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حضرت آیت اهلل تحریری از اساتید به نام فلسفه و اخالق در حوزه علمیه هستند. ایشان 
عالوه بر کالس درس اسفار و تفسیر قرآن در مدرسه آیت اهلل بروجردی )مدرسه خان(، 
دو کالس اخالق عمومی هفتگی دارند که با استقبال خیل طالب عالقه مند به معرفت 
گردان نزدیک آیت حق مرحوم سعادت پرور  و معنویت مواجه می شود. استاد که از شا
)پهلوانی( بوده اند، معتقدند که در زمینه دین داری بعد از انقالب رشد داشته ایم، و 
دشمنی های دشمن، را مؤید این می دانند که ما به دنبال پیاده کردن اسالم حقیقی 

هستیم. در ادامه متن گفتگو نشریه خط با آیت اهلل تحریری را می خوانید.

تحقق قانون الهی، لب معنویت

مصاحبه

تحلیل وضعیت دین داری در جامعه بعد از انقالب
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برگزیدگان  که  نبوت  جریان  کلی  طرح  خــط: 
برای تحقق معنویت در جامعه  خداوند هستند، 
قدر  چه  ما  جامعه ی  اساس،  این  بر  و  چیست؟ 
مقام  که  پاسخی  از  ما  تلقی  است؟  رفته  پیش 
تشکیل  داده اند،  سؤال  این  به  رهبری  معظم 
که  کارهایی  حکومت اسالمی است؛ با این نگاه، 
پیرامون حکومت اسالمی انجام می شوند )اعم از 
ایجاد، تقویت، تثبیت(، آیا از ارزش معنوی برخوردار 
گر بخواهیم در ضمن یک   ا

ً
؟ اساسا هستند یا خیر

مثال ادعایمان را نشان بدهیم، این می شود که آیا 
کرده،  جامعه  اسالمی ای که مؤلفه آزادی اش رشد 
می توان گفت معنویتش هم رشد کرده است؟ و باز 
کرده باشد،  گر چنین جامعه ای استقاللش رشد  ا

می شود گفت معنویتش هم رشد کرده است؟
بسم اهلل الرحمن الرحیم

م ِبواِحَدٍة أن َتقوموا ِللِه َمثنَی و ُفراَدی«
ُ

ما أِعُظک
َ
»ُقل إّن

ْوَحْیَنا 
َ
ِذي أ

َّ
 َوال

ً
ی ِبِه ُنوحا يِن َما َوّصَ ْم ِمَن الّدِ

ُ
ک

َ
»َشَرَع ل

ِقیُموا 
َ
ْن أ

َ
ْيَنا ِبِه ِإْبَراِهیَم َوُموَسی َوِعیَسی أ ْیَك َوَما َوّصَ

َ
ِإل

يَن...« الّدِ
انسان  خلقت  از  هدف  اوًال  قرآن،  آیات  به  توجه  با 
در این عالم، بندگی خالصانه خدای متعال است. 
دیدگاه های  به  دارد  بستگی  بندگی،  تحقق  منتها 
ارتباط  او نسبت به  انسان؛ بستگی دارد به بینش 
که این ارتباط چگونه باشد.  وجودی اش با اشیاء، 

ارتباطات  اساس  بر  وجودش  عالم،  این  در  انسان 
مختلف شکل گرفته. ارتباطات تأثیر و تأثری.

باز با دقت در شئون این عالم، به اهداف اساسی 
این  با  عالم  این  که  می بریم:  پی  هم  دیگری 
است  عالی  هدف  یک  دارای  قطعًا  دقیق،  نظام 
از  هدف  آن  به  رسیدن  راه  و  عالی  هدف  این  و 
است.  ترسیم شده  ما  برای  متعال  خدای  جانب 
پس با توجه به این مبانی، انسان توان درک این 
به طور  انسان  و  عالم  ماهیت  که:  دارد  را  حقیقت 
غنی  که  دارد  الهی  مقدس  ذات  به  تکیه  خاص، 
در همه  قادر مطلق است.  و  مطلق، حکیم مطلق 
که  کرده  شئون، این حقیقت، به نوعی خودنمایی 
که  موجودات به عنوان آیه مطلق آن ذات هستند 

مبدأ از آنجاست؛ رجوع هم به سوی اوست.
با این بیان، وقتی  ما وجود انسان را بررسی می کنیم، 
دارای ابعاد مختلفی می باشد اعم از زندگی شخصی 
هم  شخصی  زندگی  به  بخواهد  گر  ا و  اجتماعی.  و 
برسد، باید در پرتو اجتماع برسد، نکته مهم ارتباط 
بین ابعاد زندگی انسان با بعد الهی می باشد. یعنی 
که  حقیقی  ُبعد  آن  به  می کنند  تکیه  ُبعد  دو  این 
روش  و  راه  بنابراین،  است.  غیب  عالم  با  ارتباط 
برای نحوه استفاده از ارتباطات طبیعی و ارتباطات 
اجتماعی باید در پرتو آن چهارچوب شکل بگیرد، تا 
از خلفت برسد. ما اسم  انسان به سعادت و غایت 
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این ارتباط را ارتباط معنوی می گذاریم، یعنی ارتباط 
مربوط به عالم معنا و حقیقت.

می کنند  تکلم  آلن  ا که  روشن فکرهایی  خـــط: 
ُبعد  در  را  حضرت عالی  مطالب  می زنند،  قلم  و 
فردی، قبول دارند و می گویند: والیت الهی در ُبعد 
فردی زندگی جاری است. ولی در بعد اجتماعی، 
مرجع  و  تصمیم ساز  جمعی  ِخرد  که  اعتقاددارند 
و  الهی در مناسبات اجتماعی  و والیت  می باشد 

در تعالیم اجتماعی جایگاهی ندارد.
تک بعدی  که  انسان  منتها  است.  درست  خب 
می شود.  منظم  حیوان  یک  انسان  این  نیست. 
غرب،  اآلن  نیست.  خبری  انسانیت  بعد  از  دیگر 
آن طور  در نظم هم  البته  یک حیواِن منظم است 
گر این ها منظم  که برای ما بیان می کنند نیست. ا
خاطر  به  آدمکشی ها  و  جنایت ها  این  پس  هستند 
تعریف  این گونه  را  انسان  فقط  این ها  چیست؟ 
کنید؛  کوکش  که شما  کوکی.  می کنند: یک ماشین 
اجرایی  ضامن  یک  انسان،  این  برای  باید  ما  پس 
قوی داشته باشیم و آن، احساس مسؤولیت است 
ماندگار  زندگی  یک  و  می ماند  که  این[  قبال  ]در 

دارد. در آن زندگانی ماندگار، او به جزا می رسد.

چه   
ً
اساسا بفرمایید  دوم  سؤال  به عنوان  خــط: 

که  کردند؟ امام  که امام خمینی؟هر؟، انقالب  شد 
شخصیتی اهل عرفان بود و بلد بود باخدا راز و 
کند؛ امام فهم اسالمی داشت؛ فقه بلد بود؛  نیاز 
فلسفه بلد بود؛ عرفان بلد بود. امام یک انسان 
که ما بگوییم: خب دغدغه  دور از معنویتی نبود 
]ارتباط  باخدا  می خواسته  و  داشته  را  معنویت 

[ کند؛ لذا وارد عرصه انقالب شده است. برقرار
که  است  این  صحنه  به  امام  شدن  وارد  علت 
کامل انسان ساز، در جریان  اسالم به عنوان مکتب 

از  گوشه ای  در  و  بوده  الغر  بسیار  بشریت  زندگی 
ولی  است.  داشته  جریان  انسان ها  فردی  زندگی 
نیاز  دنیا،  و  کردن دین  و همراه  کامل دین  جریان 
که عادل باشد. نظامی  به یک نظام دارد. نظامی 
کمال  را در نظر بگیرد؛  انسان ها  که مصالح واقعی 
در  را  انسان ها  الهی  شخصیت  را،  انسان ها  واقعی 

نظر بگیرد.

اسالم  از  قرائتی  چنین  قرن،  چهارده  یعنی  خط: 
نبوده است؟

این ها  دین؟مهع؟  ائمه  به هرحال،  بوده.  اجماًال  نه، 
همان  نبوده.  شرایط  منتها  می کردند.  بیان  را 
مسلمانی،  و  اسالم  بنام  خودخواهی هایی  غلبه 
که سراغ والیت الهی نروند.  حجاب مسلمان ها شد 
ائمه؟مهع؟  والیت  پرتو  در  الهی  والیت  تحقق  این 

به هرحال، مخفی شد.

مسئله  این  به  نسبت  هم  ما  بزرگان  از  آیا  خط: 
غفلت سرزده است؟

بله، اجماًال بوده است. لذا خود ائمه؟مهع؟  فرمودند: 
]قیام  قطعًا  داشتیم  پای کار  عده ای  ما  گر  ا
گر من 40 نفر  ا امام علی؟ع؟ فرمودند:  می کردیم[. 
در همان دم، پای کار داشتم، می آمدم. خب نبودند. 
را  که دم درب، شمشیرش  کسی آمد؟ زبیر آمد  چه 
شکست و رفت. و امثال این ها. آن ابن عباسش هم 
آن چنان... فقط تعداد محدودی پای کار بودند که 
با آن تعداد محدود نمی شود تشکیل حکومت داد. 
ناحیه  از  فرهنگی،  کار  این  کرد.  فرهنگی  کار  باید 
کرم؟لص؟ عقیم ماند و نگذاشتند تصویب  پیغمبر ا
که فرمودند: من  شود. درهمان اواخر عمر حضرت 
وصیت می کنم که منحرف نشوید. این ها پایه های 

فرهنگی است دیگر.
گونی دارد  به هرحال، غرض این است که عوامل گونا

خودخواهی های 
، اساس  بشر
خداخواهی است. 
حاال طاغوت ها، 
مشرکین و معاندین 
و.... در همه 
زمان ها این چنین 
است.
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بشر،  خودخواهی های  است:  همین  عمده اش  که 
اساس خداخواهی است. حاال طاغوت ها، مشرکین و 
معاندین و.... در همه زمان ها این چنین است. این 
الهی، مخصوصًا اسالم  ادیان  ایده در خود ساختار 
امام؟وضر؟  منتها  هست؛  و  بوده  والیی  و  حقیقی 
اسالم  پایه های  آن  دارد  اآلن  که  دادند  تشخیص 
به تزلزل می افتد. لذا وارد عرصه شدند و فرمودند: 
ببینید که در جّو جامعه، چه چیزی در حال تصویب 

شدن است. لوایح شش گانه و امثال این ها که اصًال 
که امام  از قرآن نمی ماند. و وقتی هم  دیگر اسمی 
نبود.  چالش  بدون  ایشان  ورود  به هرحال،  آمدند، 
ایشان  حال  شامل  که  الهی  عنایات  آن  با  منتها 
کمیت  شد و مردم هم نسبت به ستمگری های حا
را  امام  نَفس مخلصانه  آن  و  روشن شدند؛  پهلوی 
فهمیدند  و  ]دیدند[  را  امام  زندگی  شناختند.  هم 
بدون  و  نمی خواهد  خودش  برای  ایشان  که 
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این ها  می کند.  حرکت  دارد  ظاهری  پشتوانه های 
قطعًا درحرکت های مردم تأثیرگذار است.

گردانشان  عالوه بر این، در طول تاریخ، عزیزانی از شا
روشنگری های  کردند.  کمک  امام؟وضر؟  به 
این  که  رهبری ها  معظم  مقام  مانند  گردانشان  شا
فعالیت های فرهنگی را داشتند و اسالم را به نوعی 
یک  تا  هم  را  امام؟هر؟  اهداف  و  می کردند  معرفی 
رفتن ها،  زندان  این  خود  و  می دادند  نشان  حدی 
امام  حقانی  منطق  عزیزان،  این  شدن های  تبعید 
که  را تحکیم می کرد. عوامل دیگری هم پیدا شد 
حکومت  و  شود  زده  کنار  حکومت  آن  شد  باعث 
قدمش،  ثبات  آن  با  امام  و  شود.  جایگزین  دینی 
»ما  می گفت:  که  اخالصش  آن  با  معنویتش،  آن  با 
رسید«.  جا  هر  به  حاال  دهیم؛  ارائه  که  موظفیم 
مخالفت های  همه  برابر  در  هم  متعال  خدای 
دشمنان که پشتوانه رژیم طاغوت بودند کمک کرد. 
لذا می بینیم که آن تأثیر معنوی و خداخواهی امام، 

در جان عده ای نشست. لذا آمدند.
 این حرکت مردمی، به واسطه پیگیری های مستمر 
که البته پشتوانه اش فعالیت های علمی علما  امام 
نوشتند  کتاب ها  در  را  تشیع  مکتب  که  است  بوده 
این  از  نباید  قطعًا  ما  دادند.  نشان  را  سیره شان  و 
خود  کنیم.  غفلت  اسالم  علمای  فعالیت های 
امام؟هر؟ هم به همه این مسائل توجه داشتند و 
که  پشتوانه قرار می دادند. همه این ها موجب شد 
شکل  اسالمی(  )جمهوری  اسالمی  حکومت  این 
بگیرد و در برابر مخالفت هایی که بوده و هست که 
دائمًا می خواستند یک چیزی را اضافه کنند تا از آن 

ج شود، ایستادگی کرد. مسیر اصلی اش خار

کلمــه  و  اســالم  از  امــام  قرائــت  طبــق  بــر  خــط: 
اهلل«  ال  ا الــه  »ال  نفــی  قســمت  متعلــق  توحیــد، 
چیســت؟ یعنــی می توانیــم بــه ایــن اســالم فــردی 

گوشــه  در  فقــط  کــه  اســالمی  ایــن  یعنــی  بزنیــم؟ 
مســاجد مــا، فقــط در حســینیه مــا، فقــط در محــرم 
اســالِم  آن  اســالم،  ایــن  هســت،  مــا  صفرهــای  و 
موردقبــول  امــروز  اســالمی  نیســت.  موردقبــول 
اســت کــه عــالوه بــر ســلوک فــردی، مناســبات دینی 

مــا را، مناســبات حکومتــی مــا را در بــر بگیــرد.
کنید ما درواقع، دو تا اسالم نداریم. امام این  نگاه 
منتها  نداریم.  بیشتر  اسالم  یک  ما  می فرمودند.  را 
انحرافی  اسالم  اشاره فرمودید.  که شما  آن  اسالمی 
آمریکایی«.  »اسالم  می فرمودند:  گاهی  که  است 
این  و  عربستان  شاخصش  که  آمریکایی  اسالم 
حکومت های وابسته است، این ها بهتر از ما نماز را 

به پا می کنند. بهتر از ما قرآن را چاپ می کنند.

کنون که به یک قرائت مشخصی از اسالم  خــط: ا
جامعه مان  باید  طور  چه  رسیدیم  معنویت  و 
چه  در  جامعه  این  در  معنویت  که  بسنجیم  را 
وضعیتی است. چه طور باید این جامعه را ببینیم؟ 
آقا و امام دارند با چه افقی می بینند که می گویند: 

این جامعه از عهد رسول اهلل؟لص؟ بهتر است.
چگونه  را  معنویت  ما  که  است  این  به  بسته  خب 

معنا کنیم.

 محل اختالف ما همین جاست، تلقی 
ً
خـــط: دقیقا

درست از معنویت چیست؟
شئون  در  قوانینی  به  شدن  ملتزم  یعنی  معنویت   
الهی  قوانین  قوانین،  این  که  زندگی،  گون  گونا
هم  بعدش  و  باشیم  داشته  التزام  را  این  هستند. 
بحث  نه،  یا  شده ایم  موفق  حاال  اما  کنیم.  پیاده 
که  معنا  این  به  معنویت  بنابراین  است.  دیگری 

عرض کردیم، شکل گرفته است.

خــط: می توان گفت نفس قیام به سمت قوانین و 

علت وارد شدن 
امام به صحنه، 
که اسالم  این است 
به عنوان مکتب 
 ، کامل انسان ساز
در جریان زندگی 
بشریت، بسیار 
الغر بوده و در 
گوشه ای از زندگی 
فردی انسان ها 
جریان داشته 
است.
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نظام الهی نیز از معنویت برخوردار است؟
ابعاد  در  الهی  قانون  تحقق  اساس  بر  قیام  نفس 
است.  معنویت  بارز  نمونه های  زندگی،  گون  گونا
البته که مالحظه می کنید مقدار زیادی از آن تحقق 
از آن غافل شویم. به هرحال،  نباید  ما  و  کرده  پیدا
میان  در  این چنینی  اسالِم  از  طرفداری  و  هواداری 
جامعه ما بوده است. اصل حکومت بر همین اساس 
است و خود امام؟هر؟ و مقام معظم رهبری )حفظه 
اسالم  آن  مسیر  در  هنوز  ما  فرمودند:  هم  اهلل( 
هستیم. لذا دشمنی با این قرائت از اسالم، روز به روز 
بیشتر می شود؛ و اال با تشیع انگلیسی چه مخالفتی 
هست؟ تازه تقویتش هم می کنند. با اسالم داعشی 
سعودی  اسالم  همین طور  هست؟  مخالفتی  چه 
هست؟  مخالفتی  چه  این ها  با  اردوغانی.  اسالم  و 
کمکشان هم می کنند. عضو ناتویشان هم می کنند 
و امثال این  موارد، این که با همه مخالفت ها روی 
سیاسی  استقالل  به  و  است  ایستاده  خودش  پای 
رسیدیم؛ مقداری به استقالل اقتصادی و فرهنگی 
در  الهی  قانون  تحقق  نمایانگر  همه  رسیده ایم، 

گون زندگی و رشد معنویت است. ابعاد گونا

امسال  خرداد   14 در  رهبری  معظم  مقام  خـــط: 
کرده است«  فرمودند: »دین داری مردم رشد پیدا
و  می کنند  اشکال  برخی  می بینیم  درحالی که 
است  جامعه  در  حجاب  وضعیت  این  می گویند: 
و ....؛ به نظر شما در تحلیل رشد دین داری، این 
بر  رهبری  معظم  مقام  که  است  شاخصه ای  چه 
مبنای آن، می گویند جامعه دین دارتر شده است؟

دیـن  پذیـرش  اسـت:  همیـن  دیـن داری  رشـد   
یـک  در  این کـه  ولـو  جامـع.  قانـون  یـک  به عنـوان 
قسـمتش یا در یک ظواهری اجرانشـده باشـد. قطعًا 
این چنیـن اسـت. مـا مگـر چـه قـدر در دادگاه هایمان 
می شـود؟  اجـرا  کامـل  به صـورت  اسـالم  قوانیـن 

در  اسـت.  ایـن  بـا  غلبـه  و  اسـاس  منتهـا  نمی شـود. 
مسـائل خودکفایـی اقتصـادی، چـه قـدر مـا بـه رشـد 
ایـن  پرتـو  در  چیسـت؟  پرتـو  در  این هـا  رسـیدیم؟ 
می توانیـم.  مـا  کـه:  اسـت  مـا  اسـالمی  دیدگاه هـای 

دارد. دینـی  پشـتوانه  می توانیـم،  این کـه 

مثال  یک  با  را  تحلیل  این  من  حاج آقا  خـــط: 
صحت سنجی  شما  را  این  کنم.  عرض  خدمتتان 
هستیم  تمدنی  جنگ  یک  در  آلن  ا ما  بفرمایید: 
بین تمدن نوظهور و احیاشده اسالمی – ایرانی و 
آلن دیگر کامًال میوه هایش رسیده  تمدن غربی که ا
و در عرصه جهانی، کامًال بروز و ظهور دارد. در این 
نبرد تمدنی، باالخره جنگ است و در این جنگ، 
می دهیم.  داریم  شهید  کشته،  زخمی،  عده  یک 
پیاده  و  اسالم  خواهان  چنان  هم  مردم،  ولی 
فهمی  یک  از  نشان  این  هستند  اسالم  شدن 
اساس  بر  و  شکل گرفته.  ایران  مردم  در  که  است 
همین معرفت و فهم دینی، می بینیم مردم نسبت 
از  گفتند  امام  دعوت  به  که  اولیه ای  لبیک  آن  به 
خودشان استقامت نشان می دهند، این نشان از 
سَقیناُهم« است. پس 

َ
أ

َ
ِو اسَتقاموا ... ل

َ
ن ل

َ
همان آیه »أ

این قرینه محکمی بر رشد مردم است.
را  غربــی  تمــدن  مــا  کــه  اســت  ایــن  غرضــم  بلــه، 
معنــا کنیــم. تمــدن غربــی، ماهیتــش ترقــی صنعــت 
در  هــم  معاششــان  عقــل  غــرب  اســت.  تکنیــک  و 
آمریــکا داریــم.  گرســنه در  اســت. چه قــدر  مضیقــه 
فقــط  نیســت.  درســت  هــم  معاششــان  عقــل 
جلــوه اش در ترقــی صنعــت و تکنیــک اســت. خــب 
ــت  ــی از صنع ــه ترقیات ــه چ ــا ب ــن تحریم ه ــا در همی م
و تکنیــک رســیدیم؛ بــدون این کــه ابــزاری داشــته 
و  کردنــد  اســتثمار  آن هــا  را  ابزارهــا  همــه  باشــیم. 
بــدون داشــتن  کردنــد. مــا  رســیدند و تســلط پیــدا 
ایــن ابزارهــا بــه یک درصــدی از اســتقالل تکنیکــی 

رشد دین داری 
همین است: 
پذیرش دین 
به عنوان یک 
قانون جامع. 
ولو این که در 

یک قسمتش یا 
در یک ظواهری 
اجرانشده باشد.
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رســیدیم کــه حــاال اســم هایش در ذهــن مــن نیســت 
)نانــو و کــذا و کــذا...( در بعضــی از این هــا مــا رتبــه 
اول دنیــا هســتیم. در بعضــی از این هــا رتبــه چهــارم. 
گفــت. جهــاد تبییــن یعنــی این کــه  این هــا را بایــد 
کــرده،  پیدا تحقــق  کــه  رشــد  ایــن  و  مســائل  ایــن 
ــن َیجَعــَل اهلُل 

َ
در پرتــو آن نــگاه دینــی مــا اســت. »ل

در  آیــه  ایــن  َســبیلًا«.  الُمســِلمیَن  ــی 
َ
َعل ِللکاِفریــَن 

کــم اســت؛ در روابــط اقتصــادی  روابــط سیاســی حا
کــم باشــد؛ در روابــط حقوقــی و جزایــی بایــد  بایــد حا
کــم شــود.  کــم باشــد؛ در روابــط فرهنگــی بایــد حا حا
پیــاده اش  کامــل  به طــور  سیاســی،  روابــط  در  مــا 
کردیــم. در روابــط دیگــر هــم داریــم پیــاده می کنیــم. 
این هــا همــه اش جنبــه دینــی دارد. معنویــت یعنــی 
همیــن دیگــر. ایــن مســئول، نمــازش را می خوانــد؛ 
دارد.  هــم  مشــکل  البتــه  مــی رود؛  هــم  را  حجــش 
کــم  کجــا بــی مشــکل اســت؟ آن جنبــه اجرایــی حا
بایــد قــوی باشــد کــه خودشــان دنبــال پیــاده شــدن 
ــم  ــان ه ــند و زیرمجموعه هایش ــن باش ــص قوانی خال
ایــن کار را بکننــد؛ کــه متأســفانه مــا بــه ایــن صــورت 
افــکار  افــکار،  نداشــتیم.  مختلــف  دولت هــای  در 
کامــل و جامــع اســالمی نبــود. عــده ای از آن هــا کامــًال 
پیــرو امــام نبودنــد. فقــط دم از امــام می زدنــد. امــا 
کردیــم؟  حرکــت  چگونــه  مــا  ســازندگی،  دولــت  در 
در  مــا  می گفــت:  آقــا  آن  کــه  رســیدیم  به جایــی 

مســائل نظامــی دیگــر نبایــد پیــش برویــم.

امروزی  جوان  ظاهر  که  این  به  توجه  با  خــط: 
است؛  کرده  فرق   50 دهه  و   60 دهه  جوان  با 
از  گرفتن  فاصله  بر  دلیل  را  تفاوت  این  برخی 
نظر می رسد،  به  که  دین می دانند. ولی تحلیلی 
امروزی  جوان  دین داری   و  معنویت  که  است  این 
نشان دهنده یک رشد عقالنیت در وجود اوست. 
اول انقالب، تشییع پیکر شهدا بوده؛ شور ابتدای 

انقالب بوده؛ بسیاری از هیجانات بوده. ولی امروز 
از این نحوه هیجانات خبری نیست. آنچه که امروز 
جوان ما با آن مواجه است، فضای مجازی است 
که می تواند در منجالبش غرق شود. وقتی با این 
حجم گسترده هجمه علیه دین داری دارد خودش 
را حفظ می کند، این نشان دهنده عقالنیت است.

بله، به این مسئله باید با دو وجه نگاه کنیم: وجه 
پیچیده  بسیار  دشمن  دشمنی های  این که  اول، 
دشمن،  دشمنی های  شدن  پیچیده  این  و  شده 
کردن اسالم  که ما به دنبال پیاده  مؤید این است 
عرصه  این  در  که  کسانی  دوم:  هستیم.  حقیقی 
می دهند،  وفق  حقیقی  اسالم  با  را  خودشان  دارند 
قطعًا از یک عقالنیت باالتر و یک معنویت باالتری 
نظر  به  هستند.  برخوردار  انقالب  اول  به  نسبت 
را  آقا مقام رهبری  که حضرت  حقیر، این 30 سالی 
به  نسبت  دشمنان  دشمنی های  گرفتند،  عهده  بر 

زمان امام خیلی پیچیده تر شده است.
ضمــن این کــه در ابتــدای انقــالب، جامعــه مــا یــک 
جامعــه خیلــی خاصــی بــود. امــام یــک نفــوذ علمــی و 
معنــوی خــاص داشــتند کــه هم ردیف هــای ایشــان 
گردان امــام هــم بــا  هــم بــا امــام همــراه بودنــد؛ شــا
امــام می بینیــم  از  بعــد  امــا  بودنــد.  ایشــان همــراه 
گرچــه مراجــع بــزرگ  رهبــری از یک جهــت تنهــا شــد. ا
همراهــی داشــتند )خــدا رحمتشــان کنــد( و ایــن واقعًا 
آیت اهلل العظمــی  کــه  اســت  اســالم  باعــث عظمــت 
آیت اهلل العظمــی  و  کــی  ارا آیــت اهلل  گلپایگانــی، 
کم کــم ایــن  کردنــد. امــا  مرعشــی نجفــی همراهــی 
غربــال آمــد. وقتی کــه ایــن بزرگــواران رفتنــد، دیگــر 
ایشــان چــه قــدر همــراه داشــت؟ ایشــان بعضــی از 
دوســتانش را بــه جهــت این کــه در اســالم حقیقــی 
ایــن عظمــت  امــا  از دســت داد.  نبودنــد،  هم فکــر 
انقــالب و عنایــت الهــی اســت کــه خــدای متعــال یــک 

چنیــن شــخصیتی را بــه مــا داده.

جهاد تبیین یعنی 
این که این مسائل 
که  و این رشد 
کرده  تحقق پیدا
است، در پرتو 
آن نگاه دینی ما 
است.


