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  سم الله الرحمن الرحيمب

)(جلسه دوم

 حجت الاسلام مصطفي اميني خواه

  

 آينده جامعه و دين از نگاه خدا

ل درباره آينده تاريخ يا به قو !ست قرار شد صحبت نكنيمادرباره آينده انقلاب اسلامي كه عنوان بحثمان 
  ؟غربي ها پايان تاريخ مي خواهيم صحبت كنيم كه جامعه و دين مي خواهد به كجا برسد

دنيا را خواهم گرفت.  ،كه مي خواهم اي ديروز مقداري صحبت كرديم كه خداوند فرموده با آن آينده
اگر اين طور مي  ١د.همه مطيع باشي: مي توانستم شما را از اول طوري بيافرينم كه خداوند مي فرمايد

خواستم كه ملائكه بودند و نياز نبود آدم را خلق كنم. من آدم خلق كردم و آدم را آخرش آدم مي كنم. 
  حرف خدا اين است.

 پيش مي برممن طوري كار را  ديدم آدم نمي شود. به آدم گفتم كه آدم باش، ؛آدم خلق كردم نه ملك
  ود جامعه آدم ها و آدم هم آدم بشود. آدم شود. جامعه بش شكه آخر

انقلاب اسلامي اگر بنا دارد  ٢كه آخرش من پرستيده مي شوم و همه آدم مي شوند. پايان تاريخ اين است 
آينده آن اين طور آينده درخشاني خواهد بود. خدا با اسم و  ، براي آدم ها باشد آدم بسازد و جامعه اي

  رسم كار ندارد.

  

                                                           
  وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لََجعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَ لا يَزالُونَ مُخْتَلِفين ١١٨هود :  ١ 

  ٥٥شَيْئا نور: لا يُشْرِكُونَ بي يَعْبُدُونَني٢ 
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  چه كساني؟ايرانيان يعني 

لاتي كه گفته مي شود دو سه تا ماين نكته خيلي مهم هست، برخي ج –برخي روايت ها را مي خوانند 
،  yو  xايراني ها يعني  در روايات از ايرانيان خيلي تعريف شده است. -كتاب خلاصه شده در اين جمله

  من يا شما؟ خدا با اسم و رسم، ترك و لر، سفيد و سياه كاري ندارد. 

روايت هايي كه از ايراني ها تعريف كرده پس چه هست؟ قرآن هرچه گفته است به وصف كار 
  دارد به موصوف كار ندارد.نه در مورد دوست نه در مورد دشمن .

  

  حقيقت شيعه بودن از نگاه علامه طباطبايي

ن يهودي مثلا خداوند در مورد يهودي ها صحبت كرده يعني چه؟ يهودي يعني چه كسي؟ الان بگويم م
ام پس آن آياتي كه در مورد آنها بد گفته است يعني درباره من است؟ نه. من مسلمانم، آياتي كه خوب 

در مي آورند و مي گويند م سوراليپلگفته است يعني من؟ نه. به اسم كار ندارد. حالا از دل اين حرف ها 
ن است. اياشتباه دست همه افتاده است. اين حرف ها همه و حقيقت يعني يك آينه اي كه شكسته است 

ت و به اسم و رسم كاري اسحقيقت يك امر واقعي ست. ابخشش درست  آناست اما  غلطبخشش 
كساني كه بند به خدا هستند. آدم ها نه اين كه يعني  .ستاندارد. آينده تاريخ مال مومنين 

  ال اسم شيعه نيست و مال حقيقت است.ايراني ها، مسلمانان و شيعيان. آينده تاريخ م

خيلي ها شيعه . ثمره اش اين است كه رساله الولايه بحثي دارند فصل سوم مرحوم علامه طباطبايي در 
  هستند اما خبر ندارند. خيلي ها اسما شيعه هستند اما گبر و يهودند. 

  نمايان مي شوند.ند تبه حقيقي وابستهست، افرادي كه ادوران امام زمان كه پايان تاريخ 

خدا با اين اسم كار ندارد كه من بگويم شيعه پس بگويد تو كارت درست است. مي گويد اين انسانيت 
در كسي بروز پيدا مي كند كه انصاف دارد، عدالت دارد، اهل مراعات است، حق كشي  .ستايك وصف 

  نمي كند. اين را اگر داريد آدم هستيد. 
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  امام زمان(عج)شباهت هاي امام حسين (ع) و 

همين  هم آخر عالم مال اين آدم ها هست. جامعه از جنس اينها خواهد شد. صالح واقعي هستند. در كربلا
ست. اطور هست. كربلا جلوه اي از ظهور است. شباهت هاي امام حسين ع با امام زمان عج خيلي زياد 

  يكي است. تن صداي امام زمان و امام حسين در روايت گفته اند اينها يك حقيقت اند. حتي

هير در ركاب ابا عبدالله شهيد مي شود و نماز شب خوان ينيد يك آدم عثماني مذهب به نام زشما مي ب
  د. نامام حسين را شهيد مي كن ها آن طرف

 ادر دنيا در اين دوره شاخص بودند. تنها حكومت شيعي دني اين نكته مهمي است كه مردم كوفه اسما
خين . مورندحكومت كوفه بود. امير المومنين عليه السلام از مدينه به كوفه آمدند و تشكيل حكومت داد

وضه ر –يان از نظر ايدئولوژي شيعه بودند بقيه خيلي كم و يهودي هم نداشتيم. درصد كوف ٨٠گفته اند 
اما در كوفه نداشتيم. در كوفه بازار يهودي ها بردند در كوفه اينها بافتني هاست. در شام بوده هايي كه 

بعد چه كساني امام حسين ع را شهيد كردند؟  -مقداري خوارج داشتيم اما عموم مردم شيعه بودند.
  همين كوفيان. بعد مي گويد اينها شيعه اند. اين فرد درگير اسم شده است. 

طلاقه مربوط به اهل  ست. همسرش را سه طلاقه كرده و حرام ابدي شده است. اين سهازهير اسما ناصبي 
  سنت است. فقه او فقه اهل سنت است. 

  يمني ها بنيانگذار ظهورحضرت بقية الله عج

بنيان گذاران ظهور كه يك طايفه وسيعي هم هستند يمني هايند. شاخصه هايي داده اند. گفته اند پرچم 
وراني در كتاب عصر ظهور تحليل قشنگي دارد. كيماني از پرچم خراساني هدايت بخش تر است. كه آقاي 

دارند. ايراني ها متمدن اند و از  -همان سپاه خراساني–مي گويد چون يمني ها يك تفاوتي با ايراني ها 
اول تاريخ اهل تمدن اند و درگير فيگور هاي تمدني اند اما يمني ها چون باديه نشين بودند اين را ندارند. 

ا ندارند. ايراني ها چون حكومت دارند به كنوانسيون هاي بين المللي بايد متعهد آنها حكومت دارند اينه
  باشند اما آنها اين تعهد ها را ندارند. اين تحليل مربوط به سي سال پيش است.

؟ زيدي اند. چهار امام را قبول دارند. امام صادق ع را قبول ندارند. بعد مي چيستيميني ها مذهبشان 
ا هدايت بخش تر است. فتح مكه توسط اينها صورت مي گيرد. امام زمان كه به مكه گويند پرچم اينه
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تشريف مي آورند در روايات آمده است كه درگير مي شوند با آل فلان و حكومت آل فلان از سفياني 
  درخواست مي كند كه بيايد كمكش كنند و امام عصر از سپاه يماني درخواست مي كند.

ا را صورت مي گيرد و زمين اينهء خسف بيدا بين تركيه و سوريه است اي كه طقهسفياني مي آيد بين من
ي مكه را فتح كردند حضرت كه مكه را مي گيرند د مكه را فتح مي كنند. وقتنمي بلعد. و يمني ها مي آي

  به سمت عراق حركت مي كنند.

شيعه چهار امامي هستند. يعني نقطه اول حركت امام زمان با يمني هاست كه اينها به حسب ظاهر 
  معلوم مي شود كه اين اسم و رسم ها را نبايد خيلي جدي گرفت.

  

  خاطره اي از كمك عراقي ها در مقابل منافقين مرصاد

مستندي به نام نور و نار توسط دانشجوي عراقي كه در ايران درس مي خواند هست. با بچه ها راهيان نور 
ست كه ايراني ها در عمليات مرصاد با منافقين درگير شده ااين  مي رود. يكي از بخش هاي جالب مستند

است كه  كند هادي العامري اند بعد يكي از فرمانده هاي ما در عمليات مرصاد كه از مرز ما محافظ مي 
  ست.االان فرمانده سپاه حشد الشعبي عراق 

، هادي العامري عراقي ايستاده و از (منافقين)  دنايراني هايي كه به پشتوانه صدام به ايران حمله مي كن
  ايران دفاع مي كند. 

خيلي چيز عجيبي است. عراقي ها ايستاده اند دفاع مي كنند كه ايراني ها نيايند انقلاب را ساقط كنند. 
واقعيت انقلاب اينهاست. كسي مي خواهد انقلاب را بفهمد اين هاست كه مي فهماند. آن آينده درخشان 

  نه مال اختلاس و.. . مال اين بخشش است

  اين انقلاب اين است كه اسم و رسم ندارد. 

  تعريف رهبر انقلاب از انقلاب اسلامي

رهبر انقلاب يك وقت نكته قشنگي فرمودند كه اين انقلاب انقلاب اسلامي است و انقلاب شيعي هم نمي 
ان از شيعي كه هزار مرتبهگوييم. شيعه هم نگوييد غلط است. انقلاب اسلامي؛ ما الان اهل سنتي داريم 
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اسمي خاصيتش براي انقلاب بيشتر است. ما حتي شهداي ارمني داريم. شهداي ارمني را كجاي دلمان 
اين  .تساحقيقتا شيعه است. ما گير عناوين هستيم. اين اسرائيلي ولي  اين اسما ارمني است ؟بگذاريم

اين آيت الله است. بعد برويد روايات را ببينيد كه طايفه عظيمي كه در  .يهودي است. او آخوند است
  مقابل حضرت مي ايستند اهل علم اند. 

  

  مسيحيان اولين ايمان آوردندگان به امام زمان عج با دستور حضرت عيسي ع

در  مسيحي ها اول كساني هستند كه ابتدا به امام زمان ايمان مي آورند. آن ماجرايي كه حضرت مسيح
اين هم  –قدس فرود مي آيند. زماني كه امام زمان عراق را مي گيرند. به سمت قدس حركت مي كنند. 

. نماز در قدس، طوري كه -ست كه رهبري مي فرمايد به زودي در قدس نماز خواهيد خواندانكته جالبي 
ت امام زمان عج انجام مي دهند. از ايشان روايت داريم كه طايفه اي قبل از ظهور حضرت سوايات مار در

به سمت قدس حركت مي كنند نمي توانند. اين را در روايات داريم. با خود حضرت فتح قدس اتفاق مي 
د و ن. در آنجا حضرت مسيح مي آي-كه به اشتباه مي گويند بيت المقدَّس –افتد. در خود بيت المقدِس 

به حضرت اقتدا مي كنند. با مردم عالم صحبت مي كنند ميگويند اين ويژگي هايي كه در تورات و انجيل 
اگر  .بوده است من دارم يا ندارم؟ همه اقرار ميكنند كه داريد. سپس مي فرمايند: امام من اين آقاست

  ند. قبول مي كنيد امام شما اين آقاست. كه طايفه وسيعي از آنها قبول مي كن

  

  تعريف قرآن از مسيحيان

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداَوةً لِلَّذينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ الَّذينَ أَشْرَكُوا وَ لَتَجِدَنَّ  ٨٢آيه قرآن هم دارد: المائدة : 
 مْ قِسِّيسينَ وَ رُهْباناً وَ أَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذيَن آمَنُوا الَّذينَ قالُوا ِإنَّا نَصارى

نزديك ترين كساني كه مودت به مومنين دارند. مسيحيان اند و نزديك ترين قرابت را دارند. مي گويد 
خوشم مي آيد؟  -من با اسم كار ندارم. چرا از مسيحي هاي واقعي نه صهيونيست مانند ترامپ، اوباما و.. 

قرآن  البته –ي كه كشيش دارند. يك فرهنگي بين آنها هست كه دنبال دنيا نمي روند. همين مسيحيت
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همين كه دنبال دنيا نمي دوند اين خودش يك  - ٣رد مي كند و مي گويد اين قدرش را هم قبول ندارم
  لطافتي برايشان آورده است. اين يك ويژگي خوب، ويژگي ديگر اين كه: لايستكبرون. تكبر ندارند. 

خدا مي گويد من به اسم كار ندارم. شيعه اي كه مستكبر است، روبروي حق مي ايستد، قلدر است، شيعه 
غدير مراسمي كه در پهلوي مي گرفتند مطالعه كنيد. ؟ نيست. مگر پهلوي ها نمي گفتند ما شيعه هستيم

ند و زيارت مي آمدند. در دوره محمدرضا خيلي فضا باز بود. در محرم در غدير و.. هداياي شاهانه مي داد
خواندن بالاي سر محمد رضا صدام را برده بود و بالاي سر امام رضا ع نماز خوانده بود. خب اين الان نماز 

  !زائر است

او هم كه شيعه است اين هم ارادت! مگر خدا به اينها كار دارد. آن وصف را كار دارد به موصوف كار ندارد. 
ال اينهاست. مستضعفين و مستكبريني كه خدا تقسيم مي كند مال اين وصف تكبر ندارد. آينده تاريخ م

حقيقت است. مي گويد آنهايي كه در برابر حق تكبر دارند ذليلشان مي كنم. من خدايي مي كنم و 
آنهايي كه من را قبول دارند. اين آينده است و آينده قطعي تاريخ اين است. آنهايي كه من را قبول ندارند 

  يم شوند درباره اين واقعيت يا شمشير دست بگيرند و درگير شوند. يا بايد تسل

  پس خدا مي خواهد آدم بسازد و بر آدم ها حكومت بكند. بنده در مورد آدم مقداري صحبت بكنم. 

  

  اصل دعواي ما با دنيا بر سر تعريف انسان است

  چه نقلي نيست. سان است. نگاهمان به انقلاب از درياصل دعوا سر تعريف ان

يكي از دانشجوهاي شريف چندوقت قبل آمده بود دفتر ما در دانشگاه فردوسي. در مورد انقلاب مساله 
است. اين فلان  بيسارست. ولايت مطلقه اآقا مخالف  فلان مي گفت شروع كرد وداشت. ابتدا رگباري 

  جواب بدهد.  اين فلان است. اينجا سند نداريم و.. و مي گفت كسي نمي تواند .است

                                                           

 ٢٧رَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها.. حديد ٣ 
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من گفتم چرا از اين راه وارد انقلاب مي شويد. گفت مگر زاويه ديگري هم دارد. گفتم من از زاويه عقلي 
وارد بحث انقلاب مي شوم. گفت چگونه؟ اينجا نمي خواهم مطرح كنم چون قرار نبود وارد انقلاب شويم. 

  از خدا وارد شديم . 

. از امام سوال مي كنند كه براي چه انقلاب ٥٧دي  ١٨دارند در امام مصاحبه اي كه با روزنامه تايم 
كردي؟ گفت براي خدا. خدا و انسان موضوع اصلي اند. در تمام بحث ها همين دو بخش را بايد فهميد. 

ست. اباقي همه فرعي  !و رابطه بين اين دو چيست؟ همين است؟انسان چه كسي  ؟خدا چه كسي است
ست. بعد پرسيدم آيا خدا انسان را ول است و انسان اين ا. كه خدا اين كمي درمورد اين صحبت كردم

ست؟ تو اكرده است يا نكرده است؟ گفت ول نكرده است. گفتم اگر ول نكرده برنامه اش چه چيزي 
برنامه اش براي انسان چه هست؟ گفت: دين. گفتم  تراهكار براي خدا بده. او خدا و اين انسان به نظر

  هنوز هم هست. قدم به قدم آمديم تا به ولايت مطلقه رسيد. خب ول كرده؟ يا

ست آن مساله فلان ابحث هاي فقهي اگر وارد شويم هزار و يك ان قلت هست. اين روايت ضعيف  ما در
ست. درمورد اينها بحثي نداريم. اصل انقلاب برمي گردد به تعريف ما از انسان و خدا. خداي در صحنه يا ا

  خداي يكشنبه ها. 

سر بزنيم. با كدام انسان. اصل دعوا سر  چند گاهيخدايي كه در متن كار نيست يك گوشه اي كه هر از 
  انسان است. 

  

  ؟انسان كيست

خيلي با دنيا درباره خدا مشكل نداريم. يك طايفه آتئيست هستند كه وضعيتشان روشن است كه 
گويد خدا نيست مي گويد خدا هست اما كاره . دعوا با سكولارهاست نه با آتئيست ها. سكولار نمي ندمنكر

  اي نيست.

دين هست  !مي گويد چون انسان هم هست؟ دعوا اينجا شروع مي شود. مي پرسيم چرا كاره اي نيست
  كه عقل كارايي ندارد.  دارد ولي عقل هم هست. دين حوزه اي

  ست.است كه ختم به ساختار سكولار مي شود. دعوا سر آدم ا اومانيستياينها مباني 
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يك زماني سخنراني درباره حجاب داشتيم. گفتم: امام خميني دغدغه اش اين بود و مي گفت من نمي 
  گذارم آدم را از آدم بودن تنزل بدهيد. 

م. يبگوي مساله حل نشود هرچه در مورد حجاب بگوييم كشك است. اصلا غلط است درمورد حجابتا اين 
آدمي كه آدم بودن خودش را قبول ندارد نمي توان درمورد حجاب با او صحبت كرد. مساله اول درباره 

  آدم است.

مي گويد چرا مي خواهي بچه دار  –كه در فضاي رسانه هم خيلي فراگير شده است -الان شما مي بينيد 
سه قلو زاييده است، من براي ست؟ اين سلبيريتي ها مي گويند كه من سگم اشوي؟ مگر سگ چه اش 

ت خيلي آدم ها اسرم. واقعا سگ يك انس خاصي با آدم پيدا مي كند. آنقدر كه اين وفادار وچه بچه بيا
  اين طور نيستند.

  همه حرف ها بازي است. د! دعوا سر تعريف انسان است. انساني كه فرقي با سگ و گاو نداشته باش

  

  ميبد يزد و فرهنگ غرب كبوتر خانه

ست مانند آپارتمان غرفه غرفه دارد. اتاق ايك وقتي رفته بوديم كبوترخانه ي ميبد يزد؛ يك ساختمان 
هزار اتاق دارد. يك سري دريچه دارد. وقتي پرنده ها شب ها مي آمدند.  ١٥الي  ١٠سانت.  ٣٠*٢٠هاي 

 تراشيد. خيلي كود وقتي فضولاتش لايه مي كرد و مي رفت. بعد مغز ايراني مي آمد اين فضولات را مي
قوي است. بعد يك طوري هم تامين امنيت مي كرد. جغد و شاهين و .. نمي آمدند و از جهت گرمايشي 

  نان مي خوردند.  -كود كبوتر –سرمايشي هم معتدل بود و با كاهگل هم ساخته اند. از اين راه 

مي اندازد. نظمش، امنيتش ، رفاهش مقاله اي نوشته بودم در اين باره كه اين كبوتر خانه من را ياد غرب 
اينجا . ست كه تو كبوتر من هستياست و مشكلي ندارد. فقط مساله اش اين او.. همه چيزش اوكي 

  بعد برو و آزاد هستي.! شين فقط كود من را بدهنب
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  دغدغه انسان مدرن

همه دارايي اش يك دهن و يك است كه مي گفتند انساني صفائي حائري درباره انسان مدرن مرحوم 
معده و يك سيبي كه از بالا برسد و مقداري هم زير شكم. رسما مي گويند عقل چيز اضافي است. چرا 

  است؟مسكرات اينقدر رايج 

  

  از گفتگو با يك ايتاليايي خاطره آيت الله جوادي آملي

 به يك آقاي ايتاليايي بود از من –به گمانم  –ي فرمودند كه رفته بوديم ايتاليا آيت الله جوادي آملي م
پرسيد كه از كجا آمده اي. گفتم از ايران. گفت ايراني كه جنگ عراق را دارد. آن پير مرد گفته بود من 

جنگ را تجربه كرده ام خيلي سخت هست. آيت الله جواي مي فرمودند كه من يك آدم عاقل گيرم آمد 
م كدام جنگ را تجربه كرده ايد؟ گفت جنگ جهاني خوشحال شدم گفتم مقداري با او حرف بزنم. گفت

جنگ بمباران  در را دوم. از جنگ چه چيزي يادت هست؟ چه چيزي خيلي بهت سخت گذشت. گفت: ما
كردند. عرق فروشي سر كوچه مان را زدند. من دو هفته مجبور شدم به جاي عرق آب بخورم. مگه آدم 

ايشان فرمود كه من چي بگم با  !مي شود عرق مي خوردآدم تشنه  !آب مال قورباغه است ؟آب مي خورد
  اين؟!

  مساله اصلي اينجاست كه به بقيه حرف ها در مورد انقلاب، آينده انقلاب و ابتلائات و .. آدم نمي رسد. 

  

  ، دو مدل تربيتيتفاوت مردم موسي و فرعون

موسي و فرعون است جلسه  نقش قانون در تربيت و در مورد مدل هاي قرآني تربيت انسان كه مربوط به
بعد صحبت مي كنيم. مردمي كه با فرعون بودند با موسي هم بودند. مردم فرعون اهرام ثلاثه ساختند 

، از دريا كه رد مي شدند مي گفتند يك خدا مثل اينها  هيچ دمردم موسي آفتابه هم كه نمي ساختن
  ند به موسي كه مي رسند اينطور مي شود.وقتي آنها آنجا هستند منظم اند و سه شيفت كار مي كن !بساز
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اصلا ماهيت انقلاب اگر خواسته باشد فرعوني باشد خيلي رشدش سريعتر است. چون كنترل جامعه اي كه 
در حد گوسفند خواسته باشند زندگي كنند كار سختي نيست. مديريت آن هم كار سختي نيست. 

اعتراض نمي كند. كج روي ندارند. اختلاس و.. مديريت گوسفند ها كار سختي نيست. در بين اينها كسي 
فساد مالي كه همه علف ها را بخورد. حال حرف از آدميت كه مي رسد  ؟كدام گوسفند اختلاس مي كند

  براي خود موسي شاخ مي شوند. موسي اي كه آنها را از دريا رد كرده است. 

  ؟تازه اول دعوا اينجاست. آدم فرعون مي خواهي باشي يا آدم موسي

 


