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)جلسه دوم(
حجت الاسلام مصطفي اميني خواه

آينده جامعه و دين از نگاه خدا
درﺑاره آينده انقلاب اسلامي كه عنوان ﺑحثمان است قرار شد صحبت نكنيم! درﺑاره آينده تاريخ يا ﺑه قول
غرﺑي ها پايان تاريخ مي خواهيم صحبت كنيم كه جامعه و دين مي خواهد ﺑه كجا ﺑرسد؟
ديروز مقداري صحبت كرديم كه خداوند فرموده ﺑا آن آينده اي كه مي خواهم ،دنيا را خواهم گرفت.
خداوند مي فرمايد :مي توانستم شما را از اول طوري ﺑيافرينم كه همه مطيع ﺑاشيد ١.اگر اين طور مي
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.
آدم خلق كردم نه ملك؛ ﺑه آدم گفتم كه آدم ﺑاش ،ديدم آدم نمي شود .من طوري كار را پيش مي ﺑرم
كه آخرش آدم شود .جامعه ﺑشود جامعه آدم ها و آدم هم آدم ﺑشود.
پايان تاريخ اين است كه آخرش من پرستيده مي شوم و همه آدم مي شوند ٢ .انقلاب اسلامي اگر ﺑنا دارد
آدم ﺑسازد و جامعه اي ﺑراي آدم ها ﺑاشد  ،آينده آن اين طور آينده درخشاني خواهد ﺑود .خدا ﺑا اسم و
رسم كار ندارد.

جعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَ لا يَزالُونَ مُخْتَلِفين
١هود  ١١٨ :وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَ َ
٢يَعْبُدُونَني لا يُشْرِكُونَ بي شَيْئا نور٥٥:

١

ايرانيان يعني چه كساني؟
ﺑرخي روايت ها را مي خوانند – اين نكته خيلي مهم هست ،ﺑرخي جملاتي كه گفته مي شود دو سه تا
كتاب خلاصه شده در اين جمله -در روايات از ايرانيان خيلي تعريف شده است .ايراني ها يعني  xو ، y
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
مثلا خداوند در مورد يهودي ها صحبت كرده يعني چه؟ يهودي يعني چه كسي؟ الان ﺑگويم من يهودي
ام پس آن آياتي كه در مورد آنها ﺑد گفته است يعني درﺑاره من است؟ نه .من مسلمانم ،آياتي كه خوب
گفته است يعني من؟ نه .ﺑه اسم كار ندارد .حالا از دل اين حرف ها پلوراليسم در مي آورند و مي گويند
حقيقت يعني يك آينه اي كه شكسته است و دست همه افتاده است .اين حرف ها همه اشتباه است .اين
ﺑﺨشش غلﻂ است اما آن ﺑﺨشش درست است .حقيقت يك امر واقعي است و به اسم و رسم كاري
ندارد .آينده تاريخ مال مومنين است .كساني كه بند به خدا هستند .آدم ها نه اين كه يعني
ايراني ها ،مسلمانان و شيعيان .آينده تاريخ مال اسم شيعه نيست و مال حقيقت است.

مرحوم علامه طباطبايي در فصل سوم رساله الولايه ﺑحثي دارند .ثمره اش اين است كه خيلي ها شيعه
هستند اما خبر ندارند .خيلي ها اسما شيعه هستند اما گبر و يهودند.
دوران امام زمان كه پايان تاريخ است ،افرادي كه واﺑسته ﺑه حقيقيتند نمايان مي شوند.
خدا ﺑا اين اسم كار ندارد كه من ﺑگويم شيعه پس ﺑگويد تو كارت درست است .مي گويد اين انسانيت
يك وصف است .در كسي ﺑروز پيدا مي كند كه انصاف دارد ،عدالت دارد ،اهل مراعات است ،حق كشي
نمي كند .اين را اگر داريد آدم هستيد.

٢

شباهت هاي امام حسين )ع( و امام زمان)عج(
آخر عالم مال اين آدم ها هست .جامعه از جنس اينها خواهد شد .صالح واقعي هستند .در كرﺑلا هم همين
طور هست .كرﺑلا جلوه اي از ظهور است .شباهت هاي امام حسين ع ﺑا امام زمان عج خيلي زياد است.
اينها يك حقيقت اند .حتي در روايت گفته اند تن صداي امام زمان و امام حسين يكي است.
شما مي ﺑينيد يك آدم عثماني مذهب ﺑه نام زهير در ركاب اﺑا عبدالله شهيد مي شود و نماز شب خوان
ها آن طرف امام حسين را شهيد مي كنند.
اين نكته مهمي است كه مردم كوفه اسما در دنيا در اين دوره شاخص ﺑودند .تنها حكومت شيعي دنيا
حكومت كوفه ﺑود .امير المومنين عليه السلام از مدينه ﺑه كوفه آمدند و تشكيل حكومت دادند .مورخين
گفته اند  ٨٠درصد كوفيان از نظر ايدئولوژي شيعه ﺑودند ﺑقيه خيلي كم و يهودي هم نداشتيم – .روضه
هايي كه ﺑازار يهودي ها ﺑردند در كوفه اينها ﺑافتني هاست .در شام ﺑوده اما در كوفه نداشتيم .در كوفه
مقداري خوارج داشتيم اما عموم مردم شيعه ﺑودند -.ﺑعد چه كساني امام حسين ع را شهيد كردند؟
همين كوفيان .ﺑعد مي گويد اينها شيعه اند .اين فرد درگير اسم شده است.
زهير اسما ناصبي است .همسرش را سه طلاقه كرده و حرام اﺑدي شده است .اين سه طلاقه مرﺑوط ﺑه اهل
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
يماني از پرچم خراساني هدايت ﺑﺨش تر است .كه آقاي كوراني در كتاب عصر ظهور تحليل قشنگي دارد.
مي گويد چون يمني ها يك تفاوتي ﺑا ايراني ها –همان سپاه خراساني -دارند .ايراني ها متمدن اند و از
اول تاريخ اهل تمدن اند و درگير فيگور هاي تمدني اند اما يمني ها چون ﺑاديه نشين ﺑودند اين را ندارند.
آنها حكومت دارند اينها ندارند .ايراني ها چون حكومت دارند ﺑه كنوانسيون هاي ﺑين المللي ﺑايد متعهد
ﺑاشند اما آنها اين تعهد ها را ندارند .اين تحليل مرﺑوط ﺑه سي سال پيش است.
يميني ها مذهبشان چيست؟ زيدي اند .چهار امام را قبول دارند .امام صادق ع را قبول ندارند .ﺑعد مي
گويند پرچم اينها هدايت ﺑﺨش تر است .فتح مكه توسﻂ اينها صورت مي گيرد .امام زمان كه ﺑه مكه
٣

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.
سفياني مي آيد ﺑين منطقه اي كه ﺑين تركيه و سوريه است خسف ﺑيداء صورت مي گيرد و زمين اينها را
مي ﺑلعد .و يمني ها مي آيند مكه را فتح مي كنند .وقتي مكه را فتح كردند حضرت كه مكه را مي گيرند
ﺑه سمت عراق حركت مي كنند.
يعني نقطه اول حركت امام زمان ﺑا يمني هاست كه اينها ﺑه حسب ظاهر شيعه چهار امامي هستند.
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
مي رود .يكي از ﺑﺨش هاي جالب مستند اين است كه ايراني ها در عمليات مرصاد ﺑا منافقين درگير شده
اند ﺑعد يكي از فرمانده هاي ما در عمليات مرصاد كه از مرز ما محافظ مي كند هادي العامري است كه
الان فرمانده سپاه حشد الشعبي عراق است.
ايراني هايي كه ﺑه پشتوانه صدام ﺑه ايران حمله مي كنند )منافقين(  ،هادي العامري عراقي ايستاده و از
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
مال اين ﺑﺨشش است نه مال اختلاس و. ..
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
گوييم .شيعه هم نگوييد غلﻂ است .انقلاب اسلامي؛ ما الان اهل سنتي داريم كه هزار مرتبه از شيعيان
٤

اسمي خاصيتش ﺑراي انقلاب ﺑيشتر است .ما حتي شهداي ارمني داريم .شهداي ارمني را كجاي دلمان
ﺑگذاريم؟ اين اسما ارمني است ولي حقيقتا شيعه است .ما گير عناوين هستيم .اين اسرائيلي است .اين
يهودي است .او آخوند است .اين آيت الله است .ﺑعد ﺑرويد روايات را ﺑبينيد كه طايفه عظيمي كه در
مقاﺑل حضرت مي ايستند اهل علم اند.

مسيحيان اولين ايمان آوردندگان به امام زمان عج با دستور حضرت عيسي ع
مسيحي ها اول كساني هستند كه اﺑتدا ﺑه امام زمان ايمان مي آورند .آن ماجرايي كه حضرت مسيح در
قدس فرود مي آيند .زماني كه امام زمان عراق را مي گيرند .ﺑه سمت قدس حركت مي كنند – .اين هم
نكته جالبي است كه رهبري مي فرمايد ﺑه زودي در قدس نماز خواهيد خواند .-نماز در قدس ،طوري كه
در روايات ماست امام زمان عج انجام مي دهند .از ايشان روايت داريم كه طايفه اي قبل از ظهور حضرت
ﺑه سمت قدس حركت مي كنند نمي توانند .اين را در روايات داريم .ﺑا خود حضرت فتح قدس اتفاق مي
افتد .در خود ﺑيت المقدِس – كه ﺑه اشتباه مي گويند ﺑيت المقدَّس .-در آنجا حضرت مسيح مي آيند و
ﺑه حضرت اقتدا مي كنند .ﺑا مردم عالم صحبت مي كنند ميگويند اين ويژگي هايي كه در تورات و انجيل
ﺑوده است من دارم يا ندارم؟ همه اقرار ميكنند كه داريد .سپس مي فرمايند :امام من اين آقاست .اگر
قبول مي كنيد امام شما اين آقاست .كه طايفه وسيعي از آنها قبول مي كنند.

تعريف قرآن از مسيحيان
آيه قرآن هم دارد :المائدة  ٨٢ :لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدا َوةً لِلَّذينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ الَّذينَ أَشْرَكُوا وَ لَتَجِدَنَّ
ن آمَنُوا الَّذينَ قالُوا ِإنَّا نَصارى ذلِكَ ﺑِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسينَ وَ رُهْباناً وَ أَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُون
أَقْرَﺑَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذي َ
نزديك ترين كساني كه مودت ﺑه مومنين دارند .مسيحيان اند و نزديك ترين قراﺑت را دارند .مي گويد
من ﺑا اسم كار ندارم .چرا از مسيحي هاي واقعي نه صهيونيست مانند ترامپ ،اوﺑاما و - ..خوشم مي آيد؟
همين مسيحيتي كه كشيش دارند .يك فرهنگي ﺑين آنها هست كه دنبال دنيا نمي روند – .البته قرآن

٥

رد مي كند و مي گويد اين قدرش را هم قبول ندارم - ٣همين كه دنبال دنيا نمي دوند اين خودش يك
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
نيست .مگر پهلوي ها نمي گفتند ما شيعه هستيم؟ غدير مراسمي كه در پهلوي مي گرفتند مطالعه كنيد.
در دوره محمدرضا خيلي فضا ﺑاز ﺑود .در محرم در غدير و ..هداياي شاهانه مي دادند و زيارت مي آمدند.
محمد رضا صدام را ﺑرده ﺑود و ﺑالاي سر امام رضا ع نماز خوانده ﺑود .خب اين الان نماز ﺑالاي سر خواندن
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.
وصف تكبر ندارد .آينده تاريخ مال اينهاست .مستضعفين و مستكبريني كه خدا تقسيم مي كند مال اين
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
يا ﺑايد تسليم شوند درﺑاره اين واقعيت يا شمشير دست ﺑگيرند و درگير شوند.
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
اصل دعوا سر تعريف انسان است .نگاهمان ﺑه انقلاب از دريچه نقلي نيست.
يكي از دانشجوهاي شريف چندوقت قبل آمده ﺑود دفتر ما در دانشگاه فردوسي .در مورد انقلاب مساله
داشت .اﺑتدا رگباري شروع كرد و مي گفت فلان آقا مﺨالف است .ولايت مطلقه ﺑيسار است .اين فلان
است .اين فلان است .اينجا سند نداريم و ..و مي گفت كسي نمي تواند جواب ﺑدهد.

٣رَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها ..حديد ٢٧

٦

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 .
امام مصاحبه اي كه ﺑا روزنامه تايم دارند در  ١٨دي  .٥٧از امام سوال مي كنند كه ﺑراي چه انقلاب
كردي؟ گفت ﺑراي خدا .خدا و انسان موضوع اصلي اند .در تمام ﺑحث ها همين دو ﺑﺨش را ﺑايد فهميد.
خدا چه كسي است؟ انسان چه كسي است؟ و راﺑطه ﺑين اين دو چيست؟ همين! ﺑاقي همه فرعي است.
كمي درمورد اين صحبت كردم .كه خدا اين است و انسان اين است .ﺑعد پرسيدم آيا خدا انسان را ول
كرده است يا نكرده است؟ گفت ول نكرده است .گفتم اگر ول نكرده ﺑرنامه اش چه چيزي است؟ تو
راهكار ﺑراي خدا ﺑده .او خدا و اين انسان ﺑه نظرت ﺑرنامه اش ﺑراي انسان چه هست؟ گفت :دين .گفتم
خب ول كرده؟ يا هنوز هم هست .قدم ﺑه قدم آمديم تا ﺑه ولايت مطلقه رسيد.
ما در ﺑحث هاي فقهي اگر وارد شويم هزار و يك ان قلت هست .اين روايت ضعيف است آن مساله فلان
ا ست .درمورد اينها ﺑحثي نداريم .اصل انقلاب ﺑرمي گردد ﺑه تعريف ما از انسان و خدا .خداي در صحنه يا
خداي يكشنبه ها.
خدايي كه در متن كار نيست يك گوشه اي كه هر از چند گاهي سر ﺑزنيم .ﺑا كدام انسان .اصل دعوا سر
انسان است.

انسان كيست؟
خيلي ﺑا دنيا درﺑاره خدا مشكل نداريم .يك طايفه آتئيست هستند كه وضعيتشان روشن است كه
منكرند .دعوا ﺑا سكولارهاست نه ﺑا آتئيست ها .سكولار نمي گويد خدا نيست مي گويد خدا هست اما كاره
اي نيست.
دعوا اينجا شروع مي شود .مي پرسيم چرا كاره اي نيست؟ مي گويد چون انسان هم هست! دين هست
ولي عقل هم هست .دين حوزه اي دارد كه عقل كارايي ندارد.
اينها مباني اومانيستي است كه ختم ﺑه ساختار سكولار مي شود .دعوا سر آدم است.
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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.
تا اين مساله حل نشود هرچه در مورد حجاب ﺑگوييم كشك است .اصلا غلﻂ است درمورد حجاب ﺑگوييم.
آدمي كه آدم ﺑودن خودش را قبول ندارد نمي توان درمورد حجاب ﺑا او صحبت كرد .مساله اول درﺑاره
آدم است.
الان شما مي ﺑينيد -كه در فضاي رسانه هم خيلي فراگير شده است – مي گويد چرا مي خواهي ﺑچه دار
شوي؟ مگر سگ چه اش است؟ اين سلبيريتي ها مي گويند كه من سگم سه قلو زاييده است ،من ﺑراي
چه ﺑچه ﺑياورم .واقعا سگ يك انس خاصي ﺑا آدم پيدا مي كند .آنقدر كه اين وفادار است خيلي آدم ها
اين طور نيستند.
دعوا سر تعريف انسان است .انساني كه فرقي ﺑا سگ و گاو نداشته ﺑاشد! همه حرف ها ﺑازي است.

كبوتر خانه ميبد يزد و فرهنگ غرب
يك وقتي رفته ﺑوديم كبوترخانه ي ميبد يزد؛ يك ساختمان است مانند آپارتمان غرفه غرفه دارد .اتاق
هاي  ٣٠*٢٠سانت ١٠ .الي  ١٥هزار اتاق دارد .يك سري دريچه دارد .وقتي پرنده ها شب ها مي آمدند.
وقتي فضولاتش لايه مي كرد و مي رفت .ﺑعد مغز ايراني مي آمد اين فضولات را مي تراشيد .خيلي كود
قوي است .ﺑعد يك طوري هم تامين امنيت مي كرد .جغد و شاهين و  ..نمي آمدند و از جهت گرمايشي
سرمايشي هم معتدل ﺑود و ﺑا كاهگل هم ساخته اند .از اين راه – كود كبوتر -نان مي خوردند.
مقاله اي نوشته ﺑودم در اين ﺑاره كه اين كبوتر خانه من را ياد غرب مي اندازد .نظمش ،امنيتش  ،رفاهش
و ..همه چيزش اوكي است و مشكلي ندارد .فقﻂ مساله اش اين است كه تو كبوتر من هستي .اينجا
ﺑنشين فقﻂ كود من را ﺑده! ﺑعد ﺑرو و آزاد هستي.
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دغدغه انسان مدرن
مرحوم صفائي حائري درﺑاره انسان مدرن مي گفتند انساني است كه همه دارايي اش يك دهن و يك
معده و يك سيبي كه از ﺑالا ﺑرسد و مقداري هم زير شكم .رسما مي گويند عقل چيز اضافي است .چرا
مسكرات اينقدر رايج است؟

خاطره آيت الله جوادي آملي از گفتگو با يك ايتاليايي
آيت الله جوادي آملي مي فرمودند كه رفته ﺑوديم ايتاليا – ﺑه گمانم – ﺑه يك آقاي ايتاليايي ﺑود از من
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
خوشحال شدم گفتم مقداري ﺑا او حرف ﺑزنم .گفتم كدام جنگ را تجرﺑه كرده ايد؟ گفت جنگ جهاني
دوم .از جنگ چه چيزي يادت هست؟ چه چيزي خيلي ﺑهت سﺨت گذشت .گفت :ما را در جنگ ﺑمباران
كردند .عرق فروشي سر كوچه مان را زدند .من دو هفته مجبور شدم ﺑه جاي عرق آب ﺑﺨورم .مگه آدم
آب مي خورد؟ آب مال قورﺑاغه است! آدم تشنه مي شود عرق مي خورد! ايشان فرمود كه من چي ﺑگم ﺑا
اين؟!
مساله اصلي اينجاست كه ﺑه ﺑقيه حرف ها در مورد انقلاب ،آينده انقلاب و اﺑتلائات و  ..آدم نمي رسد.

تفاوت مردم موسي و فرعون ،دو مدل تربيتي
نقش قانون در ترﺑيت و در مورد مدل هاي قرآني ترﺑيت انسان كه مرﺑوط ﺑه موسي و فرعون است جلسه
ﺑعد صحبت مي كنيم .مردمي كه ﺑا فرعون ﺑودند ﺑا موسي هم ﺑودند .مردم فرعون اهرام ثلاثه ساختند
مردم موسي آفتاﺑه هم كه نمي ساختند هيچ  ،از دريا كه رد مي شدند مي گفتند يك خدا مثل اينها
ﺑساز! وقتي آنها آنجا هستند منظم اند و سه شيفت كار مي كنند ﺑه موسي كه مي رسند اينطور مي شود.
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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.
مديريت گوسفند ها كار سﺨتي نيست .در ﺑين اينها كسي اعتراض نمي كند .كج روي ندارند .اختلاس و..
كدام گوسفند اختلاس مي كند؟ فساد مالي كه همه علف ها را ﺑﺨورد .حال حرف از آدميت كه مي رسد
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؟
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