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چکیده
توجه ویژه به آینده یکی از نیازهای هر انسان و جامعهای است .ما بهعنوان یک مسلمان باتوجهبه آیات و روایاات
مربوط به این زمینه ،تعاریف مشخصی از آرمانشهر داشته و معتقدیم آرمانشهر اساممی هماان ایاات هیواه و جامعاه
مهدوی است .باتوجهبه اعتقادات مسلمانان و به خصوص شیعیان ،وظیفه اصلی یاک شایعه آماادهساازی جامعاه و خاود
برای چنین آرمانشهری است .این آینده روشن و وعدهدادهشده ساختنی و دستیافتنی است .در دوران غیوت کواری،
وظیفه والیتفقیه هدایت جامعه به سمت زمینه سازی ظهور است .مقام معظم رهوری با ترسیم نقشه راه رسیدن به چناین
هدفی ،پنج مراله اصلی را :انقمب اسممی ،نظام اسممی ،دولت اسممی ،جامعه اسممی و تمادن ناوین اساممی کار
کرده اند .در این مقاله با روش مرور بر ادبیات و اسناد و تحلیا ففتماان بیاناات ایشاان در رابااه باا آیناده اساتخرا و
چارچوبی مفهومی برای تویین آیندهاندیشی ازمنظر ایشان ارائه شد کاه شاام مفلفاههاای مختلفای ازجملاه ملاوماات،
زیرساختها ،پیشرانها و موانع ،افق بلندمدت و دامنه وسیع و ترسیم ایات هیوه و جامعه مهادوی اسات .در هار کادام
ازاین مفلفات میتوان موارد و موضوعاتی را مشخص کرد که نیازمند تمرکا و توجه بیشتر است.
كلیدواژهها :آیندهاندیشی؛ آینده پژوهی؛ تمدن نوین اسممی؛ والیتفقیه؛ اسمم
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مقدمه
جهان ااضر بهصورت مستمر دراال دفرفونی و تغییر است و این تغییرات باتوجهبه عناصر و
عوام مختلف ،جهتها و سمتهای متفاوتی را درپیش فرفته است .مسئله قاب توجاه ایان اسات
که برهمخوردن نظم نوین بعد از جنگ جهانی دوم ،تقریواا قاعای و مسالم شاده و نظمای جدیاد
دراال تکوین است .امپراتوریهای استکواری باهشادت دوره افاول تادریجی را های مایکنناد و
اندیشمندان خارجی نیا بر این مهم صحه فذاشته و مجموعهای از عناصر درونی و بیرونی فرسایش
قدرت در این عرصه را میتوان مشااهده کارد (لافای مرزنااکی .)00۳0 ،مقاام معظام رهواری در
تعویری صریح و آیندهنگرانه در این راباه میفرمایند« :جهان درااال فاذار از یاک پایچ تااریخی
بسیار مهم است .انتظار میرود که نظمی نوین دراال تولدیاافتن باشاد» (دفتار افاو و نشار آ اار
اضرت آیتاهلل العظمی خامنهای .)00۳0/12/1۳
توجه به آینده و برنامهریای برای ساخت آینده مالوب جائی از تمام ادیان و ایدئولوژیهایی
است که هریک جهان را به سویی میبرند .دراینمیان ،اسمم که دین خاتم پیاموران (ص) اسات و
بهتوعآن عالمان و رهوران دینی به ترسیم آینده مالوب ،الاامات و زیرساختهاای موردنیااز بارای
رسیدن به آن آینده ،پیشرانها (موانع) و همچنین افق و دامنه آیندهاندیشی و ترسیم جامعه مهدوی
بهعنوان آینده مالوب و قاعی ،براساس آیات و روایات همت فماشتهاند.
بررسی دیدفاههای مقام معظم رهوری و استخرا موارد مربوط باه آینادهاندیشای از بیاناات و
نوشتارهای ایشان از ملاومات ارکت و برنامهریای آفاهانه در خط انقمب اسممی اسات .هرچاه
افق دید انسان به رهوری نادیک باشد ،درواقع ،در پیادهسازی منویات ایشان و زمیناهساازی ظهاور
امام مهدی عج و آینده مالوب زندفی انسان است.
به بیان ایشان« :اکنون رویشهای انقمب اسممی بر ریاشها غلوه کرده و نس جوان و انقمبی
در سراسر کشور ،نویدبخش آیندهای روشن و همراه با پیشرفت هستند .این نس نو باید بر افقهای
دور و آینده ،که همان تشکی تمدن نوین اسممی اسات ،متمرکاا شاود و فقاط آیناده نادیاک و
جلوی پای خود را نویند( ».دفتر افو و نشر آ ار اضرت آیتاهلل العظمی خامنهای .)00۳0/16/00
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
جیما دیتور آینده را از درهامکانش چهاار مفلفاه رویادادها ،رونادها ،تصاویرها و اقادامهاا
میداند (بنیاد توسعه فردا.)00۳6 ،
ااساس ترسیم آینده ،دغدغه اصلی بشر بوده و با شروع جنگ سرد این مسئله شک جادیتار
به خود فرفت .تقریوا از دهه  01میمدی ،آیندهپژوهی پیشرفته باتوجهبه ااساس نیاز شدید انسان به
دانستن از آینده و غلوه بر ناپایداریها ،آرامآرام شک فرفت .الوته پیش از آن ادبیات «آرمانشهر»
و «ویرانشهر» شک فرفته باود .داساتانهاای علمای -تخیلای مرساوم باود و درواقاع هماین افاراد
زمینهساز ارکت بارگ آیندهپژوهی عصر ااضر باهعناوان رشاتهای دانشاگاهی بودناد (خاایای،
.)00۳6
آیندهپژوهی در وهله نخست میکوشد تا براساس رویکردهای اکتشاافی آینادههاای بادی را
کشف و شناسایی کند ،در این رویکرد هنجارها و ارزشها جایی ندارند و انسان بهصورت منفعا
برخی از آیندههای محتم را پیشبینی مایکناد .آینادهپژوهای آیناده را متعاین ،محتاوم و قاعای
نمیداند ،بلکه آن را بدی تصور میکند .آیندههای بدی االتهایی از آینده است که باتوجاهباه
شدت و ضعف عوام سازنده آنها ،میتوانند بهصورت جایگاین هم پدید آیند .آینادهپژوهای باا
رویکرد هنجاری و ارزشی از بین آیندههای بدی باه آینادههاای مالاوب و مارجح مایاندیشاد و
درواقع ساخت و معماری آیندههای دلخواه و مالوب را مدنظر دارد (شک .)0

شک  .0انواع آینده ازمنظر آیندهپژوهی (ایدری )00۳6
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آیندههای ممکن عوارتند از تمام آیندههایی کاه مایتواناد محقاق شاود و درت تماامی آنهاا
متناقض با علم و دانش فعلی بشر است .آیندههای باورکردنی با باورهای انسان سازفارند و مناواق
با اصول و دانش امروزی ما هستند .آیندههای مرجح یا مالوب آن دساته از آینادههاا هساتند کاه
برای ما مالوبند و برخمف سه ناوع دیگار کاه داناش شاناختیاناد ،اینهاا برانگیاانناده ،ارزشای و
هنفرا هستند و ماهیتی عینیفرا ندارند .بههمینعلت ممکن است دو چشمانداز تدوینشده برای
دو کشور مختلف باهم در تضاد باشند؛ چراکه هر کشور ،آینده مالوب خود را موتنیبر هنجارها و
ارزشهای خود تصور کرده است (نویپور  00۳1و ایدری .)00۳6
رهوران ملتها باید دارای نگاه و تفکر راهوردی و کمن باشند تا بتوانند جامعه و کشاور را در
محیای واقعی و پویا به سمت آینده مالوب خود هدایت نمایند .نگاه و تفکر رهور معظام انقامب
دارای ماهیتی نادیک به آنچه در منابع علمی به آن تفکر راهوردی و نگاه کمن مینامند ،میباشد.
در اندیشه ایشان برای تحلی هر ااد ه و موضوعی عناصر راهوردی و کمن باید مدنظر قرار فیارد
و با مفلفههای سهفانه تفکر و نگاه راهوردی تحلی شود و برای آن هرح و ایده و راهکار اندیشید
و باید آرمانفرایی و واقعبینی را بهعنوان شیرینترین قانون زندفی و جامعه بارای سااختن آیناده
مالوب ترکیب و همراه کرد که مفهوم عملیاتی آن ارکت مجاهدانه مدبرانه است (مقیسه ،مفمنی
زاهد و مقرونی و یوسفی.)00۳6 ،
باایاد فافات آرماان و هدف غایى در فرایند اسممىسازى جامعه ،تفقاه و اساتنواط اقاایق و
آموزههاى اصی دین اسمم ،فهم و تفسیر روزآمد آن براساس اراده شارع مقدس و تاوایایاان ائماه
اههار علیهمالسمم ،ساپاس تاوادیا فاهامها و استنواطها به پیامها و تفسیرهاى بهروز ماوقاعایاّتاى،
عاصارى و ماوضاوعاى و تارویاج آناهاا مایان جامعه و سرانجام اقوال ،باور و عم به ایان پیاامهاا
ازسوى مکلّفان در ساوح فردى و اجاتامااعى است .نتیجه این باور و عم به پیامهاى دین اسامم
ناب ،درقالب فرهنگ و تمدن اسممى تجلّى خواهد کرد (اامدی .)00۳2
آرا و اندیشههای مقام معظم رهوری و امام خمینی (ره) در رابااه باا آیناده در ماوارد مختلفای
مورد بررسی قرار فرفته است .بسیاری از محققان به جمعآوری و ارائه موااث مختلف باا اساتفاده
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از بیانات ایشان در این مدت پرداختهاند که با یاک جساتجوی سااده قابا مشااهده هساتند :از آن
جمله میتوان به کتاب «هرح کلی اندیشه اسممی در قرآن» ،مقاله «الاامات آینده انقمب اساممی
از نگاه امام خمینی و مقام معظم رهوری» ،مقاله «آیناده در کامم اماام و رهواری» ،کتااب « کتااب
فرایند تحقق انقمب اسممی در اندیشه امام خامنهای» ،نشریه «خط ااباهلل» و  ....اشاره کرد.
تفاوت اصلی مقاله ااضر با پژوهشهای ارائهشده در این زمینه را مایتاوان موضاوع پاژوهش
(ارائه چارچوب آیندهاندیشی) دانست .بهعنوانمثال ،پژوهشگر در مقالاه «الااماات آیناده انقامب
اسممی از نگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهواری» باا اساتفاده از بیاناات ایشاان صارفا باه بیاان
الاامات آینده انقمب اسممی پرداخته و باه ارائاه یاک چاارچوب آینادهاندیشای ازمنظار رهواران
انقاامب اسااممی نپرداختااه اساات .در ای ان پااژوهش الاامااات در شااش اااوزه سیاسااتفااذاری و
برنامهریای ،فرهنگی ،سیاسی اجتماعی (نقش مردم در آیندهسازی) ،روابط بینالملا  ،مادیریتی و
دفاعی دستهبندی شده و درانتها نیا به فرایند ظهور منجی بشریت پرداختاه شاده اسات (شایداییان،
.)00۳2
همچنین پژوهشگر در مقاله «انقمب اسممی و چیستی نظام آینده جهانی» به تویین ایان مفهاوم
میپردازد که کدام یک از نظریاههاای آیناده جهاان ،پایاان تااریخ (فوکویاماا) ،جناگ تمادنهاا
(هانتینگتون ) و اکومت مستضعفان (امام خمینى (ره ) ،که در سه دهاه فذشاته ماارح شادهاناد،
ظرفیت و توان الزم براى تأسیس یک نظام جهانى را داراست .پس از بررسی نظریات فوق به ایان
نتیجه میرسد که ااکاومات ماساتاضاعافاان اساممااى رهااورد واااى الهااى ،باعاثاات اناوایااا و
اماامات اولیااسات کاه عق و فارت اصی انسانى بر آن مهار تأییاد ماىزناد .اایااى مجادد ایان
اکومات کاه نویاددهناده جاهاانااىشاادن تاماادن اساممااى اساات ،در ساه دهاه اخیار ماادیون
اندیشههاى امام خمینى (ره) و اناقامب اسامماى اسات  .اماام باارها و باه شاک هااى مختلاف بار
ضرورت قیام و یا تأسیس اکومت ازسوى مستضعفان تأکید کرده است .پژوهشگر در ایان مقالاه
مشخصههای اکومت مهدوی را برمیشمارد و درواقع به بیان آینده مالوب پرداخته و و باه ارائاه
یک چارچوب آینده اندیشی ازمنظر رهوران انقمب اسممی نپرداخته است (شیرودی.)00۳2 ،
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الوته در مقاله ااضر ،بیانات ایشان و همچنین منابع اشارهشده مورد بررسی قرار فرفتاه اسات و
سعی در ارائه چارچوبی مفهومی از آیندهاندیشی ازمنظر ایشان شده است.

روش پژوهش
روش مورداستفاده در این پژوهش مرور بر ادبیات و درواقع مارور بیاناات رهواری و همچناین
استفاده از روش کیفی تحلی ففتماان و تحلیا اساناد اسات .ریشاا واژف ففتماان از فعا یوناانی
 discurrereبهمعنای ارکت سریع در جهات مختلف میباشد (عضدانلو .)00۳6
با نظر به سه رویکرد زبانشناسی ساختفرا ،نقشفرا و انتقادی ،مایتاوان باه ساه بعاد اصالی
ففتمان دست یافت .این سه بعد عوارتند از :کاربرد زبان ،برقراری ارتواط میان باورهاا و تعاما در
موقعیتهای اجتماعی .وظیفه و هدف اصلی ماالعا ففتمان ،فراهمآوردن توصیفی یکپارچه از این
سه بعد است ،بههوریکه تأ یر و تأ رات آنها را بر یکدیگر در کانون بررسی قرار می دهد.
روش تحلی ففتمان ( )Discourse analysisروشی است که در جریان ماالعات میانرشتهای
در دهههای  0۳21و  0۳۹1در رشتههایی مانند جامعهشناسی ،روانشناسای اجتمااعی ،روانشناسای
ادراکی ،زبانشناسی ،نشانهشناسی ،انسانشناسی ،علوم سیاسی و سایر فرایشها و رشتههاای علاوم
انسانی بهعنوان روشی نوپا ،بهکار فرفته شد .تحلی ففتمان ،روشی است ،بارای پاژوهش دربااب
متون ارتواهی نظیر کتب ،سخنرانیها ،نشریات ،دستنوشتهها ،خاهرات ،سخنرانیها ،فیلمها و  ...و
نیا هرآنچاه کاه در آن زباان کااربرد دارد .تحلیا ففتماان ،روشای کیفای اسات کاه از اصامح
روشهای اولیه تحلی رسانهها بهدست آمده است؛ اصامای که برخوردار از شالوده زبانشناسی
است.
روش تحلی ففتمان ازجمله روشهای عمده مشاهده اسنادی است که میتوان متون نوشتاری
و شفاهی را با درنظرفرفتن شرایط زمانی آن مورد تحلی و ارزیابی دقیق و منظم قارار داد .تحلیا
ففتمان هم روشی است برای تحلی کیفی دادهها و هم روش مشاهده اسناد؛ اماا باهجاای مشااهده
مستقیم رفتار مردم یا پرسش درمورد آن ،به ارتواهاتی که آنان بهوجود آوردهاند و پیامهایی پدیاد
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آورده و موادله میکنند ،توجه کرده و آن را مورد تتوع و تحلی قرار میدهند.
تعاریف متعددی از روش تحلی ففتمان ارائه شده است ،اما تعریف ارائهشاده توساط ناورمن
فرکمف و درفام بعد تعریف دایان مک دان بیش از سایر تعاریف نق شاده ماورد اساتفاده واقاع
شده است (عقیلی و لافی اقیقت .)00۳۳
فرکمف میفوید ،ففتمان مجموعهای بههم تافتاه اسات کاه از ساه عنصار کاردار اجتمااعی،
کردار ففتمانی و تحلی متن تشکی شده است (فرکمف .)00۳۳
مک دان هم معتقد است ،ففتگو یا همپرسه شرط مقدماتی هر ففتمان باهشامار مایرود .هار
نوع ففتار ،کمم و نوشتار ،جریان اجتماعی محسوب مایشاود .باهعواارتدیگار ،دارای سرشات،
ماهیت و ساختار اجتماعی میباشند .ففتمانها اسب مکان و زمان تفاوت میکنند و در هر کشور
ففتمانهای متفاوتی وجود دارد ،عموهبرآن ،کشور به کشور نیا ففتمانهاا تفااوت دارناد (ماک
دان .)00۳1
با درنظرفرفتن تعاریف مذکور میتوان به یک جماعبنادی در تحلیا ففتماان دسات یافات.
تحلی ففتمان ،درواقع به کشف تعاممت زبان با ساختارهای فکری ا اجتماعی در متون ففتاری یا
نوشتاری می پردازد و چگونگی شک فیری معنا در ارتواط با عوام درونزباانی و بارونزباانی را
ماالعه میکند (شکرانی ،مایع و صادقزادفان .)00۳1
مفروضات تحلیا ففتماان کاه از برایناد قواعاد تحلیا ساخن ،تحلیا ففتاار ،تحلیا ماتن،
هرمنوتیک ،تفسیر ،نشانه شناسی ،مکتب انتقادی و روانکاوی مدرن است ،عوارت است از:
 متن را می باید بهعنو ان یک ک  ،معنا نمود که الوته این معنا لاوما در خود متن قرار ندارد. ماالعه ،برداشت و تفسیر از متن هماره برداشت ناصواب از متن است. برداشت افراد مختلف از ففتار یا متن وااد ،متفارق است و دالی متفاوت مایتواناد بارایاشاره به مدلولی ظاهرا یکسان مورد استفاده قرار فیرد.
 -در هر ففتمانی ،اقیقتی نسوی نهفته است و هیچ ففتمانی دارای اقیقت مالق نیست.
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 معنا همان اندازه که از متن منوعث میشود ،از بافت یاا زمیناههاای اجتمااعی-فرهنگای نیااتأ یر میپذیرد.
 معنای یک متن درمیان نوشتههای آن متن مستتر است. ففتمان ،تکساحی و تکبعدی نیست ،بلکه دارای ابعاد و ساوح متعددی است. هیچ متنی بی هرف و فاقد جهت فیری نیست ،بلکه همه متاون ایادئولوژی خااص خاود رادارند.
 نحاو ( ) Syntaxمااتن اااوی معنااا اساات ،زیارا نحااو برخاوردار از معااانی ایاادئولوژیک واجتماعی است و این معانی در جای خود به عواملی که دالها را میساازند مانناد بافاتهاا،
رماها ،مشارکتها و تاریخ ،وابستهاند.
 هر متن به یک منوع قدرت یا اقتدار مرتوط است .الوته این منوع قدرت یا اقتدار الااما سیاسینیست.
 هر متن در موقعیت و شرایط ویژهای تولید میشود؛ لذا هماره رنگ پدیدآورنده خود را بهخود دارد( .بهرامپور.)00۹۳ ،
الزم به کر است که برای فردآوری دادهها ،در پایگااه داده بیاناات رهواری 0کلیادواژههاای
مختلف و مرتوط با آینده مورد بررسی و جستجو قرارفرفته است .بهمنظور ردفیاری دقیاق بیاناات
ایشان ،تاریخ هر مورد در انتهای پارافراف مربوهه در شده است.

یافتههای پژوهش
باتوجهبه ماالب و عناوین استخرا شده از بیانات رهوری چاارچوب مفهاومی زیار (شاک )6
برای تویین آیندهاندیشی ازمنظر ایشان پیشنهاد میشود.

1. Khamenei.ir
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شک  .2چارچوب مفهومی آیندهاندیشی ازمنظر رهور معظم انقمب
 .1لزوم آیندهاندیشی
 .2در لوازم و زیرساختهای موردنیاز میتوان به موارد زیر اشاره كرد:

 اعتقاد قلوی به وعدههای الهی؛ صور و استقامت؛ امید؛ کار جهادی؛ اعتمادبهنفس ملی؛ بصیرت؛ تربیت انسان؛ توجه به تشکیمت؛ اقتصاد؛ فرهنگ؛ -برنامهریای.
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 .3در پیشرانها (و موانع) به موارد زیر میتوان اشاره كرد:

 معنویت و اعتقادات؛ نصرت الهی؛ آرمانخواهی؛ جهتفیری انقمبی و جهادی؛ علم؛ جوانان؛ مردم؛ اتحاد مسلمین. .0در افق و دامنه آیندهاندیشی به موارد زیر میتوان اشاره كرد:

 بلندمدت؛ جهانی. .5در آینده نگاری (اهداف ،تصویرسازی و نقشه راه) به موارد زیر میتوان اشاره كرد:

 مراا پنجگانه تمدن نوین اسممی؛ عدالت اجتماعی؛ ایات هیوه؛ جامعه مهدوی.درادامه به بررسی و تویین هر کدام از مفلفههاای اشاارهشاده در چاارچوب مفهاومی براسااس
بیانات ایشان پرداخته شده است.
لزوم آیندهاندیشی
لاوم آیندهاندیشی و داشتن نگاه کمن و برنامهریای بلندمدت را در جاایجاای صاحوتهاای
مقام معظم رهوری میتوان مشاهده کرد که درادامه برخی از این بیانات بهعنوان نمونه آورده شاده
است.
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«نسوت میان نگاه به فعالیتهای امروز و نگاه به تکاالیف آیناده در فعالیاتهاای دانشاجویی و
جنوش دانشجویی باید رعایت شود؛ لیکن افر ما نگاه کمنی به مسائ کشاور ،باه آیناده کشاور و
چالشهایی که فراروی ملت و کشور قرار دارد ،نداشته باشیم ،نهتنها نمیتوانیم وظاایف آیناده را
ترسیم کنیم ،بلکه در فعالیتهاای فعلای هام ااتماال ساردرفمی وجاود خواهاد داشات .باه افاق
دوردست نگاه کنید و بوینید چه باید کرد و چالشهایی که در مقاب ماست ،چیست( ».دفتر افاو
و نشر آ ار اضرت آیتاهلل العظمی خامنهای .)00۳0/16/0۳
«افر امروز ارکان اوزه یعنی مدیران ،صاابنظران ،اساتید ،برجستگان همت بکنناد ،درسات
فکر کنند و برنامهریای کنند ،اوزه بیست سال دیگار ازلحاا سااح و عماق و عارط و هاول و
توسعه نفوس ،از ااال بهمراتب بهتر خواهد بود .افر ااال ما پیشبینی نکنیم ،نه؛ هیچ معلوم نیسات
اوزه قمی در آینده با همین عرط و هول فعلی هم وجود داشته باشد .افر این آیندهنگری انجاام
فرفت ،فردا خوب خواهد بود .افر این آیندهنگری امروز در ااوزه قام انجاام نگیارد و باه وضاع
موجود راضی باشیم؛ به همینی که ااال اوزه را یک جوری اداره کنیم؛ به این افر قناعت کنایم،
فردا یا اوزهای نداریم یا اوزهای رو به انحااط خواهیم داشت.
هم مدیران اوزه ،هم شورای عالی اوزه ،هم بارفان اوزه ،هم اضرات مراجع بایاد ایان را
بدانند و به این توجه کنند که ما امروز باید به فکر اوزه قم یا اصفهان یا مشهد یاا بقیاه شاهرها در
بیست سال آینده باشیم؛ در سی سال آینده باشایم .سای ساال آیناده یعنای چاه یعنای دنیاائی کاه
ااتماال هیچ شواهتی با امروز ندارد؛ ازلحا امکان ا رفذاری ،امکان تسخیر دلها ،امکاان تساخیر
سرزمینها؛ این یک نکته؛ مسئله آیندهنگری( ».دفتر افو و نشار آ اار اضارت آیاتاهلل العظمای
خامنهای .)00۳2/1۳/1۳
«آنچه نسوت به آینده باید ففت ،این است که ما آینده را نمی شناسایم چگوناه اسات و از آن
خور نداریم .همه چیا موتنیبر ادس و تحلی است .فذشته ،عینیات و اسّیات ماست و وجود ما با
همه ایاتش ،آن را درت و لمس کرده است؛ ولی ما آینده را به ادس درمییابیم .درعاینااال،
این ادس آمیخته به اراده ماست؛ یعنی ما اجازه نمیدهیم که آینده ،جدای از اراده و خواست ما،
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به جهتی ارکت کند .ما میخواهیم اراده خود را در آینده دخی کنیم .ایان هام خاصایت انساان
مفمنِ باهدف است .افر هدفی داریم و افر مشخص است که کجا میخواهیم برویم و افر تصمیم
بر رفتن داریم ،پس آینده قاب ادس است و این ادس ،ناشی از اراده ما میباشاد .ماا در ایان راه
ارکت خواهیم کرد و الوته ،در بین راه ممکان اسات ااواد ی پایش بیایاد و عاوارط و آفاات و
مشکمتی عارط بشود .همینهاست که یقین را به ادس تودی میکند .افر ااتمال این ااواد
نواود ،وقتای اراده داریام و مایخاواهیم و مایدانایم باه کجاا مایرویام ،در آن صاورت باه یقاین
میرسیدیم؛ اما چون ااتماالتی هم وجود دارد ،به ادس تودی میشود .پس ،در تکوین ادسای
که نسوت به آینده میزنیم ،اراده ما دخی است .من میفویم این اراده را باید آنچنان قارار بادهیم
که ااساس کنیم موجب رضای خداست .هوعا ادس ما هم ،این خواهد بود( ».دفتر افاو و نشار
آ ار اضرت آیتاهلل العظمی خامنهای.)002۳/10/0۳
لوازم و زیرساختهای موردنیاز
لوازم و زیرساختهای زیادی را میتوان از بین بیانات مقام معظم رهوری بهمنظاور رسایدن باه
آینده مالوب استخرا کرد که میتوان به اعتقاد قلوی به وعدههای الهای ،صاور و اساتقامت ،کاار
جهادی ،امید ،اعتمادبهنفس ملی ،بصیرت ،تربیت انسان ،توجه به تشکیمت ،مهیانمودن زیرساخت
اقتصاد ،فرهنگ و برنامهریای مناسب اشاره کرد .برخی از بیانات ایشان در این زمینه عوارتند از:
«نگاه کنید به آینده دور؛ یعنی آینده معینشده در سند چشمانداز بیستساله .کسانی که امروز
وارد مدرسه میشوند ،در پایان دوران بیستساله ،یک جوان بیست وشاش ،هفات سااله هساتند -
امسال ،سال اول چشمانداز است  -شما میخواهید این جوان بیست و شش ،هفات سااله چاهجاور
انسانی باشد؛ افر میخواهید این جوان ،یک جوان خمق ،دارای ابتکار ،شاجاع ،آراساته ازلحاا
اخمقی ،سالم ازلحا جسمی و فکری و روانی ،صاابِ فکر و اندیشه ،دارای ااسااس مسائولیت
نسوت به کشورش و ملتش و آیندهاش باشد ،امروز باید هرح صیرورت این کودت را به آن جوان
اینجا هراای کنید؛ ااضر داشته باشید و به دستگاهها ابمغ کنید.
جهتفیریهای برنامهای و کاری دولات را باا شااخص ساند چشاماناداز بسانجید .ایان ساند
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چشمانداز چیا مهمی است؛ این را دستکام نوایاد فرفات .شااید بتاوان ففات کاه بعاد از قاانون
اساسی ،ما هیچ سندی را در کشور به این اهمیت نداریم .یک نگاه کمن و بلندمادت اسات .ساند
چشمانداز مهم است .نگاه کنید بوینید االن چهار سال از سند چشمانداز فذشاته ،یعنای ماا شااناده
سال به پایان این چشمانداز داریم .چقدر پیش رفتهایم یک ادعا این است که از چهار سال بیشاتر
پیش رفتهایم؛ یک ادعا این است که نه ،کمتر پیش رفتهایم؛ نصف این چهار سال پایش رفتاهایام.
اینها باید درست سنجیده بشود؛ درست باید مماظه بشود .در این سند چشمانداز ،آینده ای درنظر
فرفته شده که برای ملت ایران این آینده الزم و شایساته اسات .افار باه آن آیناده نرسایم ،عقاب
میمانیم .آن وقت باید هم بدانیم که همینهور که ما داریم به سمت آن هدف ارکت مایکنایم،
اهراف ما هم همه ابت نیستند؛ آنها هام دارناد ارکات مایکنناد .بایاد سارعت را تنظایم کنایم،
زمانبندیهای برنامهها را تنظیم کنیم؛ جوری این سرعت را تنظیم کنیم که بتوانیم واقعا باه هادف
چشمانداز برسیم .یعنی این دولت در سهم خود کار درسات خاودش را انجاام داده باشاد( ».دفتار
افو و نشر آ ار اضرت آیتاهلل العظمی خامنهای.)00۳0/01/00
«جوانهای امروز ما ،جوانهای نس معاصر ما و جوانهایی که در آینده خواهند آماد ،بدانناد
راه انقمب ،راهی است که ااتیا دارد به عام ،به ایمان ،به وات قادم( ».دفتار افاو و نشار آ اار
اضرت آیتاهلل العظمی خامنهای.)00۳۹/10/00
«عایاان من! وات در این راه ،استقامت در این راه ،یکی از واجابتارین و مهامتارین عواما
پیشرفت است .سعی کنید محیط خودتان را ،پیرامون خودتان را ،عناصار مارتوط باا خودتاان را و،
پیش از همه ،درون و دل خودتان را وفادار و با وات نگه دارید نسوت به این آرمانهاا و نساوت باه
این راه و نسوت به این اهداف واال؛ قاعا پیروز خواهید شد ،قاعا پیروزی با شما خواهد بود( ».دفتر
افو و نشر آ ار اضرت آیتاهلل العظمی خامنهای.)00۳2/1۳/10
«عایاان من! مراقب باشید وسوسهی دشامن در فضاای عماومی زنادفی تاأ یر نگاذارد ،نفاو
دشمن نتواند در صفوف یکپارچه جوانان مفمن اختمل ایجاد کناد .در هماه بخاشهاا -اماروز در
بخشهای فضای مجازی و در بقیّه زمیناههاا -دشامن باه شادّت فعّاال اسات .الوتّاه تامش دشامن،
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مأیوسانه است؛ این را از سخنان آنها کامم میشود فهمید؛ امّا تمش میکنند .باید بِایستید ،بایاد از
خودتان آمادفی و اقتدار نشان بدهیاد ،بایاد ابتکاار خودتاان و انگیااه خودتاان را در بخاشهاای
مختلف بهکار بوندید؛ خدای متعال به شما کمک خواهد کرد( ».دفتر افاو و نشار آ اار اضارت
آیتاهلل العظمی خامنهای.)00۳۹/12/0۳
«نیروهای جوان؛ یعنی مجموعه شماها که ایان نیروهاای جاوان ،پیشارانند؛ اینهاا درواقاع مثا
لوکوموتیو هستند ،نقش لوکوموتیو را [دارند] که وقتی ارکات کردناد ،باههاور هویعای باهدنواال
خودشان قاار را ارکت میدهند؛ الوتّه افر به وظایفی که برعهده قشر جوان است ،درسات عما
بشود .الوتّه روایه امید و عام و برنامهریای -این سه چیا[ -هم] الزم اسات .اوّال امیادتان را اصام
نواید ازدست بدهید .اینکه همینهور دائما یأس را بیایند تاریق بکنند در داخا جامعاه -کاه دارد
میشود این کار -این کاری خصمانه است؛ ااال ممکن است آن کسی که ایان کاار را مایکناد،
واقعا دشمن نواشد امّا کار دشمنانه دارد میکند هر کسی کاه یاأس را [تاریاق مایکناد] کاه «آقاا
نمیشود ،فایده ندارد ،همه چیا بههم ریخته است»؛ نه ،این کار [دشمنانه اسات] .امیاد ،شارط الزم
اساات؛ یکای ایان .عااام ،اراده ،یعن ای تصاامیمفیاری -تصاامیم بایاد فرفاات ،ایان کارهااا تصامیم
میخواهد -و برنامهریای؛ بدون برنامهریای هم نمیشود؛ این سه چیا را داشته باشید( ».دفتر افو
و نشر آ ار اضرت آیتاهلل العظمی خامنهای.)00۳۹/10/1۹
«تقوا وسیله پیروزی است .آن کسی که میخواهد بر این بیماری ،در این مناقاه پیاروز بشاود،
افاار همااواره بترسااد کااه موااادا ای ان میکااروب در جساام او ا اار بگااذارد ،ای ان چاااور م ایتوانااد
میکروبزدهها و وبازدهها را نجات بدهد باید خودش را خاهرجمع کرده باشد .بعاد وارد مناقاه
وبا زده بشود و دیگران را نجات بدهد؛ آن وقت است کاه پیاروزی هام خواهاد رساید .آن وقات
است این کار هم بهرااتی انجام خواهد داد .واتقوااهلل ،تقوای خدا پیشه کنیدُ لعلکم تفلحون ،مگار
پیروزمند و رستگار و موفق فردید (خامنهای».)00۳6 ،
«افر از این راه رفتید ،آن وقت نتایج خوبی بهدست شما خواهد رسید که آن نتایج را هم خدا
در قرآن مکرّر در آیات متعدّد قرآنی بیان کرده :اِتَّقُوا اهللَ لَعَلَّکُم تُراَماون؛ رامات الهای؛ لَعَلَّکُام
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تُفلِحون  -فمح یعنی رستگاری -افر تقوا بود ،رستگاری برای انسان پیش میآید؛ لَعَلَّکُم تَهتَدون؛
که در بعضی از آیات هست -تقوا موجب هادایت اسات ،وقتای تقاوا پیشاه کردیاد ،مشاکمت،کورهراهها از جلوی شما عقب خواهد رفت و راه درست برای شما روشن خواهاد شاد .افار تقاوا
داشته باشید ،موجب فرقان است :یَجعَ لَکُم فُرقانا؛ فرقان یعنی قدرت تشخیص؛ [این] خیلای مهام
است .ما در همه مسائ زندفی نیاز داریم به قدرت تشخیص که راه درست را از نادرست ،ااق را
از باه تشخیص بدهیم؛ با «تقوا» فرقان بهوجود میآید ،قدرت تشخیص بهوجود میآید .یک چیا
دیگر :وَ مَن یَتَّقِ اهللَ یَجعَ لَهُ مَخرَجا «-مَخرَ » یعنی بنبستشکنی -افر تقوا باشد ،بنبستی وجود
ندارد ،بنبست در کارتان نیست .در همه زمینهها افر تقوا داشته باشید ،مراعات کنید ،همان پروای
موردنظر و مماظه از خدای متعال را داشته باشید ،بنبستی در مقاب شما وجاود نادارد و بصایرت
[هم به انسان میدهد] .اینها وعدههای قرآنی است برای تقوا .وَمَن اَصدَقُ مِنَ اهللِ قیلاا؛ هایچ کاس،
هیچ وعدهدهندهای صادقتر از خدای متعال نیست؛ وقتی خدای متعال وعده میدهاد ،تحقّاق پیادا
میکند ،قاعی است و در این شکّی نیست.
 ...خب امروز ،مشک عمده و نقد کشور فعم مشک اقتصادی است .علّتش هم فشار بار ماردم
است دیگر ،فشار بر معیشت مردم بهخصاوص هوقاات ضاعیف اسات ،اتّای هوقاات متوسّاط هام
تاادودی زیر فشار هستند ،لکن بیشتر ،هوقات ضعیف [تحت فشارند] که هوعاا وقتای کاه اقتصااد
کشور دچار مشک شد ،مردم و ضاعفا در جامعاه زیار فشاار قارار مایفیرناد ،دشامن [هام] هماع
میکند؛ یکی از اشکاالت کار این است که دشمن همع میکند و امید میبندد؛ اعتوار کشاور هام
کاهش پیدا میکند ،یعنی واقعا [افر] مشک اقتصادی و نداشتن برنامه خوب اقتصاادی و پیشارفت
اقتصادی در هر کشوری وجود داشته باشد ،اعتوار آن کشور را لامه میزند؛ لذا واقعا باید به مسئله
اقتصاد بههورجدّی پرداخت .و عرط میکنیم هیچ بنبستی هام باهمعناای واقعای کلماه در اینجاا
وجود ندارد ،یعنی واقعا هیچ بنبستی نیست؛ بله ،مشکمت هسات ،مواناع هسات [ولای] بانبسات
وجود ندارد( ».دفتر افو و نشر آ ار اضرت آیتاهلل العظمی خامنهای.)00۳۳/16/60
«برای تداوم راه انقمب ،برای عمقبخشیدن به فکر انقمب و به این اندیشه بلند و بارگ ،بسیج
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شوید .فلسفه انقمب ،یک بنای فکرىِ شامخ اسات؛ بناایی فکاری و دارای آنقادر اساتحکام کاه
توانست یک نظام را که بارفترین قدرتهای دنیا پشتیوانش بودند ،منهادم و زیارورو کناد ،یاک
نظام نو به وجود آورد و تمام کسانی را که در دنیای امروز ،چیای شویه آن نظام منهدمشده دارند،
به خود بلرزاند! آری؛ به خود لرزیدند .این است که هنوز هم که هنوز است ،تاا اارف مایزنناد،
میفویند جلوِ این صدور انقمب را بگیرید؛ ما از این صدور انقمب ،خیلی میترسایم! ایان یعنای
چه یعنی اینکه فلسفه مستحکمِ قوىِ خوشبنیه اسممی و الهی و قرآنی ،همه کساانی را کاه وجاه
مشترت زیادی با آن نظام دارند  -که این فلسفه ،آن را منهدم کرده اسات  -باه خاود مایلرزاناد!
یک چنین چیای است( ».دفتر افو و نشر آ ار اضرت آیتاهلل العظمی خامنهای.)00۹۹/10/1۳
« آنچه آینده دارد ،آن اسمم است ،آن قرآن است ،آن شما جاوانهاای مافمن هساتید؛ آنکاه
آینده دارد شما جوانان مفمن هستید .االن میخواندند که «وَ مَن اَصدَقُ مِنَ اهللِ قیلاا»؛ چاه کسای از
خدا راستگوتر است چه کسی از خدا به آینده عالمتر است و خدای متعال این را فرماوده اسات
که آینده متعلّق است به مفمنین ،متعلّق است به صالحین ،متعلّق است به مجاهدین فایساوی اهلل؛ در
این هیچ تردیدی نیست؛ این یک وعده الهی است .امّا افر کسی دچار وسوسه و تردید هم بشاود،
وعده الهی هم دل او را آرام نکند ،تجرباههاا بایاد دل او را آرام کناد .بناده مکارّر ایان را عارط
میکنم و با همه وجود اعتقاد به این معنا دارم .افرچنانچه هیچ وعدهای هم به ما داده نشده بود ،باا
این تجربههایی که ملّت ایران از سی چه سال پیش به این هارف دارد ،بایاد یقاین مایکارد کاه
آینده متعلّق به اوست؛ باید یقین میکرد که پیروزی متعلّق به او اسات( ».دفتار افاو و نشار آ اار
اضرت آیتاهلل العظمی خامنهای.)00۳2/10/12
«کی تصور میکرد جوانان فلساینی جرئت کنند به نام اسمم متشک شوند ،به نام اسمم شاعار
بدهند ،به نام اسمم به نیروهای غاصبِ ظالمِ بیرامِ صهیونیست امله کنند این اتفاق افتاده .در دو
هفته فذشته ،در «یومالنکوا» جوانها مرزهای اسرائی را برای اولبار بعد از فذشات شصات ساال
شکستند .اینها همان «و لتعلم انّ وعد اللَّه اقّ» است .این دارد نشان میدهد که بدانید وعاده الهای
که فرمود« :لیظهره علی الدّین کلّه»  -خدای متعال این دین را ،این رسالت را بر همه فرآوردههاای
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فکری و دینی عالم پیروز خواهد کرد  -درسات اسات .خادا دارد ایان وعادههاای نقاد را تحقاق
میبخشد؛ فقط شرهش این است که من و شاما کاه در ایان راه ساربازان پیشاروِ ایان ارکات در
دوران معاصر بودیم ،قدممان را سست نکنیم ،اواسمان جای دیگر نرود( ».دفتر افو و نشار آ اار
اضرت آیتاهلل العظمی خامنهای.)00۳1/10/01
« اینکه یک ملّتی ااساس بکند که میتواند بر موانع پیروز بشود ،خیلی چیا مهمّی اسات .بلاه،
در روایات و آیات ،توکّ به خدا و «وَ مَن یَتَوَکَّ عَلَى اللّهِ فَهُوَ اَسوُه» و مانند اینها را میخوانیم و
میفوییم و عقیده هم داریم ،لکن اینکه در عم «وَ مَن یَتَوَکَّ عَلَى اللّهِ فَهُاوَ اَساوُه» را آدم بویناد،
خیلی فرق میکند .اضرت ابراهیمِ با آن عظمت ،به خدای متعال عرط مایکناد کاه مایخاواهم
زندهشدن مردهها را بوینم .خداوند میفرماید :اَ وَلَم تُفمِن؛ مگر قوول نداری جواب مایدهاد :قاالَ
بَلى چرا ،قوول دارم؛ وَ لکِن لِیَامَئِنَّ قَلوی.این آرامش دل ،این پذیرشِ از اعماق باور و جاان انساان
نسوت به یک اقیقت ،خیلی چیا مهمّی است؛ این را جنگ  -دفاع هشتساله  -به ما نشان داد .ماا
االن میتوانیم با همه توان ادّعا بکنیم که جمهوری اساممی باا هماه چاالشهاایی کاه درمقابا او
بهوجود میآورند ،میتواند پنجه بیندازد و بر همه آنها میتواناد غالاب بشاود؛ چاون ایان را تجرباه
کردهایم .وَ ال تَهِنُوا وَ ال تَحاَنُوا وَ اَنتُمُ االَعلَونَ اِن کُنتُم مُفمِنین؛ افر ایمان در دل و در عم وجاود
داشته باشد ،کوهها در مقاب یک جامعه ،یک مجموعه ،یاک انساان قاوی ،هماوار خواهاد شاد و
قدرت مقاومت نخواهد داشت .یکی از فواید جنگ برای ما این بود .خب ،اینهاا اقاایقی اسات».
(دفتر افو و نشر آ ار اضرت آیتاهلل العظمی خامنهای.)00۳2/10/10
«باید بیشتر به سمت اسممیشدن ،مسلمانشدن و مفمنانه و مسلمانانه زندفیکردن برویم .بایاد
به سمت زندفی علوی برویم .رفتن به سمت زندفی علوی معناایش ایان نیسات کاه افار آن روز
لُنگ میبستند و راه میرفتند ،امروز هم لُنگ بوندیم و راه برویم؛ نه ،امروز دنیا پیشرفته است .باید
روح زندفی علوی  -یعنی عدالت ،تقوا ،پارسایی ،پاکدامنی ،بیپروایىِ در راه خدا و می و شوق به
مجاهدتِ در راه خدا  -را در خودمان زناده کنایم؛ بایاد باه سامت اینهاا بارویم؛ ایان اسااسِ کاار
ماست( ».دفتر افو و نشر آ ار اضرت آیتاهلل العظمی خامنهای.)00۳0/1۳/12
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«روایّه جهادی را بر روایّه تافته جدابافتهبودن ترجیح بدهیاد .یکای از خاراتای کاه فریواان
کسانی را که یک امتیازی دارند میفیرد ،این است که ااساس کنند تافته جدابافتاهاناد ،ااسااس
کنند یک سر و فردن از همه باالترند؛ این خار بارفی است ،این یک خار شخصیّتی است ،یک
بیماریِ شخصیّتی است؛ نگذارید این بیماری در شما رشد بکند و راهش هام ایان اسات کاه کاار
جهادی و روایّه جهادی را در خودتاان تقویات کنیاد .روایّاه جهاادی یعنای کاار را بارای خادا
انجامدادن ،کار را وظیفه خود دانستن ،همه نیروها را در راهِ کارِ درست بهمیدانآوردن؛ این روایّه
جهادی است( ».دفتر افو و نشر آ ار اضرت آیتاهلل العظمی خامنهای.)00۳0/1۹/66
«قرآن جواب ما را داده است .قرآن ،آن درد را به مسلمین معرفی میکند .آن آیه این است که
میفرماید« :فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصّمف واتوعوا الشهوات فسوف یلقون غیّا ».دو عاما ،
عام اصلی این فمراهی و انحراف عمومی است :یکی دورشدن از کر خادا کاه مظهار آن نمااز
است .فراموشکردن خدا و معنویّت؛ اساب معنویّت را از زندفی جداکردن و توجّه و کر و دعا
و توسّ و هلب از خدای متعال و توکّ به خدا و محاساوات خادایی را از زنادفی کنارفذاشاتن.
دوم «واتّوعوا الشهوات»؛ دنوال شهوترانیها رفتن؛ دنوال هوسها رفتن و در یک جمله :دنیااهلوی.
به فکر جمعآوری روت ،جمعآوری مال و التذا به شهوات دنیا افتاادن .اینهاا را اصا دانساتن و
آرمانها را فراموشکردن .این ،درد اساسی و بارگ است .ما هم ممکن اسات باه ایان درد دچاار
شویم .افر در جامعه اسممی ،آن االت آرمانخواهی ازبین برود یا ضعیف شود؛ هر کس به فکار
این باشد که کمهش را از معرکه دربورد و از دیگران در دنیا عقاب نیفتاد؛ اینکاه «دیگاری جماع
کرده است ،ما هم برویم جمع کنیم و خمصه خاود و مصاالح خاود را بار مصاالح جامعاه تارجیح
دهیم» ،معلوم است که به این درد دچار خواهیم شد( ».دفتار افاو و نشار آ اار اضارت آیاتاهلل
العظمی خامنهای.)00۹0/10/66
پیشرانها و موانع
یکی از مهمترین موضوعات در موااث آیندهپژوهی توجه و ااصای درست پیشرانها و موانع
مو ر بر یک مسئله میباشد .باتوجهبه بیانات مقام معظم رهوری پیشارانه و ماوانعی در مسایر تحقاق
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آینااده تماادن نااوین اسااممی وجااود دارد کااه م ایتااوان بااه معنویات و اعتقااادات ،نصاارت اله ای،
آرمانخواهی ،جهتفیری انقمبی و جهادی ،علم ،جوانان و مردم اشاره کارد .دراداماه بخشای از
بیانات ایشان در راباه با این مفاهیم آورده شده است.
«آینده کشور ،جا با نردبانِ علم ،ترقی و پیشرفت نخواهد کرد .ملات ایاران چاارهای جاا ایان
ندارد که ازلحا علمی بنیهاش را تقویت کند و در علم پیش بارود؛ اساتعدادش را هام خادا داده
است( ».دفتر افو و نشر آ ار اضرت آیتاهلل العظمی خامنهای.)00۳2/16/00
«اما نگاهی هم به آینده بیندازیم .راه ملات ایاران در آیناده چیسات در یاک جملاه ،باههاور
خمصه باید بگوییم که راه ملت ایران در آینده ،همان راه امام و انقمب و ایستادفی و مقاومت در
مقاب تحمی ابرقدرتها و دفاع از مستضعفین و مظلاومین و دفااع از اسامم و قارآن و برافراشاتن
پرچم اسمم و قارآن در سااح عاالم اسات( ».دفتار افاو و نشار آ اار اضارت آیاتاهلل العظمای
خامنهای.)00۹0/10/00
«ملت ایران بهعنوان یک ملت و یک مجموعه ،تا قوا از پیاروزی انقامب اساممی فرصات و
مهلت این را نیافت که برای خود چشماندازی تعریف کند؛ آن چشمانداز را انتخااب کناد؛ بارای
آن چشمانداز برنامهریای کند و بهسوی آن چشمانداز ارکت کند .تاا چشاماناداز را بارای خاود
تعریف نکنیم ،هیچ کار درستی صورت نخواهد فرفت  -همه اش روزمرّفی است  -بعد از آنکاه
تعریف کردیم ،افر برناماهریاای نکنایم ،کاارِ بایبرناماه باه ساامان نخواهاد رساید .بعاد از آنکاه
برنامهریای کردیم ،افر همت نکنیم ،ارکت نکنیم ،هان و عضامت و جسام خاود را باه تعاب
نیندازیم و راه نیفتیم ،به مقصد نخواهیم رسید؛ اینها الزم است( ».دفتر افاو و نشار آ اار اضارت
آیتاهلل العظمی خامنهای.)00۳0/10/00
«ما تردیدی نداریم که آینده روشنی داریم؛ الوتّه اینکه این آینده زود باشد یا دیر باشد ،دسات
من و شما است :افر خوب ارکت کنیم ،آینده زودتر خواهد رسید؛ افر چنانچه تنولی و کوتاهی
و خودخواهی و دنیاپرستی و دلدادن به این ظواهر ،چشم ما را یک قدری پُر کند ،ساقط کناد ماا
را ،در درون خودمان ریاش  -چه ریاش شخصی در درون ،چاه ریااش اجتمااعی  -پیادا بکنایم،
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الوتّه دیرتر به دست خواهد آمد؛ امّا بدونتردید باهدسات خواهاد آماد( ».دفتار افاو و نشار آ اار
اضرت آیتاهلل العظمی خامنهای.)00۳6/12/62
«در نگاه به مسائ کشور ...باید دو خصوصیت «آرمانفرائى» و «واقعبیناى» را درنظار داشات.
نگاهتان نگاه آرمانفرا باشد .از آرمانها پائین نیائید ،کوتاه نیائید ،نگااه بایاد نگااه آرماانى باشاد،
منتها باتوجهبه واقعیت سقفى را معین میکنیم؛ منتها تکلیفى را که براى خودماان ...معاین خاواهیم
کرد ،باید باتوجهبه واقعیت هاى موجود باشد ،منتهاا باه هارف آن آرماان ،تاا هاى ایان تواناائىهاا
روزبهروز بیشتر شود .واقعفرائى به معناائى کاه در مقابا آرماانفرائاى اسات ،مالاوب نیسات...
ممت این است که ما میخواهیم به آن آرمانها برسیم؛ منتها در کنار این ،واقاعبیناى الزم اسات؛
نواید دچار توهم شد....آرمانها را باید درنظر داشت .پله ها را باید ماابق با واقعیتهائى که وجاود
دارد ،یکى پس از دیگرى چید و باه سامت آن آرماانهاا پایش رفات( ».دفتار افاو و نشار آ اار
اضرت آیتاهلل العظمی خامنهای.)00۳۳/10/0۳
«بعضیها اشتواه میکنند که در مقاب آرمانفرایی ،واقعبینی را مارح میکنند .در نظر ایانهاا
واقعبینی ،نقاه مقاب آرمانفرایی است .این خاای بارفی است .چون آرمانفرایی ،واقعیتها را
در جامعه میسازد .یک مجموعه با آرمان و دارای هدفهای بلناد ،مایتواناد واقعیاتهاا را هواق
آرمان خود شک دهد و به وجود بیاورد .دنیا این هور پیش رفته است .آرمانها را کنار بگاذاریم،
به بهانه واقعبینی! این کمال غفلات اسات .آرماانفرایای باهوجودآورناده واقعیاتهاای شایرین و
مالوب است .وقتی یک انسان ،یک مجموعه و یک ملت باا مسائوالن و دساتانادرکارانش پاای
آرمانها ایس تادند ،ااضر نشدند کوتاه بیایند و برایش کار کردند ،چه اتفاقی میافتد واقعیتها به
سمت آرمانها تغییر میکند  .این خودش بارفترین واقعیت و قانون زندفى است؛ چرا بعضى ایان
را فراموش مىکنند » (دفتر افو و نشر آ ار اضرت آیتاهلل العظمی خامنهای.)00۳6/01/00
«از دانشگاه همیشه و در همهجا این انتظار هست که مح جوشش و او دو جریان ایااتی در
کشااور باشااد :اول ،جری اان علاام و تحقی اق؛ دوم ،جری اان آرمااانفرایاایهااا و آرمااانخااواهیهااا و
هدففذاریهای سیاسی و اجتماعی .کمتر محیای را  -شاید محیط دیگری را نشود پیدا کارد –
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میتوان پیدا کرد که مث دانشگاه این دو جریان در آن بههور موازی همواره جوشش داشته باشد؛
هم جریان علم و تحقیق که مایه ایات جامعه و عات جامعه اسات و عاات علمای باهدنواال خاود
عات اقتصادی ،عات سیاسی ،عات بینالمللی را مایآورد ،در دانشاگاههاسات ،و هام آن مسائله
آرمانفرایی که بهظاهر به مسئله علم ارتواهی هم ندارد ،اما در همه جای دنیا انتظار از دانشاگاههاا
بهخاهر اضور دانشجو این است که در زمینه ترسیم آرمانها و فرایش به تحصی این آرمانهاا و
رسیدن به این آرمانها ،دانشگاه فعال باشد.
 ....عرط کردیم که کشور باید به عات علمی برسد .هدف هم باید مرجعیت علمای باشاد در
دنیا؛ همینهور که بارها عرط کردهایم .یعنای هماینهاور کاه شاما اماروز ناچاریاد بارای علام و
دستیابی به محصوالت علمی به دانشمندانی ،به کتابهایی مراجعه کنید که مرباوط باه کشاورهای
دیگرند ،باید به آنجا برسیم که جوینده دانش ،هالب علم ،مجواور باشاد بیایاد ساراغ شاما ،ساراغ
کتاب شما؛ مجوور باشد زبان شما را یاد بگیرد تا بتواند از دانش شما استفاده کند .هدف بایاد ایان
باشد( ».دفتر افو و نشر آ ار اضرت آیتاهلل العظمی خامنهای)00۳۹/1۳/60
«خب ،سادهانگاری نواید کرد .بله ،دشمن در محاسوات خودش خااا مایکناد ،لکان ماا بایاد
مراقب باشیم که صرفا معیوببودن دستگاه محاسواتی دشمن نیست که ما را موفّاق مایکناد؛ بایاد
کار کرد ،باید تمش کرد .اضور مردم در صاحنه ،ایماان ماردم باه لااوم اضورشاان در صاحنه،
اعتماد به وعده الهی از سوی مردم و مسئولین ،هرّاایهای متقاب  ،همه ماف ّر اسات و ماف ّر باوده.
افر امام بارفوار هم در همان روزهای بیساتویکام بهمان و بیساتودوّم بهمان ،فرماان شکساتن
اکومت نظامی را نمیدادند ،وضع جور دیگری میشد .با نشستن و تماشاکردن و به امیاد خااای
دشمن ماندن کار پیش نمیرود؛ بایستی تمش کرد ،باید در میدان عم اضور داشات ،بایاد کاار
کرد ،باید به خدا اعتماد کرد ،باید مجاهدت کرد ،باید بههور دائم هرّاایِ متقاب کرد؛ این وظیفه
مسئولین است .مفلّفههای قدرت ملّی را باید افاایش داد کاه یکای از آنهاا هماین نیروهاای مسالّح
است و باید تولید قدرت کرد و این قدرت را در عم هم بایساتی نشاان داد( ».دفتار افاو و نشار
آ ار اضرت آیتاهلل العظمی خامنهای.)00۳۳/00/0۳
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«ملّت عایا ایران باید همّتشان این باشد که قوی بشوند .تنها راه در پیش پای ملّت ایران عوارت
است از قویشدن؛ باید تمش کنیم قوی بشویم؛ ما از مذاکره هم ابائی نداریم؛ الوتّه نه با امریکا ،باا
دیگران؛ امّا نه از موضع ضعف ،از موضع قوّت ،از موضع قدرت .ما بحماداهلل دارای قادرتیم و باه
توفیق الهی قویتر هم خواهیم شد .الوتّه قدرت فقط قدرت نظامی نیسات؛ قادرت ،قادرت نظاامی
نیست؛ اقتصاد کشور باید قوی شود ،وابستگی باه نفات بایساتی تماام بشاود ،نجاات پیادا کنایم از
وابستگی اقتصادمان به نفت؛ جهش علمی و فنّاوری باید اداماه پیادا کناد؛ پشاتوانه هماه اینهاا هام
اضور مردم عایامان در صحنه است .باید ملّت ایران و مسئولین کشور تمششان برای قاویشادن
کشور و قویشدن ملّت باشد ،با اتّحاد ،با اضور ،با صور و اساتقامت و باا کاار ساخت و پرهیاا از
تنولی؛ این افر [محقّق] شد ،به توفیق الهی ،به فض الهای ،ملّات ایاران در آیناده ناهچنادان دوری
آنچنان خواهد شد که دشمنان اتّی جرئت تهدید هم پیدا نکنند( ».دفتر افو و نشر آ ار اضرت
آیتاهلل العظمی خامنهای.)00۳۳/01/6۹
افق و دامنه آیندهاندیشی
افق بلندمدت و دامنه آیندهاندیشی یکی دیگر از مفلفههای ایان موضاوع ازمنظار رهوار معظام
انقاامب اساات .برنامااهری اای و دی اد بلندماادت ( 01ساااله 01 ،ساااله 011 ،ساااله و )...و همچن این
محدودنوودن دامنه انقمب اسممی به ایران از مفلفههای آیندهاندیشی ازمنظر ایشان است .دراداماه
برخی از بیانات در راباه با این مفلفه آورده شده است.
«ما بحث آینده بلندمدت نظام اسممى را مىکنیم .شاما در هنتاان چها ساال بعاد را تصاویر
کنید و بوینید که جمهورى اسممى در آن سالها چگونه بر تمام دنیاى ظلمانى مادّى آن روز پرتاو
خواهد افکند...دل مفمن ،به کمتار از ایان پیشارفت قاانع نیسات؛ «مان سااوى یومااه فهاو مغواون».
امسالمان با سال فذشته نمى تواند مث هم باشد؛ باید جلوتر رفته باشیم .پس شما چه سال دیگر را
درنظر بگیرید و بوینید جمهورى اسممى چه هویت درخشانى ایجاد کرده و چه خیماه عظیماى بار
فراز فکر و هن بنىآدم در سرتاسر جهان زده است( ».دفتار افاو و نشار آ اار اضارت آیاتاهلل
العظمی خامنهای.)002۳/10/66
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«ما آمدیم برای اینکه یک جامعهی اسممی به وجود بیاوریم؛ ما آمدیم تا ایات هیوه اساممی
را برای کشورمان و برای مردممان بازْتولید کنیم؛ آن را تأمین کنیم و افر بخاواهیم باا یاک نگااه
وسیعتر نگاه کنیم ،چون بازتولیدِ ایات هیوه اسممی در کشور ما میتواند و میتوانست و میتواند
همچنان الگوئی برای دنیای اسمم شود ،درواقع آمدیم برای اینکه دنیای اسامم را متوجاه باه ایان
اقیقت و این شجره هیوه بکنیم؛ ما برای این آمدیم( ».دفتار افاو و نشار آ اار اضارت آیاتاهلل
العظمی خامنهای 00۳۹/12/0۳و بنیاد فرهنگ و اندیشه انقمب اسممی .)00۳6
«مسئله فقط ایران هم نوود؛ ایران بهعنوان یک الگو برای جوامع اسممی در درجه اول ،و هماه
جوامع بشری در درجه بعد ،مورد نظر بود .ما میخواستیم این جامعه را با این خصوصایات بساازیم
 ما یعنی ملت ایران ،انقمب ایران ،انقمبیون ایران؛ منظور ،شخص بنده و چند نفر دیگر نیسات -و آن را بگذاریم جلوی چشم آااد بشر و امت اسممی؛ بگویند این است که هام مالاوب اسامم
است ،و هم میسور مردم این روزفار است( ».دفتار افاو و نشار آ اار اضارت آیاتاهلل العظمای
خامنهای.)00۳۹/16/00
«نظام جمهوری اسممی ،یک ارکت عظیم الهی است .ابعاد این ارکت ،به ابعاد مرزهای این
کشور محصور نیست .این ارکت ،اتّی به اصارهای زمان کنونی هام محادود نمایشاود؛ یاک
ارکت عظیم تاریخی است .باید هوری باشد که نس های دیگر و ملتهای مسلمان معاصر ماا ،از
این ارکت درس بگیرند ،نیرو بهدست آورند و راهشان را پیادا کنناد( ».دفتار افاو و نشار آ اار
اضرت آیتاهلل العظمی خامنهای.)002۳/1۳/00
«مسائلی وجود دارد که اینها را باید در آفاقِ صد ساله و صد و پنجاه ساله دید ،نه در یک افاق
محدود پنج ساله و ده ساله و کمتر .اینها همت بلند الزم دارد؛ نگاه بلندهمتانه به مسائ فوناافون.
این دانشآموز یا این دانشجوئی که شما امروز دارید تربیت میکنید ،چند صواح دیگر یک اساتاد
است ،یک مدیر فعال است ،یک کارشناس برجسته است ،یاک عنصار ماف ر در ارکات سیاسای
جامعه است؛ چند صواح دیگر این وجود مف ری در جامعه خواهاد باود .ایان را آنجاوری تربیات
کنی اد کااه بااا ای ان هم اتِ بلنااد بااار بیای اد( ».دفتاار افااو و نشاار آ ااار اضاارت آی اتاهلل العظم ای
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خامنهای.)00۳0/1۹/61
« امّا انقمب؛ عرط کردیم پاسداری از انقمب .انقمب یک امر مستمر است؛ یک امار دفعای
نیست که بگوییم در تاریخ فمن ،مثم یک ااد های اتّفاق افتاد ،یک عدّهای به خیاباان آمدناد ،ده
روز ،بیست روز ،دو ماه ،شش ماه هول کشید و اکومت سرنگون شد؛ انقمب این است؛ نه ،ایان
انقمب نیست؛ این یک بخشی از انقمب است .انقمب یاک اقیقات مانادفار و اقیقات دائمای
است .انقمب یعنی دفرفونی؛ دفرفونیهای عمیق در ظرف شش مااه و یاک ساال و پانج ساال
بهوجود نمیآید؛ عموهبر اینکه اصم دفرفونی و صیرورت -یعنی ااالیباهااالیشادن ،تحاوّل-
اصم ادّ یقف ندارد؛ هیچوقت تمام نمیشود؛ انقمب یعنی این .انقمب یاک امار دائمای اسات».
(دفتر افو و نشر آ ار اضرت آیتاهلل العظمی خامنهای.)00۳0/12/60
آیندهنگاری (اهداف ،تصویرسازی و نقشه راه)
ترسیم آینده مالوب و درواقع آیندهنگاری و همچنین تدوین نقشه راه نیا یکی از مفلفاههاای
آیندهاندیشی ازمنظر رهور معظم انقمب است .آینده مالوب درواقاع هماان ایاات هیواه و جامعاه
مهدوی است .هدف اصلی در جمهوری اسممی درواقاع زمیناهساازی ظهاور و رسایدن باه آیناده
مالوب است .درادامه برخی از بیانات رهوری در این زمینه آورده شده است.
« انقمب مراالی دارد؛ آنچه در اوّل انقمب در سال  0۹اتّفاق افتااد ،مرالاه اوّل انقامب باود
یعنی انفجار در مقاب ِ نظاامِ غلاطِ باها ِ هااغوت و ایجااد یاک نظاام جدیاد برموناای آرماانهاا و
ارزشهای نو و با لغت نو ،با تعابیر نو ،با مفاهیم نو؛ این مراله اوّل انقمب بود .بعد در مراله دوّم،
این نظام بایستی ارزشها را محقّق کند؛ این ارزشها و آرمانهایی که ااال اشاره میکنم و بعضی
را میفویم ،باید در جامعه تحقّق بوخشد .به این ارزش ها افر بخواهد تحقّق بوخشد ،یک دساتگاه
مدیریّتی الزم دارد که آن میشود دولت انقمبی .بنابراین ،مراله بعد از نظام انقمبی ،ایجاد دولت
انقمبی است ،دولتی که ارکان آن ،انقمب را از بن دندان باور کرده باشند و دنوال انقمب باشاند.
بعد که این دولت انقمبی تشکی شد ،آنوقت بایستی بهوسیله اجرائیّات درسات -قاانون درسات،
اجرای درست -ایان آرماان هاا و ارزشهاایی کاه ماارح شاده ،ایان آرزوهاای باارگ انقمبای،
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یکییکی در جامعه تحقّق پیدا کنند؛ آنوقت نتیجه میشود جامعاه انقمبای؛ یاک جامعاه انقمبای
بهوجود میآید که این مراله چهارم است .ارکت انقمبی ،نظام انقمبی ،دولات انقمبای ،جامعاه
انقمبی؛ این چهارم [است] .بعد که جامعه انقمبی درست شد ،آنوقات زمیناه بارای ایجااد تمادّن
انقمبی و اسممی بهوجود میآید .ااال مان تعویار باه «انقمبای» کاردم؛ باه جاای کلماه »انقمبای»
میتوانید کلمه »اسممی» بگذاریاد؛ یعنای دولات اساممی ،جامعاه اساممی ،تمادّن اساممی؛ ایان
مراالا ای اسااات کاااه وجاااود دارد( ».دفتااار افاااو و نشااار آ اااار اضااارت آیا اتاهلل العظما ای
خامنهای.)00۳۹/10/1۹
«آنچه که برای یک انسان اهمیت دارد ،این است؛ موفقیت در این دنیاا ،چشاماناداز خاوب و
درنهایت چشمانداز رضوان الهی و بهشت الهی است… تمشِ صادقانهای که به زندفی انسان معنا
میدهد؛ جهت ارکت انسان را معین میکند؛ چشمانداز آیناده زنادفی را باهعناوان یاک ملات،
چشم انداز روشن و تابناکی میکند و چشماناداز سرنوشات نهاایی انساان را باهعناوان یاک فارد،
رضوان الهی قرار میدهد؛ این جهاد و شهادت اسمم است؛ هیچ چیا جای این را نمیفیرد( ».دفتر
افو و نشر آ ار اضرت آیتاهلل العظمی خامنهای.)00۳0/1۳/0۳
«هدف از همه موارزاتى ک ه ملت ایران به رهورى امام بارفوار انجام داد تا انقمب باه پیاروزى
رسید و همه تمش هایى که بعد از پیروزى انقمب در این کشور انجاام شاد ،تشاکی ایاات هیواه
اسممى بود .تمش همه دلسوزان بشر و راهنمایان بارگ انسان و انویاى عظام و اولیا و مجاهدان فی
سوی اهلل در هول تاریخ ،این بوده است که این ایات هیوه را براى بشر بهوجود آورند( ».دفتر افو
و نشر آ ار اضرت آیتاهلل العظمی خامنهای.)002۳/00/06
«انقمب اسممى به وجود آمد تا به ملت ایران ،ایات هیوه بدهد .ایات هیوه ،یعناى آن چیااى
که قرآن میفرماید؛ این مره و هدف نهایى این انقمب است( ».دفتر افاو و نشار آ اار اضارت
آیتاهلل العظمی خامنهای.)00۹0/1۹/66
ایات هیوه یعنى زندفى فوارا .یک ملت آن وقتى زندفى فوارا دارد که ااساس کند و بویند
که دنیا و آخرت او هوق مصلحت او بهپیش می رود و به سمت هدفهاى او ارکت میکند؛ این
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زندفىِ فواراست؛ فقط دنیا نیست ،فقط هام آخارت نیسات( ».دفتار افاو و نشار آ اار اضارت
آیتاهلل العظمی خامنهای.)00۳0/10/16
«ایات هیوه یعنى یک ملت ،هم ازلحا مادّى و زنادفى روزماره و رفااه و امنیات و داناش و
سواد و عات سیاسى و استقمل اقتصادى و رونق مالى و اقتصادى برخوردار باشاد و هام ازجهات
معنوى ،انسان هاى مفمن و خداشناس و پرهیاکار و برخوردار از اخمق واالى الهى در آن زندفى
کنناااد .ایااان ایاااات هیواااه اسااات( ».دفتااار افاااو و نشااار آ اااار اضااارت آیا اتاهلل العظما ای
خامنهای.)00۹0/1۹/66
«ایات هیوه ،یعنى دنیا و آخرت را باهم داشتن .ایات هیوه ،یعنى مادّه و معناا را بااهمداشاتن.
ایات هیوه ،یعنى آن ملتى که تمش میکند ،سازندفى میکند ،صنعت و بازرفاانى و کشااورزى
را به او میرساند ،قدرت علمى و تکنیکى پیدا میکند ،پیشرفتهااى فوناافون در هماه جهات
بهدست میآورد ،اما در همه این ااالت ،دل او هام باا خداسات و روزباهروز هام باخادا آشاناتر
میشود  .این ،هدف نظام اسممى اسات ،ایان ،آن هادفى اسات کاه پیااموران علایهمالسامم اعامم
کردند ،مصلحان عالم ففتند و در این صد و پنجاه تا دویست سال فذشته ،شخصیتهاى برجساته
اسااممى آن را اعاامم کردنااد( ».دفتاار افااو و نشاار آ ااار اضاارت آی اتاهلل العظم ای خامنااهای
.)00۹1/10/6۳
«نسوت به آینده هیچ تردید و نگرانی ندارم .ملت ما به فض پروردفار خواهد توانست ایاات
هیوه اسممی را که دنیا و آخرت و ماده و معناا و علام و عواادت و رفااه در آن جماع شاده اسات،
به وجود آورد .افر توانستیم چنین جامعه و نظامی را تشکی دهیم ،آن روز شکست واقعی را برای
دشاامنان جهااانی اساامم ایجاااد کااردهای ام( ».دفتاار افااو و نشاار آ ااار اضاارت آی اتاهلل العظم ای
خامنهای 002۳/10/00و بنیاد فرهنگ و اندیشه انقمب اسممی .)00۳6
«انقمب در ات خود یک ارکت پیش رونده است ،آن هم پیشارفت پرشاتاب .باه کجاا باه
سمت هدفهاى ترسیمشده .هدفها عوط نمیشوند .این اصاول و ارزشهاائى کاه بار روى آن
بایستی ایستادفى کرد و براى آن جان داد ،اصول و ارزش هائى هساتند کاه در اهاداف ،مشاخص
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شدهاند( ».دفتر افو و نشر آ ار اضرت آیتاهلل العظمی خامنهای.)00۳1/10/00
«هدف نهائى ،تعالى و تکام و قرب الهى است .هدف پائینتر از آن ،انسانسازى است؛ هدف
پائینتر از آن ،ایجاد جامعه اسممى است با همه مشخصات و آ ار ،که استقرار عدالت در آن باشد،
تواید باشد ،معنویت باشد ».فرایند تحقق اهداف انقمب اسممی از دیدفاه رهوری:
«انقمب آنجایى است که پایههاى غلااى برچیاده ماىشاود و پایاههااى درساتى باهجااى آن
فذاشته مى شود .این قدمِ اوّل است...بمفاصله بعد از آن ،تحقّق نظام اسممى است .نظاام اساممى،
یعنى هرح مهندسى و شک کلّى اسممى را در جایى پیادهکردن… بعد از آن ...نوبت باه تشاکی
دولت اسممى بهمعناى اقیقى مىرسد؛ یا به تعویر روشنتر ،تشکی مانش و روش دولاتماردان...
این مراله سوم است که از آن تعویار باه ایجااد دولات اساممى ماىکنیم...مرالاه چهارم...کشاورِ
اسممى است. ..از این مراله که عوور کنیم ،بعاد از آن ،دنیااى اساممى اسات .از کشاور اساممى
مىشود دنیاى اسممى درست کرد ...ما در مراله سومیم؛ ما هنوز باه کشاور اساممى نرسایدهایام.
هیچ کس نمىتواند ادّعا کند که کشور ما اسممى است( ».دفتر افو و نشر آ ار اضرت آیاتاهلل
العظمی خامنهای.)00۹۳/1۳/06
«ما در اال پیشرفت و سازندفى و دراال بناى یک تمدن هستیم .من این را مىخواهم به شما
بگویم :مسئله ما این نیست که زندفى خودمان را نجات دهیم و فلایم خودماان را از آب بکشایم.
مسئله این است که ملت ایران  -همچنان که شأن اوست  -دراال پدیدآوردن یاک تمادن اسات.
پایه اصلى تمدن ،نه بر صنعت و فناورى و علم ،که بر فرهنگ و بیانش و معرفات و کماال فکارى
انسانى است ...ما در این صراط و در این جهت هساتیم .ناه اینکاه ماا تصامیم بگیاریم ایان کاار را
بکنیم؛ بلکه ارکت تاریخى ملت ایران دراال بهوجودآوردن آن است( ».دفتر افو و نشار آ اار
اضرت آیتاهلل العظمی خامنهای.)00۹6/10/10
« انتظار ،بهمعنای نشستن و دست روی دست فذاشتن و چشم به در دوختن هم نیسات؛ انتظاار
بهمعنای آمادهشدن است ،بهمعنای اقدامکردن است؛ بهمعنای ایان اسات کاه انساان ااسااس کناد
عاقوتی وجود دارد که میشود به آن دست یافت که برای رسیدن به آن عاقوت بایستی تمش کند.
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ما که انتظار فر داریم ،انتظار ظهور اضرت بقیّااهلل (ارواانا فداه) را داریم ،باید در این راه تمش
کنیم؛ باید تمش کنیم در راه ایجاد جامعه مهدوی؛ هم خودسازی کنیم ،هم باه قادر توانماان ،باه
قدر امکانمان ،دفرسازی کنیم و بتوانیم محیط پیراماونی خاود را باه هار انادازهای کاه در وساع و
قدرت ماست ،به جامعه مهدوی نادیاک کنایم کاه جامعاه مهادوی ،جامعاه قساط اسات ،جامعاه
معنویّت است ،جامعه معرفت است ،جامعه برادری و اخوّت است ،جامعه علم است ،جامعاه عااّت
است( ».دفتر افو و نشر آ ار اضرت آیتاهلل العظمی خامنهای.)00۳۳/10/60
«دوره ولیعصر (ارواانا فداه) ،دوره آغاز زندفی بشر است ،دوره پایان زندفی بشر نیسات؛ از
آنجا ایات اقیقی انسان ،سعادت اقیقی این خانواده عظیم بشری تازه شروع خواهد شد .استفاده
از برکات این کُره خاکی و استعدادها و انرژیهای نهفته در این فضاا ،بارای انساان ،بادون ضارر،
بدون خسارت ،بدون نابودی و ضایعکردن ممکن خواهد شد .درست است که امروز بشر از یاک
چیای استفاده میکند امّا به یک چیا دیگری ضرر میزند؛ امروز نیروی اتم را کشف میکناد امّاا
نیروی اتم را برای نابودی انسان به کار میبرد؛ امروز بشر نفت را از اعماق زمین کشاف مایکناد،
استخرا میکند امّا این نفت در راه تضییع و تخریب محیطزیست انسان بهکار میرود؛ کمااینکاه
در این صد سال اخیر این جور شده :نیروهای محرّکه و انرژیهای پنهان و قوّه بخار و غیره را بشار
کشف میکند امّا از ناایه این مشکمتی که زندفی مادّی برای انسانها بهوجود میآورد ،انسانها
را به انواع و اقسام فرفتاریهای جسمانی آلوده میکند؛ سرعت و سهولت به آنها داده میشود امّا
خیلی چیاها از آنها فرفته میشود و از آن هرف [هم] تخریب ارزشهای اخمقی است ،که انسان
امروز دچار آنها است -لکن در دوران ظهور اضارت بقیّاااهلل (اروااناا فاداه) قضایّه ایان جاوری
نیست؛ بشر از خیرات عالم ،از انرژیهای پنهان ،از نیروهای نهفته در هویعت استفاده میکند[ ،امّاا]
استفاده بیضرر ،استفاده بیخسارت ،استفادهای که مایه رشد انسان ،مایه پیشرفت انسان است .همه
پیغمورها آمدهاند ما را به آن نقاه برسانند که زندفی بشر تازه شروع بشود( ».دفتر افو و نشر آ ار
اضرت آیتاهلل العظمی خامنهای.)00۹۳/06/60
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نتیجهگیری و پیشنهادها
باتوجهبه ماالب اشارهشده در این نوشتار و با استفاده از روش مرور بر ادبیات و تحلی ففتمان
و اسناد ،بیانات مقام معظم رهوری مورد بررسی قرار فرفت و چارچوبی برای بحث آینادهاندیشای
ازمنظر رهور معظم انقمب پیشنهاد شد .این چارچوب به پنج بخش کلی :لاوم آیندهاندیشی ،لوازم
و زیرساختهای آیندهاندیشی ،پیشرانهاا (و مواناع) ،افاق و دامناه آینادهاندیشای و آینادهنگااری
(اهداف ،تصویرسازی و نقشه راه) تقسیم و برای هار بخاش باتوجاهباه بیاناات ایشاان مفلفاههاایی
استخرا شد.
درانتها برای بهوود تحقیق ااضر پیشنهاد میشود در ابتدا خود چارچوب ارائهشده و مفلفههای
آن تغییر کرده و با استفاده از روشهای مختلفی مانند دلفی یا پنا خورفاان ،چاارچوب مفهاومی
ارائهشده را اعتوارسنجی و براساس آن یک برنامه کمن برای رسیدن به آینده مالوب ارائه کارد و
بهعنوان یک مونا ،جهتدهی مالوبی در سیاستفذاریها در زمینههای موردنیاز درنظر فرفت.
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خامنهای ،سیدعلی ( ،)۶۸۳۱طرح کلي اندیشه اسالمي در قرآن ،انتشارات صهبا ،تهران.
خزایی ،سعید و محمودزاده ،امیر ( ،)۶۸۳۱آیندهپژوهي ،اصفهان ،پارس ضیاء.
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاهلل خامنهایhttps://farsi.khamenei.ir ،
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاهلل خامنهای ،نشریه خط حزباهللhttps://farsi.khamenei.ir/weekly/،
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شکرانی ،رضا؛ مطیع ،مهدی و صادقزادگان ،هدی ( ،)۶۸۳۱بررسی گفتمان کالاوری و چوالونوی کاربسالت آن در
مطالعات قرآنی ،دوفصلنامه عيار پژوهش در علوم انساني (پژژوهش سژاب ، ،سالا سالوم ،بهالار و تابسالتان
 ،۶۸۳۱شماره یك ،قم.
شیداییان ،حسین ( ،)۶۸۳۱الزامات آینده انقالب اسالمی از نواه امام خمینالی ره و مقالام معظالم رهبالری ،فصژلنامه
حصون ،شماره  ،۶۶قم.
شیرودی ،مرتضی ( ،)۶۸۳۱انقالب اسالمی و چیستی نظام آینده جهان ،فصلنامه حصون ،شماره  ،۶۶قم.
عضدانلو ،حمید ( ،)۶۸۳۱گفتمان و جامعه ،تهران :نشر نی.
عقیلی ،وجید و لطفی حقیقت ،امیر ( ،)۶۸۳۳کاربرد روش تحليل گفتمان در علوم رفتاري.
فان دایك ،تونآدریانوس ( ،)۶۸۳۱مطالعاتي در تحليل گفتمان (از دستور مژت تژا گفتمژان کژاوي انت)ژادي ،
ترجمة پیروز ایزدی ،انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها.
فرکالف ،نورمن ( ،)۶۸۳۳تحليل گفتمان انت)ادي ،ترجمه روح اهلل قاسمي ،تهران :انتشارات اندیشه احسان.
لطفی مرزناکی ،رحمان ( ،)۶۸۳۱دفاع هوشمند در اندیشه امام خامنهاي ،تهران :انتشارات آوای صبحان.
مقیسه ،رضا؛ مؤمنی زاهد ،مهرداد؛ مقرونی ،محمد و یوسفی ،صادق ( ،)۶۸۳۱الووی تفکر و نوالاه راهبالردی بالرای
آینالالدهسالالازی در اندیشالاله امالالام خامنالالهای (مدظلالاله العالالالی) ،دوم ژي همژژایش مل ژي آینژژدهپژوه ژي ،تهالالران،
https://civilica.com/doc/242245

مك دانل ،دایان ( ،)۶۸۳۱م)دمهاي بر نظریههاي گفتمان ،ترجمه حسینعلی نوذری ،تهران :فرهنگ گفتمان.
نبیپور ،ایرج ( ،)۶۸۳۱آیندهنگاري فناوري ،بوشهر ،دانشواه علوم پزشکی و خدمات درمانی بوشهر.
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Designing a Conceptual Framework for Futurism from
the Viewpoints of the Supreme Leader of the Islamic
Revolution, Ayatollah Khamenei
Behnam Eftari , Omid Voghofi 
Abstract
Paying special attention to future is one of the needs of all human beings and
societies. As Muslims, and according to the related verses of the Holy Qur’an and
hadiths, we have clear definitions of the utopia believing that the utopia of Islam is
the Pure Life (Hayat Tayyebah) and the Mahdavi community. According to the
beliefs of Muslims, especially Shiites, the main task of a Shiite is to prepare oneself
and the society for such a utopia. This obvious and promised future can be created
and attained. During the era of the Great Absence of the Twelfth Imam, Velayat-eFaqih is supposed to lead the society towards paving the way for the emergence of
the Twelfth Imam. By drawing a roadmap for achieving such a goal, the Supreme
Leader has proposed five main stages including the Islamic Revolution, the Islamic
system, the Islamic state, the Islamic society, and the modern Islamic civilization. In
this research, the statements of the Supreme Leader on futurism are reviewed and a
conceptual framework is presented to explain futurism from his viewpoints. The
framework includes various components such as requirements, infrastructures,
drivers and obstacles, long-term perspective and extensive scope and introducing
Hayat Tayyebah and the Mahdavi society. Each of these components contain items
and topics needing more focus and attention to be identified.
Keywords: Futurism, futures study, modern Islamic civilization, Velayat-eFaqih, Islam.
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