
 

 

 

 

 

 ر تحقق جامعه اسلامیای د الله سید علی خامنه درآمدی بر اندیشه سیاسی آیت

 محمد حسین فتاحیان1
 

 چکیده

هاى مهمى بووده اسو   شاهد تحولات عمده و نوآورى دهه اخیرنديشه سیاسى اسلام در چند ا     

توان در تحولات انقلاب اسلامى و آراء ترين تحول در انديشه سیاسى اسلام را مىترين و برجستهمهم

، خود به عنوان (ره)هاى امام خمینىهاى رهبران انقلاب اسلامى در ايران ياف  آراء و انديشهو انديشه

اللّوه انديشه سیاسوى آي  بنیانگذار نخستین نظام سیاسى اصیل شیعى در ايران حايز اهمی  اس  

اى نیز به عنوان شاگرد و يار وفادار امام خمینى نقش و جايگاه مهمى دارد  بینش حكیمانه و خامنه

دهه،اهمی  توجه به ند چتجربه عملى رهبرى نظام اسلامى در كوران حوادث مختلف در نزديك به 

؛ جه پژوهش حاضر بیان گر آن اس  كهنتیها و آراء سیاسى ايشان را برجسته ساخته اس   انديشه

 یادارد بوه گونوه ینشان از نظام هماهنگ یعمل مقام معظم رهبر نظر و یسه دهه در فضا یبررس

گذشوته و  یعلموا یدهنده گفتمان فكوركه ادامه دهدیم یلمند را تشككل نظام يك يشكه اجزا

  پردازدیمعاصر م يلبه مسا اجتهادی يكردبا رو اس  و )ره(ینیبخش گفتمان امام خم استمرار

 واژگان كليدي
  یاسلام یاسیس شهياند ،یاسیس شهياند اس ،یس ن،ي، دیا الله خامنه  يآ
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بخش مهمی از تـاریخ سیاسـی و اجتمـاعی بشـر در گسـترة اندیشة سیاسی اسلام رقم خـورده و 

بنـابراین، ماالعـة  هسـتیم تمدنی پربـار شکل گیری ، و شاهد تحولات اثر گذاردر این بستر تاریخی، 

در ایـن مهم تر اندیشمندان تاثیر گـذار  وسیر دگرگونی تاریخی این اندیشه  بررسی ومبادی و مبانی 

کسانى کـه ؛ اندیشه و آراء رهبران جامعه در این میان، .از ارزش و اهمیت والایی برخوردار است مسیر

 تـر،نظام سیاسـى و مهم اند و از جایگاه والایى در جامعه،اندیشه و عمل سیاسى را توأمان تجربه کرده

 یابد اهمیّتى ویژه مى در نظام دینى برخوردارند،

، از یک سو مواجهیم  بـا  پدیـده وپیروزی انقلاب اسلامی ایرانات تاریخ معاصراما در فضای تحول

ه های اخیـر اسـت انقلاب یکی از عمیق ترین و پیچیده ترین مفاهیم علوم سیاسی و اجتماعی در سد

بـه « انقلـاب اسـلامی»از سوی دیگرو خـا  تـر   ، به دلایل گوناگون رخ می دهدکه در میان جوامع

ری از معادلـات و تحلیـل هـای گفت انگیز ترین انقلاب های جهان اسـت کـه بسـیاعنوان یکی از ش

ان سیاسـی و اجتمـاعی را بـر ، اجتماعی و بین المللی را به هـم ریخـت و اعجـاب اندیشـمندسیاسی

  از روزهای نخست پیروزی تا امروز که دهه ی چهارم را پشت سـر گذاشـته اسـت  همـواره انگیخت

گیرى از با بهره« انقلاب بزرگ اسلامی ایران»رخداد به یقین  ر گرفته است مورد بررسی و کنکاش قرا

هاى استوار پیشـینة چشمه زلال معارف و اعتقادات دینى مردم نستوه و فداکار ایران و با تکیه بر ریشه

اسـی اجتمـاعی اگرچـه دربـاره ی نتـایی سی فرهنگى و سیاسى و اجتماعى آنان بارور و پرثمر گشت 

، ماالب متنوعی ارائه شده است؛ امـا ماالعـات محـدودتری در توصـیب وتبیـین سلامی ایرانانقلاب ا

آیت الله خامنه ای رهبـری معظـم انقلـاب صـورت گرفتـه  اندیشة سیاسى رهبر معظم انقلاب اسلامى

هاى سیاسـى يیـر توجـه دنیـا بـه اندیشـهمتـاثر از بازتـاب انقلـاب اسـلامی و  ،اینکـهاست به علاوه 

 کند هاى سیاسى مبتنى بر وحى الهى را دو چندان مىرورت تبیین و شناخت اندیشهسکولار،ض

با این توصیب مقاله حاضردر پاسخ به این سوال که؛مبانی و ویژگی های اندیشه سیاسی آیت الله 

خامنه ای  به ویژه در تحقق جامعه اسلامی چیست؟ مبتنـی بـر روش اسـتنادی توصـیفی ورودی بـه 

سازمان پژوهش تشکیل شده از:  ویژگی های اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای دارد  مبادی، مبانی و

مبانی و ویژگی های اندیشه سیاسی امام خامنه ل مفاهیم وکلیات موضوع بخش دوم: شام بخش اول:

 ای و در پایان نیز جمع بندی نتیجه گیری پژوهش قرار دارد  

 

 

 مفاهیم وکلیات :اولبخش 

 سیاسییک: اندیشه 
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  نقاه آياز بررسی چیستی اندیشه سیاسی، نظر به جامعه سیاسـی و شـناخت چیسـتی آن اسـت

داران بـه دو صـورت جانـ زندگی گروهی زندگی می کنند  وبه شکل جمعی انسان ها در کنار یکدیگر

د؛ : گله ای و اجتماعی  در زندگی گله ای، افراد گروه در کنار یکدیگر زندگی می کننتحقق یافته است

؛ ه در حیات گله ای تعریب شـده نیسـتبرای افراد گل یاما هر یک برای خودمی زیند و پایگاه و نقش

اما در زندگی اجتماعی، روابای میان افراد تعریب می شود و افـراددر اجتمـاع، دارای پایگـاه و نقـش 

گیرد، جامعـه های تعریب شده اند؛ به گونه ای که اگر دراجرای این نقش ها، خلل یا سستی صورت ب

 دچار تنش می شود و اگر خلل یا سستی از حد بگذرد، جامعه از هم می پاشد  

حیات اجتماعی حیواناتی مانند زنبور یا مورچه، این نقش ها به گونه يریزی تعریب شـده انـد؛  در

اما برای انسان چنین نقش هایی به صورت يریزی تعریب نشده است و برای مثـال، هـیک کـه بـه 

روابط اجتماعی در یک تعامـل  پهزی وتکوین طبیعی پادشاه یا وزیر یا خیاط یا آشپز نیست نحو يری

جامعـه عبـارت دیگـر بـه   گیرند  این نکته سرچشمه پیدایش جامعه سیاسی اسـتمی عقلانی شکل 

فلسـفه سیاسـت، )انسانی که بنا به اعتباراتی موصوف به سیاسی شده، جامعه سیاسی اطلاق می گردد 

جامعه انسانی با یک تعامـل  په (، پایان نامه،دانشگاه تربیت مدرس157صدرا، قسمت دوم،  علیرضا 

جامعـه  مهمتـر آنکـه شـکل مـی گیـرد و با اراده و آگاهی افـراد تعاملی که عقلانی حاصل می شود، 

  سیاسی همان جامعه انسانی است

و در  (1177 اسـت)معین،بااین توصیب اندیشه در لغت فارسی به معنای فکر،تفکـر وتامـل آمـده 

مناق به عنوان نوعی فعالیت ذهنی انسان است که با مرتب نمودن امور معلوم برای کشب مجهـول 

ندیشه سیاسی عبـارت از تفکـرات انسـانی در بـاب حـلّ اما ا (11: 1187 تلقی می گردد  )خوانساری،

نیسـت بلکـه تغییـر هدف اندیشه سیاسی صرفا توضـی  علمـی مشکلات انسانی در بعد سیاسی است 

در واقع هدف اندیشه سیاسی  (17: 1171 واقعیت،همراه با سرزنش یا تایید اخلاقی بوده است )بشیریه،

: 1172 )رجـایی، اداره بهتر جامعه مـی باشـد  پیدا نمودن راه های بالا بردن کارآمدی حوزه سیاست و

ف حکومت است  حکومت ها نه تنهـا اندیشه سیاسی  تفکر انسجام یافته در باره اهدابه عبارتی   (11

عملاً اهداف مختلفی را دنبال می کنند و فلسفه وجودی آنها در مقوله های مختلب قابل سـامان مـی 

باشند اصولاً تجزیه و تحلیل اهداف مشخص می توانـد زیـر بنـای اندیشـه هـای مختلـب در ایجـاد 

رفاه و توسعه می تواند با توجـه بـه  حکومت باشد  هدف هایی مانند: عدالت، آزادی، مساوات، امنیت،

معانی و تفاسیر مختلفی که هرکدام از این مقوله های سیاسی دارند مبنای شکل گیری حکومـت بـه 

 .(19ـ11: 1191 معنای خا  تلقی گردد ) عمید زنجانی،

نکته مهم پیرامون اندیشه سیاسی این است که بدون محرک به وجود نمـی آیـد،یعنی اندیشـمند 
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میشه از مشاهده بی نظمی مشکل، کار خود را شروع می کنـد و بـه جسـتجوی راه حـل و سیاسی ه

(به طور کلی تشخیص علل در اندیشـه 12 -11: 1189راهکارهای رفع مشکل می پردازد )اسپریگنز، 

زیرا اندیشمند سیاسی در پی یافتن علل بی نظمـی هـا ومشـکلات  سیاسی بسیار مهم واساسی است 

اندیشه سیاسی وی به واقع تبیین وضع موجود و ارایه راه ل برای مشکلات و ارایـه جامعه می باشد و 

 اگو برای رسیدن به جامعه آرمانی است  

 دو: اندیشه سیاسی اسلامی

ای در حـوزة اندیشـة سیاسـی در جوامـع شـرقی و  تاریخ اندیشة سیاسی در اسلام جایگـاه ویـژه

ریخ سیاسـی و اجتمــاعی بشــر در گســترة اندیشـة کشورهای اسلامی دارد؛ زیرا بخش مهمی از تـا

سیاسی اسلام رقم خورده و در این بستر تاریخی، عصـری زریـن، فرهنگـی مانـدگار، و تمـدنی پربـار 

آفریده است؛ بنابراین، ماالعة مبادی و مبانی و فهم اصول فلسـفی و شـناخت سیر دگرگونی تاریخی 

و اندیشمندان سیاسی از ارزش و اهمیت والایی برخـوردار  این اندیشه برای پژوهشگران تاریخ اندیشه

  است

مهمتر  اینکه اندیشه سیاسی در اسلام  نسبتی ویژه  با دین اسلام و پیش نیازی به نـام دیـن یـا  

(په اجزا وعناصر مقوم دین اسلام تـاثیر بـر شـکل ومحتـوای اندیشـه 15: 1198 اسلام دارد  )برزگر،

تاثر از الگوی  ابعاد سه گانه تقسیم در اسلام به سه بخش عمـده اعتقـادات سیاسی اسلامی دارد  لذا م

 8 :1191 ،طباطبـاییو  119-88 ،1191و نر اقی  1115 ،اخلاقیات واحکام فقهیی عملی؛)نک: کلینی،

انسان در  بر این مبنا  ابعاد وجودی 1(11 :1192و شهید ماهری،  121: 1119امام خمینی، و   11 –

متعلق بـه ذهـن،  گرایش ها وکشش ها و ویژگی های شناختی ،عاطفی و رفتاری که ،حوزه بینش ها

، فقـه عملی عرفان ،اخلاق ،کلام، کمت، حیعنی فلسفه ، اعضاء وجوارح است  حوزه های معرفتی قلب

، فقـه سیاسـی و رفتـار عرفان سیاسـی ،ه سیاست یعنی اندیشه سیاسی اخلاقواصول از جمله در حوز

شـبکه تعاملـات اندیشـه »طور جدی تحت تاثیر خود قرار می دهد  په مبتنی بر یـک سیاسی را به 

، اخلاقی وفقاهتی ترسیم و چهـارچوبی بـرای فهـم سـاختار اندیشـه وزه های معرفتیبین ح« سیاسی

  (1198 سیاسی اسلام حاصل می گردد )برزگر،

 

 سه: اندیشه سیاسی آیت الله سید علی خامنه ای

خامنه ای،جزیی از اندیشه  کلان ایشان ومتاثر از ابعاد مختلـب اندیشـه هـای اندیشه سیاسی امام 
                                                                        

یـک  به سه بخش عمده اعتقادات و احکام فقهی و عملی طبقه بندی شده است  ،اسلام در یک تقسیم بندی  کلاسیک   دین 1
 (  1198 طبقه بندی جا افتاده که دانشمندان مسلمان همواره از آن  جهت معاصر سازی بهره برده اند )ر ک: برزگر،
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معظم انقلـاب ابتـدا ضـرورت دارد زمانـه  یرهبر یاسیس یشهاند بهورود  یپه برامعظم له می باشد 

  یردقرار گ یمورد بررس یشانا یس یاس یا یشهاند  یمباندر  یشخص یدر زندگ ها ینهوزم

 ها ینهزمانه وزم

در مشـهد  1119فـروردین  28ی حسینی خامنه ای در یک خانواده اهـل علـم ودیـن در سید عل

، از علمـای پارسـا وسـاده زیسـت ینی خامنه ایمقدس به دنیا آمد  پدرایشان آیت الله سید جواد حس

نی مقـیم نجـب جد ایشان نیز آیت الله سید حسین خامنه ای از علمـای آذربایجـا مشهد مقدس بود 

وی زنی   ، دختر آقا سید هاشم نجب آبادی از علمای معروف مشهد مقدس بود ایشان مادر اشرف بود 

شهید شیخ محمـد خیابـانی شـوهر    گفتنی اینکه روحانی مبارز وبود مزین به اخلاق دینی امین دانا و

سالگی به همراه برادر بزرگترش سید  5آقا سید علی  در سن  1عمه ی مقام معظم رهبری بوده است 

سالگی بـه  11محمد پا به مکتب نهاد وخیلی سریع ساوح علوم اسلامی را با موفقیت  طی نمود ودر 

از همان ابتدای طلبگی تدریه را شروع کردند وتدریه ساوح  درس خارج آیت الله میلانی راه یافت 

 ( 11-5: 1191 شروع نمود )کرمی جوان، 1111وساوح عالی اجتهاد را  شمسی 1117بالاتر را از سال 

بایسـت اسـلام را فـرا در این مسـیر ابتـدا مىبه واقع در تحلیل سیر اندیشه ای ایشان باید گفت: 

توانـد بجوشـد و گنجینه روح و اندیشه را باید ينى کرد،زیرا تا انسان خـود را ينـى نکنـد نمى گرفت،

کردنـد و هـم دروس لذا ایشان که هم در دروس ساوح عالى حـوزه شـرکت مى  راهبر دیگران باشد

قبـل از پیـروزى انقلاب   بـه »کردند نظرشان ایـن بـود:سا  و تفسیر را براى دیگر فضلا تدریه مى

گفتم شما اگر بخواهید در راه مبارزه و مؤثر باشید و یک عنصر کار سـاز هاى خودم در مشهد مىطلبه

ه حساب بیایید،در صورتى این تحقق پیدا خواهد کرد که اسلام را بشناسـید بدون فهـم و و گره گشا ب

                                                                        

ى شیخ محمد خیابانى شوهر عمه آقاى»  1:یزمردم تبر یامو ق یابانیمحمد خ یخاز رهبر انقلاب درباره ش یژهو یتسه روا   1
ى خیابان   باقرخان مال محلهاندمحله؛ ایشان در مشروطه بوده؛ با باقرخان همماست    پدرم شاهد قضایاى مشروطه بوده

اى است در تبریز؛ اند    خیابان یک محلهپدر ما هم مال همان محله -اند که محمد خیابانى هم مال همان محله -است 
ن زمانها در تبریز وجود داشته و در اى است که الان هم به یک شکل محله و اینها نیست؛ تنها خیابانى بوده که آمحله
ها، که منزل شیخ محمد ى قربايىاى است به نام قربايلار کوچه سى؛ الان هم هست کوچهاز این خیابان کوچه ىقسمت

 -1111/11/11« نماز مسجد جامع بود که پیش -اى بزرگ ما، مرحوم حاج سید حسین خامنه خیابانى و همچنین منزل پدر
  پدر زن او شدیپدرزن خود م یبِنا یشود، گاه یتمشروط رزاتوارد مبا کهینقبل از ا «یابانیمحمّد خ خیش»مرحوم   »2

[، به یزشبستان مسجد جامع ]تبر ین[ در همیابانیمحمد خ یخ[ بود که جدّ ماست و ]شیا]خامنه ینحس یّدمرحوم حاج س
در   »1 - 1172/15/15« به دست آورد    ییجا، شهرت خودش را بتدر ینو از هم خواندیخود نماز م یابوالزّوجه یجا
الدوله بود  در تهران، عمال قرارداد وثوق یمسأله، مسأله - یستادتنه ا یک یزکه تبر - یابانیمحمد خ یخمرحوم ش ییهقض

  یستادندا یزیها  تبریسیهالکردند به انگ یمتقد یدست کشور را دو یو امور نظام یقرارداد، امور مال یکبا  یبحکومت ضع
 یشههم یزکرد  تبر یش آمدپ یزتبر یبو آن حوادث عج یستادندبود که ا یهقض یندر مقابل ا یگرانو د یابانیمرحوم خ

 1195/11/29« بود  طورینا
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فهمـد؟ آن کسـى کـه در راه شود اسلام را شناخت   چه کسى قرآن و حدیث را مىقرآن و حدیث نمى

مایه فایر اسـت اگر گفتم بىفهم قرآن و حدیث یعنى همین فقاهت سالها کار کرده است   به آنها مى

یعنـی؛  (11/8/28سخنرانى در جمع طلاب مدرسه ملـا جعفـر مشـهد،«)درست نکنید فایده ندارد مایه 

 باید آن را به جامعه و عامه مردم هم انتقال داد په از دریافت و درک اسلام مى

شـروع  11مبـارزات سـال اما ورود به فضای مبارزه وسیاست را خود ایشان چنین بیان می دارد:  

سالم بود طبعاً دیگر ما در قلب هیجانهاى اساسى کشور قرار گـرفتیم   این  21ل شد که من در آن سا

کردند خیلى پر هیجان بود  اولـین ها زندگى و فکر مىبود که زندگى براى امثال من که در این مقوله

هاى روح مبارزه را شهید نواب صفوى در وجودش روشن کرده بود و بعد از او امام خمینى شـمع بارقه

اول مرحـوم  ةجوانى من خیلى روى من اثـر گذاشـت در درجـ ةوانه دلش بود: آن کسى که در دورپر

قبل از اینکـه بـه قـم بیـایم و  مننواب صفوى بود   من به شدت تحت تأثیر شخصیت او قرار گرفتم 

ه قبل از شروع مبارزات نام امام را شنیده بودم و بدون این که ایشان را دیـده باشـم بـه ایشـان علاقـ

 (1/11/1177سخنرانى،)داشتم   ایشان هم روى من خیلى اثر داشتند 

هاى حیـات گیرى از خرمن گنجینهترین اشتغال ایشان در مسیر مبارزه علاوه بر توشهبنابراین مهم

به بعد فعالیتهاى ایدئولوژیک و سیاسى در سا  حوزه و دانشـگاه  11بخش اسلام در حوزه از سالهاى 

  کلى جامعه در مشهد بود که سرچشمه بیشتر حرکتهـاى تنـد انقلـابى در همـان و به تدریی در سا

گشت حاصل این فعالیتها جلسات درسى بزرگ و پر جمعیت تفسیر و سال و سالهاى بعد محسوب مى

کـه  1ها و تألیفات متعـددى در زمینـه اندیشـه اسـلامى بـود حدیث و اندیشه اسلامى به همراه ترجمه

 را در پى داشت  51و  18و  11هاى متوالى در سالهاى دستگیرى و بازداشت

په از آزادی از زندان و باز گشت از تبعید به مشهد مقدس و برپایی مجـاله پـر  1157در سال 

با انتخاب ایشان توسط  شور دهه محرم را دوباره مسجد کرامت کانون مبارزات مردم مشهد می شود 

زهای پایانی مانده به پیروزی انقلاب ناچـار مـی شـوند بـه امام برای عضویت در شورای انقلاب در رو

، اهداف و ارزش های جدید به پیروزی رسید و فصلی جدیـد ند  انقلاب اسلامی با ویژگی هاتهران بیای

در زندگی آیت الله خا منه ای آياز شد  فصلی که در آن مهم ترین وظیفه بـر دوش رهبـران انقلـاب 

یعنی ترسیم و تاسیه جامعه ای جدید که بر ویرانه های جامعه گذشـته تجربه وراهی نو،  قرار داشت،

است  در تحقق این رسالت سنگین و پر حادثه، ایشان در در مقاطع مختلب در کنار امـام خمینـی بـه 

 ترسیم چشم انداز آینده پرداختند 
                                                                        

تألیفـاتى ماننـد اى علیه تمدن يرب و آینده در قلمرو اسلام،ادعا نامه ها و تألیفاتى مانند صل  امام حسن،ترجمه   1
 گفتارى در باب صبر و     ازژرفاى نماز،
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ی، ، پرحادثه وفراز ونشیب؛ ازجمله در مناصبی چون حـزب جمهـوری اسـلامپر تنشیک دهه ی 

 نماینده امام در شورای عالی دفاع،سپاه پاسداران انقلا با سلامی، امام جمعه تهران ونماینده مجله  

تیرمـاه سـال شصـت مـورد سـوء قصـد تـرور قـرار  1سید علی خامنه ای در مسجد ابـوذر روز  

گرفتند ایشان به ريم نقاهت سخت ناشی از ترور به اصرا دوستان نامزد ریاست جمهوری می شوند و 

مهرماه سال شصت رئیه جمهور می شـوند و برگـی از زنـدگی سیاسـی اجتمـاعی  11با رای بالا در 

 ی خورد  ایشان ورق م

، مجله خبرگان رهبری با 1119خرداد  15روز په از رحلت آن یگانه دوران)امام خمینی ره( در 

اکثریت آرا آیت الله سید علی خامنه ای را به عنوان رهبر انقلاب و جانشین امام خمینی انتخاب نمـود 

ئولیتی عظیم تر بـرای و وسکان هدایت جامعه را به ایشان سپرد و برگی از اوراق زندگی ایشان با مس

 ساختن جامعه ای نمونه ورق خورد که تا کنون ادامه دارد    

 

 ای  مبانی اندیشه سیاسی امام خامنه مبادی و بخش دوم:

اندیشه سیاسی هر اندیشمند با تلقی وی از هستی شناسی،معرفت شناسی،انسان شناسـی  اشاره:

وبررسی جامعه اسلامی در اندیشه رهبری معظـم ابتـدا و روش شناسی وی ارتباط دارد  لذا برای ورود 

   ضرورت دارد مبانی  اندیشه ای و برخی ویژگی های اندیشه سیا سی ایشان تبیین گردد

 

 الف: مبانی اندیشه سیاسی امام خامنه ای

اسلام بعنوان یک برنامه جامع برای تنظیم زندگی انسانی است، و سیاست بعنوان ابزار لـازمی کـه 

در دل و درون مسلمانان گرایش خاصی نسـبت بـه سیاسـت .ی این برنامه باشدمت همه جانبهدر خد

خواهد که از سرمشـق قرآن از مومنان می.گیردنهفته است که مستقیماً از روح تعالیم اسلام نشأت می

(  از آنجـا کـه 21والا باصالاح اسوهی حسنه حضرت محمد ) ( پیروی کننـد )سـوره احـزاب، آیـه 

اصلی پیامبر در بنا نهادن حکومتی برمبنای تعالیم اسلام بـود، مسـلمانان هـم وظیفـه دارنـد از  توفیق

دلیل ساده تری هم برای همبستگی اسلام بـا سیاسـت بعنـوان  .سرمشق او در این زمینه پیروی کنند

ر از تـهنر حکومت وجود دارد: اجرای تعدادی از وظایب جمعی یا امور واجب کفائی مسلمانان که مهم

است، و دفاع از دارالاسلام فقط در سایه حکومتی ممکـن اسـت « امر به معروف و نهی از منکر»همه 

کـه اگـر سـراپا متعهـد بـه اسـلام نیســت، لااقـل نسـبت بـه اهـداف آن علاقـه و هواخـواهی نشــان 

  (1112 )ر ک:حمید عنایت،.بدهد
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شـاهد تحولـات عمـده و  یـرسده اخدر چند به ویژه اسلام  یاسیس یشهانددر تحولات تاریخی  نیز

اسلام را  یاسیس یشهتحول در اند ینو بـرجـسـتـه تر یـنبوده است   مـهـم تـر یمهم یها ینوآور

  آراء و یافـت یراندر ا یرهبران انقلاب اسلام یها یشهو آراء و اند یتوان در تحولات انقلاب اسلام یم

 یـراندر ا عییش لیاص ییاسنظام س نینخـست ذارانگی)ره(، خود به عنوان بن یخمینام ما یهـا یشهاند

 ینـیوفادار امام خم یـاربه عنوان شـاگـرد و  یزن یاللّه خامنه ا یتآ یاسیس یشه  انداست یتاهم یزحا

در کــوران  یاسـلامــ ـامنـظـ یرهـبــر یو تجربه عملـ یمانهحک ینشدارد  ب یمهم یگاهنقش و جا

را  یشـانا یاسـیهـا و آراء س یــشهتوجه بـه انـد یت، اهمدههچندبه  یکحـوادث مـخـتـلب در نـزد

 یتـوان در حـوزه هـا یرا مـ یمقام مــعظم رهبـر یاسیس یها یشه  آراء و اندبرجسته ساخته است

 کرد  یبررس یاسیس یشهمختلب اند

شد وپـه از آن توسـعه  1157جریان اصیلی که زمینه ساز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 

اللـه  یـتوبـا رهبـر آ یافـتتحقق  یانقلاب اسلام یروزیکه با پاست  «یاسلام یتعقلان یانجر»یافت،

و در مسیر تکاملی خود جریان تمدن گرای اسلامی واجتهادی را ادامـه داد  پیدا نمود توسعه یخامنه ا

 (28: 1199، ودر برابر جریان روشنفکری دینی تجددگرا والتقاطی قرار گرفت  )خسروپناه

همـه  یانقلاب نوپا در راه کمـال و ترقـ یک یتو هدا یاسیحضور موفق در عرصه س بدون شک

و منسـجم  یقو یو عمل یمدل نظر یکبر اساس  ی،و خارج یجانبه با وجود دشمنان گوناگون داخل

نشان  یادیانقلاب  تا حد ز معظمرهبر یاسیس یها یهنظر یقیتاب یبررس یب،ترت ینممکن است  به ا

 یشـهاند  اسـت یاسـتدر عرصـه س یشانا یشناس یو هست یمعرفت شناس ی،شناس نسانا یگر مبنا

از آن به دسـت  یریتوان تصو یاست که با کنار هم قرار دادن آنها م ییمؤلفه ها یرندهدربرگ یاسیس

بـر  یـدکـرده اسـت کـه بـا تأک یرا معرفـ یخاص یاسیمذکور، نظام س یها یانبن ین،داد  افزون بر ا

 ی،رهبـر یـدگاهشـود  از د یمـ یـانآن ب یاسینظام س یعناصر و نهادها یاسی،سآن نظام  یارهایمع

روش » یریکه بتواند با به کارگ یسترا دارد و چنان ن یا یژهدر اداره جامعه، روش و یحکومت اسلام

 (1: 1197)عارفخانی، خود برسد  یبه هدف ها «یيرب یها

 شناسـی، اسـلام شناسـی،ولایت توحیـدی، خداشناسـی اسـلام، فهـم مناـق شـامل بینشی نظام

 معنویـت نظـام شـامل رفتـاری و منشی هاینظام  است اسلامی شناسیانسان و اسلامی شناسیجهان

 شـامل اسلام اجتماعی هاینظام  است اسلام عبادی نظام و اسلام تربیتی نظام اسلامی، اخلاق اسلامی،

 اقتصـاد نظـام اسـلامی، سیاست نظام اسلامی، مدیریت نظام اسلام، علمی نظام اسلامی، فرهنگ نظام

 استقلال شامل اسلام اجتماعی اهداف و است اسلام دفاعی ـ امنیتی نظام اسلامی، حقوق نظام اسلامی،

بررسی سه دهه در فضای نظر وعمـل مقـام معظـم   است اسلامی پیشرفت و اسلامی عدالت اسلامی،
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 کـه دهدمی تشکیل را مندنظام کل یک اجزایش که ایگونه دارد به هماهنگی نظام رهبری نشان از

 رویکـرد با و است (ره)خمینی امام گفتمان بخش استمرار و گذشته علمای فکری گفتمان دهندهادامه

 (1187 )ر ک خسروپناه وهمکاران، پردازدمی معاصر مسایل به اجتهادی

 

 ب : برخی از ویژگی های اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای

 ثابت ومتغیر اندیشه رهبری؛وجوه  -1

 به طور نسبیرهبری، واجد عناصر اصلی  ی مبارزه تا دوره ی از دورهاندیشه مقام معظم رهبری 

کند  عناصـر اصـلی نظیـر اسـتقلال، عـدالت، ثابتی است، اما بسته به نیازهای زمان و مکان تغییر می

تمـدن اسـلامی و پیشـرفت، نهضـت آزادی و جمهوریت، احیای فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی، 

شـده اسـت  تبع نیازهای مختلب زمان و مکان با ادبیات مختلفی مارح؛ اما این عناصر به…علمی و

کـه  11ای علیـه تمـدن يـرب در دهـه مثلاً در مورد مسئله تهاجم فرهنگی، این مسئله را از ادعانامه

توان یافـت  در عد با ادبیات مختلفی میهای بترجمه اثر سید قاب در نقد فرهنگ يربی است تا دوره

(، هجـوم و جنـگ فرهنگـی 21/7/1119بیانـات،دوره رهبری از طرح تهـاجم تبلیغـاتی و فرهنگـی )

عـام (، شـبیخون، يـارت و قتل21/5/1171بیانات،فرهنگی ) ی (، حمله و توطئه11/2/1118بیانات،)

ـــات/فرهنگـــی ) هـــانی و زیرزیرکـــی (، جبهـــه فرهنگـــی دشـــمن و تهـــاجم پن22/1/1171بیان

ـــات،) ـــی )(، نیرنگ1171/5/21بیان ـــای فرهنگ ـــات،ه ـــه 1175/11/18بیان ـــبیخون نامردان (، ش

/ 21)بیانـات،(، حرکـت فرهنگـی و روانی1178/11/27بیانـات،(، هجوم تبلیغات )21/1/1179بیانات،)

(، 1191/1/15های معنوی )( شبیخون به سرمایه1191/12/1(، تکرار نحوه فروپاشی اندله )2/1178

(، تهـاجم خبـری، تبلیغـی، فرهنگـی و اخلـاقی و اوج تهـاجم 1191/1/28کارزار و انحلال فرهنگـی )

(، 1191/11/11های روانی و تبلیغـاتی )(، جنگ1195/9/19(، ناتوی فرهنگی )1191/8/11فرهنگی )

نـرم  ( و جنـگ1199/2/22ها )مثابه تسخیر مغزها و قلبتهاجم معنوی، فرهنگی و نرم، جنگ نرم به

 ی (  در این نمونه روح مسئله، تهاجم و برنامـه1181/5/11مثابه تغییر محاسبات مردم و مسئولین )به

ضرورت تازه کردن موضـوع و جلـوگیری از تکـرار آن دشمن در حوزه فرهنگ است؛ اما ایشان هم به

دهنـد، مثلـاً در ر میتبع نیاز زمـانی و مکـانی موردتوجـه قـراتوجه دارند، هم ابعاد مختلفی از آن را به

شـد از تهـاجم سـخن گفتـه می …شـدن وای که اصل ضرورت حل شدن ما در دنیـا و جهانیدوره

شود به ماهیت شبیخونی و بدون آگاه کردن دیگران گویند، بعد که مسئله انکار میفرهنگی سخن می

شـود و در ل داده میهـای امنیتـی تقلیـشود، وقتی تقابل با ما نظام سلاه بـه بحثآن توجه داده می

گوینـد، طراز نـاتوی نظـامی سـخن میگیرد از ناتوی فرهنگی همحوزه فرهنگی ولنگاری صورت می
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وقتی افراد به دنبال برخورد امنیتی و فیزیکی با آثار تهاجم فرهنگی هستند جنگ نـرم را بـه تسـخیر 

ز حکومـت اسـلامی بـا کنند، وقتی ماهیـت معارضـه ناراضـی کـردن مـردم اها تشبیه میمغز و قلب

محوریت جنگ اقتصادی است همین جنگ نرم را بـه تغییـر محاسـبات مـردم و مسـئولین در مـورد 

بینیم  مثلـاً مـی …دهنـد  همـین مسـئله را در مـورد عـدالت، اسـتقلال ومقاومت/سازش نسبت می

شـکل  های ایشان با محوریت حوزه اقتصاد است و یـک منظومـه اقتصـادی کامـل راگذاری سالنام

های سازندگی بریزوبپاش ی دهد، اما بسته به نیازهای زمانی و مکانی از انضباط اقتصادی در دورهمی

راسـت بهتا جهاد اقتصادی در دوره تحریم تغییر کرده است  یا بسته به ادبیـات چـج جدیـد و گردش

)محمدصـادق .دادنـد پذیر تغییرگر/سلاهانقلابیون کشور، ایشان ادبیات مستکبر/مستضعب را به سلاه

 (1181 شهبازی،

 ؛آمیختگی مباحث با متون دینی  -2

آمیختگـی  آمیختگی جدی مباحث  با متون دینی است که نشانهادبیات گفتاری ونوشتاری همراه 

اسـت  در  ،سیره واحادیث رسیده ائمـه معصـومین)ع(البلايه و سایر متون قرآن، نهی بایشان ا اندیشه 

و عمـل رهبـر انقلـاب داشـته وایشـان در  اندیشـهبینی اسلامی و منابع آن تأثیر جدی بر حقیقت هان

 ،طرح کلى اندیشه اسلامى در قـرآن)ر ک:آیت الله خامنه ای،.اندسازی پرداختهظامنهمین چارچوب به 

1182) 

 ؛صورت الگوتابیق با تاریخ اسلام به  -1

شرایط کنونی را بـه به تجربه تاریخی لذا  توجه پیوستهایشان عملی از جمله ویژگی های نظری و

بیت و دهند  دوران حکومت اهلچنین تمدن اسلامی میانه و تاریخ معاصر تابیق میتاریخ اسلام و هم

صـورت صورت یک منبر وعظ عـادی کـه بهصورت ویژه مدنظر ایشان است که نه بهقیام حسینی به

ها، تاریخ اسـتعمار، تـاریخ انقلاب ملت ی شود  تجربهمورد بازخوانی واقع میصورت مداوم یک الگو به

گیری و تابیق تاریخی در گفتمان ایشان است  تسلط و تخصـص نمونه این عبرت …معاصر ایران و

از جملـه بیـانگر نگـاه خـا  سـاله،  251انسان  ی ایشان به تاریخ اسلام امری جدی است مجموعه

 (1181 ساله، 251)ر ک: انسان  داشت از تارخ اسلام است ایشان در ماالعه وبر

 ؛رقیب و معارض فعال وایجابی  در بخورد با اندیشه هایرویکرد  -1

یکی از ویژگی های خا  اندیشه ایت الله خامنه ای به ویژه در گفتمان سازی تشـخص خـودی 

هـای ها و گفتمانجبهه ضمن توجه بهويیریت سازی اندیشه های رقیب ومعارض البته مهمتر اینکه 

های ایشان است(، رویکرد معارض و رقیب )که حتی لفظ دشمن بعد از علم پرتکرارترین الفاظ و بحث

کننـد، امـا ایجابی دارند  به این معنا که گفتمان اصیل خود را ناظر به نیازهای زمان و مکان طرح می
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هـای معـارض و رقیـب را دیگـر گفتماندهنـد  از سـوی نوعی به این معارضه پیوند میمباحث را به

سالاری با رویکرد سکولار طـرح کنند  مثلاً درزمانی که گفتمان مردمنوعی در گفتمان خود هضم میبه

گرا و منهای عدالت دوره سازندگی سالاری دینی هضم کردند، توسعه يربشد، آن را با طرح مردممی

مواردی نظیر مبارزه با فقر و فساد و تبعیض سـامان  را با پذیرش اصل سازندگی اما مقید کردن آن به

ن نفی نگـاه يلـط چهارچوب شکنانه، ضمن دادند، در زمان طرح اصلاحات در معنای تجدیدنظرطلبی و

اصلاحات آن را به مبارزه با فقر و فساد و  اصل  تأیید به علاوه به آن برای براندازی جمهوری اسلامی 

کرسـی هـای آزاد های آن را تعیین کردند، گفتمان آزادی چارچوبتبعیض معنا کردند، ضمن پذیرش 

در برابـر گفتمـان تعامـل سـازنده بـا جهـان و در موضـوع روابـط خـارجی؛  اندیشی را مارح نمودند 

برد از نرمش قهرمانانه در معنای شکست دادن دشـمن  -زدایی بازی با حاصل جمع مثبت و بردتنش

جمهوری دهـم، فتنـه را طـرح ابل ادعای تقلب در انتخابات ریاستبا ظاهر تعامل سخن گفتند  در مق

 …ایرانی پیشرفت را به میان گذاشتند و -گرا، الگوی اسلامیکردند، در برابر توسعه يرب

 ؛مداوم اصول انقلاب و خط امامویاد آوری بازخوانی     -5

تلاش به بازخوانی مـداوم  تمام مسیر حرکت چند دهه گذشتهدر « تذکر»مبتنی بر فرهنگ قرآنی 

بیانیـه پردازند عنوان الگو و مسـیر امـروز میاصول انقلاب، تقابل آن با نظام سلاه و راه و خط امام به

با تاکید بر گذشـته پـر افتخـار وافـق « نظریه نظام انقلابی»مصداقی روشن از تبیین  گام دوم انقلاب 

ی امام وانقلاب تلقـی مـی گردد )بیانیـه گـام دوم آینده ای روشن از یادآوری مستمر اصول وآرمان ها

 (22/11/1187انقلاب اسلامی،

 سخن گفتن؛ زبان مردمیمردمی و به     -1

روست، پرماالعه و در جایگـاه رفیـع علمـی و که با مخاطبان مختلب روبهرهبر انقلاب ضمن این

سواد هم پای صحبت ایشان بنشینند، تخصصی خود است، اما زبان مردمی دارد  مردم عادی حتی کم

هـای جـدی را اسـتفاده هم بحث …فهمند، نخبگان و اساتید و شوند و میگویی مواجه نمیبا مغلق

ها نیز در سخنان رهبـر انقلـاب های آنکنند  علاوه بر ادبیات مردمی، مسائل واقعی مردم و ديديهیم

هـای جـدی، گیرینمود جدی دارد  این امر علاوه بر مردمی بودن ایشان، به ارتباطات مـداوم و اطلاع

 .طور تسلط جدی بر ادبیات داردهمین

 ؛امیدبخشی ضمن رویکرد انتقادی  -7

ضمن رویکرد انتقادی به وضع موجود سرشار از امید به اینـده همـراه ترسـیم بری در سخنان ره

ویژه با وضعیت کشـور وضعیت کنونی با وضعیت گذشته به ی ، در کنار آن مقایسهوضع مالوب است

در دوره رژیم شاه هست  رویکرد انتقادی نسبت به وضع موجود در مقایسه بـا دو شـرایط هسـت امـا 
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وضعیت یا عملکردها را متذکر  نارضایتی از خواهند یدبخش است  ایشان حتی وقتی میبینانه و امواقع

 .کند، امکان اصلاح هستگویند که مخاطب احساس میشوند، در چارچوبی می

 ؛به داخل، بدبینی به نظام سلاه اعتماد و باور   -9

ه خارج ترویی بدبینی  کنند و نسبت ببینی میایشان در مورد مسئولین و عموم مردم ترویی خوش

دانند تا هـم فضـای بینی به او را اصل میگیری مسئولی کاملاً مخالب باشند، خوشحتی اگر با جهت

اختلاف در حاکمیت ایجاد نشود، هم مردم ناامید نشوند، اما از طرق مختلب يیرعلنـی و بعضـاً علنـی 

شـدت نسـبت نـد، در بعـد مقابـل بهدارها در جهت اصلاح او گـام برمیگیریصورت تأکید بر جهتبه

کنند و حتی جاهایی که در تعاملات خارجی در داخل کشـور مشـکلاتی نظام سلاه ایجاد بدبینی میبه

انـد و از کاری و اشکال را بـه خـارج برگرداندهمحور هست، فریبمثل رویکرد منفعلانه، ترس یا يرب

ظواهر بعضی از مردم ماابقت کامل بـا اسـلام  اند، یا در مورد مردم درجایی کهمسئولین حمایت کرده

هـای انقلـاب ها را خودی اعلـام کـرده و بـه خودیکنند، آنندارد، اما به انقلاب و نظام ابراز علاقه می

 .نشوند …دهند که دچار عجب، ریا، تکبر وتذکر می

 ؛شناسیها و آسیبجامعیت در آرمان    -8

های انقلـاب جامعیـت هم توجه به آرمان اد  نموده اند لذابه عبارتی ایشان در نگاه اول جمع اضد

شناسی مسائل انقلاب و کشور  هم مبارزه با التقاط مدنظرشان هست هـم تحجـر، دارند، هم در آسیب

   …هم استقلال هم عدالت هم آزادی هم پیشرفت، هم به اقتصاد توجه دارند هم فرهنگ هم علم و

دانند کـه ضـمن اند، مثلاً عدالت را بر پیشرفت مقدم میاولویت قائل ها نظام ارزشی برای آرمان البته

تلازم این دو آرمان، اگر جایی مجبور به انتخاب یکی شدیم باید به عدالت اولویت بدهیم، یـا آزادی را 

دانند  از سوی دیگر به نقاط قوت و ضعب دشمن نیـز پذیر میدر چارچوب محقق شدن عدالت امکان

هـای دشـمن و کننـد، قوتگیرنـد، نـه او را بـزرگ میند، نه او را نادیده و کوچـک مینگاه جامع دار

تـوان شـوند، نمیبینند  لذا در ترسیم صحنه مثل بسـیاری دچـار اشـتباه نمیهایش را باهم میضعب

 .های ایشان زدبرچسب نگاه بخشی و کاریکاتوری یا يیرواقعی هم به بحث

 ؛ها با مردمگیریجهت حمایت از مسئولین ضمن طرح  -11

کنند  این حمایت، حمایت از شخص نیسـت، حمایـت از جایگـاه و ایشان از مسئولین حمایت می

کننـد، معتقـد بـه انتقـاد گیری مسئولی موافق نیسـتند از او حمایـت مینظام است، حتی اگر با جهت

ی انقلاب در فضـای ها با طرح خاوط اصلگیریصحنه از مسئولین و از سمت دیگر اصلاح جهتپشت

های عمـومی طـرح ضرورت در تریبونعمومی و فعال کردن مردم هستند، بعضی از انتقادها را هم به

 .کنندمی
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  در صحنه ها به ویژه جلوه های نمادین؛سنجیده بودن حضور -11

 معظم انقلاب داسلامی حضور وبروزشان در صحنه ها هدفمند وحساب شـده مـی باشـد  رهبری 

شوند اقدامات مختلب نظیر درختکاری، دیدار با دانشـجویان و اسـاتید، شده انتخاب میدیدارها حساب

طرز پوشش حتی دارند   …اهداف نمادین برای بزرگ کردن اهمیت موضوع و …هنرمندان، شعرا و

 )مثل چفیه گذاشتن بعد از تهدیدهای داخلی و خارجی یا انگشتر حدید زدن بـا نقـش علـی ظـافر در

(، باهدف انتقال پیامی مشـخص بـه مخاطبـانی …ها وهنگام فتنه مانند اقدام امیرالمؤمنین در جنگ

بـازیگری  البته رفتار ایشان یک تفاوت اساسی با سایر سیاسیون دارد اینکه  شوند،مشخص طراحی می

بر ایمان واعتقاد مبتنی ها ریزیموارد به نحوی هوشمندانه در عمل ایشان یا برنامه بلکه اینکند، نمی

  شود دیده می

ودر نهایت در جمع بندی  ویژگی های اندیشه سیاسی رهبری معظم انقلاب نکتـه محـوری ایـن 

های فکری مقام معظم رهبری با محوریت توحید و سریان آن در همـه ابعـاد مبانی اندیشهاست که  

ندیشه ای وشخصیتی بـه در پیونـد ویژگی ممتاز ایشان و جامعیت اهای ایشان و رفتار و دیگر اندیشه

های ایدئولوگی استراتژیست است که جـامع شخصـیت بین نظر وعمل می توان گفت: رهبری انقلاب

 آید شهید ماهری بعنوان یک ایدئولوژیست و شهید بهشتی بعنوان یک استراتژیست به حساب می

 

 یرهبر یشهدر اند یجامعه اسلام ج:

 گـذر مختلفـی هاینظام و هادوره مسیرها، از باید و گیردنمی شکل یکبارهبه تمدنی هیک شکبی

 اسـلامی تمـدن تحقـق فراینـد به ناظر ایخامنه اللهآیت ایاندیشه هایمؤلفه ترینمهم از یکی  کند

 یـک مـا: »کنندمی معرفی ایران اسلامی جمهوری تجربه به معاوف را فرایند این کهایگونهبه است؛

 مرحلـه است، اسلامى دولت تشکیل بعد مرحله دادیم، تشکیل اسلامى نظام بعد داشتیم، اسلامى انقلاب

 بیانـات،) « اسـت اسـلامى الملـلبین تمـدن تشـکیل بعـد مرحلـه اسـت، اسـلامى کشور تشکیل بعد

اکنون به ویژه در مرحله شکل دهی جامعه اسـلامی و تحقـق دولـت اسـلامی قـرار  و ( 11/19/1191

داریم په شناخت جامعه اسلامی در منابع دینی واندیشه رهبری به عنوان یک مقدمه ضـروری تلقـی 

 می گردد 

 . جامعه از منظر قرآن1

 خود، جمعی حیات در آنها ارتباط و هاانسان تعامل شکل اجتماعی، روابط اصل بودن پذیرنااجتناب

 یـک بـر متفـرّع مسائل این لیکن است، شده پرداخته آن به متعدّد آیات در که است مباحثی جمله از
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 و بندیتقسـیم گونـه هـیک جامعـه بـرای قرآن  است آمده قرآن در که است زیربنایی مباحث سلسله

 کـه اسـت شده اشاره مکرّراً اجتماعی جریان دو به قرآن سراسر در امّا نیست، قائل طولی گراییقاب

 تـو بـه طبقه دو این نهایت، در  است شده توصیب «باطل» صفتِ با دیگری و «حق» صفتِ با یکی

 مبنـای بـر را جامعـه یـک حیات و حرکت کُلّ قرآن واقع، در  شوندمی منتهی اجتماعی شرک و حید

 (1181 ین،حس یّدس زارع )ر ک؛ فخر  دهدمی قرار سنجش مورد جامعه معنویّت و ایمان دینی، تفکّر

 و نیازها سلسله یک جبر در که است هاییانسان مجموعة از عبارت از نگاه شهید ماهری ؛جامعه

 مشـترک زندگی یک در و اندشده اديام یکدیگر در هاآرمان و هاایده ها،عقیده سلسله یک نفوذ تحت

 بـه را آنها پایداری نسبتاً و متقابل مشترک، گوناگون روابط و( 111 :1191 ماهّری، ک؛ ر) ورنديوطه

 هـم گـرد را آنان واحدی هدف و( 118 :1171 ،   شناسی جامعه بر درآمدی ک؛ ر) دهدمی  پیوند هم

 ( 152 :1171 جمیل صلیبا، ک؛ ر) است آورده

 جنبـه بـه و است جانبه همه ديديه این و دارد دین ديديه که است ای جامعه نیز اسلامی جامعه

 هماهنـگ اسلامی تعالیم با را خود شؤون همه خواهد می اسلامی جامعه  شود نمی محدود خا ، ای

 هـا گـروه و افـراد میـان متقابـل روابط و انسانی آحاد و افراد اصلی عنصر دو از جامعه  کند همسو و

 خود کردن همسو  است عنصر دو هر بر حاکم اسلامی های آموزه اسلامی، جامعه در  شود می تشکیل

 و امـور تمـام در بلکه شود نمی محدود فردی اخلاق و عبادیات و فردی امور به تنها دین، با جامعه و

 شـبکه تمـامی زوایـای و خاـوط همه در دین داوری و باشد حاکم اسلام تعالیم باید اجتماعی، روابط

  باشد نافذ اجتماعی، روابط

 روح از ترکیبـی انسان که چرا دارد وجود انسان به خاصی شناختی هستی نگاه اسلامی، جامعه در

 خود، اختیاری عمل پرتو در تواند می که دارد وجود او در بد و خوب های گرایش انواع و است بدن و

 انسـان نه دارد عقیده محوری خدا به اسلامی جامعه  بالعکه و کند بارور را خود سرشتی نیک جهات

 جامعـه کلام یک در و  است مخالب نیز سکولاریسم با و کند می نفی را فردگرایی طرفی از و محوری

 حـاکم آنهـا میان روابط و ها گروه و افراد تمام بر آن های آموزه و اسلام که است ای جامعه اسلامی،

 (11-11 :1195 واعظی، احمد اسلامی، زند )حکومت می را اول حرف و است

 . جامعه اسلامی در اندیشه امام خامنه ای2

 جامعه اسلامی1.2

 دینـی عالمـان و اندیشمندان سیاسی اندیشه دین و سیاسی رویکرد در دینی هایمنابع وآموزه در

 ومدینـه النبـی  اندبوده اسلامی جامعه از جامعی الگوی یک طراحی شاهد یک ديديه مشترک یعنی 

 الگو این واجرایی نمودنطراحی  است شده ارائه اسلام که درصدر «جامعه اسلامی»عملی الگوی اولین
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 تحقـق ظـرف طـرف یک از در هر حال جامعه  است بوده مواجه هایینشیب و فراز با تاریخ طول در

 بـا وثیق ارتباط دیگر طرف از و است اجتماعی هنجارهای و اخلاقی ارزشهای و دینی ی هاآموزه تمام

 هویـت مختلـب هـایفرهنگ يلبه و هاحاکمیت تناسب به دارد، سیاسی حاکمیت و عمومی فرهنگ

 دچـار جامعـه اسـتبداد، حاکمیـت دوره در  است دیده خود به را مختلفی تحولات سیال، جامعه ارزشی

 جامعـه دینـی، هایارزش گسترش و معصومان حاکمیت دوره در که طوری همان است بوده انحااط

 خـود بـه را اسـلام تـاریخ گستره بیشترین نامالوب جامعه اینکه به نظر  است بوده مارح پویا و سالم

 خـود آرمـانی و مالوب جامعه ترسیم به گوناگون زوایای از مسلمان اندیشمندان است، داده اختصا 

 منظـر از الصـفاء اخـوان طوسی، نصیرالدین خواجه فارابی، ابونصر حکیم مانند برخی  اندکرده مبادرت

 جامعـه" و " فاضـله جامعـه" تعبیر با را فوق جامعه گونه دو دینی ادبیات از استفاده با سیاسی فلسفه

 يیر جامعه و اندنموده مارح مختلب سا  پانزده قالب در را فاضله جامعه و اندکرده بیان "فاضله يیر

 قالـب در "جاهله جامعه" و "مبدّله جامعه" ،"فاسقه جامعه" ،"ضالّه جامعه" کلی عناوین با را فاضله

 را جامعه فقیهان ا ز بسیاری (111 :1191 ) محسن مهاجرنیا، اندکرده ذکر نامالوب جامعه دو و هفتاد

 دارالکفـر، کفـر، جامعـه) اسلامی يیر جامعه و   ( و دارالاسلام الهی، دینی، مشروع،) اسلامی گونه دو به

 (112-159: 1177، )ابوالفضل شکوری  کنندمی تقسیم   ( و دارالشرک

 شـده پرداختـه  جامعـه مقولـه به رهبری معظم انقلاب در ساحی قابل توجه  سیاسی اندیشه در

 و رشـد و (2/7/1192)بیانـات، " داننـدمی اسلام هایهدف بزرگترین از یکی را سازی جامعه و  است

 اسـاس بـر ایشـان سیاسـی اندیشه در  اندساخته مرتبط جامعه شرایط به را اجتماعی و فردی انحااط

 جامعـه و( آرمـانی معنـوی، توحیـدی،) اسلامی جامعه بخش دو به جامعه ابتدا نشی،بی و ارزشی مبانی

 بـوده توحیـدی جامعـه سـاختن انبیا عمومی هایرسالت از یکی معتقدند و  است شده تقسیم جاهلی

 تـا کننـد، کـن ریشـه را هانابسـامانی تـا بسـازند نـوینی شـکل به را دنیا تا اندآمده پیامبران": است

 و اجتمـاعی عـدل و توحید اساس بر بسازند ایجامعه    آورند پدید زمان جاهلی محیط در رستاخیزی

 و اسـتثمار نفـی و افـراد و هـاگروه همـة میـان قانونی و حقوقی برای و آزادی تأمین و انسان تکریم

 اندیشـمندی به تشویق و انسان استعدادهای به دادن میدان و تحمیق و تحمل یعنی احتکار و استبداد

 اصـلیش ابعـاد همه با و سو همه از انسان تعالی و پرورش مهد که ایجامعه خلاصه و آموزی دانش و

 اسـت ایـن  بگذرانـد مهـم بـه عافی نقاة و تحول نقاة از اشتاریخ تکامل مسیر در را او و باشد

 (15-11  :1191 )پیشوای صادق، " اندشده انگیختهبر آن به قیام برای خدا پیامبران که ایوظیفه

 :اسلامی جامعه مفهوم و ویژگی های 2.2

 جامعـه چـون؛ اصالاحاتی از «اسلامی جامعه» واژه برای رهبری معظم مقام بیانات ومکتوبات  در
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و آرمـانی در  فاضـله جامعه  شودمی استفاده هم معنوی جامعه و توحیدی جامعه دینی، جامعه اسلامی،

 تعریـب در باشـدومی تحقق قابل و دینی مالوبیت معنای اندیشه رهبری به عنوان جامعه مالوب به

 بـه متکی و دینی معارف و اصول به متوجه یعنی - معنوی جامعه": فرمایندمی دینی و معنوی جامعه

 ؛(اینهاسـت دینـی، جامعـه و دین خصوصیت این) دنیا طریق از آخرت ی گیرنده هدف و الهی اهداف

   (12/1/1191بیانات،)" مادی ظواهر چهارچوب در نشدن محدود و نشدن يرق

 خواهد می و کند می ظهور آن در نبی که ای جامعه آن": توحیدی اشاره دارند جامعه تعریب ودر

 مسـتقر بهتری نظام و بکند برقرار بهتری نظم یک و کند عوض و کند دگرگون نظم آن را جامعه آن

 جـاهلی نظـم را نبی از قبل نظم اسلام، تعبیر به و متشرعه تعبیر به که باصالاح جاهلی نظم این کند

 نشـانگر فـوق تعـابیر  همـه (11/2/1111 بیانـات،)" گوئیم می توحیدی نظم را نبی نظم گوئیم، می

 از را آن تحقـق خداونـد اعتقـادی، و ارزشـی مبـانی اسـاس بـر دینـی اندیشه در که است ای جامعه

   است داده قرار دینداران هایآرمان

 مبانی جامعه اسلامی1.2 

 زنـدگی تـدبیر و عمومی نظم باب قدرت، در سیاسی تأملات و آراء مجموعه را سیاسی اندیشه اگر

 بـه په به طور طبیعـی دارند، نظر اتفاق مفهوم این بر اندیشمندان همه  فرض وبا این بدانیم جمعی

بـه   شـود مـی متفـاوت و متکثـر واحد مفهوم همین افراد رویکردهای و ها بینش و ها نگرش تعداد

 اندیشـمند بـا دانـد می او جلوه و مخلوق را عالم همه و خداست به معتقد که اندیشمندی عبارتی بین

 و سیاست از تلقی در ندارد، جهان این ورای در معادی و مبدأ هیک به اعتقاد که مادی گرا ماتریالیست

 سیاسی فکر از خاصی نوع" انسان" از اندیشمندی هر تلقی دارد، وجود اساسی تفاوت سیاسی اندیشه

 قـدرت سیاست، از او برداشت بیند می صفت گرگ و شرور را هاانسان آنکه آورد می وجود به او برای

 مـی سرشـت نیک موجودی را انسان که است کسی از متفاوت سیاسی های پدیده همه و حکومت و

 دیگری با او سیاسی اندیشه داند می چیز همه مدار و محور را بسنده خود انسان که متفکری و پندارد

 فکـری معتقدات و ها باورداشت از بخشی بنابراین  است متفاوت پندارد می جانشین خدا را انسان که

 در را انسـان رویکردهـای و حرکـت سوی و سمت و گیری جهت و دارند کننده تعیین نقش هاانسان

 مبـانی" اصالاح در ها ایده و افکار از بخش این  نمایند می مشخص اجتماعی و فردی زندگی فرآیند

 یـا روبنـا را آن بـر مبتنـی فکـری رویکردهـای که طوریهمان شوند، می نامیده "فکری زیربنای و

 بـدان سیاسـی اصـالاح در باشد، سیاسی حیات حوزه در روبنا و زیربنا این چنانچه و نامند می اندیشه

 (12/8/1178 ) بیانات، شود می اطلاق آن مبانی و سیاسی اندیشه

 مـی اسـلامی جامعه کلی ساخت و اعتقادی مبانی بین وثیق ارتباط به اشاره آیت الله خامنه ای با
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 افـراد یکایـک روحیـات در همچنـین و جامعـه کلی شکل در خدا به اعتقاد که نیست شکی": فرماید

 و ذکـر و آورد می وجود به را نظامی یک که ای عقیده آن باشد داشته فعالی و سازنده آثار باید جامعه

 در مـردم ایـن روحیات در تأثیری یک باید کنند می زندگی نظام این در که است مردمی یکایک ورد

 از یکـی ایـن و باشـد داشته جامعه این کلی شکل در همچنین و مردم این روش در مردم این اخلاق

 کردیم می ترسیم دور از را اسلامی نظام چهره که روز آن ما که است مفصل بسیار و مهم های بحث

 راه بـه مباحثـات کـردیم، بحـث گفتـیم سخن فراوان روزهای و متوالی های ساعت بحث این درباره

-211 :1در مکتـب جمعـه،جانـد )  اندیشیده اندیشمندان اند، نوشته نویسندگان کردیم، فکر انداختیم

212) 

 اسلامی آرمانی جامعه هایشا خصه 1.2 

 ظهـور درعصـر کـه اسـت ای جامعـه آرمـانی جامعه مصداق بارزترین رهبری سیاسی اندیشه در

 کـه باورنـد ایـن بـر ایشان  دارد قرار ،(عی) زمان امام الاعظم الله ولی آن رأس در و گرددمی محقق

 :است شده استوار پایه چند بر مهدوی جامعه

 طغیان و ظلم هایریشه کردن قمع و قلع و کردن نابود بر یک     

 هـم و علمـی اندیشه هم است؛ انسان اندیشه سا  ارتقا آرمانی، و آل ایده جامعه دو  خصوصیت

 نکنید  پیدا عالم در فرهنگی و فکری فقر و بیسوادی و جهل از نشانی باید شما انسان، اسلامی اندیشه

 نیروهـای همـه و طبیعت نیروهای همه آن در که است این مهدوی جامعه دیگر سه  خصوصیت

  نکند استفاده آن از بشر که ماندنمی زمین بان در چیزی و شودمی استخراج انسانی

 هـر  اسـت اخلاق و فضلیت محور زمان، امام زمان در محور که است این دیگر چهار  خصوصیت

 (212-2 )دیدگاه ها، است ترپیش و ترمقدم او است بیشتر اخلاقی فضلیت دارای که که

 جامعـه یـک مـا را مهدوی جامعه    رسیده نسبی کمال یک به دنیا    اسلامی آرمانی پنی درجامعه

 (19 دانیم ) درسهایی از نهی البلايه،می صددرصد عادلانه انسانی 

 بنـابراین": کننـدمی ترسـیم چنین را آن اساسی هایشاخصه و آرمانی جامعه ای خامنه الله آیت

 یـک آرمـانی تصـویر آن یعنـی بگیـرد؛ قـرار باهوش بیدار، زنده، ملت یک هدف تواند می یی جامعه

 قـدرت و عزت باشد، عدالت باشد، معنویت او در که است یی جامعه آن ملتی، چنین یک برای جامعه

 نیسـت، ممکـن معنویـت بـدون باشـد، هم با مجموعه این بخواهیم اگر  باشد رفاه باشد، ثروت باشد،

 نیسـت، ممکن خدا گرفتن نظر در بدون نیست، ممکن اخلاق بدون نیست، ممکن معنوی آرمان بدون

 قـدرت، اسـلامی جامعه برای اسلام (17/1/1191)بیانات،" نیست ممکن اللَّّه سبیل فی مجاهدت بدون

 و کنـد مـی اسـیر را بشـر که اسارتهایی ی همه قید از حقیقی آزادی معنوی، و مادی تمکن صلابت،
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 را دنیـا بتوانـد اسـلامی ی جامعه تا خواسته اسلامی ی جامعه برای را چیزی چنین یک  کند می مبتلا

 (21/7/1115 بیانات، )"بدهد نجات

 ذیـل موارد به رهبری، معظم مقام اندیشگی دستگاه در آرمانی جامعه کلی هایشاخصه بررسی با

 :کرد اشاره توانمی

 و مرکـزى شوراى اعضاى با دیدار در است )بیانات پذیری تحول و پویایی دارای آرمانی جامعه  1

 ى کمیته مسؤولان و مرکزى شوراى اعضاى با دیدار بیانات درخمینى ) امام امداد ى کمیته مسؤولان

 (خمینى امام امداد

ــــه  2 ــــانی جامع ــــر آرم ــــاس ب ــــر آزادی اس ــــه و فک ــــا اندیش ــــده بن ــــت  ش  اس

 (5/1/1111و 1/12/1177،و11/11/1158بیانات،)

 (1/1/1111و 21/1/1112) بیانات، است توحید برپایه اسلامی ی جامعه اجتماعی ساخت  1

 (21/1/1175محوراست ) بیانات، امامت آرمانی جامعه  1

 (11/9/1115)بیانات، محوراست هدایت آرمانی جامعه  5

و   11/8/1111 تهـران دانشـگاه در پاسـخ و پرسـش ) جلسـه است محور عدالت آرمانی جامعه  1

7/8/1191) 

 (1/8/1171است )بیانات  فرهنگی ای جامعه آرمانی جامعه  7

 (21/1/1112و17/7/1191)بیانات ، است محور معنویت آرمانی جامعه  9

 (8/8/1111)بیانات ،  است محور اخلاق آرمانی جامعه  8

 (21/1/1171است)بیانات ، شده شناخته رسمیت به آن در مبارزه و جهادگری  11

  (21/1/1112و 27/1/1112)بیانات، دارند والا نقش آرمانی جامعه در شهروندان  11

 (11/11/1111بیانات،) است شده شناخته رسمیت به انسانی کرامت و حرمت آرمانی درجامعه  12

 (1/9/1112و1/12/1111)بیانات ، است گرا تکامل آرمانی جامعه  11

 (15/9/1111)  شودمی تلقی ابزار اقتصاد آرمانی جامعه در  11
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 (25/8/1112)بیانات،  است گرا قانون آرمانی جامعه  11

 (1/9/1112)بیانات، است شده حساب و عالمانه رفتارها آرمانی درجامعه  17

 (19/7/1175بیاناتنیست ) تناقض آرمانی جامعه در  19

 (17/7/1191ات، )بیان است قدرت و عزت از برخوردار آرمانی جامعه  18

 ارزشـی و بنیادی هایآسیب دچار فاضله و آرمانی جامعه البته در رویکرد  آسیب شناسی، چنانچه
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 معظم مقام  می شود  تبدیل دارد، قرار آن مقابل در که جاهلی و نامالوب جامعه به است ممکن شود

 جاهلی جامعه مشخصات شد بیان بالا در که خویش معرفتی و اعتقادی مبانی همان اساس بر رهبری

 هـم انسـان طبقـات باشد، شده بنا شرک مبنای بر که یی جامعه": کنندمی بیان چنین را نامالوب و

 و هسـتی مبـدأ به هاانسان ربط آلود، شرک ی جامعه یک در وقتی  است یکدیگر از ی بیگانه و جدا

 جـدا هم از هاانسان جامعه این در قهری، و طبیعی طور به شود، می مارح عالم مسلط و قاهر نیروی

 کـه یـی جامعـه  دیگـر خـدایی بـه هم سومی و دیگر خدایی به دیگری خدا، یک به یکی افتند؛ می

 يیـر جـدایی ی دره یک و نفوذ قابل يیر دیوار یک انسان، طوایب و آحاد میان باشد، شرک برمبنای

 (28/8/1119)بیانات،  دارد وجود وصل قابل

 

 نتیجه گیری 

در  یشـانا یهـا یشهاست که آراء  واند یبه نام جهان اسلام یشمنداناز جمله اندامام  خامنه ای 

و بـا  یشخـو یتبا درا یشانمختلب قرار گرفته است  ا یمورد توجه مردم کشورها یارسال ها بس ینا

داده خـود قـرار  یهازمان، همواره ضرورت توجه به مسائل نوظهور را در رأس برنامه یاتدرک مقتض

است که تحقق آن طبعاً ضرورت توجـه بـه مسـائل  «یاسلام ینتمدن نو»ها مسأله از آن یکیاست  

 یـبرق ینتـر یو جـد ینتـر یتمـدن اسـلام بـه عنـوان اصـل ی،در زمان کنونزیرا  طلبدیرا م ینینو

آن  یحکومـت اسـلام یلتـوان تبلـور آن را در تشـک یيرب است که مـ یبرالیستینظام ل یدئولوژیکا

از آن حـذف شـده بـود  تمـدن  یو حت یدهکش یانسان یاتح یهو خدا به حاش یند یت،هنگام که معنو

 یـبتعر یو خـارج ییمدل اجرا یک یزتحقق آن ن یدارد که برا یمبنا و مدل معرفت یکمدرن يرب 

 کرده است 

مـه ه یانقلاب نوپا در راه کمـال و ترقـ یک یتو هدا یاسیبدون شک حضور موفق در عرصه س

و منسـجم  یقو یو عمل یمدل نظر یکبر اساس  ی،و خارج یجانبه با وجود دشمنان گوناگون داخل

دارد به  ینشان از نظام هماهنگ ینظر وعمل مقام معظم رهبر یسه دهه در فضا یممکن است بررس

 یعلمـا یدهنـده گفتمـان فکـرکـه ادامه دهـدیم یلمند را تشـککل نظام یک یشکه اجزا یاگونه

 پردازد یمعاصر م یلبه مسا یکرداجتهادیاست وبا رو )ره(ینیه و استمراربخش گفتمان امام خمگذشت

در  یمقام معظم رهبرپژوهش حاضر درآمدی است بر اندیشه سیاسی توجه کرد که  یدبا یاندر پا

 طراحی وتحقق جامعه اسلامی در مسیر نیل به تمـدن نـوین اسـلامی، لـذا ضـروری اسـت طرحهـای

  یردکشور قرار گ یجامعه علم توجه ، مورد در این حوزهو کلان  یقعم یپژوهش
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