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انقالب ما چهل ساله شد...
خدا را شکر می کنیم. چهار دهه از انقالب اسالمی گذشت. شجره ی 

پایمردی های مردانی بی همتا در  و  طیبه ای که حاصل مجاهدت ها 

طول تاریخ رسارس رنج شیعه است. انقالبی که از رخدادهای بی نظیر 

دوران معارص و پدیده ای بی بدیل در تاریخ انقالب های جهان است. 

انقالبی که منشأ آثار شگرف فرهنگی، سیاسی، اجتامعی و اقتصادی 

در داخل و خارج گشت. بی شک، این شجره ی طیبه با بهره گیری از 

رسچشمه ی زالل معارف الهی، پایبندی و فداکاری مردم مسلامن و 

رهربی مردی بزرگ از سالله ی پیامرب)ص( به بار نشست.

از  جدید  مفهومی  ارائه ی  دلیل  به  ما  اسالمی  انقالب  حساب 

اذعان  این  و  و جداست.  متامیز  انقالب های جهان  دیگر  از  انقالب 

این شجره ی  امروز جهان حارض است.  فالسفه ی اجتامعی دیروز و 

پربرکت در روزگار دوری جان ها از معنویت و در عرص غربت دین 

که دین به عامل تخدیر توده ها و افیون ملت ها تعریف می شد، به 

مثر نشست و تئوری ها و فرضیات ریز و درشت و تعاریف مختلف 

از دین، جامعه و انقالب را به کنار زد. این انقالب الهی و مردمی، 

انگاره ی رضورت مهندسی دین در حیات فردی و اجتامعی برش را 

رسالت  و  انقالب  از  را  خود  الگوی  و  داد  قرار  خویش  رسلوحه ی 

جهانی نبوی)ص( و رسالت پیامربان الهی معرفی کرد. 

انقالب و انبیا
الگوپذیری انقالب اسالمی از بعثت و انقالب نبوی، و رهیافت 

انقالب  بودن  بی نظیر  به  را  نظر  این دوست که  بین  شباهت جویی 

اسالمی در دوران معارص رهنمون می سازد. آن سان که مقام معظم 

تفاوت  یک  با  بعثت  همین  »عین  می فرمایند:  باره  این  در  رهربی 

این  در جامعه ی ما و در زمان ما به وجود آمده است، آن تفاوت 

است که بعثت پیامرب)ص( آن روز به معنای بیدار شدن یک انسان 

و پیغمرب شدن او بود و در بعثت امروز، دیگر رسالت در آن نیست 

بلکه بعثتی در راستای بعثت پیغمرب)ص( است؛ یعنی همین طور که 

پیغمرب اسالم)ص( وقتی مبعوث شد، جامعه ی زمان خودش را بیدار 

کرد. ما امروز یک بار دیگر با ندای پیامرب)ص(، با فریاد بعثت رسول 

گرامی)ص( بیدار شدیم«.

عبارت  که  داشتند  عهده  به  عمده  وظیفه ی  سه  الهی  پیامربان 

تبیین  و  بینی  جهان  الگوی  ارائه ی  و  معارف  تعلیم  اول،  از:  است 

مقررات و احکام الهی؛ دوم، تربیت و تزکیه ی جان ها و رشد و شکوفا 

سازی استعدادهای مردم برای اداره ی امور فردی و اجتامعی خویش 

و سوم، مدیریت جامعه و تشکیل نظام حکومتی.

ما چنین  اسالمی  انقالب شکوهمند  امروز،  که  داد  انصاف  باید 

به  نبوی،  جهانی  حرکت  بر  منطبق  و  برگزیده  خود  بر  را  الگویی 

سوی آینده ای روشن گام برمی دارد. چه انقالب ما چونان بعثت نبوی 

در  اسالمی،  ایران  رسافراز  ملت  اراده ی  و  الهی  معارف  با  منطبق 

هامن  متام،  فداکاری  با  اسالم  صدر  مسلامنان  سان  به  خود  مبارزه 

و  پیروزی  خط  خود،  حّقانی  بعثت  با  و  کرده  تعقیب  را  اهداف 

آشکار  را  باطل  بر  حق  پیروزی  و  کشید  الحاد  و  کفر  بر  بهروزی 

ساخت. 
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انقالب و امام)ره(
در این رهگذر، نقش بی بدیل حرضت روح الله کبیر، خمینی بت شکن، نقشی چشم نواز و بی همتا و بی نظیر است. او الگوی حرکت 

خود را از حرکت پیامرب اسالم)ص( و انبیای الهی گرفت و به دنبال احیای دوباره ی اسالم و حیات نویی برای آن بود؛ هامن گونه که رهرب 

معظم انقالب معتقد است که بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی، برای حیات دوباره ی اسالم، درست هامن راهی را پیمود که پیامرب)ص( 

پیمود و فلسفه ی این انقالب نیز هامن حرکت انبیا در طول تاریخ برای حامیت از مستضعفان و نابود کردن ستمگران است. 

ایشان وجوه شباهت و الگوپذیری انقالب اسالمی را انقالب پیامرب)ص( که امام راحل)ره( آن را اجرایی کرد بدین قرار برمی شامرد: 

برخورداری از پشتوانه ی عظیم فلسفه و فقه و معارف شیعه در طول هزار سال، انقالب اجتامعی همه جانبه همراه با تحول بنیادین 

در زندگی انسان ها، استواری بر پایه ی فرهنگ و اعتقاد و ایامن در مراحل اوج گیری و سازندگی انقالب، بهره مندی از رویکرد ارزشی 

و هدف گیری اصالح مفاسد جهانی و برشی، حاکم سازی فرهنگ توحیدی به جای فرهنگ الحادی و استبدادی، و در آخر، شکل گیری 

نظامی بر پایه ی نظم و انضباط انقالبی.

انقالب و حوزه
با توجه به این خصوصیات، بی راه نیست که انقالب اسالمی را تفسیری الهی به معنی زنده کردن دوباره ی اسالم دانست. چنان 

که خلف صالح بنیان گذار انقالب اسالمی چنین تفسیر می فرماید که: »انقالب، یک تفسیر اسالمی و الهی است. ما انقالب را یک تحّول 

اخالقی، فرهنگی و اعتقادی می دانیم که به دنبال آن، تحول اجتامعی، اقتصادی و سیاسی و آن گاه رشد همه جانبه ی ابعاد انسان ها 

انسان ها  وقت  11( هر  )رعد:  ِبأنُفِسِهم«.  َما  ُیَغّیُروا  حّتی  ِبَقوٍم  ما  ُیَغّیُر  َما  اللّه  »إّن  است:  قرآن  آیه ی  در  که  می آید. هامن طور 

خصلت های بد، ضعف ها، نقص ها و بی ایامنی ها را در خودشان تغییر دادند، اوضاع و احوال اجتامعی آنها تحول پیدا خواهد کرد. هیچ 

چیز هم جلوگیر آن نخواهد بود. برای رشوع این حرکت و تحول همگانی، انسان ها باید احساس تکلیف کنند«.

قرن حارض،  بی نظیر  آرمان خواه  و  بزرگ  تغییرگر  این  رسالت  و  الهی  این هدیه ی  پاسداشت  و  و حفظ  ما حوزویانیم  این  اکنون 

حرضت امام خمینی)ره(. چه باید کرد؟ تا چه اندازه با آرمان ها و اهداف جامعه ساز او آشناییم؟ باید دانست که شناخت این اهداف و 

آرمان هاست که از یک طلبه، یک طلبه ی انقالبی می سازد و شاگردی در مکتب او را ادعایی درست و بجا ترسیم می کند. حوزه های علمیه 

پس از چهار دهه حیات انقالب پربرکت اسالمی و برپایی نظام مقدس جمهوری اسالمی، بیش ترین نیاز را به شناخت آرمان های انقالبی 

حرضت امام خمینی)ره( دارند. شناخت صحیح و جامع شخصیت انقالبی و عرفانی حرضت امام و مبانی اندیشه ها ی سیاسی  اجتامعی 

و رویكردهای عرفانی و اخالقی ایشان، دفرت مبارزه و خط اصلی انقالب برای زمینه سازی حکومت صلح جهانی حرضت مهدی)عج( پیش 
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روی حوزه ها باز نگه می دارد. اگر حوزه های علمیه و به تبع آن جامعه ی اسالمی، آرمان ها و رهربی فكری و مبارزاتی حرضت امام 

را بشناسد در خط مبارزه با کفر و الحاد و استکبار جهانی، به حیات خود ادامه می دهد. چه این آرمان ها و خط فکری، محصول 

یک شبه ی یک فرد مبارز و انقالبی نیست؛ بلکه حاصل مجاهدت و فقه سیاسی شیعه در طول اعصار دیرین و مبارزات شیعه است 

که در حرضت امام راحل)ره( تجلی پیدا کرد.

امام)ره( و حوزه
حوزه، دوچندان مرهون آن بزرگ مرد الهی است. اما واقعیت این است كه با وجود تعلق خاطری كه حوزه و روحانیت به 

حرضت امام خمینی)ره( دارند، هنوز تالش سازمان یافته و چشم گیری در حوزه های علمیه در راستای تبیین و شناخت شخصیت 

جامع و مبانی فكری و الگوگیری از خط مبارزه ی ایشان صورت نگرفته است و تناسب کاملی میان نوع و سطح آشنایی آنان با 

مبانی اندیشه ی امام راحل)ره( و سطح نیازهای كنونی آنان در این زمینه وجود ندارد. در حالی كه در سطح مدیریت كالن حوزه 

باید به این مهم توجه الزم و برنامه ریزی شایسته صورت گیرد. 

ناگفته پیداست که شناخت اندیشه ی سیاسی امام راحل)ره( را منی توان رصفاً با تدریس تحریرالوسیله محقق ساخت. شایسته 

است با بازتولید و تبیین اندیشه های ایشان در سطوح عالی حوزه هم توجهی به این مهم بشود و فرصتی برای آشناسازی طالب 

و فضالی جوان با نظام شخصیت فكری و انقالبی حرضت امام)ره( توسط حوزه و اساتید انقالبی حوزه مهیا گردد كه به شکرانه ی 

خداوند، وجود شاگردان مربز و انقالبی ایشان و الطاف رهرب معظم انقالب به حوزه های علمیه می تواند ظرفیت  و شایستگی های 

بسیاری را در این راستا برای نیل به این آرمان فراهم آورد. این مهم، در انگیزه بخشی انقالبی و هویت یابی طالب در رسیدن به 

الگویی جامع و مؤثر از نظام و انقالب اسالمی سهمی بسزا دارد و برای نسل های جدید و جوان حوزه ها در شکل گیری و تداوم 

نسل حوزویان انقالبی راهگشاست و در عرص امام خمینی)ره( باید با متام قوا در پاسداشت راه و نام و انقالب او در تداوم این 

مسیر تا حکومت صلح جهانی موعود گام برداشت.

غبار راِه طلب کیمیای بهروزی است       

       غالم دولت آن خاک عنربین بویم
باقی بقایتان

رسدبیر
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اشاره
نهاد روحانیت از گذشته تا کنون، به عنوان نهادی مؤثر در سیاست و جامعه بوده است. اما گاه، کمی از سیاست فاصله گرفته و گاه، 

که  است  این  بیانگر  بخوبی  گوناگون  و سلسله های  روحانیت  و  علام  تاریخ  به  تورقی  است.  داده  نشان  نهاد سیاست، حضور  در  دوباره 

روحانیت شیعه همواره خود را تأثیرگذار در نهاد سیاست دانسته و اگرچه گاهی تالش های سیاسی آن به دلیل قبض  و بسط های سیاسی 

حکومت ها، دچار فراز و نشیب شده است اما هیچ گاه دین را جدای از سیاست ندیده و خود را به عنوان متولی دین، عهده دار دخالت 

سیاسی دیده است. گاه باورهای سیاسی این نهاد به علت دور ساخنت روحانیت از نهاد سیاست توسط حاکامن و دولت مردان و تعارض 

با باورهای سیاسی حکومت ها، این نقش کمرنگ شده اما باور آن از بین نرفته است. نقش این تعارض در شکل گیری انقالب مرشوطه و 

انقالب اسالمی قابل بررسی است، زیرا نتیجه ی آن بحران مرشوعیت سیاسی و بروز انقالب مرشوطه و انقالب شکوهمند اسالمی بود. اما با 

پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی به رهربی امام خمینی)ره( این باور بیش از پیش متجلی شد و پاسداشت این دستاورد برای نهاد روحانیت 

به عنوان یکی از متولیان اصلی دفاع و حامیت از انقالب اسالمی در نظرگاه این نهاد قرار گرفت و باید بیش  از پیش نیز قرار گیرد. بنابراین، 

تنها روحانی انقالبی است که توان حفظ و حراست از این دستاورد ارزشمند را دارد. این مقاله به گونه ی گذرا به بررسی این بایسته های 

فکری ـ سیاسی روحانیت انقالبی در سخنان و بیانات امام خمینی)ره( و مقام معظم رهربی می پردازد.

روحانی انقالبی در دیدگاه حرضت امام خمینی)ره(
روحانیت، دارای وظایفی ذاتی و بنیادی در عرصه های سیاسی و اجتامعی است و جایگاه پذیرفته شده ای دارد، اما وظیفه ی اصلی یک 

روحانی انقالبی در گام اول حفظ و حراست از انقالب اسالمی در مواجهه ی با بدخواهان نظام است. 

روحانیت انقالبی باید در عرصه ی آموزش، تربیت و فرهنگ سازی جامعه، آن گونه که باید، حضور عینی و تأثیرگذاری داشته باشد زیرا نهاد 

روحانیت در جامعه ی ما، به صورت نهادی سیاسی دینی مطرح شده و با این نگرش فراگیر، عملکرد عنارص مجموعه روحانیت در برداشت و نگاه 

مردم به این نهاد دینی تاریخی تأثیرگذار است. در این بین نقش حرضت امام، نقشی بسیار پررنگ و مؤثر در روحانیت شیعه است و می توان 

خود ایشان را به عنوان مناد کاملی از »روحانی انقالبی« معرفی کرد و رفتار سیاسی و رهنمودهای ایشان را مورد بررسی قرار داد.

امام خمینی)ره( در سال های تحصیل، با توجه به تحوالتی که در ایران به وقوع می پیوست تجربه های گرانبهایی را اندوختند که زمینه ی تحول 

و تکوین اندیشه و رفتار سیاسی ایشان را فراهم آورد. بویژه آنکه تعدادی از اساتید ایشان از شاگردان برجسته ی رهربان روحانی مرشوطه و از 

جمله آخوند خراسانی بودند که هر کدام خاطرات تلخ و شیرین خود را با شاگردان خود در میان می گذاشتند. نتیجه ی تحصیل ایشان، یک تحلیل 

منطقی و تاریخی دقیق از مرشوطه بود. همچنین حضور بسیاری از رهربان روحانی انقالب عراق در ایران که حرضت امام)ره( بخشی از دروس 

سطح را نزد آنان گذراندند، تأثیر ژرفی در روحیه ی سیاسی و مبارزاتی حرضت امام)ره( برجای گذاشت و محصول آن، به دوش گرفنت علم مبارزه 

و انقالب اسالمی بود. با این مقدمه به بررسی برخی مؤلفه های روحانیت انقالبی در دیدگاه ایشان می پردازیم.
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ایثار و فداکاری برای ارزش های اسالمی
و  حوزه  ماندن  انقالبی  جهت  در  اول  گام  امام)ره(  حرضت 

روحانیت را فداکاری با جان و مال در راه اسالم و انقالب می داند 

به سلف صالح خود توجه می دهد: »در هر  را  و روحانیت معظم 

کسانی  نخستین  اسالم  علامی  مردمی،  و  الهی  انقالب  و  نهضت 

بوده اند که بر تارک جبین شان خون و شهادت نقش بسته است. کدام 

انقالب مردمی اسالمی را رساغ داریم که در آن حوزه و روحانیت 

اجساد  و  نرفته  اند  دار  باالی  بر  و  نبوده اند  شهادت  پیشکسوت 

مطهرشان بر سنگ فرش های حوادث خونین شهادت نبوده اند؟ در 

پانزده خرداد و در حوادث قبل و بعد از پیروزی، شهدای نخستین 

از کدام قرش بوده اند؟ خدا را سپاس داریم که از دیوارهای فیضیه 

و  کوچه  از  و  شاه  رژیم  انفرادی  و  مخوف  سلول های  تا  گرفته 

دفاتر  از  و  امامت جمعه و جامعات  تا مسجد و محراب  خیابان ها 

مین، خون  میادین  و  مقدم جبهه ها  تا خطوط  و محل خدمت  کار 

پاک شهدای حوزه و روحانیت، افق فقاهت را گلگون کرده است. در 

پایان افتخارآمیز جنگ تحمیلی نیز رقم شهدا و جانبازان و مفقودان 
حوزه ها نسبت به قرشهای دیگر بیش تر بود«.1

احساس مسؤولیت
روحانیت، بنیان حفظ اسالم و فرهنگ تشیع است که در طول 

تاریخ هزار ساله ی خود، بیش ترین درد و رنج و محرومیت را کشیده و 

همواره چون ستونی شکست ناپذیر، در برابر توفان حوادث ایستادگی 

کرده و تهدیدها را به خاطر احساس مسؤولیتی که در قبال دین و مردم 

داشته، از رس گذرانده و با شهادت، اسارت، زندان و خدمت بی دریغ 

و خالصانه به اسالم و جامعه ی اسالمی، با رسبلندی زیسته و امید و 

تکیه گاه مردم بوده و همواره مرجع و ملجأ ایشان بوده و همه ی این 

سختی ها و مرارت ها را مسؤوالنه به جان خریده است. حرضت امام 

خمینی)ره( در این باره می فرماید:

نه  نیزه بوده است،  نه زور رس  »در ترویج روحانیت و فقاهت 

رسمایه ی پول پرستان و ثرومتندان، بلکه هرن و صداقت و تعهد خود 

بزرگی  خصوصیات  برگزیده اند...  را  آنان  مردم  که  است  بوده  آنان 

چون قناعت و شجاعت و صرب و زهد و طلب علم و عدم وابستگی 

توده ها  برابر  در  مسؤولیت  احساس  همه،  از  مهم تر  و  قدرت ها  به 

روحانیت را زنده و پایدار و محبوب ساخته است و چه عزتی باالتر از 

اینکه روحانیت با کمی امکانات تفکر اسالم ناب را بر رسزمین افکار و 

اندیشه ی مسلامنان جاری ساخته است و نهاد مقدس فقاهت در گلستان 

حیات و معنویت هزاران محقق به شکوفه نشسته است. راستی اگر 

فکر کنید که استعامر، روحانیت را با این همه مجد و عظمت و نفوذ 
تعقیب نکرده و منی کند، ساده اندیشی نیست؟«2

حرضت امام خمینی)ره( در جای دیگری، طی نامه ای که به مناسبت 

شهادت عالمه »عارف حسینی« به علامی پاکستان نوشته اند به بیان انگیزه 

و علت کوبیدن روحانیت توسط زورگویان پرداخته و احساس مسؤولیت 

روحانیت متعهد شیعه را با آخوندهای درباری و دست نشانده ی قدرت ها 

و اربابان غرب و رشق مقایسه کرده و چنین می فرمایند:

»تا به حال یک آخوند درباری یا یک روحانی وّهابی را ندیده ایم 

که در برابر ظلم و رشکت و کفر خصوصاً در مقابل شوروی متجاوز و 

آمریکای جهان خوار ایستاده باشد. هامن گونه که یک روحانی وارسته ی 

عاشق خدمت به خدا و خلق خدا را ندیده ایم که برای یاری پابرهنگان 

زمین لحظه ای آرام و قرار داشته باشد و تا رس منزل جانان، علیه کفر 

و رشک مبارزه نکرده باشد و عارف حسینی این گونه بود و ملت های 

اسالمی حتاًم دلیل این واقعه را دریافته اند که چرا در ایران مطهری ها و 

بهشتی ها و شهدای محراب و سایر روحانیان عزیز و در عراق، صدرها 
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و حکیم ها و در لبنان، راغب حرب و ُکّریم ها و در پاکستان، عارف 

حسینی ها و در متام کشورها روحانیون دردآشنای اسالم ناب محمدیـ  
صلی اله علیه و آله و سلم ـ هدف توطئه و ترور می شوند«.3

رعایت تقوای الهی
امام خمینی)ره( بر اساس دیدگاه برگرفته از قرآن و اسالم ناب 

که از اندیشه ای عرفانی سیراب می شود، معتقد به تزکیه قبل از تعلم 

از همه  بیش  اسالم،  اصلی  به عنوان مرزبانان  می باشند و روحانیت 

مخاطب این دستور قرار می گیرند، چنان که امام)ره( هرجا یادی از 

روحانیت کرده اند، در کنار آن به زهد و تقوا نیز توصیه فرموده اند. 

تهذیب  و  تقوا  را،  انقالبی  روحانی  یک  اصلی  ایشان سالح  واقع  در 

می  دانستند نه چیز دیگر. ایشان می فرمایند: »اگر تهذیب در کار نباشد، 

اْلِحجاُب االکرَبْ هرچه  ُهَو  اْلِعْلُم  علم توحید هم به درد منی خورد. 

انباشته تر بشود علم، حتی توحید که باال ترین علم است، انباشته بشود 

ب نباشد، از خدای تبارک  در مغز انسان و قلب انسان، انسان را اگر ُمهذَّ

و تعالی دورتر می کند. باید کوشش بشود در این حوزه های علمیه، چه 
ب کنند«.4 حال و چه بعدها کوشش بشود که اینها را مهذَّ

صنف  فساد  و  صالح  گرو  در  را  جامعه  فساد  و  صالح  ایشان 

و  متعهدان  عزیز عموماً  »ملت  و می فرمایند:  روحانیت می دانستند 

متخصصان خصوصاً و دولت مردان باألخص به این دستگاه های آدم ساز 

و پشتوانه ی ارزشمند، اهمیت  ویژهای دهند و با جان و دل در تقویت 

و تهذیب آن بکوشند و حوزه های معظمه ی علمیه و اساتید محرتم در 

کنار تعلیم قرآن و فقه و مقدماتش، تهذیب اخالق و معارف اسالمی 

را که اساس است با عنایات خاص مورد توجه قرار دهند که: إذا صلح 

العامل صلح العامل و اذا فسد فسد. وقتی عامل دینی صالح باشد دنیا صالح 

می شود و وقتی عالِم فاسد شود دین به فساد کشیده می شود«.5 

پناه دهی فکری و عملی 
امام خمینی)ره( روحانی انقالبی را پناه محرومان و ستمدیدگان در 

برابر اندیشه های ظاملانه و رفتارهای ظاملانه می دانستند و این را برای 

روحانیت انقالبی مایه ی افتخار تلقی می فرمودند.6 حرضت امام)ره( 

همواره درصدد طرح دولت جهانی اسالم و زدودن غبار استضعاف از 

چهره ی مسلامنان بودند و بر این اساس وظایف روحانیت انقالبی را در 

دو محور تبیین کردند: اول، از بین بردن استضعاف فکری مسلامنان به 

وسیله ی راهکارهایی چون: ایجاد دولت جهانی اسالمی برای مسلامنان، 

احیای هویت اسالمی مسلامنان در رسارس جهان، پرهیز از غرب و رشق 

زدگی مردم به وسیله ی برجسته کردن نقاط فرهنگی ملل.

وسیله ی  به  مسلامنان  اقتصادی  استضعاف  بردن  بین  از  دوم، 

ظاملانه ی  اقتصادی  فرهنگ  دو  با  مقابله ی جدی  چون:  راهکارهایی 

رشق و غرب و مبارزه با سیاست های اقتصاد رسمایه داری و اشرتاکی 

در جامعه و جایگزین ساخنت سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان 

با طرح ها و برنامه های سازنده و در بر گیرنده ی منابع محرومان و پا 

برهنگان، حرش و نرش و هم نشینی با فقیران و مستمندان و پابرهنگان 

برای آشنا شدن با مشکالت ایشان، کوشش برای رفاه طبقه ی محروم 

و رسیدگی به حال ایشان در هر مقام و منصب و موقعیتی که قرار 

دارند و این وظیفه به ویژه در مسؤولیت های دولتی اجرایی شدیدتر 
می گردد.7

پرهیز از تفرقه
یکی از موارد مهمی که در اندیشه، تفکر و بیانات و عملکرد امام 

راحل)ره( جلوه ای دایمی و مستمر دارد، وحدت است. از منظر ایشان، 

وحدت، ماهیتی الهی دارد و همه ی انبیا و اولیای الهی بر آن تأکید 

داشته اند و از مقاصد مهم آنان تلقی می شود. ایشان می فرمایند: »یکی 
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از مقاصد بزرگ رشایع و انبیای عظام که عالوه بر آن که خود، مقصود 

مستقل است، وسیله ی پیرشفت مقاصد بزرگ و دخیل تام در تشکیل 
مدینه ی فاضله می باشد، توحید کلمه و توحید عقیده است«.8

 ایشان به روحانیان انقالبی به طور قاطع و کوبنده می فرمودند: 

»یک دسته ای هستند که می گویند که زمان رژیم سابق بهرت از حاال بود. 

البد عقیده شان این است که این همه مرشوب فروشی ها که در رستارس 

ایران بود، بهرت بود باشد و جمهوری اسالمی نباشد! این همه مراکز 

فساد، فحشا در رستارس ایران باشد، لکن جمهوری اسالمی نباشد! این 

منی شود اال اینکه یا به کلی از همه ی مسائل عاری و بریء هستند، یا 

یک عقده هایی دارند که در عین حالی که می دانند مسأله این نیست، 

لکن این  طور اظهار می کنند؛ این ها یک اقلیتی هستند که نباید ملت 

به آنها گوش بکند. اکرثیت قاطع روحانیت و اهل علم، این ها متعهد 

ایران  به جمهوری اسالمی هستند و می فهمند جمهوری اسالمی در 

چه کرده است، می فهمند که مقایسه این با زمان شاه چه جور است 

و تعهد دارند به اینکه کار را پیش بربند و قدم های بلندتری بردارند و 

این منی شود اال اینکه یک جهاتی مالحظه بشود. یکی اینکه بین خود 

روحانیون هرچه بیش تر اخوت بیش تر بشود، هرچه بیش تر وحدت 

بیش تر بشود. آن چیزی که شام را پیروز کرد و آن رژیم سابق را کنار 

زد و یک رژیم اسالمی را به جای او نشاند، آن این بود که همه با هم 

بودند، در آن وقت خالفی توی کار نبود، برای اینکه همه می دانستند 

که رژیم بد است، همه از او درد کشیده بودند، رنج کشیده بودند، 

و اگر چنانچه بعد از پیروزی، خدای نخواسته کسانی بخواهند اخالل 

بکنند و در بین شام یک خالفی ایجاد بکنند، بدانید که این یک دستی 

است که از امریکا دراز شده است، تا این جا هم آمده است. باید بیدار 

باشید«.9 

بیداری و بیدارگری در برابر توطئه های دشمن
است.  انقالبی  روحانی  یک  وظیفه ی  و  رشط  مهم ترین  بیداری 

حرضت امام)ره( می فرمایند: »باید هوشیار باشید که نباید ما دشمن 

را خوار و ضعیف بشامریم. ما باید هر روز هوشیار و بیدار باشیم که 

این دشمنانی که هستند، یا برای اصل اسالم و یا برای جمهوری اسالمی 
این ها مشغول کارند«.10

ایشان در جای دیگر می فرمایند: »بنده راجع به مسائلی که در 

ایران هست گفته ام، لکن باز هم در خدمت آقایان عرض می کنم که 

متام این توطئه هایی که درست کرده اند برای جمهوری اسالمی که این 

اساس را که به خطر انداخته است، منافع قدرت های بزرگ را از بین 

بربند... این ها به اینکه به حسب ظاهر که باید اختالف در خود داخل 

ایجاد کنند که از داخل اگر چنانچه یک اختالفی پیدا بشود، دیگر محتاج 

به اینکه از خارج هم یک کاری بکنند ندارند. در داخل هم دو جور 

اختالف شاید در رأس اختالفات باشد: یکی اینکه بین مردم با روحانیت 

یک جدایی بیندازند که این چیزی بود که در زمان رضاخان هم بود 

این مطلب. بعدها هم بود که در هر جا اگر فرض کنید که یک روحانی 

یک کاری می کرد، آنها بر خالفش یک شایعاتی درست می کردند و این 

طایفه را می کوبیدند، و بین مردم و اینها خواستند جدایی بیندازند. تا 

یک حدودی هم نسبت به بعضی قرشها موفق شدند. االن احساس این 

مطلب را بیش تر می کنند؛ یعنی االن این معنا را فهمیده اند که ایران 

یک پارچه شده است و همه هم در هر بلدی، تابع روحانیت شان به 

حسب نوع هستند و اگر چنانچه کاری بخواهد بشود با دست همین 

روحانیون کارهای مثبت انجام می گیرد. از این جهت، االن بیشرت از 

سابق توجه به این معنا کرده اند و در بسیاری از بالد، این مسائل را و 
ایجاد اختالف را بین روحانیون و مردم می خواهند بکنند«.11
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روحانی انقالبی در دیدگاه 
مقام معظم رهربی)مدظله العالی(

تا کنون،  ابتدای زعامت خود  از  انقالب  رهرب معظم 

رهنمودهای بسیاری را در این زمینه به طالب و روحانیان 

فرموده اند که به برخی از مؤلفه های آن اشاره می شود.

حضور روحانیت در منت نظام
علمیه  حوزه ی  انقالب،  معظم  رهرب  نگاه  در 

ایشان  دارد.  را  اسالمی  نظام  و  انقالب  مولد  نقش 

حوزه را قوام اصىل و ستون مهم انقالب و نظام مقدس 

جمهورى اسالمى برمی شامرند. ستونی که حذف آن باعث 

زوال انقالب می شود، لذا در موارد متعددی بر لزوم این رابطه 

تأکید و سفارش داشته اند که مبادا روحانیت به حاشیه برود و 

به امور مربوط به نظام توجهی نداشته باشد. ایشان در این 

باره می فرمایند: »اینکه یک آقایی در یک گوشه ای عبایش 

را بکشد به کول خودش، بگوید: من به کارهای کشور کار 

ندارم، من به نظام کار ندارم، افتخار نیست. این ننگ است... 

این سکوالریسم  باشیم،  نداشته  کار  به مسائل کشور  ما  اینکه 

برای  بدانند،  نظام  رسباز  را  خود  باید  علمیه  حوزه های  است. 

نظام حرکت  تقویت  در خدمت  و  بسوزانند  دل  کنند،  کار  نظام 

کنند«.12 البته این بدان معنا نیست که طالب الزاماً باید متام انرژی 



خود را وقف امور سیاسی کرده یا در مناصب دولتی مشغول شوند، 

امور سیاسی و  اینکه  یا  مانند  باز  ادامه ی تحصیل  از  به گونه ای که 

کشوری مهم تر از درس و بحث طلبگی و مسائل علمی ایشان است؛ 

بلکه از نظر مبارک معظم له، روحانی انقالبی کسی است که هم به 

لحاظ رشکت در مسائل سیاسی و هم در امور علمی و درس و بحث 

طلبگی فعال باشد، لذا در ادامه ی فرمایش خود به این مطلب اشاره 

می کنند که:

اول  روز  از  باید  همه  حاال  که  نیست  این  من  حرف  »معنای 

بیایند و در مشاغل نظام کار کنند! نخیر، باید درس بخوانید. بنده از 

دوران مبارزات، خودم درگیر مبارزات بودم. در مشهد درس مکاسب 

بس  از  بودند.  مبارزه  درگیر  شاگردانم  از  خیلی  می دادم.  کفایه  و 

درگیر مبارزه بودند، به نظرشان می آمد که این حرف های مکاسب و 

استدالل های کفایه فایده اش چیست؟ مکرر به آنها می گفتم: بی مایه 

فطیر است؛ باید مایه پیدا کنید. اگر مایه پیدا کردید، می توانید در 

منصب و جایگاهی مانند امام بزرگ عالی مقام این حرکت عظیم را 
انجام دهید«.13

صیانت از نظام اسالمی
نابودی  به  و علمی محکوم  نظری  پشتوانه ی  بدون  هر مکتبی، 

طرفی،  از  نیست.  مستثنی  مهم  این  از  نیز  اسالمی  نظام  است. 

کامال  که  کنند  پردازی  نظریه  اسالمی  نظام  برای  می توانند  کسانی 

آشنا به مبانی اسالمی بوده و به عبارتی »اسالم شناس« باشند. در 

رهنمودهای ایشان، روحانیت انقالبی باید خود را مکلف به صیانت 

با  انقالبی  روحانیت  رابطه ی  و  بداند  نظام  فکری  دستاوردهای  از 

نظام اسالمی، رابطه ی ناصح و منصوح، مصِلح و مصَلح است. ایشان 

یکی از مهم ترین وظایف روحانی انقالبی را پشتیبانی علمی از نظام 

و  روحانیت  »نسبت  می فرمایند:   باره  این  در  و  دانسته  اسالمی 

با نظام اسالمى، نسبت حامیت و نصیحت است.  حوزه هاى علمیه 

حامیت در كنار نصیحت، دفاع در كنار اصالح.

و حوزه هاى  دین  علامى  محتاج  علمى  و  نظرى  لحاظ  به  نظام 

اینكه  خاطر  به  آنهاست؛  علمى  تالش  به  مستظهر  و  علمیه 

اداره ی  نظریه پردازى سیاىس و نظریه پردازى در همه ی جریان هاى 

یك ملت و یك كشور در نظام اسالمى به عهده ی علامى دین است. 

در  مدیریت،  باب  در  اقتصادى،  نظام  باب  در  مى توانند  كساىن  آن 

تربیتى و مسائل فراوان  باب مسائل جنگ و صلح، در باب مسائل 

دیگر نظر اسالم را ارائه بدهند كه متخصص دینى باشند و دین را 
بشناسند«.14

در نگاه ایشان، حوزه های علمیه یگانه پایگاه برای فهم صحیح 

دین و تأمالت دینی و استخراج و ارائه ی نظریه های مربوط به دین 

هستند. ایشان در این باره می فرمایند: »بالشک، مركز این توّجهات 

و تحقیقات علمى، حوزههاى علمیه است. جاى فهِم دین، جاى تأّمل 

در دین، جاى غور علمى در مسائل دینى در حّد تخصص، حوزه هاى 
علمیه است«.15

همچنین، ایشان حوزه را به عنوان مرکز تولید فکر و پرورش متفکر، 

که صالحیت  افرادی  تربیت  برای  مرکزی  و  مدار  سیاست  و  محقق 

رهربی جامعه ی اسالمی را دارند، معرفی کرده، می فرمایند: »حوزه ی 

علمیه باید كارخانه ی سازندگى انسان، سازندگى فكر، سازندگى كتاب، 

سازندگى مطلب، سازندگى مبّلغ، سازندگى مدّرس، سازندگى محقق، 

سازندگى سیاست مدار و سازندگى رهرب باشد. حوزه ی علمیه باید به 

جایى برسد كه همیشه ده، بیست نفر شخصیت آماده براى رهربى 

امت  این  زبدگان  مقابل  در  را  اینها  از  كدام  اگر هر  كه  باشد  داشته 
بگذارند، بر او متفق بشوند كه براى رهربى صالحیت دارد«.16
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دلیل تاکید ایشان بر برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و ایجاد نهضت 

از  »یىك  ایشان می فرمایند:  است.  نیز همین  آزاداندیىش  و  آزادفكرى 

موضوعاىت كه حتاًم الزم است من عرض بكنم، مسأله ی آزاداندیىش است 

كه در بعىض از صحبت هاى آقایان بود. چرا این كرسی هاى آزاداندیىش در 

قم تشكیل منی شود؟ چه اشكاىل دارد؟ حوزه هاى علمیه ی ما، همیشه مركز 

و مهد آزاداندیىِش علمى بوده و هنوز كه هنوز است، ما افتخار می كنیم 

و نظیرش را نداریم در حوزه هاى درىِس غیر حوزه ی علمیه، كه شاگرد 

پاى درس به استاد اشكال كند، پرخاش كند و استاد از او استشامم دشمنى 

و غرض و مرض نكند. طلبه، آزادانه اشكال می كند، هیچ مالحظه ى استاد 

را هم منی كند. استاد هم مطلقاً از این رنج منی برد و ناراحت منی شود؛ 

این خیىل چیز مهمى است. خوب، این مال حوزه ی ماست. در حوزه هاى 

علمیه ی ما، بزرگاىن وجود داشته اند كه هم در فقه، سلیقه ها و مناهج 

فیلسوف  اصوىل تر؛  مسائل  از  برخى  در  هم  می پیمودند،  را  گوناگوىن 

بود، عارف بود، فقیه بود، اینها در كنار هم زندگى می كردند، با هم كار 

می كردند؛ سابقه ی حوزه هاى ما این جورى است. یىك، یك مبناى علمى 

داشت، دیگرى آن را قبول نداشت. اگر رشح حال بزرگان و علام را نگاه 

كنید، از این قبیل مشاهده می كنید... 

یك نفرى نظر فقهى می دهد، نظر شاّذى است. خیىل خوب، قبول 

ندارید، كرىس نظریه پردازى تشكیل بشود و مباحثه بشود؛ پنج نفر، ده 

نفر فاضل بیایند این نظر فقهى را رد كنند با استدالل. اشكال ندارد. نظر 

فلسفى اى داده می شود همین جور، نظر معارىف و كالمى اى داده می شود 

همین جور. مسأله ی تكفیر و رمى و این حرف ها را بایستى از حوزه 

برانداخت. آن هم در داخل حوزه، نسبت به علامى برجسته و بزرگ. 

یك گوشه اى از حرفشان با نظر بنده ی حقیر مخالف است، بنده دهن 

باز كنم رمى كنم؟ منی شود این جورى. این را باید از خوِد داخل طلبه ها 

رشوع كنید. این یك چیزى است كه جز از طریق خوِد طلبه ها و تشكیل 

كرسی هاى مباحثه و مناظره و هامن نهضت آزادفكرى و آزاداندیىش 

كه عرض كردیم، ممكن نیست. این را عرف كنید در حوزه ی علمیه؛ 

در مجالت، در نوشته ها گفته شود. یك حرف فقهى یك نفر می زند، یك 

نفر رساله اى بنویسد در رّد او. كىس او را قبول ندارد، رساله اى در رّد او 

بنویسید. بنویسند، اشكال ندارد. با هم بحث علمى بكنند. بحث علمى به 
نظر من خوب است«.17

شناسایی خط توطئه
در نظام فکری معظم له، روحانی انقالبی نباید فریب توطئه گران 

داخلی و خارجی را بخورد و دستخوش احساسات شود و در نهایت تحقیر 

گردد یا منزوی شود. ایشان می فرمایند: »یك مسأله ی  دیگر در زمینه ی  

نظام رفتارى و اخالقى حوزه، مسأله ی  گرایش ها و احساسات انقالىب در 

حوزه است. عزیزان من! فضاى انقالىب در كشور دشمنان عنودى دارد، 

دشمنان كینه ورزى دارد. با حاكمیت فضاى انقالىب در كشور مخالفند. 

می خواهند این فضا را بشكنند. شام دیدید در یك دوره اى، شهادت را زیر 

سؤال بردند، جهاد را زیر سؤال بردند، شهید را زیر سؤال بردند، نظرات 

امام را زیر سؤال بردند، پیغمربان را زیر سؤال بردند. مسأله این نیست كه 

فالن زیدى با این مفاهیم مخالف است. مسأله این است كه این مخالفت 

از نظر دشمن باید در جامعه مطرح شود. فضاسازى شود و فضاى انقالىب 

بشكند. در حوزه ى علمیه همه باید به این مسأله توجه كنند. در منت 

جامعه این جور است، طبعاً در حوزه هاى علمیه هم این جور است. 

می دانند كه ُشامى روحاىن فقط یك فرد نیستید؛ مستمع دارید، عالقه مند 

دارید؛ بنابراین در محیط پیرامون خودتان اثر می گذارید. می خواهند 

فضاى انقالىب را بشكنند، روحاىن انقالىب را منزوى كنند. تحقیر بسیج، 

تحقیر شهید، تحقیر شهادت، زیر سؤال بردن جهاد طوالىن این مردم اگر 
خداى نكرده در گوشه و كنار حوزه به وجود بیاید، فاجعه است«.18
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پرهیز از افراطی گری
اسالم و تشیع از افراط و تفریط ها رضبه های فراوانی خورده است. 

ایشان می فرمایند: »یك نكته هم خطاب به جوانان پرشور و انقالىب 

حوزه است، كه منت حوزه غالباً همین جوان هاى پرشور و طالب انقالىب 

هستند. عزیزان من! آینده مال شامهاست، امید آینده ى كشور شامها 

هستید. باید خیىل مراقبت كنید. درست است كه جوان طلبه ى انقالىب 

فردا  به  امروز  و  تسویف  اهل  است،  فعالیت  اهل  است،  اهل عمل 

انداخنت كار نیست، اما باید مراقب باشد. مبادا حركت انقالىب جورى 

تفریط  افراط و  از  بزنند.  او  به  افراطى گرى  بتوانند تهمت  باشد كه 

بایستى پرهیز كرد. جوان هاى انقالىب بدانند؛ هامن طور كه كناره گیرى 

و سكوت و ىب تفاوىت رضبه می زند، زیاده روى هم رضبه می زند؛ مراقب 

باشید زیاده روى نشود. اگر آن چیزى كه گزارش شده است كه به بعىض 

از مقدسات حوزه، به بعىض از بزرگان حوزه، به بعىض از مراجع یك 

وقتى مثالً اهانتى شده باشد، درست باشد، بدانید این قطعاً انحراف 
است. این خطاست. اقتضاى انقالبی گرى، این ها نیست«.19

بصیرت 
بدان  اخیر  سال های  در  خصوصا  له  معظم  همواره  که  نکته ای 

تأکید ورزیده اند بصیرت است. این مقوله برای یک روحانی ارزش و 

رضورتی دوچندان دارد. ایشان می فرمایند: »انقالىب باید بصیر باشد، 

باید بینا باشد، باید پیچیدگى هاى رشائط زمانه را درك كند. مسأله این 

جور ساده نیست كه یىك را رد كنیم، یىك را اثبات كنیم، یىك را قبول 

كنیم؛ این جورى منی شود. ]شام طالب و روحانیان[ باید دقیق باشید، 

باید شور انقالىب را حفظ كنید، باید با مشكالت هم بسازید، باید از 

اما باید خامى هم نكنید؛  طعن و دق دیگران هم روگردان نشوید، 

مراقب باشید. مأیوس نشوید، در صحنه مبانید؛ اما دقت كنید و مواظب 

باشید رفتار بعىض از كساىن كه به نظر شام جاى اعرتاض دارد، شام را 

عصباىن نكند، شام را از كوره در نربد. رفتار منطقى و عقالیى یك چیز 

الزمى است. البته این را هم به همه توصیه كنیم كه نیروهاى انقالىب 

را متهم به افراطى گرى نكنند؛ بعىض هم این جورى دوست می دارند. 

عنرص انقالىب، جوان انقالىب، طلبه ى انقالىب، فاضل انقالىب، مدرس انقالىب 

این هم  نه،  افراطى گرى؛  از سطوح را متهم كنند به  در هر سطحى 

انحراىف است كه به دست دشمن انجام می گیرد؛ واضح است. پس نه از 
آن طرف، نه از این طرف«.20

حضور در صحنه
حضور، هموار کننده مسیر پیرشفت است و خالی کردن عرصه، 

نشان از بی تفاوتی و بی حمیتی نسبت به آرمان ها دارد. دلیل تکیه 

و تأکید رهرب معظم انقالب نیز به مردم و خصوصاً روحانیان معظم، 

حضور در صحنه و جلوگیری از بی تفاوتی نسبت به آرمان هاست. ایشان 

می فرمایند: »روحانیون وظائف اجتامعى هم دارند. روحانیون بایستى 

در مسائل اجتامعى وارد شوند؛ منتها آن نكته ى اساىس این است كه این 

ورود روحاىن در مسائل اجتامعى باید ورود همراه با روحانیت باشد، 

نه با تحكم؛ اگر با تحكم شد، دیگر فایده اى ندارد. خصوصیت روحاىن 

این است كه با روحانیت، با اخالق، با نصیحت، با ارائه ى راه، اطراف 

قضیه را آگاه كند، مشتاق كند، قانع كند، به یك كارى وادار شوند. اگر 

با تحكم شد، فایده اى ندارد. روحاىن باید در مقام روحاىن عمل كند. 

البته اگر شام رییس جمهور شدید، در مقام رییس جمهور یك وظیفه ى 

دیگرى دارید، در مقام قاىض یك وظیفه ى دیگرى دارید؛ اما در مقام 

روحاىن، وظیفه این است كه با زبان روحانیت و با زبان انبیاء با مردم 
حرف بزنید؛ با تحكم نباید باشد، با روحیه ى سیاىس كارانه نباید باشد«.21

ایشان، کنار رفنت حوزه و روحانیت از منت جامعه و انزوای او را 
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خطری بزرگ برای دین و انقالب تلقی کرده و می فرمایند: »حاشیه نشین شدن حوزه  ی علمیه ی  قم و هر حوزه ی  علمیه  دیگرى به حذف شدن 

مى انجامد. وارد جریانات اجتامع و سیاست و مسائل چالىش نبودن، به تدریج به حاشیه رفنت و فراموش شدن و منزوى شدن مى انجامد. لذا 

روحانیت شیعه با كلیت خود، با قطع نظر از استثناهاى فردى و مقطعى، همیشه در منت حوادث حضور داشته است. 

براى همین است كه روحانیت شیعه از یك نفوذ و عمقى در جامعه برخوردار است كه هیچ مجموعه ى روحاىن دیگرى در عامل - چه اسالمى 

و چه غیر اسالمى - از این عمق و از این نفوذ برخوردار نیست.

ثانیاً اگر روحانیت می خواست در حاشیه و در پیاده رو حركت كند و منزوى شود، دین آسیب می دید. روحانیت رسباز دین است، خادم دین 

است، از خود منهاى دین حیثیتى ندارد. اگر روحانیت از مسائل اساىس - كه منونه ی  برجسته ی  آن، انقالب عظیم اسالمى است - كناره می گرفت 

و در مقابل آن ىب تفاوت می ماند، بدون تردید دین آسیب می دید؛ و روحانیت هدفش حفظ دین است.

ثالثاً اگر حضور در صحنه، موجب تحریك دشمنى هاست، این دشمنى ها در یك جمع بندى نهایى مایه ی  خیر است. آن دشمنى هاست كه 

غیرت ها و انگیزه ها را تحریك می كند و فرصت هایى براى موجود زنده مى آفریند. هر جا به مجموعه  ی روحانیت یا به دین یك خصومت ورزى 

و كین ورزیى انجام گرفت، در مقابل، حركتى سازنده از سوى بیداران و آگاهان انجام گرفت...

رابعاً با ىب طرف ماندن روحانیت در مسائل چالىِش اساىس، موجب منی شود كه دشمن روحانیت و دشمن دین هم ىب طرف و ساكت مباند: و 

من نام مل  ینم عنه. 

اگر روحانیت شیعه در مقابل حوادث خصامنه اى كه براى او پیش مى آید، احساس مسؤولیت نكند، وارد میدان نشود، ظرفیت خود را بروز 

ندهد، كار بزرگى را كه بر عهده ی  اوست، انجام ندهد، این موجب منی شود كه دشمن، دشمنى خود را متوقف كند؛ بعكس، هر وقت آنها در ما 
احساس ضعف كردند، جلو آمدند؛ هر وقت احساس انفعال كردند، به فعالیت خودشان افزودند و پیش آمدند«.22

روحانی انقالبی در نگاه معظم له، سیاسی بودن و توجه و تدقیق در مسائل سیاسی است. ایشان ادامه می دهند: »من همیشه به دانشجوها 

و طلبه ها مى گویم، به شام هم عرض مى كنم، و این به همه ی  روحانیت مربوط مى شود: باید سیاىس باشید؛ منتها نه به معناى ورود در باندها 

و جناح هاى سیاىس؛ نه به معناى ملعبه و آلت دست شدن این یا آن حزب یا گروه سیاىس، یا سیاست بازان حرفه اى. این مطلقاً مورد نظر نیست. 

بلكه به معناى آگاهى سیاىس، قدرت تحلیل سیاىس، داشنت قطب مناى سامل سیاىس كه جهت را درست نشان بدهد. گاهى ما طلبه ها اشتباه مى كنیم؛ 

قطب مناى ما درست كار منى كند و جهت یاىب سیاىس را درست نشان منى دهد. این، چیزى نیست كه به خودى خود و یك شبه به وجود بیاید؛ نه، 

این مزاولت در كار سیاست الزم دارد. باید با مسائل سیاىس آشنا شوید، حوادث سیاىس كشور را بدانید و حوادث سیاىس دنیا را بدانید. طلبه ها 

امروز به اینها نیاز دارند. یك گوشه اى نشسنت، رسخود را پایین انداخنت، به هیچ كار كشور و جامعه كارى نداشنت و از هیچ حادثه اى، پیش آمدى، 

اتفاق خوب یا بدى خرب نداشنت، انسان را از جریان دور مى كند. ما مرجع مردم هم هستیم؛ یعنى مورد مراجعه ى مردمیم و اگر خداى نكرده یك 

عالمت غلط نشان بدهیم، یا یك چیزى كه مطلوب دشمن است بر زبان ما جارى بشود، ببینید چقدر خسارت وارد مى كند. بنابراین، یك وظیفه ى 
مهمى كه امروز ماها داریم، ارتباط با سیاست است. كناره گیرى از سیاست درست نیست و كار روحاىن شیعه نیست«.23
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چه خوش باشد که رس دلربان

گفته آید در حدیث دیگران

اشاره
چهلمین سال عمر مبارک جمهوری اسالمی را باید سال بعثت انقالب اسالمی ایران و الگوبودن جمهوری اسالمی برای دیگر دولت های 

اسالمی دانست؛ آن هم در عرص سقوط دولت های وابسته به غرب در منطقه، و انسداد و انفعال دولت های غربی در اداره ملت های خود. 

ارزیابی حرکت جمهوری  الگوهای توسعه غربی برای  رتبه های بین املللی که مبتنی بر تفکرات رژیمهای مادی و بر اساس مکاتب و 

اسالمی مورد استناد قرار می گیرد، منی تواند مبنای سنجش عملکرد ایران پس از انقالب باشد؛ چرا که استفاده از این آمارها بدون توجه به 

مبانی، شیوه های استخراج نتایج، نهاد گردآورنده و کارکرد این آمارها، کاری  غیر  علمی و غیرهوشمندانه است، اما زمانی که این آمارها از 

منظر اعرتاف اعداء و روایت اغیار باشد، می تواند شاهد کوچکی بر موفقیتها و کارآمدی مادی و معنوی جمهوری اسالمی باشد؛ زیرا بسیاری 

از کشورها حتی با کمک آمریکا و غرب، بدون جنگ، تحریم و دیگر مشکالت داخلی و خارجی نتوانسته اند به این مرتبه از رشد دست یابند. 

لذا باید اطمینان یافت که پیرشفت پایدار و الهام بخش ملت ایران، در سی سال گذشته، با رهربی و راهربی حرضت آیت الله العظمی امام 

خامنه ای، برکت خون شهیدان و ایثار خانواده های آنان و همچنین مجاهدت خیل عظیم خدمت گزاران نظام، تالشهای شبانه روزی حوزویان 

و دانشگاهیان و استقامت ستودنی ملت ایران به سامان رسیده است. 
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پژوهش حارض، تالش جمعی از دانشجویان و اساتید دانشگاه امام حسین)ع( برای ثبت، ارزیابی و روایت پیرشفت جمهوری اسالمی 

است. در این گام که حاصل آن پیش روی شامست، آمارهایی که در آنها جایگاه ایران در بین ۲۰ کشور برتر جهان قرار دارد، گردآوری شده 

است. 

در رابطه با این پژوهش، ذکر چند نکته خالی از لطف نیست:

۱. پژوهشگران این مجموعه در آغاز راه پیش بینی منی کردند که در جمع آوری کامیابی های جمهوری اسالمی در بیان دشمنان و نهادهای 

غیر همسو با جمهوری اسالمی، با حجم گسرتده و بسیار باالیی از مطالب مواجه شوند؛ چنان که مجبور باشند بسیاری از مطالب را به صورت 

موجز و خالصه بیان منایند. 

ب گردد،  ۲. به نظر می آید، الگوی اسالمی ایرانی پیرشفت، پیش از آنکه در تحلیل پژوهشگران حوزه های اقتصاد، سیاست و اجتامع، ُمَبوَّ

در بسیاری از نقاط توانسته است کارآیی، پایایی و مانایی خود را در عمل ثابت کند و همچنین نشان می دهد کشور ایران در موارد متعددی 

از سه حوزه علم، فناوری و اقتصاد، به اهداف مندرج در »سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴« دست یافته است. 

در پایان الزم به ذکر است ارائه و توزیع مطالب پیش رو در سطح گسرتده توسط دلسوزان انقالب و هر فرد منصفی که دل در گرو 

پیرشفت ملت ایران دارد، مجاز است. 

برترین جایگاه های ایران در آمارهای بین املللی 
الف( ایران در حوزه ظرفیت ها

1.  پنجمین کشور ثرومتند جهان در ذخایر منابع طبیعی است.  )نفت، گاز، زغال سنگ، جنگل و چوب، طال، نقره، مس، اورانیوم، آهن 

خام، فسفات و... (

2.  با داشنت یک درصد جمعیت جهان بیش از ۷ درصد منابع معدنی دنیا را در اختیار دارد. 

3.  چهارمین کشور ثرومتند جهان در ذخایر سوختهای فسیلی است. 

4.  رتبه چهارم ذخایر نفت و رتبه دوم ذخایر گاز طبیعی  و دهمین کشور ثرومتند جهان در ذخایر سنگ آهن است. 

5.  بیستمین کشور ثرومتند جهان در ذخایر طال و ارز است. 

6.  هجدهمین کشور پرجمعیت جهان است.  

7. هفتمین کشور از نظر مساحت آبی است. 

8. سیزدهمین کشور جهان از نظر ثروت تنوع زیستی است. 

9. هجدهمین کشور جهان از نظر مساحت است. 

10. با بیش از ۳۰ میلیون نیروی کار، بیست و دومین کشور جهان از این نظر است. 
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ب( در حوزه آموزش

1. نهمین کشور جهان از نظر تعداد کتاب انتشار یافته در سال  و دهمین کشور جهان از نظر میزان بودجه آموزش و پرورش به عنوان 

درصد از کل بودجه دولت  می باشد. 

2.  از نظر فارغ التحصیالن چهار حوزه »علوم دانشی، فناوری، مهندسی، ریاضی در جایگاه پنجم جهان قرار دارد. 

3. از نظر رشد درصد باسوادان باالی ۱۵ سال از سال 1355 تا 1393 در جایگاه اول جهان قرار دارد. درصد باسوادان باالی ۱۵ سال ایران 

در سال ۱۳۵۷ »۳۷٪« و در سال ۱۳۹۳ »۸۵٪« بوده که این میزان رشد تقریبا ۳ برابر میانگین رشد جهانی است. 

ج( در حوزه سالمت

1. امید به زندگی: امید به زندگی ایران در سال 1358: ۵۵ سال و در سال 1395: ۷۶ سال و ایران رتبه دهم رشد امید به زندگی از 1358 

تا 1395. 

2. کاهش مرگ و میر نوزادان: تعداد مرگ و میر در سال 1369: ۲۰۱۶ نفر و تعداد مرگ و میر در سال 1394: ۲۵ نفر و ایران رتبه یازدهم 

کاهش مرگ و میر نوزادان در هر ۱۰۰ هزار نفر از 1369 تا 1394. 

3. خودکشی: رتبه ۱۶۴ از مجموع ۱۸۳ کشور و جزو ۲۰ کشور با پایین ترین خودکشی و جزو ۱۰ کشور با پایین ترین خودکشی )مرد(. 

)اروپا بیشرتین آمار خودکشی دارد(

4. مرگ ناشی از مرصف مرشوبات الکلی: رتبه ۱۸۳ از مجموع ۱۸۳ کشور و رتبه اول پایین ترین میزان مرگ. 

5. رسطان کبد: رتبه ۱۶۶ از مجموع ۱۸۳ کشور و رتبه ۱۸ پایین ترین میزان مرگ. 

6. رسطان دهانه رحم: رتبه ۱۷۴ از مجموع ۱۸۳ کشور و رتبه ۱۰ کم ترین میزان مرگ. 

7. رسطان رحم: رتبه ۱۷۰ از مجموع ۱۸۳ کشور و رتبه ۱۴ کم ترین میزان مرگ. 
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د( در حوزه کشاورزی 

غالت، گیاهانی از خانواده گندمیان هستند. گونه های رسدسیری 

غالت شامل گندم، جو و چاودار و گونه های گرمسیری غالت شامل 

 ۷۰ به  نزدیک  امروزه  است.  ارزن  و  خوشه ای  ذرت  ذرت،  برنج، 

اشغال  غالت  را  جهان  هکتاری  میلیارد  یک  زیرکشت  درصد سطح 

منوده اند. تقریبا نیمی از کل نیازهای غذایی انسان به ویژه در آسیا 

به طور مستقیم از غالت تأمین می شود. 

با توجه به تعریفی که از غالت شده است ایران دارای شاخصهای 

ذیل در جهان می باشد:

پنجمین  و  غالت  تولید  نظر  از  جهان  کشور  بیست ودومین   .1

کشور جهان از نظر رشد تولید غالت از 1369 تا 1389. 

بیست ویکمین  و  جو  و  گندم  تولیدکننده  کشور  پانزدهمین   .2

کشور تولیدکننده برنج جهان. 

3. پنجمین کشور جهان از نظر کل زمین های کشاورزی. 

4. پانزدهمین کشور جهان از نظر مقدار رسانه آبیاری رسزمینی. 

5. بیست ویکمین کشور جهان از نظر تعداد ماشینهای کشاورزی. 

6. هجدهمین کشور جهان از نظر محصوالت دامئی کشاورزی. 

7. در تولید یک سوم از محصوالت کشاورزی جهان جزو بیست 

کشور اول جهان است. 

سومین  پسته،  تولیدکننده  دومین  خرما،  تولیدکننده  دومین   .8

تولیدکننده  گیالس، سومین  تولیدکننده  زردآلو، سومین  تولیدکننده 

بادام زمینی، سومین تولیدکننده گردو، سومین تولیدکننده هندوانه، 

چهارمین  کیوی،  تولیدکننده  چهارمین  انجیر،  تولیدکننده  چهارمین 

تولیدکننده  پنجمین  به،  تولیدکننده  خیارسبز، چهارمین  تولیدکننده 

سبزی،  تولیدکننده  پنجمین  بادنجان،  تولیدکننده  پنجمین  مرکبات، 

انگور جهان  هفتمین تولیدکننده گوجه فرنگی و نهمین تولیدکننده 

است. 

ه( ایران در حوزه انرژی دارای

گاز  ذخایر  دوم  رتبه  طبیعی،  گاز  صادرات  سیزدهم  رتبه   .1

طبیعی و رتبه سوم تولید گاز طبیعی. 

2. رتبه چهارم جهان در ذخایر اثبات شده نفت خام و رتبه هفتم 

جهان در تولید نفت خام و رتبه شانزدهم جهان در صادرات نفت 

خام. 

ی3. چهاردهمین کشور تولیدکننده بنزین. 
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و( در حوزه صنعت و معدن 

1. تولید گچ: رتبه سوم جهان، تولید سنگ  آهن: رتبه دهم جهان. 

2. تولید مس: رتبه دوازدهم جهان، تولید روی: رتبه شانزدهم جهان. 

3. تولید فیروزه: رتبه اول جهان. 

4. جایگاه سیزدهم ایران در تولید محصول راهربدی فوالد: فوالد محصولی راهربدی است و در جهان به عنوان صنعت مادر شناخته 

می شود و یکی از کاالهای مهم و تأثیرگذار در رشد و توسعه صنعتی کشورها است. این کاال بعد از نفت و گاز، دومین کاالی پرحجم تجارت 

جهانی است. طبق آمار انجمن جهانی فوالد کمرت از ۷۰ کشور در زمینه تولید فوالد فعال هستند و کشورهای بی بهره از این صنعت یا باید 

از پیرشفت خود چشم پوشی کنند و یا باید به کشورهای تولیدکننده وابسته شوند. پس از انقالب اسالمی، تولید فوالد در ایران ۱۸ برابر 

متوسط جهانی بوده است که جهش شگفت انگیز در این محصول راهربدی را نشان می دهد. 

5. رتبه اول جهان در صادرات سیامن و جایگاه یازدهم در تولید سیامن را دارد. صنعت سیامن به عنوان یکی از صنایع پایه، نقش اساسی 

در توسعه زیربنای اقتصادی هر کشور بر عهده دارد. این کاال به عنوان یکی از تأمین کنندگان نیازهای اساسی فعالیتهای سازه ای است. ایران 

در سال 1396 در جایگاه یازدهم تولید سیامن جهان قرار داشته است.  

6. جایگاه بیستم ایران در تولید آلومینیوم: آلومینیوم کاربردی ترین فلز بعد از آهن بوده و تقریبا در متامی بخشهای صنعت دارای اهمیت 

است. آلومینیوم در حمل ونقل، بسته بندی، ساختامن، تولید وسایل برقی و خطوط انتقال الکرتیکی کاربرد فراوانی داشته و از اهمیت باالیی 

برخوردار است. 

الف( ایران در سال 1393 در جایگاه بیستم تولید آلومینیوم جهان قرار داشته است. 

ب( صنعت هواپیامیی ایران، از نظر ایمنی رتبه بیست ودوم جهان )از میان ۱۸۵ کشور( است. 

ج( در سال 1389، ایمنی صنعت هواپیامیی ایران در رتبه دهم بوده است. 

د( ایران شانزدهمین کشور تولیدکننده خودرو در جهان است. 

ز( در حوزه فناوری 

1. تعداد کاربران اینرتنت: ایران با بیش از ۵۶ میلیون کاربری که دسرتسی به اینرتنت دارند، در رتبه ۱۷ جهان قرار دارد. 

2. دسرتسی به تلفن همراه: ایران با بیش از ۷۴ میلیون دارنده تلفن همراه، در رتبه بیستم  جهان قرار دارد. 

3. فناوری نانو: ایران ششمین کشور پیرشو در زمینه تولیدات فناوری نانو در دنیا است. 

4. فناوری فضایی: ایران یکی از قدرتهای نوظهور در عرصه فناوری فضایی و دهمین کشور از نظر طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره 

است. 
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اکتشاف  که  است  کامل سوخت هسته ای  دارنده چرخه  کشور   ۹ دنیا جزو  در  ایران  فناوری هسته ای:   .5

اورانیوم، استخراج، تولید کیک زرد و تبدیل آن به گاز UF6 در حوزه تولید سوخت و مجتمعهای 

سوخت در آن صورت می گیرد. 

غنی سازی  توانایی  که  است  کشوری   ۱۳ جزو  ایران  اورانیوم:  غنی سازی   .6

اورانیوم را دارند. برزیل، چین، فرانسه، آملان، هند، ایران، ژاپن، هلند، کره شاملی، 

پاکستان، روسیه، انگلیس و آمریکا نامشان در فهرست کشورهایی که توانایی 

غنی سازی اورانیوم دارند دیده  می شود. 

7. فناوری سلولهای بنیادی: ایران در جایگاه دوم پیرشفته ترین کشورها در 

حوزه سلولهای بنیادین است. 

8. زیست فناوری: در سال 1396، ایران از نظر تولیدات زیست فناوری در 

رتبه ۱۳ جهان و اول منطقه قرار دارد. 

ح( در حوزه اقتصاد 

خرید:  قدرت  برابری  اساس  بر  داخلی  ناخالص  تولید 

آن  و  را سنجید  اقتصاد کشورها  بتوان عملکرد  اینکه  برای 

شاخص  یک  از  باید  کرد  مقایسه  کشورها  دیگر  با  را 

داخلی«  ناخالص  »تولید  شاخص  برد.  بهره  اقتصادی 

اندازه گیری حجم  برای  پرکاربردترین شاخص  اکنون 

اقتصاد است که نشان  می دهد کل ارزش فعالیتهای 

یک  طی  دولتی  و  خصوصی  بخش  اقتصادی 

سال  یک  مثال  برای  مشخص  زمانی  دوره 

چقدر بوده است. 

برابری قدرت خرید، نوعی نرخ مبادله 

با نسبت هزینه های دو سبد  می باشد که برابر است 

کاالی یکسان در دو جامعه بر حسب ارزهای ملی. 

یکی از معروف ترین مواردی که اقتصاددانان در مورد آن، برابری قدرت خرید را محاسبه کرده اند، همربگر 
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مک دونالد است زیرا این همربگر در بسیاری از کشورهای جهان با کیفیت یکسان مرصف می شود. فرض کنیم که مرصف کننده این کاال در 

کشور آمریکا دو دالر و در کشور بریتانیا ۱/۵ پوند بابت خرید همربگر مک دونالد پول پرداخت کنند، نسبت ۱/۵ پوند به دو دالر برابر ۰/۷۵ 

خواهد بود. عدد ۰/۷۵ در مقایسه با نرخ برابری ارز آمریکایی )دالر( و ارز انگلیسی )پوند( که ۰/۶۲ است، بزرگرت است و این به مفهوم آن 

است که مک دونالد در بریتانیا گرانرت از مک دونالد آمریکایی است. 

اگر بخواهیم به طور ساده و تنها بر اساس شاخص همربگر مک دونالد داوری کنیم باید بگوییم که: قدرت خرید مردم کشور آمریکا بیشرت 

از کشور بریتانیا است. توان رقابت پذیری اقتصاد کشور آمریکا بیشرت از اقتصاد کشور بریتانیا است و استاندارد زندگی در کشور آمریکا بیشرت 

از کشور بریتانیا است. 

1. جایگاه هجدهم ایران در تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید: آمار صندوق بین املللی پول ایران در سال 1396 بعد 

از چین، آمریکا، هند، ژاپن، آملان، روسیه، اندونزی، برزیل، انگلیس، فرانسه، مکزیک، ایتالیا، ترکیه، کره جنوبی، عربستان، اسپانیا، کانادا، در 

جایگاه هجدهم قرار دارد. 

2. روند کاهشی رضیب جینی در ایران پس از انقالب اسالمی: رضیب جینی تالشی است برای اندازه گیری این مطلب که آیا رشد کشور، 

رشد تولید کاالها و گسرتش خدمات در عمل منجر به افزایش رفاه مردم و کاهش فاصله طبقاتی شده است یا خیر؟ و تالش دولتها در جهت 

کاهش آن است. 

3. ایران در جایگاه هفتم رشد جذب گردشگر: ایران در رتبه هفتم بیش ترین رشد در جذب گردشگر )از سال ۱۹۹۰ میالدی تا ۲۰۱۸( 

قرار گرفته و در سال ۲۰۱۸، ۳۲/۹ برابر بیشرت از سال ۱۹۹۰ گردشگر خارجی وارد خاک ایران شده است.  

ط( در حوزه ورزش

1. رتبه جهانی ایران در ورزشهای تیمی)2018( عبارتند از: رتبه اول والیبال نشسته مردان، رتبه سوم سپک تاکرا مردان، رتبه سوم فوتبال 

ساحلی، رتبه چهارم بسکتبال با ویلچر، رتبه پنجم والیبال نشسته بانوان، رتبه ششم فوتسال، رتبه هشتم والیبال، رتبه هشتم هندبال ساحلی، 

رتبه بیست و پنجم بسکتبال، رتبه سی و سوم فوتبال. 

2. افتخارآفرینی در ورزش معلوالن )۲۰۱۸(: رتبه اول والیبال نشسته مردان جهان، رتبه ۵ والیبال نشسته بانوان جهان، رتبه ۴ بسکتبال 

با ویلچر جهان. 

3. رتبه اول تیمی تیراندازی تپانچه بادی ده مرت بانوان. 

4. سیامند رحامن قوی ترین مرد دارای معلولیت جهان. 
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ی( در حوزه نظامی

که همه  دارد  جهان شاخصی  نظامی  قدرتهای  رتبه بندی  معیار 

آورده    www. globalfirepower. com اینرتنتی  پایگاه  در  ساله 

می شود. 

قبیل  از  شاخصهایی  کشورها،  رتبه بندی  برای  پایگاه  این  در 

تسلیحاتی که در اختیار دارند، تنوع تسلیحاتی، نیروهای نظامی آنها، 

موقعیت جغرافیایی، ظرفیت تدارکات، منابع طبیعی در دسرتس و 

رشایط صنایع نظامی بومی این کشورها در نظر گرفته می شود. 

این پایگاه اینرتنتی بیان می کند در مواقعی که به اعداد رسمی 

دسرتسی نداشته است )مانند برخی اطالعات کره شاملی(، بخشی از 

مقادیر ارائه را تخمین زده  است. 

رتبه بندی نهایی براساس ۸ شاخص کلی و ۵۵ زیرشاخص مرتبط 

با قدرت نظامی کشورها صورت می گیرد. 

هوایی،  قدرت  انسانی،  نیروی  نظامی:  قدرت  اصلی  شاخص   ۸

نیروی ارتش، نیروی دریایی، منابع مالی، جغرافیا، منابع لجستیکی، 

منابع طبیعی. 

در این پایگاه ۲۰ قدرت برتر نظامی جهان در سال ۲۰۱۸ از بین 

معرفی  جهان  نظامی  سیزدهم  قدرت  عنوان  به  ایران  کشور،   ۱۳۶

شده است. 

نکته: رتبه ایران، بدون در نظر گرفنت امکانات و تجهیزات سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی محاسبه شده است. 

ک( در حوزه علمی

استنادهایی  تعداد  کشور  علمی  رتبه بندی  در  شاخصها  از  یکی 

است که به مقاالت داده می شود حال چرا تعداد مستندات علمی، 

مرجع بررسی پیرشفت علمی قرار گرفته است؟

۱. تنها مرجع کنونی قابل دسرتس برای سنجش وضعیت علمی 

کشورها است. 

نشاط علمی یک  و  پویایی  نشانگر  افزایش مستندات علمی   .۲



کشور است. 

۳. اشارات مقام معظم رهربی به وضعیت علمی کشور براساس 

آمار مستندات علمی 

۴. تبدیل شدن مستندات و مقاالت به فناوری و تولید در آینده ای 

نزدیک )ارتباط مستقیمی میان رسآمدی در تولید مستندات علمی و 

رسآمدی در فناوری وجود دارد.(

گروه  توسط  سایامگو  رتبه بندی  نظام  سایامگو:  رتبه بندی  نظام 

پژوهشی به همین نام در دانشگاه گرانادا در اسپانیا انجام می شود که 

براساس تعداد مستندات علمی و میزان ارجاعات به آنها در مؤسسات 

آموزش عالی کشورهای مختلف موجود در بانک اطالعاتی اسکوپوس، 

آنها را ارزیابی و رتبه بندی می کند. این رتبه بندی یکی از جدیدترین 

مؤسسات  و  دانشگاه ها  پژوهشی  رتبه بندی  نظامهای  جامع ترین  و 

پژوهش محور در جهان است. 

1. رتبه ایران در تعداد مقاالت: رتبه اول علمی ایران در منطقه و 

رتبه ۱۶ علمی ایران در جهان در ۲۰۱۷م. 

بیشرتین  دارای  ایران  مقاالت:  به  ارجاع  تعداد  در  ایران  رتبه   .2

با بیشرتین ارجاعات  ارجاعات علمی در منطقه و هفدهمین کشور 

علمی در جهان در ۲۰۱۷م. 

نرشیه نیوساینتیست یک هفته نامه معترب علمی بین املللی است 

که در بریتانیا چاپ و منترش می شود و اولین شامره آن در سال ۱۹۵۶ 

منترش شده است. مرکز این مجله در لندن قرار دارد و نسخه های آن 

در بریتانیا، آمریکا و اسرتالیا منترش می شود. نیوساینتیست گزارشهایی 

آماری درباره رشد علمی کشورهای مختلف جهان را منترش می کند. 

رسعت رشد علمی ایران طبق گزارش سال ۲۰۱۰م نیوساینتیست:

1. ایران دارای رسیع ترین نرخ رشد علمی در جهان بوده است. 

2. ایران پیرشوترین کشور جهان در عرصه تولیدات علمی بوده است. 

3. نرخ رشد علمی در ایران ۱۱ برابر میانگین جهانی است.  

نرشیه نیوساینتیست برای اینکه اعتبار الزم برای این گزارش حفظ 

پایگاه  در  ارقام مستند موجود  و  آمار  به  مانند گذشته،  باشد،  کرده 

اطالعاتی وب سایت علم Web of Science استناد کرده است. 

ل( در حوزه توسعه انسانی

ایران رتبه اول رشد شاخص توسعه انسانی جهان در چهار دهه 

اخیر: گزارش توسعه انسانی یکی از مهمرتین و معتربترین گزارشهای 

اقتصادی و اجتامعی در جهان است که هر ساله توسط دفرت توسعه 

این گزارش، شاخص  سازمان ملل متحدUNDP  منترش می شود. در 

توسعه انسانی HDIکشورها براساس معیارهای امید به زندگی، کیفیت 

نظام آموزشی، درآمد واقعی و رسانه درآمد ملی محاسبه می شود. 

متامی شاخصهای توسعه اقتصادی و اجتامعی در برآورد این شاخص 

مقایسه  برای  معیارها  جامع ترین  از  یکی  عبارتی  به  و  است  دخیل 

توسعه یافتگی کشورها به شامر می رود که متامی دولتها و سازمانهای 

اصلی  از معیارهای  یکی  به عنوان  این شاخص  از  تحقیقاتی  و  علمی 

مقایسه کشورها استفاده می کنند. 

براساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل طی سالهای 1359 تا 

1395، ایران باالترین رشد توسعه انسانی جهان را داشته است. 

م( در حوزه قدرت جهانی

پیشگیری  در  تحقیقاتی  اندیشکده  هادسن  هادسن:  مؤسسه   .1

تحلیل رفتارها و سیاستهای قدرتهای بزرگ جهانی است که در سال 

نوین  به تحقیقات و تحلیلی  این مؤسسه متعهد  تأسیس شد.   ۱۹۶۱

است که »امنیت جهانی، رفاه و آزادی« را ترویج می کند. پیش بینی های 

صحیح از وضعیت آینده کشورها، این مؤسسه را به مؤسسه ای معترب 
ی

الم
 اس

ب
قال

ی ان
لگ

سا
ل 

چه
ه 

ام
ژهن

وی

30



و قابل اعتامد به عنوان مشاور بین املللی دفاتر کشورهای مختلف تبدیل 

کرده است. 

برخی عوامل تاثیرگذار در رتبه بندی هادسن: متحدهای بین املللی، 

وضعیت اقتصادی و نفوذ سیاسی است. هفت قدرت برتر جهان از 

نظر هادسن: ۱. آمریکا  ۲. چین  ۳. ژاپن  ۴. آملان  ۵. روسیه  ۶. هند  

۷. ایران. 

2. یو اس نیوز: رتبه بندی بهرتین کشورهای ۲۰۱۸ را با مشارکت 

بازاریابی جهان Y&R ویژگی های برندهای تجاری  ارتباطات  رشکت 

مورد سنجش  بازار می شود،  در  موفقیت  باعث  که  را  معیارهایی  و 

قرار می دهد( و دانشکده وارتون دانشگاه پنسیلوانیا انجام می دهد 

که بر اساس یک نظرسنجی از ۲۱۰۰۰ نفر از ۴ منطقه خواسته شده 

میانگین  اساس  بر  رتبه بندی قدرت  بپردازند.  ارز یابی کشورها  به  تا 

اقتصادی مؤثر،  از ۵ ویژگی صورت می گیرد: رهربی، نفوذ  امتیازات 

ایران  نیروی نظامی قوی.  بین املللی قوی و  اتحادهای  نفوذ سیاسی، 

سیزدهمین قدرت برتر جهان از نظر یو. اس. نیوز در 2018م می باشد. 

)۱. آمریکا ۲. روسیه ۳. چین ۴. آملان ۵. انگلیس ۶. فرانسه ۷. ژاپن ۸. 

رژیم صهیونیستی ۹. عربستان ۱۰. امارات ۱۱. کره جنوبی ۱۲. کانادا 

۱۳. ایران(

3.  مجله آمریکن اینرتست: این مجله در سال ۲۰۰۵ به مدیریت 

فرانسیس فوکویاما تأسیس شد. مترکز این مجله بر سیاست خارجی، 

امور بین املللی، اقتصاد جهانی و امور نظامی است. دو عامل تأثیرگذار 

در رنگ بندی آمریکن اینرتست، نفوذ و تأثیرگذاری در سایر کشورها و 

قدرت دفاعی و موشکی است. هشت قدرت برتر جهان از نظر آمریکن 

اینرتست: )۱. آمریکا ۲. چین ۳. ژاپن ۴. روسیه ۵. آملان ۶. هند ۷. ایران 

۸. رژیم صهیونیستی است. 

آشنایی با منابع و مآخذ استفاده شده در این مقاله
۱. آمار جهانی اینرتنت Internet World States: اولین وب 

تحقیقات  بین املللی،  اینرتنت  از  استفاده  آمار  زمینه  در  سایت 

بازار تجارت الکرتونیک، اخبار بازیابی درون مرزی، آمار سفر، 

این  با مراجعه به  جمعیت جهان و اطالعات مخابراتی جهان. 

وب سایت می توان اطالعات آماری استفاده از اینرتنت و آمار 

جمعیت را برای بیش از ۲۳۳ کشور و مناطق مختلف جهان پیدا 

کرد که از مطالعات مختلف دوره ای و سوابق رسمی کشورهای 

عضو متمرکز شده است. )از این منبع در بخش فناوری استفاده 

شده است(

 :  CIA World Factbook جهانی  اطالعات نامه   .۲

و  سیا  سازمان  توسط  که  است  مرجعی  جهانی  اطالعات نامه 

متنوعی  اطالعات  حاوی  که  می شود  منترش  سالنامه  سبک  به 

قالب  در  مرجع  این  است.  جهان  مختلف  کشورهای  درباره 

قابل  می شود،  به روزرسانی  هفته  هر  که  وب سایت  یک 

سه  یا  دو  از  خالصه ای  حاوی  مجموعه  این  می باشد.  دسرتس 

دولت،  ارتباطات،  جغرافیا،  جمعیت شناسی،  درباره  صفحه ای 

اقتصاد و نظامی کشورهای مختلف تهیه می کند. اولین نسخه 

طبقه بندی شده اطالعات نامه در اوت سال ۱۹۶۲ منترش شد و 

شده  منترش   ۱۹۷۱ ژوئن  در  غیرطبقه بندی شده  نسخه  اولین 

 ۱۹۷۵ سال  در  بار  اولین  برای  جهانی  اطالعات نامه  است. 

به صورت عمومی منترش شد و در اواخر سال ۱۹۹۴ در شبکه 

اینرتنت قرار گرفت. نسخه وب آن هر ماه به طور متوسط ۶ 

میلیون بازدیدکننده دارد. )از این منبع در بخشهای »کشاورزی، 

انرژی و فناوری« استفاده شده است(

سازمان  فوالد،  جهانی  انجمن   : فوالد  جهانی  انجمن   .۳
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تجاری  انجمن  بزرگرتین  به عنوان  که  است  بین املللی  غیرانتفاعی 

صنعت فوالد در جهان شناخته می شود و در زمینه معرفی بزرگرتین 

انجمن  می کند.  فعالیت  آهن  سنگ  و  فوالد  تولیدکننده  رشکتهای 

و هم اکنون  منود  آغاز   ۱۹۶۷ سال  از  را  فعالیت خود  فوالد  جهانی 

رشکتهای عضو این انجمن بالغ بر ۸۵ درصد از ظرفیت تولید جهانی 

فوالد را در اختیار دارند. مرکز انجمن جهانی فوالد در شهر بروکسل 

بلژیک قرار دارد. هم اکنون بیش از ۱۵۰ رشکت فوالدسازی از رسارس 

عضویت  برای  نخست  رشط  که  می باشند،  انجمن  این  عضو  جهان 

در این انجمن، در اختیار داشنت ۲ میلیون تن در سال ظرفیت تولید 

فوالد  رشکتهای  بزرگرتین  ساله  هر  فوالد  جهانی  انجمن  می باشد. 

در  منبع  این  )از  می مناید.  رتبه بندی  تولید،  میزان  پایه  بر  را  جهان 

بخش »صنعت« استفاده شده است(

۴.  بانک جهانی: بانک جهانی در پایان جنگ جهانی دوم و در 

مالی  تأمین  به  آسیایی  و  اروپایی  کشورهای  از  بسیاری  نیاز  نتیجه 

برای بازسازی کشورهایشان ایجاد شد. این بانک از دل توافق برتون 

وودز در سال ۱۹۹۴ رس برآورد و در تهیه منابع مالی برای کشورهای 

تخریب شده در جنگ موفق عمل منود. مدیران بانک جهانی معتقدند 

امروز، بانک جهانی به عنوان یک سازمان بین املللی عمل می کند که 

با کمک به کشورهای با درآمد متوسط و ضعیف، سعی در مبارزه با 

فقر دارد. )از این منبع در بخشهای »آموزش، سالمت و کشاورزی« 

استفاده شده است(

۵. پایگاه استنادی وب آو ساینس: پایگاه وب آو ساینس یک منایه 

ایجاد شده است و  تامسون رویرتز  استنادی علمی است که توسط 

منایه  آن  در  که  ادبیاتی  نوع  می کند.  فراهم  را  استنادی  جستجوی 

می شود عبارت است از: کتابهای علمی، نرشیات، مقاالت پژوهشی و 

مواردی از این دست. البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که بیش 

از ۸۰ درصد از منابع، تحت پوشش مجله های علمی هستند. )از این 

منبع در بخش »فناوری« استفاده شده است(

۶. سازمان بهداشت جهانی WHO: یکی از آژانسهای تخصصی 

سازمان ملل متحد است که نقش یک مرجعیت سازمان دهنده را بر 

بهداشت جامعه جهانی ایفا می کند. این آژانس در آوریل سال ۱۹۴۸ 

بهداشت  اساسنامه سازمان  تأسیس شد.  در سوییس(  )واقع  ژنو  در 

ممکن  بیشرتین سطح سالمت  به  مردم  دستیابی  را  جهانی هدفش 

بیان می کند. وظیفه اصلی این سازمان مبارزه با بیامری ها مخصوصا 

بیامری های مرسی شایع و ارتقاء سالمت عمومی مردم جهان است. 

)از این منبع در بخش »سالمت« استفاده شده است(

۷. سازمان بین املللی هوانوردی غیرنظامی ICAO: ایکائو یک نهاد 

ایکائو هامهنگ سازی  تخصصی سازمان ملل متحد است. مأموریت 

استانداردهای بین املللی پروازی و مدیریت خطوط هوایی در سطح 

جهان است. ایکائو براساس کنوانسیون شیکاگو ایجاد شده و بسیاری 

مونرتال  در  ایکائو  دامئی  مقر  پیوسته اند.  آن  به  دنیا  کشورهای  از 

کانادا است اما به طور موقت می تواند به محل دیگری منتقل شود. 

)از این منبع در بخش »صنعت« استفاده شده است(

۸. سازمان بین املللی خودروسازان: سازمان بین املللی سازندگان 

وسایل نقلیه موتوری سال ۱۹۱۹ در پاریس تأسیس شد. این سازمان، 

یک انجمن تجاری بین املللی است که اعضای آن ۳۹ انجمن تجارتی 

صنعت خودرو ملی می باشد. اهداف کلی سازمان عبارتند از: دفاع 

از منافع سازندگان وسایل نقلیه و مونتاژ کننده ها. )از این منبع در 

بخش»صنعت« استفاده شده است(

جهانی  سازمان   :UNWTO گردشگری  جهانی  سازمان   .۹

منایندگی های  از  یکی  اسپانیا،  مادرید  شهر  در  مستقر  گردشگری 

امور جهان گردی تحقیق می کند  با  سازمان ملل است که در رابطه 
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و ساالنه گزارشی نیز منترش می کند. )از این منبع در بخش»اقتصاد« 

استفاده شده است(

یا  فائو   :FAO متحد  ملل  کشاورزی  و  خواروبار  سازمان   .۱۰

بین املللی  سازمانهای  از  متحد  ملل  کشاورزی  و  خواروبار  سازمان 

است که در زمینه توسعه کشاورزی فعالیت دارد و در سال ۱۹۴۵ 

این سازمان  تأسیس شد.  توسط ۴۴ کشور عضو سازمان ملل متحد 

از مرکز فائو و از طریق شبکه جهانی بالغ بر حدود نود اداره برای 

گسرتش و مدرنیزه کردن کشاورزی، جنگلداری، شیالت و تأمین غذای 

مناسب برای همگان، به کشورهای در حال توسعه کمک می کند. 

هدف این سازمان، باالبردن سطح زندگی و بهبود تغذیه مردم 

جهان، توزیع مناسب مواد غذایی در مناطق مختلف جهان و ایجاد 

امنیت غذایی است. مبارزه با سوء تغذیه با ارائه اطالعات الزم به 

کشورهای مختلف از دیگر اهداف فائو است که بازدهی کشاورزی 

و سطح تغذیه در جهان را افزایش دهید داده است. )از این منبع در 

بخش»کشاورزی« استفاده شده است(

آمریکا  زمین شناسی  سازمان  آمریکا:  زمین شناسی  سازمان   .۱۱

USGS یک سازمان دولتی وابسته به دولت آمریکا است که عالوه 

منابع  مطالعه  و  بررسی  زمین شناسی،  مطالعات  و  نقشه برداری  بر 

طبیعی و بالیای طبیعی از دیگر وظایف این سازمان است. در این 

زمین شناسی  جغرافیا،  زیست شناسی،  علوم  از  متخصصانی  سازمان 

نقشه برداری های  سازمان  دارند.  اشتغال  به کار  آب شناسی  و 

زمین شناسی آمریکا یک سازمان پژوهشی است و هیچ گونه وظایف 

قانون گذاری و نظارتی ندارد. این سازمان زیرمجموعه وزرات کشور 

ایاالت متحده آمریکا است و دفرت مرکزی آن در شهر رستون ایالت 

ویرجینیا واقع شده است. 

بریتانیا  زمین شناسی  سازمان  بریتانیا:  زمین شناسی  سازمان   .۱۲

و  است  مالی شده  تأمین  عمومی  به صورت  که  است  بخشی   BGS

بخش  و  انگلستان  زمینهای  زمین شناختی  دانش  ارتقای  آن  هدف 

شعار  است.  سیستامتیک  تحقیق  و  نظارت  از  استفاده  با  آنها  قاره 

در  منبع  این  )از  زمین.  به  دروازه ای  از:  است  عبارت   BGS فعلی 

بخش»صنعت« استفاده شده است(

سال  در  که  است  بین املللی  سازمانی  متحد:  ملل  سازمان   .۱۳

۱۹۵۴ میالدی تأسیس و جایگزین مدیرخانه جهان شد. این سازمان 

توسط ۵۱ کشور تأسیس و در سال ۲۰۱۱ میالدی، ۱۹۳ عضو داشته 

است. اعضای آن تقریبا شامل همه کشورهای مستقلی می شود که از 

نظر بین املللی به رسمیت شناخته شده اند. مقر سازمان ملل متحد در 

نیویورک است و کشورهای عضو و مؤسسات وابسته، در طول هر 

سال با تشکیل جلسات منظم در مورد امور بین امللل و امور اجرایی 

بخشهای  در  منبع  این  )از  می کنند.  تصمیم گیری  آنها  به  مربوط 

»کشاورزی، انرژی، فناوری و توسعه انسانی« استفاده شده است(

۱۴. صندوق بین املللی پول: صندوق بین املللی پول IMF بر اجرای 

سامانه پولی بین املللی نظارت دارد. این سازمان یکی از معتربترین 

منابع ارزیابی و پیش بینی وضعیت اقتصادی جهان محسوب می شود. 

طرح تأسیس صندوق در کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ که 

ساختار اقتصادی جهان بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت به وجود 

آمد و در مارس ۱۹۴۵ )دی ۱۳۲۴( رشوع به کار کرد. )از این منبع در 

بخش»اقتصاد« استفاده شده است(

۱۵. مؤسسه آزمایشات بالینی: پایگاه داده ای است از مطالعات 

بالینی خصوصی و دولتی که در رسارس جهان انجام می شود. )از این 

منبع در بخش»فناوری« استفاده شده است( 
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چکیده
جامعه ایده آل اسالمی، جامعه ای است که در آن آموزه های 

قرآنی قابل اجرا باشد. در جامعه ایران، قبل از تحقق انقالب اسالمی، 

این امر محقق نشد اما بعد از به وقوع پیوسنت انقالب اسالمی، برای 

ابعاد  متام  در  فراگیری  های  تالش  قرآن  های  آموزه  کردن  اجرایی 

صورت  جامعه  در  اقتصادی  سیاسی،  فرهنگی،  اجتامعی،  فردی، 

شاید  شد.  تأسیس  راستا  در همین  نهادهایی  و  موسسات  و  گرفت 

های  آموزه  شدن  »اجرایی  و  اسالمی«  »انقالب  میان  گفت  بتوان 

قرآنی« ارتباطی دو سویه وجود دارد؛ زیرا هامنگونه که مردم ایران 

با توجه به رشایط قبل از انقالب به دلیل اسالمی نبودن فضای جامعه 

قیام منودند و با تکیه بر آموزه های قرآنی، انقالب را به مثر رساندند، 

در ادامه هم پایداری انقالب اسالمی -چنانچه از عنوان اسالمی آن 

مشخص است- مستلزم اجرایی منودن آموزه های قرآنی در جامعه 

می باشد. از این رو مقاله حارض با روشی تحلیلی- توصیفی پس از 

بررسی چگونگی  به  انقالب  از  بعد  و  قبل  اجاملی رشایط  توصیف 

اجرایی شدن آموزه های اجتامعی قرآن پس از انقالب می پردازد. 

بررسی های انجام شده بیانگر این است که انقالب اسالمی برای از 

بین بردن فساد، ظلم و بی عدالتی هایی که متعارض با آموزه های 

قرآن بود به وقوع پیوست و تاکنون متام تالش خود را در این راستا 

متمرکز منوده است. 

آموزه  ایران،  اسالمی  انقالب  پهلوی،  حکومت  کلیدی:  واژگان 

های قرآن، مجمع تقریب، بسیج، زنان، جوانان. 

 مقدمه 
انقالب اسالمی ایران در جهت برپایی آموزه های قرآن، پس از 

آمد و در صدد  به وجود  نابهنجار جامعه عرص شاهنشاهی  اوضاع 

بررسی  به  حارض  مقاله  منود.  اقدام  قرآن  دستورات  کردن  اجرایی 

اوضاع و رشایط کلی جامعه ایران پیش از انقالب و همچنین بررسی 

آموزه های قرآنی که انقالب برای اجرایی منودن آنها به وجود آمد 

این زمینه چه  ایران در  انقالبی  بیان می کند جامعه  و  پردازد  می 

تالش هایی انجام داده است. در این راستا کتبی چون »سقوط شاه« 

از هویدا فریدون، »تا خمینی شهر« از موسسه جهادی، »ایران بین 

و  است  درآمده  نگارش  به  و...  ابراهیمیان  پرواند  از  انقالب«  دو 

نویسندگان مطالبی به طور پراکنده و غیر مستقل مطرح منوده اند، 

مقاله پیش رو با روش تحلیلی -توصیفی سعی دارد این مباحث را به 

صورت منسجم مطرح مناید. برای رسیدن به این مقصود، ابتدا اشاره 

ای به مهمرتین آموزه های اجتامعی قرآن منوده و پس از توصیف 

رشایط جامعه ی قبل از انقالب، به بررسی چگونگی اجرایی شدن 

آموزه های قرآن پس از انقالب اسالمی ایران می پردازیم. 

1. برخی از مهمرتین آموزه های اجتامعی قرآن
جامعه  در  قرآن  های  آموزه  شدن  اجرایی  بررسی  جهت  در 

انقالب اسالمی، الزم است ابتدا آموزه های قرآن شناخته شود؛ اما 

از آنجا که این آموزه ها بسیار گسرتده می باشد، مقاله پیش رو تنها 

به بررسی آموزه های اجتامعی قرآن می پردازد که مهمرتین آن ها 

عبارتند از:
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الف(   عدالت طلبی:

 محور دعوت متام انبیاء و امئه علیهم السالم در مسائل اجتامعی 

برقراری عدالت بوده و این وعده ای است که در حکومت جهانی 

حرضت مهدی )عج(   هم داده شده است. آیات زیادی در این باره 

َمَعُهُم  أَنَزْلَنا  َو  ِباْلَبیَِّناِت  ُرُسَلَنا  أَْرَسْلَنا  »لََقْد  از جمله:  دارد  وجود 

اْلِكَتاَب َو اْلِمیَزاَن لَِیُقوَم النَّاُس ِباْلِقْسِط  َو أَنَزْلَنا الْحِدیَد ِفیِه َبْأٌس 

ُه َو ُرُسَلُه ِباْلَغْیِب  إِنَّ  َشِدیٌد َو َمَنِفُع لِلنَّاِس َو لَِیْعَلَم اللَُّه َمن َینرُصُ

با  با دالیل روشن فرستادیم و  َعِزیٌز: ما رسوالن خود را  َقِوىٌّ  اللََّه 

آنها کتاب آسامنی و میزان نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند 

و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی شدید و منافعی برای مردم 

است تا خدا بداند چه کسی او و رسوالنش را یاری می کند بی آنکه 

اورا ببینند و خداوند قوی و شکست ناپذیر است«. )حدید، 25(  

ب(   ظلم ستیزی: 

از ابتدای جهان برشیت پیوسته کسانی بوده اند که مورد ظلم و 

ستم قرار می گرفتند و در مقابل اولیاء خدا بودند که بنابر امر الهی 

موظف بودند که از حقوق آنها دفاع و ظلم را در جامعه ریشه کن 

َن اللَِّه َو  ِبَحْرٍب مِّ َفْأَذُنواْ  َتْفَعُلواْ  کنند. ازجمله آن اوامر: »َفإِن لَّْم 

َرُسولِِه َو إِن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُءوُس أَْمَوالُِكْم اَل َتْظِلُموَن َو اَل ُتْظَلُموَن: 

اگر چنین منی کنید، دانید خدا و رسولش، با شام پیکار خواهد کرد 

از آن شامست؛ نه ستمی کنید  توبه کنید، رسمایه های شام،  اگر  و 

إىَِل  َتْرَكُنواْ  اَل  »َو  )بقره، 279(  .  وارد می شود«.  بر شام ستم  نه  و 

ن ُدوِن اللَِّه ِمْن أَْولَِیاَء ُثمَّ  ُكُم النَّاُر َو َما لَُكم مِّ الَِّذیَن َظَلُمواْ َفَتَمسَّ

ون: و بر ظاملان تکیه ننامییدکه موجب می شود آتش شام  اَل ُتنرَصُ

را فرا گیرد و در آن حال، هیچ ولی و رسپرستی جز خدا نخواهید 

داشت و یاری منی شوید«. )هود، 113(  . 

ج(   نفی سلطه کفار: 

جلوه  که  نیست  خاص  ومذهب  دین  به  اعتقاد  عدم  تنها  کفر 

رسوخ  جامعه  در  شیطان  جلوه  در  کفر  بلکه  باشد  داشته  فردی 

آنها می  از جمله  که  کند  فراکنی می  میان مومنان مشکل  و  کرده 

توان به تفرقه اندازی وخیانت اشاره کرد که تاریخ بسیار شاهد آن 

فرماید:»الَِّذیَن  می  و  داده  هشدار  باره  این  در  کریم  قرآن  و  بود 

َعُكْم  َنُكن مَّ لَْم  أَ  َقاُلواْ  اللَِّه  َن  َفْتٌح مِّ لَُكْم  َفإِن كاََن  ِبُكْم  َیرَتَبَُّصوَن 

مَنَْنْعُكم  َعَلْیُكْم َو  َنْسَتْحِوْذ  لَْم  أَ  َقاُلواْ  لِْلَكاِفِریَن َنِصیٌب  َو إِن كاََن 

اْلِقَیاَمِة  َو لَن َیجَعَل اللَُّه  َیْوَم  َبْیَنُكْم  َن اْلُمْؤِمِنیَن  َفاللَُّه یَحُكُم  مِّ

لِْلَكاِفِریَن َعىَل امُلْؤِمِنیَن َسِبیال: منافقان هامن ها هستند که پیوسته 

اگر فتح وگشایشی نصیب  انتظار می کشند و مراقب شام هستند؛ 

ای نصیب  بهره  واگر  نبودیم؟  با شام  ما  شام گردد،می گویند: مگر 

کفار گردد، به انان می گویند: مگر ما شام را به مبارزه و عدم تسلیم 

دربرابر مومنان، تشویق منی کردیم؟ و خداوند در روز رستاخیز میان 

بر مومنان تسلطی  را  کافران  شام داوری می کند و خداوند هرگز 

نداده است«. )نساء،141(  . 

د(   جهاد و قیام به قسط و عدالت:

برای رسیدن  به هدف  ونائل شدن  اجرایی شدن عدالت  برای   

به جامعه باشکوه اسالمی فتوای نظری کفایت منی کند بلکه احتیاج 

به عزمی راسخ است تا با از بین بردن موانع که جهادی بزرگ می 

طلبد بناء این چنین جامعه ای را نهاد که قرآن کریم در این باره می 

اَر َو اْلُمَناِفِقیَن َو اْغُلْظ َعَلیْهْم  َو  ا الَنبی َجاِهِد اْلُكفَّ فرماید: »َیاایهَّ

َمْأَوئُهْم َجَهنَُّم  َو ِبْئَس اْلَمِصیر: ای پیامرب با کفار و منافقین پیکار کن 

و بر آنان سخت بگیر. جایگاهشان جهنم است و بد فرجامی است. 

)تحریم، 9(  . 
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ن(   مشارکت اجتامعی:

فردی  و جهانی حرکت  بزرگ  های  به هدف  نائل شدن  برای   

هرچقدر هم که بزرگ وپراهمیت باشد، فایده ای نخواهد داشت. 

ایجاد جامعه ای اسالمی در راستای فرامین قرآن کریم هم هدفی 

بزگ است که مشارکت مردمی و همدلی آنها را می طلبد وقرآن 

َو  َتْعَتُدواْ  »أَن  فرماید:  می  و  کرده  امر  این  به  دعوت  هم  کریم 

َو  اْلُعْدَواِن  َو  ااْلْثِم  َعىَل  َتَعاَوُنواْ  اَل  َو  التَّْقَوى   َو  اْلربِّ  َعىَل  َتَعاَوُنواْ 

اتَُّقواْ اللََّه إِنَّ اللََّه َشِدیُد اْلِعَقاب: در راه نیکی و پرهیز کاری با هم 

تعاون کنید و راه گناه وتعدی همکاری ننامیید از خدا بپرهیزید که 

مجازات خدا شدید است. )مائده، 2(  . 

و(   امامت و رهربی: 

یک  ها حضور  فعالیت  بهرت  پیشربد  و  عملکرد  بهرت شدن  برای 

عقلی  بداهت  به  امر  این  و  است  ورضوری  الزم  رهرب  و  فرمانده 

روشن است پس برای ایجاد جامعه ای در راستای فرامین قرآن هم 

فرمان خویش  را تحت کنرتل و  امور  نیاز است که  رهربی شایسته 

بگیرد هر چند امروز هم مانند گذشته صاحب اصلی والیت حرضت 

حجه ابن الحسن است اما به دلیل غیبت ایشان از نظرها رضورت 

هم  راستا  این  در  آیند  وجود  به  منظور  این  برای  نائبانی  تا  یافته 

خداوند می فرماید: »َو َجَعْلَناُهْم أمَئًَّة َیْهُدوَن ِبأَْمِرَنا َو أَْوَحْیَنا إِلَْیِهْم 

لََنا َعِبِدین:  َكوِة  َو كاَُنواْ  َلوِة َو إِیَتاَء الزَّ ِفْعَل اْلَخیَراِت َو إَِقاَم الصَّ

و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما ، هدایت می کردند 

و انجام کارهای نیک و برپا داشنت مناز وادای زکات را به آنها وحی 

کردیم و تنها مارا عبادت می کردند. )انبیاء،73(  . 

ی(   وحدت و انسجام: 

زمانی یک ریسامن می تواند وزنه ای که به آن آویزان شده نگه 

دارد که متام تار وپودش به صورت منسجم و کنارهم آن وزنه را نگه 

دارد. جامعه ی اسالمی ،زمانی اسالمی و در راه قرآن خواهد شد که 

زیر مجموعه آن برای این امر تالش کنند و چنان چه گروهی ازآنها 

در صدد از  بین بردن این حکومت برآیند تضمینی برای پایداری این 

حکومت وجود ندارد به همین دلیل است که درکتاب آسامنی آمده 

ُقواْ: به ریسامن الهی  است: »َو اْعَتِصُمواْ بَحبِل اللَِّه َجِمیًعا َو اَل َتَفرَّ

چنگ برنید وازهم جدا نشوید. ) آل عمران، 103(  . 

2. بررسی رشایط جامعه ایران قبل از انقالب
برای بررسی اهمیت آموزه های قرآن قبل از انقالب، الزم است 

اشاره ای به رشایط قبل از انقالب شود که بارزترین آنها عبارتند از:

الف(  وابستگی و بی هویتی 

زمانی می توان یک کشور را دارای هویت دانست که زیر نظر 

رهرب خود و طبق قوانین و صالح جامعه خود پیش رود در حالی که 

نظام شاهنشاهی حکومت کودتایی بود که تاسیس، انتقال و تثبیت 

آن با کودتا توسط بیگانگانی چون انگلیس و آمریکا و اشغال نظامی 

ایران و  ایران صورت گرفته بود و ادامه و بقا آن نه به حکم شاه 

رفت  می  پیش  آنان  و صالح  غربیان  به حکم  بلکه  ایران  به صالح 

چنانچه محمد رضا شاه بعد از کودتای 28 مرداد 1332که حکومتش 

توسط انگلیس و آمریکا تثبیت شده بود )نرصی،1391،ص80(   به کیم 

روز ولت - مامور سازمان سیا- چنین نوشت :« من تاج و تختم را 

تخت  به  از  پس  تا، ص213(    بی  روزولت،   (  . مدیون شام هستم« 

نشسنت، عروسک خیمه شب بازی  غربیان شدند که رصفا دستورات 
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پیامن  نفتی،  سلطه  در  نفت  کنرسسیوم  و  کردند  می  اجرا  را  آنها 

کا  و  اقتصادی  سلطه  در  ارضی  اصالحات  نظامی،  سلطه  در  سنتو 

آن  از  هایی  منونه  فرهنگی  تحقیر  و  سیاسی  بخش  در  پیتوالسیون 

منی  باقی  مردمی  وتصمیامت  مردم  برای  جایی  چنین  این  و  است 

ماند. )نرصی،1391،ص83(   که جمالتی از غربی ها نشان دهنده ی 

این وابستگی است. مانند : سخنان چرچیل - نخست وزیر انگلیس - 

خطاب به مجلس عوام انگلیس که وابستگی و ذلت سیاسی را منایان 

ترین و  از موفق  ایران، یکی  : »ماجرا  این  مضمون که  با  می کند 

بهرتین منونه کاردانی در اموری بوده است که وزارت امور خارجه 

سخن  یا  و  )زرگر،1372،ص455(    است«.  داشته  عهده  بر  تاکنون 

جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا مبنی بر این که:«شاه تسلیم 

پیشنهاد هایی بود که از سفارت ما انشا میشد«. )کارتر،1361،ص15(   

و یا جان . دی. استمپل - وابسته سیاسی سفارت آمریکا در تهران –که 

می نویسد : »شاه آنقدر به ایالت متحده نزدیک شده بود که به نظر 

تا هدف های  کند  فعالیت می  آمریکا  مقاصد  برای  بیشرت  آمد  می 

ایران«. )استمپل، 1378، ص115(   و... که تعداد انها کم نیست و البته 

اجرا رساندن خواسته  به  برای  بلکه  وابستگی ختم منی شد  به  این 

با  آمریکا  سفیر  سولیوان  که  جایی  تا  رسید  می  نیز  استبداد  به  ها 

واژه »استبداد« و پارسونز سفیر انگلیس با واژه »حکومت ترور و 

وحشت« از ایران یاد می کنند. )سولیوان وپارسونز،1373،ص24و96(   

ب(   تشکیالت نظامی مشرتک

که  شود  می  محسوب  ها  نهاد  ترین  مهم  از  نظامی  تشکیالت 

کند  می  ایفا  اساسی  نقش  آن  های  آرمان  و  حکومت  حفظ  برای 

جز  هدفی  که  است  این  است  مشهود  پهلوی  نظام  در  آنچه  ولی 

حفاظت از منافع غرب دنبال منی شود در این باره محمد رضا شاه به 

کنت دمارانش چنین می گوید:«مهمرتین وسیله دفاع از غرب در این 

قسمت دنیا هستم« )دمارانش،1372،ص259(   وژنران هایزر-معاون 

ایران در خلیج  نویسد:«نیروهای نظامی  ناتو- می  نیروهای نظامی 

)هایزر،1366ص46(  از  بود«  حیاتی  بسیار  غرب  منافع  برای  فارس 

نیروی  کارایی  ترین شاخصه ی  مهم  که  فرماندهی«   « دیگر  طرف 

نظامی یک کشور است به دست مستشاران و فرماندهان آمریکایی 

و انگلیسی افتاده بود به طوری که در قرارداد دوجانبه ایران و ایالت 

متحده در سال 1959موجب شد که ساختار نظامی مملکت و سازمان 

ارتش  اجرایی  و  امور ستادی  و خالصه همه  نیروهای مسلح  دهی 

تحت اختیار آنها تغییر کرده و محل چپاول آنها از هر جهت شده بود 

از جمله بهره گیری نیروهای انسانی ایران برای منافع غرب و حقوق 

و مزایای هنگفت)منصوری،1364،ص63(  و در همین راستا نظامیان 

آمریکایی بودند که در ایران می زیستند و هزینه های گزافی را بر 

عهده دولت ایرانی نهاده بودند مثال در سال1356 هزینه مستشاران 

با  )اللهیاری،1387،ص126(  اما  بود.  رسیده  ریال  170میلیارد  به  آنها 

آنها  به  ایران  که  را  نظامی خود  تجهیزات  انها  ها  این  وجود همه 

از  )جمعی  فروخت.  می  آن  به  قیمت  برابر  چند  با  بود  محتاج 

نویسندگان،1384،ص103(  . 

ج(   فاصله طبقاتی 

اوضاع وخیم اقتصادی ورفاعی دولت با وجود درآمد24 میلیارد 

دالری در سال و جمعیت 35 میلیون نفری . برای توضیح این مطلب 

از  که  کنیم  می  اکتفا  مردم  معیشتی  رشایط  از  منونه  چند  ذکر  به 

جمله آنها :

امکانات: در زمان پهلوی بیشرت مردم)60%افراد(   در روستاها   -

با کمرتین امکانات زندگی می کردند به طوری که 96%آنها از برق 
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بی بهره بودند)آبراهیمیان،1371،ص409(  در هیچ روستایی گاز نبود 

یافت  تلفن در معدود روستاها  و  بهداشتی  راه مناسب و مراکز  و 

میشد. )نرصی،1391،ص13(  

ازهزار  آمار مرگ و میر )مرگ 120نوزاد  بهداشت و درمان:   -

کودک متولد شده و مرگ254مادر از 100هزار مادری که وضع حمل 

دانش  نفربا  تنها15هزار  پزشک  پزشکی)تعداد  امور  و  کردند(    می 

پزشکی محدود و... (   خود بی توجهی حکومت پهلوی را نشان می 

دهد یا در این راستا مسئله تامین اجتامعی و بیمه خدمات درمانی 

است که تنها 1/5میلیون نفر تحت بیمه تامین اجتامعی و10%افراد 

تحت بیمه خدمات درمانی بودند. )هامن، ص145(  

ذکر  پهلوی  رسسپرگان  سخنان  بهرتاست  باره  این  در  تغذیه:   -

شود  تا مطلب روشن تر گردد. ازجمله: زاهدی وزیر امور خارجه  

دیدیم  می  شدیم  می  بلند  خواب  از  که  روز  هر  داشته:  بیان  که 

)زاهدی،1381،ص34(  ویاجردن  اند  مرده  گرسنگی  از  نفر  چند  که 

آمریکایی که می نویسد: مردم علف، سگ، مردار حیوانات و حتی 

هویدا  مجد،1387،ص48(  ویافریدون  خوردند)محمدقلی  می  انسان 

گوید:  می  چنین  این  که  متحد  ملل  درسازمان  پهلوی  رژیم  مناینده 

مردمان روستایی شامل ما در خانه های گلی می زیستند و روزی 

دو وعده غذا می خوردند آن هم از نان خشک و ماست فرا تر منی 

باره  این  در  که  ساواک  گزارش  حتی  یا  رفت)هویدا،1373ص67(  و 

چنین رشح می دهد که : ... یکی ویزگی های بارز دولت آموزگار را 

گرانی، تعطیلی کارخانه ها و بیکاری مردم، مشکالت غذایی و بی 

رضایتی مردم بر می شمرند )عیوضی،1380،ص320(  . 

زمان  در  مردم  زندگی  و وضع  کفایتی  بی  در  ذکر  قابل  موارد 

پهلوی زیاد است اما به اقتضای مقاله به همین موارد اکتفا می کنیم. 
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د(  اسالم ستیزی و ترویج بی حجابی 

راستای  در  بود  آمریکا  و  انگلستان  مستعمره  که  که  شاه   

اهداف آنها ، تالش می کرد تا اسالم را که مهم ترین مانع برای 

باستان  راستا  این  در  و  بردارد  میان  از  شد  می  محسوب  آنها 

شاهنشاهی  های  برنامه  از  گرایی  غرب  و  گرایی  فرقه  گرایی، 

منهای  »ایران   : یعنی  جمله  یک  در  گرایی  باستان  گرفت.  قرار 

اسالم« که رضا شاه پس از پیروزی از آتاتورک به باستان گرایی 

را  شاهنشاهی  ایدئولوژی  و  پرداخت  افراطی  ناسیونالیسم  و 

آصف،1384(  آنها   : به  نهاد)بنگرید  اسالمی  ایدئولوژی  جای  به 

اول  نام فردوسی در وصف خود جعل کرده و در  به  را  ابیاتی 

خدایگان  نام  به  عبارت  از   ... الله  بسم  جای  به  ها  سخرنانی 

ی  شاخصه  ص127(    )بهنود،1366  کردن  می  استفاده  شاهنشاه 

اسالم  با  مبارزه  برای  پهلوی  بود که حکومت  دیگر غرب گرایی 

خود  معیار  و  مالک  را  غربی  کشورهای  و  کرد  استفاده  آن  از 

ایجاد  و  بر کشف حجاب  شاه  عوامل دستور  یکی  و  دادند  قرار 

تبعیت  بی عفتی و بی حیایی در میان زنان جامع مسلامن هین 

العین  قرة  طاهره  نام  به  زنی  توسط  که  بود  غربی  متدن  از 

شد  می  حارض  مالعام  در  عریان  که  بود  فراماسونری  فرقه  از 

اما  است.  جایز  شوهر  نه  را  زن  یک  رشیعت  در  کرد  اعالم  و 

ارضای  جز  پهلوی  جامعه  در  حال  عین  در  داشت  توجه  باید 

هوس های مردانه برای زن ارزشی قائل نبودند. )دفرت پزوهش 

زاده-رئیس  تقی  کیهان،1385ص147-152(  حسن  موسسه  های 

باید  ترقی  گوید:«برای  می  باره  این  در  شاهنشاهی-  مجلس 

باطنا  و  ظاهرا  باید  ایران  شد...  پافرنگی  نوک  تا  رس  فرق  از 

فرهنگی  )موسسه  بس.  و  شود  مآب  فرنگی  روحا  و  جسام  و 

– فروغی  علی  محمد  یا  والیت،1376،ج4،ص60-156(  و  قدر 

گوید:«ایران  می  چنین  باره  این  در   – پهلوی  دوم  وزیر  نخست 

در  انگلیس  دولت  دست  تا  که  است  حرکت  بی  آستین  مثل 

اما  ص453(  و  ج1،  )رائین،1357،  کند«  منی  حرکت  نباشد  آن 

مراسن  گرفنت  از  زدایی  اسالم  راستای  در  که  بود  گرایی  فرقه 

های  فرقه  برای  را  راه  آن  جای  به  و  کرد  می  مامنعت  مذهبی 

خمینی،بی  )امام  کردند.  باز  سنگلجی  رشیعت  مثل  منحرفی 

تا،ص333(  احمد کرسوی که ادعای پیغمربی و دین جدید کرد و 

سوزاند  را  و...  عرفانی  کتب  از  بسیاری  سوزی  کتاب  جشن  در 

پهلوی بزرگ و  این عرص وزیر سایه  )زرشناس،1373،ص119(  در 

آن  حامی  اسالم  بردن  بین  از  برای  آنها  که  چرا  شدند  تنومند 

که  والیت،1382(  و...  قدر  فرهنگی  :موسسه  به  )بنگرید  بودند. 

می  بسنده  ها  همین  به  منونه  باب  از  و  نیست  کم  آنها  تعداد 

 . کنیم

به قرش جوان  ه(  بی توجهی  

برای کارآمد بودن قرش جوان در جامعه قدم اول تحصیالت 

اشتغال  ایجاد  چنین  هم  و  است  پیرشفت  برای  علم  کسب  و 

باسوادی:47  )میزان  داده شده  نشان  آمار  که  در صورتی  است 

ها،  دانشگاه  تعداد  صفر،  جهانی:  املپیاد  در  مدال  تعداد   ،%

ثبت  اخرتاعات  دانشجوها:175هزار،  تعداد  دولتی،  15واحد 

شده: صفر و تعداد مقاالت آی اس آی300 عدد(   نشان دهنده ی 

،1391، ص150(  .  نیست. )نرصی  از جوانان  بیگاری  چیزی جز 

سیاسی- اوضاع  از  بخشی  شد  مطرح  تاکنون  که  آنچه 

شدن  روشن  برای  که  بود  ایران  در  پهلوی  حکومت  اجتامعی 

اصالح  برا  آن  های  های  تالش  و  ها  رویکرد  و  اسالمی  انقالب 

شد.  مطرح  جامعه 
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3. اجرایی شدن آموزه های قرآن پس از انقالب با 
تاسیس نهادها و موسسات

ارائه  جهت  در  اسالمی  انقالب  پهلوی،  دوره  مقابل رشایط  در 

مسیری برای اصالح جامعه تالش کرد با اجرایی منودن آموزه های 

قرآن در جامعه، ارزش های اسالمی را گسرتش دهد که مقاله حارض 

به علت اختصار، مجموعه نهادها و موسساتی که برای این منظور به 

دستور رهرب انقالب تشکیل شد را بررسی خواهد کرد. 

اهداف تاسیس این نهادها عبارتند از: 1. تحول کیفی در نهادهای 

 .2 حکومتی  و  اداری  سیستم  از  اعم  آنها  ماهیت  تغییر  و  طاغوت 

انقالب به  از  نهادها که پس  از  جربان زوال و متالشی شدن برخی 

خاطر ماهیتشان از بین رفتند 3. رفع نقص در تشکیالت پهلوی برای 

های  زمان  در  که  و...  اسالمی  انقالب  حکومت  اهداف  به  رسیدن 

برخی  دارای  و  شدند  می  کنرتل  مملکت  رهرب  نظر  زیر  و  مختلف 

ویژگی های مشرتک بودند از جمله: عملکرد انقالبی و آنی و خدمت 

بروکراسی  و وجود  اداری  فقدان ترشیفات  مردم؛  به  رسانی رسیع 

کارمندان دلسوز و  ارگان ها؛ حضور جوان ها و  شدید معمول در 

متعهد؛ پرورش افراد متعهد و حفظ روحیه ابداع و نوآوری و... در 

آنها. برخی از مهمرتین این مجموعه نهادها و موسسات در راستای 

عملی کردن آموزه های قرآن در جامعه که پس از انقالب تاسیس 

شد عبارتند از:

الف(   مجلس خربگان

نکته قابل توجه پیش از ورود به معرفی این نهاد این است که 

زمانی می توان از یک جامعه سخن گفت و آن را رشح داد که به 

عنوان یک حکومت مستقل به رهربی واحد و در مسیر تکامل جامعه 

اش حرکت کند که در این راستا پیش از هرچیزی وجود یک رهرب 

قابل قبول برای همه افراد الزم و رضوری است که حکومت را در 

دست گرفته و از هرج و مرج جلوگیری کند که در رشیعت اسالمی 

َها الَِّذیَن آَمُنوا أَِطیُعوا اللََّه  با عنوان »والیت« مطرح بوده است »أَیُّ

وُه  ُسوَل َو ُأولِی اأْلَْمِر ِمْنُكْم َفإِْن َتناَزْعُتْم ِفی َشیْ ٍء َفُردُّ َو أَِطیُعوا الرَّ
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ُسوِل إِْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َو اْلَیْوِم اْلِخِر ذلَِك َخْیٌر  إىَِل اللَِّه َو الرَّ

َو أَْحَسُن َتْأِویاًل: اى كساىن كه ایامن آورده اید! خدا را اطاعت كنید 

درباره چیزى  اگر  پس  كنید.  اطاعت  االمر خود  اوىل  و  رسول  از  و 

نزاع كردید آن را به حكم خدا و پیامرب ارجاع دهید، اگر به خدا و 

) نساء، 59(    نیكوتر است«.  پایانش  این بهرت و  ایامن دارید.  قیامت 

و برای همین منظور بود که در11فروردین 1358 با همه پرسی و 

حضور 98/2 درصدی مردم، امام به رهربی رسید. از شاخصه های 

ٍة  دیگری که الزمه ی هر حکومت است »قانون واحد« است»لُِكلِّ ُأمَّ

َجَعْلنا َمْنَسكاً ُهْم ناِسُكوُه: براى هر اّمتى آیینى نهادیم تا بر آن آیین 

باشند. )حج67(   که به عنوان یک توتم مردم را زیر یک پرچم جمع 

کرده و باید و نباید ها، دوستی ها و دشمنی ها و... را برای حرکت 

در مسیر درست  برای رسیدن به اهداف معین شده نشان دهد و 

به آن بخشد وبه همین منظورمجلس  را  هویت واقعی یک کشور 

نوشته  از  پس  و  شد  تشکیل  امام  دستور  به  اساسی  قانون  خربگان 

شدن قانون اساسی توسط آنها ،قانون اساسی با رای مردم به تصویب 

رسید و به خاطر موقعیت و جایگاه حساس رهربیت که از یک طرف 

معصومین  و  انبیاء  راه  دهنده  ادامه  امامت  و  امر  والیت  مقام  در 

علیهم السالم است و از طرف دیگر عالی ترین مقام نسبت به سه 

قوا و دیگر نهاد را دارد پس مجلسی با عنوان مجلس خربگان رهربی 

تشکیل شد تا عالوه بر تایید افراد برای رهربیت امور او را زیر نظر 

گرفته، استیضاح کنند و در صورت خطا فاحش از رهربیت برکناری 

ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو َتْنَهْوَن  کنند. »ُكْنُتْم َخْیَر ُأمَّ

َعِن اْلُمْنَكِر َو ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َو لَْو آَمَن أَْهُل اْلِكتاِب لَكاَن َخْیراً لَُهْم 

ُهُم اْلفاِسُق: شام بهرتین امئه هستید كه قیام  ِمْنُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َو أَْكرَثُ

منودید براى اصالح برش امر نیكوكارى كنید و از كارهاى بد باز دارید 

و ایامن بخدا آورید اگر اهل كتاب ایامن می آوردند براى آنها بهرت 

می  فاسق  و  بدكار  ایشان  بیشرت  و  آورند  ایامن  آنان  از  بعىض  بود 

باشند«. )آل عمران 110(  . 

می  انتخاب  مردم  رای  به  و  پرسی  همه  با  شورا  این  اعضای 

خربگان  مجلس  در  نفر  یک  نفر،  میلیون  یک  هر  ازاء  به  و  شوند 

وارد می شود که از رشایط آنها می توان اشاره کرد به این موارد: 

بینش سیاسی و اجتامعی؛ اعتقاد به نظام جمهوری انقالب اسالمی؛ 

به دیانت و وثوق و شایستگی اخالقی  اشتهار  اجتهاد در حدکافی؛ 

و... )هاشمی،1375، ص55(   واز نهاد های نظارتی دیگر می توان به 

مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان اشاره کردکه مجلس شورای 

اسالمی عالوه بر نظارت بر قوه مجریه و نهادهای اجرایی موظف 

است تا طبق نیاز مصوبات و قوانینی را حول قانون اساسی وتوسط 

ِمَن  رَشیَعٍة  َعىل   َجَعْلناَك  »ُثمَّ  رساند.  تصویب  به  مردم  منایندگان 

اأْلَْمِر َفاتَِّبْعها َو الَتتَِّبْع أَْهواَء الَّذیَن ال َیْعَلُمون ؛ سپس ما تو را بر 

پیروى  كامال  را  آن  تو  فرمودیم.  مقرر  دین  امر  در  كامل  رشیعت 

)جاثیه،  مباش«.  نادان  )مرشك(    مردم  نفس  هواى  پیرو  هیچ  و  كن 

18 (  . بعد از تایید شورای نگهبان به قوه مجریه برای اجرا ابالغ کند 

تایید  اساسی هامن طور که مطرح شد  قانون  نگهبان  اما شورای  و 

کننده و ناظر قوه مقننه یا هامن مجلس شوری اسالمی است و به 

مغایرت  عدم  و  اساسی  قانون  و  اسالم  احکام  از  پاسداری  منظور 

مصوبات مجلس شورای اسالمی با رشع و قانون هم چنین نظارت بر 

انتخابات مجلس خربگان رهربی، ریاست جمهوری و مجلس شوری 

اسالمی تشکیل شده بود )هاشمی،1375،ص222(   سابقه تاریخی این 

شورا به زمان مرشوطیت و در زمان مظفرالدین شاه بر می گردد 

باید در همه عرصها،  این اصل که  قانون اساسی  از اصالح  که پس 

گروهی باشند که مراقب باشند مصوبات مجلس، مخالفتی با قواعد 

از جمله شیخ فضل  اسالم  با تالش علام  باشد  نداشته  اسالم  مقدس 
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الله نوری به قانون اساسی اضافه شد )راوندی،1375، ص146-145(   

و از رشایط فقهای آن به اجتهاد و عدالت و از رشایط حقوقدانان، 

می  حقوق  مختلف  های  رشته  در  تخصص  و  بودن  مسلامن  به  ان 

توان اشاره کرد)هدایت نیا ورضا کاویانی، 1385، ص70(  و این چنین 

حکومت جمهوری اسالمی ستون های این نظام را بر زمین کوبیده و 

استقالل خود را اعالم و برای رسیدن به جامعه ای اسالمی با مبانی 

قرآن عزمی راسخ داشت. 

ب(  بسیج مستضعفین

پس از اعالم استقالل و تشکیل حکومت واحده اسالمی و تنظیم 

چارچوب حرکتی آن ، آنچه که حائض اهمیت است حفظ این نظام 

است آن هم در بحران و خطراتی که بعد از انقالب -چه داخلی و 

چه خارجی -ما را تهدید می کرد؛ . اندیشه دفاع از اسالم از هامن 

صدر اسالم و به دستور پیامرب اسالم)ص(   تحت عنوان آیات جهاد و 

مبارزه با دشمن پی ریزی شده بود. )امیراحمدی و محمدی،1381، 

ُكْم  َیْنرُصْ َو  ُیْخِزِهْم  َو  ِبأَْیدیُكْم  اللَُّه  ْبُهُم  ُیَعذِّ »قاِتُلوُهْم  ص137(  . 

آن  با  ایامن(    اهل  )اى  ُمْؤِمنین: شام  َقْوٍم  ُصُدوَر  َیْشِف  َو  َعَلْیِهْم 

كافران به قتال و كارزار برخیزید تا خدا آنان را به دست شام عذاب 

دل  و  مناید  غالب  و  منصور  آنها  بر  را  شام  و  گرداند  خوار  و  كند 

هاى گروهى اهل ایامن را شفا بخشد«. )توبه،14(   وبر همین اساس 

رهرب  مستقیم  دستور  در5آذر1357به  مستضعفین  بسیج  که  بود 

انقالب تشکیل گردید بسیج در ابتدا برای دفاع مسلحانه توده های 

مستضعف از موجودیت انقالب اسالمی در برابر توده های دشمنان 

داخلی و خارجی، پی ریزی شد که امام آن را لشگر خدا نامیدند و 

را همه  آن  تشکل  دفرت  که  لشگر مخلص خداست  فرمودند:«بسیج 

مجاهدان از اولین تا آخرین امضا کردند«)خمینی،1378،ص194(  . 
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را  فرایندهایی  قرآن،  های  آموزه  کردن  عملی  برای  بسیج 

بسیج  سازمان  شکل  به   1359/4/19 تاریخ  در  گذاشت.  رس  پشت 

انقالب رسید)سازمان تحقیقات خودکفایی  به تصویب شورای  ملی 

از   1359/11/21 مورخ  ای  نامه  آن طی  از  پس  بسیج،1379،ص42(   

این راستا  ادغام شد و در  با سپاه  نخست وزیر، شهیدرجایی بسیج 

می  رشح  چنین  را  هدف  بسیج  واحد  نامه  اساس   35 ی  ماده  در 

دهد:«هدف از تشکیل واحد بسیج ایجاد توانایی های الزم در کلیه 

منظور  به  اسالمی  انقالب  اهداف  و  اساسی  قانون  به  معتقد  افراد 

دفاع از کشور و نظام جمهوری اسالمی و هم چنین کمک به مردم 

هنگام بروز بالیا و حوادث غیر مرتقبه با هامهنگی مراجع ذی ربط 

در  بسیج، 1379، ص44(  .  تحقیقات خودکفایی  سازمان  باشد«)  می 

کنار این، بنا بر قانون اساسی و مصوبات آن دولت موظف بود متام 

رشایط را برای آموزش آنها فراهم سازد و در عین حال وظایف را 

بر آنها سخت تر کرد به گونه ای که آنها باید مراقب متام تهدیدهای 

توان  باشند. پس می  از فرهنگی و حفاظتی  اعم  داخلی و خارجی 

گفت یکی از سازمان موثر در اجرایی کردن آموزه های قرآن، بسیج 

مردمی بود که با حفظ وحدت، نظام را حفظ و در اقتدار خود باقی 

سپاه  به  توان  می  راستا  همین  )ساعد،1384،ص11(  در  داشتند.  نگه 

و نیروی انتظامی و ارتش اشاره کرد که امروزه در حفظ کشور از 

بحران هایی داخلی و خارجی اثر گذارند و در این راستا به پیرشفت 

ها  موشک  پیرشفته  رادارهای  هستی  انرژی  جمل  از  بزرگی  های 

برنامه  مشرتک)مرکز  ستاد  از  متشکل  سپاه  کردند.  پیدا  دست  و... 

ریزی و هامهنگی بین نیروها و واحد های سپاه(  ، نیروی زمینی)بدنه 

اصلی و اولیه سپاه است که با رسکوب شورش کردستان، بلوچستان، 

نیروی هوا  را آغاز کرد(  ،  ترکمن صحرا و واقعه30خرداد کار خود 

فضا)جایگزین نیروی هوایی بودد که عالوه بر وظایف آنها ماموریت 

های موشکی و فضایی را بر عهده دارد(  ، نیروی دریایی)این نیرو در 

سال 1364به فرمان رهرب انقالب به وجود آمد و با اسرتاتژی قایق 

های تندرو در عملیات های مختلف از جمله والفجر رکاب دار بود و 

به کار خود ادامه داده است(  ، نیروی قدس)وظیفه این نیرو عملیات 

های برون مرزی است. در جنگ عراق و ایران تاسیس شد و هدف 

آن عملیات در خاک عراق بود(   و نیروی مقاومت بسیج است؛ و اما 

از  را تشکیل می دهد که خود  نیروهای مسلح  پیکره اصلی  ارتش 

از مرز  چهار نیروی زمینی)حفظ مرز های زمین(  ، هوایی)حفاظت 

دارد(  ،  عهده  بر  را  دیگر  رزمی  نیروهای  پشتیبانی  و  هوایی  های 

دریایی)حفاظت از آب های رسزمین، فالت قاره، مناطق انحصاری 

و اقتصادی و هم چنین جزایر جمهوری اسالمی ایران است(  ، پدافند 

بارهای  آتش  رادارها  از جمله  ها  سامانه  االنبیاء)متام  خاتم  هوایی 

موشکی با بردهای بلند، متوسط و کوتاه، سامانه های توپ خانه ای 

و... را تحت کنرتل داد(  ، تشکیل شده است و وظیفه اصلی آن حفظ 

متامیت ارضی و دفاع از کشور در برابر تهاجم نظامی بیگانگان است. 

نیروی انتظامی هم موظف به حفظ امنیت داخلی کشور است. البته 

در این راستا بسیج و سپاه پاسداران نیز دخیل است. 

طبق کالم الهی در آیه 61 سوره هود:» َو إىِل  مَثُوَد أَخاُهْم صالِحاً 

قاَل یا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّه ما لَُكْم ِمْن إِلٍه َغْیُرُه ُهَو أَْنَشأَُكْم ِمَن اأْلَْرِض 

َو اْسَتْعَمَرُكْم فیها َفاْسَتْغِفُروُه ُثمَّ ُتوُبوا إِلَْیِه إِنَّ َربِّی َقریٌب ُمجیب : 

و به سوى قوم مثود برادرشان صالح را فرستادیم. گفت: اى قوم من! 

خدا را بندگى كنید. براى شام غیر او خدایى نیست. اوست كه شام را 

از خاك آفرید و آباد كردن زمین را به شام سپرد بنا بر این از او طلب 

آمرزش كنید و به سویش توبه منایید كه پروردگار من نزدیك است 

و اجابت كننده درخواستهاست. « و دیگر آیات زمین برای آبادانی 

به انسان سپرده شده است. درکنار این آیات هم چنین می توان به 
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آیاتی چون آیه 60 سوره حج: »لَِیْشَهُدوا َمناِفَع لَُهْم َو َیْذُكُروا اْسَم 

َفُكُلوا  اأْلَْنعاِم  َبهیَمِة  ِمْن  َرَزَقُهْم  ما  َعىل   َمْعُلوماٍت  أَیَّاٍم  فی   اللَِّه 

ِمْنها َو أَْطِعُموا اْلباِئَس اْلَفقیر: تا در حج شاهد و گواه منافع اجتامع 

از  بزرگ خود بوده و در آن روزهاى معین نام خدا را یاد كنند و 

روزى مقرر در حج و قرباىن هاى بهائم شرت و گاو و گوسفند برخوردار 

شده و بخورند و هم مستمندان ىب چیز و فقیر را اطعام كنند« و... 

که  گرفت  نتیجه  توان  آن می  دادن  قرار  کنار هم  از  کردکه  اشاره 

انسانها موظف است به آبادانی زمین پرداخته وبه امور مستضعفین 

رسیدگی کنند و توجه رهرب انقالب و زیر مجموعه حکومت اسالمی 

به آیات رشیفه و تالش برای اجرایی کردن آن بود که موجب تشکیل 

نهایی شد از جمله:

ج(   جهاد سازندگی

آبادانی  برای  نهادی  تشکیل  بر  امام خمینی)ره(    دستور  بر  بنا   

هدف  دو  با  سازندگی  جهاد   1358 خرداد   27 تاریخ  در  روستاها 

اصلی رشوع به کار کرد: رفع محرومیت از روستاها و تأمین درآمد 

اشتغال در روستاها و رشد و شکوفایی کشاورزی. در  ایجاد  کافی؛ 

که  رسید  وزیران  تصویب  به  جهاد  نامه  1358اساس  شهریور    27

دولتی  و  مردمی  استعدادهای  و  امکانات  کارگیری  به  با  جهاد  این 

و همچنین با مشارکت افراد، گروه ها و سازمان های داوطلب در 

راستای رسیدن به هدف خود تالش کند. همچنین طبق این اساسنامه 

اعضای شورای عالی این جهاد عبارت بودند از: مناینده دولت، مناینده 

امام، مناینده شورای انقالب، شش نفر از وزرا، چهار تن از منایندگان 

منتخب مردمی و همچنین دو تن از علام که مسئولیت آنها بررسی 

و تهیه برنامه ها و طرح های سازندگی، تصویب طرح های مناسب 

)ایروانی،1378،ص184-190(  در  بود.  و...  مردم  همکاری  جلب  و 
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اواخر این سال این سازمان جهادی زیر نظر شورای انقالب درآمد و 

رسپرستی آن را شهید بهشتی بر عهده گرفت. جهاد سازندگی ابتدا به 

عمران و خدمت رسانی و آموزش فنی پرداخت اما به اقتضای جامعه 

تغییرات  از  یکی  و  بود  تغییر  حال  در  پیوسته  آن  های  مسئولیت 

سواد  چون:  دیگری  های  فعالیت  به  که  بود  جهاد  فرهنگی  کمیته 

روستایی،  های  خانه  کتاب  تشکیل  عقیدتی،  مبانی  اموزش  آموزی، 

نوار  و  فیلم  توزیع  و  تهیه  اختالفات،  برگزاری مراسم مذهبی، حل 

و نرم افزارهای آموزشی و... می پرداخت)میرزایی،1380،ص114(  . 

این نهاد تا سال 1362 جزء ارگان هایی دولتی نبود ولی در این سال 

جز وزات خانه ها قرار گرفت و بر وظایف او اموری چون نظارت و 

رسپرستی امور عشایر، رشکت سهامی شیر و شیالت و فرش و حرکت 

کشور به سمت خود کفایی و... هم اضافه شد )خزاعی،1379،ص73(   

اما پس از رشوع جنگ عراق با ایران فعالیت های او رنگ و بوی 

توزیع  و  ارسال  آوری،  منظور جمع  به  سازمان  این  گرفت.  دیگری 

کمک های مردمی به جبهه ها، ستادهایی را تشکیل داد و با چهل 

گردان مهندسی –رزمی و چهار قرارگاه عملیاتی و پشتیبانی از جنگ 

در متامی عملیات ها حضوری فعال داشت و از وظایف محوله به او 

می توان به پشتیبانی و امورر مهندسی جبهه و بازسازی و نوسازی 

و  سنگرها  و  ها  خاکریز  ساخت  که  کرد  اشاره  زده  جنگ  مناطق 

اسکله و کانال و... از منونه هایی از آن است که از مهم ترین آنها 

می توان ساخت پل خیرب که پل ارتباطی بین جزیره مجنون و ساحل 

مور بود اشاره کرد. )موسسه فرهنگی هرنی شقایق،1379،ص144 ؛ 

و ایروانی1378،ص225 و226(  پس از جنگ تحمیلی هم متام دغدغه 

این سازمان بازسازی ویرانی های جنگ بود که می توان به آماده 

سازی شهر جدید قرص شیرین، لوله گذاری آب رشب برای آن منطقه 

ص80-79(    کرد)جهاد،1372،  اشاره  شیر  بهمن  رودخانه  الیروبی  و 

فعالیت ها و امور اجرایی این سازمان به همین جا ختم نشده بلکه 

به  توان  می  افتاد  اتفاق  آنها  توانای  دست  به  که  دیگری  امور  از 

های  روش  حذف  دامی،  محصوالت  واردات  بخش  در  خودکفایی 

نامناسب صید و پرورش و تولید شیالت را تا هزار تن افزایش داد 

)جهاد،1379،ص89(   کمک به مناطق محروم کشورهای مسلامن هم 

،1372،ص77- )جهاد  و...  درمانی  مراکز  احداث   ، و...  افریقا  چون 

78(  که برای منونه به همین موارد بسنده می کنیم. 

یکی دیگر از نهاد های سازنندگی عبارت است از:

د(  ستاد بسیج اقتصادی کشور 

رجائی  شهید  ریاست  زمان  در  تحمیلی  از جنگ  بعد  ستاد  این 

زمانی که کشور با بحان هایی چون محارصه اقتصادی، ناامنی بنادر 

،خلل در صادرات وواردات ،کمیانبی و گرانی و... رو به رو بود در 

پنجم مهر 1359 تشکیل شد. )اداره کل تنقیح و... 1368،ص17(  وظیفه 

آن را به طور کلی می توان رسیدگی به بحران اقتصادی حاصل شده 

دانست که در این راستا باید برنامه های کوتاه مدت ومیان مدت 

غیر دولتی و حتی  و  ارگان های دولتی  و  و تصویب می شد  تهیه 

مردم را برای مقابله با آن و اجرای برنامه ها بسیج می کرد )رسوش 

داد  انجام  راستا  این  در  ارگان  این  که  کاری  ،1361،ص63(  نخستین 

ایجادنظام سهمیه بندی یا کپنی بود که مورد استقبال مردم هم قرار 

بنامه  و  هدف  رجایی  شهید  که  )بشیری،1384،ص256-57(    گرفت 

دولت را از اجرای این طرح توزیع ثروت وامکانات بی املال به صورت 

شهید  بنیاد  فرهنگی  کرد)واحد  اعالم  مردم  بین  عادالنه  و  مساوی 

انقالب اسالمی،1362،ص332-334(   واز کارهای دیگر این سازمان می 

دربنادرر  کشتی  بارهای  کردی  خالی  برای  تسهیالت  دادن  به  توان 

ناامن اشاره کرد)کیهان،1359،ص8(  . از ستادهای دیگرصندوق ترمیم 
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خسارات انقالب اسالمی بود که برای جربان خسارات وارد به کسبه 

و افراد غیر دولتی در برخورد رژیم با آنها، به وجود آمده بود )امام 

خمینی و نهادهای انقالبی،1381،ص258(  که طرح اولیه آنرا مهندس 

بررسی  آن  زیرمجموعه  و  وزیری  نخست  معاونت  رئیس  اسد  بنی 

وبه امام ارائه داده شد)بنی اسد،روزنامه رشق،1385/3/30(  امام در 

سخنان خود در این باره می گویند که خسارات زیادی از حکومت 

به  باید  پس  است  خارج  دولت  ازقدرت  که  است  شده  وارد  جبار 

کنیم  جربان  را  آنها  خواهران  و  برادران  شام  همت 

)امام خمینی ،1378 ،ج9،ص261(   عمده فعالیتی 

به  وام  دادن  گرفت  درپیش  نهاد  این  که 

خسارت دیدگان بود و هم چنین افرادی 

که خانه و وسیله نقلیه و... خود را از 

دست داده بودند که البته منبع اصلی 

این صندوق ، کمک های مردمی بود 

های  فطریه  امام  اجازه  با  گاه   که 

می  صندوق  این  اختیار  در  را  خود 

از   .  )1359/8/14، میزان  گذاشتند)روزنامه 

نقش  امروزه هم  که  مهم  بسیار  های  کمیته 

می  دارد  مستضعفین  امور  به  رسیدگی  در  اساسی 

توان اشاره کرد به:

ن(  کمیته امداد امام خمینی)ره(  

به  14اسفند1357  تاریخ  در  )ره(    خمینی  امام  امداد  کمیته 

برای  آنها  از محرومان و خود کفاکردن  امام وبرای حامیت  دستور 

امداد  کمیته  وفناوری  آمار  آمد)دفرت  وجود  به  نامحدودی  مدت 

خمینی،1383،ص3و4(  که از وظایف آن می توان به شناخت محرومان 

،تشخیص محرومیت ها، برطرف کردن آنها در حد رضورت،آمادگی 

،اعطای  و...  زلزله  و  سیل  ازجمله  ها  نارسایی  جربان  برای  نسبی 

وام قرض الحسنه و... اشاره کرد)بری دیزجی ومطعیان وترکاشوند 

،1377، ج3، ص523-525(   این کمینه تحت نظر مستقیم امام ورهربی 

است و منابع مالی آن عبارت اند از:کمک های مستقیم رهربی،کمک 

های مردمی،اعتبارات دولت،نذورات،هدایا وموارد دیگربود. در این 

زمینه موسسات دیگری هم فعال بودند از جمله بنیاد 15خرداد و 

بنیاد امور مهاجرین  که به علت اختصار مقاله به موارد 

ذکر شده اکتفا می کنیم. 

و(  مجمع تقریب مذاهب اسالمی

آَمُنوا  الَِّذیَن  َها  أَیُّ بنابرآیه:»یا 

َتتَِّبُعوا  ال  َو  ًة  َكافَّ ْلِم  السِّ ِفی  اْدُخُلوا 

ْیطاِن إِنَُّه لَُكْم َعُدوٌّ ُمِبیٌن:  ُخُطواِت الشَّ

همه  آورده اید،  ایامن  كه  كساىن  اى 

در سلم و اسالم و تسلیم درآیید، و در 

دشمن  او  كه  مروید  شیطان  هاى  گام  پى 

آشكار شام است. «)بقره،208(  و همچنین آیه:» 

ِمْن  َنَفَر  ال  َفَلْو  ًة  َكافَّ لَِیْنِفُروا  اْلُمْؤِمُنوَن  كاَن  ما  َو 

یِن َو لُِیْنِذُروا َقْوَمُهْم إِذا  ُهوا ِفی الدِّ ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم طاِئَفٌة لَِیَتَفقَّ

َرَجُعوا إِلَْیِهْم لََعلَُّهْم َیْحَذُرون:  مؤمنین نباید همگى بیرون رفته و 

رسول خدا را تنها بگذارند و باید از هر قبیله و طائفه اى جمعى براى 

جنگ و جهاد و گروهى هم براى آموخنت علم و تحكیم مباىن دین 

نزد رسول مهیا باشند و پس از بازگشت دانىش را كه فرا گرفته اند 

بقوم خود بیاموزند تا شاید آنها نیز خدا شناس و پرهیزكار شده و 

از نافرماىن حذر كنند«عالوه براین که همیشه باید گروهی باشند که 
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برشیت را به اسالم دعوت کند -که در راستا حوزه ها و سازمان های 

اند-خداوند انسان ها را موظف  تبلیغاتی بهرتین مورد برای اشاره 

کرده تا در سایه اسالم به وحدت رسند و در سلم وآرامش باشند که 

در این راستا پس از انقالب »مجمع جهانی تقریب مذاهب« تاسیس 

به  نهاد  این  است.  داده  انجام  کنون  تا  بسیاری  های  تالش  و  شد 

منظور نزدیک شدن پیروان مذاهب مختلف و همکاری آنها بر اساس 

اهداف  تحقق  برای  یکسان  موضع  اتخاذ  و  اسالمی  مشرتک  اصول 

تشکیل  دشمنان  برابر  در  واحد  گیری  موضع  و  اسالمی  امت  عالی 

شده )جناتی،1374،ص34(   و از ارکان آن می توان به اعتقاد به قران 

اصولی چون وحدانیت خدا و  به  ایامن  نبوی و هم چنین  و سیره 

اجتهاد  مرشوعیت  و  برابری  و  وحدت  اکرم)ص(  ،  رسول  خامتیت 

اشاره کرد. )تسخیری، 1384، ص23(  . هدف کلی این سازمان، احیا و 

آموزش اسالم و دفاع از قرآن و سنت نبوی و هم چنین ایجاد تفاهم 

و یکپارچگی و از بین بردن هر گونه بدگامنی در میان اندیشمندان 

اسالمی است که حتی در اجرای برنامه های خود اصول اساسی را 

ها، حفظ  فرقه  به رسمیت شناخنت همه  از جمله  کند  می  رعایت 

احرتام، اجتناب از تکفیر و... )هامن،ص26(  . 

حال که بحث از ترویج اسالم شد خوب است اشاره شود به یکی از 

مصادیق مهم آن که بحث از حجاب است اشاره کنیم که درقرآن کریم 

بسیار به آن اشاره شده است ازجمله:»َو ُقْل لِْلُمْؤِمناِت َیْغُضْضَن ِمْن 

أَْبصاِرِهنَّ َو َیْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َو ال ُیْبدیَن زیَنَتُهنَّ إاِلَّ ما َظَهَر ِمْنها َو 

ْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعىل  ُجُیوِبِهنَّ َو ال ُیْبدیَن زیَنَتُهنَّ إاِلَّ لُِبُعولَِتِهنَّ أَْو  ْلَیرْضِ

آباِئِهنَّ أَْو آباِء ُبُعولَِتِهنَّ أَْو أَْبناِئِهنَّ أَْو أَْبناِء ُبُعولَِتِهنَّ أَْو إِْخواِنِهنَّ أَْو 

َبنی  إِْخواِنِهنَّ أَْو َبنی  أََخواِتِهنَّ أَْو ِنساِئِهنَّ أَْو ما َمَلَكْت أَْیامُنُهنَّ أَِو 

ْفِل الَّذیَن لَْم َیْظَهُروا َعىل   جاِل أَِو الطِّ التَّاِبعیَن َغْیِر ُأولِی اْلِْرَبِة ِمَن الرِّ

ْبَن ِبأَْرُجِلِهنَّ لُِیْعَلَم ما ُیْخفیَن ِمْن زیَنِتِهنَّ َو  َعْوراِت النِّساِء َو ال َیرْضِ
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َها اْلُمْؤِمُنوَن لََعلَُّكْم ُتْفِلُحون : و به زنان مؤمن  ُتوُبوا إىَِل اللَِّه َجمیعاً أَیُّ

بگو كه چشامن خویش فروگیرند و رشمگاه خود نگه دارند و زینتهاى 

خود را جز آن مقدار كه پیداست آشكار نكنند و مقنعه هاى خود را 

تا گریبان فروگذارند و زینتهاى خود را آشكار نكنند، جز براى شوهر 

خود یا پدر خود یا پدر شوهر خود یا پرس خود یا پرس شوهر خود یا 

برادر خود یا پرس برادر خود، یا پرس خواهر خود یا زنان همكیش خود، 

یا بندگان خود، یا مردان خدمتگزار خود كه رغبت به آن ندارند، یا 

كودكاىن كه از رشمگاه زنان ىب خربند. و نیز چنان پاى بر زمین نزنند تا 

آن زینت كه پنهان كرده اند دانسته شود. اى مؤمنان، همگان به درگاه 

خدا توبه كنید، باشد كه رستگار گردید«)نورآیه31(   ولی در حکومت 

پهلوی به فراموشی سپرده شده بود و پس از انقالب برای احیا آن تالش 

های بسیار شد سخرنانی های امام خمینی)ره(  ، علامی رسشناسی چون 

آیت الله شبسرتی و طالقانی و همچنین نرش کتاب هایی چون مسئله 

حجاب شهید مطهری، سازمان های تبلیغاتی که حتی در دانشگاه ها 

حضور داشتند و از همه مهم تر می توان به ستاد امر به معروف و نهی 

از منکر، سازمان تبلیغات اسالمی و دفرت تبلیغات اسالمی اشاره کرد. 

و  آن  آموزه های  اسالم و گسرتش  تبلیغ  برای  این سازمان ها   

همچنین جلوگیری از هر عملی خالف شئونات اسالم تشکیل شده 

بودند که می توان حجاب و امور مربوطه به آن را شاخصه ای از 

آن دانست که البته مورد اهمیت و پیگیری آنان نیز بوده است و 

توان گفت: ستاد  بگویند می  آنها سخن  کار  کلیت  از  بخواهند  اگر 

احیای امر به معروف و نهی از منکر طی درخواست امام و سخرنانی 

امام  قیام  بر هدف اصلی  العالی(   مبنی  ای)مدظله  الله خامنه  آیت 

حسین)ع(   که هامن امر به معروف و نهی از منکر است این ستاد 

معروف،  موارد  تبیین  منکر،  موارد  تبیین  چون:  اهدافی  و  تشکیل 

نظار بر امور برای ترویج معروف و محدود کردن منکر و... که از 

بخش های مختلفی تشکیل شده بود که یکی از آنها دفرت امور بانوان 

بود که به امور آنها از جمله بحث عفاف و حجابشان رسیدگی می 

کرد. 

و  شد  تاسیس  امام  دستور  به   1358 در  اسالمی  تبلیغات  دفرت   

اهدافی چون تبیین و تدوین عقاید و اندیشه های دینی و معارف 

قرآن کریم، بهره گیری از توان علمی و اسالمی حوزه را برای تحقق 

آرمان های انقالبی که حجاب و عفاف خواهران مسلامن یکی از این 

آرمان ها بود و همچنین شناسایی و جذب روحانیان واجد الرشایط 

برای تبلیغ و نوشته شدن کتب و ایجاد بانک اطالعاتی در این راستا 

را دنبال می کرد(  که دارای بخش هایی مختلفی بود از جمله واحد 

این وظایف  کدام وظایفی جدای  که هر  و...  مدیره  سیاسی هیئت 

کلی بر عهده داشتند و حال به بررسی سازمان تبلیغات اسالمیی در 

همین راستا می پردازند که در سال 1360با مشورت جامعه مدرسین 

و همکاری دفرت تبلیغات به محرض امام معرفی و با موافقت ایشان 

جهت اهدافی چون توجه به امور تبلیغی توسط علام و پرکردن این 

تبلیغات  ایجاد  علام،  مشغله  صورت  در  خربه  افراد  توسط  جایگاه 

خارجی و انتخاب افراد شایسته برای این کار و... )امام خمینی،1378 

بررسی  تحقیق  نامه  اساس  تشکیل  از  پس  که  ص250-254(    ،ج16، 

و  تدوین  آن،  خنثی  برای  تالش  و  دشمنان  فرهنگی  تهاجم  درباره 

انتشار کتب و نرشیات برای معرفی فرهنگ و متدن اسالمی، به کار 

گیری رسانه های همگانی در این راستا و به کارگیری موسسات و 

وزارت خانه ها و... به وظایف آنها اضافه گشت ولی این به معنای 

حبس زنان و محدود کردن آنها نبوده است بلکه وجود نهاد هایی 

مشارکت  »مرکزامور  و  زنان«   اجتامعی  فرهنگی  »شورای  چون 

زنان« نشان از ارزش گذاری بروجود زن در اجتامع دارد. 
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ه(   مرکز امور مشارکت زنان 

امور  به  اهتامم  برای  انقالب  از  پس  زنان  مشارکت  امور  مرکز 

بانوان ایجاد شد که از تالش ها در این راستا می توان به تالش در 

جهت افزایش مشارکت زنان، ارائه نظارت مشورتی از طرف بانوان 

به رئیس جمهور پیرامون مسائل مربوط به بانوان، ارائه راهکارهایی 

برای افزایش سطح علمی و آگاهی عمومی آنان، همکاری با دستگاه 

فرهنگی جهت تبلیغ و جلوگیری از اشاعه فحشا، برگزاری هامیش ها 

و کارگاه ها و... که باعث شد در برخی شوراها و مجامع فرهنگی-

اجرایی هم چون شورای اجتامعی کشور، شورای عالی اشتغال، شورای 

عالی جوانان و... حضور فعال داشته باشند)مرکز امور مشارکت زنان 

،1384،ص20-16(  . 

به  رسیدگی  برای  زنان«  فرهنگی-اجتامعی  »شورای  همچنین 

زمینه  بررسی  به  توان  می  آنها  اهداف  از  و  تشکیل  مربوطه  امور 

مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی، اجتامعی، اقتصادی، فرهنگی 

و... ، بررسی طرح هایی برای رفع مشکالت زنان بی رسپرست و... ، 

تدوین سیاست های برای رشد شخصیت و تامین حقوق همه جانبه 

و... که بانوان در این سیاست گذاری ها نقش اساسی داشته و می 

توان گفت بر عهده آنان گذاشته شده بود و امور بسیاری که بحث 

ازآن در گنجایش مقاله حارض نیست. اگر از همه این موارد چشم 

پوشی شود پیرشفت های علمی و حضور پر رنگ زن در جامعه در 

زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... نشان دهنده ی این آزادی 

آفرینی  نقش  و  زنان  برای حضور  اسالمی  انقالب  مخالفت  عدم  و 

آنان است. 

ی(   شورای جوانان

از پایه های اساسی یک کشور قرش جوان آن جامعه است که رهرب 

انقالب با توجه به این مسئله و توجه به آیاتی چون: دستور تشکیل نهادب 

با عنوان »شورای جوانان را دادند« که هدف تشکیل شورای جوانان به 

دستور امام، رشد و تعالی جوانان برای رسیدن به اهداف و آرمان های 

انقالب که یکی از مسیرهای رشد و تعالی تعلیم و تربیت آنها در رشته ها 

و مقاطع مختلف بود که منجر به ساخت دانشگاه هایی همچون دانشگاه 

شاهد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه مذاهب اسالمی، دانشگاه آزاد 

اسالمی و... شد که هر کدام اهداف عالیه جداگانه ای داشتند و دولت و 

سازمان های مربوطه از آن حامیت می کردند و از هداف آنها می توان 

فراهم کردن زمینه های مشارکت جوانان در حیات اجتامعی و پیشربد 

جامعه، زمینه سازی برای اشتغال و ازدواج جوانان و حامیت آنان، ایجاد 

کانون های اجتامعی و مشارکت جوانان در آنها و حامیت از استعداد های 

آنان در زمینه های ورزشی، هرنی، علمی و... برشمرد. 

نتیجه گیری
مقاله حارض پس از بررسی آموزه های اجرایی قرآن در اجتامع و تطبیق 

آن بر رشایط پیش از انقالب و پس از آن به این نتیجه رسیده است که 

تقریبا می توان گفت تنها مسئله ای که در زمان پهلوی مطرح نبوده است ، 

اجرای آموزه های قرآن است چراکه از مناد های بارز آن می توان به فساد و 

استکبار وظلم اشاره کرد که همگی مخالف آموزه های قرآن کریم اند واین 

در حالی است که یکی از علل اساسی انقالب اسالمی اجرای آموزه های 

قرآن و اسالم بود که در جامعه پهلوی تقریبا رو به فراموشی بودو به همین 

منظور بود که پس از انقالب نهاد هایی به دستور امام)ره(  تشکیل شدکه این 

هدف را دنبال وبه نتیجه رسانند که از جمله آنها می توان به کمیته امام 

خمینی)ره(  و بسیج مستضعفین اشاره کرد. 
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 ، 20ج   ، الشیعه  وسائل   ، بن حسن،1383ق  محمد  عاملی،  حر   .18

تهران ، مکتب االسالمیه

تحول  ورضورت  روستاها  نیاز  تغییر   ،1379، علی  خزاعی،   .19

درسیاست های جهاد سازندگی ،مشهد ،جهاد، ش235-234

20. خمینی، روح اله ،1378،صحیفه امام،تهران،موسسه تنظیم ونرش 

آثار امام خمینی )ره(  

21. خمینی، روح اله، 1381، امام خمینی و نهاد های انقالبی، تبیان 

،تهران،موسسه چاپ ونرش عروج

22. خمینی، روح اله، بی تا،کشف االرسار ، اصفهان، دین و دانش

23. خمینی، روح اله،1361،صحیحه نور،22ج،سازمان مدارک فرهنگی 

انقالب اسالمی، تهران
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24. دفرت آمار و فناوری کمیته امدادخمینی، آبان1383، گزارش آماری 

کمیته امداد خمینی

25. دمارانش،کنت ،1372، جنگ جهانی چهارم، ترجمه:سهیال کیانتاژ، 

تهران ، اطالعات

26. راوندی، مرتضی،1375، تفسیر قانون اساسی ،چ2،تهران،امیرکبیر

ایران،تهران  در  وفراماسونری  اسامعیل،1357،فراوشخانه  رائین،   .27

،امیرکبیر

جهان  15خرداد،دانشنامه  ،1375،بنیاد  منیژه  ربیعی،   .28

اسالم،ج4،تهران،بنیاددایره املعارف اسالمی

انقالب  جانبازان  و  مستضعفان  منیژه،1377،بنیاد  ربیعی،   .29

اسالمی،دانشنامه جهان اسالم زیر نظر حداد عادل ،تهران، بنیاد دائره 

املعارف اسالمی

30. ربیعی، منیژه،1378،بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی

31. رسایی، حمید،1379،پایان داستان غم انگیز،2ج،تهران،کیهان. 

علی  ترجمه:  کودتا،  در  کودتا  تا،  بی  کرمیت،  روزولت،   .32

اسالمی،تهران ،جاما. 

پری  پری  کوشش  ناگفته)به  اردشیر،1381،رازهای  زاهدی،   .33

اباصلتی وهوشنگ میر هاشم(  ،تهران،به آفرین

در  فکری  روشن  درباره  شهریار،1373،تامالتی  زرشناس،   .34

ایران،تهران،برگ

35. زرگر، علی اصغر،1372،تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس در 

دوره رضا شاه ،ترجمه کاوه بیات ،تهران،پروین. 

قانون  پرتو  در  بسیج،1379،بسیج  تحقیقات خودکفایی  36. سازمان 

،تهران،نرش فرهنگی آیه

ویژه ی  وکار  نقش  بر  و محمد جعفر ساعد،نقدی  نادر  37. ساعد، 

بسیج در پتو قانون برنامه چهارم توسعه:کاستی ها و راهکارها،فصل 

نامه مطالعات بسیج،سال هشتم،شامره 26،بهار 1384

38. رسوش،30مرداد 1361،ستاد بسیج اقتصادی و اثرات آن بر اداره 

ی اقتصاد کشور ،تهران،رسوش،سال چهارم ش158

39. سو لیوان، ویلیام و آنتونی پارسونز،1373، خاطرات دو سفیر ، 

ترجمه: محمود طلوعی ، تهران ،علم . 

40. شورای هامهنگی تبلیغات دولت ،1368،کارنامه دولت جمهوری 

اسالمی ایران در سال1369،تهران،دبیرخانه هیئت دولت

41. صالحی انصاری، محمدجواد،1385،دادگاه مطبوعات درجمهوری 

اسالمی ایران،تهران،مرکز اسناد انقالب اسالمی

42. طباطبایی پور، مهدی،1327،رسگذشت یک رسباز،اصفهان ،نورین 

سپاهان. . 

ایران  مشارکت  حزب  شناسی  ،1388،آسیب  سلامن  نیک،  علی   .43

اسالمی،تهران،مرکز اسناد انقالب اسالمی. 

44. عیوضی، محمد رحیم،1380،طبقات اجتامع و رژیم شاه ،تهران 

،مرکز اسناد انقالب اسالمی

سلطنت  سقوط  و  ظهور  تا،  بی  حسین،  فردوست،   .45

پهلوی،2جلدی،تهران،اطالعات. 

46. کارتر، جیمی ،444،1361روز. ترجمه:احمد باقری ،تهران ،هفته. 

اقتصادی کشور چه می کند؟  47. کیهان،11بهمن 1359،ستاد بسیج 

وچه مشکالتی دارد؟،کیهان،ش 11211

آمریکا  خارجی  اف،1371،سیاست  جی  گازیوروسکی،   .48

وشاه،ترجمه:فریدون فاطمی،تهران،نرشمرکز. 

49. اللهیاری، احمد،1387،بهائیت در عرص پهلوی ها،تهران ،کیهان

بزرگ،ترجمه:مصطفی  قلی،1388،تاراج  محمد  مجد،   .50

امیری،تهران،موسسه مطالعات وپژوهش های سیاسی

دولت  و  زنان  ،1384،مشارکت  زنان  امورمشارکت  مرکز   .51
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هشتم،تهران ،روز نو

انقالب  تا،  بی   ، اطالعات  وزارت  تاریخی  اسناد  بررسی  مرکز   .52

اسالمی به روایت اسناد ساواک،تهران،مرکز بررسی اسناد تاریخی. 

53. مطهری، مرتضی، بی تا،پیرامون انقالب اسالمی،تهران ،صدرا. 

54. معاونت سیاسی سپاه،1390،گذر فتنه 88،تهران،معاونت سیاسی 

سپاه

55. منصوری، جواد ،1364،25سال حاکمیت آمریکادرایران،تهران،بی 

جا

ایامن  شهر،تهران،موسسه  خمینی  جهادی،1380،تا  موسسه   .56

جهادی. 

57. موسسه فرهنگی -هرنی شقایق روستا،1379،بیست سال تالش 

برای سازندگی)نگاهی به عملکرد و دستاورد های بیست ساله جهاد 

سازندگی(  تهران، موسسه فرهنگی -هرنی شقایق روستا

فرهنگی  تهاجمی  تاریخ  والیت،  قدر  فرهنگی  موسسه   .58

غرب،)ج4:دکرت محمد مصدق(  ،تهران،موسسه فرهنگی قدروالیت

روشن  انحراف  والیت،1382،مناد  قدر  فرهنگی  موسسه   .59

فکری،تهران ،موسسهفرهنگی قدر والیت. 

در  ترویج  عملکرد  و  الگو  اصغر،1380،ارزیابی  علی  میرزایی،   .60

وزارت جهاد سازندگی، مشهد،جهاد

چهارم  رکن  در  دشمن  املاس،1389،پایگاه  نرصدهلیزی،   .61

،تهران،معاونت سیاسی منایندگی ولی فقیه درسپاه. 

62. نرصی، محسن،1391،ایران؛دیروز امروز فردا)تحلیلی بر انقالب 

اسالمی ایران(  ،قم ،دفرت نرش معارف

رجائی  اسالمی،1362،شهید  انقالب  شهید  بنیاد  فرهنگی  واحد   .63

اسوه صرب واستقامت،تهران،واحد فرهنگی بنیاد شهید انقالب اسالمی

64. هاشمی، سید حسین،1384،ارتداد وآزادی،قم ،سازمان انتشارات 

پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسالمی. 

اسالمی  جمهوری  اساسی  ،1375،حقوق  محمد  سید  هاشمی،   .65

ایران،ج2،مجمع آموزش عالی ،قم

66. هایزر، رابرت،1366،ماموریت مخفی درتهران،ترجمه:سید محد 

حسین عادلی، تهران،موسه خدمات فرهنگی رسا

ا  شاه،ترجمه:ج.  فریدون،1373،سقوط  هویدا،   .67

مهران،تهران،اطالعات،چ ششم
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اشاره
حرضت زهرا)س( برترین یادگار رسول خدا)ص( و كوثر آسامنی خداست كه آمدنش، پاسخی شد بر آنان كه رسول خدا)ص( را »ابرت« 

می خواندند كه خود، ابرت بودند و زهرا)س(، رسچشمه ی زالل الهی است كه تا قیامت، برش را مفتخر به حضور خود در رسای خاكی زمینیان 

كرد و در قیامت، بزرگ ترین شفیعه ی روز جزاست و آنان را كه به او خاندان پاك و فرزندان واالگهرش، ایامن دارند، رشبت شفاعت خواهد 

چشاند و برات رهایی از عذاب خواهد داد. این مقاله، قطره ای از دریای بی کران سیره ی آن شفیعه ی محرش است. 

شباهت به رسول خدا)ص( در رفتار
رفتار و كردار و گفتار فاطمه)س( یادآور سیره ی رسول خدا)ص( بود. به طوری كه »ام سلمه« می گوید: »فاطمه)س( شبیه ترین مردم به 

رسول خدا)ص( بود«.1 »عایشه« می گوید: »در سخن گفنت كسی را شبیه تر از فاطمه)س( به رسول خدا)ص( ندیدم و هر گاه فاطمه)س( نزد 

پدرش می رفت، پدر دستش را می گرفت و می بوسید و او را در جای خود می نشاند«.2 همچنین می گوید: »كسی راستگوتر از فاطمه)س( 
جز پدر او ندیدم«.3

»جابر« نیز می گوید: »هر گاه به راه رفنت فاطمه)س( نگاه می كردم راه رفنت رسول خدا)ص( به یادم می آمد كه گاهی بر جانب راست و 

گاهی بر جانب چپ قدم می گذاشت«.4 از عایشه سؤال شد چه كسی نزد پیامرب)ص( از همه محبوب تر بود؟ عایشه گفت: »فاطمه)س(«. به 

عایشه گفتند ما از تو در مورد مردان می پرسیم كه كدامشان نزد پیامرب)ص( از همه محبوب تر بود؟ اما عایشه باز هم پاسخ گفت: »همرس 
فاطمه)س(«.5

او بیش ترین پیروی و تبعیت را از پیامرب اكرم)ص( داشت و الگویی كامل برای یك زن مسلامن بود. امام موسی بن  جعفر)ع( از پدرانش 

برگرداند.  روی  او  از  و  دید  گردن بندی  او  گردن  به  وارد شد.  فاطمه)س(  بر  روزی رسول خدا)ص(  فرمود:  علی)ع(  »امام  نقل می كند: 

فاطمه)س( گردن بند را باز كرد و بر زمین نهاد. پیامرب)ص( به او فرمود: ای فاطمه! تو از من هستی. سپس سائلی آمد و فاطمه)س( گردن بند 
را به او داد. رسول خدا)ص( فرمود: خشم خدا بر كسی كه خون مرا بریزد یا با آزار دادن عرتتم مرا آزار دهد بس شدید است«.6

عبادت
فاطمه)س( عابدترین زن روزگار است. تاریخ از عبادت های توان ْفرسای او خاطره ها دارد. او وقتی روی به درگاه خدا می آورد، هرگز از خلق 

خدا غافل منی  ماند و توجه به خدا و ذكر او، وی را از توجه به بندگان و خالئق و دعا برای رفع گرفتاری ایشان، باز منی داشت. در این باره امام 

حسن)ع( می فرماید: »شب جمعه ای، مادرم فاطمه)س( را در محرابش ایستاده دیدم. او پیوسته در حال ركوع و سجود بود تا اینكه صبح شد 

و شنیدم برای زنان و مردان مؤمن دعا می كند و اسم آنها را به زبان می آورد و برای آنها بسیار دعا می كند ولی برای خویش دعا منی كند. به او 
گفتم: مادر! چرا برای خویش دعا منی كنی هامن طور كه برای دیگران دعا می كنی؟ فرمود: یا بنّی الجار ثم الدار؛ فرزندم، اول همسایه بعد خانه«.7
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یاد مرگ
طبیعت برشی به گونه ای است كه از مرگ نفرت دارد و به زندگی 

عالقه می ورزد. حتی پیامربان هم با همه ی عظمت و جایگاه شان نزد 

خدا و با همه ی علمشان به اینكه بعد از مرگ، نعمت ها در انتظار 

آنهاست، با این همه از مرگ هراس داشتند و داستان حرضت آدم)ع( 

فرشته ی  با  رفتارش  و  موسی)ع(  و حكایت  با همه ی طول عمرش 

مرگ و داستان حرضت ابراهیم)ع( در این باره مشهور است. ولی 

دارای  و  گرفته  فاصله  كودكی  دوران  از  تازه  اینكه  با  فاطمه)س( 

فرزندان كوچك و همرس بزرگواری بود اما نیازی به دنیا نداشت. او 

در عنفوان جوانی آگاه شد كه به زودی به پدرش ملحق می گردد اما 

از این خرب، آرامش می یابد و با آرامش نفس می خندد و دنیا و دو 

فرزندش و همرسش را ترك می كند در حالی كه از مرگ خوشحال 

است و از هجوم و حمله ی مرگ، خوشحال و شاداب.

را  فاطمه)س(  بیامر شد  پیامرب)ص(  كه  »وقتی  عایشه می گوید: 

نزد خویش فراخواند و در گوش او آهسته چیزی گفت و فاطمه)س( 

فاطمه)س(  و  گفت  چیزی  آهسته  او  گوش  در  سپس  كرد.  گریه 

فاطمه)س(  كردم.  سؤال  فاطمه)س(  »از  می گوید:  عایشه  خندید«. 

فرمود: وقتی كه پدرم مرا آگاه ساخت كه خواهد مرد، گریه كردم و 

وقتی كه پدرم مرا آگاه ساخت كه من اولین كس از خاندان او هستم 
كه به او ملحق می گردم خندیدم«.8

و  كند  توصیف  را  آن  زبان منی تواند  كه  است  عظیمی  امر  این 

عقل منی تواند به شناخت آن راه یابد. و اینها همه به خاطر دانشی 

است كه خداوند به اهل بیت)ع( داده و رّسی است كه موجب بزرگی 

ایشان شده است. خداوند آثار و عالمت های بزرگِی ایشان را چنان 

ظاهر كرد و با دالئل محكم، آنان را تأیید كرد که عقل برش در آن 

راه ندارد.

خانه داری
فاطمه)س( با آن جایگاه رفیعی كه نزد خداوند داشت، همواره 

وظایف  شایسته ی  انجام  برای  و  می دانست  همرس  خادم  را  خود 

منزل اعم از شوهرداری، خانه داری و بچه داری، خود را به زحمت 

با  مسلامن  زن  اطهر)س(،  زهرای  قاموس  در  كه  چرا  می انداخت 

این تالش به خداوند خود تقّرب می جوید و برای او سكویی برای 

تقرب بیش تر به درگاه الهی است.

از امیراملؤمنین)ع( روایت شده است كه به مردی از »بنی سعد« 

او  باخرب بسازم؟  از حاالت خودم و فاطمه)س(  را  تو  »آیا  فرمود: 

او باقی ماند و  اثر ریسامن بر بدن  آن  قدر با مشك آب آورد كه 

آن قدر با آسیاب آرد كرد  كه لباس هایش كثیف شد و به او آسیب 

رسید. به او گفتم: چه خوب است نزد پدرت بروی تا خادمی به تو 

دهد تا از این همه كار راحت شوی. نزد پیامرب)ص( رفت و پیش 

او افرادی را دید. حیا كرد و برگشت.

حاجتی  برای  باید  فاطمه)س(  كه  شد  اکرم)ص(متوجه  پیامرب 

نزد او آمده باشد. صبح در حالی كه در بسرت آرمیده بودیم، پیامرب 

اگر  كه  ترسیدیم  ما  و  كرد  سالم  ما  به  و  آمد  ما  نزد  اکرم)ص( 

كه  بود  این  پیامرب)ص(  عادت  بازگردند.  ندهیم،  را  ایشان  جواب 

اگر سه بار سالم می كرد و جایی به ایشان اجازه ی ورود منی دادند، 

بازمی گشتند. گفتیم: و علیك السالم یا رسول الله)ص(، وارد شوید! 

ایشان وارد شدند و باالی رس ما نشستند و فرمودند: آیا دیروز از 

من تقاضایی داشتید؟«

از شام  فاطمه)س(  ای رسول خدا!  کردم:  ایشان عرض  به  من 

درخواستی دارد. او روزها آن  قدر با مشك آب می آورد كه جای 

ریسامن بر پیکرش مانده و آن قدر با آسیاب، آرد می كند  كه دستش 

غبارآلود  لباسش  می كند  كه  جارو  را  خانه  آن  قدر  او  شده.  زخم 
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كثیف  لباسش  می كند  كه  روشن  را  دیگ  زیر  آن  قدر  و  می شود 

می شود. من از او خواستم که نزد شام بیاید تا خادمی به تو بدهید 

و کمی از زحمت كار در خانه راحت شود.

شام  به  خادم  از  بهرت  چیزی  می  خواهید  فرمود:  پیامرب)ص( 

سبحان الله  بار   33 الله اكرب،  بار   34 رفتید  بسرت  به  گاه  هر  بدهم؟ 

گفت:  خوشحالی  با  دوبار  فاطمه)س(  بگویید.  الحمدالله  بار  و33 
من از خدا و رسولش راضی ام«.9

به یقین، هیچ كس برتر و بهرت از پیامرب عظیم الشأن اسالم)ص( 

از  را معرفی مناید. سیامی فاطمه)س(  این كوثر جاودان  منی تواند 

»پیامرب)ص( در  روایت شده:  است.  زبان رسول خدا)ص( شنیدنی 

حالی كه دست فاطمه)س( را در دست گرفته بود، فرمود: هركس 

او را می شناسد كه می شناسد و هركس او را منی شناسد بداند این 

فاطمه)س( دخرت محّمد)ص( است. او پاره ی تن من است. او قلب 

اذیت  را  او  هركس  دارد.  قرار  من  كنار  در  كه  است  من  روح  و 

كرده  اذیت  را  كند خدا  اذیت  مرا  و هركس  كرده  اذیت  مرا  كند 
است«.10

َیُكْن  لَْم  )ع(  َعلیٌّ ال  »لو  شده:  روایت  پیامرب)ص(  از  و 

برای  هم شأنی  هیچ  نبود،  علی)ع(  اگر  ُكفوٌء؛  لِفاِطمَة)س( 
فاطمه)س( نبود«.11

»ای  فرمود:  علی)ع(  به  شده  روایت  پیامرب)ص(  از  همچنین 

علی! هامنا خداوند فاطمه)س( را به ازدواج تو درآورده و زمین 

دشمنی  فاطمه)س(  با  هركس  پس  است.  داده  قرار  او  ِمهر  را 

ازدواج  درباره ی  است«.12  زمین حرام  بر  رفتنش  راه  باشد  داشته 

است:  شده  روایت  این گونه  فاطمه)س(  با  امیراملؤمنین)ع( 

مقابل  در  را  او  و  خواند  خویش  نزد  را  فاطمه)س(  »پیامرب)ص(، 

خود نشاند و ظرف آبی طلبد و دست در آب نهاد سپس صورت 

آب  مشتی  و  فاطمه)س(  بر رس  آب  مشتی  سپس  را شست.  خود 

سپس  پاشید.  آب  او  پوست  روی  بر  سپس  ریخت  پاهایش  روی 

با  كه  كاری  هامن  و  طلبید  آبی  ظرف  و  خواند  فرا  را  علی)ع( 

فاطمه)س( انجام داده بود با او انجام داد.

اینها از من و  سپس آنها را در آغوش گرفت و فرمود: خدایا! 

دور  من  از  را  پلیدی  كه  هامن  طور  خدایا!  هستم.  ایشان  از  من 

كردی و مرا پاك گردانیدی، پلیدی را از آنها دور كن و آنها را پاك 

گردان. سپس فرمود: به پاخیزید و به خانه ی خود بروید. خداوند 

بین شام جمع كند و به شام بركت و آرامش دهد. سپس خود او 
برخاست و در خانه را بست«.13

خویش  چشامن  با  من  می گفت:  »اسامء  می گوید:  عباس  ابن  

می كرد  دعا  آنها  برای  پیوسته  او  می كردم.  تعقیب  را  پیامرب)ص( 

و در این دعا كسی را رشیك منی منود تا اینكه وارد خانه ی خودش 

شد«.14

پیامرب)ص(  دیدم  خود  كه  می دهم  »گواهی  می گوید:  نافع 

بر در  بیرون می رفت  برای مناز صبح  از خانه  هشت ماه، هر گاه 

ا ُیریُد الّلُه  خانه فاطمه)س( ندا می داد: السالم علیكم، الصالة، إِمنَّ

بر  َتْطهیراً؛ سالم  َرُكْم  ُیَطهِّ َو  اْلَبْیِت  أَْهَل  ْجَس  الرِّ َعْنُكُم  لُِیْذِهَب 

شام. مناز را برپا دارید كه خداوند می خواهد فقط شام اهل بیت را 
از پلیدی پاك گرداند و شام را پاك سازد«.15

او،  با  ازدواج  و  علی)ع(  خانه ی  به  ورود  لحظه ی  از  فاطمه 

با  می فرمود  رعایت  همرس  عنوان  به  را  امیراملؤمنین)ع(  جایگاه 

آنکه این ازدواج در آسامن صورت گرفته بود و روایت شده است: 

درآورد،  علی)ع(  ازدواج  به  را  فاطمه)س(  پیامرب)ص(  كه  »وقتی 

و  بود  درآورده  هم  ازدواج  به  را  آنها  عرش  باالی  از  خداوند 

جربائیل، فاطمه)س( را برای علی)ع( خواستگاری كرد و میكائیل و 
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ارسافیل با هفتاد هزار فرشته شاهد بودند و خداوند به درخت طوبی وحی كرد كه 

دّر و یاقوت و لؤلؤ خویش را فرو بریزد و به حورالعین وحی كرد كه آن دّر و یاقوت 

تا روز قیامت به خاطر این شادی آن را به همدیگر هدیه  و لؤلؤ را جمع كنند و 

دهند«.16 روایت شده است رسول خدا)ص( صبح عروسی فاطمه)س( در اولین روز 

زندگی مشرتک او، در حالی كه ظرف شیری در دست داشت به خانه ی او رفت و 

فرمود: »پدرت به فدایت! این را بنوش«. سپس به علی)ع( فرمود: »پرس عمویت 
به فدایت! این را بنوش«. 17

ایثار و انفاق
انفاق  فقیران  به  همواره  او  گرفت.  خود  به  دیگری  معنای  فاطمه)س(  با  ایثار 

می کرد. نوشته اند شبی پس از اقامه ی مناز جامعت، پیامرب خدا)ص( پیرمردی را دید 

مرا  برهنه ام،  بدهید؛  غذایم  »گرسنه ام،  گفت:  او  دارد.  تن  به  کهنه ای  لباس های  که 

منزل  به  را  »او  فرمود:  بالل  به  پیامرب)ص(  کنید«.  کمکی  من  به  فقیرم،  بپوشانید؛ 

فاطمه)س( برب«.

از  را  خواسته ها  هامن  و  رفت  فاطمه)س(  خانه ی  به  بالل  همراه  به  پیرمرد 

فاطمه)س( درخواست منود. فاطمه)س( که مانند شوهر و پدرش سه روز بود که غذا 

نخورده بود، پوست گوسفندی را که حسن)ع( و حسین)ع( روی آن می خوابیدند، به 

وی داد. پیرمرد گفت: »چگونه درد گرسنگی خویش را با این درمان کنم؟« فاطمه)س( 



گردن بندش را در آورد و به وی داد و فرمود: »امید آنکه خداوند به 

جای آن چیزی بهرتی به تو بدهد«.

بیان  اکرم)ص(  پیامرب  برای  را  ماجرا  و  آمد  مسجد  به  پیرمرد 

کرد. اشک در چشامن رسول خدا)ص( حلقه زد. »عامر« برخاست 

و آن گردن بند را خرید. پیرمرد گفت: »در برابر آن نان و گوشتی 

می خواهم تا گرسنگی ام را برطرف کند و ردایی که مرا بپوشاند و 

پولی که با آن به خانواده ام برسم«. 

پیامرب  او خواسته بود به وی داد. آن گاه  از آنچه  عامر بیش تر 

پوشانیده  و  شدی  سیر  »آیا  فرمود:  و  کرد  پیرمرد  به  رو  خدا)ص( 

باد«. رسول خدا)ص(  تو  گشتی؟« گفت: »آری. پدر و مادرم فدای 

کن«.  دعا  احسانش  این  خاطر  به  فاطمه)س(  برای  »اینک  فرمود: 

سپس رو به اصحاب کرد و برای آنها از فضائل و کرامات فاطمه)س( 

سخن گفت.

عامر برخاست و گردن بند حرضت زهرا)س( را با مشک، خوش بو 

داد و گفت: »ای  به غالمش  پیچید و  پارچه ای یامنی  ساخت و در 

از جانب من برای  این غالم و گردن بند هدیه ای است  رسول خدا! 

شام«.

و  برو  فاطمه)س(  »نزد  فرمود:  غالم  به  و  پذیرفت  پیامرب)ص( 

نزد  او بخشیدم«. غالم  به  نیز  را  تو  که من  بده  او  به  را  گردن بند 

فاطمه)س( رفت. حرضت زهرا)س( گردن بند را گرفت و غالم را در 
راه خدا آزاد کرد.18

آن گردن بند بابرکت، گرسنه ای را سیر کرد، برهنه ای را پوشانید، 

فقیری را بی نیاز منود و بنده ای را آزاد ساخت و باالخره نزد صاحبش 

برگشت.

احرتام به پدر
روزی که علی)ع( برای خواستگاری فاطمه)س( نزد پیامرب)ص( 

رفته بود، پیامرب)ص( فاطمه)س( را فراخواند و موضوع خواستگاری 

پرسعمویش را با وی در میان گذاشت. فاطمه)س(، پیش از آن که 

»نظر شام چیست؟«  پرسید:  پدر،  احرتام  به  کند  بیان  را  خود  نظر 

ایشان فرمودند: »اَِذَن الّله ُ فیه من الّسامء؛ خداوند از آسامن اجازه 

با قلبی لربیز از عشق و  این هنگام فاطمه)س(  فرموده است«. در 

ارادت گفت: »رضیُت مبا رضی الّله لی و َرسوُله؛ خشنودم به آنچه 

خدا و پیامرب او برای من رضایت دادند«.19 

او در کامل اطاعت و احرتام به پدر فرمود: »رضیُت بالّله رّبا و 

بک یا ابتاه نبّیا و بابن عّمی بعاًل و ولّیا؛ خشنودم که الله پروردگارم و 

تو ای پدر! پیامرب من و پرسعمویم علی)ع( شوهر و امام من است«.20 

او در عرصه های مختلف زندگانی آگاهانه و هوشیارانه تسلیم امر 

پیامرب)ص( و علی)ع( بود و در عرصه های گوناگونی این جمله را به 

پدر عرض می کرد که: »یا رسوَل الّله! اَنَت اَولی مبا تری؛ ای رسول 
خدا! شام از من سزاوارتری که اظهارنظر کنی«.21
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فاطمه)س( نسبت به پدر بسیار حساس بود به گونه ای که مراقبت بود مبادا کوچک ترین رنجشی از او برای پیامرب اکرم)ص( 

ایجاد شود، از این رو هنگامی که پیام خداوند به اطرافیان رسول خدا)ص( نازل شد که: »ال تجعلوا ُدعاَء الرسول بینکم کدعاء 

بعضکم بعضا؛ ای مسلامنان! فرستاده ی خدا را آن گونه که همدیگر را صدا می زنید، مخوانید«،22 فاطمه)س( از این اندیشه که مبادا 

پیامرب)ص( را به نام دیگری جز رسول الله صدا بزند، همچون دیگران او را رسول الله  صدا می زد.

او روزی این گونه پدر را خطاب کرد اما پیامرب)ص( به او فرمود: »ای فاطمه! این آیه درباره ی تو و خانواده ی تو و نسلت 

نازل نشده. فاطمه جان! تو از من هستی و من از تو. این آیه برای تادیب جاهالن و درشت خویان قریش است. دخرتم، تو مرا مثل 
همیشه »ای پدر« خطاب کن که مایه ی روشنی قلب من است و خداوند را خشنود می کند«.23

خانه ی فاطمه)س(
خانه ی فاطمه)س( خانه ای ساده بود اما آسامنی. »انس بن مالک« می گوید: »روزی رسول خدا)ص( این آیه را خواند: فی بیوٍت 

اَِذَن الّلُه اَن ُتْرَفَع و ُیْذَکَر فیها اسُمُه ُیَسبُِّح لَُه فیها باْلُغُدوِّ والصاِل؛ در خانه هایی خدا رخصت داده که آن جا رفعت یابد و در آن، 

ذکر نام خدا شود و صبح و شام تسبیح و تنزیه ذات پاک او کنند«.24 در این هنگام مردی برخاست و سؤال کرد: »ای رسول خدا! 

این خانه ها کدامند؟« حرضت فرمود: »خانه های انبیا هستند«. سپس »ابوبکر« برخاست و پرسید: »ای رسول خدا! آیا این خانه نیز 
از هامن خانه هاست؟« و اشاره به خانه ی فاطمه)س( کرد. حرضت فرمود: »بله بلکه از برترین آنهاست«.25

فاطمه)س( چنان قرب و منزلت داشت که فرشتگان مقرب در کارهای خانه به یاریش می شتافتند. امام باقر)ع( می فرماید: 

»روزی پیامرب اکرم)ص(، سلامن را برای رساندن پیامی به خانه ی فاطمه)س( فرستاد«. سلامن خود می گوید: »پس از درنگ کوتاهی 

پشت در خانه ی او، سالم کردم. صدای فاطمه)س( را از داخل خانه شنیدم که قرآن می خواند ولی بیرون اتاق، دستاس در حال 

چرخیدن بود. ماجرا را به پیامرب)ص( خرب دادم. آن حرضت تبّسمی کرده و فرمود: یا سلامُن اِنَّ ابَنتی فاطمَة َمالَء الّلُه َقْلَبها و 

َجواِرَحها الی مشاِشها...؛ ای سلامن! خداوند قلب، اعضا و جوارح دخرتم فاطمه)س( را تا رسش مملّو از ایامن کرده است. دخرتم 
خود را در اطاعت و عبادت خدا قرار داده. پس خداوند جربئیل را فرستاده تا به جای او دستاس را بگرداند«.26

راه و راهنام شناسی
شناخت روشنگرانه ی حرضت زهرا)س( نسبت به پیامرب)ص( و علی)ع( فراتر از رابطه ای خانوادگی بود که نشانگر شناخت 

و بینش و بصیرت اوست. نوشته اند در آخرین روزهای زندگانی رسول اکرم)ص(، ایشان به منرب رفت و فرمود: »هر کس از من 

طلبی دارد، بیاید و درخواست کند«. برای آنکه سخن آن حرضت به گوش متامی افراد برسد و همه ی آنان بتوانند حق خود را از 
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پیامرب)ص( طلب کنند، »بالل« نیز در کوچه ها ندا در داد.

مردی در مسجد بلند شد و گفت: »ای رسول خدا! شام در 

جنگ بدر هنگامی که صف رسبازان را منظم می کردید، با شالق 

به شکم من زدید«. پیامرب)ص( فرمود: »بیا قصاص کن«. آن مرد 

گفت: »پس هامن شالق را بیاورید«. 

شالق  فاطمه)س(  خانه ی  از  تا  فرمود  بالل  به  پیامرب)ص( 

رفت  زهرا)س(  حرضت  منزل  در  بالل  بیاورد.  را  مخصوصش 

ناگاه  طلبید.  را  پیامرب)ص(  جنگ  روزهای  شالق  آن  از  پس  و 

و  گرفت  فرا  را  فاطمه)س(  وجود  متامی  آشوب  و  اضطراب 

با این شالق چه کار دارد؟ اکنون که روز  فرمود: »بالل! پدرم 

جنگ نیست؟« بالل آنچه را که در مسجد گذشته  بود، بیان کرد. 

حرضت زهرا)س( ناله ای کرد و فرمود: »وای از این غم! غیر 

از تو چه کسی رسپرست فقیران و تهیدستان خواهد بود؟ ای 

بالل! به فرزندانم حسن)ع( و حسین)ع( بگو نزد آن مرد بروند 
تا آنان را قصاص کند و اجازه ندهند پیامرب)ص( قصاص شود«.27

هنگامی که پیامرب)ص( از دنیا می رفت آن حرضت خواست 

سخنی بگوید، اما نتوانست و در حالی که می گریست بی رمق در 

بسرت افتاد. فاطمه)س( با مشاهده ی این منظره فریاد زد: »ای 

رسول خدا! قلبم را از جا کندی و جگرم را سوزاندی، آن  گاه 

که گریه ی تو را دیدم. ای بزرْگ پیامرب از آدم تا کنون! ای امین 
پروردگار! ای فرستاده ی خدا...«.28
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ساده زیستی
آن گاه که روح، میل به سوی کامالت داشته باشد و قرب الهی را هدف خویش بداند، مادیات را جز وسیله تلقی 

منی کند. نوشته اند هر گاه رسول اکرم)ص( به مسافرتی می رفت، با فاطمه)س(، خداحافظی می کرد و چون از سفر باز 

می گشت، نخست به دیدن او می شتافت. در یکی از مسافرت های پیامرب)ص(، حرضت زهرا)س(، دو دستبند نقره، یک 

جفت گوشواره و یک پرده برای منزل خود تهیه کرده بود. رسول گرامی اسالم)ص( چون از مسافرت بازگشت به دیدار 

فاطمه)س( شتافت اما این بار توقف طوالنی نکرد. او پس از دیدن پرده  ی خانه و زیورآالت دخرت خود، به سوی مسجد 

رهسپار شد. فاطمه)س( با هوشیاری از ناراحتی پدر آگاه شد و بدون درنگی، آن زیورها را جمع کرد و خدمت رسول 

خدا)ص( فرستاد و عرض کرد: »ای رسول خدا! دخرتت بر تو سالم می فرستد و می گوید این ها را نیز در راه خدا انفاق 
کن«. پیامرب اکرم)ص( پس از دیدن بخشش و ایثار او سه بار فرمود: »فداها ابوها؛ پدرش فدای او باد«.29

نوشته اند روزی سلامن نزد فاطمه)س( رفت تا از او بخواهد به دیدن پیامرب)ص( برود. او می گوید: »هنگامی که به 

منزل فاطمه)س( رسیدم منظره ای شگفت دیدم. دیدم فاطمه)س( با لباسی پشمین که دوازده جای آن با لیف خرما وصله 

شده بود، نزدم آمد. وضعیت پیامرب)ص( را برای فاطمه)س( گفتم. فاطمه)س( از جا برخاست و هامن عبای وصله دار را 

به خود پیچید.

با خود گفتم: عجب! دخرتان کرسی و قیرص، حریر می پوشند و دخرت محمد)ص(، عبای پشمین با دوازده وصله از 

لیف خرما! 

فاطمه)س( بر پدر وارد شد و پس از سالم گفت: پدر جان! سلامن از لباس من در تعجب فرو رفته، اما به خدایی که 

تو را به حق برانگیخت سوگند که پنج سال است من و علی)ع( جز پوست گوسفندی که روزها علوفه دان شرت و شب ها 

بسرت ماست، و بالشی که پوستی آکنده از لیف خرماست، از اثاث زندگی، هیچ نداریم.
پیامرب)ص( فرمود: یا سلامن! ان ابنتی لفی الخیل السوابق؛ ای سلامن! دخرتم در زمره ی پیشگاماِن به سوی خداست«.30
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اشاره
حرضت زهرا)س( به عنوان الگوی زنان در جهان اسالم، شخصیتی از خود در تاریخ اسالم ترسیم کرد که برای مشارکت و حضور 

زنان در مسائل سیاسی، اجتامعی و دفاعی، سندی گویا و جاودانه است. می توان حضور دفاعی حرضت زهرا)س( را در زمینه سیاسی، 

اجتامعی و نظامی حول سه محور زیر بیان کرد. 

الف- دفاع از اسالم و والیت 

بعد از رحلت نبی اکرم)ص( و رویداد غوغای سقیفه، حرضت زهرا)س( خود را برای مبارزه ای سخت آماده منود. بانوی بزرگ 

اسالم می دانست و به خوبی آگاه بود که عدم مبارزه با متجاوزین به حقوق اهل بیت و مسامحه در برابر آنان، خسارت جربان 

ناپذیری را متوجه اسالم و مسلمین می کند و رنج و اندوه انحراف در رهربی جامعه اسالمی بیش از هر مصیبتی جانش را می 

گداخت. او به خوبی دریافته بود که مامشات در برابر بدعتها، فرهنگ جاهلیت را دوباره در نقاب مذهب حاکم خواهد ساخت و 

رنج و تالش چندین ساله  ی دوران رسالت را به هدر خواهد داد. 

از این رو، حرضت زهرا)س( هیچگاه به خالفت و پست و مقام ظاهری دنیا منی اندیشید، بلکه افقهایی را نظاره گر بود که 

ارزشهای جاهلی را پدیدار می ساخت. او به امانتی می اندیشید که در غدیر خم رساًم به عهده  ی حرضت علی)ع( واگذار شده بود 

و خیانت در این امانت را با مثابه  ی نابودی اسالم و مسخ ارزشهای الهی می دانست. 

لذا با متام وجود به میدان آمد تا اعرتاض خود را به گوش تصمیم گیرندگان شورای سقیفه و عموم مسلامنان برساند. 

امتناع حرضت علی)ع( از بیعت با ابوبکر موجب شد که عامالن او به زور متوسل شوند و با احضار آن حرضت از او بیعت بگیرند. 

حرضت زهرا)س( در خانه را به روی مأموران باز نکرد و آنها بی رحامنه در خانه را به آتش کشیدند و پهلوی یادگار رسول خدا را 

میان در و دیوار قرار دادند. باالخره حرضت علی)ع( را به جانب مسجد بردند، حرضت زهرا)س( مانع شد و دامنش را محکم گرفت، 

اما مأموران سنگدل با تازیانه های سخت، بازوی حرضت زهرا)س( را کبود منودند. 

هنگامی که حرضت زهرا)س( به خود آمد، دید که علی)ع( را به جانب مسجد برده اند. لذا بی درنگ با تن خسته و پهلوی 

شکسته به اتفاق گروهی از زنان بنی هاشم روانه مسجد شد و امیر املؤمنین را به خانه برگرداند. یادگار پیامرب اسالم)ص( نه تنها 

مخالفت خود را با خالفت و تصمیم شورای سقیفه به طور علنی به اطالع مردم رسانید، بلکه شبانه به اتفاق علی و حسن و حسین 

)علیهم السالم( به خانه  ی بزرگان و رجال مدینه می رفت و آنان را به یاری دعوت می فرمود و سفارشها و وصیتهای رسول خدا)ص( 

را به آنها تذکر می داد. »دینوری« در این باره می نویسد:
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می  انصار  مجالس  به  زهرا)س(  حرضت  با  علی)ع(  حرضت 

دادند:ای  پاسخ می  نیز  انصار  یاری می طلبیدند.  آنان  از  و  رفتند 

اگر  است.  شده  متام  مردم  این  با  ما  بیعت  خدا)ص(  رسول  دخرت 

او  از  ما  آمد،  می  ما  نزد  ابوبکر  از  قبل  عمویت  پرس  و  شوهر 

پیکر  بایستی  فرمود:آیا  می  علی)ع(  حرضت  نبودیم.  رویگردان 

پیامرب)ص( را در خانه اش رها می کردم و او را دفن نکرده، برای 

جانشینی اش با مردم به جدال می پرداختم؟ 

اسالم  مدافع  اولّین  عنوان  به  زهرا)س(  حرضت  حال،  هر  به 

ناب و حریم والیت در تاریخ اسالم درخشید و آن چنان صالبتی از 

خود نشان داد که دشمن جز توسل به زور و رضب و شتم بانوی 

اسالم، راه دیگری نداشت. مخالفت یادگار رسول گرامی اسالم)ص( 

با تصمیم نامرشوع شورای سقیفه، مصلحت اندیشی و بی صداقتی 

مردمی را نشان می دهد که واقعه  ی غدیر ُخم و سفارشات پیامرب 

اسالم)ص( را به خوبی در خاطره ها داشتند و از مقام و محبوبیت 

حرضت زهرا)س( نیز در نزد پدرش آگاه بودند، اما به خاطر مقام 

و موقعیت، حارض شدند در مقابل فاجعه ای بزرگ خاموش مبانند 

بانوی دو عامل  کنند و عزیزترین  امامت جسارت  به مقام واالی  و 

و خانه  ی  قرار دهند  ناجوامنردانه  تحقیر و رضب و شتم  را مورد 

وحی را در آتش کینه بسوزانند و پهلوی جگر گوشه رسول گرامی 

اسالم)ص( را بشکنند. 1 

امام خمینی )ره( رهرب کبیر انقالب با تأکید بر روحیه ی ظلم 

عنوان  به  را  ایشان  زهرا)س(  حرضت  مداری  والیت  و  ستیزی 

کوچک  ی  خانه  کنند:»این  می  معرفی  گونه  این  کامل  الگویی 

بر  که  شدند  تربیت  خانه  این  در  که  افرادی  این  و  فاطمه)س( 

حسب عدد چهار- پنج نفر بودند و به حسب واقع متام قدرت حق 

تعالی را تجلی دادند، خدمت هایی کردند که ما را و همه ی برش 

مقابل  در  زهرا)س(  حرضت  ی  خطبه  است.  درآورده  اعجاب  به 

حکومت و قیام امیر املؤمنین)ع( و صرب امیر املؤمنین)ع( در مدت 

بیست و چند سال و در عین حال کمک کاری به حکومت موجود 

و بعد هم فداکاری در راه اسالم و فداکاری دو فرزند عزیزش امام 

مجتبی )ع( که یک خدمت بزرگ کرد و دولت جابر اموی را با آن 

خدمت رسوا فرمود و خدمت بزرگ برادر ارجمندش حرضت سید 

الشهداء)ع( چیزهایی بود که همه می دانید و می دانیم. و با اینکه 

عده ی کم و اسباب جنگ پیش آنها کم بود لکن روح الهی و روح 

ایامن آنها را آن طور کرد که بر همه ی ستمکاران عرص خودشان 

غلبه پیدا کردند و اسالم را زنده کردند. «

ب- ظلم ستیزی 

واقعه  ی سیاسی دیگری که حضور پر صالبت حرضت زهرا)س( 

را در مبارزه با ظلم و خودرسی نشان می دهد، ماجرای دادخواهی 

از غصب »فدک« است. رسول خدا)ص( همواره غنائم و اموال را 

می  تقسیم  مهاجرین  و  انصار  بین  جنگی،  هر  در  پیروزی  از  پس 

کرد و با وجود پیشتاز بودن خاندانش در جنگ، چیزی را به آنها 

نازل  ُه﴾2  َحقَّ اْلُقْرىَب  َذا  ﴿َوَءاِت  آیه  ی  اینکه  تا  داد  اختصاص منی 

این آیه که دستور حق تعالی است، رسول خدا)ص(  شد. براساس 

فدک را به دخرتش بخشید. 

پیامربان  که  این  بهانه  ی  به  خدا)ص(،  رسول  وفات  از  بعد 

باغ فدک مصادره شد. حرضت  باقی منی گذارند،  ارثی  برای خود 

کرد.  می  پافشاری  فدک  گرفنت  پس  باز  در  دلیل  دو  به  زهرا)س( 

اول این که مانع تحریف سفارش رسول خدا)ص( شود، زیرا وقتی 

پیدا  پیامرب خدا جرأت چنین جسارتی  هیأت حاکمه در حق دخرت 

دوم  دلیل  کرد.  خواهد  چه  او  وصایای  بقیه  با  است  روشن  کند، 
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این که ترتبیت یافته  ی دامن وحی نخواست تسلیم ظلم و باج خواهی خلیفه شود و این مهمرت از دلیل اول است. حرضت 

چنین  اقتضای  او  وجودی  شخصیت  و  خواهی  عدالت  روح  بلکه  کرد،  منی  پافشاری  فدک  مادی  ارزش  خاطر  به  زهرا)س( 

واکنشی را داشت. 

از این رو، حرضت زهرا)س( طی سخرنانی آتشین خود در مسجد و در حضور انبوه حارضین، به ترشیح اوضاع و نقشه 

های هیأت حاکمه پرداخت و مردم را از وقوع فتنه هایی که چون ابر تیره بر فضای جامعه سایه افکنده، خرب داد، ولّی کاماًل 

پایان خطبه  او را یاری نخواهند کرد و آنچه را که پیش بینی کرده، واقع خواهد شد، بطوری که در  می دانست که مردم 

فرمود:

اینکه می دانم مرا یاری نخواهید کرد. نقشه های شام بر من پوشیده  با  باید بگویم، گفتم؛  »ای مردم! من آنچه را که 

نیست، اما چه کنم، درد دلی بود که از شدت ناراحتی افشاء کردم تا بر شام حجتی باشد. اکنون خالفت و فدک را محکم نگه 

دارید، اما بدانید که مشکالت و دشواریهایی در بر دارد و ننگش همیشه بر دامنتان باقی خواهد ماند. داغ خشم خداوندی 

بر آن زده شده و آتش دوزخ کیفر آن می باشد. خدا از کردار شام آگاه است. زود باشد که ستمکاران نتایج اعامل خود را 

مشاهده کنند. ای مردم! من دخرت پیغمربی هستم که شام را از عذاب خدا می ترسانید. پس آنچه را که می توانید انجام دهید. 

ما نیز از شام انتقام خواهیم گرفت. شام در انتظار باشید، ما هم منتظریم. 
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ج- حضور در جنگهای پیامرب)ص(

حرضت زهرا)س( به هنگام جنگ با متام توان برای یاری سپاه اسالم می کوشیدو در کارهای خدماتی و امدادی مشارکت 

می کرد و به یاری خانواده های رزمندگان و شهدا می شتافت. در نربد ُاحد حرضت رسول)ص( زخمی شد. حرضت زهرا)س( 

خون را از چهره  ی پدر می شست و حرضت علی)ع( با دست خود آب می ریخت. وقتی حرضت زهرا)س( مشاهده کرد که 

خون بند منی آید، قطعه حصیری را سوزانید و خاکسرت آن را بر زخم پاشید تا خون بند آمد. 

در هامن جنگ حمزه سید الشهداء، عموی پیامرب)ص( به شهادت رسید. پس از نربد، »صفیه« خواهر حمزه، به اتفاق حرضت 

زهرا)س( کنار پیکر حمزه آمدند و رشوع به گریسنت منودند. پیامرب خدا)ص( نیز با آنان گریه کرد و خطاب به حمزه فرمود:هیچ 

مصیبتی مثل مصیبت تو بر من نرسیده است. 

آنگاه خطاب به صفیه و زهرا)س( فرمود:مژده باد که هم اکنون جربئیل به من خرب داد که در آسامنهای هفتگانه حمزه 

شیر خدا و شیر رسول خداست. 

در غزوه  ی خندق که مدینه در محارصه  ی دشمنان بود، حرضت زهرا)س( در کنار تهیه آذوقه و نان برای رزمندگان اسالم 

رشکت فعال داشت و ضمن اینکه زنان را به پخت نان تشویق می کرد، خود نیز غذا و آب برای آنها تهیه می منود. 

روزی نانی را برای پدرش برد، پیامرب)ص( پرسید:این چیست؟ حرضت زهرا)س( پاسخ داد:»برایتان نان پختم و آوردم. 

حرضت رسول)ص( فرمود:این اولّین غذایی است که پدرت پس از سه روز بر دهان می گذارد. 

وجود مساجد سبعه )هفتگانه( بر دامنه کوه »متتلع« که هنگام جنگ خندق به دستور رسول اکرم)ص( ساخته شد، دال بر 

نقش دفاعی حرضت زهرا)س( می باشد، زیرا یکی از این مساجد سبعه، مسجد حرضت زهرا)س( است که به پاس حضور او 

در صحنه های سخت مبارزه ساخته شده و به یادگار مانده است. 

حرضت زهرا)س( در فتح مکه نیز حضور داشت و زمانی که زنان قریش برای بیعت و اعالم پذیرش اسالم به حضور پیامرب 

اکرم)ص( رسیدند، با صالبت و متانت کامل در کنار پدر گرامی اش حضور داشت. به هر حال حضور حرضت زهرا)س( در 
همه  ی صحنه های سیاسی و اجتامعی و دفاع از حریم اسالم و والیت، سند گویای حضور زنان مسلامن در متامی عرصه هاست. 3

از  بوده که می خواسته  از آن جهت  نه  نقل شده است  املؤمنین  امیر  به  از حرضت زهرا)س( نسبت  موارد دفاعی که 

شوهرش دفاع کند، بلکه به خاطر دفاع از امامت و پیشوایی امت بوده است. آن حرضت نقش بزرگی در دفاع از امیر مؤمنان 
علی)ع( در گفتار و رفتارش نسبت به حوادثی داشت که پس از رحلت رسول خدا)ص( اتفاق افتاد. 4
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و  سیاسی  سیره  به  مسلامن  معارص  زنان  اقتدای 
انقالبی حرضت

زنان معارص با تأسی به حرضت زهرا)س( در هر زمان و مکان و 

رشایط، متناسب به موقعیت های خاص، همیشه در صحنه  ی مبارزه، 

با  رویارویی  به  مستقیم  غیر  یا  مستقیم  طور  به  همواره  و  بوده 

استعامر غرب و رشق پرداخته اند. 

یک منونه همکاری مبارزاتی خانواده  ی محرتم شهید غفاری است 

که تا رسحد زندان و شکنجه بوده و نقشی که همرس و دخرت این 

مرارت های  و  به دری  در  و  داشتند  با طاغوت  مبارزات  در  شهید 

طاقت فرسایی که متحمل شده اند، برگ زّرینی از مبارزات اسالمی 

یاران و فرزندان امام است. 

طول  گوید:در  می  چنین  مادرش  وصف  در  غفاری  شهید  پرس 

بار  یک  داشت،  پدرم  با  مادرم  که  ای  ساله  به سی  نزدیک  زندگی 

یا ناراحتی  ندیدم که مادرم به دلیل مبارزه  ی پدرم، درشتی، تلخی 

کند. گاهی از شدت بیامری در خانه گریه می کرد؛ ولّی تا پدرم به 

خانه می آمد، گریه اش به خنده تبدیل می شد. 

در آخرین مالقات پدرم در زندان، در حالی که رس و صورتش 

زخمی و ایستادن نیز برایش سخت بود، مادرم به او روحیه می داد 

و می گفت:باالخره از موسی بن جعفر دفاع کردن این سختی ها را 

هم دارد... آری، این یکی از هزاران منونه از نقش زنان در قبل از 

انقالب اسالمی است که از مبارزات رسسختانه  ی این قرش از جامعه 
حکایت دارد. 5

نقش زنان در دفاع مقدس 
پشت  چه  و  جبهه  در  چه  مقدس،  دفاع  سال  هشت  در  زنان، 

جبهه، حضور گسرتده ای داشتند و مشوق همرسان و فرزندان خود 

خیاطی،  راه  از  ولّی  داشتند؛  کمی  سواد  که  بودند  مادرانی  بودند. 

بافندگی و شسنت پتو و لباس های خونی رزمندگان، در حالی که اشک 

می ریختند و برای رزمندگان دعا می کردند، دین خود را به دفاع 

مقدس ادا می کردند. 

همرسان شهیدان، جانبازان و آزادگان و مفقود االثرها نیز، سختی 

ها و فشارهای گوناگون را متحمل شدند. آری، چنین است رسگذشت 

یکایک زنان مؤمن و مسلامن در طول سال های دفاع مقدس و هم 

اکنون نیز هر چه زمان می گذرد، نسبت به انقالب اسالمی صالبت 
بیشرتی می یابند. 6

امام  از  تکریمی  موجب  که  انگیز  افتخار  های  منونه  از  یکی 

هامن  است  گردیده  نامه  وصیت  در  بانوان  به  نسبت  خمینی)ره( 

است که در بیان ایشان این چنین منعکس شده است: 

آنقدر  تحمیلی  جنگ  در  بزرگ  زنان  این  فداکاری  و  مقاومت 

اعجاب آمیز است که قلم و بیان از ذکر آن عاجز بلکه رشمسار است. 

از مادران و خواهران و  این جنگ، صحنه هایی  اینجانب در طول 

این  غیر  در  ندارم  گامن  که  ام  دیده  داده  از دست  عزیز  همرسان 

انقالب نظیری داشته باشد و آنچه برای من یک خاطره  ی فراموش 

نشدنی است، با اینکه متام صحنه ها چنین است ازدواج یک دخرت 

جوان با یک پاسدار عزیز است که در جنگ هر دو دست خود را 

از دست داده و از هر دو چشم آسیب دیده بود. آن دخرت شجاع با 

روحی بزرگ و رسشار از صفا و صمیمیت گفت حال که نتوانستم به 

جبهه بروم، بگذار با این ازدواج دین خود را به انقالب و به دینم ادا 

کرده باشم. عظمت روحانی این صحنه و ارزش انسانی و نغمه های 
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پیشگان،  نقاشان، هرن  گویندگان،  نویسندگان، شاعران،  را  آنان  الهی 

عارفان، فیلسوفان، فقیهان و هر کس را که شامها فرض کنید، منی 

توانند بیان و یا ترسیم کنند، و فداکاری و خداجویی و معنویت این 
دخرت بزرگ را هیچ کس منی تواند با معیارهای رایج ارزیابی کند. 7

دفاع ما یک دفاع مقدس و جنگ عراق علیه ایران یک رویداد 

با جمیت  و غرب  التقاط رشق  بود.  نربد عقیده  بلکه  نبود  سیاسی 

عربی یک سو و اسالم ناب محمدی که از رسچشمه ی شهادت و ایثار 

رسچشمه می گرفت دیگر سو. در این بین واسطه العقد مقدسات 

ای  ویژه  جایگاه  زهرا)س(  ی  فاطمه  حرضت  ما  مذهبی  و  دینی 

متام  تقدیم  از خودگذشتگی،  و  ایثار  والیت،  از حریم  دفاع  داشت. 

هستی خود و خانواده اش به اسالم، صرب و مقاومت در راه احقاق 

حق و پایداری تا پای جان از ویژگی های زندگانی حرضت زهرا)س( 

الگوها و عنارص بسیار  از  است که در دوران دفاع مقدس به یکی 

محرک رزمندگان اسالم مبدل شده بود. 

جلوه های حضور آن بانوی منونه را حتی در پیشانی بند رزمندگان، 

و  توسل  دعاهای  عملیات،  رمزهای 

روضه های حرضت زهرا)س(، نام 

گذاری مقرها و نیز نام دخرتان 

جانبازان  و  آزادگان  شهداء، 

می توان دید. 

سال  هشت  در  زنان 

تأسی  با  مقدس  دفاع 

حرضت  شخصیت  از 

زهرا)س( در همه ی عرصه 

جمله  از  ها  صحنه  و  ها 

و  پشتیبانی  پرستاری،  رزمی، 

غیره حضوری فعال و چشمگیر داشتند. آنان به عنوان اولّین معلم در 

خانواده درس آزادگی و شهامت، ایثار و فداکاری را به فرزندان خود 

داند و توانستند واالترین ارزش های مذهبی را در وجود رزمندگان 

درونی کنند. آنها با تحمل مسئولّیت خانواده نیروهای جوان را برای 

نربد تشویق و تهییج می کردند پس می توان در ورای هر پیروزی 
که در جبهه ها آفریده می شد سیامی یک زن فاطمه گونه را دید. 8

حرضت زهرا)س( اولّین شهید راه والیت را تقدیم اسالم کرد و 

تا رس حد توان، در برابر غاصبان حکومت پایداری و مقاومت منود. 

رزمندگان اسالم نیز با تأسی از حرضت زهرا)س( در مقابل دشمن 

که  بود  فضایی  نربد  های  جبهه  منودند.  ایستادگی  مسلح  دندان  تا 

رزمندگان با همه ی سختی ها و کمبودها در آن مبارزه می کردند 

و با یاد حرضت زهرا)س( و تقرب به خداوند، نیرویی مضاعف برای 

جنگیدن پیدا می کردند. 9 



نقش زنان در دفاع از مملکت و انقالب اسالمی 

از دیدگاه و سیره  ی عملی امام خمینی)ره(
منی  پیدا  را  جهان، شخصیتی  فکری  و  سیاسی  رهربان  میان  در 

اسالمی  انقالب  کبیر  رهرب  اندازه  ی  به  که  کنیم 

ایران حرضت امام خمینی )ره( از بانوان تجلیل 

الیقی  شاگرد  که  ایشان  باشد.  منوده  تکریم  و 

منایانگر  هایش  نوشته  بوده،  اسالم  مکتب  در 

درباره  )ره(  خمینی  امام  است.  دین  حقایق 

زنان ایران که در جریان پیروزی انقالب اسالمی، 

از  پس  سازندگی  های  برنامه  در  شاه،  زندانهای  در 

داشتند،  فعالی  نقش  مقدس،  دفاع  دوران  در  و  پیروزی 

امام  از نظر  نیکوترین وجه سخن می گوید. رسمشق زن  به 

حرضت زهرا)س( و حرضت زینب)س( است؛ چنانکه با بهرتین 

بیان آنها را توصیف می کند:

انسان متصور  برای  برای زن متصور است و  ابعادی که  »متام 

است، در فاطمه زهرا)س( جلوه کرده و هست متام هویتهایی که 

در انسان متصور است و در زن تصور دارد، متام در این زن است« 

دوران  در  اینکه  از  ستاید،  می  را  تقوا  با  زنهای  چنین  که  کسی 

طاغوت، زن را به فساد و تباهی می کشانیدند، رنج می برد و از 

اینکه به بهانه  ی آزادی از وجود او سوء استفاده می کردند، نگران 

بودند؛ اما در این باره می فرمایند:

»آزادی زن در منطق شاه؛ یعنی به انحطاط کشیدن زن از مقام 

در  زن  آزادی  کردن؛  رفتار  او  با  وسیله  یک  حد  در  و  او  انسانی 

منطق شاه؛ یعنی پر کردن زندانها از زنان ایرانی که حارض نیستند 
به پستیهای اخالقی شاهانه تن بدهند. « 10



انقالب را زنان و مردان ایران به وجود آوردند. و دستی دیگر و یا پشتوانه خارجی در کار نبود، هر چه بود خود مردم بودند که از 

اختناق و ستم به ستوه آمده بودند وظیفه  ی خود را قیام دانستند، هدایت آگاهان و روشنفکران و رهربی با اخالص و مؤمن این کاروان 

از آزادیخواهان پر بود، رسنوشت اکرث  تا به رس منزل مقصود رسانید. سالیان درازی که زندانها و شکنجه گاههای شاه  را هدایت کرد 

دانشجویان و طلبه های جوان در سیاهچالهای زندان بود. چه رنجهای بسیاری که مادران و همرسان بازداشت شده ها تحمل می کردند. 

و باالخره پایان رنجها فرا رسید و مردم ایران که یک پارچه شعار آزادی، استقالل، جمهوری اسالمی رس می دادند به هدف خود رسیدند؛ 
طاغوت را راندند و ستمگران را از کشور بیرون کردند. 11

وقتی مستکربان جهانی، جنگ هشت ساله را بر ما تحمیل کردند، باز هم زنان ما بودند که مشکالت را به جان می خریدند و امام امت 

آنقدر آنان را باال برد که در سخنانی می فرماید:»شام رهرب نهضت هستید، بانوان رهرب ما هستند و ما پیرو آنهاییم، من شام را به رهربی 

قبول دارم و خدمتگزار شام هستم.« امام)ره( شعار گونه با مسائل برخورد منی کرد، او طرفدار جدی حق بود، مبنای همه چیز را در انقالب 

اسالمی خامنها می داند، خود و جامعه را مرهون زحامت آنها محسوب می دارد و از آنها تشکر می کند. در متام کتب تاریخ، پیشوایی و 

قدرت وجود زنان را بدین صورت منی بینیم. پایه گذار نهضت اسالمی، زنان را به این شکل می ستاید. زنان ایران بر اثر انقالب اسالمی و 
مبارزه های مداوم با استعامر، نسبت به آزادی و استقالل شناخت پیدا کردند، آنها با زنان هیچ کشوری قابل مقایسه نیستند. 12

از همه  امام )ره( فرمودند، زنان پیشاپیش همگان در حرکت بودند؛ در تظاهرات روز 17 شهریور 57 بیش  هامنطور که حرضت 

دخرتان و زنان جوان به دست عامل استعامر به خاک و خون کشیده شدند؛ و میدان شهدای تهران شاهد به خون غلتیدن این عزیزان 

بود. 13تربیت اسالمی، محیط اسالمی، رهرب اسالمی، تفکر اسالمی بود که زنان ایران را به قهرمانان تاریخ تبدیل کرد؛ زیرا زن در اسالم 

صاحب نظر است، تصمیم گیرنده است، می توان صاحب مقام و قدرت باشد، فتوا بدهد، اظهار نظر کند، هیچ کس منی تواند عقیده  ی 

خود را بر او تحمیل کند؛ بر اساس تخصص خود می تواند قاطعانه در مسائل سیاسی، علمی، هرنی، ادبی، حرف خود را بزند. امام امت 

)ره( آینده  ی نهضت را به دست بانوان متعهد و آگاه ایران می سپارد و برای حفظ انقالب و اسالم و ایران از آنان استمداد می جوید، 

و می داند که برای حفظ نظام اسالمی، خامنها مؤثرترند. وقتی زنان با سواد، با ایامن و آگاه باشند، به همه چیز توجه دارند، توطئه ها 

را می شناسد و ترفندهای دشمن را خنثی می کنند،14 زنها بودند که در روزگار سخت ستمشاهی، در دوران سازندگی، در هنگام جنگ 
تحمیلی، جوانها را بسیج کردند. آنها را به جلو فرستادند، و بدین وسیله عامل اصلی پشتوانه  ی انقالب اسالمی بودند. 15

حرضت امام در واپسین ایام حیات و در وصیتنامه سیاسی- الهی خود باز برای زنان ایرانی سخنی دارد:ما مفتخریم که بانوان و زنان 

پیر و جوان، و ُخرد و کالن، در صحنه های فرهنگی و اقتصادی و نظامی حارض و همدوش مردان، یا بهرت از آنان در راه تعالی اسالم و 

مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند و آنان که توان جنگ دارند در آموزش نظامی که برای دفاع از اسالم و کشور اسالمی از واجبات مهم 

است، رشکت و از محرومیتهایی که توطئه دشمنان و ناآشنایی دوستان از احکام اسالم و قرآن بر آنها بلکه بر اسالم و مسلامنان تحمیل 

از قید خرافاتی که دشمنان برای منافع خود به دست نادانان و بعضی آخوندهای بی  منودند، شجاعانه و متعهدانه خود را رهانده و 
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اطالع از مصالح مسلمین به وجود آورده بودند، خارج منوده اند. و آنان که توان جنگ ندارند در خدمت پشت جبهه به نحو ارزشمندی 

که دل ملت را از شوق و شعف به لرزه در می آورد و دل دشمنان و جاهالن بدتر از دشمنان را از خشم و غضب می لرزاند، اشتغال 

دارند. 16انقالب اسالمی ایران ویژگیهائی دارد که در مجموع خود آن را در میان همه انقالبات جهان بی نظیر و بی رقیب ساخته است. 

یکی از آن ویژگیها ذی سهم بودن بانوان است. بانوان سهم بزرگی از انقالب را به خود اختصاص دادند. رهرب عظیم الشأن انقالب اسالمی 

ایران با رها با تکریم و تحسین از نقش فعال بانوان یاد کرده اند و احیاناً سهم آنان را عظیمرت از سهم مردان شمرده اند. رهرب انقالب 

اسالمی ایران با تیز بینی و تیز هوشی خاص خود دریافته بودند که انقالب اسالمی ایران بدون رشکت بانوان به مثر نخواهد رسید، از 

این رو رشکت آنان را در مراسم انقالبی واجب و الزم شمردند، و حتی موافقت پدر یا شوهر را الزم ندانستند. 

بانوان با ایامن ما، پس از آنکه از فرمان رهرب آگاه شدند با حفظ اصول و موازین اسالمی از هیچ گونه فداکاری در راه به مثر رساندن 

انقالب خودداری نکردند، پا به پای مردان راهپیامیی کردند، شعار دادند، در تظاهرات رشکت کردند، شهید دادند، زندان رفتند، شکنجه 

کشیدند، دربدری کشیدند، محرومیتها متحمل شدند. به نظر می رسد این چنین نقش تاریخی برای زن درجهان بی سابقه است. 

زنان نه فقط رشکت مستقیمشان مؤثر بود، بلکه تأثیر رشکت غیر مستقیمشان )یعنی تأثیری که روی شوهران، فرزندان، پدران و 

برادرانشان داشتند( از تأثیر مستقیم خودشان کمرت نبود. 

مرد الها مگیر از زن است و اگر در یک جریان اجتامعی زنها هامهنگی نداشته باشند، از تأثیر مرد هم فوق العاده می کاهند و بر عکس 

اگر زنها نقش موافق و احساسات موافق داشته باشند نیروی مردها را هم چند برابر می کنند؛ یعنی نه تنها ترمزی برای مردها منی شوند، 

نیروی محرکی هم برای مردها به شامر می روند و این مطلب در این نهضت فوق العاده مشهود بود. البته این عالوه بر نقش مستقیم فوق 

العاده و خارق العاده ای است که خامنها در این قضایا داشتند و آن، رشکتشان در تظاهرات و راهپیامییها، آن هم با حفظ میزانها و معیارهای 

اسالمی و با شعارهای اسالمی، و از اینها باالتر جلو گلوله ها رفنت است که در روز 17 شهریور در میدان شهدا - آن طور که معموالً نقل می 

کنند و فیلمها نشان می دهد- زنها بیشرت از مردها شهید دادند و این زنها بودند که در میدان شهدا نشستند و مورد رگبار ظاملانه دشمن 

قرار گرفتند و چقدر زن در آنجا شهید شد! و این فاجعه 17 شهریور نقطه  ی عطف عجیبی در این انقالب اسالمی بود. بعد از این تیر باران 

عجیب مردم - که بیش از هزار نفر به شهادت رسیدند و تا سه هزار شهید هم گفته اند و فکر می کردند که دیگر انقالب را خواباندند 

هامن طور که در 15 خرداد مشاهده کردید. 17 یعنی بعد از فاجعه 17 شهریور که از نظر کشتار از فاجعه 15 خرداد مهمرت بود گفته شد که 

فرماندار نظامی وقت تهران رفت پیش شاه و گفت:قربان! تا 25 سال دیگر خیالتان راحت باشد. ولّی از فردای آن روز دو مرتبه قضیه رشوع 

شد. اگر زنها رشکت منی داشتند، مطمئناً از فردای آن روز هر زنی دست بچه یا شوهر خودش را می گرفت و می گفت دیگر منی گذارم از 

خانه بیرون بروی. ولی از فردای آن روز بیشرت تشویق و ترغیب کردند و این فاجعه نه تنها وقفه ای ایجاد نکرد و چوب الی چرخ انقالب 
نگذاشت، بلکه حرکت موتور انقالب را شدیدتر و تندتر کرد. 18

ی
الم

 اس
ب

قال
ی ان

لگ
سا

ل 
چه

ه 
ام

ژهن
وی

74



نقش اول زنان در رسنوشت انقالب و جمهوری اسالمی 
»به طور حتم، اگر بانوان کشور ما این حضور فداکارانه و مواّج از آگاهی و اراده و ایثار از خود نشان منی دادند، رسنوشت انقالب و 

جمهوری اسالمی چیز دیگری می بود و هرگز این توفیقات بزرگ تاریخی نه - در پیروزی انقالب و نه در حوادث بعد از آن- به دست منی 

آمد نقش زنان در انقالب، ثابت کرد که زن در سایه ی ایامن و آگاهی و به دور از منجالب فسادی که دنیای غرب برای او درست کرده 

است، می تواند نقش اول را در تّحوالت تاریخی و جهانی ایفا کند. ثابت کرد که افتخار و عظمت زن، در چیزهایی که دست های آلوده ی 

صهیونیسم برای او در دنیای منحّط کنونی فراهم آورده نیست؛ بلکه زن، در سایه ی طهارت و عّفت و احساس مسئولّیت است که می تواند 
دوشادوش مردان و در مواردی جلوتر از آنان، گام بردارد. « 19

ویژگی های زنان ایرانی در دوران کنونی 
الگوهای رفتای زنان ایرانی ای که در نهضت های اصیل و اسالمی، هامنند مردان، در عرصه های فعالیت های اجتامعی و حیات سیاسی 

حضور داشتند، هامنا، الگوهای رفتاری برگرفته از زهرای مرضیه)س( و زینب کربی)س( می باشد که می توان گزیده ای از آن را به رشح 

زیر بر شمرد:

پشتیبانی از والیت فقیه 

هامن گونه که حرضت زهرا)س( حرضت زینب)س(، منونه های بارز پشتیبانی از امام زمان خود بودند و تا پای جان بر این امر مقاومت 

ورزیدند، بانوان مسلامن و مکتبی در طول تاریخ درخشان انقالب اسالمی، به ویژه در متامی لحظات دفاع مقدس هشت ساله، چه در دوران 

حیات امام )ره( و چه پس از عروج آن عارف دلسوخته، ثابت کرده اند که همواره، همگام و هم نوا با شوهران و فرزندان خود، پیرو راستین 

والیت بوده و اطاعت از مقام معظم رهربی )مدظله العالی( را بر خود واجب می دانند. آنان بر این باورند که هر اندیشه و کرداری، زمانی 

ارزشمند است که در حریم واالی والیت فقیه و پیروی از مقام معظم رهربی باشد. 

 تربیت نسل آینده در سایه ی اندیشه ی مذهبی تّشیع 

یکی از پیام های بزرگ زنان مسلامنی که از حرضت زهرا)س( و زینب)س( الگو گرفته اند، این است که نخستین وظیفه ی زن، تربیت 

فرزندان است؛ تا آنجا که در روایات، خوب خانه داری کردن، جهاد زن خوانده شده است. 

حضور همیشگی در صحنه ی انقالب و سیاست 

پس از رحلت پیامرب)ص(، زهرا)س( به همراه علی)ع( و حسین)ع( شبانه، به در خانه ی مهاجرین و انصار رفته و از آنها برای بازپس 

گیری حق حرضت علی)ع( یاری می جستند و تا زمان که زنده بودند، دست از مبارزات سیاسی برنداشتند. زنان ایرانی نیز در هر زمانی 

که احساس نیاز و مسئولّیت می کنند، همواره با حضور در راهپیامیی ها، انتخابات و... ، در صحنه ی انقالب و مشارکت سیاسی درخشیده 

و مشوق بزرگی برای همرسان و فرزندان خود برای یاری انقالب در عرصه های گوناگون بوده اند. اکنون براساس آموزه های ناب اسالم، 
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بسیاری از زنان ایران زمین، حرضت زهرا)س( و زینب)س( را الگوی 

رفتار، گفتار و کردار خود قرار داده اند و با توجه به نقش هایی که 

آن بزرگواران در موقعیت های گوناگون ایفا می منودند، عمل می 

کنند. تاریخ به روشنی دید که چگونه زنانی که جز به هنگام نیاز، 

آن هم باحفظ حجاب کامل از منزل خارج منی شدند، به خیابان ها 

ریخته و با فداکاری های خود انقالب اسالمی ایران را به مثر رساندند 

و هر گاه که انقالب به کمک آنان نیاز می یابد پشتیبانی های بی 
دریغ خود را نثار آن می منایند. 20

 نتیجه
مهمرتین درسی که حرضت زهرا)س( به شیعیان جهان تعلیم داد، 

»درس دفاع از حریم والیت مطلقه«، بود. آن بانوی بزرگ زمانی به 

و  افتاد  مخاطره  به  مطلقه«  والیت  »مسیر  که،  رسید  احساس  این 

دشمنان »قرآن و عرتت« - هامن دو امانتی که رسول خدا)ص( پس 

کردن  منزوی  طریق  از  گذاشت-  ودیعه  به  امت  میان  در  خود  از 

اهل بیت )علیهم السالم( که به شهادت نّص قرآن و حدیث ثقلین 

اسالم  مغز  و  روح  نابودی  در  سعی  اسالمند،  نگهبان  و  قرآن  عدل 

کردند. حرضت زهرا)س( نخست از راه استدالل و خطا به مبارزه  ی 

تحمل  با  لکن  شد،  معرکه  وارد  عماًل  سپس  و  منوده  آغاز  را  خود 

مظلّومیتها رسانجام غاصبین حق حرضت علی)ع( را که در حقیقت 

هامن دشمنان خدا و رسولش می باشند را رسوای تاریخ کرد و بر 

مرشوعیت حکومت غاصبانه  ی آنان خط بطالن کشید، و در نتیجه  ی 

این مبارزات، با توجه به مقام شامخ آن حرضت عالی ترین سند را 

برای اثبات مظلومّیت امامش یعنی حرضت علی بن ابیطالب)ع( و 

همچنین اثبات حقانیت افکار و عقائد شیعه امامیه بر صفحه های 

تاریخ حّک منود. زنان امروز ما و به خصوص زنان در هشت سال 

دفاع مقدس و جنگ تحمیلی به واسطه ی داشنت فرهنگ اسالمی و 

با تاثیر پذیری از الگوهای بزرگ آسامنی همچون حرضت زهرا)س( 

و حرضت زینب)س( در همه ی صحنه های اجتامعی و فرهنگی و 

از  از گذشت سه دهه  امروز پس  اند.  داشته  فعالی  سیاسی حضور 

در  فقیه  والیت  نظام  و  اسالم  حاکمیت  و  اسالمی  انقالب  پیروزی 

ایران، دشمنان قسم خورده  ی ملت و کشور ما که  کشور عزیزمان 

بدرستی دریافته اند رمز استواری، استقالل، عظمت و رسبلندی این 

کشور پای بند به دین و والیت فقیه است، با شیوه ها و ترفندهای 

باورها،  در  تشکیک  و  اعتقاد  تضعیف  در  سعی  فرهنگی  گوناگون 

اصول و ارزش های دینی و اسالمی مردم و جامعه  ی ما دارند و به 

عنوان یکی از اهداف راهربدی خود، تضعیف والیت فقیه را نشانه 

ناآگاهانه،  اندیشان، آگاهانه و  از دگر  اند و متاسفانه گروهی  رفته 

با اعامل و رفتار و زبان و قلم خود به این جریان کمک می کنند. ما 

معتقدیم امروز و در وضعیت کنونی جامعه  ی ما والیت فقیه، عمود 

رونق  و  حیات  مایه  ی  آن  استحکام  و  حفظ  و  است  اسالم  خیمه  ی 

اسالم و احکام و ارزش های اسالمی در جامعه است، ملتها و مردم در 

طول تاریخ، نقش اساسی در رسنوشت خویش داشته اند. به اعتقاد 

بیشرت محققان تاریخ معارص ایران، انقالب اسالمی 1357 از مهم ترین 

و حساس ترین نقاط عطف است. تاریخ پیش و پس انقالب اسالمی 

57 ایران خاطرات و حوادث عجیبی را در خود ذخیره کرده که باز 

شدن گره ها با رس انگشت والیت را بارها و بارها تداعی می کند. 

در نهم دی ماه سال 88، پیوند واقعی مردم با والیت بر همگان منایان 

شد و مردم رشیف ایران در حرکتی خود جوش، اهانت فتنه گران 

به ساحت امام حسین )علیهم السالم( در روز عاشورا را برنتابیدند 

و برای دفاع از حریم والیت و بیعت دوباره با ولّی فقیه خود به 

خیابان ها ریختند و حامسه خلق کردند و این روز بر صفحه ی تاریخ 
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با عنوان »روز پیوند عاشورایی والیت و امت« رقم خورد. بنابراین 

بر  کار دشمنان حقیقت،  اساس  که  دنیایی  در  که  بود  باید هوشیار 

و  بصیرت  بر  کار طرفداران حقیقت،  اساس  باید  است،  سازی  فتنه 

راهنامیی باشد. 

صفای  و  خلوص  و  سیاسی  حضور  و  خداوند  لطف  به  اکنون، 

مردم گرانقدر ایران اسالمی و هامهنگی دولت و مّلت، یاد و نام و 

خط امام راحل )قدس رسه( همچنان، از گزند زمین و زمان و زمانه 

حفظ شود و همه  ی اینها در سایه  ی خلوص و در پرتو اخالص است. 

مستدام  ما  همه  ی  برای  را  والیت  نعمت  متعال  خداوند  انشاءالله 

بدارد و این نعمت تا قیامت در نسل های آینده  ی ما پایدار مباند و 

خداوند متعال توفیق دهد که در سایه والی امیراملومنین)ع( و در 

سایه  ی والیت ولّی عرص )عجل الله تعالی فرجه الرشیف( و والیت 

فقیه، همه  ی ما پاسدار انقالب باشیم و نگذاریم انقالب به دست نا 

اهالن بیفتد. 
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چکیده
استکبار به معنی برتری خواهی و امتناع از پذیرش حق و خود 

ایامن  از  مهمی  بخش  ستیزی  استکبار  و  است  دروغین  بینی  بزرگ 

و  طاغوت  با  مقابله  بدون  که  معنی  این  به  داده  تشکیل  را  دینی 

انقالب  منطق  در  است.  ناقص  ایامنی  و  دینداری  اساس  مستکربان 

از دوگانه های تشکیل  اسالمی که هامن منطق قرآنی است جهان 

شده و آن جن،ود عقل و جهل، سلطه گر و سلطه گریز است و هدف 

در  آمده  وجود  به  ناعادالنه  نظم  این  زدن  هم  بر  اسالمی  انقالب 

جهان است. این مطالعه با هدف شناخت مفهوم استکبار و استکبار 

ستیزی در فرهنگ انقالب اسالمی تنظیم شده و روش جمع آوری 

مطالب به شیوه اسنادی- کتابخانه ای است و در صدد پاسخ به این 

اسالمی چگونه  انقالب  فرهنگ  در  ستیزی  استکبار  که  است  سوال 

است؟در فرهنگ انقالب اسالمی اساسی ترین و مهم ترین شعار آن 

به عنوان یک انقالب عدالت محور استکبار ستیزی است که براساس 

نظام  اندیشه  و  متدن  باید  ستیزی  استکبار  روحیه  پرورش  برای  آن 

اسالم وارد صحنه شود مانند امام خمینی )ره( که براساس قاعده نفی 

سبیل با سلطه طلبی و مداخله بیگانگان به کرات مخالفت کرده و 

روابط کشور با متام خارجی ها را براساس احرتام متقابل دانسته اند. 

کلید واژه: استکبار، مستکربان، استکبار ستیزی، انقالب اسالمی، 

قرآنی

مقدمه
خداوندی که جهان را آفرید و همه موجودات را در مسیر هدایت 

قرار داد برای انسانها نیز افزون بر نعمت عقل و فطرت رسوالن بیرونی 

گامرد تا آنان را به راه راست هدایت کنند. انسانها در برابر رسوالن 

الهی، مواضع متفاوتی اتخاذ کردند، برخی همراه شدند و برخی رس ستیز 

برداشته به مخالفت برخاستند. فرهنگ قرآنی از گروه اخیر با عنوان 

مستکربان یاد می کند که شیوه و تفکر و منش علمی قدرمتندان زرو زور 

است که برخاسته از خصلت کفر می باشد. با سلطه گری و خود بزرگ 

بینی، دیگران را ضعیف پنداشته و آنها را تحت سلطه خود در آورده 

اند. سابقه استکبار به آغاز خلقت برش بر می گردد که شیطان با استدالل 

خود پسندانه و و مترد خود به آن دست زده و همواره این خصلت 

شیطانی یک نظام حکومتی موجب می شود تا آن نظام سلطه گر خود 

را برتر و باالتر از دیگران بپندارد و مبانی فکری- اعتقادی، فرهنگی خود 

را بهرت از دیگران بداند. استکبار هرگز موضع حق ندارد و همواره از 

هواهای نفسانی و خواسته های شیطانی رسچشمه می گیرد و چهره های 

گوناگون دارد که باید با آن مقابله کرد و آن چه در اندیشه سیاسی دین 

مورد توجه است مفهوم ظلم ستیزی و استکبار ستیزی است که شامل 

نربد با کسانی است که به دیگران ظلم روا داشته و آنها را تحت سیطرة 

خویش در آورده اند. از نگاه رهرب انقالب اسالمی درگیری انقالب اسالمی 

و نظام بر آمده از آن نظام استکبار رصفاً مسئله اساسی و امنیتی نیست 

بلکه اصلی ترین و بنیادی ترین وجه آن به مبارزه دامئی جبهه حق و جبهه 

باطل بر می گردد این نگاه استکبار ستیزی بخش مهمی از ایامن دینی را 

تشکیل می دهد بدین معنا که بدون مقابله با طاغوت و مستکربین اساس 

دینداری و ایامن ناقص می ماند و اگر کرامت آدمی و حرمت ایامنی و 

حقوق انسانی دفاع نشود به همه حریم های انسانی و ایامنی تعدی می 

گردد و مستکربان هیچ حد و مرزی برخود منی شناسند و اگر تباهگری 

و ستم ورزی آنان دفع نشود، زمین و زمان را از ستم و تباهی لربیز می 

سازند. اهداف انقالب اسالمی و نبست آن با استکبار ستیزی رضوری و 

حیاتی است زیرا الزم رسیدن به اهداف انقالب اسالمی داشنت روحیه 

استکبار ستیزی می باشد. اهداف این تحقیق 1-بررسی مفهوم و ویژگی 

های استکبار- علل دشمنی استکبار با انقالب اسالمی-  انقالب اسالمی 
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واستکبارستیزی می باشد واز کتاب های اندیشه فقهی و سیاسی امام 

خمینی، مبانی استکبار ستیزی رهربی استفاده شده است و روش تبیین 

این تحقیق کتابخانه ای- تحلیلی می باشد و بر آنیم که استکبار ستیزی در 

فرهنگ انقالب اسالمی را بررسی کنیم؟

اهداف استکبار جهانی 
در مفهوم استکبار، بزرگ بینی ناروا و بی حسابی وجود دارد. و 

سطح جهانی این بزرگ طلبی نسبت به دولتها و ملتهای دیگر لوازمی 

را به دنبال آورده است که خوی استکبار به آنها شناخته می شود. 

البته کشورهای مستکرب و جهانخوار در دولتهای جدید شیوه های 

گوناگونی را در عمل برگزیدند و حتی بعضی از ویژگی های اصلی 

خود هم چون جهانخواری و توسعه ارضی را به ظاهر کنار گذارده 

اند و به قبول مرزهای تعبین شده کشورهای مختلف جهان رضایت 

داده اند. 1ویژگی های زیر با توجه به عملکرد مستبکران قرن اخیر 

بر می شامریم. 

1. منفعت طلبی

اصوالً مبنای متام ظلم ها و ستم های انسان چیزی جز منفعت 

طلبی نیست. البته در قدرتهای استکباری این منفعت طلبی درحد 

باالیی منایان است. مستکربان به تنها چیزی که اهمیت می دهند نفع 

افتادن  مادی و حیوانی آنان است و از این رو در صورت به خطر 

این منافع، حارضند که از مردم کشور خویش نیز بگذرند و دوستان 

و متحدان و نوکران خود را فدا کنند تا منافع آنان تأمین شود. امام 

خمینی درباره این ویژگی می فرمایند. آمریکا که دشمن همه ادیان 

است حتی مسیحیت. آمریکار اصاًل اعتقاد به ادیان ندارد و جز منافع 

خواهد  منی  هم  را  آمریکاییها  منافع  حتی  خواهد،  منی  را  خودش 
منافع دولت، آمریکا را می خواهد. 2

2. جهانخواری و به دست آوردن سلطه جهانی

در  موجود  امکانات  به  دستبابی  مستکرب  کشور  های  ویژگی  از 

رسارس جهان است از این رو، کسب سلطه جهانی و تصاحب ذخایر 

از  جهان  اقتصادی  حیات  رشیان  آوردن  چنگ  به  و  دیگر  ملتهای 

دیده می شود. مصالحه  در متامی مستکربان  که  است  ویژگی های 

جز  دلیلی  می شود.  محقق  مستکرب  قدرتهای  میان  در  احیاناً  که  ای 

اتحاد تاکتیکی برای غارت دیگران و نیرنگ زدن به رقیب ندارد و 

به همین جهت عموماً سست و ارزان است. حرضت امام )ره( این 

خوی جهانخواری را در آمریکا و ارسائیل و چنین بیان می کنند. »من 

بکنند  توبه  و  بشوند  بیدار  امیدوارم که همه مسلمین  الله  اِن شاء 

به اینکه اگر چنانچه جلوی آمریکا و این مهره های آمریکا که برای 

خاطر آمریکا و منافع او به اسالم صدمه واردمی کنند. را نگیرند و 

خواهند  تباهی  به  را  مسلمین  شود، همه  داده  مهلت  اینها  به  اگر 
کشید، آمریکا آمالش محدود به یک یا دو کشور نیست. 3

3. عقب نگه داشنت مستضعفان از رشد واقعی

و  محروم  کشورهای  رشد  با  مخالف  مستکربان  دیگر  ویژگی 

مستضعف است این ویژگی را می توان به عنوان هدف و اسرتاتژی 

آنان نیز در نظر گرفت. مهمرتین سالح ابر قدرتان استفاده از غفلت 

و ناآگاهی مردم است. اگر مردم جهان سوم آگاهی مناسب از به یغام 

رفنت منافع و ذخایر خویش به دست آوردند و رشد فکری و عملی و 

صنعتی آنان با غیرت و همت همراه شود، راهی برای چپاول منافع 

و  اندیشه  بدون  را  مردم  رو مستکربان  این  از  ماند.  باقی منی  آنها 

فکر می طلبند. امام خمینی)ره( در این باره این چنین می فرمایند: 

به  بنامیند،  اسالمی  کشورهای  اوضاع  در  تفکری  اندک  که  کسانی 

ابر قدرت جهان و قدرتهای  وضوح خواهند دانست که آن چه دو 

تابع این قدرتها با هم اتفاق دارند عقب نگه داشنت کشورهای جهان 
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فرهنگی  ابعاد  در  اسالمی  غنی  و  پهناور  کشورهای  خصوصاً  سوم 

جهات  تحمیل  و  است  نظامی  و  سیاسی  و  اقتصادی  و  اجتامعی  و 
استعامری در متامی امور مذکور بر جهان سوم می باشد. 4

4. اضطراب درونی

استکبار همواره در صدد تجاوز به حقوق دیگران است و اصوالً 

با تجاوز به حقوق دیگران رشد می کند. دیگرانی که حقوق آن ها 

رفته خود  از دست  بازگرداندن حقوق  در صدد  است  پایامل شده 

مستکرب  رو،  این  از  اند.  مستکربان  به  نه  یا  انتقامجو  زدن  و رضبه 

همواره خوف و اضطراب به رس می برد. از سوی دیگر، تالش روز 

افزون استکبار به دست آوردن هر چه بیشرت منافع و منابع دیگران، 

خواب راحت را از چشامن آنان خواهد بود. از این جهت همواره 

دلهره و نگرانی با مستکربان همراه است. 

آن چه نکته فوق را تأکید می کند روش استکبار در دشمن تراشی 

برای خود و بزرگ جلوه دادن دشمنان موجود یا ادعای وجود دشمن 

احساس  ایجاد  برای  غربی  شهروندان  اذهان  به  تهاجم  و  خطرناک 

خطر در آنها و سپس دامن زدن به تنفر آنان برای توجیه رفتارهای 

خشن و تجاوزهای خویش است. 

چنانچه در دهه های گذشته چنین برنامه ای را نسبت به خطر 

کمونیسم داشت و اینک بنیادگرایی و به طور خاص »اسالم« را هامن 

دشمن معرفی می کند تا جهان خواری و تجاوزهای بین املللی خود 
را توجیه کند. 5

5. غارت ذخایر اقتصادی و فرهنگی مستضعفان

یکی از مهم ترین اهداف مستکربان که در راستای ویژگی منفعت 

طلبی و زیاده خواهی آنان قرار می گیرد، تالش مستمر آن ها در 

دستیابی به ذخایر کشورهای دیگر بوده است. از این رو کشورهایی 

و  هجوم  مورد  بیشرت  اند  بوده  خدادادی  رسشار  منابع  دارای  که 
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شده  واقع  مستکربان  استعامر 

مناطق  به  دستیابی  کنار  در  اند. 

اسرتاتژیک جهان و مخصوصاً خاورمیانه 

اقتصادی  منابع  راستای حفظ  در  نیز  آن  که 

می  تحقق  مرزی  منافع  بر  رقیبان  سلطه  عدم  و 

یافت، منابع اقتصادی و ذخایر ملتها همواره عامل 

مهم استکبار ورزی و استعامر نسبت به کشورهای 

جهان بوده است حرضت امام )ره( در این باره می 

فرمایند: اینها می خواهند مخازن ما را بربند، همه 

چیز ما را می خواهند از بین بربند، استفاده کنند و 

ما را به یک حالت عقب مانده و بیچاره نگه دارند، 

خوب چه کنند،مطالعه کرده اند به این رسیده اند 
که باید اینها را از هم جدا کرد. 6

6. افرتا

و  مکاتب  علیه  دشمنان  قدیمی  های  حربه  از  یکی 

نظام توحیدی، افرتا و اتهام و دروغ گویی به جبهه حق است. آن 

ها برای از کار انداخنت نفوذ کلمه حق در میان ملت ها و توده ها، 

چاره ای جز تکذیب رهربان الهی ندارند. اگر فرعون با وارونه منایی 

حقیقت، و تبلیغات کذب، موسی )ع( را دروغگو معرفی ننامید و 

در صدق راهی که ولی حق، مردم را به آن دعوت می مناید تکذیب 
و تردید نیفکند، وسعتی برای جوالن دادن و قدرت منایی ندارد. 7

7. ارشافی گری

ارشاف و ثروت اندوزی نامرشوع که از شاخصه های برای معرفی 

حاکمیت ستمگر و ناحق است، در متام کنش های نظامات اقتصادی، 

استکباری  و  فرهنگی و سیاسی دولت ها و حکومت های جهنمی 

ریشه دوانده است. متدن و فرهنگ مادی که نظام سلطه گر جهانی 

اخیر  سدة  دو  در  آن  گذار  بنیان 

بوده است، به متام معنا بر محوریت 

مادی استوار گشته است. می توان در این 

آیه رشیفه ویژگی های محوری متدن رشک آلود 

ا الحیوُه  و دنیا پرستانه استکباری یافت: »اعَلُموا أمنَّ

الدنیا لَِعبَّ َو لَُهَو زینًه و َتَفاَخٌر بینکم و تکاُثَر فی االمواِل 

واالوالد« بدانید که زندگی پست بازی و رسگرمی و زیور و 

فخر فروشی در میان شام و افزون طلبی در اموالو فرزندان 

از  غفلت  و  پرستی  دنیا  فرهنگ  همین  اکنون  هم  است. 

معنویت مستکربان مانند تیغی رو دم وحتی خطرناک تر 

از سالحشان نسل ها و حرث های  ملت ها را نشانه رفته 

است و دست های رسمداران و شبکه های اختالپوسی، از 

یکی دو قرن پیش دنیا را به سوی مادی گری سوق داده و 

ملت ها را در منجالب مادی گری غرق کرده است. امروز 

دنیا در جهت گیری خود و راهی که قدرت ها و دولت ها 

برای آن پیش بینی می کنند، نه تنها هیچ جنبه معنوی ندارد، بلکه 

به طرف مادی گری حرکت می کند و معنویات را از انسان ها سلب 
می مناید(. 8

لزوم استکبارستیزی
که  آیاتی  از  توان  می  را  قرآن  دیدگاه  از  ستیزی  استکبار  لزوم 

بر مبارزه با ستمگران و مستکربان داللت دارند، فهمید در یکی از 

به جهاد  آنان  با  و  کبیراً«9  ِبِه جهاداً  »َو جاِهدُهم  آیات آمده است 

کل  مصداق  ستیزی  استکبار  نیز  )ره(  خمینی  امام  نظر  از  بپردازد. 

یوم عاشورا و کل ارض کربال است امام روح الله )ره( دلیل مبارزه 

داند  می  کفر  و  اسالم  ایدئولوژیکی  و  عقیدتی  جنگ  را  دشمن  با 
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را  به  جهان  در  را  مستضعفان  بسیج  باید  که  است  باور  این  بر  و 

اندازیم: جنگ ما جنگ عقیده است، جغرافیا و مرز منی شناسد و ما 

باید در جنگ اعتقادمان بسیج بزرگ رسبازان اسالم را در جهان به 

راه اندازیم ایشان از دالیل استکبار ستیزی، توطئه مستکربین جهت 

تحذیر شخصیت مسلامنان می دانند اما آن صدمه ای که از قدرت 

های بزرگ خوردیم، باید بگوییم که باالترین صدمه، صدمه شخصیت 

بوده آنها کوشش کردند که شخصیت ما را از ما بگیرند و به جای 

اروپایی رشقی و  ایرانی و اسالمی، یک شخصیت وابسته  شخصیت 

غربی به جایش بگذراند. یعنی تربیت فاسدی که رژیم سابق بوده و 
به تدریج داشت قوت می گرفت. 10

و  جهانی  استکبار  شوم  های  نقشه  از  یکی  )ره(  خمینی  امام 

ایادی آن را طرد کردن روحانیت از صحنه سیاسی اجتامعی بیان می 

کند به طوری که این طرح از زمان رضاخان رشوع شده و در زمان 

حوزه  بین  اختالف  فرمول  با  و  کند  می  پیدا  ادامه  شاه  محمدرضا 

نیروهای  تربیت  و  و هتک حرمت  توهین  و  مدارس  و  دانشگاه  و 
وابسته عملیاتی می شود. 11

یکی دیگر از توطئه های دشمن ناکار آمد جلوه دادن و مایوس 

کردن ملت ها از اسالم است. دین مبین اسالم با ادعای جهان شمولی 

دارای احکام و قوانین محکم در متامی زمینه ها خالء ایدئولوژیکی 

عرص حارض را پر منوده و تشنگان حق و عدالت را به سوی خود فرا 

خواند. مستکربین با ارتجاعی جلوه دادن اسالم و اعالم منودن اسالم 

به عنوان مخالف متدن در راه انقالب سنگ اندازی کردند. استکبار 

ضعیف  صدد  در  برتر  متدن  عنوان  به  خود  افکار  منودن  تحمیل  با 

منودن مسلامنان برآمدند که رهرب کبیر انقالب این امر مهم را گوش 

زد کردند. 

متام  با  مستکربان  و  معاندان  اسالمی،  انقالب  شدن  شکوفا  با 

دستگاه های تبلیغاتی و سازمان های حقوق برشی خود به صحنه 

آمدند تا این نهال نوپا را ساقط منایند. به فرموده امام)ره( اگر انقالب 

ایران رسکوب می شد دیگر اسالم رسبلند منی کرد و برای همیشه 

فقهی  قاعده  براساس  خمینی  امام  بنابراین  شد.  می  منزوی  اسالم 

سبیل با سلطه طلبی و مداخله بیگانگان به کرات مخالفت می مناید 

و روابط کشور با متام خارجی ها را براساس احرتام متقابل می داند. 

مصداق های استکبارستیزی در جوامع امروزی
از  برخاسته  که  ایران  اسالمی  انقالب  ستیزی  استکبار  آرمان 

در  را  خود  جای  غربی  تبلیغات  انبوه  باوجود  است،  اسالم  تعالیم 

روشنگری  کرد.  باز  غیرمسلامن  حتی  و  مسلامن  های  ملت  میان 

آیت الله خمینی)ره( و سپس جانشین صالح ایشان، آیت الله خامنه 

استکبار  با  برای مقابله  بویژه در غرب آسیا،  آنها،  تا  باعث شد  ای، 

آمریکا: روحیه و انگیزه پیدا کنند. بدین ترتیب هسته های مقاومت 

کشورها  از  دیگر  برخی  و  بحرین  یمن،  عراق،  لبنان،  فلسطین،  در 

تشکیل گرفتند و به مقابله با سلطه گری و چپاول آمریکا و متحد 

پلیدش، رژیم صهیونیستی پرداختند. در فلسطین گروه هایی چون 

در  مقاومت  که  آمدند  به وجود  فلسطین  اسالمی  و جهاد  حامسی 

برابر رژیم صهیونیستی و مبارزه با آن را تنها راه آزادی رسزمینشان 

با  در سازش  فلسطین  آزادی بخش  ناکام سازمان  تجربه  دانند.  می 

این رژیم اشغالگر نشان داد که صهیونیستها به تعهدات خود به هیچ 

وجه پایبند نیستند و تنها به اشغال کامل بیت املقدس و باقیامنده 

فلسطین می اندیشند و تاکنون بسیاری از مردم فلسطین را شهید، 

زندانی و آواره کرده اند. در چنین رشایطی مردم فلسطین تاکنون 

چندین انتفاضه علیه تجاوز رژیم صهیونیستی بر پا کرده و گروه های 

پیدایش  این رژیم متجاوز را در  با  نیز راه مقابله  مقاومت اسالمی 
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انسانی و  به حکم وظیفه  ایران هم  اند و جمهوری اسالمی  گرفته 

اسالمی خود، از آنها حامیت می کند. چنانکه اسامعیل هنیه، رهرب 

حامسی چندین پیش طی نامه ای به آیت الله خامنه ای از حامیت 

های بی دریغ ایشان و جمهوری اسالمی ایران از فلسطینیان تشکر 

و  رژیم صهونیستی  برای  کابوسی  به  امروزه  لبنان  الله  کرد. حزب 

منطقه  در  آمریکا  طلبانه  توسعه  پیشربد سیاست های  برای  مانعی 

تبدیل شده است. 3 این حزب که در سال 1981 با الهام از تفکرات 

ای  با مقاومت و مبارزه  انقالب اسالمی، تشکیل شد،  ظلم ستیزانه 

 2000 سال  در  را  صهیونیستی  رژیم  مجهز  ارتش  توانست  طوالنی 

از لبنان اخراج کند. در جنگ موسوم به 33 روزه در سال 2006 باز 

الله  حزب  از  را  دیگری  سنگین  شکست  صهیونیست  نظامیان  هم 

که تحت حامیت های  لبنان  الله  اکنون حزب  متحمل شدند.  لبنان 

مادی و معنوی جمهوری اسالمی ایران است، به الگویی برای دیگر 

حتی  و  لبنان  تحوالت  در  و  شده  تبدیل  منطقه  ستم  تحت  ملتهای 

خارج از آن نقش برجسته ای دارد. رشکت رزمندگان این حرب در 

جنگ با تروریست های تکفیری تحت حامیت آمریکا و عربستان در 

مقاومت  موثر جبهه  این عضو  آفرینی های  نقش  از جمله  سوریه، 

اسالمی است. 12 در عراق نیز اشخاص و گروه هایی تحت تأثیر آرمان 

استکبار ستیزی انقالب اسالمی ایران، به مبارزه با استبداد و استعامر 

صدر  محمدباقر  امام  ها،  شخصیت  ترین  مهم  از  یکی  برخاستند. 

وخواهرش بنت الهدی بودند که به دلیل مخافت با صدام دیکتاتور 

عراق نیز با همین رویکرد به مبارزه با رژیم صدام پرداخت و هم 

های  گروه  از  دیگر  برخی  دارد.  کشور  این  در  مهمی  نقش  اکنون 

عراقی چون حشدالشعبی نیز از تجربیات ایران در مبارزه با استکبار 

انقالب  های  ارزش  که  دیگری  ملت  کند.  می  استفاده  تروریسم  و 

اسالمی ایران، از جمله استکبار ستیزی را الگوی خود قرار داده است، 

مردم یمن هستند. آنها به ویژه در مناطق شاملی، با آنکه سالها با 

تبلیغات افکار منحرف وهابیت مواجه بوده اند، اما از تفکر ناب و 

ظلم ستیزی انقالب اسالمی را پذیرفته و از آن پیروی می کنند. با 

الهام از همین تفکر آنها نزدیک سه سال است که در مقابل ارتش 

مجهز عربستان که از پشتیبانی آمریکا و رژیم صهیونیستی برخوردار 

کرده  وارد  بر سعودیها  مؤثری  کنند و رضبات  مقاومت می  است، 

اند. این در حالی است که ارتش آل سعود، یمن را از زمین و دریا 

محارصه کرده و حتی اجازه ورود دارو و غذا برای مردم مظلوم این 
کشور را منی دهد. 13

علل دشمنی با انقالب اسالمی 
با توجه به علل دشمنی بیگانگان کمک بسزایی در شناسایی آن 

ها خواهد داشت و امام خمینی)ره( این حقیقت را به خوبی دریافته 

بود در اینجا برخی از علل مهم دشمنی بیگانگان با نظام اسالمی از 
دیدگاه امام امت مورد بررسی قرار می گیرد. 14

1. گسرتش اسالم در دنیا و به خطر افتادن منافع استعامرگران 

از دیدگاه امام خمینی )ره( یکی از علل اصلی دشمنی اجانب، 

چرا  باشد،  می  بین کشورهای جهانی  در  ناب  اسالم  هامنا گسرتش 

میان  در  اسالمی  احکام  و  اسالم  اگر  بودند  برده  که  هایی  آن  که 

مسلامنان جایگاه واقعی خود را پیدا کند و به دیگر کشورها برسد 

و  مقابله  بنای  اول  ازروز  لذا  افتاد.  خواهد  خطر  به  ها  آن  منافع 

مخالفت با اسالم و نظام اسالمی را ندارند. امام )ره( می فرمودند: 

رادیوشان  تبلیغات  چه  هستند  خارج  در  که  گروهایی  همه  امروز 

با اسالم  دارند  از راه مطبوعاتشان  تبلیغات  تلویزن آن ها و چه  و 

معارضه می کنند. 15آن ها خوف این را دارند که اسالم آن طوری 
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که هست گسرتش پیدا کند و به همه کشورهای اسالمی و 

به همه مستضعفین جهان پرتو افکند. 16از دید امام را حل، 

آشنایی ملتها با اصول مقدسه اسالم منتهی به قطع دسِت 

از منافع ملت ها و کشورهای استعامر شده می  دشمنان 

باشد. عوامل و ایادی استعامر که می دانند با آشنایی ملتها 

مقدسه  اصول  به  کرده  تحصیل  نسل جوان  به خصوص  و 

از  دستشان  قطع  و  استعامرگران  نابودی  و  سقوط  اسالم، 

قطعی خواهد  استعامر شده  و کشورهای  ها  ملت  منافع 

بود، به کارشکنی پرداخته و می کوشیدند که با سم پاشی 

ها و آشوب ساخنت اذهان و افکار جوانان از جلوه گر شدن 

چهره تابناک اسالم جلوگیری منایند. 17 مقام معظم رهربی 

است  اسالم  نام  به  چیز  دو  فرمایند:  می  باره  این  در  نیز 

که شاید بعضی از ظواهر با هم شباهت داشته باشد، اما 

روح وُلّب و جهت گیری این دو چیز یکسان نیست. اسالم 

حقیقی اسالم قرآن و اسالم ناب محمد )ص(، آن اسالمی 

است که پیروان خود را به وضع جدیدی از زندگی دعوت 

می کند و در خدمت صاحبان قدرت و رؤسای رشق و غرب 

قرار منی گیرد. یک اسالم هم، هامن اسالمی است که اسم 

اسالم و ظواهر اسالم دارد، اما به آسانی در خدمت آمریکا 

که  قلدرهایی  مثل همین  گیرد،  قرار می  و غرب و رشق 

در بعضی از کشورهای اسالمی مسلط هستند. آنها هم از 

اسالم دم می زنند اما اسالم برای آنان یک دکان و وسیله 

اگر هامن  اسالم،  اال  و  است  قدرت  وسیله  یک  و  حیات  

اسالم قرآنی باشد تسلط آمریکا بر رسنوشت مسلمین و یا 
بر مخازن نفتی مسلمین را رصیحاً رد می کند. 18



2. نفی سلطه سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی دشمنان

نفی سلطه سیاسی: رسنگونی رژیم پهلوی که همه قدرتهای ستمگر جهانی در دفاع از آن مصّمم بودند. و حاکمیت اسالم و 

قوانین اسالمی از بزرگرتین دستاوردهای سیاسی انقالب محسوب می شود و شعار نه رشقی نه غربی که به فرموده امام راحل 

)ره( ترسیم کنندة سیاست واقعی نظام بود، با قرار گرفنت در قانون اساسی، خط بطالن بر سلطه سیاسی بیگانگان کشید در 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آمده است، سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، براساس نفی هرگونه سلطه جویی و 

سلطه پذیری حفظ استقالل همه جانبه و متامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلامنان و عدم تعهد در برابر قدرت های 

سلطه گر در روابط صلح آمیز متقابل با ُدَول غیر محارب استوار است. 19 قطع رابطه رژیم صهیونیستی، تسخیر النه جاسوسی 

آمریکا... نوید بخش رفع سلطه بیگانگان بود به همین دلیل، دشمن برای حفظ سلطه سیاسی و تداوم دشمنی که همه منافع را 

از دست می دهد آرام منی نشینید و هر روز دست به توطئه جدیدی می زند به اعتقاد امام )ره( خوشبختی و سعادت راستین 

آن گاه حاصل می شود که سلطه استعامرگران رشق و غرب به ویژه آمریکای جهانخوار از رس مسلمنان برداشته شود. 

نفی سلطه اقتصادی: نظام اسالمی با بسیاری از وابستگی های اقتصادی از جمله: منابع مونتاژ، مرصف زدگی، وابستگی 

انحصاری به نفت ، برقراری جشن های تجملی و در باری و ریخت و پاش های غیر اخالقی مخالفت منود و زمینه سلطه اقنصادی 

بیگانگان را از بین برد و عزم دشمن را در دشمنی خود در جهت اعادة سلطه اقصادی دو چندان منود. درباره منابع اقتصادی، 

اند، چنان که می فرماید: قدرتهای  امام بر این باور بود که بیگانگان برای چپاول مستضعفان دست در دست یکدیگر داده 

شیطانی در سطح جهانی، برای غارت ملت ضعیف دست در دست یکدیگر گذاشته اند. 20 ایشان معتقد بودند که کشورهای 

مسلمنان باید از امکانات خود، از جمله نیروی انسانی و مخازن نفت، برای زودودن سلطه اقتصادی دشمن سودجویند. 

نفی سلطه نظامی: تحوالت سیاسی قبل از انقالب به گونه ای پیش می رفت که زمینه نفوذ فراگیر آمریکا را در عرصه 

نظامی بیشرت می منود حضور فراوان مستشاران نظامی در ایران گواه خوبی بود بر این مدعی. این حضور گسرتده نظامیان در 

راستای حفظ منافع آمریکا، صورت می گرفت هر گونه آزادی عمل را از ارتش سلب می کرد. همزمان با پیروزی انقالب اسالمی 

آمریکائیان از ایران خارج شدند و سلطه نظامی آنان خامته پیدا کرد. اما آنان برای اعادة سلطه خود تالش های فراوانی کردند 
و به اقدامات مختلفی دست زدند. 21

نفی سلطه فرهنگی: از آن جا که انقالب اسالمی، انقالبی فرهنگی بود و فرهنگ دینی- ملی را براساس آرمان ها و ارزش 

های اسالمی برپا کرد، دشمنان را در جهت مسخ فرهنگ دینی و ملی و اعادة سلطه فرهنگی خود برانگیخت از سیاست های 
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که دشمن برای مسخ فرهنگ دینی ملت ما به کار گرفت، سیاست 

نفوذ و استحاله فرهنگی بود پس علت دشمنی عمیق و آشتی ناپذیر 

آمریکا و شبکه ی صهیونیستی دنیا با جمهوری اسالمی، این حرفهای 

گوشه و کنار که گرفته می شود نیست. مسئله این است که جمهوری 

اسالمی یک نفی با خود دارد، یک اثبات. نفی استشامر، نفی سلطه 

پذیری، نفی تحقیر ملت به وسیله ی قدرتهای سیاسی دنیا در نفی 

کشور،  در  دنیا  مسلط  قدرتهای  دخالت  و  نفوذ  سیاسی،  وابستگی 

نفی سکوالریسم اخالقی، اباحیگری اینها را جمهوری اسالمی قاطع 

نفی می کند. یک چیز مهم را هم اثبات می کند، هویت ملی، هویت 

ایرانی، اثبات ارزشهای اسالمی دفاع از مظلومان جهان، تالش برای 

دست پیدا کردن بر قّله های دانش، نه فقط دنباله روی در مسئله 

دانش و فتح قّله های دانش اینها جزو چیزهایی است که جمهوری 
اسالمی بر آن ها پا فشاری می کند. 22
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انقالب اسالمی و استکبارستیزی
انقالب اسالمی ایران در رشایطی به ظهور و بروز رسید که درگیری دو قطبی رشق و غرب در جهان حکم فرما بود و کشورهای 

جهان یا بایستی سوسیال دموکراسی را انتخاب می کردند و یا به سمت سیربال دموکراسی می رفتند و شوری را انتخاب می کردند، 

یا باید آمریکا را به عنوان غایت می پذیرفتند. دو قطبی که بر هر کدام ایراداتی جدی چه در حوزه ایدئولوژیک و چه در حوزه 

کارآمدی آن وارد بود. در فضای جهان دو قطبی آن روز، امان خمینی )ره( به کمک مرم انقالبی را رقم زد که ساختاری مردم 

ساالرانه و غایتی خداخواهانه داشت شعار اصلی اش » نه رشقی، نه غربی، جمهوری اسالمی بود، الگوی حکومتی شکل گرفت که 

افرادی را که سه سطح فردی، ملی و ماهوی محقق ساخت. انقالبی که وابستگی را قطع کرد و استقالل را محقق ساخت. در منطق 

انقالب اسالمی که هامن منطق قرآنی است، جهان از دوگانه هایی ساخته شده است که می توان آن را جنود عقل و جنود جهل 

سلطه گر و سلطه گریز، مستضعف و مستکرب و... تشکیل شده است و انقالب اسالمی آمده تا این نظم ناعادالنه شکل گرفته را در 

نظام جهانی بشکند. لذا مهمرتین و اساسی ترین شعار انقالب اسالمی به عنوان یک انقالب عدالت محور استکبار ستیزی است. 23 در 

مسیر استکبار ستیزی دو مسئله اساسی است که باید به جد آنها توجه و اهتامم داشت، نکته اول رسیدن به پیرشفت درون زاست 

به گونه ای با اتکا به توان داخلی از این مسیر شعارهای اساسی انقالب را با قدرت بیشرتی بتوانیم فریاد بزنیم والجرم باید بدانیم 

راه رسیدن به »پیرشفت درون زا« از گذرگاه شناخت استکبار و مبارزه با آن می گذرد و نکته دوم خطری است که رهرب معظم 

انقالب در سال اخیر ما را مکرر به آن تذکر دادند و آن نفوذ است که می تواند با حفظ صورت انقالب، سیرت انقالب را از بین 

بربد. نفوذی فردی و جریانی که طریق دوم آن به مراتب خطرناک تر از مسیر اول است و به موجب آن تغییر باورها، تغییر آرمانها، 

تغییر نگاه ها، تغییر سبک زندگی اتفاق خواهد افتاد. 24 از مظاهر استکبارستیزی مردم ایران، جریان مخالفت با تصویب الیحه 

کاپیتوالسیون بود. در 21 مهرماه سال 1343 حسنعلی منصور، نخست وزیر وقت قانونی را به کمک منایندگان مجلس به تصویب 

رساند که براساس آن نظامیان آمریکایی در ایران از مصونیت قضایی برخوردار می شدند. پس از طرح این قانون در مجلس، امام 

خمین )ره( به عنوان رهرب بال منازع مردم ایران، این قانون را مغایر با استقالل ایران اعالم کرد. در چهارم روز آبان مردم با شنیدن 

سخرنانی مهیج و کوبنده امام به شدت گریستند. 

سخرنانی امام منجر به تبعید ایشان در 13 آبان 1343 شد. این روز، یادآور حوادث مهمی است که در شکل گیری انقالب اسالمی 

و تداوم آن نقش اساسی داشت. در 13 آبان 1357 دانش آموزان تهرانی در اعرتاض به دخالتهای آمریکا در ایران، راهپیامیی کردند 

ولی دژخیامن طاغوت به آنان حمله کردند و جاسوسان آمریکایی را به گروگان گرفتند. مبارزه ضد آمریکایی مردم ایران، با این 
حرکت، ابعاد جدیدتری پیدا کرد بنابراین، منایندگان مجلس شورای اسالمی این روز را روزه ملی مبارزه با استکبار نام نهادند. 25
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چکیده
شناخت عرصه های پیرشفت اسالمی و ایرانی، و سازوار سازی و هامهنگی میان آن ها، دو نیاز اساسی برای دست یابی به روش های 

مناسب پیرشفت ایران اسالمی می باشد. بی تردید قرآن به عنوان اصلی ترین منبع کشف اراده های پروردگار، مهم ترین مرجع پاسخ به 

این سؤال می باشد. در این پژوهش تالش بر آن است تا عرصه های پیرشفت اسالمی و راهکارهای دست یابی به آن ها، مستند به ظهورات 

قرآن شوند. براساس دست یافته ها، قرآن برای پیرشفت طرح ویژه ی خود را دارد، این طرح با کار ویژه قرآن تناسب دارد؛ قرآن نازل شد 

تا برش را از شقاوت رهانیده و به سعادت برساند؛ سعادت و شقاوتی که تجلی کامل آن ها در رستاخیز بروز می کند. تحقق این کار ویژه 

با تبیین و ترشیح راه های فالح )رستگاری( و فوز )وصول به مطلوب( توضیح داده می شود. قرآن پیرشفت های سه گانه »غلبه هدایت و 

آموزه های نهادینه شده در دین اسالم«، »تربیت خدا مدارانه مردم مؤمن« و »شکل دهی جامعه اسالمی پویا و مستقل« را اهداف مطلوب 

پیرشفت اسالمی دانسته است. عرصه های پیرشفت در حوزه های مختلف زندگی یا عرصه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، معنوی و... باید 

با سه عرصه فوق هامهنگ باشد و ریشه درستی و سالمت خود را از آن بگیرد. 

کلیدواژه: عرصه، پیرشفت، دین، مردم مؤمن، جامعه ایامنی، راهکار پیرشفت. 

1. مقدمه 
پیرشفت انقالب ایران عزیز بر پایه های برگرفته از منابع اسالمی دغدغه ای اساسی برای رهربان و مدیران کشور است. موضوع پیرشفت انقالب 

اسالمی را می توان به طور گذرا درآثار پیشینیانی چون فارابی و دیگرانی که حول محور مدینه فاضله اسالمی مطالبی نگاشته اند، ردیابی منود. 

پس از پیروزی انقالب اسالمی و گسرتش مباحث مربوط به توسعه و چالش هایی که در اثر تقابل مفهوم غربی توسعه در همه ابعاد آن با فرهنگ 

اسالمی و دینی پدیدار گردید، همچنین سفارش امام خمینی)ره( مبنی بر انقالب فرهنگی، نوشتارهای گوناگونی در قالب کتاب، مقاله، پایان نامه 

و... مانند کتاب توسعه و تضاد فرامرز رفیع پور و کیفیت زندگی شاخص توسعه اجتامعی دکرت غالمرضا غفاری پدید آمد. سمینارها و کنفرانس های 

متعددی نیز در این راستا برگزار گردید؛ مانند سمینار توسعه که مقاالت آن در قالب مجموعه مقاالت نرش سمت ارائه گردید و مجموعه مقاالت 

منترش شده از سوی دفرت همکاری حوزه و دانشگاه. تالش هایی نیز که به همین منظور در مرکز تدوین الگو در حال پی گیری است، از جمله تالش 

های هامهنگ با مطالبه مقام معظم رهربی)دام عزه( درباره رضورت تدوین الگوی اسالمی- ایرانی پیرشفت، قلمداد می شود. اسالمی- ایرانی 

بودن پیرشفت لوازمی دارد. پیرشفت اسالمی اهدافی فراتر از مرزها و محدوده های جغرافیایی دارد و ایرانیان نیز به عنوان یک اجتامع، دارای 

آرمان، اهداف و دغدغه هایی هستند که در کنار دین وصول به آن مورد توجه و انتظار مردم ایران از هر دین و آئینی است. چون دین نقش ناظر 

و مصحح اهداف عمومی و پیرشفت های مورد انتظار مردم ایران را دارد و از آن جا که می تواند فرصتی نو برای دست یابی به انتظارات مرشوع 

را فراهم سازد، در این مقاله به بررسی کارویژه های تعریف شده اسالمی که از جنس آرمان-های اساسی هستند و تبیین اهداف پیرشفت اسالمی 

پرداخته شده است و سپس کیفیت هامهنگ سازی اهداف اسالمی پیرشفت با اهداف ملی ایرانیان بررسی می شود. 
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1-1. مسأله پژوهش و رضورت آن

پیرشفت به معنای ارتقاء، ترقی و پیش رفنت، )معین،1378، ذیل 

واژه پیرشفت( حرکت رو به جلو و کامل انسان است، که به طور 

متوازن و متناسب متام ابعاد وجودی انسان را شامل می شود. )شبان 

نیا، 1389، ص34( اگر پیرشفت را حرکت از وضعیت موجود رو به 

وضعیت مطلوب بدانیم، )میرمعزی، 1393، ص4( در پیرشفت نوعی 

برون شدگی از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب، مطمح نظر 

مصادیقی  در  توسعه  مفهوم  با  روپیرشفت،  این  از  گیرد،  می  قرار 

قرابت پیدا می کند. 

 توجه به تعریف و ماهیت پیرشفت و لوازم آن روشن می کند، 

به  و  مطلوب  وضع  تعیین  پیرشفت  های  بخش  ترین  ازمهم  یکی 

اولویت ها، موارد  اهدافی است که روند، رویه ها،  تعیین  عبارتی 

سنجیده  آن  مقیاس  با  پیرشفت  تناسب  و  نسبت  و  اهمیت  دارای 

شود. نقطه شناسی درست اهداف پیرشفت و تبیین مناسب آن ها 

ومراعات و مراقبت بر توجه به آن ها، مدیران و برنامه ریزان را از 

خطارفنت، جابه جایی منت با حاشیه، دچار امور غیررضور شدن و ترک 

اولویت ها مصون نگاه می دارد. 

2-1. هدف پژوهش

اهداف  )ص(،  اسالم  پیامرب  آسامنی  کتاب  عنوان  به  کریم  قرآن 

فراوانی درباره خلقت هستی )نجم، 31(، آفرینش انسان )ذاریات، 

56( ارسال رسوالن )حدید، 25( و انزال کتب آسامنی )مائده، 44(، و 

قرآن کریم )طه، 113( بیان کرده است. این اهداف را که می توان 

به اهداف کوتاه، میانی و نهایی تقسیم کرد، تأثیرات زیادی در فهم 

و تحلیل چرایی و چگونگی توصیف ها و توصیه های قرآن دارد و 

است،  گیری کرده  پی  فرایند تحول جامعه  در  قرآن  را که  مسیری 

روشن می کند. توجه به اهداف گفته شده در قرآن، آن گاه اهمیت 

بیشرتی می یابد که مقرر باشد اهداف پیرشفت را در چارچوبی مؤید 

و مستظهر به قرآن و منابع اسالمی سامان داد. دراین پژوهش به 

اهداف پیرشفت اسالمی، توجه می شود و نسبت و تناسب اهداف 

پیرشفت در ابعاد گوناگون با اهداف اسالمی ترشیح می گردد. 

3-1. روش علمی ـ پژوهشی

انتساب به قرآن، آن گاه   استخراج اهداف و ساختارهای قابل 

صحیح است که پژوهش گر ظهورات قرآن را اصل قرار دهد و به 

گونه ای با آیات برخورد کند که قرآن را به نطق در آورد. چنان که 

از امیرمؤمنان)ع( است که فرمود »ذلک القرآن فاستنطقوه« )نهج 

به سخن درآوردن قرآن زمانی  البالغه، 1382، خطبه158، ص208( 

صورت می گیرد که محقق با سؤال و نه پیش انگاره های ذهنی و 

تحلیل های غیر قرآنی رساغ قرآن رود و منتظر پاسخ از این کتاب 

است  مجاز  گر  پژوهش  قرآن،  از  پاسخ  استخراج  از  پس  بله  باشد؛ 

برای تحلیل داده ها و ترشیح دست آوردها، دست به کار تحلیل و 

استنباط شود. در پژوهش مربوط به عرصه های پیرشفت نیز تالش 

شده است آیات قرآن با ما سخن گوید و تحلیل و ترشیح دستاوردها 

بر عهده محقق باشد. بدین منظور سیر نزول سوره ها مورد توجه 

تا در سایه نزول تدریجی نزول قرآن که همپای  قرار گرفته است، 

 ، نبوی شکل می گرفت  تحوالت فرهنگی و اجتامعی جامعه عرص 

پیرشفت مردم و جامعه ایامنی را در ابعادی که رسالت مستقیم این 

کتاب است، رصد کند، و پس از استخراج آن ها، به نسبت و تناسب 

ابعادی از پیرشفت که به رصاحت در قرآن نیامده و کیفیت برقراری 

هامهنگی آن ها با اهداف قرآن توجه می دهد. 
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2. پیرشفت از منظر قرآن 

مجید  قرآن  در  توسعه  و  پیرشفت  متدن،  همچون  اصطالحاتی 

وارد نشده است؛ اما محتوای این مفاهیم و مشتقات بعضی از این 

واژه ها مانند بنیان و وسع در قرآن وجود دارد. شواهد و مدارک 

یا  ضمنی  طور  به  که  شود  می  یافت  مقدس  کتاب  این  در  زیادی 

رصیح با بحث ها و عوامل مؤثر بر پیرشفت، رشد و تکامل، فرهنگ 

تنها  نه  هم  آن  باشند؛  می  مرتبط  انسانی  جوامع  توسعه  و  سازی 

پیرشفت اقتصادی؛ بلکه پیرشفت در ابعاد مختلف با زیربنای ارزش 

های واالی الهی و انسانی. تلقی قرآن از پیرشفت، مبتنی بر جهان 

نگری توحیدی است، به همین دلیل صورت بندی آن براساس آموزه 

های قرآنی، به نحو بنیادی متفاوت از آن چیزی است که در پارادایم 

تفکر مدرن مطرح است. برخالف گفتامن توسعه غربی که به دلیل 

ابتنای آن بر مادی گرایی، تنها بر کامروایی های مادی و این جهانی 

به عنوان اهداف غایی تأکید می ورزد، پیرشفت از منظر قرآن کریم 

فرآیند جامع و فراگیری است که برخورداری های مادی و معنوی 

برش را به صورت توأمان در بردارد. پیرشفت به عنوان فرآیند جامع، 

در آیات متعددی مورد اشاره قرار گرفته که یکی از مهم ترین آن 

ها آیه ذیل است: »َو َمَثُلُهْم ىِف ااْلنِجیِل َكَزْرٍع أَْخَرَج َشْطاَُه َفاَاَزَرُه 

این  از   )29 )فتح،  اَع«  رَّ الزُّ ُیْعِجُب  ُسوِقِه  َعىلَ   َفاْسَتَوى   َفاْسَتْغَلَظ 

تشبیه قرآن نکات ذیل را می توان در باب تعریف و صورت بندی 

مفهوم پیرشفت استنباط کرد: 

 الف( پیرشفت فرآیند فعلیت یابی ظرفیت ها و استعدادهایی 

است که در بن مایه و ساختار وجودی هر موجود، از جمله انسان، به 

ودیعت نهاده شده اند. هامن گونه که رشد گیاهان چیزی جز تحقق 

نیز  انسانی  عامل  در  پیرشفت  نیست،  گیاه  دانه  ذاتی  های  قابلیت 

عبارت است از شکوفایی تدریجی نیروها و توانش هایی که در الیه 

های وجودی برش به صورت بالقوه و در حالت نهفتگی قرار دارند. 

ب( پیرشفت تنها به معنای افزایش کمی و پیچیدگی ساختاری 

نیست؛ بلکه فرآیندی است که در طی آن عالوه بر اینکه بر کمیت، 

تحول  و  تغییر  شود،  می  افزوده  متکامل  موجود  ساختار  و  اجزا 

کیفی نیز در آن رخ می دهد. در عرصه حیات اجتامعی آدمیان نیز 

دگرگونی هایی را می توان تکامل و پیرشفت توصیف کرد که باعث 

ارتقای وجودی و تغییر کیفی جوامع شوند. 



شکوفایی  که  انسانی  ظرفیت  و  استعداد  قرآن،  دیدگاه  از  ج( 

می  جوامع  و  افراد  در  شناختی  هستی  و  کیفی  ارتقای  باعث  آن 

گردد، ظرفیت »تأله« وخداجویی است که رشد سایر توامنندی های 

برشی را جهت گیری تعالی جویانه و تکاملی می بخشد. می توان 

گفت که پیرشفت از دیدگاه قرآن عبارت از فرآیند رشد و شکوفایی 

استعدادهای فطری و بالقوه انسان است. به هر نسبتی که ظرفیت 

ها و توامنندی های انسان امکان رشد و بروز ظهور پیدا می-کنند به 

هامن نسبت امکانات مادی و معنوی انسان نیز افزایش می یابد؛ اما 

از منظر قرآن رصف افزایش امکانات، پیچیدگی های فنی و ساختاری 

را منی توان تکامل و پیرشفت تلقی کرد. بلکه دگرگونی های عرصه 

حیات آدمی وقتی سمت و سوی تکاملی و ارتقایی پیدا می کنند که 

صبغه و جهت گیری خدایی داشته باشند. )بقره، 137(

3. هدف از نزول قرآن
 فهم درست هدف از پیرشفت در قرآن، در پرتو شناخت هدف 

نهایی از زندگی مؤمنانه است. این هدف را می-توان با هدف قرآن 

به عنوان منت هدایت گر برش ِگره زد و با تناسبی که میان آن ها با 

هدف قرآن وجود دارد، سمت و سوی پیرشفت را ترشیح کرد. 

، متناسب با اهداف مرتبط با دین  قرآن کتابی با رسالت ویژه 

است. طبق قاعده انتظار است اهداف پیرشفت مورد اهتامم او، در 

عرصه هایی متناسب با اهداف خرد و کالن دین تعریف شود. البته 

برای  توان  التزامی می  و  با داللت های تضمنی  و  راستا  در همین 

قرآن اهدافی تبعی و مرتبط با ساحت های گوناگون زندگی، شامل 

کرد.  تصور  و...  سیاسی  فرهنگی،  اقتصادی،  اجتامعی،  های  عرصه 

است.  قرآن  اصلی  اهداف  شناخت  ها  ن  آ  استخراج  لوازم  از  یکی 

این موضوع در حالی که خود یکی از ابعاد هندسه پیرشفت دینی و 
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معنوی را ترشیح می کند، یکی از مبادی مطالعات هدف شناسانه در 

ابعاد گوناگون با پیوست فرهنگ اسالمی می باشد. 

در آیات قرآن اهداف متعددی برای نزول این كتاب مقدس بیان 

اهداف  از دیگر  آن  تفكیك  و  اصلی  شده است، كه تشخیص هدف 

و  مفرسان  اختالف  موجِب  آن ها  میان  رابطه ی  كیفیت  توضیح  و 

دانشمندان علوم قرآن است. به نظر می رسد قرآن یك هدف اصلی 

كه  گونه ای  به  گرفته اند؛  شكل  آن  پرتو  در  اهداف  دیگر  و  دارد 

می توان میان آن ها تقسیامت و تنظیامت طولی یا عرضی برقرار كرد. 

هدایت به راه مستقیم، برای نیل به سعادت هدف اصلی قرآن است: 

آیات قرآن این کتاب را متنی برای استوارسازی شخصیت انسان های 

خواهان قواِم شخصیت شمرده است )فخرالدین رازی، 1420، ج6، 

ْلَعالَِمیَن*لَِمن َشاَء ِمنُكْم  ص132(: »َفأَْیَن َتْذَهُبوَن*إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر للِّ

أَن َیْسَتِقیم « )تکویر، 26-28( و در همه عرصه ها آن را واجد بهرتین 

نوع هدایت، یعنی بهرتین و کیفی ترین روش خارج کردن مردم از 

دانسته  به رستگاری و سعادت،  و رساندن  نامطلوب ها  و  شقاوت 

چنان   )9 )ارساء،  أَْقَوُم«  ِهَی  لِلَّتی   َیْهدی  اْلُقْرآَن  هَذا  »إِنَّ  است: 

که خود در جای دیگر رسالت پیامرب )ص( را خارج کردن مردم از 

نورانی  جاده  به  کردن  وارد  و  کردار  و  رفتار  اندیشه  تاریک  بسته 

خدای غلبه ناپذیر ستوده دانسته است )حسینی شیرازی، 1424، ج5، 

ُلامِت إىَِل النُّوِر  ص376(: »ِكتاٌب أَْنَزْلناُه إِلَْیَك لُِتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُّ

ِبإِْذِن َربِِّهْم إىِل  رِصاِط اْلَعزیِز اْلَحمید« )ابراهیم، 1(. 

سلسله  و  اکرم)ص(  پیامرب  رهربی  سایه  در  تا  است  آمده  قرآن 

رهربان صالح و به اذن خدا، انسان را از وضع نامطلوب موجود، به 

وضع مطلوب برساند. هدایت، گذردادن از وضع نامطلوب و رساندن 

به سعادت،  رسیدن  نقطه ی مطلوب،  آن  است.  نقطه ی مطلوب  به 

اختیاری  حركت های  همه ی  است.  خالص  و  دامئی  لذت های  یعنی 

برش، رسیدن به سعادت و خوشبختی و فرار از شوربختی و شقاوت 

را نشانه گرفته اند. )بهجت پور، 1390، ج 3، ص45(

ابدی  رنج  و  لذت  اسالمی،  بینش  در  و شقاوت   مالک سعادت 

کند  منی  مطرح  شقاوت  یا  سعادت  از  جدیدی  مفهوم  اسالم  است. 

را  دو  آن  فقط مصداق  بلکه  باشد؛  دور  مردم  درک  از دسرتس  که 

تعیین می کند. از آن جا که لذایذ و آالم دنیوی دوام و ثباتی ندارد، 

لذایذ و آالم ابدی جهان آخرت را به عنوان مصداق حقیقی سعادت 

و شقاوت مطرح می کند )مصباح یزدی، 1392، ج 1، ص 33 و43(. 

کارویژه  آید،  به دست می  قرآن  آیات  از  برابر آن چه  در حقیقت 

نهایی قرآن، نجات برش از جهنم و کانون شقاوت ها و رساندن وی 

این منظور  به  و  است.  کانون سعادت  و  الهی  به بهشت و رضوان 

اهداف نهایی، میانی و کوتاه مدتی را پیش روی مخاطبان خود باز 

کرده است. 

مراد از شقاوت حدی از درد و رنج است که فرجامی امیدبخش 

ندارد و امیدی به خروج از آن نیست؛ بلکه درد و رنج خالص است. 

بنابراین امل و دردهایی که در زندگی وجود دارند و مقدمه رسیدن 

به کامل و زمینه وصول به آسانی ها هستند، موضوع شقاوت نیست؛ 

ُیرْسا« )رشح، 6(،  اْلُعرْسِ  َمَع  چنان که قرآن خود می فرماید: »إِنَّ 

َفُمالقیِه«)انشقاق،6(  َكْدحاً  َربَِّك  إىِل   كاِدٌح  إِنََّك  اْلِْنساُن  َها  أَیُّ »یا 

و »لََقْد َخَلْقَنااْلِْنساَن فی  َكَبد« )بلد، 4(. اما خانه اهل شقاوت را 

ا الَّذیَن  جهنم می داند؛ جایگاهی که نجات از آن محتمل نیست: »َفأَمَّ

النَّاِر لَُهْم فیها َزفیٌر َو َشهیق*  خالِِدیَن ِفیها ما داَمِت  َشُقوا َفِفی 

اٌل لاِم ُیِریُد«)هود،  امواُت َو اأْلَْرُض إاِلَّ ما شاَء َربَُّك إِنَّ َربََّك َفعَّ السَّ

106و107(. 

با  که  است،  دلخواه  به  رسیدن  و  لذت  از  حدی  نیز  سعادت 

دور  و  دامئی  و  مستمر  طور  به  ها  لذت  انواع  آن  به  یابی  دست 
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پرتو  در  شود.  می  تحصیل  نامطلوب  و  اندوه  با  آمیختگی  هم  از 

سعادت انسان به لذت های خالص و پایدار می رسد؛ )مصباح یزدی، 

1392،ج1، ص35( لذا خداوند متعال در قرآن بیان فرموده است: »َو 

امواُت َو  ا الَّذیَن ُسِعُدوا َفِفی اْلَجنَِّة خالِدیَن فیها ما داَمِت السَّ أَمَّ

اأْلَْرُض إاِلَّ ما شاَء َربَُّك َعطاًء َغْیَر َمْجُذوٍذ«)هود، 108(. 

دو  تأمین  قرآن  نهایی  کارویژه  شود  می  روشن  بیان  این  با 

خواست ذاتی انسان می باشد؛ نجات از شقاوت و رسیدن به سعادت. 

به آن ها،  این دو خواست آن است که وصول  بودن  ذاتی  عالمت 

مقدمه اهداف دیگر قرار منی گیرند. به تعبیر منطقیین »الذاتی ال 

یعلل«)مالصدرا، بی تا، ص83(، از علت میل و مطالبه آن ها سؤال 

راه  تنها  بلکه  گردد؛  بیان منی  ها، علت  متایل  آن  برای  و  منی شود 

کارهای وصول به آن ها ترشیح می شود. 

در سایه سار ترسیمی که قرآن از آرمان های بزرگ خود درباره 

مردم روشن  در هدایت  الله  کتاب  نهایی  اهداف  بیان منود،  انسان 

می شود. دو هدف نهایی توجیه کننده اهداف میانی و واسطه ای 

واژه  دو  با  هدف  دو  این  به  قرآن  نورانی  کالم  در  هستند.  قرآن 

اصفهانی،  )راغب  پیروزی  است. فالح  اشاره شده  و »فالح«  »فوز« 

موانع  و  ها  گرفتاری  و  رشور  از  رسنت  و  فالح(  واژه  ذیل   ،1412

رسیدن به هدف و مطلوب )مصباح یزدی، 1392،ج1، 56( و فهم و 

درک صالح و خیرات است. )مصطفوی،1360( فوز را مرحله باالتر از 

فالح، یعنی کامیابی، )مصباح یزدی، 1392، ج1،ص62( دست یابی به 

مطلوب و مرغوب، )مصطفوی،1360، ذیل واژه فوز( همراه سالمت 

)راغب اصفهانی،1412، ذیل واژه فوز( دانسته اند، هامن گونه که 

گذشت، سعادت حالتی است که اقتضای خیر و صالح دارد و شقاوت 

درست در نقطه مقابل آن به معنای نحوست و شدت و سختی و 

زحمتی است که مانع از هر خیر و فضلی یا سیر به سوی کامل است. 

)مصطفوی،1360، ذیل واژه شقی( گویا نجات از شقاوت در فالح و 

رسیدن به سعادت در فوز تجلی کرده است. آیات زیادی از قرآن این 

حقیقت را ترسیم کرده اند. )فتح، 5؛ بروج، 11؛ حرش، 9؛ توبه، 88(

»لُِیْدِخَل اْلُمْؤِمنیَن َو اْلُمْؤِمناِت َجنَّاٍت َتْجری ِمْن َتْحِتَها اأْلَْنهاُر 

َفْوزاً  اللَِّه  ِعْنَد  ذلَِك  كاَن  َو  َسیِّئاِتِهْم  َعْنُهْم  َر  ُیَكفِّ َو  فیها  خالِدیَن 

َعظیام«)فتح، 5( در این آیه فوز عظیم، داخل کردن زنان و مردان 

آن  زیر  در  جاری  های  آب  و  نعمت  از  پوشیده  بهشت  در  مؤمن 

لطف  نباشد،  خالص  مذکور  نعمت  که  گاه  آن  است.  شده  دانسته 

چندانی ندارد؛ از این رو بیان می کند آثار و تبعات هر بدی که در 

دنیا انجام داده اند از آن ها پوشانده می شود، تا موانع خلوص و ناب 

شدن این لذت های بهشتی برداشته شود و مؤمنان به لذت های با 

دوام و ناب داخل شده باشند. )فضل الله، 1419، ج7، ص167( 

ِمْن  َتْجری  َجنَّاٌت  لَُهْم  الِحاِت  الصَّ َعِمُلوا  َو  آَمُنوا  الَّذیَن  »إِنَّ 

َتْحِتَها اأْلَْنهاُر ذلَِك اْلَفْوُز اْلَكبیر« )بروج، 11( مالحظه می شود که 

های  مکان  به  رسیدن  عامل  دو  شایسته  عمل  و  ایامن  آیه  این  در 

پوشیده از نعمت به شامر آمده اند که رسیدن به آن ها رسیدن به 

مطلوب بزرگ است )بهجت پور،1390، ج 2، ص 378(؛ مطلوبی که 

باالتر از آن متصور نیست و از این رو بیان منی دارد رسیدن به این 

فوز بزرگ، مقدمه وصول به چه هدف باالتری است. 

أَنِفُقواْ  َو  أَِطیُعواْ  َو  اْسَمُعواْ  َو  اْسَتَطْعُتْم  َما  اللََّه  »َفاتَُّقواْ 

َخیْراأًّلِنُفِسُكْم َو َمن ُیوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأْولَئَك ُهُم اْلُمْفِلُحون «)حرش، 

شده  دانسته  رستگاری  موجب  نفس  بخل  از  نجات  آیه  این  در   )9

است. )طربی، 1412، ج 8، ص 434( زیرا بخل موجب دوری انسان 

از مواسات با برادران ایامنی، رسیدگی به امور مساکین و محرومان، 

دستگیری از فقرا و در راه مانده ها و مجاهدت مالی برای دفاع از 

کیان اسالم و مرزهای اسالمی می شود. در نتیجه به تضعیف و توجه 
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خطر به مسلامنان کمک کند. این بخل موجب شقاوت 

فرد بخیل در آخرت می شود، خدای متعال درآیه مورد 

بحث دوری از بخل را عامل رهایی از شقاوت و سختی 

ها می شمرد. 

جاَهُدوا  َمَعُه  آَمُنوا  الَّذیَن  َو  ُسوُل  الرَّ »لِكِن 

ِبأَْموالِِهْم َو أَْنُفِسِهْم َو ُأولِئَك لَُهُم اْلَخْیراُت َو ُأولِئَك 

ُهُم اْلُمْفِلُحون «)توبه، 88( جهاد و مبارزه با دارائی و 

جان موجب دورشدن خطرات و آسیب ها از مردم و 

آن  گرفنت  نادیده  که  شود. خطراتی  می  اسالمی  امت 

ها دروازه ورود به سختی و مشقت مؤمنان و جامعه 

معنای  به  رستگاری  و  فالح  رو  این  از  است.  ایامنی 

و  وضعی  نامطلوب  و  ناپسند  آثار  از  مؤمنان  رهیدن 

است.  شده  دانسته  جانی  و  مالی  جهاد  ترک  تکوینی 

اگر«ایامن« با »جهاد« توأم گردد، هر خیر و بركتى را 

این دو،  با خود همراه خواهد داشت، و جز در سایه 

نه راهى به سوى فالح و رستگارى است، و نه نصیبى 

از خیرات و بركات مادى و معنوى که خواست و رس 

منزل مقصود همه است. )مکارم شیرازی، 1374، ج 7، 

ص261(

فالح و رستگاری، دو مطلوب و هدف ذاتی انسانند؛ 

زیرا مقدمه  مطلوبی دیگر قرار منی گیرند. )بهجت پور، 

1390، ج 1، ص23( هر انسان ساملی در جانش طالب 

رستگاری و رهایی از مشكالت است که خود باید برای 

غیر  دیگری  هیچ کس  کند.  تالش  آوردنشان  به چنگ 

باره مورد سؤال قرار  این  برای تالش در  از خود فرد 

منی گیرد. 



4. رابطه پیرشفت با رستگاری و سعادت
است.  )جاندار(  بالفعل حیوان  و  انسان  بالقوه  موجودی  انسان 

آزادکردن ظرفیت های بالقوه اش می تواند او را تا حدود برتر از 

مالئکه باال برد.  به مقداری که انسان کامل می شود، درک بهرتی از 

امور لذیذ پیدا می کند و نوع و بهره او از لذت ها باالتر می رود. 

کنیم،  تعبیر می  لذت  به  آن  از  و  میابیم  در خود  ما  که  را  »چیزی 

حاصل  ما  برای  دلخواه  شیئی  یافنت  هنگام  که  ادراکی  است  حالتی 

می شود؛ به رشط آنکه آن را مطلوب خود بدانیم و نیز از یافنت آن 

آگاه و بدان توجه داشته باشیم. بنابراین حصول لذت عالوه بر وجود 

ذات لذت برنده و شیئ لذیذ متوقف بر داشنت نیروی ادراکی خاصی 

با آن درک کرد. « )مصباح یزدی،  را  یافنت مطلوب  بتوان  است که 

1391، ص43،(

از لذت ها واجد  به دلیل ذائقه و درکشان  انسان ها  در قرآن 

محمد،  3؛  )حجر،  اند:  شده  دانسته  سقوط  یا  رشدیافتگی  و  کامل 

َفَسْوَف  اأْلََمُل  ُیْلِهِهُم  َو  َیَتَمتَُّعوا  َو  َیْأُكُلوا  »َذْرُهْم   )61 بقره،  2؛ 

الِحاِت  َیْعَلُمون «)حجر،3(؛»إِنَّ اللََّه ُیْدِخُل الَّذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ

َجنَّاٍت َتْجری ِمْن َتْحِتَها اأْلَْنهاُر َو الَّذیَن َكَفُروا َیَتَمتَُّعوَن َو َیْأُكُلوَن 

َكام َتْأُكُل اأْلَْنعاُم َو النَّاُر َمْثوًى لَُهم «)محمد،12(؛ »َوإِْذ ُقْلُتْم یا ُموىس  

لَْن َنْصرِبَ َعىل  َطعاٍم واِحٍد َفاْدُع لَنا َربََّك ُیْخِرْج لَنا ِمامَّ ُتْنِبُت اأْلَْرُض 

ِمْن َبْقِلها َو ِقثَّاِئها َو ُفوِمها َو َعَدِسها َو َبَصِلها قاَل أَ َتْسَتْبِدُلوَن الَّذی 

َبْت  ُهَو أَْدىن  ِبالَّذی ُهَو َخْیٌر اْهِبُطوا ِمرْصاً َفإِنَّ لَُكْم ما َسأَْلُتْم َو رُضِ

ِبأَنَُّهْم كاُنوا  اللَِّه ذلَِك  ِبَغَضٍب ِمَن  اْلَمْسَكَنُة َو باُؤ  َو  لَُّة  َعَلْیِهُم الذِّ

ِبیِّیَن ِبَغْیِر اْلَحقِّ ذلَِك مِبا َعَصْوا َو  َیْكُفُروَن ِبآیاِت اللَِّه َو َیْقُتُلوَن النَّ

كاُنوا َیْعَتُدوَن«)بقره، 61( 

با تغییر ذائقه است که انسان نعمت های واال را ترک و نعمت 

های پائین تر را مطالبه می کند. غذای بی زحمت آسامنی و پاک را 

ترک و غذای پر دردرس زمینی را طلب می کند. تغییر ذائقه موجب 

ندیدن نعمت در نتیجه ناسپاسی و بی ادبی در برابر نعمت دهنده 

می شود. به گفته موالنا در رشح این تقاضای بنی ارسائیل توجه کنید: 

»از خدا جوئیم توفیق ادب بی ادب محروم ماند از لطف رب

 بی ادب تنها نه خود را داشت َبد بلکه آتش در همه آفاق زد

 مائده از آسامن در می رسید بی ُصداع و بی فروخت و بی خرید

در میان قوم ِ موسی، چند کس بی ادب گفتند: کو سیر و عدس

 منقطع شد نان و خوان از آسامن

    ماند رنِج زرع و بیم بیل و داسامن«

)مولوی، 1393،ص91-80(

از این رو یکی از کارکردهای دین، تغییر ذائقه هاست؛ ارتقای 

است:  انسان  های  ظرفیت  شکوفایی  و  کامل  نتیجه  که  ای  ذائقه 

)حجرات، 11( »َواْعَلُمواأَنَّ فیُكْم َرُسوَل اللَِّه لَْو ُیطیُعُكْم فی  َكثیٍر 

ْم َو لِكنَّ اللََّه َحبََّب إِلَْیُكُم اْلیامَن َو َزیََّنُه فی  ُقُلوِبُكْم  ِمَن اأْلَْمِر لََعِنتُّ

اِشُدون «  َه إِلَْیُكُم اْلُكْفَر َو اْلُفُسوَق َو اْلِعْصیاَن ُأولِئَك ُهُم الرَّ َو َكرَّ

)حجرات، 7( موافق آیه باال انسان مؤمن درک جدیدی از مطلوب 

را  پروردگار  به  خاطر  اطمینان  یعنی  ایامن،  وی  دارد؛  نامطلوب  و 

دوست دارد و به طور دائم درصدد افزایش و ازدیاد آن است و الحاد 

و گناه و پرده دری و رسکشی را نامطلوب شمرده و از آن دوری می 

کند. )طباطبائی، 1417، ج5، ص529( رشد ایامن در انسان که اطمینان 
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خاطر انسان به خدا، وعده های رسارس فضل، وعیدهای عادالنه او، 

وعیدهای  و  ها  وعده  رستاخیز،  آسامنی،  های  اوصیاء،کتاب  انبیاء، 

مرتبط با آن روز و... است، انسان را به انجام اعامل شایسته ترغیب 

می کند و لذت گناه و رسکشی را در ذائقه انسان تلخ و ارتکاب گناه 

را چون زهر و پلیدی ناگوار می سازد. 

تفاوت قوس نزول و صعود انسان، در دو دیدگاه فرشتگان و خدا 

در مذاکره ای که درباره انسان غیرکامل خون ریز و فسادگر، و انسان 

کامل مسجود مالئک درگرفت، نشان داده شده است:  

»َو إِْذ قاَل َربَُّك لِْلَمالِئَكِة إِنِّی جاِعٌل ِفی اأْلَْرِض َخلیَفًة قاُلوا أَ 

ماَء َو َنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َو  َتْجَعُل فیها َمْن ُیْفِسُد فیها َو َیْسِفُك الدِّ

َها ُثمَّ  ُس لََك قاَل إِنِّی أَْعَلُم ما ال َتْعَلُمون َو َعلََّم َءاَدَم اأْلَساْمَء كلُّ ُنَقدِّ

َعَرَضُهْم َعىَل اْلَمَلئَكِة َفَقاَل أَنِبوىِن ِبأَْساَمِء َهُؤاَلِء إِن ُكنُتْم َصاِدِقیَن* 

اْلَعِلیُم الْحِكیُم*  إِنََّك أَنَت  لََنا إاِلَّ َما َعلَّْمَتَنا  ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم  َقاُلواْ 

َقاَل َیاَدُم أَنِبْئُهم ِبأَساْمئِهْم َفَلامَّ أَنَبأَُهم ِبأَساْمئِهْم َقاَل أَ لَْم أَُقل لَُّكْم 

ُكنُتْم  َما  َو  ُتْبُدوَن  َما  أَْعَلُم  َو  اأْلَْرِض  َو  اَمَواِت  َغْیَب السَّ أَْعَلُم  إىِنّ ِ 

َتْكُتُموَن؛ )و یاد كن( هنگامى را كه پروردگارت به فرشتگان فرمود: 

 » مى دهم.  قرار  ]مناینده اى [  جانشینى  زمین،  در  من  حقیقت  »در 

)فرشتگان( گفتند: »آیا در آن كىس را قرار مى دهى كه در آن فساد 

كند و خون ها بریزد؟ در حاىل كه ما به ستایش تو تنزیه مى گوییم، و 

تو را پاك مى شامریم. « )پروردگار( گفت: »در واقع من آنچه را كه 

]شام[ منى دانید، مى دانم. « و ]خدا[ همه نام ها را به آدم آموخت؛ 

سپس آنها را بر فرشتگان عرضه منود و گفت: » اگر راست گویید، 

نام هاى ایشان را به من خرب دهید. « )فرشتگان( گفتند: »منّزهى تو! 

ما هیچ دانىش جز آنچه به ما آموخته اى نداریم، ]چرا[ كه تنها تو 

دانا ]و[ فرزانه اى. « ]خدا[ فرمود: »اى آدم! آنان را به نام هایشان 

خرب ده. «و هنگامى كه ]آدم [ آنان را به نام هایشان خرب داد، )خدا( 
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گفت: »آیا به شام نگفته ام كه من نهان آسامن ها و زمین را مى دانم؟! 

و )نیز( آنچه را آشكار مى كنید و آنچه را همواره پنهان مى داشتید، 

مى دانم. « )بقره،33-30(

الی 33 سوره بقره روشن می کند فرشتگان به جنبه  آیات 30 

تعلق  و  برش  داشنت  خاک  در  ریشه  داشتند.  توجه  انسان  ناسوتی 

و  فساد  اقتضای  بود،  او  خالفت  مرکز  که  زمین  به  انسان  خالفت 

خون ریزی می کرد. )طباطبائی، 1417، ج2، ص328( به نسبت فاصله 

گرفنت انسان از بعد زمینی اش و فعلیت یافنت روح الهی که مجالی 

انسان  بود، ظرفیت  الهی در وی  کامل-ترین ظهور اسامء و صفات 

باالتر رفته و کاملی می یابد که او را قابلیت شاگردی بی واسطه خدا 

َیْعَلم؛ )هامن(  لَْم  َما  ااْلنَساَن  ِباْلَقَلِم*َعلََّم  َعلََّم  »الَِّذى  می بخشد: 

آموخت.  منى دانست  را  آنچه  انسان  به  بیاموخت،  قلم  با  كه  كىس 

« )علق، 4-5( بنابراین میان کامل انسان و سعادت او رابطه وجود 

دارد و قرآن از طریق تکامل انسان، وی را تا رسیدن به لذت های 

رسمدی و ناب در بهشت عدن هدایت می کند. این تکامل در سایه 

بندگی تجلی و ظهور می یابد؛ از این رو فرمود: »َو ما َخَلْقُت اْلِجنَّ 

َو اْلِْنَس إاِلَّ لَِیْعُبُدوِن« )ذاریات، 56(. عبادت، بردگی نیست؛ برده 

مجبور به بندگی و اطاعت و کرنش است و از خود اختیاری ندارد. 

عالمه  است.  آزادی  با  همراه  گزینش  و  انتخاب  بندگی،  و  اطاعت 

جعفری به خوبی تعبیر کرده است: »بندگی آن است که انسان به 

حکیمی،  و  )نرصی   » بدهد.  دیگری  از  اطاعت  به  تن  خود  اختیار 

1378( در سایه سپردن خود به خدا و اطمینان به کرامت، حکمت، 

او است که مسیر رستگاری و سعادت هموار می  دانایی  و  قدرت 

دستربد  از  تر شود،  ناب  بندگی  در  که  میزان  به هر  انسان  و  شود 

ابلیس و دیگر شیاطین و حّتی از خود رها شده و به آزادی معنوی 

ِتَك أَلُْغِوَینَُّهْم أَْجَمِعیَن*إاِلَّ ِعَباَدَك  می رسد: )ص، 85-82( »قاَل َفِبِعزَّ

ِمْنُهُم اْلُمْخَلِصیَن*َقاَل َفالْحقُّ َو الْحقَّ أَُقوُل* أَلَْمَلَنَّ َجَهنََّم ِمنَك َو 

ن َتِبَعَك ِمنْهْم أَْجَمِعیَن؛ )ابلیس( گفت: »پس به عّزتت سوگند،  ِممَّ

كه حتاًم همه آنان را مى فریبم! مگر بندگاِن خالص شده تو، از میان 

آنان. « )خدا( فرمود: »پس حق )از من است( و فقط حق مى گویم. 

حتاًم جهّنم را از تو و همه كساىن از آنان كه از تو پیروى كند پر مى 

كنم!« )ص، 85-82(

موافق آیات 85-82 سوره ص بندگان به خلوص رسیده قادرند 

برات آزادی خود از شیطان را به دست آورند. )سید بن قطب، 1412، 

ج3، ص142( از این رو تالش عملی انسان ها در طول مدت زندگی 

تالش برای رسیدن به خلوص بندگی خدا و گسسنت از غیر او خواهد 

راهی  ها،  پدیده  از  متعال  خدای  های  توصیف  و  ها  توصیه  شد. 

برای رسیدن برش به رستگاری و سعادت است و در این میان خطر 

بزرگ دخالت شیطان است که مانع ادامه راه می-شود و انسان را از 

پیمودن مسیر سعادت و استواری بر راه مستقیم باز می دارد: )حجر، 

ْم  أَلُْغِوَینهَّ َو  اأْلَْرِض  ىِف  لَُهْم  َزیَِّننَّ  أَلُ أَْغَوْیَتنِى  مبَا  َرِب  40-39(»َقاَل 

أَْجَمِعیَن*إاِلَّ ِعَباَدَك ِمنْهُم اْلُمْخَلِصین؛ )ابلیس( گفت: « پروردگارا، 

آنان  براى  زمین  در  را(  )بدى ها  قطعاً  فریفتى،  مرا  آنكه  سبب  به 

مى آرایم؛ و حتاًم همه آنان را مى فریبم، مگر بندگان خالص شده تو 

از میان آنان. « )حجر، 40-39(

شیطان دشمن قسم خورده انسان تالش می کند از راه »غوایِت« 

را  آنان  اند،  نرسیده  خدا  خالصانه  بندگی  مقام  به  که  هایی  انسان 

و ضاللت  گمراهی  در  و  بازدارد  دینی  تعالی  و  پیرشفت  مسیر  از 

به  و  رشد  مقابل  ای  کلمه  قرآنی،  لطیف  تعبیر  »غوایت«  بکشاند. 

مفهوم فرو رفته در گمراهی است. فرورفته در گمراهی، کسی است 

را می  بر خالف گمراهانی که مقصد  باشد؛  را گم کرده  که مقصد 

شناسند، اما مسیر آن را اشتباه می روند. شیطان سوگند خورد رس 
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راه انسان ها نشسته و آن ها را از طریق گم کردن مقصد، به انحراف 

بکشاند؛ گم کردنی که مانع حفظ و بالندگی رسمایه ها و داشته های 

انسان باشد. )طربی، 1412، ج 4، ص663( 

حاصل آنکه بندگی راه تکامل و اطاعت شیطان موجب سقوط از 

راه رشد است: »ِصْبَغَة اللَِّه َو َمْن أَْحَسُن ِمَن اللَِّه ِصْبَغًة َو نَحُن لَُه 

َعِبُدون؛ رنگ خدایى )بپذیرید. ( و خوش رنگ تر از خدا كیست؟ و ما 

تنها پرستش كنندگان اوییم. « )بقره، 138( در پرتو بندگی خدا همه 

ابعاد زندگی انسان رنگ خدایی می گیرد و تجلیات الهی در همه 

عرصه های زندگی منایان می شود و مقام قرب حقیقی که خداگونه 

شدن انسان است، تحقق می یابد: 

»بندگی کن تا که سلطانت کنند 

تن رها کن تا همه جانت کنند    

خوی حیوانی سزاوار تو نیست 

ترک این خو کن که انسانت کنند

چون نداری درد، درمان هم مخواه 

درد پیدا کن که درمانت کنند

بنده ی شیطانی و داری امید 

که ستایش همچو یزدانت کنند؟

 سوی حق نارفته چون داری طمع؟ 

همرس موسی بن عمرانت کنند 

شکر و تسلیم سلیامنیت کو؟ 

ای که می خواهی سلیامنت کنند

از َچِه شهوت، قدم بیرون گذار 

تا عزیز مرص و کنعانت کنند

بگذر از فرزند و مال و جان خویش 

تا خلیل الله دورانت کنند 



رس بنه در کف برو در کوی دوست 

تا چو اسامعیل قربانت کنند 

در ضاللت مانده ای چون سامری 

آرزو داری که لقامنت کنند

چشم الهوتی اگر داری بیا 

تا به بزم قرب مهامنت کنند

چون علی در عامل مردانگی 

فرد شو تا شاه مردانت کنند

همچو سلامن در مسلامنی بکوش 

ای مسلامن تا که سلامنت کنند«

)حسینی جوهری، 1364، ص 28(

5. مبادی و زمینه های پیرشفت در قرآن 
قرآن در سوره های ابتدایی نزول، از فرآیند تکاملی انسان به 

ترتیب ذیل سخن گفته است: 

1. ابتدا در سوره عرص )مکی13( بیان می دارد انسان ظرفیت 

با  به کار نگرفنت آن ها  هایی دارد که در صورت مهمل ماندن و 

«)عرص، 2( زیان مواجه می شود: »إِنَّ اْلِْنساَن لَفی  ُخرْسٍ

این رسمایه ها در سایه اعتامد به خدا و انجام اعامل شایسته و 

هم افزائی انسان ها با توصیه به حق و صرب به جریان می افتد و 

به رشد می رسد. در سیر تنزیلی سوره های قرآن، خداوند متعال 

با  را  تکاملی  برنامه   به سمت  برای حرکت  ترغیب  این سوره،  در 

هشدار و اعالم خطر آغاز کرد. )بهجت پور، 1390، ج 1، ص412( 

خدای متعال بیان می دارد انسان گوهر وجود و رسمایه ای دارد 

که غالباً به کار انداخته منی شود، در نتیجه معطل و مهمل مانده 

و انسان با زیان مواجه خواهد شد. برای رهایی از این زیان باید 

به پروردگار اطمینان کرد، خود را به او و توصیه هایش سپرد و به 

عمل شایسته رو آورد. اعاملی که شایستگی آن ها ریشه در ایامن 

تکامل می دهند و  را  انسان هایی رسمایه وجودشان  دارد. چنین 

گیرند؛ محیطی  قرار  افزا  در محیطی هم  که  رسانند،  به رشد می 

که در آن توصیه به حق و به شکیبایی در برابر هزینه های عمل 

به حق صورت گیرد. 

دستگاه  دارد،  می  بیان   )26 )مکی  شمس  سوره  در  سپس   .2

عوامل  و  سقوط  و  حقیقت  مرزهای  از  گذر  عوامل  به  معرفت 

کافی  تنها  است،  تعبیه شده  انسان  در  )تقوا(  از سقوط  بازدارنده 

پاسخ  خود  فطرت  ندای  به  نگیرد،  نادیده  را  ها  آن  انسان  است 

مثبت دهد و به مدیریت آن ها بپردازد. بر پایه این آیات انسان 

درباره خود مسئول است و باید به مدیریت رسمایه خود بر اساس 

که  گیرد  می  صورت  رشطی  به  مهم  این  بپردازد.  الهی  الهامات 

انسان رسمایه هایش را رشد دهد و از معطل گزاردنشان اجتناب 

موانع، موجب رشد  کنارزدن  با  و  کند  را هرس  ها  آن  گاه  ورزد؛ 

اها« )شمس، 9(.  گوهر وجودش باشد: »َقْدأَْفَلَح َمْن َزكَّ

با فجور و گناهان  كسی كه استعداد ها و ظرفیت های خود را 

را خاموش  فطرت خداداد  ندای  و  كند،  پلشتی مخفی  و  پلیدی  و 

سازد، رسمایه  اش را تلف كرده و به اهداف زندگی دست نخواهد 

یافت و نومید و رسفکنده از سود و تالش زندگی می شود. 

3. در سوره تین )مکی27( بیان می دارد انسان بالقوه جایگاه 

و  مواجهه  در  آفرینش  این  و  دارد  آفرینش  در  را  احسن  و  برتر 

نیز  مهم  نگرانی  این  شود.  می  اختالل  دچار  طبیعت  با  آمیختگی 

او  رهنمودهای  و  پروردگار  به  خاطر  اطمینان  و  ایامن  پرتو  در 

انسان  و  تا(  بی  )املراغی،  شود  می  مرتفع  شایسته  اعامل  انجام 

ااْلنَساَن  َخَلْقَنا  »لََقْد   )4-6 )تین،  ماند:  باقی می  تقویم  در احسن 
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َو  َءاَمُنواْ  الَِّذیَن  إِالَّ  َساِفِلین *  أَْسَفَل  َرَدْدَناُه  َتْقِویم *ُثمَّ  أَْحَسِن  ىِف 

در  را  انسان  یقین  به  مَمُنون ؛  َغیْر  أَْجٌر  َفَلُهْم  الَِحاِت  الصَّ َعِمُلواْ 

فروترین  به  را  او  آفریدیم ، سپس  استوار  و(  )نظام معتدل  بهرتین 

)و خوارترین مرحله( فروتران باز گرداندیم ، مگر كساىن كه ایامن 

پاداىش  آنان  براى  پس  دادند،  انجام  شایسته  ]كارهاى [  و  آوردند 

ىب پایان است.« )تین، 6-4(   

و  است. جسم همچون صدف  جان  و  از جسم  ترکیبی  انسان 

قرار  متعادل  و  مناسب  ترکیبی  در  او  وجودی  گوهر  چون  روح 

دارند. نفس انسان که محل تجلی کامل ترین اسامء و صفات الهی 

است، رس منشاء احسن تقویم بودن اوست. غرائز، محدودیت ها 

حقیقت  که  انسانند  طبیعی  و  حیوانی  حیات  لوازم  ها،  حجاب  و 

وی را چون دانه ای در خاک، در حجاب فرو می برد. هامن گونه 

که دانه و استعدادهای نهفته در آن تنها در صورتی که زیر خاک 

مدفون شود، پدیدار می شود، شکوفائی انسانیت انسان نیز تنها از 

همین طریق صورت می گیرد؛ کسانی که با ایامن به کانون کامالت 

هوشیارانه،  گزینش  با  و  بیابند  را  خود  حقیقت  او،  به  گرایش  و 

رفتارهای شایسته ای انجام دهند، حقیقت وجودی خود را شکوفا 

می سازند. )بهجت پور،1390،ج3، ص371(

بود. مطالب  پایه ها و مبادی پیرشفت  آنچه گفته شد درباره 

باال روشن کرد قرآن برای تکامل برنامه دارد. هدف این بود روشن 

یافتگی  رشد  و  پروردگار  اطاعت  و  بندگی  بر  پیرشفت  پایه  شود 

شده  گذاشته  فطری  های  دریافت  به  توجه  سار  سایه  در  انسان 

است و انسان در پرتو ایامن، عمل صالح و هم افزایی با دیگرانی 

که دغدغه حقیقت و شکیبایی را در راه طاعت دارند و نیز پاسخ 

مثبت به ندای فطرت می تواند، راه تکامل را بپیامید. 

6. مراحل شکل گیری و تثبیت پیرشفت در قرآن
قرآن در بسرت اجتامعی و فرهنگی ویژه ای فرو آمد و در محیط 

اجتامعی مکه و مدینه به ایجاد محیط ایامنی و تقویت و تثبیت آن 

پرداخت. سیر رشد و تعالی مؤمنان و جامعه ایامنی بر پایه عبودیت و 

بندگی به رشح باال و در چهار مرحله به ترتیب ذیل صورت پذیرفت: 

6-1 . مرحله اول: کنش علنی و رویش مخفی )علق؛ مکی/1 

الی حجر؛ مکی/54(

دعوت  به  علنی  و  رسمی  طور  به  )ص(  پیامرب  مرحله  این  در 

توحیدی خود اقدام می کند و ندای بندگی موحدانه را رس می دهد و 

رشک را در همه ابعادش محکوم ومردود اعالم می کند. با این عمل 

خود از میان مرشکان و عموم مردم، مؤمنانی به پروردگار جذب می 

کند، ولی آن ها را که در فضای هولناک مکی قادر به اعالم علنی 

اسالم خود نبودند، به طور زیر زمینی و غیر علنی تربیت اسالمی می 

کند؛ هویت اجتامعی آن ها را شکل می دهد تا با دستور به دو قطبی 

جامعه  برابر  در  را  مکه  مؤمن  تعداد  کم  گروه  مکه  جامعه  کردن 

پرشامر مرشک علنی کند. 

شدن  قطبی  دو  و  مؤمنان  علنی  حضور  دوم:  مرحله   .2-6

جامعه )انعام؛ مکی/55 الی مطففین؛ مکی/86( 

پس از علنی شدن رفتار گروه اقلیت مؤمن در مکه که به دنبال 

ِكین؛ و آنچه را كه )بدان(  آیه »َفاْصَدْع مِبَا ُتْؤَمُر َو أَْعِرْض َعِن اْلُمرْشِ

فرمان داده شده اى آشكار كن و از مرشكان روى برتاب« )حجر، 94( 

صورت پذیرفت، فرایند پیرشفت اسالم و جامعه دینی چهره تازه ای 

می گیرد. در این مرحله قرآن مؤمنان مکه را به جدایی از اکرثیت 

مرشک مکی در رفتار و ارزش ها توصیه می کند و مهارت های الزم 
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این مرحله را به آن ها اموزش می دهد. کار دومی که در این مرحله 

انجام می شود باز کردن غل و زنجیری است که طبقات مرجع مرشک 

دور مردم پیچیده بودند. این گروه با مواضع و ارزش های خرافی 

و خود ساخته، مانع اندیشه ورزی آزادانه مردم می شدند. قرآن با 

تخریب مواضع و دیدگاه های این گروه چهره کریه رشک و کفر را 

روشن و ضعف و ناتوانی آن را آشکار می کند. در اقدامی دیگر مردم 

را که حال به ضعف بنیان های رشک واقف بودند، به اسالم و ارزش 

های اسالمی دعوت می کند: »ِكَتاٌب أَنَزْلَنُه إِلَْیَك لُِتْخِرَج النَّاَس ِمَن 

اِط اْلَعِزیِز الْحِمید)ابراهیم،1(؛  ُلاَمِت إىَِل النُّوِر ِبإِْذِن َربِِّهْم إىِلَ  رِصَ الظُّ

]این [ كتاىب است كه آن را به سوى تو فرو فرستادیم، بخاطر اینكه 

تاریىك ها به سوى نور بیرون  از  مردم را به رخصت پروردگارشان، 

آورى، به سوى راِه )خداى( شكست ناپذیر ]و[ ستوده. «

)بقره؛  ایامنی  جامعه  توسعه  و  تشکیل  سوم:  مرحله   .3-6

مکی/87 الی فتح؛ مکی/112(

سازی  فضا  از  دیگری  گونه  شاهد  پیرشفت  از  مرحله  این  در 

ایامنی هستیم. در نتیجه اقدامات پیامرب)ص( و نزول آیات قرآن و به 

دلیل ایامن مردم مدینه فرصتی ایجاد می شود تا جامعه ای ایامنی 

با اکرثیتی مؤمن در یرثب شکل گیرد. این جامعه با نزول سوره ها 

و آیاتی که به طور عمده تکالیف قانونی مؤمنان را روشن می کرد 

و هشدارهای الزم را درباره خطرات احتاملی به آن ها گوشزد می 

کرد، روز به روز قوی تر شد و به جایی رسید که جامعه ای مستقل، 

به مثر رسیده و توانا و پویا شکل گیرد. و بسیاری از رفتارهای ایامنی 

در آن نهادینه و ماندگار شود. چنانکه در آیات سوره فتح که خواهد 

آمد به این مهم اشاره شده است.  

 6-4. مرحله چهارم: تثبیت و پایش )مائده؛ مکی/113و توبه؛ 

مکی/114(

در این مرحله از پیرشفت که کار فرهنگ سازی و نهادینه شدن 

بینش ها، ارزش ها، و رفتار ایامنی به انجام رسیده است، با مرحله 

پایش فرهنگی و مراقبت مواجه می شویم؛ مراقبتی که از راه جعل 

بیان  و  مؤمنان  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  و  رهربی  و  امامت 

ضوابط راهگشا و هشدارهای بیدارکننده صورت گرفت. در اینجا به 

همین مقدار بسنده شده و تبیین مفصل و مرشوح این مراحل و بیان 

شواهد قرآنی آن ها را به مجال دیگر واگذار می شود. 

7. چشم اندازهای پیرشفت در قرآن
نزول  ترتیب  در  دوازدهمین سوره  و  یکصد  که  فتح  در سوره 

قرآن دانسته شده است. )بهجت پور،1390، ج 1، ص36( به دست 

 29 و   28 آیات  در  است.  شده  اشاره  پیامرب)ص(  رسالت  آوردهای 

سه توصیف از تالش های به مثررسیده اسالم مورد توجه است. این 

سه که در مدل جامعه معارص نزول نتیجه هستند، در امت اسالمی 

تربیت قرآنی  از آن ها در شعاع  و دیگر جوامع مسلامنی که پس 

آیند.  می  به شامر  پیرشفت  برای  اندازهایی  گیرند چشم  می  قرار 

موافق این آیات درسایه هدایت پروردگار و تالش های رسول اکرم 

)ص(، سه عرصه دین، مردم مؤمن و جامعه ایامنی به ترتیب موضوع 

پیرشفت دانسته شده اند. عرصه های پیرشفت در قرآن عبارتند از: 

1. پیرشفت دین؛ »ُهَو الَِّذى أَْرَسَل َرُسولَُه ِباْلُهَدى  َو ِدیِن اْلَحقّ ِ 

ِه َو َكَفى  ِباللَِّه َشِهیًدا«)فتح،28(؛ او كىس است  یِن كلُّ لُِیْظِهَرُه َعىَل الدِّ

كه فرستاده اش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر همه دین 

]ها[ پیروز گرداند و گواهى خدا كاىف است.  
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اُء  ٌد َرُسوُل اللَِّه َو الَّذیَن َمَعُه أَِشدَّ 2. پیرشفت مؤمنان؛ »ُمَحمَّ

داً َیْبَتُغوَن َفْضاًل ِمَن اللَِّه  عاً ُسجَّ اِر ُرَحامُء َبْیَنُهْم َتراُهْم ُركَّ َعىَل اْلُكفَّ

ُجود. . . «)فتح،29(؛  َو ِرْضواناً سیامُهْم فی  ُوُجوِهِهْم ِمْن أََثِر السُّ

محمد صىل الله علیه و آله فرستاده خداست و كساىن كه با او هستند 

بر كافران سخت گیر )و( در میان خود مهرورزند آنان را ركوع كنان 

]و[ سجده كنان مى بینى، در حاىل كه بخشش و خشنودى اى از خدا 

مى جویند نشانه آنان در چهره هایشان از اثر سجده ]منایان [ است. . . 

3. پیرشفت جامعه ایامنی؛ »ذلَِك َمَثُلُهْم ِفی التَّْوراِة َو َمَثُلُهْم 

َعىل   َفاْسَتوى   َفاْسَتْغَلَظ  َفآَزَرُه  َشْطأَُه  أَْخَرَج  َكَزْرٍع  اْلِْنجیِل  ِفی 

اَر َوَعَد اللَُّه الَّذیَن آَمُنوا َو  ِبِهُم اْلُكفَّ اَع لَِیغیَظ  رَّ ُسوِقِه ُیْعِجُب الزُّ

الِحاِت ِمْنُهْم َمْغِفَرًة َو أَْجراً َعظیاًم«)فتح،29(؛ این مثال  َعِمُلوا الصَّ

آنان در تورات است و مثال آنان در انجیل است، هامنند زراعتى كه 

جوانه اش را بیرون آورده، پس آن را تقویت كرده و محكم گرداند، 

را  كشاورزان  كه  حاىل  در  قرارگیرد،  راست  خود  ساقه هاى  بر  پس 

شگفت زده كند تا كافران را بخاطر آنان به خشم آورد! خدا به كساىن 

از آنان كه ایامن آوردند و ]كارهاى [ شایسته انجام دادند، آمرزش و 

پاداش بزرگى را وعده داده است . 

سه  ایامنی  جامعه  و  مؤمن  مردم  دین،  پیرشفت  اساس  این  بر 

بتوان تقدم  پیامرب 9 هستند. شاید  دستاورد اسالم در دوره زندگی 

مرتبه پیرشفت در ساحت دین و در مرحله بعد پیرشفت در ساحت 

به  گرفت.  نتیجه  را  ایامنی  جامعه  ساحت  سپس  و  مردم  فرهنگ 

آئین  بر دیگر  عبارت دیگر پیرشفت دین و غلبه منطق دین اسالم 

ها و ادیان، فرصت ساز جذب و تربیت و تحول مردم مؤمن است. 

تحول مردم نیز به نوبه خود زمینه پیرشفت جامعه دینی را فراهم 

البته این به معنای توقف پیرشفت مردم و یا اجتامع، بر  می کند. 

امتام و کامل مرحله پیرشفت دین نیست؛ بلکه به معنای آن است که 

در هر مرحله از پیرشفت و تحول مردم یا جامعه ایامنی الزم است 

باشد. همچنین هر  امر دین مقدم شده  تناسب آن پیرشفت در  به 

در  پیرشفت الزم  به  نیاز  ایامنی،  در عرصه جامعه  پیرشفت  میزان 

عرصه تحول مردمی دارد. سیر نزول سوره ها و آیات قرآن نیز این 
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مطلب را اثبات می کند. دقت در مضامین سوره ها به ترتیب نزول 

روشن می کند این سه گونه پیرشفت همگام و متناسب با همدیگر 

شکل گرفته اند. 

تأسیس مفاهیم دینی مثل توحید  به  آیاتی  در سیر نزول قرآن 

حمد،  آیات5-1،  مکی1/  )علق،  متعال؛  پروردگار  عبودی  و  ربوبی 

مکی5/ آیات1-7(، رسالت پیامرب )ص(؛ ) مزمل، مکی3/ آیات16-15(، 

آیات 16- 42،  ) قلم، مکی 2؛  برابر پروردگار؛  انسان در  مسئولیت 

ماعون، مکی17/ آیات1-3(، وجود عامل رستاخیز؛ )قیامت، مکی 31/ 

آیات 1-40(، و اموری نظیر آن مورد توجه قرار می گیرد و پیامرب 

)ص( به رصاحت مأمور اعالم جدایی معبود و دین خود از کافران به 

طور رصیح و علنی می شود؛ )کافرون، مکی17/ آیات6-1(. 

در هامن حال تربیت مؤمنان به دعوت جدید رشوع می شود. 

در سوره حمد )مکی 5 / آیات1-7 ( رابطه مؤمنان با خدا تنظیم می 

از زبان آن ها بیان می فرماید، باور به  گردد و در کالمی که خدا 

توحید افعالی، اعالم توحید بندگی، استعانت و هدایت طلبی از خدا 

را ویژگی آن ها می نامد. در سوره لیل )مکی 9/ آیات1- 11( برخی 

از ویژگی های رفتاری اهل تقوا بیان می شود. خدای متعال در سوره 

از خرسان در  آن ها،  راه های نجات  به  آیات3-1(  عرص )مکی13/ 

رسمایه وجود توجه می دهد و در سوره تین ) مکی27/ آیات8-1( 

ماندنش در مرحله احسن  باقی  و  انسان  تعادل شخصیت  راه های 

تقویمی را یادآوری می کند. 

عمده  طور  به  ابتدایی  های  سوره  همین  در  متعال  خداوند 

انهدام بنیان های فاسد جامعه جاهلی را رشوع می کند تا آغازی بر 

بناگذاری جامعه ایامنی باشد: در سوره علق )مکی1/ آیات 14- 18( 

درباره تجمیع جریان رسکش و در نهایت نابودی آن سخن می گوید. 

در سوره قلم ) مکی2/ آیات 8 - 15( به ماهیت فاسد این جامعه 

پیامرب  با  معاند  و  ویژگی جامعه رسکش  یازده  از  و  کند  اشاره می 

)ص( سخن می گوید. در همین سوره به نابودی این گروه نیز توجه 

می دهد؛ )آیات 16- 33(. در سوره مزمل )مکی3/ آیات 14- 18( 

از نابودی قطعی آن ها که در برابر پیامرب )ص( ایستاده و معاندت 

می کنند، خرب داده است. در سوره فجر )مکی10/ آیات 1- 14( از 

نابودی جامعه رسکش و مفسد سخن گفته و پیامرب )ص( را درباره 

تنبیه قطعی آن ها اطمینان خاطر می دهد و باالخره با تهدید بنیان 

ایامنی  برای ظهور جامعه  را  به تدریج رشائط  های جامعه جاهلی 

مهیا می کند. 

تأمین این موارد در 23 سال رسالت پیامرب )ص(، با تالش برای 

تربیتی و اخالقی و  ادیان، اصالح صفات و ویژگیهای  بر همه  غلبه 

رفتاری پنج گانه و رشد دانه ای تا کامل ِ جامعه به مثابه درختی به 

بار نشسته به دست می آید. بنابراین جا دارد این ابعاد که در سال 

و  توسعه  و  یافتگی  تبیین شد، شاخص رشد  قرآن  نزول  پایان  های 

پیرشفت قرار گیرد و از این منظر میزان موفقیت و عدم توفیق تالش 

ها ارزیابی شود. به عبارت دیگر وضعیت مطلوب این سه عرصه ی 

پیرشفت و کاستی های دینی و ایامنی در جامعه ای مثل ایران در 

قلمداد  فعلی  وضعیت  و  مذکور  مطلوبات  میان  فاصله   1394 سال 

شود. تدبیر پیرشفت اسالمی- ایرانی، تدبیری از نوع توجه به مردم 

و جامعه ایرانی برای گذر از وضعیت موجود تا رسیدن به وضعیت 

مطلوب پیرشفت دینی و ایامنی در سه عرصه فوق خواهد بود. 

8. نسبت و تناسب عرصه های گوناگون پیرشفت با 
سه عرصه قرآنی آن

مباحث پیش گفته مباحثی مرتبط با پیرشفت ایران، در هر منطقه 

اسالمی در عرصه دین بود؛ اما روشن است که آرمان ها و آرزوهای 
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مردم یک کشور عرصه های دیگری نیز دارد و پیرشفت در ایامن و 

رشد و تعالی دین و جامعه ایامنی، تنها آرمان یک ملت محسوب منی 

شود. مردم برای خود، خانواده، منطقه زیست و کشوری که در آن 

زندگی می کنند، قله های رشد و ترقی در نظر دارند که برای تحقق، 

تکامل و حفاظت از آن تالش می کنند. 

تجارت،  و  اقتصاد  فناوری،  و  علم  در  پیرشفت  های  عرصه 

و  امنیت  آرامش،  و  رفاه  وسالمت،  بهداشت  صنعت،  و  کشاورزی 

یک  اهداف  از  ناپذیری  تردید  های  بخش  موارد،  دیگر  و  سیاست 

ملت به شامر می-آیند. سؤال مهمی که مدیران و برنامه ریزان باید 

میان  ساخنت  هامهنگ  کیفیت  بیاندیشند،  تدبیر  آن  به  پاسخ  برای 

عرصه های پیرشفت اسالمی و ایرانی است. چگونه اهداف مختلف 

را سامان دهیم که به جای تعارض و تصادم میان خواست های 

متنوع  های  عرصه  در  سازواری  و  هامهنگی  ملت،  یک 

پیرشفت اتفاق افتد؟

های  برنامه  و  ها  طرح  در  کامل  ترین  مهم   

آن  بودن  جانبه  و همه  توازن  و  تعادل  پیرشفت، 

سازی  به  توسعه،  اسالم هدف  مکتب  در  هاست. 

رشائط و ظرفیت های فردی، اجتامعی و مناسب 

موانع  رفع  منظور  به  اجتامعی  فضای  سازی 

حداکرثی  تحصیل  برای  فرصت  ایجاد  و  رستگاری 

بهره انسان و جامعه از سعادت است. از نظر اسالم 

توسعه تنها رفاه و آسایش در عرصه حیات این جهان 

تأمین  برای  فرصتی  جهان  این  در  توسعه  بلکه  نیست؛ 

اَر اْلِخَرَة  سعادت اخروی است: »َو اْبَتِغ فیام آتاَك اللَُّه الدَّ

ْنیا َو أَْحِسْن َكام أَْحَسَن اللَُّه إِلَْیَك َو  َو ال َتْنَس َنصیَبَك ِمَن الدُّ

ال َتْبِغ اْلَفساَد ِفی اأْلَْرِض إِنَّ اللََّه ال ُیِحبُّ اْلُمْفِسدیَن« )قصص،77(. 
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قرآن به داللت مطابقی درباره عرصه های رشد اقتصادی، علمی، 

پژوهشی، سیاسی و... اظهار نظر نکرده است. این تجربه ها و دست 

آوردهای برش است که می تواند برای این عرصه ها مرزهای پیرشفت 

و توسعه تعیین کند. لکن با عنایت به جایگاه دین و پیرشفت های 

دینی روشن می شود، هرگونه پیرشفت در سایر ابعاد زندگی، شئون 

رصاط  در  و  مطلوبیت  دارای  هنگامی  پژوهشی  و  علمی  سیاسی، 

مستقیم معنای پیرشفت واقعی هستند، که در راستای پیرشفت های 

به  بلکه  باشند؛  با پیرشفت های مذکور  گانه قرآن و هامهنگ  سه 

عنوان مبادی و مقدمات پیرشفت در سه عرصه باال قرار گیرند. 

پیوست  عنوان  به  را  پیرشفت  عرصه  سه  نقش  دیگر  سوی  از 

فرهنگی پذیرا باشند؛ یعنی توسعه اقتصادی هنگامی توسعه است 

که به پیرشفت دین، جامعه، مؤمنان و مؤلفه های آنان لطمه وارد 

نکند. 

های  عرصه  در  پیرشفت  سیاسی،  پژوهشی،  علمی،  پیرشفت 

مختلف زندگی و کسب قدرت تنها زمانی پیرشفت قلمداد می شود 

را دچار  باال  از عرصه های  اسالم است که هیچ یک  تأیید  و مورد 

چالش نکند و مردم را بر دو راهی قدرت یا تحقق هر یک از این 

عرصه ها قرار ندهد. 

پیرشفت علمی و پژوهشی و پیرشفت در عرصه های مختلف 

مهم  قاعده  این  مشمول  و...  شهرسازی،  معامری،  مثل  نیز  زندگی 

هستند. 

گانه  سه  های  عرصه  در  پیرشفت  راهکارهای   .9
قرآنی

به  را  پیرشفت  گانه  سه  های  عرصه  مدیریت  و  هدایت  قرآن 

خدای  قرآنی،  های  گزاره  براساس  دارد.  عهده  بر  مستقیم  طور 

در  پیرشفت  به  رسیدن  برای  استوارتر  های  راه  قرآن  در  متعال 

و  مؤمن  مردم  پیرشفت  اسالم،  دین  غلبه  های  عرصه  از  یک  هر 

استقالل اجتامعی مؤمنان را بر عهده دارد؛ »إِنَّ هَذا اْلُقْرآَن َیْهدی 

أَنَّ  الِحاِت  الصَّ َیْعَمُلوَن  الَّذیَن  اْلُمْؤِمنیَن   ُ ُیَبرشِّ َو  أَْقَوُم  ِهَی  لِلَّتی  

لَُهْم أَْجراً َكبیراً« )ارساء، 9(. خدای متعال در سیری حکیامنه و به 

ها  آن  از  و  را جذب  مردم  تا  کرد،  راهربی  را  )ص(  پیامرب  تدریج 

و  ایامنی  فرهنگ  و  دین  گسرتش  برای  فداکاری  و رسبازان  یاران 

تشکیل امت اسالمی بسازد. او از مردم خواست با اطاعت از خدا و 

خلوص در عبادت و اطاعت او، راه ترقی و قله های افتخار و اعتال 

را بپیامیند: »َو ما َخَلْقُت اْلِجنَّ َو اْلِْنَس إِالَّ لَِیْعُبُدوِن«)ذاریات،5

6(،»ِصْبَغَة اللَِّه َو َمْن أَْحَسُن ِمَن اللَِّه ِصْبَغًة َو َنْحُن لَُه عاِبُدوَن« 

)بقره، 138( قرآن منشور هدایت برش به راه های استوار است و از 

آن ها که خواهان قوام شخصیت انسانی خود هستند، می خواهد 

به قرآن روی بیاورند: »لَِمْن شاَء ِمْنُكْم أَْن َیْسَتقیَم« )تکویر، 28(

1-9. نقش رهربان در تحقق عرصه های پیرشفت

از مهم ترین ویژگی پیرشفت های مطلوب قرآنی این است که 

در چارچوب قوانین الهی و حاکمیت سنن خداوند تحقق می یابد. 

این پیرشفت در مراحل چهارگانه به رشحی که گذشت صورت می 

پذیرد و موافق آن دین و مردم و جامعه مؤمن در جایگاه مورد 

مذکور  عرصه  سه  در  پیرشفت  نشینند.  می  متعال  خدای  رضایت 

زمینه ها، رشائط، عوامل و مؤلفه هایی دارد که نقش هویت بخش 

در  کنند.  می  بازی  را  دینی  پیرشفت  های  عرصه  آفرین  تعالی  و 

این فرایند طبیعی است که موانعی پیش رو باشد و عوامل آسیب 

زایی برای پیرشفت دین رقم بخورد که باید به رسپنجه تدبیر الهی 

و قدرت اقدام و مقاومت رهربان شایسته دینی مرتفع شود و به 
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تعالی بخش مردم  متعال در حرکت  است که خدای  همین جهت 

ِمَن  النَّاَس  لُِتْخِرَج  إِلَْیَك  أَنَزْلَنُه  »ِكَتاٌب  می-گوید:  رهربی  نقش  از 

اِط اْلَعِزیِز الْحِمید«)ابراهیم،1،  ُلاَمِت إِىَل النُّوِر ِبإِْذِن َربِِّهْم إِىلَ  رِصَ الظُّ

مکی/74(؛]این [ كتاىب است كه آن را به سوى تو فرو فرستادیم، به 

خاطر اینكه مردم را به رخصت پروردگارشان، از تاریىك ها به سوى 

نور بیرون آورى، به سوى راِه )خداى( شكست ناپذیر ]و[ ستوده. 

از بسته تاریکی بینش ها، ارزش ها و رفتار،  ( خارج کردن مردم 

و وارد کردنشان به کانونی از بینش و رفتار نورانی و به اصطالح؛ 

و  قرآن  تنها  است.  شایسته  رهربان  کار  خدا،  راه  در  مردم  بردن 

آموزه هایش برای رساندن مردم به راهی که در آن نفوذ ناپذیری 

و  ستودگی-ها  و  بیفتد  اتفاق  دیگران  برابر  در  نشدگی  مغلوب  و 

پسندها را به دنبال داشته باشد، کافی نیست؛ بلکه وجود رهربان 

ها  ملت  آمال  و  ها  آرمان  تحقق  برای  توانا  و  شایسته  و  آگاه 

است  شده  وارد  )ع(  معصومان  بیانات  در  چنانکه  است.  رضوری 

که: »لَْم ُیَناَد ِبَشیْ ٍء َكاَم ُنوِدَی ِباْلَواَلَیة؛ برای چیزی مثل ندایی که 

اسالم به والیت و رسپرستی رهربان شایسته داده است، ندا داده 

نشده است. « )مجلسی،1403، ج65، ص329( و قرآن به آواز بلند 

بر رضورت رهربی رهربان شایسته برای تحقق اهداف دین ترصیح 

کرده است. از این رو کامل دین و متام نعمت در انتخاب رهربان 

أَْكَمْلُت  »اْلَیْوَم  کند:  می  پیدا  منود  دینی  جامعه  گران  هدایت  و 

لَُكْم ِدیَنُكْم َو أَمْتْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَمتِى َو َرِضیُت لَُكُم ااْلْساَلَم دینا« 

و  كردم  كامل  برایتان  را  شام  دین  مکی/113(؛  امروز،   ،3 )مائده، 

]بعنوان [  شام  براى  را  اسالم  و  منودم  متام  شام  بر  را  خود  نعمت 

دین پذیرفتم. «

اهداف  تحقق  برای  که  تالشی  بر  افزون  شایسته  رهربان 

پیرشفت و تدبیر روندها و رویه های تسهیل کننده پیرشفت دینی 

به  و  کرده  مبارزه  پیرشفت  زای  آسیب  عوامل  و  موانع  با  دارند، 

کنارزدن عوامل اخالل کننده در مسیر حرکت یک ملت به سمت 

آرمان های دینی اقدام می کنند. همچنین به عرصه های پیرشفت 

ملی مردم جامعه اهتامم ورزیده و میان آرمان های یک ملت در 

عرصه های گوناگون و آرمان های پیرشفت در عرصه های دینی، 

هامهنگی و سازواری برقرار می کنند. 

2-9. نقش دین در مدیریت عرصه های پیرشفت 

گفته شد که پیرشفت را می توان به اصلی و تبعی تقسیم کرد. 

عرصه پیرشفت در شئون مختلف زندگی، اقتصاد، سیاست، علم و 

فناوری همگی در سایه سار پیرشفت های سه گانه قرآن و تحت 

مقوم  گانه  سه  های  عرصه  که  ای  گونه  به  آن-هاست،  قیمومیت 

پیرشفت های دیگر به حساب خواهند آمد. مسلامنان در هر نقطه 

جغرافیای و زیست بومی که باشند، جامعه ای با اهداف و آرمان 

آن  تحقق  برای  و  ملل جهان هستند  دیگر  اهداف  از جنس  هایی 

ها تالش دارند. مسلامنان ایرانی همچون مردم هر کشور اروپایی، 

امریکایی، آسیایی و... به به سازی جامعه خود و ایجاد رشائط بهرت 

کشاورزی  و  آوری  فن  و  علم  های  عرصه  در  پیرشفت  و  زندگی 

این  در  پیرشفت  طورکلی  به  دارند.  شوق  و  عالقه  و...  صنعت  و 

عرصه ها درک و شناخت مردم از مواهب طبیعی و ظرفیت های 

اجتامعی خود و میل به بهرتشدن و کامل ترگشنت است. مردم هر 

امکانات  از  استفاده  حداملقدور  کنند  می  تالش  جغرافیایی  منطقه 

و فرصت های بهرت زندگی را برای خود و نسل های پس از خود 

فراهم آورند. دین در عرصه مدیریت درست و حرکت مناسب و 

متوازن در عرصه های پیرشفت نقش های گوناگونی دارد که در 

این جا به سه نقش مهم اشاره می شود: 
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 پاالیش و پیرایش عرصه های پیرشفت 
 میان آرمان و اهداف یک ملت و مصلحت آن ها رابطه منطقی 

و کاماًل درستی برقرار نیست. حّتی می-توان تصور کرد که مدیران 

و عموم مردم مصلحت خود را در چیزی بدانند که خالفش درست 

کرده  تعریف  چیزی  در  را  نهایت هدف  و  که سقف  آن  یا  باشد، 

این  نباشد. در  نهایی شایسته  به عنوان هدف  تعیین آن  باشند که 

اهداف  استانداردسازی  و  ممیزی  به  اسالم  از جمله  و  دین  موارد 

پیرشفت می پردازد. در قرآن واژه لهو و لعب کاربرد زیادی دارد؛ 

محمد،  32؛  و   70 انعام،  64؛  عنکبوت،  باهم:  همراه  لعب  و  لهو 

17؛  انبیاء،  11؛  جمعه،  6؛  لقامن،  لهو:  حدید،20؛  51؛  اعراف،  36؛ 

لعب: مائده، 57 و 58. گاه اموری هر چند ارزشمند مانع توجه و 

رصف همت یک ملت به امور مهم تر می شود: »َو إِْذ َیِعُدُكُم اللَُّه 

ْوَكِة َتُكوُن  وَن أَنَّ َغیْر َذاِت الشَّ ا لَُكْم َو َتَودُّ ائَفَتیِن أَنهَّ إِْحَدى الطَّ

لَكْم َو ُیِریُد اللَُّه أَن یُحقَّ اْلَحقَّ ِبكَلاَمِتِه َو َیْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفِرین « 

دو  از  به شام، یىك  كه خدا  آورید( هنگامى  یاد  )به  و  7(؛  )انفال، 

آن  كه  داد،  وعده  را  آنان [  لشكر  یا  قریش،  تجارى  ]كاروان  گروه 

براى شام باشد و آرزو مى كردید كه ]گروه [ غیر مسّلح براى شام 

ش  وعده های(  )و  كلامت  با  را  حق  مى خواهد  خدا  ]ىل [  و  باشد 

تثبیت كند، و دنباله كافران را قطع كند.« در قرآن از فزون خواهی 

هایی که مانع توجه به امور واالتر و ارتقای افراد به عرصه های 

ارتکاب آن ها تهدید صورت  از  باالتر رشد و تعالی است، نهی و 

َسْوَف  اْلَمَقاِبَر*كالَّ  ُزْرتُم  التَّكاَُثُر*َحتىَ   »أَْلَهئُكُم  است:  گرفته 

رسگرم  را  شام  فخرفروىش  و  افزون طلبى  َتْعَلُمون «)تکاثر،1-3(؛ 

در  نیست،  چنین  هرگز  رفتید.  قربها  دیدار  به  اینكه  تا  ساخت. 

االَِخَرَة  اَر  الدَّ اللَُّه  َءاَتئَك  ِفیاَم  اْبَتِغ  »َو  ؛  دانست «  آینده خواهید 

ْنَیا َو أَْحِسن َكاَم أَْحَسَن اللَُّه إِلَْیَك َو اَل  َو اَل َتنَس َنِصیَبَك ِمَن الدُّ

اْلُمْفِسِدین«)قصص،77(؛  یُحبُّ  اَل  اللََّه  إِنَّ  اأْلَْرِض  ىِف  اْلَفَساَد  َتْبِغ 

و در آنچه خدا به تو داده، رساى آخرت را بجوى، و سهم خود را 

)به  نیىك كرده  تو  به  گونه كه خدا  فراموش مكن و هامن  دنیا  از 

مردم( نیىك كن و در زمین فساد مجوى ]چرا[ كه خدا فسادگران 

می  تصور  آنکه  دلیل  به  را  مکیان  متعال  خدای  ندارد.  دوست  را 

کردند آرامش و امنیت آن ها در گرو ترک ایامن به هدایت های 

در  را  آیاتی  اشتباه  این  تبیین  برای  و  کرده  است، رسزنش  قرآنی 

ْف  سوره قصص نازل می کند: »َو َقاُلواْ إِن نَّتَِّبِع الْهَدى  َمَعَك ُنَتَخطَّ

ن لَُّهْم َحَرًما َءاِمًنا یُجبَى إِلَْیِه مَثََراُت كِل ىٍش  ِمْن أَْرِضَنأَ َو لَْم مُنَكِّ

گفتند:  و  َیْعَلُمون«)قصص،57(؛  اَل  أَْكرَثُهْم  اَلِكنَّ  َو  لَُّدنَّا  ن  مِّ ْزًقا  رِّ

از هدایت )اسالم( پیروى كنیم، از رسزمین مان  »اگر به همراه تو 

ربوده مى شویم. « و آیا آنان را در حرم امنى مستقر نساختیم، كه 

محصوالت هر چیزى به سوى آن )شهر( آورده مى شود؟! در حاىل 

كه روزى اى از جانب ماست و لیكن بیشرت آنان منى دانند. 

تعیین راه های رشوع وصول به اهداف پیرشفت 
 دین گاه با تعیین بایدها ونبایدهایی به اصالح اهداف و تعیین 

مرزهای عمل شایسته برای تحقق اهداف دست زده است و اجازه 

استفاده  ها  خواست  تحقق  برای  ای  وسیله  هر  از  تا  است  نداده 

رفت  برون  راه  را  طمع  و  آز  و  حرص  برخی  که  جایی  در  شود. 

رسمایه  انباشت  و  اند  آورده  شامر  به  اقتصادی  ضعف  رشائط  از 

را از راه ربا و بخل از انفاق تجویز کرده ، و اظهار داشته اند که 

حرص و آز و طمع تا صد سال دیگر باید خدایان ما باشند؛ اسالم 

و  فقر  از  ترس  و  دهد  می  دستور  ربا  ترک  و  صدقه  و  انفاق  به 

ترک فقر را توصیه شیطان، و وعده مغفرت و ازدیاد رحمت الهی 

َو  اْلَفْقَر  َیِعُدُكُم  ْیَطاُن  »الشَّ است:  شمرده  متعال  خدای  وعده  را 
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ْنُه َو َفْضاًل َو اللَُّه َواِسٌع  ْغِفَرًة مِّ َیْأُمُرُكم ِباْلَفْحَشاِء َو اللَُّه َیِعُدُكم مَّ

به  و  مى دهد  نیازمندى  وعده  را  شام  َعِلیم«)بقره،268(؛  شیطان، 

]كاِر[ زشت فرمان مى دهد و ]ىل [ خدا از جانب خود وعده آمرزش 

ن َذا الَِّذى  و فزوىن به شام مى دهد و خدا گشایش گرى داناست: »مَّ

ُیْقِرُض اللََّه َقْرًضا َحَسًنا َفُیَضاِعَفُه لَُه أَْضَعاًفا َكِثیَرًة َو اللَُّه َیْقِبُض 

َو َیْبُصُط َو إِلَْیِه ُتْرَجُعون«)بقره،245( ؛ كیست آن كىس كه به خدا 

بیفزاید؟  برابر  برایش، چندین  را  تا آن  الحسنه اى وام دهد،  قرض 

)یا( گسرتده مى سازد  و  را( محدود مى كند  بندگان  )روزِى  و خدا 

ُیْقِرُض  الَِّذى  َذا  ن  ، » مَّ باز گردانده مى شوید.  او  و تنها به سوى 

اللََّه َقْرًضا َحَسًنا َفُیَضاِعَفُه لَُه َو لَُه أَْجٌر َكِریم «)حدید،11(؛ كیست 

كىس كه به خدا قرض الحسنه اى وام دهد، تا آن را برایش بیفزاید، 

و پاداش ارجمندى براى او باشد؟!، »إِن ُتْقِرُضواْ اللََّه َقْرًضا َحَسًنا 

ُیَضاِعْفُه لَُكْم َو َیْغِفْر لَُكْم َو اللَُّه َشُكوٌر َحِلیم«)تغابن،17(؛ اگر به 

خدا قرض الحسنه اى وام دهید، آن را براى شام مى افزاید و شام را 

مى آمرزد و خدا بىس سپاسگزار ]و[ بردبار است. 

 ترغیب به عرصه هایی از پیرشفت 
اظهار  رصاحت  به  پیرشفت  های  عرصه  درباره  دین  چند  هر 

ابعاد  و  ابعاض  توان  می  تر  دقیق  نگاه  با  اما  است؛  نکرده  نظر 

دیگر  و  سیاسی  اقتصادی،  پژوهشی،  علمی،  مادی،  های  پیرشفت 

از  با مطالعه در آیات و روایات و استفاده  عرصه های زندگی را 

استخراج  مطابقی  موارد  در  حتی  تضمنی  و  التزامی  های  داللت 

کرد و این عرصه ها را با اشاره از لطائف و اشارات و عبارات گاه 

ظاهر و رصیح غنا بخشید. جالب تر آنکه در آیات قرآن مردم به 

ترغیب  پیرشفت  های  عرصه  از  برخی  به  یابی  دست  برای  تالش 

آبادانی  و  استخراج  در  را  انسان  وظیفه  قرآن  از  آیاتی  اند.  شده 



َن اأْلَْرِض َو اْسَتْعَمَركْم  زمین را یادآور شده است: »ُهَو أَنَشأَُكم مِّ

یب« )هود،61(؛  ِفیَها َفاْسَتْغِفُروُه ُثمَّ ُتوُبواْ إِلَْیِه إِنَّ َرِبی َقِریٌب مجُّ

او شام را از زمین پدید آورد و سازندگى آن را به شام وا گذاشت. 

پس از او آمرزش بخواهید، سپس به سوى او باز گردید، ]چرا[ كه 

 ، است.  )درخواست ها(  كننده  اجابت  ]و[  نزدیك،  من  پروردگار 

استعامر و آبادسازی زمین و استخراج مواهب طبیعی آن، راهربدی 

اساسی برای مرشوعیت بخشیدن به هرگونه تالش در استخراج و 

زمین  های  ظرفیت  استخراج  منظور  به  فنون  و  علوم  از  استفاده 

َذُلواًل  اأْلَْرَض  لَُكُم  الَِّذى َجَعَل  است. یا آنجا که می فرماید: »ُهَو 

النُُّشور«)ملک،15(؛  إِلَْیِه  َو  ْزِقِه  رِّ ِمن  كُلواْ  َو  َمَناِكبِها  ىِف  َفاْمُشواْ 

او كىس است كه زمین را براى شام رام قرارداد، پس در اطراف آن 

راه بروید و از روزى اش بخورید و زنده كردن )مردگان( فقط به 

سوى اوست . باز مشاهده می شود آیات قرآن مجوز بهره برداری 

دانش  از  که  است. همچنین هنگامی  را صادر کرده  از زمین  برش 

انسان به همه اسامء سخن می گوید )بقره، 31(، روشن کرده است 

بسیار  ها  پدیده  آثار  و  خواص  ها،  ویژگی  به  برش  دانش  مرز  که 

گسرتده است و محدود به مرزها و افق های کوچک و کوتاه منی 

شود، تا آن جا که استاد فرشتگان شود و به همین خاطر مسجود 

مالئک باشد: 

»اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی 

چه میان نقش دیوار و میان آدمیت

مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی 

که فرشته ره ندارد به مقام آدمیت

رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند 

بنگر که تا چه قدر است مقام آدمیت«

)حافظ،1381،غزل36(

دهی  شکل  در  پیرشفت  و  اجتامعی  زندگی  های  عرصه  در 

جامعه ای که استعدادها به خوبی بروز کنند و حتی یک استعداد 

معطل مناند، خدای متعال روزی را که فرصت شکوفایی استعدادها 

فراهم شود، روز پیروزی مستضعفان )ضعیف نگهداشته شده ها( 

آرمان  به  تبدیل  را  ها  آن  امامت  و  آزادی  روز  و  است  شمرده 

ُنَّ َعىَل الَِّذیَن اْسُتْضِعُفواْ  اساسی مؤمنان منوده است: »َو ُنِریُد أَن منَّ

و  اْلَواِرِثین« )قصص،5(؛  نَجَعَلُهُم  َو  أَمئًَّة  نَجَعَلُهْم  َو  اأْلَْرِض  ىِف 

مى خواهیم كه بر كساىن كه در زمین مستضعف شده بودند، مّنت 

)آن(  وارثان  را  آنان  و  گردانیم  )زمین(  پیشوایان  را  آنان  و  نهیم 

های  چارچوب  در  برش  ابنای  ارتباط  برای  قرآن   » دهیم.  قرار 

از ظرفیت ها مجال تعریف کرده است و  بهره گیری  اجتامعی و 

تنظیم روابط تجارت و دادوستد میان انسان ها را مدیریت کرده 

است: »َو َرَفْعَنا َبْعَضُهْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت لَِّیتَِّخَذ َبْعُضُهم َبْعًضا 

امَّ یَجَمُعون«)زخرف،32(؛ رتبه هاى  ا َو َرْحَمُت َربَِّك َخیْر مِّ ُسْخِریًّ

آنان  برخى  تا  دادیم،  برترى  ]دیگر[  برخى  بر  را  آنان  برخى 

آنچه  از  پروردگارت  و رحمت  گیرند  به خدمت  را  ]دیگر[  برخى 

إَِذا َتَداَینُتم  َها الَِّذیَن َءاَمُنواْ  َیأَیُّ جمع آورى مى كنند بهرت است. ، » 

ِباْلَعْدِل. .  بَّْیَنُكْم َكاِتُب  ْلَیْكُتب  ى َفاْكُتُبوُه َو  َسمًّ ِبَدْیٍن إِىَل أََجٍل مُّ

. « )بقره،282(؛ اى كساىن كه ایامن آورده اید، هنگامى كه )بخاطر 

وام یا داد و ستد( بدهى اى را تا رسآمِد معین به یكدیگر بدهكار 

عدالت،  اساس  بر  نویسنده اى  باید  و  بنویسید.  را  آن  پس  شدید، 

)سند را( در میاِن شام بنویسد. . . ، قرآن از آزادی انسان ها دفاع و 

بردگی و بهره کشی از انسان ها را عالمت ستم دانسته است. : »َو 

ِءیل )شعراء،22(؛ و ]آیا[  إِرْسَ َبنِى  َعبَّدتَّ  أَْن  ا َعىلَ َّ  مَتُنهُّ ِنْعَمٌة  ِتْلَك 

این نعمتى است كه مّنت آن را بر من مى گذارى كه بنى ارسائیل 

)فرزندان یعقوب( را بنده خود ساخته ای؟
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موضوعات  ریز  و  ها  ویژگی  و  ابعاد  متام  اینکه  تصور  البته 

توسعه در همه ابعاد را باید از قرآن و روایات استخراج کرد، تصور 

نادرستی است؛ زیرا موجب از دست رفنت بسیاری از فرصت های 

به وجود آمده از تجارب جمعی برش و دورافتادن از فرصت عقل 

و خرد خداداد به برش می شود. سیره مستمر پیامرب اکرم )ص( و 

اهل بیت )ع( و مسلامنان نشان می دهد، هیچ گاه دست آوردهای 

جامعه  متحول  و  مطلوب  ساختارهای  حتی  و  آوری  فن  و  تجربه 

انسانی را نادیده نگرفته و خود یا جامعه مؤمنان را از بهره گیری 

از دست آوردهای برشی و متدنی محروم نکرده اند. قدرت اسالم 

در تعطیلی نهادها و بنیادهای باطل است، هرچند ریشه در جوامع 

داشته باشند. چنان که سخن کافران در »َبْل قاُلوا إِنَّا َوَجْدنا آباَءنا 

قدرت  با  را  )زخرف،22(  ُمْهَتُدون «  آثاِرِهْم  َعىل   إِنَّا  َو  ٍة  ُأمَّ َعىل  

متام کوبیده است و مردم را از جهالت های ریشه دار و آیینی دور 

تخریب  را  زندگی  های  روش  و  نهادها  گاه  هیچ  اما  است؛  کرده 

نکرده است. مگر در صورتی که به گزینی کرده و نهاد و سازمان 

جدیدی را یا خود به وجود آورده باشد و فرصت تجربه، آزمایش 

و مطالعه را به روی مردم گشوده باشد؛ لذا درباره لباس به مردم 

می فرماید: »َخْیُر لَِباِس  ُكلِّ َزَماٍن لَِباُس أَْهِلِه« )عاملی،1409، ج5، 

ص8، شامره 5748(

پیرشفت  و  جلو  به  رو  اشخاصی  را  مؤمنان  اسالمی  تعالیم   

مستمر می خواهد از این رو حرضت علی )ع( به پدران و مادران 

ابی  )ابن  کنید.  تربیت  آینده  برای  را  فرزندانتان  کند  می  توصیه 

نوآوری  و  متدن  پایه  که  آنجا  از  ص267(  ج2،   ،1404 الحدید، 

در  حتی  دانش  طلب  به  )ص(  اکرم  رسول  است،  دانش  طلب  بر 

»اْطُلُبوااْلِعْلَم  کند:  توصیه می  دوردست ها و مناطق غیرمسلامن 

ین «. )عاملی، 1409، ج3، ص528( پیش از آن، قرآن کریم  َو لَْو ِبالصِّ

عامل  یک  عنوان  به  دانش  و  علم  گسرتش  به  مانند  بی  اهتامم  با 

عرصه  در  انسان  پیرشفت  زمینه  آدمی  ضمیر  در  پنهانی  محرک 

»تا وقتی  به گفته سید قطب  است.  فراهم کرده  را  های مطلوب 

معنی  جامعه  در  جمود  و  رکود  است،  جوش  و  جنب  در  دل  که 

 » است.  باز  روی همه  به  تکامل  و  تحول  راه  بلکه همواره  ندار؛ 

)سید قطب،1352،ص32( از این رو آموزه های قرآنی با تأکید بر 

رضورت علم آموزی و دانش دوستی حرکت در مسیر پیرشفت را 

رضوری می مناید. خداوند متعال در نخستین آیه قرآن خطاب به 

رسول گرامی اسالم )ص( می-فرماید: »اْقَرأْ َو َربَُّك اأْلَْكَرُم* الَِّذى 

َیْعَلم «)علق،3-5(، قرآن به طور  ِباْلَقَلِم* َعلََّم ااْلنَساَن َما لَْم  َعلََّم 

معنوی  و  مادی  تعالی  در  دانش  و  علم  نقش  بر  پیوسته  و  متعدد 

انسان تأکید می مناید. 

جمع بندی و نتیجه گیری
هدایت به راه مستقیم برای نیل به رستگاری و رهایی از رنج 

به لذات خالص و تحصیل سعادت، هدف اصلی قرآن  ها و وصول 

است. شناخت صحیح هدف از پیرشفت در قرآن، در پرتو شناخت 

هدف نهایی از زندگی مؤمنانه امکان پذیر است. این هدف را می 

توان با هدف قرآن به عنوان منت هدایت گر برش ِگره زد و با تناسب-

سازی و مدیریت میان آن ها، سمت و سوی پیرشفت را هامهنگ 

کرد. یکی از کارکردهای دین، ارتقای ذائقه-هاست که نتیجه کامل و 

شکوفایی ظرفیت های انسان است. قرآن برای تکامل برنامه دارد. 

سایه  در  انسان  یافتگی  رشد  و  پروردگار  اطاعت  بر  پیرشفت  پایه 

در  انسان  و  است  شده  گذاشته  فطری  های  دریافت  به  توجه  سار 

پرتو ایامن، عمل صالح و هم افزایی با دیگرانی که دغدغه حقیقت 

و شکیبایی را در راه طاعت دارند، می تواند راه تکامل را بپیامید. 
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پیرشفت دین، مردم مؤمن و جامعه ایامنی سه دست آورد اسالم در 

دین  منطق  غلبه  و  دین  پیرشفت  پیامرب)ص( هستند.  زندگی  دوره 

اسالم بر دیگر آئین ها ، فرصت ساز جذب و تربیت و تحول مردم 

جامعه  پیرشفت  زمینه  خود  نوبه  به  نیز  مردم  تحول  است.  مؤمن 

دینی را فراهم می کند. براساس گزاره های قرآنی، خدای متعال در 

قرآن راه های استوارتر برای رسیدن به پیرشفت در هریک از عرصه 

تعیین  پیرشفت  راهکارهای  میان  دارد.  برعهده  را  گانه  سه  های 

رهربان و رسدمداران شایسته در فرآیند پیرشفت جامعه یکی از مهم 

ترین اقدامات حکیامنه دین به شامر می رود.  دست آوردهای برشی 

عنایت  با  لکن  دارد.  را  توسعه  و  پیرشفت  مرزهای  تعیین  توانایی 

ابعاد زندگی  به جایگاه دین روشن می شود، هرگونه پیرشفت در 

دنیوی هنگامی در مسیر مستقیم معنای واقعی پیرشفت است، که 

هامهنگ با پیرشفت های قرآنی باشد. پیرشفت های برشی به رشط 

قرارگرفنت در راستای عرصه های قرآنی پیرشفت به عنوان مبادی و 

پیوست فرهنگی پیرشفت، مجاز و مرشوع و واجد سهمی از ارزش 

ریز موضوعات  ابعاد و  اینکه متام  بود. تصور  الهی خواهند  عبادت 

نادرست  تصوری  کرد،  استخراج  روایات  و  قرآن  از  باید  را  توسعه 

از  از فرصت های به وجود آمده  از دست رفنت بسیاری  و موجب 

تجارب جمعی و خرد خداداد به برش می شود. به طورکلی پیرشفت 

در این عرصه ها می تواند محصول تجربه مؤمنان و با ممیزی قرآن 

و سنت اسالمی باشد. نقش دین در مدیریت عرصه های پیرشفت 

گسرتده است در این میان نقش پاالیش عرصه های پیرشفت، تبیین 

تحقق عرصه های  برای  تالش  مرزهای مرشوع  و  راه های درست 

پیرشفت و ترغیب به تالش برای پیرشفت را می توان سه محور مهم 

قابل توجه در مدیریت پیرشفت از منظر قرآن ارزیابی کرد. 
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چکیده
فاطمه سید خاموشی مشهور به طاهایی، موسس حوزه علمیه مکتب نرجس مشهد و شعبات آن در ایران است که در ابعاد مختلف 

فرهنگی و اجتامعی نقش بی بدیل جهت آموزش و هدایت زنان و دخرتان خصوصا در رشق کشور ایفا کرد. نقش آفرینی جهت بصیرت 

بخشی، انتقال مفاهیم دینی و مقابله با تهاجم فرهنگی غرب و فرهنگ منحط پهلوی زمینه ساز ورود او در فعالیت های منجر به پیروزی 

انقالب شد. نقش این بانوی عامل در جریان پیروزی انقالب، دفاع از والیت و پیروی از خط رهربی بود و با رشکت فعال در راهپیامیی ها 

در عرصه های مختلف چون مبارزه با مجاهدین خلق، در صحنه بودن و حامیت از مردم در ماجرای زلزله طبس، برپایی اردوهای جهادی، 

برگزاری دوره های سوادآموزی، برگزاری جلسات هم اندیشی بین دانشجویان و کمک به جبهه های جنگ در زمینه آگاهی و به صحنه آوردن 

آحاد مردم را فراهم می ساخت؛ به طوری که فعالیت های او غبار بی بصیرتی را از تفکر و قلب بسیاری از دخرتان و زنان، خصوصا در رشق 

کشور زدود. 

واژگان کلیدی: زن، استاد طاهایی، انقالب اسالمی
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 مقدمه
قرن هاست که حوزه علمیه مشهد با پیشینه دیرین خود در بین حوزه های علمیه جهان اسالم می درخشد. منزلت علمی حوزه علمیه 

مشهد که در قرون مختلف در باب علوم اسالمی درخشان و قابل دفاع است بیشرت اختصاص به آقایان داشت و خانم ها برای آموزش های 

دینی و علوم مذهبی از مدرسه علمیه خواهران محروم بودند. اما در دهه 1340هـ. ش در مشهد به همت زنانی چون خانم صفری و استاد 

طاهایی مراکزی برای آموزش علوم دینی خواهران در مشهد راه اندازی شد. اما آن چه مشخصه استاد طاهایی بود، حضور او در عرصه های 

سیاسی و اجتامعی در کنار تعلیم و تربیت بود. به طوری که به زودی مکتب نرجس مشهد یکی از کانون های مهم بصیرت بخشی گردید 

و چنان که مقام معظم رهربی نیز اشاره کرده اند، یکی از اضالع زمینه ساز روشنگری علیه جنایات پهلوی شد. ایشان در مورد نقش زنان 

مشهدی در ترسیع روند انقالب می فرمایند:

آن کسانی که سابقه دارند، می دانند زنان هم در دوران مبارزه نقش داشتند هم به خصوص در هامن دوران انقالب یعنی آن یک سال و 

نیمی که حرکت انقالبی عمومی رشوع شد نقش داشتند. زنان یک نقش موثر و بی جایگزین داشتند که اگر نبودند زنان در این اجتامعات، 

بال شک این اجتامعات عظیم و این تظاهرات عظیم آن اثر را منی بخشید، عالوه بر این که در بعضی جاها مثل مشهد ما، اصال رشوع این 

تظاهرات از زنان شد؛ یعنی اولین حرکت عمومی مردمی، یک حرکت زنانه بود. بعد از آن بود که حرکت های مردانه راه افتاد. هم در 

مبارزات این جور بود، هم در ایفای نقش در تشکیل نظام، هم در دوران به رسعت پدید آمد. بعد از تشکیل نظام، یعنی دوران جنگ، دوران 
محنت، دوران امتحان سخت. 1

این همه زمانی بود که محمد رضا پهلوی با نگاه تحقیرآمیز به زن او را وسیله ای برای دلربایی مردان می داند2 و برای به حاشیه راندن 

زنان مذهبی مکرر شاهد اجتامعات زنان طرفدار حکومت پهلوی در نقاط مختلف از جمله امجدیه تهران بدون رعایت حجاب هستیم. 3 در 

این رشایط، تالش های خالصانه زنانی که کوشیدند شور دینی و بصیرت خود را حفظ منایند همچون موجی اثرگذار زمینه بیداری و به صحنه 

آوردن اقشار مختلف جامعه را همچون سیلی خروشان در برابر فساد دستگاه حاکمه فراهم ساخت. 
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طاهایی  به  مشهور  خاموشی  سید  فاطمه  استاد  که  جا  آن  از 

بنیانگذار حوزه علمیه مکتب نرجس در مشهد و شعبات آن در ایران 

از زنان تأثیرگذار در جریان روند پیروزی انقالب در مشهد بود، این 

مقاله می کوشد تا بر اساس مستندات ساواک و اداره امنیت دوران 

که  مدیرانی  و  اساتید  از  شفاهی  روایات  آوری  جمع  نیز  و  پهلوی 

استاد  بودند، نقش  زمانی جزء همکاران و شاگردان مکتب نرجس 

انقالب  پیروزی  به  منتهی  سال های  در  را  مشهدی  زنان  و  طاهایی 

استاد  به تصویر کشید، هر چند کسی چون  آن  آغازین  و سال های 

طاهایی به عنوان فردی جامع االطراف در ابعاد زیادی فعالیت کرده 

است؛ ولی در این مقاله مجال بررسی این ابعاد نیست. 

فعالیت های سیاسی- تربیتی مکتب نرجس
نیمه شعبان سال1345هـ. ش ساختامن مکتب نرجس مشهد که 

توسط آیت الله میالنی کلنگ زده شده بود تقریبا متام و افتتاح شد. 

در همین ایام آیت الله گلپایگانی از قم، استاد طاهایی را برای تبلیغ 

دعوت کردند و این، زمانی بود که اوضاع جامعه بعد از قیام سال 

1342 به شدت به هم ریخته بود و به خاطر کشتاری که از مردم 

توسط رژیم شاه صورت گرفته بود، گروه  هایی از مردم می ترسیدند 

که حقایق را بگویند و حتی برای معصومین عزاداری کنند. اما استاد 

طاهایی با شجاعت نه تنها سخرنانی را پذیرفتند بلکه مباحث مهمی 

در زمینه اخالق حجاب و رضورت متسک به اهل بیت بیان کردند، 

البته دستگاه حاکمه نیز سعی در جلوگیری داشت، اما با حامیت آیت 

الله گلپایگانی و استقبال مردم موفق نشد. 

در سال 1349 که زمزمه های مخالفت با رژیم به صورت گسرتده 

از گوشه و کنار کشور آغاز شده بود، مکتب نرجس نقش موثر خود 

را در باال بردن آگاهی و سطح شناخت زنان در رشق کشور گسرتش 

داد و کوشید عالوه بر جوانان بر روی کودکان رسمایه گذاری کند؛ از 

این رو یک دوره کامل آموزش ابتدایی از سال اول تا پنجم با ظرفیت 

با مخالفت  اما  کار کرد  به  این موسسه رشوع  300 دانش آموز در 

از  یکی  و  شد  مواجه  بود  ساواک  از  متأثر  که  پرورش  و  آموزش 

زمینه های حساسیت ساواک به مکتب نرجس از همین جا رشوع شد. 

4 اما استاد طاهایی از پا ننشستند و با درک عمیق از اوضاع جامعه با 

برنامه ریزی که برای دانشجویان در بحث های اعتقادی کردند زمینه 

از آنان را به حوزه نرجس فراهم ساختند.  جذب گروه های زیادی 

نظارت ها و سخت گیری های ساواک  بعد  به  از سال 1351  گر چه 

اما  بود؛  یافته  گسرتش  مشهد  نرجس  مکتب  فعالیت های  برابر  در 

استاد طاهایی سخرنانی ها را در مناطق مختلف مشهد و شهرستان ها 

گسرتش دادند و با افتتاح شعبات مختلف مکتب نرجس در مشهد و 

دیگر مناطق از جمله زاهدان، زابل و تربت جام زمینه های فعالیت 

مبلغان و افشاگری علیه دستگاه ظلم و جور پهلوی را بیش از پیش 

فراهم ساختند. افشاگری های استاد طاهایی از دستگاه حاکمه و آگاه 

سازی مردم در قالب تفسیر و مباحث علمی، حساسیت ساواک را 
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بر انگیخته بود. خصوصا این که استاد طاهایی و همرسش در ارتباط 

و  ای  خامنه  الله  آیت  پهلوی،  رژیم  مخالفان  از  تن  دو  با  مستقیم 

شهید هاشمی نژاد بودند. این دو از اساتید و کسانی بودند که استاد 

طاهایی و حاج آقای طاهایی نه تنها حوزه درس خصوصی با آنان 

داشتند بلکه در نشان دادن خط مشی و گرفنت آخرین اطالعات در 

مورد انقالب و امام برای استاد طاهایی و همرسش نقش کیمیا را 
ایفا می کردند. 5

در همین راستا حاج آقای طاهایی به صورت مخفیانه اعالمیه های 

اقشار  دیگر  به  رسانی  اطالع  برای  و  آوردند  می  به دست  را  امام 

سال  در  طاهایی  استاد  که  تبلیغی  سفرهای  از  یکی  در  می کوشید. 

1354 به همراه یکی از همکارانشان )استاد اعتامدی( و به دعوت 

یکی از افراد با نفوذ محلی به زاهدان رفته بودند، نیروهای ساواک 

که فعالیت های تبلیغی استاد طاهایی و حاج آقای طاهایی را به شدت 

تحت نظر داشت، به منزل و مغازه ایشان در مشهد هجوم می برند 

و در آن جا اعالمیه ای از امام خمینی )و سپس دستگاه پلی کپی( پیدا 

می کنند گرچه هیچ شواهدی دال بر چاپ و تکثیر اعالمیه ها توسط 

حاج آقای طاهایی نبود؛ اما ایشان به خاطر هامن اعالمیه  که از امام 

خمینی بود دستگیر و زندانی می شوند و به دنبال زندانی شدن حاج 

آقای طاهایی مکتب نرجس مشهد از طرف ساواک بسته می شود و 
استاد طاهایی مورد پیگرد ساواک قرار می گیرند. 6

در آن زمان جو رعب و وحشت بر کشور چنان حاکم بود که 

از  یکی  یا  و  می گرفت  قرار  حاکمه  دستگاه  عتاب  مورد  کسی  اگر 

بستگانشان توسط ساواک دستگیر می شد، هیچ امنیتی برایش قابل 

تصور نبود و از این رو حتی بعضی از افراد از ادامه همکاری با او 

به دلیل ترس دست می کشیدند. رشح مخترص جریان دستگیری حاج 

آقای طاهایی و وضعیت استاد طاهایی چنین است:

در سال1352 در دوران حکومت ستمشاهی، استاد اعتامدی به 

از  یکی  دعوت  با  و  تبلیغی  سفر  یک  جهت  طاهایی  استاد  همراه 

اهالی برای یک سفر تبلیغی سه روزه به زابل رفتند. بعد از سخرنانی 

روز اول، خانم طاهایی که مخترص رسماخوردگی از قبل داشتند تب 

بیهوشی رسیدند. شاید فشار  تا حد  شدیدی کردند و به طوری که 

روانی که از سوی ساواک اعامل می شد در بیامری استاد بی تأثیر 

نبود. خانم اعتامدی برای ایشان دکرت آوردند و دکرت دارو تجویز کرد 

و به ایشان اسرتاحت داد، جمعیت فردا بیشرت بود. آوازه سخرنانی 

و  اخالقی  جلسات  در  ایشان  بود.  پیچیده  جا  همه  خانم  دیشب 

تفسیری مطالب را طوری مطرح میکردند که شنوندگان متوجه فساد 

این  از مردم میخواستند در  دستگاه حاکم میشدند. و حاال بسیاری 

جلسه رشکت کنند؛ اما حال استاد اصال مناسب نبود. تب شدید مانع 

جدی بود. استاد در هامن حال، خانم اعتامدی را صدا زدند، دفرت خود 

را به او دادند و گفتند: امشب شام برای مردم سخرنانی کن و جالب 

این جاست که ایشان به خوبی از عهده این کار برآمدند. حال خانم 

طاهایی)اعلی الله مقامها( لحظه به لحظه بدتر می-شد. ایشان دیگر 
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صداهای اطراف را منیشنیدند و منی توانستند بنشینند. خانم اعتامدی 

که عالقه شدیدی به خانم داشتند طاقت دیدن این صحنه را نداشتند 

و به پهنای صورت اشک میریختند. لحظه ای بعد تلفن به صدا در 

آمد و خرب دستگیری حاج آقای طاهایی به جرم داشنت اعالمیهای از 

امام خمینی را اعالم کرد. ساواک مکتب نرجس را نیز تعطیل کرده 

بود و به منزل حاج آقای طاهایی ریخته بودند و همه جا را برای پیدا 

کردن اسنادی دیگر جستجو کردند. 

ساعتی نگذشت که صاحب خانه اجازه خواست با خانم طاهایی 

صحبت کند، هر چه خانم اعتامدی گفتند: ایشان حالشان خوب نیست 

ایشان نپذیرفته بود و گفته بود حرف مهمی دارد. خانم طاهایی که 

ارصار صاحبخانه را دید گفت میدانم چه کار دارد. وسایلامن را جمع 

کن باید برویم. 

اما  ببخشید،  گفت:  مقدمه  بی  و  شد،  اتاق  وارد  صاحبخانه 

خودتان بهرت می دانید ساواک همرستان را گرفته خواهش میکنم 

هرچه رسیعرت بروید تا برای من دردرس درست نشود. خانم اعتامدی 

مانده بود چه کار کند ایشان بعدها در خاطراتشان میگفتند: در آن 

لحظه یاد حرضت مسلم افتادم و در حالی که اشک متام صورتم را 

نیمه  این  در  ما  و  انصافتان کجاست؟  گفتم:  با خود  بود،  پوشانده 

شب کجا می توانیم برویم؟7 اصال این جا که غریبیم، چه کسی را 

در  دوستانشان  از  یکی  برادر  که  افتاد،  یادشان  که  این  تا  داریم؟ 

زابل زندگی میکند به هر ترتیبی بود شامرهاش را پیدا کردند و از 

او خواستند آنها را به جای امنی برساند. 

نیاز  ساعت  به  ساعت  که  وانتی  یک  با  آمد  دوستشان  برادر 

که  استاد  و  بود  پیچیده  ماشین  توی  بنزین  بوی  داشت.  بنزین  به 

تکیه  اعتامدی  خانم  شانه  به  را  می سوخت رسشان  تب  از شدت 

ناگوار  بسیار  آنها  بر  شب  آن  سخت،  اوضاع  این  در  بودند.  داده 

گذشت، شب سختی بود. نزدیک صبح به زاهدان رسیدند، و توسط 

با هواپیام به تهران  از دوستان در زاهدان، خانم طاهایی را  یکی 

فرستاندند و خانم اعتامدی را به مشهد. در آن موقعیت باید این 

دو از هم جدا می بودند. 

شان  خانواده  و  طاهایی  استاد  برای  مسائل  گونه  این  البته 

طبیعی بود. قبل از این زمانی که امام در سال 1343 توسط ساواک 

پیگرد  مورد  انقالبی  نیروهای  شدند،  تبعید  ترکیه  به  و  دستگیر 

حجره  و  منزل  به  ساواک  راستا،  همین  در  گرفتند.  قرار  ساواک 

معروف  تجار  از  که  طاهایی(  استاد  )پدر  خاموشی  آقای  حاج 

تهران بودند، می ریزند و آقا تقی خاموشی )برادر استاد طاهایی( 

امام  از  اعالمیه ها  البته  کردند.  دستگیر  اعالمیه  داشنت  جرم  به  را 

نبود، مال یکی دیگر از آقایون بود و اال آن جا اعدامش می کردند 

حتی  و  شدند  شکنجه  خیلی  بودند  زندان  در  که  مدتی  ایشان  و 

ایشان  از  به شدت  و  استاد طاهایی(  )پدر  گرفته  را  پدرشان  بعد، 
بازجویی کرده بودند. 8

استاد طاهایی باعث شد  این همه روحیه شجاع و خداباور  با 

نرجس  مکتب  ایام  این  در  بازگردد.  مشهد  به  کمی  فاصله  در  تا 

را  درس  جلسات  و  کالس ها  طاهایی  استاد  و  بود  شده  تعطیل 

اما  9؛  برگزار می کرد  از دوستان  بعضی  منزل شخصی  در  مخفیانه 

برگزار شود. چند  متفاوت  خانه ای  در  که هر جلسه  تالش می شد 

نفر بودند که مراقب اوضاع بودند می رفتند خرب می گرفتند که اگر 

یک بیگانه ای امروز در کوچه رفت و آمد می کند، خرب می آوردند 

و این بود که جلسه را می بردند جای دیگر. البته آن وقت ها هم 

ایام  در  مگر  عمومی  جلسات  و  می کردند  کار  افراد  ویژهای  روی 

در  می شد.  برگزار  کمرت  خانه ها  در  و صفر  محرم  و  رمضان  ویژه 

مشهد  کوهسنگی  در  النبی  مسجد  در  طاهایی  استاد  زمان  همین 
ی

الم
 اس

ب
قال

ی ان
لگ

سا
ل 

چه
ه 

ام
ژهن

وی

120



جلسات عمومی داشتند و مباحث تفسیری و عقیدتی را همراه با روشنگری برای عموم زنان مطرح می کردند. اسناد ساواک حاکی است 

جلسات استاد طاهایی با روشنگری و افشاگری علیه تفکرات مارکسیست، منافقین و رژیم شاه بود و ساواک تشکیل این جلسات را به 
مصلحت منی دانست. 10

در همین ایام هنوز حاج آقای طاهایی زندان بودند و در آن جا با آقای هاشمی نژاد و آقای عباس واعظ طبسی )تولیت سابق آستان 

قدس( آقای عسگر اوالدی و گروهی دیگر از انقالبیون هم بند بودند. در عین حال استاد هر چند روز یک بار به زندان برای دیدن حاج 

آقا می رفتند و اخبار مربوط به مکتب و غیره را با رمز به ایشان می گفتند به طوری که حاج آقای طاهایی در زندان  وقتی از اوضاع 

مکتب می پرسند استاد طاهایی با زبان رمز می  گویند »للبیت رب و انا رب االبل« و این گونه ایشان را از بسته شدن مکتب مطلع کردند. 
11

این  در  شد.  برگزار  معتمدی(  )خانم  همکاران  و  قدیمی  شاگردان  از  یکی  منزل  در  قرآن  تفسیر  برنامه  رمضان  ماه  رسیدن  فرا  با 

جلسات زنان بیشرت از پیش با مباحث عقیدتی و دینی آشنا می شدند و آشنایی آنان با مفاهیم دینی زمینه ساز دفاع از آن و مقابله با 
رژیم پهلوی بود. استقبال زنان مشهدی از این جلسات چنان بود که خانه پانصد مرتی مملو از جمعیت می شد. 12

در جلساتی که استاد طاهایی بعد از رمضان برگزار می کردند ساواک تالش داشت هر طور شده ایشان را دستگیر کند. 13 در یکی 

از همین جلسات که استاد داشتند سخرنانی می کردند ساواک کوچه را محارصه کرد و خانه را تحت نظر گرفت؛ اما نیروهای انقالبی با 
رسعت عمل، استاد طاهایی را از درب پشتی منزل به جای امنی منتقل کردند. 14
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سال 56 و سال 57 اوج فعالیت هایی بود که به پیروزی انقالب 

کالس های  ماه  چند  تقریبا  طاهایی  استاد  گشت.  منتهی  اسالمی 

استاد  می دادند.  تشکیل  مستمر  طور  به  خود  منزل  در  را  درس 

جا  آن  که  بودند  اساتیدی  از  بودند  مشهد  زمان  آن  که  قرائتی 

کالس ها  روز  هر  که  بود  طوری  وضعیت   15 می کردند.  تدریس 

تشکیل می شد؛ ولی چنان که راهپیامیی برگزار می شد همه با هم 

روشنگری ها  و  کالس ها  که  این  برای  اما  می رفتند.  راهپیامیی  به 

صورت منسجم تری بگیرد الزم بود تا همه جلسات و کالس ها در 

یک جا مستقر شود؛ از این رو با اتکا به خدا و توسل به امئه شب 

مکتب  ساواک،  اجازه  بدون  طاهایی  استاد   1356 سال  عاشورای 

نرجس را دوباره باز کردند.16 

 استاد طاهایی در برنامه تفسیر جلسات سه شنبه، تفسیر آیات 

آن،  خالل  در  و  می کردند  مطرح  را  فرعون  و  موسی  به  مربوط 

مطرح  جمع  برای  خمینی  امام  اعالمیه های  و  سیاسی  بحث های 

بحث های  البالغه  نهج  درس های  در  این،  بر  عالوه   17 می شد. 

امامت و غصب حکومت مطرح می شد. 

از  نرفنت  جلوتر  و  بودن  فقیه  ولی  خط  در  و  والیت  از  دفاع 

ولی فقیه از شاخصه های انقالبی استاد طاهایی بود. روشنگری های 

استاد طاهایی در برابر خطر منافقین و جریان مارکسیسم و جریان 

انجمن حجتیه در این دوران باعث شد تا بسیاری از زنان و دخرتان 

جوان که به دامن آن ها افتاده بودند به مسیر حق بازگردند. 

سهامی،  دکرت  انقالب  از  قبل  خلق  مجاهدین  فعاالن  از  یکی 

متخصص جغرافیای علوم انسانی بود. در سفرهایی که ایشان برای 

تبلیغ به مشهد می آمد، برای دانشجویان سخرنانی می کرد. یکی از 

شاگردان استاد طاهایی در این زمینه می گوید:

آمده  مشهد  عالی  دانشرسای  به  سخرنانی  برای  سهامی  دکرت 

به  ایشان  اتفاق  به  و  گذاشتم  جریان  در  را  طاهایی  استاد  بود، 

»اگر  گفت:  سخنان  بین  در  سهامی  آقای  رفتیم.  سخرنانی  جلسه 

را  مسلحانه  مبارزه  مجبوریم  برود  پیش  روال  همین  به  وضعیت 

رشوع کنیم« خانم طاهایی هامنجا رشوع کردند به پای من زدند 

و گفتند هنوز امام بحث مبارزه مسلحانه را مطرح نکرده اند ولی 
این ها خط شان با امام متفاوت است. 18

در ماه های منتهی به بهمن 1357 تقریبا هر روز در اعرتاض به 

رفتار رژیم راهپیامیی برگزار می شد؛ اما انجمن حجتیه راهپیامیی 

را تحریم کرده بود. استاد طاهایی به فراست دریافت بی توجهی 

دخرتان  که  این  برای  و  می شود  ملت  تخدیر  باعث  مسأله  این  به 

نرجس  مکتب  در  را  سخرنانی ها  نیفتند  حجتیه  انجمن  دام  در 

در  می کردند  تشویق  را  زنان  عموم  این  بر  عالوه  کردند.  مطرح 

این راهپیامیی ها رشکت کنند، راهپیامیی ها هر زمان از منطقه ای 

همه  در   ... و  طربسی  شهدا،  میدان  شود،  رشوع  بود  ممکن 

مکتب  موقع  آن  داشت.  فعال  نرجس رشکت  مکتب  راهپیامیی ها 

یک ماشین وانت تهیه کرده بود، شعارها و آخرین اطالعیه ها را از 
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تهران می گرفتند و ماشین مکتب با بلندگو شعارها را پخش می کرد 
و اطالعیه ها را برای مردم می خواند. 19

سخرنانی های حامسی آیت الله خامنه ای در سالن تختی مشهد 

و آقای هاشمی نژاد در بیامرستان قائم مشهد و استاد طاهایی در 

مکتب نرجس موج روشنگری را در محافل مشهد فراهم کرده بود. 

استاد  )برادر  نوقانی  الله  آیت  با  نرجس  حوزه  نزدیک  ارتباط   20

)حاج  آقا طهرانی  میرزا جواد  و  نرجس(  مکتب  اساتید  از  نوقانی 

دایی استاد طاهایی( زمینه روشنگری بیشرتی را برای مردم توسط 

حوزه نرجس فراهم کرده بود. 

بودند،  مشهد  معروف  و  مشهور  علامی  از  نوقانی  الله  آیت 

آقا  میرزا جواد  و  فلسفی  آقای  آقای مروارید،  ایشان،  مبارزه  اوِل 

تهرانی پای اطالعیه ها را امضا می کردند و مردم با حامیت علام از 

خانه ها بیرون می آمدند. در یکی از روزها که مردم برای تجمع 

بیرون آمده بودند، وقتی به جلوی استانداری در خیابان بهار فعلی 

رسیدند، یک دفعه ارتش حمله کرد و تانک ها آمدند جلو و بعضی 

فریاد  مردم  شدند.  شهید  و  رفتند  تانک  زیر  زنده  زنده  مردم  از 

می زدند ارتش برادر ماست، آن روز آقای نوقانی عبا و عاممه را 

کنار گذاشتند و رفتند باالی تانک، کنار هامن ارتشی ها و دست به 

بود  قلوب  تألیف  کار،  این  از  ایشان  انداختند، منظور  آن ها  گردن 

اما بعضی از افرسان ارتش با بی انصافی با مردم درگیر شدند، به 

طوری که آن روز بعد از راهپیامیی، خیابان پر از لنگ کفش بود که 

به دنبال تهاجم ارتش و فرار افراد کفش ها باقی مانده بود، استاد 

آید که  یادم منی  االن  استاد طاهایی می گویند  یار دیرین  اعتامدی 

آن روز چطور جان سامل به در بردم. فقط می دانم که هر طور بود 

انداختم  را  خودم  و  رساندم  رضا)ع(  امام  بیامرستان  به  را  خودم 
داخل بیامرستان! 21

ایام به دنبال سخرنانی و اعالمیه امام خمینی مبنی بر  در این 

برگزار  که  جلساتی  در  طاهایی  استاد  پادگان ها  از  رسبازان  فرار 

می کردند، پیام امام را به آنان می رساند. در یکی از اسناد ساواک 

درباره فعالیت های استاد طاهایی در این خصوص آمده:

نرجس  مکتب  در  طاها  به  معروف  خاموشی  سید  »فاطمه 

رسبازی  اگر  خمینی  امام  دستور  به  داشته  اظهار  سخرنانی  ضمن 

اگر کسی  و  کند  فرار  تجهیزات  با  از رسبازخانه ها  بگویید  دارید، 

از بستگان شام در رشکت نفت و محل های دیگری از دستگاه های 
دولتی کار می کند بگوئید دست از کار بکشند. « 22

در آذرماه 1357 به دنبال راهپیامیی مردم مشهد در میدان شهدا 

)مجسمه سابق( در پایان راهپیامیی ها گروهی از اعضای ساواک از 

مجسمه شاه باال رفتند و آن را پایین آوردند، غرض آن ها از انجام 

این کار، مظلوم منایی و ترسیم چهره خشن و تخریب گر از نیروهای 

انقالبی و در نتیجه قدغن کردن راهپیامیی در مشهد و در صورت 

در  طاهایی  استاد  روشنگری های  با  اما  بود؛  مردم  کشتار  رسپیچی 
جلسات سخرنانی این دسیسه ساواک نقش بر آب شد. 23

ی
الم

 اس
ب

قال
ی ان

لگ
سا

ل 
چه

ه 
ام

ژهن
وی

123



مبارزه با جریان نفاق )مجاهدین خلق(
در 10 دی ماه 1357 که مصادف با ماه رمضان بود؛ ساواک جمعیتی 

از راهپیامیان را به قتل رسانید؛ اما جمعیت خروشان انقالبی از پای 

ننشستند و تصمیم گرفتند بعد از افطار راهپیامیی کنند. استاد طاهائی 

با جمعی از اساتید و طالب مکتب نرجس آن شب به روشنگری مردم 

پرداختند و یک تحصن یک روزه در بیرونی خانه آقای شیرازی داشتند. 
24

عید فطر 1357 اوضاع در مشهد ناآرام بود. بعضی از خانوادهها 

داغدار شده بودند. مجاهدین خلق نیز از فرصت استفاده میکردند و 

جوانان و دخرتان نوجوان را با توجه به رشایط به وجود آمده، جذب 

می کردند به طرف خود می کشیدند. حکومت نظامی و شدت عمل 

رژیم باعث شد تا استاد طاهایی پیشنهاد روزه سیاسی را در مشهد 

با  نیفتند  عقب  صحنه  از  می کوشیدند  همواره  که  منافقین  بدهند. 

مطرح کردن اعتصاب غذا به رهربی خانم افشار که بعدها اعدام شد 

در این تحصن رشکت کردند. در همین تحصن بود که منافقین شدیداً 

قیام مسلحانه را تبلیغ میکردند. استاد طاهائی که از اهداف آنان آگاه 

بود، به استاد نوقانی که از اساتید مربز کالم بود، ماموریت داد تا با ایراد 

سخرنانی در بین زنان، مردم را در این زمینه آگاه کنند. به طوری که 

روشنگریهای خامنها طاهایی و نوقانی بسیاری از جوانان را از اطراف 

رسکرده منافقین در مشهد و خانم افشار دور کردند. 

در عین حال استاد طاهائی بعضی از اساتید را برای روشنگری به 

نقاط مختلف شهر میفرستاد. در آن موقعیت مشکل از چند جهت 

بود؛ رژیم پهلوی و اعامل ضد اسالمی او، فعالیتهای مجاهدین خلق 

و مارکسیستها. در مورد سازمان مجاهدین ذکر نکته ای رضوری است 

بین  در  نفوذ  با  انقالب  از  قبل  اینکه: سازمان مجاهدین خلق  آن  و 

به خود  را  آنها  افکارکمونیستی  ترویج  و  روشنفکران  و  دانشجویان 

جذب می کرد؛ تبلیغ افکار کمونیستی و مارکسیست ها توسط آنان 

چنان بود که سعید محسن یکی از اعضای مجاهدین می گوید: 

»ما با مارکسیست ها بحث می کنیم طوری که در وهله اول خیال 

می کنند ما مارکسیست هستیم، اما وقت مناز که می شود بلند می 

شویم مناز می خوانیم. آن وقت است که طرف به اشتباه خودش پی 

می برد، ما مارکسیسم را آن چنان یاد گرفته ایم که مثل خودشان یا بهرت 
از خودشان آگاهی داریم. » 25

اعضا،  مهیج  های  سخرنانی  انقالب  از  بعد  و  انقالب  آستانه  در 

تشکیالت  و  ها  متینگ  نظامی،  های  آموزش  سازمان،  های  اعالمیه 

میلیشیا و فراخواندن به خانه های تیمی و همچنین رسود های انقالبی 

سازمان، به خصوص با تکرار و مرور، آثار غیر قابل انکاری در نقش 

بسنت مضمون آنها در ذهن اعضا داشت و در واقع سازمان با ترسیم دو 

اسالم توحیدی که ویژه مجاهدین بود و اسالم ارتجاعی انقالبی، خود را 

منادی توحید، و جریان های اسالمی پیرو خط امام را در جبهه ارتجاع 
وامنود می کرد. 26

در چنین رشایطی استاد وظیفه سنگین خود و حوزه را آگاه کردن 

زنان و دخرتان میدانست و نه تنها در جبهه سیاسی با پیروی از امام 

خمینی با رژیم شاه مبارزه میکرد؛ بلکه روشنگری و افشاگریهای خود 
را علیه این دو جریان فکری شدت بخشیده بود. 27

البته منافقین هم دست روی دست نگذاشته بودند و همواره تالش 

میکردند تا جلسات سخرنانی در مکتب نرجس و غیره را متشنج کنند 

بین  در  گاهی  بربند.  پیش  از  کاری  نتوانستند  مردم  با هوشیاری  اما 

جلسات در حالی که زیر آستین خود مواد رنگی مخفی کرده بودند با 

قرمز کردن دست و وامنود کردن به خونریزی و زخم، با مظلوم منایی، 

نیروهای انقالبی را متهم به خشونت می کردند و گاه با رس و صدا و 

هیاهو منی گذاشتند مردم از جلسات سخرنانی استفاده کنند. 28 
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در صحنه بودن و حامیت از مردم در ماجرای زلزله طبس
از ویژگیهای استاد طاهایی، آگاهی و بینش سیاسی و اجتامعی، مردمداری، در صحنه بودن و والیت پذیری بود. این ویژگیها در همه 

رفتار سیاسی و اجتامعی او متبلور بود. یکی از وقایع مهمی که در ماههای آخر حکومت پهلوی روی داد، زلزله طبس بود. در این زلزله 

که تقریبا شهر طبس با خاک یکسان شد، جمع زیادی کشته و مجروح شدند. زلزله ساعت 7/30 شب رخ داد. استاد طاهایی هامن شب با 

گروهی از اساتید؛ خامنها اعتامدی، نوقانی، هزاره و مقدسی ... برای کمک به مردم زلزله زده عازم طبس شد، نیروهای مجاهدین خلق به 

رسپرستی خانم افشار برای تبلیغ افکار مارکسیستی خود از سوء مدیریت رژیم پهلوی استفاده میکردند و در قالب کمکهای مردمی تبلیغات 

خود را به شدت انجام میدادند. 

آقای هاشمی نژاد و سید جعفر طباطبائی از علامیی بودند که از مشهد به همراه گروهی دیگر از بسیج مردمی برای کمک آمده بودند. 

استاد طاهایی با کسب تکلیف از علام برای کمک در تدفین زنان که اجسادشان به خاطر نبودن نیروی زنی که آشنا به احکام باشد، روی 

زمین مانده بود، در قربستان مستقر شد و توانست کمک شایانی در تجهیز اموات زلزله زدگان انجام دهد. در مسیر بازگشت استاد طاهائی و 

همراهان به بیامرستان های مسیر در بجستان و ... که مصدومان زلزله در آنجا بسرتی بودند، رس میزدند و عالوه بر کمکهایی که از دستشان 

بر میآمد از بیامران عیادت میکردند. 29 حضور این علام و اساتید حوزه از مشهد نه تنها مشکل گشا بود و باعث التیام بخشی و آرامش برای 

مصیبت زدگان بود؛ بلکه جلوی بسیاری از تحرکات و تبلیغات منافقین در منطقه را گرفت. 
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از  بعد  نرجس  و مکتب  استاد طاهایی  فعالیت های 
پیروزی انقالب اسالمی

از  یکی  عنوان  به  نرجس  مکتب  اسالمی  انقالب  پیروزی  با 

 1358 فروردین   12 ماند.  باقی  والیی  نیروهایی  فعالیت  کانونهای 

طاهائی،  استاد  و  بود  گیری  رای  حوزههای  از  یکی  نرجس  مکتب 
استاد اعتامدی و آقای ترقی از مسئولین حوزه رای گیری بودند. 30

روستاها،  به  رسیدگی  و  محروم  مناطق  بازسازی  به  کمک 

مدیران  و  معلامن  به  دین  مباحث  و  عقاید  آموزش  سوادآموزی، 

آموزش و پرورش از کل استان خراسان، کمک به جبهه و جنگ زدگان 

و... فعالیتهایی بود که مکتب نرجس با مدیریت استاد طاهایی در 

پیشربد  برای  فرهنگی  انجام مسئولیت های  و  تربیت شاگردان  کنار 

انقالب بر عهده داشت، به طوری که حضور پر رنگ زنان  اهداف 

انقالبی باعث شد این شعبه مورد توجه خاص قرار گیرد و تا پاسی از 

شب مشغول به اخذ رأی می باشد. 

اردوهای جهادی
سال 1358بعد از پیروزی انقالب با توجه به خرابیها و محرومیت 

حزب  دبیر  که  نژاد  هاشمی  شهید  مشهد،  اطراف  روستاهای 

تا برای  از استاد طاهائی خواست  جمهوری اسالمی در مشهد بود، 

اعزام اردوهای جهادی به نقاط محروم اقدام کند. از این رو استاد 

اساتید، طالب  از  با تشکیل چندین گروه  تابستان 1358  از  طاهائی 

و دانشجویان روستاهای اطراف مشهد مثل امام تقی، قروه و ... را 

تحت پوشش قرار دادند. این گروههای جهادی که در ایام تعطیالت 

به کمک روستائیان میشتافتند، هم در برداشت محصول به آنها کمک 

میکردند و هم کالسهای فرهنگی از آموزش احکام گرفته تا آموزش 

مشکالت  رفع  در  و  داشتند  عهده  بر  را  بهداشت  آموزش  و  قرآن 

مناطق محروم نقشی پررنگ ایفا کردند. 

اعضای این گروه ها، با ماندن بین روستائیان از نزدیک مشکالت 

جهت  از  خصوصا  بخشی  روحیه  ضمن  و  می کردند  ملس  را  آن ها 
فرهنگی توانستند اثرات شایان توجهی بگذرانند. 31

برگزاری دوره های سواد آموزی
زمینه  جامعه  محروم  اقشار  به  شاهی  ستم  رژیم  توجهی  بی 

استاد  رو  این  از  بود.  ساخته  فراهم  آنان  بین  را  گسرتده  بیسوادی 

در  بیسوادی  کنی  ریشه  برای  انقالب  پیروزی  محض  به  طاهایی 

مناطق محروم با برنامه ریزی منسجم وارد عمل شد. برای این کار 

مکتب نرجس رشوع به آموزش گروهی از طالب و فارغ التحصیالن 

دیپلمه و یا دانشجویانی که هامکنون به خاطر انقالب فرهنگی در 

تعطیالت دانشگاهی به رس میربدند، برای تربیت معلم کرد تا بتوانند 

سواد خواندن، نوشنت و نیز قرآن را در مناطق محروم مشهد داشته 

باشند، به زودی این افراد به مناطقی مثل دریادل، قلعه ساختامن، 

مصال و ... اعزام شدند و این قبل از تشکیل نهضت سوادآموزی در 

سال 1358 بود. اطاعت پذیری از والیت در استاد طاهایی چنان تبلور 

یافته بود که به محض فرمان امام برای تشکیل نهضت سوادآموزی، 

استاد طاهائی کالس های سوادآموزی مکتب نرجس را تحت پوشش 

نهضت تازه تأسیس قرار داد و متام تجربیات خود را به سواد آموزی 

مشهد  پرورش  و  آموزش  درخواست  با  البته  کردند.  منتقل  مشهد 

و نهضت سوادآموزی خراسان رضوی، آموزش مربیان نهضت برای 

اعزام به مناطق مختلف را تا مدتی که کمبود شدید در این زمینه 

عمدتا  که  گرفت  عهده  به  نرجس  مکتب  دوره(   9( داشت،  وجود 

آموزشهای عقیدتی، احکام و روش تدریس و اخالق بود که توسط 

اساتید طاهایی، اعتامدی و هزاره و ... صورت می گرفت. 
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برگزاری جلسات هم اندیشی بین دانشجویان 
فعالیت های جریان های التقاطی و مارکسیست ها در دهه پنجاه به اوج خود رسیده بود و نارضایتی از دستگاه حاکمه و بی تدبیری 

نظام پهلوی زمینه تبلیغ و گسرتش این تفکرات را در بین قرش روشنفکر و دانشجو گسرتش داده بود به طوری که گروهی جذب ملی– مذهبی 

ها شده بودند و گروه نسبتا زیادی پیرو مجاهدین خلق که تفکرات مارکسیستی داشتند. گرچه اوج این فعالیت ها قبل از انقالب بود ولی 

همین جریان ها در چند سال اول بعد از پیروزی انقالب اسالمی به دنبال سهمخواهی بودند و حارض به عقب نشینی نبودند. از این رو الزم 

بود تا روشنگریهای الزم بین جوانان و نوجوانان خصوصا دبیرستانیها و دانشجویان صورت پذیرد. 

رضورت این اقدام باعث شد تا استاد طاهائی بعد از ظهرهای پنج شنبه را اختصاص به جلسات روشنگری برای دانشجویان بدهد. در این 

جلسات که با استقبال دانشجویان رو به رو شد؛ مباحث اعتقادی مطرح میشد و به سواالت آنان که به صورت پرسش و پاسخ بود، جواب 

داده میشد. تقریبا سال 56 و سال 57 هر پنج شنبه این جلسات برگزار میشد32 . در کنار این، استاد طاهایی بعضی از اساتید عقاید مثل خانم 

نوقانی را به مراکز مختلف و در تجمعهای دانشجویان برای سخرنانی و روشنگری میفرستادند. استاد نوقانی در خاطراتشان میفرمودند در 

همین جمعها و بعد از این روشنگری ها گروهی از دخرتان جوان که متایل به مجاهدین خلق پیدا کرده بودند، به دامن انقالب بازگشتند و 

گاهی اوقات این جلسات که از بعد از مناز مغرب رشوع میشد تا پاسی از شب ادامه مییافت. 33 

البته این گونه جلسات در سال های 58-59 و متامی دهه شصت ادامه یافت. به طوری که مرکز تربیت معلم شهید هاشمی نژاد مشهد که 

تحت مدیریت خانم هزاره بود در مناسبت های مختلف از استاد طاهایی برای روشنگری فکری دانشجویان دعوت به عمل می آورد و استاد 
از آیات، روایات و بیان شیرین خود سواالت و ابهامات دانشجویان را خصوصا در مباحث اعتقادی پاسخ گو بودند. 34

جنگ تحمیلی
از آن جا که پیروزی انقالب اسالمی و بر افتادن رژیم پهلوی برای آمریکا و قدرت های استعامری که منافع خود را در خطر می دیدند 

زنگ خطر بود صدام با چراغ سبز آمریکا حمله به ایران را آغاز کرد و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در شهریور1359رقم خورد و این، در 

حالی بود که ایران توسط کشورهای بزرگ و منطقه ای در تحریم تسلیحاتی، نظامی و اقتصادی قرار داشت، ارتش نیاز به بازسازی فوری 

داشت و نیروهای مردمی از فنون نظامی اطالعی نداشتند. از سوی دیگر مرز مشرتک طوالنی با عراق بر عمق فاجعه می افزود و خانوارهای 

زیادی مجبور به مهاجرت و ترک وطن شدند. 

در این ایام مشارکت مردم و حوزه های علمیه و پیروی از والیت فقیه در تشکیل بسیج مردمی بسیاری از مشکالت را کمرنگ کرد. و 

تحمل آن را برای آسیب دیدگان آسان ساخت. 

مکتب نرجس مشهد در طول دوره 8 سال دفاع مقدس یکی از مراکز مهم بسیج زنان، تهیه اقالم مورد نیاز برای کمک به جبهه ها و 

رسیدگی به امور جنگ زدگان بود. عالوه بر این بازدید از مناطق جنگی و مشارکت در امداد و رس زدن از خانواده های شهدا و مجروحین 
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جهت باال بردن روحیه آن ها از فعالیت های روزانه مکتب نرجس بود. 

در یکی از بازدیدها از مناطق جنگی در فروردین 1363 استاد طاهایی به همراه جمعی از اساتید و طالب عازم جنوب شدند و از اهواز، 

هویزه، سوسنگرد، دزفول و بستان دیدار داشتند. با وجود مبباران و موشک باران بعضی از مردم محلی منطقه را خالی نکرده بودند. استاد 

در اهواز و دزفول به چادرهای جنگ زده ها رس می زدند و شب ها برای آن ها برنامه داشتند. آن ها را آرام می کردند و به سواالتشان پاسخ 

می دادند و به حرف هایشان گوش می دادند. 

در هویزه زمانی که تیم مکتب نرجس در منطقه حضور داشتند عراق از گاز شیمیایی استفاده کرده بود عده زیادی شهید و مجروح شده 

بودند. هامن شب باران شدیدی آمد، استاد با همراهان از بیامرستان صحرایی منطقه دیدار کردند، دکرتها و پرستاران که در میان آنان از 

ارامنه هم بودند، با دیدن استاد روحیه عجیبی گرفتند و از ایشان می خواستند سالمشان را به امام رضا)ع( برسانند. هامن جا دکرتها می گفتند 

ما مکرر امدادهای غیبی را دیده ایم از جمله همین باران شدید دیشب در خنثی کردن اثرات شیمیایی خیلی موثر بود. 

نزدیکی شهر بستان استاد طاهایی به همراه گروه به زیارت منطقه ای که مقربه خواهران گمنام نام داشت رفتند؛ 60 زن جوان و پیر 

که اسیر عراقی ها شده بودند و آن جا زنده زنده در یک گور دسته جمعی دفن شده بودند، دیدن این منظره غم انگیز، مبلغان را به شدت 

متأثر کرد. 

خانم هزاره در این باره می گوید: آن جا روضه خوانیدم و نوحه رسایی کردیم. صحنه های دلخراش و عجیبی بود. ولی از هر کدام ما 

مبلغی ساخت که وقتی برگشتیم مشهد این خاطرات و عمق فاجعه را به مردم می گفتیم و با این بیدارگری ها مادران و خواهران با روحیه 

حامسی همرسان، فرزندان و برادرانشان را جهت اعزام به جبهه تهییج می کردند و با شوق بیشرتی گسیل می داشتند. 35 

بازدید از مجروحین جنگی که عمدتا در بیامرستان امدادی و امام رضا)ع( مشهد بسرتی بودند. همراه با هدیه بود از کمپوت و شیرینی 

گرفته تا گل و دیگر اقالم مورد نیاز. گاه که عملیات بود و مجروحین زیاد و پرستاران منی توانستند به همه مجروحین برسند گروه هایی که 

در حوزه نرجس دوره های کمک های اولیه را دیده بودند، به عنوان بهیار شب تا صبح کنار مجروحان بدحال می مانند36 و در این زمینه کمک 

شایانی هم به کادر پزشکی و هم مجروحین کردند. 

حسینیه نرصت، شعبه مکتب نرجس37 جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی مردم را به خود اختصاص داده بود. گروهی از زنان آن 

جا با چرخ های خیاطی مشغول دوخنت لباس برای رزمندگان بودند از لباس زیر گرفته تا اورکت و لباس های رزم و جامناز و ... ، آجیل، شکالت 

و خشکبار توسط گروهی دیگر بسته بندی می شد. اساتید بعد از کالس های درس به جمع طالب و زنان انقالبی که برای کمک جمع شده 

بودند می پیوستند، عزاداری امام حسین)ع( و حرضت زینب می کردند، سینه می زدند و برای امام و رزمندگان در حین کار دعا می کردند. 
تقریبا هر هفته ماشین سپاه می آمد و هدایای جمع آوری شده را تحویل می گرفت. 38

بر اساس نیازهای جبهه از کمک های نقدی جمع آوری شده بعضی از اقالم مورد نیاز جبهه را که لشکر 77 پیروز خراسان اعالم کرده 
بود خریداری می شد. از جمله خرید موتور سیکلت و آمبوالنس. 39
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پی نوشت ها
و  زن  راهربدی  اندیشه های  نقش  سومین  خامنه ای،  الله  آیت  بیانات   .1

خانواده، 90/10/14. 

انقالب  اسناد  2.  حسن طغرانگار، حقوق سیاسی- اجتامعی زنان، مرکز 

اسالمی، 1383، ص90-92. 

3. جنبش زنان در ایران، فصلنامه حورا، ش11، فروردین 1384، ص30. 

4. گزارش عملکرد بیست ساله مکتب نرجس )1365(، ص2. 

5. مصاحبه با آقای سید تقی خاموشی. 

 ، 7448هـ1  شامره  سند  امنیت،  و  اطالعات  سازمان  ساواک،  اسناد   .6

تاریخ37/5/26. 

7.  مصاحبه با استاد اعتامدی، 85/2/31؛ عامله هاشمی، همین مانده دخرت 

شاه بیاید مرا نصیحت کند، دو فصلنامه شمیم نرجس، ش31، ص20. 

8.  خاموشی در اسناد هفته نامه حزب موتلفه اسالمی، ویژه نامه درگذشت 

مرحومه حاج سید تقی خاموشی، فروردین 1385. 

شامره7448/هـ،  خراسان،  امنیت  و  اطالعات  سازمان  ساواک،  اسناد   .9

تاریخ 37/5/26 شاهنشاهی

10.  اسناد ساواک، سازمان اطالعات و امنیت، سند شامره 15076. 

11. مصاحبه با استاد طاهایی. 

12.  مصاحبه با خانم هزاره، 96/5/25. 

13.  اسناد ساواک، نامه شامره2113، اداره امنیت داخلی با موضوع و شامره 

7668/هـ؛ اسناد ساواک، سازمان اطالعات و امنیت، سند شامره7668/هـ، 

تاریخ 37/5/24 شاهنشاهی. 

14. مصاحبه با خانم معتمدی، 94/5/7. 

15. مصاحبه با خانم وریدی، 94/6/19. 

16. اسناد وزارات اطالعات، شهربانی استان خراسان، شامره43-511، تاریخ 

 .57/9/29

17. اسناد ساواک، شهربانی استان خراسان، شامره 43-511، تاریخ 57/9/28. 

18. مصاحبه با خانم هزاره، 94/5/21. 

19. مصاحبه با خانم گیتی معتمدی، 85/2/26. 

20.  مصاحبه با خانم وریدی. 

21. مصاحبه با خانم اعتامدی، 85/2/31. 

شامره  سند  کشور،  امنیت  و  اطالعات  سازمان  ساواک،  اسناد    .22

9/21827هـ. 

23. اسناد شهربانی خراسانی، سند شامره43-511، تاریخ 57/9/28

24. مصاحبه با خانم نوقانی، 93/10/22. 

25. محمد مهدی جعفری، سازمان مجاهدین خلق از درون، تهران ، نگاه 

امروز، 1381، ص75-74. 

26. مهدی حق بین، از مجاهدین تا منافقین، تهران، مرکز اسناد انقالب 

اسالمی، 1392، ص 136. 

27. هامن. 

28. مصاحبه با خانم گیتی معتمدی )مدیر داخلی مکتب نرجس(، 94/5/6. 

29. مصاحبه با خانم هزاره، 94/5/25. 

30. عضو هیأت موتلفه اسالمی

نرجس  مکتب  دبیرخانه  و  آرشیو  در  جهادی  اردوهای  عکس های   .31

موجود است. 

32. مصاحبه با خانم نوقانی، 93/10/25. 

33. هامن. 

34. مصاحبه با خانم هزاره، 5/25/ 96. 

35. مصاحبه با خانم هزاره، 94/6/27. 

36. خاطرات سید علی موسوی نژاد، نویسنده کتاب شجره طوبی، 1390. 

37. سینیه نرصت اکنون حوزه ای مستقل است ولی آن موقع، شعبه مکتب 

نرجس بود. 

38. سناد مربوط در دبیرخانه مکتب نرجس موجود است. 

39. رسهنگ نبی زاده، نامه لشکر77، پیروز خراسان به مکتب نرجس، تاریخ 

1361/10/5 و نامه رسهنگ دژکام، لشکر77، پیروز خراسان، 1363/1/10. 
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چراغ راه
»گونه زیسنت«، برآمده از »چگونه اندیشیدن« است. سبک زندگی افراد نیز به سبک تفکر و نوع اندیشه و درجه ایامن آنان 

بستگی دارد. ازاین رو استوارسازی زیرساخت های باور و پایه های عقیده و بینش، رضوری است و به زندگی ها جهت می بخشد. 

ما در زندگی، بیش از هرچیز، نیازمند »چراغ ایامن« و »عصای پروا« و »سپرخودسازی« و چشامنی آگاه و عربتبین هستیم، تا 

بتوانیم از پیچوخم های راه به سالمت بگذریم و در دام فساد و گناه گرفتار نشویم. 

چراغ راه، چیزی جز دستورهای کارآمد قرآن کریم و رهنمودهای انسانساز معصومین و سیره بزرگان دین نیست. با این 

بصیرت مکتبی، می توانیم به بسیاری از حقیقت ها پی بربیم و با نگاه نافذ، از افق های غبارآلود و هوالنگیز بگذریم. 

دّجال های فریب
نسل امروز، بر رس دوراهی ها و چندراهی های متعددی قرار دارد. جاذبه ها بسیار است و موانع پاک زیسنت هم فراوان؛ البته 

زمینه های رشد و تعالی، امکانات تزکیه و تهذیب، مراکز ارشاد و هدایت، انسان های دلسوز و متعهد، و برنامه های مفید و سازنده 

نیز در پیرامون ما کم نیست و برای کسانی که بیش از آن همه برنامه ها و مراکز و دعوت های پاک؛ جاذبه های گناه، وسوسه های 

نفسانیات، دام های اغواگر، آننت های فریب، دجال های افسونگِر هرنی، فریبندگی های آزادی و بیقیدی مهیا است؛ خدافراموشی و 

در نتیجه خودفراموشی وجود دارد. 

عفافجویان نیز هر لحظه بر رس دو راهی »فسق« و »فالح« قرار می گیرند و گاهی در این »انتخاب«، تردید یا اشتباه در گزینش 

آنچه »خوب« است، رنجآور و وجدانسوز می شود. در این رشایط، دریغ برای آن کس است که مفتون این جاذبه ها می گردد و 

ارزش »گوهر عفاف و پاکی و کرامت« را منی شناسد و عریانی و خودمنایی و جلوهگری و دلربایی را برمیگزیند. 

مصونیت حجاب
اگر باغبانی، رسمایه ِی عمرش و مثره تالشش را که در »محصول باغ« خالصه می شود، محافظت کند و اطراف باغش پرچین 

و حصار بکشد، کسی او را بر این حد و حریم و حفاظ، رسزنش منی کند؛ بلکه او را تحسین می کنند؛ همچنانکه اگر کسی رشته 

مروارید و مجموعه جواهراتش را داخل صندوق و کمد بگذارد و در آن را قفل کند تا رسقت نشود، از دید عقال کار پسندیده ای 

کرده است؛ و اگر چنین نکند و جواهراتش در معرض دید رهگذران باشد و بدرخشد و جلوه کند و چشم و دل برباید و ربوده 

گردد، مالمت گردد. پس اینجا هم سیستم حفاظتی و ایمنی، رضورت می یابد. 

همچنین اگر کسی به نام آزادی، دِر خانه خود را باز بگذارد، ممکن است سارقان وارد خانه اش شوند و اموالش را به یغام برند 

و دست به جنایت های دیگر بزنند. 
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همه این مثال ها برای آن است که روشن شود عفاف و پاکدامنی و کرامت انسانی نیز یک گوهر است و از این دارایی باید 

با هزاران چشم مراقبت کرد؛ چون دزدان عفاف در کمین اند و افراد بیحفاظ، زودتر آسیب می بینند. 

این یک »نگاه« است و در نحوه زندگی، ازجمله داشنت یا نداشنت حجاب، تأثیر می گذارد. 

روش خردمندانه این است که هرچیزی قیمتی تر باشد، درصد مراقبت از آن باالتر می رود. سخن شهید مطهری چه زیباست 

که »حجاب« مصونیت است، نه محدودیت. 

آن هنگام که کسی برای گوهر عفت خود ارزشی قائل نباشد و آن را در معرض تاراج قرار دهد چگونه می توان به رعایت 

حجاب، ملزمش ساخت؟ او زندگی آسیبپذیر و هویت در معرض تاراج را بهعنوان یک سبک انتخاب کرده و به عواقب و 

پیامدهای پشیامنکننده آن توجهی ندارد. 

گوهر عفاف
عفاف، یک طهارت درونی و خویشتنبانی باطنی در برابر هرزگی هاست و فراتر از حجاب ظاهری است. چهبسا کسی در 

ظاهر، حجاب هم داشته باشد، ولی سد درونی عفاف را نداشته باشد. چنین کسی نیز در هجوم سیالب هاست و از آسیبها 

مصون نیست. 

آنان که حجاب را برمیگزینند، درواقع می خواهند »گوهر عفاف« خود را از تاراج و آسیب، مصون نگه دارند. آنها این 

شیوه رفتار را با اختیار و انگیزهای قوی در پیش میگیرند و بر گزینش خود هم می بالند؛ چون راهی را می پویند که به ایمنی 

خودشان و حفظ رسمایه شان منتهی می شود. ازاین رو سالح حجاب را بر زمین منی گذارند و با هیچ حرف و حدیث و تحقیر و 

متلکی، از آن دست منی کشند. 

دخرتان و بانوان فرزانه و فهیم را کسی بهزور در حجاب نگه منی دارد؛ بلکه خودشان با اختیار، حجاب را به عنوان یک 

»حصار امن« و »دژ کرامت«، برای محفوظ ماندن عفاف و شخصیت و حرمت خویش از نگاه های هوسآلود و نیت های آلوده، 

برمیگزینند. 

حجاب آگاهانه و انتخابی، نشان شخصیت بانویی است که دوست ندارد ملعبه قرار گیرد و چشم های شهوت-آلود، از اندام 

و روی و موی و زیبایی های او کامجویی کنند و ارضا شوند و او را یک وسیله اطفای شهوت بنگرند. 
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شیشه ی  عطر
متثیل »شیشه ی ِ عطر« برای حجاب و عفاف، متثیلی زیبا و تأملربانگیز است. اگر دِر شیشه عطر را باز بگذارند، عطرش 

می پرد و شیشه تهی می ماند. رایحه دالنگیز عطر را نباید حراج کرد و به تاراج داد؛ چراکه عصاره گل های خوشبوی عامل است 

و کمیاب و ارزشمند. پس باید قدرش را شناخت و از آن حفاظت کرد. 

»عفاف« هامن رایحه دالنگیز عطر یاس است؛ نجیب و دوستداشتنی؛ و حیف است که در مزبله نگاه های شیطانی رها 

شود. اگر زنان و دخرتان برای ایمنی از خطرها و آسودگی از مزاحامن، خود را بپوشانند، هیچ انسان خردمندی به آنان ایراد 

منی گیرد و اگر هم ایرادی بگیرد، اعتنا منی کنند؛ چون سخن معرتضان را بی-منطق و ناآگاهانه و از رس هورسانی می دانند. آنها 

میدانند که عریانی و بدحجابی، مثره نگاِه غیرمسئوالنه به کرامت و ارزش زن است. 

عفاف، گوهری درونی است
جلوه برونِی عفاف، حجاب و پوشش مناسب است. کسی که در قبال این جلوه بیرونی، سست و بی قید است، خودبهخود 

عفاف درونی را در معرض خطر و نابودی قرار می دهد. 

اینکه می گویند »دل باید پاک باشد«، بهانه ای جاهالنه برای گریز از هامن مصونیتی است که در سایه حجاب به دست 

می آید؛ درواقع آویخنت به شاخه »القیدی« است؛ وگرنه کیست که نداند از دل پاک، جز نگاه پاک، رفتار پاک، ظاهر پاک، و 

پوشش متین برمنیآید. 

ظاهر، آیینه باطن است و حجاب برونی، منای آشکار طهارت و عفاف درونی است. 

نباید گذاشت این عطر دالنگیز، به تعفن گناه آلوده شود. سالح افکندن و میدان را خالی کردن و به دشمن اجازه پیرشوی 

دادن که هرن نیست؛ مقاومت و دفاع و حفظ مرزها و ارزش ها و میراث های ارزشمند است که ستودنی است. 

زیبایی معنوی
زیبایی را تنها در تناسب اندام و چهره و آراستگی ظاهر دیدن، نشانه »ضعف برص« است. صاحبان بصیرت، به زیبایی 

دیگری هم عقیده دارند. همچنانکه شجاعت، وفا، ایثار و جوامنردی، گذشت و... زیباست، پاکدامنی و نجابت و عفاف هم 

زیباست. 

ی
الم

 اس
ب

قال
ی ان

لگ
سا

ل 
چه

ه 
ام

ژهن
وی

133



در سبک زندگی بعضی، برای این گونه زیباییها، جایگاهی واال تعریف شده است که برای کسب آن یا حفاظت از آن 

می کوشند و به مخدوش شدنش حساساند. 

زن به دلیل عصمت و کرامتی که دارد، میراثدار مریم مقدس و فاطمه زهرا )س( است. او، با این هویت ارزشی، نباید 

بازیچه هوس شود و به ویروس گناه آلوده، و سالمت روحش مختل گردد. حفظ این میراث الزم است و گوهر عفاف و 

پاکدامنی، کامرزش تر از طال و پول و محصول باغ و وسایل خانه نیست. 

دزدان ایامن و غارتگران رشف، فراواناند که در کمین نشسته اند. اینهمه تعرض ، توطئه های ناموسی و خامنانربانداز، 

دام های فریب برای دخرتان ناآگاه، پرونده های فراوان جنایات جنسی و… هشداردهنده است. 

زن به دلیل ارزش و کرامتی که دارد، باید محفوظ مباند؛ نه آنکه خود را حراج کند و در بازار سوداگران شهوت، خود 

را به بهای چند نامه و نگاه و پیامک و لبخند و عکس و فیلم، بفروشد. 

تعفنی که در فضای مجازی به دلیل »روابط ناپاک« و ردوبدل کردن های عکس های خصوصی و مبتذل و آبروریزی ها 

وجود دارد، کافی است که ما را به تأمل درباره »سبک زندگی« وا دارد. 

پشت دیوار ندامت
و  به دلربی  و  قرار دهد  ناپاک  نگاه های مسموم و چشم های  را در معرض  است که کسی خود  سادگی و خامی 

جلوهگری و طنازی بپردازد و خیال کند که همیشه در این بازی و قامر، برنده است. آنکه نحوه زندگی و پوشش و روابط 

بیقیدوبند را برمیگزیند و درعینحال میپندارد که می تواند خود را در این میدان، از نیش شهوت و هوس هوسبازان در 

امان نگاه دارد، دچار اشتباهی جربانناپذیر می شود. 

آن که »ایامن« را به لقمه ای نان می فروشد،

آن که »یوسف زیبایی« را با چند سکه تقلبی عوض می کند،

آن که »کودک عفاف« را نزد صدها گرگ گرسنه می برد و در معرض متاشا می گذارد، روزی هم پشت دیوار ندامت، 

اشک بر دامن حرست خواهد ریخت و در آخرت هم، به آتش بیپروایی خود خواهد سوخت. آنچه گذشتگان در شعر 

خود گفته اند، بسیار متین است:
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هر شاخه که از باغ، برون آرد رس

در میوه آن طمع کند راهگذر

دیوسیرتان، نقاب مهربانی و عشق به چهره می زنند تا از بوستان نجات جامعه، گل بچینند. کامجویان پس از آنکه گل 

عصمت را از این بوستان چیدند و زیبایی و کرامت او را از بین بردند و در دست های خشن خود پژمرده و افرسدهاش 

کردند، او را دور می اندازند یا زیر پاهایشان له می کنند؛ مثل یک ته سیگار! مثل یک دستامل کاغذی مرصفشده!

بازگشت به سبک اسالمی
ناهنجاری های اجتامعی، معلول دور شدن از فرهنگ دینی و زندگی به سبک اسالمی است. پس چاره کار، آن است 

که به آن سنت های ریشهدار، عقالنی و سامل بر گردیم. 

برایناساس حفظ حجاب و عفاف باید برای زنان و دخرتان مسلامن، و نیز اولیا و مربیان و فرهنگسازان و فرهنگبانان 

در اولویت قرار گیرد. 

زیربنای حجاب و عفاف، از دوران خردسالی بنا می شود که حیا، عفاف ، رشم، باورها و حد و حریمشناسی ها شکل 

می گیرد و نهادینه می شود. 

جامه عفاف در آغاز، به زیبایی کرامت مزین است و سفید و روشن و بیآالیش است؛ از هامن ابتدا نیز باید مواظب 

بود که پای بیگانه به مزرعه نجابت باز نشود تا بوته های نورس عصمت را لگدمال نکند. 

»احتیاط« رشط خردمندی است؛ اما بعضی از آن می گریزند و آن را نشان ضعف و ترس می دانند! انسان عاقل، 

خود را در معرض تیر و ترکش قرار منی دهد. آیا اینهمه افراد ترکشخورده از نگاه های مسموم و ارتباط های آلوده، برای 

»عربت« کافی نیستند؟!

اگر به سبک زندگی اسالمی معتقدیم، باید با افتخار و رسبلندی آن را بپذیریم و از نیشخندها و طعن و طنز دیگران 

نهراسیم. برخالف این پندار غلط که معتقد است هرکس به آزادی های حرام و ارتباط های آلوده و هوسناک، »نه« گفت 

و به آنها تن نداد، عقبافتاده و بیدستوپاست، هرنمند و قوی کسی است که بتواند خود را در برابر این طوفان ها نگه 

دارد و نلرزد و نلغزد و قدرت پاک زیسنت و حفظ حجاب و عفاف را داشته باشد؛ وگرنه گناه و آلودگی، هرن نیست و 

از هرکسی برمیآید!
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چکیده
از  عمده  بخشی  همواره  عفاف  و  حجاب 

ادیان و علام بوده است  اولیاء  انبیاء و  رسالت 

زیرا حفظ حجاب و عفاف به حذف بسیاری از 

گناهان کمک می کند و رعایت حجاب اسالمی، 

به تهذیب و تزکیه نفس و ملکات نفسانی پرداخته 

ی  مسئله  کند  می  انسان  رانصیب  الهی  قرب  و 

مسائل  از  و  است  دینی  دستور  یک  که  حجاب 

مسائلی  از  بسیاری  با  و  ماست  جامعه  مهم 

پیوند خورده، دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی و 

در  که  داد  نشان  نتایج  است.  فرهنگی شده 

تنها  نه  حجاب  و  عفاف  حارض  عرصه 

از ارکان و عوامل اصلی پیرشفت و 

کشوری محسوب شده  هر  توسعه 



بلکه بقا و دوام هر جامعه ای در گرو عفاف و حجاب می باشد. 

اسالمی  انقالب  از  بعد  و  قبل  »حجاب  عنوان  تحت  حارض  مقاله 

در ایران« درصدد است ابتدا به بررسی معنای لغوی و اصطالحی 

حجاب، سپس به تفحص و تحقیق درباره حجاب ایرانیان در زمان 

و  بررسی  به  آخر  در  و  بپردازد  اسالمی  انقالب  و  اسالم  از  قبل 

تحلیل چگونگی حجاب و پستی بلندی های که این مسئله در زمان 

ابتدای انقالب تاکنون داشته پرداخته شده است. 

کلید واژه: حجاب، انقالب، اسالمی،ایران، زن.  

مقدمه
خالق  میان  فاصله  معنای  به  عرفان  اصطالح  در  حجاب  واژه 

و مخلوق است كه سالك باید در رفع و ازالة آن به جد بكوشد تا 

به مقام لقاء الله نائل گردد و در علم فقه مراد از حجاب، پوشش 

خاص زنان است كه همه بدن را به جز صورت و كف دو دست تا 

این واژه در آیات و روایات نیز به كار رفته،  مچ شامل می شود. 

استفاده  لذا  است.  بوده  مراد  )مانع و حائل(  آن  لغوی  اما معنای 

از این لفظ در معنای پوشش زنان نسبتاً جدید است. حجاب فقهی 

پوششی،  زیرا هر  دانست  پوشش  واژه  دقیقاً مرتادف  را منی توان 

حجاب نیست. 

حجاب در دوره قبل از انقالب اسالمی
نخستین مردمی كه به رسزمین ایران آمدند، آریایی ها بودند. 

 1 به دو گروه عمده »مادها« و »پارس ها« تقسیم می شدند.  آنان 

پارس ها  مّدتی  از  پس  شد.  تشكیل  »ماد«  دولت  مادها،  اّتحاد  با 

هخامنشیان،  سلسله های  و  بربند  بین  از  را  ماد  دولت  توانستند 

اشكانیان و ساسانیان را بنیان گذاری كنند. 2  

مادها،  زمان  از  ایران زمین  زنان  كه  می دهد  نشان  پژوهش ها 

شامل  كاملی،  حجاب  دارای  بودند،  دیار  این  ساكنان  نخستین  كه 

پیراهن بلند چین دار، شلوار تا مچ پا و چادر و شنلی بلند بر روی 

لباس ها بوده اند. 3 نوع لباس و پوشاک در ایران باستان هم بنا به 

رشایطی که بوده است همیشه سبک و اسلوب خاصی داشته است. 

بررسی ها نشان می دهد که پوشش متام بدن در دوره های مختلف 

حقیقت  یک  ایران  در  مردان  نزد  چه  و  زنان  نزد  چه  تاریخی 

بوده است و به هیچ وجه ایرانیان در برهنگی به رس منی برده اند. 

اما این را بایستی در نظر داشت که پوشش کامل و آراسته همراه 

با تزیینات زنان در ایران، با پوشش چادر سیاه بسیار متفاوت بود 

و سبک خاص خودش را داشته است. برخی معتقد هستند که این 

در  آمدن حجاب  به وجود  ریشه  نوعی  به  آراسته  و  کامل  پوشش 

از سسله ها و  به نوع حجاب و پوشش چن تن  اکنون  دنیا است. 

دورهای قبل از انقالب می پردازیم. 

هخامنشیان
و  پا  قوزک  تا  بلند  های  لباس  از  عبارت  ایرانی  زنان  پوشاک 

ساده  به صورت  پا  ساق  پایین  تا  ساده  های  پیراهن  فراخ،  گاهی 

4 جایگاه  است.  بوده  کوتاه  یا  بلند  آستین های  با  و  دار،  ریشه  یا 

فرهنگی پوشش در میان زنان نجیب ایران زمین به گونه ای بوده 

است که در دوران سلطه کامل شاهان، هنگامی که خشایار شاه به 

بیاید تا حارضان  ملکه»وشی« دستور داد که بدون پوشش به بزم 

زیبایی او را بنگرند، وی امتناع کرد و برای این رسپیچی، به حکم 
دادوران، عنوان»ملکه ایران« را از دست داد.  5
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اشکانی
لباس های زنان ایرانی در دوره اشکانی عبارت از پیراهنی بلند تا 

به روی زمین، گشاد، ُپرچین، آستین دار یا بدون آستین و یقه راست 

می  اولی  روی  که  اند  داشته  دیگر  پیراهنی  همچنین  است.  بوده 

پوشیدند و قد آن نسبت به اولی کوتاه و ضمناً یقه باز بوده است. 
روی این دو پیراهن، چادری رس می کرده اند.6

ساسانی
با مقایسه چندین نقش سنگی آناهیتا و نقوش دیگر با هم به نظر 

می رسد که بانوان ساسانی، پیراهن بلند بسیار پرچین و گشاد می 

پوشیده اند و آن را با نواری در زیر سینه ها، مانند بانوان اشکانی، 

جمع کرده، می بستند. 7زنان عهد ساسانی گاهی چادِر گشاد پرچین 
به رس می کردند که تا به وسط ساق پا می رسیده است.8

تیموری
از نوشته های سیاحان معروفی مانند کالویخو و آثار مینیاتوری 

باقی مانده از دوره تیموری می توان دریافت که زنان در این دوره 

عرقچین،  نوار،  گوش)لچک(،  سه  رورسی  چارقد،  کاله،  انواع  از 

رورسی توری، روبنده و چادر برای پوشش رس و بدن خود، استفاده 
می کردند.9

لباس  از روی همه ملبوسات،  از خانه،  زنان هنگام بیرون رفنت 

بلند سفیدی می پوشیدند که از رس تا پا، بدن و صورتشان را مستور 

می ساخت و تنها مردمک چشم آن ها قابل رؤیت بود. زنان عموماً 

چهار پوشاِک حجاب داشتند دو تا را در خانه رس می کردند و دو تای 
دیگر را هنگام خروج از منزل به آن ها اضافه می منودند. 10

دوران قاجاریه
پوشش زنان در عهد قاجار را می توان در سه دوره بررسی کرد:

دوره اول: 

از  بود  زنان عبارت  نارصالدین شاه است که پوشش  از  پیش  تا 

چادرهای بلند مشکی که باالی آن پارچه ای سفید بود که زنان آن 

را به رس خود می انداختند و به وسیله چند شبکه ای که آن پارچه 

سفید در مقابل چشامن زن داشت، جلوی خود را می دیدند. 

دوره دوم:

که  بود  زنان، چادرهایی  پوشش  که  بود  نارصالدین شاه   دوره 

از رس تا پایشان را می پوشاند و فقط چشم هایشان از پشت روبند 

توری یا قالب دوزی شده که در زیر چادر به صورت می انداختند، 

به بیرون دید داشت. 

پس از مسافرت نارصالدین شاه به روسیه و فرنگ و دیدن پوشش 

بلند  چاقچورها)شلوار  تا  واداشت  را  زنان حرمرسا  شاه  آنجا،  زنان 

چین دار مخصوص زنان( را کنار گذارند، شلیته های کوتاه رس کنند 

و رس و موی خود را نیز با رورسی های سفید ساده بپوشانند. سلیقه 

شاه به تدریج از درون حرمرسا به بیرون رسایت کرد و بسیاری از 

زنان و دخرتان خواص نیز به آن گراییدند، اما این خواست در میان 

مردم عادی، به دلیل فضای مذهبی حاکم بر جامعه ایران، جای خود 

را پیدا نکرد. 

دوره سوم: 

از زمان سلطنت مظفرالدین شاه تا پایان دوره قاجار بود. در این 

دوره، کت و دامن و لباس به شیوه فرنگی، به ویژه در میان زنان 

طبقه مرفه، افزایش یافت. خانواده های وابسته به دربار از این نوع 

پوشش استفاده می کردند و زنان روشن فکری چون قرة العین بهایی 
نیز بدون حجاب در جمع ظاهر می شدند. 11
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پهلوی
دوران پهلوی را به علت مقرب بودن زمانی آن با انقالب اسالمی 

آن را به دو دوره تقسیم و مورد بررسی قرار می دهیم:

الف( دوران پهلوی اول

پس از مرشوطیت و به قدرت رسیدن گروهی از طرفداران غرب، 

روند نوگرایی و تجددخواهی شکل تازه ای به خود گرفت و کم کم 

عقده های محبوس در سینه غرب زدگان گشوده شد. شعرایی چون 

عارف قزوینی و ایرج میرزا، اشعاری در مخالفت با سنن دینی و حجاب 

رسودند و برخی نویسندگان و علامی دین را به باد ناسزا و مسخره 

گرفتند. سال های پایانی سلطنت قاجار در حقیقت سال های انزوای 

روحانیت شیعه و دوران میدان داری غرب زدگان و وابستگان بود. 

در کنار غرب زدگان مسلامن، گروهی از بهاییان نیز به آرامی و 

در لوای فعالیت های آموزشی، در پی القای فرهنگ بی حجابی به 

نسل آینده کشور بودند. مدرسه »تربیت« به وسیله بهایی ها تأسیس 

شده بود و منونه ای از این مراکز آموزشی بود که نسبت به ثبت نام 

مسلامنان نیز مضایقه منی کرد. در این مدرسه، آزادی از نوع جدید آن 

وجود داشت و دخرتان نیز هامنند پرسان حق داشتند آواز بخوانند و 
برقصند. 12

وقایع نگاران از سفر رضاشاه به ترکیه به عنوان نقطه عطفی در 

حکومت پهلوی اول و عامل اساسی جلب توجه وی به موضوع کشف 

حجاب یاد می کنند. در بهار سال 1313 هنگامی که رضاشاه سفر خود 

بار بی  اولین  برای  ترکیه آغاز می کرد، همرس و دخرتان شاه  به  را 

در  از سفر، رضاخان  بازگشت  از  بالفاصله پس  حجاب ظاهر شدند. 

تدارک کشف حجاب برآمد. در این سال به آموزش و پرورش ابالغ شد 

که الزم است معلامن و دانش آموزان بدون حجاب در مدرسه حارض 

شوند؛ اما در بسیاری از موارد نسبت به رعایت این ابالغ با مامشات 



برخورد می شد. این ابالغیه خود مخالفت هایی را از سوی نیروهای 

مذهبی برانگیخت. 

اجباری کشف حجاب  قانون  ماه 1314  دی  روز 17  در  باألخره 

به رستارس کشور ابالغ شد و از آن پس زنان از حضور در خیابان ها 

و معابر عمومی و مجالس با حفظ حجاب منع شدند. پاسبان ها و 

مأموران حکومتی هر زن محجبه ای را در کوچه و خیابان می دیدند 

به تعقیب وی می پرداختند و گاه تا داخل خانه ها می رفتند تا چادر و 

رورسی را از رس زنان بکشند. در جریان این یورش ها، بسیاری از زنان 

به شدت مرضوب شدند و تعدادی از آن ها بچه های خود را سقط 

کردند. کار به جایی رسید که برخی از زنان برای حفظ حجاب و از 

ترس مقابله با مأموران مجبور شدند به مدت چند سال در خانه مبانند 

و جز مواقع خاص، که نیروهای حکومتی در کوچه و خیابان دیده منی 
شدند، خارج نشوند. 13

دوران پهلوی دوم

پس از روی کار آمدن محمدرضا، گروهی از زنان که از فشار حکومت 

پدرش سخت به ستوه آمده بودند، در مخالفت با کشف حجاب، در معابر 

عمومی با چادر ظاهر شدند. در مهرماه 1320ش، آیت الله سیدابوالقاسم 

کاشانی طی نامه شدیداللحنی به نخست وزیر وقت، خواهان کم کردن 

فشار بر زنان محجبه شد و پاسخ مساعد دریافت داشت. باألخره در سال 

1323ش، آیت الله سید حسین طباطبایی قمی، از مراجع وقت، طی نامه 

ای از شاه تقاضا کرد کشف حجاب اجباری را لغو کند. 

باحجاب  به طور علنی  لغو کشف حجاب، زنان مسلامن  از  پس 

ظاهر شدند؛ اما در این دوره بیشرت زنان در خارج از خانه از چادر 

رنگی استفاده می کردند. البته برخی از زنان خانواده های بی تقّید که 

طی چند سال طعم آزادی به سبک غربی را چشیده بودند، دیگر حارض 

به بازگشت به فرهنگ حجاب نبودند. مهم ترین تفاوت کشف حجاب 

در عرص پهلوی اول و دوم این بود که کشف حجاب در عرص رضاشاه 

به زور رسنیزه و در عرص محمدرضا به پشتیبانی تبلیغات حکومتی، 
گسرتش یافت. 14

در واقع پهلوی دوم با برنامه ای حساب شده و از طریق رسانه 

های گروهی، مراکز آموزشی، ادارات و سینامها تالش کرد تا زنان را به 

بی حجابی و برهنگی تشویق کند. وی می خواست با وارد کردن زنان 

به صحنه های اجتامعی، خود را مدافع حقوق آنان جا بزند، حال آنکه 

زنان نیز هامنند مردان از ابتدایی ترین حقوق انسانی مثل حق انتخاب 

آزاد، محروم بودند. اما هرچه به روزهای پایانی عمر رژیم شاه نزدیک 

تر می شدیم، جریان رواج حجاب شدت می گرفت و اقشار گوناگون با 
انگیزه های متفاوت به پوشش اسالمی روی می آوردند. 15

با توجه به اهمیتی که مبحث حجاب، پیش از انقالب و نیز در 

هم  انقالب  از  پس  که  بود  طبیعی  بود،  کرده  پیدا  انقالب  جریان 

انقالبیون در صدد ترویج، تعمیق و گسرتش آن باشند. بنابراین حجاب 

به عنوان امری رضوری تلقی شد و رعایت آن الزامی گردید. این مسئله 

اعرتاضات اندکی را در پی داشت و برخی از اقلیت ها و گرایش های 

الئیک و ضددین، به اعرتاض و راهپیامیی بر ضد آن دست زدند که با 

عکس العمل مردم و خصوصاً زنان انقالبی و محجبه مواجه شد و نهایتاً 

با حضور مردم در انتخابات و رأی دادن به جمهوری اسالمی، به تدریج 

حجاب در همه جامعه فراگیر شد. 16

مهم ترین تفاوت کشف حجاب در عرص پهلوی اول و دوم این بود 

که کشف حجاب در عرص رضاشاه به زور رسنیزه و در عرص محمدرضا 

به پشتیبانی تبلیغات حکومتی، گسرتش یافت. در واقع پهلوی دوم با 

برنامه ای حساب شده و از طریق رسانه های گروهی، مراکز آموزشی، 

ادارات و سینامها تالش کرد تا زنان را به بی حجابی و برهنگی تشویق 
کند. 17
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حجاب بعد انقالب اسالمی

اکنون به بررسی حجاب من جمله شکل گیری و نحوه ی پوشش 

آن از ابتدای انقالب تا زمان کنونی خواهیم پرداخت. این بررسی به 

سه قسمت تقسیم می شود. 

1. حجاب بعد از پیروزی انقالب اسالمی تا جنگ تحمیلی

پس از پیروزی انقالب اسالمی، پای بندی به ارزش های اسالمی 

و رعایت حجاب و عفاف جان تازه ای می گیرد به گونه ای که مّلت، 

هستند.  چادر  به سمت  کشور  زنان  از  زیادی  تعداد  گرایش  شاهد 

بعد از گذشت کم تر از یک ماه از پیروزی انقالب و حضور زنان بی 

حجاب در اداره ها و سازمان های مختلف، ناخشنودی انقالبیون از 

وضعیت موجود تشدید می شود. امام خمینی با ابراز نارضایتی از 

این رشایط، اولین نطق تاریخی خود را درباره ی مسئله ی حجاب در 

15 اسفند 1357 انجام داده و می فرمایند: 

»در وزارت خانه های اسالمی نباید زن های لخت بیایند. زن ها 

بروند؛ اّما باحجاب باشند. مانعی ندارد بروند؛ اّما کار بکنند، لکن با 
حجاب رشعی باشند، با حفظ جهات رشعی باشند«. 18

پس از موضع گیری رصیح حرضت امام خمینی)ره( درباره 

برای زنان در عرصه ی اجتامعی،  ی رضورت پوشش اسالمی 

بالفاصله در 16 اسفند 57، موجی از اعرتاض ها از سوی زنان 

برپایی  با  رساًم  ای  عّده  افتد.  می  راه  جامعه  در  حجاب  بی 

گردهامیی و تجمعات اعرتاض آمیز در مقابل فرمان امام می 

ایستند. اعرتاض چند هزار نفری در دانشکده ی فنی دانشگاه 

های  بیامرستان  برخی  زن  کارمندان  اعرتاض  تهران، 

تهران و زنان شاغل در مخابرات و وزارت امورخارجه 

بخشی از این اعرتاض ها را تشکیل می دهد. آرام آرام 

درگیری و تشنج میان اقشار مذهبی، به خصوص زنان باحجاب 

با زنان بی حجاب رو به گسرتش می گذارد که محملی را برای 

انگیزه های گوناگون، آتش  با  تا  افراد مغرض فراهم می کند 
تنش های اجتامعی را شعله ورتر کنند. 19

به  از 98 درصدی  بیش  رأی  با  فروردین 1358، مردم   12

اسالمی  بر  مبنی  بر خواست خود  دیگر  بار  اسالمی  جمهوری 

شدن فضای کشور تأکید می کنند. راهپیامیی زنان محجبه در 

حامیت از گسرتش پوشش اسالمی در جامعه برگزار می شود. 

ضعف  شود.  می  عمومی  خواست  یک  حجابی  بی  با  مبارزه 

ی
الم

 اس
ب

قال
ی ان

لگ
سا

ل 
چه

ه 
ام

ژهن
وی

141



دولت در برخورد با بی حجابی بار دیگر پای مردم را به مسئله باز 

می کند. برخورد با زنان بی حجاب شّدت می گیرد و دیگر بار عنارص 

منحرف تالش می کنند تا با اعامل برخی تندروی ها، هزینه هایی را 
به انقالبیون تحمیل کنند. 20

2. وضعیت حجاب در دوران جنگ تحمیلی

در 13 تیر 1359، امام خمینی در پاسخ استعالم در مورد تعّرض 

بی حجاب  بانوان  به  انقالب،  ضد  احیاناً  و  ناآگاه  افراد  از  ای  عّده 

پیامی خطاب به مّلت مسلامن ایران مبنی بر عدم تعّرض به بانوان 

بی حجاب صادر فرمودند:

»ممکن است تعّرض به زن ها در خیابان، کوچه و بازار، از ناحیه 

ی منحرفان و مخالفان انقالب باشد. از این جهت، کسی حّق تعّرض 

ندارد و این گونه دخالت ها برای مسلامن ها حرام است و باید پلیس 
و کمیته ها از این گونه جریان ها جلوگیری کنند«. 21

پس از این پیام، از 14 تیر 1359 ورود زنان بی حجاب به اداره ها 

و سازمان های دولتی ممنوع شده و زنان مؤظف می شوند تا ضمن 

پوشیدن لباس های آستین بلند، رورسی نیز به رس کنند. از رمضان 

سال 1360 نهادهای نظارتی و قضایی تالش می کنند تا با وضع قانون 

ها، با مظاهر منکرات خصوصاً بی حجابی برخورد کنند لذا براساس 

با  تابلوهایی  نصب  به  مؤظف  عمومی  اماکن  جدید،  های  قانون 

مضمون »عدم پذیرش افراد بی حجاب« می شوند. 

اما از سال ۱۳۶۲ کشور با پدیده جدیدی به نام بدحجابی مواجه 

گردید. این پدیده که به دنبال تحرکات جنبش های زنانه در خارج 

کشور رشوع شده بود، موجی از افکار عمومی را علیه خود تحریک 

کرد، به گونه ای که بعضاً برخوردهایی بین مردم و افراد بدحجاب 

زنان  به  تهران  عمومی  دادستان  اطالعیه  در   22 گرفت.  می  صورت 

بدحجاب نیز تذکر داده شده بود به رشح ذیل:

»بر حسب وظیفه رشعی و قانونی خود به خواست اکرثیت قاطع 

مردم رشیف احرتام گذارده و تذکرات فوق را رعایت کنند. در غیر این 
صورت، طبق مقررات رشعی و قانونی با آنها رفتار خواهد شد«. 23

در این دوران، به علت همبستگی باالی جامعه آن روز که جنگ 

را می توان عامل اصلی آن دانست و عکس العمل شدید جامعه در 

موارد  بیشرت  در  نداشت.  چندانی  منود  بدحجابی  جریان،  این  قبال 

رفتار مردم نسبت به زنان بدحجاب به گونه ای بود که بیشرت احساس 

انزوا کرده و مجبور به رعایت حجاب می شدند. 

کارآمدن دولت سازندگی، سیاست های  با روی  در سال 1368 

فرهنگی اجتامعی جامعه، مسیر دیگری را می پیامید. از سوی دیگر، 

با برنامه ریزی دقیق و  ابتدای دهه ی هفتاد  از  دولت های غربی 

پیچیده برای تهاجم فرهنگی در ایران، زمینه ی بدحجابی در بسرت 

جامعه را فراهم می کنند. 

3. حجاب بعد از پایان جنگ تحمیلی تا به امروز

پس از پایان جنگ تحمیلی و با ادامه دولت سازندگی، سیاست 

های فرهنگی اجتامعی جامعه در سال 1371مسئله ی مانتو یا چادر 

در محافل مختلف طرح می شود. هرچه به سال های پایانی دولت 

سازندگی نزدیک تر می شویم، شیب بدحجابی در جامعه تندتر می 

شود و دخرتان بیش تر به سمت مدگرایی حرکت می کنند.  این امر 

با روی کار آمدن دولت اصالحات در سال1376، طرح شعار آزادی و 

تفاسیر نادرست از آن)تفاسیر سکوالر(، با توسعه ی بدحجابی ادامه 

می یابد به گونه ای که اعرتاض های فراوانی به این امر شکل می 

گیرد اما راه به جایی منی برد. شورای عالی انقالب فرهنگی در سال 

1382 برای مرهم نهادن بر زخم رسگشاده ی بدحجابی، طرحی را با 
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عنوان »توسعه ی حجاب و عفاف« به تصویب می رساند طرحی که 

به دنبال احیای پوشش اسالمی در متامی مراکز دولتی و غیردولتی 
است. 24

با پایان دولت اصالحات در سال 1384، رسدار »احمدی مقدم« 

در  که  دهد  می  خرب  طرحی  اجرای  از  انتظامی،  نیروی  فرماندهی 

ابتدای اجرا از آن با نام »امنّیت ناموسی« یاد می کند و مّدتی بعد، 

نام این طرح به »امنّیت اجتامعی و اخالقی« تغییر می یابد، طرحی 

که در سال های 1385و 1386 هر روز وارد فازهای جدیدی می شود 

با زنان بدحجاب  از برخورد  و گسرته ی وسیعی را در برمی گیرد 

مراجع  و  انتظامی  نیروی  از سوی  که  اوباش«ی  و  »اراذل  اعدام  تا 

قضایی، مخالن امنّیت و نظم اجتامعی شناخته می شوند. روند روبه 

رشد بدحجابی بعد از سال 1388 نیز به عّلت مسائلی چند که از جمله 

ی آن می توان به حضور در عرصه های اجتامعی به قیمت تساهل 

تعّلق  ضعف  اجتامعی،  تربیت  و  پذیری  جامعه  ضعف  حجاب،  در 

خاطر فرد به جامعه و عدم تّوجه به رعایت هنجارهای حاکم بر آن، 

افزایش شانس ازدواج با خودآرایی، ضعف غیرت مردان و هم چنین 

مسئله)بی تفاوتی  این  با  ای  ریشه  برخورد  در  قانون  عدم رصاحت 

نسبت به رعایت حجاب(، ادامه یافته است به گونه ای که وضعّیت 

پوشش امروز بانوی ایرانی، طوری است که هم گذشته ی تاریخی آن 

را زیر سؤال برده و هم ارزش های اسالمی ایرانی را تحت الشعاع 
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شبکه  تالش  با  روزه  هر  که  باری  اسف  وضعّیت  است.  داده  قرار 

های ماهواره ای برای تبلیغ و ترویج فرهنگ بی حجابی، هم چنین 

برآورد بودجه های هنگفت توسط غرب برای نابودی کامل حجاب 

بانوی مسلامن، خاصه بانوی ایرانی بر ابعاد آن افزوده شده و گسرته 

ای جدید از بی مباالتی نسبت به رعایت حجاب را پیش روی خود 

می بیند طوری که امروزه بی اعتنایی به رعایت معیارهای حجاب، 
به مسائل فراروی نظام جمهوری اسالمی مبّدل شده است. 25

سیاست  امید،  و  تدبیر  دولت  آمدن  کار  روی  با   1392 سال  در 

های دولت سازندگی و اصالحات دوباره زنده شد و با اقداماتی از 

قبیل: منع نیروی انتظامی در برخورد با زنان بی حجاب، ورود زنان 

بانوان، سیاست  استادیوم های ورزشی، صدور مجوز خوانندگی  به 

فرهنگی جامعه را بیش از قبل به سمت غرب سوق داد. 

همچنین رسان ضد انقالب با درهم آمیخنت سیاست و بی حجابی 

و تلقین کردن به جوانان بویژه زنان جامعه که حجاب مانع از آزادی 

آنان در جامعه و پیرشفت استعدادهایشان می شود، فضای جامعه را 

مسموم و زنان را تشویق به بی حجابی کرده اند. 

از جمله آخرین نقشه های این رسان ضد انقالب برای تشویق به 

بی حجابی یکی تحریک کردن زنان گشت ارشاد در برخورد با دخرتان 

بی حجاب و فیلم گرفنت ، پخش کردن با هدف نشان دادن چهره ای 

خشن از ناهیان منکر و برانگیخنت احساسات جامعه. دیگری ماجرای 

دخرتان انقالب که در این ماجرا دخرتانی جوان با حرکت های منادین 

در خیابان های شهر روی سکویی ایستاده و رورسی خود را بر چوبی 

انداخنت پویش  راه  با  تکان می دادند و همچنین در فضای مجازی 

های مختلفی همچون »نه به حجاب اجباری« دخرتان را به پیوسنت 

به این پویش و بی حجابی تشویق می کردند، است. 

نتیجه گیری 
است،  فرهنگی  و  دینی  رفتار  یك  كه  حجاب  مساله  متاسفانه 

كه   1314 سال  از  كار  این  است.  شده  سیاسی  مقوله  یك  به  تبدیل 

رضاشاه حجاب سنتی را ممنوع كرد و دستور كشف حجاب را داد، 

معنای  از  مصون  آن  مساله  و  حجاب  نیز  انقالب  از  پس  شد.  آغاز 

و  شد  سیاسی  زمانی  نیز  حجاب  پوشش  نوع  حتی  نبود.  سیاسی 

رورسی سبز رنگ رنگ منادی از تعلق خاطر سیاسی خاصی شد و این 

وضع همچنان ادامه داشت تا به وضع فعلی رسیده ایم، وضعی كه 

متاسفانه حتی بسیاری از زنان محجبه نیز از اینكه گامن كنند حجاب 

آنان محصول اجبار است ناراحت هستند. چه بسا ممكن است روند. 

به طور قطع این مساله در مورد خانواده ها نیز صادق است و به 

دلیل این وضع پدران و مادران منی توانند در مورد حجاب چنانچه كه 

می خواهند یا مناسب می دانند در برابر فرزندان شان از این مساله 

دفاع كنند. روشن فکری همچون دکرت رشیعتی حجاب آگاهانه را در 

مقابل حجاب کورکورانه قرار می دهد و دیگران را تشویق به حجاب 

ایدئولوژیک می بخشد.  به حجاب رنگی  آگاهانه می کندو  نوع  از 

پس می توان با شناخت و درک آگاهانه نسبت به حجاب داشنت آن 

را به عنوانی ارزشی درونی برای افراد جامعه به ویژه زنان تبدیل 

از هر گونه سیاست  تبدیل شود  ارزش درونی  به  اگر  کرد. چرا که 

که  پاسخ کسانی  در  بود. همچنین  به دور خواهد  بازی  و سیاست 

و متدن می پندارند:  تجدد  را  بی حجابی  و  پیرشفت  مانع  را  حجاب 

مکتب  این  پایه گذاران  هشدارهای  و  اعرتاف  به  نسبت  است  الزم 

در باب پیامدهای شوم این فاجعه مطّلع باشید و خود را در ورطه 

نابودی ناشی از تهاجم فرهنگی نیندازید. 
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اشاره
بسیاری از زنان و دخرتانی که حجاب آنها در جامعه، کامل نیست، هیچ قصد بدی ندارند و در مورد تبعات گسرتده، تدریجی و خطرناک 

کارشان، و لطمه ای که کار آنها - ناخواسته – ممکن است به خانواده ها بزند، اطالعی ندارند و اگر هم چیزی در این مورد شنیده باشند، چون 

به گویندگان آن، اعتامد نداشته اند، باور نکرده اند. 

کسانی که قصِد بدی ندارند، کامل نبودن حجابشان عوامل مختلفی ممکن است داشته باشد: 

1. گرایش های طبیعی انسانی: مانند: زیبایی طلبی و محبوبیت طلبی در میان اطرافیان، تنوع گرایی، شاد بودن، کنجکاوی برای امتحان 

پوشش ها و کارهای نو، استقالل طلبی و... . روشن است که اصل وجود این گرایش ها در انسان خوب است ولی اگر به درستی مدیریت نشود، 

به افراط یا تفریط می انجامد. 

2. عادت های شخصی یا خانوادگی: برخی از پدرها و مادرها، خودشان مقید به حجاب هستند ولی دخرتانشان را به مراعات حجاب 

تشویق منی کنند، لذا یک عادت شخصی بر عدم مراعات حجاب کامل درون فرد شکل می گیرد. برخی پدرها و مادرها نیز مخالف حجاب 

هستند و مقید به حجاب نیستند، لذا فرزندان خود را به ترک حجاب، عادت می دهند و وقتی که عادتی برای انسان به وجود آید، تغییر 

آن معموالً مشکل و زمان بر است. امام حسن عسکری)ع( می فرمایند: برگرداندِن عادِت کسی که به چیزی عادت کرده است، مانند معجزه 
است. 1  

3. فشارهای اطرافیان: برخی از زنان و دخرتان، دوست دارند که حجاب کامل را مراعات کنند، ولی اطرافیانشان اهل حجاب نیستند و 

اگر ایشان بخواهند حجاب کامل داشته باشند، مورد متسخر و اهانِت آن اطرافیان قرار می گیرند؛ هرچند این گروه به سختی در مقابل جو 

فاسد اطرافیان مقاومت کرده اند و خود را از گناهان آنها، حفظ کرده و پاک مانده اند و حجاب ناقصی که دارند را نیز، با سختی و با وجود 

مخالفت خانواده و متسخر آنها اختیار کرده و نگه داشته اند، مقاومت چنین افرادی با این وضعیت جای توجه دارد. به قول معروف: کاش به 

جای آنکه به راه رفنت افراد ایراد بگیریم، کمی با کفش آنها راه می رفتیم. فقط در صورتی که رشایط افراد را درک کنیم، می توانیم مشکل 

آنها را رفع کنیم. 

بسیاری از افراد هستند که اگر وضعیت خانوادگی و محیط پرورش و سختی ها و مشکالت آنها را می دانستیم، با خود می گفتیم: چه خوب 

است که اینها با این رشایط، گرفتار مفاسد بدتر از این نشده اند. کم حجابی و جلوه منایی را می بایست از جامعه زدود، ولی در نوع رویارویی 

باید به عوامل فراوان کم حجابی و رشایط فرد مقابل، توجه داشته باشیم. برخی از زنان و دخرتان نیز هستند که واقعاً نسبت به اهمیت 

مسأله حجاب و تبعات کم حجابی از لحاظ استداللی شبهه دارند و قانع نشده اند و نیاز به پاسخگویی و آگاهی بخشی دارند. 2 

البته برخی از زنان و دخرتان جامعه فریب گر و فاسد هستند و با عشوه گری و جلوه منایی، مردان را تحریک می کنند و چه بسا فرزندان 

معصومی که تنها، به دلیل وجود همین جلوه منایی ها، فرزند طالق و بی پناه می شوند. 

درد  و  می بیند  ساده  لباسی  با  را  خود  زحمتکش  و همرس  می آید  خانه  به  وقتی  است  ممکن  ببیند،  را  جلوه منایی ها  این  مردی  اگر 
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دل ها و ابراز ناراحتی های او را می شنود، همرس خود را با آن زنان 

جلوه منا مقایسه کند و شاید در اثر هوس های نفسانی، با خود بگوید: 

همرسش  با  ناسازگاری  بنای  و  بود  آنها  مثل  هم  من  زن  کاش  ای 

پز، رسیدگی  و  فرزندان، پخت  نگهداری  اینکه،  از  بگذارد. غافل  را 

به امور نظافت و زیبایی خانه و زحامت دیگر که این زن پرتالش، 

برای شوهر و فرزندانش می کشد، زیبا کردن ظاهر برای شوهر را 

از یادش برده است یا فرصتش را نداشته که به این امر بپردازد و از 

آنجا که شوهر را سنگ صبور و تکیه گاه و مایه آرامش خود دانسته 

است، ناراحتی های خود را ابراز و درددل های خود را با او در میان 

می گذارد. 

البته خانم ها باید بدانند که هرچند زن تشنه محّبت است، ولی 

مرد تشنه ارضای شهوت جنسی است. مردان نیز باید در خانه ظاهر 

خود را آراسته نگه دارند و موجب زیباتر جلوه کردن مردان بیگانه 

در نگاه همرسشان نشوند. 

پس مراعات نکردن حجاب و جلوه منایی، رضرهای بزرگی برای 

افراد جامعه به بار می آورد و اصالح وضعیت حجاب در جامعه یکی 

از واجبات رشعی است. ولی برای اصالح این وضعیت، باید بدانیم 

که؛

خود  باشد،  معصیت  و  گناه  که  کنیم  استفاده  روشی  از  اگر   .1
مرتکب گناه شده ایم؛3  

در  معکوس  تأثیری  ما،  نهی  و  امر  که  بدهیم  احتامل  اگر   .2

مخاطب داشته باشد، یعنی موجب می شود که مثاًل از روی لجاجت، 

یا مرتکب حرام دیگری مثل بدبینی به  واجب دیگری را ترک کند 

احتامل  هرچند  نیست؛  واجب  ما  بر  او  نهِی  و  امر  شود،  متدینان 

تأثیر مثبت نیز وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، فقط در صورتی 

تکلیِف امر و نهی، به عهده ما می آید که مطمنئ باشیم امر و نهِی ما 

تأثیر معکوس نخواهد داشت؛4 

3. امر ونهی لسانی5 درجاتی دارد که اگر با پایین ترین درجه و 

آرام ترین لحن می توان به مقصود رسید، نباید اقدام به درجه باالتر 

کرد. این درجات بر حسب شدت و ضعف و بر حسب انواعی که 

دادن،  تذکر  ارشاد کردن،  از:  عبارتند  آنها  از  برخی  بسیارند.  دارند 

موعظه کردن، پند و اندرز دادن، مصالح و مفاسد و سود و زیان ها را 

برشمردن، بحث و مناظره کردن، استداللی سخن گفنت؛6  

4. اگر فرد مقابل ما غیر از بدحجابی، مرتکب ترک واجب دیگر 

از  بیش  آنها  اصالح  اهمیت  که  می شود  نیز  دیگری  حرام  انجام  یا 

اصالح بدحجابی او باشد و وضعیت به گونه ای است که اگر ما نسبت 

به بدحجابی او امر و نهی کنیم، امور مهم تِر او را منی توانیم اصالح 

کنیم، در این صورت باید اصالح امور مهم تِر او را بر اصالح بدحجابی 

ِاو مقدم کنیم و نسبت به بدحجابی او واکنش نشان ندهیم؛7  

امر  که  قابل  توجه می دهیم  عاقالنه  احتامل  یا  اگر می دانیم   .5

کردن یا نهی کردن فرد خاصی که بدحجاب است، یا تذکر به او در 

این زمینه، موجب تضعیف چهره اسالم در ذهن او می شود، اقدام به 

امر یا نهی یا تذکر نسبت به او معصیت و گناه است. 

اخیر )شامره 5( که مسأله بسیار مهمی است  در مورد مطلب 

توضیحاتی ارائه می کنیم. 

مهمِّ  بسیار  و  عقلی  احکام  از  یکی  اسالم  چهره  و  اسالم  حفظ 

است. حرضت  نیز واجب تر  اسالمی  نظام  از حفظ  که  است  رشعی 

در  اسالم  »حفظ  می فرمایند:  وصیت نامه شان  در  )ره(  خمینی  امام 

و  »ما  نیز می فرمایند:  دیگر  در جای    8 است«.  واجبات  متام  رأس 

مسئولیت  ویک  کوچک  مسئولیت  یک  داریم:  مسئولیت  دو  شام 

بزرگ؛ مسئولیت کوچک: حفظ کشور، حفظ نظام و پیشربد نهضت 

و رعایت جهات نظمی و تربیتی افراد ]است[ که این مهم است، لکن 
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کوچک تر از آن دومی است. دوم: حفظ مکتب و چهره اسالم... . ما الن رس یک 

دوراهی واقع شده ایم که ممکن است با دست ما اسالم آن چهره زیبایی که دارد در 

پیش کشورهای خارجی یا دشمن های داخلی آن چهره اش به طور دیگری منایش پیدا کند که 

مکتب ما شکست بخورد«. 9 

حرضت امام)ره( وارونه شدن چهره اسالم را موجب احتامل شکست خوردن مکتب اسالم دانسته اند 

و روشن است که خوف وقوع چنین مفسده بزرگی، برای اثبات عقلی وجوب حفظ چهره اسالم کافی است؛ 

چراکه حفظ مکتب )اسالم( به حکم عقل واجب است. 

طبق حکم عقل، خلقت انسان بیهوده نیست و انسان برای رسیدن به کامل خود از شناخت کامل همه نیازهای 

خود عاجز است و همواره در حال آزمون وخطاست. لذا به دینی نیاز دارد که از طریق خدا )با وحی( به او برسد. از 

این  رو، وجود پیامربان به حکم عقل واجب است تا دین را دریافت کنند و به برش برسانند و امامت و والیت فقیه در زمان 

غیبت نیز برای برای حفظ و تبیین و اجرای دین است. هامن عقلی که فرستادن دین برای برش را الزم می داند، حفظ آن دین 

را نیز واجب می داند و کوتاهی در حفظ دین را موجب استحقاق عذاب الهی می داند. 

مسأله وجوب حفظ اسالم وظیفه ای همگانی است که ممکن است در زبان فقها، با تعابیر مختلفی بیان شود؛ هرچند 

ظاهر این کلامت متفاوت به نظر می آید ولی مقصود از همه آنها، هامن وجوب حفظ اسالم است. برخی از این تعابیر 

عبارتند از:

وجوب حفظ مکتب، وجوب حفظ اسالم، وجوب حفظ دین، وجوب حفظ تشیع، حرمت تضعیف مکتب، 

حرمت تضعیف اسالم، حرمت تضعیف دین، حرمت تضعیف تشیع، حرمت 

تضعیف مذهب حق، حرمت تضعیف مذهب، حرمت وهن مکتب، حرمت 

وهن اسالم، حرمت وهن دین، حرمت وهن تشیع، حرمت وهن مذهب و 

حرمت وهن مذهب حق. 

می آید،  میان  به  سخن  مذکور،  موارد  حفظ  رشعی  وجوب  از  وقتی 

مقصود از مکتب، اسالم، دین، تشیع و مذهب در این تعابیر، هامن اسالم 

حقیقی و مذهب حق، یعنی تشیع حقیقی است؛ چراکه دین های غیرالهی، 

تحریف شده و نسخ شده هستند و مذهب های انحرافی، قطعاً نیاز برش 

به دین حقیقی را به درستی تأمین منی کنند. لذا روشن است که حفظ آنها 

نیز قطعاً واجب نیست، بلکه تالش برای جایگزین کردن دین حقیقی)اسالم( 



به جای آنها، واجب است. 

البته معنای وجوب حفظ اسالم باید بیان شود. روشن است که 

حقیقت اسالم همیشه نزد خدا در لوح محفوظ، وجود دارد و قابل 

تضعیف نیست و از دستربد برش به دور است؛ پس معنای درست آن 

چیست؟

وجوب حفظ اسالم عنوانی کلی است که زیر مجموعه هایی دارد؛ 

مانند:10  

1. حفظ قرآن مجید؛

2. حفظ احکام رضوری اسالم )احکام قطعی اسالم(؛ 

3. حفظ اصول دین و اصول مذهب؛

4. حفظ عقائد مسلامنان. 

اموری نیز وجود دارد که جزو مقدمات حفظ اسالم است و لطمه 

خوردن آنها به تضعیف اسالم می انجامد. چنان که بیان شد، حرضت 

امام خمینی)ره( وارونه شدن چهره اسالم را موجب احتامِل شکست 

خوردن مکتب اسالم دانسته اند، پس حفظ چهره اسالم )پیشگیری از 

و  الزمه  به عنوان  اسالم(  به  نسبت  افراد،  در  غلط  تصور  شکل گیری 

مقدمه حفظ اسالم، وجوب رشعی غیری پیدا می کند؛ یعنی اگر بتوانیم 

جلوی تضعیف چهره اسالم را بگیریم، ولی اقدامی نکنیم و به تضعیف 

اسالم منجر شود، معذور نیستیم و رشعاً گناهکار محسوب می شویم. 

مسأله وجوب حفظ چهره اسالم، عنوانی کلی است که سؤال برانگیز 

است؛ یعنی ممکن است از ما سؤال شود که اگر تنها راه حفظ چهره 

انجام برخی  یا  یا ترک برخی واجبات  اسالم، ترک کاری غیر واجب 

محرمات بود، باز هم حفظ چهره اسالم واجب است؟ 

طبق حکم عقل، ترجیح اهم )مهم تر( بر مهم در صورت تزاحم 

واجب است؛ یعنی اگر مجبور شویم بین یک کار واجب و یک کار 

باید  باشیم  نداشته  سومی  راه  و  کنیم  انتخاب  را  یکی  غیرواجب، 

غیرواجب را ترک کنیم تا واجب ترک نشود. همچنین اگر مجبور شویم 

که بین یک کار واجب و یک کار واجب تر، یکی را انتخاب کنیم و راه 

سومی نداشته باشیم باید کار واجب)مهم( را ترک کنیم تا کار واجب تر 

)مهم تر(، ترک نشود. 

حرضت امام خمینی)ره( در خصوص امر به معروف و نهی ازمنکر 

نیز موضوع وهن رشیعت )یعنی تضعیف اسالم( را به عنوان مسأله 

  ای مهم و قابل توجه مطرح کرده  و می فرمایند: »اگر امر کردن یا نهی 

کردن، در مورد خاصی نسبت به بعضی از افراد موجب می شود که 

رشیعت مقدس در ذهن تارک واجب یا مرتکب شونده منکر و یا در 

ذهن فردی دیگر تضعیف شود، چنین امر کردن یا نهی کردنی، مجاز 

نیست ،یعنی رشعاً تخلف و گناه است«. 11  

همچنین ایشان در مواردی که احتامل لطمه خوردن امور مهم دین 

در میان باشد، احتیاط کردن برای پیشگیری از آن خطرات را واجب 

می دانند12 که هامن حکم عقل به وجوب پیشگیری در امور مهم دین 

است.  

پس اگر می دانیم یا احتامل عاقالنه قابل  توجه می دهیم که امر 

کردن یا نهی کردن فرد خاصی که بدحجاب است، یا تذکر به او در این 

زمینه، موجب تضعیف چهره اسالم در ذهن او می شود، اقدام به امر یا 

نهی یا تذکر او معصیت و گناه است. 

در اینجا چند منونه از بیانات مقام معظم رهربی )مدظله العالی( در 

مورد امر به معروف و نهی ازمنکر نسبت به بدحجابی را ارائه می کنیم 

که بهرتین راهنامی عمل برای ما است. 

1. من به خصوص تأکید می کنم، نسبت به رفتار زن و مرد و پوشش 

دارند. خانواده های  گله  دارند؛  ادارات. بعضی شکوه  زنان در داخل 

شهدا و زنان مؤمن به ما شکایت می کنند. به اینجا تلفن می کنند، نامه 

می نویسند، یا ما را که می بینند، مکّرر می گویند که رفتار بعضی از زنان 
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جامعه ما، رفتار مناسب و شایسته شأن زن مسلامن نیست. با اصالح این 

زنانی که در ادارات مشغول کارند، بخش عمده ای از این موضوع، اصالح 

لباسشان،  باید رفتارشان،  اداراتند،  بانوان مسلامنی که در  این  می شود. 

زیّ شان و منششان مسلامنی باشد؛ و شام در این زمینه تکلیف و مسئولیت 

دارید. البته با روش اسالمی؛ با هامن شیوه ای که نهی از منکر اسالمی دارد 

و نه با روش های غیراسالمی و خشونت های نادرست. 13  

2. بعضی از همین هایی که در استقبال امروز بودند و شام... الن در 

این تریبون از آنها تعریف کردید، خانم هایی بودند که در عرف معمولی 

به آنها می گویند: خانم بدحجاب. اشک هم از چشمش دارد می ریزد، حاال 

چه کار کنیم؟ رّدش کنید؟ مصلحت است؟ حق است؟ نه، دل متعلق به 

این جبهه است. جان، دلباخته به این اهداف و آرمان هاست. او یک نقصی 

دارد، مگر من نقص ندارم؟ نقص او ظاهر است، نقص های این حقیر باطن 

است؛ منی بینند، گفتا شیخا هر آنچه گویی هستم/ آیا تو چنان که می منایی 

هستی؟ ما هم یک نقص داریم، او هم یک نقص دارد، با این نگاه و با 

این روحیه برخورد کنید، البته انسان نهی از منکر هم می کند، نهی ازمنکر 

با زبان خوش، نه با ایجاد نفرت. 14   

3. گناهکار ... فقط بدحجاب نیست که بعضی فقط به مسأله بدحجابی 

از گناهان کوچک تر  از خیلی  از گناهان است و  این، یکی  چسبیده اند. 

است. خالف های فراوانی از طرف آدم های الابالی در جامعه وجود دارد. 

خالف  درکسب وکار،  خالف  اقتصادی،  خالف های  سیاسی،  خالف های 

در کار اداری، خالف های فرهنگی. اینها همه خالف است. کسی غیبت 

می کند، کسی دروغ می گوید، کسی توطئه می کند، کسی مسخره می کند، 

کسی کم کاری می کند، کسی ناراضی تراشی می کند، کسی مال مردم را 

می دزدد، کسی آبروی مردم را بر باد می دهد. اینها همه منکراست. 15  

4. امربه معروف فقط این نیست که ما برای اسقاط تکلیف، دو کلمه 

بگوییم. آن هم در مقابل منکراتی که معلوم نیست از مهم ترین منکرات 



باشند. وقتی یک جامعه را موّظف می کنند که آحادش باید دیگران را به 

معروف امر و از منکر نهی کنند، این به چه معناست؟ چه وقت ممکن 

است آحاد یک ملت آمر به معروف و ناهی از منکر باشند؟ وقتی که 

همه، به معنای واقعی در منت مسائل کشور حضور داشته باشند؛ همه 

کار داشته باشند به کارهای جامعه؛ همه اهتامم داشته باشند؛ همه 

به معنای  این،  باشند.  باشند؛ همه معروف شناس و منکرشناس  آگاه 

همکاری  یک  است؛  عمومی  یک حضور  است؛  عمومی  نظارت  یک 

عمومی است؛ یک معرفت باال در همه است. امربه معروف، اینهاست. 

و اال اگر ما امربه معروف را در یک دایره محدود، آن هم به وسیله 

افراد معلومی زندانی کنیم، دشمن هم در تبلیغات خودش بنا می کند 

سمپاشی کردن که در ایران بناست از این به بعد، نسبت به زن های 

بدحجاب، این طور عمل شود! این واجب به این عظمت را که قوام همه 

چیز به آن است، بیاورند در دایره ای محدود، در خیابان های تهران؛ آن 

هم نسبت به چند نفر زنی که وضع حجابشان مثالً درست نیست. این 

است معنای امر به معروف؟! این است معنای حضور نیروهای مؤمن 

حرف هاست.  این  از  باالتر  قضیه،  جامعه؟!  گوناگون  صحنه های  در 

نوع نیست. تخلف ها، تخلف های فردی  اندازه و یک  تخّلف ها یک 

نیست. باالترین تخلف ها، آن تخلف ها و جرایمی است که پایه های 

دل های  کردن  نومید  مردم،  کردن  نومید  می کند.  سست  را  نظام 

امیدوار، کج نشان دادن راه راست، گمراه کردن انسان های مؤمن و 

در جامعه  گوناگون  احوال  و  اوضاع  از  کردن  بااخالص، سوءاستفاده 

اسالمی، کمک کردن به دشمن، مخالفت کردن با احکام اسالمی و تالش 

برای به فساد کشاندن نسل مؤمن. امروز دست هایی تالش می کنند تا 

فساد را به صورت نامحسوس - نه آن طوری که شام در خیابان آن را 

ببینید و بفهمید و مشاهده کنید - به شکل های گروهکی، ترویج کنند 

و جوانان را به فساد بکشانند؛ پرسها را به فساد بکشانند؛ مردم را 

به بی اعتنایی بکشانند. منکرات این هاست؛ منکرات اخالقی، منکرات 

سیاسی، منکرات اقتصادی. همه جا، جای نهی ازمنکر است. یک دانشجو 

رشیف  کارمند  یک  کند.  نهی ازمنکر  می تواند  درس  محیط  در  هم، 

هم، در محیط کار خود می تواند نهی ازمنکر کند. یک کاسب مؤمن 

هم، در محیط کار خود می تواند نهی ازمنکر کند. یک هرنمند هم، با 

وسایل هرنی خود، می تواند نهی ازمنکر کند. روحانیون در محیط های 

مختلف، یکی از مهم ترین عوامل نهی ازمنکر و امربه معروفند. منی شود 

این واجب بزرگ الهی را در دایره های کوچک، محدود کرد. کار هم 

کار همه است. این طور نیست که مخصوص عّده خاصی باشد. البته 

هرکس وظیفه ای دارد... . قرشهای مختلف، باید جایگاه خود را در 

امربه معروف و نهی ازمنکر ، پیدا کنند. هر کس جایگاهی دارد. کجا 

باید نهی ازمنکر کنید؟ شام در مقابل کدام منکر می توانید مقاومت کنید 

و بایستید؟ کدام را می شناسید؟ کار، کار مردمی است. البته، علامی دین 

باید مردم را هدایت و راهنامیی کنند؛ کیفیت نهی ازمنکر را بیان کنند 

و منکر را برای آنها رشح دهند. 16  
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اشاره
رسالت  های حوزوی در قبال مسئله عفاف و حجاب، از مسائل 

مهمی است که جا دارد در آستانه ِ چهل سالگی انقالب طرح گردد. 

محمدرضا  واملسلمین  حجت االسالم  رساغ  به  منظور  همین  به 

زیبایی  نژاد، مسئول مرکز مطالعات و تحقیقات زنان حوزه علمیه 

قم رفتیم و ارتباط این دو مقوله را از ایشان جویا شدیم. 

- حرضت عالی مدت  هاست که در حوزه امور زنان و خانواده 

داشته  اید.  حوزه  این  در  هم  ارزشمندی  تألیفات  و  گذاشته  وقت 

طلبگی  لباس  به  ملبس  که خودش  و کسی  متخصص  یک  مقام  در 

را  حجاب  و  عفاف  درخصوص  علمیه  حوزه های  رویکرد  است، 

چگونه می بینید؟ به بیان دیگر، رابطه حجاب و سازمان روحانیت 

تعریف  باید  چگونه  نشده  تعریف  اگر  شده؟  تبیین  و  تعریف  آیا 

بشود؟ اگر هم تعریف شده، آیا درست است یا خیر؟

با مسائلی مثل حجاب و عفاف  از مواجهه روحانیان  گاهی ما 

باشد؛  باید  این مواجهه چگونه هست و چگونه  بحث می کنیم که 

نهاد،  به مثابه  روحانیت،  سازمان  مواجهه  درباره  ما  بحث  گاهی 

یعنی ساختار شغل های عالی حوزه، مرکز مدیریت و معاونت های 

مربوطه اش است که اینها دو بحث جداگانه است. من از شام می 

 پرسم؛ آیا سازمان روحانیت باید نسبت خاصی با حجاب و عفاف 

داشته باشد؟ صدها واجب دینی داریم؛ صدها محرمات هم داریم. 

براین  اساس این پرسش را به این صورت می  توانید گسرتده کنید: 

این  آیا  ؛  ربا...  و  روحانیت  سازمان  ارتشا،  و  روحانیت  سازمان 

یک  ربا  مورد  در  باید  روحانیت  سازمان  مثاًل  که  معناست  این  به 

یک  درباره حجاب،  باید  روحانیت  سازمان  یعنی  کند؟  ایجاد  نهاد 

حساسیت خاص سازمانی و نهادی داشته باشد که به چیزهای دیگر 

ندارد؟

- درست است؛ اما مسئله حجاب اوالً به  نوعی جامعه را درگیر 

کرده و از طرف دیگر هم، بحث چالش  برانگیز این روزهاست. 

ما در سازمان حوزه ده ها مسئله داریم مثل عدالت، مناز. مگر 

مناز از مسائل مهم نیست؟ مام یهتم به الشارع هم هست. 

- بگذارید شفاف  تر بگویم. الن در صحبت های مراجع و علام 

از  پررنگ تر  بسیار  حجاب  مسئله  جمعه،  مناز  تریبون  های  در  و 

مسائل دیگر است. این نشان می دهد که برایشان مسئله است. 

می گویم،  من  اینکه  می کنند.  ایفا  را  طلبگی شان  وظیفه  آنها 

بین روحانیان و سازمان روحانیت باید تفکیک قائل بشویم، مرجع 

تقلید هم از باب اینکه طلبه ای است که وظیفه ترویج دین و دفاع 

از حیثیت دین را دارد، در موضع اقتدار هم هست، یعنی می تواند 

است،  طالب  و  متدین  مردم  از  جریان  یک  مناینده  کند،  مطالبه 

مطالبه خودش را منایندگی می  کند؛ این چه ربطی به سازمان دارد؟

- ادعا این است که حوزه هنوز نتوانسته در عرصه حجاب 

و پوشش ورود جدی داشته باشد؛ حاال ممکن است آموزش نیاز 

داشته یا کار ستادی یا هدایت و سیاست گذاری؛ هر چیزی که 

بوده، حوزه چقدر در این فضا وارد شده؟

مگر در فضاهای دیگر که آنها هم مهم بودند، وارد شده؟ اینجا 

حوزه،  سازمان  کار  آیا  است:  مطرح  حجاب  از  کلی تر  بحث  یک 

برای  اساسی  نیروست؟ در سندها و راهربدها سه وظیفه  پرورش 

حوزه تعریف شده است: 1. پرورش آموزش   دهنده و مدرس؛ 2. 

پرورش پژوهشگر که بتواند پژوهش دینی انجام بدهد و تولید فکر 

در عرصه  فرهنگی  مدیر  یا هامن  مرّوج  و  مبّلغ  پرورش  3ـ  بکند؛ 

فرهنگ دینی. شام می خواهید بگویید یک وظیفه بیشرتی بر عهده 

سازمان حوزه است؟ اگر نیرو برای پژوهش و تبلیغ تربیت نشده، 

می  توانید به سازمان حوزه اعرتاض کنید که چرا این آدم های بدون 
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تخصص را پرورش می دهید که موقعی که کار از آنها می خواهیم 

نظام  هستند،  کارآمد  نیروها  اگر  ولی  نیستیم!  بلد  ما  می گویند 

بیاید از اینها برای حل مشکلش استفاده کند. یعنی نظام باید اینها 

را هدایت کند. اگر برای من مهم است عنوان پژوهشگر باید یکی 

از اولویت های خودم را پژوهش در موضوع حجاب و عفاف قرار 

خل  تا  کنم  استفاده  حوزه  بالفعل  نیروهای  از  بگویم  بعد  بدهم؛ 

نظام پر بشود. 

- این نیروی بالفعلی که الن خروجی حوزه است، آیا این 

توامنندی را دارد که در بحث حجاب وارد بشود؟

ضعف های  بحث  موقع  یک  دارد؟  توامنندی  حوزه ای  چه  در 

عمومی حوزه است، می گویید شام رشته سطح سه را با این هدف 

طراحی کردید که طلبه یک حدی از توامنندی علمی را داشته باشد. 

حکومت  مطالعات  بحث  در  هست،  حجاب  بحث  در  ضعف  این 

یعنی  دیگر هم هست؛  از جاهای  در خیلی  و  اسالمی هم هست 

ضعف عمومی علمی در حوزه مشهود است. حاال من یک پرسش 

دیگر برای شام مطرح می کنم؛ آیا درست است که ما وظایف حوزه 

را منحرص به این سه عرصه کنیم؟

مسئله  یک  حجاب  می  گوید  که  دارد  وجود  دیدگاهی   -

و  کند  تعیین  مرزی  و  حد  یک  باید  حوزه  نهاد  است.  سیاسی 

کاری به این داستان نداشته باشد؛ هامن  جور که ما نباید خیلی 

وارد سیاست بشویم، حجاب هم همین  گونه است و نباید وارد 

این عرصه شد. 

که  باشم  معتقد  است  ممکن  اما  ندارم،  را  اعتقاد  این  من 

رویه ای که بعد انقالب در کشور داشتیم هم درست نبوده است. 

معنی ندارد که یک واجب رشعی را سیاسی کنیم. مگر مناز، واجب 

سیاسی به آن معنای خاصش است؟ مناد طرفداری از انقالب است؟ 

به  موظف  باشد  که  هم  انقالب  ضد  است،  متدین  که  کسی  نه؛ 

اگر  تا  انقالبی می کنیم  زن  مناد  را  است. چرا حجاب  مناز خواندن 

کسی با انقالب زاویه پیدا می  کند، تصور کند باید تعارض سیاسی 

خودش را در بی  حجابی نشان بدهد؟ باید بگوید من تدین خودم 

را باید داشته باشم، ضد انقالب بودن مسئله  ای دیگر است. وقتی 

آن  اگر  بزند،  گره  واجبات  از  یکی  به  حیثیتش  را  همه  حاکمیت 

زیر  حاکمیت  می  کنید  احساس  شام  شد،  خالی  پایش  زیر  واجب 

پایش خالی شده. وقتی جنگ اسالم و کفر را در مقیاس وسیعش به 

اگر در آینده حاکمیت  جنگ حجاب و بی حجابی تبدیل می  کنید، 

بی  کاماًل  زنان،  و  بگیرد  را  بی حجابی  جلوی  که  نداشت  قدرت 

حکومت  که  می  کنید  احساس  موقع  آن  آمدند،  بیرون   حجاب 

اسالمی هم متام شد!

- پس آیا حوزه باید به این مسئله بی  تفاوت باشد؟

است؛  غلط  ورودی تان  شام  باشد؟  بی تفاوت  حوزه  گفته  کی 

وصل  نظام  به  را  حجاب  شام  وقتی  می  کنید.  سیاسی  را  بحث 

واجب  یک  حجاب  می گوییم  ما  می  شود.  سیاسی   بحث  می کنید، 

رشعی، مثل صدها واجب رشعی دیگر است. البته یک خصوصیتی 

وجه  یعنی  است؛  تدین  منادهای  از  یکی  اینکه  حجاب هست؛  در 

بیرونی دین داری و وجه به  اصطالح قرشی دین است. کسی که این 

پوسته دین را رعایت نکند، درواقع اعالم می کند که بخشی از تدین 

را ندارد. بی  حجابی فسق است؛ فسق علنی است؛ غیر از رباست 

که در پیشانی فرد ننوشته رباخور است یا نه! هرچند ممکن است 

در  اگر  رباخوری  به  تظاهر  البته  باشد.  هم  بیشرت  رباخوری،  گناه 

جامعه شایع شود، از بی حجابی بدتر است؛ تظاهر به دروغ اگر در 

جامعه مطرح بشود، از بی حجابی بدتر است. 

طریق  از  تدین  کردن  علنی  جنبه  حجاب،  اهمیت  وجه  یک 
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نشان  که  می ماند  در حالت مستی  عربده کشی  مثل  است؛  حجاب 

می دهد فرد عرق خورده است و عرق خوری از بی حجابی هم بدتر 

است. اگر فرد در خانه عرق بخورد، جامعه ملتهب منی شود؛ اما اگر 

عربده بکشد و بگوید من عرق  خور هستم، آن موقع برخورد نیاز 

است. بی حجابی، پالکارد گناه است. از این جهت است که مواجهه 

با آن مهم است. جهت دوم اهمیتش این است که مردم و عموماً 

حساس ترند.  دین  علنی  وجه  به  متدینین، 

اگر شام به وجه علنی دین بی  اعتنا بشوید، 

بین  از  هم  دین  مغز  در  آنها  دینی  غیرت 

چیز  یا  ربا  تسلیم  راحت تر  فردا  و  می رود 

دیگر می شوند. 

بی  و  بی  عفتی  بین  من  نظر  به  البته 

 حجابی هم خلطی صورت گرفته است. آیا 

بشود؟  بی عفتی  مسیر  می تواند  بی حجابی 

باشد.  اراده  تابع  باید  داللت  که  گفته اند 

بی حجاب  که  نیست  این  گونه  رضورتاً 

فرد  گاهی  کند.  بی عفتی  اعالم  بخواهد 

او  برای  یا  ندارد  را  رورسوی  حوصله 

گذشته  برای  حجاب  که  آمده  پیش  شبهه 

اقتضائات  اکنون  و  بوده  ایرانی ها  برای  و 

دیگری وجود دارد یا معتقد است که دل باید پاک باشد. بسیاری 

از  بعضی  حتی  هستند،  هم  کامل  بی حجاب  که  بی حجاب ها  از 

بازیگرهایی که شام در جامعه آنها را مناد بدحجاب می  دانید، در 

مراسم مذهبی هم رشکت می کنند. مثاًل می بینید بعضی از زن های 

بعضی هایشان  می گویند؛  ذکر  و  است  دستشان  تسبیح  بدحجاب  

یا  بدحجاب  ما  می خوانند.  قرآن  می خوانند،  عاشورا  زیارت 

بی حجاب منازشب خوان هم داریم! بنابراین گاهی اوقات فهم ما از 

جامعه مان درست نیست. عفاف با حجاب یک تفاوتی می کند؛ ما 

بیش از حجاب باید به عفاف حساس باشیم. در میان بی  حجاب ها 

می  کند،  رد  را  حجاب  خانوادگی شان  فرهنگ  که  هستند  کسانی 

ولی به عفت اعتقاد دارند؛ یعنی در مناسبات جنسی شان با دیگران 

ندارند. منی خواهم  بی عفتی  و قصد  رعایت می کنند  کاماًل  را  وقار 

بگویم اینها با بی حجابی شان گناه نکردند، 

البته که واجب رشعی را معطل گذاشتند، 

ولی قضاوت کردن در موردشان مقداری 

مشکل است. 

- باالخره بی حجابی دارای اثر است؟ 

مشکل  به  موقعی  تبلیغامتان  در  ما 

برمی خوریم که می خواهیم آرمان هایامن 

صددرصدی  اجرای  بکنیم.  محقق  را 

باید  و  است  مسلامنی  هر  آرمان  اسالم، 

به  مسیر  این  در  باید  اما  باشد؛  هم 

کرد.  توجه  هم  میدان  کف  واقعیت های 

هر  روی  را  هرکسی  باید  اول،  گام  در 

که  داشت  نگه  هامن  جا  هست،  پله ای 

پایین تر نرود؛ در قدم دوم یک پله  او را 

باالتر آورد. 

- با این توصیف، اجباری کردن حجاب کار درستی نبوده؟

من به این رصاحت منی گویم. من موافق حجاب قانونی هستم. 

حداقل  این  ولی  کند،  مواظبت  را  حداقل هایی  یک  باید  حاکمیت 

رضورتاً آن حد رشعی نیست. 

- کمرت است یا بیشرت؟
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این  حاکمیت  وظیفه   بیشرت!  یک  جایی  است،  کمرت  یک  جا یی 

به  مقید  وظیفه،  این  کند.  مواظبت  واجب  و  حرام  بر  که  است 

این  از  یکی  منی کنیم.  توجه  آنها  به  ما  گاهی  که  است  قید  دو 

قیدها، »قدرت« است. گاهی ما توهم قدرت داریم و فکر می کنیم 

می توانیم خیلی چیز ها را اصالح کنیم. شام می توانید برای گناهی 

مثل رسقت، قانون سخت گیرانه رشعی را درباره مرتکب این گناه 

اجرا کنید و چهار انگشتش را بزنید. مردم هم پشت رستان هستند؛ 

ولی اگر این رسقت به رفتار هشتاد درصد از مردم تبدیل شد، آیا 

قدرتش را دارید که انگشت هشتاد درصد مردم را قطع کنید؟ 

اگر بی حجابی فعل یک درصد از مردم بود و آن 99 درصد از 

به  عنوان قدرت میدانی  را  99 درصد  بودند، آن  متنفر  بی حجابی 

درصد   99 مناینده  انتظامی  نیروی  و  می آوردید  وسط  خودتان 

معادله  آن  اگر  حاال  کرد.  می  اصالح  را  درصد  یک  آن  و  می شد 

عوض شد و اطالعات به شام دادند که شصت، هفتاد درصد خانم 

 ها در شهرهای بزرگ حجاب رشعی را رعایت منی کنند، می خواهید 

واجب رشعی  حد  برای  باید  حاکمیت  می گویید  بکنید؟  چکارشان 

را  زنان   آیا شام می  توانید شصت، هفتاد درصد  بگذارد؛  مجازات 

مجازات کنید؟ یک مثال بزنم: در ابتدای انقالب بانک های ما ربای 

که  می  دانستند  امام  کنیم؟  چه  پرسیدند  امام  از  می دادند.  علنی 

و  می کشند  بیرون  بانک  از  را  پولشان  مردم  ندهد،  ربا  بانک  اگر 

ربای  به  بانک ها  پس  می  شود.  سست  پایه اش  اسالمی  حکومت 

ندارید  حق  شام  گفتند  متدینین  به  اما  دادند،  ادامه  خودشان 

بودند  موظف  از مردم می گرفتند؛ یعنی رشعاً  بگیرید؛ ولی خیلی 

اینکه  تا  بودند  نگرفته  را  آن  جلوی  قانونی  نظر  از  ولی  نگیرند، 

قانون بانک داری بدون ربا تصویب شد. 

نفر  پنجاه هزار  یا  انقالب، لیست بیست هزار  اول  مثال دوم: 

را به امام دادند و گفتند اینها مرتد هستند؛ مسلامن بودند بهایی 

به  را  اینها  گفتند  امام  کنیم؟  یا کمونیست شدند. چکارشان  شدند 

اینها  از  نفر  چند  اگر  که  بود  این  برای  صحبت  این  ببخشید.  من 

اعدام می  شدند، سازمان  های بین املللی برای فشار به کشور بهانه 

افکار عمومی هستید،  مقابل  در  یعنی وقتی شام  کردند.  پیدا می 

قاعده مواجهه تان می گوید قدرت ندارید. 

داشته  لشکر  شام  است  ممکن  ندارید،  قدرت  می گویم  اینکه 

باشید و صد نفر را هم بازداشت کنید؛ اما تا موقعی که باطوم باال 

هست، طرف رورسی اش جلو است؛ همه مملکت را که منی توانیم 

را  قدرتش  بگوید  منی  تواند  اینجا  حکومت  کنیم.  انتظامی  نیروی 

روی  باید  بلکه  بگیرم؛  قرار  حکومت  رشعی  حدود  روی  ندارم 

نشان دهنده  رضورتاً  هم  این  دارد.  را  قدرتش  که  بایستد  پایه ای 

این  فرهنگی،  زمینه های  با  باید  حکومت  نیست.  حکومت  ضعف 

برای  قید  یک  پس  بدهد.  افزایش  روزبه  روز  را  مقدوراتش  حد 

مداخله حاکمیت، داشنت قدرت است. گاهی ما فکر می کنیم قدرت 

فقط باطوم است، درحالی  که اینجا قدرت نرم مهم است. 

- و دومین قید؟

ده  دارید،  قدرت  یک  شام  یعنی  است.  مصلحت  قید،  دومین 

مهم  تر  مسائل  رصف  باید  را  قدرتتان  این  پس  اجتامعی؛  مسئله 

بکنید. سؤال این است که آیا حجاب، اهم مسائل ماست؟ برخورد 

با حقوق های نجومی، برخورد با بی عدالتی های اجتامعی، برخورد 

با منکرات دیگر هم مهم هستند. مشکل روحانیت ما گاهی درک 

اینکه  نکردن  درک  هم  گاهی  است،  قدرت  مقوله  از  نادرست 

می خواهد.  مهم  و  اهم  و  بشود  انجام  شبکه  در  باید  برنامه ریزی 

گامنشان این است که مسئله کشور ما فقط همین یکی است. 

- حوزه یک اهرم تبلیغی دارد، یک اهرم پژوهشی دارد و حتی 
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یک اهرم آموزشی هم به  نوعی در درجه دوم دارد؛ این اهرم ها 

را چقدر توانسته استفاده کند؟

با  روحانیت  سازمان  نگوییم  است.  درستی  حرف  حرف،  این 

حجاب چه نسبتی دارد؟ پرسش را طور دیگر مطرح کنیم. البته من 

معتقدم که سازمان روحانیت عالوه بر این سه مسئولیتی که گفتم، 

آموزش  و  پژوهش   امر  دینی، سازمان دهی  تبلیغ  امر  سازمان دهی 

این  در  حال حارض  در  که  بداند  وظیفه خودش  باید  هم  را  دینی 

حوزه، کم کار کرده است. 

- در این فضا به نظر شام چه کارگروه هایی برای عفاف و 

حجاب رضوری است تشکیل بشود؟

اشکاالت اساسی تر حوزه در جای دیگر است. مسئله مهم این 

است که حوزه به  طور تخصصی فهم اجتامعی ندارد؛ یعنی من به 

 طور تخصصی فقیه هستم، اما فهمی که از کف خیابان دارم با فهم 

گذشتگامنان فرقی منی کند؛ به عبارتی در فهم اجتامعی، جزو عوام 

را  اجتامعی  تحوالت  که  است  نگرفته  تخصصی شکل  نهاد  هستم. 

دقیق به حوزه گزارش بدهد تا حوزه به فهم جدیدی از تحوالت 

اجتامعی برسد. 

- لطفاً بیشرت توضیح دهید؟

مردم  که  حوزه  مخاطبان  در  تحول  یعنی  اجتامعی  تحوالت 

هستند. مردم امروز چه تحوالت معرفتی نسبت به مردم ده سال 

پیش، سی سال پیش، یا پنجاه سال پیش کرده اند؟ چقدر نگرش ها 

االن  است؟  کرده  فرق  رفتارها  چقدر  شده؟  متفاوت  گرایش ها  و 
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فضای رقابتی شدیدی در ظرفیت  های حوزه وجود دارد. در فضای 

انتخابهای متعدد برای مخاطب  وجود دارد. انسان  رقابتی، قدرت 

مدرن منی خواهد هدایت بشود؛ »من« برای او مهم است؛ احساس 

تبلیغ  کاستلز،  تعبیر  به  دارد.  هم قدی  احساس  ندارد؛  کوچک تری 

به معنای سنتی اش در جامعه شبکه ای، دیگر جواب منی دهد؛ تبلیغ 

تبدیل می شود به تعامل. یکی از چالش های اساسی حوزه علمیه ما 

این است که تحوالت اجتامعی را خوب رصد نکرده است. 

- حوزه در این  زمینه چقدر ورود داشته؟ 

تا الن ورود نداشته. برخی طلبه ها ورود داشته اند، اما سازمان 

حوزه ورود نداشته است. 

- طالب چقدر نقش رهربی جامعه را داشته اند؟

رهربی ندارد؟ من سؤال می کنم: حوزه علمیه در قبال مسائل 

عمومی وظیفه ندارد؟ گامن ما این است که دین باید روی منربها 

برای  باید در کف خیابان  برای مردم گفته  شود؛ درحالی  که دین 

اجتامعی،  مفاسد  جلوی  می توان  موقعی  یعنی  شود؛  گفته  مردم 

با  روحانیت  ببینند  مردم  که  گرفت  را  اینها  امثال  و  بدحجابی، 

را  غصه  شان  می بیند،  را  نیازهایشان  است،  همدل  و  همراه  آنها 

تهران  مدارس  مدیران  به  و  تهرانی  طلبه های  به  من  می خورد. 

گفتم به فکرتان رسیده اگر یک روز که آلودگی هوا شدید است، 

بچه های مدرسه -صد نفر، دویست نفر هستید - نفری مثاًل پانصد 

تومان بدهید و پنجاه ماسک بخرید؛ به بقال محل بدهید، به پلیس 

مردم  که  است  مهم  این  بدهید؟  پیرزن  ها  و  پیرمردها  به  محل، 

بدانند اگر شام منی توانید مشکلشان را حل کنید، ولی غصه شان را 

می خورید. این است که به روحانیت اقتدار می دهد. در حال حارض 

مشکل روحانیت این است. 

- الن روحانیت اقتدار دارد؟

فهمی  ما  است؛ چون  حال ضعیف شدن  در  مردمی اش  اقتدار 

درست از اقتدار نداریم. قدرت ما در چوب و چامق نیست؛ قدرت 

با  پیوند  در  ما  اصلی  قدرت  نیست؛  کالم هم  تیزی  به  ما رضورتاً 

مردم  برای  متدینان  زیست  الگوی  ما  خود  اینکه  و  است  مردم 

باشیم. چقدر غصه مردم را خوردیم؟ وقتی مثاًل مأموران شهرداری 

و  می  ریزند  هم  به  را  بدبخت  دستفروش های  این  کوزه  و  کاسه 

کتکشان می  زنند و اموالشان را نابود می  کنند، چقدر با این حرام 

یک  به  انقالب  از  بعد  حوزه  من  نظر  به  می  کنیم؟  مقابله  بّین 

به  گونه ای  بروکراسی حوزه  است.  تبدیل شده  بروکراسی  سیستم 

است که اتصال علمی  طلبه درست برقرار منی شود؛ نفوذ کلمه اش 

خوردن  را  مردم  غصه  دیگر  اخالقی  اش  شاخص  می شود؛  ضعیف 

نیست. این را هم عرض می کنم که درخصوص حجاب، طلبه هایی 

که دغدغه داشته  اند، به صورت خودجوش و البته فردی، وارد شده 

 اند، اما قطعاً کافی نیست و نیاز به سامان  دهی دارد. 

- به صورت کلی چقدر توانسته  اند اثرگذار باشند؟

من معتقدم که موفقیت ها به چند دلیل چشمگیر نیست. یکی 

از دالیلش همین است که امربه  معروف در بسرت دوستی و رفاقت 

ترمزشان  فقط  کسی  یک  می کنند  احساس  مردم  منی شود.  انجام 

اغلب   حوزوی ها  ما  امربه  معروف،  روش های  بخش  در  است. 

مشکل داریم. این کار نیاز به مهارت دارد. برخی از این گروه های 

طالب که در زمینه حجاب فعالیت دارند، به نظر می  رسد تاکنون 

به روش آزمون و خطا عمل کردند و از ابتدا مهارت آموزی نداشته 

 اند. 

- اگر حوزه بخواهد در موضوع عفاف و حجاب برنامه ریزی 

ظرفیت ها  این  کند.  مترکز  ظرفیت هایش  بر  باید  طبیعتاً  کند، 

کدام هستند؟ چقدر می توانند حوزه را کمک کنند؟
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را  تبلیغی اش  سیاست  باید  ولی  دارد،  تبلیغی  ظرفیت  حوزه 

تبلیغ چریکی  تبلیغی حوزه،  بدهد. در حال حارض، سیاست  تغییر 

است. 

- حوزه و خصوصاً حوزه خواهران به دلیل درگیری بیشرت با 

مسئله حجاب و عفاف، چه اقداماتی انجام داده است؟

ندارم.  بنده  این سؤال مطالعه میدانی می خواهد که  به  پاسخ 

اما من حوزه خواهران را از یک جهت ضعیف تر از حوزه برادران 

می دانم و از یک جهت قوی تر. از آن جهت قوی تر می دانم که به 

اگر  یعنی  است؛  بیشرت  و عفافشان   هرحال خانم ها دغدغه حجاب 

کنی  تبلیغ  آن  در  باید  که  حوزه ای  اولین  بگویید  خواهر  طلبه  به 

و روزه و حج  آن، مناز  از  بعد  و عفاف؛  چیست، می گوید حجاب 

متدین،  زن  برای  و حجاب،  حیا  و  عفت  کلیدواژه  یعنی  جهاد.  و 

حوزه  ضعف  اما  است.  امتیازش  وجه  این  است.  عرصه  مهم ترین 

از انقالب است؛ حوزه  خواهران این است که بیشرت محصول بعد 

جهت  این  از  دارد.  سابقه  سال  دویست  و  هزار  حدود  برادران 

نگاه  این  است.  برنامه پذیرتر  و  بوروکراتیک  تر  خواهران  حوزه 

بخش  نامه ای و بوروکراتیک در خواهران، آسیب زاست. 

- اگر نکته  خاصی دارید، بفرمایید. 

این  بود،  شام  پرسش های  از  بعضی  به  ناظر  که  دیگری  نکته 

در  باید  ما  عفاف،  و  حجاب  وضعیت  اصالح  برای  آیا  که  است 

موضوع حجاب و عفاف کار کنیم یا اینکه درباره موضوع دیگری 

مثل جایگاه انسان و معاد بحث کنیم؟ این هم خودش یک مسئله 

است. یعنی شام وقتی با مخاطبتان درباره حجاب و عفاف صحبت 

می کنید تأثیرگذارتر است یا وقتی رس قافله را کج می کنید و درباره 

آیا  معاد، بحث می کنید؟  مثل  انسان،  مثل جایگاه  دیگری  موضوع 

مشکل اصلی جامعه ما در حجاب و عفاف است یا در سطح باالتری 

است که تحوالت عمیق تری در آنجا اتفاق می افتد و آثارش اینجا 

خودش را نشان می دهد؟ آن تحول عمیق تر این است که تصورش از 

خودش بسیار پوچ شده و برای خودش ارزش قائل نیست؛ خودش 

خطیئاته  علیه  هانت  نفسه  علیه  کرمت  »َمن  منی  داند:  مهم  را 

در  که  شود  سعی  باید  رشه«.  من  فالتأمن  نفسه  علیه  هانت  من 

تبلیغات، آن کرامت نفس را مطرح کنیم؛ یعنی با مخاطب درباره 

مهم هستی،  تو  که  بدهیم  را  تذکر  این  بلکه  نکنیم،  بحث  حجاب 

موضوع  در  که  شجاعی  محمد  سید  آقا  نفروش.  ارزان  را  خودت 

حجاب کتاب نوشته، می گفت تجربه من این است که وقتی درباره 

وقتی  تا  گرفتم  نتیجه  کمرت  کردم،  صحبت  مخاطب  برای  حجاب 

وقتی  حجاب  بحث  در  کردم.  انسان صحبت  جایگاه  مورد  در  که 

چنان  که  می گیریم؛  نتیجه  می بریم،  معنوی  فضای  در  را  مخاطب 

اردوی راهیان نور که تعدادی دانش آموز متدین و عادی  مثاًل در 

را می  برید، می  بینید که در برگشنت، یک اتفاق هایی افتاده است. 

نکته دیگر این است که حوزه، مباحثش را تا الن ناظر به زمان 

و مکان خاص پایین نیاورده است و احکام رشعی به صورت قضایای 

کلیه رشطیه بیان می  شود؛ درحالی  که شام نیاز دارید بدانید تکلیف 

رشعی  تان در این رشایط خاص چیست؟ حوزه باید به  قدر امکان 

آموزه های جدید  مدام  که  واتیکان  بزند؛ شبیه  عینی حرف  بتواند 

می دهد. آموزه های جدید یک جنبه منفی دارد و یک جنبه مثبت. 

می  وارد  هم  اخالقی شان  اصول  در  گاهی  جدید  آموزه های  این 

 شود، یعنی اصول اخالقی شان را هم عوض می کنند )جنبه منفی(؛ 

و گاهی با توجه به اقتضائات عینی است )جنبه مثبت(. 
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اشاره
و  مخالفت  در  رفتاری  کنش های  و  گفتاری  هیاهوهای 

موافقت با حجاب و قوانین مربوط به آن، دست کم دو دهه 

است بحث و بخش ثابتی از فضای عمومی رسانه های ما را 

به خود اختصاص داده است. در این میان دیدگاه انقالب 

آسیب  چیز  همه  از  بیشرت  که  است  »زن«  درباره  اسالمی 

دیده و به محاق رفته است. »جدال حجاب« در دو سوی خود از 

سقف تقنین های انجام شده درباره حجاب فراتر نرفته و خود حجابی 

برای دستیابی به نگرش های بنیادی تر درباره حجاب شده است. »مسئله حجاب« 

به معنای رایج آن مسئله جمهوری اسالمی است و شدت و کرثت پرداخنت به این سطح 

از مسئله، سطح دیگر و مهم تر بحث را به فراموشی سپرده است. مراد از سطح دیگر، سطح 

مطرح در ساحت انقالب اسالمی است؛ سطحی که گفت وگو درباره آن، به سبب فراموشی و 

محاق چندین ساله، کمی دشوار است و یادداشت پیش  رو امیدوار است گامی کوچک در این 

مسیر بردارد و دست کم بتواند درباره آن طرح بحث کند. 



درباره  اسالمی  انقالب  و  اسالمی  جمهوری  تجربه 
حجاب

و  پرسش انگیز  حجاب  درباره  اسالمی  جمهوری  کارنامه  هرچه 

به وضوح ناموفق و متناقض است، کارنامه انقالب اسالمی دراین باره 

متفاوت و درخور توجه است. هر چقدر در وضع امروز جمهوری 

اسالمی، رسانه ها مروج مرصف و تربج شده اند؛ هر چقدر در وضع 

امروز جمهوری اسالمی پلیس در پی ارشاد است؛ هر چقدر در وضع 

حجاب  مقوله  به  نسبت  ارشادی  نهادهای  اسالمی  جمهوری  امروز 

بی اعتنا و بداعتنا هستند؛ هر چقدر در وضع امروز جمهوری اسالمی 

نهادهای اجرایی دراین زمینه روزمره اند، انقالب اسالمی اما درزمینه 

حجاب عملکرد قابل توجهی داشته است و پربیراه نیست اگر بگوییم 

بلکه  و  تاریخ معارص  در  درباب حجاب  مؤثرترین حرکت فرهنگی 

در  دراین زمینه  آمار مشخصی  به شامر می آید. هرچند هیچ  بیشرت 

دسرتس نیست،1 اما مشاهدات عینی و تجربه های  زیسته  نقل شده ِی 

اثر  بر  حجاب  مقوله  به  اجتامعی  آوردن  روی  که  هست  بسیاری 

انقالب اسالمی را برای ما روایت می کند. 2 اگر رویدادهایی را که در 

حد فاصل سال های 1356 تا 21 بهمن 1357 اتفاق افتاده اند، تجربه 

این  که  می بینیم  به خوبی  بدانیم،  زمینه حجاب  در  اسالمی  انقالب 

تجربه با تجربه جمهوری اسالمی دراین زمینه بسیار متفاوت است. 

دارد.  ادامه  تاکنون  و  بوده  آن سال 1359-1358  آغاز  که  تجربه ای 

فارغ از ارزیابی و قضاوت درباره تجربه جمهوری اسالمی درزمینه 

اقبال  یک  رقم خوردن  و  ایرانی  زن  درونی  انقالب  تجربه  حجاب، 

فراگیر و تا حدی حیرت انگیز به حجاب، از بی بدیل ترین تجربه هایی 

است که انسان ایرانی در نیمه دوم دهه پنجاه تجربه می کند. این 

تجربه چیست و برای امروز ما، حاوی چه افق گشایی های احتاملی ای 

است؟

زن در اندیشه انقالب اسالمی
برای انقالب اسالمی، »زن« مسئله ای مهم بوده و هست. انقالب 

اسالمی دیدگاه خاصی را درباره زن می پروراند؛ دیدگاهی که ذیل 

هویت و غیریت کالن اندیشه انقالب سامان و معنا می یابد. هویت 

و  خمینی  امام  که  آن طور  چیست؟  اسالمی  انقالب  عام  غیریت  و 

هویت  فقط  نه  می دهند،  توضیح  اسالمی  انقالب  اصیل  متفکران 

انقالب ما اسالمی است، بلکه غیریت آن نیز اسالمی است!3  

هویت انقالب بر اساس اسالم ناب و در تقابل با اسالم امریکایی 

فرایند »جایگزین« ساخنت  با  ما  امام  خمینی  نگاه  از  درک می شود. 

اسالمی  انقالب  بنیادین  الیه  به مثابه  یکدیگر،  جای  به  اسالم  دو 

روبه روییم؛ فرایندی که در دو سطح درونی و بیرونی، دو انقالب را 

رقم می زند: یکی انقالب انسانی که انسان انقالب اسالمی را در پی 

دارد و دیگری یک انقالب اجتامعی)انقالب اسالمی( است که جامعه 

را در مسیر انقالبی  بودن و تکامل قرار می دهد. امام خمینی رصاحتاً 

به مفهوم جایگزینی اشاره دارند. ایشان می نویسند در روند انقالب 

»اسالم  تفکرهای  »جایگزین«  را  محمدی«  ناب  اسالم  »فکر  مردم 

اسالم  کلمه  یک  در  و  التقاط  اسالم  داری،  رسمایه  اسالم  سلطنتی، 

امریکایی کردند«. 4 

نادیده گرفنت این تقابل مهم معرفتی در انقالب اسالمی، هم از 

سوی متجددمآبان و هم از سوی مقدس مآبان، تبدیل به یک سنت 

شده است؛ تقلیل انقالب به زمینه های اجتامعی یا تقلیل آن به یک 

به وجوه عمیق  اشاره  بدون  و  اسالم  نام  به  مبهم  و  معرفت کالن 

نادیده  این  اسالم.  از  رایج  برداشت های  با  اسالمی  انقالب  درگیری 

گرفنت ها تالشی معرفتی است که این دو گروه برای تربئه شناختی 

و موجب می شود همه  به دست می دهند  اجتامعی خود  تداوم  و 

یا  داشته اند  اسالم  به  منسوب  فعالیت هایی  دوره ای  در  که  کسانی 



دارند، در راستای انقالب اسالمی انگاشته شوند؛ بی آنکه از این بحث 

شود که بسیاری از این فعالیت های اسالمی، دقیقاً هامن چیزی بود 

که انقالب اسالمی علیه آن و برای جایگزینی اش به راه فتاد. 

رهرب انقالب یکی از معدود متفکرانی است که نه تنها به تفکر 

دو  جایگزینی  به مثابه  اسالمی  انقالب  تحلیل  درزمینه  خمینی  امام 

این طرح را رشح و بسط  باور عمیق دارند، بلکه می کوشند  اسالم 

ایشان در آغاز  این کوشش ها در استداللی است که  از  دهند. یکی 

دوران رهربی شان و در نخستین سالگرد امام خمینی ارائه می دهند. 

ایشان ده الیه متعدد در فهم انقالب اسالمی به مثابه جایگزینی دو 

اسالم می گشایند و می نویسند:

در انقالب اسالمی، اسالِم کتاب و سنت، جایگزین اسالِم خرافه و 

بدعت؛ اسالم جهاد و شهادت، جایگزین اسالم قعود و اسارت و ذلت؛ 

اسالم تعبد و تعقل، جایگزین اسالم التقاط و جهالت؛ اسالم دنیا و 

آخرت، جایگزین اسالم دنیاپرستی یا رهبانیت؛ اسالم علم و معرفت، 

جایگزین  سیاست،  و  دیانت  اسالم  غفلت؛  و  تحجر  اسالم  جایگزین 

اسالم بی بندوباری و بی تفاوتی؛ اسالم قیام و عمل، جایگزین اسالم 

بی حالی و افرسدگی؛ اسالم فرد و جامعه، جایگزین اسالم ترشیفاتی 

بازیچه  اسالم  جایگزین  نجات بخش محرومین،  اسالم  بی خاصیت؛  و 

دست قدرت ها؛ و خالصه اسالم ناب محّمدی)ص(، جایگزین اسالم 

امریکایی گردید. 5 

متحجران و متجددان اگرچه له و علیه حجاب استدالل می کردند، 

فرومی کاستند.  پوشش  به  را  انسان/زن  نانوشته،  توافق  یک  در  اما 

همه مسئله)های( این دو دسته درباره زن، پوشاندن آن با حجاب و 

یا کاال ساخنت آن با بی حجابی بود. متفکران انقالب اما ارصار داشتند 

استدالل کنند حجاب مسئله نیست. اگر رهربان و متفکران اسالمی 

مطهری،  شهیدان  خامنه ای،  آیت الله  خمینی،  امام  را  انقالب  اصیل 

بهشتی، باهرن و مفتح، مرحوم طالقانی و همچنین امام موسی صدر 

و شهید صدر بدانیم، می بینیم که »حجاب« نه از جهت کّمی و نه 

از آنها نیست؛ بلکه به عکس امثال  از جهت کیفی مسئله هیچ یک 

مرحوم مطهری پا را فراتر می گذارند. وی می کوشد در مسئله حجاب 

این نامسئله بودن را به متحجران، و در نظام حقوق زن در اسالم 

و  متحجرین  تکفیرگرایانه  برخوردهای  کند.  اثبات  متجددین  به 

با مسئله حجاب، نشان دهنده شدت متایز دیدگاهشان  مقدس مآبان 

با متفکرانی همچون مطهری است. آنها استدالل می کنند که مطهری 

با این کتاب نه فقط حجاب را از مسئله بودن انداخته، بلکه حتی به 

موضوعیت و وجوب آن هم تعرض کرده است. 6 

می پیامیند،  زن  مسئله  در  اسالمی  انقالب  متفکران  که  مسیری 

از طریق بازسازی هویت یک زن مسئول در برابر غیریت الگوهای 

متجدد و متحجر است. این مسیر در ادامه به یک انقالب انسانی در 

زن ایرانی منتهی می شود. محصول این انقالب انسانی، زن انقالبی 

انفسی  بنیادین  دگرگونی های  محصول  و  مسئول  که  زنی  است؛ 

که  است  و سرتگ  بزرگ  قدری  به  مسئولیت  این   7 است.  آفاقی  و 

باقی منی گذارد.  مسائل  دیگر  به  انقالبی  زن  پرداخنت  برای  فرصتی 

در برابر زِن مسئول و معطوف به تغییری که انقالب اسالمی مطرح 

می سازد، زن در دیدگاه متحجران و متجددان است. سقف مسئله 

زن در اندیشه مقدس مآبان، پوشاندن خود و در اندیشه تجددمآبان، 

دو  این  از  متأثر  که  زنی  اجتامعی  بیکارگی  است!  خود  نپوشاندن 

گفتامن تعریف می شود، به ازخودبیگانگی اش می انجامد و در چنین 

وضعیتی، مسئله حجاب را با هیچ الزامی، حتی در محیط ها و اماکن 

مقدس منی توان حل کرد. 

تجربه موفق انقالب اسالمی درباره حجاب، بر چنین عقبه ای از 

اندیشه تکیه دارد. این اندیشه را متفکران نامربده در آثار متعددی 
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حتی  بازخوانی منی شوند،8  اندیشه ها  این  نه تنها  اکنون  پرداخته اند. 

وارونه خوانی هم می شوند. واقعیت این است که تجربه حجاب در 

جمهوری اسالمی، بیشرت از آنکه از اندیشه متفکران انقالب اسالمی 

که  امری  است؛  متأثر  متجددان  و  اندیشه متحجران  از  باشد،  متأثر 

موضوعیت داشنت حجاب و یا عدم حجاب در رشایط کنونی را اثبات 

می کند؛ درحالی که برحسب نگرش راهربدی تفکر انقالب به مسئله 

وارونه خوانی  چنین رشایطی،  در   9 است.  نامسئله  یک  زن، حجاب 

در خوانش آثار این متفکران آنجا رخ می دهد که از موضع و سطح 

مسئله حجاب در وضعیت کنونی به آثار این متفکران رجوع کنیم. 

بیشرتین  مورد  که  است  متفکرانی  ازجمله  طالقانی  مرحوم 

اندیشه  ایشان متفکری است که  وارونه خوانی ها قرار گرفته است. 

اجتامعی مبسوطی را در آثار متعددی پرورانده  است؛ آثاری همچون 

از آزادی تا شهادت، اسرتاتژی نهضت اسالمی، آزادی و استبداد، آینده 

برشیت از نظر مکتب ما، با قرآن در صحنه، ترجمه و رشح نهج البالغه، 

توحید از نظر اسالم، حج، درس هایی از قرآن، دو شهید، شهادت و 

از  تربیت  زنده،   اجتهاد  و  قرآن، خامتیت  نظر  از  عامل خلقت  شورا، 

آینده  مالکیت،  و  اسالم  بیاموزیم،  تاریخ  از  دین،  پدیدۀ  قرآن،  نظر 

برشیت از نظر مکتب ما، آیه حجاب، حجاب و شخصیت زن، طرح 

نظام جمهوری اسالمی، تبیین رسالت برای قیام به قسط، مهدویت 

و آینده برش: همراه با در انتظار ظهور افق روشن، پرتوی از قرآن. 

کتابچه آیه حجاب ایشان که دربردارنده دیدگاه ایشان درباره حجاب 

است، جزوه ای 24 صفحه ای است. حال چگونه است که متام اندیشه 

اجتامعی ایشان و ازجمله متام دیدگاه های ایشان درباره مقوله زن 

نادیده گرفته می شود و رصفاً آن بخشی از این دیدگاه ها که به کار 

جدال های جاری درباره حجاب می آید، برجسته می شود؟ 

پی نوشت ها
1. شاید چنین آماری وجود داشته باشد یا از دیگر پیامیش ها و بررسی ها 
قابل استنباط باشد؛ دست کم برای نگارنده در زمان نگارش این یادداشت، 

چنین بررسی ای در دسرتس نبود. 
2. برای مثال زهرا ستوده، از زنان حارض و فعال در مقاومت خرمشهر، 
در کتاب خاطرات خود می گوید: فاطمه فاطمه است به ویژه تأثیر عمیقی 
بر من گذاشت. تا پیش از آن در مورد زن و در مورد حرضت فاطمه)س( 
چنین حرف هایی را از هیچ کس نشنیده و در هیچ کتابی نخوانده بودم و 
نگاه او به زن، نگاهی انسانی بود که ظرفیت های وجود زن را فقط به 
خاطر ارزش های انسانی اش ارج می گذاشت. معرفی حرضت فاطمه)س( با 
چنین دیدگاهی، زن مسلامن را که تا آن روز برایم هویت خاصی نداشت، 
معنا و مفهوم بخشید. من این زن مسلامن را دوست داشتم و دیگر از مثل 
او شدن، خجالت منی کشیدم. او هویتی خاص و مستقل و قابل دفاع بود و 
صدالبته قابل معرفی. حاال می توانستم تکه پارچه ای را که آن همه از آن 
فراری بودم، به راحتی بر رس بگذارم و شجاعانه از آن دفاع کنم، بی آنکه 

تحقیر و توهین دیراک ناراحت و رشمسارم کند )ص 33-32(. 
3. در این باره و برای تفصیل بیشرت: ر. ک: »نظریه انقالب امام خمینی«، 

فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم، پاییز ۱۳۹۴، شامره ۵. 
4. سیدروح الله خمینی، صحیفه امام، ج21، ص 240. 

5. پیام رهرب انقالب به مناسبت اولین سالگرد امام خمینی. 
6. ن. ک: کتابچه پاسخ های استاد. 

و  است  مطرح  نیز  انقالبی  انسان  درباره  به طورکلی  دیدگاه  این   .7
اختصاصی به مرد و یا زن ندارد؛ اما امام خمینی و دیگر متفکران انقالب 
نیز  انقالب  زن  درباره  به طور مشخص  را  آن  طالقانی  از جمله مرحوم 

توضیح داده اند. 
مسئله  در  تحجر  با  مطهری  شهید  نزاع  شده  فراموش  آثار  این  منونه   .8
حجاب است که به طرز شگفت آوری در کتابچه پاسخ های استاد منعکس 
شده است. این کتاب را می توان یک آسیب شناسی متام عیار در زمینه خود 
به شامر آورد که علی رغم تورِم مباحث درباره حجاب مغفول مانده است. 
راهربدی  اندیشه  نشست  در  انقالب  رهرب  بیانات  ک:  ر.  منونه،  برای   .9
درباره زن و خانواده. در این دیدار »حجاب« نه از نظر کّمی و نه از نظر 

کیفی محوریت ندارد و حتی این کلمه مطرح هم نشده است.
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چکیده
اساسی در حوزه  از دگرگونی های  به موعود در غرب،  گرایش  افزایش  و  به مهدویت  ایران  افزون جامعه  روز  استقبال   

مهدویت گرایی حکایت می کند. بی تردید بررسی پدیده مهدویت در سطح جهانی از موضوعات اجتامعی – دینی جذابی است 

که برخی به آن پرداخته اند. موضوع این مقاله مهدویت گرایی و ارتباط آن با انقالب اسالمی ایران است. بدون شک شناخت 

دقیق مهدویت در جامعه کنونی بدون توجه به انقالب اسالمی و آثار گسرتده دینی آن امکان پذیر نخواهد بود. از این جهت 

رشد مهدویت را در چاچوب تاثیرهای اجتامعی انقالب اسالمی بر این بخش مهم از دین بررسی می کنیم . در این مقاله از روش 

کتابخانه ای استفاده شده است و شامل موضوعاتی چون:مهدویت -انتظار فرج و مهدویت- انقالب اسالمی، پیوندهای دوسو یه 

ی انقالب اسالمی و اندیشه مهدویت- تحوالت ساختاری مهدویت- انقالب اسالمی و مژده حکومت صالحان- زمینه سازی انقالب 

برای ظهور و آخر الزمان گرایی- رشایط زمامدار زمان غیبت- دفاع از انقالب در برابر غرب و احیای آموزه های مهدوی و ... 

می شود. 

کلید واژه: منجی، مهدویت، انقالب اسالمی، آخر الزمان، غیبت 

اعتقاد به مهدویت در زندگی و حیات انسان ها وجود داشته، انتظار آینده بهرت و ظهور دولت حق و عدل در ظول تاریخ 

مرتقی ترین آرمان اجتامعی بوده است . فطرت کامل گرای آدمی با امید به آینده عجین شده است و لذا اعتقاد به مهدویت از 

اصیل ترین ابعاد روح انسان رسچشمه میگیرد. مهدویت مبنزله محور تؤری سیاسی در حکومت جهانی اسالم از اهم موضوعات 

زنده و پر جاذبه ای به شامر می رود که افکار عمومی جهان را به خود جلب منوده است. اندیشه مهدویت در تفکر شیعه،انتظاری 

برخاسته از خوش بینیهای تاریخی و افسانه های خیالی نیست، بلکه آموزه مهدویت در تفکر شیعی کامال کاربردی و پویاست، 

که نه در حاشیه، بلکه در منت زندگی جریان دارد. 1 

انقالب اسالمی از دو واژه »انقالب« و  »اسالم« ترکیب یافته است. در اینجا انقالب وسیله و اسالم هدف می باشد و در داقع 

مردم ورهربی انقالب به وسیله انقالب تالش کردند که اسالم را به عنوان یک مکتب اجتامعی و سیاسی مجددا احیاء منایند. هدف 

اصلی انقالب اسالمی،انسان سازی می باشد که این هدف را در دو بعد فردی و اجتامعی تعقیب میکند. اساسا انقالب اسالمی 

یعنی دگرگونی بنیادی افکار و رفتار فرد و جامعه در جهت میل به کامل مطلوب که به صورت رسیع و نوعا تؤام با خشونت و 

خونریزی انجام میشود. 

 انقالب اسالمی کنشی انسانی، برخاسته از یک نظام معنایی است که این نظام معنایی از یک نظام دانایی که برخاسته از یک 

جهان شناختی توحیدی است، پدیدار شد. انقالب اسالمی احیاگر دین، معنویت و خداپرستی در ساحت اجتامعی حیات می باشد 
که با ظهور خود امید تازه ای در دل و ذهن برش نسبت به بازگشت فطرت الهی و حیات سعادمتندانه ایجاد منود. 2
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پیوندهای دوسویه انقالب اسالمی و اندیشه مهدویت
 انقالب اسالمی ایران در یکی از حساس ترین نقاط جهان همچون 

را  استکبار جهانی  بی دغدغه  و  آرام  اردوگاه  ای غیر مرتقبه  زلزله 

به شدت به لرزه درآورد. باحیات مجدد اسالم و بیداری مسلامنان 

جهان در عرص امام خمینی)ره(تحلیل هایی که بر پایه اثبات رکود 

تدریجی اسالم استوار بود به شدت از اعتبار ساقط گشته است. این 

جهانیان  برای  اسالم  دوباره  تجلی  جهت  را  مناسبی  فضای  انقالب 

فراهم منود. امام خمینی)ره( با هدایت و رهربی بزرگرتین انقالب 

عرص  معنوی  و  دینی  حیات  تجدید  عرص  آغازگر  واقع  در  مردمی 

حارض گردید، عرصی که به حق باید مقدمه حکومت جهانی حرضت 

این رویداد  تبیین  امام خمینی)ره(در  مهدی )ارواحنا فداه(دانست. 

بزرگ تاریخ می گوید:انقالب ما محدود به ایران نیست،انقالب مردم 

ایران نقطه رشوع انقالب بزرگ جهان اسالم به پرچمداری حرضت 

و  مسلامنان  همه  بر  متعال  خداوند  که  است  حجت)ارواحنافداه( 

جهانیان منت نهد و فرجش را در عرص حارض قرار دهد. 

 عرص انقالب اسالمی، عرص تب و تاب مضاعف برش برای درک 

ظهور حجت ابن الحسن العسکری )عجل الله فرجه الرشیف( است. 

در این عرص  »گویا جهان می شود برای طلوع افتاب والیت از افق 
مکه معظمه وکعبه آمال محرومان«3

تحوالت ساختاری مهدویت
انقالب، تغییر نوع حکومت و  مهمرتین تحول ساختاری در هر 

نظام سیاسی است. در ایران نیز در پی سقوط رژیم شاهنشاهی، نوع 

خاصی از حکومت اسالمی به وجود آمد که بر والیت فقیه مبتنی 

است. حکومت جدید، اوالحکومت دینی و اسالمی است و ثانیا نایب 

عام امام زمان)ع( در راس آن قرار میگیردو همراه با مدیریت و تدبیر 

کالن کشور، مرشوعیت بخش نظام و عملکرد مسؤالن نظام است. 

این نوع حکومت، مبنای قانون اساسی جدید قرار گرفت. در فصل 

نخست قانون اساسی که به اصول کلی حاکم بر دیگر اصول اختصاص 

دالیل  از  یکی  است.  شده  ترصیح  دینی حکومت  ماهیت  به  یافته، 

روحیه ی انتقادی مردم ایران به حکوم،از همین نکته میتواند منشأ 

گرفته باشد که سطح توقعات مردم ایران به وسیله حکومت دینی 

مبتنی بر نیابت عام فقیهان و وعده هایی که حکومت درباره اجرای 

دین و عملی ساخنت عدالت و مبارزه با ستم و بی عدالتی به مردم 

داده است، افزایش یافته و همواره با مقایسه وضع فعلی با وعده 

های پیشین و جامعه آرمانی اسالمی، به وضع موجود معرتض اند. 

یکی از کارکرد های این نوع موعود گرایی و باور به جامعه آرمانی 

مهدوی آن است که مردم در صورت اعرتاض جدی به حکومت دینی 

به سمت حکومت غیر دینی منیروند بلکه به دنبال تفسیری دیگر از 

مهدویت و الگویی جایگزین و جدید از حکومت دینی برای نزدیک 
شدن به جامعه آرمانی و مطلوب خود می گردند. 4

انقالب اسالمی،مژده حکومت صالحان
 اینک سوال اساسی این است که در آستانه ظهور که همه جا 

را ظلم وتباهی پر کرده است، چنین کسانی چگونه ساخته خواهند 

شد و از کجا تامین میگردند؟ آیا میتوان امیدی به پیدایش این همه 

با  امام زمان)عج( داشت؟  این همه فدایی  فطرت گرای حق جو و 

پاسخ  حقیقی  شادی  با  و  جا  به  بسیارو  امید  با  و  خوشوقتی  کامل 

می دهیم؛ آری پیامرب گرامی اسالم)ص( مژده چنین تحول عظیمی 

را آن هم در آستانه ظهور چنین داده اند: )یخرج ناس من املرشق 

فیوطوون للمهدی سلطانه( مردمی از مرشق قیام میکنند و مقدمه 

سلطنت مهدی)عج( را فراهم می کنند. 5 آری آن نیروی عظیم و 
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آن توده ی مردمی حق جو و دوستدار و مطیع امام )عج( که قبل 

از ظهور باید باشند تا حرضت را در امر ظهور و مشکالت پس از آن 

یاری دهند، از یک قیام رشقی و یک انقالب اسالمی باید تامین شود. 

ایران. براستی هم به وجود آمدن یک لشکر  انقالب اسالمی  یعنی 

مناسب با اهداف حرضت، بدون یک انقالب بزرگ و سازنده امکان 

پذیر نیست. ممکن است ده ها یا صد ها نفر را با درس و آموزش 

نفر به نفر ساخت، اما ساخته شدن یک توده ملیونی که همگی دست 

به شمشیر و پابرکاب اماده ملحق شدن به حرضت باشند بدون یک 

انقالب بزرگ و قوی اسالمی ممکن نیست، انقالبی که می بایست در 

هسته مرکزی و در ذات خود آنقدر قوی و پرمحتوا و نورانی باشد 

که وقتی برپا شد و منفجر گردید، شعاع آن بتواند ملیون ها خفته 

ایامن،  آنها گرمای  بیدار و هوشیار کند و به همه  را  و غفلت زده 

نیرو و مقاومت و صالبت در برابر دشمن ببخشد، انقالبی که بتواند 

یک پایگاه بزرگ و قوی مردمی و متناسب با اهداف حرضت را به 

وجود آورد. 

 انقالب اسالمی ایران با برخورداری از محتوای قوی تفکر شیعی 

و  امامت  پذیرش  و  الشهدء)ع(  سید  قیام  از  الهام  نیز  و  والیت  و 

رهربی نایب امام زمان)عج( درزمان بسیار کوتاه ملیون ها فطرت 

گرای آماده را به وجود آورد که تاریخ هرگز این همه فطرت گرا 

و مومن حقیقی که حارض باشند، از دل و جان برای حاکمیت دین 

خدا و رهرب معصوم الهی فداکاری کنند، به خود ندیده است، و این 

بزرگ ترین معجزه و کارکرد انقالب اسالمی که معجزه الهی است، 
می باشد. 6

زمینه سازی انقالب برای ظهور وآخرالزمان گرایی

که  نگاهی  براساس  خمینی)ره(  امام  انقالب،  آغاز  هامن  از   

مساله  داشت،  غیبت  عرص  در  انتظار  مفهوم  به  و  الزمان  آخر  به 

این  در  ولی  کرد.  مطرح  ظهور  برای  را  انقالب  دانسنت  ساز  زمینه 

باره دیگرانی نیز آرام آرام دست به کار شدند. این مساله در سال 

های اخیر رشد بیشرتی یافته است. آنان کوشیده اند این سخنان را 

به روایات نیز مستند کنندو این در زاقع به معنای گشودن فضایی 

به  امام خمینی)ره(  این که  با  به مرحله جدید است.  تازه و ورود 

آیات قرآنی و روایات اهتامم ویژه داشت، ولی در این خصوص، در 

ایشان به روایتی متسک کرده باشند بر نخوردیم. شاید  موردی که 

دلیل آن، برخی روایاتی باشند که حتی امکان تطبیق آنها با شخص 

ایشان امکان دارد و امام نخواسته اند خود را با این روایات به مردم 

معرفی کنند. مثال در روایتی آمده است:مردی از قم، مردم را به حق 

دعوت میکند و درآن، به جنگی که یاران او در آن درگیر می شوند 
اشاره می کند. 7

 به هر تقدیر، دیگران مساله ارتباط انقالب اسالمی را با انقالب 

جهانی امام زمان)عج( با استناد به روایات و همچنین برخی حکایات 

باورپذیرتر  ها،  تحلیل  برخی  یا  دینی  بزرگ  عاملان  و  عارفان  از 

ساخته اند.  برقراری ارتباط میان این دو انقالب و زمینه ساز دانسنت 

نیز در قالب کتاب،  انقالب بزرگ، امروزه  انقالب اسالمی برای آن 
مقاله و سخرنانی و... در حال انجام است. 8

رشایط زمام دار در دوره غیبت
بناست  و  آمده  پیش  زمان)عج(  امام  غیبت  دوران  که  اکنون   

احکام حکومتی اسالمی باقی مباند و استمرار پیدا کند و هرج ومرج 

روا نیست، تشکیل حکومت الزم می آید. عقل هم به حکم می کند 

که تشکیالت الزم است تا اگر به ما هجوم دآورند بتوانیم جلو گیری 

کنیم. اگر به نوامیس مسلمین تهاجم کردند، دفاع کنیم. رشع مقدس 

هم دستور داده که باید همیشه در برابر اشخاصی که میخواهند به 
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شام تجاوز کنند برای دفاع آماده باشید. برای جلوگیری از تعدیات 

اجرایی  و  قضایی  دستگاه  و  حکومت  یکدیگرهم  به  نسبت  افراد 

باید  گیرد،  منی  صورت  خود  خودی  به  امور  این  چون  است،  الزم 

حکومت تشکیل داد. چون تشکیل حکومت و اراده جامعه، بودجه 

تایین  را  مالیاتش  انواع  و مالیات میخواهد، شارع مقدس بودجه و 

منوده است مانند خراجات، خمس، زکات و غیره. اکنون که شخص 

معینی از طرف خدای تبارک و تعالی برای احراز امر حکومت در 

دوره غیبت تایین نشده است، تکلیف چیست؟ آیا باید اسالم را رها 

کنید؟ دیگر اسالم منیخواهید؟ اسالم فقط برای دویست سال بود؟ یا 

این که حکومت الزم است و اگر خدا شخص معینی را برای حکومت 

در دوره غیبت تایین نکرده است،ممکن است آن خاصیت حکومتی 

راکه از صدر اسالم تا زمان حرضت صاحب)ع( موجود بود برای بعد 

از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون 

و عدالت باشد در عده بسیاری از فقهای عرص ما موجود است، اگر 

با هم اجتامع کنند، می توانند حکومت عدل عمومی در عامل تشکیل 
دهند. 9

احیاء آموزه های  برابر غرب و  انقالب در  از  دفاع 
مهدوی

 هر کشور و انقالب یا هر گروه و حزبی، نیازمند نیرو های فکری 

و برنامه ریز هستند تا بر اساس رشایط و نیازهای جدید پیوسته به 

دفاع، تولید یا باز تولید ارزش ها، باورها، هنجارها، اهداف و برنامه 

های آن مجموعه بپردازند تا آن مجموعه مثال در خصوص ارزش های 

خود، دچار مشکالتی چون نبود ارزش های الزم، ابهام یا تضاد ارزشی 

و غیره نشود. اما تطبیق این سخن را با انقالب اسالمی و مهدویت 

با مقدمه ای کوتاه بیان می کنیم:امروز بخش مهمی از تغییراتی که 

در بیشرت جوامع روی میدهد، منشأیی غربی دارد. این تغییرات در 

هر دو بخش مادی و معنوی در حال وقوع است، و ایران و انقالب 

اسالمی نیز از این قاعده بیرون نیست. 

برخی  تر،  دقیق  بیانی  به  فکری  و  معنوی  تغییرات  از  بخشی   

علمی  محافل  و  ایرانی  جامعه  به  که  غربی  فرهنگ  فکری  عنارص 

اسالمی  انقالب  باور های  و  ارزش ها  وارد شده،با  فکری  و روشن 

در تضاد است. نیروهای فکری انقالب برای دفاع و تبیین ارزشها و 

باورهای انقالب که معموال ریشه دینی دارند، یا برای ارایه الگوی 

دینی گاه با استفاده از مطالبی که غربی ها بر اساس نیازها و منافع 

خود ارایه می دهند، رساغ منابع دینی می روند و در برخی از این 

موارد، آموزه های مهدوی را به کار می گیرند. ایامن که نقش فرهنگ 

سازی را ایفا میکند و معموال برای افراد جامعه و طرفداران انقالب، 

نقش الگو دارند. هنگامی که رساغ آموزه های مهدوی میروند و با 

هدف از انقالب دینی ایران، این نوع آموزه ها را به دست جامعه 
گسیل می دارند سبب ترویج آن میشوند. 10

اسرتاتژی مهار انقالب ایران وجداسازی تشیع از بدنه 
اسالم

 با قدرت گرفنت جمهوری اسالمی ایران در قالب حکومت اسالمی 

برخاسته از اندیشه تشیع و تداوم این روند بعد از جنگ تحمیلی، 

دیری نپایید که نظریات فیلسوفان خوش بین تاریخ از صحنه روابط 

بین امللل حذف شد و نظریه جنگ متدن ها با محوریت نزاع متدن 

قبیل:فاشنیوم  از  مفاهیمی  همچنین  گرفت.  قدرت  غرب،  و  اسالم 

اسالمی، تروسیم، هالل شیعی، بنیاد گرایی اسالمی، ایران هراسی و 

... وارد محافل سیاسی و رسانه های بین املللی شد. شایان ذکر است 

به دنبال واقعه ی یازدهم سپتامر، شیطان بزرگ اشغال رسزمین های 
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اسالمی را که خاستگاه اسالم سیاسی است در دستور کار خود قرار 

داد، محارصه نظامی ایران به موازات محارصه اقتصادی و فرهنگی 

گسرتش یافت. 

و  سیلست  عرصه  در  تنها  نه  هراسی  شیعه  و  هراسی  اسالم   

حوزه تکاملی صورت گرفت، بلکه در عرصه رسانه ها نیز خودمنایی 

حقیقی  های  آمریکا،دروغ  در  نظیر:جهاد  هایی  فیلم  ساخت  کرد. 

داد.  می  نشان  مسلامنان  و  اسالم  از  آهنین  و  ای خشن  و... چهره 

پس از حمالت انتحاری به مرکز تجارت جهانی در نیویورک، سیطره 

ی گفتامن االهیات بنیادگر، متامی حوزه های سیاست آمریکا را در 

نوردید و تقابل های سیاسی دوست و دشمن، خودی و غیر خودی، 

جای خود را به مقابله های االهیاتی خیر و رش داد. شواهد نشان 

سویی  از  دارد  ای  ویژه  پلیتیک  ژؤ  موقعیت  اسالم  جهان  میدهد 

دارای منابع اقتصادی سود آوری است و از سویی دیگر،نظام رسمایه 

داری در حد بسیار زیادی به این منابع وابسته است. بدین ترتیب، 

نیاز ویژه ایی برای بهره گیری از این منابع داشته و در نتیجه، کنرتل 

گرایی و مداخله گرایی مبادرت میکند. این موقعیت ژؤپلیتیکی، در 

جوامع شیعی موقعیت ممتازی دارد. پراکندگی جمعیتی و گسرتدگی 

جغرافیایی تشیع بیشرتین مساحت از مناطق انرژی خیز دنیا را به 

خود اختصاص داده است. جمهوری آذربایجان، ایران، بحرین، مناطق 

رشغی عربستان و عراق که بین ذخایر غنی انرژی )نفت و گاز( در 

خلیج فارس و دریای خزر قرار گرفته اند. اشتهای تهاجم و تحریک 

پذیری جوامع بیگانه به این کشورها را افزایش داده است. در مقابل، 

روحیه  ازدیاد  و  فرهنگ  باالی  پتانسیل  و  شیعه  سیاسی  عقالنیت 

رویگرد  از  اسالمی،  فرق  سایر  خالف  بر  تشیع  جهان  در  مقاومت 

تدافعی و متکین گر، ماهیت انقالبی و تهاجمی به انان بخشیده است. 

به  منجی،  انتظار  فرهنگ  و  مهدویت  ی  آموزه  هویتی  نقش   



شکل گیری انقالب اسالمی در رادیکالیزه شدن گروه های مقاومت 

دینی در جهان اسالم، غیر فابل انکار است. از هامن بدو تولد انقالب 

متوجه  غربی،  مداران  سیاست  و  ها  اسرتاتژیست  ایران،  اسالمی 

استکبار  سازی  جریان  راستای  در  شیعه  نرم  قدرت  باالی  ظرفیت 

ستیزی و عدالت خواهی شدند. آنها به این مطلب پی بردند که اگر 

گزاره های اعتقادی تشیع کنرتل یا تعدیل نشوند،بدون تردید انقالب 

دولت  برای  اسالمی  جمهوری  نظام  های  سیاست  و  ایران  اسالمی 
مردان آمریکایی از مسایل مهم و پر چالش است. 12

نخبگان انقالبی و مهدویت
 امام خمینی)ره(: امام خمینی که برجسته ترین شخصیت انقالب 

بنیان گذار آن است، در مسیر مبارزات،مهم ترین واساسی ترین  و 

او  برد.  بهره  از آن  و  قایل شد  برای نظام معنایی مهدوی  را  نقش 

بحث لزوم مبارزه با طاغوت و تشکیل حکومت هایی دینی را در 

عرص غیبت بر اساس تفسیری جدید از انتظار و عمل سیاسی شیعه 

در دوران غیبت امام زمان)عج( مطرح کرد. بهره گیری مهم تر امام 

خمینی از مهدویت، طرح ریزی شالوده نظام سیاسی جدید بر اساس 

زمان)عج(  امام  از  عام  نیابت  هامن  که  است،  فقیه  والیت  نظریه 

بشامر می آید. اگر این سخن را باتالش هایی از سوی امام خمینی 

و شاگردان و طرفدارانش برای ترویج این اندیشه در سطح جامعه 

صورت دادند، پیوند زنیم بحث را کامل کرده ایم. 

خمینی)ره(  امام  شاگردان  از  مطهری،  مرتضی  مطهری:  شهید 

در  انقالبی  نخبگان  تؤریکی  رهربی  و  فکری  هدایت  در  که  است 

پیش از انقالب نقشی برجسته داشت. او در زمینه مهدویت کتابی 

با عنوان قیام و انقالب مهدی)ع( از دیدگاه فلسفه تاریخ به ضمیمه 
شهید شامل 134صفحه و حاوی دو بخش است. 13

تحول حداکرثی باورهای دینی درنگاه امام خمینی)ره(
پس  سالهای  ویژه  به  و  ایران  معارص  دوره  تاریخی،  به حیث   

نیز  از جنگ جهانی دوم آغاز یک دگرگونی در دریافت مذهبی و 

ساخت تفکر دینی است. زیرا در این دوره جدای از تجربه سیاسی 

بیش از نیم قرن پیش از آن که برای علامی شیعه عرصه اندیشه ایران 

از سویی، مورد تاخت وتاز جریان های چپ مارکسیم به عنوان قوی 

ترین تفکر ضد دینی قرار گرت و از سوی دیگر دین ستیزی در قالب 

های دیگری در جامعه ایران پیگیری گردید. کوشش هایی که آشکارا 

با کوشش های مشابه آن در میان اهل سنت متفاوت است. بخش 

قابل توجهی از این تفاوت به تعبیر استاد شهید مرتضی مطهری به 

فرهنگ شیعه برمیگردد که برخوردار از فرهنگی زنده،حرکت زا و 

پویاست. یعنی پیامی که همه میشناختند و آن را مظهر شخصیت و 

هویت از دست رفته خویش را می دیدند. 14 اما در این میان کوشش 

های امام خمینی)ره( جایگاه ویژه ای دارد، کوششهایی که بعدها 

منجر به ارایه نظری نظان سیاسی اسالم گردید. این تالشها در عین 

حال که متوجه بازیابی دین بود ظرفیت الزم را برای پرکردن خالء 

بدون  آورد.  پدید  بعدی  های  دگرگونی  برای  واندیشه  معنا  تولید 

شک ظهور چنین اندیشه ای در انقالب اسالمی ایران نه تنها مستلزم 

شناسایی و باز تولید چارچوب هایی درون دینی بلکه مستلزم تجهیز 

های  پذیره  از  متفاوت  درکی  ارایه  و  چارچوبها  این  تفسیر  باز  و 

تفکر سیاسی  رویکرد  فهم صحیح  این  از  بود.  آن  به  مربوط  سنتی 

معارص شیعه در ایران که منجر به شکل گیری درک متفاوت و تازه 

ای در باب مقوالتی چون:دین وسیاست، تقیه، جهاد، شهادت، امامت 

خمینی)ره(  امام  که  آنجا  از  گردید.  و...  فرج)مهدویت(  وانتظار 

ارتباط مقدسی با مردم داشت که در این مجرای فرهنگ شیعه در 

امتداد نظام مرجعیت سازمان می یافت. واقعیت اجتامعی تشیع در 
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دل و جان مردم جای گرفته بود. قداست و عشق مردم به امام قبل 

از آن که به فرد امام و خصوصیات او مربوط شود، عشق به اسالم 

وآرمانهای اسالمی بود . امام را مظهر فقاهت و عدالت و نایب امام 

زمان)ع( می دیدند و از همین رهگذر،عشق آنان به امام پرتوی از 
محبت آنان به اهل بیت عصمت و طهارت)علیهم السالم( بود. 15

حرکت به سوی ظهور
امام  فرمایشات  طبق 

به  پرداخنت  بسا  چه 

رفاهی  های  جنبه 

زندگی  مادی  و 

را  مردم،مسؤالن 

آرمان  به  توجه  از 

انقالب  اصلی  های 

حکومت  تشکیل  و 

اسالمی غافل کند که این 

غفلت و بی توجهی بخصوص 

می  خود  به  عمدی  صورت  وقتی 

و  ملت  انقالب،  به  خیلنت  گیردموجب 

امام زمان)ع( است. هیچ مسؤلی حق ندارد به اسم 

سازندگی و در هر جنبه ای از جنبه های مادی و سیاسی که باشد، 

حرکت رو به رشد انقالب را به طرف مقصد نهایی آن یعنی ظهور 

مبارک امام زمان)ع( مناید. این حرف را که ما ابتداباید یک کشورآباد 

و منونه از نظر مادی و مورد قبول جهانیان بسازیم تا همه مردم دنیا 

با نگاه به این جامعه پیرشفته به اسالم و ارزش های آن عالقه مند 

شوند. هر چند این سخن زیباست و بهره ای هم از حقیقت دارد ولی 

بدون توجه به نکاتی که عرض میشود مغلطه و فریبی بیش نیست. 

 الف( بی شک یکی از اقداماتی که در این نظام باید صورت گیرد 

ساخنت جامعه منونه هر چند کوچک از یک ملت خوشبخت و مرفه 

است. که در آن عدالت و رفاه و سایر شاخصه های خوشبختی وجود 

داشته باشد. اما نباید غفلت کرد که این کار با همه اهمیت خود هیچ 

گاه نباید ما را از هدف اصلی انقالب غافل مناید و حرکت آن را کند 

مناید یعنی به قیمت پرداخنت به فروع نباید اصول را فراموش کرد. 

اصلی  هدف  با  منافاتی  هیچ  تنها  نه  کار  این  ب(   

انقالب ندارد بلکه اساسا بدون توجه به اصول 

و آرمانهای انقالب اسالمی، به خصوص 

آن  معنوی  و  فرهنگی  ابعاد 

از  مرفه  جامعه  یک  ساخنت 

نظر مادی و... غیر ممکن 

همه  وقتی  زیرا  است. 

حرکت  و  ها  هدف 

ها  ریزی  برنامه  و  ها 

مسایل  متوجه  رصفا 

شد،  رفاهیی  و  مادی 

روحیه  در  زیادی  آفات 

پدیدار  خواص  ویژه  به  مردم 

ای  جامعه  ساخنت  از  مانع  اساسا  که  میشود 

براساس عدالت و رفاه وانسانیت میشود، فاصله طبقاتی زیاد میشود 

و امکانات بیشرت در اختیار قرش خاصی قرار میگیرد و اکرث مردم از 

امکانات و حقوقشان محروم و حتی امکانات اولیه از قبیل:اشتغال، 

... را نیز به راحتی منی توانند به دست  ازدواج، تحصیل، مسکن و 
آورند. 16
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انتظار فرج و مهدویت
ظلم،گسرتش  و  باطل  بر  عدالت  و  نهایی حق  پیروزی  اندیشه   

و  قرآنی  اندیشه  یک  عنوان  به  فاضله  جامعه  یک  تشکیل  و  ایامن 

وصول و اجرای این دیدگاه به وسیله شخصیتی که در روایات اسالمی 

به مهدی )ع( تعبیر شده اعتقادی است که کم وبیش در فرق مختلف 

شیعه  برای  میان  این  در  اما  دارد.  وجود  هایی  تفاوت  با  اسالمی 

اعتقاد به وجود موعود و ظهور وی برای عدالت گسرتی و اصالح 

دیدگاه  در درون  آید.  به شامر می  نقطه  ترین  امید بخش  جوامع، 

انتظار فرج یک نوع خوشبینی و امید واری نسبت به سیر تاریخ و 

درادبیات  که  انگیزی  امید هیجان  دارد.  آینده برش وجود  وضعیت 

دینی و اعتقادی به عنوان انتظار فرج خوانده شده است. 

 این آموزه بنیادین شیعه، در صورت بندی اندیشه تشیع هم در 

مبادی و میانی و هم در گرایش ها و موضع گیری های تاریخی به 

ویژه در مسائل بحث انگیز سیاسی و اعتقادی بازتاب داشته است و 

به اعتقاد شیعه، وحی به وسیله هدایت و راهنامیی های امئه)علیهم 

السالم( همواره باید به صورت حجت های بالغه الهی وجود داشته 

باشند تداوم می یابند. 

 به عبارت دیگر سیر تاریخی در جهت کامل پیرشفته و با ظهور 

امام زمان)ع( کامل میشود. بدین ترتیب از نظر شیعه انتظار فرج، 

با  و  است.  باطل  علیه  حق  نهایی  پیروزی  و  همیشگی  امیدواری 

ظهور امام زمان)ع( نابسامانی ها و رنج ها پایان پی پذیرد. هر چند 

دستامیه قوی ای که در بنیان چنین نظریه ای نهفته است همواره 

پویا  جویی  کامل  و  تعالی  سوی  به  را  شیعه  اندیشه 

نشان میدهد. 

سازی  فعال  برای  اندیشه  این  از  کمرت  شیعه  گذشته  تاریخ  در   

به صورت  استفاده شد و عمدتا  اجتامعی  زایی ساسی و  و حرکت 

رویکردی آرمان گرایانه در اذهان شیعیان جای گرفت و در نتیجه، 

نیافتنی  امر دست  فاضله ی شیعی یک  دیدگاهیف حکومت  چنین 

رفتار  بر  متناقض  اثری  آرمان خواهی  این  آمده  انسان ها در  برای 

سیاسی- اجتامعی شیعه گذاشت و در کنار متایل مشخص شیعه به 

امام حسین  قیام  در  باید  را  آن  بنیان  ویژه  به  که  ناپذیر  خستگی 

)ع( جست و جو کرد نوعی بی اعتنایی به رشایط و اوضاع و احوال 

اجتامعی و سیاسی به وجود آورد. 

 موضوعی که نوگراین و مفرسان معارص شیعه را رنج داده، آنان 

انتظار فرج را با رشایط  اند با دفع این تعارضات، اندیشه  کوشیده 

سیاسی و اجتامعی تطبیق داده و به عنوان یک سازو کار متحرک، آن 

را توضیح دهند. از این رو دو رویکردنسبت به انتظار 

شکل گرفته است. 

 رویکرد اول مربوط به گروهی بود که معتقد 

دوران  در  اجتامعی  مسولیت  و  مبارزه  ترک  به 

غیبت بودند. نباید حکومت اسالمی تشکیل داد 

باید  بلکه  کرد  مبارزه  وقت  های  حکومت  با  و 

کلیه امکانات را، برای جنگ جهانی حفظ کرد. 

جلو ظلم وفساد را نباید گرفت و ترویج فساد 

باعث  حقوق  کردن  پایامل  و  ظلم  و  اخالقی 

و  شود  می  منجی  ظهور  در  تعجیل 
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اقدامی جهت اصالح کار مناید تاخیر در  امام،  از قیام  هر کس قبل 

ظهور ایشان ایجاد کرده است. چنین نگرشی باعث رشد این اعتقاد 

ظهور حرضت حجت)ع(  با  انقالبی  و  اصالحی  حرکت  هر  که  شد 

مغایر است. و ظهور وی را به تاخیر می اندازد. 

نادیده  را  موجود  وضعیت  علیه  مبارزه  هرگونه  ترتیب  بدین   

انگاشته است و انزوا و گوشه نشینی دنیایش را تشویق و تشدید می 

کند و با عنایت به عالئم ظهور امر به معروف و نهی از منکر نباید 

صورت گیردف مهم تریت گروهی که این رویکرد را مطرح ساخت 

و از نقش اساسی اتنظار کاست گروه موسوم به حجتیه و انجمن هتی 

وابسته به آن بود که حد فاصل سالهای 1357-1320 فعالیت داشت 

و این تفکر تا به امروز در عرصه فرهنگی- دینی جامعه ایران حضور 

دارد. اما رویکرد دوم معتقد هستند که دوران انتظار، دوران آماده 

شدن منتظران است، منتظران واقعی کسانی هستند که 

اصالح نفوس کنند و با قبول نکردن حکومت ستمکاران 

و عدم تبعیت از آنان خود را آماده ظهور کنند. 

 شخصیت هایی مثل شهید مطهری و دکرت رشیعتی 

و در راس همه آنها امام خمینی باتایید و تجویز دیدگاه 

دوم به نقد رویکرد اول به انتظار و فرهنگ مهدویت 

پرداختند و به مردم آگاهی دادند. بر اساس اصل انتظار 

فرج مرشوعیت حکام دنیوی زیر سوال می رفت واین 

به طور بالقوه،موجد حالتی انقالبی بود این برداشت 

مبارزه جویانه از اندیشه مهدویت و انتظار فرج در دوران مبارزات 

و تحوالت ایران به ویژه در دوران انقالب اسالمی به طور چشمگیر 
گسرتش یافت. 17

امام خمینی، تداعی گر امام غائب
 امام خمینی)ره( در عرصه دینی- سیاسی جامه ی ایران، زنده 

بود و  بین مردم  ایشان در  تداعیگر حظور  امام غائب و  یاد  کننده 

در واقع به احیای باورهای مهدوی مردم انجامید. این امر،شواهد و 

پیامدهایی دارد که در اینجا با ذکر دو مقدمه بیان تفصیلی تر آن را 

می آوریم. 

 اول: از جمله باورهای دینی عمومیت یافته در بین مردم ایران، 

باور به امامت است بیشرت ایرانیان شیعه هستند و وجه متایز شیعیان 

عالقه  ایران  مردم  است.  امامت  به  آنان  باور  مسلامنان  دیگر  از 

شواهد  سخت  این  برای  دارند.  معصوم  امام  به  شدیدی  گرایش  و 

بسیاری میتوان برشمرد، موارد زیر در این دسته از شواهد قرار می 

گیرند:هزینه های مادی و معنوی بسیار فراوانی که ایرانیان ساالنه 

برای انجام مناسک مربوط به امامت می پردازند، وجود تعداد بسیار 

تعزیه  مراسم  هاو...  فاطمیه  ها،  مهدیه  ها،  تکیه  ها،  زیاد حسینیه 

از  فراوانی  تعداد  در  که  عزاداری  مراسم  آن  از  تر  مهم  و  خوانی 

روزهای سال برگزار می شود، در مراسم عزاداری کوچک و بزرگ، 

زن و مرد رشکت می کنند و با شنیدن داستان مصیبت ها یا حکایت 

هایی که بیان گر ویژگی هایی واالی اخالقی امامان یا خاندان آنها 

این حادثه  افتند گویی  است. به سادگی به گریه می 

در  بستگانشان  ترین  نزدیک  برای  و  همینک 

حال وقوع است. 

شاید  که  ای  مساله   
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از جوامع  یک  در هیچ  دارد،  که  باویژگی هایی  را  آن  از  ای  منونه 

انسانی نتوان یافت. این امر،شاهد بزرگی بر عالقه ایرانیان به امامت 

از  نفر  ملیون  سالیانه چند  زیارت  دیگر شواهد  از  و  است  معصوم 

مرقد  زیارت  برای  عراق  به  سفر  مشهد،  در  هشتم)ع(  امام  مرقد 

را  زائران  که  جانی  ناامنیو خطرات  با وجود  آنجا  در  امامان شیعه 

تهدید میکند، زیارت امامزادگان و احرتام فراوان به آنان در رسارس 

کشور، احرتام به سادات که از فرزند زادگان پیامرب و امامان شمرده 

میشوند،نقش انکار ناشدنی سید بودن امام خمینی)ره( و ایت الله 

ترتیب،منزلت  همین  به  و  آنان  ی  مردمی  پذیرش  در  ای  خامنه 

باالتری که مراجع تقلید در صورت سید بودن می یابند، شکل گیری 

امامت  تقلید که در  اساس مرجعیت  بر  نظام رهربی دینی شیعیان 

ریشه داردو... است. این موارد از جمله شواهد دال بر گرایش قوی 

به امامان معصوم در بین ایرانیان است. 

 دوم:از میان دوازده امام شیعه و بلکه از میان چهارده معصوم 

نزد شیعیان تنها دوازدهمین امام زنده است. او زنده است تا نقش 

مهم وحیاتی منجی گری را ایفا کند، ولی فعال از دیده ها نهان است 

و رصفا چون خورشید پشت ابر امکان برقراری ارتباط و بهره گیری 

از  تام  استفاده  و  دیدار  امکان  نکند،  ظهور  تا  و  دارد  وجود  او  از 

ویژگی هایش وجود نخواهد داشت. در عرص غیبتف مردم عالقه مند 

به امام که در عرص حضور امامان ترسیده اند، آرزوی مواجه شدن 

با امام غائب،زنده و منجی خود را دارند. محقق نشدن این آرزو و 

محروم ماندن از این امر شگرف، قرن هاست شیعه را در حالتی از 

وله ورسگردانی برای استقبال و پذیرش امام غائب خود قرار داده 

است. 

 وجود همین زمینه اجتامعی در جامعه ی شیعی است که سبب 

به  رو  اند،  موعود  زمان  امام  هامن  اند  مدعی  که  افرادی  میشود 

فزونی نهند. اما پرسش در اینجا آن است که:آیا جامعه شیعی این 

آرزوی تاریخی خود را به هیچ روی و هیچ اندازه در عرص غیبت منی 

تواند عملی سازد؟ 

 درپاسخ باید گفت درست است که بنابرباورهای شیعی،تحقق 

کامل آن فقط در عرص ظهور رخ می دهد،ولی به لحاظ اجتامعی،این 

آرزو وخواست عمومی،نیرویی خفته و واقعی است که جامعه شیعی 

را در هر زمانی می تواند آبسنت تحوالت سازد. 

از  آن  ی  جانبه  همه  و  کامل  تحقق  امکان  اگر  دیگر  سوی  از   

سوی آن ملت نیست. هر ملتی اگر رشایط تحقق درجاتی از خواسته 

برای دسیابی  و  استقبال  آن  از  ببیند،احتامال  محیا  نیز  را  های خود 

این  ایران،  شیعی  جامعه  در  هرگاه  رو  این  از  میکند.  تالش  ان  به 

نازکی  توانند سطح هر چند  آید که می  به وجود  احساس عمومی 

از آن خواست شیعی، یعنی مواجهه با امام غایب را تجربه کنند آن 

خواست که به شکل نیرویی خفته، قرن هاست در وجودشان نهان و 

راکد مانده است، بیدار و فعال میشود و سبب توجه بیشرت به امام 

این  در  ما  مدعای  می گردد.  مهدویت  بیشرت  پذیری  جامعه  و  زمان 

جا آن است که بر این اتفاق، بر اساس استدالل یاد شده و با توجه 

به قرائن آتی، در اثر ظهور شخصیتی چون امام خمینی)رحمه االه( 

در ایران رخ داده و ترویج نظام معنایی مهدویت و اثراتش گرایش 

این نوع معانی را در  انتقال  ایجاد وسایل  های مهدوی و کمک به 

سطح جامعه ایران در پی داشته است. البته یادآوری این نکته الزم 

است که مقصود از طرح این مساله آن نیست که همه فعالیت مردم 

میشود  داده  توضیح  استدالل  این  براساس  خمینی)ره(  امام  درباره 

مردم تصورات دیگری از او نیز داشته و دارند که بسا پررنگ تر و 

اینجا مطرح کردیم. مقصود ما،  از آن چیزی است که در  تر  ضالل 

رصفا بیان احتامل است که در این پژوهش قابل استفاده است. 
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نتیجه گیری
 با توجه به تحوالت به تحوالت به وجود آمده پس از انقالب اسالمی،جهان معرص آبسنت تحوالت عظیمی بوده است و عرص نوینی که 

انقالب اسالمی به رهربی امام راحل )ره( آغازگر آن بود در حقیقت مقدمه ای برای انقالب جهانی حرضت می باشد. انقالب اسالمی به 

رهربی امام راحل،هویت مصلح بزرگ را به جهان معرفی منود و آثار این امر در زیاد شدن پرسش ها در میان مسلامنان وغیر مسلامنان از 

هویت مهدی منتظر)ع( و تالش برای شناخنت و انتظار ظهور او بعد از دیدن دست آورد های انقالب نائبش به خوبی قابل مشاهده است. 

بنابر این از وظایف و مسولیت های ماست که از نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران پاسداری منوده و در ترویج و کارآمدی ارزش های 

اسالمی و به مثر رسیدن اهداف آن، به عنوان زمینه ساز قیام موعد تالش همه جانبه مناییم تا انشاء الله با آشنایی هرچه بیشرت جهان با 

فرهنگ اصیل اسالم واهل بیت )علیهم السالم( زمینه ی ظهور قائم را فراهم آوریم. 
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خود  كه  العالی(  ظله  خامنه ای)مد  العظمی  آیت  الّله  حرضت 

در متام مراحل تكوین، رشد و پیروزی انقالب اسالمی حضور فّعال، 

مستمر و مؤّثر داشته اند به دلیل اهمّیت آشنایی نسل های مختلف، 

خصوصاً نسل جوان با علل، عوامل، مراحل، ویژگی ها و آثار انقالب 

اسالمی  انقالب  تبیین  به  گوناگون  فرصت های  در  همواره  اسالمی 

پرداخته اند.

آنچه در این كتاب گردآوری شده، گزیده  ای از دیدگاه های معّظٌم 

سال   20 از  بیش  طول  در  كه  است  اسالمی  انقالب  موضوع  در   له 

گذشته در دیدارها، سخرنانی ها و خطبه  های مناز جمعه بیان شده 

است. 

برخی از بخش های این کتاب به تحلیل دوران حاکمیت طاغوت 

و ویژگی های آن دوران، مبارزات ملت ایران به رهربی امام عظیم 

اصول و محکامت، دستاوردها،  ایشان،  و ویژگی های رهربی  الشأن 

آثار و برکات، ارکان و پیام های انقالب، توطئه ی رنگارنگ دشمنان 

مردم  وظیفه  همچنین  و  انقالب  نابودی  و  کشیدن  انحراف  به  در 

و نسل های آینده در شناخت و پاسداری انقالب اسالمی، اختصاص 

یافته است. در صفحاتی از کتاب می خوانیم:

است  نظام  دهنده ی  تشكیل   عنرص  اصىل  ترین  كه  اّول  »نكته ی 

عبارت است از اسالم  گرایى و تكیه بر مباىن مستحكم اسالمى و قرآىن. 

پیروزى  راز  اما  كردند؛  غفلت  مؤّثر  بسیار  این حقیقِت  از  خیلی ها 

از اعامق قلب به اسالم  ایران  این نكته بود؛ چون مّلت  انقالب در 

مسلامن  مّلت هاى  اغلب  هست.  و  بود  وابسته  و  مؤمن  و  معتقد 

همین  گونه  اند و اگر موانع از رس راهشان برداشته شود، ایامن عمیق 

آنان به اسالم آشكار خواهد شد. 

لذا وقتى مردم پرچم اسالم را در دست امام مشاهده كردند و 

باور كردند كه امام براى احیاى عظمت اسالمى و ایجاد نظام اسالمى 

وارد میدان مبارزه شده است، ِگرد او را گرفتند. بعد هم كه انقالب 

پیروز شد، با همین انگیزه، از روى طوع و رغبت در میدان هاى خطر 

حارض شدند؛ چون ایامن آنها به اسالم، عمیق بود.

راه  دنباله رِو  و  مكتب  این  شاگرد  كه  بزرگوار  امام  مورد  در 

امام)ره(،  خود  می كند.  صدق  معنا  همین  است،  عظام  انبیاى  این 

امام)ره(.  گفتار  امام)ره(،  رفتار  شاخص هاست؛  برجسته ترین 

است.  شده  تدوین  است،  دسرتس  در  امام)ره(  بیانات  خوشبختانه 

وصیت نامه ى امام)ره(، آشكارا همه  ى ماىف  الضمیر امام)ره( را براى 

غلط  شاخص ها  این  داد  اجازه  نباید  می كند.  تبیین  انقالب  آینده  ى 

تبیین شوند، یا پنهان مبانند، یا فراموش بشوند...« 

عناوین مهم این کتاب عبارتند از:

- ویژگی های اصلی انقالب و جمهوری اسالمی؛

- ویژگی های شخصّیت و سیره ی امام)ره(؛

- جهان شمولی پیام الهی انقالب؛

- دستاوردهای داخلی و بین املللی؛

- نهضت عاشورا؛ روح انقالب؛

- دشمنی عمیق استکبار و لزوم بصیرت نسبت به آن؛

- عوامل حدوث و بقای انقالب؛

- آفات انقالب؛

- بیداری اسالمی؛

- هراس مستکربان از اسالم ناب محّمدی)ص(.

»علیرضا  کوشش  به  صفحه   1049 در  انقالب«  »معارف  کتاب 

اسالمی«  انقالب  فرهنگی  پژوهشی  »مؤسسه  توسط  و  مختارپور« 

)دفرتحفظ و نرش آثار حرضت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای( 

منترش شده است.
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چهل ساله شد عمر این انقالب  به نیروی توحید و اسالم ناب   

چهل سال امت کنار امام  چهل سال پیروزی مستدام   

چهل سال با خصم گفتیم ال  چهل سال رسمست جام وال   

چهل سال فرمانروایی نور  چهل سال عشق و چهل سال شور  

چهل سال منرود خار و ذلیل  چهل سال دل بوستان خلیل  

چهل سال فرعون در قعر نیل  چهل سال نابودی قوم فیل  

به روح بلند شهیدان قسم  به آل محمد به قرآن قسم   

بود تا ظهور امام زمان  که دوران این نهضت جاودان   

خدا وعده داده مبانیم ما سپاه امام زمانیم ما  

به تحریم طوفنده تر می شویم  به تهدید ما زنده تر می شویم  

به نیروی وحدت ابر قدرتیم  چو مشت گره کرده در وحدتیم  

سالح خداوند در دست ماست  رشف عشق و آزادگی هست ماست  

که خون شهیدان شود پایامل  محال است با یاری ذوالجالل  

خداوند عامل نگهدار ماست رشف استقامت وفا یار ماست  


