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:ًمص توذى ًَیي اسالهی در ٌّذسِ ظَْرهَضَع  

 داًص پضٍُ :سّزُ خذادادی

 اًمالة اسالهی سهیٌِ سبس ظَْر 

فذاُ هی داًستٌذ.ٍ هسئلِ اهبم راحل ، اًمالة هزدم ایزاى را ًمطِ ضزٍع اًمالة بشرگ جْبى اسالم بِ پزچوذاری حضزت حجت ارٍاحٌب 

اسبسی را ًِ تغییز رصین سلطٌتی ،بلکِ ًطز تَحیذ در ػبلن هی داًٌذ.ّذف ًْبیی اًمالة اسالهی رسیذى بِ توذى اسالهی در سًجیزُ ای 

(1بٌب ضذُ است) "اخالق"ٍ  "ػلن"،  "ػمالًیت"، "دیي"هٌطمی ٍ هستوز است کِ بز چْبر رکي   

 تؼزیف توذى

ی توذى را سیزٍ بسط یک ًحَ تفکز ٍ ظَْر آثبر تفکز در هٌبسببت افزاد ٍ الَام ٍ در رفتبر ٍ کزدار ٍ ػلَم ٍ فٌَى بِ ّن دکتز داٍری اردکبً

( 1()27: 1831پیَستِ  ، الیٌفک ٍ بزخَردار اس یک اصل ٍ ریطِ هی داًٌذ.)داٍری،  

ِ بب ضبخصِ ّبی ایوبى ٍ ػلن ٍ اخالق ٍ هجبّذت هذاٍم آیت اهلل سیذػلی الحسیٌی الخبهٌِ ای توذى اسالهی را آى توذًی هی داًٌذ ک

،اًذیطِ پیطزفتِ ٍ اخالق ٍاال ّوزاُ بَدُ ٍ ًمطِ رّبیی اس جْبى بیٌی هبدی ٍ ظلوبًِ ٍ اخالق بِ لجي کطیذُ ای است کِ ارکبى توذى 

(1سیبسی ،ّوزاُ بب ػذالت است) اهزٍسی غزبٌذ.توذًی کِ در آى ػلن ّوزاُ بب اخالق ،هبدیبت،ّوزاُ بب هؼٌَیبت ٍ دیي ٍ لذرت  

بزای تحمك توذى اسالهی گذر اس هزاحل اًمالة اسالهی ، ًظبم اسالهی ، دٍلت اسالهی ٍ جبهؼِ اسالهی السم است کِ بزای تحمك ایي 

تَلیذ ػلن تَسط  سِ هزحلِ اس سًجیزُ توذى ًَیي اسالهی ، پیوَدى چْبرگبم السم است کِ ػببرت اًذ اس : تَلیذ ًظزیِ تَسط حَسُ ػلویِ،

داًطگبُ ، کبربست در سطح خزد تَسط گزٍُ ّبی خَدجَش ًخبگبًی ٍ گفتوبى سبسی کِ ًْبیتب بِ تطبیك دٍلت ٍ چبرچَة ّبی آى بب 

(1چبرچَة ّبی دیٌی هی اًجبهذ ، تَفك گفتوبًی کِ هٌجز بِ ریل گذاری ٍ تؼییي هسیز حزکت هی ضَد)  

ضَد. ایي توذى  صَرت ًسبی هحمك هی هطلك ًیست، فزایٌذی طَالًی است کِ اّذاف آى ًیش بِببیذ تَجِ داضت کِ توذى اسالهی، اهزی 

 کِ بخطی ٍ است؛ ی هْذٍی ٍ ظَْر حضزت هْذی سبس ایجبد جبهؼِ دٍ بخص دارد؛ بخطی کِ لبل اس ظَْر اهکبى تحمك دارد ٍ سهیٌِ

ی هٌتظزاى در دٍراى  ضَد کِ بشرگتزیي ٍظیفِ َضیح هطخص هیت ایي بب(  7)است اسالهی توذى اػالی حذ ٍ ضَد هی هحمك ظَْر اس پس

(7است)« توذى اسالهی»غیبت، خَدسبسی ٍ آهبدگی بزای یبری حضزت ٍ دًببل کزدى اّذاف حکَهت ایطبى اس طزیك ایجبد   

ستؼوبر را اس گزدى ضبى ببس اًمالة اسالهی بِ هزدم جْبى ًطبى داد کِ هی تَاى رٍحیِ خَدببٍری را در دل هلت ّب دهیذ ٍ بٌذ اسبرت ٍ ا

کزد ٍ فضبی بِ ضذت آلَدُ هتبثز اس آى را اصالح ًوَد. ٍ تالش کزد جبهؼِ ای سبختِ ضَد تب در فضبی سبلن فزٌّگی، سیبسی ، التصبدی ٍ 

تگی هلتی رًج اجتوبػی حبصل اس آى خَدسبسی ًوَد ٍ ًیزٍّبیی سبذُ پزٍرش داد.اهب هْوتزیي ٍجِ ایي اًمالة ًطبى دادى لیبلت ٍ ضبیس

دیذُ است کِ خَاستبر ظَْرهٌجی هی ببضذ.لذا در ایي ًَع حکَهت، ًظبم، دٍلت ٍ جبهؼِ هْوتزیي ّذف ٍ هحَری تزیي آى سهیٌِ سبسی 

(8ظَْر ٍ تزبیت ًیزٍ ببیذ ببضذ کِ تصوین گیزی ّب ٍ ٍػذُ ّب ٍ بزًبهِ ریشی ّب بز آى هحَرببیذ لزار گیزد)  

رػذ هی فزهبیذ:اى اهلل ال یُغَیِّزُ هب بِمَم حتی یُغیزٍا هب بِبًفسِْنسَرُ  11خذاًٍذ ًیش در آیِ   

 ٍ ایي ّوبى ٍػذُ تغییز در سزًَضت هلتی ست کِ خَد را ضبیستِ آى ًطبى بذّذ ٍ توبم تالش خَد را در رسیذى بِ آى اًجبم دّذ



ًببَدی استکببر جْبًی ،ایجبد استمالل ٍ اجزای کبرکزد توذى اسالهی درتطکیل  اهت ٍاحذُ اسالهی است کِ درخَاست ٍاحذی درجْت  

ػذالت اجتوبػی ٍ ...دارًذ ٍ بزای آى بزًبهِ ریشی ٍ تالش هی کٌٌذ ٍ ایي فؼبلیت ّب بذٍى ّیچگًَِ هزس جغزافیبیی اًجبم هی ضَد ٍ اهت 

( 8اسالهی در سزاسز جْبى هتحذ هی ببضٌذ)  

 

 هٌببغ

اهلل خبهٌِ ای .فزایٌذ تحمك توذى اسالهی اس هٌظز حضزت آیت1  

 )فزساد جْبى بیي.هسؼَد هؼیٌی پَر(

Khamenei.ir   7.  

.آًچِ داًص پضٍُ اس هطبلؼِ هتَى هختلف فْن کزدُ است8  

 

 

 

 

 

 

 


