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 : ضرورت ارائه درک تئوريک از انقالب اسالمي فصل اول

 ـ وقوع حادثه با عظمت انقالب اسالمي، علت ايجاد چالش در مديريت واحد جهاني1

 ()مقدمه

آثرار  در مقيرام م ري ز     ،به پيروزي  رسري    7531حادثه عظيم انقالب اسالمي كه در سال 

عميق ز تأثيوات اين انقالب به حر   اسرت كره امروزي ايرن         هودر پي داشته است. گست  جهاني

                                                 

باارد در ايرن    مري  11/3/41ي از سخنراني مقام معظم رهبرري در ارانهدهنين سراد رد ارتحراا امرام       اين بحث بخش - 1

 اند. ي تفكر بنيان ذار ارح صدر ايناني حضرت امام خنيني )ره( پرداخته سخنراني ايشان به تبيين جوهره

ي ديرن و سياسرت و    ز آن به مسرئله ي دين و دنيا است  يعني هنان چيهي كه ا جوهره اصلي در مكتب امام بهرگوار رابطه»

اي  كنند. امام در بيان ارتباط دين و دنيا نظر اسالم را روح و اساس كار خود قرار داده بود. اسالم دنيا را وسيله زندگي هم تعبير مي

است از انسران و  ي آخرت است. با اين تعبير دنيا عبارت  داند. از نظر اسالم دنيا مهرعه در دست انسان براي رسيدن به كناا مي

ي سياسرت   هرا  صرحنه   ها  وظايف و تكاديف انسران  ها  حقوق انسان ها  خرد و دانايي انسان ها. تالش انسان جهان زندگي انسان

هاي زندگي است. دنيا ميدان اساسري وظيفره و    ي ميدان ي عدادت هنه ي تربيت و صحنه ها  اقتصاد جوامع انساني  صحنه انسان

ي متنوع به مجنوعه ترالش انسران ارك  و جهرت      ي عظيم و عرصه ن است. دين آمده تا در اين صحنهمسئوديت و رسادت دي

ي دي رري برراي    تواند غير از دنيا عرصره  بدهد و آن را هدايت كند. دين و دنيا به اين معنا از يكدي ر تفكيک ناپذيرند. دين نني

ي دين دنيايي خواهد بود تهي از معنويرت    دست خالق و سازنده ادات رسادت خود پيدا كند. دنيا هم بدون مهندسي دين و بدون

ارود. انسران درايرن     تهي از حقيقت  تهي از محبت و تهي از روح دنيا  محيط زندگي بدون دين تبردي  بره قرانون جن ر  مري     

ي زندگي نبايرد   حنهي عظيم بايد احساس امنيت و آرامش كند و ميدان را به سوي تعادي و تكام  معنوي باز ننايد. در ص صحنه

تواند در دنيا حاكنيت صحيح را بر عهده ب يرد جه ديرن چيره دي رري     قدرت و زور مادي مالک حقانيت به حساب آيد. آنچه مي

نيست. تفكيک دين از دنيا به معني خادي كردن زندگي  سياست و اقتصاد از معنويت و نابود كردن عدادت و معنويت در دنياست. 



 

ز  شرود  وب مري سر رز  م رنيته ز نظام حراكم جهراني م    توين چالش پيش اص ي ،انقالب ز آثار آن

خرارو   جهراني تورويش     هها ز مستضعفين جهان به رزيارزيي انقالب برا نظرام سر      م ت   هتوج

رزيرارزيي نظرام اسرالمي برا تمر ن مر رن چورم        ر زاقع دداشته است. به همواه مستكبوان عالم را 

                                                                                                                                            

هرا   ي راد و تكام  انسان است. اين ها وسيله ها و مصيبت ها  تلخي ها  ايرين ي جهان  زيبايي كنده در عرصههاي پرا هنه نعنت

از نظر دين ابهارهايي هستند براي اينكه انسان بتواند راه خود را به سوي تعادي و تكام  و بروز استعدادهايي كه خدا در وجرود او  

  تفكيک از دين نيست. سياست  اقتصاد  حكومت  حقروق  اخرالق و روابرط فرردي و     گذااته است ادامه دهد. چنين دنيايي قاب

اجتناعي از دين قاب  تفكيک نيست. بنابراين دين و دنيا در منطق امام بهرگوار ما مكنر  و آميختره برا يكردي ر اسرت و قابر        

خصرومت و عنراد را از سروي دنيراداران و     اي است كه از آغاز حركت امام تا امرروز بيشرترين    بااد. اين هنان نقطه تفكيک نني

مستكبران سبب اده است  كساني كه زندگي  حكومت  تالش و ثروت آنها مبتني بر حذف دين و اخرالق و معنويرت از جامعره    

ابرط  است. راهي كه ملت ايران در پيش دارد راه آباد كردن دنيا است. علم را  دانايي را  اقتصاد را  سياست را  زندگي فردي را  رو

هاي كالن جامعه را كه اجهاء گوناگون دنيا است بايد آباد كرد  پيش برد  رونق داد و آنها را به اكوفائي رساند  اجتناعي را  برنامه

ناپذير و خصومت كور  ي دين تحقق پيدا خواهد كرد. امام اين را به ما آموخت و هنين عام  دانني آاتي ي اينها در سايه و هنه

 نظام جنهوري اسالمي بوده و امروز هم هست.ها با  ابرقدرت

گويند چرا دين را  هاي تهاجم داننان ما در سطح تبليغات جهاني هنين ي ان ي دنيا و دين است. مي امروز هم يكي از آماج

ي تهري از  خواهند دنياي ظلم و تجاوز و دنيرا  كنند چون دنيائي كه آنها مي دانيد؟! آنها احساس خطر مي پيشوا و مهندس دنيا مي

معنويت و اخالق است. اين نظني است كه استكبار جهاني براي بشرريت امرروز وديرروز  هنيشره در نظرر داارته اسرت. نظرام         

تواند در دنياي مردم بره   اي را نشان مي دهد كه دين مي جنهوري اسالمي اين نظم باط  و اين دور غلط را اكسته است. ننونه

 طور عنلي مؤثر بااد.

اقعيت در دنيا وجود دارد كه قاب  انكار نيست؛ واقعيت اودي بيداري دنياي اسالم است. امروز مسرلنانان عرادم در   امروز چند و

كنند. امروز روانفكران دنياي اسالم  ددهده از  ي نقاط جهان احساس گرايش به اسالم و احساس بازيابي هويت اسالمي مي هنه

طلبنرد و اسرتفتاء    اند و عرالج دردهراي بشرريت را از اسرالم مري      ش پيدا كردهسوسياديسم و مكاتب غربي  به سنت اسالم گراي

هراي   خرواهي قردرت   ي يرک ايرن بيرداري و گررايش اسرالمي و ايرن آزادي       كنند. حقيقت دوم اين است كه دارنن ارناره   مي

بي انه مخادف اسرت  برا   هاي  ها به قدرت اند. علت هنه معلوم است چون اسام با سلطه مخادف است  با وابست ي ملت استكباري

هاي اسرتعناري و اسرتكباري اسرت. بيرداري      ي مقاب  سياست عقب ماندگي علني و عنلي مخادف است. اينها هنه درست نقطه

 كنند. ي وجود باآن مخادفند و مخادفت سياسي و تبليغاتي مي هاست. دذا با هنه هاي آن ي مقاب  خواست اسالمي درست نقطه

 مقام معظم رهبري



 

با بينش ز گوايش ج ي   كه انقالب اسرالمي  باي  گفت .  استكوده ش موغول دجهانيان را به خو

انسجام م يويت ماد  عالم تب يل شر ه   ز در دنيا ايجاد كوده، دين به موك ي بو سو راه يكپارچگي

ينر گي بورو توسرن انقرالب        هناشري اي آن در ادار  نيِته ز نظم جهاياست ز اعالم ناكارآم   م رن

م قق جامعه است ر     هكه ناكارآم   دين در امو ادارر اسالمي با تضعيف شعار م ور  اين تم ن  

به عبارت ديگو ظهور انقالب اسالمي ز گستوش شعارها  آن در جهران كره ناشري اي    گودي ه است. 

   پي ايش رواحي يك الگو  ج ي  بوا  اداره   هموح به معنا   ؛ها  الهي آن است ظوفيت آرمان

معناسرت كره   آن جامعه بو مبنا  دين است ز نفس روح چنرين ادعرايي اي سرو  م رت ايروان بره       

. در ايرن  شرود  ناكارآمر  م سروب مري   اي سو  انقالب مودمي ايروان  ين گي    هالگوها  جهاني ادار

الگويي ج ي  ز كارآم  برو مبنرا  ديرن ارايره     ني در اين مسيو نورااگو انقالب اسالمي بتوان  صورت 

هرا  بشرش عظيمري اي جهانيران اي ايرن       تم ن موجود ز نارضايتي   هبا توجه به آثار ظالمان، نماي 

تاكنون انقالب اسالمي با البته مورد توجه جهانيان قوار خواه  گوفت.  ، ق عاً تم ن دين م ورتم ن

   ه. توانسرته اسرت ئايقر   اني ز با توجه بره كارآمر   آنهرا   ست جهسيا   ههايي نو در عوص روح اي ه

ديرن ز معنويرت در دل      هز امير  رهرايي در سراي   تغييو ده   تيبه سمت معنو عمومي بوويت را

اين مسيو نرو  ادامه  ،ها رزشن گودي ه است. لذا آنچه به عنوان ضوزرتي انكار ناپذيو م وح است م ت

 .استه تا رواحي كامل يك الگو  اسالمي ادار

 . ضرورت تبيين راه نو ملت ايران براي جهانيان1/1

گذشرته،  »دركي رزشن ز ت  ي ري قابرل تفراهم اي       هاراي مق ّم،توين الزام سيو اين راه  اص ي 

هرايي كره انقرالب     هرا ز آسري   خأل ،  اين درك رزشن در ضمن ارايهتا  انقالب است «حال ز آين ه

  ايرن توصريف ز    بوداشتن گرامي در ارايره   ه ف اين نوشتار رزشن شون  ؛كن  اسالمي را ته ي  مي

هرا ز اهر اف انقرالب م رت        تقابل جهاني، آرمان اليم است در اين ص نه .استت  يل قابل تفاهم 

منر  دربراره    تفراهم قاعر ه   البته ناگفته نمانر  كره  ها تبيين گودد.  ايوان به صورتي شفاف بوا  م ت

ها، اي تفسيوها  ان وافي در درزن، راجع به آين ه  ا  ت قق اين آرمانه ها  الهي انقالب ز راه آرمان



 

انقالب ج وگيو  خواه  نمود. بنابواين توصيف ز ت  يل اين حادثه بزرگ الهي ز م رور اساسري آن   

  معنويرت اسرت، امرو  ضروزر  ز اسرتوات يك       كه اي ه رواحي يك ين گي بوا  بوويت در سايه

 شود.  م سوب مي

 ار جهاني و ملي درک وجداني مردم ايران از اسالم و انقالببررسي آثـ 2

سراله را بره    731فع ي در حيات اجتماعي خود، مسيو     هشيعه تا رسي ن به موح    هجامع

دركري زجر اني ز    ،رهبو  ع ما  متعه  خود ري نموده است ز در رول ايرن دزران پرو اي تالررم   

بره  ي كه تب يل آن به ادراكي تئوريك ضوزر  اسرت.  دركگو جامعه شيعه بوده است؛  ايماني ه ايت

گيري حركـت جامعـه شـيعه در     در تبيين جهتتنها توانمندي درک وجداني ديگو، عبارت 

هـاي مختلـف و    هاي سياسي، فكري ناشي از بحـران  تحميل «تخريبِ»حوادث مختلف و 

  رواحي يك الگو  اين در حالي است كه بوا است.ايجاد استقامت در جامعه در برابر فشارها 

نيراي   ، مل فوارها ز استقامت ز تشوي  ز منرع گيو  ز ت عالزه بو تبيين جهتاداره بو مبنا  اسالم 

نيز امو  حياتي اسرت.  « من  تصميمات ز تفكوات ز عم كودها به دين استناد قاع ه»ز « تأسيس»به 

كن ، تولي  تئور  ت قرق   مي اي آنجا كه انقالب، اسالمي است ز شئونات حيات بوو ِ ديني را دنبال

شناسي ديني، م يويت ديني ز ديگو ع وم ديني است، اي ازج  زاجبات  حيات ديني كه شامل جامعه

 است.

ل مردم جهان ين رفتن ترس از ابر قدرت ها و تمايد اداره از بيجد يت الگويتثبـ 1/2

 در دفاع مقدس يروزيجه پيبه انقالب نت

آثار متع د ز عميقي در جويان  ،ني ز ايماني حاكم بو حوكت شيعههمان ور كه گفته ش  درك زج ا

  عظيم انقالب  حادثهرور كه نفس  ي ز حوادث ناشي اي آن داشته است، همانپيوزي  انقالب اسالم

 .استل همين درك زج اني وم ص، هم

ابل دنيا  جنگ هوت ساله در مق   هادار، ها  مهم درك ايماني م ت ايوان اي جم ه آثار ز كارآم  

ها  دنيا  استكبار را با شكست    تاكتيك ايمان سوبايان اسالم همه؛ جنگي كه در آن، استكبار بود



 

بايـد توجـه داشـت كـه      .مأيوم كوديابي به خاك ايوان  اي دسترا رزبوز نمود ز دنيا  استكبار 

ات سياسـي،  جنگ ما، جنگي جهاني بود و عمالً تمامي عِدّه و عُدّه استكبار در قالب امكان

اقتصادي و تبليغي بسياري از كشورهاي جهان در خدمت عراق قرار گرفته بود و مؤيد اين 

 سال است. 1معنا بودن جنگ كالسيک به مدت مدعا، بي

رش  م ّت در داخل ز تو    مهم اثو فوعي پيوزي  در دفاع مق م بود ز مسئ ه ،البته حفظ خاك

يرك   ،جنرگ . برا اتمرام   7: م ت ايوان در دز بشش استپيوزي  خارجي كس  پيوزي  خارجي بود. 

هرا   پيوزي  سياسي در دنيا بوا  انقالب اسالمي به دست آم  ز توم مودم دنيا در مقاب ه با ابوق رت

 ها  بعر   اسرت.    ك ي   بوا  مقازمتتوم اي در دنيا دستازرد اين شكسته ش ن اي بين رفت ز

پس اي جنرگ، انقرالب در   . م جهان نسبت به انقالب بودايجاد تمايل در مود ،دزمين دستازرد جنگ

عمرومي مرودم      هاين روف ار  ش ت گيود ز به رزحياني پي ا كود ز اگو ها روف ار مقابل ابوق رت

بنرابواين  استفاده كنر .  انقالب بو ض  را  ويكا نشواه  توانست ابزار جنگي خودجهان تب يل شود، آم

ريرز  كرود، زلري در     سراله را پري   مي جنگ هوتانقالب اسال اگو چه استكبار جهاني به قص  حذف

 ،نرين گي م در حالي كه  ع ت تثبيت ز گستوش انقالب اسالمي در جهان گودي .عمل، اين تورئه 

انقرالب  ، برود ن ان اختره  را  بوا  دستيابي به الگو  مصوفي م  مستضعفين عالم را به رمع ئليالنه

را در دنيا ايجاد كود توان اي اين رمع فوار  ميرا كه احسام ن اياسالمي با استقامت خود در جنگ، 

 استكبار گودي .بو ض  ع ت تغييو زضعيت رزاني مودم جهان مهم، اين  ز كود

با مقازمرت   اي دنياپوستي ز پذيوش دين خ اكه همانا رزگوداني  انقالبش ن پيام عم ي  جهاني

ز سرهم  م ت ايوان در عالم رخ داده زج اني رك اي بزرگتوين حوادثي است كه در اثو د خونين است؛

بنرابواين شكسرت رميرم بعثري      .جهت تع ق عمومي جهان افزايش داده است وييغتاثيو ايوان را در ت

شكست غوب در حذف عينري  ز به معنا  تثبيت الگو  ج ي  اداره جامعه در جهان عواق در جنگ 



 

 ه اسرت، ي بوخورد نظامي با ايوان را نتيجه دادها اهوام ابوق رت اين جنگ    اين الگو  ج ي  بود

 ييوا آنها نگوانن  اين كار باعث تكثيو م ل ايوان در من قه شود.

                                                 

انقالب اسالمي ايران يک حادثه تنام ادني نيست  بلكه يک روزنه حركت بيداري و يک راه روان است و ما درصدد » - 1

هاي معنودي در جهان ارائه كنيم و بنراي پراركوه    هستيم تا اين تجربه را به صورت يک زندگي آباد و موفق و به دور از زندگي

 .ها قرار داديم اسالمي را در برابر ديدگان ملت

 مقام معظم رهبري



 

انقالب اسالمي مبتني بر درک وجداني و ايماني مردم، عامل اصلي پيروزي   ـ2/2

 فروپاشي امپراتوري كمونيسم

ن انجرام داده   رئلت ناشي اي تم ن مر  ها  ناكارآم   با نيز مقاب ه ،بوو قبل اي انقالب اسالمي

اريين برا غروب   بوده است. مبر  توسن نيمي اي دنيااست كه ظهور باري آن در روف ار  اي كمونيسم 

دانستن ، زلي با ظهور انقالب اسالمي كه مبتني برو ايمران    خود را ماركس مي پيش اي انقالب منجي

ز اين امرو بره فوزپاشري امپواترور      يجاد ش  امودم بود امي  ج ي   بوا  رهايي اي اين ستم م رن 

 شورز  در جهان انجامي .

                                                 
1

ابحي در اروپا درگذات و گذار است؛ ايخ كنونيسم. تنام »كنند:  ي كنونيسم را چنين آغاز مي ماركس و ان لس بيانيه . 

)منظور از ابح  كنونيسم است كه بر نظام «. اند  تا اين ابح را از اروپا برانند نيروهاي اروپاي كهن در اتحاد مقدس گرد آمده

 سايه افكنده است(.داري  سرمايه



 

اي  ثمره ،امنيت دروني كشور در اوايل انقالب ي هـ كنترل ضد انقالب در مسئل1/2

 ديگر از كارآمدي درک وجداني و ايماني

مقولره  كنترول  نيرز هسرت،   اي جم ه آثار ديگو درك زج اني ز ايماني م ت ايوان كه بسيار مهم 

 امنيت در داخل كوور ز مقاب ه با ض  انقالب بود.

هايي كه بره   هايي كه قايل به مباريه پارلمانتاريستي بودن  ز همچنين گوزه انقالب گوزه در ازايل

آزر  اسر  ه مبرادرت كودنر .    ز به جمع فعاليت چومگيو  داشتن گوايش داشتن ، نبود مس  انه 

ها  نظام يك سرال بره چرالش     توزر ششصيت   هها را به زسي  پوت جبهه ،در يمان جنگبنابواين 

ز زييرو    دفتو نشسرت اي آن، ش  ز بع  آغاي اي انفجار دفتو حزب جمهور  اسالمي ناامني  ،كوي ن 

ها گستوش يافت ز ريمن گاني را كره بره    ها تا خيابان مورد هجوم زاقع ش . اين هجوم دادستاني هم

  ش .، اينها حوادثي بود كه هو يك اي آنها موج  سقوط يك نظام ميش  موخصي آم ن  شامل مي

ض  انقالب را  ،مي يوني 53  ارالعات  بسيج مودم ز روح اي ه   هانقالب به زسي ن ميان، در اي

الم  ري ز   هرا  برين   ضر  انقرالب اي حمايرت   ز اين در حالي بود كره   در داخل كوور ريوه كن نمود

داشرت. برا ايرن تر بيو     مق زرات داخ ي قابل توجهي بوخوردار بود ز حتي ق رت كودتا در كورور را  

ها  مشت ف، دي  ز نيوزها بو جنگ ز رواحي عم ياتامنيت رز  كوور بع  اي يك سال نگيز اشگفت

 متموكز ش .

ر جامعه يسال حركت اخ151زه شدن درک حاكم بر ي، راه تئوري. انقالب فرهنگ1

 عهيش

سرال دفراع    هوت   هكنتول امنيت در داخل كوور، ادار   هانقالب، مسئ پ ي ه عالزه بو اصل 

همگي بو اثو درك ايماني ز  ،نظيو انتشابات يب  ها يار  اي حوادث ديگو اي جم ه عوصهمق م ز بس

ها  م العاتي بسيار عميقري در ت  يرل    ان  ز اليم است كه فعاليت زج اني م ت ايوان به ثمو رسي ه

 اين مسايل ارايه گودد. 



 

آمويكرا ز مر يويت    بي،عظمت م يويت حضوت امام راحل عظيم الوأن ز نيوزها  انقالدر زاقع 

تراكنون يرك درك    در داخلكوده است اما انقالب اسالمي  را مغ وب ضوبات ش ي ِيكپارچه جهاني 

. بره عنروان مثرال در دزران بعر  اي جنرگ      نو ه استها  الهي ارايه  نظو  ز تئوريك اي اين حادثه

   چگرونگي اداره  اين امو ت  ي ي مراد  اي ش ه ز بو مبنا  دافوم رواحي ، يم يويت نظام   هدزر

اداره   معرادالت ديگرو     هدفاع مق م بره زسري   دفاع مق ّم را نتيجه داده است در حالي كه اين 

هاي دشـمن   ترين سالح هاي جنگ كه در آن رزمندگان اسالم با پيچيده پيروزي. ش ه است

ر در و دشمن در اخبا آمد معادالتي برخاسته از ايمان به دست مي ي همواجه بودند، به وسيل

زلري ايرن معرادالت بعر  اي      كرد. استفاده مي "معادالت ناشناخته"اين باره از تعابيري مانند 

ها  دافوم در ت  يل م يويت جنگي خويش  ز ما به ناچار، اي سوفصلنو  جنگ تب يل به تشصص 

امنيتري  كنتول    همسئ ييوا درباره اختصاص به جنگ ن ارد زاضح است كه موكل . كوديماستفاده 

هنو هم آثار    هعوصرور كه  نو ه است. همانض  انقالب در ازايل انقالب يك دكتوين امنيتي ارايه 

شناسي متناس  با آن شواين سراخته شر  زلري    ييهنو  دزران انقالب ز دفاع مق م بو اسام ييبا

 شناسي بكار گوفته نو ه است.آن ييباييبع  اي جنگ 

زجر اني بره دركري     دركي ، ع م توانرايي در تبر يل   رس  اص ي توين ع ّت اين آس به نظو مي

هرا  مضراف مر رن در     افزار در اين يمينه، موج  ش ه است كره ف سرفه   تئوريك است ز فق ان نوم

هايي ماد  كه توانايي ت  يل اي زقايع نوراني ز ها مبنا قوار گيون ، ت  يل ت  يل ز توصيف اين پ ي ه

 الهي ز معجزه گون را ن ارن .

باي  بتوانر   ش ي تو ش ن در آن،  ز ادامه راه خودر كه گفته ش  انقالب اسالمي بوا  همان رو

كره در آن   دركي قابل تفاهم ز تئوريك اي فوآين  پير ايش ز تغييروات ز تكامرل خرود ارايره نماير       

با چه رزن   به اين موح ه اي تكامرل  شود تا رزشن گودد كه انقالب ت  يل  «گذشته، حال ز آين ه»

 چوم ان اي  درباره آين ه داريم. بيني ز ، زضعت اموزي ما دچار چه آسيبي است ز چه پيشايم رسي ه



 

ز  گذشته، حال ز آينر ه ت  يرل گرودد    ،به عبارت ديگو اليم است اي يك مبنا ز پايگاه موتوك

تئروريزه شر ن چگرونگي بره دسرت آمر ن        . خأل امروز جامعه انقالبي ايران همين مقوله است

برا  بره عنروان مثرال    خوهر  شر .   اجتمراعي  زاليت ع ت استموار ز بقا  نظام گذشته، ها   موفقيت

ا  ب ست آم  كره  شيوهع مي در آيمايوگاه ها  ها  ع مي در غوب ز با استفاده اي معادلهپيووفت

باعث روالني ش ن يمان استفاده اي شيو ز پاستوريزه ش ن آن گودي . در زاقع بوا  بقا  انقرالب ز  

 ن حيات مبارك آن، آيمايوگاهي نياي است كه معادالت موح ره پر ايش در آن تئروريزه    روالني ش

نيز مرورد بورسري   « تكامل معادالت»ش ه ز در استموار حوكت آن به كار گوفته شود تا در ق م بع  

 ع مي قوار گوفته ز راهنمايي ع مي شود.

« انقـالب فرهنگـي  » ضرورت تأسيس آزمايشگاه براي انقالب كه ما از آن بهبايد گفت 

 حياتي و مسلم است.امري  ،كنيم تعبير مي

يك تئوريك اي انقالب به تفراهم     هدر شواين فع ي كه هنوي ضوزرت انقالب فوهنگي ز اراياما 

به بيان مواضع دسرتگاه  ز عقبه تاريشي آن، صوفاً بوا  دفاع اي انقالب  ؛نيوزها  انقالب نوسي ه است

مروداد،   82كورف حجراب، كودترا     ز مساي ي ماننر  زاقعره   شود  كتفا ميها ا ايمان در مقابل هجوم

تج ي ي كه جنس آن  ؛گودد تج يل ميرهبوان ديني در اين باره ز اي مواضع نقل ش ه مووزره ز... 

ر بانره   تج يل اي مواضرع حرق  ز البته نقل حوادث در همه س وح نظام به همين شكل جويان دارد. 

 هه پي است به هماهنگي كوور ز بايگوت تصميمات به دين در امو ادارامو  م  وب است زلي ناگفت

 شود. با بيان مواضع ز نقل حوادث ز تج يل اي آن م قق نمي

                                                 

ساا اخير و جررأت دفراع از    151ادبته در دوران قب  از انقالب و اواي  انقالب جرأت دفاع از مواضع دست اه اينان در   - 1

آيت اهلل اهيد مدرس و اهيد آيت اهلل فض  اهلل نوري و آيت اهلل كاااني نبود. در مورد اين بهرگواران به قردري ارايعه و درو    

ج داات كه انقالبيون هم جرأت دفاع ندااتند. به تدريج متناسب با حوادث و ساد ردها  امام راح  عظيم ادشرنن نرام   پردازي روا

ايخ فض  اهلل نوري  مرحوم مدرس را مطرح كردند و از اين بهرگواران تجلي  ننودند. به دنباا مواضع امام  جرأت نق  حروادث  

گرديد و  هاي اواي  انقالب  وقايع تاريخي معاصر به نفع دست اه كفر تحلي  مي تا ساادر بين متدينين ايجاد اد. به عبارت دي ر 

 زدند. به بهرگان ما تا سادهاي متنادي انگ خارجي بودن و وابست ي مي



 

)اقتصاد اسالمي، محصوالت توليد شده به دين در مند نبودن سير استناد  ـ قاعده1/1

 در دوران انقالبمديريت اسالمي و ...( 

بروا   كره بعر  اي انقرالب    م صروالتي دينري   ع ايرن خرأل بره    در راستا  رفر البته ممكن است 

، اشاره شرود ز مبراحثي ماننر       كوور بو مبنا  دين تولي  ش ه است   اداره پاسشگويي به مسئ ه

اقتصاد اسالمي ز م يويت اسالمي به عنوان شاه  اين م    م وح گرودد. امرا باير  توجره داشرت      

به  .ان  من  ز دارا  حجيتي را ري ننموده مسيو قاع ه ،ن ا م صوالتي كه ت ت اين عنازين تولي  ش ه

پايگاه مووزعيت احكام به در جامعه ما به زلي فقيه ز تصميمات نظام عبارت ديگو پايگاه مووزعيت 

موروزعيت م صروالت موجرود را امضرا      نهادهرا،  هيچ ك ام اي اين در حالي كه  گودد مواجع باي مي

 ان .ليان امو به پذيوش نوسان هز خود را در نزد متو ان  نكوده

موضوع امتحان فعلي  ،(گوئي به خأل تئوريک انقالب پاسخ) يانقالب فرهنگ . 2/1

 جامعه شيعه

ها  اليم بوا  استشواج معارف اجتمراعي   معارف ديني استنباط   هدر حويبنا بو آنچه گذشت، 

پروزرش     هيمينر  ،بنرا  اسرالم  افزارها  اجتماعي برو م  اسالم صورت نگوفته است ز ع م تولي  نوم

 آزرد. ها  كفار فواهم مي گيو  جامعه اسالمي را بو اسام جهت

اما مهرم آن  به عنوان يك ب ث تئوريك صوف ت قي شود  ،البته ممكن است نگاه ما به اين خأل

موضروع امت ران   قروار گيرود؛   عمومي مورد عنايت حضوت حق ج ت عظمتره   خألاگو يك است كه 

فوجره   يل اهلل تعالز به ش  ق ر ز زجود مبارك حضوت زلي عصو )عجخواه  ش     اسالمي جامعه

موضوع امت ان است م مر  ز آل م مر  )صر وات    در زاقع اگو امو ، كن .  ( اتصال پي ا ميف يالوو

گرودد ز   اي مري بهوت ز جهنم ز تك يف به آن بر  ز ه ايت ز ضاللت ،( قوار گوفتنياجمع اهلل ع يهم

 شود. آن شبهات فوازاني ايجاد ميربيعتاً پيوامون 

، موضوع ضروزرت تأسريس حكومرت اسرالمي م روح شر ه برود       نيز كه  31تا  28ها   در سال

رور كه اين شبهات در يمران شريش شرهي  بره      ؛ همانشبهاتي در مقابل اين موضوع م وح ش ه بود



 

  شراد  ز  كه منجو به ريشتن خون يك فقيه بزرگ در مقابل چومان مودم ز هيراهو   يجايي رس

ز ايرن  مواحل تكامل جامعه شيعه شبهاتي م وح بوده اسرت  در هو موح ه ايپايكوبي آنها ش . پس 

اصل حكومرت در عصرو غيبرت بره      ،)ره(در دزران حضوت امام خميني رزن  تا اموزي هم ادامه دارد.

غيبرت،  هرا در دزران   حكومرت    هش  كه هم اعالم مي ز رفت رزايت ز ح يث ييو سؤال مي   هزسي 

شر . برا پيروزي     ييو سؤال بوده مري  )ره(است ز حتي همه هويّت حضوت امامحكومت جور ز بارل 

هم باعث تا به حال ز  پذيوش رسي صورت زج اني به كارآم   انقالب به آن، آثار ز مالحظه انقالب 

ز آمويكرا ز مر يويت زاحر  جهراني     شرود  زج ان عمومي مودم جهان متوجه دين ز معنويرت  ش ه 

پ ير ه را كنترول كنر .     نير نسرته ا نتواهرا  فكرو     ها  فوازان ز رياضت به كارگيو  حي ه يوغم ع

بنابواين همواره در هو موح ه ز در راه ت قق موضوع تك يف جامعه، شبهاتي م وح خواهر  برود كره    

 ها  مست ل به آن، باعث هماهنگي شيعه ز نيل يزدتو به ب وغ امّت موحومه خواه  ش .پاسش

ي  استنصارهاي فكري مكرر حضرت امام و مقام معظم رهبري در موضوع اداره . 1/1

 ياسالم دليلي واضح بر فقدان درک تئوريک از حكومت ،ديني جامعه

افرزار  انقرالب اسرالمي     توجه به حوادث انقالب ز بيانات رهبوان آن اي داليل توجه به خأل نوم

هرا  نمراي    در يمان رياست جمهور  در خ به  رهبو كه مقام معظماست. به عنوان مثال هنگامي 

مورغول  در نجرف   )ره(تهوان به تبيين تئور  زاليت فقيه بو اسام نظويرات امرام خمينري      هجمع

قايل هستن  فقيه    هزاليت م  قز به تكامل يافته ايوان در نجف اعالم نمودن  نظويات امام بودن ، 

ها  ع ميه خواستن  تا اين نظويه را تبيرين   ه ز حويهجمع   ه  اين ت  يل تاريشي اي ايم در ادامهز 

ضروزرت تبيرين تئرور  زاليرت      ،نماين . به عبارت ديگو امام ضمن نق  نظويات رييس جمهور زقت

 فقيه را م وح كودن .   هم  ق



 

اي جم ره مر ل توسرعه، اي    در مورد مسايل مشت رف  نيز بع  اي حضوت امام، مقام معظم رهبو  

متوليران نظرام   هرا اي سرو     روح ايرن ضروزرت   ز ان ر   كودهها  ديني  حل هها  ع ميه را حويه

 دهن ه ص ت م عا  ماست. نوان

 فصل دوم: چگونگي تئوريزه شدن انقالب اسالمي

ي تكوين، فلسفه تاريخ و  .بررسي عناوين عام تئوريزه شدن انقالب اسالمي)فلسفه1

 كردن انقالب( هاي تئوريزه ترين سرفصل فلسفه علوم اجتماعي، عام

توان درك زجر اني اي     آن مي ها  اعتقادات حكومتي كه به زسي ه توين سوفصل به نظو ما عام

   ف سرفه »  حق را به دركي تئوريك تبر يل نمرود، سره عنروان        ك مه انقالب ز حكومت ز اقامه

مي در سره  است كه بو اسام آنهرا انقرالب اسرال   «   ع وم اجتماعي   تاريش ز ف سفه تكوين، ف سفه

 شود. س ح تئوريزه مي

 ي تكوين ، سطح اول تئوريزه كردن انقالب . تئوريزه كردن انقالب بر اساس فلسفه1/1

.تعريف فلسفه تكوين به اشتداد دائم التزايد نبي اكرم صلي اهلل عليه و آله وسلم 1/1/1

 در حضور فاعليت منفي 

                                                 

دانشجو و طلبه استنصارهاي فكري حضرت امام را به عنوان خاكريههاي  بسيج ر فرهن ستان علوم اسالمي در كتاب تشك   1

 تح فرهن ي در يک مجنوعه گردآوري كرده است.قاب  ف

 3*3سه برار در هرم ضررب ارود       «واليت  تودي و تصرف»ر در فلسفه نظام واليت براي اناسايي هر موضوع بايد حد اوديه  2

وصف آن ائ بررسي اود. در اينجا نيه با ضرب اين سره مفهروم    22و براي تعريف هر ائ  بايد  22اود مي 3*9و  9اود مي

گانه اعتقادي   5رسد. بنابراين اصوا ههار سرفص  هم مي 19آيد كه در مراح  باالتر تا سرفص  اعتقادي بدست مي 22ر هم  د

 ابتكار ايخ صدوق و متناسب با نيازهاي گذاته بوده است.



 

ابت ا باي  دانست كه غوض اي خ قت همه موجودات، اشت اد م ور عالم ز تسبيح، ت مي ، تكبيو، 

  مش وقات  ز س م به لسان همهز ته يل ازست اشت اد م ور يعني پيامبو اعظم ص ي اهلل ع يه ز آله 

خ ازن  متعال را بشوان . ه ف خ قت، اشت اد م ور عالم خ قت است ز اي آنجا كه عالم خ قت بروا   

پيامبو اعظم ص ي اهلل ع يه ز آله ز س م ز اهل بيت ع يهم السرالم خ رق شر ه اسرت. ر ز نره بروا         

ه لسران همره مش وقرات ز بره زحر ت ز      ديگوان ر اشت اد م ور عالم يعني پيامبو اعظم خ ازن  را ب 

 كثوت بيوتو  بشوان .

بو اين مبنا در اين ميان، انسان ز جن اي ل اظ ق رتِ فاع يت، متفازت اي سايو مش وقرات خ رق   

تواننر  برين    ان ؛ يعني فاع يت انسان ز جن هم قاب يت مثبت ز هم قاب يت منفي دارد ز آنها مي ش ه

گودن     مؤمن ز كافو تقسيم مي بنابواين انسان ز جن به دز دستهحق ز بارل يكي را انتشاب كنن . 

ها ز سايو مش وقات چنرين قراب يتي ن ارنر . بره عبرارت       زلي فوشتگان، حيوانات، كوه، دشت ز ستاره

توان گفت كه انسان ز جن بوا  ايفا  نقش در تكامل فوق تكامل ز اشرت اد فروق اشرت اد     ديگو مي

خ ازن  متعال به زجود مق م پيامبو اعظم ص ي اهلل ع يه ز آله ز سر م   رور كه ان ؛ همان خ ق ش ه

خوانر    ها خ ا را مي قوايي مثل چوم، گوش، ق   ز اختيار ز... ع ا نموده است ز ايوان با اين نعمت

هرا را   كن . در اين مقيام اي اشت اد باي  افرزايش زحر ت ز كثروت نعمرت     ز لذت ز انبساط پي ا مي

باشرن . امرا مفهروم اشرت اد در      ها به صورت ايجابي مري  نعمت    اين حالي كه همهمالحظه كود در 

توان عالزه بو فوض انبسراط در فضرا     فضايي غيو اي فضا  ايجابي نيز قاب يت فوض است؛ يعني مي

توان فوض كود كه به زجود  ايجابي، انبساط را در فضا  درد ز رنج نيز تصويو نمود. در زاقع عقالً مي

پيامبو اعظم ص ي اهلل ع يه ز آله ز س م حم ه شود ز در اين فضا  درد ز رنرج، اي توجره بره    مق م 

ها  ديگو به م ور ع ا  شود كه اشت اد حاصل اي آن، موضوعاً قابل مقايسره   خ ا يك سنش اي نعمت

في ز انبساط در فضا  من« اشت اد»با فضا  ايجابي نيست. به تعبيو ديگو انبساط در فضا  ايجابي، 

است ز به رور خالصه ع ت خ ق فاع يت منفي، « اشت اد فوق اشت اد»ها  منفي ز با حضور فاع يت

اشت اد فوق اشت اد است. بو اين مبنا عه  مأخوئ اي انسان ز جن در عوالم قبرل اي دنيرا، موبروط بره     



 

وضه ش  ز   موجودات ع ايفا  نقش در اشت اد فوق اشت اد م ور عالم خ قت است. اين عه  به همه

همه اي پذيوش آن سوباي يدن  اما انسان ز جن با عج ه آن را اختيار نمودن  ييوا اين امو بوا  فاعرل  

شرود.   تو ميمادزن نيز باعث ابتهاج فوق ابتهاج است ز انسان در اين نوع عبادت، اي ماليكه نيز مقوب

ج است اي آنجا كه باعث ان رالل  شهادت در راه خ ا بو اين مبنا؛ به معنا  عبادت در فضا  درد ز رن

 ظوفيت فاعل مادزن در فاعل، ما فوق ز ع ّت عبادت از در مقايس باالتو خواه  ش .

پس غوض اص ي در خ قت عالم ز فاع يت منفري، اشرت اد فروق اشرت اِد م رور اسرت زلري در        

موح ه سوم ز   دزم ز به صورت فوعي، اشت اد ز ابتهاج بوا  انسان نيز قابل فوض است ز در  موح ه

به صورت تبعي اشت اد بوا  بقيه مش وقات قابل تصويو است. در ايرن فضرا، انسران اي اراده خرويش     

شود ز اي اعوان ز انصار آنران   دارد ز در فوآين  اشت اد معصومين ع يهم السالم من ل مي دست بو مي

ياب . در فضا  حضرور  ها  تصوفي تغييو مي گودد ز در اين ان الل است كه مقيام انبساط فاعل مي

شود؛ ص واتي كره بروا  هريچ     ها  منفي است كه ص وات دايمي كثيوه ز سوم   م قق ميفاع يت

توان  در اين فوآين  ايفا  نقش كن . در زاقع غوض اي خ قت ما  كس قابل تصور نيست. انسان نيز مي

اعرم اي حيوانرات،   گزار  به آستان مق م معصومين ع يهم السرالم اسرت ز بقيره مش وقرات      خ مت

ان . به عنوان مثال هنگام  نباتات ز جمادات هم بوا  ما ز هم بوا  معصومين ع يهم السالم خ ق ش ه

هرا  تبعري )حيوانرات، نباترات ز      سشن گفتن به هوا نياي است تا صوت انتقال ياب ؛ پس زجود فاعل

صومين ع يهم السرالم( ز  جمادات( در مسيو تكامل اليم است. در مسيو تكامل هم فاعل م ور  )مع

هرا  تبعري )حيوانرات، نباترات ز      هم فاعل تصوفي )انسان، جن، ماليكه( اليم است ز هرم بره فاعرل   

 جمادات ز...( نياي است.

بنابواين آنچه در بعضي مباحث مبني بو لقا  الهي ز من ل ش ن در ئات ز فنا  في اهلل م روح  

، غيرو قبرال   «بو بوا  ه ايت ما خ رق شر ه اسرت   پيام»هايي دال بو اينكه  شود ز همچنين ب ث مي

پذيوش است ييوا اين ما هستيم كه بوا  معصومين ع يهم السالم ز من ل ش ن در زجرود مبرارك   

ش ه اسرت ز امروزي قروار     ايم. البته اين م    در رزيگار گذشته اي اسوار م سوب مي آنها خ ق ش ه



 

زلي عصو )عجل اهلل تعالي فوجه الورويف(نيز  است اين معارف، جويان اجتماعي يابن . ظهور حضوت 

در گوز ت قق اين مهم است ز تا در اين مقيام، نسبت به حضوت معوفت حصولي ايجاد نوود، زرزد 

گذار  به اعتقاد اجتماعي تب يل نوود. ظهرور ز   معنا است اي آنجا كه تا خ مت   ظهور بي به موح ه

 شود. ها  آن زاقع نمي زي گي

هدف خلقت در تعريف آرمانهاي انقالب ثمره بحث از فلسفه تكوين .توجه به 2/1/1

 درتئوريزه كردن انقالب

توانـد اهـداف و    ي تكـوين، انقـالب اسـالمي نمـي     هاي مطرح در فلسـفه  بنابر بحث

ي خلقت تبيين نمايـد. بـه عبـارت ديگـر انقـالب       تفاوت به فلسفه هاي خود را بي آرمان

ي خداپرسـتي و   يت يافته است، ابزاري براي توسـعه اسالمي كه در دستگاه ايمان موضوع

ها در اين مسير اسـت   باشد و با توجه به اشتداد و ايفاي نقش انسان اشتداد محور عالم مي

 هاي انقالب اسالمي را تبيين نمود. توان گستردگي و عمق آرمان كه مي

 ردن انقالبي تاريخ، سطح دوم تئوريزه ك . تئوريزه كردن انقالب بر اساس فلسفه2/1

  تاريش  ب ث ديگو ، كه بوا  تئوريزه كودن انقالب نياي به پوداختن به آن است مباحث ف سفه

است كه در آن سيو رش  ز تكامل حيات اي هبوط حضوت آدم ع يه السرالم ترا رزي قيامرت بورسري     

را مورشص  توان زي گي هرو دزره تراريشي    در زاقع با توجه به سيو تكام ي تاريش است كه مي شود.

 ها را تبيين كود. نمود ز به تبع آن، زظايف افواد ز حكومت

                                                 

دي خواهد ارد و مطادرب   ي اجناهاي اصلي زندگي بشر در طوا تاريخ اااره ادبته در اين كتاب به به فلسفه تاريخ و سرفص ر  1

 ي تاريخ قاب  پي يري است. تكنيلي در اين باره در كتاب فلسفه



 

.تقسيم  مراحل تاريخي از حضرت  آدم عليه السالم تا بعثت نبي اكرم صلي اهلل 1/2/1

عليه و آله وسلم و از بعثت تاظهور حضرت ولي عصر عجل اهلل تعالي فرجه الشريف و از 

 ظهور تا قيامت؛ در فلسفه تاريخ الهي

فصل ازل تاريش، اي هبوط حضوت آدم ع يه السالم تا بعثت پيامبو اعظم ص ي اهلل ع يه ز آلره  سو

ز س م است؛ سوفصل دزم، اي بعثت پيامبو اعظم ص ي اهلل ع يه ز آله ز س م ترا ظهرور حضروت زلري     

عصو )عجل اهلل تعالي فوجه الوويف(ز سوفصل سوم تاريش، اي ظهور حضروت زلري عصرو )عجرل اهلل     

حضور « كفو، نفاق ز ايمان»باش  ز در هو سوفصل سه دستگاه  فوجه الوويف(تا رزي قيامت مي تعالي

   اص ي هو دزره دايماً با يك يگو درگيو هستن .دارن  كه بو مبنا  شاخصه

خصوصيت سوفصل ازل تاريش، موضوعيت يافتن آيات، ابتاليات ز امت انات حسّري، خصوصريت   

تن آيات، ابتاليات ز امت انات عق ري ز خصوصريت سوفصرل سروم     سوفصل دزم تاريش موضوعيت ياف

باش . به تناسر  سوفصرل ازل تراريش،     تاريش موضوعيت يافتن آيات، ابتاليات ز امت انات شهود  مي

پوچم اران توحي  در اين دزره ع وم خود را اي رويرق زحري ز ماليكره ز بره صرورت غيرو مسرتقيم        

شود ر در   تو م سوب مي تو ز پيچي ه ا  سشت اريش كه موح ه  دزم ت كنن  زلي در دزره دريافت مي

شود ر مجوا  جويان ع م ربوبي اي نبوّت به امامت ز     عقل اع ا مي ها اختيار ز قوه اين دزره به امت

شرود. در ايرن دزره ع رم بروا       شود ز البته اين تب يل نوعي تكامل م سروب مري   زاليت تب يل مي

شود ز مباريه در اين سوفصل به اجتماعي ش ن  زاس ه ماليكه پي ا ميمعصومين ع يه السالم ب زن 

هرا،  عقل ز اختيار به امّت  شود ز با اع ا  معوفت به مقام ز جايگاه معصومين ع يهم السالم منجو مي

شون . البته معوفت به م وريت معصومين ع ريهم السرالم در    آنها به معوفت سوپوستان خود نايل مي

ها   ته ئكو ش ه است زلي ابالغ آن، امت ان انبيا  گذشته نبوده ز فقن خواص امتكت  انبيا  گذش

رس  كه خبو امامت ز شرأن آنهرا      دزم بوو به ب وغي مي ان . زلي در دزرهگذشته به آن ع م داشته

  ظهور، امامت اين بزرگواران جويان اجتمراعي   شود ز در دزره ها ابالغ مي بوا  ييارت ش ن به امت

ياب  ز ظوفيت بوويت به ح    ت قق اجتماعي مي« امامت»ياب . بنابواين در سوفصل سوم تاريش،  مي



 

شود. در حالي كه حق حكومت بوا  اميو المرومنين   رس  كه امامت تب يل به حكومت جهاني مي مي

ين رسالت مووزط به زاليت ش . البته آخوع يه السالم در غ يو خم ابالغ ش  ز در همان رزي بود كه

موح ه ب وغ نبوت ز تب يل آن به امامت در ششص خود پيامبو اعظم صر ي اهلل ع يره ز آلره ز سر م     

 متج ي گودي  ز سپس به امامان بع   منتقل گودي .

  ديگو  كه در ب ث ف سفه تاريش باي  به آن توجه كود، آن است كه بيران خصوصريت ز    نكته

  ازل هيچ امو شهود  ز عقالني م وح  ه در دزرهها  تاريش به اين معنا نيست ك   سوفصل شاخصه

  سروّم.   شود ز همچنين در دزره   دزم. امور حسي ز شهود  مواه ه نمي نبوده است ز يا در دزره

هرا  تراريش، مرودم در     امور عق ي ز حسي زجود ن ارد. ب كه مقصود آن است كه در هو ك ام اي دزره

ان  ز در هو دزره، موضوعات امت ان  ش ه د  امت ان ميرزابن اجتماعي به امور حسي، عق ي يا شهو

  ازل، كيفيت پوزرش انبيرا  الهري بره شركل      ان . بنابواين در دزرهاي اين خصوصيات بوخوردار بوده

ان  اي ابزار حسي بوا  هر ايت مرودم      ازل، ازليا  الهي موظف بوده خاصي بوده است پس در دزره

ها  عقالنري، ابرزار هر ايت رزابرن اجتمراعي اسرت ز در        دزم، حجت   استفاده نماي . ز يا در دزره

 گيون .  ها  شهود  ابزار ه ايت قوار مي   سوّم، حجت دزره

.تبيين جايگاه تاريخي انقالب اسالمي ثمره بحث از فلسفه تاريخ در تئوريزه 2/2/1

 كردن انقالب

يگاه تاريخي پيدايش ي تاريخ اين بود كه جا غرض از اين اشاره اجمالي به بحث فلسفه

انقالب كه قصد تئـوريزه كـردن آن را داريـم مشـخص شـود. بـا توجـه بـه تقسـيمات          

هاي اصلي تاريخ، انقالب اسالمي مردم ايران به رهبري حضرت امام خميني عظيم  سرفصل

ي دوم تاريخ وقوع يافته است و در اين عصر، امتحانات، ابتالئـات و آيـات    الشأن در دوره

هاي مختلـف تـاريخ،   طور كه گفته شد در دوره د كه موضوعيت دارند. همانعقالني هستن

سه دستگاه ايمان و الحاد و التقاط دچار درگيري دائمي با هم بر اساس موضوع امتحان آن 

دوره هستند. در دوره دوم نيز با امداد الهي به دستگاه كفر )كالً نمد هوالء هوالء(، كفار بـا  



 

و فرهنگ تحريف شده كليسا بـه عقالنيّـت جديـدي دسـت     كنار گذاشتن منطق صوري 

يافتند كه پايه گذار تمدن جديد و پديده رسانس شد. اين عقالنيّت جديد كـه در شـكل   

منطقي براي تصرف در عينيّت و افزايش وحدت و كثرت لذّت از دنيا پديدار شده بود، بـه  

ي و فرهنگـي جهـان را   جانبه خود توانست تمام روابط سياسي، اقتصاد دليل پوشش همه

تحت سيطره خود در آورد و انقالب در واقع، اعطاء خداوند متعال به دستگاه ايمان بود تـا  

جانبه كفر تالش جديدي را در استضائه عقالنيّت غير معصـوم   در مقابل سلطه عقالني همه

 به نقل در عرصه روابط حكومتي و جهاني آغاز كند تا حيله جديد ابليس ار كـه در شـكل  

 رنسانس و مدرنيته متجلي شده، افشا كند.

ي علوم اجتماعي ، سطح سوم تئوريزه  . تئوريزه كردن انقالب بر اساس فلسفه1/1

 كردن انقالب

توان به درك تئوريك اي انقرالب دسرت يافرت، مباحرث      سومين سوفص ي كه با توجه به آن مي

   ع وم اجتماعي است. موبوط به ف سفه

 ها  مولويت،مواركت ز حادثه ساي  در ف سفه ع وم اجتماعي.تبيين م يويت 7/5/7

ها  ايرن نوشرته،      ع وم اجتماعي مباحث فوازاني م وح است كه به ع ت م  زديت در ف سفه

شود؛ ييوا ت روالت اجتمراعي    ها ز س وح م يويت اكتفا مي تنها به مباحث موبوط به ت ول م يويت

ه است. ه ف ف سفه ع وم اجتماعي در اسالم نيز، توسعه هميوه به دنبال ت والت م يويت ازج گوفت

-اختيار است ز اين امو زابستگي كام ي به ايجاد ت وّل در م يويت اجتماعي دارد. بورسري سوفصرل  

ها  انها با تبيين  س وح م يويت ، زضوح بيورتو  خواهر    ها  ت وّل در م يويت جامعه ز زي گي

 يافت.

 ح اي م يويت قابل فوض است.در عوصه م يويت اجتماعي، سه س 

 ر م يويت مولويت يا ائا امو مولي بعب ه7



 

 ر م يويت مواركتي8

 ساي  ر م يويت حادثه5

. تعريف مديريت مولويت به فرمانبري مطلق عبد از موال بدون به كارگيري 1/1/1/1

 تخصص در تفاهم و امكان تحقق اين نوع از مديريت در جوامع ايماني، الحادي و التقاطي

  رزابن اجتماعي بوخاسته اي آن، اين موال ز عب  هستن  كه در  در م يويت مولويت ز در عوصه

باشر . مثرال رزشرن       موال با عب  به صورت تشصصي نمي كنن  اما راب ه جويان ازامو نقش ايفا  مي

ايرن     زال ين با كودك ييوا كودك، قر رت فهرم بسريار  اي امرور را نر ارد. در      اين م يويت، راب ه

ها  ارتباري پ ر ز مادر بوا  انتقال امو ز نهي به فوين  است ز زال ين قص  ن ارن  در  سنين، فعاليت

 فوين  خود ع م ايجاد كنن  ييوا اساساً قاب يت فهم در كودك زجود ن ارد.

بورسي نمرود.  « كفو، نفاق ز ايمان»توان در سه نظام    ديگو اينكه، م يويت مولويت را مي نكته

شود امرا در   يويت مولويت در دستگاه نفاق ز كفو به غوض تأمين منافع اين دز دستگاه اعمال ميم 

هرا    گيود. در زاقع در م يويت مولرو ، اراده  م يويت مولويت قوار مي« ح  مبنا »دستگاه ايمان، 

ر شود اما ايرن اتفراق در دسرتگاه ايمران بره دليرل عر م توانرايي مرادزن د          مادزن به ك ّي س   مي

شود كه در نهايت  گيو  است ز با فوآين  مولويت، مادزن به سمتي ه ايت مي ساي  ز تصميم تصميم

پوداين  ترا    دستگاه الهي نايل شون ؛ اما كفار به مولويت مي مومنين به ظوفيت مواركت در توسعه

ويتِ دستگاه كفو مانعي در راه چپازل انسانها در مقاب وان پ ي  نياي . به رور خالصه در م يويت مول

گيو  است زلي در دسرتگاه ايمران م برت اسرت كره مبنرا         عامل جويان تصميم« توم»ز نفاق، 

شود. به همين ع ت است كه در م يويت مولو  در دسرتگاه نفراق ز كفرو بعر  اي      جويان تصميم مي

ها  كوچك ز  شون  ز در نهايت به قيام ها  دارا  ظوفيت در اثو مظالم حكام فووده مي م تي، اراده

 شون . بزرگ اجتماعي تب يل مي

. تعريف مديريت مشاركت به  فرمانپذيري اراده هاي مادون بر اساس ادبيات 2/1/1/1

 و علم و تخصص و امكان تحقق اين نوع از مديريت در جوامع ايماني، الحادي و التقاطي



 

  مافوق اي  ه در آن، ارادهدر م يويتي مواركتي اما، نه تنها ديگو اي موال ز عب  خبو  نيست ب ك

كن . در زاقع در م يويت مواركتي سرعي برو آن    رويق يك تشصص با اراده مادزن ارتباط بوقوار مي

  زاليت ز ظوفيرت   ها  مافوق ضوب شون  ز به اين زسي ه حي ه ها  مادزن در اراده است كه اراده

در ايجراد ز اجروا  يرك تصرميم      ها  س وح مشت ف زاليت ما فوق افزايش ياب  ز هنگامي كه اراده

ياب . به تعبيو ديگو در  مواركت نماين ، مفهوم تقسيم كار ز توكيل سايمان ز تشصص موضوعيت مي

شود  مي« موال« »م يويت مواركتي بو خالف م يويت مولو ، سيستم ز سايمان ز تشصص جايگزين

شود ز آنهرا نيرز در مرورد     فته ميها به كار گو ز اي آنجا كه در مورد يك تصميم، س وح مشت ف اراده

ان ؛ ظوفيت همه در ايجاد ز جويان يك تصرميم  اين تصميم اي رويق يك تشصص ر به تفاهم رسي ه 

افت . اين در حالي اسرت   تو  اتفاق مي شود ز به صورت ربيعي تصوفات اجتماعي گستوده ل اظ مي

اجتمراعي موضروعيت دارد. بره    كه در م يويت مولويت، تنها ظوفيت يك يا چن  فود در تصرميمات  

عنوان مثال در م يويت مواركتي م يو عامل، هيئت امنا، هئيت م يوه بو اسرام يرك اسرام نامره     

توان  در اين سايمان به شريوه مر يويت    شون  ز م يو عامل نمي   يك مجموعه تعيين مي بوا  اداره

م يوه عمل نماير  ز حتري    مولو  عمل كن ؛ ب كه اليم است در چارچوب اساسنامه، مصوبات هيئت

ها را بو آن اسام تنظيم نماي . پس م يويت م يو اي اسام عالم مووزره  ها ز بشونامه العمل دستور

توانن  به بيان نظروات ز انتقرادات خرود     ها  مادزن در اين نوع اي م يويت، مي است ز نه م  ق اراده

تا اسام نامه ز مصوبات هيئات م يوه  كنن  بپوداين  ز تش فات را م وح كنن  ز همگي مواركت مي

ها  اجوايي ت قق ياب  كه اين تالش ز همكار  در سيستم بو م ور يك تفراهم ع مري ز    نامه ز آيين

  ديگو اينكه م يويت مواركتي در هو سه نظام كفو، نفراق، ايمران    پويود. نكته تشصصي صورت مي

ياب  زلري در دسرتگاه    توش ع الت ت قق ميزجود دارد. اين نوع م يويت در دستگاه ايمان بوا  گس

 شود.   ظ م ز ال اد منجو مي   مواركت به توسعه كفو ز نفاق، توسعه

. تعريف مديريت حادثه سازي به انقطاع و سجده اراده هاي مادون به موضوع 1/1/1/1

 حادثه  و امكان تحقق اين نوع از مديريت در جوامع ايماني، الحادي و التقاطي



 

ها  ساي  گوچه مواركت اراده ساي  است. در م يويت حادثه م يويت، م يويت حادثهس ح سوم 

ها نسربت بره    ز ايجاد انق اع در اراده« سج ه»در ت قق يك تصميم زجود دارد اما متغيّو اص ي آن، 

بابي انت ز امي »ها  مادزن ك مه  موضوع حادثه است. به عبارت ديگو در اين س ح اي م يويت اراده

بون     آن به كار مي را نسبت به موضوع حادثه ز م يو ايجاد كنن ه« ي ز مالي ز اه ي ز زل  ز نفس

ا   شون . موضوع انق اع در اين س ح اي م يويت، حادثره    مافوق من ل مي ز با تمام زجود در اراده

ن حادثره ترا   سرايد ز ابعراد اير      مافوق حادثه مي نماي . در زاقع اراده است كه م يو آن را ايجاد مي

ساي بجنگ   شون  در دستگاه م يو حادثه ها  مادزن حاضو مي ا  معج  ز جذاب است كه اراده ان ايه

ز خون ز جان خود را ف ا كنن . در اين م يويت، مكتر  ز ديرن ر ز نره مروال ز عبر  يرا سرايمان ز         

اسرت ز بره تبرع     ياب  ز اليمه آن، يا آيين خ اپوستي ز يا آيين دنياپوسرتي  تشصص ر موضوعيت مي 

يابر  ز برو خرالف     ها  ين گي حضور مري    عوصه ساي، آن دين در همه مكت  زآيين م يويت حادثه

شرود.   دزران گذشته. موضوع م يويت ز حكومت م  زد به چن  مسئ ه مانن  امنيت ز ماليات ز نمي

يرز  قروار   ساي  اگو همه رزابن ين گي بورو موضروع بونامره ر    پس باي  گفت كه در م يويت حادثه

هايي به رقير  زاگرذار شر ه اسرت. يرك نقرص بروا  از        نگيود، م يويت ناقصي انجام ش ه ز عوضه

ساي ، سيستم هم بره تناسر  نيراي زحر ت ز كثروت       شود همچنين در م يويت حادثه م سوب مي

 ياب ؛ به خالف م يويت مواركتي كه تغييرو در سيسرتم در حر ّ  جزيري     موضوعات نظام تغييو مي

ساي ِ اموزي، ات اديه ارزپا به عنوان ابزار  بوا  اداره اين قاره  است. به عنوان مثال در م يويت حادثه

رزد در حالي كره در گذشرته چنرين امرو  موضروعيت ن اشرته اسرت. امروزي مج رس           به شمار مي

ه ف، دايماً كن ؛ يعني سيستم با توجه به    ارزپا بوا  يك قاره قانون زضع مي گذار  ات اديه قانون

قابل مالحظه نيست ب كه در مر يويت  « خُود»در حال تغييو ز ت ول است ز اين ت والت به صورت 

است. اموزي در اثو ايرن مر يويت   « نگو توسعه»ساي  ز با نگاه به سيستم بو اسام يك بورسي  حادثه

جغوافيا، ز فوهنگ      قوميت، مسئ ه همه چيز ت ت تأثيو قوار گوفته است ز به عنوان مثال مسئ ه



 

ها  ج ي   برو اثرو رزابرن ايجراد      بن   ان . اموزي دسته بومي ز... همگي به عوامل تبعي تب يل ش ه

ز « سرومايه »، «تكنولوم »ساي  در جهان ايجاد ش ه است ز رزابن بو م ور  ش ه در م يويت حادثه

داران دز   كره حتري سرومايه   افتر  ب  ها اتفاق نمي ها بو سو قوميت شون ؛ ديگو جنگ تنظيم مي« ع م»

كنن  ز به اتفاق كوور متقابل به تولي  كراال   گذار  مي كوور متشاصم در كوورها  يك يگو سومايه

ها ز گرودش   دار  در جهان حاكم است ز بانك پوداين . در شواين اموزي جهان، جغوافيا  سومايهمي

چگونه ز به دست چره كسري   ها ز ق رت سياسي جهاني  كن  كه جنگ ز ص ح اعتبارات موشص مي

هايي مثل بويينگ، فيات ز ديگو  است. شوكت« داران شورا  امنيت سومايه»باش . شورا  امنيت نيز 

  دنيرا حكومرت دارنر  ز حيرات اجتمراعي آنهرا بره         ها  چن  م يتي بو خالف ظاهو بو همه شوكت

نها مانن  سوخت تأمين نورود،    ارتبارات، مشابوات ز... زابسته است ز اگو رزي  مواد ازليه آ توسعه

العاده خازرميانه بوا  استكبار نيز به همرين دليرل اسرت. اي نظرو      شود ز حساسيت فوق دنيا ف ج مي

  ينر گي مر رن براي     هرا در اداره  ها ز كودتاهرا بره ضرعف حكومرت     ها، قيام سياسي هم اكثو شورش

اي  گفت در دنيا  امروزي برو اثرو    شون . در زاقع ب گودد ز سايو عوامل، عوام ي فوعي م سوب مي مي

ان  ز همه زجوه ز ابعاد آنها  ها در سيستم م رن من ل ش ه ساي  دستگاه كفو، انسان م يويت حادثه

ترو ز   شود ز سوعتِ دزر  اي ف روت ز دسرتگاه ايمران، بسريار پيچير ه      در راه اين اه اف مصوف مي

ن اشته اسرت، م صرول اجتمراعي ز     تو اي گذشته است ز اين پيچي گي ز غ ظت كه سابقه خ وناك

ساي  در رول تاريش بوا   ساي  دستگاه كفو است. اصل م يويت حادثه جهاني ش ن م يويت حادثه

سه دستگاه ايمان، كفو ز نفاق م وح بوده است اما در يمران مرا مر يويت دسرتگاه كفرو بره سر ح        

م  ت قرق يافتره اسرت ز بره     ساي  جهاني ز اجتماعي ش ه است اين م يويت با تولي  تكنولو حادثه

هرا    ها  معمولي به ت فن ها  هن لي ز ت فن   ارتبارات ابزار خود را اي ت فن عنوان مثال در عوصه

ا  تكامل بشوي ه است. ز يا در عوصه م يويت ز م اسبات با  ها  همواه ز ماهواره ديجيتالي ز ت فن

ها  مشت ف  . تغييوات ايجاد ش ه در عوصهتولي  رايانه مقيام م يويت ز م اسبه را تغييو داده است

ها  مر رن افرواد  را برورم     ها بوا  ب ست آزردن اين سيستم تا جايي پيش رفته است كه شوكت



 

كنن  كه پس اي ري م ارج ع مي با تمام زجود بوا  آنهرا   نماين ؛ يعني عموهايي را خوي ار  مي مي

شود. البته ع م زجود فوصتي بوا   مل داده نميفعاليت كنن  ز در اين فوآين  حتي به آنها فوصت تأ

تأمل نه به شيوه م يويت مولو  ب كه بوسي ه خالقيت ز نوآزر  دايمي ز ت ت تاثيو قوار دادن جهان 

با ارايه م صوالت ج ي  است ز اين رزن ، شواي ي به زجود آزرده كه مودم دنيا با اراده ز پول خرود  

كننر  ترا بتواننر      ها هم با پول مودم، نشبگران را برورم مري    رزن . دزلت به سو  اين م صوالت مي

هرا ز زضرعيت    ها  ج ي  را ايجاد كنن  در اين ميان، بايار رقابرت بروا  رسري ن بره آرمران      سيستم

ياب  كه اگو در صورت ضعف يرك   ا  رزنق مي ساي به ان ايه م  وب تصويو ش ه توسن م يويت حادثه

گرودد. همرين مسرئ ه در سر ح      حسّ ت قيو بو آن حاكم مري  كوور ز عق  مان ن اي ص نه رقابت،

در حرال  »، «يافتره  توسرعه »كوورها هم جويان دارد ز بو اين مبناست كه كوورها را به سره دسرته   

ساي  دستگاه كفو، كار به جايي رسي ه  نماين . در م يويت حادثه تقسيم مي« عق  مان ه»ز « توسعه

كنن   خود را عق  مان ه دانسته ز فوين ان خود را توويق مياست كه مودم با مواه ه مظاهو تم ن، 

تا در راستا  پيووفت ت صيل نماين  ز اين امو تب يل به يك فوهنرگ شر ه ز فوهنرگ سرج ه برو      

ها  المپيرك ز   تم ن م رنيته تب يل يك اصل در ين گي انسانها ش ه است. به عنوان مثال در باي 

نماينر ، نروع مستضرعفين     ها همه را ميشكوب مي ولوم  در بونامهها  آن با استفاده اي تكن افتتاحيه

ها را با چن   داران ب ين اين مواسم شون  ز سومايه ها اي رسانه مبهوت مي  اين ص نه عالم با مواه ه

 1ها  م رنيته  ساي  شون . با حادثه نماين  ز در استاديوم حاضو مي بوابو قيمت اي بايار آياد تهيه مي

كننر  ز هريچ احسرام     رزن  ز عاشقانه بوا  آن كار مي انسان با پول خود به سمت غوب ميمي يارد 

گذارنر . مرودم برو     ده  ز اسم اين كار را تم ن، پيووفت ز توسعه مري  خ و  هم به آنها دست نمي

سرايمان هي  « عاشرقانه »كننر  ز ينر گي خرود را در جهرت رفراه مر رن        ها  م رن سج ه مري  بت

هرا  برزرگ م سروب       نوبل ز جروايز المپيرك برت    يا  اموزي جوايز اسكار، جايزهنماين . در دن مي

شون  همچنان كه هزاران بت در موضوعات مشت رف ايرن تمر ن زجرود دارد. پرس در مر يويت        مي

ها  مادزن به صرورت   شود كه همه مواحل كار توسن اراده ساي ، فوآين  به ن و  تنظيم مي حادثه



 

شود. به خالف م يويت مواركتي كه در آن بوا  ت قق فوآين  مر يويتي   اراد  ز ب كه عاشقانه ري

ساي  خود ششص به سج ه  ها  آمويش بوا  نيوزها بوگزار شود؛ در م يويت حادثه اليم است دزره

كن  تا به نق ره م  روب در شرواين     بين  ز مثال هزينه مي افت  ز هو چه را اليم دارد آمويش مي مي

ساي  چنان فضا  ت قيو ز تج يل اجتماعي در مسيو دسرتيابي    يويت حادثهج ي  دست ياب . در م

ها  جامعه در مسريو خرالف    شود كه اساساً گمانه ساي ايجاد مي به موضوعات تولي  ش ه م يو حادثه

كن  كه ممكن است مقوله توسعه معايبي داشرته   شود. به عنوان مثال كسي تأمل نمي آن ايجاد نمي

 شود. ان اي  نمي تأمالت اجتماعي در مضوات تكنولوم  راهباش ؛ يا هيچ گاه 

هرا  دسرتگاه ايمران ز زقروع انقرالب اسرالمي ز        سراي   البته در شواين فع ي ز به ل ف حادثه

گستوش جويان بي ار  اسالمي تا ح زد  بوا  بوويت، ق رت تميز ايجاد ش ه است ز امي  ايجراد  

دل مستضعفين عالم ريوه دزاني ه است. در فضرا      معنويت در يك الگو  ج ي  ين گي در سايه

ها  فوازاني به ايجاد يك تم ن ج ي  در سايه معنويت به عنوان يك احتمرال ج ير     فع ي جمعيت

  پي ايش اسرت. در شرواين بره قر رت      ها  اجتماعي در اين مسيو در موح ه كنن  ز تالش فكو مي

 گوفته است.  دار  ع وم شكل ن جهترسي ن شيعه، تأمالتي در ع وم ز سؤالهايي پيوامو
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شود، در دزران رنسانس ز با انقرواض   توين ان واف بوويت م سوب مي تم ن م رنيته كه غ يظ

هرا    توين اي ه ريز  ش  ابت ايي ها در فوانسه)م يويت مولويت( به صورت اجتماعي پي ت لوييحكوم

مواركت اجتماعي در غوب در اين دزران م وح ش . البته چون در دزران رنسانس، حذف مر يويت  

ها  توجه به مب أ هستي ر زلو به شكل ت ويرف شر ه ر اي      مولويت با حذف ك يسا همواه بود، يمينه

عه پوچي ه ش  ز مواركت در دنيا  غوب با اعواض اي دين آغاي ش  ز دنياپوستي ز تالش بروا   جام

دستيابي به هواها  نفساني موضوع مواركت قوار گوفت. يعني گوچه در م يويت مواركتيِ دستگاه 

شرون  ز   ها دخالرت داده مري   گيو  ها ز تصميمساي  ها بيش اي م يويت مولويت در تصميمكفو، ارده



 

شود؛ زلري بره ع رت اينكره      رز  هم رفته ظوفيت اجتماعي بااليي بوا  تصوفات اجتماعي ايجاد مي

گيود. اين ظوفيت در مسيو دنياپوستي بره كرار گوفتره     گيو  الهي در جامعه موضوع قوار نمي جهت

شته ها  فوازان ز ري بشو . به هو حال به ت ريج ز با سشتيشود ز سوعت توسعه كفو را ارتقا  مي مي

ها  يياد ، م يويت مواركتِ دستگاه كفو )دموكواسي( در مغوب يمرين تثبيرت شر  ز     ش ن خون

ها  ج ي   را در دنيا  ان يوه م وح كود  مواركت اجتماعي بوا  دنياپوستي به ت ريج نيايمن  

  ت ول فكو  در غوب آماده گودي ؛ ت ولي فكو  كه به ع ت حذف ك يسا ز م وح نبودن  ز يمينه

  مواركت اجتماعي در مسريو   گيو  الهي در آن جامعه مبنايي حسّي بو آن حاكم بود. جائبه تجه

ها  ماد  ز حسي را در مغوب يمين شكل داد ز در ص نه عمرل،   گيو  جامعه به ت ريج نگاه جهت

 رزن  ت واّلت با ت وّل در ع وم پايه خصوصاً ع م فيزيك آغاي ش . 

 ها از پايگاه توسعه مادي شئون زندگي انسان . هجوم همه جانبه به همه1/1/2

بنابواين بو اسام الگو  توسعه غوبي، همه رفتارها  بوو اي تول  ز ب كه قبل اي آن؛ فكرو، غرذا،   

  ايدزاج ز گزينش، همسو ز ... همره ز همره ت رت ترأثيو دسرتگاه كفرو قروار           ين گي، ن وه ن وه

صي ي ز پوزرشي افواد، ت ت تأثيو مسرتقيم نظرام   گيود. در اين دستگاه همه مواحل كودكي، ت  مي

تروان بره تفكيرك     ها  مشت ف ين گي را مري  دار  بو بشش دار  است. تأثيوات نظام سومايه سومايه

دهي جهراني اسرت    شود كه سايمان م ل موكز نظام بورسي نمود. در نگاه ك ّي به اين نظام زاضح مي

سايمان ز عضو اص ي آن، آمويكا، بره دنبرال هماهنرگ    شود ز اين  كه بو اسام ماده پوستي اداره مي

پوستي است كه اين، چيز  جز هجوم همه جانبه به فوهنگ  نمودن همه شئون بوو در راستا  ماده

رور كه گذشت اين هجوم اي ت وّل م يويت آغاي ش  ز به ت وّل در ان يوه ز  ها نيست. اما همان م ت

 يجه داد. ع م رسي  ز ت وّل در ن وه ين گي را نت
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 مديريت(



 

  حوص ز دنياپوسرتي در   ها  فع ي در تم ن م رن ز توسعه بع  اي حصول بشوي اي كارآم  

ها نيز مورد توجه استعمارگوان م رن قوار گوفت. ز فصل ج ي   اي تاريش    نقاط مغوب يمين، بقيه

ها با شعار آباد   كنيم آغاي ش . البته استعمار م ت جهان كه اموزي اي آن به دزران استعمار تعبيو مي

ها انجامي  كه اين رزن  ربيعتاً بره من قره    كوورها  آنان آغاي گودي  زلي در نهايت به بودگي م ت

جازيات تم ن م رن ثوزتمن  خازرميانه سوايت كود ز دامنه هجوم تا دنيا  اسالم هم گستوده ش . ت

در آغاي، امپوارور  عثماني را در دنيا  اسالم ز حكومت مقت ر صفويه را در ايروان در مقابرل خرود    

دي  زلي با فوزپاشي امپوارور  عثماني به ع ت توجيح دنياپوسرتي مر رن اي سرو  حكرام ايرن       مي

يده قاجاريره   امپوارور  ز تضعيف ز فوزپاشي صرفويه در ايروان ز رز  كرار آمر ن حكومرت غروب      

هرايي كره تمر ن     ريرز   دراي  به دنيا  اسالم بوا  تم ن م رن مهيا گودي . با بونامه   دست يمينه

م رن بوا  تس ن بو جوامع اسالمي انجام داد ز با توجه به اينكه ديگو هيچ مرانعي برو سرو راه ايرن     

المي در ميان ع ما  شيعه   اس ها  ازليه تفكو رفع س  ه كفو اي جامعه س  ه نبود، به ت ريج هسته

ها  اجتماعي ع ما  شيعه در مقابل هجروم كفرار اي چره     اينكه به رور دقيق تصميم شكل گوفت.

                                                 

ي  نكته قاب  توجهي كه در اين بحث معنوال مورد سؤاا است؛ آن است كه چرا علناء با هجوم دست اه كفر مدرن به جامعه - 1

سراا اخيرر    151به عبارت دي ر اگر هجوم مدرنيته در اسالمي به فكر استضائه به وحي براي استنباط اجتناعيات اسالم افتادند؛ 

گرديرد. در پاسرخ    ي معرفت ديني به مسائ  فردي منحصر مي اد و كناكان حوزه نبود  تفكرات اجتناعي اسالم هم استنباط نني

وم و فشرار  به اين سؤاا بايد گفت كه اساس مكانيهم راد غير معصومين اين است كه از سوي دو دست اه كفر و نفاق مورد هجر 

گردد  ي استضائه به وحي در دست اه اينان فراهم نني واقع اوند. به عبارت دي ر تا نياز جديد در دست اه تفقه مطرح نشود  زمينه

اود. ابتدا از سوي خداوند بره دسرت اه    و اين احساس نياز بيشتر به وحي در سايه هجوم كفر و نفاق به دست اه اينان حاص  مي

اوند؛ ادبته در ابتدا هم اين ابرتالء بره مرذاق     گيرد و مؤمنين به زندگي آدوده به كفر و نفاق مبتال مي د صورت ميكفر و نفاق امدا

هاي  اود و در نهايت به حذف ايده ها از جامعه آماده مي هاي پااليش اين آدودگي آيد ودي با تبعيت از فقهاء زمينهبعضي خوش مي

ي اسالمي اساسا و موفقيرت دسرت اه كفرر در     عبارت سوم توفيق مدرنيته در تسلط بر جامعهاود. به  ادحادي و ادتقاطي منجر مي

ي اجتناعي توجه در مؤمنين براي استضائه به وحري در سرطح انقرالب     طراحي تندني با اين سطح از غلظت و پيچيدگي  زمينه

اي مطرح كرده است به دنبراا طراحري و    امنهاسالمي است كه انقالب هم در نهايت خود هنان طور كه پرچندار آن آيت اهلل خ

 ساخت تندن اسالمي است. 



 

يماني آغاي ش ه نيز به پ زهوي گستوده ز دقيق نيايمن  است، زلي بنابو آنچه موهور است تصرميم  

انگ يس بو جامعره ايروان در      اقتصاد ، سياسي تاريشي ز ب يع ميويا  شيواي  در مقاب ه با س  ه

شود ز ايرن بزرگروار مرودم را بره      موضوع تنباكو نق ه ع في در حضور اجتماعي فقها  م سوب مي

   ها  آنها را رفع اين معضل اجتماعي بسيج نمود. لذا ايرن حادثره   ت ويم تنباكو دعوت كود ز اراده

ها  م يويت موراركتي در دسرتگاه    توان پي ايش ازلين اي ه بزرگ اجتماعي در دستگاه ايمان را مي

هرا  سر وح مشت رف جامعره در حروادث بعر   دنيرا  اسرالم ز          ايمان دانست. بسيج كرودن اراده 

ترو  را در   ها  متكامرل  تو دنيا  م رن بو جامعه اسالمي به ت ريج اي ه ها  پيچي ه همچنين هجوم

هرا   ونگي پي ايش اين اير ه ميان فقها  در موضوع م يويت جامعه م وح كود كه بورسي تفصي ي چگ

كره توسرن شريش     "مشروطه مشـروعه "   هايي همچون اي ه باش . اي ه موضوع اين پ زهش نمي

ها  تكرام ي شرهي  آيرت اهلل مر رم ز آيرت اهلل كاشراني همگري در         شهي  م وح ش  ز يا فعاليت

وتو مرودم  راستا  ايجاد مواركت اجتماعي بو مبنا  دين رواحي ش ن  ز باعث مواركت  ديني بي

ها ز شواين توسن فقها  به شك ي پريش   در ت والت اجتماعي ش ن . به عبارت ديگو به ت ريج يمينه

شر . سرايمان هي فكرو  ز     ها  مؤمنين در سيو ت روالت اجتمراعي سرايمان هي مري     رفت كه اراده

تمو   مووزعه در افكار عمومي، حمايت زير ه ز مسر  تب يغاتي انگ يس بوا  تشوي  تئور  مووزره

تيو به رهبو  موحروم آيرت اهلل كاشراني، همگري      51مودم اي شهي  آيت اهلل م رم ز قيام مودمي 

هايي اي ت ول ت ريجي م يويت در دستگاه ايمان اي م يويت مولويت ديني به م يويت مواركت  ج وه

نقرالب  باشن . دستگاه ايمان در سيو تكام ي مباريه خود با س  ه تمر ن مر رن در دزران ا   ديني مي

اسالمي به رهبو  امام راحل عظيم الوأن، به تئور  متوقي زاليت م  قه فقيه دست يافرت كره در   

ها  مودمي در دستگاه ايمان بوا  توسعه خ اپوستي  سايه اين تئور ، به كارگيو  ز مواركت اراده

 ز اقامه ك مه توحي  به ح  اعال رسي ه است.



 

از مديريت مولويت الهي به مديريت مشاركت .تغيير مديريت در دستگاه ايمان 1/2/2

 الهي ؛ معناي انقالب اسالمي

توان چنين نتيجه گرفت كه انقالب اسـالمي بـه معنـاي ارتقـاي ظرفيـت در       پس مي

دستگاه ايمان از مديريت مولويت بر مبناي حب به مديريتي مشـاركتي بـر مبنـاي حـب     

سازي بر  ه ايمان به مديريت حادثهو چنانچه خواهيم گفت ارتقاء مديريت دستگا باشد مي

 مبناي حب ضروري است.

مي يروني،   53پيوزي  اصل انقالب، پيوزي  در جنگ پيوزي  بو ض  انقالب با تئور  ارالعرات  

ها  مودمي ز  ها  رزشني اي حضور اراده ها  مشت ف انتشابات ز ساين گي ز... ج وه حضور در عوصه

ها  م  زد  كه انبيا  س ف  اشن . بنابواين بع  اي حكومتب مواركت آنها در توسعه خ اپوستي مي

داشتن  ز حكومت پيامبو اعظم ص ي اهلل ع يه ز آله ز س م ز حكومرت اميوالمرؤمنين ز امرام حسرن     

ع يهما السالم تا به اموزي، دستگاه ايمان به حكومت دستوسي ن اشته است. البته اين م  ر  بره آن   

 يل بوده است ب كه ايمه معصومين ع يهم السرالم بره ررور دايمري     معنا نيست كه مباريه با كفو تع

بروا  دسرتگاه ايمران    « حكومت»ان  اما توفيق دستيابي به  موغول اقامه توحي  ز مباريه با كفو بوده

ها  توكيل ش ه در ماين ران يا آل بويره ز   حاصل نگودي ه است. البته ممكن است كساني حكومت

ومت دستگاه ايمان ب انن ؛ اما باي  توجه داشت گوچه توريع در ايرن   دزلت صفو  را اي مصاديق حك

هرا    ها رزاج داشته ز خصوصا در دزلت صفو  يمينه بوا  گسرتوش معرارف حقره ز فعاليرت    دزلت

تو بوده است؛ لكن منظور اي حكومت دستگاه ايمان حكرومتي اسرت كره     ع مي ز تب يغي ع ما  آماده

كه در ميران شريعه مورهور اسرت، حجيرت در يمران حضرور         دارا  حجيت باش . يعني همان رور

گودد. بنابواين بع  اي  الوأن باي مي معصومين ع يهم السالم به ايوان ز در يمان غيبت به فقها  عظيم

حكومت امام حسن ع يه السالم تا دزران انقالب اسالمي، حكومتي ايماني توكيل نو ه است. حتري  

ها  درك حكومتي در فقها  شيعه به تر ريج ايجراد    م، يمينهسال اخيو ه 731رس  در  به نظو مي

                                                 

 اند. ساالري ديني تعبير ننوده مقام معظم رهبري از مديريت مشاركت در دست اه اينان به مردم - 1



 

الوأن اع ا  ش ه اسرت ز   ش ه است زدرك اي حكومت در دزران ما تنها به حضوت امام راحل عظيم

 ان . فقها  ديگو قايل به توكيل حكومت در دزران غيبت نبوده

س م ز اميوالمؤمنين ع يره  ها  پيامبو عظيم ص ي اهلل ع يه ز آله ز  ناگفته نمان  كه در حكومت

السالم، تولي ز اراعت مودم به حكومت در بستو رزابن قبي گي شكل يافته اسرت ز مرودم اي رويرق    

ان . پرس مر يويت ايرن حضروات برو جامعره خرود،         رييس قبي ه به معصوم ع يه السالم تولي داشته

مان بيش اي اين نبروده  حكومتي مولو  بو مبنا  ح  بوده است اي آنجا كه ظوفيت تاريشي در آن ي

توانن   است. اما در شواين فع ي ظوفيت اجتماعي ز ب وغ اجتماعي به ح   رسي ه است كه مودم مي

به ن و تشصصي در امور حكومت مواركت نماين  ز بو اين مبنا، انقالب اسالمي به معنا  موراركت  

اسرالمي ايروان برو مبنرا      باش  ز تر بيو امرور در نظرام جمهرور         حق مي   ك مه مودم در اقامه

شود. البته اليم به ئكو اسرت كره در يمران حكومرت      م يويت مواركت در دستگاه ايمان تنظيم مي

پيامبو عظيم ص ي اهلل ع يه ز آله ز س م ز حكومت حضوت ع ي ع يه السالم، ايرن بزرگرواران نيرز اي    

ال پيامبو اعظم ص ي اهلل ع يه نمودن . به عنوان مث ساي  در موارد خاصي استفاده مي م يويت حادثه

ز آله ز س م با انگوت مبارك خود شق القمو كودن  ز يا اميوالمؤمنين ع يه السالم در انظار مودم برا  

رييس اجنه مؤمن كه به صورت امدهايي درآم ه بود بو فواي منبو سرشن گفتنر ؛ زلري معنرا  ايرن      

سراي  اداره   ن، بو مبنا  م يويت حادثره ها  تاريشي آن نيست كه رزابن اجتماعي در آن يما حادثه

ش ه است. پس در شواين اموزي ز در اثو يحمات ايمه ه   ع يهم السرالم ز پوچمر اران توحير      مي

  حق به ن رو تشصصري موراركت       ك مه اين ب وغ اجتماعي ايجاد ش ه است كه مؤمنين در اقامه

   حق دست يابن .   ك مه امهساي  در اق نماين  ز در آين ه نيز به س وح م يويت حادثه

 

 يک از انقالب اسالميفصل سوم: موانع ارائه درک تئور

                                                 

لو  ر اين بيان  نافي آن نيست كه پيروزي انقالب و بعضي حوادث آن  بر مبناي مديريت حادثه سازي اك  گرفته زيرا ب 1

 مومنين هنوز در سطح مديريت مشاركتي باقي مانده است.



 

وضعيت فعلي جامعه اسالمي ايران و ميزان درک عوام و خواص  ي. ضرورت بررس1

 مردم از اين انقالب

تاريش ز ف سفه ع روم     هدر سه س ح ف سفه تكوين، ف سفز در فصل گذشته به صورت اجمالي 

برا بورسري   برو آنريم ترا    كي تئوريك اي انقالب اسالمي ارايه گودي . اكنون در اين فصرل  اجتماعي در

هرا ز   ايوان ز ميزان درك عوام ز خواص مودم اي اين انقرالب ز گروايش  اسالمي زضعيت فع ي جامعه 

ز موانع ارايه درك تئوريك اي انقالب بپروداييم  به بيان  فكو  مؤثو در جامعه انقالبي ايوان،  ها ن  ه

رسي ن به موح ره تكرام ي    حل پيونهاد  خود بوا  گذر اي اين موح ه ز راهتبيين  بو اين اسام به

 بپوداييم.انقالب 

 يدر كنار درک وجدان1157بودن انقالب يبر اسالم ي. ضرورت ارائه استدالل فرهنگ2

 ت نظاميمردم از اسالم

م ياليم است به اين سوال پاسش ده م؛يك بپوداييموانع ارايه درك تئور ين كه به بورسيقبل اي ا

وان با توجره بره   ي است كه مودم اي؛البته ناگفته پباش  يم يوان، اسالميم انقالب ايكه چوا ما معتق 

ن است كره  يچون  لكن ب ث در ا ين انقالب را ميبودن ا ينيد خود دارن  ينيمان ديكه اي ا يدرك

يرك توصريف فوهنگري     خرأل به عبارت ديگرو   .بودن انقالب است الل نمود ينيتوان به د يچگونه م

 يات دفراع اي انقرالب م سروم مر    يدر عوصه ادب ل پي ايش، تغييوات، تكامل نظام،ن  اي مواحمنظام

نو ه است. با ايرن  ها  م ي ز جهاني  ها  نظام در عوصه مانع موفقيتك ين خأل تئوريباش  اگوچه ا

ن مقاب ره بهجرت   ير در عوصه ا يحال ار كس به هو يحال ز در شواين درگيو  نظام جمهور  اسالم

اساسراً   ز حوكت انقالب، اسالمي است؟ل يبه چه دل كهكن   با كفو جهاني ز نفاق، سوال  يآزر جهان

اليم  ها  اجتمراعي چيسرت؟   مالك قضازت در مورد اسالميت ز ع م اسالميت ز ديني بودن حوكت

 .ن سوال داده شوديبه ا يپاسش يالوگ ع مياست در مقام د

 ين مقدمه ارائه استدالل فرهنگي. تبيين معناي خالفت )دين( و معناي سلطنت اول1/2

 بر اسالميت نظام 



 

تبيين معنرا  خالفرت )ديرن( ز     ،ازلين مق مهنيايمن  است ز مق ماتي به پاسش به اين سؤال  

 .معنا  س  نت است 

ن مقدمه ارائه ين دومياز مفهوم د يمطرح در جامعه كارشناس يتفاوت ها ي. بررس2/2

 بر اسالميت نظام ياستدالل فرهنگ

باش . در زاقرع اگرو    به دين مي ميان كارشناسان نسبتدزمين مق مه تفازت درك ز قوايت در  

ان كارشناسران  ير م معنا  دين يا خالفت زاضح شود ز در گام دزم بتوان اختالف درك اي دين را در

ياب   الميت ز ديني بودن نظام رزشني بيوتو  ميقضازت در مورد اس، جامعه سايمان هي نمود ينيد

 .گيود ميها  آن رزنق بيوتو   همواهي مؤمنين در راستا  آرمان به تبع  ز همچنين

 ي)برس معناي خالفت يا خداپرستيبه ي امور  اتكاء به قدرت نامحدود در اداره. 1/2

 مقدمه اول(

 ،در دسرتگاه ايمران   .نهايت است بي ق رتش ن در بوابو الفت يا خ اپوستي به معنا  تس يم خ

   اراده اسرت؛ تفرازت  كرامالً م هرا     اراده ا  شون  كه با بقيه  شون  تا تس يم اراده ها دعوت مي انسان

لذا اتكا بره از در امرور ز جويران اراده از اي    ناش ني است.   از تمام  نام  زد است ز خزينهكه خالق 

  از كره   به حول ز قروه  ،اگو در امور .شود مش وقات مي باعث گستوش آرامش در ،مجوا  اراده خ ق

اض واب ز هول كه منوأ قوار گيود، پناهگاه انسان به عنوان ز خ ازن   تع ق زاقع شودنهايت است  بي

. ايـن  شرود  مجوا  گستوش آرامش در ميان مش وقات مي ،رزد ز انسان آرام تجازي است اي ميان مي

بره  ايرن معنرا اي توحير ، فرود موحر       در  اسـت. در عمل  معناي خالفت، خداپرستي و توحيد

ها  ديگوان احسام  به اموال، آبوز ز سايو دارايي ز نياي ش ه است   اتكا به خالق اي مش وق بي زسي ه

از غوض ز به همين سب ، شود  هايش تمام مي دارايياز هيچ گاه در اين فكو نيست كه كن .  نياي نمي

هرايي كره بوقروار     برا ارتبراط  ز  قوار ده  نيز در ظوفيت خودست كه آنها را اي ارتباط با ديگوان اين ا

خليفه خداوند و انسان خداپرست مأموريـت  در واقع شرود.   اين جايگاه را متذكو مي ،نماي  مي

دارد تا با ارتباط بر مبناي اخالق حميده از اخالق رذيله و گسـترش آن توسـط دسـتگاه    



 

موغول است ز دعوت الي اهلل به اخالق حمي ه ششص متش ق به  بنابواين ابليس جلوگيري نمايد.

اي ايرن كثافرات اسرت.      عاراساسا دستگاه ايمان  ز ظ م ز تجازي ز درزغ نيست، نيز اززاليت مبنا  

برا اينكره   حتي تقيه نيز در اين دستگاه، مه ت به دستگاه نفاق بوا  بايگوت به حرق اسرت، يعنري    

غيبرت بره ترأخيو       هاين حكم ترا دزر  شود، باعث نجاست ميازالد از  ز ه السالميع  مشالفت با ع ي

پس خالفت ز خ اپوستي به معنا  تصروف برو اسرام توحير  ز     افتاده ز به م ارا توصيه ش ه است. 

 .استبوا  دعوت الي اهلل ارتباط بوقوار  

 مقدمه اول( ي) بررساتكاء به قدرت محدود، معناي سلطنت و كفر.1/2

قروار  كا  به ق رت نام  زد كه شوح اجمالي آن ارايه گودي ، اتكا  به ق رت م ر زد  ات در مقابلِ

. اگو در رواحي امور به ق رت مش وق كه م  زد است تكيه شود، دغ غه ز اض واب انسران  گيود مي

بوا  ج وگيو  اي  ،كن  ها  خود را مالحظه مي داراييم  زد انسان مض وب كه افق  ؛گيود را فوا مي

آزر   كفرو برا جمرع    ده . ها  ديگوان را مبنا  ارتباط قوار مي تجازي ز حم ه به داراييي خود، ناتوان

در چنين حرالتي  باش .  اين دستگاه ميبه دنبال دزام خود ها به  كودن آن ها  م  زد ز اضافه ق رت

اي  كود به اين نتيجره مري رسري  كره مفّرو       اگو توجه ميييوا نيز نيست ق رت م اسبه دارا  كفو 

« صم بكم عمي فهم ال يعق ون»كه:  شود ز به همين دليل است ايجاد نميها  م  زديت با اين رزش

به قبضه كودن ق رت ديگوان به معنا  به عبارت ديگو س  نت يا كفو  ده . يو خود ادامه ميبه مس

  اسارت گوفتن ديگوان تا ح  سج ه است. بهنفع خود ز 

داپرستي و تحقق احكام اسالمي در جامعه، مانع وه گسترش خيتفاوت درک از ش .5/2

 مقدمه دوم( يک از انقالب )بررسيارائه درک تئور

ها  اجتماعي بوا  توشيص  بو حوكتعالزه بو دقت در معنا  خالفت ز س  نت ز ت بيق آن 

ييروا   ؛توجه شودنيز دستگاه ايمان در جامعه اليم است به اختالف درك اي معنا  خالفت در جامعه 

هايي در جامعه اسالمي زجود دارن  كه خ اپوست هستن  ز ع ما  دين ز اسالم را به معنرا    يانجو

ان  زلي آن چنان كه باي  توان خود را در مسيو توسعه خ اپوسرتي در عرالم اي    ين گي خود قوار داده



 

صرورت   هرا  اجتمراعي بره    به عبارت ديگو با اينكه اين جوياندهن .  رويق انقالب اسالمي قوار نمي

ها  ديني خرود را در فضرا  انقرالب     كنن  ز فعاليت زج اني ز ايماني الهي بودن انقالب را درك مي

زلي به ع ت قوايت ز درك خاصي كره اي خر ا پوسرتي ز     ؛دهن  تو اي گذشته انجام مي اسالمي راحت

 كره گسرتوش   ب ؛دهن  خالفت ز اسالم دارن  يار  انقالب اسالمي را موضوع اص ي كار خود قوار نمي

در بورسري شرواين   لرذا   نماين . مي  ديگو  پيگيو   هوخ اپوستي ز ت قق احكام اسالمي را به شي

توين موضروعات   انقالب اسالمي يكي اي اصيل ك اييورئو ارايه درك تيمس  ايوان در اجتماعي جامعه

يرن موح ره اي   در ا ز اي همين رز باش  زضعيت درك مت ينين اي دين ز خ اپوستي مي ،مورد بورسي

  انقالبي ايروان   ها  فكو  مشت ف كه در جامعه ها ز ن  ه ها  ديني گوايش ب ث به بورسي فعاليت

 . شود ، پوداخته ميمؤثو هستن 

دگاه مطرح ي؛سه د«توسعه نگر»و ديدگاه « كالن نگر»، ديدگاه «خردنگر». ديدگاه 2/2

 ايران يدر جامعه انقالب

ر حويه فهم ديني در جامعه انقالبي ايوان زجود دارد كره در  به صورت ك ي سه دي گاه اص ي د

 .شود تعبيو مي «توسعه نگو»ز دي گاه  «كالن نگو»، دي گاه «نگوخود»اين نوشتار اي آنها به دي گاه 

 ها  سياسي، فوهنگي ز اقتصاد  دي گاه خُود نگو بورسي فعاليت. 7/3/8

گستوش ز اقامه ج سرات عرزادار  گسرتوش    ، «امور سياسي جامعه»دي گاه خُود نگو در  الف: 

كه ر د نگو وده  ز درك سياسي دي گاه خ ج سات موالي  ز اعياد مذهبي را موضوع كار خود قوار مي

 شود. در اين ح  خالصه مير باش   دي گاهي نظو  مي

 دي گاه خُود نگو در امور فوهنگي جامعه، تب يغ احكام، اخالق ز اعتقادات را موضوع كار خودب: 

ن را بره  دهر . اساسرا دير گاه خودنگرو دير      قوار داده است ز اين تب يغ را اي رويق منرابو انجرام مري   

 نماي . ز اعتقادات تعويف مي قياتا  اي احكام، اخال مجموعه

ز ساي  ز ساخت حسينيه د نگو در امور اقتصاد  جامعه، توويق مودم به مسج  دي گاه خو ج:

جامعه ضوع كار خود قوار داده است. جمعي اي رزحانيون سنتي ييستي در ح  مستضعفين را مو ساده



 

در ايرن  ز ها  مذهبي كه در جامعره   فعاليت .دهن  ها  فوق را انجام مي فعاليتاي ا   مجموعهايوان، 

 ده . د نگو را توكيل ميوشود رز  هم رفته دي گاه خ س وح انجام مي

 دي گاه كالن نگوها  سياسي، فوهنگي ز اقتصاد   بورسي فعاليت. 8/3/8

ده  زلي عالزه بو اين، قايل به   د نگو را انجام ميوها  دي گاه خ   فعاليت دي گاه كالن نگو همه

. البته در دي گاه خود نگرو هرم ب رث    نيز هستها  جايو  مباريه با ظ م به معنا  مباريه با حكومت

اي ظ م در خانواده يا در رزابن  در ح  ج وگيو زلي اين مهم در اين نگاه، مباريه با ظ م م وح است 

هرا ز   . در دي گاه كالن نگو مباريه با ظ م ترا سر ح مبراريه برا حكومرت     شود جتماعيِ خُود معنا ميا

  نظامات اجتماعي  دي گاه كالن نگو بوا  حضور در عوصه ،بنابواين ز نظامات اجتماعي م وح است

 كوده است:و را پيونهاد سال اخيو مكانيزم يي 731ها در  ز حكومت

 گرذار ، ايجراد حرزب ز    در مج رس قرانون   نگو در امور سياسي جامعه، حضور دي گاه كالن الف:

سال اخيو آيرت اهلل   731. به عنوان مثال در كن  پيونهاد ميكنتول قوانين اي رويق نظارت فقها  را 

دران را الهاشمي حرزب بروا   يم رم در مج س حضور يافت، آيت اهلل العظمي سي  نور ال ين حسين

آيت اهلل شهي  شيش فضرل اهلل نرور  تئرور  موروزره موروزعه را بروا         ز در فارم تأسيس نمود

سال اخيرو برو    731كنتول نظام اجتماعي دزران خود پيونهاد نمود. به رور ك ي مباريات فقها  در 

ت جرايو  اسام نگاه كالن ر كه همان ج وگيو  اي ايجاد ظ م در نظامات اجتماعي ز مباريه با حكومر  

 است ر صورت گوفته است.

هرايي اي قبيرل تأسريس م رسره ز مواكرز       نگو در امور فوهنگي جامعه فعاليت دي گاه كالن ب: 

ها بوا   ها  ديني به صورت گستوده، استفاده اي رسانه مجالت ز نوويهچاپ  سايگار با دين آمويشيِ

باشر . در دزران معاصرو مرا     يالي ه ز رروح بروا  گسرتوش عر الت ز... مر        هگستوش معارف، اراي

همچون آيت اهلل بهوتي، آيت اهلل مفتح، آيت اهلل م هو ، آيت اهلل مكارم شيواي ، حجت بزرگواراني 

 .ان يافتهنگو در جامعه حضور  االسالم راش  يزد  ز... بو اسام دي گاه كالن



 

گوفتن نماينر گي در   گويي به مسايل مست  ثه، نگو در امور اقتصاد ، با پاسش دي گاه كالن ج: 

نماي  ز اي اين رويق بوا  مرؤمنين فضرا     بعضي اي كارها  اقتصاد  خود ز... در جامعه فعاليت مي

ر م رنيته ز آغاي دزران استعمار ز تجازي ممالك اسالمي وتنفسي ايجاد كوده است. در زاقع بع  اي ظه

اريه با اين سراختارها ز اصرالح   مب ،ز گستوش مظالم اي رويق ساختارها  اجتماعي م رن در جامعه

  اي شوزع درگيرو  برا مظرالم اجتمراعي     اي اين رز، بعآنها مورد توجه بشوي اي مؤمنين قوار گوفت. 

در ئهن آنهرا  ها  دي گاه خُود نگو را كافي ن انسته ز  تم ن م رن جمعي اي مؤمنين اكتفا  به رزش

ريه با ظ م اي رويق حضور در سراختارها  مباپس لززم اصالح ساختارها  جامعه در موضوعيت يافت. 

 دي گاه كالن نگو است.حاكم بو رزح  ،ز نظامات اجتماعي

 هاي ديدگاه توسعه نگر بررسي ويژگي. 1/2/2

گرودد كره مبنرا      ريوه موكالت نظام اجتماعي به اين موضوع براي مري   ،در دي گاه توسعه نگو

نگو اصالح امرور   به عبارت ديگو در دي گاه توسعهگودد.  حول ز قوه در بوپايي آنها به خ ازن  باي نمي

گرودد ز   ممكرن مري  ريز  سراختارها  الهري    اي رويق پيتنها اجتماعي ز مباريه با مظالم اجتماعي 

گيود. به عوان مثال  نميمورد قبول قوار نيز تئور  دموكواسي با اعمال اصالحات حتي ديكتاتور  ز 

اتصال الهي حول ز قوه به اينكه مگو دانستن  ووزع نميرا مهيچ حكومتي حضوت امام خميني )ره( 

مبراريه برا ظ رم را     ،پي ا كن . ايوان با روح تئور  متوقي زاليت فقيه ز تأسيس حكومرت اسرالمي  

اعمرال  بره شريوه   نگرو   پيگيو  نمودن . همان رور كه گفته ش  ب ث مباريه با ظ م در دي گاه كالن

نگرو برا توجره بره      دي گاه توسعهدر مباريه با ظ م وفت اما صورت مي گ تغييو در ساختارها  موجود

 ،توكيل حكومرت غوض نگو  در دي گاه توسعهرواحي ز ايجاد ساختارها  الهي م وح گودي ه است. 

حق زاليت ز حق سوپوستي اي آن خ ازنر  متعرال    ،در اين دي گاه حق حكومت ؛مباريه با ظ م است

 گيون  فت اي از حكومت را بوا  دعوت الي اهلل به عه ه مياست ز بن گان خ ازن  به نماين گي ز خال

توحي  است ز ، نگو مبنا ز ه ف مباريه اين معنا  حكومت در س ح توسعه است. در دي گاه توسعه ز

مگو به توكيل حكومت. حق حكومت در اين دي گاه بوا  اهل بيت ع يهم مان  نميخ اپوستي باقي 



 

باشر    ها مي ييوا سوچومه صالح ز فساد به دست حكومت؛ است  ها السالم ز در يمان غيبت بوا  فق

شود  ا  انگاشته مي   خيمه حكومت به مثابهدر زاقع كن .  ز اصالح رزبنا ز ظواهو موك ي را حل نمي

ها   توان  به صورت فود  خ ازن  را در منزلت كسي نميمان  ز  ن ار  مودم در آن م فوظ ميكه دي

ايرن قوايرت اي   بنرابواين در  ر حالي كه نظامات اجتماعي در تصوف كفو است. دپايين پوستش نماي  

  الهري در جامعره اي    جويران حرول ز قروه    ،گذار  نمودن  الوأن آن را پايه كه امام راحل عظيمدين 

ز  باشر   مري  «ت قرق حكومرت  »ياب  ز مجوا  جويان بن گي در جامعه  رويق زاليت فقيه ت قق مي

دارد.  خ ازن  متعال براي مري  دستگاه اي ارتباط تكويني ز ارتباط تاريشي با را ها  انسانفق ان اين مهم 

نظام اجتمراعي  به نگاه ساختار  به جامعه پوهيز ش ه است ز توجه مبنايي پس در س ح توسعه اي 

 گيود. موضوع قوار ميآن، بوا  اصالح 

 نگر در جامعه انقالبي ايران وجداني بودن ديدگاه توسعه. 1/1/2/2

مكانيزم مباريه را بو اسرام   ،بوا  مباريه با مظالم اجتماعير ق م سوه الق زم ر  امام خميني  

مودم را  ،  الهي توجه به مبنا در جويان حول ز قوه در جامعه رواحي نمود ز مانن  انبيا  ز به شيوه

نگرو را   ه توسرعه ان  دي گا دشمنان هم تا به اكنون به ع ت اينكه نتوانسته ز   مباريه كوي  به ص نه

اي ديرن ز خالفرت   اين سه قوايت در جامعه ايوان پس ان .  عاجز مان هانقالب اي كنتول  ،درك نماين 

در سر وح   اًاساس ،دنگووگيو  ك ي دي گاه خ در جهتدنبال كودن خ اپوستي زجود دارد كه عالزه 

ها  مق عي خود به دير گاه   حل با راهنيز شود ز دي گاه كالن نگو  نظامات اجتماعي زارد مباريه نمي

مي برودن  چرون اسرال   هرا نگو كنر . كرالن     حق كمك مري  نگو در مباريه با ظ م ز اقامه ك مه توسعه

هرا ز   برا امضرا  تئرور     ،دانر   ها  اجتماعي ز ساختارساي  الهري بروا  مبراريه را اليم نمري     شيوه

 . بره عبرارت   ننماي كوتاه ميدست اسالم را اي ساختار ساي  الهي  ،ها  م رن در بوآين  كار تشصص

ديگو ع ي رغم نسبت خيو دي گاه كالن نگو در زقتي عميق معنا  نگروش خراص ايرن دير گاه بره      

   جامعره در به رور خالصه باي  گفت گوچره  باش .  ساختارها، نادي ه گوفتن ساختار ساي  الهي مي



 

 ،مشت رف اي ديرن  هرا   ايرت قولكن با توجه به است، متغيو اص ي در حوادث اجتماعي  «دين»، ايوان

 شود. انقالب اسالمي در حوكت خود دچار كن   مي

. انقالب فرهنگي، يگانه راه طراحي ساختارهاي الهي در جامعه و حل اختالفات 7/2

 دگاه توسعه نگر(يک از دي)ارائه درک تئور ياقامه خداپرست يفرهنگي نسبت به چگونگ

  الهري در جامعره ز حرل اختالفرات فوهنگري      يگانه راه رواحري سراختارها   ،انقالب فوهنگي 

ا  ايوان صورت  كه در جامعه 7531انقالب اسالمي سال  .نگو نگو ز توسعه ها  خودنگو، كالن دي گاه

گيو  ز سياست جامعه ايوان بوده است. اين انقرالب سياسري    در زاقع انقالبي در جهت، گوفته است

حرويه ز فوهنرگ ز اقتصراد داشرته اسرت زلري ايرن        باش  تأثيواتي هم در  كه درك اي آن ايماني مي

مسئ ه انقرالب فوهنگري   پس هنگامي كه  باش . تغييوات به معنا  انقالب در فوهنگ ز اقتصاد نمي

ب كه به معنرا   نيست به معنا  نفي تأثيوات مثبت انقالب سياسي در عوصه فوهنگ  ،شود روح مي

گيرو    ن نظامات كرالن اجتمراعي را برا جهرت    توا نمي ،است كه با اين س ح اي ت ول در فوهنگآن 

همراهنگي   تروان  نمري  ،پرذيود ننظام هماهنگ نمود. همچنين اگو انقالب فوهنگري صرورت    ياسالم

 رسان .به ازج  را  _ها  مشت في نسبت به دين دارن كه دي گاه _مت ينين

 ،بر اساس منطق نظام يبر انقالب فرهنگ ياسيبودن تقدم انقالب س ي.  منطق1/7/2

 تيوال

تقر م انقرالب سياسري برو انقرالب فوهنگري امرو          ،بو اسام من ق نظام زاليتاي سو  ديگو 

كه ت ول در فوهنگ جامعه ايوان منجرو   .ن وممكن است كساني م عي ش .شود من قي م سوب مي

 ،گيرو  يرك جامعره    تمايالت ز جهرت در رس  كه ت وّل  ؛ اما به نظو ميبه انقالب سياسي ش ه است

كه بوا  رزشن ش ن آن باير  بره ب ثري     باش  ها ز فوهنگ يك جامعه مي ت ول در ان يوهمق م بو 

حاكم بو مكانيزم فهم، شناسي من ق صور  ع يت م  ق  معوفتبو اسام معوفت شناسانه پوداخت. 

در ايرن   بو مكانيزم پي ايش فهرم حراكم اسرت.   ع ل المعاليل نسبي  ،شناسي غوب است ز در معوفت
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ز هم تئور  نگو (  )من ق مجموعهع وم اسالمي، هم تئور  ع ل ز معاليل نسبي  ميان فوهنگستان

راده بو شرناخت گودير ه   ز در نهايت نيز قايل به حاكميت انق  كوده را )من ق صور ( م  ق  تيع 

هرا مورشص    ميزان ز نوع فهم آنتا گيو  اختيار افواد مع وم گودد  باي  جهت ،تئور اين است. بنابو

اي است كه دستگاه خداوند و يا دستگاه ابلـيس را  نيز در اينجا به معناي قوهر . اختياشرود 

گـردد   اگر كسي دستگاه خدا را انتخاب كرده باشد، وارد دنياي حقايق ميكند؛  انتخاب مي

شود و اگر دستگاه ابليس را اختيار كرده باشد، دسـتگاه   و براي او شناخت نوراني پيدا مي

اختيـار ابتـدا در   پـس  . شـود  و جهـل مـي  دنياي ظلمت و تاريكي وارد پذيرفته باطل را 

در عرصـه تطـرق احتمـاالت و    ها اين حساسيتكند و آنگاه  جريان پيدا مي ها حساسيت

چره در فرود ز چره در جامعره، ابتر ا      ز در ايرن صرورت    يابند ها حضور مي ها و پردازش زينشگ

 هرا ز به تبرع آن، فكو گاه ز آنتغييو ياب  ر  ها  نظام حساسيتر م قق گودد  بايست انقالب سياسي  مي

ها  عميقي دارد  ها ز است الل شناسي ب ث نظويه معوفتاين البته  شكل گيون . ها ها ز ت  يل تئور 

 توان به موي اتي بو اين م عا اشاره كود:  اي حوص ه اين نوشتار خارج است اما ميكه 

ها  ديكتاتور  كه يام مودم بو ض  رميمشود كه ق به عنوان مثال در ت  يل رنسانس رزشن مي

خواستن  ز  آنها قيام كودن  چون آن ن وه م يويت را نميبا ك يسا مت   بودن ، يك قيام ع مي نبود، 

بعر  اي   ز .بوا  ثبرات جنگي نر    موغول زها  داخ ي  جنگبه  اموان يهم بع  اي ق ح زد ص  سال

غاي ش  ز پس اي م تها جستجو  ع مي، م يويت ها  فكو  آكه ثباتي نسبي حاصل ش ، فعاليت آن

 ش . يع م مواركتي رواحي

توان به عنوان موي  تق ّم اختيار بو ع م به آن اشاره كود، ت واّلت سن ب وغ  مثال ديگو  كه مي

شود؛  به انسان اع ا  مي« ياد ز زل »ز « عقل»، «اختيار»است. در اين سن با توجه به اينكه سه قوه 

ها خواه  بود كه: چه چيز  حق است ز چه چيز بارل؟ چه راهي درسرت ز  اين سوالدغ غه اص ي 

 چه راهي نادرست؟



 

؟ ايرن  ميرا نشروان   منماي بشوان : آياشود كه اين مي دغ غه از در م ين مذهبي باش ،ششص اگو 

به دنبال تعيين جهت است ز در ايرن راستاسرت كره يرا بره        اختيار است كه  موبوط به قوهدغ غه 

زاليت انسان برا اع را     ز شودمي( مووف ل اهلل تعالي فوجه الوويفمت حضوت زلي عصو )عجخ 

. اين سوپوسرتي اگرو   سپاردميبه دست اب يس سوپوستي خود را يا افت  ز  اختيار ب ست حضوت مي

كه در همان ساله خواه  ش   75استموار يافت، نوجواني نماي ز رزيه ز احكام  م كم ش  ز به زاس ه

؛ جبهره  ها  متفازت را آمويش دي ه باش  ها  مشت ف جنگ ز دكتوين ب زن اينكه تئور ز كم سن 

نيسرت ز  حرق     هبه جبهتنها مشتص البته اين م     رس . كن  ز به شهادت مي را انتشاب ميحق 

 ان .كفار نيز همين گونه

نقالب ما، ا»قابل قبول نيست كه گفته شود: شناسي  تمبناي معرفاين با توجه به پس 

يک انقالب زودرس بود و قبل از اينكه تئوري و فرهنگ متناسب خود را توليد كند، اتفاق 

انقالب در حساسيت جامعه م قق شرود  ز ابت ا باي  انقالب سياسي  ،اين مبناييوا بو  ،«افتاده است

 گيود.تا در لوا  آن تولي  فوهنگ متناس  )انقالب فوهنگي( انجام 
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