
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «اسالمینوین  سازی تمدن» 

 

 گام دوم انقالب
 

 سیاسیمعاونت 
 اهي سیاسیاداره ژپوهش

 :ی در بخش های زیر در دسترس استتولیدات پژوهشهای خبری و فرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  
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 بسمه تعالی
  مقدمه 

 

و  یپردازامعهج ،یخودساز مرحله نيبه دومايران  یورود انقالب اسالمبه در بيانيه مهم گام دوم انقالب،  رهبر معظم انقالب

 کنند. ی تاکيد میاسالم نيتمّدن نو جاديا يعنی به آرمان بزرگشی اشاره و بر لزوم نزديک کردن انقالب سازتمدن

درباره  1397تا  1368های اسالمی در مقطع سال انقالب معظم يابی و محوربندی بيانات رهبراين پژوهش به بررسی، شاخص

 اختصاص دارد. تمدن سازی اسالمی

گيری تمدن اسالمی اشاره دانند و به فرايند شکلسازی اسالمی را مستلزم طی شدن مراحلی میتمدن ،رهبر معظم انقالب

، یاسالمتمدن ايجاد و  اسالمیو جامعه ايجاد کشور ، اسالمیايجاد دولت  ،ايجاد نظام اسالمی ،ايجاد انقالب اسالمی ؛کنندمی

 گيری تمدن اسالمی بايد طی شود.فرايندی است که برای شکل

گويند. رهبر انقالب تمدن اسالمی را به دو اسالمی موضوع مهم ديگری است که رهبر انقالب از آن سخن میتمدن های بخش

 نوع مسکن، سبک ازدواج، و ...  و نرم افزاری شامل مسئله خانواده، اقتصاد ،سياست ،صنعت ،اختراع ،علمشامل ابزاری بخش 

نوع رفتار در محل  مسئله کسب و کار، مسئله خط و زبان، نوع تفريحات، نوع آشپزی، نوع خوراک، الگوی مصرف، نوع لباس،

 کنند.نوع رفتار با پدرو مادر، همسر، فرزند و ... تقسيم می ای،هنوع رفتار در فعاليت سياسی، ورزشی و رسان کار، دانشگاه، مدرسه،

اخالق  ،ثروت ،با امواج جهانی قدرت مقابله، عدالت ،ّزتع ،پيشرفت ،علم های تمدن نوين اسالمی را ايمان،رهبر انقالب شاخصه

با کمک علمای دين، مديران جامعه و  انسانپرورش ف و توليد فکر از اقيانوس عظيم معاربر می شمارند و  مجاهدت مداومو 

 دانند.می برای ايجاد تمّدن اسالمیآحاد مردم را دو عنصر اساسی 

به بيانات رهبر انقالب درباره تمدن اسالمی  درهايی است که وردهای تمدن اسالمی از ديگر شاخصهای کلی و دستاويژگی

اجتهاد  ،قوانين برگرفته از قرآن ،حکومت مردمی ،های مادی و معنویظرفيتها از همه مندی انسانبهره آن اشاره شده است.

 ،ايجاد رفاه و ثروت عمومیپيشرفت مادی و  ،بدعت و التقاط ،ارتجاع ،پرهيز از تحجر ،ینوی بشری به نيازهای نوبهيو پاسخگو

 گيرند.از جمله محورهايی است که زير اين شاخص قرار می نهای گوناگونگاه اجتهادی و عالمانه به عرصه و تالش و کار و ابتکار

نيازها و بايدهای برپايی تمدن اسالمی نيز از نکاتی است که رهبر معظم انقالب به تفصيل و تاکيد در بياناتشان به آنها اشاره 

 ،روشنفکرانو علمای دين لزوم ادای وظيفه  ،دانش جهانلزوم استفاده از  ی به مردم،اسالملزوم القای باور تمدن سازی  کنند.می

 ها،ساز در کتابلزوم گنجاندن معارف تمدن ،برای ايجاد تمدّن نوين اسالمیها لزوم تحقيق دانشگاه ،تالش مجاهدانه امّت لزوم

، لزوم شناسايی بیز تقليد غرگيری تمدن نوين اسالمی، لزوم پرهيز ابرای شکل پيشرفت ايرانی -طراحی الگوی اسالمیلزوم 

 از جمله اين بايدهاست. فرهنگ و بينش و معرفت و کمالِ فکری انسانیکشور و تکيه بر  نيازهای حقيقی و اساسی
 

   
 

 های خبریمدیریت پژوهش

20/12/1397 
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 مراحل پیش از شکل گیری تمدن اسالمی: -1
 انقالب اسالمی -1-1
 نظام اسالمی -1-2
 دولت اسالمی  -1-3
 کشور اسالمی -1-4
 
 فرایند شکل گیری تمدن اسالمی: -2
 :ایجاد انقالب اسالمی -2-1
  دگرگونی بنيادی -2-1-1
 نو مفاهيم و تعابير با و نو های ارزش و ها آرمان مبنای بر جديد نظام ايجاد -2-1-2
 :ایجاد نظام اسالمی -2-2
 عمومی جامعه هندسهاسالمی شدن  -2-2-1
 :ایجاد دولت اسالمی  -2-3
 (ت وزيرانئهي نه ) کارگزاران حکومت مجموعه به معنای -2-3-1
 اصالح مسئوالن، خود را و جامعه را -2-3-2
 :اسالمیو جامعه ایجاد کشور  -2-4
 مرحله تأللؤ و تشعشع نظام اسالمی  -2-4-1
 عدالت استقرار -2-4-2
 تبعيض از بين رفتن -2-4-3
 فقر ريشه کن شدن  -2-4-4
 عزت حقيقی به دست آمدن  -2-4-5
 المللجايگاه در روابط بينارتقای  -2-4-6
 یاسالمتمدن ایجاد  -2-5
 
 اسالمی: تمدن های بخش -3
 :بخش ابزاری  -3-1
 علم -3-1-1
 اختراع -3-1-2
 صنعت -3-1-3
 سياست -3-1-4
 اقتصاد -3-1-5
 اقتدار سياسی و نظامی -3-1-6
 المللیبيناعتبار  -3-1-7
 تبليغ و ابزارهای تبليغ  -3-1-8
 نرم افزاری:بخش  -3-2
 مسئله خانواده -3-2-1
 سبک ازدواج  -3-2-2
 نوع مسکن  -3-2-3
 نوع لباس  -3-2-4
 الگوی مصرف  -3-2-5
 نوع خوراک  -3-2-6
 نوع آشپزی -3-2-7
 نوع تفريحات -3-2-8
 مسئله خط و زبان -3-2-9
 مسئله کسب و کار -3-2-10
 نوع رفتار در محل کار، دانشگاه، مدرسه -3-2-11
 ختيارماستاای که در نوع رفتار در فعاليت سياسی، ورزش، رسانه  -3-2-12
 نوع رفتار با پدرو مادر، همسر، فرزند و ... -3-2-13
 نوع رفتار با دوست، دشمن، بيگانه و ... -3-2-14
 نوع سفرها -3-2-15
 چگونگی نظافت و طهارت -3-2-16
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 تمدن اسالمی :
 

 :برای ایجاد تمدّن اسالمیدو عنصر اساسی  -4
 تولید فكر از اقیانوس عظیم معارف -4-1
 با کمک علمای دین، مدیران جامعه و آحاد مردم پرورش انسان -4-2
  

 مقدمه تشکیل تمدن اسالمی: -5
 :استقامت و پایداری -5-1
 خطاها اصالح کردن مسير و گم نکردن استقامت، يعنی  -5-1-1
 الگوشدن ملت: -5-2
 معنویرشد  -5-2-1
 پيشرفت مادّی -5-2-2
 رشد علمی  -5-2-3
 عدالت  توسعه -5-2-4
 های طبقاتیکم شدن فاصله -5-2-5
 گریاشرافیحذف  -5-2-6
 

 معانی و مفاهیم تمدن اسالمی: -6
 ها از اسالمتأثیرپذیرفتن فكری ملت -6-1
 ی برای حرکت امت اسالمییالگو -6-2
 با تعلیمات ارزشمند پیامبران الهی و آیات نورانی خدای متعالآراسته دنیای  -6-3
 تعالی معنوی آباد و پیشرفته در کنار دنیای  -6-4
 کنندها کنار یكدیگر احساس آرامش و امنیت و اطمینان میکه انسان یدنیای -6-5
 شكوفاستانسانیت در آن دنیایی که  -6-6
 به سمت وابستگی به غربنقطه مقابل حرکت  -6-7
 هاغربی مغزهای بیها و یافتهبافته پذیری ازتأثیر نقطه مقابل -6-8
ــرمایه نقطه -6-9 ــت و کم انیمقابل منافع س ــهیونیس دارهای ظالم و دارهای ص

 خوار دنیاخون
 ها نیستمعنای تصرّف سرزمینبه -6-10
 ها نیستبه حقوق ملّت معنای تجاوزبه -6-11
 ها نیستمعنای تحمیل اخالق و فرهنگ خود بر دیگر ملّتبه -6-12
 
 اسالم و تمدن اسالمی: -7
 برای برپایی تمدن نوین اسالمی:دنیای اسالم های ظرفیت -7-1
 جمعيّت خوب -7-1-1
 های خوبسرزمين -7-1-2
 موقعيّت جغرافيايی برجسته -7-1-3
 بسيارمنابع طبيعی  -7-1-4
 نيروهای انسانی بااستعداد  -7-1-5
 توانايی انقالب اسالمی  -7-1-6
 اسالم در تمدن اسالمی: -7-2
 بخشحياتاسالم  -7-2-1
 آور اسالمِ نشاط -7-2-2
 آفريناسالمِ تحرک -7-2-3
 انديشی و تحجر و انحرافاسالمِ بدون کج -7-2-4
 اسالمِ بدون التقاط -7-2-5
 بخششجاعتسالمِ ا -7-2-6
 به سوی علم و دانش اسالمِ هدايت کننده -7-2-7
7 
 جامعه و عملی نظری سؤاالت به پاسخ نهضت کردن فعاللزوم  -7-2-9
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 های تمدن نوین اسالمی:شاخصه -8
 ایمان -8-1

 علم  -8-2

 پیشرفت  -8-3

 زّتع -8-4

 عدالت  -8-5

 با امواج جهانی قدرت مقابله -8-6

 ثروت  -8-7

 اخالق  -8-8

 مجاهدت مداوم -8-9

 

 های کلی و دستاوردهای تمدن اسالمی:ویژگی -9

 :مادی و معنویهای ها از همه ظرفیتمندی انسانبهره -9-1

 :آمیختگی دنیا و آخرت -9-1-1
 اخالق و علمهمراهی -9-1-1-1

 پرداختن به مادّيات، همراه با معنويّت و دين  -9-1-1-2

 عدالت و قدرت سياسیهمراهی  -9-1-1-3

 دفاع از مظلومان عالم -9-1-1-4

 معيارهای پيشرفت جهانی و مدنیهمراه با  -9-1-1-5

 حكومت مردمی -9-2

 قوانین برگرفته از قرآن -9-3

 ینوی بشری به نیازهای نوبهیاجتهاد و پاسخگو -9-4

 بدعت و التقاط ،ارتجاع ،پرهیز از تحجر -9-5

 :ایجاد رفاه و ثروت عمومیپیشرفت مادی و  -9-6

 مردم  امنیت، آسایش، رفاه و همزیستیِ مهربانانهدرخصوص پیشرفت  -9-6-1

 علم و فناوری و صنعت پیشرفت در زمینه  -9-6-2

 سیاست بین المللی و دی لماسی قوی  -9-6-3

 سامان یافته:اقتصاد  -9-6-4
 خواری و ربا و تکاثرخالص شدن از اقتصاد مبتنی بر ويژه -9-6-4-1

 منابع عظیم ثروت در زیر زمین و روی زمینبهره مند از  -9-6-5

 تالش و کار و ابتكار -9-7

 :های گوناگونعالمانه به عرصهنگاه اجتهادی و  -9-8

 از علوم انسانی تا نظام تعلیم و تربیت رسمی -9-8-1

 از اقتصاد و بانكداری تا تولید فنی و فناوری -9-8-2

 های مدرن تا هنر و سینمااز رسانه -9-8-3
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 اسالمی :تمدن 
 

 نیازها و بایدهای برپایی تمدن اسالمی: - 10
 پیشرفت همه جانبه و مجاهدت دائم، الزمه تمدن سازی نوین اسالمی -10-1
 ی به مردماسالملزوم القای باور تمدن سازی  -10-2
  ابزارهای موجود جهانیو  دانش جهانلزوم استفاده از  -10-3
 روشنفكران راستین و علمای دین لزوم ادای وظیفه  -10-4
 تالش مجاهدانه و مجدّانه امّت اسالمی  لزوم -10-5
 برای ایجاد تمدّن نوین اسالمیلزوم تحقیق دانشگاه ها  -10-6
 ساز ایجاد تمدّن اسالمیزمینهمسجد،  -10-7
 بنای شامخ تمدّن اسالمیحوزه علمیه، باال برنده  -10-8
 ، موثر در تشكیل تمدن نوین اسالمینیروهای مسلح -10-9
 موزش و پرورش و دانشگاه در شكل گیری تمدن نوین اسالمینقش موثر آ -10-10
 تمدّنِ نوینِ اسالمینقش موثر جوانان در ایجاد  -10-11
 نظامِ صحیحِ حرکتِ منطقیایجاد تمدن نوین اسالمی نیازمندِ  -10-12
 یننو هاىرویشنیازمند  ،ایجاد تمدن اسالمى -10-13
 اسالمیبیداری تشكیل تمدن اسالمی نیازمند  -10-13
 تمدن سازی نوین اسالمی نیازمند فداکاری و ایثار و شهادت -10-14
 صبر و بصر و اعتمادتمدن سازی نوین اسالمی نیازمند  -10-15
 جایگاه تمدّنیِ مطلوب قرآنلزوم تحقق  -10-16
 ضرورت ترسیم اهداف بلندمدت -10-17
 لزوم گنجاندن معارف تمدن ساز در کتاب ها -10-18
10

 ز تقلید غربی، پرهیز اشرط رسیدن به تمدن اسالمیِ نوین -10-24
 کشور نیازهای حقیقی و اساسیتمدن اسالمی نیازمند شناسایی  -10-25
 تمدن اسالمی نیازمند فكر و نیروی انسانی  -10-26
 تمدن اسالمی نیازمند ذکر خدابرپا داشتن  -10-27
 سالم انتقادی فضایو  و مناظره مشاورهتشكیل تمدن اسالمی نیازمند  -10-28
سالمی نیازمند -10-29 سالمی و هدایت حكومت حمایت با بیان آزادی تشكیل تمدن ا علما و  ا

 نظرانصاحب

 های معنوی غیبیکمکو  هدایت الهی برپایی تمدن اسالمی نیازمند -10-30

 های معنوی ولی اللّه االعظم زاکیه و هدایت ادعیه برپایی تمدن اسالمی نیازمند -10-31

  اسالمی پایه اصلی تمدّن ،فرهنگ و بینش و معرفت و کمالِ فكری انسانی -10-32
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 تمدن اسالمی :
 

 ضرورت برپایی تمدن اسالمی: -11

 و لزوم برپایی تمدن نوین اسالمی تضادهای تمدّن غربیآشكار شدن  -11-1

 ایجاد تمدن اسالمی از مهم ترین آرمان های نظام -11-2

 تمدن سازی نوین اسالمی، وظیفه دنیای اسالم -11-3

 الهی وعدهتحقق کامل ، تمدن نوین اسالمیشكل گیری  -11-4

 ، معنای واقعی سیاست:به سمت ایجاد تمدّن اسالمیحرکت  -11-5

 رويمسياست يعنی نگاه به حرکت عمومی جامعه که کدام طرف داريم می -11-5-1

 اهداف انقالب اسالمی گانهگام نهایی در مراحل پنجتمدن اسالمی،  -11-6

 فضای عمومی بشریت در فرهنگ اسالمی باعث گسترش تمدن اسالمی  -11-7

 :خط کلّی نظام اسالمی ، رسیدن به تمدّن اسالمی -11-8

 سير منطقی و تکاملی نظام اسالمی ايران برای ايجاد تمدن اسالمی -11-8-1

 

 قطعیت ایجاد تمدن نوین اسالمی: -12

شكل گیری تمدن  ناپذیرتخلف وعده نشانه، پیروزی انقالب اسالمی در ایران -12-1

 اسالمی

 قطعی و اجتناب ناپذیر بودن تشكیل تمدن اسالمی -12-2

 در دوران ظهور حضرت بقیةالل ّهکامل  تمدّن اسالمیِقطعیت برپایی  -12-3
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 گام دوم انقالب اسالمی  – تمدن اسالمی  
 گیری تمدن اسالمیمراحل پیش از شكل -1

 
 

 

 گیری تمدن اسالمیـ  فرایند شكل2

 
 

انقالب اسالمی نظام اسالمی

دولت اسالمی  کشور اسالمی

بنیادیدگرگونیـ1•
وتعابیرباونوهایارزشوهاآرمانمبنایبرجدیدنظامایجاد-2•

نومفاهیم
:ایجاد انقالب اسالمیـ 1

جامعهعمومیهندسه شدناسالمیـ1• :ایجاد نظام اسالمیـ 2

(وزیرانهیئتنه) حکومتکارگزارانمجموعه معنایبهـ1•
راجامعهوراخودمسئوالن،اصالحـ2• :ایجاد دولت اسالمیـ 3

مرحله تأللؤ و تشعشع نظام اسالمی ـ 1•
استقرارعدالت ـ 2•
از بین رفتن تبعیض-3•
ریشه کن شدن فقر ـ 4•
به دست آمدن عزت حقیقی ـ 5•
ارتقای جایگاه در روابط بین المللـ 6•

ایجاد کشور و جامعه -4
:اسالمی

ایجاد تمدن اسالمیـ 5



8 

 

 :اسالمیتمدن های ـ  بخش3

 

 

 

ـ بخش نرم افزاری2ـ بخش ابزاری1بخشهایتمدناسالمی

بخش ـ 1
ابزاری 

علم

اختراع

صنعت

سیاست

اقتصاد

اقتدار 
سیاسی و

نظامی

اعتبار 
لیبین المل

تبلیغ و 
ابزارهای 

تبلیغ 

ـ بخش 2

نرم افزاری 

مسئله 
خانواده

سبک ازدواج

نوع مسکن

نوع لباس

الگوی 
مصرف

نوع خوراک

نوع آشپزی

نوع 
مسئله خط وتفریحات

زبان

ب مسئله کس
و کار

ر نوع رفتار د
محل کار، 
دانشگاه، 

مدرسه

نوع رفتار در 
فعالیت 

یاسی، س
ورزش، 

رسانه ای که در
ختیارماستا

ا نوع رفتار ب
پدرو مادر، 

همسر، 
...فرزند و 

ا نوع رفتار ب
دوست، 
دشمن، 
...بیگانه و 

نوع سفرها

چگونگی 
نظافت و 
طهارت
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 :برای ایجاد تمدّن اسالمیدو عنصر اساسی  -4

 
 

 

 مقدمه تشكیل تمدن اسالمی: -5

 

 
 

 

 

تولید فكر از اقیانوس عظیم معارفـ 1

پرورش انسان با کمک علمای دین، مدیران جامعه و آحاد مردم-2

ـ الگو شدن ملت 2ـ استقامت و پایداری1مقدمهتشکیلتمدناسالمی

پایداریواستقامتـ1

خطاهاکردناصالحومسیرنکردنگمیعنیاستقامت،

الگوشدن -2
:ملت

رشد معنوی

پیشرفت مادّی

رشد علمی 

توسعه  عدالت 

کم شدن 
فاصله های 

طبقاتی

حذف 
اشرافی گری
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 معانی و مفاهیم تمدن اسالمی: -6

 
 

 اسالم و تمدن اسالمی: -7

 

ها نیستبه معنای تحمیل اخالق و فرهنگ خود بر دیگر ملّت

ها نیستبه معنای تجاوز به حقوق ملّت

به معنای تصرّف سرزمین ها نیست

نقطه  مقابل منافع سرمایه دارهای صهیونیست و کمپانی دارهای ظالم و خون خوار دنیا

غربی هانقطه مقابل تأثیرپذیری از بافته ها و یافته های بی مغز

نقطه مقابل حرکت به سمت وابستگی به غرب

دنیایی که انسانیت در آن شكوفاست

کنندها کنار یكدیگر احساس آرامش و امنیت و اطمینان میدنیایی که انسان

دنیای آباد و پیشرفته در کنار تعالی معنوی 

دنیای آراسته با تعلیمات ارزشمند پیامبران الهی و آیات نورانی خدای متعال

الگویی برای حرکت امت اسالمی

تأثیرپذیرفتن فكری ملت ها از اسالم

اسالم حیات بخش-1
اسالمِ نشاط آور-2
اسالمِ تحرک آفرینـ 3
اسالمِ بدون کج اندیشی و تحجر و ـ 4

انحراف
اسالمِ بدون التقاطـ 5
اسالمِ شجاعت بخشـ 6
اسالمِ هدایت کننده  به سوی علم و ـ 7

دانش
حقیق  و لزوم بالندگیِ  بیشتر موضوعات  تـ 8

کالم  و فقه  و اصول  و فلسفه  و) تألیف  دینی 
...(تفسیر و 

لزوم فعال  کردن  نهضت  پاسخ  به  ـ 9
سؤاالت  نظری  و عملی  جامعه 

:اسالم در تمدن اسالمیـ   2

جمعیّت خوبـ  1
سرزمین های خوبـ  2
موقعیّت جغرافیایی برجستهـ 3
منابع طبیعی بسیارـ 4
نیروهای انسانی بااستعداد ـ 5
توانایی انقالب اسالمی ـ 6

ایی های دنیای اسالم برای برپظرفیتـ  1
:تمدن نوین اسالمی
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 های تمدن نوین اسالمی:شاخصه -8

 
 

 

 

 

 

شاخصههای
تمدننوین
اسالمی

ایمان

علم

پیشرفت

عزت

عدالت

قدرت
مقابلهبا
امواج
جهانی

ثروت

اخالق

مجاهدت
مداوم
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 های کلی و دستاوردهای تمدن اسالمی:ویژگی -9

 
 

:های مادی و معنوی  ها از همه ظرفیتبهره  مندی انسانـ 1

:معنوی  ومادیهایظرفیتهمهازهاانسانبهره  مندی-9-1•
:آخرتودنیاآمیختگی-9-1-1•
اخالقوعلمهمراهی-9-1-1-1•
دینومعنویّتباهمراهمادّیات،بهپرداختن-9-1-1-2•
وعدالتسیاسیقدرتهمراهی-9-1-1-3•
عالممظلومانازدفاع-9-1-1-4•
مدنیوجهانیپیشرفتمعیارهایباهمراه-9-1-1-5•

ـ حکومت مردمی2

ـ قونین برگرفته از قرآن3

ـ اجتهاد و پاسخگویی به نیازهای نوبه نوی بشری4

ـ پرهیز از تحجر، ارتجاع، بدعت و التقاط5

ـ پیشرفت مادی و ایجاد رفاه و ثروت عمومی6

پیشرفت درخصوص امنیت، آسایش، رفاه و همزیستیِ مهربانانه  مردم -9-6-1•
پیشرفت در زمینه علم و فناوری و صنعت -9-6-2•
سیاست بین المللی و دیپلماسی قوی -9-6-3•
:اقتصاد سامان یافته -9-6-4•
خالص شدن از اقتصاد مبتنی بر ویژه  خواری و ربا و تکاثر-9-6-4-1•
بهره مند از منابع عظیم ثروت در زیر زمین و روی زمین-9-6-5•

تالش و کار و ابتكارـ 7

:نگاه اجتهادی و عالمانه به عرصه  های گوناگونـ 8

رسمیتربیتوتعلیمنظامتاانسانیعلوماز-9-8-1•
فناوریوفنیتولیدتابانکداریواقتصاداز-9-8-2•
سینماوهنرتامدرنرسانه  هایاز-9-8-3•
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 نیازها و بایدهای برپایی تمدن اسالمی: -10

 
 

پیشرفت همه جانبه و مجاهدت دائم، الزمه تمدن سازی نوین اسالمی-10-1

لزوم القای باور تمدن سازی اسالمی به مردم-10-2

لزوم استفاده از دانش جهان و ابزارهای موجود جهانی -10-3

لزوم ادای وظیفه علمای دین و روشنفكران راستین -10-4

لزوم تالش مجاهدانه و مجدّانه امّت اسالمی -10-5

لزوم تحقیق دانشگاه ها برای ایجاد تمدّن نوین اسالمی-10-6

مسجد، زمینه ساز ایجاد تمدّن اسالمی-10-7

حوزه علمیه، باال برنده بنای شامخ تمدّن اسالمی-10-8

نیروهای مسلح، موثر در تشكیل تمدن نوین اسالمی-10-9

نقش موثر آموزش و پرورش و دانشگاه در شكل گیری تمدن نوین اسالمی-10-10

نقش موثر جوانان در ایجاد تمدّنِ نوینِ اسالمی-10-11

ایجاد تمدن نوین اسالمی نیازمندِ نظامِ صحیحِ حرکتِ منطقی-10-12

هاى  نوینایجاد تمدن اسالمى، نیازمند رویش-10-13

تشكیل تمدن اسالمی نیازمند بیداری اسالمی-10-13

تمدن سازی نوین اسالمی نیازمند فداکاری و ایثار و شهادت-10-14

تمدن سازی نوین اسالمی نیازمند صبر و بصر و اعتماد-10-15

لزوم تحقق جایگاه تمدّنیِ مطلوب قرآن-10-16

ضرورت ترسیم اهداف بلندمدت-10-17

لزوم گنجاندن معارف تمدن ساز در کتاب ها-10-18

اسالمیایرانی پیشرفت برای شكل گیری تمدن نوین–لزوم طراحی الگوی اسالمی-10-19

تمدن سازی نیازمند مكتب و ایدئولوژی و ایمان-10-20
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 ضرورت برپایی تمدن اسالمی: -11

 

عقالنیت و علم و اخالقنیاز تمدن سازیِ اسالمیِ نوین به ایمان و دین و-10-21

تمدن سازیِ نوین اسالمی نیازمند نظام سازی، قانون نویسی و مدیریت کشور و انقالب-10-22

قواعد محكم نهاده شده به دست امام، از پایه های شكل گیری تمدن عظیم اسالمی-10-23

شرط رسیدن به تمدن اسالمیِ نوین، پرهیز از تقلید غربی-10-24

تمدن اسالمی نیازمند شناسایی نیازهای حقیقی و اساسی کشور-10-25

تمدن اسالمی نیازمند فكر و نیروی انسانی -10-26

برپا داشتن تمدن اسالمی نیازمند ذکر خدا-10-27

تشكیل تمدن اسالمی نیازمند مشاوره  و مناظره  و فضای  انتقادی  سالم-10-28

ان تشكیل تمدن اسالمی نیازمند آزادی  بیان  با حمایت  حكومت  اسالمی و هدایت  علما و صاحبنظر-10-29

های معنوی غیبیبرپایی تمدن اسالمی نیازمند هدایت الهی و کمک-10-30

های معنوی ولی اللّه االعظم زاکیه و هدایتبرپایی تمدن اسالمی نیازمند ادعیه-10-31

فرهنگ و بینش و معرفت و کمالِ فكری انسانی، پایه اصلی تمدّن اسالمی -10-32

:اسالمینظامکلّیخطاسالمی،تمدّنبهرسیدن-11-8
اسالمیتمدنایجادبرایایراناسالمینظامتکاملیومنطقیسیر-11-8-1

بشریتعمومیفضایدراسالمیفرهنگگسترشباعثاسالمیتمدن-11-7

اسالمیانقالباهدافپنج گانه مراحلدرنهاییگاماسالمی،تمدن-11-6

:سیاستواقعیمعنایاسالمی،تمدّنایجادسمتبهحرکت-11-5
.رویممیداریمطرفکدامکهجامعهعمومیحرکتبهنگاهیعنیسیاست-11-5-1

الهیوعده کاملتحققاسالمی،نوینتمدنگیریشکل-11-4

اسالمدنیایوظیفهاسالمی،نوینسازیتمدن-11-3

نظامهایآرمانترینمهمازاسالمیتمدنایجاد-11-2

اسالمینوینتمدنبرپاییلزوموغربیتمدّنتضادهایشدنآشکار-11-1
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 قطعیت ایجاد تمدن نوین اسالمی: - 12

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

المیپیروزی انقالب اسالمی در ایران، نشانه  وعده  تخلف ناپذیر شكل گیری تمدن اس-

قطعی و اجتناب ناپذیر بودن تشكیل تمدن اسالمی-

قطعیت برپایی تمدّن اسالمیِ کامل در دوران ظهور حضرت بقیةالل ّه-
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 ها و محورها به استناد عین عباراتجدول شاخصـ  ج

 ای ـترین محورههمـم

 

 داتـــنــمست

 

 مراحل پیش از شکل گیری تمدن اسالمی: -1

 انقالب اسالمی -1-1

 نظام اسالمی -1-2

 دولت اسالمی  -1-3

 کشور اسالمی -1-4

 

 فرایند شکل گیری تمدن اسالمی: -2

 :ایجاد انقالب اسالمی -2-1

  دگرگونی بنيادی -2-1-1

 آرمان مبنای بر جديد نظام ايجاد -2-1-2

 نو مفاهيم و تعابير با و نو های ارزش و ها

 :ایجاد نظام اسالمی -2-2

عمومی  هندسالالهاسالالالمی شالالدن  -2-2-1

 جامعه

 :ایجاد دولت اسالمی  -2-3

نای -2-3-1 عه به مع کارگزاران  مجمو

 (ت وزيرانئهي نه ) حکومت

اصالح مسئوالن، خود را و جامعه  -2-3-2

 را

 :اسالمیو جامعه ایجاد کشور  -2-4

مرحله تأللؤ و تشالالالعشالالالع نظام  -2-4-1

 اسالمی 

 عدالت  استقرار -2-4-2

 تبعيض از بين رفتن -2-4-3

 ريشه کن شدن فقر  -2-4-4

 عزت حقيقی به دست آمدن  -2-4-5

 المللجايگاه در روابط بينارتقای  -2-4-6

 یاسالمتمدن ایجاد  -2-5

 

 اسالمی: تمدن های بخش -3

 :بخش ابزاری  -3-1

 علم -3-1-1

 اختراع -3-1-2

 صنعت -3-1-3

ی مسالالئوالن واجب غيرقابل اجتناب بر همهعنوان يک عنوان يک فريضالاله، بهآنچه نگاه به نخبگان را به »-

ستی نگاه  ست. يک هدف بزرگی در اينجا وجود دارد؛ با اين هدف حتماً باي الزم ميکند، يک هدف بزرگ ا

به نخبگان يک نگاه جدّی، يک نگاه عمليّاتی، يک نگاه دلسالالوزانه و پيگير باشالالد. آن هدف چيسالالت  آن 

ش شور ايران به ک ست از تبديل ک شريف هدف عبارت ا شرفته، قدرتمند،  شريف در مقابل لئيم و -وری پي

ضی از قدرت شورها و بع ضی از ک ستندپليد که بع سائل  -ها ه شری و در م سائل ب صاحب حرف نو در م

خواهيم؛ هدف اين ی پرچم تمدّن نوين اسالالالالمی. ما يک چنين کشالالالوری میالمللی )...( و برافرازندهبين

خواهيم کشالالور را تبديل کنيم به يک چنين کشالالوری با اين . ما میاسالالت. ببينيد من ن ه شالالاخص خواندم

شرفتهای راه در يک قسمتخصوصيّات. البتّه در نيمه ايم امّا اينها همه هايی کردههايی بد نبوده، يک پي

 .«1ها برسيمراهی است، ما بايد پيش برويم، بايد به قلّههای نيمهراه

سجد، ]هم» - ست،م صيرت هم ]پايگاه [ پايگاه مقاومت ا شد فعّاليّتهای فرهنگی و هدايت فرهنگی و ب [ ر

[؛ در دل فرهنگ، سياست هم هست. اين را هم عرض بکنيم که معنای سياست فقط اين فرهنگی ]است

دار زيد و مخالف عمرو باشد يا بعکس؛ سياست يعنی نگاه به حرکت عمومی جامعه نيست که انسان طرف

سمت هدفها داريم حرکت ميکنيم يا زاويه گرفتهکه کدام طرف داريم ميرو ايم و داريم از هدفها يم؛ آيا به 

وقت در خالل اين نگاه، تکليف آدمها و اشالالخاص و دور ميشالالويم  معنای واقعی سالالياسالالت اين اسالالت. آن

رويم  آيا داريم به شالالود که آيا داريم به سالالمت عدالت اجتماعی میها و احزاب و جريانها روشالالن میگروه

سمت س سالمی ميرويم، يا داريم به  سمت ايجاد تمدّن ا ستقالل واقعی دينی ميرويم  آيا داريم به  مت ا

مغز های بیها و يافتهتأثير قرار گرفتن نسالالالبت به بافتهوابسالالالتگی به غرب و وابسالالالتگی به آمريکا و تحت

به کدام طرف دارد ی مهمّی اسالت که سالبک زندگی ما، ما را کنيم  اين خيلی مسالئلهها حرکت میغربی

گيرد؛ بنابراين در دل فرهنگ، بينيد از فرهنگ سرچشمه میميکشانَد؛ اين نگاه، نگاه سياسی است که می

 «.2سياست هم هست. با اين نگاه به حوادث جامعه بايد نگاه کرد

قط پايگاه فکه معروف شالالده در زبانها واقعاً پايگاه اسالالت. نهمسالالجد اهمّيّت دارد، پايگاه اسالالت؛ همچنان» -

سئله سجد ميتواند پايگاه همهی اجتماعی، ]بلکهبرای فالن م سازی، [ م شد؛ پايگاه خود ی کارهای نيک با

سالالازی برای ايجاد تمدّن اسالالالمی و ی با دشالالمن و زمينهسالالازی، تعمير دل و تعمير دنيا و مقابلهانسالالان

 .«3ی اسالالالالتافالالزايالالیِ افالالراد؛ و هَالالل الالم( جَالالرّا.)ن( مسالالالالجالالد يالالک چالالنالاليالالن جالالايالالگالالاهالالبصالالالاليالالرت

ست زبانها » - سيرند. بله، ممکن ا ايرانِ يکپارچه با اقوام مختلف و متعدّد، دارای يک هدفند؛ دارای يک م

ست؛ همه ميخواهند ايران عزيز را  سان ا شد امّا اهداف عالی اين ملّت يک شد، مذاهب مختلف با مختلف با

سالمی به دنيا معرّفی کنند. الگوی کبه سالمی هم به معنای اين نيست که عنوان الگوی يک کشور ا شور ا

ی مردم فقط مشغول نماز و روزه و دعا و توّسالتند؛ نه، اينها هست، اينها معنويّت است در اين کشور همه

سعه ست، تو شد علمی ه ست، ر شرفت مادّی ه شدن امّا در کنار اين معنويّت، پي ست، کم  ی عدالت ه

صله شدن نمونهفا شته  ست، بردا شرافیها و قلّههای طبقاتی ه صيّت جامعههای ا صو ست؛ خ ی گری ه

ست. آن سالمی اينها ا شبختند، احساس امنيّت ميکنند، احساس وقت در يک چنين جامعها ای، مردم خو

ی خود پيش ميروند، خدا را عبادت هم ميکنند، پيشالالرفت دنيوی آرامش ميکنند، به سالالمت اهداف عاليه

شود؛ ملّت ايران دنب صيب آنها مي سنّی ال يک چنين جامعههم ن شيعه و  ست؛ همه اين را ميخواهند؛  ای ا

دنبال اين هسالالالتند. خب، اين ميشالالالود يک الگو؛ وقتی الگو  ندارد، ک رد و بلوچ و فارس و ترک ندارد، همه

شد، آنشد، وقتی نمونه سلمان ]همسازی  شکلمان . اکنند[ راه را پيدا میوقت ملّتهای ديگر م ما امروز م

                                                           
 1395/07/28بيانات در ديدار نخبگان علمی جوان . 1

 1395/05/31بيانات در ديدار ائمه جماعات مساجد استان تهران . 2

 1395/05/31بيانات در ديدار ائمه جماعات مساجد استان تهران . 3

 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34703
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34703
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34109
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34109
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34109
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34109


17 

 

 ای ـترین محورههمـم

 

 داتـــنــمست

 

 سياست -3-1-4

 اقتصاد -3-1-5

 نظامیاقتدار سياسی و  -3-1-6

 المللیاعتبار بين -3-1-7

 تبليغ و ابزارهای تبليغ  -3-1-8

 نرم افزاری:بخش  -3-2

 مسئله خانواده -3-2-1

 سبک ازدواج  -3-2-2

 نوع مسکن  -3-2-3

 نوع لباس  -3-2-4

 الگوی مصرف  -3-2-5

 نوع خوراک  -3-2-6

 نوع آشپزی -3-2-7

 نوع تفريحات -3-2-8

 مسئله خط و زبان -3-2-9

 مسئله کسب و کار -3-2-10

نوع رفتار در محل کار، دانشگاه،  -3-2-11

 مدرسه

سی،   -3-2-12 سيا نوع رفتار در فعاليت 

 ای که در ختيارماستورزش، رسانه

نوع رفتار با پدرو مادر، همسالالر،  -3-2-13

 فرزند و ...

نوع رفتار با دوسالالت، دشالالمن،  -3-2-14

 بيگانه و ...

 نوع سفرها -3-2-15

 گونگی نظافت و طهارتچ -3-2-16

 

سی  -4 سا صر ا برای ایجاد تمدّن دو عن

 :اسالمی

 تولید فكر از اقیانوس عظیم معارف -4-1

ــان -4-2 با کمک علمای  پرورش انس

 دین، مدیران جامعه و آحاد مردم

 

 مقدمه تشکیل تمدن اسالمی: -5

 :استقامت و پایداری -5-1

مسير گم نکردن استقامت، يعنی  -5-1-1

 خطاها اصالح کردن و 

 الگوشدن ملت: -5-2

استکبار جهانی و استعمار، از يکی دو قرن پيش، مصلحت خود را در اين دانست که بين ملّتهای اين است؛ 

مسلمان اختالف بيندازد. مصلحت را در اين دانست، چرا  چون در اين صورت ميتوانست ثروتهای اينها را 

ای جهانی به برکت علمی غارت کند، اينها را از پيشرفتهايی که حقّ آنها بود باز بدارد؛ استثمار کند. قدرته

شان را اين قرار که پيدا کرده بودند و فنّاوری ساخته بودند، هدف سالحهايی که  ای که پيدا کرده بودند و 

ّسفانه تا حدود زيادی هم موفّق شدند. اينکه ما از اوّل انقالب تا امروز دائم دستِ دوستی را به  دادند و متأ

مسالاللمان دراز کرديم، دعوت کرديم به اتّحاد، به وحدت، به  سالالمت ملّتهای مسالاللمان و به سالالمت دولتهای

 .خالالاطالالر ايالالن اسالالالالالتهالالای دشالالالالالمالالن، بالالهايسالالالالالتالالادگالالی در مالالقالالابالالل تالالوطالالئالاله

عنوان يک ملّت م سالاللمِ به معنای ای برسالالاند که بتواند بهکه ملّت ايران توانسالالت خود را به آن نقطهوقتی

ی يغ اسالالالم اسالالت؛ ملّتهای ديگر هم روانهترين تبلحقيقی کلمه خود را به دنيا نشالالان بدهد، اين بزرگ

سالمی که مايه شکيل امّت بزرگ ا شد و ت سر ی عزّت و مايههمين طرف خواهند  سرا سالم در  ی ترويج ا

فاق خواهد افتاد؛ آن مدنيّت اسالالالالمی که انتظارش را داريم که بتواند بر مدنيّت مادّی  جهان اسالالالت، اتّ

اش اش اينجا است؛ مقدّمهد، آن روز تحقّق پيدا خواهد کرد؛ مقدّمهکننده و فاسد غربی غلبه پيدا کنگمراه

اين اسالالالت که ما ملّت ايران بتوانيم به سالالالمت الگو شالالالدن پيش برويم. خب، همه بايد همّت کنند؛ هم 

سالالال و دوسالالال ی يکمسالالئولين بايد همّت کنند، هم آحاد مردم بايد همّت کنند. اين قضالاليّه هم قضالاليّه

ضيّه ست، ق شما نگاه کنيد، میی بلنني سالمی ]اگر[  ست؛ زمان ميبرد؛ کمااينکه در تمدّن ا بينيد دمدّت ا

اوج تمدّن اسالمی در قرنهای چهارم و پنجم است که از لحاظ علمی سرآمد است و بزرگان علما، محقّقين، 

ستند پيش ببرند ک سالم به وجود آمدند که دنيا را توان شمندان مادّی در دنيای ا سفه، دان سياری از فال ه ب

شرفتهای امروزِ غربی شتر خواهد بود، ما اين پي سرعت ما بي ست. خب، امروز البتّه  ها مرهون آن حرکت ا

سيد، لکن باالخره زمانتر انسريع ستشاءاهلل به آن نتيجه خواهيم ر سالی که از  38، 37ما در اين . بَر ا

سی  ست، خوب پيش رفتيم. واقعاً اگر ک شته ا ستهاوّل انقالب گذ صاف نگاه کند، ايرانِ واب شم ان ی با چ

ست که آمريکا و انگليس افتادهعقب شده ا ست و پای آمريکا و انگليس، امروز جوری  ی گمنامِ ذليل زير د

آيند صالالالف ميبندند برای اينکه امکانات موجود جمهوری اسالالالالمی در منطقه را بلکه بتوانند و بقيّه می

جور گسالالترش پيدا کرده اسالالت عزّت اسالالالمی و عزّت نظام يعنی اينبنحوی مصالالادره کنند، و نميتوانند؛ 

سالمی که آنهايی که با چشم تحقير نگاه ميکردند به ملّتها و ازجمله به ملّت ايران  سالمی و ايران ا مثل -ا

امروز مجبورند مثل يک هماورد قدرتمند با او مواجه بشالالوند. اين پيشالالرفت عمومی ملّت  -دوران طاغوت

م پيشرفت کرديم، در سياست پيشرفت کرديم، در مسائل گوناگون مورد نظر اسالم پيشرفت است. در عل

ست؛ البتّه تا آن عدالت  سمان فرق کرده ا شته، زمين تا آ کرديم. از لحاظ عدالت اجتماعی هم امروز با گذ

فانه همچنان نشالال های انهاسالالالمی خيلی فاصالالله داريم، تا عدالت مطلوب خيلی فاصالالله داريم. امروز متأسالالّ

شرافی سبت به قبل از گری و تجمّالت و بعضی از انحرافات گوناگون در جامعها ست امّا وقتی ن ی ما کم ني

شما جوانها که قبل از انقالب را نديديد؛ ما و آنهايی که ديديم قبل از انقالب -انقالب مالحظه بکنيم  حاال 

 .«1ای اسالالتيشالالرفت بسالاليار برجسالالتهوقت، پپيشالالرفت ملّت ايران و کشالالور اسالالالمی نسالالبت به آن -را

عزيزان من! کشالالالور ميتواند پيش برود. اينکه من بارها ميگويم تمدّن اسالالالالمی و بارها ميگويم ايران » -

ست. ما ميتواند قلّه شور ا ست، اين نگاه به واقعيّتهای ک شعار و رجزخوانی ني سالمی قرار بگيرد،  ی تمدّن ا

مان را يشالالرفت بدهيم، صالالنعتمان را پيشالالرفت بدهيم، کشالالاورزیميتوانيم؛ ما ميتوانيم اقتصالالادمان را پ

پيشالالرفت بدهيم و خودکفايی را در آنجاهايی که خودکفايی الزم اسالالت به وجود بياوريم؛ مسالالئولين بايد 

سئوليّت را اداء کند و تالش الزم را تالش کنند. همان ست حقّ آن م سئول ا طور که اوّل گفتم، هرکس م

 .«2انجام بدهد

شان، گام نهايی در مراحل پنج» - سالمی را تحقق گانهاي سالمی»ی اهداف انقالب ا ستند و « تمدن ا دان

ها از اسالم خاطرنشان کردند: تمدن اسالمی، کشورگشايی نيست بلکه به معنای تأثير پذيرفتن فکری ملت

                                                           
 1395/05/11بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم . 1

 1395/02/08بيانات در ديدار کارگران . 2

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33886
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33886
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32920
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32920


18 

 

 ای ـترین محورههمـم

 

 داتـــنــمست

 

 معنویرشد  -5-2-1

 پيشرفت مادّی -5-2-2

 رشد علمی  -5-2-3

 عدالت  توسعه -5-2-4

 های طبقاتیکم شدن فاصله -5-2-5

 گریاشرافیحذف  -5-2-6

 

 معانی و مفاهیم تمدن اسالمی: -6

لت -6-1 ها از تأثیرپذیرفتن فكری م

 اسالم

گو -6-2 ل کتیا حر برای  مت  ی  ا

 اسالمی

یای  -6-3 ته دن ــ مات آراس با تعلی

ارزشمند پیامبران الهی و آیات نورانی 

 خدای متعال

ــرفته در کنار دنیای  -6-4 آباد و پیش

 تعالی معنوی 

یای -6-5 نار که انســـان یدن ها ک

ــاس آرامش و امنیت و  یكدیگر احس

 کننداطمینان می

که  -6-6 یایی  یت در آن دن انســان

 شكوفاست

ــمت نقطه مقابل حرکت  -6-7 به س

 وابستگی به غرب

بل -6-8 قا طه م  پذیری ازتأثیر نق

 هاغربی مغزهای بیها و یافتهبافته

طه -6-9 ق فع  ن نا م بل  قا م

یه ما ــر ــهیونیســت و س های ص دار

 خوار دنیادارهای ظالم و خونکم انی

ــرزمینبه -6-10 ــرّف س ها معنای تص

 نیست

ها ملّت معنای تجاوز به حقوقبه -6-11

 نیست

یل اخالق و به -6-12 تحم نای  مع

 ها نیستفرهنگ خود بر دیگر ملّت

 

 .«1اسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت

ر به انقالب، باور به اسالم سياسی، آماج دوّم مردمند. باورهای مردم بايد عوض بشود؛ باور به اسالم، باو» -

صی وظايف عمومی هم دارد، حکومت هم دارد، جامعه شخ سالم غير از کارهای  سازی هم باور به اينکه ا

سازی هم دارد؛ باور به نفی اينها ]جايگزين شود[. اينها بايد از ذهن مردم زدوده بشود، عکسش دارد، تمدّن

ها البتّه ناشالاليگری ميکنند؛ اور به اسالالتقالل را عوض کنند. بعضالالی]ميخواهند[ ب. در ذهن مردم جا بگيرد

شده ميدانند بينيم گاهی اوقات در بعضی از مطبوعات، صريحاً استقالل کشور را يک امر قديمی و کهنهمی

شه ست. يعنی چه  يعنی در نق شورها مطرح ني ستقالل ک ی جغرافيای جهانی يک و ميگويند امروز ديگر ا

يک جايی يک  -مثل حرارت مرکزی-رد، آن قدرت تصالالالميم ميگيرد و همه عمل ميکنند قدرتی وجود دا

چيزی توليد ميکند، بقيّه مصرف ميکنند. اين را دارند ترويج ميکنند؛ نفوذ يعنی اين. البتّه اين کاری است 

 .«2که دارد انجام ميگيرد

پيغمبر يا بعثت پيغمبر جشالالن برپا  ی امّت اسالالالمی تنها اين نيسالالت که به يادبود والدتامروز، وظيفه» -

سبت به آنچه وظيفه ست ن سالم امروز وظيفه دارد مثل کند؛ اين کار کوچک و کمی ا ست. دنيای ا ی او ا

ضای جديدی ايجاد کند، راه تازه سالم و مثل خود پيغمبر، روحی در اين دنيا بدمد، ف ای را باز کند. خود ا

ما بايد دنبال تمدّن نوين «. تمدّن نوين اسالالالالمی»تيم ميگوييم ای که در انتظار آن هسالالالما به اين پديده

سی دارد با آنچه قدرتها درباره سا شريّت؛ اين تفاوت ا شيم برای ب سالمی با شريّت فکر ميکنند و عمل ا ی ب

سرزمينميکنند؛ اين به صرّف  ست؛ اين بهمعنای ت ست؛ اين بهها ني معنای معنای تجاوز به حقوق ملّتها ني

ی الهی به ملّتها است، معنای عرضه کردن هديّهخالق و فرهنگ خود بر ديگر ملّتها نيست؛ اين بهتحميل ا

تا ملّتها با اختيار خود، با انتخاب خود، با تشالالالخيص خود راه درسالالالت را انتخاب کنند. راهی که امروز 

 .«3ی امروز ماستوظيفهاند، راه غلط و راه گمراهی است. اين قدرتهای جهان ملّتها را به آن راه کشانده

ی مسلمين توانستند از اين دانش و فلسفه يک روزی مردم اروپا با استفاده از دانش مسلمين و فلسفه» -

شالوده شان  ستفاده کنند و يک تمدّنی را برای خود ريزی کنند. اين تمدّن البتّه تمدّن مادّی بود. از قرن ا

شروع کرشانزدهم و هفدهم ميالدی اروپايی شالودهها  ريزی يک تمدّن جديد، و چون مادّی بود از دند به 

[ به سالالمت اسالالتعمار رفتند، به سالالمت مغلوب کردن محابا اسالالتفاده کردند؛ ]از طرفیابزارهای گوناگون بی

ملّتها رفتند، به سمت غارت کردن ثروت ملّتها رفتند؛ از يک طرف هم خودشان را در درون تقويت کردند 

ی و با تجربه، و اين تمدّن را بر عالم بشالالالريّت حاکم کردند. اين کاری بوده اسالالالت که با علم و با فنّاور

های زيبايی از ها در طول چهار پنج قرن انجام دادند. اين تمدّنی که آنها به دنيا عرضه کردند، جلوهاروپايی

شبختی  شت امّا خو سهولت و ابزارهای زندگی را در اختيار مردم گذا سرعت و  سانها را تأمين فنّاوری و  ان

هايی را فقير کرد،  هايی را اسالالالير کرد، ملّت نکرد، عدالت را برقرار نکرد؛ بعکس، بر فرق عدالت کوبيد، ملّت

ملّتهايی را تحقير کرد؛ در درون خود هم دچار تضادها شد، از لحاظ اخالقی فاسد شدند، از لحاظ معنوی 

ی غربی به من واهی ميدهند. يک سياستمدار برجستهها به اين معنا گپوک و پوچ شدند. امروز خود غربی

ظاهر  مدّن  يد؛ اين ت يای پوچ و پوکی اسالالالت و اين را حس ميکنيم. راسالالالت ميگو ما دن يای  فت دن گ

وبرقی داشت امّا باطن خطرناکی برای بشريّت داشت. امروز تضادهای تمدّن غربی خود را دارد نشان پ رزرق

سلطها يکجور، در اروپميدهد؛ در آمريکا يک سر دنيا هم يکجور، در مناطق تحت  سرا  .جوری اينها در 

امروز نوبت مسلمين است ( 4امروز نوبت ما است، امروز نوبت اسالم است. وَ تِلکَ االَيّام  ن داوِل ها بَينَ النّاس؛)

دانش مسلمين  روز ازها آنکه اروپايیريزی کنند. همچنانکه با همّت خود، تمدّن نوين اسالمی را شالوده

ی مسلمين استفاده کردند، ما ]هم[ امروز از ی مسلمين استفاده کردند، از فلسفهاستفاده کردند، از تجربه
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 اسالم و تمدن اسالمی: -7

ــالم های ظرفیت -7-1 برای دنیای اس

 برپایی تمدن نوین اسالمی:

 جمعيّت خوب -7-1-1

 های خوبسرزمين -7-1-2

 موقعيّت جغرافيايی برجسته -7-1-3

 منابع طبيعی بسيار -7-1-4

 نيروهای انسانی بااستعداد  -7-1-5

 توانايی انقالب اسالمی  -7-1-6

 اسالم در تمدن اسالمی: -7-2

 بخشحياتاسالم  -7-2-1

 آور اسالمِ نشاط -7-2-2

 آفريناسالمِ تحرک -7-2-3

انديشی و تحجر و اسالمِ بدون کج -7-2-4

 انحراف

 اسالمِ بدون التقاط -7-2-5

 بخشسالمِ شجاعتا -7-2-6

به سوی علم  اسالمِ هدايت کننده -7-2-7

 و دانش

 موضالالوعاتبيشالالتر  بالندگیِلزوم  -7-2-8

تأليف تحقيق قه)  دينی و  و  و اصالالالول ف

 و ...(و تفسير  و کالم فلسفه

سخ نهضت کردن فعاللزوم  -7-2-9  به پا

 جامعه و عملی نظری سؤاالت

 

 های تمدن نوین اسالمی:شاخصه -8

 ایمان -8-1

 علم  -8-2

 پیشرفت  -8-3

 زّتع -8-4

 عدالت  -8-5

 با امواج جهانی قدرت مقابله -8-6

 ثروت  -8-7

 اخالق  -8-8

 مجاهدت مداوم -8-9

 

ستاوردهای ویژگی -9 های کلی و د

 تمدن اسالمی:

سالمی،  ستفاده ميکنيم برای برپا کردن تمدّن ا ستفاده ميکنيم، از ابزارهای موجود جهانی ا دانش جهان ا

 .مروز ما استی امنتها با روح اسالمی و با روح معنويّت. اين وظيفه

ستمدارها  سيا ست. بنده ديگر چندان اميدی به  ستين ا شنفکران را اين عمدتاً خطاب به علمای دين و رو

ندارم. قبلها تصوّر ميشد که سياستمداران دنيای اسالم در اين راه بتوانند کمک کنند، ]امّا[ متأّسفانه اين 

سرا ست. امروز اميد ما به علمای دين در  شده ا ضعيف  ستين اميد  شنفکران را سالم و به رو سر دنيای ا

ست شدنی [ که غرب را قبله]ا ست. نگويند اين کار،  ست و اين ممکن ا شان ندانند؛ اميد به آنها ا ی خود

سالم ابزارهای فراوانی دارد: ما جمعيّت خوبی  ست. دنيای ا ست، اين کار عملی ا شدنی ا ست؛ اين کار  ني

سرزمين ستههای خوبی داريم، موقعداريم،  سياری در دنيای يّت جغرافيايی برج ای داريم، منابع طبيعی ب

ای در دنيای اسالم داريم که اگر اينها را با تعاليم اسالم اسالم داريم. نيروهای انسانی بااستعداد و برجسته

ی سياست، ی علم، در عرصهی خودشان را در عرصههای هنرمندانهمستقل بار بياوريم، ميتوانند آفرينش

 .«1های گوناگون اجتماعی نشان بدهند و ارائه بدهندی فنّاوری و در عرصهر عرصهد

ی آزمايش و يک آزمون است برای دنيای اسالم. ما قبل جمهوری اسالمی يک نمونه است، يک منطقه» -

شود، يک ملّت به شور حاکم ب سالم بر اين ک سته بوديم؛ از لحاظ معنا عقبتماماز اينکه ا افتاده بوديم، واب

سی عقبعلمی عقب سيا ست منزوی. افتاده، افتاده، از لحاظ اجتماعی عقبافتاده، از لحاظ  سيا در دنيای 

امروز پيشالالرفتهای جمهوری اسالالالمی، دشالالمنان ما را هم وادار به اعتراف کرده اسالالت؛ امروز تقريباً بعد از 

ی فنّاوری، در بسياری از دانشهای ی علمی، در رتبهسال از پيروزی انقالب اسالمی، ما در رتبه 35گذشت 

م. گزارشهايی که واقعيّت و حقّانيّت آنها اثبات شده است، نوين دنيا، در رديف کشورهای پيشرفته قرار داري

ستيم، در يکجا رتبهبه ما ميگويد ما در يک ستيم، در يکجا رتبهی هفتم ه شم ه ش ی پنجم جا رتبهی 

شان بدهد؛ اين قابل تعميم  صيّت خود را ن شخ ست هويّت خود و  سالم توان ستيم. ملّت ايران به برکت ا ه

ها بر سر کشورها نباشد؛ اين شرط اوّل است؛ ی سنگين و شوم ابرقدرتکه سايهاست؛ شرطش اين است 

صيّتالبتّه هزينه دارد و هيچ کار بزرگی بی شخ سنگين و مهم که  ست. من در اين مجلس  های هزينه ني

مهم و بزرگی در اين مجلس حضور دارند، ميخواهم اين را بگويم که امّت اسالمی با يک تالش مجاهدانه و 

شالودهم سالمیِ باب اين دوران را طرّاحی کند،  ساند و آن را در جدّانه ميتواند تمدّن ا ريزی کند، به ثمر بر

 .«2مقابل بشريّت قرار بدهد

سوابق، با اين تاريخ، با اين زمينهما چه» - شگاه با اين  های تاريخی، با اين ميراث، کار کنيم که از اين دان

وجود خوبی که دانشگاه در دوران انقالب داد و با مشکالتی که در دانشگاه بهی خوب و آزمون با اين تجربه

بتوانيم برای ايجاد تمدّن نوين اسالالالالمی بهره ببريم  چون  -ی اينها را در کنار هم قرار بدهيمهمه-آمد 

و  ی مورد نظرهدف اين است ديگر؛ هدف، ايجاد يک حاکميّت اسالمی است که بتواند جامعه را به جامعه

سالم تبديل بکند؛ ما دنبال اين هستيم ديگر، ما ميخواهيم کشور خودمان  ی اوّل، حاال در درجه-آرمانی ا

يک کشالالوری بشالالود که به آن خطوط  -المللی و جهانی را نميکنيمبحث کشالالورهای ديگر و مسالالائل بين

متفکّری است؛ يعنی آرمانی اسالم برسد که اين خطوط آرمانی يک چيز مطلوب و شيرينی برای هر انسان 

ای که ی اسالمی لذّت ميبرد؛ جامعههرکسی که بنشيند فکر کند، مطالعه کند، از اين وضع آرمانی جامعه

ی با امواج در آن، هم علم هست، هم پيشرفت هست، هم عزّت هست، هم عدالت هست، هم قدرت مقابله

صوير اين سالمی، ميخواهيم جوری؛ ما به اين ميگوجهانی هست، هم ثروت هست؛ يک ت ييم تمدّن نوين ا

کار بايد بکند  اواّل [ چه نقشالالی ميتواند ايفا کند و چهکشالالورمان به اينجا برسالالد. دانشالالگاه ]در اين زمينه

کار کنيم که بتوانيم به اينجا آفرينی دانشگاه الزم است، ثانياً سؤال اين است که: چه بايد کرد  ما چهنقش

ای نيست؛ اينها کارهای ای و سخنرانیبحث امروز من نيست، چون بحث جلسهبرسيم  البتّه اين موضوعِ 

شما  شگاه ما روی اين فکر کند،  ّصلی الزم دارد؛ من فقط ميخواهم اين را تذکّر بدهم که دان تحقيقاتی مف

                                                           
 1394/10/08بيانات در ديدار مسئوالن نظام و ميهمانان کنفرانس وحدت اسالمى . 1

 1394/10/08اسالمىبيانات در ديدار مسئوالن نظام و ميهمانان کنفرانس وحدت  . 2

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31770
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31770
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31770
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31770
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31770
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31770


20 

 

 ای ـترین محورههمـم

 

 داتـــنــمست

 

ندی انســانبهره -9-1 مه م ها از ه

 :های مادی و معنویظرفیت

 :آميختگی دنيا و آخرت -9-1-1
 اخالق و علمهمراهی -9-1-1-1

پرداختن به مادّيات، همراه با معنويّت و  -9-1-1-2

 دين 

 عدالت  و قدرت سياسیهمراهی  -9-1-1-3

 دفاع از مظلومان عالم -9-1-1-4

معيارهای پيشالالالرفت جهانی و همراه با  -9-1-1-5

 مدنی

 حكومت مردمی -9-2

 قوانین برگرفته از قرآن -9-3

ی به نیازهای یگواجتهاد و پاسخ -9-4

 ینوی بشرنوبه

بدعت  ،ارتجاع ،پرهیز از تحجر -9-5

 و التقاط

ــرفت مادی و  -9-6 ایجاد رفاه و پیش

 :ثروت عمومی

امنيت، درخصالالالوص پيشالالالرفت  -9-6-1

 مردم  آسايش، رفاه و همزيستیِ مهربانانه

شرفت در زمينه  -9-6-2 علم و فناوری پي

 و صنعت 

سی  -9-6-3 ست بين المللی و ديپلما سيا

 قوی 

 سامان يافته :اقتصاد  -9-6-4
خالص شالالالدن از اقتصالالالاد مبتنی بر  -9-6-4-1

 خواری و ربا و تکاثرويژه

منابع عظيم ثروت در بهره مند از  -9-6-5

 زير زمين و روی زمين

 تالش و کار و ابتكار -9-7

به  -9-8 نه  ما عال هادی و  گاه اجت ن

 :های گوناگونعرصه

از علوم انسالالالانی تا نظام تعليم و  -9-8-1

 تربيت رسمی

يد  -9-8-2 تا تول کداری  بان از اقتصالالالاد و 

 فنی و فناوری

نه -9-8-3 تا هنر و از رسالالالا مدرن  های 

 سينما

 ها و مسئوالن دستگاه آموزش عالی کشور روی اين فکر کنيد؛ مسئوليّت دانشگاهعنوان مديران دانشگاهبه

ها را بر اين اساس بريزيد که دانشگاه با اين سوابقی که گفته شد، با اين را بر اين اساس قرار بدهيد، برنامه

شه شگاه ري شان داد، اين دان شد، با اين آزمون بزرگی که از خودش در انقالب ن ی عميق تاريخی که گفته 

چنان ايرانی  روی ای و آنچنان جامعهچه نقشالالی ميتواند ايفا کند برای ايجاد تمدّن نوين اسالالالمی و آن

 .«1ی کارها را بر اين اساس بايد قرار بدهيداين بايد فکر کنيد؛ يعنی همه

ی ام به عنوان آرمانها، يکی مسالالئلهآرمانها چه هسالالتند  جزو چيزهايی که بنده اينجا يادداشالالت کرده» -

ای از قرنها پيش، عدّهاسالم سياسی؛ يک ی اسالمی و تمدّن اسالمی است؛ يعنی احيای تفکّرايجاد جامعه

سعی کردند اسالم را از زندگی، از سياست، از مديريّت جامعه هرچه ميتوانند دور کنند و منحصرش کنند 

ستان و قبر و مجلس  سائل قبر شخصی را هم يواش يواش محدود کنند به م سائل  شخصی؛ م سائل  به م

ی فقط هم اسالالالم نيسالالت؛ همه( 5؛)«الّا لِي طاعَ بِاِذنِ اهلل» عقد و از اين حرفها؛ نه، اسالالالم آمده اسالالت که

شوند، در جامعه تحقّق واقعی پيدا جورند. اديان الهی آمدهپيغمبران همين اند برای اينکه در جامعه پياده ب

 .«2ترين آرمانها اين استکنند؛ اين بايد اتّفاق بيفتد. يکی از مهم

ی تحريم دارد ميکند؛ هدفشان هم اين است که ملّت ايران را تحقير هدشمن حدّاکثر استفاده را از حرب» -

کنند؛ هدفشان اين است که اين حرکت عظيمی را که فقط روی دوش ملّت ايران ميتوانست انجام بگيرد، 

سالالالمت تمدّن نوين اسالالالالمی را متوقّف کنند. حرکت انقالب اسالالالالمی، حرکت نظام اسالالالالمی، حرکت به

دارهای صهيونيست ی مقابل منافع سرمايهد؛ چون ميدانند اين حرکت درست نقطهميخواهند متوقّف کنن

بينند که اين حرکت چطور در دنيا خوار دنيا اسالالالت. اين را ميفهمند و میدارهای ظالم و خونو کمپانی

ا و دارد توسالالالعه پيدا ميکند و ملّتها را متوجّه خودش ميکند؛ ميخواهند جلوی اين را بگيرند. اين تحريمه

 .«3خالالاطالالر ايالالن اسالالالالالتهالالا بالالهايالالن تالالهالالديالالدهالالا و ايالالن شالالالالالرطالالوشالالالالالروطالالکالالردن

ساسىنوبهى رويشهاىمسئله» - ترين مسائل است. اگر ترين و مهمنو در نظام جمهورى اسالمى، يکى از ا

شهاى نوين و پى ضتى در عالم، روي شد، محکوم به زوال و فنا هر انقالبى و هر حرکت و نه شته با درپى ندا

اى نو و متناسب با اى از خود جلوهسال توانسته است در هر برهه 35اسالمى در طول اين  است. جمهورى

نياز، ب روز بدهد. افرادى نگران ريزشها بودند؛ گفته شد رويشها بر ريزشها غلبه خواهند کرد؛ و همين شد. 

به اهداف و ى کسالالانى که نيروى جوانى را در خدمت آنچه مهم اسالالت اين اسالالت که نگاه نسالالل نو و همه

 -فقط جلوى پاى خودمان را نبينيم  -هاى روشالالالن و دور باشالالالد آرمانهاى بلند ميخواهند، بايد به آينده

شريتى که از آينده سب با نيازها و ظرفيتهاى امروز ب ست؛ تمدن نوين، متنا سالمى ا ى دور، ايجاد تمدن ا

سالالت و نسالاللهاى جوان آن دچار حوادث گوناگون قرنهاى اخير زخم خورده اسالالت، مجروح اسالالت، غمگين ا

اند. اسالم ميتواند اين نسلها را به آفاق جديدى برساند، دلهاى آنها را شاد کند يأس و نوميدى و افسردگى

ستهچنانو آنها را آن شاي سب و  سالمى يعنى که متنا ست، کرامت ببخشد؛ تمدن نوين ا سان ا ى کرامت ان

صلى دراين. و شما هسته ساسى و ا سازندگان  هاى مهم و ا ست.  ايجاد اين تمدنيد. آينده متعلق به شما ا

شور و آيندهآينده شما جوانهاى امروزيد. بخشى از مجموعهى اين تمدن و در واقع آيندهى ک ى ى جهان، 

حسين تحقق پيدا ميکند. رشد رويشها در نظام جمهورى اسالمى در اين بخش يعنى در دانشگاه امامروبه

اى از کشالالالور که ى جوانها در هر نقطهآنهايى که در اين دانشالالالگاهند، و چه همهدر هرجا هسالالالتيد؛ چه 

 .«4آفرين باشنداحساس تعهد ميکنند، ميتوانند نقش

هايى که به ى پشالالتيبانى آموزش و پرورش را دارند؛ چه دسالالتگاهها در دولت، وظيفهى دسالالتگاههمه» -

ستگاهبرنامه صويب هايى که آنهوبودجه ميپردازند، و چه د سالمى تأييد ميکنند و ت شوراى ا ا را در مجلس 
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بایدهای برپایی تمدن  نیازها و -10

 اسالمی:

پیشرفت همه جانبه و مجاهدت  -10-1

 دائم، الزمه تمدن سازی نوین اسالمی

ــازی  -10-2 باور تمدن س لزوم القای 

 ی به مردماسالم

ستفاده از  -10-3 و  دانش جهانلزوم ا

  ابزارهای موجود جهانی

و علمای دین لزوم ادای وظیفه  -10-4

 روشنفكران راستین 

تالش مجاهدانه و مجدّانه  لزوم -10-5

 امّت اسالمی 

برای لزوم تحقیق دانشــگاه ها  -10-6

 میایجاد تمدّن نوین اسال

ساز ایجاد تمدّن زمینهمسجد،  -10-7

 اسالمی

نده  -10-8 باال بر یه،  نای حوزه علم ب

 شامخ تمدّن اسالمی

لح -10-9 ــ های مس یرو ثر در ن مو  ،

 تشكیل تمدن نوین اسالمی

نقش موثر آموزش و پرورش و  -10-10

شكل گیری تمدن نوین  شگاه در  دان

 اسالمی

جاد  -10-11 نان در ای نقش موثر جوا

 نوینِ اسالمیتمدّنِ 

ــالمی  -10-12 مدن نوین اس جاد ت ای

 نظامِ صحیحِ حرکتِ منطقینیازمندِ 

سالمى -10-13 نیازمند  ،ایجاد تمدن ا

 یننو هاىرویش

ــالمی  -10-13 مدن اس یل ت ــك تش

 بیداری اسالمینیازمند 

ــالمی  -10-14 ــازی نوین اس تمدن س

 نیازمند فداکاری و ایثار و شهادت

ــازی نوین ا -10-15 ــالمی تمدن س س

 صبر و بصر و اعتمادنیازمند 

وپرورش يک چنين نگاهى باشد. تصوّر نکنند که اينجا جايى است ى آنها به آموزشميکنند، بايد نگاه همه

نه، اينجا دستگاهى است  -بر جورى است؛ ميگويند دستگاه هزينهگاهى نگاه، اين -بر است که فقط هزينه

شما هزينه ک ست که ثروتنيد، بهکه هرچه  شت؛ اينجا جايى ا ستاورد خواهيد دا ضاعف د سازان طور م

وجود خواهند آمد و خلق خواهند سالالازان آينده، مديران آينده، از اينجا بهسالالازان آينده، تمدّنآينده، علم

وپرورش فقط براى ما هزينه دارد؛ نخير، دسالالالتاوردهايى جور نيسالالالت که ما خيال کنيم آموزششالالالد. اين

هاى پيشرفت و وپرورش وجود ندارد. هرچه شما در سرتاسر کشور از جلوهتر از دستاوردهاى آموزشرگبز

 .«1جا درست بشودى آن اينجا است؛ اينجا را درست کنيد تا همهبينيد، ريشهدستاورد و ابتکار مى

موتور محرّک  عنوان يکنگذاريد دانشالالگاه جوالنگاه حرکتهای سالالياسالالی بشالالود. اينکه ما جوان را به» -

ست. من يک سی بپذيريم، حرف من ا سيا ضی از همين آقايانی که تحواّلت  وقتی اين مطلب را گفتم، بع

حاال دَم از دانشالالالگاه ميزنند، من را مالمت کردند که شالالالما اين جوانها را به هَوس انداختيد، به هيجان 

عه، موتور حرکت تحواّلت اجتماعی و انداختيد؛ نه، من اعتقاد دارم به اين قضالاليّه؛ نسالالل جوان در هر جام

ست؛ اين غير از  ست. اين حرف ديگری ا شجو؛ طبيعتش اين ا ست؛ بخصوص جوان دان سی ا سيا تحواّلت 

سی سيا شهای  شگاه را محلّ جَواَلن گراي ست که ما دان ضیاين ا صل نظامند يا ای که بع شان مخالف با ا

با جهت بايد گيریمخالف  ظامند بکنيم. اين را  حتماً مراقبت کنيد و جلوی آن را بگيريد. در اين های ن

تبديل  "ميتوانيم"ای را ملّت ما گفته؛ نگذاريد اين "ميتوانيم"زمينه من اين جمله را هم عرض بکنم؛ يک 

شود به عکس آن. گفتند ما ميتوانيم به قلّه شويم؛ ب سيم؛ ميتوانيم مرجع علمی جهان ب های رفيع علمی بر

ز حقارت علمی نجات بدهيم، که امروز نجات دادند و دشالالمنان ما، مخالفين ما دارند ميتوانيم خودمان را ا

های ديگر هم همين ای، در زمينهی هستهاعتراف ميکنند که ايران به دانش دست يافته؛ نه فقط در زمينه

ند. اين  ند و اعتراف ميکن ند ميگوي ما دارد جَوَ "ميتوانيم"را دار های  که در روح اين جوان ند، را  الن ميک

بال کنيد اين ميتوانيم را. ما ميتوانيم تمدّن نوين  گذاريد از بين برود؛ شالالالما هم بگوييد ميتوانيم و دن ن

اسالمی را برپا کنيم و دنيايی بسازيم که سرشار باشد از معنويّت و با کمک معنويّت و هدايت معنويّت راه 

 .«2يق الهی هم ]اين کالالار را[ ميکنيمبرود؛ اين کالالارهالالا را ميتوانيم انجالالام بالالدهيم، کالاله بالاله توف

ی روشن و اميدبخش اين کشور و اين نظام متعلّق به شما گونه ترديدی آيندهجوانها! بدانيد، بدون هيچ» -

اسالالت؛ شالالما خواهيد توانسالالت کشالالورتان و ملّتتان را به اوج افتخار برسالالانيد؛ شالالما به توفيق الهی خواهيد 

ست الگو و نمونه شکيل بدهيد؛ برای اينکه بتوانيد ی کاملِ توان سالمی را در اين آب و خاک ت تمدّنِ نوينِ ا

اين وظائف بزرگ را انجام بدهيد، بايسالالالتی دين را، تقوا را، عفّت را، پاکيزگیِ روحی را در ميان خودتان 

شاطِ کار، به هرچه بيشتر ترويج کنيد و تقويت کنيد. جوانِ امروز احتياج دارد به دين، به تقوا، به علم، به ن

[ خدمات اجتماعی و به ورزش؛ اينها خصالالوصالاليّاتی اسالالت که جوانِ امروز به آن امانت، به عفّت، به ]انجام

 «.3شاءاهلل توفيق انجام اين کار را داشته باشيداحتياج دارد و شما عزيزان بسيجیِ من ان

صو» - ست يافتن به مق ست که نرمش قهرمانانه به معنای مانور هنرمندانه برای د ست؛ به معنای اين ا د ا

سلوکی  -سالک راه خدا  سالمی که حرکت ميکند، به  -در هر نوع  سمت آرمانهای گوناگون و متنوّع ا به 

های متنوّع استفاده کند برای رسيدن به مقصود. وِ مَن ي وَلِّهِم هر شکلی و به هر نحوی هست، بايد از شيوه

چه حرکت به  -فِئَةٍ فَقَد بآءَ بِغَضالالالَبٍ مِنَ اهلل؛ هرگونه حرکتی  لِقِتالٍ اَو م تَحَيِّزاً اِلی يَومَئِذٍ د ب رَه  اِلّا م تَحَرِّفاً

شده باشد. تعيينمثل ميدان رزم نظامی، بايد به دنبال رسيدن به اهدافِ ازپيش -جلو، چه حرکت به عقب 

سالمی در هر مرحله شرفت، برای  ای يکی از اين اهداف رااهدافی وجود دارد؛ نظام ا دنبال ميکند، برای پي

ی تعالی و اوج، برای ايجاد تمدّن عظيم اسالالالمی؛ بايد سالالعی کند به اين هدف در اين رسالاليدن به نقطه

گذاری اسالالت، قطعه قطعه اسالالت. راهنمايان و هاديان و متفکّران و مسالالئوالن مرحله برسالالد. البتّه مرحله
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مدّنیِ لزوم تحقق  -10-16 گاه ت جای

 مطلوب قرآن

هداف  -10-17 یم ا ــ ترس ــرورت  ض

 بلندمدت

مدن  -10-18 عارف ت ندن م جا لزوم گن

 ساز در کتاب ها

سالمیلزوم  -10-19 –طراحی الگوی ا

ــرفت ایرانی كل گیری  پیش ــ برای ش

 تمدن نوین اسالمی

سازی نیازمند  -10-20 مكتب و تمدن 

 ایمان و ایدئولوژی

 سازیِ اسالمیِ نوینتمدننیاز  -10-21

مان و یت و به ای علم و  دین وعقالن

 اخالق

ــازیِ تمدن -10-22 ــالمینوین س  اس

ــازی، قانوننظامنیازمند  ــی و س نویس

 مدیریت کشور و انقالب

ــده به ق -10-23 واعد محكم نهاده ش

دســت امام، از پایه های شــكل گیری 

 سالمیتمدن عظیم ا

مدن  -10-24 به ت یدن  ــ ــرط رس ش

 ز تقلید غربی، پرهیز ااسالمیِ نوین

ند  -10-25 یازم ن ــالمی  مدن اس ت

سایی  سیشنا سا  نیازهای حقیقی و ا

 کشور

سالمی نیازمند فكر و  -10-26 تمدن ا

 نیروی انسانی 

ــتن  -10-27 تمدن اســالمی برپا داش

 نیازمند ذکر خدا

ــالمی  -10-28 مدن اس یل ت ــك تش

ــانیازمند  ــایو  و مناظره ورهمش  فض

 سالم انتقادی

ميکنند، حرکت جمعی آغاز ميشالالالود. همه بايد تالش مربوط، اين قطعات را معيّن ميکنند، هدفگذاری 

ظامِ صالالالحيتِ حرکتِ منطقی کنند که هر حرکتی در هر مرحله ای به اهداف خودش برسالالالد. اين آن ن

 .«1[]است

سائلی را در کتابها ميگنجانيم؛ بعضی» - ست که ما يک م ها داخل ميکنند. ها خارج ميکنند، بعضیسالها

ست از معار سالمی، معارف مدنی، معارف تمدنببينيم چه الزم ا سانف الهی، معارف ا ساز؛ ساز، معارف ان

شتاز ميکند؛ که اگر در کتابهای ما وجود ندارد،  شرو ميکند، پي سربلند ميکند، پي معارفی که يک ملت را 

 .«2آنها را بگنجانيم

اهدتِ دائم شالالده ها، به برکت مجسالالازیی تمدنی پيشالالرفتها، همهجهاد مداوم، نياز همه اسالالت. همه» -

ست. مجاهدتِ دائم هم همه شوقا ست. جهاد،  شيدن ني شادی و اش به معنای رنج ک ست. جهاد،  آفرين ا

نشالالاط آفرين اسالالت. امروز که نياز به اين جهاد داريم، کسالالی بيايد به تنبلی و کسالالالت و انزوا و بيکاری و 

الّذين بدّلوا نعمت اللّه کفرا و احلّوا  أ لم تر الی»بيکارگی دعوت کند، اينها ميشالالالود کفران نعمت الهی؛ 

 «.3؛ اين نبايد بشود«قومهم دار البوار

ضوع » - سالمی»مو ست « بيداری ا صدر فهر شما در اين اجالس به آن خواهيد پرداخت، امروزه در  که 

د، ی شگرفی است که اگر باذن اهلل سالم بماند و ادامه يابمسائل جهان اسالم و امت اسالمی است؛ پديده

اندازی نه چندان دوردست، برای امت اسالمی و آنگاه اسالمی را در چشمقادر خواهد بود سربرآوردنِ تمدن

 .«4برای جهان بشريت رقم زند

سايه» - سالمی که دشمنان ما بدان اعتراف ميکنند، همه در  ی اعتماد واقعيتهای درخشان در جمهوری ا

اسالالتمداد از خداوند به دسالالت آمده اسالالت. مردم ما همواره در برابر ی الهی و صالالبر و مقاومت و به وعده

کالّ »اند که : سر ميدادند، نهيب زده« درکونانّا لم»انگيز، ندای: ی ضعفائی که در مقاطع اضطرابوسوسه

ای گرانبهاء در دسالالترس ملتهائی اسالالت که در برابر اسالالتکبار و امروز اين تجربه«ن. انّ معی ربّی سالاليهدي

فرمان و وابسته به آمريکا را سرنگون ساخته بهاند حکومتهای فاسد و گوشتبداد قد علم کرده و توانستهاس

« و لينصرنّ اهلل من ينصره انّ اهلل لقویّ عزيز»ی: ايستادگی و صبر و بصر و اعتماد به وعده. يا متزلزل کنند

 «.5دن اسالمی، در برابر امت اسالمی هموار کندی تمخواهد توانست اين مسير افتخار را تا رسيدن به قله

ست؛ نقطه» - سلمان ا شورهای م سالمی در ک سيم هدف بلندمدت برای بيداری ا ی دومين نکته، لزوم تر

سائی اين  شنا ساند. با  سو دهد و آنان را به آن نقطه بر سمت و  متعالی و واالئی که بيداری ملتها را بايد 

 .راه را ترسالاليم کرد و هدفهای ميانی و نزديک را در آن مشالالخص نمودی نقطه اسالالت که ميتوان نقشالاله

ی باشالد. امت اسالالمی با همه« ايجاد تمدن درخشالان اسالالمی»اين هدف نهائی نميتواند چيزی کمتر از 

صه شاخ ست يابد.  شورها، بايد به جايگاه تمدّنیِ مطلوب قرآن د صلی و ابعاض خود در قالب ملتها و ک ی ا

سانها از همهدن، بهرهعمومی اين تم ست که خداوند برای تأمين ی ظرفيتهای مادی و معنویمندی ان ای ا

ست. آرايش ظاهری اين تمدن را  سعادت و تعالی آنان، در عالم طبيعت و در وجود خود آنان تعبيه کرده ا

نوی بشر، در پرهيز در حکومت مردمی، در قوانين برگرفته از قرآن، در اجتهاد و پاسخگوئی به نيازهای نوبه

از تحجر و ارتجاع و نيز بدعت و التقاط، در ايجاد رفاه و ثروت عمومی، در استقرار عدالت، در خالص شدن 

خواری و ربا و تکاثر، در گسالالترش اخالق انسالالانی، در دفاع از مظلومان عالم، و در از اقتصالالاد مبتنی بر ويژه
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ــالمی  -10-29 مدن اس یل ت ــك تش

 حكومت حمایت با بیان آزادی نیازمند

 علما و صاحبنظران اسالمی و هدایت

سالمی نیازمند -10-30  برپایی تمدن ا

 های معنوی غیبیکمکو  هدایت الهی

سالمی نیازمند -10-31  برپایی تمدن ا

های معنوی ولی زاکیه و هدایت ادعیه

 اللّه االعظم 

فت و  -10-32 نگ و بینش و معر فره

سانی صلی تمدّن ،کمالِ فكری ان  پایه ا

  اسالمی

 

 برپایی تمدن اسالمی: ضرورت -11

شدن  -11-1 شكار  ضادهای تمدّن آ ت

بی ین  غر نو مدن  ت یی  پا بر لزوم  و 

 اسالمی

ــالمی از مهم  -11-2 مدن اس جاد ت ای

 ترین آرمان های نظام

ــالمی، ت -11-3 ــازی نوین اس مدن س

 وظیفه دنیای اسالم

یری  -11-4 گ كل  ــ نوین ش مدن  ت

 الهی تحقق کامل وعده، اسالمی

ــمت ایجاد تمدّن حرکت  -11-5 به س

 ، معنای واقعی سیاست:اسالمی

سالالياسالالت يعنی نگاه به حرکت  -11-5-1

کدام طرف داريم می که  عه  جام  عمومی 

 رويم

ــالمی،  -11-6 گام نهایی در تمدن اس

 اهداف انقالب اسالمی گانهمراحل پنج

سالمی  -11-7 سترش تمدن ا باعث گ

ــالمی  ــای عمومی در فرهنگ اس فض

 بشریت 

سالمی -11-8 خط ، رسیدن به تمدّن ا

 :کلّی نظام اسالمی 

ظام  -11-8-1 کاملی ن سالالالير منطقی و ت

 اسالمی ايران برای ايجاد تمدن اسالمی

های گوناگون، از علوم کرد. نگاه اجتهادی و عالمانه به عرصالاله تالش و کار و ابتکار، ميتوان و بايد مشالالاهده

های مدرن انسانی تا نظام تعليم و تربيت رسمی، و از اقتصاد و بانکداری تا توليد فنی و فناوری، و از رسانه

تا روابط بين ما، و  مدنتا هنر و سالالالين مه از لوازم اين ت لل و غيره و غيره، ه  .سالالالالازی اسالالالالتالم

ن داده است که اينها همه، کارهای ممکن و در دسترس توانائيهای جوامع ما است. نبايد با نگاه تجربه نشا

خود، کفران نعمت الهی است؛ و غفلت انداز نگريست. بدبينی به توانائيهایشتابزده يا بدبينانه به اين چشم

وء الظّانّين»ی: از امداد الهی و کمک سالالالنتهای آفرينش، فرو لغزيدن به ورطه اسالالالت. ما « باهلل ظنّ السالالالّ

سلطهميتوانيم حلقه سیِ قدرتهای  سيا صادی و  صارات علمی و اقت سالمی را ی انح شکنيم و امت ا گر را ب

 .پيشالالالروِ احقالالاق حق اکثريالالت ملتهالالای جهالالان کالاله اينالالک مقهور اقليالالت مسالالالتکبرنالالد، بالالاشالالاليم

ی پيشرفته و اخالق داوم، انديشههای ايمان و علم و اخالق و مجاهدت متمدن اسالمی ميتواند با شاخصه

بينی مادی و ظالمانه و ی رهائی از جهانی بشالالالريت هديه دهد و نقطهواال را به امت اسالالالالمی و به همه

 .«1ای کالاله ارکالالان تالالمالالدن امالالروزیِ غالالربالالنالالد، بالالاشالالالالالداخالالالقِ بالاله لالالجالالن کشالالالالاليالالده

انقالب اسالالالمی و طراحی يک ی محصالالول ئهارا درواقع پيشالالرفت ايرانی–طراحی الگوی اسالالالمیلزوم » -

شرفته در همه صهتمدن جديد و پي شهی عر ست. بنابراين افق کار بايد ها بر مبنای تفکر و اندي سالم ا ی ا

 .«2بلندمدت و همراه با افزايش عمق ديده شود

باالخره يک مصداق عينی و  -سازی نوين اسالمی بگيريم جانبه را به معنای تمدنما اگر پيشرفت همه» -

خارجی برای پيشالالالرفت با مفهوم اسالالالالمی وجود دارد؛ اينجور بگوئيم که هدف ملت ايران و هدف انقالب 

سبه ست؛ اين محا سالمی ا سالمی، ايجاد يک تمدن نوين ا ست ا ستی ا اين تمدن نوين دو بخش  -ی در

خش دارد: يک بخش، بخش ابزاری است؛ يک بخش ديگر، بخش متنی و اصلی و اساسی است. به هر دو ب

سيد شهائی که ما امروز به عنوان . بايد ر ست از همين ارز ست  بخش ابزاری عبارت ا آن بخش ابزاری چي

سی و نظامی، اعتبار  سيا صاد، اقتدار  ست، اقت سيا صنعت،  شور مطرح ميکنيم: علم، اختراع،  شرفت ک پي

ت. البته ما در اين بخش المللی، تبليغ و ابزارهای تبليغ؛ اينها همه بخش ابزاری تمدن است؛ وسيله اسبين

شته شرفت خوبی دا شور پي ست؛ هم در زمينهدر ک شده ا ست، هم در ايم. کارهای زياد و خوبی  سيا ی 

که شالالما حاال اينجا  -ی اختراعات ی مسالالائل اجتماعی، هم در زمينهی مسالالائل علمی، هم در زمينهزمينه

و از اين قبيل، الی ماشاءاللّه در سرتاسر  -دند اش را مالحظه کرديد و اين جوان عزيز برای ما شرح دانمونه

ست. در بخش ابزاری، علی شور انجام گرفته ا شرفت ک شارها و تهديدها و تحريمها و اين چيزها، پي رغم ف

اما بخش حقيقی، آن چيزهائی اسالالت که متن زندگی ما را تشالالکيل ميدهد؛ که . کشالالور خوب بوده اسالالت

ی خانواده، ين، بخش حقيقی و اصلی تمدن است؛ مثل مسئلههمان سبک زندگی است که عرض کرديم. ا

سئله شپزی، تفريحات، م صرف، نوع خوراک، نوع آ سکن، نوع لباس، الگوی م ی خط، سبک ازدواج، نوع م

ی کسب و کار، رفتار ما در محل کار، رفتار ما در دانشگاه، رفتار ما در مدرسه، رفتار ی زبان، مسئلهمسئله

ای که در اختيار ماست، رفتار ما با پدر و مادر، ی، رفتار ما در ورزش، رفتار ما در رسانهما در فعاليت سياس

رفتار ما با همسالالالر، رفتار ما با فرزند، رفتار ما با رئيس، رفتار ما با مرئوس، رفتار ما با پليس، رفتار ما با 

با دشمن، رفتار ما با بيگانه؛ اينها  مأمور دولت، سفرهای ما، نظافت و طهارت ما، رفتار ما با دوست، رفتار ما

آن چيزی که ما  -تمدن نوين اسالالالمی . آن بخشالالهای اصالاللی تمدن اسالالت، که متن زندگی انسالالان اسالالت

در بخش اصلی، از اين چيزها تشکيل ميشود؛ اينها متن زندگی است؛ اين همان  -ميخواهيم عرضه کنيم 

معاش. عقل معاش، فقط به معنای پول در چيزی اسالالالت که در اصالالالطالح اسالالالالمی به آن ميگويند: عقل 

نه، همه نه پول خرج کنيم؛  ياوريم، چگو نه پول در ب که چگو ی اين آوردن و پول خرج کردن نيسالالالت، 

ی وسيعی که گفته شد، جزو عقل معاش است. در کتب حديثیِ اصيل و مهم ما ابوابی وجود دارد به عرصه
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24 

 

 ای ـترین محورههمـم

 

 داتـــنــمست

 

 

ین  -12 نو مدن  ت جاد  ی یت ا ع ط ق

 اسالمی:

ــالمی در  -12-1 نقالب اس یروزی ا پ

شانه، ایران شكل  ناپذیرتخلف وعده ن

 گیری تمدن اسالمی

پذیر بودن  -12-2 نا ناب  قطعی و اجت

 تشكیل تمدن اسالمی

سالمیِقطعیت برپایی  -12-3  تمدّن ا

 در دوران ظهور حضرت بقیةالل ّهکامل 

 

همين چيزهاسالالت. در خود قرآن کريم آيات فراوانی وجود ی العشالالر  درباره؛ آن کتاب«العشالالر کتاب»نام 

 . دارد که ناظر به اين چيزهاست

افزاری تمدن به حساب آورد؛ و آن بخش اول را، بخشهای ی بخش نرمخب، ميشود اين بخش را به منزله

ی افزاری به حسالالاب آورد. اگر ما در اين بخشالالی که متن زندگی اسالالت، پيشالالرفت نکنيم، همهسالالخت

تهائی که در بخش اول کرديم، نميتواند ما را رسالالالتگار کند؛ نميتواند به ما امنيت و آرامش روانی پيشالالالرف

بينيد در دنيای غرب نتوانسته. در آنجا افسردگی هست، نااميدی هست، از درون ببخشد؛ همچنان که می

ی هست؛ با اينکه هدفی و پوچبه هم ريختن هست، عدم امنيت انسانها در اجتماع و در خانواده هست، بی

ثروت هست، بمب اتم هست، پيشرفتهای گوناگون علمی هست، قدرت نظامی هم هست. اصل قضيه اين 

صالح کنيم. البته در انقالب، در اين بخش،  صلی تمدن را ا ست که ما بتوانيم متن زندگی را، اين بخش ا ا

، پيشرفت نکرديم. خب، بايد پيشرفت ما چشمگير نيست؛ در اين زمينه، ما مثل بخش اول حرکت نکرديم

 شالالالالنالالاسالالالالی کالالنالاليالالم؛ چالالرا مالالا در ايالالن بالالخالالش پالاليشالالالالرفالالت نالالکالالرديالالم آسالالالاليالالب

بعد از آنکه علتها را پيدا کرديم، آن وقت بپردازيم به اين که چگونه ميتوانيم اينها را عالج کنيم. اينها به 

ی عهده ی شالالما، بهبه عهده -نخبگان فکری، نخبگان سالالياسالالی  -ی نخبگان به عهده  ی کيسالالتعهده

جوانها. اگر در محيط اجتماعی ما گفتمانی به وجود بيايد که ناظر به رفع آسالالاليبها در اين زمينه باشالالالد، 

ستعدادی که وجود دارد،  سالمی و ملت ايران دارند، با ا شاطی که نظام جمهوری ا ميتوان مطمئن بود با ن

ايران در دنيا و گسالالالترش ما در اين بخش پيشالالالرفتهای خوبی خواهيم کرد؛ آن وقت درخشالالالندگی ملت 

شناسی کنيد و ی اسالمیِ ملت ايران و انقالب اسالمی ايران در دنيا آسانتر خواهد شد. بايد آسيبانديشه

 .«1بعد عالج کنيد

به  -هدف زندگی را  -ی اصلی وجود دارد و آن، ايمان است. يک هدفی را بايد ترسيم کنيم يک نقطه» -

شها امکانآن ايمان پيدا کنيم. بدون  شرفت در اين بخ ست انجام نميگيرد. ايمان، پي ست؛ کارِ در پذير ني

حاال آن چيزی که به آن ايمان داريم، ميتواند ليبراليسم باشد، ميتواند کاپيتاليسم باشد، ميتواند کمونيسم 

ت، اعتقاد باشد، ميتواند فاشيسم باشد، ميتواند هم توحيد ناب باشد؛ باالخره به يک چيزی بايد ايمان داش

سئله شت، به دنبال اين ايمان و اعتقاد پيش رفت. م صل، ايمان به دا ست. ايمان به يک ا ی ايمان، مهم ا

سبک زندگی  ساس اين ايمان،  شد. بر ا شته با صلی اعتقاد؛ يک چنين ايمانی بايد وجود دا يک لنگرگاه ا

را به وجود آورد؛ احتياج به پس بدون مکتب و بدون ايدئولوژی نميتوان يک تمدن . انتخاب خواهد شالالالد

ايمان است. اين تمدن دارای علم خواهد بود، دارای صنعت هم خواهد بود، دارای پيشرفت هم خواهد بود؛ 

ی اينها خواهد شالالالد. آن که مکتب توحيد را مبنای کار ی همهو اين مکتب، هدايت کننده و اداره کننده

ی اين خيراتی را که متوقف بر يد حرکت ميکند، همهای که به دنبال توحخودش قرار ميدهد، آن جامعه

دار خواهد سالالاخت و فکر و سالالازی اسالالت، به دسالالت خواهد آورد؛ يک تمدن بزرگ و عميق و ريشالالهتمدن

فرهنگِ خودش را در دنيا گسالالالترش خواهد داد. بنابراين، اين مطلب اول، که احتياج به ايمان اسالالالت. 

شاندن جامعه به بی شمنان تمدنن توطئهايمانی، يکی از هماک ست که د سالمی دنبال آن هائی ا سازی ا

ی بدون آرمان، بدون مکتب، بدون ايمان، جامعه. اند و االن هم با شالالالدت اين را دارند دنبال ميکنندبوده

ست به ثروت برسد، به قدرت برسد، اما آن وقتی هم که به ثروت و قدرت برسد، تازه ميشود يک  ممکن ا

اسالم اين را نميخواهد. اسالم  -و ارزش انسان گرسنه از حيوان سير بيشتر است  -ند حيوان سير و قدرتم

شاکر و بنده شد، و هم  شد، هم قدرتمند با ست که هم برخوردار با سانی ا شد؛ جبههطرفدار ان ی ی خدا با

سان بودن، قدرتمند بودن و بنده سايد. ان ست  ی خدا و عبد خدا بودن؛ اين آن چيزیعبوديت بر خاک ب ا

سازیِ ی اول، نياز تمدنپس در درجه. سازی استکه اسالم ميخواهد؛ ميخواهد انسان بسازد، الگوی انسان

سالم، پيدا کرده ست. اين ايمان را ما معتقدين به ا سالمیِ نوين به ايمان ا سالم ا ايم. ايمان ما، ايمان به ا
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 ای ـترین محورههمـم

 

 داتـــنــمست

 

ه را که مورد نياز ماسالالت، ميتوانيم پيدا ی آنچاسالالت. در اخالقيات اسالالالم، در آداب زندگی اسالالالمی، همه

کنيم؛ بايد اينها را محور بحث و تحقيقِ خودمان قرار دهيم. ما در فقه اسالالالمی و حقوق اسالالالمی زياد کار 

 -ايم؛ بايد در اخالق اسالالالالمی و عقل عملی اسالالالالمی هم يک کار پرحجم و باکيفيتی انجام دهيم کرده

سالالئوليت دارند، محققان و پژوهشالالگران مسالالئوليت دارند، دانشالالگاه ها مسالالئوليت دارند، دانشالالوران محوزه

مان قرار دهيم، آن را در آموزشالالالهای خودمان وارد کنيم؛ اين ريزیآن را مبنای برنامه -مسالالالئوليت دارد 

ی اول در باب چيزی اسالالالت که امروز ما به آن احتياج داريم و بايد دنبال کنيم. اين مطلب اول و نکته

سلوک  سازی نوينتمدن ست، که  سی از تمدن ا سا سيدن به اين بخش ا ست آوردن و ر سالمی و به د ا

 .«1عملی است

ست؛ اينها ظواهر  »- سهولت ني سرعت و  سائل  سايش زندگی و و سائل آ فرهنگ غربی فقط هواپيما و و

کننده نيست؛ باطن فرهنگ غربی عبارت است از همان سبک زندگی مادیِ فرهنگ غربی است، که تعيين

سالمیِ نوين در آلودِ هويتآلودِ گناهوتشه سيدن به تمدن ا شرط ر شمن معنويت.  ضد معنويت و د زدا و 

سالهای متمادی، يک چيزهائی درجه شود. ما متأسفانه در طول  ست که از تقليد غربی پرهيز  ی اول اين ا

ر مورد مسالالکن، در مورد بنده طرفدار اين نيسالالتم که حاال در مورد لباس، د. ايم تقليد کنيمرا عادت کرده

سالالالاير چيزها، يکباره يک حرکت جمعی و عمومی انجام بگيرد؛ نه، اين کارها بايد بتدريج انجام بگيرد؛ 

سالالالازی الزم دارد. همان طور که گفتم، کار نخبگان اسالالالت، کار دسالالالتوری هم نيسالالالت؛ اينها فرهنگ

 .نيد؛ اين، رسالالالت اصالاللی اسالالتسالالازان اسالالت. و شالالما جوانها بايد خودتان را برای اين آماده کفرهنگ

ما از علم ترويج ميکنيم، از صالالالنعت ترويج ميکنيم، از اختراع و نوآوری ترويج ميکنيم، هر مبتکری و هر 

شانيم  شم مين اما همان طور که گفتيم،  -اين به جای خود محفوظ  -ابتکاری را با احترامِ تمام بر روی چ

ضيه، درست کرد صل ق ست؛ ا صل قضيه جای ديگر ا ست، اخالق ا ست، رفتار اجتماعی ا سبک زندگی ا ن 

عمومی اسالالالت، فرهنگ زندگی اسالالالت. بايد در اين بخش، ما پيش برويم؛ بايد تالش کنيم. تمدن نوين 

اش هستيم و دنبالش هستيم و انقالب اسالمی ميخواهد آن را به وجود بياورد، بدون اسالمی که ما مدعی

تمدن به وجود آمد، آن وقت ملت ايران در اوج عزت اسالالالت؛  اين بخش تحقق پيدا نخواهد کرد. اگر آن

ست، عزت بين ست، امنيت هم دنبالش ه ست، رفاه هم دنبالش ه المللی هم دنبالش ثروت هم دنبالش ه

 .«2هست؛ همه چيز با او خواهد بود، همراه با معنويت

سالمیِ نوين بر دوش آنها» - سئوليت ايجاد تمدن ا ساس کنند که م ست؛ و يکی از حدود و بايد همه اح

 .«3ی بالالا تمالالدن غرب اسالالالالت، بالاله صالالالورتی کالاله تقليالالد از آن انجالالام نگيردثغور اين کالالار، مواجهالاله

انقالب اسالمی تواناست. آن قدرتی و ظرفيتی و انرژی متراکمی که در انقالب اسالمی وجود دارد، اين » -

را هم نگفتم، از سالالالر راه بردارد و آن اش ی اين موانعی را که من گفتم و بسالالالياریتوانائی را دارد که همه

ی دنيا برقرار کند؛ و اين در زمان شما ی متعالیِ باشکوه اسالمی را جلوی چشم همهتمدن ممتازِ برجسته

شالالاءاللّه به دسالالت شالالما خواهد بود، با همت شالالما خواهد بود. هرچه ميتوانيد، خودتان را از خواهد بود، ان

سم  لحاظ علم و عمل و تزکيه و تقويت شده  -روح و تقويت ج آماده کنيد  -همان طوری که بارها عرض 

 .«4شاءاللّه اين بار سنگين را به دوش بگيريدو ان

های عزيزِ رزمندگان ما، چه رزمندگان ارتش، چه سالالالپاه، چه بسالالاليج، چه نيروی انتظامی، چه خانواده» -

و همسالالالران آنها بدانند که به کی  -د ی محترم اسالالالم آوردنهمينهائی که فرمانده -کارکنان وزارت دفاع 

دارند کمک ميکنند، شريک زندگيشان کيه. شريک زندگی شما جزو کسانی است که در اين بنای رفيع و 

حصالالالون »جورند ديگر. به تعبير اميرالمؤمنين: باشالالالکوه، نقشالالالهای حسالالالاس دارد؛ نيروهای مسالالاللت اين
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ی معنوی کشالالورند. وجود نيروهای مسالاللت ( حصالالارهای رعيتند، حصالالارهای ملتند، حصالالارها7؛)«الرعيّة

آور ای هم شالالليک بکنند، برای يک کشالالور امنيتمسالالتقل، آگاه، مبتکر، شالالجاع، فداکار، بدون اينکه گلوله

شان می سر جای خود شمنان را  ست؛ د سرانِ ا شما هم سلت.  شاند. يک چنين اهميتی دارند نيروهای م ن

 -ام من هم تا حاال شايد ده بار يا بيشتر گفته -نقل کردند ی محترم از قول من اينها هستيد. بله، فرمانده

صفش  ست بياوريد، ن ضيلتی را که ميتوانيد در ميدان مجاهدات عمومی و بزرگ به د شما مردها هر ف که 

مال اين خانمی است که با شما شريک زندگی است، با شما دارد زندگی ميکند. اگر همسر يک کسی که 

يا نق بزند يا مزاحمت کند يا  -با او همراه نباشد  -ميدان مجاهدت و کار و تالش وارد  -وارد ميدان است 

سخت بداند، همراهی نکند با او  شی  -زندگی با او را  او نميتواند کار بکند. اگر خوب ميتوانيد کار کنيد، نا

ود شما قدر از برکاتِ وجود اين همسر خوب و مهربان است. اين را خودِ همسران، اول تشخيص بدهند. خ

بدانيد همسریِ مردی را که زحمت ميکشد و نصف اجرش مال شماست. مردی را که در بنای رفيع نظام 

سالمیِ نوين  سالمی و نظام ا ست شاءاللّه زمينهکه ان -جمهوری ا سالمی ا نقش دارد،  -ساز تمدن نوين ا

ته بشود. فرزندان هم همين شما قدر بدانيد. اين مردی که همسر شماست، با اين هويت پيش شما شناخ

 «.1ها و فرزندان کارکنان نيروهای مسلت بايد افتخار کنند، ببالند به پدرانشانجور. بچه

ست؛ که البته به مفهوم « - سالم ا شت به ا ست عمومی ملتهايتان بازگ شته»خوا شت به گذ ست. « بازگ ني

ی اصالاللی شالالما، طئه يا اسالالتحاله نگردند، مسالالئلهاللّه واقعی بمانند و ادامه يابند و دچار تواگر انقالبها باذن

ی مهم نويسالالالی و مديريت کشالالالور و انقالبها خواهد بود؛ اين همان مسالالالئلهسالالالازی، قانونچگونگی نظام

ستتمدن صر جديد ا سالمی مجدد در ع شما اين خواهد بود که  .سازیِ ا صلی  در اين جهاد بزرگ، کار ا

دينی و فقر و وابسالالالتگی حاکم بر کشالالالورهايتان را در یماندگی و اسالالالتبداد و بچگونه يک تاريخِ عقب

شيوهترين زمانها انکوتاه سالمی و به  ساالرانه و رعايت ای مردمشاءاللّه جبران کنيد و چگونه با رويکرد ا

سالالازی کنيد و تهديدهای داخلی و خارجی را يک به يک از سالالر بگذرانيد؛ چگونه عقالنيت و علم، جامعه

های « ماعیآزادی و حقوق اجت» های « برابری»، و «ليبراليزم»من های « نظم»، و «مارکسالالاليزم»من من

آنکه را نهادينه کنيد؛ چگونه تقيد خويش به شالالريعت مترقی اسالالالم را حفی کنيد، بی« فاشالاليزم غرب»

شويد، بی ستقل  شويد؛ چگونه م شرفت کنيد، بیگرفتار جمود و تحجر  شويد؛ چگونه پي آنکه آنکه منزوی 

 .«2کار شويدآنکه سکوالريزه و محافظهد؛ چگونه مديريت علمی کنيد، بیوابسته شوي

ست. نگذاريد الگوهای الئيک يا نظام» - شوار ا ست. اين کاری پيچيده و د شما ا صلی  سازی کار بزرگ و ا

شما تحميل کند.  ستی، خود را بر  سي شهای چپ مارک سم افراطی، يا گراي سيونالي سم غربی، يا نا ليبرالي

شالالرق چپ فرو ريخت و بلوک غرب فقط با خشالالونت و جنگ و خدعه بر سالالر پا مانده و عاقبت اردوگاه 

خيری برای آن متصور نيست. گذشت زمان به زيان آنها و به سود جريان اسالم است. هدف نهائی را بايد 

 .«3دادی دين و عقالنيت و علم و اخالق، قرار ی اسالمی و ايجاد تمدن اسالمی جديد بر پايهامت واحده

روايات  -بيت البالغه و از بعضالالی از روايات اهلمعارف بلند اسالالالمی و قرآنی را از خود قرآن و از نهج» -

ی وسيعی دارد اخذ کنيد. بااين منابع، انس پيدا کنيد. شعر آئينی خيلی دامنه -اصول کافی در بخشهائی 

لعقول، که وصالاليت امام صالالادق او شالالما ميتوانيد بر روی ذهنيت جامعه اثر بگذاريد. روايتی اسالالت در تحف

جندب. همين طور قسمت قسمت است: يا ابن جندب، يا ابن جندب. اين بنالّسالم( است به عبدالل(ه)عليه

مان، معاشالالالرتهای ی چيزهائی که ما برای خلقيات شالالالخصالالالیروايت، پر از حکمت اسالالالت. واقعاً همه

می نياز داريم، در اين روايت و نظائرش پيدا مان و برای بنای تمدن اسالالالالمان، فعاليتهای عمومیاجتماعی

ست؛ از اين قبيل نمونه شود. اينی که عرض کردم، يک نمونه و مثال ا ست و ميتوانيد مراجعه مي ها زياد ا
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ی الهيه، با اين منابعی که عرض کنيد. بنابراين شالالالعر آئينی را متکی و مسالالالتند کنيد به اين معارف حقه

 .«1شد

کنندگان از طريق انتخابات مأمور کرد که قانون اساسی را تدوين کنند. آن تدوين امام خبرگان ملت را» -

صی را بگذارد که  سی، با انتخاب ملت اين کار را انجام دادند. اينجور نبود که امام يک جمع خا سا قانون ا

سند؛ به عهده سی بنوي سا سائی خود، با معرفتقانون ا شنا شد. ملت خبرگانی را با  شته  خود  ی ملت گذا

ساسی را مجدداً در معرض آراء  ساسی را تدوين کردند. بعد امام همين قانون ا انتخاب کردند و آنها قانون ا

ست.  شد. اين، يکی از مظاهر عقالنيت امام ا شکيل  شور ت سی در ک سا مردم قرار داد و رفراندوم قانون ا

قی، هم از لحاظ سياسی، هم از لحاظ های نظام را امام اينجور مستحکم کرد. هم از لحاظ حقوببينيد، پايه

ی محکم و مسالالتحکمی را به وجود آورد فعاليت اجتماعی، هم از لحاظ پيشالالرفتهای علمی، امام يک قاعده

 .«2که بر اساس اين قاعده ميشود تمدن عظيم اسالمی را بنا نهاد

حادثه عزيزترين و ی هفت تير آنچه که بيش از همه اهميت دارد اين اسالالالت که در اين در باب حادثه» -

ترين عناصر انقالب در معرض فداکاری قرار گرفتند و فدا شدند. شخصيتی مثل شهيد بهشتی که برجسته

ی انقالب بود، در خدمت انقالب و در جهت انقالب قربانی نظير در مجموعهنظير، الاقل کميک عنصالالالر بی

سياسی و مديران ارشد دست ها، وزرا، نمايندگان مجلس، فعاالن گاهشد. آن تعداد از شخصيتها و نخبگان 

ما با بسياری از  -ی سياست جمهوری اسالمی، که هر کدامی برای خودشان يک شخصيتی بودند عرصه

شنا بوديم، با بعضی کار کرده بوديم  ست که در اين تراز، شخصيتهائی  -اينها از نزديک آ اين خيلی مهم ا

قرار بگيرند و در اين راه قربانی بشوند. باالخره يک کشور، جانشان کف دستشان باشد و در معرض شهادت 

شروان اين  سد؛ اينها پي يک نظام، يک تمدن، بدون فداکاری و قربانی دادن و خون دادن که به جائی نمير

 .«3راه بودند

ی الهی يعنی پيروزی حق من با اطمينان کامل ميگويم: اين هنوز آغاز کار اسالالت، و تحقق کامل وعده» -

وَعَدَ الل(ه  ال(ذِينَ آمَن وا مِنْک مْ وَ عَمِل وا »باطل و بازسالالازی امت قرآن و تمدن نوين اسالالالمی در راه اسالالت:  بر

ْستَخْلَفَ ال(ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَي مَکِّنَن( لَه مْ دِينَه  ْستَخْلِفَن(ه مْ فِی األََْرْضِ کَمَا ا الِحاتِ لَيَ لَه مْ وَ  م  ال(ذِی ارْتَضیالص(

َشيْئاً وَ مَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذلِکَ فَأ و ْشرِک ونَ بِی  ِسق ونَ لَي بَدِّلَن(ه مْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْب د ونَنِی ال ي   «لئِکَ ه م  الْفا

 یی اين وعدهنشانه. شکل گيری تمدن اسالمی ناپذيرتخلف وعده نشانه، پيروزی انقالب اسالمی در ايران

سالمی در ايران و بنای بلندآوزهتخلف سالمی ی نظاناپذير در اولين و مهمترين مرحله، پيروزی انقالب ا م ا

شه ستحکمی برای اندي سر بر آوردن بود که ايران را به پايگاه م سالمی تبديل کرد.  ی حاکميت و تمدن ا

پ و راست فکری و سياسی، و ستيزیِ چآسا، درست در اوج هياهوی ماديگری و اسالمی معجزاين پديده

آنگاه مقاومت و استحکام آن در برابر ضربات سياسی و نظامی و اقتصادی و تبليغاتی که از همه سو نواخته 

ميشالالد، در دنيای اسالالالم اميدی تازه برانگيخت و شالالوری در دلها پديد آورد. هر چه زمان گذشالالته، اين 

ال به حول و قوه ال بيشتر و آن امياستحکام  ئی که بر اين دارتر شده است. در طول سه دههد ريشهی الهی 

 .«4ی اين هماوردی پيروزمندانه استماجرا ميگذرد، خاورميانه و کشورهای مسلمان آسيا و افريقا، صحنه

شاهده میانداز حرکت ملت ايران با اين زمينهچشم»- شمای که م ست؛ هم کنيد، چ شنی ا سيار رو انداز ب

شته سيار ارزنده ی ما، همميراث گذ ستعدادِ ب ستان ی ما، هم همت و انگيزهموجودی ا ای که در بيانات دو

شالالود و هم گرايش دينی و خدائی در اين اين جلسالاله به طور واضالالت اين انگيزه و اين اهتمام احسالالاس می

دهد که ما إن ها به ما نويد میی اينحرکت، همه در مجموع يک ثروت عظيم ملی اسالالالت برای ما. همه

                                                           
 1390/03/25بيانات در ديدار جمعی از شعرای آئينی . 1

 1390/03/14(رهو دومين سالگرد رحلت امام خمينی ) بيانات در مراسم بيست . 2

 1388/04/07ی قضائيهبيانات در ديدار رئيس و مسئوالن قوه . 3

 1387/09/17پيام به کنگره عظيم حج . 4

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12727
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12727
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12595
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12595
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7276
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7276
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7276
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=4821
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=4821


28 

 

 ای ـترین محورههمـم

 

 داتـــنــمست

 

الل(ه خواهيم توانست تمدن اسالمیِ متعلق به ملت ايران را برای اين دوره و برای امت اسالمی در اين  شاء

 .«1زمان بار ديگر سر دست بياوريم و الگوئی را برای حرکت امت اسالمی إن شاء الل(ه ارائه بدهيم

يدان جنگ هم ميدان جنگ نظامی، هم ميدان جنگ سالالالياسالالالی، هم م-های جنگ در همه ميدان» -

ذکر خدا کنيد که اين ذکر خدا موجب فالح و کاميابی شالالماسالالت.  -اقتصالالادی، هم ميدان جنگ تبليغاتی

شود که ما بتوانيم در آن صراط مستقيم سلوک ذکر خدا پشتوانه ثبات قدم است. بنابراين ذکر موجب می

سيم کرديم برای خودمان به سلمان، بهعنوان مؤمن، بکنيم؛ پيش برويم. آن هدفی که تر عنوان ه عنوان م

عنوان کسالالالانی که انگيزه داريم برای برپا داشالالالتن اين بنای رفيعی که خبر از پيرو يک مکتب مترقی، به

دهد، احتياج داريم به ذکر خدا تا بتوانيم در اين شالالکوفائی تمدن اسالالالمی در آينده و در قرون آينده می

 .«2جاده حرکت کنيم

المللی يا در سالالالطت را به اين خوش کنيم که ملت ايران در سالالالطت بين خواهيم دل خودمانما نمی» -

کنيم. ما بايد اين المللِ اسالالالمی سالالربلند و عزيز و آبرومند اسالالت؛ اين هسالالت؛ اما ما به اين اکتفا نمیبين

 ای بسازيم که مورد رضای اسالم باشد. اين کار راتوانايی را از خودمان نشان بدهيم که بتوانيم يک جامعه

ست. و اتفاقاً آن نقطهبايد بکنيم؛ وظيفه سیی ما اين ا سا شمنان توطئهی ا سطت ای که د سالم در  گر ا

ای که مورد نظر خواهند آن انجام نگيرد، همين اسالالالت. آن کشالالالور و جامعهجهان به آن توجه دارند و می

پيشالالالالرو بالالاشالالالالد نوی،  ع م لحالالاظ  هم از  لحالالاظ مالالادی و  هم از   .اسالالالالالم اسالالالالت، بالالايالالد 

از لحاظ مادی بايد در آن، علم و تجربه و فناوری در سالالطوح باال قرار بگيرد. از لحاظ سالالاخت و  کشالالور ما

صاد و بقيهارتباطات اجتماعی مردم در زمينه سالم، ی اقت ی موارد، ارتباط مردم با يکديگر، بايد ارتباطات 

شان ستعدادها در آن جامعه بدهندهقوی و ن شد؛ بايد ا شکوفايی با شرفت و  سانها شکفد. همهی پي ی ان

ی خود در پيشالالبرد اهداف زندگی، به يکديگر کمک و با هم همکاری کنند. بتوانند در آن با توانِ خداداده

ی برخورداريها نيسالالت؛ به در آن جامعه بايد عدالت اجتماعی باشالالد. عدالت به معنای يکسالالان بودنِ همه

ه بايد بتوانند از فرصالالتهای حرکت و معنای يکسالالان بودن فرصالالتهاسالالت؛ يکسالالان بودن حقوق اسالالت. هم

ی عدالت گريبان ستمگران و متجاوزانِ از حدود را بگيرد و مردم به مند شوند. بايد سرپنجهپيشرفت بهره

ی مادی روندهای، معنويت و اخالق هم بايد به قدرِ حرکت پيشدر چنين جامعه .اين، اطمينان پيدا کنند

شرفت کند. دلهای مردم با خدا و  شود. انس با خدا، انس با عالم معنا، ذکر الهی و توجه پي شنا ب معنويات آ

ای بايستی رايج شود. اينجاست که آن خصوصيت استثنايی جامعه و تمدن به آخرت در يک چنين جامعه

تمدن مادیِ غرب در علم و  .دهد؛ ترکيب و آميختگی دنيا و آخرت با هماسالالالالمی، خود را نشالالالان می

ی معنوی ی مادی، توفيقات بزرگی به دست آورد؛ اما در کفهکرد. در روشهای پيچيدهتکنولوژی پيشرفت 

شريت تمام روزبه ضرر ب شرفت تمدن مادیِ غرب، به  شد که علم و پي شتر خسارت کرد. نتيجه اين  روز بي

شد. علم بايد به سود بشريت تمام شود. سرعت و سهولت و ارتباطات زوددسترس، بايد در خدمت آرامش 

يعنی از ترس بمب اتم و موشک دورب رد  -امنيت و راحتی مردم باشد. آن علمی که از ترس دستاورد آن  و

مردم شالالب و روز نداشالالته باشالالند، آن علم برای بشالالريت مفيد نيسالالت. دنيای غرب با  -و انفجار نادانسالالته 

 .پالالاليشالالالالالالرفالالالت عالالاللالالالمالالالیِ خالالالود، در ايالالالن دام خالالالطالالالرنالالالاک افالالالتالالالاد

خواهد؛ اما برای امنيت مردم، آسالالالايش مردم، رفاه مردم و را میتمدن و فکر اسالالالالمی، پيشالالالرفت مادی 

 «.3ری مردم با يکديگهمزيستیِ مهربانانه

برای يک کشالور خيلی مهم اسالت که اوالً، نيازهای حقيقی و اسالاسالی خودش را درسالت بشالناسالد و » -

صميم بگيرد که اين نيازها را برطرف کند؛ ثانياً، ابزار برطرف کردن اين نيازها را که در درجه ی اول، فکر ت

سالاز اسالت؛ اين و نيروی انسالانی اسالت، در اختيار داشالته باشالد؛ اين برای يک کشالور خيلی مهم و تاريخ
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ست. فرقِتمدن شورهايی که می ساز ا ست بگيرند، با ک سرنوشت خود و بلکه بخشی از دنيا را به د توانند 

ستهای جهانی به اين طرف و آن طرف می سيا شورهايی که مثل پر کاهی در امواج  روند، در همين آن ک

ر و ملتی که تصميم دارد سرنوشت است. کليد اصلی هم علم و بر اثر علم، فناوری است؛ بايستی آن کشو

 .«1خودش را خودش بسازد و خودش، خودش را به خوشبختی برساند، اين کليد را پيدا کند

کنند. انسانها از اول تاريخ تا امروز و از حقايق بشری و اصالتهای بشری با گذشت زمان تغيير پيدا نمی» -

کند. اند؛ اين تغيير پيدا نمید و به عدالت نيازمند بودهانامروز تا پايان دنيا، هميشه عدالت را دوست داشته

ها وفادار باشند، در خدمت انسانها از اول تاريخ تا امروز و از امروز تا آخر دنيا به مسئوالنی که نسبت به آن

ها که تغييرپذير نيسالالالت. درس امير ها صالالالادقانه عمل کنند، احتياج دارند؛ اينها باشالالالند و برای آنآن

شری در طول تاريخ را المؤم صالتها و اين ثوابتِ حيات ب ست. اين ا نين در نهج البالغه ناظر به اين چيزها

شهر به آن خواهيم؛ و الّا ما که نمیها را میکند؛ ما آنامير المؤمنين بيان می ستيم از اين  گوييم اگر خوا

ويد، ممکن اسالالت ده سالالال ديگر با يک شالالهر برويم، مثل زمان امير المؤمنين برويم؛ نه، حاال با هواپيما بر

فرسالالتادند، که دو ماه در راه بود؛ امروز ی بسالاليار تندروتر از هواپيما حرکت کنيد. آن روز، نامه میوسالاليله

ها متغيرات اسالالت، اما عدالت و صالالالح زنيد. اينشالالما با اينترنت لحظه به لحظه با آن طرف دنيا حرف می

نکردن اموال مردم که دست من و امثال من است، هميشه الزم  مسئوالن هميشه الزم است؛ حيف و ميل

است؛ اينکه تغييرپذير نيست. اگر به توفيق الهی بتوانيم در اين جهت خود را کامل کنيم و قدمهايی را که 

شکلی که گفتم، به وجود  سالمی به همان  شور ا شده، کامل کنيم، آن وقت ک شته  تا امروز بحمد اللّه بردا

 .تالالوانالالد کشالالالالور اسالالالالالمالالی بالاله وجالالود بالاليالالاورديالالعالالنالالی دولالالت اسالالالالالمالالی مالالیخالالواهالالد آمالالد؛ 

شيم، می صادق با سير هوی و من و امثال من اگر خودمان  صادق بار بياوريم. اگر خود ما ا توانيم مردم را 

شيم، می شيم، میهوس نبا شجاع با توانيم مردم را توانيم مردم را آزاد از هوی و هوس بار بياوريم. اگر ما 

سير هوی و هوس و دنبال طمع و بنده و ذليلِ ترس و طمع خود شجاع بار  بياوريم. اگر من و امثال من ا

يی توانيم مردم را با فضايل بار بياوريم. اين بسته به شانس و اقبال هرکسی است که در گوشهبوديم، نمی

می اسالالت که معلم خوبی پيدا کند و به صالالورت فردی تکامل يابد؛ جامعه پيش نخواهد رفت. دولت اسالالال

سالمی به وجود می شور ا سالمی به وجود خواهد آمد؛ آن ک سالمی پديد آمد، تمدن ا شور ا آورد. وقتی ک

شريت را فراخواهد گرفت. اين ضای عمومی ب سالمی ف اش با مراقبت و با تقوا عملی ها همهوقت فرهنگ ا

 «.2است؛ تقوای فردی و تقوای جماعت و امت

ستيم. » - سلمانی ه ست يک نظام مطابق با ايمان و اين ملت، با ارادهما ملت م سته ا سخ عمومی توان ی را

اعتقاد خود را در اين کشور سر کار بياورد. هدف اين نظام چيست  هدف اين ملت چه بود  هدف اين بود 

ها و خيرات و برکاتی که خدای متعال به ها و پيشالالرفتی خوبیکه اين کشالالور با اين نظام بتواند از همه

تهای مؤمن وعده داده اسالالت، برخوردار شالالود؛ يعنی يک کشالالورِ اسالالالمی بشالالود. کشالالور اسالالالمی يعنی مل

سالمِ حيات شوری که ا سالمِ تحرکک شاطآور، ا سالمِ ن سالمِ بدون کجبخش، ا شی و تحجر و آفرين، ا اندي

نسانها به سوی علم ی ابخش به انسانها، و اسالمِ هدايت کنندهانحراف، اسالمِ بدون التقاط، اسالمِ شجاعت

ست  شد، توان سالمی به آن عمل  شکلی که در قرن اولِ ا سالمی که با همان  ست؛ ا و دانش بر آن حاکم ا

ی پراکنده را به اوج تمدن تاريخی و جهانی برسالالاند و تمدن و دانش او بر دنيا سالاليطره پيدا يک مجموعه

سی هم می سيا سلط علمی به دنبال خود عزت  سيطره و ت صادی هم میآوردکند.  ضايل ؛ رفاه اقت آورد؛ ف

شوداخالقی هم می سالمی  شور به معنای واقعی کلمه ا صادق .. .آورد؛ اگر ک من و امثال من اگر خودمان 

توانيم مردم را آزاد و هوس نباشيم، می توانيم مردم را صادق بار بياوريم. اگر خود ما اسير هویباشيم، می

شيم، می و هوس بار بياوريم. اگر از هوی شجاع با شجاع بار بياوريم. اگر من و امثال من ما  توانيم مردم را 

سير هوی ضايل بار و هوس و دنبال طمع و بنده و ذليلِ ترس و طمع خود بوديم، نمی ا توانيم مردم را با ف
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شه ست که در گو سی ا شانس و اقبال هر ک سته به  صورت بياوريم. اين ب يی معلم خوبی پيدا کند و به 

آورد. دی تکامل يابد؛ جامعه پيش نخواهد رفت. دولت اسالالالمی اسالالت که کشالالور اسالالالمی به وجود میفر

وقتی کشور اسالمی پديد آمد، تمدن اسالمی به وجود خواهد آمد؛ آن وقت فرهنگ اسالمی فضای عمومی 

شريت را فرا خواهد گرفت. اينها همه ست؛ تقوای فردی و تب قوای جماعت و اش با مراقبت و با تقوا عملی ا

 .«1امت

بنده دو سه سال قبل در يکی از همين جلسات گفتم ما يک انقالب اسالمی داشتيم، بعد نظام اسالمی » -

شکيل داديم، مرحله ست، مرحلهت سالمی ا شکيل دولت ا ست، ی بعد ت سالمی ا شور ا شکيل ک ی بعد ت

شکيل تمدن بينمرحله ست. ما امروز در مرحلی بعد ت سالمی ا سالمی هالملل ا سالمی و کشور ا ی دولت ا

 . «2قرار داريم؛ بايد دولت اسالمی را ايجاد کنيم

شور ما » - سالمی  -امروز برای اولين بار در تاريخ ک شورهای ا سالم، دين  -بلکه در تاريخ ک صدر ا بعد از 

سالالت؛ منشالالأ و منبع قدرت و تدبير امور و اداره ی جامعه شالالده اسالالت. شالالاخص، بودن و نبودن روحانی ني

ست؛ يعنی مالک  سالمی ا شورای ا ست. مجلس قانونگذار ما، مجلس  شاخص، بودن دين و نبودن دين ا

يعنی قوه ی مجريه ی  -شورای نگهبان  -قبول و عدم قبول قوانين ما، انطباق و عدم انطباقِ با دين است 

ص شأ دينی مت شور، به يک من شتان اداره ی ک سرانگ ستان و  شور و همه ی بازوان و د شود؛ اينها ک ل می 

خصوصيات اصلی جامعه ی امروز ماست؛ اين در گذشته سابقه نداشته است. اگر می بينيد جبهه ی عظيم 

ست. با  ضه می کند، به خاطر اين ا شدت معار شکال گوناگون آن با اين نقاط ب ستکبار در همه ی ا کفر و ا

ش شد، ب سالمی با شورای ا سی که  سخت مخالفند؛ با مجل دت مخالفند؛ با رئيس جمهوری شورای نگهبان 

که دم از اسالالالم بزند، بشالالدت مخالفند؛ به طريق اولی با رهبری و واليت فقيه صالالددرصالالد مخالفند؛ چون 

اينها نقطه های اسالالاسالالی يی اسالالت که حرکت و جهتگيری اسالالالمیِ نظام را تأمين می کند. اگر در تاريخ 

دارد. اگر اين کشور توانست در ميدانهای تحرک همين طور عقب برويد، اين وضعيت تا صدر اسالم سابقه ن

و پيشرفت مادی به موفقيتهايی دست پيدا کند؛ اگر توانست علم و فناوری و صنعت پيدا کند؛ اگر توانست 

يک سياست بين المللی و يک ديپلماسی قوی پيدا کند؛ اگر توانست اقتصاد جامعه را سر و سامان دهد؛ 

ت در زير زمين و روی زمين، اعم از معدن و کشالالالاورزی و امثال اينها اگر توانسالالالت از منابع عظيم ثرو

استفاده کند؛ اگر توانست از سرزمين وسيع و متنوع ايران و موقعيت مهم سوق الجيشی آن استفاده کند؛ 

و خالصالاله، اگر توانسالالت با معيارهای پيشالالرفت جهانی و مدنی خودش را همراه کند، اين اولين کشالالور و 

ود که توانسته است پيشرفت مادی را در زير روشنیِ چراغ برافروخته ی فضيلت و معنويت دولتی خواهد ب

ست و در مقابل تمدن غربی يک  سابقه ا شود يک تمدن جديد؛ اين در تاريخ کم  ست آورد؛ اين می  به د

سته کرديد، ببينيد  شما نقش روحانيت را برج ست. اگر در اين مجموعه،  شداردهنده ا شدت ه پديده ی ب

 «.3قدر به اين مدنيت خدمت کرده ايدچ

 و بدون سالم انتقادی فضای و بدون نيست و مناظره جز مشاوره ای، چارهجمعی عقل بيدار کردن برای» -

و  ، توليد علم«علماء و صالالاحبنظران هدايت»و « اسالالالمی حکومت حمايت»آزاد با  و گفتگوی بيان آزادی

 .«4خواهد بود يا بسيار مشکل ، ناممکنپردازیو جامعه سازی، تمدنر نتيجهو د دينی انديشه

« بزرگوار و محترم مراجع» و مساعدت تا با اطالع خواهممی قم علميه حوزه مديريت محترم از شورای» -

و  و فلسفه و اصول فقهبيشتر  بالندگی ، برای«حوزه برجسته اساتيد و محققين» و مشارکت و با همکاری

و  نظری سؤاالت به پاسخ نهضت» کردن ، و نيز فعالدينی و تأليف تحقيق و تفسير و ساير موضوعات کالم
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صتی چنين ، تدارک«جامعه عملی شورای فر ست و بويژه فرهنگی انقالب محترم را ببينند. از   محترم ريا

شورا برای را در اولويت ايده اين که خواهمنيز می آن ستور کار  شد کليه د شگاهی علوم ر  و نقد متون دان

 انسانی علوم هایرشته و بويژه و صنايع و فنون علوم در عرصه« و توليد خالقيت دوران»و آغاز  ایترجمه

سالمی و نيز معارف شگاههای راهمف بتدريج اينکار بزرگ برای قرار دهند تا زمينه ا ما بار ديگر  گردد و دان

 .«1، قرار گيرندو فرهنگ و توليد فناوری و رشد علوم اسالمی سازیتمدن مقدم در صف

بدترين مشالالکلِ يک کشالالور اين اسالالت که تمدّن و هويّت خود را فراموش کند. ما بايد امروز در صالالدد » -

شيم و باور کنيم که اين ممکن  صوص ساختن تمدّن خود با شور در خ شته اين ک ست. در تبليغات گذ ا

قدر مبالغه شالالده که امروز اگر کسالالی بگويد ما کاری کنيم که غربيها به ناتوانی ايرانی و توانايی غربيها آن

يدا کنند، می ياج پ ما احت به وجود میعلم  باوری  نا لت  ها يک حا يد: مگر چنين چيزی بينيد که در دل آ

 «.2طوری شودشود. شما همت کنيد پنجاه سال ديگر اينم میکنممکن است  بله؛ من عرض می

سان به آن » - سبی ان ست. به طور ن شواری ا سالمی، يک فرآيند طوالنی و البته د فرآيند تحقّق هدفهای ا

صداتر از همه اهداف نزديک می سرو ست. قدم اوّل که پ رهيجانتر و پ ر سيار طوالنی ا شود؛ اما تحقّق آنها، ب

انقالب اسالالالمی اسالالت. کار آسالالانی نبود؛ ليکن اين آسالالانترين اسالالت. قدم بعدی، ترتّب نظام اسالالت، ايجاد 

ی اسالالالمی بر انقالب اسالالالمی اسالالت؛ يعنی ايجاد نظام اسالالالمی، که گفتيم نظام اسالالالمی، يعنی هندسالاله

ايجاد دولت  -که از اينها دشالالوارتر اسالالت  -عمومی جامعه، اسالالالمی بشالالود؛ که اين هم شالالد. قدم بعدی 

ست. دولت نه به معنای هيأت وزيران؛ يعنی مجموعها شما. ما سالمی ا ی کارگزاران حکومت؛ يعنی من و 

ست شکلتر از مراحل قبلی ا شويم. اين م سالمی  سالمی، ا  .بايد به معنای واقعی کلمه، در درون اين نظامِ ا

حق وصالاليت کنيم؛ يکديگر را ما مسالالؤوالن بايد خود را بسالالازيم؛ مرتّب با خود کلنجار برويم؛ يکديگر را به 

ای در مقابل يکديگر، عيوبمان را صالالادقانه به هم نشالالان دهيم؛ بنا را بر رفع عيب ارشالالاد کنيم؛ مثل آينه

سؤوليت را بر عهده میبگذاريم و خود را روزبه گيرد، با اين نيّت و روز بهتر کنيم. هر کس هم که جديداً م

وقت واهد برای خدمت به مردم، يک انسالان صالالت شالود. آنخبا اين هدف مسالؤوليت را قبول کند که می

سؤوالن گوناگون ما بايد بتوانند تا حدّ می ضايّيه و مجريّه و م سالمی. قوای مقنّنه و ق شکيل دولت ا شود ت

ی سالالالوم قابل قبولی خود را با اين قالبها و معيارهای دينی و اخالقیِ اسالالالالمی تطبيق دهند. اين مرحله

ی مجلسيم، اگر عضو ايم و بايد دائم تالش ما اين باشد. اگر نمايندهاين مرحله قرار گرفته است؛ ما االن در

دولتيم، اگر از مسؤوالن قضايی هستيم، اگر روحانی هستيم، هر کجا قرار داريم، اوّلين و مهمترين وظيفه 

صالح شخص نيست؛ ما منشأ ا صرفاً ا صالح شخص ما،  صالح کار خود بدانيم؛ چون ا ثريم و يک کلمه را ا

صميم ضاء و يک ت شما در جامعه تأثير میحرف و يک ام صالح کرديم، گيری من و  گذارد. ما اگر خود را ا

پرداختند. ما آن ی پيش از انقالب گذشت که بعضی کسان فقط به خود میايم. دورهجامعه را اصالح کرده

شيد. گفتگرفتيم که به فکر جامعه و مردم هم بوقت به آنها ايراد می بَرد آن يک گليم خويش به در می: ا

ها هم باشالالاليد؛ فقط به فکر نجات گفتيم به فکر غريقمیرا کند که بگيرد غريق وين سالالالعی میج ز مو

شيم، به طور طبيعی غريق شما اگر به فکر خودمان با ست؛ حاال من و  شيد. االن آن زمان ني ها خودتان نبا

ی صالح کنيم، جامعه اصالح شده است. پس تشکيل دولت اسالمی، مرحلهايم. اگر ما خود را ارا نجات داده

ست. بعد از اين مرحله، مرحله ست؛ يعنی مرحلهسوم ا سالمی ا شع نظام ا شع شور ی تأللؤ و ت ی ايجاد ک

لتکونوا شهداء »شويم: وقت برای مسلمانهای عالم، الگو و اسوه میاسالمی. اگر اين مرحله به وجود آمد، آن

که از همّت مردان و زنان مؤمن، اين  -سالالالالمت طی کنيم اگر توانسالالالتيم اين مرحله را به«. لنّاسعلی ا

ست  صالً بعيد ني ست. ببينيد؛ فرآيند تحقّق نظام وقت مرحلهآن -چيزها ا سالم ا ی بعدی، ايجاد دنيای ا

سالمی، همين شما شود توقّع شود. نمیطور قدم به قدم به نتايج نهايی خود نزديک میا شت که من و  دا
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شود؛ نه. ما بايد به خود بپردازيم.  سالمی  شور، ا شيم يا ک صالح کرده با صالح نکنيم؛ اما دنيا را ا خود را ا

سير و جهتگيری را  ستقامت، يعنی م ست. ا ستقامت و پايداری ا پس يکی از چيزهايی که ما الزم داريم، ا

 «.1ايد، بدمان نيايده ما بگويند خطا کردهکه بگم نکنيم و مرتب خطاها را اصالح کنيم و از اين

شکيالتی و آن حکومتی را که بتوان اين هدفها را در آن محقق کرد، به ما می» - خواهيم آن نظامی، آن ت

ست. البته انقالب که  سالمی ا شروعش از انقالب ا شواری دارد و  وجود آوريم. اين يک فرآيند طوالنی و د

خورد و شلوغ کاری و امثال اينها نيست؛ برخالف آن برداشتهايی است که  گوييم، حتما به معنای زد ومی

شتهمی ضی از نو ششان میبينيم در بع خواهند انقالب را ی انقالب بازی کنند! گاهی میآيد با کلمهها خو

خواهيم؛ يعنی سالالامانی وانمود کنند و بگويند ما انقالب نمینظمی و بیبه معنای شالالورش، اغتشالالاش، بی

الب چيز بدی اسالالت! اين برداشالالتهای غلط از انقالب اسالالت. انقالب يعنی دگرگونی بنيادی. البته اين انق

ست؛ اما معنايش  شوار و بدون زورآزمايی، امکانپذير ني شهای د دگرگونی بنيادی در اغلب موارد بدون چال

شد؛ نه، ولی شورش و امثال اينها با شاش و  ستی اغت ست که در انقالب حتما باي شورش و هر  اين ني هر 

ای هم معنايش انقالب نيسالالالت؛ هر تحولی هم معنايش انقالب نيسالالالت؛ اغتشالالالاش و هر تهيج عام و توده

ست که پايهانقالب آن شته میشود و پايههای غلطی برچيده میجايی ا شود. های درستی به جای آن گذا

قق نظام اسالمی است. نظام اسالمی، اين قدم اول است. انقالب که تحقق پيدا کرد، بالفاصله بعد از آن، تح

که وقتی در کشالالور ما نظام يعنی طرح مهندسالالی و شالالکل کلی اسالالالمی را در جايی پياده کردن. مثل اين

شد، به جای آن، نظام دينی تقوايی مردمی  شته  سته بردا شرافی واب ستبدادی فردی موروثی ا سلطنتی ا

ساسی برايش معين کرده، تحقق پيدا می شود؛ با همين شکل کلی که قانونگزينشی جايگزين می کند؛ ا

يعنی نظام اسالمی. بعد از آن که نظام اسالمی پيش آمد، نوبت به تشکيل دولت اسالمی به معنای حقيقی 

شنمی سد؛ يا به تعبير رو شکيل منش و روش دولتمردان ر سالمی؛ چون اين  -يعنی ماها  -تر، ت به گونه ا

ست؛ بتدر وهله شان را ی اول فراهم ني سووالن و دولتمردان بايد خود دريج و با تالش بايد به وجود آيد. م

ست، تطبيق کنند. يا چنان افرادی  سالمی ا سوول دولت ا شرايطی که متعلق به يک م ضوابط و  اگر  -با 

سالر کار بيايند؛ يا اگر ناقصالند، خودشالان را به سالمت کمال در آن جهت حرکت دهند و پيش  -هسالتند 

کنيم. نظام اسالالالمی قبال آمده، حله سالالوم اسالالت که از آن تعبير به ايجاد دولت اسالالالمی میببرند. اين مر

گانه، مسووالن اکنون دولت بايد اسالمی شود. دولت به معنای عام، نه به معنای هيات وزرا؛ يعنی قوای سه

شور، رهبری و همه. مرحله ست  -ی چهارم ک ست. اگر دول -که بعد از اين ا سالمی ا شور ا ت به معنای ک

شد، آن سالمی  ستقر خواهد واقعی کلمه ا شد؛ عدالت م سالمی خواهد  شور به معنای واقعی کلمه ا گاه ک

شه آيد؛ شود؛ عزت حقيقی برای مردم به وجود میکن میشد؛ تبعيض از بين خواهد رفت؛ فقر بتدريج ري

سالکند؛ اين میالملل ارتقا پيدا میجايگاهش در روابط بين می. از اين مرحله که عبور کنيم، شود کشور ا

شود دنيای اسالمی درست کرد. الگو که درست شد، بعد از آن، دنيای اسالمی است. از کشور اسالمی می

 .«2آيدنظايرش در دنيا به وجود می

خط کلّی نظام اسالمی چيست  اگر بخواهيم پاسخ اين سؤال را در يک جمله ادا کنيم، خواهيم گفت » -

ام اسالمی، رسيدن به تمدّن اسالمی است. اين يک پاسخ کلّی و قابل توضيت و تشريت. البته خط کلّی نظ

شر اين شود يا نه و می -يعنی تمدّن مادّی غرب  -که در مقابل تمدّن کنونی ب تواند تمدّن ديگری مطرح 

چه عواملی کمک اين تمدّن برای پيدايش خود و سپس برای ماندگاری و استواری خود، از چه عناصر و از 

تواند وارد ميدان شود و با همان شک تمدّن اسالمی میآری؛ بی... باره سخنها هست. خواهد گرفت، در اين

بزرگ يا  -ای را اند وارد ميدان زندگی بشالالر شالالوند و منطقهای که تمدّنهای بزرگ تاريخ توانسالالتهشالاليوه

ا برسالالانند، اين فرآيند پيچيده و طوالنی و تصالالرّف کنند و برکات خود يا صالالدمات خود را به آنه -کوچک 

پ رکار را بپيمايد و به آن نقطه برسد. البته تمدّن اسالمی به صورت کامل در دوران ظهور حضرت بقيةاللَّه 
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ارواحنافداه اسالالت. در دوران ظهور، تمدّن حقيقی اسالالالمی و دنيای حقيقی اسالالالمی به وجود خواهد آمد. 

سان خيال می ضی ک ست! من عرض میکنند دوربع ضرت بقيةاللَّه، آخرِ دنيا کنم دوران ظهور ان ظهور ح

ست؛ با مانع کمتر يا  ستقيم الهی ا صراط م سان در  شروع حرکت ان ست؛ اوّلِ  ضرت بقيةاللَّه، اوّلِ دنيا ح

شتر؛ با فراهم بودن همه سرعت بي ستقيم الهی را بدون مانع؛ با  صراط م ی امکانات برای اين حرکت. اگر 

ی انبيا در اين چند هزار سالالال گذشالالته ی وسالاليع، مسالالتقيم و همواری فرض کنيم، همهجاده مثل يک

تر، جانبهراهها به اين جاده برسالانند. وقتی به اين جاده رساليد، ساليرْ تندتر، همهاند تا بشالر را از کورهآمده

تواند ی است که بشريّت میای ظهور، دورهتر خواهد بود. دورهضايعاتضايعات يا کمتر، موفقتر و بیعمومی

ی استعدادهای موجود در عالم طبيعت و تواند از همهتواند راه خدا را طی کند؛ مینفس راحتی بکشد؛ می

ستفاده شر ا ستفاده کند. امروز از امکانات ب شکل بهينه ا سان به  ستعدادها ی بهينه نمیدر وجود ان شود؛ ا

ستعدادهای طبيعی همضايع و نابود می شما میی اين پديدهطور. همههمين شود؛ ا بينيد عليه هايی که 

ست و در آلوده ستفاده کردن از امکانات طبيعی محيط زي شی از بد ا ست وجود دارد، نا سازی محيط زي

ست و پيش می شر در اين راه افتاده ا ست. ب ست. راه ا صری ني ست؛ راه منح ستی ني رود؛ اما اين راه در

خواهيم ی نظام الهی آن راه را بيابد و طی کند. فعالً نمیتواند در سايهبشر می دانش، راههای فراوانی است.

کند، هرحال خطّی که نظام اسالمی ترسيم میطلبد. بهوارد اين بحث شويم؛ اين بحث مجال وسيعتری می

؛ يک ای دفعی نيسالالتالبته نه پيدايش و نه زوال تمدّنها، مسالالأله ....خطّ رسالاليدن به تمدّن اسالالالمی اسالالت

سأله شانهم ست؛ اما اينها ن سياری از متفکّران غرب هم به اين ی تدريجی و تاريخی ا ست. امروز ب هايش ا

که برقی گويند. بنابراين هيچ شگفتی نبايد داشت از ايندهند و میاند، هشدار میحقيقت توجّه پيدا کرده

شه شنهاد نو برای هی تمدّنهای عالم به وجود آمدای بجهد؛ همچنانی که همهاز گو اند، يک فکر نو، يک پي

شه سی در گو سيا ساس آن فکر، يک نظام  شود و بر ا شريت مطرح  ای از دنيا بتواند يک ملت را گرد هم ب

جمع کند؛ آن ملت ايسالالالتادگی کند؛ آن مردم به شالالالرايط الزمی که خواهم گفت، عمل کنند؛ زبدگان و 

بلکه  -و طبق آن عمل کنند. لذا هيچ ب عدی ندارد  نخبگان و خواص جامعه نقشالالالهای خود را پيدا کنند

ی تمدّنهای ديگر رشالد خواهد کرد؛ مثل خورشاليدی که که اين تمدّن مثل همه -ای حتمی اسالت نتيجه

رسالالد، اشالالعّه و انوار خود را به نقاط مختلف دنيا خواهد تابانيد. السالالماء میآيد و به وسالالطبتدريج باال می

ی، نظامی است که يک خطِّ حرکت معقول و منطقی برای خود تصوير کرده است. بنابراين، اين نظام اسالم

ست،  ست که مراحل گوناگونی که در آن ه سيْری هم ني شود؛ اين  ست که بتواند متوقّف  سيْری ني اين 

برای آن دائمی و ابدی باشالد. يک حرکت تکاملی اسالت. از آغاز انقالب اسالالمی اين حرکت به وجود آمد؛ 

اين نقطه از عالم درخشالاليد؛ چشالالمهايی را خيره کرد؛ بعد هم اين توفيق را پيدا کرد که نظام  اين برق در

شکالت خود، با  شهای خود، با م شکيل، با چال سالمی هم از آغاز ت سالمی را به وجود بياورد؛ اين نظام ا ا

ار، با شناخت آنچه رود. اين خط اگر با جديّت، با پشتکامکانات خود، حرکتی را آغاز کرده است و پيش می

ست از اين شت حتمی عبارت ا سرنو ست، ادامه پيدا کند،  ست، با عمل به آنچه که وظيفه ا که که الزم ا

سالمی يک بار ديگر بر مجموعه که لزوماً ی عظيمی از دنيا، پرتوِ خود را بگستراند. نه به معنای اينتمدّن ا

عصالالر ظهور گسالالترش پيدا کند؛ نه. معنايش اين نظام سالالياسالالیِ اسالالالمی در نقاط ديگر جهان هم قبل از 

سائل  شر و م سائل ب ساس يک فکر جديد، يک حرف جديد، يک نگاه جديد به م ست؛ بلکه تمدّن بر ا ني

شرهای  سان و ق سلهای نوی ان ست که دلهای ن ست؛ يک زبان نويی ا سانيت ا سانيت و عالج دردهای ان ان

کنند. به معنای رسالالاندن يک پيام اسالالت به دلها، رک میفهمند و دمحروم جوامع گوناگون، آن زبان را می

تا بتدريج در ميان جوامع مختلف گسترش و رشد پيدا کند. اين امری است که شدنی است. با وضعی که 

های عميقی که تفکّر اسالمی در کشور ما دارد، با حرکت کنم، با ريشهامروز من در کشورمان مشاهده می

سترده سيع و گ سيار و ست و امروز به جاهای ای کب شده ا شه آغاز  ه از اوّل انقالب در راه تعميق اين اندي

ی قطعی و رسالالالد که اين آينده برای نظام اسالالالالمی، يک آيندهخوبی هم رسالالاليده اسالالالت، به نظرم می

 .ناپذير استاجتناب
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م خواهيم ببينيآفرينان اصالاللی در اين عرصالاله چه کسالالانی هسالالتند  ما میمطلب دوم اين اسالالت که نقش

کسانی که نقد ارزشمند جوانی  -روحانيت در اين ميان کجا قرار دارد و شما طالّب جوان و فضالی جوان 

خواهيد اين سالالرمايه را برای چه و در کجا مصالالرف کنيد  می -خود را برداشالالتيد و به اين حوزه آورديد 

ن حرکت عظيم نظام اسالمی جا چه کسانی هستند  اوالً بايد معلوم باشد که ايآفرينان اصلی در ايننقش

ست؛ يعنی تمدّنی که در آن، علم همراه  -ی آرمانی و حرکت به سمت آن آينده سالمی ا که ايجاد تمدّن ا

با اخالق است؛ پرداختن به مادّيات، همراه با معنويّت و دين است؛ و قدرت سياسی، همراه با عدالت است 

م - کند. هر قدمی که ا هر کس بداند چه کار میيک حرکت تدريجی اسالالالت. البته پ رهيجان اسالالالت؛ ا

انگيز اسالالالت؛ اما اين کار عظيم و ماندگار تاريخی، اين کاری که سالالالر و کارش با دارد، برای او هيجانبرمی

ست که بايد گام  شتباه کرد. اين کاری ا شعاری ا ست، اين را نبايد با کارهای دفعی، جزئی و  سلها و قرنها ن

سبت به هر قدمی که برمیبه گام، هر گامی محکمتر ا سبت ز گام قبل، با نگاه دقيق ن داريم و با ديد نافذ ن

 .«1کنيم، همراه باشدبه مسيری که طی می

سالمی » - ست: يکی توليد فکر،  -مانند هر تمدّن ديگر  -برای ايجاد يک تمدّن ا سی الزم ا سا صر ا دو عن

يک اقيانوس است. هر کس که لب اقيانوس يکی پرورش انسان. فکر اسالمی مثل يک دريای عميق است؛ 

ساحل پيش رفت و يا چند رفت، نمی ست. هر کس هم که نزديک  شناخته ا تواند ادّعا کند که اقيانوس را 

تواند بگويد اقيانوس را شالالناخته اسالالت. سالاليْر در اين اقيانوس ای فرو رفت، نمیمتری در آب در يک نقطه

کاری است  -شود ی اينها استفاده میکه از کتاب و سنّت همه -عظيم و رسيدن به اعماق آن و کشف آن 

که همگان بايد بکنند؛ کاری اسالالت که در طول زمان بايد انجام گيرد. توليد فکر در هر زمانی متناسالالب با 

نياز آن زمان از اين اقيانوس عظيم معارف ممکن اسالالالت. يک روزی حرفهای مرحوم شالالالهيد مطهّری که 

شنا میشد، به گوش بعمطرح می شهيد مطهّری، حرفهای دين بود؛ حرفهای قرآن ضی ناآ آمد. حرفهای 

شتند، با آن  سر و کار دا سالم هم  سانی که با دين و قرآن و ا سياری از ک سالمی بود؛ اما ب بود؛ حرفهای ا

شتند! در همه شنايی ندا سان، حديثی زمانها اين امکان برای متفکّران آگاه، قرآنحرفها آ سان، شنا شنا

ی اسالالتنباط از قرآن و حديث، آشالالنايان با معارف اسالالالمی و مطالبی که در قرآن و در شالالنايان با شالاليوهآ

سؤال زمانه را  شند،  شنا با ست، وجود دارد که اگر به نياز زمانه آ سالمی ه سنّت ا سالمی و در  حديث ا

ن بياورند. حرف نو توانند سالالخن روز را از معارف اسالالالمی بيروبدانند، درخواسالالت بشالالريّت را بدانند، می

توليالالد انالالديشالالالاله کر،  توليالالد ف برای بشالالالريّالالتهميشالالالاله وجود دارد؛  هنمالالا و راهگشالالالالا   .ی را

آفرينان چه جايی که فکر و انسان بايد توليد شود، ببينيد نقششرط دوم، پرورش انسان است. حال در آن

ضيه آفرينان کسانی هستند که بايد بتوانند افکار را هدايت کسانی هستند. اين نقش کنند. اين يک ب عد ق

شدنی نيست، بايد کسانی باشند که بتوانند است. چون اين راه جز با پای ايمان و نيروی ايمان و عشق طی

شک مديران جامعه جزو نقش سانها پرورش دهند. بدون  ستمداران جزو روح ايمان را در ان سيا آفرينانند؛ 

شنفکران جزو نقشنقش توانند در خور رينانند؛ آحاد مردم هر کدام به نحوی میآفآفرينانند؛ متفکّران و رو

آفرينی کنند؛ اما نقش علمای دين، نقش کسانی که در راه پرورش ايمان مردم از روش استعداد خود نقش

ستفاده می ست. مديران جامعه هم برای ايندين ا صر به فرد ا ست؛ نقش منح که کنند، يک نقش يگانه ا

 . «2کنند، به علمای دين احتياج دارند آفرينیبتوانند درست نقش

از شهرستانهای بزرگ  -ی شهرستانها ی قم و سپس حوزهی روحانيت و در رأس، حوزهی علميهحوزه» -

شهرهای کوچک  شهايی قرار گرفته -تا  ستيد در قبال چنين چال شما ه ی ی دين، حوزهيعنی حوزه -اند. 

بنای شالالامخ تمدّن اسالالالمی را باال ببريد و اسالالتوار کنيد؛ چراغ خواهيد که می -ی روحانيت علميه و حوزه

يعنی کاری  -ی بلند نظام اسالمی به درخشش درآوريد و انسانها را هدايت کنيد هدايت اسالم را در مناره

سبيل اعظم  -ی اصلی الهی و آنها را به صراط مستقيم الهی و جاده -ی پيغمبران برای آن آمدند که همه

                                                           
 1379/07/14بيانات در جمع اساتيد، فضال و طالب حوزه علميه قم در مدرسه فيضيه . 1

 1379/07/14بيانات در جمع اساتيد، فضال و طالب حوزه علميه قم در مدرسه فيضيه . 2

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21451
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21451
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21451
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21451


35 

 

 ای ـترین محورههمـم

 

 داتـــنــمست

 

کند. حال شالالما نزديک کنيد. حوزه با اين چالشالالها مواجه اسالالت؛ با اين هدف حرکت می -قوم و صالالراط ا

يد حوزه بات اين حوزه چيسالالالالت ببين ند  واج يد بک با کار  چه  باشالالالالد و  يد  با نه  يه چگو  ی علم

صوّر می ست، عرض نکنم، اين موقعيتِ کنم برای حوزهاگر هيچ چيز هم بنده به عنوان آنچه که ت ها الزم ا

شد، اين معارضهحسّ  شد، اين هدف بلند که ترسيم  شهايی که در پيش روی نظام اس که تبيين  ها و چال

 .«1شود اين اقتضائات را دانستاسالمی هست و بيان شد، اقتضائاتی دارد که با توجّهی می

شکوف» - ستعدادهايش  ستی ا شود، اين کشور بايد پيش برود. اين ملت بزرگ باي ساخته  ا اين کشور بايد 

گردد؛ بايسالتی در دنيا بدرخشالد و باالخره آن تمدّن عظيم اسالالمی را در مقابل چشالم جهانيان بگذارد و 

نشان دهد. ما هنوز اوّل راه هستيم. ما در ابتدای راهيم. انقالب، موانع را برداشت، ما را به راه انداخت و ما 

ل جزئی بپردازيم و عيوب کوچک را در هم راه افتاديم. هنوز اوايل راهيم؛ هنوز وقت آن نيست که به مسائ

 .«2بزرگ کنيم

کند، اين را ما در تمدّن اسالمی و در نظام مقدّس جمهوری اسالمی که به سمت آن تمدّن حرکت می» -

بينيد دنيای غرب نسبت به پايبندی ما ايم که دانش را همراه با معنويّت پيش ببريم. اينکه میهدف گرفته

مندی ما به مبانی اخالقی گذارد و عالقهداری ما اسم تعّصب و تحجّر میاست؛ بر دينبه معنويّت، حّساس 

شر قلمداد می سانيت را مخالفت با حقوق ب ضدّ روش آنو ان ست که اين روش،  ست. کند، به خاطر آن ا ها

شدآن شد.  ها علم را پيش بردند البته کار مهمّ و بزرگی بود اما جدای از اخالق و معنويّت بود و  آنچه که 

خواهيم علم با اخالق پيش برود. دانشالالالگاه همچنان که مرکز علم اسالالالت، مرکز دين و معنويّت هم ما می

دار بيرون بيايد. اين، آن چيزی است های علميه، دينباشد. متخرّجِ دانشگاههای کشور، مثل متخرّجِ حوزه

سندند و نمیها نمیکه آن ست پ سالها سالمی خواهند. به همين خاطر،  که با انواع تهمتها، به جمهوری ا

شنوندگان تهوّعزنند. اين تهمتها آنتهمت می شده که برای  سالمی را به قدر مکرّر  ست! جمهوری ا آور ا

ب و تحجّر و به قول خودشالالان بنيادگرايی، يعنی خشالالکی بی ای که هيچ انعطافی در آن حدّ و اندازهتعصالالّ

کنند؛ در حالی که خشالالکی آنجاسالالت، زندگی دور از گونه معرفی میکنند! اسالالالم را ايننيسالالت، متّهم می

ست کودکان را  ست که حتّی محيط گرم خانواده هم قادر ني سانيّت آنجا معنويّت و عطوفت و رحمت و ان

 .«3در خود نگهدارد

شمنی زورگويی می» - ستيد. اين، وظيفههرجا ديديد که د ان، ی آحاد مردم، دولتمردکند، در مقابل او باي

ها سالالپرده اسالالت. در مقابل دشالالمن نمايندگان مردم و کسالالانی اسالالت که اين مملکت مسالالئوليتی را به آن

متجاوز، در مقابل زورگوی ظالم، در مقابل اسالالتکباری که امروز بر ارزشالالهای الهی و معنوی طغيان کرده 

، هيچ غلطی گر امريکاسالالالت کوتاه نياييد. قدرتهای مادّیاسالالالت که مظهرش هم دولت طاغوت و طغيان

توانند بکنند. توانند بکنند. با ملتی که ايسالالالتاده و به نيروی خود تکيه کرده اسالالالت، هيچ کاری نمینمی

 . ها بسته استها به روی آنی راههمه

کنند. اگر حمله کنند، ها ضالرر میکنند. اگر فشالار وارد بياورند، آنها ضالرر میگيری کنند، آناگر سالخت

قدری اسالالت. با چون جوهر ايسالالتادگی و مقاومت در يک ملت، جوهر نفيس و گرانکنند؛ ها ضالالرر میآن

ی های معنوی غيبی و با ادعيههمين جوهر است که ملت ايران به فضل پروردگار، با هدايت الهی، با کمک

عالم  های معنوی ولی اللّه االعظم أرواحنا فداه خواهد توانست تمدّن اسالمی را بار ديگر درزاکيه و هدايت

ی قطعی شالالماسالالت. جوانان، سالالر بلند کند و کاب باعظمت تمدّن اسالالالمی را برافراشالالته نمايد. اين، آينده

 .«4خودشان را برای اين حرکت عظيم آماده کنند. نيروهای مؤمن و مخلص، اين را هدف قرار دهند
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شمند پيامبران الهی و با آيات نورانی خدای متعال» - سته و منوّر دنيايی که با تعليمات ارز شر آرا ، برای ب

ی انسان است. دنيايی که در آن، هم آبادی و رفاه و پيشرفت علمی و پيشرفت شده است، دنيای شايسته

صالالنعتی هسالالت و هم اقتدار سالالياسالالی و تعالی معنوی وجود دارد. دنيايی که در آن، انسالالانها کنار يکديگر 

سانيت داحساس آرامش و امنيت و اطمينان می ساختهکنند و ان ست؛ چيزی که در دنيای  شکوفا ی ر آن 

تمدن مادّی وجود ندارد؛ چون در دنيای مادّيگری، انسالالالانها مثل گرگها بايد از هم بترسالالالند. ملت ايران 

ی معنوی، برای خود به وجود آوَرد و ی مادّی و هم از جنبهمصالمّم اسالت که چنين دنيايی را هم از جنبه

سازد. اين، يک مبارزه ست. آن ی طوالنیب کوشند اين طور وانمود کنند که ملت هايی که میو بلند مدّت ا

يا دولت جمهوری اسالمی ايران، در پی آن است که به آن کشور، به آن دولت، به آن مرز جغرافيايی تجاوز 

کند، اشالالتباه نکنند. ملت و دولت جمهوری اسالالالمی ايران، برای بنای اين کشالالور و پيشالالرفت اين جامعه، 

دارد. ها را از پرداختن به چنين کارهايی بازمیکار بزرگ و درخشالالالان پيش پای خود دارند که آن هزاران

تواند به دنيا خدمت کند در اين کشالالور به راه امروز بحمد اللّه کاروان علم و تمدّن اسالالالمی تمدّنی که می

 «.1تافتاده اس

سالمی و يک تاريخ جديد، » - ضيه بنای يک نظام و تمدّن ا ضيّهق ست. آن را جدّی بگيريد. ق ای جدّی ا

آيد. آن نظام، چند صباحی هست؛ بعد هم کند و نظامی بر سرِکار میيک وقت در کشوری، يکی کودتا می

ضيه اينو همه چيز به حال اوّل برمی -گيرد يا يکی ديگر از او تحويل می -رود می گونه گردد. يک وقت ق

در ايران اتّفاق افتاد، مسأله يک حرکت عظيم در مقياس جهانی است. ما است و اين همه نقل ندارد. آنچه 

البتّه يک ملّتيم؛ مرزهايمان هم، مرزهای محدودی است. بيرون از اين مرزها هم کاری نداريم. به اين نکته 

توجّه داشالالته باشالاليد. تالش و فعاليت ما در داخل مرزهای خودمان اسالالت. اما اين انقالب، محدود به اين 

 . «2رزها نيست. اين پيام يک پيام جهانی بودم

خواهم به شما بگويم: ما در حال پيشرفت و سازندگی و در حال بنای يک تمدّن هستيم. من اين را می» -

ست  مسأله ما اين نيست که زندگی خودمان را نجات دهيم و گليم خودمان را از آب بکشيم. مسأله اين ا

شأن  -که ملت ايران  ست همچنان که  صلی تمدّن، نه بر  -او ست. پايه ا در حال پديد آوردن يک تمدّن ا

ست که همه  ست. اين ا سانی ا صنعت و فنآوری و علم، که بر فرهنگ و بينش و معرفت و کمالِ فکری ان

آورد. ما در اين صالالالراط و در اين کند و علم را هم برای او به ارمغان میچيز را برای يک ملت فراهم می

که ما تصالالميم بگيريم اين کار را بکنيم؛ بلکه حرکت تاريخی ملت ايران در حالِ به نه اينجهت هسالالتيم. 

 .«3وجود آوردن آن است

ستند با اتکای به » - شينان بزرگوار ايشان توان سالم)ص( و صحابه و نيز جان سالم، رسول مکرّم ا در صدر ا

الظاهر ابر قدرتهای بزرگ زمان خود، علیگذاری کنند. آنها هم در برخدا، يک تمدن عظيم تاريخی را پايه

کوچک بودند؛ اما ايمان به آنها قدرت بخشالالاليد و توانسالالالتند برای چندين قرن، عظمتی را در تاريخ ايجاد 

 «.4شرطش ايمان است«. وال تهنوا و التحزنوا و انتم االعلون ان کنتم مؤمنين»کنند. ما چرا نتوانيم  
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