نقش معنویت در انقالب اسالمی
محبوب حسین
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چکیده:
مـعـنـویـت  ،بـرآیـنـد مـجـمـوعـه اعـمـال و عـبـادات بـا مـنـشـاء اعـتـقـاد بـه خـدا و توکل و توسل بر او
و اطاعت از اوامر و پرهیز از نواهی حق تعالی است  .این احساس عمیق  ،شورانگیز ،عاشقانه و برانگیزاننده است
که ارمغان هایی چون فداکاری  ،ایثار ،تالش  ،پـایـمـردی  ،مـجـاهـدت و شـهادت طلبی در راه خدا و سعادت
دیگر انسانها را به همراه می آورد .مـلت بـزرگ ایـران در دوران هـای گـونـاگـون هـمـانـنـد انـقـالب
اسـالمـی و هـشـت سـال دفـاع مـقـدس به پشتوانه این عنصر ارزشمند حماسه ها آفریده و کارهای بزرگ و
خـطـیـر از مـلت رشـیـد ایـران و رهـبر کبیر انقالب اسالمی  ،به گرایش و مطالبه جهانی تبدیل شده است.به
همین منول در این مقاله معنویت ،رابطه معنویت با انقالب و بنیانگذار انقالب  ،ویژگی های معنویت انقالب

کردن مردم از ارزشهای معنوی بود .

نقش معنویت در انقالب اسالمی

واژه های کلیدی :معنویت  ،انقالب ،جمهوری اسالمی ،بیانیه گام دوم .

 1مقطع حتصیلی :کارشناسی،کد حتصیلی1253525:
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اسالمی و نقش وآثار معنویت در انقالب اسالمی اشاره شده که از ابتداء بیداری مردم برای ارزشهای اسالمی
وشور آفرین مردم به عنوان انقالب اسالمی در زمان استکبار جهانی که فقط دنبال مادیات  ،دنیاپرستی ومنحرف

مقدمه:
یـکـی از عـوامـل مهم پیروزی انقالب و دفاع مقدس و در حقیقت پیروزی بر آمریکا ،همین طرز فـکـر و
مـعـنـویـت گـرایـی بـود .مـردم بـا ذکـر فـضـائل و نـیـز مـصـائب اهـل بـیـت  ،خـوانـدن زیـارت عـاشـورا
و شـنیدن آیات و احادیث و ...از مساجد و حسینیه ها به مـصـاف دشـمـن رفـتـنـد و حـمـاسـه آفـریـدنـد.
گفتمان نهضت اسالمی جامع تر ،عمیق تر و انسانی تر از نهضت ها و انقالب های دیگر در قرون معاصر بود.
زیرا انسان و ویژگی های آن را هدف قرار داد و از یک سویه نگری و تحلیل های تک بعدی ،تکیه بر امور مادی
و لذت و رفاه خودداری کرد .این انقالب بر پایه اصول مستحکمی بنا شد ،هم اجرای عدالت را مورد نظر قرار داد
هم آزادی و استقالل را که برای ملت ها از مهمترین ارزشهاست هم معنویت و اخالق را .این انقالب ترکیبی از
عدالت خواهی ،آزادی خواهی و مردم ساالری و معنویت و اخالق است .چونکه معنویت در انقالب اسالمی اثر
عمیقی داشت و به همین سبب این انقالب دینی شناخته شده .به همین سبب در این مقاله مفهوم معنویت ،
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اسالمی به انقالب دینی به جهان معرفی بشود.
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ویژگی های معنویت انقالب اسالمی  ،و نقش  ،آثار معنویت در انقالب اسالمی اشاره شده .معنویت از ابتداء
انقالب تا امروز نقش خاصی در فرهنگ سازی اسالمی و سیاست و اقتصاد ایفا کرده بود واین سبب شد انقالب

مفهوم معنویت :
تعریف لغوی معنویت:
معنویت در لغت مصدری جعلی و از واژه(معنوی) ساخته شده است  .معنوی نیز با افزودن یای نسبت به آن،از واژه
معنی که خود مصدر میمی بوده و مفاد آن مقصود و مراد است  .مشتق گردیده است  .بنابر این معنوی یعنی
منسوب به معنی و در مقابل لفظی است .این کلمه در معانی دیگری از جمله (حقیقتی)است.
1
اصلی،ذاتی،مطلق،باطنی و روحانی نیز به کار می رود.
دکتر معین می گوید ":معنا:حقیقت ؛باطن؛راه معنا ؛راه باطن:؛طریق حقیقت؛معنوی شخصی که در عالم معنا و
باطن سیر می کند ،عارف "

2

معنویت در اصطالح:
از آنجا که واژه معنویت در زمینه های گوناگون به کار می رود؛ به دست آوردن یک اصطالح جامع و فراگیری
ب رای کار برد های مختاف آن امر مشکلی است.با این حال در یک بررسی دقیق می توان زیر را پیشنهاد نمود:
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میباشد .این گرایش معنوی افراد را بسوی معرفت ،عشق ،معنا ،آرامش ،تعالی ،پیوند ،شفقت ،خوبی و یکپارچگی
سوق میدهد.
ب:گروهی از معنویت گرایان :معنویت را بدیل جایگزینی برای دین می بینند .در جای گروهی دیگر آن را لبلباب
دین یا گو مرادیان قلمداد می کنند.از این نظر ،معنویت سه ویژگی دارد:یکی این دینی است ،دوم این که خدا
محور است،سوم این که چار چوب عقالنی دارد

3

ج:بعضی معتقدند معنویت ،همان آداب معنوی است .این آداب ،شامل اعمال است که از قبیل.نیایش و مراقبه
،گاهی روزه گرفتن و توبه از گناهان را هم شامل می شود.

4

با استفاده از این تعاریف معنویت می توان گفت که معنویت جوشش درون انسان است که اگر درست تغدیه شود
انسان را به مقامات واالی می رساند .مـعـنـویـت  ،بـرآیـنـد مـجـمـوعـه اعـمـال و عـبـادات بـا مـنـشـاء
اعـتـقـاد بـه خـدا و توکل و توسل بر او و اطاعت از اوامر و پرهیز از نواهی حق تعالی است  .این احساس عمیق

 . 1دهخدا ،علی اکبر ،لغت نامه  ،دهخدا
 2محمد معین  ،فرهنگ نامه.
 . 3الوندی  ،محمد جواد  ،طراحی الگویی مفخومی معنویت از دیدگاه امام خمینی (ره)
 . 4همان
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الف:معنویت دمیدن روح درزندگی فرد است ....قابلیت و گرایشی است که برای هر فرد فطری و منحصر به فرد

 ،شورانگیز ،عاشقانه و برانگیزاننده است که ارمغان هایی چون فداکاری  ،ایثار ،تالش  ،پـایـمـردی ،
مـجـاهـدت و شـهادت طلبی در راه خدا و سعادت دیگر انسانها را به همراه می آورد .مـلت بـزرگ ایـران در
دوران هـای گـونـاگـون هـمـانـنـد انـقـالب اسـالمـی و هـشـت سـال دفـاع مـقـدس به پشتوانه این عنصر
ارزشمند حماسه ها آفریده و کارهای بزرگ و خـطـیـر از مـلت رشـیـد ایـران و رهـبر کبیر انقالب اسالمی  ،به
گرایش و مطالبه جهانی تبدیل شده است.
معنویت گرایی و انقالب اسالمی:
حکومت های ظالم و فاسد بزرگترین مانع تعادل و تکامل انسان و عامل تبدیل او به موجودی مادی و اسیر لذات
و شهوات و وابسته به مفسدین می باشند .لذا مبارزه بر ضد آنها نه تنها برای شکستن موانع رشد انسانها ضروری
است ،بلکه برای نجات مفسدین و ظالمین نیز الزم می باشد زیرا که آنها را از سقوط بیشتر در انحطاط و فساد باز
می دارد .بنابراین انقالب بر ای همگان اعم از ظالم و مظلوم اگر تعقل و تدبر کنند عامل خیر و برکت و فالح
است .اگر چه متأسفانه معموالً چنین برداشت و نتیجه گیری نمی شود.
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به این دلیل ظلم و قلدری از ویژگی ها و خصلت افرادی است که بر اثر عدم تهذیب نفس و دوری از معنویت ،نه
صفت نظام و ملت ها و تمدن ها است .مقامات ،مدیران و گردانندگان حکومت ها تعیین کننده وضعیت و عملکرد
نظام می ب اشند ،و این بر خالف نظریه رایج و شایع است که تبلیغ و تدریس می شد که نظام ظالم ،فاسد ،مستبد
و مستکبر می باشد .اگر چه افراد می توانند سازمان ها و مقررات و سیاست های ظالمانه تدوین و اجرا نمایند ،که
در آن صورت تصور می شود که نظام ظالم و فاسد است ،در حالی که نظام واقعیت خارجی ندارند و افراد هستند
که عمل می کنند و برآیند مجموعه عملکرد افراد به نام نظام ،حکومت و تمدن عنوان می شود و در واقع نوعی
تسامح در این تعبیر وجود دارد.
مهمترین ویژگی انقالب اسالمی دگرگونی نگرش به انسان ،جامعه ،سیاست و حکومت بود .از این رو تفکر
سیاسی و فلسفه حکومت تحت تأثیر آموزه های امام خمینی(ره) دچار تغییرات زیادی شد .به گفته کلیم صدیقی،
متفکر مسلمان انگلیسی تبار « ،مهمترین عامل موفقیت امام خمینی(ره) در سرنگونی سلطنت دودمان پهلوی و
استقرار نظام بدیل ،آلوده نشدن اندیشه و عمل ایشان به مفاهیم سیا سی مدرن بود .او هیچگاه در انتقاد از رژیم
پهلوی به بحران های عمومی اردوگاه امپریالیسم اشاره نکرد و نه از واژه هایی مانند بورژوایی ،الیناسیون
اجتماعی ،مدرنیزاسیون ،افزایش انتظارات ،ناسازگاری سلطنت با توسعه صنعتی ،فقدان جامعه مدنی و تفکیک
شدن قوا ،که در زبان سیاسی نیروهای مارکسیست ،شبه مارکسیست و ناسیونالیست مخالف شاه متداول بود ،در
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مظلوم دیروز در موضع قدرت به استبداد گرایش پیدا می کند و ظالم می شود و انقالب دیگری را زمینه سازی
می کند و همچنان جریان «بیخود شدن» و «ماده شدن» و «انقالب شدن» ادامه دارد.

رویارویی با رژیم بهره جست ...ستمکار و ظالم بودن شاه ،نوکری شاه برای اجانب و بی دینی او ،سه محور عمده
1
در حمالت امام خمینی به رژیم شاه بود ،که از مفهومی روشن و همه گیر برخوردار بودند».
انقالب اسالمی:
امـروزه ((انـقـالب )) اصـطـالحـی شـده است برای بیان دگرگونی شدید و ناگهانی در مسائل و موضوعات
گوناگونی مانند انقالب صنعتی  ،انقالب سیاسی  ،انقالب اجتماعی  ،انـقـالب فـکـری  ،فـرهـنـگـی و انـقالب
سبز .انقالب ایران در شمار انقالبهای اجتما عی و بـزرگ قـرار می گیرد؛ زیرا هم حکومت را تغییر داد ،هم به
تغییر در ایدئولوژی حاکم و نیز خط مشی های اجتماعی  ،اقتصادی و سیاسی در ابعاد داخلی و خارجی انجامید.
نـارضـایـتی عمیق از وضع موجود ،گسترش اندیشه و ایدئولوژی جدید ،گسترش روحیه انـقـالبـی  ،وجـود
رهبری (در قالب فرد یا گروه ) که بتواند نارضایتی های موجود در جـامـعـه را عـلیه حکومت بسیج کند ،حضور
گسترده مردم وجود عنصر خشونت  ،از عمده ترین عـوامـلی اسـت کـه دسـت بـه دسـت هـم داده و در یـک
سـرزمـیـن یـک انـقـالب را شـکـل مـی دهـند.

که حیات اسالم ناب محمدی
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معاصر شد،از مکتب امام حسین

را تجدید کرد و وسیله تطبیق و تحقق اسالم در زمان

شکل گرفته است و در مقاطع مختلف یادآور حماسه عاشورا است .حیات

اسالم ناب به لحاظ تطبیقی بودنش دوست پرور و دشمن ساز است .با تحقق آن یزیدیان زمان و ابرقدرتهای
دوران با هم دستی عمالشان به جنبش در آمدند .از هیچ کوششی برای خاموش کردن نور الهی فرو گذار نکردند
و در نقطه مقابل ،عاشقان اهلل با شهادت خواهی به میدان کارزار با آنها شتافتند.
ویژگی های معنویت انقالب اسالمی:
اگرچه ویژگی های انقالب اسالمی هم در جهان اسالم و هم در ایران وهم انفرادی و هم اجتماعی فراوان
موجود است و تاثیر خیلی خوبی در جوامع گذاشته است که بعضی از آنها را پرداخته می شود.
.1ایدئولوژی اسالمی :
ایدئولوژی انقالب اسالمی متبنی است بر بیداری اسالمی ملتها و آمادگی آنها برای شهادت با هدف استقرار
حکومت اسالمی که تنها هدف چنین حکومتی نیل به اهداف انسانی و مدنی با حذف بی عدالتی و استثمار و
استقرار عدالت در سراسر جهان است .این ایدئولوژی در عرصه عمل با تأسی به مبانی معنوی شیعی و ریشه های
تاریخی انقالب اسالمی و فرهنگ سیاسی تشیع توانست مشارکت وسیع آحاد ملت را فراهم نماید .نتیجه ی این

.1نشریه معارف ،شماره  ، 7،ص8
2
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نهضت امام خمینی

2

انقالب ایدئولوژیک ،تحوالت عمیق در اندیشه دینی ،نهادی کردن مرجعیت مذهبی در ایران ،تقویت رابطه میان
1
معرفت دینی و مرجعیت شیعی و تفسیر جدید از ایدئولوژی انقالبی می باشد.
.2ایثار و شهادت:
یکی دیگر از ویژگیهای معنوی انقالب اسالمی ایثار و گذشت می باشد که باالترین وجه ایثار و فداکاری جان
باختن در راه ارزشها و احکام اسالمی است .احیای معنویت فلسفه شهادت در انقالب اسالمی ،الگوی احیاء شده
ای ن ایثار در فرهنگ سیاسی شیعه می باشد .فرهنگ سیاسی دینی انقالب اسالمی تبلور عینی ایثار و فداکاری
است .از خودگذشتگی و شهادت در راه خدا از مفاهیم اساسی معنویت گرایی محسوب می شود که به منزله ی
سمبل تحقق آزادی از قید و بند و اسارت است.
 .3احیای هویت دینی :
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فراموش میشد و مکتبهای مادی و الحادی ،مذهب را به عنوان «افیون تودهها» و فاقد توان الزم برای به
حرکت درآوردن تودهها و در نتیجه انقالب میدانستند و هر روز هویت دینی و دینمداری کمرنگتر میگردید ،تا
آنجا که در برخی از جوامع به خاطر حفظ باورهای دینی خجالت میکشیدند و پردهپوشی میکردند و تعهد و التزام
به مبانی دینی و مذهبی جرم بود و یا مسخره میشد ،در چنان شرایطی ،نهضت امام خمینی

تحول عظیمی در

سطح جهانی ایجاد کرد و با تکیه بر قدرت الهی ،ایمان به خدا و ایدئولوژی اسالمی ،ماهیت الئیکی را به ماهیت
2

اسالمی و دینی مبدّل ساخت.

.4طرح اندیشه حکومت اسالمی :
بسیاری از اسالم شناسان و کارشناسان جهان اسالم و اندیشمندان غیرمسلمان با وقوع انقالب اسالمی در نظرات
و دیدگاههای خویش تجدیدنظر نمودند چرا که تشکیل حکومت اسالمی را امری ناممکن و به تعبیری شبه
محال می دانستند .نیز برخی از آنان مبارزه با طاغوت و حکومتهای جور و سلطه جویان را به مثابه بازی کردن با
دم شیر و به نوعی مقابله مشت در برابر سندان یاد میکردند .از این رو با پیروزی انقالب معادالت سیاسی
منطقهای و بین المللی را درهم ریخت و راه برقراری حکومت اسالمی را برای سایر ملتها هموار ساخت .امام

1

 . 2جهان چگونه به امام خمینی ره می نگرد  ،شماره211
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یکی از مهم ترین آثار فرهنگی انقالب اسالمی ،احیای اندیشه و هویت دینی در جهان است .در آن موقعیت و
شرایط سخت و دشواری که به تدریج اصول و مبانی دینی با تالش حکومتهای طاغوت و سردمداران الئیک

راحل با این حرکت عظیم ثابت کرد که اسالم می تواند با تکیه بر اصول و مبانی برگرفته از قرآن و با اتکاء به
ارزشهای اسالمی در تأسیس یک حکومت مستقل از لحاظ سیاسی،اقتصادی واجتماعی نقش داشته داذ حباشد.
 .5دفاع ازآرمان مقدس فلسطین :
انقالب اسالمی ایران در زمانی به پیروزی رسید که پیمان ننگین کمپ دیوید با تالش آمریکا بین رژیم اشغالگر
قدس و سران خائن فلسطین به امضاء رسید و استعمارگران غربی تصور میکردند به زودی سایر کشورهای
اسالمی را نیز تحت نفوذ خویش در میآورند و آنان را نیز در اختیار میگیرند .وقوع انقالب اسالمی همه معادالت
آنان را بر هم زد و با هدایت ،روشنگری و موضعگیری قاطعانه امام
خود گرفت .به فرمان امام خمینی

 ،شیوه مبارزه با اسرائیل شکل دیگری به

آخرین جمعه ماه مبارک رمضان« ،روز جهانی قدس» اعالم شد و

سفارتخانه اسرائیل در تهران تعطیل و به سفارت فلسطین تبدیل گردید و بیت المقدس به عنوان مکان مقدس
مسلمانان و سایر ادیان آسمانی مورد توجه جهان اسالم قرار گرفت .جمهوری اسالمی ایران به مبارزان و مردم

فلسطین دعوت کرد .همچنین رهبران مبارز فلسطینی را در رویارویی با اسرائیل اشغالگر دلگرمی و روحیه تازهای

نقش معنویت در انقالب اسالمی

بخشید.

1

.6حمایت از مظلومان و مستضعفان:
گرایش به نماز و عبادات ،ظلم زدائی و مبارزه علیه ظلم و ستم ،عدالت طلبی ،مساوات گرایی ،مبارزه با مظاهر
تجدد ،مخالفت با عقل گرایی افراطی ،کنترل اجتماعی و مسئولیت پذیری ،امر به معروف و نهی از منکر مبتنی بر
معنویت گرایی که در قرآن بهترین امت را بر پایه مالکهای ارزشی ذیل معرفی کرده است 1 :به معروف امر می
کنند 2 ،از منکر نهی می کنند 3 ،به خدا ایمان دارند .دیگر از ویژگیهای معنوی تأکید بر اصل خیراندیش امت
اسالمی و تالش اصالح گرانه در این رابطه انقالب اسالمی نشان داد که احیای دین خداوند باالترین مصلحتی
است که حتی با علم به شهادت انگیزه قومی را در بین آحاد مردم به وجود آورد .معنویت گرایی انقالب اسالمی
ضرورت تأسی به رفتار سیاسی ائمه را برای اصالح جامعه و از سر خیراندیش جامعه اسالمی مورد تاکید قرار می
دهد.
 .7ایجاد وحدت و همبستگی اسالمی :
یکی دیگر از آثار مثبت فرهنگی انقالب ،ایجاد الفت و اخوت اسالمی میان پیروان مکتب توحید بود .همان گونه
که ملت مسلمان ایران با وحدت کلمه و در سایه برادری اسالمی به رهبری امام امت ،نظام مقدس جمهوری
. 1امام خمینی ره در حدیث دیگران  ،ص31
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فلسطین اعتماد به نفس بخشید و پشتیبانی و حمایت از انتفاضه و آرمان مقدس فلسطین را در سرلوحه
برنامههای خویش قرار داد و جهانیان را به یاری و کمکهای سیاسی ،مادی و معنوی مردم مظلوم و ستمدیده

اسالمی را پایهریزی کرد ،سیاست خارجیاش را نیز بر اساس وحدت امت اسالمی تنظیم نمود و همه مسلمانان
جهان را از آسیا تا آفریقا و خاورمیانه عربی تا اروپا و آمریکا که به مبانی توحید ،نبوت ،معاد ،قرآن ،حج و نماز
معتقد بودند و تعلق خاطر به اسالم داشتند برای حفظ وحدت اسالمی در راه دفاع از کیان اسالمی فرا خواند .قبل
از پیروزی ا نقالب اسالمی ،رهبری وحدت با وجود آن همه پتانسیل و توانمندیها در دنیای اسالم صورت
ظاهری و شکلی داشت و در عزلت و انزوا به سر می برد و چندان به محتوای وحدت و اقدامات عملی که مورد
نظر اصلی منادیان وحدت بود ،توجهی نمی شد و از طرفی جهل و ناآگاهی جوامع از ارزشهای متعالی اسالمی و
تفرقهاندازی و نفاق افکنی دشمنان در بین امت اسالمی از سویی دیگر ،ابتکار عمل را از دست مسلمانان گرفته
بود .مهم ترین اثر انقالب اسالمی در چنان شرایطی این بود که جایگاه رهبری وحدت اسالمی را در سطح جهان
اسالم مستحکم ساخت و توجه همه را به اهمیت وحدت معطوف کرد .
انقالب اسالمی توانست امت اسالمی را در اقصی نقاط جهان را علیرغم اختالفات جزیی فرقهای که داشتند

نقش معنویت در انقالب اسالمی

 .8نقش مؤثر طرح گفتمان در سطح جهانی :
آزادی بحث و گفتوگو و مناظره یکی از ویژگیهای اسالم است که از آغاز رسالت پیامبر گرامی
اسالم

معمول بوده و در دوران پس از آن حضرت نیز انجام میشده است .گفتگوی پیامبر اکرم

بزرگان قریش ،گفتوگوی امام زینالعابدین
گفتوگوی امام رضا

با حسن بصری ،مناظره امام صادق

با

با علماء و پیروان ادیان،

با دانشمندان میسحی و...

گواه روشنی بر این مطلب است .از آغاز پیروزی انقالب اسالمی ایران نیز تاکنون جلسات بحث و گفتمان با
اندیشمندان ادیان بزرگ بخصوص متفکران مسیحی تشکیل شده است .اینگونه گفتوگوها که با هدف
همزیستی مسالمتآمیز ،شناخت واقعی ادیان ،فرهنگها و تمدنها ،احترام متقابل صاحبان ادیان ،استقرار عدالت
و صلح جهانی ،گسترش معنویت و ارزشهای دینی و اخالقی در سراسر دنیا صورت میگیرد ،نقش مثبت و تأثیر
فراوانی برجای نهاده است.
ویژگیهای معنویت در انقالب اسالمی نشان می دهد انقالب اسالمی الگوها و اسوه های فراموش شده ای را
دوباره احیاکرد و نشان داد که امر بقای جامعه اسالمی و نظام اسالمی تنها در گرو تمسک به این مبانی معنوی
1
می باشد.

 . 1خورشید بی غروب  ،سازمان تبلیغات تهران
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برای مبارزه با عوامل تفرقه ،استعمارگران و صهیونیست ها در زیر پرچم (الاله اال اهلل) به وحدت دعوت نماید و
1
پیآمدها و آسیبهای تفرقه در بین مسلمانان را به آنان هشدار دهد.

.9معنویت و بنیانگذار انقالب اسالمی:
ا مام خمینی شخصیتی چند جانبه داشتند و از ویژگی های گوناگونی برخوردار بودند؛ به گونه ای که تاریخ،
شخصیتی به جامعیّت ایشان کم تر به خود دیده است .به تعبیر مقام معظم رهبری«:آن بزرگوار ،قوّت ایمان را با
عمل صالح ،و ارادة پوالدین را با همت بلند ،و شجاعت اخالقی را با جزم و حکمت ،و صراحت لهجه و بیان را با
صدق و متانت ،و صفای معنوی و روحانی را با هوشمندی و کیاست ،و تقوا و ورع را با سرعت و قاطعیت ،و ابهت
و صالبت رهبری را با رقت و عطوفت ،و خالصه بسی خصال نفیس و کمیاب را که مجموعة آن در قرنها و قرنها
به ندرت مم کن است در انسان بزرگی جمع شود ،همه و همه را با هم داشت .او عبد صالح و بندة خاضع خداوند و
نیایش گر گریان نیمه شبها و روح بزرگ زمان ما بود .او با عمری که روزها و ساعتها و لحظه هایش با مراقبه و
محاسبه سپری می شد ،صدها آیة قرآن را که در توصیف مخاطبین و متقین و صالحین است .مجسّم و عینی
ساخت .او به انسانها کرامت ،و به مؤمنان عزت ،و به مسلمانان قوت و شوکت ،و به دنیای مادی و بی روح
معنویت ،و به جهان اسالم حرکت ،و به مبارزان و مجاهدان فی سبیل اهلل شهامت و شهادت داد .او به همه
2

نقش معنویت در انقالب اسالمی

است بر نسل معاصر آشکار نشد ،چهرة عرفانی ایشان است .امام

با آثار اغلب عارفان بزرگ آشنا بود و

دیدگاههای  -عرفانی آنان را در بیش تر آثار خویش -از جمله «مصباح الهدایه»« ،شرح دعای سحر»« ،سرّ
الصلوة» و «آداب الصلوة»  -بازتاب داده ،در کنار اجتهادهای عرفانی خویش و دیدگاههای مستقل و درخور
توجّهی که خود در این راه داشته اند ،از اندیشه های عرفانی آن بزرگان بهره های فراوان برده اند .آنچه در این
باره قابل یادآوری است اینکه :جاذبه های سرزمین عرفان ،هرگز ایشان را از دیگر حقایق جهان هستی بازنداشت
و سدّ راه فقاهت،شریعت محوری و مردم گرایی ایشان نگشت.
مـعـنـویـت از نظر رهبر کبیر انقالب  ،همانا ثمره ایمان  ،عبودیت و خلوص بندگی خداست امام
راحل فرمودند  :آنـچـه موجب سعادت و جاودانگی ما می شود ،صفای معنویت و ثمرات خلوص بندگی است .
امـام در بـیـان عـوامـل پـیروزی یک جا می فرماید :ایمان به خدا ،ایمان به مـبـادی اسـالمـی بود که شما را
پیروز کرد و در جای دیگر از همه این موارد بـا عـنـوان ((مـعـنویت )) نام می برد" :ملت ما جریان تاریخ را
عوض کرد ،آنها حساب همه چیز را می کردند االّ یک حساب و آن حساب معنویت" !.

 . 1ماهنامه فرهنگی  ،شماره اول 1381،
 . 2حدیث والیت  ،ج، 1ص24
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فهماند که انسان کامل شدن و علی وار زیستن و تا نزدیکی مرزهای عصمت پیش رفتن ،افسانه نیست .
یکی از ابعاد شخصیتی حضرت امام که در حجاب چهرة سیاسی ایشان قرار گرفت ،و در نتیجه چنانچه بایسته

بـنـابـرایـن مـی تـوانـیـم مـقـوله هـایـی از قـبـیـل ایـمـان بـه خـدا ،اتـکـال بـه خـداونـد در امور ،تقوا،
پیروی از اسالم و احکام الهی  ،یاد خدا ،شهادت در راه خـدا ،اسـالمـخـواهـی و تـحـول روحـی را مـرادف
مـعنویت بگیریم و نقش آنها را در پیروزی انقالب همان نقش و تاءثیر ((معنویت )) بدانیم.
آثار معنویت در انقالب اسالمی:
جوهر اصلی انقالب اسالمی ،دین بود .منشأ پیدایش ،آرایش و حرکت انقالب اسالمی ایران و محرک اصلی همه
اقشار ومنسجم کننده آنها بیشتر آموزههای دینی بوده است.
بامقایسه دو انقالب بزرگ ِ قیام عاشورا و انقالب اسالمی ایران از یک سو و انقالب کبیر فرانسه و روسیه از سوی
دیگر به این نتیجه میرسیم که در انقالبهای اخیر ،فلسفه وجودی آنها بر دو اصل زیر استوار بوده است
-1

اصل حب ذات (خود خواهی ومصلحتطلبی انسان)

-2

اصل تنازع بقا (رقابت و مبارزه انسانها باهم ،نابودی یکی برای زنده ماندن دیگری

انقالب اسالمی ایران از مکتب اسالم روح گرفته و به دو اصلغیر از آن دو تکیه میکند که عبارت اند از .

نقش معنویت در انقالب اسالمی

 -1اصل خداپرستی که مبدأ حیات و هدف انسان را در تمام زندگی تنها خدا میداند .بنابراین خود
خواهی و مصلحتطلبی شخصی مذموم و پست قلمداد میشود.
-2

در حیات اسالم به جای تنازع در بقا -که در مکتبهای مادی رایج است ـ به اصل تعاون

اعتقاد دارد که از توحید انسانها و موجودات سرچشمه گرفته است .در مکتب اسالم مبارزه فقط باید
در راه حق علیه باطل باشد.
از مهم ترین امتیازات انقالب اسالمی این است که روح و جان انسانها در آن مورد توجه قرارداده
است.امام

 -رهبر این نهضت  -سخنی به این مضمون فرمودهاند :اصالً همه میخواهیم انقالب کنیم

که شهید شویم .ایشان همانند جد بزرگوارشان امام حسین

ازهمان روزهای اول اصالً به این فکر

نبودند که دین برایایشان حیات مادی داشته باشد و یا قیام و موقعیت فراهم آورد .امام حسین

نیز

درخطبه ای هدف از قیام خود را چنین عنوان می کنند :بار پروردگارا! حقاً تو می دانی که آنچه در ماست از
میل به قیام و اقدام به امر به معروف و نهی از منکر ،نصرت مظلومان و سرکوب ظالمان ،به جهت میل و
رغبت به رسیدن سلطنت و قدرت مفاخرتانگیز نیست و نه از جهت در خواست زیادیهای اموال و حُطام
دنیا! بلکه به علت آن است که در بالد و شهرهای تو صالح و اصالح ظاهر سازیم .
.1معنویت  ،درمان همه دردهای بشر:
روح مـعـنویت  ،همانا اعتراض به روند غالب بر جهان مادی است  .امام امت دردهای بشریت را دوری از
مـعـنـویـت و غـرق شـدن در مـادیـات و تحصیل قدرت مادی به هر وسیله و از هر راه دانسته معنویت را کلید
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مشکل اساسی این دو انقالب ناشی از توجه صرف به جهات مادی انسان است.در حالی که قیام عاشورا و

همه دردها معرفی می کردند .آنگاه با بیان این نـکـتـه کـه مـکـتـب اسـالم  ،مـکـتـبـی مـادی ـ مـعـنـوی
اسـت  ،مـادیـّت را در پـنـاه مـعـنـویـت قـبـول داشتند .ایشان تنها راه نجات بشر را از زیر بار هزاران مشکلی
که او را احـاطـه کـرده  ،و تنها راه برخوردار شدنش از زندگی انسانی را ،روی آوردن به اسالم دانستند .سرانجام
مردم مسلمان ایران نیز برای بیرون رفت از بحران  ،تئوری معنویت گرایی امام را پذیرفتند .از همین جا فطرت
پاک و ریشه های خدا باوری مـوجـود در قـلوبـشـان جـانـی تـازه گـرفـت و وجـودشـان را از ایـمـان  ،توکل
بر خدا و عشق به معبود و در یک کالم  ،معنویت پر کرد؛ معنویتی که چاره ساز شد و جریان تاریخ را عوض کرد :
مـلت ما جریان تاریخ را عوض کرد! آنها [رژیم پهلوی و حامیانش ] هم حساب همه چیز را می کردند االّ یک
حساب  ،و آن حساب معنویت بود.

1

 .2قیام  ،تکلیف الهی:
در قیام مردم علیه حکومت ظالم یکی از آثار معنویت مردم در زمان انقال ب بود که همه مردم بدون خسته و دائماّ
در راه انقالب علیه رژیم پهلوی قیام کرده اند وحضرت امام

قیام علیه حکومت ظالم را تکلیف الهی تشخیص

نقش معنویت در انقالب اسالمی

در باره قیام مردمی امام راحل

فرمودنند  :مـا می گوییم چرا کارهایی را که به خالف دین است انجام می

دهد؟ شـاه مـی خـواهـد مـثـل پـدرش بـی دیـنی را رواج دهد ... .اکنون  ...ما هم باید به یاری خدا مخالفین
دین را سرنگون کنیم ایـشـان در این باب می فرمایند :خداوند تبارک و تعالی می فرماید :فقط یک موعظه من
دارم  : ...اِنَّمـا اَعـِظـُکـُم بِواحِدَةَ ان تَقُوموا هللِ؛ وقتی که دیدید که دین خدا در معرض خطر است  ،برای خدا قیام
کنید.

2

امـیـر المـؤ منین

می دید که دین خدا در خطر است  ،معاویه دارد وارونه می کند دین خدا را ،برای خدا قیام

کرد .سید الشهدا هم همین طور ،برای خدا قیام کرد .هر وقت دیدید که بر ضدّ اسالم  ،بر ضد رژیم انسانی ،
اسالمی  ،الهی خواستند قیام کـنـند ،خواستند وارونه کنند مسائل اسالم را ،به اسم اسالم  ،اسالم را بکوبند ،اینجا
برای ا هلل باید قیام کرد ، .همچنین قیام علیه ظلم سیره انبیاء بوده است  .رهـبـر کـبـیر انقالب  ،آن فقیه آگاه و
دین شناس  ،با تکلیف دانستن قیام علیه حکومت مقتدر ،مـسـلح  ،دارای پـشتوانه ای جهانی  ،دارای سازمان
اطالعاتی بسیار کار کشته  ،امّا ظالم و خائن به ملّت  ،به نهضت مردم برای سرنگونی شاه  ،رنگ خدایی زدند و از
مردم خواستند که در قیام خود خدا را و انجام وظیفه الهی را در نظر بگیرند تا قیامشان به ثمر برسد.

 . 1صحیفه امام ره  ،ج، 6ص 310
 . 2همان ،ج، 8ص10
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داده بودند.

امام هم قیام مردم را تایید کرد و شیوه حرکت را نیز همان شیوه و منطق صدر اسالم معرفی کردند «:ما همان
منطق مسلمین صدر اسـالم را کـه اگـر در جـنـگ کـشـته شویم به بهشت می رویم و اگر بکشیم به بهشت
می رویم  ،همان منطق را داری» .

1

 .3تحول روحی در مردم:
با گذشت زمان مردم از انقالب و رهبر شان علم پیدا می کنند و هدف انقالب اسالمی را وقتی مشخص دیدند
روحیه مردم تحول می یابد و بین مردم به ویژه جوانان یک روحیه خاص ومعنویت عظیمی ایجاد می شود و برای
تحول سیاست و حکومت با رهبری انقالب اسالمی تاریخ ایران را با یک تحول عظیم رقم می زنند .و اما درباره
این تحول چـنـیـن فرمود .که تحولی عظیم در روح مردم ایران و به ویژه جوانان  ،در روی آوردن به اسـالم ،
ایـمـان و مـعنویت پدید آمد و تحولی که در نفوس مسلمین پیدا شد ،رمز پیروزی بود .امـّا ایـن تـحـول  ،یـک
تـحـول الهـی بـود و یـک دسـت غـیـبـی مـردم را ایـن طـور مـتـحـول کـرد .و خـدا خـواسـت کـه بـا

نقش معنویت در انقالب اسالمی

مـعـنـویـت کـرد و حـضـور مـعـنـویـت نـیـز زمـیـنـه را بـرای نزول امدادهای غیبی خداوند فراهم نمود:
تـحـول  ،مـعـجـزه ی الهـیِ خـدای تـبـارک و تـعـالی  ،در مـدت کـمـی هـمـچـون مـتـحـول کـرد ایـن
ارواح طیّبه و این نفوس قدسیّه را که در خیابانها راه افتادند و فریاد کـردنـد مـرگ بـر ایـن سـلطـنت پهلوی !...
این تحول یک معجزه واضحی است که در مدتی کوتاه برای همه اقشار این ملت پیدا شد.

2

البـتـه سـنـت الهـی بـر آن اسـت کـه اگـر قـیام هلل ش د ،پشتیبانش هم اهلل است  ...شما مـالحـظـه کـردیـد
که از اول نهضت تا کنون چه عالئم غیبی پیدا شده است و چه تاءییدات الهی در این نهضت پیدا شده است  .این
 ،دلیل بر این است که نهضت شما هلل بوده است .اعـتـقـاد مـردم بـر ایـن کـه کـار آنـان خـدایـی اسـت ،
آنـان ر ا بـر آن داشـت کـه تـا بـا اتکال به خداوند متعال  ،مادیات را هیچ بپندارند و تنها برای خدا قیام کنند :
ایـن دسـت غیب است که این تحوالت را در کشور ما ایجاد کرده است  ...این خداست که در یک شـب کـَاَنـّه
قـلبـهـای ایـن مـلت را مـتـحـول کـرد و تـمـام ایـن مـلت را در مـقـابـل آن قـدرتهای بسیار عظیم شیطانی
به ایستادگی واداشت و دست همه قدرتها را از کشورمان کوتاه کرد..

3

ایـن مـلت را خـدای تـبـارک و تعالی با دست عنایت خودش و با قدرت کامله خودش قدرتمند کـرد و مـتـحول
کرد به انسانهای الهی  ،انسانهایی که برای خدا قیام کردند و برای خدا ادامه می دهند.
 . 1همان ،ج ، 4ص124
 . 2همان ،ج، 6ص229
 . 3همان،ج382، 15
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قـدرت الهـی ایـن تحول پیدا شود و ایـجـاد تـحـول روحـی بـه قـدرت و خـواست خداوند و در نتیجه محکم
تر شدن اعتقادات دینی  ،و فداکاری مخلصانه در راه خدا ،فضای کشور اسالمی را سرشار از عطر و طـعـم

ایـن غیر از تقدیر الهی  ،غیر از حکم الهی نیست ! ایمان است  ،اگر ایمان نبود نمی شد .ایـمـان بـه خـدا ایـن
کـار را کـرد ...قـدرت ایـمان غلبه کرد بر قدرتها و اال ما که چیزی نداشتیم .ایـن قـوه ایمان است که مردم را
سرتاسر ایران بسیج کرد .این دست غیبی الهی بود که مردم ایران را سرتاسر از بچه دبستانی تا پیرمرد
بیمارستانی با هم همصدا و با هم  ،هـم مـطـلب کـرد ...قـدرت ایـمـان  ،قـوه اسـالم  ،قدرت معنوی ملت
1
ایران پیروزی را به ما ارزانی داشت.
 .4مطرح نبودن مادیات  ،و از سر هوا گذشتن:
مردم در زمان انقالب و بعد از آن در زمان دفاع مقدس جوری عمل می کردنند که اصال کسی برای خودش
چیزی نمی خواستند و اثار،خود گذشتگی داشتند .اسـتـاد شـهـیـد مـرتـضی مطهری درباره نقش معنویت در
پیشبرد انقالب می فرماید :اگر مـعـنـویـت را فـرامـوش کـنـیـم  ،انـقـالب خـود را از یـک عـامـل پیش برنده
محروم کرده ایم  .و در پاسخ آنان که رسیدن به عدالت را شعار خود قرار داده بودند ،تاءکید داشتند که  :بدون

را هم که همان پیروزی معجزه آسا بود،چیدند .ایـن الغای افکار متعدد و پشت کردن به خود و رو کردن به خدا؛

نقش معنویت در انقالب اسالمی

حقیقت این است که ملت ما به خودش پشت کرد [و] به خدا رو آورد .آن چیزهایی که نفسش خواهش داشت ،
توجه به آن نداشت  .همه توجهش به این بود جمهوری اسالمی را ایجاد کند.این  ،توجه به خدا بود ،از خود
گذشته بود ،به خدا پیوسته بود .این رمز بود ،این رمز پیروزی است".

2

.5شهادت طلبی  ،اوج معنویت و رمز پیروزی:
شهادت طلبی در مردم یکی از نقش معنویت در انقالب است که مردم ایران حتی مردم خارج از ایران کسانی که
حق طلب و بر علیه ظلم می خواستند استادگی کنند با انقالب اسالمی پیوستند و شهادت در راه حق را لبیک
گفتند وامـام امـت

نیز بـدون اتـکـا بـه شـرق و غـرب و بـدون اسـتـفـاده از روشـهـای رایـج مـانـند

تـشـکـیـل حـزب  ،تاءسیس روزنامه و یا روشهای مسلحانه  ،نهضت را شروع کردند .ایشان فقط با اتکا بر قدرت
الیزال الهی و مدد گرفتن از مردم در صحنه ی اجتماعی توانستند انگیزه مردمی را بر اساس باورهای دینی و
مفاهیمی چون محرم  ،عاشورا ،شهادت  ،و بدون وعده های مادی مدیریت کرده  ،انقالب عظیم اسالمی را به
پیروزی رسانند .وامام راحل

فرمودند " رمـز پـیـروزی مـا ایـن بـود کـه جـنـبـه فـقـط سـیـاسـی نـبـود،

فـقـط بـرای نـفـت و امثال اینها نبود ،جنبه معنوی بود ،اسالمی بود .جوانان آرزوی شهادت می کردند".
 . 1همان ،ج، 6ص361
 . 2همان ،ج،1ص 58
 3همان ،ج 23 ، 7
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معنویت  ،عدالت امکان پذیر نیست  .امـّا بـرای رسـیـدن به معنویت باید از سر هوا و هوس برخاست و قدم در
جاده (گذشتن از مـادیـات ) نـهـاد.و امـت امـام هم در باره اثار و خود گذشتگی مردم چـنین فرمودند ".ثمره آن

معنویت امام آنچنان تحولّی در مردم ایجاد کرد که ((شهادت )) بزرگ ترین آرزوی جوانان و فـوز عـظـیـم شـد.
امام در جای دیگر فرمود ":مـلت مـا کـه در ایـن نـهـضـت پـیـروز شـد ،ایـن فـقـط بـرای اتکال به خدا بود...
 .آن تحول این طور بود که شهادت را برای خودشان فوز عظیم می دانستند ... .این رمز پیروزی بود .ملّت ما
عاشق شهادت بود با عشق به شهادت این نهضت پیش رفت  .اگر این عشق و عالقه نبود ،ما هرگز در مقابل آن
همه قدرت پیروز نمی شدیم ! مشت غلبه کرد بر تانک ها ،بر تـوپ هـا .ایـن ایـمـان بود .این برای این بود که
جوان های ما از مردن نمی ترسیدند[ .و] شهادت را فنا نمی دانستند ،شهادت را یک زندگی جاویدان می دانستند.
1

آرزوی کـشـتـه شـدن در راه مـعـشـوق و مـعـبـود ،باالترین درجه عرفان و معنویت است و رمز پـیـروزی :
رمـز پـیـروز ی ایـن اسـت کـه شـهـادت را آرزو بکنند و به حیات  ،حیات مادی دنـیـایـی  ،حیوانی ارزش قائل
نباشند .این رمز [پیروزی ] است که قرآن آورده است .
شجاعت و مقاومت مردم:

نقش معنویت در انقالب اسالمی

پـرتـو ایـمـان بـه خـدا و مـعـنـویـتـی کـه در دل مردم  ،در برهه شکل گیری انقالب ایجاد شد ،مردم و به
ویژه جوانان  ،جراءتی عظیم در دل خـود یـافـتند و ه مین جراءت  ،آنان را در مقابل همه قدرت رژیم استوار نگاه
داشت تا توانستند فجر پیروزی را به تماشا بنشینند.
امام راحل

در این مورد فرمود " :رمـز پـیـروزی  ،اتـکـای بـه قـرآن و ایـن شـیـوه شـیـعـه مـقـدس کـه

شـهـادت را اسـتـقـبـال مـی کـردنـد بـوده  ،خـوف در دل آنـهـا نـبـود! در عـیـن حـال کـه تـانـک هـا و
مـسـلسـل هـا بـه روی آنـهـا آتـش مـی گـشـود ،آنـهـا اسـتـقـبـال مـی کـردنـد ،خـوف نـداشـتـنـد.
مـشـت بـر تـانـک غـلبـه کـرد! مـشـت بـر مـسـلسـل غـلبـه کرد! مشت بر ابرقدرت ها غلبه کرد! این رمز را
حفظ کنید ...ملت ما تا با خداست  ،پیروز است" .

2

 .6ایمان  ،شالوده معنویت و پیروز کننده انقالب:
قـدم اول در رسـیدن به معنویت  ،ایمان به خدا و روی آوردن به خالق هستی است  .این قدم نخست در شرط
تحول مردم و مسلح شدن به معنویت و سرانجام پیروزی است.ایمان مردم به خدا و آماده کردن به جوانان خود
برای کمک به انقالب و ارزش های اسالمی نشان می دهد که ایمان مردم به خدا راسخ در قلب انها بود  .و امام

. 1همان ،ج ، 9ص332
 . 2همان ،ج ،7ص24
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یـکـی از عـوامـل مـهـم در هـر قـیـام و یـا در هـر جـنگی  ،شجاعت و نترسیدن سربازان و قیام کـنـنـدگـان
اسـت  .جـنـگ روانـی در اصـل بـرای ایـجـاد رعـب در دل دشـمـن طـراحـی و اجـرا مـی شـود .امـّا در

امت

هم در باره این اثر معنویت فرمودند " .آفـریـن بر این قدرت ایمان و قدرت بازوی عزیزان و صدها

آفرین بر امّتی که خود را و جـوانـان خـود را از لجـنـزار و کـانون فساد و تیره روزی که رژیم شاهی برای آنان
فراهم کرده بودند رها ساخته و به اوج عظمت و معنویت رساندند" .شـمـا سـربـازان اسـالم  ،شـمـا جوانمردان با
ایمان  ،با ایمان خودتان شکستید این سدّ بـزرگ را ،شـکـسـتـیـد ایـن قـوت طـاغـوتی را و این قوّه ی
شیطانی را .شما با ایمان این پیشرفت را کردید ... .و خداوند شما را پیروز کرد و خدا شما را پیروز می کند .مادامی
که به خدا توجه داشته باشید.

1

ایـن آزادی  ...ایـن اسـتـقـاللی کـه خـدای تـبـارک و تـعالی به ما داده است و دست اجانب را کـوتاه کرده
است  ،این بر ای خاطر آن قدرت ایمان و وحدت کلمه و توجه به خدای تبارک و تـعـالی بـود کـه دسـت
عـنـایـت حـق تـعالی بر سر این ملت سایه افکند و این پیروزی حاصل شد.
اجـتـمـاعات یا قوای مادی و معنوی و نیروی ایمان پیش رفتند و این نهضت عظیم را به پا کردند و آن قدرت

نقش معنویت در انقالب اسالمی

نمی بیند .و تـوصـیه  :عزیزان من ! ایمان خود را قوی کنید ،گمان نکنید که قدرت مادی این کار را کرد .این
حساب معنوی است و نه حساب مادی !
همان روحیه ای که در زمان رسول اهلل

2

برای مردم پیدا شده بود . ...این روحیه در مـلّت مـا پـیـدا شده

بود . ...آنچه ما را غلبه داد ،این روحیه بود ،فلسفه نبود ،جهان بینی نـبـود ،اسالم شناسی نبود .هیچ این حرف ها
نبود! این چیزی [روحیه ای ] که شما را غـلبـه داد ،مادامی که آن هست پیش شما ،شما پیروزید! دعا کنید باشد!
جدّیت کنید ،جدّیت کـنـیـد کـه نـگـهـش داریـد .خـدا بـه شـما عنایتی کرده است  .این عنایت را حفظش
کنید! نگهش دارید!.3
نتیجه:
معنویت و ارزشهاى برخاسته از آن روح انقالب اسالمى ایران را شکل مى دهند.از این رو نمى توان بدون در
نظرگرفتن این عامل انقالب اسالمى را یک انقالب دینی وخدای تصور کرد  .از آن طرف
مـا مـی دانـیـم کـه ایـن انقالب بزرگ که دست جهانخواران و ستمگران را از ایران کوتاه کرد ،با تاءییدات
غیبی الهی پیروز شد .بنابراین نباید شک کرد که انقالب اسالمی ایـران از هـمه انقالب ها جداست  :هم در
 .1صحیفه امام ،ج، 7ص136
 2همان ،ج ، 6ص 310
. 3همان ،ج، 8ص203
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های شیطانی را شکستند .و سـرانـجـام آن کـه  :مـعنویت غلبه کرد بر مادیت ؛ خدا غلبه کرد به شیطان و غلبه
دارد بـر شیطان ! ملّت ما برای خدا قیام کرده است و ملّتی که برای خدا قیام کند ،از هیچ چیز نمی ترسد و آسیب

پیدایش  ،هم در کیفیت مبارزه و هم در انگیزه انقالب و قیام .رهبر کبیر انقالب امام امت

فرمود ":شما گمان

نکنید که [در مبارزه با رژیم مسلح شاه ] ایران دارای سالح بـود .ایـران سـالحـش سـنگ بود ،چوب و مشت...
لکن سالح معنوی داشت  .سالح معنوی اش ایـمـان بـه مـکـتـب  ،خـدای تـبـارک و تـعـالی  ،توکل به مبداء
قدرت و وحدت کلمه بود .رمز پیروزی شما اول ایمان ثابت و بعد وحدت کلمه بود .پیروزی موافق هـیـچ
حـس ـابـی [مادی ] نبود .آنها حساب های مادی را دارند ...این حساب معنوی است نه حساب مـادی مـادامـی
کـه آن [روحـیـه مـعـنـویِ زمـان رسـول اهلل ] هـست  ...شما پیروزید".پس این انقالب و ارزشهای آن به علت
معنویت مردم و عمل کرد آنها است که جهان می شناسد،و بدون معنویت انقالب اسالمی و ارزشهای آن انقالب
اسالمی را نمی توان توصیف کرد.
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