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 چکیده

و فصل جدید زندگی جمهوری اسالمی، با « گام دوم انقالب»رسالت جدید ملّت ایران در 

ای که بعد از  پردازی است. مرحله ورود به دهۀ پنجم بعد از پیروزی انقالب اسالمی، جامعه

ایرانی در شکل نوین آن و مطلع بایستۀ طلوع -سازی مقدمۀ تمدن اسالمی سازی و دولت نظام

ها را در هزارۀ جاری تحت  ظمی بوده و مناسبات زندگی اجتماعی انسانخورشید والیت ع

سازی خود مبتنی بر شعارهای انقالب اسالمی، روحیه و  دهد. اما این جامعه تأثیر قرار می

حرکت انقالبی است؛ سؤالی که در این میان ارزش طرح و بررسی دارد این است که آیا میان 

بسیج، خصال جهادی، حرکت و تغییرخواهی مستمر  که مقتضای تحرک،« جوشش انقالبی»

که برایند نظم و ثبات اجتماعی است، تضاد و تنافری وجود ندارد؟ در « سازی جامعه»است و 

مقام پاسخ به این سؤال و با روش توصیفی و تحلیلی با ابتنا به اندیشۀ مقام رهبری به دست 

سیاسی تضاد و تنافری وجود ندارد،  گری و نظم اجتماعی و حتی نظم آمد که میان انقالبی

اهلل  های اجتماعی آیت دهی به جامعۀ مطلوب در اندیشه های شکل بلکه اتفاقاً از بایسته

 گری نظام اسالمی در معنای واقعی آن است.  ای، انقالبی خامنه

 اسالمی. پردازی، جامعۀ  ای، بیانیۀ گام دوم، نظامِ انقالبی، جامعه اهلل خامنه آیتواژگان کلیدی: 
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 مقدمه و بیان مسئله

ای برای چهلمین  اهلل خامنه ۀ آیتگذاری شد هدف، دهی شده پردازی شده، سازمان عبارتۀ بیانی

سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران، با نگاه کلی و فرابخشی )در مقابل نگاه جزئی و بخشی( و 

(، ضمن اعالم پایان انحطاط 1931ئیلی، نگاه فرایندی )در مقابل نگاه اینجا و اکنونی( )جبرا

افتادگی گاه تحمیلی و گاه برایند فرومایگی  ماندگی و عقب تاریخی طوالنی مدت، تحقیر، عقب

عنوان دستاورد قطعی و بدون تردید انقالب اسالمی، چگونگی استمرار  رجال سیاسی داخلی به

ترین آن  ا ترسیم کرد. یکی از مهمهای آتی و چیستی اهداف آن ر ها و دهه انقالب را برای سال

عنوان یکی از مراحل  سازی به پردازی و جامعه اهداف که در بیانیه مطرح شده است، بحث جامعه

مهم انقالب اسالمی است. پیشتر نیز در مراحل ترسیمی از سوی رهبری، کشور و جامعۀ اسالمی 

سازی قرار گرفته بود. در  دنچهارمین مرحله پس از انقالب، نظام و دولت و مقدمۀ مرحله تم

انقالب اسالمی اولین منزلگاه بود که در  ،ت ایرانحرکت اسالمی ملّ در نظر رهبری انقالب و

انقالب اسالمی  اوایلادامه به تشکیل نظام اسالمی انجامید. تحقق دولت اسالمی از همان 

ل این الگوی آرمانی ت ایران مطرح شد و تشکیعنوان یکی از اهداف اصلی حرکت اسالمی ملّ به

ای، بازشناسی  در چنین زمینه. قلمداد شد «اسالمی ۀجامع» یریگ بر شکل یا از دولت مقدمه

مختصات جامعه در اندیشۀ رهبری انقالب و چگونگی تحقق آن در شرایط انقالبی پایدار، با 

ه و درآمدی مسئلۀ این مقال« بیانیه گام دوم»عطف توجه به کلّیت اندیشۀ رهبری و با محوریت 

بر بازشناسی نظریۀ اجتماعی رهبر انقالب اسالمی است. ضرورت و اهمیت پرداختن به 

اند از:  فهم اندیشه رهبری بابِ فهم  ای رهبری از جمله عبارته های مختلف اندیشه سویه

ها و  گذارِ بسیاری از جریان های امام خمینی، تجربۀ عملی رهبری بیش از سه دهه، پایه اندیشه

، ورود در حل  1«سرآمد پارادایم»عنوان  ها، احاطه بر شرایط تاریخی جامعۀ ایران به تمانگف

های وی به طرق مختلف توسط اندیشمندان  معماهای سیاسی و اجتماعی و دنبال شدن اندیشه

 (. 3-11: 1931طرفدار یا منتقد و مخالف)اسماعیلی، 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــ
1 Master paradigm 
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 های پژوهش اهداف و پرسش

های رسیدن به آن در  مختصات جامعۀ مدّنظر رهبری و بایسته هدف اصلی مقاله بازشناسی

است. « نظام انقالبی»ای و چگونگی تحقق آن در ضمن نظریۀ  اهلل خامنه منظومۀ فکری آیت

 اند از: های مقاله عبارت بنابراین سؤال

اند و  های آن در منظومۀ فکری رهبری انقالب اسالمی چیست جامعۀ اسالمی و شاخص .1

 اند؟ کدام

 اند؟ های تحقق جامعۀ اسالمی در اندیشۀ رهبری انقالب اسالمی کدام بایسته .2

سازی در اندیشۀ رهبری انقالب اسالمی  چرایی و جایگاه نظریۀ نظام انقالبی در جامعه .9

 چیست؟ 

 پیشینۀ پژوهش 

ای، نوع کارهای صورت گرفته صبغۀ سیاسی دارند مثالً  اهلل خامنه های آیت در ارتباط با اندیشه

ماهیت و ارکان دولت اسالمی در دیدگاه حضرت »( در مقالۀ 1931محمدی مزرعی و نادری)

آنچه عمالً دولت را متصِّف به اسالمی بودن یا نبودن اند که  به این نتیجه رسیده« ای اهلل خامنه آیت

ق رسول اکرم )ص( و امام باشد. حکمرانی موفّ می« گیری اسالمی عملکرد و جهت»نماید  آن می

ق دولت اسالمی در بافت نظام جمهوری لی )ع( در دولت نبوی و علوی، الگوی آرمانی تحقّع

سالمت اعتقادی، اخالقی و رفتار اسالمی کارگزارن و نهادها، سنجه و تراز دولت  اسالمی است.

«  ای اهلل خامنه نظریه دولت در اندیشۀ سیاسی آیت»است. در مقالۀ مشابه دیگری با عنوان اسالمی 

ای،  اهلل خامنه سیاسی آیت ۀدر اندیشاند که  به این نتیجه رسیده (1931زایی و جاویدی) لک

ساالری دینی و اصول  مفهوم دولت با توجه به منشأ الهی مردمی دانستن دولت و اعتقاد به مردم

الهی شکل یافته  ۀای است که بر مبنای هندس مسلم استقالل، آزادی و جمهوری، مفهومی شبکه

ر بحث ساختار دولت، ایشان به دولت کوچک پویا و تعاملی بدون الزامات غیراسالمی و است. د

عدل  ۀدولتشان به دولت کریم ۀحتی الحادی نظریات غربی و شرقی معتقدند. ایشان در نظری

محور معتقدند که مبنای آن اسالمی است و جهت الهی دارد و اصول اساسی آن برپایی قسط و 

ها،  زمینه ۀت در همعدالتی، دفاع از حقوق ملّ ، استقالل، مبارزه با فساد و بیساالرى عدالت، مردم
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که روشن است  . چنانعالم است ۀدفاع از حقوق مسلمانان عالم،و دفاع از هر مظلومى در هر نقط

که این مقاله بر جامعه تمرکز پیدا  در نوع این تحقیقات تمرکز بر دولت اسالمی است، درحالی

که در چهار بخش به قلم  ای اهلل العظمی خامنه کتاب منظومه فکری حضرت آیت کرده است. در

های  ( منتشرشده است به نظام1931جمعی از پژوهشگران و با کوشش عبدالحسین خسروپناه )

اجتماعی اسالم در اندیشۀ رهبری نیز پرداخته شده است تا بر انسجام و هماهنگی اندیشۀ وی 

د شود، که البته در آن اثر بر بیانیه گام دوم استناد نشده است. در ارتباط در ابعاد گوناگون بازتأکی

با محوریت بیانیۀ گام دوم نیز کارهای پژوهشی در حال انجام هست، که تا زمان نگارش این 

رسد کوشش حاضر درآمدی بر نظریۀ  مقاله اثر قابل توجهی منتشر نشده است.  به نظر می

 باشد. « بیانیه گام دوم انقالب»با محوریت  ای اهلل خامنه اجتماعی آیت

 چارچوب مفهومی 

برای ساماندهی نظری مباحث، تعریف و « نظام انقالبی»و « جامعه پردازی»، «جامعه»دراینجا 

 توصیف می شوند.

 پردازی جامعه و جامعه

ته و های بقا را از جامعه آموخ انسانِ اجتماعی برای بقای خود به دیگران نیاز دارد و شیوه

ترین مرحلۀ  شود. اجتماعی شدنِ نخستین ممکن است مهم دوباره و چندباره اجتماعی می

اجتماعی شدن باشد، اما اجتماعی شدن بعدی ممکن است مسیرهای  نخستین را تقویت کند 

دهد  یا ما را به مسیرهای جدیدی رهنمون شود. اجتماعی شدن کنشگر فردی را شکل می

اجتماعی بوده و -جامعۀ سازمانی اجتماعی متشکل از همان مردمان (. 72-71: 1931)شارون، 

ای از نهادهای اجتماعی و  و کنشگران است که دارای تاریخ، فرهنگ، ساختار، مجموعه -شده

یافته از  (. جامعه همچنین گروهی انسجام12معموالً زبان و هویتی مشترک هستند )همان: 

(. 11: 1919ی آنها را گردهم آورده است )مطهرنیا، همان افراد هستند که رابطه و هدف واحد

ای است که از خاستگاهی عقالنی و مبتنی بر ادراک منفعت جوی  جامعۀ اسالمی هم جامعه

برخاسته است، اما هدف از گردهمایی آدمیان در آن، تنها -در حیطه شریعت اسالم-مسلمانان

ان در پرتو ادراک عقالنی خود، باید ناشی از این خاستگاه و محدود به آن نیست؛ چراکه مسلم
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ترین گسترۀ زندگی پرمنفعت جمعی را در تعامل سازنده با دیگر  ترین محیط و مطمئن مهم

مسلمانان در جامعۀ بزرگ اسالمی پیدا کند و به این یقین برسد که منفعت وی به عنوان فرد 

معۀ اسالمی در برگیرندۀ (. بنابراین جا39در گرو منافع و مصالح کل مسلمانان است )همان: 

اجتماع مسلمانانی است که به واسطۀ عقالنیت مبتنی بر پیوندهای دینی و برخاسته از خاستگاه 

به هدف رفع حوایج چند وجهی خویش و -در وجوه مادی و معنوی-عقل منفعت جوی آدمی

می های جامعۀ اسال خورند)همان(. ویژگی سبقت جستن از دیگر جوامع به یکدیگر پیوند می

اند از: آزادی گفتار، تأمین امنیت، تبعیض زدایی، سالمت مالی،  البالغه عبارت از منظر نهج

مداری، مداراگری، بازرسی و نظارت، تشویق و تنبیه)شیرودی،  داری، حق ساالری، مردم مردم

دار و حساب  های جهت (. خصایص مورد انتظار از جامعۀ اسالمی، ویژگی71-71: 1911

بینی توحیدی و بر وفق  بینی خاص الهی یعنی جهان د که همه در ظل جهانای هستن شده

کنند  تر تعبد وظیفه ایفاد می های قرآنی تدوین شده و در به جا آوردن هرچه کامل مضامین آیه

: 1912کنند)ابولقاسمی فخری،  و با هماهنگی شایان توجهی هدفِ تعالی انسان را دنبال می

)مستقیمی،  بعاد جوامع بشری نگاهی وسیع و همه جانبه استاۀ نگاه اسالم به هم(. 11

جوامع اگرچه روح تعالیم اسالم و معنویات حاکم بر احکام آن، کامالً با پیدایش  (.1911

بسیار  ها نظیر فاصلۀ انحرافهای بارزی از  است، اما در مرحلۀ عمل، نمونه منحرف مخالف

در کشورهای های آزاردهنده  انواع دیگر شکافیعنی فاصلۀ طبقاتی و چشمگیر بین فقر و غنا 

عموماً زندگی اجتماعی در به نظر برخی پژوهشگران از این منظر ، استمشاهده قابل مسلمان 

آدمی است که  ۀانسانی چون پیکر ۀجامع  (.1911)مستقیمی،  است جهان اسالم، غیر اسالمی

های اجتماعی با یکدیگر  عامل پدیدهت ند.ا اعضا و جوارح آن با یکدیگر در داد و ستد و تعامل

شود که تحلیلگر جامعه به آن مانند یک موجود حیاتمند  ثیراتشان در یکدیگر، موجب میأو ت

(. جامعه بنابراین و گونۀ خاصی از آن مثل جامعۀ اسالمی ساختنی 1917)واسعی،  نظر کند

وند و به کندی هم ساخته ش آیند، آنها ساخته می جوامع به خودی خود پدید نمی»است. اساساً 

(. این تنافری با اجتماعی بودن انسان ندارد، چراکه انسان طبیعت 11: 1931شارون، «)شوند می

فرهنگی نیز دارد، یعنی موجودی نیست که طبیعتش را بیولوژی معین کند، بلکه بسیار 

م انسان، ها همواره در تالش هستند که جامعۀ خود را بهینه کنند، ه گوناگون است. انسان
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آورد و هم با الگوهای اجتماعی و  های انسانی و فردی خود را از جامعه به دست می ویژگی

سازد )شارون،  فرهنگی مناسب و متناسب، جدید یا جدید فهم شده اجتماع خود را بهینه می

ها در طول حیات خویش، همواره دسته  (. به اعتراف بسیاری از دانشمندان انسان11: 1931

کردند، با افزوده شدن آگاهی و فرهنگ، جوامع شکل کنونی را یافتند و  ندگی میجمعی ز

(. در 11: 1939پذیری و کنترل اجتماعی راه تداوم این نوع زندگی بوده است )امیرکاوه،  جامعه

 پذیر، تسلیم در برابر حق، مبارزِ پویا، مسئولیتای  یعنی جامعه« جامعۀ دینی»ساخته شدن 

جو، همدل و مصلحت اندیشِ بین  ، مهربان، سلماستعمارو  بداد، طاغوتبا کفر، استسخت 

« نظامِ انقالبی»های جامعۀ مطلوب دینی،  و برای تحقق همۀ آرمان مجاهد فی سبیل اهللخود و 

اگر دین عنصر ذهنی اعمال قدرت را فراهم آورده، تشکیل حکومت »کند.  سازی می امکان

( و با کمک به 11: 1919)مطهرنیا، « بیند ی را تدارک میدینی عناصر عینی اعمال چنین قدرت

پذیری است، آن را قوت و  ثبات و تداوم الگوهای رفتاری در یک جامعه که نتیجۀ جامعه

 بخشد.   استیال می

 نظامِ انقالبی

های اجتماعی تأکید دارند. برخی  برخی در زمینۀ بحث فروپاشی شوروی بر پایان عصر انقالب

دانند و کارکردگرایان آن را یک بیماری،  ا، انقالب اجتماعی را یک دروغ بزرگ میه از رئالیست

چرا باید خود را به یک آیندۀ »اند. پوپر گفته بود:  ناهنجاری و عارضۀ موقتی محسوب کرده

شود بهشت زمینی را از وضعیت فعلی به  خیالی دلخوش کنیم؟ آنچه مهم است این است که می

«. سته است ما نسل فعلی را برای یک آرمانشهر دروغین به مسلخ ببریموجود آورد. آیا شای

زاده  های اجتماعی هستند )رحمانی مارکوزه و فوکویاما نیز از سرآمدان نظریۀ پایان عصر انقالب

پیش از انقالب، خود انقالب، حاکمیت میانه » :کرین برینتون  ۀپنج مرحل(. 39: 1917دهکردی، 

ها مورد توجه  هم در زمینۀ مقطعی بودن انقالب« و دوران ترمیدور روها، حاکمیت تندروها

های  ها بر پایان عصر انقالب که این گونه نظریه (. اما درحالی1931پژوهشگران است )پناهی، 

های دیگری هستند که اساساً  ها تأکید دارند، نظریه اجتماعی بزرگ یا مقطعی بودن انقالب

ها  انقالب ،افرادی که به انقالب دائمی معتقد هستنداند.  دازی کردههای دائمی را تئوری پر انقالب
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کارل مارکس در سال  بار دانند. مفهوم انقالبِ دائمی را نخستین میمستمر  یفرایندرا دارای 

کارگر با انقالب مستمر  ۀدر یک گردهمایی کارگری مطرح کرد. مارکس معتقد بود که طبق 1171

مارکس این ایده را در سطح جهانی  (.1931)پناهی،  اران حاکم شوندد نباید اجازه دهد سرمایه

بحث خاتمه یا . کرد های سوسیالیستی در کشورهای مختلف مطرح می هم برای استمرار انقالب

 1311، تروتسکی از رهبران انقالب شداستمرار انقالب در انقالب شوروی بسیار جنجال برانگیز 

که کسانی مانند استالین مخالف این ایده  ئمی بود؛ درحالیشوروی موافق انقالب مستمر و دا

(. در 1931)پناهی،  هایی در انقالب شوروی شد بودند و این اختالف نظرها باعث تصفیه

عنوان یک انقالب اجتماعی )در تعبیر مارکس زلزله( و نه  خصوص انقالب اسالمی ایران به

بین مسئوالن و نخبگان جمهوری اسالمی  نیز این بحث انقالب صرفاً سیاسی )رعد و برق(، 

باید به طور مثال معتقدند انقالب اسالمی به پایان رسیده است و  ای هعدّ. مطرح است

های هماهنگ با فضای جهانی اتخاذ کنیم، اما در مقابل برخی معتقدند انقالب اسالمی  سیاست

 ۀرهبر انقالب در بیانی، دامه بدهیمهای انقالبی باید ا در فرایند تکامل خود قرار دارد و به سیاست

(. جدا از نوع 1931، پناهی) ند که معتقد به انقالب مستمر هستندا هنشان داد گام دوم انقالب،

ها،  استمرار انقالب یا ضرورت نظام  های نظری غربی در بحث مقایسه و بازشناسی انقالب زمینه

علی شریعتی نشان داد.  نهاد-نهضتبحث بینی اسالمی با  توان در چارچوب جهان انقالبی را می

صفوی. او در این مقام،  ۀعلوی و شیع ۀدست داد: شیع شریعتی روزگاری از تشیع دو چهره به

عزیمت خود را شناسایی دوگانگی میان تشیع موجود عصر خود و تشیع راستین قرار داد.  ۀنقط

( نیازمند است 111: 1911رهنما، «)ع به یک تجدید نیروی پایدار یا انقالبتشیّ»او معتقد بود که 

راستین   ۀآن جز با یک جنبش تازه و انقالبی و نشان دادن چهر  یافته و راه رهایی از شکل نهادی

نهضت  یکبرایند  را جمهوری اسالمیتوان   با اتکا به این بحث مینماید.  تشیع غیرممکن می

در این انقالب و نظام سیاسی شکل خمینی دانست، چراکه علوی شیعی به رهبری امام  -انقالبی

نظیر جدایی دین از سیاست انحطاط دینی و مذهبی  اشکال ۀهم در مقابل گرفته براساس آن،

پنداری با هرگونه  عملیدر تعارض این انقالب  ۀاندیشهمچنین   داشته شده است.مبارزه بر علم

را انقالب اسالمی خود  ست.ندا گیر می فساد عالم بستر)عج( را در عصرکه ظهور امام  قرارگرفت

در پرتو  شناسد. می موعود آوری مقدمات راستین برای ظهور امام مسئولیت در قبال فراهم ۀزاد
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زخوانی علمی و مفاهیم اسالمی و شیعی نه تنها بابرآمده از آن انقالب و جمهوری اسالمی 

 اند و هکشیده شدنیز ه جامعو کنش فکر  ۀجدید به عرص بازخوانی اند که اساساً با پژوهشی شده

ۀ برایند جامعاند.  شدهت و مقاومت ایشان در مسیر اهداف بلند و آرمانی اسالم موجب حرکت ملّ

آن از  ۀو دامن بوده بر دعوت به خیر و اصل امر به معروف و نهی از منکر استوارانقالب و نظام، 

بستری همه این  .شود ین نیز میامر و نهی مردم به مردم فراتر بوده و شامل النصح الئمه المسلم

هویت  است که «نظامِ انقالبی»تغذیه کننده و استمراربخش  دینی های هبرای پویایی مفاهیم و نظری

 است از دین و مناسبات دینی استفاده حرکت آفرین، ضد استحاله، انحراف، تحریف و سوءآن 

 (.111-113: 1931)سرپرست سادات، 

ایمان  ۀبر پایترین انقالب سدۀ اخیر  ترین و مردمی بزرگن دینی، احیاگرا ۀبراساس اندیش

سازی و  نظام .شدشکل گرفت و براساس آن یک نظام الهی و دینی پدیدار  یاسالمو معرفت 

سازی نشانگر ظرفیت یک فرهنگ متعالی و سازندگی آن و از مقدمات ضروری  دولت

به نهاد در قالب یک نظام سیاسی با عنوان با تبدیل شدن  سازی است. آیا انقالب اسالمی تمدن

پاسخ از نظر رهبران جمهوری جمهوری اسالمی، روح انقالبی خود را از دست داده است؟ 

از زبان و بیان رهبران و استداللی که سخن هر نشانه،  . جدا از اینکهاستمحکم  «نه» اسالمی

 ،زدگی و تحجر است نافی وضعیت صفوی، سیاه، رکود، خمول، خواب شود آن گفته می

مباالتی به خطوط اصلی خود و  درستی نیز انتظار دارند که جمهوری اسالمی با عدم بی به

شیعی سیاه و صفوی  ۀجامعترین حکومت تاریخ، از همۀ صور  نزدیک شدن راستین به علوی

در ایران باالترین مقام سیاسی در رو  ازاین .اساساً همین است« نظامِ انقالبی»گذار کند و وظیفۀ 

 برآورده ساختن ، تاشود می خوانده« رهبر انقالب»با عنوان  ، همچنانانقالب دهۀ پنجم

سازی متناسب آن و تمدن آفرینی آن با صدایی  ی انقالب اسالمی، جامعهها و آرمان ها هدف

  رسا گوشزد و همواره مطالبه شود. 

 روش تحقیق

طور باواسطه  ریق کتب، اسناد و مدارک دیگر بهدر این مقاله با مطالعۀ اسنادی )که صرفاً از ط

گیری از روش توصیفی یعنی  ( و بهره271-277: 1917گیرد( )ساروخانی،  صورت می
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ها در زمینه ، شرایط و موقعیت، تالش خواهد  مند یعنی بازشناسی شناسی با توصیف نظام نگرش

های تحقق آن بازشناسی و  شد تا از اندیشۀ رهبری انقالب، مختصات جامعۀ اسالمی و بایسته

ها، منطق درونی نظام اندیشگی رهبری  به مثابه یک  تحلیل شوند. راهنمای تجزیه و تحلیل داده

دهد و  و اندیشه و هم سیستماتیک بودن یا نبودن آن را نشان می «نوع فکر» کل است که هم

 شود.  نیز استناد می ات ایشانها و بیان رو به بیانیۀ گام دوم اکتفا نشده و به سایر سخنرانی ازاین

 های پژوهش یافته

دنبال واکاوی  های مقاله به با تمهید مفهومی، نظری و روشی باال و در این مقام با پاسخ به سؤال

 بیشتر مسئله مطرح شده خواهیم بود. 

 های آن در منظومۀ فکری رهبر جمهوری اسالمی جامعۀ اسالمی و شاخص -0

اندیشى و تحجر و  آفرین، اسالمِ بدون کج آور، اسالمِ تحرک نشاط بخش، اسالمِ اسالمِ حیات»

ها به  ها، و اسالمِ هدایت کنندۀ انسان بخش به انسان انحراف، اسالمِ بدون التقاط، اسالمِ شجاعت

های رهبری دربارۀ جامعه، چیستی و چگونگی  ( آبشخور اندیشه21/7/1911«)سوى علم و دانش

اسالم »شناسد و فراتر از آن برای ساختن آن برنامه دارد:  ه رسمیت میآن است. اسالم جامعه را ب

بیانات در دیدار «)سازی هم داردوظایف عمومی هم دارد، جامعه ،یر از کارهای شخصیغ

طبق نظر »( جامعۀ مدّنظر رهبری نیز طبیعتاً جامعۀ اسالمی است.  21/12/1931خبرگان رهبری، 

ی که در آن، عدل و داد باشد؛ آزادی فکر و اندیشه ا خت؟ جامعهی را باید ساا اسالم، چه جامعه

باشد؛ رشد و شکوفایی استعدادها باشد؛ اخالق حسنه و فاضله در روابط اجتماعی حاکم باشد؛ 

ها احساس شرف و افتخار و امید کنند و بخواهند  در آن، فقر و فساد و تبعیض نباشد؛ انسان

خواهد که در آن  ی را میا ا اخالق فاضله بسازند. اسالم جامعهدنیایی را با شرف و با افتخار و ب

ی ا های اجتماعی نوسازی شود و پیش برود. اسالم جامعه بنیان ۀعلم، هم ۀعلم بجوشد و بر پای

 ۀیک ملت مشعل و پرچم شاخصی باشند برای هم ۀخواهد که در آن، افراد و مجموع را می

های این  (. شاخصه9/9/1911های شهدا،  ارگران و خانواده)بیانات در دیدار جمعی از ایث« ها ملت

دهد، رهبری انقالب مواردی چون  جامعه را نیز رهبری از سیره و سنت معصومین به دست می



 

 

 

 

 
 8938هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال نهم، شماره دوم، پاييز و زمستان   فصلنامه نظريه   232 

  

 

ایمان و معنویت، قسط و عدل، علم و معرفت، صفا و اخوت، صالح اخالقی و رفتاری، اقتدار »

های  شمرند )خطبه های جامعۀ نبوی بر می را شاخص« و عزت و کار و حرکت و پیشرفت دائمی

(. در چنین بستری جامعۀ اسالمی در نظر رهبری عبارت است 21/2/1911نماز جمعه، 

های اسالمی، اهداف اسالمی و آرزوهای بزرگی که اسالم برای بشر  ای که در آن آرمان جامعه»از

در اندیشۀ رهبری و مستند  های آن نیز (. شاخصه21/7/1911« )ترسیم کرده است تحقق پیدا کند

جامعۀ عادل و برخوردار از عدالت، نقش واقعی مردم در اداره »ند از:  به بیانات متعدد وی عبارت

و پیشرفت آن، دارای عزّت ملی و استغنای ملی، برخوردار از رفاه و مبرای از فقر، دارای 

ی مردمش، جریانِ اسالم های همه جانبه، در حال پیشروی دائم، حامل عزت حقیقی برا پیشرفت

الگوی پیشرفت و »دارای  و «. حیات بخش در آن، جریانِ حقیقی علم و اقتدار علمی در جامعه

توسعه و رفاه، همراه با عدالت و برادری و محبت و عطوفت بین قشرها و پُرشدن شکاف بین 

، «طلبی عدالت(. »11/2/1911)بیانات در دیدار مردم رفسنجان، « فقیر و غنی در جامعه

ایستادگی »، «وقفه طلب و پویائی علمی بی»، «کار و تالش مخلصانه»، «زیستی مسئوالن ساده»

« حقوق ملتو از حقوق ملیشجاعانه دفاع »، «بیگانگان ۀورزی و سلط قاطع در مقابل طمع

به علما و معلّمین اخالق و دین و نیازمند »(، 21/3/1911)بیانات در دانشگاه علم و صنعت، 

( که 11/1/1911)بیانات در آغاز درس خارج فقه، « برای اقامه حکومت و جامعۀ اسالمی رفمعا

، «گری اجتناب از اشرافی» اند. های خاص برآمده از وجه اسالمی و هویت اسالمی شاخص

،  «اعتماد به مردم»، «احترام به جهاد و مجاهدان»، «احترام به شهیدان»، «ارزش جهاد و شهادت»

های بیشتر مورد اهتمام  ، شاخص«های مسلمان نزدیکی با ملت»، «رابر هیبت دشمنشجاعت در ب»

(. با تحقق 21/3/1911در شرایط کنونی جامعۀ ایرانی هستند )بیانات در دانشگاه علم و صنعت، 

ها و  ای که انسان اگر جامعه»آید:  ها و در جامعۀ اسالمی این وضعیت پیش می این شاخص

ولیت ئند، دارای احساس مسا کنند، دارای رحم و مروّت ند و عمل میاندیش مردمش درست می

برای  ند، غرق در مادّه نیستند و همه چیز راا ند، دارای احساس معنویّتا در پیش خدای بزرگ

رفاه مادّی، برای  خواهند؛ قدرت و رفاه مادّی بیابند، آن پول و قدرت و آن پیشرفت و خود نمی

طور که در صدر اسالم، اسالم آمد و چراغ علم  آورد. همان به وجود می های دنیا، خیر انسان ۀهم

)بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی، « و معنویت را در دنیا روشن کرد
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در اندیشۀ رهبری، در عین حال دست یازیدن و تحقق جامعۀ اسالمی هدف میانی  (.17/1/1911

 خود را به تکامل دبتوانانسان  ای چنین جامعه ۀر سایدتر این است که  و هدف اساسی است

هدف نهائی، (. »21/9/1911د )بیانات در اولین دیدار نمایندگان مجلس هشتم، برسان معنوی

تر از آن،  سازی است؛ هدف پائین تر از آن، انسان تعالی و تکامل و قرب الهی است. هدف پائین

آثار، که استقرار عدالت در آن باشد، توحید مشخصات و  ۀاسالمی است با هم ۀایجاد جامع

(. طبق منطق 19/1/1931)بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران، « باشد، معنویت باشد

آید،  دنبال اوصاف مذکور از جامعۀ نیک و عادالنه به دست می اندیشۀ رهبری، رضایتمندی که به

معنوی، فطری و خداجوی خود شده، جوهره جویی انسان و رسیدن او  به کمال  ساز تعالی زمینه

 بخشد.  انسانی، عقالنیت و فرزانگی او را تحقق می

 ای  اهلل خامنه های تحقق جامعۀ اسالمی در اندیشۀ آیت بایسته -3

جامعه هم از جوششی درونی و هم با کمک و پردازش از  ،ای اهلل خامنه آیتدر تلقی و تعابیر 

اران در آن سهم دارند و هم ساختارها، که اشعار به پذیرش بیرون حاصل می شود، هم کارگز

های زیر  کارگزار در تحقق جامعۀ اسالمی در اندیشه رهبری دارد و  بایسته–دوگانه  ساختار 

 برایند آن است: 

پذیری دولت اسالمی  دولت اسالمی: اساس کار در اندیشۀ رهبری در این راه با مسئولیت- 

(. 21/7/1911« )آورد مى است که کشور ]جامعه[ اسالمى به وجود مىدولت اسال»شود  ایجاد می

گاه کشور به معناى واقعى کلمه اسالمى خواهد  معناى واقعى کلمه اسالمى شد، آن اگر دولت به»

شود؛  کن مى تدریج ریشهشد؛ عدالت مستقر خواهد شد؛ تبعیض از بین خواهد رفت؛ فقر به

کند؛ این  الملل ارتقاء پیدا مى آید؛ جایگاهش در روابط بین عزت حقیقى براى مردم به وجود مى

تواند کشور اسالمى به وجود بیاورد.  دولت اسالمى مى(.  » 12/3/1913« )شود کشور اسالمى مى

بعد از این مرحله، مرحلۀ تأللؤ و تشعشع نظام اسالمى است؛ یعنى مرحلۀ ایجاد کشور اسالمى. 

شویم: لتکونوا  هاى عالم، الگو و اسوه مى وقت براى مسلمان اگر این مرحله به وجود آمد، آن

( از این رو مهم ترین بایسته همان دولت اسالمی است، که 21/3/1911«.)شهداء على النّاس
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رسیدن به آن دولت نیز، از رهگذر نظامِ انقالبی می گذرد. اما تا زمان تحقق چنین دولتی، 

 مسئولیتی فراگیر متوجه همگان است.

مانند کمک به اصالح قوانین و مقررات، نظامات، تعامالت و  های ساختاری: سازی ینهزم -

 ساختارهای مورد نیاز جامعۀ اسالمی.

ای داشته باشیم که ثروت و قدرت و سعادتِ  خواهیم جامعه ما می»جامعیت در هدف:  -

 .کشند آن را میها آرزوی  ای است که ملت این نقطه ،جانبه و عدالت را با هم داشته باشد همه

تواند تصویر آرمانی یک ملتِ زنده، بیدار و باهوش قرار گیرد که در آن، معنویت و  ای می جامعه

)بیانات در دیدار جمعی از پاسداران، « عدالت و عزّت و قدرت و ثروت و رفاه باشد

11/1/1911.) 

وانیم مردم را آزاد ت و هوس نباشیم، مى  اگر خود ما اسیر هوى»تقوی و استقامت مسئولین:  -

توانیم مردم را شجاع بار بیاوریم. اگر من و  و هوس بار بیاوریم. اگر ما شجاع باشیم، مى  از هوى

توانیم  و هوس و دنبال طمع و بنده و ذلیلِ ترس و طمع خود بودیم، نمى  امثال من اسیر هوى

یى معلم  ست که در گوشهمردم را با فضایل بار بیاوریم. این بسته به شانس و اقبال هرکسى ا

 (.21/7/1911«)خوبى پیدا کند و به صورت فردى تکامل یابد؛ ]اما[ جامعه پیش نخواهد رفت

های رفیع  ای بدون این احساس تعهّد، به قلّه هیچ انسان و هیچ جامعه پذیری: مسئولیت -

دیدار جوانان  )بیانات در ولیت و تعهّد باید آگاهانه باشدئسعادت نخواهد رسید. این احساس مس

 (.1/12/1911و دانشجویان سیستان و بلوچستان، 

بدون معنویت و آرمان معنوی و اخالق و درنظر گرفتن خدا و مجاهدت فی سبیل اهلل:  -

ما  (11/1/1911)بیانات در دیدار جمعی از پاسداران،  اللَّه ممکن نیست سبیل بدون مجاهدت فی

خود را به معنای واقعی اسالمی کنیم. این احتیاج  ۀمعباید عدالت و اخالق را مستقر کنیم و جا

)بیانات در دیدار جمعی از  دارد به کار و تالش و ایمان و عمل صالح و مجاهدت در راه خدا

 (.9/9/1911های شهدا،  ایثارگران و خانواده

حفظ نظام اسالمی و حفظ این اساس و حفظ آن مرزها و حفظ نظام و هویت واقعی آن:  -

)بیانات در دیدار اعضای مجلس کند های دنیا جدا می نظام ۀی که این نظام را از بقییها شاخص

 (. 1/12/1911خبرگان رهبری، 
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 سازی در اندیشۀ رهبری در جامعه« نظام انقالبی»جایگاه و چرایی نظریۀ  -2

گیری دولت اسالمی فاصله وجود دارد و  های انقالب اسالمی و هم شکل تا تحقق کامل آرمان

ه پیمودن آن، برخورداری از قدرت براساس معیارهای امروزین است و این در اختیار یک نظام را

بلکه  ،متحجر نیست ،های نوین در مقابل پدیدهکه به تعبیر رهبری نظامی  اسالمی انقالبی است.

های دینی بلکه  گری و طرح و تداوم شعارهای ابدی خود که نه تنها حاوی ارزش با انقالبی

های انسانی، فطری و جهانی نیز است، مسئولیتی خطیر برعهده دارد. انقالب دائمی  رزشحاوی ا

های نهایی انقالب اسالمی یعنی  یا نظریۀ نظام انقالبی در اندیشۀ رهبری، راه رسیدن به آرمان

انقالب با تبدیل شدن به یک نظام سیاسی یک ساختار  سازی است. پردازی و تمدن جامعه

آفریده تا خادم اهداف انقالب باشد نه اینکه با تبدیل شدن به نهاد از آن وجه مندی را  سامان

های انقالب اسالمی  انقالبی دست بشوید. جمهوری اسالمی نظامی برای تحقق غایی آرمان

مند تحقق آن  نظام رود و قانون اساسی آن ساختارِ چرخد و به پیش می است، بر مدار آن می

های انقالب و اهداف  در مسیر متعالی و در راه تحقق اهداف و آرمان اهداف است. بنابراین چون

نظام »ای دوگانه دارد:  چهره ،کند دیگر و جدید ترسیمی رهبران دینی و فکری جامعه حرکت می

ناپذیری است که چون  گریِ یک نظام سیاسی به معنای حرکت جهادی پایان . انقالبی«انقالبی

آفرینی  و تمدن پردازی ، جامعهتر سازندگی، تعالی، توسعهحامل روح حرکت و قیام است بس

نظام انقالبی یعنی باور عمیق به انقالب به مثابه مشی و منش و اینکه  انقالب ادامه دارد  است. 

کنند. به تصریح رهبری، انقالب برای تعقیب اهداف مقدس  و نقبی برای کسانی که تغافل می

(  و اینکه توجه 1931/ 1/ 27معظم رهبری،  یک حرکت دایمی و همیشگی است )مقام

های تداوم انقالب  همیشگی به روح و سیرت حرکت و حفظ روح و هویت انقالب، از بایسته

 (. 21/3/1911اسالمی است )مقام معظم رهبری، 

المللی دارد و البته  رسالتی داخلی و هم بین« نظام انقالبی»ای،  اهلل خامنه در اندیشۀ آیت

المللی آن در گام نخست سه قطبی کردن جهان دو قطبی و امروزه با تداوم بحث دو  رسالت بین

سازیِ مطالبۀ آن، برای به هم ریختن ساختارهای سلطۀ جهانی  استکبار  و جهانی-گانه استضعاف

در نهایت امر است و انقالب در ارتباط با آن و در حوزۀ داخلی، حرکتی است که به دنبال عزت 

خواهد شرّ استعمارگران اجنبی و ایادی داخلی آن را از مردم دور  لّت بوده، میو اعتالی یک م
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رو راه عالج و حرکت رو به رشد  ( و ازاین111: 1931زاده، باباهادی و فیضی،  سازد )جمال

گری و  (. انقالبی21/1/1911مردم و حتی بشریت، صیرورت در مسیر انقالب است )

بی، در بعد داخلی که بیشتر مطمح نظر این نوشته است توان و خواهی بر منطق اسالمِ انقال تحول

گانه و از جمله شوراهای عالی انقالب فرهنگی و فضای  ابتکار همۀ نهادهای حاکمیتی، قوای سه

های ساختارهای  اقتضای مقاومت« نظام انقالبی»طلبد. شاید بتوان گفت که نظریۀ  مجازی را می

های صریح در بیانیه است که برخی  اران آن در برابر خواستهرسمی و نیمه رسمی کشور و کارگز

ها نیز با ادبیات مختلفی از ناحیۀ رهبری درخواست شده است. یکی از  از آنها در همۀ این سال

های مختلف حکومتی، مناصب دولتی و  های دائمی از مسئولیت ها، کنار نرفتن چهره این مقاومت

ها سخن  های مختلف است. از دیگر این مقاومت هانهنمایندگی مجلس شورای اسالمی به ب

نشینان با زبانِ انقالب، قانون اساسی و رهبران انقالب و گاه عدم  نگفتن بیشتر ِسر سفرۀ انقالب

کنشگری براساس آنهاست. درواقع بیانیۀ گام دوم، نقشه راه عملیاتی سطوح اجتماعی و تمدنی 

کند و متوجه همۀ آنهاست.  کان نظام را درگیر میهای پیش رو است و همۀ اجزا و ار در سال

های آن  بیانیۀ گام دوم انقالب، توجه جدّی و دوباره به انقالب اسالمی، بارورساختن همۀ ظرفیت

ها،  با میدان و امکان دادن به جریان انقالبی، شناخت درست گذشته و درس گرفتن از تجربه

گیری از همۀ  خواران داخلی، بهره با ویژه توجه جدّی به قشرهای نیازمند حمایت، برخورد

«  ما می توانیم»های طبیعی و انسانی کم نظیر کشور از جمله جوانان، و جریانِ عملیاتی  ظرفیت

برای قرار گرفتن گوهر بی همتای عدالت بر تارک جمهوری اسالمی در پرتو همۀ آنهاست. 

گ دوم و نه انقالبِ دوم و نفسی تازه برای رو باید اذعان کرد که این بیانیه برای گامِ بزر ازاین

 انقالب اسالمی است.  

ترین وظیفۀ دولت اسالمی تحقق جامعۀ اسالمی است، و آن از رهگذر نظام  اینکه مهم

رغم وجود نظام و  ای قوی از رخدادهای تاریخ اسالم نیز دارد، علی گذرد، پشتوانه انقالبی می

معصوم چون جامعه، اسالمی نشده بودند حوادث  دولت اسالمی در صدر اسالم و هم حضور

ی سوداگرای که از دل آن کربال پدیدار شد گرفتار  تلخی چون کربال به وجود آمدند، جامعه

در عمل،  خدا ناباوری، زیردست پروری، در دست یافتن ثروت طلبی رقابت اقتصادی، تکاثر و 

و  خون محوری ، ل گستریاختناق و جه استبداد و فشار ،فریب و نیرنگ، گری قشری
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عمل ها،  ، جابجایی ارزشمحور حق و باطلفراموشی ، بازی و به تعبیر امروزین آقازادگی فامیل

تجری در و  شکوفایی بدعت ،ترگ سنّ، متعطیلی امر به معروف و نهی از منکرق، نشدن به ح

م در جامعه، بقای (.  بنابراین تنها راه بقای اسال1917بوده است )واسعی،  مقابل احکام الهی

ایمان مردم است که خود جوشش درونی همان انقالب و تداوم آن است. اساساً علت ماندگاری 

های انقالب اسالمی  ها و آرمان انقالب اسالمی از نظر رهبری جز ایمان مردم و  هماهنگی هدف

نظریۀ نظام رو  (. ازاین112- 127: 1931زاده، باباهادی و فیضی،  با فطرت مردم نیست )جمال

مبتنی بودن بر »و « مشروع بودن قوانین با انطباق با اسالم»با  اسالم انقالبی با پاسداری از

و با  والیت فقیهو حفاظت از هستۀ اصلی نظام اسالمی یعنی « های دینی، اخالقی و معنوی ارزش

ستیزی،  ستیزی و سلطه پایبندی رهبری به فلسفۀ سیاسی و مکتب سیاسی امام، دشمن»تداوم 

شان  با زنده نگه داشتن عالقۀ تاریخی مردمو زنده نگه داشتن « حفظ تقوا، شجاعت و خودآگاهی

کن کردن حکومت سلطه و رسیدن به آزادی، مجاهدت و حضور در صحنه، اراده در  ریشه»برای 

و با « شکل دادن و مدیریت حکومت، اخالص، وحدت کلمه و همبستگی ملی و خودآگاهی

حرکت در مسیر عدالت، پیشرفت و توسعۀ عمومی کشور و پیشرفت »با  ن نظامکارآمد ساخت

( و تولید علم 121-127: 1931زاده، باباهادی و فیضی،  )جمال« های زیرساختی علمی و پیشرفت

مندی نظام آفرینش)عیوضی،  و دانش متناسب و مقید به جهان بینی اسالمی و باور به غایت

آید. این همه حرکت دادن و حرکت کردن  امعه اسالمی برمیدنبال تحقق ج ( به119: 1917

گری در ادامۀ راه و برای تداوم آن است. نظام انقالبی  خواهد که همان جریان و سیالن انقالبی می

های نماز جمعه،  ها )خطبه برنامه و عملکرد رفتار، در جویی سیرت و گریزی با صورت

ها)بیانات در دانشگاه  گیری ها و جهت ها، آرمان دفه در جویی با انحراف ( و ستیزه21/1/1911

های دینی در جامعه، تحقق  و جریان بخشیدن عینی به ارزش (21/3/1911علم و صنعت، 

ها و اهداف اسالمی )بیانات در دیدار  عدالت اجتماعی، کارآمدی در جهت تحقق خواست

 کند. سازی کمک می ی و جامعهگیری دولت اسالم ( در نهایت به شکل1/1/1919کارگزاران نظام، 

 گیری و بحث نتیجه
انقالب اسالمی به  ۀورود به پنچمین ده بامردم و نخبگان  این بیانِ برخی از پژوهشگران که 

 ،بحث علنی، البته منطقی و درست است. هرچند زمینه برای دنبال دستاوردهای انقالب هستند
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اینکه آیا ما در مسیر انقالب قرار داریم یا نخبگان در مورد  ، همه جانبه و هوشمندانهگسترده

طور یقین، در اندیشۀ رهبری،  ؟ وجود داشته و باز است، اما بهاینکه انقالب به پایان رسیده است

های  های فراگیر اندیشه خواهی، سویه گری، مؤلفۀ پایداری است و آن هم به دلیل آرمان انقالبی

بردی که در مسیر نیل به جامعۀ اسالمی در منظومه رهبری و ایدئولوژیک آن است. درواقع، راه

ای برجسته است، تحقق دولت اسالمی با نظام انقالبی است. دولت در  اهلل خامنه فکری آیت

اندیشه و کنش رهبری انقالب، ابزار و نه غایت است و وظیفۀ دولت اسالمی فعلیت بخشیدن به 

که راه تحول را  استگرایانه  عملی و واقعجامعۀ اسالمی است.  بیانیۀ گام دوم از جنس حکمت 

. یکی از کند گردش نخبگان را تبیین میعمالً و  دانسته میسّربه نسل جوان جدّی ه توجّ با

گری  های جدید است و انقالبی ها و نسل های تحول و تداوم،  انتقال صحیح قدرت به چهره راه

برایند اصل تولی و تبری  . نظامِ انقالبی،ها نخ تسبیح تحول توأم با تداوم است برای تحقق آرمان

 دیانت درستینو دادگری راستین گرایش به معنویت،  برنداری امر والیت است.  و اصل تعطیل

و اقبال به  زدایی عالم قدسیدر جهان و توجه به ندای باطن وجود و فطرت در انسان، گذر از 

استکمالی نبرد حقیقت و باطل، اخالقی می و ئشمول کردن اعتقاد به استمرار دا دین، جهان نقش

جبر و تفویض با تأکید بر اختیار انسانِ  سازی قدرت با عدالت، ردّ کردن قدرت و سیاست، مالزم

گیتی، خودآگاهی انسان،  ۀالوجود، حاکمیت نهایی عدالت و مستضعفین و صالحین بر آیند ممکن

قدرت مسبوق و مشروط به والیت اهلل، ف ه، تصرّمادّو فرد ، بطالن جبری انحصار و اصالت نژاد

بر مدار و حقیقی  درستاعتبار ساختن خودبنیادی انسان جدید، معرفی قدرت  بی

انداز انقالب  چشمدستگاه نظری و های قدرت در  افق برخی از (،1931وحی)سرپرست سادات،

های تغذیه  هو صولت آن و در زبان و بیان پژوهندگان و رهبران جمهوری اسالمی و مؤلف اسالمی

 هستند.  «نظام انقالبی»بخش  کننده و تداوم

ابعاد و  ۀاختصاصی در هم سرمایۀد. این ندار پردازی جامعهگری و  توان تأسیس ها مؤلفهاین 

ها در چنین بستری متولد  و تمدن باشدحرکت آفرین، امیدبخش و سازنده بایست  میاشکال آن 

ای و  تلف اعم از فردی، بینافردی، ملی، منطقهشوند. روندها و فرایندها در سطوح مخ می

انقالبی برای طی پایان و سازندگیِ نظام  بی از حرکت پیوسته، امید ینشانمی بایست المللی  بین

در اندیشۀ رهبری بر « نظام انقالبی»باشد. دفاع از نظریۀ  ها  کردن فاصله میان بایدها و واقعیت
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مسیر، گذارد روندها و جهات کلی حرکت از  ظامی نمیچنین منطقی استوار است، چراکه چنین ن

 ساختن یعنی توانایی« پردازی جامعه»منحرف شود.  آن  فطری و متعالی، غایت و سپهر درست

 در برای دین، دنیا و آخرت، پیشرو ای جامعه مطلوب اسالمی و آن در تلقی رهبری یعنی جامعۀ

 اجتماعی دارای ارتباطات فنّاوری، و تجربه علم، باالی سطوح در قرارگرفته معنوی، و مادّی ابعاد

جریان  یکدیگر، با همکاری و عرصۀ تعاون آن، پرتو در استعدادها گی شکفته سالم، اقتصاد سالم،

اخالق )بیانات در  و معنویّت خداوند، با انس گسترش ها، فرصت برابری و اجتماعی عدالت

کننده است، کلیّت  ای آنچه که تعیین چنین جامعه(.  در بر پایی 21/1/1917دیدار مردم شاهرود، 

اگر این نقشه » برای جامعه باشد. و نقشه خداوند الهی ۀنی بر هندستمبو کالنِ حرکت است که 

و از این رو[ قابل  اصالحقابل ] فات فردی و شخصی و جزئی تحقق پیدا کرد، خیلی از تخلّ

درست بود، اما روابط اجتماعی، نظامات برخالف اینکه اگر اعمال فردی . خواهد بوداغماض 

شیطان  ۀخدا نبود، از ناحی ۀاجتماعی، نظامات غلطی بود، نظامات جائری بود، نظاماتِ از ناحی

. تواند این جامعه را باالخره به سرمنزل مقصود برساند نفس بود، اعمال فردی نمی ۀبود، از ناحی

کند. در داخل  هدفی دارد حرکت می یک قطاری بر روی یک ریلی قرار دارد و به سمت یک

لیکن این  کنند، کنند، کسانی عمل نمی فشان عمل مییاین قطار، البته مسلّم است کسانی به وظا

)بیانات در دیدار « کند و بالشک به هدف خواهد رسید قطار به سمت هدف دارد حرکت می

ۀ الهی، بازوی چنین نگاه کلی یافته بر هندس تشکیل« نظام انقالبیِ(. »1/12/1911خبرگان رهبری، 

شدت پایبند به اصول خود و مرزبندی خود با دشمنان و رقیبان است و به  و کالنی است که به

های خود کمک کرده و در ساختن جامعه  به حرکت جامعه در مسیر اهداف و آرمان موتورمثابه 

 مثبت و به است: حرکتنماید.  البته حرکت جامعه در نظر رهبری بر دو نوع  ایفاد وظیفه می

 است این اوج سمت به حرکت»سقوط:  و نزول سمت به منفی و و حرکت اوج، و عروج سمت

 در شود؛ نزدیک دینی اخالق و دینی رفتار دین، به شود؛ نزدیک خواهی     عدالت به جامعه که

 عه،جام بین در کند؛ پیدا صنعتی رشد و علمی رشد عملی، رشد کند؛ پیدا رشد آزادی فضای

 خدا، دشمنان مقابل در روز     روزبه جامعه باشد؛ داشته وجود صبر به تواصی و حق به تواصی

 بیشتری مقتدرانۀ ایستادگی بکند، بیشتری اقتدار احساس کشور، استقالل دشمنان دین، دشمنان

 رشد اینها کند؛ بیشتر را خودش ایستادگی المللی     بین فساد و ظلم جبهۀ مقابل در روز     روزبه بکند؛



 

 

 

 

 
 8938هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال نهم، شماره دوم، پاييز و زمستان   فصلنامه نظريه   238 

  

 

 ما. کرد خواهد آباد اینها را جامعه یک آخرت و دنیا است؛ جامعه مثبت حرکت نشانۀ اینها است،

 هم تنزل سمت به حرکت یک اینها، مقابل نقطۀ اما. باشیم مثبتی حرکت چنین یک دنبال باید

 و اقتصادی عظیم های شکاف سمت به حرکت عدالت، سمت به حرکت جای به: دارد وجود

 رشد و عملی رشد و علمی رشد برای آزادی از استفادۀ جای به گوناگون؛ های     توجیه با اجتماعی

 به خالف؛ اشاعۀ و گناه اشاعۀ و فحشا و فساد جهت در آزادی از   استفاده و گری الابالی اخالقی،

 دادن نشان قتدارا جای به المللی،     بین غارتگران و متجاوزان مستکبران، مقابل در ایستادگی جای

 که آنجایی کردن؛ نشینی     عقب کردن، ضعف احساس شدن، منفعل آنها مقابل در اینها، مقابل در

 حقوق از ایستاد، خود حقوق سر بر باید که آنجائی زدن؛ لبخند آنها به کرد، اخم آنها به باید

 آن و تعالی آن متس به باید جامعه حرکت. است انحطاط های     نشانه اینها کردن، نظر صرف

 همان پائین، سمت به های حرکت این. باشد مثبت حرکت باشد؛ باال سمت به حرکت ها، ارزش

های نماز جمعه،  خطبه«)بیاید پیش است ممکن اسالمی نظام برای که است هایی بیماری

21/1/1911.) 

م، خودکفایی تولید علروند کلی حرکت جامعۀ امروز ایرانی در برخی ابعاد البته مثبت است. 

ها و توفیق در آنها نظیر چرخۀ سوخت  ترین رشته مهمهای گوناگون، دست یازیدن به  در عرصه

و همچنین وری، افنّ های و سایر حوزه پزشکیهای بنیادی، نانو، زیست فنّاوری،  سلولای،  هسته

ت، حرکت مثبوجوه های آن، معنویت و مقاومت، برخی از  شناخت خود، جامعۀ خود و ظرفیت

نظیر  و بی گونه معجزههای  صحنه ایرانجوانان . است «نظام انقالبی» سازِ تمدنساز و  جامعه

به های نبرد سخت و جنگ نرم  عرصهدفاعی و سازنده در ، های علمی فراوانی را از  مجاهدت

. پیروزی و تداوم انقالب اسالمی خون آورد و خون دل خوردن همان جوانان اند نمایش گذارده

ترین نرخ رشد علمی در  ایران دارای سریع 2111بر اساس گزارش نیوساینست در سال  است.

جهان و پیشروترین کشور جهان در عرصۀ تولیدات علمی بوده و نرخ رشد علمی در ایران یازده 

برابر شتاب رشد متوسط علم در جهان بوده است. رتبۀ چهارم جهانی ایران و رتبۀ یکم 

تا  Web Of Scienceید علم نانو براساس آمار منتشر شده در وبگاه کشورهای اسالمی در تول

های  ، جایگاه سوم کشورهای جهان در استفادۀ کاربردی از دانش سلول2111پایان دسامبر سال 

های شیری و رتبۀ  های بنیادی از پالپ دندان بنیادی و سوّمین کشور استخراج کنندۀ سلول
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های بنیادی براساس آمار جهانی اسکوپوس در سال  سلول پانزدهم جهان در زمینۀ تولید علم

و صدور آن به هفده کشور جهان  1931، تولید بیست و دو داروی زیست فنّاوری در سال 2117

و بنابراین رتبۀ دوم آسیا و رتبۀ اول غرب آسیا و جایگاه سیزدهم جهان،  جایگاه اول ایران از 

المللی  بندی بین ترین نتایج رتبه جهان  و براساس تازهنظر علوم پژشکی در منطقه و رتبۀ هفدهم 

های ایران در زمینه پزشکی، ایران  جایگاه نخست کشورهای اسالمی از آن دانشگاه 2113تایمز 

های نوظهور در عرصۀ فنّاوری هوا و فضا  و یازدهمین کشور از نظر  عنوان یکی از قدرت به

ار نظر مؤسسۀ معتبر جهانی فوتون، یازدهمین کشور توسعه در عرصۀ فنّاوری فضایی بنا به اظه

دارای فنّاوری پرتاب ماهواره و دهمین کشور جهان از نظر طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره، 

سازی اورانیوم و قرار داشتن در بین نه کشور دارندۀ چرخه کامل  سیزدهم جهان در توانایی غنی

راستی ستودنی  پایدار هستند. این آمارهای به، تنها برخی از وجوه این حرکت 1ای سوخت هسته

های علم و فنّاوری نیز گزارش کرد و آنچه که در اینجا  توان در برخی دیگر از حوزه را می

سوخت ها آشکار شود این است که پایه و مایه و  گیری از این مثال ضرورت دارد تا با بهره

نان و همّت جوانان آن بر پایۀ علم و فنّاوری، مدّنظر رهبری، اعتماد به جوا« نظام انقالبی» موتورِ

های دانش جهان در گام دوم  آور علمی تا تسخیر قلّه انقالب علمی و تداوم این پیشرفت شگفت

 انقالب است. 

عدالت »ترین آنهاست  ها اما حرکت جامعه موفق نبوده است؛ عدالت مهم در برخی از حوزه

ها و  یم منابع حیاتی کشور، عدالت در برخورداریدر قانون، عدالت در قضا، عدالت در تقس

(. به 11/2/1911)بیانات در دیدار مردم رفسنجان، « افراد به امکانات کشور ۀهای هم دسترسی

ول کنند و از او ئدهد، موظف و مس باید آن کسی را که شعار عدالت اجتماعی می»تعبیر رهبری: 

پنجم قرار  ۀی که عدالت اجتماعی را در درجمطالبه نمایند. باید توجه داشته باشند آن کس

گذارد، او بیشترین نیاز یک جامعه را  جای عدالت اجتماعی می دهد و عناوین دیگری را به می

)بیانات در جلسۀ پرسش و پاسخ مدیران مسئول و « کند گیرد و از نظر دور می نادیده می

تر و جهاد بزرگ در  تر و بنیانی ی( و البته وظایف جد1/12/1911سردبیران نشریات دانشجویی، 

های جامعۀ اسالمی در اندیشۀ رهبری  ترین مشخصه مسیر برقراری عدالت اجتماعی که از مهم

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــ
 . 1931رجوع کنید به مدیریت متن پژوهشی معاونت پژوهش و آموزش   1
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، متوجهِ «شده و بشود برداشتن فاصلۀ ژرف میان آنچه تاکنون شده و با آنچه باید می»است و 

و مبانی ، به اصول یپایبنددنبال  ، بهانقالبِ فعال است. نظام انقالبی« گام دومِ»در « نظام انقالبی»

برایند آن به « اعتمادِ»ای اجتماعی و  عنوان مسئله ها( به )کلید اساسی همۀ قفل« امید»بازشناساندن 

عنوان مسئلۀ نهادی )با حکم انقالبی چون طهارت اقتصادی شرط مشروعیت همه مقامات 

ری اسالمی یعنی دادگستری و جمهوری اسالمی( و دست یازیدن به روح قانون اساسی جمهو

در نظر « جامعه»های اصلی  است. ستوناجتماعی نقطه آرمانی و غایی آن یعنی اقامۀ قسط 

هایی است که صادقانه و با بصیرت، راه درست و مناسبات آن را فهم  های انسان رهبری، ایمان

ان ( بایستی از این اند )دیدار رهبری با خانوادۀ شهید ناصر روشن رو کرده و پای آن ایستاده

که برایند « اعتماد همگانی»برخاسته از « امید اجتماعی»ها مراقبت کرد و دانست که  ایمان

 کارآمدی نظام در سطوح مختلف و اقامه حقیقی قسط است، ضمانت آن است.  

و « آغاز از نقطۀ صفر»تر از  تر و آسان راهی که آغاز شده، تجربه شده و پیمودن آن شدنی

رمشق و تجربه در سرآغازِ انقالب اسالمی است. این همه با جوشش انقالبی و اهتمام بدون س

دهد و بنابراین جانبداری و تئوریزه  پایدار، نوید جامعۀ مطلوب و تراز انقالب اسالمی را می

 سازد.  را در اندیشۀ رهبری تا ابد موجه می« نظام انقالبی»کردن نظریۀ 

 منابع

، پیام قرآن، «سیمای جامعۀ اسالمی در قیاس با برخی آیات قرآنی»(، 1912)ابولقاسمی فخری، سعید  -

 . 19-13،زمستان: 1شماره 

،سال هفتم، شمارۀ مبانی فقهی حقوق اسالمی، «نظارت اجتماعی در اسالم»(، 1939امیرکاوه، سعید ) -

 . 3-91، پاییز و زمستان: 11

، تهران: مؤسسه پژوهشی فرهنگی ای هاندیشۀ سیاسی امام خامن(، 1931اسماعیلی، محمدمهدی ) -

 انقالب اسالمی. 

، تهران: وزارت فرهنگ و 7مجموعه رهنمودهای امام خمینی، جلد  صحیفه نور،(، 1913امام خمینی ) -

 ارشاد اسالمی. 

دانشگاه تربیت  ،انقالب اسالمی ۀمل دربارأهمایش تسخنرانی در  (،1931) محمد حسینپناهی،  -

 . مدرس
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 ،در سایت: «نگاه فرابخشی و فرایندی در بیانیۀ گام دوم»(، 1931سر )جبرائیلی، سیدیا -

http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=11171 

انقالب اسالمی در های مانایی  مؤلفه»(، 1931زاده، ناصر، محمدباقر باباهادی و رضا فیضی ) جمال -

، دوره ششم، شمارۀ شناسی سیاسی جهان اسالم دوفصلنامه جامعه، «منظومۀ فکری مقام معظم رهبری

 . 117-121، بهار و تابستان: 1

تهران:  ای، اهلل العظمی خامنه منظومۀ فکری آیت(، 1931خسروپناه، عبدالحسین)به کوشش( ) -

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی. 

های  مارکسیسم شوروی و نظریۀ پایان عصر انقالب»(، 1917ده دهکردی، حمیدرضا )زا رحمانی -

 . 32-37،آذر و دی: 111-112شمارۀ اطالعات سیاسی اجتماعی، ، «اجتماعی

ترجمۀ مجید نکودوست، تهران:  گرای اسالمی، نگاری علی شریعتی آرمان چهره(، 1911رهنما، علی ) -

 حسینیه ارشاد. 

، تهران: پژوهشگاه 9، جلد اول، چاپ اجتماعی های تحقیق در علوم روش(، 1917ساروخانی، باقر ) -

 انسانی و مطالعات فرهنگی. علوم

  https://www.leader.ir/faسایت مقام معظم رهبری  -

های قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در تمدن  ظرفیت»(، 1931سرپرست سادات، سیدابراهیم ) -

 . 117-191، تابستان: 71هم، شماره سال چهارد امنیت پژوهی،، «سازی

گیری تمدن  های فرهنگی، نظری و ساختاری شکل بایسته»(، 1931سرپرست سادات، سیدابراهیم ) -

 .71-11، بهار: 72، سال پانزدهم، شماره مطالعات انقالب اسالمی، «ایرانی-اسالمی

، 11وری، چاپ ، ترجمه منوچهر صبشناسی ده پرسش از دیدگاه جامعه(، 1931) جوئل ،شارون -

 تهران: نی. 

، 11، شماره رواق اندیشه، «های سیاسی اخالقی جامعۀ اسالمی ویژگی»(، 1911شیرودی، مرتضی) -

 . 11-19آذر: 

، «تحلیلی بر ایده ضرورت تولید علم و دانش در ایران اسالمی»(، 1917عیوضی، محمدرحیم) -

 .111-119، بهار: 11، شماره سیاست

علوم ، «ای اهلل خامنه نظریۀ دولت در اندیشۀ سیاسی آیت»(، 1931یدی )زایی، نجف و رقیه جاو لک -

 . 117-111، بهار: 11، شمارۀ سیاسی

http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=41851
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ماهیت و ارکان دولت اسالمی در دیدگاه حضرت »(، 1931محمدی مزرعی، خدیجه و مهدی نادری ) -

 . 11-11، بهار: 11، شمارۀ رهیافت انقالب اسالمی، «ای اهلل خامنه آیت

شماره  زنان، یمطالعات راهبرد ،«یاسالم ۀثروت در جامع لیتعد» ،(1911) سادات هیهدم ،یمیمستق -

 .11-31، زمستان: 11

، 11، شمارۀ اندیشۀ انقالب اسالمی، «آگاهی سیاسی و جوامع اسالمی»(، 1919مطهرنیا، مهدی ) -

 . 17-111تابستان: 

ا و روابط بینامتنی درونی ه مستندیابی(، 1931مدیریت متن پژوهشی معاونت پژوهش و آموزش ) -

 ، تهران: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی. بیانیه گام دوم

حکومت ، «)ع(اسالمی عصر امام حسین ۀشناختی جامع ررسی جامعهب»(، 1917واسعی، سیدعلیرضا ) -

  .171-111، پاییز: 27، شماره اسالمی

 


