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د، ابـال  اندوزی در اسال  تا آن پایه اس  كه خداونـد كـریم در قـرآن مجیـارزش و جایااه علم و دان 

 نمود. آغاز ، به اقرأبشریّ رسال  رسول خود را برای هدای  

 وو تقرب به ذات اقدس الهی در گرو كسب معرفـ  و تحیـیل علـم  هدای  بشر، ترامل، سعادت

خود را  دان  اس ، علمی كه به تعبیر استاد شهید مطهری، زیبایی عقل اس  و انسان خداجوی، معبود

 یابد.در آن می

سـ . اهای مهم هر دانشااه در كنار تعلیم و تربیـ ، نشـر كتـب و آ ـار علمـی مسئولیّ یری از 

شـد ی و رُمنظور مشارك  فعال در بالندگنیز به )ع(و فناوری دانشااه جام  اما  حسینمعاون  پهوه  

ر خود ی مأموریتی و ایفای رسال  خطیهاهیابی به مرجعی  علمی در حوزفرهنای و علمی جامعه، دس 

یق هـ  تشـوجی علمی، افتخار و تـالش دارد تـا زمینـه و بسـتر رز  را هاهدر تولید دان  و انتشار یافت

 پهوهشاران و اساتید محتر  در عرصه تولید علم، فراهم و تسهیل نماید.

 ی انتشـاراتی مؤسسـه چـاپ وهـافعالی امید اس  در سایه الطاف بیرـران الهـی و بـا گسـترش 

 ، این رسال  خطیر تحقق یابد.)ع(انتشارات دانشااه جام  اما  حسین

درود  سمقـدّانقـالب اسـالمی و دفـاع آنقـدر و شهدای گر )ره(در پایان بر روح تابنا، اما  راحل

از اساتید،  فرستیم و با آرزوی توفیقات هرچه بیشتر مقا  معظم رهبری و خدمتازاران اسال  و كشور،می

 رمایند.فرهیختاان و اهل نقد و نظر تقاضا داریم با ارائه نظرات و پیشنهادات خود ما را یاری ف

 

 و علیه التكالن التوفیق اهلل و من 

 و فناوری پژوهش معاونت 

 ()عحسینامام جامع دانشگاه 

  

 )پنج(



 

 

  



 

 

 
 

ینیم، سالالکدگی، ، تالال و ج ادالالکه  یالال   الال »

رجیم، خوهسکد  ج هیگرسکد  ی  ب  هگبکلشکن  ال 

ینیم، اقک ال  دالیل  یال  خی ت  ی  ب  خلال   ال 

اگیادیم، همال  هر ینیم، حکو ت  ی  ب  راه     

برا  این است ی  پیش خیا   تعالکل اجّل  هرا 

 بالال  دنالالوان یالال  بنالالیه بتالالواگیم دالالر  ینالالیم 

پرجره،کرا!  ک ح  بنی،  تالو را تالک حالیّ  یال  »

 (29/6/1373) .«اک آجرهیمتواگستیم ب 
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 مقدّمه

ک   بشر، یگذاری نمود لذا از بدو خلقخداوند متعال نظا  هستی را بر مبنا و هدفی پایه

محـور و  رونده و پویا برنظا  هستی سایه افرند؛ انسان به عنوان اشرف مخلوقـاتجریان 

سـاختاری  ،شـوداساس این جریان شد. مهمّی كـه از آن بـه جریـان بنـدگی تعبیـر می

ل و بین ، نارش و رفتار دارد. چنان كه در ا ر روند مستمر ارسـال :فرآیندی شامل  رُسـُ

 ارشن آن، پی در و شده حاصل بشر افراد برای یتوحید بین  الهی پیامبران هایهدای 

 م آورد.بندگی خداوند متعال را فراه شعاع در رفتار بروز زمینۀ و یافته هدای  ایشان

 لهـیا پیـامبران حیات طول در اس مرحله استقرار جریان بندگی  كه را فرآیند این

 شاهد سلمانانم خاصّه بشر، افراد با مواجهه در )ع(اطهار ائمه و (ص)اسال  پیامبر جمله از و

 ایم.بوده

اسالمی و در پـی آن  جامعه خواص دنیازدگی و غفل  ،(ع)معیو  امامان دورۀ در لیرن

هـای اشتغال عوا  جامعه به امور پس  دنیوی، عاملی بود بر اینره این معادن علم و چرا 

فروزان در جامعه به انزوا كشیده شده و در پی این فرص ، حرّا  جور نسب  بـه حیـر و 

شهادت ایشان ترغیب شدند. بعد از اینرـه عـد  شایسـتای امّـ  اسـالمی در تبعیّـ  و 

از خاندان عترت پیامبر كـه طبـق حـدیث  قلـین در میـان ایشـان بـه ودیعـه محافظ  

را ازدیـدگان غایـب نمـود تـا ذخیره خـود گذاشته شده بود مُحرض شد؛ خداوند آخرین 

ه مسـلمانان، وقتی دیار كه غفل  و لیاقـ   ظرفیّـ ها به سرآید و جامعۀ بشـری، خاصـّ

ۀ الهـی را بـه دسـ  آورنـد. ایـن محض از ذخیـر تابعیّ حضور در محضر اما  معیو  و 

بختی بشر نامید؛ چراكه خورشید تابان امام  بـه دوران تیرگی و ناون توان،دوران را می

رنگ گشته و بشـر سـرگردان، در چنبـره امر خداوند از دیده پنهان شده و نور هدای  كم

هایی شیبشیاطین فرو رفته اس . این روند در طول حدود دوازده قرن گذشته با فراز و ن

همراه بوده تا اینره دس  هدای  و تفضل خداوند دیاربار بر گروهی دیار از مسلمانان از 

بـار شـود. ایـنای دیار متبلور میافرند و بارقۀ امید از روزنهقو  سلمان فارسی سایه می

 )پانزده(



 

 

دهـد انفجار نور نه در منطقه حجاز بلره در سرزمین حرمرانی قییرها و كسراها روی می

اهلل و بــا همراهــی  اهلل یعنــی روحالبــی الهــی بــه دســ  مــردی از فرزنــدان رســولو انق

گیرد. این روند كـه شـاكلۀ آن در دوران مستضعفین منقلب شده با جذبۀ الهی شرل می

های پیامبران الهی و ائمۀ اطهار شرل گرفته بود و ادامه همان راه و مسـیر بـود مجاهدت

 ابل تعبیر اس .ق استمرار جریان بندگی مرحلهبه 

نظا  بـه كلّی  تح  نظر ولی فقیه كه نق  پاسداری و دیده بانی حرك انقالب نوپا 

گیـرد و برتمـامی انـد، جـان می انـد، 1اش را داردعـالیو  یآرمـان هـایهدفسم  

شـود و كـار بـه های بدون توقف شیاطین به سطوح آمده، چیـره میها و خیوم چال 

و  2شودها میده الهی به همۀ مستضعفین در طول دورانرسد كه نویدبخ  وعجایی می

اسـالمی را یرـی  تمدّنرود تا مراحل و فرآیند تحقق اهداف انقالب اسالمی تا برپایی می

 3نماید. محقّقپس از دیاری 

رونده اس  در مسیر تحقّق اهـداف بلنـد خـود، انقالب اسالمی كه یک حرك  پی 

توانمندی اس  كه بتوانند آن را همراهی كرده، بر تهدیدات فائق آیند و از نیازمند بازوان 

ها استفاده نمایند. این بـازوان توانمنـد نهادهـای برآمـده از انقـالب هسـتند كـه فرص 

ن افتخار را یا ،سپاه»مهمترین و مؤ رترین آنها، نهاد سپاه پاسداران انقالب اسالمی اس . 

 ه ازكـ را دارد خیوصـیّ  نیـا ی،اسالم انقالب پاسداران پاهس .انقالب اس  ۀه زادكدارد 

 .بـه وجـود آمـد یسپاه انقالبامّا  ؛شدند یانقالب ارانید .ده اس ییرو درون دامان انقالب

د یه باكد یهست یسانترین كستهیشا ،پاسداران شما برادران سپاه .از اس یامت یلیخ ،نیا

 
نقـ  وریـ  فقیـه » 14/03/1383 ،)ره(مراسم پانزدهمین سالارد ارتحال اما  خمینیبیانات در ای، اما  خامنه -1

هـا های گوناگون نباید حرك  نظا ، انحراف از هـدفاین اس  كه در این مجموعۀ پیچیده و درهم تنیدۀ تالش

بـه سـم  بانی حركـ  كلـی نظـا  ها باشد؛ نباید به چپ و راس  انحراف پیدا شود. پاسـداری و دیـدهو ارزش

   «ترین نق  وری  فقیه اس .ترین و اساسیاش، مهمهای آرمانی و عالیهدف

  .وَ نُریدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثین: 5سوره قیص، آیه  -2

، ایجـاد نظـا  اسـالمی ایجاد انقالب اسالمی،: »21/9/1380ای،   خامنهمراحل تحقق اهداف انقالب از منظر اما -3

 «.ایجاد دنیای اسال ، ایجاد كشور اسالمی ایجاد دول  اسالمی،

 )شانزده(



 

 

 1«.دینك ید و از آن پاسداریاز را قدر بدانین امتیا

روندگی چنان خود را ترامل بخشـد تـا بـه عنـوان بایس  با هدف پی این نهاد می

های نظـا  یک الاوی بالنده و به تعالی رسیده چرا  راهـی باشـد بـرای دیاـر مجموعـه

حركـ   ،یک حرك  :باید انجا  بایرد در سپاه دو حرك »برندگی؛ اسالمی با نق  پی 

 معنای به حرك  ،حرك  یک .ببخشد ترامل را خود یعنی ،دخو درون در ؛اس  سپاه درونی

  2«بیرون. در تأ یرگذاری یعنی اس ؛ انقالب و نظا  كلّ مجموعۀ برندۀ پی  جزء یک

 گیـریبرای شرل بود خواهد ایزمینه برسد؛ مطلوب نتیجۀ به حرك  دو این چنانچه

د. قـرار دا هـاملّ توان آن را در منظر دید دیار ای در اوج اقتدار و بالندگی كه میجامعه

، رفـاهی یامنیّتـای كه مظهر رشدیافتای و تعالی در ابعاد معنوی، اخالقی، علمی، جامعه

 اس . جریان بندگی مرحلۀ انتشارگستری باشد. این مرحله،  و عدال 

ای و هر ناـاه حـق جـویی بـه سـوی آن جامعـۀ در چنین شرایطی هر انسان آزاده

واهـد خاسالمی در پهنای گیتـی  تمدّنگیری آرمانی روی آورده و این روند، طلیعۀ شرل

 شاءاهلل.بود؛ ان

ه هدا و همـشـتحقّق این هدف، غای  آرزوی پیامبران الهی، ائمۀ اطهار، ابرار، اولیـا، 

 باشد.ایشان می یهاسلۀ رسال سلادامۀ های موحد و عدال  خواه بوده اس  و انسان

لـب به بررسی این ضـرورت در قاارشاره با محوری  سه جریان فوقو ردركتاب پی 

 سه فیل، ذیل عناوین: 

 یاله انیرسالت اد ،یبندگ انیاستقرار جر :فصل اول

 یرسالت انقالب اسالم ،یبندگ انیجر استمرار :فصل دوم

 (برندگیپیش و روندگیپیش دوحركت با)  رسالت نهاد سپاه ،یبندگ انیجر انتشار :فصل سوم

 شود.پرداخته می

علو  انسانی اسالمی، از منـاب  نـاب و  لیفأتو همّ  براین بوده اس  كه در راستای 

 
 .29/08/1368 ،)ع(فرماندهی و ستاد دانشااه اما  حسین ۀمراسم ششمین دور بیانات در -1

  .13/4/90، دیدار فرماندهان سپاهبیانات در  -2

 )هفده(



 

 

 بخ  اسالمی، بیشترین بهره را در محتوای كتاب برده باشیم.حیات

 ،میهسـت یجامعۀاسـالم یکما  .اس  یو معارف اسالم یم اسالمیۀ ما به مفاهریت»

م از منبـ  اسـال  یتـوانمی هكـن اسـ  یـم و افتخار مـا بـه ایهست یوم  اسالمرح یک

سن   ،قرآن هس  ؛ار ما وجود داردیهم در اخت یخوشبختانه مناب  اسالم .مینكاستفاده 

در ال  مـا و در فقـه مـا و كـه در فلسفۀ ما و در ك یو ممتاز یار غنیم بسیهس  و مفاه

 1«.حقوق ما وجود دارد

 ،ندگیبرروندگی و پی تالش، ضمن تبیین حرك  سپاه برمدار پی اس  این  امید

ران و ویهه فرمانـدهان، مـدیاز نظر غنای محتوا مورد اسـتفادۀ خواننـدگان فرهیختـه بـه

و هــا هــای تحیــیالت ترمیلــی و افســری قــرار گیــرد و بــا راهنمــاییدانشــجویان دوره

 خود، ما را در ترمیل هر چه بیشتر این ا ر، یاری فرمایند. هایسنجینرته

این  و تنظیم دانیم تا از همۀ بزرگوارانی كه در تهیّه، تدویندر پایان برخود رز  می

 اند، كمال تشرر و قدردانی را نماییم.كتاب ما را یاری فرموده

ا در رمـؤمنین عمو  روزافزون  قیهمراه با حُسن عاقب  و توف یامكو شاد یتندرست

داف بـه اهـ لیـو ن )مدّ ظلّه(یااما  خامنه ،ان زمانییر عاشورایام ۀمانیحر اتیّاز منو یرویپ

  یّاز درگـاه حضـرت ادحـد ،یقـدر انقـالب اسـالم گـران یحضرت امـا  و شـهدا یوار

 .میخواستار

 یقوفِالتَّ لیّوَ 

 ق.هـ1439االولهفدهم ربیع 

 و آله صلوات اهلل علیهمحمّدحضرت  المرسلینفرخنده میالد خاتم 

 السالمعلیهجعفرصادق و امام 

رضا قنبریمحمّدحسین عیسایی ـ  

 
 پیشــرف ، ایرانــی -اســالمی الاــوی های راهبــردیاندیشــه بررســی های راهبــردی،اندیشــه در نشســ  بیانـات -1

 )هجده( .10/9/1389
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