
 

 

 

 

 اسالمي تبيين نقش اصل تربيتي تولي و تبري در تحقق تمدن نوين 

 (با تاكيد بر ديدگاه هاي مقام معظم رهبري آيت اهللا خامنه اي)

 

 3اكبر رهنما ،2محسن فرمهيني فراهاني ،1محمد دارايي

 )m.daraei611@chmail.ir :نويسنده مسئول( دانشگاه شاهد نشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيتدا. 1

 دانشگاه شاهدلسفه تعليم و تربيت دانشيار ف. 3و2
 

 چكيده
تولي و تبري به فرموده پيغمبر گرامي اسالم،دستگيره محكم ايمان است و با توجه به اهميت فراواني 

با  -كه قران كريم براي آن قائل است،كليات آن مورد قبول همه مذاهب اسالمي بوده و تأثيرات مهمي
بر همه جنبه هاي زندگي فردي و اجتماعي مسلمانان گذاشته است.  -توجه به اهميتي كه به آن داده شده

اين اصل تربيتي بعنوان يكي از مهمترين فروع دين اسالم در جهت دهي به تربيت انسانها نقش كم 
نظيري دارد. حضرت آيت اهللا خامنه اي از همان ابتداي رهبري خويش خط سير انقالب اسالمي را 

ها و مقتضيات اين تمدن، بارها و بارها اند؛و در تبيين شاخصمعرفي نمودهرسيدن به تمدن نوين اسالمي 
تربيت اسالمي با محوريت تبري و تولي را مطرح نموده اند. هدف اصلي تحقيق حاضر، تبيين نقش 

 تولي و تبري در شكل گيري تمدن نوين اسالمي با توجه به ديدگاههاي آيت اهللا خامنه اي است.براي

.اصل تربيتي تولي و تبري چه 1ف، سه سوال پژوهشي به شرح زير تنظيم شده است: هد اين به نيل
. اصل تربيتي تولي و تبري چه نقشي در شكل گيري تمدن نوين اسالمي دارد؟ 2مختصاتي دارد؟

.ديدگاه حضرت آيت اهللا خامنه اي در تثبيت اين اصل تربيتي بعنوان يكي از مقدمات شكل گيري 3
چيست؟ براي پاسخگويي به سواالت مطرح شده،از روش توصيفي تحليلي استفاده  تمدن نوين اسالمي

اصل تربيتي تولي و تبري يكي از مهمترين اهداف  -شده و نتايجي از اين دست حاصل شده است:
تمدن نوين اسالمي يعني رسيدن مسلمانان به ايمان كامل را فراهم مي نمايد؛ همچنين اين اصل، تربيت 

هاي شكل گيري تمدن نوين اسالمي است، فراهم مي نمايد. نتيجه را كه يكي ازمقدمهسياسي جامعه 



 ين اسالميمجموعه مقاالت دومين همايش ملي تمدن نو/  254

 

 

ديگر اينكه: تولي و تبري همه جانبه بعنوان يك اصل تربيتي بايد در بخش نرم افزاري تمدن،اجرايي 
 گردد تاباعث رستگاري جامعه اسالمي شود. 

 ي، آيت اهللا خامنه اياصل تربيتي تولي و تبري، تمدن نوين اسالمكلمات كليدي: 

 مقدمه
بخش عملي اسالم كه با نام فروع دين شناخته مي شود،در طول تاريخ تبيين و تعريف شده است،اما 
متأسفانه در حوزه تعليم وتربيت فقط دريافت هاي فردي ازآنها انجام شده و هيچ گاه در خيلي از موارد 

ع دين تنظيم نشده است.انگار كه اين شاخه هاي نظام تربيتي بر اساس داللت هاي تربيتي منتج از فرو
مستحكم روئيده بر روي درخت اصول دين هيچ كاركردي جزاعمال عبادي و گاهاًحتي فردي ندارند و 

بخشي براي بناي نظام تربيتي برروي اصول و فروع دين انجام نشده است؛ اكنون كه تالش جدي و نتيجه
واقعي مستقر شده است، از ضروريات آن استفاده ازاين احكام نظام اسالمي بعد از قرن ها به معناي 

سازي در همه عرصه هاي اجتماعي وبخصوص تعليم و عملي در كنار اصول دين براي تبيين و نظام
بديل در گانه(فروع دين) داراي اهميتي بيتربيت است. تولي و تبري نيز بعنوان دو مورد از دستورات ده

 كنند.اي در نظام تعليم و تربيت حاكم بر كشور ما ايفا نميه نقش تعيين كنندهاسالم هستند كه متأسفان

 تعريف تبري و تولي
تولّى و تبرّى يعنى پيوند دوستى با دوستان خدا برقرار كردن و پيوند بيزارى شهيد مطهري مي گويد:

كُم و مما تَعبدونَ منْ دونِ إِنّا برَآؤُا منْ«سوره ممتحنه  4در تفسير آيه با دشمنان خدا برقرار كردن. 
گفتند ما از شما تبرّى  حضرت ابراهيم به كافران و دشمنان خدا(كه اتفاقاً از اقوام او نيز بودند)» اَللّه
جوييم.  جوييم،هم از شما و هم از معبودهاى شما،يعنى از شما و از فكر و عقيده و راه شما تبرّى مى مى

»تعبير جالب است و در قرآن مكرر آمده است) تنها شما كافر نيستيد، ما هم كافريم؛ اين »(كَفَرْنا بِكُم
شما كافريد به آنچه ما ايمان داريم، ما هم كافريم به شما و به عقيده و مسلك شما (گفتيم در مفهوم 

شما  ستيزه كردن و مبارزه و مخالفت كردن عملى خوابيده است) يعنى به شدت با شما و با عقيده» كفر«
 ]1.[مبارزه خواهيم كرد
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 اهميت تولي و تبري
 22بر اساس دو آيه زير و تعداد زيادي از آيات و روايات،تولي و تبري برمومنين واجب است.آيه

ولَو كَانُوا  لَا تَجِد قَوما يؤْمنُونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادونَ منْ حاد اللَّه ورسولَه«گويد:سوره مجادله مي
مهدأَيانَ والْإِيم ي قُلُوبِهِمف كَتَب كأُولَئ ميرَتَهشع أَو مانَهإِخْو أَو مهنَاءأَب أَو مهاءآب ملُهخديو نْهبِرُوحٍ م 

دشمنان خدا و يابي كه با  هيچ قومي را كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد نمي...»(جنَّات تَجرِي 
رسولش دوستي كنند،هر چند پدران يا فرزندان يا برادران يا خويشاوندان آنها باشند،آنها كساني هستند 
كه خدا ايمان را بر صفحه قلوبشان نوشته و با روحي از ناحيه خودش آنها را تقويت فرموده،آنها را در 

يا أَيها الَّذينَ آمنُوا لَا تَتَولَّوا قَوما غَضب اللَّه «سوره ممتحنه: 13....)و آيه كند  باغهائي از بهشت داخل مي
ايد با قومي  كساني كه ايمان آورده اي»(علَيهِم قَد يئسوا منَ الْآخرَةِ كَما يئس الْكُفَّار منْ أَصحابِ الْقُبورِ

ز آخرت ماءيوسند همانگونه كه كفار كه خداوند آنها را مورد غضب قرار داده دوستي نكنيد، آنها ا
 .)باشند مدفون در قبرها ماءيوس مي

هاي ايمان، تولي و تبري است كه حتي در نباتات و ترين مشخصهيكي از بارزترين و برجسته
حيوانات به صورت جذب و دفع وجود دارد و در انسانها به صورت حب و بغض يا نفرت و ارادت 

-داند و به آن محبت مياساس بينش خويش برخي چيزها را پسنديده مي كند. هر انساني برجلوه مي

دهد.در روايات نيز حب شمارد و مورد بغض و غضب خويش قرار ميورزد و برخي ديگر را ناپسند مي
داري چيزي جز آيا دين«السالم رسيده است: است.از امام باقرعليهبغض معيار دينداري شمرده شده

امام ».هل الدين الّا الحب و البغض«؛»اي خدا و بغض و دشمني دشمنان الهي است؟محبت و دوستي اولي
حقيقت ايمان با دوستي دوستان خدا،دشمنيِ دشمنان او و «فرمايد:السالم در جاي ديگر ميباقرعليه

ترين دستگيره السالم آن را محكمدر حديث ديگري امام صادقعليه»گردد.همراهي با صادقان تكميل مي
اي كه از نماز،روزه،زكات،حج،عمره و جهاد در راه خدا محكم تر مان معرفي كرده است؛دستگيرهاي

گيري بدست هاي چشم]انقالب اسالمي در عرصه سياسي با عمل به اين اصل آسماني موفقيت2است.[
ي آورده است؛ اما در عرصه هاي تربيتي اين دستگيره هاي محكم ايمان با نظام آموزشي ما فاصله ا

ترين عوامل استحكام حكومت بوده،و باعث طوالني دارد و ناگفته پيداست كه نظام تربيتي يكي از مهم
 تربيت صحيح جامعه اسالمي درتالش به سمت تمدن نوين اسالمي نيز خواهد بود.
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با تبيين مختصات اصل تربيتي تولي و تبري به  كه بوده اسنادي تحليل نوع از حاضر پژوهش روش
اهللا گيري تمدن نوين اسالمي و همچنين ديدگاه حضرت آيتش اين اصل تربيتي در شكلبررسي نق

 وجود ارتباط اين در كه آثاري از استفاده با وسپس ايم؛اي در تثبيت اين اصل تربيتي پرداختهخامنه

 اول(سايت رهبري دست منابع كليه شامل تحقيق متني گيري الزم انجام شده است.جامعهدارد نتيجه

http://farsi.khamenei.irسايتهاي و نشريات وهمچنين اسالمي غني منابع از دوم دست منابع )و 

باشد.كه با گردآوري صدها مي موجود تحقيق موضوع با مرتبط وتحقيقات پژوهشها و مرتبط اينترنتي
 فيش از اين منابع تحقيق فعلي كامل گرديده است. 

 ختصاتي دارد؟سوال اول:اصل تربيتي تولي و تبري چه م

 معيارهاي تولي و تبري
ها،تنها معيارهاي راستين: قران با تعابير گوناگون،خداوند را برترين و بهترين دوست و برتر از اين

أَمِ اتَّخَذُوا منْ دونه أَولياء «سوره شوري9آيه -1كند.آيات زير نشانگر اين امرند:دوست حقيقي تلقي مي
 يلالْو وه خود برگزيدند؟! در حالي كه  ...»(فَاللَّه آيا آنها غير از خدا را ولي»فقط خداوند » ولي

مثَلُ الَّذينَ اتَّخَذُوا منْ دونِ اللَّه أَولياء كَمثَلِ الْعنْكَبوت اتَّخَذَت بيتاً و  «سوره عنكبوت 41آيه  -2...)است
مثَل كساني كه غير از خدا را اولياي خود »(إِنَّ أَوهنَ الْبيوت لَبيت الْعنْكَبوت لَو كانُوا يعلَمونَ

راي خود انتخاب كرده در حالي كه سست ترين خانه هاي برگزيدند،مثَل عنكبوت است كه خانه اي ب
توبه.البته 24اعراف،آيه 30بقره،آيه 165!)آيات ديگري مانند: آيهخانه عنكبوت است اگر مي دانستند

شود تا ما نسبت به دوستان خدا يعني پيامبر و تولي نسبت به خدا و تبري نسبت به دشمنان خدا باعث مي
 ايشان تولي داشته ونسبت به دشمنان ايشان تبري داشته باشيم.اهل بيت او و اولوالعمر 
هاي بدعت ها وسنت-3مال و ثروت،-2مليت،نژاد و روابط خويشاوندي،-1معيارهاي دروغين:

 ]3فرقه گرايي.[-4خرافي،

 مالزمت تولي با تبري 
است درحوزه ها نجات يافته و به دستگيره ايمان چنگ زند الزم خواهد از پريشانيانساني كه مي

اي را به خوبي رعايت نمايد زيرا تا تعادل هاي دافعهاي و هم جنبههاي جاذبهتولي و تبري هم جنبه
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پذير نيست.آيت اهللا جوادي آملي در روحي و عملي فراهم نيايد دسترسي به كمال و سعادت هم امكان
ري بدون ديگري كفايت نمي بدون ترديد هيچ يك از تولي و تبفرمايد: شرح زيارت جامعه كبيره مي

نه با تولي محض مي توان به سعادت رسيد و نه با تبري تنها مي توان از شقاوت رهيد.اسماعيل   كند؛
ليكن از  السالم را در دل دارد،شخصي محبت اميرالمؤمنين عليه السالم عرض كرد:جعفي به امام باقر عليه

-تر است.امام باقرعليهلسالم نزد من محبوباعليعليه گويد: دشمن او تبري نمي جويد و مي

پشت سر او نماز  السالمفرمود:چنين كسي پريشان حال و آشفته خاطر است و دشمن محسوب مي شود،
شخصي به … مگر اين كه از او بترسي و مجبور به تقيه باشي او كرامت و ارزشي ندارد، نگذار،

نام يكي از دشمنان آن حضرت را -فالن كس رااميرمؤمنانعليه السالم گفت : من دركناردوستي شما 
اكنون تو اعور و يك چشم هستي كه تنها نيز دوست دارم. آن حضرت در جواب گفت: -ذكر كرد

مندي.بايد چشم ديگر تو باز باشد تا به وسيله آن رذايل دشمنان ما را نگري و به ما عالقهفضايل ما را مي
يابد؛زيرا حق و باطل و نور و ظلمت ليكن اين وضع دوام نمي باشي،نيز ببيني و به آنان بغض و كينه داشته

گردي يا چشم دهي و كور ميگنجد.درآينده يا هردو چشم خويش را از دست ميجا نميدر يك
 ]4...[ گرفتشود و بغض و كينه دشمنان ما را نيز به دل خواهيديگرت بينا مي

 برتري تبري بر تولي
كند،و بعد تولي وآله خانه دل را آب و جارو ميعليهاهللاللهصلرسول برائت از دشمنان اهل بيت

اللّه وليّ «است:) آمده57نمايد.دربخشي از آيه الكرسي(آيهعزيزترين مهمانان را به خانه دل دعوت مي
آنان را ؛اند كه ايمان آورده كسانى است پرستخداوند سر» (الَّذينَ آمنُواْ يخْرِجهم مّنَ الظُّلُمات إِلَي النُّورِ

 هدايت مي كند.)ها به سوى روشنايى از تاريكي
تبري بر تولي مقدم »الَّااللَّهالاله«در كلمه شريفه-1است از:داليل برتري تبري بر تولي عبارت 

الم دين اس«گويد:ميجمعى است ميان نفى و اثبات،كه »الَّااللَّهالاله«كلمهاست.شهيد مطهري با اشاره به 
تولّى و تبرّى است،دين نفى و اثبات با يكديگر است،دينى است كه حتى نفيش تقدم دارد بر اثباتش؛به 

در -2»؛يعنى اول بريدن از غير او،بعد به او پيوند كردن.»تحليه«تقدم دارد بر» تخليه«قول علماى اخالق 
فَقَد  منْ يكْفُرْ بِالطَّاغُوت ويؤْمن بِاللّهفَ«است.شدهقران كريم كفر به طاغوت مقدم بر ايمان به خدا آورده

ثْقَىالْو هرْوبِالْع كستَمذكرصد لعن در زيارت عاشورا(كه يك حديث قدسي است)،بر تولي -3.»اس
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است.ابتدا بايد ظلمات و شياطين و دشمنان اهل بيت را رهاسازي،بعد به سرزمين پاك شدهمقدم داشته
اي،اجازه نكردهبيت و انسانيت رهااي،تا خود را از دشمنان اهلري.تا تبري نجستهواليت قدم بگذا

 ] 5نداري به سرزمين واليت كه سرزمين نور است قدم بگذاري.[

 خصوصيات اصل تولي
از نظر اسالم دو نوع والء وجود دارد:منفي و مثبت؛يعني از طرفي مسلمانان،مأموريت دارند كه 

و ترك كنند،و از طرفي ديگردعوت شده اندكه والءديگري را دارا باشند و بدان  نوعي والء را نپذيرند
 اهتمام ورزند.

والءمنفي:عبارت است از اينكه يك مسلمان همواره در مواجهه با غير مسلمان بداند با اعضاي يك 
مسلمان عمالً  پيكر بيگانه مواجه است و معني اينكه نبايدوالءغير مسلمان را داشته باشد به اين معني كه

عضو پيكرِ غير مسلمان قرار گيرد و يا به همين شكل درآيد كه عضويتش در پيكر اسالمي به هيچ وجه 
كند و و درعين در نظر گرفته نشود.و منافاتي نيست ميان آنكه مسلمان به غير مسلمان احسان و نيكي

اصل بشردوستي و رحمت براي بشر كه منافاتي نيست ميان والءمنفي و حال والء او را نپذيرد،همچنان
اي كساني «است.قران منشأ اصلي خطر را گوشزد مي كند:»رحمه للعالمين«بودن.پيغمبر هم به نص قران

نگيريدكه دوستي بر آنان افكنيد و حال اينكه به »ولي«ايد،دشمن من و دشمن خودتان را كه ايمان آورده
تان اگر به شما دست يابند،دشمنان«فرمايد:كه مي تا آنجا»حقي كه شما را آمده است كافر شده اند.

ممتحنه »(گشايند و دوست دارند كافر شويد.هستند و دست و زبانشان را به بدي به سوي شما مي
كوشند و شان نيست بلكه براي نيل به اين هدف مي)آنها وقتي دوست دارند،تنها دوستي و تمايل2و1آيه

كند روابط مسلم با غير مسلم در حوزه اين همه اينها ايجاب ميكنند.پس بنابراز هر راهي جديت مي
] بايد به اين نكته هم اشاره 6هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي محتاطانه باشد،و از خطر غفلت نكند. [

-ساله اخيرروابط مسلمانان با استعمار اين واقعيات را به صورت كامل تأييد مي300كنيم كه تجربه 

 نمايد... .
: در اينجا خداوند يك والء اثباتي عام.1ثبت: والءاثباتي اسالمي به نوبه خود بر دو قسم است:والءم

قانون كلي را بيان نموده است.اين والء هم ناظر به محبت و وداد قلبي است و هم نوعي تعهد و 
اين  خاص:.والء اثباتي 2مسئوليت براي مسلمين در زمينه حسن روابط مسلمين با يكديگر اثبات مي كند.
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السالم است.مسأله والء علي عليه السالم و ساير اهل بيت مورد تأييد همه والء همان والء اهل بيتعليهم
مسلمانان است اما در معاني والء اختالف نظر وجود دارد.موارد استعمال خصوصي 

-4والءزعامت-3والءامامت-2والءمحبت يا والءقرابت-1از:اندعبارت»واليت«و»والء«كلمه
 الءتصرّف(كه اين نوع آخر،باالترين مراحل واليت است.)[همان] و

 خصوصيات اصل تبري
نكته مهمي كه مطابق روايات وادعيه بايد به آن توجه جدي شود اين است كه ايجاد تبري در جان 

قدر موهبتي است كه بايد رزق معنوي انسان گردد و توفيق آن و روح انسان وعمل به اين آموخته گران
الْبرَاءةَ منْ  رزقَنيو «خواهيم كه:ايد خداوند متعال به انسان دهد؛در زيارت عاشورا از خداوند ميرا ب

كُمائدأَع .« 
كسي كه «امام صادقعليه السالمفرمود:را نشانه صداقت در محبت دانسته اند.بعضي از روايات تبري 

جويد،در اظهار دوستي ما صادق نميت ئادعاي دوستي و محبت ما را دارد و از دشمنان ما برا
 ] 7[.»گويدنيست،بلكه دروغ مي

-ها پيرامون تبري،چهاراصل را بعنوان چهارچوب نظري تبري بيان نمودهيكي از معدود پژوهش

توصيفي مي باشد كه ريشه اش در درون -يافتي ديني: اين اصل گزاره اي توصيه اياصل درون-1است:
است. خواستگاه تبري در اين مرحله،خواستگاهي بينش باوري است كه  و قلب انسان و جامعه مومنين

كند،و سوي ديگر، سراسر كردار و دو سويه دارد:يك سو در آسمان شهود و دريافت قلبي طيران مي
گفتار و رفتار انسان مومن و جامعه ايماني را،با رعايت شرائط تقيه و حسن خلق ومدارا،اشراب مي 

ملي ،هم بر عنصر احساس و هم بر عنصر انديشه و نگرش توأمان استوار ع-كند.اين بينش شهودي
معنا شناسي معرفتي تبري:در حوزه دين،آنچه در ساحت  -2است،پس بسيار مستحكم و پايدار مي ماند.

محمد فرستاده «پرورش و پيرايش وجود دارد،دو ركن رحمت و شدت است،نه خشم وخشونت
برابر كفار سرسخت و شديد و در ميان خود مهربانند،... سوره فتح  خداست،و كساني كه با او هستند در

دين راستين حقيقتي فعال است كه براي پرورش استعدادهاي بشري در مسير تكامل توحيدي به ».29آيه 
سوز به خوار و ريشههاي ساقههاي هرز و آفتجويد و در جهت پيرايش علفنيروي رحمت تمسك مي

د و البته اين شدت در برخورد،براي حفاظت از ثمرات پرورش يافته در يازنيروي شدت دست مي
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شناختي تولي و تبري،و نوعي هاي مومن،عين رحمت است.يكي از كاركردهاي جامعهمزرعه انسان
شناختي آن،در همين ساحت پرورش و پيرايش تجلي دارد كه از دو منبع رحمت و شدت بازتاب روان

شك هرج و مرج و فتنه اجتماعي از نگاه دين و واليان في هرج و مرج:بيتبري و ن -3اشراب مي شود.
السالم براي انساني،يعني معصومينعليهم-آن سخت مذموم و مطرود است؛هيچ يك از الگوهاي آسماني

پياده كردن دين و احقاق حقوق الهي خود،بسترسازيِ آشوب اجتماعي را گزينه مناسب نديدند،از امير 
 -4».انصاف بهتر از فتنه و هرج و مرج دائم استوالي ظالم بي«يه السالم نقل شده كه المومنين عليعل

شود كه صرفاً نفرت از بدي و زشتي است؛به تبري و حركت راديكال:معموالً در توضيح تبري تصور مي
اين نكته توجه شود كه صرف نفرت از پليدي و بيزاري از مشاهير پليدي به معناي عكس العملي در 

رابر ظلم ظالم و كوششي در مقابل تغيير بنيادين موضوع پليد،بيشتر جنبه گرايشي دارد يعني يك مفهوم ب
راديكال و حركتي راديكال است.اما اين تعبير از تبري تعبيري سطحي است زيرا حركات راديكال كمتر 

ر حالي كه داراي يك نظام منسجم راهبردي و هدفمند براي پياده كردن يك سيستم مطلوب است د
تبري،معرفتي پويا است كه خردورز و احساس برانگيز براي حركت در مسير هدايت و سعادت عمل 

 ]8كند.و مايه تقرب به خداوند يكتا است.[مي

 تقرب به خداوند مهمترين هدف تربيتي تولي و تبري
يدگاه اين هاي رسيدن به تقرب از داست؛روش تقرب به خداوندمتعالهدف نهايي اين اصل تربيتي 

إِلَيك في هذَا الْيومِ و في موقفي هذَا و أَيامِ  أَتَقَرَّباللَّهم إِنِّي «اصل تربيتي در اين فراز از زيارت عاشورا
مشهود است كه .»ه و)علَيهِم السالَمبِالْبرَاءةِ منْهم و اللَّعنَةِ علَيهِم و بِالْمواالَةِ لنَبِيك و آلِ نَبِيك(علَي  حياتي
انداز:اول،اظهار دوستي به پيغمبر و آل او (تولي).دوم،اظهار برائت به حسب تمام مراتب وجود از عبارت

ذوات و افعال و صفات دشمنان پيغمبر و آل او(تبري).سوم،لعن بر دشمنان خدا كه همان دشمنان 
 ] 9آل او هستند.[ پيغمبرصلي اهللا عليه وآله و دشمنان

 آثار تولي و تبري
» االبذكر اللّه تطمئن القلوب«فرمود: هنگامى كه آيه  عليه السالمامام على:اطمينان و آرامش قلب -1

اين مربوط به كسانى است كه خدا و رسولش را دوست «فرمود: صلي اهللا عليه و آله نازل شد پيامبر اكرم
كسى كه اهل بيت ما را دوست داشته باشد و «فرمود: السالم عليه امام صادق:حكمت -2»داشته باشد.
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محبت ما در قلب او تثبيت شود چشمه هاى حكمت بر زبانش جارى مى شود و ايمان در قلبش تازه مى 
 »گردد.
محبت به اهل بيت و ذريه من سبب كامل «فرمود: صلي اهللا عليه و آله پيامبرخدا:استكمال دين -3

كسى كه ما اهل بيت را دوست داشته باشد خداى «فرمود::همچنين نيت در قيامتام -4»شدن دين است.
از آن جايى كه هر جنسى به جنس :تكامل معنوى -5»سبحان او را در روز قيامت با امان محشور فرمايد.

تمايل دارد و از غير جنس خود گريزان، انسانى كه تولّى اولياء الهى و تبرّى دشمنان آن ها را با عمق 
ان بدست آورد خود را به ويژگى هاى مثبت اولياء الهى مى آرايد و از زشتى دشمنان آنها دورى مى ج

انسان با محبوب خويش «كند و در قيامت نيز با اولياء الهى محشور مى شود از اين رو پيامبر فرمود:
ار منتهى خواهد همراه است و با او محشور مى شود و اين همراهى در عمل به همراهى با آن ها در رفت

انسانى كه داراى تولّى و تبرّى است از سويى با :انسجام اجتماعى و مصونيت از آسيب دشمنان-6»شد.
انسان هايى كه داراى اين ويژگى هستند متحد شده و در پرتو اتحاد، انسجام اجتماعى ايجاد شده كه 

ه و آن هارا به اسرار خود راه نمى نتيجه آن پيروزى است و از سويى با تبرّى با دشمنان حق نزديك نشد
دهد و در نتيجه بيگانگى با دشمن را حفظ و به صورت بيگانه با او برخورد مى كند كه پى آمد آن 

تربيت اخالقي و اصالح افراد:تجربه نشان داده -7]10.[مصونيت از آفات و آسيب هاى دشمنان است
ان ( عشق به اولياء اهللا) در روح موثر افتاده است كه آن اندازه كه مصاحبت نيكان و ارادت ومحبت آن
ايجاد اتحاد و همبستگي فرازماني و -8] 11است،خواندن صدها جلد كتاب اخالقي موثر نبوده است.[

آبرومندي و وجاهت در پيشگاه خداوند:اگر كسي اهل تولي و تبري واقعي باشد،بواسطه -9فرامكاني
در زيارت عاشورا  السالم اين نياز برآورده مي شود.عليهپيامبر اسام و اهل بيتش بخصوص امام حسين

بارالها مرا در نزد خودت »اللَّهم اجعلْني عنْدك وجِيهاً بِالْحسينِ عليه السالم في الدنْيا و الْآخرَةِ«داريم:
باعث شناخت  مواالت اهل بيت -10السالم در دنيا و آخرت آبرومند قرار ده. بخاطر امام حسينعليه

معارف دين و بطون قرآن و اصالح مفاسد زندگي وقبولي طاعت واجبه است:در زيارت جامعه كبيره 
الْكَلمةُ و عظُمت  بِمواالتكُم علَّمنَا اللَّه معالم ديننَا و أَصلَح ما كَانَ فَسد منْ دنْيانَا و بِمواالتكُم تَمت«داريم:

مان را به در پرتو دوستى شما، دستورات دين»(نِّعمةُ، و ائْتَلَفَت الْفُرْقَةُ و بِمواالتكُم تُقْبلُ الطَّاعةُ الْمفْتَرَضَةُال
مان آنچه كه فاسد شده بود،اصالح نموده،و به مواالت شما دين كامل شد،و ما آموخت، و از دنياي

ى رسيد،و به موالت شما طاعت واجب شده پذيرفته مي نعمت عظمت يافت،و جدايى به گردهماي
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-مي وجود به مردم براي را خدايي عزّت كه دستگاهي امامت،يعني«عزت،معرفت،عبوديت: -11.)گردد

در  را كند.ابهت اسالم و مسلمينميان آنها ترويج مي را و مدارا دهد.رفقمي مردم به و معرفت آورد.علم
  ]12»[كند.مقابل دشمن حفظ مي

خالصى از رسيدن به مقام شفاعت،آثار فراوانى چون  اهللاتولي و تبري نسبت به آلو باآلخره 
گناهان، نور و روشنايى روز قيامت،ثبات و پايدارى بر صراط و نجات از جهنم و ورود به بهشت و 

تولي و تبري  ترين اثربا توجه آثار ذكرشده،مهممحشور شدن با ائمه و خير دنيا و آخرت، به دنبال دارد.
خداوند و اولياءاهللا است كه در دو حوزه خود را نشان مي دهد يكي اينكه باعث مندي از هدايتبهره

ها شده و ديگر اينكه باعث تربيت سياسي جامعه مي گردد.اگر در طول تاريخ اسالم كامل شدن ايمان
شدند.ائمه به اين دليل حروم نميكردند،از هدايت عترت پيامبر اسالم ممردم تولي و تبري را رعايت مي

كشته مي شدند كه مردم تولي و تبري نداشتند.اگر امت ايشان را دوست وسرپرست و امام و زعيم خود 
دانستند و حاضر بودند به صورت عملي از دشمنان ايشان كه همان دشمنان خدا بودند برائت قلبي و مي

كه اهل تولي و تبري در جامعه شته نمي شد.تا زمانيعملي داشته باشند هيچ امامي و هيچ رهبر صالحي ك
توان وجود داشته باشند جان امام و رهبر زمانه در امان خواهد بود.بعنوان شاهد اين واقعيت تاريخي مي

مردم ايران را مثال زد كه خميني كبير بارها عظمت آن را يادآور شد و برتري آنها نسبت به مردم صدر 
 و حتماً يكي از مهمترين داليل اين برتري تولي و تبري اين ملت بزرگ است. اسالم را يادآوري كرد

 سوال دوم: اصل تربيتي تولي و تبري چه نقشي در شكل گيري تمدن نوين اسالمي دارد؟ 

 تولي نسبت به الگوي اسالمي و تبري از الگوي غرب در تمدن سازي
ها،برنامه اف است كه بتواندسياستگذارياالطرتحقق تمدن نوين اسالمي نيازمند يك الگوي جامع 

ها،اقدامات عملي،اهداف و خالصه همه جوانب اين هدف انبياء را تعيين نمايد.الگوي مورد نظر ريزي
رهبري از لحاظ بنياني با الگويي كه غرب در تأسيس تمدن خويش استفاده نمود در تعارض است 

ي غربي  امروز ندارد.پيشرفت كشورهاي پيشرفته اي براي انسان آگاه پيشرفت غربي هيچ جاذبه«زيرا:
نتوانست فقر را از بين ببرد،نتوانست تبعيض را از بين ببرد،نتوانست عدالت را در جامعه مستقر 

ي ظلم و استعمار و غارت كشورهاي  كند،نتوانست اخالق انساني را مستقر كند.اوالً آن پيشرفت بر پايه
ها  ها رفتند، هلندي ي شرق آسيا، جاهاي مختلفي پرتغالي ين منطقهفقط ايران نبود.در ا.ديگر بنا شد
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رفتند.مگر هلند چه اندازه عرض و طول جغرافيائي و تاريخي و ارزش علمي دارد؟يا پرتغال يا اسپانيا يا 
ي آفريقا را اينها در مشت گرفتند و فشردند؛اينها  ي عظيم آسيا را،قاره انگليس همين جور؟تمام اين قاره

كند پيشرفتهاي ؛او تشريح مي»نگاهي به تاريخ جهان«ي نهرو در  كز ثروت بود.نگاه كنيد به نوشتهمرا
يك كشوري در مسير علميِ معقول و صحيحي ؛هاعلمي و فني موجود در هند را پيش از ورود انگليس

 دريغ كنند،بيآيند به كمك علم و به كمك سالح اين كشور را تصرف مي كند،بعد ميحركت مي
كنند.ثروت را از هند برند و خودشان را بر او تحميل ميكُشند،منابع ثروت او را از بين ميانسانها را مي

ها كنند.انگليسكنند،ذخيره درست ميگذاري مي روند در كشور خودشان سرمايهكشند،ميبيرون مي
ي تمدن خودشان را با مكيدن  يههرحال اينها پا به....آمريكا را با پولي كه از هند به دست آوردند،گرفتند

پيشرفت تمدن غربي،يك چنين پيشرفتي است با اين خصوصيات؛اين را ما ....خون ملتها شروع كردند؛
پسنديم.ما دنبال الگوي مطلوب و آرمانيِ خودمان هستيم،كه يك الگوي اسالمي و  وجه نمي هيچ به

برد؛يك الگوي سنتهاي ايراني بهره ميگيرد،از نيازها و ايراني است؛از هدايت اسالم سرچشمه مي
 ]13[مستقل.

-1ازنظرآيت اهللا خامنه اي مراحل شكل گيري تمدن اسالمي بعد ازانقالب اسالمي عبارت اند از:
گيري امت اسالمي شكل-4گيري جامعه اسالميشكل-3ايجاد دولت اسالمي-2تشكيل نظام اسالمي

هريك از اين مراحل ِسلسله مراتبي را بررسي  وتمدن نوين اسالمي.بنابراين نقش تولي وتبري در
 كرد: خواهيم

 تولي و تبري پيرامون نظام اسالمي
.حاكميت ديني هدف انبياءو ائمهعليهم السالم:ايشان با تأكيد بر الگوپذيري نظام اسالمي از قران و 1

آنها دانسته،همه ائمه طاهرين تشكيل حكومت ديني را در ادامه مسير ائمهعليهم السالمو به تبعيت از 
ماني نظام اسالمي ز«دانند:آحاد جامعه را در اين حاكميت داراي وظايف بزرگ سياسي وفرهنگي مي

السالم  طالبعليه ابي بن دچار اختالل واقعي خواهد شد كه فراموش كند نماد و سرمشق بزرگي مثل علي
قيام به قسط،قيام به عدل و ».القسطليقوم النّاس ب«ي اديان است؛ حاكميت دين،هدف مهم همه«]14.»[دارد

شان ي ماعليهم الصالة و السالم تمام زجر و مصيبت حاكميت الهي،هدف بزرگ اديان است.اصلًا ائمه
به خاطر اين بود كه دنبال حاكميت الهي بودند؛و الّا اگر امام صادق و امام باقرصلوات اهللا 
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ي شرعي  ردند و فقط يك مسألهك مع مينشستند و چند نفر دور خودشان ج گوشه مي عليهمايك
منتها شرايط ،ها كاري نداشت.امام صادق دنبال امامت بود يعني رياست دين و دنيا گفتند،كسي به آن مي

آمد؛اما ادعا كه بود.براي خاطر همين ادعا هم آن بزرگواران را كشتند.پس،اين معناي  جور نمي
ند،و ائمه برايش كشته شدند.حاال حاكميت حاكميت دين است كه پيامبران برايش مجاهدت كرد

شود يك نفر بگويد من  دين،در بلد و در وطن خود ما نه آن سر دنيا به وجود آمده است؛آيا مي
داري كند و حاكميتي  دارم،من آخوندم،اما خودش را سرباز اين دين نداند؟هركسي كه ادعاي دين دين

 ]15[گويد. ي خود نشمارد،دروغ مي ز آن را وظيفهرا كه بر مبناي دين است،از خود نداند و دفاع ا
بزرگوار ما به بركت امام «.پايبندي به اصول تولي و تبري عامل پيروزي و حفظ حكومت اسالمي:2

پايبندي به اصول بود كه توانست انقالب را پيروز كند و انقالب را حفظ كند و جمهوري اسالمي را 
است.ما با دشمنان،با استكبار سرِ آشتي »علَي الكُفّارِ رحمآء بينَهم اَشدآء« يكي از اصول،...ثبات ببخشد؛

نداريم و با برادران مسلمان بناي بر دشمني و عداوت نداريم؛بناي بر دوستي و رفاقت و برادري داريم؛ما 
همان كنيم؛و نكرديم؛خطّ امام بزرگوار اين بود.ما در حمايت از مظلوم نگاه به مذهب طرف مقابل نمي

بدون هيچ تفاوتي.آنها  ] كرديم؛ مان در غزّه[هممان در لبنان كرديم،از برادرانحمايتي را كه از برادران
مسئله .اند.مسئله براي ما،دفاع از هويت اسالمي است،حمايت از مظلوم است سنّي بودند،اينها شيعه

ول اسالم است:كونوا للظّالمِ خَصما ي اص ي سنّي و شيعه و مذهب و مانند اينها نيست؛مسئله مسئله مسئله
ى استكبار در تالش و  مروز جبهها] 16[و للمظلُومِ عونًا؛اين دستور اسالم است.اين راه ما است؛

وقتى كه  پوشد؛نه،آنكس تصور نكند كه دشمن از دشمنى چشم مي ى با اين نظام است؛هيچ معارضه
وقتى كه شما دشمن را و ترفندهاى دشمن را بشناسيد،  ،آنوقتى كه شما آماده باشيد شما قوى باشيد،آن

 ] 17. [دشمن بناچار از دشمنى دست خواهد كشيد
 

 تولي و تبري پيرامون دولت اسالمي
.تولي عملي كارگزاران دولت اسالمي نسبت به اميرالمومنين:مسئولين دولت اسالمي با تولي به 1

ي نهايت تالش خويش را انجام داده و مقدمات عبور از دولت اميرالمومنين بايد در ايجاد دولت اسالم
دولت اسالمي به جامعه اسالمي را فراهم نمايند؛تربيت اسالمي و سياسي مسئولين از ضروريات اين 
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الصالةوالسالم  اميرالمؤمنينعليه«باشد.فريضه مهم بوده و اجراي عدالت از مهمترين وظايف دولتمردان مي
ي خود نقشي دارند،بيان كرده  ي كساني كه در امور سياسي جامعه همه درس هميشگي خودش را به

؛هر كس كه خود را در معرض »من نصب نفسه للنّاس اماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره««است:
اول بايد شروع به تأديب و تربيت خود -اي در هر محدوده-گذارد رياست، امامت و پيشواييِ جامعه مي

از ]«18.»[به تربيت مردم كند.يعني اول خودش را اصالح كند، بعد به سراغ ديگران برود كند؛بعد شروع
اي كه فرق مباركش در محراب عبادت  قبول كرد،تا لحظه را اين مسئوليت(امير المومنين)اي كه لحظه

ي آن حقي و حقيقتي كه اسالم به خاطر او بنا شده  روز و يك ساعت از مطالبهشكافته شد، يك
رفقاي ....د،دست برنداشت؛ نه رودربايستي، نه مجامله،نه مالحظه،نه ترس،نه ضعف،مانع او نشدبو

كردند،عدالت او را كه شان برخورد؛كساني كه تا ديروز او را ستايش ميقديمي از او بريدند؛متوقعان بهِ
اي  ذره-»لومة الئم ال تأخذهم في اللَّه« -ديدند،تبديل به دشمن خونيِ او شدند؛لكن مالمت مالمتگران

قتل في «در اميرالمؤمنين اثر نگذاشت؛راه را محكم ادامه داد؛بعد هم در همين راه به شهادت رسيد؛
بينيم،اينهاست.ببينيد چقدر  شخصيت اميرالمؤمنين و ظواهري كه ما مي».محراب عبادته لشدة عدله

 ]19!»[شگفتي است آور است! چقدر اين تابلو پر از ظرافت و پر از زيبائي و شگفت
ي دولت اسالمي و كشور اسالمي قرار داريم؛ بايد دولت اسالمي را ايجاد كنيم.  ما امروز در مرحله

 پاكدامني، پارسايي، تقوا، يعني عدالت،-بايد روح زندگي علوي ....بايد به سمت زندگي علوي برويم.
در خودمان زنده كنيم؛بايد به سمت  را-پرواييِ در راه خدا و ميل و شوق به مجاهدت در راه خدا بي

اينها برويم؛اين اساسِ كار ماست.و به شما عرض كنم،در آن صورت كارآمدي جمهوري اسالمي هم 
ارآمدي در كيي كه ممكن است براي نظام اسالمي پيش بيايد، مضاعف خواهد شد؛چون مشكل اساسي

  ]20[نگاه جهاني است؛
ي كه بتواند مقاصدي را كه ملت ااما دولت اسالمي«مي:.برائت از انحرافات و عيوب دولت اسال2

 ايران و انقالب عظيم آنها داشت،تأمين كند،دولتي است كه در آن رشوه نباشد،فساد اداري نباشد،
گري نباشد،حيف و ميل  اعتنايي به مردم نباشد،ميل به اشرافي كاري نباشد،بي خواري نباشد،كم ويژه
ايي كه در يك دولت اسالمي الزم است.در تعاليم اميرالمؤمنين در المال نباشد،و ديگر چيزه بيت
چهارصد سال قبل است.اين حرفهاي  ي اينها وجود دارد.نگويند اينها مربوط به هزارو البالغه،همه نهج

 ]20.»[كنند ها باز تكرار مي هاي صدها بار رد شده را بعضي تكراري و شبهه
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پذيرد،از دايره هدايت شته و دشمنان را بعنوان ولي خود ميمردي كه سنت الهي را زير پا گذادولت
سوره مائده مي 51حق خارج شده است و با كيش همان دشمنان محشور خواهد شد.خداوند در آيه

ايد!يهود و نصاري را ولّي(و دوست و تكيه گاه خود) انتخاب اي كساني كه ايمان آوردهفرمايد:(
...)بعضي از مفسرين ي كه از شما با آنان دوستي كنند،از آنها هستندنكنيد!آنها اولياي يكديگرند و كسان

پذيري از اين دشمنان را در سه حوزه بسط اهللا جوادي آملي در تفسيراين آيه عدم واليتاز جمله آيت
 عدم پذيرش هژموني و رهبري آنها.-3عدم همكاري باآنها-2عدم دوستي با آنها-1اند:داده

شدن تعدادي از ساختارهاي دولتي تمدن نوين اسالمي،مسموم عامل كندي حركت به سمت
وعمومي مانند حوزه اقتصادي،فرهنگ عمومي و عرفي،معماري و... به وسيله فرهنگ غيرتوحيدي 

-آموزاني را راهي جامعه ميكه آموزش و پرورش حاكم بركشور دانشومادي غرب است،ازجمله اين

اند،[توالي ضعيف]،بلكه حساسيت كاملي نسبت به يت نشدهنمايد كه نه تنها با فرهنگ توحيدي ترب
-هاي موجود در فرهنگ خودي و غيرخودي هم ندارند[تبراي ضعيف].ايشان در اينانحرافات و زشتي

هاي گوناگون ما نشان نظام كنوني آموزش و پرورش ما توانائي الزم را براي تربيت نسل«گويد:باره مي
ي از  اول اين است كه اين نظام و اين تشكيالت،وارداتي است؛برخاستهي  نداده است.علت هم در درجه

نيازهاي دروني ما نيست.اين،يكي از مشكالت بزرگ ماست.خيلي چيزهاي ديگر ما به خاطر خيانت يا 
ها به همان حال هنوز بسياري از بنيان.. .بدفهمي نخبگان سياسي دورانهاي طاغوت، به اين بال مبتال شد.

چه دنياي  -هاي دنيا پرورش.ما بايد از تجربهوي آموزش است؛ازجمله همين مسئله سابق موجود
حتماً استفاده كنيم براي كيفيت بخشيدن به الگوي -غرب،چه دنياي شرق؛ملتهاي گوناگون

 ]21[خودمان.

 تولي و تبري پيرامون جامعه اسالمي 
مردم بايد عوض بشود؛باور به  باورهاي«. جامعه اسالمي و وظيفه تمدن سازي و الگو سازي: 1

باور به اسالم سياسي،باور به اينكه اسالم غير از كارهاي شخصي وظايف عمومي  اسالم،باور به انقالب،
سازي هم دارد؛اينها بايد از ذهن مردم زدوده  سازي هم دارد،تمدن جامعه هم دارد،حكومت هم دارد،

-پارچه با اقوام مختلف و متعدد،داراي يك هدفايرانِ يك]22.»[بشود،عكسش در ذهن مردم جا بگيرد

ها مختلف باشد، مذاهب مختلف باشد اما اهداف عالي اين ند؛داراي يك مسيرند.بله،ممكن است زبان



 267/  تبيين نقش اصل تربيتي تولي و تبري در تحقق تمدن نوين اسالمي

 

عنوان الگوي يك كشور اسالمي به دنيا معرّفي  خواهند ايران عزيز را بهملّت يكسان است؛همه مي
ي مردم فقط مشغول نماز و  ين نيست كه در اين كشور همهكنند.الگوي كشور اسالمي هم به معناي ا

ند؛نه،اينها هست،اينها معنويت است اما در كنار اين معنويت،پيشرفت مادي روزه و دعا و توسالت
هاي طبقاتي هست،برداشته شدن  ي عدالت هست،كم شدن فاصله رشد علمي هست،توسعه هست،

 [همان]ي اسالمي اينها است. خصوصيت جامعه گري هست؛هاي اشرافي ها و قلّه نمونه
.جامعه اسالمي و الگوگيري از اهل بيت:ايشان با اشاره به نياز همگان به استفاده از الگوهاي 2

زنها هم درس بگيرند،مردها هم درس «دانند:كامل،واليت به اهل بيت را راه نجات جامعه مي
 عنوان الگو، تواند براي ما بهي است كه مياين آن چيز..درس بگيرند.-عالم و جاهل-بگيرند؛همه

صرف محبت كافي نيست.البتّه محبت كارساز است اما كافي نيست،واليت ...عنوان اسوه مطرح بشود به
اند  روي كردن، دست به دامن اينها زدن؛راهي را كه اينها رفته الزم است.واليت يعني تولّي كردن،دنباله

 ]23.[زم استانسان آن راه را برود؛اين ال
اهللا خامنه اي دنيادوستي خواص را علت .نقش خواص جامعه بسيار تعيين كننده است:آيت3

-حق را به دو گروه تقسيم ميمردودي آنها در امتحان سخت تولي و تبري مي داند!ايشان خواص اهل

صورت لزوم از توانند در ،آن نوعِ خوبِ خواصِ طرفدارِ حق؛يعني كساني كه مياياگر درجامعه«كنند:
ي دوران امام  ي اسالمي به سرنوشت جامعه متاع دنيوي دست بردارند،در اكثريت باشند،هيچ وقت جامعه

عكس شد و نوع ديگرِ السالم مبتال نخواهد شد و مطمئناً تا ابد بيمه است.اما اگر قضيه به حسين عليه
حال مقابل متاع  ند،ولي درعينشناسآنان كه حق،دل سپردگان به متاع دنيا -خواصِ طرفدار حق 

آري!وقتي خواصِ طرفدارِ حق،يا اكثريت !در اكثريت بودند،وامصيبتاست-لرزددنيا،پايشان مي
-دهند كه فقط دنياي خودشان برايشان اهميت پيدا ميقاطعشان،در يك جامعه، چنان تغيير ماهيت مي

قام و پست،از ترس منفور شدن و كند؛وقتي از ترس جان،از ترس تحليل و تقليل مال،از ترس حذف م
ايستند و از حق شوند حاكميت باطل را قبول كنند و در مقابل باطل نمياز ترس تنها ماندن، حاضر مي

اسالم فاجعه با شهادت  گاه در جهاناندازند؛آنكنند و جانشان را به خطر نميطرفداري نمي
و بعد به »ي مروان اميه و شاخه مت به بنيحكود. شوآغاز مي-با آن وضع-السالم عليه علي بن حسين

 ]24!»[رسدي سالطين در دنياي اسالم،تا امروز مي عباس و آخرش هم به سلسله بني
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ترين عاملي كه اين كشور و امروز هم مهم«.ايمان و مقاومت در برابر دشمن عامل حفظ كشور:4
ي مقاومت و ايستادگي در  وحيهي سلحشوري،ر اين ملت را حفظ كرده است، همين ايمان است.روحيه

ي نفرت از دشمني كه نه فقط با جان و مال اين ملت،بلكه با فرهنگ،ايمان و اسالم  مقابل دشمن،روحيه
اي است كه اعتمادي به دشمن و آمادگي براي دفاع،روحيات عاليي بي اين ملت دشمن است،روحيه

-دهاي يك كشور را به بروز و ظهور ميكند و استعدايك كشور را عزيز و استقالل آن را حفظ مي

كه حتماً  ..خواهد اين را به ملت ما تلقين كنددشمن مي]«25.»[نمايدرساند و به آقايي و عزّت،نايل مي
دهد كه عنصر غربي پيشرو است و بايد دنبال او حركت كرد؛نه، يك روزي تاريخ ما به ما نشان مي

يم؛پيشرو در علم بوديم،پيشرو در صنعت بوديم،پيشرو در قضيه بعكس بوده است.ما در دنيا پيشرو بود
آموختند؛چرا امروز همان  گرفتند،ميسازي بوديم،پيشرو در فرهنگ بوديم؛ديگران از ما ياد مي تمدن

جور باشد كه ما آن آينده را در نظر ي پيشرفت بايد آن طور نشود؟همت جوانان ما و نگاه آنها به مقوله
 ]26.»[بگيريم

 تبري پيرامون امت اسالميتولي و 
امروز، امت اسالمي وظيفه دارد مثل خود اسالم و مثل خود «.پيامبر الگوي تمدن سازي:1

اي كه  اي را باز كند.ما به اين پديده پيغمبر،روحي در اين دنيا بدمد،فضاي جديدي ايجاد كند،راه تازه
بال تمدن نوين اسالمي باشيم براي بشريت؛ ما بايد دن».تمدن نوين اسالمي«گوييمدر انتظار آن هستيم مي

معناي  كنند؛اين بهكنند و عمل ميي بشريت فكر مي اين تفاوت اساسي دارد با آنچه قدرتها درباره
معناي تحميل اخالق و فرهنگ  معناي تجاوز به حقوق ملّتها نيست؛اين به ها نيست؛اين به تصرّف سرزمين

ي الهي به ملّتها است،تا ملّتها با اختيار خود،با  معناي عرضه كردن هديه خود بر ديگر ملّتها نيست؛اين به
هاي جهان ملّتها را به انتخاب خود،با تشخيص خود راه درست را انتخاب كنند.راهي كه امروز قدرت

دنياي اسالم بايد ]27[.»ي امروز ما است اند،راه غلط و راه گمراهي است.اين وظيفه آن راه كشانده
آن از خودگذشتگي،آن ...روز تقويت كند؛ معنوي و قلبي و عاطفي خود با نبي مكرم را روزبه ي رابطه

ي مقابل او  ي بشرِ آن روز كه با او مواجه بودند و در مقابل او بودند،نقطه مجاهدت،آن ايستادگي.همه
ختي كردند.اين همه فشار،اين سيزده سالِ مكه،چه سالهاي سكردند و ضديت با او ميحركت مي

بود؛پيغمبر ايستاد و ايستادن او مسلمانهاي مقاوم و مستحكمي به وجود آورد كه هيچ فشاري روي آنها 
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ي مدني را تشكيل داد،ده سال بيشتر هم حكومت  كرد.اينها درس است براي ما.بعد هم جامعهاثر نمي
علم،در تمدن،در  ي بشريت در ريزي يك بنائي را كرد كه در طول قرنهاي متمادي،قله نكرد.اما پي

 ]28.»[پيشرفت معنوي،در پيشرفت اخالقي،در ثروت،همين جامعه بود
و الّذين معه اشداء علي الكفّار رحماء «،نشانه هاي امت اسالمي: ايشان با اشاره به آيه.تولي و تبري2
و تبري را  يعني همان توليبا برادران ايماني، يدر مقابل دشمنان و مهربان ياستوار دو ويژگي؛»...بينهم
در «هاي اين انسان را چنين بيان مي نمايد:دانسته،ويژگي اسالميامتانسان تربيت يافته در هاي  نشانه

مهربان؛اما در مقابل مستكبران،در مقابل ظالمان،مثل كوه  مقابل خداي متعال،خاضع؛با برادران ايماني،
اين،همان ».ره فاستغلظ فاستوي علي سوقهو مثلهم في االنجيل كزرع اخرج شطئه فأز«ايستند؛ استوار مي

؛خود »يعجب الزّراع«شود.كند،مستحكم ميكند،بالندگي پيدا مياسالمي است؛رشدميمراحل رشد امت
جور آيند. اين دست قدرت الهي است كه اين آن كساني كه اين زمينه را فراهم كردند،به شگفت مي

ي  شمن مستكبر وقتي به اين انسان مسلمانِ تربيت شده؛د»ليغيظ بهم الكفّار«دهد.انسانها را رشد مي
-شود.ما بايد اينآيد و ناراحت مي كند،معلوم است كه به خشم ميي در دامان اسالم نگاه مي باليده

جوري عمل كنيم.اخالق خود را،رفتار خود را،با دوستان،با معارضان و معاندان،با مستكبران،طبق 
 ]29[ي قرآن تنظيم كنيم. برنامه
حج در جوهر و ذات گويد:اهللا الحرام ميدرپيام به حجاج بيت .ذات حج تولي و تبري است:ايشان3

خود داراي دو عنصر اصلي است:تقرب به خدا در انديشه و عمل،و اجتناب از طاغوت و شيطان با جسم 
عثنا في كلّ لقد ب و«هاي الهي نيز هست كه:ي دعوت يي از اسالم و همه و اين در حقيقت خالصه.و جان

 ]30.[»امة رسوالً ان اعبدوا اللَّه و اجتنبوا الطاغوت
ما امروز مشكلمان اين است؛استكبار جهاني و «.دشمن و ايجاد تفرقه در ميان امت اسالمي:4

هاي مسلمان اختالف استعمار،از يكي دو قرن پيش،مصلحت خود را در اين دانست كه بين ملّت
ستثمار كند.قدرتهاي جهاني اها را غارت كند؛توانست ثروتهاي اينمي بيندازد.چرا؟چون در اين صورت

وسالحهايي كه ساخته كه بدست آورده بودند؛ به بركت علمي كه پيدا كرده بودند و فنّاوري
بودند،هدفشان را اين قرار دادند و متأسفانه تا حدود زيادي هم موفّق شدند.اينكه ما از اول انقالب تا 

هاي مسلمان و به سمت دولتهاي مسلمان دراز كرديم،دعوت ت دوستي را به سمت ملّتامروز دائم دس
 ]31.[خاطر اين است هاي دشمن،به كرديم به اتّحاد،به وحدت،به ايستادگي در مقابل توطئه
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سوال سوم:ديدگاه حضرت آيت اهللا خامنه اي در تثبيت اين اصل تربيتي بعنوان يكي از مقدمات 
 ين اسالمي چيست؟شكل گيري تمدن نو

رهبري،تمدن سازي و اصل تولي و تبري:ايشان بعنوان رهبر جامعه اسالمي  و در ادامه راه امام 
خميني(ره)از نخستين روزهاي رهبري خويش بدنبال هدف بزرگ تمدن نوين اسالمي بوده اند و 

اند رجعيت ديني جلوس كردهايشان بر مسند واليت فقيه،و م اند.اقدامات فراواني در اين زمينه انجام داده
اي بر نكات زير اهللا خامنهو بنابراين اعتقاد راسخي نسبت به اصل تولي و تبري دارند.حضرت آيت

داند و ميمثال عالي تربيت اسالمي عليه السالم را اميرالمؤمنيننمايد:پيرامون بحث تولي و تبري تأكيد مي
كنند.نقش خواص را بسيار مهم به آن تالش كرد يادمي اي كه بايد براي رسيدناز ايشان به عنوان قله

داند.براي دانند.عزت را نتيجه تولي و تبري وپذيرش حاكميت باطل را نتيجه عدم تولي وتبري ميمي
ها و  برنامه  در موفقيت  را دو عنصر اساسي  و كوتاهي  غفلتدشمن شناسي اهميت فراواني قائل است.

شود را بصيرت همترين شرط داشتن تولي و تبري كه باعث دفاع از دين ميند.مدانمي  دشمنان  طرحهاي
داند.با الگو قرار دادن امام حسينعليه السالم نهايت تولي و تبري را فداكاري و گذشتن از همه چيز مي

ي تواناييهاي ظاهري،  ي دشمن با همه جبهههاي عاشورا معتقدند داند.وي با اشاره به درسبخاطر خدا مي
.درديدگاههاي ايشان و البته با توجه به سخنراني ها و فتاواي زيادي كه از ايشان پذير است سيار آسيبب

صادر شده است تعريف دوست و دشمن كامالً مشخص بوده به هيچ عنوان مسلمين و بخصوص اهل 
 باشند.دنبال جلوگيري از تفرقه در جهان اسالم ميدانند و به شدت بهتسنن را دشمن نمي

هاي علمي و اي با شيوهاهللا خامنهبحث مهمي كه در اينجا بايد مدنظر قرارگيرد اين است كه آيت
ترين راه اشاعه يك عقيده اند.پرواضح است كه مهموتبري را تثبيت و ترويج نمودهعملي اصل تولي

گويد قله يوفرهنگ ترويج عملي آن است.بعنوان مثال ايشان بعنوان حاكم جامعه اسالمي موقعي كه م
با اذعان به ناتواني بشريت دررسيدن به علي عليه -گذاري حكومت اسالمي،علي عليه السالم استهدف
-،ولي اصرار دارد كه جمهوري اسالمي در اين مسير قدم بردارد.در حوزه زندگي شخصي،ساده-السالم

ي اميرالمومنين و ساير زيستي ايشان كه مورد توجه همه جهانيان قرارگرفته،الگوگرفته از شيوه زندگ
وتبري ست؛سابقه ستيزي كه ركن ديگرتوليشناسي و دشمنالسالم است.درحوزه دشمنمعصومينعليهم

خواهان و رسد به نحوي كه الگوي بسياري از مستضعفين،آزاديايشان به بيش از نيم قرن مجاهدت مي
دانند وبه شيوه هاي مختلف ستيزي مي اند.ايشان دشمن شناسي را مقدم بر دشمناستعمارستيزان دنيا شده
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ترين علت تثبيت اند.عالوه برزندگي عملي ونوع حكومت داري ايشان كه مهماصول آن را يادآور شده
تولي و تبري درجامعه است از بعد نظري هم با ايراد صدها سخنراني وپيام اصول تولي و تبري را 

ترديدعالوه بر فرهنگ غني ايراني اسالمي،واليت اند.بدون درجامعه اسالمي مطرح و بازسازي نموده
بديلي در استحكام تولي و تبري در جامعه فقيه كه خود جزئي از فرهنگ اين مرز و بوم است نقش بي

اسالمي داشته است.از نشانه هاي تولي حضور تنها حكومت شيعي در اين سرزمين و از نشانه هاي تبري 
 ه با استكبار و استعمار جهاني است.    نظير مردم ايران در مقابلشجاعت بي

 تولي نسبت به چه كسي وچگونه؟
بيت پيغمبر با صراحت تمام در قرآن بياني دارد كه  ي اهل خداوند متعال درباره«.معرفي واليت: 1

انَّما يريد اهللاُ ليذهب عنكُم «اي در قرآن تكرار شده است و آن اين است ي كمتر مجموعه اين بيان درباره
بيت طهارت آنها و تطهير الهي نسبت به آنها  معرّف اهل »الرِّجس اَهلَ البيت و يطَهِّرَكُم تَطهيرًا
 ]32»[است؛خب،اين تطهير ابعاد زيادي دارد.

 فرمود»كونوا لَنا زيناً و ال تَكونوا علَينا شَيناً«فرمود:امام صادقعليه السالم .تبعيت عملي از واليت: 2
به!  زينت ما باشيد.زينت ما بودن يعني چه؟يعني جوري عمل كنيد كه وقتي كسي نگاه كرد بگويد:به

مال ال كه از بيتطلبد،اين زينت نيست،عيب است؛آنشيعيان اميرالمؤمنين چقدر خوبند!آن كه رشوه مي
بندد و براي ها چشم مي آنكه بر بدي گيرد،اين عيب براي شيعه است؛خواهد و زيادي ميزيادي مي

ي  كند،اين عيب است براي نظام اسالمي و جامعههدايت جامعه به سوي تقوا هيچ احساس مسئوليتي نمي
-وقتي مي.[اسالمي؛آن كسي كه در زندگي شخصي خود اهل اسراف است،اين عيب است

اين تمسك به »ِ الَّذي جعلَنا منَ المتَمسّكينَ بِوِاليةِ اَميرِالمؤمنينَ و اَوالده المعصومين اَلحمد هللاِ]« يمگوي
جوري است؟بله،يك بخشي از اين تمسك به واليت،قلبي است يعني شما قبول داريد واليت  واليت چه

ي تمسك،اين نيست؛تمسك اين است كه ما  هرا؛خيلي هم خوب است،بالشك مؤثّر هم هست اما هم
آن ايثار و آن معنويت و آن معرفت و آن -گيري است نگاه كنيم و اين صفاتي كه براي ما قابل دنبال

آيد و در اين  ها و آن توجه به خدا و مانند اينها كه از ماها برنمي خداشناسي و آن عبادت و آن ناله
ي  ي صفات مربوط به اداره ي صفات بشري،در زمينه در زمينه-قبيمها كه ما خيلي خيلي خيلي ع زمينه

رسيم اما آيد،[البتّه] در حد آن بزرگوار و كمتر از او نمي جامعه و حكومت و غيره،و اينها از ما برمي
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وقت اين شد تمسك به واليت  توانيم در اين جهت حركت بكنيم؛اين كارها را بايد بكنيم؛آنمي
 ] 33.[اميرالمؤمنين

ي نسبت به اولياء خدا، اولياء دين،اين پيوند  اين عاطفه« .مودت،پشتوانه واليت و اطاعت:3
شود يلي سخت ميخي بسيار ارزشمند پيوند فكري و پيوند عملي است.بدون اين پشتوانه، عاطفي،پشتوانه

ببينيد در قرآن نسبت به اولياء الهي سه تعبير .راه حركت كرد.اين پيوند عاطفي،خيلي مهم است در اين
انّما وليكم اللَّه و رسوله و الّذين امنوا الّذين يقيمون الصلوة و «يك تعبير،تعبير واليت است؛:وجود دارد

ي واليت  معرفت،اينها داخل در زيرمجموعه ؛معلوم است كه پيوند،ارتباط،»راكعون يؤتون الزّكوة و هم
؛اطاعت رسول و »اطيعوا اللَّه و اطيعوا الرّسول و اولي االمر منكم«طاعت است؛يك بحث،بحث ا ت.اس

اما يك بحث سومي .اطاعت اولياالمر.اين،در عمل است.در ميدان عمل بايد اطاعت كرد،پيروي كرد
ة في القربي جراعليه ا  قل ال اسئلكم«ت است.وجود دارد و آن،بحث موداين مودت چيست ».الّا المود

داشته باشيد،اطاعت هم از اينها بكنيد؛مودت براي چيست؟اين مودت،پشتوانه  را اليت اينهاديگر؟و
است.اگر اين مودت نباشد،همان بالئي بر سر امت اسالمي خواهد آمد كه در دورانهاي اول بر سر يك 

گذاشتند،بتدريج اطاعت و واليت هم كنار گذاشته شد.بحث   كنار را اي آمد كه همين مودت عده
شود؛ماجراي حاصل مي[مراسم محرم و صفر]مودت خيلي مهم است.اين مودت،با اين ارتباطات عاطفي

گفتن،يك جور ايجاد ارتباط عاطفي است؛ماجراي مناقب اينها و فضائل  را هاي اينهامصيبت
 ]34.»[راگفتن،يك جور ديگر پيوند عاطفي است اينها

 تولي، محور تمدن سازي
تعيين -بعنوان منشاءتولي و تبري-ها: كاركرد اصلي واقعه غديراي تمدن.غدير وتعيين ضابطه بر1

ي غدير به  در قرآن كريم آياتي هست كه به غير از مسئله«ضابطه براي انتخاب رهبرجامعه اسالمي است:
شَوهم اليوم يئس الَّذينَ كَفَروا من دينكُم فَال تَخ«ي معروف ي ديگري قابل تطبيق نيست.همين آيه مسئله

كه در اوايل »و اخشَونِ اَليوم اَكملت لَكُم دينَكُم و اَتممت عليكُم نعمتي و رضيت لَكُم االسالم ديناً
ي غدير،قابل تطبيق نيست؛فقط  ي مسئله اي در وزن و اهميت و اندازه ي مائده است،با غير مسئله سوره
اش بيايد.اين بخش  درباره»اليوم يئس الَّذينَ كَفَروا من دينكُم«تواند تعبيراي است كه مي چنين مسئله يك

از دين شما مأيوس شدند.چه چيزي مگر -كفّار-از آيه قابل تأويل نيست.امروز روزي است كه دشمنان
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ي زكات نيامده  ي نماز نيامده است،درباره بر دين اضافه شد كه دشمن را مأيوس كرد؟اين تعبير درباره
اَليوم يئس «ي هيچ يك از احكام فرعي الهي نيامده است كه  ي جهاد نيامده است؛درباره ارهاست،درب

ي رهبري  .آن قضيه چيست؟ قضيه..ي ديگري است؛ ؛پس اين يك قضيه»الَّذينَ كَفَروا من دينكُم
راي تعيين غدير،ماج ماجراي...ي اسالمي. ي نظام حكومت و امامت در جامعه ي اسالمي؛قضيه جامعه

ي  هاي آخر عمر،اين قاعده را وضع كرد؛آن قاعده چيست؟قاعده پيغمبر اكرم در ماه...ضابطه است،
ي اسالمي،حكومت سلطنتي معنا ندارد،حكومت  علوم شد كه در جامعه..مي واليت. امامت؛قاعده

ر و زور معنا ندارد،حكومت اشرافي معنا ندارد،حكومت تكبر بر مردم شخصي معنا ندارد،حكومت ز
خواهي و براي خود جمع كردن و افزودن معنا ندارد،حكومت  معنا ندارد،حكومت امتيازخواهي و زياده

جوري است.اين قاعده در غدير وضع شد.وقتي اين  راني معنا ندارد؛معلوم شد كه در اسالم اين شهوت
ا از اينكه بتوانند مسير اين دين را ؛ديگر دشمنه»يئس الَّذينَ كَفَروا من دينكُم«وقت  قاعده وضع شد،آن

ي  ي اصلي،آن هسته كند كه آن نقطهوقتي تغيير پيدا مي شوند؛چون مسير دين آنتغيير بدهند مأيوس مي
چيز  ي رياست؛اگر تغيير پيدا كند،همه ي مديريت،هسته ي قدرت،هسته اصلي تغيير پيدا كند؛يعني هسته

 ]35.[كندتغيير مي
معارف بلند اسالمي و قرآني را از خود «ل بيت،سنگ بناي تمدن نوين اسالمي: .معارف قراني و اه2

العقول،كه  روايتي است در تحف...اخذ كنيد. بيت البالغه و از بعضي از روايات اهل قرآن و از نهج
جندب.همين طور قسمت قسمت است:يا ابن جندب،يا ابن  بن است به عبداللَّه السالم وصيت امام صادقعليه

مان،  ي چيزهائي كه ما براي خلقيات شخصي دب.اين روايت،پر از حكمت است.واقعاً همهجن
مان و براي بناي تمدن اسالمي نياز داريم،در اين روايت و  مان،فعاليتهاي عمومي معاشرتهاي اجتماعي

 ]36[شود.نظائرش پيدا مي

 دشمني كه بايد از او تبري جست
شود و مورد مسلمانان و جامعه اسالمي كه بايد شناخته ترين دشمن براياز نظر ايشان خطرناك

گوييم،به يك دشمن كه ما مي«برائت قرارگيرد،سلطه جهاني و سلطه كفر و استكبار جهاني است.
مراد ما از دشمن عبارت است از نظام استكبار؛يعني قدرتهاي  كنيم.موجود خيالي و توهمي اشاره نمي

ي بر ديگران است،دخالت در امور ديگران،در  متوقّف بر سلطه هايي كه حياتشاناستكباري؛قدرت
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ي  اختيار گرفتن منابع مالي و حياتي ديگران؛اينها استكبارند؛مظهر كامل نظام سلطه،رژيم اياالت متّحده
تر، رژيم اياالت  تر و روشن تر،واضح هاي ديگر هم البتّه هستند،منتها از همه عيني آمريكا است.بعضي

 -جور جنايتي همه-اي ندارند،در انجام جنايت ريكا است؛كه از اخالقيات انساني هيچ بهرهي آم متّحده
هيچ ابايي ندارند و اين جنايت و اين فشار و اين خشونت را هم خيلي راحت در زير لبخند،در زير الفاظ 

يعني  گوييمكنند.مظهر آن اين است.بنابراين دشمن كه ميمتعارف، الفاظ خوب و زيبا پنهان مي
البتّه شعب زيادي دارد لكن عمده -ي اين دشمن در اين منطقه عمدتاً بر دو پايه استوار است  نقشه .اين

هاي در جاه]37.[، دومي عبارت است از نفوذايجاد اختالف يكي عبارت است از -اين دوتا است
نيز دشمنان را با واژه شجره ملعونه مورد خطاب قرار مي دهد.كه از اين جمله عبارت اند مختلفي 

اي تبري عملي را باعث ايجاد اهللا خامنهآيتاز:شجره ملعونه صهيونيزم،شجره ملعونه طواغيت و... .
است كه اين «فرمايد:مي كربال شهداي عظمتداند.وي با اشاره به داليل ها ميعظمت در افراد و ملت

 ]38.»[پوشالي دشمن عظمت بخشد:نترسيدن ازمي عظمت يك آدم را،يك رهبر را،يك ملت را

 ها براي مقابله با ايجاد تمدن نوين روش شناسي  دشمني
بان نظام اسالمي با شناخت عميق نسبت به دشمن،روشهاي مختلفي كه غرب عنوان ديدهايشان به

هايي مانند تهاجم فرهنگي،شبيخون رده است را در قالب واژهبراي مقابله با انقالب اسالمي بكار ب
 فرهنگي،ناتوي فرهنگي وجنگ نرم بارها و بارها مطرح نموده اند.

توان يك تمدن را به وجود بدون مكتب و بدون ايدئولوژي نمي«ايماني: .كشاندن جامعه به بي1
اي صنعت هم خواهد بود،داراي آورد؛احتياج به ايمان است.اين تمدن داراي علم خواهد بود،دار
ي اينها خواهد شد.آن كه  ي همه پيشرفت هم خواهد بود؛و اين مكتب،هدايت كننده و اداره كننده

ي  كند،همهاي كه به دنبال توحيد حركت مي دهد،آن جامعهمكتب توحيد را مبناي كار خودش قرار مي
ورد؛يك تمدن بزرگ و عميق و سازي است،به دست خواهد آ اين خيراتي را كه متوقف بر تمدن

دار خواهد ساخت و فكر و فرهنگ خودش را در دنيا گسترش خواهد داد.بنابراين،اين مطلب  ريشه
هائي است كه دشمنان  ايماني،يكي از همان توطئه اول،كه احتياج به ايمان است.كشاندن جامعه به بي

 ]39.»[كنندرا دارند دنبال مي اند و االن هم با شدت اين سازي اسالمي دنبال آن بوده تمدن
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ي دشمن در جنگ نرم، غبارپراكني در فضاي سياسي كشور  امروز كار عمده«.جنگ نرم تبليغاتي:2
ي  ترين كار دشمن اين است.افرادي كه در كار سياسي و مسئلهاست؛اين را توجه داشته باشيد.امروز مهم

شان  اي ها بيش از آنچه كه در بمب هستهرتدانند امروز قدرت ابرقدند،مياسياسي واردند و مطلع
هاشان باشد،در قدرت تبليغاتي آنهاست،در صداي بلند آنهاست كه ي در بانك باشد،در ثروتهاي انباشته

هاي  ترين كارهاي آنها اين است كه تبليغ كردن را بلدند.با اين شيوه رسد.يكي از اساسيبه همه جا مي
كنند فضاي جوامع را دگرگون كنند و وه حرفهاي خالف واقع،سعي ميتبليغي،با جنجال،با فرستادن انب

ي جوانهاي ما از اين  تأثير بگذارند؛بايد به اين نكته توجه داشت،بايد اين را مراقب بود.امروز وظيفه
جهت سنگين است.نه فقط خودتان بايد حقيقت را تشخيص دهيد،بلكه بايد فضا و محيط پيراموني 

  ]40.»[رت كنيد و براي آنها هم قضايا را روشن كنيدخودتان را هم بابصي

 شيوه هاي تبري و مقابله با دشمنان
بصيرت،نورافكن «داند:.بصيرت: ايشان شرط الزم براي مقابله با دشمن را بصيرت مي1

نما حركت كند،ممكن است  نماست.توي يك بيابان انسان اگر بدون قطب نما و قطب است؛بصيرت،قبله
ك جائي هم برسد،ليكن احتمالش ضعيف است؛احتمال بيشتري وجود دارد كه از تصادفاً به ي

نما الزم است؛بخصوص وقتي دشمن  سرگرداني و حيرت،دچار مشكالت و تعبهاي زيادي شود.قطب
ي دشمن قرار  سازوبرگ در محاصره بينيد بي نما نبود،يك وقت شما مي جلوي انسان هست.اگر قطب

نما و نورافكن است.در يك  آيد.پس بصيرت،قطب ري از دست شما برنميايد؛آن وقت ديگر كا گرفته
البته براي موفقيت كامل،بصيرت  دهدفضاي تاريك،بصيرت روشنگر است.بصيرت راه را به ما نشان مي

 بصيرت«]ايشان در بيانات ديگري به تعريف بصيرت پرداخته:40.»[شرط الزم است،اما شرط كافي نيست
زمان،شناخت نياز،شناخت اولويت، شناخت دشمن،شناخت دوست،شناخت يعنى چه؟يعنى شناخت 

  ]41.»[اى كه در مقابل دشمن بايد به كار برد؛اين شناختها؛بصيرت استوسيله
شاخص چهارم،حساسيت «.جهاد كبير:ايشان شاخصه چهارم انقالبي بودن را جهاد كبير مي نامد:2

ي  عدم تبعيت از او،كه البتّه بايد دشمن را شناخت،نقشهي دشمن و  در برابر دشمن و كار دشمن و نقشه
فَال تُطعِ «نام نهاده است» جهاد كبير«قرآن اين عدم تبعيت را؛او را فهميد و از تبعيت دشمن سر باز زد

د ]با آنان جها بنابراين از كافران اطاعت مكن،و بوسيله آن[=قرآن» (الكافرينَ وجاهدهم بِه جِهادا كَبيرًا
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اين آيه در مكّه نازل شده.درست توجه كنند جوانهاي عزيز!در مكّه «]42)[52آيه،فرقان!)(بزرگي بنما
كردند كار گ نظامي نبودند،كاري كه آنها ميجنگ نظامي مطرح نبود؛پيغمبر و مسلمانها مأمور به جن

ديگري بود؛آن كارِ ديگر،ايستادگي و مقاومت و عدم تبعيت[است.]جهاد اصغر،مجاهدت با دشمن 
نام نهاده كه آن » جهاد كبير«است،منتها در بين جهاد اصغر يك جهاد هست كه خداي متعال آن را 

لف؛تبعيت در ميدان سياست،در ميدان اقتصاد،در همين است.تبعيت نكردن در كجا؟در ميدانهاي مخت
اين تبعيت .جهاد كبير«ميدان فرهنگ،در ميدان هنر.در ميدانهاي مختلف از دشمن تبعيت نكن؛اين شد 

 ]43.»[كندقدر مهم است كه خداي متعال پيغمبر خود را مكرّر به آن توصيه مي نكردن آن
السالم به اين ترتيب بود كه اول حركت  حركت ابراهيم عليه سير«انبياء:  .مقابله با دشمن با تبعيت از3

كه بيداري در مردم به وجود آمد،نوبت به  تندي انجام داد،تا وجدانها و ذهنها را متوجه كند.بعد از آن
و يريد الّذين يتّبعون «العمل نشان دهد.دشمن كيست؟همان است كه قرآن فرمود: دشمن رسيد تا عكس

خواهند ند.آنها هستند كه ميكساني كه مست شهوت و قدرت و پول» وا ميالً عظيماًالشهوات ان تميل
مسأله اين است.ملت و رهبر الهي  همه مردم در حال غفلت باشند.همه مست باشند؛چون آنها مستند!

 كنيد كه در دنيا،بيداري به وجود آمده است.اينايران همين راه را طي نمودند و امروز شما مالحظه مي
العمل دشمن  بينيد كه عكسآميز و مبالغه آلود نيست؛بلكه يك حقيقت است.مي سخن،سخني اغراق

بينيد كه قدرتهاي استكباري و در رأس آنها قدرت استكباري امريكا چگونه به تهديد چگونه است!؟مي
لعمل ا كنند!؟اين عكسپردازند و براي تبليغات عليه ملت ايران و نظام اسالمي پول خرج ميمي

وقتي .دادندالعمل نشان نمي آنهاست.اگر آنها از حركت عظيم ملت ايران ضربه نخورده بودند عكس
قالوا حرّقوه وانصروا «السالم آن حركت را كرد و مردم را بيدار نمود،آن وقت: ابراهيم عليه

ها ضرر دارد؛چون چرا ابراهيم را بسوزانند؟چون ابراهيم براي آن»ابراهيم را بسوزانيد!«گفتند:».الهتكم
هاي شوكت ظالمانه مادىِ  كند كه پايهكند؛چون ابراهيم سخني را مطرح ميابراهيم مردم را بيدار مي

ّ امام بزرگوار و شما ملت مؤمن،با  لرزاند.اين همان كاري بود كه نداي به حقِمستان قدرت را مي
 ]44.»[هاي استكباري دنيا كردقدرت
گذاري ي پيشرفت و عدالت نامانقالب اسالمي را به عنوان دهه :رهبري دهه چهارم.پيشرفت4

دشمنْ منتظرِ خاكريز نرم است كه «دانند:نمودند و اين پيشرفت را بهترين روش براي مقابله با دشمنان مي
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و بر هم  دشمن دشمنْ منتظر توقّف است تا حمله كند.بهترين راه براي متوقّف كردن حملهد.نفوذ كن
 ] 45.»[است دشمن ،حمله شماست.پيشرفت شما حمله بهزدن آرايش او

 بحث پاياني نتيجه گيري
را تمدن نوين اي پيرامون تمدن سازي،ايشان اهللا خامنههاي حضرت آيتالف)باتوجه به ديدگاه

ايشان در صدد ساخت .حقيقي(نرم افزاري)خش ديگري ببخش ابزاري؛ي يكدانند، ميدو بخش داراي 
ن تمدن و بخصوص بخش حقيقي و فرهنگي تمدن بوده و اصالت را به اين بخش هاي ايو اصالح بخش

دهد؛كه همان آن چيزهائي است كه متن زندگي ما را تشكيل مي«دهند.اين بخش از نظر ايشان شاملمي
ي خانواده،سبك ازدواج،نوع  ين،بخش حقيقي و اصلي تمدن است؛مثل مسئلهاسبك زندگي است.

 ي زبان، ي خط،مسئله رف،نوع خوراك،نوع آشپزي،تفريحات،مسئلهمسكن،نوع لباس،الگوي مص
رفتار ما در محل كار،رفتار ما در دانشگاه،رفتار ما در مدرسه،رفتار ما در فعاليت  ي كسب و كار، مسئله

اي كه در اختيار ماست،رفتار ما با پدر و مادر،رفتار ما با  سياسي،رفتار ما در ورزش،رفتار ما در رسانه
تار ما با فرزند،رفتار ما با رئيس،رفتار ما با مرئوس،رفتار ما با پليس،رفتار ما با مأمور همسر،رف

رفتار ما با دشمن،رفتار ما با بيگانه؛اينها آن  دولت،سفرهاي ما،نظافت و طهارت ما،رفتار ما با دوست،
قاله طور كه بارها در اين م]همان46.[هاي اصلي تمدن است،كه متن زندگي انسان استبخش

اطهار را مبناي پيامبر مكرم اسالم و ائمه واليتذكرشد،ايشان براي ساخت و اصالح اين بخش از تمدن،
-عمل خويش قرار داده اندوبهترين سبك زندگي را در اين حوزه سبك زندگي اين انوار مقدس مي

 دانند.
سالمي را منوط از فساد موجود در تمدن غرب،ساخت بخش نرم افزاري تمدن ا برائتب)ايشان با 

ما براي ساختن اين بخش[اصلي و اساسي] از «دانند:هاي فاسد فرهنگ غرب ميبه عدم تقليد از بخش
تمدن نوين اسالمي[كه همان سبك زندگي است]،بشدت بايد از تقليد پرهيز كنيم؛تقليد از غرب براي 

ر و فاجعه به بار كشورهائي كه اين تقليد را براي خودشان روا دانستند و عمل كردند،جز ضر
نياورده؛حتّي آن كشورهائي كه بظاهر به صنعتي و اختراعي و ثروتي هم رسيدند، اما مقلد بودند.علت 

-ي فرهنگاين است كه فرهنگ غرب،يك فرهنگ مهاجم است.فرهنگ غرب،فرهنگ نابودكننده

اجتماعي را از بين هاي بومي را نابودكردند،بنيانهاي اساسيِ ها وارد شدند،فرهنگهاست.هرجا غربي
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راني و خشنونت و رزشهاي غربي كه در كشورهاي آنان به فروپاشي اخالقي و رواج شهوتا]«46»[بردند
 ]47.»[هاي ديگري از اين قبيل انجاميده، قابل تقليد نيستبازي و فضاحت قانوني كردن همجنس

ل تربيت سياسي مردم ترين علتولي و تبري دستگيره محكم ايمان است؛اين اصل يكي از مهم پ)
جاست كه اين اصل مثل خيلي ازاحكام ديني ديگر،متأسفانه فقط در عرصه هاي خاص است.اما نكته اين

اند و نقش هاي تربيتي،اجتماعي و... آنها كمتر مورد توجه قرار گرفته مذهبي مورد بررسي قرار گرفته
گشاي رفع اين نقيصه بزرگ اند گرهتواست؛فعاليت علمي مشترك فُقهاي حوزوي وعالمان تربيتي مي

 باشد. 
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