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Abstract 

This paper try to do Pathology of agents because of being the 

Islamic government in the process of modern Islamic civilization 

through Ayatollah Khamenei’s view. This research is analyzing 

perspective of Ayatollah Khamenei with content analysis from 

statements. In terms of purpose, the present study is a qualitative 

study that falls into the category of applied research, which has 

been designed and implemented using thematic analysis of 

Ayatollah Khamenei's statements. At the results of analyzing data is 

shown the harms of agents in Islamic government being in process 

of modern Islamic civilization being from Ayatollah Khamenei’s 

view. Such as personal pathology (including  pathology); 

Managerial pathology (including  pathology) and political 

pathology (including  pathology) should be examined and 

analyzed. 
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گیری تمدن نوین شناسی کارگزاران در تحقق دولت اسالمی در روند شکلآسیب 

 ایاهلل خامنهاسالمی از دیدگاه آیت

 1*ی مسلم باقر 

 **ی اصغر مباشر یعل

 چکیده

گیری تمدن نوین اسالمی و اهمیت و با توجه به اهمیت تحقق دولت اسالمی در فرایند شکل

شناسی و بررسی طرف و از طرف دیگر، اهمیت آسیبزیکجایگاه کارگزاران در این فرایند ا

شناسی کارگزاران در منظور آسیبهای موجود در این مسیر، پژوهش حاضر بهموانع و چالش

ای اهلل خامنهگیری تمدن نوین اسالمی از دیدگاه آیتتحقق دولت اسالمی در روند شکل

ی ای کیفی است که در دستهطراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر از نظر هدف، مطالعه

اهلل گیرد که با استفاده از روش تحلیل مضمون، بیانات آیتهای کاربردی قرار میپژوهش

شده در این های گردآوریای، طراحی و اجرا گردیده است. نتایج حاصل از تحلیل دادهخامنه

گیری وند شکلهای کارگزاران در تحقق دولت اسالمی در ردهد که آسیبمطالعه، نشان می

-تواند در سه دسته آسیب اصلی یعنی آسیبای میاهلل خامنهآیت تمدن نوین اسالمی از دیدگاه

های سیاسی آسیب( و آسیب 71های مدیریتی )شامل آسیب(؛ آسیب 9های فردی )شامل 

   آسیب( موردبررسی و تحلیل قرار گیرند. 1)شامل 
 

های فردی، ای، آسیباهلل خامنهاسالمی، آیتدولت اسالمی، تمدن نوین  :واژگان کلیدی

 .های سیاسیهای مدیریتی، آسیبآسیب

 .................................................................................................................................................................  
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 مقدمه

بینی، اجتماعی که ریشه در جهان -ی فرهنگیعنوان یک واقعهانقالب اسالمی ایران، به

نه شرقی نه »ی ( با طرح نظریه7992ایدئولوژی و فرهنگ غنی اسالمی دارد )خرمشاد، 

نظم نوین جهانی موردنظر و تأیید حاکمان اقتصادی، سیاسی و نظامی و برهم زدن « غربی

ها و نفی انفعال و ی ملتشدهها و امکانات فراموشدنیای معاصر و با احیای ظرفیت

ها و در ها به ابرقدرتهای وابستگی ملتها، در صدد قطع ریشهمرعوبیت در برابر قدرت

( طرحی متمایز که تعادلی 7999پور، معینی بین وافکندن طرحی نو برآمده است. )جهان

های ی مطلوب از داشتهجدید را به نفع محرومان در جستجو است و در این راستا، استفاده

دهی به تمدن نوین اسالمی را به گیری و شکلدیروز و امروز خود در راستای شکل

یل کرده است. ی اندیشمندان و رهبران جمهوری اسالمی تبدترین موضوع و مسئلهمهم

ای، یک تاریخ جدید و اهلل خامنه ( چراکه تمدن نوین اسالمی به تعبیر آیت7992)خرمشاد، 

برای مسلمانان است و مسیر جدیدی است که انقالب اسالمی ایران در « روز نو»یک 

ی خداوند بر حاکمیت دین، در پیش پای بشریت نهاده های الهی و ارادهچارچوب سنت

گیری تمدن نوین اسالمی، ابعاد و حال، شکل( درعین77/45/7919رهبری،  است. )بیانات

( 7990محمدی،  طلبد. )جعفریان و میرزااضالع مختلف دارد و الزامات خاص خود را می

گیری تمدن نوین اسالمی، تحقق دولت و نیازهای مهم شکلیکی از الزامات یا پیش

ر انقالب نیز بر این أمر تأکید فراوان دارند ( که رهب7999حکمرانی اسالمی است )تالشان، 

-گیری تمدن نوین اسالمی مینیازهای مهم شکلو تحقق دولت اسالمی را یکی از پیش

دانند. چراکه از دیدگاه ایشان، حرکت از انقالب اسالمی به تمدن اسالمی نیازمند تشکیل 

گیری تمدن ت شکلنظام اسالمی، تحقق دولت اسالمی، ایجاد کشور اسالمی و در نهای

 (7959المللی است. )بیانات، نوین اسالمی در سطح بین

رغم اهمیت تحقق دهد، علیای نشان میاهلل خامنههای آیتاز طرفی، مراجعه به اندیشه     

گیری تمدن نوین اسالمی، تحقق این أمر خطیر هنوز دولت اسالمی در فرایند شکل

ما »س از انقالب محقق نشده است و به تعبیر ایشان، که باید در ایران اسالمی پچنانآن
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ای که ما مطرح کردیم، هنوز در دولت دولت اسالمی هم نداریم! از آن مراحل چندگانه

ترتیب با توجه به این موضوع که اندیشیدن این( به7998)بیانات، «. ایماش ماندهاسالمی

-رفت از این چالشهای برونراه های پیش روی آن ونسبت به مسائل نظام اسالمی، چالش

های ها و چالش(؛ شناسایی آسیب7985ی اجتماعی است )بیانات رهبری، ها، یک وظیفه

شناسی عدم تحقق دولت اسالمی در شکل دیگر، آسیبعبارتتحقق دولت اسالمی و به

-مطلوب خود پس از گذشت چهار دهه از عمر انقالب اسالمی، موضوعی است که می

( چراکه ملت، انقالب 7995جدیت در دستور کار قرار گیرد. )طوسی و طاهری،  بایست با

های آن را نیز مورد بایست در کنار الزامات، آسیبسازی دارد میی تمدنو دولتی که داعیه

رو، از طرفی، با توجه به این موضع که یکی از ( ازاین7918شناسایی قرار دهد. )مهاجرانی، 

مانند هر نظام و ساختار دیگری، منابع اصر تحقق دولت اسالمی بهترین ارکان و عنمهم

( و از 7990محمدی،  انسانی و به عبارت بهتر، کارگزاران آن هستند )جعفریان و میرزا

های ناشی از اعمال قدرت از سوی سوی دیگر، با توجه به این موضوع که شناخت آسیب

تناسب ضمانت ن آن را فراهم آورده و بهتواند موجبات پیشگیری و یا درماکارگزاران می

منظور (، پژوهش حاضر به7994بینی نماید )راعی و فالح سلوکالیی، اجرایی الزم را پیش

گیری تمدن نوین اسالمی از شناسی کارگزاران در تحقق دولت اسالمی در روند شکلآسیب

 ای طراحی و اجرا گردیده است. اهلل خامنهدیدگاه آیت

 ی پژوهشادبیات نظر

 شناسیآسیب

( و 7990فر و گیاهی، عبارتی است که ریشه در علم پزشکی داشته )ناصحی 7شناسی،آسیب

گیرد که در منظور شناسایی و تحلیل عوامل مهم و اثرگذاری مورد استفاده قرار میبه

تواند تحقق، تداوم و اثربخشی هر نظام، ساختار یا صورت پدید آمدن و رواج یافتن می

شناسی ( درواقع آسیب7919را متوقف کرده یا حرکت آن را کند سازد. )دورکیم،  وعهمجم

 .................................................................................................................................................................  
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ها، عناصر، فرایندها و شود چه ویژگیکند که در طی آن مشخص میبه فرایندی اشاره می

زایی در یک سیستم و مجموعه وجود دارد که طورکلی چه چیزهای مخرب و مشکلبه

شناسی نیازمند تحلیل وضعیت موجود، ( آسیب ,Janićijevićنیازمند تغییر است. )

های موجود ها و تبیین آسیبگیری بر اساس یافتههای الزم، تحلیل و نتیجهگردآوری داده

ی موردمطالعه را از وضعیت توانند پدیدههایی که در صورت رفع شدن میاست. آسیب

 (2477موجود به وضعیت مطلوب رهنمون شوند. )رحیمی و همکاران، 

 کارگزاران دولت اسالمی

دولت عبارت است از سازمان مرکزی سیاست که دارای چهار رکن است: رکن اقلیمی 

)سرزمین(، رکن انسانی )مردم(، رکن حاکمیتی )نوع حاکمیت( و رکن ساختاری )حکومت 

توان گفت دولت اسالمی، یک ( بنابراین، می7994یا ساختار اعمال حاکمیت(. )معصومی، 

ی حکومتی و سیاسی است که در مرزهای کشور اسالمی و با مشارکت مردم و عهمجمو

تحت تأثیر مفروضات اسالمی ایجاد گردیده و اقدامات آن نیز بر اساس اصول اساسی 

اسالم استوار است. دولت اسالمی موضوعی بسیار مهم در بین اندیشمندان مسلمان است و 

ات اندیشمندان مسلمان در دوران حاضر را به توجهی از توجهی دولت، بخش قابلنظریه

اهلل های آیت( واکاوی اندیشه7991خود جلب کرده است. )مرادی برلیان و حسینی بهشتی، 

ترین موضوعات موردتوجه ایشان و دهد دولت اسالمی یکی از مهمای نیز نشان میخامنه

. )بیانات رهبری، ترین مراحل تحقق تمدن نوین اسالمی استیکی از مهمتشکیل آن 

منصبان و کارگزاران دولتی در طول تاریخ، همواره در معرض طرفی، صاحب ( از7959

اند. )راعی و فالح سلوکالیی، های رفتاری و نگرشی جدی قرار داشتهها و آسیبآفت

تنها زندگی فردی و سیاسی این افراد که حتی تداوم و بقاء هایی که گاه نه( آفت7994

یاسی و حاکمیتی را نیز با تهدیدهای جدی مواجه ساخته است. از طرف دیگر، های سنظام

-ی اسالمی، پاک بودن کارگزاران از خصلتاز شروط اساسی کارگزاران و مدیران جامعه

شدت مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. های دینی بههای ناپسند است که در آموزه

شناسی کارگزاران در دولت اسالمی و شناسایی آسیب رو،( ازاین7044لو و همکاران، )صفی
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هایی ها و محدودیتتواند تحقق دولت اسالمی را با چالشهایی که از این بابت میآسیب

بایست در تحقق دولت اسالمی ترین مسائلی است که میمواجه سازد، یکی از مهم

فتارها و روابط ها و اخالق اسالمی در رموردتوجه قرار گیرد. چراکه تجلی ارزش

ی اخالقی داشته که خود موضوعی کارگزاران دولت اسالمی، نقش مهمی در ایجاد جامعه

مهم در تحقق اهداف اسالم و تمدن اسالمی است و اگر رفتار و اعمال کارگزاران دولت 

ی اسالمی نیز ها به جامعهبسا که این آسیباسالمی از سالمت الزم برخوردار نباشد، چه

( منظور 7999ده و امت اسالمی را از راه حق و صحیح منحرف سازد. )پورعزت، رسوخ کر

های کارگزاران و مدیران در سطوح مختلف و شناسی کارگزاران، بررسی ویژگیاز آسیب

هایی است که در صورت وجود و رواج در بین های منفی و معرفی ویژگیتحلیل جنبه

نظام اسالمی وارد ناپذیری بهصدمات جبران تواندمدیران و مسئوالن دولت اسالمی، می

ساخته و تحقق اهداف آن را از دسترس خارج و یا آن را به تعویق اندازد. چراکه دولت 

گیرنده و مجری در امت اسالمی است و اعمال و رفتار کارگزاران ترین تصمیماسالمی مهم

( مراد 7990اشت. )مقیمی، ی اسالمی خواهد دآن تأثیر مستقیم بر کامیابی یا شکست جامعه

های حاکمیتی تحت اشراف نظام اسالمی است؛ لذا نباید ی دستگاهاز دولت اسالمی نیز کلیه

 (7995ی مجریه اشتباه گرفت. )طوسی و طاهری، آن را با قوه

 تمدن

شده است. این واژه در زبان هایی است که تعاریف مختلفی از آن ارائهتمدن، از عبارت

شده است و یونانیان با به معنی شهروند یا شهرنشین گرفته civisی واژهانگلیسی از 

اند. کردهای از نهادها و روابط اجتماعی تعریف میاستفاده از این واژه، شهر را مجموعه

ای که به تمدن اشاره دارد، ترین واژه( در زبان عربی نیز مهم7997زاده، )فوزی و صنم

ای از رشد و تربیت ی تمدن، مبین مرحلهاساس آن، واژه است که بر« المدنیه»عبارت 

یابد و در تحقق آن، خروج از بشری است که در قالب مدنیت و اجتماعی خاص بروز می

جهل و خشونت در حصول ظرافت، ادب و معرف اهمیت دارد. )غفاری هشجین و خاکی، 

اهل شهر و انتقال از ی دهخدا نیز، تمدن به معنی تخلق به اخالق نامه( در لغت7998
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کاررفته است. در فرهنگ فارسی خشونت و جهل به حالت ظرافت و انس و معرفت به

عمید نیز این عبارت به معنی شهرنشین شدن، خوی شهری گزیدن و با اخالق مردم آشنا 

شدن، زندگانی اجتماعی،  همکاری مردم با یکدیگر در امور زندگانی و فراهم کردن اسباب 

ای نیز تمدن را اهلل خامنه( آیت7991کاررفته است. )کاظمی، ایش خود بهترقی و آس

« های زندگیزندگی توأم با نظم عمومی، با تجربیات خوب زندگی، استفاده از پیشرفت»

 (7918تعریف کرده است. )بیانات رهبری، 

 تمدن اسالمی

ای ود که در برههگذاری تمدن باشکوهی باز رهاوردهای مهم اسالم در حیات بشری، پایه

های درخشان تمدن بشری به ها را زیر نفوذ داشت و از حلقهاز تاریخ، بسیاری از سرزمین

قرن حیات  70( تمدن اسالمی، تمدنی با 7994رود. )زمانی محجوب، شمار می

ای از رود که در برهههای انسانی به شمار میدارترین تمدنپرفرازونشیب است و از ریشه

یریت و حکومت اسالمی را ازلحاظ نظم و انضباط، برتری سطح اندیشه و تاریخ، مد

زندگی، سعه ی صدر و اجتناب از تعصب و توسعه و ترقی علم و ادب، پیشاهنگ تمام 

دنیای متمدن و الگوی فرهنگی عالم انسانیت قرار داد و فرهنگ و تمدن جهان امروز بسیار 

 (7991به آن وامدار است. )کاظمی، 

های اسالمی ای از باورها و ارزشتوان تمدن اسالمی را مجموعهیک تعریف کلی میدر     

و نمود آن در پیشرفت علم، هنر و ظهور نمادهای اجتماعی و سیاسی در بین ملل و مردمی 

( چراکه رسوخ 7999اند، تعریف نمود. )تالشان، عنوان دین خود پذیرفتهکه اسالم را به

گیری فرهنگی متفاوت، پیدایی نوعی زیست های مردم و شکلمبانی اسالمی در اندیشه

( این 7999گردد. )واسعی، زده است که به نام تمدن اسالمی شناسایی میتمدنی را رقم

تمدن، نه به نژاد خاصی تعلق دارد و نه تمدنی ملی است که به مردم خاصی تعلق داشته 

پیدایش، رونق و طراوت و گسترش های نژادی و قومی را که در ی گروهباشد، بلکه همه

 (7991گیرد. )کاظمی، اند را در برمیآن نقش داشته
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 تمدن نوین اسالمی

های انقالب اسالمی ایران داشته و تمدن نوین اسالمی مفهومی است که ریشه در آرمان

( 7995اسالمی پیشرفت استوار است. )دادجو،  -طور منطقی بر مفروضات الگوی ایرانیبه

( و به 7999شده است )تالشان، ای مطرحاهلل خامنهطالح، اولین بار در بیانات آیتاین اص

ها، گویی به نیازهای طبیعی و مادی انسانای است که ضمن پاسخجانبهمعنای پیشرفت همه

کند، زیرا تمدنی است بعد معنوی و روحی آنان را به سمت کمال و سعادت راهنمایی می

کند و نظام و نهادهای گوناگون آن ریشه در باورهای می رشد میکه در بستر فرهنگ اسال

های مادی و معنوی زندگی امت بنیادین قرآن دارد و موجد توسعه و پیشرفت در عرصه

-( بررسی اندیشه7995اسالم و مبتنی بر مقتضیات زمان و مکان است. )الهامی و سلطانی، 

اسالمی از منظر ایشان از دو بعد اصلی  دهد، تمدن نوینای نشان میاهلل خامنههای آیت

افزاری شامل نمودهای پیشرفت از قبیل: علم، اختراع، اقتصاد، سیاست، ابزاری یا سخت

افزاری )بخش حقیقی یا اصلی تمدن نوین اسالمی( شامل المللی و نظایر آن و نرماعتبار بین

نان است. حاکمیت سبک زندگی اسالمی در تمامی مظاهر زندگی و حیات مسلما

 (7990)ابوالقاضی، 

 ی پژوهشپیشینه

که شناسی کارگزاران در دولت و نظام اسالمی، این موضوع چندانرغم اهمیت آسیبعلی

ارتباط طراحی و باید موردتوجه قرار نگرفته است و تاکنون تنها  معدود مطالعاتی دراین

فالح سلوکالیی  گیرد. راعی واجراشده است که در این بخش موردبررسی قرار می

شناسی رفتار کارگزاران حکومت اسالمی از منظر ای نسبت به آسیب(، در مطالعه7994)

تحلیلی و از  -ی خود که به روش توصیفیاسالم اقدام نمودند. این پژوهشگران در مطالعه

های کارگزاران حکومت اسالمی را در ای اجرا گردید، آسیبی کتابخانهطریق مطالعه

های اخالقی شخصیتی موردبررسی های اخالقی حاکمیتی و آسیباصلی آسیب یدودسته

های های اخالقی حاکمیتی، دو آسیب اصلی یعنی آسیبقرار دادند. در این مطالعه، آسیب

توجهی به اقشار گری، کمناشی از ذات قدرت )سوءاستفاده از موقعیت حاکمیتی، اشرافی
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ی های ناشی از نحوهیی و استضعاف مردم( و آسیبطلبی، استبدادگراپذیر و ریاستآسیب

ها به نزدیکان، اعمال قدرت )باندبازی و خویشاوندساالری، اختصاص دادن اموال و فرصت

ضعف مدیریت، عدم دسترسی مردم به کارگزار و خلط محبت، مدارا و اقتدار( را شامل 

ند از: تکبر و اهای اخالقی شخصیتی در این مطالعه نیز عبارتگردد. آسیبمی

( 7990ای دیگر، شریفی و فائق )ی سفاکی. در مطالعهبارگی و روحیهبینی، شکمخودبزرگ

شناسی خواص و رویکرد سیاسی کارگزاران حکومت نسبت به آنان از نسبت به آسیب

-توصیفی، عوامل آسیب -البالغه اقدام نمودند. در این پژوهش، با روش تحلیلیدیدگاه نهج

های ناشی از این عوامل و پیامدهای ناگوار اجتماعی، سیاسی و ان، آسیبزا در نخبگ

گیری نادرست کارگزاران حکومت با عنایت به رویکردهای ویژه جهتاقتصادی آن به

-حکومت علوی موردبررسی قرارگرفته است. بررسی نتایج حاصل از این مطالعه نشان می

های مشترک د به دودسته آسیبشونهایی که خواص به آن دچار میدهد که آسیب

خواهی( و نگری، استبداد رأی، دنیاطلبی و زیاده)عصبیت قومی، خویشاوندی، سطحی

گیری نادرست های اختصاصی )منزلت اجتماعی، فضاسازی معاندان و جهتآسیب

گیری نادرست کارگزاران حکومت شود. همچنین، جهتکارگزاران حکومت( تقسیم می

بررسی است. دیدگاه سلبی که در این و دیدگاه ایجابی و سلبی قابلنسبت به خواص از د

ی اقتصادی به ی اقتصادی و سیاسی است. جنبهمطالعه محل بحث است دارای دو جنبه

-ی ساسی به موضوع رابطههای ناحق اقتصادی اشاره دارد و جنبهتبعیض و برخورداری

پردازد. رگزاران نسبت به خواص میساالری و تسامح و تساهل کاجای شایستهساالری به

شده توسط ی انجامشده در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر، مطالعهی انجامدیگر مطالعه

-شناسی دنیازدگی مدیران و شاخصمنظور آسیب( است که به7044لو و همکاران )صفی

 تحلیلی و بر اساس رویکرد -ی حضرت علی )ع(، به روش توصیفیهای آن در اندیشه

دهد که ای طراحی و اجرا گردیده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان میکتابخانه

ی اقتصادی و رفاه عمومی را در های رشد و توسعهسو مؤلفهدنیازدگی مدیران، از یک

دهد و از سوی دیگر بستر الزم برای رشد معنوی و سعادت ابدی معرض خطر قرار می
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 د. کنانسان را نیز دچار مشکل می

 روش تحقیق

های ی پژوهشای کیفی و از نظر هدف در زمرهپژوهش حاضر از نظر طرح، مطالعه

اجرا گردیده است. تحلیل  7گیرد که با استفاده از روش تحلیل مضمونکاربردی قرار می

دهی و گزارش الگوهای معنایی )مضامین( مند برای شناخت، سازمانمضمون روشی نظام

های موردبررسی است؛ و به دلیل کاربردی و های موجود در دادهها و رهنموداندیشه

شده است های کیفی تبدیلهای تحلیل دادهترین روشمنعطف بودن، به یکی از رایج

(Braun, & Clarke,  بااهمیت )( که هدف از آن یافتن مضامین )الگوهای معنایی

سؤال پژوهش است.  و جذاب در متون و مطالب موردبررسی در راستای پاسخ به

(Maguire & Delahunt,  در پژوهش حاضر، روش پیشنهادی براون و کالرک )

ای به ( مورداستفاده قرار گرفته است که تحلیل مضمون را فرایندی شش مرحله)

 کنند:معرفی می 7یشرح شکل شماره

 ( ,Braun, & Clarke: مراحل روش تحلیل مضمون )1شکل 

 پژوهش هاییافته

شناسی کارگزاران در تحقق دولت اسالمی از دیدگاه مقام منظور آسیبدر پژوهش حاضر به

ی ایشان در ارتباط با موضوع های ایرادشدهمعظم رهبری، نسبت به بررسی متن سخنرانی

ها اقدام گردید. در این فرایند، ابتدا پژوهش در دیدار با کارگزاران نظام و سایر مناسب

ای در ارتباط با کارگزاران دولت اسالمی از زمان آغاز زعامت ایشان بر اهلل خامنهتبیانات آی

 .................................................................................................................................................................  
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نظام جمهوری اسالمی ایران در دیدار با کارگزاران نظام )اعضای دولت و نیز اعضای سایر 

ی قضائیه، کارگزاران سازمان حج و زیارت، های مدیریتی کشور مانند قوهنهادها و دستگاه

-ها و دیدارها )دیدار با مردم، خطبهان صداوسیما( و نیز در سایر مناسبتکارگزاران سازم

های نماز جمعه و مانند آن( استخراج و با تحلیل محتوای بیانات ایشان در ارتباط با 

گیری تحقق دولت اسالمی را با مانع مواجه تواند شکلهای منفی کارگزاران که میویژگی

پژوهش از میان بیانات ایشان استخراج و در مرحله  عبارت مرتبط با موضوع 785سازد، 

ای از اقدامات نمونه دوم ضمن تحلیل، نسبت به کدگذاری این عبارات اقدام گردید.

  شده است.ارائه 7ی شده در این مراحل در جدول شمارهانجام
 پژوهشای در ارتباط با موضوع اهلل خامنه: عبارات و مضامین مستخرج از بیانات آیت1جدول

 شدهمضمون استخراج تاریخ عبارت ردیف

جا ی انشعاب است؛ مواظب آنبدانید که یکجا نقطه 7

است که  ایلحظهجا عبارت از آن نقطه و باشید. آن

-وارد میدان می« خود»خدا،  جایبهکنید احساس می

 .اینجاستی انحراف، نقطه د.شو

 خودمحوری 70/49/7989

تر ی دشمنان، دشمنهمهاین نفس و این من، از  2

است؛ چیزی است که برای ارضای آن، گاهی ممکن 

ترین و ما حاضر بشویم که شریف ناکردهخدایاست 

ی نقطه اینجاها را هم از یاد ببریم. رین ارزشتعزیز

هم در انتظار ماست؛ باید  هرلحظهانحراف است و 

 .مواظب این بود

 پیروی از هوای نفس 70/49/7989

ترین مسایل ما، مسایل فرهنگی است و من سیاز اسا 9

ی فرهنگ اسالمی ی ادارهکه در زمینه کنممیاحساس 

هوشی این جامعه، داریم دچار یک نوع غفلت و بی

که بایستی خیلی سریع و  -ایم یا شده - شویممی

 .هوشیارانه، آن را عالج کنیم

 غفلت از مسائل فرهنگی 70/49/7989

 آنجاوهی و بگومگوهای داخلی، تا گراختالفات درون 0

مجاز است که این صف را در مقابل آن صف مقابل، 

متزلزل نکند. حواستان جمع باشد، خودتان را زیر 

 گرایی افراطیجناح 70/49/7989
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، «بُریدیکی بر سر شاخ و بن می»سؤال نبرید و 

نباشید. عزت، حیات، بقا و آرزوهای بزرگ مقدس ما، 

رحله در گرو آن است؛ این را باید حفظ کنید. از این م

که گذشتید، طبیعی است که هر کس دیدگاه و فکری 

ولی به  -اشکالی ندارد  - زندمیدارد و حرفی 

 .همدیگر کمتر تعرض بکنید، یا نکنید

.....
 

................................. .............. ........ 

....
.

 

................................. .............. ........ 

کُند کردن حرکت عمومی کشور با ایجاد یأس، یکی  788

دیگر از گناهان ماست. مردم را مأیوس کنیم، نیروی 

که  کسانیآنمحرکه را مأیوس کنیم و افق را در چشم 

نشان  وتارتیرهبایستی با شوق و امید جلو بروند، 

گناه  یکاینبدهیم؛ این کُند کردن حرکت مردم است؛ 

 بزرگی است

 ایجاد یأس در جامعه 75/41/7958

کند، یکی از چیزهایی که حرکت کشور را کُند می 788

شدن است؛ این  گریبانبهدستتفرقه، اختالف و 

ایجاد اختالف یا دامن زدن به اختالف، جزو گناهان 

ی مسئوالن و ی ماها مجموعهمخصوص طبقه

 .سیاستمدارها است

 افکنیتفرقه 75/41/7958

آید؟ چون با چرا عمالً در میدان، کاری از ما برنمی 781

های گوناگون هم متحد و یکی نیستیم؛ چون به بهانه

 .اندما را از هم جدا کرده

 اختالف کلمه 75/42/7959

تبلیغ کند که یک طبقه  طورایننگذارید دشمن بتواند  785

یری گجدید و یک اَشرافیگرىِ جدید، در حال شکل

 .است

 گریروحیه اشرافی 48/42/7918

شده، تالش گردیده ی سوم، ضمن بررسی تمامی کدهای استخراجسپس در مرحله     

ی چهارم نیز هایی اولیه و مشخص تبدیل گردد. در مرحلهاست این کدها به مضمون

هایی های ایجادشده مورد بازبینی قرارگرفته، تالش شده است خرده مضمونمضمون

-شده در بخشهای مطرحهای پایه( متمایز، غیرتکراری و مشتمل بر مجموعه ایدهمضمون)
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-دسته با ی بعد)مرحله پنجم(مرحله در های مختلف متن اصلی مورد شناسایی قرار گیرد.

 مضامین یشبکه ترسیم به تر،کلی اصول به هاآن و تلخیص ترکیب یعنی مضامین این بندی

 و های مشابهگروه در متن، از آمدهدستبه هایمضمون خرده که رتیبتاینبه پرداخته شد،

گونه که در جدول که همان استخراج گردید اصلی هایمضمون و بندیطبقه منسجمی

شناسی آسیب»مشاهده است، همگی زیربنای ایجاد مضمون فراگیر قابل 2ی شماره

 صحت از اطمینان از درنهایت، پس اند.را تشکیل داده« کارگزاران در تحقق دولت اسالمی

 تدوین گردید.  ی ششم گزارش نهاییمضامین، در مرحله یشبکه

 : مدل پژوهش2جدول
 مضامین پایه مضامین سازمان دهنده مضمون فراگیر

 

 

 

شناسی کارگزاران در تحقق آسیب

 دولت اسالمی

 

 

 

 های فردیآسیب

 غرور و خودمحوری

 پیروی از هوای نفس

 گریاشرافیروحیه 

 دنیاطلبی

 ناامیدی

 ریاکاری

عدم توجه به تربیت فرزندان و 

 خانواده

 عدم بصیرت دینی

 تقواییبی

 

 

 

 

 

 های مدیریتیآسیب

 منت نهادن بر مردم

 مبالغه در انجام وظایف

 غفلت از مسائل فرهنگی

 تحریک مردم به فساد

 ایجاد یأس در جامعه

 نفس ملیاعتمادبه عدم

 خلف وعده با مردم

 تقدم رابطه بر ضابطه

تأمین رضایت صاحبان ثروت و 
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 قدرت

 تقدم منافع شخصی بر منافع عمومی

 کوتاهی در انجام وظایف

 فساد اقتصادی

 عدول از قانون

 جویی بر مردمسلطه

 ترجیح رضایت مردم بر رضایت خدا

 زدگیشتاب

 هاتقلید از سایر نظام

 

 

 های سیاسیآسیب

 اختالف کلمه

 گرایی افراطیجناح

 افکنی در جامعهاختالف

 های جهانیاعتماد به قدرت

 عدم بصیرت در مقابله با دشمن

 های انقالب و نظامعدم تعهد به آرمان

 کاریمحافظه

 توضیح نتایج

گیری تمدن نوین اسالمی و از طرف دیگر، فرایند شکلبا توجه به نقش دولت اسالمی در 

-منظور آسیبای بر عدم تحقق دولت اسالمی تاکنون، پژوهش حاضر بهاهلل خامنهتأکید آیت

گیری تمدن نوین اسالمی از شناسی کارگزاران در تحقق دولت اسالمی در روند شکل

به تصویر کشیده  2که در شکل گونهای طراحی و اجرا گردید. هماناهلل خامنهدیدگاه آیت

های دهد که آسیبشده در این مطالعه نشان میهای گردآوریشده است؛ تحلیل داده

-ی اصلی آسیبتوانند در سه دستهکارگزاران در تحقق دولت اسالمی از دیدگاه ایشان می

 های سیاسی موردتوجه و بررسی قرار گیرند. های مدیریتی و آسیبهای فردی، آسیب
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 ایاهلل خامنههای کارگزاران در تحقق دولت اسالمی از دیدگاه آیت: آسیب2شکل

 های فردیآسیب

تواند کارگزاران دولت های منفی فرد است که میهای فردی، ویژگیمنظور از آسیب

اسالمی را از انجام وظایف و تعهدات خویش در قبال جامعه و نظام اسالمی و 

-دیگر در راستای تحقق دولت اسالمی با مانع مواجه سازند. در این مطالعه، آسیبعبارتبه

به تصویر کشیده شده  9گردد که در شکل آسیب )ویژگی منفی( را شامل می 9های فردی، 

 است.

 
 ایاهلل خامنههای فردی کارگزاران در تحقق دولت اسالمی از دیدگاه آیت: آسیب3شکل
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های فردی کارگزاران در تحقق ای در ارتباط با آسیباهلل خامنههای آیتبررسی اندیشه

-گری میی اشرافیها را روحیهترین آسیبدهد، ایشان یکی از مهمدولت اسالمی نشان می

ی کننده گری در مسئوالن نظام را یکی از عوامل کنددانند. درواقع ایشان نمود اشرافی

دانند. )بیانات رهبری، تحقق اهداف نظام می حرکت نظام به سمت عدالت و چالشی در راه

دانند که برای توصیف آن از گری را به حدی می( ایشان تأثیرات منفی اشرافی48/48/7954

گری است به: اوالً ی اشرافیدهندهکه تعلیمخاطر اینبه»کنند عبارت حرام استفاده می

)بیانات رهبری، « شوندق میهای خودمان، ثانیاً آحاد مردم به این کار تشویزیردست

های کارگزاران از دیدگاه ایشان است و معتقدند تقوایی نیز از دیگر آسیب(. بی5/48/7950

از «. شویم به دشمن خودمان؛ دشمن نظامما خودمان تبدیل می»که در صورت نبود تقوا 

دیدگاه  شده در این مطالعه، عدم بصیرت دینی است که ازهای فردی شناساییدیگر آسیب

کسانی تفکر و دیدی »تواند کارگزاران دولت را در دام انحراف گرفتار کند. چراکه ایشان می

 هااینمعرفتی ندارد و عمیق نیست.  یریشهدارند که با ظواهر دین هم سازگار است، اما 

، )بیانات رهبری«. شناخت ندارند تا بتوانند در موارد اشتباه، خود را از انحراف نجات دهند

مندی مسلمانان از مواهب دینی در طول تاریخ را ( ایشان همچنین عدم بهره29/45/7952

( عدم توجه به 5/49/7919دانند. )بیانات رهبری، نیز به عدم بصیرت دینی آنان مرتبط می

های کارگزاران در تحقق دولت اسالمی از تربیت فرزندان و خانواده نیز از دیگر آسیب

ی، جوان یا یک اوقتی در خانواده»ای است. چراکه از دیدگاه ایشان، امنهاهلل خدیدگاه آیت

های روی ذهن مخاطب تدریجبهی ضعفی پیدا کرد؛ نقطه نکردهخدایعضو خانواده 

طور اثرهای متقابلِ تشدیدکننده دارد؛ در گذارد و همینخودش و پدر و مادرش اثر می

( ریاکاری 8/45/7959)بیانات رهبری،  «.دهدنتیجه آن حقیقت و معنویت را از دست می

تواند ای میاهلل خامنههای منفی کارگزاران است که از دیدگاه آیتنیز یکی دیگر از ویژگی

دانند. می« از اسباب شر»تحقق دولت اسالمی را با مانع مواجه سازد. ایشان، ریاکاری را 

های فردی کارگزاران در تحقق یب( ناامیدی نیز از دیگر آس75/41/7958)بیانات رهبری، 

های خواهد انجامید. )بیانات دولت اسالمی است که از دیدگاه ایشان به شکست ملت
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( ناامیدی از رحمت پروردگار نیز یکی از ابعاد این ناامیدی است و 97/48/7958رهبری، 

در میدان  که نصرت الهی را در صورت حضور کسانیآن»ای بر این باورند که اهلل خامنهآیت

( از دیگر 2/45/7958)بیانات رهبری، «. کنند، خودشان را باید مالمت کنندعمل انکار می

شده در این مطالعه، دنیاطلبی است. ایشان دنیاطلبی را آرزوهایی های فردی شناساییآسیب

جلوِ چشم انسان صف  -اند نشدنیآیند و تمامیکی پس از دیگری می»کنند که توصیف می

 .«شودهای حقیر در نظر انسان عمده میکنند و هدفشند؛ برای انسان هدف درست میکمی

دانند که حتی ممکن ( ایشان دنیاطلبی را صفتی مذموم می72/49/7919)بیانات رهبری، 

( پیروی 5/48/7950است به خیانت به مردم و نظام اسالمی منتهی گردد. )بیانات رهبری، 

شده برای کارگزاران در نظام های فردی شناساییاز آسیباز هوای نفس نیز یکی دیگر 

ترین جمهوری اسالمی ایران از دیدگاه رهبر انقالب است. ایشان، هوای نفس را از دشمن

ی گمراهی از راه خدا (، پیروی از آن را مایه70/49/7989دشمنان دانسته )بیانات رهبری، 

(، 2/45/58نصرت الهی )بیانات رهبری، ساز دوری (، زمینه72/49/7919)بیانات رهبری، 

دانند. ( می8/45/7959های حقیقی و صدمه به کشور )بیانات رهبری، ی ارزشعدم مالحظه

های منفی کارگزاران در نظام اسالمی از دیدگاه غرور و خودمحوری نیز از دیگر ویژگی

وین اسالمی را گیری تمدن نتواند تحقق دولت اسالمی در فرایند شکلرهبری است که می

ی انشعاب و با مانع و چالش مواجه سازد. ایشان، غرور و خودمحوری مسئوالن را نقطه

پندارند. ( و یکی از عوامل ناخشنودی مردم می70/49/7989انحراف )بیانات رهبری، 

 (72/49/7919)بیانات رهبری، 

 های مدیریتیآسیب

تواند تحقق دولت یتی است که میهای منفی مدیرهای مدیریتی، ویژگیمنظور از آسیب

گیری تمدن نوین اسالمی را با چالش و مانع مواجه سازد. اسالمی در فرایند شکل

آسیب یا ویژگی منفی کارگزاران  71مشاهده است، این بعد، قابل 0گونه که در شکل همان

-ای که میاهلل خامنههای منفی کارگزاران از دیدگاه آیتگردد. یکی از ویژگیرا شامل می

گیری تمدن نوین اسالمی را با مانع مواجه نماید، تواند تحقق دولت اسالمی در فرایند شکل
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منت نهادن بر مردم است. ایشان همچنین معتقدند که منت نهادن بر مردم، احسان 

کارگزاران را باطل کرده و نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت. )بیانات رهبری، 

شده در این های مدیریتی شناساییبالغه در انجام وظایف نیز از دیگر آسیب( م72/49/7919

مبالغه، نور حق را خواهد برد؛ یعنی همان »ای بر این باورند که اهلل خامنهمطالعه است. آیت

)بیانات رهبری،  .«خواهد کرد فروغبیمقدار راستی هم که وجود دارد، آن را در چشم مردم 

های کارگزاران از دیدگاه ز مسائل فرهنگی نیز یکی دیگر از آسیب( غفلت ا72/49/7919

ترین موضوعات دانسته و معتقدند ایشان است. ایشان مسائل فرهنگی را یکی از اساسی

بایست با هوشیاری جبران گردد. )بیانات اند که میمسئوالن در این حوزه دچار غفلت شده

-شده در این مطالعه، تقلید از سایر نظامساییهای شنا( از دیگر آسیب70/49/7989رهبری، 

ها است. ایشان یکی از اشتباهات کارگزاران در دولت و نظام جمهوری اسالمی را باور این 

ها، در نظام اسالمی نیز کاربرد دارد، زیرا این موضوع دانند که اصول سایر نظامموضوع می

های حاکمیتی اسالمی و سایر نظام به معنی نادیده گرفتن مبانی و مفروضات متفاوت نظام

 ( 29/8/7914دنیا است. )بیانات رهبری، 

  
 ایاهلل خامنههای مدیریتی کارگزاران در تحقق دولت اسالمی از دیدگاه آیت: آسیب4شکل 
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زدگی دهد، ایشان از شتابای همچنین نشان میاهلل خامنههای آیتبررسی اندیشه     

های مدیریتی کارگزاران در فرایند تحقق دولت اسالمی یاد یبعنوان یکی دیگر از آسبه

زدگی را سرعت بدون دقت نامیده و آن را یکی از دالیل به عقب کنند. ایشان، شتابمی

( ترجیح رضایت مردم بر رضایت خدا 8/48/7958دانند. )بیانات رهبری، افتادن کارها می

مطالعه است. ایشان هرچند رضایت مردم  شده در اینهای شناسایینیز یکی دیگر از آسیب

نباشد که یک  جوراین»دهند که شمارند، ولی هشدار میرا یکی از موضوعات مهم برمی

 .جائی رضایت مردم، خوشایند مردم را در نظر بگیریم، اما رضایت خدا را در نظر نگیریم

که  وقتیآنما تا رضایت مردم، قناعت مردم، خدمت به مردم، چیزِ بسیار باارزشی است؛ ا

جویی بر ( سلطه79/48/7951)بیانات رهبری، «. خوشایند مردم، معارضِ با تکلیف نشود

تواند تحقق دولت اسالمی را های مدیریتی کارگزاران است که میمردم نیز از دیگر آسیب

 مدارانقدرت»دانند که جویی بر مردم را آفتی میبا محدودیت مواجه سازد. ایشان، سلطه

( و 78/48/7952)بیانات رهبری، « الم را همیشه تهدید کرده و بسیاری را لغزانده استع

جویی، زورگویی و اقتدار برای سلطه یحوزهآفت کار ما این است که از »معتقدند 

( عدول از قانون نیز یکی دیگر از 78/48/7952)بیانات رهبری،  .«طلبی استفاده کنیمافزون

ای بر این باورند که عدول از قانون توسط اهلل خامنهو آیتهای مدیریتی است آسیب

( 8/72/7955کند. )بیانات رهبری، ی ضعف تبدیل میمسئوالن، نقاط قوت نظام را به نقطه

های مدیریتی است که ایشان بر این باورند در فساد اقتصادی نیز یکی دیگر از آسیب

)بیانات « شودجبران نمی چیزهیچه با خورد کای به کشور میضربهچنان »صورت رواج آن 

«. کندچیزهایی است که حرکت عمومی کشور را کُند می»( و ازجمله 9/77/7954رهبری، 

های مدیریتی وظیفه نیز از دیگر آسیب( کوتاهی در انجام75/41/7958)بیانات رهبری، 

سوی  ای آن را یک تخلف ازاهلل خامنهشده در این پژوهش است که آیتشناسایی

دانند که به ( و آن را از موضوعاتی می5/48/7950دانند )بیانات رهبری، کارگزاران می

( تقدم منافع شخصی بر منافع 97/48/7958انجامد. )بیانات رهبری، ها میشکست ملت

گیری های کارگزاران در تحقق دولت اسالمی در فرایند شکلعمومی نیز یکی از آسیب
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برند عنوان یک خطا نام مییدگاه رهبر انقالب است که از آن بهتمدن نوین اسالمی از د

دانند. )بیانات رهبری، ( و آن را از عوامل شکست می9/40/7958)بیانات رهبری، 

97/48/7958 ) 

دهد که تأمین ها در مطالعه حاضر، همچنین نشان مینتایج حاصل از تحلیل داده     

تواند تحقق های مدیریتی است که میاز آسیب رضایت صاحبان ثروت و قدرت، یکی دیگر

ای این موضع را یکی از عوامل انحراف اهلل خامنهدولت اسالمی را با مانع مواجه سازد. آیت

دهند که از این کار پرهیز از اهداف دانسته و به کارگزاران نظام در تمامی سطوح هشدار می

های بر ضابطه نیز یکی دیگر از آسیب ( تقدم رابطه72/49/7919نمایند. )بیانات رهبری، 

-به شمار می« ساالریکارهای ضدّمردم»ی شده است که از نظر رهبر انقالب در دستهمطرح

( خلف وعده با مردم نیز یک آسیب مدیریتی دیگر 72/49/7919رود. )بیانات رهبری، 

یکی از عوامل و نیز « در نظر مردم و در نظر خدا گناه»ای آن را اهلل خامنهاست، آیت

های ( یکی دیگر از آسیب72/49/7919دانند. )بیانات رهبری، ناامیدی مردم می

نفس ملی است که رهبر انقالب آن را در شده در این پژوهش، عدم اعتمادبهشناسایی

کنند که دچار های ناپسند برای کارگزاران دانسته و به آنان توصیه میی ویژگیزمره

نفس ملی نشوند. )بیانات رهبری، هویت ملی و عدم اعتمادبه خودفراموشی، فراموشی

های مدیریتی کارگزاران در فرایند تحقق دولت اسالمی، ایجاد ( از دیگر آسیب27/49/7954

کند کردن »و نیز « کند کردن حرکت مردم»یأس در جامعه است که ایشان آن را موجب 

دانند. ( می75/41/7958ی، )بیانات رهبر« یک گناه بزرگ»و « حرکت عمومی کشور

شده در پژوهش حاضر های مدیریتی شناساییتحریک مردم به فساد نیز از دیگر آسیب

تواند از جانب دانند که میای این کار را یکی از گناهانی میاهلل خامنهاست که آیت

ی کند شدن حرکت مردم را فراهم آورده و نظام اسالمی را در معرض مسئوالن، زمینه

 ( 75/41/7958مات جدی قرار دهد. )بیانات رهبری، صد

 های سیاسیآسیب

شناسی کارگزاران در تحقق دولت ای در ارتباط با آسیباهلل خامنههای آیتبررسی اندیشه
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های سیاسی نیز دهد که آسیبگیری تمدن نوین اسالمی نشان میاسالمی در فرایند شکل

تواند حرکت نظام اسالمی در این فرایند را میهایی است که یکی دیگر از مجموعه آسیب

های مشاهده است، آسیبقابل 8گونه که در شکل ها و موانعی مواجه سازد. همانبا چالش

 گردد.آسیب یا ویژگی منفی را شامل می 1سیاسی، 

 
 ایاهلل خامنههای سیاسی کارگزاران در تحقق دولت اسالمی از دیدگاه آیت: آسیب5شکل 

شده در این پژوهش است که های سیاسی شناساییگرایی افراطی، یکی از آسیبناحج     

ی بسیاری از مشکالت و اختالفات کشور دانسته )بیانات رهبر انقالب نیز آن را ریشه

( و بر این باورند که این موضع، فضای جامعه را دچار نفرت خواهد 5/45/7950رهبری، 

دانند که نباید ادامه ( ایشان این موضوع را غفلتی می28/77/7915ساخت. )بیانات رهبری، 

های سیاسی ( اختالف کلمه نیز از دیگر آسیب5/45/7950پیدا کند. )بیانات رهبری، 

ی ای نیز آن را در دستهاهلل خامنهکارگزاران در فرایند تحقق دولت اسالمی است که آیت

( ایشان 97/48/7958انات رهبری، )بی«. دهدها را شکست میکه ملت»داند چیزهایی می

را « مسیر سعادت دنیای اسالمی»تواند دانند که میهمچنین اختالف کلمه را موضوعی می

های انقالب و ( عدم تعهد به آرمان21/47/7958ها به تعویق اندازد. )بیانات رهبری، سال

صبری و یکی ا بیای آن راهلل خامنههای سیاسی است که آیتنظام نیز یکی دیگر از آسیب
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دانند. ی خسته شدن می( و نشانه79/48/7951ها )بیانات رهبری، ترین چالشاز مهم

های ( عدم بصیرت در مقابله با دشمن نیز از دیگر آسیب79/48/7951)بیانات رهبری، 

تواند ابزار دست دشمن شدن و ای است که میاهلل خامنهشده از دیدگاه آیتشناسایی

( ایشان این 71/47/7958قرار گرفتن را به دنبال داشته باشد. )بیانات رهبری،  بازیچه دشمن

از »شود کارگزار دولت اسالمی موضوع را غفلت بزرگ توصیف کرده است که باعث می

 ( 94/49/7959)بیانات رهبری، «. ی دشمن دفاع کند و برای دشمن کار کندنقشه

های دهد، اعتماد به قدرتی همچنین نشان میااهلل خامنههای آیتواکاوی دیدگاه     

تواند تحقق های منفی سیاسی کارگزاران است که میها یا ویژگیجهانی، از دیگر آسیب

کنند که دولت اسالمی را در محدودیت قرار دهد و کارگزاران نظام اسالمی را توصیه می

افکنی ( اختالف2/45/7958های جهانی به خدا اعتماد کنند. )بیانات رهبری، جای قدرتبه

های سیاسی است که رهبر انقالب آن را کاری غلط توصیف در جامعه نیز از دیگر آسیب

کند )بیانات ( که روندها و کارها را کند می29/49/7958کرده است )بیانات رهبری، 

افکنی، مردم و مخاطبان عمومی جامعه را دچار اختالف»(، زیرا 29/49/7958رهبری، 

-کاری نیز از دیگر آسیب( محافظه29/48/7914کند. )بیانات رهبری، می« فکریتشویش 

گیری تمدن نوین های سیاسی کارگزاران در فرایند تحقق دولت اسالمی در راستای شکل

عنوان عاملی تواند بهای است که از دیدگاه ایشان میاهلل خامنهاسالمی از دیدگاه آیت

تواند با دانند که میکاری را موضوعی مینین محافظهبازدارنده عمل کند. ایشان همچ

گویند مواظب می ایعدهگوییم محاسبه و عقالنیت، تا می»عقالنیت اشتباه گرفته شود. 

چنانی بزنید که در باشید، دست از پا خطا نکنید، عقل را رعایت کنید؛ نبادا یک حرفِ آن

عقالنیتِ  هااینآرایی کند. ید که دنیا صفچنانی بکنطوری بشود؛ نبادا یک کارِ آندنیا آن

 (5/48/7950)بیانات رهبری، «. کارانه است؛ من به این اصالً اعتقاد ندارممحافظه

 گیرینتیجه

گیری تمدن نوین اسالمی و با توجه به اهمیت و نقش تحقق دولت اسالمی در فرایند شکل

می و از طرف دیگر اهمیت گیری دولت اسالنیز اهمیت و جایگاه کارگزاران در شکل



 
 

 (8، )پیاپی 9411 زمستانو  پاییز، 2شماره ، 4دوره دوفصلنامه علمی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی، 

 

748 

 

آفرین در این فرایند، پژوهش حاضر با هدف زا و مانعشناسی و بررسی عوامل چالشآسیب

گیری تمدن نوین اسالمی از شناسی کارگزاران در تحقق دولت اسالمی در روند شکلآسیب

داف منظور تحقق اهای، طراحی و اجرا گردید. در این راستا، بهاهلل خامنهدیدگاه آیت

های ایشان در قالب بیانات ایرادشده ها و اندیشهپژوهش نسبت به بررسی و تحلیل دیدگاه

های مختلف اقدام گردید. در مالقات با دولت و سایر کارگزاران نظام و نیز در مناسب

های کارگزاران در دهد که آسیبشده در این پژوهش نشان میهای گردآوریتحلیل داده

-ای میاهلل خامنهدر روند تشکیل تمدن نوین اسالمی از دیدگاه آیت تحقق دولت اسالمی

پیروی از غرور و خودمحوری، های فردی )شامل ی اصلی یعنی آسیبتواند در سه دسته

گری، دنیاطلبی، ناامیدی، ریاکاری، عدم توجه به تربیت ی اشرافیهوای نفس، روحیه

های مدیریتی )شامل منت نهادن یی(؛ آسیبتقوافرزندان و خانواده، عدم بصیرت دینی، بی

بر مردم، مبالغه در انجام وظایف، غفلت از مسائل فرهنگی، تحریک مردم به فساد، ایجاد 

خلف وعده با مردم، تقدم رابطه بر ضابطه، تأمین نفس ملی، عدم اعتمادبهیأس در جامعه، 

کوتاهی در انجام  رضایت صاحبان ثروت و قدرت، تقدم منافع شخصی بر منافع عمومی،

جویی بر مردم، ترجیح رضایت مردم بر وظایف، فساد اقتصادی، عدول از قانون، سلطه

اختالف های سیاسی )شامل ها( و آسیبزدگی، تقلید از سایر نظامرضایت خدا، شتاب

های جهانی، عدم افکنی در جامعه، اعتماد به قدرتگرایی افراطی، اختالفجناحکلمه، 

کاری( های انقالب و نظام و محافظهابله با دشمن، عدم تعهد به آرمانبصیرت در مق

 موردبررسی و تحلیل قرار گیرند. 

تواند کاربردهایی عنوان یک پژوهش کاربردی( میی حاضر )بهدستاوردهای مطالعه     

شده در این اجرایی و نیز پژوهشی در پی داشته باشد. از دیدگاه اجرایی، مدل شناسایی

گیری در ارتباط با عزل و نصب کارگزاران دولتی تواند به هنگام تصمیملعه میمطا

های سازی دورهمنظور غنیتواند بهی حاضر همچنین میموردتوجه قرار گیرد. نتایج مطالعه

رو، آموزش و تربیت مدیران و کارگزاران در سطوح مختلف مورداستفاده قرار گیرد. ازاین

منظور طراحی گردد بههای دولتی و حاکمیتی پیشنهاد میا و دستگاههبه مدیران در سازمان



 

... از یاسالم ینتمدن نو گیریدر روند شکل یتحقق دولت اسالمكارگزاران در  شناسییبآس  

 

 

 
741 

 های آموزشی، این نتایج را موردتوجه قرار دهند. دوره

های توانند مدل پیشنهادی در این پژوهش را با سایر مدلپژوهشگران نیز می     

ها را ق آنشناسی مرتبط و برآمده از نظریات غربی مقایسه و وجوه اشتراک و افتراآسیب

-مشخص نمایند. همچنین با توجه به این موضوع که پژوهش حاضر بر شناسایی ویژگی

های بازدارنده کارگزاران در تحقق دولت اسالمی متمرکز بوده های منفی کارگزاران و آسیب

های مثبت کارگزاران در فرایند تحقق توانند با تمرکز بر ویژگیاست، مطالعات آینده می

ای، با اهلل خامنهگیری تمدن نوین اسالمی از دیدگاه آیتی در راستای شکلدولت اسالم

هدف شناسایی و تبیین الگوی شایستگی کارگزاران در روند تحقق دولت اسالمی، طراحی 

 و اجرا گردند.
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