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 اوقالب اسالمی ي مُذيیت

  

 :مقذمٍ
ّا  ایي ػشصِ ا ػشصِ ًثشد حق ٍ تاؼل؛ّای ایي قؽاس س ایستگاُاگش ػالن سا یک قؽاس تصَس کٌین ٍ 

هوکي  غفلت کٌذّا  ّستٌذ. اًساى تایذ تذاًذ اگش دس ایي ایستگاُ تشای آگاّی اًساى ّای ػؽفی ًقؽِ

 ست.ّا یکی اص ایي ایستگاُ ایشاى ّن. اًقالب اسالهی جا تواًذاست اص قؽاس 
 

 ایران قثل از اوقالب:
کِ  ؛ تِ ؼَسیقثل اص اًقالب، ایشاى جضء اٍلیي کطَسّایی تَد کِ تِ ضذت هَسد استؼواس قشاس گشفت

تشدًذ؛ ٍلی  تْشُ هیاص یک قسوت آى  کذام، کطَسّای استؼواسگش آى سا تِ سِ قسوت تقسین کشدًذ ٍ ّش

اص  هَفق ضذًذ ایي هطکالت، هشدم ایشاى تسلین ًطذًذ ٍ تا پیشٍی اص سخٌاى هشجؼیت، ی تا ٍجَد ّوِ

کِ کطَسی کِ صهاًی صیشدست هستکثشاى تَد، اهشٍص تثذیل  ؛ تا جاییؽ استؼواس ٍ ؼاغَت سّایی یاتٌذیَ

 ضذُ است کِ تِ استکثاس ستیضی ضْشت داسد. کطَسی هقتذس تِ
 

 :دیه ي سیاست
اًقالب اسالهی  .ساص تَدى دیي است لّای اًقالب اسالهی ایشاى، اثثاتِ تحَ ضاخصِتشیي  یکی اص اصلی

دیي ساّکاسی کٌِْ است ٍ دیگش کاستشدی »گفتٌذ:  سخي کساًی کِ هی ایشاى، هثالی است تشای ًقطِ

دلیل اجشایی ًطذى یا ًادسست اجشا ضذى دیي، ِ هطکالت فؼلی کطَس، تالثتِ ًاگفتِ ًواًذ کِ  «ًذاسد.

 تَسػ هجشیاى آى است.
 

 دضمىان اوقالب اسالمی:
 

 

 

 

 اوقالب اسالمی اوتظار در َای ضاخصٍ

 ضىاخت يضع مًجًد

 ضىاخت يضعیت مطلًب

 حرکت تٍ سمت يضعیت مطلًب
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 ،خَاٌّذ تفکش ها کطَسّای صیادی تا اتضاسّای فشاٍاى تسیج ضذُ ٍ هیّا،  تِ دلیلِ داضتيِ ّویي ضاخصِ

 یؼٌی تفکش هٌتظشاًِ سا فلج کٌٌذ.

 دٌّذ. دضوٌاى ها تشای اص تیي تشدىِ ایي تفکش، اقذاهاتی اًجام هی

 

 

 

 

 :ًذاسد ٍ اٍ فشدی خیالی گَیٌذ هْذی هَػَد ٍجَد  کٌٌذ ٍ هی اتتذا کل هَظَع سا اًکاس هی اوکار

 اًذ، ّای صیادی کطیذُ ایي است کِ چَى ضیؼیاى دس ؼَل تاسیخ سختی دلیلطاى تش ایي هذػا، .است

 .پیشٍصی خَاٌّذ تَد دس آى سٍص، سٍصی سا تشای خَد هؼیي کشدُ ٍ اػتقاد داسًذ کِ

 تخشیةِ کٌٌذ ٍ تِ  سیض ٍ خطي هؼشفی هی حعشت حجت سا ضخصی خَىدس ایي سٍش  :تخریة

 .کٌٌذ سا سحوت ٍاسؼِ خذاًٍذ هؼشفی هیخَد  حعشت، . دس حالیکِپشداصًذ ضخصیت ایطاى هی

 هثالً اًتظاس سا هٌتظش هاًذى کٌٌذ هؼٌا هی ٍسّای هْذٍی سا تِ ضکل دیگشیتا دس ایي سٍش :تحریف .

ًاسظایتی اص ٍظغ هَجَد ٍ  کٌٌذ؛ دس حالیکِ اًتظاس، تِ هؼٌای هی ٍ دست سٍی دست گزاضتي هؼٌا

 .است تالش تشای سسیذى تِ ٍظغ هؽلَب

 :کَضٌذ دس هقاتل ّش حقیقتی، یک هذل دسٍغیي تِ ػٌَاى جایگضیي  آًْا دس ًْایت هی جایگسیىی

 ٍ هشدم سا تِ آى هطغَل کشدُ ٍ تِ ایي ٍسیلِ، اص حقیقت هٌحشف ساصًذ. هؼشفی کٌٌذ
 

 اوقالب اسالمی: در وسل مىتظر
 .ظش ایي اًقالب ّستین ٍ ٍظایفی تش ػْذُ داسینهٌت ها، ًسلِ ُاهشٍص

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 َای دضمه ترای مقاتلٍ تا تفکر مُذيیتريش

 جایگسیىی تحریف تخریة اوکار

 وسلِ مىتظريظایف 

 امیذ پريری

 َای پاکذلترتیت اوسان

 ظًُر ازی رَىی تطر، ترایسآمادٌ

 َای مردم ساالری دیىیتکمیل حلقٍ

 َای اسالمیتًسعٍ اقتذار وظام

 دضمه ضىاسی

 دکتریه مُذيیت تا يالیت فقیًٍوذ پی
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 :تایذ جاهؼِ سا ًسثت تِ هَقؼیت ٍ ظشفیت ػظیوی کِ داسد، اهیذٍاس کٌینیؼٌی ها  امیذ پريری. 

 ٌظَْس اهام صهاى، ٍػذُ حقیقی خذاًٍذ است ٍ اگش ایي  ظًُر: ازی رَىی تطر، ترایس آماد

کساًی تا خَد تگَیٌذ اهام  هَظَع دس رّي هشدم تذاػی ًطذُ ٍ تثثیت ًطَد، هوکي است دس ًْایت

 یست تیایذ ٍ اٍ سا فشاهَش کٌٌذ.صهاى قشاس ً

 ؛ تِ ّویي دلیل، ٌٌذک یي ػشصِ، هْوتشیي ًقص سا ایفا هیهادساى دس ا َای پاکذل: ترتیت اوسان

قذس هادس سا اص تیي ى ٍ تِ ضذت حساس است. آًْا قصذ داسًذ، ضأهادساى ت ٍ جایگاُتِ ًام  دضوي

 هجاّذ ٍ ضْادت ؼلة تشتیت ًطًَذ.اهام صهاًی،  فشصًذاىِ تثشًذ تا

 ٍّای اسالهی ٍ اًقالتی دس سَسیِ، یوي ٍ .. ایجاد ًظام َای مردم ساالری دیىی: تکمیل حلق. 

 :دضوي قصذ داسد هَاسدی ّوچَى دیي، اػتقادات ٍ َّیت هلی سا دس ارّاى ػوَهی  دضمه ضىاسی

ست ٍ دس ٍاقغ یک الگَ تِ ا ایشاى ػلوذاس ایٌگًَِ هسائل دس جْاىی کِ . اص آًجایًاکاسآهذ جلَُ دّذ

 اى ضکست دٌّذ.خَاٌّذ تا غلثِ تش قذست ایشاى، ایي کطَس سا تِ صػن خَدض آیذ؛ آًْا هی حساب هی

 ضًَذ: وٌاى ها تِ دٍ گشٍُ هسلواى ٍ غیش هسلواى تقسین هیدض

کافشاًی ّستٌذ کِ تا ظَْس اهام صهاى هخالف ّستٌذ ٍ دس هقاتل ّش ػاهلی  ،دضمىان غیر مسلمان

ى، یَْدیاى دس دضوٌی اص دس هیاى کافشاکٌٌذ.  اًذاصی هی هٌجش تِ تؼجیل دس ظَْس ضَد، سٌگ کِ

 .ٍ ساصش دس هقاتل آًْا هؼٌا ًذاسدپس سستی  کٌٌذ؛ تش ػول هیّوِ ضذیذ

 ضًَذ :  یخَد تِ سِ دستِ تقسین ه ،دضمىان مسلمان

 :حعشت تشخالف پٌذاس  ی تیٌٌذ؛ ٍلی سیشُ کساًی کِ هٌافغ خَد سا دس ظَْس حعشت هی مىافقان

ایٌاى اگش تا آهذى حعشت هٌافؼطاى دس هؼشض خؽش قشاس تگیشد، جلَی حعشت  آًْا است.

 .کشدًذایستٌذ. هاًٌذ هٌافقاًی کِ تا سٍی کاس آهذى اهام ػلی )ع( چْشُ اصلی خَد سا آضکاس  هی

 :کٌٌذ کِ تا سفاُ آًْا دس تعاد ًثاضذ  ایي دستِ اص افشاد، دیي سا ؼَسی تَجیِ هی راحت طلثان ٍ

قیام  تِ دًثال احکاهی ّستٌذ کِ سادُ تاضذ ٍ دس ػیي حال آًْا سا افشادی هتذیي ًطاى تذّذ.

 .ًذاسًذّایی ّوشاُ خَاّذ ضذ ٍ ساحت ؼلثاى جایی دس ایي هسیش  تا سختی حعشت هْذی قؽؼاً

 :جوَد اًذیطاى ّواى  .ضًَذ تیي ّستٌذ کِ هاًغ سضذ دیي هیافشادی ظاّش جمًد اوذیطان

 .ّای تش سش ًیضُ، تسلین ضذًذ ذ کِ دس جٌگ صفیي، دس هقاتل قشآىکساًی تَدً

 ٍسوت ٍالیت فقیِ ِ دضوي، ت ی اهشٍص ًَک پیکاىِ حولِ :پیًوذ دکتریه مُذيیت تا يالیت فقی

؛ دس دستاى ٍالیت فقیِ است کطَس ها تِ اسن اهام صهاى تشداضتِ ضذُ، پشچوی کِ اهشٍص دساست. 

 اهام صهاًی، تایذ ٍالیت فقیِ سا ّن قثَل داضتِ تاضذ. ی ایي ضیؼِتٌاتش
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 :َای الُیامذاد
اص جولِ  دس قشآى ایٌگًَِ رکش ضذُ است کِ .است اهذاد الْی تِ هؼٌای حوایت خاظ ٍ پٌْاًی خذاًٍذ

 .تیٌیذ کٌٌذ ٍلی ضوا آًْا سا ًوی اهذادّای الْی، سپاّیاًی ّستٌذ کِ تِ ضوا کوک هی

 

 

 

 

 

 

 
 ضشغ ّوشاّی ٍ یاسی خذا تا ها چیست؟سَال ایٌجاست کِ حال 

 (15)غافش/ «..کٌین. ها پیاهثشاى ٍ هَهٌاى سا یاسی هی»فشهایذ:  قشآى هیدس خذاًٍذ 

 پایذاریضشغ حائض اّویت دیگش،  است. داضته ایمانهٌذی اص اهذاد الْی،  ّای تْشُ یکی اص ضشغ

ضشغ دیگش، این، ایستادگی کٌین.  ّایی کِ تا خذا تستِ ایٌکِ ها تا آخش پای ػْذ ٍ پیواىاست؛ یؼٌی 

 .است کًضص در راٌ خذا

 هاى سا تِ ًحَ احسي اًجام دّین. ٍظایفآیٌذ، کِ ها  ِ کوک ها هیاهذادّای الْی، صهاًی ت

 قشتاًییس استاد تذس

 قالب اسالهی ٍ هْذٍیتاًظَع: هَ

 ّای آهَصضی هؼاسف هْذٍیتاسائِ ضذُ دس کالس خالصِ ٍ چکیذُ هؽالة

 Mahdiaran@   تْیِ ضذُ دس ٍاحذ هْذٍیت هَسسِ هصاف، هْذیاساى

 در قرآن غیثیامذادَای 

 فرضتگان یاری

 اَآرام کردن دل

 در دل دضمىان ترس اوذاخته
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