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اولین همایش بین المللی گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز

چکیده

براساس منظومۀ فکری امام خامنهای(مدظله) ،انقالب اسالمی و نظام والیی برآمده از آن
بهمنظور نیل به مرحلۀ تمدنسازی اسالمی و زمینهسازی برای ظهور حضرت صاحب
الزمانأرواحنافداه ،باید مراحلی را طی کند و ضرورت دارد در گام دوم انقالب برای تحقق این
هدف متعالی با مجاهدت در این راه ،ضمن شناسایی موانع و برطرف نمودن آنها ،بر الزامات
و دستورالعملهای خاصی تقید و پایبندی داشته باشند .در این پژوهش با بررسی اندیشۀ مقام
معظم رهبری(مدظله) به روش توصیفی ،ضمن ارائۀ تصویری از مراحل مطلوب برای ایجاد
تمدن اسالمی ،مهمترین موانع تحقق نظام انقالبی تمدنساز از نظر معظم له ،در قالب موانع
دورنی و بیرونی و مهمترین الزامات مورد نیاز برای تحقق این مهم ،در ُبعد الزامات مرتبط با
مردم و مسئوالن تبیین میشود.
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واژگان کلیدی

نقالب ،نظام ،دولت ،جامعه ،تمدن اسالمی ،امام خامنهای

 1دکتری علوم قرآن و حدیث و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین(ع)

(مدظله)
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مقدمه

محقق شدن تمدن نوین اسالمی ،هدفی بسیار متعالی و ارزشمند است که نیل به آن نیازمند
جهادی بیوقفه است .چشمانداز مطلوب جامعۀ منتظر و مهدوی هنگامی به تکامل و فعلیت
خواهد رسید که شاخصههای تمدن نوین اسالمی به نحو اتم در آن تجلی پیدا نموده و
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز /نظام انقالبی(جلد دوم)

زمینههای ظهور حضرتشعجلاللهتعالیفرجهشریف مهیا گردد .دین اسالم پس از آغاز بعثت پیامبر
اعظمصلیاللهعلیهوآله ،تمدنی بسیار پیشرفته را پایهگذاری کرد که تمدنهای دیگر را تحت شعاع
قرار داد؛ ولی با وجود همۀ پیشرفتهایی که در صدر اسالم حاصل شد ،بدخواهان و
دنیاپرستانی بودند که مردم را از ورود به این تمدن بزرگ باز داشتند و راه مقابله با آن را در
ً
پیش گرفتند؛ ازاینرو ،دروازۀ این تمدن بزرگ هرچند تماما بسته نشد؛ ولی موجب کند شدن
تحقق برنامههای آن شد.
مهمترین عامل انحطاط و انحراف کشورهای اسالمی در این میان ،فاصله گرفتن و دور
نگه داشتن جوامع اسالمی از جهانبینی توحیدی و تعالیم ناب اسالم بود .در سدۀ اخیر با
کوششهای عالمان و مصلحان دینی ،بهتدریج موجی از بیداری اسالمی و گرایش به قرآن و
آموزههای اسالم شکل گرفت و منشأ حرکتهای فکری ،اجتماعی و سیاسی شد.
در این میان ،انقالب اسالمی ایران نقطۀ اوج این حرکتها بود و توانست هیمنۀ ساختار
سلطۀ جهانی را به لرزه درآورد و نویدبخش تجدید حیات دوبارۀ اسالم و ایجاد تمدن نوین
اسالمی باشد و بالفاصله پس از پیروزی این انقالب ،اقدامات الزم بهمنظور شکلگیری نظام
اسالمی آغاز شد.
در عصر حاضر ،مسلمانان بهمنظور احیای تمدن جهانی اسالم و زمینهسازی ظهور
حضرت ولی عصرارواحنافداه ،باید با عنایت به فرمایشات رهبر فرزانۀ انقالب اسالمی

(مدظله)

بهعنوان علمدار و امام مسلمین جهان ،ضمن کسب معرفت ،نسبت به مراحلی که برای تحقق
تمدن جهانی اسالم ضروری است تا طی شود ،موانع ادامۀ این حرکت در نظام اسالمی
برآمده از انقالب را شناسایی نموده و با کسب معرفت نسبت به الزامات و دستورالعملهایی
که فرماندۀ معظم کل قوا درخصوص رفع این موانع تبیین فرموده ،به منظور تحقق نظام انقالبی
تمدنساز و زمینهسازی ظهور گام بردارند؛ بنابراین ،ضروری است تا با بررسی اندیشۀ مقام
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معظم رهبری(مدظله) به روش توصیفی ،ضمن ارائۀ تصویری از مراحل مطلوب برای ایجاد

تمدن اسالمی ،مهمترین موانع تحقق نظام انقالبی تمدنساز و مهمترین الزامات مورد نیاز
برای تحقق این مهم از نظر معظم له تبیین شود.
پژوهش و تحلیل
اصطالحات اساسی پژوهش

در مطلع نخست ،مهمترین واژگان و اصطالحاتی که در تبیین عنوان و موضوع پژوهش نقش

انقالب

انقالب ،اسم مصدر ثالثی مزید از باب انفعال و از ریشۀ «ق.ل.ب» ،در لغت به معنای
دست یافتن به حکومت و قدرت (مهیار ،)154 :1370 ،دگرگون شدن (عمید،1369 ،
ج  ،)253 :1زیر و رو شدن ،برگشتن ،تغییر ،تحول و تبدل (معین ،1386 ،ج )208 :1
است .انقالب در اصطالح مرسوم علوم سیاسی به معنای تغییر شدید و ناگهانی در یک نظام
حکومتی است که اغلب با آشوب و درگیری همراه است و به هرگونه تغییر و تحول بنیادی در
نهادها و ارزشهای یک جامعه ،انقالب گفته میشود (ایوانز ،نونام.)730 :1381 ،
ایشان انقالب را تغییر اساسی و عمیق در زیربنای تشکیالت سیاسی و اقتصادی یک
ً
جامعه میدانند که معموال با اعمال خشونت همراه میباشد و مستلزم تغییر نظام سیاسی
ً
حاکم بوده و معموال با حرکت عمومی مردم همراه است (طلوعی.)208 :1385 ،
ً
امام خامنهای(مدظله) در بازتعریفی از مفهوم انقالب میفرماید« :انقالب كه میگوییم ،حتما
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بهسزایی دارند ،بررسی میشوند.

به معناى زد و خورد و شلوغكارى و امثال اینها نیست ،برخالف آن برداشتهایى است كه
میبینیم در بعضى از نوشتهها خوششان میآید با كلمۀ انقالب بازى كنند! گاهى میخواهند
انقالب را به معناى شورش ،اغتشاش ،بینظمى و بیسامانى وانمود كنند و بگویند ما انقالب
نمیخواهیم؛ یعنى انقالب چیز بدى است .این برداشتهاى غلط از انقالب است .انقالب
یعنى دگرگونى بنیادى ،البته این دگرگونى بنیادى در اغلب موارد بدون چالشهاى دشوار
ً
و بدون زورآزمایى امكانپذیر نیست؛ اما معنایش این نیست كه در انقالب حتما بایستى
اغتشاش و شورش و مثال اینها باشد .نه ،ولى هر شورش و هر اغتشاش و هر تهیج عام و
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تودهاى هم معنایش انقالب نیست ،هر تحولى هم معنایش انقالب نیست .انقالب آنجایی
است كه پایههاى غلطى برچیده میشود و پایههاى درستى به جای آن گذاشته میشود
(فرمایشات در دیدار مسئوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمى ایران.)1379/09/12 ،
منظور از انقالب اسالمى ،حركت انقالبى است ،وگرنه به یك معنا انقالب شامل همۀ
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این مراحل میشود .اینجا منظور ما از انقالب اسالمى ،یعنى همان حركت انقالبى و جنبش
انقالبى كه نظام مرتجع را ،نظام قدیمى را ،نظام وابسته و فاسد را سرنگون میكند و زمینه را براى
ایجاد نظام جدید آماده میكند (فرمایشات در دیدار دانشجویان كرمانشاه.)1390/07/24 ،
انقالب یك چنین حالتی است ،مثل آنچه كه قدیمیها میگفتند اكسیر ،كیمیا كه عنصر
مس را به عنصر طال تبدیل میكند .این البته حاال ممكن است در ذهن بعضیها افسانه
به نظر برسد .افسانه هم نیست ،واقعیت داشته و دارد .انقالب یك چنین چیزی است،
تغییردهنده است ،دگرگونكننده است (فرمایشات در دیدار دانشجویان.)1387/07/07 ،
این دگرگونسازی فقط در سطح مناسبات اجتماعی نیست ،بلكه در درجۀ اول ،در الیۀ درون
انسانها و ذهنیتهاست .اولین تغییر اینجا داده میشود ،در دلها» (جمعی از پژوهشگران،
.)23 :1392
نظام

نظام ،اسم مصدر از ریشۀ «ن.ظ.م» و در لغت به معنای نظم دادن ،رویه ،عادت ،روش
(عمید ،1369 ،ج  ،)1909 :2مجموعۀ سپاهیان و افسران کشور و ادارات مربوط به
آنها است (معین ،1386 ،ج  .)1948 :2نظام در اصطالح به معنای مجموعۀ منسجمی
از کنشها و واکنشها است که برای تربیت انسان و دستیابی به هدف -با استفاده از ابزار
مشروع -در جامعه تعبیه و طراحی میشود .نظام سیاسی ،شکل و ساخت قدرت دولتی و
نهادهای عمومی اعم از سیاسی ،اداری ،اقتصادی ،قضایی ،نظامی و مذهبی و چگونگی
عملکرد این نهادها و قوانین ناظر و حاکم بر آنها است .اسالم با توجه به ترسیم هدف و
مبانی غنی و اصول و قواعد کلی ادارۀ جامعه ،نظام سیاسی مخصوص به خود را دارد که از
سایر نظامهای سیاسی متمایز است (نوروزی.)17 :1380 ،
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در این خصوص میفرماید« :حلقۀ بعد ،نظام اسالمى است

(فرمایشات در دیدار دانشجویان كرمانشاه .)1390/07/24 ،انقالب كه تحقق پیدا كرد،
بالفاصله بعد از آن ،تحقق نظام اسالمى است (فرمایشات در دیدار مسئوالن و كارگزاران
نظام جمهورى اسالمى ایران .)1379/09/12 ،بعد از آنكه ملت عزیز ما این حركت عظیم را
انجام داد ،حركت بعدى این بود كه یك نظام اسالمى -یعنى ترتیب ادارۀ كشور همانطوری
كه اسالم گفته است– در این كشور به وجود بیاورید» (فرمایشات در خطبههاى نمازجمعۀ
تهران.)1384/05/28 ،

تمدن ،اسم مصدر ثالثی مزید از باب تفعل و از ریشۀ «م.د.ن» ،در لغت به معنای شهرنشین
شدن ،خوی شهری گزیدن ،با اخالق مردم شهر آشنا شدن (عمید ،1369 ،ج  )615 :1و
همکاری افراد جامعه در امور اجتماعی ،اقتصادی ،دینی ،سیاسی است (معین ،1386 ،ج :1
 .)484مدنیت و تربیتپذیری یک جامعه را «تمدن» مینامند (حییم 1995 ،م .)117 :این
واژه در فرهنگنامهها به معنای شهرنشینی و همکاریهای الزم در جامعۀ شهری تعریف شده
است (دهخدا :1377 ،ذیل واژۀ تمدن؛ عمید ،1369 ،ج  .)530 :1نظم اجتماعی در ابعاد
سیاسی ،اقتصادی ،اخالقی و شکوفایی معرفت از تعاریف دیگر تمدن معرفی شده است
(ویل دورانت ،1331 ،ج .)19 :1
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تمدن

واژۀ تمدن در عربی معادل «الحضارة» است و ابنخلدون در تعریف اصطالحی آن گفته
است« :إن الحضارة هی أحوال عادیة زائدة علی الضروری من أحوال العمران .إن الحضارة
غایة العمران و نهایة عمره و أنها مؤذنة بفساده (ابنخلدون 1960 ،م ،ج )656 :1؛ تمدن
حاالت عادی جامعه است که فراتر از آبادیهای ضروری آن است ،بلکه هدف از آبادسازی
شهر ،رسیدن به تمدن است و با دسترسی به چنین تمدنی ،عمران و آبادی پایان مییابد».
منظور از «تمدن نوین اسالمی» عالوه بر شاخصههایی که در «تمدن کهن اسالمی»
همچون ایمان ،معرفت ،جهاد ،عدالت و اخالق وجود دارد ،شاخصههایی مانند عقالنیت،
اقتصاد ،رسانه و روابط بینالملل نیز دخیل هستند و هنگامیکه این شاخصهها بهطور صحیح
در جامعه عینیت پیدا کنند ،تمدن نوین اسالمی که همان جامعۀ مهدوی است ،تحقق پیدا
خواهد کرد .اینجاست که در بیانیۀ گام دوم انقالب خطاب به جوانان میخوانیم« :دهههای
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آینده دهههای شما است و شمایید که باید کارآزموده و پرانگیزه از انقالب خود حراست
کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع
خورشید والیت عظمیأرواحنافداه است ،نزدیک کنید» (فرمایشات در متن بیانیۀ گام دوم انقالب،
.)1397/11/22
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امام خامنهای(مدظله) تمدن اسالمی را اینگونه تعریف میفرمایند« :تمدن اسالمى یعنى
تمدنى كه در آن علم همراه با اخالق است ،پرداختن به مادیات همراه با معنویت و دین است
و قدرت سیاسى همراه با عدالت است .تمدن براساس یك فكر جدید ،یك حرف جدید ،یك
نگاه جدید به مسائل بشر و مسائل انسانیت و عالج دردهاى انسانیت است .یك زبان نویى
است كه دلهای نسلهاى نوى انسان و قشرهاى محروم جوامع گوناگون آن زبان را میفهمند
ً
و درك میكنند ،نه به معناى اینكه لزوما نظام سیاسى اسالمى در نقاط دیگر جهان هم قبل از
عصر ظهور گسترش پیدا كند ،نه معنایش این نیست؛ بلكه تمدن براساس یك فكر جدید ،یك
حرف جدید ،یك نگاه جدید به مسائل بشر و مسائل انسانیت و عالج دردهاى انسانیت است.
یك زبان نویى است كه دلهای نسلهای نوى انسان و قشرهاى محروم جوامع گوناگون ،آن
زبان را میفهمند و درك میكنند .به معناى رساندن یك پیام است به دلها تا بهتدریج در میان
جوامع مختلف گسترش و رشد پیدا كند» (فرمایشات در جمع اساتید ،فضال و طالب حوزۀ
علمیۀ قم در مدرسۀ فیضیه.)1379/07/14 ،
آرمان نظام جمهورى اسالمى را میتوان در جملۀ كوتاه «ایجاد تمدن اسالمى» خالصه
كرد .تمدن اسالمى یعنى آن فضایى كه انسان در آن فضا از لحاظ معنوى و از لحاظ مادى
میتواند رشد كند و به غایات مطلوبى كه خداى متعال او را براى آن غایات خلق كرده است،
برسد .زندگى خوبى داشته باشد .زندگى عزتمندی داشته باشد .انسان عزیز ،انسان داراى
قدرت ،داراى اراده ،داراى ابتكار ،داراى سازندگى جهان طبیعت ،تمدن اسالمى یعنى این!
هدف نظام جمهورى اسالمى و آرمانش این است» (فرمایشات در دیدار رئیس و اعضای
مجلس خبرگان رهبری.)1392/06/14 ،
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مراحل و فرایند تحقق تمدن نوین اسالمی در اندیشۀ امام خامنهای

(مدظله)

با بررسی منظومۀ فکری مقام معظم رهبری(مدظله) میتوان دریافت که بهمنظور تحقق تمدن
نوین اسالمی باید به ترتیب مراحل پنجگانۀ «انقالب اسالمی»« ،نظام اسالمی»« ،دولت
ً
اسالمی»« ،جامعۀ اسالمی» و نهایتا «تمدن نوین اسالمی» را طی نمود؛ بنابراین ،در بخش
ذیل ،هریک از این مراحل با فرمایشات گوهربار ولیامر مسلمین جهان ،حضرت امام
خامنهای(مدظله) مورد تعریف و تبیین قرار میگیرد.

فراینــد تحقــق اهـداف اسـالمی بـا مرحلۀ «انقــالب اسالمی» آغاز میشود .انقالب
ً
الزاما بــه معناى زد و خــورد و شـلوغكارى و امثـال اینهـا نیســت .انقـالب یعنى دگرگونى
بنیادى .انقـالب آنجایى اسـت كـه پایههـاى غلطـى برچیده میشـود و پایههاى درسـتى
بـه جـاى آن گذاشـته میشـود (فرمایشات در دیدار مسئوالن و كارگزاران نظام جمهورى
اسالمى ایران .)1397/09/12 ،مرحلۀ انقـالب اگرچه پرهیجانترین و پر سروصداترین
مرحله است؛ اما در مقایسه با مراحل بعدی فرایند ،آسانترین مرحله به شمار میرود
(فرمایشات در جمع كارگزاران نظام جمهورى اسالمى.)1380/09/21 ،
در این مرحله بناى ضایع و پوسیده و كج و بدبنیان رژیمهاى استبدادى از بن برچیده

نظام انقالبی تمدنساز در اندیشۀ امام خامنهای(مدظله)(مراحل ،موانع و الزامات)

انقالب اسالمی

شـده و بنـای جدیدی مبتنی بـر اسالم حاکـم میگردد (فرمایشات در خطبههاى نمازجمعۀ
تهران)1384/05/28 ،؛ بـه عبـارت دیگـر ،بـه موجـب ایـن حركـت انقـالبى ،نظـام
مرتجـع قدیمـى و وابسـته و فاسـد سرنگـون شده و زمینـه برای نظام اصلح فراهم میگردد
(فرمایشات در دیدار دانشجویان كرمانشاه.)1390/07/24 ،
نظام اسالمی

پـس از تحقـق انقـالب ،گام بعدی تحقـق نظـام اسالمى یـا تعریف هویـت کلـی نظـام
است (فرمایشات در دیدار دانشجویان كرمانشاه .)1390/07/24 ،نظـام اسـالمى یعنـى
طـرح مهنـدسى و شـكل كل اسـالمى را در جایى پیاده كـردن (فرمایشات در دیدار مسئوالن
و كارگزاران نظام جمهورى اسالمى ایران .)1379/09/12 ،مرحلـۀ نظـام اسـالمی مترتـب
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بـر مرحلۀ انقـالب اسـالمی اسـت؛ یعنـی بـه شرط موفقیـت در مرحلۀ انقـالب اسـت
کـه میتـوان وارد مرحلـۀ نظـام اسـالمی شـد و آن را محقـق سـاخت (فرمایشات در جمع
كارگزاران نظام جمهورى اسالمى .)1380/09/21 ،در مرحلۀ نظام اسـالمی ،مهندسـی
عمومـی جامعـه ،اسـالمی میشـود .تحقـق نظـام اسـالمی بـه معنـای جایگزیـن شـدن
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز /نظام انقالبی(جلد دوم)

«نظـام دینـى تقوایى مردمـى گزینـى» بـه جـای «نظـام سـلطنتى اسـتبدادى فـردى
مـوروثى اشرافى وابسـته» و «تصویـب شـكل كل قانـون اسـاسى» اسـت (فرمایشات در
دیدار مسئوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمى ایران.)1379/09/12 ،
معنـای نظـام اسـالمی ایـن اسـت کـه ترتیب ادارۀ كشـور [بـه نحـو اجمالـی و در
سـطح قوانیـن حاکـم] بـه هـمان نحـوی اسـت كـه اسـالم گفتـه اسـت؛ یعنـی قانـون
اسـاسى و آرایش و چینـش سـیاسى کشـور اسـالمی اسـت .اینکـه مردمسـاالرى دینـى بـه
جـای حکومـت شاهنشـاهی بـر کشـور حاكـم شـد و مـردم ،مسـئوالن كشـور را مسـتقیم
یا غیـرمسـتقیم انتخـاب کردنـد؛ همچنیـن محـور قـرار گرفتن دین در وضـع قانـون و
اجرائیات كشـور ،مصادیـق تحقـق نظـام اسـالمی در کشـور ماسـت .نظـام اسـالمی بـه
مـا میگویـد کـه آهنـگ کلـی حركـت مـردم بـه سـمت اهـداف و آرمانهـاى دینـى اسـت
(فرمایشات در خطبههاى نمازجمعۀ تهران.)1384/05/28 ،
دولت اسالمی

بنابر آرمان جمهـوری اسـالمی ایـران ،دسـتگاه حاكمۀ كشـور بایـد در عمـل ،سـازماندهى
و در چگونگى رفتـار خـود بهطوركامل اسـالمى باشـند؛ یعنـی اگرچـه در مرحلۀ نظـام
اسـالمی منبـع تقنـن و معیار و مالك اجرا و اركان تصمیمگـیرى كشـور –بـا اسـتناد بـه
قانـون اساسـی– مبتنـی بـر اسـالم مشـخص شـده اسـت؛ ولی مرحلۀ نظـام اسـالمی،
مرحلۀ پایهگـذارى اصـولى ادارۀ اسـالمی کشـور اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر ،نظـام
ً
اسـالمى صرفـا یـک اسـم و عنـوان و شـكل نیسـت ،بلکـه محتوایى دارد و بایـد كارهایى
در واقعیت زندگـى مـردم انجـام بگیرد .تحقق این واقعیتها در زندگـى مـردم ،نیازمند
تربیت کارگـزاران و عنـاصر مؤمـن و معتقـدی اسـت (فرمایشات در خطبههاى نمازجمعۀ
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تهران )1384/05/28 ،کـه بتواننـد بـراسـاس قانـون اسـاسى ،نهادهـا و بنیانهاى كشـور

را بـه نحـو اسـالمى اداره و مدیریت کننـد و بینـش و رفتـار اسـالمی را بـر دسـتگاههاى
مدیریتـى و نظامـات گوناگون ادارهكنندۀ كشور حاکم سازند (فرمایشات در دیدار دانشجویان
كرمانشاه.)1390/07/24 ،
بنابراین ،دولت اسالمى به معناى حقیقى یعنی تشكیل منش و روش دولتمردان به گونۀ
اسالمى _البتـه دولـت در اینجـا بـه معنـاى عـام و اصطـالح سیاسـیاش مـدنظـر اسـت،
نـه بـه معناى هیئـت وزرا و قـوۀ مجریـه_ دولـت یعنـی قـواى سـهگانه ،مسـئوالن كشـور
 .)1379/09/12در یـک کالم ،دولـت اسـالمی یعنـی مجموعۀ كارگـزاران حكومـت
ً
اسـالمی .به معنـای اخیر ،کامـال مشـخص اسـت کـه تشـکیل دولـت اسـالمی ،سـنگینتر
و دشـوارتر از مرحلۀ انقـالب و نظـام اسـت؛ چراکه در این مرحله باید کارگزاران حکومت
اسالمی به معنای واقعی کلمه ،هم در روش و منـش خودشـان اسـالمی شوند (فرمایشات
در جمع كارگزاران نظام جمهورى اسالمى )1380/09/21 ،و هـم سـازوكارها و نهادهـای
جامعـه ،اسـالمی شـوند (فرمایشات در دیدار دانشجویان كرمانشاه.)1390/07/24 ،
دولـت اسـالمیاى كـه بتوانـد مقاصـد ملـت ایران و انقالب عظیم اسـالمی را تأمین
كنـد ،دولتـى اسـت كـه در آن رشـوه ،فسـاد ادارى ،ویژهخـوارى ،كـمكارى ،بیاعتنایى
بـه مـردم ،میل بـه اشرافیگـرى و حیف و میل بیتالمـال نباشـد .دولـت اسـالمی را بایـد

نظام انقالبی تمدنساز در اندیشۀ امام خامنهای(مدظله)(مراحل ،موانع و الزامات)

و حتـی رهـبرى (فرمایشات در دیدار مسئوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمى ایران،

بـا تکیـه بـه تعالیم امیرالمؤمنــینعلیهالسالم در نهجالبالغــه ســاخت و آن را ارتقا بخشید
(فرمایشات در خطبههاى نمازجمعۀ تهران .)1384/05/28 ،یکــی از مهمتریـن آثـار و
نتایـج تحقـق دولـت اسـالمی ،مضاعف شـدن کارآمـدی جمهوری اسـالمی در چشـم
جهانیـان اسـت (فرمایشات در دیدار مسئوالن نظام.)1383/08/06 ،
همچنیـن ،دولـتی اسـالمى اسـت که میتواند كشـور اسـالمى را به وجود آورد؛ یعنـی
اگـر مسـئوالن کشـور انسـانهای صادقـی باشـند ،مـردم نیـز صداقتپیشـه خواهنـد شـد.
اگـر مسـئوالن کشـور بـر هـوا و هـوس خـود فائـق آینـد ،مـردم نیـز از اسـارت هـوا و
هـوس آزاد خواهنـد شـد .اگـر کارگـزاران نظـام انسـانهای شـجاعی باشـند ،مـردم نیـز
شـجاع بـار خواهنـد آمـد (فرمایشات در خطبههاى نمازجمعۀ تهران.)1384/05/28 ،
اگرچـه دولـت اسـالمى كامـل بـه معنـاى واقعـى كلمـه در زمـان انسـان كامـل تشـكیل
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خواهـد شـد؛ ولی مجموعۀ كارگزاران حكومت نیز باید به قدر توان و تالش ،خودشان را به
نقطهاى برسـانند كـه با نصاب جمهورى اسالمى تطبیق پیدا كنند .درواقـع ،دولـت اسـالمی
در عصر حاضر یعنـی نزدیـک شـدن بـه حد نصاب و شاخصهای مقبول در ظرف نظام
جمهـوری اسـالمی .معناى شـعار دولت اسالمى این است كه ما میخواهیم اعمال فردى،
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز /نظام انقالبی(جلد دوم)

رفتـار بـا مـردم ،رفتـار بین خودمان ،رفتـار بـا نظامهاى بینالملل و نظام سلطۀ جهانى
را به معیارها و ضوابط اسالمى نزدیكتر كنیم (فرمایشات در خطبههاى نمازجمعۀ تهران،
.)1384/05/28
جامعۀ اسالمی

مرحلۀ جامعۀ اسالمی ،مرحلۀ تأللؤ و تشعشع نظام اسالمى است (فرمایشات در جمع
كارگزاران نظام جمهورى اسالمى .)1380/09/21 ،مرحلـهای اسـت کـه عدالـت در
جامعـه و در میـان عمـوم مـردم مسـتقر میشـود .تبعیض از بـین مـیرود .فقـر بهتدریج
ریشـهكن میگـردد .عـزت حقیقـى بـراى مـردم بـه وجـود میآید و جایگاه کشـور در
روابـط بینالملل ارتقا پیدا میكند (فرمایشات در دیدار مسئوالن و كارگزاران نظام جمهورى
اسالمى ایران.)1379/09/12 ،
در مرحلۀ تحقق كشـور اسـالمى ،اسـالم حیاتبخـش ،اسـالم نشـاطآور ،اسـالم
تحركآفرین ،اسـالم بـدون كجاندیشـى و تحجـر و انحـراف ،اسـالم بـدون التقـاط ،اسـالم
شـجاعتبخش بـه انسـانها و اسـالم هدایتكننـدۀ انسـانها بـهسـوى علـم و دانـش
بـر سرتـاسر جامعـه حاكـم میشـود .در کشـور اسـالمی ،هم احـكام و مقـررات و هـم
اجـرا ،اسـالمى اسـت .هـم دولتمـردان اسـالمیاند ،هـم مـردم بـه تبع حـال و بـه تبـع
دولتمـردان از لحـاظ اخالقـى اسـالمى خواهنـد شـد (فرمایشات در خطبههاى نمازجمعۀ
تهران.)1384/05/28 ،
از همان ابتدای انقالب ،هـدف انقالبیـون این بود که این جامعه محقـق شـود؛ یعنـی
جامعهاى عادل و برخوردار از عدالـت ،جامعهاى آزاد كه مـردم در ادارۀ كشـور و آینـده و
پیشرفـت خـود داراى نقـش و تأثیـر باشـند ،جامعهاى داراى عـزت مـلی و اسـتغناى ملی،
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جامعـهاى برخـوردار از رفـاه و مبراى از فقـر و گرسـنگى ،جامعـهاى داراى پیشرفتهـاى

همهجانبـه و برخوردار از پیشرفـت علمى ،اقتصـادى ،سـیاسى و باالخـره جامعـهاى بـدون
سـكون و ركـود و توقـف و در حـال پیروى دائـم (فرمایشات در دیدار دانشجویان كرمانشاه،
 .)1390/07/24نتیجـۀ تحقـق جامعـۀ اسـالمی ،الگـو و اسـوه شـدن جامعـۀ اسـالمی
ایـران بـراى همـۀ مسـلمانهاى عـالم اسـت؛ یعنـی تحقـق آیـۀ Nلتكونـوا شـهداء
عـلی النـاس( Mفرمایشات در دیدار مسئوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمى ایران،
.)1379/0/12

این سند راهـبردی گفتـه شـده اسـت« :ایـران کشـوری اسـت توسعهیافته بـا جایگاه اول
اقتصـادی ،علمـی و فنـاوری در سطح منطقـه بـا هویـت اسـالمی و انقالبـی ،الهامبخـش
در جهان اسـالم و بـا تعامـل سـازنده و مؤثـر در روابـط بینالملل» (سند چشمانداز بیست
سالۀ نظام جمهوری اسالمی ایران ،ابالغی .)1382/08/13تشـکیل جامعـۀ اسـالمی،
بزرگترین وسـیله بـراى گسـترش تفكـر اسـالم نـاب و بسـط تجربـۀ انقـالب اسـالمی در
عالم اسـت .مهمتریـن مأموریت نسـل حـاضر ایـن اسـت كه جامعـۀ اسالمی را در افق زمانی
مشخصشده و متناسب با شاخصهای ترسیمشده از سـوی رهـبر معظـم انقـالب(مدظله)
محقق سازند (فرمایشات در دیدار دانشجویان سراسر كشور.)1387/07/07 ،

نظام انقالبی تمدنساز در اندیشۀ امام خامنهای(مدظله)(مراحل ،موانع و الزامات)

مطابـق چشـمانداز  1404بایـد بـهنحـوی حرکـت و برنامهریـزی شـود کـه تا این تاریخ
ً
دولـت اسـالمی تحقـق یافتـه و انقـالب وارد گام چهـارم خـود شـود؛ زیـرا صراحتا در

تمدن اسالمی

خط کلی فرایند تحقـق اهـداف اسالمی اگر بـا جدیـت ،پشـتکار و بـا شـناخت لـوازم و
عمـل بـه وظایـف پـی گرفته شـود ،سرنوشـت حتمی این اسـت کـه تمدن اسـالمی یک
فرایند تحقق اهداف اسالمی و مراحل پنجگانۀ آن بار دیگـر پرتـو خـود را بـر مجموعـۀ
عظیمـی از دنیـا بگسـتراند (فرمایشات در جمع اساتید ،فضال و طالب حوزۀ علمیۀ قم
در مدرسۀ فیضیه .)1379/07/14 ،از همان آغازیـن روزهای انقـالب نیـز ،هـم فعـاالن
مردمـی و هـم رهـبران انقالبـی بهدنبـال ارائۀ نسـخۀ مطلـوب و میسـور از اسـالم در جهـان
معـاصر بودنـد و میخواسـتند در گام نخسـت ،ابتـدا یك جامعـه و الگـوی مطلـوب عملـی
در ایران بـراى جلبتوجه جوامع اسـالمى پدیـد آورنـد و در گام بعدی همۀ جوامـع بشـرى
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را متوجـه ایـن الگـو نماینـد .انقـالب میخواسـت بـه همۀ كسـانى كـه در هـر نقطـهاى از
دنیاى اسـالم هسـتند ،نشـان بدهـد كه این الگـو تحققیافتنـى و شـدنى اسـت ،این هـم
نمونـهاش (فرمایشات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههاى شیراز.)1387/02/14 ،
تمـدن اسـالمی مرحلـهای اسـت که نظایر الگـوی جامعۀ اسـالمی پدیـدآمـده در ایـران
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز /نظام انقالبی(جلد دوم)

_پـس از طـی مراحـل قبلـی فراینـد_ در کشـورهای مختلـف بـه وجـود آید (فرمایشات
در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههاى شیراز)1387/02/14 ،؛ بـه ایـن ترتیـب ،بـا
تحقـق تمـدن اسـالمی ،فرهنـگ اسـالمى فضـاى عمومـى بشریت را فرا خواهـد گرفـت
(ابراهیمی کوشالی213 :1394 ،؛ مقام معظم رهبری ،فرمایشات در خطبههاى نمازجمعۀ
تهران1384/05/28 ،؛ فرمایشات در جمع اساتید ،فضال و طالب حوزۀ علمیۀ قم در مدرسۀ
فیضیه ،)1379/07/14 ،البتـه نبایـد فرامـوش کـرد کـه تمـدن اسـالمی بـه صـورت کامل
َّ
در دوران ظهـور حـضرت بقیةاللـهارواحنافـداه تشـکیل خواهد شـد (فرمایشات در جمع اساتید،
فضال و طالب حوزۀ علمیۀ قم در مدرسۀ فیضیه.)1379/07/14 ،
موانع تحقق نظام انقالبی تمدنساز در اندیشۀ امام خامنهای

(مدظله)

از آنجا که ما در جمهوری اسـالمی بـا یك موجود پویا و پیشرونده روبهرو هسـتیم؛ بنابراین،
ممکـن اسـت بـا كمبودها و مشـکالت و موانعـى روبـهرو شـویم کـه اگـر ایـن کمبودهـا
و موانـع را جـدی نگیریـم ،چـه بسـا شـاهد وارد شـدن خسـارتهای جبران ناپذیری به
سیر تکاملی انقــالب اســالمی باشیم (فرمایشات در دیدار دانشجویان نمونه و نمایندگان
تشكلهاى مختلف دانشجویى .)1385/07/25 ،این موانع و کمبودها به دو دسته تقسیم
میشوند؛ یکى «موانع درونى» و دیگری «موانع بیرونى.
موانـع درونى

موانع درونى آن چیزهـایى هستند كـه در درون خـود مـا انسـانها ،اعـم از مسـئولین و آحـاد
مـردم ،قـرار دارنـد ،ماننـد ضعفهـاى فكـرى ،ضعفهاى عقــالنى ،راحتطلبــى،
آســانگرایى ،آســانپندارى ،گریز از چالشهــا ،تربیتهــاى اجتماعــى و عادتهــاى
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غلـط تاریخــى ،مانند مرفهگرایى و اسراف ،خشم و شهوتهاى بیمهار و تربیتنشده،

دلبستگى به عادات و عقاید خرافی مراثى و بد فهمیدن دسـتور دین (فرمایشات در دیدار
اساتید و دانشجویان دانشگاههاى شیراز.)1387/02/14 ،
موانـع بـیرونى

ً
موانع و عوامل بـیرونى عمدتا توسـط كسـانى كـه بـه نحـوى از انقـالب و هدفهـاى
انقـالب متـضرر شـدند ،ایجـاد میشـود ،ماننـد انحصارطلبـان جهـانى ،اشرار داخـل،
(فرمایشات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههاى شیراز.)1387/02/14 ،
الزامات تحقق نظام انقالبی تمدنساز در اندیشۀ امام خامنهای

(مدظله)

مهمتریـن الزام و زیربنای حرکتی در طی مسـیر فرایند تحقق نظام انقالبی تمدنساز ،تحول
معنـوی و روحی انسانهاسـت تـا بتواننـد از زیـر بـار تأثیـر تربیتهـای طوالنـی غیـر
اسـالمی رهایـی یافتـه و بـه فهـم مباحـث اسـالمی بـه شـکل کارسـاز و پاسـخگوی
مسـائل دنیـای قـرون معاصر دسـت یابنــد (فرمایشات در خطبههاى نمازجمعۀ تهران،
.)1384/05/24
ایــن تحــول روی ارکان مختلــف جهانبینــی و بینــش اســالمی اســتوار شــده

نظام انقالبی تمدنساز در اندیشۀ امام خامنهای(مدظله)(مراحل ،موانع و الزامات)

توطئههـاى ابرقدرتهـا و دسـتهای اغواگـر تبلیغـاتى و سـیاسى و اقتصـادى آنهـا

اســت .پنـج رکـن عمـدۀ جهانبینـی اسـالمی متناسـب بـا نیازهـای معرفتـی عصر حاضر
عبارتنـد از :توحیـد ،تکریـم انسـان ،تـداوم حیـات بعـد از مـرگ ،اسـتعداد بیپایـان انسـان
در مسـیر تکامـل و حرکـت تکاملـی عـالم به سـمت تحقق حاکمیت حق و صـالح.
اعتقـاد به ایـن پنـج اصـل کلیـدی موجـب پدیـد آمـدن یـک سلسـله نتایـج عملـی در
زندگـی یک انسـان مسـلمان میشـود و ایـن فـرد میتوانـد در حرکـت کلـی فراینـد تحقق
اهـداف اسـالمی ایفای نقـش کنـد .نتایـج عملی مذکـور عبارتند از :عبودیـت دربرابر
خـدای متعـال ،هدف گرفتن تعالـی ،ترجیـح فـالح و رسـتگاری اخـروی بر سـود دنیـوی،
مجاهـدت و تالش و مبـارزه و در نهایت امیـد بـه پیـروزی در همـۀ شرایـط (فرمایشات در
دیدار مسئوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمى ایران.)1379/09/12 ،
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نظام اسالمى ،دولــت اســالمى و كشــور اســالمى ،هركــدام مترتــب بــر همدیگــر
هسـتند .اینها همـه یكسـان و یكچیز نیسـتند (فرمایشات در دیدار دانشجویان نمونه
و نمایندگان تشكلهاى مختلف دانشجویى .)1385/07/25 ،اگـر دولـت بـه معنـاى
واقعـى كلمـه اسـالمى شـد ،آنگاه كشـور بـه معنـاى واقعـى كلمـه اسـالمى خواهـد شـد
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز /نظام انقالبی(جلد دوم)

(فرمایشات در دیدار مسئوالن و كارگزاران نظام جمهورى اسالمى ایران.)1379/09/12 ،
دولـتی اسـالمى اسـت كـه میتوانـد كشـور -و جامعه -اسـالمى را بـه وجـود آورد.
وقتـى كشـور اسـالمى پدید آمـد ،در پی آن تمـدن اسـالمى نیـز بـه وجـود خواهـد آمـد
(فرمایشات در خطبههاى نمازجمعۀ تهران.)1384/05/28 ،
مسـئوالن کشـور باید بیش از هـر موقـع دیگـر بـه سـمت اسـالمى شـدن و مؤمنانـه
و مسئوالنه زندگـى كـردن برونـد و تـالش کننـد تـا سمت و سـوی زندگـى ایشـان،
زندگـی علـوى باشـد و روح زندگـى علـوى -یعنـى عدالـت ،تقـوا ،پارسـایى ،پاكدامنـى،
بىپـروایی در راه خـدا و میل و شـوق بـه مجاهـدت در راه خـدا -را در خودشـان زندهتـر
كننـد (فرمایشات در دیدار مسئوالن نظام.)1383/08/06 ،
مسـئولین بایــد جهتگیریهــا و رفتــار اجتماعــى و فــردى خــود و رابطهشــان بــا
مـردم را بـا معیارهـاى اسـالمى تطبیق دهنـد تـا زمینهسـاز تحقـق اهـداف اسـالمی در
کشـور باشـند .باید بـه طـور مـداوم جهتگرىهـا را در مـد نـگاه خودشـان قـرار دهنـد و
در مسـیر ایـن جهتگـیری به سرعـت حركـت كننـد (فرمایشات در خطبههاى نمازجمعۀ
تهران )1384/05/ 28 ،تـا بتوانیـم در زمـان تعیینشـده در چشـمانداز 1404بـه مرحلۀ
کشـور اسـالمی برسـیم.
نمیتوان توقـع داشـت كه بـدون اصـالح طبقـۀ کارگـزاران نظـام اسـالمی ،مـردم کشـور
و کل دنیا اصـالح شـوند و كشـور و دنیـای اسـالمى به وجـود آیـد ،البتـه بـر همـگان
الزم اسـت کـه در ایـن مسـیر اسـتقامت و پایدارى کننـد و مسیـر و جهتگیـرى را گـم
نكـرده و مرتـب خطاهـای خودشـان را اصـالح نماینـد .اصـالح خـود -توسـط هـریـک
از مسـئوالن -اولیــن و مهمتریــن وظیفــه در ایــن دوران اســت .هـریـک از مســئولین
قــواى مقننــه و قضائیه و مجریه و ردههـای گوناگـون اداری و تصمیمگیـری کشـور باید
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بتواننـد تـا حـد قابل قبـولى خـود را بـا معیارهـاى دینـى و اخالقـى اسـالمى تطبیق دهنـد.

مسـئوالن کشـور بایـد همـواره بـه خاطـر داشـته باشـند کـه اگـر خودشـان را اصـالح
كننـد ،جامعـه اصـالح خواهـد شد (فرمایشات در دیدار مسئوالن و كارگزاران نظام جمهورى
اسالمى ایران.)1379/09/12 ،
اگـر دولـت اسـالمى شـود ،آنگاه كشـور نیـز اسـالمى خواهـد شـد .اگـر کارگـزاران در
رفتـار سیاسـی و اقتصادیشـان بـه حـد نصـاب اسـالمی برسـند ،آنگاه میتـوان انتظـار
داشـت کـه دانشـجو و جـوان بـازارى و کارمنـدان ردههـاى پایین دولتـى و عمـوم مـردم نیـز
آنکه مسـئولین کشـور بـه ایـن شـاخصها پایبنـد باشـند ،عمـل بیهـودهای اسـت؛ چراکه
بـه ما فرمودهاند« :كونـوا دعـاة النـاس بغیـر السـنتكم» (مجلسی 1403 ،ق ،ج .)309 :67
اسـالمی شـدن حقیقـی جامعه زمانـی اتفـاق میافتد که مسـئوالن بـا عمـل اسالمیشـان
مـردم را بـه مسـلمان واقعـى شـدن دعـوت کننـد (فرمایشات در خطبههاى نمازجمعۀ
تهران.)1384/05/28 ،

عبودیـت دربرابر خـدای متعـال

مردم

تحــول معنــوی و روحــی؛
تحــول ارکان جهانبینــی و

ترجیـح فـالح و رسـتگاری اخـروی بر سـود
دنیـوی
مجاهـدت و تالش و مبـارزه
امیـد بـه پیـروزی در همـهی شرایـط
یعنـى عدالـت ،تقـوا ،پارسـایى ،پاكدامنـى،
بىپـروایی در راه خـدا و میل و شـوق بـه
مجاهـدت در راه خـدا

مسئوالن

الزامات تحقق نظام انقالبی تمدن ساز
(مدظله العالی)
در اندیشه امام خامنه ای

بینــش اســالمی

گرفتن تعالـی
هدف
ِ

نظام انقالبی تمدنساز در اندیشۀ امام خامنهای(مدظله)(مراحل ،موانع و الزامات)

اسـالمی رفتـار کننـد .مالمـت کـردن مـردم در عـدم رعایـت نصابهای اسـالمی قبـل از

رفتن بـه سـمت اسـالمى
شـدن و مؤمنانـه و مسئوالنه
زندگـى كـردن
(زندگی علوی)

جهتگیریها و رفتار اجتماعى و فردى خود و
رابطهشـان با مـردم را بـا معیارهـاى اسـالمى
تطبیق دهند.
اصـالح خود و تطبیق دادن با معیارهاى دینى و
اخالقـى اسالمى
كونـوا دعـاة النـاس بغیـر السـنتكم
با عمل اسالمیشان مـردم را دعـوت کننـد.
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نتیجهگیری

براساس منظومۀ فکری امام خامنهای(مدظله) ،انقالب اسالمی و نظام مقدس برآمده از آن
بهمنظور نیل به مرحلۀ تمدنسازی باید به ترتیب مراحل پنجگانۀ انقالب اسالمی ،نظام
ً
اسالمی ،دولت اسالمی ،جامعۀ اسالمی و نهایتا تمدن نوین اسالمی را طی نماید.
مجموعه مقاالت گام دوم انقالب؛ الگوی نظام انقالبی تمدن ساز /نظام انقالبی(جلد دوم)

مهمترین موانع تحقق نظام انقالبی تمدنساز براساس فرمایشات مقام معظم رهبری

(مدظله)

به دو بخش موانع «درونی» و «بیرونی» تقسیم میشوند« .موانـع درونى» آن چیزهـایى
هستند كـه در درون مسـئولین و آحـاد مـردم قـرار دارنـد ،ماننـد ضعفهـاى فكـرى،
ضعفهاى عقــالنى ،راحتطلبــى ،آســانگرایى ،آســانپندارى ،گریز از چالشهــا،
تربیتهــاى اجتماعــى و عادتهــاى غلــط تاریخــى همچون مرفهگـرایى و اسراف،
خشــم و شــهوتهاى بیمهــار و تربیتنشـده ،دلبسـتگى بـه عـادات و عقاید خـرافى
ً
مـراثى و بد فهمیدن دسـتور دین و «موانع بـیرونى» عمدتـا توسـط كسـانى كـه بـه نحـوى
از انقـالب و هدفهـاى آن متـضرر شـدهاند ،ایجـاد میشـود ،ماننـد انحصارطلبـان
جهـانى ،اشرار داخـل ،توطئههـاى ابرقدرتهـا و دسـتهای اغواگـر تبلیغـاتى و سـیاسى
و اقتصـادى آنهـا.
الزامات تحقق نظام انقالبی تمدنساز در اندیشۀ امام خامنهای(مدظله) در دو حوزۀ الزامات
مرتبط با «مردم» و «مسئوالن» بررسی میشود .مردم باید «تحـول معنــوی و روحـی
پیدا کنند» و «ارکان جهانبینی و بینش اســالمی ایشان متحول شود» که این امر منجر به
عبودیـت دربرابر خـدای متعـال ،هدف گرفتن تعالـی ،ترجیح فـالح و رسـتگاری اخـروی
ِ
بر سـود دنیـوی ،مجاهـدت و تالش و مبـارزه و امیـد داشتن بـه پیـروزی در همۀ شرایـط
میشود .مسئوالن باید به سمت «زندگی علوی» و اسـالمى شـدن و مؤمنانـه و مسئوالنه
زندگـى كـردن حرکت نمایند .این امر به معنای آن است که ایشان باید در عدالـت ،تقـوا،
پارسـایى ،پاكدامنـى ،بىپـروایی در راه خـدا و میل و شـوق بـه مجاهـدت در راه خـدا
کوشا باشند و جهتگیریهــا و رفتــار اجتماعــى و فــردى خــود و رابطهشــان بــا
مـردم را بـا معیارهـاى اسـالمى تطبیق دهند و ضمن اصالح خود ،بـا عمـل اسالمیشـان
مـردم را به اسالم و پیروی و حمایت از نظام اسالمی ترغیب و دعـوت نمایند تا نظام اسالمی
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بتواند در مسیر خود به سمت تمدنسازی به صورت اثرگذار عمل نماید.
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