
 

 

 

 

 

 گام دوم انقالب ۀمبانی قرآنی بیانی یبررس

 شناختی بینامتنیتبا رویکرد زبان
 نین پروینورالد

 مهدی شوشتری

 دهیچک

ات و نقدِ متن محور است. در یبه ادب یشناختکردِ زبانیمتون، حاصـِل رو یدگـیدرهم تن

م قرار گرفته یرِ قرآن کریجهان اسالم به اشکـال گوناگون، تحت تأث ۀنه، رهبر فرزانین زمیا

قرآن، صورت  یانیو گاه در الفاظ و فنونِ ب گاه از مضـمون و محـتوا ،یریرپذین تأثیاست. ا

ن سالگرد یران، چهلمیا یر اسالمیکه انقالب کبیدر حال یرفته است. مقام معظم رهبریپذ

، با 1397بهمن  22در روز  ،ات نهادیپنجم ح ۀخود را پشت سر گذاشته و قدم به ده یروزیپ

گذشته، به  ۀار دهـشگرف چه ین دستاوردهاییدوم انقالب ضمن تبۀ گام یانیبصدور 

ت و اخالق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با یعلم و پژوهش، معنو ۀنیدر زم یراهبرد یهاهیتوص

ن یجاد تمدن نویتحقق ا یدر راستا یو سبک زندگ ی، عزت ملیفساد، استقالل و آزاد

 یهابا سبک و مضمون« ارواحناه فداه» یت عظمید والیطلوع خورش یبرا یو آمادگ یاسالم

 یبه واکاو یلیتحل - یفیر با روش توصـس، پژوهش حاضاـن اسیاند. براپرداخته یقرآن

ج حاصل ین نتایترپردازد. از مهمیم میدوم انقالب از قرآن کرۀ گام یانیب یریاثرپذ یهاوهیش

از  یریگعارفانه و با بهره ی، با نگرشیدهد که مقام معظم رهبرینشان م ،ن کاربستیاز ا
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ن یدر جهت تحقق تمدن نو ران و جهان رایا یاسالمانداز روشن انقالب ، چشمین قرآنیمضام

 است.کرده م یترس یخوبدوم انقالب بهۀ گام یانیبدر  یاسالم

 .یدوم انقالب، مقام معظم رهبرۀ گام یانیبت، ینامتنیم، بیقرآن کر :هادواژهیکل

 مقدمه

 یلياست و بر صدق نبوت حضرتش دل امبر بزرگوار اسالميپ ۀن معجزيترزرگب ،ميقرآن کر

ل روشن، اخبار و مواعظ يات و داليقدر از آاست بس گران یامجموعه ،ن کتاب مقدسيروشن. ا

 یاز فصاحت و بالغت ین استوار و آداب و سنن ارزشمند که با برخوردارين، احکام و قوانيراست

 ۀم ارزنديست. با تأمل در تعالنوع انسان ا یو اجتماع یفرد یهایازمندين یرهگشا ،آوراعجاب

بخش اتياز معارف ح یجامع ۀموسوع ،نيمب ن کتابِيبرد که ا یتوان پیقت مين حقيقرآن، بد

، مقررات یاسيس ی، احکام عبادیو اجتماع ین فرديفزا، قوانشگرف و جان یق نورانيو رهگشا، حقا

د، خلق يمبدأ و معاد، وعد و وع ح،ي، مواعظ و نصای، فضائل اخالقیو اقتصاد يی، مسائل قضایمدن

نات و اسرار جهان ئها، احوال کاا، سرگذشت ملتي، قصص انبیبيحاد، بعث و نشور، اخبار غيو ا

ز ير را در نفوس و نير، کمال تأثيان، قدرت استدالل، لطافت تعبيب يیوايش به انضمام ،یهست

گرفته و بر اساس فطرت و  نشئت ینيآفر یکه از هست یگريدار دبرجسته و جاذبه یهایژگيو

متفکران مسلمان اعم  ین و تطور باورهايم در تکويات قرآن کريم استوار گشته است. آيعقل سل

 چيهکه نيرگذار بوده است. با توجه به ايبان و شاعران تأثيلسوفان و عارفان، ادياز متکلمان، ف

گر يکديبلکه متون همواره در ارتباط و گفتگو با  ؛گر متون وجود ندارديو منفصل از د یعار» یمتن

-به ،یريرپذيثن تأي. ا(16-15: 1393، یانيک) «نداشته باشند یاهرچند خود بدان اشاره ؛باشندیم

 ،یرد. خارجيگیصورت م یا داخلي یت شناخته شده است که به دو صورت خارجينامتنيعنوان ب

 یعني یداخل و رديگ به کارم در متن يمستق طوربهلفظ قرآن را  ،که شاعرنيعبارت است از ا

است که  ین متونيترکه قرآن از مهم يیآنجارا در اشعارش بگنجاند. از  ین قرآنيمضام ،شاعر

 پس بر سبکِ ،انداز همان بدو تولد با آن انس گرفته یاسالم یو ادبا امامان معصوم

با  یاسندهيهر نو یسندگيکه سبک نو يیجاگذارد. از آنیر ميثم تأيطور مستقبه شانیسندگينو

ن يت و مضاميبه شخص ،سندهينو ینوشتار ۀويش یالالبهتوان از یپس م ،متفاوت است یگريد
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و نقادانه به  یعلم یبر آن است با نگاه ،ن جستاريا ،نيبنابرا؛ برد یکه بر افکار او مسلط است، پ

 ر پاسخ دهد:يز یهاسؤالگام دوم انقالب بپردازد تا به  ۀيانيب یبررس

 ست؟يگام دوم انقالب چ ۀيانيب یقرآن یهامضمون ی. محور اصل1

 به چه صورت است؟ یاامام خامنه یهایريگت وامي. غالب2

 پژوهش ۀنیشیپ

ۀ گام ينايب یريپذريۀ تأث، درباریمستقل و اختصاص یاطالعات موجود، تاکنون، پژوهش بر اساس

نه انجام يزم نيکه در ا یهان پژوهشيترصورت نگرفته است. از مهمم يدوم انقالب از قرآن کر

 ذيل اشاره کرد:توان به موارد یشده است م

ۀ يانيب مهم در یهادواژهيبه کل ینگاه»با عنوان  ۀدر مقال ینيسحان يد محمود مروي. س1

 پردازد.یدوم انقالب مۀ گام يانيب یبه بررس« دوم انقالبگام 

معتبر  یهاگاهيشتر پايب ،دوم انقالبۀ گام يانيبسندگان در ارتباط با ينو ،ان ذکر استيشا

افت نشد. از يدوم انقالب ۀ گام يانيبت در ينامتنيب ۀنيدر زم ی؛ اما پژوهشکرده یرا بررس یعلم

ۀ گام يانيب یم به بررسيقرآن کر برهيتکو با  یليتحل - یفيکه پژوهش حاضر با روش توص يیآنجا

 ع است.ينو و بد کامالا  ،پردازدیمدوم انقالب 

 پژوهش یچارچوب نظر. 1

 )=تناص( و انواع آن ینامتنیب. 2. 1

 یبو نقد اد یشناسزبان ۀاست که در حوز یديات جدياز نظر 1«ا تناصيت ينامتنيب»موضوع 

 «inter» ۀب از دو واژمرکّ ،«intertext» یاصطالح فرانسو ۀن اصطالح، ترجميا مطرح شده است.

تبادل » ،ن اصطالحيا یلغو یمعنا ،نيبنابرا؛ است «متن» یبه معنا «text»و  «تبادل» یبه معنا

و اطالع  یبررس ،تينامتنيب» د:يگویم «تينامتنيب»ف يدر تعر «نيباخت». (13:)ناهم است «یمتن

 .(183 :1997 ،سي)بت« استش از خود يان متون در تعامل با متون پير و تأثّر ميقت تأثياز حق

                                                             
1. intertextAuality. 
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مستقل  ی، فاقِد هر نوع معنایرادبيو خواه غ یخواه ادب ها را، متنیامروز پردازانِهينظر

ک يغلتند که کشف کردن یاز روابط فرو م یاها در شبکهن متنيدانند. آنان معتقدند که ایم

 .(11 :1380 آلن،) است ینامتنيکردن روابط ب یابيرد آن، درگروِ یا معانيمتن و کشف معنا 

گر بر يها و آثار مثبت متون دکشف نشانه ،آن است یدر پ «تينامتنيب»که  ین هدفيترمهم

گر يان متن حاضر و متون ديروابط موجود م یمطالعه و بررس «تينامتنيب» چراکه ؛ک متن استي

 :1388 ،يیرزاي)مرساند یم یاريک متن يتر و فهم بهتر قيخواننده را در درك عم کهیطوربه است؛

ن امر يدر ادب دارد و ا ینقش اساس ،یزبان یهایژگياز و یکيعنوان ت بهينامتني. ب(٤65-٤6٤

ر و تأثر يثأت ۀديرا امکان ندارد که پديشود؛ زیده ميد یک اثر ادبيدر  وناخواهخواهاست که  یزيچ

در تبادل افکار  یت نقش اساسينامتنيب ،نيبنابرا؛ انکار کرد را ل متنيآن در تحل یو نقش اساس

که  دارد یو هنر ینيو د یو ادب یفکر مختلف یهانهيها و زمتمدن یو اطالعات و روند گفتگو

 «حوار»و  «امتصاص»و  «اجترار»ن يکه بر قوان یو مل یاو اسطوره ینيمانند د یانواع مختلف

در رابطه  ینامتنيب یمحورهان يتر، مهمیطورکلبه. (7: 1390گانه، يو فاطمه  یوکيا ی)نجف استوار است

 از: عبارت استم يبا قرآن کر

 ا اجتراری یجزئ ینف .1. 2. 1

و متن حاضر،  آوردیرا در متن خود مغايب از متن  ی، مؤلف جزئینامتنين نوع از روابط بيدر ا»

رو، نياز ا (116 :2005 )عزام، «در آن وجود دارد یا نوآورياست و کمتر ابتکار غايب همان متن ۀ ادام

و واضح است  ک کلمه باشديا يک عبارت و يا يک جمله و يتواند یب، ميمتن برگرفته از متن غا

 رود.یبه شمار م ینامتنياز روابط ب یو آسان ین روابط، شکل سطحيکه ا

 ا امتصاصی یمتواز ی. نف2. 2. 1

 ینامتنيب و ديآ وجود به حاضر متن و( = قرآن) بيغا متن نيب یتنگاتنگ اريبس که ارتباط صورتنيبد

، یمتواز ی، در نفگريدعبارتبه. رديگیم انجام الفاظ و یمعان در رييتغ نيکمتر با و آگاهانه موارد، غالبِ در

که در  یرييا با اندك تغي، یر و دگرگونييگونه تغچيرا با همان ساختار، بدون ه یک عبارت قرآنيشاعر 

 .(56: 1989 ،ی)زعبدهد یم یدر سخن خود جا ست،ين یزيه از آن گريا قافيوزن  یتنگنا

جاد يانِ متنِ پنهان و حاضر ايسازش م یا امتصاص، شاعر نوعي یمتواز یدر نف»، واقع در

 .(306 :1388 ،یو واحد يیرزاي)م «کندیمتن پنهان دفاع م یو از معنا کندمی



بينامتنيت                ختيد زبانشنايکربا رو گام دوم انقالب ةبياني نيقرآ نيمبابررسي    

 

 

89 

 ا حواری یکل ینف .3. 2. 1

از دارد که متنِ يق و آگاهانه نيعم یبه خوانشاست و  ینامتنيب ۀن درجين نوع از روابط، باالتريا

 ینين نوع از روابط، متن پنهان را بازآفريسنده در ايا نويرا شاعر يدرك کند؛ ز یرکيزبهپنهان را 

ناخودآگاه  ،ن امريبرد و معموالا ایمتنِ پنهان به کار م یکه در خالفِ معنا یاگونهکند، بهیکامل م

 .(37 :2005، اهللوعد ) دهدیم یرو

 یمعنا کهیدرحال ؛آوردیب را در متن خود میاز متن غا یسنده، مقطعــیا نویشاعر 

پنهان و حاضر وجود ندارد. به  ان متنِ یم یچ نوع سازشیرا هیافته است؛ زیر ییمتن تغ

 .(307 :1388 ،یو واحد يیرزاي)مد یآیم حساببه ینامتنین نوع بیتریل، عالین دلیهم

ن ين جستار، باالتريکه در ا اندت بهره گرفتهينامتنيانواع ب ۀاز هم ،هيانيدر ب یاخامنهامام 

 یريگم. الزم به ذکر است که واميکنیم یدوم انقالب بررسۀ گام يانيبرا در  یريرپذيثسطح تأ

مختصر آمده است.  ۀن مقالياست که در ا یش از شواهديم، بيه از قرآن کريانيدر ب یاامام خامنه

 ی، براضرورتبهم که بنا ياافتهيک شاهد از قرآن يش از يا مضمون، بيک واژه ي ین گاه برايهمچن

 م.ياا دو شاهد اکتفا کردهيک يبه  هرکدام

 ل مواد بحثیتحل. 2

 دوم انقالبۀ گام یانیبدر  ین قرآنیمضام ی. بررس1. 2

ن يل( را که باالتريا تحلينامتنت )حوار، حل يپژوهش حاضر نوع سوم ب شد،که ذکر  یطورهمان

ا يو بافت ر ييتغ عبارت است از ليا تحلي حل ادبا،در اصطالح م. يکنیم یبررس ،آن است ۀدرج

)ر.ك:  است سخن یاقتضائات ساختار ۀواسطبهش يخو درج در اشعار جهت، اتيآ یلفظساختارِ 

ر يمتغ «اقتباس»ا ي «اغاره»و  «مسخ» ،ن عمليبه ا اصطالحااکه  (53: 137٤، ی؛ حلب311تا: ی، بیتفتازان

را در  یکل یا نفينجا حوار ي. در ا(157: 1392و همکاران:  یاني؛ ک29: 1376، راستگو) شودیگفته مز ين

 :کنيممی یدوم انقالب بررسۀ گام يانيب

د است، یعصر جدن انقالب یترین و مردمیترران که بزرگیانقالب پُرشکوه ملّت ا .1. 1. 2

ش پشت سر نهاده و یهاانت به آرمانیپُرافتخار را بدون خ ۀک چلّیاست که  یتنها انقالب

دند، از کرامت خود و اصالت یرسیمقاومت به نظر م رقابلیغکه  ییهاوسوسهۀ در برابر هم

و  یپردازو جامعه یخودساز ۀمرحل نیدومنک وارد یانت کرده و ایش صیشعارها
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که آغاز کرد و ادامه داد  ین ملّت؛ بر نسلیاز اعماق دل بر ا یاست. درودشده  یسازتمدّن

 شود.یچهل سال دوّم م یند بزرگ و جهانینک وارد فرایکه ا یو بر نسل

، یخودساز ۀن مرحليبه دوم یورود انقالب اسالمدر ارتباط با  یمقام معظم رهبر

 د:ينمایان ميمبارکه ب ۀيآ برهيتکبا  یسازو تمدن یپردازجامعه

َّفِصَال ه  ثَلَاث ونَ شَهْرًاوَ وَحَمْل ه  ك رْهًا وَوَضَعَتْه  ك رْهًا أ مُّه  حَمَلَتْه   هِ إِحْسَانًاینسَانَ بِوَالِدَنَا الْإِیوَوَص 

 یعَلَ أَنْعَمْتَ یالَّتِ نِعْمَتَكَ أَشْك رَ أَنْ یأَوْزِعْنِ  رَبِّ قَالَ سَنَةً نَیأَرْبَعِ وَبَلَغَ أَش دَّه  بَلَغَ إِذَا حَتَّى

مِنَ  یكَ وَإِنِّیت بْت  إِلَ ینِّ إِ یتِیذ رِّ یفِ یلِ وَأَصْلِحْ تَرْضَاه  َصالِحًا أَعْمَلَ وَأَنْ یوَالِدَ وَعَلَى

ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند، مادرش او را با ؛ نَیالْم سْلِمِ

گذارد؛ و دوران حمل و از شیر بازگرفتنش کند و با ناراحتی بر زمین میناراحتی حمل می

سی ماه است؛ تا زمانی که به کمال قدرت و رشد برسد و به چهل سالگی بالغ گردد 

شکر نعمتی را که به من و پدر و مادرم دادی بجا  گوید: پروردگارا! مرا توفیق ده تامی

ای انجام دهم که از آن خشنود باشی، و فرزندان مرا صالح گردان؛ آورم و کار شایسته

 .(15: )احقافکنم، و من از مسلمانانم! گردم و توبه میمن به سوی تو بازمی

 یبرا یزيربرنامه و گذشته از یشکرگزار سنّ ،است یفکر بلوغ و رشد سنّ ،یسالگچهل

 هيذر اصالح یبرا یزيربرنامه سنّ است، صالح یکارها انجام و ندهيآ نسل و موجود یهانعمت

 خداوند کهنيا .کندیم تيوص او به و داده قرار خطاب مورد را انسان خداوند ،هيآ یاست. ابتدا

 در هم را آن ليدل و است مادر و پدر به احسان تِيوص ،دارد موضوع تياهم از نشان ،کند تيوص

 تمام ديبا یسالگچهل تا یخام و ینوجوان و یکودک و مادر و پدر یهاتالش که کندیم انيب ادامه

 یهانشانه نجايا .است قوت و شدت و رشد دوران ،است ديجد دوران شروع سالگیچهل رايز ؛شود

 ،«الهام» معناى به «زاعيا» مادۀ از «یوْزِعْنِأ»( یاوزعن) ايخدا که کندیم انيب انسان زبان از را بلوغ

-دهيبرگز را اول معناى مفسران شتريب اما ؛است قيتوف و عالقه و عشق جاديا انحراف، از بازداشتن

 دهم. انجام کار چند که بده قيتوف ايخدا یعني ،اند

ک یگمان  یم شده بود و کسیتقس یان شرق و غرب مادّیآن روز که جهان م. 2. 1. 2

دان نهاد؛ یران، با قدرت و شکوه پا به میا یبُرد، انقالب اسالمیرا نم ینینهضت بزرگ د

ا را در کنار ین و دنید؛ دیا کشیها را به رخ دنشهیکل یها را شکست؛ کهنگچهارچوب

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1712
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و  یبود که سردمداران گمراه یعی. طبکردرا اعالم  یدیهم مطرح کرد و آغاز عصر جد

 .ستم واکنش نشان دهند

م يت آن، بارها در قرآن کرياست که با توجه به اهم ذيلات يه ناظر بر آيانين قسمت از بيا

 د:يفرمایکه م يیآنجابه آن اشاره شده است، 

 ایالدُّنْ ةِایالْحَ مِّنَ  ظَاهِرًا عْلَم ونَ ی*  عْلَم ونَی لَا النَّاسِ أَكَْثرَ كِنَّخْلِف  اللَّه  وَعْدَه  وَلَیوَعْدَ اللَّهِ لَا 

اش ای است که خدا کرده؛ و خداوند هرگز از وعدهاین وعده؛ ل ونَ غَافِ ه مْ الْآخِرَةِ عَنِ وَه مْ

آنها فقط ظاهری از زندگی دنیا را *  دانند!کند؛ ولی بیشتر مردم نمیتخلف نمی

 (7-6: )روم دانند، و از آخرت )و پایان کار( غافلند!می

 :فرمايديا میو 

َیأ ولئِك فِ ...ةِِاألَخِر یا عَلَیالدُّن وةَیالحَستَحِبُّونَ ینَ یالَّذِ* د یعَذاب شَدنَ مِن یلٌ لِلكفریوَ و 

ها که زندگی دنیا را بر آخرت همان*  وای بر کافران از مجازات شدید )الهی(!؛ دیضَلل بَع

خواهند راه حق را منحرف دارند؛ و میدهند؛ و )مردم را( از راه خدا باز میترجیح می

 .(3 - 2: مي)ابراه ها در گمراهی دوری هستند!سازند؛ آن

ات اسالم است که جمع يو ضرور مسلماتبلکه از  ؛ح شدهيتصر یاز آثار اسالم یاريدر بس

ت از يا، مستلزم محرومياز دن یا و آخرت از نظر برخوردار شدن ممکن است و برخورداريان دنيم

اد يل ياسرائیاز ملوك بن یو برخ مانيمانند حضرت سل یکه قرآن از کسانچنان ؛ستيآخرت ن

ش از يز به ستاين هستند و سعادتمندداشته، در آخرت هم  یفراوان یهاا بهرهيکند که در دنیم

وَِِحَسَنَۀااِیالدُّنِیرَبَّناِءاتِناِفِطلبند: یا و آخرت را ميدن یکيخود، ن یپردازد که در دعایم یمؤمنان

مرحمت  «نيکی»عطا کن! و در آخرت نيز  «نيکی»پروردگارا! به ما در دنيا  » حَسَنۀاِاألخِرَۀِِیفِ

م و او در يداد« حسنه»ا يما به او در دن د:يفرمایز مين ميحضرت ابراه ۀدربار. (201 :بقره)«فرما!

ما در » نیلحالَمِنَِالصِّاألخِرَۀِِیوِإنّهِفِِِحَسَنَۀااِیالدّنِینهِفیوِءاتستگان خواهد بود: يآخرت هم از شا

 .(122 :نحلال) «دنيا به او )همت( نيکويی داديم؛ و در آخرت از نيکان است!

ِبَعدِِمِنِاللّهِِیفِِهَاجَرواِنَیوَالَّذ:سازدیم مندبهره آخرت و ايدن نعمت از را مهاجران خداوند،

ها که پس از ستم ديدن در راه خدا، هجرت آن» ...أَکبَرُِاألَخِرۀِِالَجرُِوِحَسنۀاِایالدُّنِیفِِلَنُبوِّئنَّهُمِماظُلِموا

تر دهيم؛ و پاداش آخرت، از آن هم بزرگکردند، در اين دنيا جايگاه )و مقام( خوبی به آنها می
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: نسپارد یفراموش به را ايدن که شده سفارش قارون به زين و (1٤1 :نحلال) «دانستند!اگر می ؛است

 .«مکن فراموش ايدن از را خود سهم و یبجو را آخرت یسرا داده، تيخدا چهآن با و»

 یاما شعارها ؛خ مصرف فرض کردید و تاریتوان طول عمر مفیز میچهمه یبرا. 3. 1. 2

ده یفایمصرف و بیهرگز ب هاآنن قاعده مستثنا است؛ یاز ا ینین انقالب دیا یجهان

، اخالق، یآزاد. عصرها با آن سرشته است ۀرا فطرت بشر در همینخواهند شد، ز

ک جامعه یک نسل و یک به یچی، هیت، برادری، عقالنعزتت، عدالت، استقالل، یمعنو

 یتوان مردمیگر افول کند. هرگز نمید یابدرخشد و در دوره یاست تا در دورهیمربوط ن

، آمدهشیپ یزدگهرگاه دل زده شوند.مبارک دل یاندازهان چشمیرا تصوّر کرد که از ا

و  هاآنبه  یبندیبوده است و نه از پا ینید یهان ارزشیمسئوالن از ا یگردانیاز رو

 .هاآنتحّقق  یکوشش برا

، ی، فطریجهان یشعارها یدوم انقالب اسالمۀ گام يانيبدر  یدينکات کل نيتراز مهم یکي

امبر يو انقالب پ یانقالب اسالم یهان آرمانياست که ب یشه زنده انقالب اسالميدرخشان و هم

مختلف بر قلب مبارك  یهام به صورتين شعارها بارها در قرآن کريا .مشترك است اسالم

 م:يکنیاز آن را ذکر م یهانمونه نجاياامبر نازل شده است که در يپ

 مبارك اشاره کرد: ۀيتوان به آیم یدر ارتباط با آزاد

أم ر ه م یلِ یوَاإلِنج التَّوراةِ یجِدونَه  مَكتوبًا عِندَه م فِ ی یالَّذ یاأل مِّ یالرَّسولَ النَّبِتَّبِعونَ ینَ یالَّذ

ضَع  عَنه م إِصرَه م یهِم  الخَبائِثَ وَیحَرِّم  عَلَیوَ باتِیالطَّحِلُّ لَه م  ینهاه م عَنِ الم نكَرِ وَیبِالمَعروفِ وَ

أ نزِلَ مَعَه   یعَزَّروه  وَنَصَروه  وَاتَّبَع وا النّورَ الَّذوَ بِهِ آمَنوا نَیفَالَّذهِم یكانَت عَلَ یوَاألَغاللَ الَّت

 کنند؛یم یرویپ «یامّ» امبریپ ،(خدا) ةفرستاد از که هاهمان ؛لِحونَ الم ف ه م  أ ولئِكَ

 معروف به را هاآن ابند؛ییم است، نزدشان که یلیانج و تورات در را صفاتش که یامبریپ

-یناپاک و شمردیم حالل هاآن یبرا را زهیپاک ءایاش ؛داردیبازم منکر از و دهدیم دستور

 و دوش از) بود، هاآن بر که را ییرهایزنج و نیسنگ یبارها و کندیم میتحر را ها

 از و کردند اشیاری و تیحما و آوردند مانیا او به که یکسان پس دارد،یبرم( گردنشان

 .(157: اعراف) اندرستگاران آنان ،کردند یرویپ شده نازل او با که ینور

و نشاط آن  یدر پختگ یااست که نقش سازنده یانقالب اسالم یگر از شعارهايد یکي ،اخالق

 د:يفرمایقلم م ۀمبارک ۀکه در سور يیآنجاد است، يکم مورد تأيز در قرآن کرين امر نيداشته است و ا
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ِمٍیعَظِخُلُقٍوَإِنَّكَِلَعَلىِبنا  حضرت، آن خود. (٤: قلم) «یدار یابرجسته و ميعظ اخالق تو و»؛

 ديپد عالم در هدف نيا با بعثت ؛إِنَّمَاِبُعِثْتُِلِأُتَمِّمَِمَکارِمَِالْأَخْلَاقِ»: فرمود معروف، و متواتر ثيحد بر

 و کند دايپ تيعموم بشر یروح یهالتيفض و یاخالق یهامکرمت که (382: 68ج مجلسی: ) «آمد

 .برسد کمال به

 ريخط و ميعظ تيمأمور نيا متعال خداوند نباشد، اخالق مکارم نيبرتر یدارا خود یکس تا

ِلَعَلىِ: ديفرمایم غمبريپ به خطاب متعال خداوند بعثت، لياوا در لذا داد؛ نخواهد او به را وَإِنَّكَ

 را ظرف آن متعال یخدا که بشود یظرف تا ،غمبريپ شدن وپرداختهساخته (٤قلم: )ِمٍیعَظِخُلُقٍ

 است. بعثت از قبل به مربوط بداند، خود یوح مناسب

 القَلبِ لَانفَضّوا مِن حَولِكَ فَاعف  عَنه م وَاستَغفِر  ظَ یغَلفَبِما رَحمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَه م وَلَو ك نتَ فَظًّا

( برکت) به ؛نَ یحِبُّ الم تَوَكِّلیاألَمرِ فَِإذا عَزَمتَ فََتوَكَّل عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  یلَه م وَشاوِره م فِ

 ،یبود سنگدل و خشن اگر و! یشد( مهربان و) نرم[ مردم]=  آنان برابر در ،یاله رحمت

 در و! بطلب آمرزش هاآن یبرا و ببخش را هاآن پس. شدندیم پراکنده تو، اطراف از

 توکل خدا بر( و! باش قاطع) ،یگرفت میتصم کهیهنگام اما! کن مشورت آنان با کارها،

 .(159: عمرانآل)دارد  دوست را متوکالن خداوند رایز! کن

ن يکو بوده و ايامبر اخالق نيت انقالب پيموفق یاز رمزها یکي ،ميطور که مشاهده کردهمان

 یاسالم انقالب مشترك ۀالزم ،کوين واضح و آشکار است؛ لذا اخالق کامالا یز در انقالب اسالميامر ن

 اسالم است. امبريپ انقالب و

افراد  یمندران و بهرهيا یت در انقالب اسالمياستقرار و امن یعنوان عامل اصلبه ،عدالت 

ز ين امبريکه عدالت در زمان پنيکما ا ؛ش همواره مورد توجه بوده استيخو وحقوقحقجامعه از 

ت ين موضوع و اهميبه ا یات مختلفيم در آيشرفت اسالم بوده است. قرآن کريموجب جذب و پ

 م:يکنیرا ذکر م یهانمونه نجايا؛ در کرده استد يکآن در جامعه تأ

َدَ یوَأَنزَلنَا الحَدقومَ النّاس  بِالقِسطِ یزانَ لِیناتِ وَأَنزَلنا مَعَه م  الكِتابَ وَالمیلَقَد أَرسَلنا ر س لَنا بِالب 

ما ِ؛زٌیعَز یبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِ یبِالغَ وَر س لَه نص ر ه  یعلَمَ اللَّه  مَن یدٌ وَمَنافِع  لِلنّاسِ وَلِیهِ بَأسٌ شَدیف

 ییزان )شناسای( و میکتاب )آسمان هاآنو با  میروشن فرستاد لیدالرسوالن خود را با 
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ام به عدالت کنند؛ و آهن را نازل یم تا مردم قینازل کردن عادالنه( یحّق از باطل و قوان

او و  یتا خداوند بداند چه کس مردم است یبرا ید و منافعیشد یرویم که در آن نیکرد

 ر است!یناپذو شکست یقونند؛ خداوند یاو را بب کهآنیب ،کندیم یاریرسوالنش را 

 .(25: ديالحد)

 یعني است، الزم «قسط به اميق» یبرا ايانب حضور که دهدیم نشان بِالقِسطِالنّاسُِقومَیلِ نيا

 چه «قومَيلِ» در «الم» نيا حاال ؛وجود دارد رابطه جامعه در قسط به اميق و ايانب حرکت نيب

 قسط ۀاقام ديبا جامعه در ینب یعني کند؛ینم یفرق جه،ينت و عاقبت «المِ» چه باشد، تيعلّ «المِ»

 خواستینم ینب اگر صورتنيادر غير  کند؛یم مبارزه بکند، خواهدیم قسط ۀاقام چون و کند

 جهاد بزند، کنار به خواستینم را انداد اهلل بکند، یعمل خواستینم را ديتوح بکند، قسط ۀاقام

 ست؟يچ یبرا اهللِلِیسَبِیفِاَصابَهُمِالِمَِوَهَنواِفَماِرٌیکَثِونَِیرِبِِّمَعَهِقاتَلَِِینَبِِمِنِنیکَاَِوَ نيا. نبود الزم

 مقاتله د،يرس دستشان توانستند، هایبعض حاال کردند، مجاهدت ايانب ۀهم کردند؟ مجاهدت چرا

 از یبعض در اام ؛ميندار را ايانب خبر خب ما.[ نتوانستند هم یبعض] ،ریکَثِونَیرِبِِّمَعَهِقاتَلَ: کردند

 در] ميابراه حضرت حاالت در ما حاال ؛«میاِبراهِاللَهِِِلِِیسَبِیفِقاَتلَِمَنِاَوَّلُ»: هست یااشاره اتيروا

 کردند مجاهده کردند، مقاتله[ هم] ايانب ۀيبق و م؛يدار را نيا تيروا در اما؛ ميندار را نيا[ قرآن

ِءامَنواِنَیاَلَّذ اي ،(123: بۀالتو) الکُفّارِمِنَِلونَکُمیِنَیالَّذِقاِتلُوا[ ميدار که هم] اسالم در. اهلل ليسب یف

 ست؟يچ یبرا جهاد و قتال نيا ،(76 :النساء) اهللِلِیسَبِیفِقاتِلونَی

ده و موجب استقالل يان رهانيل زورگويها را از تحمحکومت ،خياستقالل و عزت در طول تار

است  یاسالم یهابه حکومت یاله یهاهياز عط یاستقالل و عزت واقع .شده است يیو خودکفا

دارد. یم بر حذر یدن به آن را ذکر کرده و مسلمانان را از وابستگيرس یهام راهيکه قرآن کر

 د:ييفرمایکه م يیآنجا

ِبْتَغ وَن ینَ أَ یاءَ مِن د ونِ الْم ؤْمِنِینَ أَوْلِیتَّخِذ ونَ الْكَافِرِینَ یالَّذِ* مًا ینَ بِأَنَّ لَه مْ عَذَابًا أَلِیبَشِّرِ الْم نَافِق

به منافقان بشارت ده که مجازات دردناکی در انتظار ؛ عًایلِلَِّه جَمِ الْعِزَّةَفَإِنَّ  الْعِزَّةَعِندَه م  

کنند. آیا عزت ها که کافران را به جای مؤمنان، دوست خود انتخاب میهمان*  آنهاست!

 .(139-138: النساء) خداست؟! ها از آنِعزت ۀکه همجویند؟ با اینیو آبرو نزد آنان م

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya139.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya139.html
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ن يانت ايآنان بر کافران و حفظ و ص یمسلمانان و برتر ین عزت و سربلنديتأم یقرآن برا

کافران گشته و  ۀطريکه موجب سلطه و س یکند تا از هر کاریظف مؤت، مؤمنان را ميموقع

 کنند. یدور ،کشاندیم یمسلمانان را به وابستگ

کافران راه تسلط  یهرگز خداوند برا» ؛الًینَِسَبیالمُؤمِنِینَِعَلَیجعَلَِاللّهُِلِلکفِریولَنِ ۀيبر اساس آ

کافران بر  یرا برا یان سلطهيخداوند کمتر. (1٤1: )النساء «مان را باز نگذاشته استيبر اهل ا

کافران  ۀ... را که موجب سلطو یاقتصاد، یاسي، سیمان فرهنگيع نکرده و هرگونه پيمؤمنان تشر

 .حرام و باطل شمرده است ،مسلمانان گردد یو وابستگ

ِالنّارُ...یالَّذِیوالِتَرکَنواِاِلَِ ه و اعتماد کنند:يد بر ستمگران تکيمسلمانان نبا ِظَلَمواِفَتَمَسَّکُمُ  نَ

ه و اعتماد يتک .(113: )هود «شود آتش شما را فرا گيردو بر ظالمان تکيه ننماييد که موجب می»

 یاجهينت یا اقتصادي یاسي، سیفرهنگ یگردد و وابستگیآشکار م یبر ستمگران در شکل وابستگ

با اهل کتاب  یاز قرآن مسلمانان از دوست یاتيدر آ. استقالل ندارد یجز اسارت و استثمار و نابود

داشته  بر حذر استقالل مسلمانان است یت آنان و نفيساز سلطه و حاکمنهيکه زمو کافران 

الیهَاِالَّذیاَِی اند:شده ايد! ای کسانی که ايمان آورده» ...ألونَکُمِخَباالًِیمِنِدونِکُمِالِِبِطانَۀاِتَتَّخِذوانَِءامَنوِا

شما، کوتاهی  ۀبارها از هرگونه شر و فسادی درحرم اسراری از غير خود، انتخاب نکنيد! آنمَ

ن است که يه از اينجا کنايدر ا ور يلباس ز یبه معنا« بطانه» ۀواژ (118: عمران)آل «کنندنمی

به  یو اعتماد و وابستگ یرا دوستيز ؛رنديد محرم اسرار مسلمانان قرار گيگانگان نبايکافران و ب

 شود.یرد مسلمانان مخِ یگانگان موجب نابوديب

 قرآن در که یاتيآن است و آ برهيتکت و يعقالن یانقالب اسالم یفطر یگر از شعارهايد یکي

 وارد خردمندانه درك و( محض خرد) لُبّ  دنيرسان تيفعل به و تعقل به کيتحر ۀدربار ديمج

 یهادرك به ،یبشر یهاینيبجهان و هامکتب از کيچيه ،گفت توانیم. است فراوان یليخ شده،

ِفِ :جمله آن از است، نداده تياهم همهنيا ،خردمندانه و یعقالن ِکانَ ِِیلَقَدْ ِیلِأُولِِِعِبْرَةٌِقَصَصِهِمْ

 یکه دارا یکسان یاست برا یامبران گذشته با جوامعشان[، عبرتي]پ یهاداستانقطعاا در ؛ الْأَلْبابِِ

  .(111: وسفي) خِرد هستند

 :ۀمبارک ۀين در آيهمچن و
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 ِیسْقیر  صِنْوانٍ یلٌ صِنْوانٌ وَ غَیالْأَرْضِ قِطَعٌ م تَجاوِراتٌ وَ جَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِ یف 

 یو در رو ؛عْقِل ونَیاتٍ لِقَوْمٍ یذلِك لَآ یالْأ كلِ إِنَّ فِ یبَعْضٍ فِ  یبِماءٍ واحِدٍ وَ ن فَضِّل  بَعْضَها عَل

از انگور و  ییهاز( باغی؛ و )ناندمتفاوتدر کنار هم قرار دارد که با هم  ین، قطعاتیزم

ه؛ یند و گاه بر دو پایرویه میپاکیگوناگون( که گاه بر  ةویها، )و درختان مزراعت و نخل

را  هاآناز  ی، بعضحالنیبااشوند! و یراب میک آب سیاز  هاآنۀ که( همتر آنبی)و عج

که  یگروه یاست برا ییهانشانه ،هانیام؛ در یدهیم یبرتر یگریوه بر دیاز جهت م

 .(٤)الرعد:  رند!یگیش را به کار میعقل خو
َّیسْتَوِیرَبِّهِ ق لْ هَلْ  رَحْمَۀَرْج وا یوَ  الْآخِرَةَحْذَر  یلِ ساجِداً وَ قائِماً یأَمَّنْ ه وَ قانِتٌ آناءَ الل 

)آیا چنین کسی با ارزش است(  ؛َتذَكر  أ ول وا الْأَلْبابِیعْلَم ونَ إِنَّما ینَ ال یعْلَم ونَ وَ الَّذِینَ یالَّذِ

یا کسی که در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال سجده و قیام، از عذاب 

دانند با ترسد و به رحمت پروردگارش امیدوار است؟! بگو: آیا کسانی که میآخرت می

 .(9: )زمر شوند!د؟! تنها خردمندان متذکر میدانند یکساننکسانی که نمی

معقول  یهایريگوجدان و فطرت و هدف یاست که با هماهنگ یات قرآن، آن عقليمقصود آ

 کندیهموار م هاانسان یو معنو یشرفت ماديپ یت نموده و راه را برايات معقول فعاليح یبرا

 .(371: 1ج، 138٤، ی)جعفر

 ةانعطاف و آماد یزنده و بااراده، همواره دارا یادهیهمچون پد یانقالب اسالم. 4. 1. 2

ست. به نقدها یر و اهل انفعال نیدنظرپذیاما تجد ؛ش استیخو یح خطاهایتصح

عمل یب یهادهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرفیمثبت نشان م تیحساس

خته یمردم آم ینیمان دیبا ا ش که بحمداهللیهااز ارزش یاچ بهانهیاما به ه ؛شماردیم

دچار نشده  ی، به رکود و خموشیسازنظامپس از  یرد. انقالب اسالمیگیاست، فاصله نم

 ؛ندیبینم یتضاد و ناسازگار یو اجتماع یاسیو نظم س یان جوشش انقالبیشود و میو نم

 کند.یتا ابد دفاع م ینظام انقالب ۀیبلکه از نظر

و حفظ  جانبههمه، دفاع یانقالب اسالم یاز اهداف اصل یکي ،که در باال ذکر شد یطورهمان

و در  يیايپو یزنده و دارا یانقالب اسالم چراکهاست؛  یانقالب اسالم یدئولوژيا یجهان ۀو توسع

و انتقادات سازنده در جهت  هاشنهاديپ یرايباز پذ ش است و با آغوشِيخو یح خطاهايتصح یپ

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2221
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م يدر قرآن کر ،د دارديککه رهبر فرزانه بر آن تأ يیاين پوي. البته ااست ین اسالميتحقق تمدن نو

 د:ييفرمایکه م يیآنجاز بارها به آن اشاره شده است. ين

 مٌیث مَّ تَاَب مِن بَعْدِهِ وَأَصْلََح فَأَنَّه  غَف ورٌ رَّحِ بِجَهَالَۀ  مَْن عَمَِل مِنك ْم س وءًاکه  یهرگاه کسان ؛

بگو: سالم بر شما پروردگارتان، رحمت را بر  هاآنند، به یمان دارند نزد تو آیات ما ایبه آ

کند، سپس توبه و اصالح )و جبران(  ینادان یاز رو یخود فرض کرده؛ هر کس از شما کار بد

  .(5٤)انعام:  ( او آمرزنده مهربان استچراکه ؛شودی)مشمول رحمت خدا مد، ینما

 د: ييفرماینحل م ۀمبارک ۀن در سوريهمچن

ِن مِ رَبَّكَ إِنَّ وَأَصْلَح وا لِكَث مَّ تَاب وا مِن بَعْدِ ذَ بَِجهَالَۀ نَ عَمِل وا السُّوءَ یث مَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذ

پروردگار تو نسبت به کسانى که به نادانى  همهنیابا  ؛مٌ یبَعْدِهَا لَغَف ورٌ رَّحِ

البته پروردگارت پس از آن  ،اندسپس توبه کرده و به صالح آمده ،شده گناه مرتکب

 .(119: )النحل آمرزنده مهربان است

، ییگر داناید یک کشور است. رویو قدرت  عزت ۀلین وسیآشکارتر دانش، .5. 1. 2

خود ثروت و نفوذ و  یغرب به برکت دانش خود بود که توانست برا یایاست. دن ییتوانا

، با یو اعتقاد یاخالق یهاانیدر بن یدستیساله فراهم کند و با وجود تهستیقدرت دو

است و اقتصاد یار سیاروان علم، اختمانده از کبه جوامع عقب یغرب یل سبک زندگیتحم

-یه نمیچه غرب کرد، توصاز دانش مانند آن سوءاستفادهرد. ما به یرا به دست گ هاآن

م. یورزیان خود اصرار میدانش در م ۀاز کشور به جوشاندن چشمیبه ن مؤکداًاما  ؛میکن

ک یاکنون نزد ق در ملّت ما از متوسّط جهان باالتر است.یبحمداهلل استعداد علم و تحق

ناظران  یکه برا یدر کشور آغاز شده و با سرعت یز علمیبه دو دهه است که رستاخ

 شیپبه - ازده برابر شتاب رشد متوسّط علم در جهانی یعنی -رکننده بود یغافلگ یجهان

شانزدهم در  ۀن مدّت که ما را به رتبیما در ا یدانش و فنّاور یرفته است. دستاوردها

 یشد و در برخ یناظران جهان یشگفت ۀید و مایست کشور جهان رسانیدوش از یان بیم

اتّفاق  یوهمه در حالن ارتقاء داد، همهینخست یهاد به رتبهیحسّاس و نوپد یهااز رشته

بوده است. ما با وجود شنا در جهت  یم علمیو تحر یم مالیافتاده که کشور دچار تحر

است  ین نعمت بزرگیم و ایاافتهیرگ دست بز یساز، به رکوردهاان دشمنیمخالف جر

 .د روز و شب خدا را سپاس گفتیخاطر آن با که به

http://wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87
http://wikifeqh.ir/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87
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د داشته يکبر آن تأ یاست که مقام معظم رهبر ین موضوعاتيتراز مهم یکي ،علم و پژوهش

له عزت و تسلط يت علم، آن را وسيشان به ما خطاب فرمودند. با اشاره به اهميه اين توصيو اول

مختلف  یهان موضوع در قرآن بارها و بارها به صورتيکه انيا خواندند، کما اياسالم بر دنجهان 

و  فهمهمه یم آن را با سبکيکراز قرآن یريرپذيثست؛ لذا رهبر فرزانه انقالب با تأد شده ايکتأ

 کرد:توان بر آن اشاره ینه مين زميکه در ا یاتيان فرمودند. از جمله آيمستحکم ب حالنيدرع

ِ ِهَلْ ِیالَّذِِیسْتَوِیقُلْ ِوَالَّذِینَ ِیعْلَمُونَ ِلَا ِینَ ِإِنَّمَا ِالْأَلْبَابِیعْلَمُونَ ِأُولُو ان با نادانان يا دانايبگو آ»؛ تَذَکَّرُ

قدر ت علم در اسالم آنياهم. (9: الزمر)« شوندیمادآور يست که تنها خردمندان ين نيجز ا ؟اندیمساو

طَلَبُِالعِلمِِ»د: يفرمایم اکرم امبريواجب دانسته است. پ یرا بر هر مسلماناد است که طلب آن يز

. (30 :1جکلينی: )« ستفرض و واجب ا یل علم بر هر مسلمانيجو و تحصوجست ؛َعلىِکُلِِّمُسلِمٍِِضَۀٌيفَر

ل علم يها، تحصر واجبيف ساي، در ردیض و واجبات اسالمياز فرا یکين است: يا ثيحد یمعنا

 یا عنوانيو  «باب وجوب طلب العلم»عنوان  تحت ويژه، ک بابِ يشه يهم ،يیروا یهااست. در کتاب

چ يعلم بر هر مسلمان واجب است، ه جو و طلبود جستيفرمایم ،ن عنوان وجود داردير اينظ

ک يعلم  ۀضيفر ،ديفرمایث مين حديندارد. ا يیزن و مرد هم استثنا لحاظ از یندارد، حت يیاستثنا

 .ندارد یا جنسي یا صنفي یااست، اختصاص به طبقه یعموم ۀضيفر

ثار، توّکل، یاخالص، ا لیقباز  یمعنو یهابرجسته کردن ارزش یت به معنیمعنو. 6. 1. 2

، یرخواهیچون خ ییهالتیت فضیرعا یو اخالق به معن مان در خود و در جامعه استیا

ات یگر خلقینفس و دتواضع، اعتمادبه، شجاعت، ییگوراستازمند، یگذشت، کمک به ن

 یو اجتماع یفرد یهاتیفعالها و حرکت ۀهم ةجهت دهندت و اخالق، یکو است. معنوین

، بهشت یمادّ یبا کمبودهاحتی  را یط زندگی، محهاآنجامعه است؛ بودن  یاز اصلیو ن

و وجدان  یشعور معنو ند.یآفری، جهنّم میمادّ یبا برخوردارحتی  سازد و نبودن آنیم

گمان ین، بیآورد؛ ایبه بار م یشتریبرکات ب ،شتر رشد کندیدر جامعه هرچه ب یاخالق

 یق چندانیها توفحکومت ین تالش و جهاد، بدون همراهیمحتاج جهاد و تالش است و ا

 .دیآیبا دستور و فرمان به دست نمالبته  ت،یافت. اخالق و معنوینخواهد 

ت يژه به اخالق و معنويت ويت و عنايمربوط به اهم ینقالب اسالمرهبر فرزانه ا ۀين توصيدوم

ات قرآن يآ برهيتکموجود در عالم و با  ین فضايق بيشان با ارتباط دقيا .است یدر جامعه اسالم
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م که سخنان مقام يات قرآن کرياز آ یهانمونه نجايادر  .کردندن ييتب یخوبن موضوع را بهيم ايکر

 گردد:یهاست ذکر ماز آن یبسامد یمعظم رهبر

 یقت وجودي، به حق«ین فطريد»ل با دعوت بندگان به يذ ۀفيشر ۀيخداوند متعال در آ

 :ح داردي، تصراست یاله یل به صفات و اسمايد و متمايانسان که سرشته با توح

ِّن یالدِّ لِكَلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَیهَا لَا تَبْدِیفَطَرَ النَّاسَ عَلَ یفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِینِ حَنِیفَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلد 

که  یتوجه نما، به آن فطرت یف و فطرین حنیبه د ؛عْلَم ونَی لَا النَّاسِ أَكْثَرَ وَلَكِنَّ م یالْقَ

که در خلقت انسان همواره  یده است، فطرتیخداوند تمام بشر را بر آن مبنا و اساس آفر

 . (30)روم:  یر الهیناپذن استوار و تزلزلین است دیا .کندیر نمییثابت است و هرگز تغ

به آن  یسطح یتوان با نگرشینم وجهچيهبهو  استف يار ارزشمند و شري، بس«یخداگونگ»

ن يگردد و در ایکه اگر تفکر و تعمق در آن نشود، شناخته نم افتيقت آن را يست و حقينگر

است  یلسان و یاد شود، زبانيبار که از آن  ماند و هریم یباق «تصور» کيصورت، در حد و مرتبه 

ت يآن در اخالق و معنو يیربنايو نقش ز یت خداگونگيگاه و اهميل جايبه دل. یو عمل یو نه رفتار

به  «یآزاد»و  «یآگاه»و در اوج  «اراده»بر  یمبتن «انتخاب»ک يد با ياست که از همان ابتدا با

 .آن توجه کرد

تمام صفات  دوم، یو در خداگونگ رسدیرت ميانسان به شناخت و بص اول، یدر خداگونگ

گر، انسان در يد یريکند. به تعبیش بارور ميرفتار و عملکردها را در یو خصال معنو یاخالق

را در اخالق و رفتار  هاآندوم  یشناسد و در خداگونگیرا م یاول صفات و اسماء اله یخداگونگ

دوم  ۀل، مرحليذ ۀفيشر ۀيآ. کندیم یخود متجل یاسيو س یو اجتماع یفرد یو عملکردها

 ؛فًایفَطَرَِالسَّمَاوَاتِِوَالْأَرْضَِحَنِِیلِلَّذِِیوَجَّهْتُِوَجْهِِیإِنِّ :اندينمایم تمام يیبايبه زرا  یخداگونگ

 مان خود خالصميده؛ من در اين را آفريها و زمکردم که آسمان یکس یسوبهخود را  یمن رو

 .(79: )األنعام

انسان به  یش عمليدهد و گرایرا نشان م یخداگونگ ی، تحقق عملیان کليک بيه در ين آيا

 یبه برخل، يذ ۀيسازد. آیان ميکردن صفات و اسماء او را در خود نما یمتجل یخداوند متعال برا

ِصَلَاتِ: کندیاشاره م ین خداگونگيا یعمل یهااز جلوه ِإِنَّ ِرَبِِِّیوَمَمَاتِِیایوَمَحِْیوَنُسُکِِیقُلْ لِلَّهِ
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م در برابر او انجام يقرب به خداوند و تسل یستنم و مردنم را برايهمانا نمازم، عبادتم، ز» ؛نَیالْعَالَمِ

 .(162األنعام: ) «دهمیم

و  یانسان در امور معنو یدهد، خداگونگیو صراحت نشان م یروشنات بهين آيهمچنان که ا

ابد. در يیم یتسر یآدم یر رفتار و عملکردهايبه سا نجايا ازرد و يگیشود و اوج میآغاز م یاخالق

 ین قله جايا یهام در دامنهير تعالين قرار دارد و سايع و بلند ديت در قله رفياخالق و معنو ،واقع

 شودیم ین جارياست که از قله د یت، آب خالص و زالليف، اخالق و معنوين توصيرند. با ايگیم

 .بخشدیدهد و طراوت میرا جان م هاآننهد و یر ميها تأثن در دامنهيگر ديم مختلف ديو بر تعال

که هر رفتار و عمل  یريت، زالل گشت، با توجه به تأثياخالق و معنو یاست که وقت یعيطب

 یو اجتماع یفرد یهاتيتوان تمام فعالیدارد، م ینير اعمال ديسالم و خالص در سا یاخالق

و  یزيرن تمام برنامهيو همچن هاها و جناحانيها در جرز همه تالشيو ن مردم جامعه یعموم

ت زالل ين اخالق و معنوير از ايرپذيرا تأث یاسيت کالن سيريرها در سطح مديو تدب یسامانده

گردند و وحدت یشوند و تعامالت خالص میکه مواجهات سالم م جاستنيهمدانست و از  یاسالم

شود و یآنان محترم شمرده م یو اسالم یت انسانيم افراد و شخصيشود و حرین تفرقه ميگزيجا

 .افکنندیرخت م یل اخالقيو فضا بندندیبرمرخت  یاخالق ليرذا

قوّت و عامل  ۀ، نقطیکننده است. اقتصاد قونییتع یدیکل ۀک نقطیاقتصاد  .7. 1. 2

ساز نهیضعف و زم ۀف، نقطیکشور است و اقتصاد ضع یریو نفوذناپذ یریناپذسلطه مهم

گذارد. یات بشر، اثر میات و معنویلت دشمنان است. فقر و غنا در مادو سلطه و دخانفوذ 

توان به یاست که بدون آن نم یالهیوس؛ اما ستین یاسالم ۀهدف جامعالبته  اقتصاد

 تیفید انبوه و باکیبر تول یکشور که مبتن مستقلت اقتصاد ید بر تقوید. تأکیها رسهدف

خردمندانه  یتیریو مناسبات مد اسرافیاندازه و بو مصرف به محورع عدالتیو توز

را به  ف و وابسته و فاسد دوران طاغوتیضع راه نجات از اقتصادِ ،یانقالب اسالم .است

رون و درون دچار چالش یف، اقتصاد کشور را از بیضع یعملکردها یما نشان داد، ول

دشمن است که در صورت اصالح  یهام و وسوسهیتحر یرونیساخته است. چالش ب

 اثر خواهد شد.یبحتی  اثر و، کمیمشکل درون

 ،د دارنديکأرهبر فرزانه بوده و بر آن ت موردتوجههمواره  که یگر از موضوعات مهميد یکي

است.  یدن به اهداف اسالميجهت رس یديکلۀ نقط ،شان معتقدند اقتصاديا چراکه اقتصاد است؛

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=6592
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در  يیش را جهت رونق و خودکفايخو ۀارزند یرهنمودها ميقرآن کراز  یريرپذيثرهبر فرزانه با تأ

 م:يينمایم ذکر ميات قرآن کريز آا یهانجا نمونهياند. در اار جامعه قرار دادهياخت

 : داندیام فرد و جامعه ميو ق يیايثروت را عامل پا ،ميقرآن کر

ِِاماًیجَعَلَِاللّهُِلَکُمِْقِِیوَالَِتُؤْتُواِْالسُّفَهَاءِأَمْوَالَکُمُِالَّتقوام زندگى  ۀليکه خداوند وس اموال خود را» ؛

ام و يکه مال سبب ق ی. در واقع، از آن رو(5: )النساء «د...يهان نسپاريشما قرار داده، به دست سف

 ی)ر.ك؛ حقّده است يام ناميمبالغه به ق یاستقالل است، آن را بنا بر اطالق مسبّب بر سبب برا

 .(202: 2ج ، 1٤21، یبروسو

ن، خلقت شب و روز، فرستادن باد و باران ير آسمان و زميات، هدف از تسخين آيشتر ايدر ب

-٤38: 138٤نژاد، اس)ر.ك؛ عبشده است  یفمعر یاها، جستجو و طلب روزيها در دریو حرکت کشت

 د: يفرماینمونه م یبرا .(٤37

َّلِتَبْتَغ واْ فَضاْلً مِّن  ةًم بْصِرَ النَّهَارِ ۀَیآ جَعَلْنَا وَ لِیاللَّ ۀَیآ نِ فَمَحَوْنَایتَیالنَّهَارَ آ لَ وَیوَجَعَلْنَا الل

ما شب و روز را دو  ؛الً یءٍ فَصَّلْنَاه  تَفْصِ ینَ وَالْحِسَابَ وَك لَّ شَیلِتَعْلَم واْ عَدَدَ السِّنِ رَّبِّك مْ وَ

م و نشانۀ روز را یم. سپس نشانۀ شب را محو کردیت خود قرار دادد و عظمینشانۀ توح

د )و به تالش زندگى یی( فضل پروردگارتان را بجوم تا )در پرتو آنیبخش ساختروشنى

 میان کردیو آشکارا ب مشخصزى را ید و هر چیها و حساب را بداند( و عدد سالیزیبرخ

 . (12 :)إسراء

ش از حّد يب ی، به معنا«(فضل»ل ي: ذ1٤21، ی)ر.ك؛ ازهراست « فضول»که جمع آن « فضل»

ه، مال است و ين آيادت در ايمقصود از فضل و ز. «(فضل»ل ي: ذ1٤12، ی)ر.ك؛ راغب اصفهاناعتدال است 

ِفَضلِاللَّه» .)همان(شود ید و کسب ميآیبه دست م آنچه رزق و  یمعموالا به معن قرآن در« اِبتِغَاءِ

د: يفرمایه مين آي. خداوند بزرگ در ا(٤6: 12ج، 137٤، یرازي)ر.ك؛ مکارم شد و ارزنده است يفم وکارکسب

، رزق پروردگار موقعبهن است که انسان بتواند در آن، يا یم، برايت روز را روشن قرار دادياگر ما آ»

 .(51: 13ج، 1٤17،ی)طباطبائ« است یتعال یخدا یفضل و عطا« رزق»خود را طلب کند، چون 

و  یفساد اقتصاد. گرندیکدین دو الزم و ملزوم یا عدالت و مبارزه با فساد. 8. 1. 2

ها عارض شود، حکومت ۀها و اگر در بدنن کشورها و نظامیچرک ة، تودیاسیو س یاخالق

 یچون جمهور ینظام ین برایاست؛ و ا هاآنت یبه مشروع ضربه زنندهرانگر و یو ۀزلزل

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1048


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

 

102 

ت یاز مقبول ترییمبنامرسوم و  یهاتیفراتر از مشروع یتیازمند مشروعیکه ن یاسالم

مال و مقام و  ۀها است. وسوسگر نظامیتر از دیانیو بن تریجدار یاست، بس یاجتماع

 نیالمؤمنریحکومت خود حضرت ام یعنیخ ین حکومت تاریتریدر عَلَوحتی  است،یر

ران و یمد یهم که روز یاسالم ید در جمهورین تهدیاند، پس خطر بُروز اغزرا ل یکسان

 .ستید نبوده و نیدادند، هرگز بعیم یستیزو ساده یزهد انقالب ۀمسئوالنش مسابق

آن  یو اهداف اصل یساز در جامعه اسالمد و سرنوشتيعدالت و مبارزه با فساد از نکات کل

امبر بزرگ اسالم استقرار عدالت است. در قرآن ياز اهداف انقالب پ یکيکه نيکما ا ؛بوده و هست

 یبا زبان ميقرآن کراز  یريرپذيثلذا رهبر فرزانه با تأ د شده است؛يکن موضوع تأيز بارها ايم نيکر

 ه فرمودند:ين امر مهم را توصيجامعه ا یمتناسب فضا حالنيدرعساده و 

ن معنا يبشر ا یت اقتصاد سالم در سرنوشت ابدين قرآن از نقش و اهمييل و تبيتحل ۀير پاب

ش و يدن به کمک و آسايشدن و رس یله و ربانأمت یعنيانسان  ید که سعادت ابديآیم به دست

 یزيز از هرگونه فسادانگيو پره ی، سالمت امور اقتصادیکتاپرستي ۀيآرامش مطلق تنها در سا

 د: يفرمایو مکرده ن مسئله اشاره يهود به ا ۀسور 85تا  8٤ات يکه خداوند متعال در آاست؛ چنان

ْاَل یر ه  وَالَ تَنق ص واْ الْمِكْیاعْب د واْ اللّهَ مَا لَك م مِّْن إِلَهٍ غَا قَوْمِ یبًا قَالَ ینَ أَخَاه مْ ش عَ یوَإِلَى مَد

اَل یا قَوِْم أَوْف واْ الْمِكْیطٍ وَیوْمٍ مُّحِیك مْ عَذَابَ یأَخَاف  عَلَ یرٍ وَإِنِّیأَرَاك م بِخَ یزَانَ إِنِّیوَالْمِ

سوی هو ب ؛نَ یاألَرْضِ م فْسِدِ یاءه مْ وَالَ تَعْثَوْاْ فِ یزَانَ بِالْقِسْطِ وَالَ تَبْخَس واْ النَّاسَ أَشْیوَالْمِ

ای قوم من! خدا را پرستش کنید، که »برادرشان شعیب را )فرستادیم(؛ گفت: « مدین»

فروشی جز او، معبود دیگری برای شما نیست! پیمانه و وزن را کم نکنید )و دست به کم

بینم؛ )ولی( از عذاب روز فراگیر، بر شما مینزنید(! من )هم اکنون( شما را در نعمت 

و ای قوم من! پیمانه و وزن را با عدالت، تمام دهید! و بر اشیاء )و اجناس( *  بیمناکم!

 .مردم، عیب نگذارید؛ و از حق آنان نکاهید! و در زمین به فساد نکوشید!

شده  یمعرف یرعز گناه شيو ن ناپسندست و يک امر ناشاي عنوانبهاز نظر قرآن  یفسادگر

 یهانهيش دارد و زميز گرايعت و خصلت بشر به فساد نيو چون طب (٤0و  36ات يآ :)عنکبوتاست 

مطرح شده  ینيت ديو مسئول یاله ۀفيک وظيعنوان به یدائما فراهم است، اصالحات يآن در دن

مبارزه با فساد  ، بهیو اله ینيت ديفه و مسئوليک وظيعنوان بر همگان است تا به ،نيبنابرا؛ است

 .برخاسته و اصالحات را مدنظر قرار دهند
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به شک  یاصالح نفسان ،نيبنابرا؛ ر باشديجانبه و فراگست همهيبایو مبارزه با فساد م عدالت

ف ياز وظا (116 هيآ :)هودن يو اصالح زم (7٤و  73ات يآ :)اعرافنفس، اصالح جامعه ۀ يو تزک یخودساز

 .ست همواره مورد توجه و اهتمام باشديبایبشر است که م یو اله یعقالن یهاتيو مسئول

را از اهداف رسالت  یسوره نمل، مبارزه با هرگونه فساد 1٤و  12از جمله  یاتيخداوند در آ

 ۀست به رسالت هميبایشان مياز ا یرويامبران اولوالعزم دانسته است که به پيامبران از جمله پيپ

ان شده يمائده ب ۀسور 32 ۀيدر آ یشترين معنا با صراحت بيشود. همل يون تبديمؤمنان و ربان

ه فساد يامبران و مؤمنان عليات قرآن به گزارش از مبارزه پياز آ یبخش بزرگ افزون بر اين،است. 

انسان،  یبه فضا و بستر مناسب خالفت اله یابيدست یبرا چراکهافته است؛ يو مفسدان اختصاص 

 .رديدر دستور کار قرار گ یدائمفساد و اصالحات الزم است تا مبارزه با 

 یهاقدرت ییل و زورگویملّت و حکومت از تحم یآزاد یبه معن یاستقالل ملّ  .9. 1. 2

و عمل کردن و  یریگمیحقّ تصم یبه معنا یاجتماع یآزاد ؛ وگر جهان استسلطه

ن هر یاند و ایاسالم یهاارزش هاز جمل ،ن هر دویافراد جامعه است؛ و ا ۀهم یدن برایشیاند

ها ستند. حکومتیها به مردم نتفضّل حکومت کدامچیهند و یهابه انسان یاله ۀیعط ،دو

آن  یدانند که برایشتر میب یو استقالل را کسان یآزاد ن دو اند. منزلتِین ایموظّف به تأم

 ست.هاآن ۀخود از جمل ۀسالران با جهاد چهلیملّت ا. انددهیجنگ

ن موضوع را يبارها ا ،هيانيدر ب یاخامنه اهللتيآحضرت  ،یت استقالل و آزاديبه اهم با توجه

د قرار يکن موضوع را مورد تأيز ايها نهيدر قسمت توص ،نهين زميدر ا همچنين .ندينمایان ميب

و استقالل افراد جامعه از جهل و  یهمان آزاد ،امبر بزرگ اسالميپ ن هدف انقالبِيباالتر .اندداده

 ند:يفرمایکه م يیآنجاژه است. يم مورد توجه ويدر قرآن کر ،ن امر مهميا و حاکمان ظالم بود ۀطريس

 راه کافران یبرا خداوند هرگز» ؛الیسَبِنَیالمُؤمِنِیعَلَِنَیلِلکفِرِاللّهُِجعَلَیِولَنقرآن  ۀيآ اساس بر

 بر کافران یبرا را یاسلطه نيکمتر خداوند .(1٤1 :)نساء «است نگذاشته باز را مانيا اهل بر تسلط

 و کافران سلطه موجب که را... و یاقتصاد ،یاسيس ،یفرهنگ مانيپ هرگونه و نکرده عيتشر مؤمنان

 هيآ نيا در و «راه» یمعنا به لغت در ليسب. است شمرده باطل و حرام ،گردد مسلمانان یوابستگ

. شده است دانسته یخارج ۀسلط و یاعتبار ۀسلط آخرت، در حجت ا،يدن در حجت نصر، یمعان به

 یاسالم ۀجامع ۀفيوظ انگريب آن یجابيا ۀجنب :است یسلب و یجابيا ۀجنب دو انگريب ،ليسب ینف ۀيآ

 ناظر آن یسلب ۀجنب و است یوابستگ یهانهيزم برداشتن انيم از و استقالل حفظ در آن حاکمان و
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 ینف حرف مفاد اساس بر. است مسلمانان یاجتماع یاسيس سرنوشت بر گانگانيب ۀسلط ینف به

 مسلمانان بر توانندینم شرعاا یانهيزم چيه در گاهچيه کافران ،است ابد ینف یمعنا به که «لن»

 یاقتصاد ،یاسيس ،یفرهنگ گوناگون یهانهيزم در یخارج روابط ۀهم بر ليسب ینف و شوند مسلط

 . گردد یابيارز آن با و باشد استوار هيپا نيا بر ديبا روابط ۀهم و دارد تيحاکم ینظام و

آن  یهااند که جوانهشده هيتشب یبه زراعت ،ليانج در امبريپ اصحاب خاص ،به گزارش قرآن

: داردیموا یکه کشاورزان را به شگفت یاگونهستاده است، بهيخود ا یرومند شده و بر پاين جيتدربه

فتح« ظَِبِهِمُِالکُفّارَیغیعِجبُِالزُّرّاعَِلِیسوقِهِِِیعَلِیلِِکَزَرعِاَخرَجَِشَطَهُِفَازَرَهُِفَاستَغلَظَِفَاستَویاالِنجِیمَثَلُهُمِفِِو( :

 یا به استقالل جامعه اسالميگو یااشاره« سوقهِیعَلِیفَاستَو»ر يبا توجه به تعب ژهيوبه، ليتمث نيا .(٤8

 آن است. یاصل یهاهياز پا یکي ،استقالل ،رانيبودن انقالب ا یبا توجه به اسالم دارد.

 إِكْرَاهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَینَ الرُّشْد  مِنَ اْلغَی فَمَنْ یكْف رْ بِالطَّاغ وتِ وَیؤْمِنْ بِاللَّهِ َفقَدِ اسْتَمْسَكَ لَا 

مشخص شده است، پس  یت از گمراهیست. هداین یچ اجبارین هیدر د ؛بِالْع رْوَةِ الْو ثْقَى

چنگ زده  یاستوارۀ د، به رشتمان آوریا یهر کس که به طاغوت کفر ورزد و به خدا

 .(256: )بقره

 آورد: یمبارکه م ۀين آير ايدر تفس يیطباطباۀ عالم

از  یامجموعه عنوانبه -ن یرا دیکند؛ زیم یرا نف ین اجبارید« نیالد یالإكراه ف»جمله 

مان از یاعتقاد است و اعتقاد و ا -دارد یرا در پ یاز مسائل عمل یاکه پاره یمعارف علم

را اجبار و اکراه در یز ؛ردیگیاجبار و اکراه قرار نم ةاست که در حوز یو درون یامور قلب

که اسباب و علل  یو درون یکاربرد دارد و نه در امور قلب یو جسم یرفتار و افعال ظاهر

 .ش را داردیمخصوص به خو

 د:يافزایسپس م

که -ات جهاد یاز پژوهندگان و ناآگاهان که با استدالل به آ یپندار گروه برخالفه ین آیا

است که  یاتیر است، از جمله آین شمشیند اسالم دیگویم -از ارکان اسالم است یکی

، يیطباطبا) ر پا نگرفته استیه خون و شمشیبر اساس و پا یانت اسالمیکند دیداللت م

 .(3٤3: 1ج، 1393

 د:يگویه مين آير ايز در تفسيد قطب نيس

http://wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%85%D8%AB%DB%8C%D9%84
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. استبشر از آن رو که انسان است، ثابت  یاست که برا ین حق انسانینخست ،اعتقاد یآزاد

د. یربایت او را میش انسانیشاپیرد، پیده را از انسان بگیعق ین سبب، هر کس که آزادیبد

و در امان  یاشهیغ و دعوت با فکر و اندیتبل یده آزاد بود، آزادینش و انتخاب عقیاگر گز

شه فراهم یغ و دعوت به اندیتبل یآزاد اگرزیرا  ؛ز مسلم خواهد بودیبودن از فتنه و آزار ن

ده وجود نخواهد یشه و عقیاند یاز آزاد ی، جز نامیو خارج یرونیت بینباشد، در واقع

 .(226: 1ج، 1386 د قطب،يس) داشت

ا و بازتاب یدر غرب آس یاسالم یجمهور یاسیس ۀگسترش حضور قدرتمندان. 10. 1. 2

است که  یاسالم یجمهور عزتاز مظاهر  یبخش هانیا ،ع آن در سراسر جهان سلطهیوس

؛ اندنگرانآمد. سردمداران نظام سلطه یبه دست نم یران جهادیجز با شجاعت و حکمت مد

بر  ران عالوهیب و خدعه و دروغ است. امروز ملّت ایعموماً شامل فر هاآن یشنهادهایپ

داند. یم اعتمادرقابلیغگر و ز خدعهیرا ن ییاروپا یهااز دولت یکار، تعدادتیجنا یکایآمر

 یانقالب یهاارزشحفظ کند؛ از دقت  با هاآنخود را با  ید مرزبندیبا یاسالم یدولت جمهور

، همه حالپوچ آنان نهراسد و در  یدهاینکند؛ از تهد ینینشهم عقبک گام یخود،  یو ملّ 

از موضع البته  انه ویجومانه و مصلحتیکشور و ملّت خود را در نظر داشته باشد و حک عزت

متصوّر  یچ مشکلیحلّ ه ،کای، مشکالت قابل حلّ خود را با آنان حل کند. در مورد آمریانقالب

 .نخواهد داشت یمحصول یو معنو یان مادّ یبا آن جز زمذاکره ست و ین

قرآن  برهيتکبا  یو حفظ عزت مل یضمن توجه به روابط خارج ،هيانيدر ب یمقام معظم رهبر

ان يش را بيخو یو رهنمودها د نمودهيکمقابله با آنان تأ یهام بر شناخت دشمنان و راهيکر

 گردد:یهاست ذکر ماز آن یم که کالم رهبر بازتابيات قرآن کرياز آ یهانمونه نجايافرمودند. در 

ِعَذَابًاِأَلِیمًا ِلَهُمْ ِبِأَنَّ ِالْمُنَافِقِینَ ِعِنْدَهُمُِ*ِِبَشِّرِ ِأَیبْتَغُونَ ِالْمُؤْمِنِینَ ِدُونِ ِمِنْ ِأَوْلِیاءَ ِالْکَافِرِینَ ِیتَّخِذُونَ الَّذِینَ

الْعِزَّةَِلِلَّهِِجَمِیعًاِالْعِزَّۀَ  ه يکه در سا یه مسلمانان را به عزت واقعين آيقرآن در ا (139 -138 :نساء) فَإِنَِّ

کفار  برهيتکه يسا که در یو از عزت ظاهر کرده شود دعوتیه اهلل حاصل ميو در سا یمانيجمع ا

 کند.یم یشود نهیحاصل م

و  یاما دوست ؛ندارد یمانع یاضطرار یازهاين اسالم ارتباط با مشرکان و کفار در جهت رفع نيدر د

 ی، اقتصادی، اجتماعیاسيدر قالب مسائل مهم س ینيد ۀز گره زدن سرنوشت جامعيه کردن به آنان و نيتک

ها و اتحاد با آنان د در حد ائتالفي، سطح روابط نباگريدعبارتبه. استممنوع  ینيجوامع د یبرا یو نظام

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2245
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1045
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1045


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

 

106 

ر يشود تا آنان بر مؤمنان مسلط شده و بر اعتقادات آنان و فرزندانشان تأثین عمل باعث ميرا ايباشد؛ ز

 را از دست خواهند داد:  ین تسلطيز چنيطبعاا دشمنان ن ،بگذارند. با عدم ارتباط یمنف

نَ أ وت وا الْكِتابَ مِْن ینَك مْ ه ز واً وَ لَعِباً مِنَ الَّذِینَ اتَّخَذ وا دِینَ آمَن وا ال تَتَّخِذ وا الَّذِیهَا الَّذِیا أَی

ن شما را به باد ید، افرادى که آئیامان آوردهیى کسانى که اا؛ اءیقَبْلِك مْ وَ الْك فَّارَ أَوْلِ

 دیگاه خود انتخاب نکنهیرند، از اهل کتاب و مشرکان، دوست و تکیگاستهزاء و بازى مى

 .(57: )مائده

ات يکه در آ با دشمن یت دوستيمقابله با دشمن و ممنوع یها، شناخت راهیشناسدشمن

عدم ، (69: عمرانآل و 120: )بقره اط در برخورد با دشمنياحت ،ن موضوع اشاره شدهيهم به ا یاريبس

 من ندانستن خود از وسوسه دشمنيا، (٤ ،1: ممتحنه ؛82: مائده ؛1٤٤ ،89: )نساء با دشمن یدوست

 در برابر دشمن یريناپذسازش، (1٤: منافقون ؛120 ،118: عمران)آل نگفتن راز به دشمن، (٤5 ،٤٤: )نساء

 .(52 ،51: )مائده یهود و نصاريبا  یز از دوستيپره، (113: هود؛ 1٤6: مرانع)آل

 جینتا

ن ياست که ا یخاص یريگدوم انقالب، جهتۀ گام يانيب ین قرآنيقابل تأمل در مضام یهااز نکته

.. به کار گرفته . ت، عدالت، استقالل، عزت، اخالق و اقتصاد، جوانان ويه، تربير تزکيات را در مسيآ

 گرياست. از د کردهان يب یادب حالنيدرعبلکه به زبان ساده و  ؛بوده تکلفاز هرگونه  یشده و خال

ت يو انسجام موضوعات است که در نها یوستگيپ ،رهبر فرزانه ین کالميبارز مضام یهایژگيو

 گردد.یم ین اسالميمنجر به تمدن نو

 صورتبهآگاهانه و  یريگوامن يحوار است. ا یعنياز نوع سوم  یمقام معظم رهبر یريگوامغالب 

م يش را بر اساس تعالي، غالب کالم خویاسالم یهارهبر فرزانه در بستر آموزه ،نيبنابرا؛ م استيمستق

 مبتکرانه و بايز یاگونهبه دوم انقالب،ۀ گام يانيببا  قرآن ینامتنيب است. روابط کردهان يارزشمند قرآن ب

شمار  به رهبر یانيسبک ب برجستۀ یهایژگيو از هنرمندانه از قرآن، یهایريگوام که است داده رخ

دن به هدف مورد يشان را در رسيدوم انقالب، اۀ گام يانيبدر  یمقام معظم رهبر یريگبهره .رودیم

 یهاهيمانبُ یخوببهشان يدهد که ایدوم، نشان مۀ گام يانيببه  یکل یکرده است. نگاه یارينظرش 

و با  کشف یخوببهو نقاط مثبت و ضعف جامعه را  یو اخالق یروح یو دردها یفرهنگ مردم
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گر سو، يو از د دهيبخش یقرآن یادوم صبغهۀ گام يانيببه  سوکي، از ین خاص قرآنياز مضام یريرپذيتأث

 انه عطا کرده است.يگرامردم یکرديرو ،هياني، به بجانبههمه یبا طرح راهبردها

 منابعفهرست 

 ميقرآن کر 

 ( هـ 1380آلن، گراهام ،)يزدانجو، تهران: نشر مرکز.، ترجمۀ پيام بينامتنيت.ش 

  بيروت: دار إحياء التّراث العربی. ،چاپ اوّل ،ۀاللّغتهذيب  ،ق( 1٤21حمد )اازهری، محمّد بن 

 ( 1979بنيس، محمد ،)ۀ، بيروت: دارالعودالشعر العربی المعاصر فی المغرب ظاهرۀم. 

 قم: دارالفکر.مختصر المعانی(، 1٤11عمر )تفتازانی، مسعودبن ، 

 تدوين تهران: مؤسسۀ ،جلد 1 ،معقول حيات نماد قرآن، (،138٤تقى ) محمد بريزى،ت جعفرى 

 .3 چاپ جعفرى، عالمه آثار نشر و

 تصحيح احمد عزّ و عنايه ،تفسير روح البيان ،ق( 1٤21) مصطفیبنحقّی بروسوی، اسماعيل، 

 .بيروت: دار إحياء التّراث العربی

 ( 1376راستگو، سيد محمد ،) تهران: سازمان مطالعه و حديث در شعر فارسیتجلی قرآن و ،

 ها )سمت(.تدوين کتب علوم انسانی دانشگاه

 بيروت: دار القلم. ،مفردات الفاظ قرآن ،ق( 1٤12محمد )بنراغب اصفهانی، حسين 

 ( 1989زعبی، أحد ،)2ط ، مؤسسۀ عمريۀ، عمان، اردن: التناص نظرياا و تطبيقياا. 

  ،مطبوعاتی  ۀمؤسستهران: ، الميزان فی تفسير القرآن، (ق 1393)محمدحسين سيدطباطبايی

 .اسماعيليان

 قم: دفتر انتشارات اسالمی  ،الميزان فی تفسير قرآن ،ق.( 1٤17محمدحسين )سيدی، يطباطبا

 .قم ۀعلمي ۀمدرّسين حوز ۀجامع

 قرآن،  هایانتشارات بنياد پژوهش ۀمشهد: مؤسّس ،قرآن و اقتصاد ، (138٤نژاد، محسن )عباس

 حوزه و دانشگاه.

 ( م 2005عزام، محمد ،)1، دمشق: منشورات اتحاد الکتاب العرب، ط:الخطاب السردی يۀشعر. 

 ( 1390علی نجفی ايوکی و فاطمه يگانه ،)مجلۀ أشکال التناص الدينی فی شعر خليل حاوی ،

 .170-1٤0صص ، 1390 يفص، العدد السادس، فصيلۀ محکمۀو آدابها،  العربيۀ اللغۀدراسات فی 

 داراحياء التراث العربی :چاپ پنجم، بيروت، فی ظالل القرآن، (م 1367-1386)سيد  ،قطب. 
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