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  اسلامیاسلامی  نویننوین  سازیسازی  تمدنتمدن  دردر  آنآن  انقلابی و نقشانقلابی و نقش  جامعهجامعه  تربیتتربیت

 * یهیفق ینق یعل

 چکیده

از  برای تحقق اهداف انبیای الهی و هدایت بشر، انقلابی بودن نقش بسیار مهمی دارد.

انقلابی بودن رهبری و دست  آن، استمرار و ایران در اسلامی انقلاب برپائی عوامل نیترمهم

 انقلاب، دوم گام بیانیه یکی از اهداف مقام عظمای ولایت در هست. و بوده پروردگان او،

و  ،(عج) موعود امام مهدی انقلاب جهانی بستر را، برای دتوانمیتربیت جامعه انقلابی است که 

این پژوهش، بررسی راهکارهای  مسئله، رونیااز  .تمدن سازی نوین اسلامی، فراهم سازد

مقام معظم رهبری، مبتنی بر قرآن و  تربیت جامعه انقلابی در رهنمودهای امام خمینی )ره( و

و نقش آن در ساخت تمدن نوین اسلامی است که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده  حدیث

 ره() ینیخمدر رهنمودهای امام  نکهیااست. این پژوهش به دو نتیجه مهم دست یافته است: یکی 

و مقام معظم رهبری مبتنی بر آیات و روایات، بر سیزده راهکار تربیتی برای پرورش جامعه 

تمدن  یبسترسازراهکارهای تربیتی در  انقلابی تأکید شده است. و دوم اینکه هفده نقش این

 نوین اسلامی تبیین شده است.

تمدن نوین اسلامی، رهنمودهای امام خمینی )ره(  تربیت، جامعه انقلابی، واژگان کلیدی:

 و مقام رهبری.
  

                                             
 an-faghihi@qom.ac.ir :دانشگاه قم یتیگروه علوم ترب یعلم اتیه ،دانشیار. *
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 مقدمه

َِ  كَِتاَب  ... الث ََقلَْينِ  فِيُكمُ  تَارِك   إِن ِي»ص(: اکرم )بینش برگرفته از فرموده رسول  اسلام با  وَ  الل 

ْهَل  ِعْتَرِت 
َ
ایران، مهمترین ( و محور قرار دادن آن توسط جامعه 344/ 2 :3041)مجلسی،  «بَيْتِي أ

بنیانگذار  فرموده به .دارد داشته و اسلامی، انقلاب بقای و حدوث را در تأثیرگذاری نقش

 و اسلام به مردم اعتماد حاصل اسلامی، ره(، انقلاب) ینیخم انقلاب اسلامی، حضرت امام

 هایآرمان تحقق و مردم به انگیزه(. 064 /33 )الف(،: بی تا خمینی،بود ) انقلابی روحانیت

 به پیشرفت، استقلال، آزادی، اسلام ولائی، به مبارزه با طاغوت و استبداد برخاستند و برای اصیل

و به آن استمرار بخشیدند. تجربه تاریخ  (66 /5 همان:) همت گماردند اسلامی حکومت تشکیل

اسلام و خط مردم به  اجتماعی اعتماد دهد به هر میزانی کهچهل و یک ساله انقلاب نشان می

 ویژه به اسلامی انقلاب یهاآرمان گسترش و تحقق برای بستری گردد، تقویت ولایت

 در مسیر متعالی نظامی و حرکت سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، صنعتی، و علمی هایپیشرفت

شده است. با گذشت مرحله اول انقلاب، و استفاده از هموار می سازی تمدن و پیشرفت

را استوارتر کرد و به تعبیر مقام عظمای ولایت،  هاگامبایست انقلابی ایران، میتجربیات جامعه 

)بیانیه گام دوم انقلاب(، یعنی  جامعه انقلابی در خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی

انقلابی در هر سه  یهاشاخصگردد. و با نشان دادن  ترفعال انقلاب، حرکت اساسی یهاعرصه

 در آن کارآمدی و اسلام جامعیت تبیین اندن خود را تحکیم ببخشد. و بامرتبه، انقلابی م

 جامعه فرهنگی اقتصادی و اعتلای و سیاسی، نظامی علمی، اجتماعی، ابعاد و تعالی در پیشرفت

 جوان نیروی از بهینه یبرداربهره علمی و جهش برای امید نهال پرورش ولائی و اسلام اساس بر

مسئولیت و  احساس روحیه پرورش تعلیم و تربیت اسلامی در جامعه ونظام سازی  کشور و

مسئولان حکومتی، ساختار جامعه انقلابی  ژهیوبهاجتماعی  یهاسازمانعملکردهای  بر نظارت

 جامعه بشری فراهم شود. سازی نوینپردازش گردد و زمینه برای تمدن
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ترین حاکی از آن است که از مهم ، و مقام معظم رهبری)ره( رهنمودهای تربیتی امام خمینی

 ماندن انقلابی سازد، استمرارمی تمدن سازی نوین اسلامی فراهم را برای عوامل اساسی که زمینه

 .جامعه است

آنها به خودسازی،  ییرواو بررسی مبانی قرآنی و  جامعه ماندن انقلابی راهکارهای آموزش

-می کمک انقلاب بر آنها تأکید شده است؛ که در بیانیه گام دوم جامعه پردازی و تمدن سازی

 و روایات و آیات بررسی به تحلیلی توصیفی روش با است درصدد این تحقیق کند. لذا

راهکارهای تربیتی انقلابی ماندن  زمینه در رهبری معظم مقام و( ره) خمینی امام رهنمودهای

 بپردازد. جامعه،

 وقوع به آن در اسلامی انقلاب که است اسلامی ایران جامعه تحقیق، این در انقلابی جامعه

 ییهاآموزه و بیانات: رهبری معظم مقام و( ره) ینیخم امام تربیتی رهنمودهای است. پیوسته

 افراد تربیت منظور از آیات و روایات، به یریگبهرهعالی انقلاب، و با  مقام دو این از که هستند

 .است گردیده ارائه جامعه و

 یدهسازمان و عاطفی روانشناختی، -پرورشی یهاوهیش تربیتی همان راهکارهای از منظور

 و هازهیانگ و هاخواسته عواطف، هدایت بینش، و شناخت تقویت حوزه در که است رفتارها

 تحقق برای و( 204-62 ،: )ب(3166 فقیهی،) دارد کاربرد عملکردهای اجتماعی، یسازنهیبه

 (.69 :3163 فقیهی،) شوندمی انتخابعالیه اجتماعی  اهداف

 تربیتی جامعه انقلابی راهکارهای

اسلامی است، برای تربیت جامعه انقلابی  بینش مقام ولایت که برگرفته از رویکرد بر اساس

 زیر استفاده کرد:بایست از راهکارهای تربیتی مبتنی بر اسلام می
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 جامعیت اسلام آموزش-1

اسلام دین جامع است و برای تمام ابعاد زندگی انسان و از جمله، بعد اجتماعی و سیاسی 

 را آن خداوند که است جهانی دین اسلام(. 3165)مصباح یزدی،  رهنمود داردهدایت و تربیت 

ي َُها يا قُْل » است، کرده هدیه بشریت تمام برای
َ
َِ  َرُسوُل  إِن ِي الن َاُس  أ ( 351/ اعراف) «َجميعا إِلَْيُكمْ  الل 

 رهنمون سعادت به را هدایتش مسیر که است هر چیزی کننده بیان کامل و جامع بطور قرآن و

لَْنا» سازد:می ِ  تِبَْيانًا الِْکَتاَب  َعلَْيکَ َونَز َ  ؛(16 /نحل) «لِلُْمْسلِِمينَ  بُْشَرى وَ  َورَْحَمةً  َوُهًدى َشْیء   ل ُِکل 

 قرآن در است، داشته نقش کمال و سعادت یسوبه انسان هدایت در که چیزی هر بنابراین

 (.066 /32 :3190طباطبایی، ) است آمده

ََ  إِن َ : »فرمود( ع) صادق امام نَْزَل  َتَعالَی وَ  َتَباَركَ  الل 
َ
ِ  تِبَْيانَ  الُْقْرآنِ  فِي أ َِ  وَ  َحت َی ء  َشْي  ُكل   الل َُ  تََركَ  َما الل 

نِْزَل  َهَذا َكانَ  لَوْ  َيُقوُل  َعْبد   يَْسَتِطيعَ  لَا َحت َی الِْعَبادُ  إِلَْيهِ  يَْحَتاجُ  َشيْئاً 
ُ
نَْزلَهُ  قَدْ  وَ  إِل َا-الُْقْرآنِ  فِي أ

َ
َُ  أ  «فِيهِ  الل 

را نازل  چیز همه بیان در قرآن تعالی و تبارک خدای راستی که به ؛(56 /3 :3049 کلینی،)

 نتواند یاتابنده است نکرده واگذار بندگان به آن باشدرا که نیاز  است. حتی یک چیزی کرده

 بود. قرآن در هم این کاش بگوید

 دین: فرمود اجتماعی سیاسی مسائل در بویژه اسلام احکام جامعیت در( ره) خمینی امام

 جمعه، این. است سیاسى هم اشعبادى احکام که است دینى یک اسلام ...است سیاست اصلش

 مشعر، این مکه، این اجتماع، جماعت، این عید، هاىخطبه آن عید، آن جمعه، هاىخطبه این

 هم عبادتش در است، عبادت اینکه با. است سیاسى مسائل یک اشهمه عرفات، این ،منى این

مقام معظم رهبری  (.061 /33 ،(الف): تایب خمینی،) است عبادت هم سیاستش. است سیاست

)ع( چیزهای زیادی داریم؛ چیزهایی که اگر امروز عرضه بشود، دنیا را  بیتما از اهلفرمودند: 

قدر ما معارف عالیه داریم که امروز بشر دارد... اینواقعاً در مقابل خودش به اعجاب وا می
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بیت و به عنوان اسلامی است که بیان اهل عنوانبهع(، ) تیبمحتاج آنهاست. اینها از زبان اهل

در دیدار با اعضای شورای عالی مجمع  رهبری معظم )بیانات مقام کنندبیت معرفی میاهل

 (.40/49/3194)ع(،  بیتجهانی اهل

 ییکایآمر اسلام مقابل در( ص) محمدی ناب اسلام ترویج-2

 زندگی از است؛ جانبههمه که همان اسلام جامع و کاملی است (ص) یمحمد ناب اسلام

 است اسلامی آن ناب اسلام. شودمی شامل را همه اسلامی، نظام تشکیل تا فردی خلوت و فردی

 هم کند،می معّین مانشخصی خلوت در و خود با خانواده در را شما و من تکلیف هم که

 اسلامی نظام ایجاد و اسلامی نظام قبال در را ما تکلیف هم کند،می معّین جامعه در را ما تکلیف

 سالگرد هفتمین و بیست مراسم در رهبری معظم مقام بیانات) است ناب اسلام این کند؛می معیّن

 (.30/41/3165 ،(ره) ینیخم امام رحلت

)ع( در بیان و در عمل  که چهارده حجت معصوم خدا است اسلامی آن ناب، این اسلام

ِ  َمْوِضعُ  ُهمْ » .اندبودهمروج آن    وَ  ِسر ِه
ُ
ِ  لََجأ ْمرِه

َ
 ِدينِهِ  ِجَباُل  وَ  ُكُتبِهِ  ُكُهوُف  وَ  ُحْکِمهِ  َمْوئُِل  وَ  ِعلِْمهِ  َعْيَبةُ  وَ  أ

قَامَ  بِِهمْ 
َ
ِ  انِْحَناءَ  أ ْذَهَب  وَ  َظْهرِه

َ
 و خدایند اسرار که محلّ آنها؛ (2خطبه  :3030 رضی،) «فََرائِِصه اْرتَِعادَ  أ

 هستند او آسمانى یهاکتاب حفظ جایگاه و احکامش مرجع و او علم ظرف و او فرمان پناهگاه

 و لرزش و نمود راست را دین قامت( بیت اهل امامان) آنان وسیله به دینند، استوار یهاکوه و

ْرُض  َزالَِت  َما» .«برد میان از را آن وحشتِ و تزلزل
َ
َِ  وَ  إِل َا الْأ ةُ  فِيَها لِل   وَ  الَْحَرامَ  وَ  الَْحلَاَل  ُيَعر ُِف  الُْحج َ

َِ  َسبِيلِ  إِلَی الن َاَس  يَْدُعو  رونیااز . اینان حجت خدا بر زمین هستند ؛(391 /3 :3049)کلینی،  «الل 

 و امامانند و پیغمبران آشکار، حجت برخوردارند. پنهان، و آشکار حجت از دو مردم همیشه،

َِ  إِن َ »؛ آنان است یهاعقل پنهان، حجت َتْينِ  الن َاِس  َعلَی لِل  ةً  ُحج َ ةً  وَ  َظاِهَرةً  ُحج َ ا بَاِطَنةً  ُحج َ م َ
َ
 فَأ

اِهَرةُ  نْبَِياءُ  وَ  فَالر ُُسُل  الظ َ
َ
ةُ  وَ  الْأ ئِم َ

َ
ا وَ  ع الْأ م َ

َ
 .(36 )همان: .«فَالُْعُقوُل  الَْباِطَنةُ  أ
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در مقابل اسلام آمریکائی، اسلام ساختگی است که القای منحرفان، مرتجعان و استکبار 

است. مقام معظم رهبری فرمودند: اسلام ناب در مقابل اسلام آمریکایی است، اسلام آمریکایی 

هم دو شاخه دارد: یک شاخه اسلام متحجّر، و شاخه دیگر، شاخه اسلام سکولار؛ این اسلام 

کنند؛ یک اند و میمادّی از هر دو شاخه پشتیبانی کرده یهاقدرتاستکبار و  آمریکایی است.

کنند، یک جاهایی آنها را آورند، یک جاهایی آنها را راهنمایی میجاهایی آنها را به وجود می

 در مراسم بیست رهبری معظم )بیانات مقام کنندکنند. و در مقابل اسلام ناب، علم میکمک می

 (.30/41/3165لگرد رحلت امام خمینی )ره(، و هفتمین سا

 حکومتی فقه تبیین نقش ولی فقیه و -3

قرآن، احادیث و عقل( درباره وظائف ) یاسلامفقه، فهم عمیق و همه جانبه و اجتهاد از منابع 

 است و باعث حضور مردم در همه شرایط و مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...

ِ »؛ جامعه استدر  دین یاهیپا ينِ  َهَذا ِعَمادُ  وَ  ِعَماد   ء  َشْي  لُِکل  ِ / 0 :3045)ابن ابی جمهور،  .«الِْفْقه الد 

به فرموده حضرت  که گیرد زیرا(. و رهنمودهای ولی فقیه همه شئون زندگی را در بر می56

 ،)ب(: تایب)خمینی،  ره( برای فقیه، همه آنچه برای معصوم ثابت بوده، ثابت است) ینیخمامام 

51-53.) 

 نقش باید رونیا از .است فقیه ولایت پذیرش با جامعه در حکومتی فقه بخشی حاکمیت

 فقیه ولایت که بدانند مردم. شود داده آموزش مردم برای ،اسلامى حکومت در فقیه ولایت

 ،(ره) ینیخم امام کنگره علمی هیأت اعضای دیدار در بیانات) دارد مستحکمی بسیار مبنای

 دیدار در بیانات) است اسلامی جمهوری نظام اصل نیتریاساس فقیه ولایت( 40/33/3191

 خودپرستی، از اثری هیچ که الهی حکومت یعنی ولایت،( 23/40/3161 مردم، مختلف اقشار
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نظام،  کارگزاران دیدار در بیانات) ندارد وجود آن در خودخواهانه اقتدار و سلطنت

36/43/3191). 

 و آمیزمحبت پیوندهای دارای مردم آحاد با حاکم شخص آن، در که است حکومتی ولایت،

رضا  حضرت مجاوران و زائران بزرگ اجتماع در بیانات) است عقیدتی و فکری و عاطفی

در  مقبولیت و هادل در نفوذ حکومت،. نیست فرمانروایی فقط . حکومت،(46/43/3196 ،(ع)

 .(26/32/3196، تهران جمعه نماز هایخطبه در بیانات) هاست ذهن

 دیدار در بیانات) است انقلاب و نظام حفظ رهبری مسؤولیت. دارد مسؤولیت رهبری

 که طور آن فقیه ولایت (.36/40/3196 ایران، اسلامی جمهوری نظام کارگزاران و مسئولان

 به دیکتاتورى کند؛نمى وارد صدمه کسى به اندفرموده نصب ما ائمه و است فرموده مقرر اسلام

 بخواهد که کارهایى دهد،نمى انجام است مملکت مصالح برخلاف که کارى آورد،نمى وجود

 انجام کشور مصالح برخلاف و ملت مسیر برخلاف دیگرى کس یا جمهور رئیس یا دولت

 (.51 /34 )الف(،: تایبخمینی، کند )مى جلوگیرى کند،مى کنترل فقیه دهد،

؛ شودتأمین می او رهبری از جامعه است و عزتمندی مردم با اطاعتولایت فقیه مایه عزت 

ْمرِ  ُولَاةِ  َطاَعةُ »
َ
اطاعتی که در طول اطاعت خدا و  .(211 :3040ابن شعبه حرانی، ) «الِْعز َتَمامُ  الْأ

طيُعوا» دانسته شده است به عنوان مصداق اولی الامر، واجب رسول الله و
َ
طيُعوا وَ  الل ََ  أ

َ
 وَ  الر َُسوَل  أ

وِل 
ُ
ْمرِ  أ

َ
ا وَ » ع( استمعصومان ). چون ایشان حجت (56 نساء/) .«مِْنُكمْ  الْأ م َ

َ
 الَْواقَِعةُ  الَْحوَاِدُث  أ

تِي فَإِن َُهمْ  َحِديثَِنا ُرَواةِ  إِلَی فِيَها فَارِْجُعوا نَا وَ  َعلَْيُكمْ  ُحج َ
َ
ةُ  أ َِ  ُحج َ و  (304 /29 :3046، یحر عامل) .«الل 

 .(69 /3 :3049 کلینی،) «َحَکماً  بِهِ  فَلَْيْرَضْوا» مردم به حکم وی باید رضایت داشته باشند

و حاکمیت بخشی آن در  های علمیه و ترویجساس با توسعه فقه حکومتی در حوزهبر این ا

 تشکیل یسازنهیزم جامعه و پرورش روحیه ولایت پذیری، افراد جامعه با روحیه انقلابی برای

که اوج تمدن سازی نوین اسلامی است، بخوبی تلاش  (عجحجت ) حضرت اسلامی حکومت
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اِعينَ  الُْعلََماءِ  ِمنَ  ع قَائِِمَنا َغْيَبةِ  َبْعدَ  َيْبَقی َمنْ  لَا لَوْ : »فرمایدمی( ع) یهاد امام. کنندمی  وَ  إِلَْيهِ  الد َ

ال ِينَ  اب ِينَ  وَ  َعلَْيهِ  الد َ َِ  بُِحَجِج  ِدينِهِ  َعنْ  الذ َ َِ  ِعَبادِ  لُِضَعَفاءِ  الُْمْنِقِذينَ  وَ  الل   مِنْ  وَ  َمَرَدتِهِ  وَ  إِبْلِيَس  ِشَباكِ  مِنْ  الل 
َحد   بَِقيَ  لََما الن ََواِصِب  فَِخاخِ 

َ
َِ  ِدينِ  َعنْ  اْرتَد َ  إِل َا أ ةَ  ُيْمِسُکونَ  ال َِذينَ  لَِکن َُهمُ  وَ  الل  زِم َ

َ
يَعةِ  ُضَعَفاءِ  قُلُوِب  أ ِ  َكَما الش 

ِفيَنةِ  َصاِحُب  ُيْمِسُك  اَنَها الس َ ولَئَِك  ُسک َ
ُ
ْفَضلُونَ  ُهمُ  أ

َ
َِ  ِعْندَ  الْأ  .(6 /2 :3041 مجلسی،) .«َجل وَ  َعز َ  الل 

 اسلام و جمهوریت، باهم محوریت تکیه بر -4

جامعه اسلام و جمهوریت، از راهکارهای انقلابی ماندن  پرورش جامعه بر اساس محوریت

اصولاً بار  (.392 /1 ،(الف) :تایب خمینی،) داشتند تأکید بسیار آن بر( ره) ینیخم است که امام

های آنها و خواسته هادگاهیدآوردن جامعه با این نگرش که مردم مورد احترام دین هستند و 

انقلابی برای تحقق تواند جامعه مسلمان را پا به رکاب و باید مورد توجه حاکم اسلامی باشد، می

اهداف اسلام نگهدارد. دینی که ایمان و اعتماد به مردم مؤمن در طول ایمان به خدا، ستوده 

 آن حضرت را به اعتماد شده و حتی خداوند پیامبرش را، به عنوان مدیر حکومت اسلامی،

 (.266 /5 :3049)کلینی،  «يُؤِمُن بِاللِ َو يُؤِمُن لِلُمؤِمنين»کند به توصیف می مؤمنان،

-تأکید داشته و می اسلام مقام معظم رهبری، نیز، بر محور بودن مردم و همراه کردن آن با

شود جمهوری اسلامی؛ جمهوری اسلامی یعنی این که مردم فرماید: ترکیب اسلام و مردم، می

ست، محورند، مقاصد برای مردم است، هدفها متعلّق به مردم است، منافع مال و مِلک مردم ا

اختیار در دست مردم است؛ اینها مردمی بودن است: رأی مردم، خواست مردم، حرکت مردم، 

عمل مردم، حضور مردم و شرافت مردم در نظام جمهوری اسلامی. این یکی از مبانی انقلابی 

رهبری در مراسم  معظم مقام )بیانات معنای واقعی کلمه باید به این معتقد بود بودن است و به

 (.30/41/3165و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی )ره(،  بیست
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 علمیه یهاحوزهانقلابی در  تربیت رهبران -5

شوند؛ و رهبران انقلابی که در آن تربیت می علمیه حوزه ماندن انقلابی ماندن جامعه به انقلابی

های آنان را با هدایتنیت و مراجع ایمان دارند و بستگی دارد. زیرا که مردم مسلمان، به روحا

 رهبر گذرند.های آنان، در راه اسلام از جان خود میپذیرند و حتی با رهنمودجان و دل می

 بماند باید باقی انقلابی و اسلامی همچنان اسلامی نظام بخواهیم اگر: »دیفرمایم انقلاب معظم

 انقلاب از انحراف خطر در نظام نماند، انقلابی علمیه حوزه اگر زیرا بماند؛ انقلابی علمیه حوزه

 و طلاب نمایندگان مجمع اعضای دیدار در رهبری معظم مقام بیانات) گرفت خواهد قرار

 (.25/32/3160 قم، علمیه حوزه فضلای

های رهبران انقلابی توسط روحانیت اصیل انقلابی، باید به مردم آموزش داده البته شاخص

از  یریپذاطاعت چون: ییهاشاخصشایسته دست بزنند.  یهاانتخابشود تا آنان بتوانند به 

ي َُها يا» ع(،معصوم )ص( و ائمه الله )، رسول خدا
َ
طيُعوا آَمُنوا ال َذينَ  أ

َ
طيُعوا وَ  الل ََ  أ

َ
وِل  وَ  الر َُسوَل  أ

ُ
ْمرِ  أ

َ
 الْأ

وهُ  ء  َشْي  في تَنازَْعُتمْ  فَإِنْ  ِمْنُكمْ  َِ  إِلَی فَُرد ُ َِ  تُْؤِمُنونَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  الر َُسولِ  وَ  الل   وَ  َخْير   ذلَِك  اْلآِخرِ  الَْيْومِ  وَ  بِالل 
ْحَسنُ 

َ
ويلاً  أ

ْ
... » فقاهت جامع دین، عارف به وظائف دینی در شرایط گوناگون (؛19)نساء/ « تَأ

نْ  ِمْنُكم َكانَ  َمنْ   فَاِن ِی َحَکماً  بِهِ  فَليرُضْوا اَحَکاَمَنا َعَرَف  وَ  َحَرامَنا وَ  َحلَالَنا فِی َنَظرَ  وَ  َحديثَنَا َرَوی قَدْ  ِمم َ
، حفظ خویش در مسیر و اهداف الهی، (77 /0 :0117)کلینی،  «َحاكِماً  َعلَيُكمْ  َجَعلُْتهُ  قَدْ 

خودکنترلی در برابر هواهای نفسانی و استکبار، دغدغه حفاظت از دین، مطیع محض اوامر 

ا» الهی بودن م َ
َ
ْمرِ  ُمِطيعاً  لَِهَواهُ، ُمَخالِفاً  لِِدينِِه، َحافِظاً  لَِنْفِسِه، َصائِناً  الُْفَقَهاءِ  ِمنَ  َكانَ  َمنْ  فَأ

َ
 فَلِلَْعَوام ِ  َمْولَاهُ  لِأ

نْ 
َ
، و مانند آن مردم را بسیج نماید تا نه (111: 0119 ،(ع) یعسکر امام به منسوب) «ُيَقل ُِدوهُ  أ

 مِْنهُ  َيْقَبلْهُ  فَلَمْ  بُِحْکِمَنا َحَكمَ  فَإَِذا َحاكِماً  َعلَْيُكمْ  َجَعلُْتهُ  قَدْ  فَإِن ِي» تنها مخالفت با اوامر رهبری نکنند

َِ  بُِحْكمِ  اْسَتَخف َ  فَإِن ََما َِ  َعلَی الر َاد ُ  َعلَْيَنا الر َاد ُ  وَ  َرد َ  َعلَْيَنا وَ  الل  ْركِ  َحد ِ  َعلَی ُهوَ  وَ  الل  ِ َِ  الش   )کلینی، .«بِالل 
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 ِحينَ  الْإَِجابَةُ  وَ » ( بلکه در اطاعت از رهبری، گوی سبقت را از همدیگر بربایند69/ 3 :3049

ْدُعوُکمْ 
َ
اَعةُ  وَ  أ  (.10خطبه  :3030)رضی،  «آُمُرُکم ِحينَ  الط َ

ها و آگاه سازی مردم است که در گذشته مردم را انقلابی نگهداشته و در آینده این آموزش

 کارها نبود، ملت شما آگاهى اگر» فرمود:( یالعالمدظله) ایخامنه امام نیز نگه خواهد داشت.

 و وفا و صبر کنار است. در گرفته را دشمن جلوى که شماست آگاهى لیکن شد،مى سخت

 ىوظیفه دو هستیم، هرجا ما ىهمه الهى، امدادهاى و هاکمک کسب با و شما، استقامت

 که است این اول ىدهیم. وظیفه انجام وجه بهترین به را هاآن باید که داریم عهده بر را سنگین

 تسلیم و دهیم ادامه قاطعیت با را امام راه و کنیم حفظ را انقلاب عزت و ابهت و صلابت

 و اندشناخته را انقلاب این عالم، غرب و شرق. نشویم انقلاب و اسلام دشمنان هاىخواهىباج

 باید استکبارى هاىقدرت. اندکرده کم اسلامى جمهورى از را توقعشان هم دنیا زورگوهاى

 باید ما. کاست او از چیزى و زد ضربه او به تواننمى و است صخره مانند ما انقلاب که بدانند

 خاطر به اسلامى، جمهورى و انقلاب به مسلمان هاىملت امید. کنیم حفظ را ابهت و اقتدار این

 روحانیون و پاسداران سپاه رزمندگان از گروهى بیعت مراسم در )بیانات «است صلابت همین

 (.41/40/3161 گناباد، و دامغان خمین، شهرهای

)ع( انتظارش را  که امیرالمؤمنین طورهمان سازدمی تمداریولامعرفی رهبران انقلابی مردم را 

 را آنها پی روند،می که سو آن به و کنید نگاه پیامبرتان تیباهل به: دارداز مردم چنین بیان می

 که نگیرید پیشی آنان به. برخیزید نیز شما اند،برخاسته اگر و بایستید اند،ایستاده اگر... بگیرید

ْهَل  اْنُظُروا» شویدمی هلاک که نمانید بازپس آنان از و شویدمی گمراه
َ
 َسْمَتُهمْ  فَالَْزُموا نَبِي ُِكمْ  َبْيِت  أ

ثََرُهمْ  ات َبُِعوا وَ 
َ
 لَا وَ  فَاْنَهُضوا َنَهُضوا إِنْ  وَ  فَالُْبُدوا لََبُدوا فَإِنْ  َرًدى فِي يُِعيُدوُکمْ  لَنْ  وَ  ُهًدى ِمنْ  يُْخرُِجوُکمْ  فَلَنْ  أ
ُروا لَا وَ  َفَتِضل ُوا تَْسبُِقوُهمْ  خ َ

َ
 (.69خطبه  :3030 رضی،) «.َفَتْهلُِکوا َعْنُهمْ  َتَتأ
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 انقلاب یهاآرماناصول و  و دین در استقامت -6

 /5 :3046فراهیدی، ) استمرار (325 /0 :3169 )ابن اثیر، مداومت و ثبات استقامت به مفهوم

 اصل اینکه به نظر و ( است.1291 /3 :3103 )دهخدا، شدن درست ایستادن، پایداری، (،211

 به استقامت است؛ عمل فعلیت و پاداشتن به آن اصلی معنای و قعود برابر یعنی قیام در ماده، این

)مصطفوی،  آیدمی شمار به اصلی معنای لوازم از استدامت و استمرار و است قیام طلب معنای

 اداى در و آن حفظ در بودن قدم ثابت معناى به امرى هر در استقامت نیبنابرا (103 /6 :3161

استقامت در دین نه تنها جامعه را  .(60 /33 :3190)طباطبایی،  است کامل و تمام بطور آن حق

أفَضُل »فرمود:  السلامهیعلبلکه بالاترین سعادت، پیامد آن است. امام على  داردیمانقلابی نگه 

ينِ  ِ عاَدةِ استِقاَمُة الد  دین (؛ بالاترین خوشبختى، استقامت 316: 3034)تمیمی آمدی،  «الس َ

بَمنَهِج الاستِقاَمِة فإن ُه يُكِسُبَك الکراَمَة و يَكفيَك علَيَك »پایدارى در دین( است و نیز فرمود: )

بخشد راست؛ زیرا که این کار، به تو کرامت مى درراه(؛ بر تو باد پایدارى 005 )همان: «الَملاَمةَ 

 .داردیمو سرزنش را از تو باز 

مِرَت  َكَما اْسَتِقم و»ره( با استناد به آیه: ) ینیخمامام 
ُ
 که شد موجب استقامت فرماید: اینمی« أ

 مکه در که طورى به -بود او برخلاف قدرتمندان قواى تمام و نداشت دست در هیچ اینکه با

 را مردم علناً تواندنمى اینکه از شدنمى مأیوس لکن -کند دعوت علنی طور به توانستنمى

 که وقتى تا کرد، جذب خود به را هایکی یکى. بود زیرزمینى دعوت. نبود مأیوس. کند دعوت

ِعُظُكم إِن ََما قُل»: قیام به کنند دعوت را مردم که مأمور شدند مدینه، به بردند تشریف
َ
ن بَِواِحَدة   أ

َ
 أ

 در استقامت و للَّّه قیامِ مهم و است؛ جمعی قیام به جمع دعوت اینجا در (؛06 )سبأ/« لل َ  َتُقوُموا

امام (. 200-205 /9 )الف(،: تایب)خمینی،  کرد ص(پیغمبر ) نصیب را پیروزى خدا بود که راه

استقامت جامعه خودمان را در ثابت ماندن درراه مستقیم الهی و عدم انحراف به غرب و ( ره)

 محترم، یهاخانم همه و آقایان همه مکلفیم، مانهمه مکلفیم، فرماید: ماشرق دانسته و می
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 مستقیم راه که -اللَّّه راه اللَّّه، صراط همان به مستقیم؛ راه به کنیم دعوت را مردم که مکلفیم

 تمام به دیکتاتورى که باشیم طرف آن به منحرف نه. کنیم جلوگیرى هاانحراف از و -است

 حقوق همه بردن ؛«بشر حقوق» اسم به و ستم و ظلم که باشیم غرب به منحرف نه و است معنا

 (.530 /6 همان:است ) بشر

مِْرَت َو َمْن تاَب َمَعَك َو لا َتْطَغْوا إِن َُه بِما »استناد به آیه: مقام معظم رهبری، نیز، با 
ُ
فَاْسَتِقْم َكما أ

فرماید: استقامت، یعنی پایداری؛ راه را مستقیم ادامه دادن؛ در (؛ می332 /)هود «َتْعَملُوَن بَصير  

ی شریفه، طغیان قرار ی مقابل این حرکت مستقیم در این آیهجهت درست حرکت کردن. نقطه

: دیفرمایمص( ) غمبریپطغیان، یعنی سرکشی؛ منحرف شدن. به «. و لاتطغوا»داده شده است؛ 

تو و با تو هستند، این راه را درست ادامه بدهید و هم کسانی که همراه  -شخصاً  -هم تو 

ی های نماز جمعه)بیانات مقام معظم رهبری در خطبه «انّه بما تعملون بصیر»منحرف نشوید؛ 

 (.30/41/3116تهران در حرم امام خمینی )ره(، 

 اسلام، قانون یعنی از مصادیق استقامت در دین حفاظت از اصول انقلاب اسلامی است.

 یهااستیس است؛ امام ینامهوصیت است؛ امام اساسی، که مبتنی بر اسلام است. رهنمودهای

 هایخطبه در رهبری معظم مقام بیانات) است شده معین اساسی قانون در که است نظام کلی

 هادولتو  هانظامع( یکی از عوامل از بین رفتن ) یعلامام  (.24/46/3111 تهران، یجمعه نماز

ُصوِل »را سست کردن اصول و تضییع آنها دانسته است: 
ُ
: تَْضيِيُع الْأ ْرَبع 

َ
َوِل بِأ يُْسَتَدل ُ َعلَی إِْدبَارِ الد ُ

 (.144 :3034 آمدی، )تمیمی «َو ...

های مقام معظم رهبری تأکید دارند که از اصول انقلاب باید مراقبت بشود و دستگاه

خوراک فرهنگی سالم و جلوگیری از خوراک  ا رعایت کنند.حاکمّیتی باید این اصول ر

فرهنگ  تیریمدرهاسازی فرهنگ اصلاً جایز نیست.  فرهنگی ناسالم و مضر، اساس کار است.

هم باید بر مبنای شعارهای انقلاب و مبانی انقلاب باشد؛  تیریمدیک کار بسیار لازم است؛ و 
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مبانی انقلاب و مبانی استقلال کشور امام و  یعنی مراقبت بشود آنچه اصل است، این است که

 ئتیهجمهور و اعضاى رهبری در دیدار رئیس معظم مقام )بیانات مانند اینها باید محفوظ باشد

اصول انقلاب تنظیم کنید؛ از  بر اساس(. همچنین فرمودند: حرکت را 40/46/3160، دولت

در دیدار  رهبری معظم )بیانات مقام سازی پرهیز کنید، به حّل مشکلات مردم بپردازیدحاشیه

 (36/40/3161مسئولان نظام، 

 را برای احیایبستر  لازم است تا دینی یهاتیهدا از کامل اجابت برای استقامت در دین،

ي َُها يا» جامعه مؤمنانه
َ
َِ  اْسَتجيُبوا آَمُنوا ال َذينَ  أ و  (20 /انفال) .«يُْحييُكم لِما َدعاُکمْ  إِذا لِلر َُسولِ  وَ  لِل 

)ع( را مستمراً زنده  تیباهلاخلاقی فراهم سازد. و امر  و دینی، معنوی یهاارزشاتصاف به 

ْحَيا َمنْ  الل َُ  رَِحمَ » نگاه دارد
َ
ْمَرنَا أ

َ
 .(12 :3031 حمیری،) .«أ

 یهافیتحر ساختن روشن غلط، یاشناخته مستمر زدودن های اسلامی بااحیای ارزش

ينَ  َهَذا يَْحِمُل » آیدعملکردی، پدید می و اخلاقی معنوی، ِ ِ  فِي الد  وِيَل  َعْنهُ  َيْنُفونَ  ُعُدول   قَْرن   ُكل 
ْ
 تَأ

 :3046 ،یحر عامل) .«الَْحِديدِ  َخَبَث  الِْکيرُ  َيْنِفي َكَما الَْجاهِلِينَ  انْتَِحاَل  وَ  الَْغالِينَ  تَْحِريَف  وَ  الُْمْبِطلِينَ 

 و موجب حیات انقلاب در جامعه است. (353 /29

 مردم برای اسلامی نظام حفظ دانستن وظیفه تبیین -7

آموزش دیدگاه قرآنی مبنی بر اینکه اقامه نظام دینی و حفاظت از آن وظیفه همگانی است و 

ينِ  ِمنَ  لَُكمْ  َشَرعَ » همه باید با انسجام و اتحاد خود از آن پاسداری کنند ِ ی ما الد   وَ  نُوحاً  بِهِ  َوص َ

وَْحْينا ال َذي
َ
ْينا ما وَ  إِلَْيَك  أ نْ  عيسی وَ  ُموسی وَ  إِبْراهيمَ  بِهِ  َوص َ

َ
قيُموا أ

َ
ينَ  أ ِ ، (31 شوری/) «َتَتَفر َقُوا لا وَ  الد 

کند تا انقلابی باشند و در حفظ نظام اسلامی بکوشند. و تمام قدرت خود را مردم را بسیج می

وا وَ » در امان باشد دشمنان یهابیآس از اسلامی تا نظام بکارگیرند ِعد ُ
َ
ة   مِنْ  اْسَتَطْعُتمْ  َما لَُهمْ  أ  وَ  قُو َ

َِ  َعُدو َ  بِهِ  تُْرِهُبونَ  الَْخْيلِ  رِباِط  ِمنْ  ُکم وَ  الل   امور باید اسلامی نظام حفظ برای .(64 انفال/) .«َعُدو َ
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 مقام (.144 :3034 آمدی، تمیمی) کرد جلوگیری آنها بروز از و شناخت را نظام به زا آسیب

: حفظ نظام واجب است و اندفرمودهو  اندکردهوظیفه را گوشزد  این بارها، رهبری معظم

ی امور است. نظام هم یک مرزهای مشخصی دارد که یکی از این مرزها، اوجب از همه

 رهبری معظم مقام )بیانات مرزهای اخلاقی و فرهنگی است و شکی نیست که باید حفظ شود

 (.13/45/16دانشجویان،  دیدار در

 نیرالمؤمنیام. ممکن صورت هر مستمر مردمی، به کوشش و برای حفظ نظام اسلامی تلاش 

َِ  َسبِيلِ  فِي َجاِهُدوا»: دیفرمایم (السلامهیعل) يِْديُكمْ  الل 
َ
لِْسنَتُِكمْ  فََجاِهُدوا َتْقِدُروا لَمْ  فَإِنْ  بِأ

َ
 لَمْ  فَإِنْ  بِأ

 است. مردمی که در شرایط گوناگون لازم ،(36 /33 :3041 نوری،) .«بُِقلُوبُِكمْ  فََجاِهُدوا َتْقِدُروا

)علمى، منطقى، اقتصادى، فرهنگى و سیاسى(،  مختلف یقلمروها و در)بحران، جنگ، صلح( 

َِ  َسبِيلِ  فِي َنْفَسهُ  َحبََس  رَُجل   الن َاِس  َخْيرُ » اندمردمکنند؛ بهترین جهاد می ْعَداَءهُ  يَُجاِهدُ  الل 
َ
 يَلْتَِمُس  أ

وِ  الَْمْوَت 
َ
َحَملُوا »... فرماید: )ع( در وصف چنین افرادی می . امام علی(39 همان:) «َمَصاف ِهِ  فِي الَْقْتَل  أ

ْسَيافِِهمْ 
َ
ْمِر َواِعِظِهم بََصائَِرُهْم َعلَی أ

َ
را بر  شانیهارتیبص(؛ 354خطبه  :3030)رضی،  «َو َدانُوا لَِرب ِِهْم بِأ

 خود به پروردگارشان نزدیک شدند. شمشیرهاى خویش نهادند و به فرمان اندرزگوى

، در دیدگاه قرآن، قیام و کوشش مستمر براى پیشبرد اهداف مقدس الهى وظیفه همه است

ِعُظُكمْ  إِن َما ُقْل » و یا گروهی باید انجام شود نفره یک یا نفره دوچه بصورت 
َ
نْ  بِواِحَدة   أ

َ
 َتُقوُموا أ

 َِ  وَ  آَمُنوا ال َذينَ » که سعادت جاوید است، نائل شد اشجهینت( و به 06 )سبأ/ .«فُرادى وَ  َمْثنی لِل 

َِ  َسبيلِ  في جاَهُدوا وَ  هاَجُروا ْموالِِهمْ  الل 
َ
ْنُفِسِهمْ  وَ  بِأ

َ
ْعَظمُ  أ

َ
َِ  ِعْندَ  َدرََجةً  أ ولئَِك  وَ  الل 

ُ
 توبه/) .«الْفائُِزونَ  ُهمُ  أ

24). 

الهی، موجب تقویت روحیه انقلابی  اولیای حیثیت و دین از جانبه همه دفاع برای ریزیبرنامه

)ص(  روحیه انقلابی عمار یاسر را که رسول خدا جامعه و استقامت در دین است. تعهد دینی و

 یهودیان از تعدادی با اُحد، جنگ از پس دوستانش، از یکی و یاسر عمّار کنید. ملاحظه ستوده
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 و الهی نصرت وعده پس: »گفتند رفیقش و عمّار به تمسخر با یهودیان. شدند مواجه مدینه

 که شما پیامبر از که بودند کجا اشملائکه و خدا» شد؟ چی بود، داده شما به پیغمبر که پیروزی

کشته شدند.  تانحمزه و دیگر قهرمانان... دادید کُشته همه این کنند؟ دفاع شد، مجروح قدرنیا

 را آدم ایمان شما. زنمنمی حرف شما با من. شما بر خدا لعنت: »گفت برگشت عمار رفیق

 شکست که بود ما تقصیر: »گفت و ایستاد عمّار اما. «رفت و گذاشت و. کنیدمی سست

 گوش را من هایحرف اگر که داد وعده ما به پیامبر. ندارد ربطی پیغمبر هایوعده به. خوردیم

 شکست بودیم کرده گوش اگر. خوردیم شکست و نکردیم، گوش ما. شویدمی پیروز کنید،

 گزارش از پس. خواستند گزارش یاسر را دید عمّار (صخدا ) وقتی رسول .«خوردیمنمی

 دین از تو اما. است خوبی آدم نکرد بحث آنها با که تو رفیقِ: »فرمود( صخدا ) رسول عمار،

 داده، برتری دیگران بر را آنان خدا که «الله سبیل فی مجاهدین» از تو و کردی دفاع خدا

 (.539 :3046 ،(ع) یعسکر امام به منسوب) «هستی

 «انقلابی متعبد مؤمن» یک عنوان به امام بودن اسوه آموزش -8

 متعبد مؤمن» یک عنوان به امام بودن اسوه آموزش جامعه، ماندن از راهکارهای انقلابی

در  هانسلکه با تجدید  شودیمها مانع آن ر این آموزشجدید است. استمرا یهانسلبه  «انقلابی

)ص( توصیه مستمر  برود. برای همین اسوه قرار دادن رسول اکرم انیاز مجامعه، انقلابی بودن 

(؛ 23 /)احزاب «لََقد كاَن لَُكم في َرسوِل الل  ِ اُسَوة  َحَسَنة  لَِمن يَرُجو الل  : »دیفرمایمقرآن است که 

)ص( در همه امور از جمله ایمان، تعبد و انقلابی بودن آن حضرت  این اسوه بودن رسول خدا

)ص( انقلابی عمل کردن، بوده است، باید جامعه را بسوی  با توجه به اینکه سنت پیامبر است.

 عندَ  الأعمالِ  أفَضَل  إن َ : »فرمایدمی ع() نیالعابدنیز امامعمل مطابق سنت آن حضرت، سوق داد. 
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ن َهِ  ُعِمَل  ماِِ الل    که است کارى خداوند، نزد کارها برترین ؛(94 /3 :3049 کلینی،) «قَل َ  وإن بِالس ُ

 .باشد اندک چه گر شود، عمل( پیامبر) سنّت طبق

)ص( و اولیای فقیه به عنوان نائبان عام حضرات  اللهرسولع( به عنوان خلفای ائمه ) 

اسوه بودن حضرت امام خمینی )ره( در ایمان،  رونیازا)ع( نیز اسوه حسنه هستند.  معصومین

تعبد و انقلابی بودن مورد توجه مقام معظم رهبری قرارگرفته و فرمودند: یکی از عناوین و 

کار رفته است و کمتر از این عنوان ما، کمتر به الشأنمیعظی امام راحل اوصافی که درباره

کنم: مؤمنِ متعبّدِ جور تعبیر میایم، عبارت است از یک عنوان جامع که من ایناستفاده کرده

اّما این صفت، یک صفت جامع  ؛کنیمانقلابی. ما امام را با صفات متعّددی همواره توصیف می

و  در مراسم بیست رهبری معظم )بیانات مقام است؛ مؤمن است، متعبّد است، انقلابی است

 (.30/41/3165امام خمینی )ره(،  هفتمین سالگرد رحلت

 جهانی استکبار یهاتوطئه برابر در جامعه بصیرت شدن روز به -9

 او که بدانید طرفید، کسی چه با بدانید شما که است این بصیرت :مقام معظم رهبری فرمودند

 ضربه نکردید، فکر و بستید را خودتان چشم اگر که بدانید دارد، فکری چه شما یدرباره

 اصفهان، مردم دیدار در رهبری معظم مقام بیانات) است بصیرت این خورد؛ خواهید

26/1/3165.) 

فرهنگی، اعتقادی، سیاسی و اخلاقی دشمنان  یهاتوطئههوشیاری در برابر  هارتیبصاز جمله 

نظام اسلامی از خلط مسیر درست انقلاب و خطوط انحرافی که توسط دشمنان بزک شده، 

َو اْعلَُموا : »دیفرمایمع( ) یعلگردد. امام می جامعه ماندن انقلابی نماید و باعثجلوگیری می

ن َُكْم لَْن َتْعرِفُوا الر ُْشَد َحت َی َتْعرِفُوا ال َِذي
َ
ُخُذوا بِِميَثاِق الِْکَتاِب َحت َی َتْعرِفُوا ال َِذي َنَقَضُه َو لَْن  أ

ْ
تََرَکُه َو لَْن تَأ

ُکوا بِِه َحت َ  (؛ بدانید هرگز رشد و تحول 309خطبه  :3030)رضی،  «ی َتْعرِفُوا ال َِذي َنبََذهُ َتَمس َ

، بشناسید و هرگز اندکردهشناسید تا اینکه آن کسانی که این راه را ترک سعادتمندانه را نمی



 

 

  11 

 

11 11 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 
 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 77_7صص  0011پاییز و زمستان، 01، شماره پنجم، سال قرآن و علوممطالعات  تخصصی - یدو فصلنامه علم
Two seasons of a promotion, The Quran and Science Studies/ Vol.5, No. 01/ Autumn & Winter 2122 

 یاسالم نینو یو نقش آن در تمدن ساز  یجامعه انقالب تیترب
 علی نقی فقیهی

 
توانید به میثاق کتاب چنگ بزنید تا آنکه آنها که آنها را نقض کردند، بشناسید و هرگز به نمی

شوید تا اینکه آن کسی که آن را رها کرده شناخته باشید. یعنی درست متمسک نمی حق

به صورت دقیق، راه درست را که در برابر آن است،  تواندیمشناخت دشمن و مسیر دشمن 

 بشناسید.

که او برپا کرده است تنها  یافتنهنویسند، با تشریح که به معاویه می یانامهع( در ) یعلامام 

(. 12نامه  :3030)رضی،  خواندیعنی صاحبان بصیرت را رها شونده از این فتنه می« اهل البصائر»

 رتیو بصو حزب شیطان خوانده  رتیبصیبایشان کسانی را که به جنگ جمل دامن زدند، 

امام (. آری 34 )همان، خطبه خود را عامل آن دانسته است که در جبهه حق قرار گرفته است

داند که هدایت ع( بصیرت را، موجب رهایی از جهالت، تردید و سبب ایجاد یقین و نوری می)

(. و اثر اخروی بصیرت دینی 11خطبه  )همان: هاستفتنهو « کننده دوستان خدا در شبهات

 (.616: 3034 آمدی، )تمیمی است امتیدر قسربلندی 

ى اساسى رهبر فرزانه انقلاب درباره دستیابی به بصیرت نگاه توحیدى به جهان طبیعت را پایه 

حوادث را درست نگاه کردن، درست »کنند بر اینکه بصیرت معرفی کرده و تأکید می

کند و ؛ یعنى بینائى ایجاد میکندیمسنجیدن، در آنها تدبر کردن، در انسان بصیرت ایجاد 

رَ »فرماید: )ع( می شود. امیرالمؤمنینحقیقت باز میانسان چشمش به  َو  فَإِن ََما الَْبِصيُر َمْن َسِمَع َفَتَفک َ

بَْصر
َ
 و دانشجویان دیدار در )بیانات مقام معظم رهبری («351خطبه  :3030)رضی،  «َنَظَر فَأ

زورگویی، راه نجات کشورهای اسلامی از »(. ایشان فرمودند: 40/41/3116 قم، استان جوانان

)ص( و بصیرت کامل نسبت  گری استکبار جهانی بازگشت به اسلام ناب محمدیاشغال و سلطه

 (.20/45/3166دیدار اقشار مختلف مردم،  در رهبری معظم مقام )بیانات «به دشمن واقعی است

و در  هاابرقدرت با مقابله و ستیزی استکبار به بخشی استمرار از پیامدهای بصیرت جامعه،

ترسند بلکه انقلابی مردم است. آنان که بهنگام تهدید دشمن نه تنها نمی روحیه نتیجه تقویت
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گویند خدا ما را ایمانشان برای پاسداری از دین و مقاومت در برابر دشمن بیشتر شده و می

َُ َو ال َذيَن قاَل لَُهُم الن َاُس إِن َ الن َاَس قَْد َجَمُعوا لَُكْم فَاْخَش » کافی است ْوُهْم فَزاَدُهْم إيماناً َو قالُوا َحْسبَُنا الل 

-می شکنمانیپو استکبار  کفر سردمداران (. جامعه با بصیرت بر391 /عمرانآل) «.نِْعَم الَْوکيُل 

ةَ  َفقاتِلُوا» شورد ئِم َ
َ
يْمانَ  لا إِن َُهمْ  الُْكْفرِ  أ

َ
 منافقین، و کفار با و (32 /توبه) .«يَنَْتُهونَ  لََعل َُهمْ  لَُهمْ  أ

ي َُها يا» سرسختانه
َ
ارَ  جاِهدِ  الن َبِي ُ  أ  جهاد و بدون ترس (91 توبه/) .«َعلَْيِهم اْغلُْظ  وَ  الُْمنافِقينَ  وَ  الُْکف َ

 .«اَْهلِهِ  لِِقل َةِ  الُْهدى َطريقِ  فی تَْسَتوِْحُشوا لا الن اُس  اَي َُها» ندارد وحشت هرگز نفرات، کمى از و کندمی

 غالَِب  فَلا الل َُ  َيْنُصْرُکمُ  إِنْ » شودداند مشمول نصرت خدا می، و می(243خطبه  :3030 رضی،)

 .(364 عمران/ آل) .«لَُكمْ 

دشمن و قدرت پوشالی وی، مانع آن  یهاسهیدسبصیرت نسبت به  (ره) خمینی به نظر امام

: تایب خمینی،)بلکه مصمم به گرفتن حقوق خود خواهند شد  وی بترسند است که مؤمنان از

 .(001ص  ،23ج  و 140 /31 ،(الف)

 مظلومان و محرومان از پرورش روحیه حمایت-11

 ماندن موجب انقلابی محرومان و مظلومان از حمایت و ظالمان، با مبارزه روحیه پرورش

و از امور مهمى که لازم است وصیت نمایم اعانت »ره( فرمودند: ) ینیخمامام  شود.جامعه می

، هر پناهند یبها مظلوم و نمودن به بندگان خدا، خصوصًا محرومان و مستمندان که در جامعه

ها به خداى که بهترین زاد راه تو است و از بهترین خدمت -چه توان دارى در خدمت اینان

و هر چه توانى در خدمت مظلومان و حمایت آنان در مقابل  کاربربه  -تعالى و اسلام عزیز است

(. مقام معظم رهبری معتقد 220 /36)الف(، : تایب)خمینی،  «مستکبران و ظالمان کوشش کن

تفاوت باشد، یا نسبت به مظلومان عالم است اگر کسی، کسانی یا جریانی نسبت به محرومین بی

رهبری در مراسم  معظم مقام )بیانات وجود نداردتفاوت باشد، این شاخص انقلابی در او بی
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 به( ع) یعل امام روستنیا(. از 30/41/3165و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی )ره(،  بیست

الِِم َخْصماً َو لِلَْمْظلُوِم َعْوناً » :که دیفرمایمامر  دینی وظیفه این  (.09 نامه ،3030 رضی،) «َو ُكونَا لِلَظ 

 اشرافیت مسئولان نفی و زیستی ساده -11

های علمیه که خاستگاه ن جمهوری اسلامی و روحانیون حوزهساده زیستی مسئولان و مدیرا

وجودی آنان جذب مردم به اسلام و انقلاب است، راهکاری برای انقلابی ماندن جامعه اسلامی 

 إِن َ الل  »فرمود: ع( ) نیرالمؤمنیامشود مردم فقیر از فقرشان ناراحت نباشند. است. و باعث می

ْنُفَسُهْم بَِضَعَفِة الن اِس، َكْيلا يَتََبي ََغ بِا
َ
ُروا أ ِ ْن ُيَقد 

َ
[ أ ِ ِة الَعْدِل ]الَْحق  ئِم َ

َ
)کلینی،  «.لَْفقيِر َفْقرُهُ تَعالی فََرَض َعلی أ

(؛ خداوند بر پیشوایان حق و عدل فرض کرده است که خود را با تهیدستان 033 /3 :3049

اگر بخواهید »ره( فرمود: ) ینیخمند تا فقر، آنان را به نگرانی و پریشانی نکشاند. امام برابر نه

های پیشرفته خوف و هراس در مقابل باطل بایستید و از حق دفاع کنید و ابرقدرتان و سلاحبی

 های آنان در روح شما اثر نگذارد و شما را از میدان به در نکند خود راآنان و شیاطین و توطئه

)خمینی،  «به ساده زیستن عادت دهید و از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهیزید...

 (.093 /31 : )الف(/تایب

 جامعه در قسط و عدالت اقامه برای تلاش -12

رَسلنا لََقد» اهداف انبیاء است نیترمهمجامعه، از آن جهت که از  در قسط و عدالت اقامه
َ
 أ

نَزلنا بِالَبي ِناِت  ُرُسلَنا
َ
 را اسلامی ، انقلاب(25 د/حدی) .«بِالِقسِط  الن اُس  لَِيقومَ  َوالميزانَ  الِکتاَب  َمَعُهمُ  وَأ

است و به فرموده مقام معظم  خوردهگرهانقلاب اسلامی با عدالت . داردمی نگه زنده جامعه در

 که است ارزشی و آرمان برترین گفت بشود شاید یا برترین از یکی عدالت، قطعاً  رهبری

 است؛ سختی چیز البّته عدالت. شودنمی درست عدالت هم لفّاظی با. باشیم بایستی دنبالش

 دانشجویان، از جمعی دیدار در بیانات) است کارها ترینسخت جزو عدالت اجرای

49/41/3169.) 
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 امام فرج تعجیل برای شما. است انسانی یطیّبه حیات کار اساس فرماید: عدالت،همچنین می

 این کنند؛ برقرار را عدالت که بیایند ایشان گوییدمی ،دیکنیم دعا که هم( فداه ارواحنا) زمان

 ». دیگر است
ُ
ْرَض  َيْملَأ

َ
 اینکه با( 021 /2 :3165ابن بابویه، ) «َجْوراً  وَ  ُظلْماً  ُملَِئْت  َكَما َعْدلًا وَ  قِْسطاً  الْأ

 شما امّا ؛کرد خواهد تزریق جامعه به هم را اخلاق هم، را تقوا هم، را دین بزرگوار آن

 که است این یدهندهنشان این ؛«عدلاً: »گوییدمی[ بلکه] ؛«دیناً الارض به الله یملأ: »دییگوینم

 قضائیه، قوه مسئولان و رئیس دیدار در )بیانات است انسانی یطّیبه حیات اصلی نیاز عدل،

45/40/3161.) 

 اختلافی مسائل یسازشفاف عین در جامعه در کلمه وحدت حفظ -13

سیاسی از  یهاگروه اختلافی مسائل یسازشفاف عین در جامعه در کلمه وحدت حفظ

 مؤمنان، را برای اسلامی وظایف نیترمهمراهکارهای پایبندی جامعه به انقلاب است. قرآن 

َِ َجميعاً َو لا َتَفر َقُوا َو اْذُكُروا نِْعَمَت الل َِ َو اْعَتِصُموا بَِحْبِل »است  دانسته کلمه وحدت و اتحاد الل 

ْصَبْحُتْم بِنِْعَمتِِه إِْخواناً 
َ
ل ََف َبْيَن قُلُوبُِكْم فَأ

َ
ْعداًء فَأ

َ
 اللهرسولو  (341 عمران/ آل) «َعلَْيُكْم إِْذ ُكْنُتْم أ

 تتکافؤ إخوة ألمؤمنون» ه)ص( مؤمنان را برادر خوانده و جامعه اسلامی را دعوت به اتحاد کرد

را  تفرقه و رحمت را مایه «وحدت» (040 /3 :3049 کلینی،) .«ِسواُهم َمن علی يد   هم و دماؤهم

 )ع( دست و امام علی (011 :3112 پاینده،) .«َعذاب   َوالُْفْرقَهُ  رَْحَمة   ألَْجماَعةُ » دانسته عذاب موجب

َِ  يَدَ  فَإِن َ » داشته است بر حذر تفرقه از را هاگروهدانسته و افراد و  جماعت سر خدا را بر یاری  الل 

اذ َ  فَإِن َ  الُْفْرقَهَ  وَ  إِي َاُکمْ  وَ  الَْجَماَعهِ [ َمعَ ] علی ْيَطانِ  الن َاِس  مِنَ  الش َ ن َ  َكَما لِلش َ
َ
اذ َهَ  أ ئْب الَْغَنمِ  ِمنَ  الش َ ِ  .«لِلذ 

 .(332 /1 :3040 الحدید، ابی ابن)

 کلمه وحدت مسلمین دانسته و بر کلمه وحدت اسلام را بر جهان در سیادت ره() ینیخمامام 

. مقام معظم (15 /2 )الف(،: تایبخمینی، ) میان خودشان تأکید کرده است اسلام در رؤساى
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 آحاد. است کلمه وحدت و اتّحاد حفظ کارها تریناساسی از فرماید: یکیرهبری، نیز، می

 مقابل در کوچک، هایسلیقه اختلاف و کوچک نظرهای اختلاف خاطر به باشند مراقب ملّت

 هایگروه اّتحاد مردم، آحاد اّتحاد است؛ اّتحاد در ملّت این قدرت که بدانند. نگیرند قرار هم

 با کشور مسئولین اّتحاد ،کنندیم زندگی کشور در که مختلفی اقوام اّتحاد گوناگون، اجتماعی

 اقتدار حالا تا و بخشدمی اقتدار کشور این به که است این کشور؛ مسئولین با مردم مردم،

 و معلمان دیدار در )بیانات کنند حفظ را[ اقتدار] این هست؛ اقتدار این بحمدالله و بخشیده

 (.33/42/3161فرهنگیان، 

 ماندن جامعه انقلابی پیشگیری از امور آسیب زا به -13

 عبارتند از: سازدیموارد  آسیب جامعه ماندن انقلابی به اموری که

 گری افراطی-الف

ناسازگار دانسته فرمودند: این  یگریافراطمقام معظم رهبری ضمن اینکه انقلابی بودن را با 

گری نکنند؛ بعضی هم را هم به همه توصیه کنیم که نیروهای انقلابی را متهم به افراطی

ی انقلابی، فاضل انقلابی، مدرس طلبه. عنصر انقلابی، جوان انقلابی، دارندیمدوست  یجورنیا

گری؛ نه، این هم انحرافی است که به انقلابی در هر سطحی از سطوح را متهم کنند به افراطی

)بیانات مقام معظم رهبری در دیدار طلاب و فضلا و اساتید حوزه  گیرددست دشمن انجام می

 (.26/49/3116علمیه قم، 

 دشمنان یهااستیس و هادهیا برابر در کردن عمل منفعل -ب

ترین مقام معظم رهبری فرمودند: در مقابل فرهنگ مهاجم، بدترین کار، انفعال است؛ زشت

بارترین کار، انفعال است. فرهنگ مهاجم نباید ما را منفعل بکند؛ کار، انفعال است؛ خسارت

یک حرکتی انجام بدهیم،  میتوانینمحداکثر این است که بگوییم خیلی خب، ما در مقابل این 
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شویم. منفعل شدن و پذیرفتن تهاجم دشمن، خطایی است که بایستی از آن اما منفعل هم نمی

رهبری در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی،  معظم مقام )بیانات پرهیز کرد

36/42/3162.) 

 یقانونیب و مرج و هرج -ج

دارد. اسلام هرج و مرج نیست که هر که هر کاری اسلام ضوابط »ره( فرمودند: ) ینیخمامام 

 (.130 /33)الف(، : تایب)خمینی،  «بخواهد بکند. اسلام قوانین دارد. روی قوانین باید عمل بشود

 نامطلوب یهادهیپد هنگام به ناامیدی و تبلیغ یأس -د

ها گاهی ؛ بعضینمیبیمها روشن ی زمینهمن آینده را در همه»... مقام معظم رهبری فرمودند: 

بی است، فوراً دلهایشان ی نامطلوبینند که مثلاً برایشان پدیدهای را میچیزی یا پدیدهاوقات یک

های نامطلوبی هم ای، ممکن است پدیدهجوری نیستم. هر پدیدهشود؛ بنده اصلاً اینمأیوس می

گذشته هم بوده؛ زمان خود  یهازمانجا هست، بیاید؛ هست، همه به وجودکناری یک گوشه

هم بوده، در اینکه تردیدی نیست؛ لکن جهت کلّی،  (علیهما السّلام)پیغمبر و امیرالمؤمنین 

شاءالله حرکت خوبی است و من امیدوارم که خدای متعال کمک کند تا هم حرکت کلّی، ان

رهبری در دیدار  ممعظ مقام بیانات) «شاءالله به وظایفمان عمل کنیمشما و هم ما بتوانیم ان

 (.3160/ 25/32اعضای مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، 

 عزتمندانه غیر رفتار -ه

فَو ََض  إِن َ الل  : »دیفرمایمع( صادق )است. امام  به دورمؤمن انقلابی از رفتارهای غیر عزتمندانه 

ما تَسَمُع الل  تَعالی يَقوُل: إِلَی الُمؤِمِن اُموَرهُ ُكل َها َولَم ُيَفو ِض إِلَيِه 
َ
ن يَكوَن َذليلاً أ

َ
ِ »أ ةُ َول َرسولِِه َو لِل ِ الِعز َ

ن َ »(« 1 )منافقون/« َولِلُمؤِمنينَ 
َ
َعز ُ ِمَن الَجَبِل لأ

َ
فَالُمؤِمُن يَكوُن َعزيزا َولا يَكوُن َذليلاً قاَل: إِن َ الُمؤمَِن أ

(؛ خدا امور 396 /6 :3049)طوسی،  «َوالُمؤِمُن لايُسَتَقل ُ ِمن دينِِه بَِشْیء  الَجَبَل يُسَتَقل ُ ِمنُه بِالَمعاوِِل 
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لیل کند. آیا کلام خدا را مؤمن را تماماً به خودش واگذار کرده است، اما حق ندارد خود را ذ

اید که فرمود: عزت برای خدا، رسول خدا و مؤمنان به خدا است. پس مؤمن همیشه در نشنیده

و عملکردی ذلیلانه ندارد. سپس امام اضافه فرمود: مؤمن در  کندیمود را حفظ رفتار عزت خ

شود های آهنین و انفجار تکه میاز کوه است زیرا کوه با کلنگ ترسرسختحفظ عزت دینی 

 جدا سازد. تواندینم اشیمانیاوی را از عزت  یزیچچیهولی مؤمن 

 عمل و اقدام در تأخیر -و

دانسته و  عمل و اقدام در شرایط پیروزی بر دشمن را عدم تأخیرمقام معظم رهبری از 

موقع اقدام بکنیم، من و شما وقتی... ایستادگی کنیم، بصیرت به خرج بدهیم، به»فرمودند: 

 است ما مال پیروزی بشویم، ... میدان وارد صادقانه درست حرف بزنیم، درست عمل بکنیم،

 (.34/3160/ 36مردم قم،  در دیدار با رهبری معظم )بیانات مقام

 خارجی هایقدرت به وابستگی -ز

الاسلاُم »( و حدیث 303 )نساء/ «َسبيلاً  الُْمْؤِمنينَ  َعلَي لِلْکافِرينَ  الل َُ  يَْجَعَل  لَنْ  وَ »بر اساس آیه 

کافر به  یهاحکومتو  هاقدرت(؛ وابستگی به 110 /0 :3031)ابن بابویه،  «يَعلو ولا يُعلي َعلَيهِ 

باید آنان را  اندشدههای اسلامی که وابسته ه هیچ وجه جایز نیست. و اگر دولتویژه مستکبر ب

و علمای اعلام و »خودشان تکیه کنند. امام خمینی )ره( فرمودند:  یهاملتبر  ورها کنند 

 بزرگ یهاقدرترا دعوت کنند که از وابستگی به  هادولتخطبای محترم کشورهای اسلامی 

خارجی خود را رها کنند و با ملت خود تفاهم کنند؛ در این صورت پیروزی را در آغوش 

 (.021 /23)الف(، : تایب)خمینی،  «خواهند کشید
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 اسلامی سازی نوین آثار تربیت جامعه انقلابی بر تمدن

با توجه به مباحث مطرح شده در تربیت جامعه انقلابی بر اساس آیات و روایات و 

 یسازفراهمرا در  گانهزدهیس رهنمودهای امام و رهبری، نقش راهکارهای آموزشی تربیتی

 در امور زیر خلاصه کرد: توانیم اسلامی، نوین تمدن

 نوین تمدن یهاچارچوبدانشگاه،  و حوزه در کامل و جامع دین عنوان به اسلام آموزش

 .دهدیم جامعه به را آن از مطلوب تصویر و کندمی مشخص را اسلامی

 نوین ، درباره تمایز تمدنیکائیآمر اسلام مقابل در( ص) محمدی ناب اسلام ترویج 

 .کندیم یسازشفاف غربی اسلامی از تمدن

 را در مردم و هاسازمانامروز و فردای روحانیت، دولت،  حکومتی، وظایف فقه توسعه 

 نوین سازی تمدن مسیر در حکومتی، فقه . همچنین با توسعهدینمایماجتماعی مشخص  ساختار

 را بستر رونیازا .ماندینم باقی پاسخ بدون سؤالی هیچ و روشنگری بدون ابهامی هیچ اسلامی

 .سازدیم فراهم اسلامی نوین تمدن ساخت و معنوی و مادی یهاشرفتیپ انواع برای

به عنوان  اسلاماسلام و جمهوریت، باهم، تأکید بر این حقیقت دارد که  محوریت تکیه بر

انسان را پرورش دهد و  وجود تکوین و واقعیات تواندیم یخوببهدین جامع برای هدایت بشر، 

 یهاتیظرف و داخلی امکانات و جامعه اسلامی را ید واحده کند که با تکیه بر مقدورات

 نماید. ریپذامکاننوین را  سازی تمدن اسلام، ملّت پیشرفته خود

سلامی با شود و جامعه اانقلابی می اقدام به تربیت رهبران علمیه یهاحوزههنگامی که در 

ره(، ) ینیخم، بصیر، مؤمن، متعبد و انقلابی چون حضرت امام ییهااسوهدست با کفایت چنین 

اسلامی  نظام حفظ برای اسلامی امّت ،شودیمو بصیرت جامعه بروز  ،شوندیمتربیت و هدایت 

 و کندیم ساماندهی را خود یهاتلاش و. کندیم وظیفه احساس «اسلامی نوین تمدّن» ساخت و
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 پیش به اطمینان با و کنندیم مقاومت جهانی استکبار خصمانه و اقدامات هاتوطئه برابر در

ُکم لا َوَتت َقوا تَصبِروا َوإِن» روندیم ََ  إِن َ  َشيًئا، َكيُدُهم يَُضر ُ  (.324 عمران/ آل) «ُمحيط   يَعَملونَ  بِما الل 

انقلاب، همه شئونات زندگی مادی و معنوی  یهاآرماناصول و  و دین در با استقامت

 از و جهان دانش اساسی دینی و توان ملی، از یهاهیپااسلامی داشته و با تکیه بر  صبغه، مردم

این زمینه را فراهم  و بردیم بهره اسلامی معنویّت و باروح هماهنگ جهانی موجود ابزارهای

 اختیار در زندگی ابزارهای و سهولت و سرعت و فنّاوری از زیبایی هایجلوه تنها نه تا کندیم

 در رهبری معظم مقام بیانات) نماید تأمین نیز، را، هاانسان خوشبختی بلکه شود، گذاشته مردم

 (.3160/ 41/34 رشد، اسلامى وحدت کنفرانس میهمانان و نظام مسئولان دیدار

 اقامه برای اشرافیت مسئولان جمهوری اسلامی، از یکسو، و تلاش آنان نفی و زیستی ساده

 تا در دهدیماز سوی دیگر، آمادگی رشدی جامعه اسلامی را ارتقا  جامعه، در قسط و عدالت

 نوری،) باشند مردم بهترین جزء( ص) اسلام امبریپتعبیر  جهاد کند که به خدا، آنگونه راه

در عصر غیبت، امتحان و ابتلاء تفسیر شود و انتظار به معنی  هایسخت (.39ص  ،33ج  ،3041

ْفَضُل » گردد کاملش برترین عبادت تلقی
َ
( و 219 /3 :3165)ابن بابویه،  «الَْفَرِج  انْتَِظارُ  الِْعَباَدةِ  أ

 (عج) مهدی حضرت جهانی انقلاب برای یبسترساز و جهانی محور عدالت روابط ایجاد برای

 مستمر داشته باشند. و تمدن سازی نوین اسلامی، تلاش

سیاسی،  یهاگروه اختلافی مسائل یسازشفاف عین در جامعه در کلمه وحدت حفظ

ا» از بین رفتنی شوند آب روی کف مقابل انقلاب اسلامی مانند یهاانیجر گرددیمموجب  م َ
َ
 فَأ

َبدُ  ا وَ  ُجفاءً  َفَيْذَهُب  الز َ م َ
َ
ْرض فِي َفَيْمُکُث  الن َاَس  َيْنَفعُ  ما أ

َ
و تاب مقاومت در برابر حق  (07 رعد/) «الْأ

ِ  بِإَِزاءِ  َيُقومُ  بَاِطل   ِمنْ  لَيَْس »(: عصادق ) امام را نداشته باشند  قَْولُهُ  َذلَِك  وَ  الَْباِطَل  الَْحق ُ  َغلََب  إِل َا الَْحق 

ِ  َنْقِذُف  بَْل  َتَعالَی زیرا حق مداران با اتحاد و  (؛202 /1 :3049)کلینی،  .«َفَيْدَمُغهُ  الْباِطلِ  َعلَی بِالَْحق 

و تمام  ندیشویمحزبی دست  یهاخواستهها بر اساس هوای نفس و همبستگی، از فعالیت
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 یعل امام. کنندها و در راه خدا و خالصاً لله بسیج میهایشان را بصورت بهترین فعالیتفعالیت

ريدُ  َما العملِ  أفضُل (: »ع)
ُ
 را هاراه هم بهترین (. خداوند363 :3034)تمیمی آمدی،  .«الل وجهَ  به أ

)منسوب به امام  .«َمصلََحتِه أفضَل  إليه اللُ  أهبَط » :(سزهرا )فاطمه . دهدیم قرار آنان روی پیش

 .(129 :3046)ع(،  عسکری

و  رهبران جامعه انقلابی، زمانهانقلاب اسلامی،  و با پیشگیری از امور آسیب زا به

 بر کنند امورسعی می شناسند واجتماعی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن را می یهاستمیس

 «.الل ََوابِس َعلَْيهِ  َتْهُجمُ  لَا بَِزَمانِهِ  الَْعالِمُ ». نیفتند گسترده دشمنان یهادام در و نشود مشتبه آنان

 به هایوابستگ ،هایدیناام و یأس ،هایقانونیب، هایگریافراط(. آنان از 29 /3 :3049)کلینی، 

 غیر دشمنان و رفتارهای یهااستیس برابر در کردن عمل خارجی، انفعالی هایقدرت

زیرا مدیران انقلابی جامعه اسلامی به تعلیم و تربیت خویش پرداخته و  کنندیمعزتمندانه، پرهیز 

 إماماً  للن اِس  نَفَسه نََصَب  َمن». اندگماردهخود را وارسته ساخته و سپس به هدایت دیگران همت 

 (.91حکمت  :3030)رضی،  .«َغيرِه تعليمِ  قَبَل  نَفِسهِ  بتعليمِ  فَلَيبَدأ
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 نتیجه

پرورش یابد که ساختار و نظام  یاگونهبهبایست جامعه اسلامی، می نوین تمدن برای ساخت

 هاشاخصحکومتی و مردم انقلابی باشند. با توجه به اینکه انقلابی شدن و انقلابی ماندن جامعه با 

خاصی که اسلام به عنوان خاتم ادیان برای آن مشخص کرده، مورد توجه  یهایژگیوو 

 معظم رهبری قرار گرفته، آنان مبتنی بر آیات و روایات،)ره( و مقام  حضرت امام خمینی

 .اندکردهیت جامعه انقلابی مطرح تربیتی فراوانی را برای ترب رهنمودهای

رهبری در این زمینه  معظم مقام و( ره) خمینی امام حضرت از نتایج تحقیق در رهنمودهای

 و جامع دین عنوان به اسلام جامعه انقلابی نگهدارد: آموزش تواندیمسیزده راهکار تربیتی زیر 

 ، توسعهیکائیآمر اسلام مقابل در( ص) محمدی ناب اسلام دانشگاه، ترویج و حوزه در کامل

انقلابی در حوزه های  اسلام و جمهوریت باهم، تربیت رهبران محوریت تکیه بر حکومتی، فقه

 اسلامی نظام حفظ دانستن وظیفه انقلاب، تبیین یهاآرماناصول و  و دین در علمیه، استقامت

 بصیرت شدن روز ، به«انقلابی متعبد مؤمن» یک عنوان به امام بودن اسوه مردم، آموزش برای

 برای اشرافیت مسئولان، تلاش نفی و زیستی جهانی، ساده استکبار یهاتوطئه برابر در جامعه

 مسائل یسازشفاف عین در جامعه در کلمه وحدت جامعه، حفظ در قسط و عدالت اقامه

ماندن جامعه مانند  انقلابی سیاسی و پیشگیری از امور آسیب زا به یهاگروه اختلافی

-بی و مرج و دشمنان، هرج یهااستیس و هادهیا برابر در کردن عمل ، منفعلیگریافراط

 اقدام در عزتمندانه، تأخیر غیر رفتار نامطلوب، یهادهیپد هنگام به ناامیدی و قانونی، تبلیغ یأس

بستر برای  یسازفراهمنقش مؤثری در  هرکدامخارجی که  هایقدرت به عمل، وابستگی و

 کنند.رسیدن به تمدن نوین اسلامی ایفا می

از  نانهیبواقع تصویر تواندیم راهکارها، این سازی شود که عملیاتیپیش بینی می رونیازا

و . متمایز سازد غربی تمدن و آن را از دهد ارائه جامعه به را اسلامی نوین اساسی تمدن یهاهیپا
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 و خویش آگاه شوند فردای و امروز با وظایف مردم، و هاسازمان دولت، از روحانیت، هر دسته

 باقی پاسخ بدون سؤالی هیچ و روشنگری بدون ابهامی هیچ اسلامی نوین سازی تمدن مسیر در

 نوین تمدن ساخت در راستای معنوی و مادی یهاشرفتیپ نیل به انواع برای و جامعه. نماند

با اتحاد و همبستگی همه  و کند تکیه اسلامی و ملّی یهاتیظرف و هایتوانمند بر اسلامی

بروند  پیش به اطمینان با نموده و مقاومت جهانی استکبار یهاتوطئه برابر و احزاب، در هاگروه

نظامی دستیابی به تمدن نوین اسلامی را تسهیل  اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، و با رشد

زمینه آن، آموزش مبانی انقلابی بودن و نشانگان آن و  یسازفراهمشود برای پیشنهاد مینمایند. 

درسی حوزه های علمیه  یهایزیربرنامهتربیتی جامعه انقلابی برای تمدن سازی در  یراهکارها

 رار گیرد.ق هادانشگاهو 
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 منابع

 .3035، تهران، دارالقرآن الکریم، فولادوند یمهد *قرآن کریم، ترجمه محمد

 .3040، قم، مکتبه آیه الله مرعشی نجفی، البلاغهنهجابن ابی الحدید، شرح  -3

ینیة، قم، دار ، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین -2

 .3045للنشر، سید الشهداء 

، اسماعیلیان: قم، الأثر و الحدیث غریب فی محمد، النهایة بن مبارک جزری، اثیر ابن -1

3169. 

 .3191، ، نشر جهان، تهرانعیون أخبار الرضا علیه السلام، ابن بابویه، محمد بن على -0

 .3031، ، قم، دفتر انتشارات اسلامىقیه، من لا یحضره الفابن بابویه، محمد بن على -5

 .3165، اسلامیه: النعمة، تهران تمام و الدین على، کمال بن محمد بابویه، ابن -6

 .3040، ، قم، جامعه مدرسینتحف العقول، ابن شعبه حرانى، حسن بن على -9

 .45/45/3196 ،اردبیل استان جوانان از جمعی دیدار در رهبری بیانات معظم مقام بیانات -1

، (ره) خمینی امام حرم در تهران یجمعه نماز هایخطبه در رهبری معظم مقام بیانات -6

30/41/3116. 

 .24/46/3111 تهران، یجمعه نماز هایخطبه در رهبری معظم مقام بیانات -34

 .36/42/3162 فرهنگی، انقلاب عالی شورای اعضای دیدار در رهبری معظم بیانات مقام -33

 علمیه حوزه فضلای و طلاب نمایندگان مجمع اعضای دیدار در رهبری معظم مقام بیانات -32

 .25/32/3160 قم،

 .20/45/3166 مردم، مختلف اقشار دیدار در رهبری معظم مقام بیانات -31

 ع(،) تیباهل جهانی مجمع عالی شورای اعضای با دیدار در رهبری معظم مقام بیانات -30

40/49/3194. 
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 .36/34/3160 قم، مردم با دیدار در رهبری معظم مقام بیانات -35

 رمضان، ماه روز یازدهمین در دانشجویان دیدار در رهبری معظم مقام بیانات -36

13/45/3116. 

 .3116/ 40/41 قم، استان جوانان و دانشجویان دیدار در بیانات مقام معظم رهبری -39

 .40/46/3160 ،دولت هیأت اعضاى و جمهوررئیس دیدار در رهبری معظم مقام بیانات -31

 .26/49/3116 قم، علمیه حوزه اساتید و فضلا و طلاب دیدار در رهبری معظم مقام بیانات -36

 .26/41/3165 اصفهان، مردم دیدار در رهبری معظم مقام بیانات -24

 .36/40/3161 نظام، مسئولان دیدار در رهبری معظم مقام بیانات -23

 ،(ره) خمینی امام رحلت سالگرد هفتمین و بیست مراسم رهبری در معظم مقام بیانات -22

30/41/3165. 

 .22/41/3161 روحانیون، و طلاب بیعت مراسم در رهبری معظم مقام بیانات -21

 .3112، نهج الفصاحه، تهران، دنیاى دانشپاینده، ابو القاسم،  -20

، دار الکتاب الإسلامی ، قم،کلمتمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، غرر الحکم و درر ال -25

3034. 

، مؤسسة دار الکتاب، قم، فی شرح الإستبصار کشف الأسرار، عبداللهبن  اللهنعمتجزائرى،  -26

3041. 

، 21/34/11ع( و عوامل پایداری انقلاب اسلامی، باقر )، امام 3111جواهرى، محمّدرضا،  -29

http://rasekhoon.net. 

 .3046، ع(البیت )مؤسسة آل  ، قم،وسائل الشیعة، حر عاملى، محمد بن حسن -21

 .3031، ع(البیت )مؤسسة آل  الحدیثة(، قم، -طالإسناد )حمیرى، عبد الله بن جعفر، قرب  -26

 )ره(.الف(، صحیفه نور، تهران، مرکز نشر و حفظ آثار امام خمینی ) تایب، اللهروحخمینی،  -14
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)حکومت اسلامی(، تهران، مرکز نشر و حفظ  ب(، ولایت فقیه) تایب، اللهروحخمینی،  -13

 مینی )ره(.آثار امام خ

 .3103کشور،  یزیربرنامه و مدیریت سازماندهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران:  -12

 .3030لاغه، ترجمه صبحی صالح، قم، هجرت، رضی، محمد بن حسین، نهج الب -11

 دفتر: همدانى، قم باقر موسوى محمد المیزان، ترجمه طباطبایی، محمدحسین، تفسیر -10

 .3190اسلامى،  انتشارات

 .3041على أهل اللجاج، مشهد، نشر مرتضى، طبرسى، احمد بن على، الإحتجاج  -15

 .3049حکام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الا -16

 .3046، هجرت نشر: ، قمالعین أحمد، کتاب بن خلیل فراهیدى، -19

 .3049کافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، کلینی، محمدبن یعقوب، ال -11

 .3041، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، بحار الأنوار، جلسى، محمد باقر بن محمد تقىم -16

الله مصباح در سی و یکمین نشست انجمن مصباح یزدی، محمدتقی، بیانات حضرت آیت -04

 ./http://www.mesbahyazdi.ir/node، 20/42/65ره(، خمینی )التحصیلان مؤسسه امام فارغ

 ارشاد و فرهنگ وزارت: ، تهرانالکریم القرآن کلمات فی التحقیق، حسن مصطفوى، -03

 .3161، اسلامی

 .3031تمر العالمى لالفیة الشیخ المفید، ، المؤ، قمالإختصاص، مفید، محمد بن محمد -02

، قم، ع(العسکری )، التفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن ع() یعسکرمنسوب به امام  -01

 .3046 ،عج(المهدی )مدرسة الإمام 

البیت ، مؤسسة آل ، قممستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، نورى، حسین بن محمد تقى -00

 .3041، ع()

  


