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 ۱۳۹۷تابستان )، ۱۱۷(پیاپی  دوم، شمارۀ چهارمهای اجتماعی اسالمی، سال بیست و پژوهش

 های فرهنگی ارتجاع  ریشهبررسی 
 قرآن کریم به استناد با ،پس از انقالب اسالمی

 ١دیانعباس محم  
 ٢ریحانه صادقی                    

 چکیده
های  بررسی و بازنمایی ریشه ،آید که از عنوان برمی چنان، ش حاضرهدف از پژوه

ارتجاع . پس از پیروزی جامعه اسالمی از منظر قرآن کریم است ،فرهنگی ارتجاع
 ،این خصلت. های کهن گذشته است عقاید و اندیشه، به معنای بازگشت به افکار

افق نظام فرسودۀ پیشـین های جامعه که مو  پس از هر انقالبی در میان افراد یا گروه
تــرین و  از مهم ،ارتجــاع. دهــد رخ می، و مخــالف پیشــرفت و ترقّــی هســتند

شمول  کند و زمان هایی است که جامعۀ اسالمی را تهدید می ترین مؤلّفه خطرناک
در صورت غفلت انقالبیـون از علـل و عوامـل ، از این روی. شمول است و مکان
 .ن جامعه فراهم خواهد شدزمینۀ فروپاشی نظام نوی، ایجاد آن

بـه  ،ترین نسخۀ کاربردی حیات ماّدی و معنوی بشرّیت قرآن کریم به عنوان کامل
اگرچـه  ،بـدان خـواهیم پرداخـت ،این مقاله ای دارد که در این موضوع نگاه ویژه

اما مفـاهیم قرآنـی بـدان اشـاره ، است  در قرآن کریم به کار نرفته» ارتجاع«کلمۀ 
، گیری علیه توحید و بازگشت به طاغوت هرگونه جهت، رآن کریماز منظر ق. دارد

                                                 
 .۲۱/۰۷/۱۳۹۷تاریخ پذیرش:  - ۱۱/۰۹/۱۳۹۶تاریخ دریافت:  
 )mohammadian@hsu.ac.ir( )ولئمس نویسندۀ( سبزواری حکیم دانشگاه دانشیار .١
 )roohafza90@yahoo.com(سبزواری حکیم دانشگاه فارسی ادبیات و زبان دکتری دانشجوی .٢
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ــوعی واپس ــده ن ــی و ارتجــاع خوان ــی می  گرای ــود و از آن نه ــل . ش ــل و عوام عل
ــاگونی ــه واپس ،گون ــی می منجــر ب ــود گرای ــاه ،ش ــه رف ــرافّیت، زدگی از جمل ، اش

ای و توصـیفی  که به روش کتابخانـه، در این مقاله. نگری و عدم بصیرت سطحی
موانعی را کـه باعـث ارتـداد ، با استناد به آیات قرآن کریم، تحلیلی انجام گرفته -

 . است بازنموده شده، شود فکری و ارتجاع انقالبیون می
های  شاخصـه، شناسـی انقـالب آسیب، ارتجـاع، تقـوا، انقالب  :واژگان کلیدی
 . پیشرفت و ترقّی

 مقّدمه
ی کالم الهی است ،قرآن کریم تـا ، نزل از عالم قدس بـه عـالم ملـککتاب م ،تجلِّ

عـروج  ﴾ُمقَتـِدر ٍك ِعنَد َملیـ﴿به مرتبۀ ، که مظهر جامعیت حّق و خلیفۀ اوست انسان را
. سـازی و واسـطۀ ارتبـاط مخلـوق بـا خـالق اسـتکتـاب هـدایت و انسـان ،قرآن. دهد
دهد که بـرای ما را بدین نکتۀ لطیف سوق می ،نگری در آیات نورانی کالم وحی ژرف

در راه حرکت و تغییـر و  ،یابی به حیات طّیبه الزم است تا با اراده و خواست خودستد
هـا کـه بـه منظـور تغییـر اساسـی صـورت این تحّوالت و دگرگـونی. ریمتحّول گام بردا

آورد و به فـرد و افـرادی کـه در ایـن امـر نقـش را پدید می» انقالب«مفهوم ، پذیرد می
 . دگوینمی» انقالبی«، اندداشته

و  سـتم بنـای برانـداختن بـرای جمعـیهـای دسـتهبه تـالش ،های قرآنیبنا بر آموزه
 ایـن نـوعی بـه و شـده توّجـه سیاسـی و اجتمـاعی مفاسـد هـایمثابۀ ریشه به ،استکبار
 و حـّق  حاکمیـت بـر مبنی الهی ارادۀ طول در ،فساد ضّد  و خواهانه عدالت هایحرکت
 از خداونـد دست که جاآن، دیگر عبارت به. تاس شده ارزیابی ،جهان در خیر و عدل
 ایـن دامنـۀ و آیـد بیـرون هـدایت موانـع حـذف راه در ،مبـارز و جـو حق مردمی آستین
 یابـد گسترش ستم تحت و مظلوم جامعۀ آحاد همۀ به ،فسادزدایی و عمیق یطلباصالح

 عیاجتما فساد موانع حذف راستای در و فراگیر مردمی حرکت یک مسیر در همگان و
 ،الهی رهبری از پیروی در و آسمانی تعالیم از الهام با و گیرند قرار اقتصادی و سیاسی و
 ایـن، زننـد دست قهرآمیز ای مبارزه به خدا دین و انسانی های ارزش حاکمیت جهت در

 و جامعـه غلـط مسیر اصالح راستای در چون و گیردمی نام »انقالب« ،مردمی حرکت
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 صـورت الهی و جدید ساختارهای بنای و برقراری و آن ۀنغیرعادال ساختارهای تخریب
 . )۲۰۴، ۱۳۸۹، ایهزاوه( قرار دارد نیز خدا پشتیبانی و عنایت مورد، گیردمی

امـا از مفـاهیم آیـات گونـاگون ، است نیامده» انقالب«واژۀ  ،ات قرآنیچه در آاگر
و  یهـا و تحـّوالت فـرددر ایجـاد دگرگـونی یابیم که قرآن بـه نقـش ارادۀ انسـانی یم در

د دارد و خواستار آن است که برای تعیین سرنوشت مطلوب در زندگی یاو تأک یاجتماع
 رییـتغ را خـود حـال آنـان تا دهدنمی رییتغ را قومی حال خدا  ،قتیحق در«: اقدام کند

هـا و مسـؤول سـتم، خـود مـردم ،صورت عدم توّجه بـه ایـن نکتـهدر . )۱۱/رعـد( »دهند
بــا ذکــر  ،ایــن کتــاب هــدایت و موعظــه. )۴۰/عنکبــوت( ی از آن هســتندگزنــدهای ناشــ

 خواهد با عبرت از احوال گذشتگانها میاز انسان، پیشین هایی از سرگذشت اقوام نمونه
 هـای گونـاگونقرآن کریم بـا پیـام. به تفّکر و اندیشه در جهان هستی بپردازند )۲/حشـر(
موجب برانگیختگی انسان غافـل ) ...و ۳۵/محّمد؛ ۵۹/قصص؛ ۸۹/انعام؛ ۱۳/احقاف؛ ۳۰/فّصلت(

در جان و جهـان او ایجـاد  ،نقالبشود و حالت طلب و تشنگی را برای ایجاد یک امی
 خـدا برای ،ییتنها به و تادو  تادو  که دهممی اندرز کی شما به فقط من ،بگو«: کند می
گونه که در ایجاد یـک همان، قرآن کریم. )۴۱/روم :ک. ر، و همچنین ۴۶/سبا( »دیز یخ پا به

برنامۀ جامعی نیز پس از آن ، کند ل حکومت اسالمی با بشر همراهی میانقالب و تشکی
گاهی از چالش پیش روی او می هـای و شناخت ارزش هاها و آسیبگذارد تا بتواند با آ

 . در مسیر صحیح پیش رود، آمده دستبه
آن را تهدید ، جامعۀ اسالمیترین خطری است که پس از پیروزی  بزرگ، »ارتجاع«
 در. اسـت )ذیـل واژه ،۱۳۷۷، دهخـدا( »بازگشـت«در لغت بـه معنـای ، »ارتجاع«. کند می

 هـر نـوع به معنای مخالفت بـا) reactionism( گرایی ارتجاع یا واپس، سیاسی اصطالح
و  باشـد سیاسی موجود می و اقتصادی، بنیادهای اجتماعی روابط و پیشرفت و تحّول در

ضـّد ، ارتجـاع. اسـت  تحـّوالت و بازگشـت بـه گذشـته برخی» شدنخنثی« ستارواخ یا
 ،دموکراسی است و با هر نوع انتقال قدرت و ثروت از طبقات حاکم به طبقات محکوم

کسی که در برابر دگرگـونی و «به  ،از سوی دیگر. )۱۳۵۱،۱۴، آشوری( دشمنی شدید دارد
یای مجّدد نظام کهنه و فرسوده و یـا افکـار پیشرفت اجتماعی بایستد و برای حفظ یا اح

، ۱۳۷۹، آقابخشی و افشـاری راد( گویند می) reactionary( مرتجع» مانده کوشش کند عقب
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هــای  هــای سیاســی کــه از نهادهــا و ارزش هــا و جنبش صــفت حزب« ،ایــن واژه. )۴۸۸
بـه خطـر کنند و با هرگونه نوآوری که نظام کهـن را  اجتماعی و سیاسی پیشین دفاع می

در صورتی که مرتجعین قادر نباشـند مـانع . )همان( باشد نیز می» مخالف هستند، اندازد
خواهانۀ مّلتی شوند که بـر اثـر نهضـت و انقالبـی توانسـته از یـوق سـلطۀ  حرکت آزادی

کننـد تـا  طلبی می شوند و تظـاهر بـه اصـالح با مّلت همراه می موّقتاً ، استعمار بیرون آید
 . )۱۳۲۵/۱۹، حسنی علی( ورند و اوضاع را به نفع خویش تغییر دهنددست آ فرصتی به

امـا از مفـاهیم آیـات ، اسـت به کار نرفته» مرتجع«و » ارتجاع«واژۀ  ،در قرآن کریم
گیری توحیـدی او در  جهـت، بـودن انسـان  شود که مالک ترّقی یا ارتجـاعی معلوم می

 آمیز پیشینیان  ه افکار و عقاید جهالتبردن ب  حّق و پناه عنادورزی با. ظاهر و باطن است
بازگشت از مسیر صـحیح ، )۸۷/هـود(؛ )۷۸/یونس(؛ )۲۸/اعراف(؛ )۲۳-۲۲/زخرف(؛ )۲۱/لقمان(

و اّتهـام  )۷۵/مؤمنـون(؛ )۲۸/ملـک( ایستادگی و لجاجت در برابـر دعـوت انبیـا، اسالم
 ن مفـاهیم وحیـانیخواند اسـطوره ،)۴/فرقان(؛ )۱۱/احقاف(، )۴۳/سبأ( دروغ نسبت به ایشان

گرایـی  از جمله اشارات پرشمار قرآن کریم به موضوع واپس... و )۶۸/نمل(؛ )۸۳/مؤمنون(
بازگشت ، گرد از روش توحیدیهرگونه عقب، در فرهنگ قرآن کریم، بر این پایه. است

را در مفـاهیم » بازگشـت بـه عقـب و گذشـته«. شودمحسوب میو ارتجاع  به جاهلّیت
انقــالب علــی «، )۷۱/انعـام(؛ )۱۴۹/عمــران آل( »ارتــداد علــی اعقـاب«قرآنـی بــه صـورت 

، ارتجاع. توان بازجست می )۶۶/مؤمنون( »نکص علی اعقاب«و  )۱۴۴/عمران آل( »اعقاب
شـمول اسـت و در هـر شـمول و مکـانبلکه زمان ،مفهومی تاریخی و تمام شده نیست

، ظلمـت درون و بـرون و بازگشت به طـاغوت و در صورت جدایی از توحید ،ایجامعه
، بــا توّجــه بــه ایــن مطالــب. )۲، ۱۳۹۱، اعتمــادی(؛ )۹، ۱۳۹۰، زاده فــالح( دارد رســوخامکــان 

شناسی انقـالب از منظـر قـرآن کـریم در بـاب علـل ایجـاد  آسیب ،رویکرد این پژوهش
 . ارتجاع است

 بیان مسأله. ۱
وانـع و خطـرات م، کشـانپس از جریان انقالب اسالمی و رهایی از بند گران گردن

، ای پیش روی جامعه قرار خواهد گرفت که در صـورت عـدم توّجـه بـه ایـن مهـم تازه
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در پی پاسـخ  ،این مقاله. امکان بازگشت به عقب و خطر انحالل و شکست وجود دارد
گران را بیابد و های فرهنگی ارتجاع و یا سقوط انقالبیبه این مسأله است تا علل و ریشه

 . نگری و تأّمل در آیات قرآن کریم دست یابدنگرایانه از طریق ژرفبه راهکارهای روش

  پیشینۀ تحقیق. ۲
 شـدههای پس از انقالب اسـالمی نگاشـته  آسیبای در زمینۀ آثار گسترده ،اگرچه

به تبیین  ،کار مدّون و مستقلی که بر مبنای قرآن کریم، جا که بررسی شداما تا آن، است
هنگی سقوط و ارتجاع جامعۀ اسالمی پـس از جریـان انقـالب و تشریح موانع و علل فر 

 ،بـه صـورت جسـته و گریختـه ،هـا نیـزدر برخی پـژوهش. است انجام نگرفته، بپردازد
 ،های انقالب با فرهنگ قرآنی در زمینۀ تطبیق شاخصه. شودمی ای از موضوع دیدهنشانه
 : های زیر اشاره داشت توان به پژوهش می

هـای انقـالب به بیان شـاخص )۱۳۷۹، علـمذو( »هاانقالب و ارزش«فصل دوم کتاب 
 شـده از جمله قرآن اختصـاص داده ،با استناد به منابع اسالمی ،هاستکه معّرف ارزش

 )۲۰۸-۱۹۵، ۱۳۸۹، ایهــزاوه( »هـای قـرآناصـالح و انقـالب در آمـوزه«مقالـۀ در . اسـت
 د اصالح و دوری از فساد نگریستههای ایجاانقالب را به عنوان یکی از روش ،نویسنده

 . است به اهّمیت انقالب اشاره نموده ،با تکیه بر آیات نورانی قرآن ،است و در این مورد
. اسـت  دور از نگاه محّققان نبوده ،شناسی انقالب نیز توّجه به آسیب ،دیگر از سوی

-۶۳، ۱۳۸۶، دیاحمـ( »های انقالبیون مسـلمانرسالت انقالب اسالمی و غفلت«در مقالۀ 
های ناشی از مباحث معرفتی اختصاص دارد بیان غفلت به ،بیشتر هدف نگارندگان )۷۴

رهیـافتی کّلـی از موضـوع بـه دسـت ، که جداگانه به آیـات قـرآن اسـتناد شـودآن و بی
 »نرمش قهرمانانه در سیاست خارجی ،مبانی قرآنی«در پژوهشی دیگر با عنوان . اند داده

ضع قرآنی را در قبال سیاست خارجی بـا موا ،پژوهشگران )۱۲۰-۸۵، ۱۳۹۴ ،مؤّدب، یوسفیان(
به نقش نیروهای انقالبی در حفظ انقالب با استناد بـه ، اند و در آندشمنان دنبال کرده

 . اندهای قرآن نیز اشاره نمودهدستورالعمل
حّققان م  پرداختن به موضوع ارتجاع از دیدگاه قرآن کریم نیز مورد پژوهش، همچنین

 : است که باید به منابع زیر اشاره کرد  بوده
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های کارشناسـی ارشـد بـا  نامه پایان؛ )کتابخانۀ دیجیتالی تبیـان، کاویانی( »ارتجاع در قرآن«
ارتجـاع و تجـّدد از «و  )۱۳۹۰، زاده فـالح( »ارتجاع از دیـدگاه قـرآن و سـّنت«موضوعات 

هـای ارتجـاع از رحلـت  گام«در مقالۀ عابدی . )۱۳۹۱، اعتمـادی( »دیدگاه قرآن و حدیث
تنهـا بـه بیـان و بررسـی علـل ارتجـاع پـس از رحلـت پیـامبر  ،نیز» نبوی تا قیام حسینی

امویـان بـه ارکـان  است و علل نفوذ گام به گـام  پرداخته تا قیام امام حسین اکرم
توانــد در جهــت  کــه می )۱۸۱-۱۷۳، ۱۳۸۱، عابــدی( کنــد حکومــت اســالمی را ذکــر می

 . تا حدودی راهگشا باشد ،خت مبانی ارتجاع در جامعۀ امروزشنا

 ضرورت و اهمّیت تحقیق. ۳
عـدم توّجـه بـه  ،مکتب و رهبری اسـت، نظام شامل اّمت جا که ارکان اساسی از آن

. انقالب را در معرض تهدید و خطر واقعی ارتجـاع قـرار خواهـد داد، یکی از این ارکان
هـایی هـم روی ریـزش، های نـوین ناشـی از انقـالبزمان با رویشبدیهی است که هم

گذاشـت و موجـب  چه بسا اثر مخّربی بـر روان جامعـه خواهـد ،این مسأله. خواهد داد
ضـرورت دارد تــا ، از ایــن روی. اخـتالل در ادامــۀ رونـد حرکــت انقـالب خواهــد شـد

، قـرآنهـای انقالبیون برای حفظ روحیۀ حماسی و دینی خود و با تأسی و عمل به آموزه
با تعّمـق  کهآن است  ،هدف ما از این پژوهش. از خطر انحراف و ارتجاع مصون بمانند

تـا بـا  ،کژراهـی و انحـراف شـناخته شـود فرهنگـی هـایریشـه، و بازخوانی کالم الهی
و  بتوان جامعه را در نیل بـه اهـداف عـالی انقـالب ،شناسی فرهنگی از این منظر آسیب

 . یش بردصدور آن در عرصۀ جهانی به پ

 علل و عوامل پیدایش ارتجاع در جامعۀ اسالمی پس از انقالبالف. 
دور  ،بنیـادبخشیدن به امور بیرونی و مشهود در یک نظام نو سامان ،هر چند در وهلۀ اّول

 رونـد موجـب ،های معنویاما بصیرت نیروهای انقالب در ادراک آسیب، از اهمیت نیست
ابتـدا بـه  ،با توّجه بـه موضـوع ایـن مقالـه ،از این روی .است اسالمی انقالب حرکت تسریع

پـردازیم و های فرهنگی تزلزل و ارتجاع جامعه با تأکید بر آیات قرآن کریم میواکاوی ریشه
 .  جوییمراه رهایی از این سرگردانی را با سیری در کالم الهی باز می ،سپس
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در جهت تغییر نظـام  ،حرکت اّمت مسلمان«در تعریف انقالب اسالمی باید گفت 
؛ نمـودن نظـام جـامع و کامــل اسـالمی بـه جــای آن  غیـر اسـالمی پیشـین و جــایگزین

های اسالمی در تمام شؤون زندگی  قوانین و برنامه، تالش برای اجرای مقّررات، همچنین
جـا کـه  از آن. )۲۴، ۱۳۸۶، نیا فاضـلی( »شود می به عنوان انقالب اسالمی خوانده ،خویش

عـدم توّجـه  بنابراین، رهبر و مکتبی پویا و انقالبی است، مردم، ی انقالبسه رکن اساس
انقالب را در معرض تهدید و خطر بازگشت تدریجی بـه گذشـته ، به یکی از این ارکان
خطـر ، مّد نظر قرار داد انقالبهر شناسی  آسیبای که باید در  نکته. دچار خواهد کرد

، هـای مـدرن روز توّجهی به واقعّیت زدن و بیهر نوع درجا. گرایی و ارتجاع است واپس
حالتی متصّلب و ارتجاعی بـه خـود  ،موجب خواهد شد که ایدئولوژی انقالب اسالمی

با توّجه به شـرایط  ،مکتب در عین پویایی و رشد، بنابراین. بگیرد و از زمان عقب بماند
ی معاصر باشد تا های جدید دنیا گوی مسایل روز و پدیدهباید پاسخ ،علمی و تکنولوژی

 . )۲۸۳، ۱۳۸۱، محّمدی :ک.ر( فاصله نگیرد از اسالم ناب محّمدی
بـه تعبیـر . داننـد می هـا انقالب ۀترین آفت هم مهمرا  »ارتجاع« ،یرهبر مقام معّظم

حسـینی ( اسـت ف و بازگشت به اوضاع قبلیتوقّ ، شدن به معنای سست» ارتجاع« ،ایشان
یعنی ایـن حرکتـی کـه انقـالب شـروع «ارتجاع ، ۀ ایشانبه فرمود ١.)۲۹/۱۱/۹۶ای،  خامنـه

، کردنـدکرده بود و مّلت داشتند در این مسیر با نیروی انقالبی و با سرعت حرکت مـی
؛ ایـن ارتجـاع اسـت؛ بعـد برگردنـد، بعد متوّقف بشـوند، در یک جاهایی سست بشوند

ــراین اســاس. »برگشــتارتجــاع یعنــی  ــه ســمت اشــرافی«ایشــان ، ب ، »گری حرکــت ب
تکیـه و «و » ه به جای توّجه به مستضعفان و قشرهای ضـعیفات مرفّ سپردن به طبق دل«

بـر هـای حرکـت ارتجـاعی  نمونـهاز را » هـا بـه جـای تکیـه بـر مـردم اعتماد به خارجی
 . گونه سخنان ریشه در آیات و معارف قرآنی دارد این. شمرند می

ظــر آیـات قــرآن کــریم نویسـندگان بــه بررسـی ایــن علـل از من، در پـژوهش حاضــر
پردازند و سپس به راهکارهـا و دسـتورالعمل کـاربردی کـه قـرآن کـریم پـیش روی  می

 . کنند اشاره می، دهد انقالبیون قرار می
                                                 

: برگرفته از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معّظم رهبـری بـه نشـانی ،۸۶بیانات در این بخش بعد از سال  .١
www.leader.ir این سخنرانی مربوط به دیدار با مردم آذربایجان شرقی است. باشد می . 
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 گرایی زدگی و اشرافّیترفاه. ۱
برآینـد . تقـوایی واکاویـد باید در بی ،های جامعه را ریشۀ همۀ مشکالت و نابسامانی

 و خودخـواهی، چـون طغیـان در برابـر حـق رذایـل اخالقـی همپیـدایش ، این نابسامانی
گیـری از غرایـز  اگر انسان در بهره. زدگی است غفلت از احوال جامعه و رفاه، نییخودب

، اهل فسق و بندگان لّذت. خودکام و سرکش خواهد شد، خویش از حّد اعتدال بگذرد
آورند و جایگاه  تی روی میبا غفلت از تقوای الهی به قهقرای عصیان و طغیان و دنیاپرس

 ،دیبرگز  را ایدن پست زندگی و کرد انیطغ که هر اما«: کنند خذالن برای خود فراهم می
مـا اگـر «به تعبیر مقام معّظم رهبری . )۳۹ – ۳۷، نازعات( »است آتش همان او گاهیجا پس

اگـر بـه جـای ؛ این رفتن به سمت ارتجـاع اسـت، گری حرکت کردیمبه سمت اشرافی
این حرکت ، خواه در کشور شدیم طبقات مرّفه و زیاده ۀسپرد دل، ضعیف ۀه به طبقتوّج 

 سـنگآن هنگـام کـه رنـگ و ؛ )۲۹/۱۱/۹۶ای،  حسـینی خامنـه( »به سمت ارتجـاع اسـت
به همان نسـبت غفلـت از احـوال زیردسـتان و ضـعیفان بیشـتر ، گرایی بیشتر شود تجّمل
گرایی افراطـی و زرق و بـرق  ه به مصـرفدهد ک زدگی زمانی روی میرفاه. شد خواهد

بــه خصــوص در نحــوۀ معیشــت  ،گرایی نــوع تجّمــل هــر. زنــدگی دنیــوی توّجــه شــود
ویژه بـا توّجـه بـه نقـش انکارناپـذیر علمـا و  بـه، مردان و رجل سیاسـی و مـذهبی دولت

فسـاد ، اعم از اخذ امتیازات ویژه بـرای خـود و بسـتگان، روحانیون در انقالب اسالمی
توانـد موجبـات  هایی اسـت کـه می از جملـه آسـیب، طلب نفوذ عوامل فرصـت، اداری

پوسیدگی نظام سیاسی را فراهم کند و انقالب را دچار سرنوشتی کند که بعد از رحلت 
خـروج از  ،امـام خمینـی. )۲۸۴، ۱۳۸۱، محّمدی :ک.ر( به تدریج دچار آن شد پیامبر

عامـل تزلـزل ، برای روحانیـت خصوصاً ، راتوّجه به ماّدیات ، زیستی زّی طلبگی و ساده
، ۱۳۷۹، خمینـی امـام( دادنـد هـا هشـدار می دانستند و به نفوذ تشریفات در حوزهاسالم می

۱۸/۱۲-۱۴(. 
پرچم پیـروزی انقـالب را ، برخی از مبارزین که برای دستیابی به اهداف عالی خود

گــویی . شـوندمـیزدگـی مبـتال پـس از جریـان انقـالب بـه مصـرف، بودنـد برافراشـته
چه بسا کسانی که خود در . میراث انقالب را به نام خود کنند ،خواهند با زراندوزی می

در برابـر آن  ،اما پـس از انقـالب، شمار و کنار انقالبیون و از یاوران رهبر انقالب بودند
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 : فرمایند رهبر معّظم انقالب در این باره می. گیری کردندموضع
هـای انقالبـِی سـابق سـِر  معنایش این است که همـان آدم، افتد یارتجاع وقتی اّتفاق م

کأّنه انقالب شده بود بـرای ؛ اند راه را عوض کرده، اند اّما خط را عوض کرده ،کارند
انقـالب یعنـی ؛ که انقـالب نشـد ]کار[اینکه آنها بروند و ما بیاییم سِر کار! برای این 

هـای واالئـی را در نظـر یعنی یک هـدفانقالب ، انقالب یعنی تغییر مسیر، دگرگونی
دیگر انقالب ، ها فراموش کردیماگر از این هدف؛ کردنگرفتن و به سوی آنها حرکت

 .  )۲۹/۱۱/۹۶ای،  حسینی خامنه( نیست

هـا و تبلیغـات ای هستند که تحت تأثیر جوسـازیهای بالقّوهانقالبضّد  ،مرتجعین
زر و زور را بـه ، طلبـیخواهنـد بـا انحصـارگیرند و مـیدشمن درونی و بیرونی قرار می

اسـرائیل در اثـر فراوانـی نعمـت و بنـی آمده اسـت کـه در قرآن کریم نیز. دست گیرند
زده شـدند به نوعی رفاه، علیه استبداد فرعون آسایش پس از انقالب حضرت موسی

 و در نتیجه به عصیان الهـی پرداختنـد و از حـد تجـاوز کردنـد و دچـار عـذاب شـدند
بـرای آن اسـت تـا همـواره خلـوص و  )۴۶/سـبأ( هتوصیۀ قرآن کریم به قیام لّلـ. )۶۱/بقره(

لذا قرآن کـریم توصـیه  ،صداقت عمل رزمندگان برای کسب رضوان الهی محقق گردد
 زدگاِن دنیادوست را بخوریدو نه حسرت رفاه )۷۶/قصص( زده شویدکند نه خود رفاهمی

 )۲۵/حدیـد( بلکـه بـا عـدالت اجتمـاعی و دادگسـتری ؛)۸۸/حجر :ک. و همچنین ر ۱۳۱/طه(
اسـتفادۀ سـودجویان از از زمینه را برای مبارزه با فقـر و اخـتالف طبقـاتی و جلـوگیری 

افرادی چون طلحه و  ،که در صدر اسالم نیزهمچنان. )۹۰/نحل( سازید المال فراهمبیت
بــه ، از آن امــا پــس، وشــادوش رهبــری حرکــت کردنــدهــا دکــه در جنــگزبیــر بــا آن

های بزرگ فراهم کردند و  ی خود اموال و دارایی و کاخگرایی روی آوردند و برا تجّمل
کـه در حـالی  ،هـای انقـالب روی گرداندنـددر برابر نظام اسالمی ایستادند و از آرمان

قهرمان زهـد و ، و انقالب دو یار راستین پیامبر، هایی چون سلمان و ابوذرشخصیت
کـدام : بود وفادار ماندند که فرموده دند و همواره به وصّیت پیامبرگریزی بو تجّمل

هـا اثرپـذیر نباشـد؟ و مـرا چنـان دیـدار یک از شما را این افتخار هست که از دگرگونی
 خدا این سخن رسول، غفارینشود؟ ابوذرکرد که با امروز تفاوتی در او دیده خواهد

، ۱۳۸۲، معـادیخواه: ک. ر( کـرداندوز خود یادآوری مـیرا صراحتًا و با سربلندی به یاران زر 
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 . گریزی سلمان راخواهد و تجّملزیستی ابوذر را میساده ،ماندن نیزانقالبی. )۶۶۳

 نگریاندیشی و سطحیساده. ۲
تقـوایی و همچنـین غفلـت از بی، ناشی از عدم بصیرت ،لوحیاندیشی و سادهساده

تواند می ،عمیق و دقیق واقعیات کشور و تحلیل آندرک . جریان حاکم بر جامعه است
 : فرمایندای در جای دیگر میه خامنهحضرت آیت اللّ . نگری گرددمانع سطحی
اما در همـان روزهـا یـک نظریـه ؛ نظام اسالمی در برابر اردوگاه شرق و غرب ایستاده 

کردنـد را بیان می کسانی که این نظریه. این بود که ما به نحوی با استکبار کنار بیاییم
هـا را گفتند کنار بیاییم تا ضرر آنبلکه ساده اندیش بودند و می، های بدی نبودندآدم

آمـدن و عقـب  کوتـاه، آمـدن دانند که ایـن کنـار ال را نمیؤ اما پاسخ این س؛ دفع کنیم
هـای خـود صـرف نظـر نمـاییم تـا  تا کجـا بایـد از ارزش ،کردن سنگر به سنگر نشینی

کردنـد ها حتی فکر نمـی ید دیگر با شما کاری نداریم؟ شاید بعضی از آنمریکا بگو آ
 . )۲۲/۷/۸۲، ای حسینی خامنه( ...نیست که استکبار به این حد هم قانع

سـوزی انقالبیـون و گـاه حّتـی تـوان بـه تـرّحم و دلمـی ،نگریاز مصادیق سطحی
آغازین و پایانی سورۀ  آیات. خواّص جامعه نسبت به سخنان مزّورانۀ دشمنان اشاره کرد

 : کنددوستی و موّدت مؤمنین با کّفار را به شّدت نهی می، شریفۀ ممتحنه
 بـه[ دیـر یبرمگ دوستی به را خودتان دشمن و من دشمن د!یا آورده مانیا کهکسانی ای

 شـما برای که قتیحق آن به قطعاً  کهآن حال و دیکن دوستی اظهار هاآن با که ]طوری
 خـدا و بـه ]چـرا[ که کنند می رونیب ]مّکه از[ را شما و ]خدا[ امبریپ ]و[ کافرند آمده

 رونیـب مـن خشـنودی طلـب و من راه در جهاد برای اگر ،دیاآورده مانیا پروردگارتان
 چـهآن بـه من که حالی در، دیکن می برقرار دوستی رابطۀ آنان با پنهانی ]شما[ دیا آمده
 راه از قطعـاً ، کنـد نیچن شما از کس هر و داناترم دینمود  آشکار آنچه و دیداشت پنهان
 . )۱۳ و۱/ممتحنه( است دهیگرد  منحرف درست

 : نویسدعّالمه طباطبایی ضمن تبیین و تفسیر این آیات می
دوستی با کّفار و ایجاد رابطه با آنـان از بغـض آنـان نسـبت بـه شـما نمـی ،به هر حال

کنـد و آن تـوّهم دفع می، مکن است برسدتوّهمی که به ذهن کسی م، بنابراین. کاهد
کند دوستی با مشرکین بـه خـاطر حفـظ ارحـام و اوالد اشـکال این است که خیال می

امـا اگـر ، عیبی نداشـت، ای بوددهد اگر این تشّبثات دارای فایدهآیه پاسخ می. ندارد
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دد حفظ قطعًا و عقًال نباید در ص، حفظ ارحام به قیمت عذاب دوزخ برایتان تمام شود
 . )۱۹/۴۶۷، ۱۳۶۶، طباطبایی( آنان برآیید

گاهی ،قرآن کریم هـای سـادهبخشی به مؤمنین بـه ذکـر مـوارد و نمونـهدر جهت آ
 دارنـد آرزو، اند شده کافر خودشان که گونههمان«: کندباوری اشاره میاندیشی و هرز

 خـود بـرای شـانیا انیـم از، زنهـار پـس؛ دیباشـ برابـر هم با تا دیشو  کافر ]زین شما که[
 هـر ،برتافتنـد روی اگـر پـس، کنند هجرت خدا راه در کهآن تا دیمکن اریاخت دوستانی

 خـود بـرای اورییـ و اریـ شـانیا از و دشانیبکش و دیر یبگ اسارت به دیافتی را آنان کجا
دل بـه این آیه دربارۀ منافقانی است کـه بعضـی از مسـلمانان سـاده. )۸۹/نساء( »دیر یمگ

هـا را از اسـالم کردند و قرآن بیگانگی آناز آنان شفاعت می، ها برخاستهاز آنحمایت 
هـا بـه قـدری اسـت کـه نـه تنهـا فرمایـد تـاریکی درون آنمـی بیان داشت و در این آیه

دارند که شما هم همانند آنان کافر شـوید و مسـاوی بلکه دوست می، خودشان کافرند
سوزی برای دشمنان به دلیـل سـخنان بـه دل. )۴/۷۶ ،۱۳۸۶، شیرازی مکارم( یکدیگر گردید
نتیجــۀ عــدم بصــیرت و هوشــیاری اســت کــه بســیار ویرانگــر و ، آمیزشــانظــاهر تــرّحم

زدایی و شـبیخون دشـمن بـه نظـام مقـّدس  زیرا نوعی توطئـۀ اسـالم ،است کننده تهدید
هـاد و ج، گرایـاناگر انقالب .اظهار دوستی با دشمنان خدا جایز نیست. اسالمی است

بایـد مراقـب باشـند کـه رابطـۀ ، اندانقالب را برای رضای خدا و در راه خدا انجام داده
همواره نسـبت بـه  ،چرا که دشمنان از این طریق، دوستانه و پنهانی با کّفار برقرار نسازند

 . دارندورزند و به مؤمنین آزار و ستم روا میحّق و شریعت کفر می
الملـل و سیاسـت خـارجی نیـز بسـیار روشـن روابط بـین موضع قرآن کریم در ،البّته
کـه بـا دیـن خـدا محاربـه هـاییها و حکومتزیرا قرآن با ایجاد روابط بین دولت ،است
ستیزان نباشند و مسلمانان را از سرزمین هایی که حامی و پشتیبان دینیا حکومت، ندارند

 شما با نید  ]کار[ در که کسانی از را شما خدا ]اما[«: مخالفت ندارد، خود بیرون نرانند
 بـا و دیـکن کـیین آنـان با که داردنمی باز، اندنکرده رونیب ارتانید  از را شما و دهینجنگ

 دوسـتی از را شـما خدا فقط. داردمی دوست را دادگران خدا رایز  ،دیورز  عدالت شانیا
 رونیب تانیها خانه از را شما و کرده جنگ شما با نید  ]کار[ در که دارد می باز کسانی با

 دوسـتی بـه را آنـان کـس هـر و انـد کرده پشتیهم گریکدی با راندنتان رونیب در و رانده
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کیـد قـرآن. )۹-۸/ممتحنه( »ستمگرانند همان آنان ،ردیگ حفـظ  ،مسـألۀ بنیـادین مـورد تأ
نکتۀ مهّمـی . عزت اسالم و مسلمین و مصالح کشور بر مبنای یک تعامل سازنده است

کیــد  )۱۳/۸/۱۳۸۲مــوّرخ ( ۱۴۰۴انــداز چشــم انقــالب در ســند معّظــم رهبــرکــه  بــدان تأ
عامـل سـازنده و مـؤثر بـا ت یدارا یکشـور ،رانیاست که ا آمده سند نیا در. اند فرموده
 ،را ن سـه اصـلیـاایشان . حکمت و مصلحت خواهد بود، تاساس اصول عزّ ر جهان ب

، ای حسـینی خامنـه( کنندعرفی میلی مالمل نیچوب ارتباطات بمثلث الزامی برای چار کی
از مصـادیق . اسـت نیمعصومۀ ر یرفته از متن اسالم مقدس و سگبر که )۱۸/۴/۱۳۷۰
: ک.ر( با معاویه بر اساس حکمت و مصلحت اسـالم توان به صلح امام حسنمی ،آن
 در مـاجرای پـس از، امام علی، و یا سکوت موالی مّتقیان )سراسر متن، ۱۳۸۶، یاسینآل

خطبـۀ دالیل این نـرمش قهرمانانـه را در  ،امام علی. اشاره کرد رحلت رسول الله
 . فرمایند سوم و هفتاد و دوم تبیین می

شود که برای هر زمان میاز این آیات یک اصل کّلی و اساسی استفاده ، به هر حال
د با هـر هر گونه پیون. چگونگی رابطۀ مسلمانان با غیر مسلمانان است ،و آن ثابت است

. باشـد مطـرود اسـت کشوری که موضع خصمانه نسـبت بـه اسـالم و مسـلمین داشـته
شـرایطی  از کـه شـمرد مجاز توان می صورتی در را دشمن با قهرمانانه نرمش های بایسته
. انددر پژوهش خود این موارد را برشمرده ،پورو مؤّدب یوسفیان. برخوردار باشد خاص

 در منطقی و صحیح هایحرکت و ناپذیرخستگی و نرمندانهه هایفّعالیت: از آن جمله
دیپلماتیـک تعبیـر  و فّعـال اسـت کـه بـه تالشـی المللبین روابط در و عرصۀ دیپلماسی

 موضـع حفـظ؛ )۶۱/انفـال( اسـتشود و در قرآن کریم نیز از آن سخن به میـان آمـده می
 )۶۰/انفـال؛ ۱۸/انبیـا( رآنـیق دیـدگاه برپایـۀ تهاجمی در برابر دشمن که و ضانهمتعرّ ، قوی
 در خـوف ایجـاد رعـب و برای ،دشمن با انعطاف و نرمش در این چنین موضعی حفظ
 آمـاج شناسـایی؛ بزنـد خیانـت و توطئـه بـه دست نتواند آن جهت به است تا دشمن دل

 تخریـب و تضـعیف طریـق از محّمـدی نـاب اسالم با مبارزه دشمن همچون حملۀ
 تخریب و تضعیف، دینی ساالریمردم مبارزه با، آمریکایی الماس ترویج و دینی باورهای
، پـوریوسفیان و مـؤّدب. ک. ر(... سیاست و از دین تفکیک، فقیه والیت، اسالمی نظام ارکان
 اگر کشوری تمایل به برقراری ارتباط با کشور اسالمی دارد، بر این پایه. )۹۷-۱۰۱، ۱۳۹۴
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 - کردن عزت آنان باشدداربر مسلمین و خدشه ط آنانکه موجب نفوذ و تسلّ بدون آن -
 . )۲۴/۲۵، ۱۳۸۵، شیرازی مکارم: ک.ر( از نظر قرآن جایز است

هـای ای از دسیسـهلحظـه ،انقالبیون باید با رفتاری اندیشمندانه و سـنجیده، بنابراین
گـاه دسـت از مسـلمین بیگانگـان هـیچ، زیـرا بـه فرمـودۀ قـرآن ،غافل نباشـنددشمنان 

خواهـان سـرکوبی عـّزت و سـربلندی و اقتـدار ، اشت و در صورت تسّلطهند دنخوا بر
: هر چند در این امر راه به جایی نخواهند بـرد، است استکبار طبیعت اند و اینمسلمانان

 جـاآن از را تـر زبـون آن ،اسـت عّزتمنـدتر کهآن قطعاً  ،میبرگرد  نهیمد به اگر ندیگو می«
 کنیل، است مؤمنان آِن  از و او امبریپ آِن  از و خدا آِن  زا عّزت ]لی[و، کرد خواهد رونیب
 . )۸/منافقون( »دانندنمی انیدورو  نیا

، ها تکیه کردیم به مردم به خارجی ۀاگر به جای تکی«، به فرمودۀ رهبر فرزانۀ انقالب
ارتجـاع چیـز ... ایـن حرکـت در سـمت ارتجـاع اسـت، ها بسـتیم امیدمان را بـه بیگانـه

کنند کـه مـردم و  توصیه می، از این روی. )۲۹/۱۱/۹۶ای،  (حسینی خامنه »خطرناکی است
 . مراقب اعمال مدیران باشند ،نخبگان با حّساسیت

که مسلمانان و مجاهدان در عواطف دینی در سطح بـاالیی با آن ،در صدر اسالم نیز
ی جـز اندیشـی دینـامـا در ژرف، بودند و از فداکاری در راه آرمان بعثت دریغ نداشتند

سکوت مسلمانان در ماجرای سقیفه . چندان برجستگی نداشتند ،شماری اندک از آنان
اندیشـی به روشنی گویای این واقعیت است که چگونه سـاده، پس از رحلت پیامبر

هـای دیگـر را در غـدیر خـم و فرصـت مسلمانان موجب شد تا رهنمود رسول خـدا
 . )۱۰۵، ۱۳۸۲، معادیخواه( طالب شوندابی نبنشینی علی نادیده بگیرند و تماشاگر خانه

 هـایگیـریموضـع و شعارها از بسیاری است ممکن در یک نگاه سطحی، بنابراین
 در ولـی ،شـود انقالبـی قلمـداد هایارزش و های دینیآموزہ با منطبق و اصیل، ظاهری
 و صـالحیت و نیسـتند برخـوردار الزم اصالت از که شد خواهد مشخص دقیق ارزیابی
 . )۷۲، ۱۳۸۶، احمدی: ک.ر( ندارند را الزم اهلیت

 افشاگری اسرار به بیگانگان. ۳
، اندیشـی نیـز هسـتاز علل و عوامل بازدارندۀ دیگر پیشرفت جامعه که برآیند ساده
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. دانستن بیگانگان بر اسرار خود اسـت اعتماد به نیروهای غیر خودی و به عبارتی محرم
َهـا ﴿: فرمایـد دارد و به صـراحت مـیعمل برحذر میقرآن کریم مؤمنین را از این  یُّ

َ
یـا أ

ْم َقْد َبـَدِت اْلَبْغضـاءُ  وا ما َعِنتُّ ُلوَنُکْم َخباًال َودُّ
ْ
ِخُذوا ِبطاَنًة ِمْن ُدوِنُکْم ال َیأ ذیَن آَمُنوا ال َتتَّ  الَّ

ــواِهِهْم َومــا ُتْخفــی ْف
َ
   ِمــْن أ

َ
ــا َلُکــُم اآل ُصــُدوُرُهْم أ نَّ ــْد َبیَّ ــُر َق ــوَن ْکَب ــُتْم َتْعِقُل ــاِت ِإْن ُکْن  ﴾ی

دهـد کـه غیـر از  بـه مؤمنـان هشـدار می، این آیه ضـمن تشـبیه لطیفـی. )۱۱۸/عمران آل(
رازی انتخاب نکننـد و بیگانگـان را از اسـرار و رازهـای دوست و هم، مسلکان خود هم

وسـته چرا که کّفار شایستگی دوستی با مؤمنان را ندارند و پی ،درونی خود باخبر نسازند
همواره در سخنان و  ،آنان. کنند در رساندن شر و فساد نسبت به مسلمانان کوتاهی نمی

زنند که مسلمانان از مکنونات  کنند و با احتیاط و دّقت حرف می رفتار خود مراقبت می
گاه نشوند در صورت دسـت  ،از این روی. )۳/۹۱، ۱۳۸۵، شیرازی مکارم: ک. ر( ضمیرشان آ

 دشـمن، ابنـدی  دسـت شـما بر اگر«: گیرندبه سختی از آنان انتقام می ،یافتن به مؤمنین
 »دیشـو  کـافر کـه دارنـد آرزو و ندیبگشـا زبـان و دسـت بـدی بـه شما بر و باشند شما

 . )۲/ممتحنه(

 هرزگویی. ۴
بـی، دهـد های خطرآفرین دیگری که جامعۀ اسالمی را به ارتجاع سوق میاز آسیب

. خصوص نیروهای طراز اّول جامعه و کارگزاران نظام استهب ،هاتقوایی در گفتار انسان
خوردۀ دشمنان قسم. اعتمادی مردم به حکومت خواهد شد عامل القای بی ،همین مسأله

های گونـاگون در  ویـژه بـا ابـزار فرهنگـی و رسـانه با تبلیغات پیوستۀ خود و بـه ،انقالب
 ،پـردازینند و با تحریف و دروغتالشند تا به نحوی انقالب اسالمی را به انحراف بکشا

: ک.ر( پـیش رود، پسندندگونه که خود میسخنان باطل خویش را حق جلوه دهند تا آن
ابتدا دربارۀ آن  ،الزم است قبل از اشاعۀ هرگونه اخباری در سطح جامعه. )۱۱۶و  ۶۲/نحل

تـا حقیقـت  به رهبر جامعه و اولیای امور ارجاع داده شود ،تحقیق شود و به فرمودۀ قرآن
انتشـارش  ،ا وحشـت بـه آنـان برسـدیمنی یاز ا ]حاکی[و چون خبری «: استنباط گردد

انـد ان آنان کسـانییاز م قطعاً  ،ای امر خود ارجاع کنندیامبر و اولیدهند و اگر آن را به پ
در دسـتورالعمل عارفـان و . )۸۳/نسـاء( »ابندیآن را در  ]توانند درست و نادرست  می[که 
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بـّین تسخن اصـحاب غـرض را بـدون ، بر این نکته سفارش شده که انسان ،سالکان هم
 تـانیبرا فاسـقی اگـر د!یـاآورده مـانیا که ای کسانی«: فرمایدکه حق میچنان، نپذیرد
 از ]بعـد[ و دیبرسـان بیآسـ را گروهـی نـادانی بـه مبادا، دیکن وارسی کین آورد خبری

شـود کـه معلوم می، توّجه به همین مطلببا . )۶/حجرات( »دیشو  مانیپش دیاکرده چه آن
گذاشــت و  ب سیاسـی هـم بــر جامعـه خواهـدتـأثیرات مخــرّ ، گـاه رهـایی عنــان زبـان

 . خواندمیطلبان را به هیاهوگری فرا فرصت

 افکنیشبهه. ۵
دوسـت و پـروران دنیـادسیسـههمیشـه، یابیم کـه میدر ،نگری در آیات قرآنبا ژرف
ســاختن فضــای جامعــه و بــه ســعی در ملتهــب، پراکنــیبصــیرت بــا شــبههنادانــان بــی

، پایه و اساس دشمنانسپردن به شبهات بیگوش. اندانداختن افکار عمومی داشته خطا
خسـارات ، کـردن آب بـه جـوی دشـمنعالوه بر جـاری، خصوص از جانب خواص هب

طرح ، تیکی از این شبها. کندناپذیری به پیکرۀ اجتماع و نظام اسالمی وارد میجبران
ایـن سـخنان در طـول . مسألۀ حاکمیت ولّی فقیه و مقایسۀ آن با نظام دیکتـاتوری اسـت

مصـادیق ایـن . تاریخ به وسیلۀ معاندان انقالب به اشـکال گونـاگون تکـرار شـده اسـت
علیـه بیـدادگری فرعـون  در داسـتان انقـالب موسـی ،افکنی را در آیـات قـرآنشبهه
بـرای انجـام رسـالت بـا فرعـون  ضـرت موسـیهنگامی که ح. توان جستجو کرد می

 )۱۲۳/اعـراف( انگیزۀ مبارزۀ ایشان را مکر و حیلـه، فرعون و کارگزاران او، کند مناظره می
آوردن قـدرت و دسـتو به )۵۷، ۶۳/طه ؛۱۱۰/اعراف( برای بیرون راندن آنان از سرزمینشان

ان عمـومی را از تـا بـدین روش اذهـ، قلمـداد کردنـد )۷۸/یـونس( بزرگی بـر روی زمـین
در صـدد  مخالفـان نظـام اسـالمی کـه موسـی، در واقـع. حقیقت امر منحرف کنند

نظـام را بـه ، خواستند این شبهه را بیفکنند که پیروی از رهبر جامعـه می، تشکیل آن بود
مجبور به پذیرش  ،مداری خواهد کشاند و مردم باز هم پس از انقالبدیکتاتوری و زور

در  ،)۹۰/اعـراف( هـا خسـارت دارد ایـن انقـالب بـرای آن ،در نتیجه گری هستند و سلطه
بـا خودکـامگی و ، سپاری به فرمان رهبران متخّلق به اخـالق اسـالمی که گوشصورتی

 . استبداد متعارض است
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بـه  ،بودن در مکتب اسالم و سخنان اولیـای الهـی حّد و مرز گوش به فرمان رهبران
کید شده اطاعـت و پیـروی مخلـوق در  ،ر سخن امام علید. است خوبی تبیین و تأ

، ۱۱۶۷، ۱۳۵۱، سیدرضـی(اسـت  مذموم دانسـته شـده، جایی که نافرمانی خدا در آن باشد
، بستری برای گناه فـراهم شـود، فرمانی دهد که با اجرای آن ،رهبری هرگاه. )۱۵۶ قصار

دادن پایـان، المیفلسفۀ جهاد اس. دنبر مسلمان تکلیف است که در برابر آن فرمان بایست
سـاز رشـد و تعـالی مـاّدی و  زمینه ،انقالب اسالمی. گری است پذیری و سلطه به سلطه

 خودسـری بـودهمـداری و مبارزه بـا زور ،که هدف بعثت انبیاچنان ،معنوی مردم است
  .است

 انگیزیفتنه. ۶
، افتـدسـاز مـیمؤّثر و کار، چه در ظهور و پیدایش و رشد فتنه در جامعۀ اسالمیآن

. غفلت نیروهای انقالبی از مسایل مختلف کشور و عدم حضور در صحنۀ اجتماع است
بـه دلیـل تـرس از تضـعیف نظـام و عوامـل دیگـر  ،سکوت عالمـان در برابـر انحرافـات

، پور مهـدی( تشدید اختالفات فکری به تحریـک دشـمنان خـارجی و داخلـی، اجتماعی
که هـر  نما افسونگری است بوقلمون ،فتنه. بخشد بستر ظهور فتنه را سامان می، )۵، ۱۳۷۷

 . کندپذیران را سرگردان و متحیر میگردد و فتنهبار به شکلی عیان می
گیرد که  زمانی صورت می، فتنه در عقیده. عقیدتی است و گاه اجتماعی هفتن ،گاه

کند و  بدعت ایجاد، پایه و اساس در دین بردن از جهل مردم و باورهای بیدشمن با بهره
بـا اسـتفاده از جهالـت  ،که سامری از غیبت موسـیچنان هم، یا آن را تحریف نماید

ســوء اســتفاده کــرد و مــردم ، گرایی آنــان پرســتی و خرافــه مــردم و رســوبات دوران بت
جانشـین و ، ها و پنـدهای هـارون بـه کوشـش، بودند  اندیش که تازه انقالب کرده ساده

 ،این مسـأله. د و دوباره به عصر جهالت خود بازگشتنداعتنایی کردن بی، برادر موسی
پرستی مجّدد  موجب شد آنان دوباره در رنج و عذاب قرار گیرند و عواقب ارتجاع و بت

 . )۵۴/بقره( را متحّمل شوند
لوحانه تحت تأثیر تبلیغات  مؤمنین صدر اسالم را ساده، نگری همین جهل و سطحی

شـدِن نفـوذ برداشـتهشدن رهبر یا از میـانآن با کشته دشمن قرار داد که تصّور کردند هر
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 ]هم[ او از شیپ که ای فرستاده جز محّمد و«. باید به عقب بازگشت کنند ،اجتماعِی او
 خـود دۀیـعق از شـود کشـته ایـ ردیـبم او اگـر ایـآ؛ سـتین گذشـتند ]و آمده[ امبرانییپ

در قلـب و جـان  ،و ایمـاندر صورتی کـه اگـر انقـالب . )۱۴۴/عمرانآل( »د؟یگرد  برمی
 دیگر چه جای گریز است؟ ، )۱۴/حجرات( کسی نهادینه گردد

سـبب افتـادن در  ،پیروی از آیات متشابه قرآن از سوی افراد منحرف و بیمـاردل نیـز
 کسانی اما«: شود دامن فتنه و آشوب خواهد شد و باعث خلل در عقیده و ایمان فرد می

 از ]خـود خواهدل به[ آن لیو أت طلب و ییجو  فتنه یبرا، است انحراف شانیهادل در که
هنگـام انقالبیـون و گیـری بجـا و بـهموضع. )۷/عمرانآل( »...کنندمی روییپ آن متشابه

شـناخت و رسـوایی ، سـازی در خنثی، زدگـیگونه شـتابدوری از افراط و تفریط و هر
 ِانَّ « البالغـهنهـج ۹۳درخطبـۀ  بنا به فرمودۀ موال علی. عوامل فتنه بسیار مهم است

ْقَبَلْت  ِإَذا اْلِفَتَن 
َ
َهْت  أ ْدَبَرْت  َوِإَذا َشبَّ

َ
َهْت  أ بدان معنـا کـه هرگـاه  ؛)۱۳۷، ۱۳۵۱، سید رضی( »َنبَّ

مقـام معّظـم . شـوداشتباه می) باطل به حّق و فساد به صالح( ،رو آورد) به مردم( هافتنه
بسـته بـه  چشم ،ها در درون آن ه انسـانکنند کـ فتنه را به گرد و غباری تعبیر می ،رهبری

. )۱۰۹، ۱۳۹۱، مرکـز صـهباء( داننـد خواهنـد و نمی زنند که خودشان نمی حرکاتی دست می
، گم است، گیج است، فهمد چه شد نمی. جایی است که انسان بصیرت ندارد فتنه آن«

بـار گـرد و غ. گویند فتنهاین را می. سر جای اّولش است، کند هرجا هر چه حرکت می
پندارند که  خود می «به فرمودۀ قرآن کریم  .)۱۹/۱۲/۶۱، مرکز صهباء( »آینده ندارد. است

، داریانقالبیـون بـا خویشـتن ،در این هنگامـه. )۱۰۴/کهف( »دهند  کار خوب انجام می
واکنشی چنان که شایسته اسـت از خـود ، اندیشیدور از سادهخردمندانه و سنجیده و به

جاهالن در امواج فتنـه جـوالن ، دار شوددانند اگر فتنه میدانکه میچرا؛ دهندنشان می
زدگی فرصـت گمان شتاببی؛ آری. زنندزده بر پیکر اسالم ضربه میدهند و شتابمی

 . ربایداندیشیدن را از آدمی می
ایجاد سازش با کّفار و ، توان به پذیرش والیت کافرانمی، پروریاز دیگر عوامل فتنه

مسلمانان به سـخنان ولـّی امـر و رهبـر خـویش  ،صورتدر این .آنان اشاره کرد رابطه با
موجب فساد در زمـین  ،زنند و همینمی شوند و از حمایت یکدیگر سر بازتوّجه می کم
روی به سوی امام زمان خویش برگرداندن و بـاز بـر سـر پیمـان و منتظـر  ،پس. شودمی
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سورۀ انفال به هدف اساسی  ۲۴در آیۀ . حقیقی بیعتی دوباره است و حیاتی، فرمان بودن
 کـه کسـانی ای«: اسـت شـده اشـاره ،هابخشی به انسان در تمام زمینهاسالم در حیات

 اتیـح شـما بـه کـه خواندنـدفـرا زییـچ بـه را شـما امبریپ و خدا چون د!یا آورده مانیا
تـرین تعـابیر دربـارۀ عتـرین و جـامکوتـاه ،این تعبیر را. »دیکن اجابت را آنان ،بخشد  می

 بـه تنهـا کـه ای فتنه از و«. )۷/۱۶۲، ۱۳۸۵، شیرازی مکارم: ک.ر( اندآیین حق دانسته اسالم و
بـه معنـای » فتنـه«، در آیۀ مورد بحـث. )۲۵/انفال( »... دیبترس رسدنمی شما ستمکاران

دای کـه جامعـه در اهنگـامی. گیرد بالها و مصائب اجتماعی است که دامن همه را می
نیکان و بدان در ، شکنی شودرسالت خود کوتاهی کند و بر اثر آن هرج و مرج و قانون

تفـاوت  دیگر بـیلذا اخطاری است برای جامعه کـه نسـبت بـه یکـ، سوزندآن آتش می
گـران ممکـن فتنـه، بنا بر فرمودۀ قـرآن کـریم. )۷/۱۶۶، ۱۳۸۵، شـیرازی مکارم: ک.ر( نباشند

-۴۸/توبه( گران هم به قصد جاسوسی و فساد حاضر شونداست در صف مبارزان و جهاد 
و دستور بـه مبـارزۀ جـّدی بـا  )۱۹۱/بقره( داند فتنه را از کشتار بدتر می ،از این روی. )۴۷
 »شـود خـدا مخصوص نید  و نباشد ایفتنه گرید  تا دیبجنگ آنان با«: دهدگران میفتنه

 .  )۱۹۳/بقره(

 گرایی  می در تقابل با واپسهای معنوی تقویت جامعۀ اسالشاخصه. ب
سیاسـی  ۀدر صـحن ،از انقالب ارتجاع مولود عواملی است که پس ،که گفتیم چنان

راه  ،شـود کـه قـرآن کـریماکنون این سؤال مطرح می. آید اجتماعی یک مّلت پدید می
هـای پرمخـاطرۀ آن پـس از جریـان رهایی و صیانت جامعۀ دینـی و اسـالمی از آسـیب

بـه پاسـخ ایـن  ،نه تعریف و تبیـین نمـوده اسـت؟ بخـش پایـانی مقالـهچگو  ،پیروزی را
 . ها اختصاص داردپرسش

 محوریتقوا. ۱
راغـب ( چه به او ضرر و زیـان برسـاندبه معنی حفظ شیء است از آن» وقایه«تقوا از 

نشان از ، ات آن در آیات قرآنتکرار و کاربرد زیاد این واژه و مشتقّ . )۵۴۵، ۱۳۸۷، اصفهانی
 تقـوا بهتـرین لبـاس و بهتـرین زاد و توشـه اسـت، از نگـاه قـرآن. مّیت موضـوع دارداه
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 ای«: عامـل تشـخیص حـق از باطـل و دوری از فتنـه اسـت ،تقوا. )۱۹۷/بقره؛ ۲۶/اعراف(
 از حـق[ صیتشخ ]رویین[ شما برای ،دیدار  پروا خدا از اگر د!یاآورده مانیا که کسانی
هـا را آسـان و راه خـروج از همـۀ سـختی ،و همچنـین )۲۹/انفـال( »دهـد  می قرار ]باطل

 . )۴و  ۲/طالق( سازدها را هموار می  دشواری
کوتـاه ، گذاشـتن عمـلپـاکیزه: اندبرای انسان پرهیزکار سه نشانه برشمرده ،امام علی

هـای دارای جنبـه ،تقـوا. )۲/۵۸۵، ۱۳۳۷، آمـدی: ک.ر( شـمردن فرصـت گرفتن آرزو و غنیمـت
امـام در . تقوای زبانی، تقوای مالی، تقوای اخالقی، تقوای سیاسی؛ ونی استمتعدد و گوناگ
 .  اندهای تقوا را برشمردهقین و جنبهبعضی از صفات متّ  ،نیز »مامُه «خطبۀ معروف 

 ،خواهـد بـا صـداقت زنـدگی کنـدمداری که میترین اصل در زندگی سیاستمهم
از پـذیرش  ،ب شد موال علـیهمین تقوای سیاسی بود که موج. تقوای سیاسی است

بودن و پیروی از سیرۀ  برخالف دیگرانی که با ادعای انقالبی، شروط سقیفه امتناع ورزد
عمل بـه روش شـیخین ، که یکی از این موارد( حاضر به پذیرش تمام شرایط ،پیامبر
یـک ؛ شـودزدن به دیگـران مـیگویی و تهمتمانع از دروغ ،تقوای سیاسی. شدند) بود
کـردن بـه پذیرد و آن را بـا توجیـههای خود را میها و کاستیمدار متقی ضعفستسیا

برای حفظ جاه خود ممکن است تن بـه  ،تقوامدار بیسیاست. اندازد گردن دیگران نمی
مانند عمرو عاص که حیثیت ، اهالن سینه بزندحتی زیر علم نا، هر پستی و دنائتی بدهد

، ۱۳۷۹، عبـد خـدایی: ک.ر( نش را برای دنیـای او فروخـتخویش را فدای معاویه کرد و دی
 . او را نکوهش فرمود )۳۹در نامۀ ( و حضرت )۱۶۷-۱۸۹

 افزاییبصیرت. ۲
همان بیداردالنی هستند که با جوشن تقوا خـود را از  ،اهل بصیرت در فرهنگ قرآن

 چـون، دارنـد پروا ]خدا از[ که کسانی ،قتیحق در«: دارندوساوس شیاطین مصون می
 »شـوند نـایب بناگـاه و آورنـد ادیـ بـه ]را خـدا[ رسـد شانیبد طانیش جانب از ایوسوسه

 .  )۲۰۱/اعراف(
، افزایی مردم و مصونیت از خطر ارتجـاع در جامعـۀ اسـالمییکی از عوامل بصیرت
کـه فاش باید گفت تـا زمـانی. سپاری به سخنان الهی اوستپیروی از رهبر جامعه و دل
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، اسـت بر مبنای اسالم و راه روشن انبیـا و ائمـۀ معصـومین ،نقالبمسیر و شالودۀ ا
بایسـته اسـت کـه بنـا بـه توصـیۀ قـرآن  ،از ایـن رو. خللی در بنیان آن ایجاد نخواهد شد

گـاه دچـار اخـتالف و و هـر )۵۶-۵۵/مائـده( مردم پیرو ولّی امر زمان خود باشـند، کریم
وحـدت و یکپـارچگی بـین آحـاد مّلـت به صاحبان امر رجوع کنند تا ، شوند نزاعی می

موجـب افـزایش هشـیاری و بصـیرت مّلـت  ،ایـن امـر. )۵۹/نسـاء( همچنان حفـظ شـود
 : دنیفرما یرت میق بصیح دقیانقالب در توض ۀرهبر فرزان. شود می

 ۀیـسـطح اصـولی و ال ، سـطح کیـ. میف کنـیـم تعر یتوانیرت را در دو سطح میبص
بـا ، دییـم توحینی و فهم اساسی مفاهیب جهانانسان در انتخاب . رت استین بصیر یز 

ن یـا، دییـبـا نگـاه توح ...کندیدا میرتی پیبص کی، عتیدی به جهان طبینگاه توح
ی ئما هم که جز ... مدار است قانون ۀمجموع کی، مند است نظام ۀمجموع کیجهان 
 هدف به بی؛ دار است مان هدف شمان و زندگییدایپ، وجودمان، میعت هستین طبیاز ا
در حوادث گوناگون هم ... نیجز ا هب ...دی استینگاه توح ۀالزم، نیا. میامدیا نیدن

... دا کندیرت پید بصیانسان با. رتی عارض انسان شودیبص رت و بییممکن است بص
در انسـان ، کـردن رهـا تـدبّ  در آن، دنیسـنج درسـت، کـردن حوادث را درسـت نگـاه

قـت بـاز یکنـد و انسـان چشـمش بـه حق یم جادیی اینایعنی بی؛ کندیجاد میارت یبص
 . )۴/۸/۸۹، ای سینی خامنه(ح شود یم

 حفظ نظام اسالمی. ۳
ــرای  ،هــای انســان در اســتمرار انقــالب اســالمییکــی از رســالت آن اســت کــه ب

خالصـانه تـالش ، گزنـدهای اهریمنـان حفـظ آن از های نظام وداشتن آرمان  نگه زنده
حفظ نظام  ،امام خمینی. کردن است تر از انقالباین کار بسی پرمشقت ،البته. دکن

در بیانـات  ،مقام معّظم رهبری در تأییـد ایـن سـخن امـام. دانسترا اوجب واجبات می
حراست و صیانت از جمهوری اسالمی را اوجب واجبات مـی ،امام«: فرمایندخود می
از  صـیانت ،هـاتـرین واجـبواجـب. نـه از اوجـب واجبـات، اوجب واجبات. دانست

وابسـته بـه  - بـه معنـای حقیقـی کلمـه -چون صیانت اسالم ؛ جمهوری اسالمی است
حفـظ و حراسـت از  .)۱۴/۳/۸۹ای،  حسـینی خامنـه( »صیانت از نظام سیاسی اسالم اسـت

وظـایف خـویش را در  ،کند که انقالبیونزمانی تحقق پیدا می ،نظام و دستاوردهای آن
 . راه را بشناسند قبال کشور خود بدانند و موانع بر سر
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 ستیزیحفظ روحیۀ ستم. ۴
، طلب بر آننـدچه برخی مکاتب قدرتبر خالف آن، حفظ تعادل و دوری از تعّدی

که  ،داشتن قدرت و در آن حد یعنی مقامی منیع داشتن، عّزت«. مورد نظر اسالم است
، بنابراین .)۲۶۵، ۱۳۷۸، مطّهری( »در اسالم ممدوح است، کسی نتواند انسان را خوار کند

کرامت و عزت مسلمین ، تسلیم در برابر تهدید دشمن و خودباختگی و ضعف و سستی
تـر و روح او را سـخت، در بیـان صـفات مـؤمن مـوال علـی. سـازددار مـیرا خدشه
، دارید و دیـناین در حالی اسـت کـه مـؤمن در تعّبـ. داندتر از سنگ خارا میمحکم

در  ،قــرآن ق در آیـاتبـا تعّمـ. )۳۲۵قصــار، ۱۲۴۴، ۱۳۵۱، االسـالمفـیض: ک.ر( خـوارتر اسـت
نباید در راه مبـارزه  ،به دلیل ایمان به پروردگار خود ،یابیم که مجاهدین مبارز جامعه می
احسـاس ضـعف و انـدوه و سسـتی  ،ها و مقاومت در برابر بیگانگـانحفظ آرمان برای
 . )۱۳۹/آل عمران( »دیبرتر  شما که دیمشو  نیغمگ و دیمکن سستی ،دیمؤمن اگر و«: کنند

با ذکر شجاعت و استقامت و ایمان یاران وفـادار  ،عمران نیزشریفۀ آلسورۀ  ۱۴۶آیۀ 
. خوانـدمیهمۀ مسلمانان را به حفظ روحیه در مقابل تهاجمات بیگانگان فرا ،پیامبر

حفظ روحیۀ . مورد نکوهش قرآن کریم است ،تسلیم و سازش و سپردن میدان به دشمن
از صـفات  ،زه با ظلم و دفع آن و دوری از تسامح و تساهل در مقابـل اسـتبدادگرانمبار 

همواره باید بصیر و هوشیار باشـد و  ،یک مبارز انقالبی. پاسداران جامعۀ اسالمی است
تا مبادا از این طریق اخـتالف ، های شیاطین و اهریمنان را نخوردها و نیرنگفریب فتنه

اکند و یا تمایل به سوی ظالمین و ستمکاران نمایـد کـه قـرآن و دشمنی را میان مّلت بپر 
ِذ ﴿: فرماید می ْولِ یَوَال َتْرَکُنوا ِإَلی الَّ

َ
ـِه ِمـْن أ اُر َوَما َلُکْم ِمْن ُدوِن اللَّ ُکُم النَّ اَء َیـَن َظَلُموا َفَتَمسَّ

 ﴾ُرَحَمـاُء َبیـَنُهمالکّفـار ِشـّداء َعَلـیأ﴿بلکه به مصداق آیۀ ؛ )۱۱۳/هود( ﴾ُتْنَصُروَن  ُثمَّ َال 
به مهـر  ،کنند و در میان خودنسبت به دشمنان سرسخت و هشیارانه عمل می، )۲۹/فتح(

پاسـخ ، کنند و هر کجا دشمن نسبت به آنان تعرض و تعـّدی نمـودو عطوفت رفتار می
امبر او مـی یخدا و پ ]دوستداران[سزای کسانی که با «: داد شکن و قاطع خواهنددندان

ختـه یا بـر دار آو یـست که کشته شوند ین نیجز ا ،کوشند  ن به فساد مییدر زم جنگند و 
د یـن تبعیسرزمآن ا از ی، ده شودیگر بر یکدی  شان در خالف جهتیا دست و پای، گردند
مورد تأیید دیـن  ،نرمش و تواضع در برابر متجاوزین به حقوق جامعه. )۳۳/مائده( »گردند
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 بـر ،کرده یتعّد  شما بر که گونههمان، کرد یعّد ت شما بر کس هر پس«: اسالم نیست
وعـدۀ  ،ایستادگی و مبـارزه اسـت و او نیـز، لذا فرمان الهی؛ )۱۹۴/بقـره( »دیکن یتعّد  او

 ،ل شـدهیـبه کسانی که جنگ بـر آنـان تحم«: است نصرت خویش را به مؤمنین داده
روزی یته خدا بر پاند و البچراکه مورد ظلم قرار گرفته، است داده شده ]جهاد[رخصت 

 کـه گذشـتۀ خـود را جبـران و اصـالح نماینـدمگر آن ،)۳۹/حـج( »آنان سخت تواناست
دست و حقوق صاحبان حق را به آنان بازگردانند و رضایت آنان را به )۵۴/انعام؛ ۱۴۶/نساء(

 بودن چنین کننـد که به ناچار یا به دلیل اسارت و در مضیقهآن هم قبل از زمانی، آورند
، شـیرازی مکارم: ک.ر( »محاربۀ با خداست ،محاربه و ستیز با بندگان خدا«زیرا ؛ )۳۴/ئدهما(

عبارتنـد ، توان بدان اشاره داشـتچه که از مصادیق حفظ روحیه میآن. )۱۴/۴۵۸، ۱۳۸۶
ضربات گوناگون کـه بـر اثـر ، پایداری و استقامت در برابر حمالت روحی و روانی: از

 . شودبر مّلت انقالبی وارد می، ادیهای اقتصتحریم، تهدیدها
 : داننددر همۀ احوال مهم می ،مقام معّظم رهبری نیز حفظ روحیۀ انقالبیون را

وقتــی . توانــد بــه آن زور بگویــد دشــمن نمی، اش قــوی شــد ای روحیــه وقتــی جامعــه
اولین اقدامشان ایـن اسـت ، جماعت و یا مّلتی شوند، زورگویان دنیا بخواهند سوار فرد

. اش را از بین ببرنـد آن فرد یا مّلت را بشکنند و احساس توانایی و ایستادگی ۀروحی که
، تا زمانی که احساس قدرت و توانایی و روحیه در یک مّلـت و جمـاعتی وجـود دارد

(حسـینی  نه دشمنان بیرونـی و نـه دشـمنان درونـی؛ تواند بر آن فائق آید کس نمی هیچ
 .)۶/۸/۱۳۸۲، ای خامنه

 یگیر نتیجه
بـه » گرایـی ارتجـاع و واپس«به مفهـوم ، با رویکردی دینی و قرآنی ،در این پژوهش
ترین بحران پس از پیروزی انقالب اسالمی در جامعـه اشـاره کـردیم و  عنوان خطرناک

هـای مردمـی در جامعـه شـکل خواهـد  همواره پس از انقالب ،بازنمودیم که این تهدید
 ،کارهای مقابله با آن ارتجاع و راه عوامل خطرمسألۀ شناخت علل و ، نکتۀ مهم. گرفت

 . گیری از معارف سرشار قرآن کریم است از طریق بهره
امـا مفهـوم قرآنـی ، اسـت  در قـرآن کـریم بـه کـار نرفتـه» ارتجـاع«اگر چه کلمـۀ 

؛ )۱۴۹/عمـران آل( »ارتـداد علـی اعقـاب«را بـه صـورت » بازگشت به عقـب و گذشـته«
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 )۶۶/مؤمنـون( »نکص علی اعقـاب«و  )۱۴۴/عمـران آل( »اعقابانقالب علی «، )۷۱/انعام(
از منظـر . بدان اشاره دارد، چنان که مضامین دیگر قرآن کریم نیز هم ،توان بازجست می

آوری به  گیری علیه توحید و بازگشت به جاهلّیت گذشته و روی هرگونه جهت، وحیانی
 . شود ی میو از آن نه  گرایی و ارتجاع خوانده نوعی واپس، طاغوت

 در گسسـت و شکسـت ایجـاد عوامل و علل به شناخت، در بخش آغازین پژوهش
کـردیم و بـه عوامـل و نمودهـای  اشـاره انقـالب اسـالمی پیـروزی از پس ،جامعه نهاد

هـا اشـاره نمـودیم و  کنندۀ مّلت ترین عامل تهدید به عنوان خطرناک ،حرکت ارتجاعی
، عدم تزکیۀ نفـس و تقوامحـوری، ل بیتچون غفلت از معارف قرآن و اه عللی هم

، گرایی توسـط برخـی از کـارگزاران نظـام مسـابقه در تجّمـل، اندیشـی ساده، بصیرتیبی
سوزی نسبت به آنان و خودمحوری و مخالفت با م و دلنرمش در برابر بیگانگان و ترّح 

 . شد  هایی از ارتجاع برشمرده نمونه ،رهبران دینی
 پیشـبرد در تقویـت و ممتـاز هـایشاخصـه از به بیـان برخـی ،در بخش پایانی مقاله

 بـه عنایـت گرایی و ارتجاع اشـاره کـردیم و بـا اسالمی در تقابل با واپس جامعۀ اهداف
به این نتیجه رسیدیم که قرآن کریم بر آن است  ،آیات در تأّمل و کریم قرآن رهنمودهای

زمـام ، نی بپردازد و به مدد تزکیـهبه انقالب درو  ،تا بشر به واسطۀ تحّول روحی و معنوی
نفس اّماره را به دست تقوا بسپارد و به مرتبۀ مطمئّنگـی و کمـال حقیقـی خـویش نایـل 

توانــد بســی مــی ،چــرا کــه حکومــت نفــس اّمــاره و وسـاوس آن بــر کشــور دل؛ گـردد
 . تر از دشمن بیرونی باشدخطرناک
هـای و بـا تمسـک بـه برنامـههـای راه ها و چالشبا شناخت موانع و آسیب، بنابراین

توان زمینۀ صدور و گسترش انقالب اسالمی را در عرصۀ می، علمی و عملی قرآن کریم
 . جهانی مهّیا ساخت
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 نامه کتاب ۱۰۶
 . فوالدوند مهدی محّمد ترجمۀ ،مجید قرآن .۱
فصـلنامۀ ، »های انقالبیون مسلمانرسالت انقالب اسالمی و غفلت«)، ش۱۳۸۶( ،رضامحّمد، احمدی .۲

 . ۸۷شمارۀ، مپیا
اسـتاد ، رشناسـی ارشـدنامه کا پایان، ارتجاع و تجّدد از دیدگاه قرآن و حدیث)، ۱۳۹۱( ،مرضیه، اعتمادی .۳

 . تهران ،دانشکده اصول دین ،منصور پهلوان: راهنما
 . مروارید ،تهران. چاپ پنجم، یسیاس دانشنامه ، )۱۳۵۱( ،داریوش، آشوری  .۴
 . چاپار ،تهران، ّول، چاپ افرهنگ علوم سیاسی)، ۱۳۷۹( ،مینو، راد افشاریو  علی، آقابخشی .۵
یخپرشکوه صلح امام حسن)، ش۱۳۸۶( ،راضی، نیاسیآل .۶ علی ترجمۀ سّید، ترین نرمش قهرمانانۀ تار

 . دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،تهران، چاپ ششم، ایخامنه
، محّمـدعلی انصـاری قمـی: ترجمه و نگـارش، غررالحکم و دررالکلم)، ش۱۳۳۷( ،عبدالواحد، آمدی .۷

 . نابی ،تهران، چاپ اول
، ویـرایش دوم، چاپ دهم)، ۱۳۹۱( با ضمیمۀ فتنه، رهبری دربارۀ بصیرت و استقامتبیانات مقام معّظم  .۸

 . مؤّسسۀ ایمان جهادی، مرکز صهباء: تنظیم ،تهران
 www. leader. ir: به نشانی پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معّظم رهبری .۹
ارت و چـاپ دانشـگاه انتش ،تهران، چاپ دوم، جلدی۱۶ ۀدور ، نامهلغت)، ۱۳۷۷( ،اکبرعلی، دهخدا  .۱۰

 . تهران
 . آرایه ،تهران، القرآن غریب فی المفردات)، ش۱۳۸۷( ،محّمدبن حسین ، اصفهانی راغب .۱۱
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