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Abstract:
Some general religious propositions about “Existence” serve as the Some general religious propositions about “Existence” serve as the 
roots and the bases for all instructions and reactions in the revolution-
ary system. In fact, these general propositions are the ontological un-
derpinnings of the revolutionary system which include belief in mon-
otheism, belief in resurrection, belief in prophecy, belief in Velayat 
(authority of jurists), and belief in justice. From the heart of these un-
derpinnings, some general propositions are extracted which serve as 
the permanent principles of the Revolutionary system. To approach 
an ideal Velayat system of government and survival of the revolution-
ary system, building upon ontological foundations and principles of 
the system, some macro-strategies can be suggested; 1. Designing 
idealistic and supreme objectives of the revolutionary system 2. Rec-
ognizing the functions of religion, development of system’s jurispru-
dence, and applying religion in social arenas, 3. Underlining the cen-
trality of Velayat in the survival of the revolutionary system and reali-
zation of new Islamic civilization, 4. Expanding justice and fulfilling 
social welfare and security. The author has adopted an analytical - de-
scriptive methods, backed by Quranic verses and their supporting tra-
dition. In all phases of the research, appropriate behavioral models 
of the perfect man are presented.                         
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 انقالبیشناختی نظام مبانی و اصول هستی

 با تأکید بر نقش انسان کامل 

  محمود پاکیزه

 دهیچک

 همۀ اساس و ریشه« هستی»دربارۀ  «نیست و هست» جنس از ایدینی کلی هایگزاره

شناختی های کلی، مبانی هستیهای نظام انقالبی است. این گزارهواکنش و هادستورالعمل

 عدالتو  یباور تیوال، یباور ینب، معادباوری، یباور دیتوحاند از: اند که عبارتنظام انقالبی

شود بیرون کشیده می« باید و نباید»ای از جنس هایی کلی. از بطن این مبانی، گزارهیباور

 - یکه اصول ثابت نظام انقالبی است. برای رهیافت به نظام والیی آرمانی و تداوم نظام انقالب

اهبردهای کالنی از این دست ر - یانقالبشناختی نظام بق بحث از مبانی و اصول هستیط

. شناخت کارکردهای 2های آرمانی و واالی نظام انقالبی . ترسیم هدف1است:  عرضهقابل

. محوریت والیت در تداوم 3های اجتماعی دین، تهیۀ فقه نظام و کاربست دین در عرصه

و امنیت اجتماعی.  . بسط عدالت، و تأمین رفاه4نظام انقالبی و تحقق تمدن نوین اسالمی 

نوا با آیات حلیلی و مستند به آیات یا روایات همت - یروش نگارنده در این نوشتار توصیف

 است. در تمام مراحل، الگوهای رفتاری مناسبی از انسان کامل ارائه شده است. 
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 بیان مسئله

 منبع که بیان بدین اسالمی، هویت با جامعه ادارۀ کلی طرح گیریشکل یعنی -اسالمی  نظام

 اسالمی هایارزش با هم آهنگ کشور گیریتصمیم ارکان و قوانین اجرای مالک ،یگذارقانون

 محور اصول باعنی رخداد مستمر تحول درونی و بنیادین در مبانی و ی - یانقالب و -د شو تعریف

 و آراء برهیباتک و فطری عقالنیت و بیتاهل مکتب کریم، قرآن و وحی معارف قراردادن

 گفتنسخنهایی استوار است که بدون بررسی آنها، ر پایهب - یاسالم انقالب امامین هایاندیشه

 مورد است.از نقشۀ راه و مدل عملیاتی بی

 است این روش بهترین ارائه کنیم. را نظام انقالبی از پذیرفتنی و شدنی ساختاری آنکه برای

آن  به رسیدن برای کاربردی اصول بعدی، گام در تا شود شناسانۀ آن تبیینهستی مبانی که

 شدن اجرایی راهکارهای سوم، وهلۀ در و شود کشیده آنها بیرون دل از شناسانهباورهای هستی

تمام این مراحل با الگودهی به انسان کامل و نمونۀ برتر آن موالی  .گردد ارائه و تحلیل اصولْ آن

 پذیرد.انجام می متقیان امیرمؤمنان علی

دهی تمدن نوین اسالمی است ای که در پی شکلمشکل این است که زیرساخت نظام انقالبی

 یابیدستای تردید، بازشناسی این مبانی راهنمایی برتبیین نشده است. بی ییبه رسادرستی و به

دغدغۀ ذهنی  نیاتواند باشد. تالش برای پاسخگویی به ها میبه الگوهای عملکردی در همۀ عرصه

و حل آن مشکل اساسی ما را به سؤال پژوهش حاضر سوق داده است. پرسش پژوهش حاضر در 

های ای از جنس هست و نیست دربارۀ هستی پایههای کلیچه گزاره» :وهلۀ نخست این است

 «دهد؟م انقالبی را شکل مینظا

 چهارچوب نظری

شود، در شناختی را از کدام منبع شناختی کسب و فهم میاگر کسی بپرسد این مبانی هستی

زند، از منبعِ شناختی وحی و ها دست میکنار عقل که بر بستر تجربه به تحلیل و ارزیابی گزاره

شناختی نظام ای شناخت مبانی هستیمراد از دین که بر د وشومنابع دینی به نیکی یاد می

بدین سبب که انقالب ما انقالب اسالمی است،  تنهانهزنیم اسالم است، انقالبی بدان چنگ می

 تسلیم و) اسالم خدا، نزد در ؛ دیننَ عِنْدَاللَّهِ الْاساْلمُینَّ الدّإِ»بلکه به این دلیل محکم و شورآفرین که 
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الْآخِرَةِ  یقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِینًا فَلَنْ یرَ الْإِساْلمِ دِیبْتَغِ غَیوَ مَنْ »و  (18عمران: )آل «است( حق برابر در بودن

 از آخرت در او و شودینم رفتهیپذ او از هرگز ند،ک طلب ینید اسالم، جز هکهر ؛ ونَیمِنَ الْخاسِرِ

 .(85عمران: )آل «است ارانکانیز

آید با منبع عقالنی و هایی که در پی میبدین ترتیب، شناخت هستی و تأمل در پرسش

هستی را هست کرد کیست و چه اوصافی دارد؟ هدف از هست هستی  آنکهوحیانی ممکن است: 

کدام غایت در حرکت است؟ خالق هستی چه  یسوبهچیست و چرا و چگونه باید زیست؟ هستی 

دهند که خبر از خالق هستی می یانیگوراستجا گذاشته است؟  ی بهردّ و نشانی از خود در هست

 ی کمال چه نقشی دارند؟سوبهدر حرکت جوهری هستی 

جدی نگارنده است نقش انسان کامل در بازآفرینی این مبانی  موردتوجهآنچه در این نوشتار 

حضور برجسته  هادهی به آن اصول در جامعه است، نقشی الگویی که در همۀ این عرصهو شکل

آملی  دریح دیسو نمادین ایشان حاضر است. مراد از انسان کامل در اصطالح همان است که 

 و شریعت علوم در کامل و باشد رسیده کمال به که است بالغی انسان کامل[ انسان]»نویسد: می

 امراض و خلق نفوس آفات به که است خالیق باطنی و ظاهری مرشد او. باشد قتیو حق طریقت

: 1374 آملی،)« است آنها شفای به قادر و دارد تام معرفت آن، معالجت کیفیت به و داناست آن

است. در این نوشتار، تمرکز بر سخن و رفتار موالی متقیان  و در مصداق، مراد معصوم (353

 است. حضرت علی

 شناختی نظام انقالبیهستی مبانی. 1

مراد از  .(۶۶03 و ۶591: 7، ج1381 دیگران، و )انوریمبنا در لغت به معنای اساس و پایه آمده است 

دربارۀ « نیست و هست» جنس از ایدینی کلی هایشناختی نظام انقالبی گزارههستی مبانی

های ها و واکنشکنش همۀ اساس و ریشه ست کها -ن عم از خدا، انسان و جهاا -« هستی»

شناسانه بر پایۀ باور به شوند. نظام انقالبی از دیدگاه هستیان نظام انقالبی شمرده میزمامدار

توحید، معاد، نبوت، والیت و عدالت بنا شده است. در ادامه، به تشریح هریک از این باورهای 

 شود.بنیادین پرداخته می
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 باوری توحید. 1. 1

 و فرشتگان و هاانسان همۀ است و زیهمه چ مالک که باور به توحید یعنی باور به یکتایی خداوند

اویند، بندگانی که به آنها دستور داده شده تنها خداوند متعال را  عبد شعور با موجودات سایر

 جز هک داده فرمان او خداست، ژهیو فقط مک؛ حاهُیإِ إاِلَّ تَعْبُدُوا أاَلَّ أَمَرَ لِلَّهِ إاِلَّ مُکالْحُ إِنِ»عبادت کنند: 

 هستی تمام که کنندمی پیدا راه ربوبی عالم به کسانی باور، نیبنابرا ؛(40: یوسف) «دینپرست را او

 السمواتِ یفِ مَن لَهُ وَ» :بزدایند خود رفتار و پندار از را استکبار و استقالل دانسته، خدا ملک را خود

 یبرا است نیزم و هاآسمان در هک هر ؛ ویَسْتَحْسِروُنَ الَ وَ عِبَادَتِهِ عَنْ یَسْتَکْبِروُنَ الَ عِنْدَهُ مَنْ وَ واألرضِ

 .(19)انبیاء:  «شوندینم درمانده و ورزندینم بّرکت یو پرستش از ندیاو نزد هک یسانک و اوست

همۀ  که در خلقت و تدبیر هستی است خداوند متعال یگانگی به باور معنای به توحید به باور

و از هرآنچه کار نیک انجام  (39)کهف: « َما شَاءَ اللَّهُ الَ قُوَّةَ إاِلَّ بِاللَّهِ» ها در ید قدرت اوست:قدرت

إِنَّ اللَّهَ »و بر انجام هرکاری تواناست:  (197)بقره:  «وَ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ یَعْلَمْهُ اللَّهُ»دهی باخبر است: 

 از و پوچی و ناامیدی تنهایی، رنجِ و درد از را انسان ، باوری که(77)نحل:  «کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ یعَلَ

 فرد نصیب شگرف بخشد و آرامشیمی رهایی «مرگ گریزناپذیری» مقولۀ به زجرآور مشغولیدل

 شکوفا اشملکوتی و روحی عالی استعدادهای باشد، مأنوس خدا با انسان که آنگاه. نمایدمی متدین

 بیشتری رضایت احساس آن، با مطابق و گرددمی آراسته آسمانی فضایل و باال کماالت به شده،

 شده خلق خویش استعداد و ظرفیت تمام با که است باور این بر چراکه داشت، خواهد زندگی در

داند که کدامین رخداد به می است و خدا بهتر استعدادها آن شکوفایی برای بستری زندگی و

؛ أَنْ تُحِبُّوا شَیْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَکُمْ یأَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ عَسَ  یعَسَ»مصلحت فرد یا جمع است: 

 برای آن و دارید دوست را چیزی بسا و است، بهتر شما برای آن و ندارید خوش را چیزی بسا و

 .(21۶ :بقره) «است بدتر شما

، آمادۀ رکابپابهانسان کامل که بر عرشۀ توحید نشسته و دل به خدای یکتا داده است، 

المللی و مهیا برای مجاهدت های اجتماعی و بینمجاهدت در میدان علم و سیاست و در میدان

ناپذیر و شکست (54)مائده: قدم  باثباتناپذیر و ، خستگی(23)احزاب: در میدان رزم و مشتاق شهادت 

که دارد، چناناو را از راهی که برگزیده بازنمی یاسرزنش کنندهاست و سرزنش هیچ  (54ائده: )م



 بر نقش انسان کامل دیبا تأک ينظام انقالب يشناختيو اصول هست يمبان

 

 

223 

. چنین کسی الگوی برتر جامعۀ دینی (302: 1414)شریف رضی، چنین بوده است  حضرت علی

 یسوبهگذارد و دیگران را اصل توحید به نمایش می برهیباتکاست که سبک زندگی دینی را 

 خواند.تنها راه رستگاری است فرامیتوحید که 

 شیوۀ تعیین و عمل در که است باوری یگانه خدای به باور و یمحور دیتوح ترتیب، بدین

 اعتقاد کی صرف توحید بیان، این با .است بخشانگیزه و و چگونگی ادارۀ جامعه راهنما زیستن

 دست و ردنک مکحا های انقالبی خودکنش در را خدا و است زیستن کسب کی هکبل نیست،

با این بیان  .است جهانی جنگیدن عدالت برپایی پی در و نمودن وتاهک را استکباری هایقدرت

های های نظام انقالبی است و تأثیر آن را در کنشیکی از پایه یباور دیتوحشود که مشخص می

 انقالبی، استکبارستیزی و سبک زندگی اسالمی خواهی یافت.

 باوری معاد. 2. 1

 و معنا زندگی است. با اعتقاد به معاد، دامنۀ نسبت بهباور به معاد سبب ارتقای بینش انسانی 

 حیات معنای هراندازه است بدیهی. شودمی شامل نیز را عُقبا شده، ترگسترده زندگی مفهوم

 .کندمی اقناع بهتر و ترعمیق را آدمی نامحدود روح باشد، ترگسترده و ترعمیق

داند تمام اعمالش است؛ کسی که می یسعادتمندبینش سبب تکاپو برای این ارتقای 

اند، نه آگاه زیهمه چگیرد که قضاتش از زودی در دادگاهی مورد بررسی قرار میوکاست بهکمبی

دارد، و سپس، طبق آن،  دنظریتجدای و نه حکم دادگاهش ای در آن مؤثر است و نه رشوهتوصیه

العاده کوشد بلکه در انجام اعمال گوناگونش فوقدر اصالح خود می تنهانهبیند، پاداش و کیفر می

 گیر و موشکاف است.سخت

 در آورده، روی طبیعی زیستن از فراتر اگر آدمی به روز واپسین باور راسخ داشته باشد، به

داند را صاحب کرامت می انسان امیرمؤمنان. داردینگه م را خویش نفس حرمت هایشانتخاب

 به رسیدن برای تا شودنمی داده اجازه آدمی در این دیدگاه، بهکه حق ندارد آن را به گناه بیاالید؛ 

؛ وبِیالْعُ َعنِ وَتَنَزَّهَ الْمَحَارِمَ تَجَنَّبَ مَنْ  مُیرِکالْ»: کند آلوده گناه به را خویش نفسِ دامن طبیعی، هایلذت

 .(4: 2، ج13۶۶)خوانساری، « باشد برکنار هایکاست از و زدیبپره گناهان از که است یکس میکر
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داند و همواره آمادۀ رفتن می ماده قیود از رهایی را مرگ سان کامل باورمند به معاد، اوالًان

 الطِّفْلِ  مِنَ بِالْمَوْتِ آنَسُ طَالِبٍ یأَبِ  لَابْنُ اللَّهِ وَ»دربارۀ مرگ که فرمود:  که حضرت علیچنان است،

 شتریب مادر پستان به رخواریش کودک عالقه از مرگ به ابوطالب پسر عشق قسم، خدا ؛ بهأُمِّهِ یبِثَدْ

و ثانیاً، دنیا را تنها فرصتی برای دستیابی به رستگاری اخروی  (52: 1414)شریف رضی، « است

 فرمود:  که امام علیداند، چنانمی

 ونُواکفَ الْقَرَارِ َدارِ یإِلَ الْأَعْمَالَ مِْنهَا لِتََزوَّدُوا مَجَازاً مْکلَ خُِلَقتْ بَلْ  مُقَامٍ دَارَ مْکلَ تُخْلَقْ  لَمْ ایالدُّنْ فَإِنَّ

 دهیآفر شما یماندگار یسرا عنوانبه ایدن هکهان ؛ الِیلِلزِّ  الظُُّهورَ قَرِّبُوا وَ َأوْفَازٍ یعَلَ مِنْهَا

 ثابت یسرا به سفر راه زاد را ستهیشا یارهاک تا است یگذرگاه هکبل است، نشده

 و یسوار هنگامه یبرا و دیباش یدرپیپ یهاجهش و تالش در راه نیا در و د،یریبرگ

 .(347: 1414)شریف رضی، د یدار نگه آماده را هابکمر وچ،ک

 مْ کایدُنْ إِنَّ وَ»داند: تر میارزشدنیا را از برگی بر دهان ملخی کم آن حضرتگونه است که این

 یملخ دهان در هک یبرگ از من نزد شما یایدن کشیب ؛ وتَقْضَمُهَا جَرَادَةٍ فَمِ  یفِ وَرَقَةٍ مِنْ لَأَهْوَنُ یعِنْدِ

چنین است که انسان این .(119: 2، ج1397شهرآشوب مازندرانی، )ابن« است خوارتر جودیم را آن و است

کامل با درک واقعیت زندگی و ایمان به نقش باور به معاد در انتخاب شیوۀ زندگی، مردم را پس از 

زودی و برآمده از این مبنا مشخص خواند. بهباور به مبدأ متعال به پذیرش مقصدی جاویدان فرامی

رسد فمندی زندگی و معناداری آن میشود که نظام انقالبی برپایۀ معادباوری به اصولی چون هدمی

 ای در تداوم نظام انقالبی به دست خواهد داد.و این دو اصل راهکارهای بهینه

 باوری نبی. 3. 1

 همان یکه طبق معنای اول، بعضی از متکلمان گویند: نبتعاریف متعددی از نبیّ آمده است، چنان

 .(295: 1405)فاضل مقداد، دهد می خبر متعال خداوند از بشری هیچ وساطت بدون که است بشری

 فَنَتَّبِعَ  رَسُولًا نَایإِلَ أَرْسَلْتَ لَا لَوْ رَبَّنَا»ای به دست خاطیان نماند که بگویند: نبی آمده است تا بهانه

م ینک یرویات تو پیتا از آ یما نفرستاد یبرا یامبریپروردگارا! چرا پ؛  نَیالْمُؤْمِنِ مِنَ ونَکنَ وَ کاتِیءَا

 و هانارسایی و نبی آمده است تا الگوی جامعۀ دینی در سنجش (47)قصص:  «میو از مؤمنان باش
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الگویی  که نبی اکرمباشد، چنان های اخالقیارزش کسب در جامعه موفقیت میزان یا نواقص

 .(227: 1414؛ شریف رضی، 21)ر.ک. احزاب: کامل برای جامعۀ اسالمی است 

باور به این سنت الهی است که خداوند متعال پیش از فرستادن رسوالن، هیچ  یباور ینب

. باور به نبوت باور به رابطۀ (15)اسراء: « رَسُوالً نَبْعَثَ یحَت نَیمُعَذِّبِ نَّاک مَا وَ»کند: قومی را عذاب نمی

 امشیپست که وحیانی خداوند با بندگان خویش است و باور به ختم نبوت باور به ارسال رسولی ا

نیازی از دین نیست، بلکه به معنای ماند. ختم نبوت به معنای بیتا ابد بدون تحریف ماندگار می

بینی توحیدی و آزادی معنوی و ایدئولوژی وحیانی است. جهان یسوبهگرایش معنادار بشر 

 ژرفای از درکش روز هر و رسدمی فعلیت به زمان گذر در هنوز طفل راه است که بشر عقالنیت

 گردد.می ترافزون آن به نیازش و بیشتر دین

 مطلوبشانها را به کمال های دنیا فروگذار کرده تا انساننبی انسان کاملی است که از خوشی

ولیّ انسان کاملی است که ذوب در نبیّ اکرم است، یعنی خود در باور به نبوت در صف  د وبخوان

های نبیّ اکرم و دفاع از شخص اش را در تبلیغ آرمانزندگیمقدم دفاع از حریم نبوت است و مدار 

 سرچشمۀداند نبیّ اکرم کشاند، چراکه میمی یباور ینب یسوبهگذارد و آنگاه دیگران را ایشان می

آن  جای بود ساله 23 جوانی کهیدرحال المبیت لیلۀ در که حضرت علیهاست، چنانخوبی

: فرمود طالبیبن اب یعل به گستردند، خواب برای را حضرت بستر که زمانی. خوابید حضرت

 روکش و بخواب من بستر در»: فرمود «اللَّه رسول یا چشم»: کرد عرض «.کن من یفدا را جانت»

)قمی،  دیسرکش بر را آن حضرت روکش و خوابید پیامبر بستر در یعل «بکش سر به مرا

؛ 207)بقره: شد  نازل آیه نظیربی فداکاریِ این وصف در .(728: 1، ج1415؛ بحرانی، 275: 1، ج13۶3

 .(53: 1، ج1413، ابن نعمان؛ 44۶: 1414؛ طوسی، 445-441: 1، ج1415ر.ک. بحرانی، 

شناختی نظام انقالبی و سبب ، باور به نبی و تقویت این باور از اصول هستیبیترت نیبد

تا پای  دستاوردهای رسول گرامی اسالم تربیت نیروهای انقالبی با باور به دفاع از حریم نبوت و

شود که نبی از سوی خداوند متعال دین را آورده و نیز در ادامۀ سخن، مشخص می ت وجان اس

 کارآمدی دین در ادارۀ جامعه است.تأکید نبی بر 
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 باوری والیت. 4. 1

و نظرش سازگار باور قلبی به والیت به معنای پذیرش تسلط و فرمان ولیّ خداست، هرچند با میل 

 خدمت کندپذیریِ محضْ رفتار سلمان فارسی است. راوی نقل میای از این اطاعتنباشد. نمونه

 حضرت «شنوممی زیاد شما از را فارسی سلمان نام! اهللرسول یابن»: داشتم عرضه صادق امام

 یاد زیاد او از علت چه به دانیمی است! آیا محمدی سلمان او فارسی؛ سلمان مگو»: فرمود

 ثَارُهُیإِ :أَحَدُهَا» بود: او در که ویژگی سبب سه به فرمود: امام «خیر» عرضه داشتم:« کنم؟می

 خود خواستۀ بر را امیرمؤمنان نظر و اول اینکه خواسته ؛نَفْسِه یهَوَ یعَلَ نَیالْمُؤْمِنِ رِ یأَمِ یهَوَ

 استفاده صادق امام سخن از این .(143 :2، ج1380؛ عیاشی، 133: 1414)طوسی،  «داشتمی مقدّم

 ، هرحالنیدرع. است بوده امور در تشخیص صاحب و نظرصاحب خود فارسی سلمان که شودمی

 .دادمی ترجیح خود نظر بر را آن حضرت نظر کرد،می تفاوت امیرمؤمنان نظر با او نظر جا

برای  یمدارتیوالو  یباور تیوالانسان کامل نیز خود ذوب در والیت دیگری است و الگوی 

توان جامعه را به سرمنزل هدایت داند تنها بر محور والیت است که میجامعه است، چراکه می

در گرو والیت نبیّ اکرم است و اطاعت از ایشان را بر خود  که موالی متقیان علیرساند، چنان

 فرماید:داند و میفرض می

 یعَتِیبَ سَبَقَتْ َقدْ یطَاعَتِ  فَِإذَا یأَْمرِ یفِ فَنََظرْتُ  هِیَعلَ ذَبَک َمنْ  َأوَّلَ ونُکأَ فََلا دَّقَهُصَ مَنْ أَوَّلُ لَأَنَا اللَّهِ وَ

 قیتصد را او هک هستم یسک نینخست من سوگند، خدا ؛ بهیرِ یلِغَ یُعنُقِ یفِ ثَاقُیالْمِ إِذَا وَ

 دمید دم؛یشیاند خود ارک در. نمک بیذکت را او هک بود نخواهم یسک اوّل هرگز و ردمک

 من از که دارم عهده بر را خدا رسول سفارش از یرویپ و اطاعت مانیپ عت،یب از شیپ

 .(81-80: 1414)شریف رضی، گرفت  مانیپ یگرید یبرا

 است یزیگر تیوال بد پیامدهای به باور و جامعه در خدا ولیّ  هدایتی نقش به باور و باور به والیت

 های انقالبیپیگیری آرمان سمت به و انقالب وادارد ادامۀ مسیر به را آحاد انقالبی جامعه تواندمی که

گیری و تداوم نظام انقالبی اساس شکل یباور تیوالشود که ، مشخص میبیترت نیبد دهد. سوق

 و عامل اصلی است. کارادر تداوم نظام انقالبی  یباور تیوال یبر مبنامداری است و اصل والیت
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 باوری عدالت. 5. 1

در  طیوتفرافراطز از یخود نهادن و پره یرا در جا یزیهر چ»مراد از عدالت در معنای عمومی: 

الْأُمُورَ  ضَعُ ی الْعَدْلُ»ان عدالت فرموده است: یدر ب رمؤمنان علییام که، چنان«همۀ کارهاست

اص آن خ یو معنا (553: 1414 )شریف رضی، «نهدیم؛ عدل همه امور را در جای خویش مَوَاضِعَهَا

 «ش استیدن در رفع ستم و واداشتن مردم بر حق خویگران و کوشیاز ستم به د یخوددار»

ت یرعا یکی :در نظر گرفتتوان دو مفهوم خاصّ و عامّ یعدل م یبرا، نی؛ بنابرا(471: 1378)نراقی، 

ق آن یصادگران هم از میت حقوق دیه رعاکمانه کیار حک دادنانجام یگریگران، و دیحقوق د

 .(1۶3-1۶2: 1، ج1389)مصباح یزدی،  باشدیم

باور به عدالت الهی جزئی از توحید است. درواقع، باور به عدالت الهی باور به این است که 

 سکچیه است و چون او خود آنِ از هک است یزیچ در تصرف جهانْ در خداوند تصرف هرگونه

 عَمَّا سْئَلُی ال»است:  یمنتف خداوند دربارۀ ظلم پس، ندارد، یتیاولو و یتکیمال و یحق او برابر در

 .1(23)انبیاء:  «شودینم بازخواست دهدیم انجام آنچه از ؛ خدافْعَلُی

باور به لزوم پرهیزگاری و  -2ساز عدالت اجتماعی استه زمینهک - یو باور به عدالت انسان

 «است ترکینزد پرهیزگاری به که بورزید ؛ عدالتیلِلتَّقْو أَقْرَبُ هُوَ اعْدِلُوا: »3ورع در زندگی است

ن بنده نزد خدا کسی است که خود یترن و محبوبی، بهترفرمودۀ حضرت علی بنا بر. (8: مائده)

قَدْ أَلْزَمَ »رون راند: یرا از دلش ب نفس یه هواکوادار کند و آغاز عدالت او هم آن باشد  را به عدالت

هوا از  یرد، و اوّل عدلش نفکخود را ملزم به عدالت ؛ عَنْ نَفْسِهِ یالْهَوَ یانَ أَوَّلُ عَدْلِهِ نَفْ کالْعَدْلَ فَنَفْسَهُ 

بدین بیان که فرد متقی در اولین گام برای رسیدن به  .(119: 1414)شریف رضی، « نفس خود است

 عدالت الزم است هوای نفس را طرد نماید و بر هوای نفس غالب آید.

                                                             
 .437 :8 ج و 71-70 :1، ج1385 مطهری،. ک.ر بیشتر توضیح برای. 1

 عدالت کشخط با را خود افکار و اعمال و اخالق که کسی و است اجتماعی عدالت زیرساخت فردی عادالنه سیرۀ. 2

 .کندنمی پیدا را اجتماعی مشاغل شایستگی هرگز نکند تصحیح

 اسددت این به عمل در عدالت که نویسدددمی کرده، تعبیر «الفعل فی العدل» به عدالت نوع این از طباطبایی . عالمه3

سان که ست سعادت سبب که کند کاری ان ست بدبختى سبب که کارى و او  ندهد انجام نفس هواى از پیروى با او

 .(331: 12، ج1390)طباطبایی، 
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باور به آرمان نظام انقالبی است در اجرای عدالت در جامعۀ اسالمی  1باور به عدالت اجتماعی

اش را ؛ به هرچه که سرپرستیتَیوُلِّ مَایفِ اعْدِلْ»است که این آرمان برگرفته از فرمان الهی است: 

 .(175: 2، ج13۶۶)خوانساری، « به عهده گرفتی عدالت بورز

و در  (25 )حدید:انسان کامل، در مقام نبوت، برای برپایی قسط به پیامبری برانگیخته شد 

مو که حاضر ه - که موالی متقیان علیمقام امامت، در پی احقاق عدالت در جامعه است، چنان

ا از برگی بر دهان ملخی دنیا رای بردارد و نیز ست ناعادالنه پوست جوی از دهان مورچهنی

 نزد شما یایدن کشیب ؛ وتَقْضَمُهَا جَرَادَةٍ فَمِ یفِ  وَرَقَةٍ مِنْ لَأَهْوَنُ یعِنْدِ مْکایدُنْ إِنَّ وَ»داند: تر میارزشکم

، 1379شهرآشوب مازندرانی، )ابن« است خوارتر جودیم را آن و است یملخ دهان در هک یبرگ از من

: 1414 رضی، شریف)پذیرد تنها برای برپایی عدالت، حکومت بر جامعۀ اسالمی را می - (119: 2ج

کند، هرچند سبب نارضایتی المال اندکی فروگذار نمیتقسیم عادالنۀ بیتاز  حضرتآن .(50

 ،رضی شریف) که افرادی مثل عقیلنانچشود، کنندگان و دوستان دور و نزدیک برخی از بیعت

فرموده است:  المال داشتند. امام صادقبه اعتراض برخاستند و طمع به بیت (347-34۶: ق1414

فرمود: وقتی  حضرتاز ایشان درخواست مالی کرد. آن یکی از دوستان موالی متقیان علی»

 «ر قانع نشد و به معاویه پیوستمقدا دهم. اما آن شخص به آنحقوق من رسید، از آن به تو می

 .(72: 8ج ،1407 کلینی،)

یروهای است تالش و پویایی ن یعدالت باوردر نظام انقالبی و حکومت دینی که مبنای آن 

دهی نظامی عادالنه و تحقق عدالت اجتماعی است و این باور امری ضروری در انقالبی بر شکل

دار است. بدین ترتیب، مبانی ای است که انسان کامل حکومت و والیت بر آن را عهدهنظام انقالبی

اجرای عدالت در  وم نظام انقالبی بهدر ارتباط وثیق با یکدیگرند. تدا یعدالت باورو  یباور تیوال

 جامعه است و آن برآمده از باور به عدالت فردی و اجتماعی است.

                                                             
 هرکسدى که اسدت این مردم بین و مردم در عدالت»کند: . عالمه طباطبایی عدالت اجتماعی را چنین توصدیف می1

 احسان احسانش بخاطر را نیکوکار دهى، قرار است آن مستحق عرف یا و شرع یا و عقل حکم به که خود جاى در را

 قایل تبعیض قانون، اجراى در و بسدددتانى ظالم از را مظلوم حق و نمایى، عقاب اشبدی سدددبب به را بدکار و کنى،

 .)همان(« نشوى
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 شناختی نظام انقالبیاصول هستی. 2

 مبانی برخاسته از «دیدونبایبا» جنس از هاییشناختی نظام انقالبی گزارهمراد از اصول هستی

نمایند. این اصول در ارتباط مستقیم می انشاشناسانه است که روند زیست انقالبی جامعه را هستی

ای است که شرح داده شد. برای نمونه، باور هدفمندی هستی برآمده از باور به یگانگی با مبانی

نیز معناداری زندگی  ت وخداوند حکیم است و هدفمندی هستی به معنای هدفمندی زندگی اس

شناسانه رآمده از باور به معاد است. در ادامه، چهار اصل به ترتیب برآمده از پنج مبنای هستیب

 تشریح خواهد شد.

 هدفمندی و معناداری حیات بشری. 1. 2

است و باور به  خداباوری از برآمد نیز آن و هستی هدفمندی از برآمده زندگی اصل هدفمندی

دارد، و ارزش  زیستن ارزش زندگی ت، بدین معنا کههدفمندی زندگی سبب معناداری زندگی اس

 زندگی به باور توحیدی است.

برای درک ارتباط هدفمندی زندگی و معناداری آن باید توجه داشت که بحث از هدفمندی 

 این ،حالنیبااشناختی است. شناختی است اما بحث از معناداری بحثی روانزندگی بحثی غایت

 در خارج عالم در آفرینش هدف عنوانبه یهر امر کشف یعنی دارند، ارتباط یکدیگر با مسئله دو

 از سویی، ارتباط کشاند.می سمتی ویژه به زندگی نسبت به را او نگاه و گذاردمی اثر انسان روان

 را زندگی آفرینش هدف از نادرست یا درست تفسیر که دارد شدت مقوله چنان این دو بین

چرا من باید به سبب بیماری یا به صورت »پاسخ غلط به این پرسش که  کند.می معنابی یا معنادار

سبب رخنۀ اضطراب از مرگ تا جان آدمی است و افسردگی « دفعی بمیرم و لذت زندگی را نچشم؟

خداشناسی و هدفمندی هستی، پردۀ رویین  بر اساسرا در پی دارد و پاسخ درست به آن پرسش، 

کشد که شهادت را اوج معناداری حنۀ دیگری از زندگی را به رخ میزند و صزندگی را کنار می

 آدمی به نگاه داند. از سویی دیگر، ارتباط بین این دو مقوله چنان محکم است که نوعزندگی می

پاسخ  .انگیزاندبرمی خاصی هدف انتخاب برای را دریافت او از معنای زندگی، وی زندگی و مقولۀ

کند معنا و پوچ میزیستن و ادامۀ حیات را بی« ده بمانم که چه بشود؟زن»غلط به این پرسش که 

خداشناسی و هدفمندی هستی،  بر اساسکشاند و پاسخ درست به آن پرسش، و به خودکشی می
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ای را به نشاط و رساند و در سطحی باالتر، جامعهکند و به اوج میشوق زیستن را در او زنده می

 کشاند.تکاپو می

شمارد. داند و شهادت را اوج معناداری زندگی میمل زندگی را هدفمند و معنادار میانسان کا

انسان کامل به این مرحله از رشد معنوی رسیده و در پی آن است که جامعه را نیز به این سرمنزل 

موقع را تفسیر کرد که  طالبیبن اب یعلتوان سخن رهنمون شود؛ با این رویکرد است که می

به خدای ؛ عْبَةِکفُزْتُ وَ رَبِّ الْ» :گسیخت، فرموداش را میم جانکاهی که رشته زندگیاصابت زخ

این دلدادگی و خیرمقدم به  .(119: 2، ج1379مازندرانی،  ابن شهرآشوب)« کعبه قسم! رستگار شدم

 نیست، بلکه او به هدفی واالتر و فراتر از اهداف توهمی و در دنیوی حیات پوچی معنای مرگ به

  اندیشد.سایۀ اهل دنیا می

 کارآمدی دین در بنای تمدن نوین اسالمی. 2. 2

داند و مرادش ایجاد العالی( انقالب اسالمی را منادی تمدن نوین اسالمی میای )مدظلهامام خامنه

 و خوب کند، زندگی رشد تواندمی مادّی و معنوی لحاظ به فضا آن در است که انسان فضایی

 کرده خلق غایات آن برای را او متعال خدای که برسد مطلوبی غایات به و باشد داشته عزّتمندی

 سازندگی ابتکار باشد و به دارای اراده، دارای قدرت، عزیز، دارای است، فضایی که انسان در آن فضا،

 .(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=1138)طبیعت همت گمارد  جهان

شناختی نظام انقالبی این است که دین برای ساخت چنین تمدنی تیاصل دوم از اصول هس

-11تا: طباطبایی، بی) امری ضروری است که کارآمد است. کارآمدی دین به سبب جامعیت آن است

دین آنگاه که به اوج کمال رسد، »کند: گونه یاد می. عالمه طباطبایی از جامعیت دین این(12

 .(130: 2، ج1390)طباطبایی، « ردیگیبرم درزندگی بشر را  ازیموردنتمام قوانین 

 اجتماعی و فردی هایحوزه و انسان کامل در ولیّ خداو نیز کارآمدی دین به این است که 

 و محوری انسان کامل ولیّ خدا .باشد هاحرکت و هاگیریموضع رفتارها، ها،اندیشه محور و قطب

 از لتیفض و کوهساری است که علم چرخد وآن می آسیاب جامعۀ اسالمی به دور که است

 گردش در من ؛لُیالسَّ عَنْهُ  نْحَدِرُی یالرَّحَ  مِنَ الْقُطْبِ مَحَلُّ  مِنْهَا یمَحَلِّ أَنَّ»شود: یم یجار وجودش
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 و] هالیس و[ چرخدینم ایآس آن بدون که] میایآس یهاسنگ محور همچون یاسالم حکومت

 .(179: 53، ج1404)مجلسی، « است یجار وجودم کوهسار دامن از[ لتیفض و علم یهاچشمه

 و معنویت پژوهش، و های تمدن اسالمی عبارت است از: علمدر دیدگاه ولّی خدا، مؤلفه

 هایتوصیه و هاسرفصل و دوم )ر.ک. بیانیۀ گام دوم انقالب، فراز گامزندگی  سبک و اقتصاد، عدالت اخالق،

پس، برای اثبات کارآمدی دین در ساخت تمدن نوین اسالمی  .(https://farsi.khamenei.irاساسی، 

 ها اندیشید.بایستی به نقش دین در بازآفرینی یا تقویت این مؤلفه

 گریمداری و انقالبیوالیت. 3. 2

 بقط اجتماعی و فردی هایحوزه در ولیّ خدا که است این پژوهش این در یمدارتیوال از مراد

( و یبرفرمانتجلی والیت به اطاعت ). باشد هاحرکت و هاگیریموضع رفتارها، ها،اندیشه محور و

و به محبت  (11؛ حج: ۶5)ر.ک. نساء: به اطاعت  یمدارتیوال، تحقق نی؛ بنابرامحبت )دلدادگی( است

 .(1۶5؛ بقره: 31: عمرانآل )ر.ک.است 

نفع شخصی بلکه از سر محبت به ولّی خدا  بر اساسنه بر مبنای قرارداد و نه  یمدارتیوال

، (35)مائده:  «لَةَیالْوَس هِیإِلَ ابْتَغُوا وَ اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا نَیالَّذ هَایأَ ای»و راه تقرب به خداوند متعال است: 

خدا  ؛ مراد این است که به سبب امام بهباإلمام هِیإل تقرَّبُوا»که در تفسیر قمی آمده است: چنان

 .(334-333: 5، ج1390؛ نیز ر.ک. طباطبایی، 1۶8: 1، ج1404)قمی،  «تقرب جویید

کند و یم نگاه مسائل به خدا نور خدا انسان کامل و صاحب بصیرتی است که با یول

های روشنگرانه و دقیق ایشان است، بستن به این نور هدایت و پیروی از فرماندل یمدارتیوال

 نسبت دیکن شهیتقواپ ؛اللَّهِ بِنُورِ نْظُرُی فَإِنَّهُ الْمُؤْمِنِ فِرَاسَةَ اتَّقُوا»: فرمود اسالم یگرام رسول کهچنان

« د[ینمایم درک را امور قتیحق ]و کندیم نگاه خدا نور با او که مؤمن انسان ینیزبیت و یرکیز به

 .(128: 44، ج1404؛ مجلسی، 38: 12، ج1409؛ حرعاملی، 218: 1، ج1407)کلینی، 

، (54: مائده) ناپذیری، شکست(54: مائده) ثبات قدم و ناپذیریگری خستگیمراد از انقالبی

 حضور در و سیاست و رزم، علم میدان در مجاهدت آمادگی ،(23: احزاب) شهادت اشتیاق برای

های برای حفظ آرمان اریآتش به اختوقفه و ، و تالش بی(78)حج: المللی بین و اجتماعی هایمیدان
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سلطه، حمایت از جبهۀ مقاومت، صدور انقالب،  نظام با مخالفت و ظیر استکبارستیزین -ب انقال

 تحقق تمدن نوین اسالمی است. و - یو برقراری عدالت اجتماع

قامت ایستاده است، باورهای دینی خویش راست و آحاد نیروهای انقالبی در باورهای انقالبی

 پوست تاریک شب در را مغیالن خار درخت گویی» ن استقامت چنان باشد کههرچند سختی ای

 .(124: 52، ج1404)مجلسی، « دارد نگاه دست در را درخت تاغ چوب اخگری و پردوام آتش یا کندمی

 و اسالم اساسی هایارزش و مبانی به اند از: پایبندیگری عبارتپنج شاخص برای انقالبی

 استقالل به آنها، پایبندی به رسیدن برای بلند همت و انقالب هایآرمان یریگهدفانقالب، 

 و دینی آن، و تقوای از تبعیت عدم دشمن و نقشۀ و دشمن برابر در جانبۀ کشور، حساسیتهمه

 .(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33259)سیاسی داشتن 

هر پوشانی دارند و اصلی است که با یکدیگر همگری دو و انقالبی یمدارتیوالبدین ترتیب، 

 اند.باورمندان به نظام انقالبی یباور تیوالبرآمده از روحیۀ  دو

 آن در بسط عدالت کاراییگرایی و قانون. 4. 2

 هاایده و هاعقیده سلسله یک و نیازها سلسله یک جبر اثر در که هاانسان از ایجموعهم -ه جامع

 (332-331: 2، ج1385)مطهری، ورند غوطه مشترک زندگی یک در شده، ادغام یکدیگر در هاآرمان و

؛  صابِروُا و اصبرُوا آمنوا نَیالذّ هایا ای»که آیۀ ویت مستقل دارد، نه وجود اعتباری صرف، چنانه -

: عمرانآل) «دینک سفارش مقاومت و صبر به را گریدیک و دیباش صبور نید ارک در! مانیا اهل یا

 یرود سانبهدیدگاه، جامعه  نیبنابرا .(92-91: 4، ج1390)طباطبایی، شاهد بر این ادعاست  (200

 .است شناور آن در آزادانه، چنداننه فرد، است که

هایی الزم بخشی به خویشتن خود دستورالعملمستقلی که دارد برای سامان تیباهوجامعه 

 تعیین از سخن جامعه در یگذارقانون از سخن ،ساسانیبراشود. دارد که از آن به قانون یاد می

 برد،می کمال یسوبه نیز را جامعه که است احکامی سر بر سخن بلکه نیست صرف فردی حدود

 .است بشری آحاد تکامل سبب همچنان که

 ،یطرف از .(145: 3)همان، جاست  ریناپذاجتناب و یضرور یامر بشر، یبرا یاجتماع یزندگ

 ،یانسان فطرت و عقل بر عالوه او، وجود در هکبل. ستین خالص عقل فرشتگان، چونان انسان
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 به انسان ند،ک غلبه یانسان فطرت و عقل بر غرایز، هرگاه. دارد وجود زین یوانیح غرایز و التیتما

 قانون وجود هک نجاستیا. شودیم نقض یاجتماع عدالت جه،ینت در و ندکیم تجاوز گرانید حقوق

شاید  .ندک یریجلوگ نانکشقانون و ظالمان یسو از گرانید حقوق به تجاوز و یتعدّ تواندیم

« قانون مطابق رفتار از است عبارت عدالت»بدین سبب است که عالمه جعفری نوشته است: 

 .(2۶4: 1358)جعفری، 

 شناختی آنمبانی و اصول هستی بر بناراهکارهای تداوم نظام انقالبی . 3

 بیان دیگر، مراد از تداوم انقالببه  .1معنای حفظ هنجارهای برآمده از انقالب استتداوم انقالب به 

های انقالب، و برای استمرار انقالب و روی از آرمانحفظ آمادگی و حضور مردمی برای مقابله با کج

 بدین بیان، مراد از تداوم .(18۶-185: 1392)ر.ک. مصباح یزدی، به سرمنزل مقصود رساندن آن است 

 انقالب» و هاارزش پیاپی گرفته نیست، بلکه یادآوریانقالب خیزش دوباره در برابر انقالبِ شکل

 مستمر امر یک انقالب»های انقالبی است، چراکه در این تفسیر، ها و آرمانخوبی تبلیغ در «مستمر

 منطق» تقویت به مستمر و انقالب (https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30791) «است

  .باشد نداشته را انقالبی باورهای در نفوذ قدرت دشمن تا است (همان) «انقالب مستحکم

 کاربست هدفمندی در تداوم نظام انقالبی. 1. 3

پندارند تر از آنچه برخی میای وسیعتر و نیز در گسترهکه معنای زندگی را در سطحی عمیق آنان

گر است و تمام اعمالش را زیر نظر دارد پروردگاری بیابد که او را نظارهببینند و خود را در محضر 

 ایالدُّنْ اةُیالْحَ إِنَّمَا»داند که بازی با ملعبه میبستن به دنیا را عشقو عالمی را هدفمند آفریده، دل

 ال وَ مْکأُجُورَ مْکؤْتِی تَتَّقُوا وَ تُؤْمِنُوا إِنْ وَ »و زندگی را فرصتی برای بالندگی:  (3۶)محمد: « لَهْوٌ وَ لَعِبٌ

 اةُ یالْحَ هذِهِ ما وَ»و گذری برای رسیدن از حیات حیوانی به حیات طیبه:  (3۶)محمد:  «مْکأَمْوالَ مْکسْئَلْی

 جز دنیا زندگی این ؛ و(۶4)عنکبوت: « عْلَمُونَی انُواک لَوْ وانُیالْحَ یلَهِ الْآخِرَةَ الدَّارَ إِنَّ وَ لَعِبٌ وَ لَهْوٌ إِلَّا ایالدُّنْ

                                                             
 به جامعه در را جدیدی هنجارهای ریزد،می هم به را گذشته هنجارهای انقالب،»العالی(: ای )مدظله. امام خامنه1

-https://farsi.khamenei.ir/speech)« است انقالب تداوم جدید هنجارهای این حفظ. آوردمی وجود

content?id=37528). 



 1400بهار و تابستان ، 45 شماره، ي دينيپژوهانسان دوفصلنامه علمي

 

234 

 اینان اگر است،[ ابدی و واقعی] زندگی همان آخرت، سرای تردیدبی و نیست بازی و سرگرمی

 .(219: ۶، ج13۶9)ر.ک. طیب، « داشتند دانش معرفت

 و اعال خیر یسوبهای تزلزل، های واال ایستا نیست و بدون لحظهملت هدفمند و با آرمان

سرزنش دهد و از دارد و از دشمنی دشمنان ترسی به خود راه نمیخویش گام برمی حق مقصد

 چنین را ودخ -ل سان کامنا - علی حضرت کهدهد، چنانواهمه به دل راه نمی کنندگان

 از خدا راه در هک هستم یسانک از من ؛ائِملَ لَوْمَةُ اللَّهِ  یفِ تَأْخُذُهُمْ لَا قَوْمٍ لَمِنْ  یإِنِّ وَ»: کندمی معرفی

 .(302: 1414)شریف رضی،  «ندارند کبا نندگانک مالمت مالمت

آیندۀ انقالب سبب تکاپوی جامعه برای  یافتنی و گفتمانهای دوردست و دستترسیم هدف

خویش و فداکاری برای تداوم انقالب اسالمی است. این وظیفه بر عهدۀ ولّی  یدستاوردهاحفظ 

سازی، تبیین نقشۀ راه و ارائۀ تصویری روشن و امیدبخش از مفهوم 1سازیخداست که با واژه

دارد. بیانیۀ گام دوم انقالب گامی در آینده آحاد جامعۀ اسالمی را در میدان حفظ انقالب نگه

 همین راستاست.

 کارکرد دین در تداوم نظام انقالبی. 2. 3

پذیری ایشان ه، سبب مسئولیتتک مردم به سرنوشت جامعه جلوگیری کردتفاوتی تکدین از بی

های اجتماعی پذیر باشند و در برابر کنشخواهد که مسئولیتاست. دین از پیروانش می

 .(۶2)برای نمونه، ر.ک. نور: و پای کار باشند  های مناسب از خود نشان دهندواکنش

 دفاع از ها درگریزی سبب ابتال به گناه است و گناه سبب تزلزل ارادهاز سویی دیگر، دین

 نگ احد به این حربۀ شیطان دچار شدند:که مدافعان جحقیقت است، چنان

 قرآن آیۀ. آوردمی کم بزنگاه و حسّاس نقطۀ یک در گناه، به است مبتال انسان وقتی

« کََسبوا ما بِبَعضِ الشَّیطانُ اسَتزَلَّهُمُ ِانَّمَا الجَمعانِ التَقَی َیومَ ِمنکُم تَوَلَّوا الَّذینَ اِنَّ» که فرمایدمی

                                                             
 مبانی و تفکرات اسدداس بر که اسددت این اسددت، الزم نهضددت هر در و عمومی حرکت هر در که چیزهایی از یکی. »1

 د جدید فکر یک وقتی. بشود «نهادسازی» بایستی هم بشود، «سازیواژه» بایستی هم جریان، این و نهضت این ایپایه

. کندمی القا جامعه در را جدیدی مفاهیم شود،می مطرح - اسالمی بیداری و اسالمی نظام و اسالمی حکومت فکر مثل

ضت این و حرکت این لذا، سب هایواژه باید نه شد دارا را خودش متنا ضا گرفت، وام بیگانه هایواژه از اگر. با شفته ف  آ

 .(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17559« )ماند خواهد ناگفته مطلب شد، خواهد
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 هوای در دلشان و بیاورند طاقت نتوانستند که کسانیآن ُاحد، جنگ در ؛(155عمران: آل)

بر  و آنها اختیار در حسّاسی مسئولیّت چه کردند فراموش که تپید چنانآن غنیمت

 بِبَعضِ  الشَّیطانُ اِستَزَلَّهُمُ » کردند، تبدیل مغلوب جنگ به را پیروز جنگ و است آنها عهدۀ

 این. داد نشان را خودش اینجا خطاها آن دادند، انجام خطاهایی قبالً اینها ؛«کَسَبوا ما

 نقطۀ یک در حسّاس، نقطۀ یک در که شودمی موجب ما گناه یعنی است؛ مرحله یک

-https://farsi.khamenei.ir/speechکنیم ) مقاومت نتوانیم بیاوریم، تاب نتوانیم بزنگاه،

content?id=36149). 

گونه که در دفاع مقدس، دین در تقویت روحیۀ جهادی و و آن« است پیش در خرّمشهرها»

چشم  شرویپبرای موال کارکرد ویژۀ خود را داشت در تداوم انقالب و در خرمشهرهای  یفشانجان

 شیپبهمحابا ه کاسۀ سر خود را به خدا بسپارند و بیداران با ایمانی است کامید انقالب به طالیه

ه پرچم کیهنگامبه فرزندش محمد حنفیه در جریان جنگ جمل،  که امیرالمؤمنینروند، چنان

 گونه نصیحت فرمود:به دست او سپرد، این را

ها از وهکاگر ؛ کقَدَمَ  الْأَرْضِ یفِ تِدْ کجُمْجُمَتَ  اللَّهَ  َأعِرِ  کنَاجِذِ یعَلَ  عَضَّ تَزُلْ  لَا وَ الْجِبَالُ تَزُولُ 

خود  یهاان مخور! بر دندانکخود ت یخود به در رفتند تو متزلزل مباش، و از جا یجا

 نکوب کخین میقدمت را در زم [در برابر دشمن]اسه سرت را به خدا سپار! کفشار آور! 

 .(55: 1414 رضی، )شریف

 نظام انقالبیمداری در تداوم کاربست والیت. 3. 3

 خیمۀ عمود و است ناب اسالم از پیروی گرو در سالم زندگی و سعادتمند مطلوب جامعۀ تحقق

 فریاد و یدارنید ندای و ماندمی باقی دینی هایارزش که است والیت با. است والیت اسالم

 شریعت تحقق و اسالمی هدایت شود؛می مخابره جهان به است برآورده ناب اسالم که ایرستگاری

 بینیجهان با هماهنگ و مقتدر نظامی پرتو در و والیت محوریت با جز اسالمی احکام اجرای و

 الْعَدْلِ  وُلَاةِ طَاعَةُ » چراکه نیست، ممکن است گرفته دست به را اشراهبری خدا ولیّ که اسالمی

 .(390: 1404حرانی،  شعبه)ابن «است عزت تمام والیان عادل از اطاعت ؛الْعِزّ تَمَامُ
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است: حفظ وحدت جامعه هنگام فتنه،  قرارنیازا یمدارتیوالو نیز برخی دیگر از آثار 

بسط  که کلی نظام، پیشرفت و پویایی جامعه یمشخطبرقراری عدالت اجتماعی، الگودهی رفتار و 

 طلبد.این مباحث مجالی دیگر را می

 کاربست عدالت در تداوم نظام انقالبی. 4. 3

شعار اصلی نظام اسالمی است و تحقق آن در همۀ جهات سبب دلخوشی مردم به عدالت 

 از آید، سخت او بر[ داد] که کسآن و است گشایش عدالت در»های انقالبی خویش است. آرمان

ها آرمان بلند انبیاست و بسط عدالت در همۀ عرصه .(57: 1414 رضی، شریف)« آید فریاد به[ بیداد]

 که امیرمؤمنانخواهی تأکید شده است، چنانن بر ادای حق و ممانعت از زیادهاز سوی بزرگان دی

 ؛تُعْطُوهُ فَلَا یاعْتَدَ فَقَدِ ضَةِیالْفَرِ رَیغَ مْکسَأَلَ مَنْ وَ نَیالْمُسْلِمِ تُسَخِّرُوا لَا»: نوشت خود کارگزاران به علی

 از تجاوز قصد زیرا ندهید، او به خواست خود حق از بیش هرکه و نکشید بیگاری به را مسلمانان

 .(284: 5ج ،1407 کلینی،)« دارد را خود حق

المال و خوری، عدالت در استفاده از بیتخوری و ویژهعدالت در توزیع ثروت و مقابله با رانت

خوری از مصادیق بازی و رشوهدرازی به آن، و عدالت قضایی و مقابله با پارتیبرخورد با دست

توجه جدی داشته است. به  هابداندر حکومت علوی  مبارزۀ موالی متقیان که عدالت است

 شود.نظر میها صرفسبب نبود مجال از پردازش این مصداق

تواند سبب رشد برای نمونه، امنیت اقتصادی با عدالت اقتصادی همراه است و این معیت می

السویه نگری و برخورد علیساندر یک اشترمالکبه  ، حضرت علی؛ لذاو پیشرفت اقتصادی شود

 فرماید:کند و میبه مردان عرصۀ اقتصاد سفارش می

 ن،ک یکین به سفارش آنان نسبت به و باش، سفارش یرایپذ صنعتگران و دربارۀ تاجران

 آنان و آمدند، و رفت در خود مال با هک آنان و اند،میمق جایک در هک آنان نیب فرق بدون

 اسباب و منافع، یهاهیما نانیا هکنیا چه سودند، و سبک یپ در خود دست هنر با هک

 نیزم و ا،یدر و ابانیب در دوردست، یهاانکم از سودها نندۀکجلب و جامعه، راحت

 .(438: 1414)شریف رضی،  هستند تو ومتکح منطقۀ ناهموار و هموار
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 بندی سخنجمع

شناختی نظام انقالبی عبارت است از ستیه -ت هایی کلی از جنس هست و نیسزارهگ - یمبان

باشند. باور به توحید، معاد، نبوت، والیت و عدالت. هرکدام از این باورها در تداوم انقالب اثرگذار می

و منبع  هاییبایها و زکمال ۀهم ۀخدا سرچشممحور همۀ این باورها باور به توحید است، چراکه 

 .است یو منشأ هر کمال هایخوب ۀهم

از این مبانی، اصولی برآمده است که بر فرهیختگان و سیاستمداران فرض است که راهکارهای 

این اصول بیان و ارائه نمایند. اصولی چون هدفمندی و معناداری  برهیباتکتداوم نظام انقالبی را 

 مداری و نقش ویژۀ آن در بنایدین در ادارۀ جامعۀ اسالمی، والیت یکارآمدزندگی اجتماعی، 

 آن در بسط عدالت اجتماعی از جملۀ این اصول است. ییکاراگرایی و تمدن نوین اسالمی، قانون

ازآنجاکه الگوگیری از بزرگانْ روشی روشن و اثربخش برای ترویج اندیشۀ دینی است در این 

رفتارهای الگوی برتر حیات فردی و اجتماعی را که به انسان  گامبهگامنوشتار سعی شده است که 

های ای برای بسط سخن و الگوگیری از رهبران الهی و انسانشود نمونه آوریم، تا زمینهکامل تعبیر می

 تمدن نوین اسالمی برای دیگر پژوهشگران باشد. یسوبههای پیشرفت کامل در همۀ عرصه

سازی در تقویت شود که راهبرد کالن گفتمانبرای دیگر پژوهندگان این عرصه پیشنهاد می

دینی نیروهای انقالبی، کارکردهای فردی و اجتماعی دین، دستاوردهای انقالب اسالمی،  بنیۀ

 ،سازی ظهورمحور، و نقش خودسازی و کادرسازی در زمینههای حکومت عدالتشاخص

های خواهی نظام انقالبی، پارامترهای شکوه آیندۀ حکومت والیی و روزنهو فریاد عدالت ییگراقانون

 های دیگر کنند. تمدن نوین اسالمی را محورهای نگارش مقالهامید به تحقق 

 منابع

 قرآن کریم. 

 هجرت. قم: صالح، صبحی تحقیق ،ق(1414) ینمحمد بن حس رضی، شریف ،البالغهنهج 

 طالبیاب آل مناقب، (ق1379) یمحمد بن عل مازندرانی، ابن شهرآشوب، عالمهانتشارات : قم. 

 کنگره قم: ،العباد علی اهلل حجج معرفۀ فی االرشاد ،ق(1413) بن محمدمحمد  ،[مفید شیخ] نعمانابن 

 مفید. شیخ
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 ،علمی تهران: یحیی، اسماعیل و عثمان کربن هانری تصحیح ،االسرار جامع ،(1374) یدرح یدس آملی 

 فرهنگی.

 سخن. ، تهران:سخن بزرگ فرهنگ (،1381دیگران ) و انوری، حسن 

 ،البعثۀ. مؤسسۀ قم: ،القرآن ریتفس یف البرهان ،ق(1415) یمانهاشم بن سل بحرانی 

 ،اسالمی. فرهنگ نشر دفتر: تهران ،اپ دومچ ،البالغهنهج شرح و ترجمه (،1358) محمدتقی جعفری 

 البیتآل قم: مؤسسۀ ،عهیالشوسائل ق(،1409) محمد بن حسنعاملی،  حر. 

 ،تهران دانشگاه تهران: ،دررالکلم و غررالحکم شرح ،(13۶۶) محمد الدینجمال خوانساری. 

  ،االعلمی. مؤسسۀ بیروت: ،القرآن تفسیر فی المیزان ق(،1390) ینمحمدحس یدسطباطبایی 

 آرا.تهران: جهان دین، آموزش تا(،ددددددددد )بی 

  ،اسالمیه. تهران: ،(ارسیف - یعرب) نوین فرهنگ (،1384الیاس ) انطون الیاس و یمصطف یدسطباطبایی 

 ،دارالثقافه. قم: ،األمالی ،ق(1414) محمد بن حسن جعفر یاب طوسی 

 ( 13۶9طیب، عبدالحسین،) اسالم انتشارات تهران: ،اپ دومچ ،القرآن ریتفس یف انیالب بیاط. 

 ،به کوشش ،[شیرازی صیاد شهید سپهبد از خاطراتی] شده تنگ برایت دلم ،(1392) محمد عامری 

 تقدیر.انتشارات  تهران: ،4چ ،اکبرییعل

  ،العلمیۀ. تهران: المطبعۀ ،تفسیر عیاشی ،ق(1380) محمد بن مسعودعیاشی 

 ،مرعشی. اهللآیت قم: ،نیالمسترشد نهج یإل نیالطالب إرشاد ،ق(1405حلی ) ابن عبداهلل فاضل مقداد 

 ،دارالکتاب. :قم ،اپ سومچ ،القمی تفسیر ،(13۶3) یمبن ابراه یعل قمی 

 دارالکتاب. قم: ،اپ سومچ ،القمی تفسیر ق(،1404) ددددددددد 

 ،االسالمیۀ دارالکتب :تهران ،اپ چهارمچ ،الکافی ق(،1407) یعقوبمحمد بن  کلینی. 

 الوفاء مؤسسۀ بیروت: ،االطهار االئمۀ لدرراالخبار الجامعۀ بحاراالنوار ،(1404) محمدباقر ،یمجلس. 

 ،مؤسسۀ: قم ،المسائل مستنبط و الوسائلمستدرک ،(ق1408) یبن محمدتق ینحس محدث نوری 

 .البیتآل

 ینیخم امام یپژوهش و یآموزش مؤسسه: قم ،عقاید آموزش ،(1389یزدی، محمدتقی ) مصباح. 

  خمینی امام پژوهشی و آموزشی مؤسسۀ قم: ،آن هایریشه و اسالمی انقالب ،(1392)ددددددددد. 

 ،هجرت. :قم ،اپ ششمچ ،السعادۀ معراج ،(1378) مالاحمد نراقی  


