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 مقدمه

ار یاس بسلیلدر مق یجواملع انسلان یرنسانس در غرب، شهوت بلرا یریگ با شک
ر یبود که از غلرب بله شلرق و سلا ییهایدا کرد و حاص  آن، لشگرکشیتوسعه پ یبزرگ

نملایش ت بله یبشلر در برابلررا « یاسلتعمار علنل»ن رونلد، یلنقاط جهان انجام شد. ا
ر یلملدرن، درگ تملدنمهلد  عنوانهبا باعث شد تا اروپا یتًا تنازع بر سر دنیو نها گذاشت

ملدرن  یدر قلالب یو بردگ یت کارگریگر، هوید یاول و دوم شود. از سو یجنگ جهان
و  یطبقلات یآن، فاصله یجهی  شد و در نتیتوسط صاحبان قدرت و ثروت بر بشر تحم

الت بلود یا دنبالبهسم را رقم زد. یش مکتب مارکسیدای، پیمصر  طبقات یالگو ن تحو 
 یض  ناشیکارگران و کشاورزان، بر ضد تبع یشتازیاز مردم جهان با پ یمیحدود ن که در

ن یل  شلد. پلس از ایک ابرقدرت تبدیام کردند و بلوک شرق به یق یدارهیاز نظام سرما
افلت و بلا یتلداوم « اسلتعمار پنهلان»مدرن در قاللب  ین، سبک زندگیحوادث سهمگ

 یک امپراطلوری، یالمللنیب یمراکز تجارو  یفرهنگ ی  سازمان مل ، مراکز علمیتشک
ط غرب و شرق تقسیا بید آمد و دنین پدینو  یکه تمام یم شد؛ به نحوین دو قدرت مسل 

ان بللوک شلرق یلن میلشلدند. در ایتوسعه م یهاز دچار انحالل در قطبیها نانقالب
 داشت و بللوک غلرب ینیز با افکار و مظاهر دیآمخشونت ی، برخوردیرسم صورتبه

 ها را در دستور کار خود قرار داده بود.فرهنگ یت شهوت، استحالهیریمد براساس
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مبارزه  یبرا ینید یعه آغاز شد و پرچمیت شیام روحانیبود که ق یطین شرایدر چن 
 در شلرق «خشونتت یریمد»در غرب و « ت شهوتیریمد»از  یناش یهایعدالتیبا ب

وحشلتناک از رفتلار  یق افشلاء آمارهلایلد از طریکه با ییهایعدالتیبه اهتزاز درآمد؛ ب
ام حضلرت املام یلرد. بلا قیا قرار گیدن یموجود، در مقاب  افکار عموم تمدن یانسانریغ

 ی  نظللام مبللارک جمهللوریو تشللک 1357بهمللن  22آن در  یروزیلل)ره( و پ ینللیخم
م ن و مستضعفان جهان زنده شلد و نلاید خداپرستان و مسلمانان و محرومی، امیاسالم

اد یللانللداز گشللت. فرنیا طنیللت در سرتاسللر دنیبشللر ینللید یمنجلل عنوانبلله ینللیخم
داران در زملان نیلموفلق د یکه در امتداد تجربله للحضرت امام  یقرآن یخواهعدالت

 اکللرمامبر یللو پ السللالمهمیوعلناوآلهینبیعل یمان نبللیامبر، سلللیللوسللف پی، یحضللرت موسلل
 املتا شود و وحلدت یاح یاسالم یگر جامعهیتا بار د باعث شد لل بود وآلههیعلاللهیصل  

 رد.یان قرار گیبر محور اسالم در مقاب  چشم جهان ینید
وار بلر وانهید یامان  کفر، آنها را به رفتاریب یهاا و زبانهیوحشت اه  دن از این رو

از  یمقاومت در مقاب  استکبار جهان یهاجه، هستهین نظام نوپا واداشت و در نتیضد ا
ت براساس ینیامام خم یهاافت. وعدهیجهان گسترش  یبه تمام یران اسالمیا ها و سلن 

 یفلهید داد و وظیلرا بله همله نو یافتنیروشن و موفق و دست یاندهی، آیاله یهاآرمان
کرد  یمعرف الشلریف فرجهیتعالاللهعج عصریفرج حضرت ول سویبهرا حرکت  ینظام اسالم

قلرن را در برابلر  یبرخاسته از فرهنگ عاشلورا بلود، معجلزه آنکه یزرویام و پیو آغاز ق
 یداران و جامعهنید یمتعال را برا یخدا یهابودن  برنامهت قرار داد و زندهیبشر یتمام
 د آورد.یستم پدیدر قرن ب یزندگ یبرا ینیاثبات نمود و راه نو یانسان

ابعلاد  یشدن  شهوت در تمامزهید بتواند تئوریبا یاسالم یرو، نظام جمهورنیاز ا
دا یلدست پ« اتقو»کردن زهیتئور ین برایگزیجا یاد و به نسخهیبشر را افشاء نما یزندگ
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اح آن به  یفرهنگ مذهب و اهدا برمبنای« قدرت، اطالع، ثروت یتئور» یکند و با طر 
از  ن اساس و پسیاز عاَلم تحقق بخشد. بر ا یرا در بخش ینید یمقاومت تمدنت، یبشر

عه در صلدوپنجاه یعظام شل یت آن مرهون مجاهدات فقهایکه موفق« یاسیانقالب س»
محلور، نیت  دیاست تا عقالن یک ضرورت حتمی« یانقالب فرهنگ»است،  ریسال اخ

 یملیخود، تحلول عظ یقاتیت تحقیرید و با مدیعرضه نما ینخبگان یخود را به جامعه
 یکنون یو انسان یاسالم یآورد و جامعه دیمدرن بشر پد یزندگ یاصل یهادر سرفص 

بخشد و  ییآن نجات و رها یمدرن و نظام استکبارمادی  تمدنت یرا از سجده بر عقالن
انقلالب »ت فلراهم کنلد و بلا یمتناسب با عبادت و انسان ید تکنولوژیتول ینه را برایزم

را قبلل  از ظهللور حضللرت  ینینللو ینللید یبعللد، زنللدگ یدر مرحللله« یاقتصللاد
 د.یمحقق نما الشریف فرجهیتعالاللهعج عصریول

قلدس   یت محترم مصلالیریدعوت مد ین راستا و در پیحاضر در هم یمجموعه
 براسلاسد آملد و یلن گفتمان انقلالب پدییتب یبرا «حسینیه اندیشه»شهر مقدس قم از 

و  االسللالمحجةمرحللوم و اسللتاد گرانقلدر  اندیشللمند انقلالب فرهنگللی یهایسلخنران
ن شد و در آن ین موضوع در ماه مبارک رمضان، تدویرامون این مسعود صدوق پیلمسلما

ن یرالدیدمنیسلاللله آیتمرحوم عالمه  یپژوهش یشده تا با استفاده از دستاوردها یسع
د انجلام شلده، ید سلعیلمجاهلدات آن فق یکله در ادامله یقاتیو تحق یالهاشمینیحس

ت یریام و ملدیلن قیلح شلود و اعجلاز ای( تشر)ره ینینهضت امام خم یقرآن یهاشهیر
ن گلردد و یلیملدرن تب تملدندر مقابل   یحضرت امام و مقام معظم رهبلر یامبرگونهیپ

  یلق بتلوان بله تحلیلن طریلروشن شود تا از ا ین حرکت نورانیشدن ازهیضرورت تئور
هلا و تحقلق آرمان یبلرا یگلذارت هد یفیافت و کیاز وضع موجود دست  یحیصح

ن اسلاس و در ادامله، سله یلن نملود. بلر ایدر دوران قب  از ظهور را مع یاله یهاوعده
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کادم یناهنجار ح یقلرار گرفتله، توضل یاسالم ینظام مبارک جمهور یروشیک که پیآ
 ؛یاقتصلاد یدر سلاختارها« متغیلر کلار» با« سرمایهر یمتغ» چالش بینشود: یمداده 

 یدر سلاختارها« دینلی و انقالبلی»ت یلبلا هو«   و اشتغالیتحص»ت یهو چالش بین
« تیمولو»با مدیریت بر اساس   «تیجمهور»مدیریت بر اساس   الش بین چو  یفرهنگ

 است. یدر برابر نظام اسالم ی، سه چالش اصلیاسیس یدر ساختارها
رفللت از برون یبللرا« مللدتبلندو  مللدتانی، ممللدتکوتاه»سللپس سلله راهکللار 

 یمدرن با فرهنلگ انقلالب اسلالم یساختارها یریاز درگ یکه ناش للفوق  یهاچالش
محور از نیت دیعقالن یبندجمع برمبتنی مدتگردد: راهکار کوتاهیشنهاد میپ للاست 

حضلرت  یتیریملد یم تجربلهیآن، تعم یجهیاست که نت ینظام اسالم یر گذشتهیمس
 یهلاتیموراست تا مأ ییو قضا ینی، تقنیادار یهاعرصه یبه تمام یامام در نهادساز

 یی، شناسلاملدتانیاز نظام است محقق گردد. راهکلار میکه مورد ن یو مقاومت یانقالب
د بلکله ینمایمنحصر نم یتیو امن ی، نظامیکیزیف یهادشمن را به عرصه یش جنگیآرا

م یاقتصلاد و ملدل اداره تعمل فرهنلگ و در بخلش یو علمل یعقالن یهاعرصهآن را به 
 یاله یدهها و جهتمدل یاسالم یریکارگهها را در گرو بهجمهن یدهد و مقابله با ایم

علم اصول فقله احکلام »د ی، با تولبلندمدتداند. در راهکار یته میمدرن یبه ساختارها
ن یلرد و بلر ایگیار مکتب قرار میدانشگاه در اخت ید علوم کاربردی، روند تول«یحکومت

 ملادیو ح   مسلائ   پردازدیم کام  آنو ت تیکشور به موضوع معنو یمبنا، مدل اداره
جلاد یرا ا« ین اسلالمیتملدن نلو»کرده و بسلتر  ین محور سازماندهیمردم را بر حول ا

 د.ینمایم
با سلطح  ید اشاره کرد که گرچه مباحث فص  اول، تناسب قاب  قبولیدر خاتمه با

شلده تلا  مباحث باعث یادامه یبرا یو مکان یت زمانیدارد اما محدود یفرهنگ عموم
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 یفراتلر رود و مباحلث تخصصل یسطح مطالب در فص  دوم و سوم از فرهنلگ عملوم
 کههمچنانفراهم نشود.  ی  آن در سطح فرهنگ عمومیتکم یبرا یمطرح گردد و فرصت

 یهاپرسش و پاسخ و بحث براساسبحث  ی  نشست و راهبریبر تشک یه مبنیهد  اول
  موانع محقق نشد. یبرخ دلی بهچندطرفه، 

ملورد ویلرایش « فصل  اول»، و برای تسهی  بیشلتر مباحلث حاضردر چاپ  البته
عنللوان اصلللی  هللر مبحللث، بهینلله سللپس عللالوه بللر  قللرار گرفللت و و ادبللی محتللوایی

های که إعمال این روند نسبت به فصل  انجام شد نیز گذاری بر روی متن مباحثعنوان
موجود در فص  دوم  اغالط ادبی   ی ازهمچنین، جدول دیگر کتاب، در دستور کار است.

ن یلد اسلت کله ایلحلال ام به هلر .(208)صفحه  م گردیدتنظی ،و تصحیح آنها و سوم
نسبت بله مسلائ   یو تخصص یت عمومیش سطح عقالنیافزا یبرا یانهیمجموعه، زم

در جهلت ارتقلاء سلطح  مهملی یهلاق آن، گامیلد آورد و از طریلپد یانقالب اسلالم
 ه برداشته شود.یفق ت مطلقهیوالبه منزلت  یخدمتگزار

 ه التکالنیق و علیو من الله التوف
 حسینیه اندیشه

 1400ل پاییز  قم المقدسه 
 





 

خاستگاه انقم   فص  اول:
اءیاسممی در فرهنگ انب

 

 

گفتار اول: 
 

 قيام الهي شناسيجامعه

 (ره) خميني امام 
 

و منزلت آن در تاریخ



 



 

 
 مبحث نخست

 به دلی  تقاب  آن« انقم  اسممی»بودن معجزه
 غر  و شر  یاسیمبارزه در  رف س یهاروشبا 

 

ظلت از آن، هماننلد انقالب اسالمی، معجزه قرن بیستم و ضلرورت حفا .1
 السالمعلیه ناقه حضرت صالح

حضرت  یستم است؛ همانند ناقهیدر قرن ب یاله یهیک آیران، یا یانقالب اسالم 
ان کلوه یلامبر بزرگلوار از میلآن پ یمتعال و به دعا یالسالم که با قدرت خداهیعل صالح

د یقوم ثمود با یکه تمام یبود. به نحو یاالعادهر اندازه، در حد  خارقده شد و از نظییزا
متداول آنهلا  یکه زندگ یگر از  نهر آبیکردند و روز دین ناقه ارتزاق میر ایک روز از شی

 یهیلک معجلزه و آیل عنوانبهز یران نیا یبردند. انقالب اسالمیبه آن وابسته بود، بهره م
ت یو روحان ی)ره( و مقام معظم رهبر ینیب به حضرت امام خممنسو آنکه، قب  از یاله

متعلللال و وجلللود مبلللارک حضلللرت  یو ملللردم و... باشلللد، منسلللوب بللله خلللدا
که به حضرت املام )ره(  یتیبا لطف و عنا یعنیاست.  الشریف فرجهتعالیاللهعج عصریول
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د یلستم محقق گردیه و معجزه در قرن بین آید، ایامام زمان متوجه گرد عامب یعنوان نابه
بله با جهان اسلالم  برای آنان اتمام حجت نماید، دعوت کند و ینید حقایقتا کفار را به 

ت یلبان اه یعیت شلیلو موجلب ارتقلاء ظرف گیری کنلدگفتگو نشسته و از آنلان دسلت
د مورد حفاظلت یه باین آیشود. لذا ا اجمعینعلیهماللهصلوات محمدوآلمحمدامت عنوانبه

ن یلات ایلح ین نلرود بلکله بلا اداملهینشود و از ب یصالح پ یرد تا همانند ناقهیقرار گ
وسلتن آن بله دوران ظهلور حضلرت ین گلردد و بلا پیلیآن تب یوجلود یمعجزه، فلسلفه

 یچگلونگ آنکله یابد. البتله بلرایتحقق  ی، اهدا  الهالشریففرجهتعالیاللهعج عصریول
ن نکته توجه ید به ایران روشن شود، بایا یاسالم صالح بر انقالب یناقه یق ماجرایتطب

د و ماه طللوع کلرده و یت، هر روز همانند خورشیکتاب هدا عنوانبهم یکرد که قرآن کر
بله صلورت ات آن یلآ نیز یخن دوره از تاریدر ا کند ویم یها را نورانهمه عصرها و نس 

  1.کندعقالنی جریان پیدا می

 ان مدرن به تبعیت از معادالت علمی وابستگی انقالبات در دور .2

 یران بله رهبلریلام ملردم ایلد توجله داشلت قیلبا در تبیین اعجاز انقالب اسالمی
افتله و بلر یطره یته بر جهان سلیواقع شده که فرهنگ مدرن یطیحضرت امام )ره( در شرا

ی عنلیشلود. یمحقلق م یعلمل یهاوهیبا شل تنها یاسیبه قدرت س یابین اساس، دستیا
ک فلرد جسلور و شلجاع بلا یلسلت کله یگونله ننیش از رنسلانس، ای  دوران پخالبر

ه بر محور قبجمع د  ه و ع  د  ط در یساده و بس یروابط اجتماع برمبنایخود و  یلهیکردن ع 
کردن برسد. در واقع کسب قدرت و ساقط یروزیت مقابله کند و به پیآن عصر، با حاکم

                                                           
و جایگاه انقلالب اسلالمی در آن، در ایلن سلسلله « تاریخ انبیا فلسفه»تاریخ براساس  گانههای سه. سرفص 1

مباحث تبیین خواهد شد و بر همین اساس، کیفیت تطبیق انقالب اسالمی به ناقه صالح در مبحلث نهلم از 
 شود.گفتار دوم در این فص  تشریح می
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شلود کله در یانجام م یستم با معادالت علمید آوردن انقالب در قرن بیت و پدیحاکم
 ، یلن دلیبه هم ن رابطه مطرح بود.یعمده در ا یام حضرت امام، دو تئوریهنگام آغاز ق

شه و عملکلرد یبودند، اند یمقابله با سلطنت پهلو دنبالبهکه  انیغالب نخبگان و مبارز
 ییو آشلنا یاکات علمدادند. چرا که ادریسامان مها یتئور این براساسخود را  یاسیس

 کرد.یه حکم مین رویهم پیگیریاست، به یج در بازار قدرت و سیرا یبا کاال
حانه»  حاکم بر عر  سیاسی جهان،ی  تئوراز این دو  یکی که غالبلًا  بود «نبرد مسل 
 ید و نگهلداریلخر ویک وابسته بود شد و به سالح و چریبلوک شرق مطرح م یاز سو

شلد. در ین میبلزرگ تلأم یهاق ارتبلاط بلا قلدرتیلط از طرمرتب یهاسالح و آموزش
کلا و یامر یبانین نلوع مبلارزه و بلا پشلتیق هملیلز کشور سودان از طریر نیاخ یهاسال
تصلر  علراق و  ین روش بلرایز از هملین یریتکف یهاه شد و گروهی  دچار تجزیاسرائ
 یود کله عملدتًا از سلوب« یستیمبارزات پارلمانتار»گر ید یه استفاده کردند. تئوریسور

ب و انتخابلات و رایج میبلوک غرب ترو  یهابلا قلدرت یزنلیگشت و به رسانه و تحز 
 یهلاه داشت و امروزه از آن با عنلوان انقالبیتک یفشار بر حکومت مرکز یبرا یجهان

بودنلد و « خللق ییفلدا یهاکیچر»ران، یشود. محور نبرد مسلحانه در ایاد مین یرنگ
ر قلرار داشلت و محلور ین مسلیدر همل یملذهب یشلیبا گرا« ن خلقیدسازمان مجاه»

 یشلیبلا گرا« ینهضلت آزاد»بلود و « مللی جبهله»در کشور،  یستیپارلمانتار یمبارزه
بودنلد و  یم پهلویها در حال مبارزه با رژن گروهیکرد. این راستا عم  میدر هم یمذهب

ا اعلدام یلد یلتبع یفتادنلد و حتلاینبودند بلکله بله زنلدان م یمعمول یک زندگی یدارا
 شدند.یم
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اثبات اعجاز انقالب اسالمی به دلی  عدم اتکلا قیلام حضلرت املام بله  .3
 معادالت علمی انقالبات

ن دو یلک از ایچید آوردن نهضت، هیپد یحضرت امام برا یشهیان، اندین میدر ا 
متلداول در  یاسی  سش نداشت و عرید و در عم  به آنها گرایتابیرا بر نم یر علمیمس

 براسلاسرفت بلکله آن ابرملرد، انقلالب را یکسب قلدرت را نپلذ انقالب و یجهان برا
ک یل، یرساند و لذا انقلالب اسلالم یروزیات قرآن و مذهب و فرهنگ عاشورا به پیادب
به عبارت دیگر همه نخبگان عرصه سیاست و اهالی مبارزه عمیقلًا  است.« یعقالن هیآ»

هر گونه قیام و انقالب برای کسب قدرت در عصر مدرن، جز در صورت باور داشتند که 
گونله کله قلوم پلذیر نیسلت؛ همانتبعیت از معادالت علمی  حاکم بر این مقولله امکان

ساختند، بیش از هر کسی ایلن ها کاخ میتراشانی ماهر که از کوهصالح به عنوان سنگ
الجثلله از میللان یللک ناقلله عظیمشللدن حقیقللت را بالوجللدان دریافتلله بودنللد کلله خارج

های سخت و سنگی، محال است اما قدرت خلدای متعلال، همگلان را مبهلوت صخره
 خود ساخت و انقالب اسالمی به نحوی معجزگلون از میلان معلادالت ملادی موجلود

هلای متلداول ای الهی، اعجاز خدای متعال را در برابر عقالنیتسربرآورد و به عنوان آیه
محور نید یتیدر واقع حضرت امام با عقالنو آنها را به عجز رسانید.  به نمایش گذاشت

 یاجتهلاد یدهیلچیت پیمانند فعالالبته یران پرداخت که ا ملتام ینهضت و ق یبه راهبر
اسلتنباط احکلام  یسللف صلالح بلرا وهیش عنوانبه للو صوم و حج و...  ةدر باب صال

هلا و شیشان در آزمایا یسربلند یت در پینن عقالیمند نشده بود بلکه اقاعده لل یفرد
لهیلملرد بلا عناشان اعطلاء شلد و آن بزرگی، به ادهیچیامتحانات پ حضلرت  یت خاص 

ن نهضلت یلت ایت و هلدایلن عقالنیلکسلب ا ی، بلراالشریف فرجهتعالیاللهعج عصریول
شلگاه دان یات تخصصلیام نه از ادبیق ی)ره( در مرحله ینید. پس امام خمیانتخاب گرد

حلوزه  یات تخصصلیلرا ادبیلحلوزه بهلره بلرد ز یات تخصصلیاستفاده کرد و نه از ادب
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 یات تخصصیو ادب 1ام بودیک قیت یریمد یبرا الزم تیرغم سالمت آن، فاقد ظرفیعل
و  یراخالقلیو غ ملادی یتینله، هلوین زمیلدر ا یو کارآملد ییرغم توانلایدانشگاه علل

د در یمبارزه، با یبرا یو غرب یشرق یبودن  تئورط بار و باداشت. البته خسارت ینیردیغ
 قلوتاثبلات شلود و  یاسلتدالل صلورتبه یاسلین عللوم سیبرابر نخبگان و متخصصل

 ییهاها و کارگاهن موضوع در قالب نشستیدر ا یمباحث دانشگاه یو منطق یاستدالل
موکلول  مان و مکلان مناسلب آنن مهم به زیرد که ای، مورد نقد و نقض قرار گیتخصص
 یبلرا یمقام معظم رهبر ین سلسله مباحث، پاسخ به استنصار فکریهد  ا زیرااست. 

د اسلت تلا یلک افلق جدیلج ملردم در یبس یاز گفتمان انقالب و تالش برا ین علمییتب
 ابد. یارتقاء  مطلقه فقیهت یبه منزلت وال یسطح خدمتگزار

و  یم ستمشاهیان از رژریا ملت ییبا رهاهمچنان که در عرصه مدیریت کشور نیز 
اند که مشابه بلا نجلات قلوم قرار گرفته یطیدر شرا ینید امت، یانقالب اسالم یروزیپ

  یلانش در رود نیالسالم و غرق فرعلون و سلپاههیعلی  توسط حضرت موسیاسرائیبن
در شلامات و  ی  را بله زنلدگیاسلرائی، قلوم بنیطین شرایدر چن یاست. حضرت موس

فرعلون و  یبود که بلا نلابود ین در حالیالمقدس فراخواند و اتیب  حکومت در یتشک
                                                           

و آن،  ی عریقی است؛ لیکن یک چیز جدید استی فقه سیاسی در شیعه، سابقهسابقه». مقام معظم رهبری: 1
ر اساس این فقه است؛ که این را امام بزرگوار ما انجام داد. قب  از ایشان کس دیگری از این سازی بنظام

ملتقطات فقهی در ابواب مختلف، یک نظام به وجود نیاورده بود. اول کسی که در مقام نظر و در مقام عم  
ی والیت فقیه ساالری دینی را مطرح کرد، مسئلهردملل توأمًا لل یک نظام ایجاد کرد، امام بزرگوار ما بود؛ که م

ای را را مطرح کرد. بر اساس این مبنا، نظام اسالمی بر سر پا شد. این، اولین تجربه هم هست. چنین تجربه
های دیگر. اگرچه در دوران صفویه کسانی مث  ما در تاریخ نداریم؛ نه در دوران صفویه داریم، نه در دوره

وارد میدان بودند، اما از این نظام اسالمی و نظام فقهی در آنجا خبری نیست؛ حداکثر این  ها«محقق کرکی»
شود ی یک مالئی، آن هم در حد محقق کرکی  با آن عظمت بوده است؛ ایشان میاست که قضاوت به عهده

امعه بر رئیس قضات، تا مثاًل قضات را معین کند؛ بیش از اینها نیست؛ نظام حکومت و نظام سیاسی ج
بیانات در دیدار اعضای مجلس « مبنای فقه نیست. ایجاد نظام، کاری است که امام بزرگوار ما انجام داد.

 .17/6/1390خبرگان رهبری؛ 
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کله بلا  للآنان  یر امکانات زندگیفراعنه و قصرها و مزارع و باغات و سا تمدنلشگر او، 
کلاماًل آملاده و  یبله شلکل للل  ساخته شده بلود یاسرائیدن از بنیکش یو بردگ یگاریب

متعال  یتوانست به اذن خدایم یموس د و حضرتیکشینخورده، انتظار آنان را مدست
ن و آبلاد بازگردانلد تلا آنلان ی  را بشکافد و قوم خود را به آن سرزمیدوباره رود ن ن متمک 

ه دن یک زندگیمصر شوند و از مواهب  تمدنوارث  امبر یلاستفاده کنند. اما آن پ یویمرف 
 سلویبه  را یاسلرائین املور توجله نکلرد و بنیلک از ایچی، به هیبزرگوار به دستور اله

و  متفلاوت یک زندگیدآوردن ی، پدینیالمقدس حرکت داد چرا که هد  نظامات دتیب
 ین، آبادیسرزم یمحور قرار دادن  آباد جایبه یت است و دستگاه الهیبشر یبرا معنوی

 ی  از دسلتور حضلرت موسلیاسلرائیاگر بن لذا .دهدمبنا قرار میها را یشهها و انداراده
 املتاگلر  کههمچناندند؛ یچشیالمقدس متیرا در ب یمعنو یکردند، زندگیمت یتبع

ت و بهجلت دسلت پیرفتند، به ایپذین را میرالمؤمنیامبر خالفت بالفص  امیپ دا یلن لذ 
را در  یمعنلو یت زنلدگیش آمد، بشلریکه پ یها و مشکالتچالش دلی بهکردند اما یم

 در آن زملان، ملردم ملادی یهایازمندین هکید دوران ظهور و عاَلم رجعت خواهد چش
 ن خواهد شد. یتأم موجود و تجاوزهای هااضتیبدون ر

د بله یلبا« امیق» ین رفتار حضرت امام )ره( در مرحلهیین اساس، پس از تبیبر هم
 1368تلا سلال  1357از سلال « ت نظلامیریملد» یشلان در مرحللهی  عملکرد ایتحل

بلوده  ینیو د یت الهیریک مدیها رخ داده، ن سالیاپرداخت تا روشن شود که آنچه در 
متداول در جهان داشت و رهبلران انقلالب  یت علمیریق با مدیو عم یماهو یکه تفاوت

ت کشلور، بله یریملد یو بلرا یروزیلکه پس از پ للها انقالب یبرخال  تمام یاسالم
 تملدنت از یلتبع حاضلر بله لللگرفتند یا شرق قرار میا اجبار در اردوگاه غرب یار یاخت

 در عرصله ینلیاملام خم یعنیکشور نشدند.  یاداره یآن برا مادی یریگمدرن و جهت
الزم  ییت و توانایظرفنیز  حوزه یات تخصصیادب ونبود  ات دانشگاهیدار ادبوامیت ریمد
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نظلام  یاداره یداشت تا بتوان بلرانار یت در دوران پس از رنسانس در اختیریمد یرا برا
کا کرد. یدر قرن ب یاسالم  ستم به آن ات 

فقه »مند انقالب اسالمی به ادبیات وحی براساسضرورت انتساب قاعده .4
 «حکومتی

ران روشن شلده کله روح حرکلت یملت ا یبرا یوجدان صورتبهن مطلب یالبته ا 
ن حرکت همراه شدند یگام با ابهآنان گامو به همین دلی  ی بود نیو د یحضرت امام، قرآن

 یعلم یلیفدا کردند. اما از آنجا که تحل ین راه نورانیان و مال و فرزندان خود را در او ج
بله قلرآن و  ین نهضت الهلیمند اقت ارائه نشده، انتساب قاعدهین حقیاز ا یو تخصص

 یهایریگر و موضلعیت و تلدابیلارتبلاط عقالن یعنی 1.شده است یات دچار موانعیروا
ن نشده یی، تبیات وحیبا ادب« ت نظامیریمد»و « امیق» یحضرت امام )ره( در دو مرحله

همچلون نهضلت تنبلاکو،  ییایعه در قضایعظام ش یگر فقهایام دین خأل در مورد قیو ا
  یلز وجلود دارد. للذا تحلیلن و غیلره شدن صنعت نفتملینهضت مشروطه، نهضت 

کلاماًل  یاملر ن(یلن مسائ  و پرداختن به آنها از منزللت فقاهلت )فهلم از دیاز ا یعلم

                                                           
تلوان بله ی انقالب اسالمی بلا منلابع دینلی، می. البته ممکن است ادعا شود که برای تبیین تخصصی از رابطه1

َم »برخی آیات از جمله  َن  ْ  إ 
َراَدٰی ق  ه  َمْثَنٰی َوف 

َل  وا ل  وم  َدٍة َأْن َتق  َواح  ْم ب 
ک  ظ  ( استناد کرد اما اواًل بایلد 46)سبأ/« ا َأع 

ی سلف صالح در استنباط، باید همراه با تعبد و تسللیم در برابلر شلارع توجه داشت که این امر همانند شیوه
های پیچیده از حیث سلندی ی ویژه و بررسیهامقدس و دوری از تحمی  رأی به منبع باشد و همچنین دقت

و داللی در آن رعایت گردد. ثانیًا در خصوص این آیه الزم است به سطوح قیام توجه شود: از قیلام عنداللله و 
عنداالنبیاء و عندالمعصومین تا قیام نواب عام در عصر غیبت و قیام امت دینی و قیام صنف، خانواده و سپس 

صورت دقیق و مجزا بررسی شود که این امر نیازمند طرح ابعاد هر یک از آنها باید به آحاد مکلفین که معنا و
عنوان یک مفهلوم اساسلی به« ی دیناقامه»رو هنگامی که قواعد عرفی و عقلی و عقالیی نوینی است. از این

النیت تخصصلی توان به ظرفیتی از عقتبیین شود و تأثیر آن در علم فلسفه، کالم و اصول مشخص گردد، می
 دست یافت که استنباط احکام حکومتی را از موانع کنونی برهاند.
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آن  یات تخصصلیلن شلود و ادبیلیتب یاستدالل صورتبهد ین مهم بایاست و ا یضرور
دا یه همچون منطق و فلسفه و اصول انعکاس پیعلم یهات حوزهید گردد و در عقالنیتول

ک حرکت یباشد،  فردیمستند به فقه  آنکهام حضرت امام قب  از یگر، قیر دیکند. به تعب
ر از احکلام یلن خواهلد شلد، غیین سلسله مباحث تبیدر ا کههمچنانرا یبود ز یاعتقاد

مخصلوص  یاحکلام یز داراین« متعال یخدااجتماعی پرستش » ،عبادات و معامالت
 .   دهدیرا شک  م« یفقه حکومت»است که 



 

   

 
 مبحث دوم

  نوان اص   ام در کسب حاکمیت، به«استراتژی درگیری»الف( 

تکام  »بر نهضت امام خمینی به دلی  مبنابودن   ( تطبیق روش قیام انبیا
 در قیام مادیون« دنیا تنازع بر سر»در قیام انبیا و « الهی

 

بله دلیل  جریلان  هلا؛عنوان اصل  بلدیهی در قیامیلری، بلهاستراتژی درگ .1
 اختیارات اجتماعی

گلره  یو اجتملاع یفلرد یا، با ارادهین دنیک جامعه در ایات یک فرد و حی یزندگ
هم در رفتار انسان و هم در عملکرد جوامع قابل   یو تقو ی ، هوین دلیورده و به همخ

زنلد، یک حکوملت بله پاخیلت در برابلر یک جمعیکه  ین هنگامیمشاهده است. بنابرا
 یه بله هلوایها با تکخواهد بود: نمرودها و فرعون یحتم ین دو گروه امرین ایب یریدرگ

ه بله یبا تک یاله یایو اول یات خود هستند و انبیمحف  قدرت و حاک دنبالبهنفس خود 
ت یلام، در مقاب  ملنش و راه طواغیحت و انذار و قیشوند تا با نصیمأمور م یفرمان اله
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قلت یت و حقینفس که عقالن یستند. لذا وجود هوایکه برخال  سعادت بشر است، با
  گلردد. یتبد یویات دنیدر ح یهیبد یابه مقوله یریشود تا درگیرد، باعث میپذیرا نم

ست یاء با دستگاه طاغوت نیت مخصوص به تقاب  دستگاه انبین واقعیروشن است که ا
 ینباشند، باز هلم نلزاع رو ینیکرد دیرو یمعارض با حکومت، دارا یهابلکه اگر گروه

 یو الهل ملادی یهاهلا و نهضلتامیر در قیناپلذک امر اجتنابی، یریخواهد داد و درگ
 است.

م انبیا براساس تکام  الهی و اخلالق حمیلده در مقابل  قیلام ملادیون قیا. 2
  های قیامبراساس منافع مادی و اخالق رذیله؛ موجب تفاوت در روش

فرهنلگ  براسلاسن موضلوع گلاه یلت برخلورد بلا ایفیام و کیو ق یریاما روش درگ
ر و  انتقلام و ابلراز قلدرت و یهیلکفلر و روح برمبنلایشود و گاه یمذهب انجام م تهلو 

حانه»ن چلارچوب، یرد که ایگیشک  م یریخطرپذ آورد. املا ید ملیلرا پد« نبلرد مسلل 
نند، یبیدر خود نم یالنفس هستند و قدرت و شجاعتفیکه ضع ییهاتیعناصر و جمع

آنلان، قلدرت  یبانیق پشتیرند تا از طریگیارتباط م یالمللنیو ب یامنطقه یهابا قدرت
« یسلتیپارلمانتار مبارزه»ن اخالق یت برسند که ایخود به حاکمحاکم را ساقط کنند و 

له اسلتوار شلده و للذا یحقوق بر اخالق رذ ییفااست یکرد براین دو رویزند. ایرا رقم م
کننلد و یکردها استفاده نکلرده و نمین رویخود، از ا یام الهیق یبرا یاله ییااء و اولیانب

 یخ پلیتکامل  تلار براسلاسو  یو الهل یقلن عرصه را بلا روش اخالیحرکت خود در ا
 یهلوا براسلاسها قت است که انسلانین حقیکنند، ایآنچه مشاهده م یعنیرند. یگیم

لله و تنلازع و یقوم و قب مادیخود را بر محور منافع  یو جامعه نفس، گرد هم جمع شده
پردازنلد و یم کنند و به فسادیگر ظلم میکدیاند و لذا به   دادهیا تشکیتکالب بر سر دن

کننلد کله موجلب هالکلت و یحرکت م یتازند و به سمتینفس م یتا حد  پرستش هوا
انجلام  روشیلن ام آنان بلا ایاء و قیرو، بعثت انبنیاز سعادت و تکام  است. از ا یدور

آنلان  یموجود را بلرا یراه و مش یند و نادرستیسخن بگو یبشر یشود که با جامعهیم



  27 انبیاء فرهنگ در اسالمی انقالب خاستگاه: اول فصل    ___________________________ 

س سجده کرد ید بر ابلیخود نبا یازهاین نیتأم یآنها اعالم کنند که برا ند و بهیآشکار نما
ه نمود و به چپاول و استثمار و حذ  یبار تکجهالت یهاشهیفاسد و اند یهاو به قدرت

 گران پرداخت. ید

در قیلام حضلرت املام در مقابل  محوریلت « حاکمیت دین»محوریت . 3
 در انقالبات متداول« نیازمندیهای مادی»
ن نکتله یلد بله ایلاء باینهضت حضرت امام با فرهنگ انب یشتر  رابطهین بییتب یبرا

ات قرآن، نجات مردم از کفر و شرک و دعلوت یاء در ادبیتوجه کرد که هد  از بعثت انب
کسب قلدرت و  یز مبارزه براین ینیشده است. هد  امام خم یمعرف یآنان به خداپرست

شان یا کههمچنانوقت نبود  ت حاکمهئیآن با ه ینیگزیت و جایت صنف روحانیحاکم
کسب  یا برایانه در دنیگراملی یهارا حرکتینکرد ز یریگیانه را پیگراملی یک مبارزهی

خال  یلت اسلت کله بلرحاکم یدر رأس و بدنله یحضلور عناصلر معنایبلهقدرت، 
هسلتند.  یملاددر جهت تکام   ملتن منافع یتأم یبرا یعلم ییتوانا یکتاتورها داراید

متللداول  یهاق تخصللصیللسللتم، از طریدر قللرن ب ملللت مللادین منللافع یدر واقللع تللأم
 یو اقتصاد یو مال یتیریروابط مد ید بر چگونگیت حاکمه بائیشود و هیر میپذامکان

ب را برا ملردم  ملادی یازهلایرفع ن یمسلط باشد و بتواند دانشمندان و کارشناسان مجر 
، سنگاپور و... قاب  ی، مالزیجنوب یمانند کره ییدر کشورها آن یرد که نمونهیکار بگهب

شلاه،  یکتلاتوریکردن دن نبود کله بلا سلاقطیا دنبالبهمشاهده است. اما حضرت امام 
 مللت یرا بلرا ملادیگراها به قدرت برسند تا تکام  ملی یهان و تکنوکراتیمتخصص

کنتلرل  یهلا بلراییکایکله امرنیرغم ای  و عللیلن دلیاورند. بله هملیران به ارمغان بیا
و  یاسیان سیزندان یار را به سر کار آوردند و با آزادیگرا مانند بختملی یانقالب، عنصر

انتخابات آزاد را  یبرگزار یرا گسترش دادند و وعده یاسیباز س یمطبوعات، فضا یآزاد
، فلراهم ملادی بلودکه متناسب با تکام   یتحقق مطالبات یط را برایمطرح کردند و مح

 یرقلانونیغ را رفت و آنیار را نپلذیلمصالحه بلا دوللت بخت ینیباز هم امام خم ،نمودند
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 که دولت او مرتکب کشتار مردم شد، آن را سرنگون کرد.یندانست و پس از ا
ق به  براساسجوامع  یدر واقع تمام رند و حضرت یگیک آرمان واحد شک  میتعل 

قات مرد ران بلر یا ملتن بود که یا دنبالبه، یم پهلویم از رژامام عالوه بر جدا کردن تعل 
ق به اسالم و حاکم توسط  یاسیباز س یجاد فضاین جمع شوند و لذا با ایت دیمحور  تعل 

قلات و  عنوانبله ملادیرفت کله تکامل  یفته نشد و نپذیز فریار نیدولت بخت محلور تعل 
ت یلشلاه و هلم حاکم یکتلاتوریدانسلت هلم دیرد. چرا که میقرار گ یالت عمومیتما

  داشلتند و یلا بللوک شلرق تمایکشور به بلوک غرب  یاداره یکه برا للگرا ملیعناصر 
ران را بله یلا مللت لللرفته بودنلد یآرمان خود پذ عنوانبهرا  یو شرق یغرب یسبک زندگ

ران، یلا مللتام یلت قیرین رفتار حضرت امام در مدیا خواهد کشاند. بنابرایسجده بر دن
ن رونلد یهمل یآنان انطباق داشت. در ادامه ینیو فرهنگ د انبیای الهی یهاامیا ققًا بیدق

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

 ن و مسلمانان قرار داد. ایعیدر مقاب  ش ینیع یتجربه
عا کرده یبرخ  کله بلر اثلر  یدیشلد یطبقلات یاز فاصله یاند که انقالب اسالماد 

ه یل  شده بود استفاده کرد و با تکیتحم یرانیا یبر جامعه یپهلو یاقتصاد یهااستیس
ن یچنلک نملود. املا یلمشارکت در انقلالب تحر یمردم، آنها را برا مادی یهازهیبر انگ

نمونه، بللوک  عنوانبهرد. یقرار گ یابیها مورد ارزسهیمقا یبعض یلهید به وسیبا ییادعا
 یه بر فاصللهیه با تکیدر روس یکیجاد شد و انقالب بلشوین روش ایهم برمبنایشرق 
د و یرسل یروزیلشلد، بله پیم یناشل یدارهیکه از نظام سرما یض فاحشیو تبع یطبقات

د یلا، بله صلحنه آورد و بلا پدیاز دن یمندبا شعار عدالت در بهره ن و کارگران رایمحروم
ک یلا را با خلود هملراه کلرد و بلا طلرح یاز دن یمی، حدود نیکارگر یهاآوردن انقالب

و  یو فرهنگل یو نظلام یتلیو امن یاسلیرا در املور س یگلرید، راه و رسلم دیجد یتئور
ملود و یرا پ ین مسللکیز چنلیلن ینیا واقعًا امام خمیرقم زد. حال آ یو اقتصاد یاجتماع

ن نلان و مسلکن و... سلر داد   ینهضت خود را بر قشر کارگر استوار کلرد و شلعار تلأم



  29 انبیاء فرهنگ در اسالمی انقالب خاستگاه: اول فصل    ___________________________ 

شد کله ی  خالصه مین قبیاز ا یحضرت امام در امور ین بود که شعار اصلیقت ایحق
 ین ملردم بلازیلر نشود و بلا دیت درگیفتد و با روحانیخواست با مذهب در نیاز شاه م

بزرگ نفروشد و عزت مردم را لگدمال نکند و آنهلا را  یهاران را به قدرتیا ملتد و نکن
 یوارد کردن مردم به صحنه، به مسلائل یبرا ینیامام خم یعنیاجانب وا ندارد.  یبه نوکر

 یو انسلان یت اسالمیکرد و هویه میبود، تک ملت یکه مربوط به استقالل کشور و آزاد
ن یکرد؛ گرچه از ایتمرکز نم مادی یازهایداد و ابدًا بر نیقرار م ران را مورد توجهیا ملت

 ییفدا یهاکیهمانند چر ییهاتیکرد. البته جمعیز به حکومت شاه حمله میموضع ن
ام و یل، روش بللوک شلرق در قمادی یازهاین نیخلق و حزب توده بودند که با شعار تأم

ران نه بر محور آنها جمع شلدند یمردم اکردند اما یم یندگیران نمایکسب قدرت را در ا
 توجه کردند. یو نهضت آزاد ملی یمانند جبهه ییهاو نه به دعوت گروه

در  ین امروز، حضرت امام و مقلام معظلم رهبلرینهضت تا هم یدر واقع از ابتدا
کیتمام مواضع و رفتار خود همواره بر  چ یاند و آن اسلالم اسلت و هلد کردهیک مسأله تأ

حضلور و  یاند. حتلت نشلناختهیبه رسم للاگر به اسالم باز نگردد  للرا  یرگیمطلب د
کلرد یدا میاسالم بود، در نگاه حضرت امام ارزش پ یکه برا یز هنگامیمشارکت مردم ن

ه مادیات یادب برمبنای یاما مشارکت مردم  یآن ابرمرد الهل یبرا یادر غرب و شرق، ذر 
وارد شلد تلا در  ینلیبلر املام خم یدیشلد یارهافش آنکهت نداشت. لذا با وجود یاهم

، آن را به «یاسالم یجمهور»به  یدیکردن قبا اضافه 1358ن یرفراندوم دوازدهم فرورد
ن املور را یلک از ایلچیشلان هیک کننلد، اینزد یا غربی یشرق یج در دموکراسیعر  را

 «. شتریه بک کلمیک کلمه کمتر و نه ی؛ نه یاسالم یجمهور»ح کرد: یرفت و تصرینپذ

ضرورت تبیین تخصصلی از قیلام و ملدیریت حضلرت املام بلر اسلاس . 4
های ادبیلات ؛ به دلیل  نارسلایی«استنباط احکام حکومتی از ادبیات وحی»

 تخصصی حوزه و دانشگاه در پشتیبانی علمی از انقالب 
ن سلسلله جلسلات خواهلد آملد، روشلن یل  آنها در ایحات که تفصین توضیبا ا
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 یدموکراسل یفلسفه براساسشان را یت ایریام حضرت امام و مدیتوان قیمشود که نیم
 یملدن»و  عقالیلیشلان را بله ادراکلات مشلترک یا رفتلار ایل  کرد یتحل یا شرقی یغرب

ی ف قرآنلیبه جامعه در تعر ،بودن  انسان ارجاع داد بلکه عملکرد حضرت امام1«بالطبع
گلردد؛ گرچله دو یبلاز م «یمانا اینفاق ا یکفر  براساسن جوامع یب یمرزبند»یعنی آن 

از  یکللیرا در  یموجللود در کشللور، تللالش کننللد تللا انقللالب اسللالم یاسللیس خللط
 یات تخصصیادب براساسک جناح یگر یر کنند. به عبارت دیمتداول تفس یهاچارچوب

ات یه به ادبیگر با تکیکند و جناح دیه میتک یغرب یو دموکراس« تیجمهور»دانشگاه بر 
ف قبل  از رنسلانس یو به تعر تیاز منظر فرهنگ مولو« تیاسالم»حوزه، بر  یتخصص

حضرت امام و مقام معظلم  یفکر یها و استنصارهامطالبهطرح اساسًا   2فشرد.یم یپا
شلی از علدم پشلتیبانی تئوریلک از انقلالب اسلالمی نا در موضوعات گوناگون یرهبر

مطلرح  منطقی به این مطالبلات پاسخ یبرا یو تخصص یعلم یو اگر راهکارباشد یم
ن یبه ا یواقع یات حوزه و دانشگاه مشخص نگردد، کمکیص موجود در ادبینشود و نقا

د با عبور یبا» یر مقام معظم رهبریرو، به تعبنید انجام نشده است. از ایپرچمداران توح
اگلر را یلز« ن گفتمان انقالب پرداخلتییشه، به تبیاند یاز سطح و ورود به عمق و ژرفا

انات حضلرت املام و مقلام یب ی  نشود، حتیتحل یو تخصص یبه نحو علم حقایقن یا
  خواهد شد و مردم و کشلور و یمتداول در جهان تأو یات نخبگانیبه ادب یمعظم رهبر

 انقالب را به انحرا  خواهد کشاند.
پلردازد کله چگونله یم یاساسل ن مسألهیاول به ا ن سلسله بحث در مرحلهیلذا ا 

                                                           
حکم بشر به اجتماع مدنی و عدل اجتماعی، حکمی است که اضطرار، بشر را مجبور به پذیرش آن کرد؛ . »1

 چون اگر اضطرار نبود، هرگز هیچ انسانی حاضر نمی شد دامنه اختیار و آزادی خود را محدود کند و این،
و همچنین، معنای این که می گویند: « االنسان مدنی بالطبع»معنای آن عبارت معرو  است که می گویند: 

همین است و خالصه در هر دو قضیه، اضطرار، او را وادار کرده « انسان به عدل اجتماعی حکم می کند»
ت و زندگی اجتماعی و دنبالش، عدل اجتماعی را بپذیرد  .117، ص2لمیزان، جتفسیر ا« .است که مدنی 

و بر پایه روابط میان موال و « اذا امر موال بعبده». طبق این فرهنگ، هدایت و سرپرستی جامعه، بر اساس 2
 عبید عرفی واقع می شود.
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  حرکت حضلرت املام یات، به تحلیات قرآن و روایآفرهنگ حاکم بر  برمبنایتوان یم
آن، بله  یه و فرهنگ تخصصیعلم یهات نظام پرداخت چرا که در حوزهیریام و مدیدر ق

بر  یات وحیق ادبیاز تطب یها اثریشود و در منابر و سخنرانین ضرورت مهم توجه نمیا
از  یو نظلام اسلالم یام الهلیگاه قیشود بلکه جایمده نید یموضوعات روز نظام اسالم

احکلام  یمجلر عنوانبلهه تنهلا یلفقیشود و منزلت ولین مییتبموجود منظر تحقق فقه 
حل    یسلت املا بلرایغللط ن یکلردین رویرد. البته چنلیگیمورد دفاع قرار م همین فقه

ط یکند و محینمت ین کفاید برمبناینده یر آیمس یدر کشور و ط یکنون یهایناهنجار
 آورد.یفراهم نماجمعین علیهماللهصلوات محمدوآلمحمدتحقق فقه  یبرا یطیو شرا

ت یلو حاکم یوهفت سال از انقالب اسالمی  است که با گذشت سین دلیبه هم 
در  ینلید یهلاشلدن ارزشادهیپ یوالن بلراؤو مسل مللت  عملوم ین در کشور و تماید

ازدواج جوانللان، حللذ  ربللا و... مرتفللع نشللده و    حجللاب،یللاز قب یجامعلله، مسللائل
اسلت کله دسلت  ین در حلالیلافته اسلت. ایا تحقق نین قضایدر ا یمذهب یرهنمودها

 یالگلو یت کشلور قطلع شلده و حتلیریبزرگ از دخاللت در ملد یهااجانب و قدرت
 یمکتبل یهلاش نظام به ارزشیت قرار نگرفته و گرایدر حال توسعه مورد تبع یکشورها

 یتلیو ظرف یین مشک  در آن است که توانلایا یشهیرسد ریشده است. به نظر محف  
ت یلبان اه یعیش وظایفن ییقرآن در جهت تع یو اخالق یات اعتقادیاستفاده از آ یبرا

ت به دست فرهنلگ ملذهب افتلاده، یکه قدرت و حاکم یطیعصمت و طهارت در شرا
ل یبلرا ین سلسله مباحث، محللیوجود ندارد. البته ا راملون یپ یو تخصصل یبحلث فن 

ف یات و تعلارین موانع آن در ادبییم و تبیاز قرآن کر یاستنباط احکام حکومت یچگونگ
ن مباحلث یلج ای، به نتلایتوان متناسب با فرهنگ عمومیست اما میموجود ن یتخصص

 اشاره کرد.
شود کله یمادآور ی  یاسرائیبقره به بن مبارکه متعال در سوره ینمونه، خدا عنوانبه

شلدند  ییهاداده شدند و مشمول نعمت یان برتریجهان ین قوم در زمان خود بر تمامیا
که بله آن مبلتال  ییهانشده بود و همزمان حوادث و فتنه یگریچ قوم دیکه شام  حال ه
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 یخ و در تملامیکه نه تنها در زمان خود بلکه در طول تلار یکند. اما قومیشدند، ذکر م
وآل امللتداده شللده،  یهللا برتللرزمان لله محمللدمحمد   یاسللت کلله اعتقللاد بلله ائم 

ات هلر یلن شلده اسلت و طبلق روایبا وجود آنلان عجل اجمعینعلیهماللهصلواتنیمعصوم
خلورد. حلال اگلر یز رقلم میامبر نیپ امت یش آمد، برای  پیاسرائیبن یکه برا یتیوضع

امبر رخ داد، یلپ املت  و یائاسلریقلوم بن یکه برا ییهاسرفص   مسائ  و حوادث و فتنه
ران و یلسلرافراز ا مللتت یمنلد آن بلر وضلعق قاعدهیلرد و بله تطبیلقرار گ یمورد بررس

تللوان ادعللا نمللود کلله یمنیللن صللورت آن پرداختلله شللود، در ا یروشیپلل یهللاچالش
است و  یو خارج از خطابات شرع عقالیی یآنها، امر ی موجود و راه ح هایناهنجار

قلوم ؛ توضلیح آنکله، وجود در نزد عقالء استفاده کلردم ینه به کارشناسین زمید در ایبا
د تحت آزار و استثمار قبطی عنوانبه  یاسرائیبن ان قرار داشلتند املا پلس از یک قوم موح 

شلدند.  یپرسلت ، دچار گوسالهیان او در نیشدن لشگرفرعون و غرق ینجات از سلطه
 یکه پس از رحلت آن نبل یامبر و به حوادثیپ امتن مطلب بر یت، همیبات اه یدر روا

اکرم، هماننلد یا مسلمانان پس از رحلت نبیق داده شده است. حال آیرخ داد، تطب یاله
بله  یتسلؤاالن یساختند و بر آن سجده کردند   اگر پاسخ چن یا  گوسالهیاسرائیقوم بن

م یاز رژ ییرهافرهنگ مذهب داده نشود، معلوم نخواهد شد که پس از  براساسدقت و 
ن یلو ا امروزین به چه شک  خواهد بلود یپرست، گوسالهیانقالب اسالم یروزیشاه و پ

اگلر ابعلاد کنلد. ید میلرا تهد ینید امت یچگونه و از چه منافذ یط کنونیخطر در شرا
  مدرن و تأثیر آن در ناهنجاری های موجلود مشلخص گلردد آنگلاه بایلدی  پرستگوساله

توان عبور از این چالشلها را یمنمود و نین استضائه به نور قرآن مع ن مسائ  بایف ایتکل
م و  یهلایعزادار به اموری خارج از خطابات شرعی حواله کرد و در این صلورت محلر 

ت ن را ینین مراسمات، متدیشود بلکه ایبرگزار نم یعبادات ماه مبارک رمضان به شک  سن 
و  یاسلیس یگر سلاختارهاتید کرد و هلدااز انفعال در برابر مسائ  کشور خارج خواه

 نظام خواهد شد.     یو اقتصاد یفرهنگ

     



 

           

  
 مبحث سوم

یف جدید از  ق   ملی   : (بر مبنای فرهنگ انبیا)تحلی  خداپرستی با تعر
یان آیات الهی در مقاب  قدرت اجتما ی کفر» و تداوم آن در  صر « جر

  غیبت
 

 تنها راه خداپرستی براساس فرهنگ قرآنایمان به آیات الهی . 1

اد شلود، یل یالهل یه و معجزهیک آی عنوانبهران یا یکه از انقالب اسالم یهنگام 
امبر ین پین پرسش را به همراه خواهد داشت که مگر تحقق معجزات، حاص  ارتباط بیا
که در  للرا  یتوان انقالب اسالمیست   پس چگونه میمتعال ن یا امام معصوم با خدای

 یهاانسللان یده و بللا رهبللریرسلل یروزیللبلله پ)عج( عصللریبللت حضللرت ولیدوران غ
، الزم اسلت سلؤالن یلپاسلخ بله ا یک معجزه دانست   بلرای للد آمده یرمعصوم پدیغ

مشخص شود. به نظلر  یمعار  اله روح  اء و یفرهنگ انب برمبنای« یخداپرست»ف یتعر
ق یلاو، نله از طر یشدن در برابر ارادهمیتسل رسد بنابر فرهنگ قرآن، اعتقاد به خدا ویم
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ات یلشلود و آیمحقلق م« یات الهیآ»مان به یا یم با خدا بلکه به واسطهیارتباط مستق
 ینیتکو یهااء، نشانهیامبران، معجزات انبیصحف پ»است که  یشامل یز مقولهین یاله

گلر، یبله عبلارت د رد.یلگیرا در بر م «خ و جامعهیمتعال در تار یت خدایان مشیو جر
ات و یلآ یر اسلت و ورایپلذامکان یات الهلیلق آیلتنها از طر یو خداپرست یخداشناس

وجلود  یمان به او و ارتباط بلا دسلتگاه الهلیشناخت خدا و ا یبرا یگریمعجزات، راه د
کنده از ایو فرهنگ قرآن کر یات وحیندارد و روح ادب  ر است.یقت انکارناپذین حقیم، آ

 «ایجاد عجز در قدرت اجتماعی کفر»صلی آیات الهی به تعریف سطح ا. 2

از قدرت و عللم  ینیع یانشانه معنایبه« هیآ»د توجه داشت که یگر باید یاز سو 
بر علم و  یامتعال که نشانه یشود؛ چه کتاب خدایت محجاست که باعث اتمام  یاله

ر یآن کوه و سلا ینابود   ویاسرائیخداوند بر کوه در برابر بن یحکمت اوست و چه تجل  
س ارتباط یکه با دستگاه ابل یکسان یبر قدرت حضرت حق است. حت یاکه نشانه یاتیآ

 یعنلیکننلد؛ یاو را مشاهده م مادیند، آثار قدرت ینمایت میکنند و از آن تبعیبرقرار م
آن  ا نسلبت بلهیلننلد یس را نبیابلل ییاز توانلا یناش یز اگر اثرین ییگرامادیا و یاه  دن

 نخواهند رفت. یآن دستگاه ظلمان دنبالبهدا نکنند، یوجدان پ
ز یلنفلس ن یشوند و هوایا مین دنینفس وارد ا یدر واقع انسان و جن  همراه با هوا

 یکنلد. للذا انسلان و جلن  بلرایجلاد میآنلان ا یباط  برا یهاشهیالت فاسد و اندیتما
متعلال، بله  یآوردن بله خلدامانیح و سپس ایناصح یهاشهیالت و اندیاز تما یخالص

ن، مالئکه و... کله یآسمان، زم یبرا ین چالشیازمند هستند و اال چنیات و معجزات نیآ
در  یمخلوقات اله عنوانبهد بلکه آنها یآیش نمیاند، پف و امتحان نشدهیوارد عالم تکل

اشکال و  سؤالد و چالش و یمتعال هستند. پس ترد یس خدایح و تقدیحال حمد و تسب
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ت  یکه دارا للعظمته، تنها در مورد انسان و جن  و انکار و عناد در برابر حضرت حق جل 
ات یلمتعال علالوه بلر آ یرو خدانیکند. از ایدا میت طرح پیقابل للنفس هستند  یهوا
ز یلن یگلریات دیلآ للشود یها مک در آنینفس موجب تشک یکه هوا لل یو انفس یآفاق
شود )و بعضًا در مقاب  یمحقق م انبیای الهیات توسط ین آیند که اکیبشر نازل م یبرا

 معنایبله ید و خداشناسیجه، توحیرد. در نتیگیه کرده بودند( قرار میکه طلب آ یکفار
ک یل عنوانبلهست بلکله انسلان یمتعال ن یانسان با خدا یا ذهنی یم  روحیارتباط مستق

رون را احساس کند تا با اتمام یط بیدر مح اید تصر   مافوق در درون خود و یمخلوق با
 او فراهم شود.  یمان آوردن برایا ینهیت، زمحج

شلود کله در یمطلرح م یو عملل ینلید عی، توحید ذهنیتوح جایبهن اساس یبر ا
ن را بله انفعلال یکند و قدرت آن، اقتدار دستگاه کفار و منافقیدا میان پیعالم خارج جر

مان آوردن  فرد و نقش یا یبه نحوه یفرهنگ قرآن، خداپرست سبراساکشاند. در واقع یم
و بله  یات الهلیلق آیلا از طرین دنید در ایابد بلکه توحیی  نمین رابطه تقلیعق  او در ا

 للان یکفر و دستگاه طغ یدر برابر جامعه پرچمداران توحید در هر عصر و اء ویدست انب
 یشلود. در تملامیم یواقلع شلده و جلار لللت خود درآورده یمردم را به تبع یکه تمام

متعال آن  یکه خدانیشود مگر ایده نمید ید و خداپرستیاز توح یقرآن، بحث یهاسوره
کفلر در علاَلم  یعنلیمان و کفر طرح کلرده باشلد. ین ایب یو کاربرد ینیع یریرا در درگ

منفلک  از  ده ویلبر صلورتبهشود و کفار ی  نمیگر تشکیکدیجدا از  یخارج، از افراد
 براساسات عموم مردم در جامعه و ی  تا امروز، حیکنند بلکه از زمان قابینم یهم زندگ

الت و صاحبان یز دارایخورد و جوامع نیرقم م یت اجتماعیهو است که به  یرؤسا و و 
فیعمال سلطه بر مردم مإ ن یلا در مقابل  ایلکنند. حال آین برخورد میپردازند و با متخل 

ح اکتفلاء یبه اعتقاد صح یابیدست یتک افراد به تفکر براتوان به دعوت تکیت میوضع
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ن و یبلا ملأل و متلرف یدعوت به خداپرسلت یبرا انبیای الهین است که یقت ایکرد   حق
هیمستکبر ق یکردند و از طریصاحبان قدرت در جامعه برخورد م عنوانبهکفر  ین و ائم 

ملردم بله  یآنان را در مقابل  تملام مادیدرت قدرت خداست، ق یکه نشانه یات الهیآ
 کردند.    یت محجها اتمام تین عقالنیترفیضع یبراحتی دند و یکشیچالش م

 یاله یآن نب یالسالم با نمرود، خداپرستهیم علینمونه، در تقاب  حضرت ابراه عنوانبه 
بله چلالش  م( توسلط کفلاریعظل یشان در آتشلی)انداختن ا یو خارج ینیک امر عیبا 

خلود را  یت ذاتلیافتد و خصوصلینه تنها کارگر نم یشود اما آتش به امر الهیده میکش
و  ینلیک املر عیلق یلد از طریلشود و لذا توحی  میدهد بلکه به گلستان تبدیبروز نم

له در مقابل  چشلم نملرود و ین وسلیلمتعال به ا یشود و قدرت خدایاثبات م یخارج
مبعوث  یامبریرا به پ یمتعال حضرت موس یکه خدایا هنگامیرد. یگیان قرار مینمرود

و اعتقلاد  یهسلت یتک افراد را به تفکر دربارهبه او امر کند که تک آنکه جایبهکند، یم
فرستد و در برابر قدرت یشان را به سمت دستگاه کفر و شرک میا ،دیح دعوت نمایصح

ار یلاژدهلا و دسلت درخشلان را در اخت  عصا به یمانند تبد یاتیدهد و آیفرعون قرار م
 یرا روشن است که نظام کفر راه خود را از دسلتگاه الهلیدهد. زیخود قرار م یفرستاده

 یسازان خود فرهنگیطغ ی  داده و براینفس، جامعه تشک یهوا براساسجدا نموده و 
ع از دنیکرده و مست و مغرور و مشغول ع ون راملیاسلت و للذا تفکلر پیش و نوش و تمت 

و  یات آفلاقیلرد و دالللت آیپلذین و... را نمید و نظم آسمان و زمیگردش ماه و خورش
دار کلردن  یلو ب ین دستگاهیدن  چنیکشبه چالش یکند. براید را انکار میبر توح یانفس
شود که قدرت نظام ینازل م یات و معجزاتیاند، آت درآمدهیکه به اسارت طواغ یمردم

اورد و للذا یلبله تزللزل در ب یاجتماع یمردم و در عرصه یهمه ان را در برابر چشمیطغ
 ه به مقابله با دستگاه کفر پرداخته باشد.یست که بدون آین یامبریچ پیه
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بله  )ص( اکلرمیاست که بر اثر انحرافات و پلس از رحللت نب حقایقین امور، یا
راندن هیبا بله حاشل ک کردند وین، اعتقادات را از فقه تفکیده شد چرا که منافقیانزوا کش

اطاعلت و  برمبنلایملان و کفلر را یا للداد ی  مین را تشکیکه اساس د لل یامور اعتقاد
ز در یلب، املروز نیلن فریلا یجلهیف نمودنلد. نتیلتعر یان نسبت بله اواملر فقهلیعص

اب یریتکف یهانحله یریگشک  اوردن واجبلات و یجانهقاب  مشاهده است کله بل یو وه 
رپلا ین کفلر و اسلالم را زیبل یدانند اما مرزبندیرا شرک و کفر م یهمستحبات فق یحت

را بلا تملام قلوا ادامله  یاسالم امتو دشمنان  کفاربا  یو همراه یاند و همدستگذاشته
 دهند.یم

 )عج(عصرتداوم آیات الهی در عصر غیبت توسط نواب عام حضرت ولی. 3

سلت، یر نیپلذ یگلاه تعطچید هیلو توح یخداپرست آنکهن اساس و با توجه به یبر ا
شلدن و اعتقلاد بله خداپرست ید برایامت بایخ تا روز قیتار یها و جوامع از ابتداانسان

ملان ی، بله او ایاز قلدرت و عللم الهل یادن نشلانهیه کنند تا با دیحضرت حق، طلب آ
و  یگلردد و خداشناسلیبلاز م« دیتوح»به  ینید حقایق یاز آنجا که تمام یعنیاورند. یب

ات و یلان آیلر اسلت، جریپلذامکان یالهل یهاات و نشلانهیلق آیلز تنها از طرید نیتوح
 یک اصل  اعتقلادیلن یلخ تلداوم داشلته باشلد. در واقلع اید در طول تلاریمعجزات با

 ید دارد و تمامیشه در توحین رید یخ است که همهیمراح  تار یر در تمامیناپذخدشه
ن یرد. لذا نه فقلط مشلرکیگیس نشأت میسلطنت ابلز از دستگاه شرک و کفر و یاهواء ن

ه بلکه اه  کتلاب ن ا حضلرت یل یاعتقلاد بله حضلرت موسل یز بلا وجلود ادعلایلمک 
ه و یلخواسلتند تلا بلا آوردن آیوآله مهیعلاللهیصلل  امبر اکرمیلهماالسالم، از پیعلیسیع

ت خلود را بله آنهلا اثبلات کی، حقانیدادن قدرت الهمعجزه و نشان امبر یلنلد و پت نبلو 
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ت الهیآنان را اجابت کردند. ا یز تقاضایبزرگوار اسالم ن مختص به دوران بعثت  ین سن 
عایست و نمین ا امام در عللم ی یف معجزه به دوران حضور نبیانحصار تعر یتوان با اد 

ن عصلر حضلور و عصلر ین جهت، بلیو از ا کرد یکالم، ضرورت تداوم معجزات را نف
متعلال در  یمان به خلدایقت و ایبه حق یابیدست لذا .وجود ندارد یبت معصوم تفاوتیغ

ن حلق یله و معجزه است و اال کفلار چگونله بله دیآ یز وابسته به مشاهدهیستم نیقرن ب
به اسالم  یذهن یهااستدالل براساس آنان خواست یتوان از تمامیا میاورند   آیمان بیا

 بگروند   
 یضرور یک اص  اعتقادیخ یادوار تار یتمام ات و معجزات دریان آین جریبنابرا

ح آن اسلت و در دوران یصح یدر معنا ید و خداپرستیتداوم توح یبرا یقهر یاو الزمه
و ظهور قدرت و علم  یات الهیتحقق آ یبرا یعه به ظرفیعظام ش یبت، علماء و فقهایغ

ت هداسدا کند و اه یان ارتقاء پیعیمان شیشوند تا ای  میمتعال تبد یخدا ت شوند و ین 
ق  کفاراز  یریگدست  ابد. یتحق 

اب یعیا ارجللاع شللیللن اسللاس، آیللبللر ا حضللرت  عللامان بلله فقهللاء و نللو 
ا یلاختصلاص دارد  یبت، تنها به امور فقهیدر دوران غ الشریف فرجهتعالیاللهعج عصریول

دات ز، حصن اعتقادات مردم هستند و حفاظت از اعتقایعه قب  از هر چیعظام ش یفقها
است که بله آنلان ارجلاع شلده  یدر برابر دستگاه کفر و نفاق، در صدر امور ینید امت

اب یت در دوران غیبن اه یمحب   یاست  اگر فرض شود که امور اعتقاد  علامبت بله نلو 
ا یلشود: آیمطرح م سؤالن یالسالم است، اهیار امام غائب علیسپرده نشده و تنها در اخت

م و یمسلتق صلورتبهس یتوسلط ابلل یقلاء ضلاللت و گمراهلن عادالنه اسلت کله الیا
ار یلانجام شود اما حفاظت از اعتقلادات منحصلرًا در اخت یچ مانعیجانبه و بدون ههمه

ن یم به او وجود ندارد   روشلن اسلت کله چنلیمستق یباشد که امکان دسترس یشخص
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روان یلپ یبلرا ین احکلام فقهلیلیعه ارجاع شده، هم تبیش یست و قطعًا آنچه به فقهاین
له اسلت. در نتیت و هم حفاظت از اعتقادات ایبمکتب اه  ن یلا یجلهین ملذهب حق 

اب ی، روشن میبررس شلان، یبلت ایدر دوران غ )عج(عصریحضرت ول عامشود که نو 
ق آ مثابهبهد یبا د و یلرنلد تلا اعتقلادات و توحیقلرار گ یات و معجلزات الهلیظر  تحق 

ن یلدر ا لللسلت یممکلن ن یات الهیق آیم آن جز از طرش و تداویدایکه پ لل یخداپرست
اسلت،  انبیلای الهلیرو آنچله مخلتص نیلاز ا 1ان داشلته باشلد.یز جریخ نیدوره از تار

 یسلت و توسلط علملاین بزرگلواران نیمنحصر به ا« هیآ»است اما نشان دادن  « عیتشر»
 یاث جداگانهمختلف، بح یخین آن در طول مراح  تارییشود که تبیز محقق میعه نیش
ان خواهد شد، اعجلاز رفتلار حضلرت املام و ین سلسله بحث بیطلبد اما آنچه در ایم

« یعقالن یهیآ»ک ی عنوانبه یت نظام اسالمیریام و مدیق یدر رهبر یمقام معظم رهبر
 است. لل یو نه حس   لل

نقد و بررسی ادبیات تخصصی حوزه: منحصلرکردن اعتقلادات بله عقل  . 4
 توجه به درگیری کفر و ایمان در عق  عملینظری و عدم 

ات حوزه یبر ضرورت تکام  ادب یگفته مبنشینکات پ برمبنایو  للن صورت یدر ا
 آنکله جایبله یخداشناس لل یاز انقالب اسالم یعلم یبانیپشت یات دانشگاه برایو ادب
دد، و کالم و فلسفه محدود گر یمنحصر شود و به مباحث عرفان نظر« یعق  نظر»در 

ز یلن ینیشود و کار بزرگ حضرت امام خمیمعنا م« یعق  عمل»د و اعتقادات در یتوح
 ن مطلب بوده است.یتحقق هم

                                                           
معنای تقلی  جایگاه احکام فقهی نیست بلکه این احکام نورانی، . البته روشن است که این بحث به1

 های آنهاست.ایمان و اعتقادات در برابر کفر و نفاق و مبارزه با جنایتمثابه ابزاری برای تقویت به
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  اعتقلادات یو تحصل ینلیمان و باور دیه، ایعلم یهاات متداول در حوزهیالبته ادب
ه را منوط به تالش فرد برا  یعملل یجلهیداند کله نتیم ید اسالمیعقا یاثبات عقل یحق 

است که توسلط  ینهادن به مصالحو گردن یشرع یت از اوامر و نواهین، ضرورت تبعآ
 یق عقل  بشلریلص اکثلر مصلالح از طرین شده است چرا کله تشلخیمتعال مع یخدا

 یعقلل یا، مقوللهیفقهل یص احکام عملیکرد، تشخین رویست. لذا در ایر نیپذامکان
اسلت کله  ین در حلالیلاست. ا ح، منوط به عق یبه اعتقادات صح یابیست اما دستین

له ین مسأله هشدار مینسبت به ا یگر صحف الهیقرآن و د یتمام دهد که اعتقادات حق 
اء را مبعوث کلرده یز انبیمتعال ن یس همواره در معرض هجمه است و خدایابل یاز سو

اگر فرد ن مرحله است که یعبور از ا پس از تنها تا بندگان دچار اعتقادات باط  نشوند و
. در واقع کندیدا میت طرح پیقابل فقهیاحکام گیری ایمانی را اختیار نماید، بالغ جهت

بله او « زادولد»و « عق »، «اریاخت» یقوهسه از یک سو،  رسدیکه به سن  بلوغ م یکس
رد یلگیقرار م« مانیکفر، نفاق و ا»در معرض سه دستگاه از سوی دیگر، شود و یعطا م

بله  یگونله دسلتگاه الهلشلود؛ همانیور ممان و اعتقاد او حملهیس، به ایو دستگاه ابل
ار و عق  سپرد تلا بله یاخت یقوهتوان فرد را به یشتابد. در واقع نمیت او میکمک و هدا

چ و خم امتحانات است کله اعتقلادات یرا در پیحرکت کند زن راه پر خطر یدر ا ییتنها
کله از  یمختلفل یایدر حلوادث و قضلا ن مطللبیرود و ایا از دست میماند یراسخ م

داده، به وضوح قاب  مشاهده اسلت. للذا فرهنلگ  یانقالب تا امروز رو یروزیپ یابتدا
اء و یلتواند اعتقاد خود را حف  کنلد بلکله انبینم یین است که فرد به تنهایم ایقرآن کر

ونلدد، یپبله آنهلا ن یکنلد کله اگلر کسلیم یت معرفلیپرچمداران هلدا عنوانبهاء را یاول
 نخواهد داشت.  یجز ضاللت و گمراه یسرنوشت

حوزه الزم به نظلر  یات تخصصیکه تحقق آن در ادب یاز اصالحات یکیجه، یدر نت
عدم انحصار اعتقادات در عق  نظلری و ارتقلاء ظرفیلت اعتقلادات از طریلق رسد، یم
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در ادبیلات در اینجا آنچله « عق  عملی»تبیین آن در عق  عملی است. البته مقصود از 
« یادراکللات عقالیلل»و « فطلری امللور»تخصصلی حللوزه مطللرح شلده و در دو بخللش 

ت یفطرت و عل   برمبتنیام و حکومت، نه تنها یکه امر ق ؛ چراشود، نیستبندی میجمع
اسلت و للذا وصللف  یاریلک املر اختیللدارد و  یو تقلو یشله در هلویسلت بلکله رین

رینم« یا بالفطرت بالطبعیمدن» باشلد.  یمانند انقالب اسلالم یاله یحرکت تواند مفس 
را یشود ز یرفتار حضرت امام معرف یمبنا عنوانبهد ینبا «عقالییادراکات » کههمچنان
 ین در حلالیشوند و ایم ین کافر و منافق و مؤمن تلق  یمشترک ب یامر عقالییادراکات 

ن کفر یب یمرزبند اسبراساء نه تنها یانب یرهیدر فرهنگ قرآن و س یشناساست که جامعه
گردد یحق باز م یکلمه یاقامه یباط  برا یبا کلمه یریمان طرح شده بلکه به درگیو ا

دن اله ینیو حکومت د حضرت املام  بنابراینرد. یگین اساس شک  میز بر همین یو تم 
ت را یلجاد حاکمیو ا امت  ی  تشکین مهم پرداخت و الزامات آن از قبیبه ا «در عم »

ت نظلام را یریام و مدیق یرفتار حضرت امام در رهبرتوان نمیرو، ازاینو  یدبخشتحقق 
   1.حوزه بازگرداند یات تخصصیبه ادب

                                                           
هایی که فقهای شیعه و خود  گروه شیعه، در دنیای اسالم به به خاطر طول سال». مقام معظم رهبری: 1

قدرت و حکومت دسترسی نداشتند و فقه شیعه، یک فقه  غیرحکومتی و فقه  فردی بود، امام 
الع دارند، در میان کتب  بزرگوار، فقه شیعه را به سمت فقه حکومتی کشاند. همچنان که اه  فن اط 

فقهی شیعه، بسیاری از مباحثی که مربوط به اداره کشورند لل مث  مسأله حکومت، مسأله حسبه و 
کند لل چند قرن است که چیزهایی که با کارهای جمعی و داشتن  قدرت سیاسی ارتباط پیدا می

ض قرار نگرفته جایشان خالی است . بعضی از آنها، از اوای  هم در کتب فقهی شیعه، مورد تعر 
است؛ مث  همین مسأله حکومت. بعضی مسائ  مث  مسأله جهاد لل که یک مسأله اساسی در فقه 
اسالم است لل چند قرن است که از کتب فقهی استداللی شیعه، بتدریج کنار گذاشته شده و در 

ت هم معلوم است. فقهای شیعه، در  اغلب کتب فقهی استداللی، مورد توجه قرار نگرفته است. عل 
اند. برای آنها، این مسائ  مطرح نبوده است. شیعه، حکومت این مورد تقصیر یا قصوری نکرده

خواسته است جامعه سیاسی را اداره کند. حکومتی در اختیار او نبوده نداشته است. فقه شیعه، نمی
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 معنایبهاست و طرح آن ابدًا  یو تخصص یص مربوط به مباحث نظرین نقایالبته ا
سلت یبلت نیت در دوران غیلبن اه یعظام و محب   یفقها یو سلوک عمل ینقص در مش

ن یلروان ایلپ ینلیخ، بله رفتلار عیعه در طول تاریقت آن است که اعتقادات شیحقبلکه 
و اشک بر  السالمهیعلنیمکتب در اظهار ارادت به آستان مقدس حضرت اباعبدالله الحس

و ایلن  ام وابسته بوده، هست و خواهد بلودبات آن حضرت و نثار خون در راه آن امیمص
 یگلریش از هر عام  دیآنچه ب یعنی ؛ملی استروند، مبتنی بر تحلی  جدید از عق  ع

ه در طول تار ختن اشک و نثار یدا کند، ریخ تحقق و تداوم پیباعث شده تا اعتقادات حق 
 برمبنلای ی  تخصصلیلک تحلیل، ین املر وجلدانید از ایر بوده که باین مسیخون در ا

ان و یعیحرکلت شل یادامله یبرا یاله یهین آیز بزرگتریارائه شود. امروز ن یات وحیادب
ن و هداحجاتمام  ن نور یاز ا یاه و اشعهیاست که سا« عاشورا» کفارت یت بر اه  تسن 

است. یاسالم یت نظام جمهوریریانقالب و مد یروزیدر پ ینی، حرکت امام خمیاله

 
________________________________________________

 
ت استنباط نماید. لذا  است که جهاد بخواهد آن حکومت را اداره کند و احکامش را از کتاب و سن 

فقه شیعه و کتب فقهی شیعه، بیشتر فقه فردی بود؛ فقهی که برای اداره امور دینی یک فرد، یا 
اکثر دایره رد حد  های محدودی از زندگی اجتماعی، مث  مسائ  مربوط به خانواده و امثال آن کارب 

زرگوار، فقه شیعه را از دورانی که خود در تبعید بود، به سمت  فقه اجتماعی و فقه داشت. ...امام ب
خواهد نظام زندگی ملتها را اداره کند و باید پاسخگوی مسائ  کوچک و حکومتی و فقهی که می

ی در اواخر  ر است. حت  بزرگ ملتها باشد، کشاند. این، یعنی نطقه مقاب  آن آفتی که گفتیم تحج 
ه به این که یک مر  بابرکت امام بزرگوار، مسائلی که به ظاهر جزئی میسالهای ع نمود لل اما با توج 

داد، بسیار مهم بود لل پیش آمد و ایشان باز هم گیری را به فقهای شیعه نشان میخط و یک َسمت
وعه خواهد یک ملت یا مجمخواهد نظام را اداره کند؛ آن فقهی که مینشان داد که آن کسی که می

عظیمی از انسانها و ملتها را اداره کند، بایستی بتواند شرایط زمان را بشناسد و پاسخ هر نیازی را در 
های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و همه مسائ   تواند در زمینههنگام آن نیاز، به آن بدهد و نمی

رحلت امام بیانات در مراسم هشتمین سالگرد  «پاسخ بگذاردای را بیزندگی مردم، نقطه
 .14/3/76خمینی)ره(؛ 



 

 
 چهارم مبحث

یانات یبررس   یامقدمه، گرای قب  از انقم و غر گرا شر  اتیمبارز  جر
ف یتعر  برمبنای) یاله  قمنی هیآ  نوانبهام حضرت امام یشناخت ق یبرا

 (ید از خداپرستیجد

گفته: ایجاد عجز در قلدرت ائمله کفلر از طریلق بندی مباحث پیشجمع. 1
 معجزات پرچمداران توحید، علت هدایت جوامع

یلک بیان شد که نه پرسلتش خلدای متعلال و نله پرسلتش ابللیس و فراعنله، هیچ 
گیرد بلکله ایلن دو دسلتگاه، ند و زندگی در این دنیا، در خأل شک  نمیبردار نیستتوقف

کنند و درگیری بین آنها از هبوط سوی خود دعوت میها و جوامع را بهدائمًا تمامی انسان
ی عقل  حضرت آدم تا روز قیامت ادامه خواهد داشت. بنابراین خداپرستی در محدوده

ه تحقلق خداپرسلتی در ایلن دنیلا بلدون شلود بلکلتلک افلراد خالصله نمیتک نظری  
لهممکن نیست؛ کسانی که در صحنه« پرچمداران توحید» ی کفلر، بله ی درگیری با ائم 

شلوند. ایلن عناصلر نلورانی در حصن و حفاظی برای اعتقادات املت دینلی تبلدی  می
ای محسلوب های ویلژهفرهنگ تمامی ادیلان الهلی از جملله دیلن اسلالم، شخصلیت
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از عبور از امتحاناتی پیچیلده، توسلط خلدای متعلال بلرای مأموریلت   شوند که پسمی
ی الهی، شوند تا با نیابت و خالفت از ارادهانتخاب و اصطفاء می« ی خداپرستیاقامه»

قدرت خدای متعال را در درگیری عینی با کفر و شرک به ظهور و بروز برسانند و باعلث 
 هستند.« معجزه»ن عناصر، دارای ایمان مردم به دستگاه الهی شوند و لذا ای

تک افلراد جامعله صلحبت کننلد و در واقع مأموریت انبیاء فقط این نبود که با تک
فاسد بودن اعتقادشان را به آنان گوشزد نمایند زیرا عموم مردم اسیر نظامات اجتماعی و 

د و تا انی آنها هستند و توسط روابط اجتماعی کفرآمیز به بند کشیده شدهقدرت و سلطه
گاهی برای خروج از روابط و ارتکازات قدرت خدا مشاهده نکنند، تکیهای از آیه و نشانه

لهو فرهنگ موجود نخواهند داشت و نمی ی کفلر و توانند ایمان بیاورند. لذا انبیاء بلا ائم 
شدند تا با به عجز کشاندن قدرت موجلود از طریلق صاحبان نفوذ در جامعه مواجه می

 «ملادی 1إصلر و أغلالل»ت و آیات، زمینه را برای رهایی آحلاد جامعله از اظهار معجزا
نلاظر بله  فراهم نمایند. پس خداپرستی صرفًا یک امر عقلی و درونی نیسلت بلکله اوالً 

گرفته از محیط بیرونی است و این محیط توسط پرچمداران توحید و اختیار و ثانیا نشأت
اد شده و در درگیری با قدرت عینی کفار شک  جریان آیات الهی توسط آن بزرگواران ایج

ی خود گرفته و زندگی آنلان را در روابلط گیرد؛ قدرتی که بندگان خدا را تحت سیطرهمی
ظلمانی فروبرده است. یعنی پرچمدار توحید با اظهار و ایجاد معجلزه و آیله، قلدرت و 

هت جامعه ستر هلدایت و ایملان و شکند تا مردم آزاد شوند و بی کفر و سران آن را میاب 
 .ها فراهم شودترین سطوح عقالنیت در میان انساناعتقاد سالم حتی برای پایین

)ص( بلر اکلرمبعد از بعثلت نبی« عقالنی» موضوعیت آیات و معجزات  . 2
 اساس فلسفه تاریخ الهی

ذکلر شلده، « ی تلاریخفلسلفه»البته بنابه مبلاحثی کله تفصلی  آنهلا در بحلث از 

                                                           
ْم؛ ]پیامبر[ بارهای . »1 ي َکاَنْت َعَلْیه  ت 

ْغاَلَل اَل 
َ
ْم َواْْل ْصَره  ْم إ 

َیَضع  َعْنه  و زنجیرهایی را که بر آنها بود، )از  سنگینَو
 .157سوره اعرا ، آیه  «دارددوش و گردنشان( بر می
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های متفاوتی پیدا داران توحید به حسب مراح  مختلف تاریخی، شک پرچم معجزات
ی معجزات»کند و بر همین اساس، انبیاء سلف بیشتر دارای می )مانند کشتی نوح « حس 

کردن مردگلان ی صالح و گلستان شدن آتش بر ابلراهیم و عصلای موسلی و زنلدهو ناقه
ثلللت پیلللامبر اکلللرم انلللد املللا از بعالسلللالم( بودهتوسلللط حضلللرت عیسلللی علیهم

موآلهعلیهاللهصلی موضوعیت دارد. در واقع از آنجا « عقالنی معجزه»تا دوران ظهور،  وسل 
لی اسلت، که تسخیر در تحلی  و عقالنیت انسانی، پیچیلده تر از تصلر  در املور حس 

لی دارد و ایلن یکلی از دال معجلزاتعقالنی جایگاهی برتر و واالتر از  معجزه    یلحس 
است. زیرا عالمانی که در درگیلری « اسرائی بنی یامت پیامبر بر انبیا یلماافضلیت ع»

حفاظلت  اجمعینعلیهماللهصللواتمحملدبا قدرت ابلیس از اعتقلادات املت محملد و آل
اند برای راهبری امت دینی از عقالنیت نورانی قرآن استضائه کنند. پس کنند، توانستهمی
ی در گذشته و چه  معجزاتچه  عقلی در این دوره از تاریخ، املری ذاتلی  عجزاتمحس 

 ی شناخت مردم نسبت به آنهاست.برای پرچمداران توحید و وسیله
 و قلدرت تصلر  در ارواح، مخلتص  بله ذوات مقدسله« روحلی معجزات»البته 

 و للذا السالم است که محور تهذیب در تمامی ادوار تلاریخی هسلتندمعصومین علیهم
موضوعیت یافته و مردم به ایلن نلوع کراملات « آیات شهودی»ور پس از آغاز دوران ظه
 امتحان خواهند شد.

گرا و هلای مبلارز شلرقبه چلالش کشلیدن عقالنیلت حلاکم بلر جریان. 3
ای برای شناخت ؛ مقدمهشناسی قرآنیگرا با اخذ احکام قیام از جامعهغرب

 (عنوان معجزه عقالنی)به قیام حضرت امام
تر بحث فوق بر حرکت حضلرت املام در دوران مبلارزه و ق  دقیقحال باید به تطبی

شناسلی ملادی قیام پرداخت. ایشان در شرایطی پرچم قیام را به اهتزاز درآورد که جامعه
ی ایلران رواج داشلت و باعلث ایجلاد های مختللف خلود در جامعلهمدرن در صورت

راه  شناسی غربلی،گروهی که با پذیرش جامعه شد.های اجتماعی در کشور میحرکت
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، بله دو دانسلتندمی مدرن منحصر مادی ی تمدنزندگی اجتماعی را در پیوستن به قافله
بلا  پهللوی ارتبلاط تنگاتنلگ رژیلم ای از آنان با توجله بلهنحله تقسیم شده بودند. عده

و گرچله دیکتلاتوری شلاه و فسلاد ملالی  ندصاحبان تمدن مدرن، در کنار شاه قرار گرفت
داشلتند زیلرا  دسلتگاه حلاکم کردند اما ارزیابی مثبتی از برآیند کللی  نکار نمیدربار را ا

به ایران وارد کرده بلود و  را ها و روبناهای آن مدرنیته و تمامی زیرساخت رژیم پهلوی،
با  ی دیگراما گروه کرد.از نگاه آنان، در تداوم همین مسیر ضروری و اساسی حرکت می

مثابه شدند و با شاه بهموکراسی، از معارضان رژیم تلقی میتکیه به فرهنگ مشارکت و د
دنبال یک حکومت ملی بودند چون پس از رنسانس، کردند و بهیک دیکتاتور مقابله می

های سلطنتی معنا نداشت و پادشاه در بهترین حالت باید به حق حاکمیت برای خاندان
ل می ی جبهله»ی این خط مشی در یافت که نمونهیک منصب تشریفاتی و سمبلیک تنز 

ه« ملی ی خود قلرار داده مبنا رویکرد را همیننیز گرچه ی دیگری قاب  مشاهده بود. عد 
ر ضلرورت و بلرا نیلز ملدنظر داشلتند های مذهبی و فردی ارزش بودند اما ترکیب آن با

کله ایلن تفکلر در  کردنلدفرعلی ل تاکیلد میجایگلاهی  ل و لو دردین  توجه به منزلت
از روشنفکران گرچه به  دیگر برخی شد.مشاهده می «نهضت آزادی»هایی همانند گروه

پرداختند اما سرنگونی رژیم و تأسیس مفاسد رژیم معترض بودند و بعضًا به بیان آن می
دانستند و نزاعی بر سر قلدرت نداشلتند بلکله ی خود نمییک حکومت جدید را وظیفه

هکردنلد. همچنانیف خلود تلقلی میعنوان تکلهای فرهنگی را بهفعالیت ای از کله علد 
های فرهنگی بودند و الدین اسدآبادی( نیز قائ  به فعالیتمذهبیون )همانند سید جمال

عنوان یلک مصللح کردنلد و بلهبعضًا نسبت به امور جامعه خیرخواهی و دلسلوزی می
 شدند.اجتماعی، حاضر به تحم  برخی تضییقات می

شناسی مادی را در شک  شرقی آن پذیرفته بودند و که جامعهی دیگری بودند دسته
هلای چریک»داری بودنلد کله عنوان نماد امپریالیسم و سرمایهمعتقد به مبارزه با شاه به

ه« فدایی خلق شناسی به آیات دنبال نسبت دادن این جامعهای که بهرا تشکی  دادند و عد 
تشکی  دادند و با طلرح یلک چلارچوب  را« سازمان مجاهدین خلق»و روایات بودند، 

دینلامیزم »البالغه و سایر متون دینی، های مادی به قرآن و نهجتئوریک و انتساب تحلی 
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گذاری کردند. این دو گروه عالوه بر نشر و ترویج افکلار خلود، دسلت بله را پایه« قرآن
کنی و برای ریشهزدند و ریسک مرگ و شکنجه و... را پذیرا بودند و اقدام و عم  نیز می

هلا بله البته این گروه کردند.سلطنت پهلوی به حرکت مسلحانه و ترور و... مبادرت می
زات، بله ملذاکره و شدن مبارتبع میزان قدرت خود و مقاومت دولت مرکزی و فرسایشی

ها تمامی این نحلله  1دادند.ت حاکمه نیز تن میئبستان سیاسی و تقسیم قدرت با هیبده
رسد بیشترین تأثیر مربلوط ی در سطح کشور داشتند که در این میان به نظر میطرفداران

به سازمان مجاهدین خلق پس از قیام پانزده خرداد بود. به نحوی کله رفتلار ایلن گلروه 
مورد تأیید قرار گرفت و وجوهات شلرعیه « جهاد»توسط بسیاری از علماء تحت عنوان 

فت و بعضی از مساجد به محلی بلرای تربیلت و های متدینین به آنها تعلق گرو حمایت
 یارگیری از جوانانی تبدی  شد که به عضویت این سازمان درآمدند.

پس برای درک صحیح از قیام حضرت امام باید تمامی جریانات سیاسلی موجلود 
ی ایرانی را تحت تأثیر قرار دادند، مورد ، جامعه1342در کشور را که قب  و بعد از سال 

 ها را تحلی  نمود. ر داد و رفتار امام خمینی با این نحلهتوجه قرا
در  مهلا بلا رفتلار حضلرت املاشناسی حاکم بر تمامی ایلن جریاندر واقع جامعه

مللدیریت نهضللت تفللاوت داشللت و آنچلله مبنللای حرکللت امللام خمینللی قللرار گرفللت، 
ام قیلام را از کند و احکشناسی قرآنی بود که بین کفر و نفاق و ایمان مرزبندی میجامعه

« ی کفلرجامعله»نماید. یعنی مبارزه و قیام زمانی واجب است که در برابر دین اخذ می
لذا حضرت امام با قیام خود در برابر شاه به عنوان نماینده و کلارگزار کفلر  انجام شود و

ی نفلاق در ایلن قیام بر ضد جامعه البته باید توجه داشت که مدرن در ایران قرار گرفت.
است.  )عج(عصری تاریخی جایز نیست و مختص  به دوران ظهور حضرت ولیحلهمر

ت زیر سؤال می رواز این برند، کسانی که نظام اسالمی را در موضوع وحدت با اه  سن 
گرچله  .انددچار خلط بین حکم مربوط به دوران ظهور و حکم دوران قب  از ظهور شده

                                                           
ی اسالمی و اشخاصی همانند شهید بزرگوار نواب صفوی فههای مؤتلهایی مذهبی همانند هیئت. البته تشک 1

هم بودند که بدون تکیه به مکاتب مادی و با استناد به فتاوای برخی علماء به حرکات مسلحانه دست 
 .دند تا ضرباتی به رژیم وارد کنندزمی
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 املا شلودبه شیعیان، دفاع واجلب میروشن است که در صورت هجوم بعض مسلمین 
ت و جنگ با آنان برای ایلن دوران تشلریع نشلده و للذا جنگ هلای قیام در برابر اه  سن 

ی صفویه با امپراطوری عثمانی از رفتارهایی است که شرعی بودن آن، باید مورد سلسله
من ال تقیله »د هایی ماننقرار بگیرد. بر این اساس باید تحلی  دقیقی از گزاره مجدد تأم 

پرچمداران توحید از  میزان قدرت انجام شود تا روشن گردد که متناسب با« له ال دین له
ای در پیش گرفلت تلا املت قدرت ابلیس از سوی دیگر، باید چه برنامه میزان سو ویک

 1دینی نجات پیدا کند.
ی یلک حرکلت اعتقلادی و در جهلت اقامله رو، قیام حضرت امام خمینلیاز این

هلای دانشلگاهی بلود و نله برمبنلای بر تحلی داپرستی در قرن بیستم بود که نه مبتنیخ
های علمیه )اعم از فلسفه و منطق و اصول( استوار شلده بلود عقالنیت موجود در حوزه

« شناسی قرآنلیجامعه»ها، نسبتی با زیرا حدود اولیه و تعاریف مبنایی در این عقالنیت
ظرفیت اعتقادات امت دینی را از عق  نظری به عقل  مام دارد بلکه عملکرد حضرت ان

جای تکیه بر امور مشترک فطری و عقالیی، اقامه عملی ارتقاء داد و در عق  عملی نیز به
طور که تمامی انبیاء مأمور ی باط  را محوریت بخشید. همانی حق در برابر کلمهکلمه

ی چالش بکشند و بلر ضلد جامعلهشناسی مادی حاکم بر زمان خود را به بودند جامعه
از نظلر اصلطالحی یلک علار ، ند. لذا گرچه امام خمینی الحادی در آن دوران قیام کن

شد اما عظمت او به کرامات معمول در بین عرفاء نبود بلکه فقیه و فیلسو  محسوب می
هلای ناشی از این حقیقت بود کله بلدون تحصلی  عللوم سیاسلی روز، تملامی تحلی 

ی زنلدگی سیاسلی، ین علوم را عماًل زیر سلؤال بلرد و عقالنیتلی را کله شلیوهبر امبتنی
شناسی دینی بله فرهنگی، اقتصادی بشر در قرن بیستم را پدید آورده بود، برمبنای جامعه

 چالش کشید.

                                                           
آدم تا حضرت نوح . البته در یک نگاه تاریخی به احکام الهی قیام، باید توجه داشت که از زمان حضرت 1

کردن برخی امور علیهماالسالم قیام حتی در برابر کفار واجب نبود و حضرت آدم مأمور به تقیه و مخفی
بودند تا در آن شرایط سخت، نس  انبیاء حف  شود و باقی بماند. اما از دوران حضرت نوح به بعد، قیام در 

ر محور انبیای الهی تشکی  نشود و این شود؛ حتی در صورتی که هیچ جمعی ببرابر کفار واجب می
 بزرگواران ناچار باشند به تنهایی به مبارزه بپردازند.   



 

 
 مبحث پنجم

نسبت به  «مبارزاتی»و  «سنتی»بررسی ادبیات تخصصی حوزه در دو سطح 
 گونه حضرت امام )ره(دبیات معجزهو تفاوت آن با ا امر قیام

 

. رویکرد ادبیات سنتی حوزه: عدم ورود به املر قیلام و حکوملت بله دلیل  1
 منحصردانستن وظیفه به فهم دین و ابالغ آن در دوران غیبت

ران یلا ی، جامعلهیانقالب اسلالم یروزیاز زمان آغاز نهضت مشروطه تا قب  از پ
التیتحت تأث کله  یگرفت؛ فرهنگ و روابطلیته نشأت میگ مدرنبود که از فرهن یر تحو 

 روحانیلت ووارد کشور شلده بلود. للذا  مندغیرقاعدهی اول و دوم به نحو یتوسط پهلو
ملدرن مادی  تمدندست زدند تا در برابر  یمختلف یهاتیجامعه، به فعال یف مذهبیط

د، ور شللده بللوران هجمللهیللا ملللتبللر « یو اقتصللاد ی، فرهنگللیاسللیس»کلله در ابعللاد 
 نشان دهند. یالعملعکس

تیدیلن»توان از مشی آن با عنلوان لل که می بخشی از جریان روحانیت « داری سلن 
هلای خلود در برابلر شلرایط جدیلد را معطلو  بله دسلتگاه حلاکم فعالیتیاد کرد للل 
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های قاجار و پهلوی و امور سیاسی و اجتملاعی ی حکومتموضعی دربارهکردند و نمی
نداشلتند بلکله در جایگلاه یلک اقلیلت، دکنندگان روابط مدرن به ایران، عنوان وارآن به

دانستند تلا عملوم از طریلق مأموریت خود را به فهم دین و ابالغ آن به مردم منحصر می
، نسبت به اعتقادات و اخالق و احکام الهی اطالع پیدا کنند و بر حسب اختیار «تبلیغ»

ای رفتلار گونلهدازند. لذا با نظامات حاکم نیز بهو ایمان خود، به انجام وظایف دینی بپر
ام مانعی در برابر حیات دینی بهمی معنای سنتی آن به وجلود نیاورنلد. ایلن کردند تا حک 

هلای هلا در حکومتیابد که به این نکته توجه شود: شیعه قرنمشی زمانی مقبولیت می
ت زندگی می گاه در این سالیان دراز نیز هیچ کرده و مأمور به تقیه بوده و در طولاه  سن 

های کفر قرار نگرفته است. لذا این جریان با استناد به آیات و روایات و معرض حکومت
ی حکومت را به دوران ظهور حضلرت  فهم اجتهادی از فرهنگ مذهب، امر قیام و تصد 

ور کردند و تا قب  از آن دوران، تکلیفلی شلرعی را در ایلن املموکول می )عج(عصرولی
دانستند. چنین رفتاری در میلان علملای شلیعه در دوران صلفویه رواج متوجه خود نمی

 در پی تصدیسره هیچ عالم شیعی نبود که قدسداشت و از آن زمان تا قیام امام خمینی
 حکومت و مدیریت یک نظام باشد.

تیجر لذا تلب ق منابر و مساجد و کین از طریغ دیبه کار متداول خود در تبل یان سن 
ز در جهت فعال یبرا یداد و مشکلیو مجالت ادامه م خود نداشلت.  یهاتیاخذ مجو 

ت   به فرهنلگ یرا شاه مایکرد زیداران مدارا منیاز د یدر واقع دستگاه حاکم با بخش سن 
ردهیغرب بود و بلوک غرب ن ان یاقوام و اد یآزاد یدهد و ادعایم یها آزادفرهنگز به خ 

ند بلکه در فرهنگ یبیها را مزاحم اهدا  خود نمکند و آنیمطرح م و اقشار مختلف را
کرد و یمًا مقابله میان مستقید. برخال  بلوک شرق که با ادینمایجامعه منح   م مادی

نملود. یز حلذ  میلخلود را ن یاسلیمخالفلان س یبلرد و حتلین میرا از ب ینیمظاهر د
تنید تیلنشلر د یم بلراین نوع برخورد رژیز از این یداران سن  اسلتفاده  ین در شلک  سلن 
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و  ی، انجام عزادارینیغ معار ، نشر کتب دیکردند و از موافقت دستگاه حاکم با تبلیم
ن یت داشلتند و بله هملیرضا ینیر مظاهر دی، ساخت مسجد و ابراز سایارتیز یسفرها

ت از یللکردنللد. گرچلله مراقبللت و حمایدسللتگاه مخالفللت نم یهااسللتی ، بللا سیللدل
 یها و ارائلهمارسلتانیها و سلاخت بهیریس خیکردند و با تأسین را فراموش نمیروممح
  1به مردم غاف  نبودند. یدگی، از رسیخدمات عموم یبرخ

های اقلیت را نیلز تحلت حتی گروه ،هاتمامی حکومت گرچه باید توجه داشت که
ت )ماننلد رعایلت دهند تا وظایف عمومی در برابر حاکمینظارت و کنترل خود قرار می

ها نیلز عمل  شلود و از جانلب آنهلا قوانین و پرداخت مالیات و...( از سوی این اقلیت
 ت حاکمه و منافع آن وارد نگردد. ئای به هیضربه

ورود علماء دین به عرصه مبارزه بلرای مشلروط کلردن روابلط اجتملاعی . 2
 «قانون محوری»مدرنیته به احکام دین بر اساس تئوری 

گیری تمدن مدرن و ایجاد تغییرات بزرگ در زندگی بشلر و ورود آن بله شک اما با 
ی ایران، روحانیت به تدریج وظایف جدیدی را پیش روی خود دید که ایلن املر جامعه

گیری نهضت مشروطه منعکس گردید و سللطنت قاجلار مجبلور شلد روابلط در شک 
عد سیاسی، مدیریتی نوین و مدرن را بپذیرد. لماء و متدینین وارد صحنه شدند ع لذا در ب 

شدن  این روابط اجتماعی جدید به احکام دینی پای فشردند و بلرای تحقلق و بر مشروط
این مهم، بر نظارت بر قانون اساسی و قوه مقننله متمرکلز شلدند. در واقلع تئلوری ایلن 

اسلتوار شلده بلود؛ « محوریقانون»شناسی حاکم بر آن برمبنای حرکت جدید و جامعه
                                                           

نما به خدمتگزاری علنی برای رژیم فاسد پهلوی مبادرت کردند که در . البته درصد بسیار کمی روحانی1
ی اندازی دادگاه ویژهمعرو  شدند. پس از انقالب، امام با راه« آخوند درباری»فرهنگ عموم مردم به 

ی روحانیت حذ  کرد و اجازه نداد که تعداد بسیار قلی   آخوندهای درباری، روحانیت، آنها را از جامعه
 ساحت مقدس روحانیت را بیاالید.
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عنی اواًل برای جللوگیری از هلرج و ملرج و تلأمین نظلم در زنلدگی اجتملاعی، قلانون ی
ضرورت دارد و ثانیًا در کشوری که اکثریت آحاد آن مسلمان هستند، قوانین باید بر طبق 

للذا در مواجهله بلا  1شریعت اسالم و فقه شیعه و نظارت مراجلع تقلیلد تلدوین گلردد.
تی خود خارج س، دینپدیدآمدن شرایط جدید پس از رنسان داری به تدریج از شک  سن 

گلذارد. البتله حتلی علالم بزرگلواری چلون شلیخ شود و به فضاهای نوین قلدم میمی
دنبال رهبری جامعه نبود بلکه نظارت الله نوری که در این راه به شهادت رسید، بهفض 

لام بله قلوانین اسلالم و جللوگیری از تصلوی ب قلوانین فقهاء بر حکوملت و التلزام حک 
عنوان یلک عضلو در مجللس و الله مدرس بهنمود. مرحوم آیتغیراسالمی را دنبال می

عنوان رییس مجلس شورا نیز حضور و مشارکت در قلدرت را الله کاشانی بهمرحوم آیت
پذیرفتند و مردم را به شرکت در انتخابات تشویق کردند تا از این طریق، قوانین کشور را 

عهلده که مسئولیت و مدیریت کشور را بهاسالمی قرار دهند؛ نه این هایدر مسیر ارزش
ه ،یاسیدر بعد س پس بگیرند. م یمبارزه با رژ یبرا و روحانیون و متدینین از علماء یاعد 

 یغربل یافزارهلااز نرم محوری،با اتکاء بر تئوری قانون آن، یاسیام بر ضد مظالم سیو ق
از  یگلریبخلش د .کردنلدیاسلتفاده م ر در مجللسو حضوی در انتخابات مانند نامزد

 یهلاحرکت بله ،میضربه زدن به رژ یو برا با تکیه به فتاوای برخی علماءیز ت نیروحان
 یاسلالم یمؤتلفه یهاتئیو ه ید مجاهد نواب صفویدند که شهکریم اقدام مسلحانه

 ن دسته قرار داد. یتوان در ایرا م
و در کنلار  ورود فرهنلگ مدرنیتله بله ایلران بلودبه تبع شرایط جدید کله ناشلی از 

های جدیدی را در و فعالیت نیز مطرح شد فرهنگینیازهای  گفته،مبارزات سیاسی پیش
عد فرهنگی رقلم زد؛ زیلرا  یشلتازیشلاه و چله شلرق بله پ یچله غلرب بله سلردمدار ب 

                                                           
کند و آقلای شناسی تکیه می. حتی امروزه نیز ادبیات تخصصی حوزه برای دفاع از نظام بر همین مبنای جامعه1

ن در ایلن رابطله، بله هملین عنوان یکی از قلویبه« الفقیهدراسات فی والیه»تاب منتظری در ک ترین متلون ملدو 
 چارچوب ملتزم است.
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ور بودنلد. ران حمللهیلا یها و حزب تلوده، بلر فرهنلگ ملذهب در جامعلهستیکمون
ن حرکلت، مرحلوم عالمله یلخاست که پرچملدار ایز به پان خطر نیت در برابر ایوحانر

شاگرد و مفسر افکلار عالمله در کنلار  عنوانبه یالله مطهرتید آیبودند و شه ییطباطبا
ه، در مقابل  یلعلم یهادر حوزه یت موجود فلسفیه به عقالنیشان قرار گرفتند تا با تکیا

 یشناسلجامعه یخ و فلسفهیتار ی، فلسفهیشناسمعرفت ستند و با نقدیفرهنگ شرق با
اورند. خصوصًا با ین شبهات به وجود بین در برابر اینیمتد یرا برا یها سنگرستیمارکس

کلا را داشلت و نظلام یسلم امریالیمبلارزه بلا امپر یکله بللوک شلرق ادعلانیتوجه بله ا
ا طرح شعار علدالت و جلذب کرد و بیم ین عدالت معرفیرا ناتوان از تأم یدارهیسرما

ا را به تصر  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 یهااز انقالب یاریبس

 یهلاتیخلود را بله فعال ینلید یفلهیت و وظیلغالبلًا مأمور یان فرهنگیالبته جر 
دا نکننلد، یلرت پیکله ملردم بصل یکرد و اعتقاد داشت که تلا زملانیف میتعر یفرهنگ

 طوربلهد. للذا یت نخواهد رسیو موفق یروزیام به پیا قیام وجود ندارد و یق یبرا یفیتکل
آنلان  یت و روشلنگریلارتباط برقرار کرد و به ترب یکرده و دانشگاه یژه با قشر تحصیو

اللله تیمرحلوم آ یهلاتیتوان در فعالیتار در عراق را من رفیا یهمت گماشت. نمونه
بلود  یانیدانشگاه مثابهبهالدعوه حزب یریگد صدر دنبال کرد که حاص  آن، شک یشه

الله تید آیز شهیران نیشان قرار گرفته بودند. در داخ  ایت ایکه قب  از انقالب تحت ترب
کله بله  للل یاسلیو نله س للل یملعل ییهاتیشخص عنوانبهد مفتح و... یو شه یمطهر

ها داشتند و با مشلارکت در ن حرکتیفعال در ا یمند بودند، حضورحضرت امام عالقه
و  یعتیچلون مرحلوم دکتلر شلر یبا عناصر یدر همکار ی ارشادهینیمانند حس یمراکز

اقلدام و دانشلجویان ن ی، بله ارتبلاط بلا متخصصلهاعضویت در هیأت علمی دانشگاه
در کشور به راه انداختند تا بلا  ی، موجینیو نشر جزوات و کتب د یخنراننمودند و با س
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و  یغربل یهان، از افتادن آنان به دام فرهنگیان به دیپاسخ به شبهات و جذب دانشگاه
بلا افکلار  یفرهنگل ین مقابللهیلز در ایلگر از علملاء نید یبرخ 1کنند. یریجلوگ یشرق

کادمیوح غحضور داشتند اما در سلط و مادی یستیکمون ک بله تلالش خلود ادامله یلرآ
از نظلام آملوزش و پلرورش و  عنوان نمونه برخی علماء اقدام به اخذ مجوزبه دادند.یم

تأسیس مدارس دینی کردند تا از اثرات سوء آموزش و پرورش نوین بر فرهنگ متلدینین 
ه ت ملذهبی گرفتنلد و علد  ز نشلر مجلال  ی جلوگیری کنند. برخی بزرگان از دولت مجو 

پس علالوه بلر  های جدید منتق  کردند.نهدیگری وارد رادیو شدند و منبر خود را به رسا
تی رایج در میان علماء و دین داران، روحانیت برای عم  به وظلایفی عم  به فرهنگ سن 

های نوین ورود پیلدا به موضوعات و عرصه در بعد فرهنگی نیز جدید وارد صحنه شد و
م یبه رژ ییهاضیح، انتقادات و تعریه و تلویها گرچه با کناحرکتن یا یالدر البه 2کرد.

در مقابل  او و  یعلنل یریگمفاسد شاه و موضع یافشا معنایبهن ابدًا یشد اما ایوارد م
 با قدرت حاکم نبود. یریدرگ

برد و ثروت کشور به شاه و اعوان یران از فقر رنج میسرتاسر ا نیز یدر بعد اقتصاد
ح  مشکالت  ین براینیت و متدی ، روحانین دلیافت. به همییاختصاص مو انصار او 

را  یمتعلدد یهاهیلرین، خین و مستضعفیفه در برابر محرومیمردم و انجام وظ یاقتصاد
 س کردند.یدر مساجد کشور تأس

                                                           
بود اما شبهات عینی که ناشلی از کارآملدی « شبهات نظری». باید توجه داشت که این مواجهه بیشتر در قبال 1

ی تأییلد زدگی، آیات و روایلات پشلتوانهی با علمکرد و حتعلم و تکنولوژی غربی بود، پاسخ درخوری پیدا نمی
 گرفت.   علوم و فناوری مدرن قرار می

عنوان نمونله البته قب  از پیروزی انقالب، برخی علماء نیز در فرهنگ مبارزاتی شرقی یا غربی قرار گرفتند و به .2
های زیلادی را بلرای زینلهه از مجاهدین خلق حمایت کردند و وجوهات شرعی را به آنان اختصاص دادنلد یلا

گونه امام خمینی در ایام تبعید، در انلزوای کامل  قلرار های فرهنگی و روشنفکری متحم  شدند و بدینفعالیت
 گرفت. 
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افشای رفتار کفرآمیز حکومت پهلوی بر اساس احکلام اعتقلادی توسلط . 3
 های سنتی و مبارزاتی مرسومجای فعالیتهحضرت امام )ره( ب

ادبیات سلنتی و ادبیلات با  سره بدون درگیریقدسدر مقاب ، حضرت امام خمینی
د که انتسلاب ایلن به وجود آور ی علنی با آنها، راه جدیدیمقابله با احتراز از و مبارزاتی

 ی انبیای الهی در مباحث قبلی تلا حلدودی تبیلین گشلت. درراه به فرهنگ قرآن و سیره
تقلادی و شد، یک مسیر کاماًل سیاسلی للل اعواقع راهی که توسط حضرت امام طی می

گیری علنی در مقاب  مظالم شاه و افشاء مفاسد و رفتار کفرآمیز رژیلم و بر موضعمبتنی
کال به قدرت غیبی و الهی بود و تکیه حضور در ای به قدرت سالح یا اعالم درگیری با ات 

ای بلرای فشلار بله دوللت های جهلانی و منطقله  به قلدرتتوس انتخابات و مجلس یا
تی حلوزه فاصلله داشلت، بله حضرت امام همان نداشت. مرکزی طور کله از قشلر سلن 
های فرهنگی معمول و ارتباط با دانشگاهیان به شک  متداول آن نیز نپرداخت که فعالیت

های منتهلی بله سلالی مرحوم شهید مطهری در نامه اامام ب نحوه برخورداین مسأله در 
پیروزی انقالب اسالمی لل که موضلوع آن، تحلیل  اوضلاع فرهنگلی کشلور و گلزارش 
اختالفات موجود با روشنفکران از جمله دکتر شریعتی بود للل مشلهود اسلت. در واقلع 

داد و تلوان خلود را بلر نملی آن متلداول در معنلای امام اولویتی بله اقلدامات فرهنگلی
متمرکلز کلرده بلود. البتله  فشای مفاسد رژیم برای عموم ملردماز طریق ا سرنگونی شاه

های امنیتی رژیم تالش بسیاری به خرج دادند تا اختال  و شکا  بین حضرت دستگاه
های مبارز و غیرمبارز را به امری عملومی تبلدی  کلرده و آن را تعمیلق امام و دیگر نحله

قرار ندادند تا قهر و نزاع، موجلب ها بخشند اما حضرت امام خود را در مقاب  این گروه
ای، همگلان را در صلحنه خروج آنها از جریان مبارزه با شاه نشود و لذا با تلدابیر ویلژه

 حف  کردند.
یللک از دو مشللی قبلللی را بللرای عملل  بلله اسللالم کللافی هیچ حضللرت امللام پللس
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نله حضلرت املام بلا بررسلی تیزبینایعنی دانست بلکه فضا و راه سومی را برگزید؛ نمی
نسبت به آزمون و خطاهایی که توسط علماء در دوران مشروطه و پس از آن در نهضلت 

 نمونهعنوان شدن صنعت انجام شده بود، از فرهنگ مبارزات علمی استفاده نکرد. بهملی
ی گاه نپذیرفت که از طریق دعوت متدینین به شرکت در انتخابات، وارد صحنهامام هیچ

ای فرهنگی متداول بپردازد بلکه براساس روح قرآن، مبارزه را هقدرت شود یا به فعالیت
ی توحید و حفاظلت از اعتقلادات املت برای درگیری با قدرت عینی کفر و اعالء کلمه

کرد زیرا کفر کار خود را تنها با مباحث نظری پلیش نبلرده بلکله یلک اسالمی دنبال می
گو و حلم و صبر نیست بلکه در وفتجامعه را بر محور اهواء سامان داده و اساسًا اه  گ

ای بله گرایلان اسلت تلا ضلربهدنبال حلذ  فیزیکلی ملؤمنین و آخرتاولین برخورد به
ی نملرود بلا حضلرت ابلراهیم و ی آن در روش مواجهلهدنیاپرستی وارد نکنند که نمونه

فرعون با حضرت آسیه و... تا همین امروز قاب  مشاهده است. این در حالی اسلت کله 
کننلد و خلود را مظهلر صللح و ار همواره خشونت را بله دسلتگاه الهلی منتسلب میکف

 کنند مهربانی و حقوق بشر معرفی می
در این میان، محمدرضا پهلوی ظلاهرًا و از نظلر فقهلی یلک مسللمان محسلوب  

ی شد که نهایتًا به برخی مظاهر فسق مبتال بود اما حضرت امام رفتار او را در عرصلهمی
کلرد. زیلرا دانست و کذب شاه در ادعای مسللمانی را افشلاء میفرآمیز میحکومت، ک

ی کفار قرار داده بود و دست دوسلتی و همراهلی بله شاه، کشور اسالمی را تحت سلطه
جایی رسانده بود کله از ایلران در منطقله امریکا و انگلیس و اسرائی  داده بود و کار را به

ه و علملای شلیعه ما حکومتشد. اعنوان اسرائی  دوم یاد میبه های اه  نفاق لل که ائم 
دانسلتند للل خلود یلک ابرقلدرت در مقاب  آنها تقیه کرده و خود را مأمور بله قیلام نمی

عنوان گلاه دسلت دوسلتی بله امپراطلوری ایلران و و روم )بلهشدند و هیچمحسوب می
در منزلت تبعیلت و  که خود رادادند؛ چه برسد به اینهای کافر در آن زمان( نمیقدرت
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عنوان یلک ئًا و در ظلاهر بلهطور کله یزیلد ابتلدانوکری نسبت به آنها قرار دهند. هملان
السلالم بلا قیلام الحسین علیهشد، اما اباعبداللهی مسلمین شناخته میمسلمان و خلیفه

خود به همگان نشان داد که او کافر است و بنا به مواضلعی کله خلود در برابلر کلاروان 
ت را انکار میی اه اسرا دنبال انتقام خون کشتگان و بهکند بیت اعالم کرد، وحی و نبو 

گونه نیست که برخی احکام فقهی را زیر پا بگذارد و کفار در جنگ بدر است و تنها این
رغم سرپیچی خلفلای گذشلته از برخلی احکلام فقهلی )ماننلد حکلم ارث( و اال علی

هبدعت ی معصومین به قیام مبادرت نکلرده بودنلد. یعنلی گذاری در مناسک دینی، ائم 
ز قیام از طر  دستگاه الهی زمانی صادر می شود که مؤمنین در برابر کفلر و شلرک مجو 

قرار بگیرند و لذا نهضت امام خمینی در مواجهه با کفر شلاه و اربابلانش در واقلع یلک 
خلالل طلرح  ی ایلن سلسلله مباحلث و درحرکت حسینی بود کله ایلن مهلم  در ادامله

 تر خواهد شد.روشن« ی تاریخفلسفه»

برخورد پدرانه حضرت امام )ره( با جامعه مؤمنین برای ارتقاء ظرفیلت، و . 4
 حلم و تحم  در برابر مبارزین مادی برای اتمام حجت 

کردنلد، تبعیلت می گفتهپیشبا علماء و متدینینی که از دو مشی  البته حضرت امام
طرد و نفی نکرد و ارتباط خود را با آنان حف  نمود و جوانانی را کله درگیر نشد و آنان را 

دانسلت و سلعی در کردند، همانند فرزنلد خلود میبراساس راهکارهای دیگر عم  می
تی حلاکم بلر مسلاجد، ارتقاء ظرفیت جامعه ل در وضلعیت سلن  ی مؤمنین و ایجاد تحو 

امام در نهایت باعث شد که در سال ی ها و ... داشت. این رفتار پدرانههیئات، عزاداری
 تمامی این عناصر و نهادها در اختیار نهضت اسالمی قرار گیرد. 1357
این منش پدرانه و پذیرش نسبت به حضور همگان در نهضت حتی در برخورد بلا  

ی ملی و نهضلت آزادی های مادی مبارزه نیز اعمال شد تا عناصر جبههطرفداران روش
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هلای فلدایی و مجاهلدین خللق، در طلول زملان و بلا و چریکها یا حتلی کمونیسلت
ی حقانیت اسالم بیدار شده و جذب آن شوند و هملین رفتلار پلس از پیلروزی مشاهده

های غربلی و شلرقی بلرای مکتب و روش گرچه حضرت امامانقالب نیز ادامه داشت؛ 
ست زیلرا هلر دو دانمبارزه را مادی و دچار مشک  مبنایی و دور از روابط سالم دینی می

نحله، برای مبارزه و سپس در امر حاکمیت ناچار بودند تا روابلط نزدیلک و عمیقلی بلا 
های مسلط دنیا لل چه غربی و چه شرقی للل برقلرار کننلد. گلروه اول از حمایلت قدرت

های شرقی جست و دیگری از قدرتکشورهای غربی برای فشار به نظام حاکم سود می
ی اصل  اولیله در سلیرهاملا  نمود.موزش چریک و... استمداد میبرای تأمین اسلحه و آ

گیری از آنان برای ورود به راه سعادت انبیاء و اولیای الهی، جذب تمامی بندگان و دست
 .و نجات و دوری از مسیر کفر و گمراهی است

قرآن کریم نیز در موارد بسیاری ابتدائًا به توصیف انسان و جلن  و علالم تکلیلف و 
م میاختی ی عینی از دعوت انبیاء و برخلورد پردازد و سپس یک نمونهار تا بهشت و جهن 

کند و بعد از آن بله برخلورد کلاماًل اخالقلی خشن و ضد انسانی کفار با آنان را ذکر می
کشلد کله نماید و صبر و حلم انبیاء را بله تصلویر میدستگاه الهی با دشمنان اشاره می

عنوان طور که حضلرت نلوح بلهکنند. همانغیان تمام میچگونه حجت را بر دستگاه ط
سلال بله دعلوت  950رغم ضرب و شتم مکرر توسط کفار، اولین نبی اولوالعزم و علی

ساله، به دستور خدا از دعا برای نلزول علذاب  300ی دهد و در سه دورهمردم ادامه می
 کند  خودداری می

، به شکلی الهی با )عج(عصرولی بنابراین حضرت امام با تکیه به والیت حضرت
های مختلف اجتماعی برخورد کردند و با اتمام حجت بر مادیون و ها و جریانموج

برای  گیری از آنان برای ورود به مسیر هدایت، و رحمت و عطوفت با مؤمنیندست
، به مدیریت نهضت پرداختند ولی هیچ راهی غیر از راه قرآن و منهج ارتقاء ظرفیت آنان

گیری در برابر پهلوی دوم، از مرزهای اعتقادی به شدت بیاء را تأیید نکردند و با موضعان
 .مراقبت نمودند تا پیروزی ملت حاص  شد



 

 
 مبحث ششم

 نوان روش الهی حضرت امام به« تئوری پیروزی خون بر شمشیر»تبیین  
یت نرم ؛برای مبارزه  «های متوالیچهلم»افزاربا محور

 

شده ند عینی  نهضت حضرت امام بر اساس چارچوب تحلیلی ارائهبرای تشریح رو
الله بروجردی)ره( رژیم دست به اقداماتی زد کله پس از وفات آیتباید توجه داشت که 

شرایط را برای حضور حضرت امام در حوادث سیاسی کشور و آشنایی مردم بلا ایشلان 
ر پیش گرفت و لذا در ابتدا بله حضرت امام خمینی نیز مشی الهی انبیاء را د .فراهم کرد

های غربلی در نصیحت رژیمی پرداخت که با عملکرد خود برای تلأمین منلافع قلدرت
معرو  کرده بود و به شاه گوشزد کرد کله « اسرائی  دوم»ی غرب آسیا، ایران را به منطقه

الملال را هلدر کشور اسالمی را به کفار وابسته نکند و مللت را تضلعیف ننمایلد و بیت
شلد و املام و یلارانش ها آغلاز ها به قدرت حاکم، درگیریاما با شروع نصیحت ندهد.

مورد هجمه قرار گرفتند و به زندان افتادند و در تداوم این سلیر، ملوجی از دسلتگیری و 
خشونت و شکنجه و تبعید و اعدام و کشتار در برابر آنان شک  گرفت. در واقلع روشلی 

علیهماالسلالم و اهیم، فرعلون در برابلر حضلرت موسیکه نمرود در قبال حضلرت ابلر
وآله در پیش گرفتنلد، توسلط رژیلم علیهاللهاکرم صلیابوجه  و ابوسفیان در مقاب  نبی
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پهلوی تکرار شد چرا که کفر در ذات خود، عقالنیت و منطق و تکام  و حتی انسلانیت 
 تابد.را بر نمی

ی تئلوری نبلرد مسللحانه و مبلارزه جای تکیله بلربلهنیز حضرت امام  مقاب ،در  
گرفت، برمبنلای تئلوری پارلمانتاریستی که از فرهنگ مادی در شرق و غرب نشأت می

انقالب اسالمی را به پیروزی رساند؛ یعنی اقتدار نظامات به « پیروزی خون بر شمشیر»
ایلن گردد و رژیم پهلوی از تمامی ظرفیت های سیاسی و امنیتی و نظامی باز میدستگاه
ها برای مقابله با نهضت اسالمی استفاده کرد اما حضلرت املام در مقابل  ایلن دستگاه
های جهلانی و... اسلتفاده نکلرد های سیاسی خارجی و رسانهاز قدرتنه تنها  ،فشارها

کال به خدای متعال به راه خلود ادامله داد در . بلکه همانند انبیای الهی با مظلومیت و ات 
ی فیضیه، خلواص  و علوام  را بله انی تاریخی امام )ره( در مدرسهابتدای نهضت، سخنر

مردم نیز با نثار خون خود از حرکت امام پشتیبانی کردند و هزاران نفر در  لذاصحنه آورد 
قیام پانزده خرداد به شهادت رسیدند. برای رژیم طبیعی بود که پلس از چنلین جنلایتی، 

ی قم به حرکت درآمدند و ی علمیهاص  در حوزهرهبر نهضت را نیز به قت  برساند اما خو
ای با اخذ تأییدیه از علماء مبنی بر مرجعیت حضرت امام از انجام چنین عم  ددمنشانه

جلوگیری کردند. در نتیجه، مرجعیت ایشان در کنار دیگر مراجع تقلید تثبیلت گردیلد و 
گاه بلود و می تلوان یلک ه نمیدانسلت کلرژیم که از مصونیت سیاسی برای مرجعیت آ

مرجع را به قت  رساند و یا در داخ  کشور و در زندان حلبس کلرد، بله ناچلار ایشلان را 
های نهضت را فرونشاند. تبعید نمود و با قطع ارتباط بین امام و مردم، به زعم خود شعله

این در حالی بود که قب  از قیام پانزده خرداد، امام دارای منصب مرجعیت نبلود و خلود 
حضرت امام بلود  و نهضت اقدامی برای رسیدن به این منزلت صورت نداد. لذا قیامنیز 

صلورت که خواص  متدین در حوزه را تحریلک کلرد و باعلث شلد مرجعیلت ایشلان به
خودجوش به پذیرش برسد که این امر، نقشی اساسی در پیروزی انقالب داشت. البتله 

امنیتی رژیم شلاه و حلزب بعلث پس از ورود حضرت امام به نجف، دستگاه سیاسی و 
های علمیه منزوی کنند و یا عراق تالش زیادی کردند تا ایشان را در میان مراجع و حوزه
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ت معمول مبنی بر تعین اعلم و وحدت در مرجعیت، فضلا را بلرای  حداق  برخال  سن 
د هر چه بیشتر در مرجعیت و انشقاق در میان عملوم متلدینین فلراهم کننلد کله تلا  تعد 

 ودی در این هد  موفق شدند.حد
هایی کله قائل  ، جریان1356پس از تبعید حضرت امام به خارج از کشور تا سال 

به فرهنگ مبارزات شرقی یا غربی بودند، از موجی که توسلط نهضلت اسلالمی بله راه 
سوی خود جذب کردند تلا برداری کردند و پتانسی  ناشی از قیام امام را بهافتاده بود بهره

هلا از سلازمان شار به حاکمیلت، سلهمی از قلدرت را تصلاحب نماینلد. ایلن گروهبا ف
ی مذهبی بودنلد و از ادبیلات دینلی مجاهدین خلق تا نهضت آزادی گرچه دارای صبغه

کردند اما به راهکارهلای ملادی اعتقلاد داشلتند بله نحلوی کله در صلورت استفاده می
نمودنلد. در شرقی یا غربلی عمل  میهای ی حاکمیت نیز به نسخهپیروزی، برای اداره

ی داخلی ایران را کاهش داد و واقع تبعید امام توسط شاه، نفوذ ایشان در مدیریت صحنه
الذکر را بله های فوقی طیف مذهبی و متدین را با امام دچار اختالل کرد و جریانرابطه
هلا ایلن گروه های آنان بدل نمود و فضای مبارزه توسلطی امید مبارزین و حمایتنقطه

ها را سرکوب کلرد مصادره شد. البته دیکتاتورمئابی و خشونت رژیم، تمامی این حرکت
الملللی، بله ی بینی مخلو  خلود در عرصلهو همزمان برای جلوگیری از افشای چهره

های سیاسی صلوری ای از آزادیتأسیس حزب رستاخیز و ایران نوین و اعطاء مجموعه
 مبادرت نمود.

که تمامی راهکارهای موجود و مبارزات متداول بلرای  1355والی سال لذا در ح 
های فرهنگی های سیاسی و فعالیتبست رسیده و امیدها از جریانسرنگونی رژیم به بن

گیری یلک حرکلت جدیلد را منقطع شده بود و دستگاه در اوج قدرت خود ابلدًا شلک 
آقلا مصلطفی و د و با شهادت حاجی الهی صحنه را دگرگون کرکرد، ارادهبینی نمیپیش

اهانت رژیم به حضرت امام، قم دوباره بپا خاسلت و بلا تحلرک مراجلع و روحانیلت و 
دی  19به پاشده بلود، مجلددًا احیلا شلد و قیلام  1342تبعیت مردم، آتشی که در سال 

شک  گرفت. در ادامه و با تکیله بله فرهنلگ ملذهب در گرامیداشلت اربعلین شلهادت 
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بهملن ملردم  29السالم، چهلم شهدای قم در تبریز برگزار شد و به قیلام یهعلحسینامام
تبریز تبدی  گشت و در چهلم شهدای تبریز، قیام مردم یزد رقم خلورد و سلپس مراسلم 
چهلم شهدا در شهرهای بزرگی اصفهان و مشهد و شیراز و... امتداد یافت و به شهرهای 

، بلاالخره پایتخلت را در ملاه «هلای متلوالیچهلم»افزار  کوچک نیز سرایت نمود و نرم
مبارک رمضان به خیزش واداشت و تظاهرات بزرگی در روز عید فطر انجام گرفلت و در 

شلهریور منتهلی شلد. پلس از ایلن قیلام بلود کله ملردم تهلران و  17اوج خود به قیلام 
ت شهرها یک روز هم حکومت نظامی را به رسمیت نشناختند و هر روز به تظاهراکالن

و اعتصابات ادامه دادند و تمایالت و تعلقات عمومی نسبت بله شلاه گسسلته شلد؛ بله 
نحوی کله نماینلدگان تملامی صلنو  و اقشلار در نجلف و پلاریس بله خلدمت املام 

رسیدند و با تشکی  انجمن اسالمی در نهادهای مختلف، سلاختارها عملاًل از املام می
دست رژیم خارج شلد و امریکلا تصلمیم ی کار از گرفتند. لذا رشتهخمینی دستور می

گراها بسپرد و با تشکی  دولت گرفت شاه را از کشور خارج کند و قدرت را به دست ملی
ها، سابقه در املر رسلانههای بیگرا و اعطاء آزادیعنوان یک عنصر ملیتوسط بختیار به

ایلن دسیسله  زندانیان سیاسی و...، نهضت ملت را کنترل کند که حضرت امام در برابلر
 نیز تسلیم نشدند و با اصرار بر تشکی  نظام اسالمی، انقالب را به پیروزی رساندند. 

هللای مسلللحانه و بنللابراین آنچلله کلله در حرکللت حضللرت امللام جللایگزین روش
پارلمانتاریستی در امر قیام شد، تکیه به خون شهدا و برگزاری مراسم اربعین شهداء بود 

عاشورایی داشت و زمینه را برای عصیان عمومی و همراهی  که ریشه در فرهنگ عزاداری
کال به اراده ی الهی، قلوب مردم را فتح کرد آحاد ملت با موج انقالب فراهم نمود و با ات 

و بدون آنکه به حرکتی مسلحانه و تصر  مناطقی از کشور یلا پیلروزی در انتخابلات و 
رت حلاکم توسل  کنلد، موجلب های مطرح جهانی برای فشلار بله قلدارتباط با قدرت

 . پیروزی نهضت اسالمی گردید



 

  
 مبحث هفتم

المللی و پیروزی انقم  اسممی در مقاب  معادالت قدرت جهانی، بین
 شیع )معادالت قدرت الهی( وشناسی فرهنگ تملی با تکیه به جامعه

یت قیام  اشورا  محور

 

رغم للیسلاقط کلردن رژیلم سللطنتی عاعجاز نهضت حضرت املام در . 1
المللی و ملی بلرای حفل  حکوملت قدرت جهانی، بینمعادالت  همسویی

 پهلوی

قب  از آغلاز انقلالب  یالمللنیب یهار قدرتیم شاه و ساید توجه داشت که رژیبا
 یابیللآل ارزدهیللمطلللوب و ا یطیرا در شللرا ی، نظللام سلللطنت1356در سللال  یاسللالم

اژ و بله تبلع آن رونلق در بلازار، مت نفت، گسلترش صلنعت مونتلیش قیکردند. افزایم
، دسلتگاه توانسلته بلود یجاد کرده بلود و از نظلر فرهنگلیرا ا یخوب یت اقتصادیوضع

 ین روند را ملیجامعه رسوخ دهد که اوج ا یهاهیسطوح و ال یفرهنگ غرب را در تمام
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 یم بلر تملامیلرژ یز سللطهین یاسیجشن هنر مشاهده کرد. در بعد س یتوان در برگزار
ف یله افکنلده بلود. طیان، نخبگان و... سلایان، نظامیو اقشار از جمله دانشگاه صنو 

ده بودنلد و یبست رسمختلف مبارزه به بن یهاوهیز پس استفاده از شین ین مذهبیمبارز
دانسلتند کله یعه در جهلان میتنها پادشاه ش مثابهبهرا  ین، محمدرضا پهلوینیر متدیسا
ن یکنلد. بنلابرایو.. عمل  م یارت و علزاداریلمله زاز ج یمظاهر مذهب یبه برخ یحت

، بله ثبلات یو خلارج یکشور از نظر داخل ی، اقتصادی، فرهنگیاسیط سیمجموع شرا
لب شلده بلود. حتل یرهیران به جزیده و ایرس او  یاربابلان شلاه بلرا یثبلات غلرب ملق 

ر و ون ظفلایلدر سلرکوب انقالب یکردند و ارتش پهللوین مییتع یخارج یهاتیمأمور
  شلده یتبد یاک قدرت منطقهیم طاغوت عماًل به یتنام مشارکت داشت و رژیجنگ و

ک از یلچیآغلاز شلد املا ه یطین شلرایدر چنل ینلیام حضرت املام خمیبود. در واقع ق
 یروزیت مطلوب خود، نتوانستند مانع از پیرغم وضعیعل یو خارج یداخل یهاقدرت

 شوند.   1357آن در سال 
کوتاه، از نظلر معلادالت  یک حکومت در زمانی یست که سرنگونا ین در حالیا

گر یکلدیبلا  یو خلارج یداخلل یهاقلدرت یافتد کله تملامیاتفاق م یهنگام یاسیس
 یتملام یکردن صلدام، همراهلسلاقط یکا براینمونه امر عنوانبههماهنگ شده باشند. 

 ی، فرانسله، شلوران، انگلسلتانیه، چلی  روسلیلاز قب یاو منطقه یالمللنیب یهاقدرت
، ی، فرهنگلیاسلیچ قلدرت سیت، عربستان، امارات، مصر و... را جلب کلرد و هلیامن

  بود کله توانسلت در ین دلید و به همیدیمعارض در برابر خود نم عنوانبهرا  یاقتصاد
و  یمطلرح جهلان یهاکله قلدرت یکوتاه، نظام صدام را سرنگون کند. املا زملان یمدت

 یر قدرت حاکم در آن کشور شلکلییک کشور نزاع داشته باشند، تغی یدرباره یامنطقه
ت در ین وضلعیطور که اشود همانیحاص  نم یقاطع یروزیکند و پیدا میپ یشیفرسا



  65 انبیاء فرهنگ در اسالمی انقالب خاستگاه: اول فصل    ___________________________ 

به  یابین دستین و... قاب  مشاهده است. بنابرایهرزگو ین، بوسنیه، فلسطین، سوریاوکرا
 یدر عرصله یو خلارج یداخلل طیامروز، تلابع شلرا یایت در دنیر حاکمییقدرت و تغ

نله تنهلا  یست. اما در زمان آغاز انقالب اسالمیقدرت است که اغماض از آن ممکن ن
 یداخلل یهاشلاه وجلود نداشلت بلکله قلدرت یسرنگون یها بران قدرتیب یهماهنگ

نفش  یفایا در ثبات سلطنت شاه ایز ین یخارج یهاقدرت یسرکوب شده بودند و همه
حزب بعلث علراق کله  یسره موافق نبودند. حتام حضرت امام قدسیا قا بیکردند و یم

ز بلا یلن یکوتاه ینظام یریکرد و درگیاندام مک قدرت مخالف با شاه، عرضی عنوانبه
حضرت املام را از کشلور علراق  1357ام در سال یگرفتن قدا کرده بود، با شدتیران پیا

 یه بلر قلدرتیلبتوانلد بلا تک یاسلالم کرد که نهضتیفکر نم ین کسیاخراج کرد  بنابرا
و  یچ قدرت جهلانیرا به چالش بکشد چون ه یان، دولت مرکزیجهان یرمتعار  برایغ
شان مخالفت یبا حرکت ا یبا حضرت امام همراه نبود بلکه همگ یاو منطقه یالمللنیب
 کردند.یم

راه خلود ک به یز هر یم نیمعارض رژ یهاانیها و جر، نحلهیحات قبلیبنابر توض 
 یشلدند، بلکله اخلتال  در نحلوهیرفتند و نه تنها بر محور حضرت امام جملع نمیم

گلران یز در نلزد دیلباال گرفته بود و راه حضلرت املام ن یروزیأس از پیمبارزه و  یادامه
شده بودنلد و  یز دچار پراکندگین نینیشد. متدی  میکور و پر ابهام تحل ینهضت عنوانبه

هیابله با بهائمشغول مق یگروه ام را یت قین، موفقیاز مبارز یادیز یت شده بودند و عد 
تیم ملتآحاد  یبرا یدر جهت روشنگر یمشروط به کار فرهنگ ز ین یدانستند و قشر سن 

قرار  یامام مورد توجه کس یغ متداول در منابر و مساجد بودند و در واقع مشیمشغول تبل
 یانقالب اسلالم یهان نشانهیبود که اول یارجو خ یط داخلین شرایگرفت. در چنینم

و  یکلیمقاوملت چر یک هسلتهیل آنکله، آشلکار شلد؛ بلدون 1356در زمستان سال 
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نلد و یایها به کمک نهضت ب  شود و رسانهیتشک یا حزبیم ضربه بزند یبه رژ یزانیپارت
ر هنگلام حضرت امام د یعنیام بپردازند. یبا رهبران آن به انعکاس اخبار ق یدر هماهنگ

ار یلدر اخت یو مطبوعلات یابود و نه قدرت رسلانه یآغاز انقالب نه صاحب قدرت نظام
 کرد.یت میالمل  از او تبعنیمتناسب با عر  ب یک قدرت داخلیداشت و نه 

اتکا قیام حضرت امام به معادالت قدرت الهی: ایمان قلبی مردم ایران بله . 2
 ائمی خدای متعالیبیت و قیام عاشورا بمثابه آیات داه 

بلود کله در  یو اسلالم نلاب یمان واقعیسره اقدس ینیدر واقع تنها قدرت امام خم
ت یلبن و محبلت بله خانلدان اه یرا نور املام حسلیگرفته بود ز یران جایقلوب مردم ا

ان یجر یرانیا یاقشار و اصنا  و خواص  و عوام  جامعه یهمه یهاالسالم در دلهمیعل
  شده بود کله ملردم یر تبدیفراگ یران، به فرهنگیا ملتان یمشترک در م ن امریداشت. ا

هلا، یارت، عزاداریلخلود در راه ز یکردند و با صر  املوال شخصلینه میآن هز یبرا
احان، مساجد، کتب دیمنابر، روحان  شدند. یق و تداوم آن میو...، باعث تعم ینیت، مد 

 یت توسلط خلدایام نعملت بلر بشلرن اسالم و اتمیع دید توجه داشت که تشریبا
و  یموس یهمانند عصا یعیگر از سنخ امور طبید یات الهین معناست که آیمتعال، به ا

وآله هیعلاللهیامبر اسلالم صلل  یپس از بعثت پ یات الهیستند بلکه آیصالح و... ن یناقه
مبلارک  خدا، وجود یه و نشانه و معجزهین آیخواهند داشت و لذا بزرگتر یانسان یسنخ

ه و معجزه، همانند ینزول آ یمردم برا آنکه جایبه یعنیشان است. یان ایاکرم و جانشینب
هستند که بندگان با  یات دائمیآ مثابهبه یات انسانیط خاص باشند، آیگذشته منتظر شرا

آنلان،  یروزملره یها و اخلالق و ملنش و زنلدگیریگمداوم  رفتارها و موضع یمالحظه
شلود و  یم دستگاه الهلیتسل آنکه یافتند. در واقع انسان براینفعال و عجز مهمواره به ا
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د از یلمانند روزه، خمس، جهاد، حج و... تن دهلد، با یاورد و سپس به مناسکیمان بیا
ت قلب پ ینظر روح وجلود  یهیلمتعلال، آ یدا کند. لذا خلدایمتأثر شده و خضوع و رق 

و خصوصلًا  یاسالم امتالسالم را به همیشان علنن و فرزندایرالمؤمنیامبر و امیمبارک پ
لیا ملت له و چله در حرمیلبن اه یران عطلا کلرد و محب  آن  یهلات چله در محضلر ائم 

چشلند و بله عجلز یرا م یالهل یان ارادهیلو جر یبزرگواران دائمًا تصر  دسلتگاه الهل
ت مافتند و قلوبیم  شود.یشان دچار رق 

م و عاشورین میدر ا  متعال  یدعوت به خدا یبرا یدیتوح یهین آیا بزرگتران، محر 
در  ینلید یهاامت یخ است؛ حتیشبرد امت اسالم در طول تاریپ یبرا یاله یارهیو ذخ

آن مصائب بلزرگ  یادآوریت شدند و با ین نور هدایا یلهیز به وسیامبر نیقب  از بعثت پ
سلره بله قدس ینیلذا امام خم کردند.یده عبور میچیاء سلف از امتحانات پیبوده که انب

م و عاشورا یع که در طول تاریفرهنگ تش یهیسرما کا کرد و به محر  خ شک  گرفته بود، ات 
خرداد در  15ام ی ، هم قین دلیه نمود. به همیعه را رقم زده بود، تکیات مذهب شیکه ح

م شک  گرفت و هم عزادار م سال  یمحر   یبه  شد که ضریتبد یبه تظاهرات 1357محر 
 ید و شلاه را از کشلور فلراریت بخشیانقالب قطع یروزیم وارد کرد و به پیآخر را بر رژ

ن نور عاشورا بود که طومار فتنه را در هم ی، ا88 یها بعد و در دوران فتنهسال یداد. حت
را رقلم  ید 9 یپرتگاه نجات داد و حماسه ید و کشور را پس از هشت ماه، از لبهیچیپ

ام عاشلورا یلن و قیالحسلون اباعبداللهین در تمام وجلوه ملدیان و محب  یعیش زد. در واقع
رند، گره از کارهلا بلاز خواهلد یبگ یاست الهیس یها رنگ و بویهستند و هرگاه عزادار

جمعه در خدمت مبلارزه بلا کفلر و  یها و نمازهاهینیا و حسیشد؛ اما اگر مساجد و تکا
 یدیل  شوند، مشلکالت جدیروزمره تبد مادی یاز زندگ یرند و به بخشیشرک قرار نگ

 د خواهد آمد.یپد
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امبر و نهضلت یلام خلود بله نهضلت پیاستدالل بر ق یرو، حضرت امام برانیاز ا 
د و از یلزیکرد و طر  مقاب  خود را تابع منش یاستناد م السالمعلیه نیالحساباعبدالله

ب  شرق و غرب قرار گرفلت و ز در مقاین یکردن پهلودانست و پس از ساقطیان میدیزی
ت یطلبکافر پرداخت. در واقع فرهنگ شهادت یهابه مواجهه با قدرت و  یخلواهو عز 

ا الذله، مخصوص دستگاه انبیشعار ه ملان ملردم یاست که قدرت خلود را در ایهات من 
م و یت و زیباورد و به اه یمان بیعالم ا حقایقبه  ملتک یرا اگر یند زیبیم ارات و محلر 

قلرار  یان قلدرت الهلیلجر یبلرا ییه باور داشته باشد، مجرایعاشورا و رمضان و فاطم
کله در  ین مشلکالتیر خواهد شلد. بنلابرایناپذ، شکستیرد و همانند قدرت الهیگیم

ارتقلاء  یملان اجتملاعیمان است و اگر اید، مستند به ضعف ایآید میپد ینید یجامعه
قلوه اال باللله الحول و ال»امحدود مت ص  شده و به قه و ندا کند، به علم و قدرت مطلیپ

 بخشد.یت مینیع« میالعظ یالعل
ز یلران وارد کرد و ملت نیمردم ا یواال را به متن زندگ ین معانیحضرت امام )ره( ا

شلد یات منبعث میو روح قرآن و روا یانیکه از علم وح للرهبر خود  یها یبر سر تحل
ر یستاد و هنگامیا لل با صدر اسالم موجب دفن  یطوالن یزمان یشد فاصلهیم که تصو 

رقابل  یغ یار کوتلاه و بله نحلویبسل یمدتشده است، نهضت در  یفرهنگ مبارزات اله
 املت مثابلهبهران یلرا آن فرهنگ مقدس در قللوب ملردم اید. زیرس یروزیبه پ ینیبشیپ

ق و ارادت قلیالسالم جرهمیعلمحمدو آل  محمد به آستان مقدس  یبان داشت و آن تعل 
و  یرملذهبیاقشار به ظلاهر غ یافت و حتی یاات تازهیح ین، با انقالب اسالمیمعصوم

ه و غوطه ل کرد و همگان را بر محور حضلرت  یور در زندگمرف  مدرن را دگرگون و متحو 
قلت مبلارک، ین حقیلشان فراهم نمود. ایا یک قدرت بزرگ برایگردآورد و  ینیامام خم

ان ین، دانشگاهیآنها، شاه، متخصص یجاسوس یهاکا و اروپا، دستگاهیمربود که ا یامر
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ران و حضلور یلن  ملردم ایو تد ینداریع، دی  آن عاجز بودند و تشیو روشنفکران از تحل
بللود کلله در محاسللبات آنللان  یاان آنللان، مقولللهیللت در میللروحان ینللهیق و نهادیللعم
ن یبلزرگ، چنلد یهاقلدرت یسلجاسو یهاشد که سلازمانیگفته م ید. حتیگنجینم

بله  یقیرا کنترل کنند اما توف ملتام یرا مورد استفاده قرار دادند تا ق یشناسجامعه یتئور
  یلا قابل  تحلیلون و اهل  دنمادی یع ناب برایاوردند چرا که مذهب حقه و تشیدست ن

م ت و بله نلور املایلبر اه یتفسل براسلاسه به فرهنگ قلرآن یانقالب با تک یعنیست. ین
، با یمتماد یهامتعال که در طول قرن یخدا یدائم یهیهمان آ یعنیروز شد؛ ین پیحس

ملنعکس  ملت یهایافته و در عزاداریران تداوم یا یع توسط جامعهیرش فرهنگ تشیپذ
 یک فرهنلگ سلرلوحهیل مثابلهبهاللله را مصائب آل یکه اشک برا یملترا یشده بود. ز

ملذهب  یخاضلع بلرا یخاشلع و عقلل یو بلا قلبل یاحتدهد، به ریخود قرار م یزندگ
 املت عنوانبلهران یلبه ملت ا یژگین ویکند که ایم یفشانآن جان یهات و آرمانیباه 

ات افض  از یکه در روا یانیعیالسالم منحصر بوده و هست؛ شهمیعلمحمدو آل  محمد
 ینلید امتن یبا عنوان برتر یاند و به حضرت موسدانسته شده یسیون حضرت عیحوار

اعلراب  ییوفایموعود است که هنگام ب امتن همان یاند. اگشته یخ معرفیدر طول تار
 یم، توسط خلدایت قرآن کرین و مهجوریرالمؤمنیت امیبه آن حضرت در موضوع وصا

ْم  َیْرَتَد   َمْن »منتق  شود:  امتن ناب به آن یاکرم وعده داده شد تا دیمتعال به نب ْنک   َعلْن  م 
ین   ي َفَسْوَ   ه  د  ه   َیْأت  َقْوٍم  الَل  ْم  ب  ه  ب   ح  وَنله   ی  ب   ح  ی  لةٍ  َو َل  یَن  َعَللی َأذ  ن  لْؤم  ةٍ  اْلم  لَز  یَن  َعَللی َأع  ر   اْلَکلاف 

وَن  د  َجاه  ي ی  ی    ف  ه   َسب 
وَن  َواَل  الَل  ٍم  َلْوَمةَ  َیَخاف  َك  ؛اَلئ  ل 

ه   َفْض    َذٰ
یه   الَل  ْؤت   .1«َیَشاء   َمْن  ی 

                                                           
رَتد شود به زودی خدا قومی را که بسیار دوسلت ای گروهی که ایمان آورده. »1 اید، هر که از شما از دین خود م 

ت دارند و نسبت به مؤمنان سلرافکنده و فلروتن و بله کلافران سلرافراز و مقتدرنلد دارد و آنها نیز خدا را دوس
برانگیزد که در راه خدا جهاد کنند و از نکوهش و مالمت احدی باک ندارند. این است فض  خدا، به هر کله 

 .54، سوره مائده، آیه «خواهد عطا کند.
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د و یم در معرض کیت عظین ظرفیو ا یمان الهین ایست که این معنا نن بدایالبته ا 
نهضت مشروطه و با آغاز مبلارزات  یس قرار نگرفته باشد بلکه از ابتدایمکر دستگاه ابل

و... تا  یالله کاشانتیالله مدرس، آتی، آیالله نورد فض یخ شهیهمانند ش یبزرگواران
از  ی، ملوج1356در سلال  یانقلالب اسلالمورشلدن ام پانزده خرداد و سپس شعلهیق

ها و د شک  گرفلت و شلبههیانحرا  و شکست پرچمداران توح یها برالهیها و حتوطئه
مسللحانه و  ین به مبارزهیقائل یدن گرفت و از سویبر سر آنها بار یگوناگون یهاهجمه
 یور تلقلکل ینهضلت ینیامام خم یران به رهبریزش ملت ای، خیستیپارلمانتار یمبارزه

ن ینیسلت. متلدیر آن روشلن نیبلرد و مسلیسلت راه بله کجلا میشد کله مشلخص نیم
ر یکه در مسل ییهاد بودند و حضرت امام را نسبت به خونیز دچار تردیمان نیاالفیضع

ن یلت ایامام بزرگوار مسلئول یکردند ولیخت، تخطئه میرین میشرفت نهضت بر زمیپ
دانسلت کله یم یرا به خوبیگرفت زیم عهدهبهن خود یو پوالد ین نورانیقیها را با خون

را از چنگلال کفلر و  یاسلالم املتتوان ی، نمیثار و فداکاریجز با بذل خون و جان و ا
 ملؤمنینک روز دسلت از سلر یل یاپرسلتان حتلید و مطمئن بود کله دنیرون کشینفاق ب

طور کله کننلد؛ هملانیقه نمیها مضلاینیآفرها و فاجعهدارند و از انواع خشونتیبرنم
د و شلکنجه یخ همواره در معرض فشار و کشتار و قت  و غارت و تبعیعه در طول تاریش

 ین در حلالیلادامه خواهد داشلت. ا)عج( عصر ین روند تا ظهور حضرت ولیبوده و ا
کننلد کله یلوح تصلور من سلادهینیمتلد یز برخلیلامروز ن یاست که در آن زمان و حت

در  یو از اه  کتلاب هسلتند املا پاسلخ یحیس و... مسیو انگلکا یچون امر یدشمنان
ت نسلبت بله ی  و خشلونت و سلبعین حجم از عنلاد و غلین پرسش ندارند که ایبرابر ا

 رد       یگینشأت م ین و باوریت، از چه اعتقاد و دیبن اه یان و محبیعیش



 

  
 مبحث هشتم

یخی نقش از  انهشناس  مردمیتحل  های مادی و تمدن»در  رانیا ملتروند تار
 قب  ظهور« تمدن اسممی»تا رسالت ساخت « التقاطی

 

در ادبیلات وحلی « شناسلیشناسلی و مردمقوم»ضرورت تفقله پیراملون . 1
 براساس فلسفه تاریخ الهی

شلبرد نهضلت یام و پیلآغلاز ق یسره بلراقدس ینیروشن شد که حضرت امام خم
 ملت یو ارادت قلب ینیمان دیبرد بلکه به امتداول بهره ن یاسیس یها، از قدرتیاسالم

 لللنه شده بود یان عموم مردم نهادیکه در م للام عاشورا یع و قیران نسبت به فرهنگ تشیا
« انیلرانیا یشناسلمردم»فشلرده، بله بحلث از  صورتبهه کرد. لذا مناسب است تا یتک

 پرداخته شود.
ان حاالت انسان اکتفاء نکرده بلکه یم تنها به بید توجه داشت که قرآن کریابتدائًا با 
 یدر دسلتگاه الهل« یشناسلقوم»رو، نیز مطرح کرده و از این« اقوام»رامون یرا پ یمعارف
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ات یلات و روایهستند و لذا در آ یمختلف یاستعدادها یرا اقوام دارایز ت دارد.یموضوع
ملن، قلوم یهمانند قلوم فلارس، قلوم  یات اقوامیو خصوص 1توجه شده« یشناسقوم»به 

چون قلم، کوفله، کاشلان، طالقلان  ییشهرها یژگیو یح و حتیهود، قوم عرب، قوم مسی
له قلرار بگیو... مورد اشاره قرار گرفته که با در واقلع اقلوام و نژادهلا و  .ردیلد موضوع تفق 

متفاوت، وابسلته  یهاها و زبانها و استعدادها و فرهنگیمختلف با توانمند یهاتملی
رنلد؛ یمتعلال قلرار بگ یت خلدایرید تحلت ملدیلهستند و با یت الهیببه خلقت و ربو

ن یلیجوالن داده شده اسلت. تب یز اجازهیت کفر و نفاق بر اقوام نیریطور که به مدهمان
گللاه یادهیللچیازمنللد علللوم پین بحللث، نیللا ن یاز آن، بلله معصللوم یاسللت کلله آ

ن ذوات یرا به ا یخیت تاریمتعال، وال یرا خدایاختصاص دارد؛ ز نیاجمعهمیعلاللهصلوات
س منحصر فرموده است.   مقد 

های ملادی قبل  از بعثلت گیری تملدننقش ملؤثر قلوم ایرانلی در شلک . 2
 اکرم)ص( به دلی  هوشمندی باالی آنهانبی

 یسطوح و انواع مختلف یها داراانسان یطور که خلقت و استعداد و توانمندهمان
 ییایلان، روشن است کله قلوم آرین میتند. در ان حکم هسیز مشمول همیاست، اقوام ن

اند. در واقع قب  خ بودهیساز و برجسته در طول تارتمدنباال، از اقوام  یهوشمند دلی به
بشر داشته و  یبر زندگ یمؤثرار ینقش بس یرانیوآله، قوم اهیعلاللهیاکرم صل  یاز بعثت نب

ز ین مادیخ یف آن، در کتب تاریتوصبوده که  مادی تمدنکننده در نییتع یحضور یدارا
ان یلرانیان ایلبه نام زرتشلت در م یاله یامبرین دوران، پیآمده است. البته نق  شده در ا

                                                           
ي َأْنَعْمت  »کند: آنها یاد می گونه ازاسرائی  که خداوند متعال این. مانند قوم بنی1 ت 

َي الَّ ْعَمت  وا ن  ر  یَ  اْذک  ْسرائ  ي إ  یا َبن 
یَن  ْم َعَلی اْلعاَلم  ک  ْلت  ي َفضَّ ْم َو َأنِّ (. گرچه این قوم دستورات خداوند و پیامبر را انجام ندادند و 47)بقره/« َعَلْیک 

 های الهی در این دنیا و آخرت قرار گرفتند.مورد عذاب
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 ین مسأله به مح   خود موکول است اما در صورت اثبات الهلیا یظهور کرده که بررس
طول زمان  ان سلف، دریاد ین همانند تمامین دید دانست که ایز باین زرتشت نییبودن  آ

ر اعتقادات باطل  یروان آن مبتال به شرک و سای  و انحرا  شده و پیف و تأویدچار تحر
 اند. شده

گیری تمللدن التقللاطی ثر دانشللمندان ایرانللی در شللک ؤمشللارکت ملل. 3
 های اسالمی( به دلی  گرایش خلفا به تمدن مادی ایران و روم)امپراطوری

 یا دگرگلون شلد و وعلدهیلمعادالت قدرت در دن لهآوهیعلاللهیصل  اکرم یبا بعثت نب 
از  یشدن بساط کفر و شرک جلدهیامبر خاتم و برچیبر ظهور پ یمبن انبیای الهی یتمام

سلال کله  6800بلالغ بلر  یخ به مدتیاول تار یان دورهید و با پاین محقق گردیزم یرو
و سلوزاندن و...  اء بله قتل  و شلکنجهیلاز انب یرویشد و پیجرم محسوب م یکتاپرستی

ت فلراهم شلد. البتله یلو توح یخداپرسلت یت برایگشت، باالخره امنیم یمنته د و نبلو 
شلان انجلام یات مبلارک ایالعرب، در دوران حةریجز یدر منطقه ین آرمان الهیتحقق ا

 یدو امپراطلور ی، در زمان خلفاء و با فروپاشلیشد اما نابود کردن کفر در سطح جهان
 یزیامبر اسالم، فرهنگ کفرستیر پینظیب یهارا با مجاهدتیگشت. ز یلران و روم عمیا

 ین رکن اساسیتوانست بدون توجه به ایکس نمچینه شده بود و هین نهادیان مسلمیدر م
ت خود ادامه دهد. لذا قدرت در اکثر یا به حاکمیدر فرهنگ بعثت، به حکومت برسد و 

ن فراگ ن افتاد وین به دست مسلمیزم یمناطق کره ر شلد. از یلاسالم به قرائت اه  تسلن 
 یت املوریریمردم و ملد مادی ین زندگیتأم ید موضع خود را برایبا یآنجا که هر دولت

 یهلادر قاللب حکومت یاسلالم یهاین کند، امپراطوریت و معاش و... معیمانند امن
ملردم  یدگن زنلیتلأم یران را بلرایلروم و ا یامپراطور مادی تمدنو...،  یو عباس یامو
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  و ارتقلاء آن یلآن، بله تکم یاز ملذهب بلر رو یظلاهر یاهیلدن الیدند و با کشیپسند
هیبه وال ینید تمدنقت یبود که حق ین در حالیپرداختند. ا اطهار وابسته است  یت ائم 

ه در انزوا به سر میمسلم یکه مورد انکار جامعه برد. در ین قرار گرفته بود و مذهب حق 
 یت و قدرت و مناصب به دست اهل  نفلاق افتلاده بلود و هلم محتلوایواقع هم حاکم

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

ت، شلاه  یهارا در حکومتیدربار خلفاء قرار گرفتند ز  ملادیوه و روش  تکامل  یسلن 
، ی، ادبلی، هنلریکه به روابلط صلنعت یبا قب  از اسالم نداشت و لذا دانشمندان یوتتفا

 یز کارآملدیلن یاسالم یامپراطور یران و روم مسلط بودند، برایو... در تمدن ا یپزشک
و... بله اسلتخدام دسلتگاه حلاکم  یزبان عرب یریادگیظواهر و  یر برخییداشتند و با تغ

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

در املر  یمشاوران علال عنوانبهمنتق  شدند و  یخود، به مراکز حکومت یعلم یتوانمند
 یرانلیر دانشلمندان ایزان تأثیم ها وتیکمک کردند و فعال یاسالم یها، به دولتتمدن

 خ مضبوط است.   یمختلف، در تار یهادر عرصه

تن آنهلا در سللک مهاجرت جمعی از ایرانیان به مرکز هلدایت و قرارگلرف. 4
 )ع(، علت حضور مؤثر آنها در پرچمداری توحیداطهاراصحاب ائمه

  و یدر تکم ش از اسالم و مشارکتیپ مادی تمدنان در یرانیرغم حضور ایاما عل 
ان بودند که پلس از یرانیاز ا یگریبعد از بعثت، قشر د یاسالم یهاآن در دولت یارتقا

نه شدند که سللمان یت رساندند و وارد مدیو خاستگاه هدا یبعثت، خود را به مرکز وح
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السالم کوفله را هیعل امیرالمؤمنینکه  ین حرکت است. سپس هنگامی، سردمدار ایفارس
که  ییان به کوفه مهاجرت کردند تا جایرانیاز ا یگریخت قرار دادند، موج دتیپا عنوانبه

اعراب  یبرا ین شهر، به چالشیآنان در ا یهاتیو فعال یرانیمسلمانان ا یت باالیجمع
رفتنلد کله یت پذیلبن دسلته از قلوم فلارس، اسلالم را بله قرائلت اه ی  شده بود. ایتبد

امبر و یلدر کنلار پ یرشلد معنلو یبلرا قومن یا یت باالیبلند و ظرف همت یدهندهنشان
ن گروه اندک در ادامه، هم در نشر اسلالم و هلم یهماالسالم است. همیعل امیرالمؤمنین

لله یصللحابه مثابللهبهدا کردنللد و یللمللؤثر پ یحضللور ین علللوم اسللالمیدر تللدو  یائم 
 بلتین خلط در غیلفا نمودنلد. ایا مهمی یهاسال، نقش 250در طول  )ع(نیمعصوم

اب  عنوانبهان یرانیاز ا یافت و تعدادیز امتداد ین یبت کبریو غ یصغر حضلرت  علامنو 
ه)عج(عصریول دند. یفقاهت قرار گرفتند و پرچم اسالم نلاب را بله دوش کشل ی، در قل 

داشتند چلرا کله قلدرت بله دسلت  یت اندکین گروه، جمعید توجه داشت که ایالبته با
ه یخلفا  یاسلالم یت جامعهیریاز حضور در مد )ع(نیمعصوم یجور افتاده بود و ائم 

 محروم شده بودند. 

استقبال مردم ایران از اسالم با قرائت اه  تسلنن بلرای نجلات از مظلالم . 5
 نظام کفر  قب  از اسالم

ت بله اقرائلت اه  براسلاسن اسلالم یبنابرا   یران وارد شلد و هماننلد تملامیلسلن 
فارس، به  یامپراطور یز پس از فروپاشیان نیرانیا ت غالبیشده، اکثرفتح یهانیسرزم

ن گرو  یو... مرکز یژه همانند قم، کاشان، ریخاص  و و یدند. گرچه نقاطیمذهب تسن 
کله قلباًل تحلت تسللط  ییایلجغراف یشلدند املا در مجموعلهیع محسوب میتش یبرا

قرائلت اهل  شود که اسالم بله یان بود، مذهب خلفاء رواج داشت. البته گفته میساسان
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ت، به زور جنگ و شمش رفتند املا ین را پذین دیران اجبارًا ایران شد و مردم ایر وارد ایسن 
ان، عدل و قسط یساسان یفارس و سلسله ین نکته غاف  بود که مگر امپراطورید از اینبا

 یهلاان در حکومتیلرانیران به ارمغان آورده بودند   مگر عملوم ایمردم ا یو رفاه را برا
ات یلن حیلانلد و سلپس ابوده یآرام و آرمان یک زندگی ی  از اسالم، در حال تجربهقب

ر بار یران در زین است که مردم ایقت این رفته است   حقیتوسط سپاه خلفاء از ب یبهشت
 یهار انسلانیدستگاه حاکم کمر خم کرده بودند و همانند سلا یمظالم و فرهنگ طبقات

 یور بودنللد و وعللدهعثللت، در ظلمللات غوطللهط قبلل  از بین در شللرایزملل یکللره
ده بودند یت را شنیامبر خاتم و نجات بشریبر ظهور پ یامبر مبنیوچهارهزار پستیصدوب

ن یماشل ینلابود یح است کله بلرایکردند. پس صحیم وجوجسترا  یدیام یو روزنه
انجام شلده املا بلا شکسلت  یبزرگ یهاها و جنگیران، لشگرکشیا یامپراطور یجنگ
د علدالت، از یلت ظالمانله و بله امیخلروج از وضلع یران برایان، مردم ایساسان ینظام

آنهللا بللا  یسللهیرغم مظللالم خلفللاء، در مقاید اسللتقبال کردنللد و علللیللفرهنللگ جد
ن را پذیکفر در ا یهایامپراطور ف یرفتند. و اال پس از تضلعیران و روم، اسالم اه  تسن 
 ین در حلالیلخود بازگردند و ا یرهنگ و روابط قبلتوانستند به فیم یاسالم یامپراطور

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

نهضت فرهنگی علمای شیعه، علت پذیرش قلبی مذهب تشلیع در قلوم . 6
  کننده رفتار نظامی صفویهایران و جبران

ن در ارواج مذ کله نیه ادامله داشلت تلا ایبو  دولت آلیران تا تشکیهب اه  تسن 
ن یاملام حسل یبلرا یعلزادار ین سلسله، اقاملهین بار و در دوران کوتاه عمر ایاول یبرا



  77 انبیاء فرهنگ در اسالمی انقالب خاستگاه: اول فصل    ___________________________ 

، یه بلا قلدرت نظلامیران آغاز شد. پلس از آن بلود کله صلفویالسالم توسط مردم اهیعل
ن یشلد. در چنل یر سراسلر کشلور اجبلارع دیران را فتح کردند و مذهب تشین ایسرزم

بلالد  یشلان، از تملامیاسلت ایو ک ییخ بهایت شیعه با محوریش یبود که علما ییفضا
ه به وجلود آورده یصفو یاسیکه قدرت س یطیران آمدند و با استفاده از شرایبه ا یاسالم

 یو تخصصل یت در مجلامع عملومیلبج ملذهب اه یعه و ترویبود، به نشر فرهنگ ش
ن در اجبلار بله ملذهب یسالط یاسی، رفتار سیک حرکت فرهنگی یتند و با رهبرپرداخ

ش ی  و گلرایلعه، باعلث تمایش یتوسط علما ین حرکت فرهنگیحقه را جبران کردند. ا
له شلد و ملذهب  ین و مجموعهیت و فقه صادقیببه مکتب اه  یرانیقوم ا معلار  حق 

رغم انقلراض ی  بلود کله عللیلن دلید. به هملیرش رسیران به پذیان مردم ایع در میتش
 یعه، بله زنلدگیشل یعلملا یفرهنگل یهلاتیران در اثلر فعالیه، مردم ایصفو یسلسله

پلس از  یلیک فرهنگ تحمیاست که  ین در حالیعه ادامه دادند و ایفرهنگ ش براساس
ن آن گردد. یگزین جایشین برود و فرهنگ پیج از بید به تدریکنندگان  آن، با یزوال تحم

ت از یکردند تا به تبع یسع یسازدوم با فرهنگ یاول با قهر و اجبار و پهلو یپهلو یتح
 ینیران کنند اما حضرت امام خمیرا وارد ا یپس از رنسانس، فرهنگ غرب یط جهانیشرا

افلت، ییم یران تجللیلا ملت یهایکه در عزادار یعیان همان فرهنگ شیه به جریبا تک
دا کرده بود، یکه رواج پ یز از مفاسد فرهنگ غربید و مردم نرساندن یروزیانقالب را به پ

 گردان شدند. یرو
)ص( امبر اکرم یاست که توسط پ یبیاز همان وعده و إخبار غ یخیتار یلین تحلیا

  را یلف و تأویلن بدون تحریدر صدر اسالم گوشزد شده بود: قوم عرب اسالم ناب و د
است که  یعیطب 1وم سلمان منتق  خواهد شد.به ق یقیرفت و لذا اسالم حقینخواهند پذ

                                                           
 .34126، ح 90، ص 12. کنزالعمال، ج 642، ص 1. نورالثقلین، ج208، ص 3فسیر مجمع البیان، ج . ت1
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ت و یلو عقالن یاز توانمنلد ییرند که در سطح باالیت را بپذین مسئولیتوانند ایم یقوم
 قرار داشته باشند. یکارآمد

شناسی ایرانیان به پذیرش فرهنگ گیری: بیان شاخصه اصلی در مردمنتیجه ا
 گیری انقالب اسالمی شک  زمینه ؛اطهار و نواب عامتشیع و تبعیت از ائمه

 یشناسلمردم»در  یاصلل ید دانسلت شاخصلهیالذکر بافوق یخی  تاریبنابر تحل
هیعه و تبعیرش آنان نسبت به فرهنگ شی، پذ«انیرانیا اب یمعصوم یت از ائم   علامن و نو 

ن مطللب، یخ و جوامع بلوده و هملیمتعال در تار یت خدایریمد یجهیآنان است که نت
آن فراهم کرده است. در واقع تحقق  یروزیو پ یانقالب اسالم یریگشک  یرانه را بیزم

امبر یلکله پ یر نبود و خبریپذران امکانیا ملتر از یغ یملتان یدر م ینینهضت امام خم
 ن اسالم دادند، محقق شد.یرش دیت قوم فارس در پذیمحور یاکرم درباره

شارکت عملومی بلرای می به متعریف جدید از جمهوریت در نظام اسال. 7
قبل  « حکومت و تمدن الهلی»اری به اسالم ناب در سطح ایجاد گزخدمت
 از ظهور

است کله  یملتاشاره به  معنایبه« یاسالم ینظام جمهور»در « تیجمهور»پس 
 یست که داراین یامبر اسالم وعده داده شده بوده و نژاد و نسلیدارد و به پ یخیتار یشأن

ل  مرارت یفاء اسالمدر زمان خل مادیفرهنگ  ها و هلا و شلکنجهباشلد بلکله بلا تحم 
ن منزلت نائ  شده است. اساسلًا هلر یها و... بوده که به اقییدها و تضیها و تبعشهادت

ن مصائب و یخ، در معرض ایجهان و در هر مقطع از تار یدر هر کجا یاعهیت شیجمع
تلا ظهلور حضلرت  )ص( اکلرمیابتالئات قرار داشته و دستگاه کفر و نفاق از بعثلت نب
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 یدهلد و بلا وجلود مشلاهدهیان ادامله میعیات خود بر ضد شیبه جنا )عج( عصریول
ه یمعجزات و کرامات و مناقب ن و مراقد و مشاهد آنان صادر شلده، یمعصوم یکه از ائم 

و  ین مشلارکت عملومیجنگلد. بنلابرایروان آنان میت با پیبمحو اسم و رسم اه  یبرا
آن منصر   یغرب معنایبهد ینبا یران و نظام اسالمیمردم ا یبرا یو دموکراست یجمهور

آنهلا  یملانی  شلأن ایران و تقلیا ملت یخیجز فروکاستن منزلت تار یاجهیشود و اال نت
ت اه  یالقراران ام  یرا ایندارد ز  یهیو ذر امیرالمؤمنینبه  یت و تعلق و ارادت قلبیبمحب 

هیخ به تبعیطول تارپاک آن حضرت است و در  اب یمعصلوم یت از ائم  آن  علامن و نلو 
ران یا ملتن جهت مطلوب  یاز ا یحضرات شناخته شده است. در واقع مشارکت عموم

را ارتقلاء دهلد و )عج( عصر یبه آستان مقدس حضرت ول یاست که سطح خدمتگزار
 ین و تجربهیتمرت و انس با احکام آن به آنان کمک کند و با یطوا  بر محور وال یبرا

اب  یدر همراه ین راه نورانیا ت آماده کنند یامر وال یهایدگیچیپ ی، خود را براعامبا نو 
متناسلب بلا ظهلور  یتیکفار ندهند و به ظرف ین را نخورند و دل به زندگیب منافقیتا فر

د شویرفته مین پذیت نویریو  مد یرو، مشارکت و دموکراسنیامام غائب نائ  شوند. از ا
ذ؛ چرا که تحقق ا یاما با هد  خدمت به اسالم و نه برا ع و تلذ   ین امور بلرایرفاه و تنو 

ن شک  آن رقلم خواهلد خلورد بله یباترین و زین، به بهشت موکول شده و در بهتریمحب  
ا یلن دنیلمالئکه در خدمت آنلان قلرار خواهنلد گرفلت. املا آنچله در ا یکه حت ینحو

 یآن در قلدرت کفلار تجلل یاست که مظهر اجتملاع نفس یت دارد، دفع هوایموضوع
ن قلرار گرفتله یس و... در مقابل  ملؤمنیکا و انگلیچون امر ینیافته و در قالب مستکبری

 است.        
ت جهان اسالم در عصر حاضر ی، هدایم به زبان عربیرغم نزول قرآن کریلذا عل 

گره  حجدر  یاسالم امتبه  یحضرت امام و مقام معظم رهبر یهاامیو پ یبه زبان فارس
 یهارا در موسم حج است که راه و روش دفاع از اسلالم در برابلر نقشلهیخورده است ز
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ع سراسر یکفر و نفاق برا گونله کله طبلق شلود. همانین میلین جهلان تبیمسلم یتجم 
، )عج(عصلریر فرموده تا قبل  از ظهلور حضلرت ولیمتعال تقد یات، خدایروا یبرخ

 ین شهر به تملامی  شود و اسالم ناب از این تبدیداران و مرکز علم دنید شهر قم به پناه
اکلرم(، ینه )حلرم نبیمتعال(، مد یکه در کنار مکه )حرم خدا یشهر 1ا صادر گردد؛یدن

له یحلرم بلاق مثابهبهن(، یمنؤرالمیکوفه )حرم ام  نیاجمعهمیعلاللهصللواتن یمعصلوم یائم 
 یمنلوره یمطهلر، روضله یهلان حرمیلا یر در تملامشده است. البته مبدأ نلو یمعرف

،  هلر روز هفتلاد 2اتیلاست چرا که حسب روا السالمعلیه نیالحسحضرت اباعبدالله
آن امام  یشوند و براینه و نجف، به کربال مشر  میارت مکه و مدیهزار ملک پس از ز

 کنند.    یم یمظلوم عزادار

                                                           
 .23، ح 213، صفحه 60. بحارالنوار، جلد 1
 ، حدیث اول.39. کام  الزیارات؛ باب 1



 

 

 

 

 

 

 

   

 گفتار دوم:

 و یاله یت مقاومتیر یمد

 آن با  یمقابله 

 مدرن ی، دفا یتی، امنیاسیس یهانیدکتر   

 

 



 



 

 
 مبحث نخست

 یدر مبنا« یتکام  معنو»و اصالت  « مادیتکام  »ت  یمحور  ینف 
نظام  تمش تمدن مادی برای حذف فیزیکی  لت ،حضرت امام یتیر یمد

 یاسمم یجمهور 

 

ت وابسلتگی بله های ملدرن، عللهای مادی در حکومتمحوریت آرمان. 1
بله « عللم، سلرمایه و تکنوللوژی»های قدرت جهانی برای دستیابی به قطب

 عنوان ابزار تأمین زندگی مردم

سره برای قیام بلر ضلد رژیلم طلاغوت، از بیان شد که حضرت امام خمینی قدس 
تئوری قدرت که ناشی از  فرهنگ علمی مدرن در قرن بیستم بود استفاده نکردند بلکله 

ی توحیدی تکیله داشلتند و مثابه بزرگترین آیهخدای متعال و فرهنگ عاشورا بهبر قدرت 
ی ایلران بلود، سلرنگون بدین وسیله، سلطنت پهلوی را که مظهر کفر و شرک در جامعه
را « ملدیریت نظلام»سره کردند. با پیروزی انقالب اسالمی، حضرت امام خمینی قدس

مبنای پیروزی قیلام بلود، در ایلن مرحلله نیلز  عهده گرفتند و همان اخالق الهی را کهبه
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های و شب )عج(عصرتداوم بخشیدند؛ یعنی ارتزاق علمی از وجود مبارک حضرت ولی
کلال کردن به شیوهجای تکیهقدر برای تعیین وظیفه به های مادی در ادبیات دانشگاه یا ات 

ی و در سله عرصلههای علمیه، پس از انقالب نیز ادامه یافت به ادبیات تخصصی حوزه
هایی که دشمنان در مقابل  تجلی پیدا کرد. زیرا اولین چالش« سیاسی، امنیتی، دفاعی»

انقالب پدید آوردند، در همین سه عرصه بود. این در حالی بود که در صدسال  پلیش از 
ها و انقالبات متعددی رخ داده بلود للل و حتلی همزملان بلا انقلالب اسلالمی، آن قیام

ها در نیکاراگوئله بله پیلروزی در افریقای جنوبی و انقلالب ساندنیسلت نهضت ماندال
های سیاسی، امنیتی، دفاعی یک همانند انقالب ایران دچار چالشرسیده بود لل اما هیچ

کدام از را مطرح کرده و به هیچ« نه شرقی؛ نه غربی»نشدند. چرا که حضرت امام شعار 
ی از آنها در مقاب  دیگلری از انقلالب نوپلا دو قطب قدرت در جهان وابسته نشد تا یک

دفاع کند و نیازهای سیاسی و امنیتی و دفاعی نظام را تأمین نماید بلکه پرچم حاکمیلت 
 درآورده بود. زاسالم را به اهتزا

گرفلت و را پلیش می« یلا شلرقی؛ یلا غربلی»در واقع اگلر حضلرت املام شلعار  
رد و مسئولیت اصلی حاکمیت را تلأمین کهای مردم را به نحوی مادی تعریف میآرمان

های قلدرت و تبعیلت از دانست، آنگاه هماهنگی با یکی از بلوکزندگی مادی مردم می
ملورد نیلاز یلک حکوملت ضلرورت « سلرمایه، تکنوللوژی و عللم  »ی آنها بلرای تهیله

یافت؛ چرا که تأمین زندگی مادی در دنیای امروز بدون سلرمایه، تکنوللوژی و عللم می
های برتر جهلان ن نیست و روشن است که این سه عنصر اساسی در اختیار قدرتممک

عنوان حاکمیت قرار دارد. پس طبق روال متداول در جهان، الزم بود تا رهبری انقالب به
جدید، وفاداری ایران به بلوک غرب یا شرق را اعالم کند و بلا تعیلین جایگلاه ایلران در 

، ملدیریت کشلور را در مسلیری معلین قلرار دهلد و های جهانیاردوگاه یکی از قدرت
گاه کشور برای تأمین تکنولوژی و علم و سرمایه را تعیلین نمایلد. در ایلن صلورت تکیه

. گرفلتهای جهلانی قلرار مییافت و ایران در پناه یکی از ابرقلدرتها پایان میدشمنی
ذ در دنیلا در تمدن جهانی، تولید ثروت و کاال برای دستیابی بله رفلاه ملا پس دی و تللذ 
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ی از آن توصیف قرآنی بود کله: محوریت داشت و این روند، نمونه ْم  َهلْ  »ی تام  ک  لئ  َنب  
 ن 

یَن  ْخَسر 
َ
اْْل یَن  َأْعَمااًل  ب  ذ 

ْم  َضَ    اَل  ه  ي َسْعی  لْم  ْنَیااللد   اْلَحَیاة   ف  وَن  َوه  لْم  َیْحَسلب  ه  وَن  َأَن  لن  ْحس   ی 
ْنًعا مثابه امری درآمدزا و سودآور المللی نیز بههانی و بینبه همین دلی ، سیاست ج .1«ص 

ی می  شد و اقتدار سیاسی برمبنای پول شک  گرفته بود.تلق 

های دینی بلر تلأمین نیازهلای ملادی در رفتلار ملدیریتی حاکمیت آرمان. 2
هلای قلدرت جهلانی و موجلب حضرت امام، علت عدم وابستگی به قطب

 ا برای حذ  فیزیکی جمهوری اسالمی  نظامی آنه ،امنیتی ،هجمه سیاسی

جای معاملله و زدوبنلد، در مقاب ، حضرت امام به اخالق قرآنی متخلق بود که به
تقاب  حق و باط  و هوی و تقوی در آن محوریت داشت و تجلارت سلودآور را تنهلا در 

ْم  َهْ  »کرد که: وجو میاین کالم الهی جست ک  لُّ َجاَرةٍ  َعَلٰی  َأد  م ت  یک  نج  ْن  ت  لیٍم  َعلَذاٍب  مِّ  َأل 
وَن  ن  ْؤم  ه   ت 

اللَّ ه   ب  ول  وَن  َوَرس  د  َجاه  لي َوت  ی    ف  له   َسلب  ْم  اللَّ ک  لَأْمَوال  ْم  ب  لک  س  جای و للذا بله 2«َوَأنف 
ی ی خلود قلرار داده بلود و جامعلهدهی، فداکاری و جهاد در راه اسالم را سلرلوحهباج

توان برای دسلتیابی بله رفلاه ملادی، نمی دانست کهایمانی را امری ارزشی و گرانبها می
ی نظاملات سال تحت سلطه 2500کرامت آن را به حراج گذاشت. در واقع مردم ایران 

سال نیز زیر فشار دستگاه پهلوی قرار داشتند و با پیروزی انقلالب  57سلطنتی بودند و 
منلافع کله اسالمی قرار نبود که ظلم و فساد در شلک  جدیلدی تکلرار شلود؛ و للو این

ی ایرانلی هایی که تا قب  از آن در تمامی ابعاد جامعلهدنیاپرستان به خطر بیفتد و قدرت
ها از حضور داشتند، احساس خطر کنند و دشمنی را آغلاز نماینلد. البتله ایلن دشلمنی

وجلود داشلت وللی در سلال منتهلی بله پیلروزی  1342دوران مشروطه تا خرداد سال 
دلی  ناتوانی از تحلی  آن، د و ناشناخته مواجه شدند که بهانقالب ناگهان با قدرتی جدی

                                                           
 .105و  104. سوره کهف، آیات 1
 .11. سوره الصف، آیه 2
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قللدرت کنتللرل آن را پیللدا نکردنللد و هنللوز نیللز از شللناخت اسللالم عاجزنللد و بلله 
 پس پذیرش وابستگی به بلوک شرق یا بلوک غربزنند. های کور دست میالعم عکس

وب در این دنیلا بدان معنا بود که آرمان نظام جمهوری اسالمی، به یک زندگی مادی خ
ع و  ل یافته و با مبنلا قلراردادن تکامل  ملادی، تکامل  معنلوی را قربلانی رفلاه و تنلو  تنز 
دنیاپرستی کرده که این امر برخال  شعارهای قیام و انقالب اسالمی بود. البتله دوللت 

دنبال همین هد  بود و تأمین زندگی مردم را با تکیه بله بللوک غلرب پیگیلری موقت به
جای آنکله ملردم را املا بلا حضلرت املام اخلتال  پیلدا کلرد زیلرا ایشلان بله نمودمی

سلازی شلرایط اقلدام کنلد، اخبلار کردن زندگی معمولی دعوت کرده و به عادیدنبالبه
گذاشلت و آنلان را بله ای و جهلانی را بلا ملردم در میلان میهای داخلی و منطقهتوطئه

کرد ی دین تشویق میو زندگی در سایهی اسالمی هوشیاری برای حف  اسالم و جامعه
 نمود.  و مبنای الهی قیام و ضرورت تداوم آن در مدیریت کشور را گوشزد می

های کشورهای مختلف در ایران  پس از انقالب نیز به کار بنابراین گرچه سفارتخانه
تلوان های مؤثر جهلانی بله ایلن نتیجله رسلیدند کله نمیدادند اما قدرتخود ادامه می

گو پرداخت زیلرا ایلن وبراساس ادبیات متداول دیپلماسی با رهبران جدید ایران به گفت
ی علوم سیاسی مدرن قاب  پیگیری است لل خرید و فروش  اخبار ادبیات لل که در فلسفه

کرد اما حضلرت املام حاضلر بله و عناصر سیاسی و فریب افکار عمومی را تئوریزه می
ی طور که رفتارهای حضرت املام در مرحللهپس همان نییع ورود در این مفاسد نبود.

نیلز « مدیریت نظلام»ی برای مادیون قاب  تحلی  نبود، عملکرد ایشان در مرحله« قیام»
برای اهالی سیاست در جهان مدرن، نامفهوم بود و از برقراری ارتباط با رهبری انقلالب 

غ کسلانی رفتنلد کله بنلابر برای حف  و تأمین منلافع خلود نلاتوان بودنلد. للذا بله سلرا
کردند و تکام  مادی را مبنلای حرکلت خلود قلرار داده ورزی متداول عم  میسیاست

های بودند و با معتقدین به مبارزات مسلحانه و پارلمانتاریستی ارتباط گرفتند تلا ضلربه
های جهانی حتی یک روز هلم بله سیاسی و امنیتی به انقالب وارد کنند. در واقع قدرت

ب ملردم ایلران فرصلت ندادنلد و از هملان ابتلدا نیروهلای ضلدانقالب  فعلال در انقال
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عد سیاسلی، احلزابعرصه و  های سیاسی و امنیتی و نظامی را سازماندهی کردند. در ب 
های متعددی تأسیس شد تا به زبان مکاتب شرقی و غربلی، املام و اطرافیلان و روزنامه

هلای ر سلؤال بلرده شلود. همزملان فعالیتافکار ایشان )همانند جمهوری اسالمی( زی
ی حقلوق و امنیتی و اطالعاتی نیز آغاز گردید و با تحریک اقوام و مذاهب برای مطالبله

مشارکت در قدرت، مرزهای مختلف کشلور در کردسلتان و خوزسلتان و بلوچسلتان و 
عد نظامی، با عناصر طرفدار خلوترکمن د صحرا و... به آشوب کشیده شد. همچنین در ب 

ی کودتای نظامی را فراهم نمایند. پس انقلالب از در ارتش تماس برقرار کردند تا زمینه
هلا از ایلن مسلأله ایلن چالش دچار چالش شلد.« سیاسی، امنیتی، دفاعی»سه موضع  
طلبانه را جایگزین اخالق دیپلماسلی گرفت که حضرت امام )ره( اخالق حقنشأت می

فع قشر حاکم کردند و از حقوق و منافع مردم ایران در و زدوبند و لهو و لعب و حف  منا
 های بیگانه محافظت نمودند.مقاب  قدرت

های های سیاسلی، امنیتلی، نظلامی در ایلران بلا دسلتگاهلذا ارتباط بین دسلتگاه 
سیاسی، امنیتی، نظامی در جهان قطع شد و این در حالی اسلت کله پلس از رنسلانس، 

انلد و در هملاهنگی و ارتبلاط کامل  بلا ال پیلدا کردهها شلکلی سلیی این دستگاههمه
کنند و استقالل در آنها معنلا نلدارد. املا حضلرت ای و جهانی عم  میوضعیت منطقه

کید بر مدیریت الهی، رفتار این دستگاه ها را به اسالم و منافع مردم بلرای یلک امام با تأ
هلای مردملی و تلأمین مکردنلد. اساسلًا نظازندگی مستق   تحت لوای دین مشلروط می

های انبیاء و اولیای الهلی اختصلاص دارد زیلرا آزادی برای عموم فقط و فقط به نهضت
رسد که به قلدرت نامحلدود مثابه یک مخلوق  محدود، تنها زمانی به آزادی میانسان به

ها دچلار یعنی خدای متعال متص  شود و اال در صورت ارتبلاط صلر  بلا محلدودیت
 د.اسارت خواهد ش

سره بر این مبنای توحیدی با مؤمنین )مردم ایران(، امت در واقع امام خمینی قدس 
ی علوم سیاسی کرد و بلالتبع آن اسالمی و کفار صحبت کرد و عماًل قرآن را وارد عرصه

را به متن زندگی مردم آورد؛ بدون آن به مباحث تئوریک دانشگاهی و حلوزوی بپلردازد. 
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حضرت امام به قدرت نامحدود خدای متعال تکیه کلرده بلود، از در نتیجه و از آنجا که 
های سیاسلی للل فرهنگلی کله در دوران ی نحللهمخالفان خود واهمه نداشت و به همه

ی تحلرک داد و از تملامی اقشلار و اقلوام و مبارزه، با مشی ایشان مخالف بودند، اجلازه
به شرق و غرب دعوت کرد  جای تکیهها برای حف  انقالب و حاکمیت اسالم بهجریان

ها به حذ  دیگران مبلادرت کنلد، همگلان را بلرای جای آنکه همانند سایر انقالبو به
شرکت در رفراندوم و تعیین نظام حاکم تشویق نمود و براساس منطق برتر خود بلا آنلان 

ها پس از گرایش به بلوک شرق، طرفلداران گو نمود. این در حالی بود که انقالبوگفت
کردند و یا پس از اتحاد با بلوک غرب، در مقابل  طرفلداران مکتلب ب را تصفیه میغر

زدند. همچنین حضرت املام بلا شرقی موضع گرفته و دست به حذ  یا انزوای آنان می
و به  تی و نظامی رژیم گذشته را بخشیداعالن عفو عمومی، همگان از جمله عناصر امنی

هلای انقلالب ران آللوده بلود و توسلط دادگاهشان به خون ملت ایلجز کسانی که دست
له عمل  محاکمه شدند، عفو عمومی اعالم کرد؛ همچنان که پیامبر اکرم پس از فتح مک 

دنبال زندگی مستق  برای مردم ایران ذی  پرچم اسالم بود و نمود. از سوی دیگر، امام به
تراشلی نبلود و و دشمناه  تجاوز به منافع دیگر کشورها و درگیری ماجراجویانه با آنها 

ی کشورها را مبنای خود قرار داد و در این میان، تنها با دو روابط انسانی و عادالنه با همه
های ضدانسانی قطع ارتباط کلرد. للذا مثابه حکومترژیم اسرائی  و افریقای جنوبی به

 شدند.های جهانی بودند که دست از دشمنی برنداشتند و با انقالب درگیر این ابرقدرت

با محوریت مشلارکت مردملی و « نهادهای انقالبی»ابتکار امام در ایجاد . 3
رفتن سلاختارهای کالسلیک، عللت موفقیلت نظلام در مقابلله بلا به حاشلیه

 هاهای سیاسی امنیتی نظامی  ابرقدرتهجمه

ی راه و تکیله بله ی قیام برای ادامهپایبندی حضرت امام به رمز پیروزی در مرحله 
دای متعال برای حف  امت دینی در مقاب  شرق و غرب، مدیریت کشور را نیز قدرت خ
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ها، سازمان برنامه و بودجه و تفکیلک خانهدگرگون کرد و ساختارهای متداول در وزارت
ی مردم قرار گرفت؛ یعنی املام خمینلی بلرای قوا به حاشیه رفت و نقش اصلی بر عهده

که مردم را به صحنه آورد. همچنان« ی، دفاعیسیاسی، امنیت»های دفاع در مقاب  هجمه
گیری، تصللمیم»گیری کللالن بللرای جمهللوری اسللالمی را بلله نظللام اختیللار تصللمیم

ی صلورت ملداوم دربلارهاز نوع شرقی یا غربی آن نسپرد بلکله به« سازی و اجراتصمیم
ی سرنوشلت ملردم و گفت و آنچه موضع اسالم دربارهمسائ  سیاسی با مردم سخن می

گذاشت و نسبت به خطر بازگشت شلاه و می داد با آنان در میانمنافع آنان تشخیص می
های انقالبی صورت روزانه، عموم ملت را به فعالیتداد و بهسرکوب نهضت هشدار می

تی روی بیاورد و به بیان کرد. این در حالی بود که امام میدعوت می توانست به روش سن 
ی سلران دوللت موقلت بلرای سلپردن هی بپردازد یلا توصلیهح اخالقی و احکام فقینصا

ای مشلابه مدیریت کشور به نظام کارشناسی را بپذیرد و دولت در مقاب ، قم را به منطقه
 با واتیکان برای امام و سایر روحانیون شیعه تبدی  کند.   

ها اما با دعوت امام از مردم برای حضور فعال، فشلار سیاسلی احلزاب و روزنامله
شلد و هلای تروریسلتی و ضلد امنیتلی کنتلرل میگرفت و انفجارها و حرکتاسخ میپ

نیروهای مردمی در ارتش بودند که موجلب افشلای کودتاهلا و سلایر تحرکلات نظلامی 
ها ناشی از آن بلود کله املام خمینلی بله شدند. البته نقش بزرگ مردم در این عرصهمی

انقالب، سپاه پاسداران، جهاد سلازندگی  هایاقدام کرد و با تأسیس کمیته« نهادسازی»
ی ملدیریتی نلوین را و... زمینه را برای مشارکت مردم انقالبی فراهم نمود و یلک شلیوه

ها خلارج کلرد و از خانههای متداول در وزارتی کشور را از رویهنمایان ساخت و اداره
گذاشت و بی را بنیان گو با مردم و وارد کردن آنها در صحنه، نهادهای انقالوطریق گفت

های نهادهلا اختصلاص داد. در نتیجله، وزارت بخشی از مقدورات کشور را به فعالیت
مثابه کشور در درون و وزارت امور خارجه در بیرون و وزارت اطالعات و وزارت دفاع به

بله چلالش کشلیده شلدند و بله « سیاسی، امنیتی، دفاعی»ساختارهای متداول در امور 
 انقالبی و مردمی که بلا ابتکلار املام ایجلاد شلده بلود، سلپرده شلدند و مدیریت نوین  
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وشش میلیونی میلیونی، اطالعات سیوالیت مطلقه فقیه، ارتش بیست»نهادهایی چون 
شناسی، علوم سیاسی و مدیریت بنیان ای جدید در جامعهشک  گرفتند. پس شیوه« و...

  اه  ایمان آشنا و مأنوس بود. نهاده شد که برای مادیون، نامفهوم اما برای 



 

 
 مبحث دوم

کادمیتحل  مقیدشدن  ، مبینینظام اسمم بهغر  و شر   هجمهک از ی  آ
یت در تمدن مدرن به آیین دنیاپرستی  مدیر

 

با وابستگی حاکمیتها به نظم مطللوب « استعمار پنهان»گیری شک روند . 1
 یافتگی( بر مبنای آیین دنیاپرستیابرقدرتها )توسعه

 یاسلیو علر  س یدموکراسل یفلسلفه یرامون مواجههیبحث گذشته پ آنکه یبرا 
ن مسلأله ید به ایتر شود، باسره روشنقدس ینیحضرت امام خم یاسیس یجهان با مش

ل یزم یکره یرو یت زندگیفیو ک یتوجه کرد که پس از رنسانس، روابط اجتماع ن متحو 
دا کرد و بالتبع غرب به یتوسعه پ یجنگ نی، قدرت ماشینظام یشد. از جمله در عرصه

، بله غلارت یآورد و با شعار آبادان یاستعمار رو ین برایبه نقاط مختلف زم یلشگرکش
 یافزاررو رشلد سلختنیپرداخت. از ا یمتماد یهاها در طول دههملتاموال و منابع 

و   کلرد یمسلتعمره تبلد یاز منلاطق جهلان را بله کشلورها یاریملدرن، بسل تمدندر 
مقاوملت را از دسلت داد و  ییکه قطب قدرت در جهان بلود، توانلا یاسالم یامپراطور
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د. اما یه شد و قدرت از شرق به غرب منتق  گردید و به پنجاه و چند کشور تجزیفروپاش
ر یکله موجلب تسلخ یات و منطقلیاضلی  ریلدر غلرب و تکم یشرفت صنعتیپس از پ

ز محقلق یلن یو اجتماع یرشد علوم انسان یمعنابه یافزارنرم یشد، توسعهیعت میطب
 یانسلان یرویلعلت منحصلر نمانلد بلکله نیر طبیآن، کار به تسلخ یجهید و در نتیگرد
الت نرمیت شد. ایمدرن ترب تمدنز در ین یدیجد ج، اسلتفاده از یبله تلدر یافزارن تحو 

 یهلاتملیاز  یانسلان یرویلت نیلرا با تربیاستعمار را منسوخ کرد ز یبرا یقدرت نظام
بلود و بلا کنلار گذاشلتن  یاز قاب  دسترسیته، منافع و منابع مورد نیمختلف توسط مدرن

افتگلان یتیترب مثابهبه یبوم یکرده یتحص یروهایدر مستعمرات، ن یفرمانداران نظام
بلله ظللاهر آزاد و  یهللاآمدنللد و حکومتیکللار م یمللردم رو یا شللرق، بللا آرایللغللرب 
و حقوق  یها به آزادملت یابیدست یدادند و ادعای  میکتش یا غربی یک شرقیدموکرات
اسلتعمار »ن در واقع بدان معنلا بلود کله یشد. اما ایمدرن مطرح ممادی  تمدنبشر در 

   شده است. یتبد« استعمار پنهان»به « یعلن
 یاز سطح جهان رخت بربسته بود و سلراب یتیو امن یاستعمار در شک  نظام یعنی
 یپلرورش بلرا یوهیشد چرا که شلیت عرضه میل و مشارکت به بشرو استقال یاز آزاد

بللود کلله  ید، بلله نحللویللجد یهللاان حکومتیللمتول   عنوانبللهکرده  یعناصللر تحصلل
ها مطلوب ابرقدرت یو جهان یالمللنی، بیامختلف در مدار نظم منطقه یهاتیحاکم

در »و « افتهیتوسعه» م کشورها بهیج در جهان، بر محور تقسیات رایکردند و ادبیعم  م
یافته کشلورهای توسلعهشد که یادعا م و شک  گرفت« افتهیتوسعهکم»ا ی« حال توسعه

در  و عادالنله یاپایپا ییهاو آموزش را در معامله یتا صنعت و علم و تکنولوژحاضرند 
جلز ارتقلاء  یزیلن روابلط، چیلا یتمام یید اما هد  غانکشورها بگذار یار همهیاخت

 جایبلهجهان  یجه، بازار کشورهاینبود. در نت« یاپرستین دنییآ»در قالب  مادی یزندگ
م،  یلهیرد، بلله وسللیللار غللرب قللرار گیللدر اخت یق لشگرکشللیللاز طر آنکله ارتبللاط مللنظ 

د در دسلترس یجد یانتقال تکنولوژ یافته برایتوسعه یزه با کشورهایشده و مکانفیتعر
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سلود  یبود کله راه را بلرا« جانبهدار و همهیپا یهتوسع»گرفت و یکا و اروپا قرار میامر
ن یهم براساسران یز در این یم پهلویکرد. رژیها باز مابرقدرت یسرشار و درآمد نجوم

ن، ینلو یستم آموزشین جهت، سیکشور در هم یکرد و با صر  بودجهیروابط عم  م
 ی، بله فلسلفهیاسلیدر بخلش س آنکلهصنعت مونتاژ و... را وارد کشور کرده بود؛ و لو 

 کرد. یعم  نم یدموکراس

ها بللا نظللام اسللالمی بللر خللال  شللعارهای برخللورد فیزیکللی ابرقللدرت. 2
فلسفه »بودن ، افشاگر مشروط«ساالری، خرد جمعی، کارآمدی عینیمردم»

  به دنیاپرستی« دموکراسی
به  ملتک ی ید و ارادهیرس یروزیبه پ یطین شرایران در چنیا یپس انقالب اسالم

ق گرفت و بنابر فلسفهییتغ خواسلت  برمبنلایک حرکلت ی، یدموکراس یر حکومت تعل 
ف و جرم  یجهان یارهایران نه تنها از نظر معیا ملتشک  گرفت و  یعموم مرتکب تخل 

ع ینشدند بلکه ضرور اسلتقبال کننلد و  یمردمل ین ارادهیاز ا یان دموکراسیبود که مد 
 یق قلرار دهنلد. حتلیوندان آن را ملورد تشلوخوردن سرنوشت کشور توسلط شلهررقم

ا یلات، بلا دنیلن ادبیهم برمبنایزهرا خود در بهشت یخیتار یحضرت امام در سخنران
ک یمستق   و اسالم یک زندگی یران برایا ملتکرد و بر خواست  گووگفت  د نمود.یتأ

زم ت داشلت، الیغرب واقع یمورد ادعا معنایبه یدموکراس یدر واقع اگر فلسفه 
ام کلرده و خواسلتار یلق یکتاتوریبالغ که بر ضد د ملتک ی عنوانبهران یا ملتبود تا از 
ر و یبزرگ ملورد تقلد یها  شود و توسط قدرتیو آزاد شده، تجل یمردم یاسیروابط س

ون ملادی یاملام بلرا یمکتبل یح اسلت کله شلعارهایرد. صلحیو کمک قرار گ یبانیپشت
ته، اقتضا یت مدرنیاز اصول عقالن یکی عنوانبه« یجمعخرد »نامأنوس بود اما توجه به 

رد جمعیو تأم  پ یبه بررس یجهان یهاکرد تا قدرتیم ان بپردازند و از یرانیا یرامون خ 
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رنلد و بلا عمل  بله شلعار یخود بهلره بگ ییایدن یزندگ یبرا ینیت دینقاط مثبت  عقالن
ملادی   تملدن یپافشلار کهمچنانهد آشنا شوند. یجد یدهین پدیو منطق، با ا گووگفت

انقلالب  ینلیع یکرد که بله تجربلهیز حکم مین« یتجربه و کارآمد» یمدرن بر مقوله
ط توجله کلرده و از آن ی یز آن در سرنگونیبرانگاعجاب یران و کارآمدیا ک قدرت مسلل 

، یسلدموکرا»مودند و بر ضد یرها را نپین مسیک از ایچیها هاستفاده کنند. اما ابرقدرت
رد جمع عم  کردند و در مقاب  انقالب  یانقالب اسالم« ینیع ی، تجربه و کارآمدیخ 

و  ملی یو اراده یداد که دموکراسیت نشان مین واقعیگرفتند. ا یش جنگیران آرایمردم ا
ک یلد بله یبدون تق یست بلکه دموکراسیک امر مطلق و رها نبوده و نی یخواست عموم

بله  یدموکراسل یز فلسلفهیدا کند. در غرب نیخارج تحقق پ تواند در عالمیمکتب، نم
، یدهند که از هر راهیم یرأ ید شده و مردم به کسانیمق یدارهیو نظام سرما یاپرستیدن

خال  بلر یغربل ین دموکراسلیآنلان فلراهم آورنلد. بنلابرا یرا بلرا یبهتر مادی یزندگ
و استقالل  ییگراکه آخرت برخاست ین خود، به مقابله با حرکت مردمیدروغ یادعاها
ن یلت را بر ایو مشارکت و جمهور یکنند و آزادیم یمکتب خود تلق   مثابهبهرا  یاسالم

 اند.اساس دنبال کرده
ا جامعه به حد  سلجده و انقطلاع بله قلدرت و عللم نامحلدود یدر واقع اگر انسان 

ن خواهلد شلد املا ین وجه تأمیبه بهتر یو حکمت و کارآمد یاز او به توانمندیبرسد، ن
مل مادیامور  بهن سجده و انقطاع یاگر ا خواهلد شلد و از  یرخ دهد، صلم  و بکلم و ع 

 یو علم یاسیس یهارغم عجز دستگاهیت و تعادل فاصله خواهد گرفت. لذا علیعقالن
کادم را برنتافتنلد و بلا  یالهل یهین آی، باز هم ایکنترل انقالب اسالم یک غرب برایو آ
نهضلت  یسلابقهی، قلدرت بیم پهلویرژ یدیحضور در مصادر کل دلی به آنکهوجود 
و  یم ملالیعظل یحفل  شلبکه یده بودند، بلرایکردن سلطنت چشرا در ساقط یاسالم

را یلو عنلاد ادامله دادنلد ز یران به دشمنیخود در ا یو آموزش یو فرهنگ یتیو امن ینظام
ر مقلدورات کشلور را یو سا یتیو امن یو نظام یاسیس یهادستگاه یحضرت امام، تمام
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اعالم کردند و  ملیران دانستند و یها در حال چپاول بود، از اموال مردم اکه توسط قدرت
ه یاردها دالر سود و ثلروت و سلرمایلین بدان معنا بود که میار مردم قرار دادند. ایدر اخت

د و بله ان دراز تحت تسلط غرب قرار داشت، از چنگال آنها خلارج شلیکه در طول سال
موجلود ادعلا  تملدنسلخت وارد آملد.  یاآنلان ضلربه یهایپرستو منفعت یاپرستیدن
ها و جوامع در انتخاب حکومت و مذهب و پوشش و... کاماًل آزادند و کرد که انسانیم
ران بله نظلام یمردم ا یدرصد 98 ین کنند اما در برابر رأیتوانند سرنوشت خود را معیم

نه و مجر یو انتخاب قوا یدوم قانون اساسو رفران یاسالم یجمهور  یه توسلط آرایلمقن 
 یران و جمهلوریلن ادعا را کنار گذاشتند و از آنجا که انقلالب ایو انتخابات، ا یعموم
جانبه به آن حمله کردنلد. للذا همه صورتبهد نبود، یآنان مق یاپرستین دنییبه آ یاسالم

 ید و افشاء کرد کله فلسلفهیش کشغرب را به چال یشناس، جامعهینیحضرت امام خم
د بله اخلالق یلمق یت غربلیلو جمهور یک اسلتعمار پنهلان اسلت و آزادی یدموکراس
 است.  مادیو نظم  یطلبو منفعت یو سودمحور یاستکبار

ها بوسللیله نللوآوری حضللرت امللام بللرای مقابللله بللا هجملله ابرقللدرت. 3
 در عرصه سیاسی، امنیتی و دفاعی« نهادسازی انقالبی»

ت یحاکم ی  جامعه و ادارهیتشک یرا برا یدین اساس، حضرت امام راه جدیر اب 
را آغاز کلرد  یر اسالمین مسیگر کشورها حرکت در ایان گذاشت و بدون تعرض به دیبن

مواجه گشت و لذا مجبور به  ی، دفاعیتی، امنیاسیها در ابعاد سابرقدرت یاما با هجمه
 یراتییمبادرت کرد و همزمان تغ« ینهادساز»، به ن جهتیشد و در ا ینید امتدفاع از 

 جاد نمود. یموجود ا یدر نهادها
ب در کشور و  یبا نفخمینی امام براین اساس،  نظلام  یاسلتراتژ آنکله جایبهتحز 

ک یکالن و استراتژ یریگمین شود، تصمیاحزاب مع یرخانهیر کشورها در دبیهمانند سا
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 یلیگرا  فرهنلگ حزبین دلیسپردند. به هم فقیهیتوالرا به منزلت  ینظام اسالم یبرا
شده از مردم جدا شدند و سیران شک  نگرفت و معدود احزاب تأسیدر ا یو شرق یغرب

ز انحالل خود را اعالم کردنلد و ی( نیاسالم ی)مانند حزب جمهور یمذهب یهاتشک   
ب  و ئلات یجمعله و ه یدر نمازهلا یرتخصصلیو غ یو وجلدان یعملل صلورتبهتحز 

ا یلدن یکه در تمام للکشور  یو اطالعات یتیستم امنیس کههمچنان. یافتان یمساجد جر
 یزیلریپ یبا مشارکت عموم مردم انقالبل للهاست ن دستگاهیترن و بستهیتراز محرمانه

 یتیو امن یاطالعات یهامستق   از شبکه یبه نحو« یونیلیوشش میاطالعات س»شد و 
و بلرخال   یدفاع ین، حضرت امام در عرصهید. عالوه بر اد آمیدر منطقه و جهان پد

ها و رسلاختیب زیل، تخریکشلنس »که بر  للمتداول در غرب و شرق  ین نظامیدکتر
 براسلاسرا  یجنلگ اخالقل لللاسلت  یمبتن« ک کشوری ین جنگیسپس مقابله با ماش

داد و  و سلپاه پاسلداران( سلامان یونیلیمسلتیطلب )ارتلش بشهادت یمردم یروهاین
آنان  یزندگ یاتیب امکانات حیو تخر یرنظامیکشور از تعرض به مردم غ ینظام یروین

قلدرت  ین جنگلیها، بلر ماشلرسلاختیز یو نابود یکشنس  جایبهکرد و  یخوددار
 متجاوز متمرکز شد.

در  ؛ یعنلیاستموجود  نیز نظام یو قانون یموارد فوق در ساختار حقوق بسترالبته 
ا و حاکم مبدأ توازن قو عنوانبه یدر قانون اساس« مطلقه فقیهت یوال» ،یاسیس یعرصه

نه به شورا هبر آنها قرار گرفت و قو د شد ین با اسالم مقینگهبان و عدم مخالفت قوان یمقن 
ز به انتصاب یه نیقضائ هیاست قومشروط گشت و ر یذ رهبریه به تنفیمجر هیاست قوو ر
د توسلط یرات شگر  باییسابقه و تغیب ین ابتکارهایا یمامالبته ت ه وابسته شد.یفقیول

 یح گردد تا تداوم راه انقالب اسلالمیزه شده و تنقینامه تئورانیها و در هزاران پادانشگاه
 رد.      یبه خود بگ یمند و علمقاعده یشکل



 

 
 سوم مبحث

یت ع یافتن تقسیم جواماستراتژی الهی حضرت امام برای اداره کشور: محور
و آثار آن در « حال توسعهیافته و در توسعه»جای ، به«کفر، نفا  و ایمان»به 

یت متداول مادیبه چالش  کشیدن مدیر

 مبنللای در «تکالللب و تنللازع» علللت محللدود، امکانللات بلله اتصللال. 1
 «هملدلی و وحلدت» علت نامحدود، اراده به اتصال و مادی شناسیجامعه

 الهی شناسیجامعه مبنای در

سلره، شلد کله قیلام مللت ایلران بله رهبلری حضلرت املام خمینلی قدس روشن
ی جدیدی را با تکیه بلر قلدرت خلدای شناسی غربی را به چالش کشید و جامعهجامعه

ی زندگی اجتماعی بشر وارد کرد و دنیا را در بهت متعال پدید آورد و توحید را به صحنه
ضرت امام از علراق و ورود ایشلان و حیرت فرو برد و با تدبیر خدای متعال در خروج ح

ینلهیوم»ی مثابه مهد دموکراسی و آزادی، شرایطی بلرای تحقلق دوبلارهبه پاریس به « الز 
 ی الهی در مقاب  چشم تمامی جهانیان قرار گرفت.فراهم شد و این آیه

شناسی در فرهنگ مدرنیته، بر تنازع و تکالب بلر سلر این در حالی بود که جامعه 
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ار شده بود و هنوز هم در متون علملی و تخصصلی، بلر ایلن مسلأله تصلریح دنیا استو
های مختلفی از تنازع و تضاد  منافع در میان افلراد و اصلنا  و اقشلار و شود و نمونهمی

گلردد  املا در فرهنلگ قلرآن و رفتلار عنوان مبنای روابط اجتماعی ذکلر مینظامات، به
صال بله تعال به وحدت میحضرت امام، همگان بر محور پرستش خدای م رسند و با ات 

مبدأ حول و قوه و علم  نامحدود، کمبود و تنازع بر سر امکانات محدود موضوعًا منتفلی 
عنوان مخلوقات خداوند که تحت تسلخیر او و اولیلاء او هسلتند، در شود و منابع بهمی

نین اسلت در میان مؤم« همدلی، همفکری و همکاری»گیرد و دسترس مؤمنین قرار می
بست برای نظلام اسلالمی کله دهد. به عبارت دیگر، بنکه روابط اجتماعی را شک  می

خدای متعال شک  گرفتله، معنلا نلدارد و للذا قصلص قرآنلی  وحدت آن بر محور اراده
دهلد همانند ماجرای حضرت ایوب و حضرت یوسف و سلایر انبیلای الهلی نشلان می

انلد، در ی اعملال خلود قلرار دادهال را سرلوحهقهرمانان توحید که زندگی با خدای متع
کال به مدیریت خدای متعال در برابر هیچ بدترین شرایط نیز دچار بن بست نشده و با ات 

کننلد و بله اهلدا  الهلی های کفر و نفاق عبور میشوند و از هجمهمانعی متوقف نمی
آیلد، ناشلی از پدید میرسند. بنابراین اگر ناهنجاری و بحرانی در جامعه دینی خود می

ساختارهایی است که توسط نظام کفلر و بلر مبنلای شلهوت ایجلاد شلده و در زنلدگی 
ی عنوان مرحلهاجتماعی مومنین نفوذ کرده است. اوج این نظامات شهوت در مدرنیته به

ی شده و به نقطه ای رسیده که با تسخیر طبیعت توسط تکنولوژی، رفلاه بلوغ کفر، متجل 
ای، وارد زنلدگی سلابقهالترین سطح ارتقاء پیدا کرده و شهوات با سلرعت بیمادی به با

 مردم جهان و همچنین امت اسالمی شده است.

در مدیریت مادی، در مقابل  « ایتجاوز و فریب برای تحقق امیال وهله». 2
   در مدیریت الهی« تعادل و صدق برای رشد عباد»

کار حضرت امام قرار گرفت. کیفیلت  موضوع« مدیریت نظام»با پیروزی انقالب، 
مدیریت ایشان نیز برخاسته از ادبیات وحی بود و در درگیلری بلا کفلر جهلانی و نفلاق 
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« صدق»ای شک  گرفت. در واقع حضرت امام، مدیریت سیاسی نظام را برمبنای منطقه
ی نظاملات سیاسلی در شلرق و بنیان گذاشتند و موجب افشای رفتار پلید و فریبکارانله

که تمدن مدرن آن را بر کشورها حاکم کرده بود و با « استعمار پنهان»رب شدند. یعنی غ
تکیه به زندگی مادی و پرزرق و برق، ادعای دستیابی به حیات مطلوب و ایجاد بهشلت 

کرد، در مقاب  افکار عمومی منطقه و جهان رسوا گردید. موعود روی زمین را مطرح می
به تعادل الهی و تناسبات طبیعی بشر نباشد و خاسلتگاه آن  اساسًا می  انسان اگر مستند

در هوای نفس باشد، دستیابی به آن، توجیه منطقی و عقالنی ندارد و لذا شخص مجبور 
شود تا برای تحقق آن می ، به دروغ و فریب  خود و دیگران روی بیاورد. حال اگر این می

م اهلواء شلود، قشلر حلاکم بله هوای نفس، شک  اجتماعی پیدا کنلد و تبلدی  بله نظلا
کنند تا امیال و شهوات خود را محقلق ها مبادرت میدادن ملت خود و دیگر ملتفریب

نمایند. در مقاب ، سیاستی که ریشه در تناسب و تعادل داشته باشلد، بله سلراغ اهلدا  
عقالنی خواهد رفت و برای تحقق آن، نیازی به دروغ و فریب نخواهد داشت بلکه رفتار 

د را براساس صدق سامان خواهد داد و حضلرت املام نیلز هملین رونلد را در نظلام خو
ریزی کردند. در واقع هد  نظام اسلالمی، رشلد ملردم و صلر  جمهوری اسالمی پی

تمامی مقدورات در جهت منافع آنلان اسلت. یعنلی دسلتگاه خلدای متعلال و اولیلاء و 
د و محتاج اعتبارات سیاسی، فرهنگی خلفای او به اموال و اختیارات بندگان نیازی ندارن

و اقتصادی نیستند بلکه بخش اعظم نیازهای مدیران الهی از طریق عبادات و ارتباط بلا 
شود. در این صورت، نزاع بر سر قدرت معنا ندارد بلکه همه باید خدای متعال تأمین می

شلوند.  کنند و به ید واحده تبلدی « همدلی، همفکری و همکاری»برای نی  به هد ، 
گاهی از جهتحضرت امام نیز علی های مخالف، از همگان گیری مادی در نحلهرغم آ

 برای کمک به کشور دعوت کردند.
دنبال منطق و تعادل و حیات طبیعی و رشد نیست بلکه برای دستیابی به اما کفر به



100  گفتمان انقالب اسالمی  ________________________________________________________ 

رخلورد آمیز را اولین گزینه در بی خشونتاهواء و تکام  مادی، حذ  فیزیکی و مقابله
 دهد.با مخالفان خود قرار می

در مواجللله بلللا های عینلللی  ملللدیریت حضلللرت املللام نمونللله بیلللان. 3
 های مادی مسلحانه و پارلمانتاریستی در ابتدای انقالبورزیسیاست

دنبال تکام  مادی بودند و برمبنای به همین دلی ، کسانی که قب  از انقالب نیز به 
کردند، مدیریت حضرت امام را مورد انتاریستی عم  مینبرد مسلحانه یا مبارزات پارلم

هجمه قرار دادند زیرا عر  متداول سیاسی در جهان مدرن )تئوری قدرت( ایلن اسلت 
کشلند تلا در های اثرگذار در جامعه، قدرت خود را به رخ حکومت مرکلزی میکه گروه

 ی نظام، مشارکت داده شوند.حاکمیت، سهم پیدا کنند و در اداره
ورزی الهی، نه تنهلا املری لبته بنا به توضیحاتی که گذشت این رفتار در سیاستا 

ی میشود بلکه مقولهمعمول و عرفی محسوب نمی گردد املا ای زشت و غیراخالقی تلق 
حانه، در اوج انقالب به تخلیه ی سلالح ها و ذخیلرهخانهی اسلحهمعتقدین به نبرد مسل 

ناپذیری امام و مخالفلت ایشلان بلا تا در مقاب  سازشبرای روز مواجهه مبادرت کردند 
دهی، ابزاری برای فشار داشته باشند. قائلین به مبارزات پارلمانتاریسلتی نیلز هرگونه باج

سریعًا به تأسیس حزب و روزنامه و جذب عناصر فعال و تشکیالتی اقلدام کردنلد و بله 
در داخل  کشلور، ور شلدند. پلس مواضع حضرت امام در موضوعات مختلف حملله

ه های ی دیگری، هسلتهای به تخریب و تحریک افکار عمومی مشغول شدند و دستهعد 
جای های بزرگ بهچریکی برای براندازی نظام تشکی  دادند. در خارج کشور نیز قدرت

نظیر مردم ایران و خواست عمومی یک ملت بلرای تعیلین سرنوشلت آنکه از انقالب بی
ی دموکراسلی، از ایلن حرکلت حمایلت نماینلد، راسلاس فلسلفهخود استقبال کنند و ب

های امنیتی و اطالعاتی خود را فعال کردند و با نفوذ در کشور، به تحریک اقوام دستگاه
و مذاهب و مخالفت علنی با انقالب دست زدند و از ایلن طریلق، برخلی شلهرها را از 
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را و تحمل  در برابلر ایلن کنترل دولت خارج کردند. حضرت امام تا چندین ماه به ملدا
گو با معارضان پرداختند و وها و مواضع خود به گفتها ادامه دادند و در سخنرانیبحران

هلا پلس از آنان را به منطق و رفتار انسانی فراخواندند. این در حالی بود که نلوع انقالب
ر برابلر گیری آشلکار دپیوسلتند و بلا موضلعپیروزی، به یکی از دو ابرقدرت موجود می

طرفداران  جریان مقاب ، دستگاه سیاسی و امنیتی و دفاعی کشور را برای حلذ  و طلرد 
هلای حضلرت املام، مجللس کردند. همچنلین بلا تلدابیر و پیگیریمخالفان بسیج می

خبرگان قانون اساسی تشکی  شد و قانون اساسی جدید توسط آرای عمومی تأیید گردید 
جمهوری و استقرار سایر نهادهای کشور، امور را یاستو با انجام انتخابات مجلس و ر

 در روندهای قانونی خود قرار دادند.   

یلافتن تحلی  استراتژی الهی حضرت املام بلرای اداره کشلور: محوریت. 4
یافته و در حلال توسلعه»جای ، بله«کفلر، نفلاق و ایملان»تقسیم جوامع بله 

 تداول مادیکشیدن مدیریت مو آثار آن در به چالش« توسعه
ی زنلدگی در مقاب ، قائلین به تکام  مادی با ادعای طرفداری از ملردم و دغدغله

ی مدیریتی حضرت امام را به عدم توجه به زندگی مادی خوب و مدرن برای عموم، شیوه
هم می ی کشللور و تللأمین کردنللد زیللرا اعتقللاد داشللتند کلله بللرای ادارهشللهروندان مللت 

گذاری خارجی ضروری است و ایلن تکنولوژی و سرمایه های عمومی، علم ونیازمندی
هاست. به همین دلی  نظام باید معین کنلد کله ملزومات حیاتی نیز در اختیار ابرقدرت

ها را در چه بلوک و اردوگاهی قرار دارد و از طریق ارتباط با کدام قدرت، ایلن نیازمنلدی
شلد. در واقلع نش مشلاهده نمیتأمین خواهد کرد ولی چنین رفتاری از سوی امام و یارا

دنبال زنلدگی ملدرنی اسلت کله در کشلورهای کردند کله مللت ایلران بلهآنان ادعا می
ی مللردم ایللران را در امریکللا و انگلللیس و ژاپللن و... یافته جریللان دارد و قبلللهتوسللعه
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کردند اما ملت چنین شعارهایی را در سلطنت پهلوی تجربه کرده بلود و وجو میجست
گرا که بلا نفلی عنوان یک ملیزده بود و به همین دلی ، حتی بختیار بهخسته و دلاز آنها 

های سیاسی، مدیریت متلداول در دنیلا و دیکتاتوری و سایر مفاسد رژیم و اعطاء آزادی
 کرد، مورد پذیرش مردم ایران قرار نگرفت.تکام  مادی را پیگیری می

ه صادقین از دوران صلفویه در در مباحث گذشته روشن شد که مذهب تشیع و فق 
الحسلین و فرهنلگ عاشلورا و میان ملت ایران به پذیرش رسیده و به عزاداری اباعبدالله

رو اقشار مختلف با قیام املام )ره( زیارات و... به هویت مردم تبدی  شده بود و از همین
یریت نظام عنوان محور مدهمراه شده بودند. لذا حضرت امام اعتقاد داشت آنچه باید به

گی دینی و تکام  معنوی برای مردم بعد از آوردن زندقرار گیرد، حاکمیت اسالم و فراهم
های الهی است و نیازهای مادی نیز باید به تبع  این هلد  دوران طوالنی سرکوب ارزش

تعریف شود. یعنی اگر ایمان برای یک جامعه به امری محلوری تبلدی  شلود، آن مللت 
استیفای حقوق سیاسی، فرهنگی اقتصادی آن به نحو ایملانی و بله  نورانی خواهد شد و

دور از تنازعات مادی انجام خواهد گرفت. لذا حضرت امام با توجه به مبحث حکومت 
های کشلور اسالمی لل که در نجف مطرح شده بود لل مرتبًا از مجاری قانونی و دستگاه

جای مبنلا قلرار دادن  اده کنند و بلهکرد که احکام فقه را در زندگی مردم پیدرخواست می
 رفاه غربی، عمران و آبادانی به نحو معقول و متعادل انجام گردد.

ریزی و علم اقتصاد شناسی، علم برنامهباید توجه داشت که ترکیب سه علم جامعه 
جایی ملدرن را بله ملادی دهلد و کارآملدی تملدنرا نتیجه می« مدل اداره»با یکدیگر، 

دنبال ها برای غارت منابع، کشورها با اشتیاق بلهجای لشگرکشی ابرقدرترسانده که به
های متداول هستند و برای شکوفایی منابع طبیعی و نیروی انسانی خلود، تبعیت از مدل

سلره بلا تکیله بله اسلالم و ایستند. اما حضرت املام قدسمی« یافتگیتوسعه»در صف 
کید بر راهبرد  ریزی و اقتصاد مدرن را بله شناسی، برنامهعه، جام«نه شرقی؛ نه غربی»تأ

ی توسلط دشلمن ایسلتاد و برنامله« سلازیملدیریت حادثه»چالش کشید و در مقابل  
مقاومت در برابر آن را تدبیر کرد تا اسالم که از منزلت مدل اداره در موضوعات سیاسی، 
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 بماند. امنیتی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی و... مورد هجمه واقع شده بود، زنده
در واقع مدیریت الهی با سه نظام مواجه است؛ الف( مؤمنانی که به مدیریت الهی 

اند ب( نظام نفاق و ج( نظام کفر. رفتار مدیریت الهلی بایلد معتقدند و با آن همراه شده
موجب رشد مؤمنین شود و برای کفار و منافقین، اتمام حجلت کنلد و اگلر آنلان انکلار 

آرایی و ، موظف است تا برای صیانت از دستگاه ایملان بله صلفکردند و عناد ورزیدند
در حلال »و « یافتهتوسلعه»گاه تقسیم کشورها به مقابله بپردازد. یعنی حضرت امام هیچ

هلا پلس از پیلروزی و بلرای را نپذیرفت و این در حالی بود کله تملامی انقالب« توسعه
هلای پدیدآملده در ی انقالبدادنلد و حتلبندی میمدیریت کشور، تن بله ایلن تقسلیم

های شرقی یا غربی ی اخیر، استراتژی توسعه را براساس مدلکشورهای اسالمی در سده
دنبال تلأمین دانسلتند و بلهکردند چرا که نیازهای مادی را املری محلوری میتدوین می

گاهی به فقدان نسخهدنیای مردم بودند. اما حضرت امام علی ی کشلور در ی ادارهرغم آ
ادبیات تخصصی حوزه )عقالیلی دانسلتن  تلأمین معلاش در ایلن ادبیلات( و بلا وجلود 
انتقادات منبعث از ادبیات دانشگاه مبنی بر محوریت تأمین علم و تکنولوژی و سلرمایه 

هبرای اداره ی کارآمدی اسالم برای مدیریت نظام، بله خلود ای تردید دربارهی کشور، ذر 
رد. از اینمدلراه نداد و کشور را در مسیر  رو رفتار مدیریتی حضرت های توسعه پیش نب 

امام از سوی نخبگان حوزوی و دانشگاهی و مدیریتی در داخ  و خلارج کشلور، ملورد 
نیروهلای بسلیاری  1368تا سال  1342گرفت و از سال انتقاد و تردید و هجمه قرار می

م بشکنند اما ایمان آن ابرملرد بسیج شدند تا در طول قیام و پس از آن، یقین امام را در ه
شد و در مقاب  ادبیلات روز بله بیت بود، متزلزل نمیکه برخاسته از فرهنگ قرآن و اه 

افتاد بلکه یقین خود را از طریق مواضع شلفا  بله مللت ایلران منتقل  حال انفعال نمی
د و کرد و این ایمان و شجاعت در میان مردم جریان یافت و در خون شهدا متجلی شمی

ی ها انکار یا سکوت در برابر این عظمت، بسیاری از کشورها به دیدهامروز پس از سال
نگرنلد. در واقلع حضلرت املام احترام و تحسین به انقلالب و جمهلوری اسلالمی می

دانسلت و آبلادانی داری مردم را موضوع اصلی مدیریت نظلام میسره دینخمینی قدس



104  گفتمان انقالب اسالمی  ________________________________________________________ 

کفر، »کرد. به همین دلی ، تقسیم جوامع براساس می دنیا را نیز تحت ظ   اسالم تعریف
یافتگی و توسللعه»را عمللاًل جللایگزین تقسللیم کشللورها براسللاس « نفللاق و ایمللان

معنای فرهنلگ را بله« اشداء علی الکفار و رحملاء بیلنهم»قرار داد و « یافتگیتوسعهکم
پنلاه شلیعیان و ی زندگی مردم عینیلت بخشلید و ایلران را بله بعثت، بار دیگر در صحنه

ت و محرومین و مستضعفین و مرکز مبارزه با استکبار و کفر جهانی تبدی  کرد و اه  سن 
در عم ، معادالت سیاسی و مدیریتی دنیا با این حقایق مواجه نمود. لذا رفتار سیاسلی 
حضرت امام خمینی، تقسلیمات نلوینی را در علر  ملدیریت جهلانی پدیلد آورد کله 

عنوان نمونه، سیاست خارجی کشور برمبنلای کملک بله است و به بر فرهنگ دینمبتنی
ت و درگیلری بلا کفلر و ومظلومین و مستضعفین عالم، ارتباط و گفلت گو بلا اهل  سلن 

 سابقه بود. ی جهانی شک  گرفت که در جهان بیسلطه
ی کشلور در های ادارهچنین رفتارها و تصمیماتی، قطعًا آثار بزرگی بر کارکرد مدل 

شلود ملدیریت املام در مقابل  ی آن روشلن میروز برجای گذاشته کله بلا مطالعلهآن 
نظیری را در برگرفته است؛ و لو این سازی دشمن، چه ابعاد و سطوح گسترده و بیحادثه

کادمیک ذکلر نشلده باشلد. بله عبلارت آثار در بیان و گفتار ایشان به صورت تطبیقی و آ
م، رفاه و تکام  مادی تابعی از تکام  معنلوی گیری یک نظادیگر هنگامی که در جهت

ی کشلور تغییلر خواهلد کلرد و قرار گیرد، وزن و میزان ارزش  موضوعات مرتبط با اداره
سازوکارهای مدیریتی را تغییر خواهد داد. در نتیجه، گرچه تالش برای عمران و آبلادانی 

کم بر مدیریت کشور قرار کشور تعطی  نشد اما رفاه غربی و الزامات آن به عنوان امر حا
های مدرن، بخش علم و تکنوللوژی و اقتصلاد در نگرفت. پس اواًل و برخال  مدیریت

عنوان امری فرعی و تبعی قرار گرفت و ثانیًا فشارهای سیاسی و مدیریت حضرت امام به
هلای اقتصلادی و امنیتی و نظامی دشمنان به انقالب، باعث شد تلا رسلیدگی بله بخش

هولوژیک در حد برطر علمی و تکن ی کشور تقلی  یابد و کردن نیازهای فوری و روزمر 
 . ریزی برای مدیریت  این امور در حاشیه قرار گیردبرنامه

 



 

 
 مبحث چهارم

کادمیک به سواالت پیرامون رابطه یت الهی امام و رهبری»ی پاسخ آ « مدیر
یتی و ناهنجارینسخه»با   «اره کشورهای موجود در ادهای متداول مدیر

 

موجللب « سللاختارهای مللادی»نظللام اسللالمی در برابللر اضللطرار علمللی . 1
گیری جهللت»رغم حفلل  ، علللی«هللای موجللود در اداره کشللورناهنجاری»

 توسط رهبران انقالب« الهی

دادن بله و اصالت ینیحضرت امام خم یت الهیرین مدییدر مباحث گذشته، به تب
 سلؤالیشان پرداخته شد. املا یکشور توسط ا یرهادا یمتداول برا یهامدل یاسالم و نف

مًا در دوران ملدیکه ممکن است در کنار ا ت یرین بحث مطرح شود آن اسلت کله مسلل 
 ، یلن دلیاستفاده شلده و بله همل یشرق یکشور از کارشناس یاداره یحضرت امام، برا

بلا  و یللیپلس از جنلگ تحم کلههمچناناز امور به دولت سپرده شلد.  یاریار بسیاخت
یلز کرد داد و تاکنون نیر روییتغ یغرب یبه کارشناس یبلوک شرق، نظام اسالم یفروپاش
تلوان ین صورت چگونه میکند. در ایاستفاده م یغرب یهاها از مدلعرصه یاریدر بس
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اداره  یموجلود، کشلور را بله شلک  اسلالم یهاملدل یبا نف یادعا کرد که امام و رهبر
 اند   ش گذاشتهیرا به نما یاله یتیریاند و مدکرده

سخن به  یحضرت امام و مقام معظم رهبر یت الهیریکه از مد یهنگاماز سویی، 
هلا و مشلکالت یشلود کله بلا وجلود ناهنجاریز مطلرح میلن پرسش نید، ایآیان میم

ت یریان آن در مدین و جرید یتوان ادعایکشور، چگونه م یو اقتصاد ی، فرهنگیاسیس
ه مکتب وجود دارد   ین ناکارآمدین ایب یو چه نسبت نظام را مطرح کرد  ها با ساحت منز 

تلاریخی اسلت کله بلا  ، یک حرکلتیرانا ملتام یقدر پاسخ باید توجه داشت که 
 یروزیبه پ« یاسیانقالب س» ،در گام اول آنشک  گرفته و  یامام و رهبر الهی تیریمد
ل » معنایبه« یانقالب فرهنگ» ت شده است. اما در گام دوم،یده و حف  و تثبیرس تحلو 

ل در مد ل در دانشگاه و تحو  اسلت و پلس از آن در  یضلرور« ت نظامیریدر حوزه، تحو 
شلود. یمطلرح م یافزارها و تکنوللوژر در سلختییو تغ« یانقالب اقتصاد»گام سوم، 

 گر برداشلته شلود وید دو گام بزرگ دیبا« ین اسالمینو تمدن»تحقق آرمان   یبرا یعنی
 یبرد و ناچار اسلت تلا بلرایبه سر م« یاضطرار علم»در  یلذا تا آن زمان، نظام اسالم

 ی)در گذشته( و غربل یشرق یهاو نسخه یو علوم دانشگاه یکشور، از تکنولوژ یاداره
 تملدن ی)در حال( استفاده کند و قهرًا با تبعات و آثار آن مواجه شود چرا که سلاختارها

آن،  ملادیخ اسلتوار شلده و فرهنلگ یز انسان و جامعله و تلارا مادیف یمدرن، بر تعر
 آورد.ید میرا در کشور پد مهمی یهاچالش

برسند، با فرهنگ  یروزیکه به پ یدر صورت یحت ینید یهاها و نهضتامیقدر واقع 
ات و ارتکازات و یاند و مردم به وجدانمواجه للشه در کفر و شرک داشته یکه ر للگذشته 
ن یاولل للذانشلأت گرفتله اسلت.  یقبلل یاند که از روابلط اجتملاعخو گرفته ییرفتارها

حلاکم بلر  یریگجهلت»شلود، یر مییلدسلتخوش تغ اولیلای الهلیکه توسط  یامقوله
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ن مرحله است یکفر و شرک است و تنها پس از ا یمنهیو خارج ساختن آن از ه« جامعه
 یسلازو هماهنگ یاجتملاع ی«سلاختارها»ر در ییلتوان در طلول زملان، بله تغیکه م

پس از بعثلت  مدتیشود که تا ی  مشاهده مین دلیجامعه مبادرت کرد. به هم یرفتارها
، مسکرات و... ی، ربا، برهنگییگرا  قومیفاسد گذشته از قب یهاز فرهنگین)ص( امبریپ

ماننلد  یاملور یجیع تلدریرغم تشلریعلل ینه وجلود دارد. حتلیان مسلمانان مدیدر م
، پلس از رحللت یاسالم یشدن آن در جامعه یاب و حرمت خمر و عملوجوب حج

گردد و با ممانعلت یبه سطح جامعه باز م یرشرعیج همان روابط غیبه تدر )ص(امبریپ
 یران و روم با روکشیا یدر امپراطور یمفاسد جار ی، تمام(ع)امیرالمؤمنین ینیاز جانش

و  ی، فرهنگیاسیز در ابعاد سین یرانیا یشود. جامعهین میاز مذهب وارد فرهنگ مسلم
خو گرفته بود و واضح است که بلا  مادی یات و ارتکازات و رفتارهایبه وجدان یاقتصاد

شلد بلکله یکسره نلابود نمیگذشته  یته و روابط اجتماعیانقالب، فرهنگ مدرن یروزیپ
 تلداوم داشلت. البتله حضلرت املام، یات عمومیو ح یاجتماع یآثار آن در ساختارها

د و مختلفیتداب ، باعث شکست انقلالب و یکار بردند تا رسوخ فرهنگ قبلهرا ب یر متعد 
ن مقولله و علدم یلاست که فقدان توجله بله ا ین در حالیبازگشت ضدانقالب نشود و ا

 ر در منطقه شد.یاخ یهاع انقالبیسر یمقابله با روابط فاسد گذشته، موجب نابود
َبر است که زمان یابعاد نظام، امر یها در تمامچالش یاشهیاما در هرحال ح   ر 
  ید تحلیت تولید ظرفیاج دارد و بایات احتیو برگرفته از قرآن و روا ینوران یها یبه تحل

ن سلسله مباحث، انقلالب یا ی  است که از ابتداین دلید. به همیایاز مسائ  به وجود ب
ات یلادب آنکلهاملام بلدون  را حضلرتیلشلد ز یه و معجزه معرفیک آی عنوانبه یاسالم

 یهاات در عرصلهیلن ادبیلکرده باشد بله مقابلله بلا ای ها را تحصدر دانشگاه یکاربرد
 ه،یلعلم یهلات موجلود در حوزهیلظرف آنکه بدونپرداخت؛  یو دفاع یتیو امن یاسیس
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 1.را داشته باشد یان مواجههیچن یبرا ییتوانا
تراز اول در حلوزه و اسلتقبال نظلام از  ه و مجتهدیز با وجود صدها فقیهنوز نالبته 

ار یلنظلام در اخت یدیلها و مناصب کلاز پست یاریکشور، بس یمشارکت آنان در اداره
بلا  ییعدم آشلنا دلی بهخود و  یه به تقوایهاست و علماء با تککردگان دانشگاه یتحص

 کنند.یاب مها اجتنتیگرفتن مسئولعهدهبه، صادقانه از یاجتماع یت ساختارهایریمد
د اطالع ید قدرت، تولیدر تول مادی یتئور»   یاز قب یکه مفاسد بزرگ یطین در شرایبنابرا
 یهلاان داشلته و دارد و حوزهیش از انقالب و پس از آن در جامعه جریپ« د ثروتیو تول
غ یلت طلالب و تبلیلترب تدریس و به ، موضوع کار خود را «یرهبرپرور» جایبهه یعلم

ز فرزندان انقالب را با علوم و محاسبات یها ندانند و دانشگاهیموم منحصر مع ین براید
و  یقهلر یاملر ییهلاین ناهنجاریدآمدن  چنیدهند، پدیپرورش م مادی یها یو تحل

 یک ظلم نابخشلودنی، یامام و رهبر یت الهیریر است و انتساب آن به مدیناپذاجتناب
ن حجلم از یلان ایلن دو بزرگلوار در میز ایآماعجاز یهایبلکه راهبر ؛شودیمحسوب م

پرچلالش شلده  ین معرکلهیدر ا ی، موجب دوام انقالب اسالمیو علم یفکر یخألها
 است.

                                                           
قهای شیعه و خود  گروه شیعه، در دنیای اسالم به قدرت و به خاطر طول سالهایی که ف». مقام معظم رهبری: 1

حکومت دسترسی نداشتند و فقه شیعه، یک فقه  غیرحکومتی و فقه  فردی بود، امام بزرگوار، فقه شیعه را به 
ت هم معلوم است. فقهای شیعه، در این مورد تقصیر یا قصوری نکرده.سمت فقه حکومتی کشاند اند. .. عل 

خواسته است جامعه ن مسائ  مطرح نبوده است. شیعه، حکومت نداشته است. فقه شیعه، نمیبرای آنها، ای
سیاسی را اداره کند. حکومتی در اختیار او نبوده است که جهاد بخواهد آن حکومت را اداره کند و احکامش 

ت استنباط نماید. لذا فقه شیعه و کتب فقهی شیعه، بیشتر فقه فردی بود ؛ فقهی که برای اداره را از کتاب و سن 
اکثر دایره های محدودی از زندگی اجتماعی، مث  مسائ  مربوط به خانواده و امثال امور دینی یک فرد، یا حد 

رد داشت. ...امام بزرگوار، فقه شیعه را از دورانی که خود در تبعید بود، به سمت  فقه اجتماعی و فقه  آن کارب 
دگی ملتها را اداره کند و باید پاسخگوی مسائ  کوچک و بزرگ ملتها خواهد نظام زنحکومتی و فقهی که می

 .14/3/76بیانات در مراسم هشتمین سالگرد رحلت امام خمینی؛ «. باشد، کشاند
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در  یشود که حضرت املام )ره( و مقلام معظلم رهبلریحات روشن مین توضیبا ا
 دلی بلهانلد املا اسالم و فرهنگ مذهب عمل  کرده برمبنای« نظام یریگجهت»سطح 
مبلتال بلوده و  یو شلرق یغرب یها، نظام به نسخه«ساختارها»در سطح  یار علماضطر

از  یبلیشلود، ترکیعمل  محقلق م یز شلده و آنچله در صلحنهیلدچار آثلار سلوء آن ن
، یلک چلالش ایلن وضلعیت 1.مادی است یو کارکرد ساختارها یاله یهایریگجهت

   اب خواهد آمد.اساسی است که بحث مفص  پیرامون آن در فص  دوم این کت

ر فقاهلت در دوره. 2 ، بیلانگر تیبلی غجریان اضطرار علملی در سلیر تطلو 
« فقه فلرج»به « فقه پاسخگویی به مسائ  مستحدثه»ضرورت تحول فقه از 

 برای ساخت تمدن مقاومتی

له، بلا گرچله باید توجه داشت کله عالوه بر توضیحات فوق،  بنلابر اعتقلادات حق 
ت» )ص(،اکرمپیامبری نبی محقق شده و هر چیزی کله بلرای سلعادت بشلر « ختم نبو 

ظرفیتلی کله املا  ضرورت داشته، توسط خدای متعال تشریع و به مردم ابالغ شده است
فقهای عظام شیعه برمبنای آن به استضائه از قرآن و روایلات و اسلتنباط از منلابع دینلی 

                                                           
الگوی »ترین شاهد بر اضطرار علمی نظام برای اداره کشور، سفارش نظام به نخبگان برای تدوین . اساسی1

مرکز الگوی اسالمی ایرانی »ساسا ضرورت تشکی  نهاد جدیدی به نام است و ا« اسالمی ایرانی پیشرفت
له به علت با مدیریت معظم« های راهبردی نظامنشست»اندازی توسط مقام معظم رهبری و راه« پیشرفت

حرکتهای »همین اضطرار علمی است؛ لذا مقام معظم رهبری این اضطرار علمی نظام را با کلماتی مانند: 
گوئیم الگوی ایرانی وقتی می»کنند: تعبیر می« سال گذشتههد  و زیگزاگ نظام در سیبیهفت و هشتی، 

ی جامع، دچار سردرگمی خواهیم شد؛ همچنان که در طول ی جامع. بدون نقشهاسالمی، یعنی یک نقشه
. گاهی هد  و زیگزاگ مبتال بودیم و به این در و آن در زدیماین سی سال، به حرکتهای هفت و هشتی، بی

ی فرهنگ، هم در یک حرکتی را انجام دادیم، بعد گاهی ضد آن حرکت و متناقض با آن را ل هم در زمینه
ی جامع وجود های گوناگون ل انجام دادیم  این به خاطر این است که یک نقشهی اقتصاد و در زمینهزمینه

 .10/9/89های راهبردی؛بیانات در نخستین نشست اندیشه«. نداشته است
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باید ارتقاء و تکام  پیلدا کنلد. در نقطه پایانی کمال قرار ندارد بلکه همواره اند، پرداخته
حضرت  عقالنیت فقها و مراجع در گذشته و عقالنیت عقالنیت غیرمعصوم )یعنی یعنی

ر در طول تاریخ اسلت  و امام و مقام معظم رهبری در دوران کنونی( دارای یک سیر تطو 
. قاب  تحلیل  اسلت« نطفه، کودکی، تمییز و بلوغ»فقاهت در مراح  مختلفی از جمله 

ب عقالن در آن ذوات  یریگن و دسلتیرمعصوم بله عللم معصلومیت غیواقع سطح تقر 
س از خدمتگزاران خود، در طول تار خ در حال رشد و تکام  بوده و قب  از ظهور با یمقد 

د. یبه اوج خود خواهد رس« یمقاومت تمدن»ک یساخت  یبرا یعلم ییبه توانا یابیدست
اند و کار گرفتهبه یخیتار یمتناسب با هر دورهت فقاهت خود را یعه، ظرفیش یلذا فقها

ف یبلت، تکلالیملردم در دوران غ یدارنیلت خلود در قبلال حفل  دیبا عم  به مسلئول
انلد نده، دچار اضلطرار بودهیاند و همزمان نسبت به آن را مشخص کردهیمؤمن یجامعه

 یابیند و با دستا، از آن مرحله عبور کرده)ص(نیت معصومیاما با تمسک و توس  به وال
که تلاکنون الزم بلوده، بله  یاند. پس معارفد، از حالت اضطرار خارج شدهیبه بلوغ جد

ضلرورت  یدیلجد یهلانده، تالشیحرکت آ یاما برا است عه اعطاء شدهین شیمجتهد
 یطل یرو را به خوبشین، مراح  پیه و بالتبع عموم محب  یعلم یهادارد تا علماء و حوزه

 کنند.     
در جهلت ظهلور  یبسترسلاز یت عصمت و طهلارت بلرایبان اه یعیش براینبنا

 ید از بللوغ اجتملاعیلجد یاد به مرحللهی، باالشریف فرجهتعالیاللهعج عصریحضرت ول
ت یلش ظرفیات ارتقاء دهند تا بلا افلزایخود را از قرآن و روا یت استضائهیبرسند و ظرف

ن ین مقلللدس معصلللومبللله آسلللتا یخلللدمتگزار ینللله بلللرای، زمینلللیعللللوم د
د از ین حرکت بایدر دوران ظهور و عاَلم رجعت فراهم شود. ا اجمعینعلیهماللهصلوات

ل در حوزه در برابلر  ییاکتفلاء بله پاسلخگو جایبهه آغاز شود و فقاهت یعلم یهاتحو 
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 د.ین نماییرا تب 1«فقه فَرج»و مسائ  مستحدثه،  یمسائ  فرد
اب  بر این اساس ستند ینه بایسبهینهد سیبت بایدر زمان غ )عج(عصریحضرت ول عامنو 

ن را در مقاب  کفار حف  کنند؛ ین خود و عموم مؤمنین پوالدیقین دهه، یو در طول چند
 یهاهیله از آن، الیلافته و با برداشتن هر الیر کرده و به شدت عمق ییاس کفر تغیرا مقیز
گلردد. یان میلو ظلملت نمااز سلطوح فسلاد  یانوسلیشلود و اقیآشکار م یتردهیچیپ

ذاتلًا  یرا علوم یغرب یدر سفر خود به قم، علوم انسان ینمونه مقام معظم رهبر عنوانبه
ن یجرأت تکرار ا یحت یان رهبرییو فدا یاز نخبگان انقالب یاریاما بس 2؛دانستند مسموم

                                                           
هلای مأموریتترین باید بله ایلن مقدمله توجله داشلت کله از اصللی« فقه فرج»ر توضیح و تبیین اجمالی . د1

هاطهار)ع( در دوران حکومتائمه ی الهی بود؛ یعنی قرآن کریم در های نفاق، حف  اسالم ناب و معار  حق 
ه 250مدت  ار گرفلت. املا بله عللت فقلدان ی هدی در تمام ابعاد مورد ترجمه و تفسیر قلرسال، توسط ائم 

احکام تشریع شلده در بعثلت )احکلام « تحقق»ظرفیت جامعه تشیع در جهت حمایت از امامان خود برای 
ایجاد امت، حکومت و تمدن( و عدم بلوغ کافی در این عرصه، یازده امام معصلوم شلهید شلدند و خداونلد 

تا زمان رسیدن جامعه تشیع بله ایلن بللوغ، ظهلور  متعال دوازدهمین امام معصوم را در پرده غیبت قرار داد و
شود؛ زیرا بدون دستیابی به این بلوغ و با توجه به شرح صدری که برای کفار در امر تاسیس تمدن محقق نمی

و تداوم آن رخ داده، حتی امنیت جانی امام زمان )عج( برای تحقق حکومت و تملدن الهلی و جهلانی مهیلا 
اجداد خود به شهادت مظلومانه مبتال خواهد شد و اراده خلدای متعلال مبنلی بلر  نشده و آن بزرگوار همانند

غلبه اسالم بر تمامی ادیان و وراثت مستضعفان بر جهان تحقق نخواهد یافت. لذا زمانی که تشیع به ظرفیت  
« امت، حکومت و تمدن الهلی»همراهی با امام زمان)عج( و دفاع از ساحت مقدس ایشان در جهت ایجاد 

در دوران « تمدن مقاومتی»های آن برسد، ظهور واقع خواهد شد. پس تشکی  حکومت و و تحم  پیچیدگی
، احکلام «فقله فلرج»کند تا تشیع به این سطح از ظرفیت نائ  گردد. بر ایلن اسلاس غیبت ضرورت پیدا می

با دوران ظهلور اسلت حاکم بر سیر تکام  تاریخی  دستگاه ایمان و رساندن جامعه تشیع به ظرفیتی متناسب 
یابلد و )عج( تبللور میعصلرقبل  از ظهلور حضلرت ولی« تملدن امت و حکومت و»که در احکام تشکی  

و همچنین توزیع و مصر  آنها را ضلروری « قدرت، اطالع و ثروت»دستیابی به سه تئوری الهی برای تولید 
گفتلار « مبحث چهارم  »کند. را بیان میسازد. این در حالی است که فقه موجود، تنها احکام مکلف و فرد می

 سوم از فص  اول کتاب حاضر، به تبیین اجمالی این احکام )فقه فرج( پرداخته است.

های ذاتًا مسموم هشدار دادم... ها و خطر این دانشبنده درباره علوم انسانی در دانشگاه»قام معظم رهبری: . م2
واهایی دارد که ماهیتًا معارض و مخالف با حرکلت اسلالمی و ای که امروز رایج است، محتاین علوم انسانی
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م ن عللویلس ای  و تدریالمال کشور همچنان صر  تحصتیاند و بدا نکردهیمطلب را پ
تحجر بلود،  برمبتنیهمانند طالبان  یکرد امام و مقام معظم رهبریشود. البته اگر رویم

تله یتوان به مبارزه با کفر مدرنینم ییکردهاین رویاما با چن ؛شدندی  میها تعطدانشگاه
حلذ  کلرد بلکله آنچله بله کلار  یاجتملاع یاز آن را از زندگ یپرداخت و فرهنگ  ناش

غرب است تلا در  مادیدر برابر علوم  یعلم یبندو صف یاستدالل یریگد، جبههیآیم
ًا و ک ینامهانیها پاونیلیبرابر م  یهلافًا نقلد و نقضیموجود در موضوعات مختلف، کم 

رد. یلن در دستور کار قرار گیگزیو جا یم کاربردید مفاهیمتناسب ارائه شود و سپس تول
 یادیلاسلت و وسلاوس ز یاریبسل یهایسلخت یدارا یرین مسلیروشن است کله چنل

مبلارزات  یخیتلار یدگیشود اما اگلر بله کشلیجاد میو طول زمان آن ا یسخت یدرباره
 یهلاها چله برکلات و پاداشن مرارتیعه توجه شود، معلوم خواهد شد که ایش یعلما
ت عصلمت و طهلارت بله ارمغلان آورده و خواهلد آورد. یلبت اه یمحب   یرا برا یبزرگ

ن مواجهه، در صد سلال یشد که ایاگر در دوران نهضت تنباکو مشخص ممثال  عنوانبه
ت نعه خواهد شد که اه یک حکومت شیجاد ینده منجر به ایآ ات خود به یح یز برایسن 

 شد.یم پیگیری یشتریار بیاق بسید و اشتیام با امیآورند، قیآن پناه م
حل    یزملان بلرامطرح شود کله: بله چله مقلدار  سؤالن ینجا ممکن است ایدر ا

ین کلار ا یبرا یت علمیظرف یاز است و باالخره چه هنگامیها نین ناهنجاریا یاشهیر
 

________________________________________________
 

گلوییم عللوم انسلانی غیرمفیلد اسلت؛ ملا بینی دیگری است... ما نمینظام اسالمی است؛ متکی بر جهان
ی خلود را آموختهشده و دانشگوییم علوم انسانی به شک  کنونی مضر است.... این علوم انسانی، تربیتمی

د که نگاهش به مسائ  مبتالبه آن علم و مورد توجه آن علم ل چه حلاال اقتصلاد باشلد، چله آورآنچنان بار می
بینیم همان شلخص متلدین در داخل  مدیریت باشد، چه تعلیم و تربیت باشد ل نگاه غیر اسالمی است. می

حر  میلزنیم، ی مبانی دینی این مسائ  دانشگاه که فرض کنید مدیریت یا اقتصاد خوانده، هرچه با او درباره
زنیلد، بلا کند، نه؛ اما آنچه که شما در باب اقتصاد اسالمی با او حر  میبه خرجش نمیرود. نه اینکه رد می

دیلدار بلا «. .آیدهای علمی او، با آن دو دو تا چهار تاهائی که او در این علم تحصی  کرده، جور در نمییافته
 .29/7/1389؛ طالب، فضال و اساتید حوزه علمیه قم
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 یسلال از ابتلدا 6800د توجه داشت کله در طلول ینه باین زمیدر ا فراهم خواهد شد 
متعلال  یخلدا یامبر از سلویلوچهار هلزار پستی، صدوب)ص(اکرمیهبوط تا بعثت نب

کفر  یهان، غلبه و تسلط همواره با حکومتیضعف مؤمن دلی بهاما  است فرستاده شده
ان یعیز شیا بوده است. پس از بعثت نیآنان مه یت و تعد  یهر نوع جنا یط برایبوده و شرا

 املت، تنهلا محملدو آل  محملد املت مثابلهبهت عصلمت و طهلارت یبن اه یو محب  
سلال  1400و در طلول  ص() اکرمیلامبراز رحلت پ بعد شوند کهیم یافته تلق  یتیهدا

ت را حفل  یر هلدایت، مسلیلت کوچلک و در اوج ضلعف و مظلومیلک اقل  یل عنوانبه
مشلغول  ین بله چله املورین هشت هلزار سلال، کفلار و منلافقیاند. اما در طول اکرده
ت یوضلع یتوان به بررسلیدر نظر گرفته نشود، م یخیتار ین سعهیاگر ا یاند  حتبوده

د که دسلتگاه کفلر در دوران یجه رسین نتیرنسانس پرداخت و به اپس از  یکفر در دوره
ه بله تجلارب مفلرده، بله یلتک جایبلهافتله و یدسلت  یاسلابقهیب یبه کارآملد یکنون

ان تمام اقوام پرداخته و با پرورش نخبگان، آنلان را در یبرتر از م یاستعدادها یآورجمع
 یبرتر و قدرت اقتصلاد یهاینولوژکار گرفته که حاص  آن در تکهب یقات سازمانیتحق

و  یعلمل یهااضلتیشله در رین دستاوردها ریغرب قاب  مشاهده است. اما ا یو نظام
ن از یده است. لذا اگر مؤمنیبه درازا کش« پانصدسال»در حدود  یدارد که در زمان یعمل

ْشر  » یفهیشر یهیخود صبر و استقامت نشان دهند، طبق آ ْم ع  ْنک  ْن م  ْن َیک  وَن إ  ر  وَن َصلاب 
اَئَتْین   وا م  ب  پنجلاه سلال(  یعنی) مدتن یک دهم  ایدر حدود  یبه زمان (65)انفال/ 1«َیْغل 

مقابله کسب کنند و اگر از خود ضعف و فتلور نشلان دهنلد، طبلق  ییاز دارند تا تواناین
َف  َن اآل» یفهیشر یهیآ ه   َخَف  ْم  الَل  َم  َعْنک  ْم  َأَن   َوَعل  یک  ْن  ،َضْعًفا ف  ْن  َفإ  ْم  َیک  ْنک  اَئة   م  َرة   م   َصلاب 

وا ب  اَئَتْین   َیْغل  ْن  ،م  إ  ْن  َو ْم  َیک  ْنک  وا َأْلف   م  ب  ْذن   َأْلَفْین   َیْغل  إ  ه   ب 
ن نسلبت بله یلا( 66)انفال/ 2«الَل 

                                                           
 «.کنندهرگاه بیست نفر با استقامت از شما )مؤمنین( باشند، بر دویست نفر )از کفار( غلبه می. »1
صد نفر با اکنون خداوند به شما تخفیف داد، و دانست که در شما ضعفی است؛ بنابراین، هرگاه یکهم» .2
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 افت. یش خواهد یوپنجاه سال( افزاستیدو یعنیک دوم )ی
ن سلنگرها یلغرب و فلتح ا مادیم با علو یعلم یعه بداند مبارزهیز اگر شیامروز ن

کادم یتخصص صورتبه حل  در جهلت رفلع مشلکالت نظلام راه یارائله یک برایو آ
 )عج(عصلریظهور موفور السرور حضرت ول ین را در آستانهیمؤمن یجامعه ی،اسالم

شلود. در ی  میو بهجلت تبلد ینیریها به شمشکالت و چالش یقرار خواهد داد، تمام
ن اسلتفاده کلرده و صلدها سلال بله کسلب قلدرت یکفر از غفلت مؤمن واقع از آنجا که
ابعلاد و  ید باطل  خلود را در تملامیلرا تصر  کرده و عقا یاریبس یهاپرداخته و عقبه

 جانبه رساندههمه تمدنک یت خود را به سطح یان داده و ظرفیات جوامع جریح یایزوا
ن را در یت معصلومیلمحلور وال به قرآن و طوا  بلر ید وفایان بایعین و شی، محب  است

 یبلا املام معصلوم بلرا یند و اثبات کنند که توان همراهلیمحقق نما تمدنک یاس یمق
ظهلور دور  یرا دارا هستند و از ارتکازات کودکانه درباره یک حکومت جهانیت یریمد

ر، ین مسلیلاند. پس حرکلت در امقدمات آن قرار گرفته یکنندهگاه فراهمیشده و در جا
ب بله آسلتان یعیرشد ش یاست که برا یپرنعمت خوان ان گسترده شده و حاص  آن، تقلر 

ه و تحقق وعدهیبمقدس اه   یبلر رو یآسلمان یبر زنلدگ یمبن یاله یت و معار  حق 
د اه  این در دوران رجعت و حیزم یکره ات یلمان در آن عصر اسلت. در روایات مجد 

 یاسلت کله بلدون رابطله امتی یاداش بران پیشترین منزلت و بیز ذکر شده که باالترین
خلود، بسلتر  یبت او، ناچار است تا بلا تلالش عقالنلیم با امام حق  و در زمان غیمستق

ب و تکام  را فراهم کند و از ا او  یج نلورانیرا بلا حلوا یت اجتملاعیق، ظرفین طریتقر 
   د.  یهماهنگ نما

  

 
________________________________________________

 
ر باشند، بر دو هزار نفر به فرمان هزار نفشوند؛ و اگر یکاستقامت از شما باشند، بر دویست نفر پیروز می

 «.خدا غلبه خواهند کرد



 

 
 پنجممبحث 

 ت حضرت امام:یر ین در مدیادیسه اص  بن

 ؛ غربی تیر یا در مدیت دنیمحور  دلی به «مدرن کفر نظامبرخورد با » (الف 
 ؛«یزیکفرست»بر محور « وحدت»به  جهان اسممد وت  ( 

فرج حضرت  در جهت آمادگی برای «عیت فرهنگ تشیارتقاء ظرف»ج(  
   ) ج( صریول

ه از شلان برگرفتلیا« تیریمد»سره و قدس ینیحضرت امام خم« امیق»ان شد که یب
ک یات وحیادب و « ی؛ نله غربلینله شلرق» ید بلر شلعارهایلو فرهنلگ ملذهب و بلا تأ
ت قرار داد. اصلول یرا در برابر بشر یدی، راه جد«یاسالم یو جمهور یاستقالل، آزاد»

 یداد، در سه محور قابل  بررسلیرفتار حضرت امام را شک  م یکه مبنا یشناسجامعه
 است:
افزارهللا و تلله موضللع گرفللت و نرمیمدرن الللف( حضللرت امللام در مقابلل  کفللر 

کله « ت شلهوتیریمد»د و به یا را به چالش کشیمتداول در دن یتیریمد یافزارهاسخت
در مقاب   ییبزرگ گفت و به تنها« نه»ک یافت، یان یبشر جر یپس از رنسانس در زندگ
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 مللتو سلتاد یمردم عاَلم گرفتار آن بودند، ا یکه تمام یعر  معمول در جهان و ظلمات
 را برنتافتند. یو شرق یت غربیریشان، مدیت از ایز با تبعیران نیا

ب( اص  دوم در رفتار حضرت امام، کنار گذاشتن اختالفات و ضرورت وحدت  
قلدس  یت آزادیلکفلر و محور یهابا تمرکز بر مقابله بلا هجمله یامت اسالم یکلمه

ت و تم یاسالم یانگذار جمهوریف بود. بنیشر ا دعلوت یلمسللمانان دن یاماز اه  سن 
اول  یرند و به مقابله با غصب قبلهیالمقدس را نپذتیکفر و استکبار بر ب یکرد تا سلطه

ها قلرار ن موضوع آماج هجمهیبود که حضرت امام در ا ین در حالین بپردازند. ایمسلم
 ملادید طعم رفاه یت و فقر بایها محرومران پس از دههیشد که مردم ایگرفت و ادعا م

به  یپرداخته و توجه یگریاز، به موضوعات دین نیبه ا یدگیرس جایبهرا بچشند و نظام 
آن ندارد. البته موضع امام  یداخل یهاک حکومت  تازه بر سرکار آمده و چالشیمسائ  

ن ی، آخلریروزیلنهضت مشخص بود املا بله محلض پ یروزی  قب  از پیدر برابر اسرائ
ن خواسللتند تللا بللا یکردنللد و از مسلللم یقللدس نامگللذارمللاه رمضللان را روز  یجمعلله

  را بله یام کنند و جهاد در برابلر اسلرائین قدس قین روز، در برابر غاصبیدر ا ییمایراهپ
 نسپارند. یدست فراموش

وحلدت کلمله  یبرا یافزار الهنرم مثابهبهرا  یمیرو حضرت امام، حج ابراهنیاز ا
تکراء کرد و با خارجین احین مسلمیب رفت یبدون برائت را نپلذ حج، یدن آن از شک  سن 

 یرا بلرا یاسلالم املتف یلخود در موسم حج، رسالت و تکل یهر ساله یهاامیو با پ
ران از یلمشخص نمود و عالوه بلر نجلات ملردم ا ینیکاماًل ع صورتبهن یفلسط یآزاد
الم را ادا نسبت به جهان اسل یالمللنیو ب یخود در سطح جهان یفهیم طاغوت، وظیرژ

را کله بلا  یکلرد و جسلارت یزیریرا پ« یاسالم یداریب»، نهضت ین رفتار قرآنیکرد. ا
 یعنین جهان انتقال داد. ید آمده بود، به مسلمیران پدیا ملته بر فرهنگ عاشورا در یتک
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و  یاسلیر سیمبارزه با فرهنگ انقلالب و تلداب یبرا یدار شدن استکبار جهانیرغم بیعل
کار بله یاسلالم یکنترل مردم در کشورها یکه برا یمشخص یو فرهنگ یامو نظ یتیامن

ر بله یلاخ یهابود که جهان اسالم را در سلال حجدر  ینیرفته بود، آثار حرکت امام خم
همانند  آنکه جایبهرقم خورد. در واقع حضرت امام  یاسالم یداریزش واداشت و بیخ

 یو عللم بلرا یه و تکنوللوژین سرمایتأم یدچار دغدغه یروزیها پس از پر انقالبیسا
ها قلرار دهلد، تحقلق ن چالشیران را در خو  و هراس از ایباشد و مردم ا مادیتکام  

گرفلت و  یت خود پلیریمد یجهان اسالم را از همان ابتدا یدر گستره یاله یهاآرمان
ش یبله افلزا دار کردن جهان اسالمیرا اگر بیثمر داد ز یز به زودیمجاهدات آن بزرگوار ن

 یفرهنگل یهاتیفعال یو سپس صر  آن برا یاسالم یدر جمهور ملیثروت و درآمد 
ج یگذشت تلا بسلید میا سده بایشد، معلوم نبود چند دهه یدر جهان اسالم مشروط م

جاد وحدت کلمه در برابلر کفلر ی  و ایقدس و مبارزه با اسرائ یآزاد ین برایعموم مسلم
 ر گردد.یپذامکان

 علام  نائبام با یکه در ق یتمل  ان بود تا یعین و شیت مؤمنیسوم، ارتقاء ظرف ج( اص 
کله قلرار  آمادگی پیلدا کننلد یظهور و قیام امام معصوم تدریجًا برایهمراه شده بودند، 

های است حاکمیت توحید را در سطح جهانی محقق کند و در این راه، با تمامی قدرت
انداز روشلن اسلت کله تحقلق ایلن چشلم زیرا نماید.جهانی درگیر شود و بر آنها غلبه 

ر و ممکن نمی شرح صدر در ملؤمنین بله  قب  از ظهور، کهشود مگر اینپرعظمت، میس 
ی برسد که   های کفر و نفلاقبا قدرت فشارهای ناشی از هماوردی عماًل نشان دهندحد 

اد و التضلی  العناه »کنند و در صورت حضور حجت خدا و درگیری او با تحم  میرا 
له گذارنلد بلکله، او را در این معرکه بزرگ تنهلا نمی«و االلحاد های بلا شلناخت از روی 

ی ظلمانی  نسبت به یک حیلات اجتملاعی  ، آنها از در سیاست و فرهنگ و اقتصاد و تبر 
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های مربوط به تحقق مدیریت از آزمون توانندپذیرش دارند و می محورمعنویت جدید و
  1.سربلند بیرون بیایندو تمدن الهی 

                                                           
حضلرت  یاسلالم، بله پرچملدار یجهلانانقالب مردم ایران، نقطه شروع انقالب بلزرگ » :)ره(یامام خمین. 1

حجت ل ارواحنا فداه ل است که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصلر 
انقلالب  کامیلدوارم کله ایلن انقلالب، یل» (.327، ص21، صحیفه نور، جیخمینمام )ا «حاضر قرار دهد

 (.131، ص16ج :)همان« ظهور بقیة الله ل ارواحنا له الفداء ل باشد یبشود و مقدمه برا یجهان



 

 

 ششممبحث 

 «ت کشوریر یدر مد مادیتکام   یمبنا»ن به یقائل یر یدرگ
 )ره(حضرت امام یت الهیر یبا مد 

داد و در مبحث قب  ی  میحضرت امام را تشک یتیریمد یکه مبنا یاگانهاصول سه
تحقق آن چنلد رو شد و هروب یانقالب با موانع یروزی  پیمورد اشاره قرار گرفت، در اوا

رد و حضرت امام ن ح کردنلد کله یتصلر 1یمنتظلر یز بعدها در نامه به آقلایسال زمان ب 
صلدر، نادرسلت و یهماننلد مهنلدس بازرگلان و بن یت کشور به عناصریریسپردن مد

انقلالب،  یکه عالوه بلر حضلور  در شلورا للها و عناصر انین جریاشتباه بوده است. ا
 یرا محلور اصلل« مادیتکام  » للار داشتند یز در اختیرا ن دولت موقت ینهیکاب یتمام

 ملادی یازهلاین رفلاه و نیران را در تأمیدانستند و منزلت ملت ایت کشور میریمد یبرا
به عللم  یابیدست یبزرگ برا یهابا قدرت یق آن را هماهنگیکردند و طریم وجوجست
ز بلر یلقبل  از انقلالب ن یران حتیدانستند. اما مردم ایم یخارج یه و تکنولوژیو سرما
 یو اصلل یقلیام نکردند بلکله منزللت حقیا قیدن ین شعارها جمع نشدند و برایمحور ا

عظلام و ائمله  ایلو وارث فرهنلگ تملام انب محملدو آل محملداملت  مثابهبهران یا ملت
                                                           

 .330، ص 21؛ صحیفه امام، جلد 6/1/68. نامه حضرت امام به آقای منتظری در تاریخ 1
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و  )عج(عصللریفللرج حضللرت ول سللویبه، حرکللت نیاجمعهمیعلاللهصلللواتنیمعصللوم
 است. یر نورانین مسیدر ا ینیآفرنقش

ت یریحضرت امام در مد یها با مشن گروهیا یو عمل یالبته با وجود تعارض فکر 
شنهادات و نظرات شلاگردان یباز کشور و پ یاز فضا یدن  آنان ناشیکشور، به قدرت رس

ت یت بتواند مسلئولیکردند که روحانین بزرگان باور نمیرا ایتراز اول  حضرت امام بود ز
دن به قلدرت بلدون یگرا پس از رسمادی یهاانی. جر1ردیبگ عهدهبهک نظام را ی یرهادا

ع یروزیت و مذهب در پیتوجه به نقش امام، روحان ت مطلقله بلر یلوال یانقالب، ملد 
 یشنهاد به امام براین حال با پیشدند و در ع« مادیتکام  »به  یابیکشور در جهت دست

دان یم یاسیس یهام، نه به شاگردان حضرت امام در عرصهکان دویوات مثابهبهرفتن به قم 
 یهایریگدادنلد و در موضلعیبهلا م یتلیون در سپاه و مراکز امنیدادند و نه به انقالبیم

ر یلز یت جهانیریو مد یاسیعر  س براساست حضرت امام را یریشرمانه مدیخود، ب
ان یلنگهبلان در جر ید شلوراماننل ینظارت یفقدان نهادها دلی به یبردند. حتیم سؤال

ف توانستند با کسلب ین طیاز عناصر ا یاری، بسیانتخابات مجلس خبرگان قانون اساس
نظلام و  ین چلارچوب اساسلیلین تقاب  را در تعین مجلس شوند و همیمردم وارد ا یرأ

ات یلو ادب یو شلرق یغربل یهابلر ملدل یادامه دادند و با پافشلار ین قانون اساسیتدو

                                                           
ی شده تا به تحلی  تخصصی از رفتار حضلرت املام و کشلف یلک فرهنلگ از آن . در این سلسله مباحث سع1

هلا و های اساسی و کالن  این حرکت نلورانی را مشلخص کنلد. للذا بررسلی روایتپرداخته شود و سرفص 
های تاریخی پیرامون سیر نهضت اسالمی و مدیریت کشور لل که مربوط بله دسلتگاه سیاسلی اسلت للل نق 

بحث علمی  مبنایی ندارد بلکه بحث و کنکاش پیرامون این اخبار و جزئیلات آن، بایلد  نقشی اساسی در یک
د و مفص   در حوزه و دانشگاه قرار بگیرد. عالوه بر این، گرچه بسلیاری خبرهلا از نامهموضوع پایان های متعد 

ق نق  شده و صحت آنها قطعیت دارد املا آنچله در ایلن نلوع بحلث اهمیلت بیشلتری یابلد، می عناصر موث 
بندی صحیح آنهاسلت تلا امکلان سوءاسلتفاده از خبلر و تأویل  آن بلرای دادن به اخبار و تحلی  و طبقهنظام

 مقاصد انحرافی از بین برود.
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ن یلدر ا یو تنلد یت قرار گرفتند و مباحث جنجالیمواجهه با فقهاء و روحانتوسعه، در 
  شلد یتبد ین اص  قانون اساسیتربه پرچالش فقیهوالیتمجلس شک  گرفت و اص  

 یحضلرت املام، مبلان یشلهیحضور علماء در مجلس خبرگان و دفاع از اند دلی بهاما 
 یکه توسط امام بلرا ییهایا نهادسازب یان حتین جریدا کرد. ایانقالب و نهضت غلبه پ

گونه که در خاطرات نق  شده، تا شلش ملاه حف  انقالب انجام شد، مقابله کردند و آن
به آن اختصاص ندادند و مسلئوالن سلپاه ناچلار  یاس سپاه پاسداران بودجهیپس از تأس

  ن کنند یتأم یان انقالبیق بازارین نهاد مهم را از طریا یهانهیشدند تا هز
ا معتقد بودند و یمتداول در دن یتیریمد یهاوهیبه ش ینهضت آزاد یدر واقع اعضا

ن یتلأم یبلرا یقلدرت جهلان یهلابلا قطب یبلر هملاهنگ یمبن مادی یهاهمان روش
حضلرت املام و  یخواهکردند و للذا بلا اسلالمیمدرن را دنبال م یزندگ یهایازمندین

ت یلو در ادامله، حما یسلط آن رهبلر الهلتو مادیبر تکام   یکردن تکام  معنوحاکم
ت کشلور یریاز ملد یریگ، مجبور به اسلتعفاء و کنلارهیجاسوس یر النهیشان از تسخیا

 شدند.
گرفلت تلا فضلا  عهدهبهت کشور را یریموقت، مد صورتبهانقالب  یسپس شورا 

فلراهم شلود کله بله  یجمهوراسلتیانتخابلات ر یو برگزار یقانون اساس یاجرا یبرا
ن یبل یتیچنان مقبلول ی، دارامادیرغم افکار یصدر علیصدر منجر شد. بنیبن یوزریپ

انقالب از او دعوت به عم  آمد و  یت در شورایعضو یون بود که براین و انقالبینیمتد
ن انقلالب، یدر قاللب سلازمان مجاهلد یکلیدر مراسم اعالم وحدت هفلت گلروه چر

 یاداره یات علملیلتقد بود که مسلط بلر ادبه دعوت شد  او معیسخنران افتتاح عنوانبه
 ید در عرصلهین عرصه ندارد و نبایدر ا یکشور است و حضرت امام، دانش و تخصص

را در جلسات خصوصیریمد حضرت املام »کرد: یاظهار م یت دخالت کند و لذا مکر 
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« ام.دهیاجتهاد و تخصص رس یها عرصه به درجهتنها در فقه، اجتهاد دارد اما من در ده
 یبلود، نحلوه یتلیدر آن زمان، مبتال به جنگ و مسلائ  امن یاما از آنجا که نظام اسالم

  شد. یتبد یت انقالبیریصدر با مدیبن یمواجهه یاز نقاط اساس یکیجنگ به  یاداره
 یروزیلآن، امکلان پ براسلاسمعتقد بود که  یمتداول جنگ یهانیصدر به دکتریرا بنیز

 جایبلهوجلود نداشلت و للذا ران یط ایبا شرا یکشور یش عراق برادر برابر ارت ینظام
ان دادن به جنگ، هر چله یپابا کرد تا یبس و مذاکره را دنبال مراندن متجاوز، آتشعقب

 یبلرا یدا کند و کشور به ثبات الزم و مقلدورات کلافیکاهش پ ینظام یهانهیزودتر هز
در حلال توسلعه،  یشده به کشورهاارائه یهاابد. اساسًا در نسخهیدست  یافتگیتوسعه
ور شلعله یهلا معملواًل در صلورترا جنگیلسلت زین معنادار نیسنگ ینظام یهابودجه

بپلردازد و  یقلدرت جهلان یهلادر برابر اهدا  قطب یستادگیبه ا یشوند که کشوریم
ل یرعقالنلیغللط و غ یات توسعه، املریادب برمبنای یستادگین ایروشن است که ا  یتلق 

ها سکوت محلض د در برابر مظالم ابرقدرتیات توسعه بایکرد ادبیشود بلکه در رویم
 یهاهمچون سازمان مل  و دستگاه یالمللنیکام  با مجامع ب یشه کرد و در هماهنگیپ

 عنوانبلهماننلد آلملان و ژاپلن  ییها عم  نمود. للذا کشلورهاابرقدرت یو دفاع یتیامن
حفل   یهستند و برا یو نظام یاسیت سیفاقد هودوم،  یخوردگان جنگ جهانشکست

کا در خاک خلود تلن یامر ی، همچنان مجبورند به حضور نظامیو رشد قدرت اقتصاد
 یانسان یرویهمچون بودجه، ن یناتو، در ابعاد مختلف ینظام یهاتیبدهند و در مأمور

 و... مشارکت کنند.
جنلگ و مسلائ   یموجلود در عرصله یهاهیلدانست کله رویاما حضرت امام م

گلذارد و ینم یانقلالب بلاق یهاات قرآن و آرمانیاز فرهنگ بعثت و ادب یزی، چیتیامن
امبر یلرفلتن مجاهلدات پنیکفلر و از ب یرش سللطهیجز پلذ ییم در برابر آن، معنایتسل
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، )ص(امبریلد ندارد. در واقلع بلا بعثلت پیتوح یکلمه یت براین امنیدر تأم)ص( اکرم
ان و یعیرد و مجموع  قدرت شیکفر و شرک را نپذ یمنهیگر هیده که دیسر یاسالم به قدرت

ن در نقطله رد و للذا یلان قلرار نگیلدسلتگاه طغ یاسلت کله تحلت سللطه یااه  تسلن 
سلت. یاسالم و بازگشت بله گذشلته ممکلن ن ین و دستاوردهایاز قدرت د یپوشچشم

املام بلود املا ران بلر محلور حضلرت یلشدن مللت ابود که موجب جمع حقایقن یهم
توجله  ینیت عین واقعیصدر به ایمانند بن یو عناصر ی  نهضت آزادیاز قب ییهاانیجر
 یهاعرصله یو الزاملات آن در همله ملادیکردند و به عللوم ملدرن و محاسلبات ینم
ک لللداد ی  ملیت آنلان را تشلکیکه هو لل یو فرهنگ یو اقتصاد یو نظام یاسیس د یلتأ

آن،  ینلهیهز آنکلهمردم بودنلد؛ و للو  ییایدن یدن ضربه به زندگداشتند و نگران وارد ش
ه یلن ملردم تکیبه د ینیاندک باشد. در مقاب ، امام خم یبه بها یدارنین و دیفروختن د

ن یلخلرج شلود. ا یدر راه حفل  خداپرسلت یویلاملور دن یکرد و حاضر بود تا تمامیم
 )ص(امبر اکلرمیلاز استقامت پ یریو الگوگ ی، تمسک به فکر ناب قرآنیم راهبردیتصم

در  یباعث شد تا قدرت اله للداشت  یران و روم را در پیا یدو امپراطور یکه فروپاش لل
ت ناه  یرد و حتیان قرار گیبرابر چشم جهان تله خلارج یز از اسلارت فرهنلگ مدرنیلسن 
 رجوع کنند.    یاسالم یهاشوند و به آرمان

د یشله یجمهوراستیش از ریانقالب تا پ یروزیت کشور پس از پیریدر واقع مد 
 یهاانقالب، بله ملدل یامام و شعارها یبود که برخال  مش یار کسانی، در اختییرجا
ز در یلبودند. حضرت املام ن مادیتحقق تکام   دنبالبهاعتقاد داشتند و  یو غرب یشرق

ب انقلال یرش نظلرات شلاگردان خلود و شلورایخود را بر تحم   و پلذ ین دوران بنایا
شلد، در یجلاد میکه از ملوج حرکلت حضلرت املام ا یطیگذاشت؛ گرچه فضا و شرا

ان با پرداخت ین جریت کشور را رقم زد. البته حذ  ایریان از مدین جریت حذ  اینها



124  گفتمان انقالب اسالمی  ________________________________________________________ 

د بلاهنر و... انجلام ی، شهیید رجای، شهید بهشتیمانند شهادت شه ینیسنگ یهانهیهز
ارانش روشلن یلت املام و یلخت و مظلومین نریپاک بر زم یهان خونیشد و اساسًا تا ا

د یخواص  پد یو انفعال برخ یات مادیادب یکه بر اثر غوغاساالر یمسموم ینشد، فضا
 ر نکرد.    ییآمده بود تغ

ها و انتظللارات و یریگن دوران سللخت، حضللرت امللام بللا موضللعیللبللا عبللور از ا
کاماًل متفاوت  یریا در مست در کشور ریریران نظام، فرهنگ مدیخود از مد یهامطالبه

نمونه  عنوانبهشدند.  یموجود سازمان برنامه و بودجه منزو یبا قب  قرار داد و و الگوها
ندگان مجلس از هفتاد هزار ی، حقوق وزراء و نمایید رجایشه یجمهوراستیدر زمان ر

ز ین یانقالب یران نهادهایافت و حقوق مدیدهم( کاهش کیتومان به هفت هزار تومان )
، در حلدود سله هلزار و یو نظلام یتلین آنان در املور امنیسنگ یهاتیرغم مسئولیعل

ان جنگ یتا پا یدرآمد دولت یو الگو ین نحوه از اش  حقوقین شد و اییپانصد تومان تع
 عنوانبلهحضلرت املام  ین نظام از سلویگر، مسئولید یدا کرد. از سویتداوم پ یلیتحم

ران دائملًا در مقابل  ملردم یشد تلا ملدشان باعث یرفتار اشدند و یم یخادم مردم معرف
ن یبلود کله مسلئول ین در حلالیلبداننلد و ا مللتتواضع داشته باشند و خود را بدهکار 

دادند که مردم بودند یهمواره در معرض خطر و ترور بودند. امام همواره تذکر م یانقالب
د نجات دادنلد و یو تبع ز زندانرا ا یاسالم ین جمهوریزش خود، مسئولیام و خیکه با ق

اسلتفاده سوء یسخنان، به نفس خود درباره یدر برخ یت نشاندند و حتیریبه مسند مد
 یق همگان بفهمند که چه نوع اخالقلین طریزنند تا از ایب میمردم نه یهایاز فداکار

 ت نظام حاکم باشد.یرید بر مدیبا
رد و لذا در یگیه قرار میپا« حزب»ت یدن به مسئولیرس ی، برایاما در عر  جهان 

پردازنلد یثلروت م یآورها و دوستان او به جملعیحزبر و همیک مدیت، یریدوران مد
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از نفلوذ  یاز شوند. گرچه موارد معدودینیان عمر خود بیتا پا یکه از نظر مال یاگونهبه
ما عدم توجه ده شده ایز دین یران داخلیاز مد یشمارن فرهنگ فاسد در تعداد انگشتیا

ر ی  کثیگرفتن خدهینه شد و نادیت کشور نهادیریمد یکه توسط امام در بدنه یبه فرهنگ
 یو خلارج یداخلل یهابرکف در مقاب  هجمهن و خدوم که جانیو متد یران انقالبیمد

با روا  یم داده شود و برخین تعمین مسأله به غالب مسئولیشود تا ایاند، باعث مستادهیا
اساس بلدخواهان و ی، اتهامات بیاسالم یبزرگ به نظام مقدس جمهور یلمداشتن ظ

ت یرامون شلفافیپ یغرب یخوردن از ادعاهابینه را باور کنند و با فرین زمیدشمنان در ا
وَن » یهیاز آ یو مقابله با فساد، به مصداق یمال ول  َیق  یَن  َو لذ  َل  وا ل  اَلء  ٰهل َکَفلر  لَن  َأْهلَدٰی  ؤ   م 

یَن ال   واآمَ  ذ  یاًل  ن   ، نلهیت متداول جهانیریاست که در مد ین در حالی  شوند. ایتبد 1«َسب 
ن یلشلود بلکله ایاستفاده و غلارت و چپلاول محقلق متنها انواع مفاسد و مظالم و سوء

سلاخته و پرداختله  یعلمل یاتیلآن، ادب ی  شده و برایشده تبدزهیتئور یت به امریوضع
 کول است.ن آن به مح  خود موییشود که تبیم

ها از جمله انقالب فرانسه و ر انقالبیبا سا یانقالب اسالم یسهین با مقایهمچن 
را به  یچ قانون و مقرراتیها، همدتتا  یروزیون پس از پیشود که انقالبیه روشن میروس
ر جنلگ یدرگ یشمرند و حتیرا مجاز م یشناسند و هر نوع برخورد و تعد  یت نمیرسم

ن قلانون یاملر، تلدو یشوند. اما حضرت املام در هملان ابتلدایم ان خودیقدرت در م
ت قلرار یلرا در اولو یشلدن  قلانون اساسلیید آن توسط مردم و سپس اجراییو تأ یاساس

، ملردم را یو عمل  اخالقل ینلید یون بله آخلرت و مبلانیلدادن انقالبدادند و بلا توجله
ن و ینیاز متلد یاریر، بسلصلدیبن یکردنلد. للذا تلا برکنلار ین معرفینعمت مسئولیول

پسلت و  ینسلبت بله تصلد   یار جنگ قدرت نشدند بلکه مطالبلهیتنها درگنهون یانقالب
اران املام یگراها بود که مادیمفاسد عملکرد  یمنصب و مقام نداشتند و تنها با مشاهده

                                                           
 .51سوره نساء، آیه «. ترند اند، هدایت یافتهگویند: آنها، از کسانی که ایمان آوردهدرباره کافران می. »1
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م کشلور در یاز تسلل یریحف  انقالب و جللوگ یشان برایا یت الهیریو معتقدان به مد
و  یتلیامن یهاجه، دسلتگاهیت شدند. در نتیمسئول یبزرگ، وارد عرصه یهار قدرتبراب

ر یکشلور توانسلتند ضلدانقالب را شکسلت دهنلد و جنلگ را اداره کننلد و سلا ینظام
 ند.         یرا برطر  نما یزندگ یمردم برا یفور یازهایر مختلف، نیز با تدابین نیمسئول



 

 
 فتممبحث ه

 ظام  یمحور فقهانیت دیدر  قمن «مون و خطاآز»منزلت  ی. بررس1
 حق کلمه یاقامه یعه برایش

توسط انقم   ینیپرچم  دالت د یاقامه دلی بهبلوک شر   ی. فروپاش2 
 رانیا یاسمم

 

ت و همچنیبا بلت، ارتبلاط ین قرار گرفتن در دوران غید توجه داشت که با ختم نبو 
فهم از قلرآن  یرمعصوم برایت غیو لذا عقالنست یممکن ن یو علم اله یم با وحیمستق
 یمان و اجتهلاد عقالنلین، قهرًا به اید یخود در امر پرچمدار وظایفات و انجام یو روا

ت یلف و ظرفیتعلار براسلاس امور ناچلار اسلت یرو در برخنیکند و از ایه میخود تک
ص دهلد. یتشلخح را یخود، به آزمون و خطا بپردازد تا در طول زمان، راه صح یگذشته

اللله تیالله ملدرس و آتی، آیالله نورد فض یخ شهیشالله آیتنمونه، حرکت  عنوانبه
ها ن گامیگرفته و اول عهدهبهد را یتوح یکه پرچمدار یمقامیعال یفقها عنوانبه یکاشان

بلود  ییکفر پس از رنسانس برداشته بودند، همراه با آزمون و خطاها یرا در برابر هجمه
ن یاز چنل یاز آنهلا، باعلث شلد تلا در انقلالب اسلالم ینیق  امام خمیدق یبندجمعکه 
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بله  یمبلارز و انقالبل یعلملا یشلنهاد برخلیرغم پیاستفاده نشود. للذا علل ییهاروش
مبادرت نکرد  ین اقدامیشان به چنی، ایجمهوراستیپست ر یتصد   یحضرت امام برا

ته توسلط حضلرت املام، هملان یرنرش مناصب موجود در عر  مدیرا در صورت پذیز
، مرحلوم ملدرس و یالله نورخ فض یش یشد که برایر انقالب میبانگیگر ییهاچالش

 ش آمد.یپ یالله کاشانتیآ
شود که در مشلروطه، یروشن م 1یش مقام معظم رهبریح، عمق فرماین توضیبا ا 
د و در نهضلت یسلجله نرین حرکت به نتیشد اما این دنبال مینظارت فقهاء بر قوانفقط 

                                                           
نهضت ملی، خواست مردم، یک خواست حداقلی و عبارت از کوتاه شدن دست  در». مقام معظم رهبری: 1

ی ملی نفت بود و در قیام مشروطیت نیز خواست مردم، حداقلی، و عبارت از محدود انگلیس از سرمایه
ی پادشاه بود... این دو حادثه با اینکه دارای اهدافی حداقلی بودند و مردم هم شدن اختیارات و قدرت مطلقه

صحنه حضور داشتند شکست خوردند ولی انقالب اسالمی ایران با آنکه دارای یک هد   حداکثری،  در
« جانبه و سرنگونی حکومت پادشاهی و استبدادی بود، به پیروزی رسید و ماندگار شد.یعنی استقالل همه

ها را در این هد  وقتی امام بزرگوار ما». مقام معظم رهبری: 19/10/1394بیانات در دیدار با مردم قم، 
کرد، به های حداکثری را مطرح میکرد، درواقع یک هد های خود و بیانات خود بیان میخالل سخنرانی

ق کند؛ آمد که یک چنین هد گر خیلی بعید مینظر افراد بدبین و وسوسه هایی را امام بزرگوار بتواند محق 
ون معرو  معت ی ]به نظر[ سیاسیون. یکی از سیاسی  گفت که آن روزی بر مورد احترام ما، به خود من میحت 

ی از بین رفتن سلطنت در کشور را مطرح کرد، ما گفتیم چرا امام این حر  را میزند  اینکه که امام مسئله
کردند. جور فکر میی مبارز  فداکار هم اینشدنی نیست، اینکه ممکن نیست  یعنی حتی سیاستمداران پخته

ا امام مطرح کرد. شما این هد  حداکثری را مقایسه کنید با مثاًل هد  نهضت یک هد  حداکثری ر
ی مجلس، از اختیارات شاه کاسته شود؛ یا فرض وسیلهمشروطیت؛ هد  نهضت مشروطیت این بود که به

بفرمایید مقایسه کنید با هد  نهضت ملی شدن صنعت نفت؛ هد  نهضت ملی عبارت بود از اینکه ما 
ها بود ل بگیریم و در اختیار دولت خودمان قرار بدهیم؛ شما مقایسه کنید بین در اختیار انگلیسینفت را ل که 

ل عظیم مورد نظرش بود؛ این نهضتاین هد  هایی که های کوچک و حداقلی، با هد  امام که آن تحو 
وفق شد. اینها در های حداقلی داشتند، موفق نشدند، ]اما[ امام با آن هد  حداکثری  با آن عظمت مهد 

های مختصری هم به دست آوردند لکن در ادامه شکست خوردند. امام توانست اول کار، یک پیروزی
بیانات در مراسم سالروز رحلت « پیروزی کام  به دست بیاورد و این پیروزی را حف  کند و ماندگار کند.

 .14/3/1396حضرت امام خمینی)ره(؛ 
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ت یلشلد املا در نهایم پیگیلریاستقالل در موضوع نفت فقط شدن صنعت نفت، ملی
 یبرا یحداکثر ییهابا وجود آرمان یاست که انقالب اسالم ین در حالیموفق نشد و ا

د. در یکام  رسل یروزیابعاد جامعه، به پ یاسالم و استقالل در تمام یجانبهتحقق همه
 یتصلد جایبلهشلد کله یمحقق م یشئونات کشور هنگام یمهن در هیواقع حضور د

ن بلا املداد یرد. بنلابرایشک  بگ« مطلقه فقیهت یوال»ا دولت، منزلت یاست مجلس یر
 یر شد؛ مسلائلیتدب یدرستت انقالب بهیریدر مد یو محور یمسائ  اصل ی، تمامیاله

از  یارید کله بسلآملید میلپد یهلا و مشلکالتک از آنهلا، بحرانیلکه با لغزش در هر 
 یت انقالبلات در کشلورهای)ماننلد وضلع یتیریملد یهلاو نظام یاسلالم یهانهضت

و  یزیرت و برناملهیریو ملد یشناس( به آنها دچار شدند. در واقع از نظر جامعهیاسالم
د جلامع را  یک نقشهیده و یچیپ یک مجموعهیوجود دارند که  یاقتصاد، عوام  متعد 

ک از آنها، موجب سقوط کشور و انقالب در دام دشمن یه در هر دهند و اشتبایشک  م
وجود مبلارک حضلرت  یت خاصهیحضرت امام )ره( و عنا یمانیشد؛ اما عظمت  ایم

کلرد یباز م یآن مرد اله یشان، راه را براینسبت به االشریف فرجه یتعالاللهعج عصر یول
 نمود. یشان روشن میر را در برابر ایو مس

اللله ملدرس و تی، آیالله نلورفض  خیشالله آیتد توجه داشت که رفتار یبا البته
حوزه بود. چرا کله جامعله  یات تخصصیموجود در ادب مبنایبرمبتنی، یالله کاشانتیآ

ت جامعه یهو یعنیشود؛ ی  مین مبنا، در چارچوب ادراکات  قب  از رنسانس تحلیدر ا
اسلت. پلس « قلانون»ز وابسلته بله یلق نظلم نگلردد و تحقلیبه نظم حاکم بر آن بلاز م

 یاواملر و نلواه مثابلهبه« فقله»شد تا ی  از جامعه، موجب میدر تحل« یمحورقانون»
رد و تمرکز ین بزرگواران قرار گیا ی، اساس حرکت اجتماعین برگرفته از وحیشارع و قوان

نه، اولو هو کنترل قو یگذاربر قانون  1348ام در سلال حضرت ام یدا کند. حتیت پیمقن 
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قلرار  بلاپلردازد املا یم یتخصص ین مبنایح همی، به تشریو در درس حکومت اسالم
از  یکلین یکند که ایم عم ار فراتر از آن یبسگرفتن در جایگاه مدیریت و رهبری نظام، 

ارتقاء یافت و از  حکومت اسالمی و هد  فلسفهرا یز .است یمعجزات انقالب اسالم
ا پرسلتش اجتملاعی پرستش اجتماعی خدای متعلال در درگیلری بل» هب ،کردن فقهپیاده

شناخته تحقق احکام فقهی به مثابه ابزاری برای این هد  الهی  کهتبدی  شد « طاغوت
خود رفتار  یت علمیهو براساس یهر عالم و نخبه و دانشمند عبارت دیگر،به .1شودمی

 یبا اخالص ینید تا امام خمشویباعث م )عج(عصریت حضرت ولیکند اما نور والیم
و ادراکلات و  یات حوزه عبور کنلد و فراتلر از توانمنلدیت موجود  ادبیر، از وضعینظیب

شله و رفتلار حضلرت ید. در واقلع اندیلمبارز و مجاهد عم  نما یعلما یتجارب  همه
ه یامام، فراتر از فقه و اصول و فلسفه و عرفان بلا  آنها قلرار داشلت و یبود که خود در قل 

، بله یات وحلیلاز ادب یریلگو بهره« یفقه و اعتقلادات و عرفلان  فلرد» یخروج از فضا
رًا ی ، املام در بیلن دلی  شد. به هملیتبد« یعرفان اجتماع»انگذار یبن انلات خلود مکلر 

 ید از ارادهیلداد و بلا رفلع یمتعال نسلبت مل یخدا یمسائ  انقالب را به اراده یتمام
ه م یانون نور الهران را به کیا ملتخود،   داد. یتوج 
بلوک شرق با  یرغم همراهین بود که علیا یگر از معجزات انقالب اسالمید یکی

 یران  پس از انقالب، نظام جمهوریبا ا یو دفاع یتی، امنیاسیس یبلوک غرب در مقابله
بلوک شرق  یدر فروپاش یاساس یحضرت امام نقش یامبرگونهیپ یهاتیبا هدا یاسالم

و  یو نظلام یاسین نکته توجه داشت که اقتدار سید به این مهم باین اییتب یا کرد. برافیا
بازگشت  ید کاال و ثروت و تکنولوژیآن و تول یدر بلوک غرب، به قدرت اقتصاد یتیامن

                                                           
ضرت امام ره در مدیریت انقالب، در مکتوباتی نظیر منشور روحانیت، . این معنا عالوه بر رفتار ح1

ر خطبه ای دالله خامنهدستورات برای رفع اختال  مجلس و شورای نگهبان، واکنش به سخنان آیت
 منعکس گردیده است. و... پیرامون تعریف و اختیارات ولی فقیه نماز جمعه
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زه کرده و جهان را به فرهنگ خود جذب کرده یرا تئور« شهوت»ق، ین طریکند و از ایم
ض و یماننلد ملارکس و انگللس بلا حملله بله تبعل ییهانیسلیان، تئورین میاست. در ا

حرکلت  یفسلت بلرایک مانیل یو طراحل یدارهیموجود در نظام سرما یطبقات یفاصله
ن و یفراهم کردند و سپس لن یکیانقالب بلشو یرا برا یی، فضایعدالت اجتماع سویبه

نلد. در واقلع ملردم جهلان کن یرا وارد زنلدگ ین موفق شدند تا آن چارچوب فکریاستال
اما ادعا کرد که  رفتیرا پذ تکام  مادی( تمحوری) مدرن تمدنبلوک شرق، چارچوب 

ت ید و لذا با طرح شعار حماین عدالت را برطر  نمایآن در تأم یتواند ضعف اساسیم
از  یملی، توانسلت نییایلدن یکسان همه از زندگی یاز کارگران و کشاورزان و برخوردار

ا بله یدن یافکار عموم یبرا یدارهیه کند؛ چرا که مظالم نظام سرماجهان را با خود همرا
ن اقتدار بللوک شلرق و در رأس ی  شده بود. بنابرایو محسوس تبد یک امر کاماًل واقعی

 یاسلیخواهان در قالب احزاب سن و آرمانیک محرومی، تحریر شورویآن اتحاد جماه
و  یطبقلات یو رفلع فاصلله یعلدالت اجتملاع یبلا شلعار برقلرار ینظلام یهاو گروه
 یعنلیبلود.  یستیکردن آنها به اردوگاه کمونمهیمختلف و ضم یهاکردن حکومتساقط

ز فعال بود اما بلرخال  بللوک یک نیو تکنولوژ یاقتصاد یبلوک شرق گرچه در عرصه
آورد و بلا یو شلعار علدالت بله دسلت مل یاسلیق املور سیغرب، اقتدار خود را از طر

ن یراه خلود را تلأم یهانلهی، هزیسلتیعضلو بللوک کمون یتثمار کشورهاو اس یریگباج
 نمود.   یم

ت از یلو حما ینلیکله شلعار خلود را علدالت د یانقلالب اسلالم یروزیلاما 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 یهابها و انقالجنبش یرا تمامید آمد زیپد یدیجد
  یلبه بللوک شلرق متما للتناسب داشت  یکه با فرهنگ مذهب للتوجه به شعار عدالت 
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افتند و از بللوک ی یانقالب اسالم یخود را در قامت فرهنگ قرآن یشده بودند، گمشده
علدالت  یرامبارزه ب یتواند نسخهیشرق رو برگرداندند و باور کردند که اسالم و قرآن م

ها و سللتیها و کمونسللتیالیبللر سوس ین رونللد حتللیللن ارائلله کنللد. ایرا بلله مبللارز
 یدنلد کله نسلخهیدیان میلرا آنان بالعیر گذاشت زیز تأثیرمسلمان نیخواهان غعدالت

حزب حاکم  یبرا ینینش، رفاه و تجم   و کاخیطبقات یرفع فاصله جایبه مادیعدالت 
 یتوسلط نظلام جمهلور ینیعدالت د ین به ندایمسلم یاردویرا رقم زده است. پس ام

ر ی، باعلث شلد تلا سلامادیاز شعار عدالت  یاسالم یکشورها یو روبرگردان یاسالم
دچلار تزللزل شلوند و  یسلتیت از قطلب کمونیلتبع یادامله یز برایمحروم ن یکشورها

 یع جلدعضو بلوک شرق بلا موانل یق استثمار کشورهاینه از طرین هزیو تأم یریگباج
آن را فراهم  ی، موجبات فروپاشیر شورویاتحاد جماه یبرا یبست مالمواجه شود و بن

ن شعار را در رفتار ی، اینیبا به اهتزاز درآوردن پرچم عدالت د ینیآورد. در واقع امام خم
مشکالت و  یدند و با وجود تمامیتحقق بخش یاسالم ینظام جمهور یو خارج یداخل
خواه و توجله بله یضدظلم و آزاد یهات از جنبشیقدس و حما یددها، در راه آزایتهد

دند و علالوه یرا به جان خر یبزرگ یهانهیران و جهان، هزین در این و مستضعفیمحروم
 یفروپاش یرا برا یاساس ینهیکشور، عماًل زم یاداره یبرا یغرب یهارفتن روشیبر نپذ

 جاد کردند.     یز ایبلوک شرق ن



 

 
 هشتممبحث 

 شه و مواضع حضرت امام)ره( یشدن اندزهیضرورت تئور  
 تداوم راه انقم  یبرا یو مقام معظم رهبر 

حلق در  یکلمله یاقامله برمبنایسره قدس ینیام حضرت امام خمیان شد که قیب
الکفار رحماء  یاشداء عل»ز از فرهنگ  یشان نیت ایریباط  استوار بود و مد یبرابر کلمه

و  ملؤمنین جامعله»و برخلورد بلا  یریگرفلت کله سله نلوع موضلعگینشلأت م« نهمیب
ت( و « مسلمانان جهان»، «انیعیش داشلت و للذا عملکلرد  یرا در پل« کفلار»)اه  سن 
 بود.  انبیای الهیشان برخاسته از روح قرآن و فرهنگ یا

شلان، هملان رونلد یشله و عملکلرد ایک نوع از برخورد با راه حضرت امام و اندی
، به گرام یهاام و مناسبتیامعه است که در امرسوم در ج  یاد و خلاطرهیداشت یخاص 

، دفلاع مقلدس و... یع مربلوط بله انقلالب اسلالمیداشتن وقلانگهامام و شهداء و زنده
 یدر پ یو الزم است و آثار و برکات یخود، ضرور ین برخورد در جایشود. ایمبادرت م

از منش و  یریگزند، بهرهیرا رقم م یظام اسالمات انقالب و نیح یدارد. اما آنچه ادامه
 ین مهم، دستور کلار اصللید است که ایت حوادث جدیریمد یروش حضرت امام برا
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، تنها یاله یرهیذخ مثابهبهشان یرود. در واقع ایالله به شمار محفظه یمقام معظم رهبر
ق آن یاده کنند و با تطبه بودن  رفتار حضرت امام استفیتوانند از آیهستند که م یتیشخص

کله  یان، خواص  ین میانقالب ادامه دهند. در ا ین، به راهبریبر موضوعات نو یراه نوران
کننلد تلا بلا یدا میق پیقرار دهند، توف ین افق از ادراک و عم  انقالبیبتوانند خود را در ا

ان یلآن، جر یاده کنند که نمونلهیعم  پ یشان را در عرصهیات ای، منویت از رهبریتبع
 است.  یاسالم یداریه و عراق و موضوع بیدفاع از سور یفرهنگ دفاع مقدس در عرصه

شلدن راه حضلرت زهیتئور»ن دارد، یادیلت بنیلر اهم  ین مسلیتداوم ا یاما آنچه برا
ت مواضلع و یحوزه و دانشگاه در برابر نوران یات تخصصیو روشن شدن  عجز ادب« امام

 یحت یات و گفتمان انقالب اسالمیصورت ادبنیر ایدر غ است؛ یعملکرد امام و رهبر
مقلام  یشود. البتله هشلدارهایمورد هجمه واقع م ی، دفاعیتی، امنیاسیس یدر عرصه

مختلف مانند حوزه، دانشلگاه،  یاز نهادها« ییزداخطر انقالب»رامون یپ یمعظم رهبر
قلت اسلت کله یقن حیلا یدهنده، مجلس خبرگلان و...، نشلانیاسالم یمجلس شورا

 یات تخصصلیشود که ادبیم ین هجمه از آنجا ناشیآغاز شده است. ا یان هجمهیچن
آن را  ملادی یهاپردازد و خسلارتیانقالب م ی  از راه گذشتهیز و تحلیموجود، به آنال

است که حجت را  یاله یهیک آی، یاست که انقالب اسالم ین در حالیشمارد  ایبر م
علالم دعلوت  حقایقو  ید و خداپرستیتمام کرده و همگان را به توح ایاه  دن یبر تمام

ن شلده اسلت. للذا در یلت نسبت بله دیبشر یر در وجدان عمومیید و باعث تغینمایم
ن از آنها ینو یلیتحل یحضرت امام و ارائه یدانیت میریاز مد ینیع ییهانجا به نمونهیا

 تر شود.واضح« یدن انقالب اسالمشزهیتئور»شود تا مقصود از ضرورت یپرداخته م
ن جنلگ و ی، علر  متلداول در دکتلریللینمونه در موضلوع جنلگ تحم عنوانبه 
آن،  ینظلام یافزارهاران و سلختیلا یکرد کله قلدرت دفلاعیحکم م یت نظامیعقالن
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و ارتجلاع منطقله را نلدارد؛  یجهلان یهاقدرت مقاومت در برابر ارتش عراق و قلدرت
و  ینظلام یهلاکشلور بلا قطب یز رابطلهیلن یدفلاع یافزارهلانرم طور که از نظرهمان

و  یجهلان یهاقلدرت یا و منطقه قطع شده بود. در طر  مقاب ، تمامیدر دن یاطالعات
 یروی، نی، مالی، اطالعاتیحاتیتسل یهات از صدام در عرصهیمنطقه با حما یکشورها

کلرده  یطراح یاسالم یمهوررا در مقاب  نظام ج یک جنگ جهانیو...، عماًل  یانسان
را در مقابل  حضلرت  یدر موضوع جنگ، همان راه یجه، دانش تخصصیبودند. در نت

در م یلتسلپذیرش آتش بس به معنلای بود: ز به آن معتقد یصدر نیداد که بنیامام قرار م
ک و یلپلماتیق ملذاکرات دیلن از طریسلرزم یمانلدهیت موجود و حفل  باقیوضع برابر

پلس از و  تلن نلداد یراهکلارن ی. روشن است که حضرت امام به چنیسایارتباطات س
ط جهان در قالب سازمان  یهاران، قدرتیا ملتبر ضد   یهشت سال جنگ جهان مسل 

بلا  یاز برخورد نظلام شدنوسیو با مأ مطرح کنندرا  598 یمل  مجبور شدند قطعنامه
ولی بسیار مهم است کله  .ردیبپذن قطعنامه را یران بخواهند تا ای، از ایاسالم یجمهور

انقلالب توانسلت تلوان نظلامی دشلمنان را مشخص شود در عم ، چه اتفاقی افتاد که 
کله از نظلر  للل ینظلام افزارها و ادوات، سختیدانیم یدر صحنه یعنی. گیر کندزمین

کار گرفتله چگونله بله لللت مقاومت در برابر ارتش دشمن را نداشلتند ی، قابلیتخصص
 یسلتم اطالعلاتیو چه شلک  از س یانسان یروینسبت به ن یچه نوع سازماندهشدند و 

 یبله سلود نظلام اسلالم یالمللنیو ب یاسیت، جنگ را از نظر سیمحقق شد که در نها
ن یلا یها شلد و از سلرنگوندر برابر ابرقدرت یاسالم یم جمهوریان داد و مانع تسلیپا

جهت حضلور  یانسان یروین نیتأم یکه برا ییهانهیهز کرد  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 
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ک خلودرو در آن ید یمت خریست هزار تومان بود که با قیجنگ، ب یطلب برااوسرباز د
افسران،  یهزار تومان و برا وپنجیداران، سجهدر ین رقم برایکرد. البته ایم یزمان برابر

ک بلاب منلزل در آن زملان را یلد یخر ینهید که هزیرسیش از پنجاه هزار تومان میبه ب
آور است ن و سرسامیار سنگیا بسیمتداول جنگ در دن یهانهیکرد. در واقع هزین میتأم
شلرکت در شکسلت  یداوطللب بلرا یروهلایبله ن یبود که وجه پرداخت ین در حالیو ا

 یرغم تفاوت نظام پرورشلین علیصد تومان بود  همچنیهر نفر س یازاحصر آبادان، به
گر و یکلدین دو قشر در کنار یا یجاد ستاد مشترک و حضور برادرانهیدر ارتش و سپاه، ا

است کله  یاز اتفاقات استثنائ یکیت آن، یریها و مداتیعمل یمشارکت فعال در طراح
کله نیار دارد. خصوصًا با توجله بله ایبس یق و بررسیتحق یشدن آن، جا یعمل ینحوه
شلد، هملواره نگلاه یس میکه در ارتش تلدر یجنگ و دانش نظام یت تخصصیعقالن

س داشت و کارشناسان آن یبه وضع یگرید خود، تلا  یت علمیهو براساست دفاع مقد 
ها ن نمونلهیلنداشلتند. ا ییمخالف ابلا یکارشناس یهادگاهیز از ابراز دیجنگ ن یانتها

ت یرینامله بلا موضلوع ملدانید هزاران پایکشور با یدفاع یهادهد که دانشگاهینشان م
شدن  فرهنگ دفاع مقلدس در زهید کنند تا با تئوریتول یلیدر جنگ تحم یدانیم یعرصه

 یرویلافزارهلا و نافزارها و نرمب و اطالعات تلا سلختیابعاد از تدارکات و تخر یتمام
ت یریملد یبرا ین الهیروشن شود که در عم  از چه دکتر یتخصص ی، به نحوینسانا

د در یلجد یک سلبک زنلدگیلتوانسلته  یجنگ استفاده شده و چگونه انقلالب اسلالم
ک یق، به ین طریها از اد کند و با به عجز رساندن ابرقدرتیتول یو دفاع ینظام یعرصه

 یتخصص یهاچارچوب برمبتنیمحاسبات   صورت،نیر ای  گردد. در غیتبد یاله یهیآ
املام و  ی  خواهند کرد و رفتلار الهلی، خود را به جامعه تحممادی یها یموجود و تحل

در  سؤالن عرصه را محکوم خواهند نمود و در قالب چالش و اشکال و یشان در ایاران ای
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 ابند ییز انعکاس مین ملی یدر رسانه یت جنگ، حتیریبرابر مد
نمونله،  عنوانبلهن منلوال بلود. یز بلر هملین یاسیحضرت امام در بخش سرفتار  
ر املور مربلوط بله قلدرت و یلد، درگیآیبر سر کار م یدیجد ت حاکمهئیکه ه یهنگام

ت در مقابل  یدرون حاکم یهاد آمده و جناحیپد یمختلف یهاشود و نحلهیمناصب م
انقالب  یروزیا در اوان پیانس رنس یت در ابتداین وضعیکنند. ایم ییآراگر صفیکدی

ن یلدا کلرده و ایبوده که کشمکش و خشونت تا حدود صد سال ادامه پ یفرانسه به نحو
ران و بلا یلا یده است. اما در انقلالب اسلالمیآرامش به خود ند یکشور تا چند دهه رو

 ر بلود کلهیلدرگ ییهلاابتدائًا بلا گروه ی، نظام اسالمیروزیگذشت سه تا چهار سال از پ
 ملادیتکامل   دنبالبلهنهضت  یهادر انقالب نداشتند و برخال  آرمان یاساس ینقش

ن حضلرت املام ین پلوالدیقلیکه با  یبودند و هنگام یا شرقی یغرب یهانسخه براساس
رو شدند، دست به سالح بردنلد و بلا دسلت خلود، از هروب یتکام  معنو پیگیری یبرا

ون، به قلدرت ین و انقالبیمؤمن یه جامعهقدرت حذ  شدند. پس از آن بود ک یصحنه
ت یت ایریمد یم شدند. حضرت امام برایدند و به دو جناح تقسیرس ن اختال  به اخلو 

ک 1«یمنشور برادر»کنند و در یه میتک یاسالم کنند کله عللت وحلدت هلر دو ید میتأ
گون معجز یهایو راهبر مطلقه فقیهت یکه به وال یهر جناح یعنیجناح، اسالم است؛ 

بلوده و در  یاسلیس یسالمت و تقلوا یملتزم باشد، دارا یآن در برابر کفر و شرک جهان
 رد، حذ  خواهد شد. یکه از آن فاصله بگ یقدرت حضور خواهد داشت و هر جناح

                                                           
های موجود وابسته به انقالب اگر اختال  هم افراد و جناح این مسأله روشن است که بین». امام خمینی: 1

باشد، صرفًا سیاسی است و لو اینکه شک  عقیدتی به آن داده شود، چرا که همه در اصول با هم مشترکند و به 
نمایم. آنها نسبت به اسالم و قرآن و انقالب وفادارند و دلشان برای همین خاطر است که من آنان را تأیید می

ور و مردم می سوزد و هر کدام برای رشد اسالم و خدمت به مسلمین طرح و نظری دارند که به عقیده کش
 .180تا  176، ص 21صحیفه امام، جلد « .خود موجب رستگاری است
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 یکلا بلرایس جمهور امرییر یت ملیمشاور امن یگر، سفر محرمانهید یادر نمونه
لد  یبرا یاسیام ساست که هر نظ یک کشور، امریارتباط با  ح  مشکالت خود، مترص 

ن و یسلنگ یر جنگلیلدرگ کلهان ریلماننلد ا یکشور یبه آن است؛ خصوصًا برا یابیدست
، ارزاق یافزار دفلاعه مانند سختیاول یازهایاز ن یارین بسیتأم یبرا یامان بود و حتیب

 یپاسلخنله تنهلا  ینیامام خم یرو داشت. ولشیپ یادیز یها، برق و... چالشیعموم
ن یل، اعلالم کلرد کله ایآن در برابر افکار عموم ین حرکت نداد بلکه با افشایمثبت به ا

از دارد و یلن یاسلالم یقلدرت، بله رابطله بلا جمهلور یرغم ادعلایکاست که علیامر
املا  1ش گذاشلت.یان بله نملایلرا در مقاب  چشلم جهان یبودن  قدرت نظام اسالمیاله

ک اشتباه بلزرگ ی ین رفتاریدانشگاه، چن یاسیس تیو عقالن یات تخصصیادب براساس
را بلر کشلور  یادیلز یهانلهین برده و هزیرا از ب مهمی یهاشود که فرصتیم یابیارز

و « دهایلتهد»، همواره در برابر یاسیس ی  کرده است  در واقع کشورها در عرصهیتحم
ها حلداکثر ز فرصلت  کرده و ایدها را به فرصت تبدید تهدیقرار دارند و با« هافرصت»

ک، رفتلار یلوجود دارد که هر « مادی»و « یاله»ن مهم دو نگاه یا یبهره را ببرند اما برا
 ینله، نانوشلته بلود و شلکلین زمیلدر ا یجه خواهلد داد. البتله نگلاه الهلیرا نت یمتفاوت
کادم شلد و بله یم یانات مبارک حضرت املام جلارینداشت اما در ب یک و تخصصیآ

از  یاریبسلل یگشللت و حتللیان و پاسللداران بللدل میان و ارتشللیجیبسللمللان مللردم و یا
داد و یسامان مل ین الهینو یمبان براساسنمود و رفتار آنان را ین را جذب میمتخصص

 کرد.  ینده فراهم میآ یهایروزیپ ینه را برایزم
د در یسو باکیاز مواضع و عملکرد حضرت امام، از  مادیریو غ ی  الهیپس تحل

ات یلات و روایل، اسلتناد آن بله آیتخصص یهاشود و با بحث پیگیریه یعلم یاهحوزه

                                                           
 .۱۶۰، ص ۲۰ی امام، جلد . صحیفه1
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، در دسلترس خلواص  و یاحکام حکلومت یه برایعمل یهاروشن شود و در قالب رساله
 مادی، یز الزم است تا با بحث استداللیها نگر در دانشگاهید یرد. از سویعوام  قرار بگ

اکتفلاء بله  جایبلهموجلود اثبلات شلود و  ی، دفلاعیتلی، امنیاسلیس یهانیبودن  دکتر
د ملؤمن بلر یان و اسلاتیدانشجو للخود ضرورت دارد  یکه در جا لل یاسیس یشعارها

ج شلوند و اال یبسل ملادی یهاشکسلتن اسلتدالل یبرا یو فرهنگ یت علمیمحور فعال
ت یلترب جایبلهمحقق نخواهلد شلد و « یانقالب یحوزه»و « هاشدن دانشگاهیاسالم»

مهلم رخلت بلر خواهلد  ین نهادهایاز ا ی، فرهنگ انقالبیان انقالبیو دانشجو طالب
تخصص و  یبه عرصه یقات و ورود فرهنگ انقالب اسالمین تحقیق ایبست. انجام دق

 یات الهیان آیسره جرت حضرت امام قدسیری، نشان خواهد داد که مدیاستدالل علم
کرده که ی  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 یان آنها در عرصهیجر
  آن مواضللع و یتبللد یاز چگللونگ یو تخصصلل ین عقالنللیللیآورده اسللت. پللس تبیملل

رد در صحنهیریها به مدیریگجهت است کله غفللت از  یعم ، ضرورت یت کالن و خ 
ت خواهلد بخشل« ت حضرت امامیف شخصیخطر تحر» آن، ن یلد و نله تنهلا ایرا شد 

خواهد سلپرد بلکله موجلب علدم فهلم خلواص  و  یفراموش یرا به بوته 1یهشدار رهبر

                                                           
ت امام»کنم تحت عنوان آنچه امروز به شما عرض می». مقام معظم رهبری: 1 ... است« تحریف شخصی 

ت ت آن انسان بزرگ، یا مجهول بماند، یا غلط معنا تحریف شخصی  ها به این است که ارکان اصلی شخصی 
تیی اینها برمیصورت انحرافی و سطحی معنا شود؛ همهشود، یا به ت. شخصی  که  گردد به تحریف شخصی 

ز خود او راهنما و رهنمود است، اگر های بعد االگو است، امام و پیشوا است، رفتار او، گفتار او برای نس 
ت محترم تاریخی مورد وجود خواهد آمد. امام را نباید بهتحریف شود زیان بزرگی به عنوان صرفًا یک شخصی 
ه قرار داد؛ بعضی این ت محترمی است در تاریخ این کشور که جور میتوج  خواهند: امام یک شخصی 

ال بود، مفید بود، بعد  ت رفت و روزگار او تمام شد؛ احترامش میروزگاری بود، فع  کنیم، هم از میان جمعی 
جور جور بشناسند و بشناسانند و اینخواهند امام را اینآوریم، صرفًا همین؛ بعضی مینامش را با تجلی  می
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شان خواهد شد. یو اعتراض و هجمه به ا یمقام معظم رهبر یمات فعلینخبگان از تصم
د کله همگلان بله مواضلع املام و گردین نکته باز میبه هم« انقالب یهازشیر»اساسًا 

دا یلپ ین مواضلع درکلیلت ایلت و حقانیلکله از نوران یشوند و کسانیامتحان م یرهبر
جنلگ،  یانیلپا یهاطور کله در سلالشوند. هملانین امتحان مردود میکنند، در اینم

مات حضلرت املام را یبا تصلم یمخالفت قائم مقام رهبر ینهین مسائ  بود که زمیهم
 یانسلان یرویلها و نرساختیز یاز نابود یو اعتراض به تداوم جنگ و نگرانفراهم کرد 

 او از حضرت امام منجر شد.  ییت به جدایکشور، در نها ینخبه
م و اقدام و عمل   حضلرت املام و مقلام یطور که همگان در برابر تصمالبته همان

لف بله در برابلر ک یاسلالم املتحفل   یبرا یاله یهیآ مثابهبه یمعظم رهبر فلر، مکل 
مورد  یتأم   و بررس ید در فضایز وجود دارد که باین یت هستند، مواردیو تبع یهمراه

ن سلسله مباحث اشاره شد که انقالب یا یگر اگر در ابتدایرد. به عبارت دی  قرار گیتحل
ن بود کله یاست و حکم خداوند ا یاله یهیک آیحضرت صالح  یهمانند ناقه یاسالم
نلد، در انقلالب یک روز از آب نهر استفاده نمایر ناقه ارتزاق کنند و یاز شک روز یمردم 
خلود را  ییم نهلایراسلخ تصلم یکه حضلرت املام بلا عزمل یز هنگامیران نیا یاسالم

 یت نلورانیلها و عناصر بلا ارتلزاق از عقالناقشار و صنو  و دستگاه یگرفت، همهیم
 یازهلایو ن یرتلق و فتلق املور جلار یشدند اما بلرایعم  م ید وارد صحنهیشان بایا

ه ت حوزه و دانشگاه استفاده کنند و همانند قلوم ینظام، اجازه داشتند تا از عقالن یروزمر 
دیخود بپردازند. ز یعیطب یصالح به استفاده از آب نهر و زندگ در  یرا موضوعات متعد 

 یظام اسلالمت آن، نیریمد یبرا یاله یاسطح ساختارها وجود داشت که فقدان نسخه
 یط بلرایامده بود تا شراید نیپد یو علم یفکر ییداد و فضایقرار م یرا در اضطرار علم

 
________________________________________________

 
ی کنند؛ این غلط است.  .14/3/1394، رحلت امام خمینی بیانات در سالگرد« تلق 
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امام در  یاله یریگمثال، جهت عنوانبهو نور قرآن فراهم شود.  یت وحیارتزاق از عقالن
 یهاو نصلرت یالهل یمان بله وعلدهیو ا یطلبفرهنگ شهادت براساست جنگ یریمد

 کارگیریبله»جنگ، بله تخصلص و  یافزارهاافزارها و نرماما در سخت استوار بود یبیغ
 یعلمل صلورتبهزه و ید تئلوریاز داشت که امروز باین جنگ مدرن نیاز دکتر« یاسالم

ک روز از کالم املام و یمسائ ،  یناچار است تا در تمام ین شود. لذا نظام اسالمیتدو
گلر یارتزاق کند و روز د للرآن دارد شه در نور قیکه ر لل« حف  جهت»در سطح  یرهبر

د تلا تحقلق یلروز استفاده نما یاز علوم دانشگاه و تکنولوژ« یموضوعات ساختار»در 
 یت امام و رهبریریاست که تفاوت مد یان همان مقولهیر شود. ایپذامکان یاهدا  اله

شود تلا یث مموجود باع یهاتیرا توجه به واقعیز ؛کندین مییزم و تحجر را تبیبا طالبان
 یهاو آرمان یحرکت نظام اسالم یمدرن در راستا مادی تمدن یهایتوانمند یاز تمام
 شود.  یبردارآن بهره
 



 



 

 
 نهممبحث 

در نظام  یو دفا  یتی، امنیاسین سیسه دکتر « یاسمم کارگیریبه» 
در مقاب   یدانیمقاومت م  لت به وجودآمدن  رصه ؛یاسمم یجمهور 

   یاستکبار جهان

داد که چند صلد سلال  یرو یشان در زمانیت ایریسره و مدقدس ینیام امام خمیق
ده و یلچیار پیبسل یو در افق یجهان یاسیدر مق یت بشریریاز رنسانس گذشته بود و مد

ت یریز، مدیاعجازآم یت حضرت امام به نحویریجانبه قرار داشت. اما مدر و همهیفراگ
در  یت جلاریو عقالن یانقالب اسالم یدانیم یهد و صحنیکشیمتداول را به چالش م

کشلور  ی ، بخش نخبگانین دلیکرد. به همیت میامبرگونه هدایپ ین بخش را به شکلیا
متمرکز شوند و آن  یدانیت میرین مدیبر ا یمتماد یهاد سالیاز حوزه و دانشگاه با اعم

مات یافتن تصلمیانیخود قرار دهند تا روشن شود که جر یقات گستردهیرا موضوع تحق
ن یانجام شده است و ا یتیعم ، با استفاده از چه عقالن یحضرت امام در صحنه یاله

 ست.یر نیپذد امکانیک منطق جدیامر بدون داشتن 
اسلت تلا ملردم « یکشلنس »ن جنگ مدرن، ین عام  در دکترینمونه اول عنوانبه
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 ینلابود»ن عامل ، یملخلود را تلرک کننلد و از نظلام حلاکم جلدا شلوند. دو یشهرها
ها، ملدارس و... اسلت تلا مارستانیها، سدها، بروگاهی  نیاز قب« توسعه یهارساختیز
ن یقاب  تلأم للشود یفراهم م یکه امروزه توسط تکنولوژ للمردم  یزندگ یهیاول یازهاین

 یدارد و دوللت مرکلز یدر پل ینیسنگ یهانهینباشد و معلوم شود که مقاومت مردم هز
 یها برارساختیت زیریات دولت، وابسته به مردم و مدیم گردد. چرا که حیبه تسلوادار 

ماند و ینم یدولت باق یبرا یزین دو رکن، چیا یاست و با نابود یعموم یازهاین نیتأم
حمله »ن دو عام  است که تازه نوبت به یرد. بعد از ایگیشدن آن سرعت ممیروند تسل

« ییهلوا یرویلن»ن، ین دکتلریلرسلد. در ایآن م یبودآن کشور و نلا« ین جنگیبه ماش
در  یتوانمنلد ، باعلثو موشلکی ییهلوادر قلدرت  یاست و برتر یر اصلیمتغ مثابهبه

ن اساس، روشن یشود. بر ایم یروزیها شده و منجر به پرساختیز یو نابود یکشنس 
و  یجهلان یهاتواند در مقاب  ارتش عراق و قلدرتینم یاسالم یبود که نظام جمهور

ن یترعراق، به مدرن یر مقدورات نظامیو سا ییهوا یرویرا نیمقاومت کند ز یالمللنیب
 ین منطقله، تملامیملرتجع ینفتل یمجهز شده بلود و دالرهلا یو شرق یزات غربیتجه

کرد. للذا ین جنگ مدرن فراهم میدکتر براساس یروزیپ یرا برا یحکومت بعث یازهاین
کیرممکن می، مقاومت را غیت نظامیعقالن نیصدر با توجه به همیبن د یلدانسلت و تأ

مانلده حفل  یباق یهانی، سلرزمیاشلغال یاراض یبس و واگذارداشت تا با قبول آتش
به  یاسالم یدر ارتش جمهور یکه توسط کارشناسان نظام یتخصص یهاشود. مشاوره

« افزار محورسخت»را محاسبات  یجه را در برداشت زین نتیشد، همیسران نظام ارائه م
ر ادوات یهلا و سلاهلا، توپماهلا، تانکیتعلداد هواپ یسهیدر دانش جنگ مدرن با مقا

ر نبلوده و الزم یپلذکرد که تداوم دفلاع امکانی، حکم میش جنگیت آرایو وضع ینظام
 یهلادا کند. دقلت در جنگیخاتمه پ یاسیجنگ با توس  به مذاکرات س یاست مسأله
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ه و... نیمن، سوریر همانند جنگ عراق، یاخ یاهداده در دههیرو ز نشلان یله، لبنان، غز 
شلود و طلر  یبس و ملذاکره مطلرح م، بحث آتشیریدهد که پس از چند ماه درگیم

 یهلاند، مراجعله بله روشیبیکه توان مقاومت در خود نم یتر در جنگ هنگامفیضع
خلود را حفل   یمانلدهیدرت باقزان قلیق، مین طریدهد تا از ایشنهاد میک را پیپلماتید

 کند.
را بله ادوات و  یرفت و دفلاع اسلالمیپلذیرا نم ییهان روشیاما حضرت امام چن

ه داشلت املا یمتعال تک یدانست بلکه به قدرت خدایوابسته نم ینظام یافزارهاسخت
دفاع مقدس  یمتعال چگونه وارد صحنه ین است که قدرت خدایار مهم ایبس یمسأله
ن جنگ ملدرن یبود که در مقاب  دکتر یت نظامیآن شد  کدام عقالن یدانیت میریو مد

مانند  ییهامظلوم در عرصه یهاملت یبرا ییز به الگویپس از آن ن یمقاومت کرد و حت
ه، لبنان،  ن نکتله یلدر ا سلؤالن یلرسد پاسخ ای  شد  به نظر میمن و... تبدیجنگ غز 

« ییهلوا یرویلن»ن یگزیبود که جا« ینیزم یورین»ن ینهفته است که در دفاع مقدس، ا
قرار گرفت. گرچه قدرت  ین جنگ الهیمقاومت در دکتر یبرا یر اصلیمتغ مثابهبهشد و 

را  ینیسلنگ یهاها شد و خسلارترساختیز یو نابود یکشصدام، باعث نس  ینظام
ه یلست با تکتوان یاز آوارگان را به سراسر کشور فرستاد، اما نظام اسالم یرقم زد و موج

م ادوات یشرفته و حجم عظیپ ییهوا یرویاز به نیطلب و بدون نشهادت ینیزم یرویبر ن
ح و یمدرن، در برابر  ینظام مقاومت کند و  یک جنگ جهانیک دشمن تا به دندان مسل 
ران، بحلران یلا مللتان یلدر م یو اخالق اسلالم یروح برادر کههمچنانم نشود. یتسل

را  یان خلارجیلجواز پناه یادیتعداد ز یمرتفع کرد و حت یادید  زرا تا ح یآوارگان جنگ
 یزنلدگ یهارساختیو تعرض به ز یکشبدون نس  ین نظام اسالمیرا شد. بنابرایز پذین

 ینیزم یروی  نیصدام رفت و با تبد ین جنگیعم  به سراغ ماش یمردم عراق، در عرصه
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از آن،  ییایلدر یرویلو ن ییهلوا یرویلن یبانینبلرد و پشلت یدر صلحنه یر اصللیبه متغ
 ت نمود.یریجنگ را مد یها را دگرگون کرد و صحنهت جبههیوضع

را یلدشمن نبود ز ینیزم یرویسه با نیز قاب  مقایران نیا ینیزم یرویت نیالبته وضع
، تلدارکات و... یانسلان یرویلاز نظلر اسلحله، آملوزش، ن یتیچ محدودیم عراق هیرژ

 یکلرد. جمهلوریار کوچک وارد عمل  میبس یک منطقهیر نداشت و صدها تانک را د
نمونله، بلا  عنوانبلهخود نداشت املا  ینیزم یرویز نیتجه یبرا ین امکاناتیچن یاسالم

و  ی.جلیسلاده ماننلد آر.پ یب آن بلا سلالحیلو ترک یطلبشلهادت یهیاستفاده از روح
ن بلرد و یرا از بلدشلمن  یهاتانک ییاز کارآ یکلت، بخش بزرگیمث  موتورس یالهیوس

  کلرد. یون تبلدیلبعث یزهیها و ادوات مکانشکار تانک یخطوط مقدم نبرد را به عرصه
ک یلخاص و  یگاه و کارآمدیک جای یمدرن دارا یهاز در جنگیکلت نیسموتور یحت

ر خطلوط بلا خلط یا سای یکه ارتباط قرارگاه فرمانده یاست و هنگام یف تخصصیتعر
ن یلرود، از ایتوسلط دشلمن مل یسلتم مخلابراتیمال شنود سا احتیشود یمقدم قطع م

شلود. املا در یکننلده اسلتفاده معم  یروهلایبله ن یام فرمانلدهیلانتقال پ یله برایوس
ع شلکار یر کرد و در جهت تسلرییله تغین وسیا یدفاع مقدس، کارآمد یدانیت میریمد

 ف ویل، تعریخلود یهلهکمبود تانک در جب دلی به کههمچنانکارگرفته شد. هها بتانک
ز یتک و حملله بله خلاکر یبرا یالهیافت و از وسیر ییز تغین ینظام ین کاالیا یکارآمد

 ی  شلد. پلس ادوات نظلامیو پدافند تبد شدهت خط  تصر  یتثب یبرا یدشمن، به ابزار
شلدند و ملورد  کارگیریبله یدیلدفاع مقدس در  شک  جد یدانیم یمدرن، در صحنه

کادمی آنکهگرفتند؛ بدون استفاده قرار   یهادر دانشلکده یک و تخصصلیلک پلژوهش آ
ست کله ین مطلب قاب  انکار نیاص  ا یعنین مسائ  انجام شده باشد. یرامون ایجنگ پ

د در یلت جدیلک عقالنیلن متداول جنلگ اداره نشلد بلکله یدکتر براساسدفاع مقدس 
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حضلرت  یت الهلیریو ملد یریگافت و اال جهتیجنگ ظهور و بروز  یدانیم یعرصه
ران در یلا مللتکرد و مقاومت یدا نمیت دفاع مقدس را پیریان در مدیت جریامام، قابل

 شد. یساله ممکن نمجنگ هشت
جهللان،  یت شللد. در کشللورهایرین منللوال مللدیز بللر همللیللن یاسللیس یعرصلله

 ین اسلتراتژیلیرا تعیشود زین میه و تدوینظامات توسط احزاب حاکم ته یهایاستراتژ
هر  یست و برایات نیکل یسرکیده است که شام  یچیار پیبس یتخصص و علم یرادا

کنلد. املا انقلالب یدا میمخصوص پ ی، صورتیو مکان یط زمانیو در هر شرا یکشور
ب اداره نشلده بلکله  یلیگراحزب براسلاسوهفت سال گذشلته یدر س یاسالم و تحلز 

هلا و ت و حوزهیلآن در روحان یهن شلده و بدنلییه تعیفقتیانقالب توسط وال یاستراتژ
ز یللن یتللیامن یئللات شللک  گرفتلله اسللت. در عرصللهیجمعلله و مسللاجد و ه ینمازهللا
  توسلط یلتحل برمبنایز آن و اقدام یبه اخبار و آنال یابیدست یبرا یجاسوس یهادستگاه

بلا  یکننلد کله در هملاهنگیم یده را طلیچیار پیو بس یک روند علمی، یاتیبخش عمل
ن بخلش در هلر یتررد و محرمانلهیلگیالمل  صورت منیمنطقه و ب یتیامن یهادستگاه

، از یتلیامن یهلابلا مشلکالت و بحران یاسالم ینظام جمهور ینظام است اما مقابله
استقالل کامل   برمبنایو « یونیلیوشش میاطالعات س»ه به یق حضور مردم و تکیطر

 د.انجام ش یخارج یتیو امن یاطالعات یهااز دستگاه
ت یلعقالن براسلاس یجهلان یهاد گفلت کله قلدرتیلبا یبنلدک جمعیپس در 

ور شدند و حضرت امام هجمه یبه انقالب اسالم یتیو امن ی، دفاعیاسیس یهانیدکتر
 یستادگیده ایچیپ ین هجمهیسابقه در مقاب  این و بینو یشان و مردم به شکلیاران ایو 

گونلاگون ذکلر  یهاقالب خلاطره در مناسلبتها در ین نوآوریاز ا یکردند. گرچه برخ
کادمیم ، نله تنهلا قلدرت یتلیو امن یاسیو س یک موجود در امور دفاعیشود اما مراکز آ
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از  طور مرتببه ،هامین تصمیا یت را ندارند بلکه با مطالعهیرین مدی  از این و تحلییتب
، یاسیک از ابعاد  سیچیکه رخ داده، سخن خواهند گفت  در واقع ه یخطاها و اشتباهات

 ، یلن دلیت نشده و بله هملیریت موجود مدیعقالن برمبنایدر انقالب  یتیامنو  یدفاع
 دنبالبلهست و دائمًا ین یا.ی.آیمانند س ییهادستگاه یقاب  فهم برا یرفتار امام و رهبر

ق حضلور ید از طریتا شا هستند هاسفارتخانه حتی در پوشش یجاسوسپایگاهی برای 
در نظام  یسازمیو تصم یریگمیاز روند تصم یم و کسب اخبار و اطالعات، درکیمستق

 یدانیلنامه با موضلوع محاسلبات مانید هزاران پاید با تولین بایدا کنند. بنابرایپ یاسالم
  شود و اعجلاز آن مشلخص یشده به دقت تحلیمختلف، راه ط یهاانقالب در عرصه

 یراهل ی، بله طراحلین مجاهلدات عمللیاز ا ت و تخصصیگردد و با استخراج عقالن
ان و طالب و یآن، دانشجو یسازگماشت و با ساده همتتداوم انقالب  یجانبه براهمه

ح کلرد. روشلن اسلت کله وظ یامام و رهبر یت الهیعموم مردم را به عقالن  یفلهیمسلل 
م در د علیتول یریگنه، بر دوش نخبگان حوزه و دانشگاه است و جهتین زمیدر ا یاصل

 یو چارچوب علم« منطق»ک ین امر به یتحقق ا کههمچنانر کند؛ یید تغین نهادها بایا
ک یلگلر، بله یموضلوعات د یاریز همانند بسین یاتین ضرورت حیمحتاج است و اال ا

 را برطر  نخواهد کرد.  یاز نظام اسالمی  خواهد شد و نیتبد یشعار تکرار
  



 

 
 دهممبحث 

 یاز سو «های اداره کشورساختار  رابطه اسمم با»ناظر به ت سؤاال ارجاع  
  یهاح ج راهینتا یو ضرورت بررس  لمیه هایبه حوزهرهبران انقم  

 شدهارائه

ش یز پلیلاعجلاز آم صلورتبهکله  للانقالب  یدانیم یت صحنهیریبه موازات مد 
 یتلیو امن یاسیس یهایریط جنگ و درگیز وجود داشت که از محین یمسائل للرفت یم

مانند اقتصاد، تجارت، رسانه، بانک، دانشگاه، آموزش و  یفاصله داشت و در موضوعات
شلدند و للذا از ید اداره میلز بایلهلا نن بخشیلا یعنلیافت. ییپرورش و... انعکاس م

ن در یلن کنند. ایز معین ابعاد را نیت در ایریشد تا شک  مدیحضرت امام درخواست م
ک یل صلورتبهها ن عرصلهیلا ین موضوعات و ادارهیبا ا برخورد یبود که نحوه یحال

ن در سراسر دن ران یلدر ا ین دانشگاهیان داشت و متخصصیا جریدانش و تخصص مدو 
رنلد. یبگ عهلدهبهن مسائ  را یت ایریز به تبع وضع موجود در جهان، قادر بودند تا مدین

 ی، چگلونگیاجتملاع یتحقق اسالم در زنلدگ یانقالب و تالش برا یروزیپ دلی بهاما 
ان  یران نظلام و دانشلگاهیملد یبزرگ بلرا یک چالش نظرین به ید براساسامور  یاداره
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کن کلردن شلهیر ید دشلمن بلرایشلد یهاهجمله دلی به  شده بود. البته یتبد یانقالب
 یهلا، چالشیتلیو امن یمقابله بلا مسلائ  نظلام یو تمرکز همگان برا یانقالب اسالم

 کرد. یدا نمیان عموم مردم رواج پیشد و  در میح نخبگان مطرح مفوق در سط ینظر
رغم قلرار داشلتن در یدانسلت و عللیم یعلیطب ین خألها را امریحضرت امام ا 
ن یلبله ا ییپاسلخگو یبلرا یین از سطح تسلط بر معار  موجلود حلوزه، ادعلایباالتر
ن و... ارجاع یمدرس یهمانند جامع یحوزو یها نداشت و کار را به حوزه و نهادهاسؤال

دًا بحلث را بله ییپاسخگو یخود برا یناتوان یز با مالحظهین نهادها نیداد و ایم ، مجد 
نله مطلرح کلرده ین زمیرا در ا یدادند که قب  از انقالب، مباحثیفضالء رجوع م یبرخ

 گاهیمدرن و جا یو ساختارها یرامون علوم دانشگاهیپ یادیز یهاسؤالبودند. در واقع 
ن یلراملون این پین نظر دییتب ید آمد و موج تقاضاها برایپد ینظام اسالم یآنها در اداره

، علم ی، هنر اسالمیت اسالمیری، مدیمانند اقتصاد اسالم ینیها در قالب عناوپرسش
ارائه  یان نسخهیا دیر شده بود تا معلوم شود آیه سرازیعلم یهاحوزه سویبهو...،  ینید

  1ر یا خیها را داشته باشد موجود در دانشگاه یبا علوم کاربرد یهماورد تیکرده که قابل
 یبرد انقالب به وجود آمد، ابتلدائًا بله آملوزش برخلشیپ یبرا یازین نیکه چن یهنگام

نظلام برطلر   یاجات فلوریون مبادرت شد تا احتیطالب و روحان ید برایمباحث جد

                                                           
عنوان چارچوب اصلی نظام جمهوری اسلالمی نویس قانون اساسی بهکه حتی پیش. این خألها به نحوی بود 1

دان ی حقلوقعنوان یک نخبهحبیبی به دکترمتخصصینی مانند توسط توسط علماء و مراجع تدوین نشد بلکه 
به نگارش درآمد و حتی روشنفکران با توجه به پیچیدگی امر تدوین قلانون اساسلی و علدم تناسلب ظرفیلت 

های علمیه با این مباحث تخصصی در دنیای مدرن، با دخالت علماء و فقها در ایلن عرصله مخالفلت حوزه
هلای جلدی در حلین ها و نزاعکردند. لذا با حضور همزمان علماء و روشنفکران در مجلس خبرگان، چالش

ی در عرصلهبررسی و تصویب اصول مربوط به والیت فقیه و شورای نگهبان و... درگرفلت؛ گرچله نهایتلا و 
میدانی، قانون اساسی به نحوی به تصویب رسید که تناسب زیادی با اهلدا  انقلالب داشلت و دشلمنان را 

 مأیوس کرد.
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ن چلالش بله یشک  گرفت تا ح  ا ینینو یو حوزو یشود اما در ادامه، مراکز دانشگاه
ون هملراه بلا یشنهاد بود که روحلانین پیا برمبتنین مراکز یشود. ا پیگیریتر قیدق ینحو

ت، یری، ملدیشناسلماننلد جامعه ی، در عللومیاز اجتهاد در سلطح تجلز   یبرخوردار
 یهایازمنلدین دو نوع تخصلص، نیق ایبرسند تا با تلف یز به سطح دکتریاقتصاد و... ن

 یانقلالب بلکله در عرصله یدانیلت میرینظام برطر  شلود. پلس فلارغ از ملد یعلم
س شلده و تلا بلا یو دهها دانشلگاه تأسل یعلم یمؤسسهک، صدها یکادمآو  یتخصص

ت  یاسلالم»بله چلالش  یی، متکف  پاسخگویقاب  توجه یانسان یرویصر  بودجه و ن
 یمالحظله»در رفتار نظام اتفاق افتاد، ن یان دیجر یباشند. اما آنچه در عم  برا« علوم

توانسلت ینگهبلان بلود کله نم یتوسلط شلورا« ن با احکام اسلالمیعدم مخالفت قوان
قانون  یباشد. گرچه در بازنگر« ن و ساختارهاین با قوانیاحراز موافقت د» یکنندهنیتأم

س شلد املا ین خلأل تأسلیبا توجله بله همل« ص مصلحت نظامیمجمع تشخ»، یاساس
ن یلا یشود بلکه متول  یات حوزه انجام نمیز توسط ادبین نهاد نیص مصلحت در ایتشخ

تلداوم رونلد  معنایبلهن یلات دانشگاه هستند که ایو ادب یتخصص یهاونیسیمهم، کم
 است که ذکر شد.  یماندن چالشیگذشته و باق

، در دو یت و عللوم پلس از انقلالب اسلالمیلد روشن کلرد کله عقالنین بایبنابرا
کادم یتخصص»و « یتیریو مد یدانیم» یصهعر کلرده اسلت  یرا ط یریچه س« کیو آ

 ، تحقلق یلن دلیستم، وابسته به علم و دانلش اسلت و بله هملیدر قرن ب یچرا که زندگ
انقلالب، از  یهلار آرمانیو سلا یات اجتملاعیلن در حیلو حضور د« اسالم در عم »
گر بلا قلرآن و ید یاجه است و از سواز آن مو یات ناشیته و واقعیسو با فرهنگ مدرنکی

و « ات حلوزهیادب»ن یروست. لذا نسبت بهعه روبیش یات و فهم از آنها توسط فقهایروا
انقلالب  یاسلت کله از ابتلدا یاکشلور، مقولله یاداره یدر عرصه« ات دانشگاهیادب»



152  گفتمان انقالب اسالمی  ________________________________________________________ 

 یمطرح بوده و همچنان مورد توجه مسئوالن و نخبگان است و طرح موضلوعات یاسالم
ل در حلوزه، یاسلالم یشلرفت، سلبک زنلدگیپ یرانلیا یاسالم یمچون الگوه ، تحلو 

، حل   یو دانشلگاه یآنهلا از نخبگلان حلوزو یها و... و مطالبهشدن دانشگاهیاسالم
حضرت امام و مقلام معظلم  یعلم یهاکند. در واقع سفارشین چالش را دنبال میهم

قرار دارند،  یط مقدم مبارزه با کفر جهانکان و در خیکه در نوک پ یکسان عنوانبه یرهبر
ازمند یتداوم حرکت خود به ح   آنها ن یبرا یاست که نظام اسالم ییهاح ضرورتیتشر

 است. 
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 مبحث نخست 

  ایفرهنگ انب براساس یت  انقم  اسممیاثبات اسمم 
 السممهی لنیام امام حسیدر انقم  با ق یزیط کفرستیق شرایو تطب

فرهنلگ عاشلورا و  براساس یدر انقالب اسالم یدانیم یت عرصهیریمد بیان شد
اثبلات  یعلمل صورتبهن مطلب یاست تا ا یضروراما  .است انجام شده یات وحیادب

در ایلن صلورت، وظلایف روشن گلردد.  یبه نحو استدالل« ت  انقالبیاسالم»شود و 
عموم مردم نسبت به والیت و فقاهت معین خواهد شد و به روشنی خواهند دانست کله 

تواننلد تکلالیف خلود را ادا با حضور و فعالیت و مشارکت در چه مسائلی است کله می
 نمایند.

ران همانند یا یبوده و هست که چرا نهضت اسالم مطرح یممه سؤال این راستادر 
و  ینیک حرکلت حسلیل یشلود کله انقلالب اسلالمیام عاشورا دانسته شده و ادعا میق

که در زملان آغلاز مبلارزات وجلود داشلت، هماننلد  یطیا شرایبوده است  آ ییعاشورا
بود کله  یتیبا وضع ا مشابهیام زدند و یالسالم دست به قهین علیحسبود که امام یطیشرا

هید چرا به شاه  کردند یه میبردند و تقیالسالم در آن به سر مهمین علیمعصوم یگر ائم 
 یها ، ابرقلدرتیلشود و بله چله دلیاو، نسبت کفر و شرک داده م یو دستگاه حکومت
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علملاء  یشوند  روشن اسلت کله تملامیکا کافر و مشرک شمرده میهمانند امر یجهان
ک ملؤمنین  کفار بر یسب یدانند و بر ضرورت نفیکفر و شرک را واجب ممبارزه با  د یلتأ

 یو نحلوه یق خلارجیط و انطباق کفر و شرک بلر مصلادیق شرایدارند اما بحث در تطب
ن موضلوع یلان علملاء در ایلم یینظرهلا ، اختال ین دلیاستدالل بر آن است و به هم

 وجود داشته و همچنان ادامه دارد. 
متوقلف نشلده و  تسلؤاال نلوعن یا با طرحدر عم ،  یرانیا یت جامعهالبته حرک

در مقاب  کفر و اسلتکبار  ییآرابه راه خود در صف یت از امام و رهبریران به تبعیمردم ا
 ست.یمهم ن سؤالن یق به ایضرورت پاسخ دق ین نافیاند اما اادامه داده یجهان

 یسلتادگید و ایزیدر مقاب   السلالمهیعلن یالحسام اباعبداللهیعلت ق رسدیبه نظر م 
نفلاق را  ید قصد داشت پردهیزیگردد که ین نکته باز میجان به ا یارانش تا پایشان و یا

ت و یامبر را به عهد جاهلیالتزام به ظواهر اسالم را کنار بگذارد و امت پ یکنار بزند و حت
جلرأت آن را  یاسالمکومت داران حزمامک از یچیکه ه یمیبازگرداند؛ تصم یکفر علن

هی ، ساین دلیدا نکردند و به همیپ ف به قین السالمهمیعل نیمعصوم یر ائم  ام نشدند یز مکل 
ام جور، به تق یو در برابر حف  ظواهر اسالم ه در مقاب  آنان مأمور شدند که یتوسط حک 

 ان خواهد شد. یب ین مطلب در سطور بعدی  ایتفص
ر یسره و سلاحضرت امام قدس قیام ن مهم کهیان ییتب ت انقالب ویبحث از اسالم

ات یلات قرآن و فرهنلگ روایدر ادب چگونهر، یعه در صدوپنجاه سال اخیمبارز ش یفقها
اسلت. در « یاحکلام حکلومت»از مباحث  مربوط به  یح بخشی، در واقع تشرشه داردیر
خ را بله ملوازات یدر تلار ید توجه داشت که خداوند متعال سه خط  اساسلینه باین زمیا
 ت کرده است:یریگر مدیکدی

ز وجلود داشلته و مفصلال در یلاء سللف نیدر زمان انب یه که حتیالف( فرهنگ تق 
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 1«مانهیکتم ای»ف مؤمن آل فرعون به یز با توصیم نیاء ذکر شده است. قرآن کریخ انبیتار
بلا  یه، مسلاویلات، عدم التزام به حکلم تقیکند و در رواین مسأله اشاره میحًا به ایصر

 دانسته شده است. ینیدیب
ن یلیمبارزه با کفر و نفاق که با ارسال رسل  و تع یا برایاء و اوصیت انبیب( مأمور 
 شود.یانجام م یعلن یمتعال و به نحو یخدا ینان آنها از سویجانش
 برمبنلای که؛ نامیدستگاه ا ینقاط و مراح  رشد برا یشدهیزیرن برنامهییج( تع 

رد و پلس از یلگیشلک  م« مانیکفر، نفاق، ا»متعال نسبت به سه نظام   یخدات یریمد
 یقبلل ین بله مرحللهیدهد کله ملؤمنیمتعال اجازه نم یتحقق هر مرحله از رشد، خدا

ارات ذکلر یلدر ز انبیلای الهلی یکه برا یبازگردند و دچار ارتجاع شوند. در واقع اوصاف
اللله روح یسلیالله، عمیکل یالله، موس یم خلیهالله، ابرایالله، نوح نبةشده )آدم صفو

الشأن محقلق شلده میامبران عظین پیاست که با مجاهدات ا یو...( اشاره به نقاط رشد
ه یارات برایز که در زین یاست و وراثت ا وارث آدم یک یذکر شده )السالم عل یهد یائم 

گردد و وراثلت علملا یاز مب یمانیا ین دستاوردهایالله و...( به حف  و تداوم همةصفو
ن یلین اسلاس اسلت. البتله تبیز بلر هملیلات ذکلر  شلده، نیلاء کله در رواینسبت به انب

اسلت « ایلخ انبیتار فلسفه»موکول به بحث  اولیای الهیو  ایک از انبیهر  یهاتیمورأم
حلق بازگشلت بله  یشود که کسلیم میتنظ یها به نحوتین مأموریاما در هر صورت ا

 خ دچار اختالل نگردد.یدر جهت بلوغ تار یت الهیری  نداشته باشد و مدقب یمرحله
اکلرم یاسلت کله: نب سلؤالن یلابلد، پاسلخ بله اییم یت اساسلیلپس آنچله اهم

موآلههیعلاللهیصل   ملان را بله چله یداشتند و پس از بعثت خود، دسلتگاه ا یتیچه مأمور وسل 
کس چیه یاز آن برا ینینشبازگشت و عقب اند که نه تنهااز رشد و بلوغ رسانده یانقطه

                                                           
1 « .... یَماَنه  م  إ  ْرَعْوَن َیْکت  ْن آل  ف  ن  م  ْؤم   سوره مبارکه غافر. 28آیه « َوَقاَل َرج    م 
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س و ینشدن در برابر دستگاه ابللمید و تسلیو توح یخداپرست یست بلکه مقتضاین جایز
ن دسللتاورد حفاظللت کننللد. روشللن اسللت کلله یللفراعنلله آن اسللت کلله همگللان از ا

امبر خلاتم در آخرالزملان یلامبر همواره وعده داده بودند کله پیوچهار هزار پستیصدوب
ن وعده از نظر ید و این بر خواهد چیزم یرا از کره یهد آمد و بساط شرک و کفر جلخوا
ن در یمسلم یتمام یبود که امروزه برا یا، همانند وعدهینیت و تکرار در فرهنگ دیقطع

شود. لذا با یذکر م یحکومت عدل جهان ییو برپا)عج( عصریمورد ظهور حضرت ول
 یاز پهنله یشدن شلرک و کفلر جللدهیبر برچ یمبن یاله ی، وعده)ص(اکرمیبعثت نب

ران و روم، یلا یدو امپراطور یالعرب و سپس فروپاشةریمحقق شد و با تصر  جز یتیگ
ت امنیتوح  ها شد.کدهن معابد و بتیگزیدا کرد و مساجد جایت پید و نبو 

ت و تب)ص(امبر اسالمیت دوم پیمأمور  بلود کله بشلر  یامور ین تمامیی، ختم نبو 
 یگلرید یامت به آنها محتاج است و لذا شرع و کتلاب الهلیسعادت خود تا روز ق یبرا

 یده و نقطلهیان رسلیلبله پا یان الهیر تکام  ادیپس از اسالم نازل نخواهد شد بلکه س
 افته است.ی یتجلم وسلوآلههیعلاللهیصل   یمحمدن یکمال آن در د یینها

در موضلوع اماملت و تحمل  ائمله ه یت سوم آن حضرت، عم  به حکم تقیمأمور
دانست که مردم اسلالم نلاب را نخواهنلد یمتعال م یرا خداین بود زید یبقا ینفاق برا

 )ص(اکرمین حاکم خواهد شد و پس از رحلت نبیرفت بلکه دستگاه نفاق بر مسلمیپذ
ه خواهند زد و یقدرت تک یکهینفاق بر ار یها، دولت)عج(عصریتا ظهور حضرت ول

 یمتعلال بله برخل یطور که خلدات نخواهد داشت. لذا همانیت و امامت امنیامر وال
ه یل، در برابر کفلر تقین الهیحف  د یخ دستور داد تا برایاول تار یاء سلف در دورهیانب

هیکنند، پ ه در برابلر نفلاق یلز بله تقیلن نیاجمعهمیعلاللهصللواتن یمعصوم یامبر اکرم و ائم 
ه یتار تمامن رفیمأمور شدند. بنابرا شلود و ی  میله تحلیعم  به تق برمبنای یهد یائم 
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اب خاص  و  ن حکم یز به همیبت نیدر دوران غ)عج( عصر یحضرت ول عامعملکرد نو 
 گردد.یباز م

 یانیلپا یهلااست که در ماه السالمهیعلن یالحسان تنها حضرت اباعبداللهین میدر ا
ارانش یلختن خون خود و خاندان و یمت ریه قب یشود و حتیه خارج می، از تقشانامامت

کلرد کله  وجوجست ید در هدفین مسأله را بایا علتکند. یعت نمیبا حکومت جور ب
امبر بله کفلر یلپ املتتحقق آن بود که در کنار گذاشتن نفاق و بازگرداندن  دنبالبهد یزی

ن هد  یاحکومت خود،  ید در ابتدایزیشود. البته یت خالصه میو دوران جاهل یجل
کله در شلب  یت الهحج عنوانبه )ع(نیکند اما امام حسیآشکار اعالم نم صورتبهرا 

گاه م کله  یز اطالع داشلت؛ اهلدافید نیزیز یشود، از اهدا  کفرآمیقدر به تمام امور آ
دا نکلرد و یلآنهلا پ پیگیلری یبرا یان خود، جرأتیرغم عمق کفر و طغیه علیمعاو یحت
کلردن کفلر یو علن یوحل یار عموم به هلدم ظلواهر اسلالم و نفلگاه در مقاب  انظچیه

قت را به همگان اعالم کرد و بلا طلرح ین حقیاالسالم هیعلن یمبادرت ننمود. لذا امام حس
لیعل»مانند  یمواضع ه براٍع مثل  یاالسالم السالم اذا ب  د را بله یلزیکفلر  1«دیلزیت االم 

ان یلامام را باور نکلرد و مسلأله در م کس سخنانچیه ین گوشزد نمود ولیمسلم یتمام
لیفه از مسللمین دو طایب یریدرگ عنوانبهخواص  و عوام   کله  یشلد. املا هنگلام ین تلق 

 یایلد و سلکوت دنیفرهنگ بعثت به شهادت رسل یمناد عنوانبه )ع(نیالحساباعبدالله
ر مقابل  ده و دیدا کرد که زمان تحقق هد  فلرا رسلینان پید اطمیزیافت، یاسالم ادامه 

ت و وح کله  لللکرد و از خون کشتگان بدر  یرا نف یکاروان اسرا در دمشق، بعثت و نبو 
امبر سلخن گفلت و یلو گرفتن انتقلام آن از فرزنلدان پ  للبودند  یهمان سران کفر جاهل

                                                           
ملهو  )لهو (، «. شود باید فاتحه اسالم را خواند آن گاه که امت محمد)ص( گرفتار رهبری چون یزید. »1

 .184، ص 1و بحاراالنوار، ج  99ص 
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 یه معرفلیامیهاشم و بنین بنیقدرت ب یک بازی عنوانبهرا  )ص(اکرمینب یرسالت اله
و از  یامبران الهلیلپ یکلردن  کفلر و نلابودکردن زحملات تملامیعلن یمعنابهن ینمود  ا

نان بلر حلق او بلود کله در یامبر اسلالم و جانشلیلر پیلنظیمجاهدات ب یبردن ثمرهنیب
ت در تمامیتوح یافتن کلمهیتیو امن یشدن بساط کفر جلدهیبرچ  یعالم تجل ید و نبو 

 انبیلای الهلیاز  یرویلو پ ی، خداپرست)ص(اکرمیش از بعثت نبیافت. در واقع تا پییم
چون قت  و سوزاندن و شکنجه و... در  یشد که مجازاتیمحسوب م ینابخشودن یجرم

امبر اسالم بر صورت کفلر و شلرک نواختله یکه توسط پ یمحکم یلیداشت اما با س یپ
ر یالعلرب بله تسلخةریکه کفار را به خاک ملذلت نشلاند، جز یمتعدد یهاشد و جنگ

نه شد که در ادامه، به ین نهادیان مسلمیدر م یبه نحو یزیآمد و فرهنگ کفرستاسالم در
 د.یگرد یران و روم منتهیا یدو امپراطور یفروپاش
ه  امبر یلمتعلال و پ یحف  نلام خلدا یت داشتند تا براین مأموریمعصوم یلذا ائم 

ن، در یزمل یاز کره یشدن شرک جلدهیاکرم و تداوم فرهنگ جهاد با کفار در جهت برچ
بلا  )ع(نیرالملؤمنیطبلق نقل ، ام کههمچنانه کنند؛ یبه تقنفاق اقدام  یهامقاب  دولت

ن اساس به صلبر یرا بر هم)س( شد، حضرت زهرایها گفته مکه در مأذنه یاذان اشاره به
ات نفاق را کنار بگذارد و امت یم گرفته بود ادبید تصمیزیه اما از آنجا ک 1دعوت کردند.

ن ببللرد، یاء را از بللیللانب یبازگردانللد و دسللتاورد تمللام یبلله کفللر و شللرک جللل امبر رایللپ
ام تا سر حد  شهادت مأمور شد و با خلون آن املام مظللوم و یبه ق)ع( نیالحساباعبدالله

                                                           
ن علیهعلی  امام ،علیها السالم فاطمهحضرت روزی  .1 السالم را به قیام ترغیب کرد و در همان حال صدای مؤذ 

ول  الله   دًا َرس  َحمَّ داء  : رد، فرمودک ()ع فاطمه حضرترو به  امام (،برخاست )َاْشَهد  َانَّ م  رُّک  َزوال  هَذا النِّ َاَیس 
َن ااَلْرض  )آیا دوست داری این صدا از روی زمین برچیده شود ( عرض کرد: نه فرمود: پس مطلب همان  ؛م 

عوالم العلوم و المعار  و اْلحوال من اآلیات و اْلخبار و د(. باید سکوت و تحم   کر) گویماست که من می
 .۲۵۹حهصف، ۱۱جلد، اْلقوال
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دا نکرد و ین هد  شوم پیاز ا ینینشجز عقب ید راهیزی، )ع(تیباه  یاسرا یافشاگر
ان انلداخت و کلاروان اسلراء را بلا احتراملات و گریات خود را به گردن دیت جنایمسئول

، طومار )ع(ینیام حسینداشت و ق یها اثریبکارین فرینه فرستاد. البته ایفات به مدیتشر
عباس را مجبور کرد تا بر سلر فرهنلگ یمروان و بنید و بنیچیرا در هم پ یحکومت امو

الت یها و تأورغم بدعتیعل للات نفاق، ظواهر اسالم را یه به ادبیستند و با تکیبعثت با
پرسلتان و محافظلت از حف  کنند و نشر دهند و با تداوم فرهنگ جهاد با کفلار و بت لل

ت را فراهم نمایت توحی، امنیبالد اسالم ها ن حکومتیا یند. گرچه باطن تمامید و نبو 
و   آن اسلتوار شلده و بله لهلو و لعلب یلران و روم و تکمیا یامپراطور مادیبر فرهنگ 

ن یلت در ایلو انلواع مفاسلد و شلهوات مبلتال بلود و فرهنلگ اماملت و وال ینینشکاخ
ر ین رونللد در سللایللت نداشللت. ایللگرفللت و امنیهللا مللورد هجملله قللرار متیحاکم

التیدا کرد تا در حدود صدوپنجاه سال پلیادامه پ یاسالم یهایامپراطور در  یش، تحلو 
 بود.« انسرنس»گرفته از تأرخ داد که نش یجوامع اسالم

ل شد و ظرف مادی ی، زندگ«رنسانس» یجهیدر نت اس  شلهوت یت و مقیبشر متحو 
باعلث شلد تلا  ید ثلروت و سلالح و روابلط اجتملاعید از تولیافت و شک  جدیارتقاء 

از  یه شلوند و قلدرت جهلانیلو تجز یدر شرق دچار فروپاشل یاسالم یهایامپراطور
د توجه داشت کله یالبته با  1ب منتق  گردد.کفر در غر یهاتینفاق به حاکم یهادولت
 یو اسلتعمار علنل ینظلام یابتدائًا در قالب لشگرکشل یته به بالد اسالمیمدرن یهجمه

                                                           
متعلال نیسلت و طبلق فرهنلگ قلرآن و آیلات  ی خلدای. باید توجه داشت که چنین تغییراتی خارج از برنامله1

اَلء  »ی آن همانند شریفه ؤ  اَلء  َو َهٰ ؤ  د   َهٰ م 
اًل  ن  ، سوره اسراء(، دعاها و تقاضاهای کفار و منافقین نیلز 20)آیه « ک 

طور که دعای ابلیس برای تداوم حیات و دستیابی به ود؛ همانشی الهی مستجاب میبنابر محاسبات پیچیده
ه در جهت وسوسه د  ه و ع  ایملان، نفلاق و »ها اجابت شد. در واقع خدای متعال به هر سه دسلتگاه  ی امتعد 

نماید اما مدیریت الهلی بله ی خود برآورده میهای آنان را بنابر حکمت بالغهکند و درخواستعطا می« کفر
 یابد.ت که اعطای قدرت به کفر و نفاق، در پایان هر مرحله به نفع مؤمنین خاتمه مینحوی اس
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 ین در برابر آن، واکنش برخیامراء و سالط یم برخیرغم تسلیشده بود و عل یسامانده
ت املا داشل یان را در پلیلمفت یبعضل یجهلاد از سلو یسنت و صدور فتوااه  یعلما

  شلد و یده به خود گرفت و به استعمار پنهان تبلدیچیپ ین استعمار شکلیکه ا یهنگام
بهتر را سلر داد، تلوان و  مادی یزندگ یبرا یان و توافق جهانیاد ی، آزادیشعار دموکراس

ک یلکفلر و نفلاق بله  یشلهینماند. در واقع از آنجلا کله ر یمقاومت باق یبرا یازهیانگ
بسلته د دلیلجد یبله سلبک زنلدگ یاسلالم یهایگردد، امپراطوریواحد باز م ینقطه

آنان، تنها  یدند و لذا با وادادگیکه توسط کفار ارائه شده بود، پسند ینیشدند و روابط نو
 املتکلرد، سلرنگون شلد و ین در برابر کفار دفلاع میکه از اسالم و بالد مسلم یقدرت

کله  یطیشلرابر ایلن اسلاس،  واجه شدند.ته میبا کفر مدرن یعه و سن  یاز ش اعم یاسالم
ن تسللط یزمل یان بر کلرهیدیزیشد، دوباره شک  گرفت و  )ع(نیام امام حسیمنجر به ق

 ینفاق زنلدگ یهات دولتین، تحت حاکمیش از ایز که تا پیعه نیش یدا کردند. فقهایپ
ودنلد، بلا ه بیلکفلار، ملأمور بله تق یها با سللطهن دولتیا یمقابله دلی بهکردند و یم

، پلرچم مبلارزه بلا کفلر و یاسلالم یهلایامپراطور یاز سرنگون یخأل ناش یمالحظه
ر ین مسیخود به اهتزاز درآوردند که ا ینیرت حسیرا با غ ینید امتاز ارتجاع  یریجلوگ
هماننلد نهضلت تنبلاکو، نهضلت مشلروطه و نهضلت  یمختلفل یهادر جنبش ینوران
 افت.یتبلور  1357تا  1342از سال  یسالمشدن صنعت نفت و سپس انقالب املی

و در کلالم  1«ملدرن یپرستبت»در کالم حضرت امام به  یط کنونیرو، شرانیاز ا

                                                           
ادرنبتاست کله راستی کدام انسان عاقلی »خمینی: . امام1 ها و ها و افسلونرا در شلک  پرساتی جدیاد و مر

اسالمی و خلون و  هایی چون کاخ سیاه بر ممالکای که بتخانهباشد و از سلطهترفندهای ویژه خود نشناخته 
؛ 6/5/66، الحرامالللهپیام بله حجلاج بیت« اند، خبر نداشته باشد  ناموس مسلمین و جهان سوم پیدا کرده

 .317، ص 20صحیفه امام، جلد 
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ت انقلالب املام یاسلالم عللتر شلده و یلتعب 1«ت مدرنیجاهل»به  یمقام معظم رهبر
و  یزیگردد کله کفرسلتیباز م یاساس ین مسألهیبه ا یاسالم یو نظام جمهور ینیخم
ت در برابر کفار، توسط ایع از توحدفا اء شلده اسلت تلا یلن انقلالب و نظلام احید و نبو 

 یقبلل یفرهنگ بعثت و عدم ارتجاع به مرحلله یبر حف  دستاوردها یمبن یاله یاراده
انقلالب  یهلاروز حلق تنلازل از آرمانکی یبرا یکس حتچیخ محقق گردد. لذا هیتار

 یبرا یامام و رهبر ید بدانند که رهنمودهایه باندارد و هم یاسالم یو جمهور یاسالم
ن بزرگواران از نلور یا ی، برگرفته از ارتزاق علمیدفاع از اسالم و ح  مسائ  نظام اسالم

 یهعاملابلت ین»قدر است و اساسلًا منزللت  یهادر شب )عج(عصریعلم حضرت ول
رح گلر، طلیشلود. بله عبلارت دیف میلن مبنلا تعریبلر همل« )عج(عصریحضرت ول

ها، آموزش و پرورش، اقتصاد، فرهنلگ،   دانشگاهیاز قب یت  موضوعات مختلفیاسالم
ل در حوزه یرسانه، مسائ  زنان و خانواده و حت  یک نقطلهیبه  یه، همگیعلم یهاتحو 

در  ید و حف  خداپرستیتوح یآنها از الزامات تحقق کلمه یگردند و تمامیواحد باز م
ها اگلر بله ن مجموعله از سلفارشیلشوند و ایمحسوب م مدرنمادی  تمدنمواجهه با 

ضلربه  محملدمحملد و آل  املتو اعتقلادات  یدارنیلعم  نرسد، اسلاس  د یمرحله
ت و یبدون حساسل یکردن به عبادات و اعمال فرد  دلخوشین دلیخواهد خورد. به هم

 شود.محسوب  یدارنیمان و دیق ایتواند از مصادی، نمیاتین امور حیاعتنا به ا

                                                           
لت را ». مقام معظم رهبری: 1 ت، امروز هم در دنیا وجود دارد؛ ملا بایلد چشلممان را بلاز کنلیم و جاهلی  جاهلی 

تی است که امروز وجود دارد؛ بشناسیم؛ امروز هم ع . جاهلّیت مدرنینًا همین معنا وجود دارد....این جاهلی 
ح  ت، مسل  ت اولی به تعبیر قرآن ل این است که امروز جاهلی  ل ل جاهلی  ت صدر او  ت با جاهلی  فرق این جاهلی 

ز است به سالح علم، به سالح دانش؛ یعنی علم که مایه ای شده اشد، وسیلهی رستگاری انسان باید بو مجه 
ت بازتولید شده است؛ با توان بسیار است برای تیره روزی انسان، برای بدبختی جوامع بشری....امروز جاهلی 

ل اسالم ل و دوران او  ت روزهای او  بیانات در دیدار با مسئوالن «. باال، با خطر صدها بلکه هزارها برابر  جاهلی 
 .26/2/1394نظام و سفرای کشورهای اسالمی؛ 



164  گفتمان انقالب اسالمی  ________________________________________________________ 

فرزنلد  ید، حتلیلتوح یحف  کلمه یبرا)ع( نیالحسطور که اباعبداللهپس همان
ر و جلوان و کوچلک و بلزرگ در ملورد تلداوم یخود را فدا کرد، همگان از پ یماههشش

فین در ایزم یمتعال بر کره یپرستش خدا ن یانلد و کلوچکترن دوران، مسلئول و مکل 
در  کلههمچنانست. یرفته نیپذ یامتنف و قشر و چ فرد و صین موضوع، از هیتعل   در ا

دان را در گودال بزرگ 1اصحاب اخدود نق  شده یماجرا افکندنلد یاز آتلش م یکه موح 
د یلفرزندش بله ترد یبرا یدلسوز یکوچک به همراه داشت، از رو یکه طفل یاما مادر

 یآن طف  به اراده، جان او را نجات دهد اما یبرداشتن از خداپرستد با دستیافتاد تا شا
م درآمد و از مادرش خواست که در راه پرستش خدا یاله د نکنلد و یمتعال ترد یبه تکل 

  2وارد آتش شود.
د و یلتوح یکلمله ، حفل (اکلرمبعثلت نبی)پلس از  خیتلارمرحله از ن یپس در ا

 جلایزابلدًا  یاساسل ین مسلألهیلنسبت بله ا ینینشست و عقبیَبردار نهیتق یخداپرست
مان محقلق شلده، یدستگاه ا یکه پس از بعثت برا ید از رشد و قدرتیده نشده و نباشمر

امبر و یلوچهار هلزار پسلتین رفتن زحمات صدوبیتوان در برابر از بید و نمیدست کش
عه سلاکت یاز فقهاء و علماء ش یمی  عظیخ یهاازده امام معصوم و مرارتیمجاهدات 

گرد را خلود، عقلب ملادیز در تکامل  یلکفلار ن کلههمچنانستاد. یا به نظاره اینشست 
 یمدرن را رها کنند و به نحوه زنلدگ یزندگ یستند که دستاوردهایرند و حاضر نیپذینم

ملردم  یاریلبه حضور و  یحت ین حکم  اعتقادیش از رنسانس بازگردند. عم  به ایدر پ
و بلا  ییاانلد و للو بله تنهلد در هلر عصلر موظفیست و پرچمداران توحیز مشروط نین

 یراه را بللرا یسللتند و بلا خللون خلود، ادامللهیت و شللهادت، در مقابل  کفللر بایلمظلوم
                                                           

 و روایات ذی  آن. سوره مبارکه بروج ۸تا  ۴. اشاره به آیات 1
به بازگشت حاضر  که رخ داده انمسیحی برای گروهی ازاحب اخدود تاریخی، ماجرای ص هایگزارشبنا بر . 2

 .از دین حق نشدند و به همین دلی ، حاکم آن منطقه آنان را به گودالی از آتش افکند

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC
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در مقابل   ییبه تنهلاالسلالم هیعلن یطور که امام حسروشن کنند؛ همان یپرچمداران بعد
 ن راه فدا کرد.یس خود را در ایستاد و نفس نفید ایزی

ه بله یلران بلا تکیلا مللتد کله ران ذکلر شلیاز مردم ا یشناس  مردمیالبته در تحل 
 یبلا علملا یع( به همراهی)تش یان فرهنگ ناب اسالمیجر یمتعال برا یت خدایریمد
زان خود را در طبق یستادند و مقاومت کردند و جان عزیام آنان ایق یعه پرداختند و پایش

کفر بلر  یمحقق گردد و از سلطه 1 )ص(امبریپ یو دعا یاله یاخالص نهادند تا وعده
و  ید توجله داشلت کله انقلالب اسلالمیلن بایت ممانعت شلود. همچنلیبن اه یحبم

باعث  ینیتوسط حضرت امام خم ینید امت یداریو ب یاسالم یمقاومت نظام جمهور
دًا مجبلور بله برخلورد  یشد تا استعمار پنهان افشاء گردد و برا حف  منافع خلود مجلد 

ن رونلد یلشود که ا یه استعمار علنمربوط ب یهاو استفاده از روش یو لشگرکش ینظام
اسالم در حال  یایران تجربه شد و امروزه در نقاط مختلف دنیدر ا یدر برابر نظام اسالم

 تحقق است. 
و  یاسلالم یو نظام جمهور ینیت انقالب امام خمیمباحث فوق، اسالم براساس

خ روشلن یرتلا یو از منزلت فلسلفه یاستدالل صورتبهآن  یدانیت میریبودن  مدیاله
لهیلروا یمند آن با فرهنگ قرآن و روح تمامشود و ارتباط قاعدهیم ن یمعصلوم یات ائم 

کفر )در  ید در برابر کلمهیتوح یکلمه یاء به اقامهیگردد و وراثت علماء از انبیمدل   م
 کلههمچنانشلود. یه( معنلا مینفاق )در شک  تق یشک  مبارزه( و در مواجهه با کلمه

                                                           
پیامبر )ص( فرمود: از پروردگار متعال خود سه چیز درخواست »اشاره به دعای حضرت در مسجد االجابه:  .1

مرا از گرسنگی هالک کردم، دو تا را به من عطا کرد و یکی را دریغ داشت؛ عرض کردم: پرودگارا، امت 
مکن که ریشه  مکن، فرمود: این حاجتت رواست. عرض کردم: پروردگارا، مشرکین را بر آنها به طوری مسلط

آنها را بکنند، فرمود: این مطلب هم رواست. عرض کردم: پروردگارا، دشمنی و جنگ میان آنها قرار مده، 
 .۸۳، ص۱ج الخصال، شیخ صدوق،« این موضوع را از من دریغ داشت.
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ه و امثال آن یاحکام اول یبر تمام یتقدم حف  نظام اسالم یحضرت امام دربارهانات یب
ت از طلاغوت، بلر یلمتعلال و علدم تبع یرا پرستش خدایکند؛ زیدا میپ یقیح دقیتوض
لهیعبارت دات حاکم است. به یعبادات و احکام و اخالق یهمه  یبلرا ینقلل یگلر، ادل 

برخلی  ت معدود کهیبت، به چند روایران غدر دو یه و حکومت اسالمیفقتیاثبات وال
شلود بلکله روح ینم ، محلدودی قلرار دهنلدداللسندی یا  از فقهاء آنها را مورد خدشه

آنها به بعثت  یکه در همه للمتعال  یخدا یشده از سوو کتب نازل یصحف اله یتمام
کنلد یحکم م للوعده داده شده  )عج(اءیاالوصو ظهور حضرت خاتم )ص(امبر اکرمیپ

نسللبت بلله  ینینشللعقب ی، اجللازهینللید و بلله تبللع آنللان امللت دیللکلله پرچمللداران توح
 یمتعلال، املر یرا ندارند. در واقع پرستش خدا یدارنیمان و دیا یجبهه یدستاوردها
حفاظلت از  معنایبهکه  للز ین فقیهوالیت ، ین دلید است و به همییرقاب  تقیمطلق و غ

در برابلر کفلر  یاسالم امتعه و دفاع از اعتقادات یش یتوسط علما یخداپرست یکلمه
 یاوامر و نلواه یبه اجرا فقیهوالیتد توجه داشت که یست. پس باید نییقاب  تق للاست 

 یمتعال و حف  کلمله یشود بلکه اگر پرستش خدایمردم منحصر نم یدر زندگ یفقه
ت، مالزم با ارتقاء سطح فقاهت و تکام  قاعدهیتوح ن بلود، یلمنلد در فهلم از دد و نبو 

ل اباید از اینبا  داشت. یین تحو 
عه یدادنلد، شلینفاق، به دفاع از اسالم در برابر کفلر ادامله م یهاالبته اگر دولت  
ر کلرده تلا یمتعال تقلد یه مکلف بود اما خدایام نداشت و به تداوم تقیق یبرا یتیمسئول

 یکلا بلرای  و امرین منطقله بلا اسلرائین افشاء شود و اتحاد مرتجعیز  منافقیباطن کفرآم
کردن بله فرهنلگ بعثلت آنان کنار زند و پشت یت واقعیعه، نقاب را از هویهجمه به ش

ام و مفت ن  یتوسط حک  ن از آنلان فاصلله یان  به ظاهر س  ، باعث شود که اغللب اهل  تسلن 
ت به مذهب شدعوت عموم اه  یط برایگرچه شرا یعنیرند؛ یبگ ت سلیعه مناسب نیسن 
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اسلالم  امتتواند وحدت یرکن فرهنگ بعثت، م عنوانبه یزیه به فرهنگ کفرستیاما تک
 یلهیاست کله وسل یاله یهی، آیاسالم یت کند. لذا امروز نظام مبارک جمهوریرا تقو

ت و حت، اه کفاراتمام حجت بر  شده که رفتارشان به نفع دسلتگاه کفلر  یانیعیش یسن 
ه در یلکله عملاًل تق لل یسیع انگلیمانند تش ییهاانیجر یریگشود چرا که شک یتمام م

ت را ترو یریبرابر کفار و درگ دفلاع از  یبلرا ید و بله نظلام اسلالمینمایج میبا اه  سن 
عه یاست که ش یاز امتحانات سخت و بزرگ للکند ینم یچ کمکیاسالم در برابر کفار ه

امبر یلپ یان دعاهلایلتعلال از مم یز ذکر شده کله خلدایات نیروست. در رواهبا آن روب
عدم  یحضرت برا یک دعا را اجابت نکرد و آن دعایدر مسجد مباهله تنها  )ص(اکرم

          1.بود جنگ و دشمنی بین امت خود
 

                                                           
 همان. .1



 



 

 
 مبحث دوم

 ینی لوم د عه در  رصهیت ا تقادات شیظرف یارتقا یهانهیزم یبررس 
  یدر نظام اسمم یساختار  تیر یمد ح  چالش یبرا ؛فرهنگ قرآن برمبنای

مدرن کله  ینسبت به زندگ یاسالم یهایامپراطور یروشن شد که پس از دلدادگ
ن افتاد و یآنها منجر شد، پرچم دفاع از اسالم در برابر کفر بر زم یهیو تجز یبه فروپاش

ت و یلبله جاهل یاسالم امتاز بازگشت  یریجلوگ یافتند تا برایت یعه مأموریش یفقها
انقلالب  یروزیلخلود بله پ یر تکلاملین حرکلت در سلیام کنند که ایمدرن ق یستپربت

ت  انقلالب و یگشلت. للذا اسلالم یمنتهل یاسلالم یس نظام جمهلوریو تأس یاسالم
طور کله شلود؛ هملانین اساس مستدل  میبر هم ینیحضرت امام خم یدانیت میریمد

ن به یبر بازگرداندن مسلم یند مبیزیمقابله با هد   یبرا)ع( ن یالحسحضرت اباعبدالله
 ر عاشورا را رقم زد.ینظیام بیه خارج شد و قی، از تقیت و کفر و شرک جلیجاهل

کله برخاسلته از  لللانقالب  یدانیت میریان شد که همزمان با مدیگر بید یاز سو
و  یفکلر یخألهلا لللاسلت  یاء و صحف الهیانب یشب قدر و برگرفته از فرهنگ تمام

ت یاسلالم»د آملد و در قاللب چلالش یپد یاسالم ینظام جمهور یبرا یدیجد یعلم
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ه یلعلم یهلات و فقهلاء و حوزهیدر مقاب  روحان ینیت نوسؤاال یعنیبروز کرد؛ « علوم
و... قرار گرفلت کله  یت اسالمیری، مدیاسالم یشناس، جامعهیرامون اقتصاد اسالمیپ

 ی، برخینیاز منابع د ییهاشآن وجود نداشت. گرچه با استناد به بخ یبرا یپاسخ روشن
 یکله بلرا یو اجتهلاد یگاه دقلت تخصصلچیشد، اما هینه مطرح مین زمیادعاها در ا

رد و یلگیعه انجلام میعظلام شل یو صوم و حج و... توسلط فقهلا صالةاستنباط احکام 
ن موضوعات یگردد، در ایت آن احراز میحاص  آن به شارع مقدس منتسب شده و حج

ه در اانجام نشد و تف    نگشت.یه تبدیعلم یهادر حوزه ین عرصه، به فرهنگ جاریق 
ن یلیضرورت دارد، نلاظر بله تب« ت علومیاسالم»ورود به بحث  یکه برا یامقدمه

 یاسللت. در ادراکللات متللداول، خداشناسلل یپرسللتش و خداپرسللت یاز معنللا یدیللجد
از  ینوع یلهیوس متعال به ینسبت به وجود خدا یق ذهنیو تصد یاعتقاد نظر معنایبه

ت و علدل و اماملت  استدالل است  عنوانبلهکه در ادامه، به باور نسبت به معلاد و نبلو 
ف منتهل یبرا یچارچوب اعتقاد  یات تخصصلیلکله در ادب یشلود.  هنگلامیم یمکل 
که  یزیمطرح شود، تنها چ یو فرد یو ذهن ینظر یک مقولهی عنوانبهحوزه، اعتقادات 

جله، یاست و در نت یفقه یابد، اوامر و نواهییت میتماع موضوععم  و اج یدر عرصه
ملات در زنلدگیلت بله رعایریام و ملدیلق یفلسفه ملردم منحصلر  یت واجبلات و محر 

و مشترک  عقالییک موضوع ی مثابهبه یاجتماع یان زندگین صورت، جریگردد. در ایم
ن بله حلالل و حلرام یفقکفار و منلا یشود و گرچه سبک زندگیم یان نوع بشر تلق  یدر م

را در یلرد؛ زیلگیرش قلرار میملورد پلذ ین نحلوه از زنلدگیلگردد اما اص   ایمشروط م
 یرفته شود، خروج موضلوعیپذ« ن معاشیمأو ت یزندگ وهیش»بودن   عقالییکه  یصورت

دوران پلس از  ین ادراک بلرایل، کاماًل واضح خواهد بلود. البتله ایآن از خطابات شرع
اما در است بوده  یکارآمد یاشکال و دارایگذشته، سالم و ب یچند دههتا  یبت کبریغ
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 املتر شلده و یلاسلالم بلا کفلر درگ ،ن دورانیلرا در ایکند؛ زیت نمیکفا یدوران کنون
د )در یلعللوم جد ،(یاسلیدر معرض خطر سجده بر سازمان مل  )در املور س یاسالم

ه و مدرن اسلت.  یدر برابر زندگ( و انقطاع ی( و دالر )در امور اقتصادیامور فرهنگ مرف 
سلت؛ ین جلایزن امور مجاز است اما انقطاع و سجده در مقاب  آنهلا یگرچه استفاده از ا

د و ماه یکردند و از نور خورشیز از سنگ و چوب استفاده مین انبیای الهیطور که همان
 دانستند. یبردند اما پرستش آنها را باط  میو ستارگان بهره م

 یاملت، خداپرسلتیق یید توجه داشت از هبوط حضرت آدم تلا برپلایاب  بادر مق 
ن ملورد یلد موضع خلود را در ایز بایست؛ گرچه هر فرد نین یو نظر یک امر فردیصرفًا 

 یاء و روح کتب الهلیمشخص کند و نسبت به آن پاسخگو باشد. اما آنچه از فرهنگ انب
بوده که در علاَلم خلارج بلا  ینیو ع یک امر اجتماعی ید، آن است که خداپرستیآیبر م

ل یبرا یک امر درونی آنکه جایبهر است و ین درگیاطیت و شیدستگاه طواغ  یانسان تلق 
مخلوقات را  یآن است که تمام دنبالبهس یت مورد هجمه قرار گرفته و ابلینیشود، در ع

در واقع فرهنگ   خود وادار کند. یشدن در برابر اوامر و نواهمیبه سجده و انقطاع و تسل
د و یلو توح ین، خداپرسلتیعدو  مب عنوانبهطان یشود که شیادآور میهمواره به ما  یقرآن

ط جواملع ملورد حملله قلرار داده اسلت و للذا چله دسلتگاه یاعتقادات بشلر را در محل
هسلتند و قلدرت طلر  مقابل  را  ینلیقلدرت ع یداراس یو چه دستگاه ابل یخداپرست
 شوند. یغالب شده و گاه مغلوب مکنند و گاه یمحدود م

« عبلادت» مثابلهبهداران نیلان دیلنماز و سجود و رکوع و ذکلر و... کله در م حتی
هسلتند از  عینلی یکند، افعالیبر آنها صدق م «متعال یپرستش خدا»محسوب شده و 

ق یلکردن صدا از حنجره از طرخاک و خارج یا قرار دادن سر بر رویکردن بدن   خمیقب
 فلردیت اعبادحتی  یعنیشوند. یمحسوب م مادیاز امور  یاط با هوا و... که همگارتب
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ملادی  افعلالق یلدر خارج، از طر هاو تحقق آن ندسته مادیت یت و ماهیفیک یدارا نیز
  رکلوع و سلجده و یاز قب ین اگر به افعالیشود. بنابرای( انجام مبمرک  ک امر ی مثابهبه)

متعال خواسته  ی  است که خداین دلیشود، به ایالق ماط یو خداپرست« عبادت»ذکر، 
شلده و بله  یاله یم قول و ارادهیبه آن اقدام کند، تسل ین فع  انجام شود و هر کسیتا ا

ات و ین خصوصلیلده، عمل  کلرده اسلت. پلس از آنجلا کله ایاو پسند یآنچه خدا برا
ابلالغ گشلته،  اء بله ملایلانب ین شلده و از سلویمتعال مع یتوسط خدا یات عملیجزئ
در طلر   ، عنوان عبادت و پرسلتش اطلالق شلود.مادین افعال یح است که بر ایصح

کنلد و یجعل  م یکلردن بنلدگان، آداب و مناسلکگمراه یز برایس نیدستگاه ابل مقاب ،
گلران را در برابلر یق، دیلن طریاندازد تا از ایبه راه م ید و معابدینماین میرا مع یافعال
  م کرده و آنان را به پرستش خود دعوت کند.یلخود تس یاراده

بلرای  سین مباحث در موضوع پرستش و عبادت، آن است که ابلیا یحاص  همه
ها و از انسلان اعلممقلدورات  یتملام پلردازد وفریب و اغواء به امور عینی و عملی می

 ،ابل ه کنلد. در مقیلکند تا اهواء و شلهوات خلود را تخلیر میعت را تسخیجوامع و طب
شود نیز از طریق رفتارهای عینی محقق می اءیم در برابر انبیو تسل متعال یپرستش خدا

 یمتعال از زندگ یکرد که خدا خرج خواهند یخود را در راه اهداف ،ها و جوامعانسان و
ا در نظر داشته که همانا رشد و تکام  و آرامش بندگان است تا با اعطاء مداوم از ین دنیا

دا کند یش پیبرند همواره افزایکه مخلوقات از آن بهره م ییهاتعال، نعمتم یخدا یسو
ب دائم ت معنویبه علم و قدرت اله یو تقر  آنان رقم بزنلد. املا  یرا برا ی، بهجت و لذ 

تکامل   جایبلهها و جواملع ان و سجده بلر آن، انسلانیدر صورت پرستش دستگاه طغ
بلًا از آنلان به آن یزیچ کهآن جایبهکنند و یه حرکت میتجز سویبه ها اضافه شلود، مرت 

 شود.یت خرج میشان در راه اهدا  طواغیهاکاسته شده و داشته
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ن نکته توجه داشت که کفلر ید به ای، بایدر فرهنگ قرآن ین خداپرستییتب یپس برا
جلاد وحلدت یسلاخت جامعله و ا رفتارهایی عینی از قبی    به اهدا  خود، بهین یبرا

ن مرحله، ید. پس از اینمایع میروها و مقدورات خود را تجمیکند و نیدرت مکلمه مبا
که  یدهد و هر کسیمختلف نظم م یهاتیآورد و به فعالید میپد یتیریت و مدیحاکم

مخالفلان  یعنیشود؛ یرد، مجرم محسوب مین دستگاه را نپذیرد و این فضا قرار نگیدر ا
محلروم  یات اجتملاعیلا آنلان را از حیلکشلند و یا آنلان را میلکننلد ید میخود را تهد

گملراه و در  یک جامعهیدر برابر  یاله یک فرستادهیام  یدر ق یسازند. لذا خداپرستیم
لیمبدأ قدرت و ح عنوانبهها بت ینف شلود. تلالش یم یات و... توسلط رسلوالن متجل 

ه آنلان  یعقلل یهااز گمانله یز ناشلیلهلا ندعوت مردم بله پرسلتش بت یکفر برا یائم 
ن دعوت، چپاول یست بلکه هد  آنان از ایگر نیک پروردگار دیاحتمال وجود  یدرباره

ْم  َکاَن  َفَما»مقدورات جامعه و مردم است:  ه  َرَکائ 
ش  َلی َیص     َفاَل  ل  ل َکاَن  َوَما ه  الل   إ  ل  لَو  ه  ل   َفه 

َلٰی  َیص     ْم  إ  ه  َرَکائ 
 .1«ش 

حلق بلا  یکلمله یریلدرگ معنایبله، یات وحلیدبدر ا یگر خداپرستیبه عبارت د 
اسلت کله بلر بشلر حلاکم  یو افشاء مفاسد کسلان یاجتماع یباط  در عرصه یکلمه
اند تا به مبارزه با ظللم بپردازنلد اء آمدهیانب یعنیاستثمار مردم هستند.  دنبالبهاند و شده

ردم را به همراه دارد. ب میهمچون استکبار و ستم و فر یرا شرک و کفر در عم ، تبعاتیز
ع لواط توسط قلوم للوط یا عم  شنیب یتوسط قوم شع یفروشن اگر در قرآن از کمیبنابرا
محلور روابلط  مثابلهبهلله، ین اوصلا  رذیلآن است که ا معنایبهان آمده، یبه م یسخن

شلده و ین اسلاس اداره میلگرفته و شئونات جامعله بلر این اقوام قرار میدر ا یاجتماع
 یکه مالئکه یلذا هنگامافتادند. یا به انزوا مین نابود شده یمجرم عنوانبهان آن، مخالف

                                                           
 .136سوره انعام، آیه مبارکه « رسیدرسید، و آنچه از آن خدا بود به بتانشان میپس آنچه از آن بتانشان بود به خدا نمی». 1
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ملورد امبر بزرگلوار یل، آن پشلدندحضلرت للوط  یوارد خانلهبلا تجسلم انسلانی  یاله
هلا در اختیلار آنمالئکه را نداده و  اطالعها ی قوم خود قرار گرفت که چرا به آنموأخذه

ع یلجامعه وجود دارد که قلدرت و امکانلات و... را توز در یتیرا مرکزی؛ زدهدقرار نمی
سلت بله ین اعمال ناشایست بلکه ایا لواط مطرح نی یفروشپس صرفًا عم  کم کند.یم

لق عموم گرفلت، از جامعله طلرد یکه در مقاب  آن موضلع م یشد و کسی  میتبد یخ 
ن ببرنلد و غل  و یه را از بلن دستگایشوند که ایمبعوث م یامبران الهیپ بنابراینشد. یم

َیَضع  »افته، بشکنند: ی یتجل یرا که در قالب روابط اجتماع ییرهایزنج ْم  َو ْم  َعْنه  ْصلَره   إ 
ْغاَلَل 

َ
يال   َواْْل ْم  َکاَنْت  ت  ط را یط و شراین محیتا مردم آزاد شوند و امکان خروج از ا 1«َعَلْیه 

د و ملاه یچوب و سنگ و خورش ن اسارت به اسم پرستشیاورند. پس گرچه ایبه دست ب
 یاهملان روابلط ظالمانله یبلرا یفرهنگل ین املور تنهلا مظلاهرید آمده، اما ایو... پد

مقدورات و امکانات جامعه  یشوند که با هد  چپاول مردم و غارت تمامیمحسوب م
ه  جاد شده است.یکفر ا یتوسط ائم 

فلراهم  یاسلالم یمهورنظام ج یکیزیحذ  ف یگسترده برا یارو اگر جبههنیاز ا
 یاز سللطه یریمتعلال و جللوگ ین نظام، سلجده بلر خلدایآن است که ا دلی بهشده، 

فقلط  یمسللط جهلان یهاکند اما قلدرتیرا دنبال م یاسالم امتمدرن بر  یپرستبت
مقلدورات جهلان در جهلت  یآن هستند که تمام دنبالبهتابند و یسجده بر خود را بر م

نجات بشر از غل  و  یاء برایانب یاست که تمام ین در حالیود. ات آنان صر  شیریمد
از  یا  شده و سورهیاند که توسط کفار بر عموم بندگان تحمآمده یر و إصر و اغاللیزنج

َور قرآن ن له یخداپرست یریاز درگ یست که نشانیس  کفلر و سلجده بلر  یبا پرسلتش ائم 

                                                           
سوره اعرا ، آیه مبارکله «. داردو بارهای سنگین و زنجیرهایی را که بر آنها بود، )از دوش و گردنشان( بر می. »1
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ز نکلرده باشلد و یآمعتاب یت برخوردیغا نداشته باشد و در مقاب  طواینفس و دن یهوا
در  یاسلالم یکه جمهلور یز در برابر آنان نگرفته باشد. در واقع مواضعیقهرآم یموضع

کنلد، بله فرهنلگ قلرآن بلاز یت مدرن اعلالم میو جاهل یکا و استکبار جهانیبرابر امر
ت را وظیتوح یحف  کلمه یام برایگردد که قیم دانلد و ین میآحاد مسللم یفهید و نبو 

 یات وحلیلن و ادبیجز جه  به روح د یزیله، چأن مسینخبگان به ا یلذا اعتراض برخ
 یمتعلال اسلت و هلر مخللوق ی، مخصوص خداایو کبر یگر بزرگیست. به عبارت دین

ع لق را به یرفته و اگر اید را نپذین وصف شود، توحیا یمد    یتبد یک نظام اجتماعین خ 
خلود  یایلم و سجده در برابلر کبریآورده تا همگان را به تسلد یکند، نظام استکبار را پد

گاه حاضر نشد تا از اصلطالحات بللوک چی  بود که حضرت امام هین دلیوادارد. به هم
 ملادیمقابله با دسلتگاه  یسم و... بزند و برایالیشرق استفاده کند و دم از مبارزه با امپر

ات، شعار یبرد بلکه با اقتداء به قرآن و روابهره ب یستیکمون مادیات ی، از ادبیدارهیسرما
ز مقلام معظلم یلقرار داد. امروز ن یت و کفر جهانین و طواغیخود را مواجهه با مستکبر

کا به مصالحه ی، امریابر فرض مذاکره در موضوعات منطقهکنند که یح میتصر یرهبر
هاسلت و عرصه یمکردن  نظلام در تملامیتسل دنبالبهشود بلکه ینم ین امور راضیدر ا

را کفلار، یلز خواهد شلد. یو قانون اساس فقیهوالیتبرداشتن از اسالم و خواستار دست
، عملاًل یشلرمین بیلکننلد و بلا ایمر یلتعب یضد  انسان ینیرا به قوان یفقه و احکام اله

ع     شوند یت خالق با مخلوق خود میضد یمد 
دا کند چرا ین ارتقاء پیفهم از د ت موجود دریبنابر آنچه گذشت، الزم است تا ظرف

 لللعه در ضعف و انلزوا قلرار داشلته یکه ش للگذشته  یهادر قرن یخداپرست یکه معنا
کییتب یعق  نظر برمبنای له املرین شده و تأ  یدیلتقل ید شده که باور بله اعتقلادات حق 

اسلت.  یفقه یت منحصر به اوامر و نواهید و تبعی  باشد و تقلیدل ید از رویست و باین
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ران کرد کله اعتقلادات یمردم ا یرا وارد زندگ یقت قرآنین حقیا ینیاما حضرت امام خم
 براسلاساسلت کله تنهلا  یاحکام عمل یز داراین یست بلکه خداپرستین یک امر نظری

اب  عنوانبهه یفقیت از ولیتبع در برابر  یدارنیو حاف  د )عج(عصریحضرت ول عامنو 
و  یاسلتدالل صلورتبهن مسلأله یلکله ا یابد. تلا زملانییمت تحقق یکفر و نفاق، قابل

ن در جهلت حرکلت یملؤمن یت جامعلهیآن مأمور یروشن نشود و در ادامه یتخصص
راملون یت پسلؤاالت  عللوم و پاسلخ بله یظهور مشخص نگردد، بحث از اسالم سویبه

، یمح  مشکالت نظام اسال یو... برا ی، هنر اسالمی، اقتصاد اسالمیت اسالمیریمد
خود  یفهیعم ، تنها وظ یحوزه در عرصه یات تخصصیرا ادبینخواهد داشت ز ییمعنا

مات م را  یاجتملاع یاملور در زنلدگ یداند و باقیرا فهم و ابالغ احکام واجبات و محر 
 ست.یکند که خطابات شارع ناظر به آنها نیم یتلق   عقالیی یهامقوله
ر و کلالم و یاز عرفلان و اخلالق و تفسل علماات حوزه یالبته معار  موجود در ادب 

انلد الزم را انجلام داده یگزارمحترم هستند و در زمان خلود، خلدمت یفلسفه و... همگ
حضور در آن، ارتقاء  ید آمده که برایدفاع از اسالم پد یبرا یدیجد یامروز صحنه یول

گاه بلا چین، هیرمعصوم از دیت فهم غیاست. در واقع ظرف ین معار  ضروریت ایظرف
 یت تکامل  بلرایلتلوان قابلیکنلد و للذا نمینم یعلم معصوم و فهم او از قلرآن برابلر

حضلرت  یان ملاجرایز ذکر شده که پس از پایات نیکرد. در روا یادراکات موجود را نف
ا مشلغول بلود و در یآب در ییجاهبا نوک خود به جاب یا، پرندهیموسحضرت خضر و 

سه با علم یادآور شد که علم آنها در مقای یاله ین دو نبیو به ا  نازل شد یان جبرئین میا
ه  1ا برداشته اسلت.ین درین پرنده از ایاست که ا ی، همانند مقدار آب)ع(نیمعصوم یائم 
ن یلتلوان ادعلا کلرد کله آنچله فقهلاء و عرفلاء و فالسلفه از دین صورت چگونه میدر ا

                                                           
 .۳۰۲، ص۱۳وار، ج. بحاراالن1
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نلازل شلده و رشلد و  )ص( امبر اکلرمیلاست که بر قلب پ یزینًا همان چیاند، عدهیفهم
ر ن یبرا یارتقائ دارد    یبا انفتاح باب اجتهاد سلازگار یین ادعایا چنیست   آیآن متصوَّ

ز بله ین در برزخ و بهشت یحتن یفهم از د یرمعصوم برایت غیرفت که ظرفید پذیپس با
ب به آن علوم نیرسد بلکه همواره بایت فهم معصوم نمیظرف باشد تا  یوراند در حال تقر 
خورد، به ید رقم میعلماء و پرچمداران توح یکه در شب قدر برا یفیق، تکالین طریاز ا

ه در آن، به مقابله با تهدین شود و با تکیدقت مع پرداخلت  یداتیله به فرهنگ قرآن و تفق 
 د آورده است.یپد یاسالم یو جمهور ینید امتبه زانو درآوردن  یته برایکه کفر مدرن

احامرو  م اسلت کله یلاثبلات ا دنبالبهها میتحر یزه دستگاه استکبار با طر  ن تلوه 
اسلت کله  ین در حلالیلسلت و ایها ممکلن نم و سجده بر ابرقدرتیبدون تسل یزندگ

 ییهلاار ماسلت و قطعلًا راهیات در اختیق قرآن و روایاز طر یان الهیپایقدرت و علم ب
ن یلعدم ابتالء به ا دلی بهگرچه علماء سلف وجود دارد؛  یطانین القاء شیبطالن ا یبرا

ه وارد یلعلم یهلاکله حوزه یرا استنباط نکرده باشند. لذا هنگام ین احکامیمسائ ، چن
ر یر بلا آن را موضلوع دروس خلارج و سلایلت مدرن و جهاد کبیر شوند و جاهلین مسیا

زاران از خدمتگ یریگدست یبرا )عج(عصریات حضرت ولیها قرار دهند، عناپژوهش
 مثابلهبهن مسلأله یلان مشلاهده خواهلد شلد. ایلآنهلا بالع ین راه برایخود و باز کردن ا

لینیه، متدیعلم یهاحوزه یبرا« موضوع امتحان»  یت در دوران کنلونیلبن اه ین و محب 
اند و متعلال مسلئول ید و حفاظت از پرستش خلدایتوح یاست و همه در مقاب  کلمه

، مشلکالت کشلور را بله یو عبادات فرد یزننهیو س یه عزادارتوان با اکتفاء بیگر نمید
علایا مدیان یگردن دانشگاه له یران نظام انداخت و با اد  صلال بله ائم  ، از )ع(یهلد یات 

س فلردیابا کرد و تک یورود به مسائ  اجتماع را ادامله داد. بلکله معضلالت  یه به تقد 
د ظلملات را بله یلنلور با یو از نقطلهمرتفع کرد  یدارنین و دید برمبناید یکشور را با
 یاحتراز کرد و عظمت را در دستگاه خلدا ید و از سجده بر علم و تکنولوژیچالش کش
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د در یلجد یک سلبک زنلدگیل یطور که انقالب اسالمنمود و همان وجوجستمتعال 
فرهنلگ و »ن بله ارمغلان آورده، یمستضلعف یرا بلرا« یاسلیو س یو دفاع یتیامن»امور 

افزارهلا و د نرمیلسلالم و تول یک زنلدگیل ید آورد و بلا طراحلیلز پدیرا ن یاله «اقتصاد  
عه بله یشل یعصر )علج(، وفلایمتناسب با آن قب  از ظهور حضرت ول یافزارهاسخت

ه یحکومت جهان یآن برا یو آمادگ )ع( تیبقرآن و اه   ظهور رساند. یرا به منص 
سلره در عمل ، قدس ینیخم د توجه داشت که حضرت امامیبا یبندک جمعیدر 

گونه نیرا ایارتقاء داد. ز یبه سطح اجتماع یرا از سطح فرد ینید امتت اعتقادات یظرف
ن داشته باشند و فهم یاز د یکسانیاز امام معصوم تا فقهاء و عموم مردم، درک که ست ین

 اسبراسل« اعتقلادات»شود بلکله اگلر  یک امر ثابت تلق  ید یخ، نباین در طول تاریاز د
ت کفر یف شود، آنگاه روشن است که ظرفیتعر« با کفر یریحق در درگ یکلمه یاقامه»

د رشد کند. للذا یز بایت اعتقادات نیآن، ظرف یهامقابله با هجمه یابد و براییش میافزا
 یجامعه ینه بر عهدهین زمیکه در ا یوظایفر تا قب  از ظهور و ین مسین حرکت در اییتب
 است.  ی، ضرورقرار دارد ینید



 

 
 مبحث سوم

 خ؛ یدوم تار  در دوره ی قمن یهابا بت یر یدرگ 
 ا  یخ انبیتار  فلسفه براساس یت انقم  اسممیمأمور  مثابهبه

 کله داشلت توجه باید ابتدائاً  انبیا، تاریخ فلسفه اساس بر تاریخ مراح  تبیین برای
 و مالئکله و علرش خللق از قبل  آن، اول مقطلع که شودمی تقسیم بخش سه به زندگی
 انلوار و( ص)اکرمنبی به و است آدم حضرت و اول بهشت و زمین هفت و آسمان هفت
ر  نداشلته وجود مقطع این در دیگری مخلوق هیچ و شودمی مربوط( ع)معصومین مطه 
 از دوم مقطلع املا شلود.می مربوط خلود و قیامت عاَلم به نیز زندگی سوم مقطع. است

 ادامه قیامت برپایی تا شده آغاز آدم حضرت هبوط از که دنیاست این هب مربوط زندگی،
 سرفصل  سه دارای مقطع، ینناظر به این مقطع است. ا« فلسفه تاریخ»و مباحث  دارد

 را تلاریخ اول سرفصل  ،(ص)اکلرمنبی بعثلت تلا آدم حضلرت هبلوط از: است اصلی
 سرفصل  ،(عج)عصلریول حضرت ظهور تا اکرم )ص(نبی بعثت از و دهدمی تشکی 

 قیاملت، روز تلا رجعلت علاَلم تحقق و حضرت آن ظهور از و زندمی رقم را تاریخ دوم
 .بود خواهد تاریخ سوم سرفص 
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کفلر و  ،)ص(اکلرمیآدم تا بعثلت نب از هبوط حضرت، یعنی تاریخ اولی دورهدر 
د ماننل یمختلفل یهادر شلک  یپرسلتشک  گرفته که بت« یحس  »در قالب امور شرک 
سنگ و چلوب  یعنین مطلب است. یا یبرا ییهاو... نمونه یپرست، ماهید پرستیخورش

شده، از امور محسوس بوده که یم یخدا معرف عنوانبهب مردم یکه با فر یائیر اشیو سا
متعلال  یکه توسط خلدا یاتیقاب  لمس و درک بوده است. در مقاب ، آ یبا حواس  بشر

لیبساط ظلم و کفر فرستاده شده ن ت بشر و نابود کردنیهدا یبرا بلوده  یز از املور حس 
 یم و ناقلهیو طوفان حضرت نوح و سرد شدن آتش بلر حضلرت ابلراه یاست: از کشت

کردن مردگلان توسلط و زنلده یحضرت موسل ی  با عصایحضرت صالح و باز شدن ن
ل)ص(  امبر اکرمیالقمر در زمان پتا شق یسیحضرت ع ه که در مقاب  چشمان ملردم مک 

ه یادیت زیمان جمعیقرار گرفت و ابتدائًا موجب ا کفلر  یاز آنان شد اما تحت فشار ائم 
از مردم مجبلور شلدند دوبلاره بله  یاریر قدرتمندان، بسیان و ابوجه  و سایمانند ابوسف

هیاول تار یدر دوره یعنیکفر بازگردند.  ه کردند و یتک یحس   یهاکفر بر قدرت یخ، ائم 
د و عموم بندگان را یرسیبه ظهور و بروز م یات حس  یق آیز از طریال نمتع یقدرت خدا

د و یلات و فشلار و تهدیلب آین با انکار و تکلذین و مترفیرساند اما مستکبریبه عجز م
ت کفر،  دلی بهخود را نگه دارند. البته  یکردند مردم را تحت سلطهیم یارعاب سع شد 

 ن رفتند.  یاز ب یحس   یهاول عذاباوردند و با نزیمان نیها اامتاکثر 
خ(، یدوم تار ی)دوره )عج(عصریتا ظهور حضرت ول )ص( اکرمیاما از بعثت نب

متعال به  یخدا یده شد و وعدهین برچیزم یاز کره یحس   یپرستو بت یبساط کفر جل
محقلق  )ص( اکلرمیها، توسلط نبکلدهمعابلد و بت ینلابود یبرا یرسوالن اله یتمام

 یخ بله آن مبتالسلت، شلرک و کفلر عقالنلین دوره از تلاریاما آنچه که بشر در اگشت. 
ه)ص( امبر اکرمیو پ انبیای الهیاستقامت  دلی به یعنیاست؛  ک قلدم یضاللت  ی، ائم 
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طور کله در شد. در واقع هملان ین کفر حس  یگزی، جایکردند و کفر عقالن ینینشعقب
خلدا را لملس  یکله بلا حلواس  بشلر یند تا زمانکردیخ، کفار اعالم میاول تار یدوره

باط  مطرح شد  یدهین عقیز ایخ نیدوم تار یمان نخواهند آورد، در دورهینکنند، به او ا
 توسط عق  درک شود. یتعال یمان به خدا مشروط به آن است که خدایکه ا

ا و مبارزه بل یص شرک و کفر عقالنید به تشخی، با)ص(اکرمیلذا پس از بعثت نب 
شلود. یخالصله م« تیلسجده بر عل  »ن مسأله در وادار کردن بشر به یآن پرداخت که ا

بنا شده بود و آنچه بعد از رنسانس « ت مطلقهیعل» برمبنایچرا که علوم  قب  از رنسانس 
ه از طریمحقق شد، تسخ علل  » برمبنایز یق علم مدرن است و علوم مدرن نیر آثار ماد 

مدرن، بشر را به سجده بر علم و  تمدنگر یاند. به عبارت ددهاستوار ش« ی  نسبیو معال
ه وادار م گونله بخشلد؛ همانیمدرن را تحقق م یپرستق، بتین طریکند و از ایآثار ماد 

رفلع  یشد و مردم برایک بت ساخته می، یبشر یازهایک از نیهر  یکه در گذشته، برا
ت یلت، چهار هزار بلت توسلط طواغن صوریکردند و به ایاز خود به آن بت سجده مین

ل یهلامتعال در برابلر بت یطور که خداگرفت. لذا همانیمورد پرستش قرار م ، یحس 
 یات عقالنلید به آیز باین یکرد، در مقاب  کفر عقالنیت میهدا یات حس  یبندگان را با آ

کله  یعقلل یعنلیاست؛ « محورنیت دیعقالن»بت، از سنخ یتمسک کرد که در عصر غ
لد  یانیلوح یهام است و نسبت به گزارهیپرستد و در برابر او تسلیمتعال را م یخدا تعب 

پرستان بت که آناز قر یاتیخ توجه نشود، آین دوره از تاریدارد. اما اگر به جنس کفر در ا
دهد، ید باط  و رفتار فاسد آنان را مورد هجمه قرار میکند و عقایخ مین را توبیو مشرک
بله دوران صلدر اسلالم  ین بخلش از کتلاب الهلیلافت و اینخواهد  نیامروز یمصداق

ل یپرستها و فرهنگ بتکده، بتیرا در دوران کنونیمنحصر خواهد شد؛ ز  یو کفر حس 
 ن رفته است.یدر سطح جهان از ب
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وجود دارد  در میان برخی از علمای دین یغلطن راستا، متاسفانه ادراکات یدر هم 
املا  د؛نلکاهفرو می یحیمس ن را به جمعی از افراد و عناصردر تحلی  تمدن غرب، آ که

مدرن، کفر را  یپرستآوردن بت دیا با پدیح بنا شده یفرهنگ مس برمبنای یغرب تمدنا یآ
اردها یلین است که میت ایش گذاشته است   واقعیاز گذشته به نما یترقیدر سطوح عم
مضلر  و  یهایتکنولوژ کارگیریبهبا  اند وده شدهیبه استثمار کش تمدنن یانسان توسط ا

 یآنلان در پل یاز عوارض و خطلرات را بلرا یکه انبوه یها و معادندر کارخانه یکارگر
د سلرما یو کرامت انسان یدارد، سالمت بدن داران از محصلوالت هیخلود را در راه تللذ 

ات ا ین در حالیکنند و ایمدرن صر  م نعت و و ص ین نوع از تکنولوژیاست که مضر 
د ثلروت یبه تول یابیدست یبرا یاثبات شده ول یدانشگاه یهانامهانیکارخانه و... در پا

 یملدرن دارا یشود. گرچه محصلوالت و کاالهلاینم یقات توجهین تحقیشتر، به ایب
 یشتر از منافع و کارآمدیاز آنها، ب یهستند اما ضررها و عوارض ناش یو منافع یکارآمد

عیاسالم یام جمهورآنهاست. لذا اگر نظ د وارد مصا  یاست، با یاسالم تمدن ی، مد 
ات آن را اثبلات نماین علوم و محصوالت آن شود و به نحو استداللیبا ا د و بلا یل، مضر 

ک از ابعلاد یچیها، هیخال  غوغاساالرجهان مشخص کند که بر ی، برایعقالن یهیآ
 یب کلافیلن عرصله، تخریته در استند. البیت نیآن به نفع بشر یمدرن و الگوها یزندگ

 ین تملامیتأم ین براینو ید و طرح راهکارهایجد ید به ساخت الگوهایست بلکه باین
ات یگماشلت کله علالوه بلر کارآملد همتبشر  یو ابعاد زندگ یانسان یازهاین ، مضلر 

موجللللود را بلللله همللللراه نداشللللته باشللللد تللللا قبلللل  از ظهللللور حضللللرت 
محلور نیت دیلعقالن یهیلبرپا یمقلاومت تملدنک یل ،الشریففرجهتعالیاللهعج عصریول

 محقق گردد. 
همانند کفر  ی، کفر عقالن)عج(عصریخ و با ظهور حضرت ولیسوم تار یدر دوره
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ن یگزیجلا )علج( امام زمان یو رضا یت الهین خواهد رفت و تناسبات مشیاز ب یحس  
 یعنلیخلورد؛ بشلر رقلم خواهلد  یبرا یدیآن خواهد شد و رشد و تکام  و تعادل جد

ن یلابلد و بله اییان میلجر« یات شلهودیلآ» برمبنلاید در آن عصر یو توح یخداپرست
ر و سللوک ین اساس، سیرا تجربه خواهد کرد. بر ا یعرفان یک زندگیت یصورت، بشر

ن مسلائ ، یت دارد و ایو شهود و مکاشفات و کرامات تنها در آن دوران موضوع یعرفان
بلا  یآن، تناسلب پیگیلریسلت و یخ نین دوره از تلاریدر ا موضوع امتحان خواص  و عوام  

، )عج(عصریندارد. البته پس از ظهور حضرت ول محمدوآلمحمد امت یف فعلیوظا
، یات شلهودیدا خواهد کرد و با قرار دادن آن در برابر آیپ یشهود یهاز قدرتیس نیابل

ه خ، غلبله بلا یو دوم تلاراول  یبلرخال  دوره یاز مردم را گمراه خواهد کلرد ولل یاعد 
 س و فراعنه نخواهد بود.یدستگاه ابل

خ و یتلار یاز منظلر فلسلفه یه بودن  انقلالب اسلالمیآ یحات، معناین توضیبا ا 
ن یلا یکه در ابتدا للط امروز یق آن بر شرایحضرت صالح و تطب یاز ناقه ی  عقالنیتأو

ات و یلگونه که آواقع همان شود. دریروشن م للسلسله مباحث مورد اشاره قرار گرفت 
و  یامبران الهلیلپ یمتعلال و دعلا یخ، بله اذن خلدایاول تار یدر دوره یمعجزات حس

 یات و معجلزات عقالنلیشد، آیمحقق م السالمهمیعل محمدو آل محمدصلوات آنان بر 
اب یشود و عقالنیواقع م )عج( امام زمان یو دعا یز به اذن الهین حضلرت  علامت نلو 

بنلدگان بلا  یرد تلا تملامیلگی، موضلوع تصلر   آن املام غائلب قلرار م)عج(عصریول
طور کله را بچشلند. هملان یفتنلد و قلدرت الهلیت به عجز بین عقالنیآثار ا یمشاهده

کادمیحضرت امام بدون تحص ، یشناسل  جامعهیلاز قب یک در عللوم دانشلگاهیالت آ
ت آن پرداخلت و در یریو به ملدرساند  یروزیک انقالب را به پیت، اقتصاد و...، یریمد

توطئله بلر  یها بلرادر دستان ابرقدرت یالهیکه وس مادیبرابر قدرت علوم و محاسبات 
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د. از یآنها را به چالش کش یکرد و کارآمد یستادگیبودند، ا یاسالم یضد نظام جمهور
 ام ویلق یرهبلر یدربلاره یینبود کله ادعلا یز کسیان علماء و مراجع نیگر در مید یسو
ه در فقله و اصلول و یلعلم یهاحوزه یات تخصصیرا ادبیت کشور داشته باشد. زیریمد

عیعرفان و فلسفه و تفس سلت و للذا یام و حکوملت و اسلتنباط احکلام آن نیلق یر، ملد 
هیز علیحضرت امام ن ح کردنلد کله ی، تصلرین علوم حلوزویا یرغم قرار داشتن در قل 

ز بله یلن یو مقلام معظلم رهبلر 1کنلدینم تیلکشلور کفا یاداره یاجتهاد مصطلح برا
که توسط املام و  یعلم یهاسفارش یعنی 2ماندن حوزه از زمان خود اشاره کردند.عقب
ات یادب یعنیموجود در کشور  یات تخصصیدهد که دو ادبیمطرح شده، نشان م یرهبر

 و حل   مسلائ  محل  ینظلام اسلالم یهایازمنلدیرفع ن یات دانشگاه، برایحوزه و ادب
راملون حضلرت املام گفتله یباره پنیآن، دچار نقصان و کمبود هستند. آنچه در ا یابتال

شلان بلدون کسلب تخصلص یکنلد و ایز صلدق میلن یمقام معظم رهبر یشد، درباره
شلود و بلدون یم یامانند مذاکرات هسته یادهیچیاز دانشگاه، وارد مسائ  پ یپلماسید

ملورد  حتلی کنلد کلهیمرا مطلرح  یتصاد مقاومتمانند اق یادهی، ایالت اقتصادیتحص
 یران اقتصلادیرد و کارشناسان و ملدیگیقرار م یخارج ین کشورهایمسئول یتوجه برخ

                                                           
در حکومت اسالمی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعلت انقلالب و نظلام هملواره اقتضلا »امام خمینی: . 1

های مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و کند که نظرات اجتهادی ل فقهی در زمینهمی
رست حکومت و جامعه است که براساس آن نظام اسالمی بتواند حق جلوگیری از آن را ندارد ولی مهم شناخت د

ه و عم  ضروری است و همین جا است به نفع مسلمانان برنامه که اجتهاد مصطلح در ریزی کند که وحدت روی 
ها هم باشد ولی نتوانلد مصللحت جامعله را باشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزهها کافی نمیحوزه

طور کلی در زمینۀ اجتملاعی و د و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و بهتشخیص ده
گیری باشد، این فرد در مسائ  اجتماعی و حکومتی مجتهد نیسلت و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم

 .292، ص 21صحیفه امام، جلد « تواند زمام جامعه را به دست گیرد.نمی
روز بودن، بهنگام جلو رفتن، از حوادث عقب نماندن. البته تحول یعنی این؛ یعنی به»م معظم رهبری: مقا. 2

بیانات در جمعی از اساتید و  «.ی زمان معاصر به طور طبیعی کمی از زمان عقب ماندندهای علمیه در برههحوزه
 .8/9/1386های علمیه؛ فضال و پژوهشگران حوزه
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 تحقق آن تالش کنند. یرند که برایپذیکشور م
و  یاله یاست که به اراده یات عقالنیآ یدهندهنشان ین اموریدر واقع تحقق چن 

اب یلر عقالن، د)عج(عصریت حضرت ولیوال را یلز ؛کنلدیدا میلان پیلجر علامت  نلو 
ها باشد، وجود ندارد بلکله مین رفتارها و تصمیا یبرا یاکه پشتوانه یتخصص یتیعقالن
مات و ین تصلمیلا ی، نفلیها و محاسبات علمتخصص یاز موارد، مقتضا یاریدر بس

القمر شلق یک، معجلزهیزیدر ف یمحاسبات علم کههمچناندانستن آنهاست. نامعقول
که در فرهنگ مذهب  للنده )دوران ظهور( را ید از مغرب در آیدر گذشته و طلوع خورش

پرسلتان در طور کله بتهملان یعنلیکنلد. یم ینفل للند یآیبه حساب م یقطع یامور
لیلر بلار آیلخ زیاول تار یدوره ز یلن یرفتنلد، کفلر عقالنلیمتعلال نم یخلدا یات حس 

 یز در اوج قدرت علمیکند. امروز نیرد و آنها را انکار میپذرا ب یات عقالنیخواهد آینم
ن شعار ید آمده و ایپد یاسالم یکا و اروپا، جمهورید ثروت در امریک و تولیو تکنولوژ

ت یبشلر یرا برا ین زندگیتواند بهتریم یط کنونین شرایرا مطرح کرده که اسالم در هم
ها ین دشلمنیدتریت خود در برابر شدایهفت سال به حوین اساس، سیرقم بزند و بر ا

ع آنکهادامه داده است؛ بدون   مادیا علوم ین شعار باشد یاز ا ینظر یبانیپشت یحوزه مد 
ک یل آنکلهبدون  یرا داشته باشند و حت ین هد  الهیبه ا یکمک فکر ییدانشگاه، توانا

باشلد. ارائله شلده  یشده توسط نظام اسالمیاز راه ط یو تخصص ینخبگان یبندجمع
از  یاری، بسلملدتن یاست و لذا در تمام ا ینیبشیعلم، قدرت پ یهاتیاز خاص یکی

ف و یف، تکللالیتعللار»از نظللم متللداول در  یادراک علملل براسللاسعناصللر سرشللناس 
انلد کله کرده ینیبشیران، پین امور در ایت ایآن با وضع یسهیو مقا یجهان یها«قیتطب

آنان همواره دچار خطا  ینیبشیسقوط خواهد کرد اما پن نظام ینده، ایدر طول چند ماه آ
 کند  ینم یعقالن یک معجزهیت از  یها حکاتین واقعیا ایشده است. آ
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سحر شده اما  یو علوم غرب یفناور یلهین دوران به وسیگر، بشر در ایبه عبارت د 
ده یبلع للاست  اتیکه برگرفته از نور قرآن و روا لل یات امام و رهبرین سحر توسط ادبیا
 یهلانیز خلود، دکتریلت اعجاز آمیریقت آن است که حضرت امام با مدیشود. حقیم

که در واقلع هملان  للا و امثال آن را یپنتاگون و س یو امپراطور یاسیو س یتیو امن یدفاع
برخلورد بلا نظلام  یز آنان را در نحوهید و تاکنون نیبلع للزمان هستند  یفراعنه یسحره
روز در بهلت اسلت کله  یشناسلو جامعه یاسلیر ساخته است. عللوم سیمتح یاسالم

 22 یهلاییمایک به چهار دهله، در راهپیمردم پس از نزد یهازهیچگونه تعلقات و انگ
پلس از  ین حضلور حتلیلد و ایآیدان میآن به م یو رهبر یبهمن به نفع انقالب اسالم

ل قلدرت کند بلیدا نمیکاهش پ یاقتصاد ین فشارهایترسخت که بالفاصله پس از تنلز 
ملورد  یدر سلفر بله اسلتان خراسلان شلمال ی، رهبر91سوم در سال کید مردم به یخر

 یط در انتخاباتین شرایش از هفتاد درصد از واجدیرد و بیگیاستقبال پرشور مردم قرار م
ن یلاگلر ا 1کننلد یشلود، شلرکت میبرگلزار م یکه چند ماه بعلد از آن بحلران اقتصلاد

کادمیتریها در برابر قوتیقعوا قلرار داده شلود،  یاسلیعللوم س یهاها و دپارتمانین آ
را بله  یدر نظام اسالم یاسیرساند و اعجاز سیبرتر را به عجز م یلیان قدرت تحلیمدع

و  یتلیو امن یاسیصاحبان علوم س مثابهبهکه  ییهارو ابرقدرتنیکشاند. از ایرخ آنان م

                                                           
یران با انقالب و نظام اسلالمی در گلام اول، تمسلک بله فرهنلگ عاشلورا و مظلومیلت . علت همراهی مردم ا1

و انعکاس آن فرهنگ نورانی در رفتار حضرت امام بلود املا مللت ایلران در ادامله، بلا  )ع(الحسیناباعبدالله
ی، از دیلپلم عقالنیت خود لل و نه با تکیه به امور حسی لل به این راه ادامه داد زیرا سطح متوسط سواد عملوم

فراتر رفته و به لیسانس رسیده است. یعنی اکثریت مردم با ادبیات و عقالنیت مدرنیته در حد فرهنگ عمومی 
ی رغم مشلاهدهکنند. گرچه اقلیت محدودی نیز وجود دارند که علیآشنا هستند اما نظام اسالمی را رها نمی

های گذشته نیز آیات الهی طور که در دوران؛ همانآیات الهی دل در گرو زندگی غربی و مهاجرت و... دارند
زدند اما این عدم پلذیرش، نلافی حقیقلت آیله و گرفت و برخی از پذیرش آن سرباز میدر برابر همه قرار می

 اعجاز ناشی از آن نبود.
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خلود بله  یهارنلد، در هجملهیگیا قلرار میلدن یکشلورها یملامم تی، مورد تعظیدفاع
خلود را بله  یاند ارادهن سه عرصه نتوانستهیاند و در اشکست خورده یاسالم یجمهور

باز  ینیاست که توسط حضرت امام خم ین سه عرصه، معبری  کنند. البته اینظام تحم
جاد شود. للذا بعلد از یز این یو اقتصاد یدر امور فرهنگ ین معبریشده و الزم است چن

، اقتصاد یفرهنگ ی، ناتویمانند تهاجم فرهنگ ینیبا عناو یرهبر یادهایرحلت امام، فر
ت متناسب ید عقالنیازمند تولیکند که تحقق آن، نین هد  را دنبال میو... هم یمقاومت

 یالهل یاهیلآ یاسالم یجه، جمهوریر است و قطعًا محقق خواهد شد. در نتین مسیبا ا
تاه »کند و یته را به اسالم دعوت میو فرهنگ مدرن« کفار»است که  را به فرهنگ « سن 

ر را یلت و اهل  تکفیلخواند و وهابیفرا م یزیجهاد و کفرست یعنین آن یبعثت و رکن رک
ان یعیدوم به جنگ بلا شل یفهیرا خلیز ؛کشدیدوم به چالش م یفهیخل یرهیس براساس

 یبلکله بله سلراغ جهلاد بلا کفلار رفلت و باعلث فروپاشلنپرداخلت  )ع(نیرالمؤمنیام
که  للعه را یاقتدا به او را دارند، امروز ش یکه ادعا یران شد اما کسانیروم و ا یامپراطور

را  یانلد و کفلار حربلآماج حمالت خود قرار داده للن در برابر کفار است یحاف  مسلم
 اند.رها کرده

د بله یلدهد که فقه نبایقرار م« عهیش» یروشین افق را پین، ایهمچن ینظام اسالم
ف اکتفاء کند بلکه حوزهین تکلییتع مبادرت  1«فقه فرج»د ید به تولیه بایعلم یهاف مکل 

اب یلکله از عقالن لللن را یرمعصلومیت غیلعه طوا  بر محور والیکنند تا ش  علامت نلو 
ن یلر اد ین کند و در صلورت سلربلندیتمر للرد یگینشأت م )عج(عصریحضرت ول

د و یلظهور امام زمان اثبلات نما یبرا را خود ی، آمادگیمقاومت تمدنجاد یامتحانات و ا

                                                           
ه به مبحث چهارم از گفتار دوم همین فص  )فص  اول( مراجع« فقه فرج». برای توضیح اجمالی از معنای 1

 شود.
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شلدن کراملات در ظل   یدر عالم ظهلور و رجعلت و عموم یق، بستر زندگین طریاز ا
 .را فراهم کند )ع( نیت معصومیوال



 

 
 مبحث چهارم

یف اسمم به    لسفهف ریدر س« ینید تمدنحکومت و ، امت» ع  یتشر تعر
ت موجود در ی قمن برمبنای «ف اسممیتعر »و تفاوت آن با  ایخ انبیتار 

 هی لم یهاحوزه

ابعلاد  ید بتلوان تملامیلآغلاز کلرد، با ینیکه حضرت امام خم یتداوم حرکت یبرا
ف یلن ضلرورت، تعریلنمود. به تبع ا یطراح ینگاه اسالم براساسرا  یاجتماع یزندگ

ن قلرار گرفلت و یلیمورد تب محمدوآلمحمد امتدات ت اعتقایو ارتقاء ظرف یخداپرست
د روشن شود که ینه مشخص شد. حال باین زمیحوزه در ا یات تخصصیتفاوت آن با ادب

ف از اسلالم را یلا آنچله کله اسلاس تعریل گرددیباز مموجود به فقه ف اسالم تنها یتعر
 ت  ن اسین مبین دیا« یسازتمدنت و یری، مدیشناسجامعه»دهد، ی  میتشک

کند چرا کله یف میفقه تعر برمبنایه، اسالم را یعلم یهاادراکات موجود در حوزه
ت»ف از یتعر ع تملام اواملر و یتشر»داند و آن را به ین چارچوب میرا در هم« ختم نبو 
ه یعلم یها ، زعامت حوزهین دلیکند. به همی  میتحل« سعادت افراد یالزم برا ینواه

ت م ین اوامر و نواهیه به استنباط از به دست فقهاء است کین پردازنلد. یاز قلرآن و سلن 
در  1348که در سال  للز ین یدگاه حضرت امام در درس خارج حکومت اسالمید یحت
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شلان در آن مباحلث، نظلام یگشلت. این مبنلا بلاز میبله همل للراد شده ینجف اشر  ا
ت یلن اسالم را اساس فعالیدر آن، قوان قوه مقننهکند که یف میتعر یرا به نظام یاسالم

حق  قوه مقننهمتعال است،  یع مخصوص به خدایاز آنجا که تشر یعنیخود قرار دهد؛ 
در  ین اسلالمیتحقلق احکلام و قلوان یبلرا یزیرد به برناملهیندارد بلکه با یگذارقانون
گلذرد، یم یوهفت سال از انقلالب اسلالمیز که سیتا به امروز ن 1مردم بپردازد. یزندگ

واجبلات و  یسلازادهی، پیاسالم یه از نظام جمهوریعلم یهات و حوزهیروحان البهمط
مات در تمام انقلالب،  یروزی  پی  بود که در اواین دلیاست. به هم یابعاد زندگ یمحر 

ار ملورد توجله قلرار گرفتله بلود چلرا کله یه بسیه و احکام ثانویرامون احکام اولیبحث پ
و ح  مرافعلات و  قوه مجریهآن توسط  ی، اجراقوه مقننهر تحقق فقه د یبرا یزیربرنامه

ان، اضللطرار و یللن میللشللد و در ایه دنبللال میقضللائ قللوهاز آن در  یمخاصللمات ناشلل
کردن  برطر  یکرد تا برایه را مطرح میعم  به فقه، احکام ثانو یموجود برا یهاچالش

قت متوقف شود. صورتبهاحکام  یبرخ ی، اجراینیموانع ع  مو 
رممکن ین معنا از اسالم را غیش رفت که عم  به ایپ یاما در ادامه، مسائ  به نحو 

ز توجه شلود. ین« مصلحت»د به ی، با«حکم»ر از یدگاه مطرح شد که غین دیکرد و ایم
ست بلکله از الزاملات ین نیع و فهم از دیص مصلحت برخاسته از عاَلم تشریالبته تشخ

                                                           
فرق اساسی حکومت اسالمی با حکومتهلای مشلروطه سللطنتی و جمهلوری در هملین اسلت: در اینکله . »1

پردازند؛ در صورتی که قدرت مقننه و اختیلار ها به قانونگذاری مینمایندگان مردم، یا شاه، در این گونه رژیم
م یگانه قدرت مقننه است. هلیچ تشریع در اسالم به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسال

توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب، کس حق قانونگذاری ندارد؛ و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی
دهد، در حکومت اسالمی به جای مجلس قانونگذاری، که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکی  می

دهد؛ و های مختلف در پرتو احکام اسالم برنامه ترتیب میریزی وجود دارد که برای وزارتخانهمجلس برنامه
کتلاب حکوملت اسلالمی « کند.ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین میبا این برنامه

 .1348)والیت فقیه(؛ امام خمینی، 
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ان یطور که افراد از مهمان یعنیروست. هبا آن روب)عاَلم تحقق( است که مکلف  یزندگ
دهند تا مصالح آنان یانجام م یخاص   یسازبیه، ترکیعمل یهااحکام موجود در رساله

از احکام عم  کند که منافع نظام را  یبید به نحوه ترکیز بایک حکومت نیت شود، یرعا
« ص مصللحت نظلامیتشلخمجمع »، یقانون اساس یرو در بازنگرنید. از این نمایتأم

ص مصالح نظلام را بله دسلت یدانشگاه بود که تشخ اتین ادبیعماًل ا . البتهس شدیتأس
عمل   ین منافع  مربوط به عاَلم تحقق و عرصلهییع، تعیگرفت چرا که فارغ از عاَلم تشر

س مجملع یشود. للذا از هنگلام تأسلیدانشگاه انجام م یتوسط علوم کاربرد یاجتماع
کلالن،  یهااسلتیانداز، سچشلم یدربلاره یریگمینظلام، تصلمص مصللحت یتشخ

در علاَلم تحقلق شلک  گرفتله و ارتبلاط  ینیمصالح ع براساسساله و... پنج یهابرنامه
ان یلنجاسلت کله از میدا نکرده است. در ایع )حالل و حرام( پیبا عاَلم تشر یمندقاعده

و  یغرب یشناسجامعه للشود یص داده میکه مصالح توسط آنها تشخ لل یعلوم کاربرد
شود یم ینظام اسالم یبرا یریگمیتصم یآورد و مبنایسر بر م مادیت یریاقتصاد و مد

شلده ترجمه ید از علوم غربینه باین زمیا در ایآورد که آیرا به وجود م یجد سؤالن یو ا
ارائله  یبلرا یاک حکومت، نسخهی یبرا یاتیح یهان عرصهیاستفاده کرد و اسالم در ا

حلوزه رواج  یات تخصصیاست که در ادب یاهینظر یبرا ین روند، لوازم  عملیندارد   ا
ز در حرکلت خلود بلر ین یالله کاشانتیو مرحوم مدرس و آ یالله نورخ فض یدارد و ش

در سلال  یز آن را در درس حکوملت اسلالمیلن مبنا عم  کردند و حضرت املام نیهم
ه، یللعلم یهللاحللاکم در حوزه یشناسللامعهنمللود. در واقللع ج یبنللدجمع 1348
ک امر یو  عقالیی عام یک مبنایمربوط به دوران قب  از رنسانس است و  یشناسجامعه

تواند توجه به نظام ینم« ینگریکل  » یعنیدهد. یجه مین و کفار را نتیان مؤمنیمشترک م
 اورد.  یب ی( را در پینگر)ک    یساز
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تلوان ی، مینلید امتت در اعتقادات ین ارتقاء ظرفرامویحال بنابر مباحث گذشته پ
 یات وحیدر فرهنگ قرآن و ادب« یاله یسازتمدنت و یریو مد یشناسجامعه»ن ییبه تب

ت به تشر ن یلشود. در ایمنحصر نم یع اوامر و نواهیپرداخت و روشن کرد که ختم نبو 
بلر « جامعه»  یتشک ن ویجاد وحدت کلمه بر محور دیاًل اد توجه داشت که اوینه بایزم

ها بله که انساننیع شده است. پس از ایتشر )ص( امبر اکرمین اساس، قب  از بعثت پیا
 یآورند که الزمهید میرا پد یمتعال دور هم جمع شدند، قدرت یپرستش خدا یزهیانگ

هآن جامعه است. همان یاداره یت برایجاد حاکمیآن، ا بلر محلور  یاطور که اگلر علد 
ت یلحاکم ی  شد، مقوللهیباط  تشک یحول کلمه یاجمع شدند و جامعه یتاپرسیدن

ن یو تنها در قاللب تلأم یحداقل صورتبهگاه « تیحاکم»کند. البته یدا میت پیموضوع
شلود املا گلاه هماننلد دوران یف می  ارتش و دفاع از مرزها تعریو تشک یت داخلیامن

ن یلپردازند که بله ایرد، صنف و جامعه مف یازهاین ین تمامیها به تأمتی، حاکمیکنون
ن یبنلابرا شلود.یاطالق م« یسازتمدن»خ، یتار یت در مباحث فلسفهیسطح از حاکم

ها که نسبت به تیاز حاکم یاز دارد و برخیت خود نیریمد یت برایک حاکمیجامعه به 
د بود هم خواهن یسازقدرت تمدن یبشر پاسخگو هستند، در واقع دارا یازهاین یتمام
رنللد و از یگیقللرار م تمللدنآن  یکنندهمصللر  مثابللهبههللا و جوامللع تیگللر حاکمیو د

 کنند. ید شده توسط آن قدرت استفاده میتول یافزارهاافزارها و نرمسخت
ا تنها به یداشته و  تمدنجامعه، حکومت و  یدرباره یعیمتعال تشر یا خدایحال آ

د در یلرسلد کله پاسلخ را بایده است  بله نظلر ماکتفاء کر یفقه یع اوامر و نواهیتشر
ش از بعثلت یکرد: از هبلوط حضلرت آدم تلا پل وجوجست انبیای الهیخ یتار یفلسفه

ن یشلود و در واقلع اوللیده نمیلد ینلید یاز جامعله یالسالم اثلرهمایحضرت نوح عل
ام یلاسلت. ق )ع( شود، حضرت نوحیکفر مبعوث م یام بر ضد جامعهیکه به ق یامبریپ
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  یتشک یتالش برا معنایبهست بلکه ین یبیک وجه تخری یک جامعه فقط دارایبر ضد 
که  یارفتن  وحدت کلمهنیام و از بیق یروزیرا در صورت پیگر است؛ زید یک جامعهی

قات عمومد آمده و زائ یپد ه یشدن  تعل   ینینلو یجاد شده، جامعهیکفر ا یکه حول ائم 
، )ع(متعال در زمان حضرت نوح ین خداید. بنابرایآیود مد به وجیک محور جدیحول 
ام مبادرت ین اساس به قیز بر همین یاله یع فرمود و آن نبیرا تشر ینید ی  جامعهیتشک

  نشلد یتشلک )ع(بر محور حضلرت نلوح یارش مردم، جامعهیعدم پذ دلی بهکرد اما 
« ع  یتشر»ام بر ضد کفر و یقرغم یعل یعنینابود شدند.  یبلکه همگان بر اثر عذاب اله

نگلردد و « محقلق»نله ین زمیلدر ا یمردم باعث شد تا امر اله یچی، سرپینید یجامعه
ز تکلرار شلد. املا در ین السالمهیوعلناوآلهینبیعلم یت در دوران حضرت ابراهین وضعیهم

د آملد و قلوم یلپد« ینلید یجامعله»ن بلار یاول یالسالم براهیعل یدوران حضرت موس
بلاره، نیمتعلال در ا یع خلدایشک  گرفت و تشلر ینید امتن یاول عنوانبه  یاسرائیبن

بر محور پرستش  )ع(یحضرت موس یکه با سرپرست یاد. در ادامه، جامعهیمحقق گرد
خلود را  ین منحر  شلد و وحلدت کلملهیمتعال شک  گرفته بود، توسط منافق یخدا

 املتد تلا انحرافلات یلمبعوث گرد یسیر داد و لذا حضرت عییشرک و کفر تغ برمبنای
 یت الهیریو مد یشناسرا که جامعه ییها  نازل شد تا توراتین ببرد و انجیرا از ب ینید

 ف کرده بودند، اصالح کند.یرا تحر
ع اسلت و یاز تشلر یمانند نملاز و روزه و... بخشل یاله یپس گرچه اوامر و نواه 

بلا  یریلدرگ یاء بلرایلت انبیلآن، مأمور یهیپا شود اماین امور بنا میع بر ایساختار تشر
  یتشلک یبر محلور خداپرسلت یاآن، جامعه یکفر بوده تا در صورت فروپاش یجامعه

ر از ین غیمحقق گردد که ا« ر عباداتینماز و سا یاقامه»ق یان عبادت از طریشود و جر
سلو بله کیاز ن مسلأله یلخواندن نماز است. روشن است که ا یتک افراد براامر به تک
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مرتبط  یرش عمومیسو به مردم و پذکیوابسته است و از  یع الهیدستور و دعوت و تشر
جله و یجاد نخواهد شلد. در نتیا ینید یمردم، جامعه یشود و اال در صورت نافرمانیم

ن ی، دومل)ع(یحضلرت موسل یدر دوره ینلین جامعه و قلوم دیسمات، اول یبنا به دعا
 امبر اکلرمیلبلا بعثلت پ ینلید امتن یو سوم )ع(یسیحضرت ع در زمان ینید یجامعه

 نیاجمعهمیعلاللهصللواتمحملدوآلمحمد املترد کله همانلا یلگیشک  م وآلههیعلاللهیصل  
اء یلات قلرآن و فرهنلگ انبیلادب براسلاس ینید یشناسحات، جامعهین توضیهستند. با ا

 شود.یروشن م
مان و یوسف، حضرت سللید حضرت همانن انبیای الهی ین در زمان برخیهمچن

 یدهندهن نشلانیلشلود کله ایز محقلق میلن یت الهیریالسالم مدهمیحضرت داود عل
 براسلاسامبران بزرگلوار ین پیمتعال است. در واقع ا یتوسط خدا یاتین امر حیع ایتشر

ت را یتوان رفتار آنان در حاکمیحکومت پرداختند و نم یبه اداره ینیو د یمانیفرهنگ ا
کاماًل واضلح  )ص(امبر اکرمین مسأله در دوران پیفروکاست. ا یو تجرب عقالییبه امور 

شلان، یت ایلشلدن ملردم بلر محورام و جمعیلپلس از ق )ص(است و حضلرت رسلول
ت یریملد»و « ینید جامعه»س و اداره کردند. پس یتأس یالنبةنیرا در مد یحکومت نبو

ها برهله یع شد و در برخلیتشر )ص(کرمایتا بعثت نب )ع(از زمان حضرت نوح« یاله
 د.یز محقق گردین

ت و اکمال د « یالهل تملدنع یتشر» معنایبهن و اتمام نعمت در واقع یاما ختم نبو 
 یت براین مأمورین کند که ایمردم را تأم یازهاین ید تمامیبا ینیحکومت د یعنیاست؛ 

است.  وآلههیعلاللهیصل  اکرمیبن اسالم و نیع نشد بلکه مختص  به دیاء تشریک از انبیچیه
چهارده معصلوم ذکلر  یعه برایاست که در فرهنگ ش یقت  همان مناقبین مطلب، حقیا
را در یلشلود زیبرتر دانسلته م اولیای الهیو  ایانب ین بزرگواران از تمامیشود و مقام ایم
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هیصورت حاکم ر گیکلدیبلا « جامعله»و « خیتار»و « نیتکو»، )ع(نیمعصوم یت ائم 
ع یلافلراد و صلنو  و جواملع، جم یتملام یازهاین ین همهیشوند و با تأمیهماهنگ م
)ع( املام معصلوم  یبا اراده یدر هماهنگ للز یوانات نینباتات و ح یو حت للمخلوقات 

گیل یملوذ یوانیچ حیه ات،یکنند. حسب روایمعم   ک از یلچیو ه 1ن نبلودهیا زهلرآ
هلا و رنلگ اند و زباننداشلته یبلدن ینقصان در قواا یاند و ضعف ها زشت نبودهانسان

ع نبوده است بلکه زمان وقوع هر پوست انسان ات ذکلر یلن موارد در روایک از ایها متنو 
 یبر اثر گناهان بشر رخ داده است و همله ینیعات تکویضا یشده است. در واقع تمام

کله طبلق  یشلود؛ بله نحلویبرطلر  م)عج( عصریعات با ظهور حضرت ولین ضایا
 یو نله حتل ردیگیها قرار مک زن مسافر در طول راه نه مورد مزاحمت انسانیث، یاحاد
 2 او خواهد نشست. یبر پا یخار

است که موجب  )ع(نیت معصومیتحت ظ   وال یزندگ معنایبه یاله تمدنپس  
ن اسلاس، خلتم یلشود و بلر ایت میبشر یو جسم ی، عقلیروح یازهاین ین همهیتأم

ت  ین سه مقولهیاست و تناسبات  ا« یاله تمدنامت، حکومت و »ع  یتشر معنایبه نبو 
مات هستند. البته پیاساس  لللر یغد یدر خطبه)ص( امبر اکرم ی، همان واجبات و محر 

ابلالغ  یکننلد کله فرصلت بلرایح میتصر للاست  یاله تمدنع یاعالم تشر مثابهبهکه 
مات و واجبات فراهم نشده  یتمام ه 3است.محر  و  )ع(نیمعصلوم یچرا که معرفت ائم 

                                                           
وش   َتْأَمن  ...» امیرالمؤمنین )ع(:قال . 1 ح  ی اْلو  َي  َحتَّ ي َتْرَتع  ق   ف  ر    ط 

َ
م ْرض  اْْل ه   ،(بیروت) اْلنوار بحار«. َکَأْنَعام 

 .86: ص ،53ج
َباع   اْصَطَلَحت   َو ...»امیرالمؤمنین )ع(:  قال. 2 م   َو  السِّ ی اْلَبَهائ  ي َحتَّ َراق   َبْیَن  اْلَمْرَأة   َتْمش  َلی اْلع  ام   إ   َتَضع   اَل  الشَّ

الَّ  َقَدَمْیَها َبات   َعَلی إ  هَ  َعَلی َو  النَّ َها اَرْأس  یل  َها اَل  َزب  ج  َهیِّ ع   ی  ه   اَل  َو  َسب   .316: ص ،52ج همان، « َتَخاف 
اْلَحالل  َو َانَهی َعن  اْلَحرام  ف. »3 َر ب  ما َفآم  َفه  َعرِّ ما َوأ  َیه  ْن َأْن أ حص  م  ْکَثر  نَّ اْلَحالَل َواْلَحراَم َأ ٍد، َأال إ  ی َمقاٍم واح 

َذ اْلَبْیَعَة  ْرت  َأْن آخ  م 
یاء  َفأ  ْوص 

َ
نیَن َواْل ْؤم  اْلم  ی أمیر  َوَج َّ فی َعل  ه  َعن  الله َعزَّ  ب 

ْئت  ول  ماج  َقب  ْم ب 
ْفَقَة َلک  ْم َوالصَّ ْنک  م 

... ه  ْن َبْعد   خطبه غدیر.« م 
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ع است و صرفًا با تفقه یق و وسیده و عمیچیار پیآنان، بس یت نورانیریطوا  بر محور مد
 تملدن، ین تملدن الهلیلشود. در مقابل  ایمتداول محقق نم یوچند باب فقهدر پنجاه

گر یرار داده و دق یبشر یازهاین یبه تمام ییز خود را در منزلت پاسخگویامروز ن مادی
مانند صنعت  ییافزارهاافزارها و سختست که وابسته به نرمین یعموم یاز سادهیچ نیه

 و کارخانجات و... نباشد.    یو تکنولوژ
کنللده از جامعهیللبنللابر آنچلله گذشللت، قللرآن و روا ت و یریو مللد یشناسللات آ

معه، الزم است تلا ان آن در جاین معار  و جریفهم ا یهستند اما برا ینید یسازتمدن
ل شوند و بدون روشنفکریعلم یهاحوزه قواعلد   یت تملامیو انحرا  و با رعا یه متحو 

از  یت ناشسؤاالبه  آنکهمبادرت کنند؛ نه  ین، به استنباط  احکام حکومتیفهم سالم از د
از  یحیکله فهلم صلح یاته پاسخ دهند. در واقع تنها نحلهیط مدرنیموجود و شرا تمدن

 یوهیه و شیعلم یهاج در حوزهیعه است و فقه و اصول رایت شیدا کرده، روحانیاسالم پ
ه بله یلکرده و با تک یم را طی، صراط مستقیسلف صالح بوده که در استنباط احکام فرد

ر یاس و استحسان و استصالح و سایمانند ق یمنسجم، دچار انحرافات یک روش عقالنی
ت رواه  یان فقهایکه در م یامور مند  فهم خلود اج داشته، نشده و با انتساب قاعدهسن 

ن ین قلرار داده اسلت. املا هملیار مکلفلیله را در اختیلعمل یهابه شارع مقدس، رساله
د و تسل برمبتنیفرهنگ   س، بایتعب  ر یاز سل یبعلد ید وارد مرحللهیم در برابر شارع مقد 

رد و یلز قلرار گیلن« نتملدو حکومت و  امت»استنباط احکام   یتکام  خود شود و مبنا
ل در یله در ایعمل یهارساله ن موضلوعات را ارائله کنلد. البتله روشلن اسلت کله تحلو 
 یدیخورش مثابهبه، یات وحیست چرا که ادبیات نیه، ناظر به قرآن و روایعلم یهاحوزه

ندارد بلکله موضلوع  یت دگرگونیتابد و قابلیت بشر میامت بر عقالنیاست که تا روز ق
ل و ا رمعصوم یاست که مصنوع  غ یتی، عقالنتمدنت تا سطح حکومت و یرتقاء ظرفتحو 
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خالصله « منطلق، فلسلفه و اصلول»د شده کله در سله دانلش  یبوده و توسط علماء تول
ن ینیه و علماء و مراجع و متدیعلم یهاموضوع امتحان  حوزه مثابهبهن مسأله یشود. ایم

دا نکنلد و اضلطرار نظلام در برابلر یلامله پن اسلت تلا انفعلال در برابلر کفلار ادیو محب  
ار و یلن یگتلرزربالبتله   نشلود. یو ملداوم تبلد یشگیک امر همیمدرن، به  یساختارها

 قطعاً  وخواهند بود  ()عجعصریمتعال و حضرت ول ین راه دشوار، خدایکار در اکمک
ته، یرندر برابر کفر مد ینید امتعه و حف  اعتقادات یمانند عزت ش یاتیح یدر موضوع

ت و یلدر موضلوع عقالن یات الهیالشأن تنها نخواهند ماند و امدادها و عنامیعظ یفقها
عدم احساس نیاز به  از یوجود دارد، ناش ین برابر خواهد بود و اگر ضعفیفقاهت، چند

 ن آستان مقدس است.  یبر در ا ییضعف ما در گدا هدایت آن بزرگواران یا
را یلن مسلائ  بلوده زیکام در گذشته، عدم ابتالء به ان احینپرداختن به ا علتالبته 

عه در قرون گذشته، در قدرت حضور نداشته بلکه در استضلعا  و عسلرت بله سلر یش
عه بله یاملروز کله شل یبوده است. ولل یکیچر ین دچار زندگیر امروزیبرده و به تعبیم

 ین خطابات قرآنلو با مبنا قرار داد مادی یهاید بدون توجه به تئوریده بایت رسیحاکم
« د ثلروتیلتول ید اطلالع و تئلوریلتول ید قلدرت، تئلوریتول یتئور»، احکام  ییو روا

 یچ توجهیو صوم و حج و... ه صالةاستنباط احکام  یطور که برااستخراج شود؛ همان
 ن نشده است.    یکفار و مشرک یبه رسوم خراف

 



 



 

 
 مبحث پنجم

 ع، مصرف   لم( یتوز  د،یته )تولیمدرن ی لم یامپراطور  یبررس 
 «ینظر »و « یشگاهیآزما»، «یدانیم»در سه سطح 

د بله ی، بایه در گفتمان انقالب اسالمیعلم یهاگاه حوزهیرامون جایپس از بحث پ
ملدرن پرداخلت تلا نسلبت فرهنلگ  مادی تمدنها در و دانشگاه یآورمنزلت علوم، فن  

 ،ین نکته توجله کلرد کله مهندسلیاد به یته روشن شود. مقدمتًا بایبا فرهنگ مدرن ینید
بشلر را فلرا گرفتله  یابعلاد زنلدگ یست بلکه تمامین یمحدود به امور فن   یاگر مقولهید

ده اسلت، در موضلوعات یلچیپ یهانیسلاخت ماشل یهیلکه پا یاتیاضیر یعنیاست؛ 
شوند ین ساخته میها توسط مهندستمدنگر، یشود. به عبارت دیکار گرفته مهمختلف ب

و تصلر   در  یریگات و هندسه، به محاسبه و اندازهیاضیک ری براساسز ین نیدسو مهن
عچیگر، هید یکنند. از سویعاَلم خارج مبادرت م ملدرن،  تملدنست کله ین یکس مد 

 یبلرا یاسلالم یاست و لذا نظام جمهور ینید یهاشهیر برمبتنیو  یاسالم تمدنک ی
به هندسه و  للموجود  تمدنر با یت مغایماه کی مثابهبه لل« یاسالم تمدن»به  یابیدست

د یلسلازند، باید را میجد تمدنکه  یهم عناصر یعنیازمند است؛ ین یدین جدیمهندس
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رد، یلگید قلرار میجد یساخت زندگ یکه مبنا یاتیاضیباشند و هم ر یگرید یهاانسان
 یاضلیر دیجد یک مبنایشه در ین سلسله مباحث، ریباشد. لذا ا ینیات نویاضید ریبا

 یاساسل یهیپا مثابهبهن یات نویاضین منطق و ریبه ا یابیدارد؛ گرچه گزارش روند دست
 ، به مح   خود موکول است.   یاسالم تمدندر ساخت 
ران چگونله یلا یهاجهان و دانشلگاه ید علوم در غرب و به تبع آن در تمامیاما تول

طه یتحص براساس یشود  حتیانجام م اسلت کله عللوم ملدرن  روشلن نیلزالت متوس 
اسلتوار شلده و « یحس   یهاو کنترل یحس   یهای، تئوریحس یهافرضشیپ» براساس

ش داشته باشد. یت آزماین معنا که قابلیبودن  آن است؛ به اارزش معلومات به محسوس
ن امر، یکند که اینم یتلق  « علم»ر نباشند، یپذشیرا که آزما ییها، گزارهیلذا روش علم

 یهلاملدرن، گزاره یشناسشود. در واقع از منظر روشیز مین یامبران الهیوم پشام  عل
 شوند. یت شناخته نمیبه رسم ینید

ش از یات و رشد علوم ملدرن، هماننلد پلید توجه داشت که حیگر، باید یاز منظر
ه داشته باشلد یو اکتشا  و اختراع توسط فرد تک« تجارب مفرده»ست که بر یرنسانس ن
هلا و صلدها و ن دهیم کلار بلیو تقسل« یقات سلازمانیتحق»ق یزه علوم از طربلکه امرو

َبر اسلت و در نلهیهز ید عللم املریل ، تولین دلیشوند. به همید میهزاران دانشمند تول
ق و یلتحق یط الزم براین، خدمات و ابزارها و محیسنگ یهاصورت فقدان پول و بودجه

ها و مانند کارت  یینهادها یق از سویرش تحقن سفایشود. بنابراید دانش فراهم نمیتول
 ییع هسلتند کله توانلایبزرگ و صلاحبان صلنا یهارا شرکتیرد زیگیها انجام متراست

عملوم  ید عللم، از سلویلتول یسفارش بلرا یعنین را دارند. یسنگ یهانهین هزین ایتأم
 یناشل عللم یا ارزش ذاتلیلت یخدمت به بشر یدانشمند برا یشخص یزهیا انگیمردم 

ن آن، تنهللا از یدارد کلله تللأم یَبرنللهیهز یقللات سللازمانیشلله در تحقیشللود بلکلله رینم
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 یهان قشر هستند که بلا سفارشلات خلود بله دسلتگاهید و ایآیداران بزرگ بر مهیسرما
کننلد. در ین میآن را معل یارضلا یبشلر و نحلوه یزنلدگ یازهلای، نیو پژوهش یعلم
رفلع آن توسلط دانشلمندان در  یاز و نحلوهیلد نیللت تویلفیعلوم و ک یقت، محتوایحق

 یازهلا در زنلدگیرا نیلگردد زیا باز می، به اهواء و شهوات  اه  دنیقاتیتحق یهاسازمان
اند و د شلدهیلستند بلکه توسط مراکلز قلدرت و ثلروت تولیبشر ن یفطر یازهایمدرن، ن
ع ا یرالهیو غ مادیز ین مراکز قدرت نیاهدا   ا بلا آن  یبازا و عشلقیلز دنبوده و در تمت 

ق تلا یلد عللم از روش تحقیلت تولیلفیراملون کیفشرده پ یانینجا بیشود. تا ایخالصه م
 ذکر شد.    یقاتیتحقق آن در مراکز تحق ینحوه

 زیلملت آن نیشلوند قیم« عیلتوز»شلده و  یگلذارمتید، قیلن علوم پس از تولیا
امده و یدست نهگان بیرا صورتبهم ن علویکردن  استقالل کشورهاست. در واقع امالیپا
در  دیلرد بلکله اسلتقالل کشلورها بایگیار کشورها قرار نمیز در اختیگان نیرا صورتبه

فروش علم بر سر کوچه و بازار انجلام  یعنیمقاب  صاحبان علم به حراج گذاشته شود. 
اص  و فات خلیخود و با انجام تشلر یتوسعه یاستراتژ براساسها شود بلکه دولتینم

ن یکننلد. همچنلید و فلروش عللوم مبلادرت میلمتعلدد، بله خر یهانهیکردن زمفراهم
کننلد، یصاحب علم سفر م یمختلف به کشورها یهاتملیان با یکه دانشجو یهنگام
که با نگلاه  ییهاکنند بلکه دانشیدا نمیها پیآورعلوم و فن   یبه تمام یدسترس یاجازه

قلرار  یچ شخص و صلنف و دولتلیار هیاند، در اختد شدهیولن ساله تیچند یهاندهیبه آ
 یز دستاوردهاین هفت کشور نیاست. البته ا یرد و منحصر به هفت کشور صنعتیگینم

ان دارد، یان آنها جریکنند بلکه آنچه در میگر ارائه نمیکدیخود را به  یسطح باال یعلم
 است.« یو صنعت یعلم یجاسوس»

ورود بله بلازار آملاده شلده  ید بلرایلجد یهایآوره فن  ک یگر، هنگامید یاز سو 
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کله  یو قبلل یفعل یهایآورها و علوم و فن  گران، دانشیبه د یرسانباشند، بدون اطالع
شلود و سلپس یگر کشورها فروخته میگزا  به د ییهامتید از رده خارج شوند، با قیبا

در  یزنلدگ ید بله عرصلهیلجد یآورورود علوم و فلن   یط برای، شرایسودآور برمبنای
کیآورن علوم و فن  ید ایگردد. البته تولیداخ  و خارج فراهم م بر فلرار مغزهلا و  یها مت 

ن نخبگان نه تنهلا یبرتر جهان است اما ا یهاکشورها در دانشگاه یجذب نخبگان تمام
لکه کنند بیافت نمیدر یشرفته، دستمزدیپ یکشورها یعلم یهایازمندین نیتأم دلی به

ه بپردازنلد و بلا ید شلهریلمعتبلر با یهان دانشلگاهیل  و اخلذ ملدرک از ایتحصل یبلرا
موجلود  یعلم یهاخود را در راه ح  مشکالت و چالش یخود، توانمند یهانامهانیپا

از در یلملورد ن یانسلان یرویشرفته نیپ یجه، کشورهاین کشورها صر  کنند. در نتیدر ا
آن پرداخلت  یبلرا یانلهیآورنلد و هزیبه دسلت م گانیرا صورتبهقات را یبخش تحق

کنلد و یت میلک نظلم خلاص  تبعیلع علم در جهلان از ید و توزین تولیکنند. بنابراینم
، پلس از انقلالب حقلایقن یلست. ایش نیب یبیآزاد علم و اطالعات فر یایسخن از دن

از  یریجللوگ یبلزرگ بلرا یهاقلدرت یکله از سلو یگونلاگون یو بلا فشلارها یاسالم
د آملد، یلن پدینلو یهلا و کاالهلایآوربه عللوم و فن   یاسالم ینظام جمهور یدسترس

 یاسلتعداد و تلالش جهلاد یجهی، تنها نتیفعل یعلم یآشکار شده است و دستاوردها
هللا و ها و مخالفتقییهللا و تضللمیانللواع تحر یانللهیاسللت کلله از م یرانللیدانشللمندان ا

 ها سر بر آورده است.یدشمن
ک نظم خاص  است کله بلا اعطلاء ملدرک از ی یز دارایدر جهان ن« لممصر  ع»

و...  ی، استاد یاریشدان ،یاریاستاد ،یا مربی یسانس، دکتریلسانس، فوقیپلم، لی  دیقب
و...، پروانله  ی، نظام مهندسیمانند نظام پزشک ییهاس سازمانیرد و با تأسیگیشک  م

ز کلار بله کسللان رد. پللس یلگیهسلتند، تعللق نم یلیکله فاقلد ملدارک تحصلل یو مجلو 
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ان یلجهلان جر یکشورها ینسبت به علوم انجام شده که در تمام یکسانی یارذگارزش
 یشتریکه از ثروت ب یجه، کسانیدا کرده و بدون آن، امکان اشتغال وجود ندارد. در نتیپ

و  اسلتفاده کننلد ین امکانات آموزشلین مدارس و باالتریتوانند از بهتریبرخوردارند، م
ن، ییاستعداد پا دلی بهاگر  یبرنامه جبران کنند و حتفوق یهاخود را با روش یکمبودها

  در یتحصل ینلهیداخل  کشلور را نداشلته باشلند، هز یهادر دانشلگاه یقبلول ییتوانا
اورند و سلپس یپردازند تا مدرک مربوطه را به دست بیخارج از کشور را م یهادانشگاه

مصر  علم،  ینظم موجود در عرصه یعنیباال را احراز کنند. و سطح  یتیریمشاغ  مد
تر باشد. لذا آسان یگریثروتمندان از هر قشر د یبرا یمدارج علم یشود تا طیباعث م

جللز  یزیللن رونللد چیللامللد ایکلله در سراسللر جهللان رواج دارد، پ یغللاتیرغم تبلیعللل
 ست. یف نیاقشار ضع یبرا«  یت و تجهیمحروم»

علد ملد یشلت، علالوه بلر امپراطلورآنچله گذ براساس ت کله از یریموجلود در ب 
ابلد، ییامتلداد م یاو منطقه یالمللنیب یهاو سازمان مل  تا قدرت یجهان یهاقدرت

ل یهلاز مواجه است کله نظمین یعلم یک امپراطوریت با یبشر د، یلتول»را بلر  یخاص 
 یات و اهدافیغا یادار یکند و روشن است که هر نظمیحاکم م« ع و مصر   علمیتوز

انت از یصل یست که بدون غرض محقق شود. لذا بلراین یاریچ فع  اختیرا هیاست؛ ز
 یاست تلا اغلراض و اهلدا   امپراطلور یو حف  و تداوم انقالب ضرور ینظام اسالم

که در قالب استعمار پنهان بر جهان حاکم شلده، روشلن « ی، اقتصادی، علمیتیریمد»
 گردد.

د بله آن پرداختله یلاست که با یگرید یمسأله« یه و کارآمدتجرب»رامون یبحث پ
د معللوم یلبا یانسان یت و زندگیاز منظر انسان ین بلکه حتیشود؛ البته نه تنها از نگاه د

 یرا بلرا« آراملش»از کاالهلا و محصلوالت ملدرن،  یناش یشود که تجارب و کارآمد
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ها ین تجلارب و کارآملدیلا ایلتر، آنییپلا یر  در سلطحیا خیت به ارمغان آورده یبشر
 یصلنعت یر  اگر کشورهایا خیاز به غذا را برآورده کرده یبشر همچون ن یهیاول یازهاین

عیو پ  یون نفلریلیت چند مید مسئولیهستند، نبا یجهان تمدنک یت یریمد یشرفته، مد 
ه یلرا کله دچلار سلوء تغذ یون نفریلیرند و هشتصد میمیم یرا که ساالنه بر اثر گرسنگ

ن موضلوع پاسلخگو یلخلود در ا یرند و نسبت به تجربه و کارآمدیهستند، بر عهده بگ
ملدرن در  ید انبلوه و دسلتاوردهایلتول یغات دربلارهین حجم از تبلیباشند   با وجود ا

از آن را  یا مرگ ناشیه یو سوء تغذ یزان از گرسنگین میتوان ایو...، چگونه م یکشاورز
و اهتلزاز پلرچم علدالت توسلط نظلام  یانقلالب اسلالم یروزیله کرد   البته بلا پیتوج

و صر  بودجه، بله کلاهش  یزیراند تا با برنامهناچار شده یجهان یها، قدرتیاسالم
 یغلاتیش تبلیک نملایلن امر را هلم بله یبار اقدام کنند اما همفاجعه ین نوع از آمارهایا

 یت خود به افکار عملومیریمد یتجارب موفق و کارآمد عنوانبهکنند و آن را ی  میتبد
ست بلکله ین یه و گرسنگیت محدود به موضوع تغذین وضعیند  اینمایم یجهان معرف

 یسلت و پزشلکیمثال علم ز عنوانبهم است. ین قاب  تعمیامروز یابعاد زندگ یدر تمام
 لللها ان عملوم انسلانیلو قدرت مقاومت بدن در م یا توان جسمید پاسخ دهند که آیبا
ا یلدا کرده یش پیقب  افزا یهانسبت به نس  للون مادی یدر زندگ یاتیک امر حی عنوانبه

ش از رنسانس درمان شده، املا یمربوط به دوران پ ییهایماری   اگر باست افتهیکاهش 
مدرن و سلبک  مادی تمدنبا  یسابقه و ناشناخته چه نسبتید و بیجد یهایمارید بیتول

تکامل ،  براسلاسو  یخیاز مراحل  تلار یابیک ارزی از آن دارد   مگر در یناش یزندگ
 دا کند   یپ یر نزولیابد و سیج کاهش یها به تدریمارید بینبا

در آن  ینیبه وجود مظاهر فاسد و ضد  د یغرب تمدننقد  ین براینیمتد یگرچه برخ
و  لل یانسان یارهایمع براساس یموجود حت یق آمارهایدق یکنند اما با بررسیتمسک م
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 یمدرن، نه تنها نسبت ید که تجارب متداول در زندگیجه رسین نتیتوان به ایم لل ینیدنه 
  1م خواهلد نملود.یت را ترسیاه و تباه از ظلم بر بشریس یات ندارد بلکه کارنامهیبا انسان

 تملدن یجلهید روشلن شلود کله نتیرشد و تکام  است و لذا با دنبالبهدر واقع انسان 
ک قشلر یلا حاص  آن، دفلع شلهوات یها بوده عموم انسان یبرا موجود، رشد و تکام 

ل شود و  یانسان یارهایاگر از مع یخاص است   حت « تاشلهوات و للذ   یتوسعه»تنز 
ع یا ایشود که آیمطرح م سؤالن یرد، ایمبنا قرار گ ات متنو  قات یه به تحقیکه با تک للن لذ 

 یشلهروندان کشلورها یدسترس تملامدر  للشود ید مین تولیسنگ یهامداوم و بودجه
ها نسلبت بله انسان یتمام آنکهرغم یا علیها قرار گرفته است   انسان یو تمام یصنعت

ات تحر ات دست پیاز آنها به ا یار کمیشوند، اما درصد بسیک میلذ  کنند و یدا مین لذ 
مختللف  یهلاتیارضاء نشلده و محروم یازهایا در بند نین یریشوند   و سایارضاء م

 یطبقات یاز فاصله یا در صورت جسارت و کنار گذاشتن الزامات  ناشیمانند و یم یباق
مند شلوند رقاعدهیر جبران آن مصر   غیها درگمدتد تا یع و مصر ، بایتوز یدر الگو

 دهند  به عواقب آن تن  ای
ه د آوردیلرا پد یضد مردم یخود، نظامات یخال  ادعاهاموجود بر تمدندر واقع  

شهوات آنان عم   یهیداران و تخلهیجاد کرده که به نفع سرمایرا ا یو علوم یو تکنولوژ
  ین دلید. به همینمایگر مسلط میها را بر نودونه درصد  دک 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 بله عللم و مؤمنینو به تبع آنها  اولیای الهیاء و یرا انبیء است زایو دستگاه انب

ارات و اموال ملادون ندارنلد یبه اخت یازیرسند و نیم یقدرت خالق )نامحدود( به آزاد
                                                           

المللی قابل  اثبلات اسلت های بینشده از سوی مراکز جهانی و قدرتاین بحث حتی براساس آمارهای ارائه 1.
هایی که در نظام آماری فعلی وجلود دارد، افشلا کلرد کله در ایلن صلورت، ها و فریبه باید دروغاما در آیند

گاه نبوده آشکار خواهد شد.  حجم انبوهی از مظالمی که بشریت از آنها آ
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شلوند و یت میر محلدودیه به مخلوق )محدود( گرفتلار و اسلین با تکیاما کفار و منافق
به چنلگ آوردن مقلدورات و حفل  قلدرت خلود  ین براگرایبه د یتعد   دنبالبههمواره 

سلاخت  ید بلرایلات جدیاضلیک منطلق و ریبه  یکه نظام اسالم یهستند. لذا هنگام
 یاقتصلاد یهلاه کند، آنگاه روشن خواهد شد که مشکالت و بحرانیتک یاسالم تمدن

فاسد  یهاتن قدریز با تمسک به اسالم قاب  ح   است؛ البته اگر ایکا و اروپا و... نیامر
ند و حاضر شوند تا دست یمنطبق نما یو بشر یرند که رفتار خود را با مصالح انسانیبپذ

 یهاین تجلارب و کارآملدیلن خضوع در برابلر ایخود بردارند. بنابرا یوانیاز اعمال ح
ن یار زشلت و موجلب تأسلف اسلت و چنلین، بسلینیان متدیا خو  از آنها در میفاسد 
متعال، در مقاب   یطالوت هستند که بدون توجه به قدرت خدا انیهمانند لشگر یکسان

 کردند.یم یسپاه جالوت، اظهار عجز و ناتوان
ت را بله یلنید در غرب، قدرت تصر   در عیز گرچه منطق جدیت نیاز منظر عقالن

ک، نانو و... در مقاب  بشر گشلوده، یدر هوافضا، ژنت یدیجد یهاارمغان آورده و عرصه
محقلق  یدهلد بلکله رشلد در صلورتیجله نمیرا نت« رشد»لزومًا « ر  قدرت تص»اما 

ابعاد و به نحو هماهنگ انجلام شلود.  یتمام یشود که تصر   در خارج با مالحظهیم
 ییرد املا توانلایلگیدر نظلر م یرا به نحو بخش ید گرچه ربط و هماهنگیلذا منطق جد

فات را ندارد. اساسًا کفار یکردن  تمامهماهنگ و منطلق  یقیحق یهماهنگ دنبالبه تصر 
، مسلتلزم اعتلرا  بله املر ین نوع از هملاهنگیرا ایکنند زیستند بلکه از آن فرار میآن ن

 ینگرد از منظلر منطلق مجموعلهیو اقرار به توح یواحد و حاکم و خروج از کفر عقالن
فات آنان، دهها و صدها ناهماهنگیاست. لذا در هر  ه خود ان داشته کیجر یک از تصر 

با تلداوم  ایاند نکرده یاند اما آنها را علنبه مضار  و عوارض آن معتر  بوده یاز نظر علم
ن علوارض و یلاز ا یز اگر برخیاند و امروز ند مربوطه مخالفت ننمودهیت خط تولیفعال

ات افشا م ک یکردن در جهت از رده خارج یه افکار عمومیتوج یشود، اغلب برایمضر 
ق مباحث ید از طریدگاه باین دیآن به بازار است. البته ا یارد کردن نس  بعدو و یآورفن  
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 علم اثبات شود.  یهاعرصه یده در تمامیچیو پ یاستدالل
توانسلت قلدرت  یاسیبا انقالب س سلرهقدس ینیگونه که حضرت امام خمپس همان

فاقد  یالحرا به س یبمب اتم یغرب را به چالش بکشد و حت یاسیو س یتیو امن ینظام
ران، دشلمن را ناچلار کنلد تلا از تلرس ید و با مقاومت خود و مردم ای  نمایتبد ییکارآ

ن سلالح در مقابل  یلت شلدن ایخاصلیو ب یاتم یپس از حمله ملت یمبارزه یادامه
د بتوانلد یلز بایلن یانقالب فرهنگل ،آن اجتناب کند کارگیریبهان، از یجهان یچشم تمام

دشمن را به چالش بکشد و فساد آن را آشکار کند. للذا اگلر  یلمو ع یدستگاه محاسبات
هشلدار  1«ن نظام توسلط دشلمنیر محاسبات مسئولییتغ»نسبت به  یمقام معظم رهبر

و  یعلم یهابه دستگاه ،خود یشهیت محاسبه در ریفید توجه داشت که کیدهند، بایم
کار تر بلهیقلو یمحاسلبات و یک دستگاه منطقیکه  یتا زمان یعنیگردد. یباز م یمنطق

 یریپذدر مقاب  دشمن دچار چالش و ضربه یو علم یگرفته نشود، نه تنها از نظر فرهنگ
ملدرن  تملدندر  ی، در معرض انحالل انقالب اسلالمبلندمدتبلکه در  ،م شدیخواه

ازمنلد انقلالب یدر تلداوم خلود، ن ین گفتمان انقالب اسالمیم گرفت. بنابرایقرار خواه
ن اسلت.ینلو یو منطقل یاضلیک دسلتگاه ریلاست که تحقلق آن، منلوط بله  یفرهنگ

                                                           
الع دارم عرض می»مقام معظم رهبری: . 1 ی استکبار ی نفوذ در کشور یک برنامهکنم که برنامهمن از روی اط  ی جد 

دانند که در ایران، در جمهوری اشتباه نشود  این نفوذ برای این نیست که از یک جایی کودتا بشود؛ نه، می... تاس
این نفوذ برای دو منظور دیگر است. یکی از ... اسالمی، با ساختی که جمهوری اسالمی دارد کودتا معنی ندارد

م مردمند. مسئوالنآماج آماج این نفوذند؛ برای چه  هد  چیست  هد  این است  های این نفوذ مسئوالنند؛ آماج دو 
ی که محاسبات مسئوالن را عوض کنند و تغییر بدهند؛ یعنی مسئول جمهوری اسالمی به این نتیجه برسد که با مالحظه

سد که فالن هزینه و فایده احساس کند که باید این اقدام را بکند، این اقدام را نکند؛ نفوذ برای این است به این نتیجه بر
رابطه را قطع کند، فالن رابطه را ایجاد کند؛ نفوذ برای این است که این محاسبات در ذهن مسئولین عوض بشود. 

ی مسئولین در مشت دشمن قرار بگیرد، دیگر الزم نیست دشمن وقت، وقتی نتیجه این بشود که فکر مسئولین و ارادهآن
ی این حقیر خواهد. وقتی محاسبههمان تصمیمی را میگیرد که او می بیاید دخالت مستقیم بکند؛ نه، مسئول کشور

انی انجام میخواهد؛ من همان کاری را که او میگیرم که او میعوض شد، تصمیمی را می دهم؛ خواهد مفت و مج 
این[ سعی میکنند دهم. ]بنابراین کار را انجام می ل یعنی اغلب بدون اینکه خودم بدانمل گاهی بدون اینکه خودم بدانم 

 .20/12/1394بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری؛ « .محاسبات مسئولین را عوض کنند
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 مبحث نخست

ب از مدل اداره یلیان تمثیب    مستق  یت ورود آن به کشورهایفیو ک یغر
 تیر یه به موضوع مدی لم یهاحوزه  قمییو  یو نقد نگاه  رف

د علوم یرامون فرهنگ مدرنیاز بحث پ. پس 1 کادم صورتبهکه نه  للته در بع  ک یلآ
 تمدنت در یریمد ید به بررسیبا للان شد یب یبلکه در سطح فرهنگ عموم یو تخصص

با آن مواجه است، روشن شود. در  یاسالم یمدرن پرداخت تا آنچه نظام جمهورمادی 
 یها در صلحنهدانشلگاه یکلاربرد عللوم ید توجه داشت که حاص  تملامینه باین زمیا

 یابعلاد زنلدگ یطور که در همهشود و همانی  میتبد« نیماش»ک یت، به ینیعم  و ع
ه، ماش ، کولر و...( ی، جاروبرقییشون لباسی)مانند خودرو، ماش یمختلف یهانیروزمر 

سلتفاده ا ییهانیز از ماشلین یو اقتصاد یو فرهنگ یاسیشود، در امور سیکار گرفته مهب
ملورد  یت اجتملاعیریمد یعرصه یکه در منزلت اص  نظام و برا ینیشود. اما ماشیم

توسلعه نلام دارد.  یهاو ملدل برنامله« ملدل اداره»ا یل« الگلو»رد، یلگیمقلرار  استفاده
د اصطکاک یحرکت و کارکرد خود با یبرا ین ساده مانند جاروبرقیک ماشی کههمچنان

ن ملدل یهاسلت، ماشلو نظافلت خانه یزیساخت آن، تم کند و هد  از یفرش را خنث
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ه نیز به یاداره ن آن اهلدا  و مقاصلد  سلویبهاسلت کله  یاهداف یاز دارد و دارایک جاد 
ه و مقصلد آن بله درسلتین ماشلیلکند. لذا اگر ایحرکت م شلناخته نشلود،  ین و جلاد 
دا خواهلد یلامه پگذشته به آن مبتال شده، اد یهاکه کشور در طول سال ییهایناهنجار

 یو بخشل یاقطعه صورتبهن مدرن ین ماشی، ایان متمادیران و در طول سالیکرد. در ا
 یآن، مسلابقه یجلهیافتله و نتیان یمردم جر یمورد استفاده قرار گرفته و آثار آن در زندگ

شرفت یپ یز برایتخت نیتخت بوده و پایشهرها و پاان روستاها، شهرها و کالنیرفاه در م
ر را یناپلذن حرکلت توقفیلکند و ایورک و لندن و... نگاه میویمانند ن یید به شهرهاخو

ن یلبلا ا« یابرخلورد قطعله»خلروج از  یدر کشور برا ییهادهد. ضمنًا تالشیادامه م
ن یتوان به تلدویآن انجام گرفته که از آن جمله م« معکوس   یمهندس»ن و ورود به یماش

 یتوسلعه یاسلتراتژ»و کتلاب « چهارم توسعه یبرنامه و مستندات ینظر یمبان»کتاب 
 یپژوهشل یمؤسسلهاسلت یبله ر« یملین عظیدکتر حس»ن انتصاب یو همچن« صنعت

 در دوران دولت اصالحات انجام شد. یسازمان برنامه و بودجه اشاره کرد که همگ
د یلنبا»رد کله: یلت شلک  بگیلن ذهنین مباحث، ممکن است ای. البته با طرح ا2
و دقت  یکرد بلکه با اطاعت از امر ول یده و سخت تلق  یچیجهت، پیکشور را ب مسائ 

نسبت  ین ادراکیاما چن« شان، مشکالت کشور برطر  خواهد شد.یات ایدر تحقق منو
ش از رنسانس وجود داشته که یاست که در دوران پ یاز فرهنگ یت کشور، ناشیریبه مد

ان یان و لشگریصدور اوامر مختلف، دربار ر سلطنت وین بر سریه سالطیطبق آن، با تک
ت و معاش مردم یجه، امنیپرداختند و در نتیها من فرمانیر طبقات به اطاعت از ایو سا

ست و ین دوران همانند گذشته نیکشورها در ا یت و ادارهیریشده است. اما مدین میتأم
 یهلاسخت و چالش یهاروز نشده و عبور از عقبهین فرهنگ پیز با این یانقالب اسالم

ن اساس نبوده است. در دوران دفاع مقلدس و یز بر اینهضت ن یروزیپس از پ یدهیچیپ
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افزارها و شلان در مقابل  سلختیاران ایلز املام و یلن یللیمقاومت در جنلگ تحم یبرا
ن امور بود که در یاز ا یقرار گرفتند و اساسًا محاسبات ناش ینظام یدهیچیپ یافزارهانرم
ده یلچین پیک ماشلیکشور با  یاداره ید. پس ما براینجر به قبول قطعنامه گردت، مینها

ا یلران یلدر ا یونیللیت هفتلاد میاست که جمع ینیماش مثابهبهرا مدل اداره یم؛ زیمواجه
مشخص  ین، سوار بر آن شده و پس از چند سال در نقطهیدر چ یاردیلیک میت یجمع

 یخلاص و سلرعت یریمسل ین بلا طلین ماشلیلا یعنلیشلوند؛ یاده میلاز آن پ یاخالق
و رفلاه  ید ثلروت و قلدرت اقتصلادیلک کشور را به نصاب مدنظر از تولیشده، حساب

از  ین، تنهلا ناشلیچل ید توجه داشلت کله قلدرت اقتصلادین، بایرساند. باالتر از ایم
معکوس آن توسط مشلاوران  یمهندس ینه برایجاد زمین و این ماشیح ایصح کارگیریبه

 ین نلدارد. البتله برخلین ماشید ایتول یبرا یو قدرت یین کشور، توانایبوده و اال ا یغرب
و مدل توسلعه  یافتگیساده به توسعه یز هستند که نگاهین ییایو آس ییقایافر یکشورها

مونتاژ است. در هر صورت، ملدل اداره  برمبتنین، ین ماشیکردشان به ایدارند و لذا رو
 یصنعت یکشورها یآن منحصر به برخ ینهید و بهیق که تولیدق ارین بسیک ماشی مثابهبه

 دارد.           ید ثروت را در پید اطالع و تولیزه و تولید انگیاست، تول
د وارد یلجد یک کشلور و آغلاز حرکلت آن، کاالهلاین به ین ماشیورود ا ی. برا3

ا  و اقشلار رد و اصلنیلگیعملوم قلرار م یآنها در معرض مشاهده یشود و کارآمدیم
از آنهلا  یمندبهره دنبالبهکنند و یدا مین کاالها پیو تعلق نسبت به ا یفتگیمختلف، ش

ازمند یر کاالها و مونتاژ آنها نیتعم ین صورت، کشورها برایهستند. روشن است که در ا
 یانسلان یرویمرتبط خواهند بود و الزم است تا ن یبه واردات کارخانه و علم و تکنولوژ

ط ن روند، تحول در آملوزش و یبا ا یدا کند و لذا در هماهنگین امور پرورش پیبر ا مسل 
 زیلن یاسیو س ید بخش فرهنگیابد. در ادامه باییز ضرورت مین یپرورش و آموزش عال
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ن مدل برنامله دچلار مشلک  خواهلد یرات هماهنگ شوند و اال عملکرد ماشیین تغیبا ا
هیلاز قب یکلیزیف یهارسلاختیجلاد زیا ز ابتلدائًا بلریلشد. از منظر برنامله ن هلا،   جاد 

ک ی، شبکهیبانک ی، شبکهییایو در ییهوا یهانالیترم شلود و ید میلمخلابرات و... تأ
رد. در واقع پس یگیدر دستور کار قرار م یو قانون یحقوق یهارساختیز یسپس طراح

حفل  و  یو بلرا لللشوند یم یتلق   یافزار و تکنولوژسخت مثابهبهکه  للاز ورود کاالها 
شلود کله بله آن یمطرح م یتیریک دستگاه مدیو ارتقاء آنها، ضرورت وجود  ینگهدار

ر یپذافزار عماًل امکانافزار بدون واردات نرمشود. لذا واردات سختیگفته م« افزارنرم»
ت  یریتوان از التزام به قانون کار و قانون ملدیکه کاالها وارد شدند، نم یست و هنگامین

مات مربلوط بله ین و تقسیت و قوانیرین مدیرا اساسًا ایکرد ز یمتناسب با آنها شانه خال
شده و ناظر به  یحاکم بر آنها طراح یر و ارتقاء کاالها و تکنولوژید و تعمیتول یآن، برا

ن یلسلت. در ایافلزار ممکلن نافزار از آن نرمن سلختیک ایموضوع خاص  است و تفک
 شود.یروشن م یو اجتماع ین کاالها به روابط انسانیاصورت است که ربط 

خ و یاز تلوب یافزارهلا، نلوع خاصلافزارها و نرمو پس از ورود سخت یدر گام بعد
شلهر، کوچک به کالن ی  شهرهاینمونه، با تبد عنوانبهکند. یدا میان پیز جریق نیتشو

شود و ی  میتبد یضرور یرک به امیت و کنترل ترافیهدا یبرا یو رانندگ یینهاد راهنما
ه یازهلاین صلورت نیلاال عبور و مرور دچار اختالل شده و در ا ن یملردم تلأم یروزملر 

گللر بللا ورود یابللد. بلله عبللارت دییت میموضللوع یم راننللدگینخواهللد شللد و لللذا جللرا
متناسلب بلا آن شلک   یتیریو ملد یعلمل یمحصوالت و کاالها، نله تنهلا سلاختارها

خ ینلد کله بلا تلوبیآید میز پدیمتناسب ن یو حقوق یاجتماع یهارند بلکه ساختاریگیم
کنند و استفاده از کاالها یدر موضوعات مختلف محافظت م ین، از نظم عمومیمجرم

 یتلوان از کاالهلایم»که:  ین تلق  یست. لذا ایفوق ن یعماًل قاب  انفکاک از ساختارها
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جامعله را  یر سلاختارهایس سلاآنهلا بهلره بلرد و سلپ یمدرن استفاده کرد و از کارآمد
 ر است. یناپذدر عم ، تحقق« کرد یدهسامان یو مذهب ملیفرهنگ  براساس

زش، یلانگ»ت ید کله هلدایلآید میلپد یط اجتماعیک محین روند، یا یجهیدر نت
شلوند. در یت میط تربین محیمردم در ا یرد و تمامیگیرا به دست م« نشیپرورش، گز

ن یلات مربلوط بله ایلات و روایغ آیو تبل یت اسالمیم و تربی، سخن از تعلیین فضایچن
کیمسأله  ن دسلت، یلاز ا یبه خمس و زکات و مسلائل یات اسالمید بر انحصار مالیا تأ

رقلم  یگلرید یم و ساختارهایتوسط مفاه یت عمومینخواهد داشت و ترب یعمل یاثر
 یفلت. للذا بلراعمل  قلرار خواهلد گر ی، مبنایق متفاوتیخ و تشویخواهد خورد و توب

ز یک مغازه بای یاندازراه ید عوارض پرداخت کرد و برایساخت خانه با د به اخلذ مجلو 
ات در موعد مقرر اقدام نمود و یز مالید به واریبا یت اقتصادیفعال یمبادرت نمود و برا

 ، بله ملتن یلن قبیلاز ا یافت کرد و املورید گذرنامه دریسفر به خارج از کشور با یبرا
ه و پارو یزندگ  یاسلت کله تملام ین راهلیلشلود. ای  میات متداول تبدیح یهاهیزمر 

 یهااجتنلاب آن در عرصلهرقاب یغ یاملدهایاند و پا در آن گلام گذاشلتهیلدن یکشورها
 اند. رفتهیرا پذ یافزارو نرم یفرهنگ

 یملدرن و تکنوللوژ یدکنندگان کاالهلایتولآیا د توجه داشت که یگر باید یاز سو
ن املور یلد ایلشله اقلدام بله تولیهم یبار براکید آورندگان مدل اداره، یپد یتن و حینو

قلت ین دستاوردها استفاده کنلد   حقیخ از همیان تاریت تا پایاند و قرار است بشرکرده
ن یلراملون ایوجود دارد که با پلژوهش پ یادهیچیبزرگ و پ یقاتین است که مراکز تحقیا

بًا در حال ارتقاءیتول ن یلها هسلتند کله اهلا و ملدلیسطح کاالهلا و تکنولوژ دات، مرت 
 یو همله یابعلاد زنلدگ یدر تملام یالملللنیب یهاشلگاهیمداوم نما یمسأله در برگزار

و  یبلانک ی  تا شلبکهیو اتومب ی)از مب  و فرش و لوازم خانگ یو صنف یعموم یازهاین
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ل در کاالهلا و کند. لذا بیدا میو...( نمود پ یسیزات پلیمه و تجهیصنعت ب ه تبلع تحلو 
و  یحقلوق یو سلاختارها یتیریو ملد یعلم یآنها، ساختارها یت و کارآمدیفیارتقاء ک

 یدر مجامع فکلر ین رابطه، بحثیکنند. در همیدا میر پییمداوم تغ صورتبهز ین یقانون
پلس از  یعنلیشود. یاد می« شدنیو جهان یسازیجهان»مطرح شده که از آن با عنوان 

در  یجهان یک استراتژین، یزم یدر کره یزندگ یوهیر در شیین دهه از تغیچند گذشت
گلر یها قائ  هستند که دییکایان، امرین میشود. در ایکشورها قرار داده م یمقاب  تمام
 ید از فرهنگ خود دست بردارند و با حذ  آنها تنها فرهنگ توسعه و زنلدگیکشورها با

هلا ییاسلت. املا اروپا« یسلازیجهان» معنایبهن یا ت شناخته شود کهیبه رسم مادی
رده گووگفلتق یلد از طریکنند و معتقدند بایرا دنبال م« شدنیجهان» هلا فرهنگبلا خ 

تر و کارآملدتر یآنها روشن کرد که فرهنگ توسلعه قلو یها و مذاهب( براتملی)اقوام، 
جانبله همه یک زنلدگیر کند. در واقع اگیتر را در خود منح  مفیاست و فرهنگ ضع

کرد و در  یرا ط یگریر دیتوان در بخش فرهنگ مسیبشر به ارمغان آورده شده، نم یبرا
د در یلاسلت و اقتصلاد بایجاد نمود؛ بلکله فرهنلگ و سیبشر مانع ا مادیمقاب  تکام  

 رند.یگر قرار بگیکدیبا  یهماهنگ
 ینگللاه پللس از انقللالب، یهاز در طللول سللالیللن یاسللالم ینظللام جمهللور 

ملردم  یازهاین نیکه در تأم ییو کاال یآورموجود داشته و هر فن   تمدنبه  یافزارسخت
 یر کشلورهایران هماننلد سلایلا یعنلیبوده، به کشور وارد کرده است؛  یکارآمد یدارا

 موجود است.  تمدن یکنندهجهان، مصر 
، یتیریملد یدهاامیورود مدل اداره به کشورها و پ یکه از نحوه ی. پس از گزارش4

امر حلاکم  عنوانبه« مدل اداره»ا ید مشخص شود که آیآن ارائه شد، با یو فرهنگ یعلم
صلا  بله اوصلافیلملدرن، قابل یهلا و سلاختارهایآوربر کاالهلا و فن     یلاز قب یت ات 
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ن صلدق یک ماشلیل یدربلاره ییهان وصلفیا چنلیرا دارد  آ« یالحاد»ا ی« یاسالم»
در  ییهان و مکتب، صلعوبتیساده با د یهانیربط ماش یسکند  ممکن است برریم
ا یلگونله اسلت  آنیت بله همیز وضلعیلتوسعه ن یهارامون برنامهیداشته باشد، اما پ یپ
دانست  یاز دستاوردها و تجارب بشر یکین را ین ماشیتوان همانند ادراک متداول، ایم

 حاص  خواهد شد  یگریج دین، نتاکارکرد آ یا با دقت در نحوهید از آن بهره برد یکه با
ف م یا الحادی ین به وصف اسالمین ماشیاگر اثبات شود که ا  د یلشود، بایمتص 
ر گلردد یپذامکان یاسالم تمدن سویبهن مدل احراز شود تا حرکت یبودن  ماش یاسالم

 هلا را بلهین و مذهب، راه ح  ناهنجاریعدم ارتباط مدل با د یتوان با ادعایگر نمیو د
عیحت آنان در منابر و مساجد منحصر کرد و نمیاصالح افراد و نص شلد کله  یتوان مد 

ت سلاختارها و ادارات ی، وضلعین به احکلام فلردیدر صورت عم  آحاد مردم و مسئول
ک یلز باشد، با قلرار دادن یکفرآم یک مقولهیابد  در واقع اگر مدل اداره ییو... بهبود م

قیشخص نخواهد  یرییز اقتضائات و عملکرد آن تغیدر رأس آن ن یت کاماًل مقدس و مت 
هنیر ماشین همانند ساین ماشیافت و ای متناسب با خود حرکت خواهد  یها تنها در جاد 

 تملدنن یمقصد و هد  خود رهسپار خواهد شد و کشور را به صاحبان ا سویبهکرد و 
از  ین، برخین ماشیمخترع ارا یس و فرانسه مت ص  خواهد کرد. زیکا و انگلی  امریاز قب

 یکایو امر یجنوب شرق یاینوظهور در آس یهار قدرتیهستند و سا یصنعت یکشورها
اند و قدرت الزم ن را به دست آوردهین ماشیمعکوس  ا یو...، تنها قدرت مهندس یجنوب

 د آن را ندارند.یتول یبرا
بًا از  یو مجامع تخصص یعموم یهالذا اگر در رسانه   یدر تمام« هاخصهشا»مرت 

و... سخن بله  ی، پژوهشی، آموزشی، اقتصادی، فرهنگیی، غذای، درمانیابعاد بهداشت
 یدارا یگلرین دین مدل اداره هماننلد هلر ماشلیآن است که ماش معنایبهد، یآیان میم
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، سرعت، دور یکیستم الکتریت سوخت، آب، روغن، سین وضعییتع یبرا ییگرهانشان
ا از حرکت باز یشده و  ین دچار مشک  جدیاگر کنترل نشوند، ماشموتور و... است که 

کیخواهد ا ها و استانداردها با هد  کنتلرل د مداوم کارشناسان بر شاخصهیستاد. لذا تأ
 یزنلدگ یهلابخش یتملام یعنلیت آن است. ین مدل اداره و بهبود وضعیعملکرد ماش

قلرار  یریگه و مورد اندازهده شدید به محاسبه کشیات جدیاضیک ری براساس یاجتماع
 ، عملکلرد هلر یلن دلین شده و به همییآن تع یبرا یفیو ک یکم   یگرفته و استانداردها

شود و یده میسنج یجهان یک دستگاه محاسباتیروز، توسط مداوم و به صورتبهنظام 
ک کشلور، یلو... در  یاسلی، سی، اقتصلادی، اداریعلمل یسلاختارها یت تمامیوضع

 گردد.  یمربوطه، مشخص م یها و استانداردهاهشاخص براساس
 



 

 
 مبحث دوم

 ات انقم  یادب براساسته یدار بودن فرهنگ مدرنن جهتییتب 
 ته و مدل ادارهیاز فرهنگ مدرن ی  تخصصیبه تحل یابیو ضرورت دست

 یغرب

کله در آن  یمین مفلاهیآن و همچنل یط باشلد، ادارهیک جامعه، ساده و بسلیاگر 
 یک جامعله، زنلدگیلکله  یهنگام یط است. ولیکند، ساده و بسیدا میان پیجامعه جر

ه و مدرن را هد  خود قرار دهد، زندگ ر یلز درگیاز بساطت خارج شده و اجتماع ن یمرف 
 یساز، به زندگتمدنک قوم برتر و ی عنوانبهز یران نیخواهد شد. مردم ا یادهیچیمسائ  پ

اند. لذا امروزه ک شدهیته نزدیت به فرهنگ مدرنن جهیدهند و از ایت نمیرضا یحداقل
 از آنها نبوده است. یشود که در گذشته خبریمطرح م یمیمسائ  و مفاه

 یبله اسلتانداردها یتیریها از نظر مدشرکت یشود که برخینمونه گفته م عنوانبه 
ز و یجلواق قرار گرفته و از ی  مورد تشوین دلیاند و به همدا کردهیدست پ« 9000زو یا»

بر ضرورت ارتقاء  یح  مشکالت اقتصاد یا براید شد. نبرخوردار خواه ییهاتیمعاف
ک یاقتصاد یهادر بنگاه« یوربهره»  یآملار و ارقلام یبا ارائه کههمچنانشود؛ ید میتأ
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ش یو افلزا« کشلور یسلتم اداریرانلدمان در س»بودن  نیی، پایو کشور یدر سطح جهان
 دلی بلهاست کله  ین در حالیگردد. ایم یمعرف یک ناهنجاری نعنوابه« یکارینرخ ب»

نسبت به اشتغال مردم  یتیها مسئولش از رنسانس، حکومتیبساطت جوامع در دوران پ
ب ید با تصوین امور هستند و بایها متکف  انداشتند. اما امروزه دولت یو رونق اقتصاد

نمونله،  عنوانبلهعمل  کننلد. ت خلود یمشخص، به مسئول یهااستین سیین و تعیقوان
س یاست تلا بلا تأسل یگذارهیازمند پول و سرمایز نیش نرخ اشتغال نیجاد شغ  و افزایا

 یگذارهیسلرما»بله نلام  یاکار مشغول شوند و للذا مقوللهنند بهکارخانجات، مردم بتوا
هنیشود. در ایمطرح م« یخارج  یادهین پدیاعتراض کنند و چن یاجا ممکن است عد 
شود که پول یبدانند اما در پاسخ به آنها گفته م ملیرت یبا استقالل و عزت و غ یرا مناف

 یهاهیتواند بلا اسلتفاده از سلرمایم یال است و هر کشوریامروز س یایه در دنیو سرما
ال نمایو خارج یداخل ق، یلن طریلجلاد کنلد و از اید و اشلتغال ایل، اقتصاد خود را فع 

 م خود را فراهم آورد.مرد یمندموجبات بهره
، یراهبلرد یهاشلهین نشسلت اندیدر اولل یگر، مقام معظلم رهبلرید یا از سوی 

توسلعه و  یهاکشور هسلتند کله برنامله ینخبگان ین مطلب به جامعهیانتقال ا دنبالبه
« توسلعه»ن یگزیرا جلا« شلرفتیپ»د لف  یاست و با یبار ارزش یدارا یغرب یالگوها

بلا  یاسالم یشد تا از مخالفت جمهوریانقالب اصرار م یابتدا طور که درکرد. همان
ر را یلن تعبیلا ینیر شود اما حضرت امام خمیتعب« سمیالیمبارزه با امپر»کا با عنوان یامر
ک« مبارزه با استکبار»رفتند و بر ینپذ برخاسلته از « سلمیالیامپر»را عبلارت  ید کردند زیتأ

    1.نداشت یبود که با اسالم تناسب یشبار ارز ینوع یفرهنگ بلوک شرق و حاو
                                                           

کار ببلریم. را بله« توسلعه»ی را ما با دقت انتخاب کردیم؛ تعمدًا نخواسلتیم کلمله« پیشرفت»ی اواًل کلمه.  »1
؛ التزاماتی با خودش همراه دارد که احیانًا ما ی توسعه، یک بار ارزشی و معنایی داردعلت این است که کلمه

ی متعلار  جهلانی را کله خواهیم یک اصطالح جاافتادهبا آن التزامات همراه نیستیم، موافق نیستیم. ما نمی
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ن جهلت یلات دانشگاه مطرح اسلت، از ایا ادبیات انقالب یمسائ  فوق که در ادب
آن است  دنبالبهست بلکه یط نیبس یک جامعهیران یا یان شد که روشن شود جامعهیب

 یفضا وزن  آنها داشته باشد و لذاهم یرد و حرکتیقدرتمند قرار گ یکه در عداد کشورها
جانبه نسبت به مسائ  همه ین سطح هماهنگ شود و نگاهید با همیز بایکشور ن یعلم

 دا کند. یکشور پ یدهیچیپ
عه یکه به اعتقادات شل ید توجه داشت که گرچه در گذشته، هنگامیان باین میدر ا 

د قلرار یلملورد شلبهه و ترد یق مباحلث نظلری، از طرینوران حقایقن یشد و ایحمله م
 یهلاتیر فعالیف کتلاب و سلایشدند و با تألیعه دست به قلم میش یفت، علماگریم

پرداختند اما امروزه از یبه شبهات م ییها و پاسخگومشابه، به مقابله با هجمه یفرهنگ
الذکر متبلور است فوق یهاکه در نمونه للآن  یو چگونگ یو سبک زندگ یموضع زندگ

مانند اشتغال،  یدر موضوعات یانقالب اسالم یعنیشود. یبه اعتقادات حقه حمله م لل
رسلانه و  یت ادارهیلفید ثلروت، کیل، سلبک تولیی، روش ح  مشکالت قضایوربهره

ک یل ی، اقتصلادی، فرهنگلیاسیاز ابعاد س یاال و باالخره مجموعهیلم و سریساخت ف
بله چلالش رد، یگیشک  م« جانبهدار و همهیپا یتوسعه یهابرنامه»که در قالب  تمدن

ت مورد هجمله قلرار ینیبلکه در ع ینظر صورتبهنه فقط  یشود و خداپرستیده میکش
ق یلن سلسله مباحث، بلر ضلرورت شلناخت دقیاست که در ا علتن یرد. به همیگیم

 
________________________________________________

 
ی کار خودمان بکنیم. ما مفهومی را کله ملورد نظلر فهمند، بیاوریم داخ  مجموعهمعنای خاصی را از آن می
ما این وام نگرفتن مفاهیم «... پیشرفت»کنیم؛ این مفهوم عبارت است از عرضه میخودمان است، مطرح و 

« اسلتکبار»ی استفاده نکردیم؛ کلمه« امپریالیسم»ی ایم. ما از کلمهرا در موارد دیگری هم در انقالب داشته
نیسلت.  را آوردیم. ممکن است یک زوایایی در معنلای امپریالیسلم وجلود داشلته باشلد کله ملورد نظلر ملا

دست به« استکبار»ی حساسیت ما بر روی آن زوایا نیست؛ حساسیت ما بر روی آن معنایی است که از کلمه
فهمد و همچنین مفلاهیم آید. لذا این را مطرح کردیم، در انقالب جا افتاد؛ دنیا هم امروز منظور ما را میمی

 .10/9/1389ی راهبردی؛ هابیانات مقام معظم رهبری در نخستین نشست اندیشه« .دیگری
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ک« یغرب یمدل اداره»نسبت به   یهابودن  ملدل یراسالمیا غیبودن یو اسالم هد شدیتأ
 یانلدازز بلا راهین یطور که مقام معظم رهبررفت. همانقرار خواهد گ یاداره مورد بررس

 یشناخت از ملدل اداره دنبالبه« شرفتیپ یرانیا یاسالم یمرکز الگو»با عنوان  ینهاد
اند بوده ییآن با الگو ینیگزی( و جایدارهیدر نظام سرما یتیرین مدیماش عنوانبه) یغرب

 باشد.« تیرانیا»و « تیاسالم»که حائز وصف 
خ اسلالم و... در ی، تلاریاسالم یق در فلسفهی  تحقیاز قب یواقع مباحث نظردر 

ک یل مثابلهبه یدانشلگاه یهلا  شلده کله در دپارتمانیتبد یک ورزش ذهنیغرب، به 
ت یبشلر و وضلع یدر زندگ ین مباحث اثریشود. اما ایبه آنها پرداخته م یباشگاه فکر

هماننلد  ینظلام اسلالم یهلابا چالش یباطان کفر و اسالم ندارد و ارتیم یریدرگ ینیع
 ین در حلالیلکنلد و ایدا نمیو ... پ ی، مسائ  منطقه، اقتصاد مقاومتیامذاکرات هسته

هلا رقلم خواهلد ن چالشیبرخورد با ا یدر نحوه یاسالم یاست که سرنوشت جمهور
و  یظامده که جنگ نیجه رسین نتیبه ا یکه استکبار جهاننیخورد. خصوصًا با توجه به ا

 للن ابرقدرت شرق شده یگزیکه امروزه جا للرا  یتواند نظام اسالمیسخت نم یمقابله
در  یاسلالم املتاورد. لذا سرنوشلت اعتقلادات یب ید به جنگ سرد رویمهار کند و با

از  یده و تخصصلیلچیپ یشود و با مسائلین میت معینیع یعم  و در عرصه یصحنه
ر است. اساسلًا ی، هنر هفتم و... درگیاقتصاد یهافرمول ،یتیریمد ی   استانداردهایقب

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 فرهنلگ  یاسلیاستقالل س اساسبرن مسائ  یآن هستند که ا دنبالبهاند و متمرکز کرده
که توسط  یبا نقد مقصد ینمونه، مقام معظم رهبر عنوانبهح  و فص  شوند.  یاسالم

ت یاسلتروال»آن در چارچوب  یبندشود و جمعیم یجوامع طراح یات توسعه برایادب
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هیر )این مسیا یامدهایو اشاره به پ« یرانیا ه یهاجاد قل  راه فقلر(،  یهلاثروت در کنار در 
  1کنند.یمطرح م یحرکت نظام اسالم یرا برا یگرید

م در فرهنلگ ین مفلاهیلن مباحلث و ضلرورت ورود ایلت این مقدمه، حساسیبا ا
 تملدنرا در طلر  مقابل ، یلشلود زیتر مان آحاد مردم روشنیو رواج آن در م یعموم

 ینلا، مبیرانلیا یابعلاد جامعله یحضلور دارد و در برخل یز در فرهنگ عمومیمدرن ن
ت یرد. پس در صورت عدم حساسیگیقرار م یزش اجتماعیجاد انگیخ و ایق و توبیتشو

و جنلگ  یدشلمن در جنلگ فرهنگل یهان مسائ  و عدم شلناخت از عقبلهینسبت به ا
انقلالب  یم گرفت که اسلتحالهیقرار خواه ییهاها و نقشهی، در مقاب  طراحیاقتصاد
دشمن  یهاکه همواره نسبت به توطئه ینها کسانخواهند داشت. البته ت یرا در پ یاسالم

ز یلهسلتند و خلود ن یدهند، حضرت املام و مقلام معظلم رهبلریو تداوم آن هشدار م
د یلن و نخبگلان کشلور بایدهند، اما متخصصلیص میها را تشخن توطئهیاز ا یسطوح

کادم  یکلار نظلام و رهبلرابنلد و کمکیها را درن نقشهیا یک و تخصصیبتوانند عمق آ

                                                           
اوری بحث ملیکنیم، دربارهی علم بحث میکنیم، دربارهی اقتصاد بحث میاگر درباره. »1 ی کنیم، دربلارهی فن 

جور کنیم، هد  این است که معلوم باشد ما برای مقطلع بیسلت سلال بعلد چلهاخالق و معرفت بحث می
صلورت که در آن رونق اقتصادی و رفاه اقتصادی باشد وللو بهخواهیم خواهیم... ]آیا[ ایرانی میایرانی را می

ه چنین چیزی امکان هم ندارد... حاال فرض کنید ما میوابسته خواهیم وابسلته باشلیم و از ی به دیگران. البت 
لهلحاظ سیاسی مشکلی در وابسته بودن نمی ت اشرافی، بلا قل  های ثلروت از قبیل  بینیم... کشوری با حاکمی 

هآمریکا ]وجود دارد[ لل وال آنچه در ت عد  ی کثیلری؛ کشلوری بلا استریت ایرانی لل در مقاب  فقر و محرومی 
ات و این شلود، خواهیم. در امریکا طبق همین اخبار آشلکار، هلوا کله گلرم میجور چیزی میاین خصوصی 

ه خانمانی، یلا وقتلی سلرما یمیرد؛ این یعنی بها کسی نمیمیرند؛ خب از گرما که در خانهای از گرما میعد 
آمریکلا کشلور -خانملانی. در کشلوری بلا آن ثلروت میرند ایلن یعنلی بیشود از سرما کسان زیادی میمی

ه -ثروتمندی است لهاین معنایش این است که قل  ههایی وجلود دارد و در کنلار ایلن قل  هلای بلدبختی و ها در 
لت وجلود دارد. قلام معظلم رهبلری در دیلدار بلا جمعلی از اسلاتید بیانلات م« نابسامانی و فقلر و محرومی 

 .29/3/1395ها، دانشگاه
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لرد و کلالن و حل   همله یهاتیمسئول یانجام تمام ینظام یشوند. مگر در جبهه  یخ 
 یشود تا بتوان در جنگ فرهنگیحواله م ک   قوا یکوچک و بزرگ به فرمانده یهاچالش

ارات وجلود یلع اختیاز مناصب و توز ید نظامیا بایگونه عم  کرد   نیز این یو اقتصاد
 یکلردن هجملهیآنهلا در جهلت واحلد، امکلان خنث یهمه یداشته باشد تا با همکار

  شود کله علدم یتبد یک باور عمومید به ین مسأله بایدشمن را فراهم نمود   در واقع ا
بله  یاسلالم یجامعله یدشمن در سطح مدل اداره، موجب ابلتال یشناخت از هجمه

ن یلاز ا یریو جللوگ یریشلگیپ ید بلرایلاکنون باخطرناک خواهد شد و از هم یسرطان
ملتلزم  یاتین حرکت حیا یدهیچیالزامات پ یسرطان، به فکر و اقدام پرداخت و به تمام

مواجله  یغربل یاداره یهات کشور با مدلیریمد یبرا یاسالم یرا نظام جمهوریشد. ز
ن یانلد. بنلابرابشلر رقلم زده یرا بلرا ین زنلدگینو یوهیها هستند که شن مدلیاست و ا

ا جاهالنه یبکارانه یفر یهاها و گرفتار نشدن به گزارشن مدلیت به اق نسبیشناخت عم
 یها به وصف اسلالمن مدلیاست چرا که اگر معلوم شود که ا یک امر ضروریاز آنها، 

 ینلید یو جامعله یدر برابر نظام اسلالم یف متفاوتیشوند، تکالیمت صف م یا الحادی
د ین شک  جدید همیبا»دراک متداول که: ن ایقرار 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  یافزاراز نظر سخت ین زندگیق روشن شود که ای  دقیک تحلید با یرو بانیاز ا 

ا ید و آیآیدست م به ییهانهیاستوار است و چگونه و با چه هز ییهاهیبر چه پا یافزارنرم
و  یبا خداپرسلت ین است و منافاتین و مستضعفیله و ظلم به محرومیاخالق رذ برمبتنی

ز یلم نیر  البته خداوند متعال در قرآن کریا خیدارد  للح شد یکه تشر یمعنایبه للد یتوح
 دهد و با مظلاهر آن برخلوردید قرار میخ و عتاب شدین را مورد توبیو مترف کفار یزندگ

یَن »کند: یم ن  َنا آم  ي َما َهاه  وَن ف  ْتَرک  لوٍن َو  َأت  ی  لاٍت َوع  ي َجنَّ لیم   ف  َهلا َهض  وٍع َوَنْخلٍ  َطْلع  ر   ز 
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یَن  ه  وًتا َفار  ی  َبال  ب  َن اْلج  وَن م  ت  ون   َوَتْنح  یع  َه َوَأط  وا اللَّ ق  یَن  َفاتَّ ف  ْسر  وا َأْمَر اْلم  یع  ط 
در واقع  1«َواَل ت 

و غفلت از آخرت  یاپرستیه به دنیپادشاهان و... با تک ینینشها، کاخوهساختن در کخانه
شلدن ها و کشتهگرفتن از انسلان یگاریآن، ب ینهیآمده و هزیو اخالق فاسد به دست م

ه برا یآن زندگ یجهیآنها بوده؛ گرچه نت کله  یباشلد. و اال کسل یخانلدان سللطنت یمرف 
ن یقلرار داده، چنل یبله سلعادت اخلرو یابیسلتد یا بلرایلن دنیخود را عبور از ا همت

قلت دن یک زندگی یرا برا یها و زحماتاضتیر خلود را  یازهلایرد و نیپلذینم یویلمو 
 کند. ین نمیز تأمیآمانیمسرفانه و طغ صورتبه

                                                           
ر می»  1. لت در نعمتهلایی کله اینجاسلت میآیا شما تصو  مانیلد، در ایلن باغهلا و کنید همیشه در نهایلت امنی 

اشلید، ترهایی میها خانههایش شیرین و رسیده است   و از کوهدر این زراعتها و نخلهایی که میوهها، چشمه
پردازید  پس از خدا بترسلید و ملرا اطاعلت کنیلد  و فرملان مسلرفان را اطاعلت و در آن به عیش و نوش می

 .151-146شعراء؛ آیات  مبارکه سوره«. نکنید 



 

 
 
 



 

 
 مبحث سوم

؛ ییگرا: الف( تنّوعیدر اقتصاد غرب یرسانستم سوختی  سه رکن سیتحل 
لق  لق یدرآمد طبقات ی ( الگو ؛«حرص»در قالب خر ؛ در قالب خر

 ؛«حسد»

لق  یمصرف طبقات یج( الگو   «ت و تجاوزیمحروم»در قالب خر

 سؤالن ین و مکتب و اسالم و کفر، اولیمدل اداره با د یرابطه یبررس ی. حال برا1
سلت و بلا یرد، چیگین مورد استفاده قرار مین ماشیکه در ا یو سوخت یآن است که انرژ

شلود، ین مین ماشلیلکه باعث حرکلت ا یلیکند و اختال  پتانسیکار م یزمینچه مکا
علد یح است  ابتدائًا بایچگونه قاب  توض د توجله داشلت کله اگلر جامعله شلام  سله ب 

، مرهلون یغربل یاست 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  یجله، خبلریقات و اختراعات متوقلف شلده و در نتیه، تحقیدر صورت فقدان سرما
ها نخواهد بلود. در واقلع ملدل اداره یآورافزارها و فن  افزارها و سختد و ارتقاء نرمیتول
 یبلرا اسلت. یرالهلیو غ مادی یکند که امریاستفاده م ین، از سوختیک ماشی مثابهبه
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 یهلاهلا و ارادهزهیش از رنسانس، انگین نکته اشاره کرد که پیتوان به این مهم مین اییتب
آمد تا بلا یپادشاهان در م یو خشونت و ارعاب، تحت سلطه یکتاتوریق دیمردم از طر
، سلطنت خود را بسلط و یو نظام یاسیک دستگاه سیگرفتن آحاد جامعه در به خدمت

ع»ق یلعملوم از طر یبلرا زهیاز رنسانس، انگ گسترش دهند. اما پس جلاد یا« ییگراتنلو 
ع شود و تغ یدر تمام یط زندگیمح یشود. وقتیم دا کنلد، باعلث یلر پییابعاد دائمًا متنو 
ت یوضلع یخواهد شد و مردم جهلان بلا مشلاهده یت اقتصادیفعال یزه برایجاد انگیا

س و ارتقاء مداوم رفاه در آن، ین و پارورک و لندیویمانند ن یاشرفتهیپ یدر شهرها یزندگ
زش یلن بدان معناست کله انگینند. ایبیرا در مقاب  چشمان خود م یویبهشت دن ییگو

عیغرب یدر مدل اداره یاجتماع محقلق « حرص»ق یا و از طرینسبت به دن یطلب، با تنو 
لق رذیشود و ایم   یجامعله تبلدرد بلکه بله وصلف یگیبان افراد را میله نه تنها گرین خ 
د»گر گاه یشود. به عبارت دیم دارد و لذا در کشلور بلا  ین با احکام فقهی  ب یمخالفت« م 

بلر  ی، تمام ابعاد زنلدگیغرب تمدنشود اما در یش بانوان برخورد میلباس و آرا یمدها
د»محور  لد، تولیم« م  د ثلروت نلاممکن شلده و بلازار رونلق یلچرخد چرا که بلدون م 

د»ن صورت، یشود. در ایجاد نمیغال ارد و اشتیگینم در اصل   یاساسل یگلاهیجا« م 
عیدا میپ یات بشریح ک آن یحرکت جامعه و تحر یبرا یالهیوس مثابهبه یطلبکند و تنو 

 رد. یگیقرار م
  در یجلاد اخلتال  پتانسلین مدل اداره، این سوخت ماشیتأم یبرا ی. رکن بعد2

ان نخواهلد یلدر جامعله جر یَبرو فرملان یدهناست و اال فرما یان طبقات اجتماعیم
وجود داشلت املا بلا  یش از رنسانس، طبقات مختلف اجتماعیافت. البته در دوران پی

م و استبداد همراه بود و غالبًا کس ا آملده، یکه در آن به دن یاتوانست از طبقهینم یتحک 
د. املا یخود اقدام نما یگاه اجتماعیارتقاء جا یباالتر حرکت کند و برا یبه سمت طبقه
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 یتر بلا مشلاهدهنییان دارد و طبقلات پلاین به باال جرییاز پا یامروزه،  طبقات اجتماع
ش درآملد و ارتقلاء یو افزا یگاه اجتماعیر جاییتغ یمصر   طبقات باالتر، آرزو یالگو
ن آرزو، یلبله ا یابیدسلت یموجلود، بلرا تملدنشلود. در یجاد میمصر  در او ا یالگو

شلود تلا هملراه بلا کلار، بله یجاد شده و به افراد امکان داده میا ییها و ساختارهاکانال
ضمن خلدمت بپردازنلد و بلا کسلب ملدارج  یهاا شرکت در دورهیالت یتحص یادامه
ش دهند. پلس ی، درآمد خود را افزایر در اش  حقوقییو تغ یآموزش یهایو گواه یعلم
ک یلنمونله در  عنوانبلهشلود و یاد مجلیا ین صورت است کله طبقلات اجتملاعیبه ا

لیشلود و متخصصلین حلاکم میرعام  بر متخصصیکارخانه، مد و  ین بلر کلارگران فن 
درآملد و  یق الگلویت از طرین حاکمیشوند و ایبر کارگران ساده حاکم م یکارگران فن  

ک یلک مجموعله بلا یلر یکله ملد یابد. للذا هنگلامییان میمصر ، جر یبالتبع الگو
ردسلتان بله یز یشود، تمامین پوشش وارد مح  کار میترکیمت و شیقرانگ یخودور

ع پول یص بودجه و توزیو تخص یدانند قدرت مالیشوند چرا که میت از او وادار میتبع
مدرن  تمدنکه  لل یرو، در نظام اقتصاد جهاننیار اوست. از این مجموعه، در اختیدر ا
ک یبا  یو هند ینین دستمزد کارگران چیب ینجوم یافاصله للت آن را دارد یریمد یادعا

جوامع گذشته، هفت طبقه )از  یکا وجود دارد و اگر برایامر یر ارشد در بانک مرکزیمد
در  یدرآملد یشد، امروزه صلدها طبقلهیان، موبدان و...( ذکر میان، ارتشی  درباریقب
ن اخلتال  یاست. بنابرا یاقتصاد یهاآور بنگاهاز سود سرسام یا وجود دارد که ناشیدن

ن ییشود تا فرمان از باال بله پلایجاد میدرآمد ا یق الگویان طبقات از طری  در میپتانس
چ یهل یمحقلق شلود و اال امکلان اداره« یَبرو فرملان یدهفرملان»دا کنلد و یان پیجر

لق یفراهم نخواهد شد. در نت یامجموعه   یتبلد یتیرینظام مد یبه مبنا« حسد»جه، خ 
ع»شود. پس یم  یدارهینظام سلرما یاقتصاد یشناسشود تا جامعهیباعث م« ییگراتنو 
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لق   یسازادهیبا پ یعنی  گردد. یبه وصف جامعه تبد« حرص»بر کشور حاکم شود و خ 
را املروزه یلشلوند زیص میک کشلور حلریلتوسعه در طول چند دهه، مردم  یهابرنامه

ست کله یدارد و همانند گذشته ن یش اجتماعزیاز به انگیگردش چرخ اقتصاد کشورها ن
ت انجلام یلفرهنگ مولو براساسن و یکارها با ارعاب و خشونت و فرمان و اوامر سالط

ع یشود. هنگام  یت اقتصلادیفعال یزه برایجاد انگیموجب خلق حرص و ا یطلبکه تنو 
 یجله الگلویشلود و در نتیم یطراحل یطبقلات یفاصله براساسز یدرآمد ن یشد، الگو

لق یمند ممصر  قاعده ت بر یریشده و مد  یبه وصف جامعه تبد« حسادت»شود و خ 
ت یلفعال یک جامعله بلرایدهد که تحریا اسالم اجازه میرد. حال آیگین مبنا شک  میا

بله  یدارهیمصلر   نظلام سلرما یق الگلویلانجام شود و مردم از طر« حرص» برمبنای
لق  للو نه تنها افراد  لله ت وادار شوند و بر اثر آن، جامعیتبع  مبتال شوند     « حسد»به خ 

ت یلن سوخت  بخش اقتصاد در غرب، اص  قلراردادن محرومی. رکن سوم در تأم3
ن نکته توجه کرد که علم اقتصاد ید به این آن باییتب یاز و ارضاء است که برایان نیدر جر

محسلوب  یزها گاه از املور فطلرایاز( توجه دارد. نیاز و ارضاء )رفع نین یبه ح   مسأله
گلرم.  یت در هلوایدن آب پس از فعالیاز او به نوشیانسان و ن یشوند؛ همانند تشنگیم

 یک مقوللهیلاسلت کله آن را از « ازیلد نیتول»ان دارد، یته جریاما آنچه در فرهنگ مدرن
و  ریاز آب، شل یرفع تشلنگ ینمونه، انسان در گذشته برا عنوانبهکند. یخارج م یفطر

اره یط زنلدگیا در محلیلکلرد یمحدود استفاده م یدنیچند نوش آب،  یهلااز پلارک، فو 
 یاز تشلنگیرفع ن یبرا یدنیبرد اما امروزه هزاران نوع نوشیو... بهره نم ینیئتز یهاچراغ

د کله در صلورت علدم یلآیبه بازار م ینات شهریئاز تز یشود و انواع مختلفیساخته م
ن اسلت کله یدهد. اما مسأله ایاس فقر و کمبود به جامعه دست ماستفاده از آنها، احس

 یعنلیملداوم وجلود دارد؛   یک فاصلهی« ارضاء»و « ازین»ن ی، همواره بیغرب تمدندر 
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گر جامعله ملنعکس شلده و باعلث یت، در سطوح دیریمد یدر مقوله یطبقات یفاصله
ن صلورت، یلاه شود. در اهمر« تیمحروم»از و ارضاء در بخش اقتصاد با یشود تا نیم
دشده خواهد بود و یتول یازهایاز از نیمثاًل قادر به ارضاء ده ن یدرآمد ین طبقهیترنییپا

 یکله در طبقلهنیاز خلود را خواهلد داشلت تلا ایلارضاء صلد ن یی، توانایبعد یطبقه
م از فلراهیلون نیللیک میل، امکان ارضلاء یدرآمد ین طبقهیباالتر عنوانبهداران هیسرما

« تیمحروم»، یغرب یهااز و ارضاء در مدلین نیب یشگیهم یخواهد شد. پس فاصله
طبقلات  یگران از سویاز تجاوز به حقوق د یز ناشیت نین محرومیآورد و ایم یرا در پ

 یردستان را غصلب کلرده و آنلان را قربلانیقدرت و ثروت، حق ز یرا اهالیبرتر است؛ ز
 ین مسلائ  موکلول بله مباحلث مفصل  و تخصصلیان ییکنند که تبیچپاول و غارت م

 است. 
ق توجله بله یمصر  از طر یت در الگویان محرومیجر ی. اما استدالل بر نحوه4

ن یتللأم یرغم ادعللایرا علللیللشللود زیروشللن م یزیرت موجللود در علللم برنامللهیللواقع
الص د ناخیش تولیشود افزای، آنچه عماًل محقق میزیردر برنامه یعموم یهایازمندین

در جامعه اسلت.  یمصر  طبقات ی  الگویتحم معنایبهن امر ی( است که اGNP) یمل
ب سه عللم  یکه از ترک لل« یزیربرنامه»د توجه داشت که در علم یتر بایلیتفص یانیدر ب

ت و کنترل منابع یهدا ینحوه للد یآید میپد« اقتصاد»و « تیریمد»و « یشناسجامعه»
ت ین برنامه، جمعیتدو یشود. براین مین در طول چند سال معآ یانسان یرویکشور و ن

 یشود که بلرایمتداول مشخص م یکشور در نظر گرفته شده و سپس طبق استانداردها
ق یت، به چه تعداد مدرسه، دانشگاه، بین جمعیا م، محق  مارستان، پزشک، پرستار، معل 

ن اسلاس یلد شلود. بلر ایلتول دیلبا یاسیدر چه مق ییاز است و چه نوع مواد  غذایو... ن
ن روند یشود. ایساالنه منعکس م یهاشده و سپس در برنامه یساله طراحپنج یبرنامه
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ملردم توجله شلده و بله نظلر  یتملام یازهلایار مناسب است و در آن بله نیدر ظاهر بس
 ی، رفلاهی، بهداشلتیاجرا شود، همگان از امکانلات آموزشل یرسد که اگر به درستیم

به پلول و  ین امکانات، دسترسیبه ا یابیدست یمند خواهد شد. اما در عم  براهو... بهر
ا یلمارسلتان و مدرسله و دانشلگاه یاست و اال امکان احداث ب یک امر ضروریه یسرما

ز یلبله پلول ن یابیط استخدام معلم و پزشک و محقق و... فراهم نخواهد شد. دسلتیشرا
( GNP) ملید ناخالص یبه نام رشد تول یخصاست که در شا ملید ثروت یوابسته به تول

در کلار و  یمسلاو صلورتبهآحاد جامعله  یست که تمامیگونه ننیابد. اما اییم یتجل
، بله دسلت یدارهید ثلروت در نظلام سلرمایلد ثروت نقش داشلته باشلند بلکله تولیتول

رد. ممکلن یپلذیتوسلعه( تحقلق م یهابزرگ  )قطب یهاها و شرکتها، تراستکارت 
کار تلک ملردم بلهوجود دارد کله تک یچه مانع»وجود داشته باشد که:  ین تلق  یاست ا

د کلاال و یاما امروزه تول« کشور کسب درآمد کنند یدات خود برایمشغول شوند و با تول
انلداز خلود سلت و عملوم ملردم بلا پسیممکلن ن ید ثروت بلدون تکنوللوژیبالتبع تول

الزم مبادرت کنند بلکه تنها  یآالت و تکنولوژنیماش توانند به وارد کردن کارخانه وینم
 ملید ناخالص یرشد تول یند. پس برایفا نمایهمانند کارگر در کارخانه ا یتوانند نقشیم

  یتشلک  لللدر برنامله بلود  یعملوم یازهلاین نیدر جهلت تلأم یضرور یکه الزمه لل
کلالن ضلرورت  یهاهیع سلرمایلبلزرگ و تجم یهاس شلرکتیتوسعه و تأس یهاقطب

لذا در سبک   1)کارخانه( اقدام کرد. یابد تا بتوان به واردات ثروت، علم و تکنولوژییم
هیجز ا ید ثروت، راهیتول یبرا یغرب یزندگ ه یهاجاد قل  فقلر و  یهلاثروت در کنلار در 

اسلت « یرانیت ایاستروال» یریگت وجود ندارد که تبعات آن در کشور، شک یمحروم

                                                           
و « مهندسی معکوس»است و اال برای « مونتاژ»ترین سطح از مدل یعنی سطح . البته این درک مربوط به نازل1

 شود.ی دیگری مطرح می، مباحث پیچیده«دل اداره و ارتقاء آنتولید م»سپس برای 
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 سبت به آن هشدار دادند. ن یکه رهبر
 یهاس شرکتیتوسعه و تأس یها  قطبیتشک یا برایروش مرسوم در دن آنکه یبرا

 ین مثال استفاده کرد: گاه بلرایتوان از این شود، مییکالن تب یهاهیع سرمایبزرگ و تجم
ه است و هنگام یشود که دارایاستفاده م ییکردن  اجناس، از ترازوهاوزن  که با یدو کف 

هیقرار دادن وزنه در  ه و جنس مدنظر در کف  ن در دو طر  در حالت یگر، شاهید یک کف 
ا باسلکول یلکردن توسط قپلان شود. اما گاه وزنین میرد، وزن جنس معیگیبرابر قرار م

ه و یرد که تنها یگیانجام م  یبلازو یکله رو یچند گرم یان دارد و وزنهیک ماشیک کف 
 یللوجنس مورد نظر چندده ک آنکهدهد؛ و لو ین جنس را نشان مگشتاور قرار گرفته، وز

وزن هم یاالزم بود تا وزنه یمیقد یاست که در ترازوها ین در حالیوزن داشته باشد و ا
ه یبا آن جنس رو  یپنجلاه گرمل ین بدان معناست که وزنهیگر قرار داده شود. اید یکف 

معلادل بلا  یتواند عملکلردیشود، م گشتاور یمتریکه ضرب در طول ده سانت یهنگام
 یبلرا ییللویپنجلاه ک یک وزنلهیلبه  یازیگر نیدا کند و دیپ یلوگرمیء پنجاه کیک شی

ه ن بلزرگ،  یهادآوردن شرکتیپد یز براین یدارهیست. در اقتصاد سرمایترازشدن دو کف 
زات و تخصیقوان وت ک ثلریشود که با یم یطراح یالت به نحویها و تسهصین و مجو 

وارد کردن  یعنیرا انجام داد.  یاردیلیپانصد م یت اقتصادیک فعالیبتوان  یاردیلیپنج م
اسلت و  ییللویپنجلاه ک یدادن به اقتصاد کشور مشلابه هملان کلاالرونق یکارخانه برا
است  یگشتاور ی، مانند همان بازویالمال به بخش خصوصتیار انفال و بیسپردن اخت
لوگرم یپنجاه ک ییجاهجاب یی(، توانایاردیلیپنج م یهی)= سرما یپنجاه گرم یکه به وزنه

 یهاه در شلرکتیع سلرمایلگر با تجمیدهد. به عبارت دی( میاردیلیت پانصد می)فعال
ده تلا  ینظام حاکم، اعتبار للن شده یمتعدد آن تأم یاعضا یکه اغلب از سو لل یسهام

کنلد. یسودآور اعطاء م یر بازارهاد یت اقتصادیفعال یها بران شرکتیبه ا یصد برابر
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ه در قالب یدار است تا با تمرکز سرماهیبه نفع قشر سرما« قدرت ینظام موازنه»ن یبنابرا
زات بله تولین، تسهیها توسط قوانشرکت و کارآمد کردن شرکت د ثلروت یلالت و مجلو 

د یتول یهه، بازار صادرات و واردات و عرصیسرما یها  قطبیبپردازند و اال بدون تشک
نظلام  برمبناید ثروت و رونق بازار یتول یرد. در واقع برایگیع و مصر  رونق نمیو توز
 ملیداران و اختصاص مقدورات هیجانبه از سرمات همهیبه جز حما ی، راهیدارهیسرما

کله در ابتلدا ادعلا  لللملردم  یهایازمنلدین روند، نیا یجهیبه آنها وجود ندارد و در نت
ن خواهلد شلد و یتلأم یطبقلات صلورتبه لللدر کشورهاست  یزیربرنامه یاشد مبنیم

را نخواهنلد  یاز امکانلات عملوم یف بزرگلیلاز ط یمندبهره ییاقشار مستضعف توانا
ت یکه بر اثر فعال للو خدمات  یدیتول یاز کاالها یاریمت  بسیگر، قید یداشت. از سو

شلود کله در ین میمعل« ه و تقاضلازم عرضلیمکان»در  للد یآیها به دست من شرکتیا
زم پرداختله خواهلد شلد تلا در ین مکلانیدر ا یمباحث، به مظالم و مفاسد جار یادامه

برند یم یها را به مقصدملتن، یک ماشی مثابهبه یغرب یهات روشن شود که مدلینها
 ست. ین یاپرستین دنییا و آیجز سجده بر دن یزیکه آن مقصد چ

 



 

 
 چهارم مبحث

زم  رضه یمکان»  یق تحلیاز طر  یدر اقتصاد غرب یرسانستم بر یس یبررس 
لق  یهیبر پا« و تقاضا  «اسراف، تفاخر و استکبار»سه خر

ده در نظر گرفته شود، سوخت یچین پیک ماشی مثابهبهان شد که اگر مدل اداره ی. ب1
ن یتلأم« ت(یلحلرص، حسلد و ظللم )محروم» یعنلیلله ین از سه اخالق رذین ماشیا
سلتم یس»سلت بلکله ین« یرسلانسلتم سوختیس» ین تنها دارایک ماشیشود. البته یم

سلتم یفهلم از س یه شلده اسلت و بلرایلز در آن تعبین« یکیستم مکانیس»و « یکیالکتر
توجله نملود. درک « زم عرضه و تقاضلایمکان»د به یبا« مدل اداره»ن  یدر ماش یرسانبرق

رد از ا آن است که ثبلات تقاضلا  للز رواج دارد یشور ما نکه در ک للزم ین مکانیساده و خ 
هلا را متیکاالهلا شلده و ق یابیلکه با کاهش عرضه همراه شلود، موجلب کم یهنگام

ع»د کاال بر یکه تول ید توجه داشت هنگامیش خواهد داد. اما بایافزا اسلتوار « ییگراتنلو 
لق یتبد« د انبوهیتول»شده و به   افت.یان خواهد یدر جامعه جر« اسرا »  شود، خ 

« کلاال»منحصلر بله « زم عرضه و تقاضایمکان»است که موضوع   ین در حالی. ا2
زم عرضله و تقاضاسلت و ملورد داد و سلتد قلرار یمکلان یز داراین« ثروت»ست بلکه ین
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( GNP) ملید ناخالص یک کشور در تولیثروت  یبرا یکم   یرد. در واقع شاخصهیگیم
ان، تنهلا یلن میابد اما در اییم یآن کشور تجل   یقدرت ارزشود که اثر آن در یمتبلور م

 یاز هملهیلرغم نیعلل یعنلیشلوند. ی  میتبلد« ارز مرجع»ارزها هستند که به  یبرخ
صلادرات  یخود برا یتواند از واحد پولینم یکشورها به صادرات و واردات، هر کشور

از آلمان  یواردات تکنولوژ ینهیپرداخت هز یمثال برا عنوانبهو واردات استفاده کند و 
جاد وحلدت یو ا یشود. بلکه با هد  ثبات مالیرفته نمیران پذیال ایبه داخ  کشور، ر

کشورها  یرد و همهیگیقرار م یمبادالت جهان یبرا یالهیه، ارز مرجع است که وسیرو
آن در رش یارز مرجلع و پلذ عنوانبلهکننلد. املا انتخلاب دالر یورو معامله میبا دالر و 

شتر و یثبات ب دلی بهست بلکه یکا نیامر یو نظام یاسیاز قدرت س ی، ناشیسطح جهان
سله بلا یگلر، دالر در مقایر ارزهاست و به عبارت دیباالتر آن ارز نسبت به سا یسودآور

 تر است.یمتی، قیپول یر واحدهایسا
ع قلدرت ن مثلال اسلتفاده کلرد: اگلر مجملویلتلوان از این مسأله مین اییتب یبرا 

کله توسلط  یک سنگ در نظر گرفته شلود، سلنگیک از کشورها همانند یهر  یاقتصاد
د یلکه توسط کشور افغانستان تول یشود از جنس الماس است اما سنگید میکا تولیامر

ام است؛ یم گر برابلر یکدیدشده با یتول یهامت  ثروتیق یعنیشود، از جنس سنگ حم 
 یگلریها بلا دک از سلنگیلبات و بافت  هر یکه ترکطور گر، همانیست. به عبارت دین

شلود، یان طال و نقلره میمت مین تفاوت است که باعث اختال  قیمتفاوت است و هم
ر کشورها تفاوت دارد. یبات و بافت اقتصاد سایز با ترکیکا نیبات و بافت اقتصاد امریترک

ع سلاده یصلنا یبرخل ماننلد فلرش و پسلته و ییران در کاالهلایا یدات صادراتیمثاًل تول
ر یوتر و تلفن همراه و سلایما و کامپیکا، هواپیامر یدات صادراتیشود، اما تولیخالصه م

توان آنها را بله هلزاران ی  مین دلیب هستند و به همیرقیبرتر است که ب یهایتکنولوژ
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 یشده به فروش گذاشت. پلس بافلت  صلادرات و واردات در کشلورهامت تمامیبرابر  ق
 یمتلیران، قیلماننلد اقتصلاد ا ییگر کشورها متفاوت است و لذا اقتصادهایه با دشرفتیپ
آن بلا ارز  ینلدارد و فاصلله یملت چنلدانیز قلدرت و قیلران نیلال ایلست و به تبع رین

جله، یمت الماس است. در نتیروزه و قیمت فین قیب ی، همانند فاصلهیصنعت یکشورها
د و فلروش قلرار یلشوند و مورد خری  میتبد یورو به ارز مرجع در سطح جهانیدالر و 

زم ین صورت، مکانیوابسته به آنهاست. به ا یالمللنیمبادالت ب یرند و انجام تمامیگیم
 یارز و مبلادالت ارز یرد و در مقوللهیلگیعرضه و تقاضا در موضلوع ثلروت شلک  م

ش کلاال د و فلرویمنحصر به خر ین روند بدان معناست که سودآوریشود. ایم یمتجل  
 یدارهیکه در نظلام سلرما یز سودآور است و لذا ثروتیو فروش ارز ند یست بلکه خرین
و « دیلتول»گردد و سلود حاصل  از یباز م« یامور مال»ش از همه به ید، بیآیدست مهب

شلرو یپ یط، اقتصلادین محلیدر ا یعنیرد. یگیدوم و سوم قرار م یهادر رتبه« تجارت»
 یه به معامالت مالیکا با تکیکاال اکتفاء نکند بلکه همانند امر یلهخواهد بود که به مباد

زملان، پلول = پلول × ا، به کسب ثلروت بپلردازد: پلول یخود در دن یو گردش واحد پول
 شتر. یب

ت یلت و کم  یلفیمت اقتصاد خلود را از لحلاظ کیکه ق ین صورت، هر کشوریدر ا
د خواهلد یلورک را پدیویهمانند ن ییادا خواهد کرد و شهرهینه پیش داد، قدرت هزیافزا

م و امکانلات یعظل یهلابزرگ و پروژه یهاو شرکت یه و تکنولوژیآورد که تمرکز سرما
و  یگران خواهد شد. در واقع ثبات و سودآورید یهاهیمدرن در آن، باعث جذب سرما

برتر  یهایکه به تکنولوژ لل ییو اروپا ییکایامر یهاها و شرکتکرد  بانکنهیهز ینحوه
 سلویبهاست که نه تنها ثروت افراد بلکه ثلروت کشلورها را  یبه نحو للدارد  یوابستگ

 یگذارها سپردهخود را در آن مجموعه ملت یهاهیها سرماکند و دولتیخود جذب م
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کرد کله در نلهیقلدرت هز یعنلیمند شلوند. بهره ینیمطمئن و تضم یکنند تا از سودیم
جلاد یگردد، موجب ایها باز مها و شرکتدر بانک مادیبروت باطن خود به جالل و ج

برتلر  یهلابله سلمت بورس یالملللنیب یهاهیو جذب سلرما یاعتماد در سطح جهان
ن رونلد یا 1 شوند.ین نوسان میز دچار کمترین یاقتصاد یهادر بحران یشود که حتیم

 سلویبهها هیاکثلر سلرما ران،یلمثلال در ا عنوانبلهان دارد و یلز جریدر داخ  کشورها ن
 ییش از شهرهایکرد در تهران بنهیه و قدرت هزیرا سود سرمایشود زیر میتخت سرازیپا

 یسه با شهرهایخود در مقا یز به نوبهین شهرها نیراز است و ایز و مشهد و شیمانند تبر
، وعل  و یطلین محیبرخوردارند. در چنل یشتریب یو سودآور ین مالیکوچک، از تضم

را اسللرا  و یللنللدارد ز یوپللاش اثللرختیاز اسللرا  و ر یدور یه بلله افللراد بللرایتوصلل
ه یو جذب سرما« یاعتماد اجتماع»جلب  یهیز، پایآمتجم   یهانهیوپاش و هزختیر

 یسلودآور یق ملداوم بلرایا با تحقیاقتصاد در دن یهاو پول قرار گرفته است و دپارتمان
لق ها مشغولنهین زمیشتر بازار، به کشف معادله در ایب از اسرا  در « تفاخر»اند. لذا خ 

رعام  آغلاز یک ملدیل یر ابعلاد زنلدگیمانند پوشاک و خوراک و سلا یمصار  شخص
ون آن و... یدکوراسل یدفتر شرکت و نحلوه ین بخش شهر برایشود و تا انتخاب بهتریم

افته را یتوسلعهک کشلور کمیلک شلرکت بلزرگ در یل ینلدگیابد تا بتواند نماییادامه م
لق نیاورد. از ایدست بهب  ابد.    ییم و گسترش میدر داخ  و خارج تعم« تفاخر»رو، خ 

گر قلرار یکلدیمختللف در اصلطکاک بلا  یکله اقتصلاد کشلورها یهنگلام یعنی
« چهلار بلازار»ست بلکه یموضوع بحث ن یدیک واحد تولیگر اشتغال در یرند، دیگیم

شود املا یک کشور و تعادل در اقتصاد کالن مطرح میر ه، بازار کار و...( دی)بازار سرما
                                                           

. همین مسأله در امور سیاسی و امنیتی نیز جریان دارد و روال متداول در جهان، آن اسلت کله کشلورها بلرای 1
های های قدرت سیاسی مانند امریکلا و سلازمانحف  قدرت و تأمین ثبات داخلی و خارجی خود، به قطب

 ند سیا متص  شوند تا از نظر سیاسی و امنیتی محفوظ بمانند.امنیتی آن مان
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ه یدر چهار بلازار، بلازار سلرما یر اصلیرا متغیشود زیمحقق م مادین تعادل به نحو یا
ن املر، عللت یله عمل  کننلد کله ایسلرما ید به نفع سلودآوریبازارها با یاست و تمام

 شود.  یتوسعه م یهاقطب سویبهص ثروت کشور یتخص
رد( و مکلان« کاال»زم عرضه و تقاضا در یز مکان. گذشته ا3 زم عرضله و ی)سطح خ 

و « انسلان»ن یبل یزم عرضه و تقاضا در رابطلهی)سطح کالن(، مکان« ثروت»تقاضا در 
زم عرضلله و تقاضللا را در سللطح یان دارد کلله توجلله بلله آن، مکللانیللز جریللن« عللتیطب»
 یرابطله»طه مواجله اسلت: را انسان با سه نوع رابیروشن خواهد کرد. ز« یسازتمدن»

ون و ملادیاملا «. علتیانسان با طب یرابطه»و « انسان با انسان یرابطه»، «انسان با خدا
انلد و حلاکم نموده« انسان با انسان یرابطه»را بر « عتیانسان با طب یرابطه»ا، یاه  دن

در « اسلتکبار» معنایبلهن یاند که احذ  کرده یز از زندگیرا ن« انسان با خدا یرابطه»
 ر و متعال است.یکب یبرابر خدا

ک یل یعنلیوجلود دارد؛  یریو اثرپلذ ی، اثرگذار«جهان»و « انسان»ن یدر واقع ب 
بلر  یرین و کلارگران و ابزارهلا و... تلأثیاز متفکلر اعلممقدورات خود  یجامعه با تمام

 یز بهلرهین جه، جهانیکند و در نتیر مییتغ یزندگ یدارد و در خالل آن، نحوه« جهان»
عت بر یطب یعت و اثرگذاریانسان بر طب یاثرگذار یدهد. پس در پیبه انسان م یدیجد

افزارهلا و... و عللم و فکلر و نرم یر، مقدورات و منابع و تکنوللوژین سیانسان و تداوم ا
رقلم  یشلود؛ املا تکامل  زملانیم تمدنم یجامعه یریگکند که موجب شک یرشد م

دا کنلد و ثابلت نمانلد و یلش پیانسلان افلزا ی، جسمی، فکریوحخورد که قدرت ریم
د یلد، بایلآیبله دسلت م تمدنن یکه در اثر ا یدیجد یبهره یعنیمحقق شود. « نهیبه»

د یلن منزللت، بایلد کند. در ایک و تشدیرا تحر یر سطح زندگییتغ یانسان برا یزهیانگ
عت و جهلان یا طبیکند یدا میص پیعت تخصیا انسان به جهان و طبیمشخص شود که آ
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 یاپرسلتین  دنیلیرد  مکتلب و آیلگیر او قلرار میابلد و در تسلخییص میبه انسان تخص
 یهلاسلجده بلر بت جایبهرد و یعت قرار بگیر طبیشود تا انسان تحت تسخیموجب م

ه و قوانیو چوب یسنگ با آن مشغول شلود؛  یبازن آن سجده کند و به عشقی، بر آثار ماد 
ع از  دنبالبهداند و یرا در آب و خاک و معادن و ... م یو توانمندرا قدرت یز ذ و تمت  تلذ 

، یو انسلان یز علوم اجتملاعین روند نیرشد و تکام  ا یعت است. برایابعاد طب یتمام
دهند و یش میمداوم افزا صورتبهرا « انسان و جامعه یو جسم ی، فکریت روحیظرف»

کنند و یارتقاء راندمان افراد فراهم م ینه را برایاهواء، زمبه شهوات و  یابیدست یبا وعده
ت را در حاللت یت رسلاندن آنهلا، بشلریانسان و به فعل یبه نام شکوفاکردن استعدادها

 دهند.یا قرار میانقطاع به دن
 یطیا تحلت هلر شلرایدر دن ین مطلب، آن است که حاص  گردش مالیشاخص ا

گر قرارگلرفتن یپول در طول زمان باشد. به عبارت د ییاافزمت دالر و دائمیش قید افزایبا
ت انگ یبلرا یکم   یارز مرجع، شاخصه عنوانبه یک واحد پولی  مللتآن  یهلازهیشلد 

ه و  یمندبهره یک جامعه برای یش مداوم توانمندیا و افزایسجده بر دن یبرا از عاَلم ملاد 
د کلاال خالصله یلتول یارخانلهک کیلتنهلا در « یوربهره»ن یبه آن است. بنابرا انقطاع

 ز قاب  مالحظه است. ین مادی یدئولوژیک مکتب و ایشود بلکه در سطح ینم
ق یاز طر ین اقتصاد غربیبه ماش یرسانتوان گفت که برقیم یبند. پس در جمع4

رد، کالن و توسعهیمکان» شود کله هماننلد یانجام م« زم عرضه و تقاضا در سه سطح خ 
ن یلآورد. اید ملیلوسلاز را پد ، موجبات احتراق و سوختیک اتومبیر ن دینام و پالتید

رد آن، یمکان د یلدهد و به عوامل  تولیرا شک  م« کاال یعرضه و تقاضا»زم در سطح خ 
ع»بلا « د انبلوهیلتول»گردد و همراه شدن  یدر کارخانجات باز م ت، یلدر نها« ییگراتنلو 

لق اسرا »ان یموجب جر  شود.یدر جامعه م« خ 



  243 مدرن تمدن ساختارهای با اسالمی انقالب چالش: دوم فصل    ______________________ 

ها و درآملد ارانهی ینهین مح  هزییتع یران، برایمانند ا یگر، در کشورید یاز سو
قلدرت »، یدارهیوجلود دارد املا در نظلام سلرما ی، اختالفلاتیالت بلانکینفت و تسه

شود و بلا یم مادیجاد جالل و جبروت یباعث ا« بزرگ یهاکرد  صاحبان شرکتنهیهز
ها را بلدون هیاز سلرما یاریآورد که بسیه وجود مرا ب یا، جاذبهیجلب اعتماد اجتماع

زات، یاج به قوانیاحت دهد و یدار سوق مهیو قشر سرما یبخش خصوص سویبهن و مجو 
عرضه و »زم در سطح کالن، ین مکانیسپارد. پس ایها را عماًل به دست آنان مصیتخص
  یهلار بلازار تبلدتعلادل در چ عللتدهد و بازار پول را به یرا شک  م« ثروت یتقاضا

ن صلورت، وزن و یلزنلد. در ایرا رقلم م ملید ناخالص یت  تولیت و کم  یفیکند و کیم
لق »ان یشود، باعث جرین مین کشورها معیکه در رقابت ب ملید ناخالص یمت  تولیق خ 

 یاو منطقلله یالمللللنی، بیدر سللطوح جهللان یهللا و فخرفروشللملتان یللدر م« تفللاخر
 گردد. یم

 معنایبلهن رابطله، یلا ینلهیان انسلان و جهلان و بهیزم عرضه و تقاضا میاما مکان
در  یورش بهلرهیدر آن است و توجله بله رانلدمان و افلزا یورو غوطه« ایخوض در دن»

للق »ان یلانجلام شلود، جر ملادی یمبان براساسکه  ی، هنگامتمدناس جامعه و یمق خ 
 یک، ادعلایلدرن همانند دانلش ژنتعلوم م یآورد. لذا در عرصهیم یرا در پ« استکبار

د و رفلاه حاصل  از آن، یلجد یهلایآورد فن  یلشلود و بلا تولینش مطرح میَخلق و آفر
، یطلرح شلبهات نظلر جایبهگردد و یت القاء میبشر یبرا یویآوردن  بهشت دنفراهم

ک باعث شلده یو تکنولوژ یرا قدرت علمیشود؛ زیم ینف یعمل صورتبهعاَلم آخرت 
ان یبوده، در م یکه در گذشته مخصوص به پادشاهان و خاندان سلطنت یمصرف یتا الگو

 یاز هوا یمندبهره یان بودند که برایمثال، تنها دربار عنوانبهدا کند. یعموم مردم رواج پ
الق و قشلالق در یلیتوانسلتند بله یگرم در فص  سلرما، م یخنک در فص  گرما و هوا
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 یهاشلهروندان در خانله یرت کنند اما امروزه هملهمباد یو زمستان یتابستان یقصرها
 یمطبلوع در تملام ی، به هوایشیو سرما یشیگرما یهاستمیق سیتوانند از طریخود م

ف و رنگارنگ و غلذاها و ینرم و لط یهالباس کههمچنانداشته باشند.  یفصول دسترس
ع، مخصلوص بله اهلال یهایها و خوردنطعم عموملًا از ت یلدربلار بلوده و رع یمتنلو 

، یکردند اما در دوران کنلونیساده و محدود استفاده م یزبر و چند نوع غذا یهاپارچه
ن یلا یبرنلد و دللدادهیت بهره میفیگوناگون و با ک یهیو اغذ ز از البسهیاقشار متوسط ن

لق رذیبه ا یابیدست یاند و براشده ینحوه از زندگ لله ین مواهب و تداوم آن، به هر نوع خ 
کادم یازمند مباحث تخصصی، نحقایقن یق از این دقییدهند. البته تبیت میضار ک یو آ

 شود.  یاکتفاء م یمباحث به طرح آن متناسب با فرهنگ عمومن یاست اما در ا
 یشناسلو روان یشناسدر انسان یغرب یهاسمیمکاتب و ا ی. گرچه نقد و بررس5

زم عرضه و تقاضا در ین است اما مکانن موضوعات ممکیدر ا یو... و طرح مباحث نظر
، اقتصاد کلالن و ارز، اقتصلاد خلرد و کلاال( باعلث یاپرستین دنییو آ تمدنسه سطح )

ن روابط شلوند و سلبک یم در برابر ایعم ، همگان ناچار به تسل یشود تا در صحنهیم
 یکشللورها یر شللود و حتللیللدر جهللان فراگ یغربلل« ع، مصللر   یللد، توزیللتول» یزنللدگ
تنام که یمث  و ین سمت حرکت کنند و کشوریز به همین و کوبا نیهمانند چ یتسیکمون
جه برسد کله ین نتیبود، به ا یزم جهانیالیدر برابر امپر یستادگیمظهر مقاومت و ا یزمان

ه ید با قطب سرمایبه توسعه و رفاه با یابیدست ینبود و برا یم درستیکا تصمیجنگ با امر
 ز نماند.ین ینتظر عذرخواهکرد و م یهمکار یو تکنولوژ

زم یمکلان»ن در نظلر گرفتله شلود، توقلف در یک ماشی مثابهبهپس اگر مدل اداره  
ض قطعله اسلت کله در یتعلو مثابلهبه)اقتصاد خلرد( « عرضه و تقاضا در موضوع کاال

ق و توسلعه در یلتحق یهلاسله بلا طرحیشلود و قابل  مقایانجام م یکیمکان یهامغازه
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ج یکه ادراک را یست. در واقع تا زمانی  نیاتومب یارتقاء تکنولوژ یابزرگ بر یهاشرکت
 یبلاق« ض قطعلات ملدل ادارهیرات و تعلویلتعم»زم عرضه و تقاضا، در سطح یاز مکان

دا یلارتقاء پ« مدل اداره ینهیبه»و سپس به سطح « معکوس یمهندس»بماند و به سطح 
اقتصلاد  یرد، مهندسلیلار نگقلر ییدشمن ملورد شناسلا یاقتصاد ینکند و عمق جبهه

، اکتفلاء بله یطور کله در جنلگ نظلامسور نخواهد بود؛ هملانیو تحقق آن م یمقاومت
دشمن در  یهایو استراتژ یخط اول دشمن و فقدان اطالعات از خطوط بعد ییشناسا

ات یعمل یبزرگ در طراح یو...، باعث نقصان یدفاع یافزارهاافزارها و نرمن سختیتأم
 یرویلن بلا وجلود نیهمانند چل ید توجه داشت که کشوریخواهد شد. باو شکست آن 

 عنوانبهگاه دالر را یم و صادرات روزافزون نتوانسته است جایمتراکم و ثروت عظ یانسان
ارزهلا از  ید بلکه تمامین آن نمایگزیخود را جا یارز مرجع از آن خود کند و واحد پول

ن و یاست کله چل علتن بدان یر هستند و ان در حال طوا  بر محور دالیوان چیجمله 
 ینهید 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
عمل  کلرده و  ن موفلقین ماشلیلا کارگیریبلهن تنهلا در یماننلد چل ییاست و کشورها

ال را از طلوا  یتوان ریم یاند. لذا زمانانجام داده یآن را به درست« معکوس یمهندس»
 یسلتاد و جبهلهیدشلمن ا یاقتصلاد یهابر محور دالر خارج کلرد و در برابلر هجمله

ملدل  ینهید و بهیق از سطح تولیعم ید آورد که شناختیمستق   و کارآمد را پد یاقتصاد
ن ینلو یک ملدل ادارهیلد یلتول یعنید و به راهکار مقابله با آن، یدست آهب یغرب یاداره

 اسالم توجه شود.  براساس



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 پنجم مبحث

لق  یدر اقتصاد غرب یکیستم مکانین ارکان سییتب  تکاثر، ربا، »به سه خر
 «ایخوض در دن

 «توسعه یهاها و برنامهها، بانکشرکت»در سه سطح   

« لسلان قلوم»بله  ایانب یم فرموده، تمامیمتعال در قرآن کر یطور که خدا. همان1
ر، یلن تعبیاما مقصود از ا« و ما ارسلنا من رسول اال بلسان قومه»اند: خود مبعوث شده

اسارت و  یبرا یالهیدارد که وس یاتیست بلکه اشاره به ادبیو... ن ی، عربیتنها زبان عبر
کله ملردم بله آن  یبا در نظرگرفتن  فرهنگ یامبران الهیپ یعنیست؛ استثمار آن قوم شده ا

دار یلآوردند تا همگان بیت میمتناسب با آن وضع یاتیگفتند و آیگرفتار بودند، سخن م
نجات و سعادت حرکت  سویبهکه به آن دچارند،  یشوند و با درک از ظلمات و مفاسد

 کنند.
ز گرچله بلا زبلان یالله نحفظه یهبرسره و مقام معظم رقدس ینیحضرت امام خم

دهند، اما همواره غ  و یان را مورد خطاب قرار میعیش ی، جهان اسالم و جامعهیفارس
کنند و راه نجلات از یح میبسته شده، تشر یاسالم امت یرا که امروزه به پا ییرهایزنج
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انلد، مواجه ن بلا آنیکله اکنلون مسللم یاتیلند. در واقع ادبینماین مییرا تب یوضع کنون
را ملورد  ید و خداپرسلتیلتوح یته است که با هزاران زبان و لسان، کلملهیفرهنگ مدرن

از فرهنلگ  یق و نخبگلانیلد، شلناخت عمین تهدیمقابله با ا ید قرار داده و لذا برایتهد
 است.  یضرور یته امریمدرن

 یغربل یبه آن مبتالست، ملدل اداره یاسالم ی. گفته شد که آنچه نظام جمهور2
 یهاسللتمیب  سیلله کللرد کلله از ترکین تشللبیک ماشللیللتللوان آن را بلله یاسللت کلله م

ستم یان سیبه وجود آمده است. پس از ب« یکیمکان»و « یرسانبرق»، «یرسانسوخت»
سللتم ین و سیماشلل یدر بخللش اقتصللاد، نوبللت بلله بدنلله یرسللانو برق یرسللانسوخت

ن ید در چلارچوب قلوانیلهمله با یت اقتصلادیلفعال یرسد: امروزه برایآن م یکیمکان
 یهاسله بلا احکلام شلرکت در رسلالهیها در مقان شلرکتیها عم  کنند اما قوانشرکت

اسلت و  جلایزک عقلد یلتًا یماه یرا شرکت اسالمیاست. ز یتفاوت ماهو یه دارایعمل
 یبلرا یانلهیابلد و زمییش میآن افزا یش تعداد شرکاء، احتمال فروپاشیهمزمان با افزا

ع شده که  یطراح یها به نحون شرکتیکند. اما قوانیدار فراهم نمیثروت به نحو پا تجم 
  یت )تبدیت از مالکیریک مدی  گردد و تفکیک عقد الزم تبدیعقد شرکت در عم  به 
 یش اعضاء، نه تنها ثبات شرکت با ملانعیرغم افزایشود تا علیاموال به سهام( باعث م

ع ثرو»رو نشود بلکه هروب هماننلد فلورد و...  ییهارو، شرکتنید و از اید آیپد« تتجم 
گلر، شلرکت در نظلام یش از صد سال دارند. بله عبلارت دیب یرند که عمریگیشک  م

 شود.یم« تکاثر ثروت»است و موجب « جامعه یهیسلول اول» مثابهبه یدارهیسرما
هماننلد خارج شلده و  یاز حالت سلول« یبانک یشبکه»ها در ن شرکتیسپس ا 

ت و یهلا هلدابانک  یعنلیشلوند؛ ی  میتبد« اندام»دست و پا و چشم و گوش و...، به 
« پلول»به نلام  یه به ابزارین کار با تکیرند که ایگیها را بر عهده مبه شرکت یدهجهت
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، ینلیات دیلکله در ادب یدهد؛ رفتلاریجه میرا نت« ربا»از  ینیرد و شک  نویگیانجام م
بله  یاد اشلارهیلجلا بانیشمرده شده است. در هم« ا خدا و رسول خداجنگ ب» مثابهبه

توان پلول در شلک  ین ربا روشن شود و معلوم گردد که نمیف پول کرد تا شک  نویتعر
منطبلق نملود. در  ین فقهلیر عنلاویا سلای« حواله»، «یاعتبار یمقوله»مدرن آن را بر 

 یگلریآورد و آن را با جلنس دیبازار م از خود را بهید مازاد بر نیتول یگذشته، هر شخص
شلد. پلس یانجام م یتهاتر صورتبهکرد 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،  سک 
از  اعلمپلول ) ین سلطح، کارآملدیدا کرد  که در ایمبادله شوند و سپس اسکناس نشر پ

ابلد؛ املا ییاز مشلکالت تهلاتر نملود م ییو رها«   مبادلهیتسه»سکه و اسکناس( در 
 یمحاسلبه یک کاال و بلراید یرا در تولیشود. زین سطح محدود نمیپول به ا یکارآمد

ک یله و...( بله یله، ملواد اولیآالت، کارگر، سرمانید در آن )مانند ماشیسهم عوام  تول
احیاء یکردن اشوزن یطور که برااز است؛ همانین یگذارارزش یواحد برا ز از ین یا مس 

ن واحلد یلیپلول، تع یشود. پس سطح دوم از کارآملدیک واحد مخصوص استفاده می
که بحث از توازن  ید است. اما هنگامیعوام  تول یهیمت  بقین قییتع یبرا یگذارارزش

 یپول در سطح یرد، کارآمدیگ ینفسه مورد معامله قرار مید و ارز فیآیان میبه م یارز
  یا تبلدیلبلر دن مللتک ی یسجده یبرا یکم   یکند و به شاخصهیدا میپ یباالتر تجل

د یجنگ با خدا و رسول شمرده شده است، نبا مثابهبه« ربا»م یشود و اگر در قرآن کریم
 رد.ید مدنظر قرار گیز بایفوق ن ی  و موزون منحصر شود بلکه معنایمک یبه ربا
لق تکاثر و عملکرد بانک براساسها ت شرکتی. با فعال3    یربا و تبد برمبنایها خ 
توسلعه،  یهابرنامه یز با طراحین روند، سازمان برنامه و بودجه نیها به اندام در اسلول

ن یلپمپاژ خون بله ا یفهیوظ« قلب»همانند  یکند و بانک مرکزیعم  م« مغز» مثابهبه
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 یات اجتماعیح ید که دارایآید میپد یجه، دستگاهیرد. در نتیگیمها را بر عهده اندام
و مصالح مردم را نابود کند و در عمل ، موجلب  ملیاست  گرچه رقابت سالم و منافع 

شود که ما در واقلع ین سطح از بحث روشن میشود. در ا« یاپرستیکفر و دن یتوسعه»
« کیموجود زنده و ارگان»ک یماست، م بلکه آنچه در برابر یستیمواجه ن« نیماش»ک یبا 

اجزاء آن از ابتلدا  یض قطعات ندارد بلکه تمامیبه تعو یازین، نیاست که برخال  ماش
خود از سطح  یتیریدهند. پس غرب در مدل مدیت خود ادامه میعمر به فعال یتا انتها

قلرار  یبشلر یزم را در مقابل  جامعلهیک ارگانیز عبور کرده و توانسته ین نیساخت ماش
اسلت و اال  یغربل یمحور از ملدل ادارهنیت دی  عقالنیدهد. البته آنچه گذشت، تحل

همانند اسرا ، استکبار، حرص،  یالهیکفار در گزارش از رفتار خود به وجود اخالق رذ
ر یلخلود را ز یتیو امن یاسیو س یطور که رفتار نظامکنند؛ همانیحسد و... اعترا  نم

 کنند. یو حقوق بشر پنهان م ینقاب صلح و دموکراس
به مبحلث شلرکت و بانلک )پلول( و  یار اجمالیبس یان اشارهی. البته غرض از ا4

ت  قبل  از یلبلود کله عقالن یاساسل ین نکتهیدادن همگان به اتوسعه، توجه یهابرنامه
ح و یتوانلد درک صلحیمانند بنلاء عقلالء و...، نم یمیو مفاه یرنسانس و منطق صور

 تملدنن یلرا که توسط ا یاته و محصوالت آن ارائه دهد و هجمهیفرهنگ مدرن از یقیدق
 یش از انقالب و در زملانید. البته پین نماییوارد شده، تب ید و خداپرستیتوح یبر کلمه

تصر  در شلئون  یبرا یبزرگوار توان یده بود و فقهایت و قدرت نرسیعه به حاکمیکه ش
بله مسلائ   ییپاسلخگو یش از رنسانس بلرایت پیننداشتند، استفاده از عقال یاجتماع

کلرد و یت میلکفا ملؤمنینآحلاد  ین و رفلع گرفتلاریح اعمال مکلفیمستحدثه و تصح
ق حواله بر پول مدرن و... قاب  قبول بود. اما یا تطبین بر بازار موجود یق سوق مسلمیتطب

ن قلرار گرفتله و یؤمنار میو سازمان برنامه و بودجه تحت اخت یکه بانک مرکز یادر دوره
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بلا  یگرید به نحو دین و مذهب افتاده، بایط به دست دیو حکومت بر شرا یسازطیشرا
 ده برخورد کرد. یچین مسائ  پیا

کله  للل یغربل یمحور از بخش اقتصاد در مدل ادارهنیت دی  عقالنیدر واقع تحل
له یلچیپ نین ماشلیدهد که اینشان م للن مباحث مطرح شد یاز آن در ا یاجمال ده بلر ن 

؛ یرسانستم سوختیدر س« تیحرص، حسد و محروم»له استوار شده است: یخلق رذ
در « کفلر یتکلاثر، ربلا، توسلعه»؛ یرسلانسلتم برقیدر س« اسرا ، تفاخر، استکبار»
اسلتفاده شلود،  ینین ماشلیک کشلور از چنلی یکه در اداره ی. هنگامیکیستم مکانیس

کله از  ینین نلویلیکنلد و بنلابر تبیر و شلرک آللوده مرا بله کفل یروابط اجتماع یتمام
و نظلام  یانقلالب اسلالم یکله مبنلا لللد را یلتوح یو کفر ارائه شد، کلمه یخداپرست
ن صلورت، مسلائ  یلدهلد. در ایقلرار م ید جدیمورد تهد للاست  یاسالم یجمهور

و  ید نفتلیلجد یقراردادهلا یوهیماننلد مشلکالت منلاطق آزاد و خطلرات شل یمتداول
افت بلکه بحث ینخواهد  یت اساسیآن و... اهم یهادر واردات کاال و تعرفه یناهنجار

 یهامتمرکلز، برنامله یصلنعت، تکنوللوژ ی، اسلتراتژیمانند تجارت جهان یاز مقوالت
بر  یشود. اگر مقام معظم رهبرین و مکتب مطرح میارتباط آنها با د یتوسعه و چگونگ

ک یهاوژهپر یبرا یوست فرهنگیضرورت پ د روشلن شلود کله یلا نباید دارند، آیبزرگ تأ
را وارد کشور  ین چه فرهنگین ماشیست و ایچ یغرب یمدل اداره یبرا یوست فرهنگیپ

کله ذکلر آنهلا  یاللهیان اخالق رذین مدل و بالتبع جریا استفاده از ایکند   آیم یاسالم
ن یلگلذارد   اگلر بله ایم یبلاق یدارنیلد و دیلاز توح یزیفشرده گذشت، چ صورتبه
تواند حرکت سلاختارها را بله نحلو یز نمین ین اسناد باالدستیها توجه نشود، تدوشهیر

 کند.  یدهح، جهتیصح



 

  
 



 

 
 ششم مبحث

در سه بخش « مدل اداره»ن  یحرکت ماش یاز برایمورد ن یهان جادهییتب 
بر « مادی ت مطلقهیوال »ت ی؛ موجب حاکم«یاسی، سی، فرهنگیاقتصاد»

 جهان یکشورها

آن،  یگانهسله یهاسلتمیح سین و تشریک ماشی مثابهبهن مدل اداره یی. پس از تب1
کنلد و سلپس یحرکلت م یان در چله جلادهین ماشین مهم پرداخته شود که اید به ایبا

گر آنچله در یرساند. به عبارت دیم یها کشور را به چه مقصدن جادهیروشن گردد که ا
 علاماصلول  مثابهبهن مدل مطرح شد، یماش یگانهسه یهاستمیمون سرایپ یمباحث قبل

د یلد، بایلآیت بله حرکلت در میلنیع یکه در عرصه یده هنگامیچین پین ماشیبود اما ا
ن یلملا در آسلمان باشلد چلرا کله ایا هواپیا یدر در یا کشتین یزم ی  رویهمانند اتومب

کننلد. یم یآب و فشار هوا را خنثلن و یبه حرکت درآمدن، اصطکاک زم یها برانیماش
د چلله یللبا یدارهین شللود کلله مللدل اداره در نظللام سللرمایاسللت تللا معلل یلللذا ضللرور

نان یحرکت کند تا خود و سرنشل یار و جادهید و در چه مسینما یرا ختث ییهااصطکاک
 به مقصد برساند. للهستند  ملتک یکه  للرا 
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ازمنلد ین ی اقتصلادمحور، بله املورستم  یک سی عنوانبه یدارهیدر واقع مدل سرما
ن آن، یحرکت خود در بخش اقتصاد احداث کند کله اولل یبرا ییهااست تا بتواند جاده

ر منلابع ین، آب و هلوا و سلایاز سلرزم اعلمک آن کشلور یلو ژئوپلت ییایط جغرافیشرا»
دار قلرار هیو قشلر سلرما یار بخلش خصوصلیلن امکانات در اختیاست. اگر ا« یعیطب
ار گرفتن منابع یخواهد شد. اما با در اختسلب ن ین ماشیعماًل امکان حرکت از ارد، ینگ
طور کله د؛ هملانیلآیدر م یمختلفل یهاز بله شلک ین مدل نیک کشور، ماشی یعیطب

 یید و خلودرویآیدر م یمسافر مشغول است، به شک  تاکس ییجاهکه به جاب یلیاتومب
سلاخته  یلیونت و تریکام صورتبههده دارد، ونق  بار و کاال را بر عت حم یکه مسئول

همچلون  ییهان، سرفص یشود. لذا مدل اداره به حسب حرکت خود در موضوع زمیم
جلاد خواهلد کلرد و بنلا بله یور و... را ای، دام و طیدار، باغیها، کشاورزمراتع، جنگ 

واهلد د خیلرا پد یادیالت و صلیو ش یرانیچون کشت ینیا، عناویحرکت در موضوع در
و  یرسلانستم سوختیبه سه س یکل   صورتبهتوان ین نمیح ماشیتشر یبرا یعنیآورد. 

ملادی   تملدناکتفاء نمود بلکله در  عامن اصول یاشاره کرد و به ا یکیو مکان یرسانبرق
 یات علملباند و محاسلشلده ید موضوع خاص طراحیبا ق یمختلف یهانیمدرن، ماش

گر یشوند. به عبارت د یجداگانه بررس صورتبهد یکه با ک از آنها انجام شدهیهر  یبرا
 لللله اسلتوار شلده یکه طبق مباحث گذشته بر اخالق رذ للن مدل در سطح کالن یماش

مخصلوص بله آن موضلوع و  ینیشلود، ماشلیب میلکه با موضوع خلاص ترک یهنگام
 دهد.یجه میمتناسب با آن را نت یطراح
ق یل، از طریدارهیدر نظلام سلرما« ل کشلورو انفلا یعیمنابع طب»در هر صورت،  

ب و محاسبات کارشناسیقوان توسلعه و  یهلاهلا، بله قطبها و پروژهدر طرح ین مصو 
ت  بخلش یل، بله ملکیاتوسعه یهاتیدستمزد فعال عنوانبهشود و یم میثروتمندان تقد
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بله نلام  ینی، ماشیعیانفال و منابع طب یحرکت در جاده ید. البته برایآیدر م یخصوص
 یها منتهلت شلرکتیلت افلراد بله مالکیلمالک جایبهشده که  یطراح یت حقوقیمالک

 شود.یم
ه یطور که مواد  اولهمان یعنیاست؛ « تیو جمع یانسان یروین»ن بخش، ی. دوم2

د بله یلز بایلت کشلور نیلکنلد، جمعیم یرا طل یشدن به کاال مراح  خاص یتبد یبرا
رد. پلس پلرورش یلکار گهها بلپردازد و آن را در کارخانهعلم و سواد و مهارت ب یریفراگ

 یهلا متناسلب بلا توسلعهن مهارتیلکلردن اآن و بله روز یهلاو مهارت یانسان یروین
 ی، جلادهینلد تکامل  جهلانینسلبت بله فرا یمانلدگاز عقب یریجلوگ یبرا یتکنولوژ

ن روند را یو ا کندیحرکت خود مبادرت م یاست که مدل اداره به ساخت آن برا یگرید
ها( تلا از روستاها و شهرها بله سلمت کارخانله یانسان یرویت نیاز ابتدا )جذب و هدا

احلیلد. ایلنمایت میرید کلاال( ملدیمناسب در تول ینیآفرانتها )نقش ، بله طر   ین مهلم 
)چله قبل  از  یو مهارت یاو حرفه یآموزش و پرورش و امور فن   یدر عرصه ییهانیماش

ازمند یت و سازمان اداره( نیریبه بازار کار و چه پس از آن در علم مد ینسانا یرویورود ن
 یرویلاز جلنس ن یااند و در جلادهد شلدهیلموجود تول تمدنها در نین ماشیاست که ا

 اند.در حال حرکت یانسان
انداز مردم است که حاص  کار و تالش و پس« یثروت عموم»ن بخش، ی. سوم3

 یکس پول خود را در خانه و صلندوقچه نگهلدارچیا امروزه هشود. امیآنها محسوب م
کشلور در  یبلانک یو شلبکه یستم مالیدر س ملتدولت و  ییدارا یکند بلکه تمامینم

رد چلرا یقرار گ ید در خدمت بخش خصوصیز باین یستم مالین سیحال گردش است. ا
 یکنلد. للذا تملامتوانلد حرکلت یالت نمین مدل اداره، بدون اعتبارات و تسلهیکه ماش

د یلق عللتشلود و یداران گذاشته مهیار سرمایگان در اختیرا صورتبهالت کشور یتسه
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و  یاز جللار اعللمها )و انللواع حسللاب یآن اسللت کلله فللارغ از عقللود بللانک« گللانیرا»
متمرکز شلده و گلردش  یبانک یها و دولت در شبکه(، پول مردم و شرکتیگذارسپرده

و امکلان  یگونه حق رأچیدارد اما به مردم ه دنبالبهرا  یارن حجم از پول، سود سرشیا
رد و یلگین سود کالن به مردم تعلق نمیاز ا یالیشود و رین روند داده نمیمشارکت در ا

لیشود؛ گرچله چنلیم دانسته نمیاز آن سه یمندچ کس در بهرهیه  یدر عرصله ین حق 
ت یجاد حاکمینتخابات موجب امردم در ا یت شناخته شده باشد و آرایبه رسم یاسیس

برتلر  یو تکنوللوژ یبله بخلش خصوصل یالت و ثلروت عملومیجه، تسلهیشود. در نت
ن ملدل و یالمال، امکان حرکلت ماشلتیاز ب یاجاد جادهیکند تا با ایدا میاختصاص پ

احیآن فراهم گردد که ا یکارآمد « یبلانک یبانک و شبکه»به نام  ینیماش ین مهم با طر 
 ست.     سر شده ایم

کنلد، یق میلطر ین مدل در آنها طیکه ماش ییهاد توجه داشت که جادهی. اما با4
و  ی، ثلروت عملومیانسلان یروی، نیعیالذکر )منابع طبفوق یتنها به سه محور اقتصاد

ن اختصاص ین ماشید به ایمقدورات جامعه با یشود بلکه تمامیالمال( محدود نمتیب
وسلته یپهمجانبه و بههمه یک زندگی یو طراح تمدنک یت ساخ یرا الزمهیدا کند زیپ

بخلش »املروز، مقلدورات در  یاینظامات در دن یاداره یست. لذا براین نیجز ا یزیچ
و سلاختارها و محصلوالت  یو پژوهشل یاز نظلام علمل« یاسلیبخلش س»و « یفرهنگ
د در یلز بایور ندر کش یتیریو مد یاسیارات سیع اختیها و توزتا احزاب و رسانه یفرهنگ

سلت ین یرد. در واقع مدل توسعه تنها ناظر به امور اقتصادیار مدل توسعه قرار گیدر اخت
د ین به تولین ماشیداران سپرده شود بلکه اهیتوسعه و سرما یهان عرصه به قطبیتا تنها ا

از شلئونات  یکلیز بله یلکشلور ن یو آموزشل یازمند است و لذا بخلش پژوهشلیعلم ن
 یق و بررسیو تحق یزنست که هر نوع گمانهیگونه ننیشود و ای  میصاد تبداقت یعرصه
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 یت پژوهشلیلار فعالیرا مع یقاتید سفارش تحقیت شناخته شود بلکه بایبه رسم یعلم
کله  یمختلف یان تقاضاهایرا از میشود. زیارائه م یدارهینظام سرما یقرار داد که از سو

 لللد اسلت یلقدرت خر یکه دارا لل یاجتماع مؤثر یدر جامعه وجود دارد، تنها تقاضا
دار هیو قشر سلرما یار بخش خصوصیز در اختین نوع از تقاضا نیت تحقق دارد و ایقابل

 ین قشلر هسلتند. للذا بخلش فرهنگلیلملدرن، ا یدهندگان  زنلدگسفارش یعنیاست. 
 یآموزش یهانیاست که ماش یدارهیار نظام سرمایک جاده در اختی مثابهبهز یکشورها ن
 د شده است.یمتناسب با آن تول یو پژوهش

که در قالب احزاب و  یاسیارات سیع قدرت و اختید و توزیتول یمقوله کههمچنان 
دارد کلله توسللط  ییهانللهیشللود، هزیانجللام م یغللات و افکللار عمللومیو تبل هارسللانه
ور را در کشل یاسلیارات سی، اختیگردد. لذا بخش خصوصین میبزرگ تأم یهاشرکت

به نام احزاب  یان و جادهیماش یق طراحین امر از طریآورد که ایز به تملک خود در مین
 شود. یها محقق مو رسانه
ک جامعله یلمقدورات  یکند، تمامیکه مدل اداره در آن حرکت م یا. پس جاده5

 نیا ین حرکت و ابتدای( است که آغاز ایو اقتصاد یو فرهنگ یاسیاز مقدورات س اعم)
ز شام  یرا ن یاسیو س یاست اما در ادامه، مقدورات فرهنگ یجاده از مقدورات اقتصاد

لومترهلا بعلد یاسلت کله تلا ک یها همانند حرکت در اتوبلانن جادهیشود. ورود به ایم
کنتلرل  یهانیبر آن حاکم است و دورب یو رانندگ یین راهنمایندارد و قوان یدوربرگردان

دارد چلرا  یدر پ ی، عواقب مختلفیو تخلف ید و هرگونه تخطر نظر دارنیسرعت آن را ز
متناسب با  یهانیماش یو طراح یو اقتصاد ی، فرهنگیاسیس یهان جادهیکه احداث ا

داشلته و قواعلد و  یمفصل یهانهیده بوده و هزیچیپ یهایها و بررساز برنامه یآن، ناش
دار هیت قشلر سلرمایلبله ملکها ن جادهیبر آن حاکم است. در واقع ا یمحاسبات خاص
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جه، یها پرداخته و در نتنین ماشیا یز به سفارش آنان، به طراحین یدرآمده و بخش علم
ار یلدر اخت یو اقتصلاد ی، فرهنگلیاسلیشئونات س یها و همهنیها و ماشجاده یتمام
، یعلیمنلابع طب»اند. پس بحث بله مدرن را سفارش داده یاست که سبک زندگ یکسان

 عنوانبللهن امللور یللشللود بلکلله ایمحللدود نم« یو ثللروت عمللوم یسللانان یرویللن
 یرد و چله عللومیلانجلام گ ییهاکنند چه پژوهشین می، معیاقتصاد ییهارساختیز

ت یلفید قلدرت و کیزان از سواد را مصر  کنند و فرهنگ تولیس شود و مردم چه میتدر
چگونله  یافکار عموم تیبه مردم و هدا یرسانداشته باشد و اطالع یت چه شکلیریمد

و  یاسلیمقلدورات س یاز تملام یق است کله اصلطکاک ناشلین طریرد و از ایانجام گ
 شود. یم ین خنثین ماشیک کشور، توسط ایدر  یو اقتصاد یفرهنگ

ق اسللتبداد و خشللونت و یللاز طر ملللتک یللکردن میش از رنسللانس، تسلللی. پلل6
و  یاع آنلان را بله بردگلمختللف، اتبل یشد و با تصلر  کشلورهایانجام م یلشگرکش

خلود را از  ملادی یازهایخود را توسط آنان انجام دهند و ن یگرفتند تا کارهایم یگاریب
ات و یلدانستند مالیز به هر اندازه که الزم میند و از مردم کشور خود نین راه مرتفع نمایا

از  یانسلان یوریلن نین کنند. اما امروزه تلأمیرا تأم یپادشاه یگرفتند تا خزانهیخراج م
مدرن مواجه  یدارت با بردهین عرصه، بشریشود بلکه در ایالذکر انجام نمفوق یهاراه

 یهامختللف بله شلبکه یدر کشلورها یو پرورشل یآموزشل یهااست چرا که دستگاه
گونله کله تصلر  متص  شده است. همان یصنعت یدر کشورها یانسان یرویپرورش ن

شود بلکله یحاص  نم یو استعمار علن ییبا کشورگشا هامورد نظر  قدرت یهانیسرزم
 یدارا ین به ملک طللق  کشلورهایزم یکره ین باعث شده تا تمامیاستعمار پنهان و نو

آنهلا بله  یهلا و ثلروت عملومملت ییایلو جغراف یعلی  شلود و منلابع طبیحق وتو تبد
ار آن یلاخت بزرگ، صلاحب یهاقدرت یهاها و بانکگردد که شرکت یمنته ییهاجاده
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گر متص  است و لذا بلا یکدیز به یجهان ن یدر تمام یمال یهاستمین سیهستند. همچن
و  یامنطقه یهاآثار آن در بورس یگران به بررس یک کشور، تحلیدر  یبروز مشک  مال

 یطراحل یبله نحلو ینلیو زم ییهلوا یهلانالیبنلادر و ترم یپردازند. حتیم یالمللنیب
ن یلکنلد. این را در اطرا  و اکنا  جهان به هم متصل  میهوا و زم ا ویشوند که دریم

و  یاسلیس یهاسلت بلکله در عرصلهین یاقتصلاد یهارسلاختیروند مخصوص بله ز
 یدارا یاسلیقلدرت س یاز کشلورها در عرصله یاریبسل یعنیان دارد. یز جرین یفرهنگ

جهلان متصل  قدرتمند  یدر کشورها یحزب یاحزاب به شبکه یحزب هستند اما تمام
بر سر قلدرت  ینزاع داخل مثابهبهک کودتا در کشور که یرغم انجام یشوند و لذا علیم

ن کودتلا یلا یدربلاره یخلارج یهاشود که موضلع قلدرتین بحث مطرح میاست، ا
عمل   یجهلان یستم حزبلیک سیها در حزب ین بدان معناست که همهیست  و ایچ
واحلد و  یک شلبکهی مثابهبهکشورها  یو دفاع یتیامن یهاستمیس کههمچنانکنند؛ یم

 ده هستند.یتنمرتبط به هم و درهم
از کشورها ظاهرًا مستق   هسلتند و پلرچم و سلرود  یاریاست که بس ین در حالیا

ت و کشلور و اسلتقالل خلود یلو... بله مل یدر مسابقات ورزشل یروزیدارند و با پ ملی
ش یآما» براساسد یکشور با هر یایجغراف یتقت آن است که حیکنند. اما حقیافتخار م

ر یلمرتبط با آن، با اقتصاد منطقه هماهنگ شلود. در غ یو مطالعات کارشناس« نیسرزم
هلا و...  سلودآور نخواهلد بلود و بخلش هلا و فرودگاهصورت، احلداث بنلادر و راهنیا

ن یلک از ایلچیدر ه یگذارهی، حاضلر بله سلرمایه اقتصادیعدم توج دلی به یخصوص
منوط  ییزاو ثروت ین آن نخواهد شد. چرا که سودآوریسنگ یهانهین هزیها و تأمطرح

در منطقله و  یتجلار یهلانالیهلا بلا ترمنالین ترمیلمنلد او ارتبلاط قاعده یبه هماهنگ
ن معادله برقرار اسلت و سلرعت یز همید نیتول یدر عرصه کههمچنانالمل  است. نیب
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دات یلتول یکنلد تلا سلودآوریجلاب میدر جهلان ا یء تکنولوژد کاال و ارتقایتول یباال
د یلد داخل  بلا سلرعت تولیلتول یباال، به هماهنگ یبه ارزش افزوده یابیو دست یداخل
تحرک مناسب و به هنگام نداشته باشد  یمنوط شود. لذا اگر کشور یالمللنیو ب یجهان

ف نکند، ورشکسته خواهد یتعر یجهان یهارا در قالب برنامهاش ملی یتوسعه و برنامه
 شد.

 یت مطلقلهیلوال»دا کرده و به منزللت یپ یجهان یان مدل گسترهیجه، ای. در نت6
و خشن استفاده نشده  ین منزلت، از استعمار علنیبه ا یابیدست یبرا یده ولیرس« مادی
بشلر  یابعلاد زنلدگ یتمام یامروزه برا یعنید آمده است؛ یپد یک استعمار علمیبلکه 

ده و بله یلن گردیمعل« فیلتکل»از  یاملور، چلارچوب یارائه شده و در همله« فیتعر»
کشورها  یشود. همهیمختلف مبادرت م یهاف در عرصهیف و تکالیآن تعار« قیتطب»
خود را در گرو  مادیرفته و رفاه و تکام  یرا پذ« قیف، تطبیف، تکلیتعر»ن نوع از یز این

 یبلزرگ طراحل یهادانند که توسط قلدرتیم ییهانیشها و استفاده از ماعبور از جاده
، ی، عقللیروحل»و « ی، اقتصلادی، فرهنگیاسیس»  یاز قب یمختلف یهاشده و عرصه

روسلتاها، »، «ی، دولتی، تعاونیخصوص»، «ی، کشاورزی، خدماتیصنعت»، «یجسم
ها، ن سرفصلل یللک از ایللهللر  یدهللد و بللرایو... را پوشللش م« شللهرهاشللهرها، کالن

ت، یریملد یکند. لذا اگلر در رشلتهیرا ارائه م یفیو ک یکم   یهانداردها و شاخصهاستا
 تمدنموضوعات در  یتمام ی  است که براین دلیجاد شده، به ایا یمتعدد یهاشیگرا

، در ینیع یهانین ماشیشده و سپس ا یمخصوص طراح یهاها و جادهنیموجود، ماش
ها و ن جادهیا یعکس شده است. در واقع کارآمدمن یدانشگاه یهارشتهانیها و مرشته

 تملدنشلده توسلط تیترب یانسان یروین« ر  یسرعت، دقت و تأث»ها و نیها و ماشاتوبان
 یدن بله قافللهیرسل ین دستاوردها شود و بلرایا یت دلباختهیمدرن باعث شده تا بشر
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کله در  للآن  عامل باشد. پس مدل اداره و اصو یبه آنها حاضر به هر کار یابیدست تمدن
ع م للن شد ییتب یمباحث قبل ر و متنو  کله متناسلب بلا  ینیها ماشونیلیشود و به میمتکث 

 یهاک نظام در برناملهی یتیریمد یهاگردد و سرفص ی  میمتعدد است، تبد یهاجاده
نه، مجر یدهد که قوای  میتوسعه را تشک  اند.ه با آنها مواجهیه و قضائیمقن 

جوامع  یعنیرهسپارند؛  یمقاصد و اهداف سویبهها، ها و جادهنین ماشیا. البته 7
ها جابجا ها و جادهنین ماشیخ توسط ایک مقطع و هم در طول تاریو شهروندان هم در 

شوند که در ادامه به آن پرداخته خواهلد شلد. پلس از یاده مین پیمع یشده و در مقصد
رفلت کله نظلام  یاساسل ین مسألهیبه سراغ ا دیها بانین ماشین اهدا  و مقاصد اییتب

توانلد خداپرسلت بمانلد و تلن بله یط چگونله مین شلرایدر ا یاسالم یمبارک جمهور
ز بله یلت را نین وضلعیلرفت از اندهد بلکه راه برون یپرستیله و فرهنگ هویاخالق رذ

ا کله شلأن عه است چریش ین امر، موضوع امتحان امروز  جامعهیا ارائه کند. ایدن یتمام
شلللان یو فرزنلللدان پلللاک و مطهلللر ا امیرالملللؤمنینامبر اکلللرم، یلللوجلللود مبلللارک پ

ن یلو برخلورد بلا موانلع ا یک حکومت جهانیت یری  و مدیتشک نیاجمعهمیعلاللهصلوات
 مثابهبهن یو محب   مؤمنینن ین منصب ندارند بلکه ایبه ا یازیاست اما خود ن یآرمان اله

بلا آن  یهمراهل یخلود را بلرا یت و آمادگید ظرفیکه باهستند  محمدمحمد و آل امت
ن منزللت نشلان دهنلد و اال یدر ا اولیای الهیر و طوا  بر محور ین مسیبزرگواران در ا

معنا نخواهد شلد. در  فیالشرفرجهیتعالاللهعج عصر یبت و ظهور حضرت ولیغ یفلسفه
شلود و یف میلتعر« باط  یمهبا کل یریحق در درگ یکلمه یاقامه»به  یدارنیواقع د
آن  یجانبلهده که ابعاد همهیرس ین بلوغیخ، به چنین دوره از تاریز در ایباط  ن یکلمه
هلا یباط  غفلت شود، نه تنهلا ناهنجار یت کلمهیح شد. لذا اگر نسبت به وضعیتشر
ملدرن،  تملدندر  یانقالب اسلالم ی، با استحالهبلندمدتد خواهد شد بلکه در یتشد

ا تبدیشده و به  یع از محتوا خالیشت جلز  ی  خواهد شد و سرنوشلتیک اسم بدون مسم 
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 دا نخواهد کرد.   یا نفاق پیابتال به کفر 



 



 

 
 هفتم مبحث

  یغرب مدل اداره« مقصد» مثابهبهمدرن؛  یپرستبت 
 یو اقتصاد یفرهنگ ،یاسیس یهان آثار آن در بخشییو تب

 یهلان جادهیلین و تبیک ماشلی مثابهبه یغرب یرهرامون مدل ادای. پس از بحث پ1
شلود ید توجه داشلت کله ادعلا میبشر، با یابعاد زندگ ین در تمامین ماشیمتناسب با ا
اسلت « نامحدود یازهایامکانات محدود و ن»ها، ها و جادهنین ماشیت  ایموضوع فعال

به مخلوق است  هیاز تک یت ناشیرا محدودیست. زیب نیک فریجز  یزین ادعا چیکه ا
خالق اسلت و  یدهد، دارایار انسان قرار میکه در اخت ین جهان و منابع و امکاناتیاما ا

ز یازها نین کههمچنانامداد ندارد.  در علم و قدرت و اراده و اعطا و یتیز محدودیخالق ن
او  یازهایت مخلوق، به نیمستند به مخلوق است و محدود« ازین»را یست زینامحدود ن

 کند.     ی  میتبد یریگقاب  شمارش و اندازه یاازها را به مقولهین نیزند و ایم حد  
 یها، جوامع را به چله مقصلدها و جادهنین ماشین است که ایگر اید ی. مسأله2

طور کله و هملان سؤالن یکنند  در پاسخ به ایاده میپ یرسانند و آنان را در چه نقاطیم
ه محور اشاره شد، ممدل ا عامن اصول ییدر تب ه مقصلد و پ یداره به ن  املد را ذکلر یتوان ن 
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ح شلود؛ یتشلر لل یشعار صورتبهو نه  لل ید به نحو استداللیامدها باین پیکرد. البته ا
« یدانیلقلات میتحق»، «یاقلات کتابخانلهیتحق»ق یلد از طریبا حقایقن یاثبات ا یعنی

رد. للذا یها( انجام گیم و انسجام تئورتالئ ی)بررس« یقات نظریتحق»)آمار و ارقام( و 
را پلس از یلان آن. زیلدر آغاز راه خلود اسلت و نله در پا یاسالم ینظام مبارک جمهور

 یروزیلوهفت سلال از پیشدن سلیو سپر یاسیگذشت صدوپنجاه سال از مبارزات س
، یحضرت امام و مقام معظم رهبلر یاله یو تداوم حرکت نظام با رهبر یاسیانقالب س

نظلام »بلا  ید جنگ فرهنگیدا کرده و بایپ یعلم یورود به عرصه و معرکه یبرا یانهیزم
د و اثبات کند کله علوارض و یفرهنگ غرب را آغاز نما« علوم، ساختارها و محصوالت  

د بله یلن رونلد نبایلشتر اسلت. گرچله ایابعاد، از منافع آن ب یدر تمام تمدنن یمضار   ا
ب خام بلاق کیب محدود شود و در حد  یتخر د بله یلبمانلد بلکله پلس از آن با یتعص 

عمل  و در  یات در عرصلهیلد مبادرت شود تا نور قرآن و روایجد یک زندگی یمهندس
ل در حوزهید از طرین مهم بایدا کند. البته ایان پیجر ینید امت یزندگ ه یعلم یهاق تحو 

را  یت علوم دانشگاهیهدابتوانند  یحوزو یهان، دانشیدنبال شود تا با ارتقاء فهم از د
 د گردد.   یمدل اداره تول یدر عرصه یدین جدیرند تا به تبع آن، ماشیبگ عهدهبه

شلود، یهلا حاصل  مها و جادهنین ماشلیلکله بلا اسلتفاده از ا یاجهین نتی. اول3
 جایبلهملدل اداره،  یعنلیداران اسلت؛ هیسرما یبرا یت در قالب کارگریاستعمار بشر

ت، یل  آراملش، عقالنیلاز قب یا انسلانیل یم مذهبیمفاه براساسرا  ینسانت ایهو آنکه
  قلانون کلار یلکار و ذ برمبنایف کند، انسان را یو... تعر یمان، بندگیشه، ای، اندیآزاد
ت مانسان ید و همزمان بر تمامینمایف میتعر ات یلگذارد که اشتغال و کار و حیها من 

کارخانجلات توسلط  یانلدازو راه یخصوصلبخلش  یگذارهیون سرمایبشر، مد مادی
ها ییدر کشورگشا یاز اهدا  اساس یکیز یها است. قب  از رنسانس نها و تراستکارت 
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شهوات و اهواء قدرتمندان بود  یدر راستا یانسان یروین کارگیریبه، یداخل یهاو جنگ
که بلر  یال ادارهمد یجهیز، نتیدا کرد. پس از رنسانس نیرواج پ یدارو لذا فرهنگ برده

عملکلرد آن احلداث  یکه برا یمتعدد یهاها و جادهنیله استوار شده و ماشیاخالق رذ
کا و اروپا یها در امرست. لذا تظاهرات و اعتراضین« مدرن یداربرده»جز  یزیشده، چ

ت  نودونه درصد از یداران و اسارت و محرومهیک درصد سرمای یمندبهره یدهندهنشان
بد املا یکوتاه بفر یمدتها را تا ملتان است؛ گرچه زرق و برق  رفاه و شهوات، مردم جه

 آنها افشاء خواهد شد. یواقع یچهره
منلافع  یپلا ملیو  یکردن منافع عمومیها، قربانها و جادهنین ماشیحاص  دوم  ا

از آن، بله  یا و اضلطراب ناشلیله به قلدرت محلدود دنیتک دلی بهداران است و هیسرما
آنلان را بله  یهارد تلا داشلتهیلگیشود و حقوق آنان مورد تجاوز قلرار میضعفاء ظلم م

ر ماننلد زنلان، یپذبیف و آسلیرو، حقوق اقشار ضلعنیمه کنند. از ایدستگاه خود ضم
شلود و ین دسلتگاه لگلدمال مین و... همواره در ایمان، سالمندان، محرومیتیکودکان، 

شلوند و بله خلدمت یانشمندان، نخبگان و... اسلتعمار مز مانند جوانان، دیتوانمندان ن
ب یل، تخریغربل یمدل اداره یامدهایج و پیند. محور سوم در نتایآیدر م مادیاهدا  

متلداول در  ین اسلت کله در اثلر سلبک زنلدگیآب، هلوا و زمل یست و آلودگیزطیمح
ع  یهایماریبد یو تول یربهداشتیغ ین زندگیا یجهید. در نتیآید میشهرها پدکالن متنو 

موجلود،  یستم درمانیکند اما سیدا میش پیده افزایچیپ یهااج به درمانیو العالج، احت
ض اعضلاء، بلا یا تعلویوند یق پیش عمر ثروتمندان از طریافزا یز است و برایآمتیجنا

 شود.   یرو مهبدن روب یمانند قاچاق انسان و اعضا یمفاسد
عد در  گمان جز اینتیجه که است شده بنا تجربه و حس بر مدرن علوم فرهنگی، ب 

ق موجود، عللم یها و روش تحقها، کنترلیها، تئورفرضشیرا پیز ؛ندارد وهم و ظن و
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بله  ینید یهافرضشیورود پ یتابد و اجازهیر آن را بر نمیخطاناپذ یهاو گزاره یانیوح
ن یکه ب یاست. به تبع آن، روابطر یدرگ ینوران حقایقن یدهد و با ایرا نم یدستگاه علم

ت وهللهییان میها جرانسان از  یچیسلرپ دلی بلهشلود املا یم یاابد، گرچه باعث لذ 
، احکلام رشلد و ینلیآورد؛ چلرا کله احکلام دینم ی، رشد و تکام  را در پیاحکام اله

 براسلاسهلا امتها و ص مصالح انسانیو تشخ یتکام  و تعادل هستند و به علم ربوب
له حق یجه، زندگیگردند. در نتیخ باز مین و تاریتام  به تکو یاطهاح  یقتلیملدرن و مرف 

ثبات و متص  به عالم  و با یواقع ین زندگیگزیاز شهوات زودگذر ندارد و جا یجز سراب
 شود. یآخرت م

عد س لله یها و در اوج اخلالق رذن نطفلهیترپست یکه دارا ییها، انسانیاسیدر ب 
لله اسلتوار باشلد، یاخالق رذ براساسکه  ینیماش یعنیکنند؛ یدا میپ تیهستند، حاکم

تر باشند و تر و مستکبرتر و ظالمصیکند که حریفراهم م یحکومت کسان ینه را برایزم
ح اسلت کله بلا ین فاصلله را گرفتله باشلند. البتله صلحیشلتریت، بیقت و معنویاز حق
ن یلن رفتله املا ایسلتبداد از بلو ا یمدرن، فرهنگ سلطنت و پادشلاه تمدن یریگشک 

 تملدنن یلد آورنلدگان ایلبلوده کله پد یاخالق فاسد، منش و روش اجداد و آباء  کسلان
ر شلده، فرهنلگ یلن فرهنگ مشارکت که پس از رنسانس در جهان فراگیاند. همچنبوده

ن فرهنلگ، جواملع را نجلات یل. للذا ایاست و نه فرهنگ مشارکت اله مادیمشارکت 
 یاز آزاد ی، سرابیقیمشارکت حق جایبهبرد و یها را به عمق ظلمات مدهد بلکه آنینم

شلود. در یت بشلر میاسارت و محدود یش دائمیدهد و موجب افزایرا به آنان نشان م
ل  پرداخلت کله:  یار مهم و اساسیبس ین گزارهیرامون اید پیواقع با فقلر »به تفکر و تأم 
ن یلگر ایمحور د« قاست.یدر افر یفقر اقتصاد ار بدتر ازیکا بسیدر اروپا و امر یفرهنگ

ت نله یکه بشلر یزه شده است؛ به نحویها تئورعرصه یب در همهیاست که دروغ و فر
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و توسلعه  یسعادت و آبلادان مثابهبهن فاجعه را یاز استعمار پنهان ندارد بلکه ا یتنها درک
د و یلگویوغ مخلود، بله بشلر در یهلابخش یمدرن در تملام تمدنپندارد چرا که یم

 دهد. یب میها را فرانسان
فلوق را ارائله دهلد و  یاز محورها یبندک جمعیتواند یکه م ی. اما محور اصل4

ملدرن  یپرستد و بتین کند، کفر جدیرا مع یغرب یمدل اداره یمحصول و مقصد اصل
بلا ه را یخ، جامعه و افراد شده و سلرمایدر سطح تار مادیق اخالق یاست که باعث تعم

  کلرده و عللوم یتبلد یات اجتملاعیلشئونات ح یربا به مبنا یعنیآن  یکم یشاخصه
  للکنند یفا میبشر ا یزندگ یدر صحنه مادیاصول اعتقادات  مثابهبه یکه نقش للمدرن 

ه سجده کند. یاند تا بشرباعث شده ها بله که انساننیا جایبه یعنیت در مقاب  آثار ماد 
شود یوادار شوند، امروز ادعا م یو چوب یسنگ یهاو پرستش بتها کدهحضور در بت

کشلف شلده  یق روابط علملیعت است که از طریو قدرت، آثار طب قوهکه منشأ حول و 
پر از خسارت  یزندگ»و « یوهم یشهیاند»، «یاخالق ظلمان»است. لذا جوامع دچار 

عات نویچیاند و هشده« و مرارت ات و تمت  ار انسان قرار گرفتله، یر اختکه د ینیک از لذ 
قرآن، هشدار به  یاورده است. در واقع روح حاکم بر تمامیاو به ارمغان ن یآرامش را برا

 یهان دسلتگاهیلمبتال نشدن به کفلر و شلرک و علدم ورود در ا یها براها و انسانامت
اص  است که ح ین در حالیا و آخرت در امان بمانند و ایاست تا خسران در دن یظلمان

آن نقطله  سلویبهن، جوامع را ین ماشیکه ا یاو نقطه یغرب یامد  مدل ادارهیجه و پیو نت
، یان حضرت امام و مقلام معظلم رهبلرید است که در بیبرد، همان کفر و شرک جدیم

بلا آن  یاسلالم امت یت مدرن نام گرفته و بر ضرورت مقابلهیمدرن و جاهل یپرستبت
ک  د شده است.   یتأ

کنلد و ی، جوامع را به کفر و شرک دچار میغرب یطور که مدل ادارهبته همان. ال5
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ه را رقم م ید و خداپرستیتوح ید براین تهدیبزرگتر  ینیزند، با اخالق دیو اعتقادات حق 
وهفت سال گذشته بله یدر طول س یرین درگیر است که مظاهر ایز درگین یو احکام اله

ما قرار گرفته و معلوم گشته کله عمل  بله  ینید یجامعهتر شده و در برابر ج روشنیتدر
 عنوانبهناسازگار است.  ینید یهاو ارزش یمدرن، با اقتضائات احکام فقه یساختارها

بودن اموال شرکت، عماًل و مشاع جایزک عقد ی عنوانبهنمونه، احکام شرکت در اسالم 
را در یشود ز یچار فروپاشدار نباشد و به سرعت دیپا یآن است که شرکت شرع یمقتض

از اموال شرکت  یچ بخشیگران حق تصر  در هیاز شرکاء، د یکیت یصورت عدم رضا
د آمده، یخاص که در غرب پد یعام و سهام یسهام یهارا نخواهند داشت. اما شرکت

ت و یلت از مالکیریک ملدیه و تکاثر ثروت است و لذا با تفکیع سرمایتجم یبرا یابزار
توانلد یشلرکت نم یاعضلا یت برخلیت اعضاء، عدم رضایبه اکثر سپردن حق تصر 

گران از شرکت ید با فروش سهم خود به دیان بایموجب انحالل شرکت شود بلکه ناراض
ر است. یناپذک عقد الزم و تخلفی  شرکت به یتبد معنایبهن عماًل یخارج شوند که ا

 یا اقتضائات شلرکت اسلالم، مخالف بیستم اقتصاد غربیس یهیپا عنوانبهلذا شرکت 
لیل مثابهبهعت یو متزلزل است و آنچه در شر جایزک عقد ی عنوانبه  یک عقلد الزم تلق 

ز یلن رونلد در موضلوع خلانواده و ازدواج نیع و امثال آن است و نه شرکت. هملیشده، ب
زن و مرد  یعیو طب مادی یازهاین نیگرچه موجب تأم یان الهیان دارد. ازدواج در ادیجر

اسلت  ین در حلالیشود و ایمحدود نم مادی یازهایشود اما هد  از آن به ارضاء نیم
سرشلکن شلدن  ی  خلانواده در غلرب توسلط زن شلاغ  و ملرد شلاغ ، بلرایکه تشک

ه و مدرن در پ یاست که زندگ ینیسنگ یهانهیهز فرهنگ توسعه  کههمچناندارد.  یمرف 
محقق نشده بلکله ازدواج دائلم  یشرع روابط یداریشود تا اقتضاء ثبات و پایموجب م

   گردد.یعماًل به ازدواج موقت تبد
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شلئون جامعله در  یداران بر تمامهیثروتمندان و سرما« تیحاکم»گر، ید ینمونه 
 یت مخلتص خلدایفرهنگ توسعه است که از نظر اسالم محکوم است. در واقع حاکم

حضرت حق منحصر کلرده و  ن شأن را بهی، ایاله یمتعال است و علم و قدرت مطلقه
ت و یلمومیت، قیلگلر هلد  از حاکمینلدارد. بله عبلارت د ین شأنیچن یچ شخصیه

از  یریگو دست یو توانمندساز یرسانت، کمکیحاکم یست بلکه فلسفهین یقلدرمئاب
ت قلرار دارنلد و قلرآن و یاز علم و قدرت و عقالن یترنییها است که در سطوح پاملت

متعال و  یگاه، به خداین جایقت است که این حقیثوره مشحون از امأ یهیات و ادعیروا
ن و مکتلب یلت، منحصر به دیحاکم یت برایاء اختصاص دارد. پس صالحیاء و اولیانب

منبلع عللم و قلدرت، بله  مثابهبهمتعال  یاتصال به خدا دلی بهاست که پرچمداران آن 
ها و تیون، تملام مسلئولرحملت و عطوفلت بله ملاد یندارنلد بلکله بلرا یازیمادون ن

اء اجلازه یلو اخلالق و فرهنلگ انب یا دسلتگاه الهلیرند. حال آیگیم عهدهبهها را یسخت
تلوان یت کننلد   چگونله میلداران تبعهیه و سرمایها و جوامع از سرمادهد که انسانیم

اج به پول یاحت یسپرد و به بهانه یارات و شئونات کشور را به دست بخش خصوصیاخت
دار هیه و قشلر سلرمایمختللف ملردم، بله صلاحبان سلرما یازهاین نیتأم یه برایسرماو 

ده شلود، موجلب یبلا پلول سلنج یزیلمت هلر چیکه ق یا هنگامید   آیت بخشیمحور
 یک امر فرعلین به یا بر آخرت حاکم شده و دیبر جامعه و دن مادیشود که فرهنگ ینم

ن را به تبلع آن یقرار داد و د یر اصلیا را متغیتوان دنیم یا در نظام اسالمی  شود   آیتبد
خ فقاهلت و یاء بلکه تاریاء و اوصیخ انبیاست که نه تنها تار ین در حالیف کرد   ایتعر

ثلار و زهلد ین وقلف و ایلات، امادیپول و  جایبهدهد که یم یز گواهیعه نیت شیمرجع
ز ین یانقالب اسالم د آورده است.یعه را پدیش یعلما یو فرهنگ یبوده که خدمات علم

کا به ینرس یروزیبزرگ و سالح و پول به پ یهاه به قدرتیبا تک ده بلکه حضرت امام با ات 
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  در یلن دلیدچلار کلرد. بله همل یها را به ضعف و زبون، ابرقدرتیاله یقدرت قاهره
کند بلکله یاست که منافع خود را دنبال نم مطلقه فقیهت یت با والیبت، حاکمیدوران غ

 دات دستگاه کفر و نفاق است. یاز تهد یاسالم امتنجات  یپدر 
انتقلال ثلروت ملورد  یهلاق اهرمیلاست که از طر یت حقوقیگر، مالکید ینمونه

را در عمل  یلاسلت؛ ز یت اسلالمیلت قرار گرفته و در تعارض با اقتضائات مالکیحما
ل ضعفاء به دسلت شود که ثروت دائمًا از قاعده به رأس هرم منتق  شود و اموایباعث م

ک یر ندارد و لذا نبایت انتقال به غیوجه قابلچیت  انفال به هیا ملکیفتد. یاء بیاغن د به تمل 
افلت یمت روز از آنان درید به قیت، مبلغ اجاره باید بلکه در نهایایدرب یبخش خصوص

ملدرن  تمدندر  ید توجه داشت که مفاسد اقتصادیز بایشود. در موضوع رانت و فساد ن
بله  یاژهیلازات و مجوزات وید و تجارت و...، امتیشده درآمده و در تولزهیه شک  تئورب

و  یف علملیلآن تعر ی، بلرایرد کله در مجلامع دانشلگاهیلگیسلطوح تعللق م یبرخ
 یک مقوللهی مثابهبهفساد و رانت،  ینهیشود و وجود زمیارائه م یاصطالحات تخصص

ک نظلام یلدر  ینجوم یرا بدون حقوق و درآمدهایگردد  زیم یستم تلق  ین سیدر ا یذات
ن اخلالق فاسلد، از یلشود که ایجاد نمیا یت اقتصادیکار و فعال یبرا یازهی، انگمادی

  یتبلد یو بلاور عملوم یقرار بله وجلدان عملوم یعلم یهاهیها و توجق استداللیطر
« منافع انسان»و « منافع کاال»ن یب یکه چالش یز، هنگامین یشوند. در احکام قضائیم

شود و انسلان را بله یمدرن به سود منافع کاال صادر م یدر دستگاه قضائ د، آرایاید بیپد
دهد املا ین امر، فرهنگ حاکم بر بازار را شک  میکند که ایت دچار میزندان و محدود

در مورد مهللت بله بلدهکار و حفل  کراملت  یبر ضد اقتضاء احکام اله ین روندیچن
اس یدر مق ییجوصرفه»برتر وابسته به  یبه تکنولوژ یابیدست کهمچنانهاوست.  یانسان

د تصور شود ین نبایاست. همچن ین مقوله در تعارض با کرامت انسانیاست که ا« دیتول
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جنگ با  معنای اصلی دی، جنگ با خدا و رسول است بلکه آنچه باینیاالثننیب یربا فقط
شلدن آن در یق ربا و جاریه از طریسرماشدن زهیخدا و رسول خدا محسوب شود، تئور

 یاست. چرا کله اسلالم در وهلله ملیو  یالمللنیو ب یاقتصاد جهان یهاانیشر یتمام
سلت یاند نر محرملات شلدهیکه مرتکب ربا، فحشا و سا یمجازات دو فرد دنبالبهاول 

مات در اجتماع میاست که موجب جر یعوامل یکنشهیر دنبالبهبلکه  ود و شلیان محر 
نله  یغربل ین ملدل ادارهیکند. بنابرای  میک جامعه تبدین اعمال فاسد را به فرهنگ یا

ان یلر اسلت و جریلز درگیلن یو اخلالق الهل یبلکه با احکام فقه ینیتنها با اعتقادات د
وجوه، ملا را  یرد بلکه در همهیپذیدر جامعه را نم یو اخالق ی، فقهیاعتقاد یهاگزاره

 کند.یس دعوت میبه سجده بر ابل
و عدم لحاظ ارتبلاط موضلوعات  یشناسموضوع یها از مسألهغفلت یالبته بعض 

شروط خارج عقد، حکم  یکردن برخات آن باعث شده تا با اضافهین با اهدا  و غاینو
خود مشخص شده کله  یموضوعات فوق و امثال آنها صادر شود اما در جا یت برایحل  

ر باشلند، محکلوم بله حکلم حرملت یضائات احکام درگکه با اقت یموضوعات اجتماع
رند و از یقرار بگ یمورد بررس یفقه حکومت براساسد ین موضوعات بایهستند. در واقع ا

ات در قاللب یلات و روایلق از آیلق اسلتنباط دقیرود تا از طریه انتظار میعلم یهاحوزه
 خص کنند.ن موضوعات مشیف نظام را در رابطه با این، تکلینو یابواب فقه
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 نخست مبحث

شعار  دلی بهران ی لت اختمل در ساختار اقتصاد ا« یانقمب یگستاخ» 
و « کار»ر یبودن دو متغمحور)دار  یپا یجاد تورم و گرانی دالت و ا

 (رانیدر اقتصاد ا« هیسرما»

اء و یلم بلا انبیبلرد و ارتبلاط مسلتقیسلر نمبت بهیدر عصر غ یاسالم امت. اگر 1
ق یلامکان داشت، روشن است که راه مواجهه با کفر و شلرک ملدرن از طر یاء الهیاوص

 یگرفلت و چگلونگیو ابالغ فرستادگان خداوند متعال در دسترس ما قلرار م یعلم اله
 یبلت بله نحلویط در دوران غیشد. اما شرایما آشکار م یت براین وضعیاز ارفت برون

رمعصلوم انجلام یت غیق عقالنیالسالم از طرهمین علیاست که استضائه از نور معصوم
هیش یشود که در توس   فقهایم و تفقه و استنباط آنان از قول و  یهد یعه به ساحت ائم 

ق یلت از طری، هدایط فعلیگر گرچه در شرایدابد. به عبارت ییم ین تجلیفع  معصوم
شدن  عق  و یق نورانیاز طر یر الهیرد اما راه و مسیپذیانجام نم یم با وحیارتباط مستق

اب  یمنطق ن یلدر فهلم از د الشلریففرجله یتعالاللهعج عصر یحضرت ول عامکه توسط نو 
 یناش« فین تکلییتع»وزه ن شده و خواهد شد و لذا امریرد، معیگیمورد استفاده قرار م
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اوست.  یو برخاسته از دستگاه محاسبات )عج(عصریحضرت ول عامب یت نایاز عقالن
مواجهله بلا  یت در گذشلته، بلرایپرچمداران هدا مثابهبهعه یش ین اساس، فقهایبر هم
ن و یلن و عللم و رابطله دیلاسلت، رابطله دین و سیلد یرابطه»  یاز قب یاساس یمسائل
کلرد، املا ین میین را در آن دوران تعیف مؤمنیداشتند که گرچه تکل ییاهپاسخ« یزندگ
بلا  یدر دوران کنلون یاسالم امتکه  یادهیچیط پیها با شران پاسخیو بساطت  ا یسادگ

 ندارد. یآن مواجه است، تناسب
 یملدل اداره و سلاختارها و موجلود تمدنرامون یپ ین مباحث، نکاتیلذا اگر در ا 

عه بلدون بحلث یشل یف جامعهین تکلیی  است که تعین دلیشد، به اح مطرمدرن و... 
ت یلبن اه یکه محبل یاضتیر نخواهد بود و ریپذده امکانیچین مسائ  پیرامون ایق پیدق
و علدم « ریجهاد کب»ن مقوالت است و اال یا ید به آن تن دهند، تفکر و تأم   دربارهیبا

افلت. بله یت تحقلق نخواهلد یلقابل یاسالم تامامروز  یفهیوظ عنوانبهت از کفر یتبع
، انبیلای الهلیکله  ید، وقتلیلن گردیلیر مباحلث تبیگونه که در سلگر و همانیعبارت د

فرهنلگ  یبلرا یخ را انجلام دادنلد و دسلتاوردیخود در هر مرحله از تار یهاتیمأمور
رو، نیلاز آن دسلتاوردها را نلدارد. از ا ینینشحق عقب ینید امتمذهب به وجود آمد، 

دسلتاورد  مثابهبهکه  یزیشدن فرهنگ کفرستنهین و نهادیزم یدن بساط کفر از کرهیبرچ
ن بلرود و ید از بلیاست، نبا یر آن وجود نورانینظیمجاهدات ب یجهیاکرم و نتیبزرگ نب

گاه تحلت 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. اینگ کفر قرار یسلطه

ر بار کفر و شلرک برونلد و یهرگز حق ندارند ز یعه و نه سن  یکفر است و نه ش یو سلطه
 رند.یاکرم را بگیط قب  از بعثت نبیت مدرن و خطر ارتجاع به شرایجاهل ید جلویبا

  الزم یلن دلیان قرار گرفته و بله هملمیا یکفر در مقاب  جبهه یجه، جبههیدر نت 
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دا کرد و بلا کسلب اسلتطاعت در یرت پیدشمن بص یحمله یهاوهیاست تا نسبت به ش
وا لهلم مااسلتطعتم ملن » یها به فرمان الهنهیزم یتمام  ،ابعلاد یدر همله« قلوهو أعلد 

 اسلت کله یفرهنگل یو اسلتطاعت قوه مثابهبهن مباحث یعم  پوشاند. در واقع ا یجامه
 یهاهیلبپردازد و عملق و ال یاسالم یاز نظام مبارک جمهور یفکر یبانیتواند به پشتیم
نلداران در قلرن ید وظلایفد و ین نمایید را تبیجادشده توسط دستگاه کفر در برابر توحیا
ن یلا ین حاویشد که دیانقالب بعضًا ادعا م یکم را روشن کند. البته در ابتدایوستیب

اسلت  یدارنین امور به فرهنگ مذهب، غلو  در دیو نسبت دادن است یده نیچیمسائ  پ
ن یلوهفت سال از انقالب عماًل روشن شده کله بلدون پلرداختن بله ایاما با گذشت س

 یدر معرض خطر ینید یهااعتقادات و احکام و ارزش ی، تمامینیکرد دیمسائ  از رو
ن مسلائ  یلن به ایمؤمنن قرار خواهد گرفت. پس الزم است تا یسهمگ یاو حمله یجد

ده یلچیکار و پ یکردن سختد با بهانهیند و نبایز نمایتوجه کنند و خود را در برابر آن تجه
را بله دشلمن واگلذار  یفرهنگل یمبارزه ین امور، عرصهیبودن مباحث و عدم درک از ا

و...  یاهمچون هوافضا، نانو، هسته یادهیچیبه علوم پ یا امروزه که نظام اسالمیکنند. آ
ن یلعلدم ورود بله ا یبلرا ین و انقالبلیرفت که عناصلر متلدیتوان پذیازمند است، مین

کننلد    یبه نظام شانه خال یند و از خدمتگزاریتمسک نما ییهاها به چنان بهانهصحنه
ق ملورد یو عم ینخبگان صورتبهمدرن  یپرستبا بت ینظام اسالم ید راه مقابلهیا نبایآ

ت در یلو نقلش حاکم ینلیکشور بله شلک  د یت ادارهیفیرد و کیگقرار  یبحث و بررس
 روشن شود       ینید امت یبرا یاله یک زندگیساخت 
ن مسلأله یلد بله ایلآن، با یاملدهایج و پیو نتلا یغرب ین مدل ادارهیی. پس از تب2

ده چگونه بوده یچین پین ماشیبا ا یپرداخت که برخورد حضرت امام و مقام معظم رهبر
  از عملکلرد ملدل یلتحل یبعد از ارائله یعنیداشته است   یبرخورد چه حاصل نیو ا
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 ینظلام جمهلور یدانیلت میریز بودن آن، الزم است تا ملدین کفرآمییو تب یغرب یاداره
را یلح شلود. زیتشلر ینخبگلان صلورتبهز یلده نیچین پین ماشیدر برخورد با ا یاسالم

در  یو شلرق یغربل یهاروش یاسالم و نفه به یبا تک یحضرت امام و مقام معظم رهبر
د معللوم گلردد کله یاند اما بان مدل اداره تن ندادهیاز ا یکشور، به معادالت ناش یاداره

د آورده یرا پد یین محاسبات و معادالت، چگونه محقق شده و چه رفتارهایندادن به اتن
حضرت املام و  یانهیت هوشمندانه و داهیریرا رقم زده است. در واقع مد یو چه حوادث

خته یرا به هم ر یغرب یعملکردها، نظم مدل اداره یسرکیبا انجام  یمقام معظم رهبر
ن ینظام را حف  کرده که ا یریگابعاد متوقف نموده و جهت یاریآن را در بس یو کارآمد
ت فراوان دارد؛ بر یامر، جا ات توسلعه یلادب برمبنایکه  ییها یخال  تحلشکر و مسر 

ه بله بازگشلت هلر چله یکند و بلا توصلیم یشود و رفتار نظام را تمامًا غلط تلقیم ارائه
بله توسلعه  یابیدست یز برایو کفرآم مادیآغاز حرکت   دنبالبهر انقالب، یتر از مسعیسر

ز یت مطلوب نیت موجود مشخص گردد و وضعیرفت از وضعد راه برونیاست. سپس با
 عصلللریقبللل  از ظهلللور حضلللرت ول ین اسلللالمینلللو تملللدنجلللاد یکللله همانلللا ا

 م شود.  یاست، ترس فیالشرفرجهیتعالاللهعج 
قرارگلرفتن در بللوک غلرب،  دلی بلهم شلاه یلد توجه داشت که رژینه باین زمیدر ا

نظام طاغوت از مدل  یته باز کرده بود اما استفادهیآغوش خود را در مقاب  فرهنگ مدرن
ن و همراه با فساد و اسرا  ین ماشیا« مونتاژ  »سطح  کشور، در یاداره یبرا یغرب یاداره
در « عیلبخلش توز»ن رونلد،یلا یجهیو استبداد بود. در نت یکتاتوریوپاش و دختیو ر

 براسلاسبلود کله  ین در حلالیقطب توسعه قرار گرفت و ا مثابهبه، یم پهلویاقتصاد رژ
رد. در واقلع بلا یلبگد قطب توسلعه قلرار یاست که با« دیبخش تول»ن یات توسعه، ایادب

بازار  سویبهد متمرکز شود، یبر تول آنکه جایبهم یرژ یگذارهیمت نفت، سرمایش قیافزا
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ملار شلد کله یک اقتصلاد بیل، وارث یدا کرد. لذا انقالب اسالمیع سوق پیو بخش توز
 بود.  یم پهلویتوسط رژ یغرب ینادرست مدل اداره کارگیریبهاز  یناش

ن و اسلالم و یلحضلرت املام، د یشلهیدر اند یاساسل یگلر، مبنلاید ی. از سو3
قلرار « نیلد»از  یتلابع عنوانبله« ایلدن»شه، ین اندی  در این دلیت است و به همیمعنو

ن یلبلود. ا مادیتعادل  جایبهن ید براساسگر حضرت امام، عدالت یرد و شعار دیگیم
دا کنند. لذا پس یدست پ مادیو  یو فکر یآن است که مردم به رشد روح یدو شعار برا

شلد کله عملکلرد ملدل  ییرفتارهلا یمبنلا ییگرات و عدالت و مردمیاز انقالب، معنو
، یرسلانسوخت یهاسلتمیکرد و از کارکرد متلداول سیرا دچار اختالل م یغرب یاداره
درآملد  ینمونله، الگلو عنوانبلهنملود. یم یرین جلوگین ماشیا یکیو مکان یرسانبرق
در اقتصلاد  آنکهرغم یبه هم خورد و عل یدها پس از انقالب اسالمو نظم دستمز یغرب
 ، یل)از قب یصلنعت یحق مصر  کاالها ی، کسید صنعتی، بدون مشارکت در تولیغرب

ن قاعلده یلاز ا یاسلالم ی، خودرو و...( ندارد، نظام جمهلوریخچال، جاروبرقیبرق، 
اعلت عناصلر متعهلد بله ک هفلتم و قنیران ارشد به یت نکرد و با کاهش حقوق مدیتبع

رفت و از یرا نپلذ یدارهیمتناسب با نظلام سلرما یطبقات ی، فاصلهیدرآمد انقالب یالگو
 ضربه وارد کرد. یدر مدل غرب رسانیسوختستم یق، به کارکرد سین طریا

ع در اقتصاد غرب ین کاالهایهمچن  شود یم یزش عمومیک انگیباعث تحر یمتنو 
ت شوند و بدون تلالش، پلول و ین کاالها ناچار به کار و فعالیبه ا یابیدست یتا مردم برا

 یارانله بلرای، بله پرداخلت یاسلالم یارائه نشود. املا نظلام جمهلور یامکانات به کس
ار ملردم یلگان در اختیرا صورتبهرا  ین شهریزم یمبادرت کرد و حت یاساس یکاالها

ن ییملت پلایو ق یبا ارز دولتخچال، خودرو و... را یمختلف همانند  یقرار داد و کاالها
)از  یخلدمات یارائله یرا برا یعموم یالمال و بودجهتین بیع کرد. همچنیدر بازار توز
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ص داد که فاقد یمحروم و روستاها تخص ی  راه، آب، برق، گاز و...( به مردم شهرهایقب
 یشلد املا داراید ثلروت نمیلنداشلت و موجلب تول یبلود و سلودآور یه اقتصادیتوج
در جهلت  یک حکوملت مردملیل یفلهیبلود و وظ یخواهانه و انسلانعدالت یوانهپشت
بلرخال  رونلد متلداول در  یعنلیشلد. یم یتلق   یاز امکانات زندگ یعموم یمندبهره

د ثروت نبلود و یتول براساسران یها در ارساختیو ز یعمران یهاطرح یجهان، توسعه
احداث شد کله  یشد بلکه به نحوی( نمیه اقتصادیه )توجیموجب بازگشت سود سرما

را تحقق بخشد که  یبه مردم یرسانباعث کمک به مردم در سراسر کشور شود و خدمت
 یه در نظلر املام و رهبلرین سلرمای، ارزشلمندتریمبارزه با کفر جهان دلی بهاغلب آنها 
ملدرن  ین بدان معنا بود که کاالها و خلدمات و امکانلات زنلدگیشوند. ایمحسوب م

زش یلشلد تلا انگیرد و باعلث میلار آنها قلرار گیک مردم در اختیص و تحرین تحربدو
لق  برمبتنی یاجتماع  ین مدل غربلیرا در ماش یرسانستم سوختیکه س لل« حرص»خ 

 مخت   گردد. للداد ی  میتشک
 یبلرا یقیالحسنه به عموم مردم و اشخاص حقن پس از انقالب، وام قرضیهمچن

الت ی، تسلهیگردش امور اقتصلاد ید اما برایپرداخت گرد یزندگ یهایازمندین نیتأم
ن ملدل یدر ماشل یکیسلتم مکلانید متمرکز شود و لذا سیو تول ید بر بخش خصوصیبا

 یبزرگ بخش خصوصل یهاار شرکتیالت را در اختیها تسهق بانکیکه از طر لل یغرب
  شد. یبزرگ ین رفتار، متحم  ضربهیا یجهیدر نت للدهد یقرار م

وس معتقد باشند، به یا کنفوسیا بودا ین هندو ییاگر به آ یا حتیدن یدر واقع کشورها
ک ی مثابهبه یغرب یه به مدل ادارهیجز تک ید ثروت راهیتول یاند که برادهیجه رسین نتیا

جلاد یحرکلت خلود و ا ین بلراین ماشلیحات گذشته، این وجود ندارد و بنابر توضیماش
اخلالق  براسلاست یریزه و انجام مدیجاد انگیها، محتاج املت یبرا ملیتحرک و عزم 
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 یک مسلألهیلسلت بلکله یمطلرح ن یمدل اداره، بحث نظر یدرباره یعنیله است. یرذ
ه بر ادراکات یبا تک ین مطرح است اما امام )ره( و رهبریک ماشیدر قالب حرکت  ینیع
 ین در حلالیلا گرفتند و ان رین ماشیعملکرد متداول ا یخود، جلو یو نگاه ارزش ینید

 یات تخصصلیلادب یات باشلد، از سلویلقرآن و روا برمبتنین که یگزیجا یبود که مدل
آحلاد  یرا بلرا یه، احکلام فلردیلعمل یهارسلاله آنکلهرغم یحوزه ارائه نشده بود و عل

ارائه  یحکومت به نظام اسالم یبا موضوع اداره ییهااند، هنوز رسالهان کردهین بیمکلف
 یدانیلم یدر عرصله یو مکتب ینیامام از حکومت د یده است. در واقع درک وجداننش

، سلازمان ید و سپاه پاسلداران، جهادسلازندگیگرد« ینهادساز»افت و موجب یان یجر
و  یاخلالق جهلاد بلرمبتنیامداد و... شک  گرفت که عملکرد آنهلا  یتهیغات، کمیتبل

 بود.  یدرآمد انقالب یو الگو یثارگریا یهیروح
کنلد و تعلادل یه حرکلت میشدن سود سلرمازهیتئور براساسن مدل ی. پس ماش4

ت یلدر حما یاست. اما رفتار نظام اسلالم یر اصلیمتغ مثابهبهه یستم وابسته به سرمایس
ران از یلن نظلم بلر هلم بخلورد و دسلتمزد کلارگر در ایباعث شده تا ا یاز کرامت انسان

ن یلران گران است املا ای. در واقع دستمزد کارگر در ات نکندیه تبعیمعادالت سود سرما
زم عرضله و ین و هنلد و... در مکلانیآن با دستمزد کارگر در چ یسهیمقا معنایبه یگران

ت نظلام از یت و حمایش دستمزدها توسط حاکمیافزا معنایبهست بلکه یکار ن یتقاضا
گلر یکله در د یاقتصلاد  یلران بله دالیمت کار در ایق یعنیاست؛ « یانقالب یگستاخ»

د، سلود یلان عوامل  تولیکه در م یجه، هنگامیگردد. در نتیکشورها وجود دارد، باز نم
فراتر از حالت معملول  یرد، دستمزد کارگر نقشیقرار نگ یر اصلیگاه متغیه در جایسرما
زم عرضه و یها در مکانمتی، قیفرهنگ انقالب دلی بهکند و یدا میمت کاال پین قییدر تع

 شود.ین نمیین مدل( تعیدر ماش یرسانستم برقیتقاضا )س
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 یوجود داشته باشد و همه یر اصلیک متغید یک مجموعه بایگر در یبه عبارت د 
ه اسلت ی، همان سود سرمایر در اقتصاد غربین متغیت کنند که اید از آن تبعیرها بایمتغ

ن دو یلان ایم یریار گرفته و درگقر یر اصلیگاه متغیز در جایران، دستمزد کارگر نیاما در ا
 یمت عموم کاالها و گرانیش قیدر آن شده و افزا یستم، باعث ناهنجاریک سیر در یمتغ

م مداوم در همه م  ین گرانلیلد آورده اسلت. البتله ایسطوح را پد یو تور   معنایبلهو تلور 
م در اقتصاد کالس یگران انلد بلکله بازگرد ینگیآن بله نقلد علتست تا بتوان یک نیو تور 

آن، با مدل اداره داشته و عملکلرد  یو شعارها یاست که انقالب اسالم یحاص  رفتار
 یران، نمونلهیلها در امتی  جهش قین دلین را بر هم زده است. به همین ماشیا یعلم

م و گران یگرید م موجلود در ایدر د یدر جهان ندارد و تور  ران یلگر کشورها از جنس تور 
( یلیسال تحص یو ابتدا یسال شمس یسال حداق  دو بار )در ابتداست و لذا در هر ین

م را  یچ دولتیرو، هنیم. از ایها مواجه هستمتیش قیبا افزا تاکنون نتوانسته مشک  تلور 
 ین ناهنجلاریلد، در رفع ایایبر سرکار ب یشیبا هر گرا یز، هر دولتینده نیح  کند و در آ

موجلود در  یا از محاسلبات کارشناسلین مسأله یشناخت ا یرا برایناتوان خواهد بود ز
م و گرانیک پیاقتصاد کالس توجله بله احکلام  براسلاسا یلکنلد و یاستفاده م یرامون تور 

است که  ین در حالیدر ح  مشک  خواهد داشت و ا یه سعیعمل یهاموجود در رساله
زه بلا وهفت سال گذشته در شناخت علت تورم  مداوم و مبلاریهر دو روش، در طول س

ران، یلدر ا یاقتصلاد یهلایاز ناهنجار ی  علملیلن تحلیلاند. در واقع اآن موفق نبوده
کادم یدر مباحث علم یخاستگاه سلابقه یک املر بیا ندارد بلکه یک دنیروز و مراکز آ

سلتاد، یا یاسلیس یدر برابر کفر مدرن در عرصله یطور که انقالب اسالماست و همان
خواهلد شلد و  یعلمل یت مدرن در عرصلهیر عقالنیسخز موجب تین نی  نوین تحلیا

 ه خواهد کرد. یهد ینید امتها به از چالش یدیشناخت جد
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م پای. با5 و از  مللیارزش پلول  یکاهش دائمل معنایبهدار، ید توجه داشت که تور 
 یعنیاست.  یاقتصاد یهاتیها و فعالرغم انواع تالشید مردم علین رفتن قدرت خریب

 یخدمات و امکانات عموم یان در قدرت باشند و به ارائهی، چه اصولگرایطیدر هر شرا
را دنبلال کننلد،  ملید ثروت یطلبان در قدرت باشند و تولبه مردم بپردازند و چه اصالح

م، ب یگران ین مردم هستند که بر اثر ادامهیا شلوند و ین فشلار را متحمل  میشلتریو تور 
 دهند.یاز دست مد خود را یش، قدرت خریش از پیب

اقتصلاد »از  ینخبگلان یللیتوانلد تحلین مطلب است کله میرسد همیبه نظر م 
کشور حمله  یطور که در دفاع مقدس، دشمن به مرزهاهمان یعنیارائه دهد. « یمقاومت

گونه که در شده است و همان یر جنگ اقتصادیبا تهاجم درگ یکرد، امروزه نظام اسالم
شلود، یکردن مردم مبادرت مو آواره یکشبه نس  یاز هر کار ، قب ین جنگ غربیدکتر

شلود. در واقلع یها به عموم مردم و ثروت آنها وارد من ضربهیز اولین یدر جنگ اقتصاد
 یدشلمن اسلت کله سلامانه یجنگنده یماهای، همانند هواپیجهان یو بانک ینظام مال

مقابلله بلا آن را نداشلت. در  ییتوانلا للل مللیقدرت پلول  یعنی للکشور  ییپدافند هوا
ن یلشود کله ایها مبادرت مرساختیب زی، به تخریکشمتداول پس از نس  یهاجنگ

 یهلاق طرحیلاز طر یانسلان یرویلالمال و نتی، با تهاجم به بیروند در جنگ اقتصاد
گلر، یشلود. بله عبلارت دیو... محقق م یارتباط یها، طرحیشهر یها، طرحیعمران

شود، باعث ضربه بله  یمهندس مادی یارهایمع براساس« نیش سرزمیماآ»که  یهنگام
کالن از مح  فروش نفلت در جهلت  یهارغم صر  بودجهیرا علینظام خواهد شد ز

مختلف،  یشهرها ی  راه و برق و گاز و حم  و نق  و... برایاز قب یکردن امکاناتفراهم
ن ینلو یهلایرا تکنولوژیلمانلد زیمن یر و ارتقاء آن باقیو تعم ینگهدار یبرا یابودجه

ن درجه رشد کننلد و نظلام یها چندن عرصهیدر ا یجهان یاند تا استانداردهاباعث شده
و  یعللم و تکنوللوژ سلویبهن اسلتانداردها دسلت خلود را یلن ایتأم یناچار است برا

عد سوم، ماش یخارج یهیسرما ک کشلور ملورد حملله قلرار ی ین جنگیدراز کند. در ب 
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د و تجلارت و یلتول ی، متناظر با ضلربه بله الگلوین امر در جنگ اقتصادیرد که ایگیم
ها میدانند که با تحریآن است. در واقع طراحان مدل اداره م یافزارهاافزارها و نرمسخت

 اند. ران از کار انداختهین مدل اداره را در ایچگونه ابعاد مختلف  ماش
و  یبًا در حال شماتت گفتمان انقالب اسالمات دانشگاه مرت  ی، ادبین وضعیدر چن

وهفت سال گذشلته اسلت و راه یرهبران نظام در س یارزش یبردن عملکردهاسؤالر یز
ات یلر ادبیگلر در مسلیک حرکلت دین راه و آغاز یبرداشتن از انجات کشور را در دست

ا را یسجنوب شرق آ ی  و کشورهاین، برزیدر چ یافتگیداند و تجارب توسعهیتوسعه م
و  یو مبلان ملادی یبلا ملدل اداره ین برخلوردیکشد. البته چنلیم یبه رخ نظام اسالم

ن بلا یک ماشلیل، یکشور از موضع تخصصل یآن تناسب دارد چرا که اداره یساختارها
 ده است که با رفتار انقالب دچار اختالل شده است.یچیعوام  پ

 یریگآن، موجب حف  جهلت ن رفتار انقالب و رهبرانیقت آن است که ایاما حق 
د در یلبا یت الهلیرین ملدیلنظام و تداوم مبارزه با کفر مدرن شده اسلت گرچله ا یاله

کادم یتخصص یعرصه ، بلا یاسلیز وارد شود و پلس از اعجلاز در انقلالب سیک نیو آ
ت و عللوم ملدرن را رقلم یلبا عقالن یعلم یدر مقابله ینینو یمعجزه یانقالب فرهنگ

را در  یاسلیس ید، دسلتاوردهایلجد یک منطلق و دسلتگاه محاسلباتی براساسبزند و 
موجلود خلارج  یهلاران را از چالشیلا ملتتکرار کند و  یو اقتصاد یفرهنگ یصحنه

، آن اسلت کله بله ملدتکوتاه یهان جهلت و در سلطح برناملهیلن گام در اید. اولینما
 یناکارآملدگونله کله پلس از واضلح شلدن مبادرت شلود و همان« دیجد ینهادساز»

س شد، امروز یج تأسیدفاع از کشور، سپاه و بس یجنگ برا یتیو امن ینظام یهانیدکتر
 یمقابله بلا نلاتو یفرهنگ انقالب برا برمبنای یو اقتصاد یس قرارگاه فرهنگیز با تأسین

از  ی  شود. وللیتشک یج فرهنگیو بس ی، سپاه اقتصاد مقاومتیو جنگ اقتصاد یفرهنگ
 ییسلت کله تصلر  شلهرهایک جنگ ململوس نی، یو اقتصاد ینگآنجا که جنگ فره

ن یدر بل یسلرگردان یرد، نلوعیهمچون خرمشهر و مهران در مقاب  چشم همگان قرار گ
 ی، اموریط کنونیمواجهه با آن وجود دارد. در واقع موضوع جنگ در شرا ین برایمسئول
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د و... اسلت و یلتول ، عوام یصنعت و تکنولوژ ی، استراتژیستم مالی  سیده از قبیچیپ
کادم یتخصص یاتیها، محتاج ادبن عرصهیلذا دفاع در ا ک اسلت کله بلا فرهنلگ یلو آ

در حلوزه و دانشلگاه  ین نوع از دستگاه محاسلباتیانقالب تناسب داشته باشد و فقدان ا
ه یانقالب نباشند و با تک یازهایبه ن ییگوقادر به پاسخ ین دو مرکز علمیباعث شده تا ا

 یهلاکشلورها، بلر روش یاداره یبلرا یا تجلارب بشلرین معاش یبودن تأم یعقالیبه 
گونله کله ن همانین عرصله تنهلا بگذارنلد. بنلابرایلرا در ا یموجود اصرار کنند و رهبر

  یتبلد یاسلیس یدر عرصله ینلید امت یخود به منج یحضرت امام با انقالب اسالم
عه از فرهنگ ینجات ش ین براینو یات و دستگاه علمیک منطق و ادبیز به یشد، امروز ن

کادم  م. یازمندیته نیک مدرنیآ
 



 



 

 
 دوم مبحث

 « تعّبد و تقّر »ت یبا هو «   و اشتغالیتحص»ت یان هو یچالش م 
کادم یناهنجار   نوانبه   یاسمم یک  بخش فرهنگ جمهور یآ

 «، ساختارها و محصوالتی لوم انسان» در سه  رصه

کفلر و  یحلق نلدارد سللطه یچ مسلمانیعثت، هفرهنگ ب براساسان شد که ی. ب1
ت یریو ملد یاسلالم یس نظام جمهلوریو تأس ینیام امام خمیق یرد و مبنایشرک را بپذ

 ینید یفهیوظ عنوانبهان یعیز آنچه شین اص  استوار بود. امروز نیز بر همیشان نیا یاله
و  یو عقالنل یصصتخ یهاق فتح عقبهیاز طر یرو هستند، حف  نظام اسالمهبا آن روب

جلاد شلده و هملواره یاست کله توسلط کفلر و نفلاق ا یادهیچیپ یشناخت عمق جبهه
بله د یلن شلناخت، بایلبله ا یابیمان است. عالوه بر ضرورت دستیور به دستگاه احمله

ن یلهلا را از دآورد تلا بتلوان راه حل  چالش یات رویلنو به نو از قرآن و روا یاستضائه
 لللرا  یمقاومت تمدنساخت  سویبه، حرکت یت مقاومتیریف  مداستخراج کرد تا با ح

 آغاز نمود. للرود یبه شمار م )عج(عصریفرج حضرت ول یمقدمه مثابهبهکه 
ه یلبا تک یت حضرت امام و مقام معظم رهبریرین شد که مدیین اساس، تبیبر هم 
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کله از دوران  لل مدرن یاقتصاد یدر مقاب  ساختارها ییگرات، عدالت و مردمیبر معنو
فاتییقرار گرفت و اقدام به انجام تغ للمانده بود  یباق یم پهلویرژ ن یدر ماش یرها و تصر 

ن ین ماشیا یکیو مکان یرسان، برقیرسانسوخت یهاستمیمدل اداره کرد و عملکرد س
سو و کیاز  ییگراکرد مستضعفیم رفاه با رویآن، تعم یجهیرا دچار اختالل نمود که نت

بلاالرفتن  دلی بلههلا متیو جهش مداوم ق ییایدن یزندگ ینهیهز یگر، گرانید یز سوا
م تنها هنگامیانتظارات است. لذا ا  یبلرا یاقاب  کنتلرل خواهلد شلد کله چلاره ین تور 

دا کلرده، یمردم حضور پ یت کشور و زندگیته که در حاکمیمدرن یظالمانه یساختارها
م و یشیاند میدر ا یگرانده شود. چرا که تور  سلت کله در اقتصلاد ین یران، از جلنس تلور 

بلاز  ینگیش نقدیج، به افزایآن برخال  مباحث را یشهیشود و ریاد میک از آن یکالس
م در اقتصاد ا یسهم ینگیگردد. گرچه ممکن است که نقدینم ران داشته باشلد یدر تور 

 یران و ناشیصاد اها مخصوص به اقتمتین شک  از جهش قیقت آن است که ایاما حق
ح ی  صحیاست و تحل یاقتصاد یات توسعه در عرصهیات انقالب با ادبیادب یریاز درگ

ر خواهلد بلود کله در مباحلث قبللیفرهنگ مذهب م یهیاز آن تنها بر پا  صلورتبه یس 
 مورد اشاره قرار گرفت. یاجمال

اقتصلاد ق شناخت یاز طر یاقتصاد یهایرامون ناهنجاریطور که بحث پ. همان2
 یهلایبلا آن انجلام شلد، ناهنجار یبرخلورد انقلالب اسلالم ین چگونگییو تب یغرب

د توجه داشت کله فرهنلگ ینه باین زمیح شود. در ایوه تشرین شید با همیز باین یفرهنگ
ه یشه در زندگیاست و ر ین اقتصاد غربیمتناسب با ماش یمدرن، فرهنگ  یمدرن و مرف 

ت بله ارمغلان آورده شلده اسلت. پلس از رنسلانس، یشرب یدارد که پس از رنسانس برا
ز ین یر کرد و موضوع دموکراسییتغ یت از سلطنت به مشارکت و دموکراسیریفرهنگ مد

ت بله یلچون اخالق و معنو یقرار گرفت و موضوعات« یستیبهز»ا یا یبهتر در دن یزندگ
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ها و تشلرک یریگو شلک  یت اقتصلادیریملد یوهیر شلییلن با تغیه رفت. همچنیحاش
بله دسلت  یاجتملاع ملؤثر یدار درآملد و تقاضلاهیها، بازار به خدمت قشر سرمابانک

داران بتواننلد هیروزافلزون باعلث شلد تلا سلرما ین قدرت مالیافتاد. ا یبخش خصوص
در « یقلات سلازمانیتحق»ن  یسلنگ یهانلهین هزیق تأمیرا از طر یقاتیتحق یهادستگاه

د یلجد یدادن  سلبک زنلدگمدرن، با سلفارش یق زندگیتعم یرند و برایار خود بگیاخت
د و یل  شد بلکله تولیمعنا تبدیب یعلم نه تنها به امر یت ذاتیفا کنند. لذا مطلوبینقش ا

 اپرستان درآمد.یبه اسارت دن یدیجد یهاوهیع و مصر  علم، با شیتوز
 ید از زنلدگیجد یاوهیباعث شد تا شک  و ش یقات و اکتشافات علمیگرچه تحق 

تنها از سخن و کالم استفاده  ین نوع از زندگیغ ایتبل یرد، اما برایت قرار گیدر برابر بشر
ت جامعله را یلم و تربیتوانسلت تعلل یکلاربرد ید عللوم انسلانیلنشد بلکه غرب با تول

 یعنلیرد. یلرا در دسلت بگ یاجتملاع« نش  یزش، پرورش و گلزیانگ»کند و  یدهسامان
هلا، از جاده اعلم یکیزیف یهارساختیاقتصاد کشورها، ز یتوسعه یگونه که براهمان

افزارها و متناسب با سلخت یو پرورش یآموزش یافزارهاشود، نرمیبنادر و... احداث م
ت و سلواد و یل ، جامعه از نظر عقالنین دلیگشت و به هم یز طراحید نیجد یتکنولوژ

ر گرفلت. روشلن اسلت کله مند قران و قاعدهیمع ییزه شد و در ساختارهایمهارت کانال
دارد، املا آنچله حلواس   دنبالبلهرا  ییهاین، سلختین سلاختارها و قلوانیلدادن بله اتن

بلود. « هنلر ملدرن»مدرن هماهنگ کرد،  یفرهنگ یها را با ساختارهاانسان یگانهپنج
ا را در کلام ملردم یلدن یزنلدگ یهااضلتیها و رین است که سختیاساسًا کارکرد هنر ا

خلود را در  یز کارآملدیلکند و هنر مدرن نیده و تحم  آنها را آسان و روان من کریریش
 یهلا بلرااز خانواده یاریکله بسل یران، در حلالینمونه در ا عنوانبهن راستا نشان داد. یا

ان فرزندان خود دچار مشک  هستند اما کودکان از یدر م یکردن فرهنگ نمازخواننهینهاد
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ه ماه  یسن  هفت سالگ ن در ملدارس یک ساعت معیاز سال و در سرما و گرما، در در ن 
ازمند ین روند، نیدهند که تحقق این تالش ادامه میشوند و تا دوازده سال به ایحاضر م

شود که یمشاهده م یلیهاست. اما با شروع سال تحصخاص در خانواده یت نظمیرعا
ن یلشوند و بدون توجله بله ایج مین رابطه بسیکشورها در ا یها در تمامخانواده یتمام
ن یلاز ا یناشل یهایکننلد. چلرا کله سلختیم یرویلموجود پ یها از ساختارهایسخت

دادن شود و با نشلانی  میو...( تسه یقیال، تئاتر، موسیلم، سریساختار، به زبان هنر )ف
الت بلاال و شلغ  خلوب و درآملد مناسلب یکه منجر بله تحصل للها ن نظمیا یجهینت
بلر  یرها در ابعلاد مختللف زنلدگین مسیا یط یمردم را برا یشوق و عالقه  للشود یم
جلاد یزش و پلرورش ایلانگ یبرا یاجتماع یوع  و اندرز، ساختار جایبهزد و یانگیم
، «د عللومیلتول» یراملون فرهنلگ ملدرن در سله عرصلهیپ یاان فشلردهین بیکند. ایم
 ود.)هنر( ب« محصوالت یطراح»و « ساختارها یمهندس»

ن سلطح آن یترنییدر پلا یطور که اقتصلاد غربلدوم، همان ی. اما در زمان پهلو3
ن یز بله هملیلران نیسطح مونتاژ به کشور وارد شده بود، ورود نظام علوم مدرن به ا یعنی

در بخش  یشد، حتیده نمیاز آن د یت دچار بود و فارغ از بخش پژوهش که اثریوضع
 یداخل یروهایبه ن یشد و اهتمام خاصیاستفاده م یجد خاریز بعضًا از اساتیآموزش ن

ک قوم ی عنوانبهران یا ملت ییاز توانا یعلم یبرداردر امر آموزش وجود نداشت و بهره
 یادیز یهاتی، فعالیفرهنگ یساز و با استعداد مورد توجه نبود. اما در ساختارهاتمدن

رقلم  مادینش آنان به شک  یش و گززش و پروریکردن مردم، انگزهیانجام شد تا با کانال
جله، یران شلد. در نتیلز با تمام مظاهر آن وارد فرهنگ ایهنر مدرن ن کههمچنانبخورد؛ 

 ید دانش متکیخود به نظام علوم و پژوهش و تول یشهیمدرن در ر یزندگ آنکهرغم یعل
ه رانلده شلد و فرهنلگ ملدرن در یم طاغوت بله حاشلیدر رژ ین بخش اساسیاست، ا
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عناصلر دانشلمند و  ید و حتیران گردین شک  وارد ایترین وضع و استعماریترفیسخ
 مثبت داشتند، در انزوا قرار گرفتند. یغرب موضع تمدنکه نسبت به  یکارآمد

ملنحط  کله از  یک فرهنلگ غربلیلانقلالب، بلا  یروزیللذا حضرت امام پس از پ
واضلع و شلعائر حضلرت ده بود، مواجه شد. اما رفتلار و میبه ارث رس یحکومت پهلو

 یابعاد زندگ یشه داشت و پاسخ تمامیر ینید یهات و گزارهیامام )ره( در اسالم و معنو
ک یل عنوانبلهدر دوران طلاغوت  آنکلهن پس از یکرد و لذا دیم وجوجست یرا در وح

ار گرفت و یگسترده در اخت ییشد، فضایشد و مورد هجمه واقع میم یفرهنگ تلق  خرده
ت یو همراه ینیت امام خمیریبا مد ، بله ینلیهلا و روشلنفکران ددر حوزه یفرهنگ سلن 
افلت. یان یکشور جر یط عمومیدا کرد و در محیان مردم نشر پیع در میار وسیبس ینحو

خ و یکه انسان، جامعله، تلار لل یعلوم دانشگاه مادی یرغم محتوایگر، علید یاز سو
افت و لذا همراه با یها گسترش دانشگاه للکند یف میتعر مادی صورتبهمان را یا یحت

ز در یلاز آن ن یدانشگاه و عللوم ناشل یمنطق حوزه و معار  برآمده از آن، منطق کاربرد
ه بر شعار علدالت و حقلوق ی، با تکیدا کرد. البته در قانون اساسیران بسط پیا یجامعه

ن یا ید که نمونهم داده شیدر سراسر کشور تعم یبرابر، آموزش و پرورش و آموزش عال
ده یلام نلور دیلس دانشلگاه آزاد و پیا تأسلیل ینهضلت سلوادآموز یاندازحرکت، در راه

انجام شد کله  یکرد انسانیک روی برمبنایها در کشور گسترش دانشگاه یعنیشود. یم
گاهیبا یاسالم یافراد در جامعه یآن، تمام براساس مند باشند. للذا و سواد بهره ید از آ
د ثلروت و یلتول برمبنلایرا  یکه گسترش آموزش و پلرورش و آملوزش علال ینگاه غرب
 یو بودجله یه رفت و با استفاده از درآمد نفتیکند، به حاشیم یآن سامانده یسودآور

ر شلد. املا یلز دایلکوچلک ن یها در شهرهاد و دانشگاهی، مدارس به روستاها رسیدولت
در کشلور را بلا بلازار کلار و  یلیصلت تحیتوانست ارتباط وضعیطبعًا نم ین روندیچن
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اسلت کله در  ین در حلالیلکنلد. ا یزیرآن برنامله یاشتغال مورد توجه قرار داده و بلرا
جلاد یا یها تنها در صلورتدر مدارس و دانشگاه یلیتحص یهاتیته، ظرفیفرهنگ مدرن

د یلباز ین شغ  نیف شده باشد و ایشود که قباًل شغ  متناسب با آن در بازار کار تعریم
گلاه آن در یف گلردد و جایلدر صنعت، تجلارت، خلدمات و... تعر یسودآور براساس

توسللعه و  یکشللور و بالمئللآل در برناملله یتکنولللوژ یصللادرات و واردات و اسللتراتژ
 ن شود.یاندازها معچشم

ده بلود و یران رسلیلا ملترش یز، فرهنگ مذهب به پذیپس گرچه قب  از انقالب ن
نله یدر ملاه رمضلان، ملاه محلرم و... هز یامور ملذهب ید برااز درآمد خو یمردم بخش

محور خلود باعلث و علدالت ی، انسلانینلیکلرد دیبا رو یکردند اما انقالب اسالمیم
 یت و ابزارهلایلدر نشر فرهنگ مذهب شد و با استفاده از قلدرت حاکم یکم   یتوسعه

 یونیزیو تلو ییویمخصوص راد یهاما و کانالیدر صدا و س ینین، امروزه معار  دینو
و  یکللرد انسللانین رویشللود. همللیغ میللتبل یابلله شللک  گسللترده یمجللاز یایللو دن

ها در ز رقللم زد و مللدارس و دانشللگاهیللرا ن یمحور، گسللترش علللوم دانشللگاهعللدالت
ن رونلد، یلا یجلهیار ملردم قلرار گرفلت. در نتیز در اختیکوچک و روستاها ن یشهرها

م یفرهنگ ملدرن در کشلور تعمل یو ساختارها ینشگاهمتناسب با علوم دا یافزارهانرم
ملدرن برخاسلته مادی  تمدنکه از  ینشیو گز یو پرورش یزشیانگ عامدا کرد و اصول یپ

ز در قاللب یلن سلاختارها نیرو قهرًا محصوالت  انیافت. از ایان یان مردم جریبود، در م
در  یدولتل یسلانهشهروندان عرضه شد و بنا بلر شلعار علدالت، ر یهنر مدرن به همه

ن سلاختارها و یلاز ا یناش یهاینقاط کشور در دسترس مردم قرار گرفت تا سخت یاقص
   کند.یعموم تسه یقواعد آن را برا

ه به شعار علدالت، هلم فرهنلگ ملذهب و هلم یبا تک ین انقالب اسالمی. بنابرا4
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ن یلا رواج داد. حاصل « عللوم، سلاختارها و محصلوالت»ته را در سطح یفرهنگ مدرن
ک یلاست که در بخش اقتصاد به وجود آمد و باعلث شلد تلا در  یتیرفتار، مشابه وضع

در اقتصلاد  یر اصللیلطور کله متغهمان یعنیر رخ دهد. ین دو متغیب یریمجموعه، درگ
 یر کار، موجب چالش برایت متغیبا تقو یاست و انقالب اسالم« هیسود سرما» یغرب

« یمنطلق کلاربرد»ز ید علم نیتول یبرا ینگ غربدر فره یر اصلیه شد، متغیسود سرما
ه در کنار آن یعلم یهادر حوزه« یمنطق انتزاع»باعث شده تا  یاست اما انقالب اسالم

خلتم  ینلیاست کله منطلق حلوزه بله التزاملات د ین در حالیرد. ایقرار بگ یر اصلیمتغ
 یهلاکنترل هلا ویهلا و تئورفرضشیشله در پیدانشلگاه ر یشود اما منطق کلاربردیم

ملدرن  یهیل، علوم پایتابد. در منطق کاربردیرا بر نم یانیوح یهادارد که گزاره یحس  
د و یلتوح برمبنلایدارد و در منطق حلوزه، اعتقلادات  مادیاعتقادات  مثابهبه یگاهیجا

ت و معاد استوار شده است.  نبو 
ز یلهمه چ یکیجاد شده که ین دو سنخ از اعتقادات ایلذا چالش و قبض و بسط ب 
از  یعنلیدهلد. یاز آخرت قلرار م یا را تابعی، دنیگریکند و دیا محصور مین دنیرا به ا

«   و اشلتغالیتحصل» بلرمبتنیرد کله یگیدر جامعه شک  م مادیت یک هویسو، کی
نامله و اسلتاندارد و شاخصله نییآ یها داراعرصله یو در تمام یاست و در سطح جهان

، ملالک مللید ناخالص یش تولیافراد در افزا یر علم و توانمندیآن، تأث براساساست و 
ت اعم لل یت مذهبیک هویگر، ید یرد. از سویگیقرار م یابیارز به  لل یا انقالبی یاز سن 

متناسب با خود است « نش  یزش و پرورش و گزیانگ» ید که فاقد ساختار برایآیوجود م
ت یلکله هو یکنلد. هنگلامیدا میلت پینیع یدر عرصه یتررنگو لذا عماًل حضور کم

هیتعر«   و اشتغالیتحص»به  یاجتماع  یو کلار یعلمل یهاف شد، توجه همگان به قل 
ن عرصله، یلدر ا مللی یهاها و چهرهتیاست که شخص ین در حالیشود و ایجلب م
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ز یلو ظواهر ن یفرد یدر زندگ ی، حتمادیت و پرورش یط تربیقرار گرفتن در مح دلی به
ه قلرار گیکه م یرا کسانیکنند. زیت میگ مدرن تبعاز فرهن د در یلرنلد بایخواهند در قل 

ارتقاء به مدارج بلاال بله آنلان داده  یم فرهنگ حاکم شوند و اال اجازهیتمام وجوه، تسل
 معنایبله للل یو چه در شک  الهل مادیچه در شک   لل« تیهو»نخواهد شد و اساسًا 
 جانبه است.سجده و انقطاع همه

ران، گاه فرهنگ مذهب یا ین دو فرهنگ در جامعهین ایقبض و بسط ب یجهیدر نت 
ته اسلت کله آثلار یمدرن مادیشود و گاه فرهنگ یبرد امور کشور مشیاست که باعث پ

کند و لذا هرج و مرج ی، صحنه را ترک نمیگریک به نفع دیچیدهد و هیخود را بروز م
 یالطلوائفملوک»شلود، یدر عمل  محقلق م د آملده و آنچلهیلفرهنلگ پد یدر عرصه

ماننللد  ییاسلت کلله ادعاهللا یو سللردرگم ین سللرگردانیهمل دلی بللهاسللت. « یفرهنگل
طور که در بخلش رد؛ همانیگیقرار م یمورد استقبال نسب« نیمختلف از د یهاقرائت»

 یابیلتواننلد بله ارزیت هسلتند، نمیل  بله فعالیلکله ما یاز کسان یاریز بسین یاقتصاد
مات دوللت و... برسلند و دچلار یهلا و تصلممتیت بازار و قیوضع یدرباره یخصمش

 یعنلیدر انتظار آنهلا خواهلد بلود.  یدانند که چه سرنوشتیا نمیشوند یم یورشکستگ
ت خلارج شلده، در یار حاکمیها از اختمتی، مهار قیاقتصاد یگونه که در عرصههمان

ت یامون مسائ  کشور شک  گرفته و وضلعریپ یمختلف یها یز تحلین یفرهنگ یعرصه
 ندارد. یمشخص ی، سمت و سویفرهنگ

قاب  رفع است که رفتار حضرت امام و مقام معظم  یهنگام ین چالش اساسی. ا5
که رهبلران انقلالب در املور کشلور  یاز تصرفات یعلم صورتبهزه شده و یتئور یرهبر

روش خروج از وضلع  یطراح یبرا ییات انقالب به مبنایاند، دفاع شود و ادبانجام داده
و  ینلید املتنجات  علت  گردد. در واقع یر تبدیمس یادامه ین چگونگییموجود و تع
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حضرت املام و مقلام  یگونهت معجزهیریحف  انقالب و تداوم حرکت آن تا امروز، مد
ات یلادب»ن یا یعنیفشرده از آن ارائه شد.  ینیین مباحث، تبیاست که در ا یمعظم رهبر

 یدر عرصه« ات دانشگاهیادب»و « ات حوزهیادب»ن یاست که موجب وحدت ب« انقالب
 یات انقالب توانسته باشد در عرصهیست که ادبین بدان معنا نیا یشده است ول یدانیم

 یبلرا یرو، گلام بعلدنیلجاد کند. از ایرا ا ین وحدت نخبگانی، چنیو تخصص یعلم
کادم یرود آن به فتح سنگرهاخ، ویات انقالب در طول تاریتکام  ادب  یک و تخصصیآ

 یبت، به نحوید در عصر غیتوح یته به کلمهیفرهنگ مدرن یهجمه یرا گسترهیاست ز
اب  د به مقابلله بلا کفلر ملدرن یبا )عج(عصریحضرت ول عاماست که چند نس  از نو 

رت امام و توان انتظار داشت حضیت بزرگ نائ  شوند. لذا نمین موفقیادامه دهند تا به ا
جلاد وحلدت در جهلان اسلالم و ارتقلاء یهم مبارزه در برابر کفر و ا یمقام معظم رهبر

 یرنلد و هلم عرصلهیابعلاد آن بلر عهلده بگ یرا بلا همله یاسیعه از نظر سیت شیظرف
کادم یهایدگیچیپ یت مدرن را با همهیعقالن یگسترده ک یلآن، در  یک و تخصصیآ

به مجاهلدت  یو فرهنگ ین جهاد علمیلکه ممکن است امدت فتح کنند بکوتاه یدوره
شدن ین راه، تحول در حوزه و اسالمیاج داشته باشد. در ایعه احتیش یچند نس  از فقها

کیات انقالب نیاست و ادب یها و تحول در مدل اداره کاماًل ضروردانشگاه د یلز بر آن تأ
رد و یلورد مالحظله قلرار گمل یتملدناس املور یلد در مقیلن مسائ  بایدارد. اما تحقق ا

ن خود ی  به بلوغ امروزین یمدرن برا تمدندر مباحث گذشته ذکر شد، اگر  کههمچنان
ن زمان یتوان گفت که ایم 1یمعادالت قرآن براساساج داشته، یبه پانصد سال زمان احت

زان یلوپنجاه سلاله )وابسلته بله مسلتیپنجاه تا دو یادر بازه یاسالم تمدنتحقق  یبرا
 ن است.ین( قاب  تخمیمان مؤمنیا

                                                           
 .66و  65. سوره انفال؛ آیات 1
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 یدر عرصله ی، وزن قابل  تلوجهیپس از انقالب اسلالم ینید یهان گزارهیبنابرا 
و  یانتزاعلل دلی بللهقللرار گرفتلله امللا  یدا کللرده و در کنللار علللوم دانشللگاهیللپ یاجتمللاع

د یلمتناسلب و تول یساختارسلاز یبودن  منطق حوزه، هنوز قدرت الزم بلرا یرکاربردیغ
 تملدن یپانصلد سلاله یاورده است. در مقاب ، سلابقهیدست نهن را بیهنر نو یفلسفه

عللوم، »باعث شده تلا هملراه بلا صلادرات و واردات کلاال، صلادرات و واردات   یغرب
 ، یلن دلیان داشته باشد. به هملیز در کشور ما جرین« و هنر مدرن یفرهنگ یساختارها

بودند، نظلام  یاسیس یدر عرصه یماسال امت یکه منج ینیعالوه بر حضرت امام خم
و  یفرهنگل یمنجل عنوانبلهمحور نیت دیک عقالنیتداوم خود، به  یامروز برا یاسالم

کله  للل  ینلیت امام خمیف شخصیازمند است تا خطر تحریامام )ره( ن یشهیحاف  اند
شله در ین خطلر، ریوندد. چرا که ایت نپیبه واقع للمطرح شد  یتوسط مقام معظم رهبر

 یکننلد کله املروز هملهیح میتصلر یندارد بلکله مقلام معظلم رهبلر یرهنگ عمومف
ه کنند یحضرت امام تک یشهید به اندیمردم حتمًا با یجلب آرا یبرا یاسیس یهاانیجر

رش راه و فکلر حضلرت املام در فرهنلگ یپلذ معنایبهن یو اال موفق نخواهند شد که ا
مام شده و خطر انحرا  انقلالب را ت ایف شخصیاست. لذا آنچه موجب تحر یعموم

ات یلرو اگلر ادبنیلاسلت و از ا یانقالب اسلالم« ی  نخبگانیتأو»د خواهد آورد، یپد
هلا در متیدر حوزه و دانشگاه نشود، جهش ق یت تخصصیانقالب موفق به فتح عقالن

 یکه املر لل  و اشتغال مدرن یتحص براساست مردم یشدن هومادیو  یبخش اقتصاد
کجانبهمه د خواهد شد و یتشد للدانشگاه است  یبه منطق کاربرد یه، ساختارمند و مت 

 یدر حلوزه و فاقلد سلاختارها یت انتزاعیعقالن برمبتنیکه  لل یو انقالب یت مذهبیهو
  ربلا و یلاز قب ید و مفاسلدیش به چلالش خواهلد کشلیش از پیرا ب للاست  یاجتماع

نده، نظام را یافت و در آیز تداوم خواهد یت نو دعوا بر سر قدر یاسیس یهافحشاء و نزاع
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 یاست که مقام معظم رهبلر ین در حالیرو خواهد کرد. اهروب ینیسهمگ یهابا چالش
کین به استقرار و ثبات کامل  دسلت خواهلد  یزمان یاند که نظام اسالمد کردهیز بارها تأ
وس کنلد و یخلود ملأ جانبه، دشلمنان را از مقابلله بلابه قدرت همه یابیافت که با دستی

 مه شود.یب یانقالب اسالم
ن و یک منطق نوین سلسله بحث، یشده در ا. بنابر آنچه گذشت، گفتمان مطرح6

دهلد تلا از رهگلذر آن، یشلنهاد میپ ید را به نظلام اسلالمیجد ینخبگان یشهیک اندی
ز یود نزه شده و نگاه به وضع موجیآن در گذشته، تئور یدانیت میریات انقالب و مدیادب

و  یعلمل یبانیاز پشلت مطلقه فقیهت ینده، منزلت نظام و مواضع والیاصالح شود و در آ
وهفت سال است کله یرا سیبرخوردار گردد. ز یک دستگاه محاسباتیتوسط  یتخصص

حلوزه و دانشلگاه ملورد  یات تخصصلیلادب یاز سو یحضرت امام و مقام معظم رهبر
 یرعملدیغ صورتبهن روند یرند. البته ایگیقرار نم یک فرهنگیو لجست یت علمیحما

ات در ین دو ادبیت  ایاز نقصان ظرف یگردد بلکه ناشیرخ داده و به عناصر و افراد باز نم
 آنکلهها بدون ن سالیا یاست و لذا رهبران انقالب در تمام یبا انقالب اسالم یهمراه

متعلال و  یتوکل  بله خلدا و بلا ییمند باشند، به تنهابان بهرهیپشت یک دستگاه علمیاز 
ادامله  یدانیلم یخلود در عرصله یبه حرکت نوران )عج(عصریاستمداد از حضرت ول

 اند.داده
به ارکلان  یرهبر یاز سو یمختلف یت است که هشدارهاین وضعیهم یجهیدر نت 

ر یو سلا یاسلالم یه و مجلس خبرگان تا مجلس شلورایعلم یهامختلف نظام از حوزه
ار باشند و به مقابله بلا یهوش ییزداشود تا همگان نسبت به خطر انقالبینهادها داده م

انلد کله عللوم ح کردهیتصلر یگرچه خلود در سلخنان یزند. البته شخص رهبریآن برخ
بلا  یراهبلرد یهاشلهینشسلت اند یانلدازموجود ذاتًا مسموم است؛ املا بلا راه یانسان
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ک یلجلاد یو...، در حلال ا یآزاد  توسلعه، علدالت، زن و خلانواده، یاز قب یموضوعات
رغم تملام یشان و عللیبه رفتار ا ین نظام با تأس  ید هستند تا مسئولیجد یاخالق فرهنگ

جامعه توجله داشلته  یاداره یموجود برا یات تخصصیاشتغاالت، نسبت به علوم و ادب
دا کنند. گرچله ین علوم دست پیق در مورد نقاط ضعف و قوت ایدق یباشند و به قضاوت

پردازد بلکه عالوه بلر آن، از ینم یف از موضوعات اجتماعیتعر ین علوم تنها به ارائهیا
ن یلف ایلکنلد و للذا تکلیت سلاختارها اسلتفاده میریو مد یطراح یهزاران معادله برا

جلاد یا ید بلرایلک طرح جدی ید به مهندسید روشن شود. پس از آن بایز بایمعادالت ن
گماشت.  همتن یهنر نو یک فلسفهید یسپس به تول ن پرداخت ویگزیجا یساختارها

ها و را بر دوش حوزه ینیسنگ وظایف، یرو، الزامات حف  و تداوم انقالب اسالمنیاز ا
کنلد تلا در یرا متوجه عموم مردم م یمهم یهاتیمسئول یدهد و حتیها قرار مدانشگاه

 یت امام و رهبلریریمد ونرامیشده پیطراح یهاها و شبههدوران 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   نوانبه« تیمولو »و « تیجمهور »ن یچالش ب  ک  یآ
و « تیحاکم»، «رسانه» در سه  رصه یاسمم یجمهور  یاسیبخش س

 «یساالر مردم»

ن نکتله توجله یلد به ایابتدائًا با ران،یا یدر جامعه یاسیس ین ناهنجارییتب ی. برا1
د اطالع و علم ید ثروت و موضوع فرهنگ، تولیگونه که موضوع اقتصاد، تولکرد که همان

و اسارت، موضوع قلدرت  یآزاد یعنید قدرت است. یاست، تولیبود، موضوع بحث س
 مثابلهبه« د قلدرتیلتول»ت یلفی، کیاجتماع یدر عرصهدر سطح فرد است و به تبع آن 

آزاد اسلت کله قلدرت  یانسلان وقتل ،یرد. در سلطح فلردیلگیاست قلرار میموضوع س
 یین فضایخود داشته باشد. قب  از رنسانس چن یازهایو ن ینسبت به زندگ یریگمیتصم

ه وجود نداشت و ف یزندگ یافراد برا یآزادانه یریگمیتصم یبرا و  یرهنگ سلطنتروزمر 
رعب و وحشت و تلرس را بلر ملردم حلاکم  یها جاذبهخان یو سلطه یالهیو قب یقوم

ار املر یلهلا، اختشلد. للذا در خانوادهیم از آنان میکرد که باعث سلب قدرت تصمیم
ا بزرگ خاندان بود یدست پدر خانواده ر شئون فرزندان بهیازدواج و سکونت و شغ  و سا
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س یار رئلیز در اختیک منطقه نی یبت به امورات مختلف در محدودهنس یریگمیو تصم
ن و یارات در انحصللار سللالطیلاخت یحکوملت، تمللام یللله بلود و در گسللترهیقلوم و قب

 شد و عملوم ملردم،یم میجه، از همگان سلب اراده و تصمیپادشاهان قرار داشت. در نت
و  یتیریملد ین فضلایلشلدند. پلس از رنسلانس، ایت محسلوب میلبرده و بنلده و رع

 یزنلدگ یتواننلد بلرایکنند که آزادند و میر کرد و امروزه همه احساس مییتغ یتیحاکم
امر حاکم بر  عنوانبه یغرب یمدل اداره یرند. اما الزم است تا با بررسیم بگیخود تصم

 ین در عرصلهین ماشلیلات این شلود کله خصوصلیها و اصنا  و شهروندان، معملت
 کارکرد آن در دوران قب  و پس از انقالب چگونه بوده است. ست و یچ یاسیس

عد سین ماشی. ا2 که نلاظر بله « د قدرتیتول»سه بخش است:  ی، دارایاسین در ب 
ق یلکله از طر« ع قلدرتیلتوز»هستند؛ « هارسانه»است و مسئول آن « یافکار عموم»
شود؛ یمحقق م ک قوا(یو تفک یتینظام حاکم یعنی)« یساختار قدرت در قانون اساس»
گونله کشور است. لذا همان یمشارکت مردم در امر اداره معنایبهکه « مصر  قدرت»

ان یلجر مثابلهبه یریگمیاراده اسلت و بلا تصلم ی، انسلان دارایشناسلکه از نظلر انسان
ع و مصلر   یلد و توزیلان تولیلز جرین یشناختشود، از نظر جامعهیاش قدرتمند ماراده

برخال  دوران  یعنیاستوار است.  «و مردم یتیرسانه، نظام حاکم»ر قدرت بر سه محو
گشت، امروزه اقتدار یباز م یتیو امن یش از رنسانس که اقتدار نظامات به قدرت نظامیپ

 یهاگلردد و دسلتگاهیت آن باز میهدا یو چگونگ یبه افکار عموم یاجتماع یهانظام
اند. ع و مصر  قدرت قرار گرفتهید و توزیولن نحو از تیز در خدمت این یتیو امن ینظام

ن یتواند علدالت را تلأمیته در بخش اقتصاد و فرهنگ نمیگونه که فرهنگ مدرناما همان
 یهلاگرچله ملردم در حکومت برد؛یز از فقدان عدالت رنج مین یاسیکند، در بخش س

را یلز ؛کننلد خود انتخلاب یت حاکمه را با رأئیک با مشارکت در انتخابات، هیدموکرات
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د در یلکاند عنوانبلهتوانلد ینم یاقهیو سلل یبا هر مشل یست که هر شخصیگونه ننیا
بله  یلتر احلزاب عبلور کننلد و آزادید از فینامزدها با یانتخابات شرکت کند بلکه تمام

ده و یخاص  در وزارت کشلور بله ثبلت رسل یطیت شرایرد که با رعایگیتعلق م یاحزاب
ن یو مرام که در حلزب معل یک مشیمردم در واقع به  یعنیباشند. ت یمجوز فعال یدارا

 دهند.یم یشده رأ
ت یل  و فعالیتشک یها براآن یهانهین احزاب آزاد و مستق   هستند  هزیا ایحال آ 

 یدارانهین احزاب، همان سلرماین است که صاحبان ایقت ایشود  حقین میچگونه تأم
ار دارنلد چلون بودجله و یلبزرگ را در اخت یهارکتها و شها و تراستهستند که کارت 

 یها و استراتژن برنامهیغات، تدویحضور در انتخابات، تبل ین احزاب برایسنگ ینهیهز
گونله کله ماللک شلود؛ همانین میتأم یت کادر و... توسط بخش خصوصیحزب، ترب
را یلدان هسلتند. زها، ثروتمنلو دانشگاه ییویو راد یونیزیتلو یهاها و شبکهاکثر رسانه

ه یازمند است و به پلول و سلرمایده نیچیپ یافزارهاها به سختن بخشیا یهمه یاداره
 یت حاکمله بلا رأئلیرغم حضور مردم در انتخابات و انتخاب هیاج دارد. پس علیاحت

دار اسلت چلرا کله هیاحلزاب وابسلته بله قشلر سلرما یو اداره یریگت شک یفیآنان، ک
ار آنلان قلرار دارد و للذا سلفارش یدر اخت ید واقعیو قدرت خر یاعمؤثر اجتم یتقاضا

علد س یعنیابعاد آن، در انحصار آنهاست.  یمدرن در همه یزندگ از  یاسلیاحزاب به ب 
ن یلداران است. در اهیشوند که سفارش آن به دست سرمای  میتبد یمدرن یهمان زندگ

با هد  تحقق عدالت  ینید قوانتواننیا احزاب با حضور در دولت و مجلس میصورت آ
ن یها را تلأمها و تراسلتکنند که منافع کارت یرا وضع م ینیا قوانیوضع کنند  یاقتصاد

ت یلفعال یتوجه نکنلد، اساسلًا اجلازه یا اگر احزاب به منافع بخش خصوصید   آینما
 یغربل یو آزاد یدا خواهد کرد  پس دموکراسیتداوم آن را پ یا حداق  اجازهیو  یاسیس
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د از آن بلا عنلوان یلک مکتب است کله باید به یست بلکه مشروط و مقیک امر مطلق نی
ملردم  یبله رأ ییاد کلرد؛ گرچله از لحلاظ روبنلایل یدارهین سلرماییو آ یاپرستین  دنید

 بازگردد.
و  یرد بلکله زنلدگیپلذیان نمیلدادن پا یسلتم بلا رأین سی. البته نقش مردم در ا3

و  یسلطوح اقتصلاد یده شلده کله در هملهیلچیجانبه و پمهه یت مدرن به نحویریمد
د و حرکت یجد تمدنبه مشارکت مردم وابسته است و گردش کار در  یاسیو س یفرهنگ

عملوم  یبه موقلع از سلو یها و همکارقطعه یشدن تمام، به هماهنگین اجتماعیماش
هاج دارد. برخال  دوران قب  از رینفعان و نخبگان احتیشهروندان و ذ  یانسانس که عد 

  بازرگانلان و یلر طبقلات از قبیدند و بلر سلایرسلیبه قلدرت م ینظام ییتوانا براساس
پسلت دارنلد،  یکه نلژاد ییایرعا عنوانبهز یشدند و عموم مردم نیکاهنان و... حاکم م

ت یآنان به رسلم یبرا یریگمیدر تصم یچ حقیشدند و هیملک سلطان محسوب میما
 شد.  یشناخته نم

 یهاانتقلال خواسلته یهلا بلراد توجه داشت که حکومتی، بایخیک نگاه تاریدر 
دن سلخنان یردستان با شلنیکردند و زیابتدائًا از کالم و سخن استفاده م خود به مادون،

ها اواملر و مدتتحقق اوامر بودند. در واقع تا  یپادشاه، موظف به اطاعت و حرکت برا
شد. اما پلس از اختلراع خلط و یق مشافهات منتق  میو از طر یشفاه صورتبه ینواه
گلاه یبشر به کتابت، انتقلال اواملر و نلواه یابیدست  یمنحصلر در مشلافهات نبلود و آ

ر شد و ارتباط بیق کتابت مین از طریات سالطیک از منویدور و نزد یشهرها ن نقاط یس 
هلا و تبله کتابلت بلود کله گسلترش حکوم یابید. در اثلر دسلتیل  گردیمختلف تسه

 ینله بلرایخلاص، زم یمحدود شلدن بله منطقله جایبهر شد و یپذامکان ییکشورگشا
بلزرگ فلراهم آملد. املا پلس از  ی  لشگرهایرو از مناطق مختلف و  تشکین یآورجمع
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به مردم  یرسانعبور کرده و اطالع« کتابت»و « مشافهات»از  یرنسانس، روابط اجتماع
سطوح توسعه، کلالن و خلرد،  یو در همه یاقتصاد، ی، فرهنگیاسیابعاد س یدر تمام
بًا اخبار گوناگون در قاللب یانجام م« یات نموداریاضیات و ریادب» براساس شود و مرت 

گردد. اثر یرات روزانه و ماهانه و ساالنه به عموم ارائه مییارقام و اعداد و آمار در قالب تغ
 ینلهیکلردن زمو اخبلار، فراهم یسلانرن نحلوه از اطالعیلا یجهیو نت یات نموداریادب

 مختلف است. یهامشارکت مردم و اصنا  و نهادها در صحنه
را بر عهده دارد و بنلا بله اهلدا   یرفتار عموم یکنندهلذا رسانه، نقش هماهنگ 
رات متناسلب در رفتلار آنلان ییلکند کله تغیمردم ارائه مبه  یت، اخبار را به نحویحاکم

نمونه، ملردم بلا  عنوانبههاست. عرصه ید قدرت در همهیآن، تول یجهیجاد شود و نتیا
 یخلود را بله سلمت یهاهیدر بلورس، سلرما یگذارهیرات سلرمایینمودار تغ یمشاهده

 یبلرا کلههمچنانشلود. یشتر میب یدهند که منجر به قدرت اقتصادیمشخص سوق م
 یهاان عموم، از برناملهیخاص  در م«  یتحل»ک باور و یجاد یو ا ید قدرت فرهنگیتول

از  یهلا و ادراکلات عملوم یشود تلا تحلیمحور استفاده مگووگفتو  یلیو تحل یخبر
مسلتند،  یهاال و برناملهیلم و سلریرد و اصالح شود. ساخت فیامور مختلف جهت بگ

مرکز  مثابهبهرسانه  یعنیکند. یجاد میا« ارتکاز»مردم  یز برای، مسابقات و... نیسرگرم
 یی، بسلترها«الیلم و سلریفل»و « ها یتحل»، «اخبار»ق سه بخش  ید قدرت، از طریتول
شود یح معلوم مین توضیکند و با ایجاد میمختلف ا یهامشارکت مردم در صحنه یبرا

را بلر عهلده دارد. املا  یت افکار عملومیست بلکه هداین یسرگرم یکه رسانه صرفًا برا
حاضلر کلردن  یعنلیاسلت؛ « للذت یتوسعه»در غرب با هد   یت افکار عمومیهدا

 یتلًا بلراینها یتیحلاکم ین و سلاختارهاین قلوانیلیو تع یاجتملاع یهامردم در صحنه
 شود. یبه شهوات انجام م یابیدست
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ک قشلر و تحلت اسلتعمار یل، حکوملت یاسلین روند در بخلش سیا یجهی. نت4
اسلت و فرهنلگ و یدر س ملادیعلدالت  یحتل آنکلهگر اقشار است؛ بدون یقراردادن  د
و انتقلاد و اعتلراض و اعتصلاب  یاز حلق رأ یین شود. اما از آنجا که روبنایاقتصاد تأم

ن در یلکننلد و ایم یت شناخته شده، عموم شهروندان احساس آزادیمردم به رسم یبرا
بًا از دایارات عموم کانالی، اختیاسیک مدل سی یاست که با طراح یحال ره یزه شده و مرت 

، حلق انتخلاب از مادی یط زندگیشود و با اسارت در محیارات آنان کاسته مینفوذ اخت
 یسلب اراده یش از رنسانس از خشونت و استبداد برایاگر پ یعنیگردد. یآنان سلب م

 یشلود تلا بلا هنجارهلایه میبه افراد توص یشناسشد، امروزه در روانیعموم استفاده م
ها ا در اقتصاد، شرکتیخواهند شد.  یماندگهماهنگ شوند و اال دچار عقب یاجتماع

خواهنلد  یشوند و اال دچلار ورشکسلتگیت رقابت در بازار میوضع یملزم به مالحظه
جاد شده که جامعه آنهلا را بلر افلراد و اصلنا  و یا ییشد. در واقع اضطرارها و اجبارها

در کلورس  قرارگلرفتن یهلا بلراملتبلاالتر،  یدر سلطح یکند و حتی  مینهادها تحم
منلافع  یکننلدهنیکله تأم ینیم شلوند؛ قلوانیتسلل یالمللنین بید در برابر قوانیرقابت با

 است.  یاستکبار جهان
د یلها در املر تولاز رسلانه یاسلین فرهنگ و روابط سیدوم، ا یپهلو ی. در دوره5

فاسلد و  صلورتبهع قلدرت، یلک قلوا در املر توزیو تفک یقدرت گرفته تا قانون اساس
  احلزاب، یانتخابلات و تشلک یرغم برگلزاریوارد کشور شد و عل یاسالم و استعمارن

ارات بله شلاه منحصلر گلردد و حلق ید و خشونت باعث شده بود که اختیارعاب و تهد
و  ینهضلت اسلالم یبا رهبر ینیمال شود. حضرت امام خمیپا ملتم و انتخاب یتصم

گاه سلطنت جدا کرد و آن را بر محور را از دست یالت عمومیرساندن آن، تما یروزیبه پ
 یشهیشه و منش حضرت امام، در مبنا و رید قدرت در اندیاسالم مجتمع نمود. لذا تول
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در نظام است.  یان اخالق الهی، ضامن جرفقیهوالیتگردد و منزلت یآن به اسالم باز م
تیگر حاکمیبه عبارت د را  مللت، و چه در شک  ملدرن یت بنا ندارد تا چه در شک  سن 

کردن بسلتر و فراهم یخدمتگزار دنبالبهد بلکه یاستعمار کند و حقوق آنها را چپاول نما
در  یعنلیاسلت؛  یو اقتصلاد یو فرهنگ یاسیمردم از امکانات س یمندعدالت در بهره

 است.« یخدمتگزار»ت یحضرت امام، شأن حاکم یمبنا
 ملی یدر رسانه یرسانعاخبار و اطال یریگ، جهتیاسالم یلذا در نظام جمهور 

کفر و شرک و دعوت  یرهایاز غ  و زنج ییا به اسالم و رهایر کرد و دعوت مردم دنییتغ
حرکلت  یبلرا یزیت به فرهنلگ کفرسلتیبان اه یعیجهان اسالم به وحدت و دعوت ش

 ، بله یلن دلیدر دستور کار آن قرار گرفت و به هم )عج(عصریفرج حضرت ول سویبه
 یاتنها رسلانه یعنین جهان پرداخت. ین و مستضعفین و مظلومیمحروم انعکاس اخبار

 ی  شلده، رسلانهیتبد ین بر ضد استکبار جهانین و مبارزیمستضعف یکه امروز به مأوا
 است. یاسالم ینظام جمهور

ات یلن ادبی، املی یرسانه« اخبار»حضرت امام در  یشهیان اندیرغم جریاما عل 
دا یان پیجر« هاالیلم و سریف»ن در یو همچن« محورگووگفتو  یلیتحل یهابرنامه»در 

د قلدرت یلوهفت سلال گذشلته، تولیگرچله در سل یعنلیزه نشده است. ینکرده و تئور
، یها جهانتوانسته در برابر ابرقدرت یانجام شده و نظام اسالم یانقالب اسالم برمبنای

آنها مقاومت کند، اما  یتیو امن ینظام یهاو دستگاه یامنطقه یهاسازمان مل ، قدرت
هلا بله وجلود بخش یمشارکت مردم در تملام یبرا ییزه نشده و مبناین مقاومت تئوریا
 یشود که فرهنگ مذهب نله تنهلا بله تئلوریم ین نکته ناشین خأل از ایاورده است. این

ات اسلتنباط شلده، متناسلب بلا یلافته بلکه آنچله از قلرآن و روایدست ن یمشارکت اله
ن یرغم حضور عناصر متدیرو علنیاست. از ا ییگرات و سلطنت و قانونیهنگ مولوفر
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 یدهیللچیپ یهانتوانسلته تخصلص یو انقالبلل ینلیدر بخلش رسللانه، فکلر د یو انقالبل
ات یلمربوط بله آن را فلتح کنلد بلکله ادب یهاو دستگاه یسازلمی ، فی، تحلیخبررسان

ها ن عرصهیات انقالب را در ایجانبه، ادبهمه یهنگا یتواند با ارائهیدانشگاه است که م
کید. در نتینما یمنزو در  یاسلت تهلاجمیبر ضلرورت س یمبن ید رهبریجه برخال  تأ

العمل  نسلبت بله تنهلا بلا عکس مللی یدر رسلانه یاستکبار، خبررسان یافشاء چهره
 یاوج رسانهجاد میو ا یسازکند و قادر بر حادثهی، به مقاومت اکتفاء میاسیحوادث س

فرهنگ  برمبتنین و یک تخصص نویازمند ین مهم نیبه ا یابیرا دستیست؛ زین یتهاجم
فرهنگ مذهب و  براساسع و مصر   قدرت ید و توزیگر تولیانقالب است. به عبارت د

ها و مطبوعلات و رسانه یگردد اما ادارهیت باز میمعار  موجود آن، به سلطنت و مولو
است و تکامل   مادیفرهنگ مشارکت  برمبتنیو  یبه علوم دانشگاه احزاب و... وابسته

 دارد. یرا در پ مادی
ها و غفلت دانشگاه یمدل مشارکت اله یه از ارائهیعلم یهاحوزه یناتوان یجهینت

هلا بله ییماین است که مردم در هنگام انتخابلات و راهپی، امادیاست یس یامدهایاز پ
، عرصله یبعد ییمایاما پس از آن تا انتخابات و راهپ شوندیحضور در صحنه دعوت م

 یز بله ناچلار بله سلراغ زنلدگیلن مللتشود و یمشارکت عموم فراهم نم یبرا یو بستر
ه ضلدانقالب  یرنلد کله از سلویگیقلرار م یروند و در معرض شبهاتیخود م یروزمر 

نظلام از  یاسلتفادهنقلش و حضلور ملردم و سوءبودن  یشیمطرح شده و در آنها بر نما
ک یهازهیانگ از  یناشل ین ناهنجلاریلقت آن است کله ایگردد  اما حقید میپاک آنان تأ

انقلالب و  یاز رفتار معنو یق و تخصصیک درک عمی یفرهنگ مذهب در ارائه یناتوان
مردم در ساختارها اسلت. البتله حضلرت املام و  یحضور مکتب یوهین شییرهبران و تع

 یریگاند حضلور و مشلارکت ملردم در اصل  نظلام و جهلتتوانسته یمقام معظم رهبر
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ها و ت دفاع مقدس، رفع چالشیریآن در مد یهاآن جلب کنند که نمونه یضداستکبار
در  یعنلی، موضوع برجلام و ... قابل  مشلاهده اسلت. 88فتنه  ی، مسألهیتیمسائ  امن

بًا از ملردم درخواسلت شلده تلا نسل بت بله مسلائ  سخنان و مواضع رهبران انقالب مرت 
ر و حاضلر در صلحنه باشلند و یگیار و پیهوش یو خارج یکشور در ابعاد داخل یاساس

در سلطح  یشود و نظام اسالمیان گذاشته میدر م ملتن موضوعات با عموم یهمواره ا
 یده از ابتلدایلچیسخت و پ یهاداند. لذا بحرانیانقالب، مردم را َمحرم  خود م یرهبر

 یدهندهن نشلانیلق حضلور ملردم پشلت سلر گذاشلته شلده و ایانقالب تاکنون از طر
ته، شهروندان نسلبت یاست. اما در فرهنگ مدرن یت امام و رهبریریمد رینظیب یجاذبه

دارها و یلد یفاتیو تشلر یشوند و امور ظاهریم ینامحرم تلق   یو خارج یبه امور داخل
کرات ابلدًا بله ملردم منتقل  موضوع ملذا یرسد. ولیک به اطالع مردم میپلماتیروابط د

بسلتان است که در حال معامله و بده یگردد چون موضوع مذاکرات، همان موضوعینم
 رامون آن هستند. یپ یزند و فروش و چانهیو خر

ن یبل یرید آمده، قبض و بسط و درگیپد یاسیس یکه در عرصه ین چالشی. بنابرا6
 یهلا بلر سلر مبنلاچنلان نزاع ، همیلن دلیاست و بله همل« تیمولو»و « تیجمهور»

هیمشروع ن یملدرن و ماشل یاسلیعللوم س یبنابر فلسلفه یات در نظام وجود دارد و عد 
ر قلانون ییلگرداننلد و خواسلتار تغیمردم بلاز م یت را به رأی، مشروعید قدرت غربیتول

داننلد و یت میلمقبول یملردم را تنهلا نشلانه یرأ یگلرید یهسلتند املا دسلته یاساس
تحقلق  یبلرا یکنند. البته در انقالب اسلالمیه مشروط میفقیذ ولیرا به تنف تیمشروع

د قدرت، یدر مدل تول یت و خدمتگزاریاست و ورود معنویس یدر عرصه ینیعدالت د
 قوهده و ید گردیمق یذ رهبریبه تنف قوه مجریهنگهبان مشروط شده و  یبه شورا قوه مقننه

 یه شلک  گرفتله اسلت. مبنلایلفقیت آن توسلط ولاسیم ریز با انتصاب مستقین قضائیه
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مسئوالن به مردم و اختصاص تمام  وقت  یز خدمتگزاریت نیحضرت امام در امر حاکم
 یهلادن  جناحیرسرغم به قدرتین امر باعث شده تا علیآنها به مسائ  کشور است و ا

خدمت بله ند رفتار نظام یفسادها، برآ یبرخ یریگمتفاوت و شک  یهامختلف و مذاق
اند. برخال  ن فرهنگ تن ندادهیبوده است که به ا یآنها و حذ  کسان یمردم و کار برا

را بله دسلت  یاریت، منافع بسیران و حزب حاکم در دوران مسئولیکه مد یفرهنگ غرب
ه تا آخر عمر م یک زندگی یها بار خود را براآورند و با انواع سوءاستفادهیم  بندند.یمرف 

ع و مصلر   یلد و توزیلآن است کله تول یک نظام اسالمی یاسیت سیودر واقع ه 
گاهیآزاد»قدرت، منجر به  مردم شود و عموم احساس کنند که هلر دوره از « ثاری، ای، آ

آنها در موضوعات مختللف  یریگمیتصم یطهیت و حیاند و ظرفقب  آزادتر شده یدوره
  از یلتحل یهنلگ ملذهب بلرااسلت تلا فر یللذا ضلرور افته است.یگسترش و ارتقاء 

ت خارج شده و یاز فرهنگ مولو یت حضرت امام و مقام معظم رهبریت و حاکمیریمد
که نه تنها ملدل مشلارکت در املور کلالن و  یتمدنمدرن بپردازد؛  تمدنبا  یبه هماورد

رد را ارائه کرده بلکه مد  یطلیدهلد و محیانجلام م« یسلازحادثه»ت را در سطح یریخ 
و  یانسان یرویو ن یعیصر  منابع طب دنبالبهکه عموم مردم جهان مشتاقانه فراهم کرده 

 غرب هستند. تمدنت خود در راه اهدا  یهو یتمام
ردیسازحادثه»ت در سه سطح یرین مدیبنابرا فرهنلگ  براسلاسد یبا« ، کالن و خ 

در عم ، بله  یشود؛ گرچه حضرت امام و مقام معظم رهبر یو مهندس یمذهب طراح
، یبلا انقلالب اسلالم یعنلیانلد. پرداخته یغرب یسازت حادثهیریمت در برابر مدمقاو

در  ینینلو یبه وجود آملده و رفتارهلا مادی یهایسازدر برابر حادثه یت مقاومتیریمد
ن دستاوردها وجود ندارد. چرا کله یاز ا یلیشک  گرفته اما تحل مادیع قدرت یبرابر توز

  از آنهلا یلانلد، تحلاسالم و مکتب انجام گرفته رمبنایبر ینظیب یهاتیرین مدیا یوقت
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 مثابلهبه لللاست که علم اصلول  ین در حالیات استنباط شود و اید از قرآن و روایز باین
 یاستوار شده و ارتکلازات« بعبده یاذا امر مول»بر فرهنگ   للاستنباط از منابع  یابزار علم

و فهم  یات وحیکه مانع استضائه از ادب ت و سلطنت در آن شک  گرفتهیمتناسب با مولو
 ینظام اسلالم یندهین خأل، آیاست که ا ینیو مشارکت د یاله یسازت حادثهیریاز مد

کردن قدرت زهیات دانشگاه با تئوریگر، ادبیدهد. به عبارت دیرا در معرض خطر قرار م
سلاخت  ده دریچیپ یهاو جنگ نرم و تخصص یت افکار عمومیق رسانه و هدایاز طر

ات انقلالب را بله چلالش یلادب یرعملدیغ صورتبه  و اخبار و...، یتحل یلم و ارائهیف
 شود.ی، دچار غفلت از اهدا  بلندمدت نظام میزدگکشد و با عم یم

که در برابلر انقلالب  یاساس یکه گذشت، سه چالش و ناهنجار یحاتی. با توض7
و بلدون  للل یناسب با فرهنلگ عملومو مت یار اجمالیبس صورتبهقرار گرفته،  یاسالم

کادم یح مباحث تخصصیتشر ر یلن متغیان شد: در بخش اقتصاد، چالش بیب للک یو آ
اسلت و مثبلت  یک املر انسلانیلر کلار، یت متغید آمده که تقویر کار پدیه و متغیسرما

ک ضعف ی، یدر نظام اقتصاد یر اصلیر کار به متغی  متغیشود اما عدم تبدیم یابیارز
دانشگاه و منطلق تفقله شلک   ین منطق کاربردیست. در بخش فرهنگ، چالش بمهم ا

 یها املرعرصه یدانشگاه بر تمام یاز حکومت مطلق  منطق کاربرد یریگرفته که جلوگ
د یلدر تول یر اصللین به متغی  منطق تفقه و فهم از دیدر تبد یمستحسن است اما ناتوان

د قلدرت(، یلاسلت )تولیر بخلش سشود. دیضعف محسوب م یعلم و فرهنگ، نقطه
بلر  یدموکراسل یجاد شده کله ممانعلت از سللطهیت ایت با مولوین جمهوریچالش ب

مثبلت  یرونلد مطلقه فقیلهت یدکردن آن به والیو مق یدر نظام اسالم یاسیس یعرصه
 برمبنلایزه شود و مشارکت مردم یتئور مطلقه فقیهت ید اص  والینده بایآ یاست اما برا

از اخبلار،  یار نظلامیلدر اخت یت افکار عملومیگردد و اال هدا یکتب طراحاسالم و م
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بر آنهلا حلاکم اسلت. بله  مادیات یرد که ادبیگیقرار م ییهاها و برنامهلمیها، ف یتحل
در سلطوح « د ثلروتیلد اطلالع، تولیلد قدرت، تولیتول»است  یتر ضرورقیعبارت دق

ردیسازت حادثهیریمد» شلود و اال  یفرهنگ ملذهب مهندسل یبرمبنا« ، مشارکت، خ 
                .رو خواهد شدهروب یانقالب با خطرات بزرگ یندهیآ
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 مبحث نخست

حفظ  یامام براحضرت  یتیر یمد یتجربه  نوانبه« ینهادساز »م یتعم 
 « ییو قضا ینی، تقنیادار » یها رصه ی، به تمامیانقم  اسمم

 یغربل یش بله ملدل ادارهیگلرا براسلاس یم پهلویرژ یان شد که ساختارهای. ب1
ن یلکشلور بلا ا یاداره ی، بلرایروزیلپلس از پ یشک  گرفته بود و لذا انقلالب اسلالم

و مقلام  ینلیمحور  حضرت املام خمو عدالت یت مکتبیریساختارها مواجه بود اما مد
 یو اقتصلاد یو فرهنگل یاسلین سلاختارها و روابلط سیلباعث شلده تلا ا یمعظم رهبر

ده شلدن  یدچار اختالل شلود. للذا بله چلالش کشل یو شرق یغرب یهابرخاسته از مدل
ار مغتلنم اسلت املا یبس یت قرآنیرین مدین مدل اداره توسط ایدر ماش مادی یرهایمتغ

ملردم را تحلت فشلار قلرار داده،  ین اخلتالل کله زنلدگیلاز ا یوارض ناشلع ید برایبا
 یغربل یملدل اداره یجلهیکله نت للن مردم و نظام یجاد فاصله بیکرد و از ا یشیاندچاره

ت در یلن و روحانیلد یبر ناتوان یدشمنان مبن ینیع ینمود و با شبهه یریجلوگ للاست 
 کشور مقابله کرد. یامر اداره

، جهلش «هیر سلرمایلمتغ»و « ر کاریمتغ»ن یب یری، بر اثر درگیقتصاددر بخش ا 
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م پامتیق یدائم ک چالش خطرنلاک اسلت ید آمده که یران پدیدار در اقتصاد ایها و تور 
 یش خدمات در شهرهایو افزا یافتگیها بر اثر توسعهمتیق یجیش تدریرا گرچه افزایز

جهلان  یاز کشورها یاریکه در بس للول اقتصاد متدا یهیاست اما پا یعیطب یبزرگ امر
معکلوس  یران شاهد روندیمت ارز و کاالهاست. اما مردم ایق یثبات نسب للاده شده یپ

نظلام و انقلالب  ینلدهی، بله آین چالش اساسلیدر اقتصاد کشور هستند که عدم ح  ا
 «منطق دانشگاه»و « منطق حوزه»ن یز قبض و بسط بین یزند. در بخش فرهنگیضربه م

ت یلآورد: هوید میت را پدیشود و دو هویمردم منعکس م یبه وجود آمده که در زندگ
ب یت عبودیدانشگاه و هو یات کاربردیادب براساس  و اشتغال یتحص  براساست و تقر 

 یزنلدگ یدر عرصله ینلیت دیلات انقلالب. البتله ورود هویلحوزه و ادب یات نظریادب
 ملادیت یلجامعله از هو یت نظلام ارزشلیلک دستاورد بزرگ است اما تبعی یاجتماع
املور  یتملام یگذاررود و به ارزشید بزرگ به شمار میک تهدی  و اشتغال(، ی)تحص

  شلده و بلا یدار تبلدیلک امر پایز به ین ین چالش فرهنگیشود. ایپول منجر  م برمبنای
 یکشور، نظلام ارزشل یبر ساختارها یغرب یت کارشناسیو حاکم یلیان جنگ تحمیپا
دا کرده است. در بخش یان پیران جریا یآشکار در ابعاد مختلف جامعه یبه نحو ادیم

ادراک  یعنلیوجلود دارد؛  یک چالش اساسی« تیمولو»و « تیجمهور»ن ی، بیاسیس
ه یت خدایحوزه از وال یات تخصصیادب ، مطلقه فقیهت ین و والیمعصوم یمتعال و ائم 

 برمبنلایت مدرن یری  گرفته و در مقاب ، مدشک« بعبده یاذا امر مول»فرهنگ  برمبنای
د قلدرت در یل ، تولیلن دلیاستوار شده و به همل یدموکراس یفرهنگ مشارکت و فلسفه

است، به یس یدر عرصه یغرب ین ادارهیشده است. در واقع ماش یران دوقطبیا یجامعه
، یب اسلالمپردازد و پلس از انقلالیها و احزاب مق رسانهیاز طر یکنترل افکار عموم

فاتین دستگاه تولیفرهنگ مذهب در کنار ا را در آن  ید قدرت قرار گرفته و توانسته تصلر 
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 عنوانبله مطلقله فقیلهت یلرود. اما اگر والیمهم به شمار م یتین موفقیانجام دهد که ا
د، یلایشلده در نزهیجانبله و تئوردار و همهیپا صورتبهدر نظام،  ید قدرت الهیمنشأ تول

ن یلخواهد شد. ا یغرب یدموکراس ینده دچار انحالل در فلسفهیدر آ یت الهیرین مدیا
کادم یاشهیر یسه ناهنجار قرار گرفته و صرفًا  یک است که در برابر انقالب اسالمیو آ

ن نخواهلد یها و عناصلر مختللف، از بلان جناحیها و گردش قدرت در مر دولتییبا تغ
 رفت.          

مدرن  مادی تمدند ییگانه و تقسه یهامقابله با چالش یبرا مدت. راه ح   کوتاه2 
حضلرت  یاستوار اسلت کله نلوآور یاساس یلهأن مسی، بر ایبه اهدا  انقالب اسالم

و  یفرهنگل یها، در عرصله«یو دفلاع یتلی، امنیاسلیس»ن یدر سله دکتلر ینیامام خم
، بلر یقق اقتصلاد مقلاومتتح یز براین یز تکرار شود. البته مقام معظم رهبرین یاقتصاد

ک یدفاع مقدس در مسائ  اقتصاد یتکرار تجربه د توجه داشلت کله یاند اما باد کردهیتأ
 د آمده است.ین مهم پدیدر برابر ا یچه موانع

بلر  ی، دفلاعیتی، امنیاسین سیحضرت امام در دکتر یقت آن است که نوآوریحق 
در  یعلر  متلداول غربل پیگیری د استوار شد و اال در صورتیجد« ینهادساز» یهیپا

و  یو سلپاه پاسلداران در قلانون اساسل مطلقله فقیلهت یبه طرح وال یازیاست، نیامر س
ذ یلن شلورا و تنفیلب این مجللس بله تصلویدکردن قلوانیلنگهبلان و مق ی  شورایتشک

  یه نبود. اما تشکیفقیتوسط ول قضائیه قوهس ین رئییو تع یجمهور توسط رهبراستیر
جلاد یا ینله بلرایباعث شد تا زم ید در قانون اساسیجد یهاجاد منزلتیا و ان نهادهیا
در  یت از عر  جهانیو عدم تبع یتیو امن یو دفاع یاسیس یهاد در عرصهیک راه جدی

ها و حوادث فراهم گردد. اما پس از گفته و حف  انقالب در برابر طوفان توطئهشیامور پ
در  یانقالب ینهادها، ادغام نهادها یاز اداره یناش یهانهیه بر هزی، با تکیلیجنگ تحم
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، یانقللالب اسللالم یهاتللهیمتللداول در دسللتور کللار قللرار گرفللت و کم یسللاختارها
ز یادغام سپاه در ارتش ن یهازمزمه ی، وزارت سپاه و... ادغام شدند و حتیجهادسازندگ

 یضرت املام بلراح یر اساسیاست که تدب ین در حالید. ایجه نرسیمطرح شد اما به نت
 یبللرا ی، نهادسللازیاجتمللاع ین در زنللدگیللسللخت و حضللور د یهاعبللور از عقبلله

بله  یا حتلیلمحدود شلده و  آنکه جایبه یاتیر حین تدبیبود و لذا ا یارزش یهاحرکت
و  یاسلیس یهاکلرد و از صلحنهیدا مید توسعه پی  شود، بایتبد یانقالب یادغام نهادها

شود یشد. البته ادعا میم داده میها تعمعرصه یفت و به تمامریفراتر م یو دفاع یتیامن
شلوند یم یکاریکنند و باعث موازی  میبر نظام تحم یاضاف یهانهین نهادها هزیکه ا

ن ییتع یاژهید و ویجد یهاتین نهادها، مأموریک از ایهر  یت آن است که برایاما واقع
هلا نداشلتند. تیتحقلق آن مأمور یابلر یلیمتلداول، پتانسل یشده بلود کله سلاختارها

ک از جنلگ و یدرک کالس دلی به یاسالم یدر دفاع مقدس، ارتش جمهور کههمچنان
سپاه پاسلداران را نداشلت  یهاتیانجام مأمور ییمتداول، توانا یدفاع نیدکتر یریفراگ

ن یلق ایلشلدند و از طریگر هماهنلگ میکلدیک قرارگاه مشترک، با یاما هر دو نهاد در 
 کردند. ی  میگر را تکمیهمد یک و فکر انقالبیقرارگاه، فکر کالس

 یریگو شلک « یتهلاجم فرهنگل»نسبت به  یکه پس از جنگ، رهبر یلذا هنگام
 یاداره یاز جنگ آغاز شده بود که برا یدیجد یهشدار دادند، عرصه« یفرهنگ یناتو»

در کنار  للمقدس اداره شود فرهنگ دفاع  براساسکه  لل یانقالب یک رسانهی  یآن، تشک
 یبود. امروز و با طرح مسأله یضرور للشود یک اداره میکه با فکر کالس للما یصداوس

آن  یبلرا یاژهیلو یهاتیکه مأمور« یسپاه اقتصاد مقاومت»  یز تشکین یاقتصاد مقاومت
وسلط که ت یاقتصاد مقاومت یرا ستاد فرماندهین شده باشد، کاماًل ضرورت دارد؛ زییتع

توانلد یکنلد و للذا نمیم ینلدگیک در اقتصلاد را نمای  شده، فکلر کالسلیدولت تشک
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ک نهلاد ید یرد و انجام دهد. لذا ابتدائًا بایبگ عهدهبهرا  یو جهاد یانقالب یهاتیمأمور
ک قرارگلاه یل  شلود و سلپس در یاقتصلاد تشلک یدانیم یت عرصهیریمد یبرا یانقالب

 ک اقتصاد هماهنگ شود.یکالس یمشترک، با ساختارها
ک در ید ساختارها و افکار و عناصلر کالسلیتوان و نبای. البته روشن است که نم3
 یت کشور حذ  کرد چرا کله انقلالب اسلالمیریمد یمختلف را از عرصه یهاعرصه

 ین عناصلر، قلدرت ادارهیلملدرن مبتالسلت و ا یافزارهاکشور به سلخت یاداره یبرا
طیلچیپ یافزارهان سلختیت بر ایریارند و به مدک نظام را دیبخش کالس اند و ده مسلل 

گاه شتر ناظر به بخلش یب یانقالب یت نهادهایدارند. لذا مأمور ینسبت به الزامات آن آ
ک سلپرده خواهلد یکالسل یافزارها به ساختارهات سختیریخواهد بود و مد یافزارنرم

ات یات دانشگاه انجام شده و ادبیادب براساسافزارها ت سختیریز مدیرا تاکنون نیشد ز
مقاومت کلرده تلا  یافزارافزارها به بخش نرمن سختی  الزامات ایانقالب در برابر تحم

 انقالب منحر  نشود. یریگجهت
است که به « ییهوا یروین»ن جنگ متداول یدر دکتر یر اصلینمونه، متغ عنوانبه 

ط تویدارد که نم یوابستگ یادهیچیپ یافزارهاسخت افت. للذا یان به سرعت بر آن تسل 
ن بخلش بلود کله توانسلت یل  شد و در ایتشک ینیزم یرویسپاه پاسداران با تمرکز بر ن

س ین از خود بر جا بگذارد اما تأسینو یرد و عملکردیبگ عهدهبه یدیجد یهاتیمأمور
ن یلبلا امتفاوت اتفلاق افتلاد. متنلاظر  یهاتیها بعد و با مأمورسپاه سال ییهوا یروین

را به  یو مال یت بخش بانکیریتوان مدیمطلب در بخش اقتصاد آن است که در ابتدا نم
عد در اقتصلاد غربلیتردهیچین بخش، پیسپرد چرا که ا یانقالب یروهاین بله شلمار  ین ب 
گلر یه کلرد. بله عبلارت دیتشلب یدر بخش نظام ییهوا یرویتوان آن را به نیرود و میم

زنلد یرا رقلم م مللیو قلدرت پلول  یثروت کله مسلائ  ارز یازم عرضه و تقاضیمکان
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زم عرضله و ید مکلانیلابتلدا با یتحقق اقتصلاد مقلاومت یدارد و لذا برا یادیز یدگیچیپ
  بود که حضرت املام ین دلیسپرد. به هم یو جهاد یانقالب یروهایکاال را به ن یتقاضا

 یم غوغاسلاالریگلاه تسللچی، هیروزیلپ ی  سپاه پاسداران در ابتلدایرغم تشکیز علین
 یشهیک، تفاوت اندیکالس یانحالل ارتش نشد. در واقع حف  ساختارها ین برایمنافق

 دلی بهدهد که یهمانند طالبان را نشان م ییهاتفکر گروه یبا نحوه یروشن امام و رهبر
 ملدنتاز  یشبه املور ناشلکیخود از اسالم،  یفهمه بر کجیانسداد باب اجتهاد و با تک

ن درک را یلکننلد و ایملردم حلذ  م ی  رسانه و انتخابات و... را از زنلدگیمدرن از قب
ها به ارتلش و ف اقتدار حکومتید قدرت است و تعریندارند که امروزه رسانه، مرکز تول

ن یلد بله ایلبا یعنلی، مربوط به دوران قب  از رنسانس اسلت. یو انتظام ینظام یروهاین
مدرن، انقالب چگونه  یهاوجه کرد که در صورت حذ  رسانهپرسش مهم و امثال آن ت

آنان  یاو رسانه یو دفاع یتیو امن یاسیس یهاها و دستگاهتوانست در برابر ابرقدرتیم
 یدهندهها نشلانن تفاوتیرد   ایدست گهرا ب یت افکار عمومیاز خود دفاع کند و هدا

عه بله آن افتخلار یست کله ملذهب شلامد انفتاح باب اجتهاد ایعه و پیش یعظمت فقها
د کله علالوه بلر یلآید میت حضرت امام پدیهمانند عقالن ینوران یتیکند. لذا عقالنیم

ک موجلود  یهلاتیاز واقع یقلی، درک دقیمکتبل یهلاد راسخ بر روح قلرآن و ارزشیتأ
ت شلده و یبشلر یملدرن وارد زنلدگ یو سلاختارها یدانست که تکنوللوژیداشت و م

 ، به دفاع از اسالم پرداخت.   یقبل یهاوهیاکتفاء به ش توان باینم
ک ی مثابهبهد یگرفته باانجام یهای، نهادسازیانقالب یادغام نهادها جایبه. پس 4
و  یفرهنگ یهاعرصه یشده و به تمام یبقاء و تداوم انقالب تلق یارزشمند برا یتجربه

ت هر بخش، یریمد باید ؛ یعنیافتییم میتعم یاو رسانه یو اقتصاد یو اجتماع یعلم
ا ک ستاد مشلترک بلیت در یرین دو مدیو ا شود پیگیریک یو کالس یبه دو شک  انقالب
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در نظلام  قوه مجریله  دو ین روند عماًل به تشکیرسد. اب یهماهنگ مدیریت رهبری، به
 قلوهشلود و ی  میتشلک یانقالبل یاز نهادهلاکله  یانقالبل یقوه مجریهشود: یمنجر  م
ک بهلره یکالسل یجمهور در رأس آن است و از سلاختارهاسییک که ریکالس یمجریه

  شود که یابد و دو مجلس تشکیم یز تعمین قوه مقننهد به ین روند بایرد. در ادامه، ایگیم
ن متناسب با یقوان یگریبپردازد و د یو انقالب یت جهادیریمد یبرا یگذاربه قانون یکی

د انجلام یز باین قضائیه قوهر در مورد ین تدبیب کند. همیا تصور یت متداول جهانیریمد
ه قلرار یدر حاشل یتیامن یهاکه پس از عبور نظام از بحران للانقالب  یهاشود تا دادگاه

بله  ییمتداول قضا ید، در کنار ساختارهایجد یهاتیاء شوند و با مأموریاح للگرفتند 
 ید کلردن رفتلار نهادهلایلمق یک بلرایلن تفکیلن اواًل ایت مجدد بپردازند. بنلابرایفعال

بله اهلدا  انقلالب  لللشلوند یم یو عملل ینلیسم عیکه موجب سکوالر للک یکالس
و  یانقالب یًا نهادهایابعاد جامعه است و ثان یت فرهنگ مذهب به تمامیو سرا یاسالم

رنلد و یگیک ستاد مشلترک قلرار میت یریک در هر بخش، تحت مدیکالس یساختارها
 شوند.یهماهنگ م یاهدا  انقالب اسالم نایبرمب

د بله یلرد، بایلار قرار بگیمع عنوانبه« ت حضرت امامیریمد یتجربه». پس اگر 5
شاخص توجه کلرد و  عنوانبهات انقالب یادب براساس یرفتار حضرت امام در نهادساز

ک یلکم داد و هملراه بلا تفیتعمل یو قضلائ ینلیو تقن یادار یهاعرصله یآن را به تملام
و  ین نهادهلا را بلا عناصلر انقالبلیلک، ایکالس یهاتیاز مأمور یانقالب یهاتیمأمور
ات دانشلگاه یلادب برمبنلایک قرار داد که یالت کالسیآن در کنار تشک یو جهاد یمکتب

بر ضد آن عم   یا حتیرا ندارند و  یانقالب یهاتیانجام مأمور ییاند و تواناشک  گرفته
رد یگیات انقالب شک  میادب برمبنای یاهیاول یافزارهات، سختن صوریکنند. در ایم

دان یلتر بله مگسلترده یبلاالتر و عمقل یرا در سلطح ملتاز آن،  یناش یهاتیکه موفق
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ک خواهلد کلرد و باعلث یانقالب نزد یابتدا یکشور را به فضا یخواهد آورد و صحنه
 یتوان از سلاختارهاینم یرین مسیگرفتن چنشیط خواهد شد. بدون در پیاء آن شرایاح

از خلود  یجهلاد یرا محقق کنند و عملکرد یک انتظار داشت که اهدا  انقالبیکالس
خال  فرهنگ انقلالب بر یت خود، حرکتیبنا به ماه یغرب یرا ساختارهاینشان دهند ز
از تجارب  ینیجنگ زم یهمانند عراق گرچه در عرصه یطور که در کشوردارند. همان
از  ییهلابله دسلت آملده املا بخش یبزرگ یهایروزیاستفاده شده و پ یمانقالب اسال

 یبلرا یشلود، خلود بله مرکلزیک اداره میکالسل صورتبهکه  یو دفاع یتیدستگاه امن
 ی  شده است  در مقاب ، نفوذ در نهادیتبد یریتکف یهاستیت از تروریت و حمایتقو
برکف و و جلان یاز عناصلر مکتبل شود ویاداره م یو جهاد یفرهنگ انقالب براساسکه 

 بعضًا ناممکن است.  یار سخت و حتی  شده، بسیطلب تشکشهادت
ها عرصه یدر تمام یانقالب ی  نهادهایاز تشک یناش ینهید تصور شود که هزیشا

رونلد موجلود،  ید توجله داشلت کله بلا اداملهیلن و فاقد صرفه است اما بایار سنگیبس
بله مراتلب  یهانلهیافلت و هزیتداوم خواهد  یاقتصادو  یو فرهنگ یاسیس یهاچالش

هلا ین ناهنجاریلرفع ا یگونه که تالش برا  خواهد شد همانیبر نظام تحم یترنیسنگ
 ین، نهادهلایلرا به خود اختصاص داده است. عالوه بر ا یفراوان یهاز بودجهیتاکنون ن

 یسلاختارها تیلشلوند کله بلا مأموری  میتشلک یمشخصل یهلاتیبا مأمور یانقالب
ت انجام خواهد شلد و ین دو نوع مأمورین ایب یک روشنیک متفاوت است و تفکیکالس

بلر  ینلیزم یرویلت نیطور که در دفلاع مقلدس، مسلئولَبر نخواهد بود. هماننهیلذا هز
بله ارتلش  ییایلدر یرویلو ن ییهوا یرویت نیریسپاه پاسداران قرار گرفت و مد یعهده

بود که به سپاه سپرده شد  یات آفندین عملیز این ینیزم یروینسپرده شد. البته در بخش 
آزاد شلده  یهانیو حفل  سلرزم یات پدافنلدیلاما پس از تصر  خطوط دشمن، عمل
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ن گسلتره و یلبلا ا یم نهادسلازیشد. ممکن است گفته شود تعملیتوسط ارتش انجام م
جللس و دوللت و و مخالفلت م یاو بودجه یقانون یهان گام با چالشیدر اول یریفراگ

د توجله داشلت یح است اما بایصح ینیبشین پیاز نخبگان مواجه خواهد شد. ا یبخش
و  یانقالبل یجلاد نهادهلایش گرفت و ایر را در پین تدبیکه حضرت امام )ره( ا یهنگام

رو شلد؛ بله هروبل یاگسلترده یهاک را آغاز کرد، با مخالفتیدکردن ساختار کالسیمق
لت و دوللت یسابقه هزیر بین تدبیتحقق ا یکه دو دولت، برا ینحو نه شد و دولت موق 

جا ختم نشد بلکه هماننلد نید. البته کار به همین اختالفات فروپاشیصدر بر اثر همیبن
از  یاریشلود، بسلیده میدر مطبوعلات بله چلالش کشل یات رهبریکه ادب یدوران کنون

ابعلاد، حضلرت املام و  یمامات و مطبوعات در آن دوران، با کمال وقاحت و در تینشر
ر قلرار دادن یبردند و با تحت تأثیم سؤالر یدادند و زیشان را مورد هجمه قرار میاران ای

بر  یادیپاک ز یهاجه، خونیکردند. در نتیز به خود جذب میافکار عموم، نخبگان را ن
ماننلد  ملؤثران یه و دانشلگاهیلون بلندپایاز روحلان ییبهلاگران یهاخت و جانین ریزم

ن راه یلگر از شهدا فدا شلد تلا اید یاریت و بسید آیو شه ید بهشتیو شه ید مطهریشه
 یادیلبلزرگ و ز یهانلهین راه هزیلرش مردم برسد. پلس در ایت شود و به پذین تثبینو

مشلکالت را تحمل  کلرد و  ین روح بلند حضرت امام بود کله تملامیپرداخت شد و ا
در طلول زملان، بلا چلالش انحلالل در  ینهادساز یهش برد. البته تجربیانقالب را به پ

ن یمنطق نو براساسد و به قبول قطعنامه منجر شد اما یک مواجه گردیکالس یساختارها
 خواهد شد. یرین چالش جلوگید، از بروز مجدد ایجد یو دستگاه محاسبات

ان اند؛ گرچه در سلازمن عرصه نشدهیموجود هنوز وارد ا یانقالب ی. البته نهادها6
  شده اسلت، املا در یتشک« یاقتصاد مقاومت»با عنوان  یا سپاه پاسداران مراکزیج یبس
ن یک ستاد مشترک در ای یعنیدولت حضور ندارند. « یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده»



  325 هاازناهنجاریرفتبرونراه:سوم فصل    _____________________________________ 

ن کلرده و یمعل یانقالب ینهادها یرا برا یاقتصاد یهاتیموضوع شک  نگرفته تا مأمور
 یالت را بلرایالمال و تسلهتیک کند و بیک تفکیکالس یهانهاد یهاتیآن را از مأمور

 ین در رسلانهیبگلذارد. همچنل یانقالب یار نهادهاید، در اختیجد یهاتیانجام مأمور
 یریگمین نهاد هنوز در مراکز تصمیافق، ا یمانند شبکه یاس شبکهیرغم تأسی، علملی

  شلود یجنگ نرم تشک یبرا ک ستاد مشترکیق، ین طریافته تا از ایما حضور نیصداوس
ن گلردد. یک، معلیآن با بخش کالس یهماهنگ یرسانه و نحوه یانقالب یهاتیو مأمور

 ینهادسلاز یو بلرا ملدتحل  کوتاهرسد در راهی، به نظر میقبل یهایالبته بنا به بررس
تمرکلز « ویلراد»ت یری، بر ملدیونیزیتلو یس شبکهیتأس جایبهد یدر رسانه، با یانقالب

ار یلطور کله آنچله در دفلاع مقلدس در اختنلدارد. هملان یادهیچیپ یود که تکنولوژش
 ینکف، خمپلارهی  نارنجلک، کالشلیلاز قب یاسلاده یهاان قرار گرفت، سلالحیجیبس

ام را یطلب بلا هملن عناصر شلهادتیشصت و هشتاد و... بود و ا ن ابلزار، ارتلش صلد 
 یدوربللرد و... . پلس بللرا یهلاو توپجنگنللده  یماهلایر کردنللد و نله بللا هواپیلگنیزم

سلپرده شلود تلا  یجیو بسل ین بخش رسانه بله عناصلر انقالبلیترد سادهیبا ینهادساز
سه با یو قاب  مقایو مخاطبان راد ط رسانه آغاز شود. گرچه جاذبهیدر مح یزیاستکبارست

ت یذابرد، جیست اما اگر فرهنگ انقالب وارد آن شود و در خدمت آن قرار گیون نیزیتلو
گلر یورود بله د ینه بلراید، زمیایبه دست ب یقاب  توجه یهایروزیافت و اگر پیخواهد 

در  یاسالم یجمهور یماینمونه، امروز س عنوانبهرسانه فراهم خواهد شد.  یهابخش
از مالحظات  یو با دوریاست اما اگر راد مؤثرش مشارکت مردم در انتخابات کاماًل یافزا

کلرد یح مطالبات مردم و مشکالت کشلور را بلا رویکاماًل صر یورتصبه، یکارو پنهان
خود جلذب و جللب خواهلد  سویبهرا  یات انقالب مطرح کند، قطعًا افکار عمومیادب

مسائ  انقالب توسط  یشدند بلکه تمامینم یانقالب، مردم نامحرم تلق   یکرد. در ابتدا
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ن احساس در یو ایراد یعملکرد انقالبشد و اگر با 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  ین نکتهید به ایدر واقع با 
 یدهیلچیپ یهارد و پردازشیگیو منبر انجام م یدر قالب سخنران آنکهرغم یعل یرهبر
در  ییت بلاالیحف  انقالب بلوده و جلذاب یاساس علتشود، یآن انجام نم یرو یهنر

و، متکثلر و متنلوع شلود و قاللب یلق رادیات انقالب از طریان مردم دارد و لذا اگر ادبیم
را بله دسلت  یبزرگ یهاتیدا خواهد کرد و موفقیپ یچندبرابر یتیدا کند، جذابیپ یهنر

از نظر  آنکهرغم یعل یغرب یغرب و رسانه مادیات یکه ادب یهنگام یعنیخواهد آورد. 
از گلردش  یعنکبلوت اسلت، سلراب یآب و خانله یکلف رو مثابلهبه یفات قرآنیتوص

س ادب دلی بهد ید آورده است، نبایاطالعات را پد ات انقالب و فرهنگ مذهب، در یتقد 
جاد کرد بلکه گردش اطالعات با موضوع انقالب و مذهب، حضور و یطرح آن انسداد ا

هلر  یویلمثلال، راد عنوانبلهآورد. یمردم به ارمغان مل یرا برا یاسینشاط سمشارکت و 
ک هفتله از ابعلاد یلمرکلز اسلتان را در طلول  ینملاز جمعله یهاتواند خطبهیاستان م

باره بخواهد و بلدون تلرس و واهمله بله نیکند و نظر مردم را در ا یمختلف نقد و بررس
  شود. یجمعه در سراسر کشور تبد ینمازها یاهرسان یو به بازویطرح آن بپردازد تا راد

مظلاهر خلال   یدر کنترل برخ یهمانند وضع موجود حت آنکه جایبهن صورت، یدر ا
 براسلاسم، مشلارکت و گلردش اطالعلات یباشل یشرع در شهرها دچار مشک  اساسل

شود و عموم جوانان را بله صلحنه یت شهرها میدر وضع یات انقالب باعث دگرگونیادب
 یاملر بله معلرو  در معنلا یضلهیرفتن  فرهیگلر عللت بله حاشلیآورد. به عبارت دیم

آن،  یجلهیبپلردازد کله نت یان مقوللهیاست که بله چنل یاآن، فقدان رسانه یجانبههمه
 برمبنایاست که  یطنز و سرگرم یهابرنامه یداردانین و میو متد یسکوت مردم انقالب

کننلد. یع به خود جلب میوس یاسیرا در مق یعمومشوند و افکار یساخته م مادیهنر 
ر املام و ینظیدا کند و شرح صدر بید ارتقاء پین باینیون و متدین شرح صدر انقالبیبنابرا
ل  میمعاندان را تا باالتر یکه مخالفان و حت لل یرهبر  لللکننلد ین سلطح ممکلن تحم 
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ات ین خواهد شد که اگر ادبروش بلندمدتو  مدتانیح  مان راهیک شود. البته با بینزد
ن یلرد، طلرح ایلقلرار گ یعلم یبانین مورد پشتیت نویک منطق و عقالنیانقالب توسط 
 ت است.یریقاب  مد یو منطق ی  علمیچگونه و با چه پتانس یعموم یامور در رسانه

مختللف قابل  طلرح اسلت.  یهادر عرصله یگرید یشنهادهاینه، پین زمیدر هم
ت یریک کلرد و ملدیلز تفکیلوزارت خارجله را ن یهلاتیان مأمورتلوینمونه م عنوانبه

ق روشلن یلدق یرا بلا بررسلیلسپرد ز ین را به نهاد انقالبیموضوع حج و برائت از مشرک
م یعظ ی، کنگره«یاسالم یداریب» یدآورندهین عوام  پدیاز مهمتر یکیخواهد شد که 

 یپلماسلیم را رقم زده و دجهان اسال یهاملتبا  یاسالم یبوده که ارتباط جمهور حج
ک یلتًا ینها یپلماسیات دیمهم نداشته است. در واقع ادب ین حادثهیدر ا یریمتداول تأث

له و ملدرن  ی  تجلارت و صلادرات و واردات  زنلدگیتسه یبرا یاقتصاد یپلماسید مرف 
و وحدت جهان اسالم بر محور قلرآن،  یزیکفرست برمبتنی یاست اما شعارها و رفتارها

ا در موضلوع آملوزش و پلرورش، یلرد. یلگین شک  میو مراسم برائت از مشرک جحدر 
دا کنند یگسترش پ یرانتفاعیدولت باعث شد تا مدارس غ یهانهیکاهش هز یتالش برا

و  یدار و بخلش خصوصلهیت کودکان و نوجوانان توسط قشر سرمایآن، ترب یجهیکه نت
اسلت کله آنچله  ین در حالیاست. ا مادیات یادب براساسران یمد یندهیپرورش نس  آ

س ی، تأسلیدر آملوزش علال کههمچنانبود. « مدارس انقالب»افت، یید گسترش میبا
ن یلکله بلا ا ییهاالزم است و برخال  روند موجلود، دانشلگاه« انقالب یهادانشگاه»

ز از وزارت عللوم و یلشوند نبای  میخاص تشک یهاتیمأمور د ناچلار بله اخلذ مجلو 
 یهلادانش یبلرا یباشلند. گرچله املروزه حتل یمتداول علمل یاستانداردها دادن بهتن

ه مجبلور یلعلم یشود و حلوزهیم یسازن استانداردها معادلیهم براساسهم  یحوزو
مردم را بر عهده  یدارنیهزار ساله است و د یپشتوانه یکه دارا للاست فرهنگ خود را 

د، عناصلر ییلد تلا در صلورت تأیه نمامدرن عرض یهابه ساختارها و چارچوب للدارد 
 دا کنند               یرا پ یعلم یهاتئیها و هحضور در دانشگاه یاجازه یحوزو



 

 
 مبحث دوم

 مختلف جامعه  یهامدت در  رصهح راهکار کوتاهیتشر  
 مدرن یبرآمده از ساختارها یهایخروج از ناهنجار  یبرا

و « یالهل یمحتلوا»ن یجله بله چلالش بلبلا تو ملدتان شد که راهکار کوتاهی. ب1
 یبله تملام یانقالبل یم نهادسلازیشلنهاد تعملی، پ«مادی یافزارهاافزارها و نرمسخت»

در نظلام  یتیریملد یوهیجله، دو شلیکنلد. در نتیکشلور را مطلرح م یاداره یهاعرصه
ک قرارگاه مشترک ید تحت یابد که وجود هر دو ضرورت دارد اما باییان میجر یاسالم

 یافزارهلابلا نرم یانقالب اسالم یمقابله دلی به یعنیبرسند.  یاداره شده و به هماهنگ
جا کله شود اما از آنیسپرده م یانقالب یبه نهادها یافزارنرم یهات بخشیری، مدمادی

دا کلرده اسلت، یلنظلام حضلور پ یملردم و سلاختارها یدر زنلدگ یافزاربخش سخت
در واقلع بلا توجله بله  1شلود.یک واگلذار میکالس یات آن به عناصر و ساختارهیریمد

و اقتصلاد  یفرهنگل ی، نلاتو88راملون فتنله یپ یهشدارها و مطالبات مقام معظم رهبلر

                                                           
ی تئوریلک للل ی عینی لل و نله در عرصلهافزارها در صحنهشده، تعریف سختهای انجام. البته در نهادسازی1

 تغییر پیدا کرده است.
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و  ی، فرهنگلیاسلیجلاد سله قرارگلاه سین مطلب را استنباط کرد که ایتوان ایم یمقاومت
ن ی. بر هماست ی( ضروریحضرت امام )نهادساز یتیریمد یتجربه برمبنای یاقتصاد

 یبه تملام یم نهادسازیتعم یبرا لل  است یازمند تکمیکه ن لل یاهیشنهاد اولیاساس، پ
نه، قضائیمجر یکشور )قوا یابعاد اداره  شود.یه( ذکر میه، مقن 

که « هاخانهو وزارت یجمهوراستیر»، دو بخش قاب  طرح است: قوه مجریهدر  
سلپاه پاسلداران انقلالب »واهلد گرفلت و ک را بر عهده خیکالس یت ساختارهایمسئول
عمل   قلوه مجریلهدر  یانقالب ینهادها یت و فرماندهیریمرکز مد مثابهبهکه « یاسالم

ن یهماهنگ شوند که در ا یک ستاد مشترک و توسط رهبرید در ین دو بایا  1خواهد کرد.
هلا هلا و بحراندر حل  و فصل  اختالفلات و نزاع یگاه رهبلریجا آنکه جایبهصورت 

، قلوه مقننلهد خواهلد آملد. در یله پدیفقتیمنزلت وال یبرا یاثبات یخالصه شود، نقش
ون سلپرده یخواهد بود که به دست انقالب ینهاد انقالب مثابهبه« یاسالم یمجلس شورا»
رد. در یلگیته قلرار میار فرهنگ مدرنیک در اختینهاد کالس عنوانبه« شوراها»شود و یم

ا یلاح قلوهن یلدر ا ینهاد انقالبل عنوانبهانقالب  یهااست تا دادگاه ز الزمین قضائیه قوه
ح، تفک یروهایشوند. در ن نظر بیمسل  ن ارتش و سپاه انجام شلده املا در راهکلار یک مد 

د اعملال شلود. در یلن سلپاه پاسلداران بایرات الزم در دکتریی، تغبلندمدتو  مدتانیم
ج یبله بسل یانقالبل یهاتیو مأمور یامانتظ یرویک به نیکالس وظایف، یت داخلیامن

 شود.یسپرده م
 عنوانبه یو وزارت کشاورز ینهاد انقالب مثابهبه یدر مورد روستاها، جهاد سازندگ 

شهر به  یت معنویریک عم  خواهند کرد. در موضوع شهرها، مساجد و مدینهاد کالس
                                                           

ظامی و امنیتی پیلدا کلرده املا مقلام معظلم رهبلری در ی ن. البته سپاه پاسداران در شرایط کنونی، بیشتر صبغه1
پذیرنلد و مأموریلت آن را بله تملامی (، ایلن انحصلار را نمی25/6/1394تعریف خود از این نهاد انقالبلی)

 دهند.ها تعمیم میعرصه
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ه تله سلپرده خواهلد یرنها به فرهنگ مدیت شهرداریریشود و مدیجمعه واگذار م یائم 
و خواهند یمسئول راد یون و بخش انقالبیزیدار تلوک عهدهیشد. در رسانه، بخش کالس

رد و بخش یگیار وزارت ارشاد قرار میمدرن در اخت یشد. در موضوع هنر، بخش هنرها
شلود. در املر یض میتفلو یمربوط بله کتلاب و داسلتان و مطبوعلات بله نهلاد انقالبل

ک یت کالسلیریآن به مد یو امور ادار یاقتصاد یپلماسیارجه و د، وزارت خیپلماسید
دار عهلده یمقام معظم رهبلر یرا بعثه یاسالم یداریو ب حجشود و موضوع یواگذار م

 یبلرا یاسلالم یداریمرتبط با ب یانقالب یهاتی، مأموریت فعلیشود. البته در وضعیم
 یک واجب فقهلی عنوانبه حج یرگزارآن، به ب یهاتیشتر فعالین نشده و بین نهاد معیا

اج و رفاه حال آنان معطو  شده است. در حجح اعمال توسط یانجام صح یو تالش برا
لهیاسلتاندار یعنی یموضوعات مربوط به وزارت کشور، دو نهاد مواز  یها و دفلاتر ائم 

ت یلمورگفته و با مأشیپ یافزارهاق نرمید از طریجمعه با یجمعه وجود دارد اما نمازها
اء شوند. در موضوع مسکن، یاز منکر، در سراسر کشور اح یامر به معرو  و نه یاجرا

ن خواهلد پرداخلت و وزارت یت محرومیبا محور یانقالب یهاتیاد مسکن به مأموریبن
ن یت محرومیوضع کههمچنانت بخش مدرن را بر عهده خواهد داشت. یریمسکن، مد

شلود. در آملوزش و یسپرده م یستین به بهزیر معلولو امو ینیامداد امام خم یتهیبه کم
و... بله  یدولتل یزهوشان، نمونلهی، تیرانتفاعی  غیت انواع مدارس از قبیریپرورش، مد
بله  یو قرآنل یت ملدارس انقالبلیریس و ملدیک سپرده خواهد شد و تأسلیبخش کالس
دد. در آموزش گرین امر میدار اعهده یشود و معاونت پرورشیواگذار م یبخش انقالب

ت وزارت عللوم و یریام نلور و... بلا ملدیلآزاد و پ یها، دانشگاهیو آموزش پزشک یعال
ت یریاداره خواهنلد شلد املا ملد یآورو فلن   یت تکنولوژیو با محور یبخش خصوص

 ون است.یانقالب یبر عهده یاسالم یهاس دانشگاهیو تأس یدولت یهادانشگاه
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هلا شود و بانکیون اداره میتوسط انقالب سنهالحسسات قرضؤ، میدر بخش بانک
د بله بخلش یلات تولیلاخلذ مال کلههمچنانت خواهنلد شلد یریک مدیکالس صورتبه

سلپرده  یو... بله بخلش انقالبل یک و اخذ خمس و زکلات و علوارض شلهرداریکالس
، یبرتر و بخش انقالب یدار تکنولوژک عهدهیشود. در صنعت و معدن، بخش کالسیم

 یت الگلوی، مسلئولیمتوسط و خرد خواهند شد. در موضوع بازرگلان ینولوژمتکف  تک
بله  یمصلر  عملوم یت الگلویک و مسلئولیبه بخلش کالسل یو صنف یمصر  دولت

مله و ی، بین اجتملاعیدر بخش کار و رفلاه و تلأم کههمچنانشود. یون واگذار میانقالب
شلده و اوقلا  و املور ک اداره یکالسل یو امور مربوطه توسط نهادهلا ین اجتماعیتأم
 یهلاشلود. در موضلوع ورزش، ورزشیض میتفلو یها به بخش انقالبلارانهیه و یریخ

، یرزمل یهلاشلود املا ورزشیت میریک ملدیق بخش کالسیو مدرن از طر یقهرمان
ون اداره خواهلد شلد. در موضلوع یلانقالب یلهیبه وسل یراندازی، شنا و تیورزش پهلوان

قلرار  یار نهلاد انقالبلیل  در اختیلت پست و تلفلن و موبایریارتباطات و مخابرات، مد
ک خواهد بود. در یبخش کالس یعهدهبه یمجاز ینترنت و شبکهیت ایریرد و مدیگیم

رد و متوسط وابسته یکه به تکنولوژ ییهاموضوع نفت و گاز، بخش ون یلاند بله انقالبخ 
شلود. در یک اداره میالسلت کیریبرتر بلا ملد یواگذار شده و بخش مربوط به تکنولوژ

خواهنلد بلود و  یو کشلاورز یون مسلئول مصلر  خلانوادگیلبخش آب و برق، انقالب
، یت خواهد شد. در بخش ترابریریک مدیکالس صورتبه یو خصوص یمصر  صنعت

ونقل  واگلذار شلده و حم  ی  قطار به نهلاد انقالبلیاز جاده و ر اعم ینیونق  زمحم 
 ین برنامه و بودجه بر عهدهیشود. همچنیک سپرده میکالس به ساختار ییایو در ییهوا

 یو امور استخدام ی، متکف   منابع انسانیشود و نهاد انقالبیک قرار داده میبخش کالس
ک حفاظلت خواهلد شلد املا یکالسل صلورتبهست در شلهرها یزطیخواهد شد. مح
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شود. یون انجام میها و مراتع توسط انقالبست در روستاها و جنگ یزطیحفاظت از مح
ک و امور مربوط بله یدر معاونت زنان، امور مربوط به زن و اشتغال توسط ساختار کالس

، یدر معاونلت پارلملان کلههمچناناداره خواهد شلد  یزن و خانواده توسط نهاد انقالب
 شود.یک سپرده میو ارتباط با شوراها به نهاد کالس یارتباط با مجلس به نهاد انقالب

در بخلش  یکشلور وجلود دارد و حتل یتوسلعه یهان فوق در برناملهیعناو البته 
ک« ان عمومیج آن در میو ترو ینیامام خم یشهیت اندیمحور»بر  یفرهنگ د شده املا یتأ

ت یلن مأموریلیو تع یانقالبل ینهادسلاز یبرا ییها به مبنان بندها و تبصرهیاز آنجا که ا
ن یلگ توسعه دچار انزوا خواهلد شلد. البتله ا  نشده است، در مقاب  فرهنیتبد یانقالب

کشلور  یافتلد بلکله کارشناسلان و نظلام کارشناسلیاتفاق نم یعمد صورتبهچالش 
پردازند و لذا بودجله یطرح م یو متداول به ارائه مادیعلوم  براساس، یعیطب صورتبه

 ییهلاز در همان موضوعات صر  خواهد شد. در واقع بخشیکشور ن یانسان یرویو ن
دارد، بله  یشتریته قرابت بیده و برتر است و با فرهنگ مدرنیچیپ یکه وابسته به تکنولوژ

ا متوسط قاب  یساده  یکه با تکنولوژ ییهاشود و بخشیک واگذار میکالس یساختارها
ون گذاشلته یلانقالب یبلا فرهنلگ ملذهب دارد، بلر عهلده یشتریاداره است و تناسب ب

 یک از قلوایلدر هلر  یتیری، دو نهلاد ملدیانقالبل ینهادهام یتعم یجهیشود. در نتیم
نه و قضائیمجر شلده و از  یرد که در سه سلتاد مشلترک سلازماندهیگیه شک  میه و مقن 

 یرسد بلراین ستادها، هماهنگ خواهند شد. البته به نظر میدر ا یت رهبریریق مدیطر
م یا کند چلرا کله تعملدیضرورت پ یدر قانون اساس ی، بازنگرمدتتحقق راهکار کوتاه

 یگلاهیازمنلد جایگانه، نسله یک از قلوایت در هر یریجاد دو مدیو ا یانقالب ینهادها
 است.      یدر قانون اساس یحقوق

 یافزارون نسبت به مسائ  سلختیاشرا  کمتر  انقالب دلی بهک صرفًا ین تفکی. ا2
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شد که در طول زمان و روشن خواهد  بلندمدتو  مدتانین راهکار مییست بلکه با تبین
بله  ی، قلدرت اصللملادی یازهلایدر ن یدگیچیو کاهش پ یبا کاستن از تمرکز تکنولوژ

 یطراحل بلندملدتو  ملدتانیخواهد افتاد. اما اگلر راهکلار م یانقالب یدست نهادها
 یم نهادسلازین راهکارهلا حلاکم نباشلد، تعملیلا یبر همله ی  علمیک تحلینشود و 

مواجله خواهلد  یدارد اما در طول زمان با موانع جد   یدر پ یرکاتگرچه آثار و ب یانقالب
 دلی بلهد آملد. در واقلع یپد ین مشکلیان دوران دفاع مقدس چنیدر پا کههمچنانشد؛ 

ده یچیپ یک دستگاه محاسباتیامروز و کثرت موضوعات آن،  یایجنگ در دن یدگیچیپ
فرهنلگ ملذهب  براسلاس یتن دسلتگاه محاسلبایجنگ الزم است و اگر ا یاداره یبرا

ر یناپلذموجلود اجتناب یمحاسلبات یهامتداول و دسلتگاه یهانباشد، استفاده از نسخه
را یلن مسأله بود که موجب شد حضرت امام ناچار به قبلول قطعنامله شلود زیاست. هم

 یجلهین نتیلمحاسلبات متلداول، بله ا براسلاس یو اقتصلاد یاسلی، سیمسئوالن نظام
جنگ  یو کمبود پول و بودجه، امکان ادامه یکمبود ادوات نظام دند کهیرس یکارشناس

ز بله یشان نیرا به حضرت امام منتق  کردند و ا یکارشناس ین بررسین برده و همیرا از ب
 ینظلام یافزارهاافزارهلا و سلختن نرمیدند. اما اگر دکتلریر خود، جام زهر را نوشیتعب

در  یدر جبهله و زنلدگ یت زنلدگیوت وضلعکرد و تفایر مییات انقالب تغیادب براساس
 1.خللوردیرقللم م یگللرید یگونللهرفللت، سرنوشللت جنللگ بهین میپشللت جبهلله از بلل

                                                           
سازی وضعیت پشت جبهله بلا جبهله، از سلوی افزارهای جنگی و مشابهافزارهای و نرم. پیشنهاد تغییر سخت1

الهاشمی بنیانگذار فقید فرهنگستان علوم اسلالمی بله مسلئوالن کشلور مرحوم عالمه سیدمنیرالدین حسینی
ارائه شد، اما موانعی باعث شد که این پیشنهاد در دستور کار نظام قرار نگیرد؛ گرچله پلس از پایلان جنلگ، 

نه و مجریه ها بلا وضلعیت پشت جبهله ی وقت، اعالم کردند که تفاوت وضعیت زندگی دررؤسای قوای مقن 
در حرکلت پرچملداران توحیلد در « آزمون و خطلا»ها یک اشتباه بود. البته در مباحث گذشته، جایگاه جبهه

توانلد عصر غیبت و تفاوت ابعاد مدیریت الهی غیرمعصومین با مدیریت الهی معصومین بیلان شلده کله می
 مبنای تحلی  این اشتباه قرار بگیرد.
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کشور باعث شلده  یاداره یافزارهاافزارها و نرمر سختییبدون تغ ینهادساز کههمچنان
ا کلا، برجلام ریبخش بودن  مذاکره بلا امرجهیبه نت ینیرغم بدبیعل یتا مقام معظم رهبر

ن و انقلالب ارائله یلد برمبنایکشور  یاداره یبرا ینیکه راه نو یتجربه کنند و در صورت
   خواهد شد.یشان تحمیز به این یگرید یهانشود، برجام

سخت و حف  و تداوم خلود، بله  یهاعبور از عقبه یبرا یدر واقع انقالب اسالم 
 یللیاقلدام کلرده املا تحل موجلود یافزارهلاافزارها و نرمسلخت« یاسالم یریکارگهب»

ماننلد  ییهان عملکرد درخشان خود ندارد. لذا امروزه گرچله در عرصلهیاز ا یتخصص
اسلتفاده  ینلیات زمیلدفلاع مقلدس در عمل یمن و لبنلان، از تجربلهیه و عراق و یسور

 یهاموشلک ینظام مورد توجه قرار گرفتله، توسلعه ین دفاعیشود اما آنچه در دکتریم
 یفوق وجود ندارد. حتل یک است که امکان استفاده از آنها در کشورهایلستدوربرد و با

 یبرخلوردار اسلت، تنهلا زملان یقابل  تلوجه یز که از قدرت موشکیالله لبنان نحزب
 یسلتیونیبا دشلمن صه ینیزم یریک درگین سالح استفاده کند که ابتدائًا یتواند از ایم

ترساندن دشمن استفاده  یتنها برا یموشک ن جنگ متداول، توانیدهد. اما در دکتر یرو
و « یکشلنس »در جنگ مدرن  یر اصلیان شد، متغیطور که قبال بشود بلکه همانینم
ز است کله نوبلت بله یآمتین دو برخورد جنایاست و پس از ا« هارساختیب زیتخر»
 یبرخل یشود حتلین باعث مین دکتریرسد. ایطر  مقاب  م« ین جنگیماش ینابود»

خلود و صلر   یافته مانند ژاپن، تا دهها سال اساسًا به فکر توان نظامیتوسعه یرهاکشو
ب یللتخر معنایبللهامللروز  یایللرا جنللگ در دنیللت آن نباشللند زیللتقو یبودجلله بللرا

احداث آن انجام  یبرا یآورن و سرسامیسنگ یهانهیتوسعه است که هز یهارساختیز
به نلام  یادهند مقولهیح میترج یتصادمحاسبات اق براساسجه، کشورها یشده و در نت

مظلالم  ینلد و در برابلر تملامیخلود حلذ  نما یو دفلاع یاسلیدشمن را از قاموس س
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ها، د ابرقلدرتیلاز قرارگرفتن در معلرض تهد یبزرگ سکوت کنند تا با دور یهاقدرت
 یهاهیلن رویلا ینشوند. اما حضرت امام در مقابل  تملام عقالییریغ یهانهیدچار هز

 یانسلان یهلات و اخالق و ارزشیحرکت خود را بر اسالم و معنو یستاد و مبناید افاس
 عنوانبله یانقالبل یدقت روشن خواهلد شلد کله در نهادسلاز یاستوار کرد. پس با کم

کو برنامه یعلم یها، حرکتمدتراهکار کوتاه د یلمحور کمرنگ است و آنچه ملورد تأ
د اسلت یجد یهاو فتح عرصه یت جهادیریمدژه و یو یهاتین مأمورییقرار گرفته، تع

 در کشور خواهد شد.     یت فرهنگ انقالبیموجب رشد و تقو یمدتن حرکت تا یکه ا
  



 

 

 

 گفتار دوم:

  معنایبه مادیتوقف تکام  

 جانبه؛دار و همهیپا یتوقف توسعه

 مدتانیراهکار م یمبنا 

 

 



 



 

 
 مبحث نخست

ات یات توسعه و ادبیبرآمده از ادب یدر نظام آمار « ر جهتییتغ»ضرورت  
 رانیح از رفتار مردم ایصح یابیارز  یحوزه برا

وهفت سلال گذشلته، ملورد یدر س یت حضرت امام و مقام معظم رهبریری. مد1
 یریگدو جهلت ین دو فرهنلگ دارایلرا ایلته قرار گرفتله اسلت زیفرهنگ مدرن یهجمه

است « ایدن»کند، یآن دعوت م سویبهته همگان را یمتضاد هستند و آنچه فرهنگ مدرن
 ین دعوت معنوید. اینمایدعوت م« آخرت»ت را به ی، بشریاما فرهنگ انقالب اسالم

مظللالم کفللر و اسللتکبار در  یدارد و نمللود آن، افشللا انبیللای الهللیشلله در دعللوت یر
ن ینو یهاو ضاللت مادی یرهایها و نجات بشر از غ  و زنجکردن حقوق انسانمالیپا

ته که قب  از انقالب در یاز فرهنگ مدرن یناش یافزارهاافزارها و نرمن سختیبنابرا است.
کنلد ینظام فشار وارد م یاسالم یها و شعارهاران رسوخ کرده بود، به آرمانیا یجامعه

د یلته با تولیبا مظرو  خود ندارد. در واقع فرهنگ مدرن یاست که تناسب یظرف مثابهبهو 
در  یکشلورها را بله همکلار یدارد و همهیرا به سجده بر خود وا م تی، بشرمادیاز ین
 یگانهاز سطوح  سله یکیق حضور در یاز طر ین همکاریکند که این راستا دعوت میا
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تحقلق « آن ینلهید ملدل و بهیلمعکوس  مدل، مشلارکت در تول یمونتاژ مدل، مهندس»
ن مبنلا یگفتند. ا« نه»فتند و به آن ریرا نپذ مادین دعوت یابد اما حضرت امام )ره( اییم

شلدن  یجار ینه بلراین ظر  اقدام کنند تا زمیدر ا یراتییجاد تغیشان به ایباعث شد تا ا
د آمللد کلله بللر یللپد یدیللت جدیریجلله، مللدیدر آن فللراهم شللود و در نت یالهلل یمحتللوا

، ن رونلدیلاستوار بود. گرچه ا« یو دفاع یتی، امنیاسیس» یدر سه عرصه« ینهادساز»
اول انقلالب،  یگذاشلت املا در دهله یز برجایفرهنگ و اقتصاد ن یدر عرصه یراتیتأث

ات انقلالب یلادب برمبنلای یو اقتصلاد یفرهنگ ینهادساز یمناسب برا یطیفضا و شرا
 یهاهی، توصیلیان جنگ تحمید. پس از پاین کار نرسینوبت به ا یریفراهم نشد و به تعب

فرهنگ و اقتصاد ممانعت کلرد بلکله  ین روند به صحنهیت اینه تنها از سرا یکارشناس
 یک شلد و نهادهللایکالسل یدر سلاختارها یانقالبل یاز نهادهلا یباعلث ادغلام برخل

 اند.ته قرار گرفتهیمدرن مادیز در معرض خطر انحالل در فرهنگ یمانده نیباق
ب انقلال یکله در ابتلدا لل یمسائ  ارزش ی  است که امروزه برخین دلی. به هم2

سلت کله ین بلدان معنلا نیلدر جامعه کمرنگ شده است. البته ا للکاماًل مورد توجه بود 
و  یاریفلروغ شلده باشلد بلکله هوشلکم یانقالب اسالم یات و شعارهایفرهنگ و ادب

برجلام  یهلا، مسلألهییمایمانند انتخابلات، راهپ ییهاو حضور مردم در عرصه یریگیپ
تر از یقلو یر مقام معظلم رهبلریبه تعب یاست و حت دهد که انقالب زندهیو... نشان م

املروز در حلال مقاوملت در  یرا انقلالب اسلالمیلدهلد زیگذشته به راه خود ادامله م
دشلمن در آنهلا نامحسلوس اسلت و  یهااست که هجمه یو روح یعقالن یهاعرصه

ست که خاک کشور تصلر  شلده باشلد و یاول انقالب ن ی، همانند دههیط کنونیشرا
 ملادی یهلاگلر، انقالبیشلوند. بله عبلارت د یکیزیطراز نظام ترور ف یهاتیصشخ

ن یلبله ا یابیدسلت ی، برایروزین و متفاوت هستند و لذا پس از پینو یک زندگی دنبالبه
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؛ نله ینله شلرق»کنند اما حضرت امام بلا شلعار یمسلط سازش م یهابا قدرت یزندگ
به مقاومت در برابر  یدانیم یو در صحنهدعوت کردند  یمعنو یمردم را به زندگ« یغرب

 یاسلالم یز نظام جمهلوریدر شرق و غرب پرداختند. امروز ن مادیحمالت دو قدرت 
مختللف  یهاو مواجهله بلا کفلر در صلحنه یریلت خود، همچنان در حال درگیدر کل  

ن مبلارزه یلعالقله بله اسلالم از ا دلی بهاست و مردم هم  یو اقتصاد یو فرهنگ یاسیس
 کنند و لذا انقالب زنده است.یت میاحم

ع یالبته برخ   یدهد انقلالب اسلالمیجامعه نشان م یهاتیهستند که واقع یمد 
از آمار و  یبندجمع ید روشن شود که نحوهین ادعا بایاثبات ا یرو به افول است اما برا

ن کلار یلاا یلشلود  آیچگونله انجلام م للکنند ین مییرا تع یدانیت میکه وضع للارقام 
ا یلات دانشگاه  یادب مادی یهاشاخصه براساسا یشود یات حوزه انجام میادب برمبنای

به کار برد   یگرید یآثار انقالب در جامعه، منطق و دستگاه محاسبات یبررس ید برایبا
مختللف شکسلت خلورده و بله  یهاین بلا مشلیمبلارز 1355 نمونه، در سال عنوانبه

بردند و شاه توانسلته بلود فرهنلگ یبه سر م یدین در ناامینیتدده بودند و میبست رسبن
مانند جشلن هنلر  یعیج کند که فجایان جوانان ترویدر جامعه و در م یغرب را به نحو

از  ملادیمحاسلبات  برمبنلایم یلرژ یعنلیراز در ماه مبلارک رمضلان برگلزار شلود. یش
کلرد و یت میلاحساس امنز خود یق رفتار کفرآمیت جامعه، نسبت به ادامه و تعمیوضع
 یبنلدز جمعیلن یطین شلراید. املا حضلرت املام در چنلیدیدر برابر خود نم یدیتهد

دانست در عملق فرهنلگ ملردم یرا میدوار بود زیاز اوضاع داشت و به مردم ام یمتفاوت
ان دارد و با یعه هنوز جریعظام ش یو فقها نیاجمعهمیعلاللهصلواتت یبران، ارادت به اه یا
 رساند. یروزی ، انقالب را به پین پتانسیه به همیکت

دا کنلد یش پیافزا یته بر انقالب اسالمیپس گرچه ممکن است فشار فرهنگ مدرن 



  341 هاازناهنجاریرفتبرونراه:سوم فصل    _____________________________________ 

لق بله آسلتان یتواند این روند نمیق شود اما ایها تعمیو ناهنجار مان مردم را که بلا تعل 
ه س ائم  باعث خواهد شد  یمانیا یهین سرماین ببرد بلکه ایگره خورده، از ب یهد یمقد 

امبر اکلرم بلر یلپ یمتعلال و وعلده یر خدایکه با تدب ملتن یا یخیتار یهاتیتا مأمور
ها که جوانان را ج در حوزهیرا یوندد. لذا برخال  تلق  یدوش آنان قرار گرفته، به تحقق بپ

و دها یلرغم تهدیکننلد کله عللیح میتصلر یپنلدارد، رهبلریرفته مو ازدسلت یالابال
ن در یاز جوانلان متلد یران هستند و حتلیا، جوانان این جوانان دنیخطرات موجود، بهتر

 یدانیلط میاز شلرا یبنددر جمع یمقام معظم رهبر یعنیترند. یانقالب، انقالب یابتدا
جوانان در ماه رجلب،  ی  اعتکا  گستردهیاز قب ییهادارند و به نمونه یکرد متفاوتیرو
روز قلدس در گرملا و بلا زبلان روزه اشلاره  ییملایرکت در راهپقدر، ش یهااء شبیاح

و  یک دسلتگاه منطقلیل، یآملار یبندن جمعیو دفاع از ا ین علمییتب یکنند که برایم
 ن ضرورت دارد.ینو یعقالن

رات و یین تغیرش  ایت پذیگر اگر ادعا شود که مردم و جوانان، ظرفیبه عبارت د
الت اساس ران یباشد که مردم ا سؤالن یا ید پاسخگویبا ییدعان ایرا ندارند، چن یتحو 

 یشان همراهیا یت الهیریو مد یام قرآنیبا حضرت امام و ق یازهیچرا و به چه انگ
آن را از جان و مال  ینهیرفتند و هزیجهان را پذ یاسیخال  عر  سبر یکردند و زندگ

ران اعتماد و یبه مردم ا یمقام معظم رهبر یلیخود و فرزندان خود پرداختند   به چه دل
ر یپذرا امکان یعموم، تحقق اقتصاد مقاومت یمان و توانمندیه به اینان دارند و با تکیاطم

موجود  ارتکازاتبعضی از خال  بر یدانند   چرا حضرت امام و مقام معظم رهبریم
متهم  یا عدم توجه به احکام شرعی یگریا الابالی ینیدیبه ب را جواناندر حوزه، 

امبر برتر و وفادارتر یران را از مردم عصر پیمردم ا یلیکنند   باالتر از آن، به چه دلینم
اقشار  یکنند و به تمامیم یا معرفین جوانان دنیبهتر عنوانبهدانند و جوانان کشور را یم
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عناصر  یانقالب، برخ یروزید توجه داشت که با پین باید دارند   همچنیو صنو  ام
د ادامه دهند و از کشور خارج شدند؛ یط جدیدر شرا یستند به زندگنتوان یداخل

 یهانهیخود، هز یاله یها و شعارهار آرمانیدر مس یحرکت انقالب اسالم کههمچنان
 یا برخیصدر سرنگون شود یداشت و موجب شد دولت موقت و دولت بن یدر پ یبزرگ

سخت مردود شوند. اما  یاناترند و در امتحیون در برابر حضرت امام قرار بگیروحان
 للکشد یمتعدد آن به درازا م یهان نمونهییکه طرح و تب للها ن بحرانیا یمردم در تمام

 آن جدا نشدند. یاز انقالب و رهبر
 یبه نحو یط کنونین مسائ  مربوط به گذشته است اما شراید تصور شود که ایشا 

قت آن یستند اما حقیر نیمس یادامهاند و حاضر به اطلب شدهیران دنیاست که مردم ا
خود یخودات بهمادیش آنان به رفاه و یدر اخالق مردم و گرا یر نسبییاست که تغ

جاد یکشور و ا یدر اداره یغرب یکارشناس یریکارگهاز ب یصورت نگرفته بلکه ناش
دور  یمذهب یهازهیو اخالق و انگ ینید یاست که عموم را از زندگ ییساختارها

دارند.  یر آمادگییبازگشت و تغ یران برایط اصالح شود، مردم این شرایند. لذا اگر اکیم
ان مردم و خصوصًا یدر م یانقالب، مظاهر فرهنگ غرب یروزیش از پیطور که پهمان

و  یدر دستگاه پهلو یکارشناس یهایابیجانبه نفوذ کرده بود و ارزهمه یجوانان به شکل
 ملتن یدر ب مادیان اخالق یها، بر جرر قدرتیسا کا ویامر یجاسوس یهاسیسرو

کیا ان یرانیق فرهنگ مذهب در ایعم یهاهیه به الید داشت اما حضرت امام با تکیران تأ
ق قلب  یرفت و با همراهیها را نپذیابین ارزیت عصمت و طهارت، ایبآنان به اه  یو تعل 

ان دارد یز جرین یدر دوران کنونت ین واقعیرساند. هم یروزین مردم، انقالب را به پیهم
همراه  یران، مردم با نظام اسالمیا یته بر جامعهیرغم آثار سوء فرهنگ مدرنیو عل
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مختلف  یون در مراکز و نهادهایکه انقالب یها و مجاهداتاما با وجود تالش  1.هستند
به  یها سطح موجود از خدمتگزاریرفع ناهنجار یاست تا برا یدهند، ضروریانجام م

کادم یفرهنگ تخصص»به « یفرهنگ عموم»، از یانقالب و نظام و رهبر « کیو آ
 ملتو  یشنهاد به محضر رهبریک پی عنوانبهن سلسله مباحث یدا کند که ایارتقاء پ

 ن راستا مطرح شده است.  یران، در همین ایمتد
 

                                                           
ی شناسی از فرهنگ ملت ایران و نقش آنلان در فلسلفهفتار اول )مبحث هشتم(، تحلی  مردم. در فص  اول، گ1

 صورت استداللی ارائه شده است.تاریخ انبیا، مورد بحث قرار گرفت که در آن، پاسخ اشکاالت فوق به



 

 
 مبحث دوم

 یودر الگ« ریتدب»و  یمصرف  موم یدر الگو« کردن رفاهمشروط» 
  یمصرف صنف

  یتیمصرف حاکم یدر الگو« توسعه»و 
 یاسی، سی، فرهنگیاقتصاد یان الزامات آن در محورهایو ب

ت فرهنلگ ید توجله داشلت خصوصلیلبا« ملدتانیراهکلار م»ن ییتب ی.  برا1     
 یهلان فرهنلگ شلده و رفتلار حکومتیت به ایو تعلق بشر یته که باعث دلبستگیمدرن

ه است و انسان یهماهنگ کرده، زندگ ینمختلف را در سطح جها  یها در کشلورهامرف 
ملدرن و  یبله کاالهلا و تکنوللوژ یابیمختلف حاضرند تمام وجود خود را در راه دسلت

که در  یصر  کنند؛ چرا که شهوات للده یبشر را درنورد یابعاد زندگ یکه همه للکارآمد 
عموم مردم شده و در دسترس  یشد، وارد زندگین میب شاهان و سالطیگذشته تنها نص

ن نحلوه از یلکلردن ان کاالهلا و فراهمیلد ایلاز اقشار قرار گرفته است. البته تول یاریبس
از یلد نیلموجود و تول یارتقاء دستاوردها یقات مداوم برایندارد بلکه تحق توقف یزندگ

دهلد، تنهلا ی  میان است. پس آنچه موضوع صلادرات و واردات را تشلکین در جرینو
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شلود. یمدرن و فرهنگ و مدل آن است کله وارد کشلور م ین، زندگیست بلکه ایکاال ن
 یب شود، باعث کفر و انحرا  اعتقادیترک یو جمع ینفس فرد یبا هوا ین روند وقتیا

بله رفلاه،  یابیدست یا خواهد کرد و براین را مصرو  دنیمنؤغم موخواهد شد و تمام هم  
 ها سوق خواهد داد.م قدرتآنان را به سکوت در برابر مظال

در  یرفلاه غربل سلویبهمدرن و توقلف حرکلت  یاز گسترش زندگ یریلذا جلوگ 
ست که سلطح موجلود از ین بدان معنا نیاست اما ا یکاماًل ضرور یران امریا یجامعه

شده کنار گذاشته شلود. بلکله بلا حفل  سلطح « یمصر  عموم یالگو»رفاه که وارد 
ا در علوم و یت از دنیارتقاء آن و تبع سویبهر کشور، از حرکت عموم د یموجود رفاه برا

 یالملللنیب یهاشلگاهینما یشود. لذا برگزاریم یرید جلوگیجد یقات و تکنولوژیتحق
گلذارد و آن را یش میمدرن را در مقاب  عموم و اصنا  به نملا یت زندگیکه ارتقاء ظرف

 یهلایو نوآور یو دولتل یو صنف یمعمو یت کاالهایوضع یندهیدادن آدر قالب نشان
از آنجا کله  یعنید متوقف شود. یکند، بایعرضه م یابعاد زندگ یدست آمده در تمامهب

مصلر   یدر الگو یم رفاه غربی، تعمیاقتصاد یهایگفته از ناهنجارشی  پیطبق تحل
ب آن بلا شلعار علدالت یلزم عرضه و تقاضلا شلده و ترکیباعث اختالل در مکان یعموم

م پامو د رفاه کله بله یران شده، الزم است تا واردات سطح جدیدار در اقتصاد ایجب تور 
که  یو علوم یآورو فن   یگر، تکنولوژید یرسد، متوقف گردد و از سویمصر  عموم م

به  یازیاز آن ن یچ سطحیشود تا در ه یآورند، بومیسطح موجود از رفاه را به ارمغان م
 یهات از شلرکتید علم و حمایمربوط به تول یهااستیس نماند و یخارج از کشور باق

، توقلف حرکلت ملدتانیر کند. پس قدم اول در راهکار میین اساس تغیان بر ایبندانش
کله  یغملواز هم   ینلید امتاست تا  یمصر  عموم ید در الگویالتزارفاه دائم سویبه

 رد.یکنند، فاصله بگیبهتر م یایبه دن یابیکفار صر  دست
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 یکارشناسل ید بله بررسلیلبه تبع موضلوع آن، با« یمصر  صنف یالگو»ما در ا 
د یها مورد خرکه توسط عموم مردم و خانواده یپزشک یمثال، ابزارها عنوانبهپرداخت. 

هللا و خللدمات در مطب   یارائلله یرد بلکلله صللنف پزشللکان بللرایللگیو فلروش قللرار نم
در  یعملوم یازهلاین نیتلأم براساس یعنی. ازمندندیآن از بازار ن یهیها به تهمارستانیب

د یلبلرآورده نشلده و با یصلنف یازهلاین کرد کله کلدام نید معیسطح موجود از رفاه، با
در حلال حرکلت  یصلنف یازهایکردن  آن را فراهم نمود و کدام نیواردات و بوم ینهیزم
رد و للذا ان مردم نلدایبا سطح رفاه موجود در م ید است و تناسبیسطح رفاه جد سویبه
 د حرکت آن را متوقف کرد.یبا

 یونیلزیتلوللویلراد یدهیلچیپ یهاهمانند دستگاه« یمصر  دولت یالگو»اما در  
ر یو سلا لل یقاتیها در دستگاه تحقانهیا ابررایر به سراسر کشور یارسال صدا و تصو یبرا

آنها بله دوللت  از یبرداررد بلکه بهرهیگیصنو  قرار نم یمورد استفاده یکه حت یامور
 ین علوم و دسلتاوردهایدتریشود و جدیرفته نمیپذ یتیچ محدودیه  للاختصاص دارد 

 ک به کشور وارد شده و از آن استفاده شود.یتکنولوژ
 دنبالبلههلا بخش یدر همله یادهیچیرفاه، تبعات پ سویبهن توقف در حرکت یا 

 یدارا یت املام و رهبلریریر که مدطودارد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. همان
ها یدر مقاب  طوفان دشمن یابعاد است و اال انقالب اسالم یدر همه یادهیچیتبعات پ

گونله ن تبعات ارائه نشده باشد. للذا همانیاز ا یتخصص یرفت؛ گرچه ادراکین میاز ب
ن نظلام توسلط یمات مسلئولیر محاسلبات و تصلمییلنسبت به تغ یکه مقام معظم رهبر

ر ییلتغ یتوسط دستگاه کارشناس یسازمیتصم یریگد جهتیدهند، بایدشمن هشدار م
سلاختارها بله دسلت  یریگاسلت املا جهلت ینظلام الهل یریگرا گرچه جهلتیکند ز

ر محاسلبات مسللئوالن و ییلتغ ینله را بلرایاسلت کلله زم ملادی یمحاسلبات کارشناسل



  347 هاازناهنجاریرفتبرونراه:سوم فصل    _____________________________________ 

از  یاسلناد باالدسلت یکرد، تملامین رویکند. با ایآنان فراهم م یرانقالبیغ یریگمیتصم
ل شود.یکالن و... با یهااستیانداز و س  چشمیقب  د متحو 

 یعلوم و تکنوللوژ یندهیت از روند آید و عدم تبعیالتزاد کردن  رفاه دائمی. اگر مق2
 یکیمطرح شود،  مدتانین راهکار میآغاز ینقطه عنوانبه، یمصر  عموم یدر الگو

باره مطرح شود، آن اسلت کله اگلر صلادرات کشلور نیاست در اکه ممکن  یتسؤاالاز 
نخواهلد  یجهلان یده نباشد، قلدرت رقابلت در بازارهلایچیبرتر و پ یتکنولوژ برمبتنی

د یخواهد شد. اما با ید ثروت در کشور دچار مشک  جدین صورت، تولیداشت و در ا
ز یلشلان نیا یت الهیریام حضرت امام و مدیدر مورد ق یسؤالن یتوجه داشت مشابه چن

بًا  یمطرح بود و انقالب اسالم ت متلداول یدر جهلان و وضلع یاسیعر  س برمبنایمرت 
ن حال، حضرت یگرفت. با ایقرار م سؤالمورد اشکال و  یالمللنیب یقدرت در عرصه

، بلر ملادیقلدرت  یتئلور جایبلهرفت و یا را نپذیامام روال معمول کسب قدرت در دن
غلرب را بله چلالش  یو دفلاع یتیو امن یاسین سیه کرد و دکتریتک یخالفت اله یتئور
د در یلجلاد امیپس از سه دهه به جهان اسالم صلادر شلد و بلا ا ین رفتار قرآنید. ایکش

، ب یهاتیدر برابر حاکم یستادگیا ین برایمسلم د یرا پد یاسالم یداریوابسته و مستبد 
 یمقابلله بلا نظلام جمهلور یط برامسل   یهاقدرت یرغم تالش گستردهیآورد. لذا عل

م با انقالب یو مستق ینظام ییارویآنان باعث شده تا رو یدرپیپ یها، شکستیاسالم
 شوند. یرا کنار بگذارند و وارد جنگ سرد با نظام اسالم یاسالم
اسلتبداد  یت حضرت امام، عالوه بلر نلابودیریام و مدیگونه که با قن همانیبنابرا 
ا عرضله شلد، در صلورت یلبله دن یاسیس ید در عرصهیجد یدگک سبک زنی، یداخل

  یلتحل برمبنلای) ملدتانیانقلالب(، م یتجربله برمبنای) مدتراهکار کوتاه پیگیری
کادمیللتحل برمبنللای) بلندمللدت( و یتخصصلل هللا و ز نلله تنهللا چالشیللک( نیلل  آ
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و  یفرهنگل یدر عرصه ینینو یرفع خواهد شد بلکه سبک زندگ یدرون یهایناهنجار
نلده، یآ یهاجهلان قلرار خواهلد گرفلت و در دهله یدر مقابل  افکلار عملوم یاقتصاد
جهان اسالم بدل خواهلد شلد.  یبرا یو اقتصاد یفرهنگ ییبه الگو یاسالم یجمهور

ل همهیکه  یلذا هنگام  یراهکارهلا یسلهیتلوان مقایشلود، نمیم دنبالبلهجانک تحلو 
ل اقتصلادیلدر  یعنلیقلرار داد. اشلکال  یموجود را مبنا یهاد با روشیجد ، یک تحلو 

ل شود و نمیز بایصادرات ن ، به صادرات یاله یک زندگیبه  یابیدست یتوان براید متحو 
کا کرد ز یتکنولوژ برمبتنی د یلن نحوه از تولیخود مشخص شده که ا یرا در جایبرتر ات 

ات حضرت املام انیرو در بنیاستوار گشته است. از ا« ربا»از  یدیثروت، بر شک  جد
چلرا کله « ن عالم استیبه مستضعف یاهی، هدیاقتصاد اسالم یطراح»ز ذکر شده که ین

عملوم  یدر آن، بلرا یالهل ید و اسلتفاده از مبلانیجد یک زندگی یاستقالل در مهندس
 ا خواهد شد.          یت جاذبه دارد و موجب صدور آن به دنیبشر

« یمصر  عموم یالگو»ارتقاء رفاه در  الزم است تا مدتانی. پس در راهکار م3
ت ی، بله وضلعیاز رفاه و تکنولوژ یدیسطوح جد سویبهحرکت  جایبهمتوقف شود و 

و « یمصلر  صلنف یالگلو»د ییلن رونلد بلا تقیموجود رفاه در کشور اکتفاء گردد که ا
ان شد که انقلالب یرا بیشود. زیهمراه م« مصر  نظام یالگو»روند موجود در  یادامه

زم عرضله و تقاضلا و یش داد و مکلانیبا طرح شعار علدالت، انتظلارات را افلزا یسالما
جله، نلرخ دسلتمزد کلارگر از سلود یرا دچار اختالل کلرد. در نت یمصر  طبقات یالگو

 یدیتول یکاالها یشدهمت تمامین روند منجر به باالرفتن قیکند و ایت نمیه تبعیسرما
 یهایازمنلدین نیپاسلخ بله انتظلارات ملردم و تلأم یبرا کههمچنانشود؛ یدر داخ  م

افلت شلود و یعموم، نظام ناچار است واردات را آزاد بگذارد تا کاال در بلازار بله وفلور 
رفتله، انجلام گلردد. للذا یرا نپذ یمصلر  طبقلات یکه الگو ییمتناسب با تقاضا عرضه
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 مللیناخلالص د یلرد و تولیلگیم یشلید و صلادرات پیمصر  و واردات همواره از تول
دهلد و قلدرت یمنطقه و جهان را از دست م ید ناخالص کشورهایرقابت با تول ییتوانا
باً  یدر توازن ارز ملیپول  ن چالش مداوم، توقف یمقابله با ا یابد که براییکاهش م مرت 

 ابد. ییضرورت م یمصر  عموم یرفاه در الگو
از  یریو جللوگ یممصلر  عملو ید روشن شود کله توقلف در الگلوی. حال با4 

راهکلار  یمبنلا عنوانبله لللبرتر  یاز رفاه و تکنولوژ یدیگردش آن بر محور سطح جد
و  یو فرهنگل یاقتصلاد یهلار بخشیدر سلا یچه تبعات و الزاملات یدارا لل مدتانیم

 یات دانشلگاه، الگلویلادب براسلاسد توجله داشلت کله ینه باین زمیاست. در ا یاسیس
ع»همچلون  ییهاشاخصله سبراساصادرات و واردات  د انبلوه و ارزش یل، تولییگراتنلو 

  سلوق یلاز قب ین رابطله بله املوریلات حوزه در ایادب کههمچنانشود؛ یبنا م« افزوده
ه به خروج یکند و با تکیتوجه م مؤمنین یا برایاز نعمات دن یمندت بهرهین و حل  یمسلم

ملدرن را  یحصلوالت اقتصلاد، اسلتفاده از میاز خطابات شلرع یویدن یزندگ یوهیش
 یجلهید مشروط شلود کله در نتیمدرن با یان شد که زندگید. در مقاب  بینمایامضاء م
ع کاال زمیکه از طر لل مادیزش یآن، انگ عموم فلراهم  یت اقتصادیفعال ینه را برایق تنو 

لق حرص را به وصف جامعه تبدیم شلود و یدچلار اخلتالل م لللکلرد ی  مینمود و خ 
ف یلتعر یت اقتصلادیلفعال یبرا یگریزش دید انگیدر ادامه خواهد آمد، با کهانهمچن
لله در یان اوصلا  رذیو جر یغرب یمدل اداره یبرا ینیگزیکه جا یرا در صورتیکرد. ز

ن مطرح و ارائه نشود، بحلث از ین ماشیا یکیو مکان یرسان، برقیرسانستم سوختیس
 خواهد شد.  یتهمن یبه شعارزدگ یمصر  عموم یتوقف الگو

دا کنلد و بلا کنلار یلر پییلد تغیلز بایلن یو تکنولوژ یآورفن   ین استراتژی. همچن5
 لللاسلت  یکله در تعلارض بلا کراملت انسلان للد یاس تولیدر مق ییجوگذاشتن صرفه
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سلپرده  ید به بخش دولتیع مادر باین راستا صنایمتمرکز شکسته شود. در هم یتکنولوژ
 معنایبلهسلت بلکله ین یدولت یهاها و ارگانخانهوزرات عنایمبه یشود اما بخش دولت

ت یرین راندمان، دفاع مقدس را مدیشترینه و بین هزیاست که با کمتر یاخالق و فرهنگ
د یلها شلده، باابرقدرت یاز سو یکرد. در واقع اگر کشور دچار هجمه و جنگ اقتصاد

مت  ید قیجهان، با یهار ارتشفرهنگ دفاع مقدس سامان داد. د براساسرا  ملیاقتصاد 
عناصلر  یحضور در جنگ برا یزه برایپرداخت شود تا انگ یانسان یرویا به نیدن یزندگ

کله در جنلگ  یداران و افسلرانبه سربازان و درجله یجاد شود و لذا ارتش پهلویا مادی
کلرد کله یست تا پنجاه هلزار توملان پرداخلت میدر حدود ب یظفار شرکت کنند، مبلغ

 ینلهیکلرد املا هزین میک باب منزل را در آن زمان تلأمی  تا یک اتومبید یخر یهنیهز
صد تومان یات شکست حصر آبادان شرکت کردند، سیکه در عمل یانیجیبه بس یپرداخت

برتر  یع مادر و تکنولوژیصنا یجنگند. پس واگذاریآخرت م ین برایبود؛ چرا که مؤمن
 یهلازهیسلت بلکله انگیَبردار ننلهینله تنهلا هز یبدرآمد انقال یبا الگو یبه بخش دولت

 ین راستا، تکنولوژیش خواهد داد. در همیآنان، راندمان را افزا ینیو د یو جهاد یانقالب
مله، یمله، کریعظ»سله سلاختار  یسلپرده شلود کله دارا« وقف»د به بخش یمتوسط با

رد  یگردد و تکنولوژیم« هایتعاون»ن بخش یگزیاست و جا« مهیرح ز بله بخلش یلنخ 
ز بلا رونلد فلوق یلن یموجود در قانون اساس یریگشود. البته جهتیسپرده م یخصوص

رقابلت در  یآن بلرا یو نلاتوان یک دولتلیت کالسلیریَبر بودن مدنهیتناسب دارد اما هز
ل یهااستیباعث شد تا فرهنگ توسعه، س یجهان یبازارها را بلر نظلام  44اصل   یکل 

ران یلن املر در اقتصلاد ایسپرده شود که ا یه بخش خصوصع مادر بی  کند و صنایتحم
ل م یاقتصاد داخل یریگست. اما با راهکار فوق، جهتیراهگشا ن ت یشود و هدایمتحو 

بله بخلش  یسلتیزت بهیت اشتغال به بخش وقف و هدای، هدایها به بخش دولتمتیق
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ر ییلال تغالملتیالت و بیتسه یریگن اساس، جهتیگردد. بر همیواگذار م یخصوص
شلود و یق میلع ملادر تزریو صلنا یالملال و انفلال بله بخلش دولتلتیب یعنیکند؛ یم

ق میتسه استفاده از  جایبه یرد و بخش خصوصیگیالت و اعتبارات به بخش وقف تعل 
 ت بپردازد.یه به ثروت خود به فعالید با تکیالت بایتسه

ر شود که اگلر اعتبلارات بله بخلش خصوصل6 داده نشلود و  ی. ممکن است تصو 
رد منحصر شود، اخذ مال یز به تکنولوژیموضوع کار آن ن ات دچلار مشلک  شلده و یلخ 

ات  یلمال»، ملدتانیماند اما در راهکلار مینم یکشور باق یاداره یبرا یبالتبع منبع مال
از دو سال بله پلنج سلال  یسرباز یدوره یعنیشود. یم یات  پولین مالیگزیجا« یکار
کوتاه به آنان آموزش  یک دورهیالزم در  یها، مهارتیگاریب جایبهد اما ابییش میافزا

ت سربازان در آنها، اشلتغال یو عضو یتعاون یها  شرکتیشود و سپس با تشکیداده م
ع آنکله جایبهگردد. پس یازدواج آنها فراهم م یو درآمد الزم برا ، ییگراحلرص و تنلو 

 یدر بخش دولت یدرآمد انقالب یو الگو یق جهادد آورد، اخالیرا پد یزش اقتصادیانگ
پردازد یمکتب م یت برایداشت نسبت به نظام و مردم به فعالچ چشمیاست که بدون ه

هلا، یتعاون مثابلهبهز یلشود. بخش وقف نیدر جامعه م یزش الهیک انگیو باعث تحر
آن،  یمبنا دهد امایمتوسط شک  م یعموم مردم را در بخش تکنولوژ یت اقتصادیفعال

ت یلبدر راه اه  یاقتصاد یهاها و بنگاهست بلکه وقف کارگاهین یبه تکنولوژ یدلبستگ
االن در ا یشود تا همهیباعث م له یهملان سلفرهین بخلش، خلود را میفع   یهلد یائم 

ق به معصومیط فعالیمحسوب کنند و ابزار کار و مح ن و متبر ک بدانند و یت خود را متعل 
 جایبلهت کلار آنهلا خواهلد شلد بلکله یفیش کینه تنها باعث افزا یمذهب یزهین انگیا

له یدستمزد، درخواست مسکن و خوراک و پوشاک  یخواهنلد داشلت کله از املوال ائم 
ع و یلد و توزیلت تولین صورت، وضعین و از موقوفات آن بزرگواران باشد. در ایمعصوم
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چند  دنبالبهات، یر رفاهیو ساه منزل و خودرو یته یبرا یشود و کسیمصر  دگرگون م
سلت و یتفلاخر ن دنبالبهورزد و یست؛ حرص و حسد نمین اقساط وام نیتأم یشغ  برا

بلود دچلار  یغربل یکله حاصل  ملدل اداره یاللهیر اخالق رذیکند و به سایاسرا  نم
کنلد و بله یبه اموال موقوفله و متبلر ک قناعلت م ین لوازم زندگیتأم یشود بلکه براینم

ت معنوب  د.یز خواهد رسین یهجت و لذ 
 یمتلی، کلاال بلا قین دسلتگاهین اشکال مطرح شود که در چنیالبته ممکن است ا

است کله در  یداتیسه با تولیدر مقا ین گرانید روشن شود که ایشود اما باید میگران تول
خچلال در یک دسلتگاه یلمثال ممکن است کله  عنوانبهشود. یمنطقه و جهان انجام م

دالر  60ه ید شود و مشابه آن در ترکیدالر تول 100در حدود  یمتیران با قین ایتصاد نواق
اقشار  ید توسط همهیقاب  خر یرانیخچال این است که یمت داشته باشد اما مسأله ایق

مت آن یکنند و ق یدارین کاال را خریتوانند ایز مینان نیروستانش یو طبقات است و حت
شکسته شده و عدالت و  یمصر  طبقات ی، الگویر نظام اسالمن است که دیاز ا یناش

 یمنطقه و جهلان، الگلو یر اقتصادهایه و سایشود. اما در ترکیم پیگیریمصر  عموم 
خچلال یهلا نلوع خچلال، دهیک نوع ی جایبهشده و  یطراح یطبقات صورتبهمصر  

ف بلاالتر اسلت بلکله ید اقشار ضعین آن از قدرت خریترشود که نه تنها ارزانید میتول
 یارزان یعنیروز را ندارند.  یبا تکنولوژ یخچالید یگاه قدرت خرچیز هیاقشار متوسط ن

به حال فقراء  یشود و سودیکاالها در اقتصاد متداول به نفع قشر ثروتمند تمام م ینسب
، بله نفلع عملوم طبقلات یشنهادیکاالها در راهکار پ ینسب ین ندارد اما گرانیو محروم

ت مربلوط بله ین وضلعیلمصر  عادالنه است. البته ا یالگو یطراح معنایبهامعه و ج
باعلث  یو معنلو ملادی یازهاین نی، تأمبلندمدتاست و در راهکار  مدتانیراهکار م

 یها، زنلدگن شاخصیانجام خواهد شد و با عبور از ا یگریآرامش بشر شده و به نحو د
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 ود.     شیان قرار داده میدر معرض جهان ینینو
کله املروزه بله نفلع بخلش  لل« قدرت ینظام موازنه»ر در ییگر، تغید ی. از سو7

ق یللن از طریللاسللت کلله ا یضللرور للللشللده  یتوسللعه طراحلل یهللاو قطب یخصوصلل
ل در  ینیآفرنقش زاتصین و تخصیقوان»مجلس و تحو  شلود. در یانجلام م« ها و مجو 

شلود یف نمیتعر یبخش خصوصخدمات به  یارائه براساسن صورت، نقش دولت یا
د مقتدرانله در تملام یلت بایلد بلکه حاکمیآیان نمیدولت سخن به م یسازو از کوچک

ج یسپاه و بس یگونه که حضرت امام با همکارهمان یعنیها حضور داشته باشد. صحنه
ق یلتلوان از طریز میلت کلرد، املروز نیریرا ملد یو نظلام یتلیامن یهلاو مردم، بحران

و  یک اقتصاد واقعلًا مردملی، یت از رهبریبا مردم به تبع یاه اقتصاد مقاومتسپ یهمکار
حات، سله ین توضلیلد. با ایرا سامان بخش یاقتصاد یهاید آورد و ناهنجاریپاک را پد

، «انلدازو پس یگذارهیسلرما» یعنلیگپس( یدر اقتصاد متداول )مدل تر یبخش اصل
کنند و کلارکرد یدا میپ یمتفاوت یریگهتج« صادرات و واردات»و « بودجه و راندمان»

 ین سلبک از زنلدگیا آنکهرغم یر داده خواهد شد و علییآن تغ یهااجزاء و مهره یتمام
تحقلق  ینله بلراین، زمینلو یهایسازبیجاد شده اما با ترکیمدرن ا تمدنتوسط  یغرب

 یغربل یهگلر، ملدل اداریر دیلشود و به تعبیفراهم م ین سبک زندگیدر ا یاهدا  اله
 .1خواهد شد یریکارگهب یاسالم صورتبه

ل شوند. یز بایاست نی، بخش فرهنگ و سیرات اقتصادیین تغیا براساس. 8 د متحو 
ر کنلد و از آنجلا کله ییلد تغیلکشور با یجامع علم ی، نقشهیو علم یدر بخش فرهنگ

از  یاریبله واردات بسل یازیلشلود، نیمتوقلف م یمصر  عموم یارتقاء رفاه در الگو

                                                           
و برمبنای اسالم نیسلت؛ بلکله مهندسلی یلک تملدن « تمدن». پس موضوع راهکار میان مدت، طراحی یک 1

 شود.سبک زندگی جدید براساس اسالم، در راهکار بلندمدت تبیین می
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اسلت،  یشلدن تکنوللوژدهیچیاز پ یآنهلا ناشل یریگکه شک  ییهارشتهانیها و مرشته
و علوم  مربوط بله سلطح  یاست که تکنولوژ ییهانخواهد بود بلکه کشور محتاج رشته

 یصنعت و الگو یکه استراتژ یکند. در واقع هنگام یسازیرا بوم یاز رفاه عموم یفعل
ز دسلتخوش یس نیت پژوهش و تدریفیواردات علوم و ک یراتژدا کرد، استیر پیید تغیتول

ل م ت یلتقو جایبلهز ین یقیو تشو یخیتوب ی«ساختارها»، «علوم»شود. پس از یتحو 
ز بله یلن« رسانه»جه، یت بخش وقف خواهند شد و در نتی، موجب تقویبخش خصوص

املا خواهلد پرداخلت.  یهلا در جهلت اقتصلاد مقلاومت یهلا و تحلتیفعال یهماهنگ
از  یکلیعم  در چلارچوب اقتصلاد متلداول بله  دلی به، یط فعلیدر شرا ملی یرسانه

 برمبنلایهلا را  یزنلد و تحلیضلربه م ی  شده و به اقتصلاد مقلاومتیتبد یعوام  گران
ران آن را بله چلالش ینظلام و ملد یا عملکلرد اقتصلادیکند و یارائه م یغرب یکارشناس

ل  ین اقتصلادیران را به مبلارزه بلا مفسلدیاقتصاد ا یهایا ح  ناهنجاریکشد و یم تنلز 
 دهد.یم

ر کند. در وضلع یید تغیکشور با یایجغراف یریگ، جهتیاسیس ی. اما در عرصه9
ها از اسلتان یاریاقلوام مختللف شلک  گرفتله و بسل برمبنلایکشور  یایموجود، جغراف

ز بر سلر یها و اقوام نتانن اسین ایاند. رقابت ب  شدهیت  ساکن در آن تشکیقوم براساس
بله هملان سلطح توسلعه و  یابیدسلت دنبالبلهشلعار علدالت،  براساس یعنیا است یدن

ن آنلان را ین روند عملاًل تنلازع بلیمند شده که اتخت از آنها بهرهیهستند که پا یامکانات
 دنبالبللهشللدن بلله شللهر، شللهرها  یتبد دنبالبللهجلله، روسللتاها یکنللد. در نتید میتشللد

تخت هستند و یدن به سطح رفاه در پایرس دنبالبهشهرها شهر و کالنشدن به کالن یتبد
قرار  ییبه استانداردها یابیخود را دست همت یز وجههیتخت نیاست که پا ین در حالیا
س و... محقلق شلده یورک و لندن و پاریویجهان مانند ن ین شهرهایدهد که در برتریم
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که عملاًل  للو مسابقه در رفاه  یتیک قومیتفک براساسد یکشور نبا یایاست. پس جغراف
 یرد بلکله مبنلایلشلک  بگ لللخلورد یافته گره میتوسعه یت رفاه در کشورهایبه وضع

ران یلدر ا یو قطع ارتباط زندگ یمصر  عموم ی، توقف رفاه در الگومدتانیراهکار م
رون یل، ارتبلاط بلا بیدرونل یآن است تا پس از سامانده یندهیمدرن و روند آ یاز زندگ
ات انقالب ید در چارچوب ادبیکشور با یاین انجام شود. لذا جغرافیمکتب و د برمبنای

رد. یلقلرار گ یو انقالبل یها در جهلت اخلالق ارزشلن اسلتانیشود و مسابقه ب ییبازآرا
ن سطح مشارکت در انتخابات، مربوط به یشتریدهد که بینمونه، آمارها نشان م عنوانبه

است  ین در حالیراحمد است و ایه و بویلویو کهگ یهمانند خراسان جنوب ییاهاستان
محروم  یهااز استان مادیمحاسبات  براساسو  یکنون یهایابین دو استان در ارزیکه ا

شلود. یت به آنها اختصلاص داده میرفع محروم یبرا ییهاشوند و بودجهیمحسوب م
محاسلبه شلود،  یانقالبل یهلارزشا براسلاست یلت و علدم محرومیلاما اگلر محروم

ن سلطح مشلارکت در یترنییکشلور اسلتان تهلران اسلت کله پلا ین منطقلهیترمحروم
د شهرها و یز بایتخت نیر پاییتغ ین صورت، برایانتخابات را از آن خود کرده است  در ا

رت و ی، مرکلز بصلیر مقام معظم رهبریهمانند قم را در نظر گرفت که به تعب ییهااستان
 برمبنلاینبلود، قلم  یت رهبریاست که اگر عنا ین در حالیت در کشور است و اینومع

کلرد. البتله یدا نمیلز ارتقاء پیک استان مستق  نیگاه به چیموجود، ه یاسیس یایجغراف
انتقلال امکانلات و  معنایبهتخت ی  قم به پای، تبدیشنهادیروشن است که در راهکار پ

و  ینلیت دیلظرف ید تملامیلست بلکه بایشهر مقدس ن نیات موجود در تهران به ایرفاه
گردد که با  یطراح یمصر  آن به نحو ین شهر حاضر باشد و الگویکشور در ا یانقالب
هیترعی، رفمادینه و انتظارات ین هزیکمتر توسط مردم ملؤمن  یو ارزش یمکتب یهان قل 

و  ملادیمطلوب  یزندگ یبرا یشاخص عنوانبهن شهر یات در این شهر فتح شود و حیا
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 رد.   یدر کشور قرار گ یمعنو
مرکلز،  یص بودجه و امکانلات از سلوین انتظارات شهرها نسبت به تخصیهمچن

ز ین پول و بودجه نیمرکز به شهرها، تأم یارات از سویض اختید دگرگون شود و با تفویبا
 یاداقتصل یتخلت و وابسلتگیشلهرها بله پا یاقتصلاد یبه آنها واگذار گردد تا وابسلتگ

مرکز،  یشهرها به بودجه یتخت به خارج معکوس شود. پس همزمان با قطع وابستگیپا
ت در مردم و تک یهیدن روحید با دمیبا هلر منطقله، امکانلات و  یهایه بر توانمنلدیعز 
آنهلا سلپرده  یها و...( به اهالالمال و انفال موجود در شهرها )مانند معادن، جنگ تیب

مرکز نباشد. البته مباحث فوق تنها ناظر به  ین منابع متوقف بر اجازهیشود و استفاده از ا
ن انعکاس آثار آن در ییکشور است و تب یمختلف اداره یهادر بخش یریگر جهتییتغ

 طلبد.  یم یگریساالنه و... مجال د یهاتوسعه و بودجه یهان کشور، برنامهیقوان
و  تملدنن یل، ایان با مسللک طالبلانتویتوان گفت نمیخالصه م طوربه. پس 10

از و ارضلاء یلد نیرا امروزه تولیحذ  کرد ز یات عمومیاز ح یآن را به راحت یساختارها
، ملدتانیشود. للذا در راهکلار میا صادر میآن در غرب انجام شده و سپس به تمام دن

کشور وارد شده، بله نحلو  یو دولت یو صنف یمصر  عموم یمدرن که در الگو یزندگ
 ی، فلسلفهین جنلگ غربلیطور کله ماشلهملان یعنلیکارگرفته خواهد شد. هب یاسالم

 یالهل صلورتبه یاسلالم یآن، در نظام جمهور یتیامن یهاو دستگاه یغرب یدموکراس
تکلرار  یغربل یو اقتصاد یفرهنگ ید در مورد ساختارهاین رفتار بایشد، هم کارگیریبه

ن یاسالم و د برمبنایاز ید نیتول ینهیکه زم ن مرحله استیت در ایشود. در صورت موفق
ه یلعلم یهلاها و حوزهگلردد و دانشلگاهین مهلم  روشلن میشود و ضرورت ایفراهم م

ق یلن رونلد از طریلکردن ازهید شوند و با تئوریقات جدیها و تحقتوانند وارد پژوهشیم
 یند و بله طراحلد آوریرا پد یگرید ین، سبک زندگینو ید و ساختارهاید علوم جدیتول
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خواهد آمد.  بلندمدتح آن در راهکار یاقدام کنند که توض یاسالم یفست جمهوریمان
هلا تیک نهادهلا و مأموریلخلود )تفک ی، اصل  موضلوعهملدتدر واقع راهکار کوتاه

رد( را از راهکار م یبرتر و تکنولوژ یتکنولوژ براساس اخذ کرده و  مدتانیمتوسط و خ 
 کارگیریبله ین بلراینلو یللیو تحل یخود )دسلتگاه منطقل یمبنا زین مدتانیراهکار م

 وام گرفته است.    بلندمدت( را از راهکار یغرب یساختارها یاسالم
 



 

 
 گفتار سوم:

 قیطر ازاخم شدنزهیتئور  

 مدرن؛تی قمنباتفقهتی قمنیر یدرگ

 بلندمدتراهکار  یمبنا 

 



 



 

 
 مبحث نخست

با هدف تحقق « ت فقهیشدن وال زهیتئور » یبا  براد منطق انطیاشاره به تول 
  1348سفارش حضرت امام در سال 

 « یشدن اخم  در نظام اسممزهیتئور » یت براید منطق نظام وال یو تول

 ید توجه داشت کله چنلد محلور از محورهلایاز بحث گذشته با یبند. در جمع1
ن محورها رفع یاز ا یناش یهای، ناهنجارمدتانیبود که با راهکار م یغرب یمدل اداره

عیلاز طر یزش اجتملاعیلنمونه، انگ عنوانبهشود. یم ، موجلب یدر زنلدگ ییگراق تنلو 
لق حرص در جامعه میجر مطرح  یو مذهب یزش انقالبیشد که در مقاب  آن، انگیان خ 
 محمدوآلمحمد امترا یاست ز ی  و کاماًل واقعیاص یک مقولهیزش، ین انگید. ایگرد
خلارج  یکلیچر یچهارصد ساله، امروز از زندگهزارو یابا سابقه نیاجمعهمیعلاللهاتصلو

ک جامعه و حکوملت نشلان داده ی  یرا در سطح تشک ینید حقایقخود به  یشده و تول  
ه یتک یقیق و حقیزش عمین انگید به ایبخش اقتصاد با یسامانده یرو برانیاست و از ا

و از  یبود که توسط بخش خصوصل مادی یو تقاضا زم عرضهی، مکانیکرد. محور بعد
ع یت صنایریشد. در مقاب ، مدیت میه، انحصارات و... هداین سود سرمایق تضمیطر
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درآملد  یالگو جایبهشود که یواگذار م یانقالب یبرتر به بخش دولت یمادر و تکنولوژ
لق حسد، از الگو برمبتنیو  یطبقات ت یلثلار تبعیللق اخ   بلرمبتنیو  یدرآمد انقالبل یخ 

 یشود و بخش خصوصیمتوسط به بخش وقف سپرده م یتکنولوژ کههمچنانکند. یم
رد معطو  کند. در نت یخود را به تکنولوژ یهاتید فعالیز باین زم عرضه و یجه، مکانیخ 

بر  یدارهیرد و نظام سرمایگیرات شک  میخ یو در قالب توسعه یتقاضا به نحو اخالق
، یو فرهنلگ انقالبل یها توسط بخش دولتلمتیت قیهدا یعنیکند. ینمدا یآن تسلط پ

و رفلاه توسلط بخلش  یسلتیت بهزی( و هدایت اشتغال توسط بخش وقف )تعاونیهدا
، شللرکت و بانللک و یغربلل یگللر در مللدل ادارهیشللود. محللور دیانجللام م یخصوصلل

در بخش « مهیمه و رحیمه، کریعظ یساختارها»ن آن، یگزیتوسعه بود که جا یهابرنامه
ک کشلور یلرد تلا اقتصلاد در یلگین بخلش قلرار میا یالت پشتوانهیوقف است و تسه

مللت ین صللورت، قیلونللد نخلورد. البتلله در ایبللا تکلاثر و تفللاخر و اسلتکبار پ یاسلالم
شلود و یحفل  م یابد اما کرامت انسلانییش میافزا ینسب صورتبهکاالها  یشدهتمام

آورد ید که آرامش و تعادل و رشد را به ارمغان میآید میپد یدیجد یمهمتر از آن، زندگ
 یک مقوللهیبکشد، خود به  یو بردگ یگاریمردم را به ب آنکه جایبه یستم اقتصادیو س

از آن،  یرات ناشللییللو تغ مللدتانیشللود. پللس بللا تحقللق راهکللار می  میتبللد یمردملل
، تابع یغرب یل ادارهن مدیدر ماش« یرسانو سوخت یرسان، برقیکیمکان» یهاستمیس

شلود؛ یجلدا م یاز راه اقتصاد غرب یخواهند شد و راه اقتصاد مقاومت یاله یریگجهت
ت یلدر جهلان تبع یاز رونلد متلداول و قبلل« ازیلد نیتول»ت، هنوز ین وضعیگرچه در ا

 کند.یم
انقالب  یروزیاست که پ ین نکته ضروریذکر ا بلندمدتن راهکار ییتب ی. اما برا2
تلا  1342ک نهضت  پانزده ساله از سال ی، حاص  یاسیک انقالب سی مثابهبه یاسالم
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 یرزایلم یصلدوپنجاه سلاله دارد کله از فتلوا یشه در حرکتلیست بلکه رین 1357سال 
د ملدرس و یام مشروطه و مبارزات شهیو نهضت تنباکو آغاز شده و با گذر از ق یرازیش

 یفقها یعنیشده است.  یهمن منتهب 22در  یروزیشدن صنعت نفت، به پینهضت مل
ن یرا متحم  شدند و ا ینیسنگ یهااضتیان دراز، رین در طول سالینیعه و متدیعظام ش
بزرگ نائ  شدند.  یتیندگان منتق  کردند تا سرانجام به موفقینه به آیسبهنهیرا س یراه نوران
اس مورد ین مقیهم د دریز بایها نعبور گفتمان انقالب از چالش یبرا بلندمدتراهکار 

متناسلب بلا انقلالب  یفرهنگل یو مجاهلده یت فکریرد. در واقع فعالیمالحظه قرار گ
و بلا درخواسلت حضلرت « یحکومت اسالم»در درس خارج   1348، از سال یاسیس

شلک  گرفلت و مرحلوم اسلتاد  ین ابعاد حکومت اسالمییتب یحوزه برا یامام از فضال
 ی، حرکلت علملین استنصار فکریدر پاسخ به ا یشمالهاینین حسیرالدیدمنیعالمه س

« شدن احکلام فقلهادهیپ» یبرا یعنیآغاز کرد.  یاز انقالب اسالم یبانیپشت یخود را برا
د یلبله تول للداد یحکومت در نظر حضرت امام را شک  م یکه قب  از انقالب، تئور لل
لل»ق یللگماشللت تللا تطب همللت« منطللق انطبللاق» بللر « هیلللعم یهارسللاله یاحکللام کل 
ا انحلرا  یلح و بلدون خطلا ی، به نحو صلح«تمدن مدرن مرکبده و یچیموضوعات پ»

ها منجر ن تالشیک به پنجاه سال از آن زمان، ایرد. امروز و پس از گذشت  نزدیانجام گ
ام و یلاز ق یاسلتدالل صلورتبهتوانلد ین شلده کله مینلو یلیک دستگاه تحلید یبه تول

د که با مقاوملت در یارائه نما یاز علوم کاربرد یو نظامت حضرت امام دفاع کند یریمد
ه کند و یهد یموجود را به نظام اسالم یهارفت از چالشته، راه برونیبرابر فرهنگ مدرن

معلادالت »، «یعللم اصلول فقله احکلام حکلومت»ن دستاورد در قالب سله منطلق   یا
اصلول فقلله احکللام  علللم»د یللتول یعنلیقابل  ارائلله اسللت. « مللدل اداره»و « یکلاربرد
دهلد و یارتقلاء م تملدنه را به سلطح حکوملت و یعلم یهات حوزهی، ظرف«یحکومت
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ها، در در دانشلگاه« ید عللوم و معلادالت کلاربردیتول»ت روند یشود تا هدایباعث م
ل یهلاها و کنترلیها و تئورفرضشیر پییرد و با تغیار مکتب قرار بگیاخت نله ی، زمیحس 
اس شلهوت فلراهم یلارتقاء مق جایبهش قدرت اسالم یافزا برمبنایعه جام یاداره یبرا

آن  یو بلازنگر ین قلانون اساسلیتدو یدر گذشته، برا یلین دستگاه تحلیگردد. گرچه ا
ن یلتوانلد ایده کله میرسل یتلیارائه کرد اما امروز بله ظرف یبه نظام اسالم ییهامشاوره

 یهاتوسعه و برنامه یهابرنامه، برنامه یکل   یهااستیانداز، سمشاوره را در سطح چشم
 ز تکرار کند. یساالنه ن
ست سال بعد از یبًا دویتقر ید توجه داشت که در رنسانس، حرکت فکری. البته با3

در فرانسه( آغاز شده و  یدموکراس یفلسفه برمبنایانقالب  یریگ)شک  یاسیحرکت س
ف به کم  و ی  کیستم، تبدی  قرن بیگر گذشته تا در اوایست سال دیپس از آن، حدود دو

در  ین منطقلیشدن دسلتگاه نلوکام  یعنین واقع شده است. یشتیف توسط انیکم  به ک
رده و نتیغرب حدود س  یها، امپراطلوراضلتین ریلا یجهیصد تا چهارصد سال زمان ب 

کادم)دانشگاه یعلم ی)سازمان مل ( امپراطور یاسیس  ها( والمعار ةها و دائریها و آ
اسلت کله سلفارش  ین در حالی( است. ایو کاال )تجارت جهان یتکنولوژ یامپراطور

 یبلرا یام فکرین قیانجام شده و ا 1348در سال  یانقالب اسالم یبرا یقات علمیتحق
ه سال قب  از  یاسیانقالب س یروزی، نه تنها صدها سال بعد از پیانقالب فرهنگ بلکه ن 

 یبلرا یو فرهنگل ی   تلالش فکلریلشلروع و تکم آن آغاز شده است. در واقلع یروزیپ
 یات کلاربردیلهملاورد ادب عنوانبله یات کلاربردیک 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، قاب  مقان مرحله متحم  شدهیا یکه کفار برا یاضتیر

گفته، شیت مشاوره در سطوح پیبه ظرف یابیدا کند اما دستید ادامه پیده و بایان نرسیبه پا
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ها مطرح شلد ن نشستیکه در ا یشود و سلسله مباحثیک دستاورد بزرگ محسوب می
 ت پنجاه ساله است.       ین فعالیز حاص  این

 



 



 

 
 مبحث دوم

 « ه جامعهیسلول اول»  نوانبه« نوادهخا»شدن اخم  در زهیضرورت تئور  
 « اندام جامعه»  نوانبه« تنایمساجد و ه»و تداوم آن در 

در « یفقاهت حکومت»ق قرارگرفتن یاز طر « موجود زنده»  آن به یو تبد
 جامعه« قلب»گاه یدر جا« مطلقه فقیهت یوال »و « ی ق  اجتما » گاهیجا

گلردد: یمطلرح م یت اصلیمأمورطرح شد، سه  یآنچه در مبحث قبل براساس. 1
شلود؛ یق رسلانه میلاز طر یکه موجب ارتقلاء سلطح فرهنلگ عملوم« یسازگفتمان»
گلردد و یکله بله سلاخت بانلک اطالعلات منجلر م« ینخبگان یانسان یرویت نیترب»
شه و رفتار حضرت یشدن اندزهیباعث تئور« طیاداره به تناسب شرا یهانیساخت ماش»

د دسلتگاه یلو تول یط کنلونین بله شلراینلو یدر گذشته، نگاه یبرامام و مقام معظم ره
توان یها را متین مأمورین حرکت و تحقق ایا یجهینده خواهد شد که نتیآ یبرا یآمار

 یتیریملد عامان کرد. لذا ابتدائًا اصول یخالصه ب صورتبهو  بلندمدتدر قالب راهکار 
للهیللمتعللال، انب یدر دسللتگاه خللدا ن و علمللاء ذکللر شللده و سللپس یمعصللوم یاء، ائم 

 ینلید املتف یشود تا تکلیح میبت تشریغ ین اصول در دورهیا یژگیات و ویخصوص
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 و فرهنگ مدرن مشخص گردد: تمدن یجانبههمه یدر برابر هجمه
اسلت  یاز رفتار یا ناشین دنیورود هر انسان در ا ید توجه داشت که نحوهیبا اوالً 

ا خواهد یا نفاق به دنیا کفر یمان یسب با آن رفتار، با وصف اکه در عالم ذر  داشته و متنا
لد یلکلافر  ینیا از والدیمؤمن زاده خواهد شد  یا از پدرو مادری یعنیآمد؛  ا منلافق متول 

او و  یو جسلم یو فکر یروح یهایژگی  ویز از قبیات انسان نیر خصوصیشود. سایم
، بلاز یده در عللم الهلیلچیحاسلبات پکه در علالم ذر  داشلته و م یتینش، به فاعلیوالد

ن عاَلم، نسبت یورود به ا دلی بهشود؛ گرچه اشخاص یک جبرًا واقع نمیچیگردد و هیم
  نطفله تلا یتشک یان شده باشند. پس انسان از دورهیبه رفتار خود در عالم ذر  دچار نس

ا یلکله اسلت  یپدر و ملادر یتیترب یریگو جهت یدن به سن  بلوغ، تحت سرپرستیرس
 درجات مختلف هستند. یز داراین اوصا  نیا کافرند که ایا منافق و یمومن، 
مات و با فرا رسیا یاما پس از ط   یقلوهمتعلال سله  یدن سن  بللوغ، خلداین مقد 

است تا انسان  یالهین قوا وسیکند. ایرا به انسان اعطاء م« زادولد»و « عق »، «اریاخت»
ا ین خارج شود یوالد یت و سرپرستیت خود در عالم ذر  و تربیا از فاعلین دنیبتواند در ا

 یکله تحلت سرپرسلت یکسل یعنلیرا تلداوم بخشلد.  یت قبلیاگر خواست همان وضع
کله بلا  یا کسلیلار کنلد یز را اختیتواند جهت کفرآمین مؤمن بوده، بعد از بلوغ میوالد

پس با  .1ندیرا برگز یمانیاتواند جهت یافته، بعد از بلوغ میت پدر و مادر کافر رشد یترب
ن اعطلاء آن یلا یشود و معنلایف آغاز میبه انسان، دار امتحان و تکل قوهن سه یاعطاء ا

الت و سرپرستان  فرد در حال تغ خود را از پلدر و  یر است و انسان سرپرستییاست که و 

                                                           
د از نطفلهاین مسأله در زندگی ادواردو آنیلی قاب  پیگیری است که علی . نمونه1 دار و ی پلدری سلرمایهرغم تول 

شلود و سلپس بله ملذهب شلیعه یهودی و تربیت در یک محیط کاماًل ظلمانی، در جوانی با قلرآن آشلنا می
ی تهدیلدها و فشلارها و رود و هملهکند و به مالقلات املام خمینلی ملیگرود و به ایران اسالمی سفر مییم

 رسد.کند و در نهایت به شهادت میها را در این راه تحم  میمحرومیت
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الت اجتماع هین والت، یکند که ایواگذار م یمادر به و  لیلکفر و  یا ائم  ملان یا یها ائم 
الشلریف  فرجهیتعالاللهعج عصر یخود را به حضرت ول یاگر انسان سرپرست یعنیهستند. 

ه ینوران یبسپارد، زندگ انسلان را  یکفر و نفاق، سرپرسلت یرا آغاز خواهد کرد و اال ائم 
 رند.یگیم عهدهبه

د و یلتول دنبالبلهکله  ینلیک دسلتگاه دیل عنوانبله یاسلالم یپس نظام جمهلور
از نلور  یریلگم، به بهرهیصراط مستق یط یاست و برا یاله یک مدل ادارهی کارگیریبه

اب یاز طر )عج(عصریحضرت ول  ین نعملات الهلیلاعتقاد دارد، نسلبت بله ا عامق نو 
« جسلم»و « تیلعقالن»و « اریلاخت»ت بر ید موضوع کار خود را والیمسئول است و با

اسلت « ارتیز»ار انسان، وابسته به یاراده و اخت بین راستا تهذیانسان قرار دهد. در هم
ت یلبت اه یلها را بله والتیتوان اراده و روح و نظام حساسیارت میق زیچرا که از طر

ق یلز از طریلت انسان نیه کرد. عقالنین بزرگواران، روح را تزکیا یسپرد و تحت سرپرست
عبلادت عقل  را فلراهم  ینهیشود و تدبر در قرآن است که زمیم ینوران« تالوت قرآن»
شلود. یر میل( تطهحلجز با انجام عبادات )مانند نماز و روزه و یکند و جسم انسان نیم

 یشوند. للذا نظلام اسلالمیب میگر ترکیکدیستند و با ین سه امر مستق   از هم نیالبته ا
شلهروندان خلود اسلت و  یو معنو ینوران یهایز، مسئول ارتقاء توانمندیقب  از هر چ

 ن هد  انجام دهد.ید با اید مدل را بایو تول یزیرنامهبر
متعال، عبادت را آغلاز  یرش دستگاه خداین رابطه، افراد در صورت پذی. در هم2

 یت است کله بلا ادایاز  معنو ینهر مثابهبهکنند که مظهر آن، نماز است. نماز افراد یم
کنلد. سلپس ی  میت تبدیاز معنو ییهاجماعت، مساجد را به رودخانه صورتبهنماز 

ت را شک  یاز معنو ییهااچهیوندند و دریپیجمعه به هم م یها در نمازهان رودخانهیا
 یت اصللیلت بله هویل  معنویتبلد یبلرا یطیدهند. با آغاز ماه مبارک رمضان، محیم
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س در ینفس از درون و کنتلرل ابلل یآن، کنترل هوا یشود که الزمهیشهروندان فراهم م
کنلد و یر میلس را در غل  و زنجیک ملاه، ابللیل مدتمتعال به  یت. لذا خدارون اسیب

 یرد و با انجام اعمال عبادیگینفس خود قرار م ین ماه مبارک، در مقاب  هوایانسان در ا
ه ن یلکند و در این میت را تمریبن است، طوا  بر محور اه یمعصوم یکه فرهنگ ائم 
رفتن گناهان نیه مبارک رمضان باعث سوزاندن و از بجه، مایابد. در نتییرابطه پرورش م

ت یاز معنو ییاید درید فطر و نماز عی، عیاسالم امتارات یشدن اختشود و با زاللیم
حجه یکند. سپس ماه ذیم مؤمنینب یرا نص یمعنو یایآورد که جوائز و عطاید میرا پد
همانان یالرحمان و مو ی، ضاللهافتیدر ماه ض یمعنو یهاپرورش یرسد و در پیفرا م

ن یلن را در ایاسالم و مسلم یزان قدرت و کارآمدی، محج یخدا با کسب استطاعت برا
انوس یل  اقیشلوند و بلا تشلکیات میعمل یکنند و وارد صحنهین میم معیعظ یکنگره
پردازنلد کله یظلملات م یهاانوسیاها و اقیبا نهرها و رودها و در یریت، به درگیمعنو

 عنوانبله )عج(عصریاند. لذا حضرت ول  دادهیکفر را تشک تمدنت و یه و حاکمجامع
را کله  ییهلانین تمریکنند و ملؤمنیشرکت م حجد هر سال در مناسک یپرچمدار توح

کار هبل یدان عمللیلن میلاند، در ات در ماه رمضان انجام دادهیطوا  بر محور وال یبرا
ن املر بلا یلشلوند کله ایس میبا ابلل یریدرگ یمعرکهزمان وارد رند و همراه با امامیگیم

 یقیک عبادت حقی عنوانبهد یاو در صبح روز ع یس در روز عرفه و رمیرشدن ابلیدستگ
 یامبر رحمت، فرصت بازگشت و توبه بلرایابد تا به برکت پییتحقق م للن یو نه نماد لل

قبل  از بعثلت  حلجاسک ماه مبارک رمضان و من ین فراهم شود. لذا روزهیم لعیآن رج
 یمحملدن یلن بار در دیبوده و اول انبیای الهیوآله مخصوص به هیعلاللهیاکرم صل  ینب

ح مفصل  یع شده اسلت. البتله توضلیتشر ینید امت ین دو عبادت بزرگ برایبوده که ا
 مطرح شده است.  یگریدر سلسله مباحث د حجرامون ماه مبارک رمضان و مناسک یپ
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ب در ن اساس، عیبر ا موجلود در آن،  یهابتیکله مصل للل« دار بالء»بادت و تقر 
قلرار  یموضلوع نظاملات الهل مثابلهبه لللدستگاه کفر و نفاق اسلت  یاز فشارها یناش

شود. البته خداوند متعال یدگرگون م یاساس صورتبهجامعه  یرد و لذا مدل ادارهیگیم
ن بندگان خود خلق کلرده و یبهتر ین نعمات خود را برایمطلق خود، بهتر یغنا دلی به

رند و هلد  او یاراده کرده تا مخلوقاتش در اوج لذت و بهجت و آرامش و انبساط قرار گ
بله  یحتل ین هلدفیاز خلقت، رنج و محنت مخلوق نبوده است چلرا کله انتسلاب چنل

رش یرود. اما انسان و جلن  بلا بسلتن عهلد و پلذیبه شمار م یرعقالنیغ یمخلوق، امر
ت بوده یسطح باالتر دنبالبهامانت،  اند که در بهشت رقم خواهد خورد. از بهجت و لذ 

ان یلو اه  کفر و طغ یارات منفیهمراه با اخت ین سطح از نعمت، زندگیا یالزمه یعنی
دارد. لذا آسمان و  ین امتحان، سقوط در جهنم را در پیاست اما رد شدن در این دنیدر ا

در جهلنم، از  یترس از مردود شلدن و گرفتلار دلی به ر مخلوقاتین و کوهها و سایزم
کله توسلط فرهنلگ  ییها و بالهابتیز مصین عهد و امانت سرباز زدند. امروز نیقبول ا

مدرن  تمدندر  یاپرستیدن دلی بهشده،  ینید امتآن متوجه  یته و علوم و تکنولوژیمدرن
خلالق و آخلرت اسلت. و ا یو تقلو یچون عدل و ظلم و هو یمیو کنار گذاشتن مفاه

را خورده و حاضر شده در برابر مظالم آن سکوت کند و در  ین زندگیب ایز فریت نیبشر
خواه و بله شلهوات، وجلدان عللدالت یابیدسللت ید و بلرایلآن مشلارکت نما یهلاجنگ
ه سجده کند. به هملیر پا بگذارد و بر دنیطلب خود را زصلح  ، ملرد یلن دلیا و آثار ماد 

ن کارزار یا یخدا برا یهستند که از سو اولیای الهیاء و یان، انبیا اه  طغدان مبارزه بیم
را جلب کنند و ملردم را  یخود، رحمت اله یهایاند تا با فداکارانتخاب و واسطه شده

 د شناخته شوند.یقهرمانان توح عنوانبهها عبور دهند و از مهلکه
 یاداره ید را بلرایلمدل جد کی یاسالم ین اگر قرار است نظام جمهوری. بنابرا3 
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حدود  براساسن کار ید ایحرکت کند، با ین اسالمینو تمدن سویبهجوامع ارائه دهد و 
 یت زملانیمحلدود دلی بلهکله  لللانجام شود کله مطاللب فلوق  یو مکتب ینید یهیاول
 یجلهیرا فراهم کند و در نت ین چارچوبیتواند چنیم للان شد یار فشرده بیبس صورتبه
و ماه و هفته و روز و سلاعت  متناسلب بلا آن، سلال و ملاه و روز و  یزیر، سال برنامهآن

ت روزانه، به زمان طلوع آفتاب وابسته است و روز یخواهد بود و آغاز فعال یساعت  قمر
ن موضلوعات، یلدر ا یریگمیتصلم یشلود و مبنلاین می  معلیروز تعط عنوانبهجمعه 

 یصلنعت یتوسلعه و کشلورها یهلابلا قطب یاهنگدر هم یاقتصاد یصرفه یمحاسبه
 یایلک جغرافیلبله  ملادی یایلک جغرافیلکشور از  یایجغراف کههمچناننخواهد بود. 

در درون و  یمللانیانسللجام ا برمبنللایز یللن نیش سللرزمیشللود و آمللای  میتبللد یمللانیا
 یاحالل بر یگرچه هر نوع ارتباط خارج یعنیرد. یگیرون شک  میبا ب یمانیا یوندهایپ

ف ک حکوملت یل یو اقتصلاد یو فرهنگ یاسین بالاشکال است اما ارتباط سیآحاد مکل 
 یمهندسل» معنایبلهن املر یداشته باشد که ا یام الهیپ ید حاویخارج با یایبا دن ینید

ارتباطات خود  یتمام یز برایته نیز مدرنیاست. تمدن کفرآمیارتباط با دن یبرا« یفرهنگ
نفلس و  یکله بله سلجده بلر هلوا یو هر ارتباط اقتصاداست  یفرهنگ یمهندس یدارا

ق یلن املر از طریلشلود کله ایشهوات منجر نشود، در دستگاه غرب امضا نم یتوسعه
و اصرار بلر تحقلق  یفیو ک یکم   یهایگذارها و هد یاندازها و استراتژچشم یطراح
لیاهدا  انجام م یتمام شلود. للذا ینمرفتله یها مطلقلًا پذیاز اسلتراتژ یشلود و تخط 

د ثروت در منطقله و یشدن با روند تولهماهنگ ین در اقتصاد متداول برایش سرزمیآما
 جهان است.

است و  قوه مجریهگانه، سه یان قوایدر م یر اصلی، متغیکرد غربین در رویهمچن 
ن محور گردش ید بر این بایجمهور است و قضا و تقنسییارات مربوط به رین اختیباالتر
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مشلروط شلده املا در  فقیلهوالیتبه  قوه مجریه، یاسالم یالبته در نظام جمهورکنند. 
جلاد یرد کله موجلب ایلگیقلرار م یر اصللیمتغ مثابهبه یمطلوب، دستگاه یمدل اداره

 یاست که با دستگاه رهبر قضائیه قوهن منزلت مربوط به یا یعنیوجدان و اخالق شود؛ 
در حفاظلت از وجلدان  یسللب ی، نقشیت فعلیدر وضع قضائیه قوهب شده است. یترک

ه است یفقیول ینه بر عهدهین زمیدر ا ین دارد اما نقش اثباتیو مجازات متخلف یعموم
به اه  کفر و نفاق  ی، حتیدر جامعه است. در دستگاه اله یان اخالق الهیکه مرکز جر

کنند یرحم نم ران خود همیبه شهروندان و مد ین حتیشود اما کفار و منافقیهم رحم م
اسلت کله پرچملداران  ین در حلالیکنند. ایم یمنافع ثروتمندان قربان یو آنان را در پا

کننلد و للذا در قلرآن یم یمانیا یسطوح موجود در جامعه یهمه ید خود را فدایتوح
ر یرد و سلایلگیجهاد قرار م یبرا یمخاطب امر اله ییاسالم به تنها یامبر گرامیم، پیکر

لهیلشوند. در واقع پیق مین عرصه تشویط به مشارکت در امؤمنان فق  یامبر اکلرم و ائم 
ها و ن هجمللهیترقیلن در برابلر عمیمللؤمن یسلپر بلال نیاجمعهمیعلاللهصللواتن یمعصلوم

دا یلعه ارتقلاء پیر کنلد و درک شلیین وضع تغیکه ا ین ضربات هستند. هنگامیدتریشد
د، یلشود و بر محلور آنلان طلوا  نما یای الهیاولبرسد که بالگردان  یتیکرده و به ظرف

 ن عاَلم رخت برخواهد بست.یآنگاه بساط کفر و نفاق از ا
قبلل  از ظهللور حضلللرت  یاسللالم تملللدن یکلله بللرا یگللریت دیخصوصلل

 امتآن حضرت،  عامن است که نواب یمطرح است، ا الشریف فرجهیتعالاللهعج عصریول
و علت ح   ةالنجاةنیسف مثابهبهد و آن بزرگوار را ت آن امام دعوت کننیرا به نور وال ینید

 یقت در وجود فقهاین حقیشدن ایند. با جارینما یمعرف یو اخالق یروح یهاضعف
بلت یدر دوران غ یاسلالم یت جامعلهیهلدا یبلرا یت آنان به ظرفیعه، عقالنیعظام ش

ن یلیعت یتوسلط دسلتگاه فقاهلت و رهبلر ینلید یفلهیف و وظیلشلود و  تکلی  میتبد
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اب یعقالن براساسد یگردد. پس بایم ن یلته رفت که ایت مدرنیبه جنگ عقالن عامت نو 
 یطراحل ینله بلراین، زمیگزیجلا ید عللوم کلاربردیلشود عالوه بر تولیجنگ باعث م

فلراهم  لللکه بستر شهوت اسلت  للموجود  ید و کنار گذاشتن تکنولوژیجد یتکنولوژ
راهکلار  ی  گردد. البته در دوران گذار و بلرایدت تبدعبا یبرا یبه بستر یآورشود تا فن  

تلوان بله سلرعت از آن یروز استفاده کرد و نم ید از تکنولوژیبا مدتانیو م مدتکوتاه
قب  از  ین الهینو تمدنک ی  یو در صورت تشک بلندمدتفاصله گرفت اما در راهکار 

ن ید. در واقلع تفلاوت بلازمند خواهد بلویمتناسب با خود ن یظهور، عبادت به تکنولوژ
کله قبل  از ظهلور آن حضلرت و  یتملدنبلا )عج( عصریحضرت ول یحکومت جهان

اب یعقالن براساس ن اسلت کله در دوران ظهلور و علاَلم یلد، در ایلآید میلپد عامت نو 
اء یانب یر ملکوتینخواهد بود بلکه کرامات و س یبه تکنولوژ یازیعبادت ن یرجعت، برا

افتله و یتحقق  یشود و اسماء الهی  میان مردم تبدیدر م یعموم یاء سلف به امریو اول
بله  یابی، دسلتین اسلالمینلو تملدن ین خواهد کرد. لذا شاخصهیمردم را تأم یازهاین

 یرسلاناملروز متفلاوت اسلت و خدمت یآورتًا بلا فلن  یعبادت است که ماه یتکنولوژ
د معرفلت و یبلکه موجب تول شودید ثروت انجام نمیبه مردم با هد  تول ینظامات اله

 شود.یرت میبص
شود که به معار  یف میتعر یبه کس بلندمدت. لذا شهروند مطلوب در راهکار 4

معلار  »ع  یلها پناه ببرد که به توزن آن به نماز جمعهیتأم یاز کند و برایاحساس ن یاله
ه یلفقیو ول معلاب یلهماهنگ به نا یک شبکهیپردازند و در یم« با کفر و نفاق یریدرگ

ست تلا هماننلد ین« هیسرما»شود یزه میگر، آنچه تئوریمتص  خواهند شد. به عبارت د
« بانک»ها توسط ن سلولیرد و ایقرار گ« سلول جامعه» مثابهبه« شرکت»، مادیجوامع 

، «سازمان برنامله و بودجله»ه در ی  شوند و سپس محاسبات سود سرمایتبد« اندام»به 
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ات یلح یک موجلود زنلده و دارایله را بله یرد و سلرمایلدست بگها بر« ت نظامیعقالن»
سللول »ن صلورت، یشود. در ایزه میتئور« مان و اخالقیا»د؛ بلکه یبدل نما یاجتماع

لق از خانه آغلاز میاست چرا که تول« خانواده» یاسالم یدر جامعه« هیاول شلود و ید خ 
للقیتول»مادر مسئول  ن سللول در یل. سلپس ایدارانلهدر خلانواده اسلت و نله خ« د خ 

 للل« ینلیت دیعقالن»شود و ی  میتبد« اندام»به « جمعه یئات و نمازهایمساجد و ه»
شه در یر ینیت دیگردد و عقالنین اندام حاکم میبر ا للپردازد یارات میع اختیکه به توز

 مطلوب دارد. یهیعلم یهاو حوزه« یفقاهت حکومت»
گانه در سله یهلاین شد که امر حاکم بر ناهنجارگفته روششیحات پی. با توض5
افزارها و در آن، سلخت یر اصللیلملدرن اسلت و متغ تملدنو  یران، زنلدگیا یجامعه

ن دستگاه یشود. اید میمدرن تول یق دستگاه علمیاست که از طر یو تکنولوژ یآورفن  
آن،  یمبنللاشله دارد و یها رشلگاهیها و آزمایسلازید، تئوریلز در منطلق جدیلن یعلمل

که در  یگردد. در واقع بت بزرگیباز م ی  نسبیاست که به عل  و معال« مادیت ینسب»
اسلت کله « تیعل  »دارد،  یت اولیهمانند هب  در دوران جاهل یت مدرن، منزلتیجاهل
 یت بشلریلاز عقالن یت ناشلیلن عل  یلاند. ات به سجده بر آن واداشته شدهیبشر یتمام

م نباشلد و یمتعلال تسلل یت بشر آنگاه که در برابر خلدایناست و روشن است که عقال
ه کرده است. یرد، دچار ضاللت و شقاوت شده و بر وهم و گمان تکیرا نپذ یبه وح یتول  

متعال است و همانند گوش و چشم و دست و پا  یز مخلوق خدایگر عق  نیبه عبارت د
 یرویلمتناسلب بلا خلود پ یمتعال بپردازد و از مناسک عبلاد ید به عبادت خدایو... با

خواهد بود که هر صدا و کالم خال  شرع را بشنود  یا چشمید و اال همانند گوش ینما
ح و یحرکلت صلح یر مخلوقلات بلرایند. لذا عق  همانند سایحرام را بب یا هر صحنهی

ن کلرده یآن مع یمتعال برا یاست که خدا یت مناسک شرعیر، موظف به رعایمس یط
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بلاز  یبله عللوم یاسلت و تکنوللوژ یمدرن وابسته بله تکنوللوژ دیما تمدناست. اما 
ت از یلخود قرار داده و تبع یرا مبنا ی  نسبیگردد که منطق حاکم بر آن، عل  و معالیم

دیت غیسجده بر عقالن معنایبهآن،  پردازد. در واقلع یم یاست که به انکار وح یرمتعب 
ملدرن  تملدنت ندارد که ین واقعیدر ا یریتأث مطلقه فقیهت یرش  والیا عدم پذیرش یپذ

ک یل، ملادی یت مطلقلهیلن والیلاست و لذا مقابلله بلا ا مادی یت مطلقهیوال یدارا
 است. یحتم یفهیوظ

رد و ارتبلاط مسلتقین به سر میدر عصر حضور معصوم ینید امتالبته اگر  م بلا یب 
هیپ ها یرفت از ناهنجارراه برونامکان داشت،  نیاجمعهمیعلاللهصلوات یهد یامبران و ائم 

بلت، گرچله یشلد. در دوران غیبه مردم روشن م یندگان الهیو ابالغ نما یق وحیاز طر
ن استضلائه و یلرد املا بهرحلال ایلحرکت قلرار گ ید مبنایات بایاستضائه از قرآن و روا

 یدر صورت ینید امتت یهدا یعنیرد؛ یگیرمعصوم انجام میت غیاستنباط توسط عقالن
هیشود که با عناین مممک  علامب یلت  نایل، عقالن)عج(عصلریحضرت ول یات خاص 

ت ملدرن یلرد و در برابر عقالنیت در زمان خود قرار بگیحجشود و محور  یشان نورانیا
ت حضلرت حجلت، کسلب نلور یق تمسک به والیز از طریگر علماء نیستد. البته دیبا

، در امت یک نفر است که با راهبری کنند اما در هر عصر تنهاین خدمت میکرده و به د
ت در ین هدایان ایجر یرد. گرچه برایگیت قرار میحجد و محور یگاه پرچمدار توحیجا

، یللیک دسلتگاه تحلیر در قالب یت انتقال آن به غی  آن به استدالل و قابلیجامعه، تبد
 است.  یضرور


