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 دهيچک
 يارزش يها هيم پايت و تحکيتثب يمطلوب برا ي؛ چارچوبيانقالب اسالم يافق بلند مکتب فکر 
د عظمت تمدن جهان شمول يتجد يسازنهيدر صدد زم  يانقالب اسالم دارد.  ينده جامعه اسالميآ

در   يتمدن فراموش شده اسالم يبازساز يعني ينده انقالب اسالمين نگاه آياز ا و اسالم است.
، يابيتيچون هو يليدرمسا يق فکري؛ تحوالت عمياسالم ينده مطلوب جمهوريجهان امروز. آ

جاد يدر ا  ياسالم يها ج ارزشيترو است، فرهنگ، اخالق، شناخت ويت، سيري، مديطلباستقالل
 يايدر اح يام انقالب اسالميد در پيبا نده مطلوب راينگاه به آ در سطح جامعه است. يتحول روح

بهتر در  يفردا يرهبر گاه امام وديدر سطح جهان جستجو کرد.از د  يتفکر اسالم و يدار نيد
است. ونظام  يامروز جامعه جهان يات فراموش شدهياخالق يايو اح يانسان يها صالتبازگشت به ا

را وجهه همت خود  ياندهين آيبه چن يابيا دستيپو ينيک جامعه ديد به عنوان يبا ياسالم يجمهور
 .قرا دهد
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 لهأان مسيب

بلندمدت که  يساز مياز تصم کننده يبانيو پشت يمند، مشارکت است نظام يندي، فراينگار ندهيآ 
 يعلم، فناور يها حوزه ي ندهيآ يها ش دستاوردهاو فرصتيوپا يابي، ارزييمشتمل بر درک، شناسا

نده يف آيتعر )در جامعه خواهند داشت يرا برا يرات اقتصادين تاثياست که سودمندتر يونوآور
-ندهيآگر؛ يد يسو از و. (5033 ،شل گودهيم و ؛5001 ،ووندل بل؛ 5001،  دويوني ر.ک: ينگار

ر تحقق اهداف يمس گرفتن در ها با قرارگر دانشيد تواند همانند يک دانش مي ي به مثابه ينگار
 .(3135، يري)محسن الو. شود.. متصفبودن   يبه اسالم ينيد ي جامعهک ي

 ياسالم يها آموزه از ثرأمت رديگ يبهره م يبشر يها افتهي نو ي همه که از  ياسالم يپژوه ندهيآ    

 طلبد. يگر ميد يمجال ن مقاله خارج ويل آن از مجال ايکه البته تفض است ييها يژگيو يدارا 

 ده استيرس يگذار ن مرجع قانونيب باالترياست که به تصو ي، اسناديباالدست منظور از اسناد    

مدت  کوتاه مدت و انيمدت، مبلند يزير محور برنامه يده د جهتين اسناد بايدارد. ا يجنبه قانون و

، قانون ينيد يجمله؛ مبان از ينجا اسناد باالدستيدر ا رد.يشرفت همه جانبه قرار گيمنظور پ کشور به

ژه يو توسعه به يها برنامه انداز و چشم ، سنديرهبر يها نظام و رهنمود يکل يها استي، سياساس

ونگاه  ين اسالم، قانون اساسينده را در ديکرد به آين مبنا رويپنجم موردنظر است. بر ا چهارم و
 م.يده يقرار م يمورد بررس يرهبر

 يهم زندگ و يويدن يق است که هم به زندگيعم جامع و يا ن اسالم واژهين مبيدر د«نده يآ»    

تواند  ي، ميپژوه ندهيبه مباحث آ ينيت توجه به فرهنگ ديل اهمياشاره دارد. ازجمله دال ياخرو

دار  هيران طاليا ييو از سو (3130)بهروزلک،  باشد ينيمدار فرهنگ د ندهيآ يها درک بهتر ارزش

و   يکه جامعه اسالم ينده و نقشيبا نگاه به آ د در جهان اسالم است.يعصر جد  يحرکت اسالم

در   يانقالب اسالم يراهبرد ن وياديل بنيمسا ها و دغدغه عالوه ن عرصه دارد، بهيانقالب در ا

ن يدر ا دارد. يپژوه ندهيت خاص خود از آيروا يفرهنگ نکه هر تمدن ويبر ا يجهان معاصر، و مبن

شانه قابل ياند ندهيآ يها حرف و نگرش يعيژه فرهنگ شيو به يانقالب و  يران اسالمينه ايزم

م، انتظار فرج يد در انتظار خدمت کنيبا م ويه انتظار فرج دارماهم» در جهان امروز دارد. يتوجه

جازدن به  در و که برخالف تحجر ين عملکرديتر مهم .(يني)امام خم «اتظار قدرت اسالم است

است که با خروج از  "يراهبرد ينگار ندهيآ"بر يکند؛ متک يدا ميش پيگرا ينوآور ارتقا، رشد و

نقش در  يفايعت گذارده تا به ايکه خدا به در او به ود يراده بشرا ار ويبا توجه به اخت انفعال و
 سازد. يآن را عمل و شدياندينده بيآ
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 يبشر امر يمختلف زندگ يها رات، در عرصهييهوشمندانه با تغ ي امروزه مواجهعالوه  به   

 يزندگ يو نظر يابعاد عمل  ير قرار دادن تماميثأبر تحت ت رات، عالوهيين تغير است. ايناپذ اجتناب

 م.ينده مواجه هستيفزا يرييبا نرخ تغ يعبارت بهدهند.  يم يرو يتصاعد يانسان، با سرعت

ات يبشر و ادامه ح يزندگ يريگ در شکل  يکه نقش مهم يان، علم و به تبع آن فناورين ميدر ا    

 ياب، بر سرعت روشت شمول و پر رات جهانيين تغياز ا يريرپذيثأبر ت بر عهده دارند، عالوه يانسان

، سبب يمنحصر به فرد علم و فناور يژگين ويثرند. اؤآنها م يريگ ز جهتيرات و نيين تغيدادن ا

جه در ينت و در يت علم و فناوريرينگرانه و هوشمندانه در مد ندهيآ ياز به رفتاريشده است تا ن

 ش از گذشته احساس شود.ي، بيو مل ي، سازمانيبرد اهداف فرد شيپ

 ها و د با اطالع از ممکنيباشد با يگر اصلينده بازيدر آ بخواهد يتمدن و ياگر ملتپس     

 يا ندهين آيچن ي( طراح3131، ي)مظاهر دينده مطلوب خود را مشخص نماينده، آيآ يها محتمل

ل يران است که در ذيا  ياسالم يدر جمهور يباالدست در اسناد ينگر ندهيگاه آياز جا ينديبرآ

 م داشت.يخواهبر آن  يمرور

  
 نده در اسالميکرد به آيرو -1

ن يتر دبخشين و اميباترين و زيتر از باشکوه يکيخود به  يدرون يها ن اسالم با توجه به آموزهيد
ر يخ بشر به سمت خيتار ي، روند کلينيد درون يا با توجه به آموزه. هاي بشري معتقد است ندهيآ

ا همان آخرالزمان، يبشر  يزندگ يانيپا ي اما در قطعه. رددا ير غلبه موقتيشر بر خ ياست، اما گاه
و مأمور از  ياز جنس مردان اله يخورد و مرد ير بر شر و حق بر باطل رقم ميخ يينها ي غلبه

ار يو بس ياله  يمحو و نظام يروان و ارادتمندان، باطل را به کلياز پ ياريجانب حق با کمک بس
اسالم مردم مسلمان را به ساختـن  است.يا و اوليکه مطلوب تمام انبد ينما يم يگذار هيمطلوب را پا

اما  سازد. يتفاوت رها نم يجامعـه، ب خـواند و آنان را نسبت به يفرا م يمطلوب ي ـن جامعهيچن

رود، تا چه  يشمار م به يروشن که آرمان مشترک بشر يا ندهين است که اعتقاد به آيمسأله مهم ا

 د واقع شود؟يمف ييايدن يها تيفعال يبخش نسجامتواند در ا يزان ميم

 :ان کردين بين چنينده روشن را ايباور به آ يجمله کارکردها توان از يم يک نگاه کليدر     
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 ييگرات آرمانيانه و تقويگرات بعد فرجاميتقو -1-1

شد و فرجام و يندين نده روشنيرد و به آيخود را در نظر نگ ييو نها يکه انسان، مقصد عال يتا زمان 

ن يت به ايمهدو ي اما در آموزه. ت تحرک و تحول نخواهد داشتيا را فراموش کند قابليعاقبت دن
او در جهت کسب تالش در  يها داده شده است و رفتارها و کوشش ياز انسان پاسخ درستين

ژه و يت ويصوصن خيت واجد ايمهدو ي آموزه. گردد ينه مينده روشن نهادين آيدن به ايرس يراستا
انه در يگرات بعد فرجاميجه تقويدر نت .کند ينده روشن ميها را متوجه آ برجسته است و همه انسان

مقدمات  يساز( فراهم25 :3133)بهروزلک،  رنديگ يقرارم يزندگ ير درست و واقعيدر مس يزندگ
انه يگراحال واقعن يجذاب و در ع ياانهيگرات مقدس و انسانيغا يينها يظهور منج يالزم برا

 يسوت را بهيو رفاه و امن يهر انسان طالب کمال و عدالت و آزاد يشناساست که از منظر جامعه
 .دينما يخود جذب م

 
 يواه يدهاينده و گذر از اميد به آيام -1-2

 يياينده، حرکت و پويد به آياست؛ چرا که در پرتو ام يانسان امروز يازهاياز ن يکينده يد به آيام 
از عوامل مؤثر در  يکيد ين اميبنابرا. دهد يسوق م يشرفت و تعاليد و انسان را به پيآ يوجود مبه

 .(531: 52، ج3123، يجعفر يمحمدتق) خ و بشر استيتحرک تار
ن افراد يافراد سالم و برخوردار از سالمت روان است ا يها يژگياز و ينگرندهيو آ يهدفمند    

حسن  و ثاريا و ييشان معناجو يرهنمون زندگ و اند شيخو يايدها و رؤيمها و ا هدف يفعاالنه درپ

« کتورفرانکليو»( 50: 3131)دوآن شولتس،  رديپذ يان نميج گاه پايب هدف، هيتعق. تعهد است
ها و  نگرند و به هدف ينده ميهم دارند؛ به آ يگريد يها يژگيسالم و يها تيشخص: ديگو يم

 کند يتواند زندگ ينده ميانسان است که تنها با نگرش به آ يژگين ويا. کنند يتوجه م يف آتيوظا
 .(311)همان، 

ترين آرمان اجتماعي بوده  بهتر و ظهور دولت حق و عدل، در طول تاريخ مترقي ي انتظار آينده    
گراي آدمي و ماهيت زندگي بشر با اميد به آينده عجين شده است؛ لذا اعتقاد  فطرت کمال. است

باور داشت مهدويت و اعتقاد به . گيرد ترين ابعاد روح انساني سرچشمه مي يت از اصيلبه مهدو
ن است يدر خور توجه ا ي نکته محدود نيست. يبخش گيتي، به گروه و مذهب خاص وجود نجات

 يعنيکند؛  يد ميد، معنا توليآ يشمار م انتظار به ياجتماع يکه از کارکردها« يدبخشيام» که

 .شوند يمعنا و مفهوم م يها دارا ن معنا که کنشيدهد؛ به ا ير قرار ميها را تحت تأث رفتارها و کنش
 . رديگ يشکل م ياست که سازمان اجتماع يد بخشيام ي( در پرتو کارکردها11: 3133، ي)ربان



 32     ...رانيا ياسالم يجمهور يکرد به اسناد باالدستيرو

 

رد؛ يگ ير است و به محال تعلق نميپذد با عقل بشر همراه و امکانيام. د با آرزو تفاوت دارديالبته ام
-و امکان ييرعقالياش غناهماهنگ است؛ و خواسته يبا عقل هماهنگ، و گاه يآرزو، گاه يول

آن  يدر آرزو کردن، لزوماً حرکت، به سو .رديگ يز تعلق ميرو، آرزو به محاالت ننيا از. ر استيناپذ
دارد؛ هدف وجود ن ين در آرزو، حرکت به سويبنابرا.کند يند و آرزو مينش يست؛ چرا که انسان مين

و   يحتم ينيبشين پيا البته. (53: 3123)صدر،  هدف همراه است يسود، با حرکت بهيام يول
خ داللت يبودن حرکت تار يگون است و بر جبرلتيروشن و فض ياندهياز آ يبي، اخبار غيقطع

باطل  يت صالحان و حکومت جهان عدل و نابوديبر حاکم ياله  يتنها وعده و بشارت حتم. ندارد
 .ستا

 ينده اسالميافق آ -1-3

 ينگر ندهيمطرح کرده، بُعد آ "ياجتماع يها سنـت "رامونيکه پ يد صدر در مباحث مبـسوطيشه
ن يآفر خود، حرکت يکه با وجود ذهن يا ندهيرا مورد توجه قرار داده است. آ ياجتماع يها دهيپد

که از هدف دارد و  يينماو دور "انداز چشم"دو عنصر است: اول،  يدارا ين وجود ذهنياست. ا
ن يب ايزد. از ترکيانگ يهدف برم يکه انسان و جامعه را به سو يا و اراده"زه ينش انگيآفر"دوم، 

، ين وجود ذهنيهم»و  گردد يفراهم م يت اجتماعيرک فعالمح يروينده و نيآ يدو، قدرت سازندگ
جامعه بر آن استوار  ييروبنا يربنا بوده و روابط و ساختارهاياست که در حکم ز يدرون يو محتوا

 «.گردد يم
آل است  دهيت ايو وضع ي، همان هدف آرمانيدرون يت و محتواين ذهنيمحور ا روشن است که    

ن آرمان و يک جامعه دارد. از نظر قرآن، ايحاکم بر  ينيب با معرفت و جهان يکه ارتباط تنگاتنگ
، «إله»ن يگردد. و ا« إله»ل به يجامعه تبد آن يتواند برا يرود که م يش ميپ ييتا جا ييهدف غا

از  يرخب ياست، و برا ينفسان يها و هواها هم ارزش يگاه طاغوت است، گاه اسطوره است و گاه
 يها و آرزوها ها، تالش فقط خدا باشد، تمام خواسته ييکه، هدف غايحالاست. در« اهلل»ز يجوامع ن

، يو خداخواه ييشرفت خود در راه خداجويناسب پرد و انسان به تيگ يم ييخدا يبشر، رنگ و بو
)صدر،  نخواهد داشت يانيز پاين راه نيابد، و چون خدا مطلق است، اي يلحظه رشد مبهلحظه
3123). 

  
 رانيا  ياسالم يجمهور ينده در قانون اساسيآ -2

از  ريناگز ينيد يرساالبر مردم يمبتن  ينظام د ازيجد ييه الگويبر ارا يمبن  يبا وقوع انقالب اسالم
ها واهداف خود  منطبق بر آرمان  ين نظاميچن ياز هندسه کل يفيه تعرينده و اراياز آ  يميترس
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جا که از آن ه شده است.يارا ينده در چارچوب قانون اساسياز جمله آ ين هندسه کليباشد. ا يم
است، لذا در  ينيد يهاهبر آموز يبوده و مبتن يت واقعيهو شتن ويخوبازگشت به   يانقالب اسالم

ت قرار يار پررنگ و برجسته مورد عناين معنا بسي، ايژه قانون اساسيوبه ياسناد باالدست ي هيکل
د و يحول کلمه توح يد معطوف به نظام واحد جهانيبا ندهيها، و جامعه آيگذارگرفته که هدف

 االاهلل بر فراز کره ارض باشد. برافراشتن پرچم الاله

و  ()طور آمده است: نيا يدمه قانون اساسدر مق    

 ي)قانون اساس ابديجهان قوام   ياستمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمام
 مقدمه(ران يا ياسالم يجمهور

در اصل  ينظام اجتماع يزيرهيپا يبرا يم مبانيران در ترسيا  ياسالم يجمهور يدر قانون اساس
 دارد: يان مين گونه بيدوم ا

   مان به:يه اياست بر پا يران نظاميا  ياسالم يجمهور
او؛ )اصل  م در برابريو لزوم تسل ع به اويتشر ت وياختصاص حاکم کتا )الاله اال اهلل( وي يخدا
 د(يتوح

 ن )اصل نبوت(يآن در برابر قوان ياديونقش بن ياله يوح

 خدا؛  يسوانسان به يتکامل ريآن در س يسازنده نقش معاد و

 ع او؛ يعدل خدا در خلقت و تشر

 ؛ يآن در تداوم انقالب اسالم يمستمر و نقش اساس يامامت ورهبر

 ت او در برابر خدا که از راه:يم با مسئولأتو يآزاد و يانسان يارزش واال کرامت و

 الف( اجتهاد مستمر.......
)اصل دوم قانون  ..شبرد آنها.يوتالش در پ يبشر يشرفتهيتجارب پ فنون و ب( استفاده از علوم و

 (رانيا  ياسالم يجمهور ياساس
اصول  و يياجرا ياشاره به اتکا  يم هندسه نظام اسالميششم در ترس ل بنديذ نکته مهم در    
 ينظام نوآور و يروزآمد و ي، کارآمدييايعنوان اصل پوه اجتهاد بهيران بر پايا ياسينظام س يکل
 عالمانه و استنباط احکام و ق ويفهم دق يکوشش برا تالش و يعه، که عبارت از منتهايشه شياند
شرفته؛ از يفنون پ استفاده از علوم و  .(3125، ي)جعفرلنگرود ق منابع آن استين اسالم از طريقوان
راه  و کشد. يه سر مجامع يوجود ياست که از جوهره يلتيفض ييو خوداتکا ييجا که خودکفاآن

» يبر اصل قرآن يکه مبتن است. يصنعت و يفن يها ييتوانا يارتقا لت وين فضيدن به ايرس

جامعه  ييايگر پوانيکه ب يباشد؛ اصل يم (32)زمر،  «
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ث يو حد (3)زمر،  اهالناسالم با شعار قرار دادن عظمت علم و عالمان در برابر جهل و ج است.

رو نيا ، از«»کند،  يم يتلق  يضه عموميکه علم را فر يف نبويشر

، البته در «»دارد،  يبرم يش پايمکان را از پ ود زمان ويآموختن آن، ق يبرا

( خداوند تسلط 343ا، يانب«)» ط است کهين شرايا

 پسندد.  يمسلمانان را نم کافران بر
 استفاده از علوم وفنون و»ن موضوع، در بند ب از اصل دوم يت ايبا درک اهم يقانون اساس    

نده يآ يکل يدستورها ها و از روش يکيرا  «شبرد آنهايتالش در پ و يشرفته بشريتجارب پ
 قرار داده است.      يماسال ينظام جمهور يراهبرد

 

  يومقام معظم رهبر)ره( يني، امام خميهادگاهينده در آراء و ديآ يبررس -3 

نظارت بر  نظام و يکل يها استين سيتع»ها دن به اهداف وآرمانيرس يبرا 330مطابق اصل  و 
 رب .(330)همان، اصل  «است يارات رهبرياخت ف وينظام از وظا يکل يها استيس يحسن اجرا

 يدر جمهور يشه رهبريآن در اند ينگرش يمبان نده ويگاه نگاه به آيجا ين اساس بررسيا
ران برخوردار يا  ياسالم يجمهور يراهبرد ينده نگاريم آيدرترس يژه ايگاه ويران از جايا  ياسالم

نده يآ يکرديقت، رويحق نده دريمعطوف به آ يها نگرش و تفکر از يت، نوعيمهدو تفکراست؛ 
 يسوبه هدفمند و ايمستمر، پو يجهان، حرکت يندهيآ ن تفکر گذشته، حال ويدر ا نه است.نگرا

 :3131، يست )گودرزيدر آن ن يارتجاع احراف و گونه اعوجاج وچيکه ه م شده است.يکمال ترس
بر  يت مبتنيکمال و انسان به سمت رشد و يپس به واقع هر نوع حرکت که در نظام هست. (330
س نظام يان درخشان پس از تأسيدر سال گنجد. يت ميرد، در تفکر مهدويصورت پذ ين الهيقوان

ن ييهمگان تب يقت را براين حقيانه امام امت و رهبر معظم انقالب ايداه يهاي، راهبرياسالم
در  ي)ره( در سخنانينيباشد. امام خميم يدولت اسالم يقينمود که آرمان ظهور موعود، مطلوب حق

دوارم که ما به يمن ام»د: يفرما يانقالب در جمع اقشار مردم م يروزيپس از پ ياهن سالينخست
سالم اهلل  -عصر  يکه نهضت ول ين نهضت به نهضت بزرگ اسالميم و ايبرس يقيمطلوب حق

شان رسالت و آرمان نظام ين اساس، ايبر هم .(321 :35فه نور، جي)صح «است، متصل بشود -هيعل
انقالب بزرگ  يسازنهيط و زميد شرايگذار آن بود، تمهانيخود مؤسس و بنران را، که يا ياسالم

دانسته، در   ياسالم يجاد حکومت جهانين مهم را صدور انقالب و ايامام عصر)ع( و مقدمه تحقق ا
هشدار  ين هدف اساسيدر برابر ا ياندرکاران نظام را نسبت به کوتاهش دستيانات مختلف خويب
ران، نقطه يست؛ انقالب مردم ايران نيد بدانند که انقالب ما محدود به ايا بامسئوالن م»دهد:  يم
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است که خداوند بر  -ارواحنا فداه -حضرت حجت  يشروع انقالب بزرگ جهان اسالم به پرچمدار
مسائل اقتصادى ان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. يهمه مسلمانان و جهان

اى که بر عهده دارند منصرف کند، خطرى بزرگ و  مسئولين را از وظيفه اى و مادى اگر لحظه
دنبال دارد. بايد دولت جمهورى اسالمى تمامى سعى و توان خود را در اداره خيانتى سهمگين را به

هر چه بهتر مردم بنمايد، ولى اين بدان معنا نيست که آنها را از اهداف عظيم انقالب که ايجاد 
 .(303: 53همان، ج) «م است منصرف کندحکومت جهانى اسال

نده جامعه و يم، بحث افق آيده ينده مورد تعمق قرار مي)ره( را به حوزه آ ينينگاه امام خم يوقت    
)ره( امام کنند. يم يت طراحيبر مهدو يدهند، فرهنگ جامعه را مبتن يق ميوند عميت را پيمهدو

را که روح  ي)ره( عبادت ينيدارند.امام خم يعج(تلقرا دولت ممهد ظهور امام زمان )  ينظام اسالم
اسالم  يده نشود را عبادت در فضايدر آن د يمهدو يسازجامعه ت در آن نباشد، و روحيمهدو

از جامعه که صرفا در  يها و اقشار آن گروه يفرج برا يانتظار برا يکنند و حت يم يمعرف ييکايآمر
شود را اسالم  يم ياز منکر و جهاد نف يمعروف و نهدر آن امر به  يکنند و حت يدعا خالصه م

که  ييهااشخاص و گروه ي. امـام ضـمـن نـقـد تـفـکرات ناصواب برخ کنند يعنوان م ييکايآمر
ظهور  يسازنهيخواهان زم  يـق اسالميـل و عـمـيـاسـت اصـياز سـ يج فساد و دوريبا ترو

 ياسالم يد نظام جمهورييتأکه از  ييها يتيـن کـوتاه نظر و واليقـاعـد يا برخيو  شوند يم
در   ياسالم يح نظام جمهوريزان هستند. مـبـارزه بـا ظـلم و فـسـاد و اسـتـمرار راه صحيگر 

 :33)همان، ج خواند يآن فرا م يداند و همگان را به اجرا يساز ظهور منهيسراسر جهان را زم
513). 
نده نگر ياست که از ابتدا تا رحلتشان آ يتيعنوان شخصهب)ره( نظرات امام ها و دگاهياساسا د    

 يمراحل يدارا بوده و يانداز ملک چشمي يرا به ثمر رساند، که مظهر عال يامام انقالب بودند.
ل به يتوانست تبد ينمود که م يرا رهبر يانقالب)ره( امام است. ياجتماع ياسيتحوالت س يتکامل

 و يداخل يها بحران از و ت نموديحما حفاظت و ن انقالب رايشان ايشود. ا يگريز ديا چيکودتا 
، امام -يپژوه پاکستانندهيآ -اکرام اعظم .(3131، يوضي)ع به سالمت عبور داد يالمللنيب

 ستايد وتالش او براي شکل بخشيدن به تمدن اسالمي مي دليل نگاه بلندمدت وبه را خميني)ره(
)اکرم  است)ره( آينده انديشمداني چون امام خميني عه نيازمندمعتقد است برپايي آينده مطلوب جام

 .(5035اعظم، 

مبارزات  و يراهبرد تحوالت در تمام دوران زندگ و يم امام در مقام رهبرييم بگويتوان يپس م    
 کند.  يخود اعمال م يها يگذاراستيرا در تمام س ينگرندهيخود آ



 303     ...رانيا ياسالم يجمهور يکرد به اسناد باالدستيرو

 

 شه ويم در انديکن يم ينده را بررسيانداز به اچشم نگر وهندينگرش آ يها شاخصه ين مبنا وقتيبر ا
 م:ين شاهدين چنيا)ره( عمل امام

 جه؛ يتقدم تالش بر نت -

 عمل؛  تقدم تفکر بر ت وياولو -

حت ينص يدر آغاز حرکت شاه را جد يمکان، لذا زمان ات زمان ويتوجه به مقتض و ييگراعمل -
 زند. يدر آن موج م ينگرندهياست که آ  ياقدام 133 رش قطعنامهيدر پذ ا مثالًي کند و يم

 موفق و يها جاد فرصتيحادث شده و ا يها از فرصت يريگدها به فرصت و بهرهيل تهديتبد -
 کشور؛  يبرا يل آن به فرصتيتبد کا ويآمر ير النه جاسوسيمثبت، مثل تسخ

 يشود با چه کسان يال مؤکه از امام س ي، در دهه چهل زمانيمحورندهيو آ يباورندهيآ -
هنوز در گهواره  سربازان ما دهد: يشان پاسخ ميد؟ ايرا سرنگون کن يد حکومت فعليخواه يم

 نده بوده است.يمعطوف به آ ي، تحولياساس انقالب اسالم هستند.

 ؛ ياقتصاد ييضرورت خوداتکا -

 ؛ يقدرتمند به توان نظام و  يميتوجه دا -

 دعوت جهان اسالم؛  يابر  يالگوشدن جامعه اسالم -

-درک شبکه روها در صحنه مطرح بود.ير کردن همه نيقدرت، در تفکر امام، درگ يادرک شبکه -

 ربودن قدرت؛ يفراگ و يانحصار ري، غيعموم يا

ست يل ارتش بيران دارد امام بالفاصله فرمان تشکيه ايعل يد جديکا تهديت، آمريخالق ابتکار و -
 د.کنن يرا صادر م يونيليم

 شدند. يرات اطراف با خبر ميياست که از تغ ين کسيلذا اول ا دارد.يپو يتيريامام مد -

خود را خدمت  نعمت و يمردم را ول يچ تکبريه با مردم داشتن، بدون هيآگاهانه ودوسو يونديپ -
  داند.     يگذار مردم م

و  يروزيش از پيمرحله پ ر دود ينده نهضت اسالميم آيشه امام ترسيمل در اندأن اساس با تيا بر   
 د:يآ يژه به چشم ميوموضوع خاص به در دو يانقالب اسالم يروزيپس از پ

 ه:يت فقيه واليت نظريبر محور  يانقالب اسالم يروزيالف: دوره قبل از پ
ه يت فقيوال يهينظر يبر مبنا  يتحقق اهداف انقالب اسالم يدر راستا)ره( ينيحرکت امام خم   

ه را در ين نظريامام ا عصر)عج( شکل گرفت. يبت وليدرعصر غ يه حکومت اسالمينظربه عنوان 
ع در نجف يل بحث بيل در درس فقه ذيبه تفض3143در سال  االسرار مطرح ودر کشف3115سال 

ات برخاسته يات روايو از متن آ  يل اسالمياص يه که از مبانين نظريا يبر مبنا ن کردند.ياشرف تب
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 ياسيت امور سيهدا فه اداره ويبت وظين در عصر غيابت عامه ائمه معصوميمنصب ناست، فقها در 
 يسازآماده )عج( و يام حضرت مهديساز قنهيق، زمين طريا از عهده دارند و را بر ياجتماع و

 .(3133، ي)اصغرافتخار خواهدبود يجامعه عدل مهدو يسوحرکت به يجامعه برا
کنند  يذکر م  يل حکومت اسالميل تشکيعنوان دالرا به يب مواردن کتايدر ا )ره( ينيامام خم    

 که عبارتند از:
اجرا   يبناست احکام اسالم يبت است واز طرفياکنون که دوران غ» د:يگو يم يبا ذکر مقدمات    

 «ست؟يف چين نشده است، تکلييتع ياجرا يبرا يگر از طرف خداوند کسياز طرف د شود و
را که از صدر  يت حکومتيخداوند خاص» رد کهيگ يجه مين نتيموضوع چن يسرانجام پس از بررس

ت که ين خاصيا بت هم قرار داده است.يدوران غ يموجود بود برا اسالم تا زمان امام عصر)ع(
بعد به  موجود است،.. و عصر ما ياز فقها يشماريعدالت باشد در عده ب عبارت از علم به قانون و

ست ين  يمقام حدذاته شان و يوف« جز جعل ندارد يتيواقع»ت ين واليکه ان مطلب اشاره دارند يا
 .(3121ه، يت فقي، وال)ره(ينيمام خم)«احکام است يفه اجرايله انجام وظيبلکه وس

)ره( در امام ينگرندهينشان از افق بلند آ ين مباحثيزمان طرح چن نده وياز منظر نگاه به آ    
 است. يفق نهضت اسالمان روشن ايب نقشه راه و يطراح

 :ودولت ممهد ظهور تيت گفتمان مهدوي؛ بر محوريانقالب اسالم يروزيپس از پ يب:دوره 
 يها تالش ، همه مبارزات وينگرندهيآ شه امام ويه شده از عمل وانديارا يها مطابق شاخصه 

در نگاه امام  داند. يم ينده آرمانيوصول به آ ممهد و ينده متعاليک آي يبرا يارا مقدمه يجار
ت آن يتقو حفظ و يدر راستا )ع( است وصاحب آن حضرت حجت و يعنوان امانت الهحکومت به

به  و  يانقالب اسالم و است. ي، تحقق جامعه مهدويانداز انقالب اسالمچشم د کوشش کرد.يبا
د. که در رو يشمار مموعود به يتحقق جامعه يگذار برا ي، تنها مرحلهياسالم يدنبال آن جمهور

 .شود يم يظهور تلق ييحرکت به سمت برپا يمهم برا يانهيحکم نقطه آغازدر زم
او، امام  ين کشور ما به صاحب اصليباشد، ا يباق  يه اسالمين روحيشاءاهلل ادوارم که انيام    

 .(331: 31، ج3131، )ره(ينيم) امام خميشان کنيم ايملت را تسل م ويل بدهيتحو زمان)عج(
: 31)همان، ج اهلل باشدهيظهور حضرت بق بر يامقدمه شود و ين انقالب جهانيدوارم که ايما    

  .(35: 53و همان ج 131 :31 و ج313
ظهور  است تا يالزمان است، کشور)ع( وکشور صاحبيائمه هد که کشور ين کشوريا و    

 بزرگوار قرار بدهدشان به استقالل خودش ادامه دهد، قدرت خودش را در خدمت آن يموعود ا
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 و421: 33ج و 14:، 3و503: 33و ج313: 31نمونه همان، ج يعالوه برابه ]و (.103: 34)همان ج
  .[134: 3ج و324: 31ج و 151: 31ج و 425: 33ج و 503: 33ج و 152: 53ج

 ه دارند که:ين گونه توصيا ينگرندهيآ بر يمبنو انهدارامانت يامام با نگرش     
نده نظام و اسالم يم، نگهبان آيرا حفظ کن يـن کـه وضع فعليبـر اـم تـا عـالوهيلفـمـا مـکـ    

 .(45 :33، ج همانم )ينده باشيه گذار خوب آيد پايـم. ما بايبـاشـ
ها هم  م، و آنيل دسته بعد بدهيکه امروز دارد، تحو يـز را به همان قوتيد هـمـه چـيبا ما    

م و به يان را محکم کنيد بنيل دسته بعد دهند. ما بايوت تحوکوشش کـنـنـد کـه بـه همان ق
  .(545 :33همان جم )يش خدا مقصر نباشيم تا پيدسته بعد بده

ن است يا يدارامانت يد و مقتضايل گرفتين ملت تحوياز دست ا يشـمـا االن امـانت بزرگ    
 يها نده و دولتيـتـه بـه نسل آـسيطـور شـاـد و بـهيـسـتـه حـفـظ کـنـيطـور شـاکه آن را بـه

  .(353-310: 31همان، ج و 23 :33همان جد )يل بدهينده تحويآ
ن موضوعات اسالم يتريعمل امام از اساس شه وينده در انديساختن آ يعبارتبه و ينگرندهيآ    
د ينده باينقاص گذشته، آ ها و يپس ضمن برطرف نمودن کاست د.يآ يشمار مناب به ل وياص

آن حضرت  يرضا يمرض و عصر)عج( يدر خور جامعه ممهد ظهور حضرت ول در تراز و يا معهجا

 ير خود و نظام مردميناپذانيدر حرکت مستمر و پا  ين منظر است که انقالب اسالميا و از باشد

 يدار شده و فصلرا عهده« بخشساز ظهور موعود نجات نهيدولت زم»برآمده از آن، رسالت سترگ  

 عظام بودند گشوده است. يايگذار آن انبانيکه بن يخ حرکتيا در تارد ريجد
د يبا» معتقدند: -نده يبه آ)ره( به واقع ادامه همان نگرش امام -ر رهبر معظم يدر ادامه مس    

 و يکسر گونه کمبود وچيبدون ه کلمه و يقيحق يم که خط انقالب را به معنايريم بگيتصم
انقالب ادامه  يها قدرت به سمت هدف ت ويهابا قاطع ن هدفياز ا يادر گوشه يدگييرش سايپذ
 .(33/1/13انات، ي)ب «ميده
نده يآ يرابنظام آن را  يکه مجموعه باشد يکل يها استياستمرار س تداوم و يستيروال کار با    

 .(4/1/31انات، ي)ب ر کرده استينظام تصو
دن به قلمرو بلند نظام يرس ياز و راهبردکارس يها لفهاز مؤ يـکـي يمقام معظم رهـبـر    

 داند:  يم)ره( ينين شده امام خميير تعيرا حرکت در مس  ياسالم
م که يامان بستهيو راه عزت است ما پ يشرفت ماديـمـان و راه عـدالت و راه پيراه امـام راه ا    

ن است ي. فرض ا(34/1/34، اناتيبم داد )يادامه خواه يق الهير توفـم و بـيـن راه را ادامـه دهـيا
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ـل و خـط امـام يکـه هـمـان خـط انـقـالب اصـ يو نـاب قـرآنـ  يـل اسـالميکه آن خط اصـ
  .(54/1/13انات، يب و 53/3/13انات، ي)ب مـاسـت حفظ شود

  
 داند: يم ينيت دير انقالب را تحقق هويت در مسيموفق يرهبر

از  يچياز سرپ يم ناشيم بوده، هر جا ناموفق ماندت از اسالياز تبع يم ناشيهر جا موفق شد ما
 .(33/30/33انات، ي)ب اسالم بود

 يل اسالميبر فرهنگ اص يران مبتنيا  ياسالم ينظام جمهور ين مدل توسعه برايشان در تبيا    
 کنند: يم مين ترسيچن يانقالب يها دهيبرخاسته از ا و يرانيا 

متعلق به دشمنان  يانقالب منافات دارد تصور يها هدف بيکشور با تعق ينکه سازندگيتصور ا   
 د آباد کند وين کشور را بايانقالب ا يها ارزش کنند. ين حرف را تکرار ميا است؛ دوستان اشتباهاً

 و يبادانآ و يل انقالب در کنارسازندگياص يها شعار ها و ن دو با هم هستند؛ حفظ ارزشيبسازد؛ ا
، )ره(ن روز رحلت اماميام چهلميپ و 33/33/13جمعه، خطبه نماز  سر و سامان رساندن کشور. به

55/4/3113). 
دسـت آمـده در طول انقالب و بـه يها ارزش يسـازـنـهينـهـاد يمـقـام مـعـظـم رهـبـر    

 داند:  يم يدن به جامعه مطلوب ضروريرس يبعد از آن را برا

 ي ما فاصله يدر ذهن ماست با وضع کنون  يسالمکه از جامعه ا يريم آن تصويمـا در اول راهـ    

 يسمت دولت اسـالمم و مانع را از سر راه حرکت بهيرا بشکن يم حصاريدارد. مـا تـوانست يـاديز
و  يقـرار دارد تـحـول مـعنو مـا يـش رويکـه پـ يـن کـاريتـرـن و مـهـميـم... اوليبـردار 

م يجان عظيم، آنچه که هيهست  يراسالميغ يطوالن يها تيثر از تربأهاست، ما مت انسان يروح
که  يدا بکند تا وقتيده عمق پين پديانقالب و دوران جنگ انجام داد، البته معجزه بود، اما تا ا

ن حـرکـت بـه ينده ايآ .(34/1/13انات، ي)ب الزم است ياديد کار زياعماق و ضمائر را متحول نما
تر با فطرت بشر تر و منطبقتر و سالمتر و خالصقيعم يتيب خواهد بود که هر جا معنويـن ترتيا

  .(4/30/13انات، ي)ب ها خواهد داشت ملت يبرا يشتريباشد، جاذبه ب
 ث اعتقادات وي، مواريخي، تاريط فرهنگيشرا يبه اقتضا  ياسالم يمدل توسعه در جمهور    

 د کرديتقل ديچ جا نباياز ه و ران استيمختص به ملت ا و  يک مدل کامال بومين مردم يمان ايا
 .(52/1/31انات، ي)ب
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در نگاه به  يراهبرد ينگاردهنينده وآيا از نگاه به آيگو يمصداق3404ران يانداز اابالغ سند چشم
و  ي(که البته بررس3404انداز است )متن سند چشم ينده در نگرش واعتقاد مقامعظم رهبريافق آ

 ژه به آن پرداخت. يتقل و ومس يانداز، در مجالل سند چشميتحل
ات ياخالق يايو اح يانسان يها بهتر در بازگشت به اصالت يفردا يدگاه امام و رهبرياز د    

 ينيک جامعه ديعنوان د بهيبا  ياسالم ياست. و نظام جمهور يامروز جامعه جهان يفراموش شده
 را وجهه همت خود قرار دهد. ياندهين آيبه چن يابيا دستيپو
       
 يرهبر شه امام ويران در انديا ياسالم ينظام جمهور  ينده علميآ -4

در   يکه نقش مهم يعلم و به تبع آن فناورد يان مسأله اشاره شد، در عصر جديگونه که در بهمان

رات يين تغياز ا يريرپذيثأبر ت بر عهده دارند، عالوه يات انسانيبشر و ادامه ح يزندگ يريگ شکل

ن يثرند. اؤآنها م يريگ ز جهتيرات و نيين تغيدادن ا يپرشتاب، بر سرعت روشمول و  جهان

نگرانه و هوشمندانه  ندهيآ ياز به رفتاري، سبب شده است تا نيمنحصر به فرد علم و فناور يژگيو

ش از گذشته ي، بيو مل ي، سازمانيبرد اهداف فرد شيجه در پينت و در يت علم و فناوريريدر مد

 احساس شود.

خاص بر کسب علم و به تبع  يديهمواره تأک  يرو امام)ره( و رهبر معظم انقالب اسالم نياز ا    

ش بود که افق نگاه نافذش ير و دورانديبص ياند. امام رهبر ان داشتهيان و دانشگاهيدانشجو يبرا

و  انداز دانشگاه نقش ن چشميت و راهبرد جهان اسالم نظر داشت و در اينده در هدايبه رسالت آ

تر به نقش عنصر  هر چه تمام يدارد و به روشن يت متخصصان متعهديترب ير برايکم نظ ياعتبار

ت دانشگاه در ينده وقوف داشت به اهميو جهان آ يدر مناسبات فعل« يو فناور يعلم، آگاه»
ن قشر ير ايها واقف بود؛ لذا تأث و رمز حضور موفق در نبرد ملت ياتين ابزار حيبه ا يابيدست

 داند: يار مهم ميساز را در سعادت و شقاوت جامعه بس ندهيآ

ران بخواهد يزمان دست آنهاست. اگر اياست که ما فردا همه چ يک عضو مؤثري يدانشگاه    
ها  دا کند به دست آنيهم پ يکند، اگر خراب يدا ميها سعادت پ دا کند با دست آنيپ يک سعادتي

 (.435: 2کند )همان، جيدا ميپ يخراب
 خواند: يروشن فرا م ييساختن فردا يبرا يان را به آمادگيز دانشجوين يرهبر    

ت را ي، حداکثر اهميه انقالبيدانشگاه به درس و علم و روح يها طيجوانان دانشجو در مح    
نده يآ ياج است. خودشان را برايها احت نده چه قدر به وجود آنينند امروز و آيبدهند. جوانان بب

 (.54/1/13انات، يبسازند )ب
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 دانند: يم يين عامل استقالل و خودکفايتر)ره(  توجه به نخبگان را مهمينيامام خم
ل گوناگون يم که به آنان در مسايدوار شوينده سازان امينده کشور و آيم به آيتوان يما م يوقت    

 (.33: 31م )همان، جيبها ده
ن ينده که از متخصيل حاضر و چه در نسل آاندرکاران است که چه در نسها و دست بر دولت    

 (.432: 53کار کنند )همان، جق بهيتشو يو معنو يماد يهاکنند و آنان را با کمک يخود قدردان
 :يرهبر در نگاه امام و  يشرفت علمينده پيآ ينظر ياز مبنا  يسميتر    
ران و يا  ينده علميم آيو ترس  يشرفت علمي)ره( در حوزه پينيامام خم يکل يبندک جمعيدر     

ر بنا در حرکت به سمت ين زيترييعنوان مبنابه« يت اسالميه تربينظر»ل به يقا  ينظام اسالم
« د علميه تولينظر» ين مبانيباشد. ورهبر معظم برهم يم يشرفت، توسعه وسعادت انسانيپ يها قله

آن  يم اجماليل به ترسيکه در ذ( 3135د، ياند  )احمدامرا مطرح نموده يافزاردر بستر جنبش نرم
 م: يپرداز يم

  :يت اسالميه تربيالف: نظر
تام،  يعنوان مرجعا بهيباشد،  يقاطع و انقالب يمداراستيش از آن که سيپ)ره( ينيخمامام  

 يافتيبزرگ و معلم نمونه بود که توانست با در يتازه بخشد، مرب ييرا معنا ينيت و زعامت ديمرجع
د و يازماينفس، خود را ب يدان سخت مجاهدهي، در ميت الهيم و تربيتعل يمبانق و ژرف از يعم

انقالب را بر  يکه بار اصل يت نسليز به تربيت پشت سر گذارد، و نير و سلوک را با موفقيمراحل س
 کشد، همت گمارد. يدوش م
 فرمود:  يت بشر معرفيت و فلسفه بعثت را تربين اساس، غايو بر هم

 يسازانسان يت بشر و براين تربيهم يبرا يتبارک و تعال ياند از طرف خداه آمدها هم کيانب» 
تمام عالم  يت انسان است. انسان عصاره همه موجودات است و فشردهياست... اساس عالم بر ترب

 يک موجود الهيبالقوه را بالفعل کنند و انسان  ين عصارهين که ايا ياند براا آمدهياست و انب
 يگاه نورمقدس حق تعالجلوه دراواست و يتمام صفات حق تعال ين موجود الهيبشود. ا

 (. 311: 34فه، نور، جي)صح«است
  شمرد: يم يار جديرا بس يزيت گريو ترب

ت نشدند، يم. عالم شدند، تربيت نشديم، تربياه نشدهين است که ما تزکيا يهمه ما برا يگرفتار»
که از  ياند و آن خطرت نشدهيق است لکن تربيتفکراتشان عماند، ت نشدهياند، تربدانشمند شده

شود، آن خطر از خطر مغول باالتر  يه نشده است بر بشر وارد ميت نشده است و تزکيکه ترب يعالم
 . (133)همان:  «است
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  ت يه تربيرسالت دانشگاه در نظر منزلت و

ک ملت يد سرنوشت يشگاه باک ملت است. از دانيدانشگاه مرکز سعادت و در مقابل، شقاوت »
ک يبد،  ، دانشگاهير اسالميکند و دانشگاه غ يک ملت را سعادتمند مين شود. دانشگاه خوب ييتع

 (.13) همان: «زند يملت را به عقب م
دانشگاه را نشان  يگاه وااليت و جاياهم يخوب)ره( بهينين فراز از سخنان حضرت امام خميا    

شوند  يدانشگاه متصور م يرابرا يفيرسالت و وظا )ره(ينيگاه، امام خمين جايدهد. متناسب با ا يم
و  ، فصل چهارم رسالت دانشگاه(3122ان، ي)تب است استخراج شان قابليکه از خالل سخنان ا

 رند:يگ يم يمقوله جا 1)ره( در ينيف دانشگاه از منظر امام خميوظا
 يسازاول: انسان 

 و استقالل کشور يدوم: قطع وابستگ
 يسوم: حفظ و تداوم انقالب اسالم

 م.يپرداز يم يسازانسان مقوله حييدر ادامه به توضکه 
  يسازانسان اول:

د ينه معلم و دانشجو. دانشگاه با م، يخواه يم يما انسان دانشگاه»)ره(:ينير امام خميبنا به تعب
ه کشور خودش را شود ک يرون بدهد از خودش.... انسان حاضر نميجاد کند و انسان بيانسان ا

شود که تحت ذلت برود و اسارت. آنها هم از انسان  ير. انسان حاضر نميم کند به غيتسل
  .(432: 1)همان، ج«ترسند يم

که  يساز استاد و دانشجو است. کارگزارانرکن انسان 5ازمند يد نيساز بدون ترددانشگاه انسان    
 دارند: ن رسالت دانشگاهيق ايدر تحق ياژهيک سهم ويهر 

   يسازد دانشگاه و انسانياسات (3
ف يح وظايو تشر نييد دانشگاه، به تبيگاه مهم اساتيحضرت امام)ره( ابتدا با خاطرنشان نمودن جا

اد يز زيت نيبا شند و متناسب با آن مسئول اءيه انبيد سايد بايشان اساتيا پردازند. از منظر يآنان م
 (.535: 34)همان، ج است يسازز انسانيند يت اساتين مسئوليترگردد. مهم يم

ن فراز از سخنان يتوان به ا ين راستا ميدر ا؛ جامعه يبرامتعهد و متخصص  يافرادت يترب    
در  يصورتن، وضع بهيد و معلميدوارم با کوشش اساتيام»اکتفا کرد که   يگذار انقالب اسالمانيبن
کشورش خدمت کند  يکه بداند برا يمده، فرد متعهد بارآ ياش تمام شد، فرديد که دوره درسيآ

  .(555: 33)همان، ج گانه نداشته باشديب يها ت کشوريبه رضا يو کار
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  يسازان و انساني( دانشجو5
د بتوان يه نفس است، شايان، تزکياز دانشجو يساز)ره( در بعد انسانينياز انتظارات امام خم يکي
که در جامعه بر عهده دارد،  ينشجو با توجه به رسالتر نمود که داين صورت تعبين امر را بديا

ش را مهار کند.لذا که حضرت امام)ره( ياست در مرحله نخست درون رابنگردو نفس خو يضرور
عمل  يد، برايدار يعلم بر م يکه برا يد که هر قدميکوشش کن» ند:يفرما يان ميخطاب به دانشجو

د که يجاد استقامت، امانت در خودتان بکنيودتان، ادر خ يجاد تقوي، اياعمال باطن يو برا يظاهر
د و هم يد که هم معلومات داشته باشيباش يک انسانيد ييآ يرون ميشاًاهلل باز دانشگاه ان يوقت

  .(1: 3)همان، ج «ديد..... نفس خود را مهار کرده باشيامانت دار باش
ها و  ن دانشکدهيکه در اد يکوشش کن»د:يفرما يان ميخطاب به دانشجوشان ين ايهمچن    

مند نجا شما را شرافتيکه هم در ا يمانيد. ايت بکنيمان را در خود تقويد، ايها که هست دانشگاه
: 35)همان، ج «يد به حق تعاليشو يوارد م يد و با آبرومنديشگاه حق آبرو داريکند و هم در پ يم

401.)  
 ييايد و عدل و شناخت انبيآن توح اسالم که در رأس ياساس يشناخت اصول ن مقاميدر ا    

  .(151: 1)همان، ج دينما يم يضرور بزرگ است
ان نسبت به جامعه مطرح يت دانشجويه درون، مسئوليقدر مسلم پس از کشف نفس و تزک    

شما جوانان  بر» کنند: يخفتگان را خاطرنشان م يدارسازي، بييدر جا )ره(ينيگردد. امام خم يم
د و با فاش يزانيخواب مرگبار بر انگ نيها را از ا د تا خواب رفتهينيننش يپاروشنفکر است که از 

« دييها را آگاه نما فرهنگ آنها، غفلت زده يروان بياستعمار گران و پ يها تيها و جنا انتيکردن خ
 (.345: 5)همان، ج

د، ين هستيد مسلميه اميارزنده اسالم، که ما برشما جوانان» ند:يفرما يها م ملت يآگاه ساز يبرا   
شوم و خانمان سوز استعمار گران را برمال  يها د و نقشهيها را آگاه ساز باشد که ملت يالزم م

 (.345: 5)همان، ج ديينما
 د علم:يه توليب: نظر

نده يمطلوب آ يافزاربا طرح موضوع جنبش نرم  يران اسالميا ينده علميم آيمعظم در ترس يرهبر
 ياريانات بسيد علم بين تولييشان در تبيند. اينما يم ميد علم ترسيتولر مقوله يرا در مس  يعلم

 توان اشاره داشت: يدارند که از جمله م
توليد علم، فقط انتقال علم نيست؛ نوآوري علمي در درجه اوّلِ اهميت است. اين را من از اين 

يست؛ مخاطب گويم که بايد يک فرهنگ بشود. اين نوانديشي، فقط مخصوص اساتيد ن جهت مي
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که در فرهنگ معارف  -« نوآوري علمي»آن، دانشجويان و کلّ محيط علمي هم است. البته براي 
دو چيز الزم است: يکي قدرت علمي و ديگري جرأت  -شود  اسالمي از آن به اجتهاد تعبير مي

اي علمي. البته قدرت علمي چيز مهمي است. هوش وافر، ذخيره علمي الزم و مجاهدت فراوان بر
دست آمدن قدرت علمي، الزم است؛ اما اين کافي نيست. اي فراگيري، از عواملي است که براي به

بسا کساني که از قدرت علمي هم برخوردارند، اما ذخيره انباشته علمي آنها هيچ جا کاربُرد ندارد؛ 
راين جرأت علمي رساند. بناب برد و يک ملت را از لحاظ علمي به اعتالء نمي کاروان علم را جلو نمي

  .الزم است..
کنم. در  گويي علمي توصيه نمي البته اشتباه نشود؛ من کسي را به آنارشيزم علمي و به مهمل    

اي، کساني که از دانشي برخوردار نيستند، اگر بخواهند به خيال خودشان نوآوري کنند، به  هر زمينه
هاي بينيم. آدم ني و معارف ديني اين را ميافتند. ما در زمينه برخي از علوم انسا گويي مي مهمل

زنند و به  شوند و حرف مي که از ذخيره و سواد کافي برخوردار باشند، وارد ميدان مي ناوارد بدون اين
مهم اين است که  ...گويي است کنند؛ که در واقع نوآوري نيست، مهمل خيال خودشان نوآوري مي

شود و زنده بماند. خوشبختانه من اين شوق و ميل را در روح نوآوري علمي در محيط دانشگاه زنده 
بيانات جمع دانشجويان و اساتيد )بينم  دانشجويان احساس کرده بودم و در اساتيد هم آن را مي

 (.3123/35/03 دانشگاه صنعتى امير کبير،
دانسته ى افزار نرم جنبش هدف اصلى ايجاد هاى علمى رانوآوري اى توليدعلم و اهلل خامنه آيت    

در علم و تحقيق به ترجمه و فراگيرى اکتفا نکنيد و در مراکز علمى، توليد  نکه:يد دارند بر ايو تأک
  دانش را هدف اساسى خود قرار دهيد.

تالش دارندگان دانش جهانى را براى انحصارى کردن علوم و فنون  مقابله با يبرا ايشان    
اند  اى که کشورهاى جهان سوم در آن گرفتار آمده محاصره:بايد ايران را از د:يفرما يمپيشرفته، 

هاى بيگانگان براى برخالف تالش خارج کنيم و خود را به کاروان پيشرفت علم و دانش برسانيم.
در ملت ايران  "توانايى، اعتماد به نفس و اتکاى به خود"القاء حس ناتوانى در ملت ايران، احساس 

  گيرى و تعميق است. در حال شکل
 سازى و اداره شايسته روند شکوفايى علمى کشور، وظيفه مهمى است که بر عهده شوراي زمينه    

بهداشت درمان و آموزش  -علوم تحقيقات و فناورى » هاى عالى انقالب فرهنگى وزارتخانه
  ها و مراکز تحقيقاتى قرار دارد.و مديران دانشگاه« آموزش و پرورش -پزشکى 

 شناسى، روانشناسى و هاى غربى در مورد اقتصاد، جامعه ز برخورد منفعل با نظريهايشان با انتقاد ا
علوم سياسى خاطرنشان کردند: مفاهيم و مبانى اساسى حقوق، سياست، اقتصاد و ساير علوم 
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پردازى  توانند با نظريه ها مى ها و علماى حوزهانسانى در اسالم وجود دارد و استادان متعهد دانشگاه
ديدار استادان و فرزانگان ) ها، به حرکت عمومى کشور کمک کنند ى علمى در اين عرصهو نوآور

 (.3135/03/03علمى و دانشگاهى )
 ياسالم يعنيالشأن ميحرکت امام راحل عظ يقيت حقيران در پرتو اتکاء به هوينده ملت ايآ    

 يز گذشته است.... اسالمتر اار درخشانيبر اسالم بس يمتک يهايبودن، و نوآور يبودن، مردم 
حرکت مبارک امام  ي، سه نقطه اصلياسالم ياز ابتکار و نوآور يبودن و برخوردار  يبودند، مردم 

ره  امام يگاه فراموش شود. مجاهدت هميشگي در راه خدا، راز قدرت معنوچيد هياست که نبا
  (.3131/01/34، سالگرد ارتحال بنيانگذار انقالباست )

ها باشيم. بايد همان استعدادى را که گفته  دنبال کشف ناشناختهت کنيم، فکر کنيم و بهبايد دقّ    
هاى ميانبُر را پيدا کنيم و از کار بيندازيم. راه دانم مغز و فکر ايرانى آن را دارد، به شد و بنده هم مى

اکز علمى و ها و مربدعت و نوآورى در وادى علم، بيمناک نباشيم. اين حرکت بايد در دانشگاه
در ديدار با   بيانات. )اى عام، امرى مقدّس و يک عبادت تلقّى شود.. صورت انگيزهتحقيقاتى ما به

  .(3135/05/55)  اساتيد دانشگاه شهيد بهشتى
 

 د علميه توليدر نظر هاي پيشرفت علمي فرض پيش

اين واقعيت در دوره گذارد هاي مختلف تاثير مي هاي علمي بر توانايي کشورها در زمينهپيشرفت
عبارتي عدم کنوني که عصر انفجار اطالعات نام گرفته، بيش از هر زمان ديگر مشهود است به

نيافتگي کشورهاست. لذا مقام معظم رهبري بر پيشرفت علمي، به معناي عقب ماندگي و توسعه
  شمارند:هايي را براي آن بر مي کيد دارند و پيش فرضأپيشرفت علمي در کشور ت

  .پيشرفت علمى، ضرورت حياتى کشور است -3
فرض اول پيشرفت علمي از نگاه رهبر معظم انقالب اين است که پيشرفت علمى را ضرورت پيش

 توان به پيشرفت دست يافت. حياتى کشور در علوم مختلف بدانيم. با اين ديدگاه مي
  .ببنديم ى علم، واگن خودمان را به لوکوموتيو غرب لهأنبايد ما در مس -5

پي  زدگي عمل کردند و دربرخي از جوامع اسالمي، براي رسيدن به کاروان توسعه جهاني، با شتاب
آن، بسياري از هنجارهاي فرهنگي آنها تغيير کرده و يا متزلزل شد. با مطالعه دقيق تاريخ و 

درون اين جوامع  توان به اين باور رسيد که توسعه اين کشورها، تنها ازتجربيات جوامع اسالمي مي
  پذير است.هاي اخالقي، فرهنگي و اجتماعي اسالم امکانو با توجه به ارزش
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بنابراين مقام معظم رهبري پيش فرض دوم پيشرفت علمي را در عدم وابستگي به غرب در     
  فرمايند: دانند و ميتوليد علمي مي

 -ترِ علمى حاصل خواهد شد  کز پيشرفتهپيشرفت علمى، اگرچه که با فراگيرى علم از کشورها و مرا»
ى ديگر  اما فراگيرى علم يک مسئله است، توليد علم يک مسئله -بخشى از آن بالشک اين است 

ى علم، واگن خودمان را به لوکوموتيو غرب ببنديم. البته اگر اين وابستگى ايجاد  است. نبايد ما در مسئله
روى، نداشتن ابتکار، زيرِ  اين شکى نيست؛ ليکن دنبالهى پيدا خواهد شد؛ در يهابشود، يک پيشرفت

اى است؛ و اين جايز نيست. بنابراين، ما بايد علم  ى قطعىِ اين چنين پيشروى دست بودنِ معنوى، الزمه
ها که انسان در مدارج علم باال برود، او را آماده  اى از پله را خودمان توليد کنيم و آن را بجوشانيم. هر پله

ى باالتر. اين حرکت را بايستى ما از خودمان، در  براى برداشتن گام بعدى و رفتن به يک پلهکند مي
ى از منابع فکرى و ذخائر ميراث فرهنگى خودمان ادامه بدهيم و داشته  درون خودمان، با استفاده

  (.1/2/3132)مقام معظم رهبري« باشيم

 خودباوري مقدمه موفقيت علمي -1

-شود و ترجيح ميوارد ميدان تالش براي نوآوري در علم و فناوري نمي بدون خودباوري، کسي

   دهد از دستاوردهاي ديگران استفاده کند.
  ايشان در اين خصوص مي فرمايند:

پيشرفت علمى بايستى با خودباورى اوالً؛ اميد به موفقيت ثانياً؛ حرکت جهادگونه ثالثاً؛ همراه باشد. »
ى به فرهنگ  تيم که پيشرفت علمى، بايستى با نگاه بومى و با تکيهچون ما فرض را بر اين گذاش

و نيز ناظر به نيازهاى کشور.  -ى ما  فرهنگ ما يعنى اسالم و مواريث ملىِ پسنديده -خودمان باشد 

 .(1/2/3132همان، « )ى حرکت علمى ما را تشکيل بدهد اين، بايستى مجموعه
 هاي علمي ثيرگذار در پيشرفتدو عامل تا« کوشيسخت»و « خطرپذيري» -4

 فرمايند:ايشان در اين خصوص مي
آسائى و محول کردن کار به يکديگر جايز نيست؛ حرکتِ جهادگونه بايد  در اين حرکت، تنبلى و تن» 

ى ميادين زندگى، جهاد الزم است.  کرد. جهاد فقط در ميدان جنگ نيست، در ميدان علم هم مثل بقيه
« و پيشرفت و اميد به آينده -در حد معقول البته  -ه، همراه با خطرپذيرى وقف جهاد يعنى تالش بى

 .(3132/02/01همان، )

نمايد، به معني نهراسيدن از عدم آنچه مقام معظم رهبري تحت عنوان خطرپذيري مطرح مي    
-داند و ميموفقيت و حرکت به جلو است. ايشان شرط پيشرفت را، شجاعت و شهامت علمي مي

  د:فرماي

نقطه مقابل خطرپذيري، ترس است. ترس از چه؟ ترس از عدم موفقيت، وارد نشويم که مبادا موفق »
نشويم، حرکت نکنيم که مبادا نرسيم، اقدام نکنيم که مبادا موردقبول قرار نگيرد يا براي ما مشکالت 

   (.1/2/3132همان، « )اش نقطه مقابل خطرپذيري استايجاد کند، اينها همه
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هاي مقطعي را پذيرفت و نااميد بنابراين، براي پيشرفت در عرصه دانش، بايد خطر شکست        

 نشد.
کوشي و جديت است. اصوالً موفقيت و هاي علمي، تالش فراوان، سختعامل ديگر موفقيت    

ي طلبي و تن دادن به زندگنگذاريد تنبلي و راحت»طلبي و تنبلي ناسازگار است. پيشرفت با راحت
کدام از اين کشفيات دور از مشکل، شما را وسوسه کند. اگر اين حالت تنبلي وجود داشت، هيچ

آمد. شرح حال اين کاشفان و مخترعان بزرگ را ببينيد، چطور خواب را بر وجود نميهمهم علمي ب
ه ها را براي خود هموار کردند، با مشکالت ساختند و رفتند تا به نقط خود حرام کردند، سختي
 .(1/2/3132همان، « )اصلي در پيشرفت رسيدند

 م نمود: يل ترسيرا در روند ذ يد علم در نگاه رهبريه توليتوان نظر ين اساس ميبر ا
  ، ديز از تقليپره و يعلوم غرب يريالف( فراگ

 يها شرفتيو پ يگوناگون علوم انسان يها نهيرا که زم يغرب يها م که داشتهيچ وجه نگفتيما به ه
م يد نکنيم تقلييگو يم، ما ميها را نخوان نيا يها ا کتابيم يرياد نگيداشتند،  ياديز يقرنچند 

(33/1/30.) 
 ق:يب ( تلف

مجذوب شدن، دلباخته شدن،  ي؛ اگر به معنا ياسالم يو علوم انسان يغرب ين علوم انسانيق بيتلف
، تفکر و يد در علوم انسانينيم. ببيمغلوب شدن و جو زده شدن در مقابل آن علوم نباشد، قبول دار

 (. 53/3/34د )يگو يق شما، به شما چه ميم و عميراث عظيم
 ب؛ يج( تهذ

 ؛ يپردازهيد( نظر

 يزيم برآن چيها استفاده کن ن دانشيا يد، از موجوديکن يپردازهيد، نظريد فکر کنيبنشن    
شرفت است يکه از الزامات پ است يين از جمله کارهايم. ايم و نقاط غلط آن را بر مال کنييفزايب
(52/5/33.) 

  ؛د علميه( تول

 يد علم به معنايگران بود، بايد يعلم يها د صرفاً مصرف کننده فرآوردهيد فراگرفت اما نبايبا
 (. 3135د، يو ضابطه دارد )احمد ام ين کار روشمنديد کرد. البته ايکلمه تول يقيحق

 توان گفت: يم يورهبرشه امام ينده در انديگاه آيجا يدر جمع بند
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بـه  يـدواريو امـ ياريت، هوشياز عمق درا يامام و رهبر يها يگـذارـنـده و هـدفيآ يطـراحـ
است که  يک وعده قرآنين يرا ايکند ز يت مين انقالب حکايبودن ا يـنـده و اعـتـقـاد بـه الهيآ

 فرموده: 
رده اند وعده داده است که حتما آنـان را سته کيشا يمان آورده و کارهاياز شما که ا يخدا به کسان»

ن )خود( قرار داد و آن يش از آنان بودند جانشيرا که پ يگونه که کسانن )خود( قرار دهد. همانيجـانش
نور، «)مبدّل گرداند يمنيمشان را به ايده است به سودشان مستقر کند و بيشان پسنديرا که برا ينيد

11).  

ها و  يينارسا ياز برخ يدوار بودند و ضمن نگرانيام نده کامالًيبه آ يررو امـام و رهبـنياز ا    
کند، افق نـظـام و  يد ميانقالب را تهد ير تکامليکه مس ييها بيها و آس ها از کـژ راهه دغـدغـه

ـران و يکردند و از مـد يطان است طرد مياس را که از جنود شيدند و يد يانـقالب را روشن م
نده را در يمثبت خود افق آ يخواستند که با تمام توان و امکانات و کارکردها ياصحاب رسانه م

دن به آن يرس يرا بـرا يو خود باور ييد باور و خوداتکايم کنند و روح اميچشم مردم روشن ترس
 يـنـيد يسـاالرو نـظـام مـردم  ين خدمت به انقالب اسالميترن بزرگيع بدهند و ايرف يها قله

نـده يدر مـوضـوع الزامـات آ يامام و رهبر يها ستهيـن رهـنمود و بايد آنکه ايکه ام اسـت.
بـرافـراشـتـه نـگـاهـداشـتـن پـرچـم  يـران را برايـت مـديمـسـئول  ياسـالم انـقـالب

 ل آن به نسل فردا بازشناسد. يپـرافـتـخـار انـقـالب و هـراسـت و حـفـظ و تحو
گر راه ميد و ترسيز از امي)ره( که لبرينياز امام خم يبه گفتارن بخش را يحـسـن ختام ا    
 م: يده ياست قرار م  ياسالم ينده درخشان نظام جمهوريبه آ يابيدست
ن کشور، يفداه ـ ا يه و روحيمن برکت حضرت صاحب ـ سالم اللّه عليـدوارم کـه به يمـن امـ    

زها، و يث همه چيات و از حيث معنويانت، از حيث ديث اخالق، از حيبشود، از ح ياشرفتهيکشور پ
ما بهتر است  يم از روز سابق برايگذران يرا که م يز. و بحمد اللّه ما هر روزيـات و هـمـه چيمـاد

  .(131 :33)همان، ج
 
 يريگجهينت

امروزه در جهان با اقتدار تمام موجب تحوالت  يارزش ياصول و مبان يبا همه  يانقالب اسالم
بر  ين انقالب به عنوان قدرت تحول ساز ومقتدر مطرح است.مروريد است ونام ايگرد يميعظ

ت ممتاز ين موقعياست.با توجه به چن يارزنده ا يتا کنون شاهد مثالها يروزيتحوالت بعد از پ
و  ينينده نگرانه با مختصات ديآ يه اعتقادات وباورها، رسالتين انقالب بر پايانقالب و رسالت ا

را در دستور کار داشته باشد. عدم توجه به  يانداز دراز مدتد چشمياست. لذا با يورضر يمهدو
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