه عنسوان وَحسي الهسي
براي گفتن نداشتند در آن حسدّ كسه گمسان كردنسد خداونسد وَحسي را قطسع
كرده و پيامبرِ خود را تنها گذاشته است .تا آنكه بساالخره وَحسي آمسد كسه
«ما وَ َّ َكَ رَبُّكَ وَ ما قَل »(الضحي )3/پروردگارت تو را وانگذاشسته
و دشمن نداشته است .خداوند در اين آيه به پيامبر خود دلداري ميدهد و
باز سخن خدا كه همان سخن هستي است شروع ميشود.
اگر زبان اصيل ،سخنِ هستي و سخن خداوند است و اين خداوند است
كه متكلم مسيباشسد ،و اگسر خداونسد در هسر تساريخ ظهسوري خساص دارد،
بنابراين ما در هر تاريخي از طريق كالمي خاص بسا خداونسد روبسهرويسيم و
خداوند در هر تاريخي از طريق كالم خاصِ آن تاريخ در جان مسا نسدا سسر
ميدهد تا تاريخي سساخته شسود .اگسر كسسي بخواهسد زبساني بسراي رخسداد
تاريخي زمانهاش به ميان آورد ،بايد تالش كند تا خودِ خدا سسخن بگويسد.
زيرا هر حقيقت تاريخي را فق خداوند است كه بسه معنساي واقعسي تفسسير
ميكند.
با توجه به اينكه خداوند در هسر تساريخي ظهسوري خساص و در نتيجسه
كالمي خاص دارد ،در اين تاريخ كالم خدا بسا ظهسور انقسالب اسسالمي بسه
ميان ميآيد .عالمهي طباطبايي

دليل ميآورند كه كلّ عالم ،كسالم
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خدا است7و در همين رابطه ،انقسالب اسسالمي ،كسالمِ يسومِ خساص خداونسد
است و در نتيجه بايد گفست در ايسن تساريخ ،كسالم خسدا بسا ظهسور انقسالب
اسالمي در مقام تكوين به ظهور آمده است .حال اگر كسي بخواهسد آن را
در نظام تشريع توصيف كند بايد كاري كند تا خداونسد از طريسق او سسخن
بگويد يعني اگر كسي خواست حقيقتِ دوران را وصسف كنسد بايسد منتظسر
بماند تا خداوند نداي خود را در جان او الهام نمايد.

خداوند د
آمد

8

جان بند اش به «گفالت»

از ايسن جهسست بايسد گفسست زبسسان انقسسالب اسسسالمي ،موهبسست و بخشسسش
خداوند است و بايد شراي قبول آن را در خود فسراهم كسرد ،مسا هسيچكسار
ديگري نميتوانيم بكنيم .شسهيد آوينسي در ايسن رابطسه مثسال خسوبي اسست،
هرچند نبايد در او متوقف شويم .يقينسا آن مسردِ الهسي آمساده شسد تسا نسداي
انقالب اسالمي بر جانش به صدا آيد و خداوند نسوري را كسه مسيخواسست
انقالب اسالمي بنماياند در كالم شهيد آويني به ظهسور آورد .چسرا نگسوييم
سخنهاي آويني از الهامات خدا اسست؟ يكسي از شسبهاتي كسه بعضسا بسراي
بعضي پيش ميآيد در ايسن رابطسه اسست كسه چسرا گفتسه مسيشسود زيسارت
عاشورا حدي

قدسي است ،زيرا گمان ميكننسد حسدي

قدسسي ،تنهسا آن

 - 7عالمه طباطبايي معتقدند هر ممکنالوجودي کالم
خداوند اس .
 - 8تفاوت چنين انسانهايي بسا پيسامبر خسدا در آن اسست كسه واژههساي اينسان صسورت آن
معاني است ولي با انتخاب خودشان ،در حالي كه واژههاي پيامبر صسورت آن معساني اسست بسا
انتخاب خودِ خداوند( .البته با حف تفاوت درجات و مراتب).
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احاديثي است كه خود خداوند سخن بگويد ،مثل آن حدي

مشهوري كسه

حضرت حق ميفرمايد« :كُنتُ كَنْزا مَخْفِيّا »...من گنجي مخفسي بسودم ...در
حاليكه زيارت عاشورا ،خطساب بسه حضسرت اباعبداللّسه اسست و بسه آن
حضرت عرض ميشود« :اِنّي سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَكُم» من با هركس كه شما با او
در صل هستيد ،در صلحم؛ اين فراز از زيسارت را خسود انسسان مسيگويسد،
ولي در حدي

«كُنتُ كَنْزا مَخْفِيّا» خداوند است كه سخن مسيگويسد .پسس

چرا امام ميفرمايند زيارت عاشورا حسدي

قدسسي اسست؟ غافسل از آنكسه

منظور از آنكسه مسيگسوييم زيسارت عاشسورا حسدي

قدسسي اسست ،بسدين

معناست كه گويش زيارت عاشورا ،گويشي است كه خداوند در توصسيف
آن صحنه به سسخن در آمسده اسست ،سسخني در وصسف صسحنهي كسربال و
سخني از خداوند در جان بندهاش ،با توجه به نسبتي كه بندهاش بايد با امامِ
شهيد برقرار كند .آنهايي كه ميگويند اين چه حدي

قدسي است كه مسا

با اماممان سخن ميگوييم و احواالت خود را در ميسان مسيگسذاريم؟ اينسان
منظور از قدسيبودنِ زيارت عاشورا را متوجسه نشسدند .خداونسد در مسوطن
جان بندهي مخل

اش به «گفت» آمده است .مثسل ايسنكسه شسما در نمساز،

خطاب بسه خداونسد اظهسار مسيداريسد« :ايساک نعبسد و ايساک نسستعين» كسه
حضسسرت ربّ در گسسويشِ عبسسد بسسه «گفسست» آمسسده اسسست .متأسسسفانه ايسسن
موضوعات در جاي خود بح

نشده است تا به صورت تفكسر در فرهنسگ

ما جاي خود را باز كند.
عرض بنده آن است كه با توجه به آنچه گفته شد ،بدانيم از چه جهت
ميگوييم« :زبسانِ انقسالب اسسالمي ،موهبست و بخشسش خسدا اسست و بايسد
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شراي قبول آن را در خود فراهم كنيم ».چون زبان در ايسنجسا ،روشسنگسر
حقيقت است و حقيقت اين دوران ،انقالب اسالمي است .فكر ميكنم ايسن
موضوع را تصديق فرماييد كه انقالب اسالمي حقيقست دوران اسست .حسال
عرض بنده آن است كه بگويم زباني كه از انقالب اسالمي به ظهسور آيسد،
حقيقتِ دوران ما خواهد شد از آن جهت كه زبان ،روشنگرِ حقيقت است
و اگر با سلوكي خاص ،زباني به ظهور نيايد تا انقالب اسسالمي را بنمايانسد،
در واقع ،حقيقتِ دورانِ ما ظهور نكرده است و تاريخ ما كه بايد با انقسالب
اسالمي شروع شود ،شروع نميگردد و ما در بيتاريخي ميمانيم.

انديشيدنت جستجوي واژ ها و کل ات
به اين نكته ميتوان فكر كرد كه «انديشه» در جستجوي كلمه اسست تسا
خود را ظاهر كند ،به همان صورت كه عرض شد وقتي مولوي ميانديشسد
همسسواره بسسه دنبسسال آن اسسست كسسه كلمسسهاي بسسه ظهسسور آيسد و در آن حالسست،
«انديشيدن» همان جستجوي واژههسا و كلمسات اسست بسراي آنچسه گفتنسي
است .سعي بفرماييد اين موضوع را در خودتان تجربه كنيسد ،زيسرا جايگساه
زبان حقيقي ،جايگاه بسيار حساسي است و به راحتي نميتوان متوجهي آن
شد .با دنبالكردنِ خاستگاهِ زبان ،مييابيد كه حسال خوشسي بسه سسراغ شسما
آمده است و آن حال خوش ،حالِ انديشيدن است .انديشسيدن در نسسبت بسا
كلمهاي كه ميتواند تجلي حقيقت باشد و ما بتوانيم با آن كلمسات و بسا آن
انديشيدن بهسر ببريم .انديشيدن در اين رابطه به اين صورت خواهد بود كه
بخواهيد مطلبي را اظهار كنيد و در فضساي يسافتن كلمساتي بسراي اظهسار آن
مطلب قرار داشته باشيد .همين حالت ،نحوهاي از انديشيدن است و موجسب
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تجلي نوري ميشود در لباس كلمات .نورِ آن انديشه ،همان زبان است و به
خودي خود موجب فعليتيافتنِ فهم و انديشهي شسما مسيشسود و مسيتسوان
گفت در اين رابطه «وجود» به زبان آمده و «هستي» به «گفت» نشسته است.
و از آن جايي كه خداوند متكلّم است ،پس آن كالم ،كسالم خسدا خواهسد
بود .و از آنجايي كه ذات حضرت حق از صفاتش جسدا نيسست ،حضسرت
حق در آن كالم به ظهور آمده است .حضرت صادق ميفرماينسد« :لَقَادْ
تَجَلَّى اللَّهُ لعبَا ه ف كَۀمه وَ لَكنث ال يُبْص ُوَ»9خداوند سبحان بسراي مسردم
در كتابش به تجلي آمده است بدون آنكه مردم او را ببينند .مالحظه كنيسد
زبان ،چه ظرفيتي دارد كه ميتواند محلّ تجلي خداوند باشد؛ نسورِ كلمسهي
الهي در قرآن براي ما روشن و قابل فهسم مسيشسود .زيسرا در ايسن كلمسات،
خداوند در آينهي زبان به ظهور ميآيد و زبان به منزلسهي افقسي مسيگسردد
براي هستي شناسي.
زبان ،افقِ وجسود اسست و بسه مسا امكسانِ تماشساكردن و ديسدن مرزهسا را
ميدهد .پس زباني كه اشاره به وجود ندارد ،زبان نيست ،كلمسات منسدرس
است .از طريق قرآن ،زبان به ما عطا شده است ،زباني كسه بسه تعبيسر قسرآن:
«ذكرٌ للعالمين» است و ذكر ،به حقيقت اشاره دارد و افسق را جلسوي انسسان
ميگشايد و به ما امكان ميدهد تا خداوند را در جلوات مختلسف بنگسريم.
يعني توان ديدنِ مرزهاي زبان را به ما داده است .جناب مولوي در رابطه بسا
زبان نكتهي خوبي را به ميان آورده است .ميخواهد تفاوت زبسان منسدرس
را با زبان حقيقي روشن كند .ميگويد:
 - 9عواليالآللي ،ج ،4ص116
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گف هر جاني مسيح
گر حجاب از جانها
برخاستتتتتتتتتتتتتي آساستتتتتتتتتتتتتتي

حجسسابهسساي روزمرّگ سي اگسسر بسسر طسسرف شسسود ،هسسر سسسخني و گفت سي،
مسيحايي ميگردد .سخن مسيحايي سخني است كه مخاطبِ خسود را جسان
مسسيبخشسسد ،زيسسرا آن كلمسسات ،نسسورِ حضسسرت «حسسيّ»انسسد .روايسست بسسسيار
فوقالعادهي حضرت صادق اشارهاي است براي آنكه انسسان بسه چنسين
مقامي برسد ،آنجا كه ميفرماينسد« :فَالْعَلث قَلثبَكَ قبْلَةً للسَانكَ الَ تُحَ ِّكثاهُ
إِالَّ بِإِشَارَةِ اَلثقَلثبِ وَ مُوَافَقَةِ اَلثعَقثلِ وَ رِضَى اَلثإِيمَااَِ»10قلبست را قبلسهي زبانست
قرار بده و زبانت را حركست نسده ،مگسر بسا اشساره قلسب و موافقست عقسل و
رضايت ايمان .حضرت ميفرمايند تا زبان شما با نظر به قلبتان به «گفست»
نيامده است ،سخن نگوييد ،تا كالم شسما انعكساس قلسب شسما باشسد ،همسان
قلبي كه در وصف آن بسه مسا فرمسودهانسد« :القلسبُ حَسرَمُ اللّسه» لسذا هسركس
بخواهد سخن بگويد بايسد سسخن او از ايسن حَسرم بگسذرد .حضسرت بعسد از
آنكه فرمودند قلب خود را قبلهي زبانست قسرار بسده ،در ادامسه مسيفرماينسد
زبان خود را به حركت در نياور مگسر بسه اشسارهي قلسب و موافقست عقسل و
رضايت ايمان .مالحظه كنيد كه ايسن توصسيههسا همسه در يسک سسنت قسرار
دارد ،در سنتي كه روشن ميكند تو وقتي ميتواني سخن بگويي كه قلبست
در منظرت باشد و سخن ،از قلب شروع شود ،قلبي كه حسرم الهسي اسست و
خداوند در هر تاريخي مطابق روح آن تاريخ در آن قلب تجلي مسيكنسد و
ما را فرا ميگيرد و با ما سخن ميگويد.
 - 10ميرزا حستين نتورى ،مستتدرك الوستائل ،ج،5
ص397
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بايد وجوهي از وجود ،ما را در بسر بگيسرد تسا وقتسي مسيخسواهيم سسخن
بگوييم از آن پايگاه كه كشسفِ قلبسي اسست ،حسرف زده باشسيم .بسه همسين
جهت حضرت در روايت فوق ميفرمايند سخن خود را در افق نگساه قلسب
خود قرار بده تا سخن تو اشاره به حقيقت باشسد و بسراي آنكسه احساسسات
صِرف در ميان نيايد ،ميفرمايند آن سخن بايد با نظارت عقل انجام گيسرد،
تازه بعد از آن بايد آن سخن در بستر ايمان ،ظهور كند.

زبانت مأواي انسان
با توجه به آنچه عرض شد ميتوان گفت «آدمي پيكي است كه مسدام
حامل پيغامي ميباشد كه از آن سوي عالَم به او ميرسد ».اگسر غيسر از ايسن
باشد به جاي اظهار سخن ،كلمات مهمل و بيپايه ميگوييم .حضرت امسام
و رهبر معظم انقالب نمونهي خوبي از رعايت نكتهي فوق هستند .آيا دقت
كردهايد سخنان ايشان از كدام ساحت اظهار ميشود و به كجا اشاره دارد؟
آيسا سسسخنان آنسسان شسسبيه حسسرفهسساي عسسادي اسسست كسسه سياس سيون بسسه زبسسان
مي آورند؟ وقتي كه حضرت امام خميني

را در اسستقراري كسه

همهي وجودشان را فرا گرفته است مالحظه مسيكنيسد ،بسه خسوبي تصسديق
مينماييد اين آدم ،پيكي است حامل پيغام از آن سوي عالَم.
آدمي در هيچ چيزِ ديگري پنهان نميماند مگر در آن ندايي كه جان او
را پر كرده اسست وگرنسه ،خسودش در ميسان مسيآيسد و پيسکِ منيست خسود
ميشود .آدمي در هيچ چيز ديگري پنهان نميشود مگر اينكه نداي درون
خود را بگويد ،در اين حالت ميتواند پيک آن سوي عالم باشد .با نظسر بسه
چنين استقراري ميتوان گفت انسان در زبانش مأوا ميگزيند .بايسد پرسسيد
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در كدام زبان؟ باور بنده آن است كه در اين تاريخ در زباني ميتوان منسزل
و مأوا گزيد كسه زبسانِ وصسف انقسالب اسسالمي باشسد .اگسر نسداي انقسالب
اسالمي به گفت درآيد ،مأواي خوبي براي گويندهي آن ميگردد.
حتما ميدانيد كه شارحين مثنوي مولوي معتقدند تمام مثنسوي در سسي،
چهل بيت اولِ آن مستتر است كه مولسوي خبسر مسيدهسد بنسا دارد سسرّي از
«وجود» را در «نِي» شخصسيت خسود بسه ظهسور آورد .لسذا ايسنطسور شسروع
ميكند.
بشسسنو از ن سي چسسون حكاي ست مسيكنسسد

از جسسسداييهسسسا شسسسكايت مسسسيكنسسسد

ميگويد بين من و حقيقت ،جدايي افتاده اسست و درونسم حكايستِ آن
جدايي را به صورت شعر اظهار ميدارد.
كسسسز نِيسسسستان تسسسا مسسسرا ببريسسسدهانسسسد

از نَفيسسسسرم مسسسسرد و زن ناليسسسسدهانسسسسد

همهي نالهي من به جهت جسدايي از نِيسستان يعنسي مقسام «جمسعالجمسعِ»
حقيقت است كه در آن نيستان بين من و حقيقت جدايي نبود .سپس با نظسر
به سِرّ درون خود اينطور ناله سر ميدهد كه:
سسسرّ مسسن از نالسسهي مسسن دور نيسسست

ليک چشم و گوش را آن نسور نيسست

نالهي من ،قصهي سرّ دروني من است ،هرچنسد چشسمهسا آن سسرّ را در
كلمات من نميبينند و گوشها آن را نمسيشسنوند ،زيسرا نظسر بسه خاسستگاهِ
آغازين اين سخنها ندارند.
بسسا لسسب دمسسسازِ خسسود گسسر جفتمسسي

همچسسو نسسي مسسن گفتنسسيهسسا گفتمسسي

اگر من با لبِ دمساز خود جفت شوم و مسانعي بسين مسن و حقيقتسي كسه
جانم را فرا گرفته ،در ميان نيايد ،من هم مانند نِي كسه نسداي درون خسود را
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اظهار ميكند ،نِياي خواهم شد كه حقيقست را بسه صسورت واژههسا اظهسار
ميدارم.
لبِ دمساز ،لبي است در درون انسان كه اگر انسان با آن جفت شود ،از
حقيقتِ درون خود گزارش ميدهد .دقت كنيد كه چگونه نِيزن با اينكسه
در نِي ميدمد ،آن دَم تبديل به آهنگ ميشود .پس بايد كسي در ما بدمسد
تا ما با نِي وجود خود آن را به واژهها تبديل كنيم .غفلت از اين نكته اسست
كه عدهاي ميگويند قرآن ،كالم بشر است .مولوي ميگويد :اگر بتوانم بسا
لبِ دمساز ،يعني لب جبرا يلسي جفست گسردم« ،همچسو نِسي ،مسن گفتنسيهسا
گفتمي» .سخنگو بايد در سخنگفتن ،خويشتنداري خسود را بسه مسا نشسان
بدهد ،يعني اگر توانستيد طوري سسخن بگوييسد كسه در گفتارتسان آرامسش
داشته و خويشتندار باشيد ،آن سخن از پايگاهي فوق عالم كثرت به ظهسور
آمدهاست .بنده بسياري از مناظرههاي تلويزيوني را غير مفيد ميدانسم زيسرا
عموما طرفين در مقام خويشتنداري سخن نميگويند ،تا پيكي باشند بسراي
رساندن پيغام درون .ولي اگر در فضاي سالم با هم گفتگو كنيم ،به شسرطي
كه موضوع گفتگو مشخ

باشد ،هر كدام محلّ تفصيلِ حقيقتي ميشسويم

كه به صسورت اجمسال در مسا هسست و آن حقيقست بسا گفتگسو بسه صسورت
تفصيل متولد ميشود .خويشتنداري در تولّد حقيقت نقش دارد و انسان را
از پر حرفي نجات ميدهد .در روايت داريم« :مَنث َ َفَ اللَّاهَ كَالَّ لسَاانُه»

11

هركس خدا را به عنوان حقيقت عسالم شسناخت و دا سم بسه او نظسر داشست،
زبانش براي سخن گفتن به لكنت ميافتد و لسذا ديگسر نمسيتوانسد خسودش
 - 11مشکاة االنوار في
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سخن بگويد ،سعي ميكند با خويشتنداري الزم خود را در معسرض نسسيم
كالم الهي قرار دهد تا حضرت حسق بسه سسخن آيسد .انسسان در ايسن حالست
منتظر است تا سخنگفتن به او عطا شود .زبان بايسد بسه انسسان داده شسود تسا
پيک نداي دروني باشد ،پس ابتدا بايسد شسنيدن از درون باشسد .مولسوي در
جاي ديگر ميگويد:
چسسسو غسسسالم آفتسسسابم هسسسم از آفتسسساب گسسسويم

نه شبم نه شب پرستم كه حدي

خواب گويم

ما عموما در محاورههايمسان و در سسخنان روزمسرهمسان حسدي خسواب
ميگوييم ،بر عكس مولوي كه ميگويد:
چو رسول آفتابم بسه طريسق ترجمساني

پنهان از او بپرسم به شما جواب گويم

در گفتگو با همديگر بايد هر دو از چشمهي مشتركي سخن بگوييم تسا
همسخني ظهور كند؛ بنده از همان ابتدا مايل بسودم جلسسه بسا گفتگسو ادامسه
يابد ولي بايد حقيقتي مدّ نظرمان باشد تسا بسه آن اشساره داشسته باشسيم و هسر
كدام وسيلهاي گرديم تا وجهي از وجوه آن حقيقت در كالممان بسه ظهسور
آيد ،در آن صورت سنّت «الثمُؤثمنُ ما ثآةُ الثمُاؤثمن» محقسق مسيشسود و هسر
كدام آينهاي براي ديگري ميگسرديم تسا حقيقست را بسراي مخاطسب خسود
منعكس كنيم؛ در آن حالت من شما را آينهي خود قرار مسيدهسم ،در ايسن
گفتگو است كه همسخني ظهور ميكند؛ البته اين همسخني نشساني خساص
از خاموشي را نيز در خسود بسه همسراه دارد چسون بايسد بسا خويشستنداري و
انتظار ،امكان ظهور حقيقت در قالب زبان فراهم شسود .مولسوي بسا طعنسه بسه
عدهاي كه خاموشي و تنهايي را بر نميتابند ميگويد:
يک زمان تنها بماني تسو ز خلسق

در غم و انديشه ماني تا به حلسق
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اگر كسي در جايگاه گوشسپردن به حقيقت ،مستقر نباشد ،نمسيتوانسد
تنها باشد و گوش بدهد ،ولي اگر كسي چيسزي از نسسيمهساي وجسود بسر او
وزيدن گرفت ،گوشدادن و منتظربودن برايش آسان است.
گفتگوي اصيل ،گفتگويي است كه در آن بيشتر خاموشي حاكم باشد.
زبان ،فروغ ناپيدايي را كه امكان آشكارشدن دارد ،آشكار ميكنسد .فسروغ
ناپي سداي انقسسالب اسسسالمي را تنهسسا در آن هنگسسام كسسه ام سرِ ناپي سدا ،آغسساز بسسه
درخشيدن ميكند ميتوان به ظهور آورد ،مثل كاري كه خودِ قرآن انجسام
ميدهد و ما نبايد با تفسير به رأي مانع درخشش قرآن شويم و تحليل خسود
را بر آن تحميل كنسيم ،بسه جساي آنكسه بگسذاريم تسا سسورههسا و آيسات بسه
شكوفايي درآيند .وظيفهي مسا در تسدبّر قرآنسي آن اسست كسه گسزارشگسر
شكوفايي آن باشيم و دا مسا نسسبت خسود را بسا آيسات و سُسوَر حفس كنسيم.
مقايسسه كنيسد ايسن حالست را بسا حسسالتي كسه شسخ

دهسانش را بساز كنسسد و

همينطور حرف بزند.
ظالم آن قسومي كسه چشسمان دوختنسد

زان سسسسخنهسسسا عسسسالمي را سسسسوختند

بايد منتظر بود و در خود آمسادگي الزم را بسه وجسود آورد تسا حقيقستِ
پردهنشين ،باالخره ظهور كند .شهدا پس از قبض و بس هايي كسه برايشسان
پيش ميآمد ،كار خسود را در سسكوتي خساص انجسام دادنسد و رفتنسد و در
محضر پروردگارشان عرض خواهند كرد:
اگسسر دي سر آمسسدم مجسسروح بسسودم

اس سير قسسبض و بس س روح بسسودم

ما نيز در نسبت به حقيقتِ انقالب عموما در مقام قبض و بسس هسستيم؛
ممكن است به جهت همين قبض و بس ها در اين كه ظهوري پيدا شسود تسا
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گزارشگر حقيقت انقالب باشيم ،دير هم كرده باشيم .آن شهيد آويني بسود
كه در آن مقطع خاص گزارشگر خوبي براي انقسالب اسسالمي شسد .اساسسا
عرفا به آن جهت بهخوبي گزارشسگر شهودشسان هسستند كسه زبانشسان را بسه
كنترل در ميآورند تا حاالت روحانيشان واژههاي مناسب را خلق كنسد و
آن حاالت از طريق زبان به ظهور آيد.
راستي وظيفهي مسا در تحريسر مطسالبي از انقسالب اسسالمي كسه جسانهسا
نسبت به آن بيگانه نيستند چيست؟ اين سوالي است كه إنشاءاللّه در آينسده
به آن ميپردازيم.

کاملترين دين د

کاملترين الفاظ

سؤال :تفاوت زباني كه از طريق پيسامبر اسسالم ظهسور مسيكنسد بسا
زباني كه از طريق ديگر پيامبران ظهسور كسرده در چيسست كسه مسا معتقسديم
الفاظ قرآن را هم خداوند وَحسي فرمسوده در حساليكسه الفساظ سساير كتسب
آسماني توس خود پيامبران مطرح شده؟
جواب :نكتهي مهمي است زيرا در آخرين پيامبر كه بايد كامسلتسرين
دين را به ظهور آورد ،بايد آن دين به كاملترين شسكل ظهسور كنسد در آن
حد كه كلمات نهتنها گزارشگر عاليترين معاني باشند،بلكه در اوج اتحساد
با آن معاني قرار داشته باشند .مثال زبان حضسرت عيسسي در آن حسد كسه
ترجمههاي فارسي اناجيل حكايت ميكنند خيلي شسبيه صسحيفهي سسجاديه
است .روح شاعرانگي در آن حف شده و معلوم است آن كلمسات در حسدّ
خود ،كلماتي است الهي .حضرت موسي كليم اللّه هسستند و حقيقست را
يافتهاند و گفتِ آن حضرت گزارشگر آن حقيقت است ،بسا ايسن همسه ،آن

 ................................................... 350گوشسپردن به نداي بيصداي انقالب اسالمي

گفت ،عينا گفتِ خدا نيست .جناب جبرا يل بسه حضسرت موسسي القساي
معنا ميكنند و آن پيامبر خدا تمام تالششان آن اسست كسه آن معساني را بسه
كاملترين شكل و بسا واژههساي مناسسبي كسه پرتسو آن معساني باشسد ،اظهسار
نمايند ولي در هر حال ،سخن و واژههسا ،سسخنِ حضسرت موسسي اسست
ولي در مورد حضرت محمد معلوم است كه چيسزي متعساليتسر در ميسان
است و همين امر موجب شدهبود كه پيامبر خسدا آيسات را همچنسان تكسرار
كنند تا به همان صورت و شكلي كه نازل شسدهاسست نگسه دارنسد و نگسران
بودند فراموششان نشود در حاليكه مسلّما معاني و حقيقت آيات ،فرامسوشِ
آن حضرت نميشد چون آن معاني در فهم و ادراک آن حضرت القا شده
بود .پس نگراني حضرت در فراموشي شكل و هندسهي آيات بود و همسين
امر موجب تكرار آيات مسيشسد .خداونسد بسراي رفسع ايسن نگرانسي فرمسود:
«سَنُقث ِئُكَ فَۀ تَنثسى»(اعلي )6/طوري برايت آيات را ميخوانيم كسه
فراموش نكني .حضسرت محمسد مسيتوانسستند مطسابق آن معساني كسه بسه
قلبشان رسيده بسود ،واژههسايي را بسه ظهسور آورنسد ولسي در هسر حسال آن
واژهها در حدّ توان رسول خدا به ظهور ميآمد و ايسن ،قابسل مقايسسه بسا
توان خدا نبود و به همين جهت شكل و هندسهي روايات نبوي بسا شسكل و
هندسهي آيات قسرآن متفساوت اسست .تكسرار آيسات قسرآن توسس رسسول
خدا ميتواند اين برداشت را براي مسا داشسته باشسد كسه حضسرت متوجسه
بودند آن عاليترين معاني جز به عاليترين الفاظ نبايد به ظهور آيد.
بد نيست اين نكته را باز تأكيد كنم كه دليل آخرين بسودن ديسن اسسالم
اقتضا ميكند تا كاملترين دين در كاملترين الفساظ بسه ظهسور آيسد و آن،
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اين است كه هم معاني ،معاني خدايي باشد و هم قالبِ الفاظ ،قالب خدايي
داشته باشد؛ باالتر از اين ديگر خودِ خدا اسست و لسذا بعسد از اسسالم ديگسر
قيامت ميشود و به همسين جهست حضسرت محمسد دو انگشست سسبابهي
خود را نزديک هم آوردند و فرمودند« :يَا مَعْشَ َ الثمُسْلمينَ إِنِّ إِنَّمَا بُعَثاتُ
ََنَا وَ السَّا َةُ كَهَاتَيْنِ» ا12ي مسلمانان حقيقت آن است كسه مسن مبعسود شسدم
و قيامت ،پيرو من محقق ميشود مانند اين دو انگشت.
اينها نكاتي است كه بيش از اين بايد مورد بح

قرار گيرد در حسدي

كه بتوانيم فكر كنيم و نسبت بسه زبسان انقسالب اسسالمي بايسد حسساس بسود.
اميدوار باشيد كه خواسته يا ناخواسسته انقسالب اسسالمي سسراغ آوينسيهساي
خود ميآيد و لذا اگر انقالب اسالمي در مقابل خود ترامپهسا دارد ،از آن
طرف هم خامنهايها دارد و در اين تقابل ،آوينيها ،نه در شسخ

 ،كسه در

شخصيت رَجعت ميكنند و انقالب اسالمي با ظهسورات نسابتسري روز بسه
روز به ميان مسيآيسد و زبسان انقسالب اسسالمي در هسر تساريخ بسا شسكوفايي
بيشتري به صحنه خواهد آمد؛ هنر ما آن است كه خود را در معسرض نسسيم
مدام انقالب اسالمي قرار دهيم .إنشاءاللّه.
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جلسهی يازدهم
انقالب اسالميت اکنونِ اصيل
ما

سؤال :فرموديد قرآن طوري است كه هر چيزي از آن بخواهيم و با
هر افقي كه به آن رجوع كنيم ،ميتواند با ما صحبت كند و از آن افق با مسا
سخن بگويد .آيا ما براي پيسداكردنِ زبساني كسه در انقسالب اسسالمي بسه آن
زبان نياز داريم ،الزم است به كساني نظر داشسته باشسيم كسه آنهسا در مقسام
ظهسسور زبسسان انقسسالب هسسستند تسسا بسسه كمسسک اشسساراتِ زبسساني آنهسسا آمسسادهي
گسسوشسسسپردن بسسه نسسداي انقسسالب شسسويم؟ آيسسا اگسسر بپسسذيريم حضسسرت
امام

و مقام معظم رهبري

ناظر به باطن انقسالب هسستند و

زبانشان زبان انقالب اسالمي است ،ميتسوان بسا رجسوع بسه اشسارات آنهسا
آمادگي گوشسپردن بسه نسداي انقسالب را در خسود بسهوجسود آورد؟ و بسه
سخنان اشارتگونهي آنها طوري توجه كنسيم تسا آرامآرام از همسان افقسي
كه آنها سخن ميگويند ،مسا سسخن بگسوييم؟ ايسن را از آن جهست عسرض
ميكنم كه فرموديد :حقيقت طوري است كه نوع رجسوع مسا نسسبت بسه آن
مهم است .اگر ما سسخنان حضسرت امسام و مقسام معظسم رهبسري را از يسک
جهت نسبت به حقيقت انقالب ،قرآنگونه بسدانيم ،وقتسي بسا سسخنان آنهسا
تفكر كنيم و زندگي خود را معنا كنيم؛ آيا صسحبتهساي ايشسان مسيتوانسد
زبان ما را در به ظهورآوردنِ حقيقتِ انقالب بگشايد؟
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جان ما سخن ميگويد
جواب :گفت:
دم مسسزن تسسا بشسسنوي از دَمزنسسان

آنچسسه نامسسد در زبسسان و در بيسان

دم مسسزن تسسا بشسسنوي زان آفتسساب

آنچه نامد در كتاب و در خطاب

ابتسسسدا عنايسست داشسسسته باشسسيد وقتسسي مسسيتسسسوانيم اشسسسارات حضسسسرت
امام

و مقام معظم رهبري

را در سخنانشسان درک كنسيم

كه نوع حضور و مواجههي ما با انقالب اسالمي معلوم باشسد .زيسرا سسخنان
قدسي نياز بسه مقسدماتي حضسوري دارد ،در آن صسورت وقتسي آن سسخنان
فهميده شد ديگر سخن ما محسوب ميشود ،گويسا از درون مسا آن سسخنان
ظهور كرده ،آن هم با ظهوري خاص كه ريشه در شخصيت ما دارد .ماننسد
سخنان شهيد آويني كه بهخوبي نشان ميدهد چسه انسدازه حضسرت امسام را
بهخسوبي فهميسده .وقتسي بسه قسول خسودش سسخنان حضسرت روح اللّسه را و
اشارات آن سخنان را فهميد ،به جاي آنكه بخواهسد از سسخنان امسام تقليسد
كند ،فهم خود از اشارات كلمات حضرت امام را ظساهر مسيكنسد و در آن
زبان مأوا ميگزيند و آنچه بر او ميگذرد را با آن واژهها اظهار مسيكنسد.
همانطور كه اميرالمؤمنين در سخنان پيامبر خدا و قرآن كريم مأواي
ميگزيدند و با فهم سخن قرآن و سخنان حضرت محمد ،آنچه بسر آن
حضرت جاري ميشد را در كالم خود با آن واژهها اظهسار مسيكردنسد .آن
كلمسسسات« ،گفس ستِ» آن حضسسسرت اسسسست و اصسسسال شسسسبيه قسسسرآن نيسسسست.
اميرالمؤمنين تقليد نميكنند ،در حاليكه واقعا آن سخنان ،همان سخنان
خدا و پيامبر است در گفتِ آن حضرت .البته ما هسيچوقست وَحسي را بسا
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سخنانِ بشر مقايسه نميكنيم ،ولسي بعسد از آنكسه آن مسرد الهسي ،وَحسي را
فهميد به قول صاحبنظران؛ سسخناني دارد كسه فسوق سسخن بشسر و مسادونِ
سسسخن خسسدا اسسست .مالحظسسه كسسردهاي سد كسسه زبسسان اميرالمسسؤمنين حالسست
شاعرانهي خود را دارد ،زيرا حضرت ميخواهند از حقيقت گزارش دهنسد
و حقيقت ،در اوج نظم و هماهنگي است .و ما نيز در اين تاريخ اگر بتوانيم
با ملكوت حضرت امام خميني

مرتب شسويم ،آنهسم از طريسق

انقالب اسالمي ،سخنانمان در عين آنكسه از آنِ خودمسان اسست ،گسزارشِ
آهنگيني از حقيقت دورانمسان اسست .وقتسي حضسرت امسام را آنطسور كسه
عرض شد فهميديم ،ديگر اين جان ما است كسه سسخن مسيگويسد .مرحسوم
شهيد مطهري در كتساب «جاذبسه و دافعسهي علسي »مسيفرماينسد :آنقسدر
شاگردان آيتاللّه جلوه تحت تأثير استادشان بودند كه از روي حركسات و
سسسسخنانشسسسان مس سيفهميس سديم آنهسسسا شسسساگردانِ ايشسسسان هسسسستند ،حتس سي
راهرفتنهسايشسان شسبيه استادشسان بسود .ايسن تقليسد نيسست ،قرارگسرفتن در
سيطرهي آن روحي است كه استادشان مظهر آن بود .مسيفرماينسد از شسكلِ
عمامهي بعضي طلبهها فهميده ميشد آنها شاگردان مرحوم آيتاللّه جلوه
هستند.

فهمهاي مختلف ولي د

يک سنت

سؤال :از سخنان شسما ايسنطسور فهميسده مسيشسود كسه ارادهي مسا در
برخورد با حقيقتِ اين دوران بايد به خودي خسود مهسم باشسد .در جلسسهي
قبل فرموديد بسه نظسر مسيآيسد بسين شسهداء تفساوت هسست .همسهي شسهداء
مجذوب امام بودند ،ولي نوع رويكردشان متفاوت بود .بعضسي از آنهسا تسا
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مرزِ به ظهورآوردنِ آن حقيقت ،جلو آمدند مثل شهيد آويني .حسال سسؤال
بنده اين است كه نحوهي رويكرد شهيد آويني چگونه بسود كسه تسا ايسنجسا
توانست جلو بيايد؟ تأثيرپذيري او از حضرت امام چگونه بسود كسه بسه ايسن
شكل بروز كرد؟
جواب :همينطور كه ميفرماييد خوب است روي اين موضسوع فكسر
شود كه شهداء در عسين مجسذوببسودن نسسبت بسه امسام از يسک جهست ،از
جهتِ ديگر رويكردشان به امام و انقالب متفاوت بود ،اما در سسنت اسسالم
و آموزههاي ديني .مثال ما در روايت داريم اگر مسلماني بسه غيسر مسسلماني
پنسساه داد ،بسسر همسسهي مسسسلمانان اسسست بسسه پنسساهي كسسه او داده اسسست ،احتسسرام
بگذارند ،با اينكه ممكن است سليقههايشان متفاوت باشسد .ولسي همسه در
سنتِ حضور تاريخي اسالم اقدام ميكنند و آن شخ

نيز در همسان سسنت

اسالمي به آن فرد پناه داده است .اين نكتهي مهمي است كه متوجسه شسويم
در حضور سنتها است كسه تفساوتهسايمسان بسه تقابسل منتهسي نمسيشسود.
انقالب اسالمي در اين تاريخ ،يک سنت است و صدها نفر در اين سنت بسا
روحيههاي شهادتطلبي و با رويكردهاي مختلف به صحنه ميآيند .اينجا
است كه «فهم» به انسان برميگردد و تفاوتها را به صورت تقابسل ،تفسسير
نميكند و ناخودآگاه ميپذيريد در عين اينكه با آن افراد تفساوت داريسد،
اما همگي به عنوان شهيدي كه امام را درک كردهاند ،در يک سسنت قسرار
داريد و چون همگي در يک سنت واقع شدهايد اين سنت است كسه فرمسان
ميدهد ،سنتي تاريخي با حضور ارادهي خدا در ايسن تساريخ ،همسهرا در بسر
گرفته است و در عين حال هركدام خودشان هستند .با اختيار مخصوص بسه
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خود و رويكردي مخصوص كه هركس داراي آن است و متفاوت است با
رويكردِ ديگسري .لسذا شسهيد آوينسي بسر اسساس خصوصسيات روحسي خسود
توانست سيد اهل قلم شود و شهيد باكري توانست سرداري فداكار باشد.
همسر شهيد آويني ميگويد:
«از وقتي من مرتضي را شناختم دنبال حقيقت بود .تحوالت كوچسک
و بزرگِ سياسي ،اجتماعي ،حتي هنري و ادبي قبل از انقالب ،جسست
وجوي او را بي جواب مي گذاشت .خيلي هم سرش به سنگ خورد.
خيلي چيزها را تجربه كرد .همين تجربه ها بود كسه وقتسي بسا حضسرت
امام آشنا شد ،ايشان را شناخت و به سرچشمه رسيد .چيزي كه سالها
به دنبالش بود ،در وجود مبارک حضرت امام پيدا كرده بود .يک ذره
هم كدورت در دلش نبود كه بخواهد نفس خسودش را بسا ايسن يسافتنِ
مقدس قاطي كند .وقتي شناخت ،ديگر فاصله اي نبود .به يک معنا بسه
واقعيت رسيده بود .به همين خاطر و به خاطر اين واقعيت ،هرچه را كه
نشاني

از نفس داشت ،سوزاند1».

سؤال :عالوه بر آنچه در مورد شسهداء فرموديسد ،در جلسسهي قبسل،
تا اينجا جلو آمد كه بعضي از شهداء توانسته بودند «يافستِ» خسود از

بح

انقالب را به زبان آورند ،ولسي بعضسي از آنهسا در عسين سسلوک در مسسير
انقالب و اتصال به حقيقتِ آن ،بيش از آنكه با زبان بتواننسد «يافستِ» خسود
را اظهار كنند ،با عملِ خود آن «يافت» را به ظهور آوردند ،آيا همسينطسور
است؟

1

-

ساي

جام

فرهنگي

مذهبي

مصاحبه با همسر شهيد (خانم اميني)

شهيد

آويني،
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جواب :اينطور عسرض شسد« :شسهداي انقسالب كسه حقيقست انقسالب
اسالمي را مافوقِ گفتوگو يافتند ،سلوک ديگري داشتند» يعني در سسنت
تحقق انقالب اسالمي بايد متوجسهي سسلوکهساي متفساوتي بسود و سسلوک
بعضي از آنها را مافوق گفتوگو دانست .شهيد جَزي يکطور عمل كرد
و شهيد خرازي طسوري ديگسر ،امسا همسه در سسنت انقسالب اسسالمي .از آن
طرف عدهاي هم با گوشسپردن به حقيقتِ دوران ،زبانِ انقالب اسالمي را
بسسه صسسحنه آوردنسسد .اي سن گسسروه ،غي سر از آنهسسايي هسسستند كسسه در سسسلوک
خموشانهي خود آن كاري را كردند كه بايد انجام ميدادند .ولسي عسدهاي
هم به كمک آموزهي ديني با نظر به روايتي كه مسيفرمايسد« :مِسدادُ العُلَمساء
أفضَلُ مِن دِماءِ الشُهدَاءَ2».بايسد بسا واژههساي خسود بتواننسد آنچسه را شسهداء
انجسسام دادهانسسد بسسه درسسستي تبيسسين كننسسد .ايسسن روايسستِ شسسريف را عمومسسا
برميگردانند به قبل از حركت شهداء ،از آن جهت كه ايسن «مِسداد» علمساء
بود كه شهداء را به صحنه آورد .اين سخن درستي است ،اما روايست فسوق،
وجه ديگري هم دارد و آن اينكه قلمهسايي هسست كسه اهسدافِ شسهداء را
درست نشان ميدهد و تبيين ميكند .نقش اين قلمها نهتنها در عسرضِ كسار
شهداء ،بلكه از يک جهت افضل از خسون ريختسهشسدهي آنهسا اسست .آيسا
سخنهايي كه بتواند نشسان دهسد شسهداء چسه چيسزي را مسدّ نظسر داشستند و
عظمت كار آنها را نشان دهد؛ از خونِ مبارک و مطهسر آن شسهداء افضسل
نيست؟ از آن جهت كسه راه شسهداء را در تساريخ تبيسين مسيكنسد و متسذكر
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ميشود شهداء براي تحقق آن راه شهيد شدند و پيسام شسهيد را بسه «گفست»
ميآورد تا تفكرِ دوران را به جامعه برگرداند؟
شهيد در راه شهادت قدم ميگذارد تا حقيقتسي را بسه فرهنسگ بشسريت
افاضه كند و قلمي كه متسذكر آن فرهنسگ باشسد ،عمسال آن شسهادت را بسه
بلوغ الزم رسانده است ،چون آن را تبيين ميكند تا تفكري كه بنا اسست بسا
آن شهيد و شهادت به تاريخ برگردد ،واقع شود .در صدر اسالم مجاهسدان،
شهيد شدند تا قرآن فهميده شود و در اين تاريخ هم بايد همه تسالش كننسد
تا انقالب اسالمي «فهم» شود ،حتي به قيمتِ شهادت .بسه گفتسهي آيستاللّسه
جوادي در رابطه با كربال« :بايد سري بُريده شود و آن سسر ،در بساالي نيسزه
قرآن بخواند تا مردم متوجهي قرآن شسوند و معلسوم گسردد ايسن قسرآن چسه
اندازه عظيم است ».بايد مسلمانان ميفهميدند قرآن ،باطن دارد و اين قرآن
است كه به زبان حضرت سيدالشهداء دارد خود را نشسان مسيدهسد .ايسن
نكته را به عنوان يک چشمانداز در نظر بگيريد .آنچه خوب است بر روي
آن فكر شود اين مطلب اسست كسه اگسر حقيقستِ هسر دورانسي را ببينيسد ،در
آينهي آن حقيقت ،حقايقي برتر در منظر شما قرار مسيگيسرد .از آن جملسه
فرشتگان الهي و از آن مهمتر لقاء پروردگار .قرآن ميفرمايد« :فَمَانث كااََ
يَ ثلُوا لقااءَ رَبِّاه فَلثيَعْمَالث َمَاۀً صاالحاً وَ ال يُشثا َِْ بِعباا َةِ رَبِّاه ََحَاداً»
(کهف )110/يعني در راستاي عمل صال و دوري از شرک بسه معنساي
واقعي آن ،لقاء الهي نصسيب انسسان مسيشسود و در ايسن عصسر ،بسا ورود بسه
تاريخي كه انقالب اسالمي در آن شروع شسده اسست مسيتوانيسد بسه معنساي
واقعي داراي عمل صال شويد و به معنساي واقعسي همسهي كسار عسالَم را از
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خدا بدانيد و براي استكبار هيچ نقشي در عالَم قا ل نباشيد .زمانشناسي كسه
در رواياتِ متعدد آن اندازه بسر آن تأكيسد شسده ،بسه همسين معنسا اسست كسه
نحوهي ظهور حقيقت را در هر زماني بنگريم و بدان تفكر و توجه نماييم.
« -30با توجه به اينكه انقالب اسسالمي روحسي اسست كسه جسانهسا را
فراگرفته است ،اگر ميتوانستيم «گفستِ» آن را بسه زبساني مطسابق روحِ
تاريخياش درآوريم ،گوشهاي سخنشنو بسراي شسنيدن آن «گفست»
كم نبودند ،زيرا آن سخن ،شرح قصهي جسان خودشسان اسست كسه بسه
«گفست» آمسده؛ ايسن اسست وظيفسهي مسا در تحريسر مطسالبي از انقسسالب
اسالمي كه جانها نسبت بسه آن بيگانسه نيسستند ،هرچنسد ممكسن اسست
كمتر پيش آيد تا با اكنوني اصيل رو به سوي آينده داشته باشيم ،زيسرا
آنگاه اكنوني اصيل ،پيش ميآيد كه از يک طرف از گذشتهي خود
غافل نباشيم و از طرف ديگر سعي كنيم روح تاريخي انقالب اسسالمي
را بهخوبي درک نماييم و آن را از آنِ خسود كنسيم و آن را بسه عنسوان
يک «راز» ،موقفِ تفكر خود قرار دهيم ،به طوريكسه در هسر منظسر از
شوون انقالب اسالمي به آن «راز» نزديک شويم ،هرچند در همان حال
از نو ،با ما بيگانه ميگردد ،گويا اسم جاللِ حسق اسست كسه بسه صسحنه
آمسسده تسسا در نزديكسسي بسسه روحِ انقسسالب اسسسالمي شسستاب نكنسسيم و از
فراخواندني كه از طريق آن به گوش مسا مسيرسسد ،مغسرور نگسرديم و
متوجه باشيم انقالب اسسالمي بسه عنسوان روح تساريخي ايسن دوران ،در
ساحتي قرار دارد كه به راحتي نميتوان آن را تعريف كرد و با اينكه
هرگز از درخشش خود در مظاهر مختلف دريسغ نمسينمايسد ،در عسين
حال نميتوان آن را در سيطرهي علسم حصسولي نگسه داشست و عطسش
كسب معلوماتِ انسانهاي طالب معلومات را با آن سيراب كرد .حتسي
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افرادي كه در سيطرهي علم حصوليانسد نمسيتواننسد در مقابسل آنچسه
شايستهي تفكر است ،خاموش بنشينند و نسبت بسه عطشسي كسه آنهسا را
جهت درک حقيقت ،فرا گرفته بي تفات باشند».

بازخواني گذشالته بالراي حضالو
آيند

د

شما اين آيه را داريد كه ميفرمايد« :إِذا جساءَ نَصْسرُ اللَّسهِ وَ الْفَستْ ُ  وَ
رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ في دينِ اللَّهِ أَفْواجا»(نصر1/و )2يعني اگسر نصسر
خدا با به ظهورآمدنِ اسالم به صحنه آمده است و پيامبر خدا هسم دارنسد از
آن سخن ميگويند و فعال مسسلمانان بسه جسرمِ مسسلماني و بسه ظهسورآوردنِ
تاريخي غير از تاريخ جاهليت ،شكنجه ميشوند؛ ولي بدانيد اگر نصر الهي
به ظهورِ خاص به صحنه آيد ،خواهيد ديد كسه مسردم فسوجفسوج وارد ديسن
م سيشسسوند .معلسسوم اسسست كسسه زمينسسهي آن «نصسسر» باي سد فسسراهم بشسسود .آن
مقاومتها و تالشها زمينه شد تا افق ،گشوده گرديد و يکمرتبه دسست و
دل مردم به سوي چيزي گشوده شد كه قبال براي تحقسق آن ،تسالش بسسيار
ميكردند ولي به ظاهرْ نتيجهي چنداني حاصل نميشد .اين بود آن نصسري
كه خداوند وعدهاش را به پيامبرخود داد ولي در ادامسه مسيفرمايسد« :فَسَسبِّ ْ
بِحَمْدِ رَبِّکَ وَ اسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كانَ تَوَّابا» با توجه به اينكه وقتسي نصسر الهسي بسه
ظهور آيد و مردم ،فوجفوج به طرف اسالم رجوع كنند پس« :فَسَبِّح بِحَمد
رَبِّكَ» پروردگار خود را تسبي كن و كار را به خسدا بسسپار و زيبساييهساي
خدا را در نظر بگير «بِحَمْدِ رَبِّکَ وَاسستَغْفِرهُ» و از كوتساهيهسايي كسه پسيش
آمده ،استغفار كن و نگران نباش .با اين تفاوت كه اسستغفار پيسامبر خسدا
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استغفار از گناه نيست ،استغفار بسراي دفسعِ خطسرات و گناهسان اسست تسا آن
حضرت گرفتار كوتاهي نشسوند كسه در ايسنجسا بحس

در مسورد گناهسان و

كوتاهيهايي است كه به امت برميگسردد .مثسل تنسديهساي بسيجسايي كسه
عموما در صدر يک حركت انقالبي پيش ميآيد.
ما به جاي آنكه با قرآن زندگي كنيم كه در اين زمان ،همسان زنسدگي
با انقالب اسالمي است ،جايگاه انقالب اسالمي را نديسديم كسه چگونسه بسه
ارادهي الهي ،جهانگيسر مسيشسود .لسذا الزم نبسود و نيسست بسا مردمسي كسه
همراهي نميكردند درگير شويم؛ همينكه مقابل انقسالب اسسالمي نيسستند،
بايد آنها را از خود مسيدانسستيم .مسا بسه جهست غفلست از حضسور تساريخي
انقالب كه باالخره خداوند دستها و دلها را به سسوي آن مسيگشسود ،در
جايي كه جاي تنديكردن نبود تنديهايي داشتيم .آري! براي تثبيت يسک
نظام بايد با جدّيت تمام ،پاي آن نظام ميايستاديم و ملت ايسستادند و بسراي
آن خسسون دادنسسد .بسسه همسين جهسست قسسرآن در سسسورهي محمسسد در مقابسسل
آنهايي كه مدينه را محاصره كردهاند تا نگذارند اسالم پسا بگيسرد؛ فرمسود:
«فَإِذَا لَقيتُمُ الَّذينَ كَفَ ُوا فَضَ بَ ال ِّقَابِ» يعني چون بسا آن متجساوزينِ كسافر
روبهرو شديد گردن آنهسا را بزنيسد .ولسي وقتسي آنهسا كساري بسه كسار مسا
ندارند ،ما هم كاري به كار آنها نخواهيم داشت و مجبورشان نكسرديم بسه
دين ما وارد شوند .بعدها هم كه در سورهي توبه آمسد كسه مشسركين  4مساه
فرصت دارند تا دين اسالم را بپذيرند و يا آنجا را ترک كننسد؛ مربسوط بسه
طلب عمومي مردمي بود كه ميخواسستند ممكستشسان مملكست توحيسدي
باشد و ميدان براي كسانيكه جهت تبليغ بتپرستي به دنبال فرصت بودند،
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آزاد نباشد ،باالخره بنا است اين كشسور در جهست اهسداف مسسلمانان جلسو
برود و شما به بهانهي آنكه مسسلمان نيسستيد ،نمسيتوانيسد از مسسووليتي كسه
شهروندِ جامعهي اسالمي به عهده دارد شانه خسالي كنيسد ،شسهرها هسم مثسل
امروز نبود ،زندگيها عموما در بيابانها شكل گرفته بود و به همسين جهست
قرآن ميفرمايد به هر كجا كسه مسيخواهنسد برونسد .از آن طسرف مسردم بسا
بهميانآمدنِ نصرِ الهي ،فوجفوج داخل اسالم شدهاند تسا شسراي ديسنداري
را فراهم كنند ،خداوند به قلب آنها ،شراي تحقسق ديسن را الهسام كسرده و
اين اصل است .در ادامهي سوره با نظر به اين حالت كه از طرف بعضي هم
تندروي شده« ،واسْتَغْفِرْهُ» از خدا بخواهيد تسا خسودش آثسار آن را برطسرف
كند زيرا «إِنَّهُ كَانَ تَوَّابا» او توّاب و بسيار توبهپذير است و بسا رجسوعتسان بسه
سوي او ،او خسودش آن ضسعفهسا را جبسران مسيكنسد و ذهسنهسا را از آن
لغزشها پاک مينمايد.
خداوند در آيات اول سورهي فت ميفرمايد« :إِنَّا فَتَحنَا لَكَ فَتحًا مُبِينًا
ليغف َ لَكَ ا ُ مَا تَقَدَّمَ من ذَنبِكَ وَ مَا تَاأَخَّ َ» مسا بسراي تسو فست و پيسروزي
روشني را گشوديم تا در راستاي آن ،ذنب و گناهاني كه قبل و بعسد انجسام
دادهاي را جبران كنيم و ببخشيم .ابتدا انسان از اين آيه تعجب ميكنسد كسه
مگر پيامبر خدا هم گناه كرده است كه حاال با صسل حديبيسه بنسا اسست آن
گناهان بخشيده شود؟ و از طرفي چه رابطهاي بين صسل حديبيسه بسا جبسرانِ
گناهاني است كه بعدا پيش مسيآيسد؟ عالمسه طباطبسايي مسيفرماينسد پيسامبر
خدا بتها و بستپرسستان را نفسي مسيفرمسود و ايسن كسار ،ذهنيتسي از آن
حضرت براي بتپرستان پيش آورده بود و «ذنب» بسه معنساي دنبالسهي كسار
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ته هم تين جهت
اسسست -،بت

تا /را «ذن ت »
دم حيوانت
ي

ميگويند؛ -پيامبر خدا با صل حديبيه كه عمال مقدمهي فست مكسه
بود نگران بودند آن ذهنيت ،مانع از تأثيرشان بر شخصيت مشركين شسود و
خدا در آيهي مذكور مژده ميدهد با اين فتحي كه انجام شد ،خداوند آثار
و دنبالهي كارهاي آن حضرت را ميپوشساند و كساري مسيكنسد كسه انكسار
بتها به چشم آن هسا نيايسد ،پسس الزم نيسست تصسور كنسيم پيسامبر خسدا

گناهي كرده باشند و خداوند آن گناه را بخشيده است.
استغفار در سورهي نصر ،استغفاري است كه خسدايا آن ذهنيستهسا را از
بين ببر و البته موضوع براي ما كمي متفاوت است از آن جهت كسه ممكسن
است تندرويهايي كرده باشيم كه مصلحت نبوده اسست و آن تنسديهسا در
ذهسن مسسردم مانسسده باشسسد .مسيفرمايسد بسسا اسسستغفار و تجديسد نظسسر نسسسبت بسسه
تندرويهاي گذشته ،دلِ آن مردم كسه حساال فسوجفسوج در ديسن خسدا وارد
شدهاند ،نرم ميگردد؛ چون باالخره اسالم و در اين زمانه انقالب اسسالمي،
صورتِ توحيد در تاريخ است.
ميفرمايد« :إِذَا لَااءَ نَصا ُ ا ِ وَ الفَاتحِ» فست را بسه هسر رخسدادي كسه
ميخواهيد بزنيد ،فت مكه يا فتحسي كسه انقسالب اسسالمي در مقابسل صسدام
ايجاد كرد كه صدام هيچكاره است و انقالب همچنان ادامسه دارد تسا نشسان
دهد كه آمريكا هم هيچكاره است.
به ما ميگويند تند هستيم ،زيرا واقعا تندي كرديم .بندهي خدا چادر بسه
سر نميكرد ولي روسري مرتبي داشت ،ولي مسا بسا او قهسر كسرديم .گساهي
ميگفتيم چون فالني دو نوع خورش در سسفرهاش هسست ،بسه ميهمسانياش
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نميرويم .آيا بهتر نبسود كسه دعسوت او را مسيپسذيرفتيم و از يسک خسورش
استفاده ميكرديم؟ زيرا بعضيها نميدانند دو نوع خورش در يسک سسفره،
نوعي از اشرافيت است .اين تنديهاي ما نتيجهاش اين شد كه اگر بنا اسست
انقالب اسالمي قلب اين افراد را در بر بگيرد ،با اين تنديهساي مسا ،ذهنيست
پيدا كردند؛ خداوند ميفرمايد« :وَاستَغف هُ إِنَّهُ كَاََ تَوَّابًا» .از خسدا بخواهيسد
آن ذهنيت ها را بپوشاند و او اين كار را بهخوبي انجام ميدهد .بايسد اجسازه
داد كه با نقد ضعفهساي گذشسته ،چهسرهي برتسر و عساليتسري از اسسالم و
انقالب اسالمي به ظهور آيد و رسيدن به ايسن مرحلسه تنهسا بسا الطساف الهسي
ممكن است و موجب گسرايش هرچسه بيشستر نخبگسان بسه انقسالب اسسالمي
ميشود ،زيرا عميقترين اليههساي وجسود انسسان كسه همسان فطسرت اوسست
نميتواند نسبت به اشارات انقالب اسالمي بيتفاوت باشد .چرا ما بسا زبساني
سخن نگوييم كه فطرتها را مخاطب قرار دهد و فطرتهسا آن را احسساس
كنند؟ بر اين مبنا عرض ميشود:

گوشهاي شنوا کم نيست
«با توجه به اينكه انقالب اسالمي روحي است كه جانها را فرا گرفته
است ،اگر ميتوانستيم آن را به زبانِ مطابق روح تاريخياش به «گفت»
آوريم ،گوشهاي شنوا براي شنيدن آن كم نبودند».

وقتي شما با زبان تاريخي كه به ظهور آمده است سخن گفتيد و روشن
نموديد مسولهي ما ،مسولهي ظلمي است كه به بشريت ميشود و مسولهي به
حضورآوردنِ خدا در اين عالَم ،متوجسه مسيشسويد كسه سسخن شسما شسنيده
ميشود .نبايد تصور كنيم اينها از ما ذهنيت دارنسد زيسرا فرمسودِ « :إذَا جَساءَ
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نَصرُ اهللِ وَ الفَت ُ وَ  »...خداوند با نصرت خود آن ذهنيت را پساک مسيكنسد،
كافي است زبان ما مطابق روح تاريخي شود كه خداوند اراده كرده اسست،
در آن صورت گوشهاي شسنوا بسراي شسنيدن آن سسخن كسم نيسست ،زيسرا
سخني است كه شرح قصسهي جسان خودشسان اسست و بنسا اسست مسا حسرف
خودمان را نزنيم .روحي است كه جانها را فسرا گرفتسه اسست و زبساني نيساز
است تا متذكر جانها باشسد ،ايسن غيسر از آن اسست كسه بسا اسستداللِ عقلسي
بخواهيم مطالسبمسان را بسراي پسذيرفتنِ طسرف بسه ميسدان آوريسم .مالحظسه
ميكنيد كه چگونه شهيد آويني در كلمسات خسود ،اسستدالل بسه آن شسكل
رسمي نميكند تا مخاطب او در مقابلش موضع بگيرد؛ بلكه سعي مسيكنسد
بابي را در مقابل انسان باز كند به اين مضمون كه «اگر كسي بخواهد سراغ
ما را بگيرد ،ما را در كربال بايد پيدا كند».
مالحظه كنيد اين نوع تبيين از حضور تاريخي ،از استدالل رساتر اسست
به همان معنايي كه «تبيين ،خودْ احتجاج است» .اگر بتوانيم آنچسه جسانهسا
را فرا گرفته است تبيين كنيم ،طرفِ مقابل حقيقتي را كه به سراغش آمسده
است احساس ميكند .در حاليكه اگر خواستيم آن موضسوع را بسرايش بسه
صورت استداللي اثبات كنيم تا قبول كنسد ،چسون در درون خسود آن را بسه
آن صورت احساس نمينمايد ممكن است مقاومت كنسد ولسي در «تبيسين»،
او به جاي مفهومي كسه مسا آن را در ذهسن او ايجساد مسيكنسيم خسودش آن
مطلب را احساس ميكند .گويا آن سسخنان ،قصسهي جسان او اسست كسه بسه
«گفت» آمده است؛ اين است كه وظيفهي ما در تحريسر مطسالبي از انقسالب
اسالمي كه جانها نسبت به آن بيگانه نيستند ممكن است به صورتي اندک
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در ميان بيايد ولي شما نگران اين نباشيد و گمسان نكنيسد چسون رسسانههساي
زيادي نداريد ،آن سخن در واقعيست نيسز انسدک و بسيمقسدار اسست؛ بلكسه
برعكس چون سخنان حقي بر زبان داريد ،زبسان حسق ،خسود بسه خسود نافسذ
اسست و بسه همسين جهست دشسسمنان شسما بسا آنهمسسه تهمست و دروغ كسسه در
رسانههايشان مطرح ميكنند ،دا ما مضطربند و پشت سر هم رسسانهسسازي
ميكنند شايد كثرت اينهمه مراكز دروغپردازي ،روحِ مضسطرب آنهسا را
آرام كند .با اينهمه اين انقالب اسالمي اسست كسه در منطقسه فراگيسر شسده
است به جهت آنكسه گسوشهسا آمسادهي شسنيدن پيسام انقالبسي هسستند كسه
جانشان از آن بيگانه نيست.
بنا نيست نداي انقالب اسسالمي را همسهي مسردم بشسنوند ،همسهي مسردم
داراي فطرت الهي هستند ولي همه مطابق فطرتشان عمل نميكننسد .حسق
را ميشناسند و مي داننسد سسخن شسما حسق اسست ،ولسي مطسابق حسق عمسل
نميكنند .قرآن خطاب به پيامبر ميفرمايد اهل كتاب ،پيامبري تو را همانند
فرزندانشان به عنوان پيامبر خدا ميشناسند3.ولي نفس امّارهي آنها اجسازه
نداد تا آن حضرت را تصديق كنند .مگر چند درصسد در پيسروزي انقسالب
نقش داشتند؟ مسلّم درصد زيادي نبودند ،ولي چون انقالب اسالمي اشساره
به حق و حقيقت داشت ،در دلِ عموم مردم نفسوذ كسرد همسانطسور كسه در
دفاع مقدس به طور مستقيم درصد زيادي از مسردم شسركت نداشستند ،ولسي
چون دفاعِ حق در مقابل باطل بود ،حقانيت آن حركت در دل آنهسا نفسوذ
يون
ه كما يعرف
ي الكتاب يعرف
هم
يوني
 - 3الذين آتيناي
هم
يم
هم ليكت
هم ۖ وإن فري ق
يون الحق وي
ًا مني
أبناءي
يون»(بقره)146/
يعلم
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كرد و نهتنها با انقالب و دفاع مقدس مقابله نكردند ،بلكه مؤيد و دوسستدار
آن بودند .به ندرت كساني پيدا ميشدند كسه اشسكال كننسد چسرا جنسگ را
ادامه ميدهيم؟ امثال آقاي مهندس بازرگان ميگفتند بعد از فست خرمشسهر
ديگر نبايد جلوتر برويم و حضرت امام بسه وسسيلهي مشساورانشسان روشسن
كردند كه ما براي حف مرزهاي خود و تثبيت آنها ،چسارهاي نسداريم كسه
در جايي متوقف شويم كه امكان حملسهي دوبساره بسراي صسدام نباشسد .در
پيروزي انقالب درصدِ كمي از مردم مقابل نظام شاهنشاهي ايسستادند ،ولسي
موقسسع رأيدادن بسسه جمهسسوري اسسسالمي بسيش از نسسود درصسسد بسسه جمهسسوري
اسالمي رأي دادند.
عموم مردم حاضر نيستند در زندگي ،خود را به مخاطره بيندازند و مثال
با رژيم تسا دنسدان مسسل شساه مقابلسه كننسد ،ولسي اگسر راه گشسوده شسود و
هزينهي زيادي برايشان نداشته باشد ،راهِ حق را انتخاب ميكننسد .بسه همسين
جهت نظام اسالمي با اين مردم برخورد دفعي نداشته ،چسون حضسرت امسام
ميدانستند اين مردم هنوز نميتوانند از ظلمات فرهنگ غرب آزاد شوند.
وظيفهي ما در تحرير مطالبي از انقالب اسالمي است كه جانهسا نسسبت
به آن بيگانه نيستند ،هرچند ممكن است به طسور مسستقيم در صسحنه حاضسر
نشوند .ما بايد وظيفهي خود را انجام دهيم تا با «اكنوني اصيل» رو به سسوي
آينده داشته باشيم .بايد از خود بپرسيم چه موقع «اكنونِ» ما «اكنسونِ» اصسيل
خواهد بود؟ ما سه نسوع «اكنسون» مسيتسوانيم داشسته باشسيم :يسک «اكنسون»،
اكنوني است كه ما در مقابل آمريكا كوتاه بياييم و بر مواضع انقالبي خسود
تأكيد نكنيم« .اكنونِ» ديگر ،اكنونِ بعضي از دولتمردان است كه ميگويند
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بايد سعي كنيم كشور ايران را حف كنيم و بر استقالل خود پسا بفشساريم و
تنها به ايران فكر ميكنند .و «اكنون» سوم ،اكنوني است كه معتقد اسست بسا
انقالب اسالمي ،بصدايي از توحيد در جهان بلند شده است كسه مسيتسوانيم
در مقابل استكبار بايستيم و معنايي بيرون از معنايي كه دنياي مدرن بسه بشسر
ارا ه داده است ،براي خود بهدست آوريم و در آن صورت عمسال اسستقالل
و عزّت ايران را هم شكل دادهايم.
«اكنونِ» ما با توجه به نكتهي فوق« ،اكنونِ» تحقق ارادهي حضسرت رب
العالمين است كه بنا است از طريق انقالب اسالمي هِيمنهي استكبار شكسته
شود و هر اندازه استكبار جهاني براي مقابله با ما بيشتر مجهز شود ،ما بيشستر
خوشحال ميشويم .زيرا وقتي با تمام تسوان بسه ميسدان مسيآينسد و شكسست
ميخورند ،فرهنگ توحيد به بهترين نحوِ ممكن در تاريخ حاضر مسيشسود.
خداوند در سورهي احزاب هوشياري مؤمنيني را مدّ نظر قرار مسيدهسد كسه
وقتي مؤمنين با احزاب و جبههي متحد كفر در مقابل خود روبسهرو شسدند،
گفتند اين وعسدهي خسدا و رسسول اوسست ،خسدا و رسسولش بسه مسا راسست
گفتند ،ميفرمايد« :وَلَمَّا رَََى الثمُؤثمنُوََ الثأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَاا وَ َادَنَا اللَّاهُ
وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَا َهُامْ إِلَّاا إِيمَانًاا وَتَسْاليمًا»

و

مؤمنان چون لشكر و نيروهاي كفار را بسه چشسم ديدنسد گفتنسد :ايسن همسان
وعدهاي است كه خدا و رسول به ما دادند ،و خدا و رسول راست گفتند و
با ديدن چنين صحنهاي اضافه نشد بر آنها مگسر ايمسان و تسسليم در مقابسل
خدا و رسول .در آن شراي كه همهي جبههي كفر با تمام تسوان در مقابسل
مسلمانان قرار گرفت ،چون مسيدانسستند خداونسد بنسا دارد جبهسهي كفسر را
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رسوا كند متوجه شدند اين صحنه ،همان صحنه است .زيرا بسا شكسست آن
جبهه كه با تمام توان به صسحنه آمسده اسست ،بسراي هميشسه از تساريخ محسو
ميشوند .جالب اسست بدانيسد كسه مسسلمانان در شكسستدادن آن جبهسهي
متحد ،كارزاري انجام ندادند ،خودِ آنها ترسيدند و فرار كردنسد .بسه قلسب
يكي از مسلمانان افتاد كه نقشهاي بكشد و بعد از مشورت با پيامبر رفست
و به يهوديها گفت قريش ميخواهند شما را تنها بگذارنسد و برونسد ،و بسه
قريش گفت يهوديها با محمد پيمان بستهاند كه شسما را تسسليم كننسد و
در همين حين با طوفاني كه وزيدن آغاز كرد ،ابوسفيان پا به فرار گذاشست
و رسول خدا سراغ قلعهي يهوديان كه با دشمن هسمدسست شسده بودنسد،
رفتند و آن را فت نمودند.

4

 - 4دشمنان زياد که از احزاب مختلف تشکيل شده
بودند ،مدينه را در محاصرهي شديد قرار داده
بودند ،و اين محاصره حدود يک ماه طول کشيد.
مسلمانان در فشار سخ کمبود ذا قرار گرفتند ،تا
آن جا که طبق بعضي از روايا ،/يامبر که مشغول
کندن خندق بود ،سه روز گرسنه ماند ،و حضر /زهرا
قطعه اندکي از نان خشک براي آن حضر /برد.
يامبر در مسجد مشغول نماز بود ،و از خداوند
ميخواس تا با امدادهاي يبي خود ،موج رف و
دف فشارها و رنجها گردد .در اين ميان يامبر به
جمعي مسلمان متوجه شد و فرمود «آيا در ميان
شما کسي هس که به درون دشمن نفوذ کند و براي ما
از آنها خبر بياورد تا در بهش رفيق و همدم من
يامبر را نداد ،زيرا چنين
گردد؟ هيچکس جواب
ماموريتي بسيار سخ و دشوار بود ،شد /گرسنگي همه
را بي تاب نموده بود ،در اين بحران ،يامبر،
و
حذيفه بن يمان را که شخص زيرک و زبردس
منافقشنا بود طلبيد و به او فرمود «برخيز و به
سوي دشمن برو( ،و بطور کامال مخفيانه) در ميان
دشمن نفوذ کن و چگونگي وض آنها را به ما گزارش
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بده ،به شرط اين که جز اين ،هيچ کاري انجام ندهي
داد .از مدينه و
تا برگردي .حذيفه جواب مثب
حصار شهر و خندق خارج شد ،در ميان لشکر قريش
نفوذ کرد .ديد باد و طوفان شديدي که در سرماي
زمستان ميوزد ،فرا رسيد ،و تمام تشکيال /دشمن را
در هم ريخ  ،نه خيمهاي باقي ماند و نه ظرف و
اثاثيه و آتشي ،لشکر دشمن در فشار سختي قرار
گرف  ،در اين بين ابوسفيان رئيس دشمنان ،بيرون
آمد و فرياد زد «اي گروه قريش ،هر کس از نام
رفيق بغل دستي خود بپرسد تا مبادا جاسوسي در
ميان ما باشد ،که ميخواهم مطلبي را اعالم کنم».
حذيفه ميگويد من خودم را آماده نمودم و يشدستي
کردم و بيدرنگ به جان چپ و راس خود متوجه شدم
«تو کيستي و نام
و به بغل دستي خود گفتم
کسي نفهميد که من جاسو
چيس ؟» به اين ترتي
لشکر اسالم هستم .در اين هنگام که ابوسفيان مطمئن
شد جاسوسي در ميان نيس  ،صدا زد «اي گروه قريش!
سوگند به خدا ديگر جاي توقف نيس  ،زيرا سيم دار و
بي سيم همه هالک شدند ،يهود بني قريظه نيز يمان
خود را شکستند ،و اين باد و طوفان چيزي براي ما
نگذاش  ».سپس با سرع به سراغ مرک خود رف و آن
را از زمين بلند کرد تا سوار شود ،به قدري
شتابزده بود که هنوز عقال (بند) يک اي شتر را
باز نکرده بود ،سوار بر آن شد و به شتر نهيبي
زد ،شتر روي يک ا برخاس  ،آن گاه عقال را از
ايش گشود ،در اين لحظه خواستم ابوسفيان را هدف
تير قرار دهم و او را هالک کنم ،يادم آمد که
يامبر فرموده بود جز گزارش اطالعاتي ،هيچ کاري
نکن .از تير انداختن خودداري نمودم ،و به سوي
مدينه نزد يامبر بازگشتم .او را در حال نماز
ديدم ،احسا کردم که سرمازده شدهام ،در همان حال
نماز ،عبايش را گشود ،من زير عبايش رفتم ،و س
ناهنجار
از نماز ،ماجراي خود را در مورد وض
دشمن ،به آن حضر /گزارش دادم.
يامبر به خدا متوجه شد و عتر کترد :اللهتم
ان منزل الکتتاب ستري الحستاب ،اهتزم االحتزاب،
اللهم اهزمهم و زلزلهم؛ خدايا! تتو نتازل کننتده
کتاب ،و سرع بخش در حسابرسي هستي ،ختود /احتزاب
را نابود کتن ،ختدايا آنهتا را نتابود و متزلتزل
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آيند

د

دل اکنوني اصيل

آيندهي اصيل معنايش اين است كه حتي ميشود بنيقريظسه را هسم كسه
داخل مدينه با آن قلعههاي محكم جا خوش كردهانسد ،شكسست داد ،از آن
جهت كه از پشت به ما ضربه زدند و خيانت نمودند ،ولسي چسون مسسلمانان
اصيلترين آينده را آيندهي توحيدي ديدند بسه بهتسرين نحسو خطسر جنسگ
احزاب را از سر گذراندند و ما امروز نيسز بسا «اكنسوني اصسيل» رو بسه سسوي
آيندهي خود داريسم و وقتسي انسسان در «اكنسونِ اصسيل» خسود قسرار بگيسرد،
آيندهي او نيز اصيل خواهد بود و انقالب اسالمي با چنين هويتي به اهدافي
كه پيش رو دارد دست مييابد .انقالب اسالمي نحوهاي از زندگي در ايسن
دوران است كه به مدد الهي بايد به عسالَم نشسان داده شسود و از ايسن جهست
بايد در ارا هي زبان آن دقت گردد.
«تا با اكنوني اصيل رو بسه سسوي آينسده داشسته باشسيم و «اكنسونِ اصسيل»
آنگاه پيش ميآيد كه از يک طرف از گذشتهي خسود غافسل نباشسيم و از
طرف ديگر سعي كنسيم روحِ تساريخي انقسالب اسسالمي را بسهخسوبي درک
كنيم و آن را از آنِ خود نماييم».
نظر بنده آن است كه در نكتهي فوق تأمّل بيشستري بفرماييسد كسه گفتسه
ميشود« :تا با اكنوني اصيل رو بسه سسوي آينسده داشسته باشسيم ».هسيچكسس
نيست كه در آينده زندگي نكند ،ولي بعضيها رو به سوي آيندهاي دارنسد
كه آن آينده بر پايهي اكنوني اصيل بنا نشسده و عمسال بسا آينسدهاي تاريسک
روبهرو خواهند شسد .عسرض بنسده آن اسست كسه چسون مسردم هنسوز مبنساي
تتان
تتالي تبيت
تته ديجيتت
تته کتابخانت
تتود بت
تتو شت
تتا .رجت
فرمت
https://library.tebyan.net/658/Viewer/Text/144405/1
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زندگي خود را انقسالب اسسالمي قسرار نسدادهانسد و در اكنسوني اصسيل قسرار
ندارند بايد منتظر آيندهاي تاريک باشسند .چيسزي نمسيگسذرد كسه از خسود
ميپرسند چرا آنطور كه ميخواستيم فرزندانمان با ما برخورد نميكننسد؟
البته وقتي با آنها صحبت ميكنيد چون باالخره بنيادشسان را نسور الهسي در
برگرفته در برابر مشكالت عصيان نميكنند و بر خالف آنچه وزيسر امسور
خارجهي آمريكا گفت :آنقدر به مردم ايران فشار ميآوريسم تسا چنسد مساه
ديگر در مقابل نظامشان عصيان كنند؛ هرگز اين كار محقق نميشود .ولسي
هم سين مسسردم چسسون خسسود را در آينسسدهي اص سيل انقسسالب اسسسالمي تعري سف
نكردهاند ،آن آيندهاي كسه از طريسق انقسالب اسسالمي مسيتوانسد بسه ظهسور
برسد ،براي آنها به ظهور نميآيد مگر آنكه به خود بيايند ،البته آثسار آن
كم يا بيش نمايان است كه متوجه شوند حقيقت چيسز ديگسري اسست ،مثسل
آنكه روز قدس در راهپيمايي شركت ميكنند و اكثر آنهايي هسم كسه در
آن راهپيمايي شركت نميكنند مخالفتي با موضسوع ندارنسد ،عمومسا همّست
نكردهاند .درصد زيادي از مردم ما با انقالب اسسالمي مخسالفتي ندارنسد .بسه
همين جهت عرض ميكنم آيندهاي كه مردم در پيش دارند آيندهاي است
بسا ابعساد روشسسن كسه در بنيساد مسردم و در وجسه آغسسازين و خساطرهي قسسومي
شخصيت آنها مستقر است و احساس ميكنند انقالب اسسالمي كسارش بسه
يک جاهايي ميرسد.
وقتي با مردم در مورد اين آيه صحبت ميكنيسد كسه« :إََِّ ا َ لَاا يضايعُ
ََل َ المُحسنين»

خداوند اجر محسنين را ضايع نميكند و كشسور مسا

را بسسه آنچسسه شسسهداء دنبسسال آن بودنسسد ،يعن سي پي سروزي در مقابسسل اسسستكبار
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ميرساند و هدف شسهداء چنسين جايگساهي بسراي كشسور و انقسالب بسود و
خداوند اجر شهداء را عملسي مسيكنسد ،وقتسي بسا مسردم ايسنگونسه صسحبت
ميكنيم با همهي مشكالتي كه دارند ،تصديق ميكنند .پس با توجه به ايسن
امور ميتوان با «اكنوني اصسيل» رو بسه سسوي آينسده داشست و البتسه اكنسونِ
اصيل آنگاه پيش ميآيد كه از يک طرف ،از گذشتهي خود غافل نباشيم
و از طرف ديگر سسعي كنسيم روح تساريخي انقسالب اسسالمي را بسه خسوبي
درک نماييم.
گذشتهي ما يعني سنتِ حضور تشيع ،و اين بسه معنساي هزارسسال تساريخ
همراه با امام صادق در برابر هشام بن عبدالملک و منصور دوانيقي است
و همراه با امام رضا در مقابل مأمون عباسي و همراه با امام كساظم در
مقابل هارونالرشيد و همراه با امام خميني

در مقابسل رژيسم

شاهنشاهي است .و اين گذشتهي گمشدهي تاريخ شيعه است ،از آن جهت
كه ما تاريخ تشيع را درست درک نكردهايم و سعي شده است آن را از مسا
پنهان نگه دارند در حاليكه تاريخ بزرگي است .عالوه بسر ايسنهسا انقسالب
اسالمي و دفاع مقدس و عبور از انواع فتنههسا در چهسل سسال اخيسر ،همسه و
همه گذشتهي ما است و ما متأسفانه با شيفتگي نسبت به مدرنيته ،گذشستهي
خود را گم كردهايم .گذشتهاي كه نشان ميدهد ما چه تواناييهايي داشسته
و داريم و در دل آن گذشته ،در متن انقسالب اسسالمي توانسستهايسم هسزاران
فتنه را پشت سر بگذاريم.
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مبناي تفار ما د

اين زمان

اكنونِ اصيل يعني از يک طسرف از گذشستهي خسود غافسل نباشسيم و از
طرف ديگسر در اكنسونمسان سسعي كنسيم روح تساريخي انقسالب اسسالمي را
بهخوبي درک نماييم؛ و اين وظيفهي سنگيني اسست كسه مسا بايسد بسه عهسده
بگيريم و آن را از آنِ خود كنيم و اين به شسرطي اسست كسه روح تساريخي
انقالب اسالمي را درست درک كنيم و در اكنونِ اصيل خود قرار بگيسريم
و آن را به عنوان يک راز ،موقفِ تفكر قرار دهيم ،كه البته احتياج به تأمّسل
بيشتر دارد ،از آن جهت كه بايد مبنايي براي تفكر ما باشد .ما وقتسي در هسر
موضوعي فكر ميكنيم بر مبناي خاصي فكر ميكنسيم ،مثسل مبنساي «امتنساع
اجتماع نقيضين» كه بنياديترين مبنساي فكسر قياسسي اسست .فكسر مسيكنيسد
برويد خانه يا نرويد ،بسا ايسن مبنسا كسه محسال اسست در يسک زمسان ،هسم بسه
خانهمان برويم هم به خانهمان نرويم ،و يا هم ايسنجسا باشسيم و هسم ايسنجسا
نباشيم .سادهترين انسانها را هم كه در نظسر بگيسريم افكارشسان بسدون مبنسا
نميشود .در همين رابطه اگر شما رسسيده باشسيد بسه ايسن فكسر كسه انقسالب
اسالمي حضور ارادهي توحيدي خداوند است در اين تاريخ؛ اين مسيشسود
مبنا و موقفِ تفكر شما ،و عمال در رابطه با اين تاريخ ،اهل تفكر نسسبت بسه
زمانهي خود ميباشيد و به اكنونِ اصيل خود ورود پيسدا كسردهايسد .بايسد از
خسسود بپرس سيد آغسسازينتسسرين آغسسازينِ تفكسسر مسسا در كجاسسست كسسه موجسسب
استحكام شخصيت ما ميشود و ميتوانيم در ايسن زمانسه اهسل فكسر باشسيم؟
انسان متفكر نميتواند مبنايي اصولي در تفكر نداشته باشد مگر آنكه سفيه
و ديوانه باشد كه در موردش فرمودهاند:
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مسسر سسسفيهان را ربايسسد هسسر هسسوا

زان كسسه نبودشسسان گرانسسي قسسوا

از آن جهت كه طرف سفيه است اگر شما موضسوعي را بسراي او طسرح
كنيد ،به راحتي قبول ميكند و اگر فسرداي آن روز كسس ديگسري خسالف
آن موضوع را با آب و تاب بيشتر طسرح كنسد ،آن را قبسول مسيكنسد .زيسرا
استحكامي در شخصيت خود ندارد و در تفكر ،بسيمبنسا و بسيآغساز اسست.
برعكسِ انسان اصيل كه به تعبير اميرالمؤمنين در توصسيهشسان بسه محمسد
بن حنفيه ميفرمايند« :تَزُولُ الجِبَال وَ لَا تَزُل»

اگسر كسوههسا بسه

حركت درآيند تو همچنان پا برجسا بساش .در ايسن حالست اسست كسه انسسان
ميتواند با خودش مسسا ل را حسل كنسد .آيسهاي كسه مسيفرمايسد« :إِنَّ اهللَ ال
يضِيعُ أَجرَ المُحسِنِين» ميتوانسد يكسي از مبساني تفكسر مسا جهست انديشسيدن
نسبت به جايگاه انقالب اسالمي و آيندهي آن باشد ،از آن جهت كه محال
است خداوند محسنين اين تاريخ را كه شهداء هستند به آرزويشان نرساند
اجري كه جز حف و تعالي انقالب اسالمي نبود و اينكسه سسخن حضسرت
امام خميني

زمين نماند آنجا كه فرمودند« :آمريكا هيچ غلطي

نميتواند بكند» و اين با ايثارگري شهداء به اثبات رسسيد كسه آمريكسا هسيچ
غلطي نميتواند بكند .آيهي «إََِّ ا َ ال يضيعُ ََل َ المُحسنين» مبناي خسوبي
براي تفكر امروز و آيندهي ما است به جا است به اين آيه فكر كنيد.
اكنونِ اصيل آنگاه به ظهور ميآيد كه از يک طرف از گذشتهاي كسه
تا حدّي به آن نظر انداختهايم غافسل نمسانيم و از طسرف ديگسر سسعي كنسيم
روح تاريخي انقالب اسسالمي را درسست درک كنسيم و آن را از آنِ خسود
كنيم و آن را به عنوان يک راز ،موقف تفكر خود قسرار دهسيم .بنسده سسعي
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كردم معناي موقفِ تفكرقراردادنِ انقالب اسالمي را تا حدّي روشن كسنم،
اما چرا آن موقف ،بايد «راز» محسوب شود؟ بسه ايسن نكتسه فكسر كنيسد كسه
حقيقت ،هميشه در ذات خود رازگونه است و هرقدر هسم از آنِ مسا شسود و
نسبت به آن يقين پيدا كنيم ،باز از «رازبسودگي» خسود در نمسيآيسد وگرنسه
حقيقت نخواهد بود .اين صندلي هيچوقت راز نيست ،ولي خداوند هميشسه
و براي همهكس راز است حتي براي پيامبر خدا ،و لسذا آن حضسرت بسه
خداوند عرضه ميدارند« :مَا َ َفنَاََ حَقَ مَع ِفَتك» آنطور كه شايسستهي
شناخت تو است ما تو را نشناختيم .زيرا خداونسد در عسين ظهسور در مظساهر
مختلف ،همواره در خفسا اسست و مساوراي آن اسست كسه بتسوان او را از آنِ
خود كرد .انقسالب اسسالمي بسه عنسوان حقيقست ايسن دوران و محسل تجلّسي
ارادهي الهي ،به همين صورت است .با توجه به اين امسر در ايسن يسازدهمين
جلسه كه از انقالب اسسالمي سسخن مسيگسوييم و آن را وصسف مسيكنسيم،
همچنسسان نسسسبت بسسه آن در حيسرت هسسستيم و مخاطسسب ايسن جلسسسات حسسّ
ميكند هيچچيز در دست ندارد ،در عين آنكه نميتواند منكر حقيقت آن
شود .نه ميتواند ادامهي مطالب را رها كند و از دريافتن آن منصرف شود،
و نه ميتواند به راحتي آن را از آن خود كند آن طوريكه لباس خود را از
آنِ خود كرده است .قصّهي «راز» هميشه همينطور بوده و هسست؛ هسم رُخ
مينماياند و هم رُخ برميتابد و پنهان ميشود .گفت:
بسا گلسرخِ خسويش گفستم اي غنچسه دهسان

هرلحظه مپوش چهسره چسون عشسوهگسران

زد خنده كه من بسه عكسس خوبسان جهسان

بسسي پسسرده نهسسان باشسسم و بسسا پسسرده عيسسان
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براي ديدن خوبان جهان بايد پرده و مظهري در ميان باشد تا خود را در
آن منظر بنمايانند همانطور كه خدا را با مظساهر اسسماءاش مسيبينيسد .زيسرا
بيپرده «نهان» ميباشد و با پرده «عيان» است .حقيقت ،هميشه با پرده يعنسي
با جلسوات و مظساهرش ظساهر مسيشسود و از آن طسرف هسم همسان مظساهر،
حجابِ حقيقتاند .جمال حق را در گل ميبينيد ولي اگر بسه گسل مشسغول
شديد همان گل ،حجابِ نظر به حق ميشود.

5

جمال انقالب اسالمي با شهداء ظهور مسيكنسد و در عسين حسال طسوري
نيست كه بتوانيم حقيقت انقالب را مثل ديدن يک تكه سنگ ببينسيم .رهبسر
معظم انقالب اسسالمي بسا نظسر بسه حقيقست انقسالب اسسالمي در نسسل سسوم
انقالب ،بر سر تابوت شهيد حججي حاضر شدند در حاليكه آن شهيد ،نسه
سردار بود و نه فرمانده ،حضرت آقا صب زود آمدند و تابوت آن شهيد را
بوسيدند و از آن به بعد هم همواره ايشان در سخنانشان به آن شهيد اشساره
دارند .اين خاصيتِ حقيقت است از آن جهت كه «راز» ميباشد.
وظيفسسسهي مسسسا آن اسسسست كسسسه از رازي سسسسخن بگسسسوييم كسسسه همسسسواره
رازگونگياش پا برجا است و هميشه پردهنشين است .مثسل شسب قسدر ،كسه
همهي وجود انسان را فرا ميگيرد بسدون آنكسه بتوانيسد آن را بسه صسورت
 - 5حضر /صادق ميفرمايند

«و انو عنتد افتتتاح

الصالة ذكر للا و ذكر رسيول للا صتلي للا عليته و آلته و
يص عيني » در هنگتام شترو
ً من األئمة ن
اجعل واحدا
نماز ياد ختدا و يتاد رستول ختدا بتاش و يکتي از
ائمه را مد نظر قرار بده .زيرا در راستاي رجوع به خداونسد نيساز بسه
مظهر و آينه اي داري كه در آن مظهر و آينه ،به انوار و اسماي الهي نظر كني و كدام منظر و آينسه
بهتر از اولياي معصوم «عليهم السالم» هستند؟
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خاص مشخ

كنيد .با درک حقيقت انقسالب اسسالمي بسه عنسوان راز ايسن

دوران ،م سي تسسوانيم آن را در هسسر منظسسر از شسسووناتش درک كن سيم و بسسه آن
نزديک شويم .انقالب اسالمي در خرمشهر ،انقالب اسالمي در كليت دفاع
مقدس ،انقالب اسالمي در بيانات مقام معظم رهبري؛ ايسن هسا همسه مظساهر
انقالب اسالمياند .تمام اميد بنده آن است كه شما عزيسزان مسزهي ايسنكسه
حقيقت چگونه به ظهور ميآيد و در عين بهظهورآمدن ،پنهان اسست را ،از
طريق نظر به انقالب اسالمي بچشيد.

صهي زندگي با حقيقت
در همان حسال كسه خسود را در آغسوش حقيقست احسساس مسيكنيسد ،از
طرف ديگر مييابيد كه گويا هنوز نسبت بسه آن بيگانسهايسد و تسالش بسراي
نزديكي بيشتر به آن را در خود شكل ميدهيد .و اين حالت همچنسان ادامسه
مييابد تا تجربسهي زنسدگي بسا حقيقست را بشناسسيد و در آن مسأوا گزينيسد.
قصّهي زندگي با حقيقت ،تا آخر به همين شكل است كه« :چه عشق آسسان
نمسسود اول ولسسي افتسساد مشسسكلهسسا» .بعضسسي از كسساربران محتسسرم سسسايت در
نوشتههاي خود مينويسند «ما ديگر آدم بدي شدهايم» ،در حاليكسه چنسين
نيست ،فق آن شوري كه با تجليات انوار الهي به سراغشسان آمسده بسود ،از
آنها رُخ بربسته است .اين ،الزمهي حضور در منازل بعدي اسست كسه بايسد
از منزل قبلي عبور كنند زيرا حقيقت نسبت به ما و ظهوري كه بايد براي ما
داشته باشد ،تشكيكي است و چون بنا است مرتبه و مرحلهي بعدي حقيقت
به ظهور آيد ،مرحلهي قبلي ،رُخ برميبندد و اگر كسي در جريان ايسن امسر
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نباشد گمان ميكند دست او در نسبت با حقيقت ،خالي شده است .در ايسن
رابطه عرض ميشود:
«ولي «حقيقت» در آن حالت با ما بيگانه ميگردد .گويا اسم جالل حق
است كه به صحنه آمده است تا در نزديكي به انقالب اسسالمي شستاب
نكنيم».

هرچند در مقابل ما براي اُنس و معرفت بيشتر به حقيقت ،همان حقيقت
رُخ برميتابد ،زيرا وقتي اسم جالل براي كسسب شايسستگي بيشستر در ميسان
باشد آن اسم ،ما را به يک معنا از صحنههاي اُنس بسا حسق عقسب مسيرانسد؛
ولي همينكه بخواهيم مأيوس شويم ،اسم جمالش تجلي مسيكنسد و شسوق
ارتباط با حقيقت را در ما شعلهور ميگرداند .با اينهمه در نسبت ما با وجهِ
رازگونگي انقالب اسسالمي ،بيشستر اسسم جسالل حسق اسست كسه در صسحنه
حاضر است تا در نزديكي به روح انقالب اسسالمي شستاب نكنسيم .يكسي از
مشكلترين بح هاي ما با رفقسا در ايسن جسا اسست كسه فكسر كننسد از فسردا
ميتوانند انقالب اسالمي را بفهمند و كار را تمام كنند؛ غافل از اينكه اگر
ما سالها هم از انقالب اسالمي سخن بگوييم به جهت آنكه حقيقتي است
رازگونه و داراي باطن ميباشد ،همواره دور از دسترس است .اگسر در ايسن
امر شتاب شود عمال مسا بسا ذهنيسات خودمسان مسرتب خسواهيم بسود و نسه بسا
انقسسالب اسسسالمي ،و بسسا ايسن كسسار هميشسسه از فهسمِ انقسسالب اسسسالمي محسسروم
ميشويم .آري! «چه عشق آسان نمود اوّل ولي افتاد مشكلها».
اسم جاللِ حق همواره در كنار اسم جمال او در صحنه اسست تسا مسا در
نزديك سي بسسه روح انقسسالب اسسسالمي شسستاب نكن سيم و از آن نسسوع دعسسوت و
فراخواندني كسه از طريسق انقسالب اسسالمي بسه گسوش مسا مسيرسسد مغسرور
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نگرديم .گاهي احساس ميكنيم با تمام وجود ،متعلسق بسه انقسالب اسسالمي
هستيم ،ولي چيزي نميگذرد شراي تغيير ميكند ،در حاليكه بايد متوجه
باشيم انقسالب اسسالمي بسه عنسوان روح تساريخي ايسن دوران ،سساحتي بسس
متعالي برگزيده است كه به راحتي نميتوان آن را در اختيار گرفست ،ولسي
اينطور هم نيست كه احساس كنيد با شما بيگانه است .از يک طرف« ،كسه
عنقا را بلند است آشيانه» و جايي مسأوا گزيسده اسست كسه نسه تعريسفبسردار
است و نه ميتوانيم آن را از آنِ خود كنيم؛ و از طرف ديگر جان مسا از آن
بيگانه نيست .تعريفبردار نيست ،يعني نميتسوانيم حقيقست را مثسل مفساهيم
ذهني در پيش خود داشته باشيم ،ولي ميتوانيم آن را در افق جان خود مسدّ
نظر قرار دهيم به همان معناي «أَفضَلُ العِبادَه إِنتِظَارُ الفَسرَج» ،ايسن روايست را
رسول خدا به طور كلّي در مورد هر حقيقتي فرمودهاند كه البته مصسداق
كامل آن انتظار فرج حضرت مهدي ميباشد .در مورد اُنس با حقيقست،
نفسِ انتظار و نظر به افقي كه حقيقت را مدّ نظر مسا قسرار مسيدهسد ،برتسرين
عبادت است.

جوابگويي به مطشِ انسِ با حقيقت
اگر حقيقتي به نام انقالب اسالمي در مقابل ما اسست و در جساي بلنسدي
مأوا گزيده است ،ميتوانيم با آن رابطه برقرار كنيم و از آن طريق ،زندگي
شروع ميشود .البته با توجه بسه ايسنكسه حقيقست ايسن دوران يعنسي انقسالب
اسالمي در ساحتي بس بلند جاي دارد ،ايسن طسور نيسست كسه از درخشسش
خود در مظاهر مختلف دريغ نمايد .مظاهري مانند آنچه در طسبس رخ داد
و نقشههاي آمريكا را خنثي كسرد .مظساهري مثسل خسود ايسن مسردم و رهبسر
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معظم انقالب كه ميتوانند حقيقت انقالب را در حركات و سسكنات خسود
نشان دهند .مظاهرِ انوار انقالب ،قابل شمارش نيست و همسه ،درخشسش آن
حقيقتاند .با اينهمه نبايد گمان كرد كه حقيقستِ انقسالب را مسيتسوان در
س سيطرهي علسسم حصسسولي نگسسه داشسست و آن را تعري سف كسسرد .زي سرا در آن
صورت ،حقيقت انقالب اسالمي از شورآفريني فرو مسيافتسد و از احسساس
آن در تاريخي كه در آن قرار داريم؛ محروم ميشويم.
عدهاي فق طالب معلوماتاند ،چسه معلومسات نسسبت بسه خسدا و عسالَم
قدس و چه معلومات نسبت به رخدادي تاريخي مثل انقالب اسالمي؛ بسراي
اين افراد هيچ كار مفيدي نميتوانيد انجام دهيد زيرا عطشِ طلبِ حقيقست،
با اُنسِ نسبت به آن برطرف ميشود و نه با اطالع از وجسودِ آن .همسانطسور
كه اگر در راستاي ارتباط با خدا ،وجسودِ خسدا را در محسدودهي معلومسات
خود بپذيريم و فق قبول كنيم كه خدا وجود دارد ،عطش اُنسِ بسا خسداي
خود را بيجواب گذاشتهايم؛ در رابطه با انقالب اسالمي هم ،عطش كسب
اُنس با حقيقتِ آن ،با كسب معلومات از آن برطرف نميشسود و عرايضسي
در اين رابطه در كتاب «آنگاه كسه فعاليستهساي فرهنگسي پسوچ مسيشسود»
مطرح شد كه خدا را بايد چشيد تا جوابِ عطش اُنسس بسا خسدا داده شسود،
وگرنه به صِرف دانايي ،آن عطش بيجواب ميماند و انسسان را سسرخورده
و مأيوس ميكند .افرادي كه تنها بسا علسم حصسولي نسسبت بسه حقسايق فكسر
ميكنند ،نميتوانند در مقابل آنچه شايستهي تفكر است ،كار را تمامشسده
بدانند زيرا از ندايي كه از طريق حقيقت به گوش ميرسد غفلت كردهانسد.
همهي مباحثي كه تا حال انجام شد براي گوشسپردن به نسداي بسيصسداي

جلسهي يازدهم ،انقالب اسالمي؛ اكنونِ اصيل ما385 ..............................................

انقالب اسالمي است و با سيطرهي علم حصولي ،گوشي براي توجه بسه آن
صدا در ميان نميآيد ،و ذهنِ چنين افسرادي حقيقست را در همسان افكساري
دنبال ميكند كه گوشسسپردن بسه آن در آن افكسار معنسا نمسيدهسد .عمسال
اينها انقالب اسالمي را به عنوان حقيقت دوران نمييابنسد ،هرچنسد ممكسن
است بر اساس آموزشهساي دينسي و يسا گسرايشهساي سياسسي از آن دفساع
بكنند .اما كسي كه نسبت خود را با حقيقت به حالست شسهودي و وجسودي
شكل داد ،نميتواند در راستاي دفاع از انقالب اسالمي تا مرز شهادت جلو
نرود و به همين جهت هم خداوند توفيسق شسهادت را عمومسا بسه ايسن افسراد
ميدهد .اينها از جنس ديگري ميباشسند غيسر از آنهسايي كسه بسه انقسالب
كمک ميكننسد و در ازاي تسالش خسود بسه بهشست هسم مسيرونسد .شسهداء
نگاهشان به انقسالب و آينسدهي آن طسوري اسست كسه در بسرزخ هسم تسالش
ميكنند به همرزمان خود از آيندهي انقالب خبر دهند ،به همان معنايي كه
قرآن ميفرمايد« :وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ»
بشارت ميدهند به آنهايي كه هنوز به آنها ملحق نشدهاند كه« :أَالَّ خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُون» نگراني از آينسده و گذشستهي خسود نداشسته باشسيد.
اين نوع حضور ،چيز ديگري است و سيطرهي علسم حصسولي ،انسسان را تسا
اينجاها نمسيآورد زيسرا شسراي گسوشسسپردن بسه حقيقست دوران در آن،
فراهم نيست تا گوشي را بگشايند كه بتواند آن سخنها را بشسنود .البتسه مسا
نيز نسبت به شنيدن نداي بيصداي حقيقت بيمشسكل نيسستيم ،مگسر آنكسه
متوجه باشيم «آنقدر هست كه بانک جرسي ميآيد».
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ما ميتوانيم از طريق انقالب اسالمي رابطهاي با حقيقت اين دوران پيسدا
كنيم تا راهِ رابطه با ساير حقايق عسالَم از جملسه فرشستگان الهسي و حضسرت
ربّ العالمين برايمان فراهم شود ،إنشاءاللّه.

جلسهی دوازدهم
انقالب اسالميت آينهي ظهو
حقيقت

بح

در اين بود كه «اكنونِ» اصيل ما چه اكنسوني اسست؟ اكنسوني كسه

ماوراي گذشته و آينده است ولي نسبت به گذشته و آينده بيگانه نيسست .و
عرض شد انقالب اسالمي به عنوان روحي تاريخي كه بسه سسوي مسا آمسده،
اكنونِ اصيل ما است .اكنون اصيلي كه نه ما را از گذشتهي خود محسروم و
بيگانه ميكند و نه در زمان حال ،ما را در روزمرّگسي قسرار مسيدهسد ،بلكسه
افقي ميگشايد تا ما در واقعيات زندگي كنيم.
 -31با انقالب اسالمي چيزي در ميان آمده است كه ميان عسالمِ حسسي
و عالمِ ماوراي حسّ قرار دارد و نميتوان به مدد مفاهيمِ علم حصولي
آن را يافت .انقالب اسالمي مانند يک اثر هنري است ،هر رنگسي كسه
در آن بهكار رفته ،چيزي است بيش از آنچه قابل ادراک حسي باشد
و اگر تنها با ادراک حسي به آن اثر نگاه كنيم همهي زيبساييهساي آن
را خراب كردهايم ،درست مثل كاري كه از طريق زبسانهساي معمسولي
بر سر انقالب ميآوريم و يا با عقلِ غربي بخواهيم انقالب را بفهمسيم،
در حاليكه عقل غربي ،چون سيالبي ما را از جايگاه خود كه تنهسا در
آن جايگاه ميتسوانيم تفكسر كنسيم؛ بسه بيسرون از جايگساه تساريخيمسان
ميبرد و از ريشه و بنيادمان جدا ميكند.
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ا

کشف حقيقت د

اين دو ان

«با انقالب اسالمي چيزي در ميان آمسده اسست كسه آن چيسز ميسان عسالمِ
حسي و عالمِ ماوراي حسّ قسرار دارد ».بسه ايسن جملسه فكسر كنيسد كسه اگسر
بخواهيم با «حقيقت» روبهرو شويم ،حقيقست را بايسد در كجسا پيسدا كنسيم و
اساسا براي رسيدن به حقيقت ،ما مسافر كدام مسير ميتوانيم باشسيم كسه آن
مسير ما را به مقصدي برساند كه آن مقصد ،نه تسوَهمي باشسد و نسه در حسدّ
عالم ماده و زندگي دنيايي ما را متوقف كند؟ زيرا حقيقست ،مساوراي عسالم
محسوس واقع است .از طرفي ما بسا فهسم حقيقست ،بسه حقيقست نمسيرسسيم،
هرچند فهمِ حقيقت الزم است ،ولي اُنس بسا آن غيسر از علسمِ بسه مفهسوم آن
است .بايد به اين نكته فكر كرد كه بين عالم محسوس و ماوراي محسوس،
بايد حقيقت را يافت ،در آن صورت است كه ميتوانيم انقالب اسسالمي را
حقيقت دوران خود بدانيم.
اگر بتوانيم با نظر به انقالب اسسالمي بسه عسالمي نظسر كنسيم كسه از يسک
جهسست مسساوراي عسسالَم محسسسوس اسسست و از جهت سي ديگسسر در هم سين عسسالمِ
محسوسات به ظهور آمده ،راهِ رجوع به حقيقت را كشسف كسردهايسم و آن
را در همهجا ميتوانيم بيسابيم .در واقسع انقسالب اسسالمي بسراي مسا يسک راه
مسيشسسود بسسراي رجسسوع بسسه حقيقسست و در ايسن راه ،در مسسرزي خسساص قسسرار
ميگيريم .مثل راهرفتن بر روي طناب كه به هر طرف مايسل شسويم سسقوط
ميكنيم .قرارگرفتن بين مرز مفاهيم و محسوسات ،كارِ حساسي است.
با انقالب اسالمي موقعيتي به ميان آمده است كسه حضسور در مسرز بسين
عسسالَم محسوسسسات و عسسالَم مسساوراي ح سسّ اسسست و نم سيتسسوان بسسه صِ سرف
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مددگرفتن از مفاهيمِ علم حصولي به آن رسيد .انقالب اسالمي ماننسد يسک
اثر هنري است ،وقتي رنگها را در اثر هنري در نظر بگيريم ،هر رنگي كه
در آن به كار رفته« ،موقعيتي» است ،بيش از آنكه رنگي باشد قابل ادراک
حسّي .به نظر بنده اين مثال ،مثال خوبي است .هايدگر در كتساب «سسرآغاز
كار هنري»1تالش ميكند با اين مثال ما را از منظري محسسوس بسه حقيقتسي
كه روبهروي ما است راهنمايي كند .او متوجه است بايسد حقيقست را نشسان
داد نه آنكه با استدالل بخواهيم وجودِ آن را اثبات كنيم .حقيقست ،چيسزي
است كه ميتوان با آن روبهرو شد ،مشسروط بسر آنكسه مواظسب باشسيم بسه
سوي مفهومِ حقيقت يا به سوي محسوسات در عالم حسّ متمايل نباشسيم و
خود را درست پاس بداريم و شبانِ رجوعِ به حقيقت باشيم .هايدگر كار را
با نظر به اثر هنري شروع ميكند .به نظسر بنسده و بسه تعبيسر دكترسسيد احمسد
فرديد ،اگر هايدگر در طلوع انقالب اسالمي در قيد حيسات بسود و انقسالب
اسالمي را ميشناخت ،به جاي اشاره به اثر هنري براي نشساندادن حقيقست،
از انقالب اسالمي شاهد ميآورد ،بهخصوص با آن توانايي كه در او بود.
هايدگر با نگاهِ «پديدارشناسسانه»ي خسود بسه اثسر هنسري ،نگساه مسا را بسه
حقيقتِ خاصي كه در اثر هنري هست مياندازد .در كتساب «سسرآغازِ كسار
هنري» ميفرمايد شما با يک اثر هنري به سسه صسورت مسيتوانيسد برخسورد
كنيد؛ يكي اينكه به رنگهاي آن نگاه كنيد ولي تركيب زيباي رنگهاي
آن اثر را كه در آن اثر هنري هست ،نبينيد و ديگر آنكسه اثسر هنسري را بسه
عنوان يک اثر زيباي لذتبخش بنگريد ،چيزي كه كانت در هنسر مسدّ نظسر
 -1ترجمهي

رويز ضياء شهابي

 ................................................... 392گوشسپردن به نداي بيصداي انقالب اسالمي

قرار دارد كه اثر هنري را سسوبژه مسيكنسد؛ در آن حالست بسا يسک واقعيستِ
معرفتبخش كسه افقسي از حقيقست را در مقابسل شسما مسيگشسايد ،روبسهرو
نيستيد .صورت سوم بعد از كانت مطرح ميشود و رومانتيکهسا تأكيسد بسر
معرفتبخشي آثار زيبا داشتند كه سسخن قابسل تسوجهي اسست و ايسن نگساه،
باب خوبي را در مقابل ما ميگشايد ،البته معرفتبخشيِ زيبساييهسا معرفست
حصولي و انتزاعي نيسست ،چيسزي اسست بسراي روبسهروشسدن بسا حقيقست و
هايدگر اين نگاه را دنبال ميكند .اثر هنري به خودي خود ميتواند آينسهي
نمايش حقيقت باشد .البته آنچه به عنوان اثر هنري مدّ نظسر هايسدگر اسست
يک كارِ با شكوه ميباشد ،مثل معبدي كه در يونان است يعني مجموعهاي
كه با ما حرف دارد و ما اگر با نگاهي درست بسا آن ارتبساط برقسرار كنسيم،
ميتوانيم از آن مجموعه ،معرفت مخصوصي را بهدست آوريم .كاري كسه
ميكلآنژ كرده و كسي كه در آن فرهنسگ قسرار دارد و متوجسهي اشسارات
هنرمند در اثر هنسري مسيشسود ،در مقابسل آن اثسر هنسري لسرزه بسر انسدامش
ميافتد ،به جهت آنكه هنرمند به وسيلهي آن اثر هنري در قالب يک پيام،
اشارهاي به مسولهاي بزرگ دارد؛ آنچه بنده در فيلم «آژانسس شيشسهاي» از
آقاي حاتميكيا احساس نمودم از اين قبيل است.
اثر هنري براي انسسان حسرفهساي آگساهيبخسش دارد ،بسه شسرطي كسه
آگاهي را در محدودهي علم حصولي متوقف نكنسيم .آيسا مسا در نسسبت بسا
انقالب اسالمي مجموعهاي در هم تنيده از حقيقت در مقابل خود نسداريم؟
ما در سنّت خودمان انقالب اسالمي را بهتر از رود نيلِ ميكسل آنسژ احسساس
ميكنيم .حال اگر انقالب اسالمي را در اعضاي در هم تنيدهاش بنگريسد بسا
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حقيقتي روبهرو خواهيد شد بسيار عظيمتسر از يسک اثسر هنسري .تسک تسک
حادثههاي انقالب اسالمي در بسستري اتفساق افتساده كسه در مجمسوع معنساي
خاصي را به ميان ميآورد؛ به ياد آوريسد كسه مجبسور شسدند حضسرت امسام
خميني

را از عراق بيسرون كننسد و امسام بساالخره عسازم پساريس

شدند ،قبل از آن رحلت يا شسهادت حساج آقسا مصسطفي پسيش آمسده بسود،
تظاهرات و شعارها و تراكتها ،با ابتكارات فوقالعادهاي كسه تصسور آن را
هم نميتوان كرد و بعد آمدن امام به ايران و حضور همافران در مدرسسهي
علوي و سالم نظامي به امام و بعد در پادگان فرحآباد كسه تظساهرات كسادر
همافر پيش آمد و گارد ملّي شاهنشاهي خواست بسا آنهسا برخسورد كنسد و
همافران سعي كردند اسلحه خانه را در اختيار بگيرند و گارد ملّي لويزان به
سوي پادگان فرحآباد حركت كرد ،مردم جلوي تانکها صف كشسيدند و
اين كه حضسرت امسام دسستور دادنسد حكومست نظسامي رعايست نشسود و در
نهايت بختيار از پشت ساختمان نخست وزيري فرار كرد و انقالب اسسالمي
پيروز شد .اگر جمع آن اتفاقات را در نظر بگيريم ميفهميم چه روحسي در
دل آن حواددِ به ظاهر پراكنده در جريان بود كه مثسل يسک اثسر هنسري بسا
شما حرف خواهد زد ،همانطور كه چيزي آن هنرمند را واداشته تا آن اثسر
هنري را بيافريند .اگر تک تکِ اجزاي اثر هنري را نگاه كنيد آنچه بسر آن
هنرمند ميگذشته است را نمييابيد و عمال اثر هنري را نديدهايد .اثر هنري
ص سيقلهسساي عجي سب سسستونهسساي آن معب سدِ يونسساني نيسسست ،اثسسر هنسسري آن
مجموعهاي است كه در كليت خود ،هزاران اشاره ،به يسک بساره در آن بسه
ظهور ميآيد .هايدگر حتي بادهايي كه در رابطه با آن معبد بسه وزيسدن در
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ميآيد را نسبت به آن معبد براي ما بسا اشسارههساي دقيسق متسذكر مسيشسود.
ديدن يک اثر هنري ،با نگاه مجموعه نگر ممكن است.

ت اشاگري

وحي د

انقالب اسالمي

با توجه به نكات فوق اگر ما خواستيم چيزي به نسام انقسالب اسسالمي را
ببينيم ابتدا بايد از خود بپرسيم چگونه بايد آن را ديد ،در حاليكه ميدانسيم
اگر به تکتکِ حادثههاي آن رخداد بهطور جداگانه نظر كنيم آن رخسداد
را تخريب كردهايم؟ از آن پيرمرد كشساورز گرفتسه كسه از دور دسستهساي
كشور ،از روستاي خود بلند ميشسود و بسه جبهسه مسيآيسد و در ظساهر هسم
كاري از او بر نميآيد و تنها لبساس رزمنسدگان را كسه در اطسراف پراكنسده
شدهاست جمع ميكند و تميز مينمايد ،تا آن سردار بي باكي كسه هسزاران
توانايي و نقشه در سر دارد ،نگاه كنيد ،همهي آنها عامسل نمسايش روحسي
هستند در تابلوي انقالب اسالمي ،در مجموعهاي سخت شگفت انگيسز كسه
انسان را حيران ميكند چون در اين تابلو خودِ حقيقت در مقابل شما ظساهر
شده است.
بصيرت و فراست ،حالتي است كه بسراي سسالكان كسوي دوسست پسيش
ميآيد .گاهي با نظر به يک كتاب ،آنچنان به حيرت ميآييم كه از خسود
ميپرسيم چگونه مؤلّف كتاب اين مطالب را تدوين كرده و نوشسته اسست؟
چيزهايي از قلم او جاري شده كه ميتوان گفست خسودِ او هسم نمسيدانسسته
چگونه اينها را به قلم آورده است .سسالهساي بعسد معلسوم مسيشسود در آن
زمسسان بسسر مؤلسسف چسسه م سيگذشسستهاسسست .در هم سين رابطسسه بحث سي در علسسم
هرمنوتيک مطرح است تحت عنوان «مرگ مؤلف» كه بح

علمي دقيقسي
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است؛ ميگويد در مطالعهي يک اثر بايد ماوراي شخصسيت مؤلسف بسه آن
اثر نگاه كرد تا روح تاريخي آن زمانه را در آن اثر متوجه شد .زيسرا وقتسي
يک مؤلف مطلبي را مينويسد ،آن كسار در فراينسد يسک حضسور تساريخي
انجام شده است .ارادهاي ماوراءآنچه خسودش اراده كسرده اسست در ميسان
است ،همانطور كه حضرت امام خميني
ذيل ارادهي الهي ،بح

در سال چهل و هفت

واليت فقيه را مطسرح كردنسد .واليست فقيهسي كسه

مانيفست اين انقالب شد .به قول خود حضرت امام كه ميفرمايند ما قدم به
قدم جلو ميآمديم و نميدانستيم كسار بسه ايسنجاهسا مسيرسسد .بسه گفتسهي
مولوي:
اين سخنهايي كه از عقل كسل اسست

بوي آن گلزار و سسرو و سسنبل اسست

ما امروز در فضايي از تفكر قرار داريم كه صد سال بعسد مسيفهمسيم بنسا
بوده از طريق آن تفكر و آن عقلِ كسلّ چسه چيسزي بسه ظهسور آيسد ،همسهي
اينها بوي گلزارِ سرو و سنبل ارادهي الهسي اسست .همسانطسور كسه مؤلسف
خودش نميدانسته آن قلمسي كسه مسيزنسد مساوراي ارادهي خسودش اسست.
آري!
هسسر عنايسست كسسه داري اي درويسسش

هديهي حق بُسوَد نسه كسردهي خسويش

در بسياري اوقات آنچه ما اراده ميكنيم وجسه ضسعيفي اسست از يسک
ارادهي كلي .اين لطف خدا است كه در متن آن سنّت قرار گرفتهايسم ولسي
اين طور نيست كه همهي آنچه از طريسق مسا واقسع مسيشسود بسه ارادهي مسا
بودهاست ،همانطور كه شهدا در همهي آنچه انجام دادند حاضسر نبودنسد.
دست خدا و شايستگي آنهسا بسود كسه از طريسق آنهسا چنسين حماسسههسا و
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ايثارهايي به ظهور آمد .عالمه طباطبسايي در الميسزان مسيفرماينسد :خداونسد
براي كاري كه اراده كردهاست ،ميل آنكار را در ما ايجاد ميكنسد .يعنسي:
«وَ ما تَشاؤُنَ إِالَّ أَنْ يَشاءَ اللَّسهُ»

ارادهي مسا در ايجساد آن كسار بيگانسه

نيست ولي همهي ما در آن صحنهي تاريخي حاضسر نيسستيم ،در حسالي كسه
همهي خداوند در آن صحنه حاضر است و ما ذيسل ارادهي خداونسد در آن
صحنه حاضر ميباشيم .البته معلوم است كه طرح اين نوع معارف كار را به
جبر نميكشد بلكه ما به اندازهاي اختيار داريم كه در صحنه حاضريم ولسي
صحنههاي تاريخي به مدد مشيت الهي جلو ميرود و آن عقلِ كل منشأ آن
رخدادهايي است كه به سراغ ما ميآيد .به گفتهي مولوي:
اين جهان يک فكرت است از عقسل كسل

عقل چون شاه اسست و صسورتهسا رُسُسل

آن پيرمرد روستايي را كه به جبهه آمدهبود در يک مجموعسه ببينسيم تسا
متوجه شويم حادثهاي در حال وقوع است،حادثهاي بس بسزرگتسر از ايسن
ارادههاي جز ي كه تک تک اجزاي مجموعه به ما نشان ميدهنسد ،روحسي
در جريان است .به بندهخسدايي كسه بسراي شسهيد حججسي نكساتي را تنظسيم
ميكرد توصيه شد ،عجله نكنيد ،هنوز تاريخ ظهور شهيد حججسي و طلسوع
فجر آن به ميان نيامده است ،آن شسهيد كسه آنطسور در تشسييع جنسازهي بسا
شكوهش وجهسي از وجسوه تساريخي مسا را نمايسان كسرد ،همسهي او نيسست.
آنچه در آن تشييع واقع شد ،نازلهاي است از آنچه كه بنا است به مرور به
ظهور آيد و روحها به طور اجمال منتظر آن هستند.
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مأوايي به نام انقالب اسالمي
«با انقالب اسالمي چيزي در ميان آمسدهاسست كسه آن چيسز ميسان عسالم
حسي و عالم ماوراء حس قرار دارد».
عرض شد انقالب اسالمي مظهر يک روح است و نميتوان روحي كسه
همهي اجزاي انقالب را فرا گرفته است به مدد مفاهيمِ علم حصسولي درک
كرد .انقالب اسالمي مانند يک اثر هنري است ،هر رنگي كه در آن بهكسار
رفته «موقعيتي» است بيش از آنچه قابل ادراک حسي باشسد و اگسر تنهسا بسا
ادراک حس سي بسسه آن اثسسر نگسساه كن سيم همسسهي زيبسساييهسساي آن را خسسراب
كردهايم .درست مثل آنچسه از طريسق زبسانهساي معمسولي بسر سسر انقسالب
اسالمي ميآوريم و يا بسا عقسل غربسي بخسواهيم آن انقسالب را بفهمسيم ،در
حاليكه آن عقل يعني عقل غربي چون سيالبي ما را از جاي خود كسه تنهسا
در آنجا ميتوانيم تفكر كنيم ،ميكَنَد و با خود ميبرد.
ما در جايگاهي هستيم كه ميتوانيم تفكر كنيم ولي عقل غربي به هسيچ
وجه نميگذارد ما در اين جايگاه باشيم پس بسه هسيچوجسه نمسيگسذارد مسا
تفكر كنيم و به همين معنا چون سيلي ما را از جايگاه اصلي خسود كسه تنهسا
در آنجا ميتوانيم تفكر كنيم ميكَند و با خود مسيبسرد و مسا همچنسان بسي
مأوا خواهيم ماند .بر روي «بيمأوايي» مقداري تأمّسل فرماييسد؛ عسرض شسد
بايد با يک رابطهي وجوديِ جامع با مسأله برخورد كرد ،زيرا كسلّ انقسالب
اسالمي يک مأوا است و اگر با عقل غربي به موضوع نگساه كنسيم در عمسل
به مأوايي كه بايد خود را به آن بسپاريم وارد نشدهايسم .مسا از دو جهست در
تنگناي تفكر هستيم؛ يكي در نسبت با حقيقت و اينكه با نظر به جزء جسزء
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يک حقيقت ميخواهيم آن را ببينيم و ديگر آنكه با عقل انتزاعسي و يسا بسا
عقل غربي كه عقل معطوف به قدرت است ،ميخواهيم توانساييهايمسان را
بفهميم و اين دو امر موجب ميشود تا بي مسأوا بمسانيم زيسرا بسه جسايي كسه
مأواي ما هست و شهدا به خوبي از آن گزارش و خبسر دادنسد ،خودمسان را
نسپردهايم.

اصدک از چه خبر آو دي؟
 -32به اعتقاد بنده با نظر به روح انقالب اسالمي و تفسير درسست آن،
ميتوانيم به مخاطسب خسود كمسک كنسيم تسا در ايسن تساريخ از آنچسه
سزاوار گفتن است  ،خبري بهدست بيساورد ،آزاد از آن نگساهي كسه از
انقالب اسالمي انتظسار داشسته باشسد زنسدگي را در محسدودهي دنيسا در
برابرش قرار دهيم؛ و نگاهي كه از شهود حقيقت بيرون از رواقِ منظسر
چشمها ،باز مانده و عمسال از تفكسر بساز مانسده اسست .خشسم بعضسي از
فيلسوفنماها از تصويري اينچنين نسسبت بسه انقسالب ،تنهسا نشساني از
انحطسساط تفكسسر اسسست و نسسه نسسوعي ديگسسر از تفكسسر .زيسسرا اينسسان بسسا
شلوغكاريها و پيشفرضهاي خسود مسانع مسيشسوند تسا ذات انقسالب
اسالمي در مظاهر خود به «گفت» آيد و ما بتوانيم آن را تماشا كنسيم و
بفهميم هنوز تا كجاها نسبت به انقالب اسالمي تفكر نشده است .بايسد
متوجه باشيم اين نوع گفتوگوها هنوز در تفسير موضوع ،ناتوان است
و ممكن است براي بعضيها گمان شود قصد نويسندهي اين كلمسات،
ارشاد آنها است؛ كه البته اين تصور به عنسوان ميهمساني ناخوانسده ،بسه
ذات موضوع يورش ميبرد و از اين جهت ما بايد پاسبان و شبان راهي
باشيم كه ما را از مقصد دور نميكنسد حتسي اگسر در ابتسداي امسر تنهسا
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كورهراهي در جلو خود داشته باشسيم ،ولسي آن كسوره راه ،بسدون هسر
شتابي ما را با فكر و ذكري كه مناسسب زنسدگي در ايسن دوران اسست،
روبهرو كند».

با نظر به روح انقالب اسالمي و تفسير درست آن ميتوانيم به مخاطسب
خود كمک كنيم تا از آنچه در ايسن تساريخ سسزاوار گفستن اسست ،خبسري
بهدست بياورد .همگي شما به دنبسال خبسري هسستيد كسه آن خبسر شسما را از
دور دسسستهسسا آگسساه كنسسد .مسيپرسسيد :اي قاصسسدک آيسا بسسراي مسسا خبسسري
آوردهاي؟
قاصدک هان چه خبسر آوردي؟

از كجسسا وز كسسه خبسسر آوردي؟

خبري كه بايد به ما برسد چه محتوايي بايد داشتهباشد؟ انسان نميتواند
بي خبر زندگي كند .عالمِ بيخبري عالمِ روزمرّگي است .از پيامبر خسدا

داريم كه ميفرمايند« :تفألّوا بالْخَيْرِ تَجِدُوهُ» همواره فال نيک بزنيد تا بسه آن
برسيد .يعني منتظر خبسر باشسيد ،منتظسر خبربسودن چيسز عجيبسي اسست .اگسر
ميخواهيسد منتظسر خبسر باشسيد از كجسا بايسد خبسر داشستهباشسيد؟ حساف در
غزلهاي خود از باد صبا خبر ميخواهد .ميگويد:
مسسسژده اي دل كسسسه دگسسسر بسسساد صسسسبا بازآمسسسد

هدهسسد خسسوش خبسسر از طَسسرْف سسسبا بازآمسسد

بسسسركش اي مسسسرغ سسسسحر نغمسسسه داوودي بسسساز

كسسسه سسسسليمانِ گسسسل از بسسساد هسسسوا بازآمسسسد

عسسارفي كسسو كسسه كنسسد فهسسم زبسسان سوسسسن

تسسا بپرسسسد كسسه چسسرا رفسست و چسسرا بازآمسسد

اللسسه بسسوي مسسيّ نوشسسين بشسسنيد از دم صسسب

داغ دل بسسسسسسود بسسسسسسه اميسسسس سد دوا بازآمسسسسسسد

چشسسسم مسسسن در ره ايسسسن قافلسسسهي راه بمانسسسد

تسسسسا بسسسسه گسسسسوش دلسسسسم آواز درا بازآمسسسسد

گر چه حاف درِ رنجش زد و پيمان بشكسست

لطسسف او ب سين كسسه بسسه لطسسف از در مسسا بازآمسسد
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براي آنکه از بيخبران نباشيم
يكي از زيباترين احواالت حاف احواالتي است كه منتظر خبرِ باد صسبا
است .اساسا حاف دا ما در عالَمِ يافتن خبر بهسر ميبسرد .امسروز مسا در چسه
جايگاه و منظَري بايد قرار بگيريم تا خبري به مسا برسسد؟ آنهسم در زمساني
كه روحِ حاكم بر رسانههاي امروز ،روح بيخبسري و شسيطنت اسست .اگسر
ماوراء اين خبرهاي معمولي كسه عمومسا در سسنت فرهنسگ مدرنيتسه القساي
فريب ميكنند ،راهي براي اُنس با حقيقت نيابيسد ،بسه راحتسي از طريسق ايسن
رسسسانههسسا بسسازي مسيخوريسد .بسسه گفتسسهي بِسسسو ه دانشسسمند شسسهير فرانسسسوي:
«روزنامهها علفهايي هستند كسه هسر روز در مقابسل حيوانسات مسيريزنسد».
يعني علفهايياند براي تغذيهي بُعدِ واهمهي انسان.
بح

بر سر آن است كه اگر بخواهيم در اين دنيسا از بسيخبسران نباشسيم

در چه جاي و جايگاهي بايد قسرار گيسريم؟ اگسر از آنچسه در تساريخِ شسما
مطابق ارادهي الهي ميگذرد آگاه باشسيد خبسر رسسانههسا را نيسز در جايگساه
خود درک ميكنيد .آري بايد از عقب راندن نظاميهاي آل سعود از بنسدر
الحديده خوشحال باشيد؛ چسه كسسي بساورش مسيآمسد كسه چهسار قسدرت
آمريكا و انگليس و فرانسه و اسرا يل كنار امارات و آل سعود قرار بگيرنسد
و بخواهند يک بندر را اشغال كنند و نتوانند؟ مهم اين است كه مقابسل ايسن
اتحاد شُوم جبههي ظلم و كفر ،جبههاي از جوانان با روحيسهي مقاومست در
حال مقابلهاند ،به معناي حضور ارادهي الهي در اين تساريخ و نهادينسه شسدنِ
آن براي هر گونه تجاوزي كه قدرتهاي جهان كفسر بخواهنسد بسر جوامسعِ
مظلوم اعمال نمايد .اين مثل آن است كه ده گرگ به جان يک آهو بيفتند
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و توان به زانودرآوردن آن را نداشته باشند .هرچه پيش ميرود خبسر از آن
ميدهد كه در اردوگاه جبههي استكبار شكافي اساسسي پسيش آمسدهاسست.
چندين سال است آل سعود و امارات بسا آن همسه انسرژي و پسول بسه ميسدان
آمدهاند با آن پشتيباني خاصي كه قدرتهاي استكباري از آنها كردهانسد،
ولسي بسسه جهسست آنكسسه روحيسهي مقاومسست در ميسان اسسست ،جبهسسهي مقابسلِ
استكبار شكست نميخورد و عمال استكبار است كه در حسال تحليسلرفستن
است .بايد معناي نابودي تاريخي يسا افسول يسک تمسدن را درسست بفهمسيم؛
مالحظه فرموديد كه در دفاع مقدس ،صدام شكست نخورد ولي نابود شد،
به اين معنا هويتي كه براي خود و ادامهي خود شكل داده بود و بسر اسساس
آن ميخواسست خسود را در جهسان معنسا كنسد ،از ميسان رفست .آل سسعود و
امارات براي به دست آوردن هويتي خساص در ايسن منطقسه بسه يمسن حملسه
كردند و درست چيزي را از دست دادند كه به دنبال آن بودند.
نگاه بنده در مسا ل تاريخي ،نگاهِ ارادهي معطوف به قدرت نيست بلكه
ارادهي معطوف به حق است و در بسستر چنسين نگساهي اسست كسه مالحظسه
ميكنيد حوثيهاي يمن با آنهمه ضربههايي كه بسه ظساهر بسا بمبسارانهساي
جبههي مقابل بسه آنهسا وارد مسيشسود ،تسسليم ارادهي معطسوف بسه قسدرت
نشدند و اين يعني پايان دنياي مسدرن .شسما در صسحبتهساي رهبسر انقسالب
مالحظسسه كرديسد كسسه فرمودنسسد« :در هسسر دو قضسيهي يمسن و فلسسسطين يقينسسا
آمريكا و تابعان آن شكست خواهند خورد ،قطعسا يمسن و انصسار اهلل پيسروز
خواهند شد» .اين واقعا يک خبر است كه با درک حضور تاريخي و با نظر
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به ارادهي الهي در اين تاريخ قابل درک اسست ،هرچنسد خبسري نيسست كسه
بخواهيد آن را از رسانهها دريافت كنيد .گفت:
اي نَفَسس سسِ خسس سرّم بسسسساد صسسسسبا

از بسسسر يسسسار آمسسسدهاي مرحبسسسا

اين خبر ،نَفَسِ خرم باد صباست كه به ما ميرسد و انقسالب اسسالمي را
از اين زاويه ميتوانيد بنگريد.
«به اعتقاد بنسده بسا نظسر بسه روح انقسالب اسسالمي و تفسسير درسست آن،
ميتوانيم به مخاطب خود كمک كنيم تا از آنچسه در ايسن تساريخ سسزاوار
گفتن است خبري به دست آورد» .رهبر معظم انقسالب نيسز سسعي دارنسد بسه
مخاطب خود در اين راسستا كمسک كننسد تساخبري از ايسن سسنخ بسه دسست
آورد.
در نكتهي شمارهي  30موضوعي بود كه بسه مسا كمسک مسيكسرد فكسر
كنيم اكنونِ اصيل ما چه اكنسوني اسست؟ بحس

در ايسن رابطسه زيساد اسست.

واژههاي ديني هم كمک ميكند؛ ما وقتسي در واژههساي دينسي مسيگسوييم
«ماوراي گذشته و آينسده» يعنسي همسان اكنسونِ اصسيل ،اكنسونِ اصسيل يعنسي
سيطره بر گذشته و آينده ،نه بيگانه نسبت به گذشته و آينده ،چيزي كسه در
كتاب «عالم انسان ديني» مطرح است .اين را كه مدّ نظر داشته باشسيم ،حسال
اين بح

پيش ميآيسد كسه انقسالب اسسالمي بسه عنسوان رو ح تساريخي مسا،

اكنونِ اصيل ما است به همان صورتي كه بح

شد .اكنونِ اصيل ،نسه مسا را

از گذشته محروم ميكند و نه در حال متوقف مينمايسد؛ افسق مسيگشسايد،
افقي كه فق بر گذشته نظسر نسدارد و وَهمسي هسم نيسست .ايسن موضسوعات
بح هايي را به همراه دارد كه خودتان ميدانيد.
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اگر بدون نظر به روح انقالب اسالمي به عالم نظر كنيد ،در عسالَم هسيچ
خبري نيست ،سكوت محسض اسست .يسک روز ترامسپ مسيرود بسه ر سيس
جمهور كرهي شمالي وعدههايي ميدهسد و روز بعسد بسر خسالف آن عمسل
ميكند و همهي آن خبرها تمام ميشود .خبرهساي دنيساي مسدرن هميشسه از
همين جنس است .مانند پرگار سرگردانند و گِرد خود ميگردند بسه همسان
معنايي كه جناب مولوي ميفرمايد:
گر ز صندوقي به صسندوقي رود

او سمايي نيسست صسندوقي بسود

اين صندوق و آن صندوق كه فرقي نميكنسد .عمسال بسا ايسن تحركسات
هيچ خبري بهوجود نميآيد .مولوي در مثنسوي داسستان كارافزايساني را كسه
براي خود كارهاي بيهوده ميتراشند و خود را خسته مينمايند در حاليكه
غرق بيكاري هستند؛ اينطور توصيف ميكند كه كُره اسسب وقتسي بسه آب
رسيد شروع كرد به آب خوردن و صاحب اسبان شروع كرد به سوتزدن،
كره اسب سر خود را با تعجب باال كرد و از مادر خود پرسيد چرا ايسن آقسا
چنين ميكند؟ و مادر به او توصسيه مسيكنسد كساري بسه كسار ايسن آدمهساي
بيكار نداشته باش و كار خود را بكن كه فرصت تنگ است.
گفت مادر ،تا جهان بوده است از اين

كسسسار افزايسسسان ،بُدنسسسد انسسسدر زمسسسين

هين تو كار خسويش كسن اي ارجمنسد

زود ،كايشان ريشِ خود بَسر مسيكَننسد

وقس ستْ تنسسسگ و مس سيرود آبِ فسسسراخ

پيش از آن كز هجر گردي شاخ شاخ

شُ سهره كهري سزيسسست پسسر آبِ حي سات

آب كَسسش ،تسسا بَسسر دَمَسسد از تسسو نبسسات

آب خضسسسر از جسسسوي نطسسسق اوليسسساء

مسسسيخسسسوريم اي تشسسسنة غافسسسل بيسسسا

ما چون آن كُرّه ،هم آب جو خسوريم

سسسوي آن وسسسواس طسساعن ننگسسريم
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كسسار آن دارد كسسه حسسق را شسسد مري سد

از بسسسسسراي او ز هركسسسسساري بريسسسسسد

ديگران چون كودكان ايسن روز چنسد

تا به شسب در خساک بسازي مسيكننسد

گويسسسدم از كسسسار خسسسستندند خلسسسق

غرق بيكاري است جانش تا بسه حلسق

ابطالالهي حضالالو
زندگي

تالالا يخي و معنالالاي

آنكس كه از نقش انقالب اسالمي تنها در محسدودهي حسوا ج دنيسايي
سخن ميگويد عمال از شهودي كه بيرون از رواقِ منظر چشمهسا اسست بساز
ميماند يعني عمال از تفكر بازمانده است .شما حتما روي اين موضوع فكسر
كردهايد كه حقيقتا مردمِ ما در دل دفساع مقسدس بسه جساي آنكسه بسه يسک
زندگي مرفه نظر داشسته باشسند ،بسه معنساي زنسدگي كسه در رخسداد متعسالي
انقالب اسالمي برايشان پيش آمده بسود ،فكسر كردنسد .همسسران شسهداء تسا
آنجا فكر كرده بودند كه زندگي در بسستر انقسالب اسسالمي و حضسور در
اين تاريخ ،همين ميباشد كه سه مساه يسا شسش مساه بيشستر بسا همسسرانشسان
نباشند و سپس با شهادت او روبهرو شوند ،معناي زندگي را در همسين نسوع
از حضور تاريخي يافته بودند ،بسا همسهي سسختيهساي غيسر قابسل تصسور؛ از
عظمت همسران شهداء نبايد ساده عبور كسرد تسا روحسي را كسه در انقسالب
اسالمي همه را در بسر گرفتسه اسست از منظسر آنهسا بيابيسد .در تساريخي كسه
عموما بشريت را فرا گرفته اسست و زنسان ،بيشستر طعمسهي آن روح هسستند،
تصورش را هم نميتوان كرد كه چگونه همسران شهداء زنسدگي را بيسرون
از روزمرّگيِ جاري معنا كردند.
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دولتهايي آمدند تسا تساريخي كسه ادامسهي غسرب اسست را بسه انقسالب
اسالمي تحميل كنند كه در آن صورت ما در بيتاريخي قسرار مسيگسرفتيم.
راه نجات ،يقينا برگشت به تاريخي است كه انقالب اسسالمي در مقابسل مسا
قرار داد .تاريخ ما تاريخي است كه با اسسالم محمسدي شسروع شسد و بسه
غدير رسيد و با اولين حكومست شسيعي در زمسان صسفويه و در مشسروطه بسا
مواجهه با تمدن مدرن ،به تفكسر ديگسري فكسر كسرديم و درنتيجسه انقسالب
اسالمي طلوع كرد.
تسساريخ مسسا تسساريخي اسسست كسسه در آن مالصسسدراها و بعسسد از او عالمسسهي
طباطباييها داريم و در بستر آن تاريخ ،حضرت امام خميني
انقالب اسالمي را به ميان آوردند و اين بدان معنا است كه انقالب اسسالمي
در يک سنت پديدار شده است و در اين سنت ،معنساي زنسدگي بسه معنساي
باقيماندن در تساريخ خودمسان اسست .در چنسين معنسايي از زنسدگي چنسدان
فرقي نميكند بين آن كسي كه امكانات دنيايياش زياد است بسا آن كسسي
كه امكانات دنيايياش زياد نيست .هر دو در زير سايهي انجام وظيفه نسبت
به جامعه داراي شرافت هستند .چنانچه در كتاب «خدا حساف سساالر» كسه
گزارشي است از زندگينامهي شسهيد همسداني توجسه كسرده باشسيد ،آقساي
سماواتي به عنوان تاجري ثروتمند ،التماس مسيكنسد كسه خسانوادهي شسهيد
همداني به ايشان اجازه دهنسد كمسي از مشسكالت آن خسانواده را بسه عهسده
بگيرد و در رفع مشكالت آنها تالش كنسد .و بعسد از آن هسم خسود آقساي
سسسماواتي جانبسساز م سيشسسوند و بسسه خسساطر جراحسست ش سيميايي شسسديد شسسهيد
مسيگردنسسد .در بسسستري كسسه انقسسالب اسسسالمي بسسه ظهسسور آورده اسسست إل سي
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ماشاءاللّه از چنين انسانهايي به ظهور آمدند .تاريخ ما اين اسست و مسا بايسد
در واقسسع در ايسن تسساريخ خسسود را مسسستقر كنسيم تسسا بسسه صسسورتي معجسسزهآسسسا
مشكالتمان حل گردد .چيزي كه جريانهاي سياسي روشنفكر بسهكلّسي از
آن غافلاند.
كسي كه از انقالب اسالمي متوجهي آن نسوع حضسور كسه عسرض شسد
نيست ،عمال از تفكر باز مانده است و از شهودي كسه بيسرون از رواق منظسر
چشمها است خود را محروم نگاه داشته است؛ شهودي كه همسران شسهداء
را در بر گرفته بود .ممكن است اين سؤال پيش آيد ،تفكسرِ ايسن دوران كسه
بايد با نظر به نحوهي حضور انقالب اسالمي به ميسان آيسد ،چگونسه ممكسن
است؟ بنده در جواب اين سؤال همان حرفي را دارم كسه در مسورد عزيسزي
كه بنا داشت با عجله از شهيد حججي بگويد و بنويسد ،عسرض شسد؛ يعنسي
بگذاريد تا خود شهيد به مرور طلوع كند ،همانطور كه بايسد بسر روي ايسن
نكته فكر كرد كه شهيد آويني شخصيت آيندهي تاريخ ما اسست و روز بسه
روز بيشتر براي ما ملموس ميشود .تفكري كه بتواند عمق انقالب اسسالمي
را بفهمد و بفهماند ،آرامآرام در حال ظهور است .ايسن نسوع صسحبتهسا و
نشستهايي كه ما با همديگر داريسم آمسادگي بسراي اسستقبال از آن چيسزي
است كه در حال طلوع ميباشد .گفت:
چسسسسسسون يافتمسسسسسست جانسسسسسسان

بشسسسسسسسسسسناختمت جانسسسسسسسسسسان

شما يک شهيد آويني داشتيد كه آمد و خود را نشان داد و رفت ،ولسي
شهيد آوينيها داريد كه هنوز خود را نشان ندادهاند .شهيد حججي خود را
نشان داد اما به اشارهاي و نه بيشتر .اين نشانهاي است كه هميشه بسه آينسده و
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به افقهاي دوردست اشاره ميكند .اگر كسسي بسا انگشست خسود بسه جسايي
اشاره كرد ،كسي به انگشست او نگساه نمسيكنسد ،بسه آن دوردسستهسا نظسر
مياندازد .اگر در حال حاضر به شهيد حججيِ امسروز نگساه كنيسد مثسل آن
است كه سر انگشت اشارهكننده را نگاه كردهايد در حاليكه اين شسهيد بسه
عنوان يک اشاره در تاريخ انقالب اسالمي چيزهايي براي گفستن دارد و بسه
چيزهايي اشاره ميكند كه هنوز گفته نشده است .به همين جهست عسرايض
بنده نيز در اين رابطه مبهم است ،اما افقي در مقابل شما است كه ميتوانيسد
منتظر بمانيد و تفكر ،چيزي جز انديشهي آمادهگر نيست كه خود و بقيسه را
دعوت به حقيقتي ميكند كه در حال طلوع است .از خود بايسد پرسسيد آيسا
به تفكرِ ديگري جز تفكري كه محدود به قياس و استدالل اسست مسيتسوان
رسيد ،تفكري كه نسبت به حقيقت ،خود را گشوده نگه ميدارد تا حقيقت
از بستر تاريخ ،رُخ بنماياند؟
يكي از رفقا ميفرمودند وقتسي مسا بعسد از صسحبتهساي شسما در مسورد
مباح

آن جلسه مباحثه ميكنسيم ،هنسوز مطمسون نيسستيم چيسزي از سسخنان

شما سر در آوردهايم .بنده از سخن آن عزيز تعجب نكردم ،زيرا منزلهايي
هست كه رفقا بايد به مرور طي كننسد چسرا كسه آنچسه عسرض مسيشسود از
جهتي تفكر به حساب نمسيآيسد ولسي از جهست ديگسر مسيتسوان گفست آن
مباح  ،تفكري است حقيقي .به كمک همسين نسوع نگساههسا اسست كسه در
آينهي تاريخ ميتوان به حقيقت نظر كرد و تفكر حقيقسي اساسسا در آينسهي
تاريخ به ظهور ميآيد .غفلست از ايسن موضسوع ،موجسب انحطساط از تفكسر
فعّال ميشود و بر همين اسساس مسيتسوان گفست هنسوز انقسالب اسسالمي بسه
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عنوان آينهي ظهور حقيقت ،فهميده نشده است .منظور بنده آن بُعد از ابعاد
انقالب اسالمي نيست كه تنها بتوانيم از آن خبر بسدهيم .بسسياري از كسساني
كه مدعي تفكرانسد چسون ايسن نسوع حضسور در تساريخ را تفكسر نمسيداننسد
بسياري از صسحبتهسا و اشسارات رهبسر معظسم انقسالب را بسه عنسوان تفكسر
بهحساب نميآورند .گمسان مسيكننسد ايشسان بسراي روحيسهدادن بسه جامعسه
شعارهاي خوبي ميدهند.
هنوز عرض بنده آن است كسه وقتسي گرفتسار انحطساط تفكسر شسويم بسا
شلوغكاريها و سخنان خود مانع مسيگسرديم تسا ذات انقسالب اسسالمي در
مظاهر خود با ما به گفتوگو آيد و ما بتوانيم آن را تماشا كنيم .وقتي شسما
يک منظرهي زيبا را تماشا ميكنيد با شسما سسخن مسيگويسد و بسه «گفست»
ميآيد و آن «گفت» ،حقيقتا معرفتبخش است و ايسن اول كسار اسست كسه
چگونسسه و بسسا چسسه بُعسسدي از ابعسسادِ خسسود مسسي تسسوانيم آمسسادهي شسسنيدن آن
گفتوگوها باشيم و آن را به كمک زبان و از طريسق واژههساي مخصسوصِ
آن حقيقت ،به ظهور آوريم.
جناب ابنسينا در طرح حكمت مشرقيهاش متوجه است تفكر فلسسفي و
مفهومي الزم است ولي كافي نيست و لذا نوشتههايي مثل «رسسالاةُالطيسر» و
«رسسسالااةُالعشسساق» را نوشسست .و جنسساب سسسهروردي آنهسسا را بسسه صسسورت
مبسوطتري دنبال نمود .جنساب شسيخالسر يس ابسوعليسسينا در آن رسسالههسا
تفكر را در قالب صورتِ تَمَثّسليافتسه و خيسالي آن ،در مقابسل مسا قسرار داد.
پيامبر خدا در موطن خيسال و عسالم مثسال بسا جنساب جبرا يسل روبسهرو
ميشدند و در آن گفتوگو معاني وَحي بسه قلسب حضسرت القساء مسيشسد.
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جناب جبرا يل اوجِ ظهور يک فهم ميباشند ولي فهمسي كسه در مسوطن
خيال به «صورت» در آمده است .در كتساب «مصسباح الهدايسه» از حضسرت
امام خميني

ميخوانيد كسه پيسامبر خسدا بسا عقسل اول مسرتب

بودهاند كه به قول جناب فارابي همان فرشتهي وَحي است .فرشتهي وَحسي،
«فهم» را به قلب پيامبر خدا القاء ميكند و در همان حسال ،آن فرشسته در
موطن خيال ظهور مينمايسد ،يعنسي همسان معساني بسه «صسورت» در آمسده و
حضرت پيامبر با نظر به آن صسورتهسا بسه معسارف خاصّسهي قلبسي نايسل
ميشوند.
با تأمّل در نقشِ معرفتبخشي عالَم خيال متوجه مسيشسويم ايسن امكسان
هست كه با چيزهايي كه بين زمين و آسمان قرار دارنسد گفستوگسو كسرد.
اگر شما هنرشناس باشيد اثر هنري با شما گفتوگو ميكند زيرا اثر هنسري
محل ظهور آن معانياي هسستند كسه هنرمنسد آنهسا را در آن اثسر هنسري بسه
ظهسسور آورده و شسسما م سيتواني سد مسسدتهسسا بسسه آن اثسسر هنسسري نظسسر كني سد و
گفتوگوي آن را با خودتان احساس نماييد بدون آنكه خسته شويد بلكه
برعكس ،مييابيد چه اندازه آثار هنري و مناظر طبيعي با ما رفيقانسد .زيسرا:
«با خاک محرميم ،نه با تاج پادشاه» ،يعنسي چيسزي بساالتر از تفكسر انتزاعسي
مأواي ما است و محل گفتوگوي ما قرار ميگيرد؛ و از اين جهت عسرض
ميشود بايد مواظب بود با شلوغكاريها و پيشفرضهاي خود مانع نباشيم
از اينكه ذات انقالب اسالمي در مظاهر خسود بسا مسا بسه «گفست» بنشسيند تسا
بتوانيم آن ذات معرفتبخش را تماشا كنيم.
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حقيقتي د

مقابل ما گشود

شد

در آن نوع به تماشانشستن نسبت به مظاهر انقالب اسسالمي ،كسه عسرض
شد ما به معرفت خاصي نايل ميشويم؛ حتمسا مطلسب را تجربسه كسردهايسد،
همسر شهيد به منظرهي زندگي با همسر خود اشاره مسيكنسد و شسما اشسک
ميريزيد ،چرا كه او حقيقتي را در آن منظسر در مقابسل شسما مسيگشسايد و
شما به جهت اُنس بيشتر با آن حقيقت ،از اشک كمک مسيگيريسد .اشسک
براي حضرت سيدالشهداء مگر جز اين است كه خبر از معرفتسي خساص
و بس متعالي ميدهد؟ مگر با نظر به سيرهي آن حضرت منظري از حقيقت
در مقابل شما گشوده نميگردد كه با اشک براي آن حضرت مسيخواهيسد
تا ملكوت آسمانها برايتان گشوده شود و با ملكسوت سسيرهي آن حضسرت
مرتب گرديد؟ حالي برايمان پيش ميآيد كه ريشه در فت آسمانهسا دارد
و آن معرفت خاصي است كه به ما زندگي ميبخشسد .مسا بايسد در ايسنكسه
معرفت حقيقي از چه جنسسي اسست ،بسا جسديتِ كامسل تأمّسل كنسيم .مكسرر
برايتان پيش آمده كه خداوند با القاي معسارف حقيقسي ،بهتسرين زنسدگي را
در مقابسسلتسسان گشسسوده اسسست ،ول سي متأسسسفانه بسسه دنبسسال معسسارف ديگسسري
ميگرديم تا با آنها زندگي كنيم ،در حاليكه تنها معسارفي زنسدگيبخسش
است كه اشاره به حقيقتي داشته باشد كه در منظر و مأواي ما است .انقالب
اسالمي چنين معرفتي براي زندگي حقيقي در مقابسل مسا مسيگشسايد ،ولسي
متأسفانه بعضيها از انقالب اسالمي تنها دنيا را طلب ميكنند.
رزمندگانِ بينام و نشاني را ميشناختم و مسيشناسسيم كسه در عشسق بسه
انقالب شب و روزشان وقف حضور در جبههها بود در حساليكسه همسسر و
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فرزندانشان تنها در يک اطاق زنسدگي مسيكردنسد و همسهي آنهسا بسه آن
وضع راضي بودند زيرا زندگي را در راستاي رجوع بسه حقيقست دوران ،بسه
صورتي خساص تعريسف كسرده بودنسد و هسيچ نگرانسي از آن نسوع زنسدگي
نداشتند ،آنهم در شرايطي كه ميتوانستند به زندگي خسود وسسعت دهنسد،
به همان حالت راضي بودند ،زيرا در انقالب اسالمي مأوا گزيسده بودنسد .و
اگر انقالب اسالمي از مأواي دروغين غربي آزاد نشود  -زيترا کته
آتشين و

آن مأوا در عين سايهبودن ظاهري ،سخ
دودزاست  -،اتفسساقي در راسسستاي احسسساس حضسسور در مسسأواي انقسسالب

اسالمي نخواهد افتاد .در آموزههاي ديني داريم در داخل جهنم سايهاي بسه
ميان ميآيد كه در عين سايهبودن ،سوزان است2.زندگي بسه سسبک غربسي،
زندگي زير سايههاي آتشيني است كه انقالب اسالمي آمده است تسا مسا را
از آن آزاد كند ،عجله نبايد كرد اما افق را افقي بدانيد كه ميتواند ما را تسا
مأوايي ماوراي مأواي دروغين عقل غربي ،جلو ببسرد و از ايسن جهست ذات
انقالب اسالمي در مظاهر خود به «گفت» ميآيد تا ما بتسوانيم آن را تماشسا
كنيم و بفهميم هنوز تا كجاها نسبت به انقالب اسالمي فكر نشده است.
اين نكته ،نكتهي دقيقي است اگر متوجه شويم هنوز تا كجاها نسبت بسه
انقالب اسالمي فكر نشده است و آن وقتي است كه روشن گردد اين نسوع
گفت وگو كه شروع شده است در ابتسداي راه خسود قسرار دارد .هنسوز ايسن
جمالت به عنوان توصيه و نصيحت قلمسداد مسيشسود ،نسه بسه عنسوان درک

 - 2به سوره مرسالت ،آيات  20تا  23نظر بفرماييد.
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اگزيستانسِ تاريخيمان كه «وجود» را در مقابل ما ميگشايد و مسيخواهسد
تفكر را به ما و جامعهي ما برگرداند.

افقي د

ميان است

وقتي اين گمان در ميان آيد كه صحبت در راسستاي تجليسل از انقسالب
اسالمي نوعي نصيحت و ارشاد است بايد بدانيم كه تصور و گماني بسيجسا
و غير واقعي ،به عنسوان ميهمساني ناخوانسده بسه موضسوع يسورش مسيآورد و
همهچيز را نابود ميكند .نميدانيم چهكار كنيم تا الاقل بسا دسست خودمسان
ضربهاي به انقالب اسالمي وارد نكنيم ،ضربهاي كه حاصسل تفكسري اسست
كه انقالب اسالمي را افق گشودهاي در مقابل ما نميداند .در حساليكسه آن
انقالب جان ما را فرا گرفته ،و مثل نورهايي كه از منشور تجلي ميكند ،بسا
ما ارتباط برقرار كرده است.
در نظسسر بگيريسسد چگونسسه عسسدهاي از افسسراد در حسسال حاضسسر گرفتسسار
سياستزدگياند و هرچيزي را كه بيابند نميتوانند بيسرون از نگساه سياسسي
خود به آن فكر كنند؛ به طوري كه اگسر شخصسي وارد ايسن جلسسه شسود و
بنده را هم بشناسد ،سريعا در ذهنش سوال ميكند كسه منظسور طساهرزاده از
اين حرفها چيست؟ ميخواهد چه خطسي را پيساده كنسد و چسه جريساني را
تقويت كند؟ هرگز نميتوانسد بنسده و حركسات بنسده را جسز در يسک بسستر
سياسي بنگرد .عين همين مشكل براي اين مباحس

وقتسي اسست كسه گمسان

شود ما قصد ارشاد و نصيحت رفقا را داريم .اين غير از آن است كه انسسان
متذكر باشد در تاريخي زندگي ميكند كه افقي در ميان آمسده ،افقسي كسه
اگر انسان آن را درست ترسيم كند به هوشياري الزم مسيرسسد ،ولسي اگسر
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طرف صحنههسا را صسرفا سياسسي ديسد ديگسر نسسبتش بسا مسا نسسبت كشسف
حقيقت نخواهد بود ،نهايتش گمان ميكنسد فالنسي يسک نگساه در سياسست
دارد و او يک نگاهِ ديگر.
اساسا نصيحت و ارشاد وقتي مؤثر و مفيد خواهد بود كه افقي مسدّ نظسر
باشد و براي رسيدن به آن افق و آن عالَم ،نياز به كماالت اخالقسي خاصسي
است .در اين رابطه بر اساس مسولهاي كه داريسم بايسد سسعي كنسيم خسود را
متخلّق به اخالقي بنماييم كه ما را به آن مقصد ميرساند .البته ايسن نكتسهاي
است كه بايد در جاي خود بدان پرداخته شود.
وقتي گمان كنيم اين مباح

حالت ارشادي دارد بهكلّي رابطهي مسا بسا

منظري كه بايد در مقابل ما گشوده شود از بين ميرود .پس بايسد پاسسبان و
شبانِ راهي باشيم كه ما را از مقصد دور نميكند حتي اگر در ابتسداي كسار
تنها كورهراهي در جلوي خسود داشسته باشسيم .بنسده بسا توجسه بسه ايسن نكتسه
ميتوانم با شما سخن بگويم از آن جهت كه بايد نگهبان راهسي باشسيم كسه
اين راه ،هرچند با سختي ،ولي در نهايت ما را به مقصد ميرساند و يا الاقل
در فضسساي سسيطرهي مدرنيسسسم مسسا را از مقصسسدي كسسه در پسيش داريسم دور
نميكند.
بنده هنوز در جايگاهي نيستم كسه بگسويم وارد راه شسويد ،ولسي تسالش
دارم تا عرض كنم از تماشاي آن راهي كه شهيد حججيها شناختند ،غافل
نگرديد .وقتي به تماشاي آن راه ،دل سپرديم آرامآرام آن راه در افسقهساي
دور به سوي ما خود را ميگشايد و به ما نزديک و نزديکتر مسيشسود .بسه
همين جهست اگسر آن راه در ابتسدا كسورهراهسي بسيش نيسست ولسي اگسر آن
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كوره راه بدونِ هرگونه شتاب و با تأمل و اطمينان طي شود مسا را بسا فكسر و
ذكري كه مناسب زندگي در اين دوران است روبهرو ميكند به شرطي كه
بدانيم فكركردن يعني چه؛ فكري كه بايد به سراغ ما بيايد آمادگي خاصسي
را از ما ميطلبد به همان معنا كه جناب موالنا ميفرمايد:
همچو چَه كَن چاه ميكن گسر كسسي

زي سن تسسن خسساكي كسسه بسسر آب سي رس سي

سؤال :در مورد تفكر تاريخي كه شما هم بر آن تأكيد داريد ،اخيرا
آقاي دكتر داوري در مقالهاي ميفرمايند« :تفكر تاريخي مربسوط بسه دورانِ
اخي سر مسسا اسسست و مسسا در گذشسسته ،تفكسسر تسساريخي نداشسستهاي سم» منظورشسسان
چهچيزي ميتواند باشد؟
جالالواب :حسسرف درسسستي اسسست .يعنسسي در دورهي سسسيطرهي نگسساه
متافيزيكي و يا به يک معنا در حوزهي نگاهي كه فلسفهي تحليلي بسه عسالَم
دارد ،تفكر تاريخي معنا ندارد .گذشته از آنچه قرآن متذكر آن اسست ،در
دنياي فلسفه ،تفكر تاريخي از هگل به بعسد بسه ميسان آمسد كسه تساريخ را بسه
عنوان يک آينه ،محل ظهور تفكر ميبيند و نسبتي بين تفكر و تاريخ را مسدّ
نظرها قرار ميدهد .بنده در مقالهي «تذكر به عقل تكنيكي» تأكيسد داشستهام
كه چگونه «آزادي» به معنايي كه امروز احساس مسيكنسيم مربسوط بسه روح
تاريخي ما است؟ ممكن است گفته شود اين آزادي مربوط به غرب اسست.
عرض بنده آن است كه اين آزادي روحِ تاريخ بشسر امسروز اسست ،هرچنسد
در ابتدا در غرب به ظهور آمد .ماهيت تكنيک به معناي انكشسافِ اسستعداد
آنچه در عالم هست ،روحِ بشر ايسن تساريخ اسست و غسرب از آن روح ،بسه
سيطره «گشتل» از آن سوء استفاده كسرد و آن روح را منحسرف نمسود و بسه
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صورت منبع انرژي از تكنيک استفاده كرد .در حاليكه توسسعهيسافتگي بسه
معناي حقيقي آن ،روحِ اين تاريخ است ،هرچند ابتدا در غرب ظهسور كسرد
و از آن سوء استفاده شد .انقالب اسالمي هم بسه معنساي بازگشست بسه عهسد
قدسي ،روح بشر ايسن تساريخ اسست ،هرچنسد در ايسران طلسوع كسرد .مسا در
حضور تاريخي انقالب اسالمي به بشر امروز متذكر ميشويم چسه راهسي را
در پيش گيرد .ما به گفتهي آقاي دكتر داوري بايد عقسلِ مسدرن را بسا اراده
در خانهي خودمان ،همراه با گذشتهاي كه داريم ،به خودمان برگردانيم .بسا
توجه به اين امر ميتوان گفت مسا توسسعهيسافتگي را مسيتسوانيم از آنِ خسود
كنيم ،ولي در خانسهي خودمسان و بسا گذشستهي خسود .دويسستسسال اسست
ميخواهيم توسعهيافتگي را در خانهي غرب و بسا زيرپاگذاشستنِ گذشستهي
خود پيش ببريم و همچنان عقب هستيم.
آزادي از آنِ بشر اين تساريخ اسست و نسه از آنِ غسرب ،همسانطسور كسه
انقالب اسالمي از آنِ بشر اين تاريخ ميباشد و نسه از آنِ مسا ،و بشسر امسروز
شديدا نياز به پيامي دارد كه انقالب اسالمي متذكر آن است.
سؤال :پس گذشتهاي كه آقاي دكتسر داوري مسيگوينسد گذشستهاي
است كه نگاه به عالم و آدم به صورت انتزاعي و متافيزيكي بوده است؟
جواب :گذشتهاي كه درک درستي از زمانهي خود نداشتيم .مگسر مسا
در روايات متعدد نداريم كه مؤمن بايد زمانشناس باشد؟ وقتي مسيگوينسد
ما بايد حضور تاريخي خود را درک كنيم ،يعني زمانسهي خسود را درسست
بشناسيم .در آن روايت به صورت مفصل از امام باقر داريم كه حضسرت
فرمودند فرزند آن دانشمند به پادشاه گفت زمانه ،زمانسهي گسرگ اسست و
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چون همان روحيسهي گرگسي ،روحِ زمانسه بسود ،فرزنسدِ آن دانشسمند را نيسز
فراگرفته بود و لذا سهم آن عالِمِ زمانشناس را از هديهي سلطان به او نداد.
پس اگر حضور تاريخي مربوط به همهي مردم است نميتسوان گفست فهسمِ
تاريخي ،فهمي است غربي بلكسه روحسي اسست كسه همسهي بشسريت را فسرا
ميگيرد.
سؤال :شما ميفرماييد بايد نگهبساني كسرد نسسبت بسه كسوره راهسي از
حقيقتكه در مقابلمان باز ميشسود تسا اگسر آن كسوره راه مسا را بسه مقصسد
نميرساند ،حداقل از مقصد دور نشويم؛ در اين جمله به راهي كه مسا را بسه
مقصد ميرساند اشاره نميكنيد بلكه ميفرماييد الاقل كوره راهي باشد كه
از مقصد دور نشويم .با توجه به اين امر پس ما به كجا بينديشيم تا قلبمسان
قبول كند كه هنوز بايد در انتظار رسيدن به حقيقست باشسيم؟ نمسيدانسيم بسه
دليل موانع و حجابهايي كه در ميان است و يا بسه دليسل بزرگسي و جسالل
حقيقت است كه فعال حضور تاريخي ما در بستر انقالب اسالمي ،ما را تنهسا
به يک كوره راه جهتدهي ميكند؟
به نظر ميرسد در منش رهبر معظم انقالب هم آرامشسي وجسود دارد و
اشاره به چيزي دارند كه فعال ما نبايد عجله كنسيم و هسمچنسان بايسد جلسو و
جلوتر برويم .گويا به كوره راهي كه شما به آن اشاره داريد ،سسخن ايشسان
نزديک باشد .به نظر ميآيد اين مطلب نياز به توضي بيشتري دارد كه چرا
طوري بايد بح

شود كه گويا خطسرِ دورشسدن از مقصسد در ميسان اسست؟

مگر چه حجابهايي بر سر راه است كسه رسسيدن بسه حقيقست را ايسنچنسين
سخت ميكند؟ چگونه بايد در اين تاريخ فكر كرد و عمل نمود كه الاقسل
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قلب ما متوجه باشد در مسير رسيدن به حقيقت قرار داريم و بسه متسانتي كسه
در رهبر انقالب هست نزديک شويم ،از آن جهست كسه بسه گفتسهي ايشسان
افق ،بهخوبي روشن است؟ ولي ظاهرا روشنبودن افق به اين معنا نيست كه
ما به راحتي به سساحتي دسست يسابيم كسه بتسوانيم انقسالب را بسه «گفست» در
آوريم و محلِ بهظهورآمدن زبان انقالب اسالمي شويم و يا بسه تعبيسر مقسام
معظم رهبري

داراي گوشي شويم «كه بتواند پيام ملكوتي شسهداء را

بشنود» .آيا تضادي بين حضسور در تساريخ انقسالب اسسالمي و ايسنكسه بايسد
همچنان منتظر باشيم تا با حقيقت انقالب مرتب شويم ،نيست؟

نقش خوف و

جاء نسبت به حقيقت

جواب :به نظر ميآيد در جواب اين سؤالِ مهم ،به آمسوزههساي دينسي
خودمان فكر كنيم .ما دو نوع برخورد با دسستورات ديسن مسيتسوانيم داشسته
باشيم :يكي همان برخوردي است كه مردم عادي دارند ،و مثال دو ركعست
نماز كه بخوانند فكر ميكنند وظيفهي خود را انجسام دادهانسد .نسوع ديگسر،
برخوردي است كه ا مه با همين نماز داشتند به طوريكه مثال حضسرت
امام حسن وقتي آمادهي نماز ميشسدند رنسگ از چهسرهي مبسارکشسان
ميپريد و در مسير رفتن بسه طسرف مصسلّي هيجسانِ خاصسي ايشسان را در بسر
ميگرفت .شما بر روي واژهي «خوف» و «رجاء» در متون ديني حتمسا فكسر
كردهايد كه چرا حضرت صادق ميفرمايند طوري بايد بود كه خوف و
رجاء در جان انسان حالتي مساوي داشته باشند ،زيسرا اگسر رجساء در انسسان
بيشتر باشد او را غرور فرا ميگيرد و فكر ميكند بسه مقصسد رسسيده اسست.
عموما ما واژههاي خوف و رجاء و اينكه شرط اُنس با حقيقت ،تعادلِ بسين
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خوف و رجاء است را نسبت به ارتباط با حقيقت در نظر نمسيگيسريم ،مسثال
آيا من در نمازم در نسسبت بسا حقيقست كسه مسن عبسد باشسم و او ربّ باشسد؛
خوف و رجاءِ خود را تنظيم كردهام؟ زيرا پرستش يعنسي بسه صسحنهآوردنِ
عبوديت خود نسبت به ربوبيت حق .اينكه امروز صسب دو ركعست نمساز و
ظهر و عصر  8ركعت نماز خواندم ،آيسا راهسي بسه سسوي حقيقست در خسود
گشودم؟ اينجا اسست كسه بايسد توجسه داشست در نسسبت بسه حقيقست بايسد
نگهباني كرد؛ در اين شراي است كه خوف و رجاء معنا پيدا ميكند زيسرا
بايد دا ما نگهبانِ آن نسبت بود .هر اندازه هم كه نگهبسان آن نسسبت باشسيم
باز احساس ميكنيم نگهباني بيشتري نياز است .در اين حال است كسه بايسد
متوجه باشيم نگهباني واقعي يعني تسوازن خسوف و رجساء نسسبت بسه اُنسس و
ارتباط ما با حقيقت .در اين دستگاه ،ما از جهتي در سنتي كه پيسامبر خسدا و
اولياء الهي گشودهاند قرار داريم كه حضور ارزشمندي اسست و از ايسن
جهت بايد احساس امنيت بكنيم و به فكسر حضسور در سسنتي ديگسر نباشسيم.
اين همان آرامش و متانتي است كه تحت عنوان رجاء بايد مدّ نظر داشست.
اما از جهتي ديگسر در مستن همسين آرامسش و متانست و رجساء بايسد نظسر بسه
اشارات نفس لوّامه داشت كه متذكر نق

هاي حركت ما مسيباشسد همسان

كاري كه دو فرشتهي «نكير» و «منكر» متذكر ميشوند ،براي بعضسيهسا آن
دو فرشته بعد از مرگ ظهور ميكند ،ولي بعضي افراد همسين حساال قبسل از
مرگ اشارات و پيام آن دو فرشته را از طريق نفس لوّامه احساس ميكننسد
كه چگونه اعمال ما را نسبت به حقيقتي كه در پسيش رو داريسم زيسر سسؤال
ميبرند و انكار ميكنند تا آناعمال را بازخواني و تصسحي نمساييم .جالسب
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است كه آن دو فرشته مطابق صفتي كه دارند هر دو شسأنشسان شسأنِ انكسار
است و اين براي تصحي حركتي كه رو به سوي حقيقت دارد ،الزم است.
بركت كار آنها اين است كه ما به خود آييم كه هنوز نسسبت بسه حقيقست،
راههاي زيادي در پيش رو داريم .جالب است كه اگر در همين دنيا با نكير
و منكر نسبت به اعمال خود ،در رابطه بسا حقيقست روبسهرو شسويم ،گرفتسار
يأس نميشويم زيرا متوجه ميشويم هنوز راهي در جلوي خود داريسم كسه
بايد آن را طي كرد .اينطور نيست كه نفس لوّامه به طور كلي منكر راهسي
شود كه ما براي رجوع به حقيقت در آن قدم گذاشتهايسم .در همسين راسستا
نكير و منكر در قبر و برزخ سراغ انسانهاي مؤمن ميآيند تا بگويند عملسي
كه انجام دادهايسد بسراي نيسل بسه آن مقصسد كسافي نبسوده و شسما بسا نظسر بسه
باطنيترين نحوهي حضور خود در آن عمل ،انگيزههاي عميسق خسود را بسه
ظهور ميآوريد و در جواب آنها اظهار ميداريد ،آنطور نيست كه آنها
از ظاهر عمل درک ميكنند بلكه منظور اصلي كه در بساطنتسان بسود را بسه
ميان ميآوريد و عمال ميتوان گفت تازه شخصيت شما در آنجا ظهسور و
بروز ميكند و در واقع شما با نكير و منكر ،شكوفا ميشسويد و در آخسرين
جوابها در ارتباط با حقيقت ،خود را ظاهر ميكنيد .در آن موقسف اسست
كه ا مه ميفرماينسد« :فَيفْسَسحان لسه مَسدّ بصسره» مقابسل او افقسي گشسوده
ميشود به سوي بهشت كه تا چشم كار ميكند گسترده است و او بسه يسک
معنا به بهشت وصل ميشود يعني به انوار اسماء الهي .پس در واقع ،نكيسر و
منكر در انسان دغدغهاي بهوجود ميآورند كه هرچند انسان به گمان خود
مطلب را تمامشده ميداند يكي از آن دو فرشته آن را انكار ميكند ،بسدين
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معنا كه هنسوز نرسسيدهايسد و در نتيجسه شسما آن عمسل و آن نيست را دوبساره
بازخواني ميكنيد .و اينجا آنكه انكارش بيشتر است به ميدان مسيآيسد تسا
شما خود را به خال

ترين شكل ظهور دهيد.

بحثي كه امروز به ميان كشيديد شبيه كار آن دو فرشته بود تا إنشاءاللّه
دوباره بح

بازخواني شود و با آغسازي اصسيلتسر نيست خسود را بسازخواني

كنيد .درست است كه در راه هستيد ولي همچنان بايد به آن آغازينِ اصيل
برگرديد .اينجا است كه آن تعبير به ميان ميآيد كه حدّاقل بسر آن كسوره
راهي كه وارد شديد ،بمانيد و نسبتهاي غيسر اصسيل و تسوهّمي ،شسما را از
ادامسهي راه منصسرف نكنسد تسا آرامآرام حقيقست سسيطرهي اصسلي خسسود را
آشكار نمايد.
اين نكتهي مهمي است كه بدانيم انقالب اسسالمي دا مسا دارد سسيطرهي
خود را بيش از پيش بر ما ميگستراند .اگر ما اين حالست و ايسن واقعيست را
حسس كنسيم در عسين آنكسه آن متانسست را داريسم ،دغدغسههسسا هسسم در ميسان
ميباشند و اين يعني وجود «بس ِ در عينِ قبض» و به تعبير ديگسر «رجساءِ در
عسسين خسسوف» .زيسسرا ايسسن هسسر دو در دل يسسک سسسنت جسساي دارنسسد .تمسسام
اينحركات و سخنان تنها وقتي كه در يک سسنت قسرار مسيگيرنسد ،معنساي
خود را به ميان ميآورند زيرا در آن صورت است كسه مسا كلّيتسي را در دلِ
اين احواالت جز ي احساس ميكنيم .در مقابسل ،جريسانهسايي هسستند كسه
نسبتشان را با حقيقت تاريخِ خود منقطسع كسردهانسد ،ايسن افسراد نسسبت بسه
احساس حضور در اين كليت مشكل دارند چون در سنتي كسه بايسد حاضسر
باشند ،حاضر نيستند .وقتسي انسسان خسود را در سسنت تساريخياش احسساس
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نكند هركاري انجام دهد گرفتار بيريشسهگسي و بسيهسويتي و معلّسق بسودن
خواهد شد؛ اين آدمها كساني هستند كه اگر بخواهنسد خسدمت هسم بكننسد
نميدانند اگر در سنتي كه اقال مثل كوره راهي در مقابل آنها اسست ،قسدم
برندارند با چيزي روبهرو نخواهند شد؛ كسه البتسه ايسن موضسوع ،احتيساج بسه
بح

بيشتري دارد.

جلسهی سيزدهم
تفارت اتصال انسان به
ِ آغازها
آغاز

ميان مسجد و ميخانه

اهي است

با طلوع انقالب اسالمي در افق اين تاريخ كه مدرنيته بر همه جا سسيطره
داشت ،تصسور نمسيكسرديم بعسد از  40سسال كسه از عمسر انقسالب اسسالمي
ميگذرد انقالب اسالمي ،چنين حضوري را در تاريخ معاصر پيدا مسيكنسد
كه دنياي استكبار تا اين حسدّ تمسام قسوايش را بسراي مقابلسهي بسا آن تجهيسز
ميكند .ذات انقالب اسالمي به ميدان آمده و خود را ايسنطسور نشسان داده
كه شما ميتوانيد در بارهاش اينچنين جدّي و مستحكم سخن بگوييد.
هر قسدمي كسه در طريقست تحقسق ذات انقسالب اسسالمي برداشستيد ،آن
ذات ،بيشتر و بيشتر بسه مسا نزديسک شسد و مسا بسا آن مسأنوس شسديم و شسأن
تاريخي تفكسر را احسساس نمسوديم و ايسن از نكساتي اسست كسه نبايسد از آن
غفلت نمود .حتي ما تجربه نكسرده بسوديم كسه تفكسر ،تساريخي اسست .فكسر
ميكرديم تفكر چيزي جز حاصل قيساس و اسستدالل نيسست ،ولسي هسرقسدر
همراه با انقالب اسالمي جلو آمديم ،در آينهي حضور تاريخيِ آن انقسالب
بود كه فكري ماوراي آنچه را قبال فكر مسيدانسستيم بسه سسراغ مسا آمسد بسه
همان معنايي كه جناب حاف ميگويد :راهسي هسست كسه نسه راه بسه سسوي
مسجد است و نه راهي است به سوي ميخانه؛ ميگويد:
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ره ميخانسسسه و مسسسسجد كسسسدام اسسسست

كه هر دو بر من مسسكين حسرام اسست

نه در مسجد گذارندم كسه رنسد اسست

نه در ميخانسه كسين خمسار خسام اسست

ميسسان مسسسجد و ميخانسسه راهسسي اسسست

بجو يد اي عزيزان كسين كسدام اسست

 -34در آغاز راه ،جايگاه تاريخي انقالب اسالمي را نميشناختيم و هر
قدمي كه در طريقت آن برداشتيم ،بيشتر با ذات آن آشنا شديم و شأن
تاريخي تفكر را احساس نموديم ،چيزي كه در آن آغاز چندان روشن
نبود كه بايسد رخسداد انقسالب اسسالمي را بسه امسر بساطني و اشسراقياش
مرتب كرد تا معناي خود را بگشايد .زيرا هيچكس نميتواند بسا يسک
جهش از دايرهي تصوراتِ حاكم بر افكارش بيرون برود ،بهخصسوص
وقتي سخن از تفكري است كه هنوز حتي امروز ،بهخوبي ظهور نكرده
و از منظرها در سير و گردش است و بايد آن را در سسينهي مشسكالتي
كه براي انقالب پيش آمد و توانست از آن عبور كند؛ باز جست.

ما در دلِ سنتي قرار گرفتهايم كه همسواره بايسد زمانسهي خسود را درک
كنيم و جلو رويم به همسان معنسايي كسه فرمسود« :در صسراط مسستقيم اي دل
كسسي گمسسراه نيسسست» ولسي در صسسراط مسسستقيم ،جسساي توقسسف هسسم نيسسست.
تجربهاي كه بنده دارم شايد در فهم تاريخي ،بودنِ تفكر كمک كند .حتما
در جريان هستيد كه مرحوم آقاي سيد علسي اكبسر ابسوترابي بعسد از  8سسال
اسارت ،در يک حادثهي راننسدگي در سسال  1379رحلست كردنسد .ايشسان
وقتي آزاد شدند سخنرانيهايي داشتند ،جالب بود كه دقيقا طوري صحبت
ميكردند كه گويا زمان 8 ،سال به عقب برگشسته اسست؛ مطسابق آن تساريخ
فكر ميكردند و سخن ميگفتند ،به اين معنسا كسه اشسارات و الفساظ ايشسان
مطابق چهرهاي از انقالب بود كه فعال انقالب از آن عبور نموده بسود و لسذا
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در عين صداقت كامل ،آن افكاري را كه بايسد از طريسق آن افكسار ،الفساظِ
مناسب امسروز را بسهكسار گيرنسد در نسزد خسود نداشستند .الفساظشسان جسنس
ديگري بود .بنده عرايضي در اوايل انقالب داشتهام ،يسک سساعت از آن را
رفقا ضب كرده بودند و برايم آوردند ،خودم نيز در تعجب بسودم كسه چسه
انسسدازه تفسساوتِ درک تسساريخي در تفكسسر مسسؤثر اسسست و چگونسسه تفكسسر و
تصوراتِ هر زماني الفاظ و واژههاي خود را به ميان ميآورد .مثسالهسا تنهسا
از آن جهت عرض شد كه روشن شود چرا ميگوييم در آغاز راه ،جايگساه
تاريخي انقالب اسسالمي را نمسيشسناختيم و هسر قسدمي كسه در طريقست آن
برداشتيم ،بيشتر با آن آشنا شديم و شسأنِ تساريخي تفكسر را بيشستر احسساس
كرديم از آن جهت كه تفكر ،تاريخي اسست .تأكيسد بنسده آن اسست كسه از
اين نكته نبايد غفلت كرد .الاقل اگر از شسما بپرسسند معنسي ايسنكسه تفكسر،
تاريخي است يعني چسه ،مسيتوانيسد روشسن كنيسد در إزاي شسراي جديسد،
تفكرِ مناسب آن شراي را داريم و اين فكري است ماوراي آنچه ما آن را
فكر ميدانستيم؛ راهي است ميان مسجد و ميخانه.
در آغاز انقالب چندان روشن نبود كه بايد رخداد انقالب اسالمي را به
امر باطني و اشسراقياش مسرتب كسرد تسا معنساي خسود را بگشسايد .در ابتسدا
نميدانستيم بايد بسراي انقسالب اسسالمي بساطني قا سل شسويم و ظساهر آن را
تأوي سل كن سيم .يك سي از مشسسكالت بشسسر امسسروز كسسه تحسست تسسأثير فرهنسسگ
ظاهرگرايي مدرنيته قرار گرفته اين است كه رخدادهاي تاريخي را به باطنِ
قدسيشان برنميگرداند و باور نمسيكنسد رخسدادي مثسل انقسالب اسسالمي
باطني اشراقي دارد .عموما آن را يک كُنشِ سياسسي مسيدانسد و عسدهاي از
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مردم بهخصوص مليمذهبيها ،انقالب را در آن حسدّ كسه شساه را سسرنگون
كرده و جمهوريت را بهوجود آورده است ميشناسسند .در مقابسلِ حملسهي
صدام هم تا آنجا كه خرمشهر آزاد شد ،همراهي نمودنسد ولسي در هويست
ضد استكباري انقسالب ،ورودي ننمودنسد زيسرا نخواسستند بپذيرنسد انقسالب
اسالمي بنا دارد دماغ استكبار را به خاک بمالد و به بشريت ،معناي ديگري
عطا كند و در اين راستا مرز خود را با دشمن روشن كرده تسا گرفتسار نفسوذ
دشمن نشود.
شعار امثال آقاي مهندس مهدي بازرگان اين بود كه ما اسستبدادِ شساه را
نميخواهيم ،شاه بايد سلطنت كند و نه حكومت .در واقسع مبسارزهي آنهسا
براي نفي استبداد بود ،حال شاه ميخواهد باشد و مسيخواهسد نباشسد ،ولسي
استبداد نبايد در ميان باشد .در حاليكسه انقسالب اسسالمي جساي ديگسري را
براي خود تعريف كرده بسود و در همسين راسستا بعضسي از شساگردانِ آقساي
مهندس بازرگان مثل مرحوم شهيد چمران از ايشان جدا شدند.
انقالب اسالمي نشان داد باطني دارد ماوراي يک حركت سياسي بسراي
تحقق نوعي آزادي از جنس آن نسوع آزادي كسه غسرب آن را بسراي خسود
تعريسسف كسسرده اسسست ،حتسسي بعضسسي از شخصسسيتهسساي آمريكسسايي مثسسل
برژينسسسكي تصسسور م سيكردنسسد امسسام خمين سي در ح سدّ آقسساي مهاتماگانسسدي
مسسيخواهسسد اقسسدام كنسسد؛ انقسسالب اسسسالمي را در حسسدّي كسسه آن انقسسالب
ميخواهد كشور ايران را آزاد و مستقل كند ،تصور ميكردند بعدا متوجسه
شسسدند حسسرفهسساي ديگسسري در مي سان اسسست و تسساريخِ عبسسور از اسسستكبار و
سكوالريته در حالِ رقمخوردن است .لذا انواع تقابسلهسا بسا انقسالب شسروع
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شد .از آن طرف هم انقالب اسالمي در مقابسلِ آن نسوع تقابسلهسا آرامآرام
باطن خود را ظاهر نمود و ما در اين راستا توانستيم ظاهر انقالب اسالمي را
با باطني كه داشت مرتب كنيم و از اينجا متوجه شديم انقالب اسالمي در
حال گشودن معناي حقيقي خود است ،آنهم با نظر بسه عبسور از مشسكالتي
كه برايش پيش ميآمد و انقالب اسالمي به طور معجزهآسايي بسه صسورتي
غير از آنچه در عرف تاريخ امروز مطرح بود ،توانست عبور كند.
اساسا عمر رخدادهاي غيبي در آغاز ،چندان معلوم نيست كه تا كجاهسا
جلو ميرود مگر آنكه متوجه باشيم آن رخداد نياز به تأويل دارد و بايد به
باطن و به آغاز برگردانده شود .با نظر به باطنِ آن ميفهميم چسه جايگساهي
براي آن تقدير شده است .كاري كه به تعبير قسرآن« ،راسسخون فسي العلسم»
انجام ميدهند و خداوند ميفرمايد« :ما يَعْلَمُ تَأثويلَهُ إِالَّ ا ُ وَ ال َّاسخُوََ ف
الثعلثمِ»(آلعمران )7/تأويل قرآن را نمسيداننسد مگسر آنهسايي كسه در
علم رسوخ كردهاند و نظر بسه وجسه بساطني آن دارنسد .هسر حقيقست الهسي و
رخداد تاريخي چنين است كسه وجسه بساطني و تسأويلي دارد .بساطن انقسالب
اسالمي آن اشراقي است كه بر قلسب امسام شسده اسست و لسذا شسعور و فهسم
خاصي براي تحقق تاريخي انقالب در امام شكل گرفست .هسر انسدازه جلسو
برويد و روي اين نكته بمانيد كه چگونه با انقالب اسسالمي برخسورد كنيسد؛
انقالب ،بيشتر خود را براي شما آشكار ميكند.
 -35بايسسد از خسسود پرسسسيد چسسرا آنچسسه در آغسساز انقسسالب اسسسالمي
قلبهايمان را متوجهي خود كرد ،فراموش كردهايم و به جساي آنكسه
همواره متوجهي حقيقت آن باشيم و بدانيم امروز هم كسار مسا بايسد بسر
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همان منوال باشد؛ به مطلوباتِ ديگري دل بستهايم .در حاليكسه توجسه
به آن آغاز ،تفكر تاريخي ما را به سرچشمهاي كه ابتدا چندان روشسن
نبود ،راهنمايي ميكند .زيرا «ايسن آغساز اسست كسه همسواره در آينسده
پايدار ميماند»؛ و شما وقتي اين را روشنتر خواهيد يافت كه بسه شسأنِ
بنيادين تذكرات بنيانگذار انقالب اسالمي نظر كنيد كه قلب او را آن
اشسسراقِ آغسسازين در برگرفتسسه و او گسسزارشگسرِ آن اسسست و البتسسه ايسن،
بازگشت به گذشته نيست ،بلكه معنابخشيدن به آينده اسست .و در ايسن
رابطه نياز به نگاهي داريم كه در اُنسِ بسا آغساز ،همسواره پساک و غيسر
آلوده مانده باشد و روح تاريخي انقالب اسالمي را در منظر خود نگسه
داشته باشد؛پس بايد به صورتي به انقالب اسسالمي فكسر كنسيم كسه در
آغاز شروع شد تا آن اشسراق در معنساي تجلسي بسه مقسام تفكسر آيسد و
روشني بخشد و يگانگي بين ما و انقالب كه چندي است پيش آمسده،
بهتر احساس شود.

آيند ت ادامهي آغازينِ تا يخِ ما
راستي چرا آنچه در آغاز انقسالب قلسبهساي مسردم را متوجسهي خسود
كرد در حال حاضر به نحوي فراموش شده است و به چيزهاي ديگسري دل
بستهايم؟ آيا نبايد خود را بازخواني كنيم؟ در حاليكه براي ما روشن شسده
توجه به آن آغازِ تفكر تاريخي ،ما را به سرچشمهاي كه ابتدا چندان روشن
نبود راهنمايي ميكند .ما از آن آغاز ،فاصسله گسرفتيم ،در حساليكسه آينسده
هميشه بايد ادامهي آغاز باشد وگرنه بيتاريخ ميشويم .ما در صسدر اسسالم
دو گروه را داريم كه به اسالم گرويدند :گروهي كه به وَحي ايمان داشتند
و تا پيامبر خدا در قيد حيات بودند بسر عهسد خسود نسسبت بسه دسستورات
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پيامبر پايدار بودند ،ولسي چسون متوجسهي حضسور تساريخي اسسالم نبودنسد،
همينكه آن حضرت رحلت كردنسد آن عهسدِ آغسازين فرامسوششسان شسد؛
گفتند افكار و انديشهي خودمان كافي است و ادعا كردند به اجتهساد خسود
عمل ميكنند آنهم نه اجتهاد در دين ،بلكه اجتهاد بر دين .نمونهي سادهي
اجتهادِ بر دين ،برخوردي است كه در مقابل زناي محصنهي خالسدبن وليسد
انجام شد با اين توجيه كه شمشيري كه در راه خدا حركست كسرده را نبايسد
غالف كرد و عمال او را كه بايد بر اساس احكام اسالم به قتل ميرساندند،
از آن حكم مصون داشتند ،با اينكه او در همان شبي كه مالکبن نسويره را
به قتل رساند با همسرش همبستر شد .اين يک گسروه بودنسد كسه بسه اسسالم
گرويدند ولي بدون توجه به حضور تساريخي اسسالم .گسروه ديگسر كسساني
هستند كه اميرالمؤمنين علي نمونهي آنها ميباشند كه ادامسهي خسود را
با پايداري بر آن آغاز شكل دادند و بر همسان عهسد و ايمساني كسه در آغساز
شروع كردند آينده را براي خود تعريف نمودند ،آيندهاي كه در اتصال بسا
آغاز بود .امروز هم نسبت بسا انقسالب اسسالمي قضسيه از همسين قسرار اسست.
اينكه ميپرسيد چرا آنچه در آغاز انقالب قلبهايمسان را متوجسهي خسود
كرده بود اكنون از جهتي فرامسوش كسرديم؛ جسوابش روشسن اسست .چسون
قبول نكرديم كه آيندهي ما را همان آغاز بايد زنده و با طراوت نگسه دارد.
امروز هم با همان دو گروه كه انقالب كردند روبه رو يم .هر دو گروه پاي
انقالب ايستادند و براي تحقق آن مبارزه كردند و زنسدان رفتنسد و در دفساع
مقدس شركت كردند ولي عدهاي از آن دو ،بسه مسرور از آن آغساز فاصسله
گرفتند و انقالب را در حدّ رفتن شاه و سرنگوني نظام سلطنتي معنا كردنسد.
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سخنشان اين بود كه اسالم آمد تسا مسردم بسه جساي پرسستش بست ،خسدا را
بپرستند .اما ايسنكسه بايسد از فرهنسگ جاهليست آزاد شسد و ديگسر در بسستر
فرهنسسگ ابوسسسفياني خسسود را ادامسسه نسسداد ،در مي سان نبسسود .كتسساب ارزشسسمند
«الغدير» متذكر اين امسر اسست كسه چگونسه ابوسسفيان وقتسي كسار در دسست
خليفه سوم افتاد به امويان توصيه كرد مواظب باشيد توپي كه به دسستتسان
افتاده است را دست به دست در بين خود بچرخانيد .اساسا در بستر مسسيري
كسسه سسسقيفه شسسكل داد خواسسسته يسا ناخواسسسته امسسور بسسه ابوسسسفيان و فرزنسسدان
ابوسفيان يعني يزيسدبن ابوسسفيان و سسپس معساوياة ابسن ابوسسفيان رسسيد و
همينطور جلو رفت تا به بنيعباس منتهسي شسد كسه از نظسر انحسراف ،هسيچ
تفاوتي با بنياميه نداشتند .در حاليكه مسير علي مسير ديگري بود و بسر
همين اساس در جريان حَكَميست ،حضسرت در جسواب عبسدالرحمن عسوف
فرمودند :به قرآن و سيرهي حبيبم محمّد و با اجتهاد خودم كسار را ادامسه
ميدهم و روش خود را از روش شيخين جدا كردند.
ماندن بر عهدِ آغازين است كه راه آيندهي ما را سسامان مسيدهسد زيسرا
«اين آغاز است كه همواره در آينده پايدار ميماند ».البتسه منظسور ،آغسازي
است كه حقيقتا آغازي اصيل باشد نه آغازهاي من درآوري غير اصيل .مسا
از يک جهت حضرت ابراهيم را آغازِ سلسلهي انبياء ابراهيمي مسيدانسيم
در آن حسدّ كسسه حتسي بسسا نسسزول حضسسرت عيسسي از آسسسمان و بسسا ظهسسور
مهدي باز تاريخ برگشت دارد بسه تساريخي كسه بسا حضسرت ابسراهيم

شسسروع شسسد .حضسسرت موسسي و عيسسي

بسسه حضسسرت اسسسحاق

ميرسند و حضرت مهدي به حضسرت اسسماعيل ،كسه هسر دو مسسيرِ
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پيسامبري يعنسي مسسير پيسامبران بنسياسسرا يل و مسسير حضسسرت محمّسسد بسسا
حضرت ابراهيم آغاز ميشود و همچنان آيندهي بشر را تغذيه مسيكنسد.
اين آغازي است كه همچنان ادامه دارد و با اينهمه ،آغسازِ تساريخي كسه بسا
حضرت ابراهيم شسروع شسد خسودْ آغسازِ ديگسري دارد كسه بسا حضسرت
نوح شكل گرفته و به همين جهت در قرآن داريم« :سالمٌ علي نسوح فسي
العالمين» يعني سالم همهي بشر بر آن حضرت كه آغازگرِ حضور شسريعت
به صورتي خاص در تاريخ شدند1.ايسنهسا آن آغازهساي اصسيلي اسست كسه
هيچوقت مورد غفلت قرار نميگيرد .به همين جهت اگر ما در اين سنتهسا
كه انبياء به صحنه آوردند قرار نگيريم ،در هيچ آغازِ اصيلي قرار نسداريم و
در نتيجه در هيچ آيندهاي حاضر نخواهيم بود ،البته از حضرت نوح هسم
ميتوانيد جلوتر برويد و به سنتي كه با حضرت آدم شروع شسد خسود را
معنا كنيد .آري! تاريخ پيامبران اولسوالعزم يعنسي تساريخِ تفكسر قدسسي الهسي
جهاني كه با حضرت نوح شروع ميشود و همسهي بشسريت را مخاطسب
قرار ميدهد .با توجه بسا چنسين مطسالبي عسرض شسد انقسالب اسسالمي يقينسا
آغازي اسست در دل ايسن تساريخ ،تساريخي كسه سكوالريسسم آن را احاطسه
كرده است و به همين جهت جمسال عبدالناصسر در مصسر و يسا آتساترک در
تركيه نميتوانند آغسازي بسراي جهسان اسسالم بسه حسساب آينسد زيسرا آنهسا
ادامهي سكوالريسم هستند.

 - 1قبل از حضر /نوح

يامبران قبلي بيشتر

متذکر وجه فطري انسانها بودند و به صورتي مشخص،
شريعتي را مطرح نميکردند تا اينکه حضور يامبران
اولوالعزم با حضر /نوح شرو ميشود.
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صفويه آغازِ تشيع در تاريخي است كه جهان مدرن را شكل داده است
به همين جهت مرحوم شسيخ بهسا ي از بعلبسک حركست مسيكنسد بسه سسوي
اصفهان تا نگذارد اين آغاز ،منحرف شسود .بنسده حيسرت مسيكسنم از كسار
ايشان كه در بعلبک لبنان مشغول زندگي است و تشيع در آنجا بسه معنساي
يک نظام معنا ندارد؛ چگونه متوجه ميشود بايد به سوي اصسفهان حركست
كند براي حضور در تاريخي كه آغاز شده تا آيندهاي كسه در پسيش اسست
محقق شود و بدين لحاظ صفويه اهميت دارد كه فست تساريخِ تشسيع اسست.
2

-

مقام

معظم

رهبري«حفظهللا»

در

اين

2

باره

ميفرمايند حوزهى علميهى شيعه در شاما /و طرابلس
ّه تشكيل مىشود كه بزرگان فقهاى
و حل و سپس در حل
آثارشان در
ّى ما ،اسمشان در تاريخ و
حل
كتابخانههاى عظيم فقاه شيعه محفوظ و موجود اس
و اين روند ادامه يدا مىكند تا زمانى كه سلطن
صفويه در ايران تشكيل مىشود و مقطعى عظيم به
وجود مىآيد .علىر م كسانى كه سعى كردند صفويه را
د شيعه و اسالم و مفاهيم و ارزشهاى دينى معرفى
ضّ
كنند ،سالطين صفويه با همهى بديهايى كه در جان
حكوم و شخصي هاى خودشان داشتند ،حرك هاى بزرگ
ماندگار فراموشنشدنىاى انجام دادند كه يكى از
آنها گسترش حوزههاى علمى شيعه اس كه در آن وق ،
حوزهى علميهى اصفهان و خراسان و قم و نجف و
بقيهى مناطق ،به برك آنها آباد شد كه اگر كسى
وارد مطالعه شود ،شگفتيهاى عظيمى را خواهد ديد.
اگر شما تا قبل از دوران صفويه ،فقهاى شيعه را
ما
نگاه كنيد ،تعداد ايرانيان انگش شمار اس ؛ اّ
بعد از صفويه ،هركدام از بزرگان علما را كه نگاه
كنيد شايد نود درصد آنان فقهاى ايرانى هستند.
بعد از اين دوره ،اوج حوزهى نجف و كربال و حضور
تالمذهى مرحوم «وحيد بهبهانى» و سپس «شيخ» و
«صاح جواهر» و تالمذهى اين بزرگواران تا دورهى
به
عظماى حوزهى فقاه
اخير اس  .بعد مركزي
وسيلهى مرحوم «آيّللا حائرى» و بعد مرحوم «آيّللا
بروجردى» ،باز به قم منتقل مىشود و تا امروز
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امثال آقاي دكتر شريعتي از اين موضوع غافل بودند كه بح

تشيع صفوي

و علوي را به آن صورت مطرح كردند .بنده از آقاي دكتر شريعتي استفاده
كردهام ولي اگر مرحوم شهيد مطهري نبود ،معلوم نبسود كسه مسا بسه مشسكل
نيفتيم زيرا شهيد مطهري به خودي خود يک سنت است كه از آن آغازهسا
منقطع نيست .يعني حضوري در تاريخ خسود دارد كسه در آن تساريخ ،انبيساء
ادامه دارد .اين حوزه ،محصول اين سير تاريخى و
يزين همهى اين حرك عظيم
نتيجه و مستحصل و زبده گ
علمى اس كه با مهاجر /و تحقيق و علم ،همراه
و امروز در اختيار شماس  .حوزههاى
بوده اس
ّى
علميه ،موضو ي بحث تاريخى و علمى بسيار مهم
اس كه بجاس كسانى از فضالى حوزه و بزرگانى از
ّقى
اهل نظر ،به اين مسئله به شكل متقن و محق
بحمدللا به اين مسائل رداخته
ّ
بپردازند كه مىبينم
مىشود( ».سخنان رهبر انقالب در ديدار با جمعى از
نخبگان حوزهي علميهي قم )1374 /09 /13
«قبل از طلو
و يا در جاي ديگر ميفرمايند
يه و بعد از دوران سلجوقيان ،ايران كشورى بود
صفوّ
كه هر بخشى از آن آهنگ جداگانهاى مىنواخ و از
ّ /و عظم ايران در آن دورانها خبرى نبود .اين
عز
يه از اردبيل طلو
صفو
و
؛
دادند
ه
ي
صفو
را
ّ/
عز
ّ
ّ
كردند و خاندان عرفاى مجاهد و مبارز يعنى اوالد
دين اردبيلى توانستند اين زمينه را به
شيخ صفى الّ
وجود آورند تا فرزندان آنها ايران را به همهى
ّحد ،مقتدر ،عزيز،
عالميان در دنياى آن روز ،مت
سربلند و يشرفته معرفى كنند .خدم دوم ،عاملى
ّل محسوب
شتيبانى معنوى عامل او
بود كه در واق
مىشود؛ يعنى احياى مذه شيعه ،مذه اهل بي و
اراد /به خاندان يامبر .مردم ،همين مردم شجا ،
يور از اين سرزمين با نام امير
همين عشاير
المؤمنين ،با نام امام حسين ،با نام شهداى كربال،
با نام ائمهى معصومين توانستند بروند و نام
خدا ،ياد اهل بي و آئين مقد اسالم و فقه متين
جعفرى را در سرتاسر اين كشور ،مستقر كنند و
كشورى ي ارچه ،محكم و مقتدر بهوجود آورند/03 (.
)1379 /05
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اولوالعزم حاضرند .شما همينكه تنفس ميكنيد با هويت حضور در تساريخ
توحيدي خود تنفس ميكنيد مگر آنكه با غربزدگي از آن سنت خسارج
شده باشيد و گرفتار بيعالَمي باشيد .هنسوز مسيتسوانيم بسر روي ايسن جملسه
بمانيم كه ميگويد« :آغازِ اصيل ،همواره در آينسده پايسدار مسيمانسد ».بنسده
شما را دعوت مسيكسنم بسه دقست بسر روي دعساي گرانسسنگ «ندبسه» تأمّسل
بفرماييد ،از آن جهت كه ما را به آغازي آشنا ميكند كه همواره در آينده
حاضر است و آن دعا بر اين مبنا از حضور تاريخي حضرت آدم شسروع
ميشود و تا نظر به حضور تاريخي حضرت مهدي ادامه دارد و شسما در
انتظار فسرج حضسرت مهسدي و بسا تحقسقِ آن ظهسور ،عمسال در تساريخي
حاضر ميشويد كه با حضرت آدم شروع شده است .وقتسي ايسن مطلسب
را روشنتر خواهيد يافت كه به شأن بنيسادينِ تسذكرات بنيسانگسذار انقسالب
اسالمي نظر كنيد كه قلب او را آن اشراقْ در بر گرفته و او گزارشگسر آن
اشراق است .البته اين به معناي بازگشت به گذشسته نيسست؛ بلكسه توجسه بسه
گذشته است براي معناداركردنِ آينده .اگر طسوري بسه آغساز برگسرديم كسه
بخواهيم در گذشته بمانيم گرفتار نوعي سلفيگري و داعشيگري خسواهيم
شد و نه معنابخشيدن به آينده.
با نظر به سيرهي محمّد و آل محمّد به آينده رجوع خواهيسد داشست
تا بر خالف فرهنگ مدرن به آيندهي خود معنايي اصيل ببخشسيد .فرهنسگ
مدرنيته يعني فرهنسگ بريسدن از خساطرهي قسومي خسود ،و گرفتارشسدن در
بيهويتي تاريخي .به گفتهي اُمّ سسزر شساعر آفريقسايي :غربسيهسا گذشستهي
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آفريقا را نفي كردند و آينده را از دست مردم آن ديار ربودند .آيسا جريسان
روشنفكري ما گرفتار همين نوع مصيبت نيست؟
ما چه آغازي را آغاز ميدانيم كه آن آغاز ،آغازِ خاص مخصسوصِ بسه
ما است؟ آيا آن آغاز ،آغازي نيست كه بريسده از سسنت نباشسد؟ و البتسه در
اين رابطه نياز به نگاهي داريم كه در اُنس با آن آغاز همسواره پساک و غيسر
آلوده مانده باشد .يعني آغاز را درست ببينيد نه آنطور كه سسلفيگسري بسه
آغاز مينگرد و نميتواند به كمسک آن نگساه در ايسن جهسان حاضسر شسود.
نگاهي كه آغاز را درست بنگرد ،روح تاريخي انقالب اسالمي را در منظسر
خود نگه ميدارد و به صورتي به انقالب فكر ميكند كسه در آغساز شسروع
شد و با اشراق خاصي ،قلبها را فرا گرفست و آن درک قلبسي بسه صسورت
تفكر درآمد تا يک ملت ،بسزرگتسرين رخسدادِ قسرن را آفريدنسد و معنساي
«مقلب القلوب»بودنِ خدا را بهخوبي نشان دادند.
نظر به حضور آغازين براي امروز ما روشنيبخش است و بيگانگي بسين
ما و انقالب را كه بعضا پيش ميآيد از ميان برميدارد.
اينكه اين روزها حسّ مسيكنيسد از جهساتي نسوعي بيگسانگي بسين مسا و
انقالب پيش آمده است و از خود ميپرسيد چرا در آغساز انقسالب اسسالمي
قلبهايمان در هماهنگي كامل متوجهي امري بود كه همه خسود را در آن
امر شريک ميدانستيم و در حال حاضر فراموشمان شسده؛ ريشسهي اصسلي
اين مشكل را بايد مربوط به توجسه بسه آينسدهاي بسدانيم كسه از آن آغسازين
منقطع شده و اين فاجعهي بزرگي خواهد بود ،در حاليكه آيندهي مسا كسه
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مسلّم آيندهي ارزشمندي اسست ،بسر اسساس آغسازي بسه بلسوغ خسود دسست
مييابد كه آغاز انقالب اسالمي بود.

تفار و بازگشت به سرآغاز
به نظر ميآيد بايد به صورتي كامال جدّي اين سسؤال را از خسود داشسته
باشيم كه آيا گذشتهي ما ،آيندهاي دارد؟ تصميم در اين مورد بسه عهسدهي
ما است ،منوط به ايسنكسه خسود را چگونسه بفهمسيم و بسه تولّسد نسوين خسود
چگونسسه فكسسر كن سيم؟ اگسسر بخسسواهيم گذشسستهي مسسا آينسسدهاي داشسسته باشسسد،
نميتوان با نگاهي متحجرانه و ارتجاعي در گذشته متوقف شد .ايسن همسان
نظر به امروزي است كسه از آينسدهاش منقطسع اسست و همسان «بسيتساريخي»
است ،در حاليكسه اگسر بسه گذشستهي خسود درسست نگساه كنسيم بسهخسوبي
ميفهميم گذشتهي ما كه شروع تاريخي بود به نام انقالب اسالمي ،شسديدا
براي آيندهي ما نقشآفرين است و حاوي الهامات مهمسي اسست منسوط بسه
آنكه ما تولد نوين خود را كه انقالب اسسالمي در حسالِ شسكلدادن بسه آن
است ،چطور بنگريم.
حتما تسا ايسنجسا بسا بنسده همسراه خواهيسد بسود كسه تفكسر ،بازگشست بسه
سرآغازين اسست .سسرآغازِ تساريخي كسه شسروع شسده و ايسنكسه آينسده در
مواجهه با آنچه ما را تا حال ادامه داده است ،معنا ميدهد .حقيقتسا در ايسن
نكته تأمّل بفرماييد كه «آينده در مواجهه با آنچه تا حسال مسا را ادامسه داده
است؛ معنا ميدهد ».و از اين جهت عرض ميشود تفكر ،بازگشستِ دا مسي
به آغاز است .ابتدا از خود مسيپرسسيم تفكسر چيسست؟ و تفساوت بسين يسک
انسان متفكر با انسان غير متفكر در چه چيز مسيباشسد؟ جسز ايسن اسست كسه
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انسان غير متفكر با آرزوها و وهمياتش آيندهاي را براي خود خلق ميكنسد
كه هرگز قابل دسترس نيست و تنها با آيندهاي وَهمي بهسسر مسيبسرد؟ ايسن
يعني زندگي در آيندهاي كه واقع نخواهد شسد ،آينسدهاي كسه هسيچ بنيساد و
ريشهاي ندارد ،برعكس؛ اگر آيندهاي را دنبال كنيم كه داراي ريشه و بنياد
باشد مسلّم گرفتار توهّمات و خياالت نسبت به آينده نخواهيم بود زيسرا آن
آينده را به يک معنا در گذشته دنبال كردهايم و اين يعني همان مطلبي كسه
ميگويد« :تفكر ،بازگشت دا م است به آغاز».
اگر انسان هرچيزي را كه مدّ نظر قرار ميدهد به آغازِ آن رجوع نكنسد
عمال در رابطه با آن چيز تفكر نكرده است ،تفكر نسبت به انقالب اسسالمي
تنها در صورتي ممكن است كه آغاز آن مدّ نظر باشد ،آغازي كه در عسين
عبور از نظام شاهنشاهي ،حركتي بود در بستر ايمان به خدا و همراه با ايثسار
و شهادت ،تا تاريخي بر مبناي اسالم شكل بگيرد ،اسالمي كسه در مواجهسه
با تمدن غربي بنا دارد تمدن ديگري را به ظهور آورد و نه اسسالمي كسه آل
سعود بر آن متوقف است كه عمال خود را در وابستگي به استكبار جسستجو
ميكند؛ اين اسالم ،خواسته يا ناخواسسته متكسي بسر شسرک و كفسر اسست و
نميتواند ادامه پيدا كند ،تنها اسالمي ادامسه دارد كسه محوريست آن توحيسد
باشد ،توحيدي كه همهي كماالت را به حضرت حق نسبت ميدهسد يعنسي
به مبدأ ،يعني به آغازِ آغازهسا .و وقتسي ملتسي آينسده دارد كسه بسه آن آغسازِ
آغازها رجوع كند؛يعني فق اوست كه اوست و الغير.
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ِ آغازها
توحيد و نظر به آغاز
آغازِ آغازها يعني مبدأ آفرينش ،هيچچيز نيست جز او ،نام او را هرچسه
ميخواهيد بگذاريد بگوييد «هو اللّه» ،او اللّه اسست يسا «هسو القيسوم» يسا «هسو
الحي» .مهم اين است كه در اين نوع نگاهها به كجسا رجسوع داريسد كسه آن
رجوع ،شما را بيآينده نميگرداند .آيندهي يک ملت وقتسي آينسده اسست
كه خدا در صحنهي آن آينده باشد و اين يعني معاد ،معسادي كسه ريشسه در
مبدأ دارد و اين عجيبترين اعتقادي است كه يک انسان مسيتوانسد بسه آن
دسسست يابسسد و متأسسسفانه مسسا اي سن اعتقسساد را كسسه نسسوعي رجسسوع بسسه حضسسرت
پروردگار است ،به امري آموختني و درسي تبسديل كسردهايسم .مبسدأ يعنسي
هماني كه آغازين است و همو نيز معاد يعني انتها است .معاد يعني مالقسات
آينده و مقصد كه همان حضرت اللّه است و رسول خدا در مسوردش بسه
ما فرمودهاند« :مَنث ََحَبَّ لقَاءَ اللَّه ََحَبَّ اللَّهُ لقَاءهُ وَ مَنث كَ ِهَ لقَاءَ اللَّه كَ ِهَ اللَّهُ
لقَاءهُ»3مالحظه ميفرماييد سخن بسر سسر آن اسست كسه هسركس از مالقسات
خدا كراهت دارد خدا نيز از مالقات او كراهت دارد يعنسي او بسه آينسدهاي
بس متعالي دست نمييابد.
به هرحال جمع بين مبدأ و معاد نكتهاي بسيار مهم و معرفتي بس متعالي
است ،از آن جهت كه انسان متوجسه مسيشسود همساني كسه آغسازين اسست،
هماني است كه در آينده حاضر خواهد بود .به نظر مسيآيسد بعضسي مواقسع
وقتي ما ادعاي اعتقاد به مبدأ و معاد داريم متوجه نيستيم كه اعتقاد بسه مبسدأ
به يک معنا همان اعتقاد به معاد است .با رويكردي اينچنين كه آغسازترينِ
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آغازها همان نهاييترين و آيندهترين آيندهها اسست .بسا توجسه بسه ايسن امسر
ميتسوان گفست وقتسي مسا در زنسدگي شكسست مسيخسوريم كسه از نظسر بسه
آغازينترين آغازها غفلت كرده باشيم .زيرا در اين صورت عمال در هسيچ
آيندهي متعالياي حاضر نخواهيم بود و معلوم است انسانِ بيآينسده ،انسسانِ
بيهويت است .از طرفي آينسدهاي كسه بسا آغسازيني درسست شسروع نشسود،
آينده نيست ،توَهّم است.

بيآيندگي چرا؟
انقالب اسالمي در اين تاريخ آن آغازينِ ارزشمندي است كه آيندهاي
بس متعالي را در مقابل ما ميگشايد و به همان دليل كه آغازيني توحيسدي
و اشراقي است و همدلي را به همراه دارد ،آيندهي ما را بسه همسان صسورت
آغازين به ما برميگرداند ،مشسروط بسر آنكسه از آن آغساز منقطسع نشسويم.
آنهايي كه در آغازينِ انقالب با انقالب راه آمدند ولي در ادامه ،آينسدهي
ديگري را مدّ نظر قرار دادند؛ در بيآيندگي بهسر خواهنسد بسرد و از خسود،
راز اين بيآيندگي را جستجو نميكنند .ما در اين نشستها متذكر اين امسر
خواهيم بود .به نظسر بنسده هسر انسدازه نسسبت بسه ايسن موضسوع تأمّسل كنسيم،
احسسساسِ حضسسور تسساريخي خسسود را بيشسستر تثبيست مسيكنسيم و بنسسده ايسن را،
بازگشت بسه گذشسته نمسيدانسم بلكسه آن را معنابخشسيدن بسه آينسده تصسور
ميكنم .و همانطور كه عرض شد در اين رابطه نياز بسه نگساهي داريسم كسه
در اُنس با آن آغاز ،همواره پاک و غيرآلوده مانده باشسيم ،آغسازي كسه بسا
روحي قدسي ،از طريق انقالب اسالمي به ما عطا شد .عمده پايدارماندن بر
آن روح قدسي است اعم از آنكه سابقهي مبارزاتي ما در حدّ زنسدانرفستن
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و شسكنجهديسدن باشسد و يسا در حسدّ شسركت در تظساهرات ،مهسمْ انگيسزهي
برگرداندنِ معنويت به عالَم است .اين است آن آغساز حقيقسي كسه مسا را بسه
معنابخش سي در آينسسده م سيرسسساند .تأكي سد مقسسام معظسسم رهبسسري آنجسسا كسسه
ميفرمايند« :اگر صسبر و مقاومست پيشسه كرديسد ،افسقهساي دور از آنِ شسما
اسسست»؛ سسسخني زنسسده و بسسه روز اسسست .اگسسر شسسما امسسروز مقاومسست كرديسد
نسلهاي آينده به آن قلهاي كه مدّ نظر اين ملت است دست خواهند يافست
يعني بح

بر سر اين است كه ما بايد در آن صبري كه افق را مدّ نظر قسرار

ميدهد ،محقَّق بشويم .به نظر بنده اين استراتژي بسيار عالمانهاي اسست كسه
مقام معظم رهبري

براي ملت ما مطرح ميكنند.

جلسهی چها دهم
زندگيت نيوشاي پيغام وجود
د بستر انقالب اسالمي

سؤال :با توجه به يقيني كه با نظر بسه سسنت و رجسوع بسه آغساز ،بايسد
بهدست آيد و در جلسهي قبل مورد بح

قرار گرفست ،در ايسن زمانسه چسه

كاري ميتوانيم انجام دهيم تا با داشتن طمأنينهي الزم بتوانيم مباحس را در
آينده جلو ببريم؟ ميماند بح

در آينسده دار بسودن انقسالب كسه بسه حسسِّ

بودن و بقاء خود ما مربوط است و با تفكر در انقسالب اسسالمي بايسد بسه آن
دست بيابيم تا اشراق الزم جهت تفكر به ميان آيسد و اسسم جساللِ خداونسد
زمينهي تجلّي اسم جمال او را فراهم كند و همانطور كه فرموديسد اشسراق
در معناي تجلي به مقام تفكر آيد كه البته اين نيسز نيساز بسه توضسي بيشستري
دارد.

ا

جوع به حقيقت

جواب :بيشترين انرژي كه انسانها براي حضور در تساريخ خسود بايسد
صرف كنند اين است كه تالش نمايند راه رجسوع بسه حقيقست را بشناسسند.
جناب سلمان و اباذر چسون بساالخره بسه دنبسال پيسدا كسردن پيغمبسر خسدا

بودند ،وقتي آن حضرت خود را نشان دادند آنهسا متوجسه شسدند او همسان
است كه به دنبالش بودند .گفت« :چون يافتمت جانان ،بشسناختمت جانسان»
هميشه اينطور بوده است كه تنها آنهايي وارد تاريخ خسود مسيشسدند كسه
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در انتظار آن تاريخ بودند .انتظار به اين معنا اسست كسه انسسان متوجسه اسست
چيزي باالتر از آن موقعيتي كه در آن است بايد به ظهور آيد .زيسرا آنچسه
هست جوابگوي او نيست .اين عطاي خداوند است كسه بسه انسسان گوشسزد
ميكند به آنچه هسست نبايسد قسانع شسود .حتمسا مسيدانيسد كسه مسا دو نسوع
نيهيليسم داريم؛ نيهيليسمي كه چون بختک بر روي ما افتادهاست و مسا زيسر
فشار آن دست و پا ميزنيم و نيهيليسسمي كسه بسه عنسوان يسک خودآگساهي
نسبت به تاريخ ،بايد مدّ نظر ما باشد .بنده آن نيهيليسمي را كه خودآگساهي
انسان است به تاريخ ،عطاي الهي ميدانم و فكر ميكنم امثال آقاي اخسوان
ثال

از جمله كسانيبودند كه نسبت به نيهيليسمِ دوران خسود ،خودآگساهي

تاريخي داشتند .اين افراد گزارشگر زمانهي خود بودند .اگر اشسعار فسروغ
فرخزاد را بخوانيد و بسه نحسوي آن را در خسود احسساس نكنيسد ،نسسبت بسه
پسسوچي زمانسسهي خسسود بيگانسسهاي سد .بسسرادرِ مرحسسوم آقسساي جسسالل آل احمسسد
ميگفت« :وقتي خدمت حضرت امام خمينسي رسسيدم ديسدم كتساب غسرب
زدگي جالل كنار امام است ».اين ،نشان ميدهد حضرت امام
به دنبال درک و دريافتياند كه بر ايسن افسراد مسيگسذرد و بايسد بيابنسد چسه
نسبتي با احساس ودرک اين افسراد دارنسد ،تسا از روح زمانسهي خسود عقسب
نمانند1.يسک مجتهسد و مسال و عسارف چسرا احسساس مسيكنسد نبايسد از ايسن
 - 1بايد از خود اين سؤال را بنماييم که
مطالعا /رهبر انقالب از دورهي
راستي! راز وسع
نوجواني تا اين زمان ،در چيس ؟ و چرا ايشان تالش
ميشود،
ميکنند از هر آنچه در اين تاريخ واق
آگاهي خاصي داشته باشند؟ بهخصوص که سخ در تالش
بودهاند بدانند در جهان امروز و باالخص در رب به
عنوان تمدني که به ظهور آمده اس  ،چه ميگذرد.
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ايشان در يکي از ديدارهاي خود ميفرمايند « من
ير از
در دوران جواني زياد مطالعه ميکردم،
کتابهاي درسي خودمان ،کتاب تاريخ ،کتاب ادبيا،/
کتاب شعر و قصه و رمان ميخواندم».
راستي چرا؟! در ايشان چه احساسي شعلهور بوده
که تالش ميکردند عالوه بر قرآن و نهجالبال ه و
صحيفهي سجاديه ،به شاهنامه نيز بپردازند؟ در
مورد شاهنامه ميفرمايند «شاهنامه خيلي ر مغز
 ...هرکس نگاه کند خواهد ديد اينجا حکم
اس
اسالمي مطرح اس  ».در مورد رمان ،ميفرمايند رمان
از همهي هنرها جام تر اس  .در مورد
در مجمو
رمان «بينوايان» از ويکتورهوگو ميفرمايند « بنده
من
نظر
به
خواندهام.
بارها
را
بينوايان
«بينوايان» اوج کار هنري در محدودهي بشري اس ...
در عالم
من ميگويم «بينوايان» يک معجزه اس
دن آرام» از شولوخف
رماننويسي ».در مورد رمان «ي
دن آرام» يکي از بهترين رمانهاي
ميفرمايند
«ي
دنياس  .از رمان «جنگ و صلح» تولستوي سخن
ميگويند و از رمان « طر کبير» و «دل سنگ» و
کتابهاي ميشل زواکو و رومنروالن و کتابهاي مربوط
به زندگي مهاتماگاندي و دهها نويسندهي رمانهاي
ربي طوري سخن ميگويند که نهتنها آن رمانها را
خواندهاند ،بلکه جايگاه تاريخي و تأثيري که آن
رمانها بر روح و روان جامعهي ربي دارد را دنبال
ميکنند .و از آن طرف چون صاح نظري دقيق ،از مکت
صدرايي تمجيد و تأييد مينمايند .بر مطالعه تاريخ
اسالم و تاريخ ايران و جريان چپ و تاريخ مشروطه و
در کنارش ،تاريخ شوروي و آمريکا و انقالبهاي
آفريقا تأکيد فراوان دارند .و از طرف ديگر از
تقريظهاي ايشان بر زندگينامهي شهداء ميفهميم که
ً آن شخصي ها را دنبال کردهاند و به قول
دقيقا
سرداران شهيد ،به حير/
شخصي
خودشان از عظم
ميآيند.
راستي چرا؟! آيا اين نحوه تالش براي حضور در
تاريخي که در آن بهسر ميبرند ،حکاي از آن ندارد
که متوجه شدهاند بايد در مواجهه با تمدن ربي،
اسالم را به نحوي به ميان آورد که از يک طرف روح
تمدني داشته باشد و از طرف ديگر از آموزهها و
رهنمودهاي قدسي و معنوي بهرهمند بوده باشد.؟
اينجا اس که بايد گف در مورد تمدن نوين اسالمي
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ساحات غفلت كند؟ بنده سلمان و اباذر را نمونه ميآورم تسا شسما زنسدگي
نامسسهي ايسسن عزيسسزان را ببينيسسد كسسه چگونسسه مسسيفهمنسسد در دوران خسسود
سرگرداناند و كارد پوچي دوران را كه به مغز استخوانشسان رسسيدهاسست
درک م سيكننسسد و بسسه سسسوي ي سافتن حقيقسست راه مسسيافتنسسد .جنسساب ابسساذر
سختكوشتر از سلمان و سسلمان سسختكسوشتسر از ابساذر .چسه زحمسات
طاقت فرسايي در ايسن راه كشسيدند و بسه زنسدگي روزمسرهي خسود راضسي
نگشتند .جناب سلمان در اين راه اسير طايفهي لَخميان شسد و چنسدين سسال
در اسسسارت مانسسد و از همسسان بسساغي كسسه در آن اسسير بسسود دو طبسسق خرمسسا بسسا
اجازهي صاحبش يكي را با نيست هديسه و ديگسري را بسا نيست صسدقه بسراي
پيامبر فرستاد ،او در متون مقدس خوانده بود پيامبر آخسر الزمسان صسدقه
نميپذيرند .از آنجايي كه پيامبر خدا آن طبق خرمسا را كسه صسدقه بسود
نپذيرفتند ولي طبق خرمايي را كه هديه بود پذيرفتند ،او مطمون شد كه آن
حضرت همان پيامبري است كه خداوند وعدهاش را دادهاست.
اينكه ميفرماييد مسا چگونسه نسسبت بسه حقانيست ايسن انقسالب و نقسش
تاريخي آن به يقين برسيم ،بايد توجه داشستهباشسيد اولسين مسسأله اي كسه بسه
ظهور ميآيد افقي است كه در مقابل انسان گشودهميگردد و بعد به دنبسال
شواهد بعدي بايد رفت تا نسبت به حقانيت آن مطمون شد .اين گشسودگي،
ً
در مقابل کسانيکه مدعي هستند روح اسالمي و اساسا
هيچگونه نسبتي با «تمدن» که موضو
روح ديان
و آن را امري ارادوکسيکال
مدرني اس  ،ندارد
نمود؟ (در مورد ليس
ً دفا
ميدانند ،آيا نبايد شديدا
کتابهايي که رهبر معظم انقالب مطالعه کردهاند ميتوانيد به
کتاب «کتاب کتاب» از مجيد تقيزاده ،انتشارا« /کتاب فردا»
رجو فرماييد.).
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يسک احسسساس وَهمسي نيسسست و مسيتوانيسد آن را از آنِ خسسود كنيسد و فهسسم
نماييد؛ همانطور كه با مالقات پيامبر خدا شواهد بيشتري براي مسلمانان
پيش آمد كه توانستند به حقانيت نبوت حضرت مطمون شوند.
نحوهي ايمانآوردن جناب سلمان و اباذر را مالحظه كنيد كه چگونه با
مالقات رسسول خسدا بسا كمتسرين صسحبت متوجسهي حقانيست نبسوت آن
حضرت شدند .جناب اباذر ،تنها خبر ظهور رسول خسدا را شسنيده بسود و
باالخره به طرف مكه حركت كرد ،در حاليكه رسول خدا و مسسلمانان
دورهي مخفي كاري خود را مسيگذراندنسد و حضسرت علسي متوجسهي
اباذر ميشوند و باالخره با رعايت مراحل امنيتي الزم او را با پيامبر خسدا

روبهرو مينمايند .اباذر از حضرت ميپرسد« :به چسه مسيخسواني؟» سسالهسا
فكر كرده بود كه در اين عالم به چه چيز بايد رجوع كند و پيسامبر خسدا

ميفرمايند« :به وحدانيت خدا» .در اين جواب هزاران مسأله براي اباذر حسل
شد .تا چند وقت پيش بُت ميپرستيد و به حقّانيت كسار خسود شسک كسرده
بود و از آن منصرف گشته بود و حاال بايد چيزي را به جاي بت بپرستد كه
به طور كلي در ساحت ديگري قرار دارد و او را به ساحت ديگري ميبرد.
نظر بنده آن است كه ما هم بايد از ساحتي به ساحت ديگري هجرت كنسيم
يعني از ساحت دانايي بسه موضسوعات كسه معلومساتي را در اختيسار مسا قسرار
ميدهند،به ساحتي هجرت كنيم كه موضوع مدّ نظسر مسا چيسزي اسست كسه
«هم هست و هم نيست»؛ يعني از يک جهت افقي را مقابل ما مسيگشسايد و
از جهت ديگر هيچ موضوعي را كه يک موضوع باشد در ميسان نمسيآورد
مثل نَفَسِ باد صبا كه انسان را در ساحتي ديگر ميبرد تا معنساي ديگسري از
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زندگي را دريابيم .به گفتهي جناب سعدي ،رسول خسدا در راسستاي نسزول
وَحي در خطاب به آنسروش غيبي كه حضرت را فرا ميگيرد ميفرمايند:
اي نَفَسس سسِ خسسسسرم بسسسساد صسسسسبا

از بسسسرِ يسسسار آمسسسدهاي مرحبسسسا

حضرت حس ميكنند گويا اين حالت كه به سراغشسان آمسده ،نصسيبي
است از محبوبشان كه رخ نموده .جناب حاف هم همين نحوه از حضسور
را گزارش ميدهد و ميگويد:
آن پيک نامْوَر كه رسسيد از ديسار دوسست

آورد حِرْزِ جسانْ ز خَس ِ مُشسكبار دوسست

خوش مي دهد نشسانِ جسالل و جمسال يسار

خوش ميكند حكايت عزّ و وقار دوسست

تعبيرات جناب حساف را مالحظسه كنيسد« :پيسکِ نسامور» ،نسامْور را معنسا
كردهاند به آنچه تنها نسامي از آن هسست .آن پيسک چيسزي كسه مسا را نگسه
مسيدارد بسسا خسسود آورده و آن را هسسم از خس ِ مشسسکبسسارِ حضسسرت دوسسست
آورده .در اين حالت شما در نسبت با آن به دنبال چيزي كه از آن بياموزيد
نيستيد ،بلكه با پيكي روبهرو ميشويد كه افق نگاه شما را متعسالي مسيكنسد.
ممكن است شما در حالت عادي بعضسا دروغ بگوييسد ولسي اگسر آن پيسکِ
نامور كه حِرْزوار جانِ شما را حف مسيكنسد ،از خس ِ مشسکبسار حضسرت
دوست به سوي شما بيايد ،ديگر به راحتي از دروغگفتن فاصله مسيگيريسد
در حسساليكسسه بسسا صسسدها نص سيحت بسسه آن شسسكل از دروغگفسستن منصسسرف
نميشديد .مثل رزمندگان دفاع مقسدس كسه يسکشسبه رهِ صدسساله را طسي
كردند ،زيرا خود را در معرضِ نفحات الهي قسرار دادنسد .آن پيسکِ نسامور،
جمال و جالل يار را در مقابل شسما بسه ظهسور مسيآورد؛ اوال :محسل ظهسور
جالل اوست يعني مقام متعالي و دستنايسافتني حضسرت محبسوب ،و ثانيسا:
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محل ظهور جمال اوست كه بهراحتي به سسراغ شسما آمسده تسا بتوانيسد بسا او
اُنس بگيريد .معجزهي جناب حاف در به «گفت»آوردنِ اين حالست اسست.
ميگويد آن پيک نامور «خوش ميكند حكايت عزّ و وقارِ دوست» .تعلسيم
نميكند بلكه كاري ميكند كه حكايت عزّ و وقار دوسست يعنسي حضسرت
حق براي ما شيرين شود.
دل دادمسسش بسسه مسسژده و خجلسست همسسيبسسرم

زين نقد قلبِ خويش كسه كسردم نثسار دوسست

دلِ خود را به رسم مژدگاني به آن پيک ميسپارم ،چون فق تنها قلسب
داشتم و نه چيز ديگر و از اين بابت خجالت ميكشم كه چيز قابل تسوجهي
نداشتم كه نثار كنم.
شسسكر خسسدا كسسه از مسسدد بخسست كسسار سسساز

بر حسب آرزوست همه كار و بار دوست

ميفرمايد خداي را شكر كه به كمک بخت كارسازم درست به همسان
چيزي كه ميخواستم رسيدم .راهي كسه رفستم و در آن انقسالب اسسالمي را
فهميدم همهي آنچيزي است كه در طلب آن بودم .مسيخواسستم شخصسي
مثل ترامپ پيدا شود تا انساني مثل مقسام معظسم رهبسري ظهسور نمايسد و در
تقابلِ با او عزت اسالم به ظهور آيد و اينچنين شد.
س سير سسسپهر و دورِ قمسسر را چسسه اختي سار

در گردشند بر حَسَب اختيسار دوسست

اصال اين امر در دست كسي نيست؛ سير سپهر و دور قمر چيزي نيسست
كه كسسي آن را در اختيسار گرفتسه باشسد مگسر بسر حسَسب اختيسار حضسرت
دوست و لذا عالَم با مديريتي دقيقا حكيمانه بستر خود را بسراي حضسور مسا
پهن كردهاست .به جاي آنكه بخواهيم عالم را تغيير دهيم سعي كنيم خسود
را تغيير دهيم.
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گر بادِ فتنه هر دو جهان را به هم زنسد

ما و چرا غِ چشم و رهِ انتظسار دوسست

هركس هر كاري را تصور ميكند ميتوانسد انجسام دهسد ،انجسام دهسد،
ولي ماييم و چراغِ چشم و رهِ انتظار دوسست .چسراغ چشسم را بگيريسد جسانِ
خودتان و بعد هم اينكه خدا دارد در آن جسان ظهسور مسيكنسد .رهِ انتظسار
دوست يعني راهي كه راهِ آمادگي است براي آنكه خدا در هسر صسحنهاي
ظهور كند و جمال و جسالل خسود را بنمايانسد .در راسستاي ظهسورِ جاللسش
واقعا اگر ترامپ نيامده بود ،شما باورتسان مسيآمسد كسه شسراي ِ شكسست و
ناكارآمدي آمريكا به اين خوبي فراهم شود؟ باورتان ميآمد رقيب شما تسا
اين اندازه خبي

است و از عهد و پيماناش اينچنين سر باز ميزنسد و چسه

اندازه انقالب اسالمي بزرگ است؟ در همين راستا چه اندازه جناب حاف
خوب ميگويد كه:
گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زنسد

ما و چرا غ چشم و رهِ انتظسار دوسست

با توجه به اين نكته در ادامه ميفرمايد:
كُح سلُ الجسسواهري بسسه مسسن آر اي نس سيم صسسب

زان خاک نيک بخت كه شد رهگذار دوسست

كُحل الجواهر يعني سرمهي چشمي كسه بسا جسواهر تهيسه شسده اسست و
ارزشمند است و موجب روشنايي ديسده مسيگسردد؛ از نسسيم صسب تقاضسا
ميكند تا سرمهي ارزشمندِ بينايي را عطا فرمايد ،سرمهاي كسه تهيسه شسدهاز
خاكي است كه نيکبختياش به جهت آن اسست كسه محسلّ گسذر دوسست
بودهاست .خاكي كه محل عبور رزمنسدگان حسزب اهلل و نيروهساي بسسيجي
هسسويزه و طال يسه اسسست ،خسساكي اسسست كسسه موجسسب بينسسايي تسساريخي انسسسان
ميشود .شلمچه و هويزه و فكّه همه و همه خاکهاي نيکبختي هسستند از
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آن جهت كه رهگذر دوست بودهاند و آن خاکها عامسل بصسيرت افزايسي
ميباشند .رهبر انقالب يعني نا ب االمام به عنوان نمونسه فرمودنسد« :شسلمچه
قطعهاي از بهشت است».
دشمن به قصد حساف اگسر دم زنسد چسه بساک

منسست خسسداي را كسسه نسسيام شرمسسسار دوسسست

هركسي هرچه ميخواهد در طعنه به حساف و راهسي كسه گشسودهاسست
بگويد ،او را چه باک زيرا چشم از جلوات حضرت محبوب به جاي ديگسر
نينداختهاست .او تنها آنچه را در عالَم در حال جاري شسدن اسست متسذكر
ميشود .كار جناب حاف و هر عارفي كه باشد جز اين نيست كسه تنهسا آن
يافتي را كه از زمانهي خود و تاريخِ حقيقي خود درک مسيكنسد ،گسزارش
دهد.
غزل فوق را از اين جهت با عزيزان به ميان آوردم تا دنبال چيزي باشيم
كه ساحتمان را متعالي كند البته در ابتدا در نحوهاي از حيراني ميافتيم بسه
طوري كه ديگر از آن اطمينان و يقين قبلسي در مسا خبسري نمسيمانسد چسون
«ترسا بچهاي آمد انداخت به ترسايي».
باز نظري به «فكر» بياندازيم تا رابطهاي بين اشراق و تفكر پيدا شود؛ در
جلسهي قبل عرض شد «تفكر بازگشتِ دا م به آغاز و آغازين است» چون
بح

اين بود كه چه ميشود عدهاي در وفاداري به انقالب اسالمي ريسزش

ميكنند و عرض شد «چون از آن آغاز منقطع ميگردند» زيرا آغساز اسست
كه همواره به آينده اشاره مسيكنسد و عسرض شسد ايسن بحس
بح

از آن جهست

مهمي است كه خطر نديدن حقيقت تاريخيمان را متسذكر مسيشسود.

بايد به ذات انقالب اسالمي به عنسوان حقيقست دوران خسود نظسر كنسيم كسه
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خود را در اين تاريخ آغاز كرده و ميرود تا با رفع موانع و تنگناهسايي كسه
از تاريخِ گذشته در مقابل خود دارد ،به مرور آغاز خود را در آيندهاي كسه
به آن اشاره دارد به ظهور آورد.

اهي به سوي تحول د

تفار

رفقايي كه خدمتشان رسيدم سخنشان ايسن بسود كسه شسما قسبال مسا را
عادت داده بوديد به استدالل و بح هساي انتزاعسي ،ولسي يسک دفعسه مسا را
آوردهايد در جايي كه ابدا نمسيتسوانيم بسا آن عقسلِ انتزاعسي سسخنانتسان را
بفهميم .اتفاقا عرض بنده اين است كه اگسر تساريخي شسروع شسد و يسا بهتسر
بگويم اگر چهرهاي از تاريخ به ظهور آيسد ،مسا بايسد همسواره بسر قلسهي آن
كوهي كه بنا كردهايم بايستيم و افق را بنگريم .هيچوقت بنا نيسست كسه آن
استداللها زيرِ پا گذاشته شوند و دفن گردنسد ،امسا نبايسد آن نگساه ،همسهي
حضور تاريخي ما را در خود متوقف كند .به همان معنسايي كسه دكتسر سسيد
احمد فرديد در مواجهه با مالصدرا نميخواهد مالصدرا را نفسي كنسد و از
او عبور نمايد ،زيرا معتقد است مالصدرا «پسفردايي» است يعني حكمست
متعاليهي صدرا ظرفيت آن را دارد كه مسا در مسورد موضسوعات قدسسي ،از
انتزاعيات به سوي اشراق نسبت به حقايق سير كنيم ،حتسي جنساب ابسنسسينا
هم مسيگويسد فلسسفهاش را بسراي عسوام نوشسته اسست و اصسل سسخن او در
حكمت مشرقي است .مشرق در مقابل مغرب اسست و مغسرب همسان نفسس
امّاره ميباشد و مشرق ،نفس مطمونه .يعني ميخواهد بگويسد اصسلِ كسار او
ماوراي آنچه در فلسفهي رسمي گفتهاست ،مطسالبي اسست كسه بسه حقسايق
اشاره دارد و آن ،حكمتِ ديگري را مطالبه ميكنسد .در حكمست مشسرقي،
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روح به جهت مجردبودنش ،صورتِ پرنده به خود ميگيرد و از اينجسا بسه
بعد قصه ،قصهي «رسالةُ الطير» است و نه آنچه در كتاب «شفا» مطرح شده
است .در حكمت مشرقي ،انسان خود را پرندهاي مسييابسد كسه محسدود بسه
مكان خاصي نيست ،ولسي در مغسرب ،خسودت را دانشسمندي مسييسابي كسه
محدود به مفاهيم ذهني و داناييهايت ميباشي .بعدا شيخ اشراق دنبال كسار
را ميگيرد و باب حكمت اشراق باز ميشسود .حكمست متعاليسه كسه عنسوان
فلسفهي مالصدرا است مربوط به اشارهاي است كه جناب ابسنسسينا متسذكر
آن شده است و مالصدرا تالش دارد در آن بستر ،كار را بسه بلسوغ برسساند.
اگر حكمت متعاليهي مالصدرا را درست دريافست كنسيم و آن را بسا چشسمِ
جمعِ بين استدالل و اشراق بنگريم و آن را به موضسوعات صسرفا آمسوختني
تبديل نكنيم؛ حتما از آن حكمت قلّهاي ميسازيم كه با ايستادن بسر آن قلّسه
ميتوانيم افقي را به نظاره بنشينيم كه افق درک حضور تاريخي است.
به هر حال به اين نكته فكر كنيد كه تحسول در تفكسر ،در پنساه حقيقست
بهوجود ميآيد .زماني «تفكر» را محدود به همين معلوماتي ميدانستيم كسه
كسب كردهايم و داناييهاي خسود را تفكسر بسه حسساب مسيآورديسم .ولسي
آرامآرام به اينجا خواهيم رسيد كه وقتي داناييهاي مسا ،مسا را بسا حقيقست
روبهرو كند تازه تفكر شروع ميشود و عمال تحول در تفكر پيش مسيآيسد
و اين با رجوع به آغازي كه بسه صسورت اشسراق بسر قلسب انسسان در تساريخ
تجلي ميكند ،ممكن است.
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پناهي آ امشبخش
 -36انسسسان از آن جهسست كسسه انسسسان اسسست و نسسسبت بسسه امسسور ،داراي
گشودگي است ،نيوشاي پيغام «وجسود» اسست و ايسن وقتسي اسست كسه
«وجود» از منظر حقيقت اين دوران ،يعني انقالب اسالمي ظهسور كنسد.
آري! آدمي در هر تاريخي پيغامِ «وجود» را در مظهسرِ وجسودي دوران
خود ميشنود بيآنكه توجه كند كسه نيوشساي آن پيغسام اسست ،مگسر
آنكه گوش بسپارد تا فراخوانِ تاريخياش را احساس كنسد و بسا او از
درِ موافقت درآيد و در مقسام انسسان ،بسهعنسوان موجسودي گشسوده بسه
«وجود» ،بستهي كمنسدِ حقيقست دوران خسود گسردد و همچسون پيكسي
مدام ،حاملِ آن پيغام گردد و مرزهاي ناپيداي حقيقت را طي كنسد تسا
تفكسسر او نسسسبتي بسسا راز پيسدا نمايسد .در آن صسسورت در پنسساه هسيچچيسز
ديگري آرامش نمييابد مگر در پناهِ آرامشبخش آن ندايي كه امروز
از ذات انقالب اسالمي به گوشش مسيرسسد ،زيسرا متوجسهي طريقتسي
شده كه در آن طريقت ،در پي نشانِ چيزي است كه گاهي چون بسرق
پيدا ميشود و به سرعت ،دامن برميكشد و ميگريسزد و در مقابسل مسا
منازلي را قرار ميدهد كه همواره بايد طسي شسوند تسا در مسسيري قسرار
گيريم كه در آن مسير ،تحول تفكر نسسبت بسه حقيقست همسواره بسا مسا
همراه باشد؛ منازل بينام و نشساني كسه شسهداء در دام آن افتادنسد و تسا
آخر آن را طي كردنسد؛ و مسا امسروز مفتسونِ تماشساي چنسين رخسدادي
شدهايم كه از يک طرف تجربهاي است ماوراء هر تجربهاي كه از قبل
داشتيم ،و از طرف ديگر هرگز نمسيتسوانيم آن رخسداد را بسه مالكيست
خود درآوريم و مغرورانه گمان كنيم نسبت به حقيقت انقالب اسالمي
آگاهي يافتهايم .آري! «آنقَدَر هست كه بانک جَرَسي ميآيد».
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اينكه ميگويد« :انسان از آن جهت كه انسان است و نسسبت بسه امسور،
داراي گشودگي اسست ،نيوشساي پيغسام «وجسود» اسست» سسخني اسست كسه
ميخواهد ما را از ابژكتيويته آزاد كند تا خود را جداي از حقيقت ندانيم و
حقيقت را در حدّ داناييهاي خود فرو ننشانيم .اين بح

مهمسي اسست كسه

جناب مارتين هايدگر باب آن را در اين زمانه باز كرده است در آنجا كسه
حقيقت انسان را «دازاين» مسيدانسد و ايسنكسه حقيقستِ انسسان در نسسبت بسا
همهچيز گشوده است .سساعت روي ميسز ،فقس سساعت اسست و نسه چيسزي
ديگر ،ولي انسان نسبت به حقيقت ،گشوده ميباشد و مثل ساعت ،محسدود
به يک ماهيت نيست ،زيرا نيوشساي «وجسود» اسست و لسذا شسما نمسيتوانيسد
انسان را در معنايي محدود ،متوقف كنيد؛ هرچه در مورد او بگوييم متوجه
ميشويم گشودهتر است از آنكه در آن معنا متوقف شود .فكر ميكنم در
بح

«صِرف الوجود» ميتوانيم به يک معنا به اين موضوع بپسردازيم از آن

جهت كه وجود ،محدود به هيچ ماهيتي نيست.
انسان از آن جهت كه انسان است و نسسبت بسه امسور ،داراي گشسودگي
است ،در هرچيزي نظر به «وجود» دارد و در هر چيسزي مسيتوانسد نيوشساي
پيغام وجود باشد زيرا وجود دا ما در تجلي است و مثل اين ليوان و سساعت
نيست .وقتي انسان نيوشاي وجود شد يعني همواره گشوده اسست تسا وجسود
بر او تجلي كند ،حال وقتسي «وجسود» در مظساهر دوران مسا بسهخصسوص در
انقالب اسالمي به ظهور آمد ،انسان اصيل عمسال از طريسق انقسالب اسسالمي
نيوشاي وجود خواهد شد.

 ................................................... 458گوشسپردن به نداي بيصداي انقالب اسالمي

مهمترين مظساهر وجسود ،مظساهر تساريخي اسست و شسما در هسر دورهي
تاريخي در نهايتِ نزديكي با وجود ميتوانيد بسا تساريخ مسرتب شسويد و در
همين رابطه خداوند ميفرمايد« :كُلَّ يومٍ هُو فِي شَأن» حضرت حسق در هسر
روز و روزگاري به شأني كه مناسب آن روزگار است در صحنه ميباشد و
امروز با مظهريت انقالب اسالمي با شما روبهروست.

اصالت انساني و پاسداشت آن
وجود مطلق ،حضسرت ربّ العسالمين اسست ولسي وقتسي بسه جساي «اللّسه»
بگوييم «وجود مطلق» ،عمال مشغول مفهسومي از مفساهيم شسدهايسم و در آن
صورت با تجلي وجود كه همان نور اسسماء الهسي در صسحنههساي تساريخي
است ،روبهرو نخسواهيم بسود .بسا ايسنهمسه در زبسان فلسسفه ايسنچنسين گفتسه
ميشود كه انسان به اعتبار گشودگياش نيوشاي وجسود اسست ،البتسه وقتسي
وجود به عنوان حقيقت دوران به صسحنه بيايسد كسه در ايسن تساريخ ،منظسور
انقالب اسالمي است .پس اگر كسي بخواهسد بسا وجسود مسرتب شسود بايسد
گشودگي خود را كه همان اصالت انسانياش مسيباشسد ،پساس بسدارد و در
اين حالت ميتوان گفت« :آدمي در هر تساريخي پيغسام وجسود را در مظهسرِ
وجودي دوران خود ميشنود بيآنكسه توجسه كنسد كسه نيوشساي آن پيغسام
است» .شهيد خرازيها و حججيها آن پيغام را بسهخسوبي شسنيدند و در اثسر
آن شنيدن بود كه فهميدند بايد كاري ماوراي آنچسه تسا حسال مسيكردنسد،
انجسسام دهنسسد .اينسسان جوانسساني متسسدين و اهسسل مسسسجد و هيوسست بودنسسد ،ول سي
يکمرتبه متوجه شدند چيز ديگسري در ميسان آمسده كسه بايسد بسه نسداي آن
گوش سپرد و شنيدن آن پيغام ،همان و رفتن به آنجايي كه رفتند ،همان.
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آيا شهيد باكريها و خرازيها و حججيها توجه داشتند كسه دارنسد بسه
صداي وجودي كه ميشنوند عمل ميكنند؟ الزم نيست ،مهم آن است كه
در صحنهاي حاضر شوند كه وجود بر آن صحنه سيطره دارد و نه توهّمسات
و فرهنگ مدرنيته .راستي چرا بعضي مثل آن شهداء عمل نكردند؟ جز اين
است كسه خسود را در معسرض سسيطره و تجلسي «وجسود» قسرار ندادنسد و آن
گشودگي الزم را كه نيوشاي وجود است در خود به ظهور نياوردند؟
امثال شهيد باكري و حججي و سسياهكالي ،بسا ارادهي الهسي كسه همسان
تجليات وجسودي در ايسن تساريخ بسود ،در ايسن تساريخ قسرار گرفتنسد؛ از درِ
موافقت با آن درآمدند و به آن گوش سپردند تا فراخوانِ تساريخي زمانسهي
خود را احساس كنند ،زيرا در هر تاريخي فراخواني خاص به ميان مسيآيسد
كه غير از آن نوع فراخواني است كه مثال در سمينار «آفتابشناسي» مطرح
ميشود ،بدون آنكه در آن سمينار به سوي آفتاب حركت شود و خسود را
در معرض انوار آن قرار دهند .فراخسوانِ تساريخي را اگسر كسسي بشسنود در
واقع ،نيوشاي وجود شده است زيرا «وجود» در هر تاريخي به شأني خساص
نورافشاني ميكند و ما را به سوي خود فرا ميخواند .نمسيشسود در معنسايي
از وجود باقي ماند كه مربوط به ديروزِ تساريخ مسا اسست و مسا امسروز بسه آن
عسسادت كسسردهايسم .ديسروز در فراخسسوانِ وجسسود« ،مسسرگ بسسر شسساه» گفتيسد و
بانکهايي را كه عامل بقاي آن نظام بود آتش زديسد و زنسدان رفتيسد ولسي
چون انقالب شد فراموش كرديم كه خداوند با شأني ديگر به صحنه آمسده
و بايد نيوشاي فراخسواني ديگسر بسود كسه آن مبسارزه بسا اسستكبار و دفساع از
انقالب اسالمي در بستر دفساع مقدسسي بسود كسه صسدام حسسين بسه انقسالب
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اسالمي تحميل كرده بود .چون متوجسهي شسوون مختلسف تساريخي حضسور
حق نبوديم فكر كرديم ميشود با همان شأني از خداوند كه بسراي انقسالب
كردن فراخوانده شده بوديم ،زندگي را ادامه دهيم و عمال طوري شسد كسه
جام زهر به حضرت روح اللّسه

نوشسانده شسد زيسرا در فراخسوانِ

تاريخي خود وارد نشديم و متوجهي «كلّ يومٍ هو في شأن» كه حكايست از
فراخوانهاي متفاوت در تساريخهساي متفساوت دارد ،نبسوديم .همچنسان كسه
بعضيهسا بعسد از دفساع مقسدس متوجسه شسأن ديگسري از فراخسوان تساريخي
انقالب اسالمي نشدند و هنوز ميخواهنسد بسا آنچسه پسيش مسيآيسد امنيتسي
برخورد كنند.
وقتي انسان با رويكردِ احساسِ فراخسوانِ تساريخي «وجسود» بسه «وجسود»
گوش بسپارد ،با آن از در موافقت در ميآيد و در مقسام انسسان ،بسه عنسوان
موجودي گشوده به «وجود» و نه گشوده به ثروت ،بسستهي كمنسد حقيقست
دوران خود ميگردد زيرا تنها يک چيز است كه بايد ما انسسانهسا نيوشساي
پيغامش باشيم و آن «وجسود» اسست .در موقعيست نيوشساي «وجسود» ،انسسان
گرفتار اصالتدادن به كثرات و ماهيات نميشود تا از گستردگي وجود در
همسسهي موجسسودات غفلسست كنسسد و در نتيجسسه او محسسدود بسسه چي سز خاص سي
نميشود ،در آن صورت حضرت پروردگار را هم به عنوان واجبالوجسود
نميپرستد ،بلكسه بسه عنسوان «هُسوْ» مسدّ نظسر دارد ،بسه همسان معنسايي كسه در
سورهي توحيد اقرار ميكنيد« :قُلْ هُوَ اللّهُ اَحَد» بگو «هسو» كسه همسان «اللّسه»
است ،اَحد و يگانه است و ساري و جساري در همسهي مخلوقسات .يعنسي «ال
إله االّ هو» فق او و ال غير.
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انسان در چنان موقعيتي با «وجود» موافقت دارد زيرا در مقسام انسسان بسه
عنوان موجودي گشوده بسه «وجسود» ،بسستهي كمنسدِ حقيقست دوران گشسته
است .انقالب اسالمي به معناي خساص ،مظهسري از «وجسود» در ايسن دوران
است .اگر انقالب اسالمي را به اعتبار يک اتفساقِ تساريخي در نظسر بگيسريم
عمال با ماهيت آن سر و كار خواهيم داشست .ولسي اگسر در آينسهي رخسداد
انقالب اسالمي ،نيوشساي «وجسود» شسديم ،بسا حقيقست دورانِ خسود مسرتب
گشتهايم و ديگر گرفتار دوگانگي سوبژه و اُبژه نخواهيم بسود .در نتيجسه در
حالتي اسستقرار مسييسابيم كسه شسهداء در آن مسستقر شسدند ،حسالتي مسافوقِ
پيروزي و شكست ،به همان معنايي كه رزمنسدگان مسا در كسربالي  4آن را
يافتند .در اين حالت ،شما عالَم را با انقالب اسالمي ميبينيد در آن حدّ كسه
با فداشدن براي آن به خود و جهان معنا ميبخشيد و عالَم براي شما آينسهي
«وجسسود» مسيشسسود و «وجسسود» مسساوراي شكسسست و پيسروزي عرفسي شسسما را
همراهي ميكند و در بر ميگيرد .اين يعنسي انسسان بسستهي كمنسدِ حقيقست
دوران خود شده است .و بستهي كمندِ تعسيّنيافتسهي «وجسود» يعنسي بسستهي
كمند مواليمان حضسرت مهسدي ،و ايسن اوج آزادي از زمسان و مكسان
است به همان معنايي كه جناب حاف ميفرمايد:
خالص حاف از آن زلف تابدار مبساد

كسه بسسستهگسسان كمنسد تسسو رسسستگارانند

وقتي انسان بستهي كمندِ حقيقت دوران خود گسردد ،مرزهساي ناپيسداي
حقيقت را طي ميكند و همچون پيكي ،مدام حامل پيغسام انقسالب اسسالمي
خواهسسد بسسود و همچسسون پيكسي ،مسسدام خسسود را بسسه حكسسم وظيفسسه در صسسحنه
ميآورد ،حالتي كه شما در رهبر معظم انقالب ميتوانيد مالحظه كنيد كسه
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چگونه «وجود» در بستر شخصيت ايشان دا ما به صورتي خساص در تجلسي
است .اين به جهت آن است كه اگر كسي در كمند «وجسود» قسرار گرفست
دا ما در صحنه است و از فرديت خود كه همان ماهيت باشد آزاد ميباشسد
و همواره خود را چون پيغامي كه «وجود» با خود دارد در صحنه مسييابسد.
در إزاي رجوع به حقيقت يعني رجوع به «وجود» در مظاهر متعسالي عسالم و
آزادشدن از فرديتهاي تاريک و تنها ،مولوي ميگويد:
آبِ بد را چيست درمان ،باز در جيحون شدن

خوي بد را چيست درمان ،باز ديدن روي يسار

آبِ جانْ محبوس ميبينم در اين گسردابِ تسن

خاک را بسر مسيكَسنَم تسا ره كسنم سسوي بحسار

شسسربتي داري كسسه پنهسساني بسسه نوميسسدان دهسسي

تسسسا فغسسسان در نسسساورد از حسسسسرتش اميسسسدوار

اين تنها حقيقت است كه بايد مدام پيغامش به بشريت برسد تا انسانهسا
بتوانند مرزهاي ناپيداي حقيقت را طي كنند و تفكرشان نسبتي با «راز» پيسدا
كند و اين نكتهاي است بس مهم .مگر اينكه تفكر را همچنان كسه عسرض
شد در سساحت ديگسري در نظسر بگيريسد؛ وقتسي آينسهي «وجسود» را پيسدا و
تالش كرديد در اين فضا خود را ادامه دهيد ،عمال نسبتي با چيزي كسه هسم
«هست و هم نيست» پيدا ميكنيد ،مثسل بساد صسبا و پيسکِ نسامور كسه چسون
رازگونه ميباشد« ،هم هست و هم نيست»« .راز» هم هست به يسک معنسا ،و
هم نيست به معناي ديگسر .اگسر مطلقسا نباشسد كسه پيغسامي از آن بسه گسوش
نميرسد ،ولي به صورت ساير موجودات هم موجود نيست ،ولي مسيتسوان
با آن به صورتي خاص رابطه برقرار كرد .رابطسه برقراركسردن بسا «راز» مثسل
رابطسسه برقراركسسردن بسسا سسساير موجسسودات و مفسساهيم نيسسست؛ ايسن اسسست كسسه
ميگوييم نوعي از تفكر است كه آن تفكسر در رابطسه بسا «وجسود» بسه ميسان
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ميآيد و ظهور ميكند ،در اين حال انسان با «وجود» مواجه ميباشد و نه با
ماهيات و اشياء.
تفكر نسبت به «وجود» ،جايگاه فوقالعادهاي در زندگي انسان دارد كسه
از هفتاد سال عبادت افضل است و رسول خدا در وصف اين نوع تفكسر
فرمودند« :تفكُ سا َةٍ اَفثضَلُ منث بَا َةِ سَبْعينَ سَنَة» يسک سساعت تفكسر از
هفتاد سال عبادت برتر و باالتر اسست .زيسرا انسسان در آن حالست نسسبت بسه
حقيقت گشوده مسيشسود و حقيقست بسراي او آغسوش مسيگشسايد .انقسالب
اسالمي به اين معنسا آينسهي نمسايش حقيقست اسست و مظهسر پيغسام «وجسود»
ميباشد.
وقتي انسان متوجهي آنچنان حضسوري از انقسالب شسد ،بحس ِ زبسان و
گفتِ انقالب پسيش مسيآيسد ،در آن صسورت مسيتوانيسد از انقسالب سسخن
بگوييد و عمال زبانِ تازهاي را به ميان آوريد براي گفتوگو با انسسانهسايي
كه خودشان اهل راز ميباشند ،كه همان زبسانِ اشساره و زبسان راز اسست بسه
همان معنايي كه فرمود« :آنكس است اهل بشارت كه اشارت داند».
انقالب اسالمي از آن جهت كسه حقيقست دوران اسست و بايسد بسه ابعساد
غيبي آن نظر كرد ،رازي است كه در اين دوران ميتوان با آن تفكر نمسود؛
از اين جهت بايد تأكيد شود كه اساسا تفكر وقتسي تفكسر اسست كسه در آن
رازبيني و غيببيني در ميان باشد به اعتبار آنكه غيبالغيوب ،حضرت حق
است و باالترين عبادت بنا به فرمايش حضرت صادق تفكر مدام نسسبت
به حضرت اللّه است .ميفرمايند« :اَفْضَلُ الْعِبادةِ ادْمسانُ التَّفَكُّسر فِسىاهلل و فسي
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قُدْرَتِهِ»2باالترين عبادت ،تفكرِ مدام در حضرت اللّه و در نشانههساي قسدرت
او است .اين غير از آن ساحتي است كه به ما فرمسودهانسد« :ال تَتَفَكّسروا فِسي
ذاتِ اللّه» ،حضرت امام خمينسي

تفكسر در كُنسه ذات و كيفيست

آن را مورد منع روايت ميدانند .ايشان مىفرمايند:
«اما نظر در ذات براى اثبات وجودِ توحيد و تنزيه و تقديس آن ،غايت
ارسال انبياء و آمال عرفا بوده و قرآن كريم و احادي شريفه مشسحون
از علم به ذات و كماالت اسماء الهى است و كتب معتبرهي اخبار مثل
«اصول كافى» و «توحيد صدوق» غور در اثبات ذات و اسماء و صفات
نموده  ...ليكن مصيبت در آن است كه در قرون اخير بعضسى جساهالن
در لباس اهل علم پيدا شده كه نديده و نسسنجيده و از كتساب و سسنت
عارى و برى بوده ،مجردِ جهلِ خود را دليل بطالن علم به مبدأ و معساد
دانسته ،براى رواج بازار خود ،نظر در معارف را كه غايتِ مقصد انبياء

و اوليساء اسست و سسر تسسا پساى كتساب خسسدا و اخبسار اهسل بيسست
مشحون از آن است را حرام شمرده و هر ناسزا و تهمتى را از اهسل آن
دريغ ندانسته و قلوب بندگان خدا را از علم بسه مبسدأ و معساد منصسرف
كرده و اسباب تفرقه كلمه و شتات جمعيت مسسلمين گرديسده ،و اگسر
سؤال شود كه اينهمه تكفير و تفسيق براى چيست؟ متشسب شسود بسر
حدي «ال تَتَفَكَّروُا فِسي ذاتِ اهلل» .ايسن بيچساره جاهسل از دو جهست در
اشتباه و جهالت است :يكى آنكه گمان كرده حكمساء تفكسر در ذات
مىكنند ،با آنكه تفكر در ذات را و اكْتِناهِ آن را ممتنع مىدانند و اين
خود يكى از مسا ل مبرهنه آن علم است .و ديگر آنكه معنى حسدي

« - 2كافى» ،ج  ،3ص .91
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را ندانسته گمان كرده مطلقا راجع بسه ذات مقسدس نبايسد اسسمى بسرده
شود»3.

حضرت امام خمينسى

در فضسيلت تفكسر در مسورد خسدا و

اينكه آن تفكر مقدمه و الزمهي سلوک انسانيت است ،همان روايست را از
حضرت صادق مىآورند كه عرض شد و نتيجه مىگيرند پس تفكر در
حق و اثبات ذات و تفكسر در قسدرت و سساير اسسماء و صسفات ،عسالوه بسر
آنكه مورد نهى نيست ،افضل عبادات است.
مالحظه ميفرماييد كه تأكيد حضرت امام آن است كه همهي پيسامبران
آمدهاند تا ما به خدا و توحيد فكر كنيم و نهسي مسا از تفكسر در ذات ،يسا بسه
جهت آن است كه ذات اصال ماهيت ندارد تا تفكر نسبت به آن معنا داشسته
باشد .يا خواستهاند عوام را كه نميتواننسد در ايسن مسوارد فكسر كننسد ،نهسي
نمايند .زيرا چيستيِ حقايق همان هستي آنها است؛ در جواب آن كس كه
ميپرسد «وجود» چيست؟ تنها ميتوان گفت «وجسود» ،هسست ،همسانطسور
كه جلسهي چهارم تا هشتم كتاب «آشتي با خدا» در جسواب سسؤالِ «انسسان
چيست؟» همواره جواب داده شده است« ،انسسان هسست» .كسه البتسه هسستِ
انسان عين اتصال به هسستِ حضسرت حسق اسست و اگسر انسسان متوجسه شسد
موجود است و «هست» دارد ،هستِ حضرت حق كه انسان عين تعلق به آن
هست است ،برايش گشوده و شكوفا مسيشسود .كسه در جساي خسود نكسات
خوبي را بسه ميسان مسيآورد .در مسورد انقسالب اسسالمي بسه عنسوان حقيقست

« - 3چهل حديث» ،حديث شماره  ،12باب تفكر.
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دوران ،قضيه از همين قرار است كه به وجهِ وجودِ انقسالب اگسر نظسر كنسيم
آن را آينهي ظهور انوار الهي مييابيم.
وقتي انسان به «راز» و به وجهِ عيني عالم نظسر كسرد در آن صسورت ،در
پناه هيچچيز ديگري آرامش نمييابد مگر در پناه آن ندايي كسه از انقسالب
اسالمي ،يا بگو از حقيقت به گوشش ميرسد .هر چيزي در اين عسالم اگسر
به صورت مستقل در نظر گرفته شود بنبست و حجاب تفكسر اسست ،مگسر
حقيقت .و حقيقت هم چيزي نيست كه در معرض جسان افسراد قسرار بگيسرد
مگر آنكه انسان به تفكري دست يابد كه راز را درک كند .گفت:
يا ربّ به كه بتوان گفت اين نكته كه در عالم

رخسسساره بسسه كسسس ننمسسود آن شسساهد هرجسسايي

معناي زندگي با « از»
«وجود» ،همهجا هست ،هيچجايي هم نيست« .وجود» ،هيچچيسز خساص
هم نيست چسون «ماهيست» نيسست .انسسان بسا اُنسس بسا «وجسود» در پنساه چيسز
ديگري آرامش نمييابد مگر در پناه آن ندايي از حقيقست كسه خداونسد در
مظاهري خاص با مسا از آن طريسق سسخن مسيگويسد؛ مثسل مظهسري بسه نسام
انقسسالب اسسسالمي .زيسرا همسسانطسسور كسسه عسسرض شسسد در آن صسسورت انسسسان
متوجهي طريقتي شده است كه در آن طريقت در پي نشانِ چيزي است كه
پيدا ميشود ولي به سرعت دامن برمسيكشسد و مسيگريسزد و در مقابسل مسا
منازلي را قرار ميدهد كه بايد طي شود .معناي زندگي بسا راز از ايسن قسرار
است و اين نكتهي مهمي است كه نميتوان از آن غافل شد و ادعاي تفكسر
داشت .عرض شد حججيها خودشان هسم ندانسستند چسهكسار كردنسد ولسي
متوجه شدند بايد كاري بكننسد؛ «برقسي از منسزل ليلسي بدرخشسيد و برفست».

جلسهي چهاردهم ،زندگي؛ نيوشاي پيغام وجود در بستر انقالب اسالمي 467 ............

خداوند راهي جلوي آنها گشود تا اگر مرد راه هسستند بتواننسد بسه درسستي
قدم در راه بگذارند .خداوند از طريق حضرت روح اللّه

راهسي

در مقابل ملتها و بهخصوص ملت ايران گشسود و شسهداء توانسستند در آن
راه قدم بگذارند .اگسر پرسسيده شسود خصوصسيات آن راه چيسست ،جسواب
ميشنويد شرط درک راه ،رفستن در راه اسست ،تعريسفكردنسي نيسست .بسه
گفتهي جناب عمّان ساماني:
شرط راه آمد ،نمسودن قطسع راه

بر سر رهرو چه مِعْجر چه كساله

حتمسسا تجربسسه كسسردهاي سد ،همسسان برق سي كسسه راه سي را در مقابسسل انسسسان
ميگشايد ،به سرعت دامن برميكشد و ميگريزد ولي در مقابل ما منسازلي
قرار ميدهد كه بايد طي شود تسا در مسسيري قسرار گيسريم كسه البتسه در آن
مسير ،تحولِ تفكر نسبت به حقيقت همسواره بسا مسا خواهسد بسود .ايسن يعنسي
همواره در آغاز قرارگرفتن و آينده را از آن آغاز شروعكردن .زيرا آينسده
همواره برگشت به آغاز است ،آغازي كسه بسا افسق انقسالب اسسالمي شسروع
شده است و در جلسات گذشته بر آن تأكيد شد كه« :تفكر ،بازگشتِ دا م
به آغاز است» .برقي ميدرخشد و ما را متوجهي حقيقستِ دوران خسود كسه
همان آغازي است كه با انقالب اسالمي شروع شده است ،ميكنسد و مسا را
به تفكر ميرساند .تفكري كه آينده و گذشته برايش در ميان نيسست .زيسرا
حقيقت همواره در صحنه است.
عنايت داشته باشيد كه وقتي احساس كرديد در مورد آنچه بايسد فكسر
شود ،فكر كردهايد و تمام شده؛ آن روز را روز عزاي تفكر بدانيد .اگسر بسه
دنبال اين باشسيد كسه چيسزي بياموزيسد و تمسام ،معلسوم اسست راه را درسست
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نرفتهايد در حاليكه با رخدادي مثل انقالب اسسالمي راهسي در مقابسل شسما
گشوده شده است كه به سوي حضرت مهدي اشاره دارد.
از طريق انقالب اسالمي كه حقيقت متعيَّنِ اين دوران است راه به سوي
امامت و قرآن گشسوده مسيشسود .انقسالب اسسالمي شسأني از شسوون وجسود
مقدس حضرت امام زمان است و با نظر به آن حضسرت بسه عنسوان امسامِ
زمان ،ميتوان از مسرگ جاهليست آزاد شسد و ديسن را درسست فهميسد .لسذا
همانطور كه اگر كسي امام زمانش را نشناسد ،بقيهي ابعاد ديناش بسرايش
مبهم ميماند؛  -زيرا امام زمان صاح

زمانانتد و

با ايشان ميتوان در زمان و تاريخ ختود حاضتر
شد -انقالب اسالمي نيز راهسي اسست كسه اگسر بتسوانيم درسست آن را پيسدا

كنيم ،حقيقت دوران خود را پيدا كردهايسم و از آن طريسق اُنسس بسا همسهي
حقايق عالم براي ما محقق ميشود.
مسيري كه در آن مسير حقيقت همواره با ما خواهد بود ،منازلِ بسي نسام
و نشاني است كه شهداء در دام آن منازل افتادند ،دامي كه خداوند گشسود
و در همان راستا ما نفهميديم حضرت امام خميني

چسه كسار

كردند كه همه سرگردان او شدند ،دامي به نسام انقسالب اسسالمي گشسود و
انسانهاي شايسته را ربود .اگر كسي بتواند اين دام الهسي را و ايسن جذبسهي
ربّاني ،يعني انقالب اسالمي را درک و احساس كند و آن را بيابد ،با همين
نسبت كه با انقالب پيدا ميكند ميتواند آرامآرام با مواليش يعني صاحب
عصر و زمان ،ارتباط برقرار كند .البته اين كار آساني نيست بهخصوص كسه
بعد از آن كه با حضرت ارتباط برقرار كرديد ،تسازه راه ارتبساط بسا خداونسد
برقرار ميشود و از مرگ جاهليت رهايي مييابيد.
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خوب است باز به اين نكته فكر كنيد كسه چگونسه شسهداء توانسستند آن
منازل بينام و نشسان را تسا آخسر طسي كننسد و مسا را امسروز مفتسون تماشساي
رخدادي كنند كه آفريدند؟ رخدادي كسه از يسک طسرف تجربسهاي اسست
ماوراي هسر تجربسهاي كسه تسا حسال مسيشسناختيم و از طسرف ديگسر هرگسز
نميتوانيم آن رخداد را به مالكيت خود در آوريم و گمان كنيم به حقيقت
انقالب دست يافتهايم.
پيشنهاد بنده آن است سعي نفرماييد با داناييهساي قبلسي خسود حقيقست
انقالب اسالمي را بفهميد ،بر عكس ،متوجه باشيد بنا بسر ايسن اسست كسه بسا
تجربهاي جديد روبهرو شويد ،البته در بستري كه اولياء الهي مثسل حضسرت
سيدالشهداء در مقابل ما گشودهاند؛ با تذكر به اين نكتسه كسه بسه صسرف
اطالع و آموختههاي قبلي ،حقيقستِ ايسن دوران يعنسي انقسالب اسسالمي رُخ
نمينماياند.

صو ت محبّت الهي د
اسالمي

آينهي انقالالب

حقيقت انقالب اسالمي مثل هر حقيقتي ،آنطور نيست كه بسه مالكيست
انسسان درآيسد ،بلكسسه تنهسسا مسيتسسوان بسسه آن نظسسر كسسرد تسسا رُخ بنمايانسسد و در
چشماندازِ ما قرار گيرد و ما منتظر بمانيم تا نداي بيصدايش به مسا برسسد و
بتوانيم از آن سخن بگوييم ،به همين جهت هر زمان كه بنده در ايسن جلسسه
در محضر رفقا حاضر ميشوم ،حقيقتا پيشبيني نميكنم چه نكاتي به طسور
مشخ

از طريق بنده به «گفت» ميآيد .نهايتا متن يادداشتي را كسه از قبسل

تهيه شده است خدمت رفقا ميخوانم تا اجمالي كه از انقسالب اسسالمي بسه
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عنوان حقيقت دوران مسيشناسسم؛ تفصسيال بسه ظهسور آيسد و هميشسه هسم از
آنچه عرض ميكنم راضي نيستم ،زيرا احسساس مسيكسنم آنچسه بايسد بسه
ظهور آيد همچنان در اجمال است ولي به اميدِ بسه «گفست» آمسدنِ آن نسدا،
زبان ميگشايم زيرا بنسا بسر ايسن نيسست ،آن چيسزي را كسه از قبسل مسيدانسم
بگويم .اساسا در اين ساحت ،آگاهي و عدم آگساهي در ميسان نيسست بلكسه
آنچه احساس ميشود به «گفت» ميآيد ،البته اگر بنده بتسوانم خسود را در
معرض آن نداي دروني قرار دهم تا به «گفت» آيد؛ به همسين جهست گفتسه
مسيشسسود هرگسسز نمسيتوانيسد آن رخسسداد را بسسه مالكيست خسسود درآوري سد و
مغرورانه گمان كنيد نسبت به حقيقت انقالب اسالمي آگاهي يافتهايد.
هيچگاه براي اينكه بنده داناييهاي خود را عرض كنم ،فشاري تحمل
نمينمايم ،ولي وقتي شراي طوري باشد كه بخواهم آنچه در اجمال دارم
به تفصيل آورم و خود را در معسرض ظهسور نسداي آن اجمسال قسرار دهسم؛
ناخودآگاه در فشار قسرار مسيگيسرم .در جلسسهي شسرح آيسات قسرآن و در
جلسهي شرح انقالب اسالمي ،ناخودآگاه آن فشار هست ،فشاري كه البتسه
راضيكننده ميباشد و در كل بهترين جايي است كسه زنسدگي بسراي بنسده
معنا دارد؛ گويا در آن شراي با راهي گشوده روبهرو يم و نه با معلومات و
مفاهيم .روايت شده ،امام صادق در نماز خويش ،يک باره از هوش مي
رفتند؛ زماني كسه بسه هسوش مسيآمدنسد ،از آن حضسرت ،علست بيهوشسي و
مدهوشي را ميپرسيدند .حضسرت در پاسسخ مسيفرمودنسد :آن قسدر آيسات
قرآن را تكرار كردم تسا بسه حسالتي رسسيدم كسه گويسا آن آيسات را از زبسان
فرستندهاش ميشنوم.
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حضرت معناي آياتي را كه در نماز ميخواندند ميدانستند ،ولي آنچه
در مقابل حضرت با تكرار آن آيات گشسوده مسيشسد ،چيسز ديگسري بسود.
بعض سي از موضسسوعات در روبسسهروشسسدن بسسا حقسسايق در ابتسسداي امسسر متولسسد
نميشوند بايد خود را در معرض آنها قرار داد تا متولد شوند و عمال مسا را
در آن فضا قسرار دهنسد و مسا خسود را در وسسعتي ديگسر احسساس كنسيم .در
نسبت با حقايق عموما ما ميتوانيم بگوييم «آنقَدَر هست كه بانک جرسسي
ميآيد».
همهي حرف اين است كه فكر كنيم خداوند در موقعيست تساريخي كسه
ما داريم با ما چه نسبتي برقرار كرده و ما نيسز چسه نسسبتي بايسد بسا او برقسرار
كنيم؟ اين سؤالي نيست كه با جوابدادن به آن سؤال ،مطلسب تمسام شسود،
اين پرسشي است كه در مقابل ما چشماندازي را قرار ميدهد كه هرانسدازه
به آن نظر كنيم باز بايد نظر به آن را ادامه دهيم ،بسدون آنكسه تمسام شسود.
زيرا اين قصهي جان انسانها است.
به ما فرمودهاند در برزخ ،نَكير و منِكر به سراغ ما ميآيند ،البتسه هميشسه
آنها در بُعدِ برزخي ما حاضرند و در اولين فرصست كسه مسا در بسرزخ قسرار
گرفتيم متوجهي وجود آنها ميشويم؛ همينكه از اين جلسه بيرون رفتيسد،
نكير و منكر يعني فرشتگانيكه به راحتي نسبت به داليل عمسلِ انسسان قسانع
نميشوند؛ به سراغتان ميآيند و با حالتي انكارگونه ميپرسند از اين جلسه
يسا از سسسجدهاي كسسه مسسثال در نمازتسسان انجسسام داديسد ،چسسه حاصسسل كرديسد؟
فرشتهي نكير بر روي ضعفهاي جز ي ما در آن سجده انگشت ميگذارد
و آن را انكار ميكند ،اگر نشان داديد كه ضعفي در كسار نبسوده و بساالخره
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او را قانع كرديد ،منكِر به ميان ميآيد تا كل كار را نفي كند و بنماياند كه
عادتا آن كار را كرديد و باالخره شما إنشساءاللّه از طريسق بسروز اليسههساي
عميق جانتان نشان خواهيد داد كه ماوراي عادتها ،نسبت خود را با خسدا
در اعمال خود شكل دادهايد و در مواجههبا نكيسر و منِكسر آن را بسه ظهسور
ميآوريد .با توجه به اين امر كه بايد در عمق جان بسا ايسن پرسسش روبسهرو
شويد ،عرض ميشود ما چه نسبتي بايد در اين تاريخ با خدا داشسته باشسيم؟
اين پرسشي است كه بايد از عمق جان از خود بپرسيم وگرنه با خدايي كسه
به او عادت كردهايم ،مشغول هستيم و دو فرشتهي نكير و منكر از ما آنچه
كه انجام دادهايم را نميپذيرند تا افقي كه به سوي بهشست گشسوده اسست،
در مقابل ما گشوده شود.
در شرح رجوع به حقيقت ميتوان گفت:

ي كأسًتا
شربي الح
بعتتتتتد كتتتتتأ

فَمَسسا نَفِسسدَ الشَّسسرَابُ وَمَسسا رَوِيسستُ

ميّ محبت را قدح قدح نوشيدم ،در حالي كه نه شسراب تمسام شسد و نسه

من سيراب شدم؛ شراب تمام نشد ،يعني چيزي نبود كه در اختيار مسن قسرار
گيرد و من مالک آن شوم؛ و اين قصهي نظر به حقيقت دوران يسا صسورت
محبت الهي در اين تاريخ است كه هر اندازه به آن بنگسري و در مظهريست
آن كاسهكاسه از تجليات انوار الهي بنوشي ،نه آن تجليات تمام مسيشسود و
نه تو سيراب ميگردي ،و اين آن چشماندازي است كه انقالب اسالمي در
مقابل ما ميگشايد.
سؤال :همانطور كسه فرموديسد واقعسا مسا رزمنسدگاني داشستيم كسه بسا
داشتن سن  18يا  19سال صسحبتهسايي مسيكردنسد كسه حقيقتسا عصسارهي
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«منازل السا رين» خواجه عبداللّه انصاري و يا كتاب «چهل حدي » حضرت
امام خميني

بود ،معتقد بودند حقيقت ،بسر قلسب يساران انقسالب

تجلي ميكند .دعاي ندبه و دعاي كميل را كه ميخواندند سنگ بسه گريسه
ميآمد ،نمازي نبود كه بخوانند و چون بيد نلرزند .آيسا ايسنهسا مصسداقآن
نكتهاي است كه «وقتي انسان با حقيقتِ دوران خود مسرتب شسود ،گفتسار و
رفتارش ظهور آن حقيقت است».
جواب :بايد متوجه باشيم كه پديدههايي مثسل انقسالب اسسالمي داراي
باطناند و اگر كسي بسا بساطن آنهسا روبسهرو شسد -کوچتک و بتزرگ

ندارد -بزرگ خواهد شد ،با توجه به اين امر بهخوبي ميتوانيد تصديق
كنيد كه چگونه انسانِ هفتساله ميتواند امام باشد و همهي نواميسِ تاريخ
بسسر قلسسب مبسسارکاش القسساء شسسود .آنهسسايي كسسه منكسسر اي سن قض سيه بودنسسد
ميخواستند به علمِ تعليمي اصالت بدهند ،إنشاءاللّه در اين مباح

بسه ايسن

نكته خواهيم رسيد كه اسالم هميشه با انسانهاي اُمّي اداره شده است؛ فق
پيامبر اسالم اُمّي نيستند بلكه ملتِ اسالم ،همه بايد اُمّسي باشسند تسا بسه جسايي
برسند؛ يعني ذيل پيامبر اُمّي با اشراقي كه به آنهسا شسده اسست ،اسسالم را و
زمانهشان را «فهم» كنند .براي پيامبرخدا ،بعثت واقع شد و آن حضسرت،
مصطفي و برگزيده شدند ،ولي بقيهي امت هم ميتوانند ذيسل نسور مقسدس
پيامبر خسدا اُمّسي شسوند .ايسنهسا نكساتي اسست كسه بسا سسيطرهي فرهنسگ
پوزيتيويستي مدرنيته مورد غفلت قرار گرفته است.

د

جلسهی پانزدهم
پنا نداي تات انقالب
اسالمي

سؤال :سؤالي كه همچنان در ذهن ما پيش ميآيد اين اسست كسه چسرا
مسا انقسالب اسسالمي را بايسد اصسلِ تساريخ و مبنسساي تفكسر خودمسان در نظسر
بگيريم؟ آيا نبايد فسردي كسه در جساي ديگسري غيسر از جسايي كسه انقسالب
اسالمي به ظهور آمده ،زنسدگي مسيكنسد حسوادد اطسراف محسي خسود را
مبناي تفكرات خود بگيرد و انقالب اسالمي را با آن تفسير كند؟ يا آنكسه
امروزه همه بايد در هرجا كه هستند آنچه را برآنها ميگسذرد بسا انقسالب
اسالمي تفسير كنند؟ اگر جواب مثبت است ،آيسا مسيتسوان ايسن طسور فكسر
كرد كه چون اسماء الهي به صورت جامع با انقالب اسالمي در ايسن تساريخ
به ظهور آمده و به جهت وسسعتي كسه دارد بسر سساير وقسايع در ايسن تساريخ
واليت دارد ،انقالب اسالمي مسيتوانسد مسالک حقانيست و يسا بطسالن سساير
رخدادها باشد؟

م وميت انقالب اسالمي براي بشريت
جواب :ما تاريخ چند ساله اخير خود را تساريخ مواجهسه بسا رنسسانس
م سيدانسسيم ،از آن جهسست كسسه در ذات رنسسسانس نسسوعي از آزادي و مبنسساي
جديدي از تاريخ در ميان آمده و آن آزادي ،آزادي همهي بشريت اسست،
به معنايي كه در اين تاريخ انسانها خسود را بسا آن نسوع از آزادي ،تعريسف
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كردهاند و از خسود برداشست دارنسد .صسورتهساي مختلسف آزادي در هسر
تاريخي شسكل خسود را دارد .در بحس

«پاسداشست آزادي در جمهوريست

انقالب اسالمي»1عرض شد همانطور كسه صسورتهساي مختلسف عبوديست
در طسسول تسساريخ متفسساوت بسسوده اسسست و صسسورت عبسسوديتي كسسه حضسسرت
موسي آوردند غير از صورت عبوديتي است كه حضسرت عيسسي بسه
بشريت عرضه كردند و در عين حال همه بر ميگردد به ذات عبوديتي كسه
انسان در خود دارد .صورتهاي آزادي نيز در طول تاريخ متفاوت بسوده و
همه بر ميگردد به ذات انتخابگري در انسان ،زيرا انتخساب ،ذاتسي انسسان
است و آزادي يعني فضايي كه انسسان بتوانسد ذاتِ انتخسابگسر خسود را بسه
صحنه آورد .خدايي كه وجود ما را به ما داده اسست ،انتخساب را بسه عنسوان
امري ذاتي به مسا عطسا فرمسوده و ايسن انسسان اسست كسه در طسول تساريخ در
جوابگويي به ذات انتخسابگسر خسود ،صسورتهساي متفساوت آزادي را بسه
ظهسسور مسسيآورد .در راسسستاي پاسداشسست همسسين آزادي اميرالمسسؤمنين

ميفرمايند« :وَ ال تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِکَ وَ قَدْ جَعَلَکَ اللَّسهُ حُسرّا» بنسدهي ديگسري
مبسساش زي سرا خداونسسد تسسو را آزاد آفري سده و ادي سان اله سي بسسا توجسسه بسسه ذاتِ
انتخابگرِ ما به ما خطاب ميكنند تسا بنسدگي خسدا را انتخساب كنسيم .ديسن
خدا با حزب و گروه فرق ميكند؛ با حزب و گروهي كه مسيگويسد بسراي
پيروزي بر رقيب حزبي بايسد ايسنطسور باشسي يسا آنطسور ،ولسي ديسن خسدا
هيچوقت با چنين غلظتي بسا انسسان برخسورد نمسيكنسد تسا آزادي او ناديسده

 -1به جزوهاي با اين عنوان از همين مؤلف در
ساي

«يلّ الميزان» رجو

شود.
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گرفته شود ،با توجه به ايسنكسه صسورتهساي آزادي در طسول تساريخ مثسل
صورتهاي عبوديست ،بسه اقتضسا ات مراحسل مختلسف تساريخ فسرق دارنسد،
عرض بنده آن است كسه جايگساه انقسالب در ايسن تساريخ ،مربسوط بسه كسلّ
بشريت خواهد بود ،به معناي بستر عبور بشريت از سكوالريته و نيهيليسم.
بعد از قرون وسطا تحت عنوان دورهي رنسانس ،صسورتي از آزادي بسه
بشر عطا شد كه به ظاهر از غرب طلوع كرد ولي مربوط به همسهي بشسريت
بود ،درسست انقسالب اسسالمي نيسز در چنسين جايگساهي قسرار دارد .انقسالب
اسالمي در دل همان تاريخي كه آزادي به بشريت اعطا شد و در مواجهه با
آن تاريخ ،به ظهسور آمسد .انقسالب اسسالمي عطساي الهسي اسست بسه همسهي
بشسسريت تسسا آن آزادي را كسسه ش سيطان بسسه انحسسراف كشسسانده اسسست ،بسسا بسسه
ميانآوردنِ عبوديت ذاتسي بشسر ،در مسسير اصسلياش قسرار دهسد .بسه همسين
جهت مالحظه ميكنيد كه مردم دنيا همه نسبت به انقالب اسسالمي و رونسد
حركت آن حساساند -چه مخالف و چه موافق -و نميتواننسد
آن را ناديده بگيرند ،چرا كه وصفي از وجودِ فراموششسدهي آنسان اسست.
انقالب اسالمي بنا دارد بشريت در همسان بسستر آزادي ،خسود را بسه بهتسرين
شكل ممكن ادامه دهد.
علت اينكه خاستگاه آزادي ،در غرب بود ،مقابلهي مسردم آن ديسار بسا
قرون وسطا و فضاي تحميلي آن زمان بود .و استعداد مقابله بسا فضساي ضسد
آزادي قرون وسطايي در آنجا بيشتر فراهم بسود .انقسالب اسسالمي در ايسران
ظهسسور كسسرد بسسه جهسست مقابلسسه بسسا سسسكوالريته و ايسنكسسه اسسستعداد مقابلسسه بسسا
سكوالريته در شيعه بهتر از جاهاي ديگر موجود است.
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غسسرب بسسه جسساي پاسداشسست از ذات آزادي ،گرفتسسار ليبراليسسسم شسسد،
ليبراليسم يعنسي آزادي وارونسه ،آزادي از عبوديست الهسي و تقيّسدات دينسي.
ذات آزادي غذاي جان انسان است و جان انسان بدون آزادي ميميسرد ،بسه
گفتهي بعضسي از نويسسندگان غربسي :شسيطان آن آزادي را از مسردم غسرب
دزديد و آن را به چيزي تبديل كرد كسه ديگسر نسور و حيسات نسدارد ،ولسي
انديشمندان غرب و مردم غرب تا حسدّي آن آزادي را چشسيدهانسد و سسعي
دارند آن را پاس دارند .در همين رابطه شما مالحظه مسي كنيسد هسم اكنسون
هم آنها از ما در رعايت آزادي جلوترند و تصور بنسده آن اسست كسه مسا از
جهاتي در فهم آزادي و احساس و رعايت آن از غرب عقبتر هسستيم .مسا
هنوز طعم آزادي را نچشيدهايم تا سخت بسه آن پسايبنسد باشسيم ،زيسرا تنهسا
صورت وارونهي آزادي را در غربيها ديديم و در تساريخي كسه آزادي در
آن طلوع كرد ورود نكرديم.
اولين پرتوهاي ضعيف آزادي با همان هويت اصيل آن با مشروطه وارد
سرزمين ما شد و با رجوع بسه پارلمسان خواسستيم كسه شساه همسه كساره امسور
مملكست نباشسسد ،ولسي در دل آن آزادي ،عنصسر روشسسنفكري نفسسوذ كسسرد و
حاصل آن رضاخان شسد بسا تجليلسي كسه روشسنفكران از او كردنسد وگرنسه
مرحوم شهيد مدرس نه تنها مخالف آزادي نبود بلكه قهرمان آزادي بسود و
در تالش بود با حف مشروطه و كنار زدن رضاخان آزادي را پاس دارد.
آنچه عرض شد از اين جهت بسود تسا روشسن شسود هميشسه رخسدادهاي
تاريخي مربوط به همه بشريت است .همانطور كه اسالم مربسوط بسه جزيسرة
العرب نبود .نهتنها ما ايرانيها از آن بهره برديم حتسي مسسيحيت و يهوديست
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هم به اندازهاي كه نسبتشان را با اسالم درسست تعريسف كردنسد از اسسالم
بهره بردند و خود را تصحي كردنسد .اسسالم رخسدادي تساريخي و صسداي
خدا بود براي تمام تساريخ .بسه گفتسهي «جبسران خليسل جبسران» آنقسدر كسه
پارسيان در آن طرف دريا از اسالم بهره بردند مردم جزيرة العرب نتوانستند
از آن بهرهمند شوند.
ما انقالب اسالمي را با اين ديدگاه مدّ نظر داريم كسه وصسفي از وجسود
فراموش شده بشر است و آن فراموشسي را فضساي سسكوالريته پسيش آورده
است ،مشروط بر آنكه متوجه باشيم انقالب اسالمي يک رخسداد تساريخي
است براي جهاني كه ما امروز در آن زنسدگي مسيكنسيم و در همسين راسستا
مالحظه ميكنيد كه رهبر معظسم انقسالب

بسراي فعساالن آزادي در

ميدان التحرير قاهره آن پيام را ميدهند كسه بسهخسوبي در آن پيسام صسورت
حضور تاريخي انقالب اسالمي را مييابيم .پيام ايشان از آن جهت مهم بود
كه دعوت بسه ذات انقسالب اسسالمي در آن نهفتسه بسود و نسه دعسوت بسه آن
صورتي از نظام سياسي كه در ايران اتفاق افتاد .فرمودند در راسستاي تحقسق
نظام اسالمي هر طور مسيخواهيسد نظسام سياسسي خسود را شسكل بدهيسد ،مسا
نميگوييم شكل سياسي آن نظام بايد مانند شكل سياسي نظام ايران باشد
بنده در جمع بندي اين طور مي فهمم كه رنسانس صورت آزادي بشسر
است در مقابل آن نوع تحليلي كه قرون وسطا از قرا ت ديني داشت ،قرون
وسطايي كه بيشتر به حاكميت و مرجعيت كليسا ختم ميشسد تسا حاكميست
هدايت الهي براي تعسالي هرچسه بيشستر اسستعدادهاي بشسر .خسدا از آنِ همسه
است و نه در انحصار كشيشان .شعارِ بنيانگذاران پروتستانتيسم يسک كلمسه
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بود كه كتاب مقدس از آنِ همه است ،و در همين رابطسه كتساب مقسدس را
به آلماني و انگليسي ترجمه كردنسد ،بسرعكس قسرون وسسطا كسه ترجمسهي
كتاب مقدس ممنسوع بسود و تنهسا بسه زبسان التسين در اختيسار كليسسا بسود در
صورتي كه حضرت عيسي زبانشان عبري بود و نه التين ،و بعسدا انجيسل
به التين ترجمه شد.
رنسانس ،يک حضور تاريخي بشري است و ما هم در بسستر آن تساريخ
قرار داريم از آن جهت كه روح رنسانس آزادي است ولي با صورتهساي
مختلفي كه ميتواند داشته باشد و انحراف آن از اصسلاش حسرف ديگسري
است ،ولي آغاز رنسانس مثل انقالب اسالمي آغازي است متعالي .بايد آن
آغاز تا آخر پاس داشته ميشد در حاليكه بعضا مالحظه ميكنيد آن آغازِ
متعالي در حجاب رفته است .در مورد انقالب اسالمي هم بايسد گفست تنهسا
كساني ميتوانند انقالب اسالمي را ادامه دهند كه بخواهند آن آغازِ متعالي
در آينده حاضر گردد.
بح

جلسهي گذشته را با همين نكته ادامه ميدهيم كه بدانيم آن آغاز

است كه همواره در آينده حاضر خواهد بود .با همه صحبتهسايي كسه شسد
باز بايد فكر كنيم كه اگر آن آغاز را با نگساهي روشسن و غيسر آلسوده نگساه
كنيم همان آغاز ،در آينده به سراغمان ميآيد .توجه به آغازِ تفكر تاريخي
است كه ما را بسه سسر چشسمهاي كسه ممكسن اسست در ابتسدا روشسن نباشسد،
راهنمايي ميكند .همان آغاز است كه همواره در آينده خسود را از اجمسال
به تفصيل ميآورد و آينسدهي مسا را مسيسسازد و ايسن بازگشست بسه گذشسته
نيست بلكه معنا بخشيدن به آينده است زيرا وقتي كه در سسفر بسه آغساز ،بسه
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آنْ نگاه وجودي و نوري داشته باشيم و با نظر به انگيزههسايي كسه منجسر بسه
اين فت تاريخي شده سعي كنيم حجسابهساي آن را كسه بسه جهست بقايساي
فرهنگ طاغوت هنوز در ميان است رفسع نمساييم ،روز بسه روز بهتسر و بهتسر
خود را نشان ميدهسد .زيسرا آن آغساز بسا حقيقست وجسودياش همسواره در
حالت تجلّي است و با نفوذ و سيطرهاي كه دارد موانسع حضسور خسود را بسه
عقب مسيرانسد .هرچنسد ممكسن اسست مسا در ميانسهي راه بمسانيم كسه در آن
صورت آن آغاز خود را ادامه ميدهد و ما هستيم كه عقب ماندهايم.

حضو

انقالب اسالمي د

آيند ي خود

اگر آن آغاز يک آغاز متعالي و توحيدي اسست حتمسا در آينسده خسود
حاضر خواهد بود و اگر ما عقب مانديم به جهت آن است كسه آغساز را در
آيندهاش دنبال نكرديم و آيندهاي مندرآوري براي خود سساختيم؛ كساري
كه بعضي از سياسسيون انجسام مسيدهنسد و آينسدهاي تسوهّمي مطسابق تساريخ
استكبار غربي براي ما ميسازند ،به اين خيال كه فكر ميكنند آيندهي ايسن
انقالب در دست آنها است؛ مثل كاري كه سقيفهسازان براي اسالم تصور
كردند ،در حاليكه آيندهي هسر حركست توحيسدي آينسدهاي اسست كسه از
همان آغاز در تاريخي كه شكل داده حاضر خواهد شد.
اگر توانستيم به آغازي نظر كنيم كه حقيقتاش اشراقي بود كار مسا بسه
تفكر ميانجامد ،به همان معنسايي كسه بسدانيم هميشسه تفكسر مبتنسي بسر يسک
«يافت» است ،مبنساي تفكسر ،اسستدالل نيسست ،تفكسر مبتنسي بسر يسک يافست
اشراقي است .پس از آن است كه متفكسري مثسل ابسنسسينا يسا هسر فيلسسوف
ديگر آن «يافت تاريخي» را به صورت استدالل ارا ه ميدهسد .مالصسدرا بسا
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تفكر در فلسفههاي ديگر به حكمت متعاليه خود نميرسد بلكه با توجسه بسه
آمادگيهايي كه در خود ايجاد كرده ،اشراقي مطسابق روح تساريخياش او
را فرا ميگيرد و بعدا تفكر ميكنسد و بسه زبسان اسستدالل آن تفكسر را و آن
يافت را ارا ه ميدهد.
انقالب اسالمي اشراقي است كه افراد را با توجه بسه آمسادگيهسايي كسه
دارند در بر ميگيرد و آنها را به تفكر ميكشاند تا آن جسايي كسه انقسالب
اسالمي مبناي فهم و انديشهي آنها شود و از آنِ ايشسان گسردد و بيگسانگي
بين آنها و انقالب اسالمي از بين برود.
خوب است نوعي بسازخواني نسسبت بسه مباحس

گذشسته داشسته باشسيم،

آنجا كه مطرح شد ،انسان در ذات خود نوعي احسساسِ بسودن بسراي خسود
دارد كه با ساير موجودات متفاوت است؛ مثال يک ميزهيچ چيز ديگسر جسز
همان ميزي كه گوشهي اتاق است نميتواند باشد ولي بسودن انسسان ،بسودن
گستردهاي است و به يک صورت مشخ

محسدود نمسيشسود ،شخصسيت

انسان همواره با نوعي تجلّيِ ممتدّ از «وجسود» روبسهروسست ،از ايسن جهست
همواره وجودِ خود را وجودي گسترده احساس ميكنسد ،بسه اعتبسار آنكسه
«وجود» بر او متجلّي است ،برخالف ميز .همينكسه انسسان نظسر بسه «وجسود»
دارد با چيزي كه در حالت تجلّسي اسست روبسهرو اسست ،بسرخالف نظسر بسه
ماهيات .انسان چون در ذات خود «وجود خود» را حس ميكند و «وجسود»
با تجلّي همراه است ،داراي گشودگي نسسبت بسه همسهچيسز مسيباشسد .ايسن
گشودگي موجب ميشود كه در نسبت با ابعاد وجودي موجسودات ارتبساط
برقرار كند و بدين معنا همواره نيوشاي «وجود» است .بايد اين حالست را بسا
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عبور از ماهيات ،در خود و با نظسر بسه «وجسود» پسيش آوريسد .انسسان وقتسي
نيوشاي وجود شد يعني «هست» را حسس كسرد ،بسا چيسزي كسه مسوثّر اسست
مرتب ميشود .عالمه طباطبايي در كتاب «بداية الحكمه» روشسن مسيكننسد
كه فرق آتشِ ذهني با آتش بيروني در آن است كه آتش بيروني بسه اعتبسار
وجود خارجياش ميسوزاند زيرا وجود است كه همواره موثّر است.
«هست» يا «وجود» همواره در عالم ظهور دارد و خود را در موجسودات
مينماياند ،اگر انسان با «هست» و يا «وجودِ» خود با «وجودِ» در موجسودات
مرتب باشد دا ما نيوشاي تجليات «وجسود» اسست و همسواره و دم بسه دم در
عالم حاضر مي باشد .دا م مييابد كه وجود از راه ميرسسد و از آن طريسق
متناسب با ظرفيت تاريخ ،خود را به ما مينماياند و متذكر وصفي مسيشسود
كه در آن قرار داريم .حال اگر بتوانيم متوجه ايسن امسر باشسيم كسه «وجسود»
جهت خاص اين تاريخ را با انقالب اسالمي تقدير كرده است ،دا م متذكر
حضور انقالب اسالمي در مظاهر مختلف ميشويم به شسرطي كسه دا مسا از
طريق وجودمان با وجودِ موجودات مرتب باشيم و مالحظه كنسيم كسه ايسن
وجود است كسه همسواره از راه مسيرسسد ،بسدونآنكسه بخسواهيم بسا تفكسر
انتزاعي مطالب را دنبال كنيم ،ميتوانيم نيوشاي پيغام وجود باشيم و تسالش
كنيم در دل گشودگي آن جلو برويم.
شهيد حججي بنا نسدارد خسود را بسا عقسل عرفسي ادامسه دهسد و همسواره
مشغول آن نوع تفكرها باشد ،سعي دارد خود را در معرض نسسيم دم بسه دم
وجودي كه دارد با انقالب اسالمي خود را به سوي ما ميگشايد ،قرار دهد
و با نيوشيدن وجود در مظاهر انقالب اسسالمي ،غسرق در آن شسود و بسه آن
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نسيم گوش بسپارد تا فراخوان تساريخياش را احسساس كنسد و بسا آن از در
موافقت درآيد و در مقام انسسان ،بسه عنسوان موجسودي گشسوده بسه وجسود،
بستهي كمند حقيقت دوران خود گردد و همچون پيكسي ،مسدام حامسل آن
پيغام باشد و مرزهاي ناپيداي حقيقست را طسي كنسد تسا تفكسر نسسبت بسه راز
پيش آيد ،رازي كه از جهتي در صحنه است و انسان با گشودگي نسبت به
حقيقت ميتواند با آن رابطه برقرار كند .زيرا حقيقت مانند اين ميز نيست و
بودن آن مانند گشودگي ما نميباشد ،ولي چيزهايي در عالم وجسود دارنسد
كه با هستِ من حسِّ بودن خود را براي ما دم بدم به ظهور ميآورند.
هرچند «وجود» يسا «هسست» بسرعكسِ ماهيست ،حقيقتسي اسست در حسال
تجلّي ،بايد متوجه باشيم وجودِ خود ما هم براي خودمان بسه اعتبسار وجسود،
همواره در تجلي است و از اين جهت انسان از آن طريق با رازي آشسنا مسي
شود كه از طريق خودش به ميان آمده است و از آن طريق او نسسبتي بسا راز
پيدا ميكند ،رازي كه نهتنها در خود ،در همهي عالم حاضر است و در آن
صورت در پناه چيز ديگري آرام نمي يابد مگر در پنساه آن نگساهي كسه بسه
حقيقت دارد ،حقيقتي كه در اين تاريخ به داليلي كه عرض شسد صسدايش
از ذات انقالب اسالمي به گوش ميرسد.

يشهي يأس افراد از انقالب اسالمي
بعضسسا در سسسالهسساي اخي سر يأس سي در ب سين عسسدهاي از نيروهسساي انقالب سي
احساس ميشود؛ اين حالت دو پيام را به همراه خود براي مسا آورده اسست:
يكي اينكه چرا اين افراد همپاي انقالب اسالمي به عنوان حقيقت وجودي
اين دوران كه همواره در حال تجلي است ،جلو نيامدنسد؟ و ديگسر ايسنكسه
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چرا با نظر به اين يأس به خود نميآيند؟ ايسن دلسسردي و يأسسي كسه پسيش
آمده به جهت قرا ت غل از انقالب اسالمي است .انقالب اسالمي را اگسر
در اين حدّ ببينيد كه يک حركت سياسي است ،هيچ بُعدي از ابعساد پنهساني
رازگونهاش برايتان متصور نميشود و همسين اسست كسه هسر روز مسيبينسيم.
يعني در اين حالت اگر به ظاهر در حجاب رانتهاي اقتصادي رفت ،ديگر
رازي برايش متصوَّر نيست تا آن وجه متعالياش ديسده شسود .معلسوم اسست
كه اين افراد با اين تصور غلطي كسه از انقسالب اسسالمي دارنسد ،دلسسرد و
مأيوس ميشوند كه چرا چنين شسد .زيسرا از يسک طسرف ايسن عزيسزان مسي
خواستند با انقالب اسالمي بهسر برنسد و هسيچ پنساهي جسز انقسالب اسسالمي
براي خود متصسوَّر نبودنسد ،از طسرف ديگسر انقسالب اسسالمي را «رازگونسه»
نيافتند؛ در نتيجه اين افراد بيپناه ميشوند .اين است علت بيپناهي و يأسسي
كه سراغ بعضي از رفقا آمده است .البته اين حالست يسک حُسسن دارد و آن
اينكه ممكن است به خسود آينسد و نگساهشسان را بسه وجسه رازگسونگي ايسن
حقيقت تيز كنند و در آن پناهي كه انقالب اسالمي دارد وارد شوند .چسون
از عمق جان احساس ميكنند هيچ جساي ديگسري بسراي پنساهگيري وجسود
ندارد .غفلت از آنجا شروع ميشود كه گمسان كنسيم آن آغساز متعسالي در
ميان راه متوقف ميشود .پس بايد به آيندهي ديگري غير از آيندهاي كه بسا
آن آغاز شروع شد فكر كرد.

ّل فار نسبت به حقيقت
تحو
وقتي انسان ميتواند در پناه ندايي كه از ذات انقالب اسالمي به گسوش
ميرسد قرار گيرد كه متوجه طريقتي شود كه در آن طريقت در پسي نشسان
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چيزي است كه گاهي چون برق پيدا ميشود و به سرعت دامن بر ميكشسد
و ميگريزد و اين قصهي ما است از آن جهت كه نسور انقسالب اسسالمي در
مقابل ما منازلي را قرار ميدهد كه همواره بايد طي شود تا در مسيري قسرار
گيريم كه در آن مسير تحولِ فكر نسبت بسه حقيقست همسواره بسا مسا اسست.
همين حالت موجب ميشود كه جناب حاف بگويد «چه عشق آسان نمسود
اول ولي افتاد مشكلها» يعني در ابتدا فكر ميكرديم امكان اُنس با حقيقت
ساده است و همواره ميتوان با آن مأنوس بود ولي همينكه بسا آن روبسهرو
شديم چيزي نگذشت كه دامن بركشيد و مسا را در مقابسل منسازلي قسرار داد
كه بايد به مرور طي كنيم.
آنچه ابتدا رخ نمود و سپس دامن بركشيد ،در آخسر مسيآيسد و ديگسر
نميرود ،زيرا در آن وقت به يک معنا از آنِ ما ميشود .بنده بسيار خسدا را
شاكرم كه از يک جهت نور انقالب اسالمي چون برقي در شراي مختلف
به ظهور ميآيد و آدم ميبيند تمام عالم برايش ذيل انقسالب اسسالمي معنسا
پيدا كرده است ،بعد هم كه دامن بر ميكشد و ميرود ،با مناظري روبسهرو
ميشويم كه به تفكر ختم ميگردد .اين نوع تفكر ،تفكسر نسسبت بسه دورانِ
هركس مسيتوانسد باشسد و چيسز عجيبسي اسست از آن جهست كسه در دلِ آن
تفكر ،حقيقت همواره با انسان خواهد بود .و از اين جهت اين نكتهي بسيار
مهمي است كه تفكر همواره بازگشت به آغاز است .آغازي كه برقسي بسود
كه از منزل ليلي بدرخشيد و برفت .آن بسرق ،راه نشسان داد و انسسانِ متفكسر
آن كسي است كه بتواند راهِ گشودهشده را با خودش يگانه كند .راهي كسه
همان منازل بينسام و نشساني اسست كسه شسهدا در دام آن افتادنسد و تسا آخسر
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توانستند آن را طي كنند .شهدا در راستاي درک حقيقت ،نمونههاي خوبي
هستند ،از آن جهست كسه گذشستهي تساريخي مسا محسسوب مسيشسوند ولسي
گذشتهاي كه امكان حضور در آينده را در مقابل مسا قسرار مسيدهنسد تسا در
دغدغههاي خود نسبت به حجابهايي كه ما را و انقالب را در بر ميگيسرد
مأيوس نشويم و در هر قبضي منتظرِ بسطي باشسيم .همسانطسور كسه سسيرهي
اولياي معصوم به ما كمک مسيكنسد تسا امكسان حضسور در آينسده را در
خود محفوظ بداريم و مأيوس نشويم.
در دامِ منازلِ بينام و نشان افتادن كافي نيست ،بايد بر عهد آن دام باقي
بمانيم .زيرا به گفتهي جناب حاف «كه بستگان كمند تو رسستگارانند» تنهسا
آن افراد آزادند ،زيرا كسي كسه در كمنسدِ دام الهسي نباشسد ،در هسيچجسايي
نيست.
ما امروز مفتون تماشاي رخدادي شدهايم كه از يسک طسرف ،تجربسهاي
اسسست مسساوراي هسسر تجربسسهاي كسسه قسسبال داشسستيم و از طسسرف ديگسسر هرگسسز
نميتوانيم آن رخداد را به مالكيت خود درآوريم و مغرورانسه گمسان كنسيم
نسبت به حقيقت انقالب اسالمي آگاهي يافتهايم .مسلّم چيزي سراغ شسهيد
حججي آمد كه نه در گذشته با آن آشنا بود و نه ميتوانست به راحتسي آن
را «فهم» كند ،تنها ميتوانست نسبت به آن خود را بگشايد.
اينكه نميتوانيم حقيقت را به راحتي مثل موجودات ديگسر فهسم كنسيم
به جهت آن است كه ما همسواره در آغسازِ ظهسور آن هسستيم و نمسيتسوانيم
كاري كنيم تا آن آغاز تماما در اختيار ما باشد و انتهسايش از آنِ مسا گسردد
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زيرا آن حقيقت ،انتهايي ندارد و اين نكتهاي است كسه إنشساءاللّه در ادامسه
بايد روشن شود.
 -37در ذاتِ تاريخي انقالب اسالمي نوعي خموشي در ميان است كه
ما را فراميخواند تا به آينسدهاي فكسر كنسيم كسه ادامسهي امسروزِ دوران
مدرنيته نيست .در آن خموشي ،بهجت و سروري انسان را فرا ميگيرد
و در عين حال ،همان بهجست و سسرور ،پنهسان مسيشسود ولسي در عسين
پنهانشدن گويا هميشه با ما است و روشنيبخشي خاصي دارد به همان
معنايي كه ميتوان با زبان حاف به آن خطاب كني كه:

هرجا كه دلي اسست در غسم تسو

بي صبر و قرار و بسيسسكون بساد

به زمان زيادي نياز است تا در بارهي اين تماشاگه كه با اشساره آشسكار
ميشود ،تفكر كنيم زيرا سختْ دور از دسترس مينمايد مثل رنگِ اثر
هنري كه هم هست و هم نيست .چيزي از طريق آن رنسگهسا گشسوده
شده كه ماوراي حسّكردن رنگها با آن روبهرو يم ،اگر به نداي آن
گوش بسپاريم ديگر دوگانگي بين رنگ و اثر هنري از بين ميرود.

آنگا

که انقالب اسالمي سخن ميگويد

از انقسسالب اسسسالمي سسسخنگفسستن از طريسسق آزادشسسدن از الفسساظ ،و از
ميانرفتن دوگانگي بين الفاظ و موضوعِ مورد سخن ،ممكسن اسست .وقتسي
ميتوان از انقالب اسالمي سخن گفت كه الفاظ ،خاموش باشند و انقسالب
اسالمي خودش به ظهور آيد ،مثل وقتي كه رنگها در يسک اثسر هنسري از
استقالل خود خاموش گشتهاند تا آن اثر هنري به ظهور آيد و بسا مسا سسخن
بگويد.
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براي آنكه بتوانيم درک درستي از رخسداد تساريخي انقسالب اسسالمي
داشته باشيم ،بايد آن رخداد را در آينهي تاريخي ديسد كسه بسا انقسالب
اسالمي شروع شده ،مثل ديدن اثر هنري در يک تابلوي نقاشسي ،زيسرا
آن اثسسر هنسسري چيسزي اسسست مسساوراي آن مسسوادي كسسه آن اثسسر را پديسد
آوردهاند.

همهي حرف آن است كه متوجه شويم در ذات تاريخ انقالب اسسالمي
نوعي خموشي در ميان است ،زيرا آن انقالب ،محدود به سخني نيست كسه
در حدّ يسک مقطسع تساريخي باشسد ،بلكسه چيسزي اسست كسه در ذات خسود
گسترده است .در اين رابطه گفته ميشود «ما را فرا ميخواند تا به آينسدهاي
فكر كنيم كه ادامهي امروز دورانِ مدرنيته نيست» .بسه ايسن نسوع مواجهسه بسا
ذات انقسسالب اسسسالمي« ،سسسكوت مقسسدس» گفتسسه م سيشسسود ،زي سرا هنسسوز در
شرايطي هستيم كه گفتنها در بستر فرهنگ مدرنيته اَداء ميگردد و گسوشِ
مخاطبان هم تنهسا بسه آن قسسمت از سسخنان مسا عسادت دارد كسه در فضساي
فرهنگ مدرنيته گفته ميشود و ابعاد ديگر سخنان را چيسزِ بسه درد بخسوري
نميدانند .با توجه به اين امر اگر كسي متوجهي ذات انقسالب اسسالمي شسد
عمال متوجه خاموشي آن ذات ميگردد تا آرامآرام خود را در آينده ظاهر
كند و معلوم شود كسه از ايسن بسه بعسد ادامسهي امسروزِ بشسر ،ادامسهي دوران
مدرنيته نيست .اين خموشي ،بسيار گرانقيمست اسست زيسرا بناسست بسا ايسن
خموشي ،ما از سخنگفتن و گوشدادن در فضاي مدرن عبور كنيم.
البتسسه خموش سي غي سر از گسسوشنسسدادن اسسست .در خموش سي اجسسازه داده
نميشود سخنان سطحي ميدانِ تفكر را بهدست گيرند ،به همسين جهست آن
را «سكوت مقدس» ميناميم و گفته مسيشسود؛ «در آن خموشسي ،انسسان را
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بهجت و سرور فرا ميگيرد و در عسين حسال همسان بهجست و سسرور پنهسان
ميشود ،ولي در عين پنهانشدن گويا هميشه با ما ميباشد و روشنيبخشسي
خاصي دارد ».اي كاش آنهايي كسه در ايسن زمسان نسسبت بسه فهسمِ درسست
انقسسالب سسسرگردانند ،متوجسسهي آن سسسرور و بهجتسي كسسه در رابطسسه بسسا ذاتِ
انقالب سراغِ انسان ميآيد ميشدند كه چگونه آدم حس ميكنسد در مغسزِ
عالم قرار دارد.
وقتي انسان در نسبتِ با ذات انقالب اسالمي قرار گيسرد و بتوانسد آن را
محلِ ظهسور حقيقستِ وجسود بنگسرد ،سسكوت بسر او حساكم مسيشسود و بسه
سكوتي ميرسد كه در دلِ آن سكوت ،انقالب اسالمي خود را مينماياند.
اين سكوت و گوشسپردن ،به خودي خود بقايي است بسه وسسعت حضسور
در مغزِ عالم .همراهِ با آن سرور ،بقاء و احساس وجودي براي انسان حاصل
ميگردد كه انسان شديدا به آن نياز دارد ولي با اينهمسه آن بقساء و سسرور
براي حضسور در تساريخ انقسالب اسسالمي كسافي نيسست و بسه همسين جهست
ميرود تا ما در ساحتِ تفكسر نسسبت بسه انقسالب اسسالمي وارد شسويم و در
عين حسال بايسد متوجسه باشسيم اگسر از جهتسي آن سسرور و بقساء را بسه طسور
مشسسخ

نمسييسابيم ،ولسي از نسسزد مسسا نرفتسسه و مسسا را در برگرفتسسه و در عسينِ

پنهانشدن هميشه با ماسست .ايسن نسوع رفستن ،شسبيه رفتنسي اسست كسه مسا بسا
خلقشدنمان توس خداوند در عالم حاضر ميشويم و به يک معنا ،ديگسر
مثل آن وقتي كه در علمِ خدا مأوا داشتيم ،در آن مأوا قرار نداريم ولي بساز
در نزد خدا هستيم و اوست كه عالَم و از جمله مسا را در برگرفتسه .از ظساهر
آيهي « وَ إِنَّا إِلَيْه رالِعُوََ» بر ميآيد كه ما به خدا بر ميگسرديم يعنسي در
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نزد خدا نيستيم ولي به او برميگرديم ،در حاليكه از قسسمت اول آيسه كسه
ميفرمايد «إِنَّا لِلَّه» ميفهميم وقتي ما از خدا باشسيم و وجسود مسا از حضسرت
حق باشد ،هرگز از خدا جدا نميشويم ،هرچند به يک معنسا بسه خودمسان و
مخلوقيت خودمان نظر داريم ،ولي وقتي بنساي رجسوع بسه خسدا را در خسود
شكل داديم متوجه ميشويم نزد او بوديم و نداي «إِني قَريبٌ» او در گسوش
جان ما به ظهور ميآيد.
درست است كه به يک معنا ما با خلقست خسود در دنيسا قسرار گسرفتيم و
پس از زندگي دنيايي به سوي او بر ميگرديم ،ولي اين برگشت ،برگشستِ
باطلي نبود بلكه برگشت به خدايي بود كسه همسواره او بسا مسا بسود و بسا ايسن
برگشت ،همراهي خداوند با خودمان را از آنِ خودمان مسيكنسيم و در ايسن
نسبت به تفكر ميآييم .اينكه بعضي از رفقا گرفتار نوعي پوچي ميشوند؛
به نظر بنده آن پوچي از يک جهت عطاي الهي است تا به آنها گفته شسود
چرا به افقي برتر نميانديشند و اين غيسر از آن پسوچي اسست كسه بسه جهست
دوري از رحمت خسدا سسراغ انسسان مسيآيسد و از فرهنسگِ مدرنيتسه ناشسي
ميشود.
خموشي مورد بح

در واقع در سيطرهي اين پيغام هستي اسست كسه بسه

ما ميفرمايد:
گوش دل را يک دمي با مسن بيسار

تسسا بگسسويم بسسا تسسو از اسسسرار يسسار

در اينجا انسان بايسد فقس «گسوش» باشسد ،آن هسم در بسستري خساص.
رواياتي كه متذكر خموشياند ،خاموشي در بستر اسالم را متذكر ميشوند.
آن خموشي از آن جهت مقدس است كه انسان را در مقامي مستقر ميكند
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كه حضرت حق با او سخن بگويد .به همين جهت همواره بايد اين نكته مدّ
نظر ما باشد كه خموشي براي چه؟ خموشي  20سالهي حضسرت محمسد

در غار حرا ،القاء نوعي از خموشي بود براي شروع شريعت اسالم كه بايسد
حضرت محمد آن را تغذيه ميكردند و در راستاي همين نوع خموشسي
مسلمانان ميتوانند به آن اسالم نزديک شوند.
حضرت اميرالمؤمنين در حكمت  289نهجالبالغه ميفرمايند« :كَااََ
ل فيمَا مَضَى ََخٌ ف اللَّه وَكَاََ يعْظمُهُ ف

َين صغَ ُ الدُّنثيا ف

َيناه وَكَااََ

خَارِلاً منث سُلثطَاَِ بَطثنه فَۀ يشثتَهِ مَا ال يجِدُ وَال يكثَ ُ إِذَا وَلَدَ وَكَاََ ََكثََا َ
َهْ ِه صَامتاً فَإَِث قَالَ بَذَّ الثقَائلينَ وَنَقَعَ غَليلَ السَّائلينَ  ...وَكَاََ يقُولُ مَا يفثعَالُ
وَال يقُولُ مَا ال يفثعَلُ وَكَاََ إِذَا غُلبَ َلَى الثكَۀمِ لَامْ يغثلَابْ َلَاى السُّاكُوت
وَكَاََ َلَى مَا يسْمَعُ ََحْ َصَ منثهُ َلَى َََث يتَكَلَّمَّ» در گذشته برادرى الهسى و
دينى داشتم :آنچه او را در نظرم بزرگ جلوه مى داد كوچكى دنيا در نظسر
او بود .او از تحت حكومت شسكم خسارج بسود ،ازاينسرو آنچسه نمسى يافست
اشتهايش را نداشت و آنچسه را مسىيافست زيساد مصسرف نمسىكسرد .بيشستر
اوقاتِ زندگانىاش ساكت بود و اگر سخنى مىگفت بر گوينسدگان چيسره
مسسىشسسد و عطسسش سسسؤال كننسسدگان را فسسرو مسسىنشسساند ...همسسواره سسسخنى را
مىگفت كه خود انجام مىداد و چيزى را كه انجام نمىداد نمىگفت .اگر
در سسسخنگفسستن مغلسسوب مسسىشسسد هرگسسز در سسسكوت ،كسسسى بسسر او غلبسسه
نمىيافت ،او بر شنيدن حري

تر بود تا گفتن.

برادر علي چه چيسزي را و آن را از چسه كسسي شسنيده بسود كسه اگسر
سخن ميگفت غوغسا مسيكسرد و هسر تشسنهاي را بسا سسخنان خسود سسيراب
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مينمود؟ از طرفي از سسكوت و خاموشسي در آن شسراي در چسه مسوقعيتي
قرار ميگرفت كه حضرت در وصفش ميفرمايند :اگسر كسسي در كسالم از
او سبقت ميگرفت در سكوت كسي از او نميتوانست سبقت بگيسرد .ايسن
سكوت ،سكوت مقدسي است كه اگر كسي در بستر سنتِ انقالب اسالمي
قرار گرفت برايش بركات خاصي دارد و افرادي كسه آن را بشناسسند سسعي
ميكنند بيشتر عمرشان را با آن بهسر ببرند .اينكه شنيدهايد در صدر اسالم
بعضسسي از اصسسحاب در گوشسسهاي ،در پنسساه كسسوهي قسسرار مسسيگرفتنسسد يسسا
اميرالمومنين در نخلستانها به مناجات و عبادت مسيپرداختنسد ،همسه در
بستر شروع اسالمي بود كه به ظهور آمده بسود تسا در زيسر سسايهي سسكوتي
مقدس به آن بهجت و سرور مخصوص دست يابنسد و امسروز نيسز تسا مسا در
بسستر انقسسالب اسسسالمي قسسرار نگيسريم سسسكوتمسسان ،سسسكوتي الهسسامبخسسش و
سرورآفرين نخواهد بود و اينكه شنيدهايد رزمنسدگان در گوشسهي سسنگر
دور از چشم بقيه ،به عبادات و مناجات ميپرداختند؛ به جهت آن بسود كسه
در بستر دفاع از انقالب اسالمي به كمک آن سسكوت و نيسايش ،راهسي بسه
سرور و بهجتي خاص در مقابسلشسان گشسوده مسيشسد ،لسذا هسر انسدازه آن
سكوت و خلوص و خلوتِ طوالني را بيشتر ادامسه مسيدادنسد ،بيشستر بسراي
آنها شيرين ميشد .حال اگر احساس شد آن سرور و بهجت به يسک معنسا
رفته است ،بايد بدانيم در عين آنكه از منظر ما پنهان شده ولي هميشه با مسا
است .پس رفتنِ آن سرور ،رفتني نيست كسه مسا را در دامِ نيهيليسسم بينسدازد
بلكه اگر توجه كنيم همواره با ما اسست و روشسنيبخشسي خاصسي در خسود
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دارد ،به همان معنايي كه ميتوان با زبان جناب حاف به آن خطاب كسرد و
گفت:
هر جا كه دلسيسست در غسم تسو

بي صبر و قرار و بسيسسكون بساد

او ميگويد در غمِ تو دلي آمده است كه اصال نمسيتوانسد آن عمسل را
كه غمِ دوري توست تحمل كند ،لذا بيصسبر و بسيقسرار و بسيسسكون بساد.
معلوم است كه اگر آن سرور از جهتسي رفتسه اسست ،از جهست ديگسر بسا مسا
است و ميتوان با آن نجوا كرد.

انقالب اسالميت مأواي ظهو

حقيقت

زمان زيادي نياز داريم تا دربارهي ايسن تماشساگه كسه بسا اشساره آشسكار
ميشود ،تفكر كنيم .زيرا سختْ دور از دسترس مينمايد .مثل يسک رنسگ
در يک اثر هنري كه «هم هست و هم نيست» .در اثسر هنسري وقتسي دريسا را
ميبينيد واقعا صورتِ يک دريا در مقابل شما است و نه رنگهسايي كسه بسه
صورت دريا در آمدهاند ،و از طرفي هم رنگهسا اسست كسه بسه ايسن شسكل
درآمدهاند ولي در آن اثر هنري آن رنگ ،از رنگبودن خود خسارج شسده
و در عين آنكه رنگ است ،درياست.
راهي كه براي تماشاي اين اثر هنري داريد راه خاصي است ،اثر هنسري
در صورتي به عنوان يک اثر ظهور ميكند كه شما تمام توجسه خسود را بسه
اثر هنري معطوف داريد زيرا از طريق آن رنگها چيزي گشوده شسده كسه
ماوراي آن چيزي است كه ما نسبت به رنگها حسّ ميكنيم .اگر رنگها
را نگاه كنيد اثر هنري را نميبينيد ولي در عين حال ،همين رنسگهسا عامسل
به ظهورآمدن آن اثر هنري ميباشند .اگر به نحوهي نگاهي كه به اثر هنري
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داريد خوب توجه كنيد ميتوانيد نحوهي انقالب اسسالمي را نيسز بسه عنسوان
مأواي ظهور حقيقست بنگريسد .در آن صسورت انقسالب اسسالمي مسيتوانسد
تابلوي عبور از نيهيليسم در دنياي مسدرن باشسد ،ولسي اگسر بسه جساي آنكسه
صحنهي انقالب را صحنهي ظهور ارادهي الهي بنگريد و همسهي اجسزاء آن
را راههاي گشوده براي ديدن آن اراده بيابيد ،تنهسا بسه جسزءجسزءِ حادثسههسا
مشغول نميشويد و انقالب اسالمي نوري در مقابسل شسما خواهسد بسود كسه
شما را از خسسران بسزرگ ايسن دوران كسه غفلست از حيساتِ قدسسي اسست؛
نجات خواهد داد.
اگر به نداي اثر هنري گوش بسپاريم ،دوگانگي بين رنگ و اثسر هنسري
از بين ميرود و آن اثر هنري تبديل به گزارشي ميشود از احواالتي كه بسر
هنرمند رفتسه اسست و خسود را تمامسا در آن اثسرِ هنسري مسييابيسد ،بسه همسان
صورتي كه بعضي انقالب اسالمي را همهي بودنِ خود مسييابنسد و هماننسد
شهداء به راحتي بسراي بسودنِ انقسالب اسسالمي ،نبسودن شسخ

خسود را بسه

عنوان فناي خود در مقابل انقالب اسالمي ،اراده ميكنند.
«از انقالب اسالمي سخنگفتن ،با آزادشدن از الفساظ و از ميسان رفستن
دوگانگي بين الفاظ و موضوعِ مورد سخن ،وقتي ممكسن خواهسد بسود
كه آن الفاظ خاموش باشند و انقالب اسالمي خودش بسه ظهسور آيسد.
مثل وقتي كه رنگهسا در يسک اثسر هنسري از اسستقالل خسود خساموش
گشتهاند تا آن اثر هنري به ظهور آيد و با ما سخن بگويد».

در روايت از رسول خدا داريم وقتي خداوند به آن حضرت فرمسود:
«إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ َظيم» حقيقتا تو بر خُلق عظيمي هستي .حضسرت عرضسه
داشتند« :ربّان ربّ ََرْبَعينَ سَنَة ثُمّ قالَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ َظيم» چهسل سسال
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خداوند مرا پرورش داد و حال ميفرمايد تو بر خلق عظيم هستي .عمسال در
اين  40سال پيامبرِ خدا خود را در معسرض انسوار ربوبيست حضسرت ربّ
العالمين قرار دادند تا انوار خداوند در جمال حضسرت محمسد بسه ظهسور
آيد و آن حضرت بتوانند بفرمايند «مَن رآني فَقَد رأى الْحَسق» هسركس مسرا
بنگرد حقيقتا خدا را ديده است.
وقتي عسرض مسيشسود« :چسون الفساظ خساموش شسوند انقسالب اسسالمي
خودش به ظهور ميآيد» به سنتي اشاره داريسم كسه تحست عنسوان «همسدمي
عبد و ربّ» خدمت رفقا عرض شد و اينكه خداوند ميفرمايسد «مسن گسنج
مخفي بودم خواستم شناخته شوم ،خلق را خلق كردم تا شناخته شوم» بسدين
معنا است كه انسان خود را در ميان نياورد تا حضرت حق از طريق انسان به
ظهور آيد .يعني حضرت ربّ ميخواهد با ما خود را بسه صسحنه آورد پسس
ما چه كسارهايسم؟ بسه انسدازهاي كسه مسا در ميسان باشسيم حجسابِ ظهسور ربّ
العالمين خواهيم شد ،خاموش باش تا او ظهور كند.
با توجه به مطالب فسوق ،مسيتسوان گفست« :بسراي آنكسه بتسوانيم درک
درستي از رخداد تاريخي انقالب اسالمي داشسته باشسيم بايسد آن رخسداد را
در آينهي تاريخي ديد كه با انقالب اسالمي شروع شده» اين مثل ديدن اثر
هنري در يک تابلوي نقاشي اسست از آن جهست كسه آن اثسر هنسري چيسزي
ماوراي موادي كه آن اثر را پديد آوردهاند به ظهور ميآيد .مهمتسر از اثسر
هنري براي روبهروشدن با حقيقت ،تاريخ است ،بهعنوان تابلويي كه انسسان
را به حقيقت مرتب مسيكنسد .دانشسمنداني هسم كسه اثسر هنسري را بسهعنسوان
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آيينهي رجوع بسه حقيقست مثسال مسيزننسد در آنجسا متوقسف نمسيشسوند و
معتقدند مهمتر از اثر هنري براي مرتب شدن با حقيقت ،تاريخ است.

2

تاريخ به خسودي خسود مسيتوانسد تسابلوي روشسني باشسد بسراي عبسور از
سوژهبودنِ انسان و درک يگسانگي بسين انسسان و حقيقست .تساريخ ،تسابلويي
است كه خداوند از طريق اسماي حسناي خود به ظهور ميآيد و به كمک
رنگهايي به نام خرازيهسا و حججسيهسا خسود را مسينمايانسد .خداونسد از
طريق آن عزيزان به حكم آيهي «كُلَّ يَسوْمٍ هُسوَ فسي شَسأْنٍ» خسود را بسه بشسر
امروز نماياند .حال اگر بتوانيسد چشسمِ بصسيرت خسود را بسر تسابلويي بسه نسام
«تاريخِ اين دوران» يعني انقالب اسالمي بياندازيد شراي ِ اُنس با خداوند را
به بهتسرين شسكل بسراي خسود فسراهم كسردهايسد و رهِ صدسسالهي سسالكان و
عارفان را يکشبه طي خواهيد كرد ،مانند شهداء! ولسي اگسر بسه جسزءجسزءِ
حادثههاي پيشآمده در انقالب اسالمي مشغول شويد و آن حادثههسا را در
بستر كلي انقالب ننگريد مثل ساير ريزشهاي انقالب بسه همسان سرنوشست
دچار ميگرديد.
هيچ راهِ نجاتي كه آن راه ،تابلوي حضور خداوند در ايسن تساريخ باشسد
براي عبور از سكوالريته ،بهتر از تابلوي انقالب اسسالمي يافست نمسيشسود.
اگر كسي بصيرت الزم جهت ديدن كليتِ انقالب اسالمي را نداشسته باشسد
حتي اگر به ظساهر طرفسدار انقسالب اسسالمي هسم باشسد ،از نيهيليسسم دورانِ
مدرن نجات نمييابد و عمال خود را در فرهنگ مدرنيتسه ادامسه مسيدهسد و

 -2در اين رابطه به کتاب «هايدگر وا سين» ،اثر
جوليان يانگ رجو

شود.
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اصالت خود را در رسيدن به همان اشرافيتهايي ميداند كسه دنيساي مسدرن
طرح كرده است .ظهور خرازيها و باكريها را بايد در بستري كه انقسالب
اسالمي به ميان آورده ،ديد تا آنها را به عنوان آيسات بيّنساتِ حقيقست ايسن
دوران مدّ نظر قرار داد .تابلوهايي را بنگريد كه ايسن بزرگسان حماسسه سساز
آنها را آفريدند ،اين تابلوها غوغا خواهند كرد و اجزاي هركدام از اينهسا
به جهت حضور در صحنهي كلّي تابلوي انقالب ،هركدام آينسهي حقيقست
ميباشند .همهي اين شخصيتها از اين جهست مظهسر ارادهي الهسي در ايسن
تاريخاند و به همين جهت بهترين شكلِ بودن و رفتن را از آنِ خود كردند،
چون اجازه دادند خداوند آن تابلو را از طريق آنها نقاشي كنسد؛ بسه همسين
جهت از كار خود و نقاشي شخصيت خود پشيمان نيستند.
بعضي از هنرمندانِ نقاش بعسد از مسدتي كسه بسه كسار خسود مشسغولانسد،
دوست دارند تابلويي را كه ساختهاند تغيير دهند ،ولي بعضي ديگر از آنها
كه سعي داشتهاند روحِ زمانهي خود را در اثر هنريشان به ظهسور آورنسد و
به نداي بي صداي تاريخ خود گوش فرا دادهاند و آن را در آن اثسر هنسري
به ظهور آوردهاند ،نهتنها مايل به تغيير آن اثر نيستند بلكسه سسعي دارنسد آن
اثر را سختْ پاس بدارند .و آن اثر سالهاي سال افتخار بشريت شده است.
عالمه طباطبايي خود را در تابلوي زندگي طوري نقاشي كردنسد و يسا بگسو
طسسوري اجسسازه دادنسسد تسسا خداونسسد ايشسسان را نقاش سي كنسسد؛ كسسه ه سيچوقسست
نميخواستند آن شخصيت را تغيير دهند ،زيرا خسود را در اختيسار وظيفسهي
تاريخي خود قرار داده بودند و خداوند آن تابلو را براي بسه نمسايشآوردنِ
حقيقت ،به بشريت ارا ه داد .معلوم است كه عالمه طباطبايي دوست دارنسد
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هماني باشند كه خداونسد مسيخواهسد .بسه گفتسهي آيست اهلل جسوادي آملسي
عموما كساني كه در مسير علم و معارف الهي قرار گرفتهاند ،تا آخسر عمسر
پشيمان نيستند كه ايكاش به كار ديگسري غيسر از علسم دسست زده بسوديم،
برعكسِ سساير انسسانهسا كسه عمومسا آرزو دارنسد كسار ديگسري را انتخساب
ميكردند زيرا آن كارها جوابگوي تحقق شخصيتي كسه دنبسال مسيكردنسد
نبوده است.
در مورد ذات تاريخ انقالب اسالمي هم بايد نوعي خموشي پيشسه كسرد
تا انقالب اسالمي خود را توس ما نقاشي كند .در آن صورت است كه مسا
از آن نقاشي كسه بسه يسک معنسا اثسر هنسري اسست كسه خودمسان از خودمسان
نگاشتهايم ،پشيمان نيسستيم زيسرا حقيقست اسست كسه در آن صسورت ظهسور
كرده؛ آن خموشي ،نوعي خموشي اسست كسه انسسان هسيچ سسخني از خسود
نميگويد تا گوينده ،خودِ حقيقت باشد .زيرا در تاريخي هستيم كه هرچسه
بخواهيم بگوييم بر اساس تاريخي كه فرهنگ مدرن در آن حرف مسيزنسد
سخن ميگوييم مگر آنكسه در سساحت حضسور تساريخي انقسالب اسسالمي
وارد شويم ،در آن صورت ديگر شما نيستيد كه سخن ميگوييد .ايسن نسوع
سخنگفتن آثار آن خموشي است و يک نوع اتصسال بسه حقيقست اسست و
عمده تأكيد بنده در همين اتصال به حقيقت از طريق انقالب اسالمي نهفتسه
است.
البته اين مباح

به نحوي در هم تنيده است كه نميتوان در يک جلسه

همهي آن را متذكر شد .تنها ميتوانيم بگوييم هسر جلسسهاي آغسازي اسست
بعد از آغازي ،و يا نوعي گشودگي است بعد از گشودگي ديگسر .انشسااهلل
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طوري تربيت شسويم كسه در همسين گشسودگيهسا كسه انقسالب اسسالمي در
مراحل مختلفِ خود به ظهور ميآورد ،همچنان پرواز كنيم و در عين حسال
متوجهي خودمان در اين واديها باشيم ،بدون آنكه نااميد شويم.

معجز ي ماتب مقاومت
سؤال :در شراي امروزِ انقالب اسالمي با فضاي اقتصسادي بسدي كسه
بر مردم حاكم شده ،در نسبت با نداي بي صداي انقسالب كسه مسا معتقسد بسه
اصالت آن هستيم؛ چه اتفاقي در حال وقوع است و به چه ندايي از انقسالب
در اين شراي بايد گوش سپرد تا تحليسل درسستي از موقعيست خسود داشسته
باشيد؟
جواب :تصور دشمن آن بود كه چون ما در زيرساختهاي اقتصسادي
خود آنطور كه در سياست تحول ايجاد كرديم ،تحولي ايجاد نكسردهايسم،
از طريق ايجاد مشكالت اقتصادي ،انقالب اسسالمي را زمسينگيسر مسيكنسد.
حتما ميدانيد كه  10سال پيش گفته شد اگر يک دالر برابر  5هزار تومسان
بشود امكان ندارد مردم تحمل كنند ،غافل از ايسنكسه مسردم مسا پسا بسه پساي
حضسسور تسساريخي انقسسالب اسسسالمي و درکِ درسسست دشسسمنيهسساي دشسسمن،
تحمّلي غيرقابل تصور پيدا كردهاند .مثسل همسان تحمّسل فسوقالعسادهاي كسه
نسبت به تجاوز صدام حسين از خود نشان دادند .بسا ايسنكسه هسم در آنجسا
ضسسررهاي شسسديدي بسسه مسسردم وارد شسسد و هسسم در حسسال حاضسسر ضسسررهاي
اقتصادي شديدي بر ما وارد ميشسود .عمسده مطلسب آن اسست كسه متوجسه
باشيم دشمن با اين فشارها به اهدافي كه دنبال ميكند نميرسسد .نمونسهاش
برنامهريزيهاي همهجانبهاي كه در فتنهي سال  88انجام دادند و تصسور آن
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را هم نميكردند كه شكست بخورند .خوب است به مرحلسهي بعسدي ايسن
فشارها فكر شود كه ملت ايران چگونه كارآيي و تاثير چنسين ابزارهسايي را
از بين ميبرند .تنها اسلحهي حاضر دشمن همين تحريمهاي اقتصادي شسده
است .مثسل كساري كسه در دفساع مقسدس انجسام دادنسد ولسي آنچسه دشسمن
ميخواست واقع نشد .اين طليعهي سقوط يک تمدن اسست ،زيسرا پديسدهي
مقاومت در برابر اسلحههاي بسيار مخوف توانسته در اين تاريخ براي خسود
جايگاهي داشته باشد .نمونهاش مقاومتِ مردمي يمن است كه بسسيار جساي
بح

و تفكر دارد .دشمنان هر كاري كه امكانِ شدنش بود در يمسن انجسام

دادند ،ولي روندِ مقاومت بهخوبي سرِ پسا ايسستاده اسست .ايسن يعنسي آنچسه
استكبار در اين تاريخ در مقابسل انقسالب اسسالمي عمسل مسيكنسد بسه نتيجسه
نميرسد چون روحي بر مردم حاكم شده است كسه در بسستر آن روح ،آن
نقشهها خنثي ميگردد و در نتيجه امكاناتي را كه استكبار با آن امكانات تسا
به حسال خسود را ادامسه داده ،از دسستش مسيرود؛ بسه همسان معنسايي كسه در
روايات داريم چون حضرت مهدي ظهور كنند اسسلحههسا كسارايي الزم
را ندارند .امكانساتي كسه اسستكبار دارد يسا اقتصسادي اسست و يسا تسسليحاتي.
امكانات تسليحاتي او بسهخصسوص در يمسن از كسارآيي الزم خسارج شسد و
اقتصسساد اسسستكباري هسسم بسسا مقاومسست مسسا و حضسسور مسسا در سسساحتي ديگسسر ،از
كارآيي ميافتد و اين طليعهاي ميشود براي ظهور حضرت مهدي.
تالش آمريكا آن بود كه اقتصساد را بسه اسسلحهاي در مقابسل مسا و سساير
ملتها تبديل كند و گويا رسالت ايران انقالبي اين است كسه كسارآيي ايسن
اسلحه را نيز از بين ببرد و حقيقتسا روح ايرانسي در ايسن مسورد مهسارت قابسل
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مالحظهاي از خود نشان داده و با توصيههاي رهبر معظّم انقسالب ،مقساومتي
كه شايستهي ملت است ،در حالِ انجام است كه منجسر بسه قطسع اميسد حتسي
سياسيونِ ما از آمريكا و اروپا ميشود .با مراجعه به توانمنديهاي داخلسي و
آزادشدن از اقتصادِ نفتي ،همهي اينها معجزهي مقاومت است كسه مكتسب
حضرت امام

به اين تاريخ عطا فرمود.

ديگر چه كار ميتوانند بكنند كسه نكردنسد؟ ولسي مسا همچنسان در حسال
ادامهي خود هسستيم .آل سسعود هسر كساري بكنسد شكسست خسورده اسست،
دوباره شروع كردهاند زيرساختهاي يمن را بمباران كنند ،مگر تا به حسال
اين كار را نميكردند؟ نه ميتوانند صل كنند زيرا مجبورند حوثيها را به
رسميت بشناسند و نه ميتوانند اين تجاوز را ادامه دهند .معجزهي مقاومست
يعني اينكه عمال با مقاومت ،دشمن از پا در ميآيد و شما به بهترين شسكل
به نتيجهاي كه به دنبال آن بوديد ميرسيد.
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حفظهللا» در تاريخ 98/3/14در
ّ
 -3مقام معظم رهبري«
حرم حضر /امام فرمودند يک خصوصي از خصوصيا/
که بنده امروز دربارهي آن بيشتر
امام هس
ميخواهم صحب کنم و آن ،خصوصي «مقاوم » اس ؛
مقاوم  ،ايستادگي .آن چيزي که امام را در هيئ
ّر ،يک راه ،مطرح کرد
يک مکت  ،يک انديشه ،يک تفک
براي زمان خود و در تاريخ ،بيشتر اين خصوصي
ايستادگي ،مقاوم  ،عدم تسليم در
بود؛ خصوصي
مقابل مشکال /و موان  .در برابر طا و/ها امام
مقاوم خودش را به رخ همهي دنيا کشيد؛ چه طا و/
داخل در دوران مبارزا /که خيليها خستهشدند،
ما امام محکم
خيليها مشرف به نااميدي شدند اّ
ّهاي عق نشيني در راه مبارزه
ايستاد ،امام بدون ذر
ايستاد؛ که اين مال دوران قبل از يروزي انقالب
بود .و بعد از يروزي انقالب هم فشارها از نو
ديگر و به صور /همهجانبهتر در مقابل امام ظاهر
ما] امام باز هم اصل مقاوم را ،ايستادگي
شد[ ،اّ
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را از دس ننهاد ،مقاوم کرد ».اين به جه آن
بود که تالش دشمن و تهديد دشمن نميتوانس دستگاه
محاسباتي امام را به هم بريزد؛ زيرا به بينا/
ّکي بود .معناي مقاوم اين اس
دين مبين اسالم مت
که انسان راهي را انتخاب کند که آن را حق
ميداند ،و موان نتواند او را از حرک در اين
راه منصرف کند .حرف امام حاکمي دين خدا بود؛ بر
جامعهي مسلمين و بر زندگي عموم مردم؛ بديهي اس
که اين حرف و اين مشي ،دشمنان گردنکلفتي در عالم
آسيا ،در اين
دارد .اينکه يک حکومتي در قل
نقطهي حسّا  ،در ايران به وجود بيايد که شعارش
اين باشد که با ظلم کنار نميآيد ،از مظلوم حماي
ميکند ،معلوم اس دشمني را کساني شرو کردند که
يام امام
اهل ظلم بودند ،اينها با طبيع
ً
طبعا
اسالمي،
جمهوري
نظام
يعني
بزرگوار
نميتوانستند سازگار باشند .امام در مقابل اين
ّل ،فکر
تهاجم ناجوانمردانه و خباث آلود ،از او
مقاوم را ،فکر ايستادگي را ،فکر گم نکردن راه و
هدف را ايهگذاري کرد و به عنوان يک در  ،به
عنوان يک راه ،براي ماها ،براي مّ
ل ايران ،براي
مبارزان ،براي مسئوالن کشور ،اين راه را نشاندار
کرد و گذاش تا از اين راه حرک کنيم .مقاوم به
تدريج از مرزهاي جمهوري اسالمي فراتر رف  .امروز
رب آسيا ،کلمهي مشترک
در منطقهي ما ،منطقهي
مّ
اس ؛ تحليلگران بينالمللي نيز
ل ها ،مقاوم
معتقدند «يکي از مهمترين علل دشمني آمريکا با
که جمهوري اسالمي مسير
جمهوري اسالمي همين اس
ّق شد ،توفيق يدا
مقاوم را در يش گرف و موف
کرد ،توانس بر موان فائق بيايد».
را انتخاب کرده اس .
امام ،مسير مقاوم
شتوانهي انتخاب مقاوم از سوي امام بزرگوار ما
يک شتوانهي منطقي اس  .مقاوم  ،واکنش طبيعي هر
مّ
ل آزاده و باشرف در مقابل تحميل و زورگويي اس
و موج عق نشيني دشمن ميشود؛ هرجا ما ايستادگي
کرديم و مقاوم کرديم ،توانستيم يش برويم؛ هر
جا تسليم شديم و طبق ميل طرف مقابل حرک کرديم،
ما
ضربه خورديم .و البته مقاوم  ،هزينه دارد ،اّ
هزينهي تسليم در مقابل دشمن بيشتر اس از هزينهي
«و
مقاوم  .و قرآن به وعدهي الهي ميفرمايد
يه ».آيا /فراوان قرآن همه همين
ير
يللا من ينص
يرن
لينص
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عاقب را نويد ميدهند به آن کساني که در راه
مقاوم اند .بخشي از استدالل قوي و منطق قوي امام
مقاوم يک امر
همين آيا /اس که نشان ميدهد
ممکن اس ؛ درس نقطهي مقابل فکر لط کساني که
«آقا! فايدهاي
ميگويند و تبليغ ميکنند که
ّر کند در
ندارد» خطاي بزرگ اينجا اس که کسي تصو
کرد،
مقابل گردنکلف هاي عالم نميشود مقاوم
نميشود ايستاد.
خطاي محاسباتي از اينجا ناشي ميشود که ما
جبههي خودمان را هم درس نشناسيم ،جبههي مقابل
را هم درس نشناسيم؛ بايد حقايق مربوط به اين
زورگويان را درس بدانيم ،حقايق مربوط به خودمان
را هم بدانيم .يکي از اين حقايق« ،قدر /مقاوم »
به
اس  .در ادبيا /سياسي بينالمللي« ،مقاوم
شيوهي امام خميني» و «دکترين مقاوم امام خميني»
يک موضو شده« .... .دوران نقشآفريني منحصر به
فرد توان نظامي و اقتصادي در سيطرهي جهاني در
حال افول اس ؛ اينکه يک کشوري توان نظامي زيادي
داشته باشد و توان اقتصادي زيادي داشته باشد و
بتواند به سيطرهي خود ادامه بدهد ،ديگر در حال
افول اس ؛ دنيا عو شده»؛ «در آيندهي نه چندان
دور شاهد قدر/هاي فرامرزياي خواهيم بود که از
لحاظ ماشينآال /جنگي  -مثل بم اتم -يا سهم در
ما با
توليد صنعتي جهاني ،چندان باال نيستند اّ
قدر /تأثيرگذاري بر ميليونها انسان ،سيطرهي
نظامي و اقتصادي رب را به چالش خواهند کشيد».
خميني با تمام توان ،شاهرگهاي
«دکترين مقاوم
رب و آمريکا را هدف گرفته اس » .راز
سيطرهي
که امام
ّي اس
ماندگاري جمهوري اسالمي اين خط
بزرگوار ،در ميان ما باقي گذاش  .امروز جبههي
مقاوم در منسجمترين وضعي در چهل سال گذشتهاس ؛
نقطهي مقابل ،قدر /استکباري آمريکا و خباث رژيم
صهيونيستي ،از چهل سال يش به اين طرف به مرات
ّل کردهاند؛ ما اين را در محاسبا /خودمان بايد
تنز
لحاظ کنيم .آمارهاي واضحي وجود دارد در مورد وض
اقتدار اقتصادي آمريکا و تأثير آمريکا در اقتصاد
جهاني که در طول اين چندين دهه به شکل عجيبي
سقوط کرده اس .
از رسيدن به نقطهي
عبار /اس
هدف مقاوم
بازدارندگي .هم در اقتصاد ،هم در مسائل سياسي
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مالحظسسه كنيسد كسسه در عسسالم چسسه خبسسر شسسده ،هسسزاران هسسزار دالر بسسراي
نابودكردن انقالب اسالمي عالوه در ايران ،در لبنان و يمن و سسوريه خسرج
كردند ولي به اهداف خود نرسيدند .عرض بنده آن است كسه بايسد متوجسه
بود چيزي در حال وقوع است كه به ظاهر بستر آن را حملهي دشمن بسه مسا
براي ما فراهم ميكند ،مثسل وقتسي احسزاب در جنسگ خنسدق بسه مسا حملسه
كردند و ما فهميديم در ايسن حملسه بايسد در جسستجوي پيسروزي نهسايي بسر
استكبار باشيم .عليالقاعده بايد مسلمانان با محاصرهشدنِ مدينسه در جنسگ
احزاب بيشتر ميترسيدند ولي آيهي  22سورهي احزاب ميفرمايسد «وَ لَمَّاا
رَاَ الثمُؤثمنُوََ الثأحْزاب» وقتي مؤمنين احزاب را ديدند  -يعني جبههي

متحد کفر را  -گفتند« :هذا ما وَ َدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّاهُ وَ
رَسُولُهُ وَ ما زا َهُمْ إِالَّ إيماناً وَ تَسْليماً» اين است وعدهي خسدا و رسسولش.
خدا و رسولِ خدا راست گفتند و در اين راستا ايمانشان بسه خسدا و تسسليم
در مقابل اوامر الهي بيشتر شد .بنده در اين قضيهي تحريمها بسسيار اميسدوار
و آرام هستم؛ آنچه دشمن ميخواست همين كاري بود كسه كسرد .جبهسهي
توحيد با بانک توحيد و از اين طرف ،جبههي كفر با بانکِ كفسر بسه ظهسور
کشور ،هم در مسائل اجتماعي ،هم در مسائل نظامي
بايد به نقطهاي برسيم که اين نقطه براي تعر به
ايران بازدارنده باشد ،يعني دشمن ببيند فايدهاي
ندارد و با مّ
ل ايران نميتواند کاري بکند .مثل
بخش نظامي مواجههي ما با مسائلمان و با
ّالً شجاعانه باشد ،مرعوبانه
دشمنانمان بايد او
ً اميدوارانه باشد ،مأيوسانه نباشد؛
نباشد؛ ثانيا
ً عاقالنه و خردمندانه باشد ،هيجاني و
ثالثا
ً] مبتکرانه باشد ،از
احساساتي سطحي نباشد؛ [رابعا
روي انفعال نباشد.
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آمدهاند و معلوم است كه در ايسن رويسارويي حتمسا جبهسهي توحيسد پيسروز
است .حال وقتي كارايي دشمن از بين رفت ،خود به خسود جبهسهي توحيسد
صحنه را در دست ميگيرد و بسسياري از مشسكالت فرهنگسي مثسل مشسكل
بيحجابي ،خود به خسود رنسگ مسيبسازد .مهسم آن اسست كسه رهبسر معظسم
انقالب براي تهديدهاي جبههي استكبار جايگساهي قا سل نيسستند كسه جساي
شكر بسيار دارد .اجازه بدهيد اين بحس را در ايسنجسا تمسام كنسيم بسه اميسد
آنكه در اين سلسلهمباح

زمينسهي تفكسر بسه انقسالب اسسالمي ،بسه عنسوان

عطاي الهي در اين زمان ،شروع شده باشد .اگر رفقا مايل به تفصسيل بيشستر
اين نوع تفكر در رابطه با انقالب اسسالمي هسستند ،خسوب اسست بسه صسوت
ادامهي مباح

رجوع فرمايند.

گستردگي انسان نزد خود

در استقراري كه با بودنِ خود احسساس مسيكنسيم ،نسوعي از زنسدگي را
تجربه خواهيم كرد .زندگي با بودنِ خود نوعي احساسِ بودن اسست نسسبت
به تاريخي كه در آن هستيم و الزمهي آن بهسسربردن بسا خسود اسست ،ولسي
خودي كه وسعت آن بيحساب است.
آنچه در پيش رو داريد يادداشستهسايي اسست كسه اينجانسب در مسسير
بهسربردن با خود نگاشتهام .حاصلِ نگساه بسه چشسمانسدازهايي اسست كسه در
هركدام از آنچشماندازها به نوعي خود را در آنها احساس ميكردم.
در جلسات  16تا  47بح

«گوشسپردن بسه نسداي بسيصسداي انقسالب

اسالمي» اين يادداشتها را با رفقا در ميان گذاشتم و نكاتي پيرو آن عرض
شد .ولسي حسال كسه فرصستِ بسه نوشستهدرآوردنِ آنچسه گفتسه شسد نيسست،
احساس كردم خوب است اصل آن يادداشستهسا را بسه شسما تقسديم كسنم،
شايد كه با تأمّل و تدبّر در آنها ،راههايي را در وجود خود تجربسه كنيسد و
بيابيد كه چه اندازه انسان در نزد خود گسترده است .ادامهي يادداشتهايي
كه در كتاب مالحظه كرديد از اين قرار است:
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اصيلترين نوع ه سخني
 -38آيسا مسيتسسوان گفسست متفكسسران جامعسسه آمسسادگي الزم جهسست فهسسم
طريقت انقالب اسالمي را يافتهاند؟ يا بدون دليل عنوان متفكسر را بسه دوش
ميكشند ،بدون آنكه ما را به چشمهسارِ زالل تفكر رهنمون باشسند؟ وقتسي
همه ميدانيم «تفكر ،تاريخي است» پس وقتسي مسيتسوان بسه درسستي سسخن
گفت كه تاريخِ خود را احساس كنيم و از چشمهسار زالل آن بنوشسيم كسه
اين غير از نوشتن يک رسالهي علمي در مورد انقالب اسالمي اسست .زيسرا
در آن صورت حركتسي كسه بايسد همچنسان زنسده باشسد ،بسه سسكون تبسديل
ميشود و رخصت سخنگفتن در طريقتِ انقالب اسسالمي كسه بسه مسا عطسا
شده ،از دست ميرود و زبان سخنگفت از انقالب اسالمي تبديل ميشسود
به «موردِ شناسسايي» كسه در آن صسورت ذاتِ انقسالب اسسالمي در آن نسوع
گفت ،ناپديد ميشود و اثري از همسخني كه بسا برگشست بسه ذات انقسالب
اسالمي ممكن است ،در ميان نميماند .در حاليكسه ايسن اصسيلتسرين نسوع
همسخني در اين تاريخ است به همان معنايي كه به ما فرمودند« :ذك ُ َلا ٍّ
با َة» .زيرا در آن تاريخ و براي هميشه علي«عليهالسسالم» نماد عبور از فرهنسگ
جاهليت بود .ولي سقيفه در عين آنكه منكر وَحي الهي نيست ،در عبسادات
فردي متوقف است و اين همان فرهنگ گذشته است كسه ادامسه مسييابسد و
مقام امام حسين«عليهالسالم» درک نميگردد .زيرا جريان اُموي هرگز نخواست
در بستر ديانت محمدي«صلواتاللّهعليهوآله» به همسخني و گفتگو تن دهد.
با نظر به گذشتهي تاريخي خود بهخوبي متوجه ميشويم كه با برگشت
به ذات انقالب اسالمي در اين تاريخ ،همسخني اصيلي ظهور مسيكنسد كسه
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هر اندازه از آن سخن بگوييم و كماالت آن را ذكر كنيم ،بيشتر بسه مقصسد
اصلي خود نزديک ميشويم و همان معناي «ذك ُ َل ٍّ با َة» مي شود.

انقالالالب اسالالالمي د
آس ان

ميالالان زمالالين و

 -39چگونه ميشود انقالب اسالمي نسبت به ما به غايتِ قرب در آيد؟
آيا انقالب اسالمي به جهت پيشفرضهاي ما در نزديكي بسه مسا ،مقاومست
نميكنسد؟ بسدترين ظلسم بسه واقعيستآن اسست كسه آنچسه بسه ذاتِ انقسالب
اسالمي اشاره ميكند را توصيفِ واقعيت انقسالب اسسالمي نسدانيم و گمسان
كنيم آن توصيف ،توصيفي است ذهني و نه واقعي .اين به جهست آن اسست
كه تالش نكرده باشيم تا آنجا كه ممكن است به حقيقت انقسالب اسسالمي
نزديک شويم و نيز به جهت آن است كه با نگاه ابزاري بدان نظر كردهايم.
توصيف روح انقالب اسالمي به خودي خود گشسودن افقسي اسست كسه
در جلوي ما قرار دارد و هنوز مناسبات زندگي ما بسا آن شسكل نگرفتسه ،در
حاليكه آن را پيشاپيش بسه ملست مسا دادهانسد و آن روح ملست را فراگرفتسه
است .مهم آن است كه ما به آنچه پيشاپيش به ما دادهانسد نظسر كنسيم زيسرا
معناي امروز و فرداي ما در آن نهفته است.
اگر حقيقت انقالب اسسالمي را در آنچسه مسردم در ايسن روزهسا بسه آن
سرگرماند جستجو كنيم ،به بيراهه ميرويم زيرا آنچه هنسوز بسر مسا مسسل
است ،روحِ غربي ما است و هنسوز همسهي مناسسبات مسا در تعريفسي كسه آن
فرهنگ از آن مناسبات كرده است قوام دارند .انقالب اسالمي فعال در بسين
زمين و آسمان قرار دارد ،از يک طرف در مأواي آسمانياش مسستقر شسده
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و از طرف ديگر در انتظار است تا در جايگاه زميني خود نيز استقرار يابد و
نظر به انتظار ما دارد تا الاقل در آن حدّ كه آن را ميشناسيم ،فرود آيد.

مقدس چيست و نامقدس کدام است؟
 -40در نظر به حضور تساريخي انقسالب اسسالمي بسا «وجسودِ» رخسدادي
روبهرو ميشويم ،به نام انقالب اسالمي و نه با موجودي به آن نام .و اينجا
است كه معجزهي نظر به حضور تاريخي امري كه ريشهي قدسسي دارد ،بسه
ميان مي آيد .كوشش براي نظر به حضور تاريخي رخدادهاي قدسي وقتسي
ممكن است كه به ذات آنها به صسورت يسک تقسدير كسه بسر روح و روان
انسانها جاري است ،نظر شود و آن را از جميع آنچسه در فرهنسگِ ارادهي
معطوف به قدرت و ارادهي معطوف به سود ،تحليل ميشسود ،آزاد كنسيم و
به صافترين نيت كه در جان بنيانگسذارِ آن اسست بسه آن بنگسريم زيسرا او
كار را به خدا واگذاشت و خود را به ميان نياورد.
بايد مجال داد تا انقالب اسالمي مساوراي فرهنسگ ارادهي معطسوف بسه
قدرت و ماوراي فرهنگ ارادهي معطوف به سود ،به ميان آيد و ادامه يابسد
و موانع خود را پس زند .چيزي كه ليبرالهاي داخلي از آن غفلت دارنسد و
دا ما شكست ميخورند و نميتوانند شكست خود را تحليل كنند.
همينكه انقالب اسالمي را «ابزارانگارانه» پنداشتيم« ،عسالَمِ» آن را از آن
گرفتهايم ،عالمي كه متوجهي ظرفيت حضوري خاص براي انسسان در ايسن
تاريخ بود و با نگاه ابزارانگارانه به آن ،آن ظرفيست از مقابسل مسا گريخست،
مثل آنكه وقتي با مجموعهاي از آپارتمسانهسا روبسهرو شسويم ،زمسين از مسا
ميگريزد ،ولي در مزرعسهاي سرسسبز هماننسد سسرزميني كسه وطسنِ مسألوف
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است ،زمين به ظهور ميآيد .در نگاه به انقالب اسالمي تا وقتي خسدا از آن
غايب نشده ،ظرفيتِ حضوري خاص را در مقابل ما ميگشايد و اين كاري
است كه ما با نگاهباني از وجه قدسي انقسالب اسسالمي بسه عهسده داريسم تسا
روشن شود در اين تاريخ ،مقدس چيست و نامقدس كدام اسست .نامقسدس
مانند همان آپارتمسانهسايي اسست كسه نسسبت بسه انقسالب اسسالمي حقيقستِ
انقالب اسالمي را ميپوشساند از آن جهست كسه انقسالب اسسالمي مسيتوانسد
عالَمي را در مقابل مسا بگشسايد و پايسدار كنسد كسه مساوراء فرهنسگ ارادهي
معطوف به قدرت و ارادهي معطوف به سود ،ما را تغذيه نمايد.

برافراشتن مالم تا يخي ما
 -41كار اصلي انقالب اسالمي ،پديدآوردن عالم خاصي است كسه در
آن ميتوانيم تصميمات تاريخي خود را شكل دهيم .عمدهي هوشسياري مسا
نسسسبت بسسه انقسسالب اسسسالمي ،تسسالش بسسراي برافراشسستن آن عسسالم اسسست كسسه
روبهروي بشر اين دوران قرار گرفتسه ،بقيسهي كارهسا بعسد از برافراشستن آن
عالَم ،براي گشودگي چنين عالمي خواهد بود كه ميتوانند زمين و زمينهي
بنانهادنِ زندگي گردند .همانطور كسه انسسان بسر روي زمسينِ مسسكن خسود
عالمي را بنا مينهد تا در سايهي آن مسسكن ،بسه عهسدي كسه بسا خسدا بسسته
است ،راه يابد.
عالمي كه با انقالب اسالمي به ميان ميآيد نامشكوف و مسستور اسست،
ولي ميتواند همهچيز و حتي اعمال ما را در برگيرد و معنسا كنسد و حضسور
هر حاضري را محدود نمايسد تسا آن حاضسر ،در آن عسالم مسستقر شسود .آن
عالَم در ذات خود فرو بسته است ولي با هر كاري كه تحت تأثير آن انجسام
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شود ،گشوده ميگردد و با توجه به اصالت عالمي كه با انقالب اسالمي در
اين دوران ظهسور كسردهاسست ،تنهسا اگسر كساري در زمسين و زمينسهي عسالمِ
انقالب اسالمي انجام شود ،آن كار از بين نرفتسه اسست .مثسل رنگسي كسه در
يک نقاشي مصرف ميشود ،آن رنگ به گونهاي مصرف نميشسود كسه از
بين برود ،بلكه تازه به درخشش ميآيد ،مثل بهكاربردن الفاظ توس يسک
شاعر بزرگ.
برافراشتنِ عالم تاريخي ما مربوط به انقسالب اسسالمي اسست و از آن بسه
بعد ،هركاري كه در آن عالم انجام گيرد ،وابسته به آن عالم خواهسد بسود و
آن عالم است كه آن كار را در برميگيرد و معنا ميبخشد تسا معلسوم شسود
عالمي كه با انقالب اسسالمي گشسوده شسده ،مسيتوانسد در فضسايي كسه هسر
حركتي گرفتار جهنم نيهيليسم ميشود و توسس آن بلعيسده مسيگسردد ،بسه
عزمي معنابخش تبديل گردد .و انسان تنها در چنسين عسالمي در ايسن دوران
ميتواند ذات خود را پاس دارد و در پيكاري كه بسين عسالمداشستن بسا روح
انقالب اسالمي و جهنم نيهيليسم به ميان آمده است ،ميدان را ترک نكند.

انقالب اسالميل

وشنترين آينه

 -42تسسا در اي سن موضسسوع انديشسسه نكن سيم كسسه بسسا انقسسالب اسسسالمي چسسه
ميبايست رخ دهد ،نظر به حقيقست پنهسان آن انقسالب نكسردهايسم و تسالش
نميكنيم تا آن انقالب حقيقتِ خود را نشان دهد .يا بگو تسالش نمسيكنسيم
در آنجايي هم كه خود را نشسان داده ،آن را ببينسيم .مگسر رخسداد اربعينسي
اين سالها و مگر نفي داعش آنجاهايي نيست كه ذاتِ پوشسيدهي انقسالب
اسالمي ناپوشيدگي خود را به ميان آورده؟
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حقيقت انقالب اسالمي از آن جهت كه يک حقيقت تساريخي اسست و
حقيقت ،اگرچه مستور و پنهان است ولي نميتواند همچنان پوشيده بمانسد،
به همان معنايي كه فرمود« :پريروي تاب مسستوري نسدارد» بسه هرحسال در
مظاهري خود را مينماياند .تنها كساني مهمان حقيقت دوران خود خواهند
بود كه يقين را در «من فكر ميكنم ،پس هستم» نميجويند و بسه مفساهيمي
كه از حقيقت ميشناسند ،دلخوش نكردهاند .حقيقت براي چنسين افسرادي
براي هميشه مستور خواهسد بسود ،در حساليكسه اگسر همسهي موجسودات بسه
«وجود» قا ماند ،پس بايد بتوانيم در هر موجودي «وجود» را نشسانه بگيسريم
و بتوانيم در وجودِ انقالب اسالمي ،اين روشنتسرين آينسهي نمسايش وجسود
در اين دوران ،با حقيقت و ذات آنكه در اين آينسه ظهسور كسرده ،مسأنوس
شويم و با حقيقت دوران به يقين تاريخي خود رسيد.

ايثا ل آينهي شفاف حقيقت
 -43وقتي ميگوييم «وجود» هسر چسه را كسه هسست در بسر مسيگيسرد و
سبب وجودِ موجود ميشود ،و وقتي متوجه شويم روشني و ظهسورِ موجسود
به «وجود» بستگي دارد؛ ديگر براي روبهروشدن با حقيقت به چيز ديگسري
جز همين ظهور نظر نخواهيم كرد .ولي نظر به وجودي كه در عسين ظهسور،
پوشيده است ،روشنكنندهاي است كه در عين حسال پوشسيده اسست و ايسن
پوشيدگي و ناپوشيدگي ،صفتِ چيزها نيست ،مربوط به وجسودِ موجسودات
است و اين حالت به بهترين شكل در رخدادهاي تاريخي خسود را بسه ميسان
ميآورد كه چگونه حقيقت در صحنههايي رُخ مينماياند و در همان حسال
پنهان ميشود .يعني حقيقت كه عين آشكارشسدن و پنهسانبسودن اسست ،در

 ................................................... 518گوشسپردن به نداي بيصداي انقالب اسالمي

چنين رخدادهايي به خسوبي سسر برمسيآورد .رخسدادي كسه از طريسق ملست
ايران در آينهي انقالب اسالمي بهوجود آمسد ،آينسهي مالقسات بسا حقيقست
است .با برپاشدن انقالب اسسالمي ،حقيقست تحقسق يافست و از مسستوري بسه
درآمد و در عين حال به مستوري خود ادامه داد« .ايثار» يكسي از آينسههساي
شسفاف ظهسسور حقيقسست اسسست و حقيقست در آن از مسسستوري بسسه نامسسستوري
ميآيد و باز در مستوري خود ادامه مييابد.

تجربهي ملاوت د

ناسوت

 -44همچنان كه كاالهاي ساخت كارخانه با آنچه دستهساي هنرمنسد
ساختهاند ،متفاوت است و كاالهاي ساخت كارخانه ،ابزارهايي هسستند كسه
هيچ روحي در آنها مستتر نيست تا روح انسان بسا آنهسا احسساس آشسنايي
كند و بتواند با باطن آنها اُنس بگيسرد؛ نظسامهسايي كسه عقسل بشسري آن را
ساخته است ،نميتوانند روح حساس انسانها را در بر بگيرند .در حاليكسه
اگر جامعهي بشري مهياي آن شد كه روحي قدسسي آن را در بسر بگيسرد و
آن روحِ قدسسي ،زنسسدگي مردمسسان را معنسسا بخشسسد ،انسسسان مسيتوانسسد در آن
جامعه با همسهچيسز اُنسس داشسته باشسد و همسدلي كنسد و از زنسدگي معنساي
ژرفتري را مدّ نظر آورد و ملكوت را در ناسسوت تجربسه كنسد و خسود را
نسبت به همهچيز ،گشوده احساس كند و ايسن گشسودگي و همسهچيسز را بسا
خود يگانهديدن ،امري است تساريخي و در بنيسانگسذاري نظسامهساي مسدني
ميتواند به ميان آيد و همهچيز را مطابق خود سسامان دهسد .زيسرا حقيقست،
خود را در چنين رخداد قدسي به ظهسور آورده و در جسانِ بقيسه گشسودگي
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راههايش را القاء كرده و آنها را تكان ميدهد هرچنسد در ابتسداي امسر آن
نحوه حركات ،خالفآمدِ عادت به حساب آيد.

جديترين وا عيت
ّ
 -45انقسسالب اسسسالمي از آن جهسست كسسه شسسأني از «وجسسود» اسسست ،تنهسسا
ميتوانيم متوجه باشيم كه هست .و به جهت آنكه يسک حقيقستِ وجسودي
است ،به راحتي از حضور آن غفلت ميكنيم .در حساليكسه در ايسن تساريخ
جدّيترين واقعيت است و ميتواند به عالم و آدم ،معناي اصيلي عطسا كنسد
و نهتنها يگانگي با حقيقت را به هركس ميدهد ،بلكسه يگسانگي و يكتسايي
الزم را به افراد جامعه ميبخشد.
با نظر به ظهور انقالب اسالمي در شوونات مختلف تاريخي ،به واقعيست
آن نزديک و نزديکتر ميشويم و متوجهي گشودگي آن بسر عسالم و آدم
ميگرديم .كافي است در اين رابطسه گسامي هرچنسد مختصسر بسه سسوي آن
برداريم تا به سادگي به روشني آيد و آنچه تسا بسه حسال عسادي مسينمسود،
جدّيتِ خود را نشان دهد.

تالالا يخت موجالالودي کالاله «وجالالود»
مين اياند

ا

 -46تفاوتِ اساسي انسانها در اين دوران آن است كه يا نظر به «وجودِ
موجود» دارند يسا بسه «موجسودبسودنِ موجسود» .نگساه دوم مسا را در گسرداب
متافيزيک مياندازد و با انتزاعياتِ ذهنِ خودمان مشغولمسان مسيكنسد ولسي
در نظسسر بسسه «وجسسودِ موجسسود» ،توجسسه بسسه موجسسودي اسسست كسسه «وجسسود» را
مينماياند .در هايدگرِ اول ،آن موجود كه وجسود را مسينمايانسد« ،دازايسن»
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بود و در هايدگرِ متأخّر آن موجسود ،تساريخ شسد ،ولسي تساريخي كسه تعسيّنِ
خارجياش آينهي ظهور «وجود» باشد كه در زمان هايسدگر چنسين آينسهاي
در ميان نبود تا آنكه انقالب اسالمي ظهور كرد و جناب دكتر فرديسد كسه
متوجهي چنين دغدغهاي در هايدگر بود ،با ظهسور انقسالب اسسالمي گفست
اي كاش هايدگر زنده بود تا آنچه را طلب ميكرد در انقالب اسسالمي بسه
او نشان ميدادم.
حال ما هستيم و آينهي انقالب اسالمي كه «وجود» ميتواند خسود را بسه
عنوان آزادترين موجود از غبار متافيزيک ،آري! آزاد از متافيزيک ،در آن
خود را بنماياند .اگر ميخواهي به آن آينه بنگري ،در تساريخي تفكسر كسن
كه شهيد حججي را به ظهور آورده است.
حضور تاريخي معناي عجيبي است .اگر كسي دغدغهي ديدنِ «وجود»
در موجود را داشته باشد و بداند اين بدون پيكار بين آنچه ايسن حضسور را
پنهان ميكند و آنكسي كه با تمام وجود حتي با شهادتش تالش مسيكنسد
آن را به ظهور آورد ممكن نيست ،چنين كسسي معنساي حضسور تساريخي را
مييابد و يا با پيكاري كسه در درون هركسدام از مسا از همسين جسنس پيكسار
اتفاق ميافتد؛ ميتوانيم حضور تاريخي خود را درک كنيم .شهيد با عمسل
خسسود چن سين حضسسوري را بسسه نمسسايش آورد و مسسا بسسا بسسهفهسسمآوردنِ چن سين
حضوري ،خود را در اين تاريخ حاضر ميكنسيم- .كسه دا مسا بسه خسود نهيسب
بزنيم تا موجود ،حجابِ وجود نشود وگرنه با دوگانگي بين خود و وجود روبهرو

ميشويم و اين همان نيهيليسم است.-
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آشاا گي ي قين نسالبت باله انقالالب
اسالمي
 -47انقالب اسالمي به عنوان حقيقتِ دوران براي كسي كسه از مفساهيم
فراتر رود معنا دارد؛ وقتي خود را در معرض گشودگي حقيقت كه در متن
رخداد تاريخي انقالب به ظهور ميآيد ،قرار دهد .از اين طريسق اسست كسه
تفكر به ميان ميآيد و در جان انسان خانه مسيكنسد و او را بسه عنسوان يسک
درکِ پيشيني در بر ميگيرد و در كلّيت زندگي محفسوظش مسيدارد و در
عزمي خاص مطابق روحِ تاريخي كه پيش آمده ،قرارش مسيدهسد و وقتسي
گرفتار روزمرّهگيها شد ،تكانش ميدهد تا بهكلّي از حضسور تساريخياش
غافل نشود.
واقعيت راستين انقالب اسالمي آنجا به صحنه ميآيد كسه حقيقست آن
در مناسبات جامعه ظهور كند و مانع شود تا خودخواهيهاي انسانها آن را
به حجاب برد و تنهسا بسه ابسزاري در دسست سياسستمداران تبسديلاش كننسد.
حقيقسست انقسسالب اسسسالمي خسسود را جسسز در مناسسسبات جامعسسه بسسه فعليسست
نميرساند ،ولي اين بدين معنا نيسست كسه ذات انقسالب اسسالمي را ناديسده
بگيريم و تنهسا آن را در ظهسوراتي كسه دارد ،دنبسال كنسيم ،در عسين آنكسه
ميدانيم ذات آن انقالب در همين ظهورات متعيّن ميشود و از مستوري بسه
آشكاري قدم ميگذارد .وقتي عهد انسانها با آن ذات پساي برجسا بمانسد و
انسانها سعي كنند در زندگي و حركات و سسكناتِ خسود مظهسر آن عهسد
باشند ،آنوقت انقالب اسالمي همچون مجسمهاي كه از دل سنگ مرمرين
توس هنرمند مجسمهساز بيرون ميآيسد؛ يقسينِ نسسبت بسه خسود را آشسكار
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ميكند ،يقيني كه در جان متعهدانِ نسبت به انقسالب اسسالمي نهفتسه بسود و
آگاهي الزم نسبت به آن نداشتند.

ِ به ميانآمد
«وجود»ت حقيقتِ مظاهر
 -48پيجويي حقيقت انقالب اسسالمي زمينسهاي را فسراهم مسيآورد تسا
معلوم شود چگونه بايد ذات يک رخداد تاريخي را مدّ نظسر قسرار داد و راهِ
نظركردن به حقيقت ،وقتي در آينهي يک رخداد قدسسي ظهسور مسيكنسد،
چگونه ميتواند باشد و نگاه ما به مقولههساي وجسودي بايسد بسر چسه بنيسادي
استوار باشد تا تفكر آغاز شود؟ از آن جهت كسه تفكسر ،تفكسر در «وجسود»
است.
راستي! «وجود» چيست كه ميتواند سسرآغازِ تفكسر باشسد؟ آيسا روشسن
نشد كه «وجود» حقيقتِ مظاهري است كه به ميسان آمسده و از جملسهي آن
مظاهر ،رخدادهاي اصيل تاريخي است؟ پسس رخسدادهاي اصسيل تساريخي
شأني از شوون حقيقت و سرآغاز تفكر است وقتسي آن رخسداد بسا دسست و
دل مردمي كه نداي حقيقت را در گوش دارند سروده شود و به ميسان آيسد
و معلوم شود در اين رخداد تساريخي هسر چيسز غيسر از آن اسست كسه عادتسا
هست و به يمن چنين رخدادي هر چيز كه عادي است و تسا كنسون بسوده از
ارزش ميافتد .زيرا اساسا آنچه پيشآمده از رهگسذر آنچسه بسوده ظهسور
نكرده است ،درخشش ديگري است از انساني ديگسر كسه تسازه بايسد در آن
انديشه كنيم تا با گشودگي آن انديشه ،معلوم شود سخن به كجا بايد اشاره
داشته باشد تا با اشاره به آن دور دستها بتوانيم نوري را در عسالَم بسه ميسان
آوريم.
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گفتنِ ناگفتنيها
 -49به صحنهآمدن ،همسراه بسا ظهسور تساريخي انقسالب اسسالمي ،يعنسي
حضوري از نحوهي سخنگفتنِ عالَم در اين زمانه و قرارگرفتن در جايگساهِ
قرب نسبت به ارادهي الهي ،نحوهاي از مستوري درآوردنِ عالَمي است كسه
آمده است ما را فسرا گيسرد تسا تساريخ خسود را از آن طريسق بسسازيم .گفستنِ
ناگفتنيهساي قسومي اسست تساريخي تسا معنساي ذات آن قسوم و تعلسق آن بسه
انقالبي كه انجام داده ،به نمايش آيد و پاسداري شود و اين پاسداري وقتي
رخ ميدهد كه آن گفتن ،بر جان انسانها گشوده شده باشد و آن حقيقست
به طريقي در «يافتِ» هركس شكل گرفته باشد تا نتواند به سسروش درونسي
خود بيالتفات بمانسد و در امسور «معتسادِ» خسود بسهسسر بسرد ،بلكسه در نسداي
بيصداي دروني پناه گيرد و جان خود را در اُنسِ با حقيقت دوران به قيسام
آورد و اينچنين شخصيتي را مطابق روح انقالب اسالمي پي افكنسد و ايسن
پيافكندن جز با نگاهداشتنِ عهدي كه با انقسالب اسسالمي مسيتسوان بسست،
شكل نميگيرد .اين همان سررشتهاي است كه بايد بهدسست گيسريم و ايسن
پيافكندن ،نحوهاي از فيضان است.

تا آيند ي حقيقي بشر به ظهو

آيد

 -50با حضسور تساريخي انقسالب اسسالمي حقيقست بسه سسوي بشسر روي
آورده و ميرود تا عادات زندگيهاي عادي را زير و رو كند .انقالبهساي
قدسي با گشودن حقيقت در مقابل انسانها آنچه را تا كنسون بسوده اسست،
نقسسض مسيكنسسد و مقاومسستهسسايي كسسه در مقابسسلاش مسيشسسود را بسسه چيسزي
نميگيرد و به آيندهاي نظر دارد كه مردانِ آن انقالب چه با شهادت و چسه
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با ايثار آن را پي ميافكنند .زيرا اينان متوجه شدهاند شخصسيتي تساريخي بسه
آدمي تفويض شده كه در حال شكلگيسري اسست .مثسل بيسرونآمسدنِ آب
چشسسمه از درون سسسنگهسساي سسسهمگين ،آن حقيقسست تسساريخي ،ي سک نسسوع
اهداءكردن است به ميانجيگري انسان كامل كه از ديرزمسان بسدون آنكسه
به چشم آيد ،آن را تدارک ديده ،و اين آغازي است كه در انتهاي خود با
جهشي همراه است و آيندهي حقيقي در آن جهش به ظهور ميآيد.
مگر نه آنكه آن نهايت كه با جهش همراه است به هر امر عادي پشست
ميكند و از آن طريق پيكار با امور عادي را شسروع مسينمايسد تسا آينسدهي
حقيقي بشريت به ظهور آيد؟ پس آنچه امروز توس ميانجي اهسداء شسده
است ،نميتواند بهكلّي از خالفآمسدِ عسادت بيسرون باشسد و بسا تكساني بسه
معناي زير و روكردن همراه نباشد.

پنا جستن د
دسي

تقدير الهي و حوالت

 -51تاريخي كه با انقالب اسالمي شروع ميشود به معنساي پنساهجسستنِ
قومي است به آنچه به عنوان تقسدير الهسي و حوالستِ قدسسي بسه عهسدهاش
نهادهاند تا خسود را و بشسريت را از زهسر نيهيليسسم رهسايي بخشسد و ايسن بسا
نشاندادن حقيقت ممكسن اسست ،حقيقتسي كسه امسري اسست تساريخي ،و بسه
عنوان امر تساريخي انسسانهسا را در گسذر زمسان فسرا مسيگيسرد و دگرگسون
مسيكنسسد و بسسدين لحسساظ در ايسن زمانسسه حقيقسست بسسا انقسسالب اسسسالمي آغسساز
ميگردد و با انقالب اسالمي نگهداري ميشود تا سرآغاز آن قومِ تساريخي
را به همراه آورد و آن قوم از عاديشدن زندگي رهايي يابد.
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حال سؤال اين است با توجه به آنچه گفته شد آيا ما از حيس

حضسور

تاريخي خود در سسرآغاز هسستيم؟ آيسا ذات انقسالب اسسالمي را بسه عنسوان
سرآغاز مسيشناسسم و بسه آن توجسه داريسم؟ يسا بسا همسان فهسم قبلسي بسه آن
مينگريم و با آن همان معاملهاي را مسيكنسيم كسه بسا سساير اتفاقسات انجسام
ميدهيم ،اين در صورتي پيش ميآيد كسه عسزمِ نظسر بسه دوردسستهسا كسه
آيندهي حقيقي ما است در ما مرده باشد.

به صحنهآمدن وا عيترين وا عيات
 -52ديدن انقالب اسالمي كاري است كه بايد به عهده گرفت ،ولي نه
به آن صورت كه خود را فاعلِ شناسايي در نظر داشته باشيم ،بلكه به عنوان
كس يا كسانيكه انقالب اسالمي آنها را در بر گرفته است و ميتواننسد بسا
آن تفكسسر كننسسد و بسسا حقيقسست دوران خسسود آشسسنا گردنسسد .زي سرا رخسسدادي
اينچنين قدسي الزمهي تحقق حقيقت در ايسن دوران اسست ،نسه آنكسه بسه
ميل خود بتوانيم نام آن را حقيقت بگذاريم و يا آن را حقيقت ندانيم .وقتي
ظهوري اصيل و جامع از «وجود» در آينهي چنين تاريخي رخ داده اسست و
در نتيجه واقعيترين واقعيات به صحنه آمده اسست ،كسافي اسست بگسذاريم
خود را بنماياند و ما تالش كنيم حضور آن را پيش چشم خود داشته باشسيم
كه چگونه مثل ساير ساكنان حرم سِتر و عفافِ ملكسوت ،در عسين تحسرک
الزم ،آرام و پايدار است و همواره در هر صحنهاي حضور پايسدار خسود را
متذكر ميشود كه اين براي هر انسان متفكري امري است در خسور تفكسر،
تا از طريق نظر به نحوهي حضور تاريخي رخدادي به نام انقسالب اسسالمي،
در ذات «وجود» به تفكر بپردازد .زيرا در چنين صحنههسايي «وجسود» تعسين
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پيدا ميكند و حقيقتِ دوران آشكار ميشود و انسان از تمايز بين سسوبژه و
اُبژه عبور ميكند.
اين بسود راهسي بسراي بسه گفستدرآوردنِ «وجسود» بسه هيوستِ تفكسر ،در
تاريخي كه انقالب اسالمي به عنوان يک رويسداد بسه ميسان آمسده و معلسوم
شده چيست كه واگذاشته ميشود و چيست كه بايد نگاه داشته شود.

انقالب اسالمي سنت تا يخي ما
 -53گمان ميكرديم در سيطرهي فرهنگ سكوالريتهي مسدرن كسه در
حاكميت نظام شاهنشاهي بر ما گسسترش يافتسه بسود ،اسسالميت مسا در حسال
رفتن است .در حاليكه با حضور انقالب اسالمي معلوم شد اسالم به سسوي
ما ميآيد .همين گمسان را ممكسن اسست در مسورد انقسالب اسسالمي داشسته
باشيم كه در حالِ رفتن است ،غافل از اينكه انقالب اسسالمي سسنت تساريخ
ما است و به ما سپرده شده و ما ،إحاله بسه آن هسستيم .ممكسن اسست گمسان
كنيم ماشين ما واقعيتر از ايدهي انقالب اسالمي در ايسن تساريخ اسست ،در
حاليكه ايدهي آن انقالب بدون آنكه مستقيما با ما سخن بگويد ،ما را در
سسسنت خسسود فسسرا گرفتسسه و از ب سيتسساريخي حف س م سيكنسسد .دي سدگاهي كسسه
رخدادهاي تاريخي را امور تاريخي ميبيند ،متعلق به گونهاي از خودفريبي
است و تا وقتي به راستي تفكر به ميان نيامده است اين نوع نگساه بسه تساريخ
همواره پا برجاست.
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انديشهانگيزترين وا عيت
 -54انديشهانگيزترين واقعيت ،آني است كه نسه فقس آنچسه بسراي
انديشيدن ميدهد ،بيشترين است يا به ديگر سخن ،نه فق آنچيسزي اسست
كه بيش از هرچيز باع

ميشود تا فكرمان را به كار اندازيم ،بل آني است

كه خودش از جانب خودش عظيمترين غنساي آن چيسز را در خسود ذخيسره
ميكند كه در خور ذكر و فكر است .پس آن چيز رازآميز ميتواند بسود بسا
ساحتي كه در امسر انديشسيدني از آدمسي واپسس مسيگريسزد و هسمزمسان در
واپسگريزي به سوي آدمي ميآيد .يعني تا هسستيم پيشساپيش بسا آنسي كسه
براي انديشيدن داده ميشود ،نسبت داريم .منتها در عسين حسال مسا در مقسام
ک آنچسسه انديشسسهانگيزتسسرين اسسست ،نيسسستيم .آي سا آن
انديشسسه هنسسوز نزدي س ِ
انديشهانگيزترين واقعيت در اين زمان ،انقالب اسالمي نيست؟

آغاز مصر واليت انقالب اسالمي
 -55انقالب اسالمي به عنوان انديشهانگيزترين امر در اين دوران از افق
بلند اين تاريخ چون ستارهاي سوسو ميزند و خبر از حضور نوري ميدهسد
كه در حالِ فرودآمدن است تا هرچه بيشتر بنياد معنوي بشر امروز را روشن
نمايد .بنيادي رازآميز و انديشهانگيزترين ،و تازه آغازيدن گرفته تا به مرور
عصرِ واليتِ خود را شكل دهد.
رويدادِ توجه همگاني به شسهيد حججسي نشسان داد چگونسه قصسهي آن
شهيد در نسبت بسه تساريخي كسه بسا انقسالب اسسالمي شسروع شسده ،قصسهي
همگان است .و شخصيتي كه از طريق انقالب اسالمي بسه سسوي آن شسهيد
آمده ،شخصيت همهي آنهايي است كه آن شهيد را تشييع كردهانسد و دل
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خود را در گرو او يافتند ،به آن معنا كه او را ادامسهي هسستي خسود در ايسن
تاريخ احساس كردند.

صداي اميدوا ي
 -56وقتي در حضور تاريخي خسود بسا تقابسل فرومايسهتسرين انسسانهسا و
حاكميتهاي استكباري روبهرو هستيم ،صسدايي بسه مسا مسيگويسد اميسدوار
باشيد ،اين صدا براي ما اشارتي به اميد دارد .اين صدا ما را به اميسد دعسوت
ميكند .فرمان ميدهد و ره مينماياند ،تا اين حضور تاريخي ايمسن بمانسد.
اين صدا ،تفكري را بسراي حفس كسردنِ ايسن حضسور تساريخي ،بسه مسا عطسا
ميكند .يعني آنچه را براي انديشيدن و تفكر در اين تاريخ الزم است ،بسر
جان ما ميسرايد و ما را به آمسدن بسه سساحتِ تفكسري كسه مخصسوص ايسن
تاريخ است ميخواند .و اين است معناي تفكري كه ميتوان در اين تساريخ
داشت.

د انتظا
ماتوم است

آنچه هنالوز از انقالالب

 -57از آنجايي كه آغاز ،خود را در شروع ،مكتوم ميدارد و به مسرور
در طسسي ظهسسورِ ابعسساد گونسساگون آن ،معلسسوم مسسيشسسود در آغسساز خداونسسد
چهچيزي را مقدّر كرده ،بر همين مبنا ميفهميم انقسالب اسسالمي چيزهسايي
را در آغازِ خود مكتسوم دارد و بسه مسرور و در مسسير حركست خسود گساه و
بيگاه ،وجهي از آن را مينماياند و باز در آن آغاز ،وجوهي مكتسوم وجسود
دارد كه بايد در انتظار ظهور آن بود .مثسل آنچسه در ابتسداي دفساع مقسدس
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مكتسسوم بسسود و بسسه مسسرور بسسروز كسسرد .در آن حسسدّ كسسه بسسه تعبيسسر امسسام
خميني

:
«هر روز ما در جنگ بركتي داشتهايم كه در همه صحنهها از آن بهسره
جستهايم ،ما انقالبمان را در جنگ بسسسه جهسان صسادر نمسودهايسم ،مسا
مظلوميت خويش و ستم متجاوز را در جنسگ ثابست نمسودهايسم .مسا در
جنگ پرده از چهرهي تزوير جهانخسواران كنسار زديسم .مسا در جنسگ
ابهت دو ابر قدرت شرق و غرب را شكستيم .ما در جنسسگ ريشههساي
انقالب پربار اسالميمان را محكم كرديم .ما در جنگ به مردم جهسان
و خصوصا مردم منطقسسسه نشان داديم كه عليه تمامي قدرتها ،سساليان
سال ميتوان مبارزه كرد .جنگ ما كمک به فت افغانستان را به دنبسال
داشت .جنگ ما فت فلسطين را به دنبال خواهد داشست… .و از همسه
مهم تر استمرار روح «اسالم انقالبي» در پرتسو جنسگ تحقسق يافست…

جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدني نيست».

و باز در آن آغاز كه به تعبير حضسرت روح اللّسه«رضسواناللّسهتعساليعليسه» ،دفساع
مقدس معنا پيدا كرد ،حضور ما در منطقه مكتوم بود و با نفي داعش توس
ايران ،آغازي به ميان آمسد كسه آن آغساز نيسز خسود را مكتسوم مسيدارد ،بسه
طوري كسه گمسان نمسيكنسيم ايسن خسودْ آغسازي خواهسد بسود بسراي ظهسورِ
وجوهي ديگر از انقالب اسالمي تا در اين انديشه باشيم كه هنسوز وجسوهي
بسيار متعالي از اين انقالب مكتسوم اسست و بايسد در بسستر مقاومست ،منتظسر
ماند.
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انقالب اسالمي و پيغامي د وني
 -58براي بيشترفهميدن انقالب اسالمي و تفكر در آن از آن جهت كسه
به جهت وجودياش« ،تفكرناشدني» باقي ميمانسد ،بايسد بسه تقسديري فكسر
كنيم كه در جان انسانها رخ داده و نه به حركات و فعاليت آنهسا .انقسالب
اسالمي يک رخداد تاريخي بود كه از طريق آن رخداد ،انسانهسا در جسان
خود شنواي سخني شدند كه بايد تاريخ ديگري را رقم بزنند ،بدون آنكسه
متوجهي شنيدن آن پيغسام درونسي باشسند ،در عسين آنكسه هميشسه در طسول
تسساريخ انسسسانهسساي فرزانسسه بسسه ص سداي حقيقسست گسسوش دادهانسسد كسسه البتسسه
روشنفكران ما نتوانستند آن پيغام دروني تاريخي خود را درک كنند.
آن پيغام ،مردم ايران را فراخوانسد تسا بسا آن از درِ هسمسسخني درآينسد و
حقيقتا مردم ايران در مقامِ انسانيشان دلبستهي كمند آن مشيت تساريخسساز
شدند و از آن به بعد عدهاي را مييابيد كه همچون پيكي ،مسدام حامسلِ آن
پيغام ميباشند ،پيغامي كه از سوي خدا در اين تاريخ به انسسان مسيرسسد تسا
متوجسه شسود مسيتوانسد بسا حضسسور خسدا در ايسن تساريخ حاضسر گسسردد و از
دوگانگي بين سسوبژه و اُبسژه عبسور نمايسد و خسودش ،زبسانِ حقيقست دوران
گردد ،به آن صورت كه حقيقت او را فرا ميگيرد و مشكل روشنفكران ما
چه در لباس ادبيات هايدگر سسخن بگوينسد و چسه عرفساننمسايي كننسد؛ آن
است كه پيغام تاريخي خود را كه در بستر انقسالب اسسالمي ظهسور كسرد و
شهداء شنيدند ،نشنيدند.
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ا يابي به سرچش هي تفار
 -59ترديدي نيست كه در آغازِ راهِ ظهسور حقيقست ،مسا آن را درسست
نميشناسيم و هر اندازه آن حقيقستِ تساريخي خسود را در ظسروف تساريخي
مختلف به صحنه آورد ،بيشتر با آن آشنا ميشويم و ميفهمسيم جسانِ مسا در
اين تاريخ ،در پي آن بوده است و آنچسه سسزاوار تفكسر اسست تنهسا تفكسر
نسبت به آن ميباشد براي قرارگرفتن در راه تفكر.
اعتبار هر قدمي كه آدمي در طريق تفكر در ايسن تساريخ برمسيدارد ،بسه
آن كوششي است كه به آدمي مدد ميرساند تا در مقام تفكر به آنچسه بسر
جانش نازل شده ،نظر كند .از اين جهت ميتوان گفست توجسه بسه اشساراتي
كه تفكر را بسه سرچشسمهي آن راه مسينمايانسد ،نسدايي اسست از درون كسه
گاهي نسيمي آن را به گسوش مسا مسيرسساند .ايسن فهسم ،چسون هسر فهمسي،
دانستني نيست كه حاصل شناخت باشد ،بلكه آن نسوع هسستي اسست كسه از
اصل از آغازبودنِ ما در ما موجود است و منشأ تفكر خواهد بود.

ِ فرو فته د
ماو ای خود

تنهايي

 -60خسسودِ اسسستعاليي كسسه روح تسساريخي انقسسالب اسسسالمي آن را در بسسر
گرفته است ،مسيتوانسد از خودخسواهيهساي دوران سسوبژكتيويته بسه سسوي
ايثارهاي دوران انقالب اسالمي سفر كنسد و از بنسد نيهيليسسمِ دوران رهسايي
يابد .زيرا اين خود ،خودي است كسه مساوراي خسودِ فسرو رفتسه در تنهسايي،
خود را احساس ميكند و متوجه است كسه تنهسا بسا «ايثسار» مسيتسوان از بنسد
نيهيليسم رهايي يافت .رهايي از بندِ نيهيليسم در اين تاريخ ،همهي قبلهي مسا
است و شهداء چون متذكرِ توجه مسا بسه ايسن قبلسه هسستند ،مسا را بسه اشسكي
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ميكشانند كه راهِ رسيدن به آن قبله است .انقالب اسالمي زمينسهي ايثسار را
براي عبور از نيهيليسم فراهم كرد براي كسساني كسه متوجسهي خودآگساهي
خويش هستند.

را دادن آن د

ميدان ديد

 -61آدمي در هيچچيزِ ديگري پنساه نمسييابسد مگسر در آن نسدايي كسه
جانِ او را پر كرده و ما در ابتدا نسبت بسه آن نسدا مسيتسوانيم در پسي نشساني
باشيم كه البته در ابتداي امر ،ناروشسن اسست .ولسي اگسر آن را دنبسال كنسيم
هرچند به سختي ،ميتوان آن ندا را شنيد .ندايي كسه از نسوعي وارسستگي و
ورود به سرزمين ديگري از تفكر خبر ميدهد و مانند برق پيسدا مسيشسود و
ميرود .حتي در زماني بس دراز ممكن اسست بسرق آن نسدا از مسا بگريسزد،
ولي تفكري كه اشاره به آن دارد همواره ميمانسد و «اشسارت» ،آنسي اسست
كه روشني ميبخشد و نهان ميشود و ما را به سرزمينِ تفكر وارد مسيكنسد.
انديشيدن در بارهي چيزي ،به معناي قسراردادن آن در ميسدان ديسدِ خسويش
ميباشد.

رلوع هستي و حضو

آيند

د

حال

 -62وظيفهي ما در اين تاريخ روشنسساختنِ نحسوهي وضسعيت حضسور
انسان است توس خود انسسان ،تسا افقسي كسه تسا كنسون بسرايش پنهسان بسوده
آشكار شسود .حضسوري بسيواسسطه كسه موجسب حضسور سساير چيزهسا نيسز
ميشود .اين همان طلوعِ هستي است به همان معنايي كسه «وجسودْ» خسود را
در تاريخ ظاهر ميكند ،همان وجودي كه ما را در برگرفته و زمسانِ «حسال»
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را تا آينده ميگستراند و در ايسن راسستا نظسر بسه حضسور تساريخي خسود در
انقالب اسالمي كسه همسان حضسورِ وجسود در ايسن شسراي اسست ،مسا را در
آيندهاي وارد ميكند كه همواره خود را به صورت حاضر در ميآورد.

انون نخست تفار
 -63ظهور حقيقت در نسبت با انسان در گسرو گشسودگي انسسان اسست
نسبت به حقيقتِ ناپيسدا كسه در اثسر آن گشسودگي ،انسسان تسالش مسيكنسد
حقيقت را در رخدادي تساريخي و انضسمامي ببينسد و بنمايانسد و از رهگسذر
همين گشودگي است كه حقيقتْ به تساريخ بسدل مسيشسود يعنسي انسسان در
ذات خود فق گشودگي نسبت بسه حقيقست اسست كسه بسا بسهكساربردنِ آن
گشودگي ،تاريخ به عنوان آينهي ظهور خدا در كنار انسان رخ مسينمايانسد
و انسان معناي خود را كه همسان گشسودگي اسست ،مسييابسد .و ايسن همسان
قانونِ نخستِ تفكسري اسست كسه انسسان در مقسام تسذكر تساريخي متوجسهي
حضور خدا در حوالتِ تاريخي ميشود و با نگهباني از گشودگي خسويش،
مخاطبِ حوالت تاريخي خود ميگردد كه به او تذكر ميدهد.

معناي يافت پيشيني «وجود»
 -64انقالب اسالمي افقسي از تساريخ ايسن عصسر اسست كسه در سسرزمين
ايران در حال آشكارشدن و طلوعكردن است ،براي فهم بنيادي ديگسري از
زندگي ،فهمي كه دغدغهي آن در سخن متفكراني كه در حسال مواجسه بسا
حقيقت اين دوران هسستند ،بسه گسوش مسيرسسد .متفكرانسي كسه نسسبت بسه
«وجود» در هر چهرهاي كه ظهور كند داراي فهمي اصيل ميباشند و نسبت
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به ظهورِ چهرههساي متفساوتِ وجسود در تساريخ نسهتنهسا غافسل نيسستند ،بلكسه
ماوراي نگاه معرفتشناسي مفهومي ،در نسبت خود با وجود ،يافتي پيشيني
دارند و جنبهي معرفتشناسانه نسبت به «وجود» را امري ثانوي ميداننسد .از
آن جهت كه در احسساسِ «وجسود» وقتسي «وجسود» در تساريخ ،انسسان را در
برميگيرد ،انسان ،خود را عين زمان و تاريخي احساس ميكنسد كسه در آن
حاضر است و اين اسست معنساي يافست پيشسيني وجسود كسه مقسدم اسست بسر
جنبهي معرفتشناسي وجود.

پيراموننگري
 -65احساس واقعبودگي در تاريخ انقالب اسالمي به عنوان زندگي در
آغوش حقيقت دوران ،همان احساس زندگي به معناي حقيقسي اسست و در
اين راستا فهمي مناسب زمانه ،انسان را فرا ميگيسرد ،فهمسي كسه در اثسر آن
فهم ،انسان با يک نگاه سر در ميآورد قضسيه از چسه قسرار اسست .زيسرا آن
نگاهبه نحوهي وجود او برميگردد و نه به دانش او و بدين لحاظ آن انسسان
صاحب فهمي جامع و پيراموننگر ميشود .نگاهي كه بسر پايسهي دغدغسهي
او نسبت به تاريخي كه در آن قرار دارد استوار اسست .و در راسستاي چنسان
پيراموننگري است كه ميفهمد در اين زمانه چه چيسزي در جساي خسودش
هست و چه چيزي در جاي خودش نيست.

از پيراموننگري
 -66ما در اين تاريخ وارد موقعيتي شدهايم بسه نسام پيرامسوننگسري ،لسذا
قبل از آنكه ما كاري بكنيم در اين نقطسه از تساريخ كسه حوالست مسا اسست،
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پرتاب شدهايم و بدين لحاظ كه اين تاريخ ،تاريخ مسا اسست مسيدانسيم چسه
چيزي در كجا بايد باشد و با هويتي پيراموننگر جايگاه هرچيز را در نسبت
با دغدغهي تاريخي خود و در دل سنتي كه به ميان آمده اسست ،مسيبينسيم.
اين است راز پيراموننگري آنهايي كه در بسستر انقسالب اسسالمي زنسدگي
خود را معنا كردهاند.

آزادي د

حوالت تا يخي

 -67قرارگسسرفتن در يسک تسساريخ و در يسک حوالسست تسساريخي در عسين
آنكه وجوه اختصاصي هركس را محفوظ ميدارد و هركس براي زندگي
خود طرحي ميافكند ،طوري است كه همه با هم جلو ميرويم و در نتيجسه
طرحافكنيهاي ما همه در داخل اين سنت و اين حوالت قرار ميگيسرد ،در
عين آنكه اسير اين حوالت نيستيم ،بلكه در اين طرحافكنسيهسا نحسوهاي از
آزادي داريم ولي نه آزادي مطلق كه بيرون از حوالت تاريخي باشد ،بلكسه
آن نوع آزادي كه امكانهاي خود را در طرحافكنيهاي خود محقق كنسيم
و اين همان آزادي است كه هسركس در حوالست تساريخي خسود مسيتوانسد
احساس كند و تقدير خود را در امكان اصيلاش باز يابد.

اماانهاي غير اصيل
 -68معناي زندگي در حوالت تاريخي كسه امسروز در انقسالب اسسالمي
محقق شده ،بدين معنا است كه بدانيم كدام امكسان ،در ايسن زمسان ،امكسانِ
اصيل ما است و كدام امكان ،امكانِ ما و ملت ما نيست و مربوط به تاريخي
ديگر و يا ملتي ديگر است و ما با آن امكانها معناي خود را نمييابيم .زيرا

 ................................................... 536گوشسپردن به نداي بيصداي انقالب اسالمي

در نگاهي پيراموننگرانه ميتوان يافت كه آن امكانها در معسرض ادامسهي
ما نيست و به جاي آنكه ما را به عالم خود برگرداند و در آن مستقر كنسد،
ما را از عالَم خود خارج ميكند و دغدغهي وجودي ما را از مسا مسيگيسرد.
حضور در تاريخي كه با انقالب اسالمي به ميان آمسد موجسب مسيشسود تسا
هركس امكان اصيل خود را تجربه كند و جايگاه دروغين امكانهساي غيسر
اصيل را بشناسد.

دانش ساوت
 -69بازخواني يک فت تاريخي در ذات آن فت نهفته است .ظهسور آن
فت تاريخي ،اولين مرحلهي فهم از آن را بسه ميسان مسيآورد تسا در مراحسل
ديگر با فهمي ديگر از آن ،آن رخداد را از آنِ خود كنيم و فهمي ديگسر از
تاريخ خود را با خود در ميان بگذاريم.
در فهم جديد ،فهم پيشيني يا فهمِ پيراموننگر تثبيت و حف مسيگسردد
و به صورتي همهجانبه به آن رخداد وقوف حاصل ميشسود و خودآگساهي
الزم نسبت به آن به ميان ميآيد و عمال بيگانگي نسبت به آن بهكلّي از بين
ميرود و آن رخسداد تساريخي هرچسه بيشستر حقيقست خسود را بسه مسا نشسان
ميدهد و بيش از پيش براي ما شفاف ميشود تا معلسوم شسود وقتسي مجسال
دهيم تا خداوند مطابق طلب حقيقي يک ملت ،خود را در تساريخ آن ملست
بروز دهد ،چگونه خداوند ما را در برميگيرد و چگونه عالم آينهي ظهسور
و بروز شأني از شوونات خسدا ،مطسابق آن تساريخ مسيشسود1و مسا را دعسوت
ّحمن رجو
 -1در اين مورد به آيهي  29سورهي الر
شود که ميفرمايد «يسئي
ه من في السماوا /و األر
لي

گستردگي انسان نزد خود537 ................................................................................

ميكند تا با هر واقعهاي در آن تاريخ منتظر نحوهاي از حضور خسدا مطسابق
آن فت تاريخي باشيم2و مجال دهيم ديگر انسسانهسا در بسستر فست تساريخي
زمانهسخن خود را به ميان آورند .در ايسن حالست ،دانسشِ سسكوت اهميست
خاص خود را پيدا ميكند.

شهداءت صو ت بارن انقالب اسالمي
 -70با توجه به حيثيت توحيدي انقالب اسالمي ،مسا نسسبت بسه انقسالب
اسالمي رويكرد ايمانگرايانه داريم ،به همان معنايي كه بسه اسسالم و قسرآن
ايمان داريم و از اين جهت سعي ميكنيم با باطن انقالب اسالمي كه همسان
اراده و مشيت الهي است ،رابطه برقرار كنيم و در همين رابطه باطن انقالب
اسالمي جان و روان شهداء را در برگرفته و آنها مطسابق جسان خسود عمسل
كردند؛ يعني شهداء ،صورت باطن انقالب اسالمياند و ميتوان بسا نظسر بسه
سيرهي آنها به آن باطن منتقل شد .و اين حالت در مصادفشدن بسا شسهيد
حججي به صورتي روشنتر احساس شد.
هو في شأن» آنچه در آسمان و زمين اس از
ك
يل يوم ي
او تقاضامندند و هر روزي و روزگاري او در شأن
خاصي اس .
 -2قرآن در راستاي جلوههاي حضور الطاف الهي
يش آمد،
مطابق فتحي که در تاريخ ظهور اسالم
قالوا هذا
ي
يون األحزاب
يؤمن
ميفرمايد «و لما رأ الم
هم
ي للا و رسي ي
ه و صدق
ي للا و رسي ي
ما وعدنا
ه و ما زادي
ولي
ولي
ً »(احزاب )22 /و مؤمنان وقتى
ً و تسليما
إال إيمانا
لشكر احزاب را ديدند گفتند «اين همان اس كه
خدا و رسولش به ما وعده داده ،و خدا و رسولش
راس گفتهاند!» و اين موضو به جاي آنکه مرعوب
جبههي متحد دشمنان شود ،جز بر ايمان و تسليم
آنان نيفزود.
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با نظر به باطن انقالب اسالمي ،ظهوراتي كه از طريسق انقسالب اسسالمي
بسسراي مسسا ظسساهر مسسيشسسود معنسسايي حقيقسسي دارنسسد ،پسسس نبايسسد از هرچسسه
باطنيترديدنِ مدام انقالب اسالمي غافل شد.

اماان سخنگفتن با انسان امروز
 -71در رابطه با اشاره به انقالب اسالمي بح

در متقاعسدكردن طسرف

مقابل نسبت به انقسالب در ميسان نيسست تسا گرفتسار كالمسيشسدنِ انديشسهي
سياسي شسويم و در موضسع دفساع از انقسالب قسرار گيسريم ،بلكسه بحس

در

حكايتكردن از چيزي است كه خسود را در جسانهسا حاضسر كسرده اسست.
كسافي اسسست موقعيست خسسود را در ايسن تسساريخ درسست بشناسسيم تسا متسسذكر
سرمايهاي باشيم كه وجه يميني انسانها در آن مستقر هسستند و ايسن امكسان
سخنگفتن با انسان امروز از وجه معنوياش را فراهم ميكند تا در زندگي
مدرن از بيمعنايي نجات يابد.

هستي است که خالود
اسالمي نشان ميدهد

ا د

انقالالب

 -72براي روبهروشدن با افقي كسه انقسالب اسسالمي متسذكر آن اسست،
نميتوان مستمع آزاد بود .بايد سعي كرد در بسستر تساريخ ،متوجسهي تفكسر
معنوي ديگري شد ،تفكري كه نه تفكر ابنعربي است و نه تفكر صسدرايي
و در عين حال از آنها جدا نيست ،ولي تفكري است مربوط به اين تاريخ،
از آن جهت كه «تفكر ،تاريخي است» و با رجسوع بسه چهسرهاي از حقيقست
كه در اين تاريخ به ظهور آمده است شكل ميگيرد .تفكري كه در مقابسل
بشر امروز راهي را آشكار كند كه در ايسن تساريخ آينسهي نمسايش حقيقست
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باشد .مثل آينههاي شفافِ جبههها و اسارتها تا هستي به ظهسور آيسد زيسرا
هستي است كه انسان را راه ميبرد و به او خطاب ميكند و هستي است كه
خود را در انقالب اسالمي نشسان مسيدهسد .و از ايسن جهست بايسد حركسات
رزمندگان را در آينهي انقالب اسالمي به تماشا نشست و نداي هستي را از
آن طريق به گوش جان رساند.

موضع انتظا

د

اين تا يخ

 -73با تالش براي گوشسپردن به نسداي بسيصسداي انقسالب اسسالمي،
انسان در موضعي قرار ميگيرد تا حقيقت انقسالب اسسالمي بسه وي خطساب
كند و اين موضع ،موضع انتظار و چشم به راهبودن براي وقوع چيزي است.
البته آنچه وقوع مييابد دركي مفهومي از انقسالب نيسست ،بلكسه واقعسهاي
است كه در آن مواجهه« ،واقعه» به زبان ميآيد و جهسانْ خسود را بسراي مسا
آشكار ميكند ،چيزي كه تا قبل وجود نداشت.

مثل پرتابشدن د

جهانِ بيکران

 -74تجربسسهي انقسسالب اسسسالمي ،بسسه عنسسوان رخسسدادي تسساريخي در
زيستجهاني كه در آن هستيم ،براي ما رخ ميدهد ،مثل هر تجربسهاي كسه
گونهاي از تاريخمندي است و با روبهروشسدن بسا حادثسههسا متوجسه حضسور
تاريخي آن ميشويم ولي نه با فهم متافيزيكال كه قدرت بسه چنسگآوردن
چنين رخدادي را ندارد ،زيسرا انقسالب اسسالمي پديسدهاي نيسست كسه قابسل
تفكيک از ديگر پديدهها باشسد .تجربسهي انقسالب اسسالمي ،مثسل تجربسهي
زيباشناسانه ،افقهاي تازهاي را در مقابل انسان ميگشايد .در روبسهروشسدن
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با صحنههايي كه مربوط به انقالب اسالمي است مثل ايثارها و شهادتهسا و
تشييع شهداء و راهپيماييهاي مربسوط بسه انقسالب ،افسق جديسدي در مقابسل
انسان گشوده ميشود .مثل پرتابشسدن انسسان در جهساني بسيكرانسه و ايسن
شكلگيري فهم است در تاريخ .اين فهم ،فهمي نيست كه قابسل توضسي بسا
معرفتشناسي باشد ،ادراكي است كه قابسل توضسي بسا منطسق نيسست و در
عين حال فهمي است كه همگان را در برميگيرد و بايد آن را پرورش داد.
اينكه گفته ميشود امر تاريخي مثل امر زيباشناسانه معرفتبخش است
و ارزش معرفتي دارد ،مشروط به آن است كه گمان نكنيم معرفت منحصر
به امر رياضيمند است .امر تاريخي و تجربسهي تساريخي چيسزي اسست كسه
معرفتشناسي مبتني بر تفكر رياضي ،ناديسدهاش مسيگيسرد ولسي وجهسي از
وجود است و قابل درک ،اما نه با عقل متافيزيكال.

اهي براي فهم انقالب اسالمي
 -75وقتي متوجه باشيم حقيقت وسيعتر از آن چيزي است كسه در علسم
تجربي رخ ميدهد .تجربهي تاريخي را امري ذوقسي و غيسر معرفستبخسش
نميدانيم .مشكل در اينجا است كه معرفست را منحصسر بسه مفساهيم ذهنسي
ميدانيم ولي با رجوع به «وجود» از اين ضعف تاريخي عبور خواهيم كرد.
متفكراني كه «وجود» را مدّ نظر دارند فهم پُو تيک يسا شساعرانه را مثسال
ميزنند كه در جاي خسود قاعسدهمنسد اسست ولسي عنصسري اسست بيسرون از
توضي  ،بلكه در مثال و نمونه بروز ميكند و فهسم انقسالب اسسالمي از ايسن
نوع است و اين نوع فهم ،فهمِ سادهاي نيست مگر آنكه از تفكري كه تنهسا
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با مفاهيم ذهني است ،آزاد شويم تسا راهسي بسراي فهسم انقسالب اسسالمي بسه
سراغ ما آيد.

چگونگي فهم تا يخي
 -76اساس جهاني كه ما از پيش در آن قرار گرفتهايم با نوعي ادراكسي
حسّي آغاز ميشود3و در قاعده و روش درنمسيآيسد و ايسن نيسز گونسهاي از
معرفسست اسسست .معرفسست ،امسسر هنسسري و تسساريخي از آن نسسوع معرفسست اسسست.
معرفتي غير از معرفتي كه در علوم تجربي هست.
معرفتِ حاصل از علوم تجربي اساسا با ذهن و با امر ابژكتيو سسر و كسار
دارد و بايد هم چنين باشد .اشكال از آنجايي است كسه در دورهي مسدرن،
فهم تاريخي و فهم هنري از حسوزهي معرفست بيسرون رانسده شسده و ذوق و
احساسي كه انسان با حضور در تاريخ در خود مييابسد ،بسه عنسوان معرفست
ديده نميشوند .زيرا در فهم امر تاريخي هر ناظري خودش شسركتكننسده
در فهم آن امر است .ما در تاريخ هستيم و تاريخ را ميفهميم و ايسن اتحسادِ
بين نظر و عمل است ،به اين معنا كسي نميتواند از تساريخ فاصسله بگيسرد و
اساسا در تاريخ است كه امسر تساريخي فهميسده مسيشسود و ايسن در دورهي
مدرن مورد غفلت قرار گرفته است.

 -3ميتوان گف

جهاني که ما از

يش در آن قرار

گرفتهايم و فهم از آن آ از ميشود ،يک امر
و فراچنگ نميآيد و بهعنوان امري
استعاليي اس
ايدهال هميشه باقي اس .
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با

جومي که به جانان پيدا ميشود

 -77پيوند اجتماعي ،نظم و قاعده دارد و كم و بسيش مسيتسوان ظسواهر
اين نظم را شسناخت ،امسا نظسم و قاعسدهي اجتمساعي از جسنس قواعسد نظسم
مكانيكي نيست و با دستوالعملِ اين شخ

يسا آن گسروه مقسرر نمسيشسود،

نظم اجتماعي در زبان و بنابر اين در وجود همهي آدميان است ،پسس از آن
كه انسانها رجوعي به جانان پيدا كردند از درون جان آنان برميآيسد و در
قول و فعلشان سريان مييابد .اگر اين رشته اتصسال در شسعر و تفكسر قطسع
شود رواب عادي سياسي و اقتصادي و اجتماعي هم خلل ميبيند و بسدبيني
و بياعتقادي نسسبت بسه ديگسران و بيگسانگي بسا خسويش و خويشساوند و در
نتيجه خودبيني و خودخواهي و پشتكسردن بسه ذكسر و فكسر و راه دادن بسه
كين و كينتوزي و غلبهي دروغ بر زبان ،امري شسايع و عسادي مسيشسود .و
انقالب اسالمي همان راهي است كه ما را از اين معضل ميرهاند به شرطي
كه متوجه باشيم ميتوانيم با تاريخ خود فكر كنيم.

ّي نظام
بيتفاوتي نسبت به غايات کل
هستي!
 -78دستآورد انقالب اسالمي به معناي حضسورِ تساريخي آن ،طسوري
است كه نميتوان ايسدههساي خاصسي كسه آن را بسه صسحنه آورده اسست را
ناديده گرفت .ايدهي عبور از سسيطرهي فرهنگسي سسكوالريته و ال يتسسه ،و
بدينلحاظ نه فاشيسسم حاصسل انقسالب فرانسسه اسست و نسه داعسش حاصسل
انقالب اسالمي و نه مالعمر نمونهاي از شخصيت امام خميني

«رضواناللّهتعاليعليه».

و اين نوع برخورد با رخسدادهاي بسزرگ و انسسانهساي بزرگسي كسه تقسدير
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تاريخي زمانهي خود را ميشناسد ،تقليلدادنِ آن رخسدادها و آن اشسخاص
به حساب ميآيد و خبر از عدمِ درکِ كشف تاريخي ميدهد.
تربيت غربي در كشورهاي جهان سوم انسانهايي ميپروراند كه نسسبت
به غايات كلّي نظام خودشان بيتفاوتانسد ،هرچنسد بسه احكسام شسرع مقيسد
باشند .در حاليكه در عقل انقالب اسالمي مسووليت اجتمساعي بسراي افسراد
امر مهمي است و آن نتيجهي تحققيافتگي انسسان در تساريخِ زمانسهي خسود
است .در اين درک است كه گروههساي مختلسف معتقسد بسه عقسل انقسالب
اسالمي ،ميتوانند در كنار هم قرار گيرند.

انقالب اسالمي و
زندگي غربي

هايي از بحرانهاي

 -79انقالب اسالمي چنانچه براي افراد به صورت حقيقت دوران ظهور
كند ،جزء وجسود انسسان مسيشسود ،طسوري خواهسد شسد كسه انسسان يساراي
دستكشيدن از آن را ندارد ،حتي اگر به قيمت جسانش تمسام شسود .و ايسن
مشروط بر آن است كه با انقالب اسالمي بتوان رابطهي وجودي و إشسراقي
برقسسرار كسسرد ،در آن حالسست اسسست كسسه انسسسان خسسود را در آغسسوش انقسسالب
اسالمي احساس ميكند ،به طوريكه آن انقسالب تمسامِ او را در برگرفتسه و
افق وجود او را آنچنان پر كرده كه هيچ آيندهاي را بدون آن نمينگرد.
چيزي در اين تاريخ به نام انقالب اسالمي به ما داده شده است كه تنهسا
از طريق آن ميتوانيم از بحرانهايي كه حاصل غربزدگيمان است ،رهسا
شويم .تنها در اين راهبودن است كه ميتوانيم به تعادل الزم بينديشسيم و آن
را بيابيم و از گردونهي توسعهيافتگي و توسسعهنيسافتگي بسه گردونسهاي وارد
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شويم كه انقالب اسالمي با تعريفي كه از انسان به ميان ميآورد ،در مقابسل
ما گشوده است.

اميدوا ي ما النه
 -80درکِ تسساريخي ،امسسر بسسيار مهم سي اسسست و بصسيرتي را بسسه همسسراه
مسسيآورد كسسه از طريسسق آن بصسسيرت ،هسسم حوالسستِ تسساريخي خسسود و هسسم
محدوديتهساي خسود را مسييسابيم و اميسدواري نسسبت بسه آينسده بسا درک
تاريخي انقالب اسالمي ،اميدواري عاقالنهاي است.
در مرحلسسهي خودآگسساهي نسسسبت بسسه انقسسالب اسسسالمي از آنچسسه بسسر مسسا
ميگذرد خبردار ميشويم و اين در مسير رجوع به انقسالب اسسالمي ،خسود
به خود پيش خواهد آمد و ميتوانيم در راهي قدم بگذاريم كسه بسا انقسالب
اسالمي گشوده شده ،در اين صورت از تنگناي تاريخي غربزدگسي خسود
رها شدهايم .اينجا است كه سختيها موجب آفرينندگي ميشوند و رنسج،
مُقَوّم حيات ميگردد و مقاومت ،به جاي سازش به ميسان مسيآيسد و امنيست
در دل ستيز بسا اسستكبار ظهسور مسيكنسد و اميسدواري عاقالنسهاي نسسبت بسه
آيندهظهور ميكند كه با توهّم همراه نيست.

رلوع تقر
ّ

حضو ي انسان

 -81بايد از خود پرسيد انقالب اسالمي در اين تاريخ يک مسوله اسست
كه بايد آن را فهميد و يا يک «راز» اسست كسه بايسد بسه آن تقسرّب جسست؟
روحيهي انتزاعي و جزمي ،اين انقالب را يک مسوله ميداند كه بايسد بسراي
خود حل كند و در تملّک آورد و بر آن حكم براند .زيرا به گمانش آن را
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در دست خسود دارد ولسي در برخسورد بسا انقسالب اسسالمي بسه عنسوان يسک
حقيقت ،ديگر انسان بين خود و آن رخداد ،دوگسانگي احسساس نمسيكنسد
بلكه در نسبتِ بسا آن ،تمسايز سسوژه و اُبسژه از بسين مسيرود و انسسان ،نسوعي
يگانگي در جان خود نسبت به آن مييابسد بسه طسوريكسه جسانِ او انقسالب
اسالمي ميگردد و در چنين بستري «شهادت» براي دفاع از انقسالب ظهسور
ميكند و اين غير از آن است كه يک سرباز طبق قانون براي دفاع از وطسن
به جبهه ميرود .در اينجا تقرّر حضوري و ظهوري انسان طلوع مسيكنسد و
به هويت و احساسي ميرسد كه ديگر ،عالَم بسراي او چيسزي نيسست كسه او
فكر ميكند بلكه عالم چيزي است كه او در آن زندگي مسينمايسد .انسسان،
گشوده بر عالَم ميشود و با آن ميباشد ،اما مالک آن نيست.

ِ انقالالب
چه کسي ميتواند گزا شگالر
اسالمي باشد؟
 -82ابتدا انقالب اسالمي به عنوان ارادهي الهي كه در ايسن تساريخ بايسد
محقق شود در جان انسانهاي اين تاريخ به صورت علم حضوري هسست و
آنهايي كه نسبت خود را با آنچه در جانشسان اشسراق شسده اسست حفس
كردهاند ،مطابق آن عمل ميكنند و سپس در يک خودآگاهي بسه صسورت
علم حصولي ميتوانند از آن گزارش دهند و آن را توصيف كنند.
گزارش از انقالب اسالمي ،چيزي را آشكار ميكنسد كسه از قبسل بسراي
گزارشگر آشكار شده و وقتي مخاطسب آن را درک مسيكنسد كسه فهمسي
اجمالي از آن در تاريخ و زيستْ جهان خود داشته باشد و گذشستهي خسود
را تاريخ امروز خود نميداند تا همچنان در انتزاعيات بهسر بسرد و بسه يسک
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معنا به دين گذشتهپايبند نيست تا خداي دين جديد بسا او سسخن بگويسد و
آنچه بايد براي او آشكار شود ،آشكار گردد .در همين رابطسه وقتسي ديسن
جديدي از طريق پيامبر جديدي به جهان بشري عرضه شد ،نمسيتسوانيم بسر
دين گذشته باقي بمانيم ،زيرا گذشته به «مفهوم» تبديل شده است و افقي را
در مقابل انسانها نميگشايد.
وقتي افق تاريخ روشن است هر انديشهاي كه اظهار شود اذهسان مسستعد
را برميانگيزد كه در آن تأمل و تحقيق كنند و راه بجويند و به همين دليسل
سخني كه با جانها مناسبت ندارد مورد اعتنا قرار نميگيرد زيرا در گذشته
متوقف شده است.

اسالمت دينِ شهرها يا دين

بيلهها؟

 -83در زماني كه جهت اجتماعِ انبسوه انسسانهسا در يسک شسهر ،تساريخ
خاصي شروع شده است و زندگي بدون استفاده از ماشينسسواري نساممكن
شده و از اين طريق همه در آلودهكسردن هسوا بسينقسش نيسستيد ،بايسد طسور
ديگري فكر كرد و خود را با امسوري متفساوت نسسبت بسه زنسدگي گذشسته
روبهرو ديد .در اين حال معناي حكومت با معناي دينداري گره مسيخسورد
از آن جهست كسه انسسانِ مسسؤمن نسسبت بسه آنچسسه در اطسراف او مسيگسسذرد
نميتواند بيتفاوت باشد و انقالب اسالمي بسراي معنابخشسي بسه انسسانِ ايسن
دوران در فضاي دينداري شكل گرفت ،تا دينداري به سسبک اسسالمي در
چنين زمانهاي هم ممكن باشد وگرنه بايد گفت اسالم ،دينِ شسهرها نيسست
و تنها در شراي قبيله معنا دارد.
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انقالب اسالمي و بارن آن
 -84هر تاريخي ظاهر و باطن خساص خسود را دارد و مسردم معمسوال بسه
ظاهر آنتوجه ميكنند .همانطور كه باطن تاريخِ تجدد تاريخ قسدرت بشسر
است و باطن تاريخ انقالب اسالمي ،تاريخ عبوديت بشسر اسست در راسستاي
توحيدي كه امامان شيعه متسذكر آن بودنسد و از ايسن جهست ايسن تساريخ بسا
باطنيترين بُعد انسان سخن ميگويد در حاليكه بس قسدرت كسه مدرنيتسه
خود را در آن تعريف كرده ،به معني كاملشدن نيست تا بگسوييم مدرنيتسه،
اوجِ كمال انساني است و تنها قانون بايد بشر را مديريت كند.
با ظهور انقالب اسالمي ،تحولي بنيادين در وجدان سياسسي -اجتمساعي
مردم ما پديد آمد كه در إزاء آن به آزادي و برابري سياسي مسيانديشسند و
به دنبال شرايطي جهت تحقق آن ميباشند و از ديانت در اين تساريخ چنسين
انتظاري دارنسد زيسرا جسوهر انسسان ،آزادي و اختيسار اسست و بسا آن سساخته
ميشود و مقصد دين نيز جز ساختهشدنِ انسان نيست و انقالب اسسالمي در
اين راستا به اين تاريخ قدم گذاشته است تا جوابگوي احسساس آزادي كسه
مردم اين دوران آن را در خود احساس ميكنند ،باشد ولي نسه بسه صسورت
ليبراليسم كه نوعي اباحهگري است4بلكه آزادي در بسستر انتخساب و اختيسارِ
متعالي كه ماوراي بس قدرت به بس عبوديست انسسان منجسر مسيشسود تسا

-4

رهبر

معظم

حفظهللا»
ّ
انقالب«

در

همين

رابطه

«عدهاي هستند تا مفهوم آزادي مطرح
ميفرمايند
ميشود فرياد ميزنند که دين از دس رف  .آزادي
معقول مهمترين هديهي دين به جامعه اس .
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انسانهايي به ميان آيند كه نسبت به اجتماع بشري احساس مسووليتي جدّي
در خود دارا ميباشند ،بيش از آنكه به نفع شخصي خود بينديشند.

سيدن به ا اد ي آزاد
 -85به همان معنايي كه كلّ بر جسزء مقسدم اسست و افسراد بسا امسامشسان
محشور ميشوند ،بايد متوجهي حاكميست روح انقسالب بسر افسراد مختلسف
باشسيم  -به همان معنايي که جامعه ،هتويتي
از هوي

يتر

افراد دارد5-پس آنهسايي كسه تنهسا بسه نفسع شخصسي

خود مسيانديشسند عمسال از تساريخ خسود و از هويست اجتمساعيشسان بيسرون
ميافتند .اينان نتوانستهاند بين ارادهي آزاد فردي خود ،بسا هويست ضسروري
اجتماعيشان جمع كنند زيرا اين با بلوغِ عقل اجتمساعي ميسسر مسيگسردد و
در آن است كه انتخابهاي فسردي انسسان بسه وسسعت هويست اجتمساعي او
گسترده ميشود و به يک معنا ارادهي او بسا ارادهي الهسي يكسي مسيگسردد
زيرا از خودخواهيهاي خود آزاد شده و آزادي را به معناي حقيقسي خسود
احساس ميكند .انسان در آن حال به ارادهي آزاد رسيده ،در چنين فضايي
نحوهاي از ارادهاي مشترک بين افراد جامعسه احسساس مسيشسود و هسركس
خسود را در ديگسري مسييابسد و شسراي تحقسق چنسين جامعسهاي را انقسسالب
اسالمي فراهم كرده است كه در آن جامعه كلّي مقدس ،ميدانِ ظهور نياتِ

اجتماعي تاريخي
 -5قرآن در رابطه با هوي
ينا
أ
يل
ك
يوا
ندع
« يوم
ميفرمايد
انسانها
که همهي باطنها و
بإمامهم»(إسراء )71/در قيام
سريرها ظاهر ميشود ،هرکس را با امام آن يعني با
هوي جمعي تاريخياش ميخوانند.
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معنوي جزءها ميشود و سياست و ديانت به هم ميرسد مثل نزديكي ايمان
و عمل براي قرب هرچه بيشتر به خداوند.

نحو ي بروز
 -86طبق نظر بهحي

خداد فهم

التفاتي« ،آگاهي» ،آگاهي به چيزي است وگرنسه

آگاهي به پديده نيست بلكه يک نوع فهم انتزاعي است .حال در نسسبت بسا
واقعيسست انقسسالب اسسسالمي اگسسر آگسساهي درسسستي نسسداريم عمسسال در عسسالَمِ
بيآگاهي بهسر ميبريم .زيرا آگاهي ،متعلَّسق مسيخواهسد و آن چيسزي كسه
آگاهي را آگاهي ميكند آگاهي به «وجود» است در آينهي تساريخ .و ايسن
است رخدادِ فهم ،و در اين حالت شناخت واقع ميشسود و همبسستگي بسين
انسان و واقعيت شكل ميگيرد.
متفكرانِ امروزين را بايد به شيوهاي بفهميم كسه خسود را بسا «وجسود» در
تاريخِ امروزين كه همان جايگاه تساريخي انقسالب اسسالمي اسست ،بسه فهسم
رساندهاند ،آنهم نه وجود بسه معنساي يسک مفهسوم مطلسق ،بلكسه وجسود بسه
معناي ظاهربودن ،مثل ظاهربودنِ زيبايي در يک اثر هنري .با توجه بسه ايسن
امر است كه اگسر ايسن انقسالب و حركسات شسهداء درسست فهميسده نشسود،
خداوند فرداي اين عالَم از ما حساب ميكشد .زيرا شراي فهم را بسراي مسا
فراهم كرد و ما به آن چيزي كه موجب آگاهي ميشود التفات ننموديم.

نزدياي حقيقت و تا يخ
 -87ارتباط شهداء بسا انقسالب ،ارتبساطي حضسوري و تودسستي اسست و
ارتبسساطِ طرفسسداران انقسسالب كسسه در ح سدّ شسسهداء نيسسستند ،ارتبسساطِ ثانوي سه و
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پيشدستي است كه البته اين ارتباط به اصالتِ نوع اول نيست بلكسه ارتبساطِ
تماشاگرانه با انقالب است ،نه ارتبساطِ بازيگرانسه .طرفسدارانِ انقسالب تسا بسه
يگانگي بسين خسود و انقسالب فكسر نكننسد ،خطسر ريسزش ،آنهسا را تهديسد
ميكند زيرا هنسوز نمسيداننسد از چسه چيزهسايي بايسد عبسور كننسد و بسه چسه
چيزهايي بايد رجوع داشته باشند.
ما ،در مسير بالندگي خود بايد بدانيم از چه چيزهايي بايد عبور كنسيم و
به چه چيزهايي رجوع داشته باشسيم تسا در بسيآينسدگي و بسيتساريخي قسرار
نگيريم .از طريق انقالب اسالمي و سلوک ذيل شخصيت اشراقي حضسرت
امام خميني«رضواناللّهتعاليعليه» اشاراتي در اين تاريخ به ميان آمده است كه زبسانِ
تفكر انتزاعي ،توانِ ارا هي آن را ندارد و زبانِ احساسات معمولي نيز آن را
ميكاهد ،نياز به زباني داريم كه حقيقت را در اين تاريخ نشسان مسيدهسد و
اين با نزديکشدنِ «حقيقت» و «تاريخ» ممكن است ،بسه همسان معنسايي كسه
قرآن توصيه ميكند سير در زمين بكنيم و رازِ سقوط جوامع و تمسدنهسايي
كه نسبت خود را با حقيقت شسكل نسدادهانسد ،بيسابيم .از ايسن طريسق معلسوم
ميشود به چه چيزهايي بايد نزديک شد و از چه چيزهايي بايد عبور كرد.

نظر به حقيقت د

آينهي تا يخ

 -88معلّمانِ دينداري مردم ،بايسد مواظسب باشسند چگونسه بايسد در ايسن
تاريخ حاضر شد كه سخنگوي عقايد و ارزشهاي بنيادين مسردم گردنسد و
نه ادامهي مشهوراتي كه اشاره به فرهنگي دارد كسه انقسالب اسسالمي آمسده
است از آن عبور كند.
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آنهايي كه با اصول عقايسد سسنتي مسيخواهنسد مسردم را بسه راه راسست
هدايت كنند و نظر به نزديكي حقيقت و تساريخ از طريسق انقسالب اسسالمي
ندارند ،اينطور نيست كه كارشان ادامه نداشته باشد ،ولي عميقا نقسششسان
تقليل مييابد .زيرا حتي آنفكري كه اكنونِ انقالب اسسالمي را شسكل داده
براي آنكه آيندهي آن را شكل دهد ،كافي نيست آينده را بايد با تفكسري
شكل داد كه حقيقت را در آينهي تاريخ مينگرد.

دو ي از انقالب اسالمي و بيمال ي
 -89انقالب اسالمي توان آن را دارد تا عالَمي را در مقابل مسا بگشسايد،
عالمي كه مجموعهي ظرفيتها است  -مثل زميني آمادهي كشست ،و نسه مثسل

آپارتمانها كه زمين را اسير خود كرده است -در عالَمي كسه انقسالب اسسالمي
در ما ايجاد ميكنسد مسيتسوانيم تصسميمات تساريخي خسود را شسكل دهسيم.
عالَمي نامكشوف كه در عين حال ،همه چيسز و همسهي اعمسال مسا را در بسر
ميگيرد و معنا ميبخشد و ما را از نيهيليسمِ دوران عبور ميدهد.
شوربخت آن كسي كه عالَم ندارد و نسبتي با تساريخ خسود پيسدا نكسرده
است و پيام تاريخ خود را گم كرده .انساني كسه عسالَم دارد ،امسرِ قدسسي را
كسسه در تسساريخش نهفتسسه اسسست ،مسسيفهمسسد و سسسعي مسسيكنسسد آن را در
موضعگيريها و گفتار خود آشكار نمايد.
بيعالَمي همان بيخانماني و نيستانگاري اسست .انسساني كسه بسيعسالم
است بيبنياد و بيخانمان اسست و از آن حيس
است ،بيريشه است.

كسه «وجسود» را گسم كسرده
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انقالب اسالمي در دوراني كه همهچيز بيمعنسا شسده اسست ،سسعي دارد
معناي اصيلي براي اين جهان در مقابل مسا قسرار دهسد تسا ثابست شسود انسسان
بدون عالَم نميتواند باشسد و روشسن شسود كسدام جهسان مسيتوانسد مسا را از
نيهيليسم دوران نجات دهد.

انسان اصيل
 -90ساختار زمانمندسازي و زمانمندي انسسان بسه معنسايي كسه دازايسن
متبادر ميكند ،همان تاريخمندي است.
انسان با چنين هويتي از طريق زمانمندسازي ،نهتنها نسبت به موجودات
گشوده است و شرح صدر دارد ،بلكه بر گذشته و آينده نيز گشوده اسست.
اساسا حضور تاريخيداشتن ،رخدادي است براي انسسان كسه گذشسته را بسه
آينده وصل ميكند و امكاناتي را كه در گذشته ،آينده محسوب مسيشسده
را بالفعل كند« .انسانِ اصيل ،در گذشتهي خويش نظسر بسه آينسدهاش دارد».
زيرا غايتمند و هدفدار اسست و همسواره گذشسته را بسه اهسداف آينسدهي
خود فرا ميافكند .عالوه بر ايسن ،انسسانِ اصسيل عمسال و بالفعسل يسک بسستر
تاريخي دارد و بدون بستر تاريخي معنسا نسدارد زيسرا بسودن يسا اگزيسستانس
انسانِ اصيل مالزم آن است كه تاريخي داشته باشد .ايسن تساريخ كسه چنسين
انساني در آن رخ ميدهد حاوي فرهنگ و زبان و همهي مشستركاتي اسست
كه انسان از آن بهرهمند است.
تاريخمندي ،منشأ امكانات انسان را نشسان مسيدهسد .همسواره گذشستهي
خويش را بسه عنسوان هسستي بالفعسلِ خسود بسه آينسدهاي كسه امكانسات پسيش
روست ،فرا ميافكند تا به كمال هستي خود دست يابد .كمالي كه در بستر
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امكانات تاريخي انسان به سراغ او مسيآيسد و انسسان را از بسنبسست و يسأس
نجات ميدهد و در اين زمان و زمانه ،آن امكانِ تاريخي ،انقسالب اسسالمي
است براي عبور از دوگانگي توسعهيافتگي و توسعهنيافتگي.
انسان ميتواند به رابطهي خود با گذشته و با فرهنگ خود توجه داشسته
باشد و انسان اصسيل و حقيقسي باشسد و يسا از آنهسا غافسل باشسد و اصسيل و
حقيقي نباشد .توجه به گذشته به انسان چنان اصالتي ميدهد كسه مسيتوانسد
امكانات خويش را باز يابد و آنها را در آينده مطرح كنسد .غفلست چيسزي
نيست جز فراموشكردنِ گذشته و آينده ،كه اين همسان روزمرّگسي اسست،
يعني بيخانماني و بيبنيادي و بيريشهگي .در اين حال چون انسسان ديگسر
خودش نيست ،به راحتي تفسيرها و ارزشهاي اجتمساعي را مسيپسذيرد و از
سنت و تقدير خود فاصله مسيگيسرد و نمسيتوانسد بسه حيسات خسود ثبسات و
استواري و انسجام ببخشد چيزي كه ميتوانسست در بطسن جامعسه همسراه بسا
ساير انسانها براي او رخ دهد .سرنوشستي كسه در بسا هسمبسودنِ مسا در يسک
جهان و در عزم راسخ براي تحققبخشيدن به امكاناتي معين ،بسراي مسا رقسم
خورده است.
انسان اصيل در نظر به امكانات تاريخي خسود ،نسسبتهساي جديسدي بسا
گذشتهو تاريخ خود برقرار ميكند و حيات خود را در همدلي و گفتگو بسا
گذشته مييابد.

معناي زمانمندي انسان
 -91با توجه به روايات پسيشِ رو مسيتسوان بسه زمسانمنسدي روح انسسان
توجه داشت كه ميفرمايند«:الثعَالمُ بِزَمَانه لَا تَهْجُمُ َلَيْه اللَّوَابِس» ،كسي كه
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عالِم به زمانهاش ميباشد گرفتار غفلتها و ندانمكاريها نميشسودَ « .لَاى
الثعَاقلِ َََث يَكُوََ َارِفاً بِزَمَانه مُقثبِلًا َلَى شَأثنه حَافظاً للسَانه» ،بر انسان عاقل
آن است كه نسبت به زمانهاش آگاهي داشته باشد و مطسابق آن آگساهياش
با امور برخورد كند و زبسان خسود را نيسز مناسسب روحِ زمانسهاش در كنتسرل
بگي سرد« .النسساس بزمسسانهم اشسسبه مسسنهم بآبسسا هم»،مسسردم ب سيش از آنكسسه شسسبيه
پدرانشان باشند ،شبيه روحِ زمانهي خود هستند .قسرآن نيسز مسيفرمايسد« :وَ
ََنثزَلثناااا إِلَيْاااكَ الاااذِّكث َ لتُبَااايِّنَ للنَّااااسِ ماااا نُااازِّلَ إِلَااايْهِمْ وَ لَعَلَّهُااامْ
يَتَفَكَّ ُوَ»(نحل )44،اي پيامبر! ما ذكر يعني قرآن را بر تو نازل كسرديم
تا بر مردمان تبيين و روشن كني آنچه را كه بسر آنهسا نسازل شسده اسست و
شايد كه در آن تفكر كنند.
درک زمانه يعني نسبت به تساريخي كسه در آن بسه سسر مسي بسريم غافسل
نباشيم .نحوهي درک زمانه يعني احساس خود در تاريخي كه از گذشسته و
حال و آينده بيرون نيست كه امروز آن تاريخ احساسِ تاريخي است كه بسا
انقالب اسالمي شكل گرفته؛ احساس چيسزي كسه از يسک طسرف بسه صسدر
اسالم و غدير و كربال متصل است و از طسرف ديگسر در «حسال» اسست و از
طرف سوم در آيندهي توحيدي حاضر است.
بح

در معناي حقيقي و اساسي گذشته و حال و آينده اسست كسه ايسن

غير از آگاهي از «قبل» و «بعد» و «حال» است ،بلكه بح

در نوعي حضسور

گسترده در گذشته و حال و آينده ي خودمان مسي باشسد .ايسن زمسانمنسدي
همان بودنِ انسان است به وسعت تاريخي كه در آن قرار دارد كه نسوعي از
خويش بيرونبودنِ انسان به حساب ميآيد يعني انتقسال انسسان بسه امكانسات
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گذشته براي بودن امروز .از اين جهت آينسدهي مسا در تساريخ اصسيل خسود
يعني انقالب اسالمي ،همان امكاني است كه قبال در تاريخ خود داشته ايسم.
گذشته براي چنين انساني يعني منتقلشدنِ او به آن چه بوده است بسراي بسه
سر بردن با آن چه در كنار خود دارد و اين يعني زندگي كسردن در «حسال»
ولي به وسعت احساس حضور در گذشته و آينده.
«گذشته» و «حال» و «آينده» براي انساني كه متوجسهي حضسور تساريخي
خود ميباشد سه نوع بيرونشدن است براي او ،به معنساي گسامگذاشستن بسه
بيرون كه اين ،به خودي خود مربوط بسه سساختار وجسودي انسسان اسست در
زمانمندي اصيلاش كه همسان گشسودهشسدن و فتسوحي اسست كسه افقسي را
مقابل خود باز ميكنسد مبتنسي بسر وحسدت «آينسده» و «گذشسته» و «حسال» و
انسان به اين معنا موجودي است زماني ،بر عكسسِ سساير موجسودات .بسراي
انسان زمان و هستي گشوده است با نوعي يگانگي.
تحقق وحدت «آينده» و «گذشته» و «حال» در انسان زمينهي تعالي او را
جهت حضور در افقي فراهم ميكند كه انسانهاي اكنونزده بهكلّسي از آن
غافل و محرومند و دركي از زمان حقيقي ندارند و زمان را به تسوالي آنسات
مي فهمند و اين ،همان دوگانگي بين سوبژه و ابژه است.
براي برقراركردنِ پيوندي دوباره با امكانات خويش ،برقراركردن پيوند
با گذشته پيش مي آيد ،پيوند با گذشتهاي كه افقي است در مقابل انسان ،تا
انسان خود را در آن بيابد و تنها غرق در حاضرساختن امروز نگردد كسه در
آن صورت خود را به عنوان يک شيئ احسساس مسيكنسد كسه از گذشستهي
خود بيگانه است.
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تعلقداشتن به تاريخِ خود همهي زمينههاي فردي را از ميان ميبرد و مسا
را در جريان مشترک تاريخ سهيم ميسازد .اين تساريخ اسست كسه محتسواي
هستي انساني را فراهم ميآورد تا تنها بر اساس امروز عمل نكند ،چسرا كسه
درک امروز بدون ديروز نه ممكن است و نه كمال ،نوعي بيگانگي با خود
است و بيگانگي با امكانات عميسق حيسات و غفلست از اگزيسستانس انسساني
خود .انسان با تاريخمندي است كه به حضور خود پي ميبرد و در مييابسد
در جهان است.

انقالب اسالمي و نجات انسان دو ان
مد ن از «بيجهاني»
 -92مشكل انسان دوران مدرن« ،بيجهاني» است« .بيجهاني» الزمسهي
اصالتدادن به تقابل «سوژه -اُبژه» است كه به حذف هسستي و در عمسل بسه
نيستانگاري منجر ميشود .انسان ،ذاتا «جهانمند» است و راهِ نجات انسسان
در اين دوران يافتن جهاني است كه از او پنهان شسده اسست .انسسان قبسل از
دوران مدرن ،با هستي هسمخانسه بسود و بسه راز آن آشسنا ،حقيقستِ جهسان را
ميدانست و متوجه بود كه هستي به سوي او گشوده است .هسستي بسراي او
جلوه داشت و پوشيده نبود .در افالطسون بسا طسرح ايسده و مُثُسل ،حقيقست از
دسترس انسسان دور شسد و عمسال تساريخ مابعدالطبيعسه كسه تساريخِ غفلست از
هستي است به ميان آمد و راهِ رهايي ما عبور از همين مابعدالطبيعه است.
اين حوالت تاريخي ما در اين دوران است كه اگر بشر به تبساهي جهسان
خود دست زده ،راهِ نجات را نيز در همين بستر بيابد يعني در همسين تساريخ
راهِ گشودهاي كه خداوند به سوي حقيقت آشكار كرده است يعني انقالب
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اسالمي به ظهورآيد و انقالب اسالمي در معناي حقيقي خسود آنطسور كسه
امام شهداء و شهداء يافتنسد و بسا آن رابطسه برقسرار كردنسد ،آشسكارگي راز
هستي است نسبت به اين دوران ،زيرا در گذشته زندگيكردن و نسسبت بسه
آن فهم از دين ماندن ،راهِ نجات آيندهي ما نيست .امام شهداء و شسهداء در
اين تاريخ نشان دادند قدرتِ نجاتدهندهي انسسان جديسد در چيسزي نهفتسه
است كه انقسالب اسسالمي بسدان اشساره دارد .زيسرا از ايسن طريسق جهسان بسه
وسعتي كه مۀئكة اللّه در آن نيز در رفت و آمدنسد بسراي انسسانهسا آشسكار
ميشود و اين ،آن جهانِ گمشدهاي است كه با انقالب اسالمي ميتوان بسه
سراغش رفت.

شهداء و نجات از بيجهانيبودن
 -93انقسسالب اسسسالمي مسسا را ماننسسد شسسهداء كسسه فراخوانسسده ش سدند ،فسسرا
ميخواند ،اما به چه چيز؟ به هستي .انديشيدنِ واقعي هسم نسسبتي اسست كسه
انسان با هستي برقرار ميكند به همان معنايي كه انقسالب اسسالمي وسسيلهي
تقسسرب بسسه راز «وجسسود» شسسد و جهسساني را در مقابسسل بشسسر امسسروز گشسسود و
حجابها را از رُخِ هستي كنار زد و رازهاي بزرگي را بر مال نمود .جهساني
كه انقالب اسالمي در مقابل ما ميگشايد از اين رو اصيل است كه مسا را از
روزمرّگيهاي دوران مدرن به در ميآورد.
جهاني كه انقالب اسالمي در مقابسل مسا مسيگشسايد ،جهسان تعصسبهسا
نيست ،جهانِ گشودگي ها است تا جهان ،رازِ هستي را در گسوشِ مسا نجسوا
كند .هرچند به حسب ظاهر رزمندگان و شهداء بودند كه انقسالب اسسالمي
را آفريدند ،اما در واقع ايسن انقسالب اسست كسه رزمنسدگان و شسهداء را در
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مقابسسل حقيقسست قسسرار داد ،يعن سي جهسساني را در مقابسسل آنهسسا گشسسود تسسا از
بيجهاني نجات يابند.
انقالب اسالمي به سبکِ مخصوصِ به خود به انسانها امكان ميدهد تسا
خود را به همان معناي حقيقيشسان بسه صسحنه آورنسد و از ايسن رو حجساب
نفس امّاره را كنار بزنند و به حقيقت هستي تقرب جويند.

انقالب اسالمي و شيو ي زيسالتن بالا
ياديگر
 -94انقالب اسالمي توانست جهسانِ حقيقسي مسردم ايسن دوران را نشسان
دهد .نشان داد عالَم انسانهاي وارسسته چسه عسالمي اسست .انقسالب اسسالمي
همهي جوانب حيات اصيل اين قسوم را گِسرد آورد تسا معلسوم كنسد شسيوهي
زيستن در اين دوران به گذشته برگشتن نيست ،بلكه به آينسدهاي بايسد نظسر
كرد كه ماوراء دنياي مدرن براي ما تقدير شده است ،آيندهاي كه برقراري
رابطه با حقيقت هستي است.
انقالب اسالمي جايگاه انسانها را در جهان حقيقيشان نشان ميدهد تا
بهترين رابطه را با يكديگر و با محي و با زمين برقسرار كنسد و در حقيقست،
پسسرده از هسسستي بركشسسند و متوجسسه باشسسند حقيقسست جهسسان در دورهي دفسساع
مقدس كه يک مرحله از انقالب اسالمي بود ،چگونه بود و چگونسه در آن
شراي رازي از رُخ حقيقت كنار رفت و حقيقت بسه آن شسكل فسوقالعساده
زيبا به ظهور آمد؛ به اميد ظهور حقايق ديگر از اين جهان در مراحل بعسدي
انقالب اسالمي.
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انقالب اسالمي و مأواگزيدن د

زمين

 -95انقالب اسالمي هنر عبور از مابعدالطبيعسه و مُثُسلِ افالطسوني كسه در
آن دوردستها است را به بشر عطسا نمسود و جهسان تسازهاي را در مقابسل او
گشود ،جهاني كه ديگر قابل وصف نيست ولي قابل احساس هست .نسبتي
است كه رزمندگان در اين تاريخ با هستي برقرار كردند و توانسستند جهسان
خود را محلِ مأواي خود قرار دهند.
امروز اين انقالب اسالمي است كه وطن و مأواي مسا مسيتوانسد باشسد و
راز تقدير مسا را بسر مسال كنسد و نشسان دهسد كسه در ايسن تساريخ ،انسسان چسه
جايگاهي بايد براي خود بيابد و چگونه بر زمين مأوا گزيند تسا گوشسش در
نسيمِ هستي قصسهي اُنسس بسا حقيقست و بيسرونشسدن از نيهيليسسم را بشسنود.
گوشسپردن به حقيقت هستي در بستر انقالب اسالمي معناي انديشسيدن در
اين تاريخ است .انديشسيدني كسه بسه يسک معنسا مأواگزيسدن اسست و اجسازه
ميدهد تا هرچيز همان باشد كه هست.
نزديكي با حقيقت ،قابل اندازهگيري نيسست بلكسه در آغسوشِ آن قسرار
گرفتن است .به خودي خود قرارگرفتن در جهاني است كه امروز ،انقسالب
اسالمي براي ما شكل داده ،يعني جهان حقيقي انسان اصيل اين دوران.
انسانِ فردا ،انساني است كه انقالب اسالمي مسيپرورانسد .آن انسسان نسه
حيوان ناطق است ،نه انسانِ خودبنياد و نه انسان دكارتي كه گمان مسيكنسد
چون فكر ميكند ،پس هست .انساني است كه از دلِ دنيساي مسدرن ،راه بسه
سوي حقيقت گشوده است و آزاد از دوگسانگي سسوبژه و اُبسژه بسا حقيقست

 ................................................... 560گوشسپردن به نداي بيصداي انقالب اسالمي

مأنوس است .انساني كه شهداء بدان اشاره كردند تا ما امروزمان را بسا نظسر
به آن آينده ،رونق ببخشيم.

پايان ا وپامحو ي
 -96انقالب اسالمي آيندهاي را در مقابل بشر امروز گشوده اسست كسه
در آن صورت« ،آزادي» ،آنطور كه در فرهنگ ليبراليته معموال همسراه بسا
غفلت از معنويت است ،نخواهد بود آنطور كه آزادي در آن ديسار تبسديل
به كابوسِ غير قابل كنترلي شده؛ بلكه برعكس ،با حضسور در تساريخي كسه
انقالب اسالمي مقابل بشر گشود ،آزادي راهي ميگسردد بسراي مواجهسه بسا
سُنن تاريخي ،تا در آن صورت ،حقيقت تابع قدرت نباشد ،بلكسه همسهچيسز
تابع حقيقت باشد و اين با حريت بهدست ميآيد.
انقالب اسالمي ،آيندهاي را در مقابل بشر امروز گشوده است كه ديگر
بشريت چشم خود را به عظمتهساي تساريخ خسود كسه توسس انبيساء شسكل
گرفته ،نميبندد و عمال در آن صورت پايان اروپامحوري رقم ميخسورد و
مسسا را بسسه مواجهسسهي ديگسسري بسسا «وجسسود» فسسرا مسسيخوانسسد .زيسسرا سسسر و
سامانبخشيدن به تفكر در اين زمانه ،چيزي جز نيل به تجربهي جديسدي از
وجود نيسست .ايسن يعنسي عبسور از سسكوالريته و نيهيليسسم و جسدّيگسرفتن
آموزههايي كه خاستگاه آنها شسرق ،يعنسي محسل طلسوع انبيساء اسست و نسه
غرب .زيرا انسان در جهسان غربسي در جهسان بسيافقسي زنسدگي مسيكنسد و
همواره «وجود» از منظر انسان پنهان ميماند.
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آني هستيم که هنوز نيستيم
 -97ما از طريق انقالب اسالمي در پايان يسک سسنت و در آغساز سسنت
ديگري قرار داريم ،آغاز سنتي كه نظر به وجهِ ازلي و ابدي انسسان دارد .از
اين رو ميتوان گفت در اين حالت در خطاب «اِرْجِعُوا» قرار گرفتهايم و بر
اساس چنين احساسي ،رسالت تاريخي ما معلوم ميشسود ،از آن جهست كسه
ما آني هستيم كه هنوز نيستيم .پس به حكم «إِلَيْهِ راجِعُسونَ» در راه هسستيم و
خود را به آن وجهي جلو ميبريم كه هنوز نيستيم .ايسن احسساس ،احسساس
حقيقي ما ميباشد .در اين فضا از آن جهت كه با «وجود» بهسر ميبريم راه
و منزل ،دو چيز نيستند .فهم ،عينِ «وجود» است و از طريق وجودِ خسويش،
آن انديشنده ،خودِ ما هستيم ،يعني «اي بردار تو فق انديشسهاي» .انسسان در
اين حالت با فهم خود ،وجود خود را محقق مسيكنسد وگرنسه چنسانچسه بسه
چنين احساسي سير نكند در فقرِ فهم نشسته است.

فرداهاي ديروزها
 -98عمليكردن حضورِ خود يعني حي و حاضركردن حضور خود كه
همان پيوند تفكيکناپذيرِ وَجهِ فهم و وجهِ بسودن اسست .چگسونگيبسودن و
هسسستي مسسا دريچسسهي درک و فهسسم مسسا خواهسسد بسسود ،دركسي وجسسودي و نسسه
موجسسودي ،از آن جهسست كسسه انسسسان فق س هسسست .در اي سن حالسست همسسواره
فرداهاي ديروزها براي انسان آشكار اسست ،بسرعكسِ مسورخ يسا پسيشگسو.
اينجا انسان با احساس حضور خود ،آيندهاي را كه در گذشته نهفته اسست
مييابد و مشاهده ميكند .مشروط بر آنكه به نحوهي بودن و حضور خود
حساس باشيم.
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اينكه جناب شيخ اشسراق مسيگويسد« :فيلسسوف و حكسيم ،فيلسسوف و
حكيم نيست مگر آنكه بتواند خلسع بسدن كنسد» بسه معنساي درک وجسودي
اسست كسه حكسيم بسه آن دسست مسييابسد .بسر همسين اسساس ،انسسانِ حكسيم
آنجابودنِ خود را احساس ميكند و حضور خود را در آنجسابودن اعسالم
مسينمايسد و بسسدون آنكسسه مسسورخ باشسسد ،گسسزارش ايسران كهسسن و حكمسست
خسرواني را بر عهده ميگيرد و آن را به روز ميكند ،يعني او بسه گذشسته،
آينده را ميبخشد.

جسالالتجوي جهالالان

انقالالالب اسالالالمي د
گ شد

 -99با توجه به وجه وجسودي خسود مسيتسوان پرسسيد در چسه دنيسايي و
جهاني ميتوان حي و حاضر بود و جهسان گمشسده را احسساس كسرد؟ اگسر
عملِ حضور و درک حضورِ خود ،حضور در آينسدهاي اسست كسه همسواره
خود را به صورت حاضر در ميآورد و آنچه در پيش رو داريم را كنسوني
ميكند؛ بايد از خود پرسيد ايسن چسه نسوع آينسدهاي اسست كسه تسا فراسسوي
مرگ ميتواند هماكنون حاضر باشسد و در وصسف چنسين حضسوري گفتسه
شود« :اَآلن قيامتي قا م» .آيا اين همان جهان گمشدهاي نيسست كسه انقسالب
اسالمي در حالِ به ظهورآوردنِ

 -6در موضتتو

آن است؟6

«جهتتان گمشتتده» ميتوانيتتد بتته

سلسلهبحثهاي همين مؤلف تح
عالم خيال» رجو فرماييد.

عنوان «جهان گمشده در

گستردگي انسان نزد خود563 ................................................................................

ما بت غفلت از تفار معنالوي ايالن
دو ان
 -100همچنان كه در زميني سخت هيچچيز نميرويد ،در سسينهاي كسه
با تفكر ،شخمزده نشود نمي تواند پذيراي دانههسايي بسود كسه اگسر درسست
روييده شود در نهايت ميتواند به سنبلههاي سرسبز تبديل شسود.تاز پسس از
شخمزدن و افشاندنِ دانه بايد همانند برزيگران در انتظار مانسد تسا راه تفكسرِ
معنوي گشوده شود و هركي به شيوه و ذوق خود آن راه را طي كند.
تفكر معنوي به هيچوجه محتاجِ بلندپروازي نيست ،كسافي اسست نسسبت
به آنچه از همه به ما نزديکتر است به عنوان آياتي از آيات الهي ،درست
بينديشيم .و من به چيزي كه در اين تاريخ براي ما شكوفا شده اسست يعنسي
اسالم در مظهريست انقسالب اسسالمي ،مسيانديشسم و بسراي چنسين انديشسه و
تفكري كه عمال در اين تاريخ ميتواند ريشه و بيخ و بُسنِ مسا باشسد جايگساه
جدي بايد قا ل شد و خودم و شما را گياهاني ميدانم كسه چسه بخسواهيم و
چه نخواهيم بايد از آن ريشه ،سر از خاک بركشيم تا بسه خسوبي بشسكفيم و
به قلمروِ روح عروج كنيم و مؤثر باشيم.
آيا جايي و جايگاهي غير از تعلقداشتن بسه ريشسهي تساريخيمسان بسراي
برپاي خود ايستادن و بر خِرَد قومي خود ماندن ،ميشناسيد تا از سرگرداني
رهايي يابيد و گرفتار برهوت از خودبيگانگي نگرديد؟
آيا فكر كردهايم بر سرِ آناني كه از ريشهي خود فاصله گرفتند و تفكسر
معنوي اين دوران را به چيزي نگرفتند ،چسه آمسده اسست؟ در زمانسهاي كسه
خطرِ كندهشدن از بيخ و بنهاي تاريخي سخت همسه را تهديسد مسيكنسد و
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بايد بينديشيم در زمانهي ما چه حادثهاي مسيخواهسد رُخ دهسد تسا مسا از آن
بيگانه نباشيم؟ اين همه حرف من است.
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