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 چكيده

تهسره ااایاجسر اه اهورهرهییاالملباامجیاهماواتأثیمگذجرااتال اامغیمهییسرمایه اجتمایی اج ا

اههماسرمایه اجتمایی ااااجسرمایی اا اهگگد ج اآناااخهیاتحققاجهدجفاجتمایی ،اجقمصریییاوارمهگی او

رمییااطلهبایراتیاه ااااجسررمهدجیهییاوا،اطم اتلق اهیجسرر اه اا اتیییراروهاهییا گدگ ااتاه 

تادنا اج اسرهیایهیماتشهاامجیارسریدناا اا اپمیج یجلیهیاجگسریناهیا ااالوریدناا ااتحققاته 

ج ااااسرررشا اها اج ااهاممهرایهده اهییااقیمااهرمارهیمیایراسررریااهییاجخیماا اای رررد گههراج

ه اتیاه اایهدایراایهدگی ارهیمیاجهجییاتادناگههراجسشا اهکاهدفارجهیمییاوایس اهیرمگ اجس 

هدفااااتحققاجهراجاماجهماریماور ی،اایهگ اجیاه اهار افمریر اهییاهورررهرایراجهرارجسرررمیاقمجراگیمی 

اا جتماییااا هسرمایایگماا یگجیایاگقشااا جسرشاارهگهاایادااتادناسری ا طمجحااحیضرمجصرل ااقیل اا

وایرجهراپژوهشاایاجسررمایی اج اروهایجی ااگیییاجاهییااا اای ررد ااایاقیمااهرمارهیماایگیتیامجسرریباا

اهلا اهییاتادناگههراجسرشا اجسرملمجگاگمیهداواایااییگج اگمیا ریخااهییاسرمایه اجتمایی اا

یراحقیق اها اج ااسرریمهییاجصررل اطمجح ا ررد ااا جتماییایهیا هسررمایاشهتحققاواجرزجااجهگمی

رهیمیااقیمااهرمارسریدناا اتادناگههراجسرشا اتهت اا ااهلا اهییاسرمایه اجتمایی اجسر اه ا

سرلگمجگ اهییاخهیاا اآناج ریر ایجرگد اگیهیااهلا اهییاسرمایه اجتمایی ایراتیاه اها ااهمایجئایًایراا

ج اخشءاهییااهتهیایراتیاه اهگهگ اجسرر  اجهراپژوهشاادگییااآناجسرر اه ااهلا اهییاسررمایه اا

گقشاتادناسی یاگههراجسشا ارجایراجهجییارهیمیارجاامرس اهمی اوااقیمااهرماجتمایی ایرااییگیتاا

جهرااهلا اهیاتهضری ایهد اایا رگیخ اجاهییاوااهلا اهییاتادناگههراجسرشا اا اتهجناادرسرم ا ورماا

ج ااهاممهرا ااجگردج ارمجارجهیمییایرایر اواامگریار ارهزیااگریا ایرااردهمهر اهشناهورررهراجهجرییاگاهی

 ااوراشتاوارسریدناا اهییاجتمایی اا اتهجناا احاگمیهجااادسر اآاد اج اتحققاواجرزجهشاسرمایه 

ا یحسااسررلهلااجییهج،اا رردنا جگقشاپیوررمر ،اسررمایه ااهیناجیمایی،اجرتییقاامقیا اال اوایول ،اا

یاسی اا ایف،ااا اگریما الوا یوااومویاایینیپوم ،ااج اهجا اواضما اا اگریماجسشاااایگ  ،ااجتمایی

ا اج یر اگاهی گریماجسشاایسی اااصهنوا
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 :واژگان كليدي

 .  ، ایرانمقام معظم رهبری  اعتماد اجتماعی،  سرمایه اجتماعی،تمدن نوین اسالمی،    

 

 قدمهم-1

مسئله  تمن  سئا ن ینیی ی ا ا  منعئنیاتا اسئ  م   مسا  سئا  شئ ن ایا ف پسوئر   ینام  ما 

تمن  ینیی اسئمما بسایرر  رها  ف ایقاادات مسئهمایایا اسئ  م  در  ر  هان ا سر یایراه باشئن   

تمن  اسئمما ب  ک نم  هایا  (  34:  1397 محمنپنر، ف لسماما   هعقبرن)ار شئمانن پسنا مرده اسئ 

  ما شئند م  پ  ا  پسامبر پای  ریین شئنین ف دایا پسرفن ا  ک نم  پسامبر اسئما را داشئقان  گفق

در آ     منر ا   ر  چهارا ف پاجم هجرن را دفرا  افج شئئئ ن ایا تمن  ینیی اسئئئمما ما دایان

دفرا  شئااسئایا درسئ  ف صئحسا ینامث منرر در تنسئع  تمن  ینیی اسئمما الرنیا بسئسار مهم ف 

با شئ  گاا    (  187:  1396 مارن، پنر عئاب )ه اسئقراتیی  ب  آ  محسئنم ما شئنماربردن بران یرا

برداشئئقی در مسئئسر ایجاد تمن  ینیی اسئئمما مسئئقهیا درز درسئئ  ا  دسئئقنرات دیاا ف آگاها ا  

اکسان   (  126:  1399   اسئما،) ظر س  هان ینام  اسئمما بران ایجاد آرما  هان بوئرن ما باشئن

راه ئارهئان یمها، فیند    مئن  اسئئئمما م ئابا بئا الرنهئان ک نمئ  دیاا مسئئئقهیا ات ئا یئامعئ  مق

 رهائ  تمئن  سئئئا  یهئ  تحاا ب وئئئسئن  بئ  ایجئاد آ  ف تنیئ  بئ  اصئئئنل اسئئئاسئئئا ف باسئادن  

در ایی بسی یاش کامما  ف ی برا  یامع  بسسار کساتا اس   (  225:  1399  صمنن، ف  ماصنرن)اس 

یاش مهما داریئن مئ  پسئامبر در منرد آیهئا  رمندیئن: اگر کئاممئا  ف    یرا در تغسسر ف تحنل یئامعئ 

 (  42: 1، ج1362دایومانا   اسن شنین هم  ام   اسن گردین)شسخ صنفق،

)مجم   م قهف بسی المهها  در سئ ارایا هاندر سئال هان ا سر   بعانا  کامم دیاا مااا معظم رهبرن

ف عئرفرت آ  در یامع  اسئمما اشئاره  ب  عئرفرت ایجاد تمن  اسئمما    تاریب مذاهب اسئمما ف   (

)مااا مرده این  ایوئا  بیرگقریی آرما  ک نم  دیاا را شئ ث گسرن تمن  ینیی اسئمما برشئمرده این

منعئن  را ب   ما با بسایس  گاا دفا ایامم اییهمیمایا بحث تمن  ینیی اسئم    (1393معظم رهبرن، 

ا   (  84:  1399  مریما، ف  دارا)ف کامما  دیاا ف سئئساسئئا تبنیث مرده اسئئ   گفقما  غالب ی برا 

سئنن دیرر دسئقسابا ب  یامع  مقمن  اسئمما ا  قریا تنی  ب  منلف  هان سئرمای  ایقمایا یاوئ   

راه را موئ   تر ف همنارتر ما سئا د  محاا در پیفهش کاعئر  صئن دارد ا  قریا ایجاد منلف  هان  

ران بسئسارن ا  ی برا  یهما آشااس  اربات مان م  ایجاد تمن  ینیی اسمما  سئرمای  ایقمایا م  ب

م  ا  قریا ایجاد منلف  هان سئرمای  ایقمایا ام ا  پذیر بنده ف در سئای  سئرمای  ایقمایا اسئ  

تمن  ینیی اسئمما شئ ث دها ما پذیرد  بنما سئا ن منلف  هان سئرمای  ایقمایا ا  قریا سئ ی 

همچن  مااا معظم رهبرن تارسر شئرر ا در شئ ث دها تمن  ینیی اسئمما    کامم دیاا ف اسئمما

  مسایجا  یاش با  اسئمما ینیی  سئا ن  تمن  منل   دارد  در فا   هنف اصئها پیفهش کاعئر قراکا

ب نر  مصئ  سئنال اصئها ایی رهبرن اسئ     معظم مااا سئ اا   براسئا  ایقمایا  سئرمای  گرن

پیفهش ایی اسئئئ  م  در دینگاه مااا معظم رهبرن منلف  هان سئئئرمای  ایقمایا چرنی  در ایجاد 

 ناهان بند   تمن  ینیی اسمما  
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معاان هم ارن مردا یه  تر ا ف پسوئر   ف مربن  ب    ب   1مهم  التسیف ا  ریوئ  مدند   مهم  تمن   

فاژه تمن  ب  رشئن   رن ف  رهارا ا راد (   1395شئهریوئساا اسئ ) رها  معسی،   ف ا مق  ینگا

  (  137:  1397 هم ارا ، ف   اتما)  رهس ق  م  ا  ایسئایهان دیرر مقمایی هسئقان یسی اقمق ما شئند

مئ  شئئئامئث    د در  مسائ  هئان  سیی ا ف ایقمئایا اسئئئ ا  یرئاه دیرر تمئن  بئ  معاا پسوئئئر ئ  ا را

دسئئقافردهان مادن ف معانن در ی  موئئنر یا یامع  اسئئ  م  ماجر ب  بر رارن یظم ف آبادایا در  

سئا قار دفل  ف کاممس  ما گردد  ماظنر ا  تمن  اسئمما ا  ار، ا م سات، ا قنار سئساسئا ف سئب   

سئمما ف تنسئ  مسئهمایا  اسئقفاده ما گردد  ب  یبارت   ینگا ا راد اسئ  م  برگر ق  ا  آمن ه هان ا

:  1393 هم ارا ، ف یسا تاا)دیرر تمن  اسئمما تمنیا اسئ  م  در آ  یهم با ا مق همراه ما گردد

بنف  شئ  تمن  اسئمما ی ا ا  باشئ نه تریی تمن  هان تاریخ بوئری  محسئنم ما شئند ف (  57

پاجم هجرن  مرن یسئئقجن یمند م  دفرا  شئئ ن ایا ف افج ر  چهارا ف یمند آ  را ما تنا  در  

تمن  اسمما شامث تماا ابعاد فیندن   (  23:  1394  هم ارا ،  ف  سمسار)ایی تمن  محسنم ما گردد

ر قار  ردن ف ایقمایا ما شند م  موقمث بر ر قارهان  رهارا، سساسا ف ا قصادن ف یحنه گفقما   

یا)ره( معقائنیئن تمئن  ف ا مق در تعئامئث بئا ی ئنیرریئن ف ما شئئئند  یممئ  قبئاقبئا  ایقمئایا ف  ردن

معانی  را ا  ابعاد اصئها ف مقمایی ماانه تمن  اسئمما ما دایان ف برترن تمن  اسئمما را در برابر  

(  براسئئئا  دیئنگئاه هئان 28:  1395تمئن  غربا ا مق ف معانیئ  ما دایائن)یبئنن پنر ف ی ئارن،  

)صئحسحف  اماا، تمن  اسئمما بعن معانن ف دیاا آ  ما باشئنکضئرت اماا  مساا)ره( مهمقریی بعن 

رهبرن تمن  اسئئمما یعاا پردا قی ب  امنر مادن همراه با مااا معظم م ابا بسایات  (   368:   8یهن

تحاا (   14/7/1391معانی  ف دیی ف  نرت سساسا م  با ینال  همراه ما شند)مااا معظم رهبرن، 

سئئقنرات اسئئما ف آگاها ا  ظر س  یامع  اسئئمما بران تمن  اسئئمما مسئئقهیا درز درسئئ  د

 ،(1394: رعایا ف  امبرن) ما باشنب ارگسرن آ  

تمن  ینیی اسئئمما در فا   اکسان تمن  اسئئمما اسئئ  م  همیما  با پسرف ن شئئ نهمان ایامم  

رهبرن با اسئمما ایرا  م  مرام  ایسئایا ف ار ش هان اسئمما منرد تنی   رار گر   ف مااا معظم 

ف معانن ب  آ  تنی  فییه دارین ف همسوئئ  تنی   تامسن بر یاصئئر تعالا در یرصئئ  هان  ینگا مادن

  (  107:  1399  ترماشئنین، ف پنیا محمنن) ی برا    رن در یامع  اسئمما را ب  آ  مع نف مرده این

مما باین ا  در یراه ایوئا  تمن  ینیی اسئمما ی  هنف اسئقراتیی  ف کساتا اس  م  مونرهان اس

مائاا معظم    (  1396: محمئنپنر  ف  ییاد  ابراهسم)همئ  ظر سئ   ند بران دسئئئقسئابا بئ  آ  تمش ماائن

رهبرن  رآیان تحاا تمن  ینیی اسئمما را شئامث پسرف ن ایامم اسئمما، توئ سث دفل  اسئمما،  

تارسر را   کاممس  اسئمما ف یها  اسئما ما دایان ف تنی  ب  سئب   ینگا یامها اسئ  م  بسوئقریی

(  121:  1397در دسقسابا ب   رها  درس   ینگا مرد  ف رسسن  ب  آرامش ف پسور   دارد)یار ا،  

شئاا   ابعاد تمن  ینیی اسئمما ما تناین بعانا  چرار راها باشئن بران بریام  ریین ف ریث گذارن 
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  ما )یج( باشئن صئحسا مااب  ف ام ایات موئنر یه  تحاا یامع  اسئمما ف آماده سئا ن ظهنر اماا  

مااا   (  88:  1394 رعئئایا، ف امبرن) اسئئ ف موئئنر تمن  ینیی اسئئمما  راتر ا  ییاد ف  نمس   یرا  

معظم رهبرن تحاا تمن  ینیی اسئئمما را ب  کسات قسب  اسئئمما توئئبس  مرده این م  بنسئئسه  آ   

 ناهن بند ف ما تنا  آ  را ب  سئایر موئنرها صئادر  ار ش هان اسئمما ف کاممس  اسئما بر موئنر  

     (  19/12/1375مرد)مااا معظم رهبرن، 

 سرمایه اجتماعی   -2-2

در    اایقمای سرفهاناسئئ  م  ب  یاش ی  ایهنا ایسئئای  سیب ن راررشئئق  ا  امفهنم اایقمای  ی سئئرما

ینام   اف ایقمای نا قصاد  نها  اپردا د ف ا قصئاد دایا  ف یامع  شئااسئا   در بررس اتنسئع  ینام  م

 ف رفاب    ارهاسئئا ق یاش س اهم دهانه ، یوئئا ی ردرف ییمفهنا تنی  دارین  ا ییب  ا یا ق تنسئئع   

رفین رشن   یررم الع د نباشن  ا  سن ام ا ینام ف  رهار اایقمای ن،ا قصاد  سرهانبر  مقغ اایایقم

  ی  ا  سئئرما  سرنها در صئئنرت بهره گ  یرسئئرمای اسئئ  م   سئئا س فا ع  ییا  سایررفتنسئئع  موئئنرها ب

 ن هادارد، ماش یندف اایقمای  ی م  سئرما اشئنین   مای ایامع  م  ی سئبب رشئن ف تنسئع    اایقمای

ب  همراه   ا  ربات ف ایسئئئجاا ایقماییابن اتعاممت ماهش م ییا ف ه  شئئئند ام  سثتسئئئه اایقمای

تنسئع     نهسئقان، شئرف  ال ا برا  اایقمای  ی سئرما نم  ا  منلف  هاا  ف موئارم  ایقمای نهم ار

    باشانام

د در  ا  اصئئ مکات پرماربر اف یامع  منی  اچن  دمنمراسئئ  ادر ماار اصئئ مکات  ا،ایمایق  ی سئئرما

 یی در ا  (2011)آمچنماز   سرا   ا  بررسئئا رفینب  شئئمار م  سسئئقمافا ر  ر  ب ایهنا ایقمای  سات ادب

ماال  با   2500تامان  بالغ بر  1980ده  یعااا  آ  اسئئ  م  ظرف سئئ  ده  گذشئئق    اارتبا  کام

ف ایقوئار    1993اسئ   تا  بث ا  سئال   سنهب  رب  رسئ ISCدر بای  اقمیات    اایقمای  ی یانا  سئرما

  ی  ماال  با یانا  سئرما  10تاها   ا،منی  نف سئا  ها  امقام معرفف رفبرت پاتااا با یانا  دمنمراسئ

   بند سنهب  چاپ رس اایقمای

سئرمای  ایقمایا ب  فییگا هایا ا  سئا ما  ایقمایا چن  ایقماد، هاجارها ف شئب   هایا اشئاره دارد  

ا  را بهبند ب وئئئائن ایی سئئئرمئایئ  ا  رفاب  ف تعئامئث هئان بسی ا راد بئ  فیند ما مئ  ما تنایائن ایقمئ

سئئئرمئایئ  ایقمئایا را هاجئارهئا ف رفاب  ایقمئایا ما دایائن   بر ا  (352: 1،2018ف هم ئارا    هس نآیئن)

م  در سئئئا قئار هان ایقمئایا فیند دارد ف ا راد را  ادر ب  یمئث هم ئارای  بران دسئئئقسئابا ب  اهناف 

در فا   سئرمای  ایقمایا مابعا اسئ  م  در    (  219:  1397 هم ارا ، ف یانن سئسن)ما سئا دم هنم  

سئئئا قئار ایقمئایا  رار داشئئئقئ  ف بران ایمئال ف اهئناف سئئئندمائن در دسئئئقر  بنده یئا تجهسی ما 

معقان اسئ  سئرمای  ایقمایا همایان سئایر مفاهسم یهنا ایسئایا، ی   فیمرد(  53:  2019،  2فیمردشئند)

مفهنا ایقیایا ف مم  اسئ   همایرنی  م  مفهنا سئرمای    سیی ا یسی ی  مفهنا مم  اسئ   ف قا 

ان ا  مفاهسم غسر همری اسئ  م  هر مناا  شئند ماظنر مجمنی ا  سئرمای   ایقمایا سئ ی گفق  ما

اا ایقمایا دارد ف صئر   بران ب  دسئ  داد  ی  سئاجش مما آیها را با مارمرد  اص  ند را در یظ

 

1 - Felício and et al 
2 - Villaverde 
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در تعریف سئئئرمای  ایقمایا، بسا  ما دارین م  ایی مفهنا شئئئامث   سره فیمرد هم یم  ما ماان  

رفاب   عاالی  مسا  ا راد اسئ   ایقماد، درز مقاابث، ار ش ها ف ر قارهان موئقرما م  ایضئان شئب   

 (2019)فیمرد ف هم ارا ،   ر هم آفرده ف یمث هم ارای  را ام ا  پذیر ما سا دهان ایسایا را ماا

سئرمای  ایقمایا یاب  هان مقعندن در یظر گر ق  شئنه اسئ  م   بران ابعاد سررمایه اجتماعی:

 شند  ب  ایی منعن  اشاره ما (2018)در ایی پیفهش ا  دینگاه اسقن  ف مسرنلی

ایقماد: ایقماد ا  یمه  ماابعا اسئئ  م  در مباکث رهبرن تغسسر، رفاب  ایسئئایا ف موئئارم   عال   -1

م بند  آ  بر رفاب  ایسئئئایا در مسئا  ا راد ی ا ا  ا راد م رح ما بئاشئئئن  فیند ین ایقمئاد ف کئام

آر فهان دیریا  هر سئا ما  اسئ   ایقماد بران ایجاد رفاب  ایسئایا م،رر، بر رارن ف بهبند ارتباقات  

 (2019،  1)ماا ا  ایسایا بسسار مهم اس 

ا  یاب  هان  موئارم : موئارم  ف هم ارن مقاابث سئا ما  ها ی ا ا  مفاهسم منرد تنی  ف ی ا   -2

مهم سئرمای  ایقمایا اسئ   موئارم  ب  معاان تمایث ف تنایایا شئرم  در  عالس  هان ی  سئا ما  

ما باشئن،  مایا م  ایمال ف اهناف  ردن در راسئقان ایمال ف اهناف یمعا  رار گسرد م  هم مانم  

سئئا ما  ف هم یقسج  ن یمث یمعا من اس  آمسی محسئئنم ما شئئند  ایجاد چارچنم موئئارم  در 

یسا مان ا یایش چهار ماب  مهسنن در محنر  اا سئا ما  اسئ  م  یبارتان ا :  نرت، اقمیات، دایش 

ف مهئارت فپئاداش  ایقائاد بر ایی اسئئئ  مئ  ایی مائاب  ارتبئا  ییدی ا بئا ایرسیه ف تنایئایا مئارمائا  در  

 موارم  بران ا یایش یمه رد سا مایا دارین  

ا  یررش هان مثب  ف مافا ا راد یسئب  ب  مث سئا مایا م  در آ   تعهن سئا مایا: یبارت اسئ   -3

موئغنل مارین  تعهن را یما تنا  تحمسث مرد ف ایی مسئال  امرن درفیا اسئ  ف معمنال  مایا م  ا راد 

  (  123: 2018،  2ف هم ارا   سابرامنیارا در امنر موارم  دهسم، ایی اکسا  تانی  ما شند)

 مسرنلی، منرین ف آرتس  ابعاد سرمای  ایقمایا شامث منارد  یث ما شند: ا  دینگاه 

الف( شب   یهما: در  صنص شب   یهما ب  یانا  شا   ان ا  سرمای  ایقمایا ما تنا  گف  م   

هر شئ صئا ما تناین ا  یا   یظر ارتباقش با دیرر ا راد در شئب   منرد بررسئا  رار گسرد  موئافره  

کمای  یاقفا ف شئب   هان ایقماد را ما تنا  یی  شئب   هان یهما لحا  هان یهما، هم ارن، 

شئئب   موئئنرتا ب  تبادل اقمیات بسی یامم  ایقمایا د  (2005)3الی مرد  براسئئا  یظر دن  

رارتبا  با دایش ف دایش آ ریاا اشئاره دارد  شئب   هان موئنرتا غسر رسئما یسی در دایش آ ریاا مهم 

 شب   هان مونرتا غسر رسما ا  شب   هان رسما مهمقر اس     اس  چرا م  ب  یظر

ا  یظر  ایقمئایا، ایقمئاد ایقمئایا اسئئئئ    ابعئاد سئئئرمئایئ   م( ایقمئاد ایقمئایا، ی ا دیرر ا  

ایقماد ما تناین ا  پسچسنگا ها ف موئ مت ی  سئسسئقم ب اهن ف در سئا مایا م    (1979)4لومان

 ارن صاد ای  با دیرر ا راد دل بس   ا  ایقماد  برن یسس  یما تنا  ب  هم 

بر اسئا    (9120)5سئ   برگیج( موئارم : ی ا دیرر ا  شئا   هان سئرمای  ایقمایا موئارم  ا
 

1 - Monaghi 
2 - Subramony and et al 
3 - long 
4 - loman 

5 - bergen 
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دینگاه یاهاپس  ف گنشئال با رفی رد سئا مایا یااصئر سئرمای  ن ایقمایا را در سئ  قبا  سئا قارن، 

 یوا  داده شنه اس    1راب   ان ف شاا قا  رار داده اس   م  ایی یااصر در ش ث شماره

 

 

 

 

 

 (241: 2019، 1موناقی)عناصر سرمایه اجتماعی :1شکل  

سئرمای  ایقمایا مفهنما تاریبا ینظهنر اسئ  م  در چان سئال  ا سر یان  ند را ب  یحن چوئمرسرن 

در یهنا ایقمایا با  مرده اس ، ب  قنرن م  رفی ردها، تعاریف ف ماربردهان بسسار مقان  ف م قهفا 

مااب  ف مسئئقانات یهما ارا   شئئنه یارها ا  معایا را پنین آفرده م  هم اتفاق م  ا  ایی مفهنا در  

ا   اایقمای  ی سئئئرما(   53:  1398یظر درباره آ  بسئئئسار موئئئ ث اسئئئ  ) اریا مقسی ف هم ارا ، 

شرف  شنه اس    سیی یرا در ا  امعاصئر اسئ  م  پردا قی ب  آ  ب  تا گ  امنعئنیات مهم یامع  شئااسئ

 یی فیند دارد اما ب  هر صئنرت در ا  یادنا قمف یظر    امبحث در یامع  شئااسئ ییا  یف  در منرد تعر

 اسئئ    نعئئرفر مع یا ی  سات ادام  ک نبرا  اایقمای  ی م  فیند سئئرما  سسئئ ی امسئئله  ا قم 

   (68: 1397  ،)منه ی

 : شا   هان سرمای  هان ایقمایا1ینفل 

 ایقمایااییان سرمای    یاب  هان سرمای  ایقمایا

 یساا

  هاا

 ایقماد

 پسنین

 شا   هان سرمای  ایقمایا

ایقماد،)همراه با تعامث(ب  یانا  یاصئر عئرفرن معسارها ف هاجارها -2آگاها ا  مسئا ث یمنما -1

 موارم -3ف 

 

 شاخصه های تمدن نوین اسالمی.  3.2

م قهف تنصئس  هایا را در منرد ایقمن تمن   مااا معظم رهبرن در سئ ارایا  ند ب  مااسئب  هان  

ما ا بسا  مردین  ایامم  رهار ایال  نشئئنرا نایضئئا ناریدر د  ایوئئا   ینیی اسئئمما بسا  یمنده این

باشئئن ف با مم      یّم  سئئرشئئار ا  معان  میبسئئا  یااسف دی مسرا برپا ما  ااسئئمم  ییتمنّ  ین  مسقنایسم

ما تنا  بئ  منارد  یر اشئئئاره  ایی  ا  یمهئ       (19/09/1392  ایئات سئب)راه برفد   یّمعان  یئف هئنا   یّمعان

 مرد: 

مائاا معظم رهبرن در دیئنار مئارگیارا  یظئاا بسئا  داشئئئقائن: :  ارار کئاممسئ   ئاینیاقاسئئئ  -1

م  داراى معسارهاى پذیر ق  شئنه م  کا ینارد بر مردا کاممس  داشئق  باشئنم مرر آ هسچ

 

1 - Monaghi 

 یااصر سرمای  ایقمایا 

 سا قارن یاصر  یاصر راب   ان  یاصر شاا قا 
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   (13/11/1370)بسایات باشن ف مردا اف را پذیر ق  باشان

سئربهانن   : مردا ایرا  با ایسئقادگا در برابر دشئماا  ف ییت فایسئقادگا در برابر دشئماا  -2

 (19/12/75در ماابث  نرت هان بیرگ بنس  ما آفرین)بسایات   ند را ا  اسقاام 

: باابر ایقااد مااا معظم رهبرن پان بانن ب  ار ش هان فاالن اسئئمما  تح سم دیی دارن مردا -3

ف بئا تمش ف همئ  مضئئئایف ما تنا  دیی دارن مردا را بر قبا  رهائ   رآیا پئایئ  گئذارن 

 (  20/09/75مرد)بسایات  

: ایوئا  در بسایاتا د ا  مها در برابر اسئق بار را مق ا ب   رها  مقاب نایا ف د ا  ف اماس  مها -4

 (  20/12/75تنلسن محقنان یهما ف آمن شا ما دایان)بسایات 

مسئلنال  ف مارگیارا     ناریدر د  ارهبر معظم ایامم اسئمم ناهلل  اما  ا  یکضئرت آ:   ندمفایا -5

در دسئقنر مار مسئلنال   رار    نقنر ینب  نیبا نکث مسئا ث ف موئ مت ا قصئاد  ا  یبر ا  نسیظاا با ت م

موئئنر را  ممه نا هاسی نیاسئئ  ف با «یاموئئنر در و ندمفا  ن اقریوئئا  مردین: ا قنار ف آبرف رد،سگ

 (  1396)آ ایایا: مسما  یسف ت م نس ندما  تنل

 اسئئقا   ار   نشئئهنا نهاف  ایناده  ثارگرا ییایبا ا  ف ابا   ناریدر د  ایوئئا :  بار   ایحصئئار قه -6

چرا پسوئر   یهم  ی  مه  ف ی  موئنر، ا  یظر ی  یمایق  در دیسا تهنینآمسی اسئ   بسا  داشئقان: 

   (13/02/1387)بسایات  اینقهبانم چن  ایرا  را قعم   رض مردهچرا ! چن  ایحصارقهبانم چن  سه  

اگر چاایچ  ا  رمندین:  شئئر  جا یمردا آ ربابا   ناریدر د: مااا معظم رهبرن ا یایش ر اه یمنما -7

  وئئر   سیهم، پ  وئئر  سب  دیبال پ ،نا قصئئاد  شیگوئئا  ،امجه  ب  دیبال ر اه مردا، ینال  ایقمای

هن ها  ناهن بندم اگر   ییاف ب  سئم  ا  نگذارثیف اسئقامل مهّ  باشئن، ر  اب  دیبال ییّت مهّ  ،ن اّافر

 ن گذار ثیباشن، ر  نگرااشرا  ا ییر   سّباشن، دیبال کامم   ایمجه  مرینم غرم باشن، مرینم آمر

   (28/11/1394)بسایات یهقها  ناهن بندم مونر را بنب    ناهان مرد ییاف در ا

موئنر اسئ  ف : ایوئا  معقانین مسئله   رها  مسئله  ی سئ   سئرمای  گذارن در امنر  رهارا -8

درباره آ   رمندین:و  رها  آ  چسین اسئ  م  کاعئرا یایم را  نایش مام« معقانین با تانی  باس  

ایوئئا  همچاسی در بسایات  (   20/9/75ضئئمسی  ناهن شئئن)بسایات  هان  رهارا پسوئئر   موئئنر ت 

 بران تمن  ینیی اسمما برشمردین: فییگا هان  یر را  16/11/1381

  ینین تمنیا  ضئان  در  ایسئایها رشئن بران  مااسئب   مساة(،  اسئمما  منیس )اسئمما  بیرگ ام   توئ سث

  تحجر،  ا   پرهسیقبسع ،  یها   سئا ینگا تانی بوئر،   یسا هان ب   پاسئ رنیامعانن،   ف  مادن  لحا  ا 

 ا مق   گسئئقرشه  نارن،  فیی  بر مبقاا ا قصئئاد ا  رهایا ینال ،   اسئئقارارالقاا ،   ف  بنی   ارتجا ،

 ف  سئئرفرن   نای )هم ماار  در ما ا ف ا مق آ ادن، سئئهم ب   تنی یالم،    مظهنما  ا  د ا ایسئئایا،  

  (  7: 1393هم ارا ،

 روش پژوهش -3

ان ف ان اسئئئ   در ایی پیفهش مهسئ  مقن  مقئاب ئایئ رفش تحاسا ایی پیفهش، رفش مقئاب ئایئ 

ال قرفیس ا در دسئقر  پیفهوئررا  منرد بررسئا  رار گر ق  اسئ   ب  قنر مها دف رفش تجیی  ف 

 ها ب  شئسنه آمارن )مما( ف ب  شئسنه غسر آمارن )مسفا( ها فیند دارد  تجیی  ف تحهسث دادهتحهسث داده

(  تحاسائاتا مئ   1398یسئا،  تحاسائات مسفا مق ا بر یائث، ما ا، تف ر ف اسئئئقئنالل اسئئئ  )کئا  
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ن ادیا ، مذاهب، باشئان  تحاسااتا م  در کن ها  ین  تحاساات مسفا ما ان ف یظرن هسئقان،مقاب ای 

ها ب  ادهپذیرین، اغهب مسفا هسئئقان  در ایی پیفهش تجیی  ف تحهسث دمقن  تاری ا ف ادبا ایجاا ما

تحهسها ایجاا گردینه اسئئ  م  با  -یظرن ف با رفی رد ماربردن ف ب  شئئسنه تنصئئسفا -رفش باسادن

ا   ا یاسئقااد ب  مااب  ف مقن  معقبر اسئمما، تمن  ینیی اسئمما شئرح ف بسئ  داده شئنه اسئ    

فاژه    ناسئئ   برا  ادسداده با ای   نرفش گرایان ،افسم  اات سپیفهش منرد اسئئقفاده در تحا نرفش ها

 ، نا  ا س م   ییظر اد،سداده با   ییظر  ،یامباا   ییظر ثسا   ب یامعادل ها  ادر  با   ارسئئئ  نگرایند تلنر

یوئایرر آ     نتلنر  ییاارا   شئنه اسئ   فاژه گرایند در    نادسبا   یف یظر  نادسبا نمفهنا سئا   نتلنر

  ا فا ع   نمسئقان ا  داده ها نا  ا سشئند بر  م ام  ییرفش تنف  ییم  بر اسئا  ا ناسئ  م  هر تلنر

 باشن:   ام ریبورح   نشنه اس   مراکث منگذار ادسبا

سئئئ ا افل   ایئبئا  ف   نمئنگئذار  ،نپردا    یئیظر  نبرا  ثسئمرکهئ  ا  تحه  یسبئا  : ی سئئئق  ن(مئنگئذارالف

هنا با  ب  مف نف شئ سئقی داده هاسئ   منگذار  ثسف تحه   یمرکه  تجی  یسافل  رایباشئن   ام نمنگذار

را  دادهیئاا ف یانا  مئ  بئ  قنر همیمئا  هر   عئ  ا     یئ  ریا  داده هئا   یات ئ  هئا  نف مانلئ  بائن  نبائن

دهن م  چرنی  داده ها یه  آغا  مرکه   ایوئئئا  م نمنگذار ییماان، اشئئئاره دارد  ا ا مصئئئ  م

ا  داده   مساسئق راج مفاه انیب   رآ نمنگذار ررید ا سشئنه این  ب  ب  نایق ام شئنه ف دسئق  بان  اهستحه

  من ا قصئاص یمرکه  محاا ب  هر یمه   ییشئند  در ا ا اا بر کسئب محقنا ف ابعاد گفق  م  نها

دهئن تئا م ملی گردد مئ  اقمیئات را بئ  قنر مئامئث    سمم ی را توئئئ   ندهئن ف تئا کئنامثر مئنهئا  ام

 (  1395مرده اس ) راسق ناه،    ابررس

  سئ  یمرکه  ماا  ییمنیند در داده هاسئ   در ا  نالرنها  یسستع  مرکه  شئامث  یی: ا  نمحنر ن(منگذارم 

مرده ف ب  صنرت  س یماا رری نیشنه را با   نمنگذار  ن  محاا داده هاردسگ اداده ها ایجاا م ادا م

 رار   قبا    یموئاب  را در   نآفرد ف منها ام  با هم تااسئب دارین در م یامانل  ها ای یا نشئ  ها

 رر ی نیمان تا م ملی گردد م  قبا  ها ا   ام  سئ یقبا  ها ماا  ریدهن  سئس  هر قبا  را با سئا ام

آ  ها   یسقبا  ها ف ارتبا  ب  سف براسئئا  ماه رینسگ  امرکه  داده ها یه  م ییینا هسئئقان  در ا

 د جایا نمحنر نباشئن پ  ا  منگذار ابا  م نکاصئث منگذار  نقبا  بان ییگردین  ا ام نقبا  بان

ف   نهیئپئن  اسگردد مئ  بئا تنیئ  بئ  تفئافت هئا ف درز یم  اکئاصئئئث م   یئا  یظر   سئافل  ن رض هئا  شسپ

 اس    نمحنر نمنگذار یایها  ج سیق  ،نف محنر نقبا  مرمی ا قییایجامن     ام  ییظر  استعم

آغا    ااو یگی نمنگذار اعای  نمنگذار یامرکه  یها ،نمحنر ن: بعن ا  منگذار  ااو یگی ن(منگذارج

شنین ف  امرتب  م  نآ  قبا  ها ب  قبا  مرمی ااس  م  در ق  نرفین  ااوئیگی نگردد  منگذار ام

 ن گردد مباا  اب  آ  با  م ا ری نم  تماا قبا  ها ادف قبا  اصئه ای   یدهان   ارا شئ ث م   ییظر

 اس     سافل نمنها نشنه   شیپاال ن ج سیق نمرکه  ا  منگذار ییرا  ناهن سا    ا   ییظر

 ن سئئا    ییظر انی   رآردسشئئ ث گ  سافل  نتا چارچنم یظر ابانی امرکه  مانل  ها ایسئئجاا م  ییا  در

 ی یا  مانل  ها ب  تنف امرکهئ  پیفهوئئئرر با تعئناد اینم  یی  در اابنیئ ام  ا یئمرکهئ  پا ییدر ا نگرایند

 ن یظر نگاهیمنرد اسئقفاده ا  د نینارد  مانل  ها  نیین  نداده ها  نب  منها نا سپردا د ف ی ام   ییظر

در   امراکث افل ف دفا ب  صئنرت ما ا نشئنه   نمنگذار مساشئبا  شئنه این ف هر مناا بر اسئا  مفاه

 ، نرا ایق ام مان  مانل  هسئئق  ا نهسئئق  ا نمانل   نی رار گر ق  این  سئئس  محاا با رری نیماار 
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 ی یاشئئبا  گردین  در ا ممدتا کن ام ا  ما نیرا دارین ف با  یسس نرت تب  ییوئئقرسهسئئقان م  ب  امانالت 

 رر ی نیب   نهسئئق  ا نمانل    رامن سپ نگرایند  امیمنل پارادا   یدر  الب  امه نمرکه  مانل  ها

دهن م  در   اس ادر باشئن منعئن  منرد م الع  را تنعئ نیبا یایها نشئنین  منل گرایند اارتبا  داده م

 ا ی امنسیمث مرده ف ب  چ  پ  یاها  ثها ف تعام  سئئمسف بر اسئئا  چ  م ای ب  فیند آمنه  ا یچ  شئئرا

 ا م  مسرا ترسئ  یایها میپارادا  ،نماجر شئنه اسئ   در فا   محاا بعن ا  ایق ام مانل  هسئق  ا اجییقا

تناین در  الب      ام  ییدهن  ا امانالت یوئئا  م  ریرا با سئئا نمان ف در آ  ارتبا  مانل  هسئئق  ا

 ا مییااصئئر منل پارادا  ایب  توئئر نیبا ررید  رت باشئئن  ب  یبا نبا تنی  ب  مانل  هسئئق  ا  اداسئئقای

 رامنش    ات سئبئ  مانلئ  هئا مرایعئ  مرده ف هر ین  یی  رریتنایئن بئار د  امرکهئ  محاا م  ییپردا ئ   در ا

  ش ی اش را ا یا  امفهنم   سف  اصئئداده     یب  یظر  امار ترامم مفهنم  ییا رای   نییما ثسشئئنه را ت م

 ا  ند ینشئقی بر   رای  ابن،ی اادام  م یسگیارش پیفهش ی  یدر  ما  ینشئق اکق انی رآ  ییدهن  ا ام

 سا د    اآش ار م  ییظر ییمنچ  را در تنف نش اف ها

 ن محنر ناسئئق راج شئئنه در مرکه  منگذار امه  نمراکث، مانل  ها ییپ  ا  گذراین  ا  ییها  در

بهم   نهسئئئقئ  ا  نمانلئ     رامن سپ  اهسف تحه  اایقیای  ،اما ا  ،نمئنل یظر   یئبقنایئن در  ئالئب    نیئبئا

ف بُعن  نانی رآ  -ابُعن تعامه  ،ا یبُعن شئئرا  نیمنل با  اشئئنین  در هاراا قراک  مسمرتب  شئئنه ف ترسئئ

اسئ  م  ب  ظهنر   یاها   سف من ع  یآ  دسئق  ا  شئرا  ایررسب ا یدر یظر گر ق  شئند  بعن شئرا نامنسپ

    ی شئرا  ،ایِهّ   یشئرا  نمجمنی    ریتنا  در   ارا م  ا یشئند  بعن شئرا امنرد م الع  مربن  م نهیپن

اش ف م  مت آ  دسئئق  ا  تعام  امرد  ماظنر ا  بعن تعامه ندسئئق  بان نا ا س م   یمنا ه  گر ف شئئرا

ها    سف من ع نادهایدهان در پاسئخ ب  رف  اا   ند برف  م  یاسئ  م  ماوئررا  در  بال آ  شئرا یاها

    ی تجی انی اص مربن  ب  آیهاسئ    رآ   یتعامث ها اشئاره دارد م  تح  شئرا  ییا جیب  یقا نامنسبعن پ

مقی  نبا  ابقنا بر رف ناسئئ   در منگذار  اف ایق اب نبا ، محنر  نداده ها بصئئنرت منگذار  ثسف تحه

گردد ف  ااسئق راج م   سافل  نف منها ردسگ اصئنرت م امرتب  افل نشئنه من گذار ادهسپ  نها  ایات سب

صئنرت  امرتب  دفم ناسئق راج شئنه منگذار  نمنها ییا نمرد  منها، مجنداد بر رف  یاپ  ا  یها

 مسبئا  مفئاه  ندر مئنگئذار ائ سهئن  در کاد  امانلئ  هئا را شئئئ ئث م  یئف در یهئا  مسمئ  مفئاه  ردسگ  ام

(  1998ی،سشئند)اسئقرا  ف منرب اها ف ابعاد مربن  ب  هر مفهنا موئف م  ایگیشئند ف ف ام  یاشئااسئا

 ن ف برا نسگاجای  امیرا در  الب منل پارادا مسشئئئند تا مانل  ف مفاه ام اسئئئع  نمحنر ندر منگذار

مرد ف در   فیرداما  تع   ی   سهر  صئنصئ  نف برا  ات س صئنصئ  ن سئریاسئق راج شئنه  نمانل  ها

  ی سس بنسئ  آمنه را مرتب  با هم تب  نشئند تا داسئقا  مانل  ها ام اسئع  اایق اب ندر منگذار  ییها

 مرد    یسسرا تع ایمند ف مانل  اصه

 تحلیل یافته هاتجزیه و . 4

ی ا ا  چالوئئهان ر قارن در دیسان ینین، ایجاد ف تانی  سئئرمای  ایقمایا اسئئ   هر چان سئئرمای   

ایقمایا فییگا یمعا )گرفه، سئئا مایا،  ایناده ف مه ( دارد فلا ا  تمشئئهان  ردن ا راد در یه   

سئرمای    ها یبارت بندین ا : شئند  در دینگاه سئاقا سئرمای ایجاد ایقماد، رفاب ، ف هم ارن یاشئا ما

ن   رن،  رهارا، سئئساسئئا ف ا قصئئادن،  سیی ا ف یسرفن ایسئئایا  اما در سئئالهان ا سر سئئرمای 

ها ا یفده شئئنه اسئئ   سئئرمای  ایقمایا ب  یانا  م مها بران سئئایر  ایقمایا یسی ب  یم  سئئرمای 
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اداره هاسئ   ال ا اسئ  منیرا  ف مسئلنال  ب  سئرمای  ایقمایا ب  یانا  یامث اصئها بران  سئرمای 

در ادام   مصئ  ان ا  بسایات م  ب  منگذارن با  ف تعریف تمن  ینیی یامع  تنی  فییه داشئق  باشئان  

 اسمما م  منگذارن محنرن ایجاا شنه اشاره ما گردد: 

یئنیئی  بسایات )منگذارن با ( ردیف تئمئئن   هئئان  تئعئریئف 

 اسمما)من گذارن محنرن(

تمن  سئا ن  ما اگر پسوئر   هم  یایب  را ب  معاان 1

باال ره ی  مصئناق یساا ف   -ینیی اسئمما برسریم

 ئاریا بران پسوئئئر ئ  بئا مفهنا اسئئئمما فیند 

 23/7/91دارد

 

 پسور   هم  یایب 

دیسان اسئئما امرف  فظسف  دارد مثث  ند اسئئما ف  2

مثث  ند پسغمبر، رفکا در ایی دیسا بنمن، راه تا ه ان 

مئ  در ایقظئار آ  را بئا  مائن  مئا بئ  ایی پئنیئنه ان  

 هسقسم ما گنیسم  

 

 ایجاد  ضان ینین ف راه تا ه

امرف  ینب  ما اسئ ، امرف  ینب  اسئما اسئ  امرف    3

ینب  مسئئهمسی اسئئ  م  با هم   ند ،تمن  ینیی  

 08/10/94اسمما را شالنده ریین ماان

هم  یمنما مسئئهمسی بران 

 شالنده ریین تمنیا ینیی

جاهنای  ف مجنای  ما  ام  اسئئمما با ی  تمش م 4

تناین تمن  اسئئمما بام ایی دفرا  را قراکا مان، 

شئئالنده ریین مان، ب  رمر برسئئاین ف آ  را در ماابث  

 08/10/94بوری   رار بنهن  

تمش مجئاهئنایئ  ف مجئنایئ   

تئمئئن    قئراکئا  بئران  یئمئنمئا 

 اسمما بام ایی دفرا 

هنف ،ایجاد ی  کاممس  اسئئمما اسئئ  م  بقناین   5

یئامعئ  ن اسئئئمما را بئ  یئامعئ  منرد یظر ف آرمئایا  

 20/08/94اسمما تبنیث ب ان  

 ایجاد ی  کاممس  اسمما

آرما  ها چ  هسئئقان  ی ا مسئئله  ایجاد یامع  ن  6

 "اسمما ف تمن  اسمما اس 

 20/04/94یعاا اکسان تف ر اسما سساسا

 اکسان تف ر اسما سساسا

  م  یرذارین ایی  هنف دشئماا  مه  ایرا  ایی اسئ 7

موئئنر ف ایی مه  ب  یایراه شئئایسئئق   ندش ، آ  

 یایراه تمنیا برسن

13/04/94 

 مسب یایراه شایسق 

هن وئئئا  ایی اسئئئ  م  ایی کرم  یظسما را م   8

 ا  رفن دفش مه  ایرا  ما تنایس  ایجاا برسرد،  

 مقن ف ماان  

یا ئ  مائابئث مائا   سئئئرمئایئ   

دارهان صئئهسنیسسئئقن ممسایا 

 دارهان ظالم  ن   نار دیسا
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کرمئ  ایامم اسئئئمما، کرمئ  یظئاا اسئئئمما،  

  ینیی اسئمما را ما  ناهان کرم  ب  سئم  تمن

مقن ف ماان  چن  ما دایان ایی کرم  درس  یا   

ماابث ماا   سئرمای  دارهان صئهنیسسئ  ف ممسایا 

 29/11/93دارهان ظالم  ن   نار دیسا اس  

اه یسئئث ین ف هم  ایچ  مهم اسئئ  ایی اسئئ  م  یر 9

مسئئئایا مئ  یسرفن ینایا را در  ئنمئ  بئ  اهئناف ف 

آرما  هان بهان ما  ناهان باین ب  آیانه هان رفشی  

آیانه  - ا  یهنن پان  ندما  را یبساسم-ف دفر باشئن

 31/2/93دفر،ایجاد تمن  اسمما اس  

 

 

 

یراه یسئث ین ب  آیانه رفشئی ف 

 دفر

بران بسارن اسئمما در لیفا ترسئسم هنف بهان منت  10

گوئنرهان مسئهما  اسئ  یا   مقعالا ف فاالیا م  

بسنارن مه  ها را باین سئئم  سئئن دهن ف آیا  را ب  

آ  یا   برسئئاین  ایی هنف یهایا یما تناین چسین 

ممقر ا  )ایجاد تمن  در وئا  اسئمما(باشئن  ام  

اسئئئمما بئا همئ  ابعئاض  ند در  ئالئب مهئ  هئا ف 

یایراه تمنیا م هنم  رآ  دسئ  موئنرها ،باین ب  

 9/02/92یابن

 

 

 

 

 

 

 هنف بهان منت 

تمن  اسئئمما ما تناین با شئئا   هان اینیوئئ    11

پسوئر   ف ا مق  اال را ب  ام  اسئمما ف ب  هم  

بوئری  هنی  دهن ف یا   رهایا ا  یها  بساا ماده 

ف ظئالمئایئ  ف ا مق بئ  لجی موئئئسئنه ان مئ  ارمئا  

 09/02/92باشن<تمن  امرف ن غربان

 

 

 تمن  امرف ن غربان

مه  ایرا  ایی اسقعناد را دارد م  آیانر پسور   مان  12

مئ  بقنایئن در یهئات گنیئاگن  بئ  یانا  یئ  الرنیا  

 22/07/91در دیسا  ندش را یوا  دهن

 

 

 ارا   ی  الرنن ینین

 ناسئئ  یمنما مه  هایقا  با گوئئ  ب  اسئئما  13

اسئ  م  البق  ب  مفهنا )با گوئ  ب  گذشئق (یسسئ    

مسله  اصها شما چرنیرا یظاا سا ن  این  ینیسا  

ف ایی هما  مسئله  مهم تمن  سئا ن اسئمما مجند 

 14/11/94در یصر ینین اس 

 

 

 با گو  ب  اسما

یجئاد هئنف یهئایا را بئایئن امئ  فاکئنه اسئئئمما ف ا 14

تمن  اسئمما ینین بر پای  دیی ف ف یامیس  ف یهم  

 

 ام  فاکنه اسمما
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: اسئئق راج مفهنا تمن  ینیی اسئئمما ا  بسایات مااا معظم رهبرن ب  دفش داده  1ینفل شئئماره  

 باساد)منگذارن با  ف محنرن(

اسئئق راج شئئنه ا  مرکه  منگذارن محنرن را بر مباان بر مباان مرکه  سئئنا ا  رفش داده باساد، من 

 رابئ  مفهنما مئ  بئا ی ئنیرر داریئن مجئندا قبائ  بائنن ف دسئئئقئ  بائنن ف مئنهئان ت رارن کئذف ما 

 شند )من گذارن مییاوا(

 منگذارن گییاوا منگذارن محنرن ردیف

 پسور   هم  یایب   1

یسئث ین ب  ایجاد  ضئان ینین ف راه تا ه مسئب یایراه شئایسئق  یراه 

 آیانه رفشی ف دفر

 

 پسور  

همئ  یمنما بران شئئئالنده ریین تمئنیا ینیی تمش مجئاهئنایئ  ف  2

مجنای  هم  مردا بران قراکا تمن  اسئمما بام ایی دفرا  هنف 

 بهان منت 

 

 هم  ف تمش مجاهنای  یمنما

 

ایسان تف ر اسئئما سئئساسئئا ایجاد ی  کاممس  اسئئمما ارا   ی   3

سرن  الرنن ینین با گوئئئ  ب  اسئئئما اتمئ  فاکنه اسئئئمما  راگ

 رها  اسئمما سئسر ت نیی تمن  سئا ن اکسان تمن  ف هنی   ند 

 باان ی  تاریخ ینین یرع  مرد  هنی  الها ب  مه  ها اس 

 

 

 اکسان تف ر ف کاممس  اسمما

یا   ماابث ماا   سئئرمای  دارهان صئئهنیسسئئ  ف منمسایا دارهان  4

ف ا مق ظئالم ف  نی نار دیسئا   رهئایا ا  یهئا  بساا مئاده ف ظئالمئایئ   

 ب  لجی موسنه ان م  ارما  تمن  امرف ن غرم این

 

 ماار  د  تمن  غرم 

: اسئق راج مفهنا تمن  ینیی اسئمما ا  بسایات مااا معظم رهبرن ب  رفش داده باساد  2ینفل شئماره  

 )من گذارن گییاوا (

ایجئاد تحاا  

تئئئئمئئئئن   

 اسمما

 

 شا   هان سرمای  ایقمایا

 

 سرمای  ایقمایایقایج ف ا یایش شا   هان 

 موارم  پسور  

 ایقماد مبقاا بر تعامث )ارتباقات(

 آگاها ف بصسرت 
 

  کث مو مت ف رسسن  ب  پسور   1

  سرمای  بند  ایقماد2

  ارتبا  مقاابث مه  ف دفل 3

تئئئئئئئمش  

 مجاهنای 

 موارم 

 ایقماد مبقاا بر تعامث )ارتباقات(

 آگاها ف بصسرت 
 

  ایامبا شن 1

  ایجاد ارتبا  ک  مسلنلس  ایقمایا2

 26/6/90ف ا مق  رار داد 
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تف ر   اکسئان 

کئاممسئ    ف 

 اسمما

 موارم 

 ایقماد مبقاا بر تعامث )ارتباقات(

 آگاها ف بصسرت 

 

  مااب  ا  همجم  ف عرب  ب  یظاا اسمما1

  پوقسبا  ف مورفیس  ب وا ب  یظاا 2

  شفاف سا ن3

  مصن  سا ن یظاا اسمما4

  ش ث دهانه ب  آیانه5

کئا  پئسئرف ن 

 بر باقث  

 موارم 

 ایقماد مبقاا بر تعامث )ارتباقات(

 آگاها ف بصسرت 
 

 

 ش ث دهانه ب  آیانه

 

 ن گر  اایجسبا یاش م  ااسئمم  ییین  نتمن  سئا شئنه ف منگذارن منیند منل براسئا  منارد  مر 

  ن بورح  یر قراکا گردین: براسا  س اا  مااا معظم رهبر  اایقمای   یسرما

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هی سرررما یگر  یانجیبا نقش م  یاسررالم نینو  یمدل تمدن سررا  یطراح:  3شررکل

 یبراساس سخنان مقام معظم رهبر یاجتماع

 نتیجه گیری و بحث. 5

شاخص های سرمایه  

 اجتماعی

 مشارکت   -

 )مبتنی بر تعامل و ارتباطات(اعتماد -

 آگاهی و بصیرت -

ابعاد تحقق تمدن نوین 

 اسالمی 

 پیشرفت -

 تالش مجاهدانه  -

 احیای تفکر و حاکمیت اسالمی -

 پیروزی حق بر باطل  -

نتایج تحقق و افزایش سرمایه  

 های اجتماعی 

 حل مشکالت و رسیدن به پیشرفت -

 سرمایه بودن اعتماد -

 ارتباط متقابل ملت و دولت -

 شدن ی انقالب - -

 ی اجتماع  تیحس مسئول جادیا - -

نظام   مانع  - - به  ضربه  و  هجمه  از 

 ی اسالم

مشروع  بانی پشت  - - به   ی بخش  ت یو 

 نظام 

 ی ساز  شفاف - -

 ینظام اسالم یساز  مصون - -

  ندهیدهنده به آ  شکل - -
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 دهن  ما یوئا  سئرمای  ایقمایا ف ینیی اسئمما  سئا ن  تمن  ب ش در بنسئ  آمنه ا  پیفهش یقایج

 یهایقاد  ف اسئمما دفل  ب  رسئسن  تا ماسئجم ف ما اا هان  یجسر ،نرهبر بسایات مااا معظم قبا

 ایی اسئمما، یمهنرن یظاا توئ سث ف ایامم  پسرف ن  ما  ا  م  دارد فیند اسئمما در وئا  تمن 

 در امان  ف اسئ   شئنه ایجاا موئنر در یهادسئا ن ف عئرفرن تحنالت  تثبس  ف آغا  مهم هنف دف

 معظم رهبر   رن ماظنمة  اسئا  بر شئن تمش تحاسا ایی در   هسئقسم اسئمما دفل  تحاا مرکهة

 ب   اسئمما دفل  شئن بسا  دیرر سئنن ا  ف شئند ترسئسم سئا   تمن  ف تحنلا یاا  ایی ا  تبسساا ایامم 

  ناهن اسئمما ام  بسی در سئس  ف  ایرا  یامع  بر را  ند مثب  ت رسرات  الرن ف اسئنه دفلقا یانا 

 دلسث همسی ب  م  بند  ناهسم الها هان هفین  تحاا یانا  ب  اسئمما ینیی تمن  شئاهن ف گذاشئ 

  رار منا  ّ منرد دفل  ایی بهقر  هرچ  تحاا بران عئئرفرن ا نامات  ف اسئئمما دفل  هان  افییگ

 .گر  

 ا ایقمای   یسئرما نگر  اایجسبا یاش م  ااسئمم ییین  نتمن  سئا  بنسئ  آمنه ا  پیفهش در منل 

یوئا  ما دهن پسوئر  ، تمش مجنای ، اکسان تف ر ف ک م    نبراسئا  سئ اا  مااا معظم رهبر

اسمما ف پسرف ن کا بر باقث ا  یمه  ابعاد تحاا تمن  ینیی اسمما اس   همچاسی شا   هان  

سئرمای  ایقمایا براسئا  منگذارن ها ب  ابعاد موئارم ، ایقماد مبقاا بر تعامث ف آگاها ف بصئسرت 

کث در تحاا ف ا یایش سئرمای  ایقمایا ما تنا  ب  یقایج بنسئ  آمنه  همچاسی ا  یمه    آمن   بنسئ

، شئن   اایامب،  رتبا  مقاابث مه  ف دفل ، ابند  ایقماد   یسئرما،  وئر  سب  پ ن سموئ مت ف رسئ

 ا ب وئ   سف موئرفی با سپوئق،  امای  ا  هجم  ف عئرب  ب  یظاا اسئمم،  اایقمای  سک  مسئلنل جادیا

در سئای  اشئاره مرد   انهیشئ ث دهانه ب  آف   ایظاا اسئمم  نمصئن  سئا ،  نشئفاف سئا ، ب  یظاا

پردا قی ب  شئا   هان سئرمای  ایقمایا براسئا  بسایات مااا معظم رهبرن ما تنا  امسن داشئ   

  محاا گردد  تمن  ینیی اسمما  

 

  منابع. 6

 رفی رد  با  «اسئئمما  ینیی تمن ومفهنا فامافن(   1396  )یبا ,  محمنپنر, محمنرعئئا,  ییاد  ابراهسم

   59-13(, 1)1(,  )صادق  اماا  اسمما یهنا  پیفهوراه  یهما  یوریات    معااشاا قا

  اینیوئ    در  اسئمما ینیی تمن  هانشئا صئ  فامافن ،(1394)  رینف  رعئایا، ف  مرتضئا  امبرن،

    85 ئ 107(: 5) 3  ایرایا، ف  اسمما  پسور    الرنن دف صهاام   ،(العالامنظه ) رهبرن معظم مااا

 مبقاا  یها  موئنرهان ب   یسئب   اسئمما  ایامم   الرنب وئا هانم،لف (   1396  )مصئ فا,  آ ایایا

   52-27(, 23)6,  اسمما ایامم  هان  پیفهش یهما   صهاام    ایامم   معظم رهبر دینگاه بر

 ماظر   ا   اسئمما تمن   هان شئا صئ (  1393  ) رشئق   رسئقما، ف  یصئسریها،  صئن ا، ف الهاا،  یسا، تاا

 (  102 پساپا) 3)20,  اسمما ایقمایا هان  پیفهش   رفایات  ف آیات 

 اینیوئ   در گرن  ایامبا گفقما (   1399  )مهنن سئسن, یسا  منسئنن, یمل ,  در وئ , یاصئر,   اده یمال 

   199-177(, 32)9,  اسمما ایامم  هان  پیفهش یهما  صهاام    ان اما  اهلل آی   سساسا

  ا   ف  اس  فالی   ا یارنیرا یاش(  1397  )رعئا,  ماسسئ ,  محمنکسئی, دهاا ,  اکمن سئسن,   اتما

(, 3)2(  )صئادق اماا  اسئمما یهنا  پیفهوئراه  یهما  یوئریات    اسئمما ینیی تمن  ایجاد  در  ک نمقا
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131-154    

 د قر   رسئئای  اقم   پایراه:  ا   برگر ق   یظاا  مارگیارا  دینار  در  بسایات (   1375  )سئئسنیه   ان،  اما 

   ان  اما  الّه  آی  آرار یور ف کف 

 ینیی  تمن  سئا ینه فیندن یااصئر  تبسسی(   1397  )یبا , محمنپنر,  النیی  کسئاا,  لسماما  هعقبرن

  اسئمما  یهنا  پیفهوئراه یهما  یوئریات   «مهنفن ف یبنن تمن  دفسئنی  ا   الرنگسرن باو  اسئمما

   58-33(, 3)2(,  )صادق اماا

  تمن  اصئئها هانم،لف (  1393  )محمن, اسئئفانیارن,  یناد  محمن,   قحا,  غممرعئئا,  سئئرفن  نای 

 پیفهش   یهما  صئئهاام (   گرایا یهم ف  معانی  یامیس ، یاش بر ت مسن با)  اسئئمما  ایامم  سئئا ن

   34-1(, 11)3,  اسمما ایامم  هان

 ب    سئئهسمایا  شئئهسن  آ ریاا یاش ف  اسئئمما  ینیی  تمن   تحاا(   1399  ) ردیی, مریما,  یهسث, دارا 

 همایش  دفمسی, )اسئمما  ایامم   دفا گاا المهها  بسی  هان همایش  سئهسئه    سئا   تمن   مارگیار یانا 

 (, ایامم  دفا گاا  المهها بسی

  اسمما   ک نم   رهارا  هان منلف   یاش  با شااسا(   1398  )سعسن  مانن، تا ه  ربایا  ف یهسث، دارا،

  31)9,  اسئمما  ایامم   پیفهوئاام   ان   اما  اهلل  آی  دینگاه ا   اسئمما  ینیی  تمن   گسرن  شئ ث  در

 ,)209-236   

  تمن  تحاا  هان  چالش ف  سا   مسا   ینامث  شااسایا(   1399  )اصغر یها,  یعفرن,  امبر  یها, دبسرن

 (  37)10,  اسمما  ایامم   پیفهواام    اسمما ایامم  دفا گاا بسایس  در  اسمما  ینیی

 ( تمن  ینیی اسمما: چالش ها ف راهبردها، د قر یور معارف، تهرا   1399ریبا، یها اصغر)

(   ره)  مساا اماا دینگاه ا   اسئمما ینیی تمن   سئساسئا  هان  بایسئق (   1395  )کبسب  محجنم،   مایا

   152-135(, 9)4,  اسمما سساس  هان  پیفهش

  اسمما   ینیی  تمن  تحاا  سئا نمنل (   1394  )صئنیا , مریما, صئادق  محمن,  سئمسئار, کامن,  سئمسئار

   62-19(, 7)3,  اسما یها   سساسا  شااسایامع    ایقمایا  سا نشب   مم  ب 

 بئا   مرتب   ان  ائ  مس  ینامئث(   1397  )محمئنیها,   اسئ ,  اهلل  فیئ ,   اده   ربئایا,  یها  مسر,  یانن  سئئئسئن

  هان  پیفهش یهما   صئئهاام (   ایثارگرا   امنر ف شئئهسن باساد:  م الع  منرد)  ایقمایا  سئئرمای   تنسئئع 

   246-217(, 24)7,  اسمما  ایامم 

  ایامم  صئنفر الرنن:   ارسئا  یانا (   1395  )کسئسی  مسارممیا،  صئمنن ف کمیه،  مسارممیا،  صئمنن

  اإلسئممسة   الثنرة تصئنیر یمن ج:  یربا  یانا )  اسئمما ینیی تمن  ب  یابا دسئ   یه   در  اسئمما

   30-7(, 47)13,  اسمما  ایامم   م العات (   الحنیثة  اإلسممسة  الحضارة لقحاسا

  اینیوئ   بر ت مسن با  اسئمما  ینیی  تمن  در ایامبا  کن ه یاش(   1396  )غممرعئا, مارن پنر عئاب 

   205-185(, 14)4,  سساس   سسهر(   ییه  ین) ان  اما  اهلل آی  کضرت 

رهبر معظم ایامم    ایات سب  ب اایمال  امیراهاتمن  اسئمم( 1398یهسجا   اده رفشئی، محمنکسئسی)

 ایقوارات شهسن ماظما، تهرا      ،نااماا  اما 

(  هسئف  تمن  ینیی اسئمما در  گفقارهایا ا  دمقر رعئا غمما، ایقوئارات سئنره  1396غمما، رعئا)

 مهر   
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 تحاا   در ان   اما  یها  سئسن اهلل آی  سئساسئا اینیوئ   بر  درآمنن(   1399  )کسئسی محمن,  قاکسا 

   72-51(, 33)9,  اسمما ایامم  هان  پیفهش یهما   صهاام    اسمما  یامع 

  بسایات مباان بر  یهادن  منیرا   شئئایسئئقرا الرنن(   1396  )مجسن, پنر  م قاریا ,  کنری ,  رهمانیسا

(,  22)6,  اسئمما  ایامم  هان پیفهش یهما   صئهاام (   منّظهّ )رهبرن معظم مااا ف(  ره)اماا کضئرت 

203-231   

   نایوئا )  اسئمما مهث  ا قمف ف اتحاد پای   بر ینیی تمن  ف  اسئمما ایامم (  1399  )بهیاد,   اسئما

  اسئمما   ینیی  تمن   باسادیی  م العات    صئهاام (   اسئاسئا   این   11 اصئث ب   محنر  تحهسث  ف  تعمساا

3(1 ,)123-154     

  اینیو   بر ت مسن با  اسمما  ینیی  تمن   سئا  مسا   تربس (  1399)  سئساا  ترماشئنین ف   رامر  پنیا، محمنن

 دفره  ،5 ماال   اسئمما  تربس  ف  تعهسم  مسئا ث در پیفهش  م  صئهاا  ،(العالامنظه ) رهبرن معظم مااا

    124-103 صفح  ، بهار ،46 شماره ،28

  شئ ث   در ایقمایا  سئرمای  مفهنا یایراه ف یاش  ترسئسم(   1399  )مجقبا,  صئمنن,  سئمای ,  ماصئنرن

   258-221(, 2)3,  اسمما ینیی تمن   باسادیی  م العات    صهاام    اسمما  ینیی تمن  گسرن

 ن   ر   ردیرف  یسسدر تب یاگفقارها( اینیوئ  تمن  ینیی اسئمما:  1397مسربا رن، سئسن محمن مهنن)

 ، ایقوارات تمن  ینیی اسمما،  م   االهاشم ااسکس   ییرالنسما نسس
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