
* مرحله اول * مسأله يابي *
موضوع:	آثار	و	دستاوردهای	داخلی	و	جهانی	نظام	جمهوری	اسالمی	ایران	

هدف مورد انتظار:	ارتقاء	سطح	نگرش	و	تعلق	نوجوان	نسبت	به	انقالب	اسالمی	و	بيداری	اسالمی	بر	محور	تبيين	تقابل	حق	و	باطل

 دختر       مخاطب: نوجوان و جوان دبیرستاني          پسر
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ذهن نوجوان بیشتر احساسی و محسوس نگر و فایده بین است. او برای قبول و تعلق به هر امر خوبی نیازمند 
مشاهده و درك محسوس است. از این رو گاه مشاهده برخی مشکالت پیرامون و شنیدن برخی شایعات  او را 
نسبت به اصل انقالب و نظام سیاسی بدبین می کند. از این رو الزم است تا آثار و دستاوردهای داخلی و جهانی 

انقالب را برای نوجوان تشریح کرد.
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بیشتر مخاطبان ما اطالع دقیقی از تاریخ، ماهیت، آثار و دستاوردهای انقالب و نظام جمهوری اسالمی ایران 
ندارند و عمده شنیده های آن ها، کلیشه ای و تکراری است. از این رو الزم است تا از طرق جذاب، اطالعات خوبی 

را در اختیار دانش آموز و مخاطب قرار داد.
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فرصت زماني: مناسبت ها، ماه رمضان، محرم، ایام امتحان و... . 
فرصت مکاني: مسجد یا نماز خانه، حیاط مدرسه، باغ و... .

نقاط مثبت شخصیت مخاطب:
2. دوست دارد محبوب باشد. 1. دوست دارد مقتدر و قوي باشد.  

4. میل به نشاط و شادابي. 3. میل به آرامش.   
6. لذت طلب است. 5. عواطف و احساسات قوي دارد.  

8. عالقه به هیجانات. 7. کمال طلب است.   
10. دوست دارد دیگران به او توجه کنند و شخصیت دهند. 9. دوست دارد دیگران به او اعتماد کنند. 

12. دوست دارد پاك باشد. 11. زیبایي ها را دوست دارد.  
14. گذشت و ایثار خوبي دارد. 13. نوگرا است.    

16. به شدت تحت تأثیر رفیق است. 15. میل کمک به دیگران.   
18. ممتاز شدن برایش خیلي مهم است. 17. زودرنج و حساس مي باشد.  

20. مقام و مدرك برایش خیلي مهم است. 19. خانواده دوست است.   

 طرح بحث
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آثار مثبت:
1. باال بردن بصیرت؛

2. باال بردن احساس تعلق خاطر به انقالب و نظام؛
3. تحلیل باال از آثار و دستاوردهای انقالب.

آثار منفی:
1. کلیشه ای شدن؛

2. یک طرفه قضاوت کردن؛
3. عدم توجه به مشکالت و برخی از بد عمل کردن ها؛

4. بزرگ نمایی در ذهن مخاطب در مورد آثار انقالب و 
عدم توانایی تطبیق با برخی کاستی های موجود.
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1. کلیشه ای بحث کردن + تکرار مکررات + عدم استناد و ارائه ی شواهد؛م

2. احساس بحث کردن و عدم ارائه ی مستندات و دالیل و شواهد عینی و محسوس یا اظهارات خارجی ها؛
3. مطلق انگاری انقالب و عدم توجه دادن به برخی ضعف ها و بد عمل کردن ها )دفاع بد بهترین راه مبارزه است(؛

4. یک سویه بودن مباحث؛ فقط مربی حرف بزند و دانش آموز فقط شنونده باشد.
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ایجاد فضای گفتگوهای دو سویه؛ پرسش گری + انتقاد کردن = کرسی آزاداندیشی
توجه به آثار و دستاوردهای علمی )انرژی هسته ای + ماهواره+ عرصه نظامی+ لیزر و ...(

توجه به آثار و دستاوردهای سیاسی )مبارزه با استبداد و استعمار و ...(
توجه به آثار و دستاوردهای فرهنگی )بیداری اسالمی و ...(

استفاده از روش مقایسه ای میان:
الف. ایران اسالمی با قبل از انقالب 

ب. ایران اسالمی با کشورهای جهان سوم
ج. رشد فزاینده انقالب با کل دوره 500 ساله غرب

منابع:
1. عصر امام خمینی، حاجتی، قم: بوستان کتاب.

2. بازتاب جهانی انقالب اسالمی، منوچهر محمدی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، 1385.
3. زمینه ها، عوامل و بازتاب جهانی انقالب اسالمی ایران، رهیافت فرهنگی، دفتر نشر معارف چاپ اول این کتاب را در 280 صفحه، قطع 

وزیری، شمارگان 5000 نسخه و قیمت 2800 تومان روانه بازار کرده است.
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تلفیقي     عاطفي      تعبدي     علمي    محتوایي:               استداللي
تلفیقي      تمایلي      خطابي       محاوره اي      ادبي    روشي:                  ارایه

 غیر مستقیم    مستقیم    القاء                          
توضیحات: مهم ترین مسأله، ایجاد فضایی مناسب برای محاوره، گفتگو، بحث آزاد میان دانش آموزان است تا؛ 
1. هم مطالب خود را مورد سنجش قرار دهند. 2. هم جرأت اظهار نظر پیدا کنند. 3. از نظرات و تفکرات دوستان 
دیگر خود مطلع شوند. 4. قدرت تحلیل و سنجش به دست آورند. 5. به اشکاالت خود پی ببرند. 6. احساس آزادی 

و تعلق خاطر پیدا کنند.



* مرحله دوم * طرح مسأله *
موضوع:	آثار	و	دستاوردهای	داخلی	و	جهانی	نظام	جمهوری	اسالمی	ایران	

هدف مورد انتظار:	ارتقاء	سطح	نگرش	و	تعلق	نوجوان	نسبت	به	انقالب	اسالمی	و	بيداری	اسالمی	بر	محور	تبيين	تقابل	حق	و	باطل

موضوع
توضيح	چگونگي	ارتباط	با	
مسأله	یابي	و	مطالب	قبل	و	بعد	

و	علت	انتخاب	قالب	ها

مه
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شروع ها و ایجاد انگیزه  

قصه گویي خاطره
شعر

نثر ادبي
دعا
طنز
ابهام
سؤال

تعریف مطلب
ضرورت مطلب

شروع با یک پرسش یا یک داستان
ارائه گزارشی از زندگی ادواردو آنیلی )ایتالیایی(

پرسش: چرا و چگونه آنیلی به اسالم عالقه مند شد و به ایران آمد؟
درخواست از شاگردان تا به تحلیل زندگی آنیلی بپردازند.
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بیان موضوع
نظریه پردازي

تقسیم و تنظیم
انتخاب قالب مناسب

انواعي
درد و درمان

تنوعي
بارش فکري

آنیلی در جهان غرب وجود دارد مثل: رژه گارودی متفکر  صدها مثل 
بزرگ مارکسیسم که بعدها مسلمان شد.

ماشین زده ی  بشر  برای  الهی  و  معنوی  انقالب ظرفیت عظیم  و  ایران 
غرب به وجود آورد. در عصر ضدیت با دین و خدا و معنویت، که فیلسوفان 
خداخواهی  فریاد  پیرمردی  می دادند،  سر  را  است  مرده  خدا  فریاد  غرب 
سرداد و فطرت انسان های طالب معنویت و هویت و حقیقت را بیدار کرد.

الف. بازگشت دین به عرصه ی مناسبات جهانی )فرهنگی – سیاسی( 
بزرگ ترین دستاورد انقالب اسالمی بود.

انسان های غربی و شرقی امروز، تشنه ی معنویت اصیل و حلقه ی وصل 
به خدا هستند و این اسالم است که می تواند دل های مردمان را بیدار، 

متصل و خدایی کند.
ب. دفاع از مظلومان و مستضعفان جهان به خصوص مردم فلسطین از 
آثار انقالب در جهان اسالم است و الهام بخشی ایران در بیداری اسالمی 

از دیگر آثار آن است.
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جواب سؤال
نقد و بررسي

تجزیه و تحلیل موضوع

ساختارشکني ذهني
ارایه آمار و ارقام
استدالل و برهان
تعلیل و و توجیه
استناد و تأکید

انتخاب قالب مناسب
مقایسه اي
تشبیهي

تقریر و تحریر
ایجاد تنوع با 

)حکایت، طنز، شعر، 
خاطره، دعا، معما، 
اجراي مسابقه و..(
نقطه اوج محتوایي

ج: عصر داخلی
خارج ساختن ایران از یک کشور عقب مانده، تحت سلطه، بیگانه پرست و 
تبدیل آن به یک کشور آزاد، مستقل، الهام بخش در سطح جهان؛ بازسازی 
و  خارجی  و  داخلی  تحمیلی  جنگ های  علی رغم  کشور  زیرساخت های 

تحریم های فراوان، از دستاوردهای بزرگ انقالب و نظام است.
1. دست یابی به علوم جهانی

2. ارتقاء رتبه علمی ایران در جهان
3. زمینه سازی برای بروز و پرورش استعداد جوانان ایرانی

4. یافتن هویتی مستقل، آزاد و بارور برای انسان ایرانی
5. ارائه آمار از راه سازی، جاده سازی، توسعه دانشگاه ها، رفاه اقتصادی، 

کثرت جمعیت و ... .

آماری  و  کلی  و  انتزاعی  نه  بیان شود،  عینی  و  ملموس  نکته: مطالب 
صرف.
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گاهي الزم
گاهي غیر الزم

1. گاهی الزم است ابتدا انتقادها را پذیرفت و سپس به نحو آرام و منطقی 
و حتی غیرمستقیم پاسخ گفت.

2. از موضوع یک انسان بدون قصد و غرضی و حتی خارج از مجموعه 
انقالب وارد شوید.

3. خود را به جای یک انسان غربی بگذارید تا دانش آموزان به شبهات 
شما پاسخ دهند.
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هنگام اجراي برنامه باید این نکات رعایت شود. )تحریک احساس(
1. گرفتن حس مورد نظر.     2. هماهنگي لحن با محتوا و حس مورد نظر
3. هماهنگي لحن و محتوا و حس با حرکات دست و چهره و چشم و ...   

4. رعایت اوج و فرود صدایي. 
5. رعایت و تنظیم سرعت و فرصت.               6. گره زدن با مخاطب.



درسنامه آثار داخلی و جهانی انقالب اسالمی

دستاوردهای داخلی انقالب اسالمی
خدمات و فعالیت های نظام جمهوری اسالمی در ابعاد داخلی، از گستره ی بسیار وسیعی برخوردار است که می توان در چند حوزه 

آنها را تقسیم بندی کرد:
1. خدمات و دستاوردهای نظام در حوزه ی فرهنگی، علمی و اجتماعی

2. خدمات و دستاوردهای نظام در حوزه سیاسی
3. خدمات نظام در حوزه اقتصادی

از آنجا که برشمردن همه ی فعالیت ها و خدمات انجام شده در طول 25 سال حیات جمهوری اسالمی از حوصله ی مجموعه ی حاضر 
خارج است. در عین حال نگاهی گذرا به برخی از حوزه ها صورت گرفته است.

2. خدمات	و	دستاوردهای	نظام	در	حوزه	ی	فرهنگی،	علمی	و	اجتماعی
به موازات توسعه در بخش های اقتصادی، در حوزه فرهنگی، علمی و اجتماعی نیز اقدامات شایسته ای پس از پیروزی انقالب 

صورت گرفته است که در این مقاله با رعایت شرط اختصار، به اهم آنها اشاره می شود:
1/	1	.	گسترش	نرخ	سواد	و	دانش	آموختن

نرخ باسواد جمعیت 6 ساله و باالتر کشور از 28/7 درصد در سال 1355 به 79/5 درصد سال 1375 و به بیش از 80 درصد در سال 
1380 رسیده است. همچنین قبل از پیروزی انقالب اسالمی )سال تحصیلی 56 ـ 57( در کل کشور 7/745/825 نفر دانش آموز 

وجود داشت که این رقم در سال تحصیلی 80 ـ 79 به 18/314 میلیون نفر افزایش یافته است.
موفقیت و دستیابی هر ساله ی دانش آموزان ایرانی به مقامات جهانی در المپیادهای علمی در رشته های مختلفی همچون فیزیک، 
ریاضی، شیمی و کامپیوتر در رقابت با کشورهای پیشرفته علمی یکی دیگر از شواهد رشد و توسعه علمی کشور در سال های پس 

از انقالب است.
1/2.	توسعه	و	گسترش	مراکز	آموزش	عالی

رشد کمی دانشجویان کشور یکی دیگر از شاخص های توسعه علمی در سال های پس از انقالب است. در حالی که تعداد دانشجویان 
دانشگاه های کشور قبل از انقالب از مرز 150 هزار نفر تجاوز نمی کرد، امروزه این تعداد به حدود دو میلیون و پانصد هزار نفر بالغ 
شده است. تعداد دانشگاه ها و دانشکده های گروه پزشکی از 11 واحد در سال 58 ـ 57، به 38 واحد در سال 76 ـ 75 افزایش یافت. 
همچنین تعداد پزشکان از 13000 به 49000 نفر، تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در گروه پزشکی از 25588 به 86059 نفر 
رسیده است. تعداد پزشکان متخصص از 7000 نفر در سال 55، به حدود 17000 نفر در سال 75 افزایش یافته است. هم اکنون به 
طور متوسط، برای هر 540 نفر یک تخت بیمارستان و برای هر 80 هزار نفر یک مؤسسه درمانی فعال در کشور وجود دارد. تعداد 
فارغ التحصیالن مراکز آموزش عالی از 135 هزار نفر در مقطع زمانی سال 1357، به حدود 2/4 میلیون نفر در مقطع زمانی سال 

1380 رسیده است.
3/	1.	پيشرفت	کمی	و	کيفی	شبکه	های	رادیویی	و	تلویزیونی

تأسیس و راه اندازی شبکه های برون مرزی، مثل شبکه ی سحر، جام جم و صبا، العالم به زبان عربی، پرس تی وی به زبان انگلیسی 
و ... .



1/4.	گسترش	مراکز	هنری	و	فرهنگی.
1/5.	توسعه	و	رشد	علمی	مانند	فن	آوری	هسته	ای،	سلول	های	بنيادی	جنينی.

1/6.	گسترش	تأمين	اجتماعی	و	انواع	بيمه	های	حمایتی.
1/7.	توسعه	سينما

سینماي ایران به اذعان تمامي صاحب نظران، قبل از انقالب به  هیچ وجه در دنیا مطرح نبود و به حساب نمي آمد؛ لیکن امروزه 
به عنوان یکي ازجذاب ترین، صاحب سبک ترین و جزو چند سینماي مطرح جهان است و در صنعت دوبالژ نیز جزو سه کشور اول 

دنیا محسوب می شود.
1/9.	به	وجود	آمدن	محيط	نسبی	خوب	جهت	رشد	کماالت	اخالقی؛	

1/10.	زدودن	اغلب	مظاهر	فساد	از	عرصه	ی	جامعه؛	
1/11.	ارتقای	نسبی	سطح	آگاهی	های	عمومی؛	

1/12.	ریشه	کنی	بی	سوادی؛	
1/13.	افزایش	امنيت	اجتماعی	و	قضایی	در	بسياری	از	موارد؛	

1/14.	رواج	گونه	های	مختلف	ادبيات	انسان	ساز،	اخالق	مدار،	آموزنده،	انقالبی	و	دینی؛		
1/15.	افزایش	و	رشد	مطبوعات	و	نشریات	مفيد	و	سازنده؛		
1/16.	اسالمی	کردن	اغلب	مقررات	مدنی،	جزائی	و	اقتصادی؛

1/17.	گسترش	و	احيای	تفکر	دینی	در	اقشار	مختلف	فرهنگی	و	در	اغلب	سطوح	اجتماعی؛	
1/18.	افزایش	هماهنگی	بين	تعهد	و	تخصص	در	جامعه	متخصصان	کشور؛	

1/19.	همکاری	ثمربخش	استادان	و	پژوهشگران	حوزه	و	دانشگاه؛	
1/20.	مردمی	شدن	قوای	مسلح	و	ایجاد	بسيج؛	

1/21.	تالش	در	جهت	معرفی	و	تعميم	الگوی	زن	مسلمان.

3. دستاوردهای سیاسی
انقالب اسالمی در حوزه ی سیاسی، تأثیرات و تحوالت بسیار مثبتی را بر جای گذاشته است. اگر چه این آثار و نتایج مثبت در پشت 
ابرهای جنجال های سیاسی و تبلیغات رسانه های بیگانه پنهان مانده است، اّما قابل رد و نفی نیستند. انسان ها همواره قدر نعمت را 
در فقدان آن بیشتر درك می کنند؛ اّما در عین حال یادآوری و تذکر آن می تواند همان نتیجه را به ارمغان آورد. امام عظیم الشأن و 
به تبع ایشان، مقام معظم رهبری، همواره چنین مشی ای داشته اند. در این رابطه ثمرات، پیامدها و آثار انقالب را تحول در نهادهای 

سیاسی ـ اجتماعی، آزادی، استقالل، گسترش مشارکت سیاسی و جایگزینی ارزش های اسالمی و... می دانستند.
2/1.	ریشه	کنی	نظام	استبدادی	شاهنشاهی

2/	2.	استقالل	سياسی	و	قطع	سلطه	و	مداخله	ی	ابرقدرت	ها	در	سرنوشت	کشور
به هیچ وجه  رژیم طاغوت  است که  حالی  در  این  است.  آن  استقالل سیاسی  اسالمی،  انقالب  دستاوردهای  مهم ترین  از  یکی 
از استقالل در تمامی سطوح برخوردار نبود. عالوه بر این، نظام جمهوری اسالمی در مقایسه با کشورهای منطقه و بسیاری از 
کشورهای دنیا، مستقل ترین کشور محسوب می شود. سیاست نه شرقی نه غربی، ایران اسالمی را که در دوران معاصر همواره تحت 

نفوذ قدرت های استعماری و بیگانه بوده است، به یک کشور غیر قابل نفوذ و کاماًل مستقل تبدیل کرده است.



3/	2	.	تدوین	قانون	اساسی	مبتنی	بر	اسالم
قانون اساسی یکی از مهم ترین دستاوردهای انقالب اسالمی به شمار می آید. اهمیت این دستاورد از این جهت است که نحوه ی 

تعامل مردم و دولت، حقوق شهروندی و نقش مؤثر مردم در اداره ی حکومت در آن به طور واضح و کامل دیده شده است.
4/	2	.	تحول	در	نهادهای	سياسی	ـ	اجتماعی

در رابطه با تحول در نهادهای سیاسی ـ اجتماعی، حضرت امام بیشترین تأکید را بر پیدایش دولت خدمتگزار به عنوان دستاورد 
عمده ی انقالب اسالمی داشتند. به نظر امام، ایجاد دولت مردمی که مظهر اتحاد و همدلی ملت به شمار می آید، از برکات انقالب 

محسوب می شود.
5/	2.	تبيين	نظریه	والیت	فقيه	در	عرصه	نظام	سازی	دینی	و	ایجاد	نظام	مردم	ساالری	دینی

از آنجایی که اساس نظام بر مبنای والیت فقیه استوار شده است و با توجه به ویژگی ها و مختصات ولی فقیه، نظام جمهوری 
اسالمی از قابلیت هایی برخوردار است که سایر نظام های سیاسی فاقد آن هستند. از همین رو امام راحل همواره تأکید داشتند که از 

والیت فقیه پشتیبانی کنید تا به نظام آسیبی نرسد.
2/6.آزادی	از	یوغ	استعمار

امام راحل آزادی بیان، قلم، فکر و اندیشه را از دستاوردهای مهم انقالب می دانستند. در یک قضاوت منصفانه نیز در مقایسه با 
بسیاری از کشورهای دنیا، آزادی در ابعاد مختلف از دستاوردهای مهم انقالب اسالمی است.

7/ 2. 	مشارکت	سياسی،	رشد	سياسی	و	آگاهی	های	عمومی	و	حضور	آنها	در	صحنه	های	مختلف
یکی دیگر از ثمرات انقالب، مشارکت سیاسی آحاد ملت در تمامی مسائل کشور است.

مردم ایران پس از انقالب، تمام نهادهای سیاسی را به طور مستقیم تعیین می کنند و شرکت آزادانه مردم در انتخابات و نرخ 
مشارکتی که مردم در انتخابات مختلف داشته اند، بیانگر اهمیت و جایگاه این مسئله در نظام جمهوری اسالمی و شناسایی نقش 

مردم به عنوان سرچشمه قدرت است.
2/8.	افزایش	امنيت	و	قدرت	نظامي	ایران

در حیطه نظامي نیز درحالي که قبل از انقالب تقریباً تمام تسلیحات نظامي کشور از خارج وارد مي شد، هم اکنون نه تنها این نسبت 
تقریباً معکوس شده است، بلکه ایران در زمره ی یکي از تولیدکنندگان درجه دوم تسلیحات نظامي در جهان قرار گرفته است و 

تولیدات خود را به بیش از 37 کشور جهان صادر مي کند.
از نظر صنایع دفاعي، آنچه که قبل از انقالب تولید مي شد، صرفاً سالح و مهمات سبک بود که تا قبل از پیروزي انقالب اسالمي 
به تولید فشنگ هاي سبک و نیمه سنگین تیربار ژ 3، اسلحه ژ 3 و فشنگ سالح هاي کمري محدود مي شد. بعد از پیروزي انقالب، 
شرایط متحول شد و تحوالت چشم گیري خصوصاً در مقطع جنگ تحمیلي پدید آمد. جنگ، واقعیت هایي را تحمیل مي کرد که نتیجه 
مواجهه ی با آن ها، شکل گیري صنایع دفاعي بود. بسیاري از سالح هایي که قبل از انقالب نه تولید مي شد و نه اجازه ی تولید آن را 
مي دادند، از رهگذر جنگ و تحریم اقتصادي و با مهندسي معکوس در داخل کشور تولید شد و هر قدر فشارها بیشتر شد، خودباوري 
صنعت دفاعي، بیشتر متبلور شد. هم اکنون جمهوري اسالمي از بزرگ ترین توان و قدرت بازدارندگي موشکي منطقه برخوردار است 

که از یک طرف بومي و از سوي دیگر، تحت اختیار نیروهاي داخلي قرار دارد و با هزینه اي اندك فراهم شده است.
صنایع و توان موشکي ایران، در شرایطي شکل گرفت و تکامل یافت که امنیت ملي جمهوري اسالمي در معرض تهدید قرار گرفته 
بود. درواقع، از همان زماني که موشک هاي رژیم بعث به سوي شهرهاي ایران سرازیر شد، این تفکر در متخصصان صنایع دفاعي 

کشور پدید آمد که باید به خواسته ی به حق مردم براي شکل دهي صنعت بسیار پیچیده ی موشک سازي پاسخ گویند.
	2/9.	گسترش	گروه	ها	و	احزاب	سياسی

2/10.	برابری	همه	آحاد	ملت	)مسئول	و	غيرمسئول(	در	برابر	قانون



2/11.	سياست	خارجی	مقتدر
تنظیم سیاست خارجی و ارتباط با دیگر دولت ها بر اساس اصول اسالمی عزت، حکمت، مصلحت و سیاست نه شرقی، نه غربی، 

گسترش پیام انسانی و آزادی بخش انقالب و حمایت از مظلومان در عرصه ی بین المللی،

1. دستاوردها و خدمات اقتصادی
با وجودی که ملموس ترین و گسترده ترین فعالیت های نظام جمهوری اسالمی در حوزه اقتصادی است، اّما نظام تبلیغاتی کشور 

نتوانست آن را به طور شایسته ای برای افکار عمومی منعکس نماید. رجوع به آمار و ارقام این فعالیت ها، مؤید این نکته است:
3/1.	نفت

صنعت نفت ایران نسبت به قبل از پیروزی انقالب اسالمی با تحول عظیمی همراه بوده است. زیرا اکنون ایران اسالمی مالک منابع 
نفتی خود بوده و کارشناسان ایرانی مدیریت اجرایی عملیات صنعت نفت در کلیه ی بخش ها اعم از اکتشاف، حفاری، بهره برداری، 

 صادرات، پاالیش و انتقال را برعهده دارند.
این در حالی است که این صنعت پیش از انقالب کاماًل وابسته بود. از طرف دیگر فعالیت های اکتشافی صنعت نفت بعد از پیروزی 
انقالب با جهش چشمگیر همراه بوده است. طی یک دوره 20 ساله )57 تا 76( حداقل 50 میلیارد بشکه نفت اکتشاف شد. جالب 

اینکه کلیه فعالیت های عملیات اکتشافی نیز توسط متخصصان داخلی صورت گرفته است.
3/2.	گاز

حجم ذخایر گاز طبیعی شناسایی شده ی ایران در ابتدای سال 1381 حدود 26/6 تریلیون متر برآورد شد که این میزان معادل 17 
درصد از کل ذخایر جهان و 47/7 درصد از ذخایر منطقه ی خاورمیانه است. قبل از پیروزی انقالب اسالمی فقط پنج شهر از نعمت 
گاز برخوردار بود که این رقم در پایان سال 80 به 392 شهر افزایش یافته است و متجاوز از 33/5 میلیون نفر از جمعیت کشور را 

تحت پوشش قرار می دهد. درواقع سهم گاز طبیعی از سبد انرژی کشور به بیش از 43 درصد رسیده است.
3/3.	پتروشيمی

میزان تولیدات پتروشیمی در سال 57، 4/7 میلیون تن بود که با وجود تخریب آن توسط رژیم بعثی عراق در جنگ تحمیلی، تاکنون 
بالغ بر 12/5 میلیون تن ظرفیت تولید ایجاد شده است. با اتمام 16 طرح جدید تولیدات پتروشیمی، درآمد کشور از این طریق از 1/6 

میلیارد دالر در سال 80 به بیش از 7 میلیارد دالر در سال 84 می رسد.
3/4.	فن	آوری	و	انرژی	هسته	ای

جمهوری اسالمی علی رغم تحریم های شدید آمریکا و فشار به کشورهای دیگر برای عدم همکاری در پروژه ی هسته ای ایران، 
توانست چرخه ی سوخت هسته ای را با دستان دانشمندان داخلی به نقطه قابل مالحظه ای برساند تا جایی که تعجب جهانیان را 
برانگیزد. در این ارتباط نظام جمهوری اسالمی توانست با کشف و استخراج اورانیوم طبیعی در یزد و فناوری آن در اردکان یزد و 
سپس تبدیل آن به سه ماده ی هگزا فلوراید اورانیوم، اکسید اورانیوم و تترا فلوراید اورانیوم در پایگاه هسته ای اصفهان، بزرگ ترین 
گام های چرخه سوخت هسته ای را بردارد. سپس با تأسیس پایگاه در نطنز، از طریق به کارگیری دستگاه های سانتریفوژ به غنی سازی 
اورانیوم دست یابد. این امر ایران را به ردیف دهمین کشور دارای فن آوری هسته ای ارتقا داده است. عالوه بر این، طراحی راکتور 
آب سنگین در اراك و به مرحله ی نهایی رسیدن نیروگاه اتمی در بوشهر، گام های دیگری بود که نشان داد مدیریت انقالبی می تواند 

نظام جمهوری اسالمی را به یک کشور پیشرفته تبدیل کند.
3/5.	برق

برق رسانی را می توان یکی از افتخارآمیزترین فعالیت های اقتصادی ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی قلمداد کرد. قبل از پیروزی 
انقالب اسالمی و در اوج فعالیت های رژیم طاغوت، فقط 3/1 میلیون مشترك برق )اعم از خانگی، عمومی، صنعتی و کشاورزی( 



وجود داشت؛ در حالی که این رقم در سال 1378 به 14/875 میلیون مشترك و در سال 1380 به 16/345 میلیون افزایش یافت. 
نکته حائز اهمیت در برق رسانی، دارا شدن بسیاری از روستاهای کشور و دورترین نقاط از نعمت برق است.

3/6.	آب
در سال 1357 میزان تولید آب 1/5 میلیارد متر مکعب و تعداد انشعاب 2/7 میلیون بود؛ اّما این رقم در سال 1377 به 3/976 میلیارد 
متر مکعب و 7 میلیون فقره انشعاب افزایش یافت. آمارها در پایان سال نشان می دهد که انشعاب آب 650 شهر را تحت پوشش قرار 

داده است. یعنی 43 میلیون نفر از آب شهری و روستایی بهره مند شدند.
3/7.	توسعه	مخابرات	و	تلفن

آمار دقیق تلفن های کشور در سال 1357، 850 هزار شماره بود؛ در حالی که این رقم در مرداد ماه سال 82 بالغ بر 13/599 میلیون 
شماره رسید و تا پایان برنامه سوم توسعه به 16 میلیون افزایش خواهد یافت. تولید تجهیزات مخابراتی تا پیش از انقالب صرفًا 
محدود به تولید سوییچ های الکترونیکی EMD و دستگاه های مخابراتی رومیزی و برخی دستگاه های مخابراتی بود؛ اّما پس از 
انقالب به خصوص از سال 68 به بعد تغییرات شگرفی در تکنولوژی تولید تجهیزات مخابراتی صورت گرفت. شبکه فیبر نوری یکی از 
مهم ترین این تحوالت است. در کنار توسعه و گسترش تلفن های واگذار شده، تعداد تلفن همراه تا مرداد سال 1382 به 2/521/649 
خط رسید. این تعداد تا پایان برنامه سوم توسعه به 10 میلیون شماره افزایش خواهد یافت. عالوه بر موارد فوق، راه اندازی شبکه های 

اطالع رسانی و اتصال به بزرگراه های اطالعاتی از جمله اینترنت نیز از خدمات انقالب در بخش مخابرات کشور می باشد.
3/8.	تحوالت	در	بخش	راه	و	ترابری

 25 در  زیرا  می شود.  محسوب  بخش  این  در  انقالبی  کشور،  نقل  و  حمل  صنعت  در  پیشرفت  کارشناسان،  اعتقاد  به 
فرعی  و  اصلی  راه  و  جاده  کیلومتر  هزار   76 و  روستایی  شوسه  و  آسفالته  راه  کیلومتر  هزار   90 انقالب  پیروزی  از  پیش  سال 
بود. کیلومتر  هزار  فرعی کشور حدود 36  و  اصلی  راه های  مجموع  در سال 57  که  حالی  در  احداث شد؛  مختلف   در شهرهای 

در شبکه ریلی کشور نیز در حال حاضر 6100 کیلومتر شبکه اصلی و بیش از 2000 کیلومتر شبکه فرعی راه آهن وجود دارد. درواقع 
به همت متخصصین داخلی، ساالنه 600 کیلومتر راه آهن احداث می شود که در آینده نزدیک به 1000 کیلومتر قابل افزایش است. 
در بخش حمل و نقل هوایی نیز توسعه ی قابل مالحظه صورت گرفت. در سال 81 بالغ بر 20 میلیون و دویست هزارنفر از طریق 
فرودگاه های کشور جابجا شده اند. دستیابی متخصصین داخلی به توانایی پیشرفته ترین سطح تعمیر اساسی )اورهال( هواپیماهای 
پهن پیکر یکی از موارد پیشرفت در صنعت هواپیمایی است. ساخت هواپیماهای ایران 140 با هزینه هر فروند 8/5 میلیون دالر و 
توانایی ساخت 12 فروند در هر سال، نمونه ی چشمگیری از پیشرفت های به عمل آمده پس از پیروزی انقالب اسالمی است. ساخت 
هواپیماهای آموزشی، بالگرد و هواپیماهای بدون سرنشین از جمله هواپیماهای 4 نفره ی فجر 3 از دیگر عملکردهای سازمان صنایع 

هواپیمایی است. تأسیس فرودگاه ها در نقاط دور افتاده و محروم کشور از امتیازات کشور پس از پیروزی انقالب است.
3/9.	بخش	صنعت

به اعتقاد صاحب نظران، خط مشی های صنعتی به کار گرفته در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی، در بردارنده ی افزایش 
سهم ارزش افزوده ی صنعتی در اقتصاد کشور از طریق بازدهی سرمایه گذاری های انجام شده، ارتقای نقش طراحی و مهندسی در 
تولیدات، افزایش صادرات، ارتقای بهره وری و افزایش سهم داده های داخلی در تولیدات، به همراه فعال نمودن بخش خصوصی بوده 
است. امروز دامنه ی ظرفیت های ایجاد شده یا بازسازی و نوسازی شده و تنوع محصوالت جدید تا حدی است که در بسیاری از 
محصوالت نه تنها نیاز داخلی کشور برطرف شده، بلکه ظرفیت صادراتی نیز به وجود آمده است. با رشد صنایع واسطه ای، وابستگی 
صنعت به منابع خارج تا حد زیادی کاهش یافت. بذل توجه به طراحی و ساخت قطعات و اجزای ماشین آالت و تجهیزات در کشور 
باعث شد تا صنایع زیربنایی چون پاالیشگاه ها، صنایع شیمیایی، صنایع سیمان، نیروگاه و تأسیسات برقی توسط کارشناسان و 

متخصصین ایرانی طراحی و توسط واحدهای صنعتی داخلی تولید شود.



3/10.	ميانگين	رشد	اقتصادی
دستیابی به میانگین رشد اقتصادی بیش از چهار درصد در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی با وجود فشارهای خارجی، 
تحریم، جنگ تحمیلی، تنش های منطقه ای و بین المللی، یک موفقیت چشمگیر به حساب می آید، با وجود آنکه برخی کارشناسان 
برای کشور در حال توسعه ای همچون ایران، تحصیل رشد اقتصادی ساالنه بیش از شش درصد را برای یک دوره بیست ساله 
ضروری قلمداد می کنند تا آثار عقب افتادگی های گذشته جبران و مسیر توسعه هموار شود. رشد اقتصادی ایران در نخستین برنامه ی 
پنج ساله ی توسعه ی اقتصادی به حدود هشت درصد و در برنامه  دوم به پنج درصد رسید. انتظار می رود که در برنامه  سوم توسعه  و 
در اولین برنامه ی چهار ساله از چشم انداز بیست ساله ی مقام معظم رهبری، میانگین رشد اقتصادی شش درصدی تحقق پیدا کند.

البته باید توجه داشت که با وجود پیشرفت های حاصله در عرصه های مختلف علوم و فناوری، کشاورزی، صنعت، خدمات و... 
برنامه ی اصالح ساختار اقتصادی کشور که از اواسط دهه ی 70 به بعد بیش از گذشته مورد توجه بوده، همچنان با موانع جدی رو 
به رو است که باید با تدبیری کارشناسی شده به رفع آن ها همت گمارد. از جمله ی آن ها، وابستگی شدید اقتصادی ملی به نفت و 
صادرات آن است. در بخش های مدیریتی و تصحیح زیرساخت های کالن اقتصادی نیز باید بیش از پیش کوشا بود. دستیابی به 
آرمان های انقالب به ویژه در بخش اقتصادی، تنها در سایه عزم و بسیج ملی برای جهش صادرات غیرنفتی تحقق می یابد که تضمین 

کننده توسعه ی پایدار و حیات اقتصادی و عدالت اجتماعی است.
3/11.	کشاورزی

در زمینه ی تولید محصوالت کشاورزی نیز تحوالت قابل توجهی پدید آمد. بخش کشاورزی در حال حاضر تأمین کننده یک چهارم 
تولید ناخالص داخلی، نزدیک به یک سوم اشتغال و چهار پنجم نیاز غذایی و یک سوم ارزش صادرات غیرنفتی است. کشاورزی 
پس از پیروزی انقالب اسالمی علی رغم همه ی تنگناهایی که وجود داشت؛ رشد و توسعه پیدا کرد. در سال 77 ـ 76 بالغ بر 11/9 
میلیون تن گندم و 3/3 میلیون تن جو، 2/7 میلیون تن شلتوك برنج، 3/4 میلیون تن سیب زمینی و 1/2 میلیون پیاز تولید شد. این 
در حالی است که پیش از انقالب در سال 56 تنها 1/1 میلیون تن شلتوك برنج، 900 هزار تن جو، 5/1 میلیون تن گندم، 750 هزار 

تن سیب زمینی و 500 هزار تن پیاز تولید می شد.
3/12.	جمعيت

جمعیت ایران در سال 56 بالغ بر 34/7 میلیون نفر بود. این رقم در سال 82 به 65/657 میلیون نفر رسید که نظام جمهوری اسالمی 
توانسته است به این افزایش جمعیت پاسخگو باشد. اگر فقط میزان خوراك، پوشاك، مسکن، مدرسه، بیمارستان و حمل و نقل را در 
نظر بگیریم، درخواهیم یافت که چه خدمات گسترده ای انجام شده است. این در حالی است که درآمد نفت در سال 56 با جمعیت 
34 میلیون بالغ بر 20/9 میلیارد دالر بود که این رقم با توجه به کاهش ارزش دالر در بازارهای جهانی در سال 81 به 19/3 میلیارد 
دالر تقلیل یافته است. یعنی با درآمدی کمتر و جمعیتی بیشتر، نظام توانست توفیقات بزرگی در اداره ی امور مردم و کشور کسب 

کند. خصوصاً اینکه سطح زندگی مردم از نظر بهره گیری از امکانات و رفاه اجتماعی، تحول چشمگیری یافته است.
3/13.	توزیع	درآمد

مطابق آخرین آمارهای مربوط به توزیع درآمد در سال های 56 و 57، ده درصد از ثروتمندترین مردمان ایران نسبت به ده درصد 
فقیرترین آنها به ترتیب 32/16 برابر و 24/60 برابر اختالف درآمد داشتند که شکاف بسیار باالیی را نشان می داد. اّما این رقم با 
اقدامات انجام شده پس از پیروزی انقالب اسالمی به 20/60 برابر در سال کاهش یافته است. با اینکه پس از انقالب شکاف 
درآمدی ثروتمندترین فرد با فقیرترین، 11/5 برابر کمتر شده است و البته این موضوع یک توفیق برای انقالب محسوب می شود؛ اّما 
از سوی دیگر بیانگر این است که هنوز هم شکاف طبقاتی و درآمدی وجود دارد. متأسفانه بعد از گذشت 25 سال از پیروزی انقالب 
اسالمی به دلیل وجود مشکالت متعدد، هنوز وضعیت توزیع درآمد در کشور مناسب نیست و فشار عمده ی این توزیع ناعادالنه ی 
درآمد در قالب فقر ـ که بارها مقام معظم رهبری مسئوالن را به مبارزه با آن فرا خوانده اند ـ به دوش قشر حقوق بگیر و مستضعف 

جامعه وارد می شود.



آثار	جهانی	انقالب	اسالمی	ایران

الف: آثار عمومی و کلی
1(					بيداری	فطرت	ها

در هر نقطه ای از عالم، ملّت هایی که پیام انقالب اسالمی ایران را شنیدند، به آن عالقه مند شدند؛ چون با فطرت آن ها سازگار 
است؛ چون به دنبال احیای ارزش های انسانی و حفظ کرامت انسان هاست. رهبر انقالب راجع به شعارها و آرمان های انقالب و نظام 
اسالمی می فرمایند: »ملّت ها هر جایی که جمهوری اسالمی را مي شناسند، به جمهوری اسالمی عالقه مندند، طرفدار جمهوری 

اسالمی اند، شعارهای جمهوری اسالمی برای آن ها دلنشین است.«1
2(				ارائه	ی	الگوی	مبارزه	به	ملّت	ها

انقالب اسالمی ملّت ایران موجب شد ملّت های جهان پی به قدرت خود ببرند و بفهمند که سرنوشت آن ها را جز خودشان، کسی 
رقم نمی زند: رهبر انقالب اسالمی، امام خامنه ای نیز راجع به احیای دل های ملّت ها توسط اسالم می فرمایند: »پیروزی انقالب 
اسالمی در ایران، امیدی در دل ملّت ها و مبارزان مسلمان در همه جای عالم پدید آورد. دل های مرده را زنده کرد و هرچه علیه 
اسالم و بلکه علیه مطلق دین، تبلیغ، فعالیت و تالش شده بود، آن ها را از ذهن و عمل ملّت های مبارز در سراسر دنیا زدود و از بین 
برد. لذاست که بعد از پیروزی انقالب اسالمی، در اطراف عالم، نهضت های انقالبی پدید آمد، یا اگر هم قباًل بود، اوج گرفت و شتاب 

پیدا کرد«.2
3(			گسترش	موج	بيداری	در	جهان

»حرکت نظام جمهوری اسالمی، راه های تازه ای در مقابل ملّت ها باز کرده است یک فصل تازه ای در دنیا شروع شده است. اینکه 
امروز دارد اتفاق می افتد، بی سابقه است؛ این دیگر نظیر ندارد. واقعًا تاریخ منطقه و به تبع آن تاریخ دنیا ورق خورده است. موج بعدی 

این کار در مناطق خیلی دوردست تر هم وجود دارد و چنین چیزی پیش خواهد آمد«.3
4(			آینده	ی	روشن

همان طور که با پیروزی انقالب اسالمی، موج اول اسالم گرایی و سپس با شکست مارکسیسم، موج دوم اسالم گرایی به پاشد، اینک 
نیز یأس از لیبرال دموکراسی غرب و مبارزه با اقتصاد کاپیتالیستی )که نماد آن، جنبش وال استریت در آمریکاست(، منجر به اقبال 

روزافزون جهانیان به اسالم خواهد شد که این همان موج سوم اسالم گرایی خواهد بود.
از طرف  از پیش می بینیم و جنبشی که  را در جهان مستضعفان و مظلومان بیش  انقالب اسالمی  امروز دورنمای صدور  »ما 
مستضعفان و مظلومان جهان علیه مستکبران و زورمندان شروع شده و در حال گسترش است، امیدبخش آتیه ی روشن است و 
وعده ی خداوند تعالی را نزدیک و نزدیک تر می نماید. گویی جهان مهّیا می شود برای طلوع آفتاب والیت از افق مّکه ی معّظمه و 

کعبه ی آمال محرومان و حکومت مستضعفان«.4
5(			حاکميت	جهانی	اسالم

امروز، جبهه ی حق، از همیشه قوی تر است. در هیچ مقطعی از تاریخ سابقه ندارد. این دوران، دوران قدرت نمایی حق و نابودی 

1.  بیانات امام خامنه ای در اجتماع مردم گیالن غرب، 1390/7/23.
2.  بیانات امام خامنه ای در دیدار میهمانان خارجی، 1371/11/18.

3.  بیانات امام خامنه ای  در اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه، 1390/7/20.
4 .  صحیفه ی امام)ره(، ج 17، ص 480.



باطل است: »پرچم اسالم إن شاءاللهَّ همه ی این منطقه را نجات خواهد داد. امروز ما داریم مشاهده مي کنیم که روزبه روز نهضت 
اسالمی در این منطقه ی عظیم اسالمِی خاورمیانه رو به گسترش است؛ دشمن در حال انزواست، در حال عقب نشینی است و حرکت 
اسالمی علی رغم حرکتی که دشمن برای خاموش کردن آن مي کند، در راه پیشروی است. من تردیدی ندارم که آینده، متعلّق به 

اسالم است، آینده در قلمرو اسالم است«.1

ب: آثار انقالب اسالمی در کشورهای جهان اسالم
اسالم  جهان  سراسر  اسالمی  اصول گرایی  گسترش  حال  در  فضای  یک  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی  و  وقوع  دنبال  به 
فعال  بودند،  منفعل  اما  داشتند  وجود  قبل  از  که  دیگر  تعدادی  و  آمدند  پدید  اسالمی  حرکت های  از  تعدادی  فراگرفت.  را 
نوشته اند: چنین  عربی  کشورهای  در  انقالبی  حرکت های  بر  اسالمی  انقالب  بازتاب  درباره ی  منابع  از  برخی  شدند.  انقالبی   و 

1. در لبنان، که بیش از هر کشور دیگری تحت تأثیر انقالب اسالمی قرار گرفته، جنبش های شیعی »امل«، »امل اسالمی« و 
»حزب الّل « و گروه سنی »جنبش توحید اسالمی« تحت تأثیر مستقیم انقالب اسالمی پدید آمده یا فعال گردیدند.

2. در عراق، فعالیت »حزب الدعوه اسالمی« که از حمایت آیت الّل سیدمحمد باقر صدر برخوردار بود، بر اثر وقوع انقالب اسالمی 
شدت گرفت. به عالوه در سال 1361 »مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق« با هدف مبارزه با حکومت صدام حسین پدید آمد که 

نقش انقالب اسالمی در این امر آشکار بود.
3. در عربستان سعودی، وقوع انقالب اسالمی انگیزه ی خوبی به اخوان المسلمین داد تا به رژیم سعودی حمله کنند. آنها چند ماه 
پس از پیروزی انقالب ایران تحت رهبری جهیمان العتیبی مسجدالحرام را اشغال کردند. »سازمان انقالب اسالمی در شبه جزیره 
عربستان« که گروهی شیعی بود و رهبری شورش های عاشورای 1979 در استان قطیف عربستان را برعهده داشت، نیز تحت تأثیر 

انقالب اسالمی رشد نمود.
4 و 5. همچنین در بحرین، »جبهه اسالمی برای آزادی بحرین« که به گفته حکومت بحرین به یک کودتای نافرجام در 1981 

دست زد و در کویت، یک جنبش اسالمی از جمله گروه »حزب الّل کویت« به وجود آمدند.
6 و 7. در دو کشور دیگر یعنی قطر و امارات عربی متحده، حرکت ها سازماندهی شده نبود، ولی به شکل اعتراضات اجتماعی بروز 

کرد.
8. در مصر، توسل به شیوه های قهرآمیز مبارزه گسترش یافت که نمونه ی آن ترور انورسادات در اکتبر 1981 توسط »سازمان 
الجهاد« بود. »جنبش اخوان المسلمین« مصر نیز در دوره ی سادات به دفاع از انقالب اسالمی ایران پرداخت. همچنین تأثیر انقالب 

ایران بر ناآرامی دانشگاه های این کشور و شهرهای قاهره، السیوط و الفیوم تأیید شده است.
9. در الجزایر، »جبهه نجات اسالمی« پدید آمد و از موضوع آزادی های سیاسی که شاذلی بن جدید )به دلیل شرایط موجود( مشوق 

آن بود، بهره گرفت.
10. در تونس یک حرکت اسالمی تحت تأثیر مستقیم انقالب ایران پدید آمد که مهم ترین تجسم آن جنبش گرایش اسالمی بود 

که بعداً به جنبش نهضت تغییر نام داد.
11. در مراکش نیز پس از پیروزی انقالب اسالمی حرکت های اسالمی رشد کردند.

12 و 13. نهایتا در سوریه و در میان فلسطینی ها نیز شاهد تأثیربخشی انقالب اسالمی بوده ایم. در سوریه، »اخوان المسلمین« 
تحت تأثیر انقالب اسالمی فعالیت خود را گسترش داد؛ هر چند بعداً به دلیل گسترش روابط ایران و سوریه به انتقاد از ایران پرداخت. 
در میان فلسطینی ها، در حال حاضر دو گروه اصلی »جهاد اسالمی« و »سازمان مقاومت اسالمی« یا حماس حضور دارند که هر دو 
در سال های دهه 1980 بعد از پیروزی انقالب اسالمی اعالم موجودیت کردند در این میان، جهاد اسالمی آشکارا از انقالب اسالمی 

دفاع می کند و خواستار الگو گرفتن فلسطینی ها از حرکت مردم ایران است.
انقالب اسالمی به جز کشورهای عربی، در سایر مناطق و کشورها از جمله آسیای جنوبی، آسیای مرکزی، قفقاز و ترکیه نیز بازتاب 

1 . بیانات امام خامنه ای  در اجتماع مردم گیالن غرب، 1390/7/23.



یافته است:
در افغانستان، تأثیربخشی انقالب اسالمی، به دلیل اشتراك فرهنگی و زبانی، حتی پیش از پیروزی این انقالب آغاز شد و در 
مقاومت مردم در برابر کودتای کمونیستی طرفدار شوروی نمود یافت. پس از پیروزی انقالب ایران و اشغال افغانستان توسط ارتش 
سرخ شوروی نیز گروه های شیعه )هشت گانه( و سنی )هفت گانه( که اغلب نام اسالم را حمل می کردند، یعنی مجاهدین افغانی، از 

انقالب اسالمی الهام می گرفتند و بدون شک تأکید این گروه ها بر اسالم، تحت تأثیر این انقالب صورت گرفته بود.
در پاکستان، پیروزی انقالب ایران باعث ارتقای سطح فکری و بینش سیاسی نسل جوان شیعی و پیدایش »نهضت اجرای فقه 
جعفری« شد،که از افق مشابهی با انقالب اسالمی برخوردار است. اکثر جمعیت اهل تسنن پاکستان نیز انقالب اسالمی ایران را به 
دیده احترام می نگرند؛ لذا خود را در چنبره ی فرقه هایی مانند »سپاه صحابه« گرفتار نکرده اند. در عین حال مسئله ی فرقه گرایی در 

پاکستان عاملی در جلوگیری از تأثیربخشی بیشتر انقالب اسالمی در این کشور بوده است.
در کشمیر، که آن را به دالیل فرهنگی - تاریخی ایران صغیر خوانده اند، نیز شعارهای انقالب اسالمی در ناآرامی ها به چشم 

می خورد. به ویژه اهالی کشمیر آزاد به شدت طرفدار انقالب اسالمی اند.
در آسیای مرکزی از جمله کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و غیره حرکت هایی تحت تأثیر انقالب اسالمی پدید آمدند؛ هر چند 

حضور چریک های وهابی ناشی از تأثیربخشی حرکت طالبان نیز دیده شده است.
در قفقاز، چه قفقاز تحت حاکمیت روسیهـ  جمهوری های مسلمان نشین این کشور مانند چچن، داغستان، بالکاریا و اوستیای شمالی 
که سابقه مبارزه طوالنی با روس ها داشته اند ـ و چه قفقاز جنوبی ـ جمهوری آذربایجان ـ نیز بازتاب انقالب اسالمی وجود داشته 

است. در کشور اخیراً این حرکت در حزب اسالمی جمهوری آذربایجان تجلی یافت.
در نهایت، ترکیه ی الئیک با پیروزی های پیاپی احزاب اسالم گرا ـ هر چند میانه رو ـ در انتخابات پارلمانی، در صورتی که این 

تحوالت بتواند نظامیان را کنترل و محدود کند، احتمااًل دچار یک دگردیسی سیاسی خواهد شد.



* مرحله اول * مسأله يابي *
موضوع:	نقش	نوجوان	در	تحقق	آرمان	های	انقالب	اسالمی	

هدف مورد انتظار:	ارتقاء	سطح	نگرش	و	تعلق	نوجوان	نسبت	به	انقالب	اسالمی	و	بيداری	اسالمی	بر	محور	تبيين	تقابل	حق	و	باطل

نقش	نوجوان	در	تحقق	آرمان	های	انقالب	اسالمی

 دختر       مخاطب: نوجوان و جوان دبیرستاني          پسر
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انقالب اسالمی ایران تحولی بزرگ در عرصه ی بین المللی و داخلی بود. آرمان های انقالب در سطحی فراتر از 
تربیت فردی و اجتماعی انسان ایرانی بود. لذا تربیت متناسب با آن تحقق نیافت، درحالی که نیازمند یک تربیت 
اساسی متناسب با آن آرمان ها است. همچنین این انقالب و آرمان های آن، متفاوت از نگاه اندیشمندان بزرگ 
جهان است. از این رو بسیاری از افراد داخلی و خارجی این آرمان ها را برنمی تابند و مضافاً اینکه ما کارهای فاخر 

و در خور توجه در راستای جلب توجه نوجوانان در تعلق به آرمان های انقالب، به وجود نیاورده ایم.
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امروزه دیدگاه نوجوانان ما نسبت به آرمان های انقالب متفاوت است به همین جهت در یک دسته ی مشخص 
قرار نمی گیرند. به طور کلی حداقل سه دسته اند:  الف. آرمان گرا؛ ب. بی تفاوت؛  ج. مخالف.  

به  نظر می رسد اکثر اعضای فعال انجمن اسالمی دارای سطحی از آرمان گرایی هستند که می بایست بیشتر شود. 
اما این اعضا با مشاهده ی برخی از مشکالت اقتصادی و بی عدالتی ها و شاید تحت تأثیر القائات دشمنان خارجی 
و داخلی از طریق شبکه های ماهواره ای و اینترنتی و حتی پیامک های تلفن همراه یا شایعات عمومی، نسبت به 

آرمان ها و اهداف انقالب کمی دلسرد شوند.

 طرح بحث
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فرصت زماني: مناسبت ها، ماه رمضان، محرم، ایام امتحان و... . 
فرصت مکاني: مسجد یا نماز خانه، حیاط مدرسه، باغ و... .

نقاط مثبت شخصیت مخاطب:
2. دوست دارد محبوب باشد. 1. دوست دارد مقتدر و قوي باشد.  

4. میل به نشاط و شادابي. 3. میل به آرامش.   
6. لذت طلب است. 5. عواطف و احساسات قوي دارد.  

8. عالقه به هیجانات. 7. کمال طلب است.   
10. دوست دارد دیگران به او توجه کنند و شخصیت دهند. 9. دوست دارد دیگران به او اعتماد کنند. 

12. دوست دارد پاك باشد. 11. زیبایي ها را دوست دارد.  
14. گذشت و ایثار خوبي دارد. 13. نوگرا است.    

16. به شدت تحت تأثیر رفیق است. 15. میل کمک به دیگران.   
18. ممتاز شدن برایش خیلي مهم است. 17. زودرنج و حساس مي باشد.  

20. مقام و مدرك برایش خیلي مهم است. 19. خانواده دوست است.   
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آثار مثبت:
و  نقش آفرینی  در  زیادی  بسیار  نقش  موضوع  این 

آینده انقالب و فرد دارد؛
1. ایجاد بصیرت در مخاطب؛

2. ایجاد تعلق خاطر به انقالب در مخاطب؛
3. ایجاد انگیزه ی حرکت و اقدام در مسیر آرمان های 

انقالب.

آثار منفی:
- برداشت تعارض آمیز میان توجه به آرمان های انقالب 

و آرمان ها و برنامه های فردی
- عدم تلقی صحیح از آرمان های انقالب و مسیر رسیدن 

به آن با وضعیت موجود.
میان  اولویت بندی  و  تناسب  ایجاد  در  توانایی  عدم   -

آرمان های انقالب اسالمی و برخی ضعف های موجود.
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آسیب های موجود:
1. مشاهده برخی بی عدالتی ها، مانند اختالس سه هزار میلیاردی؛

2. القائات دشمنان از طریق ماهواره ها و شبکه های مجازی در ناکارآمدی نظام؛
3. اختالفات میان مسئوالن؛

4. فراموش شدن شعارهای انقالب و رفاه طلبی مسئوالن؛
5. ترس از حمله ی نظامی غرب و اسرائیل؛
6. ترس از آینده ی شغلی خود و اطرافیان؛

7. عدم توجیه مخاطب نسبت به آرمان ها، از طریق رسانه، کتاب، مطبوعات، ماهواره، شبکه های مجازی و ... .
8. البته بد توجیه کردن، بد سخن گفتن، تحکمی طرح کردن آن و عدم توجه به شبهات ذهنی مخاطب، موجب 

رنجش خاطر مخاطب می شود.
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1. توجه به »اعتماد به نفس«، »نگاه خوشبینانه به آینده« و »امید« در مخاطب.
2. بیان دستاوردهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی انقالب نسبت به دویست سال اخیر ایران که 

نتیجه ی عمل به آرمان ها و تحقق آن ها بوده است.
3. توجه دادن مخاطب به مشکالت در سر راه تحقق آرمان ها )پیچیدگی شرایط اجتماعی + تعارض منافع + 

تضاد عملکردها(
احساس  و  بیداری  اصل خودانگیختگی + هویت  انقالب =  آرمان های  تحقق  در  نوجوانان  نقش  به  توجه   .4

نقش آفرین بودن در مسیر انقالب.

منابع:
1. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، جلد 24.

2. عباسعلي عمید زنجاني، انقالب اسالمی و ریشه های آن.
3. منوچهر محمدی، تحلیلی بر انقالب اسالمی، تهران: امیر کبیر.

4.  جمعي از نویسندگان، انقالب اسالمي ایران، نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها.
5. عالمه مصباح یزدي؛“انقالب اسالمي، جهشي در تحوالت سیاسي تاریخ” با 485 صفحه در قطع وزیري، مؤسسه امام خمینی.

6. آیت الل مصباح یزدي، انقالب اسالمي و ریشه هاي آن، بر اساس سلسله سخنراني هاي  حضرت آیت الل مصباح یزدي پیش از خطبه هاي نماز 
جمعه تهران تنظیم شده است. این مجموعه به همت حجت االسالم آقاي قاسم شبان نیا تدوین و نگارش یافته و توسط انتشارات مؤسسه آموزشي 

و پژوهشي امام خمیني)ره( در قطع وزیري و جلد شومیز، با 288 صفحه در تابستان 1386چاپ و منتشر شده است.
7. مقام معظم رهبری، معارف انقالب اسالمی. 
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تلفیقي     عاطفي      تعبدي     علمي    محتوایي:               استداللي
تلفیقي      تمایلي      خطابي       محاوره اي      ادبي    روشي:                   ارایه

 غیر مستقیم    مستقیم    القاء                          
توضیحات: مهم ترین مسأله ایجاد فضایی مناسب برای محاوره، گفتگو، بحث آزاد میان دانش آموزان است تا؛ 1. 
هم مطالب خود را مورد سنجش قرار دهند 2. هم جرأت اظهار نظر پیدا کنند 3. از نظرات و تفکرات دوستان دیگر 
خود مطلع شوند 4. قدرت تحلیل و سنجش به دست آورند 5. به اشکاالت خود پی ببرند 6. احساس آزادی و تعلق 

خاطر پیدا کنند.



* مرحله دوم * طرح مسأله *
موضوع:	نقش	نوجوان	در	تحقق	آرمان	های	انقالب	اسالمی	

هدف مورد انتظار:	ارتقاء	سطح	نگرش	و	تعلق	نوجوان	نسبت	به	انقالب	اسالمی	و	بيداری	اسالمی	بر	محور	تبيين	تقابل	حق	و	باطل

موضوع
توضيح	چگونگي	ارتباط	با	
مسأله	یابي	و	مطالب	قبل	و	بعد	

و	علت	انتخاب	قالب	ها

مه
قد
م

شروع ها و ایجاد انگیزه  
قصه گویي خاطره

شعر
نثر ادبي

دعا
طنز
ابهام
سؤال

تعریف مطلب
ضرورت مطلب

طرح یک پرسش دقیق، کاربردی و جذاب
به نظر شما مردم ایران چرا انقالب کردند؟

به عبارت دیگر چرا انقالب اسالمی ایران مهم است و ابرقدرت ها این 
همه با آن بد هستند؟
با کالمی روشن تر: 

راز و ریشه اصلی تحریم ها، دشمنی ها و کارشکنی غربی ها علیه ایران 
چیست؟

ایجاد  طرح یک سؤال و 
آزاد  تفکر  و  گفتگو  فضای 
تا  کالس  در  انتقادی  و 
در  را  آنچه  بتواند  مخاطب 
با  می گذرد  ذهنش  و  دل 

خیالی آسوده بیان کند.
سؤال  طراح  یک  مربی 
برای  خوبی  مدیر  و  خوب 
کسی  نه  است،  جلسات 
انتقال  اطالعات  فقط  که 

می دهد. 
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بیان موضوع
نظریه پردازي

تقسیم و تنظیم
انتخاب قالب مناسب

انواعي
درد و درمان

تنوعي
بارش فکري

روش تقسیم + تعریف + تحلیل
پاسخ های احتمالی دانش آموزان و مخاطبان:

1. به خاطر اسالم خواهی ملت ایران
2. به خاطر عدالت  خواهی ملت ایران

3. به خاطر ظلم ستیزی ملت ایران
4. ایران الگوی مستضعفان
5. ایران زیربار زور نمی رود
6. به خاطر انرژی هسته ای

و ده ها پاسخ دیگر که می توانند به این پرسش ها بدهند
مربی باید نکات کلیدی را که با آرمان های انقالب تطبیق می کند در 
گوشه ی تابلو )تخته سیاه( یادداشت کند که براساس آن ها به تحلیل و 

تفسیر آرمان های انقالب بپردازد
جمع بندی:

6. دفاع از دین 1. اسالم خواهی  
7. پیشرفت و توسعه ایران 2. عدالت طلبی  

8. معرفی ارزش های الهی - انسانی 3. ظلم ستیزی   
9. الگو برای ملت های مستضعف جهان 4. صلح جهانی   

5. گسترش ایمان و معنویت

همان  باید  مربی  نقش 
ــه  ارائ نــه  بــاشــد،  مربی 
دهنده اطالعات. شاگرد و 
مخاطب را باید تربیت کرد  
و  نــوجــوان  مشکل 
کمبود  همه اش  ما  جوان 
بلکه  نیست،  اطالعات 
مناسب  تحلیل  نداشتن 

است.
ــوزش  آم هــم  تحلیل 
صرف نیست، بلکه کسب 

مهارت است.
به  را  تحلیل  مهارت 

مخاطب باید داد.
بده  نشان  »ماهی گیری 

نه ماهی را«

 طرح بحث
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جواب سؤال
نقد و بررسي

تجزیه و تحلیل موضوع

ساختار شکني ذهني
ارایه آمار و ارقام
استدالل و برهان
تعلیل و و توجیه
استناد و تأکید

انتخاب قالب مناسب
مقایسه اي
تشبیهي

تقریر و تحریر
ایجاد تنوع با 

حکایت، طنز، شعر، 
خاطره، دعا، معما، 
اجراي مسابقه و..

نقطه اوج محتوایي

مطرح  دیگری  پرسش  یک  است  آرمان  ها  این  انقالب  آرمان های  اگر 
می شود:

آیا من به عنوان یک دانش آموز  باید نسبت به این آرمان ها بی تفاوت 
باشم، دغدغه مند باشم یا برای تحقق آن ها اقدام کنم؟

پاسخ:
نوجوانی می تواند در سرنوشت کشور فعال و مؤثر باشد که:

1. آرمان های کشور و انقالبش را بشناسد )آگاهی داشته باشد(.
2. با آن آرمان ها ارتباط معنوی و همبستگی روحی داشته باشد )انگیزش 

داشته باشد(.
3. برای تحقق آن آرمان ها، اهل قلم و عمل باشد و زمینه های تحقق 

آرمان ها را فراهم سازد.
پرسش: 

چه دانش آموزی می تواند در تحقق آرمان ها مؤثر باشد:
1. اهل علم، بینش و بصیرت باشد.

2. اهل تهذیب، ایمان و معنویت باشد.
3. اهل تحرك، پویایی و ورزش باشد.
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1. حتمًا جلسات گروهی اداره شود.
2. مدیریت خوب بسیار مهم است.

3. گاهی الزم است که تحمل باالیی برای شنیدن حرف های بی حساب 
و کتاب داشته باشیم.

4. گاهی الزم است که از روانشناسی افراد و ذهن خوانی افراد استفاده 
کنیم.

5. گاهی الزم است که پاسخ های مخاطب را تازه و جدی تلقی کنیم و 
در سطح کالس از آن ها دفاع کنیم.
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هنگام اجراي برنامه باید این نکات رعایت شود. )تحریک احساس(
1. گرفتن حس مورد نظر.     2. هماهنگي لحن با محتوا و حس مورد نظر
3. هماهنگي لحن و محتوا و حس با حرکات دست و چهره و چشم و ...   

4. رعایت اوج و فرود صدایي. 
5. رعایت و تنظیم سرعت و فرصت.               6. گره زدن با مخاطب.



درسنامه نقش نوجوان در تعلق به آرمان های انقالب اسالمی

انقالب اسالمي ایران یکي از شگفت انگیزترین پدیده هاي سیاسي در زمان حاضر به شمار مي رود. در زماني که تصور مي شد مذهب 
و ارزش هاي مذهبي در حال فراموشي هستند و توانایي برانگیختن مردم بر ضد حکومت هاي فاسد را از دست داده اند و مردم هم 
اقبال به ارزش هاي مادي را جایگزین ارزش هاي دیني و متعالي کرده اند، در خاورمیانه انقالبي مذهبي به وقوع پیوست که دانشمندان 
حوزه ی سیاست و سیاستمداران کهنه کار را با شگفتي عظیمي مواجه کرد و نظریه پردازان انقالب را مجبور کرد به تجدید نظر در 

تئوري هاي خود کرد.
بدون تردید انقالب ما ماهیت اسالمی دارد. با نگاهی به ریشه ها، شعارها و رهبری این انقالب، روشن می شود اهداف این انقالب 
همان اهداف کلی اسالم و همان اهداف انقالب صدر اسالم به رهبری پیغمبر اکرم است. از این رو این انقالب با هیچ انقالبی از 
انقالب های قرون اخیر مانند انقالب کبیر فرانسه، انقالب اکتبر روسیه و انقالب فرهنگی چین قابل قیاس نیست و تنها با انقالب 

صدر اسالم قابل مقایسه است. اگر اهداف آن انقالب ها را نیز دارد،  در قالب و شکل اسالمی دارد.
آرمان های انقالب اسالمی را از خالل شعارهای مردم در دوران پیروزی و پیام های رهبران سیاسی و فکری به خصوص رهبری 

منحصر به فرد امام خمینی )ره( با استفاده از روش تحلیل محتوا می توان شناخت. 
مهم ترین آرمان های انقالب در حوزه های سیاست، اجتماع، فرهنگی و اقتصادی عبارتند از:

الف. آرمان های فرهنگی و اجتماعی
آرمان های فرهنگی - تربیتی، عمده ترین حوزه ی تأمالت نظری انقالبی ها را تشکیل می دهد و از این حیث انقالب اسالمی، کاماًل 
متأثر از رهیافت فرهنگی اسالم است، آنجا که اسالم خود را دین انسان ساز معرفی می نماید. بر همین اساس امام )ره( »تربیت انسان 

صالح « را در رأس برنامه های انقالبی اش قرار داده، صریحاً اظهار می دارد: 
»آنقدر که انسان غیر تربیت شده مضر است به جوامع، هیچ شیطانی و هیچ حیوانی و هیچ موجودی آنقدر مضر نیست و آنقدر که 
انسان تربیت شده مفید است برای جوامع، هیچ مالئکه ای و هیچ موجودی آن قدر مفید نیست . اساس عالم بر تربیت انسان است«1

شهید مطهری، در تبیین این بعد از انقالب اسالمی بیان داشته اند: معنویت از ارکان واقعی این انقالب بوده و مایه حیات انسان 
می باشد، لذا تحقق یک جامعه اسالمی که در آن ارزش های الهی نمود تام دارند، به پرورش انسان هایی منوط است که به آداب 
و ارزش های اسالمی مزین باشند.2 به تعبیر دیگر »حکومت صالحان « از این حیث حکومتی است که در آن افراد به ایمان الهی 
تمسک جسته، تهذیب نفسانی را پیشه خود ساخته و به طور کامل ارزش های الهی را بر مملکت وجودی خویش مسلط ساخته اند به 

گونه ای که در آن از خودبینی و غول سرکش »منیت« هیچ گونه خبری نیست . 
مطلب فوق از این حیث قابل توجه می نماید که در بینش های غیر الهی، امر خطیر پرورش انسان ها به فراموشی سپرده می شود و 
معمواًل مسائل اقتصادی، سیاسی و . . . به غلط در کانون تحلیل ها و حرکات انقالبی قرار می گیرند؛ در حالی که امام خمینی )ره( 

اصل اولیه را بر تحول افراد گذارده، صراحتاً می فرمایند: 
»تمام عبادات وسیله است . . . که آنچه بالقوه است و لُب انسان است به فعلیت برسد و انسان بشود . . . یک انسان الهی بشود«.3

از این رو مهم ترین آرمان های فرهنگی و اجتماعی انقالب اسالمی عبارتند از:

  1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخالقی بر اساس ایمان و تقوا؛

1.  صحیفه نور، ج 14، ص 103 .
2 . ر . ک: مرتضی مطهری، پیرامون جمهوری اسالمی، تهران، صدرا، ص 60 و 172 و 174 .

3 .  امام خمینی، تفسیر سوره مبارکه حمد، ص 5 - 74 .



2.  ایجاد استقالل فرهنگی و خودباوری و پرهیز از غرب زدگی و شرق گرایی  )نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسالمی(.
3. مبارزه با مظاهر فساد و تباهی؛

4.  ایجاد هویت اصیل اسالمی – ایرانی برای مردم و مشارکت دادن آن ها در سرنوشت خویش؛
5. باال بردن سطح آگاهی های عمومی با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی؛ آموزش و پرورش و تربیت رایگان 
برای همه و در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی تا سرحد خودکفایی کشور؛ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار از طریق 

تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان؛
6. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای عموم مردم در زمینه های مادی و معنوی؛

7. ایجاد نظام اداری صحیح اسالمی و حذف تشکیالت غیر ضروری؛
8. تأمین حقوق همه جانبه ی افراد و ایجاد امنیت قضایی عادالنه برای عموم مردم و تساوی همه در برابر قانون؛

9. توسعه و تحکیم برادری اسالمی و تعاون عمومی بین مردم؛
10. تدوین قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی بر اساس موازین اسالمی؛

11. برقراری حقوق مساوی برای مردم بدون توجه به قوم، قبیله،  رنگ، نژاد و زبان؛
12. برخورداری تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، از کار افتادگی، بی سرپرستی، حوادث و سوانح و خدمات بهداشتی و درمانی و 

مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره؛
13. آزادی های اجتماعی از جمله آزادی کار و حق دادخواهی برای هر فرد؛1

 14. از بین بردن مراکز و مظاهر فساد در جامعه، برچیدن سفره ی ارتشا و تملق،  احیای مفاهیم دینی همچون جهاد و شهادت.

ب. آرمان های سیاسی
مهم ترین آرمان های سیاسی انقالب اسالمی عبارتند از:

1. براندازی نظام سلطنتی و ایجاد حکومتی دینی و مستقل بر پایه معارف ناب اسالمی و والیت فقیه؛
2. اداره ی امور کشور بر اساس والیت، شورا، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر؛

3.  ایجاد آزادی و استقالل سیاسی و نفی هرگونه ستم گری، ستم کشی، سلطه گری و سلطه پذیری؛
4. ایجاد امنیت داخلی و بین المللی برای مردم و جامعه ی ایرانی؛

5. آزادی نشریات، مطبوعات، اجتماعات و راهپیمایی ها و تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون؛
6. اتکا به آرای عمومی در اداره کشور و مشارکت عامه ی مردم در تعیین سرنوشت خویش؛

7. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب؛
8. محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی؛

9. تقویت کامل بنیه ی دفاع ملی برای حفظ استقالل و تمامیت ارضی نظام اسالمی؛
10. تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسالم و تعهد برادرانه به همه ی مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان 

جهان؛
11. ایجاد روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب؛

12. حمایت از مبارزه ی حق طلبانه ی مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه از جهان، در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت 
در امور داخلی ملت های دیگر.2

در واقع آرمان های برون مرزی و مسئولیت های فراملی انقالب اسالمی، میل به صدور پیام انقالب و حمایت همه جانبه از ملل 
مستضعف و مسلمانان جهان و در انداختن طرحی نو در نظام بین الملل داشت. در این رابطه بنیانگذار جمهوری اسالمی در نخستین 

1. موارد فوق برگرفته از اصول 3، 4، 19، 28، 29، 30، 34 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است.
2.  موارد فوق برگرفته از اصول 3، 6، 7، 22، 23، 24، 25، 27، 152 و 154 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است.



سال پیروزی انقالب اعالم داشت:
»ملت آزاده ی ایران اکنون از ملت های مستضعف جهان در مقابل آن هایی که منطقشان توپ و تانک و شعارشان سرنیزه است، 
کاماًل پشتیبانی می نماید. ما از تمام نهضت های آزادی بخش در سرتاسر جهان که در راه خدا و حق و حقیقت و آزادی مبارزه می کنند، 

پشتیبانی می کنیم«.1
البته ایشان در وصیت نامه سیاسی ـ الهی خود نظریه یک دولت اسالمی با جمهوری های آزاد و مستقل را طرح کردند و فرمودند: 
»و شما ای مستضعفان جهان! و ای کشورهای اسالمی و مسلمان جهان!... به سوی یک دولت اسالمی با جمهوری آزاد و مستقل 

به پیش بروید.«

ج. آرمان های اقتصادی
هر چند انقالب اسالمی، انقالبی صرفًا اقتصادی نبوده و به هیچ وجه با الگوهای مارکسیستی قابل تفسیر نمی باشد، در عین حال 

آرمانهای آن شامل ابعاد اقتصادی نیز می شود.
1. جلوگیری از غارت بیت المال توسط خاندان شاهنشاهی و وابستگان آن؛

2. حفظ ذخایر زیرزمینی؛
3. تالش در راه پیشرفت صنعتی و تکنولوژیک کشور از طریق برنامه ریزی اقتصادی، استفاده از علوم و فنون، تربیت افراد ماهر و..؛

4. استقالل و خودکفایی اقتصادی؛
5. تأمین خودکفایی در علوم و فنون، صنعت و کشاورزی؛

6. پی ریزی اقتصادی صحیح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت 
در زمینه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه؛

7. ریشه کن کردن فقر و محرومیت؛
8. تأمین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات الزم برای تشکیل خانواده؛

9. تأمین شرایط برای اشتغال کامل؛
10. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد عالوه بر تالش شغلی، فرصت 
 و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در اداره کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد؛

11. عدم اجبار افراد به کار معّین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری؛
12. منع اضرار به غیر، انحصار، احتکار و ربا؛

13. منع اسراف و تبذیر؛
14. جلوگیری از سلطه ی اقتصادی بیگانگان بر اقتصاد کشور؛

15. تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی؛
16. عدالت اقتصادی و کم کردن فاصله طبقاتی؛

17. رسیدگی به روستاهای کشور و محرومیت زدایی از آن ها.2

جمع بندی
انقالب اسالمی ایران به جهت رویکرد اسالمی اش به انسان و جامعه،  این نکته را در رأس آرمان های خود دارد که هدف نهایي از 
همه ی این اقدامات و تالش ها، زمینه سازي و فراهم کردن بستر الزم براي نیل انسان به کمال حقیقي است که اساساً هدف خلقت 
انسان بوده است، یعني همان عبادت و تقوي. از آنجا که جامعه ی انساني بدون برخورداري از لوازم و زمینه هاي مناسب، رشد معنوي 

1.  صحیفه نور، ج 11، ص 259.
2.  بعضی از موارد برگرفته از اصول 3، 31، 43 قانون اساسی است.



هم نمي تواند پیدا کند، بنابراین نظام سیاسي و اقتصادي و اجتماعي مناسب، مقدمه ی تعالي معنوي و کمال حقیقي انسان است. در 
مباحث مربوط به نبوت، به عنوان یکي از اصول اعتقادي اسالم، این بحث مطرح مي شود که غایت بعثت انبیاي الهي، تزکیه انسان 

و ارائه ی نظري و عملي راه تکامل است:
»انسان اگر به همین حد طبیعت بود و بیشتر از این چیزي نبود، دیگر احتیاج به اینکه یک چیزي از عالم غیب براي انسان فرستاده 
بشود تا انسان را تربیت بکند... نبود... خداي تبارك و تعالي که خالق همه چیز است، این روابط را مي داند. از این جهت به وحي 
الهي براي یک عده اي از اشخاصي که کمال پیدا کرده اند و کماالت معنویه را دنبالش کردند و فهمیدند، روابطي حاصل مي شود 
مابین انسان و عالم وحي. به او وحي مي شود و براي تربیت آن ورق دوم انسان بعث مي شوند، مي آیند در بین مردم و مردم را تربیت 

مي کنند«.1
بنابراین مي توان نتیجه گرفت که مهم ترین و برترین آرمان انقالب اسالمي ایران، گسترش و تعمیق ارزش ها بوده است و اساسًا 

بدون چنین غایتي، نمي توان ماهیت انقالب را اسالمي دانست.   

1.  صحیفه نور، ج2، ص227



 احساس مسئولیت در قبال انقالب اسالمی

 اولویت هدف 

خود علیه شرق و غرب هستیم. مسؤالن ما باید بدانند که انقالب را محدود  ما هنوز در قدمهای اول مبارزه جهانی - 1

 به ایران نیست.

که خداوند بر به پرچمداری حضرت حجت )عج( است  انقالب مردم ایران نقطه شروع انقالب بزرگ جهان اسالم – 2

 همۀ مسلمانان و جهانیان منت کند و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد.

کس  ولی هیچ، چه کسی است که نداند مردم عزیز ما در سختی و گرانی کمبود بر طبقه مستضعف فشار می آورد – 3

بر مبنای اسالم در جهان و  هم نیست که نداند پشت کردن به فرهنگ دول دنیای امروز و پایه ریزی فرهنگی جدید

راه را خود انتخاب کرده  مردم اینفشار و سختی و شهادت و گرسنگی را به دنبال خواهد دارد و ، برخورد قاطع اسالمی

 اند و بهای آن را هم خواهند پرداخت و بر این امر هم افتخار می کنند.

  1ه توصیف می کند.و انقالبش را این گون، ما را اینگونه می خواهد« امام خمینی»

 پدران ما مسحور این افق آرمانی دندانهایشان را به هم فشردند و کاسه های سرهاشان را به خدا.

 . و جوانان که مسئوالن و برنامه ریزانکشور ایران به احساس مسئولیت نسل جوان نیازمند استامروز نیز ملت و – 4

رت و ارتقای بصی، خود را از لحاظ تعمیق ایمان ف تقوا، مسئولیت بزرگآینده کشور هستند باید برای ادای این دین این 

 توانائی های علمی و آگاهی ها آماده نمایند.

 ما مسئول بر افراشته ماندن این علم هستیم.

 ای هدفنسبت منظومه

انش د در جهت بخشی به تمام مشخصات اخالقی و رفتاری یک، احساس مسئولیت نسبت به انقالب اسالمی مبنایی

 آموز انقالبی معاصر قلمداد می شود.

 

 تبیین هدف 

 ریشه ها و الیه های احساس مسئولیت در قبال انقالب اسالمی – 1

                                                           
 به بعد . 513، ص   12صحیفه نور، ج موسوی خمینی ، روح اهلل ،   - 1



 نیازمندی و انواع آن : 1- 1

برایت مهم می شود و در قبال ، آسیب ها و کمبودهایش و متن و حواشی اش، وجود و بقائش، وقتی به چیزی نیاز داری

ره تنگ که در دای، مسئولیت می کنی؛ مهم این است که این نیازمندی منفعت گرایانه باشد یا ارزش مدارانهآن احساس 

 هستی.« همها علفها»باز هم مصداق ، منفعت گیرکرده باشی هر چقدر هم که بلند نظر باشی

 نیاز منفعت گرایانه  :1 – 1 – 1

زش ار، جامعه ای که افق آرمانهایش، ارزشها و آرمانها پیدا می کنددامنه و عمق نیازمندی انسان پیوند محکمی با ، نوع

های فرد گرایانه دنیای مدرن امروز است سقف نیازمندیهایش نیز در حد بهره مندی از لذات وغوطه وری در امیال خواهد 

 بود.

حول محور مادیات «  نیاز سازی» برجسته ترین هنر شیطانی تمدن غرب که اوج آن را در رسانه های متکثر شاهدیم 

 تا ، از رقم های فوق تصور مردم طبقۀ متوسط به پایین گرفته، می باشد. تبلیغات بارزگانی تلوزیون

شیشه ای جادوی خانگی به پایین می  ماشین های پر از پول و باران سکه های طال و بهار آزادی که از باالی صفحۀ

 ادی است که شیطان در پیش پای ما نهاده.ریزد و ... تنها گوشه ای از این نیاز سازی م

  «می خواهی که زود پولدارشوی؟»جمله مشهوری است که اگر می خواهید ایرانی را فریب دهید باید به اوگویید: 

این جمله دست و پای جماعت ایرانی را شل می کند و اراده اش را می شکند بعد ازاین می توانی روشهایی پیشنهاد کنی 

رنگ و لعابی واقعی به خود بگیرد؛ و چه آسان می شود میان این جمله با تبلیغات تلوزیون خودمان پیوند تا این فریب 

 برقرار کرد. که یعنی ما هنوز هم بازیچۀ دستان استعمارگرانیم که انقالبمان هنوز فرهنگی نشده است.

 . نیاز ارزشمندانه   1 – 1 – 2

 ما به وجود آورد. را برایانقالب اضطرار به وجود حجت )عج(

 برقراری عدالت را برای ما موجه ساخت.، انقالب اسالمی نیاز

سگ پاسبان یهود بودن را تبدیل کرد به مردمی با هویت که الگوی دیگران ، متهم، ایرانی تحقیر شدۀ، انقالب اسالمی

 شد  و دست کثیف سلطه گران را پس زد و روی پای خودش ایستاد.

 داریم تا همچنان عزیز و سربلند باقی بمانیم.ما به انقالب نیاز 

فیض پیروزمندی نیز ، سیر کارها عوض خواهند شد و اگر جامعه ای از سیر حق منحرف شود، هر گاه ملتی برگردد»

  2«دگرگون خواهد شد و این از سنن تغییر ناپذیر الهی است
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 شناخت -1 – 2

ترین عامل بی تفاوتی و بی مسئولیتی است. به اعتراف جهل و ناآگهی ریشه ای شناخت انقالب:  :1 – 2 – 1

بسیاری از تحلیلگران و صاحب نظران غربی انقالب اسالمی یکی از ناشناخته ترین پدیده های اجتماعی دوران معاصر به 

تحلیل  ۀتحلیل و یا حتی پیش بینی آن مسئله ای نیست که لتوان با استناد به نظریات موجود در حوز، شمار می آید و فهم

 اجتماعی یه آن رسید به طور مثال  

اعالم نموده که ایران در وضع انقالبی و یا حتی ما ، 75مرداد سازمان سیا بعد از ارزیابی خود از وضعیت جامعه ایران در 

 قبل انقالبی قرار ندارد!

 ( اعالم کرد؛ انتظار 6/9/79مصادف با ) 1792سپتامبر  22همین سازمان اطالعاتی در ارزیابی خود در تاریخ 

 3سال دیگر به طور فعال زمام قدرت را در دست داشته باشد. 11می رود شاه تا 

ی از وقوع انقالب اسالماین نحوۀ تحلیل از واقعیت جامعه ایران که برآمده از نظریات اجتماعی است درست چند ماه قبل 

 آنهم توسط مشهورترین سازمان  اطالعاتی دنیا صورت می گیرد. 

آمریکا و قدرتهای استکباری و صهیونستی را به ، سرعت پیروزی انقالب الهی و اسالمی ایران و رهبری بی نظیر امام

ان و عدم توانایی در شناخت و درک شدت آشفته و غافل گیر نمود  و غربی ها  بارها بر غیر مترقبه بودن تحوالت ایر

حقیقت انقالب اذعان نمودند. البته باید گفت برای آنان که از معنویت انقالب اسالمی بی خبر بوده و در بررسی و تحلیل 

 علل و جوهرۀ پیروزی انفالب اسالمی مجهول و، سیاسی و اقتصادی استناد می جستند، انقالبها به معیار های جغرافیایی

 اشد.پنهان ب

ام اسالمی نهضت امروز تم، نهضت هایی بود که یا سیاسی بود یا نیمه اسالمی، توجه داشته باشید که نهضت های سابق

این رمز است که ما را پیروز کرد و شما هم این رمز را ، همه فریاد می زنند اسالم، نهضت امروز برای خداست، است

 .4حفظ کنید

 7... این توجه به اسالم را حفظ کنید.، بارک و تعالی و پاسداری از اسالم بودرمز پیروزی ما با توجه به خدای ت

 تا عزیز باشیم تا زمینه سا زظهور باشیم.، خالصه اینکه انقالب نعمتبی بود که خدا به ما ارزانی داشت تا آزاد باشیم

 شناخت خود: :1 – 2 – 2
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من بودن(  عضو انجصنفی )، ملی )ایرانی( ، مکتبی )تشیع(خود اجتماعی یک دانش آموز انجمنی ترکیبی است از هویت 

 مقام معظم رهبری در تبیین شناخت خود اجتماعی یک دانش آموز انجمنی این گونه می گوید:

هر فردی از افراد انجمنهای اسالمی «. هر انجمن اسالمی و هر فرد شما یک پرچمدار هویت اسالمی و ایرانی است»

این پرچم که یک عالمت سرافرازی است سهیم است. آرزوی ما این است که همۀ جوانان  کسی است که در نگهداشت

او که او را از دیگر همساالنش متمایز خواهد  6هر کدام پرچمی از همین پرچمها را بلند کنند.، کشور و همۀ دانش آموزان

 ساخت.

  شناخت نقش: :1 – 2 – 3

جتماعی یک دانش آموز انجمنی فهرستی ازاین نقشهایی را در قبال ترکیب ویژگی های گفته شده در تبیین شخصیت ا

ماعی( خود اجت)، انقالب بر عهده داریم در برابر ما می گشاید. پیامد این شناخت درست و صحیح از هر سه مؤلفه )انقالب(

 به وجود آوردن روحیه و احساس مسئولیت در ما مؤثرخواهد بود. نقشها( درو )

 ی در تبیین نقش هر عضو انجمن) به مثابۀ پرچم دار هویت اسالمی و ایرانی( چنین می گوید:مقام معظم رهبر

 ضعیف و روحهای بی شهامت و ، شما و اعضاء انجمن اسالمی با پرچمی که بلند می کنید باید به دلهای مردد

 ،که پرچم در دست اوست شجاعت و جرأت بدهید و به سمت خودتان دعوت کنید. البته اگر کسی، شهامت، بی شجاعت

دیگران را هم خراب می کند. خودتان را محکم کنید. ، کار خراب خواهد شد. اگر خودش مردد شود، اگر دستش بلرزد

لبی هم با ارتباط ق، هم با اندیشیدن و فکر کردن ومطالعه زیاد کردن و یاد گرفتن، استحکام شما هم با مغز است هم دل

    9با خدا.

 مال ومنال، ان آن جوان عیاش و بی تفاوتی را که ارثی زیاد از پدرش برده بود شنیده اید که روزها و شبهاداستحتما  

 بزحمت بدست آمدۀ پدر را به تاراج رفیق بازی و قمار می گذاشت و فکر هم نمی کرد که روزی تمام خواهد شد. اساسا  

بدست نیاورده باشد تعهدی در قبال حفظ و بقاء آن ندارد.  طبیعت انسان این گونه است که اگر چیزی را بزحمت و مشقت

 خطر این بی توجهی در قبال انقالب به مراتب بیشتر است از دست دادن مال و اموال و سالمتی و ...

از این روبه نظر می رسد )همانطور که در بخش عوامل وو ایده ها خواهد آمد( باید تدبیری جست تا تمامی ملت بخصوص 

 ،سهمی در حفظ و بقاء انقالب داشته باشند. از تالشهای علمی تا سیاسی تا اقتصادی تا هنری تا خدماتی بایدجوانان 

راهی اندیشد که مردم را درگیر حفظ انقالب نماید. باید افق تالشهای مردم را از سطح کنونی که صرفا  افردی است و یا 

مه مردم موفقیت خود رادر گرو موفقیت انقالب احساس نمایند و قدم باالتر برد. باید ه، به انگیزۀ کسب پایگاه اجتماعی

 اول نیز تربیت نسل جوان خواهد بود.   
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 ایمان به خدا -1 –4

اهتمامی است که در ایشان نسبت به امور سایر مسلمین وجود دارد. در آیات قرآن و ، یکی  از بارزترین صفات مؤمنین

 نسبت به مردم و امت اسالمی  است.« نگرانی»ات رسول اکرم )ص( روایات شریف یکی از شاخص ترین روحی

 2«لقد جاء کم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رئوف رحیم»

 7«و لعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم تومنوا بهذا الحداسفا»

 11«ما انزلنا علیک القرآن لتشقی -طاها»

برگرفته از ارتباط معنوی و ایمانی به خدای متعال است بدون  خلقیات و روحیات رسول اکرم) ص(این توصیفات قرآنی از 

اهتمام به ، خیرخواهی، شک ایمان راستین به خدای متعال در روحیات و اخالقیات ما اثر خواهد گذاشت حسن خلق

هرکه در این سلوک الی اهلل اوج بیشتری  همسایه و ارحام جزو ویژگی هایی شمرده شده که از مؤمنین انتظار می رود. و

 بگیرد طبعا  دردمندی مضاعفی نسبت به جامعه و هم نوعان خود پیدا خواهد کرد.

 جمع بندی

احساس مسئولیت در قیال انقالب اسالمی ریشه در نیاز ارزش مدارانه مابه انقالب و شناخت و آگاهی ما از واقعیت و 

و زحمتی که برای بقاء و پیشبرد آن کشیده ایم و میزان ، یک انجمنی در آن داریمماهیت انقالب و نقشی که به عنوان 

 ایمانی که به خدای متعال داریم بدس می آید.

نکته ای که در این بین توجه به آن ضروری است اینکه متعالی  ترین ریشۀ این احساس مسئولیت همان ایمان به خداست 

شی هم در راه تحصیل آن نداشته باشیم باز هم نسبت به آن  تعلق خاطر داریم و که حتی اگر نیاز و یا شناخت و یا تال

احساس مسئولیت می کنیم. از طرف دیگر نیاز نیز سطحی ترین الیه و ریشۀ احساس ساز به شمار می آید و مسئله مهم 

رایشات ند را خاستگاه تمامی گو قابل توجه اینکه که باید با تدبیری این سطح را عمق بخشید و در نهایت ایمان به خداو

مالک جهت گیری ریز و درشت ما به حساب آید و ما « حب هلل و بغض فی اهلل»و تعلقات خود قرار دهیم به طوری که 

 را بر مدار خود به موضع گیری وا دارد.

 اینقدر نگویید انقالب برای ما چکار کرده است؛ شما برای انقالب چه کرده اید؟» 

 اس مسئولیت در برابر انقالبقلمرو احس  - 2
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وشت دارای سرن، گروهی است  تشکیل شده از انسانهای هدفمند، امت اسالمی بر اساس تعبیرات قرآنی 11نکته اول اینکه

 دارای فهم و رفتار و تحت رهبری رسول و ولی.، 

واالیی  12اسالمی که اهداف جامعه ایرانی پیش از انقالب را تبدیل کرد به بخشی از امت، به وجود آمدن این ویژگی ها

را می جست و آمقدر فهم و شعور اجتماعی پیدا کرد که تحت سرپرستی ولی خدا قرار بگیرد. اما اینکه سر نوشتش چه 

 خواهد شد وابسته است به اینکه عمل اجتماعی مطلوب و در راستای اهدافی  داشته باشد.

گی های امت اسالمی داریم داشته و جغرافیای احساس مسئولیت را ما بر اساس همان دریافتی که از ویژ، و اما نکته دوم

اعمال و ، سطح فهم و بینش جامعه خود، گسترش می دهیم یعنی یک دانش آموز باید نسبت به اهداف جامعه خود

 امام و رسول جامعه خود و سرنوشت آن احساس، رفتارهای جامعه خود )چه در حوزه فرهنگی چه اقتصادی و چه سیاسی(

 مسئولیت کند. ریشۀ این احساس مسئولیت هم در مواردی که پیش از این در باب ریشه ها و الیه ها ذکر کردیم.

 : احساس مسئولیت در برابر اهداف انقالب اسالمی  2 -1

 انقالب بر پا شد تا:

 «لنری المعالم عن دینک»         دین خدا که همان اسالم است عالم گیر شود. – 1

 «نظهر االصالح فی بالء ک»             درستی در زمین آشکار شود. صالح و – 2

 «این المظلومون من عبادک»          بندگان مظلومت از شر ستمگران رها شوند – 3

  13«تقام المطله من حدودک»            حدود و قوانین معطل دین تو اجرا شود. – 4

 باید نسبت به تحقق آنها احساس مسئولیت کنیم.اینها اهداف کالن و نهایی انقالب ما است که 

اراده های کوچک می ، اهداف کوچک، نکته: کوچک دیدن هدف اولین تأثیرش را در ارادۀ تحقق هدف خواهد گذاشت

 روح وسیع و همت هایی عالی و اراده های پوالدین می خواهد. ، طلبد و اهداف بزرگ

 بینش جامعۀ انقالبی: احساس مسئولیت در قبال سطح فهم و 2– 2

جامعه ای که از جهل)در مقابل عقل( رنج می برد حتی اگر پر باشد از انسانهای به اصطالح فرهیخته ای که مداک و   

 آینده و سرنوشت خوشی نخواهد داشت.، مدارج علمی شان دهان پر کن است
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اگر چه علم آموزی مقدمۀ ، 14لم قرار گرفتهدر روایات شریف واژۀ جهل در برابر واژۀ عقل)یعنی خرد ورزی( و نه واژۀ ع

عقل ورزی است اما عین آن نمی باشد. بخصوص اگر ساختار علم با مدیریت و برنامه ریزی غیر الهی پایه ریزی شده 

 باشد.

احساس مسئولیت در قبال افزایش یا کاهش سطح فهم و خرد اجتماعی و تحت تأثیر فضای موجود نبودن و اکتفا کردن 

 آموزی یکی از مهم ترین عرصه های احساس مسئولیت می باشد.به سواد 

 : احساس مسئولیت در قبال رفتار جامعۀ انقالبی2– 3 

دانسته اند    را دلیلی« 19منهم امه مقتصده» آیه شریفۀ، در فلسفه تاریخ 16و شهید مطهری 17عالمۀ طباطبایی در المیزان

اشند. عمل اجتماعی در واقع برایند عمل تک تک افراد یا گروه ها است بر اینکه امتها دارای عمل و رفتار اجتماعی می ب

تعبیر حاکی  این« تولید نا خالص ملی»که برداشتی کلی از آن شده به عنوان مثال ما در اقتصاد تعبیری داریم با عنوان 

در بخش کشاورزی  مثال ، از ارزش مجموع کاالهای تولیدی یا خدماتی است که در بخشهای مختلف اندازه گیری شده

میلیارد  111 مجموع تولیدات کشاورزی) چه اصلی و چه فراوری( در طی یک سال چقدر ارزش گذاری می شود )مثال

این رشد برآمده از تالش تک تک کشاورزان می باشد که می توان ، رشد داشته %11تومان( که نسبت به سال قبل مثال  

ین نسبت  می توان عمل یا رفتار سیاسی و عمل یا رفتار فرهنگی مردم را نیز مجموع آنرا در قالبی کمی سنجید به هم

سنجید نوع رفتار برآمده از فرهنگ دینی در جامعه به چه صورت است آیا ارزشهای دینی در جامعۀ انقالبی ما نهادینه 

و نهی از منکر و ... تبعیت امر به معروف ، خمس، شده اند؟ آیا جامعۀ ما در قبال شریعت و قوانین الهی مانند حجاب

بیشتری پیدا کرده یا به دنبال گریزگاه هایی برای فرار از مناسک شرعی است؟ در حوزه سیاست نیز آیا رفتار سیاسی 

جامعۀ ما بر اساس و یا نزدیک به آنچه از آموزه های دینی بر می آید می باشد یا متأثر از فضای تبلیغات و ...؟احساس 

 عمل و رفتار جامعۀ انقالبی در قلمرو احساس مسئولیت ما می گنجد.مسئولیت در قبال 

 : احساس مسئولیت در قبال ولی امت انقالبی2– 4  

 ،نگرانی و دغدغۀ خاطر هر جوان انقالبی نسبت به امام و ولی امر خود بدیهی ترین مصداق احساس مسئولیت   می باشد

محبتی است که نسبت به خاندان اهل بیت )علیهم السالم( در دل  ریشه این احساس خطر نیز در پذیرش والیت الهی و

 12شیعیان گذارده شده است.
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امام امت اسالمی با ارزش ترین دارایی آن محسوب می شود و تعلق خاطر به او طبیعی ترین احساس است و ما پای این 

 احساس سر هم می دهیم.

 : احساس مسئولیت در قبال سرنوشت امت اسالمی2–7   

مشخص گردید که هر ، و توضیحات پیشینی در جزوه شناخت جایگاه جامعه 17«و لکل امتم اجل»بر اساس آیۀ شریفۀ   

هد بی پایان  نخوا امت و جامعۀ دینی یا غیر دینی بر اساس سنتهای الهی زمان مند در نظر گرفته شده و مدت و عمری

متی با سرانجام و سرنوشتی مواجه خواهد بود و امت ها بر داشت. الزمۀ پذیرش زمانمند بودن این است که هر قوم و ا

رفتار و سطح فهم شان و در نهایت امر یا به سعات و فوز و فالح ، پذیرش امام الهی یا طاغوتی، اساس هدف گیری

 خواهند رسید یا شقی و خاسر خواهند بود.

 به حساب می آید.نگرانی از عاقبت سوء امت یکی دیگر از مصادیق قلمرو احساس مسئولیت 

 آثار و پیامدهای حس مسئولیت در قبال انقالب  - 3

در نسبتی که میان ریشه ها و الیه های احساس مسئولیت با قلمرو این احساس برقرار می شود می توان به آثار و 

 ه شمار آید.ت بپیامدهای طبیعی آن دست یافت از اینرو به نظر می رسد موارد زیر جزو طبیعی ترین آثار احساس مسئولی

 مراقبت آگاهانه و همراهی، : اقدام به موقع2 -2 – 1

مراقبت و هوشیاری صحیح و هوشمندانه و همراهی مسئوالنه یکی از آثار ، طبیعی است که اقدام به موقع و آگاهانه

یشه گرفت هماحساس مسئولیت در قبال انقالب اسالمی به شمار می آید. وقتی دغدغه و دل مشغولی چیزی تو را فرا 

 با دقت از او مراقبت خواهی کردو در شرایط متفاوت) سخت و آسان( همراهش خواهی بود.، در کنارش حاضری

 سازندگی و پایداری، مشقت، : تالش2 -2 – 2

 و خدمت به آرمانهای امت اسالمی.، فعالیت همراه با تحمل سختی ها )روحیۀ حماسی( برای حفظ و بقاء انقالب

 مدارا و مهرورزی، ستگی: دلب2 -2 – 3

حاال این انس ریشه اش هر چه باشد سرانجامش مبارک است. ، دلبستگی اثری است که از انس با انقالب بدست می آید

 با افت و خیز انقالب باید مدارا کرد و از کوره در نرفت تا به دام افراط و تفریط نیفتاد.

 وقتی نگران کسی هستی به کارهایی رو ، س مسئولیتمهر ورزی  و حب هم ریشۀ پذیرش است و هم اثر احسا

 و این یعنی مهر  ورزیدن.، می آوری که به سعادت و آرامش او بیینجامد

                                                           
   34اعراف  -19



 شاخصه های احساس  مسئولیت در قبال انقالب  -4

دمهای آخیلی ها در دنیا هستند که از این ویژگی برخوردارند اصوال  ، احساس مسئولیت یک روحیه است یک اخالق است

با احساس مسئولیتی هستند که البته ویژگی خوبی هم هست اما باید به یک نکته توجه داشت که با چه مالک ها و 

 دین نسبت به جهت گیری روحی و اخالقی، شاخصه هایی می توان ارزشمندی دینی این روحیه را سنجید. به عبارت بهتر

زش هر صفتی شایسته و نیکو نیست و یا هر صفت ار، هر خلقی، د بیاییدهر تمایلی نباید در دل بوجو، افراد نظر خاص دارد

 ،مندی لزوما  قابل تقدیر نیست. بعضی ها ذاتا  آدم های تو سری خوری هستند این حقارت شخصیتی اسمش تواضع نیست

د برای به هر حال بای به آدم خجالتی با حیا نمی گویند اگر چه شاید در برونداد خارجی وجه تشابهاتی نیز یافت شود. اما

 روحیات نیز شاخص ارائه کرد. به نظر می رسد موارد زیر شاخص های کلی مورد نظر دراین بخش باشد.

 : بصیرت و آگاهی1-4

 «قل هذه سبیلی ادعوا علی بصیره انا و من اتبعنی» 

 : کرامت نفس2-4

 «واستخف قومه فاطاعوه انهم کانوا قوما فاسقین» 

و او را پرستش می کردند که انسانهای خفیف و ذلیلی شده بودند این ذلت اگر چه آدم را به حرکت قوم فرعون از این ر

 وا می دارد اما از هیچ ریشه ای برخوردار نیست. 

 : فریضه دانستن احساس مسئولیت در مقابل احساس داوطلبانه3-4

 : عکس العمل دینی و انقالبی نشان دادن4-4

 «ی آیاتنا ... واذا رأیت الذین یخوضون ف»

 عوامل تحقق بخش 

 ایمان به خدا و تقویت پیوند با اهل بیت) علیهم السالم( – 1

قیام برای خدا و تعظیم شعائر الهی ، امام در طول جریان نهضت و دفاع مقدس و پس از آن تا پایان عمر شریفشان اسالم

 21را هدف اصلی و آرمانی انقالب خود معرفی کرده اند.

نهضت را نیز همین دانسته و در بیانات متعددی تبعیت از خدا را عامل پیروزی معرفی کرده اند. البته باید رمز پیروزی 

 دانست که اسالم و ایمانی که امام از آن دم می زنند اسالم ناب محمدی است و نه آمریکایی و ارتجاعی.
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د و خدا پرستی را در عزلت گزینی و جدایی دین از امروز بعضی ها سعی می کنند راه انقالب را از راه بندگی خدا جدا کنن

ل این دلی، این طایفه همان کج اندیشانی هستند که به اشتباه خود را متدین می نامند 21سیاست تفسیر و تعبیر می کنند؛

وزۀ ح هم آوازی این عده با کسانی است که لبیرال مسلکانه دم از فردی بودن ارتباط شخص با خدا می زنند ونیز ، مدعا

البته اگر بر اساس قرائت این دو دسته متدین باشید هیچ نسبتی با انقالب پیدا ، مدیریت اجتماع را غیر دینی می خواهند

    نخواهید کرد.

 22هدف و آرمانهای انقالب و نقش خود )به عنوان یک دانش آموز انجمنی معاصر(، بصیرت و آگاهی از ماهیت –2

 23سهم داشتن در تحقق بخشیدن به اهداف انقالب –3

 حضور در مناطق محروم و تالش برای رفع محرومیت و ...

 24نگاه جهانی و انسانی پیدا کردن –4

 موانع تحقق احساس مسئولیت در قبال انقالب 

 اعتیاد به زندگی مجازی و رسانه ای و دوری از فعالیت های گروهی. – 1

 27 گرایی که این هم از لوازم فرد گرایی است.سود انگاری و منفعت  – 2

 26 توجیه گری و فرار از مسئولیت پذیری اجتماعی. – 3

 29 برخی ویژگی های فردی که جزو موانع آسیب زای کلی به شمار آید مثل تنبلی و کسلی. – 4

 گناه و دوری از یاد خدا. – 7

 قرآن کریم در اشاره به تاثیر بی ایمانی در رفتار انسانی می فرماید: 

ی بینوایان را غذا نم، بدهکاران در پاسخ این سوال که چه چیز شما را به دوزخ آورده است می گویند: نماز نمی گذاردیم»

 22«با هرزه در ایان هرزه گی می کردیم و روز جزا را دروغ می شمردیم، دادیم
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 هاایده

 «.رصد تحوالت دنیای اسالم»تشکیل کمیتۀ دانش آموزی  – 1

تجربه نشان داده است ارائه هدفمند اطالعات نقش مهمی در ایجاد حساسیت و یا حساسیت زدایی از فضای عمومی 

جامعه خواهد داشت نمونه عینی این واقعیت را می توان در رویکردی که رسانه های دنیای استکبار در پیش گرفته اند 

جامعه ما دچار ، نظاره کرد. در حال حاضر و با توجه به ضعف دستگاههای خبری موجود در پوشش اخبار جهان اسالم

نوعی بی خبری و به دنبال آن بی تفاوتی نسبت به وقایع و اتفاقات دنیای اسالم می باشد از این رو به نظر می رسد هر 

 پیگیری و تحلیل این وقایع باشد و با تعریف، طراحی مدلی جهت رصدمرکز اتحادیه ای در هر نقطه از کشور دست به کار 

 خروجی های دانش آموزی زمینه ها و زمزمه های حساسیت آفرینی را بوجود آورد. 

آنجا که هنوز تا تحقق حکومت ، اقتدار بخشی به حکومت و زمینه سازی برای اصالح آن و حتی محدود نمودن آن – 2

ضای کنونی در ف، در قالب حرکتهای توده ای قابل پیگیری است و گاه با ایجاد نهاد قابل تحقق گاه، صالحان فاصله است

 بویژه با تحوالتی که در متن جوامع جدید رخ داده نباید از ظرفیت و توانایی جریانهای توده ای و مردم نهاد غافل بود.

قالب ما در گرو برخوردی حکیمانه با آن می از سوی دیگر مجازی شدن ارتباطات آسیبی است که سالمت اجتماعی ان

باشد به نظر می رسد زمینه سازی جهت بوجود آوردن تحرکات و جریانهای اجتماعی در مقابله با زندگی مجازی موثر می 

 باشد. 

 است پیشنهاد می شود.  «زندگی مجازی»که نقطه مقابل  «زندگی واقعی»از این رو ایده 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

 

 



 انقالب اسالمی

 در پی ریزی تمدن نوین اسالمی هادستاوردها و چالش، اصول ارزشی شناخت جایگاه تاریخی

 

 اهمیت و اولویت هدف

 فهم جایگاه و موقعیت تاریخی انقالب اسالمی )به عنوان بزرگترین و پردانه ترین انقالب عالم( مهم است چون: 

انسانهای بی هدفی که نهایت همت و عمل شان سیر از زندگی گروهی ، انقالب اسالمی ماهیت جامعه ایرانی را -1

 اسالمی تبدیل کرد.  29به امت، کردن شکمشان بود و پیدا کردن سرپناهی

تا دستش را از دست انسانهای فاسدی مه ناموسش را  انقالب اسالمی به ایران و ایرانی این فرصت را بخشید -2

  تا او را به سر منزل مقصود برسانند. صالح خدا قرار دهد و دست در دست بندگانخارج کند ، به اجنبی می فروختند

و امام این مسیر پر آسیب را چنان بر ما شهر  انقالب اسالمی ما را در مسیر تحقق ظهور منجی موعود قرار داد -3

 و شیرین کرد که با قهقهه مستانه به استقبال جان فشانی در راهش می رفتیم. 

است چون مردم ما ر او مسلمانان عالم را و تمام بشریت را آنقدر به ظهور حق نزدیک فهم انقالب و جایگاه آن مهم 

 ساخت که شواهد آن را به وضوح می توان دید. 

هایی آرمان ن، ساده لوحی است اگر گمان بریم طمع آب و نان و رفاه و حتی در بهترین تصویرها برقراری عدالت اجتماعی

 در این محقق است انشاء اهلل. ما است. اگر چه تحصیل این امور 

افق بلند و وسیعی را در برابر ما می گشاید که در آن ، تصحیح نگرش نسبت به انقالب اسالمی و آرمانهای رهبری آن

درگیر سیاست بازیهای اهل دنیا شدن و فریب وعده های تبلیغاتی را خوردن و سرگرم بودن به چرب و شیرین دنیا جایی 

 ندارد. 

میده بود آن سردار زنده یاد وقتی بسیجی خسته جان را به حرکت می خواند که: تنها وقتی توانستی پرچم چه خوب فه

 توحید را در افق عالم در خاک فرو ببری روز خستگی از تن بدر کردن توست.

تا در  آزاد کردن قطعه از فدک فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( است از دست طاغوت نهضت اسالم و مردم ایران -4

زمینه ظهور و برپایی تمدن ، ادامه با اقتدار بخشی به خود و حمایت از سایر نهضت های آزادی بخش مستضعفین

 جامه عمل بپوشاند.« دین در مقام تدبیر دنیا است»بزرگ اسالمی را که بر پایه نظریه 
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 تبیین هدف

 تقابل تاریخی حق و باطل 

 الف( جبهه باطل 

 . نظام سلطه و سرمایه 1

ابزارها و ساختارهای برآمده از این فرهنگ مهاجم و سلطه جو به طور تفصیلی در جزوه ، مبانی، شناخت ابعاد تمدن غرب

 مربوطه ذکر شده است اما ارائه تحلیلی کوتاه و رویکرد خالی از فایده نیست. 

، هابرماس، ی دانشمندانی چونبا طالیه دار، از قرن هفدهم میالدی، تجربه گرایی: کاروان تمدن غرب 31. مبانی1-1

هیچ  ،بارکلی و ... گام به گام به سوی حس گرایی نزدیک تر شد. این ایده اصرار دارد که عقل بدون یاری حواس، هیوم

 گونه ندارد و تنها راه معرفت توسل به تجربه های حسی است. 

دگی به دلیل تجربه ناپذیری بود. و طبیعی . سکوالریسم: مهم ترین پیامد ایده فوق حذف خدا و معارف وحیانی از زن2

 دیگران و جامعه خواهد داشت. ، طبیعت، است که این پیامد چه تاثیری در حوزه روابط انسان با خود

. نسبیت گرایی: چاه عمیقی که تمدن غرب به خاطر حذف ماوراء به آن افتاد بی ارزشی هنجارها و حقوق واالی دینی 3

تا وقتی تجربه حسی مالک علمی بودن و عینی بودن باشد دیگر جایی برای قبول و اثبات  و اخالقی بود بدیهی است

 ارزشها باقی نخواهد ماند در نتیجه ارزشها و امور اخالقی تنها به خواست شخصی افراد قابلیت پذیرش را خواهند داشت. 

مقبول اخالقی وجود ندارد پس طبیعی  . لذت گرایی: وقتی در محیطی زندگی می کنید که هیچ هنجار یا ارزش عام و4

امیال و  ،است که به دنبال شادمانه زیستن و لذت طلبی و کام جویی برآیید اومانیسم یعنی برتری یافتن فرد و خواستها

 تمایالت نفسانی بر هر مقوله دیگری.

تمایالت انسانی برآمده از لذت ، این مرحله را می توان قله اندیشه !!! غرب به شمار آورد در این دیدگاه. فردگرایی: 7

جویی و بی اعتنایی به ارزشها جایگاهی تعیین کننده در معادالت فردی و اجتماعی دارند حتی عقل نیز در این وادی صرفا  

 خادمی است برای بهره مندی بهتر و بیشتر.

وصیف قابل ت، بر پایه تمایالت افراد جز، ارزشهای انسانی، هیچ حقیقت اخالقی وجود ندارد، . لیبرالیسم: چون در جهان6

نیست. پس چاره ای نیست جز اینکه افراد هر کدام آزادانه و برابر به دنبال تامین خواستها و امیال خود باشند و هیچ چیزی 

 جز خواسته های دیگران نباید آنها را محدود نماید. 

 . رویکردها:2-1
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مولفه خالصه نمود. با این تبیین کافی است تمامی اتفاقاتی را که در  6تمام حقیقت و ماهیت غرب را می توان در این 

جهان در حال وقوع است و گوشه ارتباطی نیز با تمدن غرب دارد را به نظاره بنشینیم. اگر تمامی مولفه های ذکر شده را 

چ گاه ت و شهوت( هیقدر، در یک کمیت اجتماعی تحلیل نماییم خواهیم گفت لذت طلبی با سه مولفه خود یعنی )پول

 به کارگیری نیروی، استفاده از بازارهای نقاط دیگر جهان، در درهای جغرافیایی غرب محصور نماند. جذب ثروت سرمایه

اهدافی بودند که پای سلطه گران و مستعمران را به اقصی نقاط عالم کشانید. در این بین ، انسانی ارزان در سایر مناطق

ن کافی در مواجهه با این تهاجم برخاسته از تمدن غرب برخوردار نبودند به استضعاف کشیده ملتهایی که از توش و توا

 شده و خفت سلطه پذیری را تحمل نمودند. 

 . رویکرد استعماری:1-2-1

قوه قهریه و استفاده از نیروی نظامی و اشغالگر اولین رویکرد غرب در مواجهه با سایر ملتها بود. طبعا  قدرت نظامی 

از  تاریخ سیاسی ایران )بخصوص پس، استه از توانمندی های تکنولوژیک این فرصت را در اختیار این دولتها قراردابرخ

 قاجاریه( پر است از سرفرود آوردن پادشاهان و امرا در برابر ایران و فرماندهان نه چندان عالی رتبه غربی. 

ران برای سربازان خود قرار می دادند که اگر سرباز جزئی به اوج اینم خفت در حق مصونیتی است که دولتهای اشغالگر ای

 شاه ایران و عالم ایرانی توهین و تحقیری می کرد ما حق دفاع از خود و محکوم نمودن او را نداشتیم. 

 . رویکرد نو استعماری:2-2-1

ر دولت مردان استعمارگ، فروختندخاک ایران را می ، در ایامی که پادشاهان ایرانی به جهت لذت طلبی و شادکامی در غرب

رویکردی نو در رویه استعماری خود اتخاذ کردند. در این روش تقلیل هزینه های حضور نظامیان )که تمامی آنان از 

و حساسیت زدایی از فضای عمومی کشورهای تحت سلطه که در برخی موارد همچون  ملتهای تحت سلطه بر می آمد(

 و کسب استقالل سیاسی نموده بود عوامل اصلی این تغییر استراتژیک به شمار می رفت.  عراق مردم را وادار به قیام

های مناسب جهت حکام و پادشاهان کشورها در جوامع تحت سلطه بسترسازی تربیت و پرورش غربی قشر جوان جامعه

، هاهویتی ملتی و بیهای بومی مردم و القای خود باختگارزش شمردن آداب و رسوم و هنجارتحقیر و بی، غربی

 آید. ر ارتباط با مستعمرات به شمار میهای نظام نو استعماری دترین روشمهم

 . استبداد: 2

 . بی هویتی:1-2

اما هر چه بود ، هر چند حکمرانی پادشاهان در تاریخ ایران قرین ظلمها و بی عدالتی ها و تجاوزها و حق کشی ها است

ت و این احساس پدر بودن به او ویژگیهای خاصی می بخشید. در آثار تاریخی موجود شاه خود را پدر رعایا می دانس

، یرتدب، شجاعت، فرزندان پادشاهان تنها با وجود شرایط خاصی صالحیت احراز والیت عهدی را دارا می شدند. جنگاوری

ن ملت بودند که تحت فشار قرار کیاست و ... جزو ویژگیهای مطلوب ولیعهد به شمار می آمد. )اگر چه در نهایت باز ای



داشتند(. اما هر چه از دوران پادشاهی گذشت و هر چه قدرت و ثروت بیشتر به کام پادشاهان نشست و هر چه سلطه 

گران نفوذ بیشتری پیدا می کردند از آن ویژگیهای مطلوب کاسته شد و بر استبداد و دیکتاتوری افزوده شد. و این نتیجه 

دشاهان و دور ماندن از اصول تربیتی حاکمان و امرا به حساب می آمد. اوج این بی هویتی از دورانی طبیعی بی هویتی پا

است که پهلوی ها بر سر کار آمدند پهلوی اول هیچ چیز قابل توجهی نداشت جز زورگویی پس برای حکومت باید زور 

ر رپوش گذاشتن برای حقارت باز باید زوپس برای س، می گفت. پهلوی دوم نیز هیچ چیز بارزی نداشت جز بی عرضگی

 می گفت. 

 همراهی با سلطه گران:  2-2

هم کاسه شدن پهلوی دوم با استعمار گران تازه نفسی چون آمریکا جلوه تاریک و کثیفی از استبداد را به نمایش گذاشت. 

از متن مقدس هنگام قسم خوردن مرداد گرفته تا تصویب الیحه انجمن های ایالتی و والیتی و حذف قرآن  22از کودتای 

ساله و ارجاع ایران به دوران قبل از اسالم و قطع پیوندهای اسالمی میان  2711تا برگزاری جشنهای ، نمایندگان

حق  ،تا نفوذ مارکسیست و الحاد دولتی و ترویج بی بند و باری درباری و دولتی و .....، همسایگان جغرافیایی مسلمان

یکایی ها تصویب کردند که اگر سرباز مست آمریکایی ناموس شیعه ایرانی را در تصادف مضروب توحش را هم برای آمر

از ایرانی خسارت سپر و بوق و لکه دار شدن ماشین آمریکایی را بگیرند که چرا ایرانی وحشی! جلوی ، و مجروح ساخت

 ماشین ایستاده است. 

 31 . تحقیر ملت:3-2

 ژاندارم منطقه ای که پر است از ثروت خدادادیبه محبوس بودن و همپالگی با یهودیان؛ متهم بود ، شیعه ایرانی غیرتمند 

و منابع الیزال طبیعی اما خود از آن هیچ بهره ای نمی برد. شکاف طبقاتی و فقر اقتصادی و وابستگی و عدم تحرک 

ه هر ل هندی ها یا چینی ها باری بکمرش ر اشکسته بود. همه اینها وقتی سنگینی می آید که بفهمیم ایرانی جماعت مث

 عربی خلیج مقایسه کرد که طور دیگری است. ایرانی جماعت را نمی شود با جماعت ، جهت نیست

ما ملتی بودیم با غرور و نخوت که در بدترین شرایط شاه مان باز از خودمان بود و نگذاشتیم دیگران بر ما شاهی کنند 

 کنند. میم انگلیسی و پرتغالی و آمریکایی سالهاست حکومت کرده و کال، در حالی که در کشوهای همسایه

 ب( جبهه حق:

 جنبش بیداری اسالمی 

 . تاریخچه 1
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از حدود نیمه دوم قرن سیزدهم قمری و نوزدهم مسیحی به بعد یک جنبش اصالحی در جهان اسالم آغاز شد. این جنبش 

افغانستان و هندوستان می شود. در این کشورها کم و بیش ، ترکیه ،سوریه و لبنان و شمال آفریقا، مصر، شامل: ایران

داعیه دارانی پیدا شدند و اندیشه های اصالحی مطرح شد. صورت گرفت. این جنبش ها به دنبال یک رکود چند قرنی 

 صورت گرفت و تا حدی عکس العمل هجوم استعمار سیاسی و اقتصادی و فرهنگی غرب بود و نوعی بیدار سازی و

  32تجدید حیات در جهان اسالم به شمار می آید.

شیخ محمد عبده شاگرد و مرید  33 سلسله جنبان نهضتهای اصالحی صد ساله اخیر سید جمال الدین اسد آبادی است.

 سید جمال دومین شخصیتی است که نامش به عنوان مصلح جهان تسنن بخصوص در جامعه عرب برده 

سومین قهرمان اصالح در جهان سنی عرب شیخ عبدالرحمن کواکبی است که با یک واسطه از پیروان سید  34 می شود.

  37 جمال به شمار می رود.

و تاثیر گزاری بهره نبود. به نظر می رسد تحلیلی که جدیت ، اگر چه این سیر همچنان ادامه یافت اما دیگر از آن نبوغ

عامل عمده »انهای اصالحی اهل سنت بیان می کند پسندیده ترین توصیف باشد. شهید مطهری در تبیین علت افول جری

وی گرایش شدید مدعیان اصالح به س، ای که سبب شد نهضت اسالمی که از سید جمال شروع شد از جلوه و رونق بیفتد

  36 وهابیگری و گرفتار شدن آنها در دایره تنگ اندیشه های محدود این مسلک سکفی است.

  39ه ها. ریش2

 عوامل و ریشه هایی که جنبش بیداری جهان اسالم را رقم زد می توان در موارد زیر طرح نمود:

 . استبداد بی حد و حصر حکام و پادشاهان.1

 . استعمار خارجی و تسلط روز افزو.ن آنان بر جان و مال و ناموس مسلمین.2

 عموم جامعه را تحت تاثیر قرار می داد.

 و سنتهای جاهلی و دور شدن مردم از اصول فطری و اولیه زندگی دینی خود. . حاکم شدن خرافات3

 یکی از عواملی که عالمان دینی و مجاهد را بر انگیخت. 

 . جهالت و بی خبری و عقب افتادگی و کسالت جامعه اسالمی در مقابل پیشرفتهای چشم گیر دنیای غرب. 4
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 رک وا می داشت. که بیش از همه روشنفکران دینی جامعه را به تح

تمامی سطوح و الیه های جامعه مسلمین را تحت تاثیر قرار داده و ضرب آهنگ حرکت و بیداری را تسریع ، عوامل فوق

 نمود. 

 . نمودها )حرکت اصالحی تشیع( 3

 . نهضت تنباکو 1-3

  32فرآیند تحقیق

روحیه وطن فروشی ناصر الدین شاه قاجار قراردادی را رقم زد که از آن با عنوان قرارداد تالبوت نام می  قرارداد تالبوت:

سال به تالبوت  7خرید و فروش کل توتون و تنباکوی ایران در داخل و خارج کشور به مدت ، برند. بر اساس این معاهده

درصد از  7گردید یک چهارم سود شرکت را پس از کسر  انگلیسی واگذار شد و در عوض صاحب امتیاز )تالبوت( متعهد

 آن و خارج نمودن مخارج به دولت ایران بپردازد. 

پس از احداث اولین ساختمان شرکت هزاران زن و مرد فرنگی در قالب کارکنان شرکت به ایران وارد  آغاز فعالیت:

ایجاد  استفاده از مسلمانان به عنوان نوکر و، فزایش فروشاستفاده از دختران برای ا، شدند. نفوذ در بازار اقتصادی مسلمین

 رقاص خانه فرنگی و صرف مشروبات الکلی زمینه های نارضایتی عمومی را پایه ریزی کرد. 

جمعیت هشت  %21گسترش شرکت انگلیسی تالبوت به طور مستقیم یا غیر مستقیم وضعیت اقتصادی  آغاز مقاومت:

تاثیر قرار داد و طبعا  مردم خسته از گرفتاریها و ظلم حکام و استعمار گران به دامن علما و  میلیونی آن روز ایران را تحت

مراجع پناهنده شدند. نهضت از فارس شروع شد و با سرکوب شدن مردم توسط دولت به تبریز تهران و اصفهان و مشهد 

 سی. دولت و افزایش اختیارات شرکت انگلینیز کشیده شد. اما یک نهایت محتوم داشت و آنهم سرکوب شدید مردن توسط 

تیر آخر: اگر چه تمامی مردم و علمای ایران خواستار تحقق این واقعه بودند اما سید جمال الدین مهم ترین نقش را در 

آن میان بر عهده داشت. وی با ارسال نامه ای به میرزای شیرازی نقش تعیین کننده ای در صدور فتوای میرزای شیرازی 

 نمود.  بازی

 باشد.  میالیوم استعمال هر گونه توتون و تنباکو بای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان )عج( ، بسم اهلل الرحمن الرحیم

 . نهضت مشروط 2-3

 37فرآیند تحقق
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 . استقرار سلطنت ناصر الدین شاه و افزایش استبدادا و و ابستگی بخصوص در اواخر آن دوره.1

 روحانیان و روشنفکران دینی را به تالش در جهت تغییر وضعیت موجود وا داشت. ، یران. وضعیت اسفبار ا2

نهضت فرا گیری را بوجود آورد که از مرزهای عدالت خواهی و تاسیس ، دعوت از مردم خسته حال و منتظر اصالح

 دارالعداله گذشت و به سرنگونی دولت استبدادی و برپایی ساختاری جدید منجر گردید. 

اول جریان روشنفکری متاثر از انقالب های اجتماعی مغرب زمین بخصوص . در این برهه دو جریان شکل گرفت:4

 فرانسه و دوم جریان روحانیونی بود که به دنبال هماهنگ سازی قوانین اسالمی بودند. 

شیعه را از عرصه مدیریت  جریان اصلی عدالت خواهی را از مسیر خود منحرف ساخت و روحانیت اصیل، . نفوذ استعمار7

 اجتماعی بیرون نمود و در نهایت بزرگ مردی چون شیخ فضل اهلل نوری را بر سر دار آورد. 

اگر چه جنبش ها و نهضت هایی که در جهان تشیع ظهور و بروز نمود عمدتا  رویکرد اصالحی نداشت و بیشتر تحت 

 ،مجاهدت تنگستانی ها، نهضت جنگل میرزا کوچک خان تاثیر ظلم حاکمان و استعمار گران بوجود می آمد )همچون

،  بروجردیآیت اهلل، عشایر بختیاری و قشقایی و ...( اما این بدین معنا نیست که مصلحین بزرگ جهان را نادیده انگاریم

 عالمه ، عالمه سید محسن عاملی، عالمه شیخ محمد حسین کاشف الغطا

  41 ائینی از این دست به حساب می آیند.سید شرف الدین عاملی و بالخصوص عالمه ن

 . نهضت اسالمی مردم ایران 3-3

، ایدئولوژی، هدف، مردم»در صورتی که پنج مولفه  41توضیح داده شده در عوامل محرک تاریخ، . بر اساس مدل تحلیلی1

ع و خداد اجتماعی وسیبا یکدیگر ترکیب یافته و در کنار هم قرار می گیرند می توان امید داشت که ر« ولیّ و سازمان

 عمیقی به وقوع خواهد پیوست. 

. با توجه به تحوالتی که در جامعه ایرانی رخ داد و پیوستگی پنج عامل فوق با یکدیگر نهضت اسالمی مردم ایران که 2

 از آن با عنوان انقالب اسالمی یاد می کنیم شکل گرفت. 

 انقالبی ایران خواهیم گفت: . در مقام تطبیق پنج عامل ذکر شده با تحوالت جامعه3

  :. مردم1-3-3

انقالب اسالمی نماد تکامل و بلوغ جامعه ایرانی می باشد به این معنا که جامعه ایرانی هم در روح خود )احساس وابستگی 

هم در اندیشه و فکر خود )قدرت فهم و بینش برآمده از ارتباط به ائمه هدی و تنفر از دشمنان خدا بخصوص مستکبرین( 
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فتار خود )کادر سازی و توجه به فعالیت های گسترده تشکیالتی و شبکه ای( با معارف وحیانی و دینی( و هم در عمل و ر

 42 به درجه ای از هوشمندی و هوشیاری مطلوب رسید.

 . هدف 2-3-3

شهید مطهری چند ماه مانده به پیروزی انقالب اسالمی در مجموعه ای از سخنرانی ها و مصاحبه ها در مقام تبیین 

 با استناد به فرمایشات حضرت امیر در نهج البالغه چنین می گوید:  اهداف نهضت اسالمی مردم ایران

آیا دموکراسی می خواهد؟ آیا برای دفاع از آنچه امروز حقوق این نهضت چه هدفی را تعقیب می کند و چه می خواهد؟»

 ان شده است. بشر نامیده می شود به پا خاسته؟ .... و یا غیر اینها. هدفهای کلی در چهار جمله حضرت امیر بی

 نشانه های محو شده راه و دین خدا را که همان اسالم است بازگردانیم. نرد المعالم من دینک:  -1

 نظهر االصالح فی بالدک: سرزمین های خدا را اصالح و آباد نماییم.  -2

 بندگان مظلوم خدا را از شر ستمگران برهانیم.  :یامن المظلومون من عبادک -3

 قانون های نقض شده خدا را به پا داریم.  :ه من حدودکتقام المعطل -4

عمومیت بکار رفته در تعابیر وسعت دامنه و عمق هدف گذاری نهضت اسالمی را روشن می کند. دین خدا را اعالن 

کنیم  آزادبندگان خدا را )تمام بشریت( از ظلم به خود و ظلم طاغوت ها ، آباد کنیمسرزمینهای خدا را )تمام جهان( ، نماییم

 و حدود الهی را اجرا نماییم.

 43 . ایدئولوژی:3-3-3

 پایه و اساس این نهضت تمسک به اندیشه سیاسی اسالم و پذیرش این نظریه است که 

از قدرت و توانمندی ویژه و برتری برخوردار است که او را از سایر رقبای نظری اش ممتاز « دین در مقام تدبیر دنیا»

 خواهد ساخت. 

نظریه والیت مطلقه فقیه نیز که بر همین اساس استوار است روش کلی و جامعی در مقام تدبیر دنیا در اختیار ما قرار می 

 دهد. 

 44 . ولی و حاکم اسالمی:4-3-3
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  47 گوید:گونه میشهید مطهری در مقام توصیف رهبری نهضت اسالمی این

 من در امام خمینی چهار مرتبه از ایمان را دیدم.

 مان به هدف: دنیا جمع شود نمی توانند او را از هدفش منحرف کنند. ای

 ایمان به راهی که برای رسیدن به هدف انتخاب کرده: امکان ندارد از راهی که انتخاب کرده منصرف شود. 

ر مردم را بهتگوید من مان ندارد به طوری که به وضوح میاحدی به اندازه ایشان به روحیه مردم ایران ای :ایمان به مردم

 شناسم. از شما می

 ایمان به خدا: که به صراحت می گوید این ما نیستیم که نهضت بر پا کرده ایم این دست خداست.

 . سازمان دهی و مدیریت: 7-3-3

تکیه بر توده ها و روحانیت به عنوان مرجع دینی مردم ، مهم ترین ویژگی مدیریتی امام خمینی در راهبری این نهضت

بود. بدون شک اگر امام نیز می خواست همچون سید جمال با تکیه بر نخبگان و تالش برای ایجاد تحول در آن ها گام 

و  هبردارد موفق نبود. در حقیقت امام به چند نکته اساسی پی برد اول نیرو سازی و کادر سازی دوم نفوذ در دل جامع

بوجود آوردن حساسیت های اجتماعی و سوم پرهیز از رفتارهای خشونت آمیز و فیزیکی که طعا  همراهی مردم را بخصوص 

 در آغاز نهضت که سلطه دستگاه های اطالعاتی شاه بی حد و حصر بود به همراه نداشت. 

 جمع بندی  ج(

حضض بخش انقالب همچون اقدامات دربار در زمینه ضرب عوامل پیش گفته در هم در کنار حوادث و اتفاقات عینی ت 

، کاپیتوالسیون و تبعید امام، خرداد 17قیام ، حادثه فیضیه، انقالب سیاه )سفید(، طرح الیحهه انجمنهای ایالتی و والیتی

 19دثه از حا 1379مردم قم و به دنبال آن تبریز و یزد و مشهد و ... به طور کلی حدادث سال  1379دی ماه  17قیام 

شهریور تا حوادث مشهد موج اعتصابات و ... پیروزی را رقم زد که از آن به انفجار نور تعبیر می کنند. این انقالب 

بزرگیترین تحول تاریخی بود که در قرون و اعصار اخیر به وقع پیوست. روح الهی و اهداف متعالی آن چنان ساختار و 

بر هم زد که توان فهم و تقابل با آن را از سوی استراتییست های غربی برنامه ریزی های تمدن مادی و الحادی را 

همدلی و همراهی امام و امت در تمسک به آرمانهای معنوی که با زبان امام از متن زالل شریعت ، گرفت. همفکری

 46 گرفته می شد ما ر ادر بستر سازی ظهور منجی قرار داد.
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 دستاوردها و کارآمدی 

دستاوردهای انقالب اسالمی ناظر به تحوالت و تاثیراتی است که انقالب اسالمی در دو بخش ملی و فراملی بر جای 

 گذاشته است در این فرض دو حوزه فرهنگی و سیاسی جزو دستاوردهای انقالب به شمار می آیند. 

 حوزه فرهنگی: 

مه انقالب اسالمی آزاد کردن قطعه ای از فدک فاط دکه:. بزرگی توصیف حقیقت و ماهیت انقالب اسالمی اینگونه گفتن1

الزهرا )س( از دست طواغیت جابر و سلطه گر می باشد. این نکته نیز با استفاده از روایتی است که در آن امام موسی 

فت ن خالکاظم )ع( فدک فاطمه )سالم اهلل علیها( را نه آن تکه زمین خیبری بلکه محدوده جغرافیای جهان اسالم در زما

 49طاغوت عباسی دانستند. 

در واقع مردم ایران با انقالب خود قسمتی از جغرافیای پهناور جهان اسالم را توانست از سلطه مستکبران خارج کرده و 

است بر قیام تمامی مستضعفین سر تا سر عالم برای خارج نمودن  42به دامن پر مهر اسالم برساند. این نهضت شروعی

نمودن دست چپاول گر آنان در تمام دنیا. همانی که امروز بارقه های ظهور و حضورش را در سرتاسر  سلطه گران و قطع

 نقاط جهان اسالم از لبنان و فلسطین گرفته تا بوسنی و هرزگوین می توان مشاهده نمود.

ی که بود مرکزیت . دومین دستاورد فرهنگی انقالب اسالمی توسعه و عمق بخشیدن به جبهه حق در برابر جبهه باطل2

ایران توسط این انقالب در دنیای اسالم یافت و مرجعیتی که در حمایت معنوی و مالی از سایر نهضت های آزادی بخش 

 مستضعفین نمود دامنه وسیع و عمیق جبهه حق را نمودار گشته است. 

 47 می آید.. انسان سازی و خود باوری نیز از بارزترین دستاوردهای انقالب اسالمی به شمار 3

 حوزه اقتصاد:

شاید این توهم وجود داشته باشد که حتی اگر در ایران انقالبی نیز رخ نمی داد باز هم کشور ما همچون سایر کشورهای 

همسایه که تا پیش از آن در فقر و عقب ماندگی به سر می بردند مدرن می شد و پیشرفت می کرد. به تصور برخی 

تصور  خواهد بخشید. این، که غرب به تمامی ملتها و دولتها چه با انقالب و چه بی انقالبپیشرفت و تمدن ارمغانی است 

از آن رو باطل است که بر اساس یک ضرب المثل مشهور انگلیسی ما هیچ وقت نباید کشوری مقتدر و پیشرفته می 

  چون این سیاستی است که سالها در مورد کشور ما به اجرا گذاشته شده است.  71 شدیم.
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واقعیت این است که ایران و ایرانی اگر بخواهد پیشرفت کند باید از دوستی و همراهی کشورهای به اصطالح توسعه یافته 

 و پیشرفته پرهیز نماید. 

 حوزه سیاست:

استقالل و آزادی بزرگترین دستاورد انقالب اسالمی به شمار می آید. اینکه ما برای کشور خودمان در تهران تصمیم می 

تا اینکه دیگران برای ما در کاخ سفید و الیزه و سرخ و سبز بزرگترین نعمتی است که ، یم ولو تصمیم های اشتباهگیر

 انقالب به ما ارزانی داشته است. 

 ها ها و آسیبچالش

 های ملی آسیب الف(

ترین  همیشه جزو ابتداییحفظ یک انقالب از معرض انواع آسیب هایی که در قبال دگرگونی و تغییر حکومت انجامیده   

توجه به این واقعیت است که تثبیت بلند مدت ، و پر سرو صدا ترین مراحل نهضت ها به شمار می آید. اما نکته مهم

اهداف و آرمانها و حرکت بر طبق اصول و آرمانهای اولیه نیروهای انقالبی کاری فرسایشی و عمدتا  همراه با تلفات و 

نطور که در مورد انقالب خودمان شاهدیم آسیب هایی که به طور معمول در این بخش رخ می ضایعات فراوانی است. هما

و ساختاری )به معنای دهد در دو بخش اجتماعی )به معنای آسیب هایی که مردم انقالبی را تحت تاثیر قرار می دهد(

  چالشهایی که نهادها و ساختارهای مدیریتی را متزلزل می کند( قابل بررسی است.

 . آسیب های اجتماع1

 . آسیب های خواص1-1

 71قدرت طلبی و تالش برای حفظ پست و مقام ـ

 72ـ زندگی اشرافی و اترافی 

 73ـ دست کشیدن از آرمانها و اهداف

 74ـ اختالف و از دست دادن وحدت کلمه
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 77ـ تمایل به بیگانگان

 76 ـ تفکر جدایی دین از سیاست )بخصوص در نخبگان علمی(

 . آسیب های عمومی 2-1

 79ـ ضعف ایمان و سستی در انجام دستورات الهی 

 72ـ جهل به حقایق و معارف دین

 77ـ ابهام از آینده انقالب 

 . آسیب های گروه ها3-1

 شکل گرفته در حاشیه یا متن انقالب اسالمی را به سه دسته کلی؛ بر اساس یک دسته بندی کلی می توان گروه های

همسو )که در آغاز نهضت همراهی کردند اما با توجه به تفاوتهایی که در مبانی و روش ها داشتند از  ـ گروه های غیر

ملی گراها و گروه هایی از این ، پیمانی ها، همان ابتدا خط تفاوت واضحی در قبال نهضت داشتند مثل گروه های چپ

 دست(

 را در جریان نهضت و در ادامه آن را پذیرفتند( هدف امام و روش امام، ـ گروه های همسو )جریانهایی که امام

 آسیب هایی که این طیف را تهدید می کند عمدتا  دو دسته است: 

 تند روی )گروه طبرزدی و ...( -1

 جریان موسوم به اصالح طلب و ...(، انحراف در مبانی )مجاهدین انقالب اسالمی -2

حفظ منافع خود دست به تاسیس گروه ها و جریانهای اجتماعی و  ـ منفعت طلبان )طیف سرمایه دار مدرن که به دنبال

 مدافع و همراه نظام است از این دسته بندی ها جداست(، سیاسی می زنند قطعا  طیف بازاری سنتی که حافظ

 عمدتا  می توان طیف کارگزاران را در این قسم قرار داد. 

 . آسیب های ساختاری 2
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، ادو در سه قالب کلی اقتص، دهای اجتماعی را که عمدتا  تجسم سازمانی و توسعه ای دارنداگر انقالب اسالمی نتواند نها

بعید نیست سرنوشتی همچون شوروی سابق )از ، به وضع اعتدال و سالمت برساند، فرهنگ و سیاست قرار می گیرند

 . ب های رنگین شدند پیدا کندکه مبتال به انقال و یا سایر کشورهای بلوک شرق )از جهت سیاسی( جهت اقتصادی(

 . آسیب های اقتصادی: 1-2

فتی است. و منابع ن وابستگی به نفت، مهم ترین آسیب اقتصادی که دولت و ملت و آینده آرمانی ما را تهدید می کند

 ما تا وقتی که نفت داریم نمی توانیم روی پای خودمان بایستیم حتی فرهنگمان نیز وابسته خواهد بود. 

ف دیگر به دلیل ضعف در فرآوری نفت به محصوالت قابل استفاده و وابستگی تکنولوژیک به کشورهای صنعتی از طر

 61همیشه در معرض تهیدی و آسیب قرار داریم. 

 . آسیب های فرهنگی 2-2

به معنای اینکه دولت ها خود را محق می دانند در تمام امور ریز و درشت فرهنگی کشور حتی  61تصدی گری دولتی

غیر رسمی و ... دخالت کنند. جلوه بارز این آسیب حالتی که نیروی ، نهادهای فرهنگی همچون آموزش و پرورش رسمی

آن وقت از صدر تا ذیل آموزش و پرورش ، انسانی موجود و بر سر کار را نمی پسندند و یا همسو با هداف خزبی نمی دانند

 ف حزب جامه عمل بپوشاند. باید عوض شود تا آقای دولت بتواند بهتر به اهدا

 . آسیب های سیاسی 3-2

یکی از مهم ترین آفات سازمانهای سیاسی است. اگر چه این واقعیتی طبیعی است که هر کس توانایی و  62نخبه زدگی

اما چون فرآیند نخبه ژروری در کشور ما سالهاست ، و افراد خاص از این ویژگی برخوردارند، ظرفیت حکم رانی را ندارد

که از مدار واقعی خود دور شده است و تنها در معرکه هایی چون شکل گیری انقالب و یا دوران دفاع مقدس آنهم به 

پس از پایان صحنه های خطر آفرین ، به جایگاه اصلی خود بازگشت، خاطر خطرات ناشی از حضور در این صحنه ها

کسب مدارج علمی دانشگاه های معتبر زیر ، آقا زادگی، دوباره شاهد نخبه پروری به همان شیوه منسوخ پیشین هستیم

که باز  ،که هزینه گزافی می طلبد، که طبیعتا  وابسته به حضور در کالسها و دوره های پیش کنکوری است، نظر آقایان

 فرآیند نخبه پروری در جامعه ما است. ، در اختیار آقازاده ها است

 آسیب های فراملی ب(

 ب به عنوان دسته دوم عوامل آسیب زا و چالش آفرین به شمار می آیند. دشمنان خارجی انقال
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 رویکرد اتخاذ شده توسط این طیف از معارضان در دو بخش نرم و سخت قابل بررسی است. 

 . تهاجم نرم 1

 . فرهنگ 1-1

 د: کن راس پیتر در قالب یک استراتژیست آمریکایی ماهیت تهاجم نرم فرهنگی جدید را اینگونه توصیف می

چرا بنیاد گرایان اسالمی از ما متنفرند؟ زیرا ما فرهنگ آنان را متزلزل کرده ایم. ما فیل های مهاجم نیستیم و در خیابان »

های شهرهای آنان رم نکرده ایم. ما موریانه هایی هستیم که تک تک ساختمان های آنان را با ولع خویش فرو خواهیم 

ریع و غذاهای س، لباس جین، ک در جنگ هستند. مسایل کوچکی مانند: موسیقی راکداد آنان با میلیون ها نکته کوچ

 63«. برگ های بنده ما هستند، فیلم ها و عروسک باربی، فوری

 . اقتصاد 2-1

شاید تعبیر خوبی باشد برای فشارهای اقتصادی که با عنوان تحریم های اقتصادی سالهاست کشور ما  64جنگ بی قاعده

زیر فشار قرار دادن تحمل و طاقت مردم و ایجاد نارضایتی عمومی نسبت ، را در بر گرفته است. مبنای اصلی این تحریمها

 به حاکمیت به شمار می آید. 

 . سیاسی3-1

و برنامه ریزی صورت گرفته توسط نظام سلطه در جهت ایجاد فشارهای اقتصادی و تهاجمات نرم سازمان دهی ، مدرنیته

فرهنگی را می توان در عنوان تهاجم سیاسی خالصه نمود. با این حال می توان به طور ویژه رخنه دادن عناصر ضد 

 د. در ساختار حکومتی را جزو انواع تهاجمات سیاسی صورت گرفته به شمار آور 67نظام

 . تهاجم سخت2

 ـ اقدامات خشونت آمیز صورت گرفته توسط سازمانهای تروریستی داخل کشور )مجاهدین خلق(

 جند الشیطان( ، ـ اقدامات صورت گرفته توسط گروه های مستقر در کشورهای همسایه )پژاک

 و جنوب شرقی و شرق. ـ درگیری های محدود نظامی در مناطق مرزی در سالهای اخیر بخصوص در نواحی شمال غربی 

 ـ و در نهایت حمله نظامی به کشور جزو تهدیدات به شمار می آید. 
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نظام سلطه در تهاجمات نظامی است. تغییرات صورت گرفته در  66نکته مهم در این بخش توجه به رویکردهای مدرن

  ست.ساختار نهادهای نظامی )چون سپاه و ارتش( نیز بر اساس همین رویکردها و ویژگی ها ا

 جمع بندی

بزرگترین آسیبی که انقالب اسالمی را تهدید می کند محدود شدن آن در محدوده مرزهای جغرافیایی و گرفتار شدن در 

 دام آسیب های داخلی است که بیشتر از سوی سلطه گران و اذناب آنان طرح ریزی می شود. 

است که امام به ما بخشید حفظ این روحیه الزم تا  انقالب ما و انقالبی بودن ما که در گرو روحیات حماسی و جهادی

 است که از برپایی انقالب در سر داشتیم.  69زمانی که ما را به آن افق آرمانی که ظهور منجی است و این آن هدف نهایی
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 حماسی و با کفایت، حضور مسئوالنه

 های انقالب اسالمیدر پیش برد اهداف و آرمان

 

 اولویت هدف:

 بر اثر باران و ، شبی در مناطق محروم شهر، است در ایامی که شهید باکری شهردار ارومیه بودنقل شده  

 ، خانۀ پیر زنی در معرض آسیب قرار می گیرد و آب به داخل خانه اش نفوذ می کند، گود بودن منطقه

د به محل می رود و دست خو، بسیاری از مسئولین امروزی و یا شاید حتی همان دیروزی شهید باکری بر خالف روحیۀ

وسائل پیر زن را بیرون می آورند زندگی اش را جمع می ، به کار اصالح وضع می گردد. مسیر آب را از خانه دور می کنند

کنند و ... شهید باکری مصداق کامل و الگوی مطلوب یک جوان انقالبی معاصر به شمار می آید حضور و بودن در جایی 

ئوالنه و اقدام حماسی که از او سر می زند و کفایت و تدبیری که از خود در حل مسئله نشان می رفتار مس، که باید باشد

در همین مثالی که ذکر کردیم تمام حقیقت و واقعیت کار را توضیح می دهد امروز خیلی از مسئولین هستند که از ، دهد

تشریفاتی  فرمالیته و، اگر  حضور داشته باشند و یا، مسئولیت شان بی خبرند ندارند! چه برسد به حضوروضعیت حیطۀ 

  حماسی و با کفایت وظیفه ای که اگر در خط امام باشیم بر عهدۀ ما است.، برای رفع تکلیف است. حضور مسئوالنه

 ای هدف:نسبت منظومه

 ایت سرنوشت امترسول و امام و در نه، رفتار و عملکرد، سطح فهم و بینش، احساس مسئولیت در قبال آرمانها و اهداف

اسالمی ما را به پذیرش مسئولیت هایی وادار می کند شاخصه های مورد نظر و مطلوب این پذیرش مسئولیت مورد بحث 

 واقع خواهد شد.

 تبیین هدف

 های انقالبگونه شناسی حضور مسئوالنه در عرصه -1

اسالمی و ... و در بخش گروه ها ذکر شده شناخت جایگاه تاریخی انقالب »اگر چه گونه شناسی انقالبی ها در جزوۀ 

 اما نگاهی دوباره و از سر تأمل و از زاویه ای جدید خالی از لطف نیست.« است

مقام معظم رهبری در تبیین ویژگی عصری انقالب اسالمی این واقعیت تاریخی را تشبیه می کنند به جنگ احد و در 

 به تطبیق انقالب اسالمی با آن می پردازند. یک هشدار معنادار با تبیین علت شکست سپاه اسالم



. اگر خوب حرکت کردیم دشمن شکست جنگ احد است، دوران زندگی ماهمۀ صحنۀ روشنی است. عزیزان من! ، صحنه»

مان ما هم حسودی، خواهد خورد ولی به مجرد اینکه چشممان به غنایم افتاد و دیدیم چهار نفر دارند غنیمت جمع می کنند

 62...«را رها کردیم و به سمت غنیمت رفتیم سنگر ، شد

 با مبنا قرار دادن این تشبیه می توانیم به دسته بندی و گونه شناسی سپاهیان انقالب اسالمی بپردازیم.

 انقالبی های منفعت طلب -1-1

 ریشه و پایۀ این حضور ، عده و یا جریانی که در عرصه های مهم و خطیر انقالب حضور دارند اما چون مبنا

 )ولو به صورت نا خودآگاه( حفظ منافع و جلب غنائم است در معرکه های بسیار سخت جا می زنند. 

 «ان الذین تولوا منکم التقی الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا»

اعمال و کارهای ما قضاوت می بدانید همۀ ما زیر ذره بین مردم در طول صدها سال آینده قرار خواهیم داشت. روی »

در  -که این برای انقالب گران تمام خواهد شد -بلغزیم و دل به لذت و راحت و شهوت دنیا بدهیم، اگر خطا کنیم، کنند

  67«پیش خدای متعال هم که معلوم است و عرض کردیم که چه قدر هم دشوار است، پروندۀ ما در تاریخ ثبت خواهد شد

 هادعوت شده -2-1

از حرکت کاروان سیدالشهداء خبر داشته باشی و غربت امام حسین )ع( و به حق بودنش را بدانی و باز هم تردید کنی  اگر

مال و اموال را بهانه کنی یا اسب و شمشیر تعارف کنی و یا حتی اگر قبول دعوت هم کنی در ، و وقتی دعوتت می کند

تی امیدی از پیروزی را نبینی عقب بکشی. البته این سکه روی دیگری بهترین صورت باز هم تا پایان همراه او نمانی و وق

هم دارد که امام حسین) ع( تو را دعوت کند و به خیمه اش بروی و نفس در نفس بنشینید و عاقبت هم بشوی سخنگوی 

 امام و مایه مباهاتش.

می شدند و  ند و با جان و دل همراهوقتی امام امت خود را دعوت می کرد به حضور در صحنه ها عده زیادی می پذیرفت

 از معرکه می گریختند مهم این است که همیشه« ال تلقوا بایدیکم الی التهلکه»عده ای نیز با دست آویزی ولو قرآنی 

 عده ای هستند که منتظر دعوت نامه اند و نمی توان امید چندانی به آنها داشت. 

 ها ؛ آگاه3-1

رشناس کشورش باشد یکی از ما لکان مجموعه عظیم فیات که تنها بخشی از آن کارخانه اگر پدر تو یکی از سناتورهای س

میلیارد دالر  61اتومبیل سازی است و باشگاه یونتوس و دو روزنامه معروف ایتالیایی و سرانه درآمد خانوادگی ات سالی 

ت ی )یعنی وارث تمامی ثروت و قدرت و شهربرآورد شود )بیش از درآمد ساالنه نفتی کشورمان( و تو تنها پسر خانواده باش
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  را در دوربین نوبت ذکر کردم از این دوست که بودند کسانی که با دعوت امام به میدان آمدند و تا آخر ماندند.« دعوت شده ها»اینکه 



و همه چیزهای دیگری که خیلی ها در خواب هم نمی بینند( علی الظاهر موضوع دیگری باقی نمی ماند که بخواهی به 

خاطرش قید همه چیز را بزنی. بعد از یک روز پای تلویزیون می نشینی و از واقعیتی آگاه می شوی که تمام مسیر زندگی 

و زانو می زنی پیش پای امام روح اهلل تا آقا دست به می کند و می آیی ایران )حتی دعوتت هم نکرده اند( ات را عوض

سرت بکشد تو را شیعه علی و اوالدش کند. این آگاهی تو را به حضور امام رساند و خون مطهرت را در راهش نثار کرد 

وجدانش بیدار شده باشد امام باز هم منکر شود و از حضور و آدم باید خیلی کور باطن باشد که به آگاهی رسیده باشد و 

خواند و اگر جای دیگری آگاهی و معرفت آدم را به حضور می...« و جحدوا بها واستیقنتها انفسهم »همراهی سرباز زند 

 گیر نکرده باشی خواهی رفت. 

 ها همراه؛4-1

ت اما هیچ گاه او را ندید. بار اولی که برای دیدار رسول جوان مسلمانی که در زمان رسول اهلل می زیس «اویس قرنی»

وقتی رسید که رسول اهلل در جنگ بودند و چون وعده بازگشت سریع را به مادرش داده بود ، اکرم از یمن عازم مدینه شد

 منتظر بازگشت رسول اهلل نشد. 

امیر  و حضرت اهلل او را یار خود می داند.او مسلمان شده بدست با برکت امیرالمومنین )ع( است و کسی است که رسول 

  در نبرد صفین منتظرش می ماند.

اویس به ظاهر کمترین حضور فیزیکی را در جریان نهضت اسالمی رسول اهلل در کنار رسول اکرم داشتند اما بیشترین 

 سهم از یادگاری و یادآوری را در اذهان مسلمین و صحابی به خود اختصاص داده است.

به گونه ای بود که رسول اهلل را مشتاق دیدار خود ساخته بود و رایحه های دل انگیز بهشتی را به مشام  اویسهمراهی 

  جان حضرت می نشانید.

 کنیم. بیان می «های حضور مطلوبها و شاخصهویژگی»سر این همراهی را در 

 های حضور مطلوب ها و شاخصهویژگی -2

 ؛ علم و آگاهی 1-2

 91 را در انسان شکل می دهد.« حذر»و « خشیت»خصوصیتی از بینش و بصیرت است که  ،مراد از علم

که اگر به عظمت و ارزش واالی انقالبی که به امانت به  خشیت را خوف حاصل از درک هیبت و عظمت معنا کرده اند.

 دستت سپرده اند پی بردی نگرانی است مضاعف خواهد شد. 

 ؛ انگیزه و تصمیم 2-2
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ی یکی از روش های تحریک اراده و ایجاد میل به شمار می آید اما تنها راه نیست گاهی باید آدم را وادار به کسب آگاه

 کاری کرد به طور مستمر تا اینکه تمایل به صورت تدریجی در او پیدا شود. 

است. همانطور که در به هر حال حضور مطلوب در کنار اهداف و آرمانهای انقالب نیازمند اراده ای پوالدین و استوار 

 توصیف اصحاب حضرت ولی عصر این گونه آمده است.

 دید...الحَ  برِزُکَ

 ؛ اقدام موثر 3-2

اراده و انگیزه نیز اوج گرفته باشد باید به اقوام موثر منجر شود اگر مانعی رخ ندهد و عارض ، وقتی آگاهی و بصیرت باشد

 نگردد.

 به هر حال یکی دیگر از شاخصه های حضور مطلوب در عرصه های انقالبی اقوام موثر قلمداد می شود. 

 جغرافیای مسئولیت پذیری  -3

حیطه و میدان عمل و حضور مسئوالنه یک دانش آموز انقالبی معاصر همه ابعاد و زوایای امت اسالمی را پوشش می 

 ،فهم ها، رفتارها، امت اسالمی را ترکیبی از اهداف و آرمانها، جایگاه جامعهدهد پیش از این در تامالت مفهومی شناخت 

 رسول و سرنوشت دانستیم که احساس مسئولیت در قبال آن را تبیین نمودیم. 

 های حضور مسئوالنه عرصه -4

 ؛ در عرصه های فرهنگی 1-4

 آداب و ذخیره های فکری و ذهنی ، هاسنت ، باورها، ایمان ها، اندیشه ها، فرهنگ را به معنای ذهنیات -1

 91می دانیم.

بزار فرهنگی ا، رفتار ناسالم، اگر فرض کنیم در کشور محصوالت فرهنگی ناسالم وجود داشته باشد رسانه های ناسالم -2 

وش دکه بتواند با خرافات و کج اندیشی ها و کجروی ها عقاید راست و مخ، وسایل هنری ناسالم، کتاب ناسالم، ناسالم

اید در این همه بمقابله با آنها باید به انگیزه دفاع از انسانیت صورت بگیرد و ، این ها فرآورده های ضد انسانی اند، کند

 92 زمینه احساس مسئولیت کنند.

یا جایش کم است یا به قول آقایان احتیاج به دوز باالتری دارد کدام ، چیزهایی که در فرهنگ عمومی ما ضعیف است -3

  است؟
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ی یکی غیرت انزای)که من اهل ایرانم(  احساس عزت کردنو  یکی اعتماد به نفس ملی، یکی انضباط اجتماعی است

 93 به همان معنای عام خودش و ..... تدین و دین باوریاست یکی  ملی

 54مبارزه با روحیه وابستگی  -4

 : در عرصه رفتارهای دینی 2-4

 اسالمی بودن و اسالمی کردن دیگران -1

 97 شما دو تعهد دارید. یکی اسالمی بودن خودتان یکی اسالمی کردن آنجایی که این انجمن ها در آنجا هستید.

 ایفای نقش الگویی -2

باید خود شما الگو باشید برای این که بچه ها با عمل شما تربیت بشوند و شما دعوت کنید آنها را با اعمال خودتان به 

 96 ....اسالم و اخالق و اعمال اسالمی 

 99حضور فعال در مساجد -3

 92تهذیب نفس -4

 97نهی از منکر و مقابله با آلودگی ها و انحرافات -7

 : حضور در عرصه های علمی 3-4

 21علم آموزی -1

 21معرفت و آگاهی بخشی به مخاطبان -2

 نگاه نقادانه داشتن به علوم و تالش برای تفکر خالق و نقد حساب شده  -3

 های سیاسیحضور در عرصه  4-4

                                                           
 23و25همان ص  - 73

 22ص 2مجموعه سخنان امام درباره انجمنها ج، ر.ک.افق های آرمانی  - 74

 15/ص23ص 2ج، مجموعه سخنان امام درباره انجمنها، ر.ک. افق های آرمانی  - 75

 29همان ص   - 76

 15همان ص  - 77
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سیاست را مفهومی عام بگیریم که از شخص ولی فقیه تا مدیر مدرسه را شامل می شود بر این اساس عرصه حضور و 

 وظیفه یک دانش آموز انجمنی از قرار زیر می باشد. 

 . نظارت و ارشاد 1

 ،و ادارات هستند، در هر جا، ارتشدر ، در عین حال با کمال دقت باید ناظر احوال افرادی که مشغول کار در وزارتخانه ها»

 22لکن کار آنها فقط ارشاد است و اگر ارشاد آنها به جایی نرسید باید اطالع دهند.

 و کج روی ها 23خنثی کردن توطئه ها -2

 معاضدت و همراهی با ولی جامعه دینی.  -3

 27و استکبار ستیزی 24دشمن شناسی -4

 تالش در جهت اقتدار بخشی به نظام اسالمی  -7

 26شرکت در انتخابات ها -6

 : حضور مسئوالنه در عرصه های ورزشی سالم 7-4

 29به عنوان یکی از وظایف جوان مسلمان انقالبی

 : حضور مسئوالنه در عرصه های هنری 6-4

عده ای هنر را تجمالتی و تشریفاتی و مثل زعفران روی قاب پلو به حساب می آورند: ولی بنده اینطور عقیده ندارم. »

می خورد از     جدی و اساسی قائل ام. امروز هم بیشترین ضربه ای که دارد در دنیا به ما، برای هنر نقش واقعی من

 22 کارکرد هنر است.

سازمان سیا بخش هنری دارد و در عرصه های متفاوت هنری اینها مشغول فعالیت جدی هستند چه در عرصه فیلم »

 27 ......«سازی چه در موسیقی چه رمان 
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 مهم جریان و یا جریانهای تولید کننده هنر مدرن و بدست آوردن و ترویج نگاه نقادانه نسبت به آن.  -1

 انقالبی، شناخت و ترویج هنر دینی -2

 مجهز شدن به ابزارهای هنری جهت موجود در عمق بخشیدن به انگاره های دینی -3

 : حضور مسئوالنه در عرصه های اقتصادی 5-4 

ما فعالیت اقتصادی ثروت زا نمی باشد که این سطح نه مطلوب و نه مورد نیاز امروز جامعه می باشد  بدون شک مقصود

با توجه به این نکته باید بگوییم اگر اقتصاد را به دو بخش تولید و مصرف تقسیم نماییم حضور مسئوالنه در هر دو بخش 

 به این صورت قابل تبیین می باشد. 

 : در بخش مصرف 1-9-4

 اهل انفاق بودن. 1

 . قناعت پیشه بودن2

 . پرهیز از مصرف گرایی3

 : در بخش تولید 2-9-4

 کسب تجربیات فعالیت اقتصادی 

)ببینید در حال حاضر در برخی مناطق کشور مثل استان یزد در طول تابستان معمول بچه ها در سرکاری مشغول هستند 

ریم و در حد کسب تجربه و مهارت به آن توجه شده بسیار مفید است( این فعالیت که قطعا  گاه ثروت اندوزانه به آن ندا

 بر این اساس می گوییم. 

وظیفه یک انجمنی حضور مسئوالنه در عرصه های تولیدی اقتصادی به جهت کسب تجربه و مهارت الزم برای اداره 

 آینده کشور می باشد. 

 مسئولیت پذیری جهادی  -7

دیگر این که در مقابل دشمن باشد. اگر کسی بر ، یکی اینکه در آن جد و جهد باشد؛جهاد متقوم بر این دو رکن است»

 71«این جهاد نیست بلکه فتنه و اخالل است، علیه دولت جد و جهد کند
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اگر چه در میان حضور مسئوالنه و جهادی در واقعیت خارجی تفاوت چندانی وجود ندارد با این حال باید به این نکته توجه 

که آمیخته ای از شور و نشاط و  71هر کس در هر موقعیتی و مسئولیتی که قرار دارد باید با روحیه جهادیداشت که 

 شجاعت و غیرت و سخت کوشی است عهده دار مسئولیت ها شود. 

 مفهوم شناسی کفایت  -6

 ریف نمود.این گونه تعکفایت را می توان بر حسب تعبیرات قرآنی و روایی موجود که در توصیف ویژگی های انبیاء آمده 

 72«و لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا به عالمین»  اهلیت و شایستگی

 74«وَالْأَبْصَارِ الْأَیْدِی أُولِی»،  73«خذالکتاب بقوه» توانمندی و آگاه، قوه

 لوازم و مقدمات  -9

زم کفایت به شمار می آید از این رو به کسب مهارتهای الزم به جهت توانمند شدن در تدبیر و راهبری جزو مقدمات و لوا

 ذکر آن دسته از مهارتها می پردازیم. 

 : خود آگاهی1-5

 77رحم اهلل امرء عرف قدره

 در این مهارت هر شخصی باید به درکی صحیح از موارد زیر برسد:

ساس آن بشناسد و بر اروانی و عاطفی است ، هویت تکوینی و جنسیتی خود را شامل توانمندیها و ظرفیتهای جسمی -1

 به مابه التفاوت خود با دیگران برسد.

 نقش و جایگاهی که هر فرد بر اساس درکی که از هویت ویژه خود ترسیم کرده را معین نماید. -2

)به عنوان مثال وقتی در تبیین هویت جنسیتی خود به این نتیجه رسیدیم که زنی با مرد متفاوت است پس طبعا  نقش 

 باید بپذیرد نیز متفاوت خواهد شد(هایی را که 

نقشهای متفاوت را در پی خواهد داشت و تفاوت در وظایف و تکالیف را رقم خواهد زد درک این ، هویت متفاوت -3

 تفاوتها از مهم ترین مهارتهای خودآگاهی بشمار می آید. 
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اساس  حقوقی که به زن تعلق می گیرد بر حقوق و امتیازات نیز تابعی است از تکالیف و وظایف در نظام اندیشه دینی -4

 مسئولیتها و تکالیفی است که بر عهده اوست. 

 : مدیریت تصمیم گیری 2-5

می گیرد و به    از گردآوری اطالعات و تحلیل و پردازش آنها به روش علمی مایه، تصمیم گیری هم هنر است هم علم

ل ها نیز اغلب نیازمند به کارگیری احساس و حساسیتهای شناسایی راه حل ها ممکن می رسد. انتخاب یکی از راه ح

ان گونه تصمیم گیری موفقیت آمیز هم، انسانی در سنجش نتایج استفاده از روشهای گوناگون حل مسئله است. بنابراین

 76 بر تشخیص صحیح نیز استوار است.، که بر اطالعات موثق تکیه دارد

 : برقراری ارتباطات اجتماعی3-5

ن است که بگذاری مردم تو را بشناسند و درک متقابل با تو پیدا کنند. اگر چنین رابطه ای میان تو و دیگران ارتباط ای

در بر گیرنده مشارکت اندیشه و دریافت تو با دیگران و احساس صداقت ، فرآیند ارتباط، ایجاد شود. به تو توجه خواهند کرد

 79 با مردم است.
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 این مهارت نیز به طور تفصیلی در جزوه راهبری گروه هماسالن به بحث گذاشته می شود. 



 جهادی و حماسی روحیه

 اهمیت و اولویت هدف .1

هر انسانی برای حرکت و رشد به یکسری گرایش ها و روحیه ها نیازمند است. گرایش ها و روحیه ها در واقع موتور 

محرک و عامل انگیزشی حرکت ها است. بنابراین حرکت ها براساس روحیه ها شکل می گیرد از این رو حرکت ها 

مثال نقش آفرینی یک انسان بزدلِ کوته فکر غیر از نقش آفرینی انسان جسور ِ  متفاوتند چون روحیه ها متمایزند. به طور

 بلند پرواز است. 

یکی از مهمترین ابعاد تربیتی است که می تواند مسیر حرکت ها و میزان رشد آنها را « روحیه ها»بر این اساس شناخت

 سیاسی –مع را نام می برد و به نقش اجتماعی نشان دهد. قرآن کریم در آیات متعددی روحیه های مختلف افراد و جوا

 ،روحیه حماسی و جهادی است. که در مقابل روحیه هایی چون بی تفاوت، یکی از این روحیه ها 72هر یک اشاره می کند.

 قاعدین... است. اهلبیت)ع( نیز بر ایجاد این روحیه و حفظ آن تأکید و سفارش نموده اند.، بی شکل

نی و مکانی که امروز ما)ایرانیان( در آن قرار داریم. ایجاد و حفظ روحیه حماسی یکی از ضروریات با توجه به شرایط زما

 تربیتی است زیرا:

 حضور حماسی و جهادی است..، . دنیا دار امتحان است و یکی از راه های امتحان بندگان خدا1

نَ جَاهَدُوا مِنْکُمْ وَلَمْ یَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَال رَسُولِهِ واَل الْمُؤْمِنِینَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَکُوا وَلَمَّا یَعْلَمْ اللَّهُ الَّذِی

 77وَلِیجَۀ  وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 

. تقابل حق و باطل از سنت های الهی است که تا ظهور آخرین حجت حق ادامه خواهد داشت. لذا امروز نیز ما در متن 2

غرب و صهیونیزم و استیال آنها بر ، قرار داریم بخصوص پس از صف آرایی جبهه باطل به رهبری آمریکا این تقابل

علمی و صنعتی برای هدم ارزشها و اصول انسانیت؛ و احیای جبهه حق پس از شکل گیری ، ارتباطی، ابزارهای فرهنگی

 ،ت تاریخی ما در این تقابل حساس و سرنوشت سازانقالب اسالمی ایران به رهبری والیت فقیه. از این رو براساس رسال

با هر روحیه ای می توان حرکت کرد؟ آیا حرکت و ، نیازمند روحیه حماسی و روحیه جهادی هستیم. آیا در چنین شرایطی

علی رغم عقب ماندگی چند قرنه ما از جبهه ، تالش در جهت رشد جامعه اسالمی و زمینه سازی برای ظهور آخرین منجی

بی شکلی و نداشتن روحیه حماسی و جهادی ممکن ، در همه عرصه ها و تنهایی ما در جهان امروز با بی تفاوتی باطل

 111است؟
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فِتَنِ بِنا الْ وَغَیْبَۀَ وَلِیِّنا وَکَثْرَۀَ عَدُوِّنا وَقِلَّۀَ عَدَدِنا وَشِدّۀَ  صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَالِهِ  اَللّهُمَّ اِنّا نَشْکوُ اِلَیْکَ فَقْدَ نَبِیِّنا

 111عَلَیْنا وَتَظاهُرَالزَّمانِ 

. چنانچه روشن است انقالب فرهنگی ما هنوز به انجام نرسیده و هنوز در میانه راه هستیم و این انقالب با نهضت تولید 3

جنبش علمی و خیزش فرهنگی میسر است. لذا برای تحقق این بعد انقالب خصوصا در دهه ، نهضت نرم افزاری، علم

و عدالت نیازمند انسانهای توانمدی هستیم که بدون در نظر گرفتن موانع داخلی و تحریم های خارجی تحولی  پیشرفت

فرهنگی و سیاسی ایجاد کنند. و این جز با روحیه حماسی و جهادی محقق ، بنیادین در عرصه های مختلف اقتصادی

 112نخواهد شد.

 . جایگاه هدف در نقشه فکری تربیتی2

برند اگر روحیه حماسی و یا روحیه جهادی کنند و در خطر یا در محیط خطر به سر میکه انقالب میهایی ملت. 1/2

از  ود.تسلیم ش، خود منحرف و در مقابله با خطرات ها و اهداف اولیهآرمان، نداشته باشند انقالبشان ممکن است از مسیر

استای اهداف انقالبی و نظام انقالب اسالمی ایران این رو هر تشکل اجتماعی و هر منظومه فکری و تربیتی که در ر

اقتصادی و فرهنگی از سوی جبهه باطل الزم است به ، شکل می گیرد با توجه به اهداف بلند انقالب و تهدیدات نظامی

تقویت روحیه حماسی و جهادی بپردازد. لذا یکی از مهمترین اهداف این منظومه بیان چیستی و ایجاد و تقویت روحیه 

 حماسی و روحیه جهادی باشد.

                                                           
و این جوانهای ما توجه به معنویات دارند و این تحول عظیم ، این حالی که االن دارند که توجه به معنویات تا یک حدودی، مادامی که این ملت»

است و هیچ کسی نمی این جمهوری اسالمی محفوظ ، مادامی که این محفوظ است، پیدا شده است در آنها که شهادت را با جان و دل می خرند

قدرتها آن روز است که ابر، تواند به او تعدی کند. آن روزی که زرق و برق دنیا پیدا بشود و شیطان در بین ما راه پیدا کند و راهنمای ما شیطان باشد

 .811ص، 81ج، صحیفه امام «می توانند در ما تأثیر کنند و کشور ما را به تباهی بکشند.

 معتقدند:مقام معظم رهبری نیز 

 مادّی گیزند در پیشرفت، زندگی نظم در، تمدّن یک ایجاد، کشور یک تأسیس که کنند می خیال! رمند می جهاد اسم از کسان بعضی! من عزیزان»

 د؛آی نمی انسان دست به چیز هیچ، جهاد بدون! غلطی چه! خطایی چه  !اینهاست ضدّ جهاد و نمی سازد جهاد با، انسانها برای مشروع رفاه و معنوی و

 سیاست یایدن خطرناک بسیار بسیار گرگهای به رسد چه ایستاد؛ شود نمی هم بیابان پای و دست بی گرگِ مقابل در، جهاد بدون.  ت آخر نه و دنیا نه

 سرش دتوان می جهاد بدون ملت یک مگر  !بردند و خوردند و کردند نابود و دریدند را انسان ها میلیون که خونینی های سرپنجه و اقتصاد دنیای  و

 ملتهای میان در تواند می جهاد بدون ملت یک مگر بچشد؟ ؟«من باب الجهاد را انّ عزّت طعم تواند می جهاد بدون ملت یک مگر بگیرد؟ باال را

 جّنة ال ابواب. »نشئه بهشت یعنی الهی؛ برین خلد هم. بهشت درهای از است دری جهاد و است طور همین کند همیشه پیدا موقعیتی و شأن دنیا

، بگیرد خود به حقیقی معنای جهاد باشد قرار اگر که است گونه این هم ملتها همه میان و کشورها همه در. جهاد یعنی دنیا؛ این در راحت هم، آخرت

) دالشهداءیس رلشک صبحگاه مراسم در اناتیب« .نمی شود الگو بدون و نماد بدون باشند؛ داشته وجود نماد انسانهای و الگو موجودهای، آن در باید، بگیرد

 .23/1/8811( ع

 دعای افتتاح. 808
 .829-828ص، 8ج، 8880، نشر تربیت اسالمی، تهران، تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری، مقام معظم رهبری 802



. روحیه حماسی تناسب بسیاری با روحیه نوجوان و جوان دارد لذا استفاده از این روحیه در برنامه های تربیتی و کاری 2/2

 و اجرایی بر جذابیت کار برای نوجوان و جوان می افزاید.

 تبیین هدف

 . مفهوم شناسی 1

 . تعریف حماسه1/1

 : ه استآمدقاموس در فرهنگ لغات 

حمس و احمس ، و اسم از این فعل، سخت و محکم است، حمس بر وزن فرح یعنى در دین و کار زار»

 113«است

حمس جمع أحمس است و آنان طایفه قریش و اوالد آنان و طایفه کنانه و  ابن اثیر در جلد یک کتابه نهایه می نویسد:

شجاعت  ،خود تحمس یعنى شدت و استوارى داشتند. و حماسهجدیله قیس هستند. آنان حمس نام گرفته اند زیرا در دین 

ز ما اهل خدائیم بنابر این ا :و مى گفتند، است. عادتشان این بود که در مزدلفه وقوف مى کردند و در عرفه نمى کردند

 .حرم بیرون نمى شویم. و نیز در حال احرام از در وارد خانه هاشان نمى شدند

. حرکت خالف عادت هستند. از همین رو است 2، . شدّت و استواری1ارای دو خصلت براساس این لغت اهل حماسه د

چون شجاعت و مقاومت را با غیرت و آزادگی همراه کرده اند و همیشه پای در آنجایی می « پهلوانان نمی میرند»که 

 گذارند که دیگران را پای رفتن نیست. 

 ت:+استاد شهید مطهری در معنای لغوی حماسه معتقد اس

 114«و گاه به معنى شجاعت و حمیت استعمال مى شود.، به معنى شدت و صالبت استحماسه  کلمه»

افتخار و نازیدن به چیزى یا موضوعی که یادآورى او هیجان در روح او به وجود آورد و او ، مى توان گفت حماسهبنابراین 

 117را به حرکت درآورد و آماده دفاع کند.

 . روحیه حماسی2/1

                                                           
 .328ص، 81ج، مجموعه آثار، حماسه حسینی، مرتضی مطهری 808

 .24ص، همان 804

 .385ص، همان 805



حماسى آن است که از لحاظ روحى غیرت و حمیت و شجاعت و سلحشورى را تحریک کند و از لحاظ بدنى شخصیت 

ه ب، در واقع حیات تازه به بدن بدهد، به بدن نیرو و حرارت و چابکى و چاالکى ببخشد، خون را در عروق به جوش آورد

 116ستم و ستمگر به وجود آورد.حس مقاومت در مقابل ، عبارت دیگر روحیه انقالب و ثوره ایجاد کند

، یک روحیه متموجى از عظمت، آن کسى است که در روحش این موج وجود دارد، یک شخصیت حماسى»

 119«حس دفاع از حقوق و حس عدالتخواهى دارد.، شجاعت، حمیت، غیرت

ه خلق و ا نیت خدمت باز خود گذشتگی و ایثار ب، استاد حاج علی اکبری نیز معتقداست: حماسه یعنی بیرون آمدن از خود

 112با نیت پیشبرد مقاصد انسانی و الهی.

با توجه به این تأمل مفهومی روشن می شود که روحیه حماسی یک آموزه درکنار سایر آموزه های تربیتی نیست بلکه 

ت ساصل حاکم و روح غالب بر نظام تربیت اسالمی در بعد اجتماعی است. یعنی کسی می تواند در حوزه جامعه و سیا

 مفید واقع شود که روحیه حماسی در وجود او جریان داشته باشد.

 . جهاد3/1

 کوشینهایت تالش و مشقت و سخت، نیرو، طاقت، توان، مشتق از ریشه جهد به معنای وسعت قدرت جهاد در لغت

 117است.

داشتن شعائر اسالم است. از گذشتن از جان و مال برای اعتال و باال بردن کلمه اسالم و برپا ، جهاد در اصطالح فقها

زیرا سعی و کوشش ، جنگ و منازعه نیست، جهاد به مفهوم وسیع کوشش است و معنی الزم و غیر مفارق آن»این رو 

 صورت، هم، آمیزگیرد ممکن است با وسائل مسالمتدر راه خدا همان طور که با شدت و عنف و جنگ و ستیز انجام می

 111«گیرد

های غیر نظامی نیز جهاد به معنای جنگ کردن در راه رشد پیام حق است و شامل کوشش، ءاز نظر بسیاری از فقها

اسی یا فرهنگی و یا سی، یا اقتصادی، خواه نظامی باشد، شود. جهاد تنها شکل نظامی ندارد و هر نوع مبارزه و پیکاریمی

 111گیرد.همه را در بر می

                                                           
 .830ص، همان 803
 .85ص، همان 801
 .204ص، 84ش، دوماهنامه  خیمه معرفت 808

 .208ص، المفردات فی غریب القرآن، .  راغب اصفهانی809
 .85ص، جنگ و صلح، .  مجدی خدوری880
 .89ص، 8882، القدرلیلة ، قم، قیام، علی، ؛ صفایی حائری89ص، 8881، موسسه امام خمینی، قم، جنگ و جهاد در قرآن، محمد تقی، مصباح یزدی 888



 . روحیه جهادی4/1

در طبق اخالص نهد و تا آخرین حد وسع و ، درت و توان و طاقت و نیرو در اختیار داردمجاهد کسی است که هر چه از ق

 در حمایت، به مال و جان و دست و زبان، امکانات خود در طوفان حوادث و بالیا و در سنگالخ و گردباد شداید و سختی

 دریغ نورزد.، ار آنچه داردای از بذل و ایثاز دین حق بکوشد و در راه اعتالی کلمه حق و حیات اسالم ذره

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهُِدونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ ، یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلَی تِجَارَۀٍ تُنجِیکُم مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ»

ایدآیا شما را به تجارتی ای کسانی که ایمان آورده" 112کُنْتُمْ َتعْلَمُونَ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ  بَأَمْوَالِکُمْ وَأَنفُسِکُمْ

بخشد؟! به خدا و رسولش ایمان بیاورید و با اموال و راهنمایی کنم که شما را از عذاب دردناک رهایی می

 «هایتان در راه خدا جهاد کنید این برای شما از همه چیز بهتر است اگر بدانید.جان

 قام معظم رهبری می فرماید:از این رو م

ر و استفاده ناپذیوقفه و خستگى؛ و کارِ بى«توانیمما مى»اعتقاد به این که ی ى جهادى یعنى چه؟ یعنروحیه»

 113«ها.ى ظرفیت وجودى و ذهنى و اعتماد به جوانهمه از

 . قلمرو حماسه و جهاد2

بله شامل تمام تالش های انسان مؤمن ، نظامی نیست جهاد فقط مربوط به حوزه جنگ های، براساس تعریف ما از جهاد

، علمی، دانشگاهی، فکری، تقویت و پیشبرد جبهه حق در مقابل جبهه باطل است لذا شامل تالش های سیاسی، در حفظ

 قرآن کریم نیز قیام برای خدا در همه عرصه ها را موعظت فرموده است: 114اقتصادی و ... می شود.، سازندگی، فرهنگی

 117«قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُمْ بِوَاحِدَۀٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى»

 مقام معظم رهبری درباره قلمرو جهاد می فرماید:

 دارم من ییگو یم  .دهد ینم ا ر مبارزه یمعنا یگر زهیست و جنگ، یفارس زبان در. مبارزه یعنی جهاد»

 ۀارزمب، کنم یم یاسیس ی مبارزه، کنم یم یاجتماع ی مبارزه، کنم یم یعلم ی مبارزه: کنم یم مبارزه

 ای عمان کی مقابل در روین پُر تالش یعنی مبارزه. دارد معنا و است مبارزه نهایا ی همه کنم؛ یم مسلحانه

 را شیپا انسان، آسفالته ی جاده در. ندارد وجود مبارزه، نباشد انسان مقابل در یمانع چیه اگر. دشمن کی

                                                           
 .88ـ  80، .  صف882
 .8884/80/84، کشاورزان بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار 888
 .28-20ص، پیشین، مصباح یزدی 884
 .43، سبا 885



 با انسان هک است ییجا آن مبارزه. ندیگوینم مبارزه را نیا کند؛ سفر نیبنز از پُر باک با و بگذارد  گاز یرو

 شود یم، یعیطب یها جبهه در و دشمن؛ شود یم، یانسان یهها جبه در مانع نیا که، کند برخورد یمانع

. ارزهمب شودی م نیا، بردارد انیم از را آنها کند یسع و شود ریدرگ موانع نیا با انسان اگر. یعیطب موانع

 معناست؛ نیهم به هم ثیحد و قرآن در جهادِ. مبارزه یعنی معناست؛ نیهم به نا  یع یعرب زبان در جهاد

 با مه جا کی، کند یم قیتطب مسلحانه جنگ با جا کی البته. ستین مسلحانه جنگ یمعنا به جا همه

 116«.کند یم قیتطب رمسلحانهیغ جنگ

جهاد اجتماعى ، جهاد علمى است، است جهاد فکرى، جهاد نظامى نیست؛ جهاد سیاسى استجهاد لزوما  »

با ابعاد گوناگون این جهاد آشنا شده است و آشنا  جهاد اخالقى است. و امت بزرگ اسالم بتدریج، است

 115«شود.می

 . بهترین الگوها3

اصحاب کهف از بهترین الگوهای روحیه حماسی انبیا الهی و پیروان راستین آنها همچون ، براساس آیات قرآن کریم

سوره می  67تا  71هستند. به طور مثال حضرت ابراهیم)ع( شاهد بسیار روشنی برای این مقصود است. قرآن در آیات 

 فرماید:

 117یَذْکُرُهُمْ یُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِیمُ قَالُوا سَمِعْنَا فَت ى ... 112وَلَقَدْ آتَیْنَا إِبْرَاهِیمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَکُنَّا بِهِ عَالِمِینَ 

 دار قیام علیه طاغوت و اشرار هستند. ملت او عهده، این سنت جاودان ابراهیم و ملت اوست؛ بنابراین پس از ابراهیم

 121؛فى الدنیا و انه فى اآلخرۀ لمن الصالحینو من یرغب عن ملۀ ابراهیم اال من سفه نفسه و لقد اصطفیناه»

 ل نیز از دیگر الگوهای روحیه حماسی است. حضرت اسماعی

 121همچنین جوانی حضرت موسی وقایع زندگی او نمونه زیبایی از روحیه حماسی است.

اصحاب کهف نیز از جایگاه بسیار مهمی برخورداند به طوری که قرآن از آنها با عنوان جوالن ، در میان انسان های مؤمن

 یاد می کند:

                                                           
 .20/8/88 دیدار مسئوالن نظام با رهبر انقالب 883
 .8881/01/80، رمناسبت عید فط دیدار مسئوالن نظام با رهبر انقالب به 881

 .58انبیا/ 888
 .30انبیا/ 889
 .880آیه: ، بقره 820
 .48 -84قصص/ 828



إِذْ أَوَى الْفِتْیَۀُ إِلَى الْکَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ  ؛حَابَ الْکَهْفِ وَالرَّقِیمِ کَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْ

 122لَدُنْکَ رَحْمَۀ  وَهَیِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدا 

 123آسیه و مریم نیز الگوی حماسی زنان قرآنی است.

کامل روحیه حماسی و جهادی به طور تام را در نبی خاتم اسالم)ص( و اهلبیت مکرم ایشان)ع( نمونه ، پس از انبیا)ع(

و زنانی  قاسم، است. و در این دوره نیز عاشورا تبلور کامل حماسه و جهاد است جوانانی چون حضرت ابوالفضل و علی اکبر

 ردان و زنان مسلمان هستند.چون زینب و سکینه و همسر زهیر نمونه عالی در روحیه حماسی و جهادی م

 استاد مطهری می گوید:

امام حسین علیه السالم یک سوژه بى نظیرى است در اسالم از نظر تجدید حیات اخالقى و اجتماعى »

و از نظر ایجاد و تکوین شخصیت. امام حسین ، و از نظر برانگیختن احساسات انقالبى و حماسى، اسالم

ید تجد، این جهت به اسالم حیات بخشید. امام حسین اسالم را زنده کردحماسه اسالمى را زنده کرد و به 

شخصیت حسین)ع( و تاریخچه حسین)ع( حماسى بود یعنى  با خون خود نیرو داد و آبیارى کرد.، حیات کرد

آزادگى بخشید و بردگى و ترس را از میان برد و خونها را به جوش آورد. به این ، مردانگى، در روحها غیرت

ایده آل داد و خونها را به ، آزادگى، غیرت، حریت، به روحها شخصیت، که حماسه اسالم را احیا کردنحو 

ستم را احیا و ، ظلم، حماسه مبارزه با کفر، رخوت را از بدنها گرفت و روحها را به حرکت آورد، جوش آورد

جاعت و سلحشورى به حمیت و ش، تجدید کرد. امام حسین)ع( در ملت اسالم حماسه و غیرت ایجاد کرد

 124.«خونها را به جوش آورد، وجود آورد

نواب صفوی و ، میرزا کوچک خان جنگلی، رئیس علی دلواری، و در عصر ما مجاهدانی چون شیخ فضل اهلل نوری

 ،رجایی، مفتح، باهنر، بهشتی، بخصوص امام خمینی )ره( و شاگردان حماسی و جهادی مکتب ایشان همچون مطهری

 و... هستند. به طور خالصه شهدا نمونه اعالی روحیه حماسی هستند:، کاظمی، همت، یآوین، چمران

راسر از آنهائى که س، آنهائى که مثل شعله هائى در یک ظلمتهائى درخشیدند و جان خودشان را فدا کردند»

ر را دآنهائى که پرچم توحید ، سراسر وجودشان حق خواهى و حق پرستى بود، وجودشان حماسه الهى بود

منادى حریت و آزادى بودند. ما و ، آنهائى که منادى عدالت بودند، دنیا به اهتزاز درآوردند و مستقر کردند

 127«مدیون حماسه هاى آنها هستیم.، شما که اینجا نشسته ایم مدیون قطرات خون آنها هستیم

                                                           
 .80-9کهف/ 822
 .88تحریم/ 828
 .380ص، مطهری حماسی حسینی 824
 .48 – 48ص، همان 825



 . روحیه حماسی و فرهنگ بسیجی4

در کالم امام و رهبری فرهنگ و تفکر بسیجی است.  امام خمینی)ره( یکی از مهمترین کلید وازه های روحیه حماسی 

 در پیام عارفانه خود بسیج را این گونه توصیف می کند:

ر ملت خداوند تعالی بود که ب تشکیل بسیج در نظام جمهوری اسالمی ایران یقینا از برکات و الطاف جلیه»

دند بو، ناگون پس از پیروزی انقالب خصوصا جنگدر حوادث گو. عزیز و انقالب اسالمی ایران ارزانی شد

دند. بیمه کر کشور و انقالب را، نهادها و گروه های فراوانی که با ایثار و خلوص و فداکاری و شهادت طلبی

فداکاری و عشق به ذات مقدس حق و اسالم  ولی حقیقتا اگر بخواهیم مصداق کاملی از ایثار و خلوص و

سزاوارتر از بسیج و بسیجیان خواهند بود! بسیج شجره طیبه و درخت تناور و چه کسی ، را ارائه دهیم

شکوفه های آن بوی بهار وصل و طراوات یقین حدیث عشق می دهد. بسیج مدرسه  پرثمری است که

اذان شهادت و ، و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن عشق

نام  ،سیج میقات پابرهنگان و معراج اندیشه پاک اسالمی است که تربیت یافتگان آنرشادت سر داده اند. ب

و نشان در گمنامی و بی نشانی گرفته اند. بسیج لشکر مخلص خداست که دفتر تشکل آن را همه مجاهدان 

ی من همواره به خلوص و صفای بسیجیان غبطه می خورم و از خدا م. آخرین امضا نموده اند از اولین تا

 126«چرا که در این دنیا افتخارم این است که خود بسیجی ام.، خواهم تا با بسیجیانم محشور گرداند

در این نگرش بسیج دیگر صرفا  سازمانی نظامی نیست که فقط در زمان جنگ و برای دفاع در مقابل دشمن شکل گرفته 

ج از این رو بسی، و با اجزای دیگر نظام بلکه نهادی است وسیع و پاسخگوی نیازهای اساسی و حیاتی جامعه، باشد

مستضعفین یک جریان و تفکر دینی و فرهنگی است که دارای مؤلفه ها و شاخصه هایی است که اگر در جامعه ای منتشر 

 شود نوید پیروزی و موفقیت های مختلف را آن جامعه می دهد. امام راحل رحمه اهلل در این باره چنین می فرمود:

چشم طمع دشمنان و جهان خواران از آن ، نوای دل نشین تفکر بسیجی طنین انداز شد، اگر به کشوری»

 «هر لحظه باید منتظر حادثه ماند.، دور خواهد شد؛ و اال

 مقام معظم رهبری نیز می فرماید:

ور او را در حض، وظیفه انسانی و الهی و نیازهای کشور، بسیج یعنی حضور در میدانهایی که نظام اسالمی»

 129«خواند.الزم می داند و او را به آنها فرا می، هاآن میدان

 مقام معظم رهبری در تبیین فرهنگ و تفکر بسیجی فرمودند:

                                                           
 2/9/31پیام امام خمینی  823
 28/8/80بیانات مقام معظم رهبری در 821



فرهنگ استقالل ، فرهنگ غیرت است، فرهنگ شجاعت است، فرهنگ معنویت است، فرهنگ بسیجی»

اما ، رای همه مهم استخواستهای زندگی ب، و آزادگی است. فرهنگ اسیر خواست های حقیر نشدن است

 122«آنها را باید مقدم داشت.، هدف است، ارزشها، آنچه مهمتر است آرمانها است

 . نسبت حماسه و جوان7

این روحیه بیشترین تناسب و قرابت را با روحیه جوان دارد چون ، با توجه به مؤلفه های تربیت حماسی و روحیه جهادی

 127 جوان:

 اثبات شخصیت خود است؛. به دنبال اظهار وجود و 1/4

 حرارت و انرژی زاید الواصفیند؛، . دارای شور2/4

 . آرمان طلبند وآرزوهای بزرگی را در سر می پرورانند؛3/4

 . میل به خالقیت و نوآوری دارند؛4/4

 131. به دنبال آزادی از تعلقات مختلفند؛7/4

 . از توان جسمی بسیاری بر خورداند.6/4

روشن می شود که روحیه حماسی و جهادی نسبت بسیار زیادی با جوانی دارد به ، های  مذکوربا توجه به این خصیصه 

روحیه حماسی و جهادی می تواند این استعدادهای ، طوری که جوان می تواند تجلی کامل این روحیه باشد و در مقابل

 جوان را شکوفا سازد و هدایت کند.

 . حماسه و جنسیت6

بسیار مهم که توجه جنسیتی بدان بسیار مهم است مقوله روحیه حماسی است زیرا براساس بی شک یکی از مقوله های 

مایز در ت، روحیات نیز متمایز می شود. یکی از این تمایزها، تفاوت نقش ها و تفاوت وظایف آنها، هویت مستقل زن و مرد

ار مهم و همگانی است و زن و مرد مؤلفه های روحیه حماسی و جهادی آنان است. اگر چه اصل وجود این روحیه بسی

                                                           
 88 84فرهنگ بسیجی در کالم رهبری/ ص  828
، تهران، جوان از دیدگاه مقام معظم رهبری، نوجوان، کودک، سید علی، ؛ خامنه ای880  -803ص، 2ج، 8883، نشر اسالمی دفتر، تهران، جوان، محمد تقی، فلسفی 829

 .8880، تربیت اسالمی
 .285ص، همان، فلسفی 880



نمی شناسد و همگان در هر شرایطی می بایست با این روحیه وارد عمل سیاسی و اجتماعی شوند اما به علت تفاوت نقش 

 131رفتار حماسی و جهادی زنان متفاوت می شود.، ها و مسئولیت ها

 . روحیه های مقابل روحیه حماسی و جهادی5

 ین از قاعدین نام می برد:قرآن کریم در مقابل مجاهد

لَ اللَّهُ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّ  ال یَسْتَوِی الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُوْلِی الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ 

وَکُالًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِینَ عَلَى الْمُجَاهِدِینَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِینَ دَرَجَۀ  

 132الْقَاعِدِینَ أَجْرا  عَظِیما  

نَ  لْقَاعِدِیوا ذَرْنَا نَکُنْ مَعَ اوَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَۀٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَکَ أُوْلُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُ

ا وا مَعَهُ جَاهَدُورَضُوا بِأَنْ یَکُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ ال یَفْقَهُونَ لَکِنْ الرَّسُولُ وَالَّذِینَ آمَنُ 

 133بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَئِکَ لَهُمْ الْخَیْرَاتُ وَأُوْلَئِکَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 

 همچنین در عرصه های غیر نظامی نیز می گوید:

 134مُذَبْذَبِینَ بَیْنَ ذَلِکَ ال إِلَى هَؤاُلءِ وَال إِلَى هَؤُالءِ 

 137وَقُلْ لِلَّذِینَ ال یُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَکَانَتِکُمْ إِنَّا عَامِلُونَ  وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ 

لجوج ، اندمع، مغرور، در سکوت و بی غیرتی برخی از افراد جامعه دانست: بی شکل)منافق(بنابراین این عوامل را می توان 

ونسرد و خ، سرد و سر در الک، لیز و دنیا زده، پوچ و خسته و دلزده، مأیوس و رنج دیده، متنفر بدبین و شکاک، بی اعتنا

 136 سست عنصر و ترسو.، بی رگ و بی تفاوت

 . آثار روحیه حماسی:8

 هدایت الهی. 1/8

                                                           
 در جزوه رفتار حماسی بدان پرداخته خواهد شد. 888
 .95نسا/ 882
 .88-83توبه/ 888
 .848نسا/ 884
 .822-828هود/ 885
 .821-228، مسئولیت و سازندگی، علی، صفایی 883



 135وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ 

 ایجاد شخصیت. 2/8

اجتماعى داشتن اینست که مانع جذب شدن فرد یا اجتماع در فرد و اجتماع  یکى از خواص حماسه روحىِ »

است. از ملتى هر چیز منهدم شود قابل جبران و  چون احساس شخصیت و منش و استقالل، دیگر است

 132«اصالح است مگر حماسه ملى و روح ملى که ملت را به دنبال خود مى برد.

 استقالل فکرى. 3/8

هنرى و غیره از دیگران منافات ندارد. ، فنى، با اقتباس خوبیهاى علمى، استقالل فکرى و حماسه داشتن»

برد نه اینکه در هاضمه آنها هضم شد. ما ایرانیها این عیب را  چیزى که هست باید در هاضمه خود هضم

داریم که بیش از هر ملیت دیگر تسلیم شعارهاى پوچ بیگانگان مى شویم. در عین اینکه نسبت به حقایق 

  137«نسبت به شعارهاى پوچ بیگانه هم زود تسلیم مى شویم.، تعصب نداریم

 داشته های خودحترام به . ا4/8

عیت در اسم تب، تغییر لباس، سنن و نظامات سالم یکى از عالئم حماسه داشتن است. تغییر خطاحترام به »

وها را تابل، در به کار بردن الفاظ آنها، در لباس پوشیدن، در مد لباس، گذارى از قبیل ژیال و روژى و غیره

، «باى باى»گفتن  عید ژانویه بیگانه را بر عیدهاى ملى و مذهبى مقدم داشتن و، به نام آنها کردن

باالخره پذیرفتن شعارهاى بیگانه دلیل بر عدم استقالل روحى و عدم حماسه است. به قول ، «گودباى»

اقبال باید گل کوزه ما به دست خودمان تهیه شود نه به دست دیگران. و باز به قول او باید آهن باشیم تا 

اید باشیم تا نان داشته باشیم. اقبال مى گوید: بنه به قول موسولینى: باید آهن داشته ، نان داشته باشیم

 141«موسولینى مى گوید: باید زور داشته باشیم.، صالبت و حماسه داشته باشیم

 آمادگی و کسب قدرت. 7/8

کُمْ وَآخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ ال وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّۀٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ»

 141«ونَ تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَیْءٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وَأَنْتُمْ ال تُظْلَمُ 

                                                           
 .39عنکبوت/ 881
 .380ص، حماسه حسینی، مطهری 888
 .382ص، همان 889
 .382ص، همان 840
 30انفال/ 848



 یو مخالف با استکبار و پول پرست -صلی اهلل علیه و آله و سلم  -ملتی که در خط اسالم ناب محمدی »

 ،باید همه افرادش بسیجی باشند و فنون نظامی و دفاعی الزم را بدانند، و تحجرگرایی و مقدس نمایی است

 142«چرا که در هنگامه خطر ملتی سربلند و جاوید است که اکثریت آن آمادگی الزم رزمی را داشته باشد.

 . همت مضاعف و کار مضاعف با استفاده از تمام فرصت ها و استعدادها6/8

ر و استفاده ناپذیوقفه و خستگى؛ و کارِ بى«توانیمما مى»اعتقاد به این که ی ى جهادى یعنى چه؟ یعنروحیه»

 143«ها.ى ظرفیت وجودى و ذهنى و اعتماد به جوانهمه از

  144. اعتماد به جوانها5/8

 147. سر عت در کنش و رفتار8/8

 . مؤلفه های روحیه حماسی9

 عدالت خواهی و ظلم ستیزی، حق طلبی، . حق محوری1/9

ر و رفع نجات همه آحاد بش، حساسیت نسبت به اوضاع و احوال جهان از دیگر مختصات تفکر بسیج است خواسته بسیجی

فساد و فقر و تبعیض و بی عدالتی و سلطه دشمن است. او از این که زیر پرچم امریکا یا دیگر قدرتهای بیگانه زندگی 

بیزار است. برای او فرق می کند و مهم است که چه کسی بر کشور او فرمان براند: ، عمر کندبکند و مثل حیوانات گذران 

 اجتماعی و، های فرهنگییا بنده صالح خدا. لذا مشارکت در عرصه، یک انسان فاسد و فاسق و فاجر و مزدور بیگانه

ت خواهی در جامعه وجود داشته باشد سیاسی آنگاه مشارکتی سازنده و اثر بخش خواهد بود که روحیه حق طلبی و عدال

تا افراد جامعه به طور زنده و پویا حضور فعال داشته باشند و بواسطه این روحیه است که ارزشها در جامعه ایجاد و مستحکم 

 می شوند. 

 قرآن کریم می فرماید:

 «146صرون؛وال ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار و مالکم من دون اهلل من اولیاء ثم ال تن»

                                                           
 . 894ص، 28ج، صحیفه امام 842
 .8884/80/84، کشاورزان بیانات رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار 848
 همان. 844

 .898ص، پیشین، محمد جواد، حاجی علی اکبری 845
 .888آیه: ، هود 843



در دیدگاه اسالم معیار تمامی رفتارها حق است و قرآن کریم از مردم در خواست می کند تا در زندگی خود بر مدار حق 

  149بر حذر داشته است.، وآنها را از رفتار به باطل و غیر حق حرکت نمایند

اِعدلوا هو  ،قومٍ علی االّ تعدلوا یا ایهّا الذین ءامنوا کونوا قواّمین هلل شهداء بالقسط و الیجر منّکم شنئانُ»

 «142اقربُ للتقوی و اتقوا اهلل انّ اهلل خبیر بما تعملون؛

یا ایها الذین آمنوا ال تتخذوا بطانۀ من دونکم ال یالونکم خباال ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم »

 « 147و ما تخفى صدورهم اکبر؛

 امام خمینی)ره( در این باره می فرمایند:

و نه زیر بار ظلم می رفت و ما هم می خواهیم این ، اسالم نه ظالم بود ما روابط خاص اسالمی داریم که»

 171.«طور باشیم که نه ظلم کنیم نه زیر بار ظلم برویم

من مجددا  به همه ملت بزرگوار ایران و مسؤوالن عرض می کنم چه در جنگ و چه در صلح بزرگ ترین »

تصور کنیم جهانخواران خصوصا  امریکا و شوروی از ما و اسالم عزیز دست ساده اندیشی این است که 

برداشته اند؛ لحظه ای نباید از کید دشمنان غافل بمانیم. در نهاد و سرشت امریکا کینه و دشمنی با اسالم 

 نبسیج باید مثل گذشته و با قدرت و اطمینا ...موج می زند -صلی اهلل علیه و آله و سلم  -ناب محمدی 

 171..«.خاطر به کار خود ادامه دهد

 . مروّت و فتوت2/9

 موجبات، جوانمردی و فتوّت یکی از وجوه تجلّی ملّی ایرانیان و ثمره اخالق و عرفان اسالمی است که در طی تاریخ

 .است استحکام فکری و معنوی جمعی از جوانان را فراهم ساخته و همواره سدّی در برابر دشمنان این مرز و بوم آفریده

 داللت - سالگی تا سی پانزدهاز  - جوانی هومر مفب، است فتیان آن جمع که« فتی» و مشتق از لغت عربی یواژهفتوّت 

این واژه به صورت های مختلف هشت بار در قرآن مجید به کار رفته . است« جوان»، واژه این فارسی کند. معادلمی

 .است جوانی همان، است فتّوت فارسی عادلم که« جوانمردی» 172است.

                                                           
 . 84 -88آیات: ، توبه 841
 .8 :آیه، مائده 848
 . 888آیه  :عمرانآل 849
 38ص ، 84ج، صحیفه نور 850
 ، 54ص، 28ج، صحیفه امام 858

 .30؛ انبیاء/38و  88و  80؛ کهف/ 32و  83و  80یوسف/، 25نسا / 852 



 در فتوت نامه ی  عبدالرزاق کاشانی می خوانیم:

جوانمرد انسان آزاده ای است که برای رسیدن به مرتبه ی او بایستی مراحلی را سپری کرد. مرحله ی »

تشکیل می  خصوصیاتی است که انسانیت انسان را، اما مراد از آن مروت، نخست مرحله ی مروت است

دهد ... وقتی می توان سخن از فتوت)جوانمردی( به میان آورد که همه ی عوامل شر رها شده و نیروهای 

  2«ناشی از خیر بر شر چیرگی یافته و فضیلت و عدالت و نجابت مصداق پیدا کرده باشد.

 عنصری نیز می سراید:

 ستجوانمردی از خوی پیغمبر ا     جوانمردی از کارها بهتر است

 173جوانمرد باش و دو گیتی تراست.   دو گیتی شود بر جوانمرد راست

جوانمردان دانسته سید را و آله(  و حضرت محمد)صلى اهلل علیهنامیده اند.  ابوالفتیانرا ابراهیم خلیل الرحمن)علیه السالم( 

 به اوخود را اى فتوت اسالمى هو کامل است که همه سلسله حقیقى جوانمردعلى)علیه السالم( بهترین مثال یک  اند و

لقب  «فتوّت قطب مدار»و  174«منبع عین فتوت و معدن جود و مروت»را على)علیه السالم( می زنند. جوانمردان  پیوند

« مردان شاه»او را  «الفتى إالّ على السیف إالّ ذوالفقار»: که ندا داد آواز هاتف غیبى در جنگ اُحدداده اند و به موجب 

 خواندند.

 177توّلی و تبرّی، . والیت مداری3/9

شرط اساسی پذیرش اعمال صالحه است و بدون داشتن این دو هیچ عملی پذیرفته « تبری»و « تولی»در فرهنگ شیعه 

 .نیست مثل آن می ماند که شخص هیچ گونه عمل خیری انجام نداده باشد

له و لو کانوا آباءهم أو أبنائهم أو اخوانهم أو اتجد قوما یؤمنون باهلل و الیوم اآلخر یوادون من حاد اهلل و رسو

عشیرتهم أولئک کتب فی قلوبهم االیمان و أیدیهم بروح منه و یدخلهم جنات تجری من تحتها األنهار 

هیچ قومی را  176؛خالدین فیها رضی اهلل عنهم و رضوا عنه أولئک حزب اهلل أال ان حزب اهلل هم المفلحون

دران هر چند پ، خیز دارند نمی یابی که با دشمنان خدا و رسولش دوستی کنندکه ایمان به خدا و روز رستا

یا فرزندان یا برادران یا خویشاوندان باشند؛ آنان کسانی هستند که خدا ایمان را بر صفحه ی دلهایشان 

ه کند کو آنها را در باغهایی از بهشت وارد می ، و با روحی از ناحیه ی خودش آنها را تقویت فرموده، نوشته

                                                           
 .84ص ، هانری کربن2 

 .803ص، 8882، نشر اساطیر، تهران، فتوت نامه، محمد ریاض858 
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نیز( از خدا ) جاودانه در آن می مانند؛ خدا از آنها خشنود است و آنان، درختانش( جاری است)نهرها از زیر

 د.پیروز و رستگارن« حزب اهلل»بدانید ، اند« حزب اهلل»آنها ، خشنودند

 . استقامت و پایداری4/9

 خداوند در سوره فصلت از استقامت مردان الهی ستایش کرده و می فرماید: 

موا تتنزل علیهم الملئکه االتخافوا والتحزنوا و ابشروا بالجنه التی کنتم اان الذین قالوا ربنا اهلل ثم استق»

تادگی و ایسمی مانند  یکسانی که می گویند: پروردگار ما خداست و براین عقیده و ایمان پایدار 179توعدون؛

می کنند فرشتگان بر آنان فرود می آیند و می گویند: بیم مدارید و غمگین مباشید و به بهشتی که وعده 

 «یافته بودید شاد باشید.

انسان مؤمن همچون سنگ زیرین آسیاب است که باید با فداکاری و ایثار در راه تعالی و پیشرفت جامعه ، در تفکر حماسی

ذا باید توانایی تحمل فشارها و استقامت روحی در برابر مشکالت را داشته باشد. و یکی از شرایط لبا جان و دل بکوشد. 

جز عمل به تکلیف ، ایداری و استقامت در این راهپ 172پیشگامی و پیش قدمی است.، مدیریت حماسی و بسیجی استقامت

 نیست. امام خمینی می گوید: ها و تسلیم نشدن و خروشیدنو نهراسیدن از توفان

و استقامت که باالترین نعمت است. قیام برای خدا ، خداوند انشاءاهلل به شما سالمت و سعادت عنایت کند»

و استقامت در آن قیام. تا اینجا قیام کردید و پیروز شدید؛ اگر استقامت کنید پیروزمی شوید. اگر استقامت 

 177«تند ریشه کن خواهند شد.کنید این افرادی که در صدد توطئه هس

 عیب پوشی، بخشش، عفو، مدارا، . رفق7/9

 161 گذشت است چنانچه یوسف نسبت به برادران خود چنین نمود.، یکی دیگر از صفات جوانمردان و حماسیون

 161همگرایی، برادری، . اخوت6/9

انسانها را به توجه به جمع و جامعه نیز سفارش نموده و در صدد است که انسان را از حیطه فرد گرایی صرف ، قرآن کریم

به جامعه بکشاند و فرد و جامعه را در یک تعامل دو سویه در مسیر تعالی و پیشرفت یکدیگر تبیین کند. قرآن کریم به 
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یژه ای نموده و از انسانها خواسته است که با یکدیگر در و توجه به امور همنوعان توجه و 162مسئله مسؤولیت اجتماعی

 پیامبر اکرم فرمود: 163ارتباط باشند و در امور مختلف پشتیبان و متوجه هم باشند. 

مانند پیکر واحدی است که اگر عضوی را ناراحتی برسد ، مثل مؤمنان در ترحّم و دوست داشتن یکدیگر»

 164«او گردد.باعث تب و بیداری از خواب دیگر اعضای 

 اهل خطر کردن، نترسیدن از مشکالت، قدرت مواجهه با بحران، . شجاعت5/9

قرآن کریم شجاعت و صالبت در راه احیای حق را یکی از مهمترین ویژگی های مومنین می شمارد و با اشاره به اراده 

 فوالدین آنان در راه حق می فرماید: 

آنان در راه خدا جهاد و تالش می کنند و از مالمت  167الئم؛هدون فی سبیل اهلل و ال یخافون لومه ایج»

 « و نکوهش مالمتگران ذره ای باک ندارند.

گرچه شجاعت یک صفت اخالقی است ولی مهمترین نماد اخالقی و رفتاری . خطر استشجاعت و اهل  انسان حماسی

ت و در راه حفظ ارزشها جرأت برخورد یک فرد در زندگی اجتماعی است. فرد شجاع کسی است که دارای هویت دفاعی اس

با عوامل دشمن را دارد. اگر شجاعت به عنوان یک فرهنگ عمومی در جامعه ما وجود داشته باشد و همه آحاد مردم 

بدون شک کیان اسالمی از هر خطری مصون ، صالبت و شهامت در راه دفاع از اسالم و ارزشهای دینی را داشته باشند

درانه در دفاع مقدس و خلق حماسه های پرشور بسیجیان در صحنه های نبرد نشانه های عینی از خواهد بود. حضور مقت

 امام خمینی یادآور نیز می باشد. حماسهشجاعت بسیجیان در صحنه های دفاع می باشد که از مهمترین شاخصه های 

 د:نمی شو

ارتشی ها و پاسدارها و بسیج و سایر نیروها بحمداهلل مردم ما همه آگاه و مهیا هستند و شما می بینید این »

انگار که به حجله عروسی می روند و ، در جبهه چه می کنند. آنها وقتی می خواهند به خط مقدم بروند

 166«حتی صدر اسالم هم این چنین وضعی را کمتر به خود دیده است.

  169فداکاری و شهادت طلبی، ایثار، . عشق8/9
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 کند:یاد می چنین شهیدشحماسه ساز  از یارانبار  حسرت با عباراتینهج البالغه  در خطبه ای از)ع( علی امام

 و فراوان هایناپایدار دنیا را بر ارزش ناچیز و هایو ارزش، کردند رفتن خداوند آهنگ نیک ... بندگان»

 وززندهامر که از این، فرو ریخت صفیندر  خونشان که  همرزمیبرادران، . آریترجیح ندادند، فناناپذیر آخرت

تأکید  یقتحق بر این اند. با جرأتنکرده زیانی باشد هیچ دل خوناب شانو نوشابه غم نیستند تا خوراکشان

و  گرانین هایسال پرداختند و در پی کمال را به پاداششان خداوند شتافتند؛ پس دیدار به آنان کند کهمی

 حق کردند و بر مبنای حرکت روشن در راه که من برادران . کجایند آنیافتندمقام  امنیت در سرای، ستر

 عزیز و یاران ؟ و کجایند آنکجا است ؟ ذو شهاتینکجا است تیهان ؟ ابناست رفتند؟ عمار کجا پیش

 «شد؟ روانه بَدان سوی به پیامی چونان بستند و سرهایشان پیمان با مرگ که همرزمشان برادران

 طوالنی ایگریه پس از آنو  کوفت مبارکش سیما و محاسن به را خویش دست حضرت، اینجا رسید به سخن چون

 فرمود:

، درهبر خود داشتن به که اعتمادی گشتند و با پذیرایش و جان با دل شدند؛ پس جهاد دعوت به آنان، آری»

 162«گرفتند. را پی حرکتش

 :چنان که موال فرموده است روحیات حماسی و جهادی شهادت را در آغوش می گیرد

 خشدر پرتو آذر . بهشتآب جانببه تشنگان کشیدند کهخدا پر می سوی به چنان طلب شهادت مجاهدان»

برد و صحنه ن به من اشتیاق خدا سوگند که و به شوندمی ارزیابی . امروز خبرها در بوته آزمونها استنیزه

 167«خود دارند. خانمان به آنان که استاز شوقی  بیش، با دشمن رویارو شدن

 . غیرت دینی9/9

غیرت به معنای رَشک و حسد مردانه و سرشار از صفات آن است و در تداول فارسی زبانان به معنای حمیّت و محافظت 

غیرت ، علمای اخالق نیز غیرت را چنین تعریف کرده اند 150.ناموس ونگهداری عزّت و شرف آمده است عصمت و آبرو و

نشی بزرگ م، این صفت در قالب مطلوبش از شجاعت، یعنی تالش در نگهداری آنچه که حفظش ضروری است، و حمیّت

مره مردانگی است و مردِ بی غیرت از زو قوت نفس انسان سرچشمه می گیرد و یکی از ملکه های نفسانی انسان و سبب 

 151.مردان خارج است

                                                           
 . 888نهج البالغه: خطبه:  838
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 .واژه غیرت، لغت نامه دهخدا 810
 .233ص ، 8ج ، جامع السعادات، محمد مهدی، نراقی 818



با  ،این است که انسان مسلمان نسبت به کیان اسالم و آنچه بدان مربوط می شود حسّاس باشد، منظور از غیرت دینی

، جهاد ،تمام توان در اثبات و اجرای آن بکوشد و از کوچکترین خدشه و تعرّضی نسبت به آن جلوگیری کند. بر این اساس

چرا  ،تعلیم و تعلّم و... می تواند در راستای غیرت دینی قرار گیرد، و صبر سفارش به حق، امر به معروف و نهی از منکر

 .با ضدّ آن سرستیز دارد، در تحکیم احکام اسالم مؤثر است و از سوی دیگر، که هر یک از موارد یاد شده از یک سو

 و نه اهل شعار صرف، اماهل حرکت و اقد، . احساس مسئولیت10/9

یالتی نقش بسیار مهمی را در فعالیتهای تشک، خصیصه احساس سئولیت به عنوان اساسی ترین عامل پیشرفت در کارها

دارد. انسان مسلمان بر طبق آموزه های دینی نسبت به مسائل اجتماعی در جامعه خود و همکاران کامال  مسئول شناخته 

 میل به اقدام و عمل نهفته است و از شعاری رفتار کردن پرهیز دارد.، در روحیه حماسی، می شود. بر اساس این آموزه

فداکار  ،بایستی در میدان حراست از استقالل و عزت و اراده ملت خود، از این رو آنان که تفکر حماسی و جهادی را طالبند

حراست ، الحاص، جا حاضر است و مسئولیت حرکت و با انگیزه و مسئولیت پذیر باشند. هر جا که ضرورت و نیاز باشد در آن

و مقاومت و پیشرفت را به عهده می گیرد. لذا اینان تماشاچی نیستند و نمیتواند در گوشه ای بنشیند و برای دیگران هورا 

 .بر اساس تکلیف دینی و انقالبی خود در مسائل اجتماعی حضور پیدا می کند و نقش می آفرینندبلکه  بکشد

 کرامت، اعتماد به نفس، ت. عز11/9

ای عزیز و از این رو اسالم جامعه 192قرآن کریم عزت و سربلندی را نزد خداوند و رسول او و مؤمنین معرفی می کند.

مان ملت غیر مسل زیردست و تو سری خور یک، پسندد که یک ملت مسلمانو نمی، خواهدبه خود می مستقل و متکی

 193بوده باشد:

پسندد که کافران بر مسلمانان سیطره و تسلط خداوند نمی 194سبیال؛ للکافرین علی المؤمنینلن یجعل اهلل »

 «.داشته باشند

هاى مختلف سیاسى و نظامى و راه هر نوع نفوذ و سلطه کفار بر جوامع اسالمى در حوزه، نفى سبیلبر اساس اصل 

اعنماد به خود و حفظ کرامت ، تنی بر عزت نفساز این رو روحیه حماسی مب 197اقتصادى و فرهنگى باید مسدود گردد

 ذاتی خویشتن است و سر تعظیم در مقابل باطل فرو نیاورد.
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  156. آزادگی از تعلقات مادی 12/9

 امام خمینی می فرماید: 

خدا خواه! ای خدا خواهان حق پرست! ؛ ... قال اهلل تعالی: قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا هلل مثنی و فرادا»

حق پرستان شرافتمند! ای شرافتمندان وطنخواه! ای وطنخواهان با ناموس! موعظت خدای جهان را ای 

بخوانید و یگانه راه اصالحی را که پیشنهاد فرموده بپذیرید و ترک نفع های شخصی کرده تا به همه 

ام هلل فی ای ان :سعادت های دو جهان نائل شوید و با زندگانی شرافتمندانه دو عالم دست در آغوش شوید

 دهرکم نفحات اال فتعرضوا لها.

 امانت و وفاداری، . تعهد13/9

 199وَالَّذِینَ هُمْ ألَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ 

مْ لِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُلْعَدْإِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا األَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِا

 158بِهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ سَمِیعا  بَصِیرا  

 197اصالح طلبی، . تحول خواهی14/9

به معنای در جازدن و تثبیت  گراییتحجر. اصول مهم حضور حماسی است یکی از و جمود تحول گرایی در مقابل تحجر

از این رو قرآن کریم به ذمّ و نکوهش مردمانی  گرایی در تعارض است تحولسنت ها و آداب در جامعه با ، همه روش ها

می پردازد که از هر گونه نوخواهی و تحول می هراسند و به تمامی سنت های پدران خود وابسته اند و هرگز حاضر به 

معه می پیشرفت جاجدا شدن از آنها نیستند. تعصب و تقلید دو نتیجه تحجر گرایی و جمود است که راه را بر اصالح و 

 121بندد.

 بلندنگری، آرمان خواهی، . خود باور17/9

اگر آرمان گرا نباشد این حرکت متوقف خواهد شد. در زمینه علم هم باید ، طبیعت دانشجو آرمان گرایی است؛ باید هم آرمان گرا باشد»

 121«تاصال آرمان گرایی جوان مایه پیشرفت اسدر زمینه جامعه و مسائل جاری خودش هم باید آرمان گرا باشد. ، آرمان گرا باشد
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 . درسنامه تربیت حماسی برای آموزش در مدارس و دانشگاهها1/1 

 . همایش تربیت حماسی در سطح ملی و جهانی2/1

 . مصاحبه با کارشناسان دینی و تعلیم و تربیت برای جریان سازی این طرح3/1

 . نمایشگاه تربیت حماسی4/1

. تلخیص و سازماندهی مباحث تربیت حماسی نشریه خیمه معرفت با حذف تکراری ها و زواید آن در 7/1

 قالب یک کتاب

 فیت دفاع مقدس. استفاده از ظر2

 . بازخوانی دفاع مقدس با نگاه تبیین الگوی تربیت حماسی بخصوص در طرح همکالسی آسمانی1/2

 . دیدار با جانبازان و ایثارگران2/2

 . دیدار از آسایشگاه مجروحان جنگ3/2

 -جوانآوینی)هنر و جهاد(؛ فهمیده)نو، . معرفی چهره های موفق در روحیه حماسی؛ چمران)علم و جهاد(4/2

 جهاد( کاظمی آشتیانی)علم و روحیه بسیجی( -علم الهدی)دانشجو، حماسه و استشهاد(

 . طرح خاطره گویی7/2

 . اردوهای راهیان نور و روایت گری عارفانه)مثل حاج آق ضابط(6/2 

 . ترویج فرهنگ شهادت طلبی9/2

عکس و ، رنگ کند.)همایش. هر منطقه ای شهدای خود را که بتا شاخصه های هدف سازگار است پر 2/3

 زندگی نامه(، تصاویر

 . استفاده از ظرفیت تاریخ اسالم3



 . انس با وقایع عاشورا و شخصیت هایجوان و حماسی آن1/3

 ، . الگوی حضرت علی)ع( و شجاعت ایشان2/3

 . احیای کتابهای حماسی چون حمله حیدری4/3

 . الگوی حماسی از حضرت زهرا در دفاع از والیت4/3

 حضرت زینب در دفاع از والیت و تبلیغ در سخت ترین شرایط .7/3

اب اصح، حسین بن روح نوبختی، سلمان، میثم، ابوذر، دعبل، عمار، مالک، . یاران و اصحاب اهلبیت)ع(6/3

 ، هشام ابن حکم، ابن یقطین، مؤمن طاق، عاشورا

  ، عباس عبیداهلل بن، زبیر، طلحه، . اصحابی که از روحیه حماسی بریده اند9/3

 . مطالعه تاریخ ایران با نگاه نقش روحیه حماسی در دفاع از ایران و اسالم؛ 4

، درسسید حسن م، شیخ فضل اهلل نوری، رئیس علی دلواری، امیرکبیر، مرعشیان، سربداران :. همانند1/4

ا بستارخان و باقرخان)به خصوص ، نواب صفوی، خیابانی، کوچک خان جنگلی، شیخ عبدالحسین الری

 توجه به اقلیم ها و قومیت ها(

 . زندگی نامه حماسی دوران کودکی تا جوانی امام خمینی)ره(2/4

 . شناخت چهره های حماسی جهانی و نقش آنها در خدمت به بشریت7

 . سقراط در راه دانش1/7

سید  لبنان)حزب اهلل، گاندی، ماندال، سید جمال الدین اسدآبادی، کاسترو، چگورا، . میرزای دوم شیرازی2/7

حماس و جهداسالمی فلسطین)فتحی ، سید حسن نصراهلل(، عماد مغنیه، راغب حرب، عباس موسوی

 احمد یاسین(، شقاقش

 حماسی و دیدار از آنجا -. معرفی پزوهشکده های جهادی و علمی مانند پژوهشکده رویان به عنوان یک کار علمی 6

فرهنگ و سیاست در فضای مراکز اتحادیه با اندکی توضیح اجمالی در ذیل . استفاده از تصاویر حماسه سازان علم و 9

 عکس ها



. سرایش و اجرای سرود حماسی اتحادیه که در همه برنامه ها خوانده شود)سرود سراسری اتحادیه( و شعر همخوانی 2

 سراسری برای هیت انصارالمهدی

 . استفاده از ورزش7

 . تبیین نظریه اسالم1/7

 ظریات رهبری. تبیین ن2/7

 . احیای ورزش باستانی و پهلوانی3/7

 ورزش، انگیزشی و رفتاری)خودسازی، . اهمیت به کوه نوردی و احیای همه جانبه آن در بعد شناختی4/7

 خلوت و تفکر(، جمعی

 . استفاده از هنر11

 . استفاده از خیال و تمثیل در بازسازی صحنه های جهادی و حماسی1/11

 ر هنری با موضوع حماسه. مسابقات آثا2/11

 . نمایشگاه آثار هنری3/11
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 حکومت و والیت فقیه، شناخت اندیشه امامت

 اهمیت بحث 

ـ از دیدگاه اسالم تا زمانیکه معارف و قوانین الهی به شکل ساختار مند و سازمان یافته در جامعه اجرا نشود و حاکمیت 

 اسالم در عرصه اجتماع برقرار نگردد هدف الهی تحقق نگردیده است. 

است امری مقدس سی، از مردمـ اگر کابرد سیاست را در منابع دینی در نظر بگیریم در می یابیم که بر خالف تلقی بسیاری 

بر همین اساس یکی از شئون   171 در اسالم است و برای اعمال آن در مرتبه اول نیاز به انسانهایی پاک و معصوم داریم.

   172 سه گانه ائمه )علیهم السالم( سیاست و رهبری اجتماعی بر شمرده شده است.

خیلی ها حتی تصور آن را هم نمی کردند؛ حتی فقها بدلیل  برپایی حکومت اسالمی یکی از آرزوهای دیرین بوده است که

ما امروز در چنین   173دور از ذهن بودن این بحث و عدم ابتالی به آن معموال  از آن بحث علمی تفصیلی هم نمی کردند؛

آن  یبرهه ای هستیم و برخوردار از نعمت بزرگی چون حکومت اسالمی و والیت فقیه بر همین اساس الزمه حفظ و بقا

 تصور درست و علمی از این موضوع است. 

نظام ، امروز خط مقدم مبارزه با استکبار  174 نبوده است.، تا این تاریخ هیچ حکومتی مثل حکومت فعلی در سرزمین ایرانـ

بنابراین شناخت صحیح از حاکمیت جمهوری اسالمی ما را با جبهه بندی کنونی جریان حق  177 جمهوری اسالمی است.

 و باطل و وظیفه مان آشنا می کند. 

 جایگاه بحث در منظومه 

امروز نظام اسالمی تبدیل شده است به هویت جمعی و ملی مردم ایران که هم کاربرد ملی دارد و هم اسالمی و هم »ـ 

 176«جهانی

مقام معظم رهبری نشان می دهد که اگر یک دانش آموز نوجوان شناخت و بینش درستی نسبت به نظام این تعبیر 

 اسالمی و حکومت اسالمی نداشته باشد در حقیقت هویت اجتماعی خود را بدرستی درنیافته است. 

 حکومت اسالمی 
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 معنای حکومت  -1

در یک   179 می کنند و برخی آن را به قدرت سازمان یافته.عده ای آن را به مثابه تشکیالت اداره کننده جامعه تعریف 

تعریف نسبتا  کامل می توان حکومت را ارگانی دانست که به شکل رسمی برفتارهای اجتماعی نظارت داشته و بدان ها 

 172جهت می بخشد. 

 ضرورت حکومت  -2

 می توان اینچنین بیان کرد: دالیل متعددی برای لزوم و ضرورت حکومت اقامه شده است که در یک دسته بندی 

الف( عقل: انسان ها بر اساس خواسته ها و تمایالت طبیعی که در وجودشان نهادینه شده است ناگزیرند که با دیگران 

تعامل داشته و در یک زندگی اجتماعی زیست کنند. از سوی دیگر این امیال و غرائز باعث بهره گیری از دیگران و بعضا  

یکدیگر می شود. انسان ها برای مدیریت این ارتباطات و تعامالت راهی جز وضع قوانین و مقررات تجاوز و تعدی به 

« تحکوم»نهاد و دستگاهی را می طلبد که از آن به ، نخواهند داشت. اعمال و اجرای این قوانین و برقراری نظم اجتماعی

 177 تعبیر می کنیم.

 211طیعوا الرسول واولی االمر منکم قرآن: یا ایها الذین آمنوا اطیعواهلل و اب( 

 در این آیه خدای متعال اطاعت از صاحب فرمان را عالوه بر خدا و رسول امری مفروض و واجب دانسته است. 

 211: ال بد للناس من امیر او فاجر روایات: قال امیر المومنین )ع(ج( 

اسا  فاجر و بدکار )امیر فاجر بهتر است از اینکه اس الزم است که شمات حاکم و فرمانروایی داشته باشید نیکوکار باشد یا

 حکومت نباشد.(

 جایگاه آزادی در حکومت  -3

اساسا  رویکرد  212فراهم بودن زمینه انتخاب و گزینش است.، ـ اصل در رفتار انسانی چه در مسایل فردی و چه اجتماعی

ت و رفتار هاست. اما آزادی مطلق باعث از بین رفتن تمایال، تربیتی اسالم هم توجه به آزادی انسان در حوزه گرایش ها

 آزادی دیگران می شود. بنابراین این نوع از آزادی باعث از بین رفتن خود آزادی می گردد.
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 ـ انواع آزادی های حقوقی که در حکومت بایستی مورد احترام قرار بگیرد:

خابات حق مردم است و هیچ قدرتی نمی تواند این حق را الف( آزادی سیاسی: آزادی افراد در انتخاب و قانون گذاری: انت

 از آنان سلب کند. 

آزادی بیان: بدین معنا که افراد گذشته از این بخاطر داشتن عقیده نباید تعقیب قرار بگیرند بایستی بتوانند عقیده خود ب(

م کاری که مخل به مصالح عمومی و را آزادانه بیان کنند. البته این تا بدان جاست که موجب تحریک جامعه برای انجا

 مشروع دیگران است نشود. 

نظر یا عقیده خاصی نیست. هیچ کس اجازه تفتیش عقیده را ندارد ، کسی مجبور به پذیرش مکتبج( آزادی عقیده و فکر:

 213 و پیروان ادیان الهی حق دارند در کشور به عنوان یک اقلیت مذهبی زندگی کنند.

 اهمیت آزادی و جایگاه آن در نظام حکومتی می فرمایند:  درـ امام خمینی )ره(

قانون اساسی ، خدا آزادی داده، آزادی مال مردم است قانون آزادی داده، کلمه این که اعطا کردیم آزادی را جرم است»

ال ملت و در اسالم آزادی بطور مطلق است مگر آنچه بح»ایشان در جای دیگری می فرمایند:  214«آزادی داده به مردم

 217 «کشور ضرر داشته باشد و موجب مفسده ای باشد.

 نسبت دین و حکومت اسالمی 

دین مجموعه »ـ اگر بر اساس مبانی قرآنی و روایی به باز تعریف صحیح دین بپردازیم به این نتیجه خواهیم رسید که: 

سعادت دنیا و آخرت انسان بر پیامبر اسالم ارزشها و احکامی است که از سوی خداوند برای هدایت بشر و تامین ، عقاید

فردی و اجتماعی خواهدبود. بر ، آخرتی و دنیوی، بنابراین قلمرو دین اعم از امور معنوی و مادی 216«نازل گردیده است.

 همین اساس بایستی دین برنامه سعادت اجتماعی انسان را نیز شامل قوانین و قواعد حکومتی است تنظیم و ارائه دهد. 

با توجه به همین رویکرد است که حضرت امام حکومت را فلسفه علمی فقه در اراده انسان از گهواری تا گور بر می  ـ

 219 شمرد.
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ـ البته بایستی توجه نمود که دین اسالم در باب سیاست و حکومت تنها خطوط کلی را بیان کرده است و اجتهاد در 

ت و احکام که صبغه تعبدی آن ها زیاد است و عقل متعارف از ادراک جزییات را به تعقل واگذاشته است برخالف عبادا

 212 خصوصیات آن عاجز است.

ـ نگاه اسالم به حکومت بعنوان هدف نیست. بلکه وسیله است. هدف نهایی دین نورانی شدن انسان و رسیدن به لقاء اهلل 

سیاسی همگی راهند ولی در عین حال سیاست است. از این رو قیام مردم به قسط و عدل و حتی عبادات و مسایل عبادی 

 217در دین امری ضروری است بگونه ای که سیاست صحیح خارج از قوانین اسالمی نخواهد بود.

 حکومت اسالمی 

 ساختار حکومت اسالمی  -1

بنابراین تعیین  .ـ با توجه به تغییرات زیادی که جامعه در گذر زمان می یابد طبیعتا  نیازها و اقتضائات مختلفی پیدا می کند

مدل عینی و مشخص برای ساختار حکومت از سوی اسالم مردم هر زمان را دچار مشکل خواهد نمود. از این رو اسالم 

 211 مدل خاص عینی برای اداره جامعه معرفی نکرده است.

ست. حکومتی اـ نظام سیاسی اسالم در حقیقت بیان اصول کلی و سیاست های اصلی اسالم در اداره جامعه و تدابیر 

ساختار عینی حکومت در زمره احکام متغیر و ثانویه اسالم است که تابع شرایط زمانی و مکانیت و تشخیص آن بر عهده 

ولی امر مسلمین است ولی چارچوب های کلی برای تعیین شکل حکومت از مجموعه معارف و دستورات اسالمی استفاده 

 211 می شود.

دم بر همه مردم پیش بینی شده است. نه گروه و عده ای از مردم. یعنی حکومت ـ در مدل جمهوری اسالمی همه مر

طبقاتی کاگزاران یا کشاورزان و یا حتی مستضعفین و یا مرفهین بر دیگران نیست. و نیز چنانچه در قانون اساسی آمده 

رد که خدا هم بر سرنوشت و این البته منافات ندا 212«در این نوع از حکومت سرنوشت مردم به دست خود آنهاست»است 

آنها حکومت نماید چرا که مردم در چارچوب قوانین الهی و دینی حق انتخاب و قانونگذاری و دخالت در امور سیاسی را 

   213 دارند.

 اهداف حکومت اسالمی  -2
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مودن نورانی نـ مهم ترین هدف نهایی حکومت اسالمی رساندن انسان به مقام قرب خدا و مقام خلیفه اللهی و در نتیجه 

 کتاب انزلناه الیک»قرآن کریم این هدف را اینچنین تعیین می کند:  214جامعه و پیرایش آن از تیرگی هوا و هوس هاست.

 217«لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم و یهدیهم الی صراط مستقیم

 اهداف دیگر حکومت اسالمی عبارتند از: 

 عه ایجاد نظم و امنیت در جامالف( 

 هدایت و ایجاد بستری مناسب جهت رشد و تعالی معنوی  ب(

 ضمانت اجرای قوانین ج( 

 216تامین نیازهای عمومی جامعه د(

 برقراری عدالت اجتماعی  هـ(

 219و( ایجاد رفاه عمومی

 مقایسه حکومت اسالمی با دیگر حکومت ها -3

دار است که به مصالح حقیقی انسان می اندیشد چرا که اوال  نسبت به همه مدل های حکومتی دیگر از این مزیت برخور

از آن خداوند و حق مسلم او می دانیم و هم اوست که با علم بی نهایت خویش مصالح و مفاسد حقیقی  ما حکومت را ذاتا  

ط قانسان را تشخیص می دهد. بنابراین حکومت اسالمی و الهی بدنبال تامین مصالح حقیقی و واقعی انسان است نه ف

 آنهایی که اکثریت مردم تشخیص می دهند. 

اشرافی و سرمایه داری از این مزیت بهره مند است که مشارکت سیاسی در آن وجود دارد و ، ثانیا  به مدل های سلطنتی

 212 مردم نسبتا  آزادند.

 ثالثا  نسبت به نظام های دموکراتیک:

 ام رهبری در هماهنگی قوای سه گانه نقش موثری دارد.(انسجام درونی و دستگاه حاکمه بیشتر است )چون مقالف( 

 ب( ضمانت اجرایی روانی چون مهم ترین عامل محرک در جامعه اسالمی خداباوری است. 
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 رهبری نظام از عالی ترین مراتب تقوا و شایستگی برخوردار است.  ج(

 217 مصالح معنوی انسانها و جامعه بیشتر تامین می گردد. د(

 م در حکومت اسالمی نقش مرد -4

ـ در مدل اسالمی مالک مشروعیت و قانونی بودن حکومت رای مردم نیست. اما عدم دخالت رای مردم در مشروعیت 

حکومت به معنای بی اعتنایی به رای و مشارکت فردی هم نیست چرا که اسالم حاکم باید مورد پذیرش مردم قرار گیرد 

سالمی فاقد قدرت اجرایی خواهد بود. بنابراین مشروعیت حکومت از ناحیه و بدون مشارکت و همکاری مردم حکومت ا

 221 دستورات الهی است ولی در تحقق و عینیت بخشیدن به آن نقش اساسی از آن مردم است.

ـ حکومت اسالمی هیچ گاه بدون خواست و اراده مردم متحقق نمی شود. بلکه بر اساس عشق و عالقه مردم به دین و 

شکل می گیرد و هر چه مردم از اخالق و معارف دینی بهره مند باشند و اتحاد و همبستگی بیشتری داشته  حاکم اسالمی

کم من فئه » 221باشند حکومت استوار تر و نصرت الهی و یاری خداوند هم بیشتر است ولو تعداد آن ها هم اندک باشد 

   222«قلیقه غلبت فئه کثیره باذن اهلل

 در مصاحبه ای پیش از پیروزی انقالب اسالمی چنین می فرمایند: امام خمینی )ره( ـ

ماخواهان استقرار جمهوری اسالمی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی. شکل نهایی حکومت با توجه »

 223 «به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.

 حاکم اسالمی 

 مدل ایده آل )حکومت امام معصوم( -1

ب مطلو، ارزشها دارای ساختاری تشکیالتی و دارای مراتب گوناگون است که در این رویکرد، ـ در نظام ارزشی اسالم

باالترین مرتبه ارزش را دارد و پس از آن مراتب دیگر نیز به نوبه خود ارزشمند هستند. در اسالم حکومت ، نهایی و ایده آل

 آیات زیر بیانگر این حقیقت است: 224 آل وقتی عینیت می یابد که پیامبر یا امام معصوم در راس حکومت قرار گیرد. ایده

 227یا ایها الذین آمنوا اطیعو اهلل و اطیعو الرسول و اولی االمر منکم 
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 226و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا 

ون الهی از دستاوردیهای ضروری برای اداره جامعه است. بنابراین هر پیامبری ـ تاسیس نظام حکومتی جامعه بر پایه قان

 229 با برنامه حکومت دینی ارسال شده است.

 دارای سه شان و جایگاه هستند:ـ ائمه هدی )علیهم السالم(

 مرجعیت علمی  الف(

 والیت معنوی ب( 

 222امامت اجتماعی  ج(

همیشه در تالش بوده اند تا این شان امات و رهبری اجتماعی و سیاسی را بدست  اگر چه امامان معصوم )علیهم السالم(

بی و تا حد کمی امام مجت آورند اما بدلیل حاکمیت ظالمان و مخالفان غاصب عمال  این اتفاق تنها درباره امیرالمومنین )ع(

 افتاد. )ع( 

 شرایط زمامداران حکومت اسالمی  -2

عملی. امیرالمونین )علیه السالم( در کلمات قصار این را از جمله شرایط الزم حکمرانان  الف( اتصاف به علم و اخالق

 227 اسالمی برشمرده اند.

 231 ب( برخورداری از تخصص و قدرت اجرا. مرحوم عالمه طباطبایی )ره( از آیه زیر این برداشت را نموده اند:

 231و زاده بسطه فی العلم و الجسم

محبت به مردم و دوری نکردن از ، ناظر دانستن مردم، منت نگذاشتن سر مردم، ه مردمج( مردمی بودن پاسخگویی ب

 برای زمامداری در نامه به مالک اشتر مردم و ... همه توصیه هایی است که امیر المومنین )علیه السالم( 

 232 می فرمایند.
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 233درایت د( 

 رابطه متقابل امام و امت  -3

و بیانات فقها معموال  بجای کلمه حکومت کلمه والیت بکار می رود چنانچه مقام ل بیت )ع(روایات اه، ـ در قرآن کریم

معظم رهبری هم فرمودند که بار معنایی کلمه والیت بیشتر است و در آن آمیزه ای از محبت و عاطفه دوسویه وجود دارد 

س در کلمه والیت اشاره ای به نزدیکی و بر عکس کلمه حکومت که در آن ایهام نوعی تحکم و زور گویی وجود دارد. پ

 234 ارتباط عاطفی وجود دارد.

ـ این ارتباط عاطفی در نظام والیت بخاطر نزدیکی و قرب ولی و رهبر به خداست. رهبر اسالمی کاملترین و مقرب ترین 

مایشها پیروز و سرافراز انسانها به درگاه الهی در عصر خویش است چرا که دست عنایت الهی او را از انواع ابتالها و آز

  237 بیرون آورده است.

بر اساس گفتمان قرآنی کسی که دارای ایمان و  236«واذابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما»

 239«ان الذین آمنوا و عملو الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا»عمل صالح باشد نزد دیگران محبوب خواهد بود. 

در ضمن بیان خاطره ای جالب از مالقات خود با امام )ره( به این ارتباط معنوی و الهی امام امت اشاره می  شهید مطهری
 من دست را احساس ، نمایند و از قول امام می فرمایند: این من نیستم که کارها را انجام می دهم

  232می کنم.

البته رابطه واالیی رابطه دو طرفه است و این محبت و عاطفه از سوی امام نیز نسبت امت والیی وجود دارد. خدای متعال 
  237«واحفضوجناحک ظن اتبعک من المؤمنین»  :مهربانی و عطوفت می دهد و می فرماید، به پیامبرش دستور تواضع 

عیت امت از امام خود نمودار و روشن می گردد همانکه قرآن کریم نمود عینی و برآیند عملی این ارتباط در اطاعت و تب

 241«یا ایها الذین امنوا اطیعو اهلل و اطیعو الرسول و اولی االمر منکم»در دستور خود اینچنین از آن یاد می کند: 

 والیت ، امت، امام ،رابطه امام و امت -

 امت،  امام          -
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 والیت فقیه

 معنای والیت فقیه 

ه است. والیت با این معنا نه ب« سرپرستی» والیت در لغت معنای متعددی دارد اما آنچه متناسب این بحث است معنای 
نحو وکالت است که شخص وکیل منتخب مردم برای اداره جامعه باشد نه به شکل نظارت و مراقبت است بلکه بمعنای 

 241تصدی اداره و اجرای قوانین الهی بر جامعه است.
 والیت فقیه  ادلۀ

 الف ( دلیل عقلی 

وقتی که ثابت شد اجرای قوانین با تشکیل حکومت اسالمی ضروری است مدل رهبری ایده آل آن هم قاعدتا امام معصوم 
خواهد بود. حال در زمان غیبت و عدم دسترسی به امام معصوم باید نزدیکترین مرتبه به حد مطلوب از رهبری را تأمین 

 242تب طولی و تشکیل حکومت اسالمی را به تصویر می کشد.کرد. این بیان مرا
 243ب ( دلیل نقلی 

اما الحوادث الواقعه »( توقیع امام زمان علیه السالم در پاسخ به نامۀ اسحاق بن یعقوب که در آن فرموده اند: 1 –ب 
 المی است.مراد از حوادث واقعه مسائل و مشکالت اجتماعی جامعه اس 244«فارجعوا فیها الی رواۀ حدیثنا

من کان قدروی حدیثنا و نظر فی حاللنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی »( مقبولۀ عمربن حنظله: 2 –ب 
 مقصود از این روایت احکام تفقه و شناخت عالمانۀ دین است. 247«قد جعلته حاکما علیکم 

 اللهم ارحم خلفائی قیل یا رسول اهلل»  :( از رسول گرامی اسالم صلی اهلل علیه و آله نقل شده است که فرمودند3 –ب 
مفهوم خالفت در این جا بمعنای عهده داری   246«و من خلفاؤک ؟ قال الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی 

 همۀ مسؤولیت های سیاسی و حکومتی آن حضرت است.
 
 بیق عینی بحث والیت فقیهتط – 3

  :الف ( امام خمینی ره
 بررسی دوران جوانی و نوجوانی امام . ( جوانی و نوجوانی امام1 –الف 
 میزان تأثیر پذیری امام در پیروزی و رهبری انقالب ) نقش بی بدیل ( ( امام و انقالب2 –الف 
 ، های اصیل امام در حوزه های پرکاربرد مثل نفاقبازخوانی اندیشه  ( اندیشه ناب امام3 –الف 

 آزادی و...، مستضعفین ، عدالت                
 بررسی تأثیر گفتمان امام خمینی بر اندیشۀ ملت های جهان. ( گفتمان جهانی امام4 –الف 
 تحلیل ارتباط عاطفی و والیی امام با مردم بخصوص رزمندگان و شهدای  ( امام و مردم7 –الف 

 جنگ تحمیلی.                 
  :ب ( مقام معظم رهبری
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 بررسی دوران جوانی و نوجوانی مقام معظم رهبری با رویکرد الگو پذیری. ( جوانی و نوجوانی1 –ب 
 نظامی و...، هنری، ت مقام معظم رهبری جنبۀ ادبیتحلیل ابعاد فرزانگی شخصی ( فرزانگی2 –ب 
 ( بیوگرافی شخصی3 –ب 
مقطع و برهۀ  11( مقاطع حساس دوران رهبری بررسی مقاطع حساس و تدابیر ویژه مقام معظم رهبری ) مثال  4 –ب 

 حساس (
ثری جذب حداک ( سبک شنلسی مدیریت شناخت سبک مدیریت و روش رهبری حضرت آقا ) مثال  دفع حداقلی و7 –ب 
 و... (
 

 جمع بندی تحلیل هدف
انسان ها برای ادارۀ زندگی اجتماعی خود نیاز به حکومتی دارند تا اجرای نظم و قانون را به عهده گرفته و جلوی زیاده 
خواهی و تعدی ها را بگیرد. این البته به معنای نادیده گرفتن آزادی های مشروع و حقوق طبیعی مردم نیست. بر اساس 
همین نیاز دین اسالم هم که برنامه سعادت انسان را در عرصه های مختلف از جمله حوزۀ  اجتماع ترسیم کرده است به 

 تبیین سیاست های کلی و خطوط اصلی نظم سیاسی و حکومت داری پرداخته است.
قانون در اجتماع است.  رشد و تعالی معنوی جامعه و برقراری عدالت و، از جمله مهترین اهداف حکومت در نگاه اسالم

مدل ایده آل و مطلوب حکومت اسالمی آنست که در رأس آن امام معصوم زمام امور را در دست بگیرد ولی در عصر 
 غیبت و عدم دسترسی به امام )علیه السالم( فقیه واجد شرایط  عهده دار امور خواهد بود.

 

 عوامل و موانع تحقق هدف
 عوامل  :بخش اول

سیاسی و سیرۀ حکومتی انبیاء و اهل بیت )علیهم السالم( بویژه با توجه القای شبهۀ تقدس زدایی از شناخت اندیشه 
 عرصۀ سیاست و حکومت.

 اطالع از زندگی شخصی و حیات فردی حضرت امام و مقام معظم رهبری.

می با بقیۀ اسال معرفی نابسامانیهای سیاسی و ساختاری و کاستی های مدیریتی کشورهای دیگر جهت مقایسه حکومت
 حکومت ها.

مطالعۀ تاریخ صد سالۀ اخیر و تطبیق آن بر شرایط امروز )بویژه ظلم ها و ستم هایی که سلطنت پهلوی بر ملت روا داشته 
 است(

 موانع  :بخش دوم 
دا کرده و یجدا نگاشتن مردم از حکومت؛ پندار غلطی است که از دیرباز در بنیانهای فکری و فرهنگی جامعه ایرانی نفوذ پ

 محصول سالهای استبداد پادشاهان و سالطین ظالم است.

 عدم اطالع درست از ساختار نا کارآمد سیاسی بسیاری از کشورهای بزرگ.

عدم شفافیت در اطالع رسانی و نقد روشن در فضای رسانه ای و در نتیجه عدم اعتماد و مشارکت مردم تعارف و خجالت 
 ین خدمتگذار.در بیان فضائل رهبری و مسئول

 ایده ها و راهکارهای پیشنهادی
 «همایش دانش آموزی دکترین نسل چهارم»

 هدف: بستر سازی برای ایجاد جریان اجتماعی و مطالبه گری دانش آموز در فضای انقالب اسالمی. 



عال حماسی و فاین همایش ملی و سراسری خاستگاه جریان عظیمی خواهد بود که هردو سال یکبار با یک موضوع جدید 
در فضای دانش آموزی اعالم موجودیت خواهد کرد . دراین همایش چند روزه که از مدت ها قبل مقدمات آن فراهم می 
شود نخبگان علمی دانش آموزی از سراسر کشور و حتی کشورهای اسالمی دیگر حضور پیدا می کنند و به ارائه اندیشه 

 غیره خواهند پرداخت.تشکیل کمیسیون ها و اتاق گفت وگو و ، ها
 «ارتقاء کیفیت دیدار با رهبری» – 2

 هدف: تقویت ارتباط بهتر دانش آموزی با امام مسلمین
اوال  از مدت ها قبل در تمامی مدارس کار تبلیغاتی و موج عمومی برای این دیدار ایجاد خواهد شد که برکت آن شامل 

 بدنه عمومی دانش آموزی خواهد شد.
 انش آموزان شرکت کننده بایستی تبدیل یک فرآیند حماسی و آرمانی گردد.ثانیا  انتخاب د

ثالثا  در خود دیدار بخشی از برنامه به اجرای دانش آموزی اختصاص می یابد که از جملۀ آن سخنرانی دانش آموزان نخبه 
 در عرصه ها ی مختلف است.

 «طرح مشاور دانش آموزی مسئولین» – 3
 ن در عرصه های اجرایی و مدیریتی هدف: مشارکت دانش آموزا

در این طرح مسئولین رده باالی کشوری از جمله وزراء مشاور دانش آموزی در نظر خواهند گرفت و به تبع سایر مسئولین 
 استانی و شهرستانی نیز چنین ابتکاری را پیگیری خواهند کرد.

 «شخصیت ایشانبرگزاری جشن تولد مقام معظم رهبری و جشنواره هنری درباره » – 4
 هدف: تقویت ارتباط دانش آموزان با رهبری از رهگذر عالئق هنری آنها. 

جشن تولد و جشنواره بصورت سراسری و هماهنگ برگزار خواهد شد و جشنواره عرصه های مختلف هنر را در بر خواهد 
 گرفت.

 یکسال قبل از هر انتخاب« برگزاری جشن رأی اولی ها»  – 7

 

 هدف: 
 ش صحیح نسبت به مشارکت سیاسی دانش آموزان و جهت دهی به حضور حداکثری رأی اولی ها. ایجاد بین

  



 والیت مداری

 اهمیت و جایگاه هدف

کافیست به این نکته توجه کنیم که همه انسان ها به نوعی والیتمدارند با این بیان که ساختار خلقت انسان به گونه ایست 

که او را به پذیرش والیتی سوق می دهد حال این والیت یا والیت و سرپرستی خدایم تعال و نظام والیی او یعنی اولیای 

نظام طاغوتی او. در این صورت است که با موضوع والیتمداری ارتباط  الهی است و یا والیت و سرپرستی شیطان و

نزدیک تری برقرار می کنیم چرا که آن را خصومت و ویژگی خارج از وجود انسان که بایستی به دنبال آن باشد نمی 

اب می به حسپنداریم. بلکه او را خصوصیتی کامال  عینی و موجود که باید جهت دهی و به سمت صالح سوق داده شود 

 آوریم. 

در معارف اسالمی ما با توجه به همین مهم برای والیت مداری ارزش ویژه ای قایل شده اند بگونه ای اوال  اساس و بنیاد 

اصول و معارف دین والیت شمرده شده است و ثانیا  والیتمداری شرط الزم و غیر قابل انفکاک پذیرش اعمال فرد و 

 جامعه شمرده شده است. 

دانسته شده و این امر الزمه ورود « ولی امر»برخی از روایات شرط اساسی خوشبختی و سعادت انسان ها اطاعت از در 

 249«اطیعوا واله امرکم تدخلوا جنه ربکم»فرد به بهشت الهی شمرده می شود. پیامبراسالم می فرمایند: 

های آن تبیین شده و روشن شد که جامعه از سوی دیگر وقتی شکل و ساختار جامعه و امت اسالمی و اجزای و نهاد

اسالمی تشکیالتی است که بر اساس هدفی مشترک شکل گرفته است و در راس همه هرم آن امام جامعه مسئولیت 

رهبری افراد این امت را بر دوش خواهد داشت مهم ترین سوالی که پیش می آید نحوه ارتباط افراد امت با ولی خود 

 خواهد بود. 

شناخته می شود پرداخته و سعی در پاسخ به این سوال اساسی  «والیتمداری»به تسریح این رابطه که به نام  این نوشتار

 دارد تا رهگذران نقش و مسئولیت هر یک از افراد جامعه در قبال نهاد رهبری جامعه اسالمی را روشن  می سازد. 

 تبیین هدف

 مفهوم والیت مداری  -1

و پذیرش والیت هم روشن خواهد شد. « والیت»می فرمایند: با تبیین و توضیح مفهوم )ره(ـ چنانچه عالمه طباطبایی 

ایشان در بیان معنای همه والیت می فرمایند: در همه آیات قرآن کریم والیت به معنای مالکیت تدبیر و صاحب اختیار 

 242 اطاعت از ولی بر دیگران است.و تصرف قانونی در اموریست که تصرف در آن ها مستلزم پیروی و تبعیت و وجوب 

                                                           
 153ص ، اقتداروالیت فقیه کانون غرب و  - 247
 159ص  22المیزان ج ، طباطبایی سید محمد حسین - 248



والیت نحوه قربی است که مجوز و سبب نوع خاصی از »ـ ایشان در جای دیگر و در واکاوی مفهوم والیت می فرمایند: 

 247 «تصرف و مالکیت تدبیر می شود.

که صاحب  کس تبعیت از»ـ با توجه به دو نکته پیش گفته می توان والیتمداری را به اختصار این گونه تعریف نمود: 

 «اختیار و تدبیر است

ده به نحوی در همه انسان ها دی« تبعیت و پیروی از ولی»ـ نکته ای که باید در این جا بدان اشاره نمود آن است که این 

می شود با این تفاوت که در دسته ای از انسان ها به شکل پذیرش والیت الهی خود را نشان می دهد و در دسته ای به 

 ش والیت شیطان بنابراین انسان اساسا  والیت مدار است و تنها اولیای اوست که می تواند متفاوت باشد. گونه پذیر

هلل ااین معنا را می توان از مقایسه ای قرآن کریم بین مومنین و کفار و نحوه والیت پذیری آن ها انجام می دهد فهمید: 

 271ین کفروا اولیاء هم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات ولی الذین آمنوا یخرجوهم من الظلمات الی النور والذ

همچنین در فرازی از زیارت جامعه کبیره دوری از والیت اهل بیت )ع( مساوی با ورود به والیت طاغوت و شیاطین 

م الجاهدین لکدانسته شده است: برئت الی اهلل عزوجل من اعدائکم و من الجبت و الطاغوت  والشیاطین و حزبهم الظالمین 

 271 لحقکم و المارقین من والیتکم.

 جایگاه والیتمداری در نظام معارف اسالمی  -2

اله بنی االسالم علی خمسه اشیاء علی الص :والیتمداری از پایه های بنیادین دین مبین اسالم است: عن ابی جعفر )ع( -1

 272و الزکاه و الصوم والحج و والوالیه.

عن ابی جعفر علیه السالم قال: ...اما لوان رجال قام لبله و صیام نهاره و  تمام اعمال است:والیتمداری شرط پذیرش  -2

وتصدق بجمیع ماله و حج جمیع دهره و لم یعرف والیه ولی اهلل فیو اهلل و یکون جمیع اعماله بدالله الیه ما کان له علی 

  273اهلل حق فی ثوابه و ال کان من اهل ایمان.

در زیارت جامعه چنین می خوانیم:من واالکم فقد و ، باب ورود به والیت الهی والیتمداری نسبت به ولی خداست – 3

  274الی اهلل.
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 277ع( در بیانی شبیه به فراز زیارت جامعه می فرمایند: والیتنا والیه اهلل التی لم یبعث نبیا قط اال بها.) امام صادق

ایر معارف دینی است: عن ابی جعفر) علیه السالم(: نبی االسالم علی خمسه والیتمداری عامل و ضامن تحقق س – 4

   276...قال: الوالیه افضل النهامفتهن وو الوالی هوالدلیل علیهن. اشیاء

والیتمداری باعث اتحاد و تألیف قلوب می شود: و فی خطبه فاطمه الزهراء) علیه السالم(: و طاعتنتا نظاما للمله و  – 7

 279نا للفرقه.امامتنا ام

والیت پذیری سبب اصالح نظام زندگی دنیوی می گردد: در بخشی از زیارت جامعه چنین آمده است: علمنا اهلل  – 6

 272معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا.

 والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم منعدم پذیرش والیت باعث خروج از دین و در نتیجه کفر می شود: – 9

 277النور الی الظلمات.
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 ـ هندسه جایگاه والیتمداری در نظام معارف اسالمی 
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 انواع والیت مداری  -3 

 پذیرش والیت پروردگار: – 1

 261و اهلل ولی المؤمنین -

 261اهلل ولی الذین آمنوا -

 پذیرش والیت ائمه و انبیاء: – 2

 262زکاه و مما رزقناهم ینفقونلتون اؤانما ولیکم اهلل و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصاله و ی -

صلی اهلل علیه و آله(: ... لو ان عبدا جاء یوم القیامه بعمل سبعین نبیا ما قبل  اهلل ذلک منه حتی یلقاه قال رسول اهلل)  -

 263بوالیتی و والیت اهل بیتی

 پذیرش والیت ولی امر: – 3

 264و صل اهلل طاعه ولی امره بطاعه رسوله بطاعه؛ فمن ترک طاعه واله االمر لم یطلع اهلل و ال رسوله -

 والیتمداری مؤمنان نسبت به یکدیگر: – 4

 267والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض -

 پذیرش والیت شیطان: – 7

 266انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه  -

 269انا جعلنا الشیاطین للذین ال یؤمنون -

 والیتمداری کافران نسبت به یکدیگر:  – 6

                                                           
 23قرآن کریم سورۀآل عمران آیۀ  - 260

 135قرآن کریم سورۀ بقره آیۀ  - 261

 33مائده آیۀ  قرآن کریم سورۀ - 262

 200ص ،  3ج قمی شیخ عباس ، سفینه البحار ،  - 263

 همان - 264

 52قرآن کریم سورۀتوبه آیۀ  - 265

 253قرآن کریم سورۀآل عمران آیۀ  - 266

 15قرآن کریم سورۀاعراف آیۀ  - 267



 262مؤمنینال یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون ال -

  267و الذین کفروا بعضهم اولیاء بعض -

 پذیرش والیت ظالمان و ستمگران: – 9

 291و کذلک نولی بعض الظالمین بعضا  بما کانوا یکسبون -

 پذیرش والیت امیر المؤمنین) علیه السالم(: – 2

است بدین صورت که در روایات ما والیت و امامت امیر المؤمنین) علیه السالم( بصورت خاص تأکید و سفارش شده 

 والیت ایشان بعنوان میزان و معیار سنجش و ارزیابی ایمان افراد در نظر گرفته شده است.

قال رسول اهلل)صلی اهلل علیه و آله(: اذا کان یوم القیامه و نصب الصراط علی شفیر جهنم لم یجز اال من معه کتاب والیه 

 291علی بن ابی طالب

 292و آله(: والیه علی بن ابی طالب والیه اهلل عز و جل و حبه عباده اهلل و اتباعه فریضه قال رسول اهلل) صلی اهلل علیه

نکته حائز اهمیت در این بخش نسبت انواع مختلف والیتمداری با یکدیگر است. باید توجه داشت گونه های مختلف  -

ولی و یکدیگر قابل جمع بوده و نسبت ط والیت مداری از رابطه طولی و مرتبه ای نسبت به یکدیگر برخوردارند. یعنی با

نردبانی دارند. این نسبت طولی در والیت الهی و شیطانی هر دو قابل اجرا است. یعنی شخص در عین حال که والیت 

 ائمه و انبیاء و ولی امر را پذیرفته است والیت خدای متعال را هم پذیرفته است و آن ها از یکدیگر قابل تفکیک نیستند.
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 شکل تصویر نظام والیت طاغوت )شیطان( شکل تصویر نظام والیت الهی     

       

 

 

 عرصه های والیت مداری: -

افق  »بایستی از دو زاویه به این موضوع نگاه کنیم: نخست وظایف و تکالیفی است که یک فرد بویژه نوجوان نسبت به 

و ساحت ها این است که این تکالیف والیت مداری آن ها را در بر می گیرد.  ولی دارد و دیگر حوزه ها« و آرمانی مد نظر

با تبیین این دو زاویه نگاه و آمیختگی این دو با یکدیگر عرصه های مختلف والیتمداری به صورت کامل  و با ابعاد 

 گوناگون شناخته خواهد شد.

 خود دارد(«ولی امر» الف( وظایف والیتمدار) تکالیفی که فرد نسبت به افق آرمانی

 در مرحله اول فرد بایستی فهم عمیقی نسبت به منویات و مطلوبات ولی امر پیدا نماید. فهم عمیق: – 1

در مرحله دوم باید سهم خود را نسبت به این آرمان ها در نظر بگیرد. یعنی وی با مختصات سنی و  :سهم خواهی – 2

 از این آرمان را به خود اختصاص خواهد داد.شرایط پیرامونی ویژه ای که دارد چه جایگاهی 

: برای تحقق آرمان های ولی امر نیز به فراهم کردن امکانات و زمینه های الزم داریم. این هم بر عهده زمینه ها – 3

یک عنصر والیتمداراست. چرا که نباید منتظر تحقق زمینه ها و شرایط مطلوب بنشیند بلکه خود او با فراهم کردن زمینه 

 ها تحقق آرمان ها را پیگیری نماید.

بیانگر این نکته است که « قید کامل» : مرحله آخر اقدام و عمل کامل برای رسیدن به این آرمان هاست.عمل کامل – 4

مالک عمل کردن به تمام منویات است نه فقط بخشی از آن که گاهی از اوقات در بعضی مدعیان والیتمداری دیده می 

 شود.

والیت 
مومنان

والیت 
ولی امر

اء والیت انبی
و ائمه

والیت 
پروردگار

والیت 
ظالمان

والیت 
کافران

والیت 
شیطان



 های والیتمداریب( ساحت 

 جریان فرهنگی  – 1

 جریان سیاسی  – 2

 جریان علمی – 3

 جریان استکبار – 4

است نه « ولی امر» آنچه که در این حوزه اهمیت دارد شناخت جریانات تحول گرا و موج های اجتماعی از آینه دیدگاه

انسان بینشی مستمر و فرا روی آینده شناخت اشخاص و اتفاقات و حوادث خرد. چرا که این شناخت جریان هاست که به 

می دهد نه افراد و اتفاقات. ذکر این چهر عنوان به عنوان نمونه مهم این جریانات کنونی است که کشور ما با آن ها درگیر 

 است.

 

 جدول شناسایی عرصه های والیتمداری

 تکلیف ها     
    ساحت ها

 عمل کامل ایجاد زمینه سهم خواهی فهم عمیق

     سیاسی جریان

     جریان فرهنگی

     جریان علمی

     جریان استکبار

 

 آثار والیتمداری  – 7

چنانچه در مباحث پیشین بیان شد والیتمداری جریانی است که با در نظر گرفتن همۀ مراتب آن در حوزه های مختلف  -

با این  دیگر در مرتبه دیگر هم وجود دارد.به شکل تشکیکی قابل پیاده شدن است بنابراین آثار یک مرتبه به شکلی 

 یادآوری به بیان آثار والیتمداری می پردازیم:

 

 



 نبود اندوه و ترس: - 1

؛ یعنی کسی که خود را در پرتو والیت جای 293«اال ان اولیاء اهلل ال خوف علیهم و ال هم یحزنون» قرآن کریم می فرماید

اهد داشت و با بهره گیری از نعمت والیت محکم قدم در مسیر بر خواهد داده است هیچ ترس و غم و ناراحتی بهمراه نخو

 داشت.

 شوق لقای الهی) استقبال از مرگ(: – 2

 294«ان زعمتم انکم اولیاء هلل من دون الناس من فتمنو الموت ان کنتم صادقین» 

ندکه از مرگ واهمه ای داشته اولیای الهی چون مرگ را نه پایان زندگی می دانند و نه اعمال ناشایستی مرتکب شده ا

 باشند.

 شناخت دنیا و رهایی از گزند آن: – 3

  297«ان اولیاءاهلل هم الذین نظروا و الی الباطن الدنیا اذا انظر الناس الی ظاهرها» امیر المؤمنین) علیه السالم( می فرمایند:

 به آن در امان می مانند. اولیای الهی کسانی اند که با پی بردن به حقیقت دنیا از فریفته شدن نسبت

 پیروزی جبهه حق: – 4

پیروزی جبهه حق وابسته به نصرت و یاری ولی خداست و در صورتیکه در این معنا کوتاهی شود پیروزی با دشمن اسالم 

ولی ؛هر کس از نصرت 296«من نام عن نصره ولیه انتبه بوطاه عدوه» خواهد بود. امیر المؤمنین) علیه السالم(: می فرماید:

 خود کوتاهی کند در زیر پای دشمنش به هوش می آید.

 وحدت و انسجام: – 7

از دیگر آثار والیت پذیری اتحاد و انسجام بین افراد یک امت است. اساسا  راه وصول به وحدت همان پذیرش والیت 

 است.

 299و طاعتنا نظاما  للمله -
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 هدف یبندی نهایجمع

در نهاد همه انسان ها گذاشته و انسان ها ناگزیرند تا والیت پذیر باشند با این  ای است که خداوندوالیتمداری خصیصه

تفاوت که با این والیتمداری نسبت به خدا و اولیاء او خواهد بود و یا نسبت به شیطان و اولیائش بر همین اساس 

ط اساسی ترین بنیاد اصول و شروالیتمداری از جایگاه عظیمی در جغرافیای معارف اسالمی برخوردار است بگونه ای که 

 قبولی اعمال شمرده شده است.

 نظام والیت چون دارای مراتب گوناگون و به شکل تشکیکی است پذیرش آن نیز مراتب مختلفی را در بر 

الیت وولی امر و مؤمنان هم وجود دارد و نیز در نظام ، می گیرد. در نظام والیت الهی والیت انبیاء و ائمه) علیهم السالم(

 کافران و ظالمان نیز در مراتبی پایین تر دیده می شوند.، شیطان

ینه فراهم کردن زم، شناخت سهم خود، والیتمداری عرصه های مختلفی را در بر میگیرد که از نسبت سنجی فهم عمیق

 عملی و استکباری بدست می آید.، فرهنگی، ها و عمل صحیح به منویات ولی امر با جریان های سیاسی

جبهه  پیروزی، اشتیاق به مرگ، آثار مادی و معنوی والیتمداری نیز بسیار است که از جمله آن ها می توان شناخت دنیا

 حق و وحدت و انسجام امت اسالمی اشاره نمود. مهم ترین عواملی که والیتمداری را در انسان تقویت 

 ، ل عدم پذیرش والیت الهی گناهمحبت و عبادت و بندگی خدا است و مهم ترین عوام، می کند معرفت

 هم نشینی با کفار و ظالمان و تکبر و حسادت به ولی خداست.   ، دنیا طبی

 

 عوامل و موانع والیتمداری

 عوامل: – 1

 الف( معرفت

 بیشتر می شود والیتمداری از او هم افزایش می یابد.« ولی» به میزانی که شناخت و معرفت فرد و جامعه نسبت به

 معرفت در دو حوزه بایستی تقویت گردد:این 

 معرفت نسبت به جایگاه والیت – 1

 معرفت نسبت به مصداق والیت – 2

 ب( محبت

محبت اگر چه ریشۀ روانشناختی در معرفت و شناخت انسان دارد ولی به عنوان مؤلفه ای گرایشی و روحی به خودی خود 

پیدا کند مقدار تبعیت و اطاعت از او هم طبیعتا  افزایش پیدا خواهد  قابل تقویت است. هر مقدار محبت به ولی خدا افزایش



کرد. اساسا  در نظام والیی الهی پذیرش والیت ولی به صورت خشک و بی روح معنا  ندارد بلکه این اطاعت ریشه در 

 محبت به ولی خدا دارد.

 ص دارد.در این میان رفتارها و فضاهای عاطفی تأثیر بسزایی در بروز احساسات شخ

 ج( عبادت

از آنجا که نظام والیی دین دارای مراتب گوناگون است توجه به مراتب باال بهرۀ انسان را از مراتب پایین بیشتر خواهد 

کرد. یعنی اگر شخص با عبادت به خدای متعال نزدیک شود در حقیقت در تمام نظام والیی رشد کرده و طبیعتا  به ولی 

نوافل و مستحبات آن چنان است که فرد را به مقامی معنوی ، . در برخی از روایات أثر عباداتخدا نیز نزدیکتر خواهد شد

می رساند که خداوند تمام  جسم و روح اورا سرپرستی خواهد کرد و قوای اداراکی و حسی او در اختیار خداوند قرار خواهد  

 292گرفت.

 د( اخالص در بندگی

عبادت باید مد نظر داشت اخالص در بندگی و عبادت است. انسان عامل  عامل دیگری که در کنار مناسک و أعمال

 معنوی باعث نورانی شدن قلب و جدا شدن از هوا و هوس ها و در نتیجه پذیرش و انقیاد بهتر نسبت به ولی خداست.

 موانع:  – 2

راه والیتمداری گناه و به نظر می رسد مهم ترین عامل جدایی شخص از ولی خود که مانع بزرگ بر سر الف( گناه: 

ونافرمانی الهی است. نمی توان از کسی که مرتکب معصیت الهی می شود و از نور الهی به سمت ظلمت طاغوت حرکت 

 می کند انتظار و التزام به والیت ولی خدا را داشت.

بسیاری از افراد تا زمانی دست یاری و بیعت به سوی ولی خدا دراز می کنند که دنیا و آمال خود را در  :ب( دنیا طلبی

آنان ناسازگار بود از دایره والیتمداری خارج خطر نبینند. اما به محض آن که این پذیرش والیت با اهداف دنیا طلبانۀ

 الم تا زمان انقالب اسالمی و حتی تا کنون بسیار بوده است.خواهند شد. نمونه های عینی تاریخی این مقوله از صدر اس

چنانچه قرآن کریم هم اشاره می فرماید دوستی و نزدیکی با کفار و ستمگران به تدریج  :ج( هم نشینی با کفار ظالمین

 297در انسان تمایل به نظام طاغوت ایجاد می کند و کم کم عالقه ها و محبت های انسان را تغییر می دهد.

« ولی »چنین انسانی که پایه های روحی و معرفتی خویش را از دست می دهد دیگر نمی تواند به راحتی تن به پیروی از 

 بدهد.
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همان طوریکه در تاریخ هم مشاهده می کنیم بسیاری از افراد امت های پیامبران گذشته در مقابل والیت ایشان د( تکبر: 

 سرباز زدند. تکبر ورزیده و از اطاعت و پیروی ایشان

. بسیاری از انسان ها نیز با حسادت از عوامل مهم خروج شیطان از والیت الهی حسادت به آدم و برتری او دارد ه(

 حسادت ورزی نسبت به ولی خدا حاضر به پذیرش والیت وی نمی شوند.  

 


