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 و امت تيهوي رنگ  كم عوامل

 آن با مقابلهي ها راه

 

 

 

 

 یريتسخی محمدعل
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 گردد؟ یم مطرح ت،يّ هو از پرسش هنگام چه
 و انسان و خيتار وی هست جهان به نسبتی موضعی دارا و آگاه امت کهی زمان

 داتيتول از برخاستهی جامانس رندهيدربرگ و جانبه همهی اتيحی دئولوژيا از برخوردار

 آنی پ در دشمنان و رديگ یم قرار يورش مورد خود، تيشخص و شهياندی فکر

 و رند؛يگ هدف آنرا وحدت و انسجام و کنندی گريالابال در غرق آنرا که نديآ یبرم

ی دتيعقی مبان وی خيتار قيعمی ها شهير از را او تيواقع شود یم کوشش کهی هنگام

 نقشه و کنند یم توطئه دشمنان که آنگاه و سازند جدا آن کننده مشخصی ها یژگيو و

ی ها یهماهنگ و احساسی ونديپ هم وی عموم فرهنگ وی جمع خرد که زندير یم

 ...ببرند انيم از آنرای رفتار

 ويی عوامگرا باتالق به درافتادن به رای امت هر که شود یم کوشش کهی زمان و

 جا یب غرور و ها یخودپسند وی تهی ها شيستا تحال به تا دهند یم سوقی نگر یسطح

 0F۱"یکيالتری فتح دکتر" ريتعب به جهينت حالت، دو هر که(ی نژادپرست و تعّصب يا

.) استی اجتماع وی فرهنگ وی فکريی گرا افراط ويی گرا واپس وی تيهو رفت عقب

 د؛يآ گرفتار

 ريتعب به يا" تيهو" از پرسش پردازد یمی نيچ توطئه بهی امت هيعل دشمنی وقتی آر

 .گردد یم مطرح" ةيهو هو: "فالسفهی برخ

 نيای مرزها و حدّ  شناخت و هست آنچنانکه امت قتيحق شناخت زينی واقع هدف

ی ا بگونهيی گرا قالب يا ميتعم دری اغراق چيه یب آن مشخصات و ها یژگيو و قتيحق

  هرگونه از و. رددگ گرانيد رندهيپذی وجود و ايپو و اليس قتيحق به ليتبد که است

                                                       
 .۱۹۵ـ الحداثة و مابعد الحداثة، صفحه  ۱



 
۳ 

 

 به نسبت آنرا کهی تشخص و تيّ فردی ساز انيپا و تيّ شخصی ها نشانه بهی تياهم کم

 .باشد دور سازد، یم زيمتما گرانيد

 دارد؟ی مفهوم چه اّمت، ُبعد در تيّ هو
ی کل ميمفاه که آنست از عبارت که سازند یم مطرح رای ديترد یب قتيحق فالسفه،

 ميکنی نيع عالم وارد را آنها ميبخواه هرگاه و مانند یمی باقی ذهن صورت به همواره

 بهرحالی ول گردد نيمع اش یوجودی ها یژگيو و باشد روشن ديبا آنی مرزها و حد

 عبارت به گردد؛ یم مطرح آنی ستيچ به پاسخ در که داردی تيهو مرحله، دو هر در

 مصداق يافته تينيع و آمده بوجود و شده جاديا آنچه بود مطمئن توان ینم هرگز گريد

 .ميباش دانستهی بدرست را مفهوم ابعاد آنکه مگر است) یذهن( مفهوم همانی قيحق

 پرسش بر مقدم ست؟يچی اسالم امت تيماه از ما مفهومی نظر ابعاد:  پرسش لذا

 .استی نظر ريتصو با آنيی همسو وی هماهنگ زانيم و امت نيا تيواقع به مربوط

 :داردی چارچوب نيچن م،يدار تصّور در امت نيای برا نظر در ما آنچه

 زنده موجودات گريد از انسان زيتما و زييتم به نسبت که استی بشری تجمع : کمي

 نيا دارد؛ مانيا ست،ين فراهم يکجا آنها دری جملگ کهی فطری ها یژگيو با

 :از عبارتندی فطری ها یژگيو

ی ها تيواقع سلطه ازيی رها بر آنيی توانا و آنی عمل وی نظر احکام و عقل ـ الف

ی محسوسات زين وی استنباط وی اوهام ،یليّ تخ ادراکات قيطر از آن راتيتأث وی حسّ 

 و محسوس تيواقع به بازگشت و آنها در کنکاش وی کل ميمفاه بهی ده شکلی برا که

ی ديجد ريتصو جاديا و آن ضعف و قوت نقاط مالحظهی برا آنها مطالعه وی بررس

 خود آل دهيا نمونه به لينی برای ا نقشه ميترس و قوت نقاط حفظ با و ضعف نقاطی منها

يی غا علتی ها زهيانگ از استفاده با رييتغ روند که نجاستيا در. رود یم فراتر آنها از

 کردی تلق ردهندهييتغ وانيح عنوان به را انسان توان یم ليدل نيهم به و گردد یم آغاز

 .شد ليقای وی برا را ازيامت نيا و



 
۴ 

 

 در زينی گريد زنده موجودات که استی کوری ها زهيانگ که اليام و ها زهيغر ـ ب

 جمله از(ی متعال اليام دارد، اختصاص انسان به تنها آنچه کند؛يشری و بای ژگيو نيا

 .است...)  وی نداريد ،یکنجکاو کمال، به شوق

 تمام تيسؤولم با ،یعاطف وی عقلی فشارها همه رغم به کهی آزاد اراده ـ ج

 .رديگ یم ميتصم و کند یمی ريگ موضع

 صفات تمام به و آن مدّبر وی هست جهان دگاريآفر عنوان به متعال خداوند به و : دوم

ی ختم حضرت نشانيآخر و فرستادگان و امبرانيپ به وی وی جالل وی جمالی حسنا

 به ـ استی آسمانی ها رسالت بخش انيپا که ـ) ص(محمد حضرت امبراکرميپ مرتبت

 مراتبی سو بهی اله بخش رهنمونی ها عتيشر مبلغان وی بشر خيتار رهبران عنوان

ی هدفمند بدان آنچه و روند نيا بازگشت نقطه عنوان به زيرستاخ روز به زين و کمال

 فروعی دارا اعتقادات و باورها نيا از هرکدام دارد؛ اعتقاد و مانيا بخشد، یم معنا و

 . شود یمی منطقی ريگ بهره آن از خود یبجا که استی فراوان

 عقل و سازد یم را جامعه و بخشد یم سامان رای زندگ کهی اسالم مکتب به و : سوم

 و دهد یم سوق کمالی سو و سمت به را رفتارها همه و دهد یم پرورش را عواطف و

 وی جانبگ همه وی ريپذ انعطاف و توازن ويی گرا اخالق ويی واقعگرا به متّصف

 .دارد مانيا است، منسجمی ها یژگيو و صفات گريد ويی گرا انهيم و لتعدا

 آن در شگاميپی نقش احراز وی بشر تمدن روند در مشارکت ضرورت به و : چهارم

 وهيش اتخاذ وی ترق و شرفتيپ به قيتشو و گريدی فرهنگها و تمدنها با تعامل راه از

 شود تمام تيّ بشر کل سود به نچهآ هر دری جهانی همکار و گرانيد بای منطقی گفتگو

 صلح و رساندی يار مستضعفان به و دينما رفع را مردم حقوق به تجاوز و ظلم و

 .دارد اعتقاد و مانيا زين بخشد تحقق را عادالنه

 زنهار موارد
 نيمهمتر بود اريهش موضوع،ی منفی ها جنبه به نسبت ديبا ت،يهو نييتع گستره در

 :رنديز قرار به آنها



 
۵ 

 

 و ليدل یب و ندهيفزای فتگيخودش وی خودمحور وی خودپسند مفهوم به درافتادن ـ الف

 مرحله نيآخر و خيتار انيپا را خود و گفتگوست هرگونهی برای ديتهد کهی تحّجر

 سميبراليل حاضر حال در آنچه مانند درست دانستن تيبشری ترق و شرفتيپ

 رغم به) ها دموکرات براليل( اآنه. دهند یم انجام آن پردازان هينظر و کيدموکرات

 که دارند نظر اتفاق نکته نيا بر است، رقابت ای يريدرگ نکهيا و ابزارها در اختالف

ی حت. باشد) کيدموکرات سميبراليل(ی راستا در همواره ديبا تمدن روندی نما قطب

 هدف نيهم به دهند، یم نشانی ريپذ انعطاف ها یاسالم با برخورد در کهيی آنها

 .دهند یم نشانی قگيسل خوشی اندک استفاده موردی ابزارها دری ول شنديندا یم

ی ها کوشش و اجتهاد بر را عرصه ، آنی فطر ثابتی ارزشها رغم بهی اسالم تيهو

 التيتمای سامانده دری ابداع وی عمل حکمت و خودی ها تيّ خالق هيارای برای انسان

 . ديگشا یمی اجتماع مختلف

 قاتلی ماريب خود که. یانسان ثابتی ها ارزش بهی توجه یب نزارلج در درافتادن ـ ب

 همان درست و معرفت و قتيحق و منطق و عقل و ها ارزش کوبنده درهم و تمدن

 .است کرده سقوط بدانی غرب سميمدرن پست که استی زيچ

 روند هر بودنی انسان رمز عنوان بهی ثابتی ارزش اصول شاملی انسان تيواقع

 عتيطب با يا انسان با انسان روابطی برخ: جمله ازی عيطبی رهايمتغ زين وی انسان

 ريمتغی ها جنبه با برخورد باشد داشتهی ثابت جنبه ها ارزش با برخورد اگر و است

 انهيواقعگرای ريپذ انعطاف به ما نيبنابرا. باشدی ريپذ انعطاف به متّصف ديبا حتماً 

 دمحمدباقريس ديشه استاد: "ميکن یم ردّ  رای افراطی وادادگ هرگونه و ميخوان یفرام

 کورکورانهی تحّرک مطلق، قادری منها و هودهيب تحرک«:  ديگو یم) سره قدس" (صدر

 توان بدون و رامونيپ از متأثر همواره که است باد کشاکش در َپر حرکت همچون

 تيبشر بزرگ روند دری مثبت کنش و تيخالق و ابداع هرگونه و آنست بری اثرگذار

 است هدفمندی ريمس در آن بای ونديپ هم و مطلق با ونديپ در مطمئناً  خ،يتار طول رد

 افراط مسئلهی يعن مسئله ازی گريد جنبه با سو گريد از ونديپ و ارتباط نيهم نکهيا گو



 
۶ 

 

 رخ انسان برابر در همواره مسئله نيا گردد؛ یم روبرو مطلق بهی نسب ليتبد در

 ادامه توانی و به تا زند یم گرهی ا مسئله با را خود تيوال و شيگرا او رايز دينما یم

ی ها نهيزم و طيشرا از و گردد یم منجمد جيبتدر ليم و شيگرا نيای ول دهد حرکت

 مطلق آن ازی بشر ذهن و گردد یم مجّرد ـ بود هم درست خودی جا در کهی نسب

 مفهوم نيا ،ینيد ريتعب به و سازد یم خودی ازهاين بهيی پاسخگوی برای مرز و حد یب

 پرستش موردی گانيخدا به ليتبد باشد شدن اشباعی برای ازين نکهيای بجای نسب

 1F۱».گردد یم

 برآنستی ذات درک برابر در تيهو ازی منطق درک«: ديگو یم زين" یکيالتر استاد"

ی جهان حال نيع در و بودن بازی ژگيو در عقل و تيهو انيمی تناسخ و تناظر که

 قرار مدنظر را وجود ريمتغ و ثابت اصول راستا نيا در و رديگ درنظر بودنش

 در آنی ها بينش و فراز و ها تنش و مبارزات رات،يمتغی تمام با را وجود و دهد یم

ی آگاه و عقلی برای نهاد] یآدم[ ذات برداشت نيا در د؛يگشا یمی زندگ برابر

 2F۲».استيپو

 خردمندانه رفتار
 يیگرا افراطی امدهايپ وی نگر یسطح ديتهد از اندنم برکنار ضمن ما که نجاستيا از

 : آنستی نمودها جمله از ريز موارد که ميباشی ا خردمندانه و متعادل رفتار بند یپا ديبا

 و فطرت وحدت از را خود فلسفه که باشدی انسان ـی جهانی نگاهی دارا امت نکهيا ـ۱

 حق کهی ا عادالنه ظامن دری الملل نيبی همکار ضرورت وی بشر حرکت روند وحدت

 حقوق و شود یم شمرده محترمی فرهنگی ها یژگيو و گردد یم تيرعا آن در همگان

 .باشد شده برگرفته شود تيرعای تجاوز وی تعد چگونهيه یبی وی ها یآزاد و بشر

                                                       
 .۷۵۳، صفحه " الفتاوی الواضحة"ـ  ۱
 .۲۰۱فحه ، ص)مدرنيسم و پست مدرنيسم" (الحداثة و ما بعدالحداثة"ـ  ۲



 
۷ 

 

ی مبتن کهی مجنون شدنی جهان نيای ها توطئه به درافتادن به نسبت ديبا حالت نيا در

 سلطه نظامی نيبازآفر قتيحق در و گرانيد بری اقتصاد وی اسيس وی فرهنگ سلطه بر

 .ميباش برحذر ابزارهاست، و ها وهيش دری راتييتغ با کهنی دار هيسرما

 نظر بهی داخل کامالً  نخست وهله در اگری حتی ا مسئله هری برا ميستين قادر هرگز ما

ی انرژ حرکت وی داخل ستيز طيمح ها، رسانه ت،يترب و ميتعل مسائل مثالً  جمله از ديآ

 ک،يفولکوری باورها و ها مناسبتی حت وی علم توسعه وی کشاورز روند وی داخل

 چه ميينمای زير برنامه ها، عرصه همه در"  شدنی جهان"ی جهان روند به توجه بدون

ی جهان"ی فضا به توجه با و ماند خواهد ناقص مای زير برنامه نصورتيرايغ در

 همه در" شدنی جهان" فرهنگ قيعمی ول ناخواسته يا هخواست نفوذ و" شدن

 بر که گردد یمی ا مسئله به ليتبد خود و روبروی جدّ  موانع با ،یزندگی ها عرصه

 .سازد یم مختل را آنها و کند یم وارد فشار مای ها یزير برنامه گريد

های از آن گذشته مفهوم دولت و قدرت آن شديداً متزلزل شده و از آنجا نقش فشار

ممکن است اين امر در عرصه نفی . خارجی و کنترل های جهانی فزونی می گيرد

شيوه های ديکتاتوری و سرکوب و محکوم کردن تجاوز به حقوق بشر، دارای اثرات 

تنها برای توجيه دخالت های خود " جهانی شدن"سازنده ای باشد ولی ما می دانيم که 

ن را بکار می گيرد و آنها را مطرح و تحقق منافع تنگ نظرانه اش، اين عناوي

سازد و هرگاه متوجه شود که اين دخالت ها با اهداف پنهان آن همخوانی ندارد، از  می

آنها دست می کشد و اين دقيقاً همان چيزی است که ما در مورد دست کشيدن آمريکا 

ه از پروژه های خود در خاورميانه بزرگ و جديد و حتی مزدورانی که خلقهای منطق

 .در برابرشان قيام کردند، شاهد بوده ايم

اينکه در برخوردهای مختلف خود با واقعيت از شيوه های ميانه و متعادل بهره  -۲

گيرد و از افراط و تفريط اجتناب ورزد زيرا هر دو به مفهوم خروج از راه درست و 

شود به  مستقيم است؛ می توان با اطمينان گفت وقتی هر امری دچار افراط و تفريط



 
۸ 

 

گرايد و حتی علم و دين و معرفت نيز در صورت گرفتار آمدن به چنبره  فساد می

 .افراط و تفريط، به مسيرهای خطرناک و لغزشگاههای پردامنه می انجامند

اينکه روند گفتگو با ديگران داخل و خارج، نخستين گام آن باشد و پيش از  -۳

های مختلف گفتگوهايی که  شيوه اين قرآن است که از. هرکاری بدان دست يازد

های گوناگون انجام شود، سخنمان می گويد و  تواند ميان طرف صورت گرفته و يا می

بهترين راههای گفتگو را برايمان ترسيم می کند تا جاييکه معتقدم در قرآن کريم 

کسی که . نظريه همه جانبه و جامعی در مورد گفتگوی منطقی و سالم وجود دارد

ند گفتگو، زبان ناتوانان است کامالً در اشتباه است برعکس، گفتگو زبان ک تصور می

قدرتمندان در منطق و آنهايی است که به اصالت خود اطمينان دارند و نسبت به هويت 

آری . های منطقی را دنبال می کنند خويش کامالً مطمئنند و در برخوردهای خود شيوه

تگو برای کسب وقت و اجرای نقشه های استفاده از گف اگر ديگران به دنبال سوء

در  د،افکن و ستمکاری نسبت به وجدان اجتماعی هستن های تفرقه شبههجهنمی يا ايجاد 

 .بندند می واقع باب گفتگو را

اينکه امت اسالمی شيوه تغييرات مستمر و پيگير را با هدف نيل به شرايط بهتر و  -۴

هويت وی بشمار می رود، در پيش البته با حفظ اصول اسالمی که خود بخشی از 

های مادی و معنوی خود را برای رهايی از  گيرد و بکوشد تا همه امکانات و توانايی

ای و غيره  ماندگی اقتصادی و علمی و اجتماعی و قانونگذاری و تربيتی و رسانه عقب

 بسيج نمايد و آنچنانکه اشاره کرديم اين شيوه را به عنوان ويژگی عمومی خود ـ که

 .اسالم برای ما درنظر گرفته است ـ قرار دهد

 –های استنباط دينی و ايجاد پويايی در روند آگاهی دينی  تجددگرايی حتی در شيوه

 .رود منتی بر امت بشمار می –آنچنانکه در روايات آمده 

ـ  اينکه امت برخوردار از مصونيت کامل در برابر توطئه عليه هويت قانونگذاری ۵

اعی خود از طريق تأثيرات برخاسته از احتکار و انحصار و فرهنگ اجتم

اين معنا، . گر باشد ای از سوی نيروهای توطئه المللی و فضای رسانه های بين کنفرانس
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گيرد مثالً ما  های فرهنگی و اجتماعی را نيز دربرمی ريزی روند قانونگذاری و برنامه

کوشند فرهنگ  با تمام قوا میهای توسعه و جمعيت و زنان هستيم که  شاهد کنفرانس

های  آزادی"و " حقوق جنسی"غربی و ديدگاههای اجتماعی منحرف را به عنوان 

و امثال آن تعميم بخشند و آنها را در بخش حقوق بشری جای دهند " فردی نوجوانان

ها، مورد  به تمامی عرصه" جهانی شدن"که به عنوان درگاه بزرگی برای ورود 

 .گيرد یبرداری قرار م بهره

آميز  ای از طريق فضای خفقان رسانه" جهانی شدن"همچنانکه امروز شاهد دخالت 

ای و اينترنت به منظور  اطالعات انبوهی هستيم که از صدها ايستگاههای ماهواره

ها و گسست پيوندها و نوميد کردن مردم و  تحريف و تغيير حقايق و پخش شايعه

شک و ترديد در باورها و آفرينش خشم و دگرگونی تصورات و ديدگاهها و ايجاد 

اينک در برابر ما توطئه . کنند شود و اذهان مردم را بمباران می کينه، مرتب پخش می

بزرگی قرار دارد که برآنست تا جهان اسالم دشمن حقيقی خود را ناديده گيرد و بدنبال 

، قومی، جغرافيايی و ای های فرقه دشمنان واهی ديگری باشد که با تحريک انگيزه

 .اند تاريخی در آن برانگيخته شده

های جهانی شدن برايمان ايجاد  توان به مشکل اخالقی که رسانه بر همين روال می

ها و تمامی محرمات را آشکارا در  ها و وادادگی اند و همه رذايل و لختيگری کرده

و بدتر از همه اينکه پايگاهها اند  برابر جوانان و کسانی که زمينه آنرا دارند، قرار داده

و ايستگاههای داخلی برای وی دست و پا کرده که جملگی پيوندهای اخالقی جوامع ما 

 .گران و خيّران نيز کاری ساخته نيست را نشانه گرفته و در اين ميان از اصالح

و مشارکت " جهانی شدن"های نظامی آمريکا با پوشش  اخيراً نيز گرفتار دخالت

زرگ در دفع خطر بشريت و مبارزه با تروريسم بدنبال تبليغ مفاهيم جهانی قدرتهای ب

 .ايم و امثال آن، گشته" جنگ پيشگيرانه"مفهوم : خطرناکی چون 
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های خطرناک اين نيروها در افغانستان و سوريه و عراق و لبنان صورت  دخالت

تجاوزهای دار است و اين اضافه بر  گرفت و ليست کشورهای مورد دخالت، دنباله

 .های غربی است سازی برنامه صهيونيستی مستمر در راستای پياده

ترديدی نيست که همه جهان شاهد پيامدهای ويرانگر فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی 

 .ها و رنج و درد جامعه ما از آنها، بوده است اين دخالت

انه دفاع از بينيم که به به هايی را می جنبه طنز مسئله در آنست که امروزه رژيم

، اقدام به تشديد کنترل و "جهانی شدن"شخصيت و وحدت امت و مقاومت آن در برابر 

کنند و داستانشان  ها و گسترش استبداد می ها و بستن دهان افزودن قيد و بند بر آزادی

اينها در واقع !! شود مانند کسی است که از گرمای سوزان دست بدامان آتش می

" جهانی شده"انداختن به قدرت و حکومت است و کشورهای هايی برای چنگ  بهانه

های موردنظر، نفوذ و سلطه آنان را به عنوان نخستين  نيز با آنها موافقند زيرا رژيم

 .کنند ، تأمين می"جهانی شدنی"مرحله در هر روند 

و  آليسم خيالپردازانه امت اسالمی بايد نگاهش به آينده باشد و بدون درافتادن به ايده -۶

آنکه تاريخ خود را ناديده انگارد، در اين جهت تالش کند زيرا آينده نيز بخشی  البته بی

بجای اسير ماندن در حوادث  –هويتی است که بايد آنرا به سود تغييرات تکاملی از 

و نه عاملی  –انگيز  آموز و عبرت بکار گرفت؛ تاريخ گذشته نيز بايد درس –متالطم 

 .باشد -ی دردناک ها برای تشديد اختالف

های تخديری در نگاه به  ای نيز همچون خودخواهی آرمانگرايی در ديدگاههای آينده

 .تاريخ پديده زيانبخشی است

ای به خداوند متعال همراه با اطمينان  امت اسالمی بايد دارای مواضع اميدوارانه -۷

 .های هستی باشد نسبت به بقای سنت

های مختلف خود خداوند  ت مشيت الهی، او در حالتدر پرتو ايمان مسلمان به حاکمي

ترين لحظات  جويد و در سخت خواند و فضل و رحمت او را می متعال را فرامی

گردد و در دشوارترين شرايطی  زندگی و تنگنايی، هرگز از خداوند متعال نوميد نمی
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ر اين آيد، معتقد به قدرت الهی برای تغيي که کمترين کورسويی از اميد بچشم نمی

 .شرايط است

کوشد که همواره رفتار و راه طبيعی که هدفش را تحقق بخشد  از سوی ديگر او می

طی کند زيرا بر اين باور است که خداوند متعال مقرر فرموده که همه کارها طبق 

اسباب و علل خود صورت پذيرد؛ اين دو سو يعنی عدم نوميدی و در پيش گرفتن 

دهند که تعادل و توازن شخصيت انسانی  را تشکيل می رفتار طبيعی، دو عنصر مهمی

وجود اميد و نبود نوميدی همچون انگيزه اصلی است که . کنند را تضمين می

رهاند و رفتار طبيعی نيز  دارد و او را از وادادگی می خونسردی آدمی را پاس می

سازد  میرهاند و از وی انسان واقعگرايی  انسان را از زندگی در مراتب خيال وامی

 .برخورد داشته باشد –همچنانکه بايد  –ها  که با واقعيت

ای ميان توکل به خدا از يک سو و اعتماد به نفس از  امت اسالمی بايد موازنه - ۸

چه بسا اين نوع توازن و تعادل، ارتباط تنگاتنگی با تعادل . سوی ديگر، برقرار سازد

لمان به اراده مطلق الهی او را بر آن پيش گفته بند قبل داشته باشد زيرا اعتقاد مس

دارد که همه کارهای خود را به خداوند متعال واگذارد و بر اين باور باشد که جز  می

هرگونه هدايت و توفيقی جز از سوی خداوند . ای از خود ندارد به اذن الهی، اراده

او تمرکز  شود که در هرگونه تأثيری، تنها بر گردد و باعث می متعال، شامل حال نمی

سازد و  ولی اين توکل، اعتماد به نفس او و توانش در تغيير را متزلزل نمی. گردد

بخشد زيرا او بر اين گمان است که خداوند  حتی اعتماد به نفس بيشتری به وی می

متعال قدرت تغيير به وی بخشيده و او را جانشين خود بر روی زمين قرار داده است 

های آسمانی روح  دازد و تمدن آسمانی يعنی تمدنی را که آموزهتا در آن به آبادانی بپر

دهد، بنيانگذاری کند و روند تغييرات بزرگ بر عهده او گذاشته شده  آنرا تشکيل می

جويد و به  کند و هم توکل می بنابراين او انسانی است که هم خردورزی می. است

ان دوخته شده است؛ به پردازد و در عين حال نگاهش به آسم تغيير و دگرگونی می

داند که ياری حقيقی از سوی خداوند متعال است و چه زيبا  پردازد و می سازندگی می
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ـ  جهان هستی رو پرشکوه است چنين اعتماد بنفسی که متکی به خداوند متعال ـ آفريدگا

است و يارای در گذشتن از همه گونه مشکالت را دارد و آماده هرگونه فداکاری و 

 .تايثار اس

امت اسالمی وظيفه دارد فراتر از همه مشکالت تاريخی قرار گيرد و نقش يکايک  -۹

 .عوامل آنرا درنظر گيرد

پس از ايمان مسلمان به اينکه عوامل محرکه تاريخ گوناگونند و برخی قوانين تکوينی 

محرک و نامحسوسند و برخی ديگر فطرت و غرايز آنند و فراتر از همه اينها اراده 

بخشد؛ با چنين باور و  ی قرار دارد که امکان گرفتن زمام تاريخ را به انسان میبشريت

داند که او  دهد زيرا می اعتقادی است که خود را فراتر از مشکالت تاريخی قرار می

بخشی زندگی خود برخوردار است و ساخت تمدنش به دست  از اختيار و گزينه سامان

ان بر وی تحميل نشده که نتواند حرکتی در اوست و بنابراين مشکالت تاريخی آنچن

تواند ـ هرگاه مصلحت خود را در آن بيند ـ به تغيير آن  برابر آنها انجام دهد و می

 .بپردازد

و به  بخشد اين تصور به وی پويايی دائمی و حرکتی تکاملی و پيشرفتی تکنيکی می

چوب همه را در چار ينهاو ا رساند یم یاري یو یو فکر یتکامل معنو

و او را از  سازد یرا روشن م شيها که خواسته یشتازيپ یآسمان یها یزير برنامه

در جهت آن حرکت کند،  ديبا یرييرا که هرگونه تغ یو هدف دارد یباز م یگمراه

 .کند یم ّينمع

و  يستن يگر،همد باهمه عوامل  اي ینيّ مع یيخاو بنده و برده عامل تار ينکها جهينت

محسوس و  نيقوان یاو قرار دارند و تمام اريدر اخت یيخاربرعکس همه عوامل ت

از آنها  تواند یو او م اند و درنظر گرفته شده نيتدو یبه سود و زين یيننامحسوس تکو

فشار،  نيکند درست همانگونه که از قوان یبردار تمدن خود بهره يشرفتدر ساخت و پ

 یبرا ی،اله يعپرتو تشر راو د گريد یاز سو. کند یاستفاده م... و  يیجاذبه، جابجا

نقش  اي یو مثالً نقش عامل اقتصاد کند یباز م یا يژهاز عوامل مؤثر، حساب و کيهر
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و با استفاده از  سپارد ینم یو جز آنرا بفراموش یجنس يزهعامل غر اي يیياعامل جغراف

 .کند یعوامل به سود خود استفاده م يناز همه ا يع،تشر

و فراتر از همه  کند یم یياباز عوامل را ارز يکار هرک ينجااو در ا نيبنابرا

 انهيواقعگرا یدر رفتار خود برخورد يب،ترت ينو بد رديگ یقرار م یيخمشکالت تار

 .خواهد داشت

ضمن هشياری تمام نسبت به بر امت اسالمی است که در گزينش راه خير،  -۱۰

که راهها فراوان و زرق و راههای شّر، دقت و تأمل زيادی داشته باشد زيرا از آنجا 

ای به کمين نشسته است، انسان مسلمان  ها زيادند و شيطان در هرگوشه ها و فريب برق

آيد که نسبت  گيرد وارد عرصه زندگی شود و هرازگاهی  در پی آن برمی تصميم می

به درستی گزينش خود اطمينان حاصل کند و در اين ميان با استفاده از سالح آگاهی و 

گردد که شيطان بر  های وحی و با پرهيز از لغزشگاهها، مطمئن می دن رهنمونیبا شني

وی کمترين تأثيری ندارد و سعادت و خوشبختی او در سنگساری آن و سنگساری 

آيند و  اش می های اسالمی نيز به ياری آموزه. هرآنچه شيطانی است، نهفته است

ها عباداتی است  رين اين آموزهکنند؛ مهمت همواره راههای نيک را به وی گوشزد می

گذارند  دهند و بر نفی شّر از زندگی او انگشت می که او را به خداوند متعال پيوند می

 .شود چيزی که در رمی جمرات ـ طی مناسک حج ـ آشکارا ديده می

اين نوع تعادل و . و بنابراين امت اسالمی بايد همواره در بيم و اميد الهی بسر برد

 .ی از نمودهای برجسته شخصيت اسالمی استتوازن خود يک

در قلب هر بنده : فرمود پدرم می«: روايت شده که فرمود) السالم عليه(از امام صادق 

که اگر آنها را اندازه بگيريم نه اين . نور بيم و نور اميد: مؤمنی، دو نور وجود دارد

 3F۱».يک بر آن و نه آن يک بر اين، بيشی ندارند

                                                       
 .۹۶ صفحه ،۱جلد ،" الوسائل" ـ ۱
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کشاند و قلبش را به روی  ت الهی انسان را به سوی زندگی میاميد بزرگ به رحم

گشايد و در عين حال بيم و هراس شديد از عقاب الهی نيز او را بر آن  آينده می

 .دارد تا در جهت تحقق مقتضيات الهی قدم بردارد می

يابد و  ميزان بيم و اميد نيز به همان اندازه که در نفس بشری ژرفا گيرند، افزايش می

گرداند و از آنجا، بر  کند و به عالم حس نزديکش می معقوالت برای وی تجلی پيدا می

 .يابد اش انعکاس می رفتار خارجی

باشد  مؤمن، مؤمن نمی«: فرمايند نيز در همين راستا می) السالم عليه(امام جعفرصادق 

و اميد دارد،  مگر آنکه در بيم و اميد باشد و در بيم و اميد نيست مگر آنکه به آنچه بيم

 4F۱».عمل کند

همچنانکه يکی از نويسندگان نيز توجه کرده است، اسالم پيش از آنکه از خاصّيت بيم 

گيری کند، آنها را در مسير درستی، جهت  و اميد و تأثير ايندو بر نفس انسانی بهره

دارد و  داده است و در اين راستا همه متعلقات باطلی که نفس آدمی را از هدف بازمی

کند و  در واقع منبع نگرانی و اضطرابی هستند که نفس انسانی را پاره پاره می

چيزی که . سازد، نفی کرده است رنگ می پيوندی و تعادلی را در آن کم هرگونه هم

گرايان است و باعث از دست رفتن تعادل آنها  اينک به عنوان بيماری مبتالبه مادی

 .برند نيز در هراس بسر می شده و همواره حتی از يک سری امور وهمی

آری، اسالم بيم و هراس مربوط به مواردی را که شايسته بيم و هراس نيست نفی 

کرده است همچنانکه اميد را نيز تنها در چارچوبی که شايسته است، پذيرفته و به 

 .شناسد رسميت می

يز به به عبارت ديگر بيم و هراس حقيقی بايد از عذاب و خشم الهی و اميد حقيقی ن

گنجد در حساب  و هرگونه بيمی که در اين چارچوب نمی. رضا و رحمت خداوند باشد

                                                       
 .۱۷ صفحه ،۱۱جلد ،" الوسائل" ـ ۱
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و کتاب قرآنی فاقد ارزش است و حتماً بايد از زندگی انسان منتفی شود زيرا به دليل 

 .گردد تعلق آن به امور نامنضبط و حتی گاه خرافی، منبع نگرانی و آشفتگی می

 ابيداری اسالمی کنونی و نقش علم
آنچه امروزه در سطح جهان اسالم بطورکلی و جهان عرب بطورخاص، شاهد آن 

هستيم بدون ترديد تشکيل دهنده خيزش و بيداری اسالمی پرشکوهی است که طی آن 

خلقها نسبت به نقش اصيل خود در ساخت آينده خويش و نفی تحکم طاغوتها در 

سو و  صهيونيسم جهانی از يک سرنوشت خود و پيوند دادن آنها به ارابه منافع غرب و

درک نقشی که خداوند متعال برای آنها به عنوان امت شاهد و گواه بر تمدن بشری 

خداوند متعال . اند درنظر گرفته است از سوی ديگر، آگاهی و هشياری خود را بازيافته

ةً  َجَعْلَناُكمْ  َوَكَذلِكَ «: گويد در اين باره می  َوَيُكونَ  النَّاسِ  َعَلى َهَداءشُ  لَِّتُكوُنواْ  َوَسًطا أُمَّ

ُسولُ   قرار ميانه امتى را شما گونه بدين و) (۱۴۳سوره بقره ـ (»  َشِهيًدا َعَلْيُكمْ  الرَّ

قابل توجه اينکه آيه مزبور .) باشد گواه شما بر پيامبر و باشيد گواه مردم بر تا داديم

ی تمامی نيروهای خصم گويد که اسالم از سو در زمانی با اين روحيه جهانی سخن می

 .مورد محاصره قرار گرفته بود

های صحنه، تأکيدی بر هويت اين بيداری و خيزش است؛ شعارهای آن  همه نشانه

و نتايج انتخابات ) های برگزاری نمازهای جمعه محل(اسالمی و خاستگاهها نيز 

ی آگاه در اينجاست که شايسته است نقش علمای دين. گرايان است همگی به سود اسالم

در رهبری اين حرکت انقالبی و اعطای مصونّيت کامل عليه تمامی عمليات نفوذ و 

خيانت و انحراف و رهنمونی مستمر آنرا برای وصول به هدف موردنظر با گزينش 

 .راه خير و ضمن توکل به خداوند متعال، خاطرنشان سازيم

فی تمامی نمودهای امروزه بيداری اسالمی حالتی طبيعی است که امت اسالمی با ن

کند و به همين دليل  ماندگی و انحراف و استبداد و و وابستگی، آنرا تجربه می عقب

شايسته است که تمامی علما و روحانيون در جهان اسالم به وظايف خود در رهنمونی 

های دشمنان امت  اين خيزش در هرجا و تقويت آن به منظور مقاومت در برابر توطئه



 
۱۶ 

 

خط صحيح و بدور از هرگونه افراط و تفريطی، با حفظ اصالت و  و باقی ماندن در

 .قدرت و توان خود، به وظايف خود عمل نمايند

همچنانکه الزم است علمای اعالم بکوشند اوضاع جاری امت اسالمی را به چنان 

بخش آن تصويری باشد که قرآن کريم برای آن درنظر  جايگاهی برسانند که تحقق

کوشيد تا آنرا به لحاظ احساس برادری دينی و همکاری و ) ص( گرفته و پيامبرخدا

ها و  تعاون بر نيکی و تقوی و ايستادگی يکپارچه و متحد در برابر تمامی چالش

سفارش به صبر و حق و دوری از تفرقه و پراکندگی و اجتناب از هرآنچه به شکست 

 .و ناکامی آنان انجامد، تجسم بخشد

بزرگ به وظايف خود در روشنگری مسلمانان و نيز ضروری است که علمای 

اعطای آگاهی به ايشان بپردازند تا آنان بتوانند دشمن خود را که در استکبار جهانی و 

توز و همه نيروهای طاغوتی تجسم يافته است، بشناسند و بدين ترتيب  صهيونيسم کينه

تقويت ايمان آن  های امت و اين تهديد شيطانی تبديل به فرصتی برای بازيافت ويژگی

 .به پروردگار خود و اعتماد و اطمينان به پيروزی نهايی، گردد

 :و سرانجام اينکه

های اسالمی را در مورد وظايفی که در برابر يکديگر دارند و نيز در  بايد توده

خصوص لزوم ادای حقوق و تحقق همبستگی اقتصادی و همجوشی اجتماعی و دفاع 

 .و در يک صف عليه دشمنان امت، آگاه ساختاز مقدسات و جهاد آگاهانه 

 

 .وهللا ولی التوفيق                                                                   

 


