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اهمیّت راهبردي آرمانها در تحقّق و بقاي جامعه ديني
با تأکید بر سخنان امام خامنهاي

(مدّ ظلّهالعالي)

اسحاق طاهري

سرتشنيزي

چکيده
آرمانهاي توحيدي ،نه در برابر واقعيّت ،بلکه عين واقعيّت و مراتب برتر آن را تشکيل ميدهند؛
تحوّل و دگرگوني افراد و جوامع ،تابعي از تحول و دگرگوني در آرمانهاي آنهاست .پيشوايان ديني
و مخالفان آنان ،هر دو ،بر آرمانها تمرکز کردهاند .دستة نخست بر تثبيت ،تقويت و تحقّق آرمانهاي
توحيدي اهتمام ورزيدهاند ،اما دسته دوم کمر به نابودي آرمانهاي الهامبخش جامعة هدف بستهاند.
سبب اين دو حرکت متقابل آن است که فراز و فرود حرکت جوامع و صعود و سقوط آنان بسته به
آرمانهايي است که به آن توجّه کرده و دل بستهاند .نظر به نقش حياتي آرمانهاي توحيدي در
تعالي و پيشرفت جوامع ،سازمانهاي فرهنگي ،تربيتي و آموزشي در صف مقدّم دفاع قرار ميگيرند
و الزم است با طرّاحي و تدوين نظام و برنامههاي کارآمد و جامع ،نسبت به جايگاه مهم خود در
حفظ ،تقويت و تحقق آرمانهاي توحيدي ،نقش خود را ايفا نمايند .رفتار و گفتار رهبر معظم انقالب،
حضرت آيت اهلل خامنهاي (مدّظلّهالعالي) از سويي موجب شکست دشمنان در تعرّض به آرمانها
گرديده و از سوي ديگر هشياري ملّت نسبت به اهميّت آرمانها را در پي داشته است.

کليدواژهها:

آرمانهاي توحيدي ،آرمانهاي انقالب ،امام خامنهاي ،آرمان و واقعيّت.

 استاد فلسفه مجتمع آموزش عالي شهيد محالتي ()mulibnkha@gmail.com
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مقدّمه
اکتشافات در عالم درون و برون همواره موجب اعجاب و حيرت انديشمندان بوده است؛ يک جهتِ
مهمِ فضيلت و ارجمنديِ کمنظيرِ علم و معرفت ،آثار و برکات همين اکتشافات و يافتههاست.
آنگاه که در معرفت ،کاوش نفس و عالم درون يا سير در انفس وجهه همّت باشد ،اين فضيلت و
ارجمندي مضاعف ميگردد؛ در روايات آمده است:

«مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّهُ» (مجلسي،1403 ،

ج .)452 :95به استناد عقل و وحي ،بهترين حالت آدمي را ميتوان اشتغال به دانشاندوزي و عمل
صالح دانست؛ برترين علم ،همانا علم توحيد و آرمانهاي توحيدي ،و عمل صالح نيز عملي است
که در جهت تحقّق اين آرمانها صورت ميپذيرد .اين علم و عملِ خاص آدمي از نفس او که برزخ
و مرز بين دو عالم طبيعت و فوق طبيعت است ،مايه ميگيرد .تالقي آرمان و واقعيّت در وجود
آدمي در واقع در گرو تالقي اين دو عالم در وجود اوست .از اين رو ،خواستة فطري آدمي ،رسيدن
به آرمانهاي بلند توحيدي و تحوّل در زندگي از طريق بازخواني واقعيّتها و معنابخشي به آن
است .رهبر فرزانه انقالب ،آنگونه که سيره عملي ايشان گواهي ميدهد ،مصداق روشني از تجسّم
آرمانهاي توحيدي در زندگي شخصي و اجتماعي است .نظر به برخورداري معظّمله از تجارب
انبوه و پرماية عملي در عرصة هدايت و مديريّت در سطوح و مراتب مهم حکومتي ،الهامگيري از
رفتار و گفتار ايشان در توجّه به آرمانهاي توحيدي براي حفظ و تقويت روحيّة ديني افراد حائز
اهميّت و ضرورت است.
مفهومشناسي «آرمان» و «واقعيّت»
آرمان در لغت به معناي آرزو ،کمال مطلوب ،اميد و نمونة معيار (عميد ،1359 ،ج ،)26 :1و واقعيّت
به معناي تحقّق عيني و موجوديّت مجموعة شرايط ،حاالت و عوامل مشهود است .عالمه طباطبايي
در تعبيري ناظر به معناي واقعيّت ميفرمايند:
انسان از بدو پيدايش تاکنون بلکه هميشه عالقمند و عاشق وجود خارجي اشيا بوده و هست،
زيرا يگانه چيزي که نظر او را به خود جلب ميکند ،واقعيّت پديدههاست و بس .جز به آن التفات
ندارد و به غير آن رونميآورد و در حقيقت جهان خارج جز واقعيّت وجود ندارد و هرچه هستي
دارد و جامة وجود پوشيده ،داراي واقعيّت است (طباطبايي.)8 :1361 ،
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معلوم است که از نظر ع ّلامه ،آرمانها نيز به لحاظ موجوديّت و متناسب با بهرهاي که از
هستي ميبرند ،بخشي از واقعيّت را تشکيل ميدهند و نظر به عليّت و سببيّتي که نسبت به
واقعيّات محسوس دارند ،در هستي اصالت بيشتري دارند .اين قلم ،آرمان را به معناي کمال
مطلوب و متعالي انساني منظور ميکند ،کمال و ارزشي که جهتگيري فطري آدمي و پيکان
هدايت انبياي عظام الهي متوجّه آن است .برخي اشارات در مواضعي از کالم رهبري معظّم ناظر
به حيث کاربردي آرمانگرايي و واقعبيني نيز قابل توجّه است؛ معظّمله ميفرمايند« :آرمانگرايي
يعني در مقابل موانع و مشکالت ،جستجو و راه را پيدا کردن و اين کار نيازمند بحثهاي
انديشهورزانه است» ( .)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36775در اين تعبيرِ
مختصر ،پيوند آرمان با واقعيّت با دقّت لحاظ شده است؛ واژگانِ موانع ،مشکالت ،جستجو و
راهيابي و انديشهورزي به امور و رفتارهاي عيني و واقعي اشاره دارد؛ اين يعني آرمان را از روزنة
واقعيّتها نگريستن ،پيوند واقعيّتها با آرمانها را يافتن و آرمانها را دنبال کردن.
رهبر معظم انقالب در تعبير ديگري ميفرمايند« :واقعبيني يعني ديدن واقعيّات مثبت»
(همان) .اين تعبير ناظر به لزوم نديدن واقعيّتهاي منفي نيست؛ منظور آن است که از نظر مؤمنِ
موحد ،در عالم آفرينش چيزي يافت نميشود که از همة جهات يکسره منفي و نکوهيده باشد؛
در هر امري ،هر اندازه هم که نامطلوب باشد ،وجوه خير نيز يافت ميشود .مهم آن است که از
اين مجموعة وجوه درهم تنيده در هر امر ،آدمي بخواهد و بتواند وجوه خير و اثباتي را تشخيص
دهد؛ به اقتضاي آن عمل کند و بينديشد تا به هدف برسد .لحاظ کردن تعبير قبلي حضرت
آيتاهلل خامنهاي همراه اين تعبير دوم آشکارا مؤيد اين نظر است .لذا ايشان در جايي ديگر
ميفرمايند« :آرمانگرايي يعني استفادة صحيح از واقعيّات مثبت و مبارزه با واقعيّات منفي در
جهت رسيدن به اهداف بزرگ» ( .)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30255در اين
تعبيرِ ايشان بر «استفادة صحيح از واقعيّات»« ،مبارزه با واقعيّات منفي» و «رسيدن به اهداف بزرگ»
تمرکز شده است و اين سه نيز در واقع همان فلسفة آفرينش انسان است؛ انسان آفريده شده است
تا با بهرهگيري از مواهب الهي و مبارزه با موانع ،به مقام قرب الهي نائل گردد .با اين وصف ميتوان
به لزوم توجّه به عنصر جامعيّت در تشخيص واقعيّت و فهم درست آرمان در انديشة ايشان پي برد؛
از اين رو ،معظّمله ميفرمايند« :در موضوع نسبت آرمانگرايي با واقعيّات ،ما ،هم آرمانگرايي را
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ال تأييد ميکنيم و هم ديدن واقعيّات را ... .آرمانگرايي بدون ديدن واقعيّات ،به خيالپردازي و
کام ً
ظمله در
توهّم منجر خواهد شد» ( .)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3213مع ّ
تعبيري آرمانگرايي را در برابر محافظهکاري ميدانند و ميفرمايند« :آرمانگرايي ،مخالف
محافظهکاري است نه واقعگرايي» (.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30255
پس تأکيد رهبري بر ابعاد و زواياي مثبت واقعيّات به معناي انکار يا ناديده انگاشتن جهات
منفي آن نيست؛ طبيعت وجود آدمي به گونهاي است که اين جهات منفي و موانع را در همان
گام اوّل مورد توجّه قرار ميدهد؛ لذا عامل نافذي الزم است تا اين توجّه را درهم شکند و واقعيّات
مثبت را در معرض نظارهگري و توجّه وي قرار دهد .اين عامل همان تأکيدات و انذار و تبشيري
است که بر زبان رهبران و مصلحان جاري ميشود .لذا مشابه همين سخنان در لزوم توجّه به ابعاد
مثبت واقعيّت در سخنان انبيا و اولياي الهي از جمله در سخنان پيشواي متقيان اميرمؤمنان
علي نيز به وفور ديده ميشود؛ ازجمله فرمايش حضرت به مح ّمدبن حنفيه در جنگ جمل
است که فرمودند« :إرمِ بيبَصَرِکَ أقصَي القَومِ وَ غُضَّ بَصَرَکَ؛ صفوف پاياني دشمن را زير نظر بگير و
ديدگانت را بر برق شمشير خيره مساز!» (نهجالبالغه :خطبه  .)13اين طور به نظر ميرسد که منظور
حضرت آن است که پايان سپاهيان دشمن را ديدن و بر جهات منفي تمرکز نکردن ،روح سپاهي
را تقويت ميکند و مانع آثار مأيوسکننده و شکننده ميگردد .ممکن است پنداشته شود که
بخش دوم سخن ،نافي لزوم توجّه به واقعيّت و در واقع ،به معناي نديده گرفتن بخشي از واقعيّت
است ،اما اينگونه نيست؛ زيرا سپاهي چه بخواهد و چه نخواهد ،زد و خورد شمشيرها و برق و
صداي آن را از نزديک مشاهده ميکند و ميشنود .منظور آن است که سپاهي بايد از تمرکز بر
اين بخش از واقعيّت پرهيز کند و با راستقامتي و برافراشتن سر و گردن که نشاندهندة قدرت
و روحيّة قوي است ،به آن صفوف پاياني توجّه کند .لذا ابنابيالحديد در شرح سخن حضرت
ميگويد:
بين اين دو جمله تناقض نيست؛ در جملة نخست از سپاهي ميخواهد که چشمت را بگشايد و
سرش را باال گيرد و خطوط پاياني دشمن را بنگرد آنگونه که سپاهيِ شجاع و کوشاي در جنگ
عمل ميکند؛  ...و در جملة دوم از او ميخواهد که به برق و صداي برخورد شمشيرها چشم ببندد

تا مرعوب آنها نگردد (ابنابيالحديد ،1387 ،ج.)241 :1
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حضرت هشدار ميدهد که مبادا! همة واقعيّت را به برخورد و برق شمشيرها منحصر کنيد؛
بنابراين ،در جنگها غرّش و صداي مهيب و انفجار موشکها و بمبها ،همة واقعيّت نيست؛ بخش
عمدة واقعيّت را ارادههاي پوالين و اهداف بلندي تشکيل ميدهد که موج ميآفريند و فرجام نبرد
را رقم ميزند .سپاهي در هنگام نبرد با مجموعهاي از واقعيّتها مواجه است؛ او دشمن را در برابر
خود ميبيند و خود را در برابر دشمن ،اما بايد توجّه داشت که تمرکز بر قواي دشمن ،بزرگ
کردن ضعفهاي خود و ناديده گرفتن توانمنديهاي خود و ضعفهاي دشمن مغاير با واقعبيني
است و آثار شکنندهاي در روح و روان او برجا ميگذارد .آنگونه که از اين تعبير ژرف و دقيقِ
حضرت برميآيد ،سپاهيِ مؤمن در هنگام نبرد ميبايست هدفِ اصلي را منظور کند و نگذارد
توجّه و اراده او با تمرکز بر کثرت ،تع ّدد و تنوّع تجزيه گردد .در چنين حالتي است که آرمانها
به موجوديّت سپاهي در ميدان رزم ،و رفتار او در برابر دشمن معنا ميدهد و سبب ميشود که
دشمن را در هر شرايطي که باشد ،در برابر آرمان و هدف بلند خود حقير و ضعيف انگارد.

رويکردهاي الهي و مادي در شناخت آرمان و واقعيّت
براي شناخت آرمان و واقعيّت ،از رويکردهاي مختلفي ميتوان سخن گفت؛ اين رويکردها ناشي
از نوع جهانبيني افراد است .کسي که همة هستي را منحصر به عالم مادّه ميداند ،واقعيّت را نيز
به همين سطح نازل هستي منحصر ميداند و آرمان و هدف را نيز برآيند طبيعيِ غرايز و اميال
حيواني ميانگارد ا ّما در طرف مقابل ،کسي که جهانبيني او هويّت ديگري از هستي پيش ميکشد
که عالم مادّه ضعيفترين مرتبة آن انگاشته ميشود ،واقعيّت و آرمان را بهگونهاي ديگر معنا
ميکند .قرآن تلقّي اکثر مردم از هستي را اين گونه ذکر ميکند« :يَعْ َلمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُ ْْ

عَنِ الْآخِرَةِ هُ ْْ غَافِلُونَ؛ آنها تنها به ظاهر زندگي دنيا باور دارند و آنها از عالم آخرت غافلند»

(روم:

 .)7نکتة دقيقي که از اين آيه قابل درک است ،اين است که ميفرمايد« :ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» و
نميفرمايد« :الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»؛ اين طور نيست که اينها زندگي دنيا را بفهمند تنها پوسته و ظاهر آن
را ميدانند ،اين تعبير نشان ميدهد که توقّف اکثر آدميان در قشر و پوستة ظاهر دنيا رهزن آنان
شده و در نتيجه ،اکثر انسانها از علم به زندگي دنيا محروم شدهاند .لذا علّامه در ذيل آيه
ميفرمايند:
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جمله «يعلمون» همانگونه که در تفسير کشّاف ذکر شده ،بدل «اليعلمون» است و در اين ابدال
نکتهاي است و آن اينکه اين را بدل آن آورد و به گونهاي قرار داد که جايش بنشيند تا تو را آگاه
کند که بين عدمِ علم که همان جهل است و بين وجود علمي که از ظاهر دنيا تجاوز نکند ،تفاوتي
نيست (طباطبايي ،1417 ،ج.)157 :16

اگر آدمي بتواند از ظاهر فراتر رود و خود زندگي دنيوي را بفهمد ،چنين فهمي روزنهاي پيش
روي او خواهد گشود تا بتواند از آن طريق به درک ديگر عوالم هستي و درک واقعيّت نائل گردد.
ي اصل زندگي دنيا و سپس ،به
به اين طريق ،علم به ظاهر مدخلي ميشود تا آدمي را به هست ِ
هستيِ بيکران رهنمون سازد .از اين رو ،کساني که در ظاهر متوقّفند ،همانگونه که علّامه
طباطبايي خاطرنشان ساخت ،ظاهر زندگي دنيا را نيز درک نميکنند و نميتوان اين «علم
نما» را علم به واقعيّت دانست؛ در چنين حالتي ،بدون اينکه آدمي بفهمد ،پندار و امر موهوم در
ذهن او ،جاي علم و واقعيّت مينشيند و پيآمدهاي زيانباري را رقم ميزند که از آن جمله ميتوان
به وقوع طغيان در پي استغنا اشاره کرد.
علّامه فقيد محمّدتقي جعفري چگونگي تحقّق طغيانگري به دنبال استغنا و سبب آن را اين
گونه بيان ميکنند:
چرا انسان به مجرّد احساس بىنيازى ،بناى طغيانگرى را مىگذارد؟ پاسخ اين سؤال روشن
است ،زيرا موقعى که خواستههاى انسان و آرمانهاى او در امور مادّى و مقتضيّات حيوانى منحصر
شد ،و اين ا مور در اختيار او قرار گرفت ،قدرت مهمى را به دست آورده است .اين قدرت مهم با
تحريکات درونى حيوانى او در جستجوى مصرف برمىآيد و چون فرض اين است که هيچ آرمان
و ايدهآل غيرمادّى و غير حيوانى براى او مطرح نيست ،لذا آن قدرت را در مزاحمت ديگران و
برترىجويىهاى مادى خود بهکار خواهد برد ،اين است معناى تالزم استغنا و طغيانگرى .در
اينجاست که انسانشناسان مصلح تأکيد مىکنند که چشمانداز احتياجات انسانها را با ديوارهاى
پوالدين ما ّده و مادّيات تنگ نکنيد و بگذاريد چنانکه فطرت و هويّت روانى او اقتضاء مىکند،
مقامات عالىِ رشد و کمال روحى را براى خود مطرح کند و در راه وصول به

آنها بکوشد (جعفري،

 ،1349ج.)57 :11
بخش پاياني سخن عالمه جعفري اشاره به جهانبيني الهي دارد که در تقابل با مادّيگرايي،
ن وابستگي به او القا ميکند.
اصل هستي را منحصر در وجود خدا ،و عالم امکان فقر محض و عي ِ

اهميّت راهبردي آرمانها در تحقّق و بقاي جامعه ديني با تأکيد بر سخنان امام خامنهاي

11

از اين نظر ،آرمان ،ريسمان مستحکمي است که واقعيّتهاي عيني در افعال آدمي را در پيوند
استوار با خالق هستي قرار ميدهد .آرمانهاي توحيدي در اين تل ّقي ،بارقههاي نور و تابش انوار
قدسي عالم ملکوت است که براي پايداري و حرکت معنادار اين عالم بر قلوب پاک و ضماير روشن
انعکاس مييابد و نقش ميآفريند.

توحيدمداري در فهم و تفسير واقعيّت و آرمان
در انديشة اسالمي ،توحيد ،اساس همة باورها و اعتقادات است؛ همة باورها و آموزههاي ديني
منبعث از توحيد و مآلشان نيز به توحيد است (طباطبايي)16 :1361 ،؛ جهانبيني توحيدي به ديد
و بصيرت آدمي وسعت و ژرفا ميبخشد؛ در اين جهانبيني ،حق تعالي هم مبدأ و هم غايت آفرينش
انگاشته ميشود و آدمي که از جهات گوناگون مخلوق شاخص الهي است ،در نشيب و فرازهاي
زندگي دستخوش صيرورت و دگرگوني است .اين دگرگوني متناسب با چگونگي نقشآفريني علم و
ارادة آدمي در دو جهت صعود و سقوط با لحاظ درجات و درکات بينهايت آن در جريان است.
در همين سير و عزيمت است که موضوع واقعيّت ،آرمان و مسئلة رسالت آدمي مطرح ميگردد.
گرچه درک واقعيّت فيالجمله مقدور آدمي است ،ولي اين علم در برابر عظمت خدا و خلقت
او ناچيز است« :و ما اوتيت ْ من العل ْ اال قليال»؛ در اين تعبير قرآني ،هم نفي است و هم اثبات؛ اين
جملة مقدّس ،هم اصل امکان علم به واقع را اثبات ميکند ،و هم حاکي از قلّت آن است .پس
علم به واقع ،قطعاً مقدور بشر است اما اين علم محدود است ،همانگونه که وجود آدمي محدود
است .آنچه جالب توجّه و دقتبرانگيز است ،گستردگي و ژرفاي همين علمِ قليل و تحوّالت
ي زمين ،فنّاوري و ارتباطات و
گستردهاي است که در طول تاريخ در عرصههاي گوناگون آبادان ِ
غير آن رقم زده است .معلوم ميشود که واژگان «قلّت» و «کثرت» در زبان قرآن با آنچه در زبان
متعارف از آن ميفهميم ،متفاوت است .گاهي «کثير»« ،قليل» و «قليل» «کثير» است« :ک ْ من

فئة قليلة غلبت فئة کثيرة بإذن اهلل» .سرّ اين تعاکس به عظمت وجود آدمي باز ميگردد و اين نقطة
ثقلي است که در جهانبيني توحيدي کانون توجّه است .آنگاه که علم و عمل آدمي رنگ اخالص
به خود ميگيرد ،مبارک و پرمايه است؛ اما آنجا که علم و عمل بهرهاي از اخالص ندارد ،نه اصل
آن نتيجه خواهد داشت و نه فزوني آن.
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واقعبيني را از جهتي ميتوان علمِ در تناظرِ با عمل دانست ،در اين اعتبار ميتوان واقعبيني
را نوعي آگاهي دانست که معيار و وصف عمل راستين است؛ نظر به اينکه واقعيّت ،سطوح و
مراتبي دارد ،واقعبيني هرچه جامعتر و عميقتر باشد ،آثار و برکات آن بيشتر است .رهبر حکيم
انقالب در اشاره به اين ويژگي آرمانها ميفرمايند« :آنچه که موجب شوق به پيشرفت و حرکت
در ملتها ميشود ،آرمانها هستند و هرچه اين آرمانها واالتر ،مجرّبتر و نورانيتر باشند ،حرکت
صحيحتر خواهد بود» (ديدار با فرماندهان سپاه پاسداران.)95/6/28 ،
عالمه جعفري نيز از اين معنا به «بصيرت نافذ» ياد ميکنند و اهميّت آن در پيشرفت جوامع
انساني را اينگونه ذکر ميکنند:
اين عامل است که نه تنها ضامن بقاى تمدّن و فرهنگ انسانى جامعه مىباشد ،بلکه موجب
گسترش و عمق يافتن آگاهىها دربارة واقعيّتها است .بصيرتهاى نافذ مردم يک جامعه است
که آن جامعه و تمدّن و فرهنگش را از رکود و جمود نجات مىدهد و با گذشت زمانها و بروز
پديدههاى تازه ،براى تحصيل واقعيّات همگام مىگردند ،بلکه هر اندازه که بينايىها و آگاهىهاى
مردم يک جامعه قويتر و همهجانبهتر بوده باشد ،به جاى آنکه زمان بر آنان مسلّط شود ،آنان بر
زمان مسلّط مىشوند و تازههايى را که ديگران بدانها دست يافته و ابزار سلطهگرى بر ديگران
قرار مىدهند ،يا با سبقتجويى آنها را بهدست مىآورند و محصوالت مفيد و سازنده آن تازهها را
در اختيار مردم مىگذارند و يا عوامل خنثى کردن سلطهگريها را بهوسيلة آن تازهها با بينايىهاى
نافذ آماده نموده و سلطهگريها را نابود مىسازند (جعفري ،1376 ،ج.)285 :16

توازن و جامعنگري در واقعبيني
واقعبيني آن است که هر چيزي در جاي خود آنگونه که هست ،ديده شود .در تعبيري روايي
منسوب به پيامبر اکرم اين معناي آرمان در پيوند ژرف با واقعيّت ،اينگونه آمده است« :الله ْ

أرنا االشياء کما هي؛ بارخدايا! اشياء

را آن گونه که هستند ،بر من آشکار کن!» (ابن ابيجمهور،1403 ،

ج .)132 :4از اين منظر ،دريافت کنه و ذات واقعيّت ،يک آرمان و خواستة بزرگي است که بر زبان
پيامبر الهي جريان يافته است و وصول به آن مقدور بشر نيست .اما نميتوان به اين بهانه باب
معرفت را مسدود تلقي کرد؛ هرکس به تناسب تالش و سطح معرفتي که دارد ،با واقعيّت درگير
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است و آن را تجربه ميکند .اگر واقعيّت اشياء در حد مقدورِ آدمي مدّ نظر واقع گردد ،اما جايگاه
و شأن آنها و چگونگي ترابطشان با يکديگر آنگونه که هست منظور نگردد ،چنين توجّه ناقصي
را نميتوان واقعبينانه انگاشت .ق ّوت و ضعف ،سختي و راحتي ،آساني و دشواري ،کسالت و سالمت،
حبّ و بغض و ديگر موارد اضداد که در زندگي در جريان است ،هريک ميبايست در جاي خود
مورد توجّه باشد نه اينکه تنها بر يک طرف اضداد تمرکز شود؛ اين معنا در ميدان نبرد به خوبي
محسوس است .آدمي به لحاظ احساس و روان بهگونهاي است که معموالً در هنگام نبرد ،قبل از
هرچيز ضعفهاي جبهة خودي را برجسته ميکند و مورد توجّه قرار ميدهد .در حالي که دشمن
نيز ضعفهايي دارد و جبهة خودي در کنار اين ضعفها نقاط قوّتي نيز دارد .پس روح سپاهي
بايد به گونهاي تربيت شود که بتواند واقعيّت را درک کند و بر آن متمرکز گردد؛ نخست به
توانمنديهاي خود شناخت و ايمان پيدا کند و موانع پيشروي دشمن و ضعفهاي او را نيز
شناسايي کند تا مرعوب نگردد .زيرا باالترين مرتبة قدرت نيز در صورت فقدان باور استوار و ايمان،
هيچ کاري از پيش نخواهد برد .در حالي که با وجود ايمان در آدمي ،ناچيزترين قوّت و قدرت نيز
موثّر واقع ميشود.
س ،خيال و عقل ميبايست به وظيفة خاص
در عملِ واقعگرايانه ،هر يک از قواي سهگانة ح ّ
خود عمل کند و از تعرّض به حيطة دو قوّة ديگر اجتناب ورزد .از باب مثال ،در تنازعات و جنگها
نميتوان يکسره ميدان را به احساسات سپرد يا براي هر اقدام ريز و درشتي درصدد جستجوي
استدالل و برهان عقلي برآمد ،همانگونه که نميتوان همة امور را بر مبناي خيال پيش برد .در
تصميمگيريها و طرّاحي عمليات و همچنين در اصول کلّي حاکم بر جنگ بايد نهايت دقّت و
سنجشگري صورت پذيرد .اين موارد جاي احساس و خيالپردازي نيست .ولي هنگام برخورد و
درگيري با دشمن ،شور و احساسِ برخاسته از روحيّة سلحشورانه اهميّت ويژهاي پيدا ميکند و
به مثابه روح در کالبد ،نقشآفرين است .همچنين نگاه معقول به آرمانها و منظور کردن آنها در
تناظر با واقعيّتها ،شرط نگاه واقعبينانه است؛ لذا کسي که فارغ از آرمانها وضع موجود را ببيند،
هدفي نخواهد داشت؛ فقدان هدف در زندگي ،مالزم با فقدان معنا در واقع ّيات و در نتيجه ،به
تعبير رهبر معظم انقالب ،مستلزم انکار واقعيّات و پوچانگاري در زندگي است« :آرمانگرايي عين
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عقالنيّت است؛ زيرا اگر ملّتي بدون آرمان شود ،همانند وضعيّت امروزِ جوامع غربي ،از درون تهي
و پوچ خواهد شد» (ديدار با فرماندهان سپاه پاسداران.)95/6/28 ،
بر اين اساس ،افزون بر توازن ،کالننگري نيز شرط الزم واقعبيني است؛ کالننگري مرز
گذشته ،حال و آينده را از ميان برميدارد و سبب عبرت از گذشته ،بهرهگيري از حال و نگاه به
آينده است .آدمي معموالً در تحليل و تفسير واقعيّات ،معتاد به نگاه مقطعي و احساسي است؛ و
اين امري است که او را گرفتار داوري ناصواب ،خطا در فهم واقعيّت و تشخيص حق ميگرداند.
رجوع به تاريخ ملل و تأمّل در سرگذشت صاحبان قدرت که با نگاهي مقطعي و سطحي خود را
فاتح ميپنداشتند ،موجب تلقّي صائب در باب واقعيّت است .اگر حادثة عاشورا در همان مقطع
زماني و مکاني خاص لحاظ شود ،يک تحليل و تفسير دارد اما اگر آن را در بستر تاريخ بنگريم،
نتيجة ديگري دارد .در نگاه تاريخي است که اين رخداد ريشهيابي ميشود و فرآيند شکلگيري
و عوامل دخيل به تناسب سهمي که داشتهاند ،نمايان ميگردد .از طريق چنين تحليلي است که
آثار بينظير اين رخداد و الهامبخشي آن در طول تاريخ آشکار ميشود؛ در چنين صورتي است
که شکست و پيروزي جاي خود را پيدا ميکند .چگونه ميتوان جبهه حق به فرماندهي امام
حسين در صحنة عاشورا را که همواره تاکنون و براي هميشه الهامبخش و ماية حيات اسالم
ناب بوده و خواهد بود ،شکست و جبهة مقابل را که اثري از آن برجاي نمانده است را پيروزي
خواند؟! چنين قضاوتي ناشي از مقطعنگري ،نگاه صرفاً مادّي و ظاهري و مغاير با واقعيّت است .از
اين روست که قرآن در تعدادي از آيات ،مخاطب را به سير و تأمّل در سرگذشت امم گذشته فرا
ميخواند و بر آن تأکيد ميورزد .از آن جمله است:
ن؛ پيش از شما سنتهايى
ف كَانَ عَاقِ َبةُ الْمُكَذَّبِي َ
قَدْ خَلَتْ مِن قَ ْبلِكُمْ ُس َننٌ فَسِيرُواْ فِي ا َألرْضِ فَانْ ُظرُواْ كَيْ َ
وجود داشت (و هر قوم طبق اعمال و صفات خود سرنوشتهايى داشتند که همانند آن را شما نيز
داريد) پس در روى زمين گردش کنيد و ببينيد سرانجام تکذيبکنندگان (آيات خدا) چگونه بود؟!
(آل عمران)137 :
قُلْ سِيرُو ْا فِي األَ ْرضِ ثُ َّم انظُرُواْ َكيْفَ كَانَ عَاقِبَ ُة الْمُكَذِّبِينَ؛ بگو روى زمين گردش کنيد ،سپس
بنگريد سرانجام آنها که آيات الهى را تکذيب مىکردند ،چه شد؟! (انعام.)11 :
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ل
ض فَيَن ُظرُواْ َكيْفَ كَا َن عَاقِبَ ُة الَّذِينَ مِن قَبْلِهِ ْم وَلَدَارُ اآل ِخرَةِ خَ ْيرٌ لِّ َّلذِينَ اتَّقَواْ أَفَ َ
أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي األَرْ ِ
تَعْقِلُونَ؛ آيا (مخالفان دعوت تو) سير در زمين نکردند تا ببينند عاقبت کسانى که پيش از آنها
بودند چه شد؟ و سراى آخرت براى پرهيزکاران بهتر است ،آيا فکر نمىکنيد؟! (يوسف.)109 :
ب يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَا ٌن يَسْمَعُو َن بِهَا فَإِ َّنهَا لَا تَعْمَى الْأَبَْصَارُ
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُو َن لَهُمْ قُلُو ٌ
وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الَصُّدُورِ؛ آيا آنها سير در زمين نکردند تا دلهايى داشته باشند که با
آن حقيقت را درک کنند يا گوشهاى شنوايى که نداى حق را بشنوند ،چرا که چشمهاى ظاهر،
نابينا نمىشود بلکه دلهايى که در سينهها جاى دارد ،بينايى را از دست مىدهد! (حج.)46 :
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْ ِرمِينَ؛ بگو در روى زمين سير کنيد ،ببينيد
عاقبت کار مجرمان به کجا رسيد؟ (نمل.)69 :

وجه مشترک همة کساني که در اينگونه آيات ،مخاطبان ،به درنگ و تامل در سرنوشتشان
فراخوانده شدهاند ،استکبارورزي و مقابله با رسالت انبياء الهي بوده است؛ لذا اينگونه استنباط
ميشود که فرجام حقستيزان ،اضمحالل و نابودي است .امّا جبهة حق در نگاه تاريخي هر روز
قويتر از گذشته پيش ميرود .نگاهي کوتاه به مراسم اربعين آقا اباعبداهلل الحسين که طي
سنوات اخير برگزار شده است ،گواهي آشکار بر اين سخن است .معموالً گذشت زمان رخدادهاي
تاريخي را به هر عمق و گسترهاي که باشند ،به وادي فراموشي سوق ميدهد اما رخدادهاي
حقمدار نه تنها مغلوب گذشت زمان نميشوند ،بلکه به نحو عجيبي از گذشت زمان نيرو ميگيرند
و تقويت ميشوند .ماحصل کالم اينکه ،نگاهي تاريخي به حيات انسانها و رخدادها ،فهم واقعيّت
را به تماميت و کمال نزديک ميکند.

چگونگي شکلگيري و الهامبخشي آرمانهاي توحيدي
وحي ،فطرت و عقل ،آرمانهاي توحيدي را در اعماق جان آدمي ميپروراند و رفتار او را متأثّر
ميسازد .به تعبيري ميتوان گفت که آرمانها بازتاب سرشت الهي فطرت آدمي است که به زبان
وحي ترجمه و بازگو شده است تا از اين طريق جوشش و حرکتي در جهت استکمال معنوي نفس
آدمي و تعالي آن ايجاد شود .عقل يا حجّت درون نيز دريافت اين حقايق را در قالب علم حصولي
سامان ميدهد ،از شيطنتهاي وهم و خيال جلوگيري ميکند و بين عمل آدمي و آرمانها
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هماهنگي ايجاد ميکند .اين معنا در خطبة نخست نهجالبالغه در قالب جمالتي متقن و زيبا بيان
شده است؛ آن حضرت ميفرمايند:
وَاصْطَفى سُبْحَانَهُ ِمنْ وَلَدَهِ أَنْبيَاءَ ،أَخَذَ َعلَى الْوَحْيِ مِيثَا َقهُمْ ،وَ َعلَى تَبْليغِ الرِّسَالَةِ أَ َمانَتَهُمْ ،لَمَّا بَدَّلَ
هلل إِلَيْهِمْ ،فَجَ ِهلُوا َحقَّهُ ،واتَّخَذُوا االْنْدَادَ مَعَهُ ،وَاجْتَالَ ْتهُمُ الشَّيَاطِينُ َعنْ مَعْرفَتِهِ،
أَكْثَ ُر خَ ْلقِهِ عَهْدَ ا ِ
وَاقتَطَعَتْهُمْ عَنْ عِبَادَتِهِ ،فَبَ َعثَ فِيهمْ رُ ُسلَهُ ،وَوَاتَرَ إِلَ ْيهِمْ أَ ْنبِياءَهُِ ،ليَسْتَأْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْ َرتِهِ ،وَيُذَكِّرُوهُ ْم
ن الْعُقُولِ ،وَيُرُوهُمْ آيَاتِ الْمَ ْقدِرَةِ؛ و خداي
مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ ،وَ َيحْتَجُّوا عَلَ ْيهِمْ بَالتَّ ْبلِيغِ ،وَيُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِ َ
سبحان ،از فرزندان او پيامبراني برگزيد ،پيمان آنان را بر وحي استوار ساخت و ابالغ رسالت را به
آنان امانت سپرد؛ زماني که بيشتر مردم ،پيمان فطري خود در برابر خدا را برهم زده و به حق او
جاهل شده بودند و براي خدا همآوردهايي پذيرفته بودند و شيطانها مردم را از معرفت و پرستش
خدا باز داشته بودند .پس او در ميان آنان پيامبراني برانگيخت و هر از چند گاهي به سوي آنان
روانه کرد تا پيمان فطري آنان با او را يادآور شوند و نعمتهاي فراموش شده او را به يادشان
آورند و با رساندن پيام الهي ،حجّت را بر آنان تمام ،و قواي خفته آنان را شکوفا کنند.

اين جمالت ضمن اشتمال بر يک آسيبشناسي عيني دربارة دور کردن مردم از باورهاي
راستين و آرمانهاي فطري انسانها ،چگونگي احياي باورها و آرمانها را نيز خاطر نشان ميسازد.
بيگمان چرخش زندگي آدميان بر مدار پيمان فطري آنان با خدا ،آرماني است که غايت رسالت
پيامبران عظام الهي را تشکيل ميدهد و همة تالش پيامبران و مصلحان ديني در جهت تحقّق
آن پيش رفته است .اما همانگونه که از سخنان ياد شده برميآيد ،فرو رفتن آدميان در قعر
زندگي مادّي و اضالل آنان توسط شيطانصفتان ،در رابطة باطني و انديشهاي آنان با باورها و
آرمانهاي فطري گسست ايجاد ميکند و در نتيجه ،شرک ،گمراهي ،اختالف و از خودبيگانگي بر
آنان مستولي ميگردد .اين باورهاي غلط و رفتارهاي ناصواب به تدريج صورت واقعيّت به خود
ميگيرد و در زندگي آدميان تجسّم عيني مييابد .اما از آنجا که بنياد آفرينش بر حق استوار
است ،گمراهي و جهالت چندان دوام نميآورد و کساني از ميان آدميان به امر الهي برانگيخته
ميشوند و فطرتهاي خفته را بيدار ميکنند .آنگاه که به امر الهي پيامبر مبعوث ميشود ،قبل
از هر چيز به بيدار کردن فطرت الهي آدميان ميپردازد و ميکوشد تا با احياي عناصر توحيدي و
استعدادهاي خداآشناي آنان راه رشد و سعادت را پيش روي آدميان قرار دهند و آنان را پيش ببرند.
مسئله فطرتمدار بودن رسالت پيامبران که در تعابير فصيح و بليغ امام علي برجسته و نمايان
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است ،مورد توجّه ابنابيالحديد واقع شده است .اين شارح معتزلي نهجالبالغه ميگويد« :مراد او،
(امام علي) درود بر او باد ،از اين لفظ «ليستأدوه ْ ميثاق فطرته» آن است که چون معرفت به خداي
متعال و دالئل توحيد و عدل در عقول مرکوز است ،خداوند پيامبران را فرستاد تا بر آنها تأکيد
کنند» (ابن ابي الحديد ،1387 ،ج)115 :1

آرمانهاي توحيدي ،رکن و غايت جامعه ديني
آرمانهاي توحيدي از جهتي رکن و اساس جامعة ديني است؛ فطرت آدمي به طور جبلّي و ذاتي
در جهت قرب الهي سامان يافته است و تنها از طريق هدايت الهي و قانون وحياني شکوفايي و
بالندگي آن ممکن است .از اين رو ،قانونِ مُلهم از آموزههاي الهي بنيادِ مناسبات در جامعه را
تشکيل ميدهد و بر اين اساس جامعة ديني برپا ميگردد .بنابراين ،تشکيل حکومت بر پايه
آموزههاي وحياني نياز فطري انسان و همواره يکي از مهمترين آرمانهاي متديّنان بوده است.
حضرت آيتاهلل خامنهاي(مدّظلّهالعالي) ايجاد جامعه اسالمي و تمدّن اسالمي را يکي از آرمانها
دانسته و ميفرمايند :اديان الهي آمدهاند براي اينکه در جامعه پياده بشوند ،در جامعه تحقّق واقعي
پيدا

کنند؛

اين

بايد

اتّفاق

بيفتد.

يکي

از

مهمترين

آرمانها

اين

است

( .)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30255اگر تشکيل جامعه و حکومت به هر
دليلي نياز حياتي انسان انگاشته شود ،مهمترين نياز آدمي برخورداري از امکانات الزم براي شکوفايي
استعدادها و قواي فطري اوست؛ از اين لحاظ نيز تشکيل جامعه و حکومت مهمترين و ضروريترين
نياز است .جامعه و حکومت نيز در صورتي ميتواند اين اهداف بلند را دنبال کند و محقّق سازد که
بر پاية شناخت دقيق و جامعي از انسان و نيازهاي او استوار گردد و اين شناخت تنها از طريق وحي
ممکن است .بر اين اساس ،آرمانهاي توحيدي رکن جامعة ديني است و اين مطلب با نگاهي به
چگونگي شکلگيري انقالب اسالمي که جمهوري اسالمي را به ارمغان آورد ،به خوبي آشکار ميگردد.
اگر اينگونه آرمانها در ميان نبود ،قطعاً چنين رخداد عظيمي به وقوع نميپيوست .مرور شعارهاي
ملّت در تجمّعات و راهپيماييهاي قبل و بعد از انقالب و بازخواني سخنان امام راحل و سخنان رهبر
معظم انقالب حضرت آيت اهلل خامنهاي هرگونه ترديد در نقشآفريني منحصر به فرد آرمانهاي
توحيدي در تحقّق نظام اسالمي را از اذهان ميزدايد .اين نقشآفريني در تحقّق ،پس از تحقّق در
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دوام و بقاي نظام نيز جاري بوده است؛ اين يک اصل حِکمي است که بر اساس آن ،علل موجده،
علل مبقيه است؛ همان عللي که موجب ايجاد شيء است ،موجب ابقاي آن است .لذا حضرت آيتاهلل
خامنهاي اينگونه بر مطلب تأکيد ميکنند« :آن روزي که خداي نخواسته جمهوري اسالمي ،رفاه و
آبادي را هدف عمده خويش قرار داده و در اين راه حاضر به چشمپوشي از آرمانهاي انقالبي و
جهاني و فراموشي از پيام جهاني انقالب شود ،روز انحطاط و زوال همة اميدها خواهد بود»
(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2142
مطلب ديگر اينکه همين آرمانهاي توحيدي هدف و غايت جامعة ديني را نيز تشکيل ميدهد؛
در فضاي برون ديني ،فيلسوفان از آرمانشهر و مدينة فاضله سخن گفتهاند و تصاويري از چنين
جامعهاي را در آثار خود تصوير کردهاند .احتماالً افالطون (ر.ک به :افالطون ،1384 ،ج 2و  ،)4فيلسوف
روزگار يونان باستان ،نخستين کسي است که به تفصيل در اين باره سخن گفته است؛ پس از
وي ،آگوستين قديس با الهام از آموزههاي کتاب مقدّس از مدينة فاضله به «شهر خدا» تعبير کرد
(ر.ک به :آگوستين )1392 ،و در عالم اسالم نيز فارابي از مدينة فاضله سخن گفته است (ر.ک به :فارابي،

 .)1995ديگر انديشمندان بزرگ نيز در آثاري که در حوزة اخالق و سياست نگاشتهاند

(طوسي،

بيتا) ،اصول و موازيني در اين باره مطرح کردهاند .جامعة اسالمي نيز تصوير روشني از جامعهاي
ارائه ميکند که تجسّم يافتة آرمانهاي توحيدي همة پيامبران و اولياي الهي بر روي زمين است.
حضرت آيت اهلل خامنهاي در اشاره به اين معنا ميفرمايند« :جامعة اسالمي براي گسترش آرمانهاي
اسالمي است» ( .)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2776ديدار با علما و طالب در
مدرسه فيضيه؛ از نظر ايشان ،مهمترين هدفي که جامعة اسالمي تعقيب ميکند ،آن است که از
يک سو انسان را به مقام خالفت الهي برساند و از سوي ديگر مدينة فاضلة ايدهآلي را به وجود آورد
( .)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3110بنابراين در انديشة رهبري ،معيار مطلوبيّت
جامعه ،بسته به آرمانهاي آن است.

آرمانهاي توحيدي ،کانون هجمة دشمنان
نظر به اهميّت و ضرورت حياتي آرمانهاي توحيدي براي جامعة ديني ،همانگونه که رهبري
همواره بر لزوم توجّه به آرمانها و حفظ و مراقبت از آن تأکيد ميورزند ،در طرف مقابل ،دشمن

اهميّت راهبردي آرمانها در تحقّق و بقاي جامعه ديني با تأکيد بر سخنان امام خامنهاي

19

نيز همين آرمانها را کانون هجمه خود قرار ميدهد؛ چون او ميداند که حيات جامعه ديني و
انقالبي تابع حيات و قوت همين آرمانهاست .دشمن به خوبي ميداند که پيروزي انقالب ،تبديل
جنگ تحميلي به يک حماسه و سرمايه جاويد الهامبخش ،گسترش روحيّة مقاومت در ملّتهاي
منطقه و پيروزيهاي جبهه مقاومت و امثال آن بر مدار آرمانهاي توحيدي رقم خورده است .از
اين رو ،همواره کوشيده و ميکوشد اين آرمانها را از ملّت بگيرد تا شاهد مرگ ملّت باشد .در
اين موضع کانوني ،آنچه تاکنون نقش اساسي را ايفا کرده است ،رهبريِ حکيمانه و روشنگر ولي
فقيه بوده است .امام راحل و پس از او ،حضرت آيت اهلل خامنهاي با درايت و دقت فوقالعاده اين
موضع را رصد کرده و ملّت و مسئوالن را نسبت به اهميّت آن و نسبت به اهداف شوم دشمنان
هشدار دادهاند .رهبري معظم انقالب ناظر به اين مطلب ميفرمايند:
آنچه که مايه پيشرفت است ،رسوخ ايمان و اميد و اطمينان است .دشمن ميخواهد اين را متزلزل
کند ... .شما وظيفهتان اين است که ايمان و اميد و اطمينان را مستحکم کنيد؛ بقيه کار را خود
اين دين با آن قدرت ،اين ايمان اسالمي با آن توانايي انجام ميدهد
(.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2958

در ديدار مسئوالن و کارگزاران نظام همچنين مي فرمايند:
جدا کردن نظام اسالمي از آرمانهاي خود و بهدنبال آن دلسرد کردن تدريجي نيروهاي صميمي،
متعصب و انقالبي و نيز ايجاد فاصله ميان مردم و مسئولين و در نهايت ايجاد بلوا و آشوب از
طريق عناصر شرور هدف گام به گامي است که قدرتهاي استکباري براي تحقّق آن تالش
ميکنند و ما بايد با هوشياري مراقب دشمنان به کمين نشسته اسالم باشيم
()http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2637

عامل مهم در تثبيت و حفظ آرمانهاي توحيدي ،فرهنگ و تعليم و تربيت است؛ اين آرمانها
از طريق کارهاي فرهنگي و تعليم و تربيت در نفوس استوار ميگردد و دگرگوني ايجاد ميکند.
لذا دشمن فرهنگ جامعة اسالمي را هدف قرار داده است .رهبري نظام نيز از همان آغاز بر مقوله
فرهنگ و اهميّت آن در حيات جامعه تأکيد کردهاند؛ فرهنگ ،بستر ارائة آرمانها و افتخارات
تاريخي ملّت است ،عظمت نقشآفريني ملّت در پيروزي انقالب و جنگ تحميلي و نظاير آن از
طريق فرهنگ ماندگار ميشود و حس اعتماد به نفس ،ملّت را زنده نگه ميدارد .تاريخ تمدّن
عظيم اسالمي و رخدادهاي فخرآفرين آن ،از طريق فرهنگ منتقل ميشود و تثبيت ميگردد .از
اين رو ،دشمن بيامان فرهنگ جامعه را مورد تاخت و تاز قرار ميدهد تا چنين الهاماتي نصيب
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ملّت نشود .با اين بيان ،وجه تعابير تکاندهندة رهبري دربارة فرهنگ و شبيخون فرهنگي روشن
ميشود.

معظّمله

ميفرمايند:

«فرهنگ

ماية

اصلي

هويّت

ملّتهاست»

( .)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3232از نظر ايشان ،فرهنگ ،ستون فقرات
حيات و هويّت يک ملت (همان) ،شناسنامه يک ملت

(http://farsi.khamenei.ir/speech-

 )content?id=2910و منشأ عمدة تحوّالت مثبت يا منفي هر جامعه است
( .)http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=1225رئيس و اعضاي شوراي عالي انقالب
فرهنگي؛ ايشان در جايي ديگر اهميّت فرهنگ و تعليم و تربيت را اينگونه يادآور ميشوند :مسئله
فرهنگ و تعليم و تربي ت مسئله اول در نظام ماست .در بلندمدت هيچ چيز به اندازة تعليم و
تربيت اهميّت ندارد .نقش معلّم و مربّي در جامعه ما نقش طراز اول است؛ در حقيقت سنگر
مبارزه با کفر و ظلم و استکبار جهاني و قلدري شياطين سياسي ،علم در همين سنگر مدرسه و
تعليم و تربيت و فرهنگ است ( .)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2096همچنين
اعتراض شديد و مکرّر رهبر معظم انقالب به دولتمردان نسبت به سند  2030که فرهنگ و
آرمانهاي انقالبي را نشانه رفته بود ،ناشي از اهميّت نقش فرهنگ و تعليم و تربيت در پاسداشت
و حفظ و انتقال ارزشها و آرمانهاي توحيدي در جامعه است .مروري بر اين سند نشان ميدهد
که چگونه و با چه ظرافتي طرّاحان اين سند امحاي آرمانها و ارزشهاي توحيدي را در قالب
يک سند هدف قرار دادهاند.

لزوم دانشمداري آرمانها
آرمانها با همة اهميّتي که دارند ،در صورتي که بر بنمايههاي معرفتي استوار نباشند ،دستخوش
ضعف و زوال خواهند شد؛ از اين رو در آيات و روايات ،مقولة تفکّر و عقل بسيار مورد توجّه است.
نظر به اهميّتي که عقل در تشخيص صواب از ناصواب و در تأمين نيازهاي معرفتي آدمي دارد،
برخي جوامع روايي نظير «کافي» و «بحاراالنوار» باب نخست را دربارة عقل لحاظ کردهاند .حضرت
آيت اهلل خامنهاي دربارة اهميّت نقش دانش در پاسداشت باورهاي ديني ميفرمايند« :اگر آن
ايماني که در دل مردم رسوخ پيدا ميکند و بزرگترين معجزات را نشان ميدهد ،با دانشي که

اهميّت راهبردي آرمانها در تحقّق و بقاي جامعه ديني با تأکيد بر سخنان امام خامنهاي

آن ايمان را توجيه و تکميل کند همراه نباشد ،آن ايمان نه ماندني است و نه کارآمد»
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(ديدار با

مسئوالن و معاونان دانشگاه شيراز.)62/9/23 ،
معظمله در تعبير ديگري تمسّک به اصول و مباني فکري را که طريق استحکام و قوت
انديشهورزي است ،از مصاديق روحيّة آرمانگرايي دانسته و ميفرمايند« :روحيهى آرمانگرايى را
که از جملهى مصاديق روحيهى آرمانگرايى ،تمسّک به اصول و مبانى فکرى است ،از دست
ندهيد» ( .)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3382در واقع از طريق آموختههاي
عميق و بنيادي اعم از اصول و مباني و متفرّعات آن است که باورهاي سطحي به صورت ايمان
راسخ و پايدار مورد حمايت عقل قرار ميگيرد و متحوّل ميشود .ايشان در تعبير ديگري ناظر به
سطحي بودن باورهاي ديني و لزوم اقدام مناسب در اين باره ميفرمايند:
عقايد ديني و ايمان ديني آن عمق را ندارد و آسيبپذير است .بنابراين پاية اين عمق بايستي در
آموزش و پرورش ريخته شود  ...بنابراين آموزش و پرورش بايستي اين دو وظيفه و اين دو شاخص
را در تمام فعاليّتهايش مورد توجّه قرار بدهد ،يعني فرهنگ و نيروي علمي کشور را عمق

بخشيدن و ايمان واقعي را در جوانان رسوخ دادن (بانکي پور فرد و قماشچي.)461 :1384 ،

نتيجه
آنچه تاکنون در تبيين ،تعقيب و تحکيم آرمانهاي توحيدي انجام گرفته ،در سطح قابل قبولي
نبوده و نيست .اختصاص جايگاه ويژه به آرمانها در دو حوزة مهم فرهنگ و تعليم و تربيت و
تبيين چگونگي تمرکز توان دشمنان بر اين موضع راهبردي ضرورت مضاعف دارد .اين موضع در
هر زماني خط مقدّم نبرد با دشمن است و اين تقدّم مستلزم اولويّت در هرگونه تخصيص در
حوزههاي مادّي و معنوي است .در مقام نظارت و داوري نهادها و سازمانها ،ميبايست چگونگي
عمل آنها نسبت به آرمانها معيار واقع شود .در نظام آموزشي و تربيتي بايد آرمانها در متن
باشند نه در حاشيه؛ توجّه به چهرههاي افتخارآفرين در تاريخ اسالم و انقالب و همّت براي معرفي
اين چهرهها از عوامل مؤثّر در اين زمينه است .زنده نگه داشتن رخدادهاي عظيم مانند جنگهاي
صدر اسالم ،حادثة کربال ،انقالب اسالمي و دفاع مقدس و تمرکز بر آنها حائز اهميّت است.
همچنين در تحليل رفتار و حرکات دشمن الزم است به تناظر اين رفتار و حرکت با آرمانها
توجّه شود تا نشانهروي دشمن و نيّت سوء او نسبت به آرمانها آشکار شود .فرهنگ ،نهادها و
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پايگاههاي فرهنگي نيز ميبايست جايگاه و نقش خود در توجّه به آرمانها را بازخواني نموده و بر
اساس آن عمل کنند .همواره رهنمودهاي رهبري و اقدامات ايشان در تناظر با آرمانها مالحظه
و تحليل شود تا آثار و برکات آن روشن شود .چهرههاي اصيل انقالب و در رأس همه آنها امام
راحل ميبايست بيش از گذشته مورد توجّه واقع شوند .دشمن همواره درصدد تحريف امام و ارائه
تصوير ناصوابي از ايشان است .طرح ،تبيين و ترويج انديشههاي امام در سطوح مختلف جامعه،
مصداق روشني از جهاد في سبيل اهلل است؛ بيانات و نظرات رهبر معظّم انقالب حضرت آيت اهلل
خامنهاي در معرفي امام ،معيار و مرجع معتبر است؛ معظمله افزون بر سالهاي متماديِ همراهي
با امام در متن وقايع انقالب ،طي سالها مسئوليّت و رهبري نظام از شناخت عيني شخصيّت امام
برخوردارند و چنين مرجعي حائز اهميّت مضاعف است .شخصيّت بزرگ و ارزشمند شهيد
صي پيدا کرد تا جايي که تأييد جامع امام راحل
مطهري و آثار علمي او با شهادتش قداست خا ّ
را در پي داشت؛ اسم و ياد اينگونه شخصيّتها در جامعه مبارک و مؤثّر است و دشمن ميکوشد
نام و ياد آنها را از خاطرات محو کند ،از اين رو زنده نگه داشتن ياد و آثار آنان مقابله با دشمن و
تقويت آرمانهاي توحيدي است .مطلب ديگر ،لزوم هشياري دولتمردان نسبت به اسناد و
تعهّداتي است که از طريق نهادهاي بينالمللي با انگيزهها و اغراض سياسي براي اعمال نيّات سوء
صاحبان قدرت براي استحاله فرهنگي جوامع هدف تدوين ميگردد .در مجموع ميبايست فرهنگ
و تعليم و تربيت را در جهت القا و تحقّق آرمانها و مقابله با هجمه دشمن سامان داد.
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