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Abstract 

Using documentary method for reviewing and analyzing the intellectual 

elements of the Islamic leaders’ thoughts showed that in Imam 

Khomeini’s thought, “achieveing Islamic justice”, “utter independence”, 

“the realization of the religious democracy’s potentials” is worded as the 

“destination”, and the realization of the government’s devine goals 

characterize “the untimate goal”. In addition, in Ayatollah Khamenei’s 

thought, “Islamic society-buiding”, “school independence”, “the unitiy of 

Islamic big family” and “the instrumentality of civilizing” are the 

elements of the government’s “destination”, and “the realization of the 

true face of Islamic civilization and serving God” is regarded as “the 

ultimate goal”. In the teleological explanation of Iramian people’s 

movement in the Islamic revolution process, a question was posed as to 

what is the perfection of the originated Islamic regime. i.e. religious 

democracy, is charachterized by? In facts, this research’s question is 

about the goals of such movements, from the iskamic revolution to the 

institution of a Islamic regieme. Since the most documented reference 

and basis of guments for understanding the ultimate goal of religious 

democracy is the Islamic leaders’ school of thought, the answer to the 

research question was seeked in their thoughts. 
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 ی؛رهبران انقالب اسالم یشهدر اند «ینید یمردم ساالر»کمالِ  

 یتمدن یکردرو

 1* سرپرست سادات یدابراهیمس

 چکیده
شد؛ که کمالِ  یدهکش یشپرسش به پ ینا ی،انقالب اسالم ینددر فرا یرانشناسانه از حرکت مردم ا یتغا ییندر دامان تب

مقاله از  ینهستند؟ در واقع، سوالِ ا یو چه موارد یستبه چ ییند یمردم ساالر یعنیبرآمده از آن،  ینظام اسالم

است. از آنجا که  ینظام و مناسبات اسالم ییتا برپا اسالمیحرکت ها از انقالب  ینا یهمه « مقصودِ»و « مقصد»

ه ب یو نظرِ رهبران انقالب اسالم یشهاند ینی،د یمردم ساالر یتِفهم غا یمرجع و اساس حجت ها برا ینمستندتر

 نو نظر رهبرا یشهرو سوال مقاله در متن اند ینهستند؛ از ا یاسیگذاران و اشاعه دهندگان آن نظام س یهعنوان پا

رهبران  یشگیعناصر اند یلو تحل یو بازخوان یاسناد ینوشته با روش ینا یگرفته شد. بررس یپ یانقالب اسالم

مردم  یها یتتحقق ظرف»و « استقالل همه جانبه» ،«یالمتحقق عدالت اس» ینی،امام خم یشهانقالب نشان داد؛ در اند

« مقصود»شود؛ به عنوان  یم یساز ینهکه با آنها زم تحکوم یِاله یاتو تحقق غا« مقصد»به عنوان  ،«ینید یساالر

وحدت عائله بزرگ » ،«یاستقالل مکتب» ،«یاسالم یجامعه ساز» ی،اهلل خامنه ا یتآ یشهدر اند ینمطرح است. همچن

 یتو عبود یتمدن اسالم یقیبه وجه حق یدنتحقق بخش یمقصدِ حکومت، برا «یتمدن ساز یوجه ابزار»م و اسال

خود را از بستر تحقق  یتموضوع ی،رهبران انقالب اسالم یشهمطرح است. حکومت در اند« مقصود» انبه عنو یاله

و تداوم آن  یمنبع الهام بخش ،«ینید یرمردم ساال»و تحققِ آنها نسخه کمالِ  یردگ یآرمان ها م ینبه هم یدنبخش

مردم » یاتبخشِ غا ینشوند؛ عناصر تع یم یانب« مقصود»و « مقصد»است. در مجموع به دست آمد که آنچه به عنوان 

   هستند. یرهبران انقالب اسالم یشهآن در اند« کمال»و  «ینید یساالر
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 مقدمه

، به عنوان یک نظام سیاسیِ الهی و مردمی، برایند کوشش های فراوان «مردم ساالری دینی»

و راه های دراز پیموده شده و امیدهای بی پایانی بوده است، که از برقراری آن چشم به افق 

فی نفسه تنها غایت حرکت ها  های بلندی داشته اند و به طور حتم، تأسیس این نظام،

نیست. جدا از اینکه حرکت پیوسته، و بر خطِ واقعی و درست، امیدها را به تحقق درست 

و بسترساز تحقق آرمان ها و در  مضامینی که در این نظام گفته می شود؛ حفظ می کند

داومِ روحیه نهایت به بار نشاننده آنها می شود؛ اما همواره باید از آرمان ها پرسیده شود. ت

پرسش گری و خواهندگی آرمان ها خود، بایسته راه تحقق آرمان ها است. در این راستا 

در اندیشه رهبران انقالب  کمال مردم ساالری دینی»پرسشِ مشخص این مقاله این است که 

کمال مردم »به عنوان فرضیه بیان می شود که و  « اسالمی به چیست و چه مواردی هستند؟

نی در اندیشه رهبران انقالب اسالمی، به تحقق آرمان های آن است که با اجرا و ساالری دی

به دو «. انجام آنها، حکومت اسالمی به واقعِ امر خود و رشد و کمال خود دست می یازد

دلیل، کمالِ نظام مردم ساالری دینی، به حرکت درست در مسیر آرمان ها و تحقق بخشیدن 

های اصلی نظام اسالمی است و جزو مؤلفه»خودِ آرمان گراییبه آن ها است: نخست اینکه 

بیانات در دیدار جمعى « )گرایی یک چیز سطحی و صوری استنظام اسالمی بدون آرمان

یت اهلل خامنه ای (. دوم، آرمان های نظام اسالمی به باور آ51/4/5911، از دانشجویان

؛ به این دلیل که توجه به این آرمان ها و برآمدن آن ها از روی هوس «غیرقابل تغییر است»

( 14/7/5916)دیدار با دانشگاهیان کرمانشاه، « بلکه نیاز طبیعی و جوشیده از فطرت»نبوده 

خص به طور مش« رهبران انقالب اسالمی»بوده است. در خصوص مفاهیم مقاله، منظور از 

دو رهبر جمهوری اسالمی ایران هستند؛ که تالش می شود؛ بستری برای مقایسه اندیشه 

در چارچوب « غایت شناسی حکومت، آرمان ها و کمال مردم ساالری دینی»ایشان نیز در 

، همان نظام سیاسی مستقر «مردم ساالری دینی»اندیشه شناسی و غایت شناسی فراهم آید. 

از نظام های سیاسی دموکراتیک  ایی از جمهوری اسالمی و گونهدر ایران و ترجمان جدید

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33694
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33694
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33694
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 حاکمیت»استوار بوده؛  همسان، شکلی به «مردمی و الهی» مشروعیت و حقوق بر است؛ که

 در مؤثرشان مشارکت با بیشتر را «مردمی حاکمیت» و عادل فقیه رهبری با بیشتر را «الهی

مراد از  .(510: 5911)سرپرست سادات،رساند  می انجام به خود سیاسی سرنوشت تعیین

، رسیدن به واقعِ امر و حقیقتِ امر در نتیجه مجموعه تدابیر و کنش هایی است؛ که «کمال»

مطلوبیت ها را به شکلی استوار برقرار می سازد. این تعبیر از کمال به معنای رشد و رشید 

رشدی در جهت اهداف در تعابیر عالمه طباطبایی آمده است؛ یعنی  -در مقابل غی-شدن

متعالی و در جهت کمال حقیقی که از طریق فعل اختیاری و انتخابی انسان به دست می 

آید. در واقع رشد و کمال در تعبیر قرآنی، گرچه با استعدادها و و آمادگی ها مرتبط است؛ 

ست به طور قطع نیازمند تالش ها و مجاهدت آگاهانه و ارادی انسان ها، در راه آرمان ها ا

(. 50-51: 5915و با کسب یقین و و استقامت در راه حق پیوستگی دارد )وجدانی،ایمانی،

مردم ساالری دینی، با خوانشی بنیادین، « غایت»و « کمال»در مقاله حاضر، مضامین ناظر به 

اسنادی و تحلیل و توصیف اندیشه رهبران انقالب اسالمی مورد مطالعه قرار می گیرند؛ تا 

 برجسته سازی آنها، هدف این نوشته را نیز تحقق بخشد.بازشناسی و 

 .پیشینه تحقیق1

، با «مردم ساالری دینی و تمدن نوین اسالمی»(، در مقاله 5917سیدابولقاسم نقیبی)-

بازشناسی اصول حکمرانی در مردم ساالری دینی، به درستی عناصر مذکور را پشتوانه پیوند 

اسالمی برای رویش نوین تمدن اسالمی دانسته  مردم ساالری دینی بر درخت کهن تمدن

اند. در دیدگاه وی، مردم ساالری دینی مبدأ تمدن نوین اسالمی و مدخل اثبات کارآمدی 

(؛ که این 554: 5917الگوی حاکمیت اسالمی در جهان معاصر برای مسلمانان است )نقیبی،

 دیدگاه به عنوان مفروضات در مقاله حاضر پذیرفته است. 

سرمایه های اجتماعی »(، در مقاله 5911ابراهیمی کیاپی و غالمرضا جمشیدیها ) هادی-

، مهم ترین مولفه های سرمایه های اجتماعی را «تمدن ساز در اندیشه امام خمینی)ره(
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بازشناسی کرده اند که عبارت اند از: قیام برای خدا، اعتقاد و باورداشت به وجود مقدس 

دن رهبری انقالب، احیای تفکر ظلم ستیزی و حضرت ولی عصر)عج(، مردمی بو

عدالتخواهی اسالم، اراده و استقامت اسطوره ای و شگفت ملت بزرگ ایران، باور به 

انقالبی. این عناصر چشم به نقاط آغازین دارد؛ -امدادهای غیبی و نظام سازی اسالمی

اهی با چنین نوشته حاضر ضمن اینکه بر آن صحه گذارده؛ چشم به آرمان ها و غایات ر

 ویژگی های است. 

، برخی از «اسالمی حـکـومت اهـداف و فـلسـفه»(، در مقاله 5907عبداهلل جوادی آملی)-

تشکیل حکومت و مضامین مورد عالقه در این نوشته را مورد اهتمام قرار داده است. برای او 

به هم « الم و آدمع»انسان و جهان یعنی موضوعیت دارد؛  ،مدون قانون اساس بر جامعه اداره

چه اینکه در یکدیگر مؤثر و از یکدیگر متأثرند و هرگز بدون شناخت آن مبدأ  ؛اند مرتبط

فاعلی که هستی او عین ذات وی بوده و به انسان و جهان، هستی عطا می کند و آنها را 

عه در نتیجه شناخت سیاست جام ؛معرفت انسان میسر نیست ؛هماهنگ و منسجم می سازد

از  ؛تـرین هدفی که حکومت اسالمی به همـراه دارد مهمنیست.  میسر آن حکومت و انسانی

و فراهم آوردن  «یخلیـفة الله»مقام ها به  انسانراهنمایی  نخستاست:  چیز دو نظر وی

 مبادی ساختن، «نه فاضلهمدی». دوم: کشور اسالمی را نراهنمایی و مقدمات سیر و سلوک آ

 است.  خارجی و داخلی روابط بر حاکم تبیین اصول و دننمو مهیا را راستیـن تمدن

، انقالب «خمینی امام دیدگاه از اسالمی انقالب نظریه»(، در مقاله 5977محمدرضا دهشیری)-

(، islamist)ا گرا اسالم(، utopianistگرا) آرمان(، teleologicalا)غایت گرانقالبی اسالمی را 

 دانسته است. نویسنده کوشش در جهان اسالم (Unique)بی نظیرو  (universal)گیر عالم

سپس مسائل شناختی  ؛به تجزیه و تحلیل رهیافت نظری امام نسبت به انقالب اهتمام نماید، نموده

لت شناسی مورد عشناسی، بستر شناسی و  معرفتی انقالب اسالمی را از منظر امام در ابعاد مرام

های متمایز، دستاوردها،  ویژگی مانندحلیلی انقالب مباحث توصیفی ت پایانو در  ادهبررسی قرار د

 بیان کرده است.  عوامل تداوم و آسیب شناسی انقالب اسالمی را 

اصول  ، از«اسالمی حکومت وجودی مبانی بررسی»(، در مقاله 5914حسین خورشیدی)-
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اسالمی  های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی حکومتریزیارزشی حاکم بر برنامه

مشورت با صاحبان اندیشه، احترام به افکار  مانند: ،مواردیو در این راستا  خن گفتهس

را به  عمومی، گسترش معنویت و اخالق در جامعه، حمایت از محرومان و مستضعفان

هستند؛ برجسته حکومت در اسالم  یوجودفلسفه مبین عنوان اهداف حکومت دینی که 

 ساخته است. 

 منظر اسالمی از حکومت بر حاکم اصول و اهداف»در مقاله (، 5907مهدی ابوطالبی)-

، هم بر جدید نبودن امر حکومت اسالمی و هم به «خمینی امام و اصفهانی نوراللّه آقاحاج

کلیت و اصول آنچه بعدها به آن پرداخته است. به باور نویسنده،  اهداف غایی و غیر غایی

ها قبل سال ؛ل حکومت اسالمی مطرح شدعنوان اهداف و اصو طور تفصیلی توسط امام به

مطرح و حتی  نوراللّه اصفهانی ماننداندیشی توسط دیگر متفکران مسلمان و علمای روشن

این مسئله حاکی از ثبوت اندیشه سیاسی شیعه در از نظر نویسنده، . استعملی شده 

 . های گوناگون و ادوار مختلف استزمان

که یاد شد؛ جدا از بازشناسی اندیشه های هر دو وجه متمایز نوشته حاضر از آثاری 

و برجسته سازی « مقصود»و « مقصد»رهبر انقالب اسالمی در این زمینه، توجه توأمان به 

آرمان ها در راه مطالبه گری آن ها و تبیین غایت شناسانه از مجموعِ اندیشه و حرکت 

 احیاگران دینی است. 

 .روش شناسی2

هایی توصیفی و تفسیری است؛ در این روش، عالقه روش اسنادی مستلزم جستجو

پژوهشگر این است که از فهم مقاصد و انگیزه های اسناد و متون یا تحلیل های تأویلی 

یک متن خارج شده و آن را به عنوان زبان مکتوب و گفتمان نوشتاری نویسنده، پذیرفته و 

(. در روشی که به اسناد، 01: 5914مورد استناد قرار دهد )صادقی فسایی، عرفان منش، 

استناد جسته می شود؛ محقق می کوشد؛ تا خطوط اصلی متن را شناسایی و خطوط فرعی 
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را بدانها پیوند دهد؛ تا نظم فکری مولف/متفکر در باب موضوع بررسی را دستگاه مندسازد. 

این رویکرد روش شناختی به تعبیر دوورژه، روش کالسیک و عملی اندیشه است و تحلیل 

 (.54: 5919درونی متن را بر پایه های عقالنی استوار می سازد )برزگر،

 .تبیین غایت شناسانه3

در فرایندی تعاملی، مفاهیمی از اندیشه سیاسی اسالم، به گونه ای درون زاد، قدرت باروری 

و زایندگی خود را برای توصیف و توضیح پدیده های سیاسی و الهام بخشی به زندگی 

ده اند. طرح این مفاهیم به منزله بلوک های آگاهی بخش، در خأل و در سیاسی نشان دا

انزوای از واقعیت های عینی ملی و بین المللی صورت نمی گیرد. بنابراین در یک فرایند و 

روند معکوس، مفاهیمی از جهان اسالم به جهان معاصر سرریز می شود و بحث های 

از همین قسم مفاهیم « غایت(. »5: 5919رزگر، نظری یا واقعیات عملی را سامان می دهد )ب

 آغاز، از سیاسی است که اتفاقاً اختصاص به حوزه اندیشه سیاسی اسالم نیز ندارد. اندیشة

 هاینظام و هاسامانه تمایزبخش هایمؤلفه میان در شناختیغایت عناصر به بسزایی نقش

یک مفهوم برجسته تبیین « غایت» .(55: 5911است )نساج، دوازده امامی،  داده سیاسی

کننده تاریخ اندیشه سیاسی است؛ به تعبیر برلین، این مفهوم بیانگر سنتی است که دوهزار 

(. این مفهوم در دامان 40: 5905سال بر اندیشه سیاسی غرب حاکم بوده است )برزگر، 

ه مباحث انسان شناسی، هستی شناسی و خداشناسی مورد بحث قرار می گیرد و با استعار

(. غایت، آنگاه که 74: 5905ربط وثیقی پیدا می کند )برزگر، « هدایت»و مفهوم « صراط»

موضوعِ شناسایی است؛ همچنین یک رهیافتِ تبیین کننده اندیشه های سیاسی به طور عام 

بر اساس مفهوم « دولت»و « هستیِ انسان»، «پدیده ها»است. تبیین غایت شناسانه، تفسیر 

نیز توجه دارد؛  غایت به « غایت فاعلی»به « غایت فعلی»که عالوه بر  غایت است. رهیافتی

است. « مقصود»و دومی « مقصد»است که اولی « ما الجله الحرکه»و « ما الیه الحرکه»معنای 

هر فعلی برای غایت و هدفی به وجود می آید و هر فاعلی، کار خود را برای هدف و 

ل نسبت داده شود؛ به این معنی است که این فعل، غایتی انجام می دهد. وقتی غایت به فع
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تبدیل می « فعل»به « قوه»به سویی روان است و فی ذاته نوعی حرکت دارد و دست کم از 

شود. میان غایت و ذی غایت یک رابطه تکوینی و طبیعی وجود دارد و آن این است که 

جستجو می کند. از ذی غایت بالطبع متوجه و متحرک به سوی غایت خویش است و آن را 

می دانند؛ خدامندی « طبیعت»است و مادیون آن را « خداوند»نظر خداپرستان این غایت، 

جهان، به معنای غایت مندی آن است. حکیمانه بودن خلقت و هستی، شرط ضرورت 

غایت انگاری جهان است. در اندیشه اسالمی، بین ساحت تکوین و تشریع رابطه ای 

و « سعادت»ود دارد؛ همین منشأ باور به سیاست معطوف به هماهنگ و ناگسستنی وج

دارد؛ شرط رعایت نظام « اویی»و به سوی « اویی»است. در جهانی که ماهیتی از « نجات»

طبیعی و پیشینی کائنات و انسان، رفتن به راه خداست؛ همه نظامات الهی دارای حیات 

، پویا و مسئول است و در هماهنگی هستند. نظام سیاسی الهی نیز، بنابراین یک نظام زنده

کامل با آن کلی است که همه اجزای هستی، جهان و انسان را معنا می کند. این به معنای 

حیاتمندی آن و شکل دهنده دولت مبتنی بر برداشت ارگانیک و نگاهی  است که بر 

 (. 49-77: 5905غایتمندی هستی، انسان و نظامات انسانی مبتنی است )برزگر، 

 کمالِ مردم ساالری دینی در اندیشه امام خمینی-4

نظام مردم ساالر دینی چشم به افق های  ،امام، رهبری آرمان گرا بودند؛ در منطق امام

غایتِ بندگی »بزرگی دارد و کمال مردم ساالری، توجه به همه آن چشم اندازهای واالست. 

وتحقق همه ظرفیت  نو عبودیت خدا به عنوان هدف اساسی حکومت دینی و قوانین آ

در راستای کمالِ نظام « استقالل مکتبی»و « تحقق عدل اسالمی»، «های مردم ساالری دینی

 قابل ذکر هستند. 

 . تحقق کامل عدل اسالمی4-1

عدلِ کامل اسالمی از آن آرمان هایی است که نمی توان تحقق آن را در کوتاه ترین زمان ها 

ین نوع عدالت در اساس  در عصر غیبت به دست نمی توقع داشت؛ البته برخی معتقدند؛ ا
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ترین اهداف نظام آید. اما امام در سیره نظری و مواضع عملی خود، آنگاه که یکی از مهم

سیاسی را تحقق قسط و عدالت در جامعه برشمرده و در موارد مختلف این واژه را برای 

(؛ رسیدن به آن را ممکن 570: 5914است )فوزی، برده کار بهتمایز حکومت حق از ناحق 

و میسور دانسته است. نه تنها  همه مناسبات و همه حرکت ها در نظام اسالمی باید دایر 

ترین مدار عدالت به حرکت در آیند؛ تحقق کامل عدل اسالمی به عنوان محوری

اجتماعی نظام سیاسی از دیدگاه امام، آرمانی بزرگ و به دست آمدنی  -گیری سیاسیجهت

های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از اهداف گیریتحقق عدالت در جهت  است.

مدار که نظامی دین های سیاسیدر نظام ی است. در واقع عدالت،اسالماساسی حکومت 

آثار آن  در  آن است؛ که توحید و خداخواهی هروح و جوهر ؛محور هستندمدار و حقحق

 برآیندلیت مشترک و آزادی ئومس، . مساواتواهدآمدکامالً به چشم خ اجتماعیزندگی 

و  مساوات ی،برابر موهبت از خودها در حوزۀ حیات و زندگی انسان هستند؛توحید 

یک  هدرج نعنوان انساهیچ انسانی به ؛ها دارای حقوقی برابرندبرخوردارند. انسان آزادی

عدالت یعنی رعایت حقوق  برخوردارند. برابر همه از یک شأن ؛شودمحسوب نمی

که عدالت بر حق هم پیوندی عدالت و حقیقت به این معناست  ،هاهای انسانآزادی و

ها و ای که استحقاقدر جامعه ؛رعایت کرد  ها راپس باید استحقاق ؛استوار شده است

در  توان از عدالت سخن گفت. اگر پیامبراننمی د؛گیرها موردتوجه قرار نمیشایستگی

مبارزه با ظلم، اجتماع نیز  هدر عرصترجمان آن  ؛کنندمی  اندیشه با شرک مبارزه هعرص

حکومت دینی اگر در عمل و عینیت،  . دراستهدایت جامعه به عدالت نابرابری ها و 

نقادی آنان و نقدپذیری حاکمان رعایت  حقوق شهروندان یعنی امنیت و آزادی و امکان

؛ عدالت است همگونی اخالق و سیاست نیز وجهی از نگرفته است.  عدالت شکل ؛نشود

؛ یکی از نشانه های مهم صداقت، توسط حاکمان باید رعایت شود ماننداخالقی  یهاآموزه

: 5915است )ر.ک: حبیب زاده، شهروندان و حاکمان  روزافزونپیوند  عدالت گستری

ن و زدودن ظلم از عرصه اجتماعی و سیاسی از نظر امام، برابری همه در پیشگاه قانو .(47
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اسالمی که عدالت باشد در آن، اسالمی که در آن  نما یک همچو»الفبای عدالت هستند؛ 

اسالمی که آن شخص اولش با آن فرد آخر همه در سواء در مقابل قانون  ،ظلم هیچ نباشد

)امام  «ها نیستهفرقی مابین اشخاص نیست در قانون اسالم؛ فرقی مابین گرو باشند،

(. عدالت از نظر امام چونان دعوت انبیا به حق، چتری باالی سر 411: 1،ج5901خمینی،

طور سایر پیغمبرهای آسمانی اصالً پیغمبر و همین»همه شهروندان کشور اسالمی است؛ 

ای بشر را سعادتمند کنند؛ هیچ نظری ندارند که یک ناحیه هبنایشان بر این است که هم

حالی که خوب پیغمبر اکرم، عرب است و عربستانی  عین اشد و یک ناحیه دیگر. درب

 «عربی هیچ بر هم عجمی هیچ ندارد؛  تفوق جمیع عربی بر هیچ فرماید هیچاست، لکن می

 (.99: 56،ج5901)امام خمینی،

 . تحقق کامل استقالل4-2

بوده است؛ اما این علی رغم  « استقالل سیاسی»یک خواسته مهم و تاریخی ملت ایران 

اهمیت، مقدمه ی استقالل همه جانبه است که می توان آن را در نظر امام، استقالل مکتبی و 

، خودش را خودش اینکهاال تواند استقالل پیدا بکند هیچ ملتى نمی» ؛هویتی نیز تعبیرکرد

 ؛خودشان نشاندند ها خودشان را گم کردند و دیگران را به جاىملت کهیبفهمد. مادام

ضاى فپیدا کنند. کمال تأسف است که کشور ما که حقوق اسالمى و  ؛تواننداستقالل نمی

این فرهنگ را، این حقوق را نادیده گرفته است و دنبال  ؛اسالمى و فرهنگ اسالمى دارد

غرب رفته است. همچو غرب در نظر یک قشرى از این ملت جلوه کرده است که گمان 

غیر از غرب هیچ خبرى در هیچ جا نیست و این وابستگى فکرى، وابستگى عقلى،  ؛کنندمى

امام ) «هاست و ملت ماستملت یهایوابستگى مغزى به خارج، منشأ اکثر بدبخت

. استقالل همه جانبه به معنای دست شستن از مناسبات جهانی شده (4: 51ج،5901خمینی،

نیست. بلکه به معنای ادغام نشدن در به عنوان فراورده های پیشرفت تاریخی بشری 

مناسبات جهانی سازی این و آن است که نرم ها و هنجارهای خود را می خواهند؛ برای 
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ما خواهان » جهانیان دیکته کنند؛ این معنای استقالل هویتی و مکتبی در اندیشه امام است؛

نماییم. ما مى یزیریاستقالل هستیم و روابط خود را با جهان غرب بر این اساس پ

ترقى و  یسوهاى ملى و مذهبى خویش بهزده نباشد و بر پایهخواهیم ملت ایران غربمى

 .(506 : 4ج،5901امام خمینی،) «تمدن گام بردارد

 . تحقق کامل همه ظرفیت های مردم ساالری دینی4-3

سبات روابط و منا باید به  مردم ساالری دینی، داماندر  انسان هاتجمع  امام،از نظر 

سعادت آفرین و به طور کلی پیشرفت  بر اساس دینمترقی و سالم اجتماعی و سیاسی 

انسان را در  یاسالم که همه جهات، همه بعدها» .های مادی و معنوی حقیقی منجر شود

ادعای (. 411: 55،ج5901) امام خمینی،« همه بعدها طرح دارد ینظر گرفته است و برا

ای پیشرو جهانی مانند دموکراسی، در باور امام نه تنها حکومت اسالمی با همه شاخص ه

یک شعار مقطعی نبود؛ بلکه اعتقاد راسخ امام در نهایت دست یازیدن به دموکراسی واقعی 

از جنس ی ا که رابطه ی امامت شیعینظریه بری امام در اندیشه ،ساالری دینیمردماست. 

بر جانمایه ساالری دینی مردمز این رو، ا قابل تطبیق است. ؛معلم و متعلم استدوسویه 

معرفتی بین االذهانی، پیش رونده و غیر متصلب از ساختارها استوار است؛ توأمان از 

ی آن دارد. مردم ساالری دینی، از دل آزمون آرمانصورت  واقعیت ها می آموزد و چشم به

ون می دهند و ها و خطاها، صورت حقیقی خود را رخ می نماید؛ ساختارها پیوسته آزم

باید تجربیات، در راه اصالح ساختارها به کار گرفته شوند. مهم، مطالبه واقعی مردم ساالری 

دینی و خواستن تحقق واقعی ظرفیت های هر دو بال آن در افق های پیش رو نظام اسالمی 

، دموکراسی اسالم»است؛ پشتوانه همه اینها باور استوار امام به مردم ساالری دینی است: 

ما باید روی میزان عدل (. »954: 4ج،5901امام خمینی، « )از دموکراسی غرب است ترکامل

 اشیغربها که معنی دموکراسی چیست. دموکراسی رفتار کنیم. ما بعد خواهیم فهماند به آن

امام « )هم فاسد است. دموکراسی اسالمی، صحیح است اشیشرقفاسد است. 

زنند، بیشتر به بشر دارند تعدی بشر دم مییی که ... حقوق هااین»(. 409: 0ج،5901خمینی،
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آورند در ها را پیش میاند و این جنگها درست کردههای که اینتمام آالت قتال کنند.می

امام ) «اندحقوق بشر را امضاء کرده هیها هستند که ... اعالمعالم، همین اقطار

مندرج است و مردم آزادند در اسالم، هم در  دموکراسی در اسالم(. »91: 4ج،5901خمینی،

 (. 400: 1ج،5901امام خمینی،« )بیان عقاید و هم در اعمال.

 . تحقق غایات الهی حکومت4-4

از نظر امام، همه مناسبات و نظامات سیاسی و اجتماعی اگر تنها معطوف به یکی از دو 

و اعتبار خواهند بود؛ چرا جنبه حیات مادی و معنوی انسان ها باشد؛ فاقد وجاهت، ارزش 

که در باور امام، انسان دارای ابعاد مادی و معنوی است و دین برای چنین انسانی آمده 

(. قرآن کتاب دنیا و آخرت است؛ نهج البالغه کتاب 411: 55،ج5901است )امام خمینی،

دنیا و آخرت است و هدف نهایی این حرکت هم این است که در روز نخست در بهشت 

: 0،ج5901)امام خمینی،« کنیم و هم آخرت راما، هم دنیا را آباد می»بیان داشت:  زهرا

اسالم و حکومت اسالمی پدیده الهی است که با به کار »(. در وصیت نامه نیز نوشتند: 179

 و …کنددر دنیا و آخرت به باالترین وجه تأمین می بستن آن، سعادت فرزندان خود را

 مادی و اجتماعی و فردی شئون تمام در های غیرتوحیدی،تبمک برخالف که است مکتبی

و  نکته، هیچ از و دارد نظارت و دخالت اقتصادی و نظامی و سیاسی و فرهنگی و معنوی و

 فروگذار دارد نقش معنوی و مادی پیشرفت و جامعه و انسان تربیت در که ناچیز بسیار لو

در اندیشه و نظر امام، حکومت اسالمی (. 461-469: 15،ج5901است )امام خمینی،  ننموده

و جریان قوانین الهی توسط حکومت الهی،  مقدمات ضروری و واجب تأمین و تحقق 

سعادت واقعی انسان ها هستند. در اساس نظم اجتماعی و بسط عدالت هم در خدمت 

 قانون توجه به تمام جامعه کرده است. قانون»پرورش،  تهذیب و تزکیه انسان ها هستند: 

برای تهذیب تمام جامعه است...، برای تهذیب همه ملت است و برای آرامش خاطر همه 

(. سعادت واقعی 454: 54،ج 5901)امام خمینی،« ملت است و برای مصالح همه ملت است
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ای متعالی که انسان را به در منطق امام، آبادانی دین، دنیا و آخرت است که با ساخت جامعه

 ، میسور می شود.هدف غایی خلقت برساند

 کمالِ مردم ساالری دینی در اندیشه آیت اهلل خامنه ای-5

حرکت به سمتِ »، «جامعه پردازی اسالمی»در اندیشه رهبری، رسیدن به آرمان ها با 

ممکن است؛ این موارد « وحدت و تقریبِ عائله بزرگ اسالم»و با « استقالل مکتبی

ایرانی نیز هستند. تحقق -اسالمی مهم ترین گام های احیا و تأسیس تمدن نوین

آرمان ها به جامعه سازی اسالمی و البته پاسداشت و حفظ رنگِ هویتی آن در پرتو 

حرکت به سمت استقالل مکتبی و تحقق آن است. چنانکه وحدت امت اسالمی، 

بایسته ی فراگیری راهی است که با انقالب اسالمی در مسیر تمدن اسالمی آغاز شده 

ات همراهی و همیاری امت سترگ اسالمی در این راه بزرگ و عزم است، و موجب

 استوار آنها در برابر بدخواهان مشترک است.
 . جامعه سازی5-1

در اندیشه رهبری، اسالم جامعه را به رسمیت می شناسد و فراتر از آن برای ساختن آن 

گان رهبری، )بیانات در دیدار خبر« سازی هم داردجامعهاسالم...، »برنامه دارد: 

جامعه ای که در آن آرمان »(. جامعه اسالمی در نظر رهبری عبارت است از: 16/51/5914

های اسالمی، اهداف اسالمی و آرزوهای بزرگی که اسالم برای بشر ترسیم کرده است 

(. شاخصه های آن نیز در اندیشه رهبری و مستند به بیانات 10/1/5904« )تحقق پیدا کند

جامعه عادل و برخوردار از عدالت، نقش واقعی مردم در اداره و »اند از:  متعدد وی عبارت

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

پیشرفت های همه جانبه، در حال پیشروی دایم، حامل عزت حقیقی برای مردمش، جریانِ 

الگوی »دارای  و « ی علم و اقتدار علمی در جامعهاسالم حیات بخش در آن، جریانِ حقیق

پیشرفت و توسعه و رفاه، همراه با عدالت و برادری و محبت و عطوفت بین قشرها و 
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(. 50/1/5904)بیانات در دیدار مردم رفسنجان، « پُرشدن شکاف بین فقیر و غنی در جامعه

 طلب و پویائی علمی بی»، «کار و تالش مخلصانه»، «زیستی مسئوالنساده»، «طلبیعدالت»

از حقوق شجاعانه دفاع »، «ی بیگانگانورزی و سلطهایستادگی قاطع در مقابل طمع»، «وقفه

به علما و نیازمند »(؛ 14/1/5907)بیانات در دانشگاه علم و صنعت، « حقوق ملتو ملی

از )بیانات در آغ« برای اقامه حکومت و جامعه اسالمی معلمین اخالق و دین و معارف

( که شاخص های خاص برآمده از وجه اسالمی و هویت 54/0/5974درس خارج فقه، 

، «احترام به شهیدان»، «ارزش جهاد و شهادت»، «گریاجتناب از اشرافی» اسالمی اند.

نزدیکی »، «شجاعت در برابر هیبت دشمن»، «اعتماد به مردم»، «احترام به جهاد و مجاهدان»

های بیشتر مورد اهتمام در شرایط کنونی جامعه ایرانی ، شاخص «های مسلمان با ملت

(. طبق منطق اندیشه رهبری، 14/1/5907هستند )بیانات در دانشگاه علم و صنعت، 

رضایتمندی که به دنبال اوصاف مذکور از جامعه نیک و عادالنه به دست می آید؛ زمینه 

اجوی خود شده، جوهره ساز تعالی جویی انسان و رسیدن او به کمال معنوی، فطری و خد

 (.5910انسانی، عقالنیت و فرزانگی او را تحقق می بخشد )ر.ک: سرپرست سادات،

 استقالل فرهنگی و مکتبی .5-2

موقعیت »، «نظام آموزشی و پروشی»، «رهبران و نخبگان سیاسی»، «فرهنگی-نظام اعتقادی»

ساز استقالل محسوب از عوامل زمینه « قدرت نظامی»و « ویژگی های ملی»، «جغرافیایی

(. در منطق اندیشگی رهبری در همه این ابعاد، 11-566: 5971شده اند )تقی زاده انصاری، 

کشور اسالمی ایران، نمونه، دارا و واجد امتیازات منحصر به فرد است. از این رو استقالل 

یین ها، یکی از دغدغه های همیشگی رهبری است؛ به طور ویژه در تبکشور در همه زمینه

شود وظایف دولت ها آشکار شده است. استقالل از غایات اصلی نظام اسالمی محسوب می

ی جانبهبه استقالل همه پایبندی»مهم ترین آنها از نظر رهبری، استقالل فرهنگی است: و 

« تر از همه استکه مهم-کشور، استقالل سیاسی، استقالل اقتصادی، استقالل فرهنگی 
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(. ایشان بر این 54/9/5911، و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی یستبیانات در مراسم ب)

بیانات در دیدار « )شودستقالل یک ملت جز با استقالل فرهنگی تأمین نمیا»باور است که 

   (.51/1/5900، اقشار مختلف مردم و جمعى از پرستاران و مددکاران

کمال مردم ساالری دینی قرار  استقالل فرهنگی در نقطهبه طور کلی در اندیشه رهبری، 

مبارزه برای استقالل فرهنگی، از همه انواع »دارد؛ البته موضوعی سترگ و پیچیده است: 

(. 51/61/5971 ،بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان« )تر استها سختاستقالل

ای مبارزه مبارزه فرهنگی،»همچنین چنان پراهمیت است که مبارزه در راه آن در چارچوب 

( می شود. 51/61/5971 ،بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان« )تر از واجبواجب

اگر ملتی بتواند خود را از سرایت »استقالل فرهنگی و مکتبی، تنها راهِ واقعی رهایی است: 

ی بیگانگان حفظ کند، این ملت مستقل خواهد بود؛ موج مسموم فرهنگىِ ساخته و پرداخته

ی فرهنگ بیگانه قرار بگیرد، این ملت، ملتی وابسته و اسیر ا اگر نتواند و تحت تأثیر غلبهام

ی سیاسی و اقتصادی او نیز تحت تأثیر طلبانههای استقالل است؛ ملتی است که تالش

بیانات در دیدار « )ی فرهنگ را در دست و اختیار دارندکسانی خواهد بود که سررشته

(. استقالل فرهنگی 51/1/5900،اقشار مختلف مردم و جمعى از پرستاران و مددکاران

ی هاحوزهاستقالل در سایر ابعاد نیز است؛ چرا که نپذیرفتن تسلط دیگران در  کنندهنیتضم

می شود. استقالل فرهنگی  هاحوزهفکری منجر به حرکت مردم در مسیر تحقق در همه 

امروز نظام سلطه بر »یار دارد؛ بلکه در خط مقدم دشمنی دشمنان قرار دارد: دشمنان بس

ی مهندسی اطالعات، کند؛ همین مسئلهروی این مسئله ]ی استقالل فرهنگی[ دارد کار می

ها همه ابزارهایی هستند برای تسلط بر این ابزارهای جدیدی که وارد میدان شده است، این

خواهم بگویم این ابزارها را از زندگی خودمان ن حرف نمیفرهنگ یک کشور. بنده با ای

ی دشمن را مفید واقع بشوند اما سلطه توانندیها ابزارهایی هستند که مخارج کنیم؛ نه، این

و هفتمین سالگرد رحلت امام  بیانات در مراسم بیست« )از این ابزارها بایستی سلب کرد

ر و به خصوص پهلوی در این زمینه بسیارتلخ تجربیات دوره قاجا (.54/69/5911، خمینی
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زدگی در ما از اواسط دوران قاجار، یک فریفتگی و بیگانه»بوده است؛ که نباید تکرار شوند: 

روز شدت پیدا کرد؛ در دوران ای هم داشت و این عوامل روزبهپیدا شد؛ البته عوامل طبیعی

ی فرهنگی بسیار خطرناکی را در هاها، پایهحکومت پهلوی به اوج رسید و بر اساس آن

 یهادانیی حضور در م، ایرانی عُرضه«تواندنمی»گذاری کردند: مثل اینکه ایرانی کشور پایه

ی فرهنگی و مواریث ارزشمند ی گذشتهعلم و فرهنگ را ندارد؛ و نگاه منفی نسبت به همه

بیانات در دیدار )« ادها چیزهایی بود که در این کشور اتفاق افتتاریخی و علمی ما؛ این

خاندان پهلوی کاری کردند که به مراتب از آنچه که در (. »11/0/5901 ،نخبگان جوان

های فرهنگ خودی را متزلزل و آن را دوران قاجار وجود داشت، بدتر بود. زیرا اینها پایه

 ویران کردند و فرهنگ وارداتی را جایگزین نمودند. اصالً فرهنگ وارداتی را در اغلب

 ،بیانات در جمع ادبا، شعرا و هنرمندان استان آذربایجان شرقى «شؤون ما راه دادند

ی انقالب، همه»(. با انقالب اسالمی راه پیمودن استقالل فرهنگی باز شد: 0/1/5971

را بیدار کرد، متوجه هویت خودمان کرد،  این مردم را تکان داد، ماها یهاوجدان

بیانات در دیدار )« را شعار ما قرار داد« توانیمما می»خودمان را به ما نشان داد و  یهاییتوانا

آن »راه تحقق آن نیز نخست تکیه بر مبانی انقالب است:  (.11/0/1590 ،نخبگان جوان

ی صریح و الب اسالمی ما، تکیهتواند استقالل را تأمین بکند برای انقچیزی هم که می

های انقالب، به شکل شفاف بر مبانی انقالب است؛ اصول انقالب، مبانی انقالب، ارزش

بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی « )صریح و شفاف مورد تکیه باید قرار بگیرد

ما، فرهنگ  فرهنگ: »دوم تکیه بر عناصر الهی فرهنگمان است (.51/55/5911 ،هوایی ارتش

 کند، آزادی ما را هم تأمین می الهی است؛ این فرهنگ، استقالل ما را تضمین و تأمین می

(.  ترجمانِ استقالل فرهنگی، 57/51/5910،  (ع)بیتبیانات در دیدار مداحان اهل« )دکن

استقالل فرهنگی در این است که سبک زندگی را، سبک »گی: نخست مسأله سبک زند

سبک زندگی از معماری، از زندگی شهری، از  .ایرانی انتخاب بکنیم -زندگی اسالمی 

بیانات « )شودی مسائل گوناگون را شامل میزیستِ انسانی، از پیوندهای اجتماعی تا همه

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=4040
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=4040
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39136


 
 

 (7، )پیاپی 1411و تابستان  بهار، 1شماره ، 4دوره دوفصلنامه علمی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی، 

 

 

506 

 

(. دوم تولید علوم 54/69/5911، و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی در مراسم بیست

انسانی با مبانی اسالمی و بومی است؛ تحول و ارتقای علوم انسانی و علوم انسانیِ نظریه 

پرداز، در تحقق استقالل مکتبی یک ضرورت و به مثابه جهاد است. این امر را در اندیشه 

ه ها و سرمایه رهبری، دانشگاه مستقل، یعنی دانشگاهی که در پیوند با عقبه سنتی، داشت

که در مقابل های معنوی گرانسنگ و سازنده خود قرار دارد؛ پدیدار می سازد. دانشگاهی 

و دیگران از در منطق و استدالل بر می آید؛ نسبت به جغرافیای هویتی اندیشه های وارداتی 

خویش، آگاهی مستمر دارد و هدف آن تولید علم و نظریه است )ر.ک: سرپرست سادات، 

(. ساده پنداشتن موضوع استقالل فرهنگی و فروکاستن آن به استقالل سیاسی 00: 5917

خط قرمز است. هر گونه خلل در مسیر حرکت از استقالل سیاسی به استقالل فرهنگی و 

مکتبی، خط قرمز است. به طور آشکار امکان سازی به هر شکلی برای تسلط فرهنگی 

ه مراکز سلطه جهانی، اقتدار حقیقی و تضمین چیزی که ب»بیگانگان، خط قرمز آشکار است: 

کنگره امام  علمی اعضای هیئت بیانات در دیدار« )بخشد، سلطه فرهنگی استشده می

اگر دشمن »(. نشانه های توفیق دشمنان از جمله عبارت اند از اینکه: 4/55/5970، خمینی

ه پیروزی ندارد، زهدی نسبت بتواند ملت ما را به ملتی که اعتقادی به مبارزه ندارد، امیدی ب

بیانات در دیدار جمعی « )های شهوانی و مادی ندارد، تبدیل کند، پیروز شده استبه جلوه

جدایی از عقبه فرهنگی و دینی و انقالبی، خط قرمز  (.51/61/5971 ،از کارگران و معلمان

بیگانه در  تقلید از غرب و از»دیگر در این مقام است. ترویج و اشاعه سبک زندگی غربی

و  بیانات در مراسم بیست« )تی مقابل استقالل فرهنگی اسسبک زندگی، درست نقطه

(. سبک زندگی بر اساس اسالمِ در 54/69/5911، هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی

پستوها و خاموش نیز خط قرمز آشکار در منطق و اندیشه رهبری است. تکرار تجربیات 

پهلوی در این زمینه خط قرمز است. فراموشی عناصر  نظام سلطنتی و به طور خاص

آمیختگی وجوه ملی و اسالمی و همسازی و »فرهنگ خودی و مناسبات آن  از جمله 

اسالم و آداب و فرهنگ اسالمی،  » خط قرمز مهم دیگر در این بحث است:« همزیستی آن
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همان اسالمی نیست؛ عین « اسالمی»جا، مقابل در این« ملی»جزو فرهنگ ملی ماست. 

 ،جمهوریبیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست)« فرهنگ خودی»یعنی « فرهنگ ملی» تاس

(. از نظر رهبری، سرچشمه مشکالت امروزین جهان اسالم، غیبتِ همین 51/61/5971

کنندگان در مسابقات بیانات در دیدار شرکتاستقالل فرهنگی در کشورهای اسالمی است )

 (. 7/1/5910،المللی قرآنبین

 .وحدت شیعه و سنی و تقریب مذاهب اسالمی5-3

یکی از راه های درمان و عالج آن نوع مشکالت سیاسی در جهان اسالم که منشأ آنها 

حدت شیعه فقدان استقالل و هویت فرهنگی است؛ وحدت بر پایه مشترکات دینی است. و

مذاهب اسالمی : »و سنی و تقریب مذاهب، بایسته ی مهم حرکت در مسیر کمالِ نظام است

های بلند اسالمی به کمک هم  باید دست در دست هم، برادروار در جهت اهداف و آرمان

اهانت به »طبق تصریح رهبری:  (.11/1/5900)بیانات در دیدار مردم سقز، « حرکت کنند

حق ندارد  -چه شیعه و چه سنی-کس ی، خط قرمز نظام است و هیچمقدسات شیعه یا سن

با غفلت یا از روی تعصب این خط قرمز را نادیده بگیرد و خواسته یا ناخواسته، به بهترین 

(. رهبری با تأکید پیوسته 11/1/5900)بیانات در دیدار مردم سقز، « ابراز دشمن تبدیل شود

تفرقه مذهبی از ناحیه هر فرقه ای را آشکارا تبیین و  بر مضامینِ مولفه های زیر، ممنوعیت

 برجسته کرده است:

ما در جمهوری » الف( هفته وحدت، چراغِ نمادین راه و برافروخته شده از ایمان قلبی:

ی وحدت االوّل[ را، به عنوان هفتهاسالمی این هفته را، یعنی از دوازدهم تا هفدهم ]ربیع

نامگذاری محض نیست، یک حرکت سیاسی و تاکتیکی هم ایم. این یک نامگذاری کرده

بیانات در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان « )نیست؛ این یک اعتقاد و ایمان قلبی است

 .(14/0/5910،کنفرانس وحدت اسالمى

 هر امروز: »ت فرقه های اسالمی از همدیگرب( حسنه دانستن وحدت و ضرورت شناخ
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 اسالم دشمنان نیت است؛ حسنه یک است، مبارک بینجامد اسالمی امت اتحاد به که حرکتی

 میان و اسالم دنیای در وحدت ایجاد بایستی اسالم به مؤمنینِ ما نیت است؛ تفرقه ایجاد

یانات در دیدار ب « )باشد یکدیگر با اسالمی امت هایفرقه و هاگروه تعارف و اسالمی امت

  (. 11/1/5917،کنندگان در کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسالمیشرکت

ج( سیاسی بودن جنگ های اخیر منطقه و تالش دشمنان مشترک بر مذهبی خواندن  

 نیست؛ اعتقادی جنگ جنگ ها این از کدامهست...، هیچ منطقه در یجنگ های امروز» آنها:

 به ربطی و است اینها مانند و قومی و سیاسی گوناگون هایانگیزه با و سیاسی جنگ های

 این می کنند سعی انگلیس یعنی صهیونیست، یعنی آمریکا، یعنی دشمن لکن ندارد، مذهب

 و رئیس دیدار در )بیانات« مذهبی اختالف هب کنند تبدیل را اختالف ها این را، دعواها

 (.16/51/5914رهبرى، خبرگان مجلس اعضاى

ها وقتی ادبیّات سنی و شیعه در کلمات آمریکایی از: »د( هشدار به نقشه دشمنان مشترک

ظهور پیدا کرد، اینجا کسانی که اهل فهم و دقت بودند نگران شدند؛ فهمیدند که یک کار 

است و تحقّق پیدا کرد. ایجاد جنگ بین شیعه و سنی سابقه دارد؛ جدید در شُرف انجام 

)بیانات در دیدار مسووالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت « دها در این کار ماهرنانگلیسی

 (.5914 /56/ 0اسالمی، 

چون شخصیت ه( تجلیل پیوسته رهبری از نامداران و پیشقراوالن وحدت و تقریب: 

ج اسالم حج(، 5901 /50/9)، امام خمینی (14/0/5910 ی )هایی آیت اهلل بروجرد

  (.10/1/5911( و محمدعلی  تسخیری)56/51/5910) خسروشاهیسیدهادی 

ه ذکر شداتحاد دنیای اسالم در اندیشه رهبری، چهارمرتبه برای  و( تبیین مراتب وحدت:

است؛ ضمن اینکه هر کدام، ذی قیمت، غنیمت و واجب است، اما جمهوری اسالمی چشم 

اش این است که جوامع اسالمی، کشورهای اسالمی، ترین مرتبهپایین»به باالترین آنها دارد: 

های اسالمی، اقوام اسالمی، مذاهب اسالمی، علیه هم دست به تعرض نزنند، با هم  دولت

دنیای اسالم عالوه بر »در گام دوم و باالتر از آن: «. کدیگر ضربه نزنندمعارضه نکنند، به ی
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زنند، در مقابل دشمن مشترک هم دست به دست هم بدهند،  اینکه به یکدیگر ضربه نمی

این است  »گام باالتر از آن و سوم  «.اتحاد واقعی و کافی داشته باشند، از یکدیگر دفاع کنند

کشورهای اسالمی از لحاظ  ؛افزایی کنندی اسالمی همها ملت که کشورهای اسالمی،

 علمی، از لحاظ ثروت، از لحاظ امنیت، از لحاظ قدرت سیاسی در یک سطح نیستند، می

افزایی کنند، آنهایی که باالترند در هر بخشی، دست آن توانند به یکدیگر کمک کنند، هم

که الزمه تحقق آن، همین التر بامرحله چهارم و «. تر هستند بگیرندکسانی را که پایین

ی دنیای اسالم متحد بشوند در همه»این است که مراتب سه گانه ای است که گفته آمد، 

بیانات در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس « )جهت رسیدن به تمدن نوین اسالمی

 (.14/0/5910، اسالمىوحدت 

 اسالمی، هایفرقه»ز( تأکید بر تقریبِ فکری، اعتقادی، فقهی و عملی مذاهب اسالمی:  

 مشترکات روی بر که است این ..، حداقل.بشوند نزدیک یکدیگر به اعتقاد و فکر مقام در

 بوابا از بسیاری در مختلف، مذاهب بین نظر تبادل نیز فقهی یمرحله بشود...، در تأکید

 مشترک فتاوی تا نگردیم ما شد...، چرا خواهد منتهی واحدی بلکه نزدیک، فتاوی به فقهی،

 یعنی است؛ عملی تقریب تقریب، نتایج یهمه از مهمتر شاید و نهایت کنیم؟در پیدا را

بیانات در دیدار « )ییفرقه عقیدتی جدایی احساس منهای یکدیگر، با مسلمین همکاری

 (.5/7/5976، عالی مجمع تقریب مذاهب اسالمیاعضای شورای 

امروز مانند همیشه و بیش از »در مجموع اگر در اندیشه رهبری، مسلم دانسته شود که 

همیشه، مصلحتِ الزامی امت اسالمی، در وحدت است؛ وحدتی که ید واحده در برابر 

آوَرَد و بر سر شیطان مجسم، آمریکای متجاوز و غدار و سگ ها پدید یدها و دشمنیتهد

ها، شجاعانه سینه اش رژیم صهیونیستی، رعدآسا فریاد کشد و در برابر زورگوییزنجیری

(؛ می توان آشکارا بیان کرد؛ تفرقه 7/1/5911، یام حجپیام به مناسبت فرارسیدن ا« )سپر کند

مذهبی، برافروختن دعواهای مذهبی، هرگونه بحث تفرقه افکن در منابر و تریبون های 
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، -و نه بحث علمی در مراکز تخصصی حوزوی و علمی-عمومی و در مناسبت ها 

در این حوزه ها، عیدالزهرا، هرسخن رکیک و کار زشت، هرگونه عوام بازار تفرقه انگیز 

و البته ممنوع و خط قرمزِ مسلم فریقین « شرعاً حرام اکید»طبق پاسخ استفتایی از رهبری 

رهبری، با حرام و خالف در هر رده ای از حاکمان، حکومت ها و همه مردم هستند. 

ضروری دانستن اطالع رسانی به »، «اهانت به مقدسات اهل سنت»شرع اعالم کردن 

اعالم »، «یت دشمنان برای ایجاد کینه های مذهبی و قومیمردم در خصوص ن

عدم ایجاد بغض  »و « بایستگی رعایتِ خط قرمزِعدم اهانت به مقدسات شیعه و سنی

هوشیارساختن مردم برای جلوگیری »، «و کینه سنی در دل شیعه و شیعه در دل سنی

ا کسانی که به برخورد مقتدرانه ب»و اعالم ضرورت « از ایجاد فتنه و برادر کشی

(، به دنبال اخوت واقعی 176: 5911شایگان، «)حیثیت دینی مردم اهانت می کنند

اسالمی، وحدت و تقریب اهل اسالم و مذاهب اسالمی برای هدفِ کالن برقراری 

 تمدن نوین اسالمی در باالترین مراتب یگانگی امت اسالمی برآمده اند.

 ایرانی -.تمدن نوین اسالمی5-4

کمال مردم ساالری دینی یعنی تحرک نظامِ انقالبی در مسیر جامعه سازی و  این سیرِ

استقالل فرهنگی و مکتبی همراه با وحدت امت اسالمی و احتراز از خط قرمزِهای این راه 

از جمله برافروختن هرگونه اختالف مذهبی، نظام اسالمی، کشور و امت اسالمی را در 

به تمدن سازی  "دگی و قدرت الهام بخشی آنجوشش درونی امت، آفرینن"ایستگاهِ 

بیانات در ارتباط تصویری با  « )آرمان اصلی و واقعی و نهایی»اسالمی نوین به عنوان

می امت اسال»( می رساند. در نظر رهبری، 10/1/5911، های دانشجویینمایندگان تشکل

ها و کشورها، باید به جایگاه تمدنیِ مطلوب قرآن  ی ابعاض خود در قالب ملتبا همه

ی شاخصه(. »1/1/5911،بیانات در اجالس جهانی علما و بیداری اسالمی « )دست یابد

های مادی و  ی ظرفیتها از همه انسان مندیاصلی و عمومی تمدن اسالمی، بهره
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ای است که خداوند برای تأمین سعادت و تعالی آنان، در عالم طبیعت و در وجود معنوی

 (.1/1/5911،بیانات در اجالس جهانی علما و بیداری اسالمی « )خود آنان تعبیه کرده است

، عروج اخالقی و معنوی و روحی و مادیتدر تمدن نوین اسالمی، معنویت در کنار »

، بیانات در دیدار کارگزاران حج « )تضرع و خشوع، در کنار پیشرفت زندگی مادی

آن فضایی که انسان در آن فضا از لحاظ  تمدن اسالمی یعنی»( برقرار است. 51/4/5910

تواند رشد کند و به غایات مطلوبی که خدای متعال او را برای  معنوی و از لحاظ مادی می

بیانات در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان ) «آن غایات خلق کرده است برسد

بینی مادی و ظالمانه و ی رهائی از جهاننقطه»(. این نسخه تمدنی الهی54/0/5911،ریرهب

بیانات در اجالس جهانی علما و  « )ای که ارکان تمدن امروزیِ غربنداخالقِ به لجن کشیده

دلیل اتکا به معنویت، خدا، وحی الهی، تعلیم الهی و به  ( و به1/1/5911،بیداری اسالمی

 قاریانجمعی از بیانات در دیدار طور کلی هدایت الهی نسخه سعادت بشر امروزی است )

 (.95/4/5915قرآن کریم،

در حکومت مردمی، قوانین برگرفته از قرآن، نمود بیرونی این تمدن در اندیشه رهبری، 

اجتهاد و پاسخ گویی به نیازهای نو به نوی بشر، پرهیز از تحجر، ارتجاع و نیز بدعت و 

التقاط، ایجاد رفاه و ثروت عمومی، استقرار عدالت، خالص شدن از اقتصاد مبتنی بر ویژه 

تمدن نوین ومان عالم است. و در دفاع از مظل خواری، ربا و تکاثر، گسترش اخالق انسانی

ایرانی در بعدهویتی، شناختی، عاطفی و رفتاری به ترتیب اسالمی، توحیدی،  -اسالمی

خودباور و بر آزادی مبتنی بر اخالق و عاری از دورغ و شایعه استوار است. این تمدن 

در همه ابعاد از کار و عمل فردی، اقامه نماز، شریعت و سنن، ساخت جامعه، اصیل 

مات حکومتی و نظامات زندگی مردم و مناسبات اجتماعی میان مردم بر عبودیت نظا

خداوند تعالی استوار است. تمدنی که در آن عزتمندی حقیقی انسان، عقل جمعی، ارج 

قدرتمندی و توان بی پایان انسان، اراده و ابتکار او و مشاوره، مناظره، فضای انتقادی سالم، 

با حمایت حکومت و هدایت علما و صاحبنظران جریان دارد و آزادی بیان و گفتگوی آزاد 
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 در پرتو آن علم و اندیشه حق محور تولید و استیال می یابد. 

و برخی کنش های عاشقانه برخاسته از « حج»اسالمی مانند  شریعتبرخی از دستورات 

حج را ی، گواه انگاره تمدنی اسالم هستند. رهبر« پیاده روی اربعین»عواطف مذهبی مانند 

وجود مفاهیم سیاسی ضروری نظیر وحدت، دفاع از مظلومان و  ،یکرنگیبه دلیل برادری، 

معنوی و روحی، و تضرع و خشوع در کنار پیشرفت ، روج اخالقی، عبرائت از مشرکین

تجمع مردمی در عرفات، مشعرالحرام » در آن ومظاهر حیات اجتماعی اسالم ، زندگی مادی

زمان با این مظاهر برجسته، تجلی باشکوهی از و هم« اف و سعیتحرک و طو»و « و منا

ی اسالمی برتر و مظهر تمدن نوین ی کوچکی از جامعهنمونه، «اخالق، برادری و گذشت»

پیاده روی »رهبری،  (.51/4/5910می دانند )بیانات در دیدار کارگزاران حج،  اسالمی

برخی کشورهای اسالمی و وسیله گویای را نیز نمونه به هم پیوستن ظرفیت های « اربعین

، داران عراقیبیانات در دیدار جمعی از موکبتحقق هدف تمدنی و عزت الهی خواندند )

17/0/5910 .) 

اد، بی رهبری، این حرکت بزرگ تمدنی، با گذار از عقب ماندگی، استبد اندیشهدر 

دینی، فقر، وابستگی، لیبرالیسم، مارکسیسم، فاشیسم، جمود و تحجر، انزوا، سکوالریسم و 

محافظه کاری میسور می شود.  در این اندیشه تمدنی، سلفی گری و سکوالریسم خط قرمز 

هستند. رهبری، نتیجه سلفی گری را سکوالریسم دانسته و آنها را دو روی یک سکه می 

های  گرائی در کتاب و سنت و وفاداری به ارزش اگر به معنای اصول ،یگرسلفی»دانند: 

اصیل و مبارزه با خرافات و انحرافات و احیاء شریعت و نفی غربزدگی باشد، همگی سلفی 

باشید؛ و اگر به معنای تعصب و تحجر و خشونت میان ادیان یا مذاهب اسالمی ترجمه 

سازگار  -اند ارکان تفکر و تمدن اسالمیکه  -شود، با نوگرائی و سماحت و عقالنیت 

های نماز جمعه خطبه« )دینی خواهد شدنخواهد بود و خود باعث ترویج سکوالریزم و بی

و  (. این اندیشه تمدنی به سیاست اسالمی راستینِ نافی سلفی گری54/55/5916، تهران

اساس اهمیت سکوالریسم چشم دارد و بدان معطوف و از دل آن پدیدار می شود. در 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=43490
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18923
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18923
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تمدن در اندیشه رهبری، به تحقق سیاست واقعی و برآورده ساخته شدن غایات همه این 

سیاست واقعی همان تحقق غایات حکومت و سیاست دینی است؛ که حرکت ها است. 

)بیانات در دیدار جمعی از پاسداران انقالب « هیال قرب و تکامل و تعالی»عبارت اند از: 

بیانات در دیدار کارگزاران نظام  در عید « ) تحقق فضائل انسانی»(،  59/4/5916اسالمی، 

بیانات در اجتماع بزرگ مردم مشهد و زائران امام « ) رسیدن به کمال»(، 7/1/5970مبعث، 

در دیدار کارگزاران نظام، )بیانات « نیل به سعادت ابدی»(، 11/5/5976رضا)ع(، 

تحقق حیات »(، 5/1/5971بیانات، « ) جلب رضای خداوند و ادای تکلیف»(، 5/51/5974

 باشد، آن در عدالت استقرار»(، 1/5/5901بیانات  در جمع مردم مشهد، « ) طیبه انسانی

)بیانات در دیدار جمعی از پاسداران انقالب اسالمی، « باشد معنویت باشد، توحید

(. تحقق غایت ها به معنای دست یازیدن به همه اهداف و البته اهداف واالتر 59/4/5916

 کریم قرآن در اینکه. است مقدمه هم عدالت است؛ مقدمه هم اسالمی یجامعه»است: 

 است، هدف عدل قطعاً -شده ذکر انبیاء هدف عنوان به که-«بالقسط الناس لیقوم» که هست

 در )بیانات« انسان رستگاری از است عبارت نهایی فهد است؛ میانی هدف این منتها

 (.56/1/5901راهبردی،  هایاندیشه نشست نخستین

 نتیجه گیری

کمالِ مردم ساالری دینی در دامان کلی مطالعات ناظر به آینده و روندهای انقالب اسالمی 

مردم از این رو در این مقاله، از آرمان های  و تمدن سازی آن مورد بحث و نظر است.

ساالری دینی که در واقع ترجمان کمال مردم ساالری دینی هستند؛ در اندیشه و نظر 

رهبران انقالب اسالمی سوال شد. پرسش از غایت، در جهان شناسی الهی و اندیشه شناسی 

؛ در واقع هرجا اندیشه ای بر مبدأ و  از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است، اسالمی

بر مبنای اندیشه رهبران انقالب یت هم نسبتی برقرار می کند. نخستین قایل است، با غا

آن باید از آنها ساراسالمی، همه آنچه که مردم در حکومت به نام اسالم و در سایه 
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معیشتی شایسته، آسودگی و امنیت خاطر و آزادی فکر و اندیشه، »برخوردار شوند؛ مانندِ 

( و 50/1/5904در دیدار مردم رفسنجان، )بیانات « زندگی عادالنه، تعالی روحی و معنوی

)دیدار با زائران و « ایجاد حیات طیبه، تأمین رفاه مادی، تأمین عدالت، معنویت و اخالق»

ارزشمند هستند؛ دست یازیدن به این « مقصد»(، از باب 51/5/5909مجاورین حرم رضوی، 

یرانی است. آرمان های ا-موارد، با برآمدنِ جامعه اسالمی و احیا یا تأسیس تمدن اسالمی

ایرانی، اوج پیشرفت های -نظام اسالمی، ناظر به ابعاد مادی و معنوی است و تمدن اسالمی

آرمان ها در اندیشه های رهبران انقالب اسالمی،  مادی و معنوی در نظر گرفته شده است.

و در عین حال، پیشرفت های مادی  واقع بینانه و نسخه کمال اجتماعی و سیاسی است. 

حتی دست یازیدن به تمدن، برای غایت واالتری است و آن هدفِ اصلی حکومت های 

تکاملِ معنوی انسان »الهی است. هدفِ میانیِ تحققِ جامعه اسالمی، برای هدفِ اساسی تر 

(. در اینجا و با 15/9/5907است )ر.ک: بیانات در اولین دیدار نمایندگان مجلس هشتم، « ها

هدفمند آغاز شده است که با ایجاد جامعه اسالمی دارای عدالت،  انقالب اسالمی، سیری

تعالی، تکامل و »فراهم آید؛ تا همو خود را به « انسان سازی»توحید و آزادی، زمینه برای 

(. در واقع این همه، 59/4/5916برساند )ر.ک: بیانات در دیدار فرماندهان سپاه، « قرب الهی

و مردمان آن به آرمان های واالتر نظامات الهی یعنی  زمینه را برای دست یازیدن جامعه

حکومت الهی فراهم می « مقصود»صیرورت الی اهلل و غایت بندگی و عبودیت به عنوان 

آورد. این نکته وجه مشترک و ممتاز اندیشگانی هر دو رهبر انقالب اسالمی است؛ که با 

حقق بخشی به عدالت ممکن مجاهدتی پیوسته در مسیر استقالل مکتبی و همه جانبه و ت

با زمینه سازی برای تحقق چنان هدف سترگی به واقعِ امر « مردم ساالری دینی»می شود. 

 خود و کمال و رشد خود دست می یازد.
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