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چکیده:
یکی از دلمشغولیهای عمده کااگزااگا هاح وکاومپی رفشاح ب ب د حاود وکمحا ای دگ واوزه ا پماا ب
سفاسب اسب ،دگ طول چند قح زذشپه مکاتب زو ازو سعی کحدها د دا تو ه ده محا ی ا دیشاهای ب شاحای
سفاسی ب ا پماعی خود ده آ راسخ داده ب گاهححدهایی دحای گسفد ده آ تعفاف ماینادا ایاحا دگ طاول دب
سده زذشپه که دگ مسفح رفشح ب قحاگزح په ب داگای تجحدفاتی مو ق ب امو ق دگ ای عحصه دوده اسابا دعاد
از ا قالب اسالمی ایحا سعی شد که دح امههای رفشح ب دحخالف زذشپه غفاح تجاویای ب دحآماده از فازهاا،
آگما های ا قالب اسالمی ب منا ع ملی تدبی زحددا ای رژبهش دح اساا

رحیاه داده دنفااد ساعی داگد داه

ای سؤال راسخ دهد که رحیه رفشح ب سفاسی دگ ا دیشه آیبالل خامنهای چگو ه قادل تحفف اسب؟
یا پههای تحقفق شا میدهد که رحیه رفشح ب سفاسی داح اساا

محاا ی معح اب شاناخپا ه ب زمفناههای

سفاسی ب ا پماعی دگ طول تحقق یک حایند دلندمدت محپنی دح زفپما سازی ،مدیحیب مکپاب ،حهناو ب
هویب ب عقال فب اسب که منپج ده رام سفاسی کاگآمد ب ایجاد یک امعه مپحاول میشاود ،راام سفاسای
کاگآمد محپنی دح عدالب محوگی ،شایسپهساالگی ،راسخگویی ب راگت ب امعه تحولخواه محپنای داح آزادی
ب دحادحی سفاسی ب ا پماعی ،اعپقادی ،ب ود اوااب ،ب سازما های غفحدبلپی ،معنویاب ب اخاالم محاوگی
اسب؛ موا ع تحقق رفشح ب سفاسی ده دبدسپه ساخپاگی ب گ پاگی تقسفم میشاود ،هادف رفشاح ب سفاسای
دسبیادی ده تمد وی اسالمی اسبا
واژگان اصلی :رفشح ب سفاسی ،آیبالل خامنهای ،محا ی ،حایند ،رفامدها
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یکی از رفشح ب اظح دح اهدا ی اسب که تحقق آ میتوا د دااه کاااهش شااکاف مفااا

ادهااای

سفاسی دا سایح ادها دگ اقپصاااد ب امعااه منجااح شااود ب از ایا طحیااق گاه تحقاای ،رفشااح ب ب گ اااه
همگا ی همواگ شد .ای امح ده دزحدیسی ب رفوسپگی هحچه دفشپح ادهااای دبلپاای ب ا پماااعی یاااگی
میگسا دا رفشح ب میتوا د ده رح کحد شکافهای منطقااهای ،مااذهحی ،کاسااپی ،زدااا ی ب دااه ا اااایش
ظح فب رام دحای راسخگویی مناسبتح سحب ده تقاضاهای ااینااده امعااه یاااگی گسااا دا رفشااح ب
سفاسی فازمند تو ه ده الگوهای دومی ب محپنی دح شحای

غحا فااایی ،ا پماااعی ،اقپصااادی ،حهنگاای،

تاگیخی هح کشوگی اسبا عدم رفشح ب سفاسی دگ ایحا شااامل موا ااع تاااگیخی ،ساااخپاگی ساااخپاگ
قدگت سفاسی -شکافها ب چندراگزیهای ا پماعی ب حهنگی (ساانب ب تجاادد) ب حهنااو سفاساای
دهبیژه حهنو سفاسی زحبه واکمه ،ضعف امعااه مااد ی ب واکمفااب دبلااب تحصاافلداگ ب ااا دااوده
اسبا مسئله اصلی دگ ای رااژبهش اسااپنطام رحیااه رفشااح ب سفاساای دحاسااا

آگا ب دیاادزاههای

آیبالل خامنهای ب اگائه الگوی عملی رفشح ب سفاسی اسب ،ازای گب رژبهش واضااح سااعی داگد داح
اسا

رحیه داده دنفاد ب گبش اسپنطاقی ده باکابی قا و اساسی ،ا دیشه گهححا ا قااالب دهخصااو

آیبالل خامنهای رحداخپه ب ده تحسفم ب تحفف رحیه رفشح ب سفاساای ددااحدازد ب ضاام دحگساای محااا ی
رفشح ب سفاسی ،مؤلفههای رفشااح ب سفاساای گا تحفااف مااوده ب دااا اگائااه الگااو ،موا ااع تحقااق آ گا
مشخص مایدا
اددفات آکادمفک علم سفاسب دگ ایحا تمایای مفا توسعه ب رفشح ب قائاال فسااب ،امااا دااا تو ااه دااه
اینکه هدف ای رژبهش اسپخحاج رحیه رفشح ب سفاسی دح اسا

آگا ب دیدزاههای آیبالل خامنااهای

دحای دسبیادی ده یک الگوی عملی اسب ،دح ای اسا  ،ای رژبهش رح آیاابالل خامنااهای دااف دب
مف وم توسعه ب رفشح ب تمایا قائل شده اسب ،دهزو های که توسعه سفاسی دهعنوا مف ااومی غحداای ب
رفشح ب دهعنوا مف ومی دومی موگد تأکفد قحاگ میزفحد ،آیبالل خامنهای معپقد اساابت توسااعه داگای
داگ سفاسی مپعاگف غحدی اسب ،اما رفشح ب باژه دومی اسااب ب داگای داااگ معنااای مخصااو

اسااب،

ما ند ده کاگ دحد باژه اسپکحاگ دااه ای امدحیالفساام دگ اددفااات ا قااالب اسااالمی 1ا دگ اددفااات سفاساای

1
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آیت اهلل خامنه ای ،سخرانی ،نشست اندیشه های راهبردی .)1389/9/10 ،

ب ه 2رفشح ب کحی ،د حود دگ بضعفب کحی ،دگ عحصه علم ،عحصه ز دزی ،معنویب3 ،گشااد ادعاااد
مادی ب معنوی  4رفشح ب سفاسی ده معنای دگک سفاساای ،قاادگت تحلفاال سفاساای ،مساائولفبرذیحی،
عام ،اگاده ملی 5 ،رفشح ب دگ همه ادعاد حهنگی ،اخالقی ،قااوا ف  ،رااام آموزشاای  6بااا مااوگد تأکفااد
اسبا
-1سؤال
 رحیه رفشح ب سفاسی دگ آگاء ب دیدزاههای آیبالل خامنهای چگو ه قادل تحفف اسب؟ -2حضفهت
رحیه رفشح ب سفاسی حایندی اظح دح ا دیشه آیبالل خامنهای دح اسا

محا ی معح ااب شااناخپا ه ب

زمفنههای سفاسی ب ا پماعی دگ طول تحقق یک حایند دلندمدت محپنی دح زفپمااا سااازی ،ماادیحیب
مکپب ،حهنو ب هویب ب عقال فب اسب که منپج ده رام سفاسی کاگآمد ب ایجاد یااک امعااه تحااول
میشود ،رام سفاسی کاگآمد محپنی دااح عاادالب محااوگی ،شایسپهساااالگی ،راسااخگویی ب راااگت ب
امعااه تحولخااواه محپناای دااح آزادی ب دحادااحی سفاساای ب ا پماااعی ،اعپقااادی ،ب ااود اوااااب ،ب
سازما های غفحدبلپی ،معنویب ب اخالم محوگی اسب؛ موا ااع تحقااق رفشااح ب سفاساای دااه دبدسااپه
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آیبالل خامنهای رفشح ب ده معنای د پح شد  ،وحکب ده سمب هدف 1،رح کحد قاط خأل دااه د پااحی

ساخپاگی ب گ پاگی تقسفم میشود ،هدف رفشح ب سفاسی دسبیادی ده تمد وی اسالمی اسبا

1

آیت اهلل خامنه ای ،دیدار با وزیر و مسدوالن وزارت کشور واستانداران1370/9/27 ،

2

آ یت اهلل خامنه ای  ،در دیدار دانشجویان ،بسیجی 1384/3/5

 3آیت اهلل خامنه ای ،سخرانی ،نشست اندیشه های راهبردی .)1389/9/10 ،
4

ایت اهلل خامنه ای در سخرانی ،نشست اندیشه های راهبردی .)1389/9/10 ،

5

در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت علی ابن موسی الرضا 1388/1/1

6

خطبه های نماز جمعه تهران1379/2/23 ،
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 -3چاگچوب مف ومی ب گبش تحقفق
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تحقفقات کففی ،دحخالف رژبهشهای کمی که محپنی دح یک چاگچوب رحی

ااب رحیااه آزمااایی

هسپند ،از چ اگچوب مف ومی اسپفاده میکنندا چ اگچوب مف ومی مجموعه مفاهفم ده هم محتحطاای گا
شامل میشود که دح مفاهفم عمده موگدمطالعه تمحکا داگد ب آ هااا گا دگ قالااب یااک رااام منسااجم ب
محتح معنایی ده همدیگح رفو د میدهد ا دگ گبیکحد سل دبمی محققااا رحیااهرحدازی داده دنفاااد دااح
اسپفاده از تئوگی دگ تحقفق تأکفد شده اسب دگ تعحیااف وساساافب رااحی دفااا میدا ااد کااه سااط
وساسفب رحی یک رژبهشگح دازتادی از سادقه ذهنی ب کحی محقق اسب .ای رااژبهش قصااد داگد
ده تحفف رحیه رفشح ب سفاسی دگ قالب چاگچوب رحیه زح د تئوگی ددحدازدا
رحیه داده دنفاد ،شفوهای از رژبهش کففی اسب که دگ آ  ،دا اسپفاده از دسااپهای از دادههااا ،رحیااهای
تکوی مییادد .هدف رحیهرحدازی داده دنفاد تولفد رحیه اسبا ای تئوگی دحخالف حاینااد رااژبهش
خطی ،ده ای رفش حضهای رحی ده دادهها ب مفدا موگدمطالعه ابلویااب میدهااد ( حاسااب خاواه،
 1398ت)78ا دهصوگتی که رحیهها از طحیق کاگ گبیدادهها ب دگ مفدا کشااف ب صااوگتدندی شااو د
( لفک 1395،ت)42
دگ ای چاگچوب رژبهشگح ده ای ای که مطالعه خود گا دا رحیه از رفش تصااوگ شاادهای آغاااز کنااد،
کاگ گا دا یک ووزه مطالعاتی خا

شحب کحده ،ا ازه میدهد که رحیااه از دل دادههااا ردیااداگ شااودا

رحیه دحزح په از دادهها سحب ده رحیهای که واصل مع آمد یک سلسله مفاهفم دح اسااا

تجحدااه

یا تأمالت صحف اسب ،دا اوپمال دفشااپحی میتوا ااد مایااا گح باقعفااب داشااد ب ازآ جاکااه رحیااههای
زمفنهای از دادهها اسپنپاج میشو د ،میتوا ند دا ایجاد دصفحت ب ادگاک عمفقتح ،گهنمود مطمئناای دااحای
عمل داشندا
ای رحیه زمفنهای گا حاهم کحده اسب که رحیهها ،مفاااهفم ،حضاافهها ب قضااایا گا دااه ای اسااپنپاج از
رفش حضهای قحلی سایح رژبهشها یا چاگچوبهای رحی مو ود ،دهطوگ مسپقفم از دادههااا کشااف
کند ب آ گا مو ودیپی رفوسپه دگ وال تکوی تلقی کند ( حاسب خااواه  1398ت)25ا محاواال گاهحااحدی
رحیهرحدازی داده دنفاد شامل  -1مااعآبگی دادههااا-2 ،کدزااذاگی دادههااا-3 ،تعحیااف ب مقولهدناادی
دادهها -4 ،اگتحاط زذاشپ سؤاالت دا دادهها-5 ،اسپمحاگ محاواال مااذکوگ دااه وااد کااا ی ب  -6توسااعه
رحیه میشود(گدا ی1395 ،ت )108ا
کدزذاگی دادههای معآبگیشده  ،یکی از م متحی محاواال دگ مف ااومرحدازی اسااب ،دااا کدزااذاگی
120

م می اسب ،کدزذاگی دادهها محقق گا قادگ میسازد مقوله محکای ب مقوله اصاالی گا شناسااایی کننااد،
اشپحاب

کدزذاگی گا ده سه و کدزذاگی داز ،محوگی ب ا پخادی تقسفم میکندا

ا وا
کدزذاگی
ببیژزیهای

کدزذاگی داز

کدزذاگی محوگی

کدزذاگی ا پخادی

کدزذاگی
اهداف

خحد کحد مف ااومت باوااد اساساای ایجاااد گباد ا اوپمااالی یکداگچگی ب توسعه
دگ تحلفل رحیه داده دنفاد

دف مقوالت دگ اگتحاط دا داده دنفاد
ردیده

بیژزیهای
تحلفل

-1یادداشاابهای مصاااوحه ،یااک شحای کااه ردیااده از آ
عحاگت ،یک راگازحاف،

یکداگچاااه کاااحد

دحخاسپه ب زمفنااهای کااه مقوالت مپعدد دااحای

 -2یادداشااااابهای زمفناااااهایت مف اااوم ماااد رح گا دگ شااکلزفحی رحیااه
مشاهده ،بقایع ضمنی باا

دحزح په

حاینااااااد دحچسااااابز ی -مقولهدنااااادی ایجااااد گبادااا داااف
کدزذاگی

داده دنفاد
-1مشااخص کااحد
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دادههای خام ،محققا معا ی بیژهای گا ده دخش م ماای از دادههااا اخپصااا

میدهنااد ب ایا مساائله

امزذاگی مقااوالت مف ااومرحدازی مقوالت اصلی ب خااحده مقولااااه محکااااای
– تعفف خصوصفات

مقاااوالت (اگتحااااط دگ دهعنوا ایده محوگی
ساااط دعااادی داااف

تحقفق

مفاهفم)

یا پ

صل مشااپحک

دف مقوالت م اام دگ
تحقفق
گبیههای کدزذاگی دگ حایند تحلفل دادهت (گدا ی1395 ،ت )111ا
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◼ مراحل انجام پژوهش و به کارگیری روش
خسپف محوله دحای دسپفادی ده رحیه رفشح ب سفاسی دگ ا دیشه آیبالل خامنهای کددناادی داااز دااود،
کددندی داز از منرح باود تحلفل میتوا د دهصوگت سطح ده سطح ،عحاگت ده عحاااگت یااا راااگزحاف دااه
راگازحاف داشد ،دگ ای رژبهش ای کاگ تلففقی از باواادهای تحلفلهااای مخپلااف دااوده اسااب ،دایااد
تو ه داشب داید ده محوله از اشحا از معنا ب مف وم دسب رفدا کنفمادگ کددندی ابلفه دح اسا

مف ااوم

مندگج دگ عحاگات ،ده آ یک کد ابلفه الصام شده اسب ،مفاهفم یا کدهای دهدسبآمده دگ ایا محولااه
سنو دنای مقولههای عمده دعدی ب فا ا اای اصلی الگوی دگ وال ظ وگ گا شکل میدهندا
دگ کددندی سط دبم دا مپمحکا ده اسپفاده از معناااداگتحی کاادها تو ااه شااده اسااب ،دگ ایا محولااه
ضم محا عه ده کدهای ابلفه ب مقایسه آ ا  ،کد مشاده ب مشااپحک گا دگ قالااب یااک کااد مپمحکااا یااا
سط دبم قحاگ داده شد ،ازآ جاییکه محنای کاگ سخنا آیبالل خامنهای دااوده اسااب ،دااه سااایب مقااام
معرم گهححی (خامنهای اآی آگ) محا عه شد ،دا تو ه ده اینکه اماک

سپجوی کلمه ده کلمااه دگ همااه

سخنحا ی آیبالل خامنهای ب ود داشب  ،ادپدا سااپجو دگداااگه باژههااا شااحب شااد ،هااااگا عحاااگت
مطالعه شد ب راگازحافهایی که محدوط ده رحیه رفشح ب سفاساای یادداشااب شاادا را
مفاهفم ب کدهای ابلفه ادعاد هح مقوله اسپخحاج شدا ر

از دسااپهدندی

از کدزذاگی داز ،که مشپمل دح کددندی ابلفااه

ب کددندی مپمحکا دود ،کدهای مپمحکا دا یکدیگح دگ ذیل یک کدمحوگی قحاگ دادهشده اسااب ،الزم دااه
ذکح اسب که دحای کدزذاگی داز ب کدزذاگی محوگی دابلی ت فه زحدید که ده لحاااگ زسااپحدزی آ
ب وجفم دود آ ا اگائه شده اسب تن ا مو های از آ اگائه میزحددا
کدگذاری باز

کدگذذذذذذذاری کدگذاری انتخابی
محوری

عدالت با عقالنیت و معنویت درهمتنیده شده است.

معنویت ،عقالنیت و عدالت سه بعد اصذذلی مکتذ
امام است.
اسال ِم انقالب ،اسال ِم معنویت ،عقالنیذذت و عذذدالت
122

عقالنیت

انحراف خواهد شد.

باهم بودگی

عقالنیت

عدم پیوستگی عقالنیت ،عدالت و معنویت موجذ

عقالنیت امام نشاءت گرفته از متن دین بود.
تفکرات شیعه ،عقالنی است.

دینمحوری

در عدالت ،عقالنیت شرط اول است.
عدالت فاقد عقالنیت به ضد خودش تبدیل میشود.

عدالتخواهی

در اجرای درست عدالت به عقالنیت نیاز است.
انتخاب مردمساالری بارزترین نمونۀ عقالنیذذت امذذام

مردمساالری دین

بود.
تزریق روح اعتمادبهنفس در ملت یکی از نمودهذذای
عقالنیت مکت

امام است.

تدوین قانون اساسی توسط منتخبذذان ملذذت ،مظهذذر
عقالنیت امام خمینی)ره (بود.
◼ رحیه رفشح ب سفاسی دگ ا دیشه گهححا ا قالب اسالمی دا تأکفد دح دیدزاه آیبالل خامنهای
آیبالل خامنهای دهعنوا رحیهرحداز ،گهحح وکومب اسالمی ب مفسح اصلی قا و اساسی موگدتو ااه ب
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است.

تأکفد اسب ،تحفف ب رحدازش محا ی ،مؤلفهها ب موا ع رفشح ب سفاسی از گاه ایشا دا تو ه دااه رشااپوا ه
علمی ب تجحده سفاسیشا میتوا د دسفاگی از خأل مو ود دگ وااوزه رفشااح ب سفاساای گا رااح مایاادا
هحچند دگ اددفات سفاسی ب علمی رفشح ب شامل د حود بضعفب اقپصادی اسااب ب توسااعه همه ا حااه
اسب ب داگای ادعاد سفاسی ،ا پماعی ،اقپصادی ب حهنگی بااا اسب؛ امااا رفشااح ب سفاساای از باژزااا
ادداعی آیبالل خامنهای اسبا آیبالل خامنهای رفشح ب گا معنااای کاماالتح از توسااعه دا سااپه اسااب،
زیحا توسعه تن ا ده گشد ب زسپحش اشاگه داگد ،بلی رفشااح ب مفاااهفم ب مپغفحهااای زو ااازو ی گا دگ
دحمیزفحدا آیبالل خامنهای دیدزاه سفسپمی ده رفشح ب سفاسی داگ د ده عحاگتی الزمااه دساابیادی دااه
رفشح ب سفاسی تالش دحای تحقق رفشح ب دگ سایح ووزهها اسب1ا بی رفشح ب گا ردیدهای حازفااح،

 1بیانات در دیدار کارگران نمونه سراسر کشور 08/02/1389
123

همه ا حه ،ذبادعاد دا سپه اسااب ،رفشااح ب دگ بواادت ب ا سااجام ملاای ،رفشااح ب دگ گ اااه عمااومی،
فصلنامه علمی پژوهشهای انقالب اسالمی دورۀ  ،11شمارۀ  ،1شمارۀ پیاپی ( ،)40بهار 1401

رفشح ب دگ دگک سفاسی ،قاادگت تحلفاال سفاساای ،مساائولفبرذیحی ،عااام ب اگادهی ملاای

اسااب2-1

الزمهی تحقق رفشح ب سفاسی ب گسوخ آ دگ مفااا خحگااا  ،زفپمااا سااازی آ دگ امعااه اسااب.
طحاوی الگوی رفشح ب دگباقع اگائهی محصااول ا قااالب اسااالمی ب طحاواای یااک تمااد

دیااد ب

رفشح په دگ همهی عحصهها دح محنای تفکح ب ا دیشهی اسالم اسب که الزمه آ ا ق دلندماادت ب همااحاه
دا ا اایش عمق داید داشد 3ب رفشح ب سفاسی گا الگویی رویا ب تحولرذیح دا سپه که دایااد خااود گا دااا
تحوالت

ی رفشااح ب گا دحآمااده الگااوی
ا دهگبز کند 4آیبالل خامنااهای الگااوی مطلااوب ب آگمااا ف
5

اسالمی ب ایحا ی که منپج از هاادایب اسااالم ،فازهااا ب ساانبهای ایحا اای ،مسااپقل اسااب تعحیااف ب
دسبیادی ده الگوی رفشح ب گا دح اسا

حهنو ،هویب ،دح امهگیایها ،ابلویبها ،تقاادمها ،دح امااهها،

زما دندیها ،سحمایهزذاگیهای دا سپه اسبا 6رفشح ب سفاسی دگ رام کحی آیبالل خامنهای مااالزم
دا آزادی ا دیشه؛ 7ساخب ا پماعی امعه اسالمی محپنی دح تووفد 8،امعااه اماماب محااوگ ؛ 9امعااه

 1بیانات در دیدار زائران و مجاوران بارگاه حضرت علیبنموسی الرضا 1379/9/23
 2بیانات در خطبههای نمازجمعه تهران23/02/1379
 3دیدار اعضای شورای عالی مرکز طراحی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با رهبر انقالب 14/12/1391
 4بیانیه گام دوم انقالب اسالمی
.5بیانات در دیدار اساتید دانشگاهها15/05/1392
 6همایش بیداری اسالمی ،سالن سران ،1393 ،همراه با تلخیص و تشریح
7بیانات در خطبه نماز جمعه 1359/11/10 ،و در دیدار با نویسندگان نشریات دانشجویی  1377/12/4و خطبه
نماز جمعه .1360/4/5
 . 8بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران 1362/6/21 ،و بیانات در صحن امام رضا علیه السالم.1361/1/3 ،
 .9بیانات در جمع فرماندهان لشکر  27محمد رسول اهلل 1375/3/20 ،و بیانات در و بیانات در
خطبه های نماز جمعه  1361/10/10و در دوره غیبت به تالی تلو امام معتقدند« :ما اگر بخواهیم

124

موحد باشیم باید در جامعه ای زندگی کنیم که احکام خدا در آن جامعه اجرا بشود و در رأس آن

اصل

اد ب محاگزه؛ 6رذیحش قش ب ایگاه محدم؛ 7اوپحام ده ا سا ها؛ 8تکاماالزحایی؛ 9ادااااگ دااود

اقپصاد؛10

تخصص زحایی؛ 11قا و زحا؛ 12گ پاگ عالما ه دگ اداگه امعااه

اسااالمی؛13

عاادم تناااق

دگ

ا دیشه ب عمل ، 1مشحبعفب ال ی -محدماای ،تأکفااد دااح قااش تأسفساای ،مشاااگکپی ،راااگتی مااحدم دگ
وکمحا ی ،دحقحاگی عدالب ب دحادااحی مپااواز  ،اشحدخشاای دبلااب ،کففاای دااود قاااوا ف ب ماااقحگات،
واکمفب قا و  ،م اگ ساد ،تعلفم ب تاکفه ال ی محدم ،علاام ب تقااوی ،اقامااهی قسا  ،ا ااحای عاادالب،

جامعه هم یک فقیه ،یک دین شناس آن هم عادل ،عامل ،فقیه ،ذکی ،عارف باهلل ،یک چنین
کسی باشد» (بیانات در جمع علمای شیعه و سنی ایرانشهر).1365/2/9 ،
1بیانات در کانون توحید پیرامون مسئله نبوت.1365/8/10،
2

جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه تهران1364/9/13،و در دیدار هیئت دولت 1372/6/3و در

خطبه های نماز جمعه تهران  1367/4/31و  1360/1/7و در دیدار با مسئوالن و کارگزاران نظام
 1368/11/9و در دیدار دانشجویان .1381/9/7
3

بیانات در مراسم دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی.1371/9/4 ،

مقالۀ پژوهشی :نظریه پیشرفت سیاسی در اندیشه آیتاهلل خامنهای /منصور میراحمدی و همکاران

هدایب محوگ؛ 1عدالب محوگی؛ 2؛ امعهای حهنگی؛ 3معنویبزحایی؛ 4اخالم محااوگی؛ 5اعپقاااد دااه

4بیانات در دیدار پاسداران به مناسبت روز پاسدار  1381/7/17و در خطبه نماز جمعه .1362/6/21
5بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران.1363/9/9 ،
 6پیام به حجاج بیت اهلل الحرام.1370/3/26،
 7بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران 1362/3/27،و در خطبه نماز جمعه.1362/5/14
 8بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران.1361/10/10 ،
9

مصاحبه با گروه ورزش و مردم تلویزیون 1360/12/6 ،و در خطبه های نماز جمعه تهران،

.1362/8/6
 10بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران.1366/8/15 ،
 11سیدعلی خامنه ای؛ رسالت انقالبی نسل جوان روحانی؛ ص.25
 12بیانات در رابطه با پرتوی از قرآن.1362/9/25 ،
 13بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران.1362/8/6،
125

تحدفب ملب ب رفشح ب مادی ب معنوی ملب ب ده تکامل گسا د کشوگ ، 2گبح ا قالداای،گبح ادپکاااگ ب
فصلنامه علمی پژوهشهای انقالب اسالمی دورۀ  ،11شمارۀ  ،1شمارۀ پیاپی ( ،)40بهار 1401

وآبگی ، 3عشق ده معنویب ب اگتحاط داخدا 4رام سفاسی محپنی دح قاادگت ،صااالدب ،تمکا مااادی ب
معنوی ،آزادی وقفقی از قفد همه اساگتها ؛ ، 5رامی داعات ب قدگت ،شحبت ،گ اااه  ،مجاهاادت اای
سحفل الل 6،صفحبگت ب تحول ،عدم اسپحاله ا حاد

اسبا7

 1بیانات در دیدار عمومی.1375/7/18،
 2بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 31/06/1383
 3بیانات در مراسم نوزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی 14/03/1387
 .4بیانات در دیدار دانشگاهیان سمنان 18/08/1385
5بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران.1365/2/26،

126

6

بیانات در دیدار پاسداران به مناسبت روز پاسدار.1381/7/17،

7

بیانات در دیدار با اعضای شورای مرکزی و مسئوالن کمیته امداد امام خمینی رحمه اهلل.

◼ محا ی لسفی رفشح ب سفاسی
دگ لسفه تفکحی هح ا دیشاامند یااا فلسااوف رااامی معناااداگ از کنشااگحا ب ساااخپاگها ب ااود داگدا
«همچنا که دخش بسفعی از لسفه سفاسی ،محاوث هنجاااگی گا ااع دااه امعااه مطلااوب سفاساای ب
اگزشهای واکم دح آ اسبا حوه معح ب ما سحب ده ای اگزشها ب مفاا اعپحاگ ب وقا فب ای اگزشها
فا دحثی معح بشناخپی اسبا دنادحای  ،دحث دگ سحشب معح ب سفاسی ب منادع ب محدبدیبها ب حااوه
تو فه آ  ،دگب مایه لسفی گا تشکفل میدهد (باعری1388 ،ت )10ا
دگ محا ی لسفی ا دیشه گهححا ا قالب معطوف ده وکومب اسالمی ب واکمفب اگزشها ،اصول ب محااا ی
سفاسی آ دگ ز دزی ا پماعی _ سفاسی ایحا فا اسبا اهمفب ب اگزش ای امح تا ددا

اسب که تشکفل

وکومب یک بظففه دح ع دهی رام سفاسی محسوب میشود که ملام ده کنش سفاسی دگ ااب تحقااق
آ اسبا ای بظففه مقدم دح تمامی اوکام ابلفه ب شا ویه ،همچو ماز ب گبزه ب زکات ،اسبا
آیاابالل خامنااهای دگ قااش اعپقاااد تووفاادی دااح ا سااا ها دااه دب ااو تااأشفح ساااز ده تووفااد اشاااگه
میکندتساز دزی ا پماعی؛ساز دزی حدی؛ ب دگ موگد قساام دبم می حمایناادت تااأشفحات ایا عقفااده دگ
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رحیه رفشح ب سفاسی دگ ا دیشه گهححا ا قالب اسالمی دا تأکفد دح دیدزاه آیبالل خامنهای

گبا ب گبوفهی حد زحبیده فا از شگفبآبگتحی ادعاد ای اصل دنفا ی دی اسااباااا ا سااا زحبیااده
ده تووفد تحب تأشفح ای عقفده از بیژزیهای م می دحخوگداگ اسب که امفد دیرایااا  ،شااوگ ب تااالش
خسپگی ارذیح ،آسفب ارذیحی از تح
باااا دخشی از آ گا تشکفل

ب طمع ،بسعب دید ب رحزاه ،بزفحی دگسااب ب مشااخص

میدهدا1

دگ گاه ده محا ی لسفی تعحیف ایگاه ا سا قادلتو ه اسب ،آیبالل خامنهای دااح اسااا

آموزههااای

اسالمی ا سا گا دگ مقادل خدا قااحاگ میدهااد ،دلکااه آ گا زاال سحسااحد مخلوقااات ال اای

میدا ااد2،

 1همان.
 2سیدعلی خامنه ای ،تفسیر سوره تغابن.1362/8/5،
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مو ودی دی ایب اسب 1که عوامل دی ااایپی هاام دااح گبی آ مااؤشح اساابا 2ا سااا مجموعااهای از
فصلنامه علمی پژوهشهای انقالب اسالمی دورۀ  ،11شمارۀ  ،1شمارۀ پیاپی ( ،)40بهار 1401

اسپعدادها ب خصلبهاسبا 3ا سا داگگتح از ای عحض ب طول محدبد ب تمپعات کوچااک ب وقفااح
اسبا« 4ا سا یعنی هما مو ود اگ مند ب دااگزشی ب همه ای دسپگاه ،آسااما ها ب طحفعااب ب زمااف
ب دگیاها ب ای زحدش ب ای قوا ف دحای ابسب مال ابسب» 5ب دگ تسااخفح ابساابا 6ا سااا دحزایااده
که دا مجاهدت دح ضعفهای خودش ائق میآید میتوا د از حشپه هم داالتح

داشدا7

آیبالل خامنهای ا سا گا داگای بیژزیهای محنایی زیح میداشدت ا سا ی فسااه وحمااب داگد8،ا سااا
موگدتکحیم ال ی اسب 9،ا سا خود دنفاد فسب؛ ده گاهنما ب دعثااب ا حفااا فاااز داگد 10،کمااال ا سااا دااا

1

بیانات در سومین روز از هفته بسیج در استادیوم آزادی.1363/9/5،

 2بیانات در دیدار با مسئوالن بنیاد شهید.1360/11/5،
 3تفسیر قرآن سوره جمعه آیه دوم و.)1363(...
4

بیانات در دیدار با رزمندگان و بسیجیان بندرعباس.1376/11/30 ،

 5بیانات در دیدار با اعضای سمینار پزشکی.1364/2/6،
 6ایشان با عنایت به آیه قرآن می فرماید« :سخرلکم ما فی السموات و مافی األرض؛ همه اینها
مسخر شمایند یعنی چه؟ یعنی بالقوه مسخر شمایند؛ االن بالفعل که جناب عالی مسخر همه شان
هستید ...،جوری عوالم وجود و کائنا ت ساخته شده اند که همه مسخر شمایند» (بیانات در دیدار
مسئوالن و کارگزاران نظام .)1379/9/12
7

بیانات در دیدار با مسؤالن حفاظت و اطالعات نیروهای نظامی وزارت دفاع.1364/11/5 ،

 8بیانات در خطبه نماز جمعه 1362/6/11ونماز جمعه تهران .1361/10/10
9

بیانات در جمع دانش آموختگان دانشگاه تربیت مدرس 1377/6/12و در دیدار اعضای دفتر

همکاری حوزه و دانشگاه .1361/10/2
10
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بیانات در دیدار با مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوری اسالمی و میهمانان خارجی شرکت

کننده در مراسم دهه فجر ،در سالروز عید سعید مبعث .1370/11/13

قدگت میدهد 3،ا سا فازمند تعلفم ،تاکفه ب تحدفب ال ی اسب 4،طحت ا سا ی دگ ع د السااب داخاادا
رفما عحودیب دسپه اسب 5،سنب ال ی دگ تددفح هسپی دگ گاسپای سعادت ا سا اسب 6،کمااال ا سااا
دگ دسپفادی ده هح دب دعد مادی ب معنوی اسب 7،اسالم مطااادق دااا همااه فازهااای ا سااا طحاویشااده
اسب 8،سحشب راک ا سا ی دگ معحض آسفب ب سقوط ،9ا ححاف ،خود حاموشی،

اال ،تجااابززحی،

ازخوددفگا گی ،ساد ،هوارحسپی ،دگ دهخویی اسبا10ایا ااو گاااه دااه ا سااا شااکلدهنده دااه ااو
رفشح ب سفاسی اسبا
 -1شحای سفاسی ب ا پماعی
ا قالب اسالمی ایحا مو ب تغففح ب تحوالت سفاسی دگ ایحا شده اسب ،ا قالب ی النفسه ده تغففااح

 1بیانات در دیدار با کارگزاران نظام در عید سعید مبعث .1375/9/19
 2بیانات در اجتماع مردم بجنورد.1366/5/25 ،
 3بیانات در تفسیر سوره ملک.1363/7/27 ،
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تخلق ده اخالم ال ی اسب 1،ا سا منشأ قدگتهای مادی ب معنوی اسب 2،ایمااا دااه خاادا دااه ا سااا

 4بیانات در جمع مسئوالن امور تربیتی.1378/12/7 ،
 5بیانات درخطبه نماز جمعه.1361/9/12،
6بیانات در دیدار با فرماندهان و مسئوالن پایگاه مقاومت استان تهران.1366/4/23،
7بیانات در اجتماع بزرگ مردم مشهد و زائران حضرت رضا علیه السالم.1370/1/29،
 8بیانات در دانشگاه تهران.1364/9/13،
 9بیانات در جمع دانشجویان قزوین.1382/9/26 ،
10

نماز جمعه تهران 1359/11/10و نماز جمعه تهران  1361/9/12و خطبه های نماز جمعه

 1376/9/2و سخنرانی در کنفرانس حراره  1365/6/11و بیانات در مراسم معرفی سرهنگستاری
فرمانده جدید نیروی هوایی .1365/11/12
129

از ا ی ب ق حآمفا رام دهبسفله محدم ب واکم شد اگزشهای دید دگ امعه میا جامااد ( Oxford
فصلنامه علمی پژوهشهای انقالب اسالمی دورۀ  ،11شمارۀ  ،1شمارۀ پیاپی ( ،)40بهار 1401

),2005:1302ا ا قالب ردیدهای اسب که دگ آ سفاسب ،اقپصاد ،اصااول امعااه ،ادهااا ب دبلااب
تغففح میکنند ب دبلپی دید دااگزشهای دیااد دااه ب ااود میآیااد ()Plano,1982:211ا ا قااالب
اسالمی ایحا وعی تحول مف ومی دگ رام کحی ایجاد کحد ب مااحدم دااح اسااا

اعپقاااد دااه امامااب ب

تدابم آ ب ایما دااه مساائولفب عمااومی دگ زمفنااهایجاد واکمفااب قااوا ف ب اگزشهااای ال اای اقاادام
کحد د(عمفد ز جا ی 1384 ،ت )15ا قالب ایااحا بیژزاای مپمااایا مااذهحی داشااب ب دبلپمااحدا اسااا
مشحبعفب آ گا مپحول ب ساخپاگ ب ادهای دیدی دجااای آ ایجاااد کحد ااد (مفال اای1383،ت - 39
)40ا ا قالب ایحا ا قالدی حهنگی دود که قائل ده دازیادی هویب دینی ب ملی دود ،دگ چنااف راااگادایمی
گهححا ا قالب سعی داشپند تمام مراهح آ گا اسالمی ساز د ب زفپمااا ی محپناای دااح اسااالم سفاساای گا
مسپقح مایندا چنف شحایطی گهححا ا قالب گادح ا داشب که ده کح دح امه ای دااومی دااحای رفشااح ب
سفاسی دگ ایحا دگ رح دگفح دا
بت حایند رفشح ب سفاسی
حایند سازی دگ مدل زحا د تئوگی مجموعه کنشهایی گا شامل میشود که سعی دح ایجاد ب ساااخپمند
کحد زااگهها داهدف رحیهسازی صوگت میزفحدا
 ب -1 -مدیحت حهنو ب ملابمات آآیبالل خامنهای ده حهنو اهمفب دسفاگی میدهد ،حهنو شقل اکحح اسب1ا حهنو محصول تعحیااف
معی از یک امعه اسب ب خودش مؤشح دگ همه وحکات ب تحااوالت ب تشااکفلدهنده هویااب یااک
امعه اسب2ا راگت هوشمندا ه ،مپفکحا ااه ،آزاها ااه دگ محاقحااب از هااحز گبی فحبهااا ب هااحز گبی
علفهای هحزه ،هدایب امعه ده سمب دگسب ،کمک ده گشد ب تحقی حهنااو ا ااحاد امعااه ،عاادم
بلنگاگی ب گهاسازی ،عدم سخپگفحی ،اعپقاد ده راااگت ،ماادیحیب دقااب دگ دح امااهگیای ب شااناخب
دگسب از باقعفات از اهداف مدیحیب حهنگی اسبا 3مدیحیب حهنو اگتحاط مسپقفم دااا هویااب داگد

 1سخنرانی مقام معظم رهبری در تاریخ  13دی 1384
 2سخنرانی مقام معظم رهبری در تاریخ  8دی 83
130

 3سخنرانی مقام معظم رهبری در تاریخ  23دی 1382

محدم مسلما ا د ،ماز هم میخوا ند ،گبزه هم میزفح د ،شاااید زکااات هاام میدهنااد امااا مجموعااهی
امعه ،هویب اسالمی داگد؛ یعنی یک شخصفپی ،یک وقفقپی قحاگزح پهی دگ مقادل وقفقااب کفااح ب
وقفقب طاغوت ب ود داگدا1ا تحمفل حهنو غحب دح سایح ملبها ب کوچک شاامحد حهنوهااای
مسپقل گا یک خشو ب خاموش ب دسفاگ زیا داگ تلقی میشود2ا
ب -2-عقال فب
یکی از ا اای اصلی حاینده تحقق رحیه رفشح ب سفاسی عقال فب اسب ،آیبالل خامنهای عقال فااب
شاءت زح په از مپ دی ب از شمحات اسالم اسب ای تعحیف از عقل دحخاسااپه از دگب دیا کااامال
دگ گاسپای تحفف عقال ی از ا قالب اسالمی قادل د ا ب تو فااه اساابا عقال فااب محپناای دااح عناصااحی
هما ند داهم دودزی ،عدالبخواهی ،اسپکحاگسپفای ،محدم ساالگی دینی اسبا
جت ادعاد ب مولفههای رفشح ب سفاسی
ج -1-امعه رویا ب تحولخواه
امعه رویا ب تحولخواه ده امعه اطالم میشود که همفشه ده کح رفشااح ب مااادی ب معنااوی اسااب،
آیبالل خامنهای امعه تحولخواه گا دگ ادعاد زو ازو توصفف میکند ،تحااول دگخواساابها ،تحااول
هویپی ،تحول دگ محا ی معح پی ب ااا 3ا دحخاای از بیژزیهااای امعااه تحولخااواه شااامل مااواگد زیااح
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ب معپقد اسب امحبز دگ دسفاگی از کشوگهای اسالمی چفای ده ام هویب اسااالمی ب ااود ااداگد؛ دلااه

میزحدد
ج -1-1-آزادیهای سفاسی ب ا پماعی دگ ا پما
گادطااه آزادی ااحدی ب رااام بالیاای دااهعنوا هسااپه اصاالی وااق ب تکلفااف از دیاادزاههای مخپلااف
قادلدحگسی اسبا اکثح محققا دگ گادطه دا بالیب ب آزادی چ اگ گادطه مپصوگ شاادها د کااه اشاای از
دحداشب آ ا از قه سفاسی اسبا دگ دیدزاه ابل دحای ق ا بظففه ا پماعی -سفاساای قائاال میشااو د
ب اصو ًال دحث گادطه آزادی ب بالیب طحح میشود ،چحاکه بالیب رذیح په شده اسبا دگ دیاادزاه دبم

 07/02/1396 1بیانات در دیدار شرکتکنندگان در مسابقات بینالمللی قرآن
 08/09/1394 2نامه رهبر انقالب اسالمی به عموم جوانان در کشورهای غربی
 3سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سیویکمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمهاهلل ۱۴/۰۳/۳۹۹
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ب سوم (بالیب دگ اموگوسحفه ب بالیااب دگ پااوا ب قضااابت) فااا چناادا اساااززاگی مفااا آزادی ب
فصلنامه علمی پژوهشهای انقالب اسالمی دورۀ  ،11شمارۀ  ،1شمارۀ پیاپی ( ،)40بهار 1401

بالیب ردید میآید چحاکه اب ًال دگ مف وم بالیب ،ب ه سفاسی آ دح سپه گحدیده اسب ب اخپفاااگات
ب زسپحه بالیب فا محدبد ده اموگ خاصی اسبا دگوالیکااه دگ دیاادزاه چ اااگم ،اساااززاگی زیااادی
مفا ای دب مف وم دیده میشودا از دیدزاه چ اگم ،سه قحائب عمااده شااکلزح په اساابا دگ ایا سااه
قحائب ،دا تو ه ده اینکه اب ًال ب ه سفاسی مف وم بالیب دح سپه میشود ب شا ف ًا زسپحه بالیااب بساافعتح
طحح میزحدد; اساززاگی مفا آزادی ب بالیب دیتح مایا میزااحددا دااا اشاااگه دااه محااا ی کالماای
مخپلف دهعنوا مفحبضات قحائبهای مذکوگ ب تااأشفح آ هااا دااح شااکلزفحی قحائبهااا ب دیاادزاههای
مذکوگ ،دگ دحگسی گادطه آزادی ب بالیب تالش طح داگا آ ها دگ ول اساااززاگی ب معمااای آزادی ب
بالیب موگددحگسی قحاگ زح ب(مفح اوماادی1388 ،ت شااماگه )3ا دگ گادطااه واادبد آزادی شااخص دگ
رام بالیی ا دیشمندا اسالمی معپقد هسپند آزادى یک حد تا آ جا اعمال شود که دااه آزادى دیگااحا
ضحده ا د  )2آزادیهایی که محف گا اسد مىکند ب زمفنااهها گا دااحاى گشااد ساااد دگ امعااه آماااده
مىکند ،ای آزادیها هم دگ رام اسالمى زح په مىشود»( هما )93ا
آیبالل خامنهای معپقد اسب که آزادی دگ اگاده ال ی گیشه داگد ب قفدبدندهای خاااگ ی ب اساااگتهای
ا پماعی عاگضی هسپندا 1آزادی ده دلفل اصالب ال ی دگ طحت2ب طحفعب ا سااا ی گیشااه داگد ب اااء
وقوم اساسی همه ا سا هاسب ب قادل سلب فسبا 3خداب د تأمف ایا وااق طااحی گا دااح ا سااا ها
دهصوگت تشحیعی با ب کحده اسب دهطوگیکه هم دااح ا سااا ها با ااب اسااب وااق آزادی خااود گا
مطالحه ب محا رب کنند ب هم دح دیگحا وحام اسب که ای وق گا از سایحی ساالب مایناادا 4تااأمف ب
تحقق آزادی باقعی ا سا تن ا دگ سایه دی امکا رذیح اسبا 5اسالم مالزم دااا آزادی اسااب ،دهزو ااهای
که هفچکدام ددب دیگحی قادلتصوگ فسبا اسالم من ای آزادی اسالم باقعی فسااب ب آزادی دگ غفااح

 1بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران1364/1/30 ،
2

بیانات در دیدار با دانش آموختگان دانشگاه تربیت مدرس1377/6/12 ،

 3بیانات در دیدار با مسئوالن نظام1382/5/15 ،
 4بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران.1365/9/14،
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 5بیانات در دیدار با مبلغین به مناسبت ایام محرم.1378/1/23،

دحای ا سا دگ ز اادزی ااحدی ب ا پماااعی داااقی میما اادا 2آ چااه دگ د فااای معاصااح دااه ااام آزادی
مطححشده ،دخش کوچک ب تححیفشدهای از آزادی اسبا 3دنادحای آزادی از رح ایشا از ردیاادههای
م م ،رفچفده ب چندضلعی اسب که داید دهصوگت باود اگزشزذاگی دشودا دا ایا تفااابت کااه ادعاااد
دگب ی آزادی 4،دفشپح موگدتو ه قحاگ داگ د ب دالطحع موا ع آزادی دگب ی از موا ااع دفحب اای تأشفحزااذاگتح
اسبا 5از مصدامهای ای ااو آزادی دااه آزادی کااحی ب حهنگاای آزادی از خحا ااات ب

البهااا،

آزادی از تعصبهای اهال ه ب کج کحیها 6اشاگهشااده اسااب ب آزادی از شااح رامهااا ب ساانبها ب
گبیههای اهلی ب طاغوتی ب تشحیفات ،تجمالت ،مواضااع طحقاااتی ادگسااب ب ضااد ا سااا ی ،گ ااو

 1بیانات در دیدار با مدرسان معارف اسالمی آموزش و پرورش.1361/6/1 ،
2

بیانات در دیدار با دانش آموختگان دانشگاه تربیت مدرس.1377/6/12،

 3بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران.1365/9/14،
4

آیت اهلل خامنه ای با استناد به مفهوم آزادی درونی در نصوص دینی تصریح می کنند:

«ال یسترقنک الطمع و قد جعلک اهلل حرا» یعنی ای انسان طمع و آز تو را اسیر نکند ،برده نکند،
در حالی که خدا تو را آزاد آفریده ،آن آزادی که طمع آن را سلب می کند و از بین می برد این
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اسالم توهم اسبا 1آزادی از اساسیتحی محا ی ا پخاب ا سااا اسااب دهطوگیکااه داادب آزاد ا پخااادی

چه جور آزادی است؟ طمع انسانی و آز و حرص انسانی او را اسیر می کند .این ضد آزادی است
این در مقابل آزادی است .نمی شود انسان آزاد باشد آزادی خواه باشد خودش را آزاد بداند ،اما
اسیر بند طمع باشد .این خودش او را برده خواهد کرد .یا این جمله دیگر «من ترك الشهوات کان
حرا» آن کسی که شهوت های خودش و هوس ها و تمایالت نفسانی خودش را رها می کند او
آزاد و حر است .آن کسی که اسیر شهوات است غرق در تمایالت نفسانی است او چه آزادی
دارد؟ این همان نقطه ای است که مالحظه می کنید آزادی از بینش و دیدگاه اسالم را به کلی
جدا می کند .از آن آزادی که در بینش غرب هست .آنها می گویند اگر کسی اسیر تمایالت دل
خودش هست و برده هوس ها و شهوت های خودش هست این را آزاد بگذارید .این آزادی
نیست .این اسارت است این بردگی است» (بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران.)1365/10/5 ،
 5همان.
6

بیانات در دیدار میهمانان داخلی و خارجی مراسم سالگرد حضرت امام رحمه اهلل.1378/3/12،
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سفاهبسففد ،ای ژاد ب آ ژاد ،ده دلفل گ و ،خو ب شااحای اقلفماای اسااب 1ب م متااحی آزادیهااای
فصلنامه علمی پژوهشهای انقالب اسالمی دورۀ  ،11شمارۀ  ،1شمارۀ پیاپی ( ،)40بهار 1401

خاگ ی گا هم دگ قالب آزادی سفاسی ،یعنی گها شد از قفدبدند طاغوتها 2ب قاادگتهای دیکپاااتوگ
ب مسپحد ب شاگهای سفاسی آ ها معح یشده

اسبا3

ج -2-1-قش مشاگکپی محدم دگ رفشح ب سفاسی
آیبالل خامنهای مشاگکب سفاسی گا وعی عالفااب اگادی ب دابطلحا ااه دااا اهااداف ب ا گفاههااای ال اای
اسب که از طحیق آ ش حب دآ یک امعه دگ اموگ سفاساای  -ا پماااعی خااود دااح اسااا
همدلی ب همحاهی شحکب میکنند ب دهصوگت مسپقفم یا غفحمسپقفم 4،ومایب ویا ه 5یا

بظففااه دااا
گقاداابآمفا6

دگ شکل داد ده وفات سفاسی ب ا پماعی خویش س فم میشااو د ب دگباقااع مشاااگکب سفاساای دااه
معنای اوسا

تعلق ده امعهای 7،دگزفح شد  ،س فم شد ب همکاااگی دگ حازحدهااای سفاساای کااه

دهزاینش و وکومب ،ساخپاگها ب گهححا سفاسی میا جامد ب سفاسب عمومی گا تعفااف میکنااد یااا
دح آ اشح میزذاگد ،دهزو های که دگ حایند اداگه امعه اعاام از دح امااهگیای ،ساااما دهی ،هماااهنگی ب
راگت دگ گاسپای دسپفادی ده اهداف آ

امعه ،وضااوگ مااؤشح داگدا از ایا منرااح ،مشاااگکب ،حاینااد

سازما یا پهای اسب که ش حب دا دگ آ ده عالفپی اگادی ب دابطلحا ه دسب میز ند8ا
ج -3 -1-وقوم ا پماعی ب سفاسی ز ا
ز ب مااحد هحکاادام یااک عنصااح از سفسااپم کااال

امعااه ب ز ااا ب مااحدا مجموعااههای داگگتااح

زیحمجموعه آ سفسپم کال هسپندا آ ها دا بیژزیهای خاصی چو شعوگ ،عاطفااه ،اگاده ب عملکااحد

 1بیانات در خطبه نماز جمعه.1359/9/7،
2بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران.1361/9/12،
3بیانات در دیدار میهمانان داخلی و خارجی مراسم سالگرد حضرت امام رحمه اهلل.1378/3/12،
 4خطبه های نماز جمعه تهران.1368/11/20،
5

پیام به ملت شریف ایران ،در پایان چهلمین روز ارتحال حضرت امام خمینی رحمه

اهلل.1368/4/23،
 6پیام به مجمع بزرگ فرماندهان سپاه و بسیج .1368/6/26
7
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پیام به نمایندگان مجلس شورای اسالمی و مردم ایران.1368/10/18 ،

 8بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان.1381/12/13،

ا سا ی ،تفابتی دف ز ب محد فسب ،زیحا که هح دب ا سا ا د ب ز وق دخالب دگ سح وشااب خااویش
گا همچو محد داگد دله دگ دعضی مواگد تفابتهایی دف ز ب محد ب ود داگد کااه دااه وفثفااب ا سااا ی
آ ها اگتحاط داگ دا» 1دگ دحث وقوم ز ا  ،امام خمفنی معپقد اسب آزادی شخصی وق ابلفااه ا سااا
اسب ب وکومب دینی داید آ گا تأمف کناادا وااق ز اادزی ،آزادی دگ خااوگد ب آشااامفد  ،آزادی دگ
گ ببآمد ب امنفب ا ی ب شغلی ،امنفب مالی ب وفثفپی ،اوقااام وقااوم ،تسااابی ز ب مااحد دگ دحادااح
قا و ب وق د ا از خود از مله مواگدی اسب که امام ده آ اشاگه میکنااد ( منپرااح قااائم1381،ت )38ا
ز ا از رح اسالم ،قش وساسی دگ دنای امعه اسالمی داگ د ب اسالم ز گا تا ودی اگتقاااء ماایدهااد
که اب دپوا د مقام ا سا ی خود گا دگ امعه دازدفادد ب از ود شیء دود دفحب دفاید ب مپناسب دااا چنااف
گشدی میتوا د دگ ساخپما وکومب اسالمی مسؤبلفبهااایی دااه ع ااده دگفحد(رژبهشااگحا ت ،1376
 )67ما میتوا فم ب اسالم میخواهد که ز دهعنوآ یک شیء ب یااک عحبسااک دگ دسااب میداشاادا
اسالم میخواهد شخصفب ز گا وفظ کند ب از اب ا سااا ی اادی ب کاگآمااد دسااازداما هحزااا ا ااازه
میدهفم که ز ا ق شیء دحای محدا ب آلب هوسحا ی داشند (همااا ت  )200دگ م ااوگی اسااالمی
ز ا آزاد خواهند دود ،دگ تحصفل هم آزاد خواهند ،دگ کاگهای دیگح هم آزاد خواهند دود»« 2اسالم دااا
آزادی ز هتن ا موا ق اسب دلکه خود رایهزذاگ آزادی ز دگ تمام ادعاد ب ودی ز اسب. 3
ج - 5-1-ب ود اوااب ب سازما های غفحدبلپی
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ز ا ه قش ا پماعی ،حهنگی ،سفاسی ب اقپصادی مپناسااب دااا عناصااح یادشااده اسااب «از رااح وقااوم

مقولهی تحاب یکی از دغدغههای همفشااگی آیاابالل خامنااهای دااوده اساابا 4دگ یااک تقساافمدندی
ا وشپه ،ایشا دگ سفلک علمایی قحاگ میزفح د که ب ود اوااب زو ازو دگ ضای سفاساای کشااوگ گا

( 1صحیفه امام ،ج  ،4ص 364
 2منبع :سید روحاهلل خمینی ،مصاحبه با هفته نامهٔ انگلیسی گاردین ،نوفل لوشاتو  16نوامبر
 3صحیفهٔ نور ،ج ،4ص.192
4

به طور اجمال بگویم ما با تحزّب مطلقاً مخالف نیستیم .این که خیال کنند ما با حزب و تحزّب

مخالفیم ،نه ،اینطور نیست ».بیانات در دیدار دانشجویان کرمانشاه24/7/1390 ،
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دح اسا

موازی قا و اساسی ب دگ چاگچوب آ ده گسمفب میشناسااد  1آیاابالل خامنااهای ،دیاادزاه
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وادی بیژهای هم دحای سازما دهی فحبهای ا قالداای دااحای عالفااب دگ عحصااههای زو ااازو کشااوگ
داگ د؛ دیدزاهی که دح اسا

آ  ،واب «عحاگت اسب از یک تشکفالتی که قش گاهنمااایی ب هاادایب

آواد محدم گا ده سمب یک آگما هااایی ایفاااء میکناادا 2همچنااا کاااگ واداای گا یکاای از ضااحبگتها
میدا ند؛ دهبیژه فحبهایی که دل دگزحب اهداف ا قالب داگ د دحای تحقق ایا اهااداف قطعا ًا دایااد دااه
کوششهای صحف وادی گبی دفابگ د3ا آیبالل خامنهای ،واب مطلوب ،ای زو ه ده ب ااود میآیااد
که «مجموعهای از صاوحا کح سفاسی یا اعپقادی ب یا ایما ی می شفنند ب تشکلی دگسااب میکننااد ب
مفا خودشا ب آواد محدم کا الکشی میکنند ب محدمی گا دا خودشا همحاه میکنند ،تااا کااح خااود گا
ده آ ها

دحسا ندا4

ج -2-نظام سیاسی کارآمد
یکی از پایج رحیه رفشح ب سفاسی رام سفاسی کاگآمد اسب ،رح لغوی ،کلمه کاگآمدی معااادل باژه
التف فا فکپفو

) (effectivenessمیداشد ب دگ مپو ا گلفسی دا ای تعحفح از آ دحث میکنندا ایا

اصطالح دگ زدا اگسی ده تأشفح ،سودمندی ،اشحدخشی ،کاگ آیاای ب ایااده تح مهشااده اسااب( عفحی،
1377ت ج23ت)1اصطالح کاگآمدی دفشپح دگ سه قلمااحب ماادیحیب ،اقپصاااد ب سفاسااب کاااگدحد داگدا دگ
حهنو علوم سفاسی ای اصطالح ده اشحدخشی ،تأشفح ،توا ایی فوذ ،کفایب ،قادلفب ب لفاقب معنااا شااده
اسبا دگ تعحیف دیگحی کاگآمدی دا کاگ آیی مپحادف زح پهشااده ب ای زو ااه تعحیااف زحدیااده اساابت

1

حاال اینکه ما با احزاب مخالف و موافق چگونه رفتار کنیم؛ آزاد باشند ،نباشند؛ اینها بحثهای

دیگری است که عرض کردم مرجعش قانون است ».بیانات در جلسهى پرسش و پاسخ با مدیران
مسئول و سردبیران نشریات دانشجویى04/12/1377 ،
2
3

بیانات در دیدار دانشجویان کرمانشاه24/7/1390 ،
جامعهی ما ،یک جامعهی بیحزب است .البته از جهاتی حُسن است؛ ولی عیب هم دارد .وجود

حزب در یک جامعه ،باعث میشود که خألهای ذهنی عدهیی از مردم پُر شود ».بیانات در دیدار
با مدیران و مسؤوالن بخشهاى خبرى صدا و سیما21/12/1369 ،
4

136

بیانات بیانات در جلسه پرسش و پاسخ مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی،

04/12/1377

ال دهدسبآمده اسب ا جااام میشااود(آقا دخشاای1379 ،ت
مقداگ اسپا داگد داهدف یا مقداگ کفففپی که عم ً
 )446دگ حهنو اقپصادی ،کاگآمدی ب کاگ آیی ،مپحادف زح پهشااده ب چنااف تعحیااف زحدیااده اساابت
اسپفاده مطلوب از منادع یا عوامل تولفد یا قادلفب ب توا ایی گسفد ده اهداف از رفش تعفف شده اسبا
رام سفاسی کاگآمد ده رامی زفنه میشااود کااه دپوا ااد د پااحی عملکااحد دگ وااوزه سفاسااب بگزی ب
مدیحیب وکومب ده کاگ زح په داشد ،واکمحا ی خاوب ،ماشحبط دااه خحب اای خاااوب ب ماساااپمح
داحای ماحدم یاا کاگآمادی اسبا دگ وکمحا ی خوب ،هدف وکومب داااه واااداکثح گساااا د گ ااااه
عماومی ،لاب گضاایب ماادی ب معنوی شا حب دا ب ومایااب از وقاااوم دنفاااادی شاااا حب دا
اساابا هااح واکومپی کاه مو ق ده تاحقق ای اهاداف شااود آ وکومااب کاااگا ب اشااحدخش تلقااای
خواهاد شدا کاگایی ب اشحدخشی داااه توا اااایی وکوماااب دگ قا و زااذاگی ،قضاااابت ب تصااامفمات
مادیحیپی دگ دااب عادالب ب قا و مندی مپکاای اسااب ،عااالبه دااه گایا چگااو گی اگائااه خاااادمات
عامومی داه هامگا  ،شا دهنده صالوفب ب شایسپگی کااگزااگا اسابا لسفه ب ااودی دبلااب دگ
رام اسالمی ،تحدیل وحفهای خوب ده اقدامات خوب ب اعمال صال اسب؛ ب دحای تحقق ای م اام،
دایاد دبلب گا دبلب کااگ ب عمل قحاگ داد» (خامنهای)1384/4/6 ،ا
مقوله کاگآمدی رام دسفاگ اساسی اسااب تاااا آ جاااا کاااه ایشااا کاگآماادی مساائوال رااام گا شااحط
مشحبعفب آ ها میدا د ب دف مشحبعفب ب کاگآمدی رفو اد دحقحاگ میکندا آیبالل خامنااهای دگ دیااداگ
مایندزا مجل
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قادلفب ب توا ایی گسفد ده هدفهای تعفف شده ب مشخصا سنجش مقداگ کاگ آیی از طحیااق مقایسااه

خححزاا  ،مشاحبعفب همااه مساائوال کشااوگ گا دااه کاگآماادی آ ااا دگ ا جااام داد

بظاایف قاا و ی بادساپه دا ساپند ب تأکفد میکنناادت «ضاام اسااپقامب کاماال دگ اهااداف ب محااا ی دااا
اصالح ،تغففح ب تکامل گبشها ،وحکاب دهسوی اهداف رفشدفنیشده گا دا عامی گاسخ ادامه ماایدهفم
ااا از هفچک

ا پراگ معجاه میگبد اما دگ عملکحد همه مسئوال داید کاگآمدی ب شا ههای مو قفاااب

دگ ا جاام داد بظایف محوله ،آشکاگ ب ملمو

داشد» (آیبالل خامنهای)1383/6/31 ،ا

ج -1 -2-عدالب محوگی
د پحی مفاا دحای سنجش مو قفب یک وکومب ،مفاااا د ااحهبگی ب گبیکااحد وکومااب دااه عاادالب
اسبا ددی معنا که یک وکومب چگو ه اسپحقامها گا دگ همه اموگ گعایب ب میکنااد ب تحعف
میزداید ب دگ آ جا که دایااد مسااابات گا رااا

هااا گا

دااداگد ،دااهخودی از آ راسااداگی میکنااد ب آ جااا کااه

صالوفب ب اسپحقام ،مو ب تفابت ب امپفاز میشود ،وقوم مپناسب دا هح حد گا گعایااب میکنااد ب
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امکا گشد ب شکو ایی اسپعداد همگا گا دهطوگ مسابی حاهم میسازد تا هحک

ده مفاا اسااپعداد ب
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توا ایی خود از امکا ات مپناسب دااسپعداد ب تااالش خااویش د حهمنااد شااود ب وااق هااحک
تحعف
هفچک

ب آ زو ه که هسب ،ده اب داده شود ب هااحک

دااهدبگاز

ب هااح چفااا دگ ااای خااود قااحاگ زفااحد ب دااه

ب هفچچفا سپم شودا

ج -2 -2-قا و زحایی
شاید دپوا معحبفتحی ب کاملتحی دافا مادگ از ماف وم واکمفااب قااا و گا مف ااوم تحفااف شاااده
دهبسفله دایسی  1دا سبا از رح دایسی سه تعحیف کالسفک از وااااکمفب قا ااااو ب ااااود داگد کااه
عحاگتا د از - 1:وکومب داید مطادق قواعد عام عماال کنااد؛  -2همااه شااا حب دا دگ داااحادح قاااا و
دحادح د ب  -3اصول دنفادی قا و اساسی پفجه تصمفمات قاضایی ماحدوط ده وقوم ااحدی دااح محنااای
قا و عح ی اسب (قا و اساساای محصااول قااا و عح اای -سااحزمفنی اسااب )"(دایساای1927 ،ت )89ا
دحقحاگی رام وکمحا ی خوب فازماند چ اگچوبهای قا و ی عاادال ه ب منصفی اسب که از بیاااژزی
دیطح ا ه دحخوگداگ اسب ،دگ ای چا اگچوب دااید از وقوم کلفه ا ااحاد خصوصا ًا وقااوم مححبمااا
محا رب ده عمل آیدا ا حای ای زو ه قاوا ف دگ یک ضای دیطح ا ه ب محپناای دااح ا عطاااف ،فازمنااد
دسپگاه قضایی مسپقل ب فحبی رلف

دیطحف ب عاگی از ساد اسب ،ای که تاا چاه مفاااا قااوا ف دگ

یک امعه باقعی هسپند ب میتوا ده ا حای آ ها اطمفنا داشب داا ای شااخص اگزیادای میشودا
ج -3 -2-شایسپهساالگی
شایسپه زاینی؛ زاینش داید دح طحق معفاگها ب صااالوفبها داشااد،ای دگ اسااالم خااودش یااک اصاال
اسبا تمام ای تغففحها ب تحدیلهایی که دگ اسالم ب ود داگد ،دح اسا

ای اساابا 1شایسااپهساااالگی»،

« راگت دح عملکحد زیحمجموعه» ب «تالش دیبقفه دااحای ایا خاادمات» ,،بیژزاای وکومااب کاگآمااد
اسب 2 ،شحات تشکفالت،زما دندی ب ا حایی کحد دح امه تدبی شده ،رحبگش عناصح کاگآمد ب مااؤم ،
سدحد سحگشپههای اساسی ده ا حاد شایسپه ب کاگدا  ،اهپمام ده محاگزه دا ساد،دادی موگدتو ه داشد
ج -4-2-نظارتپذیری حکومت و کارگزاران حکومتی

24/07/1390 ).1بیانات در دیدار دانشجویان کرمانشاه )«
06/06/1385 .2بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت )
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(22/05/1383 .3انتصاب مجدد آیتاهلل هاشمی شاهرودی به ریاست قوه قضائیه)

3

راگترذیحی ب اصالح ،رویایی ب کاگآمادی هاح رااام اگتاحااااط ب رفو ااااد مساااپقفمی ب اااود داگدا
ایجااد ،ادینهسازی ب اساپمحاگ رام تاواز ب کنپاحل از شاخصهای م م وکمحا ی خوب اساابا دگ
د فای رفچفده امحبز ،هفچ رامی میتوا د دیتو ه ده راگت داشد اما سط راگترااذیحی از ااارامی
ده رام دیگح مپفاابت اساب ؛ هحچه راگترذیحی دفشااپح داشااد ،اصااالوات ب گ ااع خطاهاااا دفشاااپح
مایشاود ب رام میتوا د مقپدگا ه ب دا کاگآمدی ب راسخگویی دفشپح دهرفش گبد .
دالت پیامد پیشرفت سیاسی :حیات طیبه و دستیابی به تمدن نوین اسالمی
آیبالل خامنهای گسفد ده تمد وی اسالمی گا داگگتحی هدف د فای اسالم دا سپه اسب 1کااه دگ
چاگچوب گسفد ده وفات طفحه معنا مییادد ،وفات طفحااه یعناای ز اادزی زااواگا 2،ز اادزی
ز دزی گبوا ی ب معنوی 4،یعنی اوسا

شایسااپه3،

کند ب دحفند که د فا ب آخحت اب دح طحق مصاالحب اب دااهرفش

میگبد بز دزی زواگا بقپی اسب که گ اه مادی دا عدالب ،معنویااب ب اخااالم همااحاه شااود ب ایا گا
ق ادیا ال ی میتوا ند دحای دشح اسب رام ب وفاتی طفحه اسب که همهی خفحات موگدعالقه ا سااا
دگ آ ب ود داگد؛ هم گ اه مادی ب امنفب ا پماعی ب گبوی تأمف میشااود ،ب هاام صاافای معنااوی ب
دا ش ب دفنش ب تحقفق ب تعحد ب خلو

ب تو ه ده خدا مشاهده میشااودا 5دحخاای از مسااپنداتی کااه

آیبالل خامنهای دحای گسفد ده وفات طفحه ده آ اسپناد میکنند شاااملت ااامع خفااح د فااا ب آخااحت؛
« عند الل شواب الد فا ب االخحة»ا ، 6وفات ما د ی؛ «ب ما عندالل خفح ب أدقی»ا ،7ز اادزی امحاادبد؛ «ب
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یکی از شاااخصهای دموکحاساای ب وکمحا اای خااوب ،ساااط دااااالی راگترااذیحی اسااب ب دااف

( 1همایش بیداری اسالمی ،سالن سران ،1393 ،همراه با تلخیص و تشریح).
 2بیانات در جمع مردم مشهد.1383/1/2 ،
3

بیانات در دیدار با اقشار مختلف مردم (روز بیست و نهم ماه مبارك رمضان).1370/1/26 ،

 4همان.
5

بیانات در تاریخ ،در مراسم بیعت ائمه ی جمعه ....،اقشار مختلف مردم و خانواده های معظم

شهدای استان های یزد و کهکیلویه و بویراحمد.1368/4/11 ،
 6نساء.134 :
 7شوری.36 :
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م شیء ال عند ا خاائنه» ا ،1اخالم خوب؛ «ال عفش اهنا م وس الخلااق»ا ،2ایگاااه گاسااپی؛ « اای
فصلنامه علمی پژوهشهای انقالب اسالمی دورۀ  ،11شمارۀ  ،1شمارۀ پیاپی ( ،)40بهار 1401

مقعد صدم عند ملفک مقپدگ»ا ،3ساده زیسپی ب قناعب؛ «اطفااب العاافش القناعا »ا ،4عحودیااب؛ «ب ما
عنده ال یسپکححب ع عحادته بال یسپحسااحب »ا ، 5صااحت ال اای؛ «ب مااا النصااح ال ما عناادالل»ا، 6
گومب خا ؛ «آتفناه گوم م عند ا»ا ،7ش ود ب لقای ال ی؛ « م کا یح و لقاء گده لفعماال عمااال
صالحا بال یشحک دعحادة گده أودا»ا ،8شادی ب آگامش دگب ی؛ «أال

أبلفاء الل ال خوف علف م بال هاام

یحا و الذی آمنوا ب کا وا یپقو »ا ،9شعوگ ب دفنش دحتح؛ «یا أی ا الذی آمنوا اتقااوا الل ب آمنااوا دحسااوله
یؤتکم کفلف م گومپه ب یجعل لکم وگا تمشو ده»ا ،10ز دزی عاقال ه ب دیا مداگا ااه؛ «ال وفاااة اال
دالدی » 11ب «عدم العقل عاادم الحفاااة»ا ،12ز اادزی عالما ااه ب وکفما ااه؛ «العلاام وفاااة االسااالم بعماااد
االیما »ا ،13تددفح ب آینده گحی؛ «قااوام العاافش وسا الپقاادیح بمالکااه وسا الپااددفح»ا ،14رناادزفحی؛

 1حجر.21 :
 2شیخ الصدوق؛ علل الشرایع ،ج  ،1ص  /560آمدی؛ غررالحکم ،ح .4263
 3قمر.55 :
4

محمد محمدی ری شهری؛ میزان الحکمة؛ ج  ،3ص  /2216آمدی؛ غررالحکم؛ ح

.3397/2964
 5انبیاء.19 :
 6آل عمران.126 :
 7کهف.65 :
 8کهف.110 :
 9یونس.62-63 :
 10حدید.28 :
11

محمد محمدی ری شهری؛ میزان الحکمه ،ج  ،1ص ( ،710در کلیه ارجاع ها به کتاب میزان

الحکمه ،دوره چهار جلدی آن مالك است).
12آمدی؛ غررالحکم ،ح . 3785
13همان .
140

 14همان ،ح .6807

معنوی؛ «قل م وحم زین الل الپی أخحج لعحاده بالطفحات م الحزم قاال هاای للااذی آمنااوا اای الحفاااة
الد فا خالص یوم القفام کذلک فصل اآلیات لقوم یعلمو »ا ،3خفحگسا ی ده محدم؛ «اوس النااا
م عاش النا

ی

عفشااا

ضله»ا4

دت موا ع تحقق رفشح ب سفاسی
تحقق رفشح ب سفاسی دا موا ع ساخپاگی ب گ پاگی گبده گب دوده اسبا
د -1-ساخپاگی
موا ع ساخپاگی ده موا عی زفپه میشود که دگ ساخب رام ا پماعی ،حهنگی ب سفاساای امااه واااکم
اسب ب داگای سادقه تاگیخی اسب ،آیبالل خامنهای موا ع ساخپاگی رفشح ب سفاسی دگ ایااحا دگ اشااح
سفاسب دبلبهای مسپکحح از مله بادسپگی ،ذلب سفاسی ،الکب ب قح اقپصادی ،سقوط ضاافلب ب
اخالم ب عقبما دزی خجلبآبگ علماای 5ب موا ااع دگب اای ،ضااعف ای کااحی  ،ضااعف ای عقال اای،
گاوبطلحی ،آسا زحائی  ،آسا رنداگی باا

دا سپها دا6

د -2-رفتاری
موا ع دگب ی رفشح ب سفاسی دگ ایحا شامل عملکحد مسئولف ب محدم میشود ،عدم اهپمااام دحخاای از
مسئولف ده همه آگما ای ا قالب ،د فاطلحی ،عاقحب سنجی ،د فازحایی ب ااا از ای مواگد

اسبا7
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«المواعظ وفاة القلوب»ا ،1ساززاگی دا مااحدم؛ «سااالم العاافش اای المااداگاة»ا ،2دحخااوگداگی مااادی ب

نتیجه گیری:
یکی از دلمشغولیهای عمده کاگزااگا هح وکومپی رفشح ب ب د حود وکمحا ی دگ وااوزه ا پمااا ب

 1محمد محمدی ری شهری؛ میزان الحکمة ،ج  ،4ص .3576
 2آمدی؛ غرر الحکم ،ح .5607
 3اعراف32 :
 4آمدی؛ غررالحکم ،ح .3636/3058
 5همایش بیداری اسالمی ،سالن سران ،1393 ،همراه با تلخیص و تشریح
6

06/08/1383

/1383 7ش06/08
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سفاسب اسب ،دگ طول چند قح زذشپه مکاتب زو ازو سعی کحدها د دا تو ه ده محااا ی ا دیشااهای ب
فصلنامه علمی پژوهشهای انقالب اسالمی دورۀ  ،11شمارۀ  ،1شمارۀ پیاپی ( ،)40بهار 1401

شحای سفاسی ب ا پماعی خود ده آ راسخ داده ب گاهححدهایی دحای گسفد ده آ تعفف مایناادا ایااحا
دگ طول دب سده زذشپه که دگ مسفح رفشح ب قحاگزح پااه ب داگای تجحدفاااتی مو ااق ب ااامو ق دگ ایا
عحصه دوده اسبا دعد از ا قالب اسالمی ایحا سعی شد که دح امههای رفشح ب دحخالف زذشااپه غفااح
تجویای ب دحآمده از فازها ،آگما های ا قالب اسالمی ب منا ع ملی تاادبی زااحددا رفشااح ب اااظح دااح
اهدا ی اسب که تحقق آ میتوا د ده کاهش شکاف مفا

ادهای سفاسی دا سایح ادهااا دگ اقپصاااد ب

امعه منجح شود ب از ای طحیق گاه تحقی ،رفشح ب ب گ اه همگا ی همواگ شد .ای امااح دااه دزحدیساای
ب رفوسپگی هحچه دفشپح ادهای دبلپی ب ا پماعی یاگی میگسا دا رفشااح ب میتوا ااد دااه رااح کااحد
شکافهای منطقهای ،مذهحی ،کاسپی ،زدا ی ب ده ا اایش ظح فااب رااام دااحای راسااخگویی مناساابتح
سحب ده تقاضاهای ااینده امعه یاگی گسا دا رفشح ب سفاسی فازمنااد تو ااه دااه الگوهااای دااومی ب
محپنی دح شحای

غحا فایی ،ا پماعی ،اقپصادی ،حهنگی ،تاگیخی هح کشااوگی اساابا عاادم رفشااح ب

سفاسی دگ ایحا شامل موا ع تاگیخی ،ساخپاگی ساخپاگ قدگت سفاساای -شااکافها ب چناادراگزیهای
ا پماعی ب حهنگی (سنب ب تجدد) ب حهنو سفاسی دهبیژه حهنو سفاساای زااحبه واکمااه ،ضااعف
امعه مد ی ب واکمفب دبلب تحصفلداگ ب ااا دوده اسبا مسئله اصاالی دگ ایا رااژبهش اسااپنطام
رحیه رفشح ب سفاسی دحاسا

آگا ب دیدزاههای آیبالل خامنااهای ب اگائااه الگااوی عملاای رفشااح ب

سفاسی اسب ،ازای گب رژبهش واضح سااعی داگد دااح اسااا
باکابی قا و اساسی ،ا دیشه گهححا ا قالب دهخصااو

رحیااه داده دنفاااد ب گبش اسااپنطاقی دااه
آیاابالل خامنااهای رحداخپااه ب دااه تحساافم ب

تحفف رحیه رفشح ب سفاسی ددحدازد ب ضم دحگساای محااا ی رفشااح ب سفاساای ،مؤلفااههای رفشااح ب
سفاسی گا تحفف موده ب دا اگائه الگو ،موا ع تحقق آ گا مشخص ماید
دگ قالب چاگچوب رحیه زح د تئوگی ددحدازد ب از گبش اسااپنطاقی دااحای توصاافف؛ تحفااف ب تحلفاال
دادهها ،دازشناسی ب دازسازی مجموعه مپو مکپوب ب زفپاگهای شفاهی د ااحه زفااحدا گبش اسااپنطاقی
گبشی تفسفحی ،معنا کاب ،هحمنوتفکی ،امع گح اسب که دااه مااپ  ،زمفنااهها ب قصااد ا دیشاامند تو ااه
داشپه اسبا گبش اسپنطاقی از وآبگیهای علمی سفد محمدداقح صدگ دگ تفسفح قحآ دوده اسب
آیبالل خامنهای دهعنوا رحیهرحداز ،گهحح وکومب اسالمی ب مفسح اصلی قا و اساسی موگدتو ااه ب
تأکفد اسب ،تحفف ب رحدازش محا ی ،مؤلفهها ب موا ع رفشح ب سفاسی از گاه ایشا دا تو ه دااه رشااپوا ه
علمی ب تجحده سفاسیشا میتوا د دسفاگی از خأل مو ود دگ وااوزه رفشااح ب سفاساای گا رااح مایاادا
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اسب ب داگای ادعاد سفاسی ،ا پماعی ،اقپصادی ب حهنگی بااا اسب؛ امااا رفشااح ب سفاساای از باژزااا
ادداعی آیبالل خامنهای اسبا آیبالل خامنهای رفشح ب گا معنااای کاماالتح از توسااعه دا سااپه اسااب،
زیحا توسعه تن ا ده گشد ب زسپحش اشاگه داگد ،بلی رفشااح ب مفاااهفم ب مپغفحهااای زو ااازو ی گا دگ
دحمیزفحدا آیبالل خامنهای دیدزاه سفسپمی ده رفشح ب سفاسی داگ د ده عحاگتی الزمااه دساابیادی دااه
رفشح ب سفاسی تالش دحای تحقق رفشح ب دگ سایح ووزهها اسب .بی رفشح ب گا ردیدهای حازفااح،
همه ا حه ،ذبادعاد دا سپه اسااب ،رفشااح ب دگ بواادت ب ا سااجام ملاای ،رفشااح ب دگ گ اااه عمااومی،
رفشح ب دگ دگک سفاسی ،قدگت تحلفل سفاسی ،مسئولفبرذیحی ،عام ب اگادهی ملی اسب
رحیه رفشح ب سفاسی حایندی اظح دح ا دیشه آیبالل خامنهای دح اسا

محا ی معح ااب شااناخپا ه ب

زمفنههای سفاسی ب ا پماعی دگ طول تحقق یک حایند دلندمدت محپنی دح زفپمااا سااازی ،ماادیحیب
مکپب ،حهنو ب هویب ب عقال فب اسب که منپج ده رام سفاسی کاگآمد ب ایجاد یااک امعااه تحااول
میشود ،رام سفاسی کاگآمد محپنی دح عدالب محوگی ،شایسپهساالگی ،راسخگویی ب راااگت ب امعااه
تحولخواه محپنی دح آزادی ب دحادحی سفاساای ب ا پماااعی ،اعپقااادی ،ب ااود اوااااب ،ب سااازما های
غفحدبلپی ،معنویب ب اخالم محوگی اسب؛ موا ع تحقااق رفشااح ب سفاساای دااه دبدسااپه ساااخپاگی ب
گ پاگی تقسفم میشود ،هدف رفشح ب سفاسی دسبیادی ده تمد وی اسالمی اسبا
آیبالل خامنهای گسفد ده تمد وی اسالمی گا داگگتحی هدف د فای اسالم دا سپه اسااب کااه دگ
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هحچند دگ اددفات سفاسی ب علمی رفشح ب شامل د حود بضعفب اقپصادی اسااب ب توسااعه همه ا حااه

چاگچوب گسفد ده وفات طفحه معنا مییادد ،وفات طفحه یعنی ز دزی زواگا ،ز اادزی شایسااپه،ز دزی
گبوا ی ب معنوی ،یعنی اوسا

کند ب دحفند که د فا ب آخحت اب دح طحق مصاالحب اب دااهرفش ماایگبد

بز دزی زواگا بقپی اسب که گ اه مادی دا عدالب ،معنویب ب اخالم همحاه شود ب ایا گا قا ادیااا
ال ی میتوا ند دحای دشح اسب رام ب وفاتی طفحه اسب کااه همااهی خفااحات موگدعالقااه ا سااا دگ آ
ب ود داگد؛ هم گ اه مادی ب امنفب ا پماعی ب گبوی تأمف میشود ،ب هم صفای معنااوی ب دا ااش ب
دفنش ب تحقفق ب تعحد ب خلو

ب تو ه ده خدا مشاهده میشودا موا ع تحقق رشحقب سفاساای شااامل

دب عامل ساخپاگی ب گ پاگی میشودا
موا ع ساخپاگی ده موا عی زفپه میشود که دگ ساخب رام ا پماعی ،حهنگی ب سفاساای امااه واااکم
اسب ب داگای سادقه تاگیخی اسب ،آیبالل خامنهای موا ع ساخپاگی رفشح ب سفاسی دگ ایااحا دگ اشااح
سفاسب دبلبهای مسپکحح از مله بادسپگی ،ذلب سفاسی ،الکب ب قح اقپصادی ،سقوط ضاافلب ب
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اخااالم ب عقبما اادزی خجلاابآبگ علمفااو موا ااع دگب اای ،ضااعف ای کااحی  ،ضااعف ای عقال اای،
فصلنامه علمی پژوهشهای انقالب اسالمی دورۀ  ،11شمارۀ  ،1شمارۀ پیاپی ( ،)40بهار 1401

گاوبطلحی ،آسا زحائی  ،آسا رنداگی باا دا سپها دا موا ع گ پاگی شااامل عملکااحد مساائولف ب مااحدم
میشود ،عدم اهپمام دحخی از مسئولف ده همه آگما ای ا قالب ،د فاطلحی ،عاقحب سنجی ،د فااازحایی ب
ااا از ای مواگد اسبا
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مجپحی عطاگ زادها ت حا ت ا پشاگات ،زام وا
 .18باعری ،اومدا ()1388ا ادعاد معح ب شناخپی لسفه سفاسی اسالما شحیه علوم سفاسی ،شماگه48ا
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 .17مفال ی ،محس ا ()1383ا شکلزفحی ا قالب اسالمی از سلطنب ر لوی تا م وگی اسالمیا تح مه
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