
 

 

 

 

 

 

  ينيد هجامع يق و بقاها در تحقّآرمان يراهبرد اهمیّت

 (يالعالهظلّ  )مدّ ياخامنه امامد بر سخنان یکأبا ت

 يزيسرتشن ياسحاق طاهر

 دهيچک

 دهند؛يل ميو مراتب برتر آن را تشک واقعيّتن ي، بلکه عواقعيّت، نه در برابر يديتوح يهاآرمان

 ينيان ديشوايآنهاست. پ يهادر آرمان ياز تحول و دگرگون يتابع ،افراد و جوامع يل و دگرگونتحوّ 

 يهاق آرمانت و تحقّيت، تقوينخست بر تثب ةاند. دستتمرکز کرده هاو مخالفان آنان، هر دو، بر آرمان

اند. هدف بسته ةبخش جامعالهام يهاآرمان ياما دسته دوم کمر به نابود ،انددهياهتمام ورز يديتوح

ن دو حرکت متقابل آن است که فراز و فرود حرکت جوامع و صعود و سقوط آنان بسته به يسبب ا

در  يديتوح يهاآرمان ياتياند. نظر به نقش حکرده و دل بسته توجّهاست که به آن  ييهاآرمان

رند يگيم دفاع قرار مدر صف مقدّ يو آموزش يتي، تربيفرهنگ يهاشرفت جوامع، سازمانيو پ يتعال

گاه مهم خود در ينسبت به جا ،مد و جامعآکار يهان نظام و برنامهيو تدو ياحو الزم است با طرّ 

 ،ند. رفتار و گفتار رهبر معظم انقالبيفا نماينقش خود را ا ي،ديتوح يهات و تحقق آرمانيحفظ، تقو

ها ض به آرمانموجب شکست دشمنان در تعرّ  يياز سو العالي()مدّظلّه يات اهلل خامنهيحضرت آ

 داشته است. يها را در پآرمان اهميّتت نسبت به ملّ ياريگر هشيد يو از سويده گرد
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 مهمقدّ 

 ک جهتِيشمندان بوده است؛ يرت اندياکتشافات در عالم درون و برون همواره موجب اعجاب و ح

. هاستافتهين اکتشافات و يعلم و معرفت، آثار و برکات هم رِينظکم يِلت و ارجمنديفض مهمِ

و  لتين فضيت باشد، ار در انفس وجهه همّيا سيآنگاه که در معرفت، کاوش نفس و عالم درون 

، 1403، ي)مجلس «هُبَّرَ فَرَد عَقَفَ هُفسَنَ فَرَن عَمَ»ات آمده است: يگردد؛ در روايمضاعف م يارجمند

 و عمل ياندوزبه دانشتوان اشتغال يرا م ين حالت آدمي، بهتريبه استناد عقل و وح .(452: 95ج

ت اس يز عمليو عمل صالح ن ،يديتوح يهاد و آرمانيهمانا علم توح ،ن علميصالح دانست؛ برتر

از نفس او که برزخ  ين علم و عملِ خاص آدميرد. ايپذيها صورت من آرمانيق اکه در جهت تحقّ 

 در وجود واقعيّتآرمان و  يرد. تالقيگيه ميما ،عت استيطب فوقعت و ين دو عالم طبيو مرز ب

 رسيدن ،يآدم يفطر ن رو، خواستةين دو عالم در وجود اوست. از ايا يتالق در گرودر واقع  يآدم

 به آن يها و معنابخشواقعيّت يق بازخوانياز طر يل در زندگو تحوّ يديبلند توح يهابه آرمان

م از تجسّ يدهد، مصداق روشنيم يشان گواهيا سيره عملي گونه کهآن ،است. رهبر فرزانه انقالب

له از تجارب ممعظّ ياست. نظر به برخوردار يو اجتماع يشخص يدر زندگ يديتوح يهاآرمان

 از يريگ، الهاميت در سطوح و مراتب مهم حکومتيّريت و مديهدا ةدر عرص يعمل ةيانبوه و پرما

ائز افراد ح ينيد ةيّ ت روحيتقو حفظ و براي يديتوح يهابه آرمان توجّهشان در يرفتار و گفتار ا

 و ضرورت است.  اهميّت

 «واقعيّت»و « آرمان» يشناسمفهوم

 واقعيّت، و (26: 1، ج1359د، ي)عم اريد و نمونة معيآرزو، کمال مطلوب، ام يآرمان در لغت به معنا

 ييط، حاالت و عوامل مشهود است. عالمه طباطبايشرا ةت مجموعيّو موجود ينيق عتحقّ يبه معنا

 :فرماينديم واقعيّت يناظر به معنا يريدر تعب

 ،تا بوده و هسياش يشه عالقمند و عاشق وجود خارجيکنون بلکه همش تايدايانسان از بدو پ

هاست و بس. جز به آن التفات دهيپد واقعيّتکند، يکه نظر او را به خود جلب م يزيگانه چيرا يز

 يوجود ندارد و هرچه هست واقعيّتقت جهان خارج جز يآورد و در حقينمر آن رويندارد و به غ

 .(8: 1361، يي)طباطبا است واقعيّت يده، دارايوجود پوش ةدارد و جام
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که از  يات و متناسب با بهرهيّز به لحاظ موجوديها نآرمان ،امهمعلوم است که از نظر علّ  

بت به که نس يتيّت و سببيّدهند و نظر به عليل ميرا تشک واقعيّتاز  يبرند، بخشيم يهست

کمال  يآرمان را به معنا ،ن قلميدارند. ا يشترياصالت ب يات محسوس دارند، در هستيّواقع

 کانيو پ يآدم يفطر يريگکه جهت يکند، کمال و ارزشيمنظور م يانسان يمطلوب و متعال

م ناظر معظّ ياز کالم رهبر ياشارات در مواضع يآن است. برخ توجّهم يعظام اله يايت انبيهدا

 ييگراآرمان»د: نيفرمايله مماست؛ معظّ توجّهز قابل ين ينيبو واقع ييگراآرمان يث کاربرديبه ح

 يهاازمند بحثين کار نيو ا ندا کرديدر مقابل موانع و مشکالت، جستجو و راه را پ يعني

 رِين تعبيدر ا (.http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36775) «ورزانه استشهياند

موانع، مشکالت، جستجو و  ت لحاظ شده است؛ واژگانِبا دقّ واقعيّتوند آرمان با يپ ،مختصر

 ةآرمان را از روزن يعنين ياشاره دارد؛ ا يو واقع ينيع يبه امور و رفتارها يورزشهيو اند يابيراه

 ها را دنبال کردن. آرمانافتن و يها را ها با آرمانواقعيّتوند يستن، پيها نگرواقعيّت

 «تات مثبيّدن واقعيد يعني ينيبواقع»ند: يفرمايم يگرير ديدر تعب انقالب رهبر معظم

منِ ؤست؛ منظور آن است که از نظر مين يمنف يهاواقعيّتدن ير ناظر به لزوم ندين تعبيا .)همان(

ده باشد؛ يو نکوه يمنفکسره يجهات  ةشود که از هميافت نمي يزينش چيموحد، در عالم آفر

شود. مهم آن است که از يافت ميز ير ني، هر اندازه هم که نامطلوب باشد، وجوه خيدر هر امر

ص يرا تشخ ير و اثباتيبخواهد و بتواند وجوه خ يده در هر امر، آدميهم تنوجوه در ةن مجموعيا

رت حض ير قبليتعبشد تا به هدف برسد. لحاظ کردن ينديآن عمل کند و ب يبه اقتضا ؛دهد

گر يد ييشان در جاين نظر است. لذا ايد ايؤر دوم آشکارا مين تعبيهمراه ا يااهلل خامنهتيآ

در  يات منفيّات مثبت و مبارزه با واقعيّح از واقعيصح ةاستفاد يعني ييگراآرمان»ند: يفرمايم

ن يدر ا .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30255) «دن به اهداف بزرگيجهت رس

« زرگدن به اهداف بيرس»و « يات منفيّمبارزه با واقع»، «اتيّح از واقعيصح ةاستفاد»شان بر يرِ ايتعب

ست ده شده اينش انسان است؛ انسان آفريآفر ةز در واقع همان فلسفين سه نيتمرکز شده است و ا

توان ين وصف ميل گردد. با ائنا يبه مقام قرب اله ،و مبارزه با موانع ياز مواهب اله يريگتا با بهره

برد؛  يشان پيا ةشيو فهم درست آرمان در اند واقعيّتص يت در تشخيّبه عنصر جامع توجّهبه لزوم 

را  ييگراهم آرمان ،ات، مايّبا واقع ييگرادر موضوع نسبت آرمان»ند: يفرمايله ممن رو، معظّياز ا
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و  يپردازاليات، به خيّدن واقعيبدون د ييگراآرمان ... .ات رايّدن واقعيم و هم ديکنيد مييکاماًل تأ

له در ممعظّ  .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3213) «م منجر خواهد شدتوهّ

مخالف  ،ييگراآرمان»ند: يفرمايدانند و ميم يکاررا در برابر محافظه ييگراآرمان يريتعب

  .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30255) «ييگرااست نه واقع يکارمحافظه

هات ده انگاشتن جيا ناديانکار  يات به معنايّمثبت واقع يايبر ابعاد و زوا يد رهبريکأپس ت

در همان  را و موانع ين جهات منفياست که ا يابه گونه يعت وجود آدميست؛ طبيآن ن يمنف

ات يّهم شکند و واقعرا در توجّهن يالزم است تا ا يدهد؛ لذا عامل نافذيقرار م توجّهل مورد گام اوّ

 يريدات و انذار و تبشيکأن عامل همان تيقرار دهد. ا يو توجّهو  يگرمثبت را در معرض نظاره

اد به ابع توجّهن سخنان در لزوم يهمشود. لذا مشابه يم ياست که بر زبان رهبران و مصلحان جار

ن مناؤمريان اميمتق يشواياز جمله در سخنان پ ياله يايا و اوليدر سخنان انب واقعيّتمثبت 

ه در جنگ جمل يدبن حنفحضرت به محمّ  فرمايشجمله شود؛ ازيده ميز به وفور دين يعل

گير و بدشمن را زير نظر  يانيصفوف پا ؛رَکَوَ غُضَّ بَصَالقَومِ  يبَصَرِکَ أقصَيإرمِ ب: »نداست که فرمود

رسد که منظور ين طور به نظر ميا .(13خطبه  :البالغه)نهج!« ديدگانت را بر برق شمشير خيره مساز

 يتمرکز نکردن، روح سپاه يدن و بر جهات منفيان دشمن را ديان سپاهيحضرت آن است که پا

گردد. ممکن است پنداشته شود که يمکننده و شکننده وسيأکند و  مانع آثار ميت ميرا تقو

 عيّتواقاز  يده گرفتن بخشيند يو در واقع، به معنا واقعيّتبه  توجّهلزوم  يناف ،بخش دوم سخن

رها و برق و يزد و خورد شمش ،چه بخواهد و چه نخواهد يرا سپاهيست؛ زيگونه ننياست، اما ا

د از تمرکز بر يبا يمنظور آن است که سپاه .شنوديمکند و يک مشاهده ميآن را از نزد يصدا

درت ق ةدهندو برافراشتن سر و گردن که نشان يقامتز کند و با راستيپره واقعيّتن بخش از يا

د در شرح سخن حضرت يالحديابکند. لذا ابن توجّه يانيبه آن صفوف پا ،است يقو ةيّو روح

 د: يگويم

د و يخواهد که چشمت را بگشايم ينخست از سپاه ةجمل ست؛ درين دو جمله تناقض نين ايب

 در جنگ يشجاع و کوشا يِ گونه که سپاهدشمن را بنگرد آن يانيو خطوط پا رديسرش را باال گ

رها چشم ببندد يبرخورد شمش يخواهد که به برق و صدايدوم از او م ةکند؛ ... و در جمليعمل م

 .(241: 1، ج1387د، يالحدياب)ابن تا مرعوب آنها نگردد
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د؛ يرها منحصر کنيرا به برخورد و برق شمش واقعيّت ةهم !دهد که مبادايحضرت هشدار م

ست؛ بخش ين واقعيّت ةها، همها و بمبب و انفجار موشکيمه يش و صداها غرّن، در جنگيبنابرا

ند و فرجام نبرد يآفريدهد که موج ميل ميتشک ين و اهداف بلنديپوال يهارا اراده واقعيّت ةعمد

ها مواجه است؛ او دشمن را در برابر واقعيّتاز  يادر هنگام نبرد با مجموعه يزند. سپاهيرا رقم م

دشمن، بزرگ  يداشت که تمرکز بر قوا توجّهد يند و خود را در برابر دشمن، اما بايبيخود م

 ينيبر با واقعيدشمن مغا يهاخود و ضعف يهايده گرفتن توانمنديخود و ناد يهاکردن ضعف

 قِير ژرف و دقين تعبيگونه که از اگذارد. آنيدر روح و روان او برجا م يااست و آثار شکننده

را منظور کند و نگذارد  يست هدفِ اصليبايمن در هنگام نبرد مؤم يِسپاه ،ديآيحضرت برم

ا هاست که آرمان ين حالتيدر چن ه گردد.يع تجزد و تنوّو اراده او با تمرکز بر کثرت، تعدّ  توجّه

شود که يدهد و سبب ميدان رزم، و رفتار او در برابر دشمن معنا ميدر م يت سپاهيّبه موجود

 ف انگارد.ير و ضعيدر برابر آرمان و هدف بلند خود حق ،که باشد يطيدشمن را در هر شرا

 واقعيّتدر شناخت آرمان و  يو ماد ياله يکردهايرو

 يکردها ناشين رويتوان سخن گفت؛ ايم يمختلف يکردهاياز رو واقعيّت،شناخت آرمان و  يبرا

ز يرا ن واقعيّت ،دانديه مرا منحصر به عالم مادّ يهست ةکه هم يافراد است. کس ينيباز نوع جهان

 اليز و اميغرا يِعيند طبيز برآيداند و آرمان و هدف را نيمنحصر م ين سطح نازل هستيبه هم

 کشديش ميپ ياز هست يگريد هويّتاو  ينيبکه جهان يا در طرف مقابل، کسانگارد امّ يم يوانيح

ا گر معنيد ياگونهو آرمان را به واقعيّتشود، يآن انگاشته م ةن مرتبيترفيه ضعکه عالم مادّ

ه ُْْ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَعَْلمُونَ »کند: ين گونه ذکر ميرا ا ياکثر مردم از هست يکند. قرآن تلقّيم

: )روم« ا باور دارند و آنها از عالم آخرت غافلنديدن زندگيآنها تنها به ظاهر  ؛عَنِ الْآخِرَةِ ه ُْْ غَافِلُونَ

و  «ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»د: يفرماين است که ميا ،ه قابل درک استين آيکه از ا يقيدق ةنکت .(7

 ا را بفهمند تنها پوسته و ظاهر آنيدن زندگيها نيست که اين طور ني؛ ا«الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»د: يفرماينم

آنان  ا رهزنيدن ظاهر ةان در قشر و پوستيف اکثر آدمدهد که توقّير نشان مين تعبيا ،داننديرا م

ه يل آيامه در ذاند. لذا علّا محروم شدهيدن زندگيها از علم به جه، اکثر انسانيدر نت شده و

 : فرماينديم



 1396 بهار و تابستان، 5، شمارهانديشنامه واليت تخصصي –دوفصلنامه علمي 

 

10 

ل ن ابداياست و در ا« علمونيال»اف ذکر شده، بدل ر کشّيگونه که در تفسهمان« علموني»جمله 

اه ند تا تو را آگيش بنشيقرار داد که جا يان را بدل آن آورد و به گونهينکه اياست و آن ا يانکته

 يا تجاوز نکند، تفاوتيکه از ظاهر دن ين وجود علميو بن عدمِ علم که همان جهل است يکند که ب

  .(157: 16ج ،1417، يي)طباطبا ستين

ش يپ ياروزنه ين فهميرا بفهمد، چن يويدن زندگيبتواند از ظاهر فراتر رود و خود  ياگر آدم

 د.ل گردئنا واقعيّتو درک  يگر عوالم هستيق به درک دياو خواهد گشود تا بتواند از آن طر يرو

ا و سپس، به يدن زندگياصل  يِ را به هست يشود تا آدميم يق، علم به ظاهر مدخلين طريبه ا

امه گونه که علّفند، همانکه در ظاهر متوقّ ين رو، کسانيکران رهنمون سازد. از ايب يِهست

علم »ن يتوان ايکنند و نميز درک نميا را نيدن زندگيخاطرنشان ساخت، ظاهر  ييطباطبا

بفهمد، پندار و امر موهوم در  ينکه آدمي، بدون اين حالتيدانست؛ در چن واقعيّترا علم به « نما

 توانيزند که از آن جمله ميرا رقم م يانباريز يمدهاآيند و پينشيم واقعيّتعلم و  يذهن او، جا

 استغنا اشاره کرد. يان در پيبه وقوع طغ

ن يبه دنبال استغنا و سبب آن را ا يانگريق طغتحقّ يچگونگ يجعفر يدتقد محمّيامه فقعلّ

 د: نکنيان ميگونه ب

گذارد؟ پاسخ اين سؤال روشن بناى طغيانگرى را مى ،نيازىد احساس بىچرا انسان به مجرّ

ات حيوانى منحصر ى و مقتضيّهاى او در امور مادّهاى انسان و آرماناست، زيرا موقعى که خواسته

مور در اختيار او قرار گرفت، قدرت مهمى را به دست آورده است. اين قدرت مهم با شد، و اين ا

آيد و چون فرض اين است که هيچ آرمان تحريکات درونى حيوانى او در جستجوى مصرف برمى

حيوانى براى او مطرح نيست، لذا آن قدرت را در مزاحمت ديگران و ى و غيرمادّآل غيرو ايده

کار خواهد برد، اين است معناى تالزم استغنا و طغيانگرى. در هادى خود بهاى مجويىبرترى

وارهاى ها را با ديانداز احتياجات انسانکنند که چشمکيد مىأشناسان مصلح تاينجاست که انسان

 ،ندکروانى او اقتضاء مى هويّتکه فطرت و يات تنگ نکنيد و بگذاريد چنانه و مادّپوالدين مادّ 

، ي)جعفر رشد و کمال روحى را براى خود مطرح کند و در راه وصول به آنها بکوشد مقامات عالىِ

   .(57: 11، ج1349

، يياگريدارد که در تقابل با مادّ ياله ينيباشاره به جهان يسخن عالمه جعفر يانيبخش پا

د. کنيبه او القا م يِن وابستگيرا منحصر در وجود خدا، و عالم امکان فقر محض و ع ياصل هست
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وند يرا در پ يدر افعال آدم ينيع يهاواقعيّتاست که  يسمان مستحکمير ،ن نظر، آرمانياز ا

نور و تابش انوار  يها، بارقهين تلقّ يدر ا يديتوح يهادهد. آرمانيقرار م ياستوار با خالق هست

روشن  ريقلوب پاک و ضما ن عالم بريو حرکت معنادار ا يداريپا يعالم ملکوت است که برا يقدس

 ند.    يآفريابد و نقش مييانعکاس م

 و آرمان واقعيّتر يدر فهم و تفس يدمداريتوح

 ينيد يهاباورها و آموزه ةباورها و اعتقادات است؛ هم ةاساس هم ،ديتوح ،ياسالم ةشيدر اند

د يبه د يديتوح ينيب؛ جهان(16: 1361، يي)طباطبا د استيز به توحيد و مآلشان نيمنبعث از توح

ش نيت آفريو هم غا أهم مبد يحق تعال ،ينيبن جهانيبخشد؛ در ايوسعت و ژرفا م يرت آدميو بص

 يب و فرازهايدر نش ،است يکه از جهات گوناگون مخلوق شاخص اله يشود و آدميانگاشته م

و علم  ينيآفرنقش يمتناسب با چگونگ ين دگرگونياست. ا يرورت و دگرگونيدستخوش ص يزندگ

ان است. يت آن در جرينهايدر دو جهت صعود و سقوط با لحاظ درجات و درکات ب يارادة آدم

 گردد.   يمطرح م يرسالت آدم ةآرمان و مسئل ،واقعيّتمت است که موضوع ير و عزين سيدر هم

ن علم در برابر عظمت خدا و خلقت يا يول ،است يالجمله مقدور آدميف واقعيّتگرچه درک 

ن ياست و هم اثبات؛ ا يهم نف ،ير قرآنين تعبي؛ در ا«اليت ْ من العل ْ اال قليو ما اوت»ز است: يناچاو 

از قلّت آن است. پس  يکند، و هم حاکيهم اصل امکان علم به واقع را اثبات م ،سمقدّ ملةج

محدود  يگونه که وجود آدمهمان ،ن علم محدود استيمقدور بشر است اما ا اًعلم به واقع، قطع

الت ل و تحوّين علمِ قليهم يو ژرفا يگستردگ ،ز استيبرانگو دقت توجّهاست. آنچه جالب 

و ارتباطات و  ياورن، فنّيزم يِ گوناگون آبادان يهاخ در عرصهياست که در طول تار ياگسترده

 زبان در زبان قرآن با آنچه در« کثرت»و « تقلّ»شود که واژگان ير آن رقم زده است. معلوم ميغ

 ْ من ک»است: « ريکث« »ليقل»و « ليقل»، «ريکث» يمتفاوت است. گاه ،ميفهميمتعارف از آن م

 ةن نقطيگردد و ايباز م ين تعاکس به عظمت وجود آدميا سرّ .«رة بإذن اهلليلة غلبت فئة کثيفئة قل

 رنگ اخالص ياست. آنگاه که علم و عمل آدم توجّهکانون  يديتوح ينيباست که در جهان يثقل

از اخالص ندارد، نه اصل  ياه است؛ اما آنجا که علم و عمل بهرهيمبارک و پرما ،رديگيبه خود م

 آن.  يجه خواهد داشت و نه فزونيآن نت
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 ينيبتوان واقعين اعتبار ميتوان علمِ در تناظرِ با عمل دانست، در ايم يجهت را از ينيبواقع

سطوح و  ،واقعيّتنکه ين است؛ نظر به ايوصف عمل راست ار ويدانست که مع يآگاه يرا نوع

م يشتر است. رهبر حکيآثار و برکات آن ب ،تر باشدقيتر و عمهرچه جامع ينيبدارد، واقع يمراتب

شرفت و حرکت يآنچه که موجب شوق به پ»د: نيفرمايها مآرمان يژگين ويانقالب در اشاره به ا

تر باشند، حرکت يتر و نورانبها واالتر، مجرّن آرمانيو هرچه ا ها هستندشود، آرمانيها مدر ملت

  .(28/6/95 ديدار با فرماندهان سپاه پاسداران،) «تر خواهد بودحيصح

وامع شرفت جيآن در پ اهميّتد و نکنياد مي« رت نافذيبص»ن معنا به يز از اين يعالمه جعفر

 د:نکنيگونه ذکر منيرا ا يانسان

باشد، بلکه موجب که نه تنها ضامن بقاى تمدّن و فرهنگ انسانى جامعه مىاين عامل است 

هاى نافذ مردم يک جامعه است بصيرت .ها استواقعيّت ةها دربارسترش و عمق يافتن آگاهىگ

ها و بروز دهد و با گذشت زمانکه آن جامعه و تمدّن و فرهنگش را از رکود و جمود نجات مى

هاى ها و آگاهىىيگردند، بلکه هر اندازه که بيناتحصيل واقعيّات همگام مىهاى تازه، براى پديده

جاى آنکه زمان بر آنان مسلّط شود، آنان بر هتر بوده باشد، بجانبهتر و همهمردم يک جامعه قوي

 گرى بر ديگرانها دست يافته و ابزار سلطهى را که ديگران بدانيهاشوند و تازهزمان مسلّط مى

ا ها رآورند و محصوالت مفيد و سازنده آن تازهدست مىهى آنها را بيجودهند، يا با سبقتمىقرار 

هاى ىيها با بيناآن تازه ةوسيلهها را بگريگذارند و يا عوامل خنثى کردن سلطهدر اختيار مردم مى

 .(285: 16، ج1376، ي)جعفر سازندها را نابود مىگرينافذ آماده نموده و سلطه

 ينيبدر واقع ينگرتوازن و جامع

 ييروا يريدر تعب .ده شوديد ،گونه که هستخود آن يدر جا يزيآن است که هر چ ينيبواقع

الله ْ »گونه آمده است: نيا ،واقعّيتوند ژرف با يآرمان در پ ين معنايا امبر اکرميمنسوب به پ

، 1403جمهور، ي)ابن اب «بر من آشکار کن! ،را آن گونه که هستند ءاياش !ايبارخدا ؛يأرنا االشياء کما ه

است که بر زبان  يبزرگ ةک آرمان و خواستي ،واقعيّتافت کنه و ذات ين منظر، درياز ا .(132: 4ج

اب ن بهانه بيتوان به ايست. اما نميافته است و وصول به آن مقدور بشر نيان يجر يامبر الهيپ

ر يرگد واقعيّتبا  ،که دارد يکرد؛ هرکس به تناسب تالش و سطح معرفت يمعرفت را مسدود تلق
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گاه ياما جا ،نظر واقع گردد مدّ يآدم در حد مقدورِ ءاياش واقعيّتکند. اگر ياست و آن را تجربه م

 ياقصن توجّهن يگونه که هست منظور نگردد، چنگر آنيکديترابطشان با  يو شأن آنها و چگونگ

المت، ، کسالت و سيو دشوار ي، آسانيو راحت يت و ضعف، سختنانه انگاشت. قوّ يبتوان واقعيرا نم

خود  يست در جايبايک ميهر ،ان استيدر جر يگر موارد اضداد که در زندگيو بغض و د حبّ

 يدان نبرد به خوبين معنا در ميک طرف اضداد تمرکز شود؛ اينکه تنها بر يباشد نه ا توجّهمورد 

قبل از  ،در هنگام نبرد است که معموالً ياگونهبه لحاظ احساس و روان به يآدم .محسوس است

که دشمن  يدهد. در حاليقرار م توجّهکند و مورد يرا برجسته م يخود ةجبه يهاز ضعفيهرچ

 يز دارد. پس روح سپاهين يتها نقاط قوّن ضعفيدر کنار ا يخود ةدارد و جبه ييهاز ضعفين

به  نخست ؛را درک کند و بر آن متمرکز گردد واقعيّتت شود که بتواند يترب ياد به گونهيبا

ز ياو را ن يهادشمن و ضعف يروشيدا کند و موانع پيمان پيخود شناخت و ا يهايتوانمند

 ،مانيز در صورت فقدان باور استوار و ايقدرت ن ةن مرتبيرا باالتريکند تا مرعوب نگردد. ز ييشناسا

ز يت و قدرت نن قوّيزتري، ناچيمان در آدميکه با وجود ا ياهد برد. در حالش نخوياز پ يچ کاريه

 شود.ير واقع مموثّ

خاص  ةفيست به وظيبايال و عقل مي، خحسّ  ةگانسه يک از قوايانه، هر يگرادر عملِ واقع

ا هگر اجتناب ورزد. از باب مثال، در تنازعات و جنگيدة دو قوّ ةطيض به حخود عمل کند و از تعرّ

 يصدد جستجودر يز و درشتيهر اقدام ر يا برايدان را به احساسات سپرد يکسره ميتوان ينم

ش برد. در يال پيخ يامور را بر مبنا ةتوان هميگونه که نمبرآمد، همان ياستدالل و برهان عقل

 ت وت دقّيد نهايحاکم بر جنگ با ين در اصول کلّيات و همچنيعمل ياحها و طرّيريگميتصم

هنگام برخورد و  يست. ولين يپردازالياحساس و خ ين موارد جايا .رديصورت پذ يگرسنجش

 کند ويدا ميپ ياژهيو اهميّتسلحشورانه  ةيّ شور و احساسِ برخاسته از روح ،با دشمن يريدرگ

ها و منظور کردن آنها در ن نگاه معقول به آرمانين است. همچنيآفربه مثابه روح در کالبد، نقش

 ،نديببها وضع موجود را که فارغ از آرمان ينانه است؛ لذا کسيبشرط نگاه واقع ،هاواقعيّتتناظر با 

جه، به يات و در نتيّ مالزم با فقدان معنا در واقع ،ينخواهد داشت؛ فقدان هدف در زندگ يهدف

ن يع ييگراآرمان»است:  يدر زندگ يانگارات و پوچيّر رهبر معظم انقالب، مستلزم انکار واقعيتعب
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 ياز درون ته ،يجوامع غرب ت امروزِيّبدون آرمان شود، همانند وضع يترا اگر ملّيز ؛ت استيّعقالن

 .(28/6/95)ديدار با فرماندهان سپاه پاسداران،  «و پوچ خواهد شد

مرز  ينگراست؛ کالن ينيبز شرط الزم واقعين ينگرن اساس، افزون بر توازن، کالنيبر ا 

از حال و نگاه به  يريگدارد و سبب عبرت از گذشته، بهرهيان برمينده را از ميگذشته، حال و آ

ت؛ و اس يو احساس يمعتاد به نگاه مقطع ،اتيّر واقعيل و تفسيدر تحل معموالً ينده است. آدميآ

گرداند. يص حق ميو تشخ واقعّيتناصواب، خطا در فهم  ياست که او را گرفتار داور ين امريا

 خود را يو سطح يمقطع يل در سرگذشت صاحبان قدرت که با نگاهمّخ ملل و تأيرجوع به تار

عاشورا در همان مقطع  است. اگر حادثة واقعيّتصائب در باب  يپنداشتند، موجب تلقّيفاتح م

 ،ميرخ بنگيبستر تارر دارد اما اگر آن را در يل و تفسيک تحلي ،خاص لحاظ شود يو مکان يزمان

 يريگند شکليآشود و فريم يابيشهين رخداد رياست که ا يخيدارد. در نگاه تار يگريد ةجينت

که  است يلين تحليق چنيگردد. از طريان مينما ،اندکه داشته يل به تناسب سهميو عوامل دخ

 است ين صورتيچن شود؛ دريخ آشکار ميآن در طول تار يبخشن رخداد و الهامير اينظيآثار ب

امام  يتوان جبهه حق به فرماندهيکند. چگونه ميدا ميخود را پ يجا يروزيکه شکست و پ

ات اسالم يح ةيبخش و ماشه الهاميهم يکنون و براعاشورا را که همواره تا ةدر صحن نيحس

 يروزيپنمانده است را  ياز آن برجا يمقابل را که اثر ةناب بوده و خواهد بود، شکست و جبه

. از است واقعيّتر با يو مغا يو ظاهر يمادّ ، نگاه صرفاًينگراز مقطع يناش ين قضاوتيخواند؟! چن

ل در سرگذشت امم گذشته فرا مّأر و تيمخاطب را به س ،اتياز آ ين روست که قرآن در تعداديا

 ورزد. از آن جمله است: يد ميکخواند و بر آن تأيم

هايى تپيش از شما سن ؛قَبْلِكُمْ ُسنَنٌ فَِسيرُواْ فِي اأَلرْضِ َفانْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقَِبةُ الْمُكَذَّبِينَ قَدْ خَلَتْ مِن 

هايى داشتند که همانند آن را شما نيز وجود داشت )و هر قوم طبق اعمال و صفات خود سرنوشت

 کنندگان )آيات خدا( چگونه بود؟!ام تکذيبداريد( پس در روى زمين گردش کنيد و ببينيد سرانج

 (137: )آل عمران

بگو روى زمين گردش کنيد، سپس  ؛قُلْ ِسيرُوْا فِي األَْرضِ ثُمَّ انظُُرواْ َكيْفَ كَانَ عَاقِبَُة الْمُكَذِّبِينَ

 .(11: )انعام چه شد؟! ،کردندبنگريد سرانجام آنها که آيات الهى را تکذيب مى
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 األَرِْض فَيَنُظرُواْ َكيْفَ كَاَن عَاقِبَُة الَّذِينَ مِن قَبْلِهِْم وَلَدَارُ اآلِخرَةِ خَْيرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَواْ أَفَلَ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي 

آيا )مخالفان دعوت تو( سير در زمين نکردند تا ببينند عاقبت کسانى که پيش از آنها  ؛تَعْقِلُونَ

 .(109: وسفي) کنيد؟!ان بهتر است، آيا فکر نمىبودند چه شد؟ و سراى آخرت براى پرهيزکار

َصَارُ مَى الْأَبْأَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَُكوَن لَهُمْ قُلُوٌب يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَاٌن يَسْمَعُوَن بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْ

ه با هايى داشته باشند کزمين نکردند تا دلآيا آنها سير در  ؛وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الَصُّدُورِ

 ،هاى ظاهرچرا که چشم ،هاى شنوايى که نداى حق را بشنوندآن حقيقت را درک کنند يا گوش

 .(46: )حجدهد! بينايى را از دست مى ،ها جاى داردهايى که در سينهشود بلکه دلنابينا نمى

بگو در روى زمين سير کنيد، ببينيد  ؛انَ عَاقِبَةُ الْمُجِْرمِينَقُلْ سِيُروا فِي الْأَرْضِ فَانظُُروا كَيْفَ كَ

 .(69: )نمل عاقبت کار مجرمان به کجا رسيد؟

ان شبه درنگ و تامل در سرنوشت ،انمخاطب ،اتيگونه آنيکه در ا يکسان وجه مشترک همة

نباط گونه استنيبوده است؛ لذا ا ياء الهيو مقابله با رسالت انب ياند، استکبارورزفراخوانده شده

هر روز  يخيحق در نگاه تار ةا جبهاست. امّ يزان، اضمحالل و نابوديستشود که فرجام حقيم

 يکه ط نين آقا اباعبداهلل الحسيکوتاه به مراسم اربع يرود. نگاهيش ميتر از گذشته پيقو

 يگذشت زمان رخدادها معموالًن سخن است. يآشکار بر ا يگواه ،ار شده استزر برگيسنوات اخ

 يدهد اما رخدادهايسوق م يفراموش يکه باشند، به واد يارا به هر عمق و گستره يخيتار

رند يگيرو مياز گذشت زمان ن يبيبلکه به نحو عج ،شونديمدار نه تنها مغلوب گذشت زمان نمحق

 تواقعيّها و رخدادها، فهم انسانات يبه ح يخيتار ينگاه ،نکهيحصل کالم اشوند. مايت ميو تقو

 کند.يک ميت و کمال نزديرا به تمام

 يديتوح يهاآرمان يبخشو الهام يريگشکل يچگونگ

ر ثّأپروراند و رفتار او را متيم يرا در اعماق جان آدم يديتوح يهاآرمان ،، فطرت و عقليوح

ان است که به زب يفطرت آدم يالهها بازتاب سرشت توان گفت که آرمانيم يريسازد. به تعبيم

 نفس يدر جهت استکمال معنو يق جوشش و حرکتين طريترجمه و بازگو شده است تا از ا يوح

 يق را در قالب علم حصولين حقايافت ايز دريت درون نا حجّيجاد شود. عقل يآن ا يو تعال يآدم

ها و آرمان يعمل آدمن يکند و بيم يريال جلوگيوهم و خ يهاطنتيدهد، از شيسامان م
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ان يا ببيمتقن و ز يالبالغه در قالب جمالتنخست نهج ةن معنا در خطبيکند. ايجاد ميا يهماهنگ

 د: نيفرمايشده است؛ آن حضرت م

لَ انَتَهُْم، لَمَّا بَدَّأَخَذَ َعَلى الْوَحْيِ مِيثَاَقهُمْ، وََعلَى تَْبليغِ الرِّسَالَةِ أَمَ  ،وَاصْطَفى سُبَْحانَهُ ِمنْ وَلَدَهِ أَنْبيَاءَ

الشَّيَاِطينُ َعنْ مَْعرفَتِهِ،  أَكْثَُر خَْلقِهِ عَهْدَ اهلِل إِلَيْهِْم، فَجَِهلُوا َحقَّهُ، واتَّخَذُوا االْنْدَادَ مَعَهُ، وَاجْتَالَْتهُمُ

أَْنبِياءَهُ، ِليَسْتَأُْدوهُمْ مِيَثاقَ فِطَْرتِهِ، وَيُذَكُِّروهُْم وَاقتَطَعَتْهُمْ عَنْ عِبَادَتِهِ، فَبََعثَ فِيهمْ رُُسلَهُ، وَوَاتَرَ إِلَْيهِمْ 

يخداو ؛مَْقدِرَةِمَنْسِيَّ نِعْمَتِِه، وََيحْتَجُّوا عَلَْيهِمْ بَالتَّْبلِيغِ، وَيُِثيرُوا لَهُمْ دَفَائَِن الْعُقُولِ، وَيُُروهُمْ آيَاتِ الْ

استوار ساخت و ابالغ رسالت را به  يمان آنان را بر وحيد، پيبرگزيامبرانيپفرزندان اواز، سبحان

خود در برابر خدا را برهم زده و به حق او  يمان فطريپمردم،شتريکه ب يزمان ؛آنان امانت سپرد

معرفت و پرستش ازرامردمهاطانيرفته بودند و شيپذ ييوردهاآخدا هم يجاهل شده بودند و برا

 آنان يبه سو يخت و هر از چند گاهيبرانگ يامبرانيان آنان پيدر مداشته بودند. پس او خدا باز

ادشان يفراموش شده او را به  يهاادآور شوند و نعمتيآنان با او را  يمان فطريروانه کرد تا پ

 خفته آنان را شکوفا کنند. يت را بر آنان تمام، و قواحجّ  ،يام الهيآورند و با رساندن پ

 يدور کردن مردم از باورها ةدربار ينيع يشناسبيک آسين جمالت ضمن اشتمال بر يا

سازد. يز خاطر نشان ميها را نباورها و آرمان ياياح يها، چگونگانسان يفطر يهان و آرمانيراست

ت رسالت ياست که غا يآنان با خدا، آرمان يمان فطريان بر مدار پيآدم يگمان چرخش زندگيب

 قدر جهت تحقّ  ينيامبران و مصلحان ديتالش پ ةدهد و هميل ميرا تشک يامبران عظام الهيپ

ان در قعر يرفتن آدم فرو ،ديآياد شده برميگونه که از سخنان ش رفته است. اما همانيآن پ

آنان با باورها و  ياشهيو اند يباطن ةصفتان، در رابططانيو اضالل آنان توسط ش يمادّ يزندگ

بر  يگانگي، اختالف و از خودبيجه، شرک، گمراهيدر نت کند ويجاد ميگسست ا يفطر يهاآرمان

 به خود واقعيّتج صورت يناصواب به تدر يغلط و رفتارها ين باورهايگردد. ايم يآنان مستول

نش بر حق استوار ياد آفريابد. اما از آنجا که بنييم ينيم عان تجسّيآدم يرد و در زندگيگيم

خته يبرانگ يان به امر الهيان آدمياز م يآورد و کسانيو جهالت چندان دوام نم ياست، گمراه

قبل  ،شوديامبر مبعوث ميپ يکنند. آنگاه که به امر الهيدار ميخفته را ب يهاشوند و فطرتيم

و  يديعناصر توح يايکوشد تا با احيپردازد و ميان ميآدم يکردن فطرت الهدار يز به بياز هر چ

ش ببرند. يان قرار دهند و آنان را پيآدم يش رويآنان راه رشد و سعادت را پ يخداآشنا ياستعدادها

ان يبرجسته و نما يغ امام عليح و بلير فصيامبران که در تعابيمدار بودن رسالت پمسئله فطرت
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 مراد او،»د: يگويالبالغه منهج ين شارح معتزليد واقع شده است. ايالحديابابن توجّهمورد  ،است

 يآن است که چون معرفت به خدا «ثاق فطرتهيستأدوه ْ ميل»ن لفظ ي( درود بر او باد، از ايعل)امام 

د يکأامبران را فرستاد تا بر آنها تيد و عدل در عقول مرکوز است، خداوند پيمتعال و دالئل توح

     (115: 1، ج1387ابن ابي الحديد، ) «کنند

 ينيت جامعه ديرکن و غا ،يديتوح يهاآرمان

 يو ذات يبه طور جبلّ ياست؛ فطرت آدم ينيد ةرکن و اساس جامع ياز جهت يديتوح يهاآرمان

 و ييشکوفا يانيو قانون وح يت الهيق هدايافته است و تنها از طريسامان  يدر جهت قرب اله

ادِ مناسبات در جامعه را يبن ياله يهان رو، قانونِ مُلهم از آموزهيآن ممکن است. از ا يبالندگ

ه يل حکومت بر پاين، تشکيگردد. بنابرايبرپا م ينيد ةن اساس جامعيدهد و بر ايل ميتشک

نان بوده است. يّمتد يهان آرمانيتراز مهم يکيانسان و همواره  ياز فطرين يانيوح يهاآموزه

ها از آرمان يکيرا  ين اسالمو تمدّ يجاد جامعه اسالميا العالي()مدّظلّهيااهلل خامنهتيحضرت آ

 ياده بشوند، در جامعه تحقّق واقعينکه در جامعه پيا ياند براآمده يان الهياد ند:يفرمايدانسته و م

 ن استيها ان آرمانيتراز مهم يکيفتد. يد اتّفاق بين بايدا کنند؛ ايپ

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30255) .ل جامعه و حکومت به هرياگر تشک 

 ييشکوفا ياز امکانات الزم برا يبرخوردار ياز آدمين نيترمهم ،انسان انگاشته شود ياتياز حين يليدل

ن يترين و ضروريترل جامعه و حکومت مهميز تشکين لحاظ نياوست؛ از ا يفطر ياستعدادها و قوا

ه ق سازد کمحقّ ن اهداف بلند را دنبال کند ويتواند ايم يز در صورتياز است. جامعه و حکومت نين

 يحق وين شناخت تنها از طرياو استوار گردد و ا يازهاياز انسان و ن يق و جامعيشناخت دق ةيبر پا

به  ين مطلب با نگاهياست و ا ينيد ةرکن جامع يديتوح يهان اساس، آرمانيممکن است. بر ا

 ردد.گيآشکار م يرا به ارمغان آورد، به خوب ياسالم يکه جمهور يانقالب اسالم يريگشکل يچگونگ

 يوست. مرور شعارهايپيبه وقوع نم يمين رخداد عظيچن قطعاً ،ان نبوديها در مگونه آرماننياگر ا

سخنان امام راحل و سخنان رهبر  يقبل و بعد از انقالب و بازخوان يهاييمايعات و راهپت در تجمّملّ

 يهامنحصر به فرد آرمان ينيآفرد در نقشيهرگونه ترد ياخامنهت اهلل يمعظم انقالب حضرت آ

ر ق دق، پس از تحقّدر تحقّ ينيآفرن نقشيد. ايزدايرا از اذهان م يق نظام اسالمدر تحقّ يديتوح
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است که بر اساس آن، علل موجده،  يک اصل حِکمين يبوده است؛ ا يز جارينظام ن يدوام و بقا

 اهللتيآن است. لذا حضرت آ يموجب ابقا ،است ءيجاد شيکه موجب ا يه است؛ همان علليعلل مبق

و  ، رفاهياسالم ينخواسته جمهور يکه خدا يآن روز»کنند: يد ميکأگونه بر مطلب تنيا ياخامنه

و  يانقالب يهااز آرمان يپوشن راه حاضر به چشميش قرار داده و در ايرا هدف عمده خو يآباد

 «دها خواهد بوديام ةانقالب شود، روز انحطاط و زوال هم يام جهانياز پ يو فراموش يجهان

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2142). 

 هد؛ديل ميز تشکيرا ن ينيد ةت جامعيهدف و غا يديتوح يهان آرمانينکه هميگر ايمطلب د

ن يز چنا يرياند و تصاوفاضله سخن گفته نةيشهر و مدلسوفان از آرماني، فينيبرون د يدر فضا

لسوف يف ،(4و  2، ج1384افالطون، ر.ک به: ) افالطون اند. احتماالًر کردهيرا در آثار خود تصو ياجامعه

ز ن باره سخن گفته است؛ پس ايل در اياست که به تفص ين کسينخست ،ونان باستانيروزگار 

 ر کرديتعب« شهر خدا»فاضله به  ةنيس از مدکتاب مقدّ يهاس با الهام از آموزهين قدي، آگوستيو

، ي)ر.ک به: فاراب فاضله سخن گفته است ةنياز مد يز فارابيو در عالم اسالم ن (1392ن، ي)ر.ک به: آگوست

، ي)طوس انداست نگاشتهياخالق و س ةکه در حوز يز در آثاريشمندان بزرگ نيگر اندي. د(1995

 يااز جامعه ير روشنيز تصوين ياسالم ةاند. جامعن باره مطرح کردهيدر ا يني، اصول و موازتا(يب

ت. ن اسيزم يبر رو ياله يايامبران و اوليپ ةهم يديتوح يهاآرمان ةافتيم کند که تجسّيارائه م

 ياهگسترش آرمان يبرا ياسالم ةجامع»ند: يفرماين معنا ميدر اشاره به ا يات اهلل خامنهيحضرت آ

دار با علما و طالب در يد .(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2776) «است ياسالم

کند، آن است که از يب ميتعق ياسالم ةکه جامع ين هدفيترمهم ،شانيه؛ از نظر ايضيمدرسه ف

 را به وجود آورد يآلدهيا ةفاضل ةنيگر مديد يبرساند و از سو يخالفت الهک سو انسان را به مقام ي

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3110). ت يّار مطلوبي، معيرهبر ةشين در انديبنابرا

 آن است. يهابسته به آرمان ،جامعه

 دشمنان ةکانون هجم ،يديتوح يهاآرمان

 يگونه که رهبر، همانينيد ةجامع يبرا يديتوح يهاآرمان ياتيو ضرورت ح اهميّتنظر به 

در طرف مقابل، دشمن  ،ورزنديد ميکأها و حفظ و مراقبت از آن تبه آرمان توجّههمواره بر لزوم 
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و  ينيات جامعه ديداند که حيدهد؛ چون او ميها را کانون هجمه خود قرار من آرمانيز همين

ل يانقالب، تبد يروزيداند که پيم يهاست. دشمن به خوبن آرمانيات و قوت هميتابع ح يانقالب

 يهاتمقاومت در ملّ ةيّبخش، گسترش روحد الهاميه جاويک حماسه و سرمايبه  يليجنگ تحم

رقم خورده است. از  يديتوح يهاجبهه مقاومت و امثال آن بر مدار آرمان يهايروزيمنطقه و پ

ت باشد. در رد تا شاهد مرگ ملّيت بگها را از ملّن آرمانيکوشد ايده و مين رو، همواره کوشيا

 يمانه و روشنگر وليحک يِرهبر ،فا کرده استيرا ا يکنون نقش اساسآنچه تا ،يکانونن موضع يا

 نيالعاده ات و دقت فوقيبا درا يات اهلل خامنهيو پس از او، حضرت آه بوده است. امام راحل يفق

آن و نسبت به اهداف شوم دشمنان  اهميّتت و مسئوالن را نسبت به موضع را رصد کرده و ملّ

 ند: يفرماين مطلب ميمعظم انقالب ناظر به ا ياند. رهبرادههشدار د

ن را متزلزل يخواهد اينان است. دشمن ميد و اطميمان و اميشرفت است، رسوخ ايه پيآنچه که ما

 ه کار را خوديد؛ بقينان را مستحکم کنيد و اطميمان و امين است که ايتان افهيکند. ... شما وظ

 دهديانجام م ييبا آن توانا يمان اسالميان ين با آن قدرت، اين ديا

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2958).  

 ند: يفرما ين ميمسئوالن و کارگزاران نظام همچندر ديدار 

، يميصم يروهاين يجيدنبال آن دلسرد کردن تدرهخود و ب يهااز آرمان يجدا کردن نظام اسالم

جاد بلوا و آشوب از يت اين و در نهايان مردم و مسئوليجاد فاصله ميز ايو ن يمتعصب و انقالب

ق آن تالش تحقّ يبرا ياستکبار يهااست که قدرت يق عناصر شرور هدف گام به گاميطر

 مين نشسته اسالم باشيمراقب دشمنان به کم ياريد با هوشيکنند و ما بايم

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2637)  

ها ن آرمانيت است؛ ايم و تربيفرهنگ و تعل ،يديتوح يهات و حفظ آرمانيعامل مهم در تثب

کند. يجاد ميا يگردد و دگرگونيت در نفوس استوار ميم و تربيو تعل يفرهنگ يق کارهاياز طر

ز از همان آغاز بر مقوله ينظام ن يرا هدف قرار داده است. رهبر ياسالم ةلذا دشمن فرهنگ جامع

ها و افتخارات آرمان ةبستر ارائ ،اند؛ فرهنگد کردهيکات جامعه تأيآن در ح اهميّتفرهنگ و 

از  ر آنيو نظا يليانقالب و جنگ تحم يروزيت در پملّ ينيآفرت است، عظمت نقشملّ يخيتار

ن خ تمدّيدارد. تاريت را زنده نگه مملّ ،شود و حس اعتماد به نفسيق فرهنگ ماندگار ميطر

 گردد. ازيت ميشود و تثبيق فرهنگ منتقل مياز طر ،ن آنيفخرآفر يو رخدادها ياسالم ميعظ

ب ينص ين الهاماتيدهد تا چنيامان فرهنگ جامعه را مورد تاخت و تاز قرار مين رو، دشمن بيا
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روشن  يخون فرهنگيفرهنگ و شب ةدربار يرهبر ةدهندر تکانيوجه تعاب ،انين بيت نشود. با املّ

 «هاستتملّ هويّت ياصل ةيفرهنگ ما»ند: يفرمايم لهمشود. معظّيم

(http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3232). ستون فقرات  ،شان، فرهنگياز نظر ا

-http://farsi.khamenei.ir/speech) ک ملتي، شناسنامه )همان( ک ملتي هويّتات و يح

content?id=2910) هر جامعه است يا منفيالت مثبت تحوّ ةو منشأ عمد 

(http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=1225)انقالب  يعال يشورا يس و اعضاي. رئ

مسئله د: شونيادآور ميگونه نيت را ايم و تربيفرهنگ و تعل اهميّتگر يد ييشان در جاي؛ افرهنگي

م و يتعل ةز به اندازيچ چيمدت هت مسئله اول در نظام ماست. در بلنديم و تربيفرهنگ و تعل

قت سنگر يدر جامعه ما نقش طراز اول است؛ در حق يم و مربّندارد. نقش معلّ اهميّتت يترب

ه و ن سنگر مدرسيعلم در هم ،ياسين سياطيش يو قلدر يمبارزه با کفر و ظلم و استکبار جهان

ن يهمچن. (http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2096) ت و فرهنگ استيم و تربيتعل

که فرهنگ و  2030ر رهبر معظم انقالب به دولتمردان نسبت به سند د و مکرّياعتراض شد

داشت ت در پاسيم و تربينقش فرهنگ و تعل اهميّتاز  يناش ،را نشانه رفته بود يانقالب يهاآرمان

دهد ين سند نشان ميبر ا يدر جامعه است. مرور يديتوح يهاها و آرمانو حفظ و انتقال ارزش

را در قالب  يديتوح يهاها و ارزشآرمان ين سند امحاياحان اطرّ يکه چگونه و با چه ظرافت

 اند.  ک سند هدف قرار دادهي

 هاآرمان يمدارلزوم دانش

وش دستخ ،دناستوار نباش يمعرفت يهاهيماکه بر بن يدر صورت ،که دارند ياهميّت ةها با همآرمان

 است. توجّهار مورد ير و عقل بستفکّ ةات، مقوليات و رواين رو در آيد شد؛ از انضعف و زوال خواه

 ،دارد يآدم يمعرفت يازهاين نيمأص صواب از ناصواب و در تيکه عقل در تشخ ياهميّتنظر به 

رت اند. حضعقل لحاظ کرده بارةباب نخست را در« االنواربحار»و « يکاف»ر ينظ ييجوامع روا يبرخ

اگر آن »ند: يفرمايم ينيد ينقش دانش در پاسداشت باورها اهميّت ةباردر يات اهلل خامنهيآ

 که يدهد، با دانشين معجزات را نشان ميترکند و بزرگيدا ميکه در دل مردم رسوخ پ يمانيا
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)ديدار با  «است و نه کارآمد يمان نه ماندنيل کند همراه نباشد، آن ايه و تکميمان را توجيآن ا

  .(23/9/62مسئوالن و معاونان دانشگاه شيراز، 

ق استحکام و قوت يرا که طر يفکر يک به اصول و مبانتمسّ يگرير ديله در تعبمعظم

ا گرايى رى آرمانروحيه»ند: يفرمايدانسته و م ييگراآرمان ةيّق روحياز مصاد ،است يورزشهياند

ک به اصول و مبانى فکرى است، از دست گرايى، تمسّى آرمانمصاديق روحيهى که از جمله

 يهاق آموختهيدر واقع از طر(. http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3382) «ندهيد

مان يبه صورت ا يسطح يعات آن است که باورهاو متفرّ ياعم از اصول و مبان ياديق و بنيعم

به  ناظر يگرير ديشان در تعبيشود. ايل مرد و متحوّيگيت عقل قرار ميدار مورد حمايراسخ و پا

 ند: يفرماين باره ميو لزوم اقدام مناسب در ا ينيد يبودن باورها يسطح

در  يتسين عمق بايا ةين پايابنابرر است. يپذبيآن عمق را ندارد و آس ينيمان ديو ا ينيد ديعقا

 ن دو شاخصيفه و اين دو وظيا يستين آموزش و پرورش باياخته شود ... بنابريآموزش و پرورش ر

کشور را عمق  يعلم يرويفرهنگ و ن يعنيقرار بدهد،  توجّهش مورد يهاتيّرا در تمام فعال

 .  (461: 1384، يپور فرد و قماشچ ي)بانک را در جوانان رسوخ دادن يمان واقعيدن و ايبخش

 جهينت

 يولدر سطح قابل قب ،انجام گرفته يديتوح يهام آرمانيب و تحکين، تعقييکنون در تبآنچه تا

ت و يم و تربيمهم فرهنگ و تعل ةها در دو حوزژه به آرمانيگاه ويست. اختصاص جاينبوده و ن

در  ن موضعيضرورت مضاعف دارد. ا يراهبردن موضع يتمرکز توان دشمنان بر ا ين چگونگييتب

ص در يت در هرگونه تخصيّم مستلزم اولون تقدّيم نبرد با دشمن است و اخط مقدّ يهر زمان

 يست چگونگيبايم ،هانهادها و سازمان ياست. در مقام نظارت و داور يو معنو يمادّ يهاحوزه

ها در متن د آرمانيبا يتيو ترب يموزشار واقع شود. در نظام آيها مععمل آنها نسبت به آرمان

 يفمعر برايت خ اسالم و انقالب و همّين در تاريافتخارآفر يهابه چهره توجّهه؛ يباشند نه در حاش

 يهام مانند جنگيعظ ينه است. زنده نگه داشتن رخدادهاين زمير در اثّؤها از عوامل من چهرهيا

است.  اهميّتو دفاع مقدس و تمرکز بر آنها حائز  يکربال، انقالب اسالمة صدر اسالم، حادث

ها ن رفتار و حرکت با آرمانيل رفتار و حرکات دشمن الزم است به تناظر اين در تحليهمچن

ها آشکار شود. فرهنگ، نهادها و ت سوء او نسبت به آرمانيّدشمن و ن يروشود تا نشانه توجّه

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3382
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بر  ونموده  يها را بازخوانبه آرمان توجّهگاه و نقش خود در يست جايبايز مين يفرهنگ يهاگاهيپا

ها مالحظه شان در تناظر با آرمانيو اقدامات ا يرهبر ياساس آن عمل کنند. همواره رهنمودها

ها امام س همه آنأدر ر و ل انقالبياص يهال شود تا آثار و برکات آن روشن شود. چهرهيو تحل

ف امام و ارائه يواقع شوند. دشمن همواره درصدد تحر توجّهمورد ش از گذشته يست بيبايراحل م

امام در سطوح مختلف جامعه،  يهاشهيج اندين و تروييشان است. طرح، تبياز ا ير ناصوابيتصو

اهلل  تيم انقالب حضرت آانات و نظرات رهبر معظّيل اهلل است؛ بيسب ياز جهاد ف يمصداق روشن

 يهمراه يِمتماد يهاله افزون بر سالار و مرجع معتبر است؛ معظميمع ،امام يدر معرف ياخامنه

امام  تيّشخص ينينظام از شناخت ع يت و رهبريّها مسئوللسا يع انقالب، طيبا امام در متن وقا

د يت بزرگ و ارزشمند شهيّ مضاعف است. شخص اهميّتحائز  ين مرجعيبرخوردارند و چن

 د جامع امام راحلييأکه ت ييدا کرد تا جايپ يداست خاصّ او با شهادتش ق يو آثار علم يمطهر

کوشد ير است و دشمن مثّؤها در جامعه مبارک و متيّگونه شخصنياد ايداشت؛ اسم و  يرا در پ

اد و آثار آنان مقابله با دشمن و ين رو زنده نگه داشتن ياد آنها را از خاطرات محو کند، از اينام و 

اسناد و مردان نسبت به دولت ياريلزوم هش ،گرياست. مطلب د يديتوح يهات آرمانيتقو

سوء  اتيّعمال نا يبرا ياسيها و اغراض سزهيبا انگ يالمللنيب يق نهادهاياست که از طر يداتتعهّ

ست فرهنگ يبايگردد. در مجموع مين ميجوامع هدف تدو ياستحاله فرهنگ برايصاحبان قدرت 

 ها و مقابله با هجمه دشمن سامان داد.ق آرمانالقا و تحقّت را در جهت يم و تربيو تعل
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