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ما را در به دوش کشیدن َعَلم روایت حق، به ظاهر تنها گذاشت؛ باشد که شفاعتش نزد ارباب 
دستگیرمان باشد.



فهرست مطالب

پیش گفتار.........................................................13
کتاب ........................................................... 18 کلی  طرح 
28 ............................................................. منظومه بحث 

فصل اول:جامع نگری............................................ 33
یکردهای تحليلی .................................... 35 1-ضرورت تعيین رو
38 ........................... یکرد مادر« در تحليل امور اجتماعی  2-»سه رو
39 ............................................ یکرد توحيدی و آثار آن 2-1- رو
یکرد توحيدی......................................................... 41 آثار رو
43 ............................................... یکرد والیی و آثار آن 2-2-رو
46 .......................................................... یکرد والیی  آثار رو
48 ............................................... یکرد نبوی و آثار آن 2-3- رو
یکرد نبوی............................................................. 50 آثار رو
یکردهای انسان موحد ...................................... 55 3-ساختار رو
58 ............................... یکرد والیی در تصویر شریعت 3-1-نقش رو
60 ............................................. 3-2-نقش شریعت در سلوک
63 ................ یکرد مادر کليدی بر اساس سه رو 4-انتخاب موضوعات 



 4-1-متن و مرکز عالم..................................................... 63
66 ......................................................... 4-2-ظاهر و باطن
4-3- جبهه حق و باطل.................................................. 67
69 ..................................................... کميت 4-4-قيام و حا

71................................... .... ح اهلل فصل دوم:عصر رو
75 ................................................... یخی بشریت    1-سير تار
78 ................................................................... 2-زمانه
3-سبک تعامل با زمانه.................................................... 82
4-عوامل مؤثر در تغيیر زمانه................................................ 85
89 .......................................... کميت اهلل   5-دوران قيام هلل و حا
98 .................... 6-امام خمينی و مردم ایران؛ عوامل تغيیر عصر جدید

1 0 5 . . . . . . .............................. فصل سوم:انقالب اسالمی
1-قيام هلل  ................................................................. 108
130 .............................................................. 2-مقاومت   
3-اسالم ناب  ............................................................ 146
4-حکومت اهلل  .......................................................... 157

فصل چهارم:نظام اسالمی.......................................171
175 ............................................. 1-جامعه توحيدی و والیی  
 2-حقوق اساسی جامعه توحيدی ...................................... 183
202 ...................................... کلی ساختار نظام اسالمی  3-طرح 
213 .............................. 4-تفاوت نظام مردم ساالری و دموکراسی   
5-آثار و نایج نظام اسالمی  ............................................... 219
5-1- سلوک............................................................... 219
224 .............................................................. 5-2- قدرت

فصل پنجم:دولت سازی و جامعه سازی .........................227
1-حرکت جامعه به مثابه یک هویت یکپارچه   .......................... 230



250 ............................................................. توسعه امامت
257 ........................ 2-ویژگی های دولت اسالمی و جامعه اسالمی   
262 ............................... 3-نسبت نظام حقوقی ونظام اجتماعی   

فصل ششم:معـجـزه دوم....................................... 269
273 ................................ اصول و قواعد تحليل رفتار یک جامعه   
278 ................................................. 1-استقامت و مقاومت  
278 ......................................................  2-1-حفظ انقالب
279 ............ وجود ویژگی های حفظ قيام در جان امت بعد از چهل سال
286 ........................................................  2-2-حفظ نظام
2-پیشرفت و تعالی  ...................................................... 291
2-1-رشد نخبگان........................................................ 291
3-2-رشد دانش......................................................... 293
نقطه عطف در رشد علوم دانشگاهی.................................... 295
 نقطه عطف در رشد دانش فقه.......................................... 296
301 ............................ نقطه عطف در رشد دانش حکمت و معارف
305 ......................... کلی مقوله دانش در جامعه  ميزان توسعه و رشد 
307 ..................................... چالش اصلی ایران در حوزه دانشی 
3-3-تعالی جامعه...................................................... 308

فصل هفتم:دوران بروز مقاومت..................................313



پیش گفتار



گفتار    پیش 
 این کتاب محصول گفتگوهای تحليلی در سال های1397  و 98 پیرامون 
وضعيت انقالب اسالمی است. تالش شده موقف امروز انقالب بر اساس 
چارچــوب و نظام اندیشــه دینی مشــاهده شــود. داشــته ها و نداشــته های 

گردد و درنهایت به یک توصيه راهبردی ختم شود. امروز تبيین 
کســانی  کم رمــق اســت.  ایــن رویکــرد تقریبــًا در فضــای جامعــه دینــی مــا 
ــه ایــن نکتــه توجــه  کمتــر ب کــه در فضــای اندیشــه ی دینــی تنفــس می کننــد 
کــه امتــداد و انســجام اندیشــه های دینــی در زمــان و مــکان حاضــر  دارنــد 
کلــی و فــارغ از دوران مطــرح  را بــرای جبهــه حــق نشــان دهنــد. مباحثــی 
کــه البتــه در جــای خــود ارزشــمند اســت، امــا بــرای تنزیــل آنهــا بایــد  می شــود 

یــک تــالش علمــی دیگــر را رقــم زد.
برخــی نيــز کــه دغدغــه واقعيــات روز و درگيری های سياســی و فرهنگی و 

اقتصادی را دارند توان تحليل صحيح صحنه و قدرت تأمل ندارند.
کســانی هــم که قــدرت تأمل از منظری عميق به شــرایط و وقایــع را دارند از 
منظر اسالم ناب به صحنه نگاه نمی کنند، بلکه عمدتًا بر اساس نگرش ها و 

فلسفه های دنيای مدرن امور را تحليل می کنند و توصيه می نمایند.
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امــا بــه نظــر می رســد اندیشــمندان انقــالب اســالمی و خصوصــًا رهبران 
یــه نــگاه دیگری را بــرای تحليــل و تبيین حقایــق واقعی توصيه  انقــالب زاو
کــه در آن تــالش می شــود ذهنی مســلح به داشــته های  می کننــد. نگرشــی 
کند  دینی و توحيدی و پرورده شــده در بســتر علوم الهياتی به صحنه نگاه 
که برآمده از مکتب  یه نگاهی  یابــد. زاو و به این ترتيب صحنه را درســت در

توحيدی ناب یا همان اسالم ناب است.
انقالبــی،  یــان  حوزو رســالت های  مهم تریــن  از  یکــی  می رســد  نظــر  بــه 
هميــن ترســيم خــط اســالم نــاب و بــروزات آن در ميــان نخبــگان اجتماعــی 
و مــردم اســت. چنان کــه در دهــه پنجــاه مرحــوم شــهيد مطهری؟هر؟ در 
ــازرگان و مجاهدیــن خلــق و امثالهــم هميــن  ــان شــریعتی و ب ــا جری تقابــل ب
کــه دغدغــه  کســانی  یکــرد را داشــت. او در عيــن همراهــی بــا بســياری از  رو
انقــالب اســالمی را داشــتند، بــه جــد کمربســته ی تبيیــن مبانــی اســالم نــاب 
بهتریــن درگاه شــناخت  او  کتاب هــای  از ســال ها،  بعــد  بــود. هنــوز هــم 

اندیشــه های حضــرت امــام اســت.
جریــان  بــا  تقابــل  در  بهشــتی؟وضر؟  شــهيد  نقــش  نيــز  شــصت  دهــه  در 
بنی صــدر و ليبرال هــا قابــل چشم پوشــی نيســت. هــم اندیشــه او و هــم حرکت 
کمــک بــه نظام ســازی  و اقــدام او چــه در قالــب حــزب و تشــکيالت و چــه در 
اســالمی، فوق العــاده بــود. او بــا شــهادت خــود نيــز بــه ایــن جریــان و ایــن رجــوع 
عمومــی بــه خــط امــام مــدد رســاند. شــهيد بهشــتی تمایــز خــط اســالم نــاب 
ــد  ــه دی ــه حضــرت امــام نوشــت به خوبــی ب کــه ب و اســالم دیگــر را در نامــه ای 
عمــوم مــردم رســاند. حقيقتــی که در انتهای دهه شــصت جزو پربســامدترین 

کيــدات حضــرت امــام بــود. تأ
دهه هفتاد را شاید بتوان دوران نقش آفرینی استاد مصباح یزدی در تقابل 
که از روشــنفکران حوزوی بود با جریان  با جریان دوم خرداد دانســت. او نيز 
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مقابل خود درگير شد و باید مدعی شد امروز تبيین و ترویج اندیشه »والیت 
فقيــه« را مرهون تالش های مجدانه او هســتيم. »طرح والیــت« او که برای پر 
کــردن هميــن خأل اندیشــه ای در جوانان، سال هاســت به صــورت دوره های 

آموزشی و تربیتی اجرا می شود، محصول تالش این عالم مجاهد است.
در طول این سال ها و به مدد تالش همه این اساتيد و بزرگان به مرور نقش 
امام و رهبری، از رهبر ی سياسی به یک منبع و راهنمای اندیشه ورزی تغيیر 
کرد. به مرور جوانان و اندیشمندان رجعت علمی جدی به اندیشه های امام و 
رهبری پیدا کردند. تبدیل امام و آقا از مرجعيت سياسی به مرجعيت فکری 
در دهه هشتاد، هم به سبک مدیریت ایشان و هم به تالش نخبگان مربوط 
می شود. همچنين در دهه هشتاد، شاید بتوان نقش طيف جدید و وسيعی 
از مبلغين و اندیشمندان جوان و خوش فکر حوزوی را جدی دید، مبلغينی 
کــه بیش از همه در تقابل بــا جریان های غيرانقالبی نقش بازی کردند. اینها 

تالش کردند فاصله علمی و اندیشه ای رهبری با مردم را کم کنند.
از ابتــدای دهــه نــود بیــش از همه شــاهد ایجــاد جریان هــای خودجوش 
که  طــالب انقالبــی ذیل اندیشــه رهبــری هســتيم. نهال هــای نورســيده ای 
کانون اندیشــه انقالب اسالمی یعنی  یت اصلی شــان اخذ اندیشــه از  مأمور
حضــرت امــام و رهبــری و رســاندن آن ماننــد زنبورهــای عســل )بــه تعبيــر 

رهبری( به مردم است.
به هرحــال امروز نيــز احتياج به کتاب هایی داریم که با رویکردی عميق و 
مبنایی، انقالب اســالمی را بشناســد و بشناساند و زاویه نگاهی که رهبران 
انقالب اسالمی به این پدیده داشته اند را معرفی کند. طرح نظام اندیشه ای 
کــه بتوانــد فهم منســجم و هماهنگی از انقــالب ارائه کند یکــی از مهم ترین 

ضرورت های امروز ما است.1

1.»یــك مســلك و یك فلســفه زندگی خــواه ناخواه بر نوعی اعتقــاد و بینش و ارزیابى درباره هســتی 
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از  کالن  یکــرد  رو بــا  کــه  اســت  دانشــی  چارچــوب  اندیشــه«  »نظــام 
جغرافيــای اندیشــه دینــی اخــذ شــده اســت و نقــاط کليــدی و حســاس آن را 
کاربــردی بــرای  مدنظــر دارد. ویژگــی اساســی ایــن نظــام، انســجام و امتــداد 

کالن اجتماعــی اســت.1 تغيیرهــای 
ما نياز به تالش های طلبگی و عميق و اندیشمندانه برای پر کردن این خأل 
داریم تا صحنه با همه مؤلفه های ایمانی و قداســت های توحيدی بازخوانی 
شــود. ســنت های الهی در آن دیده شود، و قدرت تبيین توصيه هایی که هم  

آرمان جویانه و هم واقع گرایانه باشد فراهم گردد.
کــرده چنيــن رفت وآمــدی را بیــن  تــالش  کتــاب  ایــن  بــا ایــن حســاب 
داشــته  مســلمان  انســان  ی  رو پیــش  صحنــه  و  فکــری  عميــق  الیه هــای 
کــرده- بــه ایــن  باشــد؛ و بــر اســاس مکتــب امــام؟هر؟ -آن چنان کــه فهــم 

کــه یك مكتب  و بــر یــك نــوع تفســیر و تحلیل از جهان مبتنی اســت. نــوع برداشــت و طرز تفكرى 
دربــاره جهــان و هســتی عرضــه می دارد، زیرســاز و تكیه گاه فكرى آن مكتب به شــمار مــی رود. ... 
کــه یك مكتــب عرضه می دارد و به تعقیب آنها دعوت می کنــد و راه و روش هایى که  هدف هایــى 
که به وجود می آورد، همه به  که انشا می کند و مسئولیت هایى  تعیين می  کند و باید و نبایدهایى 
کارآمد، از  که عرضه داشته است...یك ایدئولوژى  منزله نتایج الزم و ضرورى جهان بینی اى است 
طرفی باید بر نوعی جهان بینی تكیه داشته باشد که بتواند عقل را اقناع و اندیشه را تغذیه نماید و 
کند که کشش و جذبه  از طرف دیگر باید بتواند منطقًا از جهان بینی خودش هدف هایى استنتاج 
داشته باشــند. در این  هنگام عشــق و اقناع که دو عنصر اساسی ایمان اند، دست به دست یكدیگر 

داده جهان را می سازند«. )شهید مطهری، مجموعه آثار، ج 2، ص 75(.
1.»ایــن انقــاب، بــا این عظمــت و ابعاد و آثار عملــی، از لحاظ ارایــه  مبانی فكرى خــودش، یكی از 
ضعیف ترین و کم کارترین انقاب ها و بلكه تحوالت دنیاست؛ البته این کم کارى دالیلی دارد: بعضی 
گون  از روشنفكران و متفكران اصلی را در اول کار از ما گرفتند و بعضی از آنها نیز مشغول کارهاى گونا
اجرایى شدند، اما اساس قضیه این است که ما تولید نكردیم. یازده سال از انقاب می گذرد؛ خوب 
بود که صدها نویســنده  اســامی مبانی اسام را بنویســند - چون انقاب ما اسامی است - و منتشر 

بكنند. می بایست تربیت می کردیم که نكردیم. این، یكی از کارهاى حوزه است«. 
قــم   )مقام معظــم رهبــری، در دیــدار مجمــع  نماینــدگان  طــاب  و فضــای  حــوزه ی  علمیــه  ی 

)https://www.leader.ir/fa/speech/215 - 1368/9/7
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امــام،  گردان  بیــن شــا از  را  آن  ر  مقــّرِ بهتریــن  کــه  بپــردازد. مکتبــی  مقولــه 
دانســت. می تــوان  العالــی  مدظلــه  خامنــه ای  ســيدعلی 

کــه در ایــن مباحثــه حضــور داشــته اند  طــالب و جوانــان اندیشــمندی 
و  دینــی  علــوم  گيــری  فرا در  دهــه  دو  حــدود  کــه  هســتند  کســانی  عمدتــًا 
قالــب  در  و  بوده انــد  هم مباحثــه  اســالمی  انقــالب  مســائل  همين طــور 
یــک تشــکل خودجــوش طلبگــی بــه نــام »خانــه طــاب جــوان قــم« فعاليــت 
ــی در قالــب  کمــک نيروهــای اندیشــه ورز انقالب ــا  می کننــد و از ســوی دیگــر ب
گفتمان ســاز جهــادی بــه نــام »محبیــن ائمــه؟مهع؟«، دوران رشــد  یــک تشــکل 
کمــک بــه جریــان انقــالب پشــت ســر  جهــت دار و دغدغه منــد خــود را بــرای 
ــژه  ــورت وی ــه به ص ک ــت  ــال اس ــار س ــدود چه ــه ح ــن دو ده ــته اند. از ای گذاش
کتاب هــای  بــر  و خصوصــًا  متمرکزنــد  انقــالب  اماميــن  اندیشــه های  روی 
عرفانــی، فلســفی و فقهــی حضــرت امــام تمرکــز داشــته اند. طالبــی کــه زیر نظر 
اســاتيد بزرگــوار »ســيد یــداهلل یزدان پنــاه« و »علــی امينی نــژاد« و » محمدرضــا 
فــالح شــيروانی« در علــوم فلســفی و عرفانــی آمــوزش دیده انــد و در فضــای 
علــوم نقلــی و فقــه اســالمی نيــز بــا اســاتيد بزرگــوار »عليرضــا امينــی« در فقــه و 

»محمدرضــا عابدینــی« در تفســير، حلقــه مباحثاتــی داشــته اند.
گروهی اســت. خروجــی انضمامی چند  کار  کتــاب محصــول یــک  ایــن 
که یک نفر جمع بندی اطالعات  نظریه پرداز نيســت. این طور هم نيســت 
گردآوری شــده توســط چنــد نفــر را انجــام داده باشــد. بلکــه محصــول یک 
کرده است اولين خروجی  که تالش  هویت علمی مشــترک و جمعی است 

کند. علمی مشترک خود را پیرامون دوران امروز انقالب اسالمی ارائه 
گره ای از ذهن جبهه نيروهای انقالب اسالمی باز  اميدواریم این اثر بتواند 
کند و به فضای محتوایی این جریان مقدس -هرچند قليل- رمقی ببخشد. 
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کتاب  کلی  ح  طر
ک آن روح خدایی بیرون آمد   از روز نخست که صالی قيام هلل از حلقوم پا
تا امروز ملت ایران از ميان مشــکالت و بالیا و نبرد با طاغوت های بی رحم 

دوران در صراط مستقيم حرکت کرده است.
که فقط در اندازه بعضی  برای انســان انقالبی، عبودیت مفهومی نيســت 
احکام فردی - مثل: نماز و روزه -  متبلور شود. عبودیت مأموریت اجتماعی 
او را نيز ســامان می دهد. آیات و روایات به روشــنی، هدف پیامبران، امامان 
و انســان های کامــل را تحقق مقاصــد الهی می داند؛ مقاصــدی چون پیاده 

شدن توحيد و بسط آن، برپایی عدالت و قسط و مانند آن.
کــه باید همــه ی عالم به ســوی آن حرکت داده  ایــن همان چيزی اســت 
شــوند؛ ولو جان اوليای الهی هم برای آن فدا شــود؛ که شــد. رفتارهای همه 
گاهی ممکن است فریاد  کامل باید در این جهت تبيین شود.  انسان های 
گاهی  کنند،  گاهــی صلح  گاهی زندانی شــوند،  کنند  گاهی جهاد  بزننــد، 

گاهی از نظرها غایب شوند. کنند و  مقام حکومتی و دولتی را قبول 
یخــی امــت اســت و بایــد  بلــه حتــی غيبــت، رفتــار معصومانــه امامــت تار
ی هم رفتــه مثــل مربــی  در ایــن چارچــوب دیــده شــود. همــه معصومــان رو
ایــن  بشــر اســت.  کل  انــدازه طــول عمــر  بــه  کــه طــول عمرشــان  هســتند 
ــا  گاهــی ب ــی محبــت می کنــد،  ــا مترب ــد ی ــه فرزن گاهــی ب ــدر،  ــا ایــن پ ــی ی مرب
گاهــی قهــر می کنــد. رفتــار متربــی در ســبک اقــدام  او ســخن می گویــد و 
مربــی مؤثــر اســت. بــا ایــن توضيــح رفتــار امــام در غيبــت بــا رفتــار انســان های 
ایــن طــرف پــرده غيبــت ارتبــاط روشــنی دارد. صالح دیــد او ارتبــاط روشــنی 
ــرده غيبــت  ــز در پ ــا رفتارهــای مــا دارد. اوليــای الهــی قبــل از ایــن دوران ني ب
گم گشــتگی قــوم موســی؟ع؟ و  رفته انــد. غيبــت حضــرت یوســف؟ع؟ یــا 
آوارگــی آنــان از ســرزمين مقــدس و مدینــه فاضله شــان همــه نشــان می دهــد 
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ــا رفتــار مــردم دارد. کــه ایــن غيبت هــا ارتبــاط روشــنی ب
اینکه در برخی روایات آمده است که امام از ترس کشته شدن غایب شده، 
اشــاره به همين نکته دارد؛ چون کشــته شــدن امام امری اســت که ارتباط با 
گر قرار بود او با معجزه از این قتل نجات یابد، پس اصاًل چرا  یاران امام دارد و ا

غيبت کند؟ چه تغيیری باید ایجاد شود که دیگر ترس از قتل امام نباشد؟
شــود.  فهــم  بایــد  مفاهيــم  هميــن  چارچــوب  در  هــم  اضطــرار  مفهــوم 
کــه  کنيــم  کــه بنشــينيم و بــه خــود تلقيــن  اضطــرار به معنــای ایــن نيســت 
کــرد. همــه  مــا نمی توانيــم. اضطــرار را بایــد بــر بســتر تغيیــر و حرکــت فهــم 
ی حرکــت و مجاهــدت فهميــد نــه بــر بســتر توقــف  مفاهيــم دینــی را بایــد رو
کــه فــردی بی ســواد بگویــد: مــن بــا بوعلــی  و ســکون. توقــف مثــل آن اســت 
گفــت »هيــچ نمی دانــم«، فرقــی نــدارم. مفهــوم تقــوا و  کــه درنهایــت  ســينا 
کــرد؛ و همين طــور مفهــوم  ی بســتر ســکون نبایــد تقریــر  مراقبــت را هــم رو
کــه در بســتر مجاهــدت تصویــر شــوند. اضطــرار. اینهــا وقتــی درک می شــوند 
که تمام  که انتظار فرج، افضل اعمال است؛ آنکس  بر این اســاس است 
تــالش خــود را خرج کنــد، واقعًا نقص خود را مشــاهده می کند؛ لذا اضطرار 
که وظيفه جبهه  را فهــم می نماید و انتظار را حــس می کند. تعجيل در فرج 
حق است، محقق نمی شود؛ مگر با برنامه ریزی برای رسيدن به این رشد و 

مجاهدت در راه تحقق آن.
امــام  کــه  اجتماعــی مســتحکم  و  یخــی  تار یعنــی جریــان  جبهــه حــق 
کيفــی آن بــوده اســت. ایــن جبهــه در ایــن  کّمــی و  درصــدد تربیــت و رشــد 
کــه مثــل خورشــيد پشــت ابــر اســت،  طــرف پــرده غيبــت اســت و اراده امــام 

ارتبــاط روشــنی بــا اراده ایــن جبهــه دارد.
که شــيعيان او بدتر از  غيبت امام عصر؟جع؟ نشــان دهنده این نيســت 
که بلوغ و رشــدی برای انســان ها رخ  گویای آن اســت  یاران پیامبرند، بلکه 
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که برای رشِد بیشتر  به غيبت نياز دارند؛ البته غيبت، مطلوب  داده است 
کودکش از ابزار قهر  شيعه نيست. مثل اینکه مادر تا یک سّنی برای تربیت 
و آشــتی اســتفاده نمی کنــد، چون نوزاد از ایــن رفتار نمی توانــد برای تربیت 
بهره ببرد؛ ولی بعد از این دوره با کودک خود قهر می کند چون او آنقدر بزرگ 

ی او اثر تربیتی بگذارد. که این رفتار رو شده است 
رشــد حقيقی انسان ها رشــد عمودی و روحانی است، نه فقط تغيیر افقی و 
رشــد تمدنی و ابزاری. فلســفه ختم نبوت به همين رشــد گره خورده اســت و 

فلسفه ختم والیت نيز ارتباط روشنی با همين نکته دارد.
کامل ترین  در نظــام اندیشــه توحيــدی، یک لشــکر -حتی بــا فرماندهــی 
کامل بودن  انسان در عالم- ممکن است شکست بخورد. معصوم بودن و 
فرمانده لشکر، لزومًا پیروزی را در پی نخواهد داشت. آیات سوره آل عمران 
درباره شکســت مســلمانان در جنگ احد، همين پیام را دارد؛ لشکری که 
یخ فرمانده او بود شکســت خورد؛  ی زمين در طول تار کامل تریــن انســان رو
به دليــل >فشــلتم<، >تنازعتم< و >عصیتم<1. اینها اشــکاالت بدنه جبهه 
یشــه در آن دارد.  حق اســت و بســياری از مشــکالت و بلکه غيبت امام، ر
سســتی جبهــه حق، اختــالف، عــدم وحــدت و انســجام و ناهماهنگی با 

که جبهه حق را با شکست روبه رو می کند. دستورهای امام اموری است 

ْمِر َوَعَصْیُتْم ِمْن َبْعِد 
َ ْ
ی ِإَذا َفِشْلُتْم َوَتَناَزْعُتْم ِفي ال وَنُهْم ِبِإْذِنِه َحّتَ 1. »َوَلَقْد َصَدَقُكُم اهَّلُل َوْعَدُه ِإْذ َتُحّسُ

ِخَرَة ُثّمَ َصَرَفُكْم َعْنُهْم ِلَیْبَتِلَیُكْم َوَلَقْد َعَفا 
ْ

ْنَیا َوِمْنُكْم َمْن ُیِریُد ال
ُ

وَن ِمْنُكْم َمْن ُیِریُد الّد ُکْم َما ُتِحّبُ َرا
َ
َما أ

َعْنُكْم َواهَّلُل ُذو َفْضٍل َعَلی اْلُمْؤِمِنیَن« ترجمه: و یقینًا خدا وعده اش را ]در جنگ احد[ برای شما تحّقق 
داد، آن گاه که دشمنان را به فرمان او تا مرز ریشه کن شدنشان می کشتید، تا زمانی که سست شدید و 
در کاِر ]جنگ و غنیمت و حفظ سنگری که محل رخنه دشمن بود[ به نزاع و ستیز برخاستید، و پس از 
آنكه ]در شروع جنگ[ آنچه را از پيروزی و غنیمت دوست داشتید، به شما نشان داد ]از فرمان پيامبر 
در رابطه با حفظ ســنگر[ ســر پيچی کردید، برخی از شــما دنیا را می خواســت و برخی از شــما خواهان 
آخرت بود، ســپس برای آنكه شــما را امتحان کند از ]پيروزی بر[ آنان بازداشــت و از شما درگذشت؛ و 

خدا بر مؤمنان دارای فضل است. )سوره مبارکه ال عمران، آیه 152(
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گــر امام عصــر ؟جع؟در پشــت پــرده غيبت اســت، در  بــا ایــن حســاب ا
ایــن طــرف بایــد دنبــال جریــان و جبهــه ای بالنــده و در حال رشــد باشــيم 
که با دســتورها و خواســته های ایشــان نســبت روشــنی دارد. این جبهه چه 

موجودی است و چه شاخصه هایی دارد؟
اول. جریانی تاریخی است. به سن کل دوران تاریخ بشریت.

دوم. جبهــه اســت؛ یعنــی مقابلــش جبهــه باطــل قــرار دارد و در حــال 
مبــارزه بــا او اســت.

سوم. اهدافش را دین تعيین می کند.

چهارم. مدیران و رهبرانش را دین مشخص می کند.

پنجم. قوانينش را دین مشخص می کند.

ششم. الگوهایش را دین مشخص می کند.

گفتمانش را از دین می گيرد. هفتم. اندیشه و 

اینها شــاخصه های جبهه حق اســت. با این شاخصه ها باید به صحنه 
گر با این شــاخص ها به  یم و جبهه حق را پیدا کنيم. ا عينيــت خارجــی برو
جغرافيــای انســانی دنيای معاصــر نگاه کنيم تردید نمی کنيــم که همه این 
شــاخص ها بر حقيقت انقالب اسالمی تطبيق می کند. امروز، جبهه حق، 
که از حضرت آدم؟ع؟ شــروع شده است.  انقالب اســالمی اســت؛ انقالبی 

یخی همه انبياء و اولياء؟مهع؟. که وارث است؛ وارث تالش تار انقالبی 
ک بسياری ریخته شده  از روز اول خلقت به خاطر این جریان خون های پا
اســت. همــه در ایــن عالم موظف اند بــرای اینکه این جریان پیــش برود به او 

کمک برسانند؛ این نکته ای است که همه زندگی ما را ویرایش می کند.
که نســبت  انقــالب اســالمی بخشــی از هویــت امــروز مــا اســت. آنکــس 
روشنی با انقالب نداشته باشد، انسانی بی هویت است. چيستی حقيقت 

کرد. انقالب اسالمی را باید با مفهوم »قيام« تبيین 
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بــه فضــل »مقلــب القلــوب« در هویــت  کــه  قيــام یعنــی تحــول درونــی 
انســانی رقــم می خــورد. وقتــی امتــی حرکتــی را آغــاز می کنــد و قدم به قــدم 
گهــان اراده عمومــی اش عــوض می شــود. >ِإّنَ  بــه تغيیــر نفــوس می پــردازد نا

ْنُفِســِهْم<1.
َ
ــا ِبأ وا َم ــُر ــى ُيَغّيِ ــْوٍم َحتَّ ــا ِبَق ــُر َم ا ُيَغّيِ

َ
ــَه ل الّلَ

وقتی انسان هایی از جنس »سابقون« قيام می کنند و سپس صدا می زنند: 
ه<2 جریانی اجتماعی شکل می گيرد که نتيجه آن تغيیر  ى الّلَ

َ
ْنَصاِری ِإل

َ
>َمْن أ

عمــوم مــردم اســت. در ایــن جا اســت که در پــی اخالص و مجاهــدت این 
انسان ها به مرور تصميم کل جامعه تغيیر می کند و اراده اش عوض می شود.

که بروز و ظهور آن  قيام یک امت، واقعه ای سـلوکی و تحولی روحی اسـت 
ویرایـش کالن اجتماعـی را در پـی دارد. مهم تریـن ویرایـش نيـز تغيیر سـاختار 
و سـازوکار ِاعمـال اراده جامعـه اسـت؛ یعنـی نظام سـازی. تغيیـر وضعيـت 
قيـام  ایـن  نتيجـه  »مردم سـاالری«  بـه حالـت  »اسـتبداد«  از حالـت  جامعـه 
اسـت. »مردم سـاالری دینـی« محصـول شـخصيت رشـدیافته جبهـه حـق 
اسـت. شـخصيتی که هزاران سـال در تربیت شيعی جال یافته و هنگامی که 

ُروا َما  ی ُیَغّیِ ُر َما ِبَقْوٍم َحّتَ  ُیَغّیِ
َ

ْمِر اهَّلِل ِإّنَ اهَّلَل ال
َ
َباٌت ِمْن َبْیِن َیَدْیِه َوِمْن َخْلِفِه َیْحَفُظوَنُه ِمْن أ 1. »َلُه ُمَعّقِ

 َلُه َوَما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َواٍل« ترجمه: برای انسان از پيش 
َ

 َمَرّد
َ

َراَد اهَّلُل ِبَقْوٍم ُسوًءا َفا
َ
ْنُفِسِهْم َوِإَذا أ

َ
ِبأ

رو و پشــت ســر، مأمورانی اســت که همواره او را به فرمان خدا ]از آسیب ها و گزندها[ حفظ می کنند. 
یقینًا خدا سرنوشــت هیچ ملتی را ]به ســوی با، نكبت، شكســت و شــقاوت[ تغیير نمی دهد تا آنكه 
آنان آنچه را ]از صفات خوب و رفتارشایســته و پســندیده[ در وجودشــان قرار دارد به زشتی ها و گناه 
گزند[ هیچ  گزند بخواهد ]برای آن آسیب و  تغیير دهند. و هنگامی که خدا نسبت به ملتی آسیب و 

راه بازگشتی نیست؛ زیرا برای آنان جز خدا هیچ یاوری نخواهد بود. )سوره مبارکه رعد، آیه 11(
ْنَصاِري ِإَلی اهَّلِل 

َ
يَن َمْن أ َکَما َقاَل ِعیَســی اْبــُن َمْرَیَم ِلْلَحَواِرّیِ ْنَصاَر اهَّلِل 

َ
ُکوُنوا أ ِذیَن آَمُنوا 

َ
َها اّل ّیُ

َ
2. »َیــا أ

ِذیَن آَمُنوا 
َ
ْدَنا اّل ّیَ

َ
ْنَصاُر اهَّلِل َفآَمَنْت َطاِئَفٌة ِمْن َبِني ِإْســَراِئیَل َوَکَفــَرْت َطاِئَفٌة َفأ

َ
وَن َنْحُن أ َقــاَل اْلَحَواِرّیُ

ْصَبُحــوا َظاِهِریــَن«. ترجمــه: ای اهــل ایمان! یاران خدا باشــید، همــان گونه که 
َ
ِهــْم َفأ َعَلــی َعُدّوِ

عیسی پسر مریم به حواریون گفت: یاران من در راه خدا چه کسانی اند؟ حواریون گفتند: ما یاران 
خدایيم. پس طایفه ای از بنی اســرائیل ایمان آوردند و گروهی کافر شــدند؛ در نتیجه کســانی را که 

ایمان آوردند، بر ضد دشمنانشان یاری دادیم تا پيروز شدند. )سوره مبارکه صف، آیه 14(
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قيـام می کنـد نتيجـه اش یـک نظامـی والیـی می شـود. نظـام والیـی هـم اراده 
مـردم را می شناسـد و محقـق می کنـد و هـم مرکزیتـی الهی را بـرای هماهنگی 

حرکـت عمومـی مـردم شـکل می دهـد.
قيام امت، معجزه است. تغيیر ساختارهای جامعه و تبدیل صورت بندی 
آن به جامعه ای             توحيدی، واقعه ای کالن و معجزه آســا اســت. قيام، بر بســتر 
برآیند همه دارایی های اخالقی و رفتاری امت رخ می دهد و حقيقت جهان 
نمای هر امتی را بروز می دهد. این نکته ای است که حضرت امام در کتاب 
»شــرح حدیــث جنــود عقــل و جهــل«، » آداب الصلوه« و» ســر الصلــوه« خود 

ِه<1. ْن َتُقوُموا ِلّلَ
َ
ْم ِبَواِحَدٍة أ

ُ
ِعُظك

َ
َما أ

َ
تبيین می کند: >ُقْل ِإّن

والیــت امــا ســتون فقــرات شــریعت اســت. بــروز و ظهــور والیــت در متن 
تحقــق  الهــی،  آرمان هــای  احيــای  بــرای  اســت  توده هــا  حضــور  جامعــه، 
کميتی مرکزی که بــر پایه والیت  امربه معــروف و نهــی از منکر و نيــز تحقق حا
الهی اداره شــود، یعنی نظامی حقوقی ســامان می یابد که بر اســاس توحيد و 
کرامت مردم -یعنی چيزی که برای آن قيام کرده اند- صورت بندی می شود.
آنچــه رهبــران جامعــه دینــی می خواهنــد، شــکل گيری حکومــت اســالمی 
ــر بســتری از قيــام اســت. در اندیشــه امام خمينــی؟هر؟ شــریعت  و والیــی ب
بــدون قيــام و تحــول درونــی، شــریعتی بــی روح و مطعــون اســت؛ چنان کــه 
و  خشــک  اخــالق  یــک  انســانی  عميــق  تحــول  و  هلل  قيــام  بــدون  اخــالق 
بــی روح اســت. حکومــت نيــز بــدون حضــور در بســتر قيــام، مطلوب نيســت و 
حکومتــی ظاهــری و بی خاصيــت اســت؛ ازایــن رو هــدف اميرالمؤمنيــن؟ع؟ 

ٍة ِإْن ُهَو  ُروا َمــا ِبَصاِحِبُكْم ِمْن ِجّنَ
َ

ِ َمْثَنی َوُفَراَدى ُثّمَ َتَتَفّك
ْن َتُقوُمــوا هَّلِلَّ

َ
ِعُظُكــْم ِبَواِحَدٍة أ

َ
َمــا أ 1. »ُقــْل ِإّنَ

 َنِذیٌر َلُكْم َبْیَن َیَدْي َعَذاٍب َشِدیٍد« ترجمه: بگو: من شما را فقط به یک حقیقت اندرز می دهم ]و 
َّ

ِإال
کی،  که عمری با پا کنید، سپس درباره رفیقتان ]محّمد  آن[ اینكه دو دو و یک یک برای خدا قیام 
امانت، صدق و درســتی در میان شــما زندگی کرده اســت[ بیندیشید که هیچ گونه جنونی ندارد، او 
برای شما از عذاب سختی که پيش روست، جز بیم دهنده ای نیست. )سوره مبارکه سبأ، آیه 46(
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ــان. هــدف امــام  ــر آن ــود، ســپس حکومــت ب ــان ب اواًل قيــام مــردم و اصــالح آن
ــود. تغيیــر حکومــت بــدون قيــام مــردم چــه  حســين؟ع؟ نيــز اصــالح امــت ب
فایــده ای دارد؟ بــه هميــن دليــل امام صــادق؟ع؟ حاضــر نشــدند بــه خــروج 
زمانــه،  یعنــی  زمانــی«1  الزمــان  ال  »و  فرمودنــد  و  بپیونــدد  ابومســلم  پیــروز 
کميــت بــدون وقــوع تحــول روحــی در مــردم را  زمانــه ی مــن نيســت. او حا
کــه ظهــور امــام عصــر؟جع؟ نيــز  بــر بســتر قيــام  نمی خواســت. همچنــان 

مــردم عالــم محقــق می شــود، نــه صرفــًا بــا زور و قدرت هــای ماورایــی.
انقالب اسالمی در حال حرکت و رو به رشد است و همه حرکت خود را 
گسترده و اساسی  مدیون اصل انقالب است، انقالبی درونی با آثار بیرونی 
کــه امروز تبدیل به ســاختار نظام والیی شــده اســت. مردم ما امــروز هم آن 
قيــام را و هــم این نظام را در وجــود خود حفظ و تثبيت کرده اند، آنچه برای 
که  یم بروز و ظهور مقاومت اســت؛ یعنی همين انقالب  این موقف نياز دار
حفظ شــده، بایــد بروز پیدا کند. بــروز آن به »اراده  عمومی« نيــاز دارد. اراده 
عمومی که در آن جریان گفتمان مقاومت توســط مردم انتخاب شــود. این 
یادی نياز دارد، اما قطعًا یکی از این مقدمات، رشد  انتخاب به مقدمات ز
دانایــی مردم نســبت به داشــته ها و نقص های خودشــان می باشــد. منشــأ 
قدرت الیزال الهی در وجود خود مردم نهفته اســت، نه در دســتان بیگانه. 
گفتمان های کالن غالب در جامعه نقل  گــر این دانایی عمومی در قالــب  ا
شــود و بــه یــک اَبــر روایت تبدیل شــود، قــدرت تغيیــر اراده عمومی مــردم را 
که  ْيِه<2 

َ
ــا ِإل

َ
ِإّن ِه َو ا ِلّلَ

َ
خواهد داشــت. درواقع مقدمه بازگشــت به هویــت >ِاّن

که  در دوران تحریم و بالیا مثل نان شب واجب است، فهم و دانشی است 

1. سیره پيشوایان با مقدمه استاد جعفر سبحانی مهدی پيشوایى ص384 به نقل از شهرستانی 
گیانی . بیروت . دارالمعرفه . 1402 ه ق . ج1 ص154. . الملل و النحل . تحقیق : محمد سید 

ا ِإَلْیِه َراِجُعوَن« ترجمه: همان کسانی که چون با و آسیبی  ِ َوِإّنَ
ا هَّلِلَّ َصاَبْتُهْم ُمِصیَبٌة َقاُلوا ِإّنَ

َ
ِذیَن ِإَذا أ

َ
2. »اّل

به آنان رسد گویند: ما مملوک خدایيم و یقینًا به سوی او بازمی گردیم. )سوره مبارکه بقره، آیه 156(
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گره بخورد. بتواند به عقاید، ایمان و باورهای مردم 
کــه  امــروز نخبــگان انقالبــی درگيــر »جنــگ روایت هــا« هســتند. روایتــی 
کار رســانه ای دشــمن اســت و هــدف آن پشــتيبانی از جنــگ  محصــول 
اقتصادی برای تغيیر اراده مردم و سبک تصميم گيری مسئولين و نخبگان 
کارکرد روایِت دشمن ایجاد فضای بی اعتمادی و نااميدی عمومی  است. 
که در برابر آن به خيزش روایتگری صحنه، از طرف نخبگان انقالبی  است 
یم؛ روایت حماســه های خوبــان و جلوداران امت بــرای بدنه مردم؛  نيــاز دار
کــه در جامعــه زندگی  روایــت شــهيدان؛ روایــت مؤمنــان مجاهــد گمنامــی 
که از  می کنند و حماســه می آفرینند؛ روایت داشــته های حقيقی این مردم 
کرده انــد؛ همچنين  آِن خــود آنــان اســت و خود به دســت آورده انــد و حفظ 
روایت درســت از کاســتی های و مشــکالت کشــور بر اســاس مکتب اسالم 

کنند. ناب، تا نداشته ها را نيز اميدوارانه درک 
کار رســانه ای باید بخشــی از زندگی هر نخبه انقالبی باشــد؛   روایتگری و 
کــه نخبــگان انقالبــی، خود،  امــا مقدمــه ایــن خيــزش روایتگری آن اســت 
صحنــه را درســت ببيننــد؛ ازایــن رو تبيیــن دســتاوردهای انقالب بــه زبان 
نخبگان و با محور اندیشه های حضرت امام؟هر؟ ضرورتی فوری و امروزی 
که توصيــه به دنيا و معنویت  اســت. تبيین مکتب ذوالعينين اســالم ناب 
که داشــته ها و مسير پیش رو را  را به نحو متماســک در خود دارد، به گونه ای 
نشــان دهــد، بــرای جامعه حزب اللهی ضروری اســت و جلوی خســتگی، 
یختن را می گيرد. گاهی آب به آسياب دشمن ر سستی، ریزش، انحراف و 
یــه نــگاه جامــع مکتــب حضــرت امــام وضعيــت امــروز را تحليــل  گــر بــا زاو ا
دو  ذیــل  انقــالب  امــروز  اصلــی  دارایی هــای  کــه  یافــت  خواهيــم  کنيــم، 
ســرفصل قابــل بررســی هســتند؛ یکــی »حفــظ و تثبيــت انقــالب و نظــام« و 

ــق«. ــه ح ــی جبه ــری »پیشــرفت و تعال دیگ
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چالش اصلی امروز ایران اما بیماری غرب گرایی اســت که باعث شــده در 
ســاحت دانــش، تصفيه علوم انســانی رخ نداده باشــد، در ســاحت فرهنگ 
عمومی شــيفتگی و رعب نســبت به غرب جدی باشــد، در فضای مذهبی 
نيز نوعی سکوالریسم پنهان شکل گرفته باشد. همان طور که انسان توبه کرده 
بایــد بــا عادت های خود به گناه مبارزه کند، ملت قيام کــرده ی ایران نيز باید 
این بیماری ها را ذره ذره از وجود خود دفع کند تا بتواند سبک بار حرکت کند.
تحليــل حقيقــت انقــالب اســالمی و اینکــه امــروز در چه موقفی اســت و 
یم به نظام اندیشــه نياز دارد. امروز برای  در نســبت با آن، چه وظيفه ای دار
یاد بیان می شــود، اما مهم این  تحليــل دارایی های انقالب اعداد و ارقام، ز
یابیم؛ یعنــی متوجه شــویم این  کــه بتوانيــم معنــای ایــن اعــداد را در اســت 
اعــداد و ارقــام و پیشــرفت ها بــه چه حقيقتــی در جان امت انقالبی اشــاره 
می کنــد. بســياری از افــراد، بررســی عملکــرد چهل ســاله انقــالب را معادل 
گرفته انــد. ایــن تحليــل، ناشــی از یــک منظر و  کمــان  کارآمــدی حا بررســی 
کــه هویت انقــالب را بــه حکومت ها  نظــام اندیشــه خاص اســت. کســانی 
تقليــل می دهنــد، قطعًا به راحتی نمی تواننــد تحليل کنند که چرا حضرت 
کودتا یا مبارزه های مســلحانه  یــم پهلــوی از روش  امــام؟هر؟ در مبــارزه با رژ
کــه علــت همراهــی بــا شــورای  کننــد  اســتفاده نکــرد. نمی تواننــد تحليــل 
انقــالب در انتخــاب بازرگان و همراهــی با مردم در انتخــاب بنی صدر چه 
که علت نوشــيدن جام زهر چه بود؟ بر این  کنند  بود؟ و نمی توانند تحليل 
کــه عده ای امــام را فریب دادنــد و موفق شــدند او را بازی دهند؛  خيال انــد 
که آنچه برای رهبر الهی مهم اســت آن اســت  حال آنکه حقيقت آن اســت 
کميت را با همه قداســت و اهميتش بروز  که مردم مســير را بپیمایند. او حا
و ظهــور واقعــه ای معنوی و تحولــی درونی در امت می دانــد. این توده مردم 

که اصل است و همه امور دیگر برآمده از آن است.  است 
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درســت دیــدن صحنــه یعنــی »الهــی ارنــی االشــياء کما هــی«1 به مــا مدد 
می رســاند که بتوانيم حتی از وسوســه ها و مکر و تهدید شيطان هم استفاده 
َقْوا ِإَذا 

َ
ِذیــَن اّت

َّ
کنيــم و بــه مرتبه ای برتر در وجود خود دســت پیدا کنيــم: >ِإّنَ ال

وَن<2. وا َفِإَذا ُهْم ُمْبِصُر ُر
َ

ْيَطاِن َتَذّك
َ

ُهْم َطاِئٌف ِمَن الّش َمّسَ
همــه تــالش مــا ایــن اســت که بتوانيــم زوایای ورود درســت به مقوله محاســبه 
موقــف انقــالب و تکليــف مــا نســبت بــه آن و همين طــور کشــف و تحليــل 

ــم. ــان را به دســت آوری ميــزان دارایی هــای امــت و چالش هــای پیــش روی آن
»بــه نظــر مــن مهم تریــن چالــش کشــور مــا یــک چالــش ذهنــی اســت؛ 
یعنــی همين کــه افــکار عمومــی نمی داننــد چقــدر ثــروت در اختيــار 
کشــور هســت. بعضــی از مســؤولين مــا هم متأســفانه نمی داننــد چقدر 
کشــور  ثــروت -اعــم از ثــروت انســانی و ثــروت طبيعــی- در اختيــار 
می خواهــد  می کنــد.  اســتفاده  دارد  هميــن  از  هــم  دشــمن  اســت. 
بگویــد شــما نمی توانيــد یــا نداریــد بنــده اصــرار دارم بــه مــردم بگویــم که 

مــا می توانيــم و دارا هســتيم.«3

آنچــه باعــث شــده حرکت ملــت ایران در تحقــق مرحله دولت اســالمی 
بــا مشــکل مواجه شــود، هميــن چالش ذهنی اســت؛ آنچه باعث می شــود 
کم رنگ شــود و دارایی ها  در ســبک محاســبات مدیران ما اعتماد به درون 

کمــا هــی« خدایا! اشــیاء را آن چنانكه هســتند به من نشــان بــده. )حدیث  1. »اللهــم ارنــی االشــیا 
منســوب بــه رســول خــدا. مصبــاح النــس، ص 220؛ عوالــی الآللــی، ج 4، ص 132، ح 228؛ در 
بیانــات امــام ازجملــه در صحیفــه امــام، ج 19، ص 225( )بــه نقل از حجت االســام والمســلمین 

قرائتی، امام خمینی؟هر؟ در انتهای دروس اخاق شان با این حدیث دعا می کردند.(
گناهان، معاصــی و آلودگی های ظاهــری وباطنی[ تقوا  که ]نســبت به  کســانی  2. ترجمه: مســلمًا 
کنند، پس بى  ورزیده اند، هرگاه وسوسه هایى از سوی شیطان به آنان رسد ]خدا و قیامت را[ یاد 

درنگ بینا شوند ]و از دام وسوسه هایش نجات یابند.[ )سوره مبارکه اعراف، آیه 201(
3.مقام معظم رهبری، بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، 1397/1/1

.http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39272
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کشــور دیده  و ظرفيت هــای داخلــی به عنوان مهم ترین راهکار حل مســائل 
نشود، نيز همين چالش ذهنی است.

مهم تریــن راه کار حــل و فصــل این چالش ذهنی، تجهيــز نگاه ها به مکتب 
سياسی-اجتماعی حضرت امام است. این کار دستگاه محاسبات مدیران و 
مردم را تغيیر می دهد و قدرت فائق آمدن بر این چالش ذهنی را ایجاد می کند.
تبدیل مکتب امام یعنی اسالم ناب، به گفتمانی فراگير، می تواند دستگاه 
محاســبات مدیــران و مــردم و نخبــگان اجتماعی را تغيیر دهــد. این همان 

کنون ملت ایران را پیش برده است. چيزی است که تا

منظومه بحث 
ــه  ــروز در چ ــالمی ام ــالب اس ــه انق ک ــت  ــن اس ــاب ای کت ــن  ــی ای ــأله اصل مس
کــدام ســوی  بــه  نــدارد؟  و چــه  دارد  اســت؟ چــه  و مختصاتــی  جایــگاه 

بایــد بکنــد؟  حرکــت می کنــد و چــه 
رودخانــه ای در حــال حرکت را در نظر بگيرید. فــرض کنيم ما مثل برگی 
شــناور در ایــن آب روان در حــال حرکتيم؛ این برگ شــناور در یک موقف از 

رودخانه چه سؤاالتی می تواند درباره آن رودخانه داشته باشد؟ 
او باید کليت این حرکت و مســير را بشناســد تا بفهمد االن چه مســيری را 

آمده، در کجا قرار دارد و مسير رودخانه به کدام سوی در حرکت است. 
البتــه ایــن تفــاوت وجود دارد که آن بــرگ در حرکت رودخانــه هيچ تأثيری 
ندارد، حال آنکه ما در حرکت این جریان دخيليم. درواقع تک تک انسان ها 
یــخ و جریــان جبهه حق می تواننــد دخيل باشــند و تأثيرگذار.  در حرکــت تار

برای همين است که این دانستن به کارشان می آید. 
بــا توجــه به این پرســش بایــد فهميد که بــرای توصيف وضعيتی کــه در آن 
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قرار داریم باید چه برش هایی به صحنه زده و از چه زوایایی واقعيت و جریان 
حرکــت انقــالب را تحليــل کنيــم. حتــی اینکــه اساســًا بــه چــه دليــل متوجه 
موضوعــی به نام انقالب اســالمی شــده ایم؟ و ســؤاالتی از این قبيــل. این جا 
است که شبکه ای از رویکردهای اساسی و مادر را که چشم انسان موحد باید 

مسلح به آنها باشد معرفی می کنيم. )فصل اول(
بــا به دســت آوردن طرح و چارچوبی برای تنظيم نظام توجهات و کشــف 
که در آن قرار داریم  کالن ترین تحليل از جایگاهی  و تحليل توحيدی عالم، 
ارائه می شود؛ یعنی نگرش کالن تاریخی. تبيین خواهيم کرد که در زمانه ای 
هستيم که رویکرد توحيدی به عالم در حال بروز و ظهور است؛ لذا در دوران 

کميت دین قرار داریم. )فصل دوم( قيام و حا
کــه در حــال رقــم خــوردن در  کشــف واقعــه توحيــدی  بــا ایــن حســاب 
یــخ بشــریت اســت ضــرورت تحليــل توحيــدی جریــان جبهــه  جریــان تار
کــه بــرای فهــم مســئوليت مــا نســبت بــه  حــق را جدی تــر می کنــد. تحليلــی 

ایــن حرکــت مقــدس ضــروری اســت.
در فصل اول که ســاختار رویکردهای توحيدی را معرفی می کند، دو محور 
مختصات عمودی و افقی را که با اصطالح حقيقت والیت و حقيقت نبوت 
در نظام اندیشه امام خمينی؟هر؟ به آنها اشاره می شود، شناسایی می نماییم. 

اکنون نيز تالش می کنيم این طرح را دقيق تر کنيم. 
محــور عمــودی، حرکــت و ســلوک باطنی را تبيیــن می کنــد و نتيجه این 
کميت است به عنوان اصلی ترین ثمره این حرکت  حرکت را که تسلط و حا
کــه می تواند حقيقت انقالب اســالمی  معرفــی می نمایــد. این محور اســت 
که تفــاوت اصل انقالب، با تثبيــت انقالب، و  را نشــان دهــد و تبيیــن کند 

انقالب بعد انقالب چيست. )فصل سوم( 
گر بنا باشــد  محــور افقــی، حرکت و ســلوک در ظواهر را تبيین می نماید. ا
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ظاهر عالم را آن گونه که پیامبران تالش کرده اند، بخواهيم بر اساس شریعت 
ویرایــش کنيــم، چــه مراحلی طــی باید طی شــوند؟ اینجا اســت که هویت 
کله و چارچوبــی کلی برای ویرایــش ظاهر عالم  نظــام اســالمی به عنوان شــا
معرفی می شــود. درواقع در این سطح، صورت بندی یک جامعه توحيدی 
که در آن، هم والیــت امام جامعه و هم  معرفــی می گــردد. صورت بندی ای 

والیت امت و مردم به رسميت شناخته می شود. )فصل چهارم( 
نحوه توسعه امامت بر بستر جامعه توحيدی از رأس تا کل جامعه نيز تشریح 

می شود؛ امامت امام، امامت نخبگان، و امامِت  امت.  )فصل پنجم(
پس از این مراحل شبکه تحليل توحيدی ما برای بررسی وضعيت امروز 
یم  انقالب اسالمی کامل شده است. حال می توانيم تبيین کنيم که چه دار
یم چــه انــدازه ارزش دارد؟ و برای ادامه مســير چه  یــم؟ آنچــه دار و چــه ندار

فایده ای دارد؟ )فصل ششم( 
گذاشــته ایم. حــال در  مــا دوران تثبيــت انقــالب اســالمی را پشــت ســر 
ــار  کــه ایــن ب ــی  ــرای یــک انقــالب دیگــر هســتيم؛ انقالب دوران مهيــا شــدن ب
ــد؛  ــق مياب ــتر آن تحق ــه در بس ــی بلک کميت ــاختارهای حا ــتن س ــا شکس ــه ب ن
آن هــم توســط نســلی پرورش یافتــه در جامعــه ای انقالبــی. همــه داشــته های 

ــد. ــت دارن ــان ام ــی در ج ــالب مابه ازای انق
ارزش داشته های انقالب را باید با چشم مسلح به نظام اندیشه اسالم ناب 

مشاهده کرد. اندیشه ای که طرحی سازگار از دنيا و آخرت ارائه می کند. 
ما نمی خواهيم بگوییم در دوران تثبيت انقالب پسرفت نداشته ایم؛ حتی 

نمی خواهيم صرفًا مدعی باشيم که پیشرفت داشته ایم؛ خير.
که: کند  کتاب بنا است این ادعا را ثابت  این 

  ایران بعد از انقالب با ایران قبل از انقالب هم در رشد معنویت و 
ً
اوال

ایمان دینی و هم در رشد دنيایی قابل مقایسه نيست. 
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گام دوم انقــالب بــا ایــران دهــه پنجــاه و شــصت،    ایــران در دوران 
ً
ثانیــا

به لحــاظ رشــد در دنيــا و آخــرت قابــل مقایســه نيســت. 

 آنچــه امــروز داریــم، دســتاوردی اميــد افزاســت؛ نــه صرفــًا به لحــاظ 
ً
ثالثــا

اینکــه رشــد مــا در ایــن مــدت فوق العــاده بــوده اســت، بلکــه بــه ایــن 
آن  خــود  کــه  آورده ایــم  به دســت  دارایی هــای  اساســًا  کــه  لحــاظ 

دارایی هــا نویــد یــک آینــده توفنــده را می دهــد. 

امروز امت باید این مقاومت تثبيت شــده در جانش را به بروز بکشــاند و 
ی کار آمدن نسل جوان که در  انقالبی دیگر را رقم بزند. این انقالب باید با رو
بستر این رشد چهل ساله پرورش یافته است، انقالبی  است و همه وجودش 
گردد. بــرای این که چنين اتفاقی واقع  عزم برای ادامه حرکت اســت متبلور 
کــه درنهایت با توجــه به چارچوب  شــود چه باید کرد؟ این پرسشــی اســت 
کتــاب تبيیــن شــده اســت می توانــد نظــام توصيه هایــی را  کــه در  نگرشــی 

گام را طراحی می کند. )فصل هفتم( که برداشتن این  به دست آورد 


