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  دیني ساالریمردم نظام در شهروندان فعاالنه مشارکت الگوی تحلیل

  ((العالي مدظله)ایاهلل خامنهآیت اندیشه در اختیار به آتش مقوله بر تأکید با)
 1ید مجید امامیس                                                                             

 2رجا محمودی ریازک سید                                                                    

 محمدحسین نیکزاد3    

 کیدهچ
 سیاسی فرهنگ شدن نهادینه از حاکی ،اسالمی انقالب از پیش ایران سیاسی فرهنگ تبارشناسی

 رۀگووالا» شدن نهادینه با .بود جامعه اکثریت بین در «پایین به باال» سیاسی اقتدار پذیرش و تبعی
 و سیاسی فرهنگی، یتوضع بر بنا بودن، «اختیار به آتش» مقوله ایران، در «دینی ریساالمردم

 و حقوق ترطلوبم تحقق و منکر از نهی و معروف به امر دینی مبانی از متأثر کشور، اجتماعی
 پژوهش در محققان. شد مطرح اسالمی انقالبمعظم  رهبر سوی از شهروندان هایمسئولیت

 اهللتآی بیانات و آثار از گیریبهره با و تحلیلی-توصیفی روش از استفاده با هستند درصدد حاضر
 تعامالت و مشارکتی فرهنگ هایمؤلفه و هاشاخصه که دنده پاسخ سؤاالت این به ایخامنه

 جایگاه و نسبت و ؟باشدچه مواردی می ایشان کنش و اندیشه بینی،جهان در مطلوب اجتماعی
 چگونه جامعه مختلف اقشار نظارتی و پذیریمسئولیت فرهنگ حاکمیت در اختیار به آتش مقوله
 به آتش راهبرد ب،پساانقال دوره در انقالب رهبر کهاست  آن از حاکی پژوهش هاییافته است؟
 خصوصبه وندانشهر مشارکتی و اجتماعی، سیاسی ،فرهنگی هایتاکتیک تکمله در را اختیار
 تقویت ی،اعتمادزای فرهنگی، ظرفیت شکوفایی خودجوش، یفرهنگ کار. ندکرد مطرح جوانان
 هایشاخصه جملهاز کشور در بوروکراتیک اختالالت و نواقص اصالح ملت، و دولت متقابل روابط
 .ندهست تاکتیک این

 ختیار،ا به آتش فرهنگی، رکتمشا اعتماد، فرهنگی، ساالریمردم ای،خامنه اهللآیت :هاکلیدواژه
 دینی. الریسامردم نظریه

  



 1399ستان ، بهار و تاب3دوم، شماره ، سال «جستارهای انقالب اسالمی»امه فصلن دو....... ................................................. 30

 
 

 مقدمه
ی سیاسی هانظامو  هادولتهمه ادیان، مکاتب،  مدنظر دولت و ملت آمیزاعتماد متقابلروابط 
ثبیت و تیزان نهادینگی، قوت م ضعف یا امروزهکه یطوربهجهان بوده است؛  سطحساالر در مردم

شود. یمیاد  ساالرمردمیافته و توسعهشاخص نظام سیاسی  عنوانبهفزونی آن در سطح جامعه 
ای را یژهوگاه های اسالمی جاییشهاندو  هاآموزهفرهنگ مشارکتی، روابط متقابل مردم و حاکم در 

 ت کوتاهصدر اسالم و مد در توانیمکه نماد و شاخص این دوره را  است به خود اختصاص داده
دنبال  به ام برد.ن سند و برگ زرین تمدن و فرهنگ اسالمی عنوانبه)ع(  حاکمیت امام علی

روابط  ایران، اجتماعی ی طوالنی نظام پادشاهی و اقتدارگرایی در ساختار سیاسی ـهاسالحاکمیت 
میان، یابراه) .داشت و نامتوازن ماهیتی تحمیلی، صوری و تبعی اجتماعی و فرهنگ مشارکتی

  (385ـ382: 1384
مینه ر این زنیادینی دبتغییرات  انقالبی صورتبهتالش شد  ایران، با پیروزی انقالب اسالمی

تحلیل  و شکافیزیر مورد مو سؤاالتمبنای  شود موارد فوق بریماین پژوهش تالش  در رخ دهد.
فکری  منظومه ولت دردزا و متقابل میان مردم و روابط اعتماد یالگوفرهنگ مشارکتی،  قرار گیرد؛

ی ساالرمردمتثبیت  وایجاد، تحقق در راستای  دهد؟یمرا چه مواردی تشکیل  مقام معظم رهبری
 ۀلگووارقرارگرفتن امبنا  ؟اندداشتهید تأکیی هامقولهو  مؤلفهی بر چه اخامنهاهلل یتآ ،دینی
تغییر  ه شیوه محسوسبدر ساحت نظر و عمل را  سیاسی ایران ساختار نظامی دینی، ساالرمردم

 و پایهمحبت روابط سالمی چونا-سنتیی هامؤلفهبر  یهتک شود بایمداد. در این الگو تالش 
تار در ساخ یم مردمقمست و غیریی، حاکمت مستقیم فقرزدامحوری، عدالت یف قلوب،تألگرایانه، ذات

یراث م عنوانبهملت  دولت و پاشنه آشیل شکاف و گسل میان اجتماعی-و اوامر سیاسی
 .ین ببرداز برا  های قبلییمرژی پادشاهی هاحکومت

 

 محور( )روابط امت و امام اجتماعي ارتباطات ب مفهومي:چهارچو -1
 وامع،جصیل و بومی و هنجارهای ا هاارزشی به وابستگ، یتالیسدر اثر پیچیدگی،  فرهنگ واژه

 عهمجمو ایبه معن برخی آن را .است داده یجاود متعارضی را در درون خ بعضا  تعاریف مختلف و 
ار ربیت، آثو ت میعلت ،عرفتم ،علم دانش، ها و هنجارها،رزشا ، خلقیات،افکار ،دیعقا ،ورسومآداب

عریف ت ملی هر جامعهع-دستاوردهای ذهنی مجموعهی طورکلبهو  لتعلمی و ادبی یک قوم یا م
  (70ـ  69: 1385مظفری، ) .کردند
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ها آن را نانسا که دانندمی را تارهای معنایی فرهنگ ،شناسانهجامعهی دیگر با نگاهی اعده
 هاآنریق که از ط کنندمی از معانی تلقی میرمز یا نظا آن را رونیازاند؛ هست معلق بافته و در آن

ه زندگی تداوم و توسع هدربارفکر خود را  و طرز شناخت ،پردازندیم باهم ارتباط ها بهانسان
 (63ـ 60: 1388امامی، ) .بخشندمی

 تعاریف و ،ی سیاسیشناسجامعهسیاست و  ی است که در علمچندبعدمفهوم  زین مشارکت
 بانه،داوطل یا افتهیسازمان یالشت درمجموع آن را است. شده ارائه آنی مختلفی از هالیتحل

در ی عمومی گذاراستیسو  های اجتماعیدر فعالیت مستقیم مستقیم یا غیر صورتبه شرکت مؤثر
با  هاآنفوق و نسبت  فیتعاربا توجه به  (522: 1383، د و آقابخشیرایافشار) .اندگرفته نظر

اسی شکل جتماعی است که مفهوم فرهنگ سیا-فراد برای مشارکت در اوامر سیاسیارتباطات ا
و  اتاطالع ،احساسات ها،ارزش ا،خاصی از ایستاره توزیع درواقع. فرهنگ سیاسی ردیگیم

و  گذاردیو حاکمان تأثیر م م رهبرانر رفتار شهروندان و ههای سیاسی است که هم بمهارت
 (19 ـ17: 1377آلموند و دیگران، ) .کندهای سیاسی یک جامعه را تعیین میارزش

ها، سازد. باوررا متأثر می امعهج در ابعاد مختلف دانش، مهارت و نگرشی یک فرهنگ سیاسی
و  تعامالت کند. نوعترویج می های خاصی را در جامعه و افراد آندانش اعتقادات و حتی

-سیاسی ورشهروندان یک جامعه اعم از دولتمردان و سایر افراد را در ام یاسیس هایمهارت
 (69: 1385مظفری، ) .دهدمی اجتماعی شکل

ه رابط البقدر  پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران الگویی مستقل برای روابط سیاسی 
موجود  تکاملی ویافته  طراحی شد. این الگو نسخه ارتقا امت نهاد امام و دوطرفه میان دو مفهوم و
بود که ( مرجع ـ)مقلد  الگوی سپس ومحدثین( ـ )مردم  الگوی قالب در جامعه شیعی در ابتدا در

ی صورت عملی و عینهو ب ءاحیا ،بازسازی ()رهامام خمینی  توسطامت( ـ  م)اما الگویدر  سرانجام
 نظامصورت که در منظومه و هندسه فکری بدین (59: 1388، امامی) .در دستور کار قرار گرفت

ها که بر رابطه های استبدادی و دیکتاتوری برخی حکومتاجتماعی اسالمی برخالف نگرش
 نیز دولت دارند، .. تأکید.بر وفرمانو  فرماندهو مملوک،  مالکمناسبات حاکم و محکوم،  فرمانفرما،

و عشق  محبت . از سویی در این الگوی روابط اجتماعی،شوددار و خدمتگزار تلقی میامانت
یوی و منیات دنر قالب فرا رفتن از تگرایی دو از سوی دیگر تکلیف دهندشکیل میت های آن راپایه

و... جهت روابط و  ای والییرابطه، اطاعت خدا اساس تالش جهت دستیابی به حیات طیبه بر
عبادت  تا ینها )اطاعت( و بیعت خدمت، (69ـ  66: 1388امامی، ) .دهدمناسبات را شکل می

 سیاسی ـ عنوان برآیند و خروج منظومه فکری و مدیریتی رهبران انقالب در حوزه روابطبه
 آورده شده است: اجتماعی در شکل زیر
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 های نگارنده()یافتهدر نظام سیاسی الگوی روابط دولت، رضایت و عبادت . 1شکل شماره

 

 (العالي مدظله)ایاهلل خامنهو اندیشه آیتي فکری مبان -2
ی پین اصل ا، به مطالعه و تحلیل آثار مکتوب و بیانات مقام معظم رهبری در جلسات مختلف با

گیری، هندسه فکری و مدیریتی ایشان در سطوح و ابعاد مختلف تصمیم کهخواهیم برد 
ش گرش، بینش، کنباید گفت که ن است.دینی  وارۀمبتنی بر نظام گذاری و مدیریت جامعهسیاست

ها از مبانی های مختلف، بستگی به تحلیل و برداشت متفاوت آندر حوزه و تحلیل افراد
که  یصورت که بین اندیشمندان و محققاننشناختی دارد؛ بدیشناختی و فرجامشناسی، انسانستیه

مدار و حاکم تسیاس د،د با اندیشمنندانو همه عالم را مخلوق و جلوه خداوند می به خدا اعتقاد دارند
یالکتیک دریالیسم چیز را در امور ماتملحد که هیچ مبنا و اعتقادی به مبدأ و معاد ندارد و همه

شناسی، نوع انسان ها ازکند، تفاوت محسوسی وجود دارد. از سوی دیگر تلقی آنخالصه می
 که حیات کند؛ بدین معنیمیور خاصی از فکر سیاسی، نظم و انتظام اجتماعی را در ذهن متص

حور، مقدرت  منافع محور ـرا موجودی شرور، بدذات،  نگرشی که انسان سیاسی ـ اجتماعی در
سرشت، ع، نیکالطبکه انسان را موجودی مدنی کسی داند، باصفت و ... می، گرگ و روباهگرالذت

ست که تعارض اا  ممتفاوت و بعض ،دانددوست و... می نوع، خداجو، اشرف مخلوقات، همخَلیفةاهلل
ـ  35 :1396ن، پناه و دیگراخسرو) .ی خواهد داشتدر پ گیری متفاوتی راها و جهتتبع آن باوربه
38) 
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ی و وی ـ علوتبع از سیره و سلوک نبدر منظومه فکری و نگاه مدیریتی مقام معظم رهبری به
ات بعاد حیو ا ت که این امر سطوحایدئولوژی اسالمی، نظام هستی بر محور توحید استوار اس

 أثیر قرارتتحت« کثرت در عین وحدت»نگرش  فردی و اجتماعی بشریت را بر پایة سیاسی
های آموزه متأثر از شناختی،در حوزه انسان نگرش رهبر انقالب (767 :1396مهاجرنیا، ) .دهدمی

اهلل آیت) ات الهی است.انسان گل سرسبد مخلوقست که اشمول اسالمی بر این اصل متکی جهان
 (1363 /09 /05ای، خامنه

رت ه است. حضو ظرفیت الهی در نظر گرفت نهایت، دارای استعدادموجود بی رو انسان راازاین
دی و باریکی، ت داند که در فطرت و ذات او نیزالح میسرشت انسان را خیر و ص ایاهلل خامنهآیت

 ها،واهیها، خودخهوس خاطر گرایش پیدا کردن به هوا وبه اما در بعضی مواقع ابهامی وجود ندارد،
 .شودیبخش، دچار لغزش ممتعالی در مورد مصالح و امور ها و درست نیندیشیدنخودکامگی

ر دتعدد در قرآن هم آمده است که آیات و روایات م چنانچه در (65 /11 /21 ای،اهلل خامنهآیت)
سویی جهت وها را به سمتکه هرکدام انسان جود داردوجود انسان دو نفس لوامه و اماره و

اید ستند که بآفرینی ه خواهی ازجمله نیروهای شرهر و قدرتقهای انسانی غلبه، وسهدهند. وسمی
 (771: 1396مهاجرنیا، ) .ها نیفتدانسان مواظب باشد در دام آن

م قام معظمکری فنظومه شناسی هم متأثر از مبانی اعتقادی و کالمی اسالمی مدر حوزه غایت
ها در ی آنستگاروراثت صالحان و مستضعفان روی زمین و فالح و ر باور داشت   رهبری متکی بر
ریت ه و مدی، اداردر تنظیم روابط زندگی بر مبنای همین اصل، ایشان معتقدند روز قیامت است.

 ؛خواهی مراعات شود کهجامعه باید این اصل فرجام
 ه صالح بر فساد است؛ فرجام عالم غلب (اول 

 دنیا مقدمه آخرت است.  (دوم
 زندگی واقعی در فرجام این عالم است.  سوم(
یرورت صاند؛ به عبارتی حرکت و حرکت سوی فرجام واحد درهای دنیا بههمه کثرت (چهارم

 هایترین مؤلفهمهم( 776ـ775 :1396مهاجرنیا،) .ستها به سمت الی اهلل المصیر اهمه انسان
 .شده است نشان داده (2زیر )شکل شماره ثیرگذار بر تفکر و کنش ایشان در شکل تأ



 1399ستان ، بهار و تاب3دوم، شماره ، سال «جستارهای انقالب اسالمی»امه فصلن دو....... ................................................. 34

 
 

 
 های نگارنده(های موثر در کنش و تفکر انسان )یافته. مولفه2شکل شماره

 

 (العالي مدظله)ایاهلل خامنهاندیشه آیتمطلوب اسالمي در  شهرآرمان -3

ر ب حاکمی سیاسی هاظامنادیان و  ها،یدئولوژیا در همه مکاتب، شهرآرمانیا  مطلوب ةجامع ۀدیا
. در اثر اندکرده یی را اعالمهابرنامهبرای رسیدن به آن  هرکدامو  زندگی بشری مطرح بوده

ی هامتحکو کارآمدنیرو حاکمیت نگرش سکوالریستی و اشاعه آن در بقیه مناطق جهان، شاهد
ه در منطق. هستیممختلف جهان  ناطقمی استعماری در هاقدرتمردمی و متحد  مستبد، غیر

نقاط  از بقیه ترحکممستی و طبیعی این پیوند نیرزمیزخاطر وجود منابع استراتژیک خاورمیانه به
ی وابستگ شاهد نیز پهلوی اول و دوم ،قاجار دوران . در اواخر دوران صفویه،است جهان بوده

 ت فوق،رونداد تحوالو ب ندیبرآ. میابودهی غربی هاقدرتایران به  سیاسی، اقتصادی و فرهنگی
 .می بودی حرکت مردمی ایران برای ایجاد دولت مستقل در قالب انقالب اسالریگشکل
و سربلند بیرون آمدن از خطرات و  1357اسالمی ایران در سال  پس از پیروزی انقالب 

. این امر هم گردیدتثبیت نظام سیاسی بومی فرا تحقق و ، بستربعد از آن تهدیدات داخلی و خارجی
 فقه در متون اسالمی و استنباط اسالمیت سوکاز ی تفکرات رهبر انقالب که کیستماتیسدر نظام 

نظام سیاسی در  سخت آزمایشی یهاتبحر خاصی دارند و در سوی دیگر، تجربه عبور از گرانیگاه
جاویدی و ) .ردیددارند، بستر نظری و عملیاتی آن میسر گ در اختیار مختلف را نیز هایبرهه

تالش شده  طرفکی از وی مدنظرنظام سیاسی مطلوب اسالمی  ( در84: 1395لک، بهروزی
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و تحلیل قرار گیرد و از سویی  نقد موردی مادی و سکوالریسم حاکم در دنیای غرب نیبجهاناست 
ت و مقوالتی چون استقالل، آزادی، وحد بافت و ساخت تاریخی و فرهنگی جامعه بر بنا دیگر،

های نظام عنوان شالودهاجرای عادالنه قوانین و... به عدالت اجتماعی، اتحاد، تعامل دین و سیاست،
 (52ـ50: 1378کوشکی، ) .معرفی گردد

 بی مطلومقام معظم رهبری، نظام سیاس ـ سیاسیدر منظومه فکری و مهندسی اجتماعی 
م ین اماشجان عنوانبهمطلقه فقیه  کار قرار داشتن والیت رأسدر  برای جوامع اسالمی در قالب

، مردم حاکم، کارگزاران و ییعن این جامعه دهندهلیتشک گانهسه اضالع است. شده مطرح معصوم
ویدی و ند. )جاافی برده باشبرخورداری کایمان و تقوا و معیار اساسی  از دو اصل ستیبایم

 شدهگفتهم مطلوب و تحلیل نظامختصر به توضیح  صورتبه لیذدر  (90ـ86: 1395لک، بهروزی
 .میپردازیم ی دینی(ساالرمردم) هاآن
 

 طلوبمعنوان نظام سیاسي ساالری دیني بهمردم الگووارۀ. 1-3
های ها و نظامموزهآیا ساالریت مردم در ساختار حاکمیتی، مدنظر همه مکاتب،  مدارحکومت مردم

کننده و ا ایجادر لیسمم سیاسی ـ اجتماعی لیبرااغلب، پارادایم دموکراسی و نظا سیاسی بوده است.
م در دین اسال (43: 1395بشیریه، ) .کنندساالری مطرح میمردم والیه مشارکت سیاسی منتهی

ای به دهی زندگی بشریت، توجه ویژهعنوان آخرین سند وحی و ماورائی برای هدایت و سامانبه
 2500 اقتدار وختار ی ایران به خاطر حاکمیت سادر ساختار سیاسی ـ اجتماع این مقوله شده است.

در تاریخ  شده بود. تهطری و انسانی افراد نادیده گرفهنشاهی و حکام مستبد، این ویژگی فساله شا
تبدی و هایی برای انتقاد از حاکمیت مسهخصوص در انقالب مشروطه، جرقمعاصر ایران به

ن داران ایروشنفکران و جلو تقلیدی و وابستههای صرفا  نگرش حاکمیت قانون صورت گرفت، اما
و دوم  هلوی اولتنها منجر به اهداف مذکور نشد، بلکه دوران استبدادی و دیکتاتوری پحرکت، نه

 (113ـ111: 1393محمودی رجا، ) .را در پی داشت
ساالری ردمموی، با پیروزی انقالب اسالمی در ایران و برچیدن حکومت وابسته و مستبد پهل

أثر لهام و تا با ل حکومتیقرار گرفت. این مد الگو و مدلی جدید در دسترس همگان عنوانی بهدین
صدر های جهان اسالمی دوران های اسالمی و فقاهتی شیعی و شیوه مدیریتی حکومتاز آموزه
طقه ر سطح منددار عقالنیت، پیشرفت و معنویت )ع(، پرچمامام علی مدتـ و حاکمیت کوتاه اسالم
 :ندیفرمایمراستا  نیهم در مقام معظم رهبری (31: 1385حاج احمدی، ) .هان گردیدو ج

باید با هدایت الهی و اراده  نظام ی دینی این است که یکساالرمردمحقیقت »
ا هدایت الهی ی که دنیا این است یهانظامبرود. اشکال کار  و پیش شود مردمی اداره
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دارند، اراده مردمی در  که کنندیمیا ادعا  دارند راالهی  ایتهد اگر یا نیست؛ هاآندر 
 ای،اهلل خامنهآیت) «.اندگونه نیاکشورها  از نیست که بسیاری کدامچیهیست یا آن ن
20/ 08/ 1380) 

می اسال حکومت و نظام سیاسی جمهوری خیمه و ستون اصلی ،پس مردمی و اسالمی بودن
 ،سالمیا انقالب فرهنگیمدارک  مرکز) .وجود ندارند دیگری امکان که هرکدام بدون است ایران
ایر ی دینی با سساالرمردمالگوی حکومتی  بخشمتمایز ، مبانی و منابعهایژگیو (3 :7 ج، 1369

 ده است.شهای مقام معظم رهبری در شکل شماره سوم آورده یشهاندالگوهای حکمرانی غرب در 
 

 
 (23ـ  18: 1382ی، اخامنهنی حسی)دینی  ساالریمردم حکومتی الگوی منابع و انیمب ها،ویژگی .3شکل شماره

 

 پذیری همگانيزمینه مسئولیتپیش ،معروف و نهي از منکر به امر. 3-2

سازی سبک زندگی تعالی سازی فرهنگی ـ اجتماعی، گفتماندر جهت تمدن بینی اسالمی،جهان
هایی که در این راستا در نظرات یکی از شاخصه ظر دارد.زمان مدنصورت همی را بهمادی و معنو

معروف و نهی از  به نظارت اجتماعی در قالب امر اندیشمندان و علمای اسالمی نقشی حیاتی دارد،
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بینی اسالمی این مسئله هرچند در جهان (253: 1393ادران و موسی شوشتری، بر) .منکر است
عنوان بهنیز علما و اندیشمندان  ح است، اما به باوررفروع دین مط ءعنوان یکی از هشت جزبه

ضامن بقا، استحکام، پایداری و تحکیم نظم اجتماعی، تثبیت و نهادینگی مطلوب روابط متقابل 
  .یادشده است جوامع اسالمی مردم و حاکم در

کم  طقی بینای منطهراب یو ائمه اله ءانبیا و روایاتی از کریم از قرآن یدر آیات ،زمینه نیهم در
نحطاط و ا وال، زراراستم معروف و نهی از منکر( با به قاعده امر) همگانینظارت اجتماعی  و کیف
ام له در نظها در جوامع اسالمی بوده است. با توجه به اهمیت و ضرورت این مسئو دولتتمدن 

دثین قها و محفهای ائمه و سنن پیامبر، عقلی و نقلی متعددی در قرآن و روایت یلاسالمی، دال
 .شودترین آیات و روایات اشاره میآورده شده است. در زیر به برخی از مهم

 

 . آیات مختلف در مورد امر به معروف و نهی از منکر1 جدول شماره

 سوره آیات ردیف

 الْمُنْکَر   ن عَ نَوَیَنْهَوْ وف الْمَعْرُب  ونَیَأْمُرُوَ الْخَیْر  إ لَى یَدْعُونَ أُمََّةٌ م نْکُمْ وَلْتَکُنْ 1
 به امر و نیکی، به دعوت یجمع شما، میان از : بایداْلمُفْل حُونَ هُمُ وَأُولَئ کَ
 رستگارانند. همان آنها و! کنند منکر از نهی و معروف

 
 ل عمرانآ-104آیه 

 وَ  ر الْمُنْکَ عَن   هَوْنَتَنْ وَ وف مَعْرُب الْ نَتَأْمُرُو ل لنَّاس  أُخْر جَتْ أُمَّةٍ خَیْرَ کُنْتُمْ 2
 نَاْلمُؤْم نُو نْهُمُمِّ لَّهُم یْرا خَ کَانَلَ الْک تَب   أَهْلُ ءَامَنَ وَلَوْ ب اللَّه  تُؤْم نُونَ
و ) ظاهر دممر براى که هستید امَّتى بهترین : شماالْفَس قُونَ وَأَکْثَرُهُمُ
 نهى ها،ىزشت و هابدى از و دهیدمى فرمان هاخوبى به. ایدشده( گزیده
 آئین ینچن به نیز) کتاب اهل اگر و. دارید ایمان خدا به و کنیدمى

 آنان از خىبر. بود بهتر برایشان قطعا  بودند، آورده ایمان( درخشانى
 اند.فاسق بیشترشان ولى مؤمنند،

 
 
 

 ل عمرانآ-110آیه 

 وَ  الْفَحْشاء  عَن  ىیَنْه وَ  ىلْقُرْبا ذ ی تاء إ ی وَ اإل حْسان  وَ ب الْعَدْل  یَأْمُرُ  اللَّهَ إ نَّ 3
 و حسانا و عدل به داوندخ :ُرونَتَذَکَّ لَعَلَّکُمْ یَع ظُکُمْ الْبَغْی  وَ الْمُنْکَر 
 نهی تم،س و منکر و فحشا از و دهد؛می فرمان نزدیکان به بخشش

 !شوید رمتذکَّ شاید دهد،می اندرز شما به خداوند کند؛می

 
 نحل-90آیه 

 التََّوْرَاۀ   ف ی ع نْدَهُمْ مَکْتُوب ا یَج دُونَهُ الََّذ ی الْأُم َّیََّ النََّب یََّ الرََّسُولَ یَتََّب عُونَ ذ ینَالََّ 4
 الطََّی َّبَات   لَهُمُ وَیُح لَُّ الْمُنْکَر   عَن  وَیَنْهَاُهمْ ب الْمَعْرُوف  یَأْمُرُهُمْ وَالْإ نْج یل 
 عَلَیْه مْ کَانَتْ اَلَّت ی وَالْأَغْلَالَ إ صْرَهُمْ عَنُْهمْ ضَعُوَیَ الْخَبَائ ثَ عَلَیْه مُ وَیُحَر َّمُ
 هُمُ  أُولَئ کَ مَعَهُ أُنْز لَ الََّذ ی النَُّورَ وَاتََّبَعُوا وَنَصَرُوهُ وَعَزََّرُوهُ ب ه  آمَنُوا فَالََّذ ینَ

 که امَّی پیغمبر و( ختمی) رسول آن از کنند پیروی که آنان : همالْمُفْل حُونَ

 
 
 

 عرافا -157آیه
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 را او( اوصاف و نشان و نام) آنهاست دست در که انجیلی و وراتت در
 خواهد زشتی هر از نهی و نیکویی هر به امر را آنها که یابندمی نگاشته

 حرام را منفور پلید هر و حالل، را مطبوع و پاکیزه طعام هر آنان بر و کرد
 خود گردن به زنجیر چون که را مشتقی و رنج پر احکام و گرداند،می

(. آوردمی خلق بر فطرت موافق و آسان دین و) داردبرمی آنان از اندنهاده
 او یاری و داشتند نگاه عزت و حرمت او از و گرویدند او به که آنان پس

 حقیقت به گروه آن نمودند پیروی شد نازل او به که را نوری و کردند
 .عالمند رستگاران

 مَعْرُوف ب الْ َوأَمَرُوا اۀَالزََّکَ وُاوَآتَ لصََّلَاۀَ ا أََقامُوا الْأَرْض  ف ی نََّاهُمْمَکََّ إ نْ الََّذ ینَ 5
 به زمین در هگا هر که نیکسا ن: هماور الْأُمُ عَاق بَةُ وَل لََّه  الْمُنْکَر  عَن  وَنَهَوْا
 به امر و دهند،می زکات و دارند،می برپا را نماز بخشیدیم، قدرت آنها

 !خداست آن از کارها همه پایان و کنند،می منکر از نهی و معروف

 
 حج-41آیه

 

 ه است.آمد در جدول شماره دوم، روایات مختلف در مورد امر به معروف و نهی از منکر
 

 . روایات مختلف در مورد امر به معروف و نهی از منکر2 جدول شماره

 منبع روایات ردیف

[ ارُکُمْأَشْرَ] عَلَیْکُمْ ىفَیُوَلَّ ،نْکَر الْمُ ن عَ  النَّهْیَ وَ مَعْرُوف ب الْ الْأَمْرَ تَتْرُکُوا لَا 1
 ار منکر از هىن و روفمع به مرالَکُْم:  یُسْتَجَابُ فَلَا تَدْعُونَ ثُمَّ ش رَارُکُمْ
 را خدا چه هر آنگاه گردند، مى مسلَّط شما بر شما بدهاى که نکنید ترک

 .ندهد جواب بخوانید

 
 نهج البالغه 47نامه 

 لنَّهی ا و لمَعروف ب ا مر األ ع ندَ   اللَّه سَبیل  فی الج هادُ و کُلُّها الب رِّ أعمالُ ما و 2
 راه در دجها و بخو کارهای متما: لُجِّیٍّ بَحرٍ  فی کَنَفثَةٍ  إالَّ ، المُنکَر  عَن 
 دریای برابر در ایقطره از غیر منکر از نهی و معروف به امر نزد خدا
 .نیست یقعم

 
نهج البالغه، فیض 

 1263االسالم، ص

 بهرَع یَّت ه:  نْعَ سْئُولٌمَ کُمْکُلُّ وَ اعٍرَ کُلُّکُمْ: آل ه  وَ عَلَیْه  اللَّهُ صَلَّى قَالَ وَ 3
 ممرد جوابگوی شما همه و سرپرستید و حافظ شما همه که راستی

 .هستید خود زیردست

، 72بحاراالنوار، جلد
 38ص

 المنکر عن هىن و بالمعروف، أمر من: قال( وآله علیه اهلل صلى) النبی عن 4
 دهد رمانف معروف به هرکسی: رسوله خلیفة و األرض فی اهلل خلیفة فهو
 کتاب نجانشی و زمین در خداوند جانشین او پس دارد باز منکر از و

 .اوست

طبرسی،  البیان، مجمع
 484ص ،2جلد
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 یأمَّت تَزال ال»: فرمود که شده روایت( وآله علیه اهلل صلی)اکرم رسول از 5
 یفعلوا لمْ إذافَ البرَّ، یعل وتَعاوَنوا المنکر عَن ونَهوا بالمعروف أمروا ما بخیر
 صرنا َلهُمْ نْیک ولم بَعْضٍ، علی بعضهم وسلَّط البرکات، عنهم نُزعت ذلک
 از نهی و فمعرو به امر که مادامی من اُمَّت السماء؛ فی وال األرض فی

 خوبی و یرخ در کنند، کمک نیکی و احسان به را یکدیگر و نمایند، منکر
 بعض و شد، هدخوا برداشته آنان از برکت نباشند چنین اگر و بود، خواهند

 آسمان و مینز در و گردید، خواهد مسلَّط ـ ظلم به دیگرـ بعض بر آنها از
 .داشت نخواهند یاوری و یار

 
 

وسائل الشیعه، شیخ 
، 11حر عاملی، جلد

  398ص

 معروفبال تأمروا ولم شبابکم، وفسق نساؤکم، فسدت إذا بکم کیف 6
 اهلل صلی قالف اهلل؟ رسول یا ذلک ویکون: له فقیل المنکر؟ عن تنهوا ولم
 عن ونهیتم ،بالمنکر أمرتم إذا بکم کیف. ذلک من شرَّ و نعم: وآله علیه

 ذلک، من شرَّ و نعم،: فقال ذلک؟ ویکون اهلل رسول یا: له فقیل المعروف؟

واهید بود خچگونه : معروفا؟ والمنکر منکرا المعروف رأیتم إذا بکم کیف
مر ما اشو  زمانی که زنانتان فاسد شوند و جوانانتان فاسد گردند

 خدا سولبه معروف نکنید و از منکر باز ندارید؟ گفته شد ای ر
 چنین چیزی خواهد شد؟ فرمود: بله و بدتر از آن.

 
 

 کافی،ال من الفروع
و  59 ص ،5 لدج

تحف العقول، ابن 
 .49شعبه حرانی، ص

 أنبیاءَ ب هم ما لَأُناس ا اهلل  عباد  م ن إنَّ :وَسَلَّمَ عَلَیْه  اهللُ صَلَّى اهلل رسول قال 7
 لى،تعا اهلل  نم  همبمکان  مة القیا یومَ والشُّهداءُ األنبیاءُ یغب طُهم شُهداءَ، وال
 على اهلل  ح  برُو حابُّوات قومٌ هم: قال هم؟ مَن تُخب رُنا اهلل ، رسولَ یا: قالوا
 على هموإنَّ نُورٌ،لَ هَهموجو إنَّ فواهلل  یتعاطَوْنَها، أموالٍ وال بَیْنَهم، أرحامٍ غیر 
 برپیام: النَّاسُ ز نح إذا یحزَنونَ  وال النَّاسُ، خاف إذا یخافونَ ال نُورٍ،
 شهدا نه و یاانب نه که دهم خبر یکسان از را شما آیا: فرمودند (ص)اکرم

 پیش در آنان جایگاه و مرتبت و مقام به( شهدا و انبیا) مردم ولی هستند
 رسول ای: شد سؤال خورند؟ می غبطه هستند نور از منبرهایی بر که خدا
 سانیک آنان: فرمودند( ص)پیامبر هستنند؟ کسانی چه آنان( ص)خدا

 می شبندگان محبوب را خدا و خدا محبوب را خدا بندگان که هستند
 معلوم انشبندگ پیش در خدا گردانیدن محبوب معنای: شد سؤال. گردانند
 در( ص)برپیام گردانند؟ می خدا محبوب را خدا بندگان چگونه اما است
 و کنند یم دعوت دارد دوست متعال خداوند که چیزی به: فرمودند جواب

 که میهنگا پس کنند،می نهی آید می بدش متعال خداوند که چیزی از
 متعال داوندخ و گردند می خدا محبوب کنند می اطاعت را او خدا، بندگان
 .دارد می دوست را آنان

 
 
 
 
 
 
 

 ،2جلد بحاراالنوار،
 مستدرک و 24ص

 ،2جلد الوسائل،
 .182ص
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سی ظام سیاندر  رامر به معروف و نهی از منکعقلی و نقلی  اغلب فقهای شیعه نیز بر فریضة
های کارویژه رونیااز ؛ برندیمنام  فرآیند انضباط اجتماعی عنوانکردند و از آن به دیتأکی اسالم

 اند.رای آن در سطح جامعه برشمردهمختلفی ب

 
 (149ـ143: 1387خطیبی کوشکک،). فواید امر به معروف و نهی از منکر در نظام اسالمی 4شکل شماره

 

 های ائمه،وایترو  متأثر از آیات قرآن فقه سیاسی شیعه ،های فوق باید گفتدر رابطه با مؤلفه
های اری، ناهنجدسجلوگیری از گسترش مفا ،جامعه سازیتحکیم انضباط اجتماعی، سالم برای

، فریضه هابیخوشد ر متقابال و  اقتصادی، تحقق روابط متقابل دولت و مردم و فرهنگی، اجتماعی
. رده استعه مطرح کوان وظیفه و رسالت همه افراد جامعنرا به و نهی از منکر معروف به امر
نحراف، ر و اهرم، جامعه را از اد ناظاننو نهی از منکر م معروف به امر (79: 1390فر، طباطبایی)

 نیهم در. کندا تضمین میردایت آن، سالمت همگان دارد و با همی ازعدم تعادل و خمودی ب
مان و معیار و مالک ای عنوانبهنکر را مو نهی از  معروف به امر نی،دی هایآموزه در که ستا راستا

ر نهادینگی این چراکه در اث ؛(174 :تا)متقی، بی اندمطرح کردهکار های پرهیزعامل شناخت انسان
و  کاراییردم، م هایآگاهیمداوم، سطح  صورتبهتا  بخشدمی ، تواناییسیستم اجتماعی به نظم

 .ودکشیده نش فساد به برد که قدرترا تا آن حد باال ب هاآندرت کنترل ق
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 مشارکت خودجوش، آگاهانه همه آحاد جامعه )آتش به اختیار( -4
ف جامعه، در سطوح و ابعاد مختل های ناتمام فرهنگی، اجتماعیپروژه وسو دادن بهسمت هدف با

خصوص هب های اجتماعیوهاقشار و گر به همة را «آتش به اختیار» یدۀا اسالمی رهبر انقالب
رفت از وضعیت و عامت خود، برونزایشان در دوران  .کردگان معرفی کردندجوانان و تحصیل

 نقالبامعنوی  اهداف، غایات و دستاوردهای مادی ـ شرایط نامطلوب کشور و محقق شدن
ر جمع دراستا  نیهم در اند.های انقالبی و جهادی دانستهمبنا قرار دادن حرکت را در گرواسالمی 

 : فرماینداهلل میفرماندهان سپاه محمد رسول
قابله مدر  تالش هرگونهجهاد هم فقط به معنای حضور در میدان جنگ نیست؛ زیرا »

هند و دتواند جهاد تلقَّی شود. البته بعضی ممکن است کاری انجام با دشمن، می
 ست. چوننی یر، درستاما این تعب ؛زحمت هم بکشند و از آن، تعبیر به جهاد کنند

در  وقتیکیک شرط جهاد، این است که در مقابله با دشمن باشد. این مقابله، 
ت است در میدان سیاس وقتیکمیدان جنگ  مسلحانه است که جهاد رزمی نام دارد؛ 

به  فرهنگی است که هم در میدان مسائل وقتیکشود؛ که جهاد سیاسی نامیده می
 ه به آن جهادکدر میدان سازندگی است  وقتیکو  شودجهاد فرهنگی تعبیر می

 (20/03/1375 ای،اهلل خامنه)آیت« .گرددسازندگی اطالق می

سال  د سعید فطرعیدر  دیدار با دانشجویان درای اهلل خامنهاسالمی آیترهبر انقالب  ،روازاین
آتش » ر،نهی از منک معروف و به امر خصوص اصل کلیدیاسالمی به هایبا تأسی از آموزه 1396

های گذاریسیاست پذیری همه اقشار جامعه در قبال تصمیمات ودر جهت مسئولیت را «به اختیار
 ند.ساالر دینی مطرح کردطورکلی تحقق اصل تعیین سرنوشت آگاهانه در نظام مردمجامعه و به

ی گفتمان توحیدی و بینای، از دل جهانرشتهمفهوم آتش به اختیار با ماهیت و محتوایی میان 
در مورد  شده است.مطرح دهند،عدالت و پیشرفت که روح و شاکله اصلی انقالب را تشکیل می

ا است که ب اییک مفهومی میان رشته آتش به اختیار معانی اصطالحی این واژه باید گفت که
 رفت ازخروج و برون گیری از عناصر و مقوالت فرهنگی، مدیریتی، نظامی و اجتماعی،بهره

توان آن را ی میدر یک تعریف کل ارد.آمیز جامعه را در نظر دگونه و مسئلهبحران وضعیت و شرایط
تهدیدات  دفع یا رفعکه جهت  ایاوطلبانه و آگاهانهی، داختیار چنین تعریف کرد: رفتار و کنشاین

مه ز سوی ها ...مستقیم دشمنان در ابعاد و سطوح فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و مستقیم و غیر
ع فع و رفدح جهت هرگونه ابزار و سال به عبارتی گرفته است؛ در دستور کار قرار آحاد جامعه

  .گویندرا آتش به اختیار فرهنگی می دشمن و تهدید از سوی یکایک افراد
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 عنی تالشی؛ حکومتی باید گفت آتش به اختیار یعنی کار فرهنگی بدون امکانات کالمیک در
یک  این واژه .ی و میانبرحجم با مسیری ابتکار خالصانه با انجام یک کار پر روزینهشباو کوشش 

ه کزمانی  ظامیناصطالح ترکیبی است که کاربرد اصلی آن در حوزه نظامی است. در کاربردهای 
 اعدف اساسی صلا اساس بر درگیرشود، افراد ارتباط خط مقدم با دیگر خطوط به هر دلیلی قطع می

دیریت کرده و به م را میدان و گیرند دستبه را امور زمام خود تا هستند موظف سنگر، و خود از
این  . برندبازدارت ای دفع کنند یا از حرکصیانت و دفاع از سنگر پرداخته و دشمن را به هر وسیله

 ی دستای میدانشود تا نیروهاساس فقدان فرماندهی و یا فقدان ارتباط با فرماندهی، موجب نمی
ت عدم در صور ورده کاز دفاع یا حمله بردارند و منفعل عمل کنند، بلکه باید فرماندهی انتخاب 
وکاری برای د و سازاهبروجود چنین حالت و ظرفیتی هر یک از افراد خود به اختیار و اراده از هر ر

 (1396منصوری، ) .کننددفع دشمن و تهدید اقدام 
گونه و یت جنگیست، بلکه زمانی که در وضعمطرح ن آتش به اختیارحرکت و رویکرد همواره 

ارد خصوص فرهنگی ـ اجتماعی و اقتصادی، یا فرمانده وجود ندهای مختلف بهاضطراری در حوزه
ز اد دارد، امکان سقوط و فروپاشی وجو لحظه تدبیر وجود دارد که هریا مدیری ناالیق و سست

ای نظام و شکست ههپای ژی جامعه برای استوار ماندنسوی افراد و اقشار قدرتمند، نیرومند و پرانر
ساس گیرد. در چنین وضعیتی است که هرکسی بر ارقیب صورت می یجویدادن روحیه برتری

د برای دفمنهوظیفه، تکلیف و تشخیص شرایط وجودی خود، اقدام به رفتار و کنش سیستمی و 
های اسالمی و انقالب آموزه بینش و کنش رهبر در کند.رسیدن به جهتی مشخص اقدام می

 .گفتمان اسالمی چنین خصلتی دارند طورکلی تحقق اهدافبه
 

 حرکت جمعي و. نسبت فرهنگ 4-1
توان ذیل گفتمان کالن جهاد و را می «آتش به اختیار» واژهمنظومه فکری مقام معظم رهبری در 

فرهنگی خودجوش و تمییز  هایی چون جنگ نرم، تهاجم فرهنگی، کارهای خرده گفتمانزیر مقوله
نگاه و  هرچند در (2: 1396های آموزشی، مدیریت طرحمعاونت پژوهشی و آموزشی ) .تنظیم کرد

عنوان یک رویکرد جهت عبور از شرایط به ، مقوله آتش به اختیارایاهلل خامنهنگرش مدیریتی آیت
ولی باید گفت که  ـاجتماعی جامعه مطرح است؛ بحرانی و اضطراری موقت در حوزه فرهنگی

حدوحصر ابزارها و بی شدن فرهنگ و توسعهامروزه در اثر گسترش بیشتر از پیش موج جهانی
توسعه سبک زندگی ایدئولوژی و فرهنگ مصرفی  و از سوی دیگر وسایل نهادینگی این جریان

نگ و رسد که استحاله و اضمحالل دیگر فرهداری در اغلب نقاط جهان، به نظر مینظام سرمایه
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ها در تیررس این پروژه قرار داشته است. در برخی از کشورهای اسالمی، مدیریت نامطلوب تمدن
، سیاستمداران وابسته های برخی از اقشار ازجمله نخبگانتالش ام،و ناکارآمد برخی مدیران و حکَّ

ا تبدیل هعنوان مسئله اساسی آنمزید بر علت شد که مشکالت فرهنگی به زدهروشنفکران غرب و
با تحلیل و تشریح وضعیت فرهنگی و اجتماعی حاکم بر دنیای جهان  اسالمی رهبر انقالب. شود

، «فرهنگیتهاجم » های فرهنگی در قالب واژگاننزاع دو دهه اخیر صحبت از اسالم، در
آتش به » «جنگ نرم افسران»، «قرارگاه فرهنگی»، «ناتوی فرهنگی»، «شبیخون فرهنگی»

ها، وفصل معضالت فرهنگی، حفاظت از هویتبنابراین حل (؛1396 )جمشیدی اندکرده .و.. «اختیار
دو دهه رهبر انقالب بوده است صیل جامعه همواره دغدغه اصلی ها و هنجارهای بومی و اارزش

 . اندکرده ها یادآوریکه در جلسات با کارگزاران مختلف نظام به آن
ای رهنگ برهمیت فادر زمینة   ای عالی انقالب فرهنگی،در دیدار با اعضای شور رهبر انقالب

  فرمایند:جامعه می
ک ملت یفرهنگی روح و معنای حقیقی  هایارزشیک ملت است. گ هویت فرهن»

شیه نیست، حا مترتب بر فرهنگ است. فرهنگ حاشیه و ذیل  اقتصاد چیزهمهاست. 
اید ب؛ به این اندهنگفرو ذیل  سیاست نیست، اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل بر 

 (1392 /09 /12، ایاهلل خامنهآیت) «.کردتوجه 

 پیرامون 1392پانزدهم اسفند همچنین رهبر انقالب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان در 
 فرمایند: وضعیت فرهنگی جامعه می

 گرانیفرهنگ است؛ که آقایان هم حاال معلوم شد که ن مسئلةیک مسئله هم »
گی، ین ایستادمهمی است. اساس ا یمسئلهفرهنگ،  مسئلةهم نگرانم. دارید، بنده 

است و  می و انقالبیپیروزی، بر حفظ فرهنگ اسال شاءاهللان درنهایتاین حرکت و 
 عرصةدر  که روییده است هایینهالتقویت جناح فرهنگی مؤمن، تقویت این 

ت نر؛ فعالیو ه فرهنگ عرصةمؤمن  خوبی داریم در  هایجوانفرهنگ؛ بحمداهلل 
ل ؛ ما عاماندگذرانده جوانی را هم دورۀ، بعضی اندجوان؛ حاال بعضی کردند کارکردند، 

ترم هم ولت مح]باید توجه کنیم[، د فرهنگ مسئلةفرهنگی کم نداریم. ما حتما  در 
د، کر شودنمیباید توجه کند، دیگران هم توجه کنند. با مسئله فرهنگی شوخی 

وجود آمد، مثل  فرهنگی به رخنةکرد؛ اگر چنانچه یک  شودنمی مالحظگیبی
ای، اهلل خامنهآیت) «.را[ جمع کرد بشود ]آناقتصادی نیست که  هایرخنه
15/12/1392) 
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ن و )ع( در مورد بط و در جوار زائرین نوروزی امام رضا 1393 در عید نوروز مقام معظم رهبری
وان شود، تحت عنی و فرهنگی کشور نهادینه میشالوده فرهنگ غربی که در حوزه اجتماع

  راستا فرمودند: نیهم درنام بردند و  "ولنگاری فرهنگی"
 -ادیاست. آز هاضابطه همةآزادی غیر از ولنگاری است؛ آزادی غیر از رهاسازی »

نی ی معخودش دارای ضابطه است؛ بدون ضابطه، آزاد -که نعمت بزرگ الهی است
دن وانان زان جایم ریشةانی هستند در کشور که برای تیشه به ندارد. اگر چنانچه کس

. ستا آزادی این اینکه عنوانبهاین را تماشا کرد  شودنمی، کنندمیدارند تالش 
 را هاخانواده کنندۀ تبدبخ و بدن کنندۀمسموم مواد بقیَّه و هروئین اگر که همچنان
نکه ببینیم نشست. ای تفاوتبی شودنمیکند،  توزیع آن و این بین بخواهد کسی

 استفادهبا  وناگون،گبزارهای از ا استفادۀاز بیان، با  استفادهاز هنر، با  استفادهکسانی با 
المی رهنگ اسف، در قرار بدهند تهاجم مورداز پول، راه مردم را بزنند، ایمان مردم را 

ست، اآزادی  که ییمو انقالبی مردم رخنه ایجاد کنند، ما بنشینیم تماشا کنیم و بگو
 (01/01/1393ای، اهلل خامنهآیت) «جای دنیا نیست!آزادی در هیچ جوراین

 :فرمایندهای فرهنگی و وضعیت حاکم بر جامعه میضمن نقد سیاست جایی دیگر درایشان 
اعم از  -فرهنگی هایدستگاه؛ در کنممیفرهنگ، بنده احساس یک ولنگاری  مسئلةدر »

ه در دارد؛ چ اهتمامی در امر فرهنگ وجودبی یک نوع ولنگاری و -غیردولتیی و دولت هایدستگاه
مضر که  فرهنگی ولید کاالی، چه در جلوگیری از تکنیممیتولید  کاالی  فرهنگی  مفید که کوتاهی 

در  1393نوروز  در سخنان ابتدای عید ایشان (16/03/1395 ای،اهلل خامنهآیت) «.کنیممیکوتاهی 
 فرمایند: وی میحرم رض

ت که تر است. چرا؟ چون فرهنگ، به معنای هوایی اسفرهنگ از اقتصاد هم مهم»
ر اهید؛ اگ، چه بخواهید، چه نخوکنیدمی؛ شما ناچار هوا را تنفَّس کنیممیما تنفَّس 

ری ثار دیگآشد، این هوا تمیز باشد، آثاری دارد در بدن شما؛ اگر این هوا کثیف با
اهلل آیت)« .شور مثل هوا است؛ اگر درست باشد، آثاری دارددارد. فرهنگ یک ک

 (1393 /01 /01ای، خامنه

 اند،داشته 1396بندی از وضعیت کشور در دیداری که ماه رمضان سال توجه به چنین جمع با
های اهداف اصیل انقالب نظیز یک رویکرد برای احیای گمشده عنوانبهآتش به اختیار را 
که در  ی، عدالت اجتماعی و ...محوری، آزادگستری، خدمتمحوری، معنویتیتفسادستیزی، شفاف

های مختلف و بعضا  گفتمان کارآمدنیروها و اختالفات بوروکراتیک و اداری، مدیریتاثر سوء
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 این زمینه درایشان قرار دهند.  مدنظررا در سطح جامعه  اندشدهمتعارض نخبگان سیاسی، کمرنگ 
  :فرمایندمی خطاب به جوانان

گر نباشید نظاره گر فرهنگی تماشاچی ودر حوزه مسائل فرهنگی و وضعیت اختالل»
بندی ولویتبا ا اساس توان و ظرفیت خود، بدون توجه به نتایج و مادی این کار و بر

ت پیشرف تحقق جامعه مطلوب اسالمی، ایجاد تعالی و و موضوعات و مسائل کشور
ی خود کار ف جامعه، آتش به اختیاری بودن را سرلوحهمادی و معنوی افراد مختل

ر جنگ  دشود، یدچار  اختالل م در جنگ  نظامی، گاهی قرارگاه مرکزی قرار دهید؛
شوند و از یم، گرفتار  اختالل فرهنگی نیز گاهی نهادهای فرهنگی  رسمی و دولتی

در این حال،  .مانندمی بازقانونی  خویش،  هایمسئولیتوظایف و  انجام دادن  
در جنگ   نند،کهمچنان که در جنگ  نظامی، نیروها باید خودشان بیندیشند و اقدام 

بیر اندیشی و تدارهچنهادهای فرهنگی  رسمی،  بر تکیهفرهنگی نیز باید نیروها، بدون  
  (1396 /03 /17 ،ایاهلل خامنهآیت) «.کنندو حرکت 

های ظامنم و در دستور کار دشمنان اسال نگیدر شرایط فعلی که جنگ فره ،بر همین اساس
ش رایجاد و گست خصوص دانشجویان آگاه و عقالنی،، وظیفه و رسالت همه افراد بهدینی قرار دارد

 و« قانع ساختن» ،«تبیین کردن» ،«گفتن» قالب رهای عمیق و مهم فرهنگی درکا
  برای همه آحاد جامعه است. «یسازگفتمان»

بیان داشت در پاسخ به یکی از دانشجویان که  1396 در ماه رمضان اسالمی رهبر انقالب

 ،"کار فرهنگی انجام داد در آن شودنمیزده و سکوالر است و محیط دانشگاه، محیطی سیاست"
گویند که ها میاین را که بعضی یدمکاری کرد؛ شن شودنمینگویید در دانشگاه دیگر »فرمودند: 

در  اتفاقا ، کرد کار شودمینه آقا، در دانشگاه خیلی ؛ کاری کرد ودشنمیآقا، دیگر در دانشگاه 
هستید که در  هاتشکَّل. چه کسی باید در دانشگاه کار بکند؟ شما. شما کرد کاردانشگاه باید 

آن  ةجلسه به همه است؛ من به هم این از غیردانشگاه باید کار بکنید. البتَّه خطاب بنده در 
 کارگویم: هرکدام می مرتبا  جهادی، فکری، فرهنگی در سرتاسر کشور های فکری و عملی  هسته
. البتَّه در جنگ، قرارگاه مرکزی وجود دارد که اختیار به آتشمیدان جنگ،  قول به؛ مستقل و کنید

قطع شد یا قرارگاه عیبی پیدا کرد، اینجا فرمانده قرارگاه  ةرابط چنانچه اگر، امَّا دهدمیدستور 
قرار شد شما افسران جوان جنگ  -نرمید. خب شما افسرهای جنگ دهدمی اختیار به آتشدستور  

 مدیریتدرست  تواندنمیدستگاه مرکزی اختاللی دارد و  کنیدمیآنجایی که احساس  -نرم باشید
؛ یعنی باید خودتان تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، حرکت کنید، اختیارید به آتشکند، آنجا 

 و سیاست و فرهنگ و فکر مرکزی هایدستگاه کندمی احساس انسان اوقات گاهی اقدام کنید.
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و  دهدنمیفرعی تشخیص  ةاصلی را از مسئل ةمسئل اند؛تعطیل دچار اند،اختالل دچار هااین مانند
. وقتی کنندمیاصلی، درشت  ةعنوان یک مسئلفرعی را به اهمیتبیاعتبار  اصال  بی ةیک مسئل

است که  اختیاری به آتشوقت اینجا جای همان های مرکزی اختالل دارند، آنستگاهجوری داین
 (1396 /03 /17ای، اهلل خامنهآیت)« .عرض کردم

و  هایریگمیصمتدر مورد تکلیف و مسئولیت داشتن همه مردم در قبال  رهبر انقالب اسالمی
 پذیری،مسئولیت، تعهد. کنندیم ادناست «منکر از نهی و معروف به امر»به  هایگذاراستیس

گری، عدالت گری، ضدیت با فساد و اشرافی، شفافیت، مطالبه، نظارت، پاسخگوییخواهیخیر
 ف جامعهل مختلزا، حل معضالت و مسائهمگانی، از بین رفتن عناصر تبعیضاجتماعی، مشارکت 

مومی ع ر حوزۀدنهی از منکر  معروف و به در پیش گرفتن فریضه امر ترین ثمرات و... ازجمله مهم
. درپی دا رسالمی را دانوین  تحقق تمدنی و سازگفتمان، پویایی اجـتماع انـسانی که استجامعه 

  :مایندفرمی زمینه این درایشان  (10 :1396سسه معارف انقالب، معاونت پژوهشی مؤ)
 انسان ی،همگانعنوان حق و رسالت معروف و نهی از منکر به به متأثر از فریضه امر»
کند و مطابق  ولیتئمس به پیشامدهای اجتماعی احساس سبتباید ن داردین جامعهو 

تگان شایس واسطهبهکه  -ع مقدس اراده کرده، جز به وجود حاکمیت حقبا آنچه شار
 در الهی رادهامان رضایت ندهد و بنا به ه -یابدو برگزیدگان امکان تحقق می

سیاسی شامل  حوزه منکر در و نهی از معروف به امربلور ت کند.خود دخالت  سرنوشت
ق پرسی )بیعت(، حمهانتخابات و ه عرصهضور مردم در مشارکت فعال سیاسی، ح
داف به اه دیپایبنقد کارگزاران، نظر، ن ارائهگیری، مشورت و نظارت بر امور و تصمیم

 امر. تهای حقیقی اسبه آرمان یافتن دست جهت در کومت اسالمیو همراهی با ح
عت و ی شریتقابل مردم و حاکمیت را در راستاو نهی از منکر، حقوق م معروف به

و  ، هدایت، دخالتظارتن عنصر چهار واسطهبهکند و های وحیانی ارائه میآموزه
و  انسانی را تضمین جامعهو بقای  ؛ سالمتودی آن قرار داردحمایت که در تالزم وج

 (176: 1394سعیدی جزی، ) «.سازدیال مطلوب را ممکن مموصول به ک

 اهیتمسیاسی با  ـرهبر انقالب یک کنش اجتماعی  یار در اندیشةی آتش به اختطورکلبه
ست اا هبایسته توأم با یکسری الزامات و« خودجوش» در قالب یک فعالیت تشکیالتی «فرهنگی»

 شود.که منجر به یک فعالیت تمییز می
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 آتش به اختیار  باني، منابع و الزاماتم. 4-2
 رهنگی وفی ـ اسالمی در حوزه سیاس در نگاه مدیریتی رهبر انقالب آتش به اختیار رویکرد

مدار نونو قا دلسوز ،متعهد، معقول نیروهایو چریکی  موزاییکیحرکت  عنواناجتماعی کشور به
انع خود م یرکت حداکثرمشاشده تا با در نظر گرفته پیچیده دشمنی هایتاکتیکدر مقابل انقالبی 

نگ و فره خود با اهالی د. رهبر انقالب در جلسات مختلفنشو تصمیمات نادرست در کشور
انی ـ صورت نامحسوس روو شرایط کلی حاکم بر کشور را حالت جنگ، البته به فضا سیاست،
معنوی  ی فرهنگی ودشمن سنگرها نیز که در یک شرایط نابرابر و حساساند توصیف کردهذهنی 

یررس های هویتی افراد جامعه را در تعنوان شالودهبهو  هاپایه، هاعزم، هامعرفت، جامعه، ایمان
ستحاله ا و پراکنیشایعهنفوذ، دروغ،  سترده،گتبلیغات  اند و از سوی دیگر باحمالت خود قرار داده

زمینه،  نیهم در( 02/07/1388ای، نهاهلل خامآیت) .کنندفرهنگی ـ عقیدتی و فکری را دنبال می
  :فرمایندضرورت مبنا قرارگرفتن این ایده میپیرامون 

 نیروهای دیریتم عهده از و هستند اختالل دچار ما، مرکزی هایقرارگاه از برخی»
 امید چشم نباید فرهنگی، و یفکر نیروهای کهطوریبه آیند،برنمی فرهنگی و فکری

 احیطر به ،(بنیاد خویش) و( مستقل) طوربه خودشان باید بلکه باشند، داشته هاآن به
 نای غیر در ردازند،بپ دشمنی به حمله و انقالب هایو حریم مرزها از و دفاع عملیات
 طرهایخ و تهدیدها با انقالب و گرفت پیشروی خواهد شدتبه دشمن صورت،
 که مرکزی هایرگاهقرا از مقصود اینجا، در. شد خواهد گریبانبهدست تری،بزرگ
 چنین برای اولی، و اصولی طوربه که هستند رسمی نهادهای اند،شده اختالل دچار

 و اندبازمانده خود وظایف مانجا از اکنون دالیلی، به بنا اما اند،شده ایجاد ایوظیفه
 تبدیل مشکلی از بخشی به خود بلکه کنند، کمک غیررسمی نیروهای به توانندنمی
 تبعیت هاآن از و تکیه هاآن به توانندنمی غیررسمی نیروهای رو،ازاین و اندشده
 (1396 /03 /17ی، ااهلل خامنهآیت)« .کنند

علول مجامعه  ماعیدر این نگرش اعتقاد بر این است که وجود اختالل در ابعاد فرهنگی ـ اجت
کاری، نسنجیده کاری،معملی، ناکارآمدی، ندانتدبیری، سست های سستیا یکی از مؤلفه علل
، تفکرات و ایدئولوژیک دگراندیشی، چرخش روی،کج اندیشی، بدفهمی،سطحی و نگریکوته

رهبر  (1396جمشیدی، ) .است و افراط در حوزه فرهنگی ـ اجتماعی التقاطی، تفریطهای اندیشه
ق و عنوان یک حبه کرمعروف و نهی از من به ضرورت امربر  با توجه به موارد فوق اسالمی انقالب

های حلهای کشور و ارائه راهگذاریجهت انتقاد و نظارت دائمی بر عملکرد و سیاست تکلیف در
 زای کشور به جوانان متذکر شدند. رفت از وضعیت بحرانمنطقی و عالمانه جهت برون
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 الزامات ایده آتش به اختیار. 4-3
 در شکل زیر آورده شده است:تاکتیک آتش به اختیار  اصول و الزامات ،مبانی

 
 ن(ویسندگافته های نهبر انقالب در خصوص مبانی و اصوا آتش به اختیار )یاسخنان ر. تحلیل 5 شکل شماره

 

و  آحاد پذیری همةمورد مقوالت شکل فوق و نسبت آن در تحقق مشارکت و مسئولیت در
 است که اساسی اتمله الزاقشر جوان باید گفت که شاخص خط امام ازجم خصوصبهاقشار جامعه 

ن آکه به  خواهدیمی سیاسی در سطوح مختلف هاکنشهمواره در تحلیل و مقام معظم رهبری 
 اند از:ای عبارتاهلل خامنهنظر آیت ره( ازاصول فکری حضرت امام ) ترینمهم .مراجعه شود

  ،اسالم ناب محمدى و نفى اسالم آمریکایى (1)

 اتَّکال به کمک الهى،  (2)

 الهى،  وعدۀبه صدق اعتماد  (3)

 مستکبر و زورگوى جهانى،  هایقدرتبه  اعتمادیبی (4)
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 می، مرد ارادۀاعتقاد به  (5)

 ،از عدالت اجتماعی جدی داریطرف (6)

  ،حمایت از محرومان و مستضعفان (7)

 گری،خواهی و اشرافیبارزه با هرگونه سهمم (8)

 (1394 /14/03 ای،اهلل خامنهآیت) تأکید جدی بر اتحاد و وحدت ملی. (9)
ن دلسوزا قالب بهردی است که رهبر اندیگر مو قرار دادن نگرش و کنش انقالبی رورت مبناض

الن کیل به اهداف نمدعی است که در  ایشان. اندکرده دیتأکمندان انقالب همواره و دغدغه
 از یرانلت ام اسالمیتحاله اهداف و عناصر اصلی نهضت مسئله تحریف و اس اسالمی، انقالب

 .ندآن باش د همه مواظباست که بایخطری  نیترمهمی ضدانقالبو  نمایانقالبنقالبی، ی افراد اسو
ت هادی اسالبی و جه حرکت انقهرگون ازینشیپضرورت و  گرید یانقالبقرار دادن عقالنیت  مبنا

را  معنویت یت وعدالت، عقالن. ایشان ندآن را در سخنان و مجامع مختلف بیان کرد که ایشان،
 تمدن نوین اندازچشمتحقق  ازینشیپ نیترمهمی اسالمی و هاآموزهاکله اصلی اضالع و ش

ح  رو تیعنوسازی اسالمی، مدر فرآیند جامعه» :ندیفرمایمهمین راستا  اسالمی مطرح کردند. در
 «.می استگذار کارها در نظام اسالترین ابزار کار و عدالت جهت دهنده و ارزشکار، عقالنیت مهم

ششمین سالگرد رحلت امام خمینی ودر مراسم بیستهمچنین، ( 25/05/1383ای،  خامنهاهللآیت)
  فرمایند:زمینه می نیهم در )ره(

مفهوم  شنوم گاهی اوقات بعضی در مقابل شعارهای انقالب، عنوان ومی»

طا ه این خناست؛  یگریمقابل انقالب ةنقط تی؛ کأنَّه عقالنکنندیرا مطرح م تیعقالن
 تواندیماست. نگاه انقالبی است که  یگریواقعی هم در انقالب تیقالناست؛ ع

ها را لتمعنایش این است که انسان اصا تیعقالن ؛حقایق را به ما نشان بدهد
ست؛ ابه نیروی داخلی  ، تکیهتیبه مردم است؛ عقالن ، تکیهتیبشناسد؛ عقالن

ور، ن کشیعنی مسئولی یگریانقالب. ، تکیه و توکَّل به خدای بزرگ استتیعقالن
ان را ر، هدفشمستکبر قرار ندهند؛ مسئوالن کشو یهاهدفشان را راضی کردن قدرت

ل کشور ر داخدکار گرفتن نیروهای داخلی، تقویت عناصر فعَّال مردم، بهراضی کردن 

 (1396 /03 /14، ایاهلل خامنهآیت)« است. یگریقرار بدهند؛ این انقالب

بسیج اجتماعی  خیمه شاکلة عنوانبهاز آن  مقام معظم رهبری یی کههایکی دیگر از شاخصه

ها و در تبلیغات و پروپاگاندای اپوزیسیون است. "مداریقانون"، مسئله اندکرده اشارهمردم به آن 
، از این تعبیر در اندیشه رهبری، آنارشیسم سیاسی ـ و نظام اسالمی معاندین سیاسی انقالب

در پاسخ به این شبهات و ای اهلل خامنهم سیاسی تعبیر کردند. آیتلف نظاح مختوفرهنگی در سط
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 گیری انقالبیور تفکر و جهتتبل را پایبندی و تعهد به قوانین و مقررات ،عملیات روانی معاندین
در اجتماع  1396در نماز عید فطر سال ایشان  (1375 /09 /15ای، اهلل خامنهآیت) ند.معرفی کرد
  مردم گفتند:

قانونی عنای بیاست؛ و به م رهنگی  خودجوش و تمیزف کار معنای به اختیار به آتش»
کشور  انقالبی و مدیون کردن جریان یشیاندو فحاشی و طلبکار کردن مدعیان پوچ

، هداف واالمند به حرکت کشور به سمت انیست... نیروهای انقالبی و دلسوز و عالقه
از  و قوانین و آرامش کشور و جلوگیریبیش از همه باید مراقب حفظ نظم 

 (1396 /04 /05ای، اهلل خامنهآیت) «.سوءاستفاده دشمنان باشند

ی از جلوگیر قتصادی واتأمین امنیت در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و  رو،ازاین 
ت که هایی استرین هدفومرج سیاسی ـ اجتماعی در جامعه ازجمله مهمو استمرار هرج ایجاد

اصلی  تی الزامساالر دینی است و به عباردنبال تحقق آن در نظام مردمبهمقوله آتش به اختیار 
جایی دیگر  درای اهلل خامنهآیت. گیری جهادی استقراوالن این جهتمبنای عمل عامالن و پیش

، ب.. این انقالن بود.ور نظم و قاناز اوَّل، مبناى کار  انقالب ب» :ندیفرمایم ییگراقانوندر مورد بعد 
قانونى  یهاتیمسئول ون ومظهر نظم و قانون بود... این را باید مغتنم شمرد. پایبندى به نظم و قان

: ندیفرمایم یی دیگرجا در( 14/03/1380ای، اهلل خامنهآیت) «.احترام همه باشد قوا باید مورد
اهلل آیت) .«تاس و صدمه آسیب حتما ه خارج شدیم، قانون ریل است؛ از این ریل اگر چنانچ»

  (06/06/1392 ،ایخامنه
قانون  اهتمام به نیز یشانادر نگاه  ییگراقانونو  یساالرمردمبر  دیتأک مصادیق ازجمله

ماعی ـ اجت محوری در ساختار سیاسیمعظم رهبری در وصف الزمیت قانون مقام .ی استاساس
ت انون و عدالقو اهداف در سایه  هاآرمانئل، تحقق همه فضا که ندیفرمایمجامعه چنین 

در  م اسالمییی در شاکله نظایک اصل زیر بنا عنوانبهعدالت  تحقق ،است؛ به عبارتی ریپذامکان
 هان،کی روزنامه) .شودیمممکن  بودن مدارقانونو  قانونصورت استقرار قانون، احترام به 

 انون شد، اینقگر عمل فرد، جمع، منطبق به ا» :ندیفرمایمجایی دیگر  در ای (29/08/1379
 /07/04 ای،اهلل خامنهآیت)« .ی استعدالتیبعدالت است؛ اگر از قانون انحراف پیدا کرد، این 

1388)  
نقش مهمی در  اسالمی انقالبمعظم رهبر منظومه فکری  در اریآتش به اخت یطورکلبه

دارد خودجوش نیروهای جوان انقالبی  مشارکت سیاسی ـ اجتماعی همه دلسوزان کشور و حرکت
 به امر»ی از امر شرعی و عقلی تأسضمن عبور از اختالالت موقتی در کشور، با  کوشندیمکه 
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 اصالح تمام وجوه و سطوح فسادبه  اسالمی و صبر بصیرت با متوأ  و «رکمن از نهی و معروف
ند و منتظر و معطل در جامعه بپردازاسالمی و انقالبی  ی غیرهاارزشاداری، فرهنگی، اخالقی( و )

 د بود؛ لذا ماهیت اصلی آن، کار فرهنگی خودجوش و تمیز  است.نپاگیر اداری نخواهوقوانین دست
 

 گیرییجهنت
 عنوان فراگرد وبه (تماعینظارت اجشناسی آن )معروف و نهی از منکر در قالب جامعه به امر

 با جامعه در جاری رایمیان الگوهای رفتکوشد معه میپذیری افراد جابازتولیدی از پروسه جامعه
و  104های آیه هد ازجملکند. خداوند در آیات متعد عادل برقرارهنجارهای فرهنگی موجود در آن، ت

له رای مقاببمعروف و نهی از منکر  به سازی تجویزی و تحذیری امرعمران به هنجارسوره آل 110
قلی و عتوجه به مبانی  اند.کرده شری اشارهگی ـ اجتماعی جوامع بثباتی و ناهنجاری فرهنبا بی

علما و  بینی اسالمی،معروف و نهی از منکر در جهان به نقلی در اهمیت و ضرورت فریضه امر
ح مطرایی ی و رمز پویایمان جامعه محرکهموتور  عنواناندیشمندان اسالمی، این مقوله را به

ویت و عمومی، تق سیاسی )حکومتی( حوزهتماعی، حضور فعال در تحکیم مناسبات اج .اندکرده
هایی است که ترین کارویژهازجمله مهم حفاظت از حریم الهی ـ انسانی وهای تعالی انسانی ایده
 های اسالمی ضروری کرده است. نهی از منکر را در آموزه معروف و به امر

ی و شناسارزشی، شناسمعرفتی، سشنایهستبر مبانی  با تکیه اسالمی رهبر انقالب
را  های فرهنگی، اجتماعی و سیاسینظام سیاسی مطلوب در حوزهنیز ی اسالمی شناسانسان
ی اساسی عنوان تاکتیکساالری دینی معرفی کرده است. در این راستا مقوله آتش به اختیار بهمردم

هبر ه است. در نظر رشد دل حکومتی مطرحمهای غایی این در جهت تحقق اهداف و آرمان
 باشد هیفقتیوال است که اسالمی و از نوع شیعی و نظامی و مشروعنظام سیاسی مطلوب  ،انقالب

دل ر این مد اشته باشد.نظر د توأمان صورتبهی و پیشرفت مادی و معنوی افراد تعالو در آن به 
تحقق  هتزم را جستر البلی، مبنا قرار دادن اجتهاد پویا از مجرای ادله عقلی و نق با شودیمتالش 

و لف ی مختهاگروهمیان  توزیع قدرت و چرخش نخبگان عدالت اجتماعی، کارآمدی و سازندگی،
و... در  یافتهنسازماروابط  یانه در مقابل نگاه وذاتگرارابطه مبتنی بر خدمت و محبت  یطورکلبه

 کند. سطح جامعه میسر
ی هاگفتمانکارآمدن جنگ تحمیلی شاهد روی اخص پس از طوربهدر ایران پساانقالب و  

روند  گراجانبهککه هرکدام با نگاهی ی میابودهمتعارضی در سیاست داخلی  بعضا  مختلف و 
در  سیاسی به تبعات فرهنگی، اقتصادی وی، برای کشور متصور بودند، همین امر منجر اتوسعه

ی هااستیست فرهنگی و مبنا قرارگرفتن بعد پیچیده این تحوالت، اختالال نیترمهمکشور گردید. 
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بومی و پایدار کشور  طوح مختلف کشور بود که روند توسعةی در سکاغذبازو  کیبوروکراتعریض 
گریزی بخش تیمسئولاجتماعی و  رد. این امر منجر به تضعیف سرمایةرو کهرا با مخاطراتی روب

، نیزبیترهبر انقالب با نگاهی  اخص قشر جوان گردید. طوربه و ی از جمعیت کشوراعمده
از  رفتبرونآتش به اختیار را برای  ی به روند تحوالت جامعه، مقولهاندازچشمنگر و واقعیت

وضعیت فعلی کشور مطرح کردند و آن را جهت پویایی و تحرک اجتماعی در جامعه حیاتی تلقی 
 کردند. 

 محوردر  ، سیاستتفقهر عین تعبد د، گراییواقعدر عین  گراییدر نگاه رهبر انقالب آرمان
، تذکر گرایینونقا، گرایانهعملدیانت، عمل مستقالنه و انقالبی، نگاه نقادانه در کنار انعطاف 

اما  دهند؛های آتش به اختیار را تشکیل میترین شاکلهمهم قهرآمیزلسانی و پرهیز از رفتارهای 
تش به بایست همه آکسری الزاماتی است که میاین رفتار و نگرش ارادی افراد جامعه مبتنی بر ی

مبنا قرار دادن زبان و  :اند ازها عبارتترین آنازجمله مهم توجه قرار دهند. ها را موردآن اختیاران
ن نسل بر جوانان و نخبگا تکیه غیبی، امداد و الهی نصرت به فطرت اسالم ناب محمدی، اعتماد

های دیشهو ان ی میان نیروهای انقالبی، حاکمیت تفکرتعاون ـ همدلی و همکار سوم انقالب،
 .وگومحوریآزاداندیشی ـ گفت
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