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ار یاس بسـیـدر مق یجوامـع انسـان یرنسانس در غرب، شهوت بـرا یریگ با شکل

ر یبود که از غـرب بـه شـرق و سـا ییها یدا کرد و حاصل آن، لشگرکشیتوسعه پ یبزرگ
نمـایش ت بـه یبشـر در برابـررا « یاسـتعمار علنـ»ن رونـد، یـنقاط جهان انجام شد. ا

ر یـمـدرن، درگ تمـدنمهـد  عنوان بها باعث شد تا اروپا یتًا تنازع بر سر دنیو نها گذاشت
مـدرن  یدر قـالب یو بردگ یت کارگریگر، هوید یاول و دوم شود. از سو یجنگ جهان

و  یطبقـات ی آن، فاصله ی جهیل شد و در نتیتوس  صاحبان قدرت و ثروت بر بشر تحم
الت بـود یا دنبال بهسم را رقم زد. یش مکت  مارکسیدای، پیمصرف طبقات یالگو ن تحوت

 یِض ناشیگران و کشاورزان، بر ضد تبعکار یشتازیاز مردم جهان با پ یمیکه در حدود ن
ن یـل شـد. پـس از ایک ابرقدرت تبدیام کردند و بلوک شرق به یق یدار هیاز نظام سرما

افـت و بـا یتـداوم « اسـتعمار پنهـان»مدرن در قالـ   ین، سبک زندگیحوادث سهمگ
 یک امپراطـوری، یالملل نیب یو مراکز تجار یفرهنگ یل سازمان ملل، مراکز علمیتشک

 یکه تمام یم شد؛ به نحوین دو قدرت مسلت  غرب و شرق تقسیا بید آمد و دنین پدینو
ان بلـوک شـرق یـن میـشـدند. در ا یتوسعه م یها ز دچار انحالل در ق  یها ن انقالب

داشت و بلـوک غـرب  ینیز با افکار و مظاهر دیآم خشونت ی، برخوردیرسم صورت به
 ها را در دستور کار خود قرار داده بود. فرهنگ ی ت شهوت، استحالهیریمد براساس

مبارزه  یبرا ینید یعه آغاز شد و پرچمیت شیام روحانیبود که ق ی ین شرایدر چن 
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« خشونت در شـرق»ت یریدر غرب و مد« ت شهوتیریمد»از  یناش یها یعدالت یبا ب
ر یوحشتناک از رفتار غ یق افشاء آمارهاید از طریکه با ییها یعدالت یبه اهتزاز درآمد؛ ب

ام حضـرت امـام یـرد. بـا قیـا قـرار گیـدن یموجود، در مقابل افکار عموم تمدن یانسان
، یاسالم یل نظام مبارک جمهوریو تشک 5917بهمن  00آن در  یروزی)ره( و پ ینیخم

 ینـین و مستضعفان جهان زنـده شـد و نـام خمید خداپرستان و مسلمانان و محرومیام
 یخواه اد عـدالتیـانـداز گشـت. فر نیا طنیت در سرتاسر دنیبشر ینید یمنج عنوان به

، یداران در زمان حضـرت موسـ نیموفق د ی که در امتداد تجربه ــحضرت امام  یقرآن
 ـــ بـود وآله هیعل الله یصـلت امبر اسـالم یو پ السالم همیوعل ناوآلهینب یعل یمان نبیامبر، سلیوسف پی

بر محـور اسـالم  ینید امتا شود و وحدت یاح یاسالم ی گر جامعهیباعث شد تا بار د
 رد.یان قرار گیدر مقابل چشم جهان

وار بـر  وانهید یاماِن کفر، آنها را به رفتار یب یها ا و زبانهیوحشت اهل دن از این رو
از  یمقاومت در مقابل استکبار جهان یها جه، هستهین نظام نوپا واداشت و در نتیضد ا

ت براساس ینیامام خم یها افت. وعدهیجهان گستر   یبه تمام یران اسالمیا ها و  سـنت
 ی فـهید داد و وظیـرا بـه همـه نو یافتنی روشن و موفق و دست یا ندهی، آیاله یها آرمان

کرد و آغاز  یمعرف فرجه یتعال الله عجلعصر یفرق حضرت ول سوی بهرا حرکت  ینظام اسالم
 یقـرن را در برابـر تمـام ی برخاسته از فرهنگ عاشورا بـود، معجـزه آنکه یروزیام و پیق

 یانسان ی داران و جامعه نید یمتعال را برا یخدا یها بودِن برنامه ت قرار داد و زندهیبشر
 د آورد.یستم پدیدر قرن ب یزندگ یبرا ینیاثبات نمود و راه نو

ابعـاد  یشهوت در تمام شدِن  زهید بتواند تئوریبا یاسالم یرو، نظام جمهور نیاز ا
دا یدست پ« یتقو»کردن  زهیتئور ین برایگزیجا یا د و به نسخهیبشر را افشاء نما یزندگ

اح آن به  یفرهنگ مذه  و اهدا برمبنای« قدرت، اطالع، ثروت یتئور» یکند و با طرت
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ن اساس و پس از یاز عاَلم تحقق بخشد. بر ا یرا در بخش ینید یمقاومت تمدنت، یبشر
عه در صـدوپنجاه یعظام شـ یت آن مرهون مجاهدات فقهایکه موفق« یاسیانقالب س»

محـور،  نیِت دیاست تا عقالن یک ضرورت حتمی« یانقالب فرهنگ»است،   ریسال اخ
 یمـیخود، تحـول عظ یقاتیت تحقیرید و با مدیعرضه نما ینخبگان ی خود را به جامعه

 یکنون یو انسان یاسالم ی آورد و جامعهد یمدرن بشر پد یزندگ یاصل یها در سرفصل
نه یبخشد و زم ییآن نجات و رها یمدرن و نظام استکبار تمدنت یرا از سجده بر عقالن

انقـالب »ت فـراهم کنـد و بـا یمتناسـ  بـا عبـادت و انسـان ید تکنولـوژیـتول یرا برا
ــاد ــه« یاقتص ــدگ ی در مرحل ــد، زن ــید یبع ــو ین ــرت  ینین ــور حض ــل از ظه را قب

 د.یمحقق نما فرجه یتعال الله جلععصر یول
قـدِس  یت محترم مصـالیریدعوت مد ین راستا و در پیحاضر در هم ی مجموعه

د آمد ین گفتمان انقالب پدییتب یبرا «حسینیه اندیشه مرکز پژوهشی»شهر مقدس قم از 
و   االســالم حجةمرحــوم دانشــمند محتــرم و اســتاد گرانقــدر  یها یســخنران براســاسو 

ن شد و در آن ین موضوع در ماه مبارک رمضان، تدویرامون ایمسعود صدوق پن یالمسلم
ن یرالدیدمنیمرحــوم عالمــه ســ یپژوهشــ یشــده تــا بــا اســتفاده از دســتاوردها یســع
د انجـام شـده، ید سـعیـمجاهـدات آن فق ی کـه در ادامـه یقاتیو تحق یالهاشم ینیحس

ت یریام و مـدیـن قیـاعجـاز ا  شـود و ی)ره( تشر ینینهضت امام خم یقرآن یها شهیر
ن گـردد و یـیمـدرن تب تمـدندر مقابـل  یحضرت امام و مقام معظم رهبـر ی امبرگونهیپ

ل یـق بتـوان بـه تحلیـن طریـروشن شود تا از ا ین حرکت نورانیشدن ا زهیضرورت تئور
هـا و  تحقـق آرمان یبـرا یگـذار ت هدفیفیافت و کیاز وضع موجود دست  یحیصح

ن اسـاس و در ادامـه، سـه یـن نمـود. بـر ایران قبل از ظهور را معدر دو یاله یها وعده
کادم یناهنجار   یقـرار گرفتـه، توضـ یاسالم ینظام مبارک جمهور یرو شیک که پیآ
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، قـبض و یاقتصـاد یدر سـاختارها« هیر کار و سـرمایمتغ»شود: قبض و بس   یداده م
بیعبود»ت یبا هو« ل و اشتغالیت تحصیهو»بس    یفرهنگ یختارهادر سا« ت و تقرت

در  ی، سه چـالش اصـلیاسیس یدر ساختارها« تیت و مولویجمهور»و قبض و بس  
 است. یبرابر نظام اسالم

رفـت از  برون یبـرا« مـدتبلندو  مـدت انیـ، ممـدت کوتـاه»سپس سـه راهکـار 
 یمدرن با فرهنـگ انقـالب اسـالم یساختارها یریاز درگ یکه ناش ــفوق  یها چالش
محور از  نیت دیعقالن یبند جمع بر مبتنی مدت گردد: راهکار کوتاه یشنهاد میپ ــاست 

حضـرت  یتیریمـد ی م تجربـهیآن، تعم ی جهیاست که نت ینظام اسالم ی ر گذشتهیمس
 یهـا تیاست تا مأمور ییو قضا ینی، تقنیادار یها عرصه یبه تمام یامام در نهادساز

 یی، شناسـامـدت انیـگردد. راهکار ماز نظام است محقق یکه مورد ن یو مقاومت یانقالب
د بلکـه ینما یمنحصر نم یتیو امن ی، نظامیکیزیف یها دشمن را به عرصه یش جنگیآرا

م یدر بخـش اقتصـاد و مـدل اداره تعمـ یو علمـ ی، فرهنگـیعقالن یها آن را به عرصه
 یاله یده ها و جهت مدل یاسالم یریکارگ هها را در گرو ب ن هجمهیدهد و مقابله با ا یم

د علـم اصـول فقـه احکـام ی، با تولبلندمدتداند. در راهکار  یته میمدرن یبه ساختارها
ن یـرد و بـر ایـگ یار مکت  قـرار میدانشگاه در اخت ید علوم کاربردی، روند تولیحکومت

مـردم را بـر  مـادیپردازد و حلت مسـائل  یت میکشور به موضوع معنو ی مبنا، مدل اداره
 د.ینما یجاد میرا ا« ین اسالمیتمدن نو»کرده و بستر  یدهن محور سازمانیحول ا

با سـ    ید اشاره کرد که گرچه مباحث فصل اول، تناس  قابل قبولیدر خاتمه با
مباحث باعث شـده تـا  ی ادامه یبرا یو مکان یت زمانیدارد اما محدود یفرهنگ عموم

 یفراتـر رود و مباحـث تخصصـ یس   م ال  در فصل دوم و سوم از فرهنـگ عمـوم
 که همچنانفراهم نشود.  یل آن در س   فرهنگ عمومیتکم یبرا یم رح گردد و فرصت
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 یها پرسش و پاسخ و بحث براساسبحث  یل نشست و راهبریبر تشک یه مبنیهدف اول
ن مجموعـه، یـد اسـت کـه ایـموانع محقق نشد. به هر حال ام یبرخ دلیل بهچندطرفه، 

نسـبت بـه مسـائل انقـالب  یو تخصصـ یت عمومیش س   عقالنیفزاا یبرا یا نهیزم
به  یدر جهت ارتقاء س   خدمتگزار مهمی یها ق آن، گامید آورد و از طریپد یاسالم

 ه برداشته شود.یفق  ت م لقهیمنزلت وال
 ه التکالنیق و علیو من الله التوف

 حسینیه اندیشهمرکز پژوهشی 
 5931تابستان ـ  قم المقدسه 
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 مبحث نخست

 ام حضرت امامیق یقرآن یها شهیر  یبررس

 غرب و شرق یاسیمبارزه در عرف س یعلم یها در مقابل روش

 ی سـتم اسـت؛ هماننـد ناقـهیدر قـرن ب یالهـ ی هیک آیران، یا ی. انقالب اسالم5
ان یامبر بزرگوار از میآن پ یمتعال و به دعا یالسالم که با قدرت خدا هیعل حضرت صال 

قوم ثمـود  یکه تمام یبود. به نحو یا العاده ده شد و از نظر اندازه، در حدت خارقییکوه زا
متـداول  یکه زندگ یگر از  نهر آبیکردند و روز د ین ناقه ارتزاق میر ایک روز از شید یبا

صال  استفاده  ی ر ناقهیکه آن قوم از ش یوزبردند. لذا در ر یآنها به آن وابسته بود، بهره م
کـه  یآنان ممنوع بود و روز یدن آب نهر به ناقه اختصاص داشت و برایکردند، نوش یم

 یشـد. انقـالب اسـالم یر ناقه ممنوع میار قوم ثمود بود،  استفاده از شیآب نهر در اخت
 ینـیمنسوب به حضرت امام خم آنکه، قبل از یاله ی هیک معجزه و آی عنوان بهز یران نیا

متعـال و  یت و مردم و... باشـد، منسـوب بـه خـدایو روحان ی)ره( و مقام معظم رهبر
کـه  یتیبا ل ف و عنـا یعنیفرجه است.  یتعال الله عصر عجل یوجود مبارک حضرت ول

ه و معجزه در قرن ین آید، ایامام زمان متوجه گرد عام  ینا عنوان بهبه حضرت امام )ره( 
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ت حجـدعوت کند و با جهان اسالم اتمام  ینید حقایقد تا کفار را به یستم محقق گردیب
 محمــد وآلمحمــد امــت عنوان بــهت یــب ان اهلیعیت شــیــد و موجــ  ارتقــاء ظرفیــنما

 ی رد تـا هماننـد ناقـهیـد مورد حفاظت قـرار گیه باین آیشود. لذا ا نیاجمع همیعل الله صلوات
آن  یوجـود ی ن معجـزه، فلسـفهیات ایح ی بلکه با ادامهن نرود ینشود و از ب یصال  پ

ابـد. یتحقق  یعصر، اهداف اله یوستن آن به دوران ظهور حضرت ولین گردد و با پییتب
ران روشـن یـا یصال  بر انقالب اسـالم ی ناقه یق ماجرایت ب یچگونگ آنکه یالبته برا
ت، هـر روز هماننـد یکتاب هدا عنوان بهم ین نکته توجه کرد که قرآن کرید به ایشود، با

ن یـات آن در ایـکنـد و آ یم یها را نوران د و ماه طلوع کرده و همه عصرها و نسلیخورش
 . 1است« یل عقالنیتأو» یخ، دارایدوره از تار

حضرت امام )ره( در  یران به رهبریام مردم اید توجه داشت قین راستا بای. در هم0
بـه  یابین اساس، دستیافته و بر ای ره یبر جهان سته یواقع شده که فرهنگ مدرن ی یشرا

ش از یخالف دوران پـبـر یعنـیشـود.  یمحقـق م یعلمـ یها وهیبـا شـ یاسـیقدرت س
ه بر محـور  ک فرد جسور و شجاع با جمعیست که یگونه ن نیرنسانس، ا ه و ُعدت کردن ِعدت

ت مقابلـه یـ  در آن عصر، بـا حاکمیساده و بس یرواب  اجتماع برمبنایخود و  ی لهیقب
د آوردن یـت و پدیـکردن حاکم برسد. در واقع کسـ  قـدرت و سـاق  یروزیکند و به پ

ام حضـرت یشود که در هنگام آغاز ق یانجام م یستم با معادالت علمیانقالب در قرن ب
حانه» یتئور یکین راب ه م رح بود. یعمده در ا یامام، دو تئور که غالبـًا از « نبرد مسلت

 ید و نگهـداریـک وابسته بود کـه خریشد و به سالح و چر یبلوک شرق م رح م یسو
شـد. در  ین میبـزرگ تـأم یها ق ارتبـاط بـا قـدرتیـمرتب  از طر یها سالح و آموز 

                                                           
و جایگاه انقـالب اسـالمی در آن، در ایـن سلسـله « انبیاتاریخ   فلسفه»تاریخ براساس   گانه های سه . سرفصل5

الذکر در مبحـث نهـم از گفتـار دوم در ایـن  مباحث تبیین خواهد شد و بر همین اساس، تأویل عقالنِی فوق
 شود. فصل تشری  می
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کـا و یامر یبانین نـوع مبـارزه و بـا پشـتیق همـیـز کشور سودان از طریر نیاخ یها سال
تصـرف عـراق و  ین رو  بـرایاز همـ زین یریتکف یها ه شد و گروهیل دچار تجزیاسرائ
 یبود کـه عمـدتًا از سـو« یستیمبارزات پارلمانتار»گر ید یه استفاده کردند. تئوریسور

ب و انتخابـات و را یج میبلوک غرب ترو  یها بـا قـدرت یزنـیگشت و به رسانه و تحزت
 یهـا ه داشت و امروزه از آن با عنـوان انقالبیتک یفشار بر حکومت مرکز یبرا یجهان

مقابلـه بـا  دنبال بـهکـه  انیل، غالـ  نخبگـان و مبـارزین دلیشود. به هم یاد مین یرنگ
 ین دو تئـوریاز ا یکی براساسخود را  یاسیشه و عملکرد سیبودند، اند یسل نت پهلو

ج در بـازار قـدرت و یـرا یبـا کـاال ییو آشـنا یدادند. چرا که ادراکات علمـ یسامان م
ران، یــکــرد. محــور نبــرد مســلحانه در ا یحکــم مه یــن رویهمــ پیگیــریاســت، بــه یس
در  یمـذهب یشـیبـا گرا« ن خلـقیسازمان مجاهد»بودند و « خلق ییفدا یها کیچر»

بـود و « ملی  جبهه»در کشور،  یستیپارلمانتار ی ر قرار داشت و محور مبارزهین مسیهم
حـال  هـا در ن گروهیـکرد. ا ین راستا عمل میدر هم یمذهب یشیبا گرا« ینهضت آزاد»

افتادند  ینبودند بلکه به زندان م یمعمول یک زندگی یبودند و دارا یم پهلویمبارزه با رژ
 شدند. یا اعدام مید یتبع یو حت

ن دو یـک از ای چید آوردن نهضت، هیپد یحضرت امام برا ی شهیان، اندین میدر ا 
متـداول در  یاسیش نداشت و عرف سید و در عمل به آنها گرایتاب یرا بر نم یر علمیمس

ات قـرآن و یادب براساسرفت بلکه آن ابرمرد، انقالب را یکس  قدرت را نپذ یجهان برا
« یعقالنـ  هیـآ»ک یـ، یرساند و لذا انقالب اسالم یروزیمذه  و فرهنگ عاشورا به پ

ران یـا ملتام ینهضت و ق یمحور به راهبر نید یتیاست. در واقع حضرت امام با عقالن
 ـــو صـوم و حـج و...  ةدر بـاب صـال یاجتهاد ی دهیچیت پیفعالپرداخت که همانند 

ن یـمند نشده بـود بلکـه ا قاعده ــ یاستنباط احکام فرد یسلف صال  برا  وهیش عنوان به
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شـان اع ـاء ی، به ا دهیچیو امتحانات پ یها شیشان در آزمایا یسربلند یت در پیعقالن
هیشد و آن مرد بزرگ با عنا ت و یـن عقالنیـکسـ  ا یعصر، برا یحضرت ول ی ت خاصت

ات یـام نه از ادبیق ی )ره( در مرحله ینید. پس امام خمین نهضت انتخاب گردیت ایهدا
ات یـرا ادبیـحـوزه بهـره بـرد ز یات تخصصیدانشگاه استفاده کرد و نه از ادب یتخصص
ات یام بود و ادبیک قیت یریمد یت برایرغم سالمت آن، فاقد ظرف یحوزه عل یتخصص

ــا یدانشــگاه علــ یتخصصــ ــدر ا یو کارآمــد ییرغم توان ــه، هــوین زمی و  مــادی یتین
 یبـرا یو غرب یشرق یبودِن تئور بار و باطل داشت. البته خسارت ینیردیو غ یراخالقیغ

اثبات شود  یاستدالل صورت به یاسین علوم سید در برابر نخبگان و متخصصیمبارزه، با
ها و  ن موضـوع در قالـ  نشسـتیـدر ا یمباحث دانشـگاه یو من ق یاستدالل قوتو 

ن مهم به زمان و مکان مناسـ  یرد که ای، مورد نقد و نقض قرار گیتخصص ییها کارگاه
مقـام معظـم  ین سلسله مباحث، پاسخ به استنصار فکـریرا هدف ایآن موکول است. ز

د یـک افق جدیج مردم در یبس یاز گفتمان انقالب و تال  برا ین علمییتب یبرا یرهبر
 ابد.  یارتقاء  م لقه فقیهت یبه منزلت وال یست تا س   خدمتگزارا

ران روشن شده که روح حرکت یملت ا یبرا یوجدان صورت بهن م ل  ی. البته ا9
ن حرکت همراه شـدند و جـان و یگام با ا به را آنان گامیبود ز ینیو د یحضرت امام، قرآن

و  یعلمـ یلـیفدا کردنـد. امـا از آنجـا کـه تحل ین راه نورانیمال و فرزندان خود را در ا
بـه قـرآن و  ین نهضـت الهـیـمند ا قت ارائه نشده، انتساب قاعدهین حقیاز ا یتخصص

 یها یریگ ر و موضـعیت و تـدابیـارتبـاط عقالن یعنی .5شده است یات دچار موانعیروا

                                                           
بـه تـوان  ی انقالب اسالمی بـا منـابع دینـی، می . البته ممکن است ادعا شود که برای تبیین تخصصی از راب ه5

باید توجـه داشـت  استناد کرد اما اوالً « أن تقوموا مثنی و فردی ةقل إنما أعظکم بواحد»برخی آیات از جمله 
ی سلف صال  در استنباط، باید همراه با تعبد و تسلیم در برابر شارع مقدس و دوری  که این امر همانند شیوه

های پیچیده از حیث سـندی و داللـی در آن  های ویژه و بررسی از تحمیل رأی به منبع باشد و همچنین دقت
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ن نشده یی، تبیات وحیبا ادب« ت نظامیریمد»و « امیق» ی حضرت امام )ره( در دو مرحله
همچـون نهضـت تنبـاکو،  ییایعه در قضایعظام ش یگر فقهایام دین خأل در مورد قیو ا

از  یل علمـیـز وجود دارد. لـذا تحلیشدن صنعت نفت ن ملینهضت مشروطه، نهضت 
است  یکاماًل ضرور ین( امرین مسائل و پرداختن به آنها از منزلت فقاهت )فهم از دیا

د گـردد و در یـآن تول یات تخصصین شود و ادبییتب یاللاستد صورت بهد ین مهم بایو ا
ر یـدا کند. بـه تعبیه همچون من ق و فلسفه و اصول انعکاس پیعلم یها ت حوزهیعقالن

بود  یک حرکت اعتقادیمستند به فقه موجود باشد،  آنکهام حضرت امام قبل از یگر، قید
از احکـام عبـادات و ر یـن خواهـد شـد، غیـین سلسله مباحـث تبیدر ا که همچنانرا یز

فقـه »مخصـوص اسـت کـه  یاحکـام یز دارایـن« متعـال یپرسـتش خـدا»معامالت 
 دهد.   یرا شکل م« یحکومت
 ینـید امت، یانقالب اسالم یروزیو پ یم ستمشاهیران از رژیا ملت یی. با رها3

ل توســ  حضــرت یاســرائ یانــد کــه مشــابه بــا نجــات قــوم بن قــرار گرفته ی یدر شــرا
در  یل اسـت. حضـرت موسـیـانش در رود نیسالم و غرق فرعون و سـپاهال هیعل یموس
ــوم بنی ین شــرایچنــ ــدگیاســرائ ی، ق ــه زن ل حکومــت در یدر شــامات و تشــک یل را ب

فراعنـه  تمدنفرعون و لشگر او،  یبود که با نابود ین در حالیالمقدس فراخواند و ا تیب
دن یکش یو بردگ یگاریکه با ب ــآنان  یر امکانات زندگیو قصرها و مزارع و باغات و سا

نخورده، انتظـار آنـان را  کاماًل آماده و دسـت یبه شکل ــل ساخته شده بود یاسرائ یاز بن
 

________________________________________________
 

در خصوص این آیه الزم است به س وح قیام توجه شود: از قیـام عنداللـه و عنـداالنبیاء و  رعایت گردد. ثانیاً 
عندالمعصومین تا قیام نواب عام در عصر غیبت و قیـام امـت دینـی و قیـام صـنف، خـانواده و سـپس آحـاد 

صورت دقیق و مجزا بررسی شود که این امر نیازمند طرح قواعد  ز آنها باید بهمکلفین که معنا و ابعاد هر یک ا
عنوان یک مفهوم اساسـی تبیـین  به« ی دین اقامه»رو هنگامی که  عرفی و عقلی و عقالیی نوینی است. از این

ت توان به ظرفیتی از عقالنیت تخصصی دس شود و تأثیر آن در علم فلسفه، کالم و اصول مشخص گردد، می
 یافت که استنباط احکام حکومتی را از موانع کنونی برهاند.
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ل را بشـکافد و یمتعال دوباره رود ن یتوانست به اذن خدا یم ید و حضرت موسیکش یم
ن و آباد بازگرداند تا آنان وارث یقوم خود را به آن سرزم وند و از مصـر شـ تمـدنن متمکت

ه دن یک زندگیمواه   ، بـه یامبر بزرگوار به دسـتور الهـیاستفاده کنند. اما آن پ یویمرفت
المقدس حرکت داد چرا که  تیب سوی بهل را یاسرائ ین امور توجه نکرد و بنیک از ای چیه

 یمتفـاوت بـرا یک زندگیدآوردن یو پد یمعنو تمدنک ی، ساخت ینیهدف نظامات د
هـا و  اراده ین، آبـادیسـرزم یمحور قرار دادِن آباد جای به یدستگاه الهت است و یبشر
کردنـد،  یت میـتبع یل از دستور حضرت موسیاسرائ یکند. اگر بن یها را دنبال م شهیاند

امبر یـپ امـتاگـر  کـه همچناندند؛ یچشـ یالمقدس م تیرا در ب یمعنو تمدنو  یزندگ
ت و بهجـت دسـت پیـرفتنـد، بـه ایپذ ین را میرالمـؤمنیخالفت بالفصـل ام دا یـن لـذت

را در  یمعنـو یت زنـدگیش آمد، بشـریکه پ یها و مشکالت چالش دلیل بهکردند اما  یم
ــ ــد چش ــت خواه ــاَلم رجع ــور و ع ــدید و نیدوران ظه ــادی یها یازمن ــدون  م ــردم ب م

 ن خواهد شد. یموجود و تجاوزها، تأم یها اضتیر
د بـه یـبا« امیق» ی امام )ره( در مرحلهن رفتار حضرت یین اساس، پس از تبیبر هم

 5911تـا سـال  5917از سـال « ت نظـامیریمـد» ی شـان در مرحلـهیل عملکرد ایتحل
بـوده  ینیو د یت الهیریک مدیها رخ داده،  ن سالیپرداخت تا روشن شود که آنچه در ا

متداول در جهان داشت و رهبـران انقـالب  یت علمیریق با مدیو عم یماهو یکه تفاوت
ت کشـور، بـه یریمـد یو بـرا یروزیـکه پس از پ ــها  انقالب یبرخالف تمام یاسالم

 تمـدنت از یـحاضـر بـه تبع ـــگرفتند  یا شرق قرار میا اجبار در اردوگاه غرب یار یاخت
  رصـهدر ع ینـیامـام خم یعنیکشور نشدند.  ی اداره یآن برا مادی یریگ مدرن و جهت

الزم  ییت و توانایظرفنیز  حوزه یات تخصصیادب ونبود  ات دانشگاهیدار ادب وامت یریمد
نظـام  ی اداره یداشت تا بتوان بـرانار یت در دوران پس از رنسانس در اختیریمد یرا برا

کا کرد.     یدر قرن ب یاسالم  ستم به آن اتت



 

 
 مبحث دوم

انبیای ام یل قی. تحل2 تیحاکمدر  عاماصل  عنوان به، «یر یدرگ یاستراتژ. »1 
ام یق قیا و تطبیتنازع بر سر دن برمبنایون مادیام یو ق یخیتکامل تار  براساس الهی

 ایحضرت امام به فرهنگ انب

گره  یو اجتماع یفرد ی ا، با ارادهین دنیک جامعه در ایات یک فرد و حی ی. زندگ5
هم در رفتار انسان و هم در عملکرد جوامع قابـل  یو تقو یل، هوین دلیخورده و به هم

زنـد، یک حکومـت بـه پاخیـت در برابـر یک جمعیکه  ین هنگامیمشاهده است. بنابرا
 یه بـه هـوایها با تک خواهد بود: نمرودها و فرعون یحتم ین دو گروه امرین ایب یریدرگ

ه بـه یبا تک یاله یایو اول ایت خود هستند و انبیو حاکم حفظ قدرت دنبال بهنفس خود 
ت یـام، در مقابل مـنش و راه طواغیحت و انذار و قیشوند تا با نص یمأمور م یفرمان اله

قـت یت و حقینفس که عقالن یستند. لذا وجود هوایکه برخالف سعادت بشر است، با
ل گـردد. یتبد یویات دنیدر ح یهیبد یا به مقوله یریشود تا درگ یرد، باعث میپذ یرا نم

ست یاء با دستگاه طاغوت نیت مخصوص به تقابل دستگاه انبین واقعیروشن است که ا
 ینباشند، باز هـم نـزاع رو ینیکرد دیرو یمعارض با حکومت، دارا یها بلکه اگر گروه

 یو الهـ مـادی یها هـا و نهضـت امیر در قیناپـذ ک امر اجتنابی، یریخواهد داد و درگ
 است.
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فرهنـگ  براسـاسن موضـوع گـاه یـت برخـورد بـا ایفیام و کیو ق یریاما رو  درگ
ر و  ی هیـکفـر و روح برمبنـایشود و گاه  یمذه  انجام م انتقـام و ابـراز قـدرت و تهـوت

حانه»ن چـارچوب، یرد که ایگ یشکل م یریخ رپذ آورد. امـا  ید مـیـرا پد« نبـرد مسـلت
نند، یب یدر خود نم یقدرت و شجاعت النفس هستند و فیکه ضع ییها تیعناصر و جمع

آنـان، قـدرت  یبانیق پشتیرند تا از طریگ یارتباط م یالملل نیو ب یا من قه یها با قدرت
« یسـتیپارلمانتار  مبارزه»ن اخالق یت برسند که ایحاکم را ساق  کنند و خود به حاکم

توار شـده و لـذا له اسـیحقوق بر اخالق رذ یفایاست یکرد براین دو رویزند. ا یرا رقم م
کننـد و  یکردها استفاده نکـرده و نمین رویخود، از ا یام الهیق یبرا یاله یایاء و اولیانب

 یخ پـیتکامـل تـار براسـاسو  یو الهـ ین عرصه را بـا رو  اخالقـیحرکت خود در ا
 یهـوا براسـاسها  قت است که انسـانین حقیکنند، ا یآنچه مشاهده م یعنیرند. یگ یم

لـه و تنـازع و یقوم و قب مادیخود را بر محور منافع  ی و جامعه  نفس، گرد هم جمع شده
پردازنـد و  یکنند و به فساد م یگر ظلم میکدیاند و لذا به  ل دادهیا تشکیتکال  بر سر دن

کننـد کـه موجـ  هالکـت و  یحرکت م یتازند و به سمت ینفس م یتا حدت پرستش هوا
ن هـدف انجـام یـام آنان با ایاء و قیرو، بعثت انب نیاز سعادت و تکامل است. از ا یدور

آنـان  یموجود را بـرا یراه و مش یند و نادرستیسخن بگو یبشر ی شود که با جامعه یم
س سجده کرد ید بر ابلیخود نبا یازهاین نیتأم یند و به آنها اعالم کنند که برایآشکار نما

ه نمود و به چپاول و استثمار و حذف یبار تک جهالت یها شهیاندفاسد و  یها و به قدرت
 گران پرداخت. ید

ش گرفـت و لـذا در ابتـدا بـه یاء را در پیانب یاله یز مشین ینی. حضرت امام خم0
در  یغربـ یها ن منـافع قـدرتیتـأم یپرداخت که با عملکرد خود برا یمیحت رژینص

معروف کرده بود و به شاه گوشزد کرد کـه « ل دومیاسرائ»ران را به یا، ایغرب آس ی من قه
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المـال را هـدر  تید و بیـف ننمایرا تضـع ملـتوابسته نکند و  کفاررا به  یکشور اسالم
شـد  ها آغاز  یریها به قدرت حاکم، درگ حتیاما بنابر آنچه گذشت، با شروع نص  ندهد.

از  یر، موجین سیدر تداوم ا ارانش مورد هجمه قرار گرفتند و به زندان افتادند ویو امام و 
د و اعدام و کشتار در برابر آنان شـکل گرفـت. در یو خشونت و شکنجه و تبع یریدستگ

ــ ــع روش ــراه یواق ــرت اب ــال حض ــرود در قب ــه نم ــرت یک ــر حض ــون در براب م، فرع
ش یوآله در پـ هیعل الله یاکرم صل یان در مقابل نبیهماالسالم و ابوجهل و ابوسفیعل یموس

ت و من ـق و یـتکرار شد چرا که کفـر در ذات خـود، عقالن یم پهلوی  رژگرفتند، توس
نبـرد  یه بر تئوریتک جای بهتابد. در واقع حضرت امام  یت را بر نمیانسان یتکامل و حت

در شــرق و غــرب نشــأت  مــادیکــه از فرهنــگ  یســتیپارلمانتار ی مســلحانه و مبــارزه
 یروزیـرا بـه پ یانقـالب اسـالم« ریخون بر شمشـ یروزیپ» یتئور برمبنایگرفت،  یم

گـردد و  یبـاز م یو نظـام یتـیو امن یاسیس یها اقتدار نظامات به دستگاه یعنیرساند؛ 
استفاده کرد  یمقابله با نهضت اسالم یها برا ن دستگاهیت ایظرف یاز تمام یم پهلویرژ

 یها و رسـانه یخـارج یاسـیس یها ن فشـارها از قـدرتیـاما حضرت امام در مقابل ا
کال به خدایبا مظلوم انبیای الهیو... استفاده نکرد بلکه همانند  ینجها متعال  یت و اتت

 یبانیو نثار خون خود از حرکت امام پشت یطلب ز با شهادتیبه راه خود ادامه داد و مردم ن
 روز شدند. یبر فرعون زمان پ مادی ی نهین هزیکردند و با کمتر

ن نکتـه یـد بـه ایـاء باینهضت حضرت امام با فرهنگ انب ی شتِر راب هین بییتب یبرا
ات قرآن، نجات مردم از کفر و شرک و دعـوت یاء در ادبیتوجه کرد که هدف از بعثت انب

کس  قـدرت و  یز مبارزه براین ینیشده است. هدف امام خم یمعرف یآنان به خداپرست
شان یا که همچنان وقت نبود  ت حاکمهئیآن با ه ینیگزیت و جایت صنف روحانیحاکم

کس   یا برایانه در دنیگرا ملی یها را حرکتینکرد ز یریگیانه را پیگرا ملی ی ک مبارزهی
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خالف ت اسـت کـه بـریـحاکم ی در رأس و بدنـه یحضـور عناصـر معنای بـهقدرت، 
هسـتند.  مـادیدر جهت تکامل  ملتن منافع یتأم یبرا یعلم ییتوانا یکتاتورها داراید

متــداول  یها ق تخصــصیــســتم، از طریدر قــرن ب ملــت مــادین منــافع یدر واقــع تــأم
 یو اقتصاد یو مال یتیریرواب  مد ید بر چگونگیت حاکمه بائیشود و ه یر میپذ امکان

ب را برا مـردم  مـادی یازهـایرفع ن یمسل  باشد و بتواند دانشمندان و کارشناسان مجرت
، سنگاپور و... قابل ی، مالزیجنوب ی مانند کره ییآن در کشورها ی رد که نمونهیکار بگ هب

شـاه،  یکتـاتوریکردن د ن نبود کـه بـا سـاق یا دنبال بهمشاهده است. اما حضرت امام 
 ملـت یرا بـرا مـادیگراها به قدرت برسند تا تکامل  ملی یها ن و تکنوکراتیمتخصص

کنتـرل  یهـا بـرا ییکایکـه امر نیرغم ا یل و علـیـن دلیاورند. بـه همـیران به ارمغان بیا
و  یاسیان سیزندان یار را به سر کار آوردند و با آزادیگرا مانند بخت ملی یانقالب، عنصر

انتخابات آزاد را  یبرگزار ی را گستر  دادند و وعده یاسیباز س یم بوعات، فضا یآزاد
بـود، فـراهم  مـادیکه متناس  با تکامل  یتحقق م البات ی  را برایم رح کردند و مح

 یرقـانونیغ را رفت و آنیار را نپـذیـمصالحه بـا دولـت بخت ینینمودند؛ باز هم امام خم
 که دولت او مرتک  کشتار مردم شد، آن را سرنگون کرد.نیدانست و پس از ا
ق به  براساسجوامع  یدر واقع تمام رند و حضرت یگ یک آرمان واحد شکل میتعلت

قات ران بـر یا ملتن بود که یا دنبال به، یم پهلویمردم از رژ امام عالوه بر جدا کردن تعلت
ق به اسالم و حاکم توس   یاسیباز س یجاد فضاین جمع شوند و لذا با ایت دیمحوِر تعلت

قـات و  عنوان بـه مـادیرفت کـه تکامـل یفته نشد و نپذیز فریار نیدولت بخت محـور تعلت
ت یـشـاه و هـم حاکم یکتـاتوریدانسـت هـم د یرد. چرا که میقرار گ یالت عمومیتما

ل داشـتند و یـا بلـوک شـرق تمایکشور به بلوک غرب  ی اداره یکه برا ــگرا  ملیعناصر 
ران را بـه یـا ملـت ـــرفته بودنـد یآرمان خود پذ عنوان بهرا  یو شرق یغرب یسبک زندگ
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ران، یـا ملـتام یـت قیرین رفتار حضرت امام در مدیا خواهد کشاند. بنابرایسجده بر دن
ن رونـد یهمـ ی آنان ان باق داشت. در ادامه ینیو فرهنگ د انبیای الهی یها امیقًا با قیدق

ت یحاکم یبرا یو شرق یغرب یها انقالب، حضرت امام به نسخه یروزیبود که پس از پ
ک ی عنوان بهت اسالم را محقق کرد و آن را یبر حاکم یتن نداد و شعار و آرمان خود مبن

 ان و مسلمانان قرار داد. یعیبل شدر مقا ینیع ی تجربه
عا کرده ی. برخ9  یدیشـد یطبقات ی با استفاده از فاصله یاند که انقالب اسالم ادت

ل شده بود استفاده کـرد یتحم یرانیا ی بر جامعه یپهلو یاقتصاد یها استیکه بر اثر س
نمـود. امـا ک یمشارکت در انقالب تحر یمردم، آنها را برا مادی یها زهیه بر انگیو با تک

نمونـه،  عنوان بهرد. یقرار گ یابیها مورد ارز سهیمقا یبعض ی لهید به وسیبا یین ادعایچن
ه بـر یـه بـا تکیدر روسـ یکیجاد شد و انقالب بلشوین رو  ایهم برمبنایبلوک شرق 

 یروزیـشـد، بـه پ یم یناشـ یدار هیکه از نظام سرما یض فاحشیو تبع یطبقات ی فاصله
ا، به صحنه آورد و بـا یاز دن یمند کارگران را با شعار عدالت در بهرهن و ید و محرومیرس
ک یا را با خود همراه کرد و با طرح یاز دن یمی، حدود نیکارگر یها د آوردن انقالبیپد

و  یو فرهنگـ یو نظـام یتـیو امن یاسـیرا در امـور س یگـرید، راه و رسـم دیجد یتئور
مـود و یرا پ ین مسـلکیز چنـیـن ینیواقعًا امام خما یرقم زد. حال آ یو اقتصاد یاجتماع

ن نـان و مسـکن و... سـر داد   ینهضت خود را بر قشر کارگر استوار کـرد و شـعار تـأم
شد کـه  یل خالصه مین قبیاز ا یحضرت امام در امور ین بود که شعار اصلیقت ایحق

 یمـردم بـاز نیـر نشود و بـا دیت درگیفتد و با روحانیخواست با مذه  در ن یاز شاه م
بزرگ نفروشد و عزت مردم را لگدمال نکند و آنهـا را  یها ران را به قدرتیا ملتنکند و 
 یوارد کردن مردم به صحنه، به مسـائل یبرا ینیامام خم یعنیاجان  وا ندارد.  یبه نوکر

 یو انسـان یت اسالمیکرد و هو یه میبود، تک ملت یکه مربوط به استقالل کشور و آزاد
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ن یکرد؛ گرچه از ا یتمرکز نم مادی یازهایداد و ابدًا بر ن یران را مورد توجه قرار میا ملت
 ییفدا یها کیهمانند چر ییها تیکرد. البته جمع یز به حکومت شاه حمله میموضع ن

ام و یـ، رو  بلـوک شـرق در قمادی یازهاین نیخلق و حزب توده بودند که با شعار تأم
ران نه بر محور آنها جمع شـدند یکردند اما مردم ا یم یگندیران نمایکس  قدرت را در ا
 توجه کردند. یو نهضت آزاد ملی ی مانند جبهه ییها و نه به دعوت گروه

در  ین امروز، حضرت امام و مقـام معظـم رهبـرینهضت تا هم یدر واقع از ابتدا
کیتمام مواضع و رفتار خود همواره بر  چ یاسـت و هـاند و آن اسـالم  د کردهیک مسأله تأ

حضـور و  یاند. حتـ ت نشـناختهیبه رسم ــاگر به اسالم باز نگردد  ــرا  یگریم ل  د
کـرد  یدا میاسالم بود، در نگاه حضرت امام ارز  پ یکه برا یز هنگامیمشارکت مردم ن

ه مادیات یادب برمبنای یاما مشارکت مردم  یآن ابرمرد الهـ یبرا یا در غرب و شرق، ذرت
وارد شـد تـا در  ینـیبـر امـام خم یدیشـد یفشارها آنکهذا با وجود ت نداشت. لیاهم

، آن را به «یاسالم یجمهور»به  یدیکردن ق با اضافه 5911ن یرفراندوم دوازدهم فرورد
ن امـور را یـک از ایـ چیشـان هـیک کنند، اینزد یا غربی یشرق یج در دموکراسیعرف را

«. شتریک کلمه بیک کلمه کمتر و نه ی؛ نه یاسالم یجمهور»  کرد: یرفت و تصرینپذ
شود که  ین سلسله جلسات خواهد آمد، روشن میل آنها در ایحات که تفصین توضیبا ا
ا یـ یغربـ یدموکراسـ ی فلسـفه براساسشان را یت ایریام حضرت امام و مدیتوان ق ینم

بـال بع بـودِن  یو مـدن عقالیـیشان را به ادراکات مشـترک یا رفتار ایل کرد یتحل یشرق
 یآن )مرزبنـد یف قرآنـیانسان ارجاع داد بلکه عملکرد حضرت امام به جامعه در تعر

موجود در  یاسیگردد؛ گرچه دو خ ت س یمان( باز میا ایا نفاق یکفر  براساسن جوامع یب
ر کننـد. یمتداول تفس یها از چارچوب یکیرا در  یکشور، تال  کنند تا انقالب اسالم

و « تیـجمهور»دانشـگاه بـر  یات تخصصـیـادب براسـاسک جنـاح ی گریبه عبارت د
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حـوزه، بـر  یات تخصصـیـه بـه ادبیـگر بـا تکیکند و جناح د یه میتک یغرب یدموکراس
فشرد. اساسـًا  یم یف قبل از رنسانس پایت و به تعریاز منظر فرهنگ مولو« تیاسالم»

ن یـاظر بـه وجـود انـ یحضرت امام و مقام معظم رهبر یفکر یها و استنصارها م البه
ص یرفع آنها م ـرح نشـود و نقـا یبرا یو تخصص یعلم یهاست و اگر راهکار چالش

ن پرچمـداران یـبـه ا یواقعـ یات حوزه و دانشگاه مشخص نگردد، کمکیموجود در ادب
 د انجام نشده است.یتوح

د با عبور از س   و ورود بـه عمـق و یبا» یر مقام معظم رهبریرو، به تعب نی. از ا3
و  یبه نحـو علمـ حقایقن یرا اگر ایز« ن گفتمان انقالب پرداختییشه، به تبیاند یژرفا

ات یـبـه ادب یانات حضرت امـام و مقـام معظـم رهبـریب یل نشود، حتیتحل یتخصص
ل خواهد شد و مردم و کشـور و انقـالب را بـه انحـراف یمتداول در جهان تأو ینخبگان

پـردازد کـه  یم یاساس  ن مسألهیاول به ا  لهن سلسله بحث در مرحیخواهد کشاند. لذا ا
ل حرکـت یـات، بـه تحلیـات قـرآن و روایـآفرهنگ حـاکم بـر  برمبنایتوان  یچگونه م

ه و فرهنـگ یـعلم یهـا ت نظام پرداخت چرا کـه در حوزهیریام و مدیحضرت امام در ق
از  یها اثـر یشـود و در منـابر و سـخنران ین ضرورت مهم توجـه نمیآن، به ا یتخصص

ام یـگـاه قیشـود بلکـه جا یده نمید یبر موضوعات روز نظام اسالم یات وحیق ادبیت ب
 عنوان بـهه تنهـا یـفق یشود و منزلت ولـ ین مییاز منظر تحقق فقه تب یو نظام اسالم یاله

 یست اما برایغل  ن یکردین رویرد. البته چنیگ یمورد دفاع قرار م یاحکام شرع یمجر
کنـد و  یت نمیـن کفایـد برمبناینده یر آیمس یدر کشور و ط یکنون یها یحلت ناهنجار

 آورد. یفراهم نمن یاجمع همیعل الله صلوات محمد وآلمحمدتحقق فقه  یبرا ی ی  و شرایمح
ت یـو حاکم یوهفت سال از انقالب اسالم یل است که با گذشت سین دلیبه هم 

در  ینـید یهـا ارز شـدن  ادهیپ یوالن بـراؤو مسـ ملـتل عمـوم ین در کشور و تماید
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ل حجــاب، ازدواق جوانــان، حــذف ربــا و... مرتفــع نشــده و یــاز قب یجامعــه، مســائل
اسـت کـه دسـت  ین در حـالیـافته اسـت. ایا تحقق نین قضایدر ا یمذهب یرهنمودها

 یالگـو یت کشـور ق ـع شـده و حتـیریبزرگ از دخالـت در مـد یها اجان  و قدرت
 یمکتبـ یهـا ش نظام به ارز یر نگرفته و گرات قرایدر حال توسعه مورد تبع یکشورها

 یتـیو ظرف یین مشکل در آن است که توانـایا ی شهیرسد ر یحفظ شده است. به نظر م
ت یـب ان اهلیعیش وظایفن ییقرآن در جهت تع یو اخالق یات اعتقادیاستفاده از آ یبرا

ت به دست فرهنـگ مـذه  افتـاده، یکه قدرت و حاکم ی یعصمت و طهارت در شرا
ـ یبـرا ین سلسله مباحث، محلـیوجود ندارد. البته ا رامـون یپ یو تخصصـ یبحـث فنت

ف یات و تعـارین موانع آن در ادبییم و تبیاز قرآن کر یاستنباط احکام حکومت یچگونگ
ن مباحـث یـج ای، به نتـایتوان متناس  با فرهنگ عموم یست اما میموجود ن یتخصص

 اشاره کرد.
شود که  یادآور میل یاسرائ یبقره به بن  مبارکه  در سوره متعال ینمونه، خدا عنوان به 

شـدند  ییها داده شدند و مشمول نعمت یان برتریجهان ین قوم در زمان خود بر تمامیا
که بـه آن مبـتال  ییها نشده بود و همزمان حوادث و فتنه یگریچ قوم دیکه شامل حال ه

 یخ و در تمـامیکه نه تنها در زمان خود بلکه در طول تـار یکند. اما قوم یشدند، ذکر م
ــر زمان ــا برت ــده،  یه ــتداده ش وآل ام ــدت ــد محم ــه محم ــه ائمت ــاد ب ــه اعتق ــت ک  ی اس

ات هـر یـن شـده اسـت و طبـق روایبا وجود آنـان عجـ نیاجمع همیعل الله صلوات نیمعصوم
خـورد. حـال اگـر  یز رقـم میامبر نیپ امت یش آمد، برایل پیاسرائ یبن یکه برا یتیوضع

امبر رخ داد، یـپ امـتل و یاسـرائ یقـوم بن یکه برا ییها سرفصِل مسائل و حوادث و فتنه
ران و یـسـرافراز ا ملـتت یمنـد آن بـر وضـع ق قاعدهیـرد و بـه ت بیـقرار گ یمورد بررس

تـوان ادعـا نمـود کـه  ین صورت باز هم میآن پرداخته شود، در ا یرو شیپ یها چالش
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است و  یو خارق از خ ابات شرع عقالیی یموجود و راه حلت آنها، امر یها یناهنجار
مثـال، قـوم  عنوان بـهموجود در نزد عقالء استفاده کرد    ینه به کارشناسین زمید در ایبا
د تحت آزار و استثمار قب ی عنوان بهل یاسرائ یبن ان قرار داشـتند امـا پـس از یک قوم موحت

شـدند.  یپرسـت ل، دچار گوسالهیان او در نین لشگرشد فرعون و غرق ی نجات از سل ه
 یکه پس از رحلت آن نبـ یامبر و به حوادثیپ امتن م ل  بر یت، همیب ات اهلیدر روا

اکرم، هماننـد  یا مسلمانان پس از رحلت نبیق داده شده است. حال آیرخ داد، ت ب یاله
بـه  یتسـؤاالن یساختند و بر آن سجده کردند   اگر پاسخ چن یا ل گوسالهیاسرائ یقوم بن

م یاز رژ ییفرهنگ مذه  داده نشود، معلوم نخواهد شد که پس از رها براساسدقت و 
ن یـو ا امروزین به چه شکل خواهد بـود یپرست ، گوسالهیانقالب اسالم یروزیشاه و پ

 یکنـد. در صـورت ید میهدرا ت ینید امت یچگونه و از چه منافذ ی  کنونیخ ر در شرا
م و عبـادات  یها ین شود، عزادارین مسائل با استضائه به نور قرآن معیف ایکه تکل محرت

ت ن را از ینین مراسـمات، متـدیـشـود بلکـه ا یبرگزار نم یماه مبارک رمضان به شکل سنت
و  یاسـیس یگر سـاختارها تیانفعال در برابر مسائل کشور خـارق خواهـد کـرد و هـدا

 نظام خواهد شد.     یو اقتصاد یفرهنگ



 

           



 

  
 مبحث سوم

 :ایفرهنگ انب برمبنایو « یعقل عمل»در چارچوب  یخداپرست لیتحل 

 «کفر یدر مقابل قدرت اجتماع یات الهیان آیجر » 

اد شـود، ی یاله ی ه و معجزهیک آی عنوان بهران یا یکه از انقالب اسالم ی. هنگام5
امبر ین پین پرسش را به همراه خواهد داشت که مگر تحقق معجزات، حاصل ارتباط بیا
که در  ــرا  یتوان انقالب اسالم یست   پس چگونه میمتعال ن یا امام معصوم با خدای

رمعصـوم یغ یها انسـان یده و بـا رهبـریرسـ یروزیعصر به پ یبت حضرت ولیدوران غ
ف یـ، الزم اسـت تعرسـؤالن یـپاسـخ بـه ا یک معجـزه دانسـت   بـرایـ ــد آمده یپد
 یات و معـارف الهـیـات و روایـآ ی اء و مجموعـهیـفرهنـگ انب برمبنـای« یخداپرست»

شـدن در برابـر  میرسد بنابر فرهنگ قرآن، اعتقاد به خدا و تسل یمشخص شود. به نظر م
« یات الهـیـآ»مـان بـه یا ی م با خدا بلکه به واس هیمستقق ارتباط یاو، نه از طر ی اراده

امبران، معجـزات یـاست کـه صـحف پ یشامل ی ز مقولهین یات الهیشود و آ یمحقق م
خ و جامعـه را در بـر یمتعـال در تـار یت خـدایان مشـیو جر ینیتکو یها اء، نشانهیانب
ر یپـذ امکان یات الهیق آیتنها از طر یو خداپرست یگر، خداشناسیرد. به عبارت دیگ یم
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مان بـه او و ارتبـاط بـا یشناخت خدا و ا یبرا یگریات و معجزات، راه دیآ یاست و ورا
کنـده از ایو فرهنـگ قـرآن کـر یات وحـیـوجود ندارد و روح ادب یدستگاه اله ن یـم، آ

 ر است.یقت انکارناپذیحق
قـدرت و  از ینـیع ی ا نشـانه معنای بـه« هیآ»د توجه داشت که یگر باید ی. از سو0
بـر  یا متعال که نشانه یشود؛ چه کتاب خدا یت محجاست که باعث اتمام  یعلم اله

آن کوه و  یل و نابودیاسرائ یخداوند بر کوه در برابر بن یعلم و حکمت اوست و چه تجلت 
س یکه با دسـتگاه ابلـ یکسان یبر قدرت حضرت حق است. حت یا که نشانه یاتیر آیسا

کنند؛  یاو را مشاهده م مادیند، آثار قدرت ینما یت میو از آن تبعکنند  یارتباط برقرار م
ا نسبت بـه آن ینند یس را نبیابل ییاز توانا یناش یز اگر اثرین ییگرا مادیا و یاهل دن یعنی

 نخواهند رفت. یآن دستگاه ظلمان دنبال بهدا نکنند، یوجدان پ
ز یـنفـس ن یشوند و هوا یم این دنینفس وارد ا یدر واقع انسان و جنت همراه با هوا

 یکنـد. لـذا انسـان و جـنت بـرا یجـاد میآنـان ا یباطل برا یها شهیالت فاسد و اندیتما
متعـال، بـه  یآوردن بـه خـدا مانی  و سپس ایناصح یها شهیالت و اندیاز تما یخالص

ن، مالئکه و... کـه یآسمان، زم یبرا ین چالشیازمند هستند و اال چنیات و معجزات نیآ
در  یمخلوقات اله عنوان بهد بلکه آنها یآ یش نمیاند، پ ف و امتحان نشدهیعالم تکلوارد 

و اشکال  سؤالد و چالش و یمتعال هستند. پس ترد یس خدای  و تقدیحال حمد و تسب
ت  یکه دارا ــعظمته، تنها در مورد انسان و جنت  و انکار و عناد در برابر حضرت حق جلت

ات یـمتعال عـالوه بـر آ یرو خدا نیکند. از ا یدا میطرح پت یقابل ــنفس هستند  یهوا
ز یـن یگـریات دیـآ ــشود  یها م ک در آنینفس موج  تشک یکه هوا ــ یو انفس یآفاق
شود )و بعضًا در مقابل  یمحقق م انبیای الهیات توس  ین آیکند که ا یبشر نازل م یبرا

 معنای بـه ید و خداشناسیجه، توحیرد. در نتیگ یه کرده بودند( قرار میکه طل  آ یکفار
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ک یـ عنوان بـهست بلکـه انسـان یمتعال ن یانسان با خدا یا ذهنی یِم روحیارتباط مستق
ف مافوق در درون خود و یمخلوق با رون را احساس کند تا با اتمام ی  بیا در محید تصرت

 او فراهم شود.  یمان آوردن برایا ی نهیت، زمحج
ست، یر نیپذ لیگاه تع  چید هیو توح یخداپرست آنکهن اساس و با توجه به ی. بر ا9

شـدن و اعتقـاد بـه  خداپرست ید برایامت بایخ تا روز قیتار یها و جوامع از ابتدا انسان
مـان ی، بـه او ایاز قـدرت و علـم الهـ یا دن نشـانهیه کنند تا با دیحضرت حق، طل  آ

و  یگـردد و خداشناسـ یبـاز م« دیتوح»به  ینید قحقای یاز آنجا که تمام یعنیاورند. یب
ات و یـان آیـر اسـت، جریپـذ امکان یالهـ یها ات و نشـانهیـق آیـز تنها از طرید نیتوح

ن عصر حضور و عصر ین جهت، بیخ تداوم داشته باشد و از اید در طول تاریمعجزات با
ر در یناپذ خدشـه یک اصـل اعتقـادیـن یـوجود ندارد. در واقع ا یبت معصوم تفاوتیغ

ز از یـاهـواء ن ید دارد و تمـامیـشـه در توحین رید ی خ است که همهیمراحل تار یتمام
ه بلکه اهل یرد. لذا نه فق  مشرکیگ یس نشأت میدستگاه شرک و کفر و سل نت ابل ن مکت

هماالسـالم، از یعل یسـیا حضرت عی یاعتقاد به حضرت موس یز با وجود ادعایکتاب ن
دادن قـدرت  ه و معجـزه و نشـانیـخواستند تا با آوردن آ یوآله م هیعل الله یصلت  امبر اکرمیپ

ت خود را به آنها اثبات کند و پی، حقانیاله آنان را  یز تقاضایامبر بزرگوار اسالم نیت نبوت
ت الهیاجابت کردند. ا عـا یسـت و نمیمخـتص بـه دوران بعثـت ن ین سنت  یتـوان بـا ادت

ا امـام در علـم کـالم، ضـرورت تـداوم یـ یحضور نبـف معجزه به دوران یانحصار تعر
ز یستم نیمتعال در قرن ب یمان به خدایقت و ایبه حق یابیکرد بلکه دست یمعجزات را نف

ا یـاورند   آیمان بین حق ایه و معجزه است و اال کفار چگونه به دیآ ی وابسته به مشاهده
ا در یـبه اسالم بگروند   آ یذهن یها استدالل براساسآنان خواست با  یتوان از تمام یم
ه به یا ل داده نمیگر ادیک امر مشترک با دین صورت، مذه  حقت  شود    یان تنزت
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 یک اصـل اعتقـادیـخ یادوار تـار یات و معجـزات در تمـامیان آین جری. بنابرا3
  آن اسـت و یصح یدر معنا ید و خداپرستیتداوم توح یبرا یقهر یا و الزمه یضرور

و ظهـور  یات الهـیـتحقق آ یبرا یعه به ظرفیعظام ش یعلماء و فقهابت، یدر دوران غ
ت  دا کنـد و اهلیان ارتقاء پیعیمان شیشوند تا ا یل میمتعال تبد یقدرت و علم خدا سـنت

ق  کفاراز  یریگ ت شوند و دستیهدا نکـات  برمبنـایو  ـــن صـورت یـابد. در ایتحقت
 یعلمـ یبانیپشت یات دانشگاه برایات حوزه و ادبیبر ضرورت تکامل ادب یگفته مبن شیپ

منحصـر شـود و بـه « یعقـل نظـر»در  آنکـه جای به یخداشناس ــ یاز انقالب اسالم
« یعقل عمل»د و اعتقادات در یو کالم و فلسفه محدود گردد، توح یمباحث عرفان نظر

 ن م ل  بوده است.یز تحقق همین ینیشود و کار بزرگ حضرت امام خم یمعنا م
ل اعتقـادات یو تحصـ ینـیمان و باور دیه، ایعلم یها متداول در حوزه اتیالبته ادب

ه را منوط به تال  فرد برا  یعملـ ی جـهیداند کـه نت یم ید اسالمیعقا یاثبات عقل یحقت
است که توسـ   ینهادن به مصالح و گردن یشرع یت از اوامر و نواهیآن، ضرورت تبع

 یق عقـل بشـریـمصـال  از طرص اکثـر ین شده است چرا کـه تشـخیمتعال مع یخدا
 یعقلـ یا ، مقولـهیفقهـ یص احکام عملیکرد، تشخین رویست. لذا در ایر نیپذ امکان

اسـت کـه  ین در حـالیـ ، منوط به عقل است. ایبه اعتقادات صح یابیست اما دستین
ـه  ین مسأله هشدار مینسبت به ا یگر صحف الهیقرآن و د یتمام دهد که اعتقادات حقت

اء را مبعوث کـرده یز انبیمتعال ن یمواره در معرض هجمه است و خداس هیابل یاز سو
ن مرحلـه اسـت کـه یـتا بندگان دچار اعتقادات باطل نشوند و تنها در صورت عبور از ا

که فرد بـال  اسـتقرار  یدر صورت یعنیکند؛  یدا میت طرح پیقابل یات احکام عملیجزئ
رسـد، سـه  یکه به سنت بلـوغ م یواقع کس د،. دریار نمایمان را اختیدا کند و دستگاه ایپ

کفـر، »شود و در معرض سه دسـتگاه  یبه او ع ا م« زادولد»و « عقل»، «اریاخت» ی قوه
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شـود؛  یور م مـان و اعتقـاد او حملـهیس، بـه ایرد و دستگاه ابلیگ یقرار م« مانینفاق و ا
 ی قوهتوان فرد را به  یشتابد. در واقع نم یت او میبه کمک و هدا یگونه دستگاه اله همان

چ و خـم یرا در پـیـن راه پر خ ر را حرکـت کنـد زیدر ا ییار و عقل سپرد تا به تنهایاخت
ن م ل  در حوادث یرود و ا یا از دست میماند  یامتحانات است که اعتقادات راسخ م

داده، بـه وضـوح قابـل  یانقالب تـا امـروز رو یروزیپ یکه از ابتدا یمختلف یایو قضا
تواند اعتقاد خـود  ینم یین است که فرد به تنهایم ایاست. لذا فرهنگ قرآن کر مشاهده

کنـد کـه اگـر  یم یت معرفـیپرچمداران هـدا عنوان بهاء را یاء و اولیرا حفظ کند بلکه انب
 نخواهد داشت.  یجز ضاللت و گمراه یوندد، سرنوشتیبه آنها نپ یکس

اب یعیا ارجــاع شــیــن اســاس، آیــبــر ا  حضــرت  عــامان بــه فقهــاء و نــوت
 یا فقهـایاختصاص دارد  یبت، تنها به امور فقهیدر دوران غ فرجه یتعال الله عجلعصر یول

 امـتز، حصن اعتقادات مردم هستند و حفاظت از اعتقادات یعه قبل از هر چیعظام ش
ت  است که به آنان ارجاع شـده اسـ یدر برابر دستگاه کفر و نفاق، در صدر امور ینید

اب یت در دوران غیب ن اهلیمحبت  یاگر فرض شود که امور اعتقاد سـپرده  عـامبت بـه نـوت
ن یـا ایـشـود: آ یم رح م سؤالن یالسالم است، ا هیار امام غائ  علینشده و تنها در اخت

جانبه و  م و همهیمستق صورت بهس یتوس  ابل یعادالنه است که القاء ضاللت و گمراه
باشد  یار شخصیانجام شود اما حفاظت از اعتقادات منحصرًا در اخت یچ مانعیبدون ه

سـت و ق عـًا ین نیم به او وجود ندارد   روشن است کـه چنـیمستق یکه امکان دسترس
ت و یـب روان مکت  اهلیپ یبرا ین احکام فقهییعه ارجاع شده، هم تبیش یآنچه به فقها

ه است. در نتیهم حفاظت از اعتقادات ا شود  ی، روشن مین بررسیا ی جهین مذه  حقت
اب  ق آ مثابه بهد یشان، بایبت ایعصر در دوران غ یحضرت ول عامکه نوت ات و یظرف تحقت

ش و تـداوم آن یدایـکـه پ ــ ید و خداپرستیرند تا اعتقادات و توحیقرار گ یمعجزات اله
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باشـد. ان داشـته یـز جریخ نین دوره از تاریدر ا ــست یممکن ن یات الهیق آیجز از طر
ن یـسـت بلکـه این یگاه احکـام فقهـیل جایتقل معنای بهن بحث یالبته روشن است که ا

مان و اعتقادات در برابر کفر و نفاق و مبارزه یت ایتقو یبرا یابزار مثابه به، یاحکام نوران
ث یت بـا طـرح حـدیـب از دشـمنان اهل یکه برخـ یآنهاست. لذا هنگام یها تیبا جنا

را  یفهد حلت  مانند محمدبن یمقام یه عالی، فق«لیاسرائ یاء بنیانبافضل من  یامتعلماء »
 یحضرت موس یدند که همانند عصاین بزرگوار را دیا یض قرار دادند، عصایمورد تعر

شـان بـه شـکل عصـا یا ی ل به اژدها شد و پا به فرار گذاشتند. سپس اژدها بـا ارادهیتبد
د، دچـار خـوف یعصا به اژدها را دل یکه تبد یهنگام یحضرت موس»درآمد و فرمود: 

انبیـای رو آنچـه مخـتص  نیاز ا« ن صحنه به من دست نداد.یشد اما حالت خوف در ا
سـت و ین بزرگـواران نیـمنحصـر بـه ا« هیـآ»است اما نشان دادِن « عیتشر»است،  الهی

مختلـف،  یخین آن در طول مراحـل تـارییشود که تب یز محقق میعه نیش یتوس  علما
ان خواهد شد، اعجاز رفتـار ین سلسله بحث بیطلبد اما آنچه در ا یم یا هبحث جداگان

ک یـ عنوان به یت نظام اسالمیریام و مدیق یدر رهبر یحضرت امام و مقام معظم رهبر
 است. ــ یو نه حست  ــ« یعقالن ی هیآ»

حوزه الزم به نظـر  یات تخصصیکه تحقق آن در ادب یاز اصالحات یکیجه، یدر نت
و عـدم  یعقـل عملـ ی ن آن در عرصـهیـیق تبیت اعتقادات از طریارتقاء ظرفرسد،  یم

ن مهم یطور که حضرت امام در عمل به ا است. همان یانحصار اعتقادات در عقل نظر
 یعنـید. یت را تحقـق بخشـیجاد حاکمیو ا امتل یل تشکیپرداخت و الزامات آن از قب

حـوزه  یات تخصصـیـظام را بـه ادبت نیریام و مدیق ید رفتار حضرت امام در رهبرینبا
امـور »و « یامـور ف ـر»ات، در دو بخـش یـن ادبیـدر ا یبازگرداند چرا که عقـل عملـ

ام و حکومـت، نـه تنهـا یـاست که امـر ق ین در حالیاست. ا یبند قابل جمع« عقالیی
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است  یاریک امر اختیدارد و  یو تقو یشه در هویست بلکه ریت نیف رت و علت  بر مبتنی
ر حرکت ینم« بال بع یمدن»و لذا وصف  باشـد.  یمانند انقالب اسالم یاله یتواند مفست

را یـشـود ز یرفتار حضرت امام معرفـ یمبنا عنوان بهد ینبا عقالییادراکات  که همچنان
 ین در حـالیشوند و ا یم ین کافر و منافق و مؤمن تلقت یمشترک ب یامر عقالییادراکات 

ن کفر یب یمرزبند براساساء نه تنها یانب ی رهیدر فرهنگ قرآن و س یشناس است که جامعه
گردد  یحق باز م ی کلمه ی اقامه یباطل برا ی با کلمه یریمان طرح شده بلکه به درگیو ا

دن اله ینیو حکومت د  رد.        یگ ین اساس شکل میز بر همین یو تمت
و طـرح آن ابـدًا اسـت  یو تخصصـ یص مربـوط بـه مباحـث نظـرین نقایالبته ا 

بـت یت در دوران غیب ن اهلیعظام و محبت  یفقها یو سلوک عمل ینقص در مش معنای به
و رفتـار  یخ، به عقل عملیعه در طول تاریقت آن است که اعتقادات شیست بلکه حقین

ــپ ینــیع ــه یــروان ای ــه آســتان مقــدس حضــرت اباعبدالل ن مکتــ  در اظهــار ارادت ب
بات آن حضرت و نثار خون در راه آن امام وابسته بوده، یو اشک بر مص السالم هیعلنیالحس

ـه  یگریش از هر عامل دیآنچه ب یعنیهست و خواهد بود.  باعث شده تا اعتقـادات حقت
ر بـوده کـه ین مسیختن اشک و نثار خون در ایدا کند، ریخ تحقق و تداوم پیدر طول تار

ارائه شـود. امـروز  یات وحیادب مبنایبر یل تخصصیک تحلی، ین امر وجدانید از ایبا
ن و حجـان و اتمـام یعیحرکت ش ی ادامه یبرا یاله ی هین آیز بزرگترین ت بـر اهـل تسـنت

در  ینی، حرکت امام خمین نور الهیاز ا یا ه و اشعهیاست که سا« عاشورا» کفارت یهدا
 است. یاسالم یت نظام جمهوریریانقالب و مد یروزیپ

شود کـه در  یم رح م یو عمل ینید عی، توحید ذهنیتوح جای بهن اساس ی. بر ا1 
ن را بـه انفعـال یکند و قدرت آن، اقتدار دستگاه کفار و منافق یدا میان پیعالم خارق جر

مان آوردِن فرد و نقش یا ی به نحوه یفرهنگ قرآن، خداپرست براساسکشاند. در واقع  یم
و بـه  یات الهـیـق آیـا از طرین دنید در ایتوحابد بلکه ی یل نمین راب ه تقلیعقل او در ا
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ت خود یمردم را به تبع یکه تمام ــان یکفر و دستگاه طغ ی اء و در برابر جامعهیدست انب
د و یـاز توح یقـرآن، بحثـ یها سـوره یشود. در تمـام یم یواقع شده و جار ــدرآورده 
ن یب یو کاربرد ینیع یریمتعال آن را در درگ یکه خدا نیشود مگر ا یده نمید یخداپرست

گر یکـدیجـدا از  یکفـر در عـاَلم خـارق، از افـراد یعنیمان و کفر طرح کرده باشد. یا
کنند بلکـه از زمـان  ینم یده و منفکت از هم زندگیبر صورت بهشود و کفار  یل نمیتشک

خورد و  یرقم م یت اجتماعیهو براساسات عموم مردم در جامعه و یل تا امروز، حیقاب
پردازنـد  یعمال سل ه بر مردم مإاست که به  یرؤسا و ُوالت و صاحبان یز دارایجوامع ن

ف تک  توان به دعوت تک یت مین وضعیا در مقابل ایکنند. حال آ ین برخورد میو با متخلت
انبیـای ن است کـه یقت ای  اکتفاء کرد   حقیبه اعتقاد صح یابیدست یافراد به تفکر برا

ـهین و مسـتکبریبا مـأل و متـرف یدعوت به خداپرست یبرا الهی  عنوان بـهکفـر  ی ن و ائمت
قـدرت  ی کـه نشـانه یات الهیق آیکردند و از طر یصاحبان قدرت در جامعه برخورد م

 یدند و بـرایکشـ یمـردم بـه چـالش م یآنان را در مقابـل تمـام مادیخداست، قدرت 
 کردند.     یت محجها اتمام  تین عقالنیتر فیضع

 یاله یآن نب یالسالم با نمرود، خداپرست   هیعل مینمونه، در تقابل حضرت ابراه عنوان به 
م( توسـ  کفـار بـه چـالش یعظـ یشان در آتشـی)انداختن ا یو خارج ینیک امر عیبا 

خـود را  یت ذاتـیافتد و خصوصـ ینه تنها کارگر نم یشود اما آتش به امر اله یده میکش
و  ینـیک امـر عیـق یـد از طریـشود و لذا توح یمل یدهد بلکه به گلستان تبد یبروز نم

له در مقابـل چشـم نمـرود و ین وسـیـمتعال به ا یشود و قدرت خدا یاثبات م یخارج
مبعوث  یامبریرا به پ یمتعال حضرت موس یکه خدا یا هنگامیرد. یگ یان قرار مینمرود

و اعتقـاد  یهسـت ی تک افراد را به تفکر درباره به او امر کند که تک آنکه جای بهکند،  یم
فرستد و در برابر قدرت  یشان را به سمت دستگاه کفر و شرک مید؛ ای  دعوت نمایصح

ار یـل عصا به اژدهـا و دسـت درخشـان را در اختیمانند تبد یاتیدهد و آ یفرعون قرار م
 یرا روشن است که نظام کفر راه خود را از دسـتگاه الهـیدهد. ز یخود قرار م ی فرستاده

 یساز ان خود فرهنگیطغ یل داده و براینفس، جامعه تشک یهوا براساسو  جدا نموده
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ع از دنیکرده و مست و مغرور و مشغول ع رامـون یاسـت و لـذا تفکـر پیش و نو  و تمتت
و  یات آفـاقیـرد و داللـت آیپـذ ین و... را نمید و نظم آسمان و زمیگرد  ماه و خورش

دار کـردِن یـو ب ین دستگاهیدِن چنیکش به چالش یکند. برا ید را انکار میبر توح یانفس
شود که قدرت نظام  ینازل م یات و معجزاتیاند، آ ت درآمدهیکه به اسارت طواغ یمردم

اورد و لـذا یـبـه تزلـزل در ب یاجتماع ی مردم و در عرصه ی ان را در برابر چشم همهیطغ
ن امـور، یـتـه باشـد. اه به مقابله بـا دسـتگاه کفـر پرداخیست که بدون آین یامبریچ پیه

ده شد چـرا کـه یاکرم به انزوا کش یاست که بر اثر انحرافات و پس از رحلت نب یحقایق
کـه  ـــ یراندن امـور اعتقـاد هیک کردند و با بـه حاشـین، اعتقادات را از فقه تفکیمنافق

ان نسبت به اوامـر یاطاعت و عص برمبنایمان و کفر را یا ــداد  یل مین را تشکیاساس د
و  یریتکف یها نحله یریگ ز در شکلی ، امروز نین فریا ی جهیف نمودند. نتیتعر یفقه

اب را شـرک و  یمستحبات فقهـ یاوردن واجبات و حتیجان هقابل مشاهده است که ب یوهت
بـا  یو همراه یاند و همدست رپا گذاشتهین کفر و اسالم را زیب یدانند اما مرزبند یکفر م
 دهند. یرا با تمام قوا ادامه م یاسالم امتو دشمنان  کفار

 



 

 



 

  
 چهارم مبحث

ام یشناخت ق یبرا یا مقدمهمبارزه در شرق و غرب،  یعلم یها وهیش یبررس 
 (ید از خداپرستیف جدیتعر  برمبنای یاله  هیآ عنوان بهحضرت امام )

ک یـ چیس و فراعنـه، هـیمتعال و نـه پرسـتش ابلـ ینه پرستش خداان شد که ی. ب5
ن دو دسـتگاه، یـرد بلکـه ایگ یا، در خأل شکل نمین دنیدر ا یستند و زندگیبردار ن توقف

ن آنها از هبوط یب یریکنند و درگ یخود دعوت م سوی بهها و جوامع را  انسان یدائمًا تمام
عقـل  ی در محدوده ین خداپرستیبنابراامت ادامه خواهد داشت. یحضرت آدم تا روز ق

ا بـدون یـن دنیـدر ا یشـود بلکـه تحقـق خداپرسـت یتـک افـراد خالصـه نم تک ینظر
ـه یریدرگ ی که در صحنه یست؛ کسانیممکن ن« دیپرچمداران توح» کفـر، بـه  ی با ائمت

در  ین عناصـر نـورانیـشـوند. ا یل میتبـد ینـید امـتاعتقادات  یبرا یحصن و حفاظ
محسـوب  یا ژهیـو یها تین اسـالم، شخصـیـاز جملـه د یان الهـیـاد یفرهنگ تمام

ِت یـمأمور یمتعـال بـرا یده، توسـ  خـدایـچیپ یشوند که پس از عبور از امتحانات یم
، یاله ی ابت و خالفت از ارادهیشوند تا با ن یانتخاب و اص فاء م« یخداپرست ی اقامه»

با کفر و شرک به ظهور و بروز برسانند و باعـث  ینیع یریمتعال را در درگ یقدرت خدا



18   گفتمان انقالب اسالمی __________________________________________________  

 هستند.« کرامات» ین عناصر، دارایشوند و لذا ا یمان مردم به دستگاه الهیا
ذکر شده، کرامات « خیتار ی فلسفه»ل آنها در بحث از یکه تفص یالبته بنابه مباحث

کنـد و  یدا میپ یمتفاوت یها ، شکلیخید به حس  مراحل مختلف تاریپرچمداران توح
 ی نـوح و ناقـه ی)مانند کشت« یکرامات حست » یشتر دارایاء سلف بین اساس، انبیبر هم

کردن مردگـان توسـ   و زنـده یموسـ یم و عصـایصال  و گلستان شدن آتش بـر ابـراه
م وآله هیعل الله یصل امبر اکـرمیاند اما از بعثت پ السالم( بوده همیعل یسیحضرت ع تـا  وسـلت

ل یـر در تحلیت دارد. در واقع از آنجا که تسخیموضوع« یکرامات عقالن»دوران ظهور، 
ــ دهیــچی، پیت انســانیــو عقالن  یاســت، کرامــات عقالنــ یتر از تصــرف در امــور حست

 یت علمـایافضـل»ِل یـاز دال یکـین یدارد و ا یبرتر و واالتر از کرامات حست  یگاهیجا
س از یبا قدرت ابلـ یریکه در درگ یرا عالمانیاست. ز« لیاسرائ یبن یایامبر بر انبیپ امت

اند  کننـد، توانسـته یحفاظـت م نیاجمع همیعل الله صـلواتمحمد اعتقادات امت محمد و آل
ـ یت نورانیاز عقالن ینیامت د یراهبر یبرا  یقرآن استضائه کنند. پس چه کرامات حست

د یپرچمداران توح یبرا یذات یخ، امرین دوره از تاریدر ا یدر گذشته و چه کرامات عقل
صـرف در و قدرت ت« یکرامات روح»شناخت مردم نسبت به آنهاست. البته  ی لهیو وس

  در یالسالم اسـت کـه محـور تهـذ همین علیمعصوم  سهارواح، مختصت به ذوات مقد
 هستند. یخیادوار تار یتمام

و در جهـت  یک حرکت اعتقادیسره  قدس ینیام حضرت امام خمیرو، ق نی. از ا0
بـود و نـه  یدانشـگاه یهـا لیتحل بـر مبتنیستم بود که نـه یدر قرن ب یخداپرست ی اقامه

از فلسفه و من ق و اصـول( اسـتوار  اعمه )یعلم یها ت موجود در حوزهیعقالن برمبنای
 یشناس جامعه»با  یها، نسبت تین عقالنیدر ا ییف مبنایه و تعاریرا حدود اولیشده بود ز

را از عقـل  ینـیت اعتقادات امـت دیبلکه عملکرد حضرت امام )ره( ظرف ندارد« یقرآن
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و  یه بر امور مشترک ف ریتک جای بهز ین یارتقاء داد و در عقل عمل یبه عقل عمل ینظر
طور کـه  د. همـانیت بخشـیـباطل را محور ی حق در برابر کلمه ی ، اقامه کلمهعقالیی

حاکم بر زمان خود را به چالش بکشـند و  مادی یشناس اء مأمور بودند جامعهیانب یتمام
ن نبود که یاء فق  ایت انبیام کنند. در واقع مأموریدر آن دوران ق یالحاد ی بر ضد جامعه

را یند زیتک افراد جامعه صحبت کنند و فاسد بودن اعتقادشان را به آنان گوشزد نما با تک
ند و توسـ  روابـ  آنهـا هسـت ی و قـدرت و سـل ه یر نظامات اجتمـاعیعموم مردم اس

از قدرت خدا مشاهده نکنند،  یا ه و نشانهیاند و تا آ ده شدهیز به بند کشیکفرآم یاجتماع
خـروق از روابـ  و ارتکـازات و فرهنـگ موجـود نخواهنـد داشـت و  یبـرا یگاه هیتک
 اورند.یمان بیتوانند ا ینم

هیلذا انب  د تـا بـا بـه عجـز شدن یکفر و صاحبان نفوذ در جامعه مواجه م ی اء با ائمت
آحـاد  ییرهـا ینـه را بـرایات، زمیـق اظهار معجـزات و آیکشاندن قدرت موجود از طر

ات و معجزات قبـل از بعثـت بـه ین آیند. البته ایفراهم نما مادیجامعه از إصر و أغالل 
طور که پـس از  دا کرده است؛ همانیپ یعقالن یبوده و پس از بعثت، شکل یشکل حست 

ن نوع کرامـات امتحـان یافته و مردم به ایت یموضوع« یات شهودیآ»آغاز دوران ظهور 
نـاظر بـه  سـت بلکـه اوالً ین یو درونـ یک امر عقلیصرفًا  یخواهند شد. پس خداپرست

د و ی  توس  پرچمداران توحین محیاست و ا یرونی  بیگرفته از مح ا نشأتیار و ثانیاخت
کفار شکل  ینیبا قدرت ع یریدر درگ جاد شده ویتوس  آن بزرگواران ا یات الهیان آیجر

آنـان را در روابـ   یخود گرفته و زندگ ی  رهیکه بندگان خدا را تحت س یرد؛ قدرتیگ یم
ه، قـدرت و یـجاد معجـزه و آید با اظهار و ایپرچمدار توح یعنیفروبرده است.  یظلمان

هت جامعه مـان و یت و ایشکند تا مردم آزاد شوند و بستر هـدا یکفر و سران آن را م ی ابت
ها فـراهم شـود؛  ان انسـانیـت در میـن سـ وح عقالنیتر نییپـا یبـرا یاعتقاد سالم حت
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ن طبقـه از عـوامت یتر فیضـع یبـرا یت حرکت حضرت امام )ره( حتـیحقان که همچنان
 یسـره از نظـر اصـ الح قدس ینیان شده بود. لذا گرچه امام خمیز واض  و نمایمردم ن

ن یشد اما عظمت او به کرامـات معمـول در بـ یوب ملسوف محسیه و فیک عارف، فقی
 یروز، تمـام یاسـیل علـوم سیقت بود که بدون تحصین حقیاز ا یعرفاء نبود بلکه ناش

 یزنـدگ ی وهیرا کـه شـ یتـیبـرد و عقالن سؤالر ین علوم را عماًل زیا بر مبتنی یها لیتحل
 یشناس جامعه برمبناید آورده بود، یستم را پدیبشر در قرن ب ی، اقتصادی، فرهنگیاسیس
 د. یبه چالش کش ینید

تر بحث فوق بر حرکت حضرت امام در دوران مبارزه و  قیِق دقید به ت بی. حال با9
 مـادی یشناسـ ام را به اهتزاز درآورد که جامعهیپرچم ق ی یشان در شرایام پرداخت. ایق

جـاد یداشـت و باعـث اران رواق یـا ی مختلـف خـود در جامعـه یها مدرن در صورت
م با صاحبان یارتباط تنگاتنگ رژ دلیل به یا شد. عده یدر کشور م یاجتماع یها حرکت

 ی وستن بـه قافلـهیرا در پ یاجتماع یرا راه زندگیمدرن، در کنار شاه قرار گرفتند ز تمدن
کـرد.  ین کار مبـادرت میخود به هم یند کلیز در برآین یم پهلویدانستند و رژ یم تمدن

شـاه و  یکتـاتوریبـه د ین گـروه، انتقـاداتیـعناصـر ا ین بود کـه برخـیت م ل  ایهان
 یتــه و تمــامیدربــار داشــتند امــا در هــر صــورت واردکــردن مدرن یمــال یانضــباط یب
بـا  یگـریکردند. امـا گـروه د یم یتلق یآن را به کشور ضرور یها و روبناها رساختیز

 یم تلقی، از معارضان رژیو فرهنگ مشارکت و دموکراس یت غربیریمد ی ه به نحوهیتک
 ملـیک حکومـت یـ دنبال بـهکردند و  یکتاتور مقابله میک دی مثابه بهشدند و با شاه  یم

معنـا نداشـت و  یسـل نت یها خاندان یت برایبودند چون پس از رنسانس، حق حاکم
افـت کـه ی یل مـک تنـزت یو سـمبل یفاتیک منص  تشرید به ین حالت بایپادشاه در بهتر

ه« ملی ی جبهه»در  ین خ  مشیا ی نمونه ن مبنا را یهم یگرید ی قابل مشاهده بود. عدت
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ن یـدر ا یگاهین به منزلت و جاید یکردند و برا ی  میترک یو فرد یمذهب یها با ارز 
از  یو اشخاصـ« ینهضـت آزاد»هماننـد  ییهـا ن تفکر در گروهیس   قائل بودند که ا

 شد. یگر مشاهده میروشنفکران د یو برخ یعتیل دکتر شریقب
رفته بودند و یآن پذ یرا در شکل شرق مادی یشناس بودند که جامعه یگرید ی دسته

 یهـا کیچر»بودنـد کـه  یدار هیسم و سرمایالینماد امپر عنوان بهمعتقد به مبارزه با شاه 
هیرا تشک« خلق ییفدا ات یبه آ یشناس معهن جاینسبت دادن ا دنبال بهکه  یا ل دادند و عدت

ک چـارچوب یـل دادند و با طـرح یرا تشک« ن خلقیسازمان مجاهد»ات بودند، یو روا
زم ینـامید»، ینیر متون دیالبالغه و سا به قرآن و نهج مادی یها لیک و انتساب تحلیتئور
ج افکـار خـود، دسـت بـه ین دو گروه عالوه بر نشر و ترویکردند. ا یگذار هیرا پا« قرآن

 یکن شهیر یرا بودند و و برایسک مرگ و شکنجه و... را پذیزدند و ر یز میعمل ناقدام و 
 ییها کردنـد. البتـه تشـکل یبه حرکت مسلحانه و ترور و... مبـادرت م یسل نت پهلو

د بزرگـوار نـواب یهمانند شـه یو اشخاص یاسالم ی مؤتلفه یها تئیهمانند ه یمذهب
علمـاء بـه  یبرخـ یو با استناد به فتاوا دیماه به مکات  یهم بودند که بدون تک یصفو

ها  ن نحلـهیـا یم وارد کننـد. تمـامیـبـه رژ یزدند تا ضربات یحرکات مسلحانه دست م
ر مربـوط ین تأثیشتریرسد ب یان به نظر مین میدر س   کشور داشتند که در ا یطرفداران

ن گـروه یـکـه رفتـار ا یام پانزده خرداد بود. به نحوین خلق پس از قیبه سازمان مجاهد
ه ید قرار گرفت و وجوهات شـرعییمورد تأ« جهاد»از علماء تحت عنوان  یاریتوس  بس

ت و یـترب یبـرا یاز مساجد به محل ین به آنها تعلق گرفت و بعضینیمتد یها تیو حما
 ن سازمان درآمدند.یت ایل شد که به عضویتبد یاز جوانان یریارگی

موجـود  یاسـیانات سیجر ید تمامیت امام باام حضری  از قیدرک صح یپس برا
ر قرار دادند، مورد یرا تحت تأث یرانیا ی ، جامعه5930در کشور را که قبل و بعد از سال 
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عملکـرد  ی را نحـوهیـل نمود. زیها را تحل ن نحلهیبا ا ینیتوجه قرار داد و رفتار امام خم
ن یقدر معـ یها در ش  ،یزمان ی در هر دوره یتحقق خداپرست ید برایپرچمداران توح

 گردد.   یمنتس  م یشود و به دستگاه اله یم
ها با رفتار حضرت امام )ره(  انین جریا یحاکم بر تمام یشناس . در واقع جامعه3
قـرار گرفـت،  ینـیحرکـت امـام خم یت نهضت تفاوت داشـت و آنچـه مبنـایریدر مد
ام را از یـکند و احکام ق یم یمان مرزبندین کفر و نفاق و ایبود که ب یقرآن یشناس جامعه

« کفـر ی جامعـه»واج  است که در برابر  یام زمانیمبارزه و ق یعنید. ینما ین اخذ مید
ست و ین جایز یخیتار ی ن مرحلهیز در اینفاق ن ی ام بر ضد جامعهیق یانجام شود و حت

را در  یکـه نظـام اسـالم یعصر است. لـذا کسـان یمختصت به دوران ظهور حضرت ول
ت ز ن حکم مربوط بـه دوران یبرند، دچار خل  ب یم سؤالر یموضوع وحدت با اهل سنت

اند؛ گرچه روشـن اسـت کـه در صـورت هجـوم  ظهور و حکم دوران قبل از ظهور شده
ت و جنگ بـا یشود. پس ق یان، دفاع واج  میعین به شیبعض مسلم ام در برابر اهل سنت

 یعثمان یه با امپراطوریصفو ی سلسله یها لذا جنگع نشده و ین دوران تشریا یآنان برا
د یـن اسـاس بایـرد. بـر اید مورد تأمل قرار بگیبودن آن، با یاست که شرع ییاز رفتارها

انجام شود تا روشن گردد که « ن لهیه له ال دیمن ال تق»مانند  ییها از گزاره یقیل دقیتحل
د یـگـر، باید یس از سـویقدرت ابلسو و  کید از یت پرچمداران توحیمتناس  با مأمور

 دا کند.ینجات پ ینیش گرفت تا امت دیدر پ یا چه برنامه
د توجـه داشـت کـه از زمـان یـام، بایـق یبه احکـام الهـ یخیک نگاه تاریالبته در 

در برابـر کفـار واجـ  نبـود و  یام حتـیـهماالسـالم قیعل حضرت آدم تا حضرت نـوح
  سخت، نسل یامور بودند تا در آن شرا یرخکردن ب یه و مخفیحضرت آدم مأمور به تق

ام در برابـر کفـار یـبماند. اما از دوران حضرت نـوح بـه بعـد، ق یاء حفظ شود و باقیانب
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ل نشـود و یتشـک انبیای الهیبر محور  یچ جمعیکه ه یدر صورت یشود؛ حت یواج  م
 به مبارزه بپردازند.    یین بزرگواران ناچار باشند به تنهایا

 



 



 

 
 مبحث پنجم

 « یمبارزات»و « یتسن»حوزه در دو سطح  یات تخصصیادب یبررس

   یانقالب اسالم  گونه ات معجزهیو تفاوت آن با ادب

ان یر از جریان عمده غیچند دهه، سه جر یو ط یانقالب اسالم یروزی. قبل از پ5
ان اول، اهـل یـخورد. جر یران به چشم میا ی ان جامعهیدر م سره سقد امام ام حضرتیق

م یـد بودنـد و مواجهـه بـا رژیـت جدیحاکم یمعارضه و مبارزه با قدرت حاکم و مدع
و نهضت  یمل ی ا همانند جبههیخود قرار داده بودند که  یها را به در صدر برنامه یپهلو
خلق و  ییفدا یها کیا همانند چریش داشتند و یگرا یتسیپارلمانتار یها به رو  یآزاد

ها  ن گروهیمسلحانه را در دستور کار قرار داده بودند. البته ا یها ن خلق، حرکتیمجاهد
شدن مبارزات، به مـذاکره  یشیو فرسا یزان قدرت خود و مقاومت دولت مرکزیبه تبع م

 دادند. یم ز تنیت حاکمه نئیم قدرت با هیو تقس یاسیبستان س و بده
م معترض بودند و بعضـًا یاز روشنفکران گرچه به مفاسد رژ یان دوم، برخیدر جر

 ی فـهید را وظیـک حکومـت جدیـس یم و تأسیرژ یپرداختند اما سرنگون یان آن میبه ب
 عنوان بـهرا  یفرهنگـ یهـا تیبر سر قدرت نداشتند بلکه فعال یدانستند و نزاع یخود نم
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ه که همچنان. کردند یم یف خود تلقیتکل ن یالـد د جمالیون )همانند سیاز مذهب یا عدت
بودنـد و بعضـًا نسـبت بـه امـور جامعـه  یفرهنگـ یهـا تیز قائل به فعالی( نیاسدآباد

، حاضـر بـه تحمـل یک مصـل  اجتمـاعی عنوان بهکردند و  یم یو دلسوز یرخواهیخ
 شدند. یقات مییتض یبرخ

ت یدار نیـد»آن بـا عنـوان  یتوان از مش یکه م ــان سوم یجر   ـــاد کـرد یـ« یسـنت
نداشتند بلکه  یو اجتماع یاسیو امور س یقاجار و پهلو یها حکومت ی درباره یموضع
ن و ابـالغ آن بـه مـردم منحصـر یـت خـود را بـه فهـم دیـت، مأموریک اقلیگاه یدر جا

اطالع  یاله، نسبت به اعتقادات و اخالق و احکام « یتبل»ق یدانستند تا عموم از طر یم
بپردازنـد. لـذا بـا  ینـیف دیمان خـود، بـه انجـام وظـایار و ایدا کنند و بر حس  اختیپ

ـام مـانع یرفتـار م یا گونه ز بهینظامات حاکم ن  ینـیات دیـدر برابـر ح یکردنـد تـا حکت
ن نکتـه یـابد کـه بـه ای یت میمقبول یزمان ین مشیاورند. ایآن به وجود ن یسنت معنای به

ت زندگ یها ها در حکومت قرن عهیتوجه شود: ش ه بوده یکرده و مأمور به تق یم یاهل سنت
کفر قرار نگرفتـه اسـت.  یها گاه در معرض حکومت چیز هیان دراز نین سالیو در طول ا

ام و یـاز فرهنگ مذه ، امر ق یات و فهم اجتهادیات و روایان با استناد به آین جریلذا ا
کردنـد و تـا قبـل از آن  یعصر موکول م یحکومت را به دوران ظهور حضرت ول یتصدت 

ان یـدر م ین رفتـاریدانستند. چنـ ین امور متوجه خود نمیرا در ا یشرع یفیدوران، تکل
سـره  قدس ینـیام امـام خمیه رواق داشت و از آن زمان تا قیعه در دوران صفویش یعلما

 ک نظام باشد.یت یریدحکومت و م ینبود که مدع یعیچ عالم شیه
ز تحت نظـارت و کنتـرل خـود یت را نیاقل یها گروه یها حت حکومت یالبته تمام 
ن و پرداخـت یت قـوانیـت )ماننـد رعایـدر برابر حاکم یعموم وظایفدهند تا  یقرار م

ت ئـیبـه ه یا ز عمل شود و از جانـ  آنهـا ضـربهیها ن تین اقلیا یات و...( از سویمال
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 حاکمه و منافع آن وارد نگردد. 
بشـر و ورود آن  یرات بزرگ در زندگییجاد تغیمدرن و ا تمدن یریگ . اما با شکل0

ن امر ید که ایخود د یش رویرا پ یدیف جدیج وظایت به تدریران، روحانیا ی به جامعه
د و سـل نت قاجـار مجبـور شـد روابـ  ینهضت مشروطه منعکس گرد یریگ در شکل

ــو یتیریمــد ــر ینیرد. امــا علمــاء و متــدین و مــدرن را بپــذین ن وارد صــحنه شــدند و ب
ن یـتحقـق ا یفشردند و برا یپا ینید به احکام دیجد ین رواب  اجتماعیشدِن ا مشروط

ن حرکـت یـا یمتمرکز شدند. در واقع تئور قوه مقننهو  یمهم، بر نظارت بر قانون اساس
اواًل  یعنیاستوار شده بود؛ « یمحور قانون» برمبنایحاکم بر آن  یشناس د و جامعهیجد
، قـانون ضـرورت دارد و یاجتماع ین نظم در زندگیاز هرق و مرق و تأم یریجلوگ یبرا
عت اسالم ید بر طبق شرین بایت آحاد آن مسلمان هستند، قوانیکه اکثر یًا در کشوریثان

  یدآمـدن شـرایپدن گردد. لـذا در مواجهـه بـا ید تدویعه و نظارت مراجع تقلیو فقه ش
تیبه تدر یدار نید پس از رنسانس، دیجد شـود و بـه  یخـود خـارق م یج از شکل سـنت

کـه  یالله نـور خ فضلیچون ش یعالم بزرگوار یگذارد. البته حت ین قدم مینو یفضاها
جامعه نبود بلکه نظارت فقهاء بر حکومت و  یرهبر دنبال بهد، ین راه به شهادت رسیدر ا

ام به قوان نمود.  یرا دنبال م یراسالمین غی  قوانیاز تصو یرین اسالم و جلوگیالتزام حکت
 عنوان بـه یالله کاشان تیک عضو در مجلس و مرحوم آی عنوان بهالله مدرس  تیمرحوم آ

ردم را به شـرکت در رفتند و میز حضور و مشارکت در قدرت را پذیس مجلس شورا نییر
 یاسـالم یهـا ر ارز ین کشور را در مسـیق، قوانین طریق کردند تا از ایانتخابات تشو

ز یـامـروزه ن یرنـد. حتـیبگ عهـده بهت کشـور را یریت و مدیکه مسئول نیقرار دهند؛ نه ا
کنـد و  یه میتک یشناس جامعه ین مبنایدفاع از نظام بر هم یحوزه برا یات تخصصیادب
ن یتر یاز قو یکی عنوان به« هیالفق هیوال یدراسات ف»در کتاب  یمنتظر یآقا ن متون مدوت
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 ن چارچوب ملتزم است.ین راب ه، به همیدر ا
 یگرید یازهایران بود، نیته به ایاز ورود فرهنگ مدرن ید که ناشی  جدیبه تبع شرا

م آموز  و پرور  علماء اقدام به اخذ مجوز از نظا ینمونه برخ عنوان بهز م رح شد. ین
ن بـر فرهنـگ یکردند تـا از اثـرات سـوء آمـوز  و پـرور  نـو ینیس مدارس دیو تأس

ت مـذهب یکنند. برخ یرین جلوگینیمتد ز نشـر مجـالت گرفتنـد و  یبزرگان از دولت مجوت
ه  ید منتقل کردند. بعضـیجد یها و شدند و منبر خود را به رسانهیوارد راد یگرید ی عدت

در  یت علمئیت هیف، به عضویاحساس تکل دلیل بهها رفتند و  ون به دانشگاهیاز روحان
رنـد. پـس یبگ یآنـان را پـ ینـید ییان و راهنمایها درآمدند تا ارتباط با دانشجو دانشگاه

ت عمل بـه  یت برایداران، روحان نیان علماء و دیج در میرا یعالوه بر عمل به فرهنگ سنت
 دا کرد.ین ورود پینو یها ه موضوعات و عرصهد وارد صحنه شد و بیجد یوظایف

عمـل بـه  یرا بـرا یقبلـ یک از دو مشی چیسره ه قدس ینی. اما حضرت امام خم9
کـه  ینینید؛ گرچه با علماء و متدیرا برگز یدانست بلکه فضا و راه سوم ینم یاسالم کاف
نکرد و ارتباط خـود را  یر نشد و آنان را طرد و نفیکردند، درگ یت میفوق تبع یاز دو مش

کردنـد، هماننـد  یگر عمـل مید یراهکارها براساسرا که  یبا آنان حفظ نمود و جوانان
ل در یو ا مـؤمنین ی ت جامعـهیـدر ارتقاء ظرف یدانست و سع یفرزند خود م جـاد تحـوت

تیوضع  ی ن رفتـار پدرانـهیـها و ... داشت. ا یئات، عزاداریحاکم بر مساجد، ه یت سنت
ار یـن عناصـر و نهادهـا در اختیـا یتمـام 5917ت باعث شد کـه در سـال یامام در نها

 رد.یقرار گ ینهضت اسالم
در  یر  نسـبت بـه حضـور همگـان در نهضـت حتـین منش پدرانه و پذیالبته ا 

و  یملـ ی ز اعمـال شـد تـا عناصـر جبهـهیمبارزه ن مادی یها برخورد با طرفداران رو 
ن خلـق، در طـول یو مجاهـد ییفـدا یها کیها و چر ستیکمون یا حتی ینهضت آزاد
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ن رفتـار پـس از یدار شده و جذب آن شوند و همـیت اسالم بیحقان ی زمان و با مشاهده
، جـذب اولیای الهیاء و یانب ی رهیه در سیرا اصل اولیز ادامه داشت؛ زیانقالب ن یروزیپ

ر یاز مسـ یورود به راه سعادت و نجـات و دور یاز آنان برا یریگ بندگان و دست یتمام
 است. یکفر و گمراه

ف و یـف انسان و جـنت و عـالم تکلیابتدائًا به توص یاریز در موارد بسیم نیقرآن کر
م میاخت اء و برخـورد یاز دعوت انب ینیع ی ک نمونهیپردازد و سپس  یار تا بهشت و جهنت

 یو بعد از آن بـه برخـورد کـاماًل اخالقـکند  یکفار با آنان را ذکر م یخشن و ضد انسان
کشـد کـه  یر میاء را بـه تصـوید و صبر و حلم انبینما یبا دشمنان اشاره م یدستگاه اله

 عنوان بـهطور که حضـرت نـوح  کنند. همان یان تمام میت را بر دستگاه طغحجچگونه 
دعـوت سـال بـه  312رغم ضرب و شتم مکرر توس  کفار،  یاولوالعزم و عل ین نبیاول

نـزول عـذاب  یساله، به دستور خدا از دعا برا 922 ی دهد و در سه دوره یمردم ادامه م
 کند   یم یخوددار

بـا  یالهـ یعصـر، بـه شـکل یت حضـرت ولیه به والین حضرت امام با تکیبنابرا
ون و مـادیبرخورد کردند و با اتمـام حجـت بـر  یمختلف اجتماع یها انیها و جر موق

ت و حما ت، وحدت کلمه با اهلیر هدایورود به مس یبرااز آنان  یریگ دست ت از یـسنت
ت نهضـت پرداختنـد یرین، به مدیآنان بر ضد کفر و رحمت و ع وفت با مؤمن یها امیق

در برابـر  یریگ د نکردند و بـا موضـعییاء را تأیر از راه قرآن و منهج انبیغ یچ راهیه یول
حاصل شـد.  ملت یروزیت نمودند تا پبه شدت مراقب یاعتقاد یدوم، از مرزها یپهلو

و دچار مشـکل  مادیمبارزه را  یبرا یو شرق یغرب یها لذا حضرت امام مکت  و رو 
مبـارزه و سـپس در  یرا هر دو نحله، برایدانست ز یم ینیو دور از رواب  سالم د ییمبنا

چـه  ـــا یـمسـل  دن یها با قدرت یقیک و عمیت ناچار بودند تا رواب  نزدیامر حاکم
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فشـار بـه  یبـرا یغرب یت کشورهایبرقرار کنند. گروه اول از حما ــ یو چه شرق یغرب
ن اسـلحه و آمـوز  یتأم یبرا یشرق یها از قدرت یگریجست و د ینظام حاکم سود م

ز در فرهنگ یعلماء ن یانقالب، برخ یروزینمود. البته قبل از پ یک و... استمداد میچر
ت کردند و ین خلق حماینمونه از مجاهد عنوان بهقرار گرفتند و  یا غربی یشرق یمبارزات

 یهـا تیفعال یرا بـرا یادیـز یها نـهیا هزیرا به آنان اختصاص دادند  یوجوهات شرع
 ید، در انـزوایـام تبعیدر ا ینیگونه امام خم نیمتحمل شدند و بد یو روشنفکر یفرهنگ

کـه  یینه نسبت به آزمـون و خ اهـانایزبیت یکامل قرار گرفت. اما حضرت امام با بررس
شـدن صـنعت انجـام شـده  یتوس  علماء در دوران مشروطه و پس از آن در نهضت مل

رفت کـه از یگاه نپذ چیمثال امام ه عنوان بهاستفاده نکرد.  یبود، از فرهنگ مبارزات علم
ا بــه یــقــدرت شــود  ی ن بــه شــرکت در انتخابــات، وارد صــحنهینیق دعــوت متــدیــطر

بـا  یریـدرگ یروح قرآن، مبارزه را برا براساسمتداول بپردازد بلکه  یفرهنگ یها تیفعال
دنبـال  ید و حفاظـت از اعتقـادات امـت اسـالمیتوح ی کفر و اعالء کلمه ینیقدرت ع

ک جامعه را بر محور یش نبرده بلکه یپ یرا کفر کار خود را تنها با مباحث نظریکرد ز یم
ن برخـورد یسـت بلکـه در اولـیو حلم و صبر ن گو و گفتاهواء سامان داده و اساسًا اهل 

وارد نکنند  یاپرستیبه دن یا ان است تا ضربهیگرا و آخرت مؤمنین یکیزیحذف ف دنبال به
ه یم و فرعون بـا حضـرت آسـینمرود با حضرت ابراه ی آن در رو  مواجهه ی که نمونه

فار همواره خشـونت را است که ک ین در حالین امروز قابل مشاهده است. ایو... تا هم
 یو حقوق بشـر معرفـ یکنند و خود را مظهر صل  و مهربان یمنتس  م یبه دستگاه اله

 کنند  یم
ک مسـلمان محسـوب یـ یظـاهرًا و از نظـر فقهـ یان، محمدرضا پهلوین میدر ا 

 ی مظاهر فسق مبتال بود اما حضرت امام رفتار او را در عرصـه یتًا به برخیشد که نها یم
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را یـکـرد. ز یرا افشـاء م یمسـلمان یدانست و کذب شاه در ادعا یز میکفرآمحکومت، 
بـه  یو همراهـ یکفار قرار داده بود و دست دوسـت ی را تحت سل ه یشاه، کشور اسالم

ران در من قـه یـرسانده بود کـه از ا یجای بهل داده بود و کار را یس و اسرائیکا و انگلیامر
ه و علمـا ــاهل نفاق  یها اما حکومتشد.  یاد میل دوم یاسرائ عنوان به عه یشـ یکه ائمت

ک ابرقـدرت یـخـود  ـــدانسـتند  یام نمیـه کرده و خود را مأمور بـه قیدر مقابل آنها تق
 عنوان بـهران و و روم )یـا یبـه امپراطـور یگـاه دسـت دوسـت چیشدند و ه یمحسوب م

ت و یـرا در منزلت تبعکه خود  نیدادند؛ چه برسد به ا یکافر در آن زمان( نم یها قدرت
ک یـ عنوان بـهد ابتـدائًا و در ظـاهر یـزیطور کـه  نسبت به آنها قرار دهند. همـان ینوکر

ام یـالسـالم بـا ق هین علیالحس شد، اما اباعبدالله ین شناخته میمسلم ی فهیمسلمان و خل
کـه خـود در برابـر کـاروان  یخود به همگان نشان داد که او کافر است و بنا به مواضـع

ت را انکار م یت اعالم کرد، وحیب اهل یرااس انتقام خون کشتگان  دنبال بهکند و  یو نبوت
ر پا بگذارد و یرا ز یاحکام فقه یست که برخیگونه ن نیکفار در جنگ بدر است و تنها ا

)ماننـد حکـم ارث( و  یاحکـام فقهـ یگذشـته از برخـ یخلفـا یچیرغم سرپ یاال عل
ه، ینیدر مناسک د یگذار بدعت  یعنـیام مبادرت نکـرده بودنـد. ین به قیمعصوم ی ائمت

ز ق ن در برابر کفـر و شـرک یشود که مؤمن یصادر م یزمان یام از طرف دستگاه الهیمجوت
ک یـدر مواجهه با کفر شـاه و اربابـانش در واقـع  ینیرند و لذا نهضت امام خمیقرار بگ

و در خـالل طـرح  ن سلسـله مباحـثیـا ی ن مهـمت در ادامـهیـبود کـه ا ینیحرکت حس
 تر خواهد شد. روشن« خیتار ی فلسفه»



 

 
 



 

 
 مبحث ششم

 یمواضع فرهنگ»ن یسه بیمردم و مقا یته در زندگیر فرهنگ مدرنیتأث یبررس 
 «یم پهلویحضرت امام )ره( با رژ  یاسیبرخورد س»و « هیعلم یها حوزه

ران یا ی ، جامعهیانقالب اسالم یروزی. از زمان آغاز نهضت مشروطه تا قبل از پ5
التیتحت تأث کـه  یگرفت؛ فرهنگ و رواب ـ یته نشأت میبود که از فرهنگ مدرن یر تحوت

روشنفکران و  یفاسد وارد کشور شده بود. لذا چه برخ یاول و دوم به نحو یتوس  پهلو
دسـت  یمختلفـ یهـا تیجامعه، بـه فعال یف مذهبیته و چه طیطرفداران فرهنگ مدرن

ران یـا ملـتبر « یو اقتصاد ی، فرهنگیاسیس»مدرن که در ابعاد  تمدنزدند تا در برابر 
 نشان دهند. یالعمل ور شده بود، عکس هجمه

برد و ثروت کشور به شاه و اعوان  یران از فقر رنج می، سرتاسر ای. در بعد اقتصاد0
حل مشکالت  ین براینیت و متدیل، روحانین دلیافت. به همی یو انصار او اختصاص م

را  یمتعـدد یها هیـرین، خین و مستضعفیفه در برابر محرومیمردم و انجام وظ یاقتصاد
 س کردند.یدر مساجد کشور تأس

 یشـتازیشـاه و چـه شـرق بـه پ ی، چـه غـرب بـه سـردمداری. در بعد فرهنگـ9 



61   گفتمان انقالب اسالمی __________________________________________________  

ور بودنـد.  ران حملـهیـا ی در جامعـهها و حزب تـوده، بـر فرهنـگ مـذه   ستیکمون
ن حرکـت، مرحـوم عالمـه یـز به پا خاست که پرچمدار این خ ر نیت در برابر ایروحان

شاگرد و مفسر افکـار عالمـه در کنـار  عنوان به یالله م هر تید آیبودند و شه ییطباطبا
ر مقابـل ه، دیـعلم یها در حوزه یت موجود فلسفیه به عقالنیشان قرار گرفتند تا با تکیا

 یشناسـ جامعه ی خ و فلسفهیتار ی ، فلسفهیشناس ستند و با نقد معرفتیفرهنگ شرق با
اورند. خصوصًا با ین شبهات به وجود بین در برابر اینیمتد یرا برا یها سنگر ستیمارکس

کـا را داشـت و نظـام یسـم امریالیمبـارزه بـا امپر یکـه بلـوک شـرق ادعـا نیتوجه بـه ا
کرد و با طرح شعار عـدالت و جـذب  یم ین عدالت معرفیان از تأمرا ناتو یدار هیسرما

ا را به تصرف خود درآورده بود و لذا یاز دن یمین در سرتاسر جهان، نیکارگران و محروم
 دا کرده بودند.یش پیگرا یستیا و عناصر مبارز به افکار مارکسیدن یها از انقالب یاریبس

 یهـا تیخـود را بـه فعال ینـید ی فـهیوظت و یـغالبـًا مأمور یان فرهنگیالبته جر 
دا نکننـد، یـرت پیکـه مـردم بصـ یکرد و اعتقاد داشت که تـا زمـان یف میتعر یفرهنگ

 طور بـهد. لـذا یت نخواهد رسیو موفق یروزیام به پیا قیام وجود ندارد و یق یبرا یفیتکل
آنـان  یروشـنگرت و یـارتباط برقرار کرد و به ترب یکرده و دانشگاه لیژه با قشر تحصیو

اللـه  تیمرحـوم آ یهـا تیتوان در فعال ین رفتار در عراق را میا ی همت گماشت. نمونه
بـود  یانیدانشگاه مثابه بهالدعوه  حزب یریگ د صدر دنبال کرد که حاصل آن، شکلیشه

الله  تید آیز شهیران نیشان قرار گرفته بودند. در داخل ایت ایکه قبل از انقالب تحت ترب
کـه بـه  ـــ یاسـیو نـه س ـــ یعلمـ ییها تیشخص عنوان بهد مفت  و... یشه و یم هر

ها داشتند و با مشـارکت در  ن حرکتیفعال در ا یمند بودند، حضور حضرت امام عالقه
چـون  یبـا عناصـر یها در همکـار ارشاد و ورود بـه دانشـگاه ی هینیمانند حس یمراکز

و نشر جزوات  یاقدام نمودند و با سخنرانن ی، به ارتباط با متخصصیعتیمرحوم دکتر شر
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ان یدر کشور به راه انداختند تا با پاسخ به شبهات و جذب دانشگاه ی، موجینیو کت  د
گـر از ید یکنند. برخـ یریجلوگ یو شرق یغرب یها ن، از افتادن آنان به دام فرهنگیبه د

د امـا در سـ وح حضـور داشـتن یسـتیبا افکار کمون یفرهنگ ی ن مقابلهیز در ایعلماء ن
کادمیغ ه و یـها گرچـه بـا کنا ن حرکتیا یال دادند. در البه یک به تال  خود ادامه میرآ

مفاسد  یافشا معنای بهن ابدًا یشد اما ا یم وارد میبه رژ ییها ضی ، انتقادات و تعریتلو
 با قدرت حاکم نبود. یریدر مقابل او و درگ یعلن یریگ شاه و موضع

بـود امـا « یشـبهات نظـر»شـتر در قبـال ین مواجهه بیداشت که اد توجه یالبته با 
دا یـپ یبـود، پاسـخ درخـور یغرب یعلم و تکنولوژ یاز کارآمد یکه ناش ینیشبهات ع

مـدرن قـرار  ید علوم و فناورییتأ ی ات پشتوانهیات و روای، آیزدگ با علم یکرد و حت ینم
 گرفت.    یم

هیز بین یاسی. در بعد س3 ام بـر یـم و قیـمبارزه با رژ یاز علماء برا یا ان شد که عدت
در انتخابـات و حضـور در  یماننـد نـامزد یغرب یافزارها آن، از نرم یاسیضد مظالم س

الله مدرس،  تیمرحوم آ یها آن، در تال  ی کردند که نمونه یقدرت استفاده م ی عرصه
بـود.  حقـایقنشر  یبران ینو یها ا استفاده از نهادها و رسانهیو  یالله کاشان تیمرحوم آ
ضـربه  یبردند و برا یز از فرهنگ مبارزات مسلحانه بهره میت نیاز روحان یگریبخش د

د مجاهـد نـواب یزدنـد کـه شـه یمسـلحانه م یها م دست به ترور و حرکتیزدن به رژ
 ن دسته قرار داد. یتوان در ا یرا م یاسالم ی مؤتلفه یها تئیو ه یصفو

فـوق و  یهـا بـا رو  یریـسره بـدون درگ قدس ینیم. در مقابل، حضرت امام خ1
ن راه بـه فرهنـگ قـرآن و یبه وجود آورند که انتساب ا یدیبا آنها، راه جد یعلن ی مقابله

کـه توسـ   ین گشت. در واقـع راهـییتب یتا حدود یدر مباحث قبل انبیای الهی ی رهیس
 یریگ موضـع بـر مبتنیو  یاعتقـاد ــ یاسیر کاماًل سیک مسیشد،  یم یحضرت امام ط
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کال  یریم و اعالم درگیز رژیدر مقابل مظالم شاه و افشاء مفاسد و رفتار کفرآم یعلن با اتت
و  یجهـان یها ا توسل بـه قـدرتیبه قدرت سالح  یا هیبود و تک یو اله یبیبه قدرت غ

طور که  گر حضرت امام همانید ینداشت. از سو یفشار به دولت مرکز یبرا یا من قه
تاز ق معمــول و ارتبــاط بــا  یفرهنگــ یهــا تیحــوزه فاصــله داشــت، بــه فعال یشــر ســنت

پاسـخ امـام بـه  ی وهین مسـأله در شـیز نپرداخت که ایان به شکل متداول آن نیدانشگاه
کـه  ـــ یانقـالب اسـالم یروزیـبـه پ یمنتهـ یها در سال ید م هریمرحوم شه ی نامه

کشور و گزار  اختالفات موجود با روشـنفکران از  یل اوضاع فرهنگیموضوع آن، تحل
 یبـه اقـدامات فرهنگـ یتیمشهود است. در واقع امـام اولـو ــبود  یعتیجمله دکتر شر

 یها شـاه متمرکـز کـرده بـود. البتـه دسـتگاه یداد و توان خود را بر سرنگون یمتداول نم
گر یضرت امام و دن حیبه خرق دادند تا اختالف و شکاف ب یاریم تال  بسیرژ یتیامن

ق بخشـند امـا یـل کـرده و آن را تعمیتبـد یعموم یرمبارز را به امریمبارز و غ یها نحله
ها قرار ندادند تا قهر و نزاع، موج  خروق آنهـا  ن گروهیحضرت امام خود را در مقابل ا

 ، همگان را در صحنه حفظ کردند.یا ژهیر ویان مبارزه با شاه نشود و لذا با تدابیاز جر
  را یزد کـه شـرا یم دست به اقـداماتی)ره( رژیالله بروجرد تی. پس از وفات آ1

شان فراهم کـرد یمردم با ا ییکشور و آشنا یاسیحضور حضرت امام در حوادث س یبرا
ه، خواصت و عـوامت را یضیف ی امام )ره( در مدرسه یخیتار ینهضت، سخنران یو در ابتدا

 یعـیم طبیرژ یدند. برایپانزده خرداد به شهادت رسام یبه صحنه آورد و هزاران نفر در ق
 ی ز به قتل برساند امـا خـواصت در حـوزهی، رهبر نهضت را نیتین جنایبود که پس از چن

ت حضرت امام یبر مرجع یه از علماء مبنیدییقم به حرکت درآمدند و با اخذ تأ ی هیعلم
شـان در کنـار یت ایمرجعجه، یکردند. در نت یریجلوگ یا ن عمل ددمنشانهیاز انجام چن

گاه بـود یمرجع یبرا یاسیت سیم که از مصونید و رژیت گردید تثبیگر مراجع تقلید ت آ



  17 انبیاء فرهنگ در اسالمی انقالب خاستگاه: اول فصل    ___________________________ 

ا در داخـل کشـور و در زنـدان یـک مرجع را به قتل رساند و یتوان  یدانست که نم یو م
ن امام و مردم، به زعـم خـود ید نمود و با ق ع ارتباط بیشان را تبعیحبس کرد، به ناچار ا

 یام پانزده خرداد، امام دارایبود که قبل از ق ین در حالینهضت را فرونشاند. ا یها شعله
ن منزلت صـورت نـداد. لـذا یدن به ایرس یبرا یز اقدامیت نبود و خود نیمنص  مرجع

ت یـک کرد و باعث شد مرجعین در حوزه را تحریام حضرت امام بود که خواصت متدیق
 یروزیـدر پ یاساسـ ین امـر، نقشـیـ  برسد کـه اریخودجو  به پذ صورت بهشان یا

م یرژ یتیو امن یاسیانقالب داشت. البته پس از ورود حضرت امام به نجف، دستگاه س
 یهـا ان مراجـع و حوزهیـشـان را در میکردند تـا ا یادیشاه و حزب بعث عراق تال  ز

ت معمول مبنیکنند و  یه منزویعلم وحـدت در ن اعلـم و یبر تع یا حداقل برخالف سنت
د هر چه ب یت، فضا را برایمرجع ن ینیان عموم متدیت و انشقاق در میشتر در مرجعیتعدت

 ن هدف موفق شدند.یدر ا یفراهم کنند که تا حدود
تیان، جرین می. در ا7 ق منـابر و یـن از طریـ  دیبه کار متداول خود در تبل یان سنت

ز در جهت فعالاخذ  یبرا یداد و مشکل یمساجد و کت  و مجالت ادامه م  یها تیمجوت
ت را شـاه یـکرد ز یداران مدارا م نیاز د یخود نداشت. در واقع دستگاه حاکم با بخش سنت

 یدهـد و ادعـا یم یهـا آزاد فرهنگ ز به ُخردهیل به فرهنگ غرب بود و بلوک غرب نیما
هـا را مـزاحم اهـداف خـود  کنـد و آن یان و اقشار مختلف را م ـرح میاقوام و اد یآزاد
ان ید. برخالف بلوک شرق که با ادینما یجامعه منحلت م مادیند بلکه در فرهنگ یب ینم

خـود را  یاسـیمخالفان س یبرد و حت ین میرا از ب ینیکرد و مظاهر د یمًا مقابله میمستق
ت نینمود. د یز حذف مین ن در شـکل ینشر د یم براین نوع برخورد رژیز از این یداران سنت

ت ، ینـی  معارف، نشـر کتـ  دیردند و از موافقت دستگاه حاکم با تبلک یاستفاده م یسنت
ت یرضـا ینـیر مظـاهر دی، ساخت مسجد و ابراز سـایارتیز یو سفرها یانجام عزادار
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کردند. گرچـه مراقبـت و  یدستگاه مخالفت نم یها استیل، با سین دلیداشتند و به هم
ها  مارستانیها و ساخت ب هیریس خیکردند و با تأس ین را فرامو  نمیت از محرومیحما

ار یبه مردم غافل نبودند. البتـه درصـد بسـ یدگی، از رسیخدمات عموم یبرخ ی و ارائه
مبـادرت کردنـد کـه در  یم فاسد پهلویرژ یبرا یعلن یگزارنما به خدمت یروحان یکم

 یانداز معروف شدند. پس از انقالب، امام با راه« یآخوند دربار»فرهنگ عموم مردم به 
ت حذف کرد و اجازه نداد که تعـداد یروحان ی ت، آنها را از جامعهیروحان ی ژهیدگاه ودا

 د.یاالیت را بی، ساحت مقدس روحانیدربار یِل آخوندهایار قلیبس
کـه  ییهـا انی، جر5911د حضرت امام به خارق از کشور تا سـال ی. پس از تبع1

به راه  یکه توس  نهضت اسالم یبودند، از موج یا غربی یقائل به فرهنگ مبارزات شرق
خود جذب کردند تـا  سوی بهام امام را یاز ق یل ناشیکردند و پتانس یبردار افتاده بود بهره

هـا از سـازمان  ن گروهیـنـد. ایاز قـدرت را تصـاح  نما یت، سـهمیـبا فشار به حاکم
 ینـیات دیـبودنـد و از ادب یمذهب ی صبغه یگرچه دارا ین خلق تا نهضت آزادیمجاهد

کـه در صـورت  یاعتقـاد داشـتند بـه نحـو مـادی یکردند اما به راهکارهـا یاستفاده م
نمودنـد. در  یعمـل م یا غربـی یشرق یها ز به نسخهیت نیحاکم ی اداره ی، برایروزیپ

ران را کاهش داد و یا یداخل ی ت صحنهیریشان در مدید امام توس  شاه، نفوذ ایواقع تبع
الذکر را بـه  فوق یها انیبا امام دچار اختالل کرد و جرن را یو متد یف مذهبیط ی راب ه
هـا  ن گروهیـمبارزه توسـ  ا یآنان بدل نمود و فضا یها تین و حماید مبارزیام ی نق ه

ها را سرکوب کـرد  ن حرکتیا یم، تمامیو خشونت رژ یکتاتورمئابیمصادره شد. البته د
، بـه یالمللـ نیب ی رصـهمخـوف خـود در ع ی چهره یاز افشا یریجلوگ یو همزمان برا

 یصـور یاسیس یها یاز آزاد یا ن و اع اء مجموعهیران نویز و ایس حزب رستاخیتأس
 مبادرت نمود.
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 یموجود و مبارزات متـداول بـرا یراهکارها یکه تمام 5911سال  یلذا در حوال 
 یفرهنگ یها تیو فعال یاسیس یها انیدها از جریده و امیبست رس م به بنیرژ یسرنگون

د را یـک حرکـت جدیـ یریگ منق ع شده بود و دستگاه در اوق قدرت خود ابـدًا شـکل
و  یآقـا مصـ ف صحنه را دگرگون کرد و با شهادت حاق یاله ی کرد، اراده ینم ینیب شیپ

ت و یـم به حضرت امام، قم دوباره بپا خاسـت و بـا تحـرک مراجـع و روحانیاهانت رژ
 ید 53ام یـا شـد و قیـاشده بـود، مجـددًا احبه پ 5930که در سال  یت مردم، آتشیتبع

ن شـهادت یداشـت اربعـیه بـه فرهنـگ مـذه  در گرامیـشکل گرفت. در ادامه و با تک
بهمـن مـردم  03ام یـز برگزار شد و به قیقم در تبر یالسالم، چهلم شهدا هیعل نیحس امام
مراسـم زد رقم خـورد و سـپس یام مردم یز، قیتبر یل گشت و در چهلم شهدایز تبدیتبر

 یافت و به شهرهایراز و... امتداد یاصفهان و مشهد و ش یبزرگ یچهلم شهدا در شهرها
تخـت را در مـاه ی، بـاالخره پا«یمتـوال یهـا چهلم»افزاِر  ت نمود و نرمیز سرایکوچک ن

د ف ر انجام گرفـت و در یدر روز ع یز  واداشت و تظاهرات بزرگیمبارک رمضان به خ
ام بـود کـه مـردم تهـران و یـن قیـشـد. پـس از ا یور منتهـیشـهر 57ام یـاوق خود به ق

ت نشناختند و هر روز به تظاهرات یرا به رسم یک روز هم حکومت نظامیشهرها  کالن
نسبت بـه شـاه گسسـته شـد؛ بـه  یالت و تعلقات عمومیو اعتصابات ادامه دادند و تما

امـام س بـه خـدمت یصـنوف و اقشـار در نجـف و پـار ینـدگان تمـامیکـه نما ینحو
مختلف، سـاختارها عمـاًل از امـام  یدر نهادها یل انجمن اسالمیدند و با تشکیرس یم

م یکـا تصـمیم خارق شـد و امریکار از دست رژ ی گرفتند. لذا رشته یدستور م ینیخم
ل دولت یگراها بسپرد و با تشک ملیگرفت شاه را از کشور خارق کند و قدرت را به دست 

ها،  سابقه در امـر رسـانه  یب یها یگرا و اع اء آزاد ملیک عنصر ی عنوان بهار یتوس  بخت
سـه ین دسیـو...، نهضت ملت را کنترل کند که حضرت امام در برابـر ا یاسیان سیزندان
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 رساندند.  یروزی، انقالب را به پیل نظام اسالمیم نشدند و با اصرار بر تشکیز تسلین
مســلحانه و  یهــا رو  نیگزین آنچــه کــه در حرکــت حضــرت امــام جــایبنــابرا

ن شهداء بود یمراسم اربع یه به خون شهدا و برگزاریام شد، تکیدر امر ق یستیپارلمانتار
 یو همراه یان عمومیعص ینه را برایداشت و زم ییعاشورا یشه در فرهنگ عزاداریکه ر

کال به اراده ملتآحاد  ، قلوب مردم را فت  کرد یاله ی با موق انقالب فراهم نمود و با اتت
در انتخابـات و  یروزیـا پیـاز کشور  یمسلحانه و تصرف مناطق یبه حرکت آنکهو بدون 

فشـار بـه قـدرت حـاکم توسـل کنـد، موجـ   یبرا یم رح جهان یها ارتباط با قدرت
 د. یگرد ینهضت اسالم یروزیپ



 

  
 مبحث هفتم

 ؛مادیو قرارگرفتن آن در اوج قدرت  یم پهلویت رژ یوضع ی. بررس1 
 ع )عاشورا(؛ یفرهنگ تش یشناس . جامعه2 

 ن داخل کشوریل مبارز یحضرت امام و تفاوت آن با تحل یمبارزات  وهیش یمبنا

قبل از آغاز انقالب  یالملل نیب یها ر قدرتیم شاه و ساید توجه داشت که رژی. با5
ــآل ارز دهیــم لــوب و ا ی یرا در شــرا ی، نظــام ســل نت5911در ســال  یاســالم  یابی

مت نفت، گسـتر  صـنعت مونتـاژ و بـه تبـع آن رونـق در بـازار، یش قیکردند. افزا یم
، دسـتگاه توانسـته بـود یجاد کرده بـود و از نظـر فرهنگـیرا ا یخوب یت اقتصادیوضع

 ین روند را مـیجامعه رسوخ دهد که اوق ا یها هیس وح و ال یفرهنگ غرب را در تمام
 یم بـر تمـامیـرژ ی ز سـل هین یاسیجشن هنر مشاهده کرد. در بعد س یتوان در برگزار

ف یـه افکنـده بـود. طیان، نخبگان و... سـایان، نظامیصنوف و اقشار از جمله دانشگاه
ده بودنـد و یبست رس مختلف مبارزه به بن یها وهیز پس استفاده از شین ین مذهبیمبارز

دانسـتند کـه  یعه در جهـان میتنها پادشاه ش مثابه بهرا  ین، محمدرضا پهلوینیر متدیسا
ن یکنـد. بنـابرا یو.. عمـل م یارت و عـزاداریـاز جمله ز یمظاهر مذهب یبه برخ یحت
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، بـه ثبـات یو خـارج یکشور از نظر داخل ی، اقتصادی، فرهنگیاسی  سیمجموع شرا
ـ  شـده بـود. حتـ ی رهیران به جزیده و ایرس او  یاربابـان شـاه بـرا یثبـات غـرب ملقت

ون ظفـار و یـدر سـرکوب انقالب یکردند و ارتش پهلـو ین مییتع یخارج یها تیمأمور
ل شـده یتبد یا ک قدرت من قهیم طاغوت عماًل به یتنام مشارکت داشت و رژیجنگ و

ک از یـ چیآغـاز شـد امـا هـ ی ین شـرایدر چنـ ینـیام حضرت امام خمیبود. در واقع ق
 یروزیت م لوب خود، نتوانستند مانع از پیرغم وضع یعل یجو خار یداخل یها قدرت

 شوند.   5917آن در سال 
کوتاه، از نظـر معـادالت  یک حکومت در زمانی یاست که سرنگون ین در حالیا

گر یکـدیبـا  یو خـارج یداخلـ یها قـدرت یافتد کـه تمـام یاتفاق م یهنگام یاسیس
 یتمـام یکردن صـدام، همراهـ سـاق  یکا براینمونه امر عنوان بههماهنگ شده باشند. 

 ین، انگلسـتان، فرانسـه، شـورایه، چـیل روسـیـاز قب یا و من قه یالملل نیب یها قدرت
، ی، فرهنگـیاسـیچ قـدرت سیت، عربستان، امارات، مصر و... را جل  کـرد و هـیامن

ل بود کـه توانسـت در ین دلید و به همید یمعارض در برابر خود نم عنوان بهرا  یاقتصاد
و  یم ـرح جهـان یها کـه قـدرت یکوتاه، نظام صدام را سرنگون کند. امـا زمـان یتمد

 یر قدرت حاکم در آن کشور شـکلییک کشور نزاع داشته باشند، تغی ی درباره یا من قه
ت در ین وضـعیطور که ا شود همان یحاصل نم یقاطع یروزیکند و پ یدا میپ یشیفرسا
به  یابین دستیو... قابل مشاهده است. بنابرا نیهرزگو ین، بوسنیه، فلس ین، سوریاوکرا

 ی در عرصـه یو خـارج ی  داخلـیامروز، تـابع شـرا یایت در دنیر حاکمییقدرت و تغ
نـه تنهـا  یست. اما در زمان آغاز انقالب اسالمیقدرت است که اغماض از آن ممکن ن

 یداخلـ یها شـاه وجـود نداشـت بلکـه قـدرت یسرنگون یها برا ن قدرتیب یهماهنگ
نفش  یفایا در ثبات سل نت شاه ایز ین یخارج یها قدرت ی سرکوب شده بودند و همه
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حزب بعـث عـراق کـه  یسره موافق نبودند. حت ام حضرت امام قدسیا با قیکردند و  یم
ز بـا یـن یکوتاه ینظام یریکرد و درگ یاندام م ک قدرت مخالف با شاه، عرضی عنوان به
حضرت امـام را از کشـور عـراق  5917ام در سال یگرفتن ق شدتدا کرده بود، با یران پیا

 یه بـر قـدرتیـبتوانـد بـا تک یکرد که نهضت اسـالم یفکر نم ین کسیاخراق کرد  بنابرا
و  یچ قدرت جهـانیرا به چالش بکشد چون ه یان، دولت مرکزیجهان یرمتعارف برایغ
شان مخالفت یبا حرکت ا یبا حضرت امام همراه نبود بلکه همگ یا و من قه یالملل نیب
 کردند. یم

ک به راه خـود یز هر یم نیمعارض رژ یها انیها و جر ، نحلهیحات قبلیبنابر توض 
 ی شـدند، بلکـه اخـتالف در نحـوه یرفتند و نه تنها بر محور حضرت امام جمـع نم یم

گـران یز در نـزد دیـباال گرفته بود و راه حضـرت امـام ن یروزیأس از پیمبارزه و  ی ادامه
شده بودنـد و  یز دچار پراکندگین نینیشد. متد یل میکور و پر ابهام تحل ینهضت عنوان به

هیمشغول مقابله با بهائ یگروه ام را یت قین، موفقیاز مبارز یادیز ی ت شده بودند و عدت
ت یم ملتآحاد  یبرا یدر جهت روشنگر یمشروط به کار فرهنگ ز ین یدانستند و قشر سنت

قرار  یامام مورد توجه کس یتداول در منابر و مساجد بودند و در واقع مش  میمشغول تبل
 یانقالب اسـالم یها ن نشانهیبود که اول یو خارج ی  داخلین شرایگرفت. در چن ینم

و  یکـیمقاومـت چر ی ک هسـتهیـ آنکـه، آشـکار شـد؛ بـدون 5911در زمستان سال 
نـد و یایها به کمک نهضت ب رسانهل شود و یتشک یا حزبیم ضربه بزند یبه رژ یزانیپارت

حضرت امام در هنگـام  یعنیام بپردازند. یبا رهبران آن به انعکاس اخبار ق یدر هماهنگ
ار یـدر اخت یو م بوعـات یا بود و نه قدرت رسـانه یآغاز انقالب نه صاح  قدرت نظام

 کرد. یت میالملل از او تبع نیمتناس  با عرف ب یک قدرت داخلیداشت و نه 
بود کـه در  یو اسالم ناب یمان واقعیسره ا قدس ینیر واقع تنها قدرت امام خم. د0
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ت یـب ن و محبـت بـه خانـدان اهلیرا نور امـام حسـیگرفته بود ز یران جایقلوب مردم ا
ان یجر یرانیا ی اقشار و اصناف و خواصت و عوامت جامعه ی همه یها السالم در دل همیعل

ل شده بود کـه مـردم یر تبدیفراگ یران، به فرهنگیا ملتان ین امر مشترک در میداشت. ا
هـا،  یارت، عزاداریـخـود در راه ز یکردند و با صرف امـوال شخصـ ینه میآن هز یبرا

احان، مساجد، کت  دیمنابر، روحان  شدند.  یق و تداوم آن میو...، باعث تعم ینیت، مدت
 یوسـ  خـدات تین اسالم و اتمام نعمـت بـر بشـریع دید توجه داشت که تشریبا

و  یموس یهمانند عصا یعیگر از سنخ امور طبید یات الهین معناست که آیمتعال، به ا
وآله  هیعل الله یامبر اسـالم صـلت یپس از بعثت پ یات الهیستند بلکه آیصال  و... ن ی ناقه

خدا، وجود مبـارک  ی ه و نشانه و معجزهین آیخواهند داشت و لذا بزرگتر یانسان یسنخ
ه و معجزه، همانند ینزول آ یمردم برا آنکه جای به یعنیشان است. یان ایجانشاکرم و  ینب

هستند که بندگان با  یات دائمیآ مثابه به یات انسانی  خاص باشند، آیگذشته منتظر شرا
آنـان،  ی روزمـره یها و اخـالق و مـنش و زنـدگ یریگ مداوِم رفتارها و موضع ی مالحظه

شـود و  یم دستگاه الهـیتسل آنکه یند. در واقع انسان براافت یهمواره به انفعال و عجز م
د از یـمانند روزه، خمس، جهاد، حج و... تن دهـد، با یاورد و سپس به مناسکیمان بیا

ت قل  پ ینظر روح وجـود  ی هیـمتعـال، آ یدا کند. لذا خـدایمتأثر شده و خضوع و رقت
و خصوصـًا  یاسالم امتالسالم را به  همیشان عل ن و فرزندانیرالمؤمنیامبر و امیمبارک پ

ـیا ملت ـه و چـه در حرمیـب ن اهلیران ع ـا کـرد و محبت آن  یهـا ت چـه در محضـر ائمت
چشـند و بـه عجـز  یرا م یالهـ ی ان ارادهیـو جر یبزرگواران دائمًا تصرف دسـتگاه الهـ

ت م افتند و قلوب یم  شود. یشان دچار رقت
م و عاشورا بزرگترین میدر ا  متعال  یدعوت به خدا یبرا یدیتوح ی هین آیان، محرت
در  ینـید یها امت یخ است؛ حتیشبرد امت اسالم در طول تاریپ یبرا یاله یا رهیو ذخ
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آن مصائ  بـزرگ  یادآوریت شدند و با ین نور هدایا ی لهیز به وسیامبر نیقبل از بعثت پ
سـره بـه  قدس ینیخم کردند. لذا امام یده عبور میچیاء سلف از امتحانات پیبوده که انب

م و عاشورا یع که در طول تاریفرهنگ تش ی هیسرما کا کرد و به محرت خ شکل گرفته بود، اتت
خرداد در  51ام یل، هم قین دلیه نمود. به همیعه را رقم زده بود، تکیات مذه  شیکه ح

م شکل گرفت و هم عزادار م سال  یمحرت  ی ل شد که ضـربهیتبد یبه تظاهرات 5917محرت
 ید و شـاه را از کشـور فـراریت بخشیانقالب ق ع یروزیم وارد کرد و به پیرا بر رژآخر 

ن نور عاشورا بود که طومار فتنه را در هم ی، ا11 ی ها بعد و در دوران فتنه سال یداد. حت
را رقـم  ید 3 ی پرتگاه نجات داد و حماسه ی د و کشور را پس از هشت ماه، از لبهیچیپ

ام عاشـورا یـن و قیالحسـ ون اباعبداللهین در تمام وجـوه مـدیمحبت  ان ویعیزد. در واقع ش
رند، گره از کارهـا بـاز خواهـد یبگ یاست الهیس یها رنگ و بو یهستند و هرگاه عزادار

جمعه در خدمت مبـارزه بـا کفـر و  یها و نمازها هینیا و حسیشد؛ اما اگر مساجد و تکا
 یدیـل شوند، مشـکالت جدیمره تبدروز مادی یاز زندگ یرند و به بخشیشرک قرار نگ

 د خواهد آمد.یپد
امبر و نهضـت یـام خـود بـه نهضـت پیاستدالل بر ق یرو، حضرت امام برا نیاز ا 

ان یدیـزید و از یـزیکرد و طرف مقابل خـود را تـابع مـنش  ین استناد میالحس اباعبدالله
ت و بـه ز در مقابـل شـرق و غـرب قـرار گرفـین یکردن پهلو دانست و پس از ساق  یم

ت یطلب کافر پرداخت. در واقـع فرهنـگ شـهادت یها مواجهه با قدرت و  یخـواه و عزت
ا الذله، مخصوص دستگاه انبیشعار ه مـان مـردم یاست که قدرت خـود را در ایهات منت

م و یت و زیب اورد و به اهلیمان بیعالم ا حقایقبه  ملتک یرا اگر یند زیب یم ارات و محـرت
قـرار  یان قـدرت الهـیـجر یبـرا ییه باور داشته باشد، مجرایعاشورا و رمضان و فاطم

کـه در  ین مشـکالتیر خواهد شـد. بنـابرایناپذ ، شکستیرد و همانند قدرت الهیگ یم
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ارتقـاء  یمـان اجتمـاعیمان است و اگر اید، مستند به ضعف ایآ ید میپد ینید ی جامعه
ال حول و ال قوه اال باللـه » دا کند، به علم و قدرت م لقه و نامحدود متتصل شده و بهیپ

 بخشد. یت مینیع« میالعظ یالعل
ران وارد کرد و ملـت یمردم ا یواال را به متن زندگ ین معانی.  حضرت امام )ره( ا9

ات منبعـث یـو روح قـرآن و روا یانیـکه از علـم وح ــرهبر خود  یها لیز بر سر تحلین
ر م یستاد و هنگامیا ــشد  یم بـا صـدر اسـالم  یطـوالن یزمـان ی شد فاصله یکه تصوت

 یار کوتاه و به نحویبس یمدتشده است، نهضت در  یموج  دفن فرهنگ مبارزات اله
 مثابـه بهران یـرا آن فرهنگ مقدس در قلوب مردم اید. زیرس یروزیبه پ ینیب شیرقابل پیغ

ق و ارادت قلبیالسالم جر همیعلمحمدو آل  محمد امت بـه آسـتان  یان داشت و آن تعلت
اقشـار بـه ظـاهر  یافـت و حتـی یا ات تـازهیـح ین، با انقالب اسـالمیمقدس معصوم

ه و غوطه یرمذهبیغ ل کـرد و همگـان را بـر  یور در زندگ و مرفت مدرن را دگرگون و متحوت
ن یـشـان فـراهم نمـود. ایا یک قدرت بزرگ برایگردآورد و  ینیمحور حضرت امام خم

آنهـا، شـاه،  یجاسوسـ یها کـا و اروپـا، دسـتگاهیبـود کـه امر یقت مبـارک، امـریحق
و  ینـداریع، دیل آن عاجز بودنـد و تشـیان و روشنفکران از تحلین، دانشگاهیمتخصص

بود کـه در  یا ان آنان، مقولهیت در میروحان ی نهیق و نهادیران و حضور عمیِن مردم ایتد
 یها قـدرت یجاسوسـ یها شد کـه سـازمان یگفته م ید. حتیگنج یمحاسبات آنان نم

را کنترل کنند  ملتام یرا مورد استفاده قرار دادند تا ق یشناس جامعه ین تئوریبزرگ، چند
ا یـون و اهـل دنمـادی یع ناب برایاوردند چرا که مذه  حقه و تشیبه دست ن یقیاما توف

ت و بـه یـب ر اهلیتفسـ براساسه به فرهنگ قرآن یانقالب با تک یعنیست. یل نیقابل تحل
 یهـا متعال کـه در طـول قرن یخدا یدائم ی هیهمان آ یعنیروز شد؛ ین پیحسنور امام 

 یهـا یافتـه و در عزاداریران تـداوم یـا ی ع توس  جامعهیر  فرهنگ تشی، با پذیمتماد
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ک فرهنـگ یـ مثابه بهالله را  مصائ  آل یکه اشک برا یملترا یمنعکس شده بود. ز ملت
 یخاضـع بـرا یخاشـع و عقلـ یو با قلب یراحتدهد، به  یخود قرار م یزندگ ی سرلوحه

 عنوان بهران یبه ملت ا یژگین ویکند که ا یم یفشان آن جان یها ت و آرمانیب مذه  اهل
ات یـکـه در روا یانیعیالسالم منحصر بوده و هسـت؛ شـ همیعلمحمدو آل  محمد امت

ن یبا عنـوان برتـر یاند و به حضرت موس دانسته شده یسیون حضرت عیافضل از حوار
موعـود اسـت کـه هنگـام  امـتن همـان یـاند. ا گشته یخ معرفیدر طول تار ینید امت

ت قـرآن یـن و مهجوریرالمـؤمنیت امیاعراب به آن حضرت در موضـوع وصـا ییوفا یب
منتقل شود:  امتن ناب به آن یاکرم وعده داده شد تا د یمتعال به نب یم، توس  خدایکر
َتَدت  َمن  » کُ  َیر  َف  ِدیِنهِ  َعن   م  ِمن  ِتي َفَسو  هُ  َیأ  م   الَلت ُهم   ِبَقو  وَنهُ  ُیِحُبت ُیِحُبت ة   َو

ِمِنیَن  َعَلی َأِذَلت ُمؤ  ة   ال   َأِعـَزت
َکاِفِریَن  َعَلی هِ  َسِبیِل  ِفي ُیَجاِهُدوَن  ال  َمةَ  َیَخاُفوَن  َواَل  الَلت ِلَك  ؛اَلِئم   َلو  ُل  َذَٰ هِ  َفض  ِتیهِ  الَلت  َمـن   ُیؤ 
 .1«َیَشاءُ 

د و یم در معرض کیت عظین ظرفیو ا یمان الهین ایست که این بدان معنا نیالبته ا 
نهضت مشروطه و با آغاز مبـارزات  یس قرار نگرفته باشد بلکه از ابتدایمکر دستگاه ابل

و... تا  یالله کاشان تیالله مدرس، آ تی، آیالله نور د فضلیخ شهیهمانند ش یبزرگواران
از  ی، مـوج5911در سـال  یورشـدن انقـالب اسـالم سـپس شعلهام پانزده خرداد و یق

ها و  د شکل گرفـت و شـبههیانحراف و شکست پرچمداران توح یها برا لهیها و ح توطئه
مسـلحانه و  ی ن به مبارزهیقائل یدن گرفت و از سویبر سر آنها بار یگوناگون یها هجمه
 یکـور تلقـ ینهضـت ینیم خماما یران به رهبریز  ملت ای، خیستیپارلمانتار ی مبارزه

                                                           
اید، هر که از شما از دین خود ُمرَتد شود به زودی خدا قومی را که بسیار دوسـت  ای گروهی که ایمان آورده. »5

 دارد و آنها نیز خدا را دوست دارند و نسبت به مؤمنان سـرافکنده و فـروتن و بـه کـافران سـرافراز و مقتدرنـد
برانگیزد که در راه خدا جهاد کنند و از نکوهش و مالمت احدی باک ندارند. این است فضل خدا، به هر کـه 

 .13، سوره مائده، آیه «.خواهد ع ا کند
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ن ینیسـت. متـدیر آن روشـن نیبـرد و مسـ یسـت راه بـه کجـا میشد کـه مشـخص ن یم
ر یکه در مسـ ییها د بودند و حضرت امام را نسبت به خونیز دچار تردیمان نیاال فیضع

ن یـت ایامام بزرگوار مسـئول یکردند ول یخت، تخ ئه میر ین میشرفت نهضت بر زمیپ
دانسـت کـه  یم یرا به خوبیگرفت ز یم عهده بهن خود یو پوالد ینوران نیقیها را با  خون

را از چنگـال کفـر و  یاسـالم امـتتوان  ی، نمیثار و فداکاریجز با بذل خون و جان و ا
 مـؤمنینک روز دسـت از سـر یـ یاپرسـتان حتـید و م مئن بود کـه دنیرون کشینفاق ب

طور کـه  کننـد؛ همـان یقه نمیها مضـا ینیآفر ها و فاجعه دارند و از انواع خشونت یبرنم
د و شـکنجه یخ همواره در معرض فشار و کشتار و قتل و غارت و تبعیعه در طول تاریش

است کـه  ین در حالیعصر ادامه خواهد داشت. ا ین روند تا ظهور حضرت ولیبوده و ا
چـون  یکنند که دشمنان یلوح تصور م ن سادهینیمتد یز برخیامروز ن یدر آن زمان و حت

ن پرسـش یـدر برابـر ا یو از اهل کتاب هستند اما پاسخ یحیس و... مسیکا و انگلیامر
ن یان و محبـیعیت نسـبت بـه شـیظ و خشونت و سـبعین حجم از عناد و غیندارند که ا

 رد          یگ ینشأت م ین و باوریت، از چه اعتقاد و دیب اهل



 

  
 مبحث هشتم

 )ص(اکرم  یران در قبل و بعد از بعثت نبیا ملتاز فرهنگ  یشناس ل مردمیتحل 
 رش رسالِت یبا پذ یمانیآنان به بلوغ ا یابیو دست

 «فقه فرج براساس یرفتار امت اسالم یسامانده»

شـبرد نهضـت یام و پیـآغاز ق یسره برا قدس ینی. روشن شد که حضرت امام خم5
 ملت یو ارادت قلب ینیمان دیمتداول بهره نبرد بلکه به ا یاسیس یها ، از قدرتیاسالم

 ـــنه شده بود یان عموم مردم نهادیکه در م ــام عاشورا یع و قیران نسبت به فرهنگ تشیا
« انیـرانیا یشناسـ مردم»فشـرده، بـه بحـث از  صورت بهه کرد. لذا مناس  است تا یتک

 پرداخته شود.
ان حاالت انسان اکتفاء نکرده بلکه یم تنها به بیکرد توجه داشت که قرآن یابتدائًا با 
 یدر دسـتگاه الهـ« یشناسـ قوم»رو،  نیز م رح کرده و از این« اقوام»رامون یرا پ یمعارف

ها و استعدادها  یمختلف با توانمند یها تملیت دارد. در واقع اقوام و نژادها و یموضوع
د تحـت یـهستند و با یت الهیربوبمتفاوت، وابسته به خلقت و  یها ها و زبان و فرهنگ

ز یـت کفر و نفـاق بـر اقـوام نیریطور که به مد رند؛ همانیمتعال قرار بگ یت خدایریمد
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اسـت کـه  یا دهیـچیازمنـد علـوم پین بحـث، نین اییجوالن داده شده است. تب ی اجازه
گاه متعـال،  یرا خـدایـاختصـاص دارد؛ ز نیاجمع همیعل الله صلواتن یاز آن، به معصوم یآ

س منحصر فرموده است. یرا به ا یخیت تاریوال  ن ذوات مقدت
سـ وح و انـواع  یها دارا انسـان یطور که خلقـت و اسـتعداد و توانمنـد . همان0
ان، روشن است که قـوم ین مین حکم هستند. در ایز مشمول همیاست، اقوام ن یمختلف

انـد. در  خ بودهیبرجسته در طول تـارساز و  تمدنباال، از اقوام  یهوشمند دلیل به ییایآر
 یبـر زنـدگ یمـؤثرار ینقش بس یرانیوآله، قوم ا هیعل الله یاکرم صلت  یواقع قبل از بعثت نب

ف آن، در کتـ  یبوده که توصـ مادی تمدنکننده در  نییتع یحضور یبشر داشته و دارا
به نام زرتشت در  یاله یامبرین دوران، پیز آمده است. البته نقل شده در این مادیخ یتار

ن مسأله به محلت خود موکول است اما در صـورت یا یان ظهور کرده که بررسیرانیان ایم
ان سـلف، یـاد ین همانند تمامین دید دانست که ایز باین زرتشت نییبودِن آ یاثبات اله

ر یروان آن مبتال بـه شـرک و سـایل و انحراف شده و پیف و تأویدر طول زمان دچار تحر
 اند.  اعتقادات باطل شده

 ی ا دگرگون شـد و وعـدهیمعادالت قدرت در دن لهوآ هیعل الله یصلت اکرم  ی. با بعثت نب9
از  یشدن بساط کفر و شرک جل دهیامبر خاتم و برچیبر ظهور پ یمبن انبیای الهی یتمام

کـه  سـال 1122بـال  بـر  یخ به مدتیاول تار ی ان دورهید و با پاین محقق گردیزم یرو
اء بـه قتـل و شـکنجه و سـوزاندن و... یـاز انب یرویشد و پ یجرم محسوب م یکتاپرستی

ت فـراهم شـد. البتـه یـو توح یخداپرسـت یت برایگشت، باالخره امن یم یمنته د و نبـوت
شـان انجـام یات مبـارک ایالعرب، در دوران ح ةریجز ی در من قه ین آرمان الهیتحقق ا

 یدو امپراطـور ی، در زمان خلفاء و با فروپاشـیجهان شد اما نابود کردن کفر در س  
 یزیامبر اسالم، فرهنگ کفرستیر پینظ یب یها را با مجاهدتیگشت. ز یران و روم عملیا
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 ین رکن اساسیتوانست بدون توجه به ا یکس نم چینه شده بود و هین نهادیان مسلمیدر م
ه دهد. لذا قدرت در اکثر ت خود ادامیا به حاکمیدر فرهنگ بعثت، به حکومت برسد و 

ن فراگین به دست مسلمیزم ی مناطق کره ر شـد. از یـن افتاد و اسالم به قرائت اهل تسـنت
 یت امـوریریمردم و مـد مادی ین زندگیتأم ید موضع خود را برایبا یآنجا که هر دولت

 یهـا در قالـ  حکومت یاسـالم یها ین کند، امپراطوریت و معا  و... معیمانند امن
مـردم  ین زنـدگیتـأم یران را بـرایـروم و ا یامپراطور مادی تمدنو...،  یو عباس یامو

ل و ارتقـاء آن یـآن، بـه تکم یاز مـذه  بـر رو یظـاهر یا هیـدن الیدند و با کشیپسند
هیبه وال ینید تمدنقت یبود که حق ین در حالیپرداختند. ا اطهار وابسته است  ی ت ائمت

ه در انزوا به سر من قریمسلم ی که مورد انکار جامعه برد. در  یار گرفته بود و مذه  حقت
 یت و قدرت و مناص  به دست اهـل نفـاق افتـاده بـود و هـم محتـوایواقع هم حاکم

 ران و روم داشت.یا مادیشه در فرهنگ یحکومت، ر
، مورد توجـه یماد تمدندر  مؤثرک قوم برجسته و ی عنوان بهان یرانیان، این میدر ا 

ت، شـ اهل یها را در حکومتیقرار گرفتند زدربار خلفاء   مـادیوه و روِ  تکامـل یسـنت
، ی، ادبـی، هنـریکه به روابـ  صـنعت یبا قبل از اسالم نداشت و لذا دانشمندان یتفاوت

 یز کارآمـدیـن یاسالم یامپراطور یران و روم مسل  بودند، برایو... در تمدن ا یپزشک
و... بـه اسـتخدام دسـتگاه حـاکم  یزبان عرب یریادگیظواهر و  یر برخییداشتند و با تغ

را ترجمه کردنـد و بـه  تمدنک یها و شئون  علوم و حرفه یدرآمدند و آثار خود در تمام
ه بـه یبا تک یرانیاز قوم ا ین بخشیگماشتند. بنابرا همتاسالم  یاینشر آن در سرتاسر دن

در امـر  یمشاوران عـال عنوان بهمنتقل شدند و  یخود، به مراکز حکومت یعلم یتوانمند
 یرانـیر دانشـمندان ایزان تأثیها و م تیکمک کردند و فعال یاسالم یها ، به دولتتمدن

 خ مضبوط است.   یمختلف، در تار یها در عرصه
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ش از اسـالم و مشـارکت در یپـ مـادی تمـدنان در یـرانیرغم حضـور ا ی. اما عل3
ان بودنـد یـرانیاز ا یگری، قشر دبعد از بعثت یاسالم یها آن در دولت یل و ارتقایتکم

نه شـدند یت رساندند و وارد مدیو خاستگاه هدا یکه پس از بعثت، خود را به مرکز وح
 امیرالمـؤمنینکـه  ین حرکـت اسـت. سـپس هنگـامیـ، سـردمدار ایکه سلمان فارسـ

ان به کوفه مهاجرت یرانیاز ا یگریتخت قرار دادند، موق دیپا عنوان بهالسالم کوفه را  هیعل
ن شـهر، بـه یـآنان در ا یها تیو فعال یرانیمسلمانان ا یت باالیکه جمع ییکردند تا جا

ت یب ن دسته از قوم فارس، اسالم را به قرائت اهلیل شده بود. ایاعراب تبد یبرا یچالش
در کنار  یرشد معنو ین نژاد برایا یت باالیبلند و ظرف همت ی دهنده رفتند که نشانیپذ

ن گروه اندک در ادامه، هم در نشر اسالم یهماالسالم است. همیعل نینامیرالمؤمامبر و یپ
ـه ی صـحابه مثابـه بهدا کردنـد و یـمـؤثر پ یحضور ین علوم اسالمیو هم در تدو  ی ائمت

 یبت صـغرین خ  در غیفا نمودند. ایا مهمی یها سال، نقش 012ن در طول یمعصوم
اب  عنوان بـهان یـرانیاز ا یافـت و تعـدادیز امتـداد یـن یبت کبـریو غ حضـرت  عـامنـوت

ه یول د یدند. البته بایفقاهت قرار گرفتند و پرچم اسالم ناب را به دو  کش ی عصر، در قلت
جـور  یداشتند چرا که قدرت به دست خلفـا یت اندکین گروه، جمعیتوجه داشت که ا
ه محـروم شـده  یاسـالم ی ت جامعـهیرین از حضور در مـدیمعصوم ی افتاده بود و ائمت

 ند. بود
ت بـه ا قرائت اهل براساسن اسالم ی. بنابرا1  یران وارد شـد و هماننـد تمـامیـسـنت

فارس، به  یامپراطور یز پس از فروپاشیان نیرانیت غال  ایشده، اکثر فت  یها نیسرزم
ن گرو  یو... مرکز یژه همانند قم، کاشان، ریخاصت و و یدند. گرچه نقاطیمذه  تسنت

کـه قـباًل تحـت تسـل   ییایـجغراف ی امـا در مجموعـهشـدند  یع محسوب میتش یبرا
شود که اسالم بـه قرائـت اهـل  یان بود، مذه  خلفاء رواق داشت. البته گفته میساسان
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ت، به زور جنگ و شمش رفتند امـا ین را پذین دیران اجبارًا ایران شد و مردم ایر وارد ایسنت
ان، عدل و قس  یساسان ی لسلهفارس و س ین نکته غافل بود که مگر امپراطورید از اینبا

 یهـا ان در حکومتیـرانیران به ارمغان آورده بودند   مگر عمـوم ایمردم ا یو رفاه را برا
ات یـن حیـانـد و سـپس ا بوده یآرام و آرمان یک زندگی ی قبل از اسالم، در حال تجربه

ر بار یران در زین است که مردم ایقت این رفته است   حقیتوس  سپاه خلفاء از ب یبهشت
 یها ر انسـانیدستگاه حاکم کمر خم کرده بودند و همانند سـا یمظالم و فرهنگ طبقات

ــره ــ ی ک ــرایزم ــهین در ش ــات غوط ــت، در ظلم ــل از بعث ــده   قب ــد و وع  ی ور بودن
ده بودند یت را شنیامبر خاتم و نجات بشریبر ظهور پ یامبر مبنیوچهارهزار پ ستیصدوب

ن یماشـ ینـابود ی  است کـه بـرایردند. پس صحک یم وجو جسترا  یدیام ی و روزنه
انجام شـده امـا بـا شکسـت  یبزرگ یها ها و جنگ یران، لشگرکشیا یامپراطور یجنگ
د عـدالت، از یـت ظالمانـه و بـه امیخـروق از وضـع یران برایان، مردم ایساسان ینظام

ــگ جد ــفرهن ــی ــد و عل ــتقبال کردن ــاء، در مقا ید اس ــالم خلف ــهیرغم مظ ــا  ی س ــا ب آنه
ن را پذیکفر در ا یها یامپراطور ف یرفتند. و اال پس از تضـعیران و روم، اسالم اهل تسنت
 ین در حـالیـخود بازگردند و ا یتوانستند به فرهنگ و رواب  قبل یم یاسالم یامپراطور

ن و فرهنگ اسالم عالقـه یش از رنسانس، به دیز تا پیجنوب اروپا ن یاهال یاست که حت
 را حفظ نمودند.   داشتند و آن

ن در ا1 کـه  نیه ادامه داشت تا ایبو ل دولت آلیران تا تشکی. رواق مذه  اهل تسنت
ن یامـام حسـ یبـرا یعـزادار ی ن سلسله، اقامـهین بار و در دوران کوتاه عمر ایاول یبرا
، یه بـا قـدرت نظـامیران آغاز شد. پـس از آن بـود کـه صـفویالسالم توس  مردم ا هیعل

ن یشـد. در چنـ یع در سراسـر کشـور اجبـارین را فت  کردند و مذه  تشراین ایسرزم
بـالد  یشـان، از تمـامیاسـت ایو ک ییخ بهایت شیعه با محوریش یبود که علما ییفضا
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ه به وجـود آورده یصفو یاسیکه قدرت س ی یران آمدند و با استفاده از شرایبه ا یاسالم
 یو تخصصـ یدر مجـامع عمـومت یـب ج مـذه  اهلیعه و ترویبود، به نشر فرهنگ ش

ن در اجبـار بـه مـذه  یسالط یاسی، رفتار سیک حرکت فرهنگی یپرداختند و با رهبر
ش یل و گـرایـعه، باعـث تمایش یتوس  علما ین حرکت فرهنگیحقه را جبران کردند. ا

ـه شـد و مـذه   ی ن و مجموعهیت و فقه صادقیب به مکت  اهل یرانیقوم ا معـارف حقت
رغم انقـراض  یل بـود کـه علـیـن دلید. به همـیر  رسیران به پذیا ان مردمیع در میتش

 یعه، بـه زنـدگیشـ یعلمـا یفرهنگـ یهـا تیران در اثـر فعالیه، مردم ایصفو ی سلسله
پـس از  یلیک فرهنگ تحمیاست که  ین در حالیعه ادامه دادند و ایفرهنگ ش براساس

ن آن گردد. یگزین جایشیفرهنگ پن برود و یج از بید به تدریکنندگاِن آن، با لیزوال تحم
ت از یکردند تا به تبع یسع یساز دوم با فرهنگ یاول با قهر و اجبار و پهلو یپهلو یحت

 ینیران کنند اما حضرت امام خمیرا وارد ا یپس از رنسانس، فرهنگ غرب ی  جهانیشرا
افـت، ی یمـ یران تجلـیا ملت یها یکه در عزادار یعیان همان فرهنگ شیه به جریبا تک

دا کرده بود، یکه رواق پ یز از مفاسد فرهنگ غربیرساندند و مردم ن یروزیانقالب را به پ
 گردان شدند.  یرو

امبر اکـرم در یـاست که توسـ  پ یبیاز همان وعده و إخبار غ یخیتار یلین تحلیا
ل را یـف و تأویـن بـدون تحریـصدر اسالم گوشزد شده بود: قوم عرب اسـالم نـاب و د

است که  یعیبه قوم سلمان منتقل خواهد شد. طب یقیرفت و لذا اسالم حقینخواهند پذ
ت و یـو عقالن یاز توانمنـد ییرند که در س   باالیت را بپذین مسئولیتوانند ا یم یقوم

ات یـهستند و لذا در آ یمختلف یاستعدادها یرا اقوام دارایقرار داشته باشند. ز یکارآمد
من، یهمانند قوم فارس، قوم  یات اقوامیشده و خصوصتوجه « یشناس قوم»ات به یو روا
چون قم، کوفه، کاشان، طالقان  ییشهرها یژگیو ی  و حتیهود، قوم عرب، قوم مسیقوم 
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ه قرار بگیو... مورد اشاره قرار گرفته که با  رد.ید موضوع تفقت
 یشناس مردم»در  یاصل ی د دانست شاخصهیالذکر با فوق یخیل تاری. بنابر تحل7

هیعه و تبعیر  آنان نسبت به فرهنگ شی، پذ«انیانریا اب یمعصوم ی ت از ائمت  عـامن و نوت
ن م لـ ، یخ و جوامع بـوده و همـیمتعال در تار یت خدایریمد ی جهیآنان است که نت

آن فراهم کرده است. در واقع تحقق  یروزیو پ یانقالب اسالم یریگ شکل ینه را برایزم
امبر یـکـه پ یر نبود و خبریپذ ران امکانیا ملتر از یغ یملتان یدر م ینینهضت امام خم

 ن اسالم دادند، محقق شد.یر  دیت قوم فارس در پذیمحور ی اکرم درباره
است که  یملتاشاره به  معنای به« یاسالم ینظام جمهور»در « تیجمهور»پس  

 یکه دارا ستین یامبر اسالم وعده داده شده بوده و نژاد و نسلیدارد و به پ یخیتار یشأن
ـل مرارت یدر زمان خلفاء اسالم مادیفرهنگ  ها و  هـا و شـکنجه باشـد بلکـه بـا تحمت
ن منزلت نائل شده است. اساسـًا هـر یها و... بوده که به ا قییدها و تضیها و تبع شهادت

ن مصائ  و یخ، در معرض ایجهان و در هر مق ع از تار یدر هر کجا یا عهیت شیجمع
عصـر  یاکرم تا ظهور حضرت ول یو دستگاه کفر و نفاق از بعثت نبابتالئات قرار داشته 

معجزات و کرامات و  ی دهد و با وجود مشاهده یان ادامه میعیات خود بر ضد شیبه جنا
ه یمناقب محو اسم و رسم  ین و مراقد و مشاهد آنان صادر شده، برایمعصوم ی که از ائمت
 یت و دموکراسـیـو جمهور یشارکت عمومن میجنگد. بنابرا یروان آنان میت با پیب اهل

جـز  یا جهیآن منصرف شود و اال نت یغرب معنای بهد ینبا یران و نظام اسالمیمردم ا یبرا
 یالقـرا ران امت یرا ایآنها ندارد ز یمانیل شأن ایران و تقلیا ملت یخیفروکاستن منزلت تار

ت اهل پاک آن حضرت است و  ی هیو ذر امیرالمؤمنینبه  یت و تعلق و ارادت قلبیب محبت
هیخ به تبعیدر طول تار اب یمعصـوم ی ت از ائمت آن حضـرات شـناخته شـده  عـامن و نـوت

ران اسـت کـه سـ   یـا ملـتن جهـت م لـوِب یاز ا یاست. در واقع مشارکت عموم
طـواف بـر محـور  یعصر را ارتقاء دهد و برا یبه آستان مقدس حضرت ول یخدمتگزار
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در  ین راه نـورانیـا ی ن و تجربـهینان کمک کند و با تمـرت و انس با احکام آن به آیوال
اب  یهمراه ن ی  منافقیت آماده کنند تا فریامر وال یها یدگیچیپ ی، خود را براعامبا نوت

متناس  با ظهـور امـام غائـ  نائـل  یتیکفار ندهند و به ظرف یرا نخورند و دل به زندگ
شود امـا بـا هـدف  یرفته مین پذیوت نیریو  مد یرو، مشارکت و دموکراس نیشوند. از ا

ذ؛ چرا که تحقق ا یخدمت به اسالم و نه برا ع و تلذت ـ ین امور برایرفاه و تنوت ن، بـه یمحبت
 یکه حت ین شکل آن رقم خواهد خورد به نحویباترین و زیبهشت موکول شده و در بهتر

دارد، دفـع ت یا موضـوعین دنیمالئکه در خدمت آنان قرار خواهند گرفت. اما آنچه در ا
افتـه و در قالـ  ی یآن در قـدرت کفـار تجلـ ینفـس اسـت کـه مظهـر اجتمـاع یهوا

 ن قرار گرفته است.        یس و... در مقابل مؤمنیکا و انگلیچون امر ینیمستکبر
ت جهان اسالم در عصر حاضر ی، هدایم به زبان عربیرغم نزول قرآن کر یلذا عل 

گره  حجدر  یاسالم امتبه  یو مقام معظم رهبر حضرت امام یها امیو پ یبه زبان فارس
 یها را در موسم حج است که راه و رو  دفاع از اسـالم در برابـر نقشـهیخورده است ز
ع سراسر یکفر و نفاق برا گونـه کـه طبـق  شـود. همان ین میـین جهـان تبیمسلم یتجمت

شهر قـم عصر،  یر فرموده تا قبل از ظهور حضرت ولیمتعال تقد یات، خدایروا یبرخ
ا یـدن ین شـهر بـه تمـامیـل شود و اسالم ناب از این تبدیداران و مرکز علم د نیبه پناه د

اکرم(، کوفـه  ینه )حرم نبیمتعال(، مد یکه در کنار مکه )حرم خدا یصادر گردد؛ شهر
ه یحرم باق مثابه بهن(، یمنؤرالمی)حرم ام  یمعرفـ نیاجمع همیعل الله صـلواتن یمعصـوم ی ائمت

حضـرت  ی منـوره ی م هـر، روضـه یهـا ن حرمیـا یالبته مبدأ نور در تمامشده است. 
،  هـر روز هفتـاد هـزار ملـک پـس از 5اتیـن است چرا که حس  روایالحس اباعبدالله

 یآن امام مظلـوم عـزادار یشوند و برا ینه و نجف، به کربال مشرف میارت مکه و مدیز
 کنند.     یم

                                                           
 ، حدیث اول.93. کامل الزیارات؛ باب 5



 

 

 گفتار دوم:

 و یاله یت مقاومتیر یمد

 آن با  ی مقابله 

 مدرن ی، دفاعیتی، امنیاسیس یها نیدکتر 

 



 



 

 
 مبحث نخست

 یتیر یمد یدر مبنا« یتکامل معنو»و اصالِت « مادیتکامل »ِت یمحور  ینف 
 یاسالم یبا نظام جمهور  مادی تمدن م و سختیمستق  مقابله علتحضرت امام؛ 

م طـاغوت، از یـام بر ضـد رژیق یبرا سره قدس ینیان شد که حضرت امام خمی. ب5
بود استفاده نکردند بلکـه ستم یمدرن در قرن ب یاز  فرهنگ علم یقدرت که ناش یتئور

ه داشـتند و یـتک یدیتوح ی هین آیبزرگتر مثابه بهمتعال و فرهنگ عاشورا  یبر قدرت خدا
ران بـود، سـرنگون یـا ی را که مظهر کفر و شرک در جامعه یله، سل نت پهلوین وسیبد

را « ت نظـامیریمـد»سره  قدس ینی، حضرت امام خمیانقالب اسالم یروزیکردند. با پ
ز یـن مرحلـه نیـام بـود، در ایـق یروزیپ یرا که مبنا یگرفتند و همان اخالق اله عهده به

قـدر  یها عصر و ش  یاز وجود مبارک حضرت ول یارتزاق علم یعنیدند؛ یتداوم بخش
کـال بـه یـات دانشگاه یدر ادب یماد یها وهیکردن به ش هیتک جای بهفه ین وظییتع یبرا ا اتت
 ی افـت و در سـه عرصـهیز ادامـه یه، پس از انقالب نیعلم یها حوزه یات تخصصیادب
که دشمنان در مقابـل  ییها ن چالشیرا اولیدا کرد. زیپ یتجل« ی، دفاعیتی، امنیاسیس»

ش از یبود که در صدساِل پـ ین در حالین سه عرصه بود. اید آوردند، در همیانقالب پد
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، یهمزمـان بـا انقـالب اسـالم یو حتـ ـــرخ داده بـود  یها و انقالبات متعدد امیآن ق
 یروزیـکاراگوئـه بـه پیها در ن سـتیو انقـالب ساندن یجنوب یقاینهضت ماندال در افر

 ی، دفاعیتی، امنیاسیس یها ران دچار چالشیک همانند انقالب ای چیاما ه ــده بود یرس
کدام از  چیرا م رح کرده و به ه« ی؛ نه غربینه شرق»نشدند. چرا که حضرت امام شعار 

از انقـالب نوپـا  یگـریاز آنها در مقابل د یکیدو ق   قدرت در جهان وابسته نشد تا 
ت یـد بلکه پرچم حاکمین نماینظام را تأم یو دفاع یتیو امن یاسیس یازهایدفاع کند و ن

 درآورده بود. زاسالم را به اهتزا
فـت و گر یش میرا پـ« یا غربـیـ؛ یا شـرقیـ»در واقع اگـر حضـرت امـام شـعار  
ن یت را تـأمیحاکم یت اصلیکرد و مسئول یف میتعر مادی یمردم را به نحو یها آرمان
ت از یـقـدرت و تبع یها از بلوک یکیبا  یدانست، آنگاه هماهنگ یمردم م مادی یزندگ

ک حکومـت ضـرورت یـاز یـمـورد ن« و علـِم  یه، تکنولـوژیسـرما» ی هیـته یآنها بـرا
و علـم  یه، تکنولـوژیامروز بدون سـرما یایدر دن مادی ین زندگیافت؛ چرا که تأمی یم

برتر جهـان  یها ار قدرتیدر اخت ین سه عنصر اساسیست و روشن است که ایممکن ن
ت یحاکم عنوان بهانقالب  یقرار دارد. پس طبق روال متداول در جهان، الزم بود تا رهبر

ران در یـگـاه این جایـیا شرق را اعالم کند و بـا تعیران به بلوک غرب یا ید، وفاداریجد
ن قـرار دهـد و یمعـ یریت کشـور را در مسـیری، مـدیجهان یها از قدرت یکیاردوگاه 

ن صـورت یـد. در ایـن نمایـیه را تعیو علم و سرما ین تکنولوژیتأم یگاه کشور برا هیتک
گرفت امـا  یقرار م یجهان یها از ابرقدرت یکیران در پناه یافت و ای یان میها پا یدشمن

ن یـخوب در ا مادی یک زندگی، به یاسالم یمعنا بود که آرمان نظام جمهورن بدان یا
ل یدن ع و  یرا قربـان ی، تکامـل معنـومادیافته و با مبنا قراردادن تکامل یا تنزت رفـاه و تنـوت
بود. البتـه دولـت  یام و انقالب اسالمیق یخالف شعارهان امر بریکرده که ا یاپرستیدن
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 پیگیـریه بـه بلـوک غـرب یمردم را با تک ین زندگیو تأمن هدف بود یهم دنبال بهموقت 
مـردم را  آنکـه جای بـهشـان یرا ایـدا کـرد زیـنمود امـا بـا حضـرت امـام اخـتالف پ یم

  اقـدام کنـد، اخبـار یشـرا یسـاز یدعوت کرده و به عاد یمعمول یکردن زندگ دنبال به
شـت و آنـان را بـه گذا یان میـرا بـا مـردم در م یو جهـان یا و من قه یداخل یها توطئه
کرد  یق مین تشوید ی هیدر سا یو زندگ یاسالم ی حفظ اسالم و جامعه یبرا یاریهوش

 نمود.   یت کشور را گوشزد میریام و ضرورت تداوم آن در مدیق یاله یو مبنا
ز به کار یراِن پس از انقالب نیمختلف در ا یکشورها یها ن گرچه سفارتخانهیبنابرا

تـوان  یدند کـه نمیجـه رسـین نتیـبـه ا یجهـان مؤثر یها اما قدرتدادند  یخود ادامه م
ن یـرا ایـپرداخت ز گو و گفتران به ید ایبا رهبران جد یپلماسیات متداول دیادب براساس

د و فروِ  اخبار یخر ــاست  پیگیریمدرن قابل  یاسیعلوم س ی که در فلسفه ــات یادب
کرد اما حضـرت امـام حاضـر بـه  یم زهیرا تئور ی  افکار عمومیو فر یاسیو عناصر س

به  یابیدست ید ثروت و کاال برای، تولین مفاسد نبود. در واقع در تمدن جهانیورود در ا
ذ در دن مادیرفاه  ف یاز آن توصـ یتـامت  ی ن رونـد، نمونـهیـت داشت و ایا محوریو تلذت
ُئُکم   َهل  »بود که:  یقرآن َسِریَن  ُنَنِبت خ 

َ َمااًل  ِباْل  ِذی َأع  ُیُهم   َضَلت  َن اَلت َحَیاةِ  ِفي َسع  َیا ال  ن   َوُهـم   الُدت
َسُبوَن  ُهم   َیح  ِسُنوَن  َأَنت ًعا ُیح   مثابه بهز ین یالملل نیو ب یاست جهانیل، سین دلیبه هم 1«.ُصن 

پول شکل گرفته بـود. در  برمبنای یاسیشد و اقتدار س یم یدرآمدزا و سودآور تلقت  یامر
بند، تقابل حق معامله و زدو جای بهمتخلق بود که  یمقابل، حضرت امام به اخالق قرآن

ن کـالم یـت داشت و تجارت سـودآور را تنهـا در ایدر آن محور یو تقو یو باطل و هو
ُکم   َهل  »کرد که:  یم وجو جست یاله ـن   ُتنِجیُکم ِتَجاَرة   َعَلیَٰ  َأُدلُّ ِمُنـوَن  َأِلـیم   َعـَذاب   مِّ  ُتؤ 
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هِ  هِ  َسِبیِل  ِفي َوُتَجاِهُدوَن  َوَرُسوِلهِ  ِباللَّ َواِلُکم   اللَّ ، یده بـاق جای بـهو لـذا  1«َوَأنُفِسـُکم   ِبـَأم 
 یرا امر یمانیا ی خود قرار داده بود و جامعه ی و جهاد در راه اسالم را سرلوحه یفداکار

، کرامـت آن را بـه مـادیبه رفـاه  یابیدست یتوان برا یدانست که نم یو گرانبها م یارزش
بودند و  ینظامات سل نت ی سال تحت سل ه 0122ران یحراق گذاشت. در واقع مردم ا

قرار نبود  یانقالب اسالم یروزیقرار داشتند و با پ یر فشار دستگاه پهلویز زیسال ن 17
فتد یاپرستان به خ ر بیکه منافع دن نیتکرار شود؛ و لو ا یدیکه ظلم و فساد در شکل جد

حضور داشـتند، احسـاس  یرانیا ی ابعاد جامعه یکه تا قبل از آن در تمام ییها و قدرت
ها از دوران مشروطه تا خرداد سال  ین دشمنیند. البته ایرا آغاز نما یخ ر کنند و دشمن

د و یـجد یانقالب ناگهـان بـا قـدرت یروزیبه پ یدر سال منته یوجود داشت ول 5930
دا نکردنـد و یل آن، قدرت کنترل آن را پیاز تحل یناتوان دلیل بهخته مواجه شدند که ناشنا

 زنند. یکور دست م یها العمل ز از شناخت اسالم عاجزند و به عکسیهنوز ن
ون قابل مادی یبرا« امیق» ی حضرت امام در مرحله یطور که رفتارها . پس همان0

اسـت در یس یاهـال یز بـراین« ت نظامیریمد» ی شان در مرحلهیل نبود، عملکرد ایتحل
ن منافع یحفظ و تأم یانقالب برا یارتباط با رهبر یجهان مدرن، نامفهوم بود و از برقرار

متـداول عمـل  یورز اسـتیرفتنـد کـه بنـابر س یخود ناتوان بودند. لذا به سـراغ کسـان
ن به مبـارزات یحرکت خود قرار داده بودند و با معتقد یرا مبنا مادیکردند و تکامل  یم

به انقـالب وارد  یتیو امن یاسیس یها ارتباط گرفتند تا ضربه یستیمسلحانه و پارلمانتار
ران فرصت ندادند یک روز هم به انقالب مردم ای یحت یجهان یها کنند. در واقع قدرت

را  یو نظـام یتـیو امن یاسـیس یها ضدانقالِب فعال در عرصه یروهایو از همان ابتدا ن
س شـد تـا بـه یتأس یمتعدد یها ، احزاب و روزنامهیاسیکردند. در ُبعد س یسازمانده
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( یاسالم یشان )همانند جمهوریان و افکار ای، امام و اطرافیو غرب یزبان مکات  شرق
د و بـا یـز آغـاز گردیـن یو اطالعـات یتـیامن یهـا تیبرده شود. همزمـان فعال سؤالر یز

مختلـف  یحقوق و مشارکت در قدرت، مرزهـا ی م البه یک اقوام و مذاه  برایتحر
ده شـد. یصحرا و... به آشـوب کشـ کشور در کردستان و خوزستان و بلوچستان و ترکمن

 ی نـهی، با عناصر طرفدار خود در ارتش تماس برقرار کردند تا زمین در ُبعد نظامیهمچن
« یدفـاع ،یتـی، امنیاسـیس»ند. پس انقالب از سه موضِع یرا فراهم نما ینظام یکودتا

 دچار چالش شد.
گرفــت کــه حضــرت امــام )ره( اخــالق  ین مســأله نشــأت میــهــا از ا ن چالشیــا

بند و لهـو و لعـ  و حفـظ منـافع قشـر و زدو یپلماسین اخالق دیگزیطلبانه را جا حق
گانـه محافظـت یب یها ران در مقابـل قـدرتیـحاکم کردند و از حقوق و منـافع مـردم ا

 یها ران بـا دسـتگاهیـدر ا ی، نظـامیتـی، امنیاسیس یها دستگاهن ینمودند. لذا ارتباط ب
اسـت کـه پـس از رنسـانس،  ین در حالیدر جهان ق ع شد و ا ی، نظامیتی، امنیاسیس

و ارتبـاط کامـل بـا  یانـد و در همـاهنگ دا کردهیـال پیسـ یها شـکل ن دستگاهیا ی همه
ا نـدارد. امـا حضـرت کنند و استقالل در آنها معنـ یعمل م یو جهان یا ت من قهیوضع

ک ک یـ یها را به اسالم و منافع مردم بـرا ن دستگاهی، رفتار ایت الهیرید بر مدیامام با تأ
ن یو تـأم یمردمـ یهـا کردنـد. اساسـًا نظام ین مشـروط مید یمستقلت تحت لوا یزندگ
را یـاختصـاص دارد ز اولیای الهـیاء و یانب یها عموم فق  و فق  به نهضت یبرا یآزاد

رسد که به قـدرت نامحـدود  یم یبه آزاد یک مخلوِق محدود، تنها زمانی مثابه بهانسان 
ها دچـار  تیمتعال متصل شود و اال در صورت ارتبـاط صـرف بـا محـدود یخدا یعنی

 اسارت خواهد شد.
ران(، امت ین )مردم ایبا مؤمن یدیتوح ین مبنایسره بر ا قدس ینیدر واقع امام خم 
کرد و بـالتبع آن  یاسیعلوم س ی و عماًل قرآن را وارد عرصهصحبت کرد  کفارو  یاسالم
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بپـردازد.  یو حـوزو یک دانشگاهیمردم آورد؛ بدون آن به مباحث تئور یرا به متن زندگ
ه کـرده بـود، از یمتعال تک یجه و از آنجا که حضرت امام به قدرت نامحدود خدایدر نت

کـه در دوران  یفرهنگـ ـــ یاسـیس یها نحلـه ی مخالفان خود واهمه نداشت و به همه
اقشـار و اقـوام و  یتحـرک داد و از تمـام ی شان مخالف بودند، اجـازهیا یمبارزه، با مش

ه به شرق و غرب دعوت کرد یتک جای بهت اسالم یحفظ انقالب و حاکم یها برا انیجر
 یگران مبـادرت کنـد، همگـان را بـرایها به حذف د ر انقالبیهمانند سا آنکه جای بهو 

من ق برتر خود بـا آنـان  براساسق نمود و ین نظام حاکم تشوییکت در رفراندوم و تعشر
ش به بلوک شرق، طرفـداران یها پس از گرا بود که انقالب ین در حالینمود. ا گو و گفت

ا پس از اتحاد با بلوک غرب، در مقابـل طرفـداران مکتـ  یکردند و  یه میغرب را تصف
ن حضرت امـام بـا یزدند. همچن یآنان م یا انزوای موضع گرفته و دست به حذف یشرق

د و و یم گذشته را بخشیرژ یو نظام یتی، همگان از جمله عناصر امنیاعالن عفو عموم
انقـالب  یهـا ران آلوده بـود و توسـ  دادگاهیا ملتشان به خون  که دست یبه جز کسان

ـه عمـل امبر اکرم پس یپ که همچناناعالم کرد؛  یمحاکمه شدند، عفو عموم از فت  مکت
ل پرچم اسالم بود و یران ذیمردم ا یمستقل برا یزندگ دنبال بهگر، امام ید ینمود. از سو

نبـود و  یتراشـ انه با آنها و دشمنیماجراجو یریگر کشورها و درگیاهل تجاوز به منافع د
ها با دو ان، تنین میخود قرار داد و در ا یکشورها را مبنا ی و عادالنه با همه یرواب  انسان

ق ع ارتباط کـرد. لـذا  یضدانسان یها حکومت مثابه به یجنوب یقایل و افریم اسرائیرژ
 ر شدند.یبرنداشتند و با انقالب درگ یبودند که دست از دشمن یجهان یها ن ابرقدرتیا

ه به یراه و تک ی ادامه یام برایق ی در مرحله یروزیحضرت امام به رمز پ یبندی. پا9
ز یت کشور را نیریدر مقابل شرق و غرب، مد ینید امتحفظ  یمتعال برا یقدرت خدا

ک یـها، سازمان برنامه و بودجه و تفک خانه متداول در وزارت یدگرگون کرد و ساختارها
 یبـرا ینـیامـام خم یعنیمردم قرار گرفت؛  ی بر عهده یه رفت و نقش اصلیقوا به حاش

 که همچنانمردم را به صحنه آورد. « یدفاع، یتی، امنیاسیس» یها دفاع در مقابل هجمه
ــاخت ــمی ــرا یریگ میار تص ــالن ب ــور یک ــالم یجمه ــام  یاس ــه نظ ــم»را ب ، یریگ میتص
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 ی مـداوم دربـاره صـورت بهآن نسپرد بلکـه  یا غربی یاز نوع شرق« و اجرا یساز میتصم
سرنوشـت مـردم و  ی گفت و آنچه موضع اسالم درباره یبا مردم سخن م یاسیمسائل س

گذاشت و نسبت به خ ر بازگشت شـاه و  یان میداد با آنان در م یص میمنافع آنان تشخ
 یانقالب یها تیرا به فعال ملتروزانه، عموم  صورت بهداد و  یسرکوب نهضت هشدار م

ت یبود که امام م ین در حالیکرد. ا یدعوت م ان یاورد و به بیب یرو یتوانست به رو  سنت
سـپردن  یسـران دولـت موقـت بـرا ی هیا توصـیـبپردازد  یو احکام فقه یاخالق  ینصا
مشـابه  یا رد و دولت در مقابل، قم را به من قهیرا بپذ یت کشور به نظام کارشناسیریمد

 ل کند.   یعه تبدیون شیر روحانیامام و سا یکان برایبا وات
ها  اب و روزنامـهاحـز یاسـیحضور فعال، فشـار س یاما با دعوت امام از مردم برا

شـد و  یکنتـرل م یتـیو ضـد امن یسـتیترور یهـا گرفت و انفجارها و حرکت یپاسخ م
 یر تحرکـات نظـامیکودتاهـا و سـا یدر ارتش بودند که موجـ  افشـا یمردم یروهاین
بـه  ینـیاز آن بـود کـه امـام خم یها ناش ن عرصهیشدند. البته نقش بزرگ مردم در ا یم
 یانقالب، سپاه پاسداران، جهاد سـازندگ یها تهیس کمیا تأساقدام کرد و ب« ینهادساز»

ن را ینـو یتیریمـد ی وهیک شـیـفراهم نمود و  یمشارکت مردم انقالب ینه را برایو... زم
ها خـارق کـرد و از  خانه متداول در وزارت یها هیکشور را از رو ی ان ساخت و ادارهینما
گذاشت و  ان یرا بن یانقالب یبا مردم و وارد کردن آنها در صحنه، نهادها گو و گفتق یطر

جـه، وزارت ینهادهـا اختصـاص داد. در نت یها تیاز مقدورات کشور را به فعال یبخش
ــاع یــکشــور در درون و وزارت امــور خارجــه در ب رون و وزارت اطالعــات و وزارت دف

ده شدند و یبه چالش کش« ی، دفاعیتین، امیاسیس»متداول در امور  یساختارها مثابه به
جـاد شـده بـود، سـپرده شـدند و یکه با ابتکار امـام ا یو مردم یِن انقالبیت نویریبه مد

 یونیلیوشش م ی، اطالعات سیونیلیم ستی، ارتش بم لقه فقیهت یوال»چون  یینهادها
ان یبنت یریو مد یاسی، علوم سیشناس د در جامعهیجد یا وهیشکل گرفتند. پس ش« و...

 مان آشنا و مأنوس بود. یاهل ا یون، نامفهوم اما برامادی ینهاده شد که برا



 

 



 

 
 مبحث دوم

کادمیتحل   یک از چالش غرب و شرق با انقالب و نظام اسالمیل آ
 «ی، دفاعیتی، امنیاسیس» یها نیدکتر  ی در عرصه 

 یاسـیو عـرف س یدموکراس ی فلسفه ی رامون مواجههیبحث گذشته پ آنکه ی. برا5
ن مسـأله ید به ایتر شود، با سره روشن قدس ینیحضرت امام خم یاسیس یجهان با مش

ل یزم ی کره یرو یت زندگیفیو ک یتوجه کرد که پس از رنسانس، رواب  اجتماع ن متحوت
دا کرد و بـالتبع غـرب یتوسعه پ ین جنگی، قدرت ماشینظام ی شد. از جمله در عرصه

، به غارت یآورد و با شعار آبادان یاستعمار رو ین برایبه نقاط مختلف زم یبه لشگرکش
 یافزار رو رشـد سـخت نیپرداخت. از ا یمتماد یها ها در طول دهه ملتاموال و منابع 

و  ل کـردیمسـتعمره تبـد یاز منـاطق جهـان را بـه کشـورها یاریمـدرن، بسـ تمدندر 
مقاومـت را از دسـت داد و  ییکه ق   قدرت در جهان بـود، توانـا یاسالم یامپراطور

د. اما یه شد و قدرت از شرق به غرب منتقل گردید و به پنجاه و چند کشور تجزیفروپاش
ر یکـه موجـ  تسـخ یات و من قـیاضـیل ریـدر غـرب و تکم یشرفت صنعتیپس از پ

ز محقـق یـن یو اجتماع یرشد علوم انسان معنای به یافزار نرم ی شد، توسعه یعت میطب
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 یانسـان یرویـعـت منحصـر نمانـد بلکـه نیر طبیآن، کار به تسـخ ی جهید و در نتیگرد
الت نرمیت شد. ایمدرن ترب تمدنز در ین یدیجد ج، اسـتفاده از یبـه تـدر یافزار ن تحوت

 یهـا تملیاز  یانسـان یرویـت نیـرا با تربیاستعمار را منسوخ کرد ز یبرا یقدرت نظام
بـود و بـا کنـار گذاشـتن  یاز قابل دسترسیته، منافع و منابع مورد نیمختلف توس  مدرن

افتگـان ی تیترب مثابه به یبوم ی کرده لیتحص یروهایدر مستعمرات، ن یفرمانداران نظام
بــه ظــاهر آزاد و  یهــا آمدنــد و حکومت یکــار م یمــردم رو یا شــرق، بــا آرایــغــرب 
و حقوق  یها به آزاد ملت یابیدست یدادند و ادعا یل میتشک یغربا ی یک شرقیدموکرات
به « یاستعمار علن»ن در واقع بدان معنا بود که یشد. اما ا یمدرن م رح م تمدنبشر در 

 ل شده است. یتبد« استعمار پنهان»
 یاز س   جهان رخت بربسته بود و سـراب یتیو امن یاستعمار در شکل نظام یعنی
 یپـرور  بـرا ی وهیشد چرا که شـ یت عرضه میالل و مشارکت به بشرو استق یاز آزاد

ــ ــر تحص ــهکرده  لیعناص ــمتولت  عنوان ب ــا ان حکومتی ــجد یه ــوی ــه نح ــه  ید، ب ــود ک ب
ها  م لوب ابرقدرت یو جهان یالملل نی، بیا مختلف در مدار نظم من قه یها تیحاکم

در »و « افتهی توسعه»به م کشورها یج در جهان، بر محور تقسیات رایکردند و ادب یعمل م
مدرن حاضر است  تمدنشد که  یشکل گرفت. ادعا م« افتهی توسعه کم»ا ی« حال توسعه

ار یـدر اخت  و عادالنـه یاپـایپا ییها و آموز  را در معامله یتا صنعت و علم و تکنولوژ
 مادی یجز ارتقاء زندگ یزین رواب ، چیا یتمام ییکشورها بگذارد اما هدف غا ی همه
ق یـاز طر آنکه جای بهجهان  یجه، بازار کشورهاینبود. در نت« یاپرستین دنییآ»قال  در 

م، تعر ی لهیرد، به وسیار غرب قرار گیدر اخت یلشگرکش زه با یشده و مکان فیارتباط منظت
کـا و اروپـا قـرار ید در دسـترس امریـجد یانتقال تکنولـوژ یافته برای توسعه یکشورها

سـود سرشـار و درآمـد  یبـود کـه راه را بـرا« جانبه دار و همهیپا ی توسعه»گرفت و  یم
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ن روابـ  عمـل یهمـ براسـاسران یز در این یم پهلویکرد. رژ یها باز م ابرقدرت ینجوم
ن، صـنعت ینـو یسـتم آموزشـین جهـت، سیکشور در هم ی کرد و با صرف بودجه یم

 یدموکراسـ ی فلسـفه ، بهیاسیدر بخش س آنکهمونتاژ و... را وارد کشور کرده بود؛ و لو 
 کرد.  یعمل نم
ک یـ ی د و ارادهیرسـ یروزیـبـه پ ی ین شرایران در چنیا ی. پس انقالب اسالم0

ق گرفت و بنابر فلسفهییبه تغ ملت  برمبنـایک حرکـت یـ، یدموکراسـ ی ر حکومت تعلت
مرتکـ   یجهـان یارهـایران نه تنهـا از نظـر معیا ملتشکل گرفت و  یخواست عموم

ف و جرم نشدند بلکه ضرور ع یتخلت  یمردمـ ی ن ارادهیـاز ا یان دموکراسـیبود کـه مـدت
ق قـرار یخوردن سرنوشت کشور توس  شـهروندان آن را مـورد تشـو استقبال کنند و رقم

ن یهمـ برمبنـایزهرا  خـود در بهشـت یخیتـار یحضرت امام در سـخنران یدهند. حت
 یمستقلت و اسالم یک زندگی یران برایا ملتکرد و بر خواست  گو و گفتا یات، با دنیادب

ک  د نمود.یتأ
ت داشـت، الزم یغرب واقع یمورد ادعا معنای به یدموکراس ی در واقع اگر فلسفه 

ام کـرده و خواسـتار یـق یکتاتوریبال  که بر ضد د ملتک ی عنوان بهران یا ملتبود تا از 
ر و یبزرگ مـورد تقـد یها شود و توس  قدرتل یو آزاد شده، تجل یمردم یاسیرواب  س

ون مـادی یامـام بـرا یمکتبـ ی  اسـت کـه شـعارهایرد. صـحیو کمک قرار گ یبانیپشت
ته، اقتضا یت مدرنیاز اصول عقالن یکی عنوان به« یخرد جمع»نامأنوس بود اما توجه به 

بپردازند و از ان یرانیا یرامون ِخرد جمعیو تأمل پ یبه بررس یجهان یها کرد تا قدرت یم
رنـد و بـا عمـل بـه شـعار یخود بهـره بگ ییایدن یزندگ یبرا ینیت دینقاط مثبِت عقالن

مدرن بر  تمدن یپافشار که همچناند آشنا شوند. یجد ی دهین پدیو من ق، با ا گو و گفت
ران و یـانقـالب ا ینـیع ی کرد کـه بـه تجربـه یز حکم مین« یتجربه و کارآمد» ی مقوله
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ک قدرت مسلت  توجه کـرده و از آن اسـتفاده ی یز آن در سرنگونیبرانگ اعجاب یکارآمد
، ِخـرد یدموکراسـ»مودند و بـر ضـد یرها را نپین مسیک از ای چیها ه کنند. اما ابرقدرت

عمل کردند و در مقابل انقالب مردم  یانقالب اسالم« ینیع ی، تجربه و کارآمدیجمع
و  ملـی ی و اراده یداد کـه دموکراسـ یمـ ت نشـانین واقعیگرفتند. ا یش جنگیران آرایا

ک یـد بـه یبدون تق یست بلکه دموکراسیک امر م لق و رها نبوده و نی یخواست عموم
بـه  یدموکراسـ ی ز فلسـفهیدا کند. در غرب نیتواند در عالم خارق تحقق پ یمکت ، نم

، یهر راهدهند که از  یم یرأ ید شده و مردم به کسانیمق یدار هیو نظام سرما یاپرستیدن
خالف بـر یغربـ ین دموکراسـیآنـان فـراهم آورنـد. بنـابرا یرا بـرا یبهتر مادی یزندگ

و استقالل  ییگرا برخاست که آخرت ین خود، به مقابله با حرکت مردمیدروغ یادعاها
ن یـت را بر ایو مشارکت و جمهور یکنند و آزاد یم یمکت  خود تلقت  مثابه بهرا  یاسالم

 اند. اساس دنبال کرده
ا جامعه به حدت سجده و انق ـاع نسـبت بـه قـدرت و علـم ی. در واقع اگر انسان 9

ن خواهـد ین وجه تأمیبه بهتر یو حکمت و کارآمد یاز او به توانمندینامحدود برسد، ن
 یرخ دهـد، صـمت و بکـم و ُعمـ مـادین سجده و انق اع در مقابـل امـور یشد اما اگر ا

 یها رغم عجز دستگاه یخواهد گرفت. لذا عل ت و تعادل فاصلهیخواهد شد و از عقالن
کادم یو علم یاسیس را  یاله ی هین آی، باز هم ایکنترل انقالب اسالم یک غرب برایو آ

، قـدرت یم پهلـویـرژ یدیـحضـور در مصـادر کل دلیل بـه آنکـهبرنتافتند و با وجـود 
 ی حفظ شبکه یده بودند، برایکردن سل نت چش را در ساق  ینهضت اسالم ی سابقه یب

و عناد ادامه  یران به دشمنیخود در ا یو آموزش یو فرهنگ یتیو امن یو نظام یم مالیعظ
ر مقدورات یو سا یتیو امن یو نظام یاسیس یها دستگاه یرا حضرت امام، تمامیدادند ز

 ملـیران دانسـتند و یـها در حال چپاول بود، از امـوال مـردم ا کشور را که توس  قدرت
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اردهـا دالر سـود و یلین بدان معنا بـود کـه میار مردم قرار دادند. ایو در اخت اعالم کردند
ان دراز تحت تسل  غرب قرار داشت، از چنگـال آنهـا یه که در طول سالیثروت و سرما

 تمـدنسـخت وارد آمـد.  یا آنان ضـربه یها یپرست و منفعت یاپرستیخارق شد و به دن
در انتخاب حکومت و مـذه  و پوشـش و...  ها و جوامع کرد که انسان یموجود ادعا م

مردم  یدرصد 31 ین کنند اما در برابر رأیتوانند سرنوشت خود را مع یکاماًل آزادند و م
نه و مجر یو انتخاب قوا یو رفراندوم قانون اساس یاسالم یران به نظام جمهوریا ه یمقنت

ران و یـنجا که انقـالب ان ادعا را کنار گذاشتند و از آیو انتخابات، ا یعموم یتوس  آرا
جانبـه بـه آن حملـه  همه صورت بهد نبود، یآنان مق یاپرستین دنییبه آ یاسالم یجمهور

د و افشاء کرد که یغرب را به چالش کش یشناس ، جامعهینیکردند. لذا حضرت امام خم
د بـه یـمق یت غربـیـو جمهور یک اسـتعمار پنهـان اسـت و آزادی یدموکراس ی فلسفه

 است.  مادیو نظم  یطلب و منفعت یو سودمحور یاخالق استکبار
 ی ل جامعـه و ادارهیتشـک یرا بـرا یدیـن اسـاس، حضـرت امـام راه جدیـ. بر ا3

را  یر اسالمین مسیگر کشورها حرکت در ایان گذاشت و بدون تعرض به دیت بنیحاکم
مواجه گشت و لذا  ی، دفاعیتی، امنیاسیها در ابعاد س ابرقدرت ی آغاز کرد اما با هجمه

مبـادرت کـرد و « ینهادسـاز»ن جهـت، بـه یـشـد و در ا ینـید امتمجبور به دفاع از 
م لقـه ت یوال»، یاسیس ی جاد نمود. در عرصهیموجود ا یدر نهادها یراتییهمزمان تغ

نـه بـه   ها و حاکم بر آنها قرار گرفت و قومبدأ توازن قو عنوان به یدر قانون اساس« فقیه مقنت
ذ یـه بـه تنفیمجر  هاست قوید شد و رین با اسالم مقینگهبان و عدم مخالفت قوان یشورا
 ه وابسته شد.یفق یز به انتصاب ولیه نیقضائ  هاست قویمشروط گشت و ر یرهبر

کرد یک روینظام است اما در  یو قانون یگاه موارد فوق در ساختار حقوقیالبته جا 
ب در کشور و  ی، امام با نفیحداکثر ر ینظـام هماننـد سـا یاسـتراتژ آنکـه جای هبـتحزت
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نظـام  یک بـرایکالن و استراتژ یریگ مین شود، تصمیاحزاب مع ی رخانهیکشورها در دب
و  یغربـ یـیگرا ل فرهنـگ حزبیـن دلیسپردند. به هم فقیه والیترا به منزلت  یاسالم

شـده از مـردم جـدا شـدند و  سیران شـکل نگرفـت و معـدود احـزاب تأسیـدر ا یشرق
ز انحالل خود را اعالم کردنـد و ی( نیاسالم ی)مانند حزب جمهور یمذهب یها تشکلت 

ب  ئـات و یجمعـه و ه یدر نمازهـا یرتخصصـیو غ یو وجـدان یعملـ صـورت بهتحزت
ا یـدن یکه در تمـام ــکشور  یو اطالعات یتیستم امنیس که همچنانان دارد. یمساجد جر
 یزیـر یپ یبا مشارکت عموم مردم انقالبـ ــهاست  ن دستگاهیتر ن و بستهیتر از محرمانه

 یتیو امن یاطالعات یها مستقلت از شبکه یبه نحو« یونیلیوشش م یاطالعات س»شد و 
و بـرخالف  یدفاع ی ن، حضرت امام در عرصهید آمد. عالوه بر ایدر من قه و جهان پد

ها و  رسـاختی  زیـ، تخریکشـ نسل»که بر  ــمتداول در غرب و شرق  ین نظامیدکتر
 براسـاسرا  یجنـگ اخالقـ ـــاسـت  یمبتن« ک کشوری ین جنگیسپس مقابله با ماش

و سـپاه پاسـداران( سـامان داد و  یونیلیم سـتیطل  )ارتـش ب شهادت یمردم یروهاین
آنان  یزندگ یاتی  امکانات حیو تخر یرنظامیکشور از تعرض به مردم غ ینظام یروین

قـدرت  ین جنگـیها، بـر ماشـ رسـاختیز یو نابود یکش نسل جای بهکرد و  یخوددار
د توسـ  یرات شگرف باییسابقه و تغ یب ین ابتکارهایا یمتجاوز متمرکز شد. البته تمام

 ی  گردد تا تداوم راه انقالب اسـالمیزه شده و تنقینامه تئور انیها و در هزاران پا دانشگاه
 رد.        یبه خود بگ یمند و علم قاعده یشکل

  



 

 
 سوم مبحث

 معنای به)ره(  ینیت امام خمیر یمبنا قرارگرفتن اسالم در مد 
 یو غرب یشرق ی دن مدل ادارهیکش به چالش 

سـره،  قدس ینـیحضـرت امـام خم یران بـه رهبـریـام ملـت ای. روشن شد که ق5
 یه بـر قـدرت خـدایرا با تک یدیجد ی د و جامعهیرا به چالش کش یغرب یشناس جامعه

ا را در بهت یبشر وارد کرد و دن یاجتماع یزندگ ی د را به صحنهید آورد و توحیمتعال پد
شـان یمتعال در خروق حضرت امام از عـراق و ورود ا یر خدایرت فرو برد و با تدبیو ح

« نـهیالزت  ومی» ی تحقـق دوبـاره یبـرا ی ی، شرایو آزاد یمهد دموکراس مثابه بهس یبه پار
 ان قرار گرفت.یجهان یدر مقابل چشم تمام یاله ی هین آیفراهم شد و ا

ته، بر تنازع و تکال  بـر سـر یدر فرهنگ مدرن یشناس بود که جامعه ین در حالیا 
  ین مسـأله تصـریـ، بـر ایو تخصصـ یا استوار شده بود و هنوز هم در متون علمـیدن
ان افـراد و اصـناف و اقشـار و یتضادت منافع در م از تنازع و یمختلف یها شود و نمونه یم

گـردد  امـا در فرهنـگ قـرآن و رفتـار  یذکـر م یرواب  اجتماع یمبنا عنوان بهنظامات، 
صال بـه  یمتعال به وحدت م یحضرت امام، همگان بر محور پرستش خدا رسند و با اتت
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 یو علِم نامحدود، کمبود و تنازع بر سر امکانات محدود موضوعًا منتفـ قوهمبدأ حول و 
اء او هسـتند، در یـر او و اولیمخلوقات خداوند که تحت تسـخ عنوان بهشود و منابع  یم

ن اسـت یان مؤمنیدر م« یو همکار ی، همفکریهمدل»رد و یگ ین قرار میدسترس مؤمن
کـه  ینظـام اسـالم یبست برا گر، بنیدهد. به عبارت د یرا شکل م یکه رواب  اجتماع

 یمتعال شکل گرفتـه، معنـا نـدارد و لـذا قصـص قرآنـ یخدا  وحدت آن بر محور اراده
دهـد  ینشـان م انبیـای الهـیر یوسف و سـایوب و حضرت یحضرت ا یهمانند ماجرا
انـد، در  اعمـال خـود قـرار داده ی متعال را سرلوحه یبا خدا ید که زندگیقهرمانان توح

کال به مد ز دچار بنی  نیشران یبدتر چ یمتعال در برابر ه یت خدایریبست نشده و با اتت
 یکننـد و بـه اهـداف الهـ یکفر و نفاق عبور م یها شوند و از هجمه یمتوقف نم یمانع

نفـس و  ید، مسـتند بـه هـوایآ ید میپد یو بحران ین اگر ناهنجاریرسند. بنابرا یخود م
بلوغ  ی مرحله عنوان بهته یآن در نظامات شهوت است که اوق آن در مدرن یبروز اجتماع

انجام شده و  یعت توس  تکنولوژیر طبیده که تسخیرس یا است و به نق ه یکفر، متجلت 
مـردم  یزر، وارد زنـدگیـده و شهوات با سرعت نور و لین س   رسیبه باالتر مادیرفاه 

 شده است.   یاسالم امتن یجهان و همچن
موضوع کـار حضـرت امـام قـرار گرفـت. « ت نظامیریمد»انقالب،  یروزیبا پ .0

و  یبـا کفـر جهـان یریبود و در درگ یات وحیز برخاسته از ادبیشان نیت ایریت مدیفیک
 برمبنـاینظـام را  یاسـیت سیریشکل گرفت. در واقع حضرت امام، مـد یا نفاق من قه

در  یاسـینظامـات س ی بکارانهیو فرد یرفتار پل یان گذاشتند و موج  افشایبن« صدق»
مدرن آن را بر کشورها حاکم کرده  تمدنکه « استعمار پنهان» یعنیشرق و غرب شدند. 

جاد یات م لوب و ایبه ح یابیدست یو پرزرق و برق، ادعا مادی یه به زندگیبود و با تک
رسوا من قه و جهان  یکرد، در مقابل افکار عموم ین را م رح میزم یبهشت موعود رو
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بشـر نباشـد و  یعـیو تناسـبات طب یل انسان اگر مستند به تعـادل الهـید. اساسًا میگرد
نـدارد و لـذا  یو عقالنـ یه من قیبه آن، توج یابینفس باشد، دست یخاستگاه آن در هوا

 یگـران رویِ  خـود و دیـل، بـه دروغ و فریـتحقق آن م یشود تا برا یشخص مجبور م
ل به نظام اهـواء شـود، یدا کند و تبدیپ ینفس، شکل اجتماع ین هوایاورد. حال اگر ایب

ال و شـهوات یـکنند تا ام یها مبادرت م ملتگر یخود و د ملتدادن   یقشر حاکم به فر
شه در تناس  و تعادل داشـته باشـد، بـه یکه ر یاستیند. در مقابل، سیخود را محقق نما

  نخواهـد یـبـه دروغ و فر یازیـتحقق آن، ن یخواهد رفت و برا یسراغ اهداف عقالن
ن یز همـیـصدق سامان خواهد داد و حضـرت امـام ن براساسداشت بلکه رفتار خود را 

 کردند.  یزیر یپ یاسالم یروند را در نظام جمهور
 یت الهیریکه به مد انیبا سه نظام مواجه است؛ الف( مؤمن یت الهیریدر واقع مد

د یـبا یت الهـیریاند ب( نظام نفاق و ق( نظام کفر. رفتار مد معتقدند و با آن همراه شده
ت کنـد و اگـر آنـان انکـار حجـن، اتمام یکفار و منافق ین شود و برایموج  رشد مؤمن
و  ییآرا مـان بـه صـفیانت از دستگاه ایص یدند، موظف است تا برایکردند و عناد ورز

ست یو رشد ن یعیات طبیمن ق و تعادل و ح دنبال بهگر کفر یدمقابله بپردازد. به عبارت 
ز را یآم خشـونت ی و مقابلـه یکـیزی، حذف فمادیبه اهواء و تکامل  یابیدست یبلکه برا

که قبـل از  یل، کسانین دلیدهد. به هم ینه در برخورد با مخالفان خود قرار مین گزیاول
ــانقــالب ن ــهز ی ــد و  مــادیتکامــل  دنبال ب ــایبودن ــرد مســلحانه  برمبن ــنب ــارزات ی ا مب
را یـت حضرت امام را مورد هجمه قـرار دادنـد زیریکردند، مد یعمل م یستیپارلمانتار

اثرگذار در  یها ن است که گروهیقدرت( ا یدر جهان مدرن )تئور یاسیعرف متداول س
دا کننـد یت، سهم پیکشند تا در حاکم یم یجامعه، قدرت خود را به رخ حکومت مرکز

 نظام، مشارکت داده شوند. ی در ادارهو 
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محسـوب  یمعمـول و عرفـ ی، نـه تنهـا امـریاله یورز استین رفتار در سیاما ا 
، یگردد چرا که هدف نظام اسـالم یم یتلقت  یراخالقیزشت و غ یا شود بلکه مقوله ینم

 یدسـتگاه خـدا یعنـیمقدورات در جهت منافع آنان است.  یرشد مردم و صرف تمام
ندارند و محتاق اعتبـارات  یازیارات بندگان نیاو به اموال و اخت یاء و خلفایمتعال و اول

ق یـاز طر یران الهـیمـد یازهایستند بلکه بخش اعظم نین یو اقتصاد ی، فرهنگیاسیس
ن صورت، نزاع بر سر قدرت معنـا یشود. در ا ین میمتعال تأم یعبادات و ارتباط با خدا

د یـکنند و بـه « یو همکار ی، همفکریهمدل»ل به هدف، ین یراد بیندارد بلکه همه با
گاه یز علیل شوند. حضرت امام نیواحده تبد  یها در نحله مادی یریگ از جهت یرغم آ

 کمک به کشور دعوت کردند.  یمخالف، از همگان برا
حانه، در اوق انقـالب بـه تخلی. اما معتقد9 ها و  خانه اسـلحه ی هیـن به نبـرد مسـلت

امـام و  یریناپذ روز مواجهه مبـادرت کردنـد تـا در مقابـل سـاز  یسالح برا ی رهیذخ
ن بـه مبـارزات یفشار داشته باشند. قـائل یبرا ی، ابزاریده شان با هرگونه باقیمخالفت ا
 یالتیس حزب و روزنامه و جذب عناصر فعال و تشـکیعًا به تأسیز سرین یستیپارلمانتار

ور شـدند. پـس در  در موضوعات مختلف حملـه اقدام کردند و به مواضع حضرت امام
ه  ی مشـغول شـدند و دسـته یک افکـار عمـومیـ  و تحریـبه تخر یا داخل کشور، عدت

ز یـل دادنـد. در خـارق کشـور نینظـام تشـک یبرانداز یبرا یکیچر یها ، هستهیگرید
 ملتک ی یران و خواست عمومیر مردم اینظ یاز انقالب ب آنکه جای بهبزرگ  یها قدرت

ن حرکـت یـ، از ایدموکراس ی فلسفه براساسن سرنوشت خود استقبال کنند و ییتع یبرا
خود را فعال کردند و با نفوذ در کشور،  یو اطالعات یتیامن یها ند، دستگاهیت نمایحما

 یق، برخین طریبا انقالب دست زدند و از ا یک اقوام و مذاه  و مخالفت علنیبه تحر
ن ماه به مدارا و تحمـل در یردند. حضرت امام تا چندشهرها را از کنترل دولت خارق ک
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بـا معارضـان  گو و گفتها و مواضع خود به  یها ادامه دادند و در سخنران ن بحرانیبرابر ا
بـود کـه نـوع  ین در حـالیـفراخواندنـد. ا یپرداختند و آنان را به من ـق و رفتـار انسـان

 یریگ وستند و بـا موضـعیپ ید ماز دو ابرقدرت موجو یکی، به یروزیها پس از پ انقالب
 یکشور را برا یو دفاع یتیو امن یاسیان مقابل، دستگاه سیآشکار در برابر طرفداراِن جر

حضرت امـام،  یها پیگیریر و ین با تدابیکردند. همچن یج میحذف و طرد مخالفان بس
 یعمـوم ید توسـ  آرایـجد یل شد و قانون اساسـیتشک یمجلس خبرگان قانون اساس

 یر نهادهـایو اسـتقرار سـا یجمهور استید و با انجام انتخابات مجلس و ریگرد دییتأ
 خود قرار دادند.    یقانون یکشور، امور را در روندها

 یزنـدگ ی از مـردم و دغدغـه یطرفدار یبا ادعا مادین به تکامل یدر مقابل، قائل
 مادی یحضرت امام را به عدم توجه به زندگ یتیریمد ی وهیعموم، ش یخوب و مدرن برا

هم م ــتت ــهروندان م ــد ز یش ــکردن ــرای ــه ب ــتند ک ــاد داش ــأم ی اداره یرا اعتق ــور و ت ن یکش
ن یـاست و ا یضرور یخارج یگذار هیو سرما ی، علم و تکنولوژیعموم یها یازمندین

د کـه ن کنـید معیل نظام باین دلیهاست. به هم ار ابرقدرتیز در اختین یاتیملزومات ح
ها را  یازمنـدین نیـق ارتباط با کدام قدرت، ایقرار دارد و از طر یدر چه بلوک و اردوگاه

شـد. در واقـع  یارانش مشـاهده نمیامام و  یاز سو ین رفتاریچن ین خواهد کرد ولیتأم
 یاسـت کـه در کشـورها یمـدرن یزنـدگ دنبال بـهران یـا ملـتکردند کـه  یآنان ادعا م

ــه جری توســعه ــافت ــه ان داردی ــمــردم ا ی و قبل ــیران را در امری ــن و... یکــا و انگل س و ژاپ
تجربه کرده بـود و  یرا در سل نت پهلو یین شعارهایچن ملتکردند اما  یم وجو جست

 یگرا که بـا نفـ ملیک ی عنوان بهار یبخت یل، حتین دلیزده بود و به هم از آنها خسته و دل
ا و یـت متـداول در دنیری، مدیاسیس یها یم و اع اء آزادیر مفاسد رژیو سا یکتاتورید

 ران قرار نگرفت.یر  مردم ایکرد، مورد پذ یم پیگیریرا  مادیتکامل 
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ه در ین از دوران صـفویع و فقه صادقیدر مباحث گذشته روشن شد که مذه  تش 
ن و فرهنـگ عاشـورا و یالحسـ اباعبدالله یده و به عزاداریر  رسیران به پذیان ملت ایم
ام امـام )ره( یرو اقشار مختلف با ق نیل شده بود و از همیت مردم تبدیهو ارات و... بهیز

ت نظام یریمحور مد عنوان بهد یهمراه شده بودند. لذا حضرت امام اعتقاد داشت آنچه با
مردم بعد از  یبرا یو تکامل معنو ینید یآوردن زندگ ت اسالم و فراهمیرد، حاکمیقرار گ

ن هـدف ید به تبِع ایز باین مادی یازهایاست و ن یلها یها سرکوب ارز  یدوران طوالن
 ملـتل شـود، آن یتبـد یمحـور یک جامعه به امری یمان برایاگر ا یعنیف شود. یتعر

و بـه  یمـانیآن به نحو ا یاقتصاد ی، فرهنگیاسیحقوق س یفایخواهد شد و است ینوران
انجام خواهد گرفت. لذا حضرت امام با توجه به مبحث حکومت  مادیدور از تنازعات 

کشـور  یها و دستگاه یقانون یمرتبًا از مجار ــکه در نجف م رح شده بود  ــ یاسالم
مبنـا قـرار دادِن  جای بـهاده کنند و یمردم پ یکرد که احکام فقه را در زندگ یدرخواست م

جـه، اواًل و یبـه نحـو معقـول و متعـادل انجـام گـردد. در نت ی، عمران و آبادانیرفاه غرب
ت حضـرت یریو اقتصـاد در مـد یمدرن، بخش علم و تکنولوژ یها تیریبرخالف مد

 یو نظـام یتـیو امن یاسیس یًا فشارهایقرار گرفت و ثان یو تبع یفرع یامر عنوان بهامام 
 یازهـایکردن ن برطرف ها در حد ن بخشیبه ا یدگیدشمنان به انقالب، باعث شد تا رس

ه یفور ن ین امـور از بـیِت ایریمد یبرا یزیر ابد و امکان برنامهیل یکشور تقل ی و روزمرت
 برود.

و علـم  یزیر ، علـم برنامـهیشناسـ   سه علم جامعهید توجه داشت که ترکی. با3
 یجای بـهمـدرن را  تمـدن یدهد و کارآمـد یجه میرا نت« مدل اداره»گر، یکدیاقتصاد با 

 دنبال بـهاق یغارت منابع، کشورها با اشت یها برا ابرقدرت یلشگرکش جای بهرسانده که 
خـود،  یانسان یرویو ن یعیمنابع طب ییشکوفا یمتداول هستند و برا یها ت از مدلیتبع
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ه بـه اسـالم و یـسـره بـا تک ستند. اما حضرت امـام قدسیا یم« یافتگی توسعه»در صف 
ک و اقتصاد مدرن را بـه  یزیر ، برنامهیشناس ، جامعه«ینه غرب؛ ینه شرق»د بر راهبرد یتأ

 ی سـتاد و برنامـهیتوسـ  دشـمن ا« یسـاز ت حادثهیریمـد»د و در مقابـل یچالش کش
، یاسیر کرد تا اسالم که از منزلت مدل اداره در موضوعات سیمقاومت در برابر آن را تدب

 و... مورد هجمه واقع شده بود، زنده بماند. ی، اقتصادی، فرهنگی، نظامیتیامن
را « در حال توسعه»و « افتهی توسعه»م کشورها به یگاه تقس چیحضرت امام ه یعنی 

ت کشور، یریمد یو برا یروزیها پس از پ انقالب یبود که تمام ین در حالیرفت و اینپذ
در  یاسـالم یرهادآمده در کشویپد یها انقالب یدادند و حت یم یبند مین تقسیتن به ا

کردند چرا  ین میتدو یا غربی یشرق یها مدل براساستوسعه را  یر، استراتژیاخ ی سده
مـردم بودنـد. امـا  یایـن دنیتأم دنبال بهدانستند و  یم یمحور یرا امر مادی یازهایکه ن

گاه یحضرت امام عل  یات تخصصـیـکشـور در ادب ی اداره ی به فقـدان نسـخه یرغم آ
ات( و بـا وجـود انتقـادات منبعـث از یـن ادبیـن معا  در ایدانستِن تأم عقالییحوزه )

کشـور،  ی اداره یه برایو سرما ین علم و تکنولوژیت تأمیبر محور یات دانشگاه مبنیادب
ه ت نظام، به خود راه نداد و کشور را در یریمد یاسالم برا یکارآمد ی د دربارهیترد یا ذرت
نخبگان  یحضرت امام از سو یتیریرو رفتار مد نیاز اش نُبرد. یتوسعه پ یها ر مدلیمس

د و هجمـه یدر داخل و خارق کشور، مورد انتقاد و ترد یتیریو مد یو دانشگاه یحوزو
ج شدند تا در طـول یبس یاریبس یروهاین 5911تا سال  5930گرفت و از سال  یقرار م

مرد که برخاسته از فرهنـگ مان آن ابرین امام را در هم بشکنند اما ایقیام و پس از آن، یق
افتـاد  یات روز به حـال انفعـال نمیشد و در مقابل ادب یت بود، متزلزل نمیب قرآن و اهل

مـان و ین ایـکـرد و ا یران منتقـل میـا ملتق مواضع شفاف به ین خود را از طریقیبلکه 
ها  شد و امروز پس از سال یافت و در خون شهدا متجلیان یان مردم جریشجاعت در م
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ن بـه یاحترام و تحس ی دهیاز کشورها به د یارین عظمت، بسیا سکوت در برابر ایکار ان
ســره  قدس ینــینگرنــد. در واقــع حضــرت امــام خم یم یاســالم یانقــالب و جمهــور

ز تحت ظلت یا را نیدن یدانست و آبادان یت نظام میریمد یمردم را موضوع اصل یدار نید
را « مـانیکفـر، نفـاق و ا» براساسم جوامع یتقسل، ین دلیکرد. به هم یف میاسالم تعر

قـرار داد و « یافتگیـ توسعه و کم یافتگی توسعه» براساسم کشورها ین تقسیگزیعماًل جا
 ی گـر در صـحنهیفرهنگ بعثت، بـار د معنای بهرا « نهمیالکفار و رحماء ب یاشداء عل»

ت  ان و اهلیعیران را بــه پنــاه شــیــد و ایت بخشــیــنیمــردم ع یزنــدگ ن و یو محــرومســنت
ل کـرد و در عمـل، معـادالت یتبـد ین و مرکز مبارزه با استکبار و کفر جهـانیمستضعف

حضـرت امـام  یاسـیمواجـه نمـود. لـذا رفتـار س حقایقن یا با ایدن یتیریو مد یاسیس
ن یفرهنگ د بر مبتنید آورد که یپد یت جهانیریرا در عرف مد ینیمات نوی، تقسینیخم

ن ین و مستضعفیکمک به مظلوم برمبنایکشور  یاست خارجیسنمونه،  عنوان بهاست و 
ت و درگ گو و گفتعالم، ارتباط و  شـکل گرفـت  یجهان ی با کفر و سل ه یریبا اهل سنت

بـر کـارکرد  ی، ق عـًا آثـار بزرگـیماتین رفتارهـا و تصـمیسابقه بود. چن یکه در جهان ب
شـود  یآن روشـن م ی گذاشته کـه بـا م العـه یکشور در آن روز برجا ی اداره یها مدل

را در  یرینظ یدشمن، چه ابعاد و س وح گسترده و ب یساز ت امام در مقابل حادثهیریمد
کادم یقـیت ب صـورت بهشان یان و گفتار این آثار در بیبرگرفته است؛ و لو ا ک ذکـر یـو آ

 مـادیتکامـل  ک نظام، رفاه وی یریگ که در جهت یگر هنگامینشده باشد. به عبارت د
کشور  ی زان ارزِ  موضوعات مرتب  با ادارهیرد، وزن و میقرار گ یاز تکامل معنو یتابع

 ر خواهد داد. ییرا تغ یتیریمد یر خواهد کرد و سازوکارهاییتغ
 



 

 
 مبحث چهارم

 توجه به دو اصل: 
 ت؛ یبغ ی در دورهر تطّور فقاهت یدر س یان اضطرار علمیالف( جر  

« فقه فرج»به « به مسائل مستحدثه ییفقه پاسخگو »ل فقه از ب( ضرورت تحو 
 یمقاومت تمدنساخت  یبرا

دادن بـه  و اصالت ینیحضرت امام خم یت الهیرین مدییدر مباحث گذشته، به تب
 یسـؤالشان پرداخته شد. امـا یکشور توس  ا ی اداره یمتداول برا یها مدل یاسالم و نف

مًا در دوران مـدیکه ممکن است در کنار ا ت یرین بحث م رح شود آن اسـت کـه مسـلت
ل، یـن دلیاستفاده شـده و بـه همـ یشرق یکشور از کارشناس ی اداره یحضرت امام، برا

و بـا  یلـیپـس از جنـگ تحم کـه همچناناز امور به دولت سپرده شـد.  یاریار بسیاخت
ز یـکرد داد و تاکنون نیر روییتغ یغرب یبه کارشناس یبلوک شرق، نظام اسالم یفروپاش

ن صـورت چگونـه یـکنـد. در ا یاسـتفاده م یغربـ یها ها از مـدل عرصه یاریاز در بس
 یموجود، کشور را بـه شـکل اسـالم یها مدل یبا نف یتوان ادعا کرد که امام و رهبر یم

 اند    ش گذاشتهیرا به نما یاله یتیریاند و مد اداره کرده
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ـه، بـا پی، باسؤالن یاسخ به ادر پ  یامبریـد توجـه داشـت کـه بنـابر اعتقـادات حقت
ت»اکرم  ینب سعادت بشـر ضـرورت داشـته،  یکه برا یزیمحقق شده و هر چ« ختم نبوت

عه یعظام ش یکه فقها یتیع و به مردم ابالغ شده است. اما ظرفیمتعال تشر یتوس  خدا
اب  عنوان به آن بـه استضـائه از  برمبنـایفرجه،  یتعال الله عصـرعجل یحضرت ول عامنوت

ت یریام و مـدیـل از قیـتحل یانـد، بـرا پرداخته ینـیات و استنباط از منابع دیقرآن و روا
ران یـا ملـتام یـن حـال، هـم قیکند. با ا یت نمیکفا یحضرت امام و مقام معظم رهبر

ر ین مسیرفته و گام اول در اشکل گ ین توس  امام و رهبرینو یتیریاتفاق افتاده و هم مد
ت شده اسـت. امـا در یده و حفظ و تثبیرس یروزیبه پ« یاسیانقالب س»برداشته شده و 

ل در » معنای به« یانقالب فرهنگ»گام دوم،  ل در دانشـگاه و تحـوت ل در حوزه، تحـوت تحوت
ر در ییـو تغ« یانقالب اقتصاد»است و پس از آن در گام سوم،  یضرور« ت نظامیریمد

ن ینـو تمـدن»تحقـق آرمـاِن  یبـرا یعنـیشـود.  یم ـرح م یافزارها و تکنولـوژ سخت
در  یگر برداشـته شـود و لـذا تـا آن زمـان، نظـام اسـالمید دو گام بزرگ دیبا« یاسالم

و علوم  یکشور، از تکنولوژ ی اداره یبرد و ناچار است تا برا یبه سر م« یاض رار علم»
)در حال( اسـتفاده کنـد و قهـرًا بـا  یته( و غرب)در گذش یشرق یها و نسخه یدانشگاه

از انسـان  مادیف یمدرن، بر تعر تمدن یتبعات و آثار آن مواجه شود چرا که ساختارها
د یـرا در کشـور پد مهمـی یها آن، چالش مادیخ استوار شده و فرهنگ یو جامعه و تار

 آورد. یم
در جهـت ظهـور  یبسترسـاز یت عصمت و طهـارت بـرایب ان اهلیعین شیبنابرا 

برسند  ید از بلوغ اجتماعیجد یا د به مرحلهیفرجه، با یتعال الله عصرعجل یحضرت ول
ت علـوم یـش ظرفیات ارتقاء دهند تا بـا افـزایخود را از قرآن و روا ی ت استضائهیو ظرف

در دوران  نیاجمع همیعل الله صلواتن یبه آستان مقدس معصوم یخدمتگزار ینه برای، زمینید
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ل در حوزهین حرکت بایعاَلم رجعت فراهم شود. ا ظهور و ه آغـاز یـعلم یهـا د از تحـوت
و مسـائل مسـتحدثه،  یدر برابر مسائل فرد ییاکتفاء به پاسخگو جای بهشود و فقاهت 

ت یـروشـن شـده کـه عقالن یگـرید. البته در سلسله مباحث دین نماییرا تب« فقه فَرق»
در  یفقها و مراجع در گذشـته و حضـرت امـام و مقـام معظـم رهبـر یعنیرمعصوم )یغ

ر در طـول تـاریک سی ی( دارایدوران کنون فقاهـت در مراحـل  یعنـیخ اسـت؛ یر ت ـوت
ب یقابل تحل« ز و بلوغیی، تمین فه، کودک»از جمله  یمختلف ل است. در واقع س   تقرت
س از خـدمتگزاران آن ذوات مقـ یریگ ن و دستیرمعصوم به علم معصومیت غیعقالن دت

 ییبـه توانـا یابیخ در حال رشد و تکامل بوده و قبل از ظهور با دسـتیخود، در طول تار
عه، یشـ ید. لذا فقهایبه اوق خود خواهد رس« یمقاومت تمدن»ک یساخت  یبرا یعلم
انـد و بـا عمـل بـه  کار گرفته بـه یخیتـار ی ت فقاهت خود را متناس  با هـر دورهیظرف

ن یمـؤمن ی ف جامعهیبت، تکالیمردم در دوران غ یدار نیر قبال حفظ دت خود دیمسئول
انـد امـا بـا تمسـک و  نده، دچار اض رار بودهیاند و همزمان نسبت به آ را مشخص کرده

د، از یـبـه بلـوغ جد یابیاند و با دست ن، از آن مرحله عبور کردهیت معصومیتوسل به وال
عه ین شـیکه تاکنون الزم بـوده، بـه مجتهـد یاند. پس معارف حالت اض رار خارق شده

ضـرورت دارد تـا علمـاء و  یدیـجد یهـا نـده، تال یحرکـت آ یاع اء شـده امـا بـرا
 کنند.      یط یرو را به خوب شین، مراحل پیه و بالتبع عموم محبت یعلم یها حوزه

در  ی( و مقـام معظـم رهبـرشود که حضرت امـام )ره یحات روشن مین توضیبا ا
 دلیل بـهانـد امـا  اسالم و فرهنگ مذه  عمـل کرده برمبنای« نظام یریگ جهت»س   

مبـتال بـوده و  یو شـرق یغرب یها ، نظام به نسخه«ساختارها»در س    یاض رار علم
از  یبـیشـود، ترک یعمـل محقـق م ی ز شـده و آنچـه در صـحنهیـدچار آثـار سـوء آن ن

 است.  مادی یو کارکرد ساختارها یاله یها یریگ جهت



 

 



 

 
 مبحث پنجم

حضرت امام و  ی ت اعجازگونهیر یمد ینظام در مبنا یاسالم« جهت»ل حفظ یتحل 
 تهیبرخاسته از فرهنگ مدرن ی«ساختارها»همراه با چالش در  یمقام معظم رهبر 

ان یـسخن بـه م یحضرت امام و مقام معظم رهبر یت الهیریکه از مد ی. هنگام5
، یاسـیهـا و مشـکالت س یشود که با وجـود ناهنجار یز م رح مین پرسش نید، ایآ یم

ت نظـام را یریان آن در مدین و جرید یتوان ادعا یکشور، چگونه م یو اقتصاد یفرهنگ
ه مکتـ  وجـود دا ین ناکارآمـدیـن ایب یم رح کرد و چه نسبت رد   ها بـا سـاحت منـزت

در  یحتـ ینید یها ها و نهضت امید توجه داشت که قیموجود با یها یرامون ناهنجاریپ
 ـــشـه در کفـر و شـرک داشـته یکه ر ــبرسند، با فرهنگ گذشته  یروزیکه به پ یصورت
انـد کـه از روابـ   خـو گرفتـه ییات و ارتکـازات و رفتارهـایاند و مردم به وجـدان مواجه

 اولیـای الهـیکـه توسـ   یا ن مقولـهینشأت گرفته اسـت. در واقـع اولـ یقبل یاجتماع
 ی منهیو خارق ساختن آن از ه« حاکم بر جامعه یریگ جهت»شود،   یر مییدستخو  تغ

ر در ییـتوان در طول زمان، بـه تغ ین مرحله است که میکفر و شرک است و تنها پس از ا
ل ین دلیمعه مبادرت کرد. به همجا یرفتارها یساز و هماهنگ یاجتماع ی«ساختارها»



226   گفتمان انقالب اسالمی__________________________________________________  

ل یـفاسـد گذشـته از قب یها ز فرهنگیامبر نیپس از بعثت پ یمدتشود که تا   یمشاهده م
 ینـه وجـود دارد. حتـیان مسـلمانان مدیـ، مسـکرات و... در می، ربا، برهنگـییگرا قوم
شدن آن  یمانند وجوب حجاب و حرمت خمر و عمل یامور یجیع تدریرغم تشر یعل

بـه سـ    یرشـرعیج همان رواب  غیامبر به تدری، پس از رحلت پیاسالم ی در جامعه
مفاسـد  یالسـالم، تمـام هیعل امیرالمؤمنین ینیگردد و با ممانعت از جانش یجامعه باز م

شـود.  ین میاز مذه  وارد فرهنـگ مسـلم یران و روم با روکشیا یدر امپراطور یجار
ات و ارتکـازات و یبـه وجـدان یو اقتصاد ی، فرهنگیاسیعاد سز در ابین یرانیا ی جامعه
تـه و یانقـالب، فرهنـگ مدرن یروزیخو گرفته بود و واض  است که با پ مادی یرفتارها

و  یاجتمـاع یشد بلکه آثـار آن در سـاختارها یکسره نابود نمیگذشته  یرواب  اجتماع
دیتداوم داشت. البته حضرت امام، تداب یات عمومیح کار بردنـد  هرا ب یو مختلف ر متعدت

ن در یـ، باعث شکست انقالب و بازگشت ضـدانقالب نشـود و ایتا رسوخ فرهنگ قبل
ن مقوله و عدم مقابله با رواب  فاسـد گذشـته، موجـ  یاست که فقدان توجه به ا یحال

 ر در من قه شد.یاخ یها ع انقالبیسر ینابود
َبر است که  زمان یعاد نظام، امراب یها در تمام چالش یا شهیاما در هرحال حلت ر 
ل ید تحلیت تولید ظرفیاق دارد و بایات احتیو برگرفته از قرآن و روا ینوران یها لیبه تحل

ن سلسله مباحث، انقـالب یا یل است که از ابتداین دلید. به همیایاز مسائل به وجود ب
ات یـادب آنکـهرا حضـرت امـام بـدون یـشـد ز یه و معجزه معرفیک آی عنوان به یاسالم

 یها ات در عرصـهیـن ادبیـکرده باشد بـه مقابلـه بـا ا لیها را تحص در دانشگاه یکاربرد
ه، یـعلم یها ت موجود در حوزهیظرف آنکهرغم  یپرداخت؛ عل یو دفاع یتیو امن یاسیس

ه و مجتهد تـراز اول یز با وجود صدها فقیبود. هنوز ن یا ن مواجههیچن یبرا ییفاقد توانا
ها و  از پســت یاریکشــور، بســ ی اســتقبال نظــام از مشــارکت آنــان در ادارهدر حــوزه و 
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 یه به تقوایهاست و علماء با تک کردگان دانشگاه لیار تحصینظام در اخت یدیمناص  کل
گرفتن  عهـده به، صادقانه از یاجتماع یت ساختارهایریبا مد ییعدم آشنا دلیل بهخود و 

  یـت طـالب و تبلیـس، تربیکار خود را به تـدرکنند و موضوع  یها اجتناب م تیمسئول
ه یـعلم یهـا در حوزه« یرهبرپـرور» یبـرا یداننـد و تـوان یعموم منحصـر م ین براید

از مشکالت نظام  ینیل دیتحل» یبرا یت علمید ظرفیشود. حال چگونه با یمشاهده نم
ن نهضـت بـه یـا اگـر ایـد   آیایبه وجود ب« مرتفع کردن آنها یبرا یراه حلت اله ی و ارائه

ش یبـه پـ یحضـرت امـام و مقـام معظـم رهبـر یت الهـیرید و با مـدیرس ینم یروزیپ
 یها اند و موج  طـرح سـفار ینما یرخ نم یفکر یرفت و در خالل آن، خألها ینم

ت و یـارتقاء ظرف یبرا ییشد، فضا یبه حوزه و دانشگاه نم یامام و رهبر یاز سو یعلم
ل تدر  گشت    یها فراهم م ها و دانشگاه در حوزه یجیتحوت
د یـد قدرت، تولیدر تول مادی یتئور»ِل یاز قب یکه مفاسد بزرگ ی ین در شرایبنابرا

ان داشـته و دارد و یـش از انقـالب و پـس از آن در جامعـه جریپ« د ثروتیاطالع و تول
ز یـها ن و دانشـگاه اند ه و مبلت  مشغولیت فقی، به تربیرهبرپرور جای بهه یعلم یها حوزه

دآمدِن یدهند، پد یپرور  م مادی یها لیفرزندان انقالب را با علوم و محاسبات و تحل
 یت الهـیریر است و انتساب آن به مدیناپذ و اجتناب یقهر یامر ییها ین ناهنجاریچن

ن یـز ایاعجازآم یها یشود بلکه راهبر یمحسوب م یک ظلم نابخشودنی، یامام و رهبر
 ی، موج  دوام انقالب اسـالمیو علم یفکر ین حجم از خألهایان ایدر م دو بزرگوار

 پرچالش شده است. ی ن معرکهیدر ا
حـلت  یم رح شود که: به چه مقدار زمـان بـرا سؤالن ینجا ممکن است ای. در ا0

ن کـار یا یبرا یت علمیظرف یاز است و باالخره چه هنگامیها ن ین ناهنجاریا یا شهیر
 یسـال از ابتـدا 1122د توجه داشت که در طـول ینه باین زمیشد   در افراهم خواهد 
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متعـال فرسـتاده  یخـدا یامبر از سویوچهار هزار پ ستیاکرم، صدوب یهبوط تا بعثت نب
  یکفر بوده و شرا یها ن، غلبه و تسل  همواره با حکومتیضعف مؤمن دلیل بهشده اما 

ـیعیز شـیـست. پس از بعثـت نا بوده ایآنان مه یت و تعدت یهر نوع جنا یبرا ن یان و محبت
افتـه ی تیهـدا امـت، تنهـا محمـدو آل  محمد امت مثابه بهت عصمت و طهارت یب اهل
ت یـک اقلت یـ عنوان بهسال  5322امبر اکرم و در طول یشوند که پس از رحلت پ یم یتلقت 

ن یـاند. اما در طـول ا ت را حفظ کردهیر هدایت، مسیکوچک و در اوق ضعف و مظلوم
 ی ن سـعهیـاگـر ا یاند  حت مشغول بوده ین به چه اموریهشت هزار سال، کفار و منافق

پس از رنسانس  ی ت کفر در دورهیوضع یتوان به بررس یدر نظر گرفته نشود، م یخیتار
 یا سـابقه یب یبه کارآمـد ید که دستگاه کفر در دوران کنونیجه رسین نتیپرداخت و به ا

ان تمام یبرتر از م یاستعدادها یآور تجارب مفرده، به جمع ه بهیتک جای بهافته و یدست 
کار گرفته که حاصل  هب یقات سازمانیاقوام پرداخته و با پرور  نخبگان، آنان را در تحق

ن یـغرب قابل مشاهده است. اما ا یو نظام یبرتر و قدرت اقتصاد یها یآن در تکنولوژ
ــتاوردها ر ــه در ریدس ــتیش ــ یها اض ــ یعلم ــان یو عمل ــه در زم ــدود  یدارد ک در ح

ن از خود صبر و استقامت نشان دهند، یده است. لذا اگر مؤمنیبه درازا کش« پانصدسال»
در حـدود  یبـه زمـان« نیغلبوا مأتیکن منکم عشرون صابرون یإن » ی فهیشر ی هیطبق آ

از مقابله کس  کننـد و اگـر  ییاز دارند تا توانایپنجاه سال( ن یعنی) مدتن یک دهِم ای
ـَف  َن اآل» ی فهیشر ی هیخود ضعف و فتور نشان دهند، طبق آ ـهُ  َخَفت ُکم   الَلت  َأَنت  َوَعِلـَم  َعـن 

ًفا ِفیُکم   ُکم   َیُکن   َفِإن  ، َضع  ِلُبوا َصاِبَرة   ِماَئة   ِمن  ِن  َیغ  ِإن   ،ِماَئَتی  ُکم   َیُکن   َو ف   ِمن  ِلُبوا َأل  ِن  َیغ  َفـی   َأل 
ِن  هِ  ِبِإذ   افت. یش خواهد یوپنجاه سال( افزا ستیدو یعنیک دوم )ین نسبت به یا 5«الَلت

                                                           
 بـا نفـر صـد یک هرگـاه بنابراین، است؛ ضعفی شما در که دانست و ،داد تخفیف شما به خداوند اکنون هم». 5

 فرمـان بـه نفـر هزار دو بر باشند، نفر هزار یک اگر و شوند؛ می پیروز نفر دویست بر باشند، شما از استقامت
 .11 و 11  انفال؛ آیات شریفه  مبارکه  سوره «.کرد خواهند غلبه خدا
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اب یبنابرا سـتند و در ینه بایس به نهید سیبت بایعصر در زمان غ یحضرت ول عامن نوت
را یـن را در مقابل کفار حفظ کنند؛ زین خود و عموم مؤمنین پوالدیقین دهه، یطول چند

 یها هیـه از آن، الیـبـا برداشـتن هـر ال افتـه ویر کرده و به شدت عمـق ییاس کفر تغیمق
گـردد.  یان میـاز سـ وح فسـاد و ظلمـت نما یانوسـیشـود و اق یآشکار م یتر دهیچیپ

ذاتـًا  یرا علوم یغرب یدر سفر خود به قم، علوم انسان ینمونه مقام معظم رهبر عنوان به
ن یـجرأت تکـرار ا یحت یان رهبرییو فدا یاز نخبگان انقالب یاریمسموم دانستند اما بس

ن علـوم یـس ایل و تدریالمال کشور همچنان صرف تحص تیاند و ب دا نکردهیم ل  را پ
تحجر بـود،  بر مبتنیهمانند طالبان  یکرد امام و مقام معظم رهبریشود. البته اگر رو یم

تـه یتوان به مبارزه با کفـر مدرن ینم ییکردهاین رویشدند اما با چن یل میها تع  دانشگاه
حـذف کـرد بلکـه آنچـه بـه کـار  یاجتمـاع یاز آن را از زندگ یاخت و فرهنِگ ناشپرد

غرب است تـا در  مادیدر برابر علوم  یعلم یبند و صف یاستدالل یریگ د، جبههیآ یم
ًا و ک ی نامه انیپا یها ونیلیبرابر م  یها فًا نقد و نقضیموجود در موضوعات مختلف، کمت

رد. یـن در دستور کار قرار گیگزیو جا یم کاربردیفاهد میمتناس  ارائه شود و سپس تول
 یادیـاسـت و وسـاوس ز یاریبسـ یها یسـخت یدارا یرین مسـیروشن است کـه چنـ

مبـارزات  یخیتـار یدگیشود اما اگـر بـه کشـ یجاد میو طول زمان آن ا یسخت ی درباره
 یهـا ها چـه برکـات و پادا  ن مرارتیعه توجه شود، معلوم خواهد شد که ایش یعلما
ت عصـمت و طهـارت بـه ارمغـان آورده و خواهـد آورد. یـب ت اهلیمحبت  یرا برا یبزرگ

ن مواجهه، در صد سـال یشد که ا یمثال اگر در دوران نهضت تنباکو مشخص م عنوان به
ت ن عه خواهد شد که اهلیک حکومت شیجاد ینده منجر به ایآ ات خود به یح یز برایسنت

 شد. یم پیگیری یشتریار بیاق بسیو اشتد یام با امیآورند، ق یآن پناه م
ن سـنگرها یـغرب و فـت  ا مادیبا علوم  یعلم ی عه بداند مبارزهیز اگر شیامروز ن 
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کادم یتخصص صورت به حـل در جهـت رفـع مشـکالت نظـام  راه ی ارائـه یک برایو آ
عصـر قـرار  یظهور موفور السرور حضـرت ول ی ن را در آستانهیمؤمن ی ، جامعهیاسالم

شود. در واقع از  یل میو بهجت تبد ینیریها به ش مشکالت و چالش یداد، تمام خواهد
ن استفاده کرده و صدها سال بـه کسـ  قـدرت پرداختـه و یآنجا که کفر از غفلت مؤمن

ات یـح یایابعاد و زوا ید باطل خود را در تمامیرا تصرف کرده و عقا یاریبس یها عقبه
ـ همه تمدنک یت خود را به س   یان داده و ظرفیجوامع جر ن و یجانبـه رسـانده، محبت

 تمـدنک یـاس ین را در مقیت معصومیبه قرآن و طواف بر محور وال ید وفایان بایعیش
ک حکومت یت یریمد یبا امام معصوم برا یند و اثبات کنند که توان همراهیمحقق نما

گـاه یدور شـده و در جاظهـور  ی را دارا هسـتند و از ارتکـازات کودکانـه دربـاره یجهان
است  یر، خوان پرنعمتین مسیاند. پس حرکت در ا مقدمات آن قرار گرفته ی کننده فراهم
ب بـه آسـتان مقـدس اهلیعیرشد ش یکه برا ت و یـب ان گسترده شده و حاصـل آن، تقـرت

ه و تحقق وعده ن در دوران یزم ی کره یبر رو یآسمان یبر زندگ یمبن یاله ی معارف حقت
د اهل ایرجعت و ح ز ذکـر شـده کـه یـات نیـمان در آن عصـر اسـت. در روایات مجدت

م با امام حـقت یمستق ی است که بدون راب ه یامت ین پادا  برایشترین منزلت و بیباالتر
ب و تکامل را فراهم  یبت او، ناچار است تا با تال  عقالنیو در زمان غ خود، بستر تقرت

 د.  یاو هماهنگ نما یج نورانیرا با حوا یت اجتماعیق، ظرفین طریکند و از ا
  



 

 
 ممبحث شش

 ت حضرت امام:یر ین در مدیادیسه اصل بن
 ؛ غربی تیر یا در مدیت دنیمحور  دلیل بهبرخورد با فرهنگ کفر  (الف 

 وحدت جهان اسالم؛ یمبنا عنوان به یزیدعوت مسلمانان به کفرست (ب
 عصر )عج(   یجاد بستر فرج حضرت ولیا یع برایت فرهنگ تشیج( ارتقاء ظرف 

شـان برگرفتـه یا« تیریمد»سره و  قدس ینیحضرت امام خم« امیق»ان شد که ی. ب5
ک یات وحیاز ادب و « ی؛ نـه غربـینـه شـرق» ید بـر شـعارهایـو فرهنگ مذه  و بـا تأ

ت قرار داد. اصـول یرا در برابر بشر یدی، راه جد«یاسالم یو جمهور یاستقالل، آزاد»
 یداد، در سه محور قابـل بررسـ یرفتار حضرت امام را شکل م یکه مبنا یشناس جامعه
 است:
ــر مدرن  ــل کف ــام در مقاب ــرت ام ــف( حض ــت و نرمیال ــع گرف ــه موض ــا و  ت افزاره

کـه « ت شـهوتیریمد»د و به یا را به چالش کشیمتداول در دن یتیریمد یافزارها سخت
در مقابل  ییبزرگ گفت و به تنها« نه»ک یافت، یان یبشر جر یرنسانس در زندگپس از 

 ملـتسـتاد و یمردم عاَلم گرفتار آن بودند، ا یکه تمام یعرف معمول در جهان و ظلمات



211   گفتمان انقالب اسالمی _________________________________________________  

 را برنتافتند. یو شرق یت غربیریشان، مدیت از ایز با تبعیران نیا
ب( اصل دوم در رفتار حضرت امام، کنار گذاشتن اختالفات و ضرورت وحدت  
قـدس  یت آزادیـکفـر و محور یها با تمرکز بر مقابله بـا هجمـه یامت اسالم ی کلمه

ت و تمام یاسالم یانگذار جمهوریف بود. بنیشر ا دعـوت یـمسـلمانان دن یاز اهل سنت
اول  ی رند و به مقابله با غص  قبلهینپذالمقدس را  تیکفر و استکبار بر ب ی کرد تا سل ه

ها قـرار  ن موضوع آماق هجمهیبود که حضرت امام در ا ین در حالین بپردازند. ایمسلم
 مـادید طعم رفاه یت و فقر بایها محروم ران پس از دههیشد که مردم ا یگرفت و ادعا م

به  یپرداخته و توجه یگریاز، به موضوعات دین نیبه ا یدگیرس جای بهرا بچشند و نظام 
آن ندارد. البته موضع امام  یداخل یها ک حکومِت تازه بر سرکار آمده و چالشیمسائل 

ن ی، آخـریروزیـنهضت مشخص بود امـا بـه محـض پ یروزیل قبل از پیدر برابر اسرائ
ن خواســتند تــا بــا یکردنــد و از مســلم یمــاه رمضــان را روز قــدس نامگــذار ی جمعــه

ل را بـه یام کنند و جهاد در برابـر اسـرائین قدس قیز، در برابر غاصبن رویدر ا ییمایراهپ
 نسپارند. یدست فراموش

وحـدت کلمـه  یبرا یافزار اله نرم مثابه بهرا  یمیرو حضرت امام، حج ابراه نیاز ا
ت اء کرد و با خارقین احین مسلمیب رفت یبدون برائت را نپـذ حج، یکردن آن از شکل سنت

 یرا بـرا یاسـالم امـتف یـخود در موسم حج، رسالت و تکل ی هر ساله یها امیو با پ
ران از یـمشخص نمود و عالوه بـر نجـات مـردم ا ینیکاماًل ع صورت بهن یفلس  یآزاد
نسبت به جهان اسـالم را ادا  یالملل نیو ب یخود در س   جهان ی فهیم طاغوت، وظیرژ

را کـه بـا  یکـرد و جسـارت یزیر یرا پ« یاسالم یداریب»، نهضت ین رفتار قرآنیکرد. ا
 یعنین جهان انتقال داد. ید آمده بود، به مسلمیران پدیا ملته بر فرهنگ عاشورا در یتک
و  یاسـیر سیمبارزه با فرهنگ انقـالب و تـداب یبرا یدار شدن استکبار جهانیرغم ب یعل
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کـار  بـه یاسالم یکنترل مردم در کشورها یکه برا یمشخص یو فرهنگ یو نظام یتیامن
ر بـه یـاخ یها بود که جهان اسالم را در سـال حجدر  ینیرفته بود، آثار حرکت امام خم

همانند  آنکه جای بهرقم خورد. در واقع حضرت امام  یاسالم یداریز  واداشت و بیخ
 یو علـم بـرا یه و تکنولـوژین سرمایتأم ی دچار دغدغه یروزیها پس از پ ر انقالبیسا

ها قـرار دهـد، تحقـق  ن چالشیران را در خوف و هراس از ایاباشد و مردم  مادیتکامل 
گرفـت و  یت خود پـیریمد یجهان اسالم را از همان ابتدا ی در گستره یاله یها آرمان

ش یدار کردن جهان اسالم بـه افـزایرا اگر بیثمر داد ز یز به زودیمجاهدات آن بزرگوار ن
 یفرهنگـ یها تیفعال یو سپس صرف آن برا یاسالم یدر جمهور ملیثروت و درآمد 

ج یگذشت تـا بسـ ید میا سده بایشد، معلوم نبود چند دهه  یدر جهان اسالم مشروط م
جاد وحدت کلمه در برابـر کفـر یل و ایقدس و مبارزه با اسرائ یآزاد ین برایعموم مسلم

 ر گردد.یپذ امکان
ام با امام همراه یکه در ق یتملان بود تا یعین و شیت مؤمنیق( اصل سوم، ارتقاء ظرف

ق شوند و مـد« اسالم یاخالق اجتماع»شده بودند، به  ت نظـام و عناصـر آن، یریمتخلت
 رند.یبه خود بگ یشکل اله



 



 

 

 مبحث هفتم

 ت کشوریر یدر مد مادیتکامل  ین به مبنایقائل یر یدرگ
 )ره(حضرت امام یت الهیر یبا مد 

داد و در مبحـث  یل میحضرت امام را تشک یتیریمد یکه مبنا یا گانه . اصول سه5
رو شد و تحقـق آن  هروب یانقالب با موانع یروزیل پیقبل مورد اشاره قرار گرفت، در اوا

کـه    کردندیتصر یمنتظر یز بعدها در نامه به آقایچند سال زمان ُبرد و حضرت امام ن
صدر،  یهمانند مهندس بازرگان و بن یو عناصر یت کشور به نهضت آزادیریسپردن مد

 یکه عالوه بر حضـور  در شـورا ــها و عناصر  انین جرینادرست و اشتباه بوده است. ا
را محور « مادیتکامل » ــار داشتند یز در اختیدولت موقت را ن ی نهیکاب یانقالب، تمام

 یازهـاین رفـاه و نیران را در تأمیدانستند و منزلت ملت ا یم ت کشوریریمد یبرا یاصل
به  یابیدست یبزرگ برا یها با قدرت یق آن را هماهنگیکردند و طر یم وجو جست مادی

ز یـقبل از انقـالب ن یران حتیدانستند. اما مردم ا یم یخارج یه و تکنولوژیعلم و سرما
 یو اصـل یقیم نکردند بلکه منزلت حقایا قیدن ین شعارها جمع نشدند و برایبر محور ا

عظـام و ائمـه  ایـو وارث فرهنـگ تمـام انب محمـد و آل محمـدامـت  مثابه بهران یا ملت
و  )عــج( عصــر یفــرق حضــرت ول ســوی به، حرکــت نیاجمع همیعل الله صــلوات نیمعصــوم
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 است. یر نورانین مسیدر ا ینیآفر نقش
ت یریحضرت امام در مد یبا مشها  ن گروهیا یو عمل یالبته با وجود تعارض فکر 

شنهادات و نظرات شـاگردان یباز کشور و پ یاز فضا یدِن آنان ناشیکشور، به قدرت رس
ت یت بتواند مسـئولیکردند که روحان ین بزرگان باور نمیرا ایتراز اوِل حضرت امام بود ز

قـدرت بـدون دن به یگرا پس از رس مادی یها انی. جر5ردیبگ عهده بهک نظام را ی ی اداره
ع یروزیت و مذه  در پیتوجه به نقش امام، روحان ت م لقـه بـر یـوال یانقالب، مـدت

 یشنهاد به امام براین حال با پیشدند و در ع« مادیتکامل »به  یابیکشور در جهت دست
دان یم یاسیس یها کان دوم، نه به شاگردان حضرت امام در عرصهیوات مثابه بهرفتن به قم 

 یها یریگ دادنـد و در موضـع یبهـا م یتـیون در سپاه و مراکز امنیه انقالبدادند و نه ب یم
ر یـز یت جهانیریو مد یاسیعرف س براساست حضرت امام را یریشرمانه مد یخود، ب

ان یـنگهبـان در جر یماننـد شـورا ینظارت یفقدان نهادها دلیل به یبردند. حت یم سؤال
ف توانستند با کسـ  ین طیاز عناصر ا یاری، بسیانتخابات مجلس خبرگان قانون اساس

نظـام و  ین چـارچوب اساسـیـین تقابل را در تعین مجلس شوند و همیمردم وارد ا یرأ
ات یـو ادب یو شـرق یغربـ یها بـر مـدل یادامه دادند و با پافشـار ین قانون اساسیتدو

ن یـدر ا یو تنـد یت قرار گرفتند و مباحث جنجالیتوسعه، در مواجهه با فقهاء و روحان

                                                           
 آن از فرهنـگ یـک کشـف و امـام حضـرت رفتار از تخصصی تحلیل به تا شده سعی مباحث سلسله این . در5

 و هـا روایت بررسـی لـذا. کنـد مشـخص را نـورانی حرکت این کالِن  و اساسی های سرفصل و شود پرداخته
 ـــ اسـت سیاسـی دسـتگاه بـه مربوط که ــ کشور مدیریت و اسالمی نهضت سیر پیرامون تاریخی های نقل

 بایـد آن، جزئیـات و اخبار این پیرامون کنکا  و بحث بلکه ندارد مبنایی علمِی  بحث یک در اساسی نقشی
د های نامه پایان موضوع ل و متعدت  از خبرهـا بسـیاری گرچه این، بر عالوه. بگیرد قرار دانشگاه و حوزه در مفصت
ق عناصر  یابـد، می بیشـتری اهمیـت بحـث نـوع ایـن در آنچـه امـا دارد ق عیت آنها صحت و شده نقل موثت

 بـرای آن تأویـل و خبـر از سوءاسـتفاده امکـان تـا آنهاسـت صحی  بندی طبقه و تحلیل و اخبار به دادن نظام
 .برود بین از انحرافی مقاصد
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ل شـد یتبد ین اصل قانون اساسیتر به پرچالش فقیه والیتمجلس شکل گرفت و اصل 
 یحضـرت امـام، مبـان ی شـهیحضور علماء در مجلس خبرگان و دفاع از اند دلیل بهاما 

 یکه توس  امام بـرا ییها یبا نهادساز یان حتین جریدا کرد. ایانقالب و نهضت غلبه پ
گونه که در خاطرات نقل شده، تا شـش مـاه  دند و آنحفظ انقالب انجام شد، مقابله کر

به آن اختصاص ندادند و مسـئوالن سـپاه ناچـار  یا س سپاه پاسداران بودجهیپس از تأس
 ن کنند  یتأم یان انقالبیق بازارین نهاد مهم را از طریا یها نهیشدند تا هز

معتقـد  ایـمتـداول در دن یتیریمـد یها وهیبه شـ ینهضت آزاد ی. در واقع اعضا0
ن یتأم یبرا یقدرت جهان یها با ق   یبر هماهنگ یمبن مادی یها بودند و همان رو 

حضـرت امـام و  یخواه کردند و لـذا بـا اسـالم یمدرن را دنبال م یزندگ یها یازمندین
ت یـو در ادامـه، حما یتوسـ  آن رهبـر الهـ مادیبر تکامل  یکردن تکامل معنو حاکم

ت کشـور یریاز مـد یریگ ، مجبور به اسـتعفاء و کنـارهیجاسوس ی ر النهیشان از تسخیا
 شدند.
گرفـت تـا فضـا  عهده بهت کشور را یریموقت، مد صورت بهانقالب  یسپس شورا 

فـراهم شـود کـه بـه  یجمهور اسـتیانتخابـات ر یو برگزار یقانون اساس یاجرا یبرا
ن یبـ یتیچنان مقبـول ی، دارامادیرغم افکار  یصدر عل یصدر منجر شد. بن یبن یروزیپ

انقالب از او دعوت به عمل آمد و  یت در شورایعضو یبود که برا یونین و انقالبینیمتد
ن انقـالب، یدر قالـ  سـازمان مجاهـد یکـیدر مراسم اعالم وحدت هفـت گـروه چر

 ی اداره یات علمـیـه دعوت شد  او معتقد بود که مسل  بـر ادبیسخنران افتتاح عنوان به
 ی د در عرصـهین عرصه ندارد و نبایدر ا یت امام، دانش و تخصصکشور است و حضر

را در جلسات خصوصیریمد حضرت امـام »کرد:  یاظهار م یت دخالت کند و لذا مکرت
« ام. دهیاجتهاد و تخصص رس ی ها عرصه به درجه تنها در فقه، اجتهاد دارد اما من در ده
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 ی بـود، نحـوه یتـیجنگ و مسـائل امندر آن زمان، مبتال به  یاما از آنجا که نظام اسالم
ل شد. یتبد یت انقالبیریصدر با مد یبن ی مواجهه یاز نقاط اساس یکیجنگ به  ی اداره

 یروزیـآن، امکـان پ براسـاسمعتقد بود که  یمتداول جنگ یها نیصدر به دکتر یرا بنیز
 جای بـهوجـود نداشـت و لـذا  ران ی  ایبا شرا یکشور یدر برابر ارتش عراق برا ینظام

ان دادن به جنـگ، هـر چـه یکرد تا پا یبس و مذاکره را دنبال م راندن متجاوز، آتش عق 
 یبـرا یدا کند و کشور به ثبات الزم و مقـدورات کـافیکاهش پ ینظام یها نهیزودتر هز

در حـال توسـعه،  یشده به کشورها ارائه یها ابد. اساسًا در نسخهیدست  یافتگی توسعه
ور  شـعله یهـا معمـواًل در صـورت را جنگیـسـت زین معنادار نیگسن ینظام یها بودجه

بپـردازد و  یقـدرت جهـان یهـا در برابر اهداف ق   یستادگیبه ا یشوند که کشور یم
ـ یرعقالنـیغلـ  و غ یات توسعه، امـریادب برمبنای یستادگین ایروشن است که ا  یتلقت

ها سکوت محـض  ابرقدرتد در برابر مظالم یات توسعه بایکرد ادبیشود بلکه در رو یم
 یها همچون سازمان ملل و دستگاه یالملل نیکامل با مجامع ب یشه کرد و در هماهنگیپ

 عنوان بـهماننـد آلمـان و ژاپـن  ییها عمل نمود. لـذا کشـورها ابرقدرت یو دفاع یتیامن
حفـظ  یهستند و برا یو نظام یاسیت سیدوم، فاقد هو یخوردگان جنگ جهان شکست

کا در خاک خـود تـن یامر ی، همچنان مجبورند به حضور نظامیتصادو رشد قدرت اق
 یانسان یرویهمچون بودجه، ن یناتو، در ابعاد مختلف ینظام یها تیبدهند و در مأمور

 و... مشارکت کنند.
جنـگ و مسـائل  ی موجود در عرصـه یها هیدانست که رو ی. اما حضرت امام م9

گـذارد و  ینم یانقـالب بـاق یها قرآن و آرمانات یاز فرهنگ بعثت و ادب یزی، چیتیامن
امبر اکـرم یرفتن مجاهدات پ نیکفر و از ب ی ر  سل هیجز پذ ییم در برابر آن، معنایتسل

 یامبر، اسـالم بـه قـدرتیـد ندارد. در واقع با بعثـت پیتوح ی کلمه یت براین امنیدر تأم
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ن در یعیشرد و مجموِع قدرت یکفر و شرک را نپذ ی منهیگر هیده که دیرس ان و اهل تسـنت
از قـدرت  یپوشـ رد و لـذا چشمیان قرار نگیدستگاه طغ ی است که تحت سل ه یا نق ه

بـود کـه  حقـایقن یسـت. همـیاسالم و بازگشت به گذشته ممکن ن ین و دستاوردهاید
ل نهضت یاز قب ییها انیران بر محور حضرت امام بود اما جریشدن ملت ا موج  جمع

کردند و به علوم مدرن و  یتوجه نم ینیت عین واقعیصدر به ا یمانند بن یو عناصر یآزاد
و  یو اقتصـاد یو نظـام یاسـیس یها عرصـه ی و الزامات آن در همـه مادیمحاسبات 

ک ــداد  یل میت آنان را تشکیکه هو ــ یفرهنگ د داشتند و نگران وارد شدن ضربه بـه یتأ
اندک  یبه بها یدار نین و دیآن، فروختن د ی نهیهز آنکهمردم بودند؛ و لو  ییایدن یزندگ

امـور  یکـرد و حاضـر بـود تـا تمـام یه مین مردم تکیبه د ینیباشد. در مقابل، امام خم
، تمسـک بـه فکـر نـاب یم راهبردین تصمیخرق شود. ا یدر راه حفظ خداپرست یویدن

ران و روم را یـا یدو امپراطـور یکه فروپاش ــامبر اکرم یاز استقامت پ یریو الگوگ یقرآن
 یرد و حتـیـان قـرار گیـدر برابـر چشـم جهان یباعث شد تا قدرت اله ــداشت  یدر پ
ت ن اهل رجـوع  یاسـالم یهـا ته خارق شـوند و بـه آرمانیز از اسارت فرهنگ مدرنیسنت

 کنند.   
د یشـه یجمهور استیش از ریانقالب تا پ یروزیت کشور پس از پیریدر واقع مد 

 یها انقالب، بـه مـدل یامام و شعارها یبود که برخالف مش یکسانار ی، در اختییرجا
ز در یـبودند. حضرت امـام ن مادیتحقق تکامل  دنبال بهاعتقاد داشتند و  یو غرب یشرق

ل و پـذ ین دوران بنایا انقـالب  یر  نظـرات شـاگردان خـود و شـورایخود را بر تحمت
شـد، در  یجـاد میا که از مـوق حرکـت حضـرت امـام ی یگذاشت؛ گرچه فضا و شرا

ان با پرداخت ین جریت کشور را رقم زد. البته حذف ایریان از مدین جریت حذف اینها
د بـاهنر و... انجـام ی، شهیید رجای، شهید بهشتیمانند شهادت شه ینیسنگ یها نهیهز



203   گفتمان انقالب اسالمی _________________________________________________  

ارانش روشـن یـت امـام و یـخت و مظلومین نریپاک بر زم یها ن خونیشد و اساسًا تا ا
د یخواصت پد یو انفعال برخ یات مادیادب یکه بر اثر غوغاساالر یمسموم ینشد، فضا

 ر نکرد.    ییآمده بود تغ
ها و انتظـارات و  یریگ ن دوران سـخت، حضـرت امـام بـا موضـعی. با عبور از ا3
کاماًل متفاوت  یریت در کشور را در مسیریران نظام، فرهنگ مدیخود از مد یها م البه

نمونه  عنوان بهشدند.  یموجود سازمان برنامه و بودجه منزو یالگوها با قبل قرار داد و و
ندگان مجلس از هفتاد هزار ی، حقوق وزراء و نمایید رجایشه یجمهور استیدر زمان ر

ز ین یانقالب یران نهادهایافت و حقوق مدیدهم( کاهش  کیتومان به هفت هزار تومان )
، در حـدود سـه هـزار و یو نظـام یتـیمنن آنان در امـور ایسنگ یها تیرغم مسئول یعل

ان جنگ یتا پا یدرآمد دولت یو الگو ین نحوه از اشل حقوقین شد و اییپانصد تومان تع
 عنوان بـهحضـرت امـام  ین نظام از سـویگر، مسئولید یدا کرد. از سویتداوم پ یلیتحم

ران دائمـًا در مقابـل مـردم یشد تـا مـد شان باعث یشدند و رفتار ا یم یخادم مردم معرف
ن یبـود کـه مسـئول ین در حـالیـبداننـد و ا ملـتتواضع داشته باشند و خود را بدهکار 

دادند که مردم بودند  یهمواره در معرض خ ر و ترور بودند. امام همواره تذکر م یانقالب
و  د نجات دادنـدیو تبع  را از زندان یاسالم ین جمهوریز  خود، مسئولیام و خیکه با ق

اسـتفاده سوء ی سخنان، به نفس خود درباره یدر برخ یت نشاندند و حتیریبه مسند مد
 یق همگان بفهمند که چه نوع اخالقـین طریزنند تا از ا ی  میمردم نه یها یاز فداکار

 ت نظام حاکم باشد.یرید بر مدیبا
لذا در رد و یگ یه قرار میپا« حزب»ت یدن به مسئولیرس ی، برایاما در عرف جهان 

پردازنـد  یثـروت م یآور ها و دوستان او به جمـع یحزب ر و همیک مدیت، یریدوران مد
از نفـوذ  یاز شوند. گرچه موارد معدودین یان عمر خود بیتا پا یکه از نظر مال یا گونه به
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ده شده اما عدم توجه یز دین یران داخلیاز مد یشمار ن فرهنگ فاسد در تعداد انگشتیا
ر یل کثیگرفتن خ دهینه شد و نادیت کشور نهادیریمد ی توس  امام در بدنهکه  یبه فرهنگ

 یو خـارج یداخلـ یها برکف در مقابل هجمه ن و خدوم که جانیو متد یران انقالبیمد
با روا  یم داده شود و برخین تعمین مسأله به غال  مسئولیشود تا ا یاند، باعث م ستادهیا

اساس بـدخواهان و  ی، اتهامات بیاسالم یبزرگ به نظام مقدس جمهور یداشتن ظلم
ت یرامون شـفافیپ یغرب یخوردن از ادعاها  ینه را باور کنند و با فرین زمیدشمنان در ا

مـن  ین کفـروا هـوالء اهـدیقولون للـذیو » ی هیاز آ یو مقابله با فساد، به مصداق یمال
 ، نـهیت متداول جهـانیریاست که در مد یحال ن دریل شوند. ایتبد« الین آمنوا سبیالذ

ن یـشـود بلکـه ا یاستفاده و غـارت و چپـاول محقـق متنها انواع مفاسد و مظالم و سوء
سـاخته و پرداختـه  یعلمـ یاتیـآن، ادب یل شده و برایشده تبد زهیتئور یت به امریوضع

 ن آن به محل خود موکول است.ییشود که تب یم
ها از جمله انقالب فرانسه و  ر انقالبیبا سا یانقالب اسالم ی سهین با مقایهمچن 

را  یچ قـانون و مقرراتـیها، ه مدتتا  یروزیون پس از پیشود که انقالب یه روشن میروس
ر یـدرگ یشـمرند و حتـ یرا مجـاز م یشناسند و هر نوع برخورد و تعـدت  یت نمیبه رسم

ن قانون یامر، تدو یمان ابتداشوند. اما حضرت امام در ه یان خود میجنگ قدرت در م
ت قـرار یـرا در اولو یشـدِن قـانون اساسـ یید آن توس  مردم و سپس اجراییو تأ یاساس

، مـردم را یو عمـل اخالقـ ینـید یون بـه آخـرت و مبـانیـدادن انقالب دادند و بـا توجـه
ن و ینیاز متـد یاریصـدر، بسـ یبن یکردنـد. لـذا تـا برکنـار ین معرفینعمت مسئول یول

پسـت و  ینسـبت بـه تصـدت  یا ر جنگ قدرت نشدند بلکه م البـهیتنها درگ نهون یانقالب
اران امـام یگراها بود که  مادیمفاسد عملکرد  ی منص  و مقام نداشتند و تنها با مشاهده

م کشـور در یاز تسـل یریحفظ انقالب و جلـوگ یشان برایا یت الهیریو معتقدان به مد
و  یتـیامن یها جه، دسـتگاهیت شدند. در نتیمسئول ی رصهبزرگ، وارد ع یها برابر قدرت

ر یکشـور توانسـتند ضـدانقالب را شکسـت دهنـد و جنـگ را اداره کننـد و سـا ینظام
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 ند.         یرا برطرف نما یزندگ یمردم برا یفور یازهایر مختلف، نیز با تدابین نیمسئول



 

 
 مبحث هشتم

 ی اقامه یعه برایعظام ش یمحور فقها نیت دیمنزلت آزمون و خطا در عقالن ی. بررس1
 ینیپرچم عدالت د ی اقامه دلیل بهبلوک شرق  ی. فروپاش2حق؛   کلمه

 رانیا یتوسط انقالب اسالم 

ت و همچنی. با5 بت، ارتباط ین قرار گرفتن در دوران غید توجه داشت که با ختم نبوت
فهم از قـرآن  یرمعصوم برایت غیست و لذا عقالنیممکن ن یو علم اله یم با وحیمستق
 یمان و اجتهـاد عقالنـین، قهرًا به اید یخود در امر پرچمدار وظایفات و انجام یو روا

ت یـف و ظرفیتعـار براساسامور ناچار است تا  یرو در برخ نیکند و از ا یه میخود تک
ص دهـد. ی  را تشـخی، راه صحخود، به آزمون و خ ا بپردازد تا در طول زمان ی گذشته

 یاللـه کاشـان تیالله مدرس و آ تی، آیالله نور د فضلیخ شهینمونه، حرکت ش عنوان به
هـا را در  ن گامیگرفتـه و اولـ عهده بهد را یتوح یکه پرچمدار یمقام یعال یفقها عنوان به

بـود کـه  ییکفر پس از رنسانس برداشته بودند، همراه با آزمون و خ اهـا ی برابر هجمه
ن یاز چنـ یاز آنهـا، باعـث شـد تـا در انقـالب اسـالم ینـیِق امـام خمیـدق یبند جمع
بـه  یمبـارز و انقالبـ یعلمـا یشـنهاد برخـیرغم پ یاستفاده نشود. لـذا علـ ییها رو 

مبادرت نکرد  ین اقدامیشان به چنی، ایجمهور استیپست ر یتصدت  یحضرت امام برا
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ته توسـ  حضـرت امـام، همـان یر عرف مدرنر  مناص  موجود دیرا در صورت پذیز
، مرحـوم مـدرس و یالله نور خ فضلیش یشد که برا یر انقالب میبانگیگر ییها چالش

 ش آمد.یپ یالله کاشان تیآ
در »شود که فرمودنـد:  یروشن م یش مقام معظم رهبری ، عمق فرماین توضیبا ا 

د و در یجـه نرسـیحرکـت بـه نتن یـشد امـا ا ین دنبال میمشروطه، نظارت فقهاء بر قوان
ت یـشد اما در نها یم پیگیریشدن صنعت نفت، استقالل در موضوع نفت  ملینهضت 

 یبرا یحداکثر ییها با وجود آرمان یاست که انقالب اسالم ین در حالیموفق نشد و ا
در « د.یکامل رس یروزیابعاد جامعه، به پ یاسالم و استقالل در تمام ی جانبه تحقق همه

 یتصـد جای بـهشـد کـه  یمحقق م یشئونات کشور هنگام ی ن در همهیحضور دواقع 
ن بـا امـداد یرد. بنـابرایشکل بگ« م لقه فقیهت یوال»ا دولت، منزلت یاست مجلس یر

 یر شد؛ مسـائلیتدب یدرست ت انقالب بهیریدر مد یو محور یمسائل اصل ی، تمامیاله
از  یاریآمـد کـه بسـ ید میـپد یمشـکالتهـا و  ک از آنهـا، بحرانیـکه با لغز  در هر 

 یت انقالبـات در کشـورهای)ماننـد وضـع یتیریمـد یهـا و نظام یاسـالم یها نهضت
و  یزیر ت و برنامـهیریو مـد یشناس ( به آنها دچار شدند. در واقع از نظر جامعهیاسالم

د جـامع را  ی ک نقشهیده و یچیپ ی ک مجموعهیوجود دارند که  یاقتصاد، عوامل متعدت
ک از آنها، موج  سقوط کشور و انقالب در دام دشمن یدهند و اشتباه در هر  یشکل م

وجود مبـارک حضـرت  ی ت خاصهیحضرت امام )ره( و عنا یمانیشد؛ اما عظمِت ا یم
کـرد و  یبـاز م یآن مـرد الهـ یشان، راه را برایفرجه نسبت به ا یتعال الله عصر عجل یول

 نمود.  یروشن م شانیر را در برابر ایمس
اللـه مـدرس و  تی، آیالله نـور د فضـلیخ شـهید توجه داشت که رفتار شیالبته با

حوزه بود. چرا کـه جامعـه  یات تخصصیموجود در ادب مبنایبر مبتنی، یالله کاشان تیآ
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ت جامعه یهو یعنیشود؛  یل مین مبنا، در چارچوب ادراکاِت قبل از رنسانس تحلیدر ا
اسـت. پـس « قـانون»ز وابسـته بـه یـگـردد و تحقـق نظـم ن یبـاز مبه نظم حاکم بر آن 

 یاوامـر و نـواه مثابـه به« فقـه»شد تا  یل از جامعه، موج  میدر تحل« یمحور قانون»
رد و تمرکز ین بزرگواران قرار گیا ی، اساس حرکت اجتماعین برگرفته از وحیشارع و قوان

نه، اولو  هو کنترل قو یگذار بر قانون  5931حضرت امام در سـال  یکند. حت دایت پیمقنت
پردازد اما در عمـل،  یم یتخصص ین مبنای  همی، به تشریو در درس حکومت اسالم

 یاز معجـزات انقـالب اسـالم یکـین یکند که ا یار فراتر از آن حرکت میبس ییدر فضا
کند اما نور  یخود رفتار م یت علمیهو براساس یرا هر عالم و نخبه و دانشمندیاست. ز

ت یر، از وضعینظ یب یبا اخالص ینیشود تا امام خم یعصر باعث م یت حضرت ولیوال
 یعلمـا ی و ادراکات و تجارِب همـه یات حوزه عبور کند و فراتر از توانمندیموجوِد ادب

شه و رفتار حضرت امام، فراتر از فقه و اصول و ید. در واقع اندیمبارز و مجاهد عمل نما
هبود که خ یفلسفه و عرفان فقـه و » یآنها قـرار داشـت و بـا خـروق از فضـا ی ود در قلت

« یعرفان اجتمـاع»انگذار ی، به بنیات وحیاز ادب یریگ و بهره« یاعتقادات و عرفاِن فرد
رًا تمامیل، امام در بین دلیل شد. به همیتبد  ی مسائل انقالب را به اراده یانات خود مکرت

 یران را به کانون نور الهـیا ملتخود،  ی رادهد از ایداد و با رفع  یمتعال نسبت م یخدا
ه م  داد.  یتوجت
بلـوک  یرغم همراهـ ین بود کـه علـیا یگر از معجزات انقالب اسالمید یکی. 0

راِن پس از انقـالب، نظـام یبا ا یو دفاع یتی، امنیاسیس ی شرق با بلوک غرب در مقابله
 یدر فروپاشـ یاساس یحضرت امام نقش ی امبرگونهیپ یها تیبا هدا یاسالم یجمهور

 یاسین نکته توجه داشت که اقتدار سید به این مهم باین اییتب یفا کرد. برایبلوک شرق ا
د کـاال و ثـروت و یـآن و تول یدر بلـوک غـرب، بـه قـدرت اقتصـاد یتـیو امن یو نظام
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بـه زه کـرده و جهـان را یرا تئـور« شـهوت»ق، یـن طریکند و از ا یبازگشت م یتکنولوژ
مانند مارکس و انگلـس بـا  ییها نیسیان، تئورین میفرهنگ خود جذب کرده است. در ا

ک یـ یو طراحـ یدار هیموجـود در نظـام سـرما یطبقـات ی ض و فاصـلهیحمله بـه تبعـ
 یکیانقـالب بلشـو یرا بـرا یی، فضـایعدالت اجتمـاع سوی بهحرکت  یفست برایمان

 یرا وارد زنـدگ یتا آن چـارچوب فکـر ن موفق شدندین و استالیفراهم کردند و سپس لن
رفت اما ادعا کرد که یمدرن را پذ تمدنمردم جهان کنند. در واقع بلوک شرق، چارچوب 

ت ید و لذا با طرح شعار حماین عدالت را برطرف نمایآن در تأم یتواند ضعف اساس یم
از  یمـی، توانسـت نییایـدن یکسان همه از زندگی یاز کارگران و کشاورزان و برخوردار

ا بـه یدن یافکار عموم یبرا یدار هیجهان را با خود همراه کند؛ چرا که مظالم نظام سرما
ن اقتدار بلـوک شـرق و در رأس یل شده بود. بنابرایو محسوس تبد یک امر کاماًل واقعی

 یاسـیخواهان در قال  احزاب س ن و آرمانیک محرومی، تحریر شورویآن اتحاد جماه
و  یطبقـات ی و رفـع فاصـله یعـدالت اجتمـاع یبـا شـعار برقـرار ینظـام یها و گروه
 یعنـیبـود.  یستیکردن آنها به اردوگاه کمون مهیمختلف و ضم یها کردن حکومت ساق 

ز فعال بود اما بـرخالف بلـوک یک نیو تکنولوژ یاقتصاد ی بلوک شرق گرچه در عرصه
آورد و بـا  یسـت مـو شـعار عـدالت بـه د یاسـیق امـور سیغرب، اقتدار خود را از طر

ن یراه خـود را تـأم یها نـهی، هزیسـتیعضـو بلـوک کمون یو استثمار کشورها یریگ باق
 نمود.    یم

ت از یـو حما ینـیکـه شـعار خـود را عـدالت د یانقـالب اسـالم یروزیـاما با پ
ت یکرده بود، وضع یران جاریمردم ا ین قرار داده و آن را در زندگین و مستضعفیمحروم

که با  یاسالم یدر کشورها یجار یها ها و انقالب جنبش یرا تمامیآمد زد یپد یدیجد
ل یـبه بلـوک شـرق متما ــتناس  داشت  یکه با فرهنگ مذهب ــتوجه به شعار عدالت 
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افتند و از بلـوک ی یانقالب اسالم یخود را در قامت فرهنگ قرآن ی شده بودند، گمشده
عـدالت  یمبارزه برا ی تواند نسخه یقرآن م شرق رو برگرداندند و باور کردند که اسالم و

ــارز ــه مب ــد. ایرا ب ــه کن ــن ارائ ــی ــد حت ــر سوس ین رون ــتیالیب ــتیها و کمون س ها و  س
 ی دنـد کـه نسـخهید یان میـرا آنان بالعیر گذاشت زیز تأثیرمسلمان نیخواهان غ عدالت

ل و کاخیطبقات ی رفع فاصله جای به مادیعدالت  حزب حاکم  یبرا ینینش ، رفاه و تجمت
 یتوسـ  نظـام جمهـور ینیعدالت د ین به ندایمسلم یدواریرا رقم زده است. پس ام

ر ی، باعـث شـد تـا سـامادیاز شعار عدالت  یاسالم یکشورها یو روبرگردان یاسالم
دچـار تزلـزل شـوند و  یسـتیت از ق ـ  کمونیـتبع ی ادامـه یز برایمحروم ن یکشورها

 یعضو بلوک شرق بـا موانـع جـد یتثمار کشورهاق اسینه از طرین هزیو تأم یریگ باق
آن را فراهم  ی، موجبات فروپاشیر شورویاتحاد جماه یبرا یبست مال مواجه شود و بن

ن شعار را در رفتار ی، اینیبا به اهتزاز درآوردن پرچم عدالت د ینیآورد. در واقع امام خم
مشکالت و  یتمامدند و با وجود یتحقق بخش یاسالم ینظام جمهور یو خارج یداخل
خواه و توجـه بـه  یضدظلم و آزاد یها ت از جنبشیقدس و حما یدها، در راه آزادیتهد

دند و عـالوه یرا به جان خر یبزرگ یها نهیران و جهان، هزین در این و مستضعفیمحروم
 یفروپاش یرا برا یاساس ی نهیکشور، عماًل زم ی اداره یبرا یغرب یها رفتن رو یبر نپذ

 جاد کردند.     یز اینبلوک شرق 



 

 
 



 

 
 مبحث نهم

 شه و مواضع حضرت امام)ره( یشدن اند زهیضرورت تئور  
 تداوم راه انقالب یبرا یو مقام معظم رهبر 

حـق در  ی کلمه ی اقامه برمبنایسره  قدس ینیام حضرت امام خمیان شد که قی. ب5
الکفار رحماء  یاشداء عل»ز از فرهنِگ یشان نیت ایریباطل استوار بود و مد ی برابر کلمه

و  مـؤمنین  جامعـه»و برخـورد بـا  یریگ گرفـت کـه سـه نـوع موضـع ینشـأت م« نهمیب
ت( و « مسلمانان جهان»، «انیعیش داشـت و لـذا عملکـرد  یرا در پـ« کفـار»)اهل سنت
 بود.  انبیای الهیشان برخاسته از روح قرآن و فرهنگ یا

شـان، همـان رونـد یشـه و عملکـرد ایک نوع از برخورد با راه حضرت امام و اندی
، به گرام یها ام و مناسبتیمرسوم در جامعه است که در ا  ی اد و خـاطرهیداشت یخاصت

فـاع مقـدس و... ، دیع مربـوط بـه انقـالب اسـالمیداشتن وقـا نگه امام و شهداء و زنده
 یدر پ یو الزم است و آثار و برکات یخود، ضرور ین برخورد در جایشود. ا یمبادرت م

از منش و  یریگ زند، بهره یرا رقم م یات انقالب و نظام اسالمیح ی دارد. اما آنچه ادامه
 ین مهم، دستور کـار اصـلید است که ایت حوادث جدیریمد یرو  حضرت امام برا
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، تنها یاله ی رهیذخ مثابه بهشان یرود. در واقع ا یالله به شمار م حفظه یمقام معظم رهبر
ق آن یه بودِن رفتار حضرت امام استفاده کنند و با ت بیتوانند از آ یهستند که م یتیشخص

کـه  یان، خواصت ین میانقالب ادامه دهند. در ا ین، به راهبریبر موضوعات نو یراه نوران
کننـد تـا بـا  یدا میق پیقرار دهند، توف یق از ادراک و عمل انقالبن افیبتوانند خود را در ا

ان یـآن، جر ی اده کنند که نمونـهیعمل پ ی شان را در عرصهیات ای، منویت از رهبریتبع
 است.  یاسالم یداریه و عراق و موضوع بیدفاع از سور ی فرهنگ دفاع مقدس در عرصه

شـدن راه حضـرت  زهیتئور»ن دارد، یادیت بنیر اهمت ین مسیتداوم ا ی. اما آنچه برا0
ت مواضـع و یحوزه و دانشگاه در برابر نوران یات تخصصیو روشن شدِن عجز ادب« امام

 یحت یات و گفتمان انقالب اسالمیصورت ادب نیر ایاست؛ در غ یعملکرد امام و رهبر
 مقـام یشود. البتـه هشـدارها یمورد هجمه واقع م ی، دفاعیتی، امنیاسیس ی در عرصه

مختلف مانند حوزه، دانشـگاه،  یاز نهادها« ییزدا خ ر انقالب»رامون یپ یمعظم رهبر
قـت اسـت کـه ین حقیـا ی دهنده ، مجلس خبرگـان و...، نشـانیاسالم یمجلس شورا

 یات تخصصـیشود که ادب یم ین هجمه از آنجا ناشیآغاز شده است. ا یا ن هجمهیچن
آن را  مـادی یها پردازد و خسـارت یانقالب م ی ل از راه گذشتهیز و تحلیموجود، به آنال

است که حجت را  یاله ی هیک آی، یاست که انقالب اسالم ین در حالیشمارد  ا یبر م
عـالم دعـوت  حقایقو  ید و خداپرستیا تمام کرده و همگان را به توحیاهل دن یبر تمام

لـذا در  ن شـده اسـت.یـت نسبت بـه دیبشر یر در وجدان عمومیید و باعث تغینما یم
ن از آنها ینو یلیتحل ی حضرت امام و ارائه یدانیت میریاز مد ینیع ییها نجا به نمونهیا

 تر شود. واض « یشدن انقالب اسالم زهیتئور»شود تا مقصود از ضرورت  یپرداخته م
ن جنـگ و ی، عـرف متـداول در دکتـریلینمونه در موضوع جنگ تحم عنوان به. 9

آن،  ینظـام یافزارها ران و سـختیـا یکـه قـدرت دفـاعکرد  یحکم م یت نظامیعقالن
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و ارتجـاع من قـه را نـدارد؛  یجهـان یها قدرت مقاومت در برابر ارتش عراق و قـدرت
و  ینظـام یهـا کشـور بـا ق   ی ز راب ـهیـن یدفـاع یافزارهـا طور که از نظر نرم همان

و  یجهـان یاه قـدرت یا و من قه ق ع شده بود. در طرف مقابل، تمامیدر دن یاطالعات
 یروی، نی، مالی، اطالعاتیحاتیتسل یها ت از صدام در عرصهیمن قه با حما یکشورها

کـرده  یطراح یاسالم یرا در مقابل نظام جمهور یک جنگ جهانیو...، عماًل  یانسان
را در مقابـل حضـرت  یدر موضوع جنگ، همان راه یجه، دانش تخصصیبودند. در نت

ت موجـود و یر  وضـعیم و پـذیز به آن معتقد بود: تسـلین صدر یداد که بن یامام قرار م
. روشـن یاسـیک و ارتباطـات سیـپلماتیق مذاکرات دین از طریسرزم ی ماندهیحفظ باق

ار مهم است که مشخص شود یبس یتن نداد ول ین راهکاریاست که حضرت امام به چن
ران، یـا ملـتبـر ضـدت  یافتاد که پس از هشت سـال جنـگ جهـان یدر عمل، چه اتفاق

بـس را  آتش ی در قال  سازمان ملل مجبـور شـدند ق عنامـه یمسلت  جهان یها قدرت
ن یران بخواهند تا ای، از ایاسالم یبا جمهور یاز برخورد نظام  شدن وسیرند و با مأیبپذ

کـه از  ـــ یافزارها و ادوات نظـام ، سختیدانیم ی در صحنه یعنیرد   یق عنامه را بپذ
کار گرفتـه  چگونه به ــت مقاومت در برابر ارتش دشمن را نداشتند ی، قابلینظر تخصص

 یسـتم اطالعـاتیو چه شـکل از س یانسان یروینسبت به ن یشدند و چه نوع سازمانده
 یبـه سـود نظـام اسـالم یالملل نیو ب یاسیت، جنگ را از نظر سیمحقق شد که در نها

ن یـا یها شـد و از سـرنگون درتدر برابر ابرق یاسالم یم جمهوریان داد و مانع تسلیپا
جهت حضور  یانسان یروین نیتأم یکه برا ییها نهیکرد   هز یرینظام نوپا و تنها جلوگ

 دان جنگ انجام شد، چگونه بود  یدر م
به هر  یم به مداخله در ظفار عمان گرفت، پرداختیتصم یکه ارتش پهلو یهنگام 

ک خـودرو در آن ید یمت خریبا ق ست هزار تومان بود کهیجنگ، ب یطل  برااوسرباز د
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افسران،  یهزار تومان و برا  وپنج یداران، س درجه ین رقم برایکرد. البته ا یم یزمان برابر
ک بـاب منـزل در آن زمـان را یـد یخر ی نهید که هزیرس یش از پنجاه هزار تومان میبه ب
آور است  سرسام ن ویار سنگیا بسیمتداول جنگ در دن یها نهیکرد. در واقع هز ین میتأم
شـرکت در شکسـت  یداوطلـ  بـرا یروهـایبـه ن یبود که وجه پرداخت ین در حالیو ا

 یرغم تفاوت نظام پرورشـ ین علیصد تومان بود  همچنیهر نفر س یازا حصر آبادان، به
گر و یکـدین دو قشر در کنار یا ی جاد ستاد مشترک و حضور برادرانهیدر ارتش و سپاه، ا
است کـه  یاز اتفاقات استثنائ یکیت آن، یریها و مد اتیعمل یطراحمشارکت فعال در 

کـه  نیار دارد. خصوصًا با توجـه بـه ایبس یق و بررسیتحق یشدن آن، جا یعمل ی نحوه
شـد، همـواره نگـاه  یس میکه در ارتش تـدر یجنگ و دانش نظام یت تخصصیعقالن

س داشت و کارشناسان آن یبه وضع یگرید خود، تـا  یت علمیوه براساست دفاع مقدت
ها  ن نمونـهیـنداشـتند. ا ییمخالف ابـا یکارشناس یها دگاهیز از ابراز دیجنگ ن یانتها

ت یرینامـه بـا موضـوع مـد انید هزاران پایکشور با یدفاع یها دهد که دانشگاه ینشان م
شدِن فرهنگ دفاع مقـدس در  زهید کنند تا با تئوریتول یلیدر جنگ تحم یدانیم ی عرصه

 یرویـافزارهـا و ن افزارها و نرم   و اطالعات تـا سـختیابعاد از تدارکات و تخر یتمام
ت یریمـد یبرا ین الهیروشن شود که در عمل از چه دکتر یتخصص ی، به نحویانسان

د در یـجد یک سـبک زنـدگیـتوانسـته  یجنگ استفاده شده و چگونه انقـالب اسـالم
ک یق، به ین طریها از ا اندن ابرقدرتد کند و با به عجز رسیتول یو دفاع ینظام ی عرصه

 یتخصص یها چارچوب بر مبتنیصورت، محاسباِت  نیر ایل گردد. در غیتبد یاله ی هیآ
امـام و  یل خواهند کرد و رفتـار الهـی، خود را به جامعه تحممادی یها لیموجود و تحل

در  سؤالن عرصه را محکوم خواهند نمود و در قال  چالش و اشکال و یشان در ایاران ای
 ابند ی یز انعکاس مین ملی ی در رسانه یت جنگ، حتیریبرابر مد
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نمونـه،  عنوان بـهن منـوال بـود. یز بر همین یاسی. رفتار حضرت امام در بخش س3
قـدرت و ر امـور مربـوط بـه یـد، درگیآ یبر سر کار م یدیجد  ت حاکمهئیکه ه یهنگام

ت در مقابـل یدرون حاکم یها د آمده و جناحیپد یمختلف یها شود و نحله یمناص  م
انقالب  یروزیا در اوان پیرنسانس  یت در ابتداین وضعیکنند. ا یم ییآرا گر صفیکدی

ن یـدا کـرده و ایبوده که کشمکش و خشونت تا حدود صد سال ادامه پ یفرانسه به نحو
ران و بـا یـا یده است. اما در انقـالب اسـالمیآرامش به خود ند یکشور تا چند دهه رو

ر بـود کـه یـدرگ ییهـا ابتدائًا بـا گروه ی، نظام اسالمیروزیگذشت سه تا چهار سال از پ
 مـادیتکامـل  دنبال بـهنهضت  یها در انقالب نداشتند و برخالف آرمان یاساس ینقش

ن حضـرت امـام ین پـوالدیقـیا که ب یبودند و هنگام یا شرقی یغرب یها نسخه براساس
رو شدند، دست به سالح بردنـد و بـا دسـت خـود، از  هروب یتکامل معنو پیگیری یبرا

ون، به قـدرت ین و انقالبیمؤمن ی قدرت حذف شدند. پس از آن بود که جامعه ی صحنه
ت یت ایریمد یم شدند. حضرت امام برایدند و به دو جناح تقسیرس ن اختالف به اخـوت

ک« یمنشور برادر»کنند و در  یه میتک یاسالم کننـد کـه علـت وحـدت هـر دو  ید میتأ
معجزگون  یها یو راهبر م لقه فقیهت یکه به وال یهر جناح یعنیجناح، اسالم است؛ 

بـوده و در  یاسـیس یسالمت و تقـوا یملتزم باشد، دارا یآن در برابر کفر و شرک جهان
 رد، حذف خواهد شد. یصله بگکه از آن فا یقدرت حضور خواهد داشت و هر جناح

 یکـا بـرایس جمهور امرییر یت ملیمشاور امن ی گر، سفر محرمانهید یا در نمونه
ـد  یبرا یاسیاست که هر نظام س یک کشور، امریارتباط با  حل مشکالت خود، مترصت

ن و یسـنگ یر جنگـیـدرگ کـهان ریـماننـد ا یکشور یبه آن است؛ خصوصًا برا یابیدست
، ارزاق یافزار دفـاع ه مانند سختیاول یازهایاز ن یارین بسیتأم یبرا یامان بود و حت یب

 ینـه تنهـا پاسـخ ینیامام خم یرو داشت. ول شیپ یادیز یها ، برق و... چالشیعموم
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ن یـ، اعـالم کـرد کـه ایآن در برابر افکار عموم ین حرکت نداد بلکه با افشایمثبت به ا
از دارد و یـن یاسـالم یقـدرت، بـه راب ـه بـا جمهـور یرغم ادعـا یکاست که علیامر
ش گذاشـت. امـا یان بـه نمـایـرا در مقابـل چشـم جهان یبودِن قدرت نظام اسالم یاله

ک اشتباه بـزرگ ی ین رفتاریدانشگاه، چن یاسیت سیو عقالن یات تخصصیادب براساس
بـر کشـور  را یادیـز یها نـهین برده و هزیرا از ب مهمی یها شود که فرصت یم یابیارز

و « دهایـتهد»، همواره در برابر یاسیس ی ل کرده است  در واقع کشورها در عرصهیتحم
ها حـداکثر  ل کرده و از فرصـتیدها را به فرصت تبدید تهدیقرار دارند و با« ها فرصت»

ک، رفتـار یـوجود دارد که هر « مادی»و « یاله»ن مهم دو نگاه یا یبهره را ببرند اما برا
 ینـه، نانوشـته بـود و شـکلین زمیـدر ا یجه خواهـد داد. البتـه نگـاه الهـیرا نت یمتفاوت
کادم شـد و بـه  یم یانات مبارک حضرت امـام جـارینداشت اما در ب یک و تخصصیآ

ــدل میان و ارتشــیجیمــان مــردم و بســیا ــ یان و پاســداران ب از  یاریبســ یگشــت و حت
داد و  یسامان مـ ین الهینو ینمبا براساسنمود و رفتار آنان را  ین را جذب میمتخصص

 کرد.   ینده فراهم میآ یها یروزیپ ینه را برایزم
د یسو با کیاز مواضع و عملکرد حضرت امام، از  مادیریو غ یل الهی. پس تحل1

ات یات و روای، استناد آن به آیتخصص یها شود و با بحث پیگیریه یعلم یها در حوزه
، در دسـترس خـواصت و یاحکام حکـومت یبراه یعمل یها روشن شود و در قال  رساله

 مادی، یز الزم است تا با بحث استداللیها ن گر در دانشگاهید یرد. از سویعوامت قرار بگ
اکتفـاء بـه  جای بـهموجـود اثبـات شـود و  ی، دفـاعیتـی، امنیاسـیس یها نیبودِن دکتر

مـؤمن بـر د یان و اسـاتیدانشجو ــخود ضرورت دارد  یکه در جا ــ یاسیس یشعارها
ج شـوند و اال یبسـ مـادی یها شکسـتن اسـتدالل یبرا یو فرهنگ یت علمیمحور فعال

ت یـترب جای بـهمحقق نخواهـد شـد و « یانقالب ی حوزه»و « ها شدن دانشگاه یاسالم»
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مهـم رخـت بـر خواهـد  ین نهادهایاز ا ی، فرهنگ انقالبیان انقالبیطالب و دانشجو
تخصص و  ی به عرصه ید فرهنگ انقالب اسالمقات و وروین تحقیق ایبست. انجام دق

 یات الهیان آیسره جر ت حضرت امام قدسیری، نشان خواهد داد که مدیاستدالل علم
کرده که  یل میتبد یرا به مواضع یو علو یش گذاشته و نور قرآن و فرهنگ نبویرا به نما

د یپد یو دفاع یتیو امن یاسیرا در امور س یدی، رفتار جدیدانیم ی ان آنها در عرصهیجر
ل آن مواضــع و یتبــد یاز چگــونگ یو تخصصــ ین عقالنــیــیآورده اســت. پــس تب یمــ

است کـه غفلـت از  یعمل، ضرورت ی ت کالن و ُخرد در صحنهیریها به مد یریگ جهت
ت خواهـد بخشـ« ت حضرت امامیف شخصیخ ر تحر»آن،  ن یـد و نـه تنهـا ایرا شدت

سـپرد بلکـه موجـ  عـدم فهـم خـواصت و  خواهـد یفراموش ی را به بوته یهشدار رهبر
شان خواهد شد. یو اعتراض و هجمه به ا یمقام معظم رهبر یمات فعلینخبگان از تصم

گردد کـه همگـان بـه مواضـع امـام و  ین نکته باز میبه هم« انقالب یها ز یر»اساسًا 
دا یـپ ین مواضـع درکـیـت ایـت و حقانیـکـه از نوران یشوند و کسان یامتحان م یرهبر

جنـگ،  یانیـپا یها طور کـه در سـال شوند. همـان ین امتحان مردود میکنند، در ا ینم
مات حضـرت امـام را یبا تصـم یمخالفت قائم مقام رهبر ی نهین مسائل بود که زمیهم

 یانسـان یرویـها و ن رساختیز یاز نابود یفراهم کرد و اعتراض به تداوم جنگ و نگران
 ز حضرت امام منجر شد. او ا ییت به جدایکشور، در نها ی نخبه

م و اقدام و عمِل حضرت امام و مقـام یطور که همگان در برابر تصم . البته همان1
ـف بـه  یاسـالم امـتحفـظ  یبرا یاله ی هیآ مثابه به یمعظم رهبر در برابـر کفـر، مکلت

ل و بررس ید در فضایز وجود دارد که باین یت هستند، مواردیو تبع یهمراه مورد  یتأمت
ن سلسله مباحث اشاره شد که انقالب یا یگر اگر در ابتدایرد. به عبارت دیقرار گل یتحل

ن بود کـه یاست و حکم خداوند ا یاله ی هیک آیحضرت صال   ی همانند ناقه یاسالم
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نـد، در انقـالب یک روز از آب نهر استفاده نمایر ناقه ارتزاق کنند و یک روز از شیمردم 
خـود را  ییم نهـایراسـخ تصـم یضـرت امـام بـا عزمـکه ح یز هنگامیران نیا یاسالم

 یت نـورانیـها و عناصر بـا ارتـزاق از عقالن اقشار و صنوف و دستگاه ی گرفت، همه یم
 یازهـایو ن یرتـق و فتـق امـور جـار یشدند اما بـرا یعمل م ی د وارد صحنهیشان بایا

ه کنند و همانند قـوم  ت حوزه و دانشگاه استفادهینظام، اجازه داشتند تا از عقالن ی روزمرت
دیخود بپردازند. ز یعیطب یصال  به استفاده از آب نهر و زندگ در  یرا موضوعات متعدت

 یت آن، نظام اسـالمیریمد یبرا یاله یا س   ساختارها وجود داشت که فقدان نسخه
 ی  بـرایامده بود تا شراید نیپد یو علم یفکر ییداد و فضا یقرار م یرا در اض رار علم

امام در  یاله یریگ مثال، جهت عنوان بهو نور قرآن فراهم شود.  یت وحیارتزاق از عقالن
 یها و نصـرت یالهـ ی مان بـه وعـدهیو ا یطلب فرهنگ شهادت براساست جنگ یریمد

 کارگیری بـه»جنگ، بـه تخصـص و  یافزارها افزارها و نرم استوار بود اما در سخت یبیغ
 یعلمـ صـورت بهزه و ید تئـوریاز داشت که امروز باین جنگ مدرن نیاز دکتر« یاسالم

ک روز از کالم امـام و یمسائل،  یناچار است تا در تمام ین شود. لذا نظام اسالمیتدو
گـر یارتزاق کند و روز د ــشه در نور قرآن دارد یکه ر ــ« حفظ جهت»در س    یرهبر

د تـا تحقـق یـروز استفاده نما یاز علوم دانشگاه و تکنولوژ« یموضوعات ساختار»در 
 یت امام و رهبریریاست که تفاوت مد یا ن همان مقولهیر شود. ایپذ امکان یاهداف اله

شود تا از  یموجود باعث م یها تیرا توجه به واقعیکند ز ین مییزم و تحجر را تبیبا طالبان
آن  یهـا و آرمان یحرکـت نظـام اسـالم یمـدرن در راسـتا تمدن یها یتوانمند یتمام
 شود.  یبردار بهره



 

 
 مبحث دهم

 ؛یاسالم یدر نظام جمهور  یو دفاع یتی، امنیاسین سیسه دکتر « یاسالم کارگیری به» 
   یدر مقابل استکبار جهان یدانیمقاومت م  علت به وجودآمدن عرصه

داد کـه چنـد صـد  یرو یشان در زمـانیت ایریسره و مد قدس ینیام امام خمی. ق5
ار یبسـ یو در افقـ یجهـان یاسـیدر مق یت بشـریریسال از رنسانس گذشته بـود و مـد

ز، یاعجازآم یت حضرت امام به نحویریجانبه قرار داشت. اما مد ر و همهیده و فراگیچیپ
ت یـو عقالن یانقالب اسـالم یدانیم ی د و صحنهیکش یت متداول را به چالش میریمد

ل، بخـش یـن دلیکـرد. بـه همـ یت میامبرگونـه هـدایپ یبه شکلن بخش را یدر ا یجار
 یدانیـت میرین مـدیـبر ا یمتماد یها د سالیاز حوزه و دانشگاه با اعمکشور  ینخبگان

خود قـرار دهنـد تـا روشـن شـود کـه  ی قات گستردهیمتمرکز شوند و آن را موضوع تحق
 یتیعمل، با استفاده از چه عقالن ی حضرت امام در صحنه یمات الهیافتن تصمی انیجر

 ست.یر نیپذ د امکانیک من ق جدین امر بدون داشتن یانجام شده است و ا
اسـت تـا مـردم « یکشـ نسل»ن جنگ مدرن، ین عامل در دکترینمونه اول عنوان به
 ینـابود»ن عامـل، یخـود را تـرک کننـد و از نظـام حـاکم جـدا شـوند. دومـ یشهرها
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ها، مـدارس و... اسـت تـا  مارستانیها، سدها، ب روگاهیل نیباز ق« توسعه یها رساختیز
ن یقابل تـأم ــشود  یفراهم م یکه امروزه توس  تکنولوژ ــمردم  یزندگ ی هیاول یازهاین

 یدارد و دولـت مرکـز یدر پـ ینیسنگ یها نهینباشد و معلوم شود که مقاومت مردم هز
 یها برا رساختیت زیریبه مردم و مدات دولت، وابسته یم گردد. چرا که حیوادار به تسل

ماند و  ینم یدولت باق یبرا یزین دو رکن، چیا یاست و با نابود یعموم یازهاین نیتأم
حمله »ن دو عامل است که تازه نوبت به یرد. بعد از ایگ یشدن آن سرعت م میروند تسل

« ییاهـو یرویـن»ن، ین دکتـریـرسـد. در ا یآن م یآن کشور و نـابود« ین جنگیبه ماش
و  یکشـ در نسل ی، باعـث توانمنـدییدر قدرت هوا یاست و برتر یر اصلیمتغ مثابه به

ن اساس، روشن بود که نظام یشود. بر ا یم یروزیها شده و منجر به پ رساختیز ینابود
 یالمللـ نیو ب یجهـان یها تواند در مقابل ارتش عـراق و قـدرت ینم یاسالم یجمهور

زات یـن تجهیتر عراق، به مدرن یر مقدورات نظامیو سا ییهوا یرویرا نیمقاومت کند ز
 یازهـاین ین من قـه، تمـامیمـرتجع ینفتـ یمجهز شـده بـود و دالرهـا یو شرق یغرب

صدر  یکرد. لذا بن ین جنگ مدرن فراهم میدکتر براساس یروزیپ یرا برا یحکومت بعث
ک یرممکن می، مقاومت را غیت نظامین عقالنیبا توجه به هم د داشت تا با یدانست و تأ

مانــده حفــظ شــود.  یباق یها نی، ســرزمیاشــغال یاراضــ یبــس و واگــذار قبــول آتش
به سران  یاسالم یدر ارتش جمهور یکه توس  کارشناسان نظام یتخصص یها مشاوره

در « افزار محـور سـخت»را محاسـباِت یجه را در برداشت زین نتیشد، هم ینظام ارائه م
 یر ادوات نظـامیها و سا ها، توپ ماها، تانکیتعداد هواپ ی سهیدانش جنگ مدرن با مقا

ر نبـوده و الزم اسـت یپـذ کرد که تداوم دفـاع امکان ی، حکم میش جنگیت آرایو وضع
 یهـا دا کنـد. دقـت در جنگیـخاتمـه پ یاسـیجنگ با توسل بـه مـذاکرات س ی مسأله

ه و... نه، لبنان، غیمن، سوریر همانند جنگ عراق، یاخ یها داده در دهه یرو ز نشـان یـزت
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شـود و طـرف  یبس و مـذاکره م ـرح م ، بحث آتشیریدهد که پس از چند ماه درگ یم
 یهـا ند، مراجعـه بـه رو یب یکه توان مقاومت در خود نم یتر در جنگ هنگام فیضع

خـود را حفـظ  ی مانـدهیزان قـدرت باقیق، مین طریدهد تا از ا یشنهاد میک را پیپلماتید
 کند.

را به ادوات و  یرفت و دفاع اسالمیپذ یرا نم ییها ن رو یامام چن. اما حضرت 0
ه داشـت امـا یمتعال تک یدانست بلکه به قدرت خدا یوابسته نم ینظام یافزارها سخت
دفاع مقدس  ی متعال چگونه وارد صحنه ین است که قدرت خدایار مهم ایبس ی مسأله
ن جنگ مـدرن یدر مقابل دکتر بود که یت نظامیآن شد  کدام عقالن یدانیت میریو مد

مانند  ییها مظلوم در عرصه یها ملت یبرا ییز به الگویپس از آن ن یمقاومت کرد و حت
ه، لبنان،  ن نکتـه یـدر ا سـؤالن یـرسد پاسخ ا یل شد  به نظر میمن و... تبدیجنگ غزت

« ییهـوا یرویـن»ن یگزیبود که جا« ینیزم یروین»ن ینهفته است که در دفاع مقدس، ا
قرار گرفت. گرچه قدرت  ین جنگ الهیمقاومت در دکتر یبرا یر اصلیمتغ مثابه بهشد و 

را  ینیسـنگ یها ها شد و خسـارت رساختیز یو نابود یکش صدام، باعث نسل ینظام
ه یـتوانست با تک یاز آوارگان را به سراسر کشور فرستاد، اما نظام اسالم یرقم زد و موج

م ادوات یشرفته و حجم عظیپ ییهوا یرویاز به نیبدون ن طل  و شهادت ینیزم یرویبر ن
مقاومت کند و  یک جنگ جهانیک دشمن تا به دندان مسلت  و یمدرن، در برابر  ینظام
ران، بحـران یـا ملـتان یـدر م یو اخالق اسـالم یروح برادر که همچنانم نشود. یتسل

را  یان خـارجیـجو از پناه یادیتعداد ز یمرتفع کرد و حت یادیرا تا حدت ز یآوارگان جنگ
 یزنـدگ یها رساختیو تعرض به ز یکش بدون نسل ین نظام اسالمیرا شد. بنابرایز پذین

 ینیزم یرویل نیصدام رفت و با تبد ین جنگیعمل به سراغ ماش ی مردم عراق، در عرصه
از آن،  ییایـدر یرویـو ن ییهـوا یرویـن یبانینبـرد و پشـت ی در صـحنه یر اصـلیبه متغ
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 ت نمود.یریجنگ را مد ی ها را دگرگون کرد و صحنه جبههت یوضع
را یـدشمن نبود ز ینیزم یرویسه با نیز قابل مقایران نیا ینیزم یرویت نیالبته وضع

، تـدارکات و... یانسـان یرویـاز نظـر اسـحله، آمـوز ، ن یتیچ محدودیم عراق هیرژ
 یکـرد. جمهـور یار کوچک وارد عمل مـیبس ی ک من قهینداشت و صدها تانک را در 

نمونـه، بـا  عنوان بـهخود نداشت امـا  ینیزم یرویز نیتجه یبرا ین امکاناتیچن یاسالم
و  ی.جـیسـاده ماننـد آر.پ ی  آن بـا سـالحیـو ترک یطلب شـهادت ی هیاستفاده از روح

ن بـرد و یدشـمن را از بـ یها تانک ییاز کارآ یکلت، بخش بزرگیمثل موتورس یا لهیوس
ل کـرد. یون تبـدیـبعث ی زهیها و ادوات مکان شکار تانک ی عرصه خ وط مقدم نبرد را به

ک یـخاص و  یگاه و کارآمدیک جای یمدرن دارا یها ز در جنگیکلت نیسموتور یحت
ر خ ـوط بـا خـ  یا سای یکه ارتباط قرارگاه فرمانده یاست و هنگام یف تخصصیتعر

ن یـرود، از ا یتوسـ  دشـمن مـ یسـتم مخـابراتیا احتمال شنود سیشود  یمقدم ق ع م
شـود. امـا در  یکننـده اسـتفاده م عمل یروهـایبـه ن یام فرمانـدهیـانتقال پ یله برایوس
ع شـکار یر کرد و در جهت تسـرییله تغین وسیا یدفاع مقدس، کارآمد یدانیت میریمد

ف یـ، تعریخـود ی کمبـود تانـک در جبهـه دلیل به که همچنانکارگرفته شد.  هها ب تانک
ز یتک و حمله بـه خـاکر یبرا یا لهیافت و از وسیر ییز تغین ینظام ین کاالیا یوکارآمد

فیتثب یبرا یدشمن، به ابزار  یل شـد. پـس ادوات نظـامیو پدافند تبد  شده ت خِ  تصرت
شـدند و مـورد  کارگیری بـه یدیـدفاع مقدس در  شکل جد یدانیم ی مدرن، در صحنه

کادمی آنکهاستفاده قرار گرفتند؛ بدون   یها در دانشـکده یتخصصـک و یـک پـژوهش آ
ست کـه ین م ل  قابل انکار نیاصل ا یعنین مسائل انجام شده باشد. یرامون ایجنگ پ

د در یـت جدیـک عقالنیـن متداول جنـگ اداره نشـد بلکـه یدکتر براساسدفاع مقدس 
حضـرت  یت الهـیریو مـد یریگ افت و اال جهتیجنگ ظهور و بروز  یدانیم ی عرصه



  313 انبیاء فرهنگ در اسالمی انقالب خاستگاه: اول فصل    ___________________________ 

ران در یـا ملـتکرد و مقاومت  یدا نمیت دفاع مقدس را پیریمدان در یت جریامام، قابل
 شد.  یساله ممکن نم جنگ هشت
جهــان،  یت شــد. در کشــورهایرین منــوال مــدیز بــر همــیــن یاســیس ی عرصــه

 ین اسـتراتژیـیرا تعیشود ز ین میه و تدوینظامات توس  احزاب حاکم ته یها یاستراتژ
هر  یست و برایات نیکل یسر کیده است که شامل یچیار پیبس یتخصص و علم یدارا

کنـد. امـا انقـالب  یدا میمخصوص پ ی، صورتیو مکان ی  زمانیو در هر شرا یکشور
ب اداره نشـده بلکـه  یـیگرا حزب براسـاسوهفت سال گذشـته  یدر س یاسالم و تحـزت

هـا و  حوزهت و یـآن در روحان ی ن شـده و بدنـهییه تعیفق تیانقالب توس  وال یاستراتژ
ز یــن یتــیامن ی ئــات شــکل گرفتــه اســت. در عرصــهیجمعــه و مســاجد و ه ینمازهــا
ل توسـ  یـتحل برمبنایز آن و اقدام یبه اخبار و آنال یابیدست یبرا یجاسوس یها دستگاه

بـا  یکننـد کـه در همـاهنگ یم یده را طـیچیار پیو بس یک روند علمی، یاتیبخش عمل
ن بخـش در هـر یتر رد و محرمانـهیـگ یالملل صورت م نیمن قه و ب یتیامن یها دستگاه

، از یتـیامن یهـا بـا مشـکالت و بحران یاسالم ینظام جمهور ی نظام است اما مقابله
استقالل کامـل  برمبنایو « یونیلیوشش م یاطالعات س»ه به یق حضور مردم و تکیطر

 انجام شد. یخارج یتیو امن یاطالعات یها از دستگاه
ت یـعقالن براسـاس یجهـان یها د گفت کـه قـدرتیبا یبند جمعک ی. پس در 9

ور شدند و حضرت امام  هجمه یبه انقالب اسالم یتیو امن ی، دفاعیاسیس یها نیدکتر
 یستادگیده ایچیپ ی ن هجمهیسابقه در مقابل ا ین و بینو یشان و مردم به شکلیاران ایو 

گونـاگون ذکـر  یها در مناسـبتها در قال  خـاطره  ین نوآوریاز ا یکردند. گرچه برخ
کادم یم ، نـه تنهـا قـدرت یتـیو امن یاسیو س یک موجود در امور دفاعیشود اما مراکز آ
از  طور مرت  به ،ها مین تصمیا ی ت را ندارند بلکه با م العهیرین مدیل از این و تحلییتب
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، یاسیس ک از ابعادِ ی چیکه رخ داده، سخن خواهند گفت  در واقع ه یخ اها و اشتباهات
ل، رفتار ین دلیت نشده و به همیریت موجود مدیعقالن برمبنایدر انقالب  یتیامن یدفاع

 دنبال بـهسـت و دائمـًا ین یا .ی.آ یماننـد سـ ییها دسـتگاه یقابل فهم برا یامام و رهبر
م و یق حضور مستقید از طریران هستند تا شایدر ا یا مراکز جاسوسیس سفارتخانه یتأس

 یدر نظـام اسـالم یساز میو تصم یریگ میاز روند تصم یاطالعات، درککس  اخبار و 
انقـالب در  یدانینامه با موضوع محاسبات م انید هزاران پاید با تولین بایدا کنند. بنابرایپ

ل شود و اعجاز آن مشـخص گـردد و بـا یشده به دقت تحل یمختلف، راه ط یها عرصه
 یجانبه برا همه یراه ی، به طراحیملن مجاهدات عیت و تخصص از ایاستخراق عقالن
ان و طالب و عمـوم مـردم را یآن، دانشجو یساز گماشت و با ساده همتتداوم انقالب 

ن یـدر ا یاصـل ی فـهیمسلت  کرد. روشن اسـت کـه وظ یامام و رهبر یت الهیبه عقالن
ن نهادهـا یـد علـم در ایتول یریگ نه، بر دو  نخبگان حوزه و دانشگاه است و جهتیزم
محتـاق  یو چـارچوب علمـ« من ق»ک ین امر به یتحقق ا که همچنانر کند؛ یید تغیبا

ک شـعار یـگـر، بـه یموضـوعات د یاریز همانند بسـین یاتین ضرورت حیاست و اال ا
 را برطرف نخواهد کرد.  یاز نظام اسالمیل خواهد شد و نیتبد یتکرار
  



 

 
 ازدهمیمبحث 

رهبران انقالب در  یاز سو یت ساختار یر یاز مد یناش یت تخصصسؤال رش یپذ 
 شده ارائه ینخبگان یها حل ج راهینتا یو ضرورت بررس ینیعلوم د  عرصه

ش یز پـیـاعجـاز آم صـورت بهکـه  ــانقالب  یدانیم ی ت صحنهیریبه موازات مد 
 یتـیو امن یاسیس یها یری  جنگ و درگیز وجود داشت که از محین یمسائل ــرفت  یم

مانند اقتصاد، تجارت، رسانه، بانک، دانشگاه، آموز  و  یفاصله داشت و در موضوعات
شـدند و لـذا از  ید اداره میـز بایـهـا ن ن بخشیـا یعنـیافت. ی یپرور  و... انعکاس م

ن در یـن کنند. ایز معین ابعاد را نیت در ایریشد تا شکل مد یحضرت امام درخواست م
ک یـ صـورت بهها  ن عرصـهیـا ی ن موضوعات و ادارهیبرخورد با ا ی هبود که نحو یحال

ن در سراسر دن ران یـدر ا ین دانشگاهیان داشت و متخصصیا جریدانش و تخصص مدوت
رنـد. یبگ عهـده بهن مسائل را یت ایریز به تبع وضع موجود در جهان، قادر بودند تا مدین

 ی، چگـونگیاجتمـاع یتحقق اسالم در زنـدگ یانقالب و تال  برا یروزیپ دلیل بهاما 
اِن یران نظـام و دانشـگاهیمـد یبزرگ بـرا یک چالش نظرین به ید براساسامور  ی اداره

کن کـردن  شـهیر ید دشـمن بـرایشـد یها هجمـه دلیل بهل شده بود. البته یتبد یانقالب
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 یهـا ، چالشیتـیو امن یمقابله بـا مسـائل نظـام یو تمرکز همگان برا یانقالب اسالم
 کرد.  یدا نمیان عموم مردم رواق پیشد و  در م یفوق در س   نخبگان م رح م ینظر

رغم قـرار داشـتن در  یدانسـت و علـ یم یعـیطب ین خألها را امریحضرت امام ا 
ن یـبـه ا ییپاسـخگو یبـرا یین از س   تسل  بر معارف موجـود حـوزه، ادعـایباالتر
ن و... ارجاع یمدرس ی مانند جامعه یحوزو ینهادهاها نداشت و کار را به حوزه و  سؤال

دًا بحـث را بـه ییپاسخگو یخود برا یناتوان ی ز با مالحظهین نهادها نیداد و ا یم ، مجدت
نـه م ـرح کـرده ین زمیرا در ا یدادند که قبل از انقالب، مباحث یفضالء رجوع م یبرخ

گاه یمدرن و جا یساختارها و یرامون علوم دانشگاهیپ یادیز یها سؤالبودند. در واقع 
ن یـرامـون این پین نظر دییتب ید آمد و موق تقاضاها برایپد ینظام اسالم ی آنها در اداره

، علم ی، هنر اسالمیت اسالمیری، مدیمانند اقتصاد اسالم ینیها در قال  عناو پرسش
ارائه  یا نسخهن یا دیر شده بود تا معلوم شود آیه سرازیعلم یها حوزه سوی بهو...،  ینید

  1ر یا خیها را داشته باشد  موجود در دانشگاه یبا علوم کاربرد یت هماوردیکرده که قابل
 یبرد انقالب به وجود آمد، ابتـدائًا بـه آمـوز  برخـ شیپ یبرا یازین نیکه چن یهنگام

نظـام برطـرف  یاجات فـوریون مبادرت شد تا احتیطالب و روحان ید برایمباحث جد
ن چـالش بـه یشکل گرفت تا حل ا ینینو یو حوزو یشود اما در ادامه، مراکز دانشگاه

ون همـراه بـا یشنهاد بود که روحـانین پیا بر مبتنین مراکز یشود. ا پیگیریتر  قیدق ینحو

                                                           
 اسـالمی جمهوری نظام اصلی چارچوب عنوان به اساسی قانون نویس پیش حتی که بود نحوی به خألها . این5

 و درآمـد نگار  به دان حقوق ی نخبه یک عنوان به حبیبی دکتر توس  بلکه نشد تدوین مراجع و علماء توس 
 ایـن با علمیه های حوزه ظرفیت تناس  عدم و اساسی قانون تدوین امر پیچیدگی به توجه با روشنفکران حتی

 حضـور بـا لـذا. کردنـد مخالفـت عرصه این در فقها و علماء دخالت با مدرن، دنیای در تخصصی مباحث
 تصـوی  و بررسـی حـین در جـدی هـای نزاع و ها چالش خبرگان، مجلس در روشنفکران و علماء همزمان

 اساسی قانون میدانی، ی عرصه در و نهایتا گرچه درگرفت؛... و نگهبان شورای و فقیه والیت به مربوط اصول
 .کرد مأیوس را دشمنان و داشت انقالب اهداف با زیادی تناس  که رسید تصوی  به نحوی به
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ت، یری، مـدیشناسـ ماننـد جامعه ی، در علـومیاز اجتهاد در سـ   تجـزت  یبرخوردار
 یها یازمنـدین دو نوع تخصـص، نیق ایبرسند تا با تلف یس   دکترز به یاقتصاد و... ن

 ی انقـالب بلکـه در عرصـه یدانیـت میرینظام برطرف شـود. پـس فـارغ از مـد یعلم
س شـده و تـا بـا یو دهها دانشـگاه تأسـ یعلم ی مؤسسهک، صدها یکادمآو  یتخصص

ِت یاسـالم»بـه چـالش  یی، متکفل پاسخگویقابل توجه یانسان یرویصرف بودجه و ن
 ی مالحظـه»ن در رفتار نظام اتفاق افتاد، یان دیجر یباشند. اما آنچه در عمل برا« علوم

توانسـت  ینگهبـان بـود کـه نم یتوسـ  شـورا« ن با احکام اسـالمیعدم مخالفت قوان
قانون  یباشد. گرچه در بازنگر« ن و ساختارهاین با قوانیاحراز موافقت د» ی کننده نیتأم

س شـد امـا ین خـأل تأسـیبا توجـه بـه همـ« ص مصلحت نظامیمجمع تشخ»، یاساس
ن یـا یشود بلکه متولت  یات حوزه انجام نمیز توس  ادبین نهاد نیص مصلحت در ایتشخ

تـداوم رونـد  معنای بـهن یـات دانشگاه هستند که ایو ادب یتخصص یها ونیسیمهم، کم
 است که ذکر شد.  یماندن چالش یگذشته و باق

، در دو یت و علـوم پـس از انقـالب اسـالمیـد روشن کـرد کـه عقالنین بایبنابرا
کادم یتخصص»و « یتیریو مد یدانیم» ی عرصه کـرده اسـت  یرا ط یریچه س« کیو آ

ل، تحقـق یـن دلیستم، وابسته به علم و دانـش اسـت و بـه همـیدر قرن ب یچرا که زندگ
انقـالب، از  یهـا نر آرمایو سـا یات اجتمـاعیـن در حیـو حضور د« اسالم در عمل»
گر بـا قـرآن و ید یاز آن مواجه است و از سو یات ناشیته و واقعیسو با فرهنگ مدرن کی

و « ات حـوزهیادب»ن یروست. لذا نسبت ب هعه روبیش یات و فهم از آنها توس  فقهایروا
انقـالب  یاسـت کـه از ابتـدا یا کشـور، مقولـه ی اداره ی در عرصه« ات دانشگاهیادب»

 یم رح بوده و همچنان مورد توجه مسئوالن و نخبگان است و طرح موضـوعات یاسالم
ل در حـوزه، یاسـالم یشـرفت، سـبک زنـدگیپ یرانـیا یاسالم یهمچون الگو ، تحـوت
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، حـلت یو دانشـگاه یآنهـا از نخبگـان حـوزو ی ها و... و م البه شدن دانشگاه یاسالم
حضرت امام و مقـام معظـم  یعلم یها کند. در واقع سفار  ین چالش را دنبال میهم

قرار دارند،  یکان و در خ  مقدم مبارزه با کفر جهانیکه در نوک پ یکسان عنوان به یرهبر
ازمند یتداوم حرکت خود به حلت آنها ن یبرا یاست که نظام اسالم ییها   ضرورتیتشر

 است. 
  



 

 

 گفتار سوم:

 ؛ینید یساخت تمدن مقاومت

 یامت اسالم ی فهیوظ مثابه به

 قبل از ظهور  

 فرجه یتعال الله عصر عجل یحضرت ول

 

 

 



 



 

 
 مبحث نخست 

  ایفرهنگ انب براساس یِت انقالب اسالمیاثبات اسالم 
 السالم هیعل نیام امام حسیدر انقالب با ق یزیط کفرستیق شرایو تطب

فرهنـگ  براسـاس یدر انقالب اسالم یدانیم ی ت عرصهیری. اگر ادعا شد که مد5
اثبـات  یعلم صورت بهن م ل  یاست تا ا یانجام شده، ضرور یات وحیعاشورا و ادب

 ی در عرصـه کـه همچنانروشـن گـردد.  یبه نحو اسـتدالل« ِت انقالبیاسالم»شود و 
د نسـبت ید آمده، بایپد« ِت علومیاسالم»رامون یپ یها اگر چالش تیها و عقالن تخصص

ه در حوزه عمـوم  وظـایفن صـورت، یده شود. در ایه سنجیعلم یها آن با اجتهاد و تفقت
خواهنـد دانسـت کـه بـا  ین خواهد شد و به روشـنیت و فقاهت معیمردم نسبت به وال

ف خـود را ادا یتواننـد تکـال یاسـت کـه م یت و مشارکت در چه مسـائلیحضور و فعال
 ند.ینما

ام یران همانند قیا یمهم م رح بوده و هست که چرا نهضت اسالم یسؤالنجا یدر ا
 ییو عاشـورا ینیک حرکت حسی یشود که انقالب اسالم یشده و ادعا معاشورا دانسته 

بود که  ی یکه در زمان آغاز مبارزات وجود داشت، همانند شرا ی یا شرایبوده است  آ
ـهیبـود کـه د یتیا مشابه با وضـعیام زدند و یالسالم دست به ق هین علیحس امام  ی گـر ائمت
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چرا بـه شـاه و دسـتگاه   کردند  یه میند و تقبرد یالسالم در آن به سر م همین علیمعصوم
 یجهـان یها ل، ابرقـدرتیـشـود و بـه چـه دل یاو، نسبت کفر و شـرک داده م یحکومت

علماء مبـارزه بـا  یشوند  روشن است که تمام یکا کافر و مشرک شمرده میهمانند امر
ک مؤمنینل کفار بر یسب یدانند و بر ضرورت نف یکفر و شرک را واج  م دارنـد امـا د یتأ

استدالل بـر  ی و نحوه یق خارجی  و ان باق کفر و شرک بر مصادیق شرایبحث در ت ب
ن موضـوع وجـود داشـته و یان علماء در ایم یینظرها ل، اختالفین دلیآن است و به هم

 همچنان ادامه دارد. 
ران یـمتوقف نشده و مردم ا سؤالن یا دلیل بهدر عمل،  یرانیا ی البته حرکت جامعه

ادامه  یدر مقابل کفر و استکبار جهان ییآرا به راه خود در صف یت از امام و رهبریتبع به
ام یـست. به نظر ما علـت قیمهم ن سؤالن یق به ایضرورت پاسخ دق ین نافیاند اما ا داده

جان بـه  یارانش تا پایشان و یا یستادگید و ایزیالسالم در مقابل  هین علیالحس اباعبدالله
التـزام بـه  ینفـاق را کنـار بزنـد و حتـ ی د قصد داشت پردهیزیگردد که  یم ن نکته بازیا

بازگردانـد؛  یت و کفـر علنـیـامبر را به عهد جاهلیظواهر اسالم را کنار بگذارد و امت پ
دا نکردنـد و بـه یجرأت آن را پ یمردان در نظامات اسالم ک از دولتی چیکه ه یمیتصم

هیل، ساین دلیهم ف به قیالسالم ن همین علیمعصوم ی ر ائمت ام نشـدند و در برابـر یـز مکلت
ام جور، به تق یحفظ ظواهر اسالم ل یه در مقابل آنان مأمور شدند کـه تفصـیتوس  حکت

 ان خواهد شد. یب ین م ل  در س ور بعدیا
ن مهم که حرکـت حضـرت امـام ین اییت انقالب و تبی. در واقع بحث از اسالم0

ات قـرآن و یر، چگونه در ادبیه در صدوپنجاه سال اخعیمبارز ش یر فقهایسره و سا قدس
احکـام »از مباحـِث مربـوط بـه  ی  بخشـیشـه دارد، در واقـع تشـریات ریفرهنگ روا

در  ید توجه داشت که خداوند متعال سه خـ ت اساسـینه باین زمیاست. در ا« یحکومت
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 ت کرده است:یریگر مدیکدیخ را به موازات یتار
ز وجـود داشـته و مفصـال در یـاء سـلف نیدر زمان انب یه که حتیالف( فرهنگ تق 

« مانهیکتم ای»ف مؤمن آل فرعون به یز با توصیم نیاء ذکر شده است. قرآن کریخ انبیتار
بـا  یه، مسـاویـات، عدم التزام به حکـم تقیکند و در روا ین مسأله اشاره میحًا به ایصر

 دانسته شده است. ینید یب
ن یـیمبارزه با کفر و نفاق که با ارسال رسـل و تع یبراا یاء و اوصیت انبیب( مأمور 
 شود. یانجام م یعلن یمتعال و به نحو یخدا ینان آنها از سویجانش
 برمبنـای آنکـهمیدسـتگاه ا ینقاط و مراحل رشد برا ی شده یزیر ن برنامهییق( تع 

از رد و پـس یـگ یشـکل م« مانیکفر، نفاق، ا»متعال نسبت به سه نظاِم  یت خدایریمد
 یقبلـ ی ن بـه مرحلـهیدهد کـه مـؤمن یمتعال اجازه نم یتحقق هر مرحله از رشد، خدا

ارات ذکـر یـدر ز انبیـای الهـی یکه برا یبازگردند و دچار ارتجاع شوند. در واقع اوصاف
اللـه  روح یسـیالله، ع میکل یالله، موس لیم خلیالله، ابراه یالله، نوح نب ةشده )آدم صفو

الشأن محقـق شـده  میامبران عظین پیاست که با مجاهدات ا یرشد و...( اشاره به نقاط
ه یارات برایز که در زین یاست و وراثت ا وارث آدم یک یذکر شده )السالم عل یهد ی ائمت

گردد و وراثـت علمـا  یباز م یمانیا ین دستاوردهایالله و...( به حفظ و تداوم هم ةصفو
ن یـین اسـاس اسـت. البتـه تبیز بـر همـیـات ذکـر  شـده، نیـاء کـه در رواینسبت به انب

اسـت « ایـخ انبیتار  فلسفه»موکول به بحث  اولیای الهیو  ایک از انبیهر  یها تیمإمور
حـق بازگشـت بـه  یشود که کسـ یم میتنظ یها به نحو تین مأموریاما در هر صورت ا

 خ دچار اختالل نگردد.یدر جهت بلوغ تار یت الهیریقبل نداشته باشد و مد ی مرحله
اکـرم  یاسـت کـه: نب سـؤالن یـابد، پاسـخ بـه ای یم یت اساسی. پس آنچه اهم9

م وآله هیعل الله یصلت  مان را بـه چـه یداشتند و پس از بعثت خود، دستگاه ا یتیچه مأمور وسلت
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کس  چیه یاز آن برا ینینش اند که نه تنها بازگشت و عق  از رشد و بلوغ رسانده یا نق ه
س و ینشدن در برابر دستگاه ابلـ مید و تسلیو توح یداپرستخ یست بلکه مقتضاین جایز

ــان از ا ــه همگ ــت ک ــه آن اس ــفراعن ــه ی ــت ک ــن اس ــد. روش ــت کنن ــتاورد حفاظ ن دس
امبر خـاتم در آخرالزمـان یـامبر همواره وعده داده بودند کـه پیوچهار هزار پ ستیصدوب

ن وعده از نظر ید و این بر خواهد چیزم ی را از کره یخواهد آمد و بساط شرک و کفر جل
ن در یمسلم یتمام یبود که امروزه برا یا ، همانند وعدهینیت و تکرار در فرهنگ دیق ع

شود. لذا با بعثت  یذکر م یحکومت عدل جهان ییعصر و برپا یمورد ظهور حضرت ول
محقق شد  یتیگ ی از پهنه یشدن شرک و کفر جل دهیبر برچ یمبن یاله ی اکرم، وعده ینب

ت یـران و روم، توحیـا یدو امپراطور یالعرب و سپس فروپاش ةریو با تصرف جز د و نبـوت
 ها شد. کده ن معابد و بتیگزیدا کرد و مساجد جایت پیامن

ت و تبیت دوم پیمأمور   یبـود کـه بشـر بـرا یامور ین تمامییامبر اسالم، ختم نبوت
پـس از  یگرید یامت به آنها محتاق است و لذا شرع و کتاب الهیسعادت خود تا روز ق

 یینهـا ی ده و نق ـهیان رسـیـبـه پا یان الهیر تکامل ادیاسالم نازل نخواهد شد بلکه س
م تجل وآله هیعل الله یصلت  یمحمدن یکمال آن در د ت سـوم آن یـافته است. مأموری یوسلت

ن بـود یـد یبقا یه در موضوع امامت و تحمل ائمه نفاق برایحضرت، عمل به حکم تق
رفت بلکه دستگاه نفاق یدانست که مردم اسالم ناب را نخواهند پذ یمتعال م یرا خدایز

عصـر،  یاکرم تـا ظهـور حضـرت ول ین حاکم خواهد شد و پس از رحلت نبیبر مسلم
ت نخواهد یت و امامت امنیه خواهند زد و امر والیقدرت تک ی کهینفاق بر ار یها دولت

خ دستور یاول تار ی در دوره اء سلفیانب یمتعال به برخ یطور که خدا داشت. لذا همان
ـهیـه کننـد، پی، در برابر کفر تقین الهیحفظ د یداد تا برا ن یمعصـوم ی امبر اکـرم و ائمت

ـه ین رفتار تمـامیه در برابر نفاق مأمور شدند. بنابرایز به تقین نیاجمع همیعل الله صلوات  ی ائمت
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اب خـاصت و  یل میـه تحلیعمل به تق برمبنای یهد حضـرت  عـامشـود و عملکـرد نـوت
 گردد. ین حکم باز میز به همیبت نیعصر در دوران غ یول

 یهـا السالم اسـت کـه در ماه هین علیالحس ان تنها حضرت اباعبداللهین می. در ا3
خـتن خـون خـود و خانـدان و یمت ریبه ق یشود و حت یه خارق میامامت، از تق یانیپا
 وجو جسـت ید در هـدفین مسأله را بایا علتکند.  یعت نمیارانش با حکومت جور بی

امبر بـه یپ امتتحقق آن بود که در کنار گذاشتن نفاق و بازگرداندن  دنبال بهد یزیکرد که 
ن یـحکومت خـود، ا ید در ابتدایزیشود. البته  یت خالصه میو دوران جاهل یکفر جل

کـه در  یت الهـحجـ عنوان هبـن یکند اما امام حسـ یآشکار اعالم نم صورت بههدف را 
گاه م  یز اطالع داشت؛ اهـدافید نیزیز یشود، از اهداف کفرآم یش  قدر به تمام امور آ

دا نکـرد و یآنها پ پیگیری یبرا یان خود، جرأتیرغم عمق کفر و طغ یه علیمعاو یکه حت
کـردن کفـر  یو علن یوحـ یگاه در مقابل انظار عموم به هـدم ظـواهر اسـالم و نفـ چیه

قت را به همگان اعالم کرد و با طرح ین حقیالسالم ا هین علیمبادرت ننمود. لذا امام حس
ه بـراع  مثـل یاالسالم السالم اذا ُبل یعل»مانند  یمواضع د را بـه یـزیکفـر « دیـزیت االمت

ان یـکس سخنان امام را باور نکـرد و مسـأله در م چیه ین گوشزد نمود ولیمسلم یتمام
ـیفه از مسـلمین دو طایب یریدرگ وانعن بهخواصت و عوامت  کـه  یشـد. امـا هنگـام ین تلقت

اسالم  یاید و سکوت دنیفرهنگ بعثت به شهادت رس یمناد عنوان بهن یالحس اباعبدالله
ده و در مقابـل کـاروان یدا کرد که زمان تحقق هدف فرا رسینان پید اطمیزیافت، یادامه 

ت و وح کـه همـان  ـــکرد و از خون کشتگان بـدر  یرا نف یاسرا در دمشق، بعثت و نبوت
امبر سـخن گفـت و رسـالت یو گرفتن انتقام آن از فرزندان پ  ــبودند  یسران کفر جاهل

ن یـنمـود  ا یه معرفـیـام یهاشـم و بن ین بنیقدرت ب یک بازی عنوان بهاکرم را  ینب یاله
 ی بردن ثمـره نیاز بو  یامبران الهیپ یکردِن کفر و نابودکردن زحمات تمام یعلن معنای به
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شدن بساط کفر  دهینان بر حق او بود که در برچیامبر اسالم و جانشیر پینظ یمجاهدات ب
ت در تمامیتوح ی افتن کلمهی تیو امن یجل افـت. در واقـع تـا ی یم یعالم تجل ید و نبوت

محسوب  ینابخشودن یجرم انبیای الهیاز  یرویو پ یاکرم، خداپرست یش از بعثت نبیپ
 یلیداشـت امـا بـا سـ یچون قتل و سـوزاندن و شـکنجه و... در پـ یکه مجازات شد یم

 یمتعدد یها امبر اسالم بر صورت کفر و شرک نواخته شد و جنگیکه توس  پ یمحکم
ر اسـالم درآمـد و فرهنـگ یالعـرب بـه تسـخةریکه کفار را به خاک مـذلت نشـاند، جز

دو  یادامـه، بـه فروپاشـ نـه شـد کـه درین نهادیان مسـلمیـدر م یبـه نحـو یزیکفرست
 د.یگرد یران و روم منتهیا یامپراطور

ه  امبر یـمتعـال و پ یحفظ نـام خـدا یت داشتند تا براین مأموریمعصوم ی لذا ائمت
ن، در یزمـ ی از کره یشدن شرک جل دهیاکرم و تداوم فرهنگ جهاد با کفار در جهت برچ

ن با اشاره به یرالمؤمنیبق نقل، امط که همچنانه کنند؛ ینفاق اقدام به تق یها مقابل دولت
ن اساس به صبر دعوت کردند. یشد، حضرت زهرا را بر هم یها گفته م که در مأذنه یاذان

امبر را به کفر یات نفاق را کنار بگذارد و امت پیم گرفته بود ادبید تصمیزیاما از آنجا که 
ام تا ین به قیالحس اباعبداللهن ببرد، یاء را از بیانب یبازگرداند و دستاورد تمام یو شرک جل

د یـزیت، یـب اهل یاسـرا یسر حدت شهادت مأمور شد و با خون آن امام مظلوم و افشاگر
ات خود را بـه گـردن یت جنایدا نکرد و مسئولین هدف شوم پیاز ا ینینش جز عق  یراه

ن یـانه فرسـتاد. البتـه یفات به مدیگران انداخت و کاروان اسراء را با احترامات و تشرید
د و یـچیرا در هـم پ ی، طومـار حکومـت امـوینیام حسـینداشت و ق یها اثر یبکاریفر
ات یـه بـه ادبیستند و با تکیعباس را مجبور کرد تا بر سر فرهنگ بعثت با یمروان و بن یبن

حفظ کنند و نشـر دهنـد و بـا  ــالت یها و تأو رغم بدعت یعل ــنفاق، ظواهر اسالم را 
د و یـت توحیـ، امنیپرستان و محافظت از بالد اسـالم فار و بتتداوم فرهنگ جهاد با ک
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ت را فراهم نما  یامپراطـور مـادیها بر فرهنگ  ن حکومتیا یند. گرچه باطن تمامینبوت
و انـواع مفاسـد و  ینینشـ ل آن استوار شـده و بـه لهـو و لعـ  و کاخیران و روم و تکمیا

هـا مـورد هجمـه قـرار  تیحاکمن یـت در ایـشهوات مبتال بود و فرهنـگ امامـت و وال
دا کرد تـا یادامه پ یاسالم یها یر امپراطورین روند در سایت نداشت. ایگرفت و امن یم

التیدر حدود صدوپنجاه سال پ گرفته از  تأرخ داد که نشـ یدر جوامع اسالم یش، تحوت
 بود.« رنسانس»

ل شـد و ظرف مـادی ی، زندگ«رنسانس» ی جهی. در نت1 ِس ایـت و مقیـبشـر متحـوت
باعث شـد  ید ثروت و سالح و رواب  اجتماعید از تولیافت و شکل جدیشهوت ارتقاء 

از  یه شـوند و قـدرت جهـانیو تجز یدر شرق دچار فروپاش یاسالم یها یتا امپراطور
د توجه داشت کـه یالبته با  1کفر در غرب منتقل گردد. یها تینفاق به حاکم یها دولت
 یو اسـتعمار علنـ ینظـام یابتدائًا در قال  لشگرکشـ یته به بالد اسالمیمدرن ی هجمه

 ین در برابر آن، واکنش برخیامراء و سالط یم برخیرغم تسل یشده بود و عل یسامانده
داشـت امـا  یان را در پـیـمفت یبعضـ یجهـاد از سـو یسنت و صدور فتوا اهل یعلما

ل شـد و ین تبـدده به خود گرفت و به استعمار پنهایچیپ ین استعمار شکلیکه ا یهنگام
بهتر را سـر داد، تـوان و  مادی یزندگ یبرا یان و توافق جهانیاد ی، آزادیشعار دموکراس

ک یـکفـر و نفـاق بـه  ی شـهینماند. در واقع از آنجـا کـه ر یمقاومت باق یبرا یا زهیانگ
بسـته  د دلیـجد یبـه سـبک زنـدگ یاسـالم یها یگردد، امپراطور یواحد باز م ی نق ه

                                                           
ی خدای متعال نیست و طبق فرهنـگ قـرآن و آیـات  البته باید توجه داشت که چنین تغییراتی خارق از برنامه. 5

ُؤاَلِء َو »ی آن همانند  شریفه ُؤاَلءِ  ُکاًلت ُنِمُدت َهَٰ ، دعاها و تقاضاهای کفار و منافقین نیـز ، سوره اسراء(02)آیه  «َهَٰ
طور که دعای ابلیس برای تداوم حیات و دستیابی به  همانشود؛  ی الهی مستجاب می بنابر محاسبات پیچیده

ه در جهت وسوسه ه و ُعدت ایمـان، نفـاق و »ها اجابت شد. در واقع خدای متعال به هر سه دسـتگاِه  ی امت عدت
نماید اما مدیریت الهـی بـه  ی خود برآورده می های آنان را بنابر حکمت بالغه کند و درخواست ع ا می« کفر

 یابد. قدرت به کفر و نفاق، در پایان هر مرحله به نفع مؤمنین خاتمه می یاع ا نحوی است که
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آنان، تنها  یدند و لذا با وادادگیکه توس  کفار ارائه شده بود، پسند ینینوشدند و رواب  
 امـتکـرد، سـرنگون شـد و  ین در برابر کفار دفـاع میکه از اسالم و بالد مسلم یقدرت

ام یکه منجر به ق ی یشرا یعنیته مواجه شدند. یبا کفر مدرن یعه و سنت یاز ش اعم یاسالم
 یدا کردند. فقهـاین تسل  پیزم ی ان بر کرهیدیزیو  ن شد، دوباره شکل گرفتیامام حس

 دلیل بـهکردند و  یم ینفاق زندگ یها ت دولتین، تحت حاکمیش از ایز که تا پیعه نیش
از  یخـأل ناشـ ی ه بودند، با مالحظهیکفار، مأمور به تق ی ها با سل ه ن دولتیا ی مقابله

 ینید امتاز ارتجاع  یریو جلوگ، پرچم مبارزه با کفر یاسالم یها یامپراطور یسرنگون
 یمختلفـ یها در جنبش یر نورانین مسیخود به اهتزاز درآوردند که ا ینیرت حسیرا با غ

شـدن صـنعت نفـت و سـپس  ملیهمانند نهضت تنباکو، نهضت مشـروطه و نهضـت 
 افت.یتبلور  5917تا  5930از سال  یانقالب اسالم

و در کالم « مدرن یپرست بت»ام به در کالم حضرت ام ی  کنونیرو، شرا نی. از ا1
ت انقـالب امـام یاسـالم علـتر شـده و یـتعب« ت مـدرنیجاهل»به  یمقام معظم رهبر

و  یزیگردد کـه کفرسـت یباز م یاساس ی ن مسألهیبه ا یاسالم یو نظام جمهور ینیخم
ت در برابر کفار، توس  ایدفاع از توح اء شـده اسـت تـا یـن انقـالب و نظـام احید و نبوت

 یقبلـ ی فرهنگ بعثت و عدم ارتجاع به مرحلـه یبر حفظ دستاوردها یمبن یاله ی اراده
انقـالب  یهـا روز حـق تنـازل از آرمان کی یبرا یکس حت چیخ محقق گردد. لذا هیتار

 یبرا یامام و رهبر ید بدانند که رهنمودهایندارد و همه با یاسالم یو جمهور یاسالم
ن بزرگواران از نـور یا ی، برگرفته از ارتزاق علمیاسالم دفاع از اسالم و حل مسائل نظام

حضـرت  ی هعامابت ین»قدر است و اساسًا منزلت  یها عصر در ش  یعلم حضرت ول
ِت موضـوعات یگر، طرح اسـالمیشود. به عبارت د یف مین مبنا تعریبر هم« عصر یول

ها، آموز  و پرور ، اقتصاد، فرهنگ، رسانه، مسائل زنـان و  ل دانشگاهیاز قب یمختلف
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ل در حوزه یخانواده و حت گردنـد و  یواحد باز م ی ک نق هیبه  یه، همگیعلم یها تحوت
 تمـدندر مواجهـه بـا  ید و حفـظ خداپرسـتیتوح ی آنها از الزامات تحقق کلمه یتمام

عمـل نرسـد،  ی ا اگـر بـه مرحلـهه ن مجموعه از سفار یشوند و ا یمدرن محسوب م
ل ین دلیضربه خواهد خورد. به هم محمدمحمد و آل  امتو اعتقادات  یدار نیاساِس د
، یاتیـن امـور حیـت و اعتنـا بـه ایبدون حساس یکردن به عبادات و اعمال فرد دلخو 

 محسوب شود. یدار نیمان و دیق ایتواند از مصاد ینم
فرزنـد  ید، حتـیـتوح ی حفـظ کلمـه یبـران یالحسـ طور که اباعبدالله پس همان

ر و جـوان و کوچـک و بـزرگ در مـورد تـداوم یخود را فدا کرد، همگان از پ ی ماهه شش
فین در ایزم ی متعال بر کره یپرستش خدا ن یانـد و کـوچکتر ن دوران، مسـئول و مکلت

ل در ا ر د کـه همچنانست. یرفته نیپذ یامتچ فرد و صنف و قشر و ین موضوع، از هیتعلت
دان را در گودال بزرگ یماجرا افکندند اما  یاز آتش م یاصحاب اخدود نقل شده که موحت
د افتاد یفرزند  به ترد یبرا یدلسوز یکوچک به همراه داشت، از رو یکه طفل یمادر
 ی ، جان او را نجـات دهـد امـا آن طفـل بـه ارادهیبرداشتن از خداپرست د با دستیتا شا

م درآمد و از یاله د نکنـد و یمتعال ترد یمادر  خواست که در راه پرستش خدا به تکلت
َبردار  هیتق ید و خداپرستیتوح ی خ، حفظ کلمهین مرحله از تاریوارد آتش شود. پس در ا

د از یـشـمرده نشـده و نبا جـایزابدًا  یاساس ی ن مسألهینسبت به ا ینینش ست و عق ین
تـوان  ید و نمیمحقق شده، دست کشمان یدستگاه ا یکه پس از بعثت برا یرشد و قدرت
ازده امـام یـامبر و مجاهـدات یـوچهار هـزار پ ستین رفتن زحمات صدوبیدر برابر از ب

ا بـه نظـاره یـعه ساکت نشست یاز فقهاء و علماء ش یمیل عظیخ یها معصوم و مرارت
رنـد و حاضـر یپذ یگرد را نم خـود، عقـ  مـادیز در تکامل یکفار ن که همچنانستاد. یا
ش از رنسـانس یدر پـ یمدرن را رها کنند و به نحوه زندگ یزندگ ید که دستاوردهاستنین



268   گفتمان انقالب اسالمی _________________________________________________  

سـت و یز مشـروط نیمردم ن یاریبه حضور و  یحت ین حکِم اعتقادیبازگردند. عمل به ا
ت و شـهادت، در یـو با مظلوم ییاند و لو به تنها د در هر عصر موظفیپرچمداران توح

روشـن کننـد؛  یپرچمـداران بعـد یراه را برا ی ادامهستند و با خون خود، یمقابل کفر با
س خود یستاد و نفس نفید ایزیدر مقابل  ییالسالم به تنها هین علیطور که امام حس همان
 ن راه فدا کرد.یرا در ا
ه بـه یـران بـا تکیـا ملـتران ذکـر شـد کـه یاز مردم ا یشناس ل مردمیالبته در تحل 

 یبـا علمـا یع( به همراهی)تش یناب اسالمان فرهنگ یجر یمتعال برا یت خدایریمد
زان خود را در طبق یستادند و مقاومت کردند و جان عزیام آنان ایق یعه پرداختند و پایش

ن یکفر بر محبـ ی امبر محقق گردد و از سل هیپ یو دعا یاله ی اخالص نهادند تا وعده
و مقاومت نظـام  ید توجه داشت که انقالب اسالمین بایت ممانعت شود. همچنیب اهل

باعـث شـد تـا  ینـیتوسـ  حضـرت امـام خم ینـید امت یداریو ب یاسالم یجمهور
دًا مجبور بـه برخـورد نظـام یاستعمار پنهان افشاء گردد و برا و  یحفظ منافع خود مجدت

ن رونـد در برابـر یـشود که ا یمربوط به استعمار علن یها و استفاده از رو  یلشگرکش
اسالم در حال تحقـق  یایربه شد و امروزه در نقاط مختلف دنران تجیدر ا ینظام اسالم

 است. 
 یاسالم یو نظام جمهور ینیت انقالب امام خمیمباحث فوق، اسالم براساس. 7

خ روشـن یتار ی و از منزلت فلسفه یاستدالل صورت بهآن  یدانیت میریبودِن مد یو اله
ـهیـروا یتماممند آن با فرهنگ قرآن و روح  شود و ارتباط قاعده یم ن یمعصـوم ی ات ائمت

ل م کفر )در  ی د در برابر کلمهیتوح ی کلمه ی اء به اقامهیگردد و وراثت علماء از انب یمدلت
 کـه همچنانشـود.  یه( معنـا مینفاق )در شکل تق ی شکل مبارزه( و در مواجهه با کلمه

ه و امثال آن یاحکام اول یبر تمام یتقدم حفظ نظام اسالم ی انات حضرت امام دربارهیب
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ت از طـاغوت، بـر یـمتعـال و عـدم تبع یرا پرستش خدایکند؛ ز یدا میپ یقی  دقیتوض
ـهیات حاکم است. به عبارت دیعبادات و احکام و اخالق ی همه  یبـرا ینقلـ ی گـر، ادلت

ت معدود کـه داللتـًا یبت، به چند روایدر دوران غ یه و حکومت اسالمیفق تیاثبات وال
و  یصحف الهـ یشود بلکه روح تمام یخدشه داشته باشند، محدود نمت یا سندًا قابلی

امبر اکـرم و ظهـور یآنها به بعثت پ ی که در همه ــمتعال  یخدا یشده از سو کت  نازل
د و بـه تبـع یـکند که پرچمداران توح یحکم م ــاء وعده داده شده یاالوص حضرت خاتم

را  یدار نیمان و دیا ی جبهه یوردهانسبت به دستا ینینش عق  ی ، اجازهینیآنان امت د
ن ید اسـت و بـه همـییـرقابل تقیم لق و غ یمتعال، امر یندارند. در واقع پرستش خدا

عه یشـ یتوس  علما یخداپرست ی حفاظت از کلمه معنای بهکه  ــز ین فقیه والیتل، یدل
د توجه یباست. پس ید نییقابل تق ــدر برابر کفر است  یاسالم امتو دفاع از اعتقادات 

شـود  یمـردم منحصـر نم یدر زندگ یفقه یاوامر و نواه یبه اجرا فقیه والیتداشت که 
ت، مـالزم بـا ارتقـاء سـ   یتوح ی متعال و حفظ کلمه یبلکه اگر پرستش خدا د و نبوت

ل اباید از این بود، نبایمند در فهم از د فقاهت و تکامل قاعده  داشت. یین تحوت
عه یدادنـد، شـ یاق، به دفاع از اسالم در برابر کفـر ادامـه منف یها البته اگر دولت  
ر کـرده تـا یمتعال تقـد یه مکلف بود اما خدایام نداشت و به تداوم تقیق یبرا یتیمسئول

 یکـا بـرایل و امرین من قـه بـا اسـرائین افشاء شود و اتحاد مرتجعیِز منافقیباطن کفرآم
کردن بـه فرهنـگ بعثـت  آنان کنار زند و پشت یت واقعیعه، نقاب را از هویهجمه به ش

ام و مفت ن از آنـان فاصـله یاِن به ظاهر ُسنت یتوس  حکت ، باعث شود که اغلـ  اهـل تسـنت
ت به مذه  ش دعوت عموم اهل ی  برایگرچه شرا یعنیرند؛ یبگ سـت یعه مناس  نیسنت

اسـالم  متاتواند وحدت  یرکن فرهنگ بعثت، م عنوان به یزیه به فرهنگ کفرستیاما تک
 ی لهیاست کـه وسـ یاله ی هی، آیاسالم یت کند. لذا امروز نظام مبارک جمهوریرا تقو



203   گفتمان انقالب اسالمی _________________________________________________  

ت و حت ، اهلکفاراتمام حجت بر  شده که رفتارشان به نفع دسـتگاه کفـر  یانیعیش یسنت
ه در یـکـه عمـاًل تق ــ یسیع انگلیمانند تش ییها انیجر یریگ شود چرا که شکل یتمام م

ت را ترو یریبرابر کفار و درگ دفـاع از  یبـرا ید و بـه نظـام اسـالمینما یج میبا اهل سنت
عه یاست که ش یاز امتحانات سخت و بزرگ ــکند  ینم یچ کمکیاسالم در برابر کفار ه

امبر اکـرم یپ یان دعاهایمتعال از م یز ذکر شده که خدایات نیروست. در روا هبا آن روب
ورود امت خود  یحضرت برا یکرد و آن دعاک دعا را اجابت نیدر مسجد مباهله تنها 

 .          بود یبه بهشت بدون قرار گرفتن آنان در معرض امتحانات اله



 

 
 مبحث دوم

فرهنگ  برمبنای ینیعلوم د  عه در عرصهیت اعتقادات شیظرف یارتقا یها نهیزم یبررس 
  یدر نظام اسالم یت ساختار یر یمد  حل چالش یقرآن برا

مـدرن  ینسبت به زنـدگ یاسالم یها یامپراطور ی. روشن شد که پس از دلدادگ5
ن افتاد یآنها منجر شد، پرچم دفاع از اسالم در برابر کفر بر زم ی هیو تجز یکه به فروپاش

ت و یبه جاهل یاسالم امتاز بازگشت  یریجلوگ یافتند تا برایت یعه مأموریش یو فقها
انقـالب  یروزیـخـود بـه پ یر تکـاملین حرکـت در سـیام کنند که ایمدرن ق یپرست بت

ِت انقـالب و یگشـت. لـذا اسـالم یمنتهـ یاسـالم یس نظام جمهـوریو تأس یاسالم
طور کـه  شـود؛ همـان ین اساس مستدلت میبر هم ینیحضرت امام خم یدانیت میریمد

ن بـه یبـر بازگردانـدن مسـلم ید مبنیزیمقابله با هدف  ین برایالحس حضرت اباعبدالله
 ر عاشورا را رقم زد.ینظ یام بیه خارق شد و قی، از تقیت و کفر و شرک جلیجاهل

کـه برخاسـته از  ـــانقالب  یدانیت میریان شد که همزمان با مدیگر بید یاز سو
و  یفکـر یخألهـا ـــاسـت  یاء و صحف الهیانب یش  قدر و برگرفته از فرهنگ تمام

ت یاسـالم»د آمـد و در قالـ  چـالش یپد یاسالم ینظام جمهور یبرا یدیجد یعلم
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ه یـعلم یهـا ت و فقهـاء و حوزهیدر مقابل روحان ینیت نوسؤاال یعنیبروز کرد؛ « علوم
و... قرار گرفـت کـه  یت اسالمیری، مدیاسالم یشناس ، جامعهیرامون اقتصاد اسالمیپ

 ی، برخینیاز منابع د ییها آن وجود نداشت. گرچه با استناد به بخش یبرا یپاسخ روشن
 یکـه بـرا یو اجتهـاد یگاه دقـت تخصصـ چیشد، اما ه ینه م رح مین زمیادعاها در ا

رد و یـگ یعه انجـام میعظـام شـ یو صوم و حج و... توسـ  فقهـا صالةاستنباط احکام 
ن موضوعات یگردد، در ا یت آن احراز میحاصل آن به شارع مقدس منتس  شده و حج

ه در ا  ل نگشت.یه تبدیعلم یها در حوزه ین عرصه، به فرهنگ جاریانجام نشد و تفقت
ن ییضرورت دارد، ناظر به تب« ت علومیاسالم»ورود به بحث  یکه برا یا مقدمه. 0

 یاســت. در ادراکــات متــداول، خداشناســ یپرســتش و خداپرســت یاز معنــا یدیــجد
از  ینوع ی لهیمتعال به وس ینسبت به وجود خدا یق ذهنیو تصد یاعتقاد نظر معنای به

ت و عـدل و امامـت  1استدالل است  عنوان بـهکه در ادامه، به باور نسبت به معـاد و نبـوت
ف منتهـ یبرا یچارچوب اعتقاد  یات تخصصـیـکـه در ادب یشـود.  هنگـام یم یمکلت
که  یزیم رح شود، تنها چ یو فرد یو ذهن ینظر ی ک مقولهی عنوان بهحوزه، اعتقادات 

جـه، یاست و در نت یفقه یابد، اوامر و نواهی یت میعمل و اجتماع موضوع ی در عرصه
مـات در زنـدگیـت بـه رعایریام و مـدیـق ی فلسفه مـردم منحصـر  یت واجبـات و محرت

و مشترک  عقالییک موضوع ی مثابه به یاجتماع یان زندگین صورت، جریگردد. در ا یم
ن بـه حـالل و حـرام یکفار و منـافق یشود و گرچه سبک زندگ یم یتلقت  ان نوع بشریدر م

                                                           
ی دنیـای  . در فرهنگ دینی، تفکر در ذات خدا ممنوع شده است اما اگر این دستور الهی رعایت نشـود، راب ـه5

عـاَلم و معنای عـزل خداونـد متعـال از مـدیریت  خلقت با تدبیر و اع اء الهی منق ع خواهد شد که این بـه
را نفـی « یـتعل»تواند  کس نمی است  البته هیچدر این منص  « یتعل»گیری برای تاریخ و نشاندن  یمتصم

یت و شناسایی آن به حرکت ممنوع است بلکه بـه  مثابه مبدأ نماید و با آن ارتباط برقرار نکند ولی سجده بر علت
ت یه داشت و در بحث از توحید و نبـوتک« الهی  دهارا»باید به « ه العلی العظیماال بالل ةقوالحول و ال»حکم 

 و معاد و...، آن را محور قرار داد که مباحث مربوط به این مسأله، به محل خود موکول است.
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را در یـرد؛ زیـگ یر  قـرار میمـورد پـذ ین نحـوه از زنـدگیـگردد اما اصِل ا یمشروط م
 یرفته شود، خروق موضـوعیپذ« ن معا یمأو ت یزندگ  وهیش»بودِن  عقالییکه  یصورت

دوران پـس از  ین ادراک بـرایـا ، کاماًل واض  خواهد بـود. البتـهیآن از خ ابات شرع
بوده اما در دوران  یکارآمد یاشکال و دارا یگذشته، سالم و ب ی تا چند دهه یبت کبریغ

در  یاسـالم امـتر شـده و ین دوران اسالم با کفر درگیرا در ایکند؛ ز یت نمیکفا یکنون
و  (ید )در امور فرهنگی( علوم جدیاسیمعرض خ ر سجده بر سازمان ملل )در امور س

ه و مدرن است. گرچه اسـتفاده از  ی( و انق اع در برابر زندگیدالر )در امور اقتصاد مرفت
انبیای طور که  ست؛ همانین جایزن امور مجاز است اما انق اع و سجده در مقابل آنها یا

د و مـاه و سـتارگان بهـره یکردند و از نـور خورشـ یز از سنگ و چوب استفاده مین الهی
 دانستند.  یتش آنها را باطل مبردند اما پرس یم

 یامـت، خداپرسـتیق یید توجه داشت از هبوط حضرت آدم تـا برپـایدر مقابل با 
ن مـورد یـد موضع خـود را در ایز بایست؛ گرچه هر فرد نین یو نظر یک امر فردیصرفًا 

 یاء و روح کت  الهـیمشخص کند و نسبت به آن پاسخگو باشد. اما آنچه از فرهنگ انب
بوده که در عـاَلم خـارق بـا  ینیو ع یک امر اجتماعی ید، آن است که خداپرستیآ یبر م

ـ یبرا یک امر درونی آنکه جای بهر است و ین درگیاطیت و شیدستگاه طواغ  یانسان تلقت
مخلوقات را  یآن است که تمام دنبال بهس یت مورد هجمه قرار گرفته و ابلینیشود، در ع

خود وادار کند.  در واقع فرهنگ  یبرابر اوامر و نواه شدن در میبه سجده و انق اع و تسل
د و یـو توح ین، خداپرسـتیعدوت مب عنوان به ان یشود که ش یادآور میهمواره به ما  یقرآن

  جوامـع مـورد حملـه قـرار داده اسـت و لـذا چـه دسـتگاه یاعتقادات بشـر را در محـ
هسـتند و قـدرت طـرف مقابـل را  ینـیقـدرت ع یس دارایو چه دستگاه ابل یخداپرست
 شوند.  یکنند و گاه غال  شده و گاه مغلوب م یمحدود م
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 مثابـه بهداران  نیان دیتر، نماز و سجود و رکوع و ذکر و... که در م قیدق یانی. در ب9
هستند از  یکند، افعال یمتعال بر آنها صدق م یمحسوب شده و پرستش خدا« عبادت»
ق یـکردن صدا از حنجره از طر خاک و خارق یدادن سر بر رو ا قراریکردن بدن  ل خمیقب

عبـادت و پرسـتش  یعنیشوند.  یمحسوب م مادیاز امور  یارتباط با هوا و... که همگ
است و تحقق آن در خـارق، از  مادیت یت و ماهیفیک یست بلکه دارای  نیک امر بسی

ل رکوع و یاز قب یاگر به افعالن یبنابرا 1شود. ی( انجام ممرک ک امر ی مثابه بهق فعل )یطر
 یل اسـت کـه خـدایـن دلیـشود، به ا یاطالق م یو خداپرست« عبادت»سجده و ذکر، 

 ی م قـول و ارادهیبه آن اقدام کنـد، تسـل ین فعل انجام شود و هر کسیمتعال خواسته تا ا
ن یـده، عمـل کـرده اسـت. پـس از آنجـا کـه ایاو پسـند یشده و به آنچه خدا برا یاله

اء به ما ابالغ یانب ین شده و از سویمتعال مع یتوس  خدا یات عملیت و جزئایخصوص
، عنـوان عبـادت و پرسـتش اطـالق شـود. مـادین افعـال ی  است که بر ایگشته، صح
را  یکنـد و افعـال یجعـل م یکردن بندگان، آداب و مناسک گمراه یز برایس نیدستگاه ابل

خود  ی گران را در برابر ارادهیق، دین طریا از ااندازد ت یبه راه م ید و معابدینما ین میمع
 م کرده و آنان را به پرستش خود دعوت کند. یتسل

س ین مباحث در موضـوع پرسـتش و عبـادت، آن اسـت کـه ابلـیا ی حاصل همه
کند تا اهواء و شهوات  یر میعت را تسخیها و جوامع و طب از انسان اعممقدورات  یتمام

م در برابـر یمتعال و سجده بر او و تسـل یمقابل و با پرستش خداه کند. در یخود را تخل
متعـال از  یخرق خواهند کـرد کـه خـدا یها و جوامع خود را در راه اهداف اء، انسانیانب

ا در نظر داشته که همانا رشد و تکامل و آرامش بندگان است تا بـا اع ـاء ین دنیا یزندگ

                                                           
ابیت درباره5 کردن دیگران به شرک نیز باید برمبنای همین  ی توحید خالص و متهم . ادعاهای مسلک انحرافی وهت

 ی اساسی پاسخ داده شود. نکته
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برنـد همـواره  یلوقـات از آن بهـره مکـه مخ ییهـا متعـال، نعمت یخدا یمداوم از سو
ب دائمیش پیافزا ت معنـویبه علم و قدرت اله یدا کند و تقرت  یرا بـرا ی، بهجـت و لـذت

ها و جوامـع  ان و سجده بر آن، انسانیآنان رقم بزند. اما در صورت پرستش دستگاه طغ
ها اضافه شـود،  به آن یزیچ آنکه جای بهکنند و  یه حرکت میتجز سوی بهتکامل  جای به

بًا از آنان کاسته شده و داشته  شود. یت خرق میشان در راه اهداف طواغ یها مرتت
ن نکته توجه داشـت کـه ید به ای، بایدر فرهنگ قرآن ین خداپرستییتب ی. پس برا9
کند و  یجاد وحدت کلمه مبادرت میل به اهداف خود، به ساخت جامعه و این یکفر برا

 یتیریت و مـدیـن مرحلـه، حاکمید. پس از اینما یع میات خود را تجمروها و مقدورین
ن فضـا قـرار یـکـه در ا یدهد و هر کسـ یمختلف نظم م یها تیآورد و به فعال ید میپد
د یـمخالفـان خـود را تهد یعنیشود؛  یرد، مجرم محسوب مین دستگاه را نپذیرد و اینگ
سـازند. لـذا  یمحـروم م یاجتمـاع اتیـا آنـان را از حیـکشـند و  یا آنان را میکنند  یم

هـا  بت یگمـراه و در نفـ ی ک جامعـهیدر برابر  یاله ی ک فرستادهیاِم یدر ق یخداپرست
ه یم یات و... توس  رسوالن متجلت یمبدأ قدرت و ح عنوان به  یکفر برا ی شود. تال  ائمت

ال وجـود احتم ی آنان درباره یعقل یها از گمانه یز ناشیها ن دعوت مردم به پرستش بت
ن دعـوت، چپـاول مقـدورات جامعـه و یست بلکه هدف آنان از ایگر نیک پروردگار دی

 «.الله یصل الیشرکائهم و ما کان لشرکائهم فال یصل الیفما کان لله فهو »مردم است: 
حـق بـا  ی کلمـه یریـدرگ معنای بـه، یات وحـیدر ادب یگر خداپرستیبه عبارت د 
اسـت کـه بـر بشـر حـاکم  یو افشاء مفاسد کسـان یاجتماع ی باطل در عرصه ی کلمه
اند تا به مبارزه با ظلـم بپردازنـد  اء آمدهیانب یعنیاستثمار مردم هستند.  دنبال بهاند و  شده

  مردم را به همراه دارد. یهمچون استکبار و ستم و فر یرا شرک و کفر در عمل، تبعاتیز
ع لواط توس  قـوم لـوط یا عمل شنی  یتوس  قوم شع یفروش ن اگر در قرآن از کمیبنابرا
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محـور روابـ   مثابـه بهلـه، ین اوصـاف رذیـآن است که ا معنای بهان آمده، یبه م یسخن
شـده و  ین اسـاس اداره میـگرفته و شئونات جامعـه بـر ا ین اقوام قرار میدر ا یاجتماع

 ی ه مالئکهک یافتادند. لذا هنگام یا به انزوا مین نابود شده یمجرم عنوان بهمخالفان آن، 
در  یرسان عدم اطالع دلیل بهامبر بزرگوار یشوند، آن پ یحضرت لوط م ی وارد خانه یاله

در جامعـه وجـود دارد کـه  یتـیرا مرکزیـرد؛ زیـگ یآن قوم قرار م ی باره مورد مواخذه نیا
ست یا لواط م رح نی یفروش کند. پس صرفًا عمل کم یع میقدرت و امکانات و... را توز

که در مقابل آن موضع  یشد و کس یل میتبد یست به ُخلق عمومیاعمال ناشان یبلکه ا
ن دستگاه را از یشوند که ا یمبعوث م یامبران الهیشد. لذا پ یگرفت، از جامعه طرد م یم
و »افتـه، بشـکنند: ی یتجلـ یرا که در قال  رواب  اجتماع ییرهاین ببرند و غل و زنجیب
ن یتا مردم آزاد شوند و امکان خروق از ا« همینت علکا یضع عنم إصرهم و اْلغالل التی

ن اسـارت بـه اسـم پرسـتش چـوب و یاورند. پس گرچه ای  را به دست بی  و شرایمح
همـان  یبـرا یفرهنگـ ین امور تنها مظاهرید آمده، اما اید و ماه و... پدیسنگ و خورش
مقـدورات  یتمامشوند که با هدف چپاول مردم و غارت  یمحسوب م یا رواب  ظالمانه

ه  جاد شده است.یکفر ا ی و امکانات جامعه توس  ائمت
 یاسـالم ینظـام جمهـور یکـیزیحـذف ف یگسترده برا یا رو اگر جبهه نی. از ا3

 ی از سل ه یریمتعال و جلوگ ین نظام، سجده بر خدایآن است که ا دلیل بهفراهم شده، 
فقـ   یمسـل  جهـان یها درتکند اما قـ یرا دنبال م یاسالم امتمدرن بر  یپرست بت

مقـدورات جهـان در جهـت  یآن هستند که تمام دنبال بهتابند و  یسجده بر خود را بر م
نجات بشر از غـل و  یاء برایانب یاست که تمام ین در حالیت آنان صرف شود. ایریمد

از  یا ل شده و سورهیاند که توس  کفار بر عموم بندگان تحم آمده یر و إصر و اغاللیزنج
ـه یخداپرست یریاز درگ یست که نشانیُسَور قرآن ن کفـر و سـجده بـر  ی با پرسـتش ائمت
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ز نکـرده باشـد و یآم عتاب یت برخوردیا نداشته باشد و در مقابل طواغینفس و دن یهوا
در  یاسـالم یکه جمهـور یز در برابر آنان نگرفته باشد. در واقع مواضعیقهرآم یموضع

کنـد، بـه فرهنـگ قـرآن بـاز  یت مدرن اعـالم میو جاهل یهانکا و استکبار جیبرابر امر
ت را وظیتوح ی حفظ کلمه یام برایگردد که ق یم دانـد و  ین میآحاد مسـلم ی فهید و نبوت

 یات وحـیـن و ادبیجز جهل به روح د یزین مسإله، چینخبگان به ا یلذا اعتراض برخ
 یمتعـال اسـت و هـر مخلـوق ی، مخصوص خداایو کبر یگر بزرگیست. به عبارت دین

ع ل یتبد یک نظام اجتماعین ُخلق را به یرفته و اگر اید را نپذین وصف شود، توحیا یمدت
خـود  یایـم و سجده در برابـر کبرید آورده تا همگان را به تسلیکند، نظام استکبار را پد

ک گاه حاضر نشد تا از اصـ الحات بلـو چیل بود که حضرت امام هین دلیوادارد. به هم
 مـادیمقابله با دسـتگاه  یسم و... بزند و برایالیشرق استفاده کند و دم از مبارزه با امپر

ات، شعار یبهره ببرد بلکه با اقتداء به قرآن و روا یستیکمون مادیات ی، از ادبیدار هیسرما
ز مقـام معظـم یـقرار داد. امروز ن یت و کفر جهانین و طواغیخود را مواجهه با مستکبر

کـا بـه ی، امریا بـر فـرض مـذاکره در موضـوعات من قـه»کنند کـه  ی  میرتص یرهبر
 یکردِن نظــام در تمــام میتســل دنبال بــهشــود بلکــه  ینم ین امــور راضــیــمصــالحه در ا

خواهـد  یو قـانون اساسـ فقیه والیتبرداشتن از اسالم و  هاست و خواستار دست عرصه
ن یـکننـد و بـا ا یر میـتعب یضـدت انسـان ینیرا به قوان یرا کفار، فقه و احکام الهیز« شد.

عیشرم یب  شوند     یت خالق با مخلوق خود میضدت  ی، عماًل مدت
دا کنـد ین ارتقاء پیت موجود در فهم از دی. بنابر آنچه گذشت، الزم است تا ظرف1

 ــعه در ضعف و انزوا قرار داشته یکه ش ــگذشته  یها در قرن یخداپرست یچرا که معنا
کییتب یعقل نظر برمبنای ـه امـرین شده و تأ  یدیـتقل ید شده که باور بـه اعتقـادات حقت

اسـت.  یفقه یت منحصر به اوامر و نواهید و تبعیل باشد و تقلیدل ید از رویست و باین
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ران کرد کـه اعتقـادات یمردم ا یرا وارد زندگ یقت قرآنین حقیا ینیاما حضرت امام خم
 براسـاساسـت کـه تنهـا  یاحکام عمل یز داراین یست بلکه خداپرستین یک امر نظری

اب  عنوان بهه یفق یت از ولیتبع در برابر کفر و  یدار نیعصر و حافظ د یحضرت ول عامنوت
 یو تخصصـ یاسـتدالل صـورت بهن مسأله یکه ا یابد. تا زمانی یت تحقق مینفاق، قابل

ظهور  سوی بهن در جهت حرکت یمؤمن ی ت جامعهیآن مأمور ی روشن نشود و در ادامه
، یت اسالمیریرامون مدیت پسؤاالِت علوم و پاسخ به یمشخص نگردد، بحث از اسالم

نخواهـد  یی، معنـایحل مشکالت نظام اسالم یو... برا ی، هنر اسالمیاقتصاد اسالم
خود را فهم و ابـالغ  ی فهیعمل، تنها وظ ی حوزه در عرصه یات تخصصیرا ادبیداشت ز

مـات   یها را مقولـه یاجتمـاع یامـور در زنـدگ یدانـد و بـاق یماحکام واجبات و محرت
 ست.یکند که خ ابات شارع ناظر به آنها ن یم یتلقت  عقالیی

ر و کـالم و یاز عرفـان و اخـالق و تفسـ اعـمات حوزه یالبته معارف موجود در ادب 
انـد  الزم را انجـام داده یگزارمحترم هستند و در زمان خـود، خـدمت یفلسفه و... همگ

حضور در آن، ارتقاء  ید آمده که برایدفاع از اسالم پد یبرا یدیجد ی امروز صحنه یول
گاه بـا  چین، هیرمعصوم از دیت فهم غیاست. در واقع ظرف ین معارف ضروریت ایظرف

 یت تکامـل بـرایـتـوان قابل یکنـد و لـذا نم ینم یعلم معصوم و فهم او از قـرآن برابـر
خضـر و  یان مـاجرایـز ذکر شده که پس از پایات نیکرد. در روا یادراکات موجود را نف

ل یـان جبرئیـن میا مشغول بود و در ایآب در ییجا هبا نوک خود به جاب یا ، پرندهیموس
ـهیادآور شـد کـه علـم آنهـا در مقایـ یالهـ ین دو نبینازل شد و به ا  ی سـه بـا علـم ائمت

ن یـبرداشـته اسـت. در اا یـن دریـن پرنده از ایاست که ا ین، همانند مقدار آبیمعصوم
نًا یاند، ع دهین فهمیتوان ادعا کرد که آنچه فقهاء و عرفاء و فالسفه از د یصورت چگونه م

ر  یبـرا یامبر اکرم نازل شده و رشد و ارتقـائیاست که بر قل  پ یزیهمان چ آن متصـوَّ
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ه رفت کـید پـذیـدارد   پـس با یبا انفتاح باب اجتهاد سازگار یین ادعایا چنیست   آین
ت فهم معصـوم یز به ظرفیدر برزخ و بهشت ن ین حتیفهم از د یرمعصوم برایت غیظرف

ب به آن علـوم نـورانیرسد بلکه همواره با ینم ق، یـن طریـباشـد تـا از ا ید در حال تقرت
ن یخورد، به دقـت معـ ید رقم میعلماء و پرچمداران توح یکه در ش  قدر برا یفیتکال

ه در آن، به مقابلـه بـا تهد ه به فرهنگ قرآن ویشود و با تک پرداخـت کـه کفـر  یداتیـتفقت
 د آورده است.یپد یاسالم یو جمهور ینید امتبه زانو درآوردن  یته برایمدرن

اح  م اسـت کـه یـاثبـات ا دنبال بهها  میتحر یامروزه دستگاه استکبار با طرت ن تـوهت
اسـت کـه  ین در حـالیـسـت و ایها ممکـن ن م و سجده بر ابرقدرتیبدون تسل یزندگ

 ییهـا ار ماسـت و ق عـًا راهیات در اختیق قرآن و روایاز طر یان الهیپا یقدرت و علم ب
ن یـعدم ابتالء به ا دلیل بهوجود دارد؛ گرچه علماء سلف  ی انین القاء شیب الن ا یبرا

ه وارد یـعلم یهـا کـه حوزه یرا استنباط نکرده باشند. لذا هنگام ین احکامیمسائل، چن
ر یر بـا آن را موضـوع دروس خـارق و سـایـت مدرن و جهاد کبیو جاهل ر شوندین مسیا

از خدمتگزاران خـود  یریگ دست یعصر برا یات حضرت ولیها قرار دهند، عنا پژوهش
موضـوع » مثابـه بهن مسـأله یـان مشاهده خواهد شد. ایآنها بالع ین راه برایو باز کردن ا

است و همه  یت در دوران کنونیب اهل نین و محبت ینیه، متدیعلم یها حوزه یبرا« امتحان
تـوان  یگر نمیاند و د متعال مسئول ید و حفاظت از پرستش خدایتوح ی در مقابل کلمه

ان ی، مشکالت کشور را به گردن دانشگاهیو عبادات فرد یزن نهیو س یبا اکتفاء به عزادار
عایا مدی ه یران نظام انداخت و با ادت صال به ائمت  یبه مسـائل اجتمـاع، از ورود یهد ی اتت

س فردیابا کرد و تک ن و یـد برمبنـاید یرا ادامه داد. بلکه معضالت کشور را با یه به تقدت
د و از سجده بر علـم ید ظلمات را به چالش کشینور با ی مرتفع کرد و از نق ه یدار نید

نمـود و  وجو جسـتمتعـال  یاحتـراز کـرد و عظمـت را در دسـتگاه خـدا یو تکنولوژ



283   گفتمان انقالب اسالمی _________________________________________________  

و  یو دفـاع یتـیامن»د در امـور یـجد یک سـبک زنـدگی یه انقالب اسالمطور ک همان
د آورد یز پدیرا ن یاله« فرهنگ و اقتصادِ »ن به ارمغان آورده، یمستضعف یرا برا« یاسیس

متناس  بـا آن قبـل از  یافزارها افزارها و سخت د نرمیسالم و تول یک زندگی یو با طراح
 یآن بـرا یت و آمـادگیـب بـه قـرآن و اهلعه یشـ یعصر )عج(، وفـا یظهور حضرت ول

ه یحکومت جهان  ظهور رساند. ی را به منصت
سـره در عمـل،  قدس ینید توجه داشت که حضرت امام خمیبا یبند ک جمعیدر 

گونه  نیرا ایارتقاء داد. ز یبه س   اجتماع یرا از س   فرد ینید امتت اعتقادات یظرف
ن داشته باشند و فهم از یاز د یکسانیم، درک ست از امام معصوم تا فقهاء و عموم مردین
ـید یخ، نباین در طول تارید  براسـاس« اعتقـادات»شـود بلکـه اگـر  یک امر ثابـت تلقت
ت یـف شود، آنگاه روشـن اسـت کـه ظرفیتعر« با کفر یریحق در درگ ی کلمه ی اقامه»

د رشد کند. یباز یت اعتقادات نیآن، ظرف یها مقابله با هجمه یابد و برای یش میکفر افزا
 ی نـه بـر عهـدهین زمیـکـه در ا یوظایفر تا قبل از ظهور و ین مسین حرکت در اییلذا تب

 است.  یقرار دارد، ضرور ینید ی جامعه



 

 
 مبحث سوم

 خ؛ یدوم تار   در دوره یعقالن یها با بت یر یدرگ 
 ا  یخ انبیتار   فلسفه براساس یت انقالب اسالمیمأمور  مثابه به

اکـرم در  ی، کفر و شرک از هبوط حضـرت آدم تـا بعثـت نبیخیک نگاه تاری. در 5
د یماننـد خورشـ یمختلفـ یها در شکل یپرست شکل گرفته که بت« یحست »قال  امور 

ر یسـنگ و چـوب و سـا یعنین م ل  است. یا یبرا ییها و... نمونه یپرست ، ماهیپرست
شـده، از امـور محسـوس بـوده کـه بـا  یم یخدا معرف عنوان به  مردم یکه با فر یائیاش

 یمتعال برا یکه توس  خدا یاتیقابل لمس و درک بوده است. در مقابل، آ یحواست بشر
بوده است: از  یز از امور حست یت بشر و نابود کردن بساط ظلم و کفر فرستاده شده نیهدا
حضـرت  ی م و ناقـهیرت ابـراهو طوفان حضرت نوح و سرد شدن آتش بر حضـ یکشت

کردن مردگـان توسـ  حضـرت  و زنـده یحضرت موس یل با عصایصال  و باز شدن ن
ه قرار گرفت )ص(  امبر اکرمیالقمر در زمان پ تا شق یسیع که در مقابل چشمان مردم مکت

ـه یادیت زیمان جمعیو ابتدائًا موج  ا کفـر ماننـد  ی از آنان شد امـا تحـت فشـار ائمت
از مردم مجبـور شـدند دوبـاره بـه کفـر  یاریر قدرتمندان، بسیابوجهل و سا ان ویابوسف
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هیاول تار ی در دوره یعنیبازگردند.  ـ یها کفر بـر قـدرت ی خ، ائمت ه کردنـد و یـتک یحست
د و عموم بندگان را یرس یبه ظهور و بروز م یات حست یق آیز از طریمتعال ن یقدرت خدا

د و یـات و فشـار و تهدیـ  آین با انکار و تکـذیمترفن و یرساند اما مستکبر یبه عجز م
ت کفر،  دلیل بهخود را نگه دارند. البته  ی کردند مردم را تحت سل ه یم یارعاب سع شدت

 ن رفتند.  یاز ب یحست  یها اوردند و با نزول عذابیمان نیها ا امتاکثر 
، بسـاط خ(یدوم تـار ی عصـر )دوره یاکرم تا ظهور حضرت ول ی. اما از بعثت نب0
متعـال بـه  یخـدا ی ده شـد و وعـدهیـن برچیزم ی از کره یحست  یپرست و بت یکفر جل

اکرم محقق گشت. امـا  یها، توس  نب کده معابد و بت ینابود یبرا یرسوالن اله یتمام
 یعنـیاسـت؛  یخ به آن مبتالست، شرک و کفـر عقالنـین دوره از تاریآنچه که بشر در ا

هیو پ الهیانبیای استقامت  دلیل به کردنـد  ینینش ک قدم عق یضاللت  ی امبر اکرم، ائمت
خ، یاول تـار ی طور کـه در دوره شد. در واقع همان ین کفر حست یگزی، جایو کفر عقالن

مـان یخـدا را لمـس نکننـد، بـه او ا یکه با حـواست بشـر یکردند تا زمان یکفار اعالم م
مان بـه خـدا یباطل م رح شد که ا ی دهین عقیز ایخ نیدوم تار ی نخواهند آورد، در دوره

 توس  عقل درک شود. یتعال یمشروط به آن است که خدا
و مبـارزه بـا آن  یص شرک و کفـر عقالنـید به تشخیاکرم، با یلذا پس از بعثت نب 

شـود. چـرا  یخالصه م« تیسجده بر علت »ن مسأله در وادار کردن بشر به یپرداخت که ا
بنا شده بـود و آنچـه بعـد از رنسـانس « ت م لقهیعل» برمبنایکه علوِم قبل از رنسانس 

ه از طریمحقق شد، تسخ علـل » برمبنایز یق علم مدرن است و علوم مدرن نیر آثار مادت
مدرن، بشر را به سجده بر علم و  تمدنگر یاند. به عبارت د استوار شده« یل نسبیو معال

ه وادار م گونـه  بخشـد؛ همان یمدرن را تحقق م یپرست ق، بتین طریکند و از ا یآثار مادت
رفـع  یشد و مردم برا یک بت ساخته می، یبشر یازهایک از نیهر  یکه در گذشته، برا
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ت یـن صورت، چهار هزار بـت توسـ  طواغیکردند و به ا یاز خود به آن بت سجده مین
ـ یهـا متعال در برابـر بت یطور که خدا گرفت. لذا همان یمورد پرستش قرار م ، یحست

 یات عقالنـید به آیز باین یکرد، در مقابل کفر عقالن یت میهدا یات حست یندگان را با آب
کـه  یعقلـ یعنـیاست؛ « محور نیت دیعقالن»بت، از سنخ یتمسک کرد که در عصر غ

ـد  یانیـوح یها م است و نسبت به گزارهیپرستد و در برابر او تسل یمتعال را م یخدا تعبت
پرستان و  بت آنکهاز قر یاتیخ توجه نشود، آین دوره از تاریدارد. اما اگر به جنس کفر در ا

دهـد،  ید باطل و رفتار فاسد آنان را مورد هجمه قـرار میکند و عقا یخ مین را توبیمشرک
بـه دوران صـدر اسـالم  ین بخـش از کتـاب الهـیـافت و این نخواهد یامروز یمصداق

ـ یپرست ها و فرهنگ بت کده ، بتیرا در دوران کنونیز منحصر خواهد شد؛  یو کفر حست
 ن رفته است.یدر س   جهان از ب

ه وجـود دارد کــه یـعلم ی در حـوزه ین راسـتا، متاسـفانه ادراکـات غل ـیدر همـ 
کند اما  یم ی  معرفین مسیرو دیپ عنوان بهداند و  یم یحیها را مس ییها و اروپا ییکایامر

مدرن، کفر را  یپرست د آوردن بتیا با پدی  بنا شده یفرهنگ مس برمبنای یغرب تمدنا یآ
اردها یلین است که میت ایش گذاشته است   واقعیاز گذشته به نما یتر قیدر س وح عم
مضـرت و  یها یتکنولوژ کارگیری بهاند و با  ده شدهیبه استثمار کش تمدنن یانسان توس  ا

 یآنـان در پـ یاز عوارض و خ ـرات را بـرا یکه انبوه یها و معادن در کارخانه یکارگر
د سـرما یو کرامت انسان یدارد، سالمت بدن داران از محصـوالت  هیخـود را در راه تلـذت

ات ا ین در حالیکنند و ا یمدرن صرف م و صنعت و   ین نوع از تکنولوژیاست که مضرت
د ثـروت یبه تول یابیدست یبرا یاثبات شده ول یدانشگاه یها نامه انیکارخانه و... در پا

 یمـدرن دارا یشود. گرچه محصـوالت و کاالهـا ینم یقات توجهین تحقیشتر، به ایب
 یشتر از منافع و کارآمدیاز آنها، ب یهستند اما ضررها و عوارض ناش یو منافع یکارآمد
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عیاسالم یآنهاست. لذا اگر نظام جمهور د وارد مصاف یاست، با یاسالم تمدن ی، مدت
ات آن را اثبـات نمایلوم و محصوالت آن شود و به نحو استداللن عیبا ا د و بـا یـ، مضرت

ک از ابعـاد ی چیها، ه یخالف غوغاساالرجهان مشخص کند که بر ی، برایعقالن ی هیآ
 ی  کـافیـن عرصـه، تخریستند. البته در ایت نیآن به نفع بشر یمدرن و الگوها یزندگ

 ین تمـامیتأم ین براینو یطرح راهکارها د ویجد ید به ساخت الگوهایست بلکه باین
ات یگماشـت کـه عـالوه بـر کارآمـد همتبشر  یو ابعاد زندگ یانسان یازهاین ، مضـرت

 یمقـاومت تمدنک یعصر،  یموجود را به همراه نداشته باشد تا قبل از ظهور حضرت ول
 محور محقق گردد.  نیت دیعقالن ی هیبرپا

فرجه، کفـر  یتعال الله عصـرعجل یحضـرت ولخ و با ظهور یسوم تار ی . در دوره9
امـام  یو رضـا یت الهـین خواهد رفت و تناسبات مشـیاز ب یهمانند کفر حست  یعقالن

ف رقـم یـبشر تعر یبرا یدین آن خواهد شد و رشد و تکامل و تعادل جدیگزیزمان جا
ان یـجر« یات شـهودیآ» برمبناید در آن عصر یو توح یخداپرست یعنیخواهد خورد؛ 

ن یـرا تجربـه خواهـد کـرد. بـر ا یعرفـان یک زندگیت ین صورت، بشریابد و به ای یم
ــ ــاس، س ــانیاس ــلوک عرف ــا در آن دوران  یر و س ــات تنه ــفات و کرام ــهود و مکاش و ش

خ ین دوره از تـاریـن مسائل، موضوع امتحـان خـواصت و عـوامت در ایت دارد و ایموضوع
ندارد. البتـه پـس از  محمد وآلمحمد امت یف فعلیبا وظا یآن، تناسب پیگیریست و ین

دا خواهد کرد و با قـرار دادن یپ یشهود یها ز قدرتیس نیعصر، ابل یظهور حضرت ول
هیات شهودیآن در برابر آ اول  ی برخالف دوره یاز مردم را گمراه خواهد کرد ول یا ، عدت

 س و فراعنه نخواهد بود.یخ، غلبه با دستگاه ابلیو دوم تار
خ و یتـار ی از منظر فلسـفه یه بودِن انقالب اسالمیآ ی، معناحاتین توضی. با ا3 

ن یـا یکه در ابتدا ــ  امروز یق آن بر شرایحضرت صال  و ت ب ی از ناقه یل عقالنیتأو
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ات و یـگونه که آ شود. در واقع همان یروشن م ــسلسله مباحث مورد اشاره قرار گرفت 
و  یامبران الهـیـپ یمتعـال و دعـا یخ، بـه اذن خـدایاول تار ی در دوره یمعجزات حس

ات و معجـزات یـشـد، آ یالسـالم محقـق م همیعل محمـد و آل محمـدصلوات آنان بر 
اب یشود و عقالن یامام زمان واقع م یو دعا یز به اذن الهین یعقالن حضـرت  عـامت نوت

آثار  ی بندگان با مشاهده یرد تا تمامیگ یعصر، موضوع تصرِف آن امام غائ  قرار م یول
طور که حضرت امام بـدون  را بچشند. همان یفتند و قدرت الهیت به عجز بین عقالنیا

کادمیتحص ت، اقتصاد و...، یری، مدیشناس ل جامعهیاز قب یک در علوم دانشگاهیالت آ
ت آن پرداخـت و در برابـر قـدرت علـوم و یریرساند و بـه مـد یروزیک انقالب را به پی

 یتوطئه بر ضد نظـام جمهـور یها برا در دستان ابرقدرت یا لهیکه وس مادیمحاسبات 
ان یگر در مید ید. از سویآنها را به چالش کش یکرد و کارآمد یستادگیبودند، ا یاسالم

ت کشـور داشـته یریام و مـدیق یرهبر ی درباره یینبود که ادعا یز کسیعلماء و مراجع ن
ر، یول و عرفان و فلسفه و تفسه در فقه و اصیعلم یها حوزه یات تخصصیرا ادبیباشد. ز

ع رغم قـرار  یز علیست و لذا حضرت امام نیام و حکومت و استنباط احکام آن نیق یمدت
ه کشور  ی اداره ی  کردند که اجتهاد مص ل  برای، تصرین علوم حوزویا ی داشتن در قلت

دند. ماندن حوزه از زمان خود اشاره کر ز به عق ین یکند و مقام معظم رهبر یت نمیکفا
دهـد کـه دو  یم ـرح شـده، نشـان م یکه توس  امام و رهبـر یعلم یها سفار  یعنی

رفـع  یات دانشـگاه، بـرایـات حـوزه و ادبیادب یعنیموجود در کشور  یات تخصصیادب
آن، دچـار نقصـان و کمبـود  یو حـلت مسـائل محـل ابـتال ینظام اسالم یها یازمندین

ز یـن یمقام معظم رهبر ی امام گفته شد، دربارهرامون حضرت یباره پ  نیهستند. آنچه در ا
از دانشـگاه، وارد مسـائل  یپلماسـیشـان بـدون کسـ  تخصـص دیکنـد و ا یصـدق م

ماننـد  یا دهی، ایالت اقتصادیشود و بدون تحص یم یا مانند مذاکرات هسته یا دهیچیپ
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رار قـ یخارج ین کشورهایمسئول یکند که مورد توجه برخ یرا م رح م یاقتصاد مقاومت
 تحقق آن تال  کنند. یرند که برایپذ یکشور م یران اقتصادیرد و کارشناسان و مدیگ یم

و  یاله ی است که به اراده یات عقالنیآ ی دهنده نشان ین اموریدر واقع تحقق چن 
اب یعصر، در عقالن یت حضرت ولیوال  یتـیرا عقالنیـکنـد ز یدا میـان پیجر عامِت نوت

ها باشـد، وجـود نـدارد بلکـه در  مین رفتارهـا و تصـمیـا یبرا یا که پشتوانه یتخصص
مات و ین تصـمیـا ی، نفـیها و محاسـبات علمـ تخصـص یاز موارد، مقتضا یاریبس

القمـر  شـق ی ک، معجزهیزیدر ف یمحاسبات علم که همچناندانستن آنهاست.  نامعقول
که در فرهنگ مذه   ــنده )دوران ظهور( را ید از مغرب در آیدر گذشته و طلوع خورش

پرسـتان در  طور کـه بت همـان یعنـیکنـد.  یم ینفـ ــند یآ یبه حساب م یق ع یامور
ـیـر بـار آیـخ زیاول تار ی دوره ز یـن یرفتنـد، کفـر عقالنـ یمتعـال نم یخـدا یات حست

 یز در اوق قدرت علمیکند. امروز ن یرد و آنها را انکار میرا بپذ یات عقالنیخواهد آ ینم
ن شعار ید آمده و ایپد یاسالم یکا و اروپا، جمهورید ثروت در امریو تول کیو تکنولوژ

ت یبشـر یرا برا ین زندگیتواند بهتر یم ی  کنونین شرایرا م رح کرده که اسالم در هم
ها  ین دشـمنیدتریات خود در برابر شدیهفت سال به حو ین اساس، سیرقم بزند و بر ا

ع آنکهادامه داده است؛ بدون   مادیا علوم ین شعار باشد یاز ا ینظر یبانیپشت یحوزه مدت
ک یـ آنکـهبدون  یرا داشته باشند و حت ین هدف الهیبه ا یکمک فکر ییدانشگاه، توانا

ارائـه شـده باشـد.  یشده توس  نظام اسالم یاز راه ط یو تخصص ینخبگان یبند جمع
از  یاریبسـ ،مـدتن یاست و لذا در تمام ا ینیب شیعلم، قدرت پ یها تیاز خاص یکی

ف و یف، تکــالیتعــار»از نظــم متــداول در  یادراک علمــ براســاسعناصــر سرشــناس 
انـد کـه  کرده ینیب شیران، پین امور در ایت ایآن با وضع ی سهیو مقا یجهان یها «قیت ب

آنان همواره دچار خ ا  ینیب شین نظام سقوط خواهد کرد اما پینده، ایدر طول چند ماه آ
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 کند   ینم یعقالن ی ک معجزهیت از  یها حکا تیقعن وایا ایشده است. آ
سحر شده اما  یو علوم غرب یفناور ی لهین دوران به وسیگر، بشر در ایبه عبارت د 

ده یبلع ــات است یکه برگرفته از نور قرآن و روا ــ یات امام و رهبرین سحر توس  ادبیا
 یهـا نیز خـود، دکتریـت اعجاز آمیریقت آن است که حضرت امام با مدیشود. حق یم

که در واقـع همـان  ــا و امثال آن را یپنتاگون و س یو امپراطور یاسیو س یتیو امن یدفاع
برخـورد بـا نظـام  ی ز آنان را در نحوهید و تاکنون نیبلع ــزمان هستند  ی فراعنه ی سحره
روز در بهـت اسـت کـه  یشناسـ و جامعه یاسـیر ساخته است. علـوم سیمتح یاسالم

 00 یهـا ییمایک به چهار دهـه، در راهپیمردم پس از نزد یها زهیعلقات و انگچگونه ت
پـس از  ین حضـور حتـیـد و ایآ یدان میآن به م یو رهبر یبهمن به نفع انقالب اسالم

ل قـدرت  یدا نمیکاهش پ یاقتصاد ین فشارهایتر سخت کند بلکه بالفاصله پس از تنـزت
مـورد  یدر سـفر بـه اسـتان خراسـان شـمال ی، رهبر35سوم در سال  کید مردم به یخر

 ی  در انتخاباتین شرایش از هفتاد درصد از واجدیرد و بیگ یاستقبال پرشور مردم قرار م
ن یـاگـر ا  1کننـد  یشـود، شـرکت م یبرگـزار م یکه چند ماه بعد از آن بحـران اقتصـاد

کادمیتر یها در برابر قو تیواقع ار داده شـود، قـر یاسـیعلـوم س یها ها و دپارتمان ین آ
را بـه  یدر نظام اسالم یاسیرساند و اعجاز س یبرتر را به عجز م یلیان قدرت تحلیمدع

                                                           
. علت همراهی مردم ایران با انقالب و نظام اسـالمی در گـام اول، تمسـک بـه فرهنـگ عاشـورا و مظلومیـت 5

الحسین و انعکاس آن فرهنگ نورانی در رفتار حضرت امام بود اما ملت ایران در ادامه، با عقالنیت  اباعبدالله
   متوس  سواد عمومی، از دیپلم فراتر رفته و خود ــ و نه با تکیه به امور حسی ــ به این راه ادامه داد زیرا س

به لیسانس رسیده است. یعنی اکثریت مردم با ادبیات و عقالنیت مدرنیته در حد فرهنگ عمومی آشنا هستند 
ی آیـات الهـی  رغم مشاهده کنند. گرچه اقلیت محدودی نیز وجود دارند که علی اما نظام اسالمی را رها نمی

های گذشته نیز آیـات الهـی در برابـر  طور که در دوران مهاجرت و... دارند؛ همان دل در گرو زندگی غربی و
زدند اما این عدم پـذیر ، نـافی حقیقـت آیـه و اعجـاز  گرفت و برخی از پذیر  آن سرباز می همه قرار می

 ناشی از آن نبود.
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و  یتـیو امن یاسیصاحبان علوم س مثابه بهکه  ییها رو ابرقدرت نیکشاند. از ا یرخ آنان م
خـود بـه  یها رنـد، در هجمـهیگ یا قـرار میـدن یکشـورها یم تمـامی، مورد تعظیدفاع

خـود را بـه  ی اند اراده ن سه عرصه نتوانستهیاند و در ا شکست خورده یاسالم یجمهور
باز  ینیاست که توس  حضرت امام خم ین سه عرصه، معبریل کنند. البته اینظام تحم

جاد شود. لـذا بعـد از یز این یو اقتصاد یدر امور فرهنگ ین معبریشده و الزم است چن
، اقتصاد یفرهنگ ی، ناتویند تهاجم فرهنگمان ینیبا عناو یرهبر یادهایرحلت امام، فر

ت متناس  ید عقالنیازمند تولیکند که تحقق آن، ن ین هدف را دنبال میو... هم یمقاومت
 یالهـ یا هیـآ یاسالم یجه، جمهوریر است و ق عًا محقق خواهد شد. در نتین مسیبا ا

ت اهل»کند و  یته را به اسالم دعوت میو فرهنگ مدرن« کفار»است که  را به فرهنگ « سنت
ر را یـت و اهـل تکفیـخواند و وهاب یفرا م یزیجهاد و کفرست یعنین آن یبعثت و رکن رک

ان یعیدوم بـه جنـگ بـا شـ ی فهیرا خلیکشد ز یدوم به چالش م ی فهیخل ی رهیس براساس
 یامپراطـور ین نپرداخت بلکه به سراغ جهاد با کفار رفت و باعـث فروپاشـیرالمؤمنیام

کـه حـافظ  ـــعه را یاقتدا به او را دارند، امـروز شـ یکه ادعا یران شد اما کسانیا روم و
را رهـا  یانـد و کفـار حربـ آماق حمالت خود قـرار داده ــن در برابر کفار است یمسلم
د یـدهد که فقه نبا یقرار م« عهیش» یرو شین افق را پین، ایهمچن یاند. نظام اسالم کرده
ف ین تکلییبه تع « فقـه فـرق»د یـد بـه تولیـه بایـعلم یها اکتفاء کند بلکه حوزهف مکلت

اب یـکه از عقالن ــن را یرمعصومیت غیعه طواف بر محور والیمبادرت کنند تا ش ت نـوت
ن یـدر ا ین کنـد و در صـورت سـربلندیتمـر ــرد یگ یعصر نشأت م یحضرت ول عام

د و یـام زمان اثبـات نماظهور ام یبرا را خود ی، آمادگیمقاومت تمدنجاد یامتحانات و ا
شـدن کرامـات در ظـلت  یدر عالم ظهـور و رجعـت و عموم یق، بستر زندگین طریاز ا
 . ن را فراهم کندیت معصومیوال



 

 
 مبحث چهارم

  ایخ انبیتار   ر فلسفهیدر س« ینید تمدن، حکومت و امت»ِع یتشر  
 هیعلم یها ت موجود در حوزهیعقالن برمبنایف اسالم یو تفاوت آن با تعر 

ابعـاد  ید بتـوان تمـامیـآغاز کرد، با ینیکه حضرت امام خم یتداوم حرکت ی. برا5
ف یـن ضـرورت، تعریـنمود. به تبع ا یطراح ینگاه اسالم براساسرا  یاجتماع یزندگ

 ن قـرار گرفـت ویـیمورد تب محمد وآلمحمد امتت اعتقادات یو ارتقاء ظرف یخداپرست
د روشـن شـود ینه مشخص شد. حال باین زمیحوزه در ا یات تخصصیتفاوت آن با ادب

ل یف از اسـالم را تشـکیا آنچه که اساس تعریگردد  یف اسالم تنها به فقه باز میکه تعر
 ن است  ین مبین دیا« یساز تمدنت و یری، مدیشناس جامعه»دهد،  یم

کند چرا کـه  یف میفقه تعر بنایبرمه، اسالم را یعلم یها ادراکات موجود در حوزه
ت»ف از یتعر ع تمـام اوامـر و یتشر»داند و آن را به  ین چارچوب میرا در هم« ختم نبوت
ه یعلم یها ل، زعامت حوزهین دلیکند. به هم یل میتحل« سعادت افراد یالزم برا ینواه

ت م ین اوامر و نواهیز به دست فقهاء است که به استنباط این پردازنـد.  یاز قـرآن و سـنت
در  5931که در سال  ــز ین یدگاه حضرت امام در درس خارق حکومت اسالمید یحت
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شـان در آن مباحـث، نظـام یگشـت. ا ین مبنـا بـاز میبـه همـ ــراد شده ینجف اشرف ا
ت یـن اسالم را اساس فعالیدر آن، قوان قوه مقننهکند که  یف میتعر یرا به نظام یاسالم

حق  قوه مقننهمتعال است،  یع مخصوص به خدایجا که تشراز آن یعنیخود قرار دهد؛ 
در  ین اسـالمیتحقـق احکـام و قـوان یبـرا یزیر د به برنامـهیندارد بلکه با یگذار قانون
گـذرد،  یم یوهفت سال از انقـالب اسـالم یز که سیتا به امروز ن 1مردم بپردازد. یزندگ

واجبـات و  یسـاز ادهی، پیاسالم یه از نظام جمهوریعلم یها ت و حوزهیروحان  م البه
مات در تمام انقـالب،  یروزیل پیل بود که در اواین دلیاست. به هم یابعاد زندگ یمحرت

ار مـورد توجـه قـرار گرفتـه بـود چـرا کـه یه بسیه و احکام ثانویرامون احکام اولیبحث پ
فعـات و و حل مرا قوه مجریهآن توس   ی، اجراقوه مقننهتحقق فقه در  یبرا یزیر برنامه

ــوهاز آن در  یمخاصــمات ناشــ ــال میقضــائ ق ــشــد و در ا یه دنب ــن می ــ رار و ی ان، اض
کردِن  برطرف یکرد تا برا یه را م رح میعمل به فقه، احکام ثانو یموجود برا یها چالش

قت متوقف شود. صورت بهاحکام  یبرخ ی، اجراینیموانع ع  موت
رممکن ین معنا از اسالم را غیا ش رفت که عمل بهیپ یاما در ادامه، مسائل به نحو 

ز توجه شـود. ین« مصلحت»د به ی، با«حکم»ر از یدگاه م رح شد که غین دیکرد و ا یم
ست بلکـه از الزامـات ین نیع و فهم از دیص مصلحت برخاسته از عاَلم تشریالبته تشخ

                                                           
اسـت: در اینکـه فرق اساسی حکومت اسالمی با حکومتهـای مشـروطه سـل نتی و جمهـوری در همـین . »5

پردازند؛ در صورتی که قدرت مقننه و اختیـار  ها به قانونگذاری می نمایندگان مردم، یا شاه، در این گونه رژیم
تشریع در اسالم به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسالم یگانه قدرت مقننه است. هـیچ 

توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سب ،  را نمیکس حق قانونگذاری ندارد؛ و هیچ قانونی جز حکم شارع 
دهد،  در حکومت اسالمی به جای مجلس قانونگذاری، که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می

دهد؛ و  های مختلف در پرتو احکام اسالم برنامه ترتی  می ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه مجلس برنامه
کتـاب حکومـت اسـالمی « کند. نجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین میها کیفیت ا با این برنامه

 .5931)والیت فقیه(؛ امام خمینی، 



  323 انبیاء فرهنگ در اسالمی انقالب خاستگاه: اول فصل    ___________________________ 

ان یطور که افراد از م همان یعنیروست.  ه)عاَلم تحقق( است که مکلف با آن روب یزندگ
دهند تا مصال  آنان  یانجام م یخاصت  یساز  یه، ترکیعمل یها احکام موجود در رساله

از احکام عمل کند که منافع نظام را  یبید به نحوه ترکیز بایک حکومت نیت شود، یرعا
« ص مصـلحت نظـامیمجمع تشـخ»، یقانون اساس یرو در بازنگر نید. از این نمایتأم

ص مصال  نظام را به دست گرفت یدانشگاه بود که تشخ اتین ادبیس شد و عماًل ایتأس
عمـل  ی ن منـافِع مربـوط بـه عـاَلم تحقـق و عرصـهیـیع، تعیچرا که فارغ از عاَلم تشـر

س مجمـع یشود. لـذا از هنگـام تأسـ یدانشگاه انجام م یتوس  علوم کاربرد یاجتماع
ن، کـال یها اسـتیانداز، س چشـم ی دربـاره یریگ میص مصـلحت نظـام، تصـمیتشخ

در عـاَلم تحقـق شـکل گرفتـه و ارتبـاط  ینیمصال  ع براساسساله و...  پنج یها برنامه
ان یـنجاسـت کـه از میدا نکرده است. در ایع )حالل و حرام( پیبا عاَلم تشر یمند قاعده

و  یغرب یشناس جامعه ــشود  یص داده میکه مصال  توس  آنها تشخ ــ یعلوم کاربرد
شود  یم ینظام اسالم یبرا یریگ میتصم یآورد و مبنا یسر بر م مادیت یریاقتصاد و مد

شـده  ترجمه ید از علوم غربینه باین زمیا در ایآورد که آ یرا به وجود م یجد سؤالن یو ا
ارائـه  یبـرا یا ک حکومت، نسخهی یبرا یاتیح یها ن عرصهیاستفاده کرد و اسالم در ا

حـوزه رواق  یات تخصصیاست که در ادب یا هینظر یبرا ین روند، لوازِم عملیندارد   ا
ز در حرکـت خـود بـر ین یالله کاشان تیو مرحوم مدرس و آ یالله نور خ فضلیدارد و ش

در سـال  یز آن را در درس حکومـت اسـالمیـن مبنا عمل کردند و حضرت امـام نیهم
ه، یــعلم یهــا حــاکم در حوزه یشناســ نمــود. در واقــع جامعه یبنــد جمع 5931
ک امر یو  عقالیی عام یک مبنایمربوط به دوران قبل از رنسانس است و  یشناس جامعه

تواند توجه به نظام  ینم« ینگر یکلت » یعنیدهد.  یجه مین و کفار را نتیان مؤمنیمشترک م
 اورد.  یب ی( را در پینگر )کلت  یساز
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، ینـید امـتت در اعتقـادات یـرامـون ارتقـاء ظرفی. حال بنابر مباحث گذشته پ0
در فرهنـگ قـرآن و « یالهـ یسـاز تمدنت و یریو مـد یشناسـ جامعه»ن یین به تبتوا یم

ت بـه تشـر یات وحیادب منحصـر  یع اوامـر و نـواهیپرداخت و روشن کرد که ختم نبوت
ن و یـجاد وحدت کلمـه بـر محـور دیاًل اد توجه داشت که اوینه باین زمیشود. در ا ینم

ع شـده اسـت. پـس از یامبر اکـرم تشـرین اساس، قبل از بعثت پیبر ا« جامعه»ل یتشک
د یـرا پد یمتعال دور هم جمع شـدند، قـدرت یپرستش خدا ی زهیها به انگ که انسان نیا
طور که اگر  آن جامعه است. همان ی اداره یت برایجاد حاکمیآن، ا ی آورند که الزمه یم

ه د، ل شـیباطـل تشـک ی حول کلمـه یا جمع شدند و جامعه یاپرستیبر محور دن یا عدت
و  یحـداقل صـورت بهگـاه « تیحاکم»کند. البته  یدا میت پیت موضوعیحاکم ی مقوله

شـود امـا  یف میل ارتش و دفاع از مرزها تعریو تشک یت داخلین امنیتنها در قال  تأم
فـرد، صـنف و جامعـه  یازهـاین ین تمـامیها به تأم تی، حاکمیگاه همانند دوران کنون

« یسـاز تمدن»خ، یتـار ی ت در مباحـث فلسـفهیـحاکمن س   از یپردازند که به ا یم
از  یاز دارد و برخیت خود نیریمد یت برایک حاکمین جامعه به یبنابرا  شود. یاطالق م

قـدرت  یبشر پاسـخگو هسـتند، در واقـع دارا یازهاین یها که نسبت به تمام تیحاکم
آن  ی کننده مصـرف مثابـه بههـا و جوامـع  تیگر حاکمیهم خواهند بود و د یساز تمدن
د شده توس  آن قدرت استفاده یتول یافزارها افزارها و نرم رند و از سختیگ یقرار م تمدن

 کنند.  یم
ا تنها یداشته و  تمدنجامعه، حکومت و  ی درباره یعیمتعال تشر یا خدای. حال آ9
د در یـرسـد کـه پاسـخ را با یاکتفاء کرده است  به نظر م یفقه یع اوامر و نواهیبه تشر
ش از بعثـت یکرد: از هبـوط حضـرت آدم تـا پـ وجو جست انبیای الهیخ یتار ی فلسفه

ن یشـود و در واقـع اولـ یده نمیـد ینـید ی از جامعـه یالسالم اثـر همایحضرت نوح عل
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ام بـر یـشود، حضرت نـوح اسـت. ق یکفر مبعوث م ی ام بر ضد جامعهیکه به ق یامبریپ
ل یتشـک یتال  بـرا معنای بهست بلکه ین یبیک وجه تخری یک جامعه فق  دارایضد 

که  یا رفتِن وحدت کلمه نیام و از بیق یروزیرا در صورت پیگر است؛ زید ی ک جامعهی
قات عموم د آمده و زائلیپد ه یشدِن تعلت  ینینـو ی جاد شده، جامعهیکفر ا ی که حول ائمت

نـوح، متعال در زمـان حضـرت  ین خداید. بنابرایآ ید به وجود میک محور جدیحول 
ام مبادرت ین اساس به قیز بر همین یاله یع فرمود و آن نبیرا تشر ینید ی ل جامعهیتشک

ل نشـد بلکـه یبر محور حضرت نوح تشـک یا ر  مردم، جامعهیعدم پذ دلیل بهکرد اما 
« ِع یتشـر»ام بـر ضـد کفـر و یـرغم ق یعلـ یعنینابود شدند.  یهمگان بر اثر عذاب اله

نگـردد و « محقـق»نـه ین زمیـدر ا یمردم باعث شد تا امر اله یچی، سرپینید ی جامعه
ز تکـرار شـد. امـا در ین السالم هیوعل ناوآلهینب یعلم یت در دوران حضرت ابراهین وضعیهم

د آمـد و قـوم یـپد« ینـید ی جامعـه»ن بـار یاول یالسالم برا هیعل یدوران حضرت موس
بـاره،  نیمتعـال در ا یع خـدایشکل گرفت و تشـر ینید امتن یاول عنوان بهل یاسرائ یبن

بـر محـور پرسـتش  یحضرت موسـ یکه با سرپرست یا د. در ادامه، جامعهیمحقق گرد
خـود را  ی ن منحرف شـد و وحـدت کلمـهیمتعال شکل گرفته بود، توس  منافق یخدا

 امـتد تـا انحرافـات یـمبعوث گرد یسیر داد و لذا حضرت عییشرک و کفر تغ برمبنای
 یت الهیریو مد یشناس را که جامعه ییها ل نازل شد تا توراتین ببرد و انجیرا از ب ینید

 ف کرده بودند، اصالح کند.یرا تحر
ع اسـت و یاز تشـر یمانند نمـاز و روزه و... بخشـ یاله یپس گرچه اوامر و نواه 

بـا  یریـدرگ یاء بـرایـت انبیـآن، مأمور ی هیشود اما پا ین امور بنا میع بر ایساختار تشر
ل یتشـک یبر محـور خداپرسـت یا آن، جامعه یکفر بوده تا در صورت فروپاش ی جامعه

ر از ین غیمحقق گردد که ا« ر عباداتینماز و سا ی اقامه»ق یان عبادت از طریشود و جر



201   گفتمان انقالب اسالمی _________________________________________________  

سـو بـه  کین مسـأله از یـخواندن نماز است. روشن است که ا یتک افراد برا امر به تک
مرتب   یر  عمومیسو به مردم و پذ کیوابسته است و از  یع الهیدستور و دعوت و تشر

جـه و یجاد نخواهد شـد. در نتیا ینید ی مردم، جامعه یشود و اال در صورت نافرمان یم
 ی ن جامعهی، دومیحضرت موس ی در دوره ینین جامعه و قوم دیسمات، اول یبنا به دعا

 وآله هیعل الله یصـلت  امبر اکـرمیبا بعثت پ ینید امتن یو سوم یسیدر زمان حضرت ع ینید
ن یـهسـتند. بـا ا نیاجمع همیعل الله صـلواتمحمـد وآلمحمـد امـترد که همانا یگ یشکل م

 شود. یاء روشن میات قرآن و فرهنگ انبیادب براساس ینید یشناس حات، جامعهیتوض
مان یوسف، حضرت سلیهمانند حضرت  انبیای الهی ین در زمان برخی. همچن3

 ی دهنده ن نشـانیـشـود کـه ا یز محقق مین یت الهیریالسالم مد همیعلو حضرت داود 
 براسـاسامبران بزرگـوار ین پیمتعال است. در واقع ا یتوس  خدا یاتین امر حیع ایتشر

ت را یتوان رفتار آنان در حاکم یحکومت پرداختند و نم ی به اداره ینیو د یمانیفرهنگ ا
امبر اکرم کاماًل واض  اسـت یسأله در دوران پن میفروکاست. ا یو تجرب عقالییبه امور 

را در  یشان، حکومت نبویت ایشدن مردم بر محور ام و جمعیو حضرت رسول پس از ق
از زمـان « یت الهـیریمـد»و « ینـید  جامعـه»س و اداره کردنـد. پـس یتأس یالنب ةنیمد

 د.یز محقق گردیها ن برهه یع شد و در برخیاکرم تشر یحضرت نوح تا بعثت نب
ت و اکمال د1  تمـدنع یتشـر» معنای بـهن و اتمام نعمـت در واقـع ی. اما ختم نبوت

ن یـن کنـد کـه ایمـردم را تـأم یازهـاین ید تمـامیـبا ینیحکومت د یعنیاست؛ « یاله
ــمأمور ــرای ــ چیهــ یت ب ــه دیاء تشــریــک از انبی ــع نشــد بلکــه مخــتصت ب ن اســالم و ی

اسـت کـه در فرهنـگ  یقِت همان مناقبین م ل ، حقیاست. ا وآله هیعل الله یصلت اکرم ینب
اولیـای و  ایـانب ین بزرگـواران از تمـامیشود و مقام ا یچهارده معصوم ذکر م یعه برایش

ـهیـرا در صـورت حاکمیـشود ز یبرتر دانسته م الهی و « نیتکـو»ن، یمعصـوم ی ت ائمت
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 یتمـام یازهـاین ی ن همـهیشوند و با تـأم یگر هماهنگ میکدیبا « جامعه»و « خیتار»
در  ـــز یـوانـات نینباتـات و ح یو حتـ ـــع مخلوقـات یـافراد و صنوف و جوامع، جم

ا یـ یمـوذ یوانیچ حیات، هیکنند. حس  روا یامام معصوم عمل م ی با اراده یهماهنگ
گ  یبـدن یا نقصان در قـوایاند و ضعف  ها زشت نبوده ک از انسانی چین نبوده و هیزهرآ
ع نبوده است بلکه زمان وقوع هر  ها و رنگ پوست انسان اند و زبان نداشته ک از یها متنوت

بر اثر گناهان بشر  ینیعات تکویضا یات ذکر شده است. در واقع تمامین موارد در روایا
شـود؛ بـه  یعصـر برطـرف م یعات با ظهور حضرت ولین ضایا ی رخ داده است و همه

ها قـرار  مسافر در طـول راه نـه مـورد مزاحمـت انسـان ک زنیث، یکه طبق احاد ینحو
 او خواهد نشست. یبر پا یخار یرد و نه حتیگ یم

ن اسـت کـه موجـ  یت معصـومیتحت ظلت وال یزندگ معنای به یاله تمدنپس  
ن اسـاس، خـتم یـشود و بـر ا یت میبشر یو جسم ی، عقلیروح یازهاین ی ن همهیتأم

ت   ی ن سه مقولهیاست و تناسباِت ا« یاله تمدنامت، حکومت و »ِع یتشر معنای بهنبوت
مات هستند. البته پیاساس کـه  ـــر یغـد ی امبر اکـرم در خ بـهی، همان واجبات و محرت

 یابالغ تمـام یکنند که فرصت برا ی  میتصر ــاست  یاله تمدنع یاعالم تشر مثابه به
مات و واجبات فراهم نشده است. چرا که معرفت  ـهمحرت ن و طـواف بـر یمعصـوم ی ائمت

ع اسـت و صـرفًا بـا تفقـه در یق و وسـیـده و عمیچیار پیآنان، بس یت نورانیریمحور مد
 مـادی تمـدن، ین تمدن الهیشود. در مقابل ا یمتداول محقق نم یوچند باب فقه پنجاه

چ یگر هـیقرار داده و د یبشر یازهاین یبه تمام ییز خود را در منزلت پاسخگویامروز ن
ماننـد صـنعت و  ییافزارها افزارهـا و سـخت ست که وابسته به نرمین یعموم ی از سادهین

 و کارخانجات و... نباشد.    یتکنولوژ
کنــده از جامعهیــ. بنــابر آنچــه گذشــت، قــرآن و روا1 ت و یریو مــد یشناســ ات آ
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ان آن در جامعه، الزم است تـا ین معارف و جریفهم ا یهستند اما برا ینید یساز تمدن
ل شوند و بدون روشنفکریعلم یها زهحو قواعـِد  یت تمـامیو انحراف و با رعا یه متحوت

از  یت ناشسؤاالبه  آنکهمبادرت کنند؛ نه  ین، به استنباِط احکام حکومتیفهم سالم از د
از  یحیکـه فهـم صـح یا ته پاسخ دهند. در واقع تنها نحلهی  مدرنیموجود و شرا تمدن

 ی وهیه و شیعلم یها ج در حوزهیعه است و فقه و اصول رایت شیدا کرده، روحانیاسالم پ
ه بـه یـکرده و با تک یم را طی، صراط مستقیسلف صال  بوده که در استنباط احکام فرد

ر یاس و استحسان و استصالح و سایمانند ق یمنسجم، دچار انحرافات یک رو  عقالنی
ت رواق داشته، نشده و با اهل یان فقهایکه در م یامور منِد فهم خـود  انتساب قاعده سنت

ن ین قـرار داده اسـت. امـا همـیار مکلفـیـه را در اختیـعمل یها به شارع مقدس، رساله
د و تسل بر مبتنیفرهنِگ  س، بایتعبت ر یاز سـ یبعـد ی د وارد مرحلـهیم در برابر شارع مقدت

رد و یـز قـرار گیـن« تمـدنو حکومت و  امت»استنباط احکاِم  یتکامل خود شود و مبنا
ل در یـه در ایعمل یها رساله ن موضـوعات را ارائـه کنـد. البتـه روشـن اسـت کـه تحـوت
 یدیخورش مثابه به، یات وحیست چرا که ادبیات نیه، ناظر به قرآن و روایعلم یها حوزه

ندارد بلکـه موضـوع  یت دگرگونیتابد و قابل یت بشر میامت بر عقالنیاست که تا روز ق
ل و ارتقاء ظرف رمعصوم یاست که مصنوِع غ یتی، عقالنتمدنحکومت و ت تا س   یتحوت

خالصـه « من ـق، فلسـفه و اصـول»د شده کـه در سـه دانـِش یبوده و توس  علماء تول
ن ینیه و علماء و مراجع و متدیعلم یها موضوع امتحاِن حوزه مثابه بهن مسأله یشود. ا یم

اضـ رار نظـام در برابـر دا نکنـد و یـن اسـت تـا انفعـال در برابـر کفـار ادامـه پیو محبت 
کـار  ار و کمکین یگترزرل نشود. بیو مداوم تبد یشگیک امر همیمدرن، به  یساختارها

ه یـرا اگـر فقیـعصـر خواهنـد بـود ز یمتعـال و حضـرت ول ین راه دشـوار، خـدایـدر ا
امـام زمـان  ی، از سـویک فـرع فقهـیـد بعد از خ ا در یخ مفیهمانند ش یالقدر لیجل
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شود تا به صـدور فتـوا ادامـه  یکند و از او خواسته م یافت میدر و نصرت یاری ی وعده
در برابـر  ینید امتعه و حفظ اعتقادات یمانند عزت ش یاتیح یدهد، ق عًا  در موضوع

در موضوع  یات الهیالشأن تنها نخواهند ماند و امدادها و عنا میعظ یته، فقهایکفر مدرن
از ضـعف  یوجود دارد، ناشـ یاگر ضعف ن برابر خواهد بود ویت و فقاهت، چندیعقالن

 ن آستان مقدس است.  یبر در ا ییما در گدا
را یـن مسـائل بـوده زین احکام در گذشته، عدم ابتالء به اینپرداختن به ا علتالبته 

عه در قرون گذشته، در قدرت حضور نداشته بلکه در استضـعاف و عسـرت بـه سـر یش
عه بـه یامـروز کـه شـ یبوده است. ولـ یکیچر ین دچار زندگیر امروزیبرده و به تعب یم

 یو با مبنا قرار دادن خ ابات قرآنـ مادی یها ید بدون توجه به تئوریده بایت رسیحاکم
« د ثـروتیـتول ید اطـالع و تئـوریـتول ید قـدرت، تئـوریتول یتئور»، احکاِم ییو روا

 یچ توجهیو صوم و حج و... ه صالةاستنباط احکام  یطور که برا استخراق شود؛ همان
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 مبحث پنجم

 ع، مصرِف علم( ید، توز یته )تولیمدرن یعلم یامپراطور  یبررس 
 «ینظر »و « یشگاهیآزما»، «یدانیم»در سه سطح 

د ی، بایه در گفتمان انقالب اسالمیعلم یها حوزهگاه یرامون جای. پس از بحث پ5
با  ینیمدرن پرداخت تا نسبت فرهنگ د تمدنها در  و دانشگاه یآور به منزلت علوم، فنت 

گـر ید ین نکتـه توجـه کـرد کـه مهندسـیـد به ایته روشن شود. مقدمتًا بایفرهنگ مدرن
را فـرا گرفتـه اسـت؛  بشـر یابعاد زندگ یست بلکه تمامین یمحدود به امور فنت  یا مقوله

ده اسـت، در موضـوعات مختلـف یـچیپ یها نیساخت ماشـ ی هیکه پا یاتیاضیر یعنی
شـوند و  ین سـاخته میها توسـ  مهندسـ تمـدنگـر، یشود. به عبارت د یکار گرفته م هب

و تصـرفت در  یریگ ات و هندسه، به محاسـبه و انـدازهیاضیک ری براساسز ین نیمهندس
ع چیگر، هید یکنند. از سو یعاَلم خارق مبادرت م مـدرن،  تمـدنست کـه ین یکس مدت

 یبـرا یاسـالم یاست و لذا نظام جمهور ینید یها شهیر بر مبتنیو  یاسالم تمدنک ی
به هندسه و  ــموجود  تمدنر با یت مغایک ماهی مثابه به ــ« یاسالم تمدن»به  یابیدست

د یـسـازند، با ید را میجد تمدنکه  یهم عناصر یعنیازمند است؛ ین یدین جدیمهندس
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رد، یـگ ید قـرار میجد یساخت زندگ یکه مبنا یاتیاضیباشند و هم ر یگرید یها انسان
 یاضـید ریجد یک مبنایشه در ین سلسله مباحث، ریباشد. لذا ا ینیات نویاضید ریبا

 یاساسـ ی هیپا مثابه بهن یات نویاضین من ق و ریبه ا یابیدارد؛ گرچه گزار  روند دست
 ، به محلت خود موکول است.   یاسالم تمدندر ساخت 

ران چگونه یا یها جهان و دانشگاه ید علوم در غرب و به تبع آن در تمامی. اما تول0
الت متوست ه هـم روشـن اسـت کـه علـوم مـدرن یتحص براساس یشود  حت یانجام م
شـده و اسـتوار « یحست  یها و کنترل یحست  یها ی، تئوریحس یها فرض شیپ» براساس

ش داشته باشد. یت آزماین معنا که قابلیبودِن آن است؛ به ا ارز  معلومات به محسوس
ن امر، یکند که ا ینم یتلقت « علم»ر نباشند، یپذ شیرا که آزما ییها ، گزارهیلذا رو  علم
 یهـا مـدرن، گزاره یشناس شود. در واقع از منظر رو  یز مین یامبران الهیشامل علوم پ

 شوند.  یت شناخته نمیبه رسم ینید
ش از یات و رشد علوم مدرن، همانند پید توجه داشت که حیگر، باید ی. از منظر9

ه داشته باشـد یو اکتشاف و اختراع توس  فرد تک« تجارب مفرده»ست که بر یرنسانس ن
هـا و صـدها و  ن دهیم کـار بـیو تقسـ« یقات سـازمانیتحق»ق یبلکه امروزه علوم از طر

َبر اسـت و در  نـهیهز ید علـم امـریـل، تولین دلیشوند. به هم ید میتولهزاران دانشمند 
ق و یـتحق ی  الزم براین، خدمات و ابزارها و محیسنگ یها صورت فقدان پول و بودجه

ها و  مانند کارتل یینهادها یق از سوین سفار  تحقیشود. بنابرا ید دانش فراهم نمیتول
 ییع هسـتند کـه توانـایبزرگ و صـاحبان صـنا یها را شرکتیرد زیگ یها انجام م تراست

عمـوم  ید علـم، از سـویـتول یسفار  بـرا یعنین را دارند. یسنگ یها نهین هزین ایتأم
 یعلـم ناشـ یا ارز  ذاتـیـت یخدمت به بشر یدانشمند برا یشخص ی زهیا انگیمردم 

ز ن آن، تنهــا ایدارد کــه تــأم یَبر نــهیهز یقــات ســازمانیشــه در تحقیشــود بلکــه ر ینم
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 یها ن قشر هستند که بـا سفارشـات خـود بـه دسـتگاهید و ایآ یداران بزرگ بر م هیسرما
کننـد. در  ین میآن را معـ یارضـا ی بشـر و نحـوه یزنـدگ یازهـای، نیو پژوهش یعلم
رفـع آن توسـ  دانشـمندان در  ی از و نحـوهیـد نیـت تولیـفیعلوم و ک یقت، محتوایحق

 یازهـا در زنـدگیرا نیـگردد ز یا باز میشهواِت اهل دن، به اهواء و یقاتیتحق یها سازمان
اند و  د شـدهیـستند بلکه توس  مراکـز قـدرت و ثـروت تولیبشر ن یف ر یازهایمدرن، ن
ع از دن یرالهیو غ مادیز ین مراکز قدرت نیاهداِف ا بـا آن  یباز ا و عشـقیـبوده و در تمتت

ق تـا یـد علـم از رو  تحقیـلت تویـفیرامـون کیفشرده پ یانینجا بیشود. تا ا یخالصه م
 ذکر شد.    یقاتیتحقق آن در مراکز تحق ی نحوه

ز، یـمـت آن نیشـوند ق یم« عیتوز»شده و  یگذار متید، قین علوم پس از تولی. ا3
امده و یدست ن هگان بیرا صورت بهن علوم یکردِن استقالل کشورهاست. در واقع ا مالیپا
د بـه در یـرد بلکه استقالل کشورها بایگ یقرار نمار کشورها یز در اختیگان نیرا صورت به

فرو  علم بر سر کوچه و بازار انجـام  یعنیمقابل صاحبان علم به حراق گذاشته شود. 
فات خـاصت و یخود و با انجام تشـر ی توسعه یاستراتژ براساسها  شود بلکه دولت ینم

ن ینـد. همچنـکن ید و فـرو  علـوم مبـادرت میـمتعـدد، بـه خر یها نهیکردن زم فراهم
کننـد،  یصاح  علم سفر م یمختلف به کشورها یها تملیان با یکه دانشجو یهنگام
که با نگـاه  ییها کنند بلکه دانش یدا نمیها پ یآور علوم و فنت  یبه تمام یدسترس ی اجازه

قـرار  یچ شخص و صـنف و دولتـیار هیاند، در اخت د شدهین ساله تولیچند یها ندهیبه آ
 یز دستاوردهاین هفت کشور نیاست. البته ا یمنحصر به هفت کشور صنعترد و یگ ینم

ان دارد، یان آنها جریکنند بلکه آنچه در م یگر ارائه نمیکدیخود را به  یس   باال یعلم
 است.« یو صنعت یعلم یجاسوس»

ورود بـه بـازار آمـاده شـده  ید بـرایـجد یها یآور که فنت  یگر، هنگامید یاز سو 
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کـه  یو قبلـ یفعل یها یآور ها و علوم و فنت  گران، دانشیبه د یرسان اطالعباشند، بدون 
شـود و سـپس  یگر کشورها فروخته میگزاف به د ییها متید از رده خارق شوند، با قیبا

در  یزنـدگ ی د بـه عرصـهیـجد یآور ورود علوم و فـنت  ی  برای، شرایسودآور برمبنای
ک یآور ن علوم و فنت یاد یگردد. البته تول یداخل و خارق فراهم م بر فـرار مغزهـا و  یها متت

ن نخبگان نه تنهـا یبرتر جهان است اما ا یها کشورها در دانشگاه یجذب نخبگان تمام
کنند بلکه  یافت نمیدر یشرفته، دستمزدیپ یکشورها یعلم یها یازمندین نیتأم دلیل به

بپردازنـد و بـا  هید شـهریـمعتبـر با یها ن دانشـگاهیـل و اخـذ مـدرک از ایتحصـ یبـرا
موجـود  یعلم یها خود را در راه حل مشکالت و چالش یخود، توانمند یها نامه انیپا

از در یـمـورد ن یانسـان یرویشرفته نیپ یجه، کشورهاین کشورها صرف کنند. در نتیدر ا
آن پرداخـت  یبـرا یا نـهیآورنـد و هز یگان به دسـت میرا صورت بهقات را یبخش تحق

کنـد و  یت میـک نظـم خـاصت تبعیـع علم در جهـان از ید و توزیتول نیکنند. بنابرا ینم
، پـس از انقـالب حقـایقن یـست. ایش نیب یبیآزاد علم و اطالعات فر یایسخن از دن

از  یریجلـوگ یبـزرگ بـرا یها قـدرت یکـه از سـو یگونـاگون یو بـا فشـارها یاسالم
د آمـد، یـن پدینـو یهـا و کاالهـا یآور به علـوم و فنت  یاسالم ینظام جمهور یدسترس

 یاسـتعداد و تـال  جهـاد ی جهی، تنها نتیفعل یعلم یآشکار شده است و دستاوردها
هــا و  ها و مخالفت قییهــا و تضــ میانــواع تحر ی انــهیاســت کــه از م یرانــیدانشــمندان ا

 ها سر بر آورده است. یدشمن
 ک نظم خاصت است که با اع اء مـدرک ازی یز دارایدر جهان ن« مصرف علم. »1

 ی، اسـتادیاری، اسـتادیاریـ ، دانشیا مربی یسانس، دکتریل سانس، فوقیپلم، لیل دیقب
و...،  ی، نظـام مهندسـیمانند نظام پزشـک ییها س سازمانیرد و با تأسیگ یو... شکل م

ز کار به کسان رد. پـس یـگ یهسـتند، تعلـق نم یلیکه فاقد مدارک تحصـ یپروانه و مجوت
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ان یـجهـان جر یکشورها ینسبت به علوم انجام شده که در تمام یکسانی یارذگ ارز 
 یشتریکه از ثروت ب یجه، کسانیدا کرده و بدون آن، امکان اشتغال وجود ندارد. در نتیپ

اسـتفاده کننـد و  ین امکانات آموزشـین مدارس و باالتریتوانند از بهتر یبرخوردارند، م
ن، ییاستعداد پا دلیل بهاگر  ین کنند و حتبرنامه جبرا فوق یها خود را با رو  یکمبودها

ل در یتحصـ ی نـهیداخـل کشـور را نداشـته باشـند، هز یها در دانشـگاه یقبـول ییتوانا
اورند و سـپس یپردازند تا مدرک مربوطه را به دست ب یخارق از کشور را م یها دانشگاه

مصرف علم،  ی نظم موجود در عرصه یعنیو س   باال را احراز کنند.  یتیریمشاغل مد
تر باشد. لذا  آسان یگریثروتمندان از هر قشر د یبرا یمدارق علم یشود تا ط یباعث م

ــامــد ایکــه در سراســر جهــان رواق دارد، پ یغــاتیرغم تبل یعلــ جــز  یزیــن رونــد چی
 ست. یف نیاقشار ضع یبرا« لیت و تجهیمحروم»

ت کـه از یریموجـود در ُبعـد مـد یآنچه گذشت، عالوه بـر امپراطـور براساس. 1
ابـد، ی یامتداد مـ یا و من قه یالملل نیب یها و سازمان ملل تا قدرت یجهان یها قدرت

ـ یهـا ز مواجه است کـه نظمین یعلم یک امپراطوریت با یبشر د، یـتول»را بـر  یخاصت
 یات و اهدافیغا یدارا یکند و روشن است که هر نظم یحاکم م« ع و مصرِف علمیتوز

انت از یصـ یست که بدون غرض محقق شود. لذا بـراین یاریچ فعل اختیرا هیاست؛ ز
 یاست تـا اغـراض و اهـداِف امپراطـور یو حفظ و تداوم انقالب ضرور ینظام اسالم

که در قال  استعمار پنهان بر جهان حاکم شـده، روشـن « ی، اقتصادی، علمیتیریمد»
 گردد.

د بـه آن یـاسـت کـه با یگـرید ی مسـأله« یتجربـه و کارآمـد»رامون ی. بحث پ7
د یبا یانسان یت و زندگیاز منظر انسان ین بلکه حتیپرداخته شود؛ البته نه تنها از نگاه د

را « آرامـش»از کاالهـا و محصـوالت مـدرن،  یناش یمعلوم شود که تجارب و کارآمد



131   گفتمان انقالب اسالمی _________________________________________________  

ها  ین تجارب و کارآمـدیا ایتر، آ نییپا یر  در س حیا خیت به ارمغان آورده یبشر یبرا
 یصـنعت یر  اگر کشورهایا خیاز به غذا را برآورده کرده یبشر همچون ن ی هیاول یازهاین

عیو پ  یون نفـریلیت چند مید مسئولیهستند، نبا یجهان تمدنک یت یریمد یشرفته، مدت
ه یـرا کـه دچـار سـوء تغذ یون نفریلیرند و هشتصد میم یم یرا که ساالنه بر اثر گرسنگ

ن موضـوع پاسـخگو یـخـود در ا یه و کارآمدرند و نسبت به تجربیهستند، بر عهده بگ
مـدرن در  ید انبـوه و دسـتاوردهایـتول ی غات دربـارهین حجم از تبلیباشند   با وجود ا

از آن را  یا مرگ ناشیه یو سوء تغذ یزان از گرسنگین میتوان ا یو...، چگونه م یکشاورز
و اهتـزاز پـرچم عـدالت توسـ  نظـام  یانقـالب اسـالم یروزیـه کرد   البته بـا پیتوج

و صرف بودجه، بـه کـاهش  یزیر اند تا با برنامه ناچار شده یجهان یها ، قدرتیاسالم
 یغـاتیش تبلیک نمـایـن امر را هـم بـه یبار اقدام کنند اما هم فاجعه ین نوع از آمارهایا

 یار عمـومت خود به افکیریمد یتجارب موفق و کارآمد عنوان بهکنند و آن را  یل میتبد
ست بلکـه ین یه و گرسنگیت محدود به موضوع تغذین وضعیند  اینما یم یجهان معرف

 یسـت و پزشـکیمثال علم ز عنوان بهم است. ین قابل تعمیامروز یابعاد زندگ یدر تمام
 ـــها  ان عمـوم انسـانیـو قدرت مقاومت بدن در م یا توان جسمید پاسخ دهند که آیبا
ا یـدا کرده یش پیقبل افزا یها نسبت به نسل ــون مادی یدر زندگ یاتیک امر حی عنوان به

د یـش از رنسانس درمان شده، اما تولیمربوط به دوران پ ییها یماریافته   اگر بیکاهش 
 یناش یمدرن و سبک زندگ تمدنبا  یسابقه و ناشناخته چه نسبت ید و بیجد یها یماریب

ها به  یمارید بیتکامل، نبا براساسو  یخیتاراز مراحل  یابیک ارزیاز آن دارد   مگر در 
 دا کند   یپ یر نزولیابد و سیج کاهش یتدر

در آن  ینیبه وجود مظاهر فاسد و ضدت د یغرب تمدننقد  ین براینیمتد یگرچه برخ
و  ــ یانسان یارهایمع براساس یموجود حت یق آمارهایدق یکنند اما با بررس یتمسک م
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 یمدرن، نه تنها نسبت ید که تجارب متداول در زندگیجه رسین نتیتوان به ا یم ــ ینینه د
  1م خواهـد نمـود.یت را ترسیاه و تباه از ظلم بر بشریس یا ت ندارد بلکه کارنامهیبا انسان

 تمـدن ی جـهید روشـن شـود کـه نتیرشد و تکامل است و لذا با دنبال بهدر واقع انسان 
ک قشـر یـا حاصل آن، دفـع شـهوات یها بوده  عموم انسان یموجود، رشد و تکامل برا

ل شود و  یانسان یارهایاگر از مع یخاص است   حت ت ی توسعه»تنزت « شـهوات و لـذات
ع یا ایشود که آ یم رح م سؤالن یرد، ایمبنا قرار گ ات متنوت قات یه به تحقیکه با تک ــن لذت

 یشـهروندان کشـورها یدر دسترس تمـام ــشود  ید مین تولیسنگ یها مداوم و بودجه
ها نسـبت بـه  انسان یتمام آنکهرغم  یا علیها قرار گرفته است    انسان یو تمام یصنعت

ات تحر ات دست پیاز آنها به ا یار کمیشوند، اما درصد بس یک میلذت کنند و  یدا مین لذت
مختلـف  یهـا تیـارضاء نشده و محروم یازهایا در بند نین یریشوند   و سا یارضاء م

 یطبقات ی از فاصله یا در صورت جسارت و کنار گذاشتن الزاماِت ناشیمانند و  یم یباق
مند شـوند  رقاعدهیر جبران آن مصرِف غیها درگ مدتد تا یع و مصرف، بایتوز یدر الگو

 ا تن به مجازات دهند  ی
آورده د یـرا پد یضد مردم یخود، نظامات یخالف ادعاهاموجود بر تمدندر واقع  

شهوات آنان عمل  ی هیداران و تخل هیجاد کرده که به نفع سرمایرا ا یو علوم یو تکنولوژ
ل ین دلید. به همینما یگر مسل  میها را بر نودونه درصِد د ک درصد از انسانیکند و  یم

ن ین حقوق مردم، منحصر در دیو تأم یت و آزادیاست که راه نجات بشر و دفاع از انسان
، با اتصال بـه علـم و مؤمنینو به تبع آنها  اولیای الهیاء و یرا انبیاء است زینبو دستگاه ا

ارات و اموال مـادون ندارنـد یبه اخت یازیرسند و ن یم یقدرت خالق )نامحدود( به آزاد
                                                           

المللی قابـل اثبـات اسـت  های بین شده از سوی مراکز جهانی و قدرت این بحث حتی براساس آمارهای ارائه 1.
جـود دارد، افشـا کـرد کـه در ایـن صـورت، هایی که در نظام آماری فعلی و ها و فری  اما در آینده باید دروغ

گاه نبوده آشکار خواهد شد.  حجم انبوهی از مظالمی که بشریت از آنها آ
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شـوند و  یت میر محـدودیه به مخلوق )محدود( گرفتـار و اسـین با تکیاما کفار و منافق
به چنـگ آوردن مقـدورات و حفـظ قـدرت خـود  یگران برایبه د یتعدت  دنبال بههمواره 

سـاخت  ید بـرایـات جدیاضـیک من ـق و ریبه  یکه نظام اسالم یهستند. لذا هنگام
 یاقتصـاد یهـا ه کند، آنگاه روشن خواهد شد که مشکالت و بحرانیتک یاسالم تمدن

فاسد  یها قدرت نیز با تمسک به اسالم قابل حلت است؛ البته اگر ایکا و اروپا و... نیامر
ند و حاضر شوند تا دست یمن بق نما یو بشر یرند که رفتار خود را با مصال  انسانیبپذ

 یها ین تجـارب و کارآمـدیـن خضوع در برابـر ایخود بردارند. بنابرا یوانیاز اعمال ح
ن یار زشـت و موجـ  تأسـف اسـت و چنـین، بسـینیان متدیا خوف از آنها در میفاسد 
متعال، در مقابل  یان طالوت هستند که بدون توجه به قدرت خدایرهمانند لشگ یکسان

 کردند. یم یسپاه جالوت، اظهار عجز و ناتوان
ف در عیز گرچه من ق جدیت نی. از منظر عقالن1 ت را یـنید در غرب، قدرت تصرت

ک، نـانو و... در مقابـل بشـر یـدر هوافضـا، ژنت یدیـجد یها به ارمغان آورده و عرصـه
ف»گشوده، اما   یدهـد بلکـه رشـد در صـورت یجـه نمیرا نت« رشد»لزومًا « قدرت تصرت

ف در خارق با مالحظه یمحقق م ابعاد و به نحو هماهنگ انجـام  یتمام ی شود که تصرت
رد امـا یـگ یدر نظـر م یرا به نحـو بخشـ ید گرچه رب  و هماهنگیشود. لذا من ق جد

فات را ندارد. اسا یکردِن تمام هماهنگ ییتوانا و  یقیحق یهماهنگ دنبال بهسًا کفار تصرت
، مسـتلزم اعتـراف بـه ین نوع از هماهنگیرا ایکنند ز یستند بلکه از آن فرار میمن ق آن ن

ــ ــر عقالن ــروق از کف ــاکم و خ ــد و ح ــر واح ــه توح یام ــرار ب ــو اق ــق ی ــر من  د از منظ
فات آنان، دهها و صدها ناهماهنگیاست. لذا در هر  ینگر مجموعه  انیجر یک از تصرت

 یانـد امـا آنهـا را علنـ به مضارت و عـوارض آن معتـرف بوده یداشته که خود از نظر علم
 یز اگر برخیاند و امروز ن د مربوطه مخالفت ننمودهیت خ  تولیبا تداوم فعال ایاند  نکرده
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ات افشا میاز ا در جهـت از  یه افکـار عمـومیتوج یشود، اغل  برا ین عوارض و مضرت
دگاه یـن دیآن به بازار است. البته ا یو وارد کردن نسل بعد یآور فنت ک یکردن  رده خارق

 علم اثبات شود.  یها عرصه یده در تمامیچیو پ یق مباحث استداللید از طریبا
توانسـت  یاسـیسره با انقـالب س قدس ینیگونه که حضرت امام خم . پس همان3

را بـه  یمـ  اتمـب یغرب را بـه چـالش بکشـد و حتـ یاسیو س یتیو امن یقدرت نظام
ران، دشمن را ناچار کند تا ید و با مقاومت خود و مردم ایل نمایتبد ییفاقد کارآ یسالح

ن سـالح در یـت شـدن ایخاص یو ب یاتم ی پس از حمله ملت ی مبارزه ی از ترس ادامه
د یـز بایـن یآن اجتناب کند؛ انقالب فرهنگـ کارگیری بهان، از یجهان یمقابل چشم تمام

دشمن را به چالش بکشد و فساد آن را آشکار کند. لذا  یو علم یدستگاه محاسباتبتواند 
هشدار « ن نظام توس  دشمنیر محاسبات مسئولییتغ»نسبت به  یاگر مقام معظم رهبر

و  یعلم یها خود به دستگاه ی شهیت محاسبه در ریفید توجه داشت که کیدهند، با یم
تر  یقو یو محاسبات یک دستگاه من قیکه  یمانتا ز یعنیگردد.  یباز م یاضیو ر یمن ق

در مقابـل دشـمن دچـار چـالش و  یو علمـ یکار گرفته نشود، نه تنها از نظر فرهنگـ به
در  ی، در معـرض انحـالل انقـالب اسـالمبلندمدتم شد بلکه در یخواه یریپذ ضربه
در تـداوم خـود،  ین گفتمـان انقـالب اسـالمیم گرفـت. بنـابرایمدرن قرار خواه تمدن

ن ینو یو من ق یاضیک دستگاه ریاست که تحقق آن، منوط به  یازمند انقالب فرهنگین
 است.
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 مبحث نخست

  مستقل یت ورود آن به کشورهایفیو ک یغرب  از مدل اداره یلیان تمثیب 
 تیر یه به موضوع مدیعلم یها حوزه عقالییو  یو نقد نگاه عرف

کادم صورت بهکه نه  ــته در بُعد علوم یرامون فرهنگ مدرنی. پس از بحث پ5 ک یـآ
 تمدنت در یریمد ید به بررسیبا ــان شد یب یبلکه در س   فرهنگ عموم یو تخصص

ن یـبا آن مواجه است، روشن شـود. در ا یاسالم یمدرن پرداخت تا آنچه نظام جمهور
عمـل و  ی ها در صحنه دانشگاه یعلوم کاربرد ید توجه داشت که حاصل تمامینه بایزم
ه،  یابعاد زندگ ی طور که در همه شود و همان یل میتبد« نیماش»ک یت، به ینیع روزمـرت

کـار  ه، کولر و...( بـی، جاروبرقییشو ن لباسی، ماش)مانند خودرو یمختلف یها نیماش
اسـتفاده  ییها نیز از ماشـیـن یو اقتصـاد یو فرهنگـ یاسـیشـود، در امـور س یگرفته م

مـورد  یت اجتمـاعیریمد ی عرصه یکه در منزلت اصل نظام و برا ینیشود. اما ماش یم
توسـعه نـام دارد.  یها و مـدل برنامـه« مـدل اداره»ا یـ« الگـو»رد، یـگ یمقـرار  استفاده

د اص کاک یحرکت و کارکرد خود با یبرا ین ساده مانند جاروبرقیک ماشی که همچنان
ن مـدل یهاسـت، ماشـ و نظافـت خانه یزیکند و هدف از ساخت آن، تم یفر  را خنث
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ه نیز به یاداره ن آن اهـداف و مقاصـد  سـوی بهاسـت کـه  یاهداف یاز دارد و دارایک جادت
ه و مقصـد آن بـه درسـتین ماشـیـاگر اکند. لذا  یحرکت م شـناخته نشـود،  ین و جـادت
دا خواهـد یـگذشته به آن مبتال شده، ادامه پ یها که کشور در طول سال ییها یناهنجار

 یو بخشـ یا ق عه صورت بهن مدرن ین ماشی، ایان متمادیران و در طول سالیکرد. در ا
 ی آن، مسـابقه ی جـهیافتـه و نتیان یرمردم ج یمورد استفاده قرار گرفته و آثار آن در زندگ

شرفت یپ یز برایتخت نیتخت بوده و پایشهرها و پا ان روستاها، شهرها و کالنیرفاه در م
ر را یناپـذ ن حرکـت توقفیـکند و ا یورک و لندن و... نگاه میویمانند ن ییخود به شهرها

ن یـبـا ا« یا برخـورد ق عـه»خـروق از  یدر کشور برا ییها دهد. ضمنًا تال  یادامه م
ن یتوان به تـدو یآن انجام گرفته که از آن جمله م« معکوِس  یمهندس»ن و ورود به یماش

 ی توسـعه یاسـتراتژ»و کتـاب « چهارم توسعه ی و مستندات برنامه ینظر یمبان»کتاب 
 یپژوهشـ ی مؤسسـهاسـت یبـه ر« یمـین عظیدکتر حس»ن انتصاب یو همچن« صنعت

 در دوران دولت اصالحات انجام شد. یسازمان برنامه و بودجه اشاره کرد که همگ
د یـنبا»رد کـه: یـت شـکل بگیـن ذهنین مباحث، ممکن است ای. البته با طرح ا0

و دقت  یکرد بلکه با اطاعت از امر ول یده و سخت تلقت یچیجهت، پ یمسائل کشور را ب
نسبت  ین ادراکیاما چن« خواهد شد.شان، مشکالت کشور برطرف یات ایدر تحقق منو

ش از رنسانس وجود داشته که یاست که در دوران پ یاز فرهنگ یت کشور، ناشیریبه مد
ان یان و لشگریر سل نت و صدور اوامر مختلف، دربارین بر سریه سالطیطبق آن، با تک

معا  مردم ت و یجه، امنیپرداختند و در نت یها م ن فرمانیر طبقات به اطاعت از ایو سا
ست و ین دوران همانند گذشته نیکشورها در ا ی ت و ادارهیریشده است. اما مد ین میتأم

 یهـا سخت و چالش یها روز نشده و عبور از عقبهین فرهنگ پیز با این یانقالب اسالم
ن اساس نبوده است. در دوران دفاع مقـدس و یز بر اینهضت ن یروزیپس از پ ی دهیچیپ
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افزارها و  شـان در مقابـل سـختیاران ایـز امـام و یـن یلـینـگ تحممقاومت در ج یبرا
ن امور بود که در یاز ا یقرار گرفتند و اساسًا محاسبات ناش ینظام ی دهیچیپ یافزارها نرم
ده یـچین پیک ماشـیکشور با  ی اداره ید. پس ما برایت، منجر به قبول ق عنامه گردینها

ا یـران یـدر ا یونیـلیت هفتـاد میاست که جمع ینیماش مثابه بهرا مدل اداره یم؛ زیمواجه
مشخص  ی ن، سوار بر آن شده و پس از چند سال در نق هیدر چ یاردیلیک میت یجمع

 یخـاص و سـرعت یریمسـ ین بـا طـین ماشـیـا یعنـیشـوند؛  یاده میـاز آن پ یاخالق
و رفـاه  ید ثـروت و قـدرت اقتصـادیـک کشور را به نصاب مدنظر از تولیشده،  حساب

از  ین، تنهـا ناشـیچـ ید توجه داشـت کـه قـدرت اقتصـادین، بایاند. باالتر از ارس یم
معکوس آن توس  مشـاوران  یمهندس ینه برایجاد زمین و این ماشی  ایصح کارگیری به

 ین نـدارد. البتـه برخـین ماشید ایتول یبرا یو قدرت یین کشور، توانایبوده و اال ا یغرب
و مدل توسـعه  یافتگی ساده به توسعه یهستند که نگاهز ین ییایو آس ییقایافر یکشورها

مونتاژ است. در هر صورت، مـدل اداره  بر مبتنین، ین ماشیکردشان به ایدارند و لذا رو
 یصنعت یکشورها یآن منحصر به برخ ی نهید و بهیق که تولیار دقین بسیک ماشی مثابه به

 دارد.           یپ د ثروت را درید اطالع و تولیزه و تولید انگیاست، تول
د وارد یـجد یک کشـور و آغـاز حرکـت آن، کاالهـاین به ین ماشیورود ا ی. برا9

رد و اصـناف و اقشـار یـگ یعمـوم قـرار م ی آنها در معرض مشاهده یشود و کارآمد یم
از آنهـا  یمند بهره دنبال بهکنند و  یدا مین کاالها پیو تعلق نسبت به ا یفتگیمختلف، ش

ازمند یر کاالها و مونتاژ آنها نیتعم ین صورت، کشورها برایست که در اهستند. روشن ا
 یانسـان یرویمرتب  خواهند بود و الزم است تا ن یبه واردات کارخانه و علم و تکنولوژ

ن روند، تحول در آمـوز  و یبا ا یدا کند و لذا در هماهنگین امور پرور  پیمسلت  بر ا
ز یـن یاسیو س ید بخش فرهنگیابد. در ادامه بای یز ضرورت مین یپرور  و آموز  عال
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ن مـدل برنامـه دچـار مشـکل یرات هماهنگ شـوند و اال عملکـرد ماشـیین تغید با ایبا
هیاز قب یکیزیف یها رساختیجاد زیز ابتدائًا بر ایخواهد شد. از منظر برنامه ن هـا،  ل جادت

ک ی ، شبکهیبانک ی ، شبکهییایو در ییهوا یها نالیترم شـود و  ید میـمخـابرات و... تأ
رد. در واقع پس یگ یدر دستور کار قرار م یو قانون یحقوق یها رساختیز یسپس طراح

حفـظ و  یو بـرا ـــشوند  یم یتلقت  یافزار و تکنولوژ سخت مثابه بهکه  ــاز ورود کاالها 
آن شـود کـه بـه  یم رح م یتیریک دستگاه مدیو ارتقاء آنها، ضرورت وجود  ینگهدار

ر یپذ افزار عماًل امکان افزار بدون واردات نرم شود. لذا واردات سخت یگفته م« افزار نرم»
ِت یریتوان از التزام به قانون کار و قانون مـد یکه کاالها وارد شدند، نم یست و هنگامین

مات مربـوط بـه ین و تقسیت و قوانیرین مدیرا اساسًا ایکرد ز یمتناس  با آنها شانه خال
شده و ناظر به  یحاکم بر آنها طراح یر و ارتقاء کاالها و تکنولوژید و تعمیتول یراآن، ب

ن یـسـت. در ایافـزار ممکـن ن افزار از آن نرم ن سـختیک ایموضوع خاصت است و تفک
 شود. یروشن م یو اجتماع ین کاالها به رواب  انسانیصورت است که رب  ا

خ و یاز تـوب یافزارهـا، نـوع خاصـ مافزارها و نر و پس از ورود سخت یدر گام بعد
شـهر،  کوچک به کالن یل شهرهاینمونه، با تبد عنوان بهکند.  یدا میان پیز جریق نیتشو

شود و  یل میتبد یضرور یک به امریت و کنترل ترافیهدا یبرا یو رانندگ یینهاد راهنما
ه یازهـاین صـورت نیـاال عبور و مرور دچار اختالل شده و در ا ن یمـردم تـأم ی روزمـرت

گـر بـا ورود یابـد. بـه عبـارت دی یت مـیموضـوع یم راننـدگینخواهد شـد و لـذا جـرا
متناسـ  بـا آن شـکل  یتیریو مـد یعلمـ یمحصوالت و کاالها، نـه تنهـا سـاختارها

خ ینـد کـه بـا تـوبیآ ید میز پدیمتناس  ن یو حقوق یاجتماع یرند بلکه ساختارهایگ یم
کنند و استفاده از کاالها  یدر موضوعات مختلف محافظت م ین، از نظم عمومیمجرم

 یتـوان از کاالهـا یم»که:  ین تلقت یست. لذا ایفوق ن یعماًل قابل انفکاک از ساختارها
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جامعـه را  یر سـاختارهایآنهـا بهـره بـرد و سـپس سـا یمدرن استفاده کرد و از کارآمد
 ر است. یناپذ ققدر عمل، تح« کرد یده سامان یو مذهب ملیفرهنگ  براساس

ز ، یـانگ»ت ید کـه هـدایـآ ید میـپد ی  اجتماعیک محین روند، یا ی جهیدر نت
شـوند. در  یت می  تربین محیمردم در ا یرد و تمامیگ یرا به دست م« نشیپرور ، گز

ن یـات مربـوط بـه ایـات و روای  آیو تبل یت اسالمیم و تربی، سخن از تعلیین فضایچن
کیمسأله  ن دسـت، یـاز ا یبه خمس و زکات و مسـائل یات اسالمیانحصار مالد بر یا تأ

رقـم  یگـرید یم و ساختارهایتوس  مفاه یت عمومینخواهد داشت و ترب یعمل یاثر
 یعمـل قـرار خواهـد گرفـت. لـذا بـرا ی، مبنایق متفاوتیخ و تشویخواهد خورد و توب

ز یبا ک مغازهی یانداز راه ید عوارض پرداخت کرد و برایساخت خانه با د به اخـذ مجـوت
ات در موعد مقرر اقدام نمود و یز مالید به واریبا یت اقتصادیفعال یمبادرت نمود و برا

ل، بـه مـتن یـن قبیـاز ا یافت کرد و امـورید گذرنامه دریسفر به خارق از کشور با یبرا
ه و پا یزندگ  یاسـت کـه تمـام ین راهـیـشـود. ا یل میات متداول تبدیح یها هیروزمرت

 یها اجتنـاب آن در عرصـه رقابلیغ یامـدهایاند و پ ا در آن گـام گذاشـتهیـدن یکشورها
 اند.  رفتهیرا پذ یافزار و نرم یفرهنگ

ن ینو یمدرن و تکنولوژ یدکنندگان کاالهاید توجه داشت که تولیگر باید یاز سو
انـد و  ن امور کردهید ایشه اقدام به تولیهم یبار برا کید آورندگان مدل اداره، یپد یو حت

ن اسـت یـقت این دستاوردها استفاده کند   حقیخ از همیان تاریت تا پایقرار است بشر
دات، یـن تولیـرامـون ایوجود دارد که با پژوهش پ یا دهیچیبزرگ و پ یقاتیکه مراکز تحق

بًا در حال ارتقاء س   کاالها و تکنولوژ ن مسـأله در یـها هسـتند کـه ا هـا و مـدل یمرتت
 یازهـاین ی و همـه یابعـاد زنـدگ یدر تمـام یالمللـ نیب یها شـگاهیمداوم نما یبرگزار
و صـنعت  یبـانک ی ل تا شبکهیو اتومب ی)از مبل و فر  و لوازم خانگ یو صنف یعموم



128   گفتمان انقالب اسالمی _________________________________________________  

ل در کاالهـا و ارتقـاء  یدا میو...( نمود پ یسیزات پلیمه و تجهیب کند. لذا بـه تبـع تحـوت
 یو قـانون یحقـوق یو ساختارها یتیریو مد یعلم یآنها، ساختارها یت و کارآمدیفیک
م ـرح  یدر مجامع فکـر ین راب ه، بحثیکنند. در هم یدا میر پییمداوم تغ صورت بهز ین

پس از گذشـت  یعنیشود.  یاد می« شدن یو جهان یساز یجهان»شده که از آن با عنوان 
در مقابـل  یجهـان یک استراتژین، یزم ی در کره یزندگ ی وهیر در شیین دهه از تغیچند
گـر یهـا قائـل هسـتند کـه د ییکایان، امریـن میـشود. در ا یکشورها قرار داده م یتمام

 ید از فرهنگ خود دست بردارند و با حذف آنها تنها فرهنگ توسعه و زنـدگیکشورها با
هـا  ییاسـت. امـا اروپا« یسـاز یجهان» معنای بهن یت شناخته شود که ایبه رسم مادی

هـا  فرهنگ بـا ُخرده گو و گفـتق یـد از طریکنند و معتقدند با یمرا دنبال « شدن یجهان»
تر و کارآمـدتر  یآنها روشن کرد که فرهنگ توسـعه قـو یها و مذاه ( برا تملی)اقوام، 

جانبـه  همه یک زنـدگیکند. در واقع اگر  یتر را در خود منحل م فیاست و فرهنگ ضع
کرد و در  یرا ط یگریر دیفرهنگ مستوان در بخش  یبشر به ارمغان آورده شده، نم یبرا

د در یـاسـت و اقتصـاد بایجاد نمود؛ بلکـه فرهنـگ و سیبشر مانع ا مادیمقابل تکامل 
 رند.یگر قرار بگیکدیبا  یهماهنگ

ــور  ــام جمه ــالم ینظ ــن یاس ــالی ــول س ــاه یها ز در ط ــالب، نگ ــس از انق  یپ
مـردم  یازهاین نیتأمکه در  ییو کاال یآور موجود داشته و هر فنت  تمدنبه  یافزار سخت

 یر کشـورهایران هماننـد سـایـا یعنـیبوده، به کشور وارد کرده است؛  یکارآمد یدارا
 موجود است.  تمدن ی کننده جهان، مصرف

، یتیریمـد یامدهایورود مدل اداره به کشورها و پ ی که از نحوه ی. پس از گزارش3
امر حـاکم  عنوان به« مدل اداره»ا ید مشخص شود که آیآن ارائه شد، با یو فرهنگ یعلم

صـاف بـه اوصـافیـمـدرن، قابل یهـا و سـاختارها یآور بر کاالهـا و فنت  ل یـاز قب یت اتت



  332 مدرن تمدن ساختارهای با اسالمی انقالب چالش: دوم فصل    ______________________ 

ن صـدق یک ماشـیـ ی دربـاره ییها ن وصـفیا چنـیرا دارد  آ« یالحاد»ا ی« یاسالم»
در  ییها ن و مکت ، صـعوبتیساده با د یها نیرب  ماش یکند  ممکن است بررس یم
ا یـگونـه اسـت  آ نیت بـه همیز وضـعیـتوسعه ن یها رامون برنامهیباشد، اما پداشته  یپ
دانست  یاز دستاوردها و تجارب بشر یکین را ین ماشیتوان همانند ادراک متداول، ا یم

 حاصل خواهد شد  یگریج دیکارکرد آن، نتا ی ا با دقت در نحوهید از آن بهره برد یکه با
ف م یا الحادی یوصف اسالم ن بهین ماشیاگر اثبات شود که ا  د یـشود، با یمتصت
ر گـردد یپذ امکان یاسالم تمدن سوی بهن مدل احراز شود تا حرکت یبودِن ماش یاسالم

هـا را بـه  ین و مذه ، راه حل ناهنجاریعدم ارتباط مدل با د یتوان با ادعا یگر نمیو د
ع یحت آنان در منابر و مساجد منحصر کرد و نمیاصالح افراد و نص شـد کـه  یتوان مدت

ت سـاختارها و ادارات ی، وضـعین به احکـام فـردیدر صورت عمل آحاد مردم و مسئول
ک یـز باشد، با قـرار دادن یکفرآم ی ک مقولهیابد  در واقع اگر مدل اداره ی یو... بهبود م

قیشخص نخواهد  یرییز اقتضائات و عملکرد آن تغیدر رأس آن ن یت کاماًل مقدس و متت
ه نیر ماشین همانند ساین ماشیافت و ای متناس  با خود حرکت خواهد  ی ها تنها در جادت

 تمـدنن یمقصد و هدف خود رهسپار خواهد شد و کشور را به صاحبان ا سوی بهکرد و 
از  ین، برخین ماشیرا مخترع ایس و فرانسه متتصل خواهد کرد. زیکا و انگلیل امریاز قب

 یکایو امر یجنوب شرق یاینوظهور در آس یاه ر قدرتیهستند و سا یصنعت یکشورها
اند و قدرت الزم  ن را به دست آوردهین ماشیمعکوِس ا یو...، تنها قدرت مهندس یجنوب

 د آن را ندارند.یتول یبرا
بًا از  یو مجامع تخصص یعموم یها لذا اگر در رسانه   یدر تمام« ها شاخصه»مرتت

و... سخن بـه  ی، پژوهشی، آموزشیاقتصاد، ی، فرهنگیی، غذای، درمانیابعاد بهداشت
 یدارا یگـرین دین مدل اداره هماننـد هـر ماشـیآن است که ماش معنای بهد، یآ یان میم
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، سرعت، دور یکیستم الکتریت سوخت، آب، روغن، سین وضعییتع یبرا ییگرها نشان
از ا از حرکت بیشده و  ین دچار مشکل جدیموتور و... است که اگر کنترل نشوند، ماش

کیخواهد ا ها و استانداردها با هدف کنتـرل  د مداوم کارشناسان بر شاخصهیستاد. لذا تأ
 یزنـدگ یهـا بخش یتمـام یعنـیت آن است. ین مدل اداره و بهبود وضعیعملکرد ماش

قـرار  یریگ ده شده و مورد اندازهید به محاسبه کشیات جدیاضیک ری براساس یاجتماع
ل، عملکـرد هـر یـن دلین شده و به همییآن تع یبرا یفیو ک یکمت  یگرفته و استانداردها

شود و  یده میسنج یجهان یک دستگاه محاسباتیروز، توس   مداوم و به صورت بهنظام 
ک کشـور، یـو... در  یاسـی، سی، اقتصـادی، اداریعلمـ یسـاختارها یت تمامیوضع

 گردد.   یمربوطه، مشخص م یها و استانداردها شاخصه براساس
 



 

 
 مبحث دوم

 ات انقالب یادب براساسته یدار بودن فرهنگ مدرن ن جهتییتب 
 یغرب  ته و مدل ادارهیاز فرهنگ مدرن یل تخصصیبه تحل یابیو ضرورت دست

کـه در آن  یمین مفـاهیآن و همچنـ ی   باشـد، ادارهیک جامعه، ساده و بسـیاگر 
 یک جامعـه، زنـدگیـکـه  یهنگام ی  است. ولیکند، ساده و بس یدا میان پیجامعه جر

ه و مدرن را هدف خود قرار دهد، زندگ ر یـز درگیاز بساطت خارق شده و اجتماع ن یمرفت
 یساز، به زندگ تمدنک قوم برتر و ی عنوان بهز یران نیخواهد شد. مردم ا یا دهیچیمسائل پ

اند. لذا امروزه  ک شدهیته نزدیمدرن ن جهت به فرهنگیدهند و از ا یت نمیرضا یحداقل
 از آنها نبوده است. یشود که در گذشته خبر یم رح م یمیمسائل و مفاه

 یبـه اسـتانداردها یتیریها از نظر مد شرکت یشود که برخ ینمونه گفته م عنوان به 
ز و یق قرار گرفته و از جـوایل مورد تشوین دلیاند و به هم دا کردهیدست پ« 3222زو یا»

بر ضرورت ارتقـاء  یحل مشکالت اقتصاد یا برایبرخوردار خواهد شد.  ییها تیمعاف
ک یاقتصاد یها در بنگاه« یور بهره»  یآمـار و ارقـام ی با ارائه که همچنانشود؛  ید میتأ

ش یو افـزا« کشـور یسـتم اداریرانـدمان در س»بودِن  نیی، پایو کشور یدر س   جهان
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 دلیل بـهاست کـه  ین در حالیگردد. ا یم یمعرف یجارک ناهنی عنوان به« یکارینرخ ب»
نسبت به اشتغال مردم  یتیها مسئول ش از رنسانس، حکومتیبساطت جوامع در دوران پ

  ید با تصوین امور هستند و بایها متکفل ا نداشتند. اما امروزه دولت یو رونق اقتصاد
نمونـه،  عنوان بـهت خـود عمـل کننـد. یمشخص، به مسئول یها استین سیین و تعیقوان

س یاست تـا بـا تأسـ یگذار هیازمند پول و سرمایز نیش نرخ اشتغال نیجاد شغل و افزایا
 یگذار هیسـرما»بـه نـام  یا کار مشغول شوند و لـذا مقولـه نند بهکارخانجات، مردم بتوا

ه نیشود. در ا یم رح م« یخارج  یا دهین پدیاعتراض کنند و چن یا جا ممکن است عدت
شود که پول  یبدانند اما در پاسخ به آنها گفته م ملیرت یبا استقالل و عزت و غ یرا مناف

 یها هیتواند بـا اسـتفاده از سـرما یم یال است و هر کشوریامروز س یایه در دنیو سرما
ال نمایو خارج یداخل ق، یـن طریـجـاد کنـد و از اید و اشـتغال ایـ، اقتصاد خود را فعت

 مردم خود را فراهم آورد. یمند بهرهموجبات 
، یراهبـرد یها شـهین نشسـت اندیدر اولـ یگر، مقام معظـم رهبـرید یا از سوی 

توسـعه و  یها کشور هسـتند کـه برنامـه ینخبگان ی ن م ل  به جامعهیانتقال ا دنبال به
« توسـعه»ن یگزیرا جـا« شـرفتیپ»د لفظ یاست و با یبار ارزش یدارا یغرب یالگوها
بـا  یاسالم یشد تا از مخالفت جمهور یانقالب اصرار م یطور که در ابتدا مانکرد. ه

ر را یـن تعبیـا ینیر شود اما حضرت امام خمیتعب« سمیالیمبارزه با امپر»کا با عنوان یامر
ک« مبارزه با استکبار»رفتند و بر ینپذ برخاسـته از « سـمیالیامپر»را عبـارِت ید کردند زیتأ

    5.نداشت یبود که با اسالم تناسب یبار ارزش ینوع یفرهنگ بلوک شرق و حاو

                                                           
کـار ببـریم.  را بـه« توسـعه»ی  را ما با دقت انتخاب کردیم؛ تعمدًا نخواستیم کلمـه« پیشرفت»ی  واًل کلمها»  .5

د؛ التزاماتی با خود  همراه دارد که احیانًا ما ی داریی توسعه، یک بار ارزشی و معنا علت این است که کلمه
ی متعـارف جهـانی را کـه  خواهیم یک اص الح جاافتاده با آن التزامات همراه نیستیم، موافق نیستیم. ما نمی

ی کار خودمان بکنیم. ما مفهومی را کـه مـورد نظـر  فهمند، بیاوریم داخل مجموعه معنای خاصی را از آن می
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ن جهـت یـات دانشگاه م رح اسـت، از ایا ادبیات انقالب یمسائل فوق که در ادب
آن است  دنبال بهست بلکه ی  نیبس ی ک جامعهیران یا ی ان شد که روشن شود جامعهیب

 یته باشد و لذا فضاوزِن آنها داش هم یرد و حرکتیقدرتمند قرار گ یکه در عداد کشورها
جانبه نسبت به مسائل  همه ین س   هماهنگ شود و نگاهید با همیز بایکشور ن یعلم

 دا کند. یکشور پ ی دهیچیپ
عه یکه به اعتقادات شـ ید توجه داشت که گرچه در گذشته، هنگامیان باین میدر ا 

د قـرار یـمـورد شـبهه و ترد یق مباحـث نظـری، از طرینوران حقایقن یشد و ا یحمله م
 یهـا تیر فعالیف کتـاب و سـایشدند و با تأل یعه دست به قلم میش یگرفت، علما یم

پرداختند اما امروزه از  یبه شبهات م ییها و پاسخگو مشابه، به مقابله با هجمه یفرهنگ
الذکر متبلور است  فوق یها که در نمونه ــآن  یو چگونگ یو سبک زندگ یموضع زندگ

مانند اشتغال،  یدر موضوعات یانقالب اسالم یعنیشود.  یحمله مبه اعتقادات حقه  ــ
رسـانه و  ی ت ادارهیـفید ثـروت، کیـ، سـبک تولیی، رو  حل مشکالت قضایور بهره

ک یـ ی، اقتصـادی، فرهنگـیاسیاز ابعاد س یا ال و باالخره مجموعهیلم و سریساخت ف
رد، بـه چـالش یگ یشکل م« جانبه دار و همهیپا ی توسعه یها برنامه»که در قال   تمدن

ت مورد هجمـه قـرار ینیبلکه در ع ینظر صورت بهنه فق   یشود و خداپرست یده میکش
ق یـن سلسله مباحث، بـر ضـرورت شـناخت دقیاست که در ا علتن یرد. به همیگ یم

ک« یغرب ی مدل اداره»نسبت به   یها بـودِن مـدل یراسالمیا غیبودن  ید شد و اسالمیتأ
 

________________________________________________
 

ما این وام نگرفتن مفاهیم  ..«.پیشرفت»این مفهوم عبارت است از ؛ کنیم عرضه می خودمان است، م رح و
« اسـتکبار»ی  استفاده نکردیم؛ کلمه« امپریالیسم»ی  ایم. ما از کلمه را در موارد دیگری هم در انقالب داشته

ا نیسـت. ی در معنـای امپریالیسـم وجـود داشـته باشـد کـه مـورد نظـر مـیرا آوردیم. ممکن است یک زوایا
دست  به« استکبار»ی  ی است که از کلمهیحساسیت ما بر روی آن زوایا نیست؛ حساسیت ما بر روی آن معنا

و همچنین مفـاهیم  فهمد آید. لذا این را م رح کردیم، در انقالب جا افتاد؛ دنیا هم امروز منظور ما را می می
 .52/3/5913های راهبردی؛  اندیشهبیانات مقام معظم رهبری در نخستین نشست « .دیگری
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 یانـداز ز بـا راهین یطور که مقام معظم رهبر قرار خواهد گرفت. همان یاداره مورد بررس
 ی شناخت از مـدل اداره دنبال به« شرفتیپ یرانیا یاسالم یمرکز الگو»با عنوان  ینهاد
اند  بوده ییآن با الگو ینیگزی( و جایدار هیدر نظام سرما یتیرین مدیماش عنوان به) یغرب

 باشد.« تیرانیا»و « تیاسالم»که حائز وصف 
خ اسـالم و... در ی، تـاریاسالم ی ق در فلسفهیل تحقیاز قب یدر واقع مباحث نظر

ک یـ مثابـه به یدانشـگاه یهـا ل شـده کـه در دپارتمانیتبد یک ورز  ذهنیغرب، به 
ت یبشـر و وضـع یدر زندگ ین مباحث اثریشود. اما ا یبه آنها پرداخته م یباشگاه فکر

هماننـد  ینظـام اسـالم یهـا با چالش یاسالم ندارد و ارتباطان کفر و یم یریدرگ ینیع
 ین در حـالیـکنـد و ا یدا نمیو ... پ ی، مسائل من قه، اقتصاد مقاومتیا مذاکرات هسته

هـا رقـم خواهـد  ن چالشیبرخورد با ا ی در نحوه یاسالم یاست که سرنوشت جمهور
و  یده که جنگ نظامیجه رسین نتیبه ا یکه استکبار جهان نیخورد. خصوصًا با توجه به ا

 ــن ابرقدرت شرق شده یگزیکه امروزه جا ــرا  یتواند نظام اسالم یسخت نم ی مقابله
در  یاسـالم امـتاورد. لذا سرنوشـت اعتقـادات یب ید به جنگ سرد رویمهار کند و با

از  یده و تخصصـیـچیپ یشود و با مسائل ین میت معینیع ی عمل و در عرصه ی صحنه
ر است. اساسـًا ی، هنر هفتم و... درگیاقتصاد یها ، فرمولیتیریمد یاستانداردهال  یقب

ر مراجع و علماء در یبا سا یعلت تفاوت رفتار و گفتار حضرت امام و مقام معظم رهبر
 ینین موضوعات عیتوجه خود را بر ا ین نکته نهفته است که رهبران انقالب اسالمیهم

و فرهنـگ  یاسـیاستقالل س براساسن مسائل یهستند که اآن  دنبال بهاند و  متمرکز کرده
که توس   یبا نقد مقصد ینمونه، مقام معظم رهبر عنوان بهحل و فصل شوند.  یاسالم

ت یاسـتر وال»آن در چارچوب  یبند شود و جمع یم یجوامع طراح یات توسعه برایادب
هیر )این مسیا یامدهایو اشاره به پ« یرانیا ه یها جاد قلت فقـر(، راه  یهـا ثروت در کنار درت
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  5کنند. یم رح م یحرکت نظام اسالم یرا برا یگرید
م در فرهنـگ ین مفـاهیـن مباحـث و ضـرورت ورود ایـت این مقدمه، حساسیبا ا

 تمـدنرا در طـرف مقابـل، یـشـود ز یتر م ان آحاد مردم روشنیو رواق آن در م یعموم
 ی، مبنـایرانـیا ی ابعـاد جامعـه یحضـور دارد و در برخـ یز در فرهنگ عمومیمدرن ن

ت یرد. پس در صورت عدم حساسیگ یقرار م یز  اجتماعیجاد انگیخ و ایق و توبیتشو
و جنـگ  یدشـمن در جنـگ فرهنگـ یها ن مسائل و عدم شـناخت از عقبـهینسبت به ا

انقـالب  ی م گرفت که اسـتحالهیقرار خواه ییها ها و نقشه ی، در مقابل طراحیاقتصاد
دشمن  یها که همواره نسبت به توطئه یخواهند داشت. البته تنها کسان یرا در پ یاسالم

ز یـهسـتند و خـود ن یدهند، حضرت امـام و مقـام معظـم رهبـر یو تداوم آن هشدار م
د یـن و نخبگـان کشـور بایدهند، اما متخصصـ یص میها را تشخ ن توطئهیاز ا یس وح

کادم  یکـار نظـام و رهبـر ابنـد و کمکیها را در ن نقشهیا یک و تخصصیبتوانند عمق آ
 ی ُخـرد و کـالن و حـلت همـه یها تیمسئول یانجام تمام ینظام ی شوند. مگر در جبهه

                                                           
اوری بحث می کنیم، درباره ی علم بحث می کنیم، درباره ی اقتصاد بحث می اگر درباره. »5 ی  کنـیم، دربـاره ی فنت

جور  کنیم، هدف این است که معلوم باشد ما برای مق ـع بیسـت سـال بعـد چـه اخالق و معرفت بحث می
صـورت  خواهیم که در آن رونق اقتصادی و رفاه اقتصادی باشد ولـو به ی[ ایرانی مآیا]... خواهیم ایرانی را می

ه چنین چیزی امکان هم ندارد وابسته خواهیم وابسـته باشـیم و از  حاال فرض کنید ما می ...ی به دیگران. البتت
ـه... بینیم لحاظ سیاسی مشکلی در وابسته بودن نمی ت اشرافی، بـا قلت ل های ثـروت از قبیـ کشوری با حاکمیت

ه ــ ایرانی تاستری والــ آنچه در آمریکا ]وجود دارد[  ت عدت ی کثیـری؛ کشـوری بـا  در مقابل فقر و محرومیت
ات و این شـود،  مریکا طبق همین اخبار آشکار، هـوا کـه گـرم مـیاخواهیم. در  جور چیزی می این خصوصیت

ه خانمانی، یـا وقتـی سـرما  ین یعنی بیمیرد؛ ا ها کسی نمی میرند؛ خ  از گرما که در خانه ای از گرما می عدت
آمریکـا کشـور -خانمـانی. در کشـوری بـا آن ثـروت  میرند ایـن یعنـی بی شود از سرما کسان زیادی می می

ه -ثروتمندی است ـه این معنایش این است که قلت ه هایی وجـود دارد و در کنـار ایـن قلت هـای بـدبختی و  ها درت
ـت وجـود دارد. بیانـات مقـام معظـم رهبـری در دیـدار بـا جمعـی از اسـاتید  «نابسامانی و فقـر و محرومیت

 .03/9/5931ها،  دانشگاه
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 یشود تا بتوان در جنگ فرهنگ یحواله م  کلت قوا ی کوچک و بزرگ به فرمانده یها چالش
ارات وجـود یـع اختیاز مناص  و توز ید نظامیا بایگونه عمل کرد    نیز این یو اقتصاد

 ی کـردن هجمـه یآنهـا در جهـت واحـد، امکـان خنث ی همه یداشته باشد تا با همکار
ل شود کـه عـدم یتبد یک باور عمومید به ین مسأله بایدشمن را فراهم نمود   در واقع ا

بـه  یاسـالم ی جامعـه یدشمن در س   مدل اداره، موج  ابـتال ی شناخت از هجمه
ن یـاز ا یریو جلـوگ یریشـگیپ ید بـرایـاکنون با خ رناک خواهد شد و از هم یسرطان

ملتـزم  یاتین حرکت حیا ی دهیچیالزامات پ یسرطان، به فکر و اقدام پرداخت و به تمام
مواجـه  یغربـ ی اداره یها ت کشور با مدلیریمد یبرا یاسالم یرا نظام جمهوریشد. ز

ن یانـد. بنـابرا بشـر رقـم زده یرا بـرا یزنـدگ نینو ی وهیها هستند که ش ن مدلیاست و ا
ا جاهالنه یبکارانه یفر یها ها و گرفتار نشدن به گزار  ن مدلیق نسبت به ایشناخت عم

 یها به وصف اسـالم ن مدلیاست چرا که اگر معلوم شود که ا یک امر ضروریاز آنها، 
 ینـید ی و جامعـه یدر برابر نظام اسـالم یف متفاوتیشوند، تکال یمتتصف م یا الحادی

د ین شکل جدید همیبا»ن ادراک متداول که: یقرار خواهد گرفت. خصوصًا با توجه به ا
 «دا کرد.یدست پ ،یژاپن اسالمک یت، به یرا با اسالم همراه نمود و در نها یاز زندگ
و  یافزار از نظر سخت ین زندگیق روشن شود که ایل دقیک تحلید با یرو با نیاز ا 

د و یـآ یبه دسـت م ییها نهیاستوار است و چگونه و با چه هز ییها هیبر چه پا یافزار نرم
 یبا خداپرست ین است و منافاتین و مستضعفیله و ظلم به محرومیاخالق رذ بر مبتنیا یآ

م یر  البته خداوند متعال در قـرآن کـریا خیدارد  ــ  شد یکه تشر یمعنای به ــد یو توح
دهـد و بـا مظـاهر آن  ید قـرار میخ و عتـاب شـدیرا مورد تـوبن یو مترف کفار یز زندگین

َرُکوَن ِفي َما َهاُهَنا آِمِنیَن »کند:  یبرخورد م ـات  َوُعُیـون  َو  َأُتت  ُعَهـا  ِفي َجنَّ ـل  َطل  ُزُروع  َوَنخ 
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ِجَباِل ُبُیوًتا َفاِرِهیَن  َهِضیم   ِحُتوَن ِمَن ال  َه َوَأِطیُعوِن  َوَتن  ُقوا اللَّ ـِرِفیَن  َواَل  َفاتَّ ُمس  َر ال   5«ُتِ یُعوا َأم 
و غفلـت  یاپرستیه به دنیپادشاهان و... با تک ینینش ها، کاخ ساختن در کوه در واقع خانه

ها و  گـرفتن از انسـان یگـاریآن، ب ی نهیآمده و هز یاز آخرت و اخالق فاسد به دست م
ه برا یآن زندگ ی جهیشدن آنها بوده؛ گرچه نت کشته باشـد. و اال  یخانـدان سـل نت یمرفت

ن یقرار داده، چن یبه سعادت اخرو یابیدست یا براین دنیخود را عبور از ا همتکه  یکس
قـت دن یک زندگی یرا برا یها و زحمات اضتیر خـود را  یازهـایرد و نیپـذ ینم یویـموت
 کند.  ین نمیز تأمیآم انیمسرفانه و طغ صورت به

                                                           
 .515-531شعراء؛ آیات   مبارکه  سوره  5.



 

 
 
 



 

 
 مبحث سوم

؛ در قالب ییگرا : الف( تنّوعیدر اقتصاد غرب یرسان ستم سوختیل سه رکن سیتحل 
 ؛«حسد»؛ در قالب ُخلق یدرآمد طبقات ی؛ ب( الگو«حرص»ُخلق 

 «ت و تجاوزیمحروم»در قالب ُخلق  یمصرف طبقات یج( الگو 

 سؤالن ین و مکت  و اسالم و کفر، اولیمدل اداره با د ی راب ه یبررس ی. حال برا5
سـت و بـا یرد، چیگ ین مورد استفاده قرار مین ماشیکه در ا یو سوخت یآن است که انرژ

شـود،  ین مین ماشـیـکه باعث حرکـت ا یلیکند و اختالف پتانس یکار م یزمیچه مکان
جامعـه شـامل سـه ُبعـد د توجـه داشـت کـه اگـر ی  است  ابتدائًا بایچگونه قابل توض

، مرهـون یغربـ ی است و فرهنگ در مدل ادارهیباشد، س« است و فرهنگ و اقتصادیس»
ز در غرب وابسته به پول است و ین یو نظام یاسیو س یبخش اقتصاد است و اقتدار علم

از  یجـه، خبـریقات و اختراعات متوقـف شـده و در نتیه، تحقیدر صورت فقدان سرما
ها نخواهد بـود. در واقـع مـدل اداره  یآور افزارها و فنت  افزارها و سخت د و ارتقاء نرمیتول
 یاسـت. بـرا یرالهـیو غ مادی یکند که امر یاستفاده م ین، از سوختیک ماشی مثابه به
 یهـا هـا و اراده زهیش از رنسانس، انگین نکته اشاره کرد که پیتوان به ا ین مهم مین اییتب
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آمد تا بـا  یپادشاهان در م ی و خشونت و ارعاب، تحت سل ه یکتاتوریق دیمردم از طر
، سل نت خود را بسـ  و یو نظام یاسیک دستگاه سیگرفتن آحاد جامعه در  به خدمت

ع»ق یـعمـوم از طر یبـرا  زهیگستر  دهند. اما پس از رنسانس، انگ جـاد یا« ییگرا تنـوت
ع ش یدر تمام ی  زندگیمح یشود. وقت یم دا کنـد، باعـث یـر پییود و تغابعاد دائمًا متنوت
ت یوضـع ی خواهد شد و مردم جهـان بـا مشـاهده یت اقتصادیفعال یزه برایجاد انگیا

س و ارتقاء مداوم رفاه در آن، یورک و لندن و پاریویمانند ن یا شرفتهیپ یدر شهرها یزندگ
ز  یـن بدان معناست کـه انگینند. ایب یرا در مقابل چشمان خود م یویبهشت دن ییگو

عیغرب ی در مدل اداره یاجتماع محقـق « حرص»ق یا و از طرینسبت به دن یطلب ، با تنوت
ل یرد بلکه بـه وصـف جامعـه تبـدیگ یبان افراد را میله نه تنها گرین ُخلق رذیشود و ا یم
دارد و لذا در کشـور بـا  ین با احکام فقهیت ب یمخالفت« ُمد»گر گاه یشود. به عبارت د یم

بـر  ی، تمام ابعاد زنـدگیغرب تمدنشود اما در  یبانوان برخورد م شیلباس و آرا یمدها
د ثـروت نـاممکن شـده و بـازار رونـق یـچرخد چرا که بـدون ُمـد، تول یم« ُمد»محور 

در اصـل  یاساسـ یگـاهیجا« ُمد»ن صورت، یشود. در ا یجاد نمیرد و اشتغال ایگ ینم
ع یدا میپ یات بشریح ک آن یحرکت جامعه و تحر یبرا یا لهیوس مثابه به یطلب کند و تنوت

 رد. یگ یقرار م
ل در یجـاد اخـتالف پتانسـین مدل اداره، این سوخت ماشیتأم یبرا ی. رکن بعد0

ان نخواهـد یـدر جامعـه جر یَبر و فرمـان یده است و اال فرمان یان طبقات اجتماعیم
بـا وجود داشـت امـا  یش از رنسانس، طبقات مختلف اجتماعیافت. البته در دوران پی

م و استبداد همراه بود و غالبًا کس ا آمـده، یکه در آن به دن یا توانست از طبقه ینم یتحکت
د. امـا یخود اقدام نما یگاه اجتماعیارتقاء جا یباالتر حرکت کند و برا ی به سمت طبقه

 ی تر بـا مشـاهده نییان دارد و طبقـات پـاین به باال جرییاز پا یامروزه،  طبقات اجتماع
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ش درآمـد و ارتقـاء یو افزا یگاه اجتماعیر جاییتغ یمصرِف طبقات باالتر، آرزو یالگو
ن آرزو، یـبـه ا یابیدسـت یموجـود، بـرا تمـدنشـود. در  یجاد میمصرف در او ا یالگو

شـود تـا همـراه بـا کـار، بـه  یجاد شده و به افراد امکان داده میا ییها و ساختارها کانال
ضمن خـدمت بپردازنـد و بـا کسـ  مـدارق  یها ا شرکت در دورهیالت یتحص ی ادامه
ش دهند. پـس ی، درآمد خود را افزایر در اشل حقوقییو تغ یآموزش یها یو گواه یعلم
ک یـنمونـه در  عنوان بـهشـود و  یجـاد میا ین صورت است کـه طبقـات اجتمـاعیبه ا

ـیشـود و متخصصـ ین حـاکم میرعامل بر متخصصیکارخانه، مد و  ین بـر کـارگران فنت
درآمـد و  یق الگـویت از طرین حاکمیشوند و ا یبر کارگران ساده حاکم م یان فنت کارگر

ک یـک مجموعـه بـا یـر یکـه مـد یابد. لـذا هنگـامی یان میمصرف، جر یبالتبع الگو
ردسـتان بـه یز یشود، تمام ین پوشش وارد محل کار میتر کیمت و شیق گران یخودور

ع پول یص بودجه و توزیو تخص یقدرت مالدانند  یشوند چرا که م یت از او وادار میتبع
مدرن  تمدنکه  ــ یرو، در نظام اقتصاد جهان نیار اوست. از این مجموعه، در اختیدر ا
ک یبا  یو هند ینین دستمزد کارگران چیب ینجوم یا فاصله ــت آن را دارد یریمد یادعا

جوامع گذشته، هفت طبقه )از  یکا وجود دارد و اگر برایامر یر ارشد در بانک مرکزیمد
در  یدرآمـد ی شد، امروزه صـدها طبقـه یان، موبدان و...( ذکر میان، ارتشیل درباریقب
ن اخـتالف یاست. بنابرا یاقتصاد یها آور بنگاه از سود سرسام یا وجود دارد که ناشیدن

ن ییه پـاشود تا فرمان از باال بـ یجاد میدرآمد ا یق الگویان طبقات از طریل در میپتانس
چ یهـ ی محقـق شـود و اال امکـان اداره« یَبر و فرمـان یده فرمـان»دا کنـد و یان پیجر

ل یتبـد یتیرینظام مد یبه مبنا« حسد»جه، ُخلق یفراهم نخواهد شد. در نت یا مجموعه
ع»شود. پس  یم  یدار هینظام سـرما یاقتصاد یشناس شود تا جامعه یباعث م« ییگرا تنوت

 یساز ادهیبا پ یعنیل گردد. یبه وصف جامعه تبد« حرص»لق بر کشور حاکم شود و ُخ 
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را امـروزه یـشـوند ز یص میک کشـور حـریـتوسعه در طول چند دهه، مردم  یها برنامه
ست کـه یدارد و همانند گذشته ن یز  اجتماعیاز به انگیگرد  چرخ اقتصاد کشورها ن

ت انجـام یـفرهنگ مولو براساسن و یکارها با ارعاب و خشونت و فرمان و اوامر سالط
ع یشود. هنگام  یت اقتصـادیفعال یزه برایجاد انگیموج  خلق حرص و ا یطلب که تنوت

 یجـه الگـویشـود و در نت یم یطراحـ یطبقـات ی فاصله براساسز یدرآمد ن یشد، الگو
ت بر یریشده و مد ل یبه وصف جامعه تبد« حسادت»شود و ُخلق  یمند م مصرف قاعده

ت یـفعال یک جامعـه بـرایدهد که تحر یا اسالم اجازه میرد. حال آیگ ین مبنا شکل میا
بـه  یدار هیمصـرِف نظـام سـرما یق الگـویـانجام شود و مردم از طر« حرص» برمبنای

 مبتال شوند     « حسد»به ُخلق  ــو نه تنها افراد  ــت وادار شوند و بر اثر آن، جامعه یتبع
ت یـدر غرب، اصل قـراردادن محرومن سوخِت بخش اقتصاد ی. رکن سوم در تأم9
ن نکته توجه کرد که علم اقتصاد ید به این آن باییتب یاز و ارضاء است که برایان نیدر جر

محسـوب  یازها گاه از امـور ف ـریاز( توجه دارد. نیاز و ارضاء )رفع نین ی به حلت مسأله
گـرم.  یدر هـوات یدن آب پس از فعالیاز او به نوشیانسان و ن یشوند؛ همانند تشنگ یم

 ی ک مقولـهیـاسـت کـه آن را از « ازیـد نیتول»ان دارد، یته جریاما آنچه در فرهنگ مدرن
ر و یاز آب، شـ یرفع تشـنگ ینمونه، انسان در گذشته برا عنوان بهکند.  یخارق م یف ر

اره ی  زنـدگیا در محـیـکـرد  یمحدود استفاده م یدنیچند نوش آب،  یهـا از پـارک، فوت
 یاز تشـنگیرفع ن یبرا یدنیبرد اما امروزه هزاران نوع نوش یو... بهره نم ینیئتز یها چراغ

د کـه در صـورت عـدم یـآ یبه بازار م ینات شهریئاز تز یشود و انواع مختلف یساخته م
ن اسـت کـه یدهد. اما مسأله ا یاستفاده از آنها، احساس فقر و کمبود به جامعه دست م

 یعنـیمـداوم وجـود دارد؛   ی ک فاصلهی« ارضاء»و « ازین»ن ی، همواره بیغرب تمدندر 
گر جامعـه مـنعکس شـده و باعـث یت، در س وح دیریمد ی در مقوله یطبقات ی فاصله
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ن صـورت، یـهمراه شود. در ا« تیمحروم»از و ارضاء در بخش اقتصاد با یشود تا ن یم
دشده خواهد بود و یتول یازهایاز از نیمثاًل قادر به ارضاء ده ن یدرآمد ی ن طبقهیتر نییپا

 ی کـه در طبقـه نیاز خـود را خواهـد داشـت تـا ایـارضاء صـد ن یی، توانایبعد ی طبقه
از فـراهم یـون نیـلیک میـ، امکان ارضـاء یدرآمد ی ن طبقهیباالتر عنوان بهداران  هیسرما

« تیمحروم»، یغرب یها از و ارضاء در مدلین نیب یشگیهم ی خواهد شد. پس فاصله
طبقـات  یگران از سویاز تجاوز به حقوق د یز ناشیت نین محرومید و اآور یم یرا در پ

 یردستان را غصـ  کـرده و آنـان را قربـانیقدرت و ثروت، حق ز یرا اهالیبرتر است؛ ز
 ین مسـائل موکـول بـه مباحـث مفصـل و تخصصـین اییکنند که تب یچپاول و غارت م

 است. 
ق توجـه بـه یمصرف از طر یالگوت در یان محرومیجر ی . اما استدالل بر نحوه3

ن یتــأم یرغم ادعــا یرا علــیــشــود ز یروشــن م یزیر ت موجــود در علــم برنامــهیــواقع
د ناخالص یش تولیشود افزا ی، آنچه عماًل محقق میزیر در برنامه یعموم یها یازمندین

در جامعه اسـت.  یمصرف طبقات یل الگویتحم معنای بهن امر ی( است که اGNP) یمل
  سه علـِم یکه از ترک ــ« یزیر برنامه»د توجه داشت که در علم یتر با یلیتفص یانیدر ب

ت و کنترل منابع یهدا ی نحوه ــد یآ ید میپد« اقتصاد»و « تیریمد»و « یشناس جامعه»
ت ین برنامه، جمعیتدو یشود. برا ین میآن در طول چند سال مع یانسان یرویکشور و ن

 یشود که بـرا یمتداول مشخص م یبق استانداردهاکشور در نظر گرفته شده و سپس ط
ق یت، به چه تعداد مدرسه، دانشگاه، بین جمعیا م، محقت مارستان، پزشک، پرستار، معلت

ن اسـاس یـد شـود. بـر ایـد تولیـبا یاسیدر چه مق ییاز است و چه نوع موادت غذایو... ن
ن روند یشود. ا یس مساالنه منعک یها  شده و سپس در برنامه یساله طراح پنج ی برنامه

مـردم توجـه شـده و بـه نظـر  یتمـام یازهـایار مناس  است و در آن بـه نیدر ظاهر بس
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 ی، رفـاهی، بهداشـتیاجرا شود، همگان از امکانـات آموزشـ یرسد که اگر به درست یم
به پـول و  ین امکانات، دسترسیبه ا یابیدست یمند خواهد شد. اما در عمل برا و... بهره

ا یـمارسـتان و مدرسـه و دانشـگاه یاست و اال امکان احداث ب یامر ضرورک یه یسرما
ز یـبـه پـول ن یابی  استخدام معلم و پزشک و محقق و... فراهم نخواهد شد. دسـتیشرا

( GNP) ملید ناخالص یبه نام رشد تول یاست که در شاخص ملید ثروت یوابسته به تول
در کـار و  یمسـاو صـورت بهد جامعـه آحا یست که تمامیگونه ن نیابد. اما ای یم یتجل
، بـه دسـت یدار هید ثـروت در نظـام سـرمایـد ثروت نقش داشـته باشـند بلکـه تولیتول

رد. ممکـن یپـذ یتوسـعه( تحقـق م یها بزرگ  )ق   یها ها و شرکت ها، تراست کارتل
کـار  تـک مـردم بـه وجود دارد که تک یچه مانع»وجود داشته باشد که:  ین تلقت یاست ا

د کـاال و یاما امروزه تول« کشور کس  درآمد کنند یدات خود برایشوند و با تولمشغول 
انـداز خـود  سـت و عمـوم مـردم بـا پسیممکـن ن ید ثروت بـدون تکنولـوژیبالتبع تول

الزم مبادرت کنند بلکه تنها  یآالت و تکنولوژ نیتوانند به وارد کردن کارخانه و ماش ینم
 ملید ناخالص یرشد تول یند. پس برایفا نمایکارخانه اهمانند کارگر در  یتوانند نقش یم

ل یتشـک  ـــدر برنامـه بـود  یعمـوم یازهـاین نیدر جهـت تـأم یضرور ی که الزمه ــ
کـالن ضـرورت  یها هیع سـرمایـبـزرگ و تجم یها س شـرکتیتوسعه و تأس یها ق  

لذا در سبک   5)کارخانه( اقدام کرد. یابد تا بتوان به واردات ثروت، علم و تکنولوژی یم
هیجز ا ید ثروت، راهیتول یبرا یغرب یزندگ ه یها جاد قلت فقـر و  یهـا ثروت در کنـار درت

اسـت « یرانیت ایاستر وال» یریگ ت وجود ندارد که تبعات آن در کشور، شکلیمحروم
 نسبت به آن هشدار دادند.  یکه رهبر

                                                           
و « مهندسی معکوس»است و اال برای « مونتاژ»ترین س   از مدل یعنی س    البته این درک مربوط به نازل .5

 شود. ی دیگری م رح می پیچیده، مباحث «تولید مدل اداره و ارتقاء آن»سپس برای 
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 یها س شرکتیستوسعه و تأ یها ل ق  یتشک یا برایرو  مرسوم در دن آنکه یبرا
 ین مثال استفاده کرد: گاه بـرایتوان از ا ین شود، مییکالن تب یها هیع سرمایبزرگ و تجم

ه است و هنگام یشود که دارا یاستفاده م ییکردِن اجناس، از ترازوها وزن که با  یدو کفت
هیقرار دادن وزنه در  ه و جنس مدنظر در کفت ن در دو طرف در حالت یگر، شاهید ی ک کفت

ا باسـکول یـکردن توس  قپـان  شود. اما گاه وزن ین میرد، وزن جنس معیگ یبرابر قرار م
ه و یرد که تنها یگ یانجام م  یبـازو یکـه رو یچند گرم یا ن دارد و وزنهیک ماشیک کفت

 یلـوجنس مورد نظر چندده ک آنکهدهد؛ و لو  یگشتاور قرار گرفته، وزن جنس را نشان م
وزن  هم یا الزم بود تا وزنه یمیقد یاست که در ترازوها یحال ن دریوزن داشته باشد و ا

ه یبا آن جنس رو  یپنجـاه گرمـ ی ن بدان معناست که وزنهیگر قرار داده شود. اید ی کفت
معـادل بـا  یتواند عملکـرد یگشتاور شود، م یمتر یکه ضرب در طول ده سانت یهنگام

 یبـرا ییلـویپنجـاه ک ی ک وزنـهیـبه  یازیگر نیدا کند و دیپ یلوگرمیء پنجاه کیک شی
ه ن بـزرگ،  یها دآوردن شرکتیپد یز براین یدار هیست. در اقتصاد سرمایترازشدن دو کفت

زات و تخصیقوان ک ثـروت یشود که با  یم یطراح یالت به نحویها و تسه  صین و مجوت
وارد کردن  یعنیرا انجام داد.  یاردیلیپانصد م یت اقتصادیک فعالیبتوان  یاردیلیپنج م

اسـت و  ییلـویپنجـاه ک یدادن به اقتصاد کشور مشـابه همـان کـاال رونق یکارخانه برا
است  یگشتاور ی، مانند همان بازویالمال به بخش خصوص تیار انفال و بیسپردن اخت
لوگرم یپنجاه ک ییجا هجاب یی(، توانایاردیلیپنج م ی هی)= سرما یپنجاه گرم ی که به وزنه

 یها ه در شـرکتیع سـرمایـگر با تجمیدهد. به عبارت د ی( میاردیلیمت پانصد ی)فعال
ده تـا  ینظام حاکم، اعتبار ــن شده یمتعدد آن تأم یاعضا یکه اغل  از سو ــ یسهام

کنـد.  یسودآور اع اء م یدر بازارها یت اقتصادیفعال یها برا ن شرکتیبه ا یصد برابر
ه در قال  یدار است تا با تمرکز سرما هیبه نفع قشر سرما« قدرت ی نظام موازنه»ن یبنابرا
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زات بـه تولین، تسهیها توس  قوان شرکت و کارآمد کردن شرکت د ثـروت یـالت و مجـوت
د یتول ی ه، بازار صادرات و واردات و عرصهیسرما یها ل ق  یبپردازند و اال بدون تشک

نظـام  برمبناید ثروت و رونق بازار یلتو یرد. در واقع برایگ یع و مصرف رونق نمیو توز
 ملیداران و اختصاص مقدورات  هیجانبه از سرما ت همهیبه جز حما ی، راهیدار هیسرما

کـه در ابتـدا ادعـا  ـــمـردم  یها یازمنـدین روند، نیا ی جهیبه آنها وجود ندارد و در نت
خواهـد شـد و ن یتـأم یطبقـات صـورت به ـــدر کشورهاست  یزیر برنامه یشد مبنا یم

را نخواهنـد  یاز امکانـات عمـوم یف بزرگـیـاز ط یمند بهره ییاقشار مستضعف توانا
ت یکه بر اثر فعال ــو خدمات  یدیتول یاز کاالها یاریمِت بسیگر، قید یداشت. از سو

شـود کـه در  ین میمعـ« زم عرضـه و تقاضـایمکان»در  ــد یآ یها به دست م ن شرکتیا
زم پرداختـه خواهـد شـد تـا در ین مکـانیدر ا یم و مفاسد جارمباحث، به مظال ی ادامه

برند  یم یها را به مقصد ملتن، یک ماشی مثابه به یغرب یها ت روشن شود که مدلینها
 ست. ین یاپرستین دنییا و آیجز سجده بر دن یزیکه آن مقصد چ

 



 

 
 چهارم مبحث

« زم عرضه و تقاضایمکان»ل یق تحلیاز طر  یدر اقتصاد غرب یرسان ستم برقیس یبررس 
 «اسراف، تفاخر و استکبار»سه ُخلق  ی هیبر پا

ده در نظر گرفته شود، سوخت یچین پیک ماشی مثابه بهان شد که اگر مدل اداره ی. ب5
ن یتـأم« ت(یـحـرص، حسـد و ظلـم )محروم» یعنـیلـه ین از سه اخالق رذین ماشیا
سـتم یس»سـت بلکـه ین« یرسـان سـتم سوختیس» ین تنها دارایماشک یشود. البته  یم

سـتم یفهـم از س یه شـده اسـت و بـرایـز در آن تعبین« یکیستم مکانیس»و « یکیالکتر
توجـه نمـود. درک « زم عرضه و تقاضـایمکان»د به یبا« مدل اداره»ِن یدر ماش یرسان برق

آن است که ثبـات تقاضـا  ــز رواق دارد یکه در کشور ما ن ــزم ین مکانیساده و ُخرد از ا
هـا را  متیکاالهـا شـده و ق یابیـکه با کاهش عرضه همراه شـود، موجـ  کم یهنگام

ع»د کاال بر یکه تول ید توجه داشت هنگامیش خواهد داد. اما بایافزا اسـتوار « ییگرا تنـوت
 افت.یان خواهد یدر جامعه جر« اسراف»ل شود، ُخلق یتبد« د انبوهیتول»شده و به 

« کـاال»منحصـر بـه « زم عرضه و تقاضایمکان»است که موضوِع  ین در حالی. ا0
زم عرضـه و تقاضاسـت و مـورد داد و سـتد قـرار یمکـان یز داراین« ثروت»ست بلکه ین
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( GNP) ملید ناخالص یک کشور در تولیثروت  یبرا یکمت  ی رد. در واقع شاخصهیگ یم
ان، تنهـا یـن میابد اما در ای یم یآن کشور تجلت  یشود که اثر آن در قدرت ارز یمتبلور م

 ی از همـهیـرغم ن یعلـ یعنـیشـوند.  یل میتبـد« ارز مرجع»ارزها هستند که به  یبرخ
صـادرات  یخود برا یتواند از واحد پول ینم یکشورها به صادرات و واردات، هر کشور

از آلمان  یتکنولوژ واردات ی نهیپرداخت هز یمثال برا عنوان بهو واردات استفاده کند و 
جاد وحـدت یو ا یشود. بلکه با هدف ثبات مال یرفته نمیران پذیال ایبه داخل کشور، ر

کشورها  ی رد و همهیگ یقرار م یمبادالت جهان یبرا یا لهیه، ارز مرجع است که وسیرو
ر  آن در یارز مرجـع و پـذ عنوان بـهکننـد. امـا انتخـاب دالر  یورو معامله میبا دالر و 

شتر و یثبات ب دلیل بهست بلکه یکا نیامر یو نظام یاسیاز قدرت س ی، ناشیجهان س  
سـه بـا یگـر، دالر در مقایر ارزهاست و به عبارت دیباالتر آن ارز نسبت به سا یسودآور

 تر است. یمتی، قیپول یر واحدهایسا
ن مثـال اسـتفاده کـرد: اگـر مجمـوع قـدرت یـتـوان از ا ین مسأله مین اییتب یبرا 

کـه توسـ   یک سنگ در نظر گرفته شـود، سـنگیک از کشورها همانند یهر  یتصاداق
د یـکه توس  کشور افغانستان تول یشود از جنس الماس است اما سنگ ید میکا تولیامر

ام است؛  یم گر برابـر یکدیدشده با یتول یها مِت ثروتیق یعنیشود، از جنس سنگ حمت
 یگـریها بـا د ک از سـنگیـبات و بافِت هر یطور که ترک گر، همانیست. به عبارت دین

شـود،  یان طال و نقـره میمت مین تفاوت است که باعث اختالف قیمتفاوت است و هم
ر کشورها تفاوت دارد. یبات و بافت اقتصاد سایز با ترکیکا نیبات و بافت اقتصاد امریترک

ع سـاده یناصـ یماننـد فـر  و پسـته و برخـ ییران در کاالهـایا یدات صادراتیمثاًل تول
ر یوتر و تلفن همراه و سـایما و کامپیکا، هواپیامر یدات صادراتیشود، اما تول یخالصه م

توان آنها را بـه هـزاران  یل مین دلی  هستند و به همیرق یبرتر است که ب یها یتکنولوژ
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 یشده به فرو  گذاشت. پـس بافـِت صـادرات و واردات در کشـورها مت تمامیبرابِر ق
 یمتـیران، قیـماننـد اقتصـاد ا ییگر کشورها متفاوت است و لذا اقتصادهایشرفته با دیپ
آن بـا ارز  ی نـدارد و فاصـله یمـت چنـدانیز قـدرت و قیـران نیـال ایـست و به تبع رین

جـه، یمت الماس است. در نتیروزه و قیمت فین قیب ی ، همانند فاصلهیصنعت یکشورها
د و فـرو  قـرار یـشوند و مورد خر یل میتبد یورو به ارز مرجع در س   جهانیدالر و 

زم ین صورت، مکانیوابسته به آنهاست. به ا یالملل نیمبادالت ب یرند و انجام تمامیگ یم
 یارز و مبـادالت ارز ی رد و در مقولـهیـگ یعرضه و تقاضا در موضـوع ثـروت شـکل م

د و فـرو  کـاال یمنحصر به خر ین روند بدان معناست که سودآوریشود. ا یم یمتجلت 
 یدار هیکه در نظـام سـرما یز سودآور است و لذا ثروتیو فرو  ارز ند یست بلکه خرین
و « دیـتول»گردد و سـود حاصـل از  یباز م« یامور مال»ش از همه به ید، بیآ یدست م هب

شـرو یپ ی ، اقتصـادین محـیدر ا یعنیرد. یگ یدوم و سوم قرار م یها در رتبه« تجارت»
 یه به معامالت مالیکا با تکیکاال اکتفاء نکند بلکه همانند امر ی خواهد بود که به مبادله

زمـان، پـول = پـول × ا، به کس  ثـروت بپـردازد: پـول یخود در دن یو گرد  واحد پول
 شتر. یب

ت یـت و کمت یـفیمت اقتصاد خـود را از لحـاظ کیکه ق ین صورت، هر کشوریدر ا
د خواهـد یـورک را پدیویهمانند ن ییدا خواهد کرد و شهرهاینه پیش داد، قدرت هزیافزا

م و امکانـات یعظـ یهـا بزرگ و پروژه یها و شرکت یه و تکنولوژیآورد که تمرکز سرما
و  یگران خواهد شد. در واقع ثبات و سودآورید یها هیمدرن در آن، باعث جذب سرما

 یهـا یکـه بـه تکنولوژ ـــ ییو اروپا ییکایامر یها ها و شرکت کرِد بانک نهیهز ی نحوه
است که نـه تنهـا ثـروت افـراد بلکـه ثـروت کشـورها را  یبه نحو ــدارد  یبرتر وابستگ

ها  خـود را در آن مجموعـه ملـت یها هیهـا سـرما کنـد و دولت یخود جذب م سوی به



113   گفتمان انقالب اسالمی _________________________________________________  

قـدرت  یعنـیمنـد شـوند.  بهره ینیم مـئن و تضـم یکنند تا از سـود یم یگذار سپرده
ها بـاز  هـا و شـرکت در بانک مـادیت کرد که در باطن خـود بـه جـالل و جبـرو نهیهز

بـه  یالمللـ نیب یها هیو جـذب سـرما یجاد اعتماد در س   جهـانیگردد، موج  ا یم
ن نوسان یز دچار کمترین یاقتصاد یها در بحران یشود که حت یبرتر م یها سمت بورس

اکثـر ران، یـمثـال در ا عنوان بـهان دارد و یز جرین روند در داخل کشورها نیا 5 شوند. یم
کرد در تهران  نهیه و قدرت هزیرا سود سرمایشود ز یر میتخت سرازیپا سوی بهها  هیسرما

خـود در  ی ز به نوبـهین شهرها نیراز است و ایز و مشهد و شیمانند تبر ییش از شهرهایب
ن یبرخوردارند. در چن یشتریب یو سودآور ین مالیکوچک، از تضم یسه با شهرهایمقا
را یـنـدارد ز یوپا  اثـر ختیاز اسراف و ر یدور یبه افراد برا هی، وعظ و توصی یمح

ـل یها نـهیوپا  و هز ختیاسراف و ر و « یاعتمـاد اجتمـاع»جلـ   ی هیـز، پایآم تجمت
ق مـداوم یـا بـا تحقیـاقتصاد در دن یها ه و پول قرار گرفته است و دپارتمانیجذب سرما

اند. لـذا ُخلـق  ها مشـغول نـهین زمیـشتر بازار، به کشـف معادلـه در ایب یسودآور یبرا
 یر ابعـاد زنـدگیمانند پوشاک و خوراک و سـا یاز اسراف در مصارف شخص« تفاخر»
 ی دفتر شرکت و نحوه ین بخش شهر برایشود و تا انتخاب بهتر یرعامل آغاز میک مدی

ک کشـور یـک شـرکت بـزرگ در یـ یندگیابد تا بتواند نمای یون آن و... ادامه میدکوراس
م و یدر داخـل و خـارق تعمـ« تفـاخر»رو، ُخلق  نیاورد. از ایدست ب هافته را بی توسعه کم

 ابد.    ی یگستر  م
گر قـرار یکـدیمختلـف در اصـ کاک بـا  یکـه اقتصـاد کشـورها یهنگـام یعنی

« چهـار بـازار»ست بلکه یموضوع بحث ن یدیک واحد تولیگر اشتغال در یرند، دیگ یم
                                                           

. همین مسأله در امور سیاسی و امنیتی نیز جریان دارد و روال متداول در جهان، آن اسـت کـه کشـورها بـرای 5
های  های قدرت سیاسی مانند امریکـا و سـازمان حفظ قدرت و تأمین ثبات داخلی و خارجی خود، به ق  

 اسی و امنیتی محفوظ بمانند.امنیتی آن مانند سیا متصل شوند تا از نظر سی
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شود امـا  یک کشور و تعادل در اقتصاد کالن م رح می ه، بازار کار و...( دری)بازار سرما
ه یدر چهار بـازار، بـازار سـرما یر اصلیرا متغیشود ز یمحقق م مادین تعادل به نحو یا

ن امـر، علـت یـه عمـل کننـد کـه ایسـرما ید به نفع سـودآوریبازارها با یاست و تمام
 شود.   یتوسعه م یها ق   سوی بهص ثروت کشور یتخص

زم عرضـه و ی)س   ُخرد( و مکـان« کاال»زم عرضه و تقاضا در یمکان . گذشته از9
و « انسـان»ن یبـ ی زم عرضه و تقاضا در راب ـهی)س   کالن(، مکان« ثروت»تقاضا در 

زم عرضــه و تقاضــا را در ســ   یان دارد کــه توجــه بــه آن، مکــانیــز جریــن« عــتیطب»
 ی راب ـه»ه مواجـه اسـت: را انسان با سه نوع راب یروشن خواهد کرد. ز« یساز تمدن»

ون و مـادیامـا «. عـتیانسان با طب ی راب ه»و « انسان با انسان ی راب ه»، «انسان با خدا
انـد و  حـاکم نموده« انسان با انسان ی راب ه»را بر « عتیانسان با طب ی راب ه»ا، یاهل دن

در « سـتکبارا» معنای بـهن یاند که ا حذف کرده یز از زندگیرا ن« انسان با خدا ی راب ه»
 ر و متعال است.یکب یبرابر خدا

ک یـ یعنـیوجـود دارد؛  یریو اثرپـذ ی، اثرگذار«جهان»و « انسان»ن یدر واقع ب 
بـر  یرین و کـارگران و ابزارهـا و... تـأثیاز متفکـر اعـممقدورات خود  یجامعه با تمام

 ی ز بهـرهینجه، جهان یکند و در نت یر مییتغ یزندگ ی دارد و در خالل آن، نحوه« جهان»
عت بر یطب یعت و اثرگذاریانسان بر طب یاثرگذار یدهد. پس در پ یبه انسان م یدیجد

افزارهـا و...  و علـم و فکـر و نرم یر، مقدورات و منابع و تکنولـوژین سیانسان و تداوم ا
رقـم  یشـود؛ امـا تکامـل زمـان یم تمدنم ی جامعه یریگ کند که موج  شکل یرشد م

دا کنـد و ثابـت نمانـد و یـش پیانسـان افـزا ی، جسمی، فکریحخورد که قدرت رو یم
د یـد، بایـآ یبـه دسـت م تمدنن یکه در اثر ا یدیجد ی بهره یعنیمحقق شود. « نهیبه»

د یـن منزلـت، بایـد کند. در ایک و تشدیرا تحر یر س   زندگییتغ یانسان برا ی زهیانگ
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عت و جهـان یا طبیکند  یدا میص پیعت تخصیا انسان به جهان و طبیمشخص شود که آ
 یاپرسـتیِن دنیـیرد  مکتـ  و آیـگ یر او قـرار میابـد و در تسـخی یص میبه انسان تخص

 یهـا سـجده بـر بت جای بهرد و یعت قرار بگیر طبیشود تا انسان تحت تسخ یموج  م
ه و قوانیو چوب یسنگ با آن مشغول شـود؛  یباز ن آن سجده کند و به عشقی، بر آثار مادت

ع از  دنبال بهداند و  یرا در آب و خاک و معادن و ... م یو توانمندرا قدرت یز ذ و تمتت تلذت
، یو انسـان یز علوم اجتمـاعین روند نیرشد و تکامل ا یعت است. برایابعاد طب یتمام

دهند و  یش میمداوم افزا صورت بهرا « انسان و جامعه یو جسم ی، فکریت روحیظرف»
کنند و  یارتقاء راندمان افراد فراهم م ینه را برایاهواء، زمبه شهوات و  یابیدست ی  با وعده

ت را در حالـت یت رسـاندن آنهـا، بشـریانسان و به فعل یبه نام شکوفاکردن استعدادها
 دهند. یا قرار میانق اع نسبت به دن

 ی یا تحـت هـر شـرایدر دن ین م ل ، آن است که حاصل گرد  مالیشاخص ا
گر قرارگـرفتن یپول در طول زمان باشد. به عبارت د ییافزا دائممت دالر و یش قید افزایبا
ت انگ یبـرا یکمت  ی ارز مرجع، شاخصه عنوان به یک واحد پولی  ملـتآن  یهـا زهیشـدت

ه و  یمند بهره یک جامعه برای یش مداوم توانمندیا و افزایسجده بر دن یبرا از عاَلم مـادت
د کاال خالصه یتول ی ک کارخانهیتنها در  «یور بهره»ن یانق اع نسبت به آن است. بنابرا

 ز قابل مالحظه است. ین مادی یدئولوژیک مکت  و ایشود بلکه در س    ینم
ق یاز طر ین اقتصاد غربیبه ماش یرسان توان گفت که برق یم یبند . پس در جمع3

شود کـه هماننـد  یانجام م« زم عرضه و تقاضا در سه س   ُخرد، کالن و توسعهیمکان»
ن یـآورد. ا ید مـیـوسـاز را پد ل، موجبات احتراق و سوختیک اتومبین در ینام و پالتید

د یـدهد و به عوامـل تول یرا شکل م« کاال یعرضه و تقاضا»زم در س   ُخرد آن، یمکان
ع»بـا « د انبـوهیـتول»گردد و همراه شدِن  یدر کارخانجات باز م ت، یـدر نها« ییگرا تنـوت
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 شود. یجامعه م در« ُخلق اسراف»ان یموج  جر
ها و درآمـد  ارانهی ی نهین محل هزییتع یران، برایمانند ا یگر، در کشورید یاز سو
قـدرت »، یدار هیوجـود دارد امـا در نظـام سـرما ی، اختالفـاتیالت بـانکینفت و تسه

شود و بـا  یم مادیجاد جالل و جبروت یباعث ا« بزرگ یها کرِد صاحبان شرکت نهیهز
ها را بـدون  هیاز سـرما یاریآورد که بس یرا به وجود م یا جاذبه ،یجل  اعتماد اجتماع

زات، یاق به قوانیاحت دهد و  یدار سوق م هیو قشر سرما یبخش خصوص سوی بهن و مجوت
عرضه و »زم در س   کالن، ین مکانیسپارد. پس ا یها را عماًل به دست آنان م صیتخص
ل یتعـادل در چهـار بـازار تبـد علـتدهد و بازار پول را به  یرا شکل م« ثروت یتقاضا

ن صـورت، وزن و یـزنـد. در ا یرا رقـم م ملید ناخالص یِت تولیت و کمت یفیکند و ک یم
ُخلق »ان یشود، باعث جر ین مین کشورها معیکه در رقابت ب ملید ناخالص یمِت تولیق

 یا و من قــه یالمللــ نی، بیدر ســ وح جهــان یهــا و فخرفروشــ ملتان یــدر م« تفــاخر
 گردد.  یم

 معنای بـهن راب ـه، یـا ی نـهیان انسـان و جهـان و بهیزم عرضه و تقاضا میاما مکان
در  یور ش بهـرهیدر آن است و توجـه بـه رانـدمان و افـزا یور و غوطه« ایخوض در دن»

ُخلـق »ان یـانجـام شـود، جر مـادی یمبان براساسکه  ی، هنگامتمدناس جامعه و یمق
 یک، ادعـایـعلوم مدرن همانند دانـش ژنت ی در عرصه آورد. لذا یم یرا در پ« استکبار

د و رفـاه حاصـل از آن، یـجد یهـا یآور د فنت یـشـود و بـا تول ینش م رح میَخلق و آفر
، یطـرح شـبهات نظـر جای بهگردد و  یت القاء میبشر یبرا یویآوردِن بهشت دن فراهم

باعث شـده  کیو تکنولوژ یرا قدرت علمیشود؛ ز یم ینف یعمل صورت بهعاَلم آخرت 
ان یبوده، در م یکه در گذشته مخصوص به پادشاهان و خاندان سل نت یمصرف یتا الگو

 یاز هوا یمند بهره یان بودند که برایمثال، تنها دربار عنوان بهدا کند. یعموم مردم رواق پ
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الق و قشـالق در یـیتوانسـتند بـه  یگرم در فصل سـرما، م یخنک در فصل گرما و هوا
 یها شـهروندان در خانـه ی مبادرت کنند اما امروزه همـه یو زمستان ینتابستا یقصرها
 یم بـوع در تمـام ی، به هوایشیو سرما یشیگرما یها ستمیق سیتوانند از طر یخود م

ف و رنگارنگ و غـذاها و ینرم و ل  یها لباس که همچنانداشته باشند.  یفصول دسترس
ع، مخصـوص بـه اهـال یها یها و خوردن طعم ت عمومـًا از یـدربـار بـوده و رع یمتنـوت

، یکردند اما در دوران کنـون یساده و محدود استفاده م یزبر و چند نوع غذا یها پارچه
ن یـا ی برنـد و دلـداده یت بهره میفیگوناگون و با ک ی هیو اغذ  ز از البسهیاقشار متوس  ن

لـه یهر نوع ُخلق رذن مواه  و تداوم آن، به یبه ا یابیدست یاند و برا شده ینحوه از زندگ
کادم یازمند مباحث تخصصی، نحقایقن یق از این دقییدهند. البته تب یت میرضا ک یو آ

 شود.   یاکتفاء م یمباحث به طرح آن متناس  با فرهنگ عموم ن یاست اما در ا
 یشناسـ و روان یشناس در انسان یغرب یها سمیمکات  و ا ی. گرچه نقد و بررس1

زم عرضه و تقاضا در ین موضوعات ممکن است اما مکانیدر ا یو... و طرح مباحث نظر
، اقتصاد کـالن و ارز، اقتصـاد خـرد و کـاال( باعـث یاپرستین دنییو آ تمدنسه س   )

ن رواب  شـوند و سـبک یم در برابر ایعمل، همگان ناچار به تسل ی شود تا در صحنه یم
 یکشــورها یحتــ ر شــود ویــدر جهــان فراگ یغربــ« ع، مصــرِف یــد، توزیــتول» یزنــدگ
تنام که یمثل و ین سمت حرکت کنند و کشوریز به همین و کوبا نیهمانند چ یستیکمون
جه برسد کـه ین نتیبود، به ا یزم جهانیالیدر برابر امپر یستادگیمظهر مقاومت و ا یزمان

ه ید با ق   سرمایبه توسعه و رفاه با یابیدست ینبود و برا یم درستیکا تصمیجنگ با امر
 ز نماند.ین یکرد و منتظر عذرخواه یهمکار یلوژو تکنو
زم یمکـان»ن در نظـر گرفتـه شـود، توقـف در یک ماشی مثابه بهپس اگر مدل اداره  

ض ق عـه اسـت کـه در یتعـو مثابـه به)اقتصاد خـرد( « عرضه و تقاضا در موضوع کاال
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در ق و توسـعه یـتحق یهـا سـه بـا طرحیشـود و قابـل مقا یانجام م یکیمکان یها مغازه
ج یکه ادراک را یست. در واقع تا زمانیل نیاتومب یارتقاء تکنولوژ یبزرگ برا یها شرکت
 یبـاق« ض ق عـات مـدل ادارهیرات و تعـویـتعم»زم عرضه و تقاضا، در س   یاز مکان

دا یـارتقاء پ« مدل اداره ی نهیبه»و سپس به س   « معکوس یمهندس»بماند و به س   
اقتصـاد  یرد، مهندسـیـقـرار نگ ییشمن مـورد شناسـاد یاقتصاد ی نکند و عمق جبهه

، اکتفـاء بـه یطور کـه در جنـگ نظـام سور نخواهد بود؛ همـانیو تحقق آن م یمقاومت
دشمن در  یها یو استراتژ یخ  اول دشمن و فقدان اطالعات از خ وط بعد ییشناسا

ات یعمل یبزرگ در طراح یو...، باعث نقصان یدفاع یافزارها افزارها و نرم ن سختیتأم
 یرویـن بـا وجـود نیهمانند چـ ید توجه داشت که کشوریو شکست آن خواهد شد. با

 عنوان بهگاه دالر را یم و صادرات روزافزون نتوانسته است جایمتراکم و ثروت عظ یانسان
ارزهـا از  ید بلکه تمامین آن نمایگزیخود را جا یارز مرجع از آن خود کند و واحد پول

ن و یاست کـه چـ علتن بدان یال طواف بر محور دالر هستند و ان در حیوان چیجمله 
 ی نهید و بهیستند بلکه تولین« د و ارتقاء مدل ادارهیتول»نوظهور قادر به  یر اقتصادهایسا

س و فرانسه یکا و انگلیمانند امر یصنعت یکشورها یده در انحصار برخیچین پین ماشیا
ن موفـق عمـل کـرده و ین ماشـیـا کارگیری بـهن تنهـا در یماننـد چـ ییاست و کشورها

ال را از طـواف یتوان ر یم یاند. لذا زمان انجام داده یآن را به درست« معکوس یمهندس»
 ی سـتاد و جبهـهیدشـمن ا یاقتصـاد یها بر محور دالر خارق کـرد و در برابـر هجمـه

مـدل  ی نهیهد و بیق از س   تولیعم ید آورد که شناختیمستقلت و کارآمد را پد یاقتصاد
ن ینـو ی ک مـدل ادارهیـد یـتول یعنید و به راهکار مقابله با آن، یدست آ هب یغرب ی اداره

 اسالم توجه شود.  براساس



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 پنجم مبحث

 «ایتکاثر، ربا، خوض در دن»به سه ُخلق  یدر اقتصاد غرب یکیستم مکانین ارکان سییتب 
 «توسعه یها ها و برنامه ها، بانک شرکت»در سه سطِح  

« لسـان قـوم»بـه  ایانب یم فرموده، تمامیمتعال در قرآن کر یطور که خدا . همان5
ر، یـن تعبیاما مقصود از ا« و ما ارسلنا من رسول اال بلسان قومه»اند:  خود مبعوث شده

اسارت و  یبرا یا لهیدارد که وس یاتیست بلکه اشاره به ادبیو... ن ی، عربیتنها زبان عبر
کـه مـردم بـه آن  یبا در نظرگرفتِن فرهنگ یلهامبران ایپ یعنیاستثمار آن قوم شده است؛ 

دار یـآوردند تا همگان ب یت میمتناس  با آن وضع یاتیگفتند و آ یگرفتار بودند، سخن م
نجات و سعادت حرکت  سوی بهکه به آن دچارند،  یشوند و با درک از ظلمات و مفاسد

 کنند.
گرچـه بـا زبـان ز یالله ن حفظه یسره و مقام معظم رهبر قدس ینیحضرت امام خم

دهند، اما همواره غل و  یان را مورد خ اب قرار میعیش ی ، جهان اسالم و جامعهیفارس
کنند و راه نجـات از  ی  میبسته شده، تشر یاسالم امت یرا که امروزه به پا ییرهایزنج

انـد،  ن بـا آن مواجهیکـه اکنـون مسـلم یاتیـند. در واقع ادبینما ین مییرا تب یوضع کنون
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را مـورد  ید و خداپرسـتیـتوح ی ته است که با هزاران زبان و لسان، کلمـهیدرنفرهنگ م
از فرهنـگ  یق و نخبگـانیـد، شـناخت عمین تهدیمقابله با ا ید قرار داده و لذا برایتهد

 است.  یضرور یته امریمدرن
 یغربـ ی به آن مبتالست، مـدل اداره یاسالم ی. گفته شد که آنچه نظام جمهور0

ــه م ــت ک ــه  یاس ــوان آن را ب ــت ــی ــبیک ماش ــه از ترکین تش ــرد ک ــه ک ــتمیِ  سی  یها س
ستم یان سیبه وجود آمده است. پس از ب« یکیمکان»و « یرسان برق»، «یرسان سوخت»

ســتم ین و سیماشــ ی در بخــش اقتصــاد، نوبــت بــه بدنــه یرســان و برق یرســان سوخت
ن یارچوب قـواند در چـیـهمـه با یت اقتصـادیـفعال یرسد: امروزه برا یآن م یکیمکان

 یها سـه بـا احکـام شـرکت در رسـالهیها در مقا ن شـرکتیها عمل کنند اما قوان شرکت
اسـت و  جـایزک عقـد یـتًا یماه یرا شرکت اسالمیاست. ز یتفاوت ماهو یه دارایعمل

 یبـرا یا نـهیابـد و زمی یش میآن افزا یش تعداد شرکاء، احتمال فروپاشیهمزمان با افزا
ع ثروت به نحو پا شده که  یطراح یها به نحو ن شرکتیکند. اما قوان یدار فراهم نمیتجمت

ل یت )تبدیت از مالکیریک مدیل گردد و تفکیک عقد الزم تبدیعقد شرکت در عمل به 
 یش اعضاء، نه تنها ثبات شرکت با مـانعیرغم افزا یشود تا عل یاموال به سهام( باعث م

هماننـد فـورد و...  ییها رو، شرکت نید و از اید آیپد« ع ثروتتجمت »رو نشود بلکه  هروب
گـر، شـرکت در نظـام یش از صد سال دارند. بـه عبـارت دیب یرند که عمریگ یشکل م

 شود. یم« تکاثر ثروت»است و موج  « جامعه ی هیسلول اول» مثابه به یدار هیسرما
خارق شـده و هماننـد  یاز حالت سلول« یبانک ی شبکه»ها در  ن شرکتیسپس ا 

ت و یهـا هـدا بانک  یعنـیشـوند؛  یل میتبد« اندام»دست و پا و چشم و گو  و...، به 
« پـول»به نـام  یه به ابزارین کار با تکیرند که ایگ یها را بر عهده م به شرکت یده جهت

، ینـیات دیـکـه در ادب یدهد؛ رفتـار یجه میرا نت« ربا»از  ینیرد و شکل نویگ یانجام م
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بـه  یا د اشـارهیـجـا با نیشمرده شده است. در هم« جنگ با خدا و رسول خدا» مثابه به
توان پـول در شـکل  ین ربا روشن شود و معلوم گردد که نمیف پول کرد تا شکل نویتعر

من بـق نمـود. در  ین فقهـیر عنـاویا سـای« حواله»، «یاعتبار ی مقوله»مدرن آن را بر 
 یگـریآورد و آن را با جـنس د یاز خود را به بازار مید مازاد بر نیتول یگذشته، هر شخص

شـد. پـس  یانجام م یتهاتر صورت بهکرد و معامالت  یاز داشت، معاوضه میکه به آن ن
ه  ین شد تا اجناس در ازایمعامالت مع یک واحد برایاز آن و با ضرب مسکوکات،  سکت

از  اعـمپـول ) یمـدن سـ  ، کارآیدا کرد  که در ایمبادله شوند و سپس اسکناس نشر پ
ابـد؛ امـا ی یاز مشکالت تهـاتر نمـود مـ ییو رها« ل مبادلهیتسه»سکه و اسکناس( در 

 ی محاسـبه یک کاال و بـراید یرا در تولیشود. ز ین س   محدود نمیپول به ا یکارآمد
ک یـه و...( بـه یـه، مـواد اولیآالت، کارگر، سرما نید در آن )مانند ماشیسهم عوامل تول

احیاء یکردن اش وزن یطور که برا از است؛ همانین یگذار رز ا یواحد برا ز از ین یا مست
ن واحـد یـیپـول، تع یشود. پس س   دوم از کارآمـد یک واحد مخصوص استفاده می

که بحث از توازن  ید است. اما هنگامیعوامل تول ی هیمِت بقین قییتع یبرا یگذار ارز 
 یپول در س ح یرد، کارآمدیگ یمعامله قرار منفسه مورد  ید و ارز فیآ یان میبه م یارز

ل یا تبـدیـبـر دن ملـتک ی ی سجده یبرا یکمت  ی کند و به شاخصه یدا میپ یباالتر تجل
د یجنگ با خدا و رسول شمرده شده است، نبا مثابه به« ربا»م یشود و اگر در قرآن کر یم

 رد.یقرار گ د مدنظریز بایفوق ن یل و موزون منحصر شود بلکه معنایمک یبه ربا
ل یربا و تبد برمبنایها  ُخلق تکاثر و عملکرد بانک براساسها  ت شرکتی. با فعال9  
توسـعه،  یها برنامه یز با طراحین روند، سازمان برنامه و بودجه نیها به اندام در ا سلول

ن یـپمپاژ خون بـه ا ی فهیوظ« قل »همانند  یکند و بانک مرکز یعمل م« مغز» مثابه به
 یات اجتماعیح ید که دارایآ ید میپد یجه، دستگاهیرد. در نتیگ یا را بر عهده مه اندام
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و مصال  مردم را نابود کند و در عمـل، موجـ   ملیاست  گرچه رقابت سالم و منافع 
شود که ما در واقـع  ین س   از بحث روشن میشود. در ا« یاپرستیکفر و دن ی توسعه»

« کیموجود زنده و ارگان»ک یم بلکه آنچه در برابر ماست، یستیمواجه ن« نیماش»ک یبا 
اجزاء آن از ابتـدا  یض ق عات ندارد بلکه تمامیبه تعو یازین، نیاست که برخالف ماش

خود از س    یتیریدهند. پس غرب در مدل مد یت خود ادامه میعمر به فعال یتا انتها
قـرار  یبشـر ی در مقابـل جامعـهزم را یک ارگانیز عبور کرده و توانسته ین نیساخت ماش

اسـت و اال  یغربـ ی محور از مـدل اداره نیت دیل عقالنیدهد. البته آنچه گذشت، تحل
همانند اسراف، استکبار، حرص،  یا لهیکفار در گزار  از رفتار خود به وجود اخالق رذ

ر یـخـود را ز یتیو امن یاسیو س یطور که رفتار نظام کنند؛ همان یحسد و... اعتراف نم
 کنند.  یو حقوق بشر پنهان م ینقاب صل  و دموکراس

به مبحـث شـرکت و بانـک )پـول( و  یار اجمالیبس یا ن اشارهی. البته غرض از ا3
ِت قبـل از یـبـود کـه عقالن یاساسـ ی ن نکتهیدادن همگان به ا توسعه، توجه یها برنامه

  و یتوانـد درک صـح یمانند بنـاء عقـالء و...، نم یمیو مفاه یرنسانس و من ق صور
 تمـدنن یـرا که توس  ا یا ته و محصوالت آن ارائه دهد و هجمهیاز فرهنگ مدرن یقیدق

 یش از انقالب و در زمـانید. البته پین نماییوارد شده، تب ید و خداپرستیتوح ی بر کلمه
تصرف در شـئون  یبرا یبزرگوار توان یده بود و فقهایت و قدرت نرسیعه به حاکمیکه ش

بـه مسـائل  ییپاسـخگو یش از رنسانس بـرایت پینداشتند، استفاده از عقالن یعاجتما
کـرد و  یت میـکفا مـؤمنینآحـاد  ین و رفـع گرفتـاری  اعمال مکلفیمستحدثه و تصح

ق حواله بر پول مدرن و... قابل قبول بود. اما یا ت بین بر بازار موجود یق سوق مسلمیت ب
ن قـرار گرفتـه و یار مؤمنیو سازمان برنامه و بودجه تحت اخت یکه بانک مرکز یا در دوره

بـا  یگرید به نحو دین و مذه  افتاده، بای  به دست دیو حکومت بر شرا یساز  یشرا
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 ده برخورد کرد. یچین مسائل پیا
کـه  ـــ یغربـ ی محور از بخش اقتصاد در مدل اداره نیت دیل عقالنیدر واقع تحل

ده بـر ُنـه یـچین پین ماشـیدهد که ا ینشان م ــث م رح شد ن مباحیاز آن در ا یاجمال
؛ یرسان ستم سوختیدر س« تیحرص، حسد و محروم»له استوار شده است: یخلق رذ

در « کفـر ی تکـاثر، ربـا، توسـعه»؛ یرسـان سـتم برقیدر س« اسراف، تفاخر، استکبار»
اسـتفاده شـود،  ینین ماشـیک کشـور از چنـی ی که در اداره ی. هنگامیکیستم مکانیس

کـه از  ینین نـویـیکنـد و بنـابر تب یرا بـه کفـر و شـرک آلـوده م یرواب  اجتماع یتمام
و نظـام  یانقـالب اسـالم یکـه مبنـا ـــد را یـتوح ی و کفر ارائه شد، کلمه یخداپرست
ن صـورت، مسـائل یـدهـد. در ا یقـرار م ید جدیمورد تهد ــاست  یاسالم یجمهور

و  ید نفتـیـجد یقراردادهـا ی وهیق آزاد و خ ـرات شـماننـد مشـکالت منـاط یمتداول
افت بلکه بحث ینخواهد  یت اساسیآن و... اهم یها در واردات کاال و تعرفه یناهنجار

 یها متمرکـز، برنامـه یصـنعت، تکنولـوژ ی، اسـتراتژیمانند تجارت جهان یاز مقوالت
بر  یمقام معظم رهبرشود. اگر  ین و مکت  م رح میارتباط آنها با د یتوسعه و چگونگ

ک یها پروژه یبرا یوست فرهنگیضرورت پ د روشـن شـود کـه یـا نباید دارند، آیبزرگ تأ
را وارد کشور  ین چه فرهنگین ماشیست و ایچ یغرب ی مدل اداره یبرا یوست فرهنگیپ

کـه ذکـر آنهـا  یا لـهیان اخالق رذین مدل و بالتبع جریا استفاده از ایکند   آ یم یاسالم
ن یـگـذارد   اگـر بـه ا یم یبـاق یدار نیـد و دیـاز توح یزیفشرده گذشت، چ صورت به
تواند حرکت سـاختارها را بـه نحـو  یز نمین ین اسناد باالدستیها توجه نشود، تدو شهیر

 کند.  یده  ، جهتیصح



 

  
 



 

 
 ششم مبحث

، یاقتصاد»در سه بخش « مدل اداره»ِن یحرکت ماش یاز برایمورد ن یها ن جادهییتب 
 جهان یبر کشورها« مادی  ت مطلقهیول »ت ی؛ موجب حاکم«یاسی، سیفرهنگ

آن،  ی گانه سـه یها سـتمی  سین و تشریک ماشی مثابه بهن مدل اداره یی. پس از تب5
کنـد و سـپس  یحرکـت م یا ن در چـه جـادهین ماشین مهم پرداخته شود که اید به ایبا

گر آنچـه در یرساند. به عبارت د یم یها کشور را به چه مقصد ن جادهیروشن گردد که ا
 عـاماصـول  مثابه بهن مدل م رح شد، یماش ی گانه سه یها ستمیرامون سیپ یمباحث قبل

د یـد، بایـآ یت بـه حرکـت در میـنیع ی که در عرصه یده هنگامیچین پین ماشیبود اما ا
ن یـمـا در آسـمان باشـد چـرا کـه ایا هواپیا یدر در یا کشتین یزم یل رویاتومبهمانند 

کننـد.  یم ین و آب و فشار هوا را خنثـیبه حرکت درآمدن، اص کاک زم یها برا نیماش
د چــه یــبا یدار هین شــود کــه مــدل اداره در نظــام ســرمایاســت تــا معــ یلــذا ضــرور

نان یحرکت کند تا خود و سرنشـ یا ر و جادهید و در چه مسینما یرا ختث ییها اص کاک
 به مقصد برساند. ــهستند  ملتک یکه  ــرا 

ازمنـد ین یستِم اقتصـادمحور، بـه امـوریک سی عنوان به یدار هیدر واقع مدل سرما
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ن آن، یحرکت خود در بخش اقتصاد احداث کند کـه اولـ یبرا ییها است تا بتواند جاده
ر منـابع ین، آب و هـوا و سـایاز سـرزم اعـمک آن کشـور یـو ژئوپلت ییای  جغرافیشرا»

دار قـرار  هیو قشـر سـرما یار بخـش خصوصـیـن امکانات در اختیاست. اگر ا« یعیطب
ار گـرفتن منـابع یـن خواهد شـد. امـا بـا در اختین ماشیرد، عماًل امکان حرکت از اینگ
طور کـه  د؛ همـانیـآ یدر م یمختلفـ یها ز بـه شـکلین مدل نیک کشور، ماشی یعیطب

 یید و خـودرویآ یدر م یمسافر مشغول است، به شکل تاکس ییجا هکه به جاب یلیاتومب
سـاخته  یلیونت و تریکام صورت بهونقل بار و کاال را بر عهده دارد،  ت حملیکه مسئول

همچـون  ییها ن، سرفصلیشود. لذا مدل اداره به حس  حرکت خود در موضوع زم یم
جـاد خواهـد کـرد و بنـا بـه یور و... را ای، دام و طیدار ، باغیها، کشاورز مراتع، جنگل

د خواهـد یـرا پد یادیالت و صـیو ش یران یچون کشت ینیا، عناویحرکت در موضوع در
و  یرسـان ستم سوختیبه سه س یکلت  صورت بهتوان  ین نمی  ماشیتشر یبرا یعنیآورد. 

مـدرن،  تمـدناکتفاء نمود بلکه در  عامن اصول یاشاره کرد و به ا یکیو مکان یرسان برق
هـر  یبـرا یات علمباند و محاس شده ید موضوع خاص طراحیبا ق یمختلف یها نیماش

ن یگر ماشـیشوند. به عبارت د یجداگانه بررس صورت بهد یک از آنها انجام شده که بای
 یهنگـام ــله استوار شده یکه طبق مباحث گذشته بر اخالق رذ ــمدل در س   کالن 

 یمخصـوص بـه آن موضـوع و طراحـ ینیشـود، ماشـ ی  میـبا موضوع خـاص ترک که
 دهد. یجه میمتناس  با آن را نت

ق یـ، از طریدار هیدر نظـام سـرما« و انفـال کشـور یعیمنابع طب»در هر صورت،  
ب و محاسبات کارشناسیقوان توسـعه و  یهـا هـا، بـه ق   ها و پروژه در طرح ین مصوت

ِت بخـش یـ، بـه ملکیا توسعه یها تیدستمزد فعال عنوان بهشود و  یم میثروتمندان تقد
بـه نـام  ینی، ماشیعیانفال و منابع طب ی حرکت در جاده ید. البته برایآ یدر م یخصوص
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 یها منتهـ ت شـرکتیـت افـراد بـه مالکیـمالک جای بهشده که  یطراح یت حقوقیمالک
 شود. یم

ه یطور که موادت اول همان یعنیاست؛ « تیو جمع یانسان یروین»ن بخش، ی. دوم0
د بـه یـز بایـت کشـور نیـکنـد، جمع یم یرا طـ یشدن به کاال مراحل خاص لیتبد یبرا

رد. پـس پـرور  یـکـار گ هها ب علم و سواد و مهارت بپردازد و آن را در کارخانه یریفراگ
 ی هـا متناسـ  بـا توسـعه ن مهارتیـکـردن ا آن و بـه روز یهـا و مهارت یانسان یروین

 ی ، جـادهینـد تکامـل جهـانینسـبت بـه فرا یمانـدگ از عق  یریجلوگ یبرا یلوژتکنو
ن روند را یکند و ا یحرکت خود مبادرت م یاست که مدل اداره به ساخت آن برا یگرید

ها( تـا  از روستاها و شهرها بـه سـمت کارخانـه یانسان یرویت نیاز ابتدا )جذب و هدا
احـیـد. ایـنما یت میری( مـدد کـاالیمناس  در تول ینیآفر انتها )نقش ، بـه طرت  ین مهـمت

)چـه قبـل از  یو مهارت یا و حرفه یآموز  و پرور  و امور فنت  ی در عرصه ییها نیماش
ازمند یت و سازمان اداره( نیریبه بازار کار و چه پس از آن در علم مد یانسان یرویورود ن

 یرویـاز جـنس ن یا جـادهاند و در  د شـدهیـموجود تول تمدنها در  نین ماشیاست که ا
 اند. در حال حرکت یانسان

انداز مردم است که حاصل کار و تال   و پس« یثروت عموم»ن بخش، ی. سوم9
 یکس پول خود را در خانه و صـندوقچه نگهـدار چیشود. اما امروزه ه یآنها محسوب م

کشـور در  یبـانک ی و شـبکه یستم مالیدر س ملتدولت و  ییدارا یکند بلکه تمام ینم
رد چـرا یقرار گ ید در خدمت بخش خصوصیز باین یستم مالین سیحال گرد  است. ا

 یتوانـد حرکـت کنـد. لـذا تمـام یالت نمین مدل اداره، بدون اعتبارات و تسـهیکه ماش
د یـق علـتشـود و  یداران گذاشته م هیار سرمایگان در اختیرا صورت بهالت کشور یتسه

و  یاز جــار اعــمها ) و انــواع حســاب یقــود بــانکآن اســت کــه فــارغ از ع« گــانیرا»
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متمرکز شـده و گـرد   یبانک ی ها و دولت در شبکه (، پول مردم و شرکتیگذار سپرده
و امکـان  یگونه حق رأ چیدارد اما به مردم ه دنبال بهرا  ین حجم از پول، سود سرشاریا

رد و یـگ یمردم تعلق نمن سود کالن به یاز ا یالیشود و ر ین روند داده نمیمشارکت در ا
ـیشود؛ گرچـه چنـ یم دانسته نمیاز آن سه یمند چ کس در بهرهیه  ی در عرصـه ین حقت
ت یجاد حاکمیمردم در انتخابات موج  ا یت شناخته شده باشد و آرایبه رسم یاسیس

برتـر  یو تکنولـوژ یبـه بخـش خصوصـ یالت و ثـروت عمـومیجه، تسـهیشود. در نت
ن مـدل و یالمال، امکان حرکـت ماشـ تیاز ب یا جاد جادهیاکند تا با  یدا میاختصاص پ

احیآن فراهم گردد که ا یکارآمد « یبـانک ی بانک و شبکه»به نام  ینیماش ین مهم با طرت
 سر شده است.     یم

کنـد،  یق میـطر ین مدل در آنها طیکه ماش ییها د توجه داشت که جادهی. اما با3
و  ی، ثـروت عمـومیانسـان یروی، نیعیالذکر )منابع طب فوق یتنها به سه محور اقتصاد

ن اختصاص ین ماشید به ایمقدورات جامعه با یشود بلکه تمام یالمال( محدود نم تیب
وسـته یپ هم جانبه و به همه یک زندگی یو طراح تمدنک یساخت  ی را الزمهیدا کند زیپ

بخـش »مـروز، مقـدورات در ا یاینظامات در دن ی اداره یست. لذا براین نیجز ا یزیچ
و سـاختارها و محصـوالت  یو پژوهشـ یاز نظـام علمـ« یاسـیبخـش س»و « یفرهنگ
د در یـز بایدر کشور ن یتیریو مد یاسیارات سیع اختیها و توز تا احزاب و رسانه یفرهنگ

سـت ین یرد. در واقع مدل توسعه تنها ناظر به امور اقتصادیار مدل توسعه قرار گیدر اخت
د ین به تولین ماشیداران سپرده شود بلکه ا هیتوسعه و سرما یها ن عرصه به ق  یتا تنها ا

از شـئونات  یکـیز بـه یـکشـور ن یو آموزشـ یازمند است و لذا بخـش پژوهشـیعلم ن
 یق و بررسیو تحق یزن ست که هر نوع گمانهیگونه ن نیشود و ا یل میاقتصاد تبد ی عرصه

 یت پژوهشـیـار فعالیرا مع یقاتیسفار  تحقد یت شناخته شود بلکه بایبه رسم یعلم
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کـه  یمختلف یان تقاضاهایرا از میشود. ز یارائه م یدار هینظام سرما یقرار داد که از سو
 ـــد اسـت یـقدرت خر یکه دارا ــ یاجتماع مؤثر یدر جامعه وجود دارد، تنها تقاضا

دار  هیو قشر سـرما یار بخش خصوصیز در اختین نوع از تقاضا نیت تحقق دارد و ایقابل
 ین قشـر هسـتند. لـذا بخـش فرهنگـیـمـدرن، ا یدهندگاِن زنـدگ سفار  یعنیاست. 

 یآموزش یها نیاست که ماش یدار هیار نظام سرمایک جاده در اختی مثابه بهز یکشورها ن
 د شده است.یمتناس  با آن تول یو پژوهش

که در قال  احزاب و  یاسیارات سیع قدرت و اختید و توزیتول ی مقوله که همچنان  
ــهیشــود، هز یانجــام م یغــات و افکــار عمــومیو تبل  ها رســانه دارد کــه توســ   ییها ن
در کشـور را  یاسـیارات سی، اختیگردد. لذا بخش خصوص ین میبزرگ تأم یها شرکت

به نام احزاب  یا ن و جادهیماش یق طراحین امر از طریآورد که ا یز به تملک خود در مین
 شود.  یقق مها مح و رسانه
ک جامعـه یـمقدورات  یکند، تمام یکه مدل اداره در آن حرکت م یا . پس جاده1

ن یا ین حرکت و ابتدای( است که آغاز ایو اقتصاد یو فرهنگ یاسیاز مقدورات س اعم)
ز شامل یرا ن یاسیو س یاست اما در ادامه، مقدورات فرهنگ یجاده از مقدورات اقتصاد

لومترهـا بعـد یاسـت کـه تـا ک یها همانند حرکت در اتوبـان جادهن یشود. ورود به ا یم
کنتـرل  یها نیبر آن حاکم است و دورب یو رانندگ یین راهنمایندارد و قوان یدوربرگردان

دارد چـرا  یدر پ ی، عواق  مختلفیو تخلف یر نظر دارند و هرگونه تخ یسرعت آن را ز
متناس  با  یها نیماش یو طراح یو اقتصاد ی، فرهنگیاسیس یها ن جادهیکه احداث ا

داشـته و قواعـد و  یمفصل یها نهیده بوده و هزیچیپ یها یها و بررس از برنامه یآن، ناش
دار  هیت قشـر سـرمایـها بـه ملک ن جادهیبر آن حاکم است. در واقع ا یمحاسبات خاص

جه، یها پرداخته و در نت نین ماشیا یز به سفار  آنان، به طراحین یدرآمده و بخش علم
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ار یـدر اخت یو اقتصـاد ی، فرهنگـیاسـیشئونات س ی ها و همه نیها و ماش جاده یتمام
، یعـیمنـابع طب»اند. پس بحث بـه  مدرن را سفار  داده یاست که سبک زندگ یکسان

ــن ــان یروی ــوم یانس ــروت عم ــدود نم« یو ث ــه ا یمح ــود بلک ــش ــور ی ــهن ام  عنوان ب
 یرد و چـه علـومیـانجـام گ ییها پژوهشکنند چه  ین می، معیاقتصاد ییها رساختیز

ت یـفید قـدرت و کیزان از سواد را مصرف کنند و فرهنگ تولیس شود و مردم چه میتدر
چگونـه  یت افکار عمومیبه مردم و هدا یرسان داشته باشد و اطالع یت چه شکلیریمد

و  یاسـیمقـدورات س یاز تمـام یق است کـه اصـ کاک ناشـین طریرد و از ایانجام گ
 شود.  یم ین خنثین ماشیک کشور، توس  ایدر  یو اقتصاد یفرهنگ

ــاز طر ملــتک یــکردن  میش از رنســانس، تســلی. پــ1 ق اســتبداد و خشــونت و ی
و  یمختلـف، اتبـاع آنـان را بـه بردگـ یشد و با تصـرف کشـورها یانجام م یلشگرکش

خـود را از  مـادی یازهایخود را توس  آنان انجام دهند و ن یگرفتند تا کارها یم یگاریب
ات و یـدانستند مال یز به هر اندازه که الزم میند و از مردم کشور خود نین راه مرتفع نمایا

از  یانسـان یرویـن نین کنند. اما امروزه تـأمیرا تأم یپادشاه ی گرفتند تا خزانه یخراق م
مدرن مواجه  یدار ت با بردهین عرصه، بشریشود بلکه در ا یالذکر انجام نم فوق یها راه

 یها مختلـف بـه شـبکه یدر کشـورها یو پرورشـ یآموزشـ یها است چرا که دستگاه
گونـه کـه تصـرف  متصل شده است. همان یصنعت یدر کشورها یانسان یرویپرور  ن

شود بلکـه  یحاصل نم یو استعمار علن ییها با کشورگشا مورد نظِر قدرت یها نیسرزم
 یدارا ین به ملک طلـِق کشـورهایزم ی کره یمامن باعث شده تا تیاستعمار پنهان و نو

آنهـا بـه  یهـا و ثـروت عمـوم ملت ییایـو جغراف یعـیل شـود و منـابع طبیحق وتو تبد
ار آن یـبزرگ، صـاح  اخت یها قدرت یها ها و بانک گردد که شرکت یمنته ییها جاده

ا بـا گر متصل است و لذیکدیز به یجهان ن یدر تمام یمال یها ستمین سیهستند. همچن



  312 مدرن تمدن ساختارهای با اسالمی انقالب چالش: دوم فصل    ______________________ 

و  یا من قه یها آثار آن در بورس یگران به بررس لیک کشور، تحلیدر  یبروز مشکل مال
 یطراحـ یبـه نحـو ینـیو زم ییهـوا یهـا نالیبنـادر و ترم یپردازند. حت یم یالملل نیب
ن یـکنـد. ا ین را در اطراف و اکناف جهان به هم متصـل میا و هوا و زمیشوند که در یم

و  یاسـیس یها سـت بلکـه در عرصـهین یاقتصـاد یها رسـاختیروند مخصوص بـه ز
 یدارا یاسـیقـدرت س ی از کشـورها در عرصـه یاریبسـ یعنیان دارد. یز جرین یفرهنگ

قدرتمند جهـان متصـل  یدر کشورها یحزب ی احزاب به شبکه یحزب هستند اما تمام
بر سر قـدرت  ینزاع داخل مثابه بهک کودتا در کشور که یرغم انجام  یشوند و لذا عل یم

ن کودتـا یـا ی دربـاره یخـارج یها شود که موضـع قـدرت ین بحث م رح میاست، ا
عمـل  یجهـان یستم حزبـیک سیها در  حزب ی ن بدان معناست که همهیست  و ایچ
واحـد و  ی ک شـبکهی مثابه بهکشورها  یو دفاع یتیامن یها ستمیس که همچنانکنند؛  یم

 ده هستند.یتن مرتب  به هم و درهم
از کشورها ظاهرًا مستقلت هسـتند و پـرچم و سـرود  یاریاست که بس ین در حالیا

ت و کشـور و اسـتقالل خـود یـو... بـه مل یدر مسابقات ورزشـ یروزیدارند و با پ ملی
ش یآما» براساسد یکشور با هر یایجغراف یقت آن است که حتیکنند. اما حق یافتخار م

ر یـمرتب  با آن، با اقتصاد من قه هماهنگ شـود. در غ یو م العات کارشناس« نیسرزم
هـا و...  سـودآور نخواهـد بـود و بخـش  هـا و فرودگاه صورت، احـداث بنـادر و راه نیا

ن یـک از ایـ چیدر هـ یگذار هی، حاضر بـه سـرمایه اقتصادیعدم توج دلیل به یخصوص
منوط  ییزا ثروتو  ین آن نخواهد شد. چرا که سودآوریسنگ یها نهین هزیها و تأم طرح

در من قـه و  یتجـار یهـا نالیهـا بـا ترم نالین ترمیـمنـد ا و ارتبـاط قاعده یبه هماهنگ
ن معادله برقرار اسـت و سـرعت یز همید نیتول ی در عرصه که همچنانالملل است.  نیب

دات یـتول یکنـد تـا سـودآور یجـاب میدر جهـان ا ید کاال و ارتقاء تکنولوژیتول یباال
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د یـد داخـل بـا سـرعت تولیـتول یباال، به هماهنگ ی به ارز  افزوده یابیو دست یداخل
تحرک مناس  و به هنگام نداشته باشد  یمنوط شود. لذا اگر کشور یالملل نیو ب یجهان

ف نکند، ورشکسته خواهد یتعر یجهان یها را در قال  برنامها   ملی ی توسعه  و برنامه
 شد.

 ی ت م لقـهیـوال»دا کرده و به منزلـت یپ یجهان یا ن مدل گسترهیجه، ای. در نت1
و خشن استفاده نشده  ین منزلت، از استعمار علنیبه ا یابیدست یبرا یده ولیرس« مادی
بشـر  یابعـاد زنـدگ یتمام یامروزه برا یعنید آمده است؛ یپد یک استعمار علمیبلکه 

و بـه ده یـن گردیمعـ« فیـتکل»از  یامـور، چـارچوب ی ارائه شده و در همـه« فیتعر»
کشورها  ی شود. همه یمختلف مبادرت م یها ف در عرصهیف و تکالیآن تعار« قیت ب»
خود را در گرو  مادیرفته و رفاه و تکامل یرا پذ« قیف، ت بیف، تکلیتعر»ن نوع از یز این

 یبـزرگ طراحـ یها دانند که توس  قـدرت یم ییها نیها و استفاده از ماش عبور از جاده
، ی، عقلـیروحـ»و « ی، اقتصـادی، فرهنگیاسیس»ل یاز قب یفمختل یها شده و عرصه

روسـتاها، »، «ی، دولتی، تعاونیخصوص»، «ی، کشاورزی، خدماتیصنعت»، «یجسم
ها،  ن سرفصــلیــک از ایــهــر  یدهــد و بــرا یو... را پوشــش م« شــهرها شــهرها، کالن

ت، یریمـد ی کند. لذا اگـر در رشـته یرا ارائه م یفیو ک یکمت  یها استانداردها و شاخصه
 تمدنموضوعات در  یتمام یل است که براین دلیجاد شده، به ایا یمتعدد یها شیگرا

، در ینیع یها نین ماشیشده و سپس ا یمخصوص طراح یها ها و جاده نیموجود، ماش
ها و  ن جادهیا یمنعکس شده است. در واقع کارآمد یدانشگاه یها رشته انیها و م رشته

 تمـدنشـده توسـ   تیترب یانسان یروین« رِ یسرعت، دقت و تأث» ها و نیها و ماش اتوبان
 ی دن بـه قافلـهیرسـ ین دستاوردها شود و بـرایا ی ت دلباختهیمدرن باعث شده تا بشر

کـه در  ــآن  عامباشد. پس مدل اداره و اصول  یبه آنها حاضر به هر کار یابیدست تمدن
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ع م ــن شد ییتب یمباحث قبل ر و متنوت کـه متناسـ  بـا  ینیها ماش ونیلیبه م شود و یمتکثت
 یها ک نظام در برنامـهی یتیریمد یها گردد و سرفصل یل میمتعدد است، تبد یها جاده

نه، مجر یدهد که قوا یل میتوسعه را تشک  اند. ه با آنها مواجهیه و قضائیمقنت
جوامع  یعنیرهسپارند؛  یمقاصد و اهداف سوی بهها،  ها و جاده نین ماشی. البته ا7

ها جابجا  ها و جاده نین ماشیخ توس  ایک مق ع و هم در طول تاریو شهروندان هم در 
شوند که در ادامه به آن پرداخته خواهـد شـد. پـس از  یاده مین پیمع یشده و در مقصد

رفت کـه نظـام  یاساس ی ن مسألهید به به سراغ ایها با نین ماشین اهداف و مقاصد اییتب
توانـد خداپرسـت بمانـد و تـن بـه  ی  چگونـه مین شـرایدر ا یماسال یمبارک جمهور

ز بـه یـت را نین وضـعیـرفت از ا ندهد بلکه راه برون یپرست یله و فرهنگ هویاخالق رذ
عه است چرا کـه شـأن یش ی ن امر، موضوع امتحان امروِز جامعهیا ارائه کند. ایدن یتمام

ـــدان پـــاک و م هـــر ا امیرالمـــؤمنینامبر اکـــرم، یـــوجـــود مبـــارک پ شـــان یو فرزن
ن یـو برخـورد بـا موانـع ا یک حکومت جهانیت یریل و مدیتشک نیاجمع همیعل الله صلوات

 مثابه بهن یو محبت  مؤمنینن ین منص  ندارند بلکه ایبه ا یازیاست اما خود ن یآرمان اله
بـا آن  یهمراهـ یخـود را بـرا یت و آمادگید ظرفیهستند که با محمد محمد و آل امت

ن منزلـت نشـان دهنـد و اال یدر ا اولیای الهیر و طواف بر محور ین مسیبزرگواران در ا
معنا نخواهـد شـد.  فیالشر فرجه یتعال الله عجلعصر  یبت و ظهور حضرت ولیغ ی فلسفه

شود و  یف میتعر« باطل ی با کلمه یریحق در درگ ی کلمه ی اقامه»به  یدار نیدر واقع د
آن  ی جانبـه ده که ابعاد همهیرس ین بلوغیخ، به چنین دوره از تاریدر ا زیباطل ن ی کلمه
هـا  یباطل غفلت شود، نه تنهـا ناهنجار ی ت کلمهی  شد. لذا اگر نسبت به وضعیتشر
مـدرن،  تمـدندر  یانقالب اسـالم ی ، با استحالهبلندمدتد خواهد شد بلکه در یتشد

ا تبدک اسم بدون یشده و به  یع از محتوا خالیتش جـز  یل خواهد شد و سرنوشـتیمسمت
 دا نخواهد کرد.   یا نفاق پیابتال به کفر 



 



 

 
 هفتم مبحث

  یغرب  مدل اداره« مقصد» مثابه بهمدرن؛  یپرست بت 
 یو اقتصاد یفرهنگ  ،یاسیس یها ن آثار آن در بخشییو تب

 یهـا ن جادهیـین و تبیک ماشـی مثابه به یغرب ی رامون مدل ادارهیپس از بحث پ. 5
شـود  ید توجه داشـت کـه ادعـا میبشر، با یابعاد زندگ ین در تمامین ماشیمتناس  با ا
اسـت « نامحدود یازهایامکانات محدود و ن»ها،  ها و جاده نین ماشیِت ایموضوع فعال

ه به مخلوق است یاز تک یت ناشیرا محدودیزست. ی  نیک فریجز  یزین ادعا چیکه ا
خالق اسـت و  یدهد، دارا یار انسان قرار میکه در اخت ین جهان و منابع و امکاناتیاما ا

ز یازها نین که همچنانامداد ندارد.  در علم و قدرت و اراده و اع ا و یتیز محدودیخالق ن
او  یازهایمخلوق، به ن تیمستند به مخلوق است و محدود« ازین»را یست زینامحدود ن

 کند.      یل میتبد یریگ قابل شمار  و اندازه یا ازها را به مقولهین نیزند و ا یحدت م
 یها، جوامع را به چـه مقصـد ها و جاده نین ماشین است که ایگر اید ی . مسأله0

طور کـه  و همـان سؤالن یکنند  در پاسخ به ا یاده میپ یرسانند و آنان را در چه نقاط یم
امـد را ذکـر یتوان ُنه مقصـد و پ یمدل اداره به ُنه محور اشاره شد، م عامن اصول ییدر تب
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  شـود؛ یتشـر ــ یشعار صورت بهو نه  ــ ید به نحو استداللیامدها باین پیکرد. البته ا
« یدانیـقـات میتحق»، «یا قـات کتابخانـهیتحق»ق یـد از طریبا حقایقن یاثبات ا یعنی

رد. لـذا یها( انجام گ یتالئم و انسجام تئور ی)بررس« یقات نظریتحق»و ارقام( و  )آمار
را پـس از یـان آن. زیـدر آغاز راه خـود اسـت و نـه در پا یاسالم ینظام مبارک جمهور

 یروزیـوهفت سـال از پ یشدن سـ یو سپر یاسیگذشت صدوپنجاه سال از مبارزات س
، یحضرت امام و مقام معظم رهبـر یاله  یو تداوم حرکت نظام با رهبر یاسیانقالب س

نظـام »بـا  ید جنگ فرهنگیدا کرده و بایپ یعلم ی ورود به عرصه و معرکه یبرا یا نهیزم
د و اثبات کند کـه عـوارض و یفرهنگ غرب را آغاز نما« علوم، ساختارها و محصوالِت 

د بـه یـد نبان رونـیـشتر اسـت. گرچـه ایابعاد، از منافع آن ب یدر تمام تمدنن یمضاِرت ا
د بـه یـبمانـد بلکـه پـس از آن با یک تعصت  خام بـاقی  محدود شود و در حدت یتخر

عمـل و در  ی ات در عرصـهیـد مبادرت شود تا نور قرآن و روایجد یک زندگی یمهندس
ل در حوزهیـد از طریـن مهـم بایـدا کند. البته ایان پیجر ینید امت یزندگ  یهـا ق تحـوت
ت علـوم یبتواننـد هـدا یحـوزو یهـا ن، دانشیـارتقاء فهـم از ده دنبال شود تا با یعلم

د یـمـدل اداره تول ی در عرصـه یدین جدیرند تا به تبع آن، ماشیبگ عهده بهرا  یدانشگاه
 گردد.   
شـود،  یهـا حاصـل م ها و جاده نین ماشـیـکـه بـا اسـتفاده از ا یا جهین نتی. اول9

 جای بـهمـدل اداره،  یعنـیان اسـت؛ دار هیسرما یبرا یت در قال  کارگریاستعمار بشر
ت، یـل آرامـش، عقالنیـاز قب یا انسـانیـ یم مذهبیمفاه براساسرا  یت انسانیهو آنکه
ل قـانون کـار یـکار و ذ برمبنایف کند، انسان را یو... تعر یمان، بندگیشه، ای، اندیآزاد
ت م انسان ید و همزمان بر تمامینما یف میتعر ات یـکار و حگذارد که اشتغال و  یها منت

کارخانجـات توسـ   یانـداز و راه یبخـش خصوصـ یگذار هیون سرمایبشر، مد مادی
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ها  ییدر کشورگشا یاز اهداف اساس یکیز یها است. قبل از رنسانس ن ها و تراست کارتل
شهوات و اهواء قدرتمندان بود  یدر راستا یانسان یروین کارگیری به، یداخل یها و جنگ

که بـر  یا مدل اداره ی جهیز، نتیدا کرد. پس از رنسانس نیرواق پ یدار و لذا فرهنگ برده
عملکـرد آن احـداث  یکه برا یمتعدد یها ها و جاده نیله استوار شده و ماشیاخالق رذ

کـا و یهـا در امر سـت. لـذا تظـاهرات و اعتراضین« مـدرن یدار برده»جز  یزیشده، چ
ِت نودونـه یـان و اسـارت و محرومدار هیک درصد سـرمای یمند بهره ی دهنده اروپا نشان

کوتـاه  یمدتها را تا  ملتدرصد از مردم جهان است؛ گرچه زرق و برِق رفاه و شهوات، 
 آنها افشاء خواهد شد. یواقع ی بد اما چهرهیبفر

منـافع  یپـا ملیو  یکردن منافع عموم یها، قربان ها و جاده نین ماشیحاصل دوِم ا
از آن، بـه  یا و اضـ راب ناشـیـبه قـدرت محـدود دن هیتک دلیل بهداران است و  هیسرما

آنـان را بـه  یها رد تـا داشـتهیـگ یشود و حقوق آنان مورد تجاوز قـرار م یضعفاء ظلم م
ر ماننـد زنـان، یپذ  یف و آسـیرو، حقوق اقشار ضـع نیمه کنند. از ایدستگاه خود ضم

شـود و  یگـدمال من دسـتگاه لین و... همواره در ایمان، سالمندان، محرومیتیکودکان، 
شـوند و بـه خـدمت  یز مانند جوانان، دانشمندان، نخبگان و... اسـتعمار میتوانمندان ن

  یـ، تخریغربـ ی مدل اداره یامدهایج و پیند. محور سوم در نتایآ یدر م مادیاهداف 
متـداول در  ین اسـت کـه در اثـر سـبک زنـدگیآب، هـوا و زمـ یست و آلودگیز  یمح

ع  یها یمارید بیو تول یربهداشتیغ ین زندگیا ی جهید. در نتیآ ید میشهرها پد کالن متنوت
موجـود،  یستم درمانیکند اما س یدا میش پیده افزایچیپ یها اق به درمانیو العالق، احت

ض اعضـاء، بـا یا تعـویوند یق پیش عمر ثروتمندان از طریافزا یز است و برایآم تیجنا
 شود.    یرو م هبدن روب یمانند قاچاق انسان و اعضا یمفاسد

را یــ، علــوم مــدرن بــر گمــان و ظــنت و وهــم بنــا شــده اســت زیدر ُبعــد فرهنگــ
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 یهـا و گزاره یانیـق موجـود، علـم وحیـهـا و رو  تحق ها، کنترل یها، تئور فرض شیپ
را  یبـه دسـتگاه علمـ ینـید یها فرض شیورود پ ی تابد و اجازه یر آن را بر نمیخ اناپذ

ان یـها جر ن انسانیکه ب یر است. به تبع آن، رواب یدرگ ینوران حقایقن یدهد و با ا ینم
ت وهلهی یم ، رشد و یاز احکام اله یچیسرپ دلیل بهشود اما  یم یا ابد، گرچه باعث لذت

، احکام رشد و تکامل و تعـادل هسـتند و ینیآورد؛ چرا که احکام د ینم یتکامل را در پ
ن و یتامت بـه تکـو ی احاطه براساسها  امتو  ها ص مصال  انسانیو تشخ یبه علم ربوب

ـه حق یجه، زندگیگردند. در نت یخ باز میتار از شـهوات  یجـز سـراب یقتـیمـدرن و مرفت
 شود.  یثبات و متصل به عالم آخرت م و با یواقع ین زندگیگزیزودگذر ندارد و جا

لـه یرذها و در اوق اخـالق  ن ن فـهیتر پست یکه دارا ییها ، انسانیاسیدر ُبعد س
لـه اسـتوار باشـد، یاخالق رذ براساسکه  ینیماش یعنیکنند؛  یدا میت پیهستند، حاکم

تر باشند و  تر و مستکبرتر و ظالم صیکند که حر یفراهم م یحکومت کسان ینه را برایزم
  اسـت کـه بـا ین فاصـله را گرفتـه باشـند. البتـه صـحیشـتریت، بیقت و معنویاز حق
ن یـن رفتـه امـا ایو اسـتبداد از بـ یمدرن، فرهنگ سل نت و پادشـاه تمدن یریگ شکل

 تمـدنن یـد آورنـدگان ایـبـوده کـه پد یاخالق فاسد، منش و رو  اجداد و آباِء کسـان
ر شـده، فرهنـگ یـن فرهنگ مشارکت که پس از رنسانس در جهان فراگیاند. همچن بوده

گ، جوامـع را نجـات ن فرهنـیـ. لـذا ایاست و نه فرهنگ مشارکت اله مادیمشارکت 
 یاز آزاد ی، سرابیقیمشارکت حق جای بهبرد و  یدهد بلکه آنها را به عمق ظلمات م ینم

شـود. در  یت بشـر میاسارت و محدود یش دائمیدهد و موج  افزا یرا به آنان نشان م
ـل پرداخـت کـه:  یار مهم و اساسیبس ی ن گزارهیرامون اید پیواقع با فقـر »به تفکر و تأمت
ن یـگر ایمحور د« قاست.یدر افر یار بدتر از فقر اقتصادیکا بسیدر اروپا و امر یفرهنگ

ت نـه یکه بشـر یزه شده است؛ به نحویها تئور عرصه ی   در همهیاست که دروغ و فر
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و توسـعه  یسعادت و آبـادان مثابه بهن فاجعه را یاز استعمار پنهان ندارد بلکه ا یتنها درک
د و یـگو یخـود، بـه بشـر دروغ م یهـا بخش یمدرن در تمـام تمدنپندارد چرا که  یم

 دهد.  ی  میها را فر انسان
فـوق را ارائـه دهـد و  یاز محورها یبند ک جمعیتواند  یکه م ی. اما محور اصل3

مـدرن  یپرست د و بتین کند، کفر جدیرا مع یغرب ی مدل اداره یمحصول و مقصد اصل
ه را بـا یخ، جامعه و افراد شده و سـرمایتاردر س    مادیق اخالق یاست که باعث تعم

ل کـرده و علـوم یتبـد یات اجتمـاعیـشئونات ح یربا به مبنا یعنیآن  یکم ی شاخصه
  ــکنند  یفا میبشر ا یزندگ ی در صحنه مادیاصول اعتقادات  مثابه به یکه نقش ــمدرن 

ه سجده کند. یاند تا بشر باعث شده ها بـه  که انسان نیا جای به یعنیت در مقابل آثار مادت
شود  یوادار شوند، امروز ادعا م یو چوب یسنگ یها ها و پرستش بت کده حضور در بت

کشـف شـده  یق رواب  علمـیعت است که از طریو قدرت، آثار طب قوهکه منشأ حول و 
پر از خسارت  یزندگ»و « یوهم ی شهیاند»، «یاخالق ظلمان»است. لذا جوامع دچار 

عات نوی چیو هاند  شده« و مرارت ات و تمتت ار انسان قرار گرفتـه، یکه در اخت ینیک از لذت
قرآن، هشدار به  یاورده است. در واقع روح حاکم بر تمامیاو به ارمغان ن یآرامش را برا

 یها ن دسـتگاهیـمبتال نشدن به کفـر و شـرک و عـدم ورود در ا یها برا ها و انسان امت
است که حاصل  ین در حالیدر امان بمانند و ا ا و آخرتیاست تا خسران در دن یظلمان

آن نق ـه  سـوی بهن، جوامع را ین ماشیکه ا یا و نق ه یغرب ی امِد مدل ادارهیجه و پیو نت
، یان حضرت امام و مقـام معظـم رهبـرید است که در بیبرد، همان کفر و شرک جد یم

بـا آن  یاسـالم تام ی ت مدرن نام گرفته و بر ضرورت مقابلهیمدرن و جاهل یپرست بت
ک  د شده است.   یتأ

کنـد و  ی، جوامع را به کفر و شرک دچار میغرب ی طور که مدل اداره . البته همان1
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ه را رقم م ید و خداپرستیتوح ید براین تهدیبزرگتر  ینیزند، با اخالق د یو اعتقادات حقت
گذشته بـه وهفت سال  یدر طول س یرین درگیر است که مظاهر ایز درگین یو احکام اله

ما قرار گرفته و معلوم گشته کـه عمـل بـه  ینید ی تر شده و در برابر جامعه ج روشنیتدر
 عنوان بهناسازگار است.  ینید یها و ارز  یمدرن، با اقتضائات احکام فقه یساختارها

بودن اموال شرکت، عماًل  و مشاع جایزک عقد ی عنوان بهنمونه، احکام شرکت در اسالم 
را در یشود ز یدار نباشد و به سرعت دچار فروپاشیپا یکه شرکت شرع آن است یمقتض

از اموال شرکت  یچ بخشیگران حق تصرف در هیاز شرکاء، د یکیت یصورت عدم رضا
د آمده، یخاص که در غرب پد یعام و سهام یسهام یها را نخواهند داشت. اما شرکت

ت و یـت از مالکیریک مـدیتفکه و تکاثر ثروت است و لذا با یع سرمایتجم یبرا یابزار
توانـد  یشـرکت نم یاعضـا یت برخـیت اعضاء، عدم رضایسپردن حق تصرف به اکثر

گران از شرکت ید با فرو  سهم خود به دیان بایموج  انحالل شرکت شود بلکه ناراض
ر است. یناپذ ک عقد الزم و تخلفیل شرکت به یتبد معنای بهن عماًل یخارق شوند که ا

 ی، مخالف با اقتضائات شـرکت اسـالمیستم اقتصاد غربیس ی هیپا نوانع بهلذا شرکت 
ـیـ مثابه بهعت یو متزلزل است و آنچه در شر جایزک عقد ی عنوان به  یک عقـد الزم تلقت

ز یـن رونـد در موضـوع خـانواده و ازدواق نیع و امثال آن است و نه شرکت. همـیشده، ب
زن و مرد  یعیو طب مادی یازهاین نیتأمگرچه موج   یان الهیان دارد. ازدواق در ادیجر

اسـت  ین در حـالیشود و ا یمحدود نم مادی یازهایشود اما هدف از آن به ارضاء ن یم
سرشـکن شـدن  یل خـانواده در غـرب توسـ  زن شـاغل و مـرد شـاغل، بـرایکه تشک

ه و مدرن در پ یاست که زندگ ینیسنگ یها نهیهز فرهنگ توسعه  که همچناندارد.  یمرفت
محقق نشده بلکـه ازدواق دائـم  یرواب  شرع یداریشود تا اقتضاء ثبات و پا یموج  م

 ل گردد.یعماًل به ازدواق موقت تبد
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شـئون جامعـه در  یداران بر تمام هیثروتمندان و سرما« تیحاکم»گر، ید ی نمونه 
 یخـدات مخـتص یفرهنگ توسعه است که از نظر اسالم محکوم است. در واقع حاکم

ن شأن را به حضرت حق منحصر کـرده و ی، ایاله ی متعال است و علم و قدرت م لقه
ت و یـمومیت، قیـگـر هـدف از حاکمینـدارد. بـه عبـارت د ین شأنیچن یچ شخصیه

از  یریگ و دست یو توانمندساز یرسان ت، کمکیحاکم ی ست بلکه فلسفهین یقلدرمئاب
ت قـرار دارنـد و قـرآن و یاز علم و قدرت و عقالن یتر نییها است که در س وح پا ملت

متعال و  یگاه، به خداین جایقت است که این حقیمأثوره مشحون از ا ی هیات و ادعیروا
ن و مکتـ  یـت، منحصر به دیحاکم یت برایاء اختصاص دارد. پس صالحیاء و اولیانب

علـم و قـدرت، بـه  منبـع مثابه بهمتعال  یاتصال به خدا دلیل بهاست که پرچمداران آن 
ها و  تیرحمـت و ع وفـت بـه مـادون، تمـام مسـئول یندارنـد بلکـه بـرا یازیمادون ن

اء اجـازه یـو اخـالق و فرهنـگ انب یا دسـتگاه الهـیرند. حال آیگ یم عهده بهها را  یسخت
تـوان  یت کننـد   چگونـه میـداران تبع هیه و سرمایها و جوامع از سرما دهد که انسان یم

اق به پول یاحت ی سپرد و به بهانه یشئونات کشور را به دست بخش خصوصارات و یاخت
دار  هیه و قشـر سـرمایمختلـف مـردم، بـه صـاحبان سـرما یازهاین نیتأم یه برایو سرما
ده شـود، موجـ  یبـا پـول سـنج یزیـمت هـر چیکه ق یا هنگامید   آیت بخشیمحور

 یک امر فرعـین به یده و دا بر آخرت حاکم شیبر جامعه و دن مادیشود که فرهنگ  ینم
ن را به تبـع آن یقرار داد و د یر اصلیا را متغیتوان دن یم یا در نظام اسالمیل شود   آیتبد
خ فقاهـت و یاء بلکه تاریاء و اوصیخ انبیاست که نه تنها تار ین در حالیف کرد   ایتعر

ثـار و زهـد ین وقـف و ایـات، امادیپول و  جای بهدهد که  یم یز گواهیعه نیت شیمرجع
ز ین ید آورده است. انقالب اسالمیعه را پدیش یعلما یو فرهنگ یبوده که خدمات علم

کا به ینرس یروزیبزرگ و سالح و پول به پ یها ه به قدرتیبا تک ده بلکه حضرت امام با اتت
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ل در یـن دلیدچـار کـرد. بـه همـ یها را به ضعف و زبون ، ابرقدرتیاله ی قدرت قاهره
کند بلکـه  یاست که منافع خود را دنبال نم م لقه فقیهت یت با والیکمبت، حایدوران غ

 دات دستگاه کفر و نفاق است. یاز تهد یاسالم امتنجات  یدر پ
انتقـال ثـروت مـورد  یهـا ق اهرمیـاست که از طر یت حقوقیگر، مالکید ی نمونه

عمـل را در یـاسـت؛ ز یت اسـالمیـت قرار گرفته و در تعارض با اقتضائات مالکیحما
شود که ثروت دائمًا از قاعده به رأس هرم منتقل شود و اموال ضعفاء به دسـت  یباعث م

ک یر ندارد و لذا نبایت انتقال به غیوجه قابل چیِت انفال به هیا ملکیفتد. یاء بیاغن د به تملت
افـت یمت روز از آنان درید به قیت، مبل  اجاره باید بلکه در نهایایدرب یبخش خصوص

مـدرن  تمدندر  ید توجه داشت که مفاسد اقتصادیز بایوضوع رانت و فساد نشود. در م
بـه  یا ژهیـازات و مجوزات وید و تجارت و...، امتیشده درآمده و در تول زهیبه شکل تئور

و  یف علمـیـآن تعر ی، بـرایرد کـه در مجـامع دانشـگاهیـگ یسـ وح تعلـق م یبرخ
 ی ک مقولـهی مثابه بهفساد و رانت،  ی نهیشود و وجود زم یارائه م یاص الحات تخصص

ک نظـام یـدر  ینجوم یرا بدون حقوق و درآمدهایگردد  ز یم یستم تلقت ین سیدر ا یذات
ن اخـالق فاسـد، از یـشود که ا یجاد نمیا یت اقتصادیکار و فعال یبرا یا زهی، انگمادی

ل یدتبـ یو بـاور عمـوم یقرار بـه وجـدان عمـوم یعلم یها هیها و توج ق استداللیطر
« منافع انسان»و « منافع کاال»ن یب یکه چالش یز، هنگامین یشوند. در احکام قضائ یم

شود و انسـان را بـه  یمدرن به سود منافع کاال صادر م یدر دستگاه قضائ د، آرایاید بیپد
دهد امـا  ین امر، فرهنگ حاکم بر بازار را شکل میکند که ا یت دچار میزندان و محدود

در مورد مهلـت بـه بـدهکار و حفـظ کرامـت  یبر ضد اقتضاء احکام اله ین روندیچن
اس یدر مق ییجو صرفه»برتر وابسته به  یبه تکنولوژ یابیدست که همچناناوست.  یانسان

د تصور شود ین نبایاست. همچن ین مقوله در تعارض با کرامت انسانیاست که ا« دیتول
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د جنگ با خدا و رسول خدا یلکه آنچه با، جنگ با خدا و رسول است بینیاالثن نیب یربا
 یها انیشر یشدن آن در تمام یق ربا و جاریه از طریشدن سرما زهیمحسوب شود، تئور

مجازات  دنبال بهاول  ی است. چرا که اسالم در وهله ملیو  یالملل نیو ب یاقتصاد جهان
 یکن شـهیر دنبال بهست بلکه یاند ن ر محرمات شدهیکه مرتک  ربا، فحشا و سا یدو فرد
مات در اجتماع میاست که موج  جر یعوامل ن اعمـال فاسـد را بـه یشود و ا یان محرت

 ینـینه تنها با اعتقـادات د یغرب ی ن مدل ادارهیکند. بنابرا یل میک جامعه تبدیفرهنگ 
و  ی، فقهیاعتقاد یها ان گزارهیر است و جریز درگین یو اخالق اله یبلکه با احکام فقه

س دعـوت یوجوه، ما را به سجده بـر ابلـ ی رد بلکه در همهیپذ یدر جامعه را نم یاخالق
 کند. یم

و عدم لحاظ ارتبـاط موضـوعات  یشناس موضوع ی ها از مسأله غفلت یالبته بعض 
شروط خارق عقد، حکم  یکردن برخ ات آن باعث شده تا با اضافهین با اهداف و غاینو

خود مشخص شده کـه  یموضوعات فوق و امثال آنها صادر شود اما در جا یت برایحلت 
ر باشـند، محکـوم بـه حکـم حرمـت یکه با اقتضائات احکام درگ یموضوعات اجتماع

رند و از یقرار بگ یمورد بررس یفقه حکومت براساسد ین موضوعات بایهستند. در واقع ا
ات در قالـ  یـات و روایـق از آیـدقق اسـتنباط یرود تا از طر یه انتظار میعلم یها حوزه

 ن موضوعات مشخص کنند.یف نظام را در راب ه با این، تکلینو یابواب فقه
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 نخست مبحث

شعار عدالت و  دلیل بهران یعلت اختالل در ساختار اقتصاد ا« یانقالب یگستاخ» 
 (رانیدر اقتصاد ا« هیسرما»و « کار»ر یبودن دو متغ محور)دار  یپا یجاد تورم و گرانیا

اء و یـم بـا انبیبـرد و ارتبـاط مسـتق یسـر نم بت بهیدر عصر غ یاسالم امت. اگر 5
ق یـامکان داشت، روشن است که راه مواجهه با کفر و شـرک مـدرن از طر یاء الهیاوص

 یگرفـت و چگـونگ یو ابالغ فرستادگان خداوند متعال در دسترس ما قـرار م یعلم اله
 یبـت بـه نحـوی  در دوران غیشد. اما شرا یما آشکار م یت براین وضعیرفت از ا برون

رمعصـوم انجـام یت غیق عقالنیالسالم از طر همین علیاست که استضائه از نور معصوم
ل فقها یم و تفقه و استنباط آنان از قول و  یهد ی هعه به ساحت ائمت یش یشود که در توست

ق یـت از طری، هدای  فعلیگر گرچه در شرایابد. به عبارت دی یم ین تجلیفعل معصوم
شدِن عقل و  یق نورانیاز طر یر الهیرد اما راه و مسیپذ یانجام نم یم با وحیارتباط مستق

اب  یمن ق ن مورد یفهم از د فرجه در یتعال الله عصر عجل یحضرت ول عامکه توس  نوت
از  یناشـ« فیـن تکلیـیتع»ن شده و خواهد شد و لذا امروزه یرد، معیگ یاستفاده قرار م

ن یاوست. بر هم یعصر و برخاسته از دستگاه محاسبات یحضرت ول عام  یت نایعقالن
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 یمواجهـه بـا مسـائل یت در گذشـته، بـرایپرچمداران هدا مثابه بهعه یش یاساس، فقها
« ین و زنـدگیـن و علـم و راب ـه دیـاسـت، راب ـه دین و سید ی راب ه»ل یاز قب یاساس
و  یکرد، اما سـادگ ین میین را در آن دوران تعیف مؤمنیداشتند که گرچه تکل ییها پاسخ

بـا آن مواجـه  یدر دوران کنون یاسالم امتکه  یا دهیچی  پیها با شرا ن پاسخیبساطِت ا
 ندارد. یاست، تناسب

 یموجـود، مـدل اداره و سـاختارها تمـدنرامون یپ یمباحث، نکاتن یلذا اگر در ا 
عه بـدون بحـث یشـ ی ف جامعهین تکلییل است که تعین دلیمدرن م رح و... شد، به ا

ت یـب ن اهلیکه محبـ یاضتیر نخواهد بود و ریپذ ده امکانیچین مسائل پیرامون ایق پیدق
ل دربارهیبا و عـدم « ریجهاد کب»ت است و اال ن مقوالیا ی د به آن تن دهند، تفکر و تأمت

افـت. بـه یت تحقـق نخواهـد یـقابل یاسالم امتامروز  ی فهیوظ عنوان بهت از کفر یتبع
، انبیـای الهـیکـه  ید، وقتـیـن گردیـیر مباحـث تبیگونه که در سـ گر و همانیعبارت د

فرهنـگ  یبـرا یخ را انجـام دادنـد و دسـتاوردیخود در هر مرحله از تار یها تیمأمور
رو،  نیـاز آن دسـتاوردها را نـدارد. از ا ینینش حق عق  ینید امتمذه  به وجود آمد، 

دسـتاورد  مثابه بهکه  یزیشدن فرهنگ کفرست نهین و نهادیزم ی دن بساط کفر از کرهیبرچ
ن بـرود و ید از بـیاست، نبا یر آن وجود نورانینظ یمجاهدات ب ی جهیاکرم و نت یبزرگ نب

گاه تحـت  چیان هیعین بود که شیز همیامبر اسالم در مسجد مباهله نیپ یاز دعاها یکی
ان امروزه در معرض هجمه یعیش یاست که زندگ ین در حالیرند. ایکفر قرار نگ ی سل ه

ر بار کفر و شـرک برونـد و یهرگز حق ندارند ز یعه و نه سنت یکفر است و نه ش ی و سل ه
 رند.یاکرم را بگ ی  قبل از بعثت نبیشرات مدرن و خ ر ارتجاع به یجاهل ید جلویبا

ل الزم یـن دلیمان قرار گرفته و بـه همـیا ی کفر در مقابل جبهه ی جه، جبههیدر نت 
دا کرد و بـا کسـ  اسـت اعت در یرت پیدشمن بص ی حمله یها وهیاست تا نسبت به ش
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وا لهم مااست عتم من » یها به فرمان اله نهیزم یتمام  ی ابعاد جامه ی در همه« قوهو أعدت
تواند بـه  یاست که م یفرهنگ یو است اعت قوه مثابه بهن مباحث یعمل پوشاند. در واقع ا

جادشـده یا یها هیـبپردازد و عمق و ال یاسالم یاز نظام مبارک جمهور یفکر یبانیپشت
کم یو سـتینداران در قرن بید وظایفد و ین نمایید را تبیتوس  دستگاه کفر در برابر توح

ن مسـائل یـا ین حـاویـشـد کـه د یانقالب بعضًا ادعا م ین کند. البته در ابتدارا روش
است امـا بـا  یدار نین امور به فرهنگ مذه ، غلوت در دیست و نسبت دادن ایده نیچیپ

ن مسائل از یوهفت سال از انقالب عماًل روشن شده که بدون پرداختن به ا یگذشت س
و  یجـد یدر معرض خ ر ینید یها اعتقادات و احکام و ارز  ی، تمامینیکرد دیرو

ن مسـائل توجـه یـن بـه این قرار خواهد گرفت. پس الزم است تا مؤمنیسهمگ یا حمله
ده بـودن یـچیکار و پ یکردن سخت د با بهانهیند و نبایز نمایکنند و خود را در برابر آن تجه

ا یرا به دشمن واگذار کنند. آ یهنگفر ی مبارزه ی ن امور، عرصهیمباحث و عدم درک از ا
ازمنـد یو... ن یا همچون هوافضا، نانو، هسته یا دهیچیبه علوم پ یامروزه که نظام اسالم

ها بـه  ن صـحنهیـعدم ورود به ا یبرا ین و انقالبیرفت که عناصر متدیتوان پذ یاست، م
د راه یـا نبای   آکنند یبه نظام شانه خال یند و از خدمتگزاریتمسک نما ییها چنان بهانه

ق مـورد بحـث و یـو عم ینخبگـان صورت بهمدرن  یپرست با بت ینظام اسالم ی مقابله
ک یت در ساخت یو نقش حاکم ینیکشور به شکل د ی ت ادارهیفیرد و کیقرار گ یبررس
 روشن شود       ینید امت یبرا یاله یزندگ

ن مسـأله یـد بـه ایـآن، با یامـدهایج و پیو نتـا یغرب ی ن مدل ادارهیی. پس از تب0
ده چگونه بوده یچین پین ماشیبا ا یپرداخت که برخورد حضرت امام و مقام معظم رهبر

ل از عملکـرد مـدل یـتحل ی بعد از ارائـه یعنیداشته است   ین برخورد چه حاصلیو ا
 ینظـام جمهـور یدانیـت میریز بودن آن، الزم است تا مـدین کفرآمییو تب یغرب ی اداره
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را یـ  شـود. زیتشـر ینخبگـان صـورت بهز یـده نیچین پین ماشیدر برخورد با ا یاسالم
در  یو شـرق یغربـ یها رو  یه به اسالم و نفیبا تک یحضرت امام و مقام معظم رهبر

د معلـوم گـردد کـه یاند اما با ن مدل اداره تن ندادهیاز ا یکشور، به معادالت ناش ی اداره
د آورده یرا پد ییت، چگونه محقق شده و چه رفتارهان محاسبات و معادالیندادن به ا تن

حضرت امـام و  ی انهیت هوشمندانه و داهیریرا رقم زده است. در واقع مد یو چه حوادث
خته یرا به هم ر یغرب ی عملکردها، نظم مدل اداره یسر کیبا انجام  یمقام معظم رهبر

ن ینظام را حفظ کرده که ا یریگ ابعاد متوقف نموده و جهت یاریآن را در بس یو کارآمد
ت فراوان دارد؛ بر یامر، جا ات توسـعه یـادب برمبنایکه  ییها لیخالف تحلشکر و مسرت

ه بـه بازگشـت هـر چـه یکند و بـا توصـ یم یشود و رفتار نظام را تمامًا غل  تلق یارائه م
وسـعه بـه ت یابیدست یز برایو کفرآم مادیآغاز حرکِت  دنبال بهر انقالب، یتر از مس عیسر

ز یت م لوب نیت موجود مشخص گردد و وضعیرفت از وضع د راه برونیاست. سپس با
 عصـــر یقبـــل از ظهـــور حضـــرت ول ین اســـالمینـــو تمـــدنجـــاد یکـــه همانـــا ا

 م شود.  یاست، ترس فیالشر فرجه یتعال الله عجل
قرارگـرفتن در بلـوک غـرب،  دلیل بـهم شـاه یـد توجه داشت که رژینه باین زمیدر ا

نظام طاغوت از مدل  ی ته باز کرده بود اما استفادهیآغو  خود را در مقابل فرهنگ مدرن
ن و همراه با فساد و اسراف ین ماشیا« مونتاژِ »کشور، در س    ی اداره یبرا یغرب ی اداره
در « عیـبخـش توز»ن رونـد،یـا ی جهیو استبداد بود. در نت یکتاتوریوپا  و د ختیو ر

 براسـاسبـود کـه  ین در حـالیق   توسعه قرار گرفت و ا مثابه به، یم پهلویاقتصاد رژ
رد. در واقـع بـا یـد ق   توسـعه قـرار بگیاست که با« دیبخش تول»ن یات توسعه، ایادب

بازار  سوی بهد متمرکز شود، یبر تول آنکه جای بهم یرژ یگذار هیمت نفت، سرمایش قیافزا
مـار شـد کـه یک اقتصـاد بیـ، وارث یدا کرد. لذا انقالب اسالمیع سوق پیو بخش توز
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 بود.  یم پهلویتوس  رژ یغرب ی نادرست مدل اداره کارگیری بهاز  یناش
ن و اسـالم و یـحضـرت امـام، د ی شـهیدر اند یاساسـ یگـر، مبنـاید ی. از سو9

قـرار « نیـد»از  یتـابع عنوان بـه« ایـدن»شه، ین اندیل در این دلیت است و به همیمعنو
ن یـبـود. ا مادیتعادل  جای بهن ید براساسگر حضرت امام، عدالت یرد و شعار دیگ یم

دا کنند. لذا پس یدست پ مادیو  یو فکر یآن است که مردم به رشد روح یدو شعار برا
شـد کـه عملکـرد مـدل  ییرفتارهـا یمبنـا ییگرا ت و عدالت و مردمیاز انقالب، معنو

، یرسـان سوخت یها سـتمیکرد و از کارکرد متـداول س یمرا دچار اختالل  یغرب ی اداره
درآمـد  ینمونـه، الگـو عنوان بـهنمـود.  یم یرین جلوگین ماشیا یکیو مکان یرسان برق
در اقتصـاد  آنکهرغم  یبه هم خورد و عل یو نظم دستمزدها پس از انقالب اسالم یغرب
ل، یـ)از قب یصـنعت یحق مصرف کاالها ی، کسید صنعتی، بدون مشارکت در تولیغرب

ن قاعـده یـاز ا یاسـالم ی، خودرو و...( ندارد، نظام جمهـوریخچال، جاروبرقیبرق، 
ک هفـتم و قناعـت عناصـر متعهـد بـه یران ارشد به یت نکرد و با کاهش حقوق مدیتبع

رفت و از یرا نپـذ یدار هیمتناس  با نظـام سـرما یطبقات ی ، فاصلهیدرآمد انقالب یالگو
 ضربه وارد کرد. یدر مدل غرب یرسان ستم برقیرکرد سق، به کاین طریا

ع در اقتصاد غرب ین کاالهایهمچن  شود  یم یز  عمومیک انگیباعث تحر یمتنوت
ت شوند و بدون تـال ، پـول و ین کاالها ناچار به کار و فعالیبه ا یابیدست یتا مردم برا

 یارانـه بـرای، بـه پرداخـت یاسـالم یارائه نشود. امـا نظـام جمهـور یامکانات به کس
ار مـردم یـگان در اختیرا صورت بهرا  ین شهریزم یمبادرت کرد و حت یاساس یکاالها

ن ییمـت پـایو ق یخچال، خودرو و... را با ارز دولتیمختلف همانند  یقرار داد و کاالها
 )از یخـدمات ی ارائـه یرا برا یعموم ی المال و بودجه تین بیع کرد. همچنیدر بازار توز

ص داد که فاقد یمحروم و روستاها تخص یل راه، آب، برق، گاز و...( به مردم شهرهایقب
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 یشـد امـا دارا ید ثـروت نمیـنداشـت و موجـ  تول یبـود و سـودآور یه اقتصادیتوج
در جهـت  یک حکومـت مردمـیـ ی فـهیبـود و وظ یخواهانه و انسـان عدالت ی پشتوانه

بـرخالف رونـد متـداول در  یعنـیشـد.  یم یتلقت  یاز امکانات زندگ یعموم یمند بهره
د ثروت نبـود و یتول براساسران یها در ا رساختیو ز یعمران یها طرح ی جهان، توسعه

احداث شد کـه  یشد بلکه به نحو ی( نمیه اقتصادیه )توجیموج  بازگشت سود سرما
را تحقق بخشد که  یبه مردم یرسان باعث کمک به مردم در سراسر کشور شود و خدمت

 یه در نظـر امـام و رهبـرین سـرمای، ارزشـمندتریمبارزه با کفر جهان دلیل بهغل  آنها ا
مـدرن  ین بدان معنا بود که کاالها و خـدمات و امکانـات زنـدگیشوند. ا یمحسوب م
ز  یـشـد تـا انگ یرد و باعـث میـار آنها قـرار گیک مردم در اختیص و تحریبدون تحر

 ین مدل غربـیرا در ماش یرسان ستم سوختیکه س ــ« حرص»ُخلق  بر مبتنی یاجتماع
 مختلت گردد. ــداد  یل میتشک

 یبـرا یقیالحسنه به عموم مردم و اشخاص حق ن پس از انقالب، وام قرضیهمچن
الت ی، تسـهیگرد  امور اقتصـاد ید اما برایپرداخت گرد یزندگ یها یازمندین نیتأم
ن مـدل یدر ماشـ یکیمکـانسـتم ید متمرکز شود و لذا سیو تول ید بر بخش خصوصیبا

 یبزرگ بخش خصوصـ یها ار شرکتیالت را در اختیها تسه ق بانکیکه از طر ــ یغرب
 شد.  یبزرگ ی ن رفتار، متحمل ضربهیا ی جهیدر نت ــدهد  یقرار م

وس معتقد باشند، به یا کنفوسیا بودا ین هندو ییاگر به آ یا حتیدن یدر واقع کشورها
ک ی مثابه به یغرب ی ه به مدل ادارهیجز تک ید ثروت راهیتول یبرااند که  دهیجه رسین نتیا

جـاد یحرکـت خـود و ا ین بـراین ماشـیحات گذشته، این وجود ندارد و بنابر توضیماش
اخـالق  براسـاست یریزه و انجام مدیجاد انگیها، محتاق ا ملت یبرا ملیتحرک و عزم 

 ی ک مسـألهیـسـت بلکـه یم ـرح ن یمدل اداره، بحث نظر ی درباره یعنیله است. یرذ
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ه بر ادراکات یبا تک ین م رح است اما امام )ره( و رهبریک ماشیدر قال  حرکت  ینیع
 ین در حـالیـن را گرفتند و این ماشیعملکرد متداول ا یخود، جلو یو نگاه ارزش ینید

 یات تخصصـیـادب یات باشـد، از سـویـقرآن و روا بر مبتنین که یگزیجا یبود که مدل
آحـاد  یرا بـرا یه، احکـام فـردیـعمل یها رسـاله آنکـهرغم  یارائه نشده بود و عل حوزه
ارائه  یحکومت به نظام اسالم ی  با موضوع اداره ییها اند، هنوز رساله ان کردهین بیمکلف

 یدانیـم ی در عرصـه یو مکتب ینیامام از حکومت د ینشده است. در واقع درک وجدان
، سـازمان ید و سپاه پاسـداران، جهادسـازندگیگرد «ینهادساز»افت و موج  یان یجر
و  یاخـالق جهـاد بـر مبتنیامداد و... شکل گرفت که عملکرد آنهـا  ی تهیغات، کمیتبل

 بود.  یدرآمد انقالب یو الگو یثارگریا ی هیروح
کنـد و تعـادل  یه حرکـت میشدن سود سـرما زهیتئور براساسن مدل ی. پس ماش3

ت یـدر حما یاست. اما رفتار نظام اسـالم یر اصلیمتغ مثابه بهه یستم وابسته به سرمایس
ران از یـن نظـم بـر هـم بخـورد و دسـتمزد کـارگر در ایباعث شده تا ا یاز کرامت انسان

ن یـران گران است امـا ایت نکند. در واقع دستمزد کارگر در ایه تبعیمعادالت سود سرما
زم عرضـه و یو هنـد و... در مکـانن یآن با دستمزد کارگر در چ ی سهیمقا معنای به یگران

ت نظـام از یت و حمایش دستمزدها توس  حاکمیافزا معنای بهست بلکه یکار ن یتقاضا
گـر یکـه در د یل اقتصـادیـران بـه دالیمت کار در ایق یعنیاست؛ « یانقالب یگستاخ»

د، سـود یـان عوامـل تولیکه در م یجه، هنگامیگردد. در نت یکشورها وجود دارد، باز نم
فراتر از حالت معمـول  یرد، دستمزد کارگر نقشیقرار نگ یر اصلیگاه متغیه در جایاسرم

زم عرضه و یها در مکان متی، قیفرهنگ انقالب دلیل بهکند و  یدا میمت کاال پین قییدر تع
 شود. ین نمیین مدل( تعیدر ماش یرسان ستم برقیتقاضا )س

 ی وجود داشته باشد و همه یر اصلیک متغید یک مجموعه بایگر در یبه عبارت د 
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ه اسـت ی، همان سود سرمایر در اقتصاد غربین متغیت کنند که اید از آن تبعیرها بایمتغ
ن دو یـان ایم یریقرار گرفته و درگ یر اصلیگاه متغیز در جایران، دستمزد کارگر نیاما در ا

 یو گران مت عموم کاالهایش قیدر آن شده و افزا یستم، باعث ناهنجاریک سیر در یمتغ
م مداوم در همه م  ین گرانـیـد آورده اسـت. البتـه ایس وح را پد ی و تورت  معنای بـهو تـورت

م در اقتصاد کالس یگران بازگردانـد بلکـه  ینگیآن بـه نقـد علتست تا بتوان یک نیو تورت
آن، با مدل اداره داشته و عملکـرد  یو شعارها یاست که انقالب اسالم یحاصل رفتار

 ی ران، نمونـهیـها در ا متیل جهش قین دلیرا بر هم زده است. به هم نین ماشیا یعلم
م و گران یگرید م موجـود در ایدر د یدر جهان ندارد و تورت ران یـگر کشورها از جنس تورت
( یلیسال تحص یو ابتدا یسال شمس یست و لذا در هر سال حداقل دو بار )در ابتداین

م را  یچ دولتی، هرو نیم. از ایها مواجه هست متیش قیبا افزا تاکنون نتوانسته مشکل تـورت
 ین ناهنجـاریـد، در رفع ایایبر سرکار ب یشیبا هر گرا یز، هر دولتینده نیحل کند و در آ

موجـود در  یا از محاسـبات کارشناسـین مسأله یشناخت ا یرا برایناتوان خواهد بود ز
م و گرانیک پیاقتصاد کالس توجـه بـه احکـام  براسـاسا یـکنـد و  یاستفاده م یرامون تورت

است که  ین در حالیدر حل مشکل خواهد داشت و ا یه سعیعمل یها موجود در رساله
وهفت سال گذشته در شناخت علت تورِم مداوم و مبـارزه بـا  یهر دو رو ، در طول س

ران، یـدر ا یاقتصـاد یهـا یاز ناهنجار یل علمـیـن تحلیـاند. در واقع ا آن موفق نبوده
کادم یاحث علمدر مب یخاستگاه سـابقه  یک امـر بیا ندارد بلکه یک دنیروز و مراکز آ

سـتاد، یا یاسـیس ی در برابر کفر مدرن در عرصـه یطور که انقالب اسالم است و همان
خواهـد شـد و  یعلمـ ی ت مدرن در عرصـهیر عقالنیز موج  تسخین نیل نوین تحلیا

 ه خواهد کرد. یهد ینید امتها به  از چالش یدیشناخت جد
م پای. با1 و از  ملـیارز  پـول  یکاهش دائمـ معنای بهدار، ید توجه داشت که تورت
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 یعنیاست.  یاقتصاد یها تیها و فعال رغم انواع تال  ید مردم علین رفتن قدرت خریب
 یخدمات و امکانات عموم ی ان در قدرت باشند و به ارائهی، چه اصولگرای یدر هر شرا

را دنبـال کننـد،  ملید ثروت یلبان در قدرت باشند و تولط به مردم بپردازند و چه اصالح
م، ب یگران ی ن مردم هستند که بر اثر ادامهیا شـوند و  ین فشـار را متحمـل میشـتریو تورت
 دهند. ید خود را از دست میش، قدرت خریش از پیب

اقتصـاد »از  ینخبگـان یلـیتوانـد تحل ین م ل  است کـه میرسد هم یبه نظر م 
کشور حمله  یطور که در دفاع مقدس، دشمن به مرزها همان یعنیارائه دهد. « یمقاومت

گونه که در  شده است و همان یر جنگ اقتصادیبا تهاجم درگ یکرد، امروزه نظام اسالم
شـود،  یکردن مردم مبادرت م و آواره یکش به نسل ی، قبل از هر کارین جنگ غربیدکتر

شـود. در واقـع  یه عموم مردم و ثروت آنها وارد مها ب ن ضربهیز اولین یدر جنگ اقتصاد
 ی دشـمن اسـت کـه سـامانه ی جنگنده یماهای، همانند هواپیجهان یو بانک ینظام مال

مقابلـه بـا آن را نداشـت. در  ییتوانـا ـــ ملـیقدرت پـول  یعنی ــکشور  ییپدافند هوا
ن یـشود کـه ا یها مبادرت م رساختی  زی، به تخریکش متداول پس از نسل یها جنگ

 یهـا ق طرحیـاز طر یانسـان یرویـالمال و ن تی، با تهاجم به بیروند در جنگ اقتصاد
گـر، یشـود. بـه عبـارت د یو... محقق م یارتباط یها ، طرحیشهر یها ، طرحیعمران

شود، باعث ضربه بـه  یمهندس مادی یارهایمع براساس« نیش سرزمیآما»که  یهنگام
کالن از محل فرو  نفـت در جهـت  یها رف بودجهرغم ص یرا علینظام خواهد شد ز

مختلف،  یشهرها یل راه و برق و گاز و حمل و نقل و... برایاز قب یکردن امکانات فراهم
ن ینـو یهـا یرا تکنولوژیـمانـد ز ینم یر و ارتقاء آن باقیو تعم ینگهدار یبرا یا بودجه

درجه رشد کننـد و نظـام ن یها چند ن عرصهیدر ا یجهان یاند تا استانداردها باعث شده
و  یعلـم و تکنولـوژ سـوی بهن اسـتانداردها دسـت خـود را یـن ایتأم یناچار است برا

ک کشـور مـورد حملـه قـرار ی ین جنگیدراز کند. در ُبعد سوم، ماش یخارج ی هیسرما
د و تجـارت و یـتول ی، متناظر با ضـربه بـه الگـوین امر در جنگ اقتصادیرد که ایگ یم
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ها  میدانند که با تحر یآن است. در واقع طراحان مدل اداره م یافزارها مافزارها و نر سخت
 اند.  ران از کار انداختهین مدل اداره را در ایچگونه ابعاد مختلِف ماش

بًا در حال شماتت گفتمان انقالب اسالمی، ادبین وضعیدر چن و  یات دانشگاه مرتت
وهفت سال گذشـته اسـت و راه  یرهبران نظام در س یارزش یبردن عملکردها سؤالر یز

ات یـر ادبیگـر در مسـیک حرکـت دین راه و آغاز یبرداشتن از ا نجات کشور را در دست
ا را یجنوب شرق آس یل و کشورهاین، برزیدر چ یافتگی داند و تجارب توسعه یتوسعه م

و  یو مبـان مـادی ی بـا مـدل اداره ین برخـوردیکشد. البته چنـ یم یبه رخ نظام اسالم
ن بـا یک ماشـیـ، یکشور از موضع تخصصـ ی آن تناس  دارد چرا که اداره یرهاساختا

 ده است که با رفتار انقالب دچار اختالل شده است.یچیعوامل پ
 یریگ ن رفتار انقالب و رهبران آن، موج  حفظ جهـتیقت آن است که ایاما حق 

د در یـبا یت الهـیرین مـدیـنظام و تداوم مبارزه با کفر مدرن شده اسـت گرچـه ا یاله
کادم یتخصص ی عرصه ، بـا یاسـیز وارد شود و پـس از اعجـاز در انقـالب سیک نیو آ

ت و علـوم مـدرن را رقـم یـبا عقالن یعلم ی در مقابله ینینو ی معجزه یانقالب فرهنگ
را در  یاسـیس ید، دسـتاوردهایـجد یک من ـق و دسـتگاه محاسـباتی براساسبزند و 
موجـود خـارق  یهـا ران را از چالشیـا ملتد و تکرار کن یو اقتصاد یفرهنگ ی صحنه

، آن اسـت کـه بـه مـدت کوتـاه یها ن جهـت و در سـ   برنامـهین گام در اید. اولینما
 یگونـه کـه پـس از واضـ  شـدن ناکارآمـد مبادرت شـود و همان« دیجد ینهادساز»

س شد، امروز یج تأسیدفاع از کشور، سپاه و بس یجنگ برا یتیو امن ینظام یها نیدکتر
 یمقابله بـا نـاتو یفرهنگ انقالب برا برمبنای یو اقتصاد یس قرارگاه فرهنگیز با تأسین

از  یل شود. ولـیتشک یج فرهنگیو بس ی، سپاه اقتصاد مقاومتیو جنگ اقتصاد یفرهنگ
 ییسـت کـه تصـرف شـهرهایک جنگ ملمـوس نی، یو اقتصاد یآنجا که جنگ فرهنگ

ن یدر بـ یسـرگردان یرد، نـوعین قرار گهمچون خرمشهر و مهران در مقابل چشم همگا
 ی، اموری  کنونیمواجهه با آن وجود دارد. در واقع موضوع جنگ در شرا ین برایمسئول

د و... اسـت و یـ، عوامل تولیصنعت و تکنولوژ ی، استراتژیستم مالیل سیده از قبیچیپ
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کادم یتخصص یاتیها، محتاق ادب ن عرصهیلذا دفاع در ا فرهنـگ ک اسـت کـه بـا یـو آ
در حـوزه و دانشـگاه  ین نوع از دستگاه محاسـباتیانقالب تناس  داشته باشد و فقدان ا

ه یانقالب نباشند و با تک یازهایبه ن ییگو قادر به پاسخ ین دو مرکز علمیباعث شده تا ا
 یهـا کشـورها، بـر رو  ی اداره یبـرا یا تجـارب بشـرین معا  یبودن تأم عقالییبه 

گونـه کـه  ن همانین عرصـه تنهـا بگذارنـد. بنـابرایـرا در ا یرهبرموجود اصرار کنند و 
ل یتبـد یاسـیس ی در عرصـه ینـید امت یخود به منج یحضرت امام با انقالب اسالم

عه از فرهنگ ینجات ش ین براینو یات و دستگاه علمیک من ق و ادبیز به یشد، امروز ن
کادم  م. یازمندیته نیک مدرنیآ
 



 



 

 
 دوم مبحث

 « تعّبد و تقّرب»ت یبا هو « ل و اشتغالیتحص»ت یان هو یچالش م 
کادم یناهنجار  عنوان به   یاسالم یِک بخش فرهنگ جمهور یآ

 «، ساختارها و محصولتیعلوم انسان»  در سه عرصه

کفـر و  ی حـق نـدارد سـل ه یچ مسلمانیفرهنگ بعثت، ه براساسان شد که ی. ب5
ت یریو مـد یاسـالم یس نظام جمهـوریو تأس ینیام امام خمیق یرد و مبنایشرک را بپذ

 ینید ی فهیوظ عنوان بهان یعیز آنچه شین اصل استوار بود. امروز نیز بر همیشان نیا یاله
و  یو عقالنـ یتخصص یها عقبهق فت  یاز طر یرو هستند، حفظ نظام اسالم هبا آن روب

جـاد شـده و همـواره یاست کـه توسـ  کفـر و نفـاق ا یا دهیچیپ ی شناخت عمق جبهه
د یـن شـناخت، بایـبـه ا یابیمان است. عالوه بـر ضـرورت دسـتیور به دستگاه ا حمله

ن یـهـا را از د آورد تـا بتـوان راه حـل چالش یات رویـنو به نو از قرآن و روا ی استضائه
 ـــرا  یمقاومت تمدنساخت  سوی به، حرکت یت مقاومتیریتا با حفظ مد استخراق کرد

 آغاز نمود. ــرود  یعصر به شمار م یفرق حضرت ول ی مقدمه مثابه بهکه 
ه یـبا تک یت حضرت امام و مقام معظم رهبریرین شد که مدیین اساس، تبیبر هم 
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کـه از دوران  ــمدرن  یاقتصاد یدر مقابل ساختارها ییگرا ت، عدالت و مردمیبر معنو
فاتییقرار گرفت و اقدام به انجام تغ ــمانده بود  یباق یم پهلویرژ ن یدر ماش یرها و تصرت

ن ین ماشیا یکیو مکان یرسان ، برقیرسان سوخت یها ستمیمدل اداره کرد و عملکرد س
و و س کیاز  ییگرا کرد مستضعفیم رفاه با رویآن، تعم ی جهیرا دچار اختالل نمود که نت

بـاالرفتن  دلیل بـههـا  متیو جهش مداوم ق ییایدن یزندگ ی نهیهز یگر، گرانید یاز سو
م تنها هنگامیانتظارات است. لذا ا  یبـرا یا قابل کنتـرل خواهـد شـد کـه چـاره ین تورت

دا کـرده، یمردم حضور پ یت کشور و زندگیته که در حاکمیمدرن ی ظالمانه یساختارها
م و گرانده شود. چرا که یشیاند میدر ا یتورت سـت کـه در اقتصـاد ین یران، از جـنس تـورت

بـاز  ینگیش نقدیج، به افزایآن برخالف مباحث را ی شهیشود و ر یاد میک از آن یکالس
م در اقتصاد ا یسهم ینگیگردد. گرچه ممکن است که نقد ینم ران داشته باشـد یدر تورت

 یران و ناشیص به اقتصاد اها مخصو متین شکل از جهش قیقت آن است که ایاما حق
  یل صحیاست و تحل یاقتصاد ی ات توسعه در عرصهیات انقالب با ادبیادب یریاز درگ

ر خواهـد بـود کـه در مباحـث قبلـیفرهنگ مذه  م ی هیاز آن تنها بر پا  صـورت به یست
 مورد اشاره قرار گرفت. یاجمال

ق شناخت اقتصـاد یاز طر یاقتصاد یها یرامون ناهنجاریطور که بحث پ . همان0
 یهـا یبـا آن انجـام شـد، ناهنجار یبرخـورد انقـالب اسـالم ین چگونگییو تب یغرب

د توجه داشت کـه فرهنـگ ینه باین زمی  شود. در ایوه تشرین شید با همیز باین یفرهنگ
ه یشه در زندگیاست و ر ین اقتصاد غربیمتناس  با ماش یمدرن، فرهنگ  یمدرن و مرفت

ت بـه ارمغـان آورده شـده اسـت. پـس از رنسـانس، یبشر یس برادارد که پس از رنسان
ز ین یر کرد و موضوع دموکراسییتغ یت از سل نت به مشارکت و دموکراسیریفرهنگ مد

ت بـه یـچون اخالق و معنو یقرار گرفت و موضوعات« یستیبهز»ا یا یبهتر در دن یزندگ
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ها و  شـرکت یریگ و شـکل یت اقتصـادیریمـد ی وهیر شـییـن با تغیه رفت. همچنیحاش
بـه دسـت  یاجتمـاع مـؤثر یدار درآمـد و تقاضـا هیها، بازار به خدمت قشر سرما بانک

داران بتواننـد  هیروزافـزون باعـث شـد تـا سـرما ین قدرت مالیافتاد. ا یبخش خصوص
در « یقـات سـازمانیتحق»ِن یسـنگ یها نـهین هزیق تأمیرا از طر یقاتیتحق یها دستگاه

د یـجد یدادِن سـبک زنـدگ مدرن، با سـفار  یق زندگیتعم یرند و برایار خود بگیاخت
د و یـل شد بلکـه تولیمعنا تبد یب یعلم نه تنها به امر یت ذاتیفا کنند. لذا م لوبینقش ا

 اپرستان درآمد.یبه اسارت دن یدیجد یها وهیع و مصرف علم، با شیتوز
 ید از زنـدگیجد یا وهیباعث شد تا شکل و ش یقات و اکتشافات علمیگرچه تحق 

تنها از سخن و کالم استفاده  ین نوع از زندگی  ایتبل یرد، اما برایت قرار گیدر برابر بشر
ت جامعـه را یـم و تربیتوانسـت تعلـ یکـاربرد ید علـوم انسـانیـنشد بلکه غرب با تول

 یعنـیرد. یـرا در دسـت بگ یاجتمـاع« نِش یز ، پرور  و گـزیانگ»کند و  یده سامان
هـا،  از جاده اعـم یکیزیف یها رساختیاقتصاد کشورها، ز ی توسعه یه که براگون همان

افزارها و  متناس  با سـخت یو پرورش یآموزش یافزارها شود، نرم یبنادر و... احداث م
ت و سـواد و یـل، جامعه از نظر عقالنین دلیگشت و به هم یز طراحید نیجد یتکنولوژ

مند قرار گرفـت. روشـن اسـت کـه  ن و قاعدهیمع ییزه شد و در ساختارهایمهارت کانال
دارد، امـا آنچـه حـواست  دنبال بـهرا  ییها ین، سـختین سـاختارها و قـوانیـدادن بـه ا تن

بـود. « هنـر مـدرن»مدرن هماهنگ کرد،  یفرهنگ یها را با ساختارها انسان ی گانه پنج
کـام مـردم  ا را دریـدن یزنـدگ یها اضـتیها و ر ین است که سختیاساسًا کارکرد هنر ا

خـود را در  یز کارآمـدیـکند و هنر مدرن ن ین کرده و تحمل آنها را آسان و روان میریش
 یهـا بـرا از خانواده یاریکـه بسـ یران، در حـالینمونه در ا عنوان بهن راستا نشان داد. یا

ان فرزندان خود دچار مشکل هستند اما کودکان از یدر م یکردن فرهنگ نمازخوان نهینهاد
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ن در مـدارس یک ساعت معیدر ُنه ماه از سال و در سرما و گرما، در  یسالگ سنت هفت
ازمند ین روند، نیدهند که تحقق ا ین تال  ادامه میشوند و تا دوازده سال به ا یحاضر م

شود که  یمشاهده م یلیهاست. اما با شروع سال تحص خاص در خانواده یت نظمیرعا
ن یـشوند و بدون توجـه بـه ا یج مین راب ه بسیا کشورها در یها در تمام خانواده یتمام
ن یـاز ا یناشـ یها یکننـد. چـرا کـه سـخت یم یرویـموجود پ یها از ساختارها یسخت

دادن  شود و با نشـان یل میو...( تسه یقیال، تئاتر، موسیلم، سریساختار، به زبان هنر )ف
درآمـد مناسـ  الت بـاال و شـغل خـوب و یکه منجر بـه تحصـ ــها  ن نظمیا ی جهینت
بـر  یرها در ابعـاد مختلـف زنـدگین مسیا یط یمردم را برا ی شوق و عالقه  ــشود  یم
جـاد یز  و پـرور  ایـانگ یبرا یاجتماع یوعظ و اندرز، ساختار جای بهزد و یانگ یم
، «د علـومیـتول» ی رامـون فرهنـگ مـدرن در سـه عرصـهیپ یا ان فشـردهین بیکند. ا یم
 )هنر( بود.« محصوالت یراحط»و « ساختارها یمهندس»

ن سـ   آن یتر نییدر پـا یطور که اقتصـاد غربـ دوم، همان ی. اما در زمان پهلو9
ن یز بـه همـیـران نیس   مونتاژ به کشور وارد شده بود، ورود نظام علوم مدرن به ا یعنی

در بخش  یشد، حت یده نمیاز آن د یت دچار بود و فارغ از بخش پژوهش که اثریوضع
 یداخل یروهایبه ن یشد و اهتمام خاص یاستفاده م ید خارجیز بعضًا از اساتیآموز  ن

ک قوم ی عنوان بهران یا ملت ییاز توانا یعلم یبردار در امر آموز  وجود نداشت و بهره
 یادیز یها تی، فعالیفرهنگ یساز و با استعداد مورد توجه نبود. اما در ساختارها تمدن

رقـم  مادینش آنان به شکل یز  و پرور  و گزین مردم، انگکرد زهیانجام شد تا با کانال
جـه، یران شـد. در نتیـز با تمام مظاهر آن وارد فرهنگ ایهنر مدرن ن که همچنانبخورد؛ 

 ید دانش متکیخود به نظام علوم و پژوهش و تول ی شهیمدرن در ر یزندگ آنکهرغم  یعل
ه رانـده شـد و فرهنـگ مـدرن در یم طاغوت بـه حاشـیدر رژ ین بخش اساسیاست، ا
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عناصـر دانشـمند و  ید و حتیران گردین شکل وارد ایتر ین وضع و استعماریتر فیسخ
 مثبت داشتند، در انزوا قرار گرفتند. یغرب موضع تمدنکه نسبت به  یکارآمد

مـنح ت کـه از  یک فرهنـگ غربـیـانقـالب، بـا  یروزیـلذا حضرت امام پس از پ
ه بود، مواجه شد. اما رفتـار و مواضـع و شـعائر حضـرت دیبه ارث رس یحکومت پهلو

 یابعاد زندگ یشه داشت و پاسخ تمامیر ینید یها ت و گزارهیامام )ره( در اسالم و معنو
ک یـ عنوان بـهدر دوران طـاغوت  آنکـهن پس از یکرد و لذا د یم وجو جست یرا در وح

ار گرفت و یگسترده در اخت ییشد، فضا یشد و مورد هجمه واقع م یم یفرهنگ تلقت  خرده
ت یو همراه ینیت امام خمیریبا مد ، بـه ینـیهـا و روشـنفکران د در حوزه یفرهنگ سـنت
افـت. یان یکشور جر ی  عمومیدا کرد و در محیان مردم نشر پیع در میار وسیبس ینحو

خ و یکه انسان، جامعـه، تـار ــ یعلوم دانشگاه مادی یرغم محتوا یگر، علید یاز سو
افت و لذا همراه با یها گستر   دانشگاه ــکند  یف میتعر مادی صورت بهان را میا یحت

ز در یـاز آن ن یدانشگاه و علـوم ناشـ یمن ق حوزه و معارف برآمده از آن، من ق کاربرد
ه بر شعار عـدالت و حقـوق ی، با تکیدا کرد. البته در قانون اساسیران بس  پیا ی جامعه

ن یا ی م داده شد که نمونهیدر سراسر کشور تعم یآموز  عالبرابر، آموز  و پرور  و 
ده یـام نـور دیـس دانشـگاه آزاد و پیا تأسـیـ ینهضـت سـوادآموز یانداز حرکت، در راه

انجام شد کـه  یکرد انسانیک روی برمبنایها در کشور  گستر  دانشگاه یعنیشود.  یم
گاهیبا یاسالم ی افراد در جامعه یآن، تمام براساس مند باشند. لـذا  و سواد بهره ید از آ
د ثـروت و یـتول برمبنـایرا  یکه گستر  آموز  و پـرور  و آمـوز  عـال ینگاه غرب
 ی و بودجـه یه رفت و با استفاده از درآمد نفتیکند، به حاش یم یآن سامانده یسودآور

ر شـد. امـا یـز دایـکوچـک ن یها در شهرها د و دانشگاهی، مدارس به روستاها رسیدولت
در کشـور را بـا بـازار کـار و  یلیت تحصـیتوانست ارتباط وضع یطبعًا نم یروندن یچن
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اسـت کـه در  ین در حـالیـکنـد. ا یزیر آن برنامـه یاشتغال مورد توجه قرار داده و بـرا
جـاد یا یها تنها در صـورت در مدارس و دانشگاه یلیتحص یها تیته، ظرفیفرهنگ مدرن

د یـز باین شغل نیف شده باشد و ایازار کار تعرشود که قباًل شغل متناس  با آن در ب یم
گـاه آن در یف گـردد و جایـدر صنعت، تجـارت، خـدمات و... تعر یسودآور براساس

ــتراتژ ــادرات و واردات و اس ــوژ یص ــه یتکنول ــآل در برنام ــور و بالمئ ــعه و  ی کش توس
 ن شود.یاندازها مع چشم

ده بـود و یران رسـیـا ملتر  یز، فرهنگ مذه  به پذیپس گرچه قبل از انقالب ن
نـه یدر مـاه رمضـان، مـاه محـرم و... هز یامور مـذهب یاز درآمد خود برا یمردم بخش

محور خـود باعـث  و عـدالت ی، انسـانینـیکـرد دیبا رو یکردند اما انقالب اسالم یم
 یت و ابزارهـایـدر نشر فرهنگ مذه  شد و با استفاده از قـدرت حاکم یکمت  ی توسعه

 یونیزیو تلو ییویمخصوص راد یها ما و کانالیدر صدا و س ینین، امروزه معارف دینو
ــو دن ــاز یای ــترده یمج ــکل گس ــه ش ــتبل یا ب ــ ی  می ــود. هم ــانین رویش ــرد انس و  یک

ها در  ز رقـم زد و مــدارس و دانشــگاهیــرا ن یمحــور، گســتر  علـوم دانشــگاه عـدالت
ن رونـد، یـا ی جـهیار مـردم قـرار گرفـت. در نتیز در اختیکوچک و روستاها ن یشهرها

م یفرهنگ مـدرن در کشـور تعمـ یو ساختارها یمتناس  با علوم دانشگاه یافزارها نرم
مدرن برخاسته بود، در  تمدنکه از  ینشیو گز یو پرورش یزشیانگ عامدا کرد و اصول یپ
ز در قال  هنر مدرن ین ساختارها نیرو قهرًا محصوالِت ا نیافت. از ایان یان مردم جریم

نقـاط  یدر اقصـ یدولتـ ی ان عرضه شد و بنا بر شعار عدالت، رسانهشهروند ی به همه
ن سـاختارها و قواعـد آن را یاز ا یناش یها یکشور در دسترس مردم قرار گرفت تا سخت

 ل کند.یعموم تسه یبرا
ه به شعار عـدالت، هـم فرهنـگ مـذه  و هـم یبا تک ین انقالب اسالمی. بنابرا3
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ن یـرواق داد. حاصـل ا« سـاختارها و محصـوالتعلـوم، »ته را در س   یفرهنگ مدرن
ک یـاست که در بخش اقتصاد به وجود آمد و باعـث شـد تـا در  یتیرفتار، مشابه وضع

در اقتصـاد  یر اصـلیـطور کـه متغ همان یعنیر رخ دهد. ین دو متغیب یریمجموعه، درگ
 یر کار، موج  چالش برایت متغیبا تقو یاست و انقالب اسالم« هیسود سرما» یغرب

« یمن ـق کـاربرد»ز ید علم نیتول یبرا یدر فرهنگ غرب یر اصلیه شد، متغیسود سرما
ه در کنار آن یعلم یها در حوزه« یمن ق انتزاع»باعث شده تا  یاست اما انقالب اسالم

خـتم  ینـیاست کـه من ـق حـوزه بـه التزامـات د ین در حالیرد. ایقرار بگ یر اصلیمتغ
 یهـا هـا و کنترل یهـا و تئور فرض شیشـه در پیدانشـگاه ر یشود اما من ق کـاربرد یم

مـدرن  ی هیـ، علوم پایتابد. در من ق کاربرد یرا بر نم یانیوح یها دارد که گزاره یحست 
د و یـتوح برمبنـایدارد و در من ق حـوزه، اعتقـادات  مادیاعتقادات  مثابه به یگاهیجا

ت و معاد استوار شده است.  نبوت
ز یـهمه چ یکیجاد شده که ین دو سنخ از اعتقادات ایس  بلذا چالش و قبض و ب 
از  یعنـیدهـد.  یاز آخرت قـرار م یا را تابعی، دنیگریکند و د یا محصور مین دنیرا به ا

« ل و اشـتغالیتحصـ» بـر مبتنیرد کـه یگ یدر جامعه شکل م مادیت یک هویسو،  کی
نامـه و اسـتاندارد و شاخصـه  نییآ یها دارا عرصـه یو در تمام یاست و در س   جهان

، مـالک ملـید ناخالص یش تولیافراد در افزا یر علم و توانمندیآن، تأث براساساست و 
ت اعم ــ یت مذهبیک هویگر، ید یرد. از سویگ یقرار م یابیارز به  ــ یا انقالبی یاز سنت

خود است متناس  با « نِش یز  و پرور  و گزیانگ» ید که فاقد ساختار برایآ یوجود م
ت یـکـه هو یکنـد. هنگـام یدا میـت پینیع ی در عرصه یتر رنگ و لذا عماًل حضور کم

هیتعر« ل و اشتغالیتحص»به  یاجتماع  یو کـار یعلمـ یها ف شد، توجه همگان به قلت
ن عرصـه، یـدر ا ملـی یها ها و چهره تیاست که شخص ین در حالیشود و ا یجل  م
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ز یـو ظواهر ن یفرد یدر زندگ ی، حتمادیپرور   ت وی  تربیقرار گرفتن در مح دلیل به
ه قـرار گ یکه م یرا کسانیکنند. ز یت میاز فرهنگ مدرن تبع د در یـرنـد بایخواهند در قلت

ارتقاء به مدارق بـاال بـه آنـان داده  ی م فرهنگ حاکم شوند و اال اجازهیتمام وجوه، تسل
 معنای بـه ـــ یو چه در شکل الهـ مادیچه در شکل  ــ« تیهو»نخواهد شد و اساسًا 
 جانبه است. سجده و انق اع همه

ران، گاه فرهنگ مذه  یا ی ن دو فرهنگ در جامعهین ایقبض و بس  ب ی جهیدر نت 
ته اسـت کـه آثـار یمدرن مادیشود و گاه فرهنگ  یبرد امور کشور م شیاست که باعث پ

کند و لذا هرق و مرق  یرک نم، صحنه را تیگریک به نفع دی چیدهد و ه یخود را بروز م
 یال ـوائف ملوک»شـود،  ید آمـده و آنچـه در عمـل محقـق میـفرهنـگ پد ی در عرصه

ماننــد  ییاسـت کــه ادعاهــا یو ســردرگم ین ســرگردانیهمـ دلیل بــهاســت. « یفرهنگـ
طور که در بخـش  رد؛ همانیگ یقرار م یمورد استقبال نسب« نیمختلف از د یها قرائت»

 یابیـتواننـد بـه ارز یت هسـتند، نمیـل بـه فعالیـکـه ما یاز کسان یاریز بسین یاقتصاد
مات دولـت و... برسـند و دچـار یهـا و تصـم متیت بازار و قیوضع ی درباره یمشخص

 یعنـیدر انتظار آنهـا خواهـد بـود.  یدانند که چه سرنوشت یا نمیشوند  یم یورشکستگ
ت خـارق شـده، در یحاکم اریها از اخت متی، مهار قیاقتصاد ی گونه که در عرصه همان

ت یرامون مسائل کشور شکل گرفته و وضـعیپ یمختلف یها لیز تحلین یفرهنگ ی عرصه
 ندارد. یمشخص ی، سمت و سویفرهنگ

قابل رفع است که رفتار حضرت امام و مقام معظم  یهنگام ین چالش اساسی. ا1
که رهبـران انقـالب در امـور کشـور  یاز تصرفات یعلم صورت بهزه شده و یتئور یرهبر

رو  خروق از وضـع  یطراح یبرا ییات انقالب به مبنایاند، دفاع شود و ادب انجام داده
و  ینـید امـتنجات  علتل گردد. در واقع یر تبدیمس ی ادامه ین چگونگییموجود و تع
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 حضرت امـام و مقـام ی گونه ت معجزهیریحفظ انقالب و تداوم حرکت آن تا امروز، مد
ات یـادب»ن یا یعنیفشرده از آن ارائه شد.  ینیین مباحث، تبیاست که در ا یمعظم رهبر

 ی در عرصه« ات دانشگاهیادب»و « ات حوزهیادب»ن یاست که موج  وحدت ب« انقالب
 ی ات انقالب توانسته باشد در عرصهیست که ادبین بدان معنا نیا یشده است ول یدانیم

 یبـرا یرو، گـام بعـد نیـجاد کند. از ایرا ا ینخبگانن وحدت ی، چنیو تخصص یعلم
کادم یخ، ورود آن به فت  سنگرهایات انقالب در طول تاریتکامل ادب  یک و تخصصیآ

 یبت، به نحوید در عصر غیتوح ی ته به کلمهیفرهنگ مدرن ی هجمه ی را گسترهیاست ز
اب  ر مـدرن ادامـه د به مقابلـه بـا کفـیعصر با یحضرت ول عاماست که چند نسل از نوت

توان انتظار داشت حضرت امام و مقام  یت بزرگ نائل شوند. لذا نمین موفقیدهند تا به ا
ت یـجاد وحدت در جهان اسالم و ارتقـاء ظرفیهم مبارزه در برابر کفر و ا یمعظم رهبر

 ی گسـترده ی رنـد و هـم عرصـهیابعاد آن بـر عهـده بگ ی را با همه یاسیعه از نظر سیش
کادم یها یدگیـچیپ ی را با همه ت مدرنیعقالن  ی ک دورهیـآن، در  یک و تخصصـیـآ
بـه مجاهـدت چنـد  یو فرهنگ ین جهاد علمیمدت فت  کنند بلکه ممکن است ا کوتاه

شـدن  ین راه، تحـول در حـوزه و اسالمیـاق داشته باشد. در ایعه احتیش ینسل از فقها
کیات انقالب نیاست و ادب یها و تحول در مدل اداره کاماًل ضرور دانشگاه د یـز بر آن تأ

رد و یـمـورد مالحظـه قـرار گ یتمـدناس امـور یـد در مقیـن مسائل بایدارد. اما تحقق ا
ن خود یل به بلوغ امروزین یمدرن برا تمدندر مباحث گذشته ذکر شد، اگر  که همچنان

ن زمـان یتوان گفت که ا یم یمعادالت قرآن براساساق داشته، یبه پانصد سال زمان احت
زان یـوپنجاه سـاله )وابسـته بـه م سـتیپنجاه تا دو یا در بازه یاسالم تمدنتحقق  یابر

 ن است.ین( قابل تخمیمان مؤمنیا
 ی در عرصـه ی، وزن قابـل تـوجهیپس از انقالب اسـالم ینید یها ن گزارهیبنابرا 
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و  یانتزاعــ دلیل بــهقــرار گرفتــه امــا  یدا کــرده و در کنــار علــوم دانشــگاهیــپ یاجتمــاع
د یـمتناسـ  و تول یساختارسـاز یبودِن من ق حوزه، هنوز قدرت الزم بـرا یرکاربردیغ

 تمـدن ی پانصـد سـاله ی اورده است. در مقابل، سـابقهیدست ن هن را بیهنر نو ی فلسفه
علـوم، »باعث شده تـا همـراه بـا صـادرات و واردات کـاال، صـادرات و وارداِت  یغرب

ل، یـن دلیان داشته باشد. به همـیکشور ما جرز در ین« و هنر مدرن یفرهنگ یساختارها
بودند، نظـام  یاسیس ی در عرصه یاسالم امت یکه منج ینیعالوه بر حضرت امام خم

و  یفرهنگـ یمنجـ عنوان بـهمحور  نیت دیک عقالنیتداوم خود، به  یامروز برا یاسالم
کـه  ـــ  ینـیت امام خمیف شخصیازمند است تا خ ر تحریامام )ره( ن ی شهیحافظ اند

شـه در ین خ ـر، ریوندد. چرا که ایت نپیبه واقع ــم رح شد  یتوس  مقام معظم رهبر
 ی کننـد کـه امـروز همـه ی  میتصـر یندارد بلکـه مقـام معظـم رهبـر یفرهنگ عموم

ه کنند یحضرت امام تک ی شهید به اندیمردم حتمًا با یجل  آرا یبرا یاسیس یها انیجر
ر  راه و فکـر حضـرت امـام در فرهنـگ یپـذ معنای بهن یو اال موفق نخواهند شد که ا

ت امام شده و خ ر انحراف انقـالب را یف شخصیاست. لذا آنچه موج  تحر یعموم
ات یـرو اگـر ادب نیـاسـت و از ا یانقالب اسـالم« یل نخبگانیتأو»د خواهد آورد، یپد

در هـا  متیدر حوزه و دانشگاه نشود، جهش ق یت تخصصیانقالب موفق به فت  عقالن
 یکه امـر ــل و اشتغال مدرن یتحص براساست مردم یشدن هو مادیو  یبخش اقتصاد

ک همه د خواهد شد و یتشد ــدانشگاه است  یبه من ق کاربرد یجانبه، ساختارمند و متت
 یدر حـوزه و فاقـد سـاختارها یت انتزاعیعقالن بر مبتنیکه  ــ یو انقالب یت مذهبیهو

ل ربـا و یـاز قب ید و مفاسـدیبه چـالش خواهـد کشـ شیش از پیرا ب ــاست  یاجتماع
نده، نظام را یافت و در آیز تداوم خواهد یو دعوا بر سر قدرت ن یاسیس یها فحشاء و نزاع

 یاست که مقام معظم رهبـر ین در حالیرو خواهد کرد. ا هروب ینیسهمگ یها با چالش
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کین و ثبات کامـل دسـت خواهـد به استقرار  یزمان یاند که نظام اسالم د کردهیز بارها تأ
وس کنـد و یجانبه، دشـمنان را از مقابلـه بـا خـود مـأ به قدرت همه یابیافت که با دستی

 مه شود.یب یانقالب اسالم
ن و یک من ق نوین سلسله بحث، یشده در ا . بنابر آنچه گذشت، گفتمان م رح1

رهگـذر آن، دهـد تـا از  یشـنهاد میپ ید را به نظـام اسـالمیجد ینخبگان ی شهیک اندی
ز یزه شده و نگاه به وضع موجود نیآن در گذشته، تئور یدانیت میریات انقالب و مدیادب

و  یعلمـ یبانیاز پشـت م لقه فقیهت ینده، منزلت نظام و مواضع والیاصالح شود و در آ
وهفت سال است کـه  یرا سیبرخوردار گردد. ز یک دستگاه محاسباتیتوس   یتخصص

حـوزه و دانشـگاه مـورد  یات تخصصـیـادب یاز سو یرهبر حضرت امام و مقام معظم
 یرعمـدیغ صورت بهن روند یرند. البته ایگ یقرار نم یک فرهنگیو لجست یت علمیحما

ات در ین دو ادبیِت ایاز نقصان ظرف یگردد بلکه ناش یرخ داده و به عناصر و افراد باز نم
 آنکـهها بدون  ن سالیا یاست و لذا رهبران انقالب در تمام یبا انقالب اسالم یهمراه

متعـال و  یو بـا توکـل بـه خـدا ییمند باشند، به تنها بان بهرهیپشت یک دستگاه علمیاز 
 اند. ادامه داده یدانیم ی خود در عرصه یعصر به حرکت نوران یاستمداد از حضرت ول

به ارکـان  یرهبر یز سوا یمختلف یت است که هشدارهاین وضعیهم ی جهیدر نت 
ر یو سـا یاسـالم یه و مجلس خبرگان تا مجلس شـورایعلم یها مختلف نظام از حوزه

ار باشند و به مقابله بـا یهوش ییزدا شود تا همگان نسبت به خ ر انقالب ینهادها داده م
انـد کـه علـوم    کردهیتصـر یگرچه خـود در سـخنان یزند. البته شخص رهبریآن برخ

بـا  یراهبـرد یها شـهینشسـت اند یانـداز موجود ذاتًا مسموم است؛ امـا بـا راه یانسان
ک یـجـاد یو...، در حـال ا یل توسـعه، عـدالت، زن و خـانواده، آزادیاز قب یموضوعات

رغم تمـام  یشان و علـیبه رفتار ا ین نظام با تأست ید هستند تا مسئولیجد یاخالق فرهنگ
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جامعه توجـه داشـته  ی اداره یموجود برا یصات تخصیاشتغاالت، نسبت به علوم و ادب
دا کنند. گرچـه ین علوم دست پیق در مورد نقاط ضعف و قوت ایدق یباشند و به قضاوت

پردازد بلکه عالوه بـر آن، از  ینم یف از موضوعات اجتماعیتعر ی ن علوم تنها به ارائهیا
ن یـف ایـلـذا تکلکنـد و  یت سـاختارها اسـتفاده میریو مد یطراح یهزاران معادله برا

جـاد یا ید بـرایـک طرح جدی ید به مهندسید روشن شود. پس از آن بایز بایمعادالت ن
گماشت.  همتن یهنر نو ی ک فلسفهید ین پرداخت و سپس به تولیگزیجا یساختارها

ها و  را بر دو  حوزه ینیسنگ وظایف، یرو، الزامات حفظ و تداوم انقالب اسالم نیاز ا
کنـد تـا در  یرا متوجه عموم مردم م یمهم یها تیمسئول یدهد و حت یها قرار م دانشگاه

 یت امام و رهبـریریمد  رامونیشده پ یطراح یها ها و شبهه دوران گذار، نسبت به هجمه
 یو نظام جمهور یو انقالب اسالم یار باشند و نگذارند که دشمن آنها را از رهبریهوش

 جدا کند.   یاسالم



 

 
 سوم مبحث

کادم یناهنجار  عنوان به« تیمولو »و « تیجمهور »ن یچالش ب   یاسیِک بخش سیآ
 «یسالر  مردم»و « تیحاکم»، «رسانه»  در سه عرصه یاسالم یجمهور 

ن نکتـه توجـه یـد به ایابتدائًا با  ران،یا ی در جامعه یاسیس ین ناهنجارییتب ی. برا5
د اطالع و علم ید ثروت و موضوع فرهنگ، تولیگونه که موضوع اقتصاد، تول که همانکرد 

و اسارت، موضوع قـدرت  یآزاد یعنید قدرت است. یاست، تولیبود، موضوع بحث س
 مثابـه به« د قـدرتیـتول»ت یـفی، کیاجتماع ی در س   فرد است و به تبع آن در عرصه

آزاد اسـت کـه قـدرت  یانسـان وقتـ  ،یرد. در سـ   فـردیـگ یاست قـرار میموضوع س
 یین فضایخود داشته باشد. قبل از رنسانس چن یازهایو ن ینسبت به زندگ یریگ میتصم

ه وجود نداشت و فرهنگ سل نت یزندگ یافراد برا ی آزادانه یریگ میتصم یبرا و  یروزمرت
رع  و وحشت و تـرس را بـر مـردم حـاکم  ی ها جاذبه خان ی و سل ه یا لهیو قب یقوم

ار امـر یـهـا، اخت شـد. لـذا در خانواده یم از آنان میکرد که باعث سل  قدرت تصم یم
ا بزرگ خاندان بود یدست پدر خانواده  ر شئون فرزندان بهیازدواق و سکونت و شغل و سا

س یرئـ اریز در اختیک من قه نی ی نسبت به امورات مختلف در محدوده یریگ میو تصم
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ن و یارات در انحصــار ســالطیـاخت یحکومـت، تمــام ی لــه بـود و در گســترهیقـوم و قب
  شد و عمـوم مـردم، یم میجه، از همگان سل  اراده و تصمیپادشاهان قرار داشت. در نت

و  یتیریمـد ین فضـایـشـدند. پـس از رنسـانس، ا یت محسـوب میـبرده و بنـده و رع
 یزنـدگ یتواننـد بـرا یکنند که آزادند و م یم ر کرد و امروزه همه احساسییتغ یتیحاکم

امر حاکم بر  عنوان به یغرب ی مدل اداره یرند. اما الزم است تا با بررسیم بگیخود تصم
 ی ن در عرصـهین ماشـیـات این شـود کـه خصوصـیها و اصناف و شهروندان، مع ملت

 ست و کارکرد آن در دوران قبل و پس از انقالب چگونه بوده است. یچ یاسیس
که نـاظر بـه « د قدرتیتول»سه بخش است:  ی، دارایاسین در ُبعد سین ماشی. ا0

ق یـکـه از طر« ع قـدرتیـتوز»هستند؛ « ها رسانه»است و مسئول آن « یافکار عموم»
شود؛  یقوا( محقق م کیو تفک یتینظام حاکم یعنی« )یساختار قدرت در قانون اساس»
گونـه  کشور است. لذا همان ی مشارکت مردم در امر اداره معنای بهکه « مصرف قدرت»

ان یـجر مثابـه به یریگ میاراده اسـت و بـا تصـم ی، انسـان دارایشناسـ که از نظـر انسان
ع و مصـرِف یـد و توزیـان تولیـز جرین یشناخت شود، از نظر جامعه یا  قدرتمند م اراده

برخالف دوران  یعنیاستوار است.   «و مردم یتیرسانه، نظام حاکم»سه محور قدرت بر 
گشت، امروزه اقتدار  یباز م یتیو امن یش از رنسانس که اقتدار نظامات به قدرت نظامیپ

 یها گـردد و دسـتگاه یت آن باز میهدا یو چگونگ یبه افکار عموم یاجتماع یها نظام
اند.  ع و مصرف قدرت قرار گرفتهید و توزیو از تولن نحیز در خدمت این یتیو امن ینظام

ن یتواند عـدالت را تـأم یته در بخش اقتصاد و فرهنگ نمیگونه که فرهنگ مدرن اما همان
 یهـا گرچـه مـردم در حکومت  برد؛ یز از فقدان عدالت رنج مین یاسیکند، در بخش س

را یـانتخـاب کننـد. زخود  یت حاکمه را با رأئیک با مشارکت در انتخابات، هیدموکرات
د در یـکاند عنوان بـهتوانـد  ینم یا قهیو سـل یبا هر مشـ یست که هر شخصیگونه ن نیا
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بـه  یلتر احـزاب عبـور کننـد و آزادید از فینامزدها با یانتخابات شرکت کند بلکه تمام
ده و یخاصت در وزارت کشـور بـه ثبـت رسـ ی یت شرایرد که با رعایگ یتعلق م یاحزاب

ن یو مرام که در حـزب معـ یک مشیمردم در واقع به  یعنیت باشند. یمجوز فعال یدارا
 دهند. یم یشده رأ
ت یـل و فعالیتشک یها برا آن یها نهین احزاب آزاد و مستقلت هستند  هزیا ایحال آ 

 یداران هین احزاب، همان سـرماین است که صاحبان ایقت ایشود  حق ین میچگونه تأم
ار دارنـد چـون بودجـه و یـبزرگ را در اخت یها ها و شرکت ها و تراست هستند که کارتل

 یها و استراتژ ن برنامهیغات، تدویحضور در انتخابات، تبل ین احزاب برایسنگ ی نهیهز
گونـه کـه مالـک  شـود؛ همان ین میتأم یت کادر و... توس  بخش خصوصیحزب، ترب
را یـها، ثروتمنـدان هسـتند. ز و دانشگاه ییویو راد ینویزیتلو یها ها و شبکه اکثر رسانه

ه یازمند است و به پـول و سـرمایده نیچیپ یافزارها ها به سخت ن بخشیا ی همه ی اداره
 یت حاکمـه بـا رأئـیرغم حضور مردم در انتخابات و انتخاب ه یاق دارد. پس علیاحت

دار اسـت چـرا کـه  هیاحـزاب وابسـته بـه قشـر سـرما ی و اداره یریگ ت شکلیفیآنان، ک
ار آنـان قـرار دارد و لـذا سـفار  یدر اخت ید واقعیو قدرت خر یمؤثر اجتماع یتقاضا

از  یاسـیاحزاب به ُبعـد س یعنیابعاد آن، در انحصار آنهاست.  ی مدرن در همه یزندگ
ن یـداران است. در ا هیشوند که سفار  آن به دست سرما یل میتبد یمدرن یهمان زندگ

با هدف تحقق عدالت  ینیتوانند قوان یاحزاب با حضور در دولت و مجلس ما یصورت آ
ن یها را تـأم ها و تراسـت کنند که منافع کارتل یرا وضع م ینیا قوانیوضع کنند  یاقتصاد

ت یـفعال ی توجه نکنـد، اساسـًا اجـازه یا اگر احزاب به منافع بخش خصوصید   آینما
 یغربـ یو آزاد یدا خواهد کرد  پس دموکراسیپ تداوم آن را ی ا حداقل اجازهیو  یاسیس
د از آن بـا عنـوان یـک مکت  است کـه باید به یست بلکه مشروط و مقیک امر م لق نی
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مـردم  یبـه رأ ییاد کـرد؛ گرچـه از لحـاظ روبنـایـ یدار هین سـرماییو آ یاپرستیِن دنید
 بازگردد.
و  یرد بلکـه زنـدگیپـذ یان نمیـدادن پا یسـتم بـا رأین سی. البته نقش مردم در ا9

و  یسـ وح اقتصـاد ی ده شـده کـه در همـهیـچیجانبه و پ همه یت مدرن به نحویریمد
د و حرکت یجد تمدنبه مشارکت مردم وابسته است و گرد  کار در  یاسیو س یفرهنگ

عمـوم  یبه موقـع از سـو یها و همکار ق عه یشدن تمام ، به هماهنگین اجتماعیماش
هیان احتنفعان و نخبگ یشهروندان و ذ  یا اق دارد. برخالف دوران قبل از رنسانس که عدت

ل بازرگانـان و یـر طبقـات از قبیدند و بـر سـایرسـ یبه قـدرت م ینظام ییتوانا براساس
پسـت دارنـد،  یکه نـژاد ییایرعا عنوان بهز یشدند و عموم مردم ن یکاهنان و... حاکم م

ت یآنان به رسـم یبرا یریگ میدر تصم یچ حقیشدند و ه یملک سل ان محسوب میما
 شد.   یشناخته نم

 یها انتقـال خواسـته یهـا بـرا د توجه داشت که حکومتی، بایخیک نگاه تاریدر 
دن سـخنان یردستان با شـنیکردند و ز یابتدائًا از کالم و سخن استفاده م  خود به مادون،

ا اوامـر و ه مدتتحقق اوامر بودند. در واقع تا  یپادشاه، موظف به اطاعت و حرکت برا
شد. اما پـس از اختـراع خـ  و  یق مشافهات منتقل میو از طر یشفاه صورت به ینواه
گـاه یبشر به کتابت، انتقـال اوامـر و نـواه یابیدست  یمنحصـر در مشـافهات نبـود و آ

ر شد و ارتباط بیق کتابت مین از طریات سالطیک از منویدور و نزد یشهرها ن نقاط یست
هـا و  بـه کتابـت بـود کـه گسـتر  حکومت یابیاثـر دسـتد. در یـل گردیمختلف تسه

 ینـه بـرایخـاص، زم ی محدود شـدن بـه من قـه جای بهر شد و یپذ امکان ییکشورگشا
بـزرگ فـراهم آمـد. امـا پـس از  یل لشگرهایرو از مناطق مختلف و  تشکین یآور جمع

به مردم  یرسان عبور کرده و اطالع« کتابت»و « مشافهات»از  یرنسانس، رواب  اجتماع
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س وح توسعه، کـالن و خـرد،  ی  و در همه ی، اقتصادی، فرهنگیاسیابعاد س یدر تمام
بًا اخبار گوناگون در قالـ   یانجام م« یات نموداریاضیات و ریادب» براساس شود و مرتت

گردد. اثر  یرات روزانه و ماهانه و ساالنه به عموم ارائه مییارقام و اعداد و آمار در قال  تغ
 ی نـهیکـردن زم و اخبـار، فراهم یرسـان ن نحـوه از اطالعیـا ی جهیو نت ینمودار اتیادب

 مختلف است. یها مشارکت مردم و اصناف و نهادها در صحنه
را بر عهده دارد و بنـا بـه اهـداف  یرفتار عموم ی کننده لذا رسانه، نقش هماهنگ 
جـاد ی  در رفتار آنان ارات متناسییکند که تغ یمردم ارائه م یت، اخبار را به نحویحاکم

نمونـه، مـردم بـا  عنوان بـههاسـت.  عرصه ی د قـدرت در همـهیـآن، تول ی جهیشود و نت
 یخـود را بـه سـمت یها هیدر بـورس، سـرما یگذار هیرات سـرمایینمودار تغ ی مشاهده

 یبـرا کـه همچنانشـود.  یشتر میب یدهند که منجر به قدرت اقتصاد یمشخص سوق م
 یها ان عموم، از برنامـهیخاصت در م« لیتحل»ک باور و یجاد یا و ید قدرت فرهنگیتول

از  یهـا و ادراکـات عمـوم لیشود تـا تحل یمحور استفاده مگو و گفتو  یلیو تحل یخبر
مسـتند،  یها ال و برنامـهیلم و سـریرد و اصالح شود. ساخت فیامور مختلف جهت بگ

مرکز  مثابه بهرسانه  یعنیکند.  یجاد میا« ارتکاز»مردم  یز برای، مسابقات و... نیسرگرم
 یی، بسـترها«الیلم و سـریفـ»و « ها لیتحل»، «اخبار»ق سه بخِش ید قدرت، از طریتول
شود  ی  معلوم مین توضیکند و با ا یجاد میمختلف ا یها مشارکت مردم در صحنه یبرا

را بـر عهـده دارد. امـا  یت افکار عمـومیست بلکه هداین یسرگرم یکه رسانه صرفًا برا
حاضـر کـردن  یعنـیاسـت؛ « لـذت ی توسعه»در غرب با هدف  یت افکار عمومیهدا

 یتـًا بـراینها یتیحـاکم ین و سـاختارهاین قـوانیـیو تع یاجتمـاع یها مردم در صحنه
 شود.  یبه شهوات انجام م یابیدست

ک قشـر و تحـت اسـتعمار یـ، حکومـت یاسـین روند در بخـش سیا ی جهی. نت3
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اسـت و فرهنـگ و یدر س مـادیعـدالت  یحتـ آنکـهگر اقشار است؛ بدون یاردادِن دقر
و انتقـاد و اعتـراض و اعتصـاب  یاز حـق رأ یین شود. اما از آنجا که روبنایاقتصاد تأم

ن در یـکننـد و ا یم یت شناخته شده، عموم شهروندان احساس آزادیمردم به رسم یبرا
بًا از دایارات عموم کانالیاخت، یاسیک مدل سی یاست که با طراح یحال ره یزه شده و مرتت

، حـق انتخـاب از مادی ی  زندگیشود و با اسارت در مح یارات آنان کاسته مینفوذ اخت
 ی سل  اراده یش از رنسانس از خشونت و استبداد برایاگر پ یعنیگردد.  یآنان سل  م

 یشـود تـا بـا هنجارهـا یه میبه افراد توص یشناس شد، امروزه در روان یعموم استفاده م
ها  ا در اقتصاد، شرکتیخواهند شد.  یماندگ هماهنگ شوند و اال دچار عق  یاجتماع

خواهنـد  یشوند و اال دچـار ورشکسـتگ یت رقابت در بازار میوضع ی ملزم به مالحظه
جاد شده که جامعه آنهـا را بـر افـراد و اصـناف و یا ییشد. در واقع اض رارها و اجبارها

قرارگـرفتن در کـورس  یهـا بـرا ملتبـاالتر،  یدر سـ ح یکند و حت یل میحمنهادها ت
منـافع  ی کننـده نیکـه تأم ینیم شـوند؛ قـوانیتسـل یالملل نین بید در برابر قوانیرقابت با

 است.  یاستکبار جهان
د یـها در امـر تول از رسـانه یاسـین فرهنگ و رواب  سیدوم، ا یپهلو ی . در دوره1

فاسـد و  صـورت بهع قـدرت، یـک قـوا در امـر توزیو تفک یقانون اساسقدرت گرفته تا 
ل احـزاب، یانتخابـات و تشـک یرغم برگـزار یوارد کشور شد و عل یناسالم و استعمار

ارات بـه شـاه منحصـر گـردد و حـق ید و خشونت باعث شده بود که اختیارعاب و تهد
و  ینهضـت اسـالم یبا رهبر ینیمال شود. حضرت امام خمیپا ملتم و انتخاب یتصم

را از دستگاه سل نت جدا کرد و آن را بر محور  یالت عمومیرساندن آن، تما یروزیبه پ
 ی شهیشه و منش حضرت امام، در مبنا و رید قدرت در اندیاسالم مجتمع نمود. لذا تول

در نظام است.  یان اخالق الهی، ضامن جرفقیه والیتگردد و منزلت  یآن به اسالم باز م
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تیگر حاکمیعبارت دبه  را  ملـتو چه در شکل مـدرن،  یت بنا ندارد تا چه در شکل سنت
کردن بسـتر  و فراهم یخدمتگزار دنبال بهد بلکه یاستعمار کند و حقوق آنها را چپاول نما

در  یعنـیاسـت؛  یو اقتصـاد یو فرهنگ یاسیمردم از امکانات س یمند عدالت در بهره
 است.« یدمتگزارخ»ت یحضرت امام، شأن حاکم یمبنا

 ملی ی در رسانه یرسان اخبار و اطالع یریگ ، جهتیاسالم یلذا در نظام جمهور 
کفر و شرک و دعوت  یرهایاز غل و زنج ییا به اسالم و رهایر کرد و دعوت مردم دنییتغ

حرکـت  یبـرا یزیت به فرهنـگ کفرسـتیب ان اهلیعیجهان اسالم به وحدت و دعوت ش
ل، به انعکاس ین دلیعصر در دستور کار آن قرار گرفت و به هم یفرق حضرت ول سوی به

که امروز  یا تنها رسانه یعنین جهان پرداخت. ین و مستضعفین و مظلومیاخبار محروم
نظـام  ی ل شـده، رسـانهیتبـد ین بر ضد اسـتکبار جهـانین و مبارزیمستضعف یبه مأوا

 است. یاسالم یجمهور
ات یـن ادبی، املی ی رسانه« اخبار»امام در  حضرت ی شهیان اندیرغم جر یاما عل 

دا یان پیجر« ها الیلم و سریف»ن در یو همچن« محورگو و گفتو  یلیتحل یها برنامه»در 
د قـدرت یـوهفت سـال گذشـته، تول یگرچـه در سـ یعنـیزه نشده است. ینکرده و تئور

، یها جهان توانسته در برابر ابرقدرت یانجام شده و نظام اسالم یانقالب اسالم برمبنای
آنها مقاومت کند، اما  یتیو امن ینظام یها و دستگاه یا من قه یها سازمان ملل، قدرت

هـا بـه وجـود  بخش یمشارکت مردم در تمـام یبرا ییزه نشده و مبناین مقاومت تئوریا
 یبـه تئـورشود که فرهنگ مذه  نـه تنهـا  یم ین نکته ناشین خأل از ایاورده است. این

ات اسـتنباط شـده، متناسـ  بـا یـافته بلکه آنچـه از قـرآن و روایدست ن یمشارکت اله
ن یرغم حضور عناصر متد یرو عل نیاست. از ا ییگرا ت و سل نت و قانونیفرهنگ مولو

 ی دهیــچیپ یها نتوانسـته تخصـص یو انقالبــ ینـیدر بخـش رســانه، فکـر د یو انقالبـ
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ات یـمربوط بـه آن را فـت  کنـد بلکـه ادب یها و دستگاه یساز لمیل، فی، تحلیخبررسان
ها  ن عرصهیات انقالب را در ایجانبه، ادب همه ینگاه ی تواند با ارائه یدانشگاه است که م

کید. در نتینما یمنزو در  یاسـت تهـاجمیبر ضـرورت س یمبن ید رهبریجه برخالف تأ
العمـل نسـبت بـه  ا عکستنهـا بـ ملـی ی در رسـانه یاستکبار، خبررسان ی افشاء چهره
 یا جاد موق رسانهیو ا یساز کند و قادر بر حادثه ی، به مقاومت اکتفاء میاسیحوادث س

فرهنگ  بر مبتنین و یک تخصص نویازمند ین مهم نیبه ا یابیرا دستیست؛ زین یتهاجم
فرهنگ مذه  و  براساسع و مصرِف قدرت ید و توزیگر تولیانقالب است. به عبارت د

ها و م بوعـات و  رسانه ی گردد اما اداره یت باز میمعارف موجود آن، به سل نت و مولو
است و تکامـل  مادیفرهنگ مشارکت  بر مبتنیو  یاحزاب و... وابسته به علوم دانشگاه

 دارد. یرا در پ مادی
ها  نشگاهو غفلت دا یمدل مشارکت اله ی ه از ارائهیعلم یها حوزه یناتوان ی جهینت

هـا بـه  ییماین است که مردم در هنگام انتخابـات و راهپی، امادیاست یس یامدهایاز پ
، عرصـه یبعد ییمایشوند اما پس از آن تا انتخابات و راهپ یحضور در صحنه دعوت م

 یز بـه ناچـار بـه سـراغ زنـدگیـن ملـتشود و  یمشارکت عموم فراهم نم یبرا یو بستر
ه ضـدانقالب  یرنـد کـه از سـویگ یقـرار م یدر معرض شبهاتروند و  یخود م ی روزمرت

نظـام از  ی اسـتفادهنقـش و حضـور مـردم و سوءبودن  یشیم رح شده و در آنها بر نما
ک یها زهیانگ از  یناشـ ین ناهنجـاریـقت آن است کـه ایگردد  اما حق ید میپاک آنان تأ

انقـالب و  یمعنواز رفتار  یق و تخصصیک درک عمی ی فرهنگ مذه  در ارائه یناتوان
مردم در ساختارها اسـت. البتـه حضـرت امـام و  یحضور مکتب ی وهین شییرهبران و تع

 یریگ اند حضـور و مشـارکت مـردم در اصـل نظـام و جهـت توانسته یمقام معظم رهبر
ها و  ت دفاع مقدس، رفع چالشیریآن در مد یها آن جل  کنند که نمونه یضداستکبار
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در  یعنـی، موضوع برجـام و ... قابـل مشـاهده اسـت. 11نه فت ی ، مسألهیتیمسائل امن
بًا از مـردم درخواسـت شـده تـا نسـبت بـه مسـائل  سخنان و مواضع رهبران انقالب مرتت

ر و حاضـر در صـحنه باشـند و یگیار و پیهوش یو خارج یکشور در ابعاد داخل یاساس
در سـ    یاسالمشود و نظام  یان گذاشته میدر م ملتن موضوعات با عموم یهمواره ا

 یده از ابتـدایـچیسخت و پ یها داند. لذا بحران یانقالب، مردم را َمحرِم خود م یرهبر
 ی دهنده ن نشـانیـق حضـور مـردم پشـت سـر گذاشـته شـده و ایانقالب تاکنون از طر

ته، شهروندان نسـبت یاست. اما در فرهنگ مدرن یت امام و رهبریریمد  رینظ یب ی جاذبه
دارها و یـد یفاتیو تشـر یشوند و امور ظاهر یم ینامحرم تلقت  یخارجو  یبه امور داخل

موضوع مـذاکرات ابـدًا بـه مـردم منتقـل  یرسد. ول یک به اطالع مردم میپلماتیرواب  د
بسـتان  است که در حال معامله و بده یگردد چون موضوع مذاکرات، همان موضوع ینم

 رامون آن هستند. یپ یزن د و فرو  و چانهیو خر
ن یبـ یرید آمده، قبض و بس  و درگیپد یاسیس ی که در عرصه ین چالشیبنابرا .1

 یهـا بـر سـر مبنـا ل، همچنـان نزاعیـن دلیاست و بـه همـ« تیمولو»و « تیجمهور»
هیمشروع ن یمـدرن و ماشـ یاسـیعلـوم س ی بنابر فلسـفه یا ت در نظام وجود دارد و عدت

ر قـانون ییـگرداننـد و خواسـتار تغ یمردم بـاز م یت را به رأی، مشروعید قدرت غربیتول
داننـد و  یت میـمقبول ی مـردم را تنهـا نشـانه یرأ یگـرید ی هسـتند امـا دسـته یاساس

تحقـق  یبـرا یکنند. البته در انقالب اسـالم یه مشروط میفق یذ ولیت را به تنفیمشروع
د قدرت، یدر مدل تول یت و خدمتگزاریاست و ورود معنویس ی در عرصه ینیعدالت د
  قوهده و ید گردیمق یذ رهبریبه تنف قوه مجریهنگهبان مشروط شده و  یبه شورا قوه مقننه

 یه شـکل گرفتـه اسـت. مبنـایـفق یاست آن توس  ولـیم ریز با انتصاب مستقین قضائیه
مسئوالن به مردم و اختصاص تماِم وقت  یز خدمتگزاریت نیحضرت امام در امر حاکم
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 یهـا دِن جناحیرس رغم به قدرت یامر باعث شده تا علن یآنها به مسائل کشور است و ا
ند رفتار نظام خدمت بـه یفسادها، برآ یبرخ یریگ متفاوت و شکل یها مختلف و مذاق

اند. برخالف  ن فرهنگ تن ندادهیبوده است که به ا یآنها و حذف کسان یمردم و کار برا
را بـه دسـت  یاریبس ت، منافعیران و حزب حاکم در دوران مسئولیکه مد یفرهنگ غرب

ه تا آخر عمر م یک زندگی یها بار خود را برا آورند و با انواع سوءاستفاده یم  بندند. یمرفت
ع و مصـرِف یـد و توزیـآن است کـه تول یک نظام اسالمی یاسیت سیدر واقع هو 

گاهیآزاد»قدرت، منجر به  مردم شود و عموم احساس کنند که هـر دوره از « ثاری، ای، آ
آنها در موضوعات مختلـف  یریگ میتصم ی  هیت و حیاند و ظرف بل آزادتر شدهق ی دوره

ل از یـتحل یاسـت تـا فرهنـگ مـذه  بـرا یلـذا ضـرور  افته است.یگستر  و ارتقاء 
ت خارق شده و یاز فرهنگ مولو یت حضرت امام و مقام معظم رهبریت و حاکمیریمد

ا مـدل مشـارکت در امـور کـالن و که نه تنه یتمدنمدرن بپردازد؛  تمدنبا  یبه هماورد
 ی ـیدهـد و مح یانجـام م« یسـاز حادثه»ت را در س   یریُخرد را ارائه کرده بلکه مد

و  یانسان یرویو ن یعیصرف منابع طب دنبال بهفراهم کرده که عموم مردم جهان مشتاقانه 
 غرب هستند. تمدنت خود در راه اهداف یهو یتمام

فرهنـگ  براسـاسد یبا« ، کالن و ُخردیساز حادثه»ت در سه س   یرین مدیبنابرا
در عمل، بـه  یشود؛ گرچه حضرت امام و مقام معظم رهبر یو مهندس یمذه  طراح

، یبـا انقـالب اسـالم یعنـیانـد.  پرداخته یغرب یساز ت حادثهیریمقاومت در برابر مد
در  ینینـو یبه وجود آمـده و رفتارهـا مادی یها یساز در برابر حادثه یت مقاومتیریمد

ن دستاوردها وجود ندارد. چرا کـه یاز ا یلیشکل گرفته اما تحل مادیع قدرت یبرابر توز
ل از آنهـا یـانـد، تحل اسالم و مکت  انجام گرفته برمبنایر ینظ یب یها تیرین مدیا یوقت

 مثابـه به ـــاست که علم اصـول  ین در حالیات استنباط شود و اید از قرآن و روایز باین
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 یاستوار شده و ارتکـازات« بعبده یاذا امر مول»بر فرهنِگ  ــاستنباط از منابع  یلمابزار ع
و فهم  یات وحیت و سل نت در آن شکل گرفته که مانع استضائه از ادبیمتناس  با مولو

 ینظام اسـالم ی ندهین خأل، آیاست که ا ینیو مشارکت د یاله یساز ت حادثهیریاز مد
کردن قدرت  زهیات دانشگاه با تئوریگر، ادبیدهد. به عبارت د یرا در معرض خ ر قرار م

ده در سـاخت یچیپ یها و جنگ نرم و تخصص یت افکار عمومیق رسانه و هدایاز طر
ات انقـالب را بـه چـالش یـادب یرعمـدیغ صورت بهل و اخبار و...، یتحل ی لم و ارائهیف
 شود. یم ، دچار غفلت از اهداف بلندمدت نظامیزدگ کشد و با عمل یم

که در برابـر انقـالب  یاساس یکه گذشت، سه چالش و ناهنجار یحاتی. با توض7
و بـدون  ـــ یو متناس  با فرهنـگ عمـوم یار اجمالیبس صورت بهقرار گرفته،  یاسالم

کادم ی  مباحث تخصصیتشر ر یـن متغیان شد: در بخش اقتصاد، چالش بیب ــک یو آ
اسـت و مثبـت  یک امـر انسـانیـر کـار، یت متغید آمده که تقویر کار پدیه و متغیسرما

ک ضعف ی، یدر نظام اقتصاد یر اصلیر کار به متغیل متغیشود اما عدم تبد یم یابیارز
دانشگاه و من ـق تفقـه شـکل  ین من ق کاربردیمهم است. در بخش فرهنگ، چالش ب

 یمـرها ا عرصه یدانشگاه بر تمام یاز حکومت م لِق من ق کاربرد یریگرفته که جلوگ
د یـدر تول یر اصـلین به متغیل من ق تفقه و فهم از دیدر تبد یمستحسن است اما ناتوان

د قـدرت(، یـاسـت )تولیشود. در بخـش س یضعف محسوب م ی علم و فرهنگ، نق ه
بـر  یدموکراسـ ی جاد شده کـه ممانعـت از سـل هیت ایت با مولوین جمهوریچالش ب

مثبـت  یرونـد م لقه فقیـهت یآن به والدکردن یو مق یدر نظام اسالم یاسیس ی عرصه
 برمبنـایزه شود و مشارکت مردم یتئور م لقه فقیهت ید اصل والینده بایآ یاست اما برا

از اخبـار،  یار نظـامیـدر اخت یت افکار عمـومیگردد و اال هدا یاسالم و مکت  طراح
اکم اسـت. بـه بر آنهـا حـ مادیات یرد که ادبیگ یقرار م ییها ها و برنامه لمیها، ف لیتحل
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در سـ وح « د ثـروتیـد اطـالع، تولیـد قدرت، تولیتول»است  یتر ضرور قیعبارت دق
شـود و اال  یفرهنگ مـذه  مهندسـ برمبنای« ، مشارکت، ُخردیساز ت حادثهیریمد»
                .رو خواهد شد هروب یانقالب با خ رات بزرگ ی ندهیآ
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 مبحث نخست

حفظ انقالب  یحضرت امام برا یتیر یمد ی تجربه عنوان به« ینهادساز »م یتعم 
 « ییو قضا ینی، تقنیادار » یها عرصه ی، به تمامیاسالم

 یغربـ ی ش بـه مـدل ادارهیگـرا براسـاس یم پهلویرژ یان شد که ساختارهای. ب5
ن یـکشـور بـا ا ی اداره ی، بـرایروزیـپـس از پ یشکل گرفته بود و لذا انقـالب اسـالم

و مقـام  ینـیمحوِر حضرت امـام خم و عدالت یت مکتبیریمواجه بود اما مدساختارها 
 یو اقتصـاد یو فرهنگـ یاسـین سـاختارها و روابـ  سیـباعث شـده تـا ا یمعظم رهبر

ده شـدِن یدچار اختالل شـود. لـذا بـه چـالش کشـ یو شرق یغرب یها برخاسته از مدل
ار مغتـنم اسـت امـا یبس ینت قرآیرین مدین مدل اداره توس  ایدر ماش مادی یرهایمتغ

مـردم را تحـت فشـار قـرار داده،  ین اخـتالل کـه زنـدگیـاز ا یعوارض ناشـ ید برایبا
 یغربـ ی مـدل اداره ی جـهیکـه نت ــن مردم و نظام یجاد فاصله بیکرد و از ا یشیاند چاره

ت در یـن و روحانیـد یبر ناتوان یدشمنان مبن ینیع ی نمود و با شبهه یریجلوگ ــاست 
 کشور مقابله کرد. ی ادارهامر 

، جهـش «هیر سـرمایـمتغ»و « ر کاریمتغ»ن یب یری، بر اثر درگیدر بخش اقتصاد 
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م پا متیق یدائم ک چالش خ رنـاک اسـت ید آمده که یران پدیدار در اقتصاد ایها و تورت
 یش خدمات در شهرهایو افزا یافتگی ها بر اثر توسعه متیق یجیش تدریرا گرچه افزایز

جهـان  یاز کشورها یاریکه در بس ــاقتصاد متداول  ی هیاست اما پا یعیطب یبزرگ امر
معکـوس  یران شاهد روندیمت ارز و کاالهاست. اما مردم ایق یثبات نسب ــاده شده یپ

نظـام و انقـالب  ی نـدهی، بـه آین چالش اساسـیدر اقتصاد کشور هستند که عدم حل ا
« من ق دانشگاه»و « من ق حوزه»ن یبس  بز قبض و ین یزند. در بخش فرهنگ یضربه م

ت یـآورد: هو ید میت را پدیشود و دو هو یمردم منعکس م یبه وجود آمده که در زندگ
ب یت عبودیدانشگاه و هو یات کاربردیادب براساسل و اشتغال یتحص  براساست و تقرت

 یزنـدگ ی در عرصـه ینـیت دیـات انقـالب. البتـه ورود هویـحوزه و ادب یات نظریادب
 مـادیت یـجامعـه از هو یت نظـام ارزشـیـک دستاورد بزرگ است اما تبعی یاجتماع
امـور  یتمـام یگذار رود و به ارز  ید بزرگ به شمار میک تهدیل و اشتغال(، ی)تحص

ل شـده و بـا یدار تبـدیـک امر پایز به ین ین چالش فرهنگیشود. ا یپول منجرت م برمبنای
 یکشور، نظـام ارزشـ یبر ساختارها یغرب یت کارشناسیو حاکم یلیان جنگ تحمیپا

دا کرده است. در بخش یان پیران جریا ی آشکار در ابعاد مختلف جامعه یبه نحو مادی
ادراک  یعنـیوجـود دارد؛  یک چالش اساسی« تیمولو»و « تیجمهور»ن ی، بیاسیس

ه یت خدایحوزه از وال یات تخصصیادب ، م لقه فقیهت ین و والیمعصوم ی متعال و ائمت
 برمبنـایت مدرن یریشکل گرفته و در مقابل، مد« بعبده یاذا امر مول»فرهنگ  برمبنای

د قـدرت در یـل، تولیـن دلیاستوار شده و به همـ یدموکراس ی فرهنگ مشارکت و فلسفه
است، به یس ی در عرصه یغرب ی ن ادارهیشده است. در واقع ماش یران دوق بیا ی جامعه

، یپردازد و پـس از انقـالب اسـالم یها و احزاب م نهق رسایاز طر یکنترل افکار عموم
فاتین دستگاه تولیفرهنگ مذه  در کنار ا را در آن  ید قدرت قرار گرفته و توانسته تصـرت
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 عنوان بـه م لقـه فقیـهت یـرود. اما اگر وال یمهم به شمار م یتین موفقیانجام دهد که ا
د، یـایشـده در ن زهیجانبـه و تئور همهدار و یپا صورت بهدر نظام،  ید قدرت الهیمنشأ تول

ن یـخواهد شد. ا یغرب یدموکراس ی نده دچار انحالل در فلسفهیدر آ یت الهیرین مدیا
کادم یا شهیر یسه ناهنجار قرار گرفته و صرفًا  یک است که در برابر انقالب اسالمیو آ

نخواهـد ن یها و عناصـر مختلـف، از بـ ان جناحیها و گرد  قدرت در م ر دولتییبا تغ
 رفت.          

مـدرن بـه  تمـدند ییگانه و تق سه یها مقابله با چالش یبرا مدت . راه حلت کوتاه0 
حضـرت امـام  یاستوار است که نوآور یاساس ی ن مسإلهی، بر ایاهداف انقالب اسالم

 یو اقتصـاد یفرهنگـ یها ، در عرصه«یو دفاع یتی، امنیاسیس»ن یدر سه دکتر ینیخم
، بـر تکـرار یتحقـق اقتصـاد مقـاومت یز بـرایـن یشود. البته مقام معظم رهبرز تکرار ین

ک یدفاع مقدس در مسائل اقتصاد ی تجربه د توجـه داشـت کـه چـه یاند اما با د کردهیتأ
 د آمده است.ین مهم پدیدر برابر ا یموانع

بـر  ی، دفـاعیتی، امنیاسین سیحضرت امام در دکتر یقت آن است که نوآوریحق 
در  یعـرف متـداول غربـ پیگیرید استوار شد و اال در صورت یجد« ینهادساز» ی هیپا

و  یو سـپاه پاسـداران در قـانون اساسـ م لقـه فقیـهت یبه طرح وال یازیاست، نیامر س
ذ یـن شـورا و تنفیـ  این مجلـس بـه تصـویدکردن قـوانیـنگهبـان و مق یل شورایتشک

ل یه نبود. اما تشکیفق یتوس  ول قضائیه  قوهس ین رئییو تع یجمهور توس  رهبر استیر
جـاد یا ینـه بـرایباعث شد تا زم ید در قانون اساسیجد یها جاد منزلتین نهادها و ایا
در  یت از عرف جهانیو عدم تبع یتیو امن یو دفاع یاسیس یها د در عرصهیک راه جدی

ا پس از ها و حوادث فراهم گردد. ام گفته و حفظ انقالب در برابر طوفان توطئه شیامور پ
در  یانقالب ینهادها، ادغام نهادها ی از اداره یناش یها نهیه بر هزی، با تکیلیجنگ تحم
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ــاختارها ــت و کم یس ــرار گرف ــار ق ــتور ک ــداول در دس ــهیمت ــالم یها ت ــالب اس ، یانق
ز یادغام سپاه در ارتش ن یها زمزمه ی، وزارت سپاه و... ادغام شدند و حتیجهادسازندگ

 یحضرت امـام بـرا یر اساسیاست که تدب ین در حالید. اینرس جهیم رح شد اما به نت
ــه ــور از عقب ــخت و حضــور د یها عب ــس ــدگی ــاع ین در زن ــرا ی، نهادســازیاجتم  یب

بـه  یا حتـیـمحدود شـده و  آنکه جای به یاتیر حین تدبیبود و لذا ا یارزش یها حرکت
و  یاسـیس یها صـحنهکـرد و از  یدا مید توسعه پیل شود، بایتبد یانقالب یادغام نهادها

شود  یشد. البته ادعا م یم داده میها تعم عرصه یرفت و به تمام یفراتر م یو دفاع یتیامن
شـوند  یم یکار یکنند و باعث مواز یل میبر نظام تحم یاضاف یها نهین نهادها هزیکه ا

ن ییتع یا ژهید و ویجد یها تین نهادها، مأموریک از ایهر  یت آن است که برایاما واقع
هـا نداشـتند.  تیتحقـق آن مأمور یبـرا یلیمتـداول، پتانسـ یشده بـود کـه سـاختارها

ک از جنـگ و یدرک کالس دلیل به یاسالم یدر دفاع مقدس، ارتش جمهور که همچنان
سپاه پاسـداران را نداشـت  یها تیانجام مأمور ییمتداول، توانا یدفاع  نیدکتر یریفراگ

ن یـق ایـشـدند و از طر یگر هماهنـگ میکـدیک قرارگاه مشترک، با یاما هر دو نهاد در 
 کردند.  یل میگر را تکمیهمد یک و فکر انقالبیقرارگاه، فکر کالس

 یریگ و شـکل« یتهـاجم فرهنگـ»نسبت به  یکه پس از جنگ، رهبر یلذا هنگام
 ی اداره یاز جنگ آغاز شده بود که برا یدیجد ی هشدار دادند، عرصه« یفرهنگ یناتو»

در کنار  ــفرهنگ دفاع مقدس اداره شود  براساسکه  ــ یانقالب ی ک رسانهیل یآن، تشک
 ی بود. امروز و با طرح مسأله یضرور ــشود  یک اداره میکه با فکر کالس ــما یصداوس

آن  یبـرا یا ژهیـو یها تیکه مأمور« یسپاه اقتصاد مقاومت»ل یز تشکین یاقتصاد مقاومت
که توسـ   یاقتصاد مقاومت یرا ستاد فرماندهیکاماًل ضرورت دارد؛ زن شده باشد، ییتع

توانـد  یکنـد و لـذا نم یم ینـدگیک در اقتصـاد را نمایل شده، فکـر کالسـیدولت تشک
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ک نهـاد ید یرد و انجام دهد. لذا ابتدائًا بایبگ عهده بهرا  یو جهاد یانقالب یها تیمأمور
ک قرارگـاه یـل شـود و سـپس در ید تشـکاقتصـا یدانیم ی ت عرصهیریمد یبرا یانقالب

 ک اقتصاد هماهنگ شود.یکالس یمشترک، با ساختارها
ک در ید ساختارها و افکار و عناصـر کالسـیتوان و نبا ی. البته روشن است که نم9
 یت کشور حذف کرد چرا کـه انقـالب اسـالمیریمد ی مختلف را از عرصه یها عرصه

 ی ن عناصـر، قـدرت ادارهیـمـدرن مبتالسـت و ا یافزارها کشور به سـخت ی اداره یبرا
اند و  ده مسـلت یـچیپ یافزارها ن سـختیت بر ایریک نظام را دارند و به مدیبخش کالس

گاه شتر ناظر به بخـش یب یانقالب یت نهادهایدارند. لذا مأمور ینسبت به الزامات آن آ
سـپرده خواهـد ک یکالسـ یافزارها به ساختارها ت سختیریخواهد بود و مد یافزار نرم

ات یات دانشگاه انجام شده و ادبیادب براساسافزارها  ت سختیریز مدیرا تاکنون نیشد ز
مقاومت کـرده تـا  یافزار افزارها به بخش نرم ن سختیل الزامات ایانقالب در برابر تحم

 انقالب منحرف نشود. یریگ جهت
است که به « ییهوا یروین»ن جنگ متداول یدر دکتر یر اصلینمونه، متغ عنوان به 

افت. لـذا یتوان به سرعت بر آن تسلت   یدارد که نم یوابستگ یا دهیچیپ یافزارها سخت
ن بخـش بـود کـه توانسـت یـل شد و در ایتشک ینیزم یرویسپاه پاسداران با تمرکز بر ن

س ین از خود بر جا بگذارد اما تأسینو یرد و عملکردیبگ عهده به یدیجد یها تیمأمور
ن یـمتفاوت اتفـاق افتـاد. متنـاظر بـا ا یها تیها بعد و با مأمور سپاه سال ییهوا یروین

را  یو مـال یت بخش بـانکیریتوان مد یم ل  در بخش اقتصاد آن است که در ابتدا نم
به شـمار  ین ُبعد در اقتصاد غربیتر دهیچین بخش، پیسپرد چرا که ا یانقالب یروهایبه ن

گـر یه کـرد. بـه عبـارت دیتشـب یدر بخش نظام ییهوا یرویتوان آن را به ن یرود و م یم
زنـد  یرا رقـم م ملـیو قـدرت پـول  یثروت کـه مسـائل ارز یزم عرضه و تقاضایمکان
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زم عرضـه و ید مکـانیـابتـدا با یتحقق اقتصـاد مقـاومت یدارد و لذا برا یادیز یدگیچیپ
که حضرت امـام ل بود ین دلیسپرد. به هم یو جهاد یانقالب یروهایکاال را به ن یتقاضا

 یم غوغاسـاالریگـاه تسـل چی، هیروزیـپ یل سپاه پاسداران در ابتـدایرغم تشک یز علین
 ی شهیک، تفاوت اندیکالس یانحالل ارتش نشد. در واقع حفظ ساختارها ین برایمنافق

 دلیل بهدهد که  یهمانند طالبان را نشان م ییها تفکر گروه ی با نحوه یروشن امام و رهبر
 تمـدناز  یشبه امـور ناشـ کیخود از اسالم،  یفهم ه بر کجیاجتهاد و با تک انسداد باب
ن درک را یـکننـد و ا یمـردم حـذف م یل رسانه و انتخابات و... را از زنـدگیمدرن از قب

ها به ارتـش و  ف اقتدار حکومتید قدرت است و تعریندارند که امروزه رسانه، مرکز تول
ن یـد بـه ایـبا یعنـیدوران قبل از رنسانس اسـت.  ، مربوط بهیو انتظام ینظام یروهاین

مدرن، انقالب چگونه  یها پرسش مهم و امثال آن توجه کرد که در صورت حذف رسانه
آنان  یا و رسانه یو دفاع یتیو امن یاسیس یها ها و دستگاه توانست در برابر ابرقدرت یم

 ی دهنده ها نشـان تفاوتن یرد   ایدست گ هرا ب یت افکار عمومیاز خود دفاع کند و هدا
عه بـه آن افتخـار یامد انفتاح باب اجتهاد است کـه مـذه  شـیعه و پیش یعظمت فقها

د کـه عـالوه بـر یـآ ید میت حضرت امام پدیهمانند عقالن ینوران یتیکند. لذا عقالن یم
ک موجـود  یهـا تیاز واقع یقـی، درک دقیمکتبـ یهـا د راسخ بر روح قـرآن و ارز یتأ

ت شـده و یبشـر یمـدرن وارد زنـدگ یو سـاختارها یت که تکنولـوژدانس یداشت و م
 ، به دفاع از اسالم پرداخت.   یقبل یها وهیتوان با اکتفاء به ش ینم

ک ی مثابه بهد یگرفته با انجام یها ی، نهادسازیانقالب یادغام نهادها جای به. پس 3
و  یفرهنگ یها عرصه یشده و به تمام یبقاء و تداوم انقالب تلق یارزشمند برا ی تجربه

ت هـر بخـش، بـه دو یریافت و مدی یم میتعم یا و رسانه یو اقتصاد یو اجتماع یعلم
ک سـتاد مشـترک بـه یـت در یرین دو مـدیشد و ا یم پیگیریک یو کالس یشکل انقالب
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قوه شود:  یدر نظام منجرت م قوه مجریهل دو ین روند عماًل به تشکید. ایرس یم یهماهنگ
شود  یل میتشک یانقالب یقرار دارد و از نهادها یکه در رأس آن، رهبر یانقالب ی مجریه

ک یکالسـ یجمهور در رأس آن است و از سـاختارها سییک که ریکالس ی قوه مجریهو 
ل یابـد و دو مجلـس تشـکیم یز تعمین قوه مقننهد به ین روند بایرد. در ادامه، ایگ یبهره م

ن یقـوان یگـریبپـردازد و د یو انقالب یت جهادیریمد یبرا یگذار به قانون یکیشود که 
ز یـن قضائیه  قوهر در مورد ین تدبی  کند. همیرا تصو یت متداول جهانیریمتناس  با مد

در  یتـیامن یهـا که پس از عبور نظـام از بحران ــانقالب  یها د انجام شود تا دادگاهیبا
متداول  ید، در کنار ساختارهایجد یها تیاء شوند و با مأموریاح ــه قرار گرفتند یحاش
د کـردن رفتـار یـمق یک بـرایـن تفکیـن اواًل ایت مجدد بپردازند. بنـابرایبه فعال ییقضا

بـه اهـداف  ـــشـوند  یم یو عملـ ینـیسم عیکه موج  سکوالر ــک یکالس ینهادها
 یًا نهادهـایـابعاد جامعه است و ثان یت فرهنگ مذه  به تمامیو سرا یانقالب اسالم

ک سـتاد مشـترک قـرار یـت یریک در هر بخش، تحت مدیکالس یو ساختارها یبانقال
 شوند. یهماهنگ م یاهداف انقالب اسالم برمبنایرند و یگ یم

د بـه یـرد، بایـار قرار بگیمع عنوان به« ت حضرت امامیریمد ی تجربه». پس اگر 1
شاخص توجه کـرد و  عنوان بهات انقالب یادب براساس یرفتار حضرت امام در نهادساز

ک یـم داد و همـراه بـا تفکیتعمـ یو قضـائ ینـیو تقن یادار یها عرصـه یآن را به تمـام
و  ین نهادهـا را بـا عناصـر انقالبـیـک، ایکالس یها تیاز مأمور یانقالب یها تیمأمور
ات دانشـگاه یـادب برمبنـایک قرار داد که یالت کالسیآن در کنار تشک یو جهاد یمکتب

بر ضد آن عمل  یا حتیرا ندارند و  یانقالب یها تیانجام مأمور ییو توانااند  شکل گرفته
رد یگ یات انقالب شکل میادب برمبنای یا هیاول یافزارها ن صورت، سختیکنند. در ا یم

دان یـتر بـه م گسـترده یبـاالتر و عمقـ یرا در سـ ح ملتاز آن،  یناش یها تیکه موفق
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ک خواهـد کـرد و باعـث یانقالب نزد یابتدا یکشور را به فضا ی خواهد آورد و صحنه
 یتوان از سـاختارها ینم یرین مسیگرفتن چن شی  خواهد شد. بدون در پیاء آن شرایاح

از خـود  یجهـاد یرا محقق کنند و عملکرد یک انتظار داشت که اهداف انقالبیکالس
انقـالب خالف فرهنگ بر یت خود، حرکتیبنا به ماه یغرب یرا ساختارهاینشان دهند ز
از تجارب  ینیجنگ زم ی همانند عراق گرچه در عرصه یطور که در کشور دارند. همان

از  ییهـا بـه دسـت آمـده امـا بخش یبزرگ یها یروزیاستفاده شده و پ یانقالب اسالم
 یبـرا یشـود، خـود بـه مرکـز یک اداره میکالسـ صورت بهکه  یو دفاع یتیدستگاه امن

 یل شده است  در مقابل، نفوذ در نهادیتبد یریکفت یها ستیت از تروریت و حمایتقو
برکف و  و جـان یشود و از عناصـر مکتبـ یاداره م یو جهاد یفرهنگ انقالب براساسکه 

 بعضًا ناممکن است.  یار سخت و حتیل شده، بسیطل  تشک شهادت
ها  عرصه یدر تمام یانقالب یل نهادهایاز تشک یناش ی نهید تصور شود که هزیشا

رونـد موجـود،  ی د توجـه داشـت کـه بـا ادامـهیـن و فاقد صرفه است اما بایسنگار یبس
بـه مراتـ   یها نـهیافـت و هزیتداوم خواهد  یو اقتصاد یو فرهنگ یاسیس یها چالش

هـا  ین ناهنجاریـرفع ا یگونه که تال  برا ل خواهد شد همانیبر نظام تحم یتر نیسنگ
 ین، نهادهـایـتصاص داده است. عالوه بر ارا به خود اخ یفراوان یها ز بودجهیتاکنون ن

 یت سـاختارهایـشـوند کـه بـا مأمور یل میتشـک یمشخصـ یهـا تیبا مأمور یانقالب
ت انجام خواهد شـد و ین دو نوع مأمورین ایب یک روشنیک متفاوت است و تفکیکالس

بـر  ینـیزم یرویـت نیطور که در دفـاع مقـدس، مسـئول َبر نخواهد بود. همان نهیلذا هز
بـه ارتـش  ییایـدر یرویـو ن ییهوا یرویت نیریسپاه پاسداران قرار گرفت و مد ی عهده

بود که به سپاه سپرده شد  یات آفندین عملیز این ینیزم یرویسپرده شد. البته در بخش ن
آزاد شـده  یها نیو حفـظ سـرزم یات پدافنـدیـاما پس از تصرف خ وط دشمن، عمل
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ن گسـتره و یـبـا ا یم نهادسـازید تعمـشد. ممکن است گفته شو یتوس  ارتش انجام م
و مخالفـت مجلـس و دولـت و  یا و بودجه یقانون یها ن گام با چالشیدر اول یریفراگ

د توجـه داشـت ی  است اما بایصح ینیب شین پیاز نخبگان مواجه خواهد شد. ا یبخش
و  یانقالبـ یجـاد نهادهـایش گرفت و ایر را در پین تدبیکه حضرت امام )ره( ا یهنگام

رو شـد؛ بـه  هروبـ یا گسـترده یها ک را آغاز کرد، با مخالفتیدکردن ساختار کالسیمق
ـت و دولـت یسابقه هز یر بین تدبیتحقق ا یکه دو دولت، برا ینحو نه شد و دولت موقت

جا ختم نشد بلکه هماننـد  نید. البته کار به همین اختالفات فروپاشیصدر بر اثر هم یبن
از  یاریشـود، بسـ یده میدر م بوعـات بـه چـالش کشـ یات رهبریکه ادب یدوران کنون

ابعـاد، حضـرت امـام و  یات و م بوعات در آن دوران، با کمال وقاحت و در تمامینشر
ر قـرار دادن یبردند و با تحت تأث یم سؤالر یدادند و ز یشان را مورد هجمه قرار میاران ای

بر  یادیپاک ز یها جه، خونیکردند. در نت یز به خود جذب میافکار عموم، نخبگان را ن
ماننـد  مـؤثران یه و دانشـگاهیـون بلندپایاز روحـان ییبهـا گران یها خت و جانین ریزم

ن راه یـگر از شهدا فدا شـد تـا اید یاریت و بسید آیو شه ید بهشتیو شه ید م هریشه
 یادیـبـزرگ و ز یها نـهین راه هزیـر  مردم برسد. پـس در ایت شود و به پذین تثبینو

مشـکالت را تحمـل کـرد و  ین روح بلند حضرت امام بود کـه تمـامیشد و ا پرداخت
در طـول زمـان، بـا چـالش انحـالل در  ینهادساز ی ش برد. البته تجربهیانقالب را به پ

ن یمن ق نو براساسد و به قبول ق عنامه منجر شد اما یک مواجه گردیکالس یساختارها
 خواهد شد. یریچالش جلوگن ید، از بروز مجدد ایجد یو دستگاه محاسبات

اند؛ گرچه در سـازمان  ن عرصه نشدهیموجود هنوز وارد ا یانقالب ی. البته نهادها1
ل شده اسـت، امـا در یتشک« یاقتصاد مقاومت»با عنوان  یا سپاه پاسداران مراکزیج یبس
ن یک ستاد مشترک در ای یعنیدولت حضور ندارند. « یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده»
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ن کـرده و یمعـ یانقالب ینهادها یرا برا یاقتصاد یها تیشکل نگرفته تا مأمورموضوع 
 یالت را بـرایالمال و تسـه تیک کند و بیک تفکیکالس ینهادها یها تیآن را از مأمور

 ی ن در رسـانهیبگـذارد. همچنـ یانقالب یار نهادهاید، در اختیجد یها تیانجام مأمور
 یریگ مین نهاد هنوز در مراکز تصمیافق، ا ی مانند شبکه یا س شبکهیرغم تأس ی، علملی

ل شـود یجنگ نرم تشک یک ستاد مشترک برایق، ین طریافته تا از ایما حضور نیصداوس
ن گـردد. یک، معـیآن با بخش کالس یهماهنگ ی رسانه و نحوه یانقالب یها تیو مأمور

 ینهادسـاز یو بـرا مـدت تـاهحل کو رسد در راه ی، به نظر میقبل یها یالبته بنا به بررس
تمرکـز « ویـراد»ت یری، بر مـدیونیزیتلو ی س شبکهیتأس جای بهد یدر رسانه، با یانقالب

ار یـطور کـه آنچـه در دفـاع مقـدس در اخت نـدارد. همـان یا دهیچیپ یشود که تکنولوژ
 ی نکف، خمپـارهیل نارنجـک، کالشـیـاز قب یا سـاده یها ان قرار گرفت، سـالحیجیبس

ام را یطل  بـا همـ ن عناصر شـهادتیشصت و هشتاد و... بود و ا ن ابـزار، ارتـش صـدت
 یدوربــرد و... . پـس بــرا یهـا جنگنــده و توپ یماهـایر کردنــد و نـه بــا هواپیـگ نیزم

سـپرده شـود تـا  یجیو بسـ ین بخش رسانه بـه عناصـر انقالبـیتر د سادهیبا ینهادساز
سه با یو قابل مقایو مخاطبان راد  رچه جاذبه  رسانه آغاز شود. گیدر مح یزیاستکبارست

ت یرد، جذابیست اما اگر فرهنگ انقالب وارد آن شود و در خدمت آن قرار گیون نیزیتلو
گـر یورود بـه د ینه بـراید، زمیایبه دست ب یقابل توجه یها یروزیافت و اگر پیخواهد 

در  یاسالم یجمهور یماینمونه، امروز س عنوان بهرسانه فراهم خواهد شد.  یها بخش
از مالحظات  یو با دوریاست اما اگر راد مؤثرش مشارکت مردم در انتخابات کاماًل یافزا

کـرد ی  م البات مردم و مشکالت کشـور را بـا رویکاماًل صر یصورت به، یکار و پنهان
خود جـذب و جلـ  خواهـد  سوی بهرا  یات انقالب م رح کند، ق عًا افکار عمومیادب

مسائل انقالب توس   یشدند بلکه تمام ینم یانقالب، مردم نامحرم تلقت  یداکرد. در ابت
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ن احساس در یو ایراد یشد و اگر با عملکرد انقالب یان گذاشته میرهبران آن با مردم در م
 ن رسانه بازخواهد گشت.یت به ایمردم زنده شود، جذاب

مهم توجه داشت که سخنان حضرت امام و مقام معظم  ی ن نکتهید به ایدر واقع با 
 ی دهیـچیپ یها رد و پرداز یگ یو منبر انجام م یدر قال  سخنران آنکهرغم  یعل یرهبر
در  ییت بـاالیحفظ انقالب بـوده و جـذاب یاساس علتشود،  یآن انجام نم یرو یهنر

و متنـوع شـود و قالـ  و، متکثـر یـق رادیات انقالب از طریان مردم دارد و لذا اگر ادبیم
را بـه دسـت  یبزرگ یها تیدا خواهد کرد و موفقیپ یچندبرابر یتیدا کند، جذابیپ یهنر

از نظر  آنکهرغم  یعل یغرب ی غرب و رسانه مادیات یکه ادب یهنگام یعنیخواهد آورد. 
از گـرد   یعنکبـوت اسـت، سـراب ی آب و خانـه یکـف رو مثابـه به یفات قرآنیتوص

س ادب دلیل بهد ید آورده است، نبایاطالعات را پد ات انقالب و فرهنگ مذه ، در یتقدت
جاد کرد بلکه گرد  اطالعات با موضوع انقالب و مذه ، حضور و یطرح آن انسداد ا

هـر  یویـمثـال، راد عنوان بـهآورد.  یمردم به ارمغان مـ یرا برا یاسیمشارکت و نشاط س
ک هفتـه از ابعـاد یـسـتان را در طـول مرکـز ا ی نمـاز جمعـه یها تواند خ به یاستان م

باره بخواهد و بـدون تـرس و واهمـه بـه  نیکند و نظر مردم را در ا یمختلف نقد و بررس
ل شود. یجمعه در سراسر کشور تبد ینمازها یا رسانه یو به بازویطرح آن بپردازد تا راد

مظـاهر خـالف  یدر کنترل برخ یهمانند وضع موجود حت آنکه جای بهن صورت، یدر ا
 براسـاسم، مشـارکت و گـرد  اطالعـات یباشـ یشرع در شهرها دچار مشکل اساسـ

شود و عموم جوانان را بـه صـحنه  یت شهرها میدر وضع یات انقالب باعث دگرگونیادب
 یامـر بـه معـروف در معنـا ی ضـهیرفتِن فر هیگـر علـت بـه حاشـیآورد. به عبارت د یم

آن،  ی جـهیبپـردازد کـه نت یا ن مقولـهیت که بـه چنـاس یا آن، فقدان رسانه ی جانبه همه
 برمبنایاست که  یطنز و سرگرم یها برنامه یدار دانین و میو متد یسکوت مردم انقالب

کننـد.  یع به خود جل  میوس یاسیرا در مق یشوند و افکار عموم یساخته م مادیهنر 
ر امـام و ینظ یو شرح صدر بدا کند ید ارتقاء پین باینیون و متدین شرح صدر انقالبیبنابرا
ـل میمعاندان را تا باالتر یکه مخالفان و حت ــ یرهبر  ـــکننـد  ین سـ   ممکـن تحمت
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ات یروشن خواهد شد که اگر ادب بلندمدتو  مدت انیحل م ان راهیک شود. البته با بینزد
ن یـرد، طـرح ایـقـرار گ یعلم یبانین مورد پشتیت نویک من ق و عقالنیانقالب توس  

 ت است.یریقابل مد یو من ق یل علمیچگونه و با چه پتانس یعموم ی در رسانه امور
مختلـف قابـل طـرح اسـت.  یها در عرصـه یگرید یشنهادهاینه، پین زمیدر هم

ت یریک کـرد و مـدیـز تفکیـوزارت خارجـه را ن یهـا تیتـوان مأمور ینمونه م عنوان به
ق روشـن یـدق یرا بـا بررسـیـسپرد ز ین را به نهاد انقالبیموضوع حج و برائت از مشرک

م یعظ ی ، کنگره«یاسالم یداریب» ی دآورندهین عوامل پدیاز مهمتر یکیخواهد شد که 
 یپلماسـیجهان اسالم را رقم زده و د یها ملتبا  یاسالم یبوده که ارتباط جمهور حج

ک یـتًا ینها یپلماسیات دیمهم نداشته است. در واقع ادب ی ن حادثهیدر ا یریمتداول تأث
ـه و مـدرن  یل تجـارت و صـادرات و وارداِت زنـدگیتسه یبرا یاقتصاد یپلماسید مرفت

و وحدت جهان اسالم بر محور قـرآن،  یزیکفرست بر مبتنی یاست اما شعارها و رفتارها
ا در موضـوع آمـوز  و پـرور ، یـرد. یـگ ین شکل میو مراسم برائت از مشرک حجدر 

دا کنند یگستر  پ یرانتفاعیاعث شد تا مدارس غدولت ب یها نهیکاهش هز یتال  برا
و  یدار و بخـش خصوصـ هیت کودکان و نوجوانان توس  قشر سرمایآن، ترب ی جهیکه نت

اسـت کـه آنچـه  ین در حالیاست. ا مادیات یادب براساسران یمد ی ندهیپرور  نسل آ
س یتأسـ، یدر آمـوز  عـال که همچنانبود. « مدارس انقالب»افت، ی ید گستر  میبا
ن یـکـه بـا ا ییها الزم است و برخالف روند موجـود، دانشـگاه« انقالب یها دانشگاه»

ز از وزارت علـوم و یـشوند نبا یل میخاص تشک یها تیمأمور د ناچـار بـه اخـذ مجـوت
 یهـا دانش یبـرا یباشـند. گرچـه امـروزه حتـ یمتداول علمـ یدادن به استانداردها تن

ه مجبـور یـعلم ی شود و حـوزه یم یساز معادل ن استانداردهایهم براساسهم  یحوزو
مردم را بر عهده  یدار نیهزار ساله است و د ی پشتوانه یکه دارا ــاست فرهنگ خود را 

د، عناصـر ییـد تـا در صـورت تأیمدرن عرضه نما یها به ساختارها و چارچوب ــدارد 
 دا کنند               یرا پ یعلم یها تئیها و ه حضور در دانشگاه ی اجازه یحوزو



 

 
 مبحث دوم

 مختلف جامعه  یها مدت در عرصه ح راهکار کوتاهیتشر  

 مدرن یبرآمده از ساختارها یها یخروج از ناهنجار  یبرا

و « یالهـ یمحتـوا»ن یبـا توجـه بـه چـالش بـ مـدت ان شد که راهکار کوتاهی. ب5
 یبـه تمـام یانقالبـ یم نهادسـازیشـنهاد تعمـی، پ«مادی یافزارها افزارها و نرم سخت»

در نظـام  یتیریمـد ی وهیجـه، دو شـیکنـد. در نت یکشـور را م ـرح م ی اداره یها عرصه
ک قرارگاه مشترک ید تحت یابد که وجود هر دو ضرورت دارد اما بای یان میجر یاسالم

 یافزارهـا با نـرم یانقالب اسالم ی مقابله دلیل به یعنیبرسند.  یاداره شده و به هماهنگ
جا کـه  شود اما از آن یسپرده م یانقالب یبه نهادها یافزار نرم یها ت بخشیری، مدمادی

دا کـرده اسـت، یـنظـام حضـور پ یمـردم و سـاختارها یدر زنـدگ یافزار بخش سخت
در واقـع بـا توجـه بـه  5شـود. یک واگـذار میکالس یت آن به عناصر و ساختارهایریمد

و اقتصـاد  یفرهنگـ ی، نـاتو11رامـون فتنـه یپ یهشدارها و م البات مقام معظم رهبـر

                                                           
ی تئوریـک ـــ  ی عینی ــ و نـه در عرصـه افزارها در صحنه شده، تعریف سخت های انجام البته در نهادسازی .5

 تغییر پیدا کرده است.
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و  ی، فرهنگـیاسـیجـاد سـه قرارگـاه سین م ل  را استنباط کرد که ایتوان ا یم یمقاومت
ن یاست. بر هم ی( ضروریحضرت امام )نهادساز یتیریمد ی تجربه برمبنای یاقتصاد

 یبه تمـام یم نهادسازیتعم یبرا ــل است یازمند تکمیکه ن ــ یا هیولشنهاد ایاساس، پ
نه، قضائیمجر یکشور )قوا ی ابعاد اداره  شود. یه( ذکر میه، مقنت

که « ها خانه و وزارت یجمهور استیر»، دو بخش قابل طرح است: قوه مجریهدر  
پاسـداران انقـالب سـپاه »ک را بر عهده خواهـد گرفـت و یکالس یت ساختارهایمسئول
عمـل  قـوه مجریـهدر  یانقالب ینهادها یت و فرماندهیریمرکز مد مثابه بهکه « یاسالم

ن یهماهنگ شوند که در ا یک ستاد مشترک و توس  رهبرید در ین دو بایا  5خواهد کرد.
هـا  هـا و بحران در حـل و فصـل اختالفـات و نزاع یگاه رهبـریجا آنکه جای بهصورت 

، قـوه مقننـهد خواهـد آمـد. در یـه پدیفق تیمنزلت وال یبرا یاثبات یخالصه شود، نقش
ون سـپرده یخواهد بود که به دست انقالب ینهاد انقالب مثابه به« یاسالم یمجلس شورا»
رد. در یـگ یته قـرار میار فرهنگ مدرنیک در اختینهاد کالس عنوان به« شوراها»شود و  یم

ا یـاح قـوهن یـدر ا ینهاد انقالبـ عنوان بهانقالب  یها ز الزم است تا دادگاهین قضائیه  قوه
نظر بیمسلت ، تفک یروهایشوند. در ن ن ارتش و سپاه انجام شـده امـا در راهکـار یک مدت

د اعمـال شـود. در یـن سـپاه پاسـداران بایرات الزم در دکتریی، تغبلندمدتو  مدت انیم
ج یبـه بسـ یانقالبـ یها تیو مأمور یانتظام یرویک به نیکالس وظایف، یت داخلیامن

 شود. یسپرده م
 عنوان به یو وزارت کشاورز ینهاد انقالب مثابه به یدر مورد روستاها، جهاد سازندگ 

شهر به  یت معنویریک عمل خواهند کرد. در موضوع شهرها، مساجد و مدینهاد کالس
                                                           

ی نظامی و امنیتی پیـدا کـرده امـا مقـام معظـم رهبـری در  البته سپاه پاسداران در شرای  کنونی، بیشتر صبغه .5
پذیرنـد و مأموریـت آن را بـه تمـامی  (، ایـن انحصـار را نمی01/1/5933ز این نهاد انقالبـی)تعریف خود ا

 دهند. ها تعمیم می عرصه
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ه تـه سـپرده خواهـد یها به فرهنگ مدرن یت شهرداریریشود و مد یجمعه واگذار م ی ائمت
و خواهند یمسئول راد یون و بخش انقالبیزیدار تلو ک عهدهیشد. در رسانه، بخش کالس

رد و بخش یگ یار وزارت ارشاد قرار میمدرن در اخت یشد. در موضوع هنر، بخش هنرها
شـود. در امـر  یض میتفـو یمربوط بـه کتـاب و داسـتان و م بوعـات بـه نهـاد انقالبـ

ک یت کالسـیریآن به مد یو امور ادار یتصاداق یپلماسی، وزارت خارجه و دیپلماسید
دار  عهـده یمقام معظم رهبـر ی را بعثه یاسالم یداریو ب حجشود و موضوع  یواگذار م

 یبـرا یاسـالم یداریمرتب  با ب یانقالب یها تی، مأموریت فعلیشود. البته در وضع یم
 یک واج  فقهـی عنوان به حج یآن، به برگزار یها تیشتر فعالین نشده و بین نهاد معیا

اق و رفاه حال آنان مع وف شده است. در حج  اعمال توس  یانجام صح یو تال  برا
ـه یاسـتاندار یعنی یموضوعات مربوط به وزارت کشور، دو نهاد مواز  ی ها و دفـاتر ائمت

ت یـگفته و با مأمور شیپ یافزارها ق نرمید از طریجمعه با یجمعه وجود دارد اما نمازها
اء شوند. در موضوع مسکن، یاز منکر، در سراسر کشور اح یمعروف و نه امر به یاجرا

ن خواهـد پرداخـت و وزارت یت محرومیبا محور یانقالب یها تیاد مسکن به مأموریبن
ن یت محرومیوضع که همچنانت بخش مدرن را بر عهده خواهد داشت. یریمسکن، مد

شـود. در آمـوز  و  یسپرده م یستین به بهزیو امور معلول ینیامداد امام خم ی تهیبه کم
و... بـه  یدولتـ ی زهوشان، نمونـهی، تیرانتفاعیل غیت انواع مدارس از قبیریپرور ، مد
بـه  یو قرآنـ یت مـدارس انقالبـیریس و مـدیک سپرده خواهد شد و تأسـیبخش کالس
گردد. در آموز   ین امر میدار ا عهده یشود و معاونت پرورش یواگذار م یبخش انقالب

ت وزارت علـوم و یریام نـور و... بـا مـدیـآزاد و پ یها ، دانشگاهیو آموز  پزشک یعال
ت یریاداره خواهنـد شـد امـا مـد یآور و فـنت  یت تکنولوژیو با محور یبخش خصوص

 ون است.یانقالب ی بر عهده یاسالم یها س دانشگاهیو تأس یدولت یها دانشگاه
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هـا  شود و بانک یون اداره میتوس  انقالب  الحسنه سسات قرضؤ، میدر بخش بانک
د بـه بخـش یـات تولیـاخـذ مال کـه همچنانت خواهنـد شـد یریک مدیکالس صورت به

سـپرده  یو... بـه بخـش انقالبـ یک و اخذ خمس و زکـات و عـوارض شـهرداریکالس
، یبرتر و بخش انقالب یدار تکنولوژ ک عهدهیشود. در صنعت و معدن، بخش کالس یم

 یت الگـوی، مسـئولید خواهند شد. در موضوع بازرگـانمتوس  و خر یمتکفل تکنولوژ
بـه  یمصـرف عمـوم یت الگـویک و مسـئولیبه بخـش کالسـ یو صنف یمصرف دولت

مـه و ی، بین اجتمـاعیدر بخش کار و رفـاه و تـأم که همچنانشود.  یون واگذار میانقالب
امـور ک اداره شـده و اوقـاف و یکالسـ یو امور مربوطه توس  نهادهـا ین اجتماعیتأم
 یهـا شـود. در موضـوع ورز ، ورز  یض میتفـو یها به بخش انقالبـ ارانهیه و یریخ

، یرزمـ یهـا شـود امـا ورز  یت میریک مـدیق بخش کالسیو مدرن از طر یقهرمان
ون اداره خواهـد شـد. در موضـوع یـانقالب ی لهیبه وسـ یراندازی، شنا و تیورز  پهلوان

قـرار  یار نهـاد انقالبـیـل در اختیـو موبا ت پست و تلفـنیریارتباطات و مخابرات، مد
ک خواهد بود. در یبخش کالس ی عهده به یمجاز ی نترنت و شبکهیت ایریرد و مدیگ یم

ون یـاند بـه انقالب ُخرد و متوس  وابسته یکه به تکنولوژ ییها موضوع نفت و گاز، بخش
شـود. در  یک اداره میت کالسـیریبرتر بـا مـد یواگذار شده و بخش مربوط به تکنولوژ

خواهنـد بـود و  یو کشـاورز یون مسـئول مصـرف خـانوادگیـبخش آب و برق، انقالب
، یت خواهد شد. در بخش ترابریریک مدیکالس صورت به یو خصوص یمصرف صنعت

ونقـل  واگـذار شـده و حمل یل ق ار به نهـاد انقالبـیاز جاده و ر اعم ینیونقل زم حمل
 ی ن برنامه و بودجه بر عهدهیشود. همچن یمک سپرده یبه ساختار کالس ییایو در ییهوا

ل منابع انسانیشود و نهاد انقالب یک قرار داده میبخش کالس  یو امور استخدام ی، متکفت
ک حفاظـت خواهـد شـد امـا یکالسـ صـورت بهست در شـهرها یز  یخواهد شد. مح
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شود.  یون انجام میها و مراتع توس  انقالب ست در روستاها و جنگلیز  یحفاظت از مح
ک و امور مربوط بـه یدر معاونت زنان، امور مربوط به زن و اشتغال توس  ساختار کالس

، یدر معاونـت پارلمـان کـه همچناناداره خواهد شـد  یزن و خانواده توس  نهاد انقالب
 شود. یک سپرده میو ارتباط با شوراها به نهاد کالس یارتباط با مجلس به نهاد انقالب

در بخـش  یکشـور وجـود دارد و حتـ ی توسـعه یها در برنامـهن فوق یالبته عناو 
ک« ان عمومیج آن در میو ترو ینیامام خم ی شهیت اندیمحور»بر  یفرهنگ د شده امـا یتأ

ت یـن مأموریـیو تع یانقالبـ ینهادسـاز یبرا ییها به مبنا ن بندها و تبصرهیاز آنجا که ا
ن یـانزوا خواهـد شـد. البتـه ا ل نشده است، در مقابل فرهنگ توسعه دچاریتبد یانقالب

کشـور  یافتـد بلکـه کارشناسـان و نظـام کارشناسـ یاتفاق نم یعمد صورت بهچالش 
پردازند و لذا بودجـه  یطرح م ی و متداول به ارائه مادیعلوم  براساس، یعیطب صورت به

 ییهـا ز در همان موضوعات صرف خواهد شد. در واقع بخشیکشور ن یانسان یرویو ن
دارد، بـه  یشتریته قرابت بیده و برتر است و با فرهنگ مدرنیچیپ یبه تکنولوژکه وابسته 
ا متوس  قابل یساده  یکه با تکنولوژ ییها شود و بخش یک واگذار میکالس یساختارها

ون گذاشـته یـانقالب ی بـا فرهنـگ مـذه  دارد، بـر عهـده یشتریاداره است و تناس  ب
 یک از قـوایـدر هـر  یتیری، دو نهـاد مـدیانقالبـ یم نهادهایتعم ی جهیشود. در نت یم

نه و قضائیمجر شـده و از  یرد که در سه سـتاد مشـترک سـازماندهیگ یه شکل میه و مقنت
 یرسد بـرا ین ستادها، هماهنگ خواهند شد. البته به نظر میدر ا یت رهبریریق مدیطر

م یرا کـه تعمـدا کند چـیضرورت پ یدر قانون اساس ی، بازنگرمدت تحقق راهکار کوتاه
 یگـاهیازمنـد جایگانه، ن سـه یک از قـوایت در هر یریجاد دو مدیو ا یانقالب ینهادها
 است.      یدر قانون اساس یحقوق

 یافزار ون نسبت به مسائل سـختیاشراف کمتِر انقالب دلیل بهک صرفًا ین تفکی. ا0
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روشن خواهد شد که در طول زمان و  بلندمدتو  مدت انین راهکار مییست بلکه با تبین
بـه  ی، قـدرت اصـلمـادی یازهـایدر ن یدگیچیو کاهش پ یبا کاستن از تمرکز تکنولوژ

 یطراحـ بلندمـدتو  مـدت انیـخواهد افتاد. اما اگر راهکـار م یانقالب یدست نهادها
 یم نهادسـازین راهکارهـا حـاکم نباشـد، تعمـیـا ی بر همـه یل علمیک تحلینشود و 

مواجـه خواهـد  یدارد اما در طول زمان با موانع جدت  یدر پ یرچه آثار و برکاتگ یانقالب
 دلیل بـهد آمـد. در واقـع یپد ین مشکلیان دوران دفاع مقدس چنیدر پا که همچنانشد؛ 

ده یچیپ یک دستگاه محاسباتیامروز و کثرت موضوعات آن،  یایجنگ در دن یدگیچیپ
فرهنـگ مـذه   براسـاس یدسـتگاه محاسـباتن یجنگ الزم است و اگر ا ی اداره یبرا

ر یناپـذ موجـود اجتناب یمحاسـبات یها متداول و دسـتگاه یها نباشد، استفاده از نسخه
را یـن مسأله بود که موج  شد حضرت امام ناچار به قبـول ق عنامـه شـود زیاست. هم

 ی جـهین نتیـمحاسـبات متـداول، بـه ا براسـاس یو اقتصـاد یاسـی، سیمسئوالن نظام
جنگ  ی و کمبود پول و بودجه، امکان ادامه یدند که کمبود ادوات نظامیرس یاسکارشن
ز بـه یشان نیرا به حضرت امام منتقل کردند و ا یکارشناس ین بررسین برده و همیرا از ب

 ینظـام یافزارها افزارهـا و سـخت ن نرمیدند. اما اگر دکتـریر خود، جام زهر را نوشیتعب
در  یدر جبهـه و زنـدگ یت زنـدگیکرد و تفاوت وضـع یم رییات انقالب تغیادب براساس

 5.خــورد یرقــم م یگـرید ی گونــه رفــت، سرنوشــت جنـگ بــه ین میپشـت جبهــه از بـ

                                                           
سازی وضعیت پشت جبهـه بـا جبهـه، از سـوی  افزارهای جنگی و مشابه افزارهای و نرم پیشنهاد تغییر سخت .5

گستان علوم اسـالمی بـه مسـئوالن کشـور الهاشمی بنیانگذار فقید فرهن مرحوم عالمه سیدمنیرالدین حسینی
ارائه شد، اما موانعی باعث شد که این پیشنهاد در دستور کار نظام قرار نگیرد؛ گرچـه پـس از پایـان جنـگ، 

نه و مجریه ها بـا وضـعیت  ی وقت، اعالم کردند که تفاوت وضعیت زندگی در پشت جبهـه رؤسای قوای مقنت
در حرکـت پرچمـداران توحیـد در « آزمون و خ ـا»ث گذشته، جایگاه ها یک اشتباه بود. البته در مباح جبهه

توانـد  عصر غیبت و تفاوت ابعاد مدیریت الهی غیرمعصومین با مدیریت الهی معصومین بیـان شـده کـه می
 مبنای تحلیل این اشتباه قرار بگیرد.



  111 ها ازناهنجاری رفت برون راه:سوم فصل    _____________________________________ 

کشور باعث شـده  ی اداره یافزارها افزارها و نرم ر سختییبدون تغ ینهادساز که همچنان
کـا، برجـام را یامربخش بودِن مذاکره بـا  جهیبه نت ینیرغم بدب یعل یتا مقام معظم رهبر

ن و انقـالب ارائـه یـد برمبنایکشور  ی اداره یبرا ینیکه راه نو یتجربه کنند و در صورت
 ل خواهد شد.یشان تحمیز به این یگرید یها نشود، برجام

سخت و حفظ و تداوم خـود، بـه  یها عبور از عقبه یبرا یدر واقع انقالب اسالم 
 یلـیموجـود اقـدام کـرده امـا تحل یافزارهـا افزارها و نرم سـخت« یاسالم یریکارگ هب»

ماننـد  ییها ن عملکرد درخشان خود ندارد. لذا امروزه گرچـه در عرصـهیاز ا یتخصص
اسـتفاده  ینـیات زمیـدفـاع مقـدس در عمل ی من و لبنـان، از تجربـهیه و عراق و یسور

 یها موشـک ی نظام مورد توجه قرار گرفتـه، توسـعه ین دفاعیشود اما آنچه در دکتر یم
 یفوق وجود ندارد. حتـ یک است که امکان استفاده از آنها در کشورهایدوربرد و بالست

 یبرخـوردار اسـت، تنهـا زمـان یقابـل تـوجه یز که از قدرت موشکیالله لبنان ن حزب
 یسـتیونیبا دشـمن صه ینیزم یریک درگین سالح استفاده کند که ابتدائًا یتواند از ا یم

ترساندن دشمن استفاده  یتنها برا ین جنگ متداول، توان موشکیتردهد. اما در دک یرو
و « یکشـ نسل»در جنگ مدرن  یر اصلیان شد، متغیطور که قبال ب شود بلکه همان ینم
ز است کـه نوبـت بـه یآم تین دو برخورد جنایاست و پس از ا« ها رساختی  زیتخر»
 یبرخـ یشود حتـ یث من باعین دکتریرسد. ا یطرف مقابل م« ین جنگیماش ینابود»

خـود و صـرف  یافته مانند ژاپن، تا دهها سال اساسًا به فکر توان نظامی توسعه یکشورها
ــرا ــه ب ــتقو یبودج ــند زی ــت آن نباش ــگ در دنی ــرا جن ــروز  یای ــهام ــتخر معنای ب   ی

احداث آن انجام  یبرا یآور ن و سرسامیسنگ یها نهیتوسعه است که هز یها رساختیز
به نـام  یا دهند مقوله ی  میترج یمحاسبات اقتصاد براساسجه، کشورها یشده و در نت

مظـالم  ینـد و در برابـر تمـامیخـود حـذف نما یو دفـاع یاسـیدشمن را از قاموس س
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ها،  د ابرقـدرتیـاز قرارگرفتن در معـرض تهد یبزرگ سکوت کنند تا با دور یها قدرت
 یها هیـن رویـا یمقابـل تمـامنشوند. اما حضرت امام در  عقالییریغ یها نهیدچار هز

 یانسـان یهـا ت و اخالق و ارز یحرکت خود را بر اسالم و معنو یستاد و مبنایفاسد ا
 عنوان بـه یانقالبـ یدقت روشن خواهـد شـد کـه در نهادسـاز یاستوار کرد. پس با کم

ک و برنامه یعلم یها ، حرکتمدت راهکار کوتاه د یـمحور کمرنگ است و آنچه مـورد تأ
د اسـت یجد یها و فت  عرصه یت جهادیریژه و مدیو یها تین مأمورییگرفته، تعقرار 
 در کشور خواهد شد.     یت فرهنگ انقالبیموج  رشد و تقو یمدتن حرکت تا یکه ا
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 مبحث نخست

 یحوزه براات یات توسعه و ادبیبرآمده از ادب یدر نظام آمار « ر جهتییتغ»ضرورت  
 رانیح از رفتار مردم ایصح یابیارز 

وهفت سـال گذشـته، مـورد  یدر س یت حضرت امام و مقام معظم رهبریری. مد5
 یریگ دو جهـت ین دو فرهنـگ دارایـرا ایـته قرار گرفتـه اسـت زیفرهنگ مدرن ی هجمه

است « ایدن»کند،  یآن دعوت م سوی بهته همگان را یمتضاد هستند و آنچه فرهنگ مدرن
 ین دعوت معنوید. اینما یدعوت م« آخرت»ت را به ی، بشریاما فرهنگ انقالب اسالم

ــوت یر ــه در دع ــیش ــای اله ــود آن، افشــا انبی ــتکبار در  یدارد و نم ــر و اس ــالم کف مظ
ن ینو یها و ضاللت مادی یرهایها و نجات بشر از غل و زنج کردن حقوق انسان مالیپا

ته که قبل از انقالب در یاز فرهنگ مدرن یناش یرهاافزا افزارها و نرم ن سختیاست. بنابرا
کنـد  ینظام فشار وارد م یاسالم یها و شعارها ران رسوخ کرده بود، به آرمانیا ی جامعه

د یـته با تولیبا مظروف خود ندارد. در واقع فرهنگ مدرن یاست که تناسب یظرف مثابه بهو 
در  یکشـورها را بـه همکـار ی همهدارد و  یت را به سجده بر خود وا می، بشرمادیاز ین
 ی گانه از س وِح سـه یکیق حضور در یاز طر ین همکاریکند که ا ین راستا دعوت میا
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تحقـق « آن ی نـهید مـدل و بهیـمعکوِس مدل، مشـارکت در تول یمونتاژ مدل، مهندس»
ا ن مبنـیگفتند. ا« نه»رفتند و به آن یرا نپذ مادین دعوت یابد اما حضرت امام )ره( ای یم

شـدِن  یجار ینه بـراین ظرف اقدام کنند تا زمیدر ا یراتییجاد تغیشان به ایباعث شد تا ا
د آمــد کــه بــر یــپد یدیــت جدیریجــه، مــدیدر آن فــراهم شــود و در نت یالهــ یمحتــوا

ن رونـد، یـاستوار بود. گرچه ا« یو دفاع یتی، امنیاسیس» ی در سه عرصه« ینهادساز»
اول انقـالب،  ی گذاشـت امـا در دهـه یز برجایفرهنگ و اقتصاد ن ی در عرصه یراتیتأث

ات انقـالب یـادب برمبنـای یو اقتصـاد یفرهنگ ینهادساز یمناس  برا ی یفضا و شرا
 یها هی، توصیلیان جنگ تحمید. پس از پاین کار نرسینوبت به ا یریفراهم نشد و به تعب

نگ و اقتصاد ممانعت کـرد بلکـه فره ی ن روند به صحنهیت اینه تنها از سرا یکارشناس
 یک شـد و نهادهــایکالسـ یدر سـاختارها یانقالبـ یاز نهادهـا یباعـث ادغـام برخـ

 اند. ته قرار گرفتهیمدرن مادیز در معرض خ ر انحالل در فرهنگ یمانده ن یباق
انقـالب  یکـه در ابتـدا ــ یمسائل ارزش یل است که امروزه برخین دلی. به هم0

سـت کـه ین بـدان معنـا نیـدر جامعه کمرنگ شده است. البته ا ــکاماًل مورد توجه بود 
و  یاریفـروغ شـده باشـد بلکـه هوشـ کم یانقالب اسالم یات و شعارهایفرهنگ و ادب

برجـام  ی هـا، مسـأله ییمایمانند انتخابـات، راهپ ییها و حضور مردم در عرصه یریگیپ
تر از  یقـو یر مقام معظـم رهبـریبه تعب یب زنده است و حتدهد که انقال یو... نشان م

امـروز در حـال مقاومـت در  یرا انقـالب اسـالمیـدهـد ز یگذشته به راه خود ادامـه م
دشـمن در آنهـا نامحسـوس اسـت و  یها است که هجمه یو روح یعقالن یها عرصه

د و ست که خاک کشور تصـرف شـده باشـیاول انقالب ن ی ، همانند دههی  کنونیشرا
 مـادی یهـا گـر، انقالبیشـوند. بـه عبـارت د یکیزیطراز نظام ترور ف یها تیشخص

ن یـبـه ا یابیدسـت ی، برایروزین و متفاوت هستند و لذا پس از پینو یک زندگی دنبال به
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؛ نـه ینـه شـرق»کنند اما حضرت امام بـا شـعار  یمسل  ساز  م یها با قدرت یزندگ
به مقاومت در برابر  یدانیم ی دعوت کردند و در صحنه یمعنو یمردم را به زندگ« یغرب

 یاسـالم یز نظام جمهـوریدر شرق و غرب پرداختند. امروز ن مادیحمالت دو قدرت 
مختلـف  یها و مواجهـه بـا کفـر در صـحنه یریـت خود، همچنان در حال درگیدر کلت 

ن مبـارزه یـعالقـه بـه اسـالم از ا دلیل بهاست و مردم هم  یو اقتصاد یو فرهنگ یاسیس
 کنند و لذا انقالب زنده است. یت میحما

ع یالبته برخ   یدهد انقـالب اسـالم یجامعه نشان م یها تیهستند که واقع یمدت
از آمار و  یبند جمع ی د روشن شود که نحوهین ادعا بایاثبات ا یرو به افول است اما برا

ن کـار یـا ایـشـود  آ یچگونـه انجـام م ــکنند  ین مییرا تع یدانیت میکه وضع ــارقام 
ا یـات دانشگاه  یادب مادی یها شاخصه براساسا یشود  یات حوزه انجام میادب برمبنای

به کار برد   یگرید یآثار انقالب در جامعه، من ق و دستگاه محاسبات یبررس ید برایبا
مختلـف شکسـت خـورده و بـه  یها ین بـا مشـیمبـارز 5911  نمونه، در سال عنوان به

بردند و شاه توانسـته بـود فرهنـگ  یبه سر م یدین در ناامینیده بودند و متدیبست رس بن
مانند جشـن هنـر  یعیج کند که فجایان جوانان ترویدر جامعه و در م یغرب را به نحو

از  مـادیمحاسـبات  برمبنـایم یـرژ یعنـیراز در ماه مبـارک رمضـان برگـزار شـود. یش
کـرد و  یت میـز خود احساس امنیق رفتار کفرآمیمعه، نسبت به ادامه و تعمت جایوضع
 یبنـد ز جمعیـن ی ین شـراید. امـا حضـرت امـام در چنـید یدر برابر خود نم یدیتهد

دانست در عمـق فرهنـگ مـردم  یرا میدوار بود زیاز اوضاع داشت و به مردم ام یمتفاوت
ان دارد و با یعه هنوز جریعظام ش یو فقها نیاجمع همیعل الله صلواتت یب ران، ارادت به اهلیا

 رساند. یروزیل، انقالب را به پین پتانسیه به همیتک
دا کنـد یش پیافزا یته بر انقالب اسالمیپس گرچه ممکن است فشار فرهنگ مدرن 
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ـق بـه آسـتان یتواند ا ین روند نمیق شود اما ایها تعم یو ناهنجار مان مردم را که بـا تعلت
س  همقدت باعث خواهد شد  یمانیا ی هین سرماین ببرد بلکه ایگره خورده، از ب یهد ی ائمت
امبر اکـرم بـر یـپ ی متعـال و وعـده یر خدایکه با تدب ملتن یا یخیتار یها تیتا مأمور

ها که جوانان را  ج در حوزهیرا یوندد. لذا برخالف تلقت یدو  آنان قرار گرفته، به تحقق بپ
دها و یـرغم تهد یکننـد کـه علـ ی  میتصـر یپنـدارد، رهبـر یرفته م و ازدسـت یالابال

ن در یاز جوانـان متـد یران هستند و حتـیا، جوانان این جوانان دنیخ رات موجود، بهتر
 یدانیـ  میاز شـرا یبند در جمع یمقام معظم رهبر یعنیترند.  یانقالب، انقالب یابتدا

جوانان در ماه رجـ ،  ی ل اعتکاف گستردهیاز قب ییها دارند و به نمونه یکرد متفاوتیرو
روز قـدس در گرمـا و بـا زبـان روزه اشـاره  ییمـایقدر، شرکت در راهپ یها اء ش یاح

و  یک دسـتگاه من قـیـ، یآمـار یبند ن جمعیو دفاع از ا ین علمییتب یکنند که برا یم
 ن ضرورت دارد.ینو یعقالن

رات و یین تغیرِ  ایت پذیجوانان، ظرفگر اگر ادعا شود که مردم و یبه عبارت د
الت اساس ران یباشد که مردم ا سؤالن یا ید پاسخگویبا یین ادعایرا ندارند، چن یتحوت

 یشان همراهیا یت الهیریو مد یام قرآنیبا حضرت امام و ق یا زهیچرا و به چه انگ
ان و مال آن را از ج ی نهیرفتند و هزیجهان را پذ یاسیخالف عرف سبر یکردند و زندگ

ران اعتماد و یبه مردم ا یمقام معظم رهبر یلیخود و فرزندان خود پرداختند   به چه دل
ر یپذ را امکان یعموم، تحقق اقتصاد مقاومت یمان و توانمندیه به اینان دارند و با تکیاطم

خالف ارتکازات موجود در حوزه، بر یدانند   چرا حضرت امام و مقام معظم رهبر یم
کنند   باالتر از  یمتهم نم یا عدم توجه به احکام شرعی یگر یا الابالی ینید یبه بمردم را 

دانند و جوانان  یامبر برتر و وفادارتر میران را از مردم عصر پیمردم ا یلیآن، به چه دل
د یاقشار و صنوف ام یکنند و به تمام یم یا معرفین جوانان دنیبهتر عنوان بهکشور را 
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نتوانستند  یعناصر داخل یانقالب، برخ یروزید توجه داشت که با پیان بیدارند   همچن
حرکت  که همچناند ادامه دهند و از کشور خارق شدند؛ ی  جدیدر شرا یبه زندگ

 یدر پ یبزرگ یها نهیخود، هز یاله یها و شعارها ر آرمانیدر مس یانقالب اسالم
ون در یروحان یا برخیصدر سرنگون شود  یداشت و موج  شد دولت موقت و دولت بن

 یسخت مردود شوند. اما مردم در تمام یرند و در امتحاناتیبرابر حضرت امام قرار بگ
از انقالب و  ــکشد  یمتعدد آن به درازا م یها ن نمونهییکه طرح و تب ــها  ن بحرانیا

 آن جدا نشدند. یرهبر
 یبه نحو ینون  کین مسائل مربوط به گذشته است اما شراید تصور شود که ایشا 

قت آن یستند اما حقیر نیمس ی اند و حاضر به ادامه اطل  شدهیران دنیاست که مردم ا
خود  یخود ات بهمادیش آنان به رفاه و یدر اخالق مردم و گرا یر نسبییاست که تغ

جاد یکشور و ا ی در اداره یغرب یکارشناس یریکارگ هاز ب یصورت نگرفته بلکه ناش
دور  یمذهب یها زهیو اخالق و انگ ینید یاست که عموم را از زندگ ییساختارها

دارند.  یر آمادگییبازگشت و تغ یران برای  اصالح شود، مردم این شرایکند. لذا اگر ا یم
ان مردم و خصوصًا یدر م یانقالب، مظاهر فرهنگ غرب یروزیش از پیطور که پ همان

و  یدر دستگاه پهلو یکارشناس یها یابیارز جانبه نفوذ کرده بود و همه یجوانان به شکل
 ملتن یدر ب مادیان اخالق یها، بر جر ر قدرتیکا و سایامر یجاسوس یها سیسرو

کیا ان یرانیق فرهنگ مذه  در ایعم یها هیه به الید داشت اما حضرت امام با تکیران تأ
ق قلب  یرفت و با همراهیها را نپذ یابین ارزیت عصمت و طهارت، ایب آنان به اهل یو تعلت

ان دارد یز جرین یت در دوران کنونین واقعیرساند. هم یروزین مردم، انقالب را به پیهم
همراه  یران، مردم با نظام اسالمیا ی ته بر جامعهیرغم آثار سوء فرهنگ مدرن یو عل
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مختلف  یون در مراکز و نهادهایکه انقالب یها و مجاهدات اما با وجود تال   5.هستند
 یها س   موجود از خدمتگزار یرفع ناهنجار یاست تا برا یدهند، ضرور یانجام م

کادم یفرهنگ تخصص»به « یفرهنگ عموم»، از یبه انقالب و نظام و رهبر « کیو آ
 ملتو  یشنهاد به محضر رهبریک پی عنوان بهن سلسله مباحث یدا کند که ایارتقاء پ

 شده است.  ن راستا م رح یران، در همین ایمتد
 

                                                           
ی  و نقش آنـان در فلسـفهشناسی از فرهنگ ملت ایران  در فصل اول، گفتار اول )مبحث هشتم(، تحلیل مردم .5

 صورت استداللی ارائه شده است. تاریخ انبیا، مورد بحث قرار گرفت که در آن، پاسخ اشکاالت فوق به



 

 
 مبحث دوم

  یمصرف صنف یدر الگو« ریتدب»و  یمصرف عموم یدر الگو« کردن رفاه مشروط» 

  یتیمصرف حاکم یدر الگو« توسعه»و 
 یاسی، سی، فرهنگیاقتصاد یان الزامات آن در محورهایو ب

ت فرهنـگ یداشـت خصوصـ د توجـهیـبا« مـدت انیـراهکار م»ن ییتب ی.  برا5     
 یهـا ن فرهنـگ شـده و رفتـار حکومتیت به ایو تعلق بشر یته که باعث دلبستگیمدرن

ه است و انسان یهماهنگ کرده، زندگ یمختلف را در س   جهان  یها در کشـورها مرفت
مـدرن و  یبـه کاالهـا و تکنولـوژ یابیمختلف حاضرند تمام وجود خود را در راه دسـت

که در  یصرف کنند؛ چرا که شهوات ــده یبشر را درنورد یابعاد زندگ ی که همه ــکارآمد 
عموم مردم شده و در دسترس  یشد، وارد زندگ ین می  شاهان و سالطیگذشته تنها نص

ن نحـوه از یـکـردن ا ن کاالهـا و فراهمیـد ایـاز اقشار قرار گرفته است. البته تول یاریبس
از یـد نیـموجود و تول یارتقاء دستاوردها یقات مداوم برایندارد بلکه تحق  توقف یزندگ

دهـد، تنهـا  یل میان است. پس آنچه موضوع صـادرات و واردات را تشـکین در جرینو
شـود.  یمدرن و فرهنگ و مدل آن است کـه وارد کشـور م ین، زندگیست بلکه ایکاال ن
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 ی  شود، باعث کفر و انحراف اعتقادیترک یو جمع ینفس فرد یبا هوا ین روند وقتیا
بـه رفـاه،  یابیدست یا خواهد کرد و براین را مصروف دنیمنؤغم مو خواهد شد و تمام همت 

 ها سوق خواهد داد. آنان را به سکوت در برابر مظالم قدرت
در  یرفـاه غربـ سـوی بهمدرن و توقـف حرکـت  یاز گستر  زندگ یریلذا جلوگ 
ست که سـ   موجـود از ین بدان معنا نیاست اما ا یکاماًل ضرور یران امریا ی جامعه

شده کنار گذاشته شـود. بلکـه بـا حفـظ سـ   « یمصرف عموم یالگو»رفاه که وارد 
ا در علوم و یت از دنیارتقاء آن و تبع سوی بهعموم در کشور، از حرکت  یموجود رفاه برا

 یالمللـ نیب یها شـگاهینما یشود. لذا برگزار یم یرید جلوگیجد یقات و تکنولوژیتحق
گـذارد و آن را  یش میمدرن را در مقابل عموم و اصناف به نمـا یت زندگیکه ارتقاء ظرف

 یهـا یو نوآور یو دولتـ یو صنف یعموم یت کاالهایوضع ی ندهیدادن آ در قال  نشان
از آنجا کـه  یعنید متوقف شود. یکند، با یعرضه م یابعاد زندگ یدست آمده در تمام هب

مصـرف  یدر الگو یم رفاه غربی، تعمیاقتصاد یها ینجارگفته از ناه شیل پیطبق تحل
  آن بـا شـعار عـدالت یـزم عرضه و تقاضـا شـده و ترکیباعث اختالل در مکان یعموم

م پا د رفاه کـه بـه یران شده، الزم است تا واردات س   جدیدار در اقتصاد ایموج  تورت
که  یو علوم یآور و فنت  یگر، تکنولوژید یرسد، متوقف گردد و از سو یمصرف عموم م

به  یازیاز آن ن یچ س حیشود تا در ه یآورند، بوم یس   موجود از رفاه را به ارمغان م
 یها ت از شـرکتید علم و حمایمربوط به تول یها استینماند و س یخارق از کشور باق

، توقـف حرکـت مـدت انیر کند. پس قدم اول در راهکار میین اساس تغیان بر ایبن دانش
کـه  یغمـو از هـمت  ینید امتاست تا  یمصرف عموم ید در الگویالتزا رفاه دائم سوی به

 رد.یکنند، فاصله بگ یبهتر م یایبه دن یابیکفار صرف دست
 یکارشناسـ ید بـه بررسـیـبه تبع موضـوع آن، با« یمصرف صنف یالگو»اما در  
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د یها مورد خر که توس  عموم مردم و خانواده یپزشک یمثال، ابزارها عنوان بهپرداخت. 
هــا و  خــدمات در م  ت  ی ارائــه یرد بلکــه صــنف پزشــکان بــرایــگ یو فـرو  قــرار نم

در  یعمـوم یازهـاین نیتـأم براساس یعنیازمندند. یآن از بازار ن ی هیها به ته مارستانیب
د یـده و بابـرآورده نشـ یصـنف یازهـاین کرد کـه کـدام نید معیس   موجود از رفاه، با

در حـال حرکـت  یصـنف یازهایکردِن آن را فراهم نمود و کدام ن یواردات و بوم ی نهیزم
ان مردم نـدارد و لـذا یبا س   رفاه موجود در م ید است و تناسبیس   رفاه جد سوی به
 د حرکت آن را متوقف کرد.یبا

 یونیـزیتلوـ  ویراد ی دهیـچیپ یها همانند دسـتگاه« یمصرف دولت یالگو»اما در  
ر یو سـا ــ یقاتیها در دستگاه تحق انهیا ابررایر به سراسر کشور یارسال صدا و تصو یبرا

از آنها بـه دولـت  یبردار رد بلکه بهرهیگ یصنوف قرار نم ی مورد استفاده یکه حت یامور
 ین علوم و دسـتاوردهایدتریشود و جد یرفته نمیپذ یتیچ محدودیه  ــاختصاص دارد 

 کشور وارد شده و از آن استفاده شود.ک به یتکنولوژ
 دنبال بـههـا  بخش ی در همـه یا دهیچیرفاه، تبعات پ سوی بهن توقف در حرکت یا 

 یدارا یت امـام و رهبـریریطور که مد دارد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. همان
ها  یدشمندر مقابل طوفان  یابعاد است و اال انقالب اسالم ی در همه یا دهیچیتبعات پ

گونـه  ن تبعات ارائه نشده باشد. لـذا همانیاز ا یتخصص یرفت؛ گرچه ادراک ین میاز ب
ن نظـام توسـ  یمات مسـئولیر محاسـبات و تصـمییـنسبت به تغ یکه مقام معظم رهبر

ر ییـتغ یتوس  دستگاه کارشناس یساز میتصم یریگ د جهتیدهند، با یدشمن هشدار م
سـاختارها بـه دسـت  یریگ اسـت امـا جهـت ینظـام الهـ یریگ را گرچه جهـتیکند ز

ر محاسـبات مســئوالن و ییـتغ ینـه را بـرایاسـت کــه زم مـادی یمحاسـبات کارشناسـ
از  یاسـناد باالدسـت یکرد، تمـامین رویکند. با ا یآنان فراهم م یرانقالبیغ یریگ میتصم
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ل شود.یکالن و... با یها استیانداز و س ل چشمیقب  د متحوت
 یعلوم و تکنولـوژ ی ندهیت از روند آید و عدم تبعیالتزا کردِن رفاه دائم دی. اگر مق0
 یکیم رح شود،  مدت انین راهکار میآغاز ی نق ه عنوان به، یمصرف عموم یدر الگو

باره م رح شود، آن اسـت کـه اگـر صـادرات کشـور  نیکه ممکن است در ا یتسؤاالاز 
نخواهـد  یجهـان یقـدرت رقابـت در بازارهـاده نباشد، یچیبرتر و پ یتکنولوژ بر مبتنی

د یخواهد شد. اما با ید ثروت در کشور دچار مشکل جدین صورت، تولیداشت و در ا
ز یـشـان نیا یت الهیریام حضرت امام و مدیدر مورد ق یسؤالن یتوجه داشت مشابه چن

بًا  یم رح بود و انقالب اسالم ت متـداول یدر جهـان و وضـع یاسیعرف س برمبنایمرتت
ن حال، حضرت یگرفت. با ا یقرار م سؤالمورد اشکال و  یالملل نیب ی قدرت در عرصه

، بـر مـادیقـدرت  یتئـور جای بـهرفت و یا را نپذیامام روال معمول کس  قدرت در دن
غـرب را بـه چـالش  یو دفـاع یتیو امن یاسین سیه کرد و دکتریتک یخالفت اله یتئور
د در یـجـاد امیپس از سه دهه به جهان اسالم صـادر شـد و بـا ا ین رفتار قرآنید. ایکش

، ب یها تیدر برابر حاکم یستادگیا ین برایمسلم د یرا پد یاسالم یداریوابسته و مستبدت
 یمقابلـه بـا نظـام جمهـور یمسلت  برا یها قدرت ی رغم تال  گسترده یآورد. لذا عل

م با انقالب یو مستق ینظام ییواریآنان باعث شده تا رو یدرپ یپ یها ، شکستیاسالم
 شوند. یرا کنار بگذارند و وارد جنگ سرد با نظام اسالم یاسالم
اسـتبداد  یت حضرت امام، عالوه بـر نـابودیریام و مدیگونه که با ق ن همانیبنابرا 
ا عرضـه شـد، در صـورت یـبـه دن یاسیس ی د در عرصهیجد یک سبک زندگی، یداخل

ل یـتحل برمبنـای) مـدت انیـانقـالب(، م ی تجربه برمبنای) مدت راهکار کوتاه پیگیری
ــ ــدت( و یتخصص ــای) بلندم ــتحل برمبن کادمی ــل آ ــک( نی ــا چالشی ــه تنه ــا و  ز ن ه

و  یفرهنگـ ی در عرصه ینینو یرفع خواهد شد بلکه سبک زندگ یدرون یها یناهنجار
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نـده، یآ یها جهـان قـرار خواهـد گرفـت و در دهـه یدر مقابـل افکـار عمـوم یاقتصاد
جهان اسالم بدل خواهـد شـد.  یبرا یو اقتصاد یفرهنگ ییبه الگو یاسالم یجمهور

ل همهیکه  یلذا هنگام  یراهکارهـا ی سـهیتـوان مقا یشـود، نم یم دنبال بـهجان ک تحـوت
ل اقتصـادیـدر  یعنـیاشـکال قـرار داد.  یموجود را مبنا یها د با رو یجد ، یک تحـوت

ل شود و نمیز بایصادرات ن ، به صادرات یاله یک زندگیبه  یابیدست یبرا توان ید متحوت
کا کرد ز یتکنولوژ بر مبتنی د یـن نحوه از تولیخود مشخص شده که ا یرا در جایبرتر اتت

انات حضرت امـام یرو در ب نیاستوار گشته است. از ا« ربا»از  یدیثروت، بر شکل جد
چـرا کـه « عالم استن یبه مستضعف یا هی، هدیاقتصاد اسالم یطراح»ز ذکر شده که ین

عمـوم  یدر آن، بـرا یالهـ ید و اسـتفاده از مبـانیجد یک زندگی یاستقالل در مهندس
 ا خواهد شد.          یت جاذبه دارد و موج  صدور آن به دنیبشر

« یمصرف عموم یالگو»الزم است تا ارتقاء رفاه در  مدت انی. پس در راهکار م9
ت ی، بـه وضـعیاز رفاه و تکنولوژ یدیجد س وح سوی بهحرکت  جای بهمتوقف شود و 

و « یمصـرف صـنف یالگـو»د ییـن رونـد بـا تقیموجود رفاه در کشور اکتفاء گردد که ا
ان شد که انقـالب یرا بیشود. ز یهمراه م« مصرف نظام یالگو»روند موجود در  ی ادامه

و  زم عرضـه و تقاضـایش داد و مکـانیبا طرح شعار عـدالت، انتظـارات را افـزا یاسالم
جـه، نـرخ دسـتمزد کـارگر از سـود یرا دچار اختالل کـرد. در نت یمصرف طبقات یالگو

 یدیتول یکاالها ی شده مت تمامین روند منجر به باالرفتن قیکند و ا یت نمیه تبعیسرما
 یها یازمنـدین نیپاسـخ بـه انتظـارات مـردم و تـأم یبرا که همچنانشود؛  یدر داخل م

افـت شـود و یرا آزاد بگذارد تا کاال در بـازار بـه وفـور  عموم، نظام ناچار است واردات
رفتـه، انجـام گـردد. لـذا یرا نپذ یمصـرف طبقـات یکه الگو ییمتناس  با تقاضا  عرضه

 ملـید ناخـالص یـرد و تولیـگ یم یشـید و صـادرات پیمصرف و واردات همواره از تول
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دهـد و قـدرت  یت ممن قه و جهان را از دس ید ناخالص کشورهایرقابت با تول ییتوانا
باً  یدر توازن ارز ملیپول  ن چالش مداوم، توقف یمقابله با ا یابد که برای یکاهش م مرتت

 ابد. ی یضرورت م یمصرف عموم یرفاه در الگو
از  یریو جلـوگ یمصـرف عمـوم ید روشن شود کـه توقـف در الگـوی. حال با3 

راهکـار  یمبنـا عنوان بـه ـــبرتر  یاز رفاه و تکنولوژ یدیگرد  آن بر محور س   جد
و  یو فرهنگـ یاقتصـاد یهـا ر بخشیدر سـا یچه تبعات و الزامـات یدارا ــ مدت انیم

 یات دانشـگاه، الگـویـادب براسـاسد توجـه داشـت کـه ینه باین زمیاست. در ا یاسیس
ع»همچـون  ییها شاخصـه براساسصادرات و واردات  د انبـوه و ارز  یـ، تولییگرا تنـوت

ل سـوق یـاز قب ین راب ـه بـه امـوریـات حوزه در ایادب که همچنانشود؛  یبنا م« افزوده
ه به خروق یکند و با تک یتوجه م مؤمنین یا برایاز نعمات دن یمند ت بهرهین و حلت یمسلم

مـدرن را  ی، اسـتفاده از محصـوالت اقتصـادیاز خ ابات شـرع یویدن یزندگ ی وهیش
 ی جـهید مشروط شـود کـه در نتیدرن بام یان شد که زندگید. در مقابل بینما یامضاء م
ع کاال زمیکه از طر ــ مادیز  یآن، انگ عموم فـراهم  یت اقتصادیفعال ینه را برایق تنوت

شـود و  یدچـار اخـتالل م ـــکـرد  یل مینمود و ُخلق حرص را به وصف جامعه تبد یم
ف یـتعر یت اقتصـادیـفعال یبرا یگریز  دید انگیدر ادامه خواهد آمد، با که همچنان

لـه در یان اوصـاف رذیو جر یغرب ی مدل اداره یبرا ینیگزیکه جا یرا در صورتیکرد. ز
ن م رح و ارائه نشود، بحـث از ین ماشیا یکیو مکان یرسان ، برقیرسان ستم سوختیس

 خواهد شد.  یمنته یبه شعارزدگ یمصرف عموم یتوقف الگو
دا کنـد و بـا کنـار یـر پییـتغد یـز بایـن یو تکنولوژ یآور فنت  ین استراتژی. همچن1

 ـــاسـت  یکـه در تعـارض بـا کرامـت انسـان ــد یاس تولیدر مق ییجو گذاشتن صرفه
سـپرده  ید به بخش دولتیع مادر باین راستا صنایمتمرکز شکسته شود. در هم یتکنولوژ
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 معنای بـهسـت بلکـه ین یدولت یها ها و ارگان خانه وزرات معنای به یشود اما بخش دولت
ت یرین راندمان، دفاع مقدس را مدیشترینه و بین هزیاست که با کمتر یفرهنگ اخالق و

د یـها شـده، با ابرقدرت یاز سو یکرد. در واقع اگر کشور دچار هجمه و جنگ اقتصاد
مِت ید قیجهان، با یها فرهنگ دفاع مقدس سامان داد. در ارتش براساسرا  ملیاقتصاد 

عناصـر  یحضور در جنگ برا یزه برایپرداخت شود تا انگ یانسان یرویا به نیدن یزندگ
کـه در جنـگ  یداران و افسـران به سربازان و درجـه یجاد شود و لذا ارتش پهلویا مادی

کـرد کـه  یست تا پنجاه هـزار تومـان پرداخـت میدر حدود ب یظفار شرکت کنند، مبلغ
 ی نـهیکـرد امـا هز یم نیک باب منزل را در آن زمان تـأمیل تا یک اتومبید یخر ی نهیهز

صد تومان یات شکست حصر آبادان شرکت کردند، سیکه در عمل یانیجیبه بس یپرداخت
برتر  یع مادر و تکنولوژیصنا یجنگند. پس واگذار یآخرت م ین برایبود؛ چرا که مؤمن

 یهـا زهیسـت بلکـه انگیَبردار ن نـهینـه تنهـا هز یدرآمد انقالب یبا الگو یبه بخش دولت
 ین راستا، تکنولوژیش خواهد داد. در همیآنان، راندمان را افزا ینیو د یو جهاد یانقالب

مـه، یمـه، کریعظ»سـه سـاختار  یسـپرده شـود کـه دارا« وقف»د به بخش یمتوس  با
ز بـه بخـش یـُخرد ن یگردد و تکنولوژ یم« ها یتعاون»ن بخش یگزیاست و جا« مهیرح

ز بـا رونـد فـوق یـن یدر قانون اساسموجود  یریگ شود. البته جهت یسپرده م یخصوص
رقابـت در  یآن بـرا یو نـاتوان یک دولتـیت کالسـیریَبر بودن مد نهیتناس  دارد اما هز

ـ یها استیباعث شد تا فرهنگ توسعه، س یجهان یبازارها را بـر نظـام  33اصـل  یکلت
ران یـن امـر در اقتصـاد ایسپرده شود که ا یع مادر به بخش خصوصیل کند و صنایتحم

ل م یاقتصاد داخل یریگ ست. اما با راهکار فوق، جهتیراهگشا ن ت یشود و هدا یمتحوت
بـه بخـش  یسـتیزت بهیت اشتغال به بخش وقف و هدای، هدایها به بخش دولت متیق

ر ییـالمـال تغ تیالت و بیتسه یریگ ن اساس، جهتیگردد. بر هم یواگذار م یخصوص
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شـود و  یق میـع مـادر تزریو صـنا یلتـالمـال و انفـال بـه بخـش دو تیب یعنیکند؛  یم
ق میتسه استفاده از  جای به یرد و بخش خصوصیگ یالت و اعتبارات به بخش وقف تعلت
 ت بپردازد.یه به ثروت خود به فعالید با تکیالت بایتسه

ر شود که اگـر اعتبـارات بـه بخـش خصوصـ1 داده نشـود و  ی. ممکن است تصوت
ات دچـار مشـکل شـده و یـُخرد منحصر شود، اخذ مال یز به تکنولوژیموضوع کار آن ن

اِت یـمال»، مـدت انیـماند اما در راهکار م ینم یکشور باق ی اداره یبرا یبالتبع منبع مال
از دو سال بـه پـنج سـال  یسرباز ی دوره یعنیشود.  یم یاِت پولین مالیگزیجا« یکار
کوتاه به آنان آموز   ی دورهک یالزم در  یها ، مهارتیگاریب جای بهابد اما ی یش میافزا

ت سربازان در آنها، اشـتغال یو عضو یتعاون یها ل شرکتیشود و سپس با تشک یداده م
ع آنکـه جای بهگردد. پس  یازدواق آنها فراهم م یو درآمد الزم برا ، ییگرا حـرص و تنـوت

 یدر بخش دولت یدرآمد انقالب یو الگو ید آورد، اخالق جهادیرا پد یز  اقتصادیانگ
پردازد  یمکت  م یت برایداشت نسبت به نظام و مردم به فعال چ چشمیاست که بدون ه

هـا،  یتعاون مثابـه بهز یـشود. بخش وقف ن یدر جامعه م یز  الهیک انگیو باعث تحر
آن،  یدهد اما مبنا یمتوس  شکل م یعموم مردم را در بخش تکنولوژ یت اقتصادیفعال

ت یـب در راه اهل یاقتصاد یها ها و بنگاه قف کارگاهست بلکه وین یبه تکنولوژ یدلبستگ
االن در ا ی شود تا همه یباعث م ـه ی همـان سـفرهین بخـش، خـود را میفعت  یهـد ی ائمت

ق به معصومی  فعالیمحسوب کنند و ابزار کار و مح ن و متبرتک بدانند و یت خود را متعلت
 جای بـهت کـار آنهـا خواهـد شـد بلکـه یفیش کینه تنها باعث افزا یمذهب ی زهین انگیا

ـه یدستمزد، درخواست مسکن و خوراک و پوشاک  ی خواهنـد داشـت کـه از امـوال ائمت
ع و یـد و توزیـت تولین صورت، وضعین و از موقوفات آن بزرگواران باشد. در ایمعصوم

چند  دنبال بهات، یر رفاهیه منزل و خودرو و سایته یبرا یشود و کس یمصرف دگرگون م
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سـت و یتفـاخر ن دنبال بهورزد و  یست؛ حرص و حسد نمین اقساط وام نیتأم یل براشغ
بـود دچـار  یغربـ ی کـه حاصـل مـدل اداره یا لـهیر اخالق رذیکند و به سا یاسراف نم

کنـد و بـه  یبه اموال موقوفـه و متبـرتک قناعـت م ین لوازم زندگیتأم یشود بلکه برا ینم
ت معنو  د.یز خواهد رسین یبهجت و لذت

 یمتـی، کـاال بـا قین دسـتگاهین اشکال م رح شود که در چنیالبته ممکن است ا
است کـه در  یداتیسه با تولیدر مقا ین گرانید روشن شود که ایشود اما با ید میگران تول

خچـال در یک دسـتگاه یـمثال ممکن است کـه  عنوان بهشود.  یمن قه و جهان انجام م
دالر  12ه ید شود و مشابه آن در ترکیدالر تول 522ود در حد یمتیران با قین ایاقتصاد نو

اقشار  ی د توس  همهیقابل خر یرانیخچال این است که یمت داشته باشد اما مسأله ایق
مت آن یکنند و ق یدارین کاال را خریتوانند ا یز مینان نیروستانش یو طبقات است و حت

شکسته شده و عدالت و  یمصرف طبقات ی، الگوین است که در نظام اسالمیاز ا یناش
 یمن قه و جهـان، الگـو یر اقتصادهایه و سایشود. اما در ترک یم پیگیریمصرف عموم 

خچـال یهـا نـوع  خچـال، دهیک نوع ی جای بهشده و  یطراح یطبقات صورت بهمصرف 
ف بـاالتر اسـت بلکـه ید اقشار ضعین آن از قدرت خریتر شود که نه تنها ارزان ید میتول

 یارزان یعنیروز را ندارند.  یبا تکنولوژ یخچالید یگاه قدرت خر چیز هیقشار متوس  نا
به حال فقراء  یشود و سود یکاالها در اقتصاد متداول به نفع قشر ثروتمند تمام م ینسب

، بـه نفـع عمـوم طبقـات یشنهادیکاالها در راهکار پ ینسب ین ندارد اما گرانیو محروم
ت مربـوط بـه ین وضـعیـمصرف عادالنه است. البته ا یالگو یطراح معنای بهجامعه و 
باعـث  یو معنـو مـادی یازهاین نی، تأمبلندمدتاست و در راهکار  مدت انیراهکار م

 یها، زنـدگ ن شاخصیانجام خواهد شد و با عبور از ا یگریآرامش بشر شده و به نحو د
 شود.      یان قرار داده میدر معرض جهان ینینو
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کـه امـروزه بـه نفـع بخـش  ــ« قدرت ی نظام موازنه»ر در ییگر، تغید ی. از سو7
ق یــن از طریــاســت کــه ا یضــرور ــــشــده  یتوســعه طراحــ یهــا و ق   یخصوصــ

ل در  ینیآفر نقش زات صین و تخصیقوان»مجلس و تحوت شـود. در  یانجـام م« ها و مجوت
شـود  یف نمیتعر یخدمات به بخش خصوص ی ارائه براساسن صورت، نقش دولت یا

د مقتدرانـه در تمـام یـت بایـد بلکه حاکمیآ یان نمیدولت سخن به م یساز و از کوچک
ج یسپاه و بس یگونه که حضرت امام با همکار همان یعنیها حضور داشته باشد.  صحنه

ق یـتـوان از طر یز میـت کـرد، امـروز نیریرا مـد یو نظـام یتـیامن یهـا و مردم، بحران
و  یک اقتصاد واقعـًا مردمـی، یت از رهبریا مردم به تبعب یسپاه اقتصاد مقاومت یهمکار

حات، سـه ین توضـیـد. با ایرا سامان بخش یاقتصاد یها ید آورد و ناهنجاریپاک را پد
، «انـداز و پس یگذار هیسـرما» یعنـیگپس(  یدر اقتصاد متداول )مدل تر یبخش اصل

کنند و کـارکرد  یدا میپ یمتفاوت یریگ جهت« صادرات و واردات»و « بودجه و راندمان»
 ین سـبک از زنـدگیا آنکهرغم  یر داده خواهد شد و علییآن تغ یها اجزاء و مهره یتمام
تحقـق  ینـه بـراین، زمینـو یها یساز  یجاد شده اما با ترکیمدرن ا تمدنتوس   یغرب

 یغربـ ی گـر، مـدل ادارهیر دیـشود و به تعب یفراهم م ین سبک زندگیدر ا یاهداف اله
 .5خواهد شد یریکارگ هب یاسالم صورت به

ل شوند. یز بایاست نی، بخش فرهنگ و سیرات اقتصادیین تغیا براساس. 1 د متحوت
ر کنـد و از آنجـا کـه ییـد تغیـکشور با یجامع علم ی ، نقشهیو علم یدر بخش فرهنگ

از  یاریبـه واردات بسـ یازیـشـود، ن یمتوقـف م یمصرف عموم یارتقاء رفاه در الگو
اسـت،  یشـدن تکنولـوژ دهیچیاز پ یآنهـا ناشـ یریگ که شکل ییها رشته انیها و م رشته

                                                           
 و تمـدن یـک مهندسـی بلکـه نیسـت؛ اسالم برمبنای «تمدن» یک طراحی مدت، میان راهکار موضوع پس .5

 .شود می تبیین بلندمدت راهکار در اسالم، براساس جدید زندگی سبک
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و علوِم مربوط بـه سـ    یاست که تکنولوژ ییها نخواهد بود بلکه کشور محتاق رشته
 یصنعت و الگو یکه استراتژ یکند. در واقع هنگام یساز یرا بوم یاز رفاه عموم یفعل
ز دسـتخو  یس نیت پژوهش و تدریفیم و کواردات علو یدا کرد، استراتژیر پیید تغیتول

ل م ت یـتقو جای بـهز ین یقیو تشو یخیتوب ی«ساختارها»، «علوم»شود. پس از  یتحوت
ز بـه یـن« رسانه»جه، یت بخش وقف خواهند شد و در نتی، موج  تقویبخش خصوص

خواهـد پرداخـت. امـا  یهـا در جهـت اقتصـاد مقـاومت لیهـا و تحل تیفعال یهماهنگ
از  یکـیعمل در چـارچوب اقتصـاد متـداول بـه  دلیل به، ی  فعلیدر شرا ملی ی رسانه

 برمبنـایهـا را  لیزنـد و تحل یضـربه م یل شده و به اقتصـاد مقـاومتیتبد یعوامل گران
ران آن را بـه چـالش ینظـام و مـد یا عملکـرد اقتصـادیکند و  یارائه م یغرب یکارشناس

ل  ین اقتصـادیبه مبـارزه بـا مفسـد ران رایاقتصاد ا یها یا حل ناهنجاریکشد و  یم تنـزت
 دهد. یم

ر کند. در وضـع یید تغیکشور با یایجغراف یریگ ، جهتیاسیس ی . اما در عرصه3
ها  از اسـتان یاریاقـوام مختلـف شـکل گرفتـه و بسـ برمبنـایکشور  یایموجود، جغراف

ز بر سـر ینها و اقوام  ن استانین ایاند. رقابت ب ل شدهیِت ساکن در آن تشکیقوم براساس
بـه همـان سـ   توسـعه و  یابیدسـت دنبال بـهشـعار عـدالت،  براساس یعنیا است یدن

ن آنـان را ین روند عمـاًل تنـازع بـیمند شده که ا تخت از آنها بهرهیهستند که پا یامکانات
 دنبال بــهشــدن بــه شــهر، شــهرها  لیتبد دنبال بــهجــه، روســتاها یکنــد. در نت ید میتشــد

تخت هستند و یدن به س   رفاه در پایرس دنبال بهشهرها  ر و کالنشه شدن به کالن لیتبد
قرار  ییبه استانداردها یابیخود را دست همت ی ز وجههیتخت نیاست که پا ین در حالیا
س و... محقـق شـده یورک و لندن و پاریویجهان مانند ن ین شهرهایدهد که در برتر یم

که عمـاًل  ــو مسابقه در رفاه  یتیقومک یتفک براساسد یکشور نبا یایاست. پس جغراف
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 یرد بلکـه مبنـایـشـکل بگ ـــخـورد  یافته گره می توسعه یت رفاه در کشورهایبه وضع
ران یـدر ا یو ق ع ارتباط زندگ یمصرف عموم ی، توقف رفاه در الگومدت انیراهکار م

رون یـ، ارتبـاط بـا بیدرونـ یآن است تا پس از سامانده ی ندهیمدرن و روند آ یاز زندگ
ات انقالب ید در چارچوب ادبیکشور با یاین انجام شود. لذا جغرافیمکت  و د برمبنای

رد. یـقـرار گ یو انقالبـ یها در جهـت اخـالق ارزشـ ن اسـتانیشود و مسابقه ب ییبازآرا
ن س   مشارکت در انتخابات، مربوط به یشتریدهد که ب ینمونه، آمارها نشان م عنوان به

است  ین در حالیراحمد است و ایه و بویلویو کهگ یهمانند خراسان جنوب ییها استان
محروم  یها از استان مادیمحاسبات  براساسو  یکنون یها یابین دو استان در ارزیکه ا

شـود.  یت به آنها اختصـاص داده میرفع محروم یبرا ییها شوند و بودجه یمحسوب م
محاسـبه شـود،  یانقالبـ یهـا ارز  براسـاست یـت و عـدم محرومیـاما اگـر محروم

ن سـ   مشـارکت در یتر نییکشـور اسـتان تهـران اسـت کـه پـا ی ن من قـهیتر محروم
د شهرها و یز بایتخت نیر پاییتغ ین صورت، برایانتخابات را از آن خود کرده است  در ا

رت و ی، مرکـز بصـیر مقام معظم رهبریهمانند قم را در نظر گرفت که به تعب ییها استان
 برمبنـاینبـود، قـم  یت رهبریاست که اگر عنا ین در حالیت در کشور است و ایمعنو

کـرد. البتـه  یدا نمیـز ارتقاء پیک استان مستقل نیگاه به  چیموجود، ه یاسیس یایجغراف
انتقـال امکانـات و  معنای بهتخت یل قم به پای، تبدیشنهادیروشن است که در راهکار پ

و  ینـیت دیـظرف ید تمـامیـست بلکه بایر مقدس نن شهیات موجود در تهران به ایرفاه
گردد که با  یطراح یمصرف آن به نحو ین شهر حاضر باشد و الگویکشور در ا یانقالب
هیتر عی، رفمادینه و انتظارات ین هزیکمتر توس  مردم مـؤمن  یو ارزش یمکتب یها ن قلت

و  مـادیم لوب  یزندگ یبرا یشاخص عنوان بهن شهر یات در این شهر فت  شود و حیا
 رد.   یدر کشور قرار گ یمعنو
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مرکـز،  یص بودجه و امکانـات از سـوین انتظارات شهرها نسبت به تخصیهمچن
ز ین پول و بودجه نیمرکز به شهرها، تأم یارات از سویض اختید دگرگون شود و با تفویبا

 یاداقتصـ یتخـت و وابسـتگیشـهرها بـه پا یاقتصـاد یبه آنها واگذار گردد تا وابسـتگ
مرکز،  ی شهرها به بودجه یتخت به خارق معکوس شود. پس همزمان با ق ع وابستگیپا
ت در مردم و تک ی هیدن روحید با دمیبا هـر من قـه، امکانـات و  یهـا ی ه بر توانمندیعزت
آنهـا سـپرده  یها و...( به اهال المال و انفال موجود در شهرها )مانند معادن، جنگل تیب

مرکز نباشد. البته مباحث فوق تنها ناظر به  ی ن منابع متوقف بر اجازهیشود و استفاده از ا
ن انعکاس آثار آن در ییکشور است و تب ی مختلف اداره یها در بخش یریگ ر جهتییتغ

 طلبد.   یم یگریساالنه و... مجال د یها توسعه و بودجه یها ن کشور، برنامهیقوان
و  تمـدنن یـ، ایان با مسـلک طالبـانتو یتوان گفت نم یخالصه م طور به. پس 52

از و ارضـاء یـد نیرا امروزه تولیحذف کرد ز یات عمومیاز ح یآن را به راحت یساختارها
، مـدت انیـشود. لذا در راهکـار م یا صادر میآن در غرب انجام شده و سپس به تمام دن

کشور وارد شده، بـه نحـو  یو دولت یو صنف یمصرف عموم یمدرن که در الگو یزندگ
 ی ، فلسـفهین جنـگ غربـیطور کـه ماشـ همـان یعنـیکارگرفته خواهد شد.  هب یاسالم

 یالهـ صـورت به یاسـالم یآن، در نظام جمهور یتیامن یها و دستگاه یغرب یدموکراس
تکـرار  یغربـ یو اقتصاد یفرهنگ ید در مورد ساختارهاین رفتار بایشد، هم کارگیری به

ن یاسالم و د برمبنایاز ید نیتول ی نهین مرحله است که زمیت در ایموفقشود. در صورت 
ه یـعلم یهـا ها و حوزه گـردد و دانشـگاه ین مهـمت روشـن میشود و ضرورت ا یفراهم م

ق یـن رونـد از طریـکردن ا زهید شوند و با تئوریقات جدیها و تحق توانند وارد پژوهش یم
 ید آورند و بـه طراحـیرا پد یگرید یزندگن، سبک ینو ید و ساختارهاید علوم جدیتول
خواهد آمد.  بلندمدت  آن در راهکار یاقدام کنند که توض یاسالم یفست جمهوریمان
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هـا  تیک نهادهـا و مأموریـخـود )تفک ی ، اصـل موضـوعهمـدت در واقع راهکار کوتاه
اخذ کرده و  مدت انیمتوس  و ُخرد( را از راهکار م یبرتر و تکنولوژ یتکنولوژ براساس

 کارگیری بـه ین بـراینـو یلـیو تحل یخود )دسـتگاه من قـ یز مبناین مدت انیراهکار م
 وام گرفته است.    بلندمدت( را از راهکار یغرب یساختارها یاسالم
 



 

 
 گفتار سوم:

  قیطر  از اخالق شدن زهیتئور  

 مدرن؛ تیعقالن با تفقه تیعقالن یر یدرگ

 بلندمدتراهکار  یمبنا 

 



 



 

 
 مبحث نخست

با هدف تحقق سفارش « ت فقهیشدن ول  زهیتئور » ید منطق انطباق برایاشاره به تول 
  1049حضرت امام در سال 

 « یشدن اخالق در نظام اسالم زهیتئور » یت براید منطق نظام ول یو تول

 ید توجه داشت کـه چنـد محـور از محورهـایاز بحث گذشته با یبند . در جمع5
رفع ن محورها یاز ا یناش یها ی، ناهنجارمدت انیبود که با راهکار م یغرب ی مدل اداره

عیـاز طر یز  اجتمـاعیـنمونه، انگ عنوان بهشود.  یم ، موجـ  یدر زنـدگ ییگرا ق تنـوت
م رح  یو مذهب یز  انقالبیشد که در مقابل آن، انگ یان ُخلق حرص در جامعه میجر
 محمد وآلمحمد امترا یاست ز یل و کاماًل واقعیاص ی ک مقولهیز ، ین انگید. ایگرد

خـارق  یکـیچر یچهارصد ساله، امروز از زندگهزارو یا با سابقه نیاجمع همیعل الله صلوات
ک جامعه و حکومـت نشـان داده یل یرا در س   تشک ینید حقایقخود به  یشده و تولت 

ه یتک یقیق و حقیز  عمین انگید به ایبخش اقتصاد با یسامانده یرو برا نیاست و از ا
و از  یه توس  بخش خصوصـبود ک مادی یزم عرضه و تقاضای، مکانیکرد. محور بعد

ع یت صنایریشد. در مقابل، مد یت میه، انحصارات و... هداین سود سرمایق تضمیطر
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درآمـد  یالگو جای بهشود که  یواگذار م یانقالب یبرتر به بخش دولت یمادر و تکنولوژ
ت یـثـار تبعیُخلـق ا بـر مبتنیو  یدرآمد انقالبـ یُخلق حسد، از الگو بر مبتنیو  یطبقات

 یشود و بخش خصوص یمتوس  به بخش وقف سپرده م یتکنولوژ که همچنانکند.  یم
زم عرضه و یجه، مکانیُخرد مع وف کند. در نت یخود را به تکنولوژ یها تید فعالیز باین

بر  یدار هیرد و نظام سرمایگ یرات شکل میخ ی و در قال  توسعه یتقاضا به نحو اخالق
، یو فرهنـگ انقالبـ یها توس  بخش دولتـ متیت قیهدا یعنیکند.  یدا نمیآن تسل  پ

و رفـاه توسـ  بخـش  یسـتیت بهزی( و هدایت اشتغال توس  بخش وقف )تعاونیهدا
، شــرکت و بانــک و یغربــ ی گــر در مــدل ادارهیشــود. محــور د یانجــام م یخصوصــ

در بخش « مهیمه و رحیمه، کریعظ یساختارها»ن آن، یگزیتوسعه بود که جا یها برنامه
ک کشـور یـرد تـا اقتصـاد در یـگ ین بخـش قـرار میا ی الت پشتوانهیت و تسهوقف اس

مــت ین صــورت، قیـونــد نخـورد. البتــه در ایبــا تکـاثر و تفــاخر و اسـتکبار پ یاسـالم
شـود و  یحفـظ م یابد اما کرامت انسـانی یش میافزا ینسب صورت بهکاالها  ی شده تمام

آورد  یو تعادل و رشد را به ارمغان م د که آرامشیآ ید میپد یدیجد یمهمتر از آن، زندگ
 ی ک مقولـهیبکشد، خود به  یو بردگ یگاریمردم را به ب آنکه جای به یستم اقتصادیو س

از آن،  یرات ناشـییـو تغ مـدت انیـشـود. پـس بـا تحقـق راهکـار م یل میتبـد یمردم
، یغربـ ی ن مـدل ادارهیدر ماشـ« یرسـان و سوخت یرسان ، برقیکیمکان» یها ستمیس
جـدا  یاز راه اقتصـاد غربـ یخواهنـد شـد و راه اقتصـاد مقـاومت یاله یریگ بع جهتتا
در جهـان  یاز رونـد متـداول و قبلـ« ازید نیتول»ت، هنوز ین وضعیشود؛ گرچه در ا یم

 کند. یت میتبع
انقالب  یروزیاست که پ ین نکته ضروریذکر ا بلندمدتن راهکار ییتب ی. اما برا0
تـا  5930ک نهضت  پانزده ساله از سال ی، حاصل یاسیانقالب سک ی مثابه به یاسالم
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 یرزایـم یصـدوپنجاه سـاله دارد کـه از فتـوا یشه در حرکتـیست بلکه رین 5917سال 
د مـدرس و یام مشروطه و مبارزات شهیو نهضت تنباکو آغاز شده و با گذر از ق یرازیش

 یفقها یعنیاست. شده  یبهمن منته 00در  یروزیشدن صنعت نفت، به پ ینهضت مل
ن یرا متحمل شدند و ا ینیسنگ یها اضتیان دراز، رین در طول سالینیعه و متدیعظام ش
بزرگ نائل شدند.  یتیندگان منتقل کردند تا سرانجام به موفقینه به آیس به نهیرا س یراه نوران
مورد اس ین مقید در همیز بایها ن عبور گفتمان انقالب از چالش یبرا بلندمدتراهکار 

متناسـ  بـا انقـالب  یفرهنگـ ی و مجاهـده یت فکریرد. در واقع فعالیمالحظه قرار گ
و بـا درخواسـت حضـرت « یحکومت اسالم»در درس خارِق  5931، از سال یاسیس

شـکل گرفـت و مرحـوم اسـتاد  ین ابعاد حکومت اسالمییتب یحوزه برا یامام از فضال
 ی، حرکـت علمـین استنصار فکریبه ادر پاسخ  یالهاشم ینین حسیرالدیدمنیعالمه س

« شدن احکـام فقـه ادهیپ» یبرا یعنیآغاز کرد.  یاز انقالب اسالم یبانیپشت یخود را برا
د یـبـه تول ــداد  یحکومت در نظر حضرت امام را شکل م یکه قبل از انقالب، تئور ــ
ــ»ق یــگماشــت تــا ت ب همــت« من ــق ان بــاق» بــر « هیــعمل یها رســاله یاحکــام کلت
ا انحـراف یـ  و بـدون خ ـا ی، به نحو صـح«تمدن مدرن مرک ده و یچیموضوعات پ»

ها منجر  ن تال یک به پنجاه سال از آن زمان، ایرد. امروز و پس از گذشِت نزدیانجام گ
ام و یـاز ق یاسـتدالل صـورت بهتوانـد  ین شـده کـه مینـو یلیک دستگاه تحلید یبه تول

د که با مقاومـت در یارائه نما یاز علوم کاربرد یت حضرت امام دفاع کند و نظامیریمد
ه کند و یهد یموجود را به نظام اسالم یها رفت از چالش  ته، راه برونیبرابر فرهنگ مدرن

معـادالت »، «یعلـم اصـول فقـه احکـام حکـومت»ن دستاورد در قال  سـه من ـِق  یا
فقــه احکــام علــم اصـول »د یــتول یعنـیقابـل ارائــه اســت. « مــدل اداره»و « یکـاربرد
دهـد و  یارتقـاء م تمـدنه را به سـ   حکومـت و یعلم یها ت حوزهی، ظرف«یحکومت
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ها، در  در دانشـگاه« ید علـوم و معـادالت کـاربردیتول»ت روند یشود تا هدا یباعث م
ـ یهـا ها و کنترل یها و تئور فرض شیر پییرد و با تغیار مکت  قرار بگیاخت نـه ی، زمیحست
اس شـهوت فـراهم یـارتقاء مق جای بهش قدرت اسالم یافزا بنایبرمجامعه  ی اداره یبرا

آن  یو بـازنگر ین قـانون اساسـیتدو یدر گذشته، برا یلین دستگاه تحلیگردد. گرچه ا
ن یـتوانـد ا یده کـه میرسـ یتـیارائه کرد اما امروز بـه ظرف یبه نظام اسالم ییها مشاوره

 یها توسعه و برنامه یها برنامه، برنامه یکلت  یها استیانداز، س مشاوره را در س   چشم
 ز تکرار کند. یساالنه ن
ست سال بعد از یبًا دویتقر ید توجه داشت که در رنسانس، حرکت فکری. البته با9

در فرانسه( آغاز شده و  یدموکراس ی فلسفه برمبنایانقالب  یریگ )شکل یاسیحرکت س
ف به کمت و یل کیستم، تبدیل قرن بیگر گذشته تا در اوایست سال دیپس از آن، حدود دو

در  ین من قـیشدن دسـتگاه نـو کامل یعنین واقع شده است. یشتیف توس  انیکمت به ک
 یها، امپراطـور اضـتین ریـا ی جهیصد تا چهارصد سال زمان ُبرده و نتیغرب حدود س

کادم )دانشگاه یعلم ی)سازمان ملل( امپراطور یاسیس  ها( و المعارفةها و دائر یها و آ
اسـت کـه سـفار   ین در حالی( است. ایو کاال )تجارت جهان یتکنولوژ یامپراطور

 یبـرا یام فکرین قیانجام شده و ا 5931در سال  یانقالب اسالم یبرا یقات علمیتحق
بلکه ُنه سال قبل از  یاسیانقالب س یروزی، نه تنها صدها سال بعد از پیانقالب فرهنگ

 یبـرا یو فرهنگـ یِل تـال  فکـریـشـروع و تکم آن آغاز شده است. در واقـع یروزیپ
 یات کـاربردیـهمـاورد ادب عنوان بـه یات کـاربردیک ادبید یکه به تول یانقالب اسالم

در حدود پنجاه سال محقق شده که با  یعنیالعاده  خارق یمدتد، در یگرد یته منتهیمدرن
ن حرکت یالبته است. یسه نیاند، قابل مقا ن مرحله متحمل شدهیا یکه کفار برا یاضتیر

گفته،  شیت مشاوره در س وح پیبه ظرف یابیدا کند اما دستید ادامه پیده و بایان نرسیبه پا
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ها م رح شـد  ن نشستیکه در ا یشود و سلسله مباحث یک دستاورد بزرگ محسوب می
 ت پنجاه ساله است.       ین فعالیز حاصل این

 



 



 

 
 مبحث دوم

 « ه جامعهیسلول اول» عنوان به« خانواده»شدن اخالق در  زهیضرورت تئور  

 « اندام جامعه» عنوان به« تأیمساجد و ه»و تداوم آن در 

عقل » گاهیدر جا« یفقاهت حکومت»ق قرارگرفتن یاز طر « موجود زنده»ل آن به یو تبد
 جامعه« قلب»گاه یدر جا« مطلقه فقیهت یول »و « یاجتماع

گـردد:  یم ـرح م یت اصلیطرح شد، سه مأمور یآنچه در مبحث قبل براساس. 5
شـود؛  یق رسـانه میـاز طر یکه موج  ارتقـاء سـ   فرهنـگ عمـوم« یساز گفتمان»
گـردد و  یکـه بـه سـاخت بانـک اطالعـات منجـر م« ینخبگان یانسان یرویت نیترب»
شه و رفتار حضرت یشدن اند زهیباعث تئور«  یاداره به تناس  شرا یها نیساخت ماش»

د دسـتگاه یـو تول ی  کنـونین بـه شـراینـو یدر گذشته، نگاه یامام و مقام معظم رهبر
توان  یها را م تین مأمورین حرکت و تحقق ایا ی جهینده خواهد شد که نتیآ یبرا یآمار

 یتیریمـد عامان کرد. لذا ابتدائًا اصول یخالصه ب صورت بهو  بلندمدتدر قال  راهکار 
ــهیــمتعــال، انب یدر دســتگاه خــدا ن و علمــاء ذکــر شــده و ســپس یمعصــوم ی اء، ائمت

 ینـید امـتف یشود تا تکل ی  میبت تشریغ ی ن اصول در دورهیا یژگیات و ویخصوص
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 و فرهنگ مدرن مشخص گردد: تمدن ی جانبه همه ی در برابر هجمه
اسـت  یاز رفتار یا ناشین دنیورود هر انسان در ا ی که نحوهد توجه داشت یبا اوالً 

ا خواهد یا نفاق به دنیا کفر یمان یکه در عالم ذرت داشته و متناس  با آن رفتار، با وصف ا
ـد یـکـافر  ینیا از والدیمؤمن زاده خواهد شد  یا از پدرو مادری یعنیآمد؛  ا منـافق متولت

او و  یو جسـم یو فکر یروح یها یژگیل ویبز از قیات انسان نیر خصوصیشود. سا یم
، بـاز یده در علـم الهـیـچیکه در عـالم ذرت داشـته و محاسـبات پ یتینش، به فاعلیوالد

ن عاَلم، نسبت یورود به ا دلیل بهشود؛ گرچه اشخاص  یک جبرًا واقع نمی چیگردد و ه یم
ل ن فـه تـا یتشک ی دورهان شده باشند. پس انسان از یبه رفتار خود در عالم ذرت دچار نس

ا یـاسـت کـه  یپدر و مـادر یتیترب یریگ و جهت یدن به سنت بلوغ، تحت سرپرستیرس
 درجات مختلف هستند. یز داراین اوصاف نیا کافرند که ایا منافق و یمومن، 
مات و با فرا رسیا یاما پس از ط   ی قـوهمتعـال سـه  یدن سنت بلـوغ، خـداین مقدت

است تا انسان  یا لهین قوا وسیکند. ا یرا به انسان اع اء م« دزادول»و « عقل»، «اریاخت»
ا ین خارق شود یوالد یت و سرپرستیت خود در عالم ذرت و تربیا از فاعلین دنیبتواند در ا

 یکـه تحـت سرپرسـت یکسـ یعنـیرا تـداوم بخشـد.  یت قبلیاگر خواست همان وضع
کـه بـا  یا کسـیـار کنـد یرا اخت زیتواند جهت کفرآم ین مؤمن بوده، بعد از بلوغ میوالد

پس با  .5ندیرا برگز یمانیتواند جهت ا یافته، بعد از بلوغ میت پدر و مادر کافر رشد یترب
ن اع ـاء آن یـا یشود و معنـا یف آغاز میبه انسان، دار امتحان و تکل قوهن سه یاع اء ا

را از پـدر و  خود یر است و انسان سرپرستییاست که ُوالت و سرپرستاِن فرد در حال تغ

                                                           
د از ن فـه این مسأله در زندگی ادواردو آنیلی قابل پیگیری است که علی  . نمونه5 دار و  ی پـدری سـرمایه رغم تولت

شـود و سـپس بـه مـذه  شـیعه  یهودی و تربیت در یک محی  کاماًل ظلمانی، در جوانی با قـرآن آشـنا می
ی تهدیـدها و فشـارها و  رود و همـه ینـی مـیکند و به مالقـات امـام خم گرود و به ایران اسالمی سفر می می

 رسد. کند و در نهایت به شهادت می ها را در این راه تحمل می محرومیت
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هین والت، یکند که ا یواگذار م یمادر به ُوالت اجتماع ـهیـکفر و  ی ا ائمت مـان یا ی ا ائمت
 فرجـه یتعال الله عجلعصـر  یخـود را بـه حضـرت ول یاگر انسـان سرپرسـت یعنیهستند. 

ه ینوران یبسپارد، زندگ انسـان را  یکفر و نفاق، سرپرسـت ی را آغاز خواهد کرد و اال ائمت
 رند.یگ یم عهده به

د و یـتول دنبال بـهکـه  ینـیک دسـتگاه دیـ عنوان بـه یاسـالم یپس نظام جمهـور
از نـور  یریـگ م، به بهرهیصراط مستق یط یاست و برا یاله ی ک مدل ادارهی کارگیری به

اب یعصر از طر یحضرت ول مسـئول  ین نعمـات الهـیاعتقاد دارد، نسبت به ا عامق نوت
انسان قرار « جسم»و « تیعقالن»و « اریاخت»ت بر یخود را والد موضوع کار یاست و با

است چـرا کـه از « ارتیز»ار انسان، وابسته به ی  اراده و اختین راستا تهذیدهد. در هم
ت سـپرد و یـب ت اهلیـها را بـه وال تیتوان اراده و روح و نظام حساسـ یارت میق زیطر

تـالوت »ق یز از طریت انسان نیقالنه کرد. عین بزرگواران، روح را تزکیا یتحت سرپرست
کنـد و  یعبادت عقـل را فـراهم م ی نهیشود و تدبر در قرآن است که زم یم ینوران« قرآن

ن سه یشود. البته ا یر می( ت هحجز با انجام عبادات )مانند نماز و روزه و یجسم انسان ن
ز، یقبل از هر چ یاسالمشوند. لذا نظام  ی  میگر ترکیکدیستند و با یامر مستقلت از هم ن

د یو تول یزیر شهروندان خود است و برنامه یو معنو ینوران یها یمسئول ارتقاء توانمند
 ن هدف انجام دهد.ید با ایمدل را با

متعال، عبادت را آغـاز  یر  دستگاه خداین راب ه، افراد در صورت پذی. در هم0
 یت است کـه بـا ادایاز  معنو ینهر مثابه بهکنند که مظهر آن، نماز است. نماز افراد  یم

کنـد. سـپس  یل میت تبدیاز معنو ییها جماعت، مساجد را به رودخانه صورت بهنماز 
ت را شکل یاز معنو ییها اچهیوندند و دریپ یجمعه به هم م یها در نمازها ن رودخانهیا
 یت اصـلیـت بـه هویـل معنویتبـد یبـرا ی یدهند. با آغاز ماه مبارک رمضان، مح یم
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س در ینفس از درون و کنتـرل ابلـ یآن، کنترل هوا ی شود که الزمه یشهروندان فراهم م
کنـد و  یر میـس را در غـل و زنجیک مـاه، ابلـیـ مدتمتعال به  یرون است. لذا خدایب

 یرد و با انجام اعمال عبادیگ ینفس خود قرار م ین ماه مبارک، در مقابل هوایانسان در ا
ه ن یـکند و در ا ین میت را تمریب است، طواف بر محور اهل نیمعصوم ی که فرهنگ ائمت
رفتن گناهان  نیجه، ماه مبارک رمضان باعث سوزاندن و از بیابد. در نتی یراب ه پرور  م

ت یاز معنو ییاید درید ف ر و نماز عی، عیاسالم امتارات یشدن اخت شود و با زالل یم
حجه  یکند. سپس ماه ذ یم مؤمنین  یرا نص یمعنو یایآورد که جوائز و ع ا ید میرا پد
همانان یالرحمان و م وفیالله، ض افتیدر ماه ض یمعنو یها پرور  یرسد و در پ یفرا م

ن یـن را در ایاسالم و مسلم یزان قدرت و کارآمدی، محج یخدا با کس  است اعت برا
وس انیـل اقیشـوند و بـا تشـک یات میعمل ی کنند و وارد صحنه ین میم معیعظ ی کنگره
پردازنـد کـه  یظلمـات م یها انوسیاها و اقیبا نهرها و رودها و در یریت، به درگیمعنو

 عنوان بـهعصـر  یانـد. لـذا حضـرت ول ل دادهیکفـر را تشـک تمدنت و یجامعه و حاکم
را کـه  ییهـا نین تمریکنند و مـؤمن یشرکت م حجد هر سال در مناسک یپرچمدار توح

کـار  هبـ یدان عملـیـن میاند، در ا رمضان انجام دادهت در ماه یطواف بر محور وال یبرا
ن امـر بـا یـشـوند کـه ا یس میبا ابلـ یریدرگ ی زمان وارد معرکه رند و همراه با امامیگ یم

 یقیک عبادت حقی عنوان بهد یاو در صب  روز ع یس در روز عرفه و رمیرشدن ابلیدستگ
 یرحمت، فرصت بازگشت و توبه بـراامبر یابد تا به برکت پی یتحقق م ــن یو نه نماد ــ

قبـل از بعثـت  حـجماه مبارک رمضان و مناسک  ی ن فراهم شود. لذا روزهیم لعیآن رج
 یمحمـدن یـن بار در دیبوده و اول انبیای الهیوآله مخصوص به  هیعل الله یاکرم صلت  ینب

  مفصـل یع شده اسـت. البتـه توضـیتشر ینید امت ین دو عبادت بزرگ برایبوده که ا
 م رح شده است.  یگریدر سلسله مباحث د حجرامون ماه مبارک رمضان و مناسک یپ
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ب در یبر ا موجـود در آن،  یها بتیکـه مصـ ـــ« دار بالء»ن اساس، عبادت و تقرت
قـرار  یموضـوع نظامـات الهـ مثابـه به ـــدستگاه کفر و نفاق اسـت  یاز فشارها یناش

شود. البته خداوند متعال  یدگرگون م یاساس صورت بهجامعه  ی رد و لذا مدل ادارهیگ یم
ن بندگان خود خلق کـرده و یبهتر ین نعمات خود را برایم لق خود، بهتر یغنا دلیل به

رند و هـدف او یاراده کرده تا مخلوقاتش در اوق لذت و بهجت و آرامش و انبساط قرار گ
بـه  یحتـ ین هـدفیاز خلقت، رنج و محنت مخلوق نبوده است چـرا کـه انتسـاب چنـ

ر  یرود. اما انسان و جـنت بـا بسـتن عهـد و پـذ یبه شمار م یرعقالنیغ یمخلوق، امر
ت بوده یس   باالتر دنبال بهامانت،  اند که در بهشت رقم خواهد خورد.  از بهجت و لذت

ان یـو اهل کفر و طغ یارات منفیهمراه با اخت ین س   از نعمت، زندگیا ی الزمه یعنی
دارد. لذا آسمان و  ین امتحان، سقوط در جهنم را در پیرد شدن در ااست اما ین دنیدر ا

در جهـنم، از  یترس از مردود شـدن و گرفتـار دلیل بهر مخلوقات ین و کوهها و سایزم
کـه توسـ  فرهنـگ  ییها و بالها بتیز مصین عهد و امانت سرباز زدند. امروز نیقبول ا

مدرن  تمدندر  یاپرستیدن دلیل بهشده،  ینید امتآن متوجه  یته و علوم و تکنولوژیمدرن
و اخـالق و آخـرت اسـت.  یو تقـو یچون عدل و ظلم و هو یمیو کنار گذاشتن مفاه

را خورده و حاضر شده در برابر مظالم آن سکوت کند و در  ین زندگی  ایز فریت نیبشر
خواه و  بـه شـهوات، وجـدان عــدالت یابیدســت ید و بـرایـآن مشـارکت نما یهـا جنگ
ه سجده کند. به همـیر پا بگذارد و بر دنیل  خود را زط صل  ل، مـرد یـن دلیا و آثار مادت

ن کارزار یا یخدا برا یهستند که از سو اولیای الهیاء و یان، انبیدان مبارزه با اهل طغیم
را جل  کنند و مـردم را  یخود، رحمت اله یها یاند تا با فداکار انتخاب و واس ه شده

 د شناخته شوند.یقهرمانان توح عنوان بهها عبور دهند و  از مهلکه
 ی اداره ید را بـرایـک مدل جدی یاسالم ین اگر قرار است نظام جمهوری. بنابرا9 
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حدود  براساسن کار ید ایحرکت کند، با ین اسالمینو تمدن سوی بهجوامع ارائه دهد و 
 یت زمـانیمحـدود دلیل بـهکـه  ـــنجام شود کـه م الـ  فـوق ا یو مکتب ینید ی هیاول
 ی جـهیرا فراهم کند و در نت ین چارچوبیتواند چن یم ــان شد یار فشرده بیبس صورت به

و ماه و هفته و روز و سـاعِت متناسـ  بـا آن، سـال و مـاه و روز و  یزیر آن، سال برنامه
ت روزانه، به زمان طلوع آفتاب وابسته است و روز یخواهد بود و آغاز فعال یساعِت قمر

ن موضـوعات، یـدر ا یریگ میتصـم یشـود و مبنـا ین میل معـیروز تع  عنوان بهجمعه 
 یصـنعت یتوسـعه و کشـورها یهـا بـا ق   یدر هماهنگ یاقتصاد ی صرفه ی محاسبه

 یایـک جغرافیـبـه  مـادی یایـک جغرافیـکشور از  یایجغراف که همچناننخواهد بود. 
در درون و  یمــانیانســجام ا برمبنــایز یــن نیش ســرزمیشــود و آمــا یل میتبــد یمــانیا
 یحالل برا یگرچه هر نوع ارتباط خارج یعنیرد. یگ یرون شکل میبا ب یمانیا یوندهایپ

ف ک حکومـت یـ یو اقتصـاد یو فرهنگ یاسین بالاشکال است اما ارتباط سیآحاد مکلت
 یمهندسـ» معنای بـهن امـر یداشته باشد که ا یلهام ایپ ید حاویخارق با یایبا دن ینید

ارتباطات خود  یتمام یز برایته نیز مدرنیاست. تمدن کفرآمیارتباط با دن یبرا« یفرهنگ
نفـس و  یکـه بـه سـجده بـر هـوا یاست و هر ارتباط اقتصاد یفرهنگ یمهندس یدارا

ق یـاز طرن امـر یـشـود کـه ا یشهوات منجر نشود، در دستگاه غرب امضا نم ی توسعه
و اصرار بـر تحقـق  یفیو ک یکمت  یها یگذار ها و هدف یاندازها و استراتژ چشم یطراح
ـ  یاهداف انجام م یتمام شـود. لـذا  یرفتـه نمیها م لقـًا پذ یاز اسـتراتژ یشـود و تخ ت

د ثروت در من قـه و یشدن با روند تول هماهنگ ین در اقتصاد متداول برایش سرزمیآما
 جهان است.

است و  قوه مجریهگانه،  سه یان قوایدر م یر اصلی، متغیکرد غربیر رون دیهمچن 
ن محور گرد  ید بر این بایجمهور است و قضا و تقن سییارات مربوط به رین اختیباالتر
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مشـروط شـده امـا در  فقیـه والیتبه  قوه مجریه، یاسالم یکنند. البته در نظام جمهور
جـاد یرد کـه موجـ  ایـگ یقـرار م یر اصـلیمتغ مثابه به یم لوب، دستگاه ی مدل اداره

 یاست که با دستگاه رهبر قضائیه  قوهن منزلت مربوط به یا یعنیوجدان و اخالق شود؛ 
در حفاظـت از وجـدان  یسـلب ی، نقشیت فعلیدر وضع قضائیه  قوه  شده است. یترک

ه است یفق یول ی نه بر عهدهین زمیدر ا ین دارد اما نقش اثباتیو مجازات متخلف یعموم
به اهل کفر و نفاق  ی، حتیدر جامعه است. در دستگاه اله یان اخالق الهیکه مرکز جر

کنند  یران خود هم رحم نمیبه شهروندان و مد ین حتیشود اما کفار و منافق یهم رحم م
اسـت کـه پرچمـداران  ین در حـالیکنند. ا یم یمنافع ثروتمندان قربان یو آنان را در پا

کننـد و لـذا در قـرآن  یم یمانیا ی س وح موجود در جامعه ی همه یفداد خود را یتوح
ر یرد و سـایـگ یجهاد قرار م یبرا یمخاط  امر اله ییاسالم به تنها یامبر گرامیم، پیکر

ـهیـشوند. در واقع پ یق مین عرصه تشویمؤمنان فق  به مشارکت در ا  ی امبر اکـرم و ائمت
ها و  ن هجمــهیتر قیـن در برابـر عمیمــؤمن یسـپر بـال نیاجمع همیعل الله صـلواتن یمعصـوم

دا یـعه ارتقـاء پیر کنـد و درک شـیین وضع تغیکه ا ین ضربات هستند. هنگامیدتریشد
د، یـشود و بر محـور آنـان طـواف نما اولیای الهیبرسد که بالگردان  یتیکرده و به ظرف

 ن عاَلم رخت برخواهد بست.یآنگاه بساط کفر و نفاق از ا
عصـر  یقبـل از ظهـور حضـرت ول یاسـالم تمـدن یکه بـرا یگریت دیخصوص

را به نـور  ینید امتآن حضرت،  عامن است که نواب یم رح است، ا فرجه یتعال الله عجل
 یها و علت حـل ضـعف ةالنجاةنیسف مثابه بهت آن امام دعوت کنند و آن بزرگوار را یوال

عه، یعظام ش یدر وجود فقهاقت ین حقیشدن ا یند. با جارینما یمعرف یو اخالق یروح
شـود و   یل میبت تبدیدر دوران غ یاسالم ی ت جامعهیهدا یبرا یت آنان به ظرفیعقالن

د یـگـردد. پـس با ین میـیتع یتوس  دسـتگاه فقاهـت و رهبـر ینید ی فهیف و وظیتکل
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اب یعقالن براساس ن جنـگ باعـث یـته رفت که ایت مدرنید به جنگ عقالنیبا عامت نوت
د و یـجد یتکنولوژ یطراح ینه براین، زمیگزیجا ید علوم کاربردیعالوه بر تولشود  یم

بـه  یآور فراهم شـود تـا فـنت  ــکه بستر شهوت است  ــموجود  یکنار گذاشتن تکنولوژ
و  مـدت راهکـار کوتـاه یل گـردد. البتـه در دوران گـذار و بـرایعبادت تبد یبرا یبستر

توان به سرعت از آن فاصـله گرفـت  یروز استفاده کرد و نم ید از تکنولوژیبا مدت انیم
قبـل از ظهـور،  ین الهـینـو تمـدنک یـل یو در صورت تشـک بلندمدتاما در راهکار 

ن حکومـت یازمند خواهد بود. در واقع تفاوت بـیمتناس  با خود ن یعبادت به تکنولوژ
ت یـعقالن براسـاسکه قبل از ظهور آن حضـرت و  یتمدنعصر با  یحضرت ول یجهان

اب  عبـادت  ین است که در دوران ظهور و عـاَلم رجعـت، بـراید، در ایآ ید میپد عامنوت
اء سـلف بـه یـاء و اولیـانب یر ملکـوتینخواهد بود بلکه کرامات و س یبه تکنولوژ یازین

مـردم را  یازهـایافته و نیتحقق  یشود و اسماء اله یل میان مردم تبدیدر م یعموم یامر
عبـادت  یبـه تکنولـوژ یابی، دستین اسالمینو تمدن ی کرد. لذا شاخصهن خواهد یتأم

به مردم با  ینظامات اله یرسان امروز متفاوت است و خدمت یآور تًا با فنت یاست که ماه
 شود. یرت مید معرفت و بصیشود بلکه موج  تول ید ثروت انجام نمیهدف تول

شود که به معارف  یف میتعر یبه کس بلندمدت. لذا شهروند م لوب در راهکار 3
معـارف »ِع یـها پناه ببرد که به توز ن آن به نماز جمعهیتأم یاز کند و برایاحساس ن یاله
ه یـفق یو ولـ عـام  یهماهنگ به نا ی ک شبکهیپردازند و در  یم« با کفر و نفاق یریدرگ

ست تـا هماننـد ین« هیسرما»شود  یزه میگر، آنچه تئوریمتصل خواهند شد. به عبارت د
« بانک»ها توس   ن سلولیرد و ایقرار گ« سلول جامعه» مثابه به« شرکت»، مادیجوامع 

، «سازمان برنامـه و بودجـه»ه در یل شوند و سپس محاسبات سود سرمایتبد« اندام»به 
ات یـح یک موجـود زنـده و دارایـه را بـه یرد و سـرمایـدست بگ هرا ب« ت نظامیعقالن»
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سـلول »ن صـورت، یشود. در ا یزه میتئور« مان و اخالقیا»بلکه  د؛یبدل نما یاجتماع
شـود و  ید ُخلق از خانه آغـاز میاست چرا که تول« خانواده» یاسالم ی در جامعه« هیاول

ن سـلول در یـ. سـپس ایدار در خـانواده اسـت و نـه خانـه« د ُخلـقیتول»مادر مسئول 
 ـــ« ینـیت دیعقالن»شود و  یل میتبد« اندام»به « جمعه یئات و نمازهایمساجد و ه»

شه در یر ینیت دیگردد و عقالن ین اندام حاکم میبر ا ــپردازد  یارات میع اختیکه به توز
 م لوب دارد. ی هیعلم یها و حوزه« یفقاهت حکومت»

گانه در  سـه یهـا یگفته روشن شد که امر حاکم بر ناهنجار شیحات پی. با توض1
افزارها و  در آن، سـخت یر اصـلیـن اسـت و متغمـدر تمـدنو  یران، زنـدگیا ی جامعه

ن دستگاه یشود. ا ید میمدرن تول یق دستگاه علمیاست که از طر یو تکنولوژ یآور فنت 
آن،  یشـه دارد و مبنــایها ر شـگاهیها و آزما یسـاز ید، تئوریـز در من ـق جدیـن یعلمـ

که در  یبزرگگردد. در واقع بت  یباز م یل نسبیاست که به علل و معال« مادیت ینسب»
اسـت کـه « تیعلت »دارد،  یت اولیهمانند هبل در دوران جاهل یت مدرن، منزلتیجاهل
 یت بشـریـاز عقالن یت ناشـیـن علت یـاند. ا ت به سجده بر آن واداشته شدهیبشر یتمام

م نباشـد و یمتعـال تسـل یت بشر آنگاه که در برابر خـدایاست و روشن است که عقالن
ه کرده است. یدچار ضاللت و شقاوت شده و بر وهم و گمان تکرد، یرا نپذ یبه وح یتولت 

متعال است و همانند گو  و چشم و دست و پا  یز مخلوق خدایگر عقل نیبه عبارت د
 یرویـمتناسـ  بـا خـود پ یمتعال بپردازد و از مناسک عبـاد ید به عبادت خدایو... با

خواهد بود که هر صدا و کالم خالف شرع را بشنود  یا چشمید و اال همانند گو  ینما
  و یحرکـت صـح یر مخلوقـات بـرایند. لذا عقل همانند سایحرام را بب ی ا هر صحنهی

ن کـرده یآن مع یمتعال برا یاست که خدا یت مناسک شرعیر، موظف به رعایمس یط
گردد کـه  یباز م یبه علوم یاست و تکنولوژ یمدرن وابسته به تکنولوژ تمدناست. اما 
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 معنای بهت از آن، یخود قرار داده و تبع یرا مبنا یل نسبیمن ق حاکم بر آن، علل و معال
دیت غیسجده بر عقالن ا یـر  یپـردازد. در واقـع پـذ یم یاست که به انکار وح یرمتعبت

 یمـدرن دارا تمـدنت نـدارد کـه یـن واقعیـدر ا یریتأث م لقه فقیهت یرِ  والیعدم پذ
 ی فـهیک وظیـ، مـادی ی ت م لقـهین والیاست و لذا مقابله با ا مادی ی ت م لقهیوال

 است. یحتم
م بـا یُبرد و ارتبـاط مسـتق ین به سر میدر عصر حضور معصوم ینید امتالبته اگر 

هیپ ها  یرفت از ناهنجار امکان داشت، راه برون نیاجمع همیعل الله صلوات یهد ی امبران و ائمت
بـت، گرچـه یشـد. در دوران غ یبه مردم روشن م یندگان الهیو ابالغ نما یق وحیاز طر

ن استضـائه و یـرد امـا بهرحـال ایـحرکت قـرار گ ید مبنایات بایاستضائه از قرآن و روا
 یدر صورت ینید امتت یهدا یعنیرد؛ یگ یرمعصوم انجام میت غیاستنباط توس  عقالن

هیشود که با عنا یممکن م  عـام  یـِت نایـن، عقال)عـج( عصر یحضرت ول ی ات خاصت
ت مـدرن یـرد و در برابر عقالنیت در زمان خود قرار بگیحجشود و محور  یشان نورانیا

ت حضـرت حجـت، کسـ  نـور یق تمسک به والیز از طریگر علماء نیستد. البته دیبا
، در امت یک نفر است که با راهبریکنند اما در هر عصر تنها  ین خدمت میکرده و به د

ت در ین هدایان ایجر یرد. گرچه برایگ یت قرار میحجد و محور یگاه پرچمدار توحیجا
، یلـیک دسـتگاه تحلیر در قال  یت انتقال آن به غیل آن به استدالل و قابلیجامعه، تبد

 است.  یضرور


