
 اسالمی انقالب عصر طلبۀ بازتعریف ضرورت

، عرضۀ جامعۀ الگو جهت تحقق فرهنگ و حقیقت انقالب اسالمی -مقدمه

 تمدن اسالمی

ای به نام انقالب اسالمی ایران است. بدون شک برد که دنیا شاهد پدیدهای به سر میاکنون جهان در دوره

وباید جایگاه حقیقی انقالب اسالمی  تفاوت باشدبی مقدسبی نظیرو تواند نسبت به این پدیدههیچ کس نمی

 برای این منظور بایستی در حد بضاعت، به حقیقت انقالب اسالمی نظری بیفکنیم. شناخته شود

ای عظیم برای جهان اسالم و بلکه بشریت رخ داد. کنار مطابق مبانی معرفتی ما، بعد از رسول اهلل، فاجعه

انی بوده و هست که با هیچ وجدانی قابل جبران نیست. بنابراین وظیفۀ عقلی ، فقدامامتزدن انسان کامل از 

و شرعی هر مسلمانی و بلکه هر انسانی، تالش برای بازگرداندن ولی خدا به عرصۀ مدیریت تشریعی زندگی 

د. اولین و شویاد میارواحنا فداه بشر است. از این اقدام شورانگیز، در ادبیات دینی ما با عنوان ظهور ولی عصر 

ترین وظیفۀ هر شیعه و بلکه هر مسلمان و بلکه هر انسانی، تالش برای تعجیل فرج منجی بشریت، اساسی

 است. عجل اهلل تعالی فرجه الشریف امام زمان

اند. اما آنان که معتقدند باید برای تعجیل فرج کاری از جنس اصالح کرد، اغلب فقط به اصالح فرد نظر داشته

سرباز تربیت شود  ارواحنا فداهپیش از انقالب پرشکوه اسالمی ایران این بود که باید برای امام زمان  نظر غالب تا

 و سرباز ایشان باید عبد صالح خدا باشد. در بهترین تقریر باید عالوه بر تقوا و تعهد دارای تخصص هم باشد. 

باید خواست مردمان  تغییر کند و احساس نیاز  عجل اهلل تعالی فرجه الشریفاما از آن جا که برای ظهور ولی عصر 

گویا عالوه بر خوب شدن فرد فرد آحاد، کار جدی شود ولی خدا در عرصۀ زندگی امامتبه حضور و واضطرار

 .بلکه تربیت احاد متوقف بر انستدیگری نیز نیاز باشد

های که سعی دارند آموزهبهترین و مؤثرترین اقدام در این زمینه، تشکیل یک جامعۀ الگو از کسانی است 

هدایت را اسالم را در عرصۀ زندگی خود پیاده کنند. نظامی اسالمی که با نرم افزارها و ساختارهای دینی، 

 و شیرنی تنفس در آن فضا را بر همگان عرضه بدارد. رقم بزند

کند. چه، یای در دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری چشم جانها را به خود جلب موجود چنین پدیده

ادعای بشر برای سامان دادن به زندگی خویش بدون نیاز به فرامین آسمانی، با شکست روبرو شده است. ارائۀ 

یک الگوی موفق از ادارۀ زندگی توسط دین است که جانهای تشنۀ بشریت را آمادۀ پذیرایی از سطح باالتری 

 از این الگو خواهد کرد. 

المی ایران و هویت نظام اسالمی ما، بهترین اقدام در راستای تعجیل فرج بنابراین به نظر ما، انقالب اس

است. و بالتبع وظیفۀ ما، تالش برای شناخت بهتر و عمیقتر این  عجل اهلل تعالی فرجه الشریفحضرت بقیۀ اهلل االعظم 

 باشد.الگو و عمل بهتر برای ارتقاء و موفقیت آن می



 همواره و باشند داشته خود دست در همیشه را جامعه آینده نیاز و تفکر نبض باید روحانیت و هاحوزه                          

 در مردم امور اداره رایج هاىشیوه بسا چه. باشند مناسب العمل عکس مهیاى حوادث، از جلوتر قدم چند

. کند پیدا نیاز اسالم جدید مسائل به خود مشکالت حل براى بشرى جوامع و کند تغییر آینده سالهاى

                                                  .                        1کنند فکرى موضوع این براى باید اکنون هم از اسالم بزرگوار علماى

 اسالمی انقالب انسان عمومی سطح کیفی رشد

از طرف دیگر شکل گیری این پدیده با هویتی خاص یعنی نظام اسالمی، موجب ارتقاء سطح عمومی جامعه 

تنها حکومت است که میتواند ازطرف دیگر شده است. این مطلب بر اساس مبانی قرآنی ما بسیار واضح است. 

 سیرالی اهلل رابرای جامعه فراهم کند

تواند شاهد خوبی بر این کنند که میای اشاره میالمیزان به نکتهعالمۀ بزرگوار طباطبایی در تفسیر شریف 

 مدعا باشد.

ایشان می فرمایند قوانین اسالم و از جمله قوانین اجتماعی اسالم مقدمه برای تکالیف عبادی هستند و به 

هر  ای برای معرفت خدا هستند.شوند. همچنین تکالیف عبادی هم مقدمهخاطر آن تکالیف عبادی قصد می

اختالف و تغییر و تحریفی در قوانین اجتماعی منجر به فساد عبودیت و در نتیجه اختالل امر معرفت ربوبی 

شود و درست برعکس، اگر بر اساس قوانین صحیح اجتماعی اسالم عمل شود نظام عبودی و امر معرفت می

ه بنای خود را بر اجرای احکام ای تشکیل شود کیابد. لذا اگر جامعهتری سامان میربوبی به نحو مترقی

 یابد.نظیری میاجتماعی اسالم بگذارد، به مراتب، نظام عبودی و امر معرفت خدای تعالی ترقی بی

شود. این گزاره را همۀ ما دیدیم و شنیدیم. بسیجی هایی که بنابراین حکومت اسالمی باعث سرعت سیر می

گواه خوبی بر این مدعا هستند.  2ساله را یک شبه رفتندفتح الفتوح امام بودند، همان هایی که ره صد 

بنابراین گزاف نیست اگر ادعا کنیم این کار امام خمینی سطح عمومی جامعه را ارتقاء داد. و به راستی شهدا 

 شاهدان خوبی برای این بیان هستند.    

انسان تراز قبل از انقالب اسالمی هایی دارد که با این حساب باید بگوییم انسان تراز انقالب اسالمی ویژگی

هایی که لزوما ای دارد. ویژگیباشد. انسان معیار انقالب حتما علم و معنویت و اجتماعیات ویژهدارای آن نمی

ای هایی خواهد داشت. البته پرداختن به این موضوع خود تالش جداگانهمغایر با قبل نیست بلکه حتما افزوده

 دهد مطلب دیگری است. ا را به این سمت سوق میطلبد. ولی آن چه مرا می

 اسالمی انقالب انسان با متناسب رهبرانی وجود ضرورت

ای به طلبد. رهبران چنین جامعهباال رفتن سطح عمومی افراد یک جامعه، حتما رهبرانی هم شأن آنان می

 اشند. خصوص رهبران دینی آن، باید دست کم در سطح عمومی و بلکه چند قدمی جلوتر ب
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ای و بازوانی، اگر رهبری این هویت، یعنی نظام اسالمی را در یک نهاد پیگیری کنیم که رأسی دارد و قاعده

 های آن باشیم. باید به دنبال نهاد رهبری، اعضاء و مؤلفه

. 3نوکری و خدمت در این نهاد است  -اگر نگوییم تنها کارش  -شک روحانیت شیعه، مهمترین کارش بی

شویم. چه کسی بیش از ما باید به دنبال تعجیل فرج این است که ما سربازان امام زمان شناخته می مگر نه

باشد و در نتیجه چه کسی بیش از ما باید به بهترین اقدام در راستای تعجیل فرج، یعنی الگوی جامعۀ دینی 

 کمک کند. 

تواند وارد میدان شود شک تمدّن اسالمى مىن اسالمى است .... بىخط کلّى نظام اسالمى، رسیدن به تمدّ                         

اند .... این فرآیند پیچیده و طوالنى و پُرکار را بپیماید اى که تمّدنهاى بزرگ تاریخ توانستهو با همان شیوه

یت مطرح و به آن نقطه برسد .... هیچ شگفتى نباید داشت از اینکه ... یک فکر نو، یک پیشنهاد نو براى بشر

اى از دنیا بتواند یک ملت را گرد هم جمع کند؛ آن شود و بر اساس آن فکر، یک نظام سیاسى در گوشه

ملت ایستادگى کند .... زبدگان و نخبگان و خواص جامعه نقشهاى خود را پیدا کنند و طبق آن عمل کنند. 

اهد کرد .... بنابراین، این نظام اى حتمى است که این تمدّن مثل همه تمدّنهاى دیگر رشد خو... نتیجه

اسالمى، نظامى است که یک خط ّ حرکت معقول و منطقى براى خود تصویر کرده است. این، سیْرى نیست 

که بتواند متوقّف شود؛ .... یک حرکت تکاملى است. از آغاز انقالب اسالمى این حرکت به وجود آمد؛ ... بعد 

مى را به وجود بیاورد؛ این نظام اسالمى هم از آغاز تشکیل، با هم این توفیق را پیدا کرد که نظام اسال

رود. این خط اگر با جدیّت، با پشتکار، با چالشهاى خود، با مشکالت خود، با امکانات خود ... پیش مى

شناخت آنچه که الزم است، با عمل به آنچه که وظیفه است، ادامه پیدا کند، سرنوشت حتمى عبارت است 

مدّن اسالمى یک بار دیگر بر مجموعه عظیمى از دنیا، پرتو  خود را بگستراند ... تمدّن بر اساس که تاز این

یک فکر جدید، ... یک نگاه جدید به مسائل بشر و مسائل انسانیت و عالج دردهاى انسانیت است؛ ..... براى 

البته تمدّن اسالمى به صورت کامل در دوران ظهور  ناپذیر است ....نظام اسالمى، یک آینده قطعى و اجتناب

حضرت بقیه اللَّه ارواحنا فداه است. در دوران ظهور، تمدّن حقیقى اسالمى و دنیاى حقیقى اسالمى به 

 4وجود خواهد آمد. 

 صحیح خط. ستا هدف این بکنند؛ حرکت اسالمی جمهوری صحیح خط در ....روحانیون  خواهیم می ما                          

 تا مردم؛ رساندن الهی تکامل به و رساندن رشد به مردم، صحیح هدایت و اداره چیست؟ اسالمی جمهوری

 مقصود این بدهیم؛ انجام توانیم می ما و گذاشته ما اختیار در را مقدوراتش متعال خدای که حدی آن

 5.است اصلی
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 عمومی، شناساندن دشمن و... بخشی از کارهای رهبر است. منظور ما از کمک و نوکری در نهاد رهبری مجموعه اقدامات عملی و علمی در راستای

زارها و ساختارهایی که دین برای ابعاد مختلف زندگی وظایف رهبران و پیاده کردن آن است. به عبارت دیگر تالش برای فهم و عملیاتی کردن نرم اف

پردازد اگر با این رویکرد نباشد بشر ارائه می دهد. بنابراین یک طلبه در هر لباس و مأموریتی باید چنین گاردی بگیرد. حتی کسی که به اصالح نُسخ می

تمام  "ساله 250انسان "ن که به فرمودۀ مقام معظم رهبری در کتاب در این نهاد نیست و در نتیجه وظیفۀ اصلی اش را انجام نداده است. کما ای

نسان کارهای حضرات ائمه علیهم السالم حتی بیان معارف و احکام در راستای هدفی واحد بوده است که عبارت است از تشکیل حکومت اسالمی. ر.ک. ا
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براى ایجاد یک تمدّن اسالمى مانند هر تمدّن دیگر دو عنصر اساسى الزم است: یکى تولید فکر، یکى                            

آفرینان آفرینان چه کسانى هستند. این نقشجایى که فکر و انسان باید تولید شود، ببینید نقشپرورش انسان .... حال در آن

شدنى نیست، ند افکار را هدایت کنند. ... چون این راه جز با پاى ایمان و نیروى ایمان و عشق طىکسانى هستند که باید بتوان

 باید کسانى باشند که بتوانند روح ایمان را در انسانها پرورش دهند.

در خور استعداد توانند بدون شک مدیران جامعه ... سیاستمداران ... متفکّران و روشنفکران ... آحاد مردم هر کدام به نحوى مى

آفرینى کنند؛ اما نقش علماى دین ... یک نقش یگانه است؛ نقش منحصر به فرد است. مدیران خود نقش

آفرینى را به آفرینى کنند، به علماى دین احتیاج دارند. ... نقشکه بتوانند درست نقشجامعه هم براى این

تر ى دین را از همه جایگاههاى دیگر برجستهآفرینى علماکنیم؛ اما جایگاه نقشعلماى دین منحصر نمى

بینیم؛ به این دلیل روشن که در این راه، اندیشه دینى و ایمان دینى براى انسانها الزم است؛ تولید فکر مى

تواند این کار را اسالمى براى این راه ضرورى و الزم است و اگر علماى دین سر صحنه نباشند، دیگرى نمى

لم دین با آن شرایطى که نیاز به آن شرایط هست، اى بسا نتواند این نقش را ایفا کند؛ انجام دهد. البته عا

  6 او هم اگر این شرایط را نداشته باشد، نخواهد توانست.

کند، خواند و برنامه حوزه را عمل مىشود و درس حوزه را مىطلبه جوان وقتى که وارد حوزه علمیه مى                     

این است که بتواند در این حرکت عظیم مردمى )ایجاد تمدن اسالمی( نقش بیافریند؛ نه لزوماً چشمش به 

سازى و قدر آدمبخش و هدایت   مثل نقش پیامبران. آننقشى همانند نقش امام ]خمینی[؛ نقشهاى آگاهى

ر طول زمان پرورش انسانهاى واال و باایمان مهم است که اگر یک روحانى هّمت خود را صرف کند و د

بتواند تعدادى انسان  مناسب و استوار را بسازد، کار بزرگى را انجام داده است. طلبه جوان و فاضل جوان به 

فکر آن است که در این حرکت عظیم مردمى، در این خّط مستقیمى که نظام الهى و اسالمى به سمت آن 

ایفا کند و این حرکت را حتمیّت و  کند، بتواند نقشسرانجام  بسیار درخشان و بزرگ خود حرکت مى

  7 تسهیل ببخشد.

 گیری نتیجه

و فرزندان امام و رهبری، به  ارواحنا فداهبنابر آن چه بیان شد ضروری می نماید ما به عنوان سربازان امام زمان 

 دنبال بازتعریف هویت طلبۀ عصر انقالب اسالمی باشیم. عنصری شریف و حیاتی که اگر وظیفۀ خود را به

نخواهد  عجل اهلل تعالی فرجه الشریفدرستی نشناسد و با تمام توان عمل نکند پاسخی در برابر خدا و امام زمان 

 داشت. 

گوییم. در این عنوان هر دو مؤلفه برای ما موضوعیت اساسی دارد. اگر ای طلبۀ انقالبی میما به چنین طلبه

کسی فقط طلبه باشد و مقومات طلبگی را دارا باشد از حیطۀ مطلوبیتهای ما بیرون است. همچنین اگر کسی 

 فقط انقالبی باشد و مقومات یک انسان انقالبی را دارا باشد در نظام ارزشی مطلوب ما نقشی نخواهد داشت. 

 

 خانه طالب جوان
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