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88498471انديشه

 با رصد بيانات و سخنان 
 ميالد منصوري 

   تحليل 
رهبلر معظلم انقلاب 
اسامي در سال هاي اخير 
و تأكيدات و توجهات ايشلان بر بازخواني اصول و 
مباني انقاب اسامي و گوشزد نمودن چندباره خطر 
تغيير جهلت گيري هاي اصيلل و بنيادين اعامي 
انقاب اسامي كه در قانون اساسي و نظام جمهوري 
اسامي، تجلي و تبلور و تجسلم يافته است، لزوم 
مداقه در اصول و جهت گيري هاي كلي و كان انقاب 
اسامي، ضرورتي دو چندان پيدا مي كند. نوشتار 
پيلش رو با هدف ارائله درك و تحليلي درسلت از 
تأثيرات ملي و فراملي انقاب اسامي ايران به رشته 
تحرير درآمده و بر اين املر تأكيد مي كند كه موج 
انقاب اسلامي در صورت توجه بله برنامه ريزي 
بدخواهان انقاب، به واسلطه ماهيت اسامي اش 

موجي ناميرا و رو به تزايد است. 
  
   انقاب ها به مثابه امواج

دعوت ها و جنبش هايي كه در طول تاريخ حيات انس��ان 
روي كره خاكي به وقوع پيوسته است هريك متناسب با 
ميزان انطباق اه��داف و آرمان هاي اعالمي اش با نيازهاي 
مردمان زمان خويش، توانس��ته اند كم و بيش هواداران و 
پيرواني )سمپات( را پشت سر خود به صف نمايند و حول 
ايدئولوژي و جهان بيني تعريف شده اش، منسجم نمايد؛ 
اين وجه شايد بُعد مشترك تمامي حركت هاي اجتماعي 
)فارغ از قوه محركه آنه��ا اعم از دعوت ه��اي توحيدي و 
تحركات ماديگرايانه( باشد. اگر حركت هاي اجتماعي، به 
عنوان موجي ايجاد شده در درياي اجتماعات انساني فرض 
شود در اين صورت سرنوشت موج از ابتدا تا انتهاي حيات 
مفروضش، روند بديهي و طبيعي زير را خواهد پيمود كه اين 
الگوي رفتاري بر بسياري از انقالب ها و قيام ها يا دعوت هاي 

اجتماعي با درونمايه هاي مختلف، قابليت تطبيق دارد:
»امواج طبق خاصيت ذاتي خود، به محض پيدايش رو به 
وسعت و گسترش مي نهند؛ متوالياً بر وسعت دايره خويش 
مي افزايند و فاصله محيط و مركز را بيش��تر مي كنند و از 
طرف ديگر، به هر نسبت كه بر وسعت دايره خود مي افزايند 
از قوت و شدت طول آنها كاسته مي شود؛ تدريجاً ضعيف و 

ضعيف تر مي گردند. . . و به دنياي عدم مي پيوندند.« )1(
فرآيند منطقي ب��اال كه نمونه و فرم فرآوري ش��ده آن در 
تئوري هاي شكل گيري و فروپاش��ي انقالب ها در متون 
سياسي دانشگاهي و آكادميك تدريس مي شود، ممكن 
است موج اجتماعي مذكور در طول حيات متغير و پرفراز و 
نشيبش با ساير جريانات و نحله هاي فكري و اجتماعي در 
تضاد و چالش قرار بگيرد كه منجر به قبض و بسط يا تعديل 
و حذف اين امواج اجتماعي خواهد شد )در محيط هاي باز و 

غير ايزوله كه داراي قابليت تضارب آرا هستند(:
»برخورد امواج با يكديگر سبب خنثي شدن موج ضعيف تر 
مي گردد. امواج قوي تر، جلو توس��عه ام��واج ضعيف تر را 
مي گيرند و آنها را به ديار نيس��تي مي فرس��تند. از اين رو 
برخورد با موانع و عوامل قوي تر، عامل ديگري است براي 

نابود شدن امواج و حوادث و پديده هاي جهان.« )2(
    ميرايي و زوال امواج و انقاب هاي ماده گرا 

بر اين اساس، جريانات و امواج ايجاد شده هريك با توجه 
به ماهيت و خاصيت ذاتي ش��ان در صورت فقدان وجود 
سامانه هاي پايش��ي و مراقبتي يا اصاًل به واسطه ماهيت 
كاهشي ش��ان، بعد از مدتي كوتاه يا طوالني، خواه ناخواه 
رو به نابودي و زوال مي گذارند كه به عنوان مصداق عملي 
و موردي مي توان به فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در 
س��ال 1991 و پس از 70 سال حاكميت كمونيست هاي 
ماترياليست بر ش��وروي، اش��اره كرد كه منتج به كوري 
موج ماركسيسم در ش��وروي پس��ا تزاري گرديد. مباني 
كمونيست ها و اصول پذيرفته ش��ده آنها از جنس ماده و 
ماتريال بود و ماده با عدم و نيستي، همتراز و برابر است پس 

سرنوشت هر مكتب و حركت بشري مبتني بر دنياگرايي، 
دير يا زود، زوال و عدم است چراكه مرگ در ذات آنها نهفته 
است و به تفسير ديگر، آنتي تز و ضدشان به صورت ذاتي و 
طبيعي همراه چنين حركت هايي مي باشد و ممكن است 
مضاف بر اين، عوامل مزاحم و متخاصم خارجي نيز زوال و 
فروپاشي موج اجتماعي توليد شده را در نقش يك كاتاليزور، 
تسريع نمايند. اما در حركت هاي با درونمايه قدسي و الهي، 
عناصر و عواملي كه س��وق دهنده موج به سمت نابودي 
هستند صرفاً امكان ايجاد در بيرون را دارند نه درون و اين 
به واسطه ارتباط اين نوع جريانات و دعوت هاي اجتماعي با 

منشأ و مبدأ آفرينش است: 
حكما نيس��تي و نابودي كه در اثر برخورد با موانع اس��ت 
»موت اخترامي« و نابودي ]كه[ بواسطه پايان يافتن نيروي 

بقا، ناشي مي شود را »موت طبيعي« مي نامند. )3(
    جنبش هاي ديني؛ پوياترين امواج اجتماعي

مطالعه و س��ير در تاريخ اين حقيقت را بازگو مي كند كه 
زنده ترين و پوياترين امواج اجتماعي، جنبش هاي ديني 
هس��تند. اين جنبش ها به موازات اينكه بر ش��عاع خود 
مي افزايند و روبه گس��ترش مي گذارند، بر قوت و قدرت 
و دامنه اثر خويش مي افزايند و داراي پيش��رفت و توسعه 
تدريجي و پلكاني و به دور از جهش هاي تصنعي و حبابي 
هستند. انقالب هايي كه در اين دسته قرار مي گيرند عموماً 
سه بعدي )داراي وسعت باال، عمق زياد، ماندگاري در طول 
زمان( هستند و تحوالت بنياديني كه با شكستن ساختارها 
و شالوده هاي نظام سياسي يا فكري قبلي همراه است را به 

ظهور مي رسانند. 
موج انقالب اسالمي كه در 22 بهمن سال 1357 با نصرت 
و امداد الهي به ساحل ظفر و پيروزي رسيد با رأي مستقيم 
مردم در شكل و هيبت ساختار سياسي جمهوري اسالمي، 
تجسم پيدا كرد كه بر دو پايه جمهوريت )به عنوان ظرف 
و قالب( و اس��الميت )به عنوان مظروف و محتوا( استقرار 
يافت. اين جنب��ش و قيام مردمي همه جانبه به واس��طه 

ماهيت اس��المي اش، احتمال موت طبيع��ي و ماهيتي 
و نابودي جوهري براي��ش غير قابل تصور اس��ت چراكه 
س��نگ بناي انقالب اس��المي مبتني بر تعاليم و معارف 
اسالم حقيقي اس��ت كه جاودانگي الهي تضمين شده اي 
داراست »ان الدين عنداهلل االس��الم«)4( يعني خودش به 
ضد خودش تبديل نخواهد شد به اين دليل كه در جهت 
جريان خلقت و منطبق بر نظام آفرينش و حركت و هدف 
خلقت، صورت بندي شده است فلذا همچون ساير قيام هاي 
ماترياليستي، تز به آنتي تز مبدل نخواهد شد پس خطري از 
اين جهت مورد توجه و تهديد انقالب اسالمي نخواهد بود. 
اگر زوالي در بلند مدت براي انقالب، مفروض باش��د قطعاً 
اين انقالب به مرگ و موت طبيعي به زير خاكستر نخواهد 
رفت بلكه عوامل و موانع بيروني و غيرذاتي، سبب خاموشي 
مقطعي اين موج تاريخي و تاريخ ساز خواهد شد و از اين 
حيث، بالشك ناميراست چراكه منبعث از جاودانگي و زوال 

ناپذيري شريعت اسالمي است. 
    انقاب اسامي به مثابه »ماشين چمن زن«

همانطور كه بدخواهان اس��الم انقالبي و انقالب اسالمي 
به قدرت بازتوليد، پوست اندازي، نوزايي و تجددخواهي 
انقالب اس��المي معترفند، آنان پس از بيش از س��ه دهه 
طراحي و اجراي توطئه هاي س��خت، نيمه س��خت و نرم 
به نقطه اي از نااميدي و س��ردرگمي رسيده اند كه الگوي 
رفتاري ايران را در قالب تمثيل ماش��ين چمن زن معرفي 
مي كنند كه هرچه بزنيم باز هم رشد خواهد كرد. انقالب 
اسالمي با پشتوانه و سرمايه عظيم و راهبردي مردمي كه 
دارد، به مرور زمان، سه گام ايجاد رخنه، توسعه شكاف و 
تصرف هدف را در س��طوح ملي، منطقه اي و بين المللي 
در راستاي الهام بخشي و الگودهي به ملت هاي آزاده و به 

موازات آن مهار و نابودي تدريجي زورگويان و جهان خواران 
عالم را طي نموده و ريشه هاي خود را به صورت روزافزون 
استحكام بخشيده و جاي پاي خود را در مناسبات جهاني 
به اذعان و اعتراف دوست و دشمن، باز كرده است. پروفسور 
خوزه مارتينز، رئيس دانشكده تاريخ باستان اسپانيا درباره 
اين رخداد تاريخي چنين مي گوي��د: »با پيروزي انقالب 
اسالمي، بزرگ ترين تحول جهاني در قرن بيستم ميالدي 

به وقوع پيوست«. )5(
      انقاب اسامي و تغيير توازن قوا در جهان

انقالب اسالمي توانس��ت توازن س��نتي و قديمي كه در 
آن فقط جاي بازيگران از ش��وروي به انگلي��س و امريكا 
تغيير مي كرد را به صورت بنيادين و شالوده ش��كنانه اي 
در هم بش��كند و با منطق محكم و متقن خود به زير ميز 
بازي هاي نظم نوين جهاني، خاورميانه بزرگ و جديد بزند و 
معادالت و مناسبات مطلوب خود را به رغم سنگ اندازي ها 
و كارشكني هاي دشمنان ملت ايران، با راهبرد مقاومت و 
پيش��رفت به پيش ببرد و در اين مسير اين الگوي سلوك 
اجتماعي را در وهله اول در بين جهان اسالم، تبليغ و به اين 
واسطه به آزادي ملت هاي در بند استبداد و استعمار كمك 
نمايد. شكل گيري انتفاضه مسجد االقصي پس از پيروزي 
انقالب اسالمي يكي از نشانه هاي اين اثرگذاري و احياي 
روح آزادگي و عزت خواهي در بدنه امت اسالم، مي باشد. 
در زمينه الهام بخشي و اميدبخشي به جهان اسالم، شيخ 
اسعد تميمي، يكي از رهبران فلسطيني چنين مي گويد: »تا 
قبل از انقالب ايران، اسالم از عرصه نبرد، غايب بود. انقالب 
اسالمي ايران، واقعيت اسالم راه حل اصلي و جهاد وسيله 

اصلي است را براي فلسطين به ارمغان مي آورد.« )6(
    لزوم حفظ و حراست انقاب از سم »تهي شدن 

از درون« 
به هر تحليل، براي حفظ و حراس��ت مطل��وب و مؤثر از 
دستاوردهاي انقالب در قدم اول بايد نسبت به شناسايي 
اهداف اساسي حركت عظيم ملت كه منجر به شكل گيري 
انقالب اسالمي شد، دريافت و برداشت مناسب و صحيحي را 
به دست آورد تا مشخص شود كه از چه چيزي و در چه قالبي 
بايد محافظت و پاسداري نمود. اين »كالن آرمان« سه گانه 
در كالم رهبر عزيز انقالب اسالمي قابل رديابي است: »ما 
آرمان بلندي داريم كه همه نيروي خودمان را مي خواهيم 
صرف كنيم تا به آن آرمان برسيم و آن، ساختن ايراني است 
كه خوش��بختي مادي و معنوي اين ملت را تأمين كند و 

بتواند الگويي باشد براي ملت هاي ديگر.« )7(
براي نيل و رس��يدن به اهداف و آرمان هاي ترسيم شده 
انقالب، بايد با برنامه ريزي و طراحي علمي � آرماني و اجراي 
روش مند اين طرح ها در دو سطح ايجابي و سلبي به كارايي 
و اثربخشي انقالب اسالمي كمك نمود. در غير اين صورت 
نسل هاي آينده ش��اهد يك »انقالب تاكسيدرمي شده« 
و خالي از محتوا با ظاهري تزئيني و دكوري خواهند بود؛ 
همان اتفاقي كه در صدر اسالم با تبديل خالفت به سلطنت 
توسط امويان و عباسيان اتفاق افتاد و از اسالم فقط يك نام 

بر جاي ماند. 
چنانكه كنت تيمرمن، عضو ارشد سيا و از اعضاي برجسته 
حزب جمهوريخواه، راهب��رد و راهكار خود براي براندازي 
جمهوري اسالمي ايران را چنين تئوريزه مي كند: »تغيير 
ماهيت اسالم و جمهوري اسالمي هنگامي اتفاق مي افتد 
كه اقدامات امريكا ب��راي روي كار آم��دن يك حكومت 
دموكراتيك به جاي حكوم��ت روحانيت متكي بر واليت 
فقيه به ثمر بنشيند. از س��وي ديگر برقراري روابط ميان 
امريكا و ايران مبتني بر شروطي كه ما تعيين مي كنيم به 
معناي ختم انقالب است. زماني كه ستون مبارزه با امريكا 
فرو ريزد و اسالم حاكم بر ايران، ماهيت مبارزاتي خود را از 
دست دهد كل انقالب فرو خواهد ريخت. در اين راه، امريكا 
بايد از روحانيون مخالف رژيم ايران و كليه نيروهاي مخالف 

جمهوري اسالمي حمايت كند.« )8(
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 انقالب اسالمي، موجي ناميرا با پايشي ضروري

مباني كمونيسلت ها و اصول پذيرفته 
شلده آنها از جنس ماده و متريال بود 
و ماده با عدم و نيسلتي، همتراز و برابر 
است پس سرنوشت هر مكتب و حركت 
بشري مبتني بر دنياگرايي، دير يا زود، 
زوال و عدم است چراكه مرگ در ذات 
آنها نهفته است و به تفسير ديگر، آنتي تز 
و ضدشلان به صورت ذاتلي و طبيعي 
همراه چنيلن حركت هايي مي باشلد

 بلراي نيلل و رسليدن بله اهلداف و 
آرمان هاي ترسيم شده انقاب، بايد با 
برنامه ريزي و طراحي علمي ل آرماني و 
اجراي روش مند اين طرح ها در دو سطح 
ايجابي و سللبي به كارايي و اثربخشي 
انقاب اسلامي كمك نملود. در غير 
اين صورت نسل هاي آينده شاهد يك 
»انقاب تاكسليدرمي شلده« و خالي 
از محتوا بلا ظاهري تزئينلي و دكوري 
خواهند بود؛ هملان اتفاقي كه در صدر 
اسلام با تبديلل خافت به سللطنت 
توسط امويان و عباسليان اتفاق افتاد 
و از اسلام فقط يك نام بر جلاي ماند 

موج انقاب اسلامي كه در 22 بهمن 
سلال 1357 با نصرت و امداد الهي به 
ساحل ظفر و پيروزي رسيد، بر دو پايه 
جمهوريت )به عنوان ظرف و قالب( و 
اساميت )به عنوان مظروف و محتوا( 
اسلتقرار يافلت. انقاب اسلامي، به 
واسطه ماهيت اسلامي اش، احتمال 
ملوت طبيعلي و نابلودي جوهلري 
برايش غير قابل تصور است و خودش 
به ضد خلودش تبديل نخواهد شلد؛ 
به اين دليل كه سلنگ بنلاي انقاب 
اسلامي مبتني بلر تعاليلم و معارف 
اسلام حقيقلي و در جهلت جريان 
خلقت و منطبلق بر نظلام آفرينش و 
هدف خلقت، صورت بندي شده است  

 پيچ تاريخي و هزينه هاي سنگينش!
كشور ما، نظام جمهورى اسالمى و ملت ايران كار بزرگى را انجام داد. آن حادثه اى كه در ايران اتفاق افتاد و مسير تاريخ را عوض كرد، واقعاً در قالب الفاظ نمي گنجد. حاال سى سال از انقالب گذشته؛ 
وقتى سيصد سال بگذرد، كسانى كه ناظرند و اين حادثه  عظيم را مى بينند، آنها حس مي كنند كه چه اتفاقى افتاده؛ چه پيچ عظيمى در تاريخ امت اسالمى، و فراتر از آن، در تاريخ بشريت، اتفاق افتاده. 
كار بزرگى شده؛ ماها بخش هاى كوچكى از آن را حس كرديم و لمس كرديم و ديديم و مى بينيم.  خب، اين كار بزرگى كه ملت ايران در انقالب به رهبرى امام بزرگوار � آن مرد الهى و آسمانى � انجام 

داد، براى اين ملت هزينه دارد. كار بزرگى بود، هزينه اش هم سنگين است. . . 

اط
صر
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بي شك انقاب اسلامي ايران از بزرگ ترين 
انقاب هاي تاريخ هزاره گذشته است. انقابي 
كه نقطه عطفي در تاريخ بشر غفلت زده ايجاد 
كرده و در زمانه اي كه دين گريزي سكه رايج 
بود، سخن از بازگشلت دين به همه ساحات 
زندگلي فلردي و جمعلي زد. بلدون ترديد 
شلناخت بنيانگلذار كبير انقاب اسلامي، 
امام خميني)ره( و درك نقش و جايگاه ويژه 
ايشلان در امروز و فرداي بشريت از اهميتي 
بسيار برخوردار اسلت. امري كه اين نوشتار 
با طرح چند پرسش و استفاده از آراي متفكر 
شلهيد، سليد مرتضي آويني، برآن است تا 
گوشله اي بسليار ناچيز از آن را طلرح كند.

جناب آقاي آويني! از نظر شلما، امام 
خميني)ره( و زندگي اجتماعي ايشان 
چه تأثيري بلر دنياي امروز داشلته 

است؟
دهه 60 دهه امام خمين��ي)ره( بود و از اين پس 
دهه ها هر چه بيايد به جز او انتس��اب نخواهند 
داش��ت. اين او بود كه هر آنچ��ه در تقدير تاريخ 
انسان اين عصر بود ظاهر كرد. حيات انسان هايي 
چون او نفخ��ه اي از نفخات روح الهي اس��ت كه 

در تن انس��ان مي دمد، در تن زمي��ن مرده و آن 
را حيات مي بخشد. امام خميني انساني چونان 
ديگران نبود؛ از قبيله انبي��ا و اصحاب آنان بود و 
مصداقي از مصاديق معدود » نبا عظيم«. . . كه هر 
هزار سال يكي مي رسد و مراد از اين )هزار( عدد 
هزار نيست؛ مراد آن اس��ت كه او خيل يادآوران 
اس��ت و مورد خطاب »انما انت مذك��ر...«  امام 
خميني پيامبر تازه اي نبود، اما از يادآوران بود، از 
مخاطبان، انما انت مذكر، كه عهد فطري مردمان 
با خداوند را به آنان ياداوري ك��رد و بعد از چند 
قرن كه از هبوط بش��ر در مصداق جمعي كلي 

مي گذشت، چونان اسالف خويش _از ابراهيم و 
اسماعيل تا محمد )ص(_ دوره اي از جاهليت را 
شكست و عصر ديگري را آغاز كرد. اين عصر تازه 
را بايد »عصر امام خميني« نام نهاد، چنان كه حق 
آن بود كه اعصار پيش��ين را نيز به انبيا و اوصيا و 
يادياران ديگر انتساب مي كنند و مردمان همواره 

چنين كرده اند، اما تاريخ نويسان نه. 
حتي اگر هيچ برهان ديگري در دست نداشتم، 
ظهور انق��الب اس��المي و بهتر بگوي��م، بعثت 
تاريخي انس��ان در وجود م��ردي چون حضرت 
امام خميني)ره( براي من كافي بود تا باور كنم كه 
عصر تمدن غرب سپري شده است و تا آن وضع 
موعود كه انسان در انتظار اوست فاصله اي چندان 

باقي نمانده است. 
 از نظر شما مهم ترين پيام حيات الهي 

سياسي امام)ره( چه بود؟
امام )ره( به ما آموخت كه »انتظار در مبارزه است« 
و اين بزرگ ترين پيام او بود و پس از او، اگر باز هم 
اميدي ما را زنده مي دارد همين اس��ت كه براي 

ظهور آخرين حجت حق مبارزه كنيم.
 ام��ام )ره( ما را آموخت كه »عرف��ان را با مبارزه 
جمع كنيم« و خود بهترين ش��اهد ب��ود بر اين 
مدعا كه عرفان عين مبارزه اس��ت و از اين پس 
ديگر چه داعيه اي مي ماند براي آنان كه عرفان 
را به مثابه امري كاماًل ش��خصي بهانه واماندگي 
خويش مي گرفتند؟ او كتاب و سنت را در وجود 
خويش تفسير كرد و مجهوالت شريعت و طريقت 
را با مفتاح مب��ارك حيات خويش گش��ود و ما 
مي دانستيم كه جهاد اصغر شرط الزم جهاد اكبر 
اس��ت و اولياي مقرب خدا در تمام طول تاريخ 

همواره بر همين شيوه زيسته اند. 
وجود امام خميني و بركات آن را تنها كس��اني 
مي توانن��د حقيقتاً درك كنند كه در جس��ت و 
جوي تاريخ تحول باطني انس��ان بر كره زمين 
– كه خاس��تگاه تحوالت ظاه��ري اجتماعي و 
اقتصادي و سياسي حيات او نيز هست – به تاريخ 
انبيا رجوع مي كنند. ه��م آنانند كه در صف امام 
خميني مي گويند كه او بت شكني ديگر از تبار 

ابراهيم بود. 
  در اين ميان، وظيفه ما چيست؟

اكنون، اين ماييم و امانت او. دست بيعت از آستين 
اخالص برآريم و در كف فرزند و برادرش و تلميذ 
مدرسه اش بگذاريم كه اگر بعد از رحلت رسول 
اهلل )ص( ظهر حكومت اسالم به غروب خونين 
شهادت حس��ين بن علي و »شب بي قمر غيبت 
« انجاميد، اين ب��ار امام فرصت ياف��ت تا وثيقه 
حكومت را به معتمدين خويش بسپارد و اين خود 
نشانه اي است بر اين بار بشارت كه خداوند اراده 
كرده است تا حزب اهلل و مستضعفين را به امامت 

و وراثت زمين برساند. 
برگرفته از مقاالت »دهه شصت و امام 
خميني)ره(«، »داغ بي تسلي« و »آغازي بر 
يك پايان« سيد شهيدان اهل قلم

 امام خميني)ره( از يادآوران بود 
شهيد آويني درباره امام چه گفت

ش 
رس

 پ

امام خمينلي انسلاني چونان 
ديگران نبلود؛ از قبيلله انبيا و 
اصحاب آنان بلود و مصداقي از 
مصاديق معلدود » نبا عظيم«. 
امام خميني پيامبر تازه اي نبود، 
اما از يادآوران بود، از مخاطبان 
»انما انت مذكر«؛ كه عهد فطري 
مردمان بلا خداوند را بله آنان 
يادآوري كرد و چونان اسلاف 
خويش _از ابراهيم و اسماعيل تا 
محمد )ص( - دوره اي از جاهليت 
را شكسلت و عصر ديگلري را 
آغاز كرد. اين عصر تازه را بايد 
»عصر امام خميني« نلام نهاد 

جماعتي از اين جانب، طلب موعظه و نصيحت 
مي كنند؛ اگر مقصودشان اين است كه بگوييم 
و بش��نوند و بار ديگر در وقت ديگر، بگوييم و 
بشنوند، حقير عاجزم و بر اهل اطالع پوشيده 

نيست. . . 
غرض از خلق، عبوديت است؛ »و ما خلقت الجن 
و االنس إال ليعبدون« )س��وره ذاريات/56( و 
حقيقت عبوديت؛ ترك معصيت است در اعتقاد 

كه عمل قلب است و در عمل جوارح. 
و ترك معصيت، حاصل نمي شود به طوري كه 
ملكه شخص بشود، مگر با دوام مراقبه و ياد خدا 
در هر حال و زمان و مكان و در ميان مردم و در 
خلوت »وال أقول سبحان اهلل و الحمد هلل، لكنه 

ذكر اهلل عند حالله و حرامه«. 
ما ام��ام زمان عج��ل اهلل له الفرج را دوس��ت 
مي داريم، چون امير نحل است؛ امور ما مطلقاً 
به وسيله او به ما مي رسد؛ و او را پيغمبر صلوات 
اهلل عليه براي ما امير ق��رار داده؛ و پيغمبر را 
دوس��ت داريم، چون خدا او را واسطه بين ما 
و خود قرار داده؛ و خدا را دوست داريم، براي 
اينكه منبع همه خيرات است و وجود ممكنات، 

فيض اوس��ت.  پس اگر خود و كمال خود را 
خواهانيم، بايد دوست خدا باشيم؛ و اگر دوست 
خداييم، بايد دوست وسائط فيوضات از نبي و 
وصي، باشيم؛ وگرنه يا دوست خود نيستم، يا 
دوست واهب العطايا نيستيم، يا دوست وسائط 

فيوضات نيستيم. 
پس كيمياي سعادت، ياد خداست، و او محّرك 
عضالت به سوي موجبات سعادت مطلقه است؛ 
و توسل به وسائط استفاضه از منبع خيرات، به 
واسطه وسائل مقرره خودش است. بايد اهتدا 
به هدايت آنها نماييم و رهروي به رهبري آنها 
نماييم تا كامياب شويم.  ديگر توضيح نخواهيد 
و آنكه عرض شد، ضبط نماييد و در قلب ثبت 

]كنيد[، خودش توضيح خود را مي دهد. 
مخفي نماند اگر ميسور شد براي كسي، نصيحت 
عملّيه باالتر است از نصايح قوليه »كونوا دعاة إلي 

اهلل بغير ألسنتكم« 
بخش هاي��ي از مرقومه آي��ت اهلل بهجت براي 
طالبان طريق دوس��ت - مش��هد، ربيع الثاني 
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برگرفته از پايگاه نشر آثار آيت اهلل بهجت)ره(

بايد دوست خدا باشيم ب 
ذي

 ته


