
 

 

 نده یو تمدن آ  یحکمران

 1دکتر محمد هادی همایون 

که اتفاقاتی در قرون   های اروپایی افتاد و این در سرزمین   18تا حدی    17و    16،  15واژه تمدن زمانی آمد 
که قباًل بود، به که شکل جامعه از آن چیزی  سرعت متمایز شد. اسناد و مستندات اتفاقات به نحوی بود 

مثل تصوری که در مورد بقیه   -کنیم  ای وجود دارد که این کار مدیریت شده بود، ولی حاال فرض میجدی
کم بر تاریخ بشر داریمتمدن که باعث شد یک سری از اهل به صورت اتفاقی شکل  -های حا گرفته است 

کردند   کردند، یعنی درواقع به ایناندیشه توجه  گیری است. فلذا مطالعه پسینی  که تحولی در حال شکل 
کرد، صنعتی شدن جامعه و تجاری  بعد از اینکه اتفاقات رخ داده بود یعنی مثاًل شهرنشینی گسترش پیدا 

ها پررنگ شد و  ما شدن روابط رخ داد، تغییر و تحوالت جدی در حوزه فناوری اتفاق افتاد و حضور رسانه
گذاری شد. طبیعتًا  ین امور را به عنوان شاخص های تمدن غرب شکل می شناسیم. فلذا این اتفاقات ناما

گروهی آن را به اسم فرهنگ شناختند و عدهچون نام گرفته بود یک  ای گذاری در دو جای مختلف شکل 
ست، اختالفات که باالخره این ماجراها چه است و فرهنگ و تمدن چیبه نام تمدن. هنوز هم سر این

گفتند این ای داریم و تمایزشان روشن نیست. ولی بهجدی گذاشتند و  هرحال اسم این ماجرا را تمدن 
که در دل سرزمین  افتد، تمدن است و برای اینکه یک سنت و ریشه تاریخی های اروپایی دارد میاتفاقی 

ن هم تا حد خیلی زیادی مشابه همین ای از یونان است که آپیدا کند، گشتند و دیدند در تاریخ یک دوره
که  گذاشتند. یعنی ببینید َپسینی این اتفاق افتاده آن زمانی  وضعیت را دارد و آمدند اسم آن هم تمدن 

کردند خودشان اسم خودشان را تمدن نگذاشتند، تمدن در قرون    18،    17یونانیان آن جریان را ایجاد 
ها آمدند اسم خودشان  اسم گذاشته شد. این  -ول انقالب صنعتیحدودًا بعد از دوره ا-به بعد    1750مثاًل  

گذاشتند و اسم یونانیان   گذاشتند یعنی سیویلیِزیشن را  را تمدن  که هنوز هم ما به ترجمه   2هم تمدن 
که فارسی آن نرسیدیم. بعدها در سرزمین گرفت  های اسالمی بین دانشمندان مسلمان این فضا شکل 

حال شکل گیری است و ما عقب افتادیم برای اینکه بگوییم ما هم متمدن هستیم   اتفاق مهمی در اروپا در 
که این  -و بربر نیستیم   که این الگوی اروپایی را تبعیت چرا  کردند یعنی هرکسی  ها متمدن و َبرَبر درست 

که بعد از دوره َصدر اسالم تا قرن    -شدکرد بربر تلقی مینمی اد هم تمدن افت  6و    5،    4گفتیم آن تحوالتی 
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2  civilization 
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را تمدن است. چرا؟ چون همین شاخص این  ما هم اسم  و  بود  را دارا  اروپایی دارد  که در تمدن  هایی 
گی  الَحضارهگذاشتیم، و در زبان عربی   های مهم  به معنای یکجانشینی و شهرنشینی نامیدند که یکی از ویژ

کردیم و در واقع آن عنصر این تمدن غرب بود و ما هم ریشه این اصطالح را از واژه مدنیت آن   استفاده 
کردیم. بعدًا بحثشهرنشینی تمدن غربی را در نام  های مفصلی پیش آمد که باالخره این گذاری برجسته 

تمدنی که ما داشتیم، از خودش بوده است؟ تقلید غرب بوده و تقلید یونان بوده است؟ بعد آیا این تمدن 
نان به دوره قبل داشته یا یک اتفاق جدا است و تمدن غرب اسالمی اصاًل نقشی در انتقال تمدن از یو

های مفصلی شد و ما هم به این ورطه افتادیم ها دیگر بحثمستقیمًا از یونان سرچشمه گرفته است؟ این
شاخص این  با  را  خودمان  می تا  بعدًا  و  کنیم.  درست  شاخصها  که  شاخصبینید  چون  تمدن ها  های 

بینید خب بله واقعًا دهید میبود وقتی شما به صدر اسالم تطبیقش می   اروپایی قرن هفدهم و هجدهم
میهمان تاریخ  در  که  از طوری  یکی  اموی  دوره  است،  تمدن  این  اوج  دوران  عباسیون،  دوران  گویند 

که های خیلی شاخص این تمدن است. چرا؟ چون ما شاخص دوره گرفتیم. خب معلوم است  ها را غربی 
وند. یعنی مثاًل به نسبت زمان صدر اسالم، به نسبت َسده اول یا سده دوم هجری شها اصل تمدن میآن

که در زمان امام صادق و امام باقر )س( ما افتاد به عباس مقایسه با دوران بنیوجه قابلهیچمثاًل اتفاقی 
بنی  بنی و  ما  هم  همین  برای  نیست.  می امیه  متمدن  را  دوراامیه  را  اسالمی  تمدن  ما  عباسی دانیم.  ن 

تاریخمی این  تمام  شما  بعد  میبینیم.  نگاه  که  را  تمدنها  تاریخ  میکنید  نگاه  را  میها  بله کنید  بینید 
که تمدن اصلی اسالمی آن تمدن اسالمی ُمصطلح قرن  می واقعًا تمدن ُاموی و تمدن   6و    5و    4گویند 

ی دوران امام صادق ) علیه السالم( بیت محور داریم که به طور جدکه ما نگاه اهلعباسی است درصورتی
که به تمدن  امیه و بنیبر روی تمدن واقعی تأثیرگذار بوده است و اتفاقًا همان اشرافیت بنی عباس است 

بینید چرا این اتفاق افتاده است؟ چون شاخص، آن تحوالتی است زند. به همین دلیل شما میضربه می 
آن و  گرفت  اروپا شکل  در  ما به صکه  و  نامها  کار مبنای نظری ورت پسینی  این  برای  وِاال  کردیم  گذاری 

 نداشتیم، هنوز هم مبنای نظری در اروپا و در تمدن غرب وجود ندارد که تمدن چیست؟ 

که ما فعاًل به نام تمدن، شاخص که آن چیزی  ها،  من سه محور را ارئه می دهم. اولین بحث این است 
 ی آن َپسینی و غیر علمی بوده است.گذارشناسیم نامعناصر و عواملش می 

کرده و بگوییم مدینه فاضله اسالمی دوم: می توان یا جستجو در آیات و روایات مدینه فاضله ای درست 
کنیم. آخراالمر وقتی چنین است و آن را بهاین گرفت عنوان یک الگو تدوین و اجرا  کاماًل شکل  که این الگو 

کرد و تمدن نوین اسالمی را کردیم، اعتقاد ما این است که این تمدن در زمان ظهور امام  و حرکت  درست 
آیند مسجدهایی را که زیور بسته شده اند را خراب عصر ارواحنا فداه باید زمین بخورد چون مثاًل امام می
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که ما فکر میمی با کنیم تأسیسات اسالمی است، تخریب میکنند. خیلی از این تأسیساتی  شود، چون 
کردند و این الگویی آن دوره جور درنمی   الگوی ناب کنید امام ان شاءاهلل ظهور  آید. در وهله بعدی فرض 

که ما به آن رسیده بودیم و ساخته بودیم را تأیید کردند و گفتند شما دقیقًا در روی همان ریلی که جریان 
سال حکومت   19ز  کشد. خب بعد اسال طول می   19ظهور باید برود تمدنتان را ساختید. حکومت امام  

که به عجعصر     امام که امام ساختند و آن را ظاهر قرار است همه ،  چیز به هم بخورد یعنی همان چیزهایی 
گهان زمین و زمان به هم میاصیل تلقی می ُل ریزد به هم می خورد و قیامت میکنیم نا شود. » َیْوَم ُتَبَدَّ

ماواُت َو بَ  ْرِض َو الَسَّ
َ
ْرُض َغْیَر اْْل

َ
« اْْل اِر کنید مثاًل وقتی دریاها آتش بگیرند شما فکر می  1َرُزوا هلِلََِّ اْلواِحِد اْلَقَهَّ

زیردریایی و  می ناوها  دوام  تمدن  این  در  کوه ها  وقتی  می آورد؟  پودر  میها  فکر  و  شود  شهرهایی  کنید 
؟ پس ما با یک تخریب ها دوام می آوردآهن و سایر زیر ساخت ها در آن زلزلههایی ساختید، پل و راهجاده

همه سال؟ یعنی این چند هزار سال که این  19اش چیست؟ چرا بعد از  تمدنی مواجه هستیم. این فلسفه
خسارت چه  مؤمنین  شدند،  شهید  و  شکنجه  و  آمدند  سر انبیاء  پشت  مبارزاتی  چه  ماجراها،  چه  و  ها 

که آن ح سال   19گیرد امام  کومت شکل میگذاشتند، برای اینکه ما به آن حکومت موعود برسیم و بعد 
سال   19خورد؟ همه این زحمات برای این بودکه این حکومت  چیز به هم میکنند و بعد همهحکومت می

گر قرار بود به بهشت  به طول بیانجامد و بعد در جای دیگری به نام بهشت این ماجرا از نو آغاز شود؟ ا
نداریم چ  حکومت  برای تشکیل  از  برویم اصاًل توجیهی  بعد  نهایتًا  که  به تشکیل تمدن،  سال   19ه رسد 

ها خراب بشود و بعد که خراب شد، ما برویم یک جای دیگری حکومت به تمدن هم برسد و بعد همه این
مان را بکنیم. این چه توجیهی دارد؟ پاسخ موضوع اتصال و انقطاع است به نام بهشت و آنجا زندگی اصلی

بحث تمد و  اصاًل  آیا  که  مبنای هایی  این  ببیند  نیست؟  ممکن  یا  است  ممکن  اسالمی  انقالب  ذیل  ن 
کند. یعنی شما مستقیمًا سراغ آیات و روایات بروید و ای برای شما درست نمیُمنقطع هیچ مبنای نظری

کنید تا زمینه کنید و بعد آن الگو را درست  ساز ظهور بشود ولی یا در بدو ظهور تمدن الگویی استخراج 
سال در حکومت امام   19شده و کنار گذاشته شود و تمدن دیگری برپا شود یا نه نهایتًا بعد از  شما تخریب  

کل این ماجرا از بین برود و یک جریان دیگری در قیامت خواهیم داشت. این الگو، الگوی دقیقی  عصر 
ی اتفاقی که در پژوهی مواجه هستیم. یعننیست. ما برخالف این انقطاع با یک اتصال در این جریان آینده

سازی ظهور از جهت نظری می افتد متصل به جریان حکومت ظهور است، یعنی با همین جهت زمینه
کنیم و به جهان اسالم و در مرحله بعد کل جهان آن الگو را صادر گیری که جمهوری اسالمی را تثبیت می 
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که دارد رویم یکنیم و با همین فرمان تا حکومت امام عصر ارواحنا فداه میمی عنی همین اتفاقات است 
سازی ظهور است. یعنی هیچ انقطاعی ایجاد کند و این معنایش زمینهجریان ظهور را برای ما ایجاد می

گر انقالب اسالمی قطع بشود، ما به ظهور نخواهیم رسید. ظهور این که هر نخواهد شد. ا طوری نیست 
گر نکردیم یک موقعی زمان خودش شکل می  کاری ما کرده باشیم کرده باشیم و هر کاری نکردیم گیرد. ما ا

کنیم خداوند دوباره قومی دیگر می را رها  ِمنُکم َعن دیِنِه این مسیر  َیرَتدََّ  آَمنوا َمن  ذیَن  الََّ َها  یَُّ
َ
أ یا  آورد » 

ٍة َع  ِعزََّ
َ
ٍة َعَلی الُمؤِمنیَن أ ِذلََّ

َ
وَنُه أ ُهم َوُیِحبَّ َلی الکاِفریَن ُیجاِهدوَن في َسبیِل اهلِل َوال َفَسوَف َیأِتي اهلُل ِبَقوٍم ُیِحبَُّ

کار را انجام ها می؛ آن  1«  ﴾۵4﴿َیخافوَن َلوَمَة الِئٍم ذِلَك َفضُل اهلِل ُیؤتیِه َمن َیشاُء َواهلُل واِسٌع َعلیٌم  آیند این 
گذاشته شده است. این یک مسیر رفتنی استمی گردن ما  ، نه اینکه به دهند ولی فعاًل این مأموریت بر 

کند. ما با صورت اتفاقی در این مسیر افتاده باشیم و خداوند هر وقت صالح دید، جریان ظهور را ایجاد  
که رویم. و نکته مهم فرمان تا جریان ظهور میهمین دست که جریان ظهور و حکومت ظهور  تر این است 

رسد و پایان، پایان تخریبی ه پایان نمیکند تا یک الگوی عالی بر زمین استقرار دهد بسال تالش می  19
که ما در این دوره در اثر پیگیری خط مقاومت و جریان انقالب اسالمی برایمان رشد نیست. همان  طور 

شود تا به جریان ظهور برسیم، از جریان ظهور به آن طرف هم یک رشد بسیار بسیار شدیدتر از ایجاد می
شود تا فضا بازتر شود و ما به َرجَعت برسیم. یعنی ای ما ایجاد میآن، ذیل امام معصوم و حکومت امام بر

ک میوقتی کسازی زمان شود، و درواقع به حضور امام و حکومت امام مبارک میکه زمین پا شود، نوبت پا
دهیم. این مسیر متصل شود برای همین ما در جریان رشد و نه تخریب این مسیر را ادامه میو تاریخ می

ک شد در قسمت وارد دوران رجعت می   است و ما شویم و در دوران رجعت پس از اینکه زمین و زمان پا
می  قیامت  وارد  ما  که  کرد  خواهم  عرض  دست سوم  همین  با  یعنی  میشویم.  قیامت  تا  و  فرمان  رویم 

کردیم به دانیم که قیامت بی می ور سازی ظهعنوان زمینهنهایت است یعنی این مسیری که ما اآلن شروع 
که این ریل را ما به شود. این ِریل عوض نمیگاه نه پایان دارد و نه انقطاع دارد. تبدیل نمیکه هیچ شود 

که ما داریم پیش  کنیم و بعد سوار قطار دیگری شویم. مسیر همین مسیری است  انتها برسانیم و رها 
ان انقالب اسالمی بهشت است.  رویم و با این فرض الگوی تمدن ما در ذیل تمدن نوین اسالمی در جریمی

گر واقعًا قرار بود یک انقطاع حاصل شود ما باید این توقع را می که خداوند زندگی این دنیا  فلذا ا داشتیم 
که رفتیم بعدًا یاد می  کند و آن طرف  که اآلن به ُمدهامتان نیازی نداریم چه را برای ما تشریح  گیریم، ما 

که بدانیم ُمدهامتان گفته می   نیازی داریم  که در سوره الرحمن برای ما  شود چیست؟ این همه جزئیاتی 
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که در قیامت است  -نه فقط زندگی بهشت-و نیز همه آیات دیگری که در مورد قیامت  است، مراحلی که 
گر افتد از صراط و میزان و ... در حال حاضر چه به درد ما میو توضیح می دهد چه اتفاقاتی می خورد ا

د نباشد  اینقرار  که  است  این  واقعش  باشد.  داشته  معنی  ما  امروز  زندگی  این  زندگی ر  همین  برای  ها 
که باطنش و حقیقتش در آن عالم آخرت آشکار می شود و نمونه عالی و الگوی متعالی امروزمان است 

که برای ما در بهشت تصویر شده است.   که ما دنبالش هستیم همان زندگی است  تمدن نوین اسالمی 
خواهیم راه بیفتیم و مثاًل به مشهد برسیم، این مسیر ک مسیر است مثل اینکه ما بگوییم از اینجا میاین ی

می داده  ما  برای  دارد  مشهد  تصویر  وقتی  کنیم.  طی  باید  بتوانید  را  شما  که  است  این  خاطر  به  شود 
کنید از اینجا نروید خرم روید. به آن سمت می  آباد بلکه بدانید دارید مسیرتان را دقیق مشخص و روشن 

 خود این مسیر مهم است و مقصد هم مقصد مهمی است این هم بحث دوم قسمت اول بحث دوم بود. 

گر ما با یک اتصال تاریخی و الگویی مواجه هستیم از جریان زمینه سازی ظهور قسمت دوم بحث دوم؛ ا
نهایت است تب بهشت که بیتا حکومت ظهور تا مقطع رجعت تا بحث قیامت و تا رسیدن به بهشت و مرا

که به رود برخالف تصور کند و جلو میخورد بلکه رشد میوجه زمین نمی هیچو ادامه دارد و این تمدنی 
کند، راهش به این شکل به سمت  گوییم این تمدن هم باید سقوط  که ما داشتیم می  اولیه ای است 

خ هم وجود دارد یعنی ما یک فلسفه تاریخ بر گردانیم در تاریقیامت باز است، عین همین اتصال را برمی
بعثت تمام  که  است  این  آن  و  کنیم  درست  این  پیشاساس  که  انبیاء  است های  داده  خ  ر ازاین 

مأموریت ایستگاه آمدند  که  اولی  روز  همان  از  انبیاء  همه  و  است  داشته  مسیر  همین  که  بوده  هایی 
کالمی و عقیدتی ما ربط آیات، روایات و بحثشدت به  سازی ظهور بوده و این بهشان زمینهاصلی های 

گر انبیاء اولوالعزم برجسته شدند و ما مقاطع اصلی  دارد و قابل تبیین است. انبیاء همه برای این آمدند. ا
که در عالم َذر به تعبیر روایت: »َفَثَبَتِت ها میتاریخ را آن َخْمَسِة اْلَعِزیَمُة ِلَهُؤاَلِء الْ  دانیم به خاطر این است 

که بقیه انبیا و بقیه مقاطع تاریخی ترینها برای حکومت امام عصر جدی، این1« ِفی اْلَمْهِدی ها بودند 
این دستهذیل  و  تنظیم  یعنی  ها  شدند  این  5بندی  داریم.  اصلی  تاریخی  درواقع مقطع  شما  طوری 

کشیده می  که حضرت نوح  چرا  شود. معلوم می تاریختان هم به نظم  و در چه مقطعی و چه اقدامی شود 
کردند تا دوباره برسد به مقطع حضرت ابراهیم و  انجام داد. چگونه این اقدام را انبیای بعد از او مدیریت 
بعد هم حضرت موسی و حضرت عیسی مسیح )س( و دوران پیامبر آخرالزمان تا برسد به این مسیری که 

کنید موضوع غدما داریم جلو می ، موضوع عاشورا، موضوع دوران ائمه و خود موضوع آییم. مثاًل فرض  یر
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شود. یعنی ما از ابتدای تاریخ تا انتهای تاریخ غیبت که توضیح خواهم داد همه ذیل این الگو تنظیم می
می که  زمان  از  خروج  بعد  مواجه تا  اتصالی  جریان  یک  با  قیامت  سمت  به  رفتن  بعد  و  آخرالزمان  شود 

ا و  است  تمدن  این  که  به هستیم  مدینه  حکومت  به  مرتبط  صرفا  موضوع  یک  تمدن  موضوع  ساسًا 
از تمدن غرب به ایناین یا  طرف نیست. موضوع تمدن موضوع اصیل و اصلی انبیاء است و این طرف 

جریان از قیام حضرت نوح آغاز شده است و جلو رفته است آمده و ما همیشه از استقرار دولت نوح به 
کرده است.  طرف در دوران استقرار  این تمدن اسالمی به سر بردیم فلذا این تمدن اسالمی هرلحظه رشد 

دوران تمدن مصطلح اسالمی یعنی قسمت صدر اسالمش یک نقطه عطف بسیار بسیار مهِم این جریان  
گر شما بخواهید دنبال تمدن  کرده است و به این شکل ا عظیم تمدنی است که ما را وارد دوره آخرالزمان 

های اصلی و عناصر اصلی و الگوهای رسمی شما برای دیگر تمدن اموی و عباسی، شاخص  اسالمی بگردید
که در تمدن اسالمی نیستند. تمدن اسالمی را باید در آن الیه کنید  های زیرین زیرپوستی بگردید و پیدا 

چه نقشی در کردند. مثاًل آن نهضت علمی باِقرین سالم اهلل علیهما  واقع ائمه معصومین آن را مدیریت می 
تحوالت  و  گرفته  شکل  که  هنری  تحوالت  و  گرفته  شکل  که  علمی  تحوالت  است؟  داشته  تمدن  این 
کدامش اموی است  کدامش غیر اسالمی است  کدامش واقعًا اسالمی است؟  گرفته  که شکل  تکنولوژیکی 

و   است  سقوط  آن  نیست  تمدن  آن  بودند.  دنبالش  انبیاء  که  است  چیزی  آن  برعکس  کاماًل  با که  ما 
، الگوی نهایی های اصلیشاخص تری که اآلن داشته باشیم و اصل این ماجرا در زمان حکومت امام عصر

کند و وقتی شکل می گیرد و تازه عرض کردم آن هم الگوی نهایی قطعی نیست. یعنی آن الگو هم رشد می
توانیم که نهایتًا ما می ای است  رسد. بهشت الگوی نهایی ما است و آن جامعهکند تا بهشت می رشد می

کریم به نام جریان ُملک شناخته می شود.  به آن تمدن بگوییم. این جریان در تاریخ انبیاء به لسان قرآن 
که دارد رشد می شود، با پایان  کند در زمان حضرت نوح یک بخشیش محقق مییعنی این ُملک است 

ابراهیمی، ما حکومت حضرت یوسف   شود و در پایان دوره حضرت نوح وارد دوران ابراهیمی می دوران 
ماواِت سالم علیه را داریم که می ْمَتِني ِمْن َتْأِویِل اْْلَحاِدیِث فاِطَر الَسَّ فرماید: » َرِبَّ َقْد آَتْیَتِني ِمَن اْلُمْلِك َو َعَلَّ

لْ 
َ
ِني ُمْسِلمًا َو أ ْنیا َو اآْلِخَرِة َتَوَفَّ ي ِفي الُدَّ ْنَت َوِلِیَّ

َ
ْرِض أ اِلِحیَن «َو اْْلَ یک بخشی از ملک به دست   1ِحْقِني ِبالَصَّ

کند. در دوران حضرت موسی در پایان این دوره ما حکومت حضرت سلیمان نبی را  ایشان تحقق پیدا می
َحٍد ِمْن َبْعِدي «داریم که می از ظهور امام   ؛ این تا قبل  2فرماید: » َقاَل َرِبَّ اْغِفْر ِلي َوَهْب ِلي ُمْلًکا اَل َیْنَبِغي ِْلَ
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ترین و آن حکومت بزرگ و گسترده امام عصر که تعبیر قرآن کریم در مورد آن ُملک عظیم است و این بزرگ
تمدنی است که در زمین ساخته شده است و بعد در دوران حضرت عیسی که هنوز دوران حضرت عیسی 

کرم که با همدیگر مشترک خواهد مسیح به اتمام نرسیده که بخواهد ُملکش آشکار بشود تا دوران پیامبر   ا
اَس َعَلی َما آَتاُهُم اهلَلَُّ ِمْن َفْضِلِه َفَقْد  ْم َیْحُسُدوَن الَنَّ

َ
بود و ُملکشان همان ملک عظیم آخرالزمان است. »أ

همین ملک عظیم   این ُملک عظیم است. ولی  1آَتْیَنا آَل ِإْبَراِهیَم اْلِکَتاَب َواْلِحْکَمَة َوآَتْیَناُهْم ُمْلًکا َعِظیًما« 
َکِبیًرا « رسد. شما ادامه میبه انتها نمی ْیَت َنِعیًما َوُمْلًکا 

َ
ْیَت َثَمَّ َرأ

َ
ِإَذا َرأ هر چقدر در این مسیر    2دهید » َو

کنار بینیم. ُملک یعنی تجلی مالکیت خداوند. یعنی دارد پرده روید باز هم ما داریم ُملک می جلو می ها 
که از همان روز اول هم ُملک خداوند مستقر بود و قرار نبود رود برای اینکه آشکارمی ا صحنه را ببینیم 

ها دانه دانه دارد با این اقدامات و ملک خداوند بعدًا مستقر بشود. پرده جلوی چشم ما بوده و این پرده
کنار می کنار برود ما ُملک عظیم خداوند را میرود. این پردهجریانات و اتفاقات  که  ْیَت بینیها 

َ
ِإَذا َرأ م. ) َو

َکِبیًرا ( تا کجا؟ تا آنجایی که به آشکاری مطلق می  ْیَت َنِعیًما َوُمْلًکا 
َ
رسیم. » ِلَمِن اْلُمْلُك اْلَیْوَم هلِلََِّ اْلَواِحِد َثَمَّ َرأ

 » اِر وند که شرود و همه متوجه میها دیگر کامل کنار میافتد؟ پردهبین این دو سوره چه اتفاقی می  3اْلَقَهَّ
که روز اول  گیری است و شیطان هم  دیگر ُملک مال خداوند است یعنی دیگر اوج تمدن  در حال شکل 

َك َعلی
َّ
ُدُل

َ
گفت » َهْل أ  َشَجَرِة اْلُخْلِد َو ُمْلٍك ال َیْبلی  خواست انسان را فریب بدهد با همین ماجرا فریب داد 

که اهل  4« که در طول تاریخ ادامه پیدا  بیت هستند  ؛ من این شجره جاودانگی را  و این خاندانی است 
کند. خورد و افول نمی( یعنی تمدنی که زمین نمیکرده است، شما را به این راهنمایی کنم و )َو ُمْلٍك ال َیْبلی

که قرار  آن هم با همین انسان را فریب داد ولی اصل حرف درست بود یعنی ما باالخره یک تمدنی داریم 
که این تمدن تخریب شدنی نیست و جلو می نیست تخریب بش رود و  ود. اساسًا شاخص اصلی این است 

و قیامت می جبروت  وارد عالم  بعد  و  وارد ملکوت  را  اینما  کامل کند.  ِسیر  با یک  باشد شما  که  طوری 
 تاریخی مواجه هستید. این هم عرض دوم بود. 

ک در این مسیر چیست و چه اتفاقی می کردم پرده افتد؟  عرض سوم؛ مال ها  ها باید کنار برود و پردهعرض 
آشکار می ُملک عظیم خداوند  برود  کنار  کنید یک که  مثاًل فرض  یعنی  یعنی چه؟  برود  کنار  شود. پرده 
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اوضاع همین  در  میموقعی  صحبت  خودمان  امروز  فکر واحوال  جهانیان  بقیه  و  ما  موقعی  یک  کنیم. 
ها در همه تاریخشان به خاطر خداوند هود وجود دارد، که اینکردیم که یک قوم مظلوم دینی به نام یمی

اوضاع این  در  حاال  بودند.  گوشهآواره  آمدند  آنها  زمانی  برای واحوال  را  غربی  آسیای  سرزمین  این  از  ای 
کن شدند و از این وضعیت آوارگی درآمدند، خب یک عده عرب تروریست جاهل  خودشان پیدا کردند و سا

که  گذارند این قوم کنند و نمیها حمله میکنند و به آنها جنگ میدائم دارند با این  نفهم هم هستند 
که ما رسیدیم و دیگر هیچ که وجود داشت تا اینجایی  وقت در تاریخ روی آرامش ببیند. از این تصویری 

نمی آواره  را  قوم  این  اصاًل  دنیا  در  اینکسی  از  را  تاریخ  فساد  تمام  و  میداند  و ها  رژیم   دانند  جریان 
اشغالگری و  است. صهیونیستی  شده  روشن  صحنه  است؟  افتاده  اتفاقی  چه  شده  روشن  همه  بر  شان 

کنار رفته است. ظهور اتفاق افتاده است، دقیقآشکار شده است. پرده تر بخواهم بگویم. ما داریم وارد ها 
شد. و واقعًا همه ی تلقی میشویم. یک موقعی بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا منجیک نوعی از ظهور می

کردند و برای همین وقتی پایگاه اصلی سازمان ملل رفت در کشورهای جهان حساب منجی روی آن می
کسی اعتراض نکرد. تا امروز که آمریکا تقریبًا برای عمده جهانیان یک موجودیت شکست خورده آنجا، هیچ

موقعی یک  ایم.  آمده  مسیر  چقدر  است،  بزرگ  شیطان  یک  اسالمی   و  کشورهای  برای  سعود  آل 
الحرمین شریفین بودند. امروز چقدر از مردم جهان این عنوان را قبول دارند؟ و چطوری دارند نگاه  خادم

می می نشان  میکنند؟  آشکار  دارد  مقاومت،  جریان  و  اسالمی  انقالب  جریان  با  که  خود دهد  در  شود. 
امین سالش است ما   42که امروز آغاز دهه فجر    57همن  ب  22مراحل انقالب خودمان ببینید ما اآلن روز  
که واردش شدیم و خارج شدیم، چقدر صحنه برای ما در این مسیر وارد شدیم ، تا امروز با فتنه هایی 

را نجاتروز آشکارتر شده است؟ یک موقعی ما بنیروزبه دانستیم چون مثاًل تئوریسین دهنده میصدر 
ه امروز چقدر جلو آمدیم. و چقدر دید و بینش سیاسی و بصیرت مردم ما افزایش اقتصاد است از آن روز تا ب

پرده  است؟  کرده  می پیدا  کنار  دارد  وقتی ها  پردهرود.  میکه  کنار  دارد  ظهور ها  سمت  به  داریم  ما  رود 
یان  رویم. این جریان در طول تاریخ وجود داشته است. یعنی ما همیشه در دوران انبیاء هم با این جرمی

که دائم دارد اتفاق  ، اواًل انبیاء همه دوران غیبت و ظهور داشتند. این یک سنت است یک چرخه است 
 افتد. می

کردم مهم  که در عالم وجود دارد و این حقیقت باید به سمت ظهور و آشکاری برود عرض  ترین حقیقتی 
بهشت سمت  به  رفتن  و  قیامت  جریان  در  ما  چون  است.  معصوم  امام  عظیم   حقیقت  حقیقت  این  با 

شود. حتی قبل از تولد قدم برای ما پرده از روی این حقیقت عظیم برداشته میبهسروکار داریم و قدم 
فیزیکی ائمه معصومین و وجود مقدس امیرالمؤمنین، شما روایاتی مبنی بر حضور نوری این بزرگواران در 
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کردن تالش  انبیاء  از  کدام  هر  یعنی  دارید  انبیاء  الیهتاریخ  یک  که  امام د  مفهوم  روی  از  را  حجاب  از  ای 
که به که امیرالمؤمنین به دنیا آمدند تا زمانی  کم بر جهان بردارند. تا زمانی  عنوان بزرگترین حقیقت حا

عنوان امام اتمام حجت شد، بعد تا زمانی که این امامت به این شکل امیرالمؤمنین در جریان عید غدیر به
که فقط دم بعد از چند دوره تجربه تلخ سراغ امیرالمؤمنین آمدند، نه بهصورت نگرفته ولی مر  عنوان امام 

امام-عنوان خلیفه  به از حقیقت  کمی  خیلی  امام مجتبی   -یعنی یک حد  کردند. دوباره  امام بیعت  با 
کردند و در خانه نشستند برای یک عدهعلیه مام ای غیبت ایجاد شده چون امام را فقط االسالم که صلح 

که شأنش خیلی باالتر از این است. ماجرای عاشورا اوج تاریخ است، روی تخت خالفت می  دیدند، امام 
که در  برای حقیقت امام در آن شب برای هفتادودو نفر آشکار شد و آنها حقیقت امام را دیدند. حقیقتی 

اهد شد. ولی آن حقیقت برای آخرالزمان با ظهور امام عصر ارواحنا فداه ان شاهلل در همه جهان آشکار خو 
السالم مردم با یک غیبت مواجه شدند آن هفتادودو تن فقط اتفاق افتاد. دوباره زمان امام سجاد علیه

که آن نهضت اصیل  چون دیگر خیلی ارتباطی با امام سجاد نداشتند. در زمان باقرین سالم اهلل علیهما 
کردند نه حقیقت تامه/تاِم برای یک عده اهللعلمی ایجاد شد امام در حد عالم ُذریه رسول ای ظهور پیدا 

کنید به زمان امام رضا علیهامام. تا می که اوج جریان علمی السالم بهرسیم فرض  عنوان عالم آل محمد 
که حقیقت اصلی امام را  شویم با یکدر این تمدن است، ما آماده می چیزهایی مثل مثاًل زیارت جامعه 

طوری است، هنوز هم زیارت جامعه در مورد فهمیم هنوز هم همینچیزی که هست میخیلی فراتر از این  
که باید َتربیت بشویم تا آن ای میها َثقیل است، آشکارا ما وارد یک دورهحقیقت امام برای خیلی شویم 

داده شده حقیقت امام را بفهمیم. هر وقت ما آن مقدار حقیقت از امام را که در زیارت جامعه به ما تعلیم  
رویم تا حاال برسد به آن  شوند و بقیه مراحل را ذیل امام معصوم جلو میفهمیدیم امام برای ما آشکار می

 شویم.حقیقت اصیلی که ما با آن وارد عرصه قیامت می

می قرار  ما  روی  پیش  را  متفاوتی  تاریخی  ِسیر  یک  اساسًا  تمدن  دلیل فلذا  به  تاریخی  سیر  آن  که  دهد 
را میاتصالش دقی آغازش  کاماًل میدانیم، ایستگاهقًا ما نقطه  را  شناسیم. بر های اصلی و نقاط عطفش 

کجا هستیم و پیش رویمان به اساس این می که دقیقًا  کنیم  توانیم وضعیت امروزمان را تحلیل و تبیین 
جریان نظری   های بزرگ انقالب اسالمی در شود. یکی از آوردهجهت تضمین میمان هم ازایننگریآینده

 و استقرار تمدن اسالمی به نظر من این ماجرا است.

با ید بگوییم  کند یا خیر  کنونی تحقق پیدا می  آیا تمدن نوین اسالمی در همین دنیای  در مورد اینکه 
ها کشیده خواهد شد. این تمدن نوین اسالمی حتمًا پایش در این دنیا است، ولی سرش به سمت آسمان

گیر اش را داریم، برای اخالل در زمین است. یعنی برای این است که ما را زمین رب تجربه تمدنی که ما از غ
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گرفت و از همین جنبه شدت فیزیکی و مادی های بهکند. تمدن اسالمی حتمًا در این دنیا شکل خواهد 
آباد می  را  را دور میشروع خواهد شد. یعنی ما دنیا  کنار می کنیم نه اینکه دنیا  آباد گزنیم و  ذاریم. دنیا 

 کند تا ملکوت و عوالم باالتر امتداد پیدا می کند.شود و استمرار پیدا میمی

که تمدن  گونه توضیح می دهیم  و در مورد تعبیر مقام معظم رهبری نسبت به تمدن نوین اسالمی این 
که در دوره نوین دارد اتفاق می گوییم تمدن  میافتد. ما یک موقعی  نوین اسالمی درباره وضعیتی است 

کرده و بعد مثاًل سال  هجری   636از مدینه النبی آغاز شده بعد در دوره مثاًل امویان و عباسیان رشد پیدا 
که این نگاه اصاًل شیعی نیست. یک موقع می گوییم از همین مدینه با حمله مغول به اتمام رسیده است 

بع و  آمده است  ائمه معصومین پیش  ولی در جریان  آلآغاز شده  مثاًل  تا  طبرستان  مثاًل علویان  بویه، د 
خواهد یک خیزش جدیدی داشته زمین خورده و دوباره می  1133فاطمیون مصر و و بعد صفویه که سال  

فهمم از زمان حضرت باشد که این نگاه شیعی به نظر من قابل استناد است. تمدن آن طوری که من می
که نقاط عطف بسیار مهمی است و با جریان انقالب اسالمی وارد یک دوره نوینی از حیات  نوح آغاز شده 

کند. این تمدن در مورد تمدن نوین اسالمی شده است که ان شاهلل ما را به جریان تمدن ظهور متصل می
 است.

هایی را برای آن تمدن مهدوی در این جا باید پاسخ دهیم پس انقالب اسالمی چه زمینه و زیرساخت 
کند؟ م که در ساختارهای تمدنی و عناصر تمدن ساز وجود دارد حکومت  ترین نکتههمباید فراهم  ای 

ای که پیش آمده بود است. به همین دلیل انبیاء از بین حضرت آدم و حضرت نوح به دلیل وضعیت تقیه 
وقت نتوانستند حکومت تشکیل بدهند. اولین حکومت را به خاطر ماجرای قتل بین هابیل و قابیل هیچ

ن هم حضرت  باطل  جریان  و  شیطان  حزب  است و  مهم  خیلی  حکومت  دلیل  همین  به  داد.  شکل  وح 
جهت مهم است که حکومت تشکیل خواهد بگذارد ما حکومت تشکیل بدهیم انقالب اسالمی ازایننمی

سال از  بعد  و  است  امیرالمؤمنین داده  امیرالمؤمنین،  دوران  در  بارش  آخرین  در  کنید  فرض  مثاًل  های 
حکومت   فرماندهی است.  مهمی  اتفاق  خیلی  هستند.این  آقا  حضرت  حاال  و  است  بوده  اسالمی  سپاه 

گیر ما آمد.شدت در موضوع تمدن سازی مهم است و این بعد از سالبه  ها تازه 

آن  شاید  هستیم  حیرتی  یک  دچار  نظری  لحاظ  به  چون  ما  گوید  می  که  دارد  وجود  نظریاتی  اما  اخیرا 
ها باشیم عرایض قبلی دقیقًا اشکال های تمدنی را ما نتوانیم خوب ایجاد کنیم و دعوی ایجاد آنشاخص

این  برمی  به  یعنی گردد  است  نصیری  آقای  ما  بزرگوار  دوست  جمله  از  آقایان  این  در ذهن  که  انقطاعی 
گیکنند میباالخره نگاه می گر این ها به هم متصل نباشد بینند آن تمدن با این ویژ ها با این وضعیت ا
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با امام ساخته می شود-قاعدتًا ما باید نتوانیم بسازیم   ب  -درست هم است آن تمدن  ه ولی وقتی شما 
که امروز دارید شروع می اتصال مرتبط باشید یعنی زمینه  کاری  کنید در جریان علوم سازی یعنی همین 

ها همه ای یا در حوزه علم و صنعت نانو، در اینکه باالخره مسئله ایران را بتوانید حل بکنید اینهسته
هیم شد، اتفاق دیگری سازی ظهور است و ما هم با همین فرمان وارد دوران حکومت ظهور خوازمینه

آن است مثل نمی ما مقدمه  این جریان  تمام  اتصال وجود دارد  بگویید من افتد. چون  اینکه مثاًل شما 
کوهمی که روی دامنه هستید  کوه بروم فقط نگاهم به قله است. خب وقتی آنجایی  پیمایی خواهم یک 

که  کنید درصورتیتلقی نمی گر این اتصال را داشته باشید  واقعًا اتصال موضوع مهم و جدی ای است که ا
که وارد دامنه میاز همان لحظه کوهای  دهید و دارید می روید تا به پیماییتان را انجام میشوید، دارید 

سمت قله برسید.


