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  محمدرضا محسني
يکي از مهم ترين مس�ائلي که از بدو خلقت انسان مورد 
توجه انبيای عظام الهي بوده و از صدر اسالم به بعد نيز نبي 
مکرم اسالم )ص( و سپس ائمه معصومين عليهم السالم 
بر آن تأکيد داش�ته اند، برادري و برابري و يکپارچگي و 
وحدت امت اسالمي و ش�کوفايي جامعه بوده است. اما 
مي دانيم که ب�ه رغم تالش هاي آن حضرت، متأس�فانه 
پس از رحلت ايش�ان، جامعه اس�المي به تدريج دچار 
آشفتگي و افتراق و در برخي موارد، گرفتار درگيري ها 
و نزاع هاي مهلک و خونباري شد. عناصر اوليه تشکيل 
تمدن نوين اسالمي عبارتند از: مجاهدت دائم همگاني و 
تالش و کوشش مسلمانان، اميد به فضل الهي و استمداد 
از او، بيداري اس�المي، لزوم ترس�يم هدف بلندمدت، 
صبر و مقاوم�ت، بهره مندي از هم�ه ظرفيت هاي مادي 
و معنوي، پرهيز از تحج�ر و ارتجاع، گس�ترش اخالق 
انس�اني، نگاه اجتهادي و عالمانه داشتن به عرصه هاي 
گوناگون دانش بشري، پرهيز از س�بک زندگي غربي و 
نهايتاً پاسداري از بنيان هاي تاريخ و فرهنگ و زبان خود. 
 در نوش�تار حاض�ر، ضم�ن آسيب شناس�ي و تحليل 
وضعي�ت اجتماع�ي و سياس�ي جوامع اس�المي طي 
دهه هاي گذش�ته و اش�اره اجمالي به اقدامات صورت 
گرفته در باب وحدت جوامع اس�المي و تقريب مذاهب 
توس�ط انديش�مندان، مصلحان و علماي ديني شيعه 
و س�ني، به بيان راهکارهاي عملي وحدت مس�لمانان 
و تش�کيل تمدن نوين اس�المي پرداخته ش�ده است. 

  
  راهکاره�اي نظ�ري و عمل�ي جانماي�ي وحدت 

اسالمي
بررسي و تحليل آرا و نظ��رات آن دست��ه از انديشمندان و 
علماي مسلمان که پيوسته به دنبال تحقق وحدت معقول 
در ميان امت اسالم��ي بوده اند، مي ت��وان ضمن شناسايي 
راهکارهاي نظري آن، ب��ه لحاظ عملي نيز به طرحواره هاي 
خوبي دست يافت و با الگو گرفتن از آنها نسبت به انجام اين 

مهم اقدام نمود. 
 ذياًل به برخي از اين موارد اشاره خواهد شد. 

  جهت دهي متحد به شعائر اسالمي
يکي از مهم ترين دغدغه هاي علماي وحدت اسالمي و تقريب 
مذاهب چنانکه اشاره شد، مسئل��ه بزرگ شيعي و سني در 
طول تاريخ و به خصوص در طول دهه هاي اخير بوده است. 
به اعتقاد طاليه داران وحدت اسالمي، توافق و تفاهم حول 
محورهاي فکري و عقيدتي مشت��رك، مي تواند زمينه ساز 
تحقق اين امي��د و آرزوي ديرين باشد. ب��راي نمونه، مقوله 
ايمان، خدا و پيامبر، ق��رآن و سنت، دوستي اهل بيت، قبله 
واحد، حج، اجتهاد، جمع گرايي در عبادات، زبان واحد، دشمن 
مشترك و نظاير آن، مقوالت اساسي و بنياديني هستند که 
مي تواند انگيزه مناسبي براي اتحاد مسلمانان فراهم آورند. 
همچنين جهت دهي به شعائ��ر اسالمي، همدلي، شناخت 
متقابل، گفت وگوي مثبت، تسامح در کثرت گرايي، نقد به 
دور از توهين، پرهيز از شايعه پراکني و نفاق و قهر و جدايي و 
ناسزاگويي به يکديگر، گرايش به حق گرايي و دوري از بغض 
و عناد و غلو و زياده روي، خ��روج از شعار به سمت واقعيت و 
اتحاد عملي، از ديگر عوامل تأثيرگذار بر اتحاد جوامع اسالمي 
و در نهايت، تشکيل تمدن نوين اسالمي خواهد بود. افزون بر 
اينها، مي توان با شرکت در آيين هاي ديني و اعمال مشترك 
نظير نماز جمعه و جماعت و در سطح بين المللي شرکت در 
فريضه حج، موجبات وحدت اسالمي را فراهم آورد، زيرا در 
اين اجتماعات حس برادري و همکاري افراد تقويت مي شود و 

مسلمانان با وضعيت جهان نيز آشنا مي شوند. 
ما نيز مي دانيم که مسلمانان در اعمال اجتماعي چون تشکيل 
خانواده، ازدواج و طالق، داد و ستد، مرگ و دفن، يگانه و واحد 
و داراي جهان بيني، فرهنگ و تمدن مشترك هستند. بنابراين 
توجه به اين عوام��ل وحدت آفرين در مي��ان امت اسالمي، 

مهم ترين عامل شکل گيري تمدن نوين اسالمي است.
  جمع آوري تراث عظيم تمدني اسالم

در طول قرون گذشت��ه، در همه سرزمين هاي اسالمي و در 

نزد همه فرق ديني اسالم، يکي از مهم ترين مقدمات تشکيل 
تمدن نوين اسالمي، جمع آوري تراث عظيم تمدني اسالم 
بوده است زيرا مي دانيم که سرزمين هاي اسالمي متعلق به 
جهان اسالم است و از سوي ديگر، افتراق آثار تمدني جوامع 
اسالمي از هم و بي اطالعي مسلمان��ان از اين تراث عظيم، 
موجب از بين رفتن غرور مل��ي و مذهبي مسلمانان شده و 
روحيه خودباوري و اعتماد به نفس را در آنان سرکوب مي کند 

و موجبات عقب ماندگي جوامع اسالمي را فراهم مي آورد. 
از جمله ملزومات اي��ن امر، تغيير در روش ه��اي آموزشي 
و منابع درس��ي مسلمانان در م��دارس، حوزه هاي علميه و 
دانشگاه هاست. افزون بر اينکه پيشفرض چنين تمدن سازي 
اين است که همه اين ذخاير و ثروت ه��اي عظيم انساني و 
طبيعي به جهان اسالم تعلق دارد و روا نيست که مسلمانان 
از اين ثروت ه��ا و داشته هاي غني خود که ب��ا رشادت ها و 
پايمردي هاي مسلمانان و در پرتو دين مبين اسالم به دست 
آمده اس��ت، غافل يا بي اطالع باشند. چراک��ه بي اطالعي از 
اين ذخاير، احساس بي هويتي به همراه دارد و مباني عظيم 
معرفتي اسالم بايستي به طالبان علم و معرفت تعليم داده 
شود تا بر داشته هاي خود ببالن��د و بر ناداشته هاي خود نيز 
چاره اي بينديشند. گرچه در کنار اي��ن تعليمات مي تواند 
بحث ها و مناظرات علمي دوستانه در ميان علما و دانشمندان 
مسلمان درگيرد و موجبات ارتقاي سطح دانش و آگاهي آنان 

و همينطور رفع اختالفات عقيدتي را فراهم آورد. 
  همبس�تگي و ارتب�اط عالمان دين�ي و متفکران 

اسالمي
در جهت سازماندهي درجات علمي و وظايف عالمان، ايجاد 
مرکزيت ديني و گفتماني، ايجاد تشکيالتي نظير جمعيت 
سري عروه، تقويت دارالتقريب ها و تشويق و حمايت مالي 

آنان به منظور جوامع اسالمي است. 
  شناسايي عوامل دروني و بيروني تفرقه

شناسايي عوامل دروني و بيروني تفرقه و مراقبت و ممانعت از 
ورود آنان به صفوف مسلمين و سپس تفرقه پراکني، از ديگر 
عوامل تأثيرگذار در تشکيل تم��دن نوين اسالمي است. به 
بيان ديگر، مسلمانان به منظ��ور ايجاد تمدن نوين اسالمي 
بايد پيوسته به عوامل تفرقه آفرين دروني مثل متحجران، 
ظاهرگرايان، غربزدگان، علماي درب��اري، تعصبات نابجا و 
رذايل اخالق��ي و همچنين عوامل بيرون��ي نظير حيله ها و 

دسيسه هاي دشمنان که بعضاً در قالب خيرخواهي و نصيحت 
و ابراز دوستي و محبت ارائه مي شود، توجه تام و تمام داشته 
باشندو در رشد و تعالي علم��ي و فرهنگي مسلمانان نقش 

مثبتي را ايفا کند. 
  تشکيل اجتماعات بزرگ اسالمي و نشست هاي 

نقد و مناظره علمي
از ديگر راه هاي ايجاد تمدن نوين اسالمي، تشکيل اجتماعات 
بزرگ اسالمي و نشست هاي نقد و مناظره علمي است. البته 
به منظور جلوگيري از ايجاد حساسيت هاي احتمالي و پرهيز 
از شائبه دولتي و جهت دار بودن اين نشست ها، بهتر آن است 
که اداره کنندگان اين مجامع، دولت ها نباشند و اين نشست ها 
از طريق ارگان ها و سازمان هاي غيردولتي يا مجامع علمي و 
دانشگاهي برگزار گردد. چنانکه بت��وان در اين نشست ها و 
مجامع که در آن همه از جايگ��اه برابر برخوردارند و از پيش 
تعيين نشده است که موضوع يا ايده و تفکري خاص به حضار 
ديکته شود، از همه اديان جهان و دست کم از همه فرق ديني 
مسلمانان دعوت به عمل آورد تا صادقانه و بيطرفانه مسائلي 
را که محل اختالف و نزاع است، مورد بررسي و واکاوي قرار 
دهند. امي��د آن مي رود که تقريب مي��ان مذاهب و وحدت 
و همدلي فراهم گردد. در اين نشست ه��ا بايد با الهام از اين 
حديث گرانقدر معصومين که مي فرمايند کونوا دعاه الناس 
بغير ألسنتکم اين امکان فراهم شود تا افراد بتوانند آزادانه ولو 
ديدگاه هاي نادرست تعصب آميز خويش را بيان کنند و کسي 
متعرض آنان نشود. نبايد ب��راي شرکت افراد در اين مجامع 
محدوديت قائل شده يا گزينشي عمل کرد که فرجام چنين 
نشست هايي از همان ابتدا معلوم خواهد بود. در اين نشست ها 
بهتر اس��ت مسئ��والن و برگزارکنندگ��ان همايش بيشتر 
شنونده باشند تا سخنران به ج��اي سخنراني هاي طوالني 
و خسته کننده افراد مسئول، بگذاريم ميهمانان و مدعوين 

همايش به ارائه آزادانه ديدگاه هاي خود بپردازند. 
البته به منظور ثمربخش بودن اي��ن همايش ها و تبادالت 
علمي، بايد در پاي��ان اين نشست ها مراک��زي در هر يک از 
کشورهاي اسالمي تأسيس شود که ضم��ن بهره گيري از 
صندوق مالي غيردولتي مشخص و پيروي از سازوکارهاي 
اداري واحد، پيگيري مصوبات اين نشست و نتايج آن را که 
قاعدتاً نبايد به گروه و جماعت خاصي تعلق داشته باشد، از 

اهم فعاليت هاي خود بدانند. 
  ايجاد وحدت اقتصادي و ائتالف سياسي و نظامي

از ديگر اقداماتي است که جوامع مسلمان بايد در آن راستا 
همکاري و مشارکت ج��دي داشته باشن��د، ايجاد وحدت 
اقتصادي و ائتالف سياسي و نظامي است. دولت هاي مسلمان 
چنانچه واقعاً به دنبال وحدت و اتحاد ديني هستند، بايد در 
عرصه عمل نيز چنين اتحادي را دنبال نموده و راهکارهاي 
عملي آن را نيز جست وجو نمايند. يکي از راهکارهاي عملي 
اتحاد، پيروي از يک نظام اقتصادي واحدي است که پشتوانه 
جدي قدرت و اقتدار مسلمانان در ساير زمينه هاست، چراکه 

اغلب نزاع ها و درگيري هاي عالم به دليل محدوديت منابع، 
ناتواني در عرصه توليد و توزيع و وجود نظام طبقاتي است. 
چنانچه ملت هاي مسلمان به اموال يکديگر طمع نموده و به 
غارت و چپاول يکديگر بپردازند، در آن صورت چگونه مي توان 
انتظار داشت که در مقابل بيگانگان ايستادگي کند يا مورد 
تعرض آنان قرار نگيرد. در حالي که بزرگ ترين ذخاير نفت و 
گاز و انرژي دنيا در خاورميانه و در حوزه و قلمرو کشورهاي 
اسالمي قرار دارد، چرا بايد تا اين حد وابسته غرب بود. اين در 
حالي است که هم سرمايه هاي انساني الزم براي پيشرفت 
علمي، توسعه و استخراج اين ذخاير در اختيار آنان هست و 
هم توان مالي الزم براي اين کار وجود دارد. بر ماست که بازار 
توليد، مصرف، توزيع و صادرات را خود به دست گرفته و اجازه 
ندهيم بيگانگان ذخاير و ثروت هاي ما را به يغما ببرند و به جاي 

ما تصميم بگيرند. 
افزون بر اينها، رعايت قوانين اسالمي در خصوص معامالت 
و به طور کل��ي اقتصاد کالن اسالمي، يعن��ي قوانيني نظير 
احتکار، ربا، قرض، هبه و نظاير آن، مانع از اين خواهد شد که 
تجار و بازرگانان در جوام��ع اسالمي صرفاً به سود و منفعت 
خود بينديشند يا با احياي زمين هاي موات و حذف گمرکات 
براي مسلمانان مي توان اقتصاد پايدار و مطمئني را براي آنان 

ايجاد کرد. 
  همچنين هجرت به بالد اسالمي براي کسب علم 

و دانش
هجرت به بالد اسالمي براي کسب علم و دانش، به جاي سفر 
به کشورهاي بيگانه و استفاده از توان علمي يکديگر و ارائه 
بورس هاي تحقيقاتي و پژوهشي براي دانشمندان مسلمان 
مي تواند راه ديگري براي ايجاد چنين تمدن عظيمي باشد. 
اما افزون بر لزوم توجه جدي به اين عوامل و مؤلفه هاي عملي، 
توجه به راهکارهاي نظري وحدت بخش جوامع اسالمي نيز 
ضرورت دارد و نبايد از آن غفلت کرد. در ادامه، به برخي از اين 

موارد اشاره خواهيم کرد. 
  لزوم رفع اسباب و عوامل افتراق امت اسالمي

در باب تاريخ پيدايش افتراق و اخت��الف ميان مسلمانان و 
پيدايش شعب اسالمي در ميان اهل تسنن و شيعيان اختالف 
نظر وجود دارد. براي نمونه شرف الدين عاملي، از فقهاي شيعه 
علت اين اختالفات را تکفير و تحقير و تزوير، اعراض اهل سنت 
از مذهب ائمه معصومين و بي توجهي به فرمايشات آنان در باب 
اصول و فروع دين مي داند. تا جايي که او معتقد است بخاري 
در صحيح خود هيچ روايتي را از اهل بيت نبوي يا کساني چون 

زيد ابن علي، و يحيي بن زيد و. . . نقل نکرده است. 
از سوي ديگر، محمد ابوزهره در کت��اب الوحده االسالميه، 
عصبيت عربي و موضوع عرب و موالي در زمان امويان و نيز 
تفرقه و جدايي ميان شيعه و خوارج پس از جنگ صفين را از 
آفات وحدت امت اسالمي به شمار آورده است. به نظر وي، 
شيعيان قديمي ترين فرقه اسالمي هستند که در پايان خالفت 
عثمان روي کار آمدند، گرچه آنها فرقه واحدي نيستند و به 
شعب گوناگوني تقسيم شدند: »الشيعه ليسوا علي رأي واحد 
بعد اتفاقهم علي المبادي السابقه، بل منهم الغالون في تقدير 
علي و بنيه، و روي عنهم أنّهم يکفرون الشيخين أبابکر و عمر، 
و منهم المعتدلون المقتصدون« او معتقد است که انشقاق 
ميان امت اسالمي از مرگ خليفه سوم آغاز شد. »لقد کانت 
بعد موت عثمان فئتان، احداهما عادله و األخري باغيه« البته 
در باب علت پيدايش اختالفات ميان مسلمانان داليل ديگري 
نيز ذکر شده است که ربطي به شيعه و سني ندارد؛ از جمله 
پياده نکردن همه دستورات الهي و انتخاب برخي و وانهادن 
برخي ديگر.  همچنين آميختگي دين با اشخاص و تفسيرهاي 
اشخاص از دين و آيات قرآن، مزيد بر اين مشکالت نکته جالب 
ميان محققان شيعه و سني آن است که هيچ يک، واقعه غدير 

را منشأ شکل گيري شيعه و اهل سنت نمي دانند.
  فرجام سخن

تحقق تمدن نوي��ن اسالمي را مي توان وع��ده اي حتمي و 
اجتناب ناپذير از سوي خداوند متعال دانست که گريزي از 
آن نيست. لکن به رغم اينکه تحّقق چنين امري از وعده هاي 
راستين الهي است؛ تمامي آزادگ��ان و مسلمانان عالم بايد 
در اين راستا تالش جدي نموده و از اختالف افکني و نزاع و 
مجادله ميان امت اسالم اکيداً ممانعت به عمل آورند؛ چراکه 
اين کار جز بدنامي و از دست رفتن آبروي مسلمانان ثمري در 
بر ندارد: » َوال تَناَزعوا َفَتفَشلوا َوتَذَهَب ريُحُکم َواصِبروا إَِنّ الَلَهّ 

َمَع الّصابِريَن« )انفال 46(
در تشکيل تمدن نوين اسالمي نبايد صرفاً به شعار و نظرورزي 
بسنده نمود، بلکه تحقق چنين امري نيازمند اقدامات عملي 
فراگير، همه جانبه و ب��ه دور از هرگونه تعصب��ات قومي و 

مذهبي است. 
در پيمودن اين راه بايد پيوسته توطئه ها و نيرنگ هاي دشمنان 
قسم خورده اسالم را رصد و مسلمانان با هوشياري و بصيرت 
کامل سعي کنند همدالنه و با شجاعت هرچه تمام تر در مقابل 
آنها ايستادگي کنند و اج��ازه ورود تفرقه افکنان به صفوف 
مسلمين را ندهند. مسلمانان بايد پيوست��ه به مؤلفه هاي 
شکل گيري تمدن نوين اسالمي و عوامل تأثيرگذار بر وحدت 
امت اسالمي توجه داشته باشند و با روحيه مجاهدت دائم و 
همگاني و تالش و کار و ابتکار، اميد به فضل الهي و استمداد از 
او، ترسيم هدف بلند مدت، صبر و مقاومت، بهره مندي از همه 
ظرفيت هاي مادي و معنوي خود، پرهيز از تحجر و ارتجاع، 
گسترش اخالق انساني، نگاه اجتهادي و عالمانه به عرصه هاي 
گوناگون دانش بشري تا زمان کسب مرجعيت علمي و فناوري 
در جهان، پرهي��ز از سبک و مدل زندگ��ي غربي، پاسداري 
از بنيان هاي تاريخي و فرهنگ و زبان خ��ود و با معنويت و 
خودسازي، خود را مهياي اين وظيفه خطير الهي کنند و در 
اين راه از جان و مال خويش دريغ نورزند چراکه تنها در اين 
صورت است که مي توان وعده راستين الهي را محقق نمود و به 

صلح و آشتي و اتحاد در ميان مسلمانان جهان دست يافت. 

در تش�کيل تم�دن نوين اس�المي نبايد 
صرفاً به ش�عار و نظرورزي بس�نده نمود، 
بلکه تحقق چنين امري نيازمند اقدامات 
عمل�ي فراگي�ر، همه جانب�ه و ب�ه دور از 
هرگون�ه تعصبات قومي و مذهبي اس�ت 

نگاهی به برخی راهکارهای عملی تشکيل تمدن نوين اسالمی 

نيل به تمدن نوين 
بدون وحدت اسالمي ممکن نيست

از راه ه�اي ايجاد تمدن نوين اس�المي، 
تش�کيل اجتماع�ات بزرگ اس�المي و 
نشس�ت هاي نقد و مناظره علمي است
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يادداشتي از مهدي جمشيدي

تأمل دين انديشانه درباره گام اول انقالب

درنگ

 مه��دي جمشي��دي، عض��و هيئ��ت  علمي  
پژوهشگ��اه  فرهن��گ  و انديش��ه  اسالمي در 
يادداشتي به تأم��ل دين انديشانه درباره گام 

اول انقالب پرداخته است:
1- اصل منطقي اين است ک��ه توقع و انتظار 
از هر امري، بايد با غايات و مقاصد آن، تطابق 
داشته باشد. به اين معني  که بايد ابتدا دريافت 
که شکل گيري يک امر، ب��ه چه سبب و براي 
وصول به هدفي بوده و آن گاه نسبت به هدف 
ياد شده، قضاوت کرده و کاميابي ها و ناکامي 

را سنجيد. 
2- بر اساس تفکر اسالمي، امور معنوي بر امور 
مادي، ترجيح دارند و در صورت وقوع تزاحم 
ميان اين دو، بايد جانب امور معنوي را گرفت 
و از امور مادي گذشت، البته اينچنين نيست 
که امور معنوي، به  طور قهري و ذاتي، با امور 
ماّدي ناسازگار باشند، بلکه مسئله اين است 
که فلسفه و هدف زندگي چيست و که مقصد 
اصلي انسان بايد چه چيزي باشد؟ پس سخن 
در مقام شناخت اصل و فرع از يکديگر است، 

نه نفي مطلق يکي از اين دو. 
3- انقالب ايران، انق��الب »اسالمي« بود؛ به 
اين معني که م��ردم مي خواستند ارزش هاي 
اسالم��ي را در جامعه محّقق کن��د و جامعه  
توحيدي و الهي به  وجود آورن��د، اما در عين 
 حال مي دانستند که در صورت استقراِر چنين 
جامعه اي، ساير خواسته ها و خألهايشان نيز 
جامه عمل خواهد پوشيد. به  بيان ديگر، روح 
انقالِب ايران، اسالم بود و تمام هدف هاي ديگر 
از قبيل استقالل و آزادي و جمهوريت و رفاه، 
در سايه آن روح کلّي ق��رار داشتند و به رنِگ 
آن درآمده بودند. پس هرگز اينطور نبوده که 
طلب ارزش هاي اسالمي در عرض هدف هاي 
ديگر قرار داشته باشد. به  عبارت  ديگر، انقالب 
اسالمي، بي��ش از ه��ر چيز، ي��ک »انقالب 
فرهنگي« بوده است؛ يعن��ي اتّفاق بنيادي و 
تعيين کننده در »دروِن نيروهاي انقالبي« رخ 
داد و آنها را به انقالب و انقالبي گري سوق داد. 
اين »تحّوِل باطني و انفسي« را بايد »انقالِب 
فرهنگي« شمرد. تح��ّوِل باطني و انفسي ياد 

شده اين بود که به تعبي��ِر مرتضي مطهري، 
»تذک��ري پيامبرانه« از س��وي امام خميني 
که مظهِر نورانيت و قدسيت در دوره تاريخي 
ما بود، »فطرِت خودآگاهي الهي ايرانيان« را 
مخاطب قرار داد و ب��ا آن سخن گفت و چون 
اين سخِن متذّکران��ه، با اقتضا و خواسته هاي 
فط��ري انسان ايران��ي، هماهن��گ و منطبق 
بود، مؤثّر اُفتاد و موج��ِب شکل گيري بسيِج 
اجتماعي در راستاي ي��ک انقالب اجتماعي 

بزرگ با هويت ديني و قدسي گرديد. 
در فکر ديني، حکومت، فق��ط »ابزاري براي 
تق��ّرب« اس��ت؛ حکومت، »وسيل��ه اي براي 
کسب رضاي الهي و ذخي��ره اي براي هنگامه 
لقاي پروردگار« است و مستق��ل از اين امر، 
هي��چ ارزش و اصالتي ندارد. انس��ان مؤمن و 
موحد، در پ��ي تحصيِل »خشن��ودي خداي 
متعال« اس��ت و اين »انگي��زه« و »نيت«، بر 
تمام کارهاي او سايه افکنده است، چه در اموِر 
عبادي و چه در اموِر دنياي��ي، خواه در آنچه 
مربوط به رابطه او با خداي متعال است و خواه 
در آنچه مربوط به رابط��ه اش با غيرخداست. 
»توحيد«، بر سراسر روح انساِن مؤمن، حاکم و 
غالب است و او مي کوشد، هيچ شأني از شئون 
زندگي اش، تهي از ذکر حّق و دغدغه تقّرِب به 
او نباشد. حضور انسان مؤمن در عالم سياست 
نيز همين گونه است. او به دنباِل قدرت نيست 
و به  عبارت  ديگر، قدرت را براي قدرت، طلب 

نمي کند، چون غرضش، »برت��ري« و »ُعُلو« 
و »سطله جويي« نيس��ت و نمي خواهد طعِم 
»رياست« و »حکوم��ت« را بچشد و »لّذت« 
ببرد، بلکه مداخل��ه او در عالَ��م سياست، به 
 منظور اصالح ام��ور زندگي بندگ��اِن خداي 
متعال و استقرار جامعه اي الهي و نوراني است 
ک��ه در آن، کسب کماالت معن��وي، تسهيل 
و ميسر گردد. مؤم��ن از سياست و حکومت 
نمي گريزد و خلوت و ُعزلت اختيار نمي کند، 
اما جز به چشم »ابزار« و »وسيله«، به آن نظر 
نمي کند و ب��رده قدرت و رياس��ت نمي شود. 
چنين انساني، چه در قدرت باشد و چه بيرون 
از آن، حالش و وضِع باطني اش، يکسان است، 

زيرا دلبسته و فريفته قدرت نمي شود. 
4- بنابراين، ام��روز که مي خواهي��م درباره 
کارنامه انقالب قضاوت کنيم، بايد ميان اين دو 
دسته از هدف ها، تمايز قائل شويم و »فرع« را 
»اصل« نينگاريم، بلکه بايد »مبنا« و »اساس« 
قضاوتمان را اموِر معنوي قرار دهيم و ببينيم 
انقالب در زمينه ارزش هاي الهي و آرمان هاي 
معنوي، چ��ه دستاورده��ا و نتايجي داشته و 
چق��در توانسته بست��ر اجتماع��ي الزم براي 
»استکماِل روحي و اخالقي« را فراهم نمايد. 

5- گفت��ه ش��د که انق��الب س��ال57 ، خود 
برخاسته از انقالِب فرهنگي اي بود که در عالَم 
دروني و باطني ايرانيان پديد آمد، اما اکنون 
بايد افزود ک��ه اين انقالب، ن��ه آنچنان عمق 
معرفتي داشت، نه مبسوط و مفّصل بود و نه 
به ساختارهاي اجتماعي و حاکميتي سرايت 
کرده بود. ازاين رو، امام خميني بر آن شد که 
برنامه انقالب فرهنگي را در سال هاي آغازين 
پس از انقالب، عملياتي کند و جهان فرهنگي 
ايرانيان را به  طور »اکثري« و »ساختاريافته«، 
به سوي ارزش ه��اي اله��ي و قدسي هدايت 
کند. البّته همچن��ان  که حرکت انبياي الهي، 
»تدريجي« است و اين گونه نيست که مقاصد 
عالي و انساني آنها، »يکب��اره« و »ناگهاني« 
محَقق ش��ود، انقالب امام خمين��ي نيز براي 
اينکه در جامعه، تحّقق ياب��د و از هستي ها و 
واقعيت هاي اجتماع��ي، طاغوت ُزدايي کند، 

محتاج سپري شدن زمان و »طرحي مستقل 
از اصل انقالِب سال 57 « بود. اين طرح چيزي 
نبود جز طرح انقالب فرهنگي که همانند اصل 
انقالب سال 57 ، شخِص امام خميني، معمار 
و هدايتگر آن بود. همچن��ان  که انقالب سال 
57 ، حاصل »تذّک��ر پيامبرانه«  امام خميني 
به توده هاي مردم ب��ود و »حس خداآگاهي« 
را در آنها بيدار و فّع��ال کرد، انقالب فرهنگي 
نيز حقيقتي از همين سنخ بود و در امتداد آن 
قرار داش��ت. انقالب فرهنگ��ي، برنامه اي بود 
که کامل  شدن »بخش ه��اي فرهنگي ناتمام 
انقالِب 57 « را طلب مي ک��رد و بر آن بود که 
» غايات و مقاصد فرهنگي ب��ر زمين  مانده و 
معّطل انق��الب« را تحّقق  ببخش��د. بنابراين 
برخالف تصويرسازي هاي ناروا و مغرضانه که 
القا و تکرار مي شود، انق��الب فرهنگي، امري 
»مردمي« و »طبيع��ي« و »از پايين« بود، نه 
»حاکميتي« و »وضعي« و »از باال« زيرا ريشه 
در اقتضائ��ات و خواسته ه��اي »فطرت الهي 
انسان ايران��ي« داشت و حواي��ج و تمّناهاي 
تکويني و الهي او را که در اثر انقالب سال 57 
، به  طور کامل و اکثري برآورده نشده بودند، 

محّقق و عيني مي ساخت. 
6- به  قطع، انقالب توانست يک جهش فرهنگي و 
معنوي بزرگ و تاريخي در جامعه ايران ايجاد کند 
و نظم طاغوتي و شيطاني را برچيند و ارزش هاي 
الهي در جامع��ه برقرار سازد، ام��ا روشن است 
که استقرار ارزش ه��ا در جامعه، مقوله اي است 
که درجات و مراتب مختل��ف دارد و به صورت 
طبيعي، نوسان ه��ا و تغييراتي ني��ز در آن رخ 
مي دهد. با اي��ن  حال، انق��الب توانست فضاي 
جامعه را به کلّي دگرگون س��ازد و غرب زدگي 
و ابتذال و انحراف رسمي و آشک��ار و اکثري را 
کنار بزن��د و جهت حرکت جامع��ه را به  سوي 
ارزش ها بچرخاند. انق��الب در مقام تحّقِق اين 
چرخش، موّفق بوده است، اما درباره جزئيات و 
 برخي روندها، عقب ماندگي ها و کج روي هايي 

وجود دارد. 
خبرگزاری مهر

در فک�ر دين�ي، حکوم�ت، فقط 
»اب�زاري ب�راي تق�ّرب« اس�ت؛ 
حکومت، »وسيله اي براي کسب 
رضاي الهي و ذخيره اي براي هنگام 
لقاي پروردگار« است و مستقل از 
اين امر، هيچ ارزش و اصالتي ندارد


