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Abstract 

In the thought of the Supreme Leader, "young and efficient manpower with a 
deep and genuine foundation of faith and religion" is the country's most promising 
capacity for the creation of a new Islamic civilization and preparation for the rising 
of the sun of the supreme province (undead spirits). The creation of a "new Islamic 
civilization" as a "goal," "aspiration" and a "general line of the Islamic system" has 
always been insisted by the Supreme Leader. The problem of "young and dynamic 
human resources" at the level of this civilization is one of the most important parts 
of this transcendent theory. What young people can put their shoulders under the 
burden of this heavy responsibility and come out of it proudly?! In other words, 
what are the characteristics and necessities of the civilization-building youth in the 
balance of the revolutionary system?! Since the discourse of the Islamic Revolution 
is influenced by the thoughts of Ayatollah Khamenei and the thoughts of the 
Supreme Leader are one of the main and upstream sources for clarifying the path of 
the revolution, this research has tried to examine these characteristics, characteristics 
and requirements from his point of view. In this paper, using the method of content 
analysis, the statements, speeches, messages and writings of the Supreme Leader 
during his visit have been investigated and from this guide, indicators and 
necessities have been extracted. According to the findings of this research, 
components and indicators such as "spirituality", "justice seeking", "insight", 
"revolutionaryism", "science", "self-confidence", "influence" and "morality" in 
adolescents and young people of this land should be institutionalized so that a new 
Islamic civilization which is the outcome of the Islamic Revolution and the front 
against material civilization should be formed. 
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 ساز جوانان تمدن یها ستهیباو  ها یژگیو، ها شاخصواکاوی 

 (یالعال )مدظلهیاندیشه مقام معظم رهبر در در تراز نظام انقالبی
 

 هاشم دکتر سید محمدرضا رشیدی آل، محسن رادمهر

 غالمعلی رنجبر ،محسن هادی طحان
 02/29/11 تاریخ دریافت:

 21/24/11 تاریخ پذیرش:

 چکیده
« و اصیی  ایمیانی و دینیی    ژرفو کارآمد با زیربنای  جواننیروی انسانی »ی مقام معظم رهبری، در اندیشه

برای ایجاد تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی  امیدبخش کشور گنجایشترین  مهم
« اسیالمی خط کلی نظیام  »و « آرمان»، «هدف»به عنوان « تمدن نوین اسالمی». ایجاد دیآ یم)ارواحنافداه( به شمار 

در تراز این تمدن یکی « نیروی انسانی جوان و پویا»ی همواره مورد پافشاری مقام معظم رهبری بوده است. مسئله
های خیود را زییر بیار ایین مسیئولیت      شانه توانند یمی متعالی است. چه جوانانی ی این نظریهها بخش نیتر مهماز 

ی جوانیان  هیا  سیته یباو  هیا  یژگی یو، ها شاخص گرید عبارت بهند؟! یا سنگین قرار داده و سرافرازانه از آن بیرون بیای
 اهلل تیی آی حضیرت  هیا  شیه یانداز  متأثرگفتمان انقالب اسالمی  ازآنجاکهدر تراز نظام انقالبی چیست؟!ساز  تمدن
مار ی معظم له یکی از منابع اصلی و باالدستی برای روشین نمیودن مسییر انقیالب بیه شی      ها شهیاندی بوده و ا خامنه

و الزامیات را از نگیاه ایشیان میورد واکیاوی و       هیا  یژگی یو، ها شاخصه، این پژوهش کوشیده است که این دیآ یم
و مکتوبات  ها امیپ، ها یسخنرانبررسی قرار دهد. در این مقاله با استفاده از روش تحلی  مضمون، به بررسی بیانات، 

یی استخراج شده است. برابر ها ستهیباو  ها شاخصایشان پرداخته شده و از این رهگذار،  معظم له در طول زعامت
، «گیری انقالبیی »، «بصییرت »، «یخیواه  عیدالت »، «معنوییت »هایی چون و شاخص ها مؤلفه ی این پژوهش،ها افتهی
بایید نهادینیه شیود، تیا     در نوجوانان و جوانان این مرز و بیوم  « یمدار اخالق»و « اثرگذاری»، «خودباوری»، «علم»

 انقالب اسالمی و جبهه مبارزه با تمدن مادی است شک  بگیرد. ندیبرآتمدن نوین اسالمی که 
 

 انقالبی، تمدن نوین اسالمی. نظام ساز، تراز جوانان تمدن :ها هکلیدواژ
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 . مقدمه9
بیا میدد    وخیم  چیپی ی پیر  هیا  گردنیه امروز انقالب شیکوهمند اسیالمی اییران، پی  از گیذر از      

ی و تمیدن  ریپیذ  جامعهخودسازی، »ی حکیمانه و الهی امامین خود، وارد دومین مرحله از ها یرهبر

و آگاه انقالب اسالمی با ترسییم خویوک کلیی و نقشیه راه در چهی        شده است. زعیم بصیر« سازی

ا ر« فصی  جدییدی از زنیدگی جمهیوری اسیالمی     »، «بیانیه گام دوم انقالب»سال دوم، تحت عنوان 

به آرمیان بیزر    »رقم زدند. بدون تردید با برداشتن محکم و استوار این گام بلند و متعالی، انقالب 

خییود کییه همییان ایجییاد تمییدن نییوین اسییالمی و آمییادگی بییرای طلییوع خورشییید والیییت عظمییی    

« و آگیاه  میؤمن جوانیان  »خواهد شد. در سراسر بیانیه گام دوم، نقش  تر کینزد« )ارواحنافداه( است

اصیلی بیانییه گیام دوم انقیالب،      دواژهیی کلگفت که  توان یم درواقعاست.  مانند یبو   یبد یبی نقش

ی روشین  بیه  تیوان  یمی . با واکاوی در سخنان رهبر معظم انقالب در چند سال اخییر  باشند یم« جوانان»

بایید   کیه سازی  ؛ جوانان تمدنباشد یم« جوانان»دریافت که بیشترین تأکید و تکیه معظم له بر روی 

 مقصود برسانند. سرمنزلاز این انقالب، آن را به « حراست»با  ،«پرانگیزه»و « کارآزموده»

ی خیود را بیه   هیا  شیانه جوانان باید »رهبر معظم انقالب در منشور گام دوم، دو بار فرمودند که 

میواره  ه« ی و تمیدن سیازی  ریپیذ  جامعه»و تأکید بر نقش آنان در  «جوانان« »زیر بار مسئولیت دهند!

کمتیر   ی برخوردار است. بیر ا ژهیوی مقام معظم رهبری از جایگاه و بیانات و اندیشه ها یسخنراندر 

ی ا خامنیه  اهلل تیی آی حضیرت  هیا  شهیانداز  متأثرگفتمان انقالب اسالمی که  کسی هم پوشیده است

ی معظم له از منابع اصلی و باالدستی برای روشن نمودن مسییر انقیالب بیه شیمار     ها شهیاند. باشد یم

، دوسیتان و دشیمنان   نظیران  صیاح  و تکیه  این اندیشه و نگاه، همواره مورد تأکید رو نیازا. دیآ یم

ص( ) یمحمید از اندیشه اسالم ناب  متأثرانقالب بوده و هست. بدون تردید شناخت این اندیشه که 

فرا روی جوانان انقالبی را در برداشتن محکیم و   وخم چیپچونان چراغی مسیر پر  تواند یم، باشد یم

 گام دوم انقالب روشن نماید. باصالبت

ی داشیته اسیت.   تیوجه  قاب ایشان بر روی تمدن اسالمی هم رشد  داتیتأکی نود، با آغاز دهه

ی ایشان نسبت به آینده نظام اسیالمی اسیت و از سیوی    ها دغدغهی  دهنده نشان سو کاین مسئله از ی

 .سازد یمضرورت تالش محققان و پژوهشگران را در حوزه تمدن نوین اسالمی را روشن  گرید

در تیراز نظیام   سیاز   جوانیان تمیدن   یهیا  سیته یباو  ها یژگیو، ها شاخص»درباره  رسد یمبه نظر 
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 رو نیی ازا کمتیر کیار پژوهشیی شیده اسیت.      ،«(یالعال )مدظله یرهبر مقام معظم یاندیشه درانقالبی 

در تراز نظام انقالبی ساز  جوانان تمدن یها ستهیباو  ها یژگیو، ها شاخصتا  رسد یمضروری به نظر 

بیه ایین   مورد واکاوی و تجزیه و تحلی  قرار گیرد. نوشتار حاضیر در پیی پاسیخ     له در اندیشه معظم

در تیراز نظیام   سیاز   جوانان تمدن یها ستهیباو  ها یژگیو، ها شاخص نیتر مهماساسی است که  سؤال

 ؟!ستیچ یمقام معظم رهبر یاندیشه انقالبی در

 

 شناسی پژوهش روش. 2
 مضیمون( ) «تماتییک  تحلیی  »راهبیرد   از آن انجیام  بیرای  و اسیت  کیفیی  پیژوهش،  روش

 اجتمیاعی  علیوم  در کیه  اسیت  کیفیی  هیای  روش از یکیی  مضیمون  شیده اسیت. تحلیی     اسیتفاده 

 و تحلیی   شیناخت،  برای روشی (Thematic Analysis) مضمون تحلی . دارد کاربردهای زیادی

 هیای  داده تحلیی   بیرای  فراینیدی  روش، ایین  .است های کیفی داده در موجود الگوهای گزارش

 و کنید.)براون  میی  تبیدی   تفصییلی  و غنیی  های به داده را متنوع و پراکنده های داده و است متنی

 درک و میتن؛ برداشیت   برای: دییدن  است مضمون، روشی تحلی  طورکلی، به (0222 کالرک،

 کیفیی؛ مشیاهده   اطالعیات  وتحلیی   تجزییه  (؛ روابیط  نیامرتبط )ییافتن   ظیاهرا   اطالعات از مناس 

 (.9111 کیفی )بویاتزی ، های داده گیری و اندازه مند نظام

 نمود: تقسیم کالن مرحله سه به توان می را مضمون تحلی  کام  فرایند

 متن، توصیف و تجزیه 

 متن، تفسیر و تشریح 

 متن مجدد یکپارچه کردن و ادغام. 

طیی   هیا  افتیه یآوردن  به دستبرای  زیر های گام مضمون تحلی  در این پژوهش با استفاده از

 شده است:

 .فعیال اسیت   روشیی  به ها داده مکرر مرور و موالعه مستلزم این امر :ها داده با شدن آشنا .9

 هیای  اییده  کیه  اسیت  گام این در .دهد می شک  را بعدی مراح  فقرات ستون گام، این

 .گیرد می شک  الگوها و ها کدگذاری خوبی درباره

بیه   متنیی  هیای  داده تقسییم  بیرای  کیدها  از گیام،  این در :کدگذاری و اولیه کدهای ایجاد. 0
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 بیرای  کیه  معیارهیایی  سایر یا کلمه عبارت، بند، مانند پذیر استفاده و فهمیدنی های قسمت

 چیارچوب  در موجود شده است. در این مرحله کدهای استفاده است، الزم تحلی  خاص

 بیه  کیدها محیدود   ایین  است. داشته ای شده تعریف و کامال  مشخص حدومرز کدگذاری،

 . اند داشته تمرکز موضوع، بر روشن طور به و تحقیق بوده قلمروی

 تمرکیز  کیدها  از کالنتر سوحی در تحلی  به که گام این در :مضامین شناخت و جستجو .9

 میرتبط  ی گذاشته کد های داده همه شده و مرت  مضامین قال  در مختلف دارد، کدهای

 تجزییه و  کیدها  مرحلیه،  ایین  در اساسا  .اند شده گردآوری و شناخته از مضامین، هریک با

 هیا  آنپاییه بیه    مضیمون  تشیکی   جهیت  مختلف کدهای تلفیق ترکی  و نحوه به و تحلی 

 شده است. توجه

از مضیامین،   یا مجموعیه در این مرحله پ  از دستیابی بیه   :مضامین شبکه تحلی  و تشکی  .7

 همگیونی  فقدان و درونی همگونی مورد پاالیش قرار گرفتند. سعی شد تا با توجه به ها آن

 داشته همخوانی و انسجام هم با مفهوم، و معنا مضمون از لحاظ هر درون های بیرونی، داده

  باشند.

 هیا،  سیخنرانی  تمیامی  ازجملیه  رهبیری،  معظیم  مقیام  بیانیات  شام  ی پژوهش حاضر،حوزه

« جیوان میؤمن انقالبیی   »و « تمدن نوین اسالمی» با مرتبط های حوزه در ایشان های و پیام ها مصاحبه

 بیرداری شیود.   هبری معظم له تاکنون فییش های ابتدایی ر باشد که تالش شده است از همان سال می

 آثیار  نشیر  و حفی   دفتیر  رسیانی  اطیالع  پایگیاه  و رهبیری  سایت ها از و اندیشه ها هینظرعمده این 

متنیی و در   بیه صیورت   منیابع  این .است شده گردآوری کت  و مقاالت مرتبط و ای خامنه اهلل آیت

 مضیمون  تحلی  بررسی محتوایی، از قرارگرفته و پ  موالعه مورد موضوعی یها پاراگرافقال  

 ،«جوانیان »و « تمدن نیوین اسیالمی  »با  مرتبط مفاهیم اولیه کدگذاری از پ  .شدند کدگذاری و

 هیای  بنیدی  کد درنهایت و شده بندی سازمان دهنده دسته یها یکدبند قال  در مشترک کدهای

فراگییر و نظرییه    مضیامین  قالی   در معنیایی مشیترک   ارتباطات و مشترک وجوه با سازمان دهنده

 .شدند بندی دسته مبنایی
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 . ادبیات پژوهش9

 ی تحقیق . پیشینه9-9
پرداختیه شیده   « نوین اسالمیسازی  جوانان در حوزه تمدن یها شاخصه»در کمتر پژوهشی به 

. در ادامه اند پرداخته« تمدن نوین اسالمی»و « تمدن سازی»ی حاضر به مقوله ها پژوهشاست. بیشتر 

 :شود یماشاره  ها پژوهشبه برخی از این 

  تحقق تمدن نوین اسیالمی   یها نهیزم»ی با عنوان ا مقاله( در 9914)  یاسماععارفی گوروان

با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بییان  « در جامعه اسالمی از منظر مقام معظم رهبری

. پرداخته اسیت تمدن نوین اسالمی در نظام فکری مقام معظم رهبری  یریگ شک  یها نهیزم

فرآیند تحقق تمدن  ،در خصوص مفهوم تمدن اسالمی ایشان یها دگاهیپ  از بررسی داو 

تشیکی   ، تشکی  دولت اسالمی،   نظام اسالمییکتششام  انقالب اسالمی،  ،میالنوین اس

ی و واکیاوی قیرار   بررس مورداه معظم له را از دیدگ کشور اسالمی، تشکی  دنیای اسالمی،

میردم و  » یبر عهدهکه ، وظایف و انتظاراتی ین آرمانبرای رسیدن به ا داده است. او سپ 

 است، بیان و تشریح نموده است. « کارگزاران نظام اسالمی

 ،آفیاق  »( در پژوهشی بیا عنیوان   9912)مهر محمدرضا  یفتححمد و ، مآقائی جالل،درخشه

در  را ی تمدن نوین اسالمی نگارها« ای خامنه اهلل تیی آ تمدن نوین اسالمی در سپهر اندیشه

در  یشناسیی شناسییی، و روش ، غایییتیشناسی  ، معرفییتیشناسیی یی کییالن هسیت  چهیار حییوزه 

نییز  پیژوهش  ایین  هیای   اند. یافته داده ای موردموالعه و بازتفسیر قرار خامنه اهلل تیی آ اندیشه

بیه صیورت    یشناسی  یی ایشان از لحاظ هست تمدن نوین اسالمی در اندیشهکه دهد  نشان می

 یشناسی  روش تیی آفاقی، با غایت سعادت طلبیی، و درنها  یشناس دوبعدی، در قال  معرفت

  گیرد. میقرار فهم مورد اخالقی 

 هیای   واکیاوی شاخصیه  » ( در پژوهشی بیا عنیوان  9917، فریدون )رضائی ، مرتضی واکبری

ی تمیدن نیوین   هیا  شاخصیه بیه بررسیی   « تمدن نوین اسالمی در اندیشه مقیام معظیم رهبیری   

محورییت قیوانین قیرآن، ایمیان،     . در این تحقییق،  اند پرداختهی معظم له  شهیانداسالمی در 

هیای اختصاصیی تمیدن     شاخصه عنوان علم، اخالق، مجاهدت مداوم و حکومت مردمی، به

ایین  . بیر اسیاس نتیای     برشیمرده شیده اسیت   نوین اسالمی از دییدگاه مقیام معظیم رهبیری     
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گسییترش و ترقییی تمییدن نییوین اسییالمی بییه همییت و خییرد  لییهعظییم پییژوهش، از دیییدگاه م

اخالق، کار و تالش، ایمان به خدا، عقالنییت، توانیایی    یجمعی نیاز دارد که در سایه دسته

 . آید المل  به وجود می های قوی و روابط بین علمی، اقتصاد شکوفا، برخورداری از رسانه

 فرآیند تحقق تمدن »( نیز در پژوهشی با عنوان 9919، مسعود)پور معینی  ، فرزاد وجهان بین

با بررسی بیانات رهبر معظم انقالب به این نتیجه « یا خامنه اهلل تیاسالمی از منظر حضرت آ

تولید نظریه توسط حیوزه  : برای تحقق تمدن نوین اسالمی، پیمودن چهار گامکه  اند دهیرس

خودجیوش   یهیا  علمیه؛ تولید علم توسط دانشگاه؛ کاربست در سیوح خیرد توسیط گیروه    

 یهیا  آن بیا چیارچوب   یهیا  سازی که نهایتا  به توبیق دولت و چارچوب نخبگانی و گفتمان

جامعیه   یریی گ بیا شیک   ین صیورت اسیت کیه    الزم و ضروری است. در ا؛ انجامد یدینی م

و آغاز تمدن اسالمی کیه تجلیی کامی  آن در عصیر      یریاسالمی اسوه، زمینه برای الگو گ

تنهیا بیه    شیده  انیبی ها قیتحقکه اشاره شد در  گونه همان. گردد یظهور خواهد بود فراهم م

ژوهش ی تمدن نوین اسالمی پرداختیه و از شیاخص جیوانی ییاد نشیده اسیت. پی       ها شاخص

ی تمدن اسالمی ریگ شک را به عنوان شاخص اثرگذار در « جوانی»حاضر برای نخستین بار 

مورد موالعه قرار داده است. در بیانیه گام دوم ویژگی جیوانی بیه عنیوان ویژگیی اثرگیذار      

 است. مورداشاره

 

 تعریف مفاهیم .9-2

 . مفهوم نظام انقالبی9-2-9
ی هرا روشن ساخت. کلمی  «منظا»از نخست باید مراد  ،«انقالبینظام » ترکیبی ی هرای فهم واژب

در زبیان   ، نه در فرهنگ سیاسی ی اجتماعی جهان عرب امیروز تعبییر روشینی دارد، نیه     «نظام»عربی 

ای از  رود که مجموعیه  نظم گرفته شده است، در صورتی به کار می یهفارسی. این کلمه که از ماد

مثال مشترکی ( 99:9917)مصباح یزدی،.خاصی در نظر گرفته شوند اشیا و عناصر، با چینش منظم و

تسیبیح   یهیا  دانهوقتی  تسبیح است. یها دانه، مثال اند آوردهدر باب معنای نظام  لغت که بیشتر کت 

، به این شوند یمو با یکدیگر همراه  درآمدهبه رشته  ،گونه نیاو یا مروارید و یا هر چیزی با ماهیت 
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. شیود  یمی گفتیه  « نظیام » دیی آ یمی  بیه دسیت  که از این عمی    یا یخروجو به  ندیگو یم« انتظام»کار 

 (22:9912)عبدالحسین زاده،

 فارسیی،  زبیان  در هیم  و عربیی  زبیان  در هم دور، ی، از واژگانی است که از گذشته«انقالب»

 و «دور» ،«سیتارگان  قانونمنید  و مینظمم  دورانیی  حرکیت » معنیای  بیه  و نجیومی   اصیوالحات  از یکی

 و تحیولل » و «بازگشیت  و رجیوع » معنیای  دو در کلمیه  ایین  نیز کریم قرآن در . است بوده «گردش»

 استعمال شده است. اروپاییان برای القای معنای نجومی ایین کلمیه از دیربیاز، لفی      «شدن دگرگون

Revolution  سو، این لف  در غیرب معنیای جدیید     نیمیالدی بد9222اند. از سال برده می به کاررا

که  قیام سریع، پرشور، و همگانی مردم بر ضد نظام حاکم به کار رفت. این دیگری نیز یافت و برای 

های اجتماعی از اصوالح نجیومی اسیتفاده کردنید،     قسم از حرکت  گذاری این چرا غربیان برای نام

ن نییز، بیه   زبیا  مترجمان فارسی .شده است ها اشاره خود، ادلمه و عللی دارد که در کت  مختلف به آن

)دیکشینری آنالیین   .نام نهادنید « انقالب»مردم را بر ضد نظام حاکم،   پیروی از غربیان، قیام همگانی

 آبادی (

شیود: یکیی    در پهنه علوم انسانی و اجتماعی به دو معنا اسیتعمال میی  « انقالب»هرحال، کلمه  به

سیاسی جامعیه   واحوال اوضاعدر  معنای تحولل سریع، شدید و بنیادین که بر اثر طغیان عموم مردم به 

ییک نظیام سیاسیی، حقیوقی و اقتصیادی جیای خیود را بیه نظیام دیگیری            جیه یدهد و درنت روی می 

و بیدون خشیونت    یکنید  کیه بیه    یاسی یرسیغای و  دهد؛ و دیگری به معنای تحولل شدید و ریشیه  می

گیرد. مانند انقالب علمی، انقالب صینعتی، انقیالب فرهنگیی، انقیالب ادبیی و انقیالب        صورت می

)مصیباح  است.« تحیولل شیدید، اساسیی و کلمیی    »همان « انقالب»لف    هنری. وجه مشترک دو معنای

  (09:9910یزدی،

ظیاهرا  دو مفهیوم    ،«انقیالب »و « نظیام » کیه  کنید  یمی مشیخص   دیی آ یبرمآنچه از این تعاریف 

نظام، بیانگر نظم، ثبات و حف  وضع موجود و انقالب گویای تغییر وضیع   .رسند یمبه نظر متناقض 

موجود است. قرار گرفتن این دو واژه در کنیار هیم از سیاختار و نظیامی حکاییت دارد کیه در پیی        

بی از منظر مقام معظیم  پیش روست. نظامِ انقال  های تحول دائمی و مستمر و برخورد انقالبی با پدیده

هیا و علیت اصیلی حفی       انقیالب اسیالمی از سیایر انقیالب     زکنندهیترین مشخصه متما رهبری، مهم

  (9910. )محمدی،مفهوم است نظامِ انقالبی خموشی و رکود نا درسال است.  72ماهیت آن پ  از 
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دگی مقابیی  ایسییتااز:  انید  مقییام معظییم رهبیری عبییارت  ی نظیام انقالبییی از دییدگاه  هییا یژگی یو

، پیگییری تصیمیمات مسیتدل در مواضیع     (09/4/9912) خواهی ظالمان و مستکبران و زیاده ییزورگو

طلبییی نشییدن، در موضییع اقتییدار     تسییلیم زورگییویی نشییدن، تسییلیم زیییاده   (، 90/92/9942)اصییولی

پییذیر و مخالفییت بییا هییر نییوع  گییر و سییلوه شییکننده تقسیییم میییان سییلوه درهییم(، 02/0/9912)ایسییتادن

هیا؛ سیاعی بیرای ایجیاد بیرادری و      دافع عیدالت و کرامیت انسیان و ارزش   می (، 9/9/9914)گری سلوه

سیاالر،، اسیتقالل و حقیوق ملیت در      مدافع مردم(، 07/1/9914)برابری؛ ایستاده در مقاب  نفوذ دشمن

و (، 90/92/9942)هییا، مییدافع حقییوق مسییلمانان عییالم و هییر مظلییوما در هییر نقوییه عییالم    زمینییه  همییه

 (.09/90/9919)مظلوم و ضد ظالم در دنیا کننده اسالمِ طرفدار مورح
 

 مفهوم تمدن .9-2-2

ی هیا  نسی  زمانی که بشر با خط آشنا شد، قلم به دست گرفت، افکار خود را قلمی کیرد و بیه   

معادل تمدن یا حضاره اسیت. ایین واژه در زبیان     9واژه تمدن پدیدار گشت.« تمدن»بعد انتقال داد، 

هایی  شده و برای داللت بر ویژگی به معنی شهروند یا شهرنشین گرفته civisانگلیسی از لغت التینی 

مانند لوف، کیاست و لیاقت مورداستفاده قرارگرفته است کیه دسیتاورد شهرنشیینی اسیت ییا بیرای       

(. یونانییان  99: 9919کنند )سپهری،  هایی که در شهرها زندگی می پیشرفت و ترقی افراد و جمعیت

دانسیتند )فیوزی و    ای از نهادهیا و روابیط اجتمیاعی میی     شهر را مجموعیه مدن، ی تبا استفاده از واژه

در فرهنگ عربی واژه تمدن بیه معنیای حضیاره، نقویه مقابی  بیداوت )بادییه        (. 1: 9919زاده،  صنم

شهرنشین شدن، خیوی  »در فرهنگ فارسی تمدن چنین تعریف شده است: است.  کاررفته بهنشینی( 

دم آشنا شدن، زندگانی اجتماعی؛ همکاری مردم با یکدیگر در امیور  شهری گزیدن و با اخالق مر

 (. 992: 9911، 9)عمید، ج « زندگانی و فراهم کردن اسباب ترقی و آسایش خود

 

 تمدن اسالمیمفهوم . 9-2-9

هیای سیاسیی و فرهنگیی و اقتصیادی جامعیه اسیت کیه ابعیاد          تمدن اسالمی بیانگر همیه جنبیه  

(. تمیدن اسیالمی،   999: 9919دهد )مدیریت حوزه علمییه قیم،    وجودی فرد و جامعه را پوشش می

 

1. Civilization 
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بدین ترتی ، تمدن اسیالمی از همیه    است.های آن بر محور اسالم  تمدنی دینی است که همه مؤلفه

هیای قرآنیی و متکیی بیر سینت پییامبر اکیرم)ص(         الهیی در چهیارچوب آمیوزه    های تمیدن  ویژگی

های آن، دین، اخالق، علم، عدالت، قوانین، مقررات، اصول دینیی و غییره    برخوردار است و مؤلفه

 (99-90: 9912)جان احمدی،  .است

دی، ، مراد از تمدن اسالمی، همه دستاوردهای مسلمانان در ابعیاد گونیاگون اقتصیا   یطورکل به

فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، اخالقی، مادی و معنوی، صنعت، اختراعات و اکتشیافات اسیت کیه از    

عصر پیامبر )ص( شروع شد و با گسترش قلمیرو اسیالمی از مرزهیای غربیی چیین تیا انیدل  را در        

 برگرفت.

 

 چارچوب نظری .4

 بیا  بتواننید  بشیر  کی   ی است کیه ا جامعه آفریدن برای تمدن تالش»معتقد است که  «بی تاین»

 از خاصیی  نیوع  ییا  مرحلیه  را تمیدن  او درواقیع کنند.  زندگی آن درون یکدیگر کنار در یینوا هم

، فرهنگ و تمدن را یکی دانسته، ولی دامنه و زمیان  «لوکاس» (71:9942)تاین بی، .داند یم فرهنگ

راه مشیترک  فرهنیگ وو تمیدن ،   »از دییدگاه او  فرهنگ را محدودتر از تمیدن تلقیی کیرده اسیت.     

 (.02: 9917، 9زندگی، اندیشه و کنش انسان است )لوکاس، ج 

 شیده  ریپیذ  امکان فرهنگی خالقیت آن، وجود یجهیدرنت که است اجتماعی نظم نوعی تمدن

 سیازمان »،«اقتصیادی  امیور  در احتییاک  و ینی یب شیپ» اساسی رکن چهار در تمدن. »ابدی یم جریان و

 ظهیور  .داد تشیخیص  تیوان  یمی  را« هنیر  بسط و معرفت راه در کوشش» و ،«اخالقی سنن» ،«سیاسی

 ترس رفتن بین از هنگام باشد، پذیرفته پایان یو ناامن ومرج هرج که است ریپذ امکان هنگامی تمدن

 فویرت  و غرییزه  تسیلیم  را خیود  انسان و دیآ یم پیش اختراع و ابداع به نیاز و کنجکاوی که است

 دهید.  زندگی سوق بهبود وسای  تهیه و معرفت و علم کس  راه به طبیعی شک  به را او تا کند یم

  (9:9929)وی  دورانت،

 موجی   کیه  اجتمیاعی  اسیت  نظامی تمدلن: »کند یم تعریف گونه نیا را «تمدلن» دورانت وی 

 بیه  دست هنر، و ورسوم آداب ،ها شهیاند از یریگ بهره منظور به و شده فرهنگی دستاوردهای تسریع

 نظیامی  و باشید  یمی  آن دارنده نگه قانون، و اخالق که سیاسی است ؛ نظامیزند یم تیخالق و ابداع
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 عوامی   همچنیین،  او (9:9929)وی  دورانت،« ماند. خواهد پایدار تولید، تداوم با که اقتصادی است

 :کند یم یبند جمع زیر عام  چهار در را ها تمدن تکوین

 .اقتصادی یها سازمان و صناعت کشاورزی، تمدن: شکار، اقتصادی عوام  .9

 .خانواده و قانون دولت، تمدن: حکومت، سیاسی . عوام 0

 دینی. آداب و دین اجتماعی، اخالق جنسی، اخالق تمدن: ازدواج، اخالقی . عوام 9

 (91:9941،پرست نیدهنر.) و علم ادبیات، تمدن: و روحی عقلی عوام  .7

 ،آورد یمی  بیه وجیود   را تمیدن  کیه  مدینیه  اهی   ارتبیاک  و ائیتالف  عام  ،«فارابی»حکمت  در

 رأی ایین  اسیت.  گردییده  مشیترک  افعیال  عامی   خیود  که است مشترکی امور درباره اشتراک نظر

 افعیال  منشأ شده، وارد مردم اندیشه به مدینه رئی  طریق از و دارد باال عالم در ریشه که مشترک،

 ،سازد یم متمایز شهرها سایر از را آرمانی شهر این شهروندان آنچه .است گردیده مدینه اه  جمیع

 اسیت. )جمشییدی،   اخالقیی  مکیارم  و فضیائ   بیه  عملیی  تقیید  و آسیمانی  اصولی به نظری معرفت

99:9917) 

 .دیی آ یمی  حسیاب  بیه  آن پاییان  و عمیران  هیدف  «الحضیاره »ییا   تمیدن  «خلیدون  ابن» نگاه در

. شیود  یمی  میردم  طلبیی  تساوی و همدلی و اتحاد باعث دین نگاه این ( در292:9949)ابن خلدون، 

 .شود یم هموار غلبه راه و گردیده عصبیت تقویت سب  جهیدرنت ( و920:9949)ابن خلدون، 

 یتفیاوت  یب و دوری و فراموشی را اسالمی یها تمدن نابودی و انهدام اصلی عام  خلدون ابن

 او «دارد. توجیه  اش یاخالق وسازی  تمدن یها جنبه با سیاسی مذه  ریتأث»بر  شتریب و دانسته دین به

 جهیان  انحویاک  از عوامی   را آغیازین  شریعت از اسالمی یها و حکومت امت شدن دور» همچنین

 (027:9924)طباطبایی، .« اندد یم اسالم

 بلکه آن، فیزیکی نمادهای در نه تمدن عنصر نیتر مهم ره(«)خمینی حضرت امام»از دیدگاه 

 غیرب  فرهنگ امام، مقیاس، این با است. نهفته آن دینی و معنوی بعد یعنی آن یساز انسان توان در

 نگیاه  لحیاظ  بیه  دارد، طبیعت قوانین کشف و بشری مصنوعات تولید در که ییها ییتوانا تمام با را

 نشیده  بنیا  حقیقیی  و راسیتین  دینیی  مبیانی  بیر  زیرا .دانند ینم مناس  تمدنی انسان، به اش یبعد تک

 (921:9921 ،1)امام خمینی،ج است.

 معتقدنید  اما ندینما یم اشاره تمدن ی الزمه عنوان به اقتصادی پیشرفت به ایشان هرچند درواقع
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 و میادی  جنبه دو در انسان تعالی استعداد معنویت و دین بر هیتک باید با کند یم ظهور که تمدنی هر

 دینیی  یها ارزش و مبانی بر تکیه با باید ها تمدن ایشان نظر در گرید عبارت به .باشد داشته را معنوی

 .باشیند  هیا  انسیان  تعیالی  و رشید  درصیدد  و رفیع  را بشیر  اجتمیاعی  و فیردی  نیازهیای  متعیالی،  و

 (92:9917)جمشیدی،

تمیدن عبیارت اسیت از برقیراری نظیم و همیاهنگی در       » ،«جعفریی محمدتق»به اعتقاد عالمه 

های ویرانگر را منتفی سیاخته و مسیابقه در مسییر     ها و تزاحم های یک جامعه که تصادم روابط انسان

هیای آن جامعیه    زندگی اجتماعی افیراد و گیروه   که یطور ها بنماید، به آن مقام قائمرشد و کمال را 

 (. 099: 9949، 2)جعفری، ج« ها باشد ادهای سازنده آنموج  بروز و به فعالیت رسیدن استعد

 حقیقی یها ارزش به آن در که غربی تمدن از انتقاد ضمن نیز «مرتضی موهری» استاد شهید

 یاسیتعدادها  و کمیال »ابتیدا   کیه  شمارد یبرم یا مجموعه را حقیقی تمدن ،شود ینم توجهی انسان

 در کیه جامعیه   کنند مشخص است انسان کمال همان که را جامعه کمال بعد و کنند تعریف انسان

 کمیال  بیه  خیودش،  فرهنگیی  کمیال  به خودش، یاستعدادها نهایت به را انسان تواند یم نظامی چه

 (070:9921.)موهری، برساند خودش معنوی

 مبیانی  حاصی   بشری بزر  یها تمدن از یکی عنوانی به اسالمی تمدن نیز تاریخی لحاظ به

 اسیالم  بیه  بسییاری  ملی  : »سدینو یم باره نیدرا موهری شهید .بوده است ها آن به باور و اسالم دین

 بیا  و آن کوشییدند  تعیالیم  بسیط  و نشیر  راه و در درآمدنید  دیین  ایین  خیدمت  و در گرویدنید 

« آوردنید.  وجیود  بیه  اسیالمی  تمیدن  نیام  بیه  باشیکوه  و عظییم  تمیدن  یکیدیگر  بیا  یمسیاع  کیتشر

 (99:9994)موهری،

 

 تحقیقی ها افتهی .5

 ی مقام معظم رهبری . تمدن نوین اسالمی در اندیشه5-9
ی یکیی از منیابع اصیلی و    ا خامنیه  اهلل تیی آی حضیرت   گفته شد اندیشیه  تر شیپکه  طور همان

. پ  از بررسی نظریات مختلف در بیاب تمیدن   شود یمباالدستی گفتمان انقالب اسالمی محسوب 

 .شود یمهبر معظم انقالب در این خصوص پرداخته ی نظر و دیدگاه رو تمدن اسالمی، به ارائه

ی اصلی مقام معظم رهبری بیوده و  ها دغدغههمواره یکی از « و ایجاد تمدن اسالمی شرفتیپ»
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ی اخییر   دهیه ی غربیی و شیرقی، در   ها تمدنو  ها شرفتیپهست. ایشان ضمن نقد عالمانه بسیاری از 

 معظیم  . مقیام انید  کیرده تأکیید  « نظریه تمدن نوین اسیالمی »ی در بیانات خود بر توجه قاب  صورت به

 توانید  میی  میادلی  و معنیوی  لحیاظ  بیه  فضا آن در انسان که دانند می فضایی را اسالمی تمدن رهبری

 زندگی. است کرده خلق غایات آن برای را او متعال خدای که برسد مولوبی غایات به و کند رشد

داشته باشد، انسان عزیز، انسان دارای قیدرت، دارای اراده، دارای ابتکیار، دارای    یعزتمند و خوب

سازندگی جهان طبیعت. تمدلن اسالمی به این معنی است و هدف و آرمان نظام جمهیوری اسیالمی   

  مجتهدی( اهلل تیآ، بیانات در جمع طالب مدرسه علمیه 00/9/9919)این است 

ی اجتمیاع نمیود پییدا    هیا  نیه یزمو  هیا  عرصیه می باید در همیه  تمدن اسال»از منظر فکری ایشان 

به عقیده معظیم لیه    (مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت»اعضای شورای عالی جمع ، بیانات در 2/0/9919)«کند.

« از اسیالم اسیت.   هیا  ملیت لکه به معنای تأثیر پذیرفتن فکیری  تمدن اسالمی، کشورگشایی نیست، ب»

برخیی از   تیوان  یمی ی اخییر،  هیا  سیال با نگاهی گذرا به مجموعه بیانات مقام معظم رهبری در  )همان(

 معانی و مفاهیم معظم له درباره تمدن اسالمی را در قال  جدول زیر نشان داد:

 
 یا منهخامعانی و مفاهیم تمدن اسالمی از منظر امام 

 جانبه همهپیشرفت 
 بیانات در جمع جوانان استان خراسان شمالی( ،09/4/9919)

 الگویی برای حرکت امت اسالمی
 ،بیانات در جمع نخبگان استان فارس( 94/0/9914)

 به معنای تصرف سرزمین نیست.
، بیانات در جمع مسئوالن نظام و میهمانان 1/92/9917)

 کنفران  وحدت اسالمی(

 پرهیز از تقلید غربی است. 
 ، بیانات در جمع کارگزاران ح (0/4/9919)

 نیست. ها ملتبه معنای تجاوز به حقوق 
، بیانات در جمع مسئوالن نظام و میهمانان 1/92/9917)

 کنفران  وحدت اسالمی(

 گسترش اخالق انسانی است. 
، بیانات در اجالس جهانی علما و بیداری 1/0/9910)

 اسالمی(

ی مادی و ها تیظرفاز همه  ها انسانی مند بهره

 معنوی است. 
 ، بیانات در اجالس جهانی علما و بیداری اسالمی(1/0/9910)

خالص شدن از اقتصاد مبتنی بر ویژه خواری و ربا 

 و تکاثر است.
، بیانات در اجالس جهانی علما و بیداری 1/0/9910)

 اسالمی(
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 از اسالم ها ملتتأثیر پذیرفتن فکری 
مرکز الگوی »اعضای شورای عالی جمع در ، 2/0/9919)

 (اسالمی ایرانی پیشرفت

 .هاست ملتعرضه کردن هدیه الهی به 
، بیانات مسئوالن نظام و میهمانان کنفران  1/92/9917)

 وحدت اسالمی(

ی صهیونیست و کمپانی دار هیسرمانقوه مقاب  منافع 

، بیانات در 01/99/9919) خوار خوندارهای ظالم و 

 جمع مردم آذربایجان شرقی(

دنیایی آراسته با تعلیمات ارزشمند پیامبران الهی و 

، بیانات در جمع نیروهای 9/0/9942)آیات نورانی قرآن 

 حاضر در مانور طریق القدس(

 رکت به سمت وابستگی به غربنقوه مقاب  ح
 ، بیانات در اجالس جهانی علما و بیداری اسالمی(1/0/9910)

 دنیایی آباد و پیشرفته در کنار تعالی معنوی 
، بیانات در جمع نیروهای حاضر در مانور طریق 9/0/9942)

 القدس(

 ی مادی و ظالمانه نیب جهاننقوه رهایی از 
 علما و بیداری اسالمی( ، بیانات در اجالس جهانی1/0/9910)

 آرامش و امنیت و اطمینان بااحساسدنیایی 
، بیانات در جمع نیروهای حاضر در مانور طریق 9/0/9942) 

 القدس(
 مغز یبی ها افتهو ی ها بافتهنقوه مقاب  تأثیرپذیری از 

  ها یغرب
 ، بیانات در جمع ائمه جمعه مساجد استان تهران(99/9/9919)

 انسانیت در آن شکوفاستدنیایی که در 
، بیانات در جمع نیروهای حاضر در مانور طریق 9/0/9942)

 القدس(

 نقوه مقاب  حرکت به سمت وابستگی به غرب
 ، بیانات در اجالس جهانی علما و بیداری اسالمی(1/0/9910)

گسترش فرهنگ اسالمی در فضای عمومی 

 بشریت
بیداری ، بیانات در اجالس جهانی علما و 1/0/9910)

 اسالمی(
 

 یا خامنه اهلل تیآی تمدن نوین اسالمی از دیدگاه ها شاخصه. 5-2
اهییداف  نیتییر مهییمیکییی از « ایجییاد تمییدن اسییالمی»ی ا خامنییه اهلل تیییآاز دیییدگاه حضییرت 

، بیانات در جمع دانشجویان و 02/7/9917) ها آرمان ،بیانات در جمع جوانان استان خراسان شمالی( ،09/4/9919)

نظیام و   ، بیانات در جمع اجتمیاع بیزر  میردم اراک(   97/4/9941)و خط کلی  (ها دانشگاهاساتید 

اگیر تمیدن اسیالمی بیه وجیود آمید،       »انقالب اسالمی است. معظم له به صراحت تأکیید دارنید کیه    

، ثیروت، رفیاه، امنییت، عیزت     است که ملت ایران در اوج عزت خواهید بیود. ایین عیزت     وقت آن

 بیانات در جمع جوانان استان خراسان شمالی( ،09/4/9919) «به دنبال خواهد داشت. زیچ همهو  المل  نیب
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ی ها شاخصهبا  تواند یمتمدن اسالمی : »ندیفرما یمی تمدن نوین اسالمی ها شاخصهایشان در بیان 

ی پیشرفته و اخالق واال را به امت اسالمی  شهیاند، «مجاهدت مداوم»و « اخالق»و « علم»و « ایمان»

ی مادی و ظالمانه و اخالق به لجن نیب جهانی بشریت هدیه دهد و نقوه رهایی از  همهو به 

، بیانات در اجالس جهانی علما و بیداری 1/1/9910)« ، باشد.اند غربی که ارکان تمدن امروزی ا دهیکش

ی تمدن نوین اسالمی اشاره ها شاخصهایشان، به برخی از  در ادامه با استناد به فرمایشات اسالمی(

 :شود یم

 

 . ایمان5-2-9

در ایجاد تمدن نیوین اسیالمی بسییار تأکیید     « ایمان و معنویت»ی به مسئله ا خامنهحضرت امام 

و « بر اسیاس ایین ایمیان اسیت کیه سیبک زنیدگی انتخیاب خواهید شید.          »دارند. به اعتقاد معظم له 

بیانیات در   ،09/4/9919) «یک تمدن به وجیود آورد.  توان ینمبدون مکت  و بدون ایدئولوژی »همچنین 

 دار شیه یرتمدنی که از ایمان برآمده باشد، چنان عمییق و  »از منظر ایشان  سان شمالی(جمع جوانان استان خرا

 )همان(  «فکر و فرهنگ خود را در دنیا گسترش دهد. تواند یماست که 

. شیمارند  یبرمی سیازی   ی دشیمنان تمیدن  هیا  توطئیه را از « یمانیا یب»معظم له کشاندن جامعه به 

رسول مکرم اسالم و صیحابه و نییز جانشیینان    »، تأکید دارند که ایشان با اشاره به صدر اسالم )همان(

ی ایمان و بیا اتکیای بیه خیدا توانسیتند ییک تمیدن عظییم تیاریخی را           هیسابزرگوار ایشان، تنها در 

ایشیان از   ی کشیورهای آفریقیایی(  ی جمعیه ، بیانیات در جمیع جمعیی از ائمیه    29/90/9921)«ی نمایند.گذار هیپا

حضیرت امیام    )همان(. کنند یمرسیدن به این تمدن در عصر جدید یاد « تنها شرک»به عنوان « ایمان»

معارف بلنید اسیالمی و قرآنیی و رواییات     »ی بنای تمدن اسالمی را بدون نیازمندی جامعه به ا خامنه

 ، بیانات در جمع شعرای آئینی(09/29/9912). خوانند یمناشدنی « تیب اه 

 

 . علم5-2-2

ی این ی اهمیت ویژه دهنده نشانی بر تولید علم، ا خامنه اهلل تیآتأکیدات چندین بار حضرت 

را یکی از دو عنصیر اساسیی و الزم   « تولید فکر»نوین اسالمی است. ایشان سازی  شاخصه در تمدن

تغیییر   و کلیید اصیلی   ، بیانات در اجتماع بیزر  میردم قیم(   97/4/9941).دانند یمبرای ایجاد تمدن اسالمی 
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، بیانیات  09/29/9919). کنند یمجستجو «علم»سرنوشت کشور و ملت به سوی خوشبختی واقعی را در 

 در جمع مسئوالن سازمان انرژی اتمی(
پیش رفتن »باشد. « اخالق و معنویت»معظم له است که همراه با  موردنظردر این راستا، علمی 

« نقالبیی در ایجییاد تمییدن اسییالمی اسییت. دانیش و علییم همییراه بییا معنوییت یکییی از اهییداف نظییام ا  

ایشان همواره تأکیید دارنید کیه جامعیه بایسیتی بیه سیمت ییک          ، بیانات در جمع پرستاران(91/22/9942)

جامعه متفکر حرکت کند؛ باید جوشیدن فکر و اندیشیه ورزی در جامعیه بیه ییک حقیقیت نماییان       

 راهبردی( یها شهیاند، بیانات در نخستین نشست 92/21/9911)تبدی  شود. واضح

 

 . اخالق5-2-9

انتظار دارنید کیه هیدف نهیایی خیود را در      « ی اسالمی واحدهامت » ی از ا خامنهحضرت امام 

، 02/22/9912)قیرار دهید.   « دیین و عقالنییت و علیم و اخیالق    »ی  هیپابر  ایجاد تمدن اسالمی جدید،

از دیدگاه ایشان، هدف در تمدن اسالمی و در نظیام مقیدس    بیداری اسیالمی(  یالملل نیببیانات در اجالس 

در  ، بیانیات در جمیع پرسیتاران(   91/22/9942) جمهوری اسالمی، حرکت دانش همراه با معنوییت اسیت.  

ی یکی از ملزومات اصلی علم، معنویت و اخالق است و همین ا خامنهدیدگاه سیاسی حضرت امام 

. علیم و  کنید  یمی غربی متمایز ها تمدنتمدن اسالمی را از علم همراه با اخالق و معنویت است که 

پیشرفت تمدن مادی غرب که عاری از معنویت و اخالق است، به ضرر بشیریت تمیام شیده اسیت.     
 ، بیانات در دیدار با مردم شاهرود(02/21/9919)

 

 . مجاهدت مداوم5-2-4

ی تمیدن  هیا  شاخصیه ز یکیی دیگیر ا  « مجاهیدت میداوم  »ی ا خامنه اهلل تیآاز دیدگاه حضرت 

جهیاد میداوم نییاز    » ،بیانات در اجالس جهانی علما و بییداری اسیالمی(  21/20/9910).دیآ یماسالمی به شمار 

به برکت مجاهدت دائم شده اسیت. مجاهیدت    ها یسازی تمدن  همه، ها شرفتیپی  همههمه است، 

است.  نیآفر نشاکاست. جهاد شادی و  نیآفر شوقبه معنای رن  کشیدن نیست، جهاد  اش همهدائم 

 ، بیانات در جمع مداحان(99/20/9910)«امروز به این جهاد نیاز داریم.

تمدن اسالمی بیابِ   تواند یم مجدانهامت اسالمی با یک تالش مجاهدانه و »ایشان معتقدند که 
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ریت قییرار ی کییرده و بییه ثمییر برسییاند و آن را در مقابیی  بشیی زیییر شییالودهاییین دوران را طراحییی و 

اسالمی مجدد در عصر سازی  تمدن»ایشان مسئله مهم  ، بیانات در جمع مسئوالن نظام(21/92/9917)«بدهد.

و در ایین جهیاد    نمیاز جمعیه(   یهیا  خوبیه ، بیانات در 97/99/9912).دانند یم« جهاد بزر »را یک « جدید

ر و وابسیتگی حیاکم بیر    ی و فقی نی ید یبی و استبداد ماندگ عق که تاریخ  خواهند یمبزر  از ملت 

و  سیاالرانه  میردم ی ا وهیشی زمان جبران کرده و بیا رویکیردی اسیالمی و بیه      نیکودتاترکشور را در 

نهادینیه  »و پرفیراز و نشیی ،    وخیم  چیپیرپ کنند. در این گذار « جامعه سازی»رعایت عقالنیت و علم 

کردن آزادی و حقوق اجتماعی منهای لیبرالیزم و برابیری منهیای مارکسییزم و نظیم منهیای فاشییزم       

غرب و حف  تقید خویش به شریعت مترقی اسالم، پیشرفت در عین عدم وابستگی، مدیریت علمی 

 )همان(«شدن یک جهاد است. کار محافظهبدون سکوالریزه و 

 

 تادگی و مقاومت. ایس5-2-5

ی رسییدن بیه تمیدن    هیا  شاخصهنیز از « ایستادگی و مقاومت»ی مقام معظم رهبری، در اندیشه

ی  وعیده ایسیتادگی و صیبر و بصیر و اعتمیاد بیه      »است. از دییدگاه ایشیان    شده یمعرفنوین اسالمی 

-ا تا رسیدن به قلهخواهد توانست این مسیر پر افتخار ر« ولینصرن اهلل من ینصره و ان اهلل لقوی عزیز»

،بیانات در اجالس جهانی علما و بیداری 21/20/9910) «ی تمدن اسالمی، در برابر امت اسالمی هموار کند.

استقامت یعنی مسیر : »اند فرمودهو  کرده اشارهی به معنای ایستادگی و مقاومت درست بهایشان  اسالمی(

 ، بیانات در جمع کارگزاران نظام(09/1/9912).«ی را گم نکنیم و مرت  خواها را اصالح کنیمریگ جهتو 

 

 . پرهیز از تقلید غرب5-2-1

 از تقلیید  از پرهییز  »اسیالمی،  نوین تمدن ساختن از دیدگاه مقام معظم رهبری شرک و الزمه

برای سیاختن ایین بخیش از    » بیانات در جمع جوانان استان خراسان شیمالی(  ،09/4/9919) .است« غربی یها تمدن

 یهیا  روشتمدن نوین اسالمی، بشدت باید از تقلید پرهیز کنیم؛ تقلید از آن کسانی که سعی دارند 

تحمی  کنند. امروز مظهیر کامی  و تنهیا مظهیر ایین       ها ملتزندگی و سبک و سلوک زندگی را به 

گری با غرب داشته ستیزهزورگوئی و تحمی ، تمدن غربی است. نه اینکه ما بنای دشمنی با غرب و 

 .گری و دشمنیِ احساساتی نیستستیزه – است بررسی از ناشی حرف، این –باشیم 
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که این تقلید را برای خودشان روا دانستند و عم  کردند، جز  ییکشورهاتقلید از غرب برای 

بیه صینعتی و اختراعیی و ثروتیی هیم       ظیاهر  بیه که  ییکشورهاضرر و فاجعه به بار نیاورده؛ حتمی آن 

رسیدند، اما مقلد بودند. علت این است که فرهنیگ غیرب، ییک فرهنیگ مهیاجم اسیت. فرهنیگ        

بیومی را نیابود    یها فرهنگها وارد شدند، غربی هر جا. هاست فرهنگی غرب، فرهنگ نابودکننده

را تغیییر   هیا  ملیت انسیتند، تیاریخ   اساسیِ اجتماعی را از بین بردند؛ تا آنجائی که تو یها انیبنکردند، 

ها وارد شدند، زبیان میردم   را تغییر دادند. هر جا انگلی  ها آنرا تغییر دادند، خط  ها آندادند، زبان 

 )همان(« .بومی را تبدی  کردند به انگلیسی؛ اگر زبان رقیبی وجود داشت، آن را از بین بردند

 

 سبک زندگی .1-2-5

« یافیزار  نیرم »و « ابیزاری »نوین اسالمی را در دو بخیش  سازی  مقام معظم رهبری تحقق تمدن

ی افیزار  نیرم بخیش   هیا  تمدنی ی حقیقی همهمؤلفهی معتقدند که ا خامنهامام  )همان( د.ان نمودهعنوان 

 دهید  یمی شام  خرده عناصری است که متن زندگی جامعه متمیدن را تشیکی     مؤلفه. این هاست آن

ی تمیام الگیوی   معظم له این بخش دربرگیرنیده  ازنظر. اند نهاده« یسبک زندگ»که ایشان بر آن نام 

اجتماع اعم از نهاد خانواده، سیاست، دوستان، جامعیه و   مختلفی ها حوزهرفتاری و ارتباطی ما در 

 .باشد یماقتصاد و ... 

 
 یا خامنهی تمدن اسالمی از منظر امام ها بخش

 خراسان شمالی(بیانات در جمع جوانان استان  ،29/1/9919)

 ابزاری
ی ی اقتیدار   الملل نیبعلم ی اختراع ی صنعت ی سیاست ی اقتصاد ی تبلیغ و ابزارهای تبلیغ ی اعتبار 

 سیاسی و نظامی ی اقتصاد

 یافزار نرم

مسئله خانواده ی سبک ازدواج ی نوع مسکن ی نوع لباس ی الگوی مصرف ی نیوع خیوراک ی         

ی نیوع رفتیار در محی       وکار کس نوع آشپزی ی نوع تفریحات ی مسئله خط و زبان ی مسئله    

ی سیاسی، ورزشی و ...، نوع رفتار با پدر و ها تیفعالکار ی دانشگاه و مدرسه، نوع رفتار در  

 ن و ...مادر، دوست و دشم
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 یا خامنهی تمدن نوین اسالمی از دیدگاه حضرت امام ها شاخصه

 

 یا جایگاه جوانان در منظومه فکری امام خامنه. 9-5
ی سیاسیی مقیام   ی آن در اندیشیه هیا  شاخصهی مفهوم تمدن نوین اسالمی و تا حدودحال که 

و  هیا  شاخصیه پاسیخ پرسیش اصیلی تحقییق کیه همیان چیسیتی         معظم رهبری مشخص گردیید، بیه  

، سیؤال . پیش از پاسخ بیه ایین   میپرداز یمدر تراز نظام انقالبی است، ساز  ی جوانان تمدنها یژگیو

، مرزوبیوم ی بیه جوانیان ایین    ا خامنیه  اهلل تیی آی تصیویری از نگیاه حضیرت    لزوم و ضرورت ارائیه 

ب و رسیاندن آن  در پیشگامی انقال رسالت و وظیفه نیتر مهماست. از دیدگاه ایشان،  ریناپذ اجتناب

کیه   شیود  یمی ی جوانان است. اما اینک این پرسیش مویرح   ، به عهدهاش یمتعالی بلند و ها آرمانبه 

ی ، جوانیان در منظومیه  گیر ید عبیارت  به؟! و یا نگرند یمی به جوانان چگونه ا خامنه اهلل تیآحضرت 

ی جوانیان بیرای   دربیاره فکری ایشان چیه جایگیاهی دارنید؟! برخیی از عنیاوین و تعیابیر معظیم لیه         

 است. شده دادهشدن موضوع، در قال  جدول زیر نشان  تر روشن
 

شاخصه های  
تمدن نوین  

 اسالمی 

 ایمان

 علم

 اخالق

مجاهدت 
 مداوم

 بصیرت

ایستادگی  
 و مقاومت

پرهیز از 
 تقلید غرب

سبک 
 زندگی
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 یا خامنهایرانی از منظر امام  جوان

 قرص و محکم در صراک مستقیم
، بیانییات در جمییع 01/29/9912)

 ی شهدا(ها خانواده

 ی خور ها دانیمسینه سپر در 
، بیانات در دییدار  91/92/9912)

 با مردم قم(

 نداشتن خوف از دشمن 
، بیانیییات در جمیییع دانیییش  1/1/9912)

 آموزان و دانشجویان(
 آینده دار 

، بیانیییات در محفییی  2/9/9912)
 ان  با قران کریم(

 ی اصلی انقالبها هیپا
، بیانیییات در جمیییع 92/1/9921)

 دانشجویان(

 فکورتر از جوانان گذشته
،بیانات در جمع دانشیجویان  7/2/9911)

 و نخبگان علمی(
 دبخشیام
، بیانیییات در جمیییع  9/0/9919)

 ی اسالمی(ها انجمناعضای 

 اقدام بدون دغدغه 
، بیانییییات در جمییییع 4/0/9944)

 جوانان(

 مهبط لوف پروردگار
، بیانییات در جمییع دانییش   92/1/9947)

 آموزان و دانشجویان(
 صاح  منوق و فکر 

، بیانیییات در جمیییع  9/9/9919)
 (انیدانشجو

 اعتراض راحت و صادقانه
، بیانییییات در جمییییع 4/0/9944)

 جوانان(

 ها عرصهاز دیگران در همه  کارآمدتر
، بیانات در جمیع مسیئوالن   99/1/9942)

 تبلیغات اسالمی(
 موالبه گر

، بیانیییات در جمیییع  4/9/9914)
 دانشجویان(

 آسان پذیرفتن حق 
، بیانییییات در جمییییع 4/0/9944)

 جوانان(

 ، دانا و پرانگیزهمؤمن
در جمییع اقشییار   ، بیانییات  00/9/9914)

 مختلف مردم(
 ی دینی ها زهیانگدارای 

، بیانییات در جمییع 99/90/9910)
 اعضای خبرگان(

 داشتن انرژی، امید و ابتکار 
، بیانییییات در جمییییع 4/0/9944)

 جوانان(

 باعرضهو  کار به آمادهنیروی مستعد و 
، بیانییات در جمییع اقشییار    00/9/9914)

 مختلف مردم(
 ابزار اقتدار ملی

، بیانات در دییدار  91/92/9912)
 با مردم قم(

 دارای همت بلند
بیانیییات در جمیییع  ،1/90/9941)

 ی اسالمی(ها انجمناعضای 

 اه  اقدام
، بیانییات در دانشییگاه امییام    1/7/9914)

 حسین)ع(
 نهال بالنده

بیانییات در جمییع    ،1/90/9941)
 ی اسالمی(ها انجمناعضای 

 ی خور ها دانیمسینه سپر در 
، بیانات در دییدار  91/92/9912)

 با مردم قم(

 صراحت و شجاعت در گفتار 
 ، بیانات در جمع دانشجویان(4/9/9914)

 اقدام بدون دغدغه 
، بیانیییات در جمیییع  4/0/9944)

 جوانان(

 ی اصلی انقالبها هیپا
، بیانیییات در جمیییع 92/1/9921)

 دانشجویان(

 موتور محرک تحوالت سیاسی
جمییع اعضییای  ، بیانییات در91/1/9910)

 شورای عالی انقالب فرهنگی(
محور حرکت و مرکیز تیالش و   

 تحرک جامعه
، بیانیییات در جمیییع 99/1/9942)

 مسئوالن تبلیغات اسالمی(

جرییان عظییم نجابیت، دیانیت و     
 اصالت

، در جمییع اعضییای  1/90/9941)
 ی اسالمی(ها انجمن

 ها یدرخشندگو  ها یکینمرکز اغل  
، بیانییات در جمییع اعضییای 1/90/9941)

 ی اسالمی(ها انجمن
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911 

بیه تعبییر مقیام معظیم      توانند یمیی ها شاخصهاصلی این است که چه جوانانی و با چه  سؤالاما 

 رهبری بخش دیگری از جهاد بزر  برای ساختن ایران اسالمی را آغاز کنند؟!

 

تراز نظام  درساز  و الزامات جوانان تمدن ها یژگیو، ها شاخصه. 4-5

 یاندیشه مقام معظم رهبر در انقالبی
اصلی پژوهش و ییافتن   سؤال به پاسخگویی منظور بهکه اشاره شد در این پژوهش  گونه همان

اندیشیه مقیام معظیم     در در تیراز نظیام انقالبیی   سیاز   و الزامات جوانیان تمیدن   ها یژگیو، ها شاخصه»

 از پ  ، یترت نیا به است. شده استفاده(0222) کالرک و براون روش به مضمون تحلی  از یرهبر

در  مشیترک  کدهای ،«انقالبی مؤمنجوان »و « جوانان» با مرتبط عبارات تک تک اولیه کدگذاری

 وجوه با سازمان دهنده یها یکدبنددرنهایت  و شدند یبند دسته سازمان دهنده یها یکدبند قال 

 نشیان  هیا  افتیه ی .شیدند  یبنید  دسیته فراگییر   مضیامین  در قال  مشترک معنایی ارتباطات و مشترک

 مضیمون  1 شیام   رهبیری  اندیشه در در تراز نظام انقالبیساز  ی جوان تمدنها شاخصه که دهد یم

 .است شده میترس آن مضامین شبکه نمودار که است پایه مضمون 79 و سازمان دهنده
 

 مضمون پایه  مضمون پایه 
 مضمون

 دهنده سازمان

مضمون 

 فراگیر

9 
، بیانات 04/20/9914)ان  با قرآن 

 در محف  ان  با قرآن کریم(
09 

، بیانات 97/20/9914)ان  با نماز 

در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه 

 شیراز(

 معنویت

صه
اخ
ش

ها 
دن
 تم
ان
جو
ی 

 
س 
سا
ر ا
ی ب
الب
 انق
ظام
ز ن
ترا
در 
از 
س

ری
رهب
م 
عظ
م م
مقا
ت 
یانا
  ب
حلی
ت

 

0 
بیانات ، 97/20/9914)ان  با نافله 

در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه 

 شیراز(
07 

ان  با صحیفه سجادیه 
، بیانات در جمع 97/20/9914)

 اساتید و دانشجویان دانشگاه شیراز(

9 
محکم کردن بنیه 

، بیانات در جمع 97/20/9914)دینی

 اساتید و دانشجویان دانشگاه شیراز(

09 
خودسازی و تهذی  

پیام شفاهی به ، 09/99/9910)نف 

 (های دانشجویی انقالبی تشک 

7 
شناخت عمیق معارف قرآن و 

، بیانات در محف  04/20/9914)دین

 ان  با قرآن کریم(

02 
ارتقاء شخصیت 

، بیانات در 92/9/9919)معنوی

 جمع دانشجویان(
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 مضمون پایه  مضمون پایه 
 مضمون

 دهنده سازمان

مضمون 

 فراگیر

9 
، بیانات 1/90/9941)ارتقاء علمی 

ی انجمن ها هیاتحاددر جمع اعضای 
 اسالمی دانش آموزان(

04 

پرهیز از تقلید غرب 
، بیانات در جمع 01/92/9917)

اساتید و دانشجویان دانشگاه امام 

 علم صادق)ع((

2 
یام به ، پ9/99/9919)ی اندوز دانش

های اسالمی  نشست اتحادیه انجمن
 (دانشجویان در اروپا

01 
یام ، پ9/99/9919)اندیشه ورزی

های اسالمی  اتحادیه انجمنبه نشست 
 (دانشجویان در اروپا

4 
شناخت تاریخ معاصر 

، بیانات در جمع 09/9/9949)

 کارگزاران فرهنگی(
01 

شناخت نظام سلوه 
پیام شفاهی به ، 09/99/9910)

 (قالبیهای دانشجویی ان تشک 

 بصیرت

1 
شناخت جبهه سیاسی 

، بیانات در جمع 91/2/9917)کشور

 اقشار مختلف مردم(
، بیانات در 9/9/9919)تبیین  92

 دانشگاه امام حسین)ع((

1 
ی ها یدگیچیپدرک 

، بیانات در جمع 01/4/9911)زمانه

 طالب حوزه علمیه قم(
99 

داشتن فهم درست از موقعیت 
در جمع  ، بیانات99/7/9912)کشور

 فرماندهان سپاه(

، بیانات در 9/1/9912)آمادگی پاسخ و پیشگیری نسبت به ترفندهای دشمن 92

 جمع بسیجیان(

، 91/2/9917)حف  روحیه انقالبی 99

 بیانات در جمع اقشار مختلف مردم(
، 00/92/12)حف  جهت انقالبی 90

 پیام به مستندسازان جوان(

 90 انقالبی گری
داشتن احساس مسئولیت در 

، 1369/09/28)قبال انقالب 

 بیانات در جمع طالب و دانشجویان(
99 

، 1/90/9941)حضور در میدان

ی ها هیاتحادبیانات در جمع اعضای 

 انجمن اسالمی دانش آموزان(

99 
، بیانات در مراسم سالگرد 97/9/9919)پذیرفتن عمیق مبانی جمهوری اسالمی 

 رحلت امام(

، 9/9/9919)گسترش کار فرهنگی 97

 بیانات در حرم موهر رضوی(
97 

فعال در جبهه 
، بیانات در 00/20/9944)فرهنگی

 جمع دانشجویان دانشگاه تهران(
 اثرگذاری

99 
کار فرهنگی 

بیانات در ، 9/9/9919)خودجوش

 دانشگاه امام حسین)ع((
99 

تالش برای ارتقاء هویت و 
، 9/0/9919)شخصیت جوان

ی ها انجمنبیانات در جمع اعضای 

 اسالمی دانش آموزان(
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 مضمون پایه  مضمون پایه 
 مضمون

 دهنده سازمان

مضمون 

 فراگیر

92 

مسلط کردن محتوای فرهنگی 

، 07/1/9914و برجسته انقالب)
بیانات در جمع اساتید و دانشجویان 

 (و صنعتدانشگاه علم 

92 

مفاهیم قرآنی و مسلط کردن 

، 1/90/9941)معارف اسالمی

ی ها هیاتحادبیانات در جمع اعضای 

 انجمن اسالمی دانش آموزان(

94 
بیانات در ، 94/4/12موالبه گری )

ی فرهنگی سیاسی ها تشک جمع 

 دانشگاه (
94 

ی شخصی ها انتقامپرهیز از 
، بیانات در جمع 97/20/9914)

 یخواه عدالت شیراز(اساتید و دانشجویان دانشگاه 

91 
ی گام ، بیانیه00/99/9914)مبارزه با فساد 

 دوم(
 

91 
 ،92/0/9912داشتن عزم راسخ )

 بیانات در ابتدای درس خارج فقه(
91 

، بیانات 1/1/9912)تقویت اراده

در جمع دانش آموزان و 

 دانشجویان(
 خودباوری

02 
اعتقاد به ما 

گام  ی، بیانیه00/99/9914)میتوان یم

 دوم(

91 
داشتن امید به آینده 

 ی گام دوم(، بیانیه00/99/9914)

09 
بیانات در ، 02/0/12ایمان و حیا )

 دانشگاه افسری امام حسین)ع((
72 

، 97/9/9911)پرهیز از ظلم 

ی نماز جمعه در ها خوبهبیانات در 

 یمدار اخالق سالگرد رحلت امام(

 
00 

، 07/1/9941)برادری و همکاری

 بیانات در اجتماع بزر  مردم اراک(
79 

و نهی از  معروف امربه

بیانات در جمع ، 94/9/12منکر)

 دانشجویان(

 

 در تراز نظام انقالبیساز  و الزامات جوانان تمدن ها شاخصه

 معنویت .9-4-5

و  هیا  شاخصیه یکی از مضامین اصیلی در شناسیایی   « معنویت و ارتقای معنوی جوانان انقالبی»

در تراز نظام انقالبی در اندیشه مقام معظم رهبری است. همیواره یکیی از   ساز  الزامات جوانان تمدن

موالبه و توصیه معظم له در اکثر دیدارهای ایشان با جوانان، توجیه بیه معنوییت و حفی  و      نیتر مهم

 هیای دشیوار فیائق    بیر خیلیی از کار   توان یماست که « معنویت». از منظر ایشان با باشد یمارتقاء آن 
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 ساز در تراز نظام انقالبی ی جوانان تمدنها شاخصهشبکه مضامین 

 

کم نباید گرفت. با توجه به خدا و تقرب بیه خیدا، بیا توسی  بیه دامیان        نقش معنویت را دست »شد. 

بیانیات در  ، 97/20/9914)«توان خیلیا کارهیا، دشیوار را انجیام داد.     قدس الها و ذی  عنایت الها ما

و  باخداکه با ارتباک  خواهند یم ها آنایشان خواب به جوانان از  جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه شیراز(

متعال رابویه برقیرار کنیید. بیا نمیاز، بیا        یباخدا»ی دینی و انقالبی خود را محکم کنند.  هیبنمعنویت 

خودتان را هیم    ، دینا و انقالبا ، سجادیه... با این کار بنیه نافله، با تالوت قرآن، با دعا، با صحیفه

 )همان(«کنید. محکم ما

رابویه  عزیزان مین!  » که  خواهند یممقام معظم رهبری با لحنی پدرانه از فرزندان انقالبی خود 

بگیرید. شما جوانید؛ به آن اهمیت بدهید. بیا خیدا حیرف بزنیید. از خیدا بخواهیید.        با خدا را جد،

 .«ها را به حاشیه برانیید  برا، شما خیلا الزم است. مبادا این -نماز با حال و با توجه -مناجات، نماز 

شاخصه های  
جوانان تمدن ساز 

در تراز نظام  
 انقالبی

 معنویت

 علم

 انقالبی گری

عدالت  
 خواهی

اخالق 
 مداری

 خودباوری

 اثرگذاری

 بصیرت
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911 

و انقالبیی   نمیؤم معظم له از عموم جوانان ایرانی،  ، بیانات در جمع دانشجویان دانشگاه تهران(00/20/9944)

، بیانیات  04/20/9914)که آشنایی و ان  و استفاده اشان را از قرآن روز به روز بیشتر کنند.  خواهند یم

ی، ان  بیا معنوییات و انی  بیا     ا خامنه اهلل تیآی حضرت  شهیانددر سپهر  در محف  ان  با قرآن کریم(

 )همان(ی عزت، قوت و اقتدار جوانان انقالبی است. هیماقرآن، 

انقالب اسیالمی اسیت.   ساز  موالبات رهبری از جوانان تمدن نیتر مهمهمواره از « خودسازی»

کیه قیدر خیود را     خواهند یمی از آنان الله حزبی انقالبی و ها جوانبر نیاز کشور به  دیتأکایشان با 

 دانشیجویان( ، بیانیات در جمیع دانیش آمیوزان و     99/1/9912)، خودسازی کنند.توانند یمبدانند و تا آنجا که 

بیرای  « فرصیت جیوانی  »، از «تحصی  و علیم »که در کنار  خواهند یمفرزندان انقالبی خود  ایشان از

، 09/99/9910)بهره ببرنید. « )ع(تیب اه تهذی  نف  و ان  با خدا و آشنایی عمیق با معارف قرآن و »

 (های دانشجویی انقالبی پیام شفاهی به تشک 
ی، معنویت یکی از عوام  اصلی مصون ماندن عم ، رفتار ا خامنه اهلل تیآاز دیدگاه حضرت 

جامعییه از وجییود او  ی حییداکثری منیید بهییرهی اجتمییاع و هییا  یآسییو فکییر جییوان انقالبییی از   

ایشیان همیواره بیه جوانیان      رو نیی ازا ، بیانات در جمع معلمیان، کیارگران و پرسیتاران(   21/20/9911).باشد یم

سیوح   باال بردنفرزندان معنوی خویش، همواره توصیه به تعبد و ان  با معنویات و  عنوان بهانقالبی 

با نوشیتجات مرحیوم شیهید موهیری، بیا       سوح معرفت را باال ببرید. با قرآن،» .کنند یممعرفت خود 

هییای علمیییه حضییور دارنیید، آشیینا   نوشییتجات فضییالی بزرگییی کییه خوشییبختانه امییروز در حییوزه  

 ، بیانات در جمع دانشجویان(92/9/9919«).شوید

ی توجهیات   هیی ماایشان خواب به جوانان، تدین و رعایت دینی را چه در حد وسع و امکیان،  

 کییم دسییتکییه اییین تییدین را  خواهنیید یمییفت دانسییته و از ایشییان الهییی، توفیقییات انسییانی و پیشییر

معظم له توجه به خداوند را حتی در  ، بیانات در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه شیراز(97/0/9914)نگیرند.

 )همان(.دانند یمی پیچیده ریاضی، شیمی و ... را مایه مدد الهی ها فرمولح  و کشف و اختراع 

و  مانیبااکه حرکت خود را  خواهند یم مؤمنی از جوانان انقالبی و ا خامنه اهلل تیآحضرت 

و  ها دانیمی  همهاز منظر ایشان، ایمان نقش بسیار مهمی در پیشرفت در  چراکهمعنویت ادامه دهند؛ 

 .)همان(ی موانع دارد. همهنیز پیروزی بر 
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 علم .2-4-5

و موالبیات و   هیا  خواسیته  دری اصیلی رهبیر معظیم انقیالب     ها دواژهیکلهمواره یکی از « علم»

که راه علم، راه تقوییت   خواهند یمرهنمودهای خود به جوانان بوده و هست. ایشان از جوان ایرانی 

، بیانیات در جمیع دانشیجویان و    1/1/9912)اراده، راه خالقیت و سازندگی، راه رشد و تکام  را بپیماینید. 

تییا خییود را از لحییاظ علییم مجهییز   خواهنیید یمییلییه از جوانییان انقالبییی معظییم  دانییش آمییوزان بسیییجی(

 انجمن اسالمی دانش آموزان( یها هیاتحاد، بیانات در جمع اعضای 1/90/9941)کنند.

امیا همیواره از جوانیان     ، بیانیات در جمیع بسییجیان(   9/1/9912) داننید  یمایشان علم را اقتدار آفرین 

ی دامنی  پیاک و ایین هیر دو را بیا پرهیزگیاری و     « اندیشیه ورزی »را بیا  « یانیدوز  دانش»تا  خواهند یم

ی بیرای کشیور بیا ثیروت تیر از      ا اندوختهبیامیزند. به اعتقاد ایشان تنها در این صورت است که هیچ 

هیای اسیالمی    ییام بیه نشسیت اتحادییه انجمین     ، پ9/99/9919)جوانانی برابیری نخواهید کیرد.    نیچن نیاوجود 

 (دانشجویان در اروپا
ی عدم داشتن احسیاس مسیئولیت بیرای ییک عیالم هیم ییک آسیی          ا خامنه اهلل تیآحضرت 

، انقالبی، مؤمنتا جوان  خواهند یمجدی قلمداد کرده و از مسئولین مربوک به امر آموزش و تربیت 

مسیئولیت تربییت    احسیاس  بیا به کشور و مسیتعد بیرای خیدمت بیه میردم همیراه        بسته دل، دامن پاک

 (ها دانشگاه، بیانات در جمع اساتید، نخبگان و پژوهشگران 1/9/9911)کنند.

ی انقالبیی و  هیا  جوانو  دانند یم« تقلید از غرب»ی جدی علم را ها  یآسایشان یکی دیگر از 

نشیوند.  « یپرست بت»که دچار  خواهند یم ها آننسته و از دا بر حذرفرزندان خود را از تقلید از غرب 

تواننید ییک    ها، باایمان داریم که میا  کرده و تحصی   جوانِ مؤمن  مروز خوشبختانه ما دانشمندانا »

هیا   ، علوم انسانا به وجیود آورنید. از ایین    حرکت علماِ فراگیر و به معنا، واقعا کلمه، در عرصه

که در فلسیفه، اقتصیاد، علیوم     یکس پرستا نشوید. آن باشید دچار آن بتمواظ   باید استفاده بشود.

داند، حاال  ارتباطات و سیاست، همان حرفا که از دهن یک متفکر غربا درآمده، آن را حجت ما

گاها اوقات آن حرف هم در خود غرب نسخ شده. این غلط است. تحقیق علمیا بیه معنیا، فقیط     

، بیانیات در جمیع اسیاتید و دانشیجویان     01/92/9917)«تقلیید اسیت.   فراگیر، و تقلید نیسیت؛ تحقییق، ضید   

 دانشگاه امام صادق)ع((
امیروز هیم    یهیا  زاده، از تقیی «تقیی زاده »با اشاره به  مقام معظم رهبری در نفی تقلید از غرب
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ارنید مییدان بیرای جیوالن     تیا نگذ  خواهند یمو انقالبی خود  مؤمنسخن به میان آورده و از جوانان 

هیای غیرب را    ، بیدی کننید  یها غرب را بَزک م در داخ  متأسفانه بعضی »باز شود. ها زادهامثال تقی

 یهیا  افکیار عمیومی متوجلیه بشیود کیه همیین دولیت        گذارنید  ی، نمکنند ی، رتوش مکنند یتوجیه م

در باطنشان چقدر شیونت و شیرارت وجیود    -مث  فرانسه، مث  انگلی ، مث  دیگران-الصلالح  ظاهر

ی طیاغوت،   زاده. در دوره هیا بینشیان هسیت؛ مثی  تقیی      ای ها بینشان هست، رسانه ارد؛ موبوعاتچید

زاده، به این مضمون گفت که ایران باید از فَرقِ سر تا نیاخن پیا غربیی بشیود؛ یعنیی       آدمی مث  تقی

؛ دکننی  یهیا می   های جدید از ایین حیرف   زاده سبک زندگی در ایران باید غربی بشود. امروز هم تقی

که افکیار غربیی را، سیبک     ییها املا مضمون حرفشان این است. آن ندیگو یالبتمه به این صراحت نم

میا، در   اتیی غربی را، لغات غربی را بیه طیور پیوسیته در داخی ، در ادب     یها زندگی غربی را، روش

ن همییی هییا نیی ، اکننیید ی، پمپیاژ میی کننیید یهییای مییا، در میدارس مییا تزریییق می   افکیار مییا، در دانشیگاه  

یعنی برگرداندن سبک زندگی  0292سند - 0292که پشت سر سند  ییها های جدیدند. آن زاده تقی

های امروز هسیتند؛ البتمیه امیروز بیه توفییق الهیی        زاده ایستند، همان تقی می -اسالمی به زندگی غربی

هیا حرفشیان بیه کرسیی      زاده میؤمن میا و میردم انقالبیی میا نخواهنید گذاشیت ایین تقیی          یهیا  جوان

ایشان نس  جوان غییور و پرانگییزه کشیور را نییز بیه      ، بیانات در حرم موهر رضوی)ع(( 9/9/9911)«بنشیند.

، بیانیات در  1/7/9914).دهنید  یمدشمنی دشمن با حضور او در میدان علم و سیاست هم توجه و تذکر 

 دانشگاه امام حسین)ع((
. خواننید  یفرامجوانان را به جهاد علمی  مؤکدادر بیانیه گام دوم نیز  یا خامنه اهلل تیآحضرت 

 یجید ها و دانشگاهیان و مراکز پژوهش و پژوهندگان، گرم و قاطع و  همواره به دانشگاه جان  نیا»

ی عمیومی مین از شیما جوانیان آن      ام، ولی اینیک موالبیه   باره تذکمر و هشدار و فراخوان داده دراین

بیشتر و همچون ییک جهیاد در پییش گیریید. سینگ بنیای        احساس مسئولیلت است که این راه را با

ای نییز داده   یک انقالب علمی در کشور گذاشته شده و این انقالب، شهیدانی از قبی  شهدای هسته

بیمناک است ناکیام   به شدلتشما  جهاد علمی توز را که از پاخیزید و دشمن بدخواه و کینه است. به

 ی گام دوم(، بیانیه00/99/9914)«.سازید

به «  تولید علم»که با  خواهند یمو اساتید  ها جوانایشان همچنین با بیان انتظار و موالبه خود از 

 استان همدان( یها دانشگاهبیانات در جمع اساتید و دانشجویان ، 94/7/9919)د. نسراغ مرزهای دانش برو
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 بصیرت .9-4-5

در ساز  و الزامات جوانان تمدن ها شاخصهیکی دیگر از مضامین اصلی در شناسایی « بصیرت»

، جوانیان  یا خامنیه  اهلل تیآتراز نظام انقالبی در اندیشه مقام معظم رهبری است. در اندیشه حضرت 

جنیگ، بصییرتی عملارگونیه و     و از منظر ایشان فرمانیدهی در ایین   دنهست «جنگ نرمافسران جوان »

ایشیان از  ( هیای دانشیجویی انقالبیی    پییام شیفاهی بیه تشیک     ، 09/99/9910) .طلبید  یماشتروار  استقامتی مالک

ایین عرصیه آمیاده    در  ینی یآفر نقیش با تمیام وجیود، بیرای    هند که با بصیرت خود را خواجوانان می

 )همان(د.نکن

ی جدیدی، ییک حیلیه جدییدی و ترفنید جدییدی را      دشمنان هر روز توطئه»در شرایوی که 

قب  از آنکه دشمن بخواهد ترفنیدی   و آماده به کار، مؤمن، بایستی نیروهای مبتکر و کنند یممورح 

بکند و شگرد جدیدی را وارد میدان بکند، آماده باشیند. هیم پاسیخ دهنید و هیم پیشیگیری       را اجرا 

بدون  قوعا و این مهم  ، بیانات در جمع بسیجیان(9/1/9912)«کنند از آنچه دشمن ممکن است انجام دهد.

 از دیدگاه رهبیر معظیم انقیالب،    .گردد ینماو میسر  یها لهیحو ترفندها و  یشناس دشمنبصیرت در 

، بیانات در 01/4/9911)«ها، شرایط زمانه را درک کند. پیچیدگا و بینا باشد ونقالبا باید بصیر ا»یک 

، 97/9/9911.)باشید سیاسیی و آگاهانیه بایید فعلیال      یها حرکتی  در جبههو  جمع طالب حوزه علمیه قم(

 بیانات در جمع مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی(
مهم بصیرت افزایی در جوانان اسیت. رهبیر معظیم     یها مؤلفهکی از ی« شناخت تاریخ معاصر»

دانیم   نمیا » .اند داشتهانقالب به موالعه و شناخت جوانان از تاریخ معاصر ایران همواره تأکید و تکیه 

اند ییا   ، این صدوپنجاه، دویست سال را درست خوانده آیا جوانان نس  ما و نس  انقالبا، تاریخچه

ام این است که جوان انقالبا امروز، ندانید میا بعید از چیه دورانیا، امیروز در        دغه، دغ نه؟ من همه

، این صدوپنجاه، دویست سال اخییر از دوران   ایران مشغول چنین حرکت عظیما هستیم. تاریخچه

ها، ایران و روس به این طرف را بخوانیید و ببینیید چیه     اواسط قاجار به این طرف؛ از دوران جنگ

 ، بیانات در جمع کارگزاران فرهنگی(09/9/9949).«ن کشور گذشته استحوادثا بر ای

تیاریخی   ی حافظیه ضعیف شدن » یا خامنه اهلل تیآحضرت  یها ینگرانو  یها دغدغهیکی از 

حوادث گذشته، به بصیرت جوانان انقالبی  یابی عمقاست. از دیدگاه معظم له، تحلی  و « یک ملت

ما باید این خیاطرات را فرامیوش نکننید؛     یها جوان»د کرد.در شناخت کشور و آینده کمک خواه

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=25298


 9911، بهار و تابستان 91پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی، سال نهم، شماره  -دوفصلنامة علمی

914 

ی ما که بحمداهلل، هم  یکی از چیزهایی که بنده نگران آن هستم، این است که این نس  جوانِ بالنده

کیار اسیت، وسیط مییدان اسیت، انقالبیی        آگاه و با بصیرت است، هم دارای انگیزه است، آمیاده بیه  

بیزر  دوران معاصیر را از ییاد ببیرد؛ ایین       یهیا  عبیرت ، ایین  این حیوادث مهیم را    یتدر بهاست، 

ی  حافظیه های مسئول است؛ ایین حیوادث نبایید کهنیه بشیود؛       کاری دستگاه کاری ما است، کم کم

ما در سرتاسر کشیور ایین حیوادث را نداننید،      یها جوانیک ملمت نباید ضعیف بشود. اگر  تاریخی

یابی نکنند، در شناخت کشورشان و در شناخت آینده دچار اشتباه خواهند شید.   تحلی  نکنند، عمق

باید این حوادث را درست بشناسند و بدانند که چه شد، چیه اتمفیاق افتیاد، چیه کسیی بیود؛        ها جوان

 بیانات در جمع اقشار مختلف مردم( ،91/2/9917)« بفهمند. ها جوانرا باید  ها نیا

ی گام دوم انقالب نیز یکی از شرایط تحقق تمیدن نیوین اسیالمی و آمیادگی     ایشان در بیانیه 

و خویاب بیه    داننید  یمی برای طلوع خورشید والیت عظمی را، شناخت صحیح و درست از گذشیته  

ی دیگیران   گوش سپردن بیه تجربیه   ی خود یا ها را جز با تجربه عزیزان! نادانسته: »ندیفرما یمجوانان 

ایم، نس  شما هنوز نیازموده و ندیده است. ما  دانست. بسیاری از آنچه را ما دیده و آزموده توان ینم

هیای شیما اسیت و شیمایید کیه بایید کیارآزموده و         های آینده دهه ایم و شما خواهید دید. دهه دیده

تمدلن نیوین   بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد پُرانگیزه از انقالب خود حراست کنید و آن را هرچه

و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمیی )ارواحنافیداه( اسیت، نزدییک کنیید. بیرای        اسالمی

ها درس گرفیت؛ اگیر    استوار در آینده، باید گذشته را درست شناخت و از تجربه یها گامبرداشتن 

حقیقیت خواهنید نشسیت و آینیده میورد تهدییدهای        یجیا  بیه  هیا  دروغاز این راهبرد غفلیت شیود،   

ی  پیردازی دربیاره   ای قیوی، تحرییف و دروغ   ناشناخته قرار خواهد گرفت. دشمنان انقالب با انگیزه

. رنید یگ یمی هیره  ی ابزارهیا بیرای آن ب   و از پیول و همیه   کننید  یمی گذشته و حتمی زمان حال را دنبیال  

 «.شینید  تیوان  ینمی نظیامش   رهزنان فکیر و عقییده و آگیاهی بسییارند؛ حقیقیت را از دشیمن و پییاده       
 ی گام دوم(، بیانیه00/99/9914)

یکیی  « اهیداف و راهبردهیای واقعیی    و تحلیی  هیایش   نظام سلوه با تمام ابعاد و الییه شناخت »

دیگر از موالبات مقام معظم رهبری از جوانان انقالبی اسیت کیه جیز در سیایه بصییرتی عمارگونیه       

 (های دانشجویی انقالبی پیام شفاهی به تشک ، 09/99/9910) .گردد ینممیسر 

خیود  اسیاس کیار   را « تبییین »کیه   خواهنید  یمی از جوانیان انقالبیی    یا خامنیه  اهلل تیی آحضرت 
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ایشیان یکیی از خصوصییاتی کیه ییک       دگاهیی از دو  ، بیانات در دانشگاه امام حسین)ع((9/9/9919)د.نبدان

« بصیییرت و آگییاهی » ،خواهیید کییرد موفییق  هییا نییهیزم ی همییهجییوان را در هییر شییرایوی و در   

 ان(، بیانات در جمع جوان9/99/9944)است.

 

 گری انقالبی .4-4-5

کیه  راه برافراختن پرچم تمدلن نوین اسالمی تربیت نسیلی اسیت    دیدگاه مقام معظم رهبریاز 

توان جسمی و فکریِ حرکت،  داشتن ،ی کافی ایمان، سواد، غیرت، شجاعت و خودباوری، انگیزه»

از خصوصییات ایشیان باشید. بیه     « کیردن با جدلیلت حرکیت  کردن و چشم را به اهداف دور متوجله 

، بیانیات در جمیع   01/4/9919). باشیند  یمی اعتقاد معظم له این خصوصیات همیان معنیای انقالبیی گیری     

انقالبی این است که یک انسان انقالبی، شجاعت  ی هیروحمعنای » از منظر ایشان نخبگان علمی جوان(

؛ از کنید  یمی گشیایی   ، گیره کنید  یمی شیکنی   تبسی  ورزد، بن دارد، اه  اقدام و عم  است، ابتکار می

ی روشیین حرکییت  ، بییه آینییده امیییدوار اسییت، بییه امییید خییدا بییه سییمت آینییده  ترسیید ینمییچیییزی 

 ، بیانان در جمع دانش آموزان و دانشجویان(90/1/9919)«.کند یم

انقالبیگیری   ی هیی روححفی    ییک کشیور را   های تقویت درونیی  ترین راه کی از مهمی»ایشان 

 همیین »از منظیر ایشیان    ، بیانات در جمع اقشار مختلف مردم(91/2/9917 ).« دانند یم ها جوانبخصوص در 

در هنگام خور به داد کشیور   کرده واز کشور دفاع  واست که کشور را حف   انقالبیگری ی هیروح

و  اقتصاد قوی و مقیاوم  را در کنار دو عام  دیگرانقالبیگری  ی هیروححف  ایشان  )همان(« .رسد یم

 )همان(. دانند یماقتدار ملمی  ی هیماعلم پیشرفته و روزافزون، 

نسیبت بیه    آورده،میا را الابیالی بیار     اندشمنان این است که جوانی و تالش سعی »بدون تردید 

)همیان(  .«حماسه و انقالبیگری را در او بکُشند و از بین ببرند ی هیروح و تفاوت بار بیاورند انقالب بی

و  انقالبیگیری  ی هیی روح، انجوانی »کیه   خواهند یممعظم له با ذکر این نکته از فرزندان انقالبی خود 

« .انید  یانقالب مؤمنجهت انقالبی را با دقت حف  کرده و با سر افراشته ، زبان و عم  نشان دهند که 

ته نقالبی را گرامی داشی ا انجوان» خواهند یمهم مسئولین کشور از  ، پیام به مستندسازان جوان(00/92/12)

 انقالبی ی هیروح ، بیانات در جمع اقشار مختلف مردم(91/2/9917)« کنند.تشویق را انقالبیگری  ی هیروح و

 همان() مأیوس خواهد شد. باعث یأس و سرخوردگی
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و رده کی  تیمسئولنسبت به مسائ  انقالب احساس » تا اند خواسته« قشر جوان»ایشان همواره از 

ییک جیوان    بیانات در جمیع طیالب و دانشیجویان(    ،01/21/9921)« د.نمسائ  انقالب برکنار ندانخود را از 

کرده انقالب، امروز چه تکلیفا را به او امال »انقالبی باید همواره به این نکته بیندیشد که ساز  تمدن

، او  فیه وظیو توانید در پیشیبرد انقیالب داشیته باشید؟       خواهد؟ او چه نقشیا میا   ؟ از او چه مااست

ها، انقیالب   که بحمداهلل همیشه در صحنه -قشر جوان باید از خی  عظیم مردم ما » )همان( «چیست؟

 )همان(«. جدا نشود و به رشد و آگاها و با سواد شدن آنان کمک کند -حاضرند 

عزیزان مین! جوانیان!   »که:  خواهد یمرهبر معظم انقالب با لحنی پدرانه از فرزندان عزیز خود 

مثبت باشید. دانشگاه باید انقالبیلون مثبت پرورش دهد؛ این ملت و ایین تیاریخ بیه شیما نییاز        باِانقال

، بسیار درخشیانا در انتظیار ایین     دارد؛ باید خودتان را آماده کنید. اگر شما در میدان باشید، آینده

 .رکبیر(، بیانات در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه صنعتی امی1/90/9941)« کشور است.

 از: اند عبارتانقالبی گری، انقالبی بودن و انقالبی ماندن  یها شاخص از دیدگاه ایشان

  اسالم و انقالب یها ارزشپایبندی به مبانی و 

 ها آنانقالب و همت بلند برای رسیدن به  یها آرمان یریگ هدف 

 پایبندی به استقالل کشور 

  عدم تبعیت از آنحساسیت در برابر دشمن و نقشه دشمن و 

 بیانات در مراسم سالگرد رحلت امام(97/9/9919) تقوای دینی و سیاسی ، 

 

 اثرگذاری .5-4-5

سیاز   و الزامات جوانان تمدن ها شاخصهیکی دیگر از مضامین اصلی در شناسایی « اثرگذاری»

رگیذاری  در تراز نظام انقالبی در اندیشیه مقیام معظیم رهبیری اسیت. ایشیان حضیور در صیحنه و اث        

، بیانات در جمیع  9/1/9912.)شمارند یبرماسالمی  یکی از معجزات انقالبجوانان انقالبی را در منوقه، 

نیه انقیالب را درک   ه و نه دوران دفاع مقیدلس را دیید  ه، نه امام را زیارت کردجوانانی که  بسیجیان(

 اند.هکرد

به نظیر  »خودشان بسیار تأکید دارند. مقام معظم رهبری به اثرگذاری جوانان انقالبی در محیط 

من، جوانان انقالبا سعا کنند خوب درس بخوانند. خوب فکر و معرفتشان را باال ببرند. سعا کنند 



 تراز نظام انقالبی در اندیشه مقام معظم رهبریساز در  های جوانان تمدن ها و بایسته ها، ویژگی واکاوی شاخص

911 

در محیط خودشان اثر بگذارند. فعال باشند، نه منفعی . رو، محییط خودشیان اثیر فکیر، و روانیا       

-ی پیرامیونا خیودش را    مجموعیه توانید   بگذارند. این شدنا است. یک جوان گیاها اوقیات میا   

، 00/0/9944) «زیر تأثیر شخصیت معنو، خیودش قیرار دهید.    -کالس را، استاد را و حتا دانشگاه را

ایشیان در ادامیه شیرک ایین اثرگیذاری را معنوییت دانسیته و         بیانات در جمع دانشیجویان دانشیگاه تهیران(   

آیید، بیا صیفا بیه      ما به دستآید؛ با معنویت  دست نما کار، به  البته این کار با سیاسی: »ندیفرما یم

آید. عزیزان من! رابوه با خدا را جد، بگیریید.   دست ما  آید، با استحکام رابوه با خدا به دست ما 

نماز بیا حیال   -شما جوانید؛ به آن اهمیت بدهید. با خدا حرف بزنید. از خدا بخواهید. مناجات، نماز 

 .)همان(ها را به حاشیه برانید . مبادا اینبرا، شما خیلا الزم است -و با توجه

بیر روی   خیود را ی تبلیغ و اثرگذاری  دایره»که  خواهند یم ها انجمنایشان از جوانان فعال در 

 اسیالمی دانیش آمیوزان(    یهیا  انجمین ، بیانات در جمیع اعضیای   9/0/9919)« دهند.همسال گسترش  یها جوان

که جمهوری اسالمی  چنان آن»بینجامد، « جوان اسالمی تیشخصو  تیهوتشکی  »که به  یاثرگذار

دار  جیوری کیه آمریکیا و سیرمایه     کنید؛ نیه آن  که جمهوری اسالمی تعرییف میی   چنان طلبد، آنمی

ی بیر عهیده  « وظیفیه » معظم له این اثرگذاری را بیه عنیوان ییک   )همان( «کند.صهیونیستی تعریف می

 )همان(. اند گذاشتهجوانان 

 خواهنید  یمی هیم  « نوجوانان»را فقط محدود به جوانان نکرده، حتی از  یرگذاراثمعظم له این 

عنیوان ییک نوجیوان     به»بر روی اطرافیان خود اثر بگذارند.  توانند یمتا  در محیط مدرسه و خانهکه 

قرار بدهید. سعی کنید در اطرافیان خودتان اثر  موثمرشاداب، فعلال، کاری، مثبت، حضور خودتان را 

؛ هم در مدرسه، هم در محیط خانه، هم در محیط بیازی، روی همسیاالن و دیگیران سیعی     بگذارید

 ، بیانات در مراسم جشن تکلیف دانش آموزان(09/1/9919). اثر بگذارید دیتوان یمکنید اثر بگذارید؛ 

 آن خییواهم بگییویم میین مییی»ی اثرگییذاری، کییار فرهنگییی اسییت. یکییی از مصییادیق برجسییته

های مختلف، در خود مشهد، در بسییاری   استان در گوناگون، شهرهای در ان،تهر در که هایی جوان

کیار را هرچیه    ،ی خودشیان  ی خودشیان، بیا انگییزه    کنند با اراده از شهرهای دیگر کار فرهنگی می

بداننید کیه همیین گسیترش کیار فرهنگیی در بیین         دنبال کنند و ادامه بدهنید.  یطورجد بهتوانند  می

انقالبی، نقش بسیار زیادی را در پیشرفت این کشور و در ایستادگی ما در مقابی   های مؤمن و  جوان

 ، بیانات در حرم موهر رضوی(9/9/9919)«دشمنان این ملت ایفا کرده است.
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میؤمن و   یهیا  جیوان » را بیه « ارهیای فرهنگیی خودجیوش   ک»انجیام   یا خامنه اهلل تیآحضرت 

 .کننید  یمی ییاد  « جهیاد کبییر  »به عنوان یکی از مصادیق سپرده و از این کارها « و انقالبی یالله حزب

 .، بیانات در دانشگاه امام حسین)ع((9/9/9919)

 

 یخواه عدالت .1-4-5

به عنوان یک آرمان متعالی انقالب اسالمی، همواره مورد خواست و موالبیه  « یخواه عدالت»

، عیدالت کوتیاها    موالبیه لحظیه از درخواسیت و    ییک »مقام معظم رهبری از جوانان بیوده اسیت.   

، بیانات در جمع دانشیجویان  97/0/9914).« خواها را فریاد کنید نکنید. این شأن شماست. گفتمان عدالت

 و اساتید دانشگاه شیراز(
، بیانیات در جمیع   99/1/9910)موالعه کرده  یخواه عدالتتا در زمینه  خواهند یمایشان از جوانان 

پرهیز کنند. « ساز، انتقاد شخصا و مصداق»که در این مسیر از  دهند یمو هشدار  نخبگان دانشیجویی( 
 ، بیانات در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه شیراز(97/0/9914)

از جوانیان   یا خامنیه  اهلل تیی آاسیت. حضیرت   « موالبه گری»، یخواه عدالتیکی از مصادیق 

، مسیائ  سیاسیا و    تن؛ هم در زمینهخواستن، موالبه کردن، داعیه داش»که  خواهند یم انقالبی خود

« ت، مسائ  خاص دانشگاها؛ همراه با عقالنیی  ، مسائ  علما، هم در زمینه اجتماعا، هم در زمینه

هیای سیاسیی فرهنگیی     بیه و فعیاالن تشیک    دانشیجویان نخ  جمعبیانات در ،94/4/9912) .را مورد توجه قرار دهند

 (  ها دانشگاه
را سیازی   و تمیدن  یخیواه  عیدالت انقالبیی، مسییر    مؤمنتوسط جوانان « ها آرمانگری  موالبه»

را مدام تکیرار   ها آرمانمان نیاز مبرم داریم به اینکه  ما امروز در جامعه. »کند یمبرای جوانان هموار 

گری خیلیی چییز خیوبی     کنیم، مدام بگوییم، مدام روی آن کار کنیم، مدام موالبه کنیم. این موالبه

از آن چیزهایی است که از آن نباید دسیت برداشیت. اگیر چنانچیه ایین       ها آرمانگریِ  است. موالبه

ها مواجه نشیود،   گری هحجم عظیم و وسیع تهاجم به افکار عمومی از سوی ضدل انقالب با این موالب

،  هیا  آرمیان ، خواسیتن  هیا  آرمیان ، مویرح کیردن   هیا  آرمیان قوعا  ویرانگری خواهید کیرد. ییادآوری    

یک سدلی است در مقاب  تخری  افکار عمیومی و فضیاهای    ها آرمانطلبکاری نسبت به تحقمق این 

زم اسیت کیه وارد   مؤمن و انقالبی ال یها جواناینجا یک لشکری از  .یتیریمدنخبگانی و فضاهای 
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پی  بنیابراین،   . ها آرمانرا و خودشان کمک کنند به تحقمق این  ها آرمانمیدان بشوند، موالبه کنند 

ی جوانِ مؤمنِ انقالبی که از خصوصییلاتش   با همان زبانِ ویژه ها آرماناحتیاج است به یادآوری این 

حیرف خیودش را بزنید.    صراحت است، از خصوصیلاتش شجاعت در گفتار است؛ اینکه شیجاعانه  

 .جیوانِ پیای کیار موالبیه بشیود      صیورت  صیریح، هوشییارانه، دائمیا  از سیوی      به ها ارزشبایستی این 
 ، بیانات در جمع دانشجویان(4/9/9914)

و کمیک بیه    هیا  آرمیان لشکر جوانان مؤمن و انقالبی باید وارد میدان موالبه دائم و هوشییارانه  

  تخری  افکار عمومی و فضاهای نخبگیانی و میدیریتی، سید    تحقق اهداف انقالب شود و در مقاب

 ایجاد کند.

 اهلل تیی آاسیت. حضیرت   « مبیارزه بیا فسیاد   »، یخیواه  عدالتیکی دیگر از مصادیق عدالت و 

عدالت و مبارزه با فسیاد:  »ی گام دوم نیز در این مورد، چشم امید به جوانان دارند. در بیانیه یا خامنه

ی چیرکین کشیورها و    و اخالقیی و سیاسیی، تیوده    فساد اقتصیادی . کدیگرنداین دو الزم و ملزوم ی

 هیا  آن تیمشروعبه  ضربه زنندهی ویرانگر و  عارض شود، زلزله ها حکومتی  و اگر در بدنه ها نظام

 یهیا  تیمشیروع فراتیر از   یتیمشیروع است؛ و این برای نظامی چون جمهوری اسیالمی کیه نیازمنید    

اسیت.   هیا  نظیام تیر از دیگیر    و بنییانی  تیر  یجید اجتماعی است، بسییار   تیمقبولتر از  مرسوم و مبنائی

م اسیت صیریحا  میگیوی    ها آنانتظار  ی کشور، چشم به جوانان عزیزی که آینده جان  نیا، همه نیباا

ای ژرف اسیت. ایین سیخنان در قالی        و بشود، دارای فاصله شده یمآنچه تاکنون شده با آنچه باید 

ی آن، چشیم امیید بیه شیما      و قوانین، بارها تکرار شده اسیت ولیی بیرای اجیرای شایسیته      ها استیس

و  گوناگون کشور بیه جوانیان میؤمن و انقالبیی و دانیا      یها بخشی  است؛ و اگر زمام اداره ها جوان

 «.شییاءاهلل سییپرده شییود، اییین امییید بییرآورده خواهیید شیید؛ ان  -کییه بحمییداهلل کییم نیسییتند -کییاردان 
 ی گام دوم( ، بیانیه00/99/9914)

 

 خودباوری .1-4-5

را عامی  عیزت و   « میتوان یمما »ی گام دوم، اعتقاد به اص  در بیانیه یا خامنه اهلل تیآحضرت 

از دیدگاه مقام معظم رهبری  ی گیام دوم( ، بیانیه00/99/9914.)دانند یم ها عرصهی پیشرفت ایران در همه

میا  »ی  و روحییه  «خودبیاوری »نهادینیه کیردن    ،تیرین دسیتاوردهای انقیالب اسیالمی     یکی از بزر 
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ایین میردم را    یهیا  وجیدان ی  انقالب، همیه » .بوده استدر جوانان انقالبی این مرز و بوم « توانیم می

خودمان را بیه میا نشیان داد و     یها ییتوانار کرد، متوجه هویت خودمان کرد، تکان داد، ماها را بیدا

.« میتیوان  یمی را شعار میا قیرار داد. میا هیم وارد شیدیم و تجربیه کیردیم؛ دییدیم بلیه،          « میتوان یمما »

انید ایین سیدها، ایین      کیه امیروز توانسیته    ییهیا  جیوان همیین  »، بیانات در جمع نخبگان جوان( 09/2/9919)

هیا و   ها، این کارخانجات گونیاگون، ایین طراحیی ماشیین     ها، این خط آهن ها، این بزرگراه نیروگاه

ی  را تولید کننید، در نسی  گذشیته    یا هستهی  های نظامی و این فناوری پیچیده هواپیماها، این سالح

 .خیدمت انقیالب بیه کشیور اسیت      نیتیر  بیزر  ن ما هم بودند؛ امیا از ایین چیزهیا خبیری نبیود. ایی      
 ، بیانات در جمع مهندسان(9/90/9919)

راه علیم، راه تقوییت اراده، راه   »کیه   خواهنید  یمی رهبر معظم انقالب همواره از جوان ایرانیی  

، بیانات در جمع دانش آموزان و دانشیجویان  1/1/9912)«خالقیت و سازندگی، راه رشد و تکام  را بپیماید.

در سپهر اندیشیه سیاسیی    .گردد ینممیسر  نف  اعتمادبهو این مهم جز در سایه خودباوری و  بسیجی(

الزم « ملیی  نفی   اعتمادبیه خودبیاوری و  »مانیدگی،   و غلبه بر ذلت و عق « پیشرفت»برای » معظم له

 ، بیانات در سالگرد رحلت امام(97/9/9911).است

ییک   مرزوبیوم جوانیان ایین    نفی   عتمادبیه او  یخودباوربرای رسیدن به تمدن نوین اسالمی، 

روشن همواره مورد تأکیید   یها افقاص  و ضرورت است. در کنار این خودباوری، امید به آینده و 

نیاز دارد که بتوانند بیازوان   ییها جوانامروز کشور به »بوده است.  یا خامنه اهلل تیآو تکیه حضرت 

ایمانی، بصیرت دینی، همت بلند، جرئت  یها زهیگانباشند برای پیشرفت کشور، سرشار از  یپرقدرت

آینیده را روشین و درخشیان     یها افق. امید به آینده میتوان یم، اعتقاد به اینکه ما نف  اعتمادبهاقدام، 

، بیانات در جمع فرماندهان 99/7/9912)«و روحیه فهم درست از موقعیت کشور استغنادیدن، داشتن روح 

، دارای نفی   اعتمادبیه ما امروز نیازمندیم که جوانان ما خوش روحیه، امیدوار، شیجاع، دارای  » سپاه(

، بیانیات در جمیع اسیاتید    99/7/9919)« و دارای روحیه خدمت باشیند.  ینگر ندهیآایمان و دارای روحیه 

 نانیه یب خوشو نگاه  ی گام دوم، جوانان را به داشتن امید در بیانیه یا خامنه اهلل تیآحضرت ( ها دانشگاه

ی مین امیید و نگیاه     چییز، نخسیتین توصییه    ملیا پییش از همیه   ا: »نید یفرما یمی به آینده توصیه نمیوده و  

برداشت. آنچه  توان ینم، هیچ گامی ها قف ی  بینانه به آینده است. بدون این کلید اساسیِ همه خوش

همیواره از امیید کیاذب و      جانی  نیی اعینیی اسیت.    یها تیواقعمیگویم یک امید صادق و متمکی به 
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بیر  ام و   داشیته  بیر حیذر  ام، املا خود و همه را از نومیدی بیجا و ترس کاذب نییز   دوری جسته  فریبنده

ی تبلیغیاتی باشیید. در خیود و     گیام در شکسیتن ایین محاصیره     . شما جوانان باید پییش دارم یم حذر

ا از خود و دیگران برانید. این نخستین دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید. ترس و نومیدی ر

در برابیر   ی  اشیاره شید   هیا  آنکه بیه برخیی از   ی های امیدبخش   ترین جهاد شما است. نشانه ای و ریشه

امین و خیدمتگزار،   یها ودل دستاست و  ها زشیربسی فراتر از  رویشهای انقالب. چشم شما است

دوختگان است. دنیا به جوان ایرانیی و پاییداری ایرانیی و     مرات  بیشتر از مفسدان و خائنان و کیسههب

نگرد. قدر خود را بدانیید و بیا   ها با چشم تکریم و احترام می ابتکارهای ایرانی، در بسیاری از عرصه

 ی گام دوم(، بیانیه00/99/9914) «.رینیدآینده خیز بردارید و حماسه بیاف قولت خداداد، به سوی 

اسیت.  « یریخورپیذ جرئیت و  »تقویت خودباوری در جوانان انقالبی، داشتن  یها راهیکی از 

که ترس از احتمیال موفیق نشیدن را از خیود      خواهند یممقام معظم رهبری از فرزندان انقالبی خود 

نشدن، عام  بسیار مهمی است که میا   این جرئت و گستاخی و نترسیدن از احتمال موفق» دور کنند.

بایید آمیاده باشیید؛ تیرس از      ها جوانجامعه را موفق کند. شما  تواند یمخورپذیری  .برد یمرا پیش 

 ، بیانات در جمع نخبگان جوان(09/2/9919).« اینکه شاید نشود، این خیلی چیز بدی است

را بپاشید؛ از اندوختیه و ثیروت     تصمیم بگیرد در زمین خود، بذر خود»اگر جوان ایرانی  قوعا 

ی خودش را به کار گیرد؛ برای شخصیت و اسیتقاللِ خیود ارزش    فرهنگی خود استفاده کند؛ اراده

، 90/0/9912)« گییر،ِ الگوهیای بیگانیه نباشید     قائ  شود؛ جامه عاریت نخواهد و دنبال تقلیید و عارییه  

 خواهد شد. تر کینزدی به آرمان خود انقالب اسالمی با سرعت بیشتر بیانات در جمع جوانان رشت(

 

 یمدار اخالق .1-4-5
و الزامیات   ها شاخصهنیز از دیگر مضامین اصلی در شناسایی « و تکیه بر اخالق یمدار اخالق»

 در تراز نظام انقالبی است که از اندیشه مقام معظم رهبری استخراج شده است.ساز  جوانان تمدن

رهبیر معظیم انقیالب از جوانیان، دوسیتی و رفاقیت جوانیان انقالبیی بیا           ی خواستهشاید اولین 

، بیین   توانند فاصیله  ها، انقالب، هرچه ما ، برادران معتقد به ارزش برادران انقالبا»یکدیگر است. 

خودشان را کم کنند؛ با هم دوست و رفیق باشند. با هم همکیار باشیند. علییه یکیدیگر جوسیاز، و      

 ، بیانات در اجتماع بزر  مردم اراک(07/1/9941)«ر، کار شماست.این کا فعالیت نکنند

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1025
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کنند؛ کیامال    نویسند، اقدام می زنند، می ها، انقالبا و مؤمن و عاشق امام، که حرف می جوان»

از  کی   آنجور نباشد که مخالفت با ییک کسیا میا را وادار کنید کیه نسیبت بیه         رعایت کنید. این

نبایید ظلیم    کی   چیهی کنییم، ظلیم کنییم؛ نیه. ظلیم نبایید کیرد. بیه         ، حق تعدل، کنیم، تجاوز  جاده

 در سالگرد رحلت امام( نماز جمعه یها خوبه، بیانات در 97/9/9911)«کرد.

 

 یریگ جهینت .1

در واقع آمادگی بیرای   و، هدف، آرمان و خط کلی نظام اسالمی «تمدن نوین اسالمی»ایجاد 

کشیتی   دار سیکان طلوع خورشید والیت عظمی )ارواحنافداه( است. رهبر معظیم انقیالب بیه عنیوان     

اند. بدون تردید اگر تمدن اسالمی بیه  ی ایجاد تمدن نوین اسالمی اشاره کردهانقالب بارها به مسئله

و نییروی انسیانی مسیتعد    »ی . مسیئله ها خواهید شید  وجود آمد، ملت ایران یکی از سرآمدترین ملت

 یهیا  بخش نیتر مهمیکی از  ،و در تراز این تمدن« کارآمد با زیربنای عمیق و اصی  ایمانی و دینی

 ریانکارناپیذ و انقالبی، نقشیی برجسیته و    مؤمنی متعالی است. در این میان، نقش جوانان این نظریه

بار این مسیئولیت سینگین قیرار داده و    ا زیرهای خود رشانه توانند یمچه جوانانی  یراست بهاست. اما 

سرافرازانه از آن بیرون بیایند؟! بدون تردید اگر جوانیانی انقالبیی و در تیراز نظیام انقالبیی و تمیدن       

عیزت و پیشیرفت    یهیا  قلیه توانند کشیور و انقیالب خیود را بیه اوج     نوین اسالمی تربیت شوند، می

 برسانند. 

و بسیار تأثیرگیذار اسیت.     یبد یب« نهادهای آموزشی و تربیتی»در تربیت نیروی انسانی، نقش 

در او نهادینیه  سیازی   ی تمیدن اگر نوجوان ما از همان دوران نوجوانی به خودباوری رسیده و روحیه

کیه از فرمایشیات گهربیار قائید      طیور  همیان تواند کشور خود را بیه اوج موفقییت برسیاند.    شود، می

، «معنویییت»هییایی چییون  و شاخصییه هییا مؤلفییه، اگییر دیییآ یبرمییالشییأن انقییالب اسییالمی    عظیییم

در « یمدار اخالق»و « اثرگذاری»، «خودباوری»، «علم»، «گریانقالبی»، «بصیرت»، «یخواه عدالت»

بلکیه ملیت    ،مشکالت کشور ح  خواهد شد تنها نهجوانان این مرز و بوم نهادینه شود، بدون تردید 

ی جهان خواهد شد. به نظیر  به عنوان یک ملت و کشور سرآمد و نمونه، الگوی همه ایران و کشور

 نیز در این میان نباید نادیده گرفت. « خانواده»و نقش بسیار تأثیرگذار « سبک زندگی»رسد می

ریشه در انقالب امام  شک  خواهد گرفت،تمدن اسالمی نوینی که در پ  از انقالب اسالمی 
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در این مقالیه را بیه عنیوان محورهیای اعتیراض       ادشدهی یها شاخصدارد. آن امام عزیز )ره( خمینی

موجیود در   یگیانگ یازخودب. اعتراض ایشان بیه کاپیتوالسییون و   میت پهلوی قرار دادندخود به حاک

به طور مشخص این شاخص را در خود داشیته  ایشان خص از خودباوری در ارتباک بود. جامعه با شا

در قالی    شیان یها یمعمیار اولیین   بردنید. پایه توانمنیدی رهبیری از آن بهیره میی     عنوان بهدر واقع  و

ی عمیده  هیا  خواسیته از  نفی   اعتمادبهاتکای به خود و بود. نهادهای انقالبی برای تزریق خودباوری 

، یزیسیت  گانیه یب یهیا  شیاخص ایشان همیین  صالح به عنوان خلف انقالب نیز رهبر کنونی ایشان بود. 

 یخواه عدالت، پویایی محوری و ییگرا جوان، خودباوری، انقالبی گری، یگانگیبا ازخودبمبارزه 

 یهیا  هیی پابیرای   ینی یچن نیی اانتظار و موالبیه   هم و از جامعه ی را داشتها یفسادگرو استکبارستیزی و 

 تمدن نوین اسالمی را دارند.

بیه سیوی چنیین     ، رشید و نمیو و پوییایی خیود    یریی گ شیک  انقالب اسالمی در همیه مراحی    

گسیترش انقیالب اسیالمی در منوقیه و جهیان بیر پاییه همیین          زمیان  هیم یی روان اسیت.  هیا  شاخص

جبهیه  در واقیع شیک  گییری    جبهیه مقاومیت در منوقیه    شیک  گییری   قرار گرفته است.  ها شاخص

 در هیا  تمیدن اندیشمندان غربیی بیه برخیورد    . به همین دلی  است که فرهنگی و تمدنی انقالب است

-یاد میی  ها تمدنچالش گاه و برخورد به عنوان این منوقه  از و جغرافیای آسیای غربی اذعان داشته

غربی در برابر اندیشه معنوی، ژرف و پویای اسیالمی بیه تزلیزل     یگرا صورتاندیشه مادی و  کنند.

می تحیول تمیدنی اسیالم و جمهیوری اسیال      انداز چشمدرآمده است. بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 

 و جهانی است. یا فرا منوقهبرای نیرومند شدن و تقویت در حوزه جغرافیایی 

جمعیتیی، تحیول در علیوم     یهیا  اسیت یس، یافیزار  نرمهمچون جنبش  ییها موالبهو  ها استیس

تمیدن نیوین اسیالمی در کنیار تمیدن سراسیر        یریگ شک  یها ستهیباو.... همه  ییگرا جوانانسانی، 

و بیه تعبییر مقیام معظیم      برخاسیته کوت و قدرت الییزال الهیی بیه مبیارزه     مادی غرب است که با مل

 جاهلیت مدرنی است که بایستی با حرکت نورانی انقالب اسالمی سرنگون شود. یرهبر

 

 . پیشنهادات1
آن بیه عنیوان ییک واحید درسیی در مراکیز        یهیا  شاخصیه تدری  تمدن نوین اسیالمی و   .9

 آموزش عالی کشور
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