
 

 

 

 

 

محورِتریبصِی زیادِوِاستکبارستیبنفتمعرِی ِدمداریتوح

ِهِگامِدومیانیروحِحاکمِبرِب
 یاسحاق طاهر

 دهیچک

 یعظام اله یایبعثت انب یبرگرفته از اهداف متعال یل انقالب اسالمیو اص یآرمان یشعارها

انقالب و  یشعارها یروح انقالب است و هرگونه خلل در باور به معنا و محتواۀ مثاببهو 

، انقالب را گرفتار رکود و هاآنقت یدن به حقیدر تحقق بخش یقصور و کوتاه هرگونه

 یاصل یبا شعارها یانقالب ۀجامع واحوالاوضاعمستمر  یسنجکند؛ لذا نسبتیماستحاله 

ن قلم یکند. این میمآن را تأ ییایاِت روحِ انقالب و پوی، حیانقالب و انجام اقدامات مقتض

-یادیرا بن« ال اله اال اهلل»و « اهلل اکبر»، منظور کرده است، دو شعار یکه مقال را ناظر به مبان

شرک و استکبار  هرگونهو در تضاد آشکار با  یانقالب اسالم بخشالهام یهاآموزهن یتر

ل یآن تحل ۀیرا بر پا یگام دوم انقالب اسالم ۀیانیب یم محوریمفاه یانگاشته و برخ

نه، عزت، عظمت، یشیگونه پچیبدون ه یاسالم ینظام مقدس جمهور یریگ. شکلکندیم

قدرت به  ۀجه، بر هم خوردن موازنیاسالم و در نت یایو استقالل و تحوالت دن یخودباور

است. نگاه به  یدیل توحیاص یهان آموزهیاز التزام به ا یسود مستضعفان و مظلومان ناش

انقالب را  بخشالهاممان، اعتقادات و مقدساتِ یدشمنان که ا یورزخصومت یچگونگ

 یِ دمداریگام دوم همگان را به توح ۀیانین منظر، بین نظر است. از اید ایمؤ ،اندنشانه رفته

 ،انقالب ۀدر گذشت یدهد و با کاوشیمحور توجه مرتیبص یِزیاد و استکبارستیبنمعرفت

 گذارد.یار مینده در اختیشرفت قدرتمندانه آن در آیپ یبرا یچراغ راه

                                                             
 استاد فلسفه مجتمع آموزش عالي شهيد محالتي (mulibnkha@gmail.com) 
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 .انقالب، روح انقالب ی، رهبر معظم انقالب، شعارهایگام دوم، انقالب اسالم ۀیانیب :هادواژهیکل

 مقدمه:

رساند يم ليو حضرت جبرئ امبر اکرميمتسلسل به پ طوربهکه نقلش را  يتیدر روا امام رضا

 «بِشُرُوطِهَا وَ أَنَا مِنْ شُرُوطِهَا یأَمِنَ عَذَابِ یفَمَنْ دَخَلَ حِصْنِ یلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حِصْنِ»: ندفرمود د: خدایفرمايم

د است و بدون يشرط توح ياله یيشوايامامت و پ ،فیشر تِین روایا ۀیبر پا .(235: 1376، بابویهابن)

 د بود.توان موحّياعتقاد به آن نم

ن شد، ييمطرح و تب ياسالم ۀات در فلسفیاز مسائل مهم که با الهام از قرآن و روا يکی

مبدأ و  ،خداوند ،ينيعالم واقع و عگونه که در است؛ همان ينيو ع يدو نظام معرفت يهماهنگ

 ين هماهنگیدر اشاره به ا یيد طباطبايفق ۀن است. عالميز چنين يدر نظام معرفت ،معاد است

 د:یگويم

 یاست که در تمام شئون جهان هست یاصل ۀگانید، یتوح ۀاسالم، مسئل ۀیم عالیطبق تعال

قت ی، در حقیو عمل یعلم ۀیگردد که در اسالم هر قضیمشاهده م یروشنبهحاکم است و 

 یایمختلف درآمده و در لباس قضا یهاد است که به اشکال و صورتیتوح ۀهمان مسئل

و  گرددیبرمد یبه توح یال، هر مسئلهیگر شده است و به هنگام تحل، جلوهیو عمل یعلم

 ،نیا و ا در آمده استید است که به لباس و صورت آن قضایب، مسئلۀ توحیدر موقع ترک

ت کمال یرا به نها یاله ۀم که اسالم فلسفیم و گفتیاست که ما خاطرنشان کرد یهمان مطلب

ان یه و در هر علم و عمل جریم اسالم حکم خدا در هر قضیچون طبق تعال ،دهیممکن رسان

دار را با آن آراسته نموده و ین پاین دیاست که خداوند ا یتیمز ترینبزرگن یدارد. ... و ا

 .(16: 1361 ،یيطباطبا) ده استیبخش یشتریب یرویبه اسالم استحکام و ن آن ۀلیوسبه

ن ید است. ايتوح ۀمنبعث از مسئل يو فقه ي، اخالقیاعتقاد یهاگزاره ۀهم ،ن منظریاز ا 

ه حامل يانين منظر، بینگرد. از ايگام دوم م ۀيانيبه ب ،دگاهیدن یت مذکور و ایبا الهام از روا پژوهش

 ۀک گزاریه را برخاسته از يانيب یهاگزاره ،ن قلمیبا لحاظ شرط مذکور است؛ لذا ا یدمداريام توحيپ

« ال اله اال اهلل»د دانست. يناظر به توح يتوان آن را همان شعار اساسيم یريداند که به تعبيم یاديبن

ن گزاره یاز ا ينید یهاگونه که گزارههمان«. خدا موجود است»باشد از  یمؤکدر يتواند تعبيم درواقع

 یادياز آثار آن گزاره بن يناش ،گزارديم يها بر روح و روان آدمن گزارهیکه ا یآثار ،اندمنشعب شده
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 یِ زيدهد. استکبارستيل ميه را تشکيانيروح ب ،اديبنمعرفت یِ دمدارين اساس، توحیاست. بر ا

د یگشايبحث را م ،ن قالبیحاضر در ا ۀاست. نگاشت یدمدارير توحیناپذیيجدا ۀز الزميمحور نرتيبص

 برد.يش ميو پ

 یشناس. مفهوم1

ص و ي( است؛ تشخيحاصل تعامل دو حجت درون )عقل( و برون )وح ،اديبنفتمعر یِدمداريتوح

 یهاگام دربرداشتنست. عقل يممکن ن یيتنهابهن دو حجت یاز ا کیچيهد با يق توحیمودن طريپ

ز به عقل ين يکند؛ وحينقش م یفایح آن ايز در فهم صحيو ن يوح ۀدن به آستانينخست تا رس

ان ين بیسازد. با ايش ممکن میرا برا یديتوح بخشاتيحافت معارف یبخشد و دريم یيروشنا

 ينید یشوايپ ق گفتار و رفتارِیاز طر ،پاک یهاو فطرت هادلبر  يوح نورِ ن و تابشِيکه مضام

زاند تا شکوفا شوند. يانگيرد و آنان را برمیپذيصورت م ،ل استیکماالت و فضا ينيکه مظهر ع

حاصل  ينید یِشوايزش برخاسته از نفوذ پيکه در پرتو انگ يو تحوالت روح يعقل یهافرآورده

 ،ژرف ین معنایشود. در برابر ايمعرفت خوانده م ،نیاست که در لسان د یزيهمان چ ،گردديم

 یهاافتهیاست که از  يکس ،ن منظر، جاهلیاز جهل واقع است؛ از ا يخاص یمعرفت و علم، معنا

ات یدر آ ،ن معنایمحروم باشد؛ ا يربان یشوايمنبعث از نفوذ پ يروح یيو تحوالت و شکوفا يعقل

مَنْ ماتَ وَ لَمْ » که فرمود: امبر اکرميپ يات ثابت و مسلم است. از آن جمله سخن نورانیو روا

رد و امام زمانش را نشناخته باشد، به مرگ جاهلى يهر کس بم ؛ۀيجَاهِلِ تَۀًيمِعْرِفْ إمامَ زَمانِهِ مَاتَ ی

 .(246: 1جتا، شهرآشوب، بي)ابن «مرده است

از آن جمله  عه و اهل سنت نقل شده است.يش یيجوامع روابا الفاظ مختلف در  ثیحدن یا

َمنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ إِمَاٌم »و  (16: 2ج، 1428، ينيکل) «ۀيجاهل تۀًيمِ ماتَ هُإمامَ فُعرِیال  و ن ماتَمَ»: صورتبه

 یشوايت پیکه در معرض تابش نور هدا يکس ،نیبنابرا ؛(235-234: 1ج)همان،  «مِيتٌَۀ جَاهِلِيَّۀٌفَمِيتَتُهُ 

 آمده اهل معرفتکه در آثار « العلم هو الحجاب االکبر»: از علم یريرد، به تعبيمعصوم قرار نگ ينید

 عالمان بشمارند. ترینبزرگمرسوم او را از جمله  اصطالحبهگرچه  ؛جاهل است (12: 1368، ينيامام خم)

 يتیمقال، در روا موردنظر ین در معنايقیمعصوم در حصول معرفت و  یشوايپ ينقش اساس

 گونه نقل شده است:نیخطاب به مفضل ا از امام صادق
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مَِّتِه اِنّي اُخِْبرُكَ اَنَّ الدّينَ وَ اَصْلُ الدّينِ هَُو رَجُلٌ وَ ذَلِكَ الرَّجُلُ ُهوَ الْيَقينُ وَ الْايمانُ وَ هُوَ اِمامُ اُثُمَّ »

ِهلَ اهلَل وَ دِينَُه َو وَ اَهْلِ زَماِنهِ فَمَنْ عَرَفَُه َعَرفَ اهلَل َو ِدينَُه َو مَْن اَنْكَرَهُ اَنَْكرَ اهللَ و ِديَنهُ َو َمنْ جَِهلَهُ جَ 

 ؛مَعْرِفَةَ الرِّجالِ دينُ اهللِاَنَّ  يال يُْعرَفُ اهللُ وَ دِينُهُ وَ حُدودُهُ وَ َشرائِعُهُ بِغَيْرِ ذلِكَ االِمامِ فَذلِكَ مَعن

ن یک مرد است )حاکم حق( و ای ،خود ،نین و اصل دیسازم که دین تو را آگاه میبنابرا

 ،ش است. پس هر که او را بشناسدیو او امام امت زمان خو مان استین و ایقی ،مرد، خود

و  ن او شده استیمنکر خدا و د ،و هر کس منکر او شود ن او را شناخته استیخدا و د

ع ین و شراینش نادان است و خدا و دیهر که نسبت به او نادان باشد، نسبت به خدا و د

ر شده است که شناخت رجال )رهبران ن مقریشود و چنیاو جز به آن امام دانسته نم

 .(290: 24ج، 1403، يمجلس) ن خدا استین خدا(، دید

او به کمک حجت درون به  .زیگرياست و نه وحستيز عقلاد، نه يبنن موحدِ معرفتیبرابنا

را نکوهش  یزيستگردد؛ لذا او هم عقليرهنمون م ،ن استید ۀافتیتجسم قتِيحجت برون که حق

 یديل توحياص یبر مدار باورها ین موحديشه، رفتار و گفتار چنیرا. اند یزیگريوحکند و هم يم

بيند ميبه او  يمان در وجود او رسوخ کرده است. او خود را در محضر قادر مطلق و متکیو ا استوار

 یکارها ،ن اتکایداند و به اعتبار ايز و وابسته به خداوند مير، ناچيعوالم و موجودات را فق ۀو هم

ز يان نیشواين پین ايروان راستيپ يگران از انجام آن عاجزند؛ حتیدهد که ديانجام م يميعظ

ت و يات و ممات خود را تابع مشيح ،دمداريانسان توح زنند.يرا رقم م يميتحوالت ژرف و عظ

و معرفتش مطابق خواست و امر  يآگاه تناسببهکوشد تا يکارها م ۀخدا دانسته و در هم ۀاراد

چ يحضرت حق است، ه ۀاو که مستند به اراد ۀگران بر ارادیح دين و تقبيرفتار کند. تحس ياله

وس یمأ گاهچيهداند، يم ياله ۀع و امور را تابع ارادیوقا ۀن هميندارد. از آنجا که موحد راست یاثر

است.  يو از آن راض نيبخوش ،خورديدر عالم رقم مچه آن شود و همواره بهيو سرخورده نم

ت يمدارج و مراتب است. اهم یدارا ،یديمان و معرفت توحیا يبسته به چگونگ یدمداريالبته توح

 امبر دانسته شده است.يت بعثت پیاست که غا یاد تا حديبنمعرفت یِدمداريتوح

استکبار و التزام  یديت و سرشتِ ضدِ توحيشناخت ماه ،محوررتيبص یِزيمراد از استکبارست

که نیح اياد است. توضيبنمعرفت یدمدارين شناخت در تناظر با توحیات ايارانه به مقتضيهش

ن شناخت یات اياز مقتض اما ؛شناسنديات آن را خوب ميکه استکبار و خصوص يارند کسانيبس

آراسته شد،  ياندک ،غبارآلود شد و باطل ياندک ،فضا کهنيهمکنند؛ يو به آن عمل نم اندغافل
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ده يچيار پيبس یهارنگيدن به اهداف خود از نيرس یگردند. استکبار برايو لغزش م يدچار گمراه

که موحد باطل را در نیا يعنیرت است؛ يص حق از باطل، بصيکند و تنها عامل تشخياستفاده م

و رهبر معظم انقالب همواره  که امام راحلنیکه هست بشناسد و با آن مقابله کند. ا يهر لباس

نسبت  یارياستکبار و لزوم هش يطانيز به سرشت شيو ن یديتوح یهاد و آموزهيت توحيبه اهم

 یدمدارياز توح یاست. نمود يت الهين دو شخصیرت نافذ اياند، برخاسته از بصبه آن متذکر شده

 آشکارا مشهود بوده و هست. ،ن دو رهبر بزرگیمحور در ارتيبص یزياد و استکبارستيبنمعرفت

در جهت  ينيملموس و ع یگام دوم حامل تذکرات و رهنمودها ۀيانيقلم آن است که ب یمدعا

خدا و نشان  یسوبهها انقالب و در اصل، توجه دادن دل یهاتوجه دادن به اصول، اهداف و ارزش

به اصل  یياز راهنما یانمونه ،هيانين بی. ااستا يرهزن دن یاز ظواهر و نمودها یيرها یهادادن روزنه

ها را به دست مخاطب مانه سرنخيحک ،معظم یرهبر ،هيانين بیق فرع و ظاهر است. در ایاد از طريو بن

 ،یديتوح تِين تربیدهد و ايسوق م ،د ناب استياد که همان توحياصل و بن یسوبهدهد و او را يم

 اند.خته شدهيدر جهت تحقق آن برانگ يامبران عظام الهياست که پ يتیهمان غا

 امبرانیبعثت پ ۀو فلسف ی. انقالب اسالم2

و  گرفتهشکل ينیل دياص یهاو ارزش یديتوح یهادر جهت تحقق آرمان يانقالب اسالم

 یبرا» ند:یفرماين معنا میناظر به ا ،است. رهبر معظم انقالب يامبران الهيرسالت پ بخشتداوم

ن هدف ین انقالب با ایالزم بود. ا يک حرکت بلندمدت و طوالنیاده شود، يدر جامعه پ ايکه تفکر انبنیا

 .(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3895) «به وجود آمد

 يانقالب اسالم ۀدربار يليق و تحليتحق هرگونه ،کنديوند اقتضا مين پیا ،يمنطقه لحاظ ب

د به یز بايگام دوم ن ۀيانيب ۀدربار يعلم يرد؛ مساعیامبران صورت پذيمتناظر با بعثت پ یيدر فضا

 ن اصل ملتزم باشد.یا

 یهااز انقالب کیچيهاست، در  يانقالب اسالم يو اله یديکه ناظر به سرشت توح يژگین ویا

با رسالت  يانقالب اسالم يوند و ارتباط ذاتيح پين و توضييشود. جهت تبيده نمید یمتعارف بشر

م يکنيامبران متبرک ميت بعثت پیت و غايموقع درباره ياز امام عل ي، مقال را به سخنياء الهيانب
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بخش در باب بعثت بس ارزشمند و الهام یم. حضرتش در گفتاريبخشيو به گفتار خود غنا م

 امبران فرمودند:يپ

و ابالغ  مان بستیبا آنان پ یوح یبرا ،دیاز فرزندان آدم برگز یامبرانیپ ،خداوند سبحان

 دگرگون ساختند شتن رایمان خدا با خویپ مردمکه اکثر  گاه، آنرا به آنان امانت سپردرسالت 

 دن آنان را از معرفت به خداونیاطیو ش گرفتند او همتا یو برا دندیورز ینادانحق او  درو 

خت یانگیمرسوالنش را برند. پس خداوند ختیگس را شان با حقیا یبندگ ۀو رابط بازداشتند

استوار را  آنان با خدا یفطر مانیپتا  فرستادیمآنان  یبرا یگریپس از د یکیامبرانش را یو پ

بر  سخن رسا حجت راو با  ادآور شوندیآنان  یرااو را ب ةفراموش شد یهاو نعمت گردانند

 د. ...اننیرا به آنان بنما یاله یهاو نشانه زانندیآنان را برانگ ۀخفت یهاعقلو  کنند تمامآنان 

ا نشان دادن راه یالزم،  یا حجتی، یا کتاب آسمانیامبر، یخداوند سبحان بندگانش را بدون پ

غ یب کنندگانشان آنان را از تبلیو کثرت تکذ عددشان یکه کم یامبرانیپت. روشن رها نساخ

 ین مللیاهل زم ،آن روزگار . در..مبعوث کرد  ...را  اهللرسول  محمدتا خداوند . ... بازنداشت

ه به یخدا را تشب یمختلف بودند، گروه ییهامتفاوت و روش ییهاخواسته یپراکنده، دارا

دند. کریر او را عبادت میغ یو برخ منحرف بوده حق ازدر نام او  یامخلوق کرده، عده

ت او از چاه یت رساند و به سبب شخصیبه هدا یامبر از گمراهیپ ۀلیوسبهرا  ین مردمیچن

 1.(اول ۀ، خطبالبالغهنهج) درآوردجهالت به 

مان يو غفلت آنان از پ ضاللت و جهالت ۀان در ورطيگرفتار آمدنِ آدم ،يسنن اله ۀیبر پا

ن یات آنان است. ايح یساز سقوط و نابودنهيکه رخ دهد، زم يهرزمانخود با خدا در  یفطر

ن یترکی، تاریرياختصاص ندارد. به تعب يا قوم خاصیر است و به زمان يو فراگ ریناپذتخلفقاعده، 

رو به  يوندشان با خالق هستيوجو کرد که پجست يد در روزگارانیان را بايات آدميمقاطع ح

بندگان  يوندِ بندگيبارِ زاللِ پیاز جو ،اتيرا گوهر ارزشمند حیز ؛شوديگسست نهاده و سست م

ات و برکات آن يبندگان از ح یريگبهره ،وند استوارتر باشدين پیهرچه اگردد؛ ين ميمبا خالق تأ

                                                             
فَجَهِلُوا  اِلَيهِمْ، اللّهِ عَهْدَ خَلْقِهِ اَکْثَرُ بَدَّلَ لَمَّا اَمانَتَهُمْ، الرِّسالَۀِ  ِ وَ اصْطَفی سُبْحانَهُ مِنْ وُلْدِهِ اَنْبِياءَ اَخَذَ عَلَی الْوَحْی ميثاقَهُمْ، وَ عَلی تَبْليغ .1

بِياءَهُ، لِيسْأْدُوهُمْ وَاتَرَ اِلَيهِمْ اَنْدادَ مَعَهُ، وَ اجْتالَتْهُمُ الشَّياطينُ عَن مَعْرِفَتِهِ، وَاقْتََطعَتْهُمْ عَنْ عِبادَتِهِ. فَبَعَثَ فيهِمْ رُسُلَهُ، وَ نْ حَقَّهُ، وَ اتَّخَذُوا اال

االْیاتِ الْمُقَدَّرَهَ: مِنْ سَقْف فَوْقَهُمْ  یرُوهُمُ وَ الْعُقُولِ، دَفائِنَ لَهُمْ یثيرُوا وَ ،ميثاقَ فِطْرَتِهِ، َو یذَکِّرُوهُمْ مَنْسِی نِعْمَتِِه، وَ یحْتَجُّوا عَلَيهِمْ بِالتَّبْليغِ

 ... . وَمَعـایشَ تُحْييهِـمْ، وَ آجـال تُفْنيهِـمْ ،وعوَ مِهاد تَحْتَهُمْ مَوْضُـ ،مَرْفُوع
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 که قرآن یيگردد تا جايشتر ميت بيسبب محروم ،تر باشدتر است و هر چه سستندهیشتر و پايب

البته تو  ؛نَیوْا مُدْبِرِاِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّ» خواند:يکافر را مرده م کریم،

 ،توانى نداى دعوت را به گوش کران برسانىن( را شنوا کنى و نمىیتوانى مردگان )کفار و ملحدنمى

 .(80 :)نمل« تابنديبرمکنند و روى پشت مى کهيهنگام

مان و یر مدار اگر، بیر دين خدا و بنده و به تعبيونِد معنادار بيات و ممات بر مداِر پيح يوقت

. در پرتو است یاديثر و بنات، مؤيوند تا چه حد در تداوم حين پیشود که ايمعلوم م ،کفر باشد

ن یرسد و ايمگردد و به کمال ينهفته او شکوفا م یات است که وجود انسان و قواياز ح یريگبهره

م ممکن است. اما يبه ساحت ربوب يو سرسپردگ یديق توحيعم یق باورهایاز طر یريگبهره

بالقوه است و لّب چه آن له است...کهيتمام عبادات وس» ند:یفرماين معنا میدر اشاره به ا ينيخم

 .(12 :1440، ينيامام خم) «بشود ياله يک انسانیت برسد و انسان بشود...يانسان است به فعل

؛ انسان تنها نش او، تألّه و موحد شدن استیآفر ۀات و فلسفيانسان از ح یمندت بهرهیغا يعنی

 ین مرتبه نرسد به معنایبه ا کهيمادامگردد و ياشراب م ين و الهيات راستيتالّه از ح واسطهبه

 يوند ذاتيست. هدفِ شارع مقدس از وضع عبادات آن است که پيبرخوردار ن يات انسانياز ح يواقع

حجاب شود  يلهار يال غيو ام هازهيانگدد. آنگاه که و شکوفا گر یاريبا حضرت حق آب يآدم یو فطر

را متحول  يانانس ۀجامع ،حکمت یم به اقتضايان و شکوفا گردد، خداوند حکیوند نماين پیو نگذارد ا

امعه به مرگ جسست گردد و  يانسان ۀات در جامعيح ۀرشت کهآنگاه، یريسازد و به تعبيو منقلب م

، يانسان ۀمعختن جايزد تا با برانگيانگيرا برم یات خودساختهيشخصک شود، خداوند ینزد یو نابود

 ش ببرد.ير سعادت و کمال پيرا در مس ين کند و آدميمأرا ت يات انسانيح یبقا

 ،افته استیتبلور  ياله یايا و اوليرا که نمود شاخص آن در انب يتوان رسالت انسانيمرو، از این

اس، بر این اس؛ (4: 1ج، 1376، ی)جعفر دانست يانسان در زندگن محرک یرومندترين و نیترياساس

ف آن و هد (35)همان:  هاانسان يدر زندگ يتکامل يآوردن دگرگون به وجودتصرف و  ينوع ،رسالت

 شود کهيمعلوم م. در مجموع (46)همان:  است تحوالت رو به کمال یت در مجرايانسان یحفظ و ابقا

 مرگ اوست. ینابه مع ،ن باورهایشدن از ا يتهو  وار استستا او یديتوح یباورها ۀیر پاات انسان بيح
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که از  یيرفته است؛ با توجه به معنا سخن 1«خفته یهااندن عقلیرو»حضرت از  در کالم 

دن يات بخشيت و حيفعل یدر کالم حضرت به معنا« اثاره»ن ارائه شد، يات و ممات راستيح

در چه آن درک یکند. برايها را زنده ماست و قلب بخشاتيح، يختگيبعثت و برانگ يعنی؛ است

 الزم است. یح مختصريتوض ،دهديان بعثت رخ میجر

ن معناست ین بعثت به ااهلل است؛ من اهلل و باهلل بود يمن اهلل، باهلل، هلل و ال ،عظام یايبعثت انب

عنا در سخن من یاست؛ ا يمتکرد و به اراده و قدرت او يگياز اهلل منشأ م يختگيکه بعثت و برانگ

و، به سبب اب یا نایاعم از امام معصوم  يگر صاحباِن رسالت الهیا دیامبر يگذشت. پ يامام عل

 یهاتوانند دليم ،انددا کردهيت حضرت حق و مجاهدت در راه حق پیکه در پرتو عنا یوسعت وجود

ها انسان يقتتوجه دهند. و یت معنور کنند و آنان را به حقائق و کمااليتسخ يپاک را به امر اله

کنند، يده مان مشاهيخود بالع یشوايو آثار و برکات آن را در پ ین حقائق و کماالت معنویا يتجل

بخش رهبر در پرتو رفتار و گفتار روح يگونه تکلفچيبدون ه ،پاک و طالبان حق یهاصاحبان دل

 ،یرخداد نيخورد. در چنيز رقم ميانگشگفتم و يعظ یشود و رخداديخته ميمتحول و برانگ ،ياله

ِد تامِّ یرد و مرندا یاا امت از خود ارادهیگردد که گوياستوار م یموم تا حدأامام و م ۀرابط يگاه

ت است ن نمود وحدت امیتري، تحقق عالين تحوليج درخشان چنیاز نتا يکیاست.  ياله یشوايپ

 اد کرده است:یگونه از آن نیکه قرآن ا

 ْانًا وَكُنتُمْ نَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَي بَكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَياللّهِ عَلَ نِعْمَۀَوَاذْكُرُوا

نعمت  ؛اتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ينُ اللّهُ لَكُمْ آيبَيمِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ  حُفْرَةٍعَلَىَ شَفَا 

شما  یهاقلبن یخداوند ب ،دیدشمن هم بود کهیهنگامد یآور ادیبه شتن را یخدا بر خو

که در شرف سقوط یدر حال ؛دیبا هم برادر شد ین نعمت الهیجاد کرد و به سبب ایالفت ا

سازد یم شما روشن یبرا گونهنیااتش را یخداوند آ ،داد تشما را از آن نجا ،دیدر آتش بود

 .(103: عمران)آلت شود یتا هدا

و  یديتوح یکه همان باورها يز، حقائق هستيند رخداد رسالت، قبل از هر چیپس در فرآ

را  هاآنابد، یيپاک انعکاس م یهاشوا در دليق رفتار و گفتار امام و پیاز طر ،است ياله

                                                             
 یُثيرُوا لَهُم دَفائنَ العُقُول.. 1
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 يال»و « هلل»، يو تعالن استکمال یگرداند. ايمند مبهره يق و کماالت هستیزاند و از حقايانگيبرم

ن تحول و يهم ،ات انسانيدر ح یيکند. هدف نهاين ميمرا تأ يبودن بعثت و انقالب اله« اهلل

 ر آمده است:ين تعبیبه ا یاز مرحوم عالمه جعفر يکه در سخن يقتياستکمال است؛ حق

از  تیدن و شخصیانیالهى رو -عقالنى اصولِ اتِیح گذران را با آبِ هاى زندگىِآرمان

از  ،آگاهى از جان پاک که متصل به آهنگ کلى هستى استۀ لیوسهخاک برخاسته را ب

 ۀت را آزادانه در جاذبیعت و خودخواهى نجات دادن و شخصیچنگال جبر عوامل طب

 .(327: 10ج، 1376، یجعفر) است یات انسانیح ییهدف نها ،ربوبى قرار دادن

وارسته و مهذب که طعم  يان و عالمان ربانیشوايتنها توسط پ« يربوب ۀوقوع در جاذب»ن یا

 یهمان معنا ،نیاند ممکن است. اده و از آن ارتزاق کردهيرا چش ين کماالت و حقائق هستیريش

و آثار  ينید یهان، آموزهیآنگاه که د ،لذا ؛است ياله یاياول یهابخش بودن بعثت و رسالتاتيح

ن یکنند. بر ايبخشند و او را زنده ميات ميبه او ح ،گردد يمتجسم و متجل يو برکات آن در آدم

را به  يات آدميح ،فات خودیسات و تحريز با تلبيکفر، شرک و نفاق ن یايادان و اولياس، شيق

 يخوبات قرآن بهین معنا از آیکشانند. ايم یظلمت و نابود یل کرده و او را به وادیممات تبد

 .(4؛ حج: 257)بقره:  شودياستفاده م

 ان دانست:يامبران را در جهت تحقق نفوس مطمئنه در آدميتوان رسالت پيم ،گرید یاز منظر

ِمَانِهِمْیمَانًا مَّعَ إِیزْدَادُوا إِينَ لِيقُلُوبِ الْمُؤْمِنِ یفِ نَۀَ يالسَّکِأَنزَلَ  یهُوَ الَّذى است یاو همان خدا ؛

مان خود یمانى بر اینازل کرد تا ان یهاى مؤمننت و آرامش و قوت قلب را بر دلیکه سک

 .(4: )فتح ندیفزایب
، یي)طباطبا اندمان آوردهیاست که به آن ا یيباورها ۀواسطبه نفسنان يثبات و اطم «نتيسک»

نفس او  ،ابدیق يزان که در معرفت حضرت حق توفيبه هر م يان که آدمين بیبا ا .(386: 18ج، 1374

رد. يگيمان و معرفت آرام میا یکه در مراتب اعال یيتا جا شوديتر مکینفس مطمئنه نزد ۀبه مرتب

-يم مورد خطاب خداوند واقع ميطور مستقگونه بهنیا ،صاحبِ نفِس مطمئنهکریم، از منظر قرآن 

-27: فجر) «یجَنَّتِ یادْخُلِ وَ یعِبادِ یفِ یفَادْخُلِ ۀً يمَرْضِ ۀًيراضِرَبِّکِ  إِلى یارْجِعِ الْمُطْمَئِنَّۀُتُهَا النَّفْسُ یا أَی» شود:

 ،است يامبران و هدف انقالب اسالميکه هدف رسالت پ ينیت پرورش ديان ژرفا و اهميجهت ب (30

 ند:یفرمايله مأم متين مفسر بزرگ و حکیشود؛ ايه گزارش میل آیدر ذ یيد طباطبايفق ۀسخن عالم
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بدان و  دیاستقالل منقطع گردو از ادعاى  چون وقتى کسى مطمئن به پروردگار خود شد

ذات و صفات  که حق است راضى شد، قهراًنیل ایبه دل ،رسدپروردگارش مى ۀیاز ناح چه

ه ى کیکند و قضااو مقدر مىچه آن داند، پس درو افعال خود را ملک طلق پروردگارش مى

چه آن مگر ؛دهدچ خواستى از خود نشان نمىیه ،کندکه او مى یاینهراند و امر و او مى

که نیت تامه در بنده است، پس این همان ظهور عبودیو ا را که پروردگارش خواسته باشد

 «يجَنَّتِ  يَو ادْخُلِ » ت وى است و جملهیقت امضاى عبودیدر حق «یعِبادِ يفِ  يفَادْخُلِ» فرمود:

و  ر تکلم اضافه کردیرا بر ضم «جنت» ۀنکه کلمیو منظور از ا کندن مىیمنزلگاه او را مع

و در  ف خاصى مشرف کندین بوده است که او را به تشریا «داخل جنت من شو»فرمود: 

، یيطباطبا) را به خود نسبت نداده است «جنت»ه ین آیر ایچ جا غیکالم خداى تعالى ه

 .(478: 20ج، 1374

تنها رسالت  ست؛يممکن ن ينیم ديت روان و آرامش روح جز در پرتو تعالين مرتبه از امنیا

ن معنا در آثار عارفان یکنند. ايرا فراهم م ين کماليل انسان به چنين ۀنياست که زم يامران الهيپ

 1«گوته»چون  یريشمندان شهیمورد اقبال اند ،ق آثار آنانیمسلمان مورد توجه واقع شده و از طر

منظر، غفلت از معرفت ن یده است. از ایگرد 4(1842-1910) 3«مزيام جيلیو»و  2(1832-1749)

با حضرت  يآدم یمان فطريانسان با او و محجوب ساختن پ يوند بندگيخداوند و سست شدن پ

گردد. انسانِ گسسته از حق يبر سرتاسر وجود او م يش و اضطراب و ناآرامیتشو ۀطريسبب س ،حق

ناآرام  يآرامش و قرار ندارد. وقت ،رين تعبیات ندارد و بنا بر ايست و حير نخست، زنده نيبنابر تعب

 شود.يبهره ميات بيض نور و حيو او از ف ين نور حق و قلب آدميگردد بيم يحجاب ين ناآرامیا ،شد

ذکر « ميه و تعليتزک»از قرآن با عنوان  ياتیدر آ ،ر که در باب مبعث ذکر شدين دو تعبیا

« وَالحِکمَۀَعَلِّمُهُمُ الكِتابَ یهِم وَيزَکّیاتِهِ وَیهِم آيتلو عَلَینَ رَسولًا مِنهُم يياألُمِّ یبَعَثَ فِ یهُوَ الَّذ»شده است: 

 یريادگیتر از یاديار بنيدارند که بس يقيعم یمعنا يم در معارف اسالميه و تعليتزک .(2: )جمعه

و قُرب به خدا دانست؛  يکیم را همان نزديه و تعليتوان تزکيو مصطلح است. م يسطح یبه معنا

                                                             
1. Johann Wolfgang von Goethe. 

2. West-Eastern Divan, in twelve books, Translated by Edward Dowden, MCMXIV. J. M. 

DENT & SONS LTD, London and Toronto. 
3. William James. 

4. The Varieties of Religious Experience. Oxford University Press. 
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آن و عمل به آن  یام و محتوايمان به پیامبران، ايپ ۀواسطبه يام الهيافت پین معنا که دریبه ا

م انوار يسازد و جان او را در معرض تابش مستقيرها م یويات و عالئق دنیانسان را از ماده و ماد

وجود او را بسط و  يو معارف قدس ق، انواریان حقایر نزول، جريدهد. سيقرار م يوضات الهيو ف

 شود.ير ميتعب يبه قرب اله ین انبساط وجودیبخشد و از ايژرفا م

افته است؛ یانعکاس « بعثت» ۀواژ ۀباردر یااز امام خامنه يليق در تحليق و دقيعم ین معنایا

 ند:یفرمايشان میا

ر یدر قرآن تعب ...سلرُ ن است که از ارسالیوجود دارد و آن، ا یاک نکتهیمبعث ۀ در مسئل

ک حرکت یختن است، یاست، برانگ «ثبَع»است:  یمهمۀ نکت نی... ا؛ «بَعث»کند به یم

ست که آمده ین نیکند، فقط ایظهور م یاکه در جامعه یغمبریست. پیآموز ندرس یمعمول

« هِميَزكّي»هست، « الحِکَمۀعَلُِّمهُُم الكِتاَب َو يُ»اد بدهد؛ بله، یرا به مردم  ییزهایک چیتا 

م است. بعثت یک حرکت عظیک بعثت است، در قالب یها در قالب نیاۀ ا همام ؛هست

 .(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42152) یختگیبرانگ یعنی

خته يامبران برانگياند؛ پتوجه داده« بعثت»ق يدق یمخاطبان را به معنا ،ن سخنیبا ا یرهبر 

را که  يآدم یدار کنند و کماالت بالقوه و فطريرا ب« دفائن العقول»خفته  یهاعقلشوند تا يم

امبران يگر، پیر ديت ببخشند. به تعبيفعل ،دهديل ميتشک يو خداخواه یيرا خداجو هاآناساس 

م حکمت يه و تعليات به تزکین معنا در قرآن و روایکنند؛ از ايدار و شکوفا ميرا ب يفطرت آدم

 یبرا یسازنهيعبارت است از زم يز هدف اصلين ين اساس، در انقالب اسالمیاست. بر ااد شده ی

 که ذکر شد. یين معنايانسان و جامعه به هم یيرشد و شکوفا

ها را متوجه ا آن است که انسانيبعثت انب یت قصوایشود که غايمعلوم م ،گذشتچه آن از

 يقرب الهکمال در جهت  مِيدر صراط مستقخود با خدا کنند و آنان را  يوند ذاتيفطرت و پ

اهداف بعثت و  ،یزيو استکبارست يختگي، برانگیدمداريش ببرند. پس توحيت کنند و پیهدا

خته با سلوک ياصل و اساس است. فرد برانگ یدمداريان، توحين میانقالب است که البته از ا

ن یابد و از ایيوجود م ۀخود با حضرت حق را با هم یوند فطريپ ،شه کرده استيکه پ یاخالصانه

 یوجود ۀوند و افاضه، سعين پیگردد و به برکت ايت خاص خداوند میق، مشمول لطف و عنایطر

ن اعتبار یبه حق که به ا يافته و متکین موجودِ وسعت ياست که چن يعيکند. آنگاه طبيدا ميپ
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 خودات يو ح يرا در متن زندگ یو استکبارورز يشگيپعبادت ،شود، از عمق جانيخته ميبرانگ

 اند:گونه افاده فرمودهنین معنا را ایدهد. رهبر معظم انقالب ايقرار م

سو وست؟ سَمتیچ یختگین برانگیا یسووست؟ َسمتیچ یختگین برانگیجهت ا

 اُمَّۀٍ ُكلِّ  يوَ لَقَد بَعَثنا ف: در خود قرآن باز مکرّر ذکر شده است کههمانعبارت است از 

ات را در یچهارچوب ح یعنیت خدا، یعبود اوالً؛ رَسولًا اَنِ اعبُدُوا اهللَ وَ اجتَِنبُوا الطّاغوت

ست؟ یاً[ اجتناب از طاغوت. طاغوت کیقرار دادن؛ و ]ثان یاله یو نواه یخدمت اوامر اله

 ییهانیاجمهور مثل  یرؤساۀ هم یث، در مثل امروزیپادشاهان خبۀ ظالمان، همۀ هم

 -اندطاغوتهمان  هانیا -گر هستند ید یاز کشورها یکا و در بعضیکه امروز در آمر

؛ یدور کن تا آلوده نشو هاآنست که دامنت را از ین نیا ،تیاجتناب از طواغ یمعنا

وجود دارد و  یت الهید و خطّ عبودیدر مقابل خطّ توح یک خطّین است که یش ایمعنا

ن، جهت یمان باهلل است؛ ایآن، خطّ طاغوت است. کفر به طاغوت، همراه و مالزم با ا

 .(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42152) ا استیبعثت انب

ت خدا و اجتناب از یرا عبود يختگين برانگیجهت ا ،از قرآن یاهیرهبر معظم با استناد به آ

 یبه معنا يت الهیعبود ۀبه مرتب يست آدميند؛ ممکن نیکدیگرن دو مالزم یاند. اطاغوت دانسته

 يواقع یبه معنا يکس ،ستيطور ممکن ننياز طاغوت اجتناب نورزد و هم يول ؛گردد نائل يواقع

 يقيدق ۀ. نکتطرفکینه از  ؛ن تالزم از دو طرف استیاز طاغوت اجتناب ورزد. ا اما ؛عبد نباشد

دور  یاست؛ اجتناب به معنا« اجتناب» یاند معنامتذکر شده یاخامنه اهللتیآکه حضرت 

د یبلکه با ؛نشود یست که با طاغوت فقط همکارين معنا نیست. به ايخود از طاغوت ن داشتننگه

ر و یناپذانفکاک یدمدارين مقابله کردن با طاغوت و طرد طاغوت از توحیبا طاغوت مقابله کرد و ا

جز  يده است که در عالم هستياز معرفت رس یادمدار به مرتبهيرا عبدِ توحیز ؛آن استۀ الزم

ابد. او با تمام وجود و در یيمحض خدا م بردارفرمانع و يست و خود را مطيش مطرح نیخدا برا

ناسازگار  ذاتاً  يصفتکند و وجودش با طاغوت و طاغوتيم يصفتمتن واقع طرد طاغوت و طاغوت

در نفس  تنهانهمحض در برابر خداوند  یبردارفرماندمدار حالت يکه در انسان توحن معنا یاست. ا

ئت نفس را ساخته و شکل داده است، مستند به عقل و يبلکه صورت و ه ؛دار گشتهیراسخ و پا

در چه آن رينظ ینگري، تعصب و سطحیزيستو استکبار یدمدارين توحیلذا در ا ؛رت استيبص
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 ۀالزم ،اجتناب از طاغوت ین معنایاز اساس راه ندارد. ا ،شوديده مید یريتکف یهان فرقهيب

 ت و حضور مطلق حضرت حق در عالم است.يمان راسخ به حاکمیمعرفت ژرف و ا

-يالعمل مستکبران مواجه منخست با عکس یهاکه ابالغ رسالت در همان گام روستنیازا 

ها که بعثت یريگرا جهتیز ؛انددرافتادهت و مستکبران زمان يبا طواغ يامبران الهيپ ۀشود و هم

 یدر تضاد است. شعارها یریپذو سلطه یگربا هرگونه سلطه ،افته استی يل تجلياص یدر شعارها

ر از قدرت حق داللت آشکار يغ يهرگونه سلطه و قدرت يبر نف« ال اله اال اهلل»و « اهلل اکبر»مقدس 

حفظ قدرت خود به  یجه، برايفهمند و در نتيخوب م یصاحبان قدرت مادن معنا را یدارد و ا

 رند.يگينه بهره مين زمیدر ا يپردازند و از هر فرصتيامبران ميمقابله با نهضت پ

امبران شکل گرفته يدر تداوم بعثت پ يانقالب اسالم ،ن اشاره شدیش از ايگونه که پهمان

و به دور از  يافت و ابالغ وحیکند، البته فارغ از دريل ماهداف آنان را دنبا ،است و در حد خود

ل ی، در ذيانقالب اسالم يژگین ویگام دوم با لحاظ ا ۀيانيرهبرانش. ب یعصمت برا یگونه دعواهر

خته از يگس يانقالب اسالم ۀتوان گفت که مطالعياست و م يقابل طرح و بررس« بعثت» ۀمسئل

را  يانقالب اسالم ين مطالعاتيچن چراکهاست؛  ينابسامان و ناقص ۀبعثت، مطالع یم محوريمفاه

 انجامد.يق میف حقایکند و به تحريشه منظور میخود و فاقد اصل و ر يعيخارج از بستر طب

 ملحوظ در بعثت یه در تناظر با معانیانیب ی. محورها3

 (یادی، فطرت بنیزی، استکبارستیدمداری، توحیختگی)برانگ

 
 یدیتوح یت از باورهایشتن و محرومیبه خو. ظلم 1. 3

 تنسب« يکمتر ملت»ر ستم، به یز یهاملت ۀان هميه، همت گماردن به انقالب از ميانيدر مطلع ب

ده شده که توانسته یز کمتر ديبه پا خواسته ن یهاان ملتيح شده است که از میداده شده و تصر

ن پرسش به یز، ايرا حفظ کنند. قبل از هر چ يانقالب یهاها، آرمانر حکومتييتغ جزبهباشند 

اکثر ملل به پا خواسته  يل ناکامير ستم از انقالب و دلیرسد که سبب اجتناب اکثر ملل زيذهن م

 ين اجتناب و ناکامیچه بوده است؟ اگر سبب اآن یهام انقالب و حفظ شعارها و آرمانيدر تتم

ن يدار و زنده خواهد بود. در همیانقالب همواره پا قطعاً ،و با آن مقابله شود شناخته يدرستبه
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 يز ناشيذکر شده است: ظلم و ستم؛ ظلم و ستم ن ين اجتناب و نامیا يسبب اصل ،یسخنِ رهبر

ن مصداق آن در کالم یتردارد که برجسته يق فراوانیمصاد ،ا ظلمیاست. ستم  ياز جهل و نادان

ظلمت و جهالت.  یاز حضرت حق و گرفتار آمدن در واد یدور يعنیگذشت؛  مؤمنانر يام

 يانیهرگونه مفسده و ز ،منحرف شود يم الهيخدا را فراموش کند و از صراط مستق يملت يوقت

 یزيجه، استکبارستيو در نت یکه خداباور يل انسانيات اصياو گردد و از ح ريگدامنممکن است 

زال یو قدرت ال يگانگیتمسک به  ،ين ملتيات چندهد، محروم شود. راه نجيل ميمتن آن را تشک

گونه که سخن است؛ همان یديبخش توحاتين اصل حیت باور به ایا و تقويحضرت حق و اح

. از (202: 18ج، 1403، يمجلس) «تُفْلِحُوا قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ »کند: يم یيراهنما امبر اکرميگهربار پ

 د است.يها بازگشت به توحتنها راه نجات ملت ،ن منظریا

 ند:یفرمايساز من اصل مهم و شعار سرنوشتیت ايرهبر بزرگوار انقالب در اشاره به اهم

منشأ اثر است، « اهلل الّا اله ال»ست؛ یمحض ن یو ذهن یاعتقادۀ ک مسئلیصرفاً « اهلل الّا اله ال»

 الّا اله ال»از  ینه به وجود آمد، ناشیکه در مد ... یاین دولت اسالمیمنشأ عمل است. هم

 یمعن یان الهین خدا، در ادیمتعال و مبعوث یحکومت جز به دست خدا یعنیاست؛ « اهلل

صاحبان زر و  ،تُفلِحوا اهللُ اِلَّا هَقولوا ال اِلغمبر فرمود: یکه پ یمجرّدن هم بهیهم یندارد؛ برا

نه که یکردند؛ بعد در مد ییآراه در مقابل او صفکط محدود و کوچک میزور در همان مح

در مقابل  یجهان یهاها و قدرتیها و امپراتورل شد، باز حکومتیتشک یدولت اسالم

از روز اوّل تا امروز وجود داشته است و از روز اّول  ییآران صفیکردند؛ ا ییآرااسالم صف

، سرنوشت حق یشرویبوده است و پن مصاف، سرنوشت باطل یدر ا ینینشتا امروز، عقب

ک یکردند، امروز یم یه با آن فشار زندگکه در مک یت محدودیبوده است. همان جمع

ة ندید فراوان و با آیاست با افتخارات فراوان، با امکانات فراوان و با ام یم بشریعظۀ جامع

 برگرددد ید از ُبن دندان به توحیبا یامّت اسالمد؛ ید فهمین را بایروشن. ا

(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39394). 

ح دهد؛ يا ترجیند یخدا برگز یجابهر خدا را يغ ين مصداق ظلم و ستم آن است که آدمیبارزتر

محروم  يرود و از نور الهياو در جهالت و ظلمت فرو م يج سرتاسر زندگیدرتن شد بهيچن يوقت

 ند:یفرماين مطلب میح ايدر توض یاگردد. امام خامنهيم
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ن نبود ید، فقط اید خالص است. توحین آن توحیا .خدا ریغت یعبود ینف یعنیدِ خالص، یتوح

.. معنا .خ است. یر در طول تاریشامل و عام و سا یک معناید یتوح. ها را کنار بگذارندکه بت

، خدا ریغت نکند و در مقابل یعبود خدا ریغکه انسان از نید عبارت است از ایو روح توح

ِت کامل و خالص است. حال شما اگر با چشم یعبود ین معناید. این نسایبه زم یبندگۀ جبه

و علوم  یعلوم اجتماع -بشر  یمربوط به زندگ یهانانه و آگاهانه و مسلّح به دانشیبروشن

 یعیوسة ریت، دایعبودة رید که داید دید، خواهین عنوان نگاه کنیبه ا -و امثال ذلک یتیترب

انسان به وجود  یت برایعبود یک نوعیشود، هر یکه به بشر بسته م یید و بندهایاست. ق

تِ خرافات، یتِ آداب و عاداتِ غلط، عبودیغلط، عبود یاجتماع یهاتِ نظامیآورد. عبودیم

تر جین از همه رایکه ا - ینفسان یتِ هواهای، عبودیاستبداد یهاتِ اشخاص و قدرتیعبود

اللَّه،  الّا اله ال»م ییگویم یت است. وقتیانواع عبود هانیاتِ پول، زر و زور. یو عبود -است

ها به کنار رود تین عبودیاۀ ن است که همیش اید خالص. معنایتوح یعنی، «ك لهيوحده الشر

 اّلا اله القولوا »که فرمود: نیقتاً حاصل خواهد شد. ای، حقین شود، فالح و رستگاریکه اگر چن

 یست، فقط فالح اجتماعین یاسیاست. فقط فالح س یقیک فالح حقی ،ن فالحی، ا«اللَّه تفلحوا

ا و آخرت است. یست؛ بلکه فالح دنیامت نیست، فقط فالح روز قین یست، فقط فالح معنوین

 جا هرن باشد، اسالم است. یا جا هر. است یدعوت اسالم یهازهیاز آن مم یکین مثالً یا... 

ن اسالم و ین دو قرار داشته باشد، بین ایت است. هر جا بین باشد، جاهلیمقابِل اۀ نقط

 کاره ممکن است باشدمهیست، اسالم نیست، اسالمِ کامل نیت است؛ اسالمِ خالص نیجاهل

(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2735). 

 یادين شعار بنیاست که تمسک به ا يرِ الهیرناپذيين سنتِ تغیا ياسالم یهااز منظر آموزه

که نیشود. ايها مملت یروزيو پ یسبب رستگار آن قطعاً  یق به آن و عمل به اقتضايو باور عم

آورنده به انقالب یرا رو يتنها اندک ،ر ستمیز یهاملت ۀهم انِياز م ،هيانيمعظم در مطلع ب یرهبر

برسانند،  یده نشده که انقالب را به فرجام درخوریاندک هم د ن مواردِیدانند و معتقدند که در ايم

ن یامده و به ايتِ مطلقِ خداوند برنيحاکم یديفهم اصل توح درصدداز آن جهت است که آنان 

تحت  یهان ملتیان، خودِ اين بیشتن است و با ایاز ظلم به خو یان نمونهیو ا انددهيباور نرس

 ،ند و ظالم تا طرد ظلم از خود نکنداگر ظالمیاز جهت د يول ؛ندامظلوم يز گرچه از جهتيستم ن

را  یک ستمگری يلذا گرچه ممکن است ملت ؛نجات دهد طاغوتر ستم یتواند خود را از زينم
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نخواهند توانست که انقالب و  ،ستياد حق استوار نيچون حرکت آنان بر بن يول ؛مغلوب سازد

 د.ش ببرنيرا در جهت حق پ يزش اجتماعيخ

 یدیتوح یق باورهایدر گسترش و تعم یت رهبری. اهم2. 3

 یق و اثرگذاريج، تعمیتحقق انقالب تنها با ترو يجامعه و چگونگ یدمداريند توحیگفته شد که فرا

اصالت و تداوم انقالب است، ممکن است.  ۀکنندنيتأمکه « ال اله اال اهلل» يبخش و اساساتيشعار ح

 یجابهرا  يزند و نور معرفت و آگاهياست که ظلمت جهل را کنار م یاهیماج بنیق و تروين تعمیا

ق، موعظه و يست که تنها با خواندن کتاب، تحقين ياز نوع معرفت ،ن معرفتیاما ا ؛گسترانديآن م

که  ياله یيشواياست که به برکت وجود پ يم قرآنيه و تعليهمان تزک ،نیامثال آن حاصل شود. ا

 یلذا نعمت وجود رهبر ؛ممکن است ،افته باشدیو در رفتارش تبلور  او تجسم همه فضائل در وجود

توانند سبب يم يوقوع انقالب است. تنها رهبران اله یسازنهيدر زم يشرط اساس ،در جامعه ياله

 يانقالب اسالم ۀش انقالب شوند. تجربیدايجه، موجب پيو در نت ينید یق باورهايگسترش و تعم

گذار هی. رهبر پااندیرستگارراه نجات و  یکه در جستجو يکسان یاست برا يدرس بزرگ ،رانیا

چ قدرت يکه جز خدا به ه یاگونهبه ،بودند یديتوح یمظهر تام و تمام باورها ،يانقالب اسالم

 یدانستند. عمق و ژرفاياو مکلف م يباور نداشتند و خود را تنها در برابر خدا و اوامر و نواه یگرید

 ان شده است:يگونه بنیا ید مطهرياز استاد شه يدر سخن در امام راحل ينید یباورها

در سفر  کهیوقتباز  ،امل کردهین مرد بزرگ تحصیب دوازده سال در خدمت ایمن که قر

 فقطنهکردم که  او درک ۀیى از روحیزهایچ ،شان رفتمیارت ایز س به مالقات ویر به پاریاخ

دى؟ یدند چه دیدوستانم پرس ،وقتى برگشتم .ز اضافه کردیمانم نیبلکه بر ا ؛رت منیبر ح

 ،ا اگر جمع بشودیدن ،مان داردیدفش اه به ،«آمن بهدفه»: دمید «نَآمَ »گفتم چهار تا 

 ،مان داردیا ،که انتخاب کرده یراهه ب ،«لهيآمن بسب». تواند او را از هدفش منصرف کندینم

هدفش و ه غمبر بیکه پ یمانیه همان ایشب ،منصرف کرد ن راهیامکان ندارد بتوان او را از ا

احدى مثل  ،که سراغ دارم یرفقا و دوستان ۀان همیدر م ،«آمن بقوله» .راهش داشته ب

 ،ترواشیکنند که آقا کمى یم حتینصشان یاه ب ؛مان نداردیران ایمردم ا ۀیشان به روحیا

 جورنیامردم  ،د نهیگومى ،ندیآیدرممردم دارند از پاى  ،شوندیمردم دارند سرد م

 روزروزبهم که ینیبیشناسم و ما همگى میمن مردم را بهتر م ،دییگویستند که شما مین
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ک یدر  ،«آمن بربه»خره باالتر از همه باأل ؛ وشودیشتر آشکار میشان بیصحت سخن ا

من دست  ؛میکنین میم که چنیستین ما نیفالنى ا :گفتیمن مه شان بیخصوصى ا ۀجلس

کند و در راه یت خدا را حس میکه دست خدا و عنا یآدم .کنمیوضوح حس مهخدا را ب

. کندیبر نصرت او اضافه م «نصركميان تنصروا اهلل »مصداق ه خدا هم ب ،داردیبرمخدا قدم 

ام کرده و یاو براى خدا ق ،نمیبین مرد میوضوح در اهدى را من بییأت و تیهدا نیچننیا

 تزلزل و ترس در آن راه ندارد که اصالً ت کرده استیاو عناه متعال هم قلبى قوى بخداى 

 .(22-21: 1372، ی)مطهر

 ،آمدنديا گرد هم ميدن ۀراب شده بود که اگر هميد ناب سياز توح یوجود مبارک امام تا حد

ن یترپروردگار کوچکمانش به یتوانستند او را از هدف، راه و قولش منصرف کنند و در ايهرگز نم

ق، انقالب ین طریت کرد و از ایز سرايرو امام نيو پ يدر ملت انقالب ،ن صالبتیجاد کنند. ایا يخلل

در بخش  یار دشمنان که امام خامنهیناپذمقاومت کن و ظاهراًانيدات بنیها و تهددر برابر توطئه

ق ين باور عمیا ۀیبر پا شد. امام راحلر یناپذبيه به آن اشاره فرمودند، مقاوم و آسيانينخست ب

 ۀکند و شجر یاريد آبيرا با آب زالل توح يم انسانيعظ یهاپاک توده یهاتوانست دل یديتوح

توانست  امام راحل ياله یرويآنان بپروراند و بارور سازد. نفوذ ن یهارا در دل« ال اله اال اهلل» ۀبيط

آماده دفاع شوند  برکفجاندفاع از اسالم و انقالب  یکه برا یزاند تا حديحرکت را برانگيب یهاتوده

وند مستحکم و ين پين معناست که مادام که چنیابه بخش ع الهامین وقایو از آن دفاع کنند. ا

و انقالب زنده خواهد بود.  نيمأو عزت ملت ت یو ملت باشد، استقالل، آزاد ین رهبريب یاستوار

ت یدر روح و روان ملت و تقو یديتوح یان باورهایز مشروط به جرينوند متقابل ين پیالبته وجود ا

ز بر شعارها و يگام دوم ن ۀيانيمعظم انقالب در ب یرهبر ،رونیاو پرورش روزافزون آن است؛ از 

 د فراوان دارند.يکانقالب اصرار و تأ یهاآرمان

 ندهیبه آ ینیب. خوش3. 3

چون به علم مطلق  ،نيموحد راست .نده استیبه آ ينيبخوش ،یديتوح یج باورمندیگر از نتاید يکی

معتقد است، گذشته، حال و  يو عدل اله يمانه بودن افعال الهيو قدرت مطلق حضرت حق و حک

ات یاست. آ ين و راضيبداند و نسبت به آن خوشيم ياله ۀت و اراديرا تابع مش ينده جملگیآ

ن وعده داده است و يمنان راسترا به مؤ يلهت خاص و نصرت ایعنا ،در قرآن با صراحت یمتعدد



 1398، بهار و تابستان 9تخصصي انديشنامة واليت، شمارة  –دوفصلنامة علمي 

 

22 

او  ،وس باشدیأن و مينده بدبیمن نسبت به آست که مؤيلذا ممکن ن ؛ر استیناپذخدا تخلف ۀوعد

ها يها و ناکامي، تلخیمدارديمستندِ به توح یتمندین رضایاست و ا يراض يطیهمواره و در هر شرا

 يقرآن یانده را آموزهیبه آ ينيبن خوشیا ید مطهريکند. استاد شهين میريز به کام موحد شيرا ن

 د:یگويخواند و ميم

قطعى  ۀغلب ،مان اسالمىیا ىیروزى نهایپ ،ت تمامید است که با قاطعین قرآن مجیا

درخشان  ةندیو آ شهیکوتاه شدن دست ستمکاران و جباران براى هم ،انیصالحان و متق

ز مشتمل بر عنصر یش از هر چیشه بین اندیا .د داده استیت را نویبشر ۀو سعادتمندان

 ندهینان به آیخ و اطمیر تکاملى تاریعت و سیان کلى نظام طبینى نسبت به جریبخوش

هرگز  ،ات الهىیمردم مؤمن به عنا. ... ان کار بشر استینى نسبت به پایو طرد عنصر بدب

-هودهیدى و بیناامأس و یم یدهند و تسلش را از دست نمىید خویطى امیچ شرایو در ه

 .(7-6: 1373)مطهری،  گردندى نمىیگرا

ران و یرنگ و از طرق گوناگون مردم مسلمان اياند با خدعه و ندهيدشمنان ملت همواره کوش

ن و يبدب ينده انقالب و نظام اسالمیدر منطقه و جهان را نسبت به آ يطرفداران انقالب اسالم

نده و ید به آيو ام ينيبت خوشيبه اهم يجامع و متقنر يدر تعب یاوس کنند. امام خامنهیأم

 اند:گونه توجه دادهنیا ،مقابله با آن یدشمنان برا یترفندها

ن ینده است. بدون اینانه به آیبد و نگاه خوشیام ،منۀ ین توصیز، نخستیچش از همهیاما پ

د صادق و یک امی ،میگویمچه آن توان برداشت.ینم یچ گامیها، هقفلۀ هم یِد اساسیکل

 یدور بندهید کاذب و فریهمواره از ام جانبنیااست.  ینیع یهاتیبه واقع یکمت

ام و برحذر ز برحذر داشتهیجا و ترس کاذب نیب یدیموخود و همه را از ن؛ اما امجسته

 یاو رسانه یغیاست تبلیس -شهیو اکنون مانند هم -ن چهل سال یدارم. در طول ایم

ران ما از یمسئوالن و مد یمردم و حت یسازوسیآن، مأ یهان برنامهیترالمن و فعدش

ها، پنهان تینشان دادن واقع مغرضانه، وارونه یهالیدروغ، تحل ینده است. خبرهایآ

ا انکار یوب کوچک و کوچک نشان دادن یدبخش، بزرگ کردن عیام یهاکردن جلوه

دشمنان مّلت  ینترنتیو ا یریو تصو یصوتۀ هزاران رسان یشگیهمۀ محسّنات بزرگ، برنام

اند که با استفاده از ز قابل مشاهدهیآنان در داخل کشور ن یهاه دنبالهران است؛ و البتیا

ن یگام در شکستن اشیپ ،دیکنند. شما جوانان بایها در خدمت دشمن حرکت میآزاد

د. ترس و یپرورش ده نده راید به آیگران نهال امید. در خود و دیباش یغاتیتبلة محاصر
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 ن جهاد شما استیتریاشهین و رین نخستید. ایگران برانیرا از خود و د یدینوم

(https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673). 

 هاآنبه  یبندیو لزوم پا یفطر یها. ارزش4. 3

آن است، هماهنگ  یانقالب و شعارها یريگبودن جهت يکه در واقع منبعث از اله یگریمطلب د

اسالم منطبق بر فطرت است و همگان را  یهاآموزه است. اصوالً ين شعارها بر فطرت آدمیبودن ا

ها از ن آموزهیمورد توجه در ا یهان اساس، ارزشیشه مورد خطاب قرار داده است. بر ايهم یبرا

اشاره شده، با  هاآنه به يانيکه در ب یت، عدالت، استقالل، عزت و برادری، اخالق، معنویل آزاديقب

متفرع بر  يمتعال یهان ارزشیا ،اوالً د توجه داشت که یاما با ؛استقبال همگان مواجه و ماندگارند

 ،اًيکنند، ثانيدا نميمعنا پ ،سته استیگونه که شاد آنياست که بدون باور به توح یاگونهد و بهيتوح

ت يان باشد. اهمیش از التزام توده مردم آشکار و نمايبها ن ارزشیان به ايو مدع مسئوالند التزام یبا

 ۀدربار است که امام راحل یت و انقالب در حديمنتسب به روحان یهاالن و چهرهئوالتزام مس

 اند:آن فرموده

 ۀد عرض بکنم به همه، به همیت دارد و بایش من اهمیاست که پ یک سفارش عمومین یا

 نباشد خالف اسالم قدمکید که یکمال دقت توجه کند عرض بکنم، با یملت با یقشرها

عنوان ن، بهیعنوان مسلمعنوان اسالم، به... بهید که کسانیت مالحظه کنبا کمال دق

شتر است و یتش بیاهم زیچهمهن در نظر من از یا خالف برندارند... قدمکین، یمعمم

 .(33: 7ج ،  ،1389يني)امام خم شتریتش هم بیولئمس

ا ی ،ج اسالم را دارندیکه سِمَت ترو يکد امام در توجه دادن ملت به رفتار کسانؤم ۀدغدغ

اسالم ثبت  یگونه کسان به پانیخالف ا ین جهت است که رفتارهایاز ا ،ندااسالم و انقالب يمدع

ت و مبلغان يروحان ید برایکه با ين حرمتين است که در عیبخش ان سخن الهامیانکتۀ شود. يم

د در برابر رفتار ناصواب یگران نباید اً يدر معرض لغزش و خطرند و ثان ز اوالًياما آنان ن ؛قائل شد

دا يگران را پیرش تذکرات دیت پذيد ظرفیز بايگونه افراد ننیگر، ایآنان ساکت باشند؛ از طرف د

ت در برابر رفتار يحساس یکه امام برا يتين اهمید ایابد. شایگسترش  يرخواهين خیکنند و ا

 یباورها یبر رو یرانگریاثر و ،عمل خالفکه ن جهت است یاز ا ،افراد قائل شدند يخالف برخ
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 ۀنوببهز ين امر نیز خواند شد. ایگرنیتفاوت و ديمرور مردم ب، بهمردم دارد و اگر مهار نشود ينید

 ثر خواهد ساخت.أو انقالب را مت يانقالب ۀيخود روح

ه متذکر يانيگونه در بنیا یاست که رهبر یاانقالب، نکته یهاگر در باب ارزشیمطلب د

مسئوالن از  يگردانیش آمده، از رويپ يزدگانقالب( دل یها و شعارهاهرگاه )از ارزش»اند: شده

اگر به اثر « هاآنتحقق  یو کوشش برا هاآنبه  یبندیبوده است و نه از پا ينید یهان ارزشیا

ت مضاعف ياهم ،بر رفتار و اعمال او دارد توجه شود يآدم يقلب یباورهاات و يکه ذهن يميمستق

رفت که یتوان پذيگردد. سخت ميران و مسئوالن آشکار مینش و انتخاب مدیدر گز یمدارارزش

تش را يبتواند مسئول ،ندارد یاعتقاد يانقالب اسالم یهاکه به باورها و ارزش ير و مسئولیمد

سته یگونه که شاآن« ال اله اال اهلل» یدير ارشد نظام به شعار توحیانجام دهد. اگر مد يدرستبه

 يبياستکبار معارض و رق ۀجبه يو پوشال یقدرت ماد یمعلوم است که برا ،است باور نداشته باشد

 که يکساما  ؛ن خواست آن جبهه سامان دهديمأامور کشور را در جهت ت ،کوشديابد و میينم

مان دارد، در ضمن توجه به مالحظاتِ یرفته و به آن این شعار را پذیصداقت ا یو از رو يراستبه

گران به خود راه ید ۀياز ناح يچ ترس و نگرانيمعقول که متخذ از خوِد شرع مقدس است، ه

گران یاز تعرض د ياستقالل و عزت ملّ  ،يرانین مدين دارد. با چنيقیخود  یروزيدهد و به پينم

ست ين معنا نیو التزام به آن، به ا یديبخش توحين شعار تعالیا يرش قلبیپذ يول ؛مانديممصون 

ها تياما چشم خود را بر واقع ؛دهنديل را سر مياص یشعارها يبرخ ،شوديده مید يکه گاه

کند که يبه ما حکم م یدين شعار توحیبه ا يکنند. اعتقاد قلبيکورانه عمل مبندند و کوريم

م، بر اساس يبسنج يکه الزم است، با مشورت جمع یيدر جا جوانب امور را با عقل و ۀهمنخست 

 واقع گردد. ،ر استيخچه آن م تايم و آنگاه به خدا توکل کنیريم بگيآن تصم

 یبا استکبار جهان ی. تقابل انقالب اسالم5. 3

 یصاحبان قدرت ماد یدارد با استکبارورز یجا يعظام اله یايبعثت انب ۀکه در ادام يانقالب اسالم

به کالم مذکور از امام  يخیو تار يافزون بر مستندات قرآن ،ن مطلبیمواجه بوده و خواهد بود؛ ا

 يزمان»... که حضرتش فرمود:  یيز مستند است؛ جاين گذشت نیش از ايکه پ ين علیالموحد

 یبرا یيرا دگرگون کردند و به حق خداوند جاهل گشتند و همانندها يمان الهيان پياکثر آدم
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 يهیبد« ن آنان را از معرفت او منحرف ساختند و از عبادت او بازداشتندياطيخداوند اخذ کردند و ش

که  يان ساختگین و خداياطين شیا ،شکل گرفت يطلببر مدار حق و حق ينهضت ياست که وقت

، کننديماز خداوند توسط مردم ساخته شده و بر آنان حکومت  یبه سبب جهالت، غفلت و دور

پردازند. يم ينند و با تمام وجود به مقابله با آن نهضت الهيبيم یت خود را در خطر جدیموجود

دانند يک ميرت نيگر صاحبان بصیو د يحق و باطل است. رهبران اله يشگين همان تقابل همیا

گر در تضاد کامل یکدیت و سرشت دو طرِف تقابل با يرا ماهیاست؛ ز ریناپذيآشت ن تقابل ذاتاً یکه ا

همچنان که تن دادن  ؛طاغوت است ینابود یکه تن دادن طاغوت به حق به معنا یاگونهبه ،است

 يعنی ،محال است ینهضت و امر ینابود یز به معنايطاغوت ن یهابه خواسته ينهضتِ اله یشوايپ

ا ی ،ز سازش کندين حال با باطل نيخود را حفظ و در ع يبتواند سرشت اله يمحال است نهضت اله

 ز همراه گردد.ين حال با حق نيخود را حفظ و در ع يطاغوت بتواند سرشت طاغوت

 يفرعون با موس یياروین تقابل در قرآن ذکر شده است که از آن جمله، رویاز ا یيهانمونه

گفت من  آنگاه ؛فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فرعون آورده است: یاستکبارورز يقرآن در معرف .است

 (24: )نازعات پروردگار بزرگ شما هستم

 ؛یرِيهَا الْمَلَأُ ما َعلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَیا أَی ت کرد و گفت:يالوه یادعا يت، حتياو باالتر از ربوب

 (38 :قصص) خود سراغ ندارم ريبه غان! من براى شما معبودى یاى دربار

ر از من ياگر غ ؛نَيلَأَجْعَلَنَّکَ مِنَ الْمَسْجُونِ یرِيلَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلهَاً غَ گفت: يز خطاب به موسيو ن

 .(29 :شعراء) دداخواهم قرار ان يزنداناز رى تو را يمعبودى بگ

ال »آن مطرح بوده است؛ شعار  یديت توحيز به لحاظ ماهين يانقالب اسالم ۀن تقابل درباریا

ن شعار یو اثبات است و التزام به ا يمتضمن نف ،است يانقالب اسالم يکه شعار اصل« اله اال اهلل

ن انقالب یاست. در طول چهل سال عمر مبارک ا زدهرقمن تقابل را یا ،خودیخودبه ،یديتوح

بلکه به لحاظ  ؛اندد نکردهیخود با آن ترد يگاه در خصومت ذاتچيه تنهانهمستکبران  ،ياله

ن یاند. اشتر کردهيخود را ب يهر روز دامنه و عمق دشمن يز انقالب اسالميانگشگفت یهایروزيپ

انقالب  یبوده است که بقا یااندازهبهل يدخ یروهاي، تنوع و نيتقابل و تهاجم به لحاظ گستردگ

 یمددها ۀیجز بر پا يالمللنيو ب یا، منطقهيمختلف ملقات آن در سطوح يو توف يو نظام اسالم

 ست.يان نيقابل ب یات خداوندیو عنا يبيغ
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اند؛ در ت آن را متذکر شدهين تقابل و اهمیا یاگام دوم، امام خامنه ۀيانياز ب یيهادر بخش

 ه آمده است:يانيمطلع ب

ک نهضت بزرگ یگمان  یم شده بود و کسیتقس یان شرق و غرب مادّیآن روز که جهان م

ها را دان نهاد؛ چهارچوبیران، با قدرت و شکوه پا به میا یبُرد، انقالب اسالمیرا نم ینید

ا را در کنار هم مطرح کرد و آغاز ین و دنید؛ دیا کشیها را به رخ دنشهیکل یشکست؛ کهنگ

؛ ان دهندو ستم واکنش نش یبود که سردمداران گمراه یعیرا اعالم نمود. طب یدیعصر جد

 .(https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673) ن واکنش ناکام ماندیااما 

ن و یدن دیدر کنار هم د»و « هاشهيکل يکهنگ»، «هاچهارچوبشکستن »ن سخن یدر ا

 یرهايداشته است؛ تعب يرا در پ ياست که واکنش سردمداران گمراه يانقالب يمختصات« ايدن

شه یان ريآدم ۀشیاست که در اعماق ذهن و اند یانادرست و جاهالنه یناظر به باورها ،اول و دوم

 یديان توحیبخش اداتيح یهاه راندن آموزهيگسست از خداوند و به حاش ،کرده بود. در واقع

ر يد. تعبيخط بطالن کش هاآنبر  يبود که انقالب اسالم يغلط یها و باورهاتيحاصل آن ذهن

 یهاشهيو کل يجعل یهاچوبآن چهار ین انقالب برایاست که ا ينیگزیح به جایز تصريسوم ن

آن را  یادیت استکبار و ایموجود ،هاشهيکل ها وچوبن چهارياساس مطرح کرده است. هميب

ان کار استکبار است. از یک شدن پاینزد یبه معنا هاآن یاعتبارين کرده بود؛ لذا تزلزل و بيمتأ

که  یاعتقاد یهاهدهد و به فرهنگ و آموزيرا کانون توجه قرار م يفرهنگ ۀمقابل، استکبار رونیا

امان يب ن هجمۀیکند. اياستفاده م يآورد و از هر فرصتيانقالب است هجوم م یهارساختیز

مان یده جز با قدرت ايچير و پين هجوم فراگیتر شده است. مقابله با ادهيچيتر و پگسترده روزروزبه

 گونه آمده است:نیه ايانيز در بين معنا نیممکن نبود. ا ياله یبه رهبر يسرسپردگ و ينید

ل کرد و یتبد یقطبآن روز را به جهان سه یران، جهان دوقطبیت اب ملنگاه انقالپس آ

د قدرت، تقابل یجد یهاد آمدن قطبیو اقمارش و پد یسپس با سقوط و حذف شورو

ان شد. یه جهانجهان معاصر و کانون توجۀ برجستة دیپد« اسالم و استکبار»د یجدۀ دوگان

-دولت یخواه جهان و برخیآزاد یهاانیر ستم و جریز یهاتملۀ دوارانینگاه ام ،ییاز سو

 یزورگو و قلدرها یهامیرژۀ ورزانه و بدخواهاننهینگاه ک ییو از سو ل به استقاللیما یها

انقالب، ۀ افت و زلزلیر ییر جهان تغیمس ،گونهنیطلب عالم، بدان دوخته شد. بدباج

ت آغاز شد و اگر شدۀ ها با همیدار کرد؛ دشمنیده را بیدر بسترِ راحت آرم یهافرعون

أن الشمیامام عظة دشدییو تأ یآسمان یت و رهبرن ملیاة زیمان و انگیم اینبود قدرت عظ
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 شدیر نمیپذامکانهمه خصومت و شقاوت و توطئه و خباثت، ما، تاب آوردن در برابر آن

(https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673). 

طان بزرگ که يتقابل انقالب با ش یر شوروياتحاد جماه يدر تداوم حرکت انقالب و با فروپاش

 ۀز بر جبهيانقالب و ن ۀبر جبه ،ين برجستگیبرجسته شد و ا ،دانستيدان ميتاز مکهیخود را  ظاهراً

ن در ید ۀگرفتند و به قدرت بالقو یاجان تازه ،نان عالمین تقابل، متدیمقابل انقالب اثر گذاشت. با ا

 یيتنهابه يگر با ابزار و ادوات نظامیز متوجه شد که دي. جبهه مخالف نبردند يپ یجوامع بشر ۀادار

دند. رهبر معظم یز گردمتمرک يتهاجم فرهنگ ید و لذا بر روین انقالب گردیتوان مانع گسترش اينم

 اند:دهیگونه متذکر گردنیه ايانيدر برا  يو استکبار جهان ين انقالب اسالميد تقابل بیتشد ،انقالب

ان و مستکبران یدر برابر قلدران و زورگو یستادگیز ایهت و باشکوه و افتخارآمماد پُرابن

تر شد. در تمام برجسته روزکار، روزبهتیخوار و جناجهان یکایجهان و در رأس آنان آمر

آن و  یبت الهیاز انقالب و عظمت و ه یانت و پاسداریو ص یریناپذمین چهل سال، تسلیا

ران یاة شدت شناختهیر و مستکبر، خصوصمتکب یهاآن در مقابل دولتۀ گردن برافراشت

انحصارگر جهان که  یهارفته است. قدرتیم شمار به مرزوبومن یژه جوانان ایوهب یرانیو ا

مال کردن منافع یگر کشورها و پایبه استقالل د یاندازات خود را در دستیهمواره ح

، اعتراف به یو انقالب یران اسالمیاند، در برابر امقاصد شوم خود دانسته یبرا هاآن یاتیح

 .(https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673) کردند یناتوان

 يحق در برابر باطل مورد توجه است؛ هر نهضت و حرکت اله یریناپذسخن شکستن یدر ا

توان مقابله با  يچ قدرتيروز است و هيپ ،ر حق باشديمادام که اصالت خود را حفظ کند و در مس

د! یامان آوردهیکه ا يکسان یا ؛أَقْدَامَكُمْا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ ینْصُرْکُمْ وَیثَبِّتْ یَ»آن را ندارد: 

 ي. ط(7: )محمد« گردانديتان را استوار میهاکند و گاميم یاریاو شما را  ،دیکرد یاریاگر خدا را 

 ؛ن انقالب به کار بسته استیتوان خود را در مقابله با ا ۀهم يانهاستکبار ج ،گذشته ۀچهار ده

انقالب و در  یت شعارهايل در حقانينبرده است. البته آنگاه که به هر دل یاجز شکست بهره يول

 يد حاصل شود، خسران و شکست حتمیآن ترد یروزين به حق و پيمان راستیآثار و برکات ا

 ه آمده است:يانيگونه که در باست. همان

خ یاز تار ییهادر برهه یان انقالبیانقالب و غفلت از جر یبه شعارها یهتوجید که اگر بیبدان

ن یانقالب از ا یشک دستاوردهایب  -بار هم بودبود و خسارت متأسفانهکه  -بود یساله نمچهل
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از  یاریجلوتر بود و بس یبزرگ بس یهادن به آرمانیر رسیشتر و کشور در مسیب یبس

 .(https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673) داشتیوجود نم یمشکالت کنون

گذاشته است. اگر  یبرجا یارزشمند یامدهايتداوم تقابل انقالب با استکبار در مجموع پ

آن  یب و فرازهايند تقابل و نشیآفر ،مياستکبار را در مقاطع مختلف بسنج ۀمقابل ۀموضوع و بهان

 ،منظرن یدو مقطع انقالب از ا ۀسیزرگوار انقالب در مقام مقاب یلذا رهبر ؛گردديان مینما ترواضح

 ند:یفرمايه ميانيدر ب

 یا با تفاوتام ؛رو استمستکبران روبه یهاران مقتدر، امروز هم مانند آغاز انقالب با چالشیا

 یلیا تعطیگانه یکا بر سر کوتاه کردن دست عمّال بیدار. اگر آن روز چالش با آمریکامالً معن

بود، امروز چالش بر سِر  یجاسوسۀ ا رسوا کردن النیدر تهران  یستیونیم صهیسفارت رژ

کا از یدن بساط نفوذ نامشروع آمریو برچ یستیونیم صهیرژ یران مقتدر در مرزهایحضور ا

در قلب  ینیاز مبارزات مجاهدان فلسط یاسالم یت جمهوریو حماا یغرب آسۀ منطق

ن منطقه یدر سراسر امقاومت اهلل و حزبۀ و دفاع از پرچم برافراشت یاشغال یهانیسرزم

امروز  ران بود،یا یبرا ییحات ابتداید تسلیاز خر یریاگر آن روز، مشکل غرب جلوگ ؛ واست

و اگر آن  مقاومت است یروهایبه ن یرانیاۀ شرفتیپ یهااز انتقال سالح یریمشکل او جلوگ

ما و بالگرد خواهد یا با چند هواپیخودفروخته  یرانیکا آن بود که با چند ایروز گمان آمر

با  یتیو امن یاسیسۀ مقابل ید، امروز برایران فائق آیت او مل یتوانست بر نظام اسالم

ند یبیا مرعوب میدولت معاند ها ک ائتالف بزرگ از دهی، خود را محتاج به یاسالم یجمهور

 یگاهیران به برکت انقالب، اکنون در جایخورد. ای، شکست مییارویه باز هم در روو البت

دشوار در  یهاگردنه یاز بس ،ان و عبورکردهیران در چشم جهانیت املۀ ستیو شا یمتعال

 .(https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673) ش استیخو یمسائل اساس

 ،کنديش از گذشته نگران ميشدت به لرزه درآورد و هر روز او را بچه استکبار را از همان آغاز بهآن

که تنها  يحات جنگيخ مصرف تسلین انقالب است. امروزه تاریا يو فرهنگ یند فکریو برآ یبُعد معنو

ر ياخ یهان دههيده است. در هميان رسیبه پا يانقالب اسالم ينیآفرنقشبا  ،استکبار بود ۀبرگ برند

 يحات نظاميکاربرد تسل يروز شده است و حتيحات پين تسلیها بر مرگبارترملت ۀمعلوم شد که اراد

منِ ی برای نمونه،شود. يعکس دارد و سبب قدرت آن ملت م ۀجيک ملت نتیو برخورد قلدرمآبانه با 

تر از تر و مصممیمراتب قوبه ،کرش وارد آمديکه بر روح و پ یریناپذجبران یهارغم خسارتامروز به

من را تصرف و ی هفتهکردند ظرف چند يمنِ قبل از تهاجم و تجاوز است. متجاوزان در آغاز گمان می

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=5071
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=11101
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=11101
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ن ینمودار شد. بر ا در برابرشان یدند که چه دشمن قدرتمندياما امروز فهم ؛کننديم نشاندهدست

به  يدفاع یعد فناوردر بُ  يران اسالمیندارد؛ ا يبُرد چندان ينظام يگر جنگ و لشکرکشید ،اساس

 يدشمن است و رکن اساس يبازدارندگ یتنها برا ین فناوریا يول ؛افته استیدست  يميقات عظيتوف

 يبانيو پشت یر فکرينظيراث بياز م ،ن انقالبینرم و فرهنگ است. ا ۀانقالب در تقابل با استکبار جنب

ها ل و آخر را فرهنگ، باورها و قوت ارادهحرف اوّ ،ن تقابلیبرخوردار است و در ا يفرهنگ یهمتايب

منبعث از فرهنگ و  ین و فطریافتخارآفر یهاهیمانه، به بُيانياز ب يدر بخش یازند. امام خامنهيم

 گونه اشاره فرمودند:نیبل ان تقایو آثار آن در ا ينیناب د یباورها

ز بوده و نه منفعل و مردّد. با صراحت و یررحم و خونین انقالب از آغاز تا امروز نه بیا

ستاده و از مظلومان و مستضعفان دفاع کرده یان و گردنکشان ایشجاعت در برابر زورگو

عمل ۀ دامنن ین صداقت و صراحت و اقتدار، ای، ایو مروّت انقالب ین جوانمردیا .است

و همواره  است یرانیران و ایا یسربلندۀ یدر کنار مظلومان جهان، ما یاو منطقه یجهان

 (.https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673) ن بادیچن

ز به يو ن يدفاع یبه ُبعد سخت و فناور يکرد انقالب و نظام اسالمیبه رو ،ن سخن کوتاهیدر ا

 توجه داده شده است. ينید یهابرخاسته از فرهنگ و آموزه یاديبن یهان ارزشیاديت بنياهم

و مروت  یست؛ جوانمرديکه دارد ن يتيبا اهم يدفاع یفناور ،دانسته شده یموجب سربلندچه آن

ت يمباهات است. نظر به اهم ۀیما یکردی، صداقت و صراحت و دفاع از مظلومان جهان رويانقالب

بر ذهن و روان  یرگذاريثتأ درصدددشمنان همواره  يو فرهنگ ينیارزشمند د یهاهین دستمایا

 یريها جلوگن ملتيف کنند و از نفوذ و گسترش آن در بین باورها را تحریاند تا اها برآمدهملت

از  یريگگونه بر لزوم بهرهنیطنت دشمنان، رهبر معظم انقالب اياثر کردن مکر و شيب یکنند. برا

 اند:د کردهيکأته تتجارب گذش

ها درس د گذشته را درست شناخت و از تجربهینده، بایاستوار در آ یهابرداشتن گام یبرا

نده یقت خواهند نشست و آیحق یجابهها ن راهبرد غفلت شود، دروغیگرفت؛ اگر از ا

ف و ی، تحریقو یازهیناشناخته قرار خواهد گرفت. دشمنان انقالب با انگ یدهایمورد تهد

 یابزارها براۀ کنند و از پول و همیزمان حال را دنبال م یگذشته و حتة دربار یپردازدروغ

قت را از دشمن و یارند؛ حقیبس یده و آگاهیرهزنان فکر و عق. رندیگیآن بهره م

 .(https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673) دیتوان شنینظامش نمادهیپ
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 جهی. نت4

ن التزام که تقابل یج حاصل از ایز توجه به نتايانقالب و ن یهاو آرمان یاديبن یآگاهانه به شعارهاالتزام 

ما  یر و حرکت انقالب را برايمس يچگونگ ،انقالب و جبهه استکبار است ۀن جبهير بیناپذاجتناب

سرشت  م. ذات ویها گرفتار خبط و خطا نشویريگميف و تصمیسازد تا در انجام وظايمجسم م

 ،ابندیيگران مید یت خود را در ظلم و تعدیکه موجود يز است و ظالمانيستظلم ،انقالب یديتوح

و استکبار  يانقالب اسالم ۀن دو جبهيب يلذا دشمن ؛ن انقالب را تحمل کنندیت ایتوانند موجودينم

با حفظ  يمحال است انقالب اسالم يعنی؛ ممکن است ،ن دو استحاله شودیاز ا يکیکه  يتنها در صورت

ات خود را دارد، سازش کند و از مقابله با آن يکه خصوص یها و اصالت خود با استکبارها، ارزشآرمان

ت خود یانصراف استکبار از موجود یبه معنا يطور سازش استکبار با انقالب اسالمنيمنصرف شود. هم

ن تقابل یا يخواص به چگونگ يما حت ۀاز جامع يميهنوز بخش عظ ،است. پس از چهل سال از انقالب

ار دشمن يبس ارزشمند در اخت يشود و فرصتيد به استکبار دوخته ميلذا چشم ام ؛اندتوجه نکرده

 يدشمن و چگونگ يکند. سبب غفلت از دشمنيرا وارد م ياساس ۀرد و او هم ضربيگيتکار قرار میجنا

خود  یاو رسانه يغيتا دشمن در جنگ تبل شوديمسبب  ،رتيرت است. بصيفقدان بص ،ين دشمنیا

انقالب برپا کرده  یهاد در مردم و مسئوالن در دفاع از ارزشیجاد تردیب مردم و ایفر منظوربهکه 

 ناکام بماند. ،است

 يالمللنيو ارتباطات ب يپلماسیبا د یديتوح یها و باورهارت و التزام به ارزشيو بص ين آگاهیا

 ،جنگ ۀدر جبه يهمانند ضعف و کوتاه يالمللنيو ضعف در ارتباطات ب يمنافات ندارد؛ هرگونه کوتاه

است  يانقالب اسالم يانگر نظام حکومتیکه نما ياسالم یسازد. جمهوريرا متوجه ملت م یيهاخسارت

شناخت درست ق یتنها از طر ،ن حضوریداشته باشد و ا يپلماسید ۀدر عرص یست حضور قدرتمندیبايم

مذاکره را در  يکه بعضنیآن ممکن است. ا یهاانقالب و التزام به ارزش یديتوح یريگت و جهتيماه

رت يز با بصيانقالب و ن یاديبن یات شعارهايبا مقتض هاست ک يفیک تحریکنند، يمقابل مقاومت مطرح م

د اوج مقاومت را به یحال جنگ که با . ما درانددهيتندرهممقاومت و مذاکره زیرا ست؛ يسازگار ن يانقالب

گفتگو و  یگونه که در مذاکره که فضاهمان ،میریپذيحرف حق را از طرف مقابل م ،ش گذاشتینما

-مقاومت و حق ۀين روحیم؛ ايکنيشدت مقاومت مدشمن به يخواهدر برابر باج ،است يکیب و نزدیتقر

 است.« ال اله اال اهلل»اسالم و انقالب  يها ملهم از شعار اصلعرصه ۀدر هم یریپذ
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در سطوح  ين انقالب اسالمیاديبن یق شعارهايح و تعميشنهاد قلم آن است که توضيپ

 یلحاظ گردد و مراکز و نهادها يتيو ترب يدر نظام آموزش ياز اهداف اصل ،آن یمختلف و به اقتضا

ده است ید یب جدين باورها آسیز اين یز آن را محل توجه مضاعف قرار دهند. در مواردين يغيتبل

 شود. يشناسبيد آسیکه با
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