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صداقی از مدظله یخامنه ا امام شور را م شمن با ایجاد تحول در عرصه های مختلف ک العالی، مقابله ی د
 :ندیفرما یم وسواس خناس می دانند و در این باره چنين

س نیا گرید ینکته کی  جادیاست. گفتِن به زبان آسان است که تحّول ا یدشوار ارياست که تحّول کار ب
در مقابل تحّول  ییها است که مقاومت نیاست؛ عّلت هم ا یکار مشکل یليلکن تحّول در عمل خ د؛يکن

دارند، را ن یانيبن راتييتغ یحال و حوصله هایبعض ست؛ين تيّ سوء ن یها از رو مقاومت یهست. بعض
 رييغوضع، ت نیهم ممکن است از وضع موجود منتفع باشند و نخواهند ا یتوانش را ندارند، بعض هایبعض

هم هست  نهایمجرم و مفسد و مانند ا یدهيتنهمدر یهم شبکه یدستگاه قضائ رونيبکند؛ البّته در ب دايپ
سر همه نهایکه ا شت  ستگاه نهایا یهم قهرًا مخالفند؛ پ شمن یهاهم نگاه د  یو معاند با نظام جمهور د

ناراحت  نهایا فتد،ياّتفاق ب یاسالالالم یجامعه یدر هر جا یهر حرکت اصالالالح اسالالت که اصالالالً  یاسالالالم
 .  نندينشیهم آرام نم نيمخالف نند؛يمخالف نهای. اکننديم یجوساز کنند،يمقابله م شوند،يم

شجاعت وارد م ه،يبا قّوت، با روح شما شیآنها هم آرام نم د،یشويتحّول م دانيبا  شروع  نند،ين آنها هم 
ساز کننديم ساز یگاه کنند؛يم یبه مقابله کردن. جو سانه یهایاوقات جو ساز یار ست، جو  یهایا
رِّ الَوسالالواِس  نمِ »از موارِد  یکیکه واقعًا  کننديم جادیمردم وسالالوسالاله ا یاسالالت، در افکار عموم ريگيپ شالالَ

 است.  نجایا« الَخّناس

اسالالالت که عرم راسالالالد سالالالردمداران تحّول را مترلرل کنند؛ دائمًا  نیبکنند ا تواننديکه م ییاز کارها یکی
اومت در مق ن،یاکار انجام ]بشود[. بنابر نینگذارند ا ،«ستيکار مصلحت ن نیا»گوناگون که  یورتهامش

 1.بودفراوان خواهد  میکه اشاره کرد یمختلف یجناحها نیمقابل تحّول، از ]جانب[ ا

 

ص ست که سوال ا سواس خناس »لی در این فایل، این ا صادیق و سانه ای، یکی از م سازی ر چگونه جو
 «؟باشدمی

ستفاده از آنها، بتوانيم  شود تا با ا سی  سوال، ابتدا باید برخی مطالب برر سيدن به جواب این  دق صبرای ر
 مفهوم وسواس خناس بر جوسازی رسانه ای را متوجه شویم.
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صداق»و  «مفهوم»ابتدا  سپس  «م سواس»دو کلمه را تعریف کرده،  شریفه را در « الخناس»و « الو آیه 
خامنه ای مدظله العالی را  امامنظر  پس از آن، از جهت معنا بررسی کرده و «1َشرِّ الَوسواِس الَخّناِس  ِمن»

 درباره مصداق این کلمات بررسی می کنيم.

 مفهوم
 :نویسدچنين میکتاب دانش منطق، در تعریف و اقسام مفهوم مؤلف 

هر صورتی که در ذهن وجود دارد. صورتی که چون آینه نشان دهنده حقيقتی است؛ خواه این صورت به 
 سبب لفظ در ذهن تحقق یابد، یا با مشاهده وجود خارجی شیء و یا به گونه دیگر.

 بر دو قسم است: 

 ان و اقيانوس.مفهوم کلی: مفهومی که بر بيش از یک مصداق، قابل صدق است؛ مانند انس 

 .مفهوم جرئی: مفهومی که تنها بر یک مصداق، قابل صدق است؛ مانند: علی، ایران، مشهد 

 مصداق

 :نویسدمیدر تعریف مصداق چنين  همچنين وی

هستند. به عبارت  «انسان»مصداق مفهوم  که« علی»و  «محمد»آنچه مفهوم بر آن صدق می کند؛ مثال 
 .دیگر، لفظ حاکی از مفهوم و مفهوم حاکی از مصداق است

باید دانسالالت مصالالداق یک مفهوم، گاه حقيقتی خار  از ذهن اسالالت؛ مثل مفهوم انسالالان که مصالالادیق آن، 
ستند و گاه افراد مفهوم فقط در ظرف ذهن تحقق دارند؛ مانند  «علی»و  «محمد»مانند  در خار  ذهن ه

 .«تصدیق»و  «تصور»و  «مفهوم کلی»
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 معنای وسواس

 درباره معنای این واژه چنين آمده است:( 961ن)صفحه مفردات الفاظ قرآدر 

 .  الهمس الخفيّ و هو صوت الحلي، و و أصله من اْلَوْسَواِس  .: الخطرُة الّردیئةاْلَوْسَوَسةُ 

 یقال لهمس الّصائد َوْسَواٌس.

َسة  ْسَو شه زشت و ناروا که  :َو ْسَواساندی صلش از َو صدای روشن و آهنگ خفی و آرام  -ا که عبارت از 
 1گویند.َوْسَواس می -روش آرام و صدای کوتاه و آهسته شکارچی را هم .است

 (، درباره معنای این واژه چنين آمده است:911، ص: 0 )قاموس قرآندر 

 خواه از شيطان باشد .شودمي که در باطن انسان یمبمعنی حدیث نفس است یعنی کالوسوسه : َس سَو َو 
 .از خود انسانیا 

ْيطاُن ِلُيْبِدَي » .در مجمع فرموده: وسوسه با صدای آهسته بسوی چيری خواندن است  َفَوْسَوَس َلُهَما الشَّ
 2«َلُهما ما ُووِرَي َعْنُهما

ْسَوَس له»  صيحت و خير خواهی بنظر او آورد ولی « َو ْسَوَس اليه»یعنی ن صوت خفی « َو یعنی معنا را با 
 باو القاء کرد )مجمع(.

 دو وسوسه کرد تا آنچه از عورتشان پنهان بود بر آنها آشکار کند. آنه شيطان ب

ْنساَن َو َنْعَلُم ما ُتَوْسِوُس ِبِه نَ »  «3ْفُسهُ َو َلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ

 ایم و ميدانيم آنچه را که باطنش با او سخن ميگوید )از افکارش اطالع داریم(.ما انسان را خلق کرده 

ِوُس ِفي صالالُ  ِذي ُیَوسالالْ اِس. الَّ واِس اْلَخنَّ رِّ اْلَوسالالْ اِس. ِمْن شالالَ اِس. ِإلِه النَّ اِس. َمِلِك النَّ ُعوُذ ِبَربِّ النَّ
َ
ُدوِر ُقْل أ

اِس. ِمَن اْلِج  اِس النَّ ِة َو النَّ    4نَّ
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در جوامع الجامع فرموده:  .فائده و مضّری است که بذهن خطور ميکند )افکار باطل(افکار بی ،وسواس 
 «.اْلَوْسَوَسُة و اْلَوْسَواُس: الّصوت الخفّی »

خداسالالالت، معبود  گار  گار مردم، معبود مردم، حکمران مردم. )آری پرورد ناه ميبرم بپرورد یعنی: بگو پ
های مردم سخن ميگوید. و آن گاهی پادشاه خداست( از ضرر فکر باطل و مخفی که در سينهخداست، 

 از طرف جّن و شياطين است که در دل پيدا ميشود و گاهی از جانب مردم.

اند گاهی از جانب شالالياطين بقلب القاء ميشالالود و گاهی از که منشالالك کارهای باطل و حرام باطله افکار
 مردمان ناپاك در هر صورت فقط پناه بردن بخدا از شّر آنها مصون ميدارد.

 :معنای واژه وسواس چنين آمده استدرباره  (335، ص: 0  (در کتاب العين

 : حدیث النفس.اْلَوْسَوَسةُ 

 .الصوت الخفي من ریح تهر قصبا و نحوه و به یشبه صوت الحلي: اْلَوْسَواُس  

 1تسمع للحلي َوْسَواسًا إذا انصرفت             کما استعان بریح ِعْشِرٍق َزِجٌل          :قال األعشی 

 ، و َوْسَوَس في صْدِري، و فالن ُمَوْسَوٌس، أي: غلبت عليه الَوْسَوَسُة. یَّ و تقول: َوْسَوَس إل

 .[: ِمْن َشرِّ اْلَوْسواِس ْسَواُس: اسم الشيطان، في قوله ]تعالیاْلَو 

 

 :آمده نيواژه چن نیا ی(، درباره معنا009، ص: 90نمونه)  ريدر تفس

سواس" واژه ستهو صدای آه صل  ست که از به هم خوردن زینت " به گفته" راغب" در" مفردات" در ا ای ا
شده، و بعد از آن به خطورات و افکار بد و نامطلوبی  خيرد!آالت برمی سته گفته  صدای آه سپس به هر 

سان پيدا می ستهکه در دل و جان ان صدای آه شبيه  ست که در گوش فرو میشود، و  اطالق  وانندخای ا
 گردیده.

سه سو صدری دارد، ولی گاهی به معنی" فاعل" )و سواس" معنی م ورد بحث آید، و در آیه مگر( نير می" و
 به همين معنی است.
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 مينویسد:( 555، ص: 37 در تفسير التحریر و التنویر)ابن عاشور 

 .، و هي الکالم الخفيّالوسوسة: المتکلم باْلَوْسواِس  

وسوس یدعو مخلصا رّب الفلق فالوسواس اسم فاعل و یطلق الوسواس  قال رؤبة یصف صائدا في قترته: 
بنفس المرء من الخواطر التي یتوهمها مثل کالم یکلم به نفسالاله قال عروة بفتح الواو مجازا علی ما یخطر 

 بن أذینة:

 و إذا وجدت لها وساوس سلوة             شفع الفؤاد إلی الضمير فسّلها         

واِس  واِس علی معنييه المجازي و الحقيقي یشالالمل  ،و التعریف في اْلَوسالالْ تعریف الجنس و إطالق اْلَوسالالْ
شياطين الت شریرة، قال تعالی:ال ْيطاُن  َ»ي تلقي في أنفس الناس الخواطر ال شَّ َوَس ِإَلْيِه ال سْ شمل « 1َو و ی

سواس کل من یتکلم کالماً  صود منها إلحاق  خفياً  الو صحاب المکائد و المؤامرات المق من الناس و هم أ
ن شكن مذاکرة هؤالء األذی من اغتيال نفوس أو سرقة أموال أو إغراء بالضالل و اْلعراض عن الهدی، أل

سول الّله  صون بر سرا لئال یطلع عليها من یریدون اْلیقاع به، و هم الذین یترب ضهم مع بعض أن تکون  بع
 صلی الّله عليه و سلم الدوائر و یغرون الناس بكذّیته.

 می فرمایند: (310، ص: 97 )عالمه طباطبایی در تفسير الميران

اِس »قوله تعالی:  واِس اْلَخنَّ سْ رِّ اْلَو شَ سواس في المجمع،: قال « ِمْن  صوت الو حدیث النفس بما هو کال
الخفي انتهی فهو مصدر کالوسوسة کما ذکره و ذکروا أنه سماعي و القياس فيه کسر الواو کسائر المصادر 

صفي مب ستظهر أن المراد به المعنی الو ضهم من الرباعي المجرد و کيف کان فالظاهر کما ا الغة، و عن بع
 .2أنه صفة ال مصدر
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، و رسددر مجمع البيان، آمده که کلمه" وسواس" به معنای حدیث نفس است، به نحوی که گویی صدایی آهسته است که بگوش می -9
، اندبنا به گفته وی کلمه" وسواس" مانند کلمه" وسوسه" مصدر خواهد بود، و دیگران  آن را مصدری سماعی و بر خالف قاعده دانسته

کرد" واو" اول این کلمه به کسره خوانده شود، هم چنان که حرف اول مصدر سایر افعال چهار حرفی به کسره خوانده اعده اقتضا میچون ق
 «.دحر ، یدحر ، دحراجا و زلرل، یرلرل زلراال»گویند:شود. مثال میمی

ه: مراد از این مصدر معنای وصفی است، که مانند جمله" این است ک -اندهمانطور که دیگران نير استظهار کرده -به هر حال ظاهر این آیه
یٌد عدٌل   (691، ص: 97ترجمه تفسير الميران،   )زید عدالت است" به منظور مبالغه به صيغه مصدر تعبير شده است. -ز
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سیر برای واژه  شده در لغت نامه ها و تفا سواسبا توجه به معانی ذکر  شترک جامع و رای ب، قدر م
 این کلمه بدین صورت است: 

 ست که افک سی ا سان ها  اربه معنای ک سوس در ذهن ان صورت مخفی و نامح باطل و منفی را به 
صدرِ  شان دهد. مانند مثال  القا می کند. م شدت این فعل را ن ست و ميخواهد  صفی ا به معنای و

صادر می «عدٌل  زیٌد » ست ولی چنان عدالت از او  ّنه خود شود که کك که زید در این مثال، عادل ا
سان  صورت مخفی در دل ان شياطين چنان افکار پليد و باطل را به  ست. در این مثال هم  عدالت ا

 اّنه خود آن وسوسه هستند.ها القا می کنند که ک

 معنای خناس

 آمده است: نيواژه چن نیا ی(، درباره معنا379، ص: 9 (در قاموس قرآن

َعَس َو  ْيِل ِإذا َعسالالْ ِس َو اللَّ ِس اْلَجواِر اْلُکنَّ ُم ِباْلُخنَّ ْقسالالِ
ُ
خنس: کنار رفتن. واپس ماندن. پنهان شالالدن. َفال أ

ُه  َس ِإنَّ ْبِح ِإذا َتَنفَّ یٍم الصُّ  .11 -15تکویر:  .َلَقْوُل َرُسوٍل َکِر

سوره ناس، تاّخر و  ّشاف ذیل  ضاوی و ک سير بي صحاح و تف معنای اّولی خنس و خنوس در قاموس و 
 واپس ماندن ذکر شده است.

شيطان را خّناس  ست  شاندن ا ستر و پو صل بمعنی  در مجمع البيان ميگوید: خمس و کنس هر دو در ا
و در تفسير سوره الّناس فرموده: خنوس پنهان شدن  ا کنار ميرود و پنهان ميگرددگویند که هنگام یاد خد

 بعد از ظهور است.

خالصالاله آنکه: خنس و خنوس بمعنی کنار رفتن، واپس ماندن و پنهان شالالدن اسالالت و این معانی قریب 
 .اندبهم

شود منقبض و نهان ميگدر باره خّناس گفته ست که چون خدا یاد  شيطان ا  ردد. ولی ناگفته نماند:اند نام 
ِذي  اِس الَّ واِس اْلَخنَّ رِّ اْلَوسالالْ اِس ... ِمْن شالالَ ُعوُذ ِبَربِّ النَّ

َ
خّناس در آیه شالالریفه صالالفت وسالالواس اسالالت ُقْل أ

اِس   ُیَوْسِوُس ِفي ُصُدوِر النَّ

ست که آدمی کمتر وجود آنرا حّس   سيار مخفی و نهان ا سيار ب ست و ب سينه و قلب آدمی ا سه در  سو و
 ند. لذا باید گفت خّناس بمعنی سخت نهان و صفت وسوسه است نه صفت شيطانميک
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آری در ذیل سالالوره فرموده که این وسالالوسالاله از جّن و مردم بقلب آدمی راه پيدا ميکند. معنی آیات چنين 
 های مردماست: بگو پناه ميبرم بپروردگار مردم ... از شّر وسوسه که بسيار نهان و پوشيده است و در سينه

 رفت و آمد ميکند. و وسواس اسم وسوسه و جمع آن وساوس است و صفت نيست.

 درباره معنای این واژه چنين آمده است:( 60، ص: 0  (در مجمع البحرین

اِس    :ِفي َتْفِسيِر َعِليِّ ْبِن ِإْبَراِهيَم اْلَوْسواِس اْلَخنَّ

اِس ُیَو  ُصُدوِر النَّ ِذي ُهَو ِفي  ْيَطاِن الَّ شَّ ْسُم ال ُسُهْم ِمَن اْلَخْيِر َو َیِعُدُهْم اْلَفْقَر َو َیْحِمُلُهُم َعَلی ا ِی ْسِوُس ِفيَها ُیْؤ
ُمُرُکْم ِباْلَفْحشاِء.

ْ
ْيطاُن َیِعُدُکُم اْلَفْقَر َو َیك ِه َتَعاَلی الشَّ  اْلَمَعاِصي َو اْلَفَواِحِش، َو ُهَو َقْوُل اللَّ

اِدِق ع" َما ِمْن َقْلٍب ِإالَّ  ْيَطاٌن ُمْفَتٍر َهَذا َو َعِن الصالالَّ ْخَری شالالَ
ُ
ٌد َو َعَلی اأْل ُذَناِن َعَلی ِإْحَداُهَما َمَلٌك ُمْرشالالِ

ُ
 َو َلُه أ

ْيَطاُن مِ  اِس َشْيَطاٌن َیْحِمُل َعَلی اْلَمَعاِصي َکَما َیْحِمُل الشَّ ُمُرُه َو َهَذا َیْرُجُرُه، َو َکَذِلَك ِمَن النَّ
ْ
".َیك  َن اْلِجنِّ

ُه َقاَل:" َو ِفي َحِدیٍث آ نَّ
َ
یِر، ُیَوْسِوُس اِلْبِن آَدَم َخَر أ ْيَطاُن َعَلی َقْلِب اْبِن آَدَم، َلُه ُخْرُطوٌم ِمْثُل ُخْرُطوِم اْلِخْنِر شَّ ال

َه َخَنَس" ُه، َفِإَذا َذَکَر اللَّ ْنَيا َو َما اَل ُیِحلُّ اللَّ ْقِبْل َعَلی الدُّ
َ
ْن أ

َ
 أ

 ميگوید:( 377مفردات الفاظ قرآن)ص: راغب در 

اِس   قوله تعالی: ِمْن َشرِّ اْلَوْسواِس اْلَخنَّ

 یینقبض إذا ذکر الّله تعال أي: الشيطان الذي َیْخُنُس، أي:  

 توضيح واژه را اینگونه مينویسد: (003، ص: 90 )نمونه ريدر تفس

این به " )بر وزن خسوف( به معنی جمع شدن و عقب رفتن است، خنوس" صيغه مبالغه از ماده" خناس" 
شياطين هنگامی که نام خدا برده می ست که  شينی میخاطر آن ا کنند، و از آنجا که این امر شود عقب ن

 غالبا با پنهان شدن توأم است این واژه به معنی" اختفاء" نير آمده است.

سه سو شر و ست:" بگو من از  صفتی که از نام خدا میبنا بر این مفهوم آیات چنين ا شيطان  و د گریرگر 
آميرند، و گاه های خود را با مخفی کاری میبرم".اصالالوال" شالالياطين" برنامهگردد به خدا پناه میپنهان می

کند فکر، فکر خود او اسالالت، و از درون جانش دمند که انسالالان باور میچنان در گوش جان انسالالان می
ی کردن باطل در لعابی شود! کار شيطان تریين است و مخفجوشيده، و همين باعث اغوا و گمراهی او می

 ای از راست، و گناه در لباس عبادت، و گمراهی در پوشش هدایت.از حق، و دروغ در پوسته
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 می نگارد:( 556و  555، ص: 37 در التحریر و التنویر)جناب ابن عاشور 

اِس و  االختفاء. و ه. و الخنس و الخنوس: لدید الخنس و الکثيرة. و المراد أنه صالالالار عادة : الشالالالاْلَخنَّ
شعور منه فکكّنه خنس فيه، و أهل  سان و عرمه من غير  صل بعقل اْلن اِس ألنه یت شيطان یلقب ب اْلَخنَّ ال
المکر و الکيد و التختل خّناسالالون ألنهم یتحينون غفالت الناس و یتسالالترون بكنواع الحيل لکيال یشالالعر 

 الناس بهم.

صوفه،  اِس علی وزان تعریف مو صاحبها فيطرق و یتردد و فالتعریف في اْلَخنَّ شر یهم بها  و ألن خواطر ال
ند  ّله أو ع ند ال ياء أو خوف العقاب ع لدین أو الح مة، أو یرعه وازع ا ها و ترجره النفس الّلوا عات یخاف تب
الناس ثم تعاوده حتی یطمئن لها و یرتاض بها فيصالالالمم علی فعلها فيقترفها، فکكّن الشالالاليطان یبدو له ثم 

 یتمکن من تدليته بغرور. یختفي حتییختفي، ثم یبدو ثم 

 :ندیفرما یم نيچن (310، ص: 97 )رانيالم ريدر تفس ییعالمه طباطبا

ألنه خناسالالالا بمعنی االختفاء بعد الظهور قيل: سالالالمي الشالالاليطان الخنوس صالالاليغة مبالغة من الخناس و 
 1یوسوس لإلنسان فإذا ذکر الله تعالی رجع و تكخر ثم إذا غفل عاد إلی وسوسته.

سیر برای واژه ب شده در لغت نامه ها و تفا سواسا توجه به معانی ذکر  شترک جامع و رای ب، قدر م
 این کلمه بدین صورت است: 

 و اشالالاره به  خناس، اسالالم مبالغه از ماده خنوس اسالالت و به معنای ظهور بعد از اختفاء می باشالالد
ش. در شدت و کثرت اختفا دارد ست.  سواس ا صفت برای و يطان را از این جهت خناس اینجا 

 افتد پنهانکند، و به محضی که انسان به یاد خدا میکه به طور مداوم آدمی را وسوسه می گویندمي
سان از یاد خدا غافل میشود و عقب میمی سه شود، جلو میرود، باز همين که ان سو آید و به و
 پردازد.می

 

                                                           

هت شيطان را از این جاند: بعضی گفته و کلمه" خناس" صيغه مبالغه از مصدر" خنوس" است که به معنای اختفای بعد از ظهور است. -1
رود، باز همين شود و عقب میافتد پنهان میکند، و به محضی که انسان به یاد خدا میخناس خوانده که به طور مداوم آدمی را وسوسه می

 (691، ص: 97)ترجمه تفسير الميران،   پردازد.آید و به وسوسه میشود، جلو میکه انسان از یاد خدا غافل می
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 انه ای برمی گردیم:به تبیین انطباق مفهوم وسواس خناس بر جوسازی رس

صداقی از وسواس  ،یمعظم رهبر مقام شور را م شمن با ایجاد تحول در عرصه های مختلف ک مقابله ی د
 :ندیفرما یمباره  خناس می دانند و در این

 جادیاست. گفتِن به زبان آسان است که تحّول ا یدشوار ارياست که تحّول کار بس نیا گرید ینکته کی
در مقابل تحّول  ییها است که مقاومت نیاست؛ عّلت هم ا یکار مشکل یليلکن تحّول در عمل خ د؛يکن

دارند، را ن یانيبن راتييتغ یحال و حوصله هایبعض ست؛ين تيّ سوء ن یها از رو مقاومت یهست. بعض
 رييغوضع، ت نیهم ممکن است از وضع موجود منتفع باشند و نخواهند ا یتوانش را ندارند، بعض هایبعض

هم هست  نهایمجرم و مفسد و مانند ا یدهيتنهمدر یهم شبکه یدستگاه قضائ رونيبکند؛ البّته در ب دايپ
سر همه نهایکه ا شت  ستگاه نهایا یهم قهرًا مخالفند؛ پ شمن و معاند با نظام جمهور یهاهم نگاه د  ید

ناراحت  نهایا فتد،ياّتفاق ب یاسالالالم یجامعه یدر هر جا یهر حرکت اصالالالح اسالالت که اصالالالً  یاسالالالم
 .  نندينشیهم آرام نم نيمخالف نند؛يمخالف نهای. اکننديم یجوساز کنند،يمقابله م شوند،يم

شجاعت وارد م ه،يبا قّوت، با روح شما شیآنها هم آرام نم د،یشويتحّول م دانيبا  شروع  نند،ين آنها هم 
ساز کننديم سازاوقات  یگاه کنند؛يم یبه مقابله کردن. جو سانه یهایجو ساز یار ست، جو  یهایا
رِّ  نمِ »از موارِد  یکیکه واقعًا  کننديم جادیمردم وسالالوسالاله ا یدر افکار عموماسالالت،  ريگيپ الَوسالالواِس شالالَ

 است.  نجایا« الَخّناس

تحّول را مترلرل کنند؛ دائمًا اسالالالت که عرم راسالالالد سالالالردمداران  نیبکنند ا تواننديکه م ییاز کارها یکی
اومت در مق ن،یاکار انجام ]بشود[. بنابر نینگذارند ا ،«ستيکار مصلحت ن نیا»گوناگون که  یورتهامش

 1.بودفراوان خواهد  میکه اشاره کرد یمختلف یجناحها نیمقابل تحّول، از ]جانب[ ا

 می فرمایند: نيرانه ای دشمن، مقام معظم رهبری درباره حرکت رس

صه گرید ینقطه کی» ست واقع ،یريدرگ یهااز عر ست. ا رانیا یتهايّ فهم در شما فهم  نکهیو جهان ا
با  کنند؛يمبارزه م نیمخالفند، با ا نیبه ضرر آنها است؛ با ا د،يکشورتان داشته باش یتهايّ از واقع یدرست

 یرسازیاست. با تصو دیدکه امروز نوپ ییهاخطرناک رسانه، بخصوص رسانه اريبا ابرار بس ؟یچه ابرار

                                                           

 70/70/1311 -هيقوه قضائ یسراسر شیبا هما یریدر ارتباط تصو اناتيب -1
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ط غل ریهم تصالالو ران،یا یغلط درباره ریرا منحرف کنند؛ هم تصالالو رانیافکار مّلت ا کننديم یغلط سالالع
 .«  1اوضاع منطقه یغلط درباره ریخودشان، هم تصو یدرباره

ما  هيلع یتند اريبس یاو رسانه یغاتيجنگ تبل کیدشمن هم هست؛ االن  یرسازیتصو یمسئله کی»
ما در مقابل دشالالمن، مثل  یاو رسالالانه یغاتياالن امکانات تبل .یليوجود دارد، درسالالت مثل جنگ تحم

شمن؛ البّته آن روز ما غلبه کرد ست در مقابل د شمن، امر میامکانات آن روز ما ا  ميهم غلبه خواه وزبر د
ضع اک ميغلبه خواه دیکرد؛ بدون ترد س نیرد، اّما و ست. با آن امکانات و ش یکار نیترمهم ع،يا من که د

صو خواهديم  یه حتّ بلک ايدن یافکار عموم یاغوا یفقط براغلط از وضع کشور است؛ نه یرسازیبکند ت
شور؛ حتّ  یافکار عموم یاغوا یبرا شور!  یداخل خود ک نده ب نکهیا یبرا رننديحرف م یعنیداخل خود ک

که  یتيّ از آن واقع ريغ ميفرض کن یگرید ريچ م،يکنيتنّفس م میفضالالالا دار نیکه خودمان در ا یو جنابعال
 .« 2وجود دارد

 

 نتیجه

دشمن در مقابل ایجاد تحول و حرکت ای جوسازی رسانه با توجه به آنچه گفته شد، مقام معظم رهبری،  
 شمردند.  «وسواس خناس» مفهوِم  مصادیِق را جرء اصالحی کشور 

سانه ای، در افکار  ستفاده از جوسازی ر شمن با ا سوس، القاء باطل مردم عمومی یعنی د صورت نامح به 
 ميکند و نسبت به حرکت اصالحی کشور و تحول، دائمًا به وسوسه )با معنایی که ذکر شد( ميپردازد.

قرار  خودش را بطور صالالریح در منظر نگاه مردمیکی دیگر از خصالالوصالاليات رسالالانه دشالالمن، این اسالالت که 
 نميدهد و دائمًا در ظهور و خفاء است تا اینکه مردم نتوانند درست تشخيص دهند.

 

 

                                                           

 19/70/10 -یدر ورزشگاه آزاد انيجيبس یهرارنفر 177 شیهما -1

 95/70/10-یبرتر علم ینخبگان و استعدادها دارید -2



ریت و هماریت ایاپیگاه تزیکه  صی   وُن  ، لعیم، ب 

 

02 

 قابل دقت است، دو نکته است: وسواس خناسبنابراین آنچه در 

 افکار باطل و منفی را به صورت مخفی و نامحسوس در ذهن انسان ها القا می کند. (1

 يست که هميشه جلوی چشم باشد.خودش نير در حال ظهور و خفا است؛ یعنی اینگونه ن (9

ای دشالالمن نير )با توجه به رصالالد دقيق آنها( همينگونه اسالالت. لذا افکار عمومی مردم را جوسالالازی رسالالانه
 تحت تكثير خود قرار ميدهد و نوع مردم توان شناخت حق از باطل را ندارند.

فاده ماعی کشالالور اسالالتدر این توضالاليح می بينيم که یک فقيه، چگونه از یک آیه در مدیریت سالالياسالالی اجت
 ميکند و تنبه ميدهد.

ست و این نمونه که  سخنی بی پایه ا شد،  سخگو با شورداری نميتواند پا شود دین در امور ک اینکه گفته مي
 ذکر شد، یک مشت از خروار است.

 

 

 

 


