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به کار  يفرهنگ ي در عرصةاست که توسط مقام معظم رهبر ينظام يار اصطالحيآتش به اخت

ن ياديم ياختالل فرمانده زمان اند تا دربرده شده و افسران جنگ نرم به آن فرمان داده شده

، بر اساس يار فرهنگيند. فرمان آتش به اختيص خود وارد شده و اقدام نمايجنگ نرم، با تشخ

به معروف و  د. امرينمايصادر شده که استحکام و نفوذ آن را دوچندان م يايو نقل يعقل يمبان

آن دانسته شده و  ينقل ياز مبان يت اجتماعيام و اصل مسئولير، اصل قياز منکر، جهاد کب ينه

را  ياسالم يسازند تمدني، اصل وجوب حفظ نظام، اصل مصلحت و فرآيت کار فرهنگيماه

 بر صحت و جواز آن هستند. يدين فرمان به شمار آورد که تأکيا يعقل يوان مبانتوان به عنيم
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 مقدمه

و  ت انسانيّشخص يريگاست که شکل يبه حدّ يو اجتماع يات فرديت فرهنگ در حياهم

 يمقام معظم رهبراين مهم مد نظر وابسته به آن دانسته شده است.  او يو مل يانسجام اجتماع

 دنينمايم يک جامعه معرفيت يّفرهنگ را اساس هو بوده که معظم لهز ين

(http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=1225) يستادگيک و اا تحرّي يکه رکود و خمود يعامل؛ 

 تا احساس غرور و عزّيم يت و تسلتوان اظهار ذلّيآن م جةيخواهد داشت و در نت يت را درپک ملّي

اذهان افراد جامعه و  دهندةن فرهنگ، شکليهم ،شانيگران را مشاهده نمود. در نظر ايدر برابر د

و  ياسي، سيکالن اقتصاد يهاميتصم دهندةرفتار حاصل از آن در جامعه و جهت زانندةيبرانگ

وده و ب يو عقل ينيد يهمسو با مبان است که ح همانيگ صحن رو فرهنيکشور است؛ از ا يتيّريمد

 .(http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=18308)جامعه را به سمت رشد همه جانبه حرکت دهد 

 کين است که مردم يانگر ايب يمقام معظم رهبر شةيمختصات ارائه شده از فرهنگ در اند

افراد جامعه  ن مسئله همةيفرهنگ آن جامعه داشته و در ات يجاد و تقويدر ا يجامعه نقش فراوان

واگذار  يا نهاد خاصّين موضوع را به سازمان يتوان ايو نم نديد تالش نمايبه قدر وسع خود با

جامعه  يو راهبر يگذاراستيس فةيوظ ،در امر فرهنگ مسئولِ يهانمود. البته نهادها و سازمان

ت يد حفظ و تقوين نهادها، بايلکن در زمان سکون و اختالل ان موضوع را به عهده دارند؛ يدر ا

 مواجه نشود.  يشرفت جامعه با خلليو پ يمنيدا کند تا ايفرهنگ در جامعه ادامه پ

صادر شده  يو با هدف اصالح جامعه در بعد فرهنگ يين فضايدر چنار يفرمان آتش به اخت

ه . گرچدور بمتصوّ يستيح آن بايصح يااجر يبرا يلوازم ،يياست که مخاطب خاص دارد و از سو

 عدمرد و هرج و مرج و ين فرمان صورت گياز ا يمختلف يهابرداشت ،امر يِممکن است در باد

توان يم ينيد فراميناز  ياريبس يآن پنداشته شود؛ لکن با بررس حکومت، الزمةتوسط کنترل 

 رو درصدد برشمردنشيمشاهده نمود. پژوهش پ زين يگرين مفهوم و فرمان را در موارد ديه ايشب

ن فرمان بر اساس آنها صادر شده است؛ از ياست که ا يعقل يهاو ضرورت ينيد يهاان آموزهيو ب

 نيا ن مسئله است کهيا يبرا يپاسخ يدر پ يو عقل يي، روايقرآن يسه عنوان مبان رين رو زيا

 صادر شده است؟  يعقل يهاو ضرورت ينيد يهاک از آموزهيکدام  پايهبر  فرمان
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 يشناسمفهوم

 ي. مبان1

 يشه معرفيه و ريان، پايشالوده، اساس، بن يجمع مبنا و در معنا يشناسان، مبانان لغتيدر ب

، 1414، يديزب ي)مرتضچون اصل، قاعده و ضابطه مترادف پنداشته شده است  ييهاشده که با واژه

 يهافرضشيپ ن واژه به مرور به حوزةي؛ لکن ا(20: 1408ب، يابوج؛ 119: 1، ج1421، ي؛ ازهر79: 1ج

اطالق  ياهيّاثبات نظر بر ادلة يگاه يافته و حتّيعلوم، گسترش  يفلسف کالن و اصول موضوعة

 شده است.

ق، چون فقه، حقو يبر علوم يمبان واژة ،ييمعنا گسترةدر سير تطور تاريخي، با پيشرفت 

 و يکالم بر اصول موضوعةاي معنايي با توسعهد و يز اطالق گرديو ... ن يشناسخ، جامعهيتار

ده ز اطالق شيحقوق و ... ن ياخالق يا مبانيفقه،  يا کالمي يفلسف يآن، مانند مبان يهافلسفه

 يحثا بيهر علم  ياصل يهاان ستونيب يآن عبور کرده و برا يفلسف ياز معنا است. تاجايي که

 استعمال شده است.

که  است ينيو د يعقل يادهايها و بنفرضشيدر نوشتار حاضر، پ ين منظور از مبانينابراب

دور در جواز ص يو اعتقاد يفلسف ياار بر اساس آن بنا نهاده شده و پشتوانهيفرمان آتش به اخت

 دانسته شده است. يزمان ن برهةيمعضالت کشور در ا حلّ يک به آن بران حکم و تمسّيا

 ارياختآتش به . 2

است که در زمان فقدان فرماندة ميدان نبرد سخت  خاصّ صحنة يِ ار اصطالح نظاميآتش به اخت

ده کننعمل يروهاين يطين شرايدر چن شود.به کار برده مي هجنگ و يا قطع ارتباط او با قرارگا

 يرش مؤثّنق کوشند تايت خود و بدون قرار گرفتن در موضع انفعال، ميّبا استفاده از ابتکار و خالق

 ص و انتخابيدر تشخ ارِين اختيفا نموده و مغلوب خصم نگردند. ايدر مقابله با حمالت دشمن ا

ان يواحد از م يت تحت فرماندهياست که امکان هدا يک و اقدام مناسب، تنها در صورتيتاکت

ش آت يروهايها توسط نتيو انتخاب اولو يو فرع يرفته باشد و در آن زمان، سنجش مسائل اصل

 ار انجام خواهد شد. يبه اخت

ر وارد کشو يو اجتماع يفرهنگ يبه فضا يات نظامير را از ادبين تعبيا راًياخ يمقام معظم رهبر

 گفتمان رواج و اشاعهو همه جانبه در طرح و  يدّتالش ج يان، برايه به دانشجوينموده و ضمن توص
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 ةهمن فرمان، يرا صادر فرمودند. خطاب اار يها، فرمان آتش به اختدر دانشگاه يانقالب اسالم

 ياهيگذاراستياست که اختالل در س در سراسر کشور يجهاد يو فرهنگ يعمل ،يفکر يهاهسته

 يهايخود، ابتکار عمل را به دست گرفته و کاست شةي، آنها را به صحنه آورده تا با فکر و انديفرهنگ

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36775)ند يرا جبران نما يفرهنگ ين و نهادهايمسئول

ار ارائه نموده و افسران جوان جنگ ين فرمان آتش به اختياز مخاطب يترر روشنيتصو ايشان

م يد، تصمنکنيمدا يد، پنکنيمفکر که خودشان  ييدانند؛ آنهاين فرمان مينرم را مخاطب ا

 ان افسر و سرباز،يتفاوت م يادآوريشان با ي. ا)همان( دنکنيماقدام  و دنکنيمد، حرکت نريگيم

-http://farsi.khamenei.ir/newspart)کنند ير ميان به افسران جنگ نرم تعبيدانشجو د وياسات از

index?tid=2748#63047)طرح  ،هستند که توان فکر ييهاافسران جنگ نرم گروه ،شاني. در نظر ا

از جامعه اختصاص دارد که قدرت  يار به سطحيآتش به اختن رو فرمان يم دارند؛ از ايو تصم

ل مسائ لوازم ت حدود وين گروه با رعايرا دارند. ا يو فرع يمسائل اصل يبندتيّو اولوص يتشخ

ر ار عمل کرده و ديتوانند آتش به اختيربط ميذ يهاسکون دستگاه يا حتيرکود و  در ،يفرهنگ

 حرکت به جلو فرهنگ جامعه، دست به کار شوند. يمقابل اقدامات دشمن و برا

 اريآتش به اخت يقرآن يمبان

 از منکر ي. امر به معروف و نه1

ها و اصالح حفظ ارزش با هدفاست که شارع مقدس  ياز منکر از واجبات يامر به معروف و نه

آن استوار  گر به سببيف به انجام آن نموده تا واجبات دمردم را مکلّ وضع نموده و همة جوامع

افراد جامعه  ف به دوش همةين تکليکه ا ييش رود. از آنجايگردند و جامعه به سمت سعادت پ

 رد، مفهوميانجام گ يقيمشخص شده تا به صورت دق يآن شئون و مراتب يگذاشته شده و برا

 از منکر دارد.  ين قرابت را با مفهوم امر به معروف و نهيشتريار بيآتش به اخت

ن مسئله يل امختلف، متکفّ يهاانيپردازند، با بيم هفريض دو اينز که به يم نياز قرآن کر ياتيآ

اللَّهَ إِنَّ » دارد. يشأن ربوبن امر يا ،سوره مبارکه نحل 90 ةيآح يطبق تصردانند. يم يرا افراد مختلف

 157ه ي؛ آ(216: 5، ج1336، ي)کاشان «عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ  وَ يَْنهي يَأُْمرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إيتاءِ ذِي الْقُرْبي

الَّذينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذي يَجِدُونَهُ »امبر نهاده است يسوره مبارکه اعراف آن را بر دوش پ

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=16&AID=90
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=16&AID=90
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=157
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ه ي؛ آ(365: 8، ج1417، يي)طباطبا «مَکْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجيلِ يَْأمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ

رار ( قنيبه عهده حاکمان صالح )ائمه معصوم را فين تکليا يمرتبه بعدسوره مبارکه حج، در  41

وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلَّهِ الَّذينَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّالةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ »است  داده

از جامعه را  ييهاعمران، گروهسوره مبارکه آل 114 ةي؛ آ(52: 8، ج1374، يرازي)مکارم ش «عاقِبَةُ الْأُمُورِ

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوَْن عَِن يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوِْم الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ »داند ياز منکر م يدار امر به معروف و نهعهده

 سورة مبارکة 110ة يت، آيو در نها (57: 3)همان، ج «الْمُنْکَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ 

کُنْتُمْ خَيَْر أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاِس »قرار داده است  يت اسالمامّ ف را بر دوش مجموعةيآل عمران، تکل

 اسالم تبر امّ فيامر شراين  يکليت و گستردگ؛ و «تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ َعنِ الْمُنْکَرِ َو تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

اند که به سبب آن حق امر به مان دانستهيقت اين امت، به حقياز افراد ا يصاف برخرا به خاطر اتّ

، در مراتب آمران به معروف . ذکر(584: 3، ج1417، يي)طباطبااز منکر را خواهند داشت  يمعروف و نه

ذاشته د دنبال شده و به اجرا گيبا يطين مسئله در هر شرايا راستاي تأکيد قرآن است مبني بر اينکه

 يريآن جلوگ ياحتمال يهابيب گشته و از آسمترتّ ياسالم ةشود تا منافع حاصل از آن بر جامع

ه به ار است کيمحکم در فرمان آتش به اخت ييمبنا ياله ضةيه به فرد و توجّين تأکيد. ايعمل آبه

 رند.يگياز اصالح امور جامعه را به عهده م يمردم سهم سبب آن همة

: 3)همان، جت گروه آمر به معروف را مطرح نموده است يبحث از وال 1سوره مبارکه توبه 71ه يآ

دل  و اعتقاد به راه قرآن و اسالم را تيوالاز  منظور ،هين آيبا اشاره به هم ي؛ مقام معظم رهبر(339

 کيهم نزد هبها دلن حکومت، يا سايهدر   که ياداند، به گونهيم يدادن و سرسپردن به حکومت اله

 يات و احکام نورانيآ ينحکمرا و يحکومت اله ةن، الزمين مؤمنيت در بيوال وجود ،جهينتدر . دنوش

دو ن است که يا ر نشان دهندةيه اخيات قرآن و آيمراتب ذکر شده از امر به معروف در آ .قرآن است

 گرانيبه عهده د ،و حاکم يول ت است که با ارادةياز شئون حکومت و وال يشأن ،اد شدهي فريضه

 .(http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=9&npt=7&aya=71#5531)گذاشته خواهد شد 

                                                             
  «المُنکَرِوَالمُؤمِنونَ وَالمُؤمِناتُ بَعضُهُم أَولِياءُ بَعضٍ يَأمُرونَ بِالمَعروفِ وَيَنهَونَ عَنِ ». 1

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=157
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=22&AID=41
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=22&AID=41
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=110
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=110


 1395پاييز و زمستان ، 4شماره، ديشنامه واليتان تخصصي –دوفصلنامه علمي 

 

46 

از منکر است؛  يامر به معروف و نه ضةيفردو ه يشب يار از جهات متعدديفرمان آتش به اخت

ت حفظ يم شعائر، استقرار عدالت و در نهايفرهنگ و اصالح جامعه، تعظ ها، توسعةحفظ ارزش

ن است که يز در ايز آنها نيرد. وجه تمايگياست که در هردو، مورد توجه قرار م ياز اهدافن يد

و حاکم و حکومت است و  ينب آنچنان که گفته شد ابتدا بر عهدة از منکر يامر به معروف و نه

است که حکومت و  ييار آنجايکه آتش به اخت يرسد؛ در حاليگران و مردم ميسپس نوبت به د

انجام دهند. لذا خطاب آتش  يت خود را به درستيّمسئول يا نخواهند مسئول نتوانند ياهدستگاه

 ةت هميمسئول و در نهاريخاص غ يهاست، بلکه گروهين نهادها و حکام نيار به مسئوليبه اخت

 شده يد عالم باشد و فرد امر و نهين، در امر به معروف، طرف بايشود. عالوه بر ايمردم را شامل م

ندارد. در واقع فرمان آتش به  يار ضرورتين شرط در آتش به اختيکه ا يست، در حاليجاهل ن

ف آن را در ياز منکر است که حاکم جامعه، تکل يامربه معروف و نه يدر اجرا يار، روشياخت

 از آن جامعه قرار داده است. يخاص يهاگروه مرحله اول بر عهدة

ر ايفرمان آتش به اخت يبرا ينيد يادياز منکر بن يمعروف و نهبه  امر يضهفردو ن رو ياز ا

فه ياز دل جامعه، وظ ييهابه گروه معروفار خود در امر به يض اختيخواهد بود و حاکم، با تفو

ق اهداف جامعه تحقّ يهانهيرا به آنها واگذار نموده و زم يت آن جامعه در امور فرهنگيو هدا يراهبر

 ار است. ين همان فرمان آتش به اختيله فراهم خواهد نمود؛ اين وسيبدشرفت را يو پ يو تعال

 ري. جهاد کب2

کار برده شده ار به يبس ما ينيد يهاآموزهاست که در  يجهاد اکبر و جهاد اصغر دو اصطالح

ات قرآن، ينام برده شده است؛ لکن در آ يبا نفس و جهاد با دشمن خارج و از آنها به مبارزة

جهاد » عنواناست و با  ياز جهاد به کار برده شده که متفاوت از دو اصطالح قبل يگرير ديتعب

، لزوم جهاد ين اصطالح قرآنيا يان معنايدر ب يمقام معظم رهبر 1شده است. يمعرف «ريکب

سخت و با  ينرم و با سالح علم و گاه يرا گاه آندانسته،  يشگيو مقابله با دشمن را هم

 ين جهادها، مقابله با دشمنانيا شان، وجه مشترک همةيا ديدگاهاز داند. يم يسالح جنگ

                                                             
 (.52)فرقان:  «اًکَبِير جَاهِدُْهم بِهِ جِهَاداًنَ وَ يُتطِعِ الْکَافِرِ فَلَا» .1



 ايدر منظومه فکري امام خامنه« آتش به اختيار»مباني فرمان  

 

 

47 

 کننديل ميت تحميشان، خود را بر بشرمطامع براي تأمين است که با اتکاء به قدرت زر و زور

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=35186). 

جهاد را به استفاده از ن ين، اياز مفسر يدانست و برخ يتوان جهاد فرهنگيرا م کبيرجهاد

ها يودگانحرافات و آل ،هايکه به وسيله قرآن با کژ يعمل کسانيا به و  مقابله با دشمنان يقرآن برا

 ي؛ عروس410: 9، ج1368، يمشهد ي؛ قم230: 15، ج1417، يي)طباطبا اندر کردهيتعب، کننديمبارزه م

ديگر  يو از سو يو عقيدت يمبارزات منطق. اين تعبير از يک سو اهميت (24: 4، ج1415، يزيوح

عدم »ر، آن را به يجهادکب يان معنايدر ب ي. مقام معظم رهبرسازديعظمت مقام قرآن را روشن م

 د. نکنيمعنا م «ت از دشمنيتبع

 تر از همةهمه جانبه و گسترده يصف شده که جهادر متّين جهاد از آن رو به وصف کبيا

ت از دشمن و مجاهده با آن، صورت يّا به عدم تبعيقرآن، اسالم  لةيانواع جهاد است و به وس

اندن يمان يکنندگان براه مجاهده با زبان و تالش استداللن است کيا ر نشانةيد کبيرد. شايگيم

نکه ي. ا(387: 6تفسير عاملي، ج)دان جنگ سخت است يتر از جهاد در متر و باارزشراه حق، بزرگ

امر  يجهاد را برا ن است که اوالًيا ةان منصرف گشته، نشانيبه برهان و بزه ير و نيجهاد از شمش

ار داده شده تا نوع ياز جانب خداوند، در جهاد اخت اً ياز منکر به کار برده و ثان يبه معروف و نه

 مبارزه به کار بسته شود. يز برايگر نيد يهامبارزه توسعه داده شود و روش

از  تيّو مقاومت در مقابل دشمنان و عدم تبع يستادگيا ،رير جهاد کبيدر تفس معظم له

دان يمختلف از جمله در م يهادانيت در مين عدم تبعيا ندآنها را برجسته نموده و معتقد

 يکشاند، تجليکه دشمن به سمت خود م ينياديگر مياست، اقتصاد، فرهنگ، هنر و ديس

مؤمن و  يهاشان جواني. ا(http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=12938#59354)ابد ييم

ن يها را به حرکت در اخودجوش دعوت نموده و همه دستگاه يفرهنگ يرا به کارها يانقالب

خواند ير ميو استقامت در برابر دشمن را جهاد کب يت فرهنگين فعاليد و انخوانير فراميمس

(http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=12938#59355). 

ت و ار اسيصدور فرمان آتش به اخت يبرا يير مبنايشود که جهاد کبيان روشن مين بيبا ا

ن يد و تأکيد ديين، مورد تأيمبارزه با دشمنان د يمختلف جامعه برا يهاهيدر ال يجهاد فرهنگ

 يو مقابله با تهاجم دشمن و مقاومت در برابر سرسپردگ يستادگيا ،ريو قرآن است. در جهاد کب
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جه يشود. در نتيز دنبال ميار نين هدف در فرمان آتش به اختيبه دشمن مورد نظر است و ا

ر دانست که به سبب آن حفظ ينمودن جهاد کب ياتيعمل يهااز راه يکيرا  اين فرمانتوان يم

 يعتوان مانيق مين طريجه از ايرد؛ در نتيگيانجام م يهنگو فر يها و مقابله با تهاجم فکرارزش

 لف باشد.مختت جامعه در ابعاد يمصون تا ضامنجاد نمود يگانگان بر کشور ايب يفرهنگ سلطة يبرا

 اميق ةقاعد .3

ش، زيخستادن، يپا خواستن، ابه، يداريبزه، اراده، ي، داشتن انگيآمادگ يام در لغت به معنايق

ن است که به يمع يآگاهانه با هدف يحرکت ،است و در اصطالح داريتالش پا و استقامت، مبارزه

سوره  46ه يرد. آيگيانجام م موجود ت نامطلوبيعر وضيياصالح و تغ يبرا يا جمعي يصورت فرد

 يا؛ يوَ فُراد يمَثن قُلْ انََّما اعِظُکُم ِبواحِدَةٍ أنْ تَقُومُوا لِلَّهِ: »داردانسان اشاره  يام در زندگيبه اصل ق سبأ

خدا، دو نفر  يشما خالص برا اينکه دهم؛يپند م سخن شما را کيت، که من به بگو به امّ !رسول

 «.ديکن اميتنها، ق کيهر  ايدو نفر با هم 

 حرکت و با وضع مطلوب مبني بر انسان، يانگر آن است که وضع موجود زندگين قاعده بيا

 نيبه اانسان را  ياد شدهه يخداوند در آ مطلوب فاصله دارد.هدف دن به يرس يتالش مستمر برا

که فکر  يمادامرا يد؛ زينمايم يد انحصار، تنها در آن معرفيرا با ق يدهد و صالح ويام اندرز ميق

د، گيريو استقالل قرار م يمورد هجوم دزدان و سارقان دين و ايمان و آزاد ،باشددر خواب  يتملّ

توان ين انحصار، مي. با ا(136: 18، ج1374، يرازي)مکارم شخواهد شد  راه بر آنها بسته ،افکار يداريبا باما 

شه يخدا و سپس به کار انداختن فکر و اند يام برايق را در يو جمع يهمه اصالحات فرد شةير

ار کبه جامعه  يو معنو يماد يهاهيسرما ،از غفلت يها و دورشهيافکار و اند يداريرا با بيدانست؛ ز

 شود.يگرفته م

 ين دعوت، توجه به خدايعطف ا دارند، نقطة يانسان ارزش متفاوت يهازهيکه انگ يياز آنجا

ارزشمند هستند  ييهازهين قاعده، انگياست. لذا در ا يدر تمام مراحل زندگ متعال و کمال مطلق

 يمقام معظم رهبرکران توجه داشته باشند. يب يگذشته و به هست يفرد يکه از سطح خودخواه

 يخدا و تالش در چارچوب اهداف اله يافراد جامعه را به حرکت برا قاعده، همةن يبا الهام از ا

تالش و زحمت است، لکن اگر حرکت او در  ، انسان مأمور به کار،شانيد. در نظر انينمايدعوت م
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افت يق خواهد ام هلل تحقّين امر با قياست و ا دهيد فايمفباشد،  يها و اهداف الهق ارزشجهت تحقّ

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2259). 

 ،شانيا دگاهياز دد. ندانياست وارد ميعرفان و س ام را در دو حوزةي)ره( ق ينيامام خمحضرت 

درون  يايب نفس و احيار خود قادر خواهد بود تا در جهت تهذيعقل و اخت يريکارگانسان با به

شه ي. در اند(245-244 :7ج ،1386 ،امام هفيصح)ام کند يرون قيب يايب جامعه و احيز تهذيخود و ن

هاد ام و جيه قيت اوليماه يافت. تفکر اسالميهلل  اميق يتوان برايم يژگيامام )ره( چهار وحضرت 

ت. اس و باطل ينفسان ،يهمراه باشد، طاغوت يدکه با تجاوز و تعّ  ياميو قکند يم يمعرف يرا دفاع

ام ينکه، قيصه دوم اي؛ خص(85: 14ج )همان،بودن آنهاست  يها دفاعاميگونه قنيصه اين خصيلذا اول

 خارج يو سست يفرد و جامعه از حالت خمود ،را به سبب آنياست، ز يکمال و برتر يهلل خود نوع

را فراهم نموده، حرکت به سمت کمال را رقم  يبشر ياستعدادها ييشده و موجبات رشد و شکوفا

 از عبادات يکيت آن است که به عنوان يّصه ، قداست و معنوين خصي؛ سوم(397: 21ج )همان،زند يم

هلل با خود  يهاامياست که ق يصه چهارميحد و مرز بودن، خص ي؛ ب(93)همان: مطرح شده است 

 يرورت انسان و جامعه تا زمانيشوند. مبارزه، حرکت و صينم يدارند و محدود به زمان و مکان خاص

 . (284)همان: خواهد بود  يو جار يت انسان پابرجاست، ساريکه انسان

 يبرا يتوان آن را مصداقيار، ميام با فرمان آتش به اختيق يص ذکر شده برايق خصايبا تطب

 و است و در مقابل تهاجم ياول دفاع ةام در مرتبين قيام هلل دانست. اينمودن اصل ق ياتيعمل

 يخود را ط يکه جامعه روال عاد يدهد و در زمانين و فرهنگ خود را نشان ميدشمنان د نفوذ

فرمان آتش به  يندارد. از طرف يده نشود، نموديدشمن در او د يهااز تهاجم يکند و نشانيم

را در  جامعه و هم بيداري استعدادهاي خفتهرا هم اصالح ياست؛ ز يکمال و برتر يار نوعياخت

ز در فرمان آتش يام نيصه قين خصيسعادت جامعه را رقم خواهد زد. سوم ،تيدارد و در نها يپ

را يان آن محسوب خواهد شد؛ زيمجر يبرا يعنوان عبادتن فرمان بهياست و ا يار جاريبه اخت

ن ين خواهد بود. چهارميامر مسلم يت از فرمان ولياصالح فرهنگ جامعه، تبع يبراعالوه بر تالش 

حد و مرز بودن آن است. آنچه در  يار است، بيآتش به اخت يژگيام که مطابق با ويصه قيخص

 يار به معنايصه است و آتش به اختين خصيدهد ايش از همه خود را نشان مين فرمان بيت ايماه

 مشخص است. يدن به هدفيرس يزها با قدرت مانور باال و حرکت براخروج از حدود و مر

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2259
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ن شده ييخدا و در چارچوب اهداف تع يخودجوش برا يحرکت ،ارين در آتش به اختيبنابرا

دشمنان اتفاق خواهد  ز مقابله با هجوميرو و نشيپ يهابه منظور اصالح جامعه و خروج از بحران

 يشود و مقام معظم رهبرين فرمان محسوب ميا يگر از مبانيد يکيز يام نين رو اصل قيافتاد. از ا

جنگ نرم را وسعت  جامعه و مقاومت در عرصة يت فرهنگيّف اصالح وضعيتکل بر اساس آن، دامنة

 ده است. يبخش

 اريآتش به اخت ييروا يمبان

 يت اجتماعياصل مسئول. 1

ات يرا به سمت ح يعبور داده و اصل استخدام، و يفرد يانسان او را از زندگ ياجتماع عتيطب

 شمندانين رو انديابد. از ايخود را در جامعه ب يعيطب يازهايتا پاسخ ن سوق داده است ياجتماع

ل يمامت يت اجتماعيه مسئوليّبه قبول نظر ،در جامعه يت فرديمسئول يپس از اثبات ناکارآمد

آنگاه  ن رو،يبرابر و همسان هستند. از ا يستيو ز يذاته افراد بشر از نظر يّن نظريامطابق شدند. 

 يکساني يو روان يروح يهاييها و توانايژگياند و از ويات اجتماعير از حيها ناگزکه انسان

خود را با مصالح جامعه هماهنگ نموده و انسجام و سعادت  يازهايرفتار و ن عتاً يبرخوردارند، طب

 پندارند. يخود م يآرزون يترجامعه را بزرگ

شود که شخص در يگفته م ياجتماع يهاتياز فعال يابه مجموعه يت اجتماعيمسئول

ت يش تعامالت و رضايانتخاب نموده و موجب افزا ياجتماع يمقررات و هنجارها ،نيچارچوب قوان

ها تيدر آن فعال ،کننديم يک جامعه زندگيکه در  ييهاشود و انسانيخاطر انسان در جامعه م

ن، گرايخود و د يه انسانيگران، شناخت حقوق اولياند. داشتن نگاه دلسوزانه به خود و دميسه

 ياهبه عنوان مؤلفه يستگيت و شايّصالح ،د و حس کنترليها و تجارب جددهيرش ايپذ ييتوانا

 .(Polk, 2006)اند ذکر شده يت اجتماعيمسئول

ت يته به موضوع مسئوليو در دوران مدرن يزمان طوالن يپس از ط يگرچه عقل و تجربه بشر

ن يت و تکويچون حقوق، مسئول يميرا بر مفاه يحقوق شهروند ةيتوجه نموده و پا ياجتماع

، ات فطرت انسانياسالم از همان ابتدا و بر اساس مقتض دينبنا نهاده است، لکن در  يجامعه مدن

الم در ، اسيير عالمه طباطبايه تعببر اجتماع گذاشته شده است. ب ياحکام و دستورات شرع يبنا
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ن يخود را جامعه قرار داده است؛ از ا يهات دارد و اساس برنامهيهمه شئون خود به جامعه عنا

جاد ير اي، انسان را در مسياسالم در شئون مختلف جامعه بشر احکام و دستورات گستردةرو 

که افراد آن  ياگونهاست، بهجهان قرار داده  يعيهماهنگ با فطرت خود و نظام طب ياجامعه

 .(35: 1387، يي)طباطبات انسان باشند يّبخش انسانيهم، تجلّ ياريجامعه با 

بودن انسان و تالش او  يبر اجتماع يديز تأکيامبر )ص( و ائمه )ع( نيده از پيات رسيروا

عٍ کُلُّکُمْ را» که )ص( آمده استامبر ياز پ يتيروادر است.  يسالم و متعال ياساختن جامعه يبرا

ارشاد ) «ديهست گريکديهمه شما نگهبان و مسئول ]عملکرد و رفتار[ ؛ تِهِيوَ کُلُّکُم مَسئُولٌ عَنْ رَعِ

ارتقاء  يها و تالش برابيآس و ايت حفظ جامعه از باليتوان مسئولين نميبنابرا .(184 : 1ج القلوب،

 ت خواند. يمسئوليگران را بيهمه جانبه جامعه را تنها بر دوش حکومت انداخته و د

 شرفت رايت، ضمن مسئول دانستن همه مردم، پين روايبا استفاده از ا يمقام معظم رهبر

 شود؛ به يمنته يقين حقايبه چن ياجتماع يهاوندها و نظاميداند که در پيم يآن نوع تحول

 باشد يت اجتماعيبر مسئول يمورد نظر اسالم است که مبتن يشرفتيگر، پيعبارت د

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3362). شرفت، ين نگاه اسالم به انسان، جامعه و پيا

 يدآورايبا  ياد شدهاست؛ فرمان  يار توسط مقام معظم رهبريگر در فرمان آتش به اختيد ييمبنا

ه ربط برداشته و بيذ يهارا از دستگاه يف فرهنگيافراد جامعه، انحصار تکال ياجتماعت يمسئول

 يهاخودجوش از طرف گروه يار، حرکتيم داده است. در واقع آتش به اختيتعم يگريد يهاگروه

کشور در مقابل تهاجم  يراث فرهنگيم يسازحفظ و ارتقاء فرهنگ جامعه و مصون يبرا يمردم

 افراد است. يت اجتماعيکه برخاسته از حس مسئولگانگان بوده يب

نات يّجزء ب (5ح، 164 :2ج ،ينيکل) «بُِمسلِم سَيفَلَ نيبِاُموُرِ المُسلِم هتَمَّيمَن اَصبَحَ وَ لَم »ث معروف يحد

کان يت هم نسبت به خود و هم نسبت به نزدين مسئوليگفته است. اشيد مطالب پيّ اسالم بوده که مؤ

ف شده است يانسان تعر يت، برايّبشر ت نسبت به همةيخود و در نها جامعةز نسبت به يو ن

(http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1263&npt=8#52380) .کُميقُوا اَنفُسَکُم َو اَهل»ه مبارکه يآ 

ا خارج ب تاکند يخطوط مسئوليت او را ترسيم مت انسان يّمسئول رةيدا با توسعه زين (6م: ي)تحر «نَاراً 

دن يشيد و انديت نمايهداگسترده  يو دين يانسان يهاخواسته متبه س ،او از چارچوب فرديّتنمودن 

 .(117: 16، ج1377، ي)مدرست او قرار خواهد گرفت ياز مسئول يز جزئيگران نيد يو رستگار ييرها يبرا

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3362


 1395پاييز و زمستان ، 4شماره، ديشنامه واليتان تخصصي –دوفصلنامه علمي 

 

52 

ده خود ت و خانوايمسئول اهل ب ت دارند،ينکه نسبت به خود مسئوليافراد عالوه بر ا ،هين آيبر اساس ا

 بر دوش او قرار داده شده است. يفيز هستند و در قبال آنها تکالين

 خاستگاه اتحاد و وحدت است که يزبانو هم يدلهم، يت اجتماعيمسئول يتجلّ ياز نمودها يکي

وند خورده يپ يواحد ةديبا فکر و عق يافراد در جامعه اسالمقت قلوب يدر حقشود؛ يمجامعه  افراد

ط دشمنان ، با رفع اختالفات موجود در جامعه، راه تسلّين اتحاد و همدليو ا رديگيم نسو با هم ا

ها بر روابط انسان ،در جامعه اگرن رو يد. از اينمايو فساد را مسدود نموده و آتش فتنه را خاموش م

مند شوند، جامعه رشد افراد از هنر و ابتکار يکديگر بهره ة، تعاون و خدمت باشد و همياساس همدل

و  جامعه بوده ياهداف واالدلي، تحقق بخش اين هم؛ يابديسامان م امورشود و ي، تقويت مافتهي

 را فراهم خواهد نمود. يت اجتماعيبروز و ظهور مسئول زمينه

واده، ت به خاننه تنها نسب ، انسان در اجتماعيت اجتماعياصل مسئول يبر مبنا نتيجه اينکه

قوق تواند از حياست که متناسب با آن م يف و تعهداتيوظا يز دارايش نيخو بلکه نسبت به جامعة

 ر است. ايم با فرمان آتش به اختيجه در ارتباط مستقين نتيبرخوردار باشد. ا يازات شهرونديو امت

 يگروه و افراد خاص ةبر عهدت امور تنها يد دارد که مسئوليتأک ياجتماعت ياصل مسئول

از  يکيبر عهده دارند؛  يفيآن مسئول بوده و وظا يدادهايافراد جامعه نسبت به رو ست و همةين

 يجامعه نسبت به تعال است. تمام افراد ياجتماع يت، فرهنگ جامعه و هنجارهاين مسئوليابعاد ا

سعادت، متعهد و مسئول ت رساندن جامعه به يو در نها ياجتماع يت هنجارهايو تقوفرهنگ 

 يف خود سستيدر انجام وظا يفرهنگ يهاکه نهادها و سازمان يفرض، زمانشين پيهستند. با ا

فه ين وظيح خود نباشند، ايصح يگذاراستيو س يگرتيفه هدايبه خرج داده و قادر به انجام وظ

ر يخواهد شد تا فرهنگ، سر شده، انجام يگر که از آنها به افسران جنگ نرم تعبيد ياتوسط عده

 ن فرمان چارچوب و اصوليالبته انجام ا طي کرده و پويايي جامعه مختل نشود.خود را  يتکامل

 است. يخارج از بحث فعل کهدارد  الزامي

ه برگرداند و همه جامعه را به فرد فرد جامع هم توانيار را ميخطاب فرمان آتش به اخت

خاص در جامعه  يمختص به گروه همدانست و  يرهنگف يو اختالل نهادها يکارکممسئول 

 ي، همه افراد جامعه را شامل نشده و گروه خاص، فرمانين مقطع زمانيرسد در ايدانست. به نظر م

ز يه نن گرويکه ا يرد؛ لکن در صورتيگيشود را دربر مير به افسران جنگ نرم ميکه از آنها تعب
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همچنان  يفرهنگ يهاتيمأمورانجام دهند و اختالل در انجام  يف خود را به درستينتوانند وظا

ت به همه افراد جامعه يگر و در نهايد يهار گروهين فرمان به سايم خطاب ايمشاهده شود، تعم

 ور است.قابل تصّ

 اريآتش به اخت يعقل يمبان

 يت کار فرهنگي. ماه1

دارد يبرم ييهابا استنشاق آن قدمکند که فرد يه ميتشب ييفرهنگ را به هوا يمقام معظم رهبر

سته برخا ،دهديکه انسان انجام م يگريت ديشان هر فعاليرود. در نظر ايش ميپ يو به سمت هدف

ها به دنبال خواهد داشت را در اندام ياجهيمسموم نت يق هوايتزر عتاًين استنشاق است و طبياز ا

 .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3398)مسموم است  يکه متناسب با آن هوا

ه ک يست و هر کارينها نيش و امثال ايف، نمايمحدود به تأل يکار فرهنگ ،شانيا دگاهياز د

 ييخواهد بود؛ تا جا يروح و عواطف انسان شود، کار فرهنگ ،سبب رشد و فعل و انفعال در ذهن

د نينمايم يمعرف يک کار فرهنگياو را  يبرا يه تکه نانيازمند و تهيک نيشان رساندن دارو به يکه ا

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2411)به مردم يکار فرهنگ يشان اتکايا ي. از طرف 

 يراکه ب ييهاتالش زيو ن يقرآن يهاتين رو تمام فعاليد. از اندانيرگذار و الزم ميار تأثيبس را

 ينمازها ،يعزادار ،يرد، مجالس سخنرانيگيمردم صورت م تيو بروز ابتکار و خالق ياسيرشد س

انجامد، يک جامعه و به تبع آن ارتقاء جامعه ميکه به رشد و فالح افراد  يجماعت و تمام امور

 رند.يگيقرار م يفرهنگ يکارها همه در زمرة

نهادها و  يهاتيف و فعاليوظا طةيتوان در حيها را نمتيع از فعالين دامنه وسيا مسلماً 

 يهان صورت، به سبب توان محدود دستگاهيرا در ايمسئول امور فرهنگ دانست، ز يهاسازمان

عه جام ن بدنةيها را در جامعه مشاهده نمود؛ بنابراتين فعالياز ا ياتوان حجم گستردهيمربوطه، نم

فرهنگ  ير رشد و تعاليراد جامعه در مساف ن مسائل شده و همةير ايم درگيبه صورت مستق يستيبا

د خطاب به همه افرا يشود تا مقام معظم رهبريسبب م ين نوع نگاه در کار فرهنگيند. ايتالش نما

که  ديد و آگاه باشيبدان دنياد، همان جا را مرکز يان نظام قرار گرفتهياز ا يد هرجايان نمايجامعه ب

ن يبنابرا (.http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2596)همه کارها متوجه شما خواهد بود 
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تنفس سالم  يهانهيزم است تا دار و مستمر در جامعهدامنه يتالش مستلزم يت کار فرهنگيماه

 د. ايافراد و جامعه را فراهم نم

که  بودخواهد  رهنمونن سمت يرا به ا يميهر عقل سل يت کار فرهنگين درجه از اهميا

کت لذا حر خواهد بود.  يهر ملت يير قهقرايو آغاز س هالکت جامعه ير به بهاين مسيدر ا ييستايا

رخ  ن فضايار در اير خواهد بود. فرمان آتش به اختيانکارناپذ يضرورت ،رين مسيبدون وقفه در ا

حرکت  يبرا يار، راهبرديگردد. در واقع مفهوم آتش به اختيدا مينشان داده و ضرورت آن هو

د رش ،جامعه و به تبع آن يمتعال يهابا هدف تحقق ارزش يع فرهنگ و کار فرهنگيمر و وسمست

 آن جامعه خواهد بود. يو معنو يماد

 . اصل وجوب حفظ نظام2

حقيقت انکارناپذير  ،اجتماعي انسان و ضرورت وجود نظام و انسجام براي زندگي جمعيفطرت 

 بلکه آنگاه که ارتباط و ،ستيا گروه نيک جمع ي ييرا اجتماع تنها در گردهمايز ؛هميشگي است

 کند کهيرد. عقل انسان حکم ميگيوند دهد، اجتماع شکل مياعضا را به هم پ ،دارهدف يانسجام

مند جاد روابط نظاميحقوق صاحبان حق و ا يفاياو منوط به است يات اجتماعيدوام اجتماع و ح

ل ر مسائيتدب يبرا ينيوضع قوان ،ن اموريا الزمةن افراد جامعه است و يو تعادل در مناسبات ب

 نمايد.ضروري مي ،نظام جامعه در اختالل شناسايي و دفع عوامل ايجادن رو ياست. از ا ياجتماع

گردد، واجب و يکه باعث اختالل در آن م يزيجه بر اساس حکم عقل، حفظ نظام از هرچيدر نت

 است. يضرور

 در سه معنا به کار برده شده است:« نظام»واژه  ،ان فقهايدر ب

م انتظا ،تريکل يانيمردم و به ب يشتينظم و سامان داشتن امور مع يالف( نظام به معنا

ت اس يت امورين معنا رعايند. حفظ نظام در ايجامعه را گو ي، اقتصادي، اجتماعياسي، سياعتقاد

شت مردم يکه قوام جامعه وابسته به آن است و اخالل آن سبب هرج و مرج و اختالل در مع

صاحب جواهر،  يشده و حت ياز احکام معرف ياريسبب وضع بس ،از نظام ين معنايخواهد بود. ا

 :21، ج1402، ينجف)به مرتبه اجتهاد را به سبب توقف نظام بر آن، واجب شمرده است  يابيدست

منصب قضا،  از منصب قضا است و الزمة يحفظ نظام، برخوردار ان که الزمةين بيبا ا ؛(404
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اجتهاد در منصب قضا،  ردار از قوةبرخو ين با حضور افرادياجتهاد است. بنابرا دن به مرتبةيرس

 شود.يممانعت م ييجوزهيفا شده و از هرج و مرج و ستيحقوق افراد جامعه است

م از ل حکومت، اعياز فقها در اعتقاد به ضرورت تشک يبرخ يبرا ييمبناف از نظام، ين تعريا 

بوده و به  يها جارزمان در همة ياحکام اسالم ؛ با اين بيان کهشده است يراسالميو غ ياسالم

ممکن و سبب هرج و مرج ريل حکومت را غيبدون تشک ،احکام ياجرا تعلق ندارد و يزمان خاص

 . (619: 2، ج1379، ينيخم ي)موسواند جامعه دانسته ياجتماعو  يشتيو اختالل در نظام مع

ه ين واجبات نظاميمردم، فقها ب يو اجتماع يشتيت حفظ نظام معيّبه سبب اهم ،نيعالوه بر ا

ل ن استدالياند؛ با اه را مجاز شمردهيواجبات نظام ياجرت برا گرفتنفرق نهاده و  ،گر واجباتيو د

ظام ن دادن که اسالم به دنبال سامان يياست و از آنجاواجبات نظاميه که نظام اجتماع، متوقف بر 

 آن يافت اجرت براينموده و در ييانسان است، آن افعال را بر مردم واجب کفا ياجتماع يو زندگ

 .(211: 1409، ي)اصفهانرا مجاز دانسته است 

آتش  فرمان يبرا يعقل يياز نظام و حفظ آن را مبنا ين معنايتوان ايم ،که گذشت يانيبا ب

است و بر حاکم جامعه واجب  يشت مردم ضروريو مع يرا حفظ نظام اجتماعيار دانست. زيبه اخت

ن سازمان را به ي، ايالتيتشک يدهن نظام را در جامعه فراهم آورد و با سامانياست تا مقدمات ا

ن ياز لوازم حفظ نظام است، ا يکيکه  و فرهنگ جامعه يد. در باب امور فرهنگيک نمايهدف نزد

فه انجام ين وظيکه ا يمرتبط قرار داده شده و در صورت يهاسازمان فرمان در گام اول به عهدة

 يهافه به گروهين وظيها خارج شد، ان سازمانيا ن امور، از عهدةيا با وسعت دامنه اينشد و 

 مختل نشود.واگذار شده تا نظام اجتماع  يگريد

دانسته شده و منظور از حفظ نظام، حفاظت از کشور  يکشور اسالم يبه معنا ب( گاه نظام  

 ي)موسوت اسالم و مسلمانان در مواجهه با کفار است يدر برابر هجوم دشمنان و حفظ موجود

در فرمان  ييتوان حفظ نظام را مبنايز مين معنا ني. با ا(465 :16، ج1386 ،همو ؛33 :1381، ينيخم

 زين يدشمن که توسط مقام معظم رهبر تهاجم قيمصاد از يکيرا يدانست؛ زار يآتش به اخت

ت يحفظ موجود عتاًيو جنگ نرم است. طب يدشوارتر از تهاجم سخت نام برده شده، تهاجم فرهنگ

ت اس يافراد جامعه ضرور م، بر همةيرو به رو هست ياسالم و مسلمانان، آنگاه که با تهاجم فرهنگ
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دارد و در اختالل و ضعف  يز سلسله مراتبيدان نين مي، دفاع در ايظامدان جنگ نيم مانندو 

 گر خواهد بود.يد يان وجوب و ضرورت بر دوش عدهيا ،ياعده

 يا نظام اسالميو  ياسيا نظام سيحکومت  يمعنا شتريب ،در محاورات معاصرج( از واژه نظام 

است که در  ياسالم يجمهور ن معنا، حفظ نظاميمنظور از حفظ نظام در ا شود.يبرداشت م

معاصر  يفقها ي. برخ(485 :1424، ياخامنه)به کار رفته است  ين انقالب اسالميمامار يتعاب يبرخ

 دانند.يحفظ اسالم م را آن را الزمةياند، زرا واجب دانسته يحفظ نظام اسالم

. بر ار دانستيفرمان آتش به اخت يتوان از مبانيسابق، م يمعانمانند ز ياز نظام را ن ين معنايا

واجب است و اوجب از همه امور است.  ياسالم يحفظ نظام جمهور ،ياساس نظر مقام معظم رهبر

 يو فرهنگ ياخالق ين مرزها، مرزهاياز ا يکياست که  يمشخص يمرزها ينظام دارا ،شانيدر نظر ا

و در مواجهه  (http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=2994#44802)د حفظ شود ياست که با

 يحفظ و حراست از نظام جمهور فةيو ... همه مردم وظ ي، فرهنگيمختلف اعتقاد يهانظام با هجمه

 (.http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=2994#61713)را دارند  يو انقالب اسالم ياسالم

توان يار را ميو حفظ اسالم، فرمان آتش به اخت ين حفظ نظام اسالميتالزم ب رش رابطةيبا پذ

 ين مسئله است که حفظ نظام از اوجب واجبات معرفيبه خاطر ا .حفظ اسالم دانست يدر راستا

 اجمو مقابله با ته ين انجام امور فرهنگيمسئله است. بنابران يفرع بر ا يمسائل بعد شده و همة

توان آن را مختص به گروه و يت قرار دارد و نميّاز اهم ييباال در مرتبة ،دشمنان يروزشبانه

شرفت يآنها جامعه عقب رانده شده و از سعادت و پ يقرار داد تا با ضعف و سست يسازمان خاص

 نه هستند.ين زميفه در ايبه انجام وظف مردم مکلّ بازماند، بلکه همة

 . مصلحت3

در آن  يمذاهب اسالم ع احکام است که همةين در تشرياديو بن ياز امور اساس يکيمصلحت 

وائد: )الفهستند  ياست که منکر حسن و قبح ذات يارش اشاعرهيمورد پذ ياتفاق نظر دارند و حت

ن مسئله که يمصلحت است، اما در ا يمبناه هم معتقدند جعل احکام بر يامام ي. علما(330-334

قادر به کشف آن است، اختالف  يينکه عقل به تنهايا ايراه کشف مصلحت خطاب شارع است 

 نظر دارند.

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=2994#44802
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ن رو در يدهد؛ از ايرخ نشان م يحکم حکومت رةيو در دا يعد اجتماعشتر در بُيمصلحت ب

 ، لکن در عصرنداشته يادياستفاده زن، مورد يد يت علمايگذشته به سبب نبود حاکم يهازمان

 ت.برخوردار اس يت فراوانيّاز مصلحت از اهم يريگ، بهرهنظام جمهوري اسالميل يو با تشک يکنون

با  (457: 20، ج1386، ينيخم ي)موسوداند يه ميرا از احکام اول يامام )ره( حکم حکومتحضرت 

ه، ا بدون واسطيکه با واسطه  يبودن را ندارند و حاکم اسالم ين احکام، وصف دائمين تفاوت که ايا

توسط او  تيحاکمکند. حکم حاکم از اين جهت که يرا صادر م يمنصوب از طرف شارع است، حکم

را  يکه به او داده شده حکم يارينکه با اختياست و از جهت ا يکل يشارع جعل شده، حکم اول

با استفاده از مشاوران و کارشناسان  يجه حاکم اسالمينتاست. در  يد، حکم حکومتينمايصادر م

 د.ينمايرا جعل م يشرع پرداخته و حکم حکومت ها در محدودةص مصلحتيخبره به تشخ

 يه ولاست ک يماتيتصم ياحکام حکومت»کند: يان مين بين مطلب را چنيا ييعالمه طباطبا

حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها ت موافقت آنها به يعت و رعاين شريقوان ةيامر، در سا

اعتبار  يعت داراياالجرا و مانند شرآورد. مقررات نامبرده الزميوضع نموده به اجرا درم يمقررات

کند يجاب ميا يخاص حتّ ييهادر ضرورت يسنجن مصلحتي. ا(180: 1387، يي)طباطبا« باشنديم

 صرف نظر گردد.  يحکم اصله گردد و از ياول يشتر از حکميه بيثانو يت حکميکه اهم

از  يکياست،  يعقل ياح امر اهم که مسئلهيص اهم و مهم و ترجيتشخ ،بنابر آنچه گفته شد

موارد ضربات  يآن در برخ يرياست که عدم به کارگ يجامعه اسالم در ادارة يعناصر اساس

ت گاه مصلحيز جاين )ره(ينيشه امام خميکر جامعه وارد خواهد نمود. در انديرا بر پ يريناپذجبران

 ن اسالم دريقوان يده انگاشتن آن موجب پندار ناتوانيت برخوردار است که نادياز اهم يبه قدر

 .(61: 21، ج1386، ينيخم ي)موسوشود ياداره امور جامعه م

ه است ک يمصلحت ين مقطع زمانيدر ا يار توسط مقام معظم رهبريفرمان آتش به اختطرح 

جام ان ينکه برايا ايها و تيربط و اختالل در انجام مسئوليمسئوالن ذ يهايکارجبران کم يبرا

حکم  ته ازگذشن مسئله يص داده شده است. ايتشخ يفرهنگ يهاتيشتر در فعاليفه بهتر و بيوظ

 يف در جامعه و انجام تخصصيم وظاياست که با مسئله تقس ي، امر مهميا ثانويه بودن يحکومت

وان تينم عتاًيشود که طبير مين دو مورد دايار، امر بيرمان آتش به اختامور در تعارض است. در ف

 نمود. ياتيتوان انتخاب و عملياز آن دو را م يکين آنها جمع نمود و تنها يب
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 ياست و از امور يو عقل يمنطق يخود، اصل يان امور در مجرايف به همراه جريوظام يتقس

حفظ نظام  يشود؛ از طرفيها در جوامع متيمسئول ف وياست که مانع هرج و مرج و تداخل وظا

حفظ و ارتقاء سطح فرهنگ جامعه  يبرا يفرهنگ يهاتيو مقابله با تهاجم دشمنان و انجام فعال

ن دو مهم در يکه ا ييزنند. از آنجايد بر آن مييمهر تأ ياهر جامعه ياست که عقال يز امرين

جز انتخاب  ياشود، حاکم جامعه چارهيجاد ميا ن آنها تزاحميب يهستند و گاه يجامعه ضرور

 اهم و کنارنهادن مهم ندارد. 

 يهابيده و آسيار را برگزي، آتش به اختن دو امر يادشدهيدر انتخاب ب يمقام معظم رهبر

ن و ياديرا بر تسلط و غلبه دشمن و فتح م -اجرا نگردد  يکه به درست يدر صورت -مفروض آن 

م، حفظ نظام و مقابله با تهاجم ن فرمان، امر اهّيح داده است. در ايکشور ترج يفرهنگ يهاعرصه

و  يکشور دانسته شده و در مقابل، حفظ نظامات ادار يو فرهنگ يت ارکان اعتقاديدشمن و تقو

ت دوم و مهم يدر اولو يفرهنگ يهادر حرکت نهادها و سازمان يکپارچگيو انسجام و  يسازمان

ار مصلحت دانسته شده ين اهم و مهم، فرمان آتش به اختيح بين رو در ترجيفرض شده است. از ا

 ر شده است.ين مسيدر انتخاب ا يعقل يين مصلحت مبنايو ا

 يسازنند تمدّ يفرآ. 4

را مطرح نموده و از سال  يانقالب اسالم چشم انداز اهداف 1380از سال  يمقام معظم رهبر

شان ياند. ان اهداف را برشمردهيدن به ايرس يهامختلف، گام يهابه بعد، در مناسبت 1383

مطرح و هر مرحله را در مواضع مختلف  يرا در پنج مرحله اساس ادشدهيند تحقق اهداف يفرآ

ند و ادانسته «يانقالب اسالم»ند را ين فرآيله مرحله اول از ااست. معظم ح نمودهين و تشرييتب

تحقق اهداف انقالب، ؛ مرحله سوم تشکيل خواهد شد «يم اسالمنظا» پس از آن و در مرحله دوم

ت يشکل خواهد گرفت؛ در نها« يکشور اسالم»و در مرحله چهارم، است « يدولت اسالم»ل يتشک

 انقالب خواهد بود.  ييل خواهد شد که هدف نهايتشک« ياسالم يايدن»و در مرحله پنجم، 

در گام سوم قرار دارد.  يشده و انقالب اسالم يط کنون دو گامادشده تايگانه پنج يهااز گام

به آن  يکه انسان به طور نسب ين حاليو دشوار دانسته و در ع يار طوالنيند را بسين فرآيا شانيا

 اند. مردم و کارگزاران در هر مرحله ذکر نموده يبرا يفيف و وظايشود، تکاليک مياهداف نزد
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مواجه بوده  يو خارج يداخل نيمخالف با دشمنان و کنونحرکت تا ياز ابتدا يانقالب اسالم

ب سر راه انقال ياند تا مانعگذشته تمام توان و امکانات خود را به کار بسته يهاسال يط کهاست؛ 

ت يو در صورت امکان آن را از حرکت بازدارند و در نها مختل نمودهرا  به وجود آورده، حرکت آن

 يجارهان هنيگزيجا يديجد ي، هنجارهاي. با ظهور انقالب اسالمبتوانند شکست انقالب را رقم بزنند

ازمند ينها نيا عتاً يگرند و طبيکديد الزم و ملزوم يجد يهنجارهان شده است؛ حفظ انقالب و يشيپ

ن رو رهبر فرزانه انقالب همه را به يبه دنبال دارند. از ا يفراوان يهايو سخت بودهتالش و مجاهدت 

ر يجانبه و فراگبر جهاد همه يها را مبتنيسازها و تمدنشرفتينموده و همه پجهاد مداوم دعوت 

 . (http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=2634&p=2#41891)اند دانسته

به  فرمان آتش يعقل يتوان از مبانيرا م يانقالب اسالم يبراف شده يند تعرين، فرآيبنابرا

 يت جامعه براين اهداف حکومت و هدايتأم ي، حاکم برانظامل يرا پس از تشکي؛ زدانستار ياخت

داشته  يموفق است که به سبب آنها بتواند ادارة يازمند برنامه و طرح و ابزارين ،دن به سعادتيرس

را حاکم، يخواهد بود؛ ز يک شدن به اهداف انقالب اسالمينزد يبرا يالهين فرمان، وسيباشد. ا

ه ک ييهادشمنان و حرکت و مقابله با تهاجمشبرد اهداف يپ يبه کمک افراد جامعه برا يستيبا

ه رد. آتش بيبهره گ ييو عقال يمنطق روشدنبال توقف و ضربه زدن به انقالب هستند، از هر به

 يد آماده مبارزه و جهاد باشند؛ در تهاجم فرهنگياهداف انقالب همه با دن بهيرس يبرا يعنيار ياخت

تر يشتر و جديو جهاد، به مراتب ب ين آمادگي، ايانقالب اسالم ياصل يدهاياز تهد يکي عنوانبه

کشور  يدست نهادن و منتظر اقدامات مسئوالن فرهنگ ياست که دست رو يعيخواهد بود. طب

به اهداف  يابيران انداختن، موجبات توقف حرکت انقالب و عدم دستگيبودن و کار را به دوش د

 ف شده آن را فراهم خواهد نمود.يتعر

 يتحقق دولت اسالماصل الف( 

، تحقق دولت يدن به اهداف انقالب اسالميف شده در رسيگانه تعرن مرحله از مراحل پنجيسوم

 يل نظام اسالميو تشک ياز دو مرحله انقالب اسالم ، مايمقام معظم رهبر منظراست. از  ياسالم

لذا ، ميهست يل دولت اسالميحرکت به سمت تشک يعنيم و اکنون در مرحله سوم ياعبور کرده

ف يکالن رو تين بخش اختصاص دارد؛ از ايله به اد در سخنان معظميتأک انات وين حجم از بيشتريب

ظر ن شده است. به نييف و تبيشان تعريمختلف نظام و جامعه توسط ا يهابخش يبرا يمتفاوت

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=2634&p=2#41891
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و  يتر به اهداف انقالب اسالمعيوصول بهتر و سر يبرا يز روشيار نيرسد مفهوم آتش به اختيم

 ان آن خواهد آمد. ياست که در ادامه، ب يق دولت اسالمتحقّ يبرا يات ناقصهعلّ ،ن مرحلهيدر ا

گانه و تمام سه ي، اعم از قواهازمند آن است که دستگاه حاکمين يل دولت اسالميتشک

عمل کرده، ضمن  يو رفتار خود، به صورت اسالم يدهدر سازمان ينظام اسالم يخدمتگزاران عموم

که کارگزاران نظام عالوه بر ن رو الزم است ياز اشود.  يز اسالمي، در محتوا نيت شکل اسالميرعا

 ياسالم يارهايز منطبق با معيخود با مردم را ن رابطة رفتار اجتماعي و، يفرد، رفتار يريگجهت

انجامد، يب يل دولت اسالميکه الزم است تا به تشک ينها دچار اختالل شوند، حرکتيند. اگر اينما

 دن به هدف خواهد بود.يرس ير در انجام امور برايکند و متوقف شده و سبب تأخ

مختلف کشور  يهادر حوزه يار، حفظ و ارتقاء فرهنگ اسالمياز اهداف فرمان آتش به اخت يکي

عضا ب ياست که در نقاط مختلف کشور توسط افراد يعيبد يبر ابتکارها ين روش مبتنياست. ا

ه ، بيتواند معّرف افراد مستعد فرهنگيم ن فرمانيارمسئول صورت خواهد گرفت. يناشناخته و غ

ا در استفاده از آنه ن بخش وينخبگان ا ييکشور باشد و ضمن شناسا يفرهنگ يهانظام و دستگاه

ولت ل ديز حرکت بهتر به سمت تشکيارتقاء فرهنگ کشور و ن اتموجب ،يفرهنگ يهاتيّمسئول

 د.يرا محقق نما ياسالم

اهداف انقالب و  ياست که در راستا يآمدن افرادکار يانقالب و نظام، رو يهابياز آس يکي

ار يروند. فرمان آتش به اختيش ميخالف حرکت انقالب پ بر يگاه يکنند و حتينظام حرکت نم

ن يز هست، مسئولين يد مقام معظم رهبريکه مورد تأک يگرفرهنگ مطالبه ياندازتواند با راهيم

 يهابا انحراف کر ساخته و ضمن نقد سازنده،فه خود متذّيران کشور را نسبت به وظينظام و مد

و مخصوصا  نظام يبرا يبزرگ تواند پشتوانةيم يعموم يگرد. فرهنگ مطالبهيز مقابله نماين ياحتمال

 يو کنار نهادن آنها از مناصب حکومت يانيران ميمقابله با فساد مد يربط برايه و مقامات ذييقوه قضا

د. خواهد بو يدر مسئوالن حکومتجاد تعادل يمردم به نظام و ا ينيبن مسئله موجب خوشيباشد؛ ا

ب تر انقاليحرکت به سمت اهداف متعال است که امکان يجاد دولت اسالميساز انهيزم يمواردنها يا

 د.ينمايرا محقق م ياسالم
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 نخبگان يو معرف ي، هم از جهت کادرسازيل دولت اسالميتوان گفت، اصل تشکين رو مياز ا

واند تيو اصالح رفتار و عملکرد کارگزاران نظام، م يگرطالبهجاد فرهنگ ميبه نظام و هم ا يفرهنگ

 ار باشد.يدر صدور فرمان آتش به اخت يدرست يمبان

  يتحقق جامعه اسالماصل ب( 

ن مرحله کشور به ياست. در ا ي، گام چهارم در تحقق اهداف انقالب اسالميل جامعه اسالميتشک

ن مرحله ين موج خواهد زد. ايان مردم و مسئوليخواهد شد و روح اسالم در م يصورت کامل اسالم

از دارد تا با يمضاعف ن يبه همت و تالش عتاًيقبل خواهد بود و طب تر از مرحلةعيوس يدر بعد

ل يبر عالم و تبد يطره علميعلم و دانش، جامعه به سمت س يکننده به سوتيت اسالمِ هدايّحاکم

 يالقل اخيو فضا ي، رفاه اقتصادياسيصورت عزت س نيش رود. در ايجهان اسالم پ يبرا ييبه الگو

 بر جامعه حاکم خواهد شد.

در صدور  يعقل ييتوان مبنايت اسالم در سراسر جامعه را ميّحاکم ين تالش مضاعف برايا

انجام نخواهد شد و کوشش و  يو به راحت ين هدف بزرگ به زوديار دانست. ايفرمان آتش به اخت

 ياهنهيکننده زمعيکننده و تسرليار، تسهيطلبد که آتش به اختيرا م يعيوس يزحمت عموم

 ن هدف خواهد بود.يدن به ايرس

 جهينت

 جه گرفت:يتوان نتيگفته مشياز مطالب پ

لف، مخت يهاانياسالم به ب نيداست که  قديمي يمينو از مفاه يريار تعبيآتش به اخت -

 چون ينيم دياز مفاه ياريشه در بسير مطلب نيارا به آنها فراخوانده است.  يافراد جامعه اسالم

وه ز از وجيعقل ن يدارد و از طرف يريپذتيّام و مسئولير، قياز منکر، جهاد کب يامر به معروف و نه

 کند.يبه جواز آن حکم م يدمتعدّ 

 يفرهنگ و مسائل فرهنگ در حوزة ياحضرت امام خامنهار توسط يفرمان آتش به اخت -

ه ن بير فراخوانده است؛ لکن اين مسيصادر شده است و افسران جنگ نرم را به جهاد و مبارزه در ا

ز در ياجتماع ن يهاگر حوزهين فرمان را در ديتوان صدور ايست و مين حوزه نيانحصار در ا يمعنا

 ر بود.متصوّ يآت يهازمان
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ط يادر شر ار رايتوان آتش به اختيکند، ميم يکه در آن زندگ يبا نظر به انسان و اجتماع -

 يانجام آن را ضرور يد نموده و حتّييدانست که عقل، جواز آن را تأ يهيبد يمخصوص به آن، حکم

 يکمال و خروج از خمود يحرکت به سو يبرا يرا در رکود جوامع، عقل به دنبال راهيداند؛ زيم

 گران بود. يو منتظر اقدام دد ساکت ماند ينبا يطيچ شرايدر ه يعنيار ياست. آتش به اخت

 يانگر مبيو د يريپذتيّام، اصل مسئوليق قاعدةاز منکر،  يهمانطور که امر به معروف و نه -

 ح آنهايانجام صح يهستند که برا يچارچوب و نظام يار، هرکدام دارايآتش به اخت يذکر شده برا

ت؛ را بدون چارچوب و اصول دانس يبرگرفته از آن مبان ارِيتوان آتش به اختينم عتاًياند، طبوضع شده

 ياست که در اجرا يها و قواعدنظام، اصول، چارچوب يز دارايار نيحرکت به صورت آتش به اخت

 رد.يه قرار گمورد توجّ يستيح آن بايصح

 فهرست منابع

 ، دمشق: دارالفکر، چاپ دوم. القاموس الفقهي لغة و اصطالحاتق(، 1408) يابوجيب، سعد -

 .1، جياءالتراث العربيروت: دار احي، بتهذيب اللغةق(، 1421، محمد بن احمد )يازهر -

 هن حوزيجامعه مدرس يدفتر انتشارات اسالم :، قماإلجارة  ،ق(1409) نيدحس، محمّياصفهان -

 .قم، چاپ دوم هيعلم

 .يدفتر مقام معظم رهبر :، قم(ي)فارس أجوبة االستفتائات ،ق(1424) يدعلي، سياخامنه -

دهادي ، به کوشش سيّ روابط اجتماعي در اسالم(، 1387ن )يدحسمحمّ  ديّ، سييطباطبا -

 دجواد حجتي کرماني، قم: بوستان کتاب.خسروشاهي و محمّ

 ي، قم: دفتر انتشارات اسالمالميزان في تفسير القرآنق(، 1417) حسيندد محمّ، سيّيطباطباي -

 .15و  9مدرسين حوزه علميه، ج يجامعه

 يهامشهد: بنياد پژوهش ،يريترجمه احمد ام ،جوامع الجامع(، 1377) ، فضل بن حسنيطبرس -

 .5، جيآستان قدس رضو ياسالم

 .4قم: انتشارات اسماعيليان ج ،الثقلينتفسير نورق(، 1415) بن جمعه يعل، عبديحويز يعروس -

 .8و  6 ،4از قرآن ، ج يهايدرس يتهران: مرکز فرهنگ ،تفسير نور(، 1383) ، محسنيئتآقر -

، تهران: انتشارات تفسير کنز الدقائق و بحر الغرائب(، 1368) درضاد بن محمّ، محمّيمشهد يقم -

 .9، جيوزارت ارشاد اسالم
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 ي، تهران: کتابفروشالصادقين في إلزام المخالفينتفسير منهج(، 1336) فتح اهلل، ماليکاشان  -

 .5، جيعلمحسن محمد

 .2ج ،دار الکتب االسالميه :، تهرانکافي، ق(1407) کليني، محمد بن يعقوب -

 يها، ترجمه احمد آرام، مشهد: بنياد پژوهشتفسير هدايت(، 1377) يدتقدمحمّيّ س ،يمدرس -

 .16ج ،يآستان قدس رضو ياسالم

 .1جروت: دارالفکر، ي، بالعروستاجق(، 1414د )د بن محمّ، محمّيزبيد يمرتض -

 .15و  18و  3، جالکتب اإلسالميةدارتهران:  ،تفسير نمونه(، 1374، ناصر)يمکارم شيراز -

 .ينيم و نشر آثار امام خميتنظ همؤسس :، تهرانلةيرالوسيتحر ،(1379) اللّهدروحيّ، سينيخميموسو -

 .ينيامام خمم و نشر آثار يتنظ همؤسس :، تهرانهيت فقيوال ،(1381ـــــــــــــــــــــــــــ ) -

 ،ينيم و نشر آثار امام خميتنظ همؤسس :، تهرانامام هفيصح ،(1386ـــــــــــــــــــــــــــ ) -

  .چاپ چهارم

اء التراث يدار إح :روتي، بشرح شرائع اإلسالم يجواهر الکالم ف ،ق(1402) دحسن، محمّينجف -

 .، چاپ هفتميالعرب

- Polk, R. K, Social Responsibility, (2006). 

- http://farsi.khamenei.ir 
 


