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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.
Keywords: Young Civilization Builder, Revolutionary System Level, Modern
Islamic Civilization.
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چکیده
در اندیشهی مقام معظم رهبری« ،نیروی انسانی جوان و کارآمد باا ییربناای ژرف و اصای ایماانی و دینای»
مهمترین گنجایش امیدبخش کشور برای ایجاد تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی
(ارواحنافداه) به شمار میآید .ایجاد «تمدن نوین اسالمی» به عنوان «هدف»« ،آرمان» و «خا کلای نظاام اساالمی»
همواره مورد پافشاری مقام معظم رهبری بوده است .مسئلهی «نیروی انسانی جوان و پویا» در ترای این تمادن یکای
ای مهمترین بخشهای این نظریهی متعالی است .چه جوانانی میتوانند شاانههاای خاود را ییار باار ایان مسائولیت
سنگین قرار داده و سرافرایانه ای آن بیرون بیایند؟! یا بهعبارتدیگر شااخ هاا ،ویژگایهاا و بایساتههاای جواناان
تمدنسای در ترای نظام انقالبی چیست؟!ایآنجاکه گفتمان انقالب اساالمی متاثرر ای اندیشاههاای حضارت آیاتاهلل
خامنهای بوده و اندیشهها ی معظم له یکی ای منابع اصلی و باالدساتی بارای روشان نماودن مسایر انقاالب باه شامار
میآید ،این پژوهش کوشیده است که این شاخصههاا ،ویژگایهاا و الزاماات را ای نگااه ایشاان ماورد واکااوی و
بررسی قرار دهد .در این مقاله با استفاده ای روش تحلی مضمون ،به بررسی بیانات ،سخنرانیها ،پیامها و مکتوباات
معظم له در طول یعامت ایشان پرداخته شده و ای این رهگذار ،شاخ ها و بایستههایی استخراج شده اسات .برابار
یافتههای این پژوهش ،مؤلفهها و شااخ هاایی چاون «معنویات»« ،عادالتخاواهی»« ،بصایرت»« ،انقالبایگاری»،
«علم»« ،خودباوری»« ،اررگذاری» و «اخالقمداری» در نوجوانان و جواناان ایان ماری و باوم بایاد نهادیناه شاود ،تاا
تمدن نوین اسالمی که برآیند انقالب اسالمی و جبهه مباریه با تمدن مادی است شک بگیرد.
کلیدواژهها :جوانان تمدنسای ،ترای نظام انقالبی ،تمدن نوین اسالمی.
 . نویسنده مسئول :مدرس و پژوهشگر دانشگاه افسری امام حسین(ع)
 . استادیار دانشگاه افسری امام حسین(ع)

 . مدرس و پژوهشگر دانشگاه افسری امام حسین(ع)

 . مدرس و پژوهشگر دانشگاه افسری امام حسین(ع)

M.radmehr1362@gmail.com
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 .9مقدمه
امروی انقالب شکوهمند اساالمی ایاران ،پاز ای گاذر ای گردناههاای پار پایچوخام باا مادد
رهبریهای حکیمانه و الهی امامین خود ،وارد دومین مرحله ای «خودسایی ،جامعهپاذیری و تمادن
سایی» شده است .یعیم بصیر و آگاه انقالب اسالمی با ترسیم خطاو کلای و نقشاه راه در چها
سال دوم ،تحت عنوان «بیانیه گام دوم انقالب»« ،فص جدیادی ای ینادگی جمهاوری اساالمی» را
رقم یدند .بدون تردید با برداشتن محکم و استوار این گام بلند و متعالی ،انقالب «به آرمان بازر
خااود کااه همااان ایجاااد تماادن نااوین اسااالمی و آمااادگی باارای طلااوع خورشااید والیاات عظماای
(ارواحنافداه) است» نزدیکتر خواهد شد .در سراسر بیانیه گام دوم ،نقش «جوانان ماؤمن و آگااه»
نقشی بیبدی و بیمانند است .درواقع میتوان گفت که کلیدواژه اصالی بیانیاه گاام دوم انقاالب،
«جوانان» میباشند .با واکاوی در سخنان رهبر معظم انقالب در چند سال اخیر مایتاوان باهروشانی
دریافت که بیشترین تثکید و تکیه معظم له بر روی «جوانان» میباشد؛ جوانان تمدنسایی کاه بایاد
«کارآیموده» و «پرانگیزه» ،با «حراست» ای این انقالب ،آن را به سرمنزل مقصود برسانند.
رهبر معظم انقالب در منشور گام دوم ،دو بار فرمودند که «جوانان باید شانههاای خاود را باه
ییر بار مسئولیت دهند!» «جوانان» و تثکید بر نقش آنان در «جامعهپذیری و تمادن ساایی» هماواره
در سخنرانیها و بیانات و اندیشهی مقام معظم رهبری ای جایگاه ویژهای برخوردار است .بار کمتار
کسی هم پوشیده است که گفتمان انقالب اسالمی متثرر ای اندیشههای حضارت آیاتاهلل خامناهای
میباشد .اندیشهها ی معظم له ای منابع اصلی و باالدستی برای روشن نمودن مسیر انقاالب باه شامار
میآید .ایاینرو این اندیشه و نگاه ،همواره مورد تثکید و تکیه صاحبنظاران ،دوساتان و دشامنان
انقالب بوده و هست .بدون تردید شناخت این اندیشه که متثرر ای اندیشه اسالم ناب محمدی (ص)
میباشد ،میتواند چونان چراغی مسیر پر پیچوخم فرا روی جوانان انقالبی را در برداشتن محکم و
باصالبت گام دوم انقالب روشن نماید.
با آغای دههی نود ،تثکیدات ایشان بر روی تمدن اسالمی هم رشد قاب توجهی داشاته اسات.
این مسئله ای یکسو نشاندهندهی دغدغههای ایشان نسبت به آینده نظام اسالمی اسات و ای ساوی
دیگر ضرورت تالش محققان و پژوهشگران را در حویه تمدن نوین اسالمی را روشن میساید.
به نظر میرسد درباره «شاخ

ها ،ویژگیها و بایساتههاای جواناان تمادنساای در تارای نظاام
971

واکاوی شاخصها ،ویژگیها و بایستههای جوانان تمدنساز در تراز نظام انقالبی در اندیشه مقام معظم رهبری

انقالبی در اندیشهی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)» ،کمتر کاار پژوهشای شاده اسات .ایایانرو
ضروری به نظر میرسد تا شاخ

ها ،ویژگیها و بایستههای جوانان تمدنسای در ترای نظام انقالبی

در اندیشه معظم له مورد واکاوی و تجزیه و تحلی قرار گیرد .نوشتار حاضر در پای پاساخ باه ایان
سؤال اساسی است که مهمترین شاخ

ها ،ویژگیها و بایستههای جوانان تمدنسای در تارای نظاام

انقالبی در اندیشهی مقام معظم رهبری چیست؟!

 .2روششناسی پژوهش
روش پاژوهش ،کیفای اسات و بارای انجاام آن ای راهبارد «تحلیا تماتیاک» (مضامون)
اساتفادهشاده اسات .تحلیا مضامون یکای ای روشهاای کیفای اسات کاه در علاوم اجتمااعی
کاربردهای ییادی دارد .تحلی مضمون ( )Thematic Analysisروشی برای شاناخت ،تحلیا و
گزارش الگوهای موجود در دادههای کیفی است .ایان روش ،فراینادی بارای تحلیا دادههاای
متنی است و دادههای پراکنده و متنوع را به دادههای غنی و تفصایلی تبادی مایکناد(.براون و
کالرک )9006 ،بهطورکلی ،تحلی مضمون ،روشی است بارای :دیادن ماتن؛ برداشات و درک
مناسب ای اطالعات ظاهراً ناامرتب (یاافتن روابا )؛ تجزیاهوتحلیا اطالعاات کیفای؛ مشااهده
نظاممند و اندایهگیری دادههای کیفی (بویاتزیز.)9111 ،
فرایند کام تحلی مضمون را میتوان به سه مرحله کالن تقسیم نمود:
 تجزیه و توصیف متن،
 تشریح و تفسیر متن،
 ادغام و یکپارچه کردن مجدد متن.
در این پژوهش با استفاده ای تحلی مضمون گامهای ییر برای به دست آوردن یافتاههاا طای
شده است:
 .9آشنا شدن با دادهها :این امر مستلزم مطالعه و مرور مکرر دادهها به روشای فعاال اسات.
این گام ،ستون فقرات مراح بعدی را شک میدهد .در این گام اسات کاه ایادههاای
خوبی درباره کدگذاریها و الگوها شک میگیرد.
 .9ایجاد کدهای اولیه و کدگذاری :در این گاام ،ای کادها بارای تقسایم دادههاای متنای باه
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قسمتهای فهمیدنی و استفادهپذیر مانند بند ،عبارت ،کلمه یا ساایر معیارهاایی کاه بارای
تحلی خاص الیم است ،استفاده شده است .در این مرحله کدهای موجاود در چاارچوب
کدگذاری ،حدومری کامالً مشخ

و تعریفشدهای داشته است .ایان کادها محادود باه

قلمروی تحقیق بوده و بهطور روشن بر موضوع ،تمرکز داشتهاند.
 .9جستجو و شناخت مضامین :در این گام که به تحلی در سطحی کالنتار ای کادها تمرکاز
دارد ،کدهای مختلف در قالب مضامین مرتب شده و همه دادههای کد گذاشتهی مارتب
با هریک ای مضامین ،شناخته و گردآوری شدهاند .اساساً در ایان مرحلاه ،کادها تجزیاه و
تحلی و به نحوه ترکیب و تلفیق کدهای مختلف جهات تشاکی مضامون پایاه باه آنهاا
توجه شده است.
 .4تشکی و تحلی شبکه مضامین :در این مرحله پز ای دستیابی به مجموعاهای ای مضاامین،
آنها مورد پاالیش قرار گرفتند .سعی شد تا با توجه به همگونی درونی و فقدان همگونی
بیرونی ،دادههای درون هر مضمون ای لحاظ معنا و مفهوم ،با هم انسجام و همخوانی داشته
باشند.
حویهی پژوهش حاضر ،شام بیاناات مقاام معظام رهباری ،ایجملاه تماامی ساخنرانیهاا،
مصاحبهها و پیامهای ایشان در حویههای مرتب با «تمدن نوین اسالمی» و «جوان ماؤمن انقالبای»
می باشد که تالش شده است ای همان سال های ابتدایی رهبری معظم له تاکنون فیشبارداری شاود.
عمده این نظریهها و اندیشهها ای سایت رهبری و پایگااه اطاالعرساانی دفتار حفا و نشار آراار
آیتاهلل خامنهای و کتب و مقاالت مرتب گردآوریشده است .این منابع باه صاورت متنای و در
قالب پاراگرافهای موضوعی مورد مطالعه قرارگرفته و پز ای بررسی محتوایی ،تحلی مضامون
و کدگذاری شدند .پز ای کدگذاری اولیه مفاهیم مرتب با «تمدن ناوین اساالمی» و «جواناان»،
کدهای مشترک در قالب کدبندیهای سایمان دهنده دستهبندی شده و درنهایت کد بندیهاای
سایمان دهنده با وجوه مشترک و ارتباطات معناایی مشاترک در قالاب مضاامین فراگیار و نظریاه
مبنایی دستهبندی شدند.
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 .9ادبیات پژوهش
 .9-9پیشینهی تحقیق
در کمتر پژوهشی به «شاخصههای جوانان در حویه تمدنسایی نوین اسالمی» پرداختاه شاده
است .بیشتر پژوهشهای حاضر به مقوله «تمدن سایی» و «تمدن نوین اسالمی» پرداختهاند .در ادامه
به برخی ای این پژوهشها اشاره میشود:
 عارفی گوروان اسماعی ( )9910در مقالهای با عنوان «یمینههای تحقق تمدن نوین اساالمی
در جامعه اسالمی ای منظر مقام معظم رهبری» با استفاده ای روش توصیفی و تحلیلی به بیاان
یمینههای شک گیری تمدن نوین اسالمی در نظام فکری مقام معظم رهبری پرداخته است.
او پز ای بررسی دیدگاههای ایشان در خصوص مفهوم تمدن اسالمی ،فرآیند تحقق تمدن
نوین اسالمی ،شام انقالب اسالمی ،تشکی نظام اسالمی ،تشکی دولت اسالمی ،تشاکی
کشور اسالمی ،تشکی دنیای اسالمی ،را ای دیدگاه معظم له مورد بررسی و واکااوی قارار
داده است .او سپز برای رسیدن به این آرمان ،وظایف و انتظاراتی که بر عهدهی «ماردم و
کارگزاران نظام اسالمی» است ،بیان و تشریح نموده است.
 درخشه،جالل ،آقائی ،محمد و فتحی مهر محمدرضا ( )9916در پژوهشی باا عناوان «آفااق
تمدن نوین اسالمی در سپهر اندیشهی آیتاهلل خامنهای» انگارهی تمدن نوین اسالمی را در
چهااار حااویهی کااالن هسااتیشناسای ،معرفااتشناسای ،غایااتشناساای ،و روششناسای در
اندیشهی آیتاهلل خامنهای موردمطالعه و بایتفسیر قرار دادهاند .یافتههای ایان پاژوهش نیاز
نشان میدهد که تمدن نوین اسالمی در اندیشهی ایشان ای لحاظ هستیشناسی باه صاورت
دوبعدی ،در قالب معرفتشناسی آفاقی ،با غایت سعادت طلبای ،و درنهایات روششناسای
اخالقی مورد فهم قرار میگیرد.
 اکبری ،مرتضی و رضائی ،فریدون ( )9914در پژوهشی باا عناوان «واکااوی شاخصاههاای
تمدن نوین اسالمی در اندیشه مقام معظام رهباری» باه بررسای شاخصاههاای تمادن ناوین
اسالمی در اندیشهی معظم له پرداختهاند .در این تحقیاق ،محوریات قاوانین قارآن ،ایماان،
علم ،اخالق ،مجاهدت مداوم و حکومت مردمی ،بهعنوان شاخصههاای اختصاصای تمادن
نوین اسالمی ای دیادگاه مقاام معظام رهباری برشامرده شاده اسات .بار اسااس نتاای ایان
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پاژوهش ،ای دیاادگاه معظاام لااه گسااترش و ترقاای تمادن نااوین اسااالمی بااه هماات و خاارد
دستهجمعی نیای دارد که در سایهی اخالق ،کار و تالش ،ایمان به خدا ،عقالنیات ،تواناایی
علمی ،اقتصاد شکوفا ،برخورداری ای رسانههای قوی و رواب بینالمل به وجود میآید.
 جهان بین ،فریاد و معینی پور ،مسعود( )9919نیز در پژوهشی با عنوان «فرآیند تحقق تمدن
اسالمی ای منظر حضرت آیتاهلل خامنهای» با بررسی بیانات رهبر معظم انقالب به این نتیجه
رسیدهاند که برای تحقق تمدن نوین اسالمی ،پیمودن چهار گام :تولید نظریه توس حاویه
علمیه؛ تولید علم توس دانشگاه؛ کاربست در سطح خارد توسا گاروههاای خودجاوش
نخبگانی و گفتمانسایی که نهایتاً به تطبیق دولت و چارچوبهاای آن باا چاارچوبهاای
دینی میانجامد؛ الیم و ضروری است .در این صاورت اسات کاه باا شاک گیاری جامعاه
اسالمی اسوه ،یمینه برای الگو گیری و آغای تمدن اسالمی کاه تجلای کاما آن در عصار
ظهور خواهد بود فراهم میگردد .همانگونه که اشاره شد در تحقیقهای بیانشده تنهاا باه
شاخ

های تمدن نوین اسالمی پرداخته و ای شااخ

حاضر برای نخستین بار «جوانی» را به عنوان شاخ

جاوانی یااد نشاده اسات .پاژوهش
اررگذار در شک گیری تمدن اسالمی

مورد مطالعه قرار داده است .در بیانیه گام دوم ویژگی جاوانی باه عناوان ویژگای اررگاذار
مورداشاره است.

 .2-9تعریف مفاهیم
 .9-2-9مفهوم نظام انقالبی
برای فهم واژهی ترکیبی «نظام انقالبی» ،نخست باید مراد ای «نظام» را روشن ساخت .کلماهی
عربی «نظام» ،نه در فرهنگ سیاسی ا اجتماعی جهان عرب اماروی تعبیار روشانی دارد ،ناه در یباان
فارسی .این کلمه که ای مادهی نظم گرفته شده است ،در صورتی به کار میرود که مجموعاهای ای
اشیا و عناصر ،با چینش منظم و خاصی در نظر گرفته شوند(.مصباح یزدی )99:9914،مثال مشترکی
که بیشتر کتب لغت در باب معنای نظام آوردهاند ،مثال دانههای تسبیح است .وقتی دانههای تسابیح
و یا مروارید و یا هر چیزی با ماهیت اینگونه ،به رشته درآمده و با یکدیگر همراه میشوند ،به این
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کار «انتظام» میگویند و به خروجیای که ای این عما باه دسات مایآیاد «نظاام» گفتاه مایشاود.
(عبدالحسین یاده)60:9916،
«انقالب» ،ای واژگانی است که ای گذشتهی دور ،هم در یباان عربای و هام در یباان فارسای،
یکی ای اصطالحات نجاومی و باه معناای «حرکات دورانای مانظمم و قانونمناد ساتارگان»« ،دور» و
«گردش» بوده است .در قرآن کریم نیز ایان کلماه در دو معناای «رجاوع و بایگشات» و «تحاولل و
دگرگون شدن» استعمال شده است .اروپاییان برای القای معنای نجومی این کلماه ای دیرباای ،لفا
Revolutionرا به کار میبردهاند .ای سال9660میالدی بدین سو ،این لف در غارب معناای جدیاد
دیگری نیز یافت و برای قیام سریع ،پرشور ،و همگانی مردم بر ضد نظام حاکم به کار رفت .اینکه
چرا غربیان برای نامگذاری این قسم ای حرکتهای اجتماعی ای اصطالح نجاومی اساتفاده کردناد،
خود ،ادلمه و عللی دارد که در کتب مختلف به آنها اشارهشده است .مترجمان فارسییبان نیاز ،باه
پیروی ای غربیان ،قیام همگانی مردم را بر ضد نظام حاکم« ،انقالب» نام نهادند(.دیکشانری آنالیان
آبادیز)
بههرحال ،کلمه «انقالب» در پهنه علوم انسانی و اجتماعی به دو معنا استعمال مایشاود :یکای
به معنای تحولل سریع ،شدید و بنیادین که بر ارر طغیان عموم مردم در اوضاعواحوال سیاسی جامعه
روی میدهد و درنتیجه یاک نظاام سیاسای ،حقاوقی و اقتصاادی جاای خاود را باه نظاام دیگاری
میدهد؛ و دیگری به معنای تحولل شدید و ریشهای و غیرسیاسای کاه باهکنادی و بادون خشاونت
صورت می گیرد .مانند انقالب علمی ،انقالب صانعتی ،انقاالب فرهنگای ،انقاالب ادبای و انقاالب
هنری .وجه مشترک دو معنای لف «انقالب» همان «تحولل شادید ،اساسای و کلمای» است(.مصاباح
یزدی)99:9919،
آنچه ای این تعاریف برمیآیاد مشاخ

مایکناد کاه «نظاام» و «انقاالب» ،ظااهراً دو مفهاوم

متناقض به نظر میرسند .نظام ،بیانگر نظم ،ربات و حف وضع موجود و انقالب گویای تغییر وضاع
موجود است .قرار گرفتن این دو واژه در کنار هام ای سااختار و نظاامی حکایات دارد کاه در پای
تحول دائمی و مستمر و برخورد انقالبی با پدیدههای پیش روست .نظامِ انقالبی ای منظر مقام معظم
رهبری ،مهمترین مشخصه متمایزکننده انقاالب اساالمی ای ساایر انقاالبهاا و علات اصالی حفا
ماهیت آن پز ای  40سال است .در نظامِ انقالبی خموشی و رکود نامفهوم است( .محمدی)9919،
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ویژگیهاای نظاام انقالبای ای دیادگاه مقاام معظام رهباری عباارتاناد ای :ایساتادگی مقابا
یورگویی و ییاده خواهی ظالمان و مستکبران ( ،)9910/0/99پیگیری تصامیمات مساتدل در مواضاع
اصااولی( ،)9906/90/99تساالیم یورگااویی نشاادن ،تساالیم ییااادهطلباای نشاادن ،در موضااع اقتاادار
ایسااتادن( ،)9916/9/90درهاامشااکننده تقساایم میااان ساالطهگاار و ساالطهپااذیر و مخالفاات بااا هاار نااوع
سلطهگری( ،)9910/9/9مادافع عادالت و کرامات انساان و اریشهاا؛ سااعی بارای ایجااد بارادری و
برابری؛ ایستاده در مقاب نفوذ دشمن( ،)9910/1/94مدافع مردمسااالر ،،اساتقالل و حقاوق ملات در
همااه یمینااه هااا ،ماادافع حقااوق مساالمانان عااالم و هاار مظلااوما در هاار نقطااه عااالم( ،)9906/90/99و
مطرحکننده اسالمِ طرفدار مظلوم و ضد ظالم در دنیا(.)9919/99/99

 .2-2-9مفهوم تمدن
یمانی که بشر با خ آشنا شد ،قلم به دست گرفت ،افکار خود را قلمی کرد و باه نسا هاای
بعد انتقال داد« ،تمدن» پدیدار گشت .واژه تمدن 9معادل تمدن یا حضاره اسات .ایان واژه در یباان
انگلیسی ای لغت التینی  civisبه معنی شهروند یا شهرنشین گرفتهشده و برای داللت بر ویژگیهایی
مانند لطف ،کیاست و لیاقت مورداستفاده قرارگرفته است که دساتاورد شهرنشاینی اسات یاا بارای
پیشرفت و ترقی افراد و جمعیتهایی که در شهرها یندگی میکنند (سپهری .)99 :9919 ،یونانیاان
با استفاده ای واژهی تمدن ،شهر را مجموعه ای ای نهادها و روابا اجتمااعی مایدانساتند (فاویی و
صنمیاده .)1 :9919 ،در فرهنگ عربی واژه تمدن باه معناای حضااره ،نقطاه مقابا باداوت (بادیاه
نشینی) بهکاررفته است .در فرهنگ فارسی تمدن چنین تعریف شده است« :شهرنشین شدن ،خاوی
شهری گزیدن و با اخالق مردم آشنا شدن ،یندگانی اجتماعی؛ همکاری مردم با یکدیگر در اماور
یندگانی و فراهم کردن اسباب ترقی و آسایش خود» (عمید ،ج .)990 :9911 ،9
 .9-2-9مفهوم تمدن اسالمی
تمدن اسالمی بیانگر همه جنباه هاای سیاسای و فرهنگای و اقتصاادی جامعاه اسات کاه ابعااد
وجودی فرد و جامعه را پوشش میدهد (مدیریت حویه علمیاه قام .)999 :9919 ،تمادن اساالمی،
1. Civilization
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تمدنی دینی است که همه مؤلفههای آن بر محور اسالم است .بدین ترتیب ،تمدن اساالمی ای هماه
ویژگی های تمدن الهای در چهاارچوب آماویه هاای قرآنای و متکای بار سانت پیاامبر اکارم(ص)
برخوردار است و مؤلفه های آن ،دین ،اخالق ،علم ،عدالت ،قوانین ،مقررات ،اصول دینای و غیاره
است( .جان احمدی)99-99 :9916 ،
بهطورکلی ،مراد ای تمدن اسالمی ،همه دستاوردهای مسلمانان در ابعااد گونااگون اقتصاادی،
فرهنگی ،مذهبی ،اجتماعی ،اخالقی ،مادی و معنوی ،صنعت ،اختراعات و اکتشاافات اسات کاه ای
عصر پیامبر (ص) شروع شد و با گسترش قلمرو اساالمی ای مریهاای غربای چاین تاا انادلز را در
برگرفت.
 .1چارچوب نظری
«تاین بی» معتقد است که «تمدن تالش برای آفریدن جامعهای است که کا بشار بتوانناد باا
همنوایی در کنار یکدیگر درون آن یندگی کنند .درواقاع او تمادن را مرحلاه یاا ناوع خاصای ای
فرهنگ میداند( .تاین بی« )41:9906،لوکاس» ،فرهنگ و تمدن را یکی دانسته ،ولی دامنه و یماان
فرهنگ را محدودتر ای تمدن تلقای کارده اسات .ای دیادگاه او «فرهناگ وو تمادن  ،راه مشاترک
یندگی ،اندیشه و کنش انسان است (لوکاس ،ج .)90 :9914 ،9
تمدن نوعی نظم اجتماعی است که درنتیجهی وجود آن ،خالقیت فرهنگی امکانپاذیر شاده
و جریان مییابد« .در تمدن چهار رکن اساسی «پیشبینای و احتیاا در اماور اقتصاادی»«،ساایمان
سیاسی»« ،سنن اخالقی» ،و «کوشش در راه معرفت و بس هنار» را مایتاوان تشاخی

داد .ظهاور

تمدن هنگامی امکانپذیر است که هرجومرج و ناامنی پایان پذیرفته باشد ،هنگام ای بین رفتن ترس
است که کنجکاوی و نیای به ابداع و اختراع پیش میآید و انسان خاود را تسالیم غریازه و فطارت
میکند تا او را به شک طبیعی به راه کسب علم و معرفت و تهیه وسای بهبود یندگی سوق دهاد.
(وی دورانت)9:9969،
وی دورانت «تمدلن» را اینگونه تعریف میکند« :تمدلن نظامی اسات اجتمااعی کاه موجاب
تسریع دستاوردهای فرهنگی شده و بهمنظور بهرهگیری ای اندیشهها ،آدابورسوم و هنر ،دست باه
ابداع و خالقیت مییند؛ نظامی است سیاسی که اخالق و قانون ،نگهدارنده آن مایباشاد و نظاامی
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است اقتصادی که با تداوم تولید ،پایدار خواهد ماند( ».وی دورانت )9:9969،او همچنین ،عواما
تکوین تمدنها را در چهار عام ییر جمعبندی میکند:
 .9عوام اقتصادی تمدن :شکار ،کشاوریی ،صناعت و سایمانهای اقتصادی.
 .9عوام سیاسی تمدن :حکومت ،دولت ،قانون و خانواده.
 .9عوام اخالقی تمدن :ایدواج ،اخالق جنسی ،اخالق اجتماعی ،دین و آداب دینی.
 .4عوام عقلی و روحی تمدن :ادبیات ،علم و هنر(.دینپرست)91:9901،
در حکمت «فارابی» ،عام ائتالف و ارتباا اها مدیناه کاه تمادن را باه وجاود مایآورد،
اشتراک نظر درباره امور مشترکی است که خاود عاما افعاال مشاترک گردیاده اسات .ایان رأی
مشترک ،که ریشه در عالم باال دارد و ای طریق رئیز مدینه به اندیشه مردم وارد شده ،منشث افعاال
جمیع اه مدینه گردیده است .آنچه شهروندان این شهر آرمانی را ای سایر شهرها متمایز میساید،
معرفت نظری به اصولی آسامانی و تقیاد عملای باه فضاائ و مکاارم اخالقای اسات( .جمشایدی،
)99:9914
در نگاه «ابن خلادون» تمادن یاا «الحضااره» هادف عماران و پایاان آن باهحسااب مایآیاد.
(ابن خلدون )696:9909 ،در این نگاه دین باعث اتحاد و همدلی و تساوی طلبای ماردم مایشاود.
(ابن خلدون )909:9909 ،و درنتیجه سبب تقویت عصبیت گردیده و راه غلبه هموار میشود.
ابن خلدون عام اصلی انهدام و نابودی تمدنهای اسالمی را فراموشی و دوری و بیتفاوتی
به دین دانسته و بیشتر بر «تثریر سیاسی مذهب با جنبههای تمدنسایی و اخالقیاش توجه دارد ».او
همچنین «دور شدن امت و حکومتهای اسالمی ای شریعت آغاایین را ای عواما انحطاا جهاان
اسالم میداند ( ».طباطبایی)964:9960،
ای دیدگاه «حضرت امام خمینی»(ره) مهمترین عنصر تمدن نه در نمادهای فیزیکی آن ،بلکاه
در توان انسانسایی آن یعنی بعد معنوی و دینی آن نهفته است .با این مقیاس ،امام ،فرهنگ غارب
را با تمام تواناییهایی که در تولید مصنوعات بشری و کشف قوانین طبیعت دارد ،باه لحااظ نگااه
تکبعدیاش به انسان ،تمدنی مناسب نمیدانند .ییرا بار مباانی دینای راساتین و حقیقای بناا نشاده
است( .امام خمینی،ج)961:9961 ،1
درواقع هرچند ایشان به پیشرفت اقتصادی بهعنوان الیمهی تمدن اشاره مینمایند اما معتقدناد
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هر تمدنی که ظهور میکند باید با تکیهبر دین و معنویت استعداد تعالی انسان در دو جنبه ماادی و
معنوی را داشته باشد .بهعبارتدیگر در نظر ایشان تمدنها باید با تکیه بر مبانی و اریشهای دینای
و متعاالی ،نیایهاای فاردی و اجتمااعی بشار را رفاع و درصادد رشاد و تعاالی انساانهاا باشاند.
(جمشیدی)96:9914،
به اعتقاد عالمه «محمدتقی جعفری»« ،تمدن عباارت اسات ای برقاراری نظام و همااهنگی در
رواب انسانهای یک جامعه که تصادمها و تزاحم های ویرانگر را منتفی ساخته و مساابقه در مسایر
رشد و کمال را قائممقام آنها بنماید ،بهطوریکه یندگی اجتماعی افاراد و گاروههاای آن جامعاه
موجب بروی و به فعالیت رسیدن استعدادهای ساینده آنها باشد» (جعفری ،ج.)999 :9909 ،6
استاد شهید «مرتضی مطهری» نیز ضمن انتقاد ای تمدن غربی که در آن به اریشهای حقیقی
انسان توجهی نمیشود ،تمدن حقیقی را مجموعهای برمیشمارد کاه ابتادا «کماال و اساتعدادهای
انسان تعریف کنند و بعد کمال جامعه را که همان کمال انسان است مشخ

کنند کاه جامعاه در

چه نظامی میتواند انسان را به نهایت استعدادهای خودش ،به کماال فرهنگای خاودش ،باه کماال
معنوی خودش برساند (.مطهری)949:9961،
به لحاظ تاریخی نیز تمدن اسالمی به عنوانی یکی ای تمدنهای بزر

بشری حاصا مباانی

دین اسالم و باور به آنها بوده است .شهید مطهری دراینباره مینویسد« :ملا بسایاری باه اساالم
گرویدناد و در خادمت ایان دیان درآمدناد و در راه نشار و بسا تعاالیم آن کوشایدند و باا
تشریکمسااعی باا یکادیگر تمادن عظایم و باشاکوه باه ناام تمادن اساالمی باه وجاود آوردناد».
(مطهری)99:9990،

 .1یافتههای تحقیق
 .9-1تمدن نوین اسالمی در اندیشهی مقام معظم رهبری
همانطور که پیشتر گفته شد اندیشهی حضارت آیاتاهلل خامناهای یکای ای مناابع اصالی و
باالدستی گفتمان انقالب اسالمی محسوب میشود .پز ای بررسی نظریات مختلف در بااب تمادن
و تمدن اسالمی ،به ارائهی نظر و دیدگاه رهبر معظم انقالب در این خصوص پرداخته میشود.
«پیشرفت و ایجاد تمدن اسالمی» همواره یکی ای دغدغههای اصلی مقام معظم رهبری باوده و
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هست .ایشان ضمن نقد عالمانه بسیاری ای پیشرفتها و تمدنهای غربای و شارقی ،در دهاهی اخیار
بهصورت قاب توجهی در بیانات خود بر «نظریه تمدن نوین اسالمی» تثکیاد کاردهاناد .مقاام معظام
رهبری تمدن اسالمی را فضایی می دانند که انسان در آن فضا به لحااظ معناوی و ماادلی مای تواناد
رشد کند و به غایات مطلوبی برسد که خدای متعال او را برای آن غایات خلق کرده است .یندگی
خوب و عزتمندی داشته باشد ،انسان عزیز ،انسان دارای قدرت ،دارای اراده ،دارای ابتکاار ،دارای
سایندگی جهان طبیعت .تمدلن اسالمی به این معنی است و هدف و آرمان نظام جمهوری اساالمی
این است ( ،9919/9/99بیانات در جمع طالب مدرسه علمیه آیتاهلل مجتهدی)

ای منظر فکری ایشان «تمدن اسالمی باید در همه عرصاههاا و یمیناههاای اجتمااع نماود پیادا
کند ،9919/9/6(».بیانات در جمع اعضای شورای عالی «مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشارفت) به عقیده معظام لاه
«تمدن اسالمی ،کشورگشایی نیست ،بلکه به معنای تثریر پذیرفتن فکری ملاتهاا ای اساالم اسات».
(همان) با نگاهی گذرا به مجموعه بیانات مقام معظم رهبری در سالهاای اخیار ،مایتاوان برخای ای
معانی و مفاهیم معظم له درباره تمدن اسالمی را در قالب جدول ییر نشان داد:
معانی و مفاهیم تمدن اسالمی از منظر امام خامنهای

پیشرفت همهجانبه

الگویی برای حرکت امت اسالمی

( ،9919/0/99بیانات در جمع جوانان استان خراسان شمالی)

(،9910/9/90بیانات در جمع نخبگان استان فارس)

به معنای تصرف سریمین نیست.

پرهیز ای تقلید غربی است.

( ،9914/90/1بیانات در جمع مسئوالن نظام و میهمانان

( ،9919/0/9بیانات در جمع کارگزاران ح )

کنفرانز وحدت اسالمی)

به معنای تجاوی به حقوق ملتها نیست.

گسترش اخالق انسانی است.

( ،9914/90/1بیانات در جمع مسئوالن نظام و میهمانان

( ،9919/9/1بیانات در اجالس جهانی علما و بیداری

کنفرانز وحدت اسالمی)

اسالمی)

بهرهمندی انسانها ای همه ظرفیتهای مادی و

خالص شدن ای اقتصاد مبتنی بر ویژه خواری و ربا

معنوی است.

و تکارر است.

( ،9919/9/1بیانات در اجالس جهانی علما و بیداری اسالمی)

( ،9919/9/1بیانات در اجالس جهانی علما و بیداری
اسالمی)
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تثریر پذیرفتن فکری ملتها ای اسالم

عرضه کردن هدیه الهی به ملتهاست.

( ،9919/9/6در جمع اعضای شورای عالی «مرکز الگوی

( ،9914/90/1بیانات مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانز

اسالمی ایرانی پیشرفت)

وحدت اسالمی)

نقطه مقاب منافع سرمایهداری صهیونیست و کمپانی

دنیایی آراسته با تعلیمات اریشمند پیامبران الهی و

( ،9919/99/91بیانات در

آیات نورانی قرآن ( ،9906/9/9بیانات در جمع نیروهای

دارهای ظالم و خونخوار
جمع مردم آذربایجان شرقی)

حاضر در مانور طریق القدس)

نقطه مقاب حرکت به سمت وابستگی به غرب

دنیایی آباد و پیشرفته در کنار تعالی معنوی

( ،9919/9/1بیانات در اجالس جهانی علما و بیداری اسالمی)

( ،9906/9/9بیانات در جمع نیروهای حاضر در مانور طریق
القدس)

نقطه رهایی ای جهانبینی مادی و ظالمانه

دنیایی بااحساس آرامش و امنیت و اطمینان

( ،9919/9/1بیانات در اجالس جهانی علما و بیداری اسالمی)

( ،9906/9/9بیانات در جمع نیروهای حاضر در مانور طریق
القدس)

نقطه مقاب تثریرپذیری ای بافتهها و یافتههای بیمغز

دنیایی که در انسانیت در آن شکوفاست

غربیها

( ،9906/9/9بیانات در جمع نیروهای حاضر در مانور طریق

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

القدس)

نقطه مقاب حرکت به سمت وابستگی به غرب

گسترش فرهنگ اسالمی در فضای عمومی

( ،9919/9/1بیانات در اجالس جهانی علما و بیداری اسالمی)

بشریت
( ،9919/9/1بیانات در اجالس جهانی علما و بیداری
اسالمی)

 .2-1شاخصههای تمدن نوین اسالمی از دیدگاه آیتاهلل خامنهای
ای دیاادگاه حضاارت آیاتاهلل خامنااهای «ایجاااد تماادن اسااالمی» یکاای ای مهاامتاارین اهااداف
( ،9919/0/99بیانات در جمع جوانان استان خراسان شمالی) ،آرمانها ( ،9914/4/90بیانات در جمع دانشجویان و
اساتید دانشگاهها) و خ کلی ( ،9901/0/94بیانات در جمع اجتمااع بازر

ماردم اراک) نظاام و

انقالب اسالمی است .معظم له به صراحت تثکید دارند کاه «اگار تمادن اساالمی باه وجاود آماد،
آنوقت است که ملت ایران در اوج عزت خواهاد باود .ایان عازت ،راروت ،رفااه ،امنیات ،عازت
بینالمل

و همهچیز به دنبال خواهد داشت ،9919/0/99( ».بیانات در جمع جوانان استان خراسان شمالی)
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ایشان در بیان شاخصههای تمدن نوین اسالمی میفرمایند« :تمدن اسالمی میتواند با شاخصههای
«ایمان» و «علم» و «اخالق» و «مجاهدت مداوم» ،اندیشهی پیشرفته و اخالق واال را به امت اسالمی
و به همهی بشریت هدیه دهد و نقطه رهایی ای جهانبینی مادی و ظالمانه و اخالق به لجن
کشیدهای که ارکان تمدن امرویی غرباند ،باشد».

( ،9919/1/1بیانات در اجالس جهانی علما و بیداری

اسالمی) در ادامه با استناد به فرمایشات ایشان ،به برخی ای شاخصههای تمدن نوین اسالمی اشاره
میشود:
 .9-2-1ایمان
حضرت امام خامنهای به مسئله «ایمان و معنویت» در ایجاد تمدن نوین اساالمی بسایار تثکیاد
دارند .به اعتقاد معظم له « بر اساس ایان ایماان اسات کاه سابک ینادگی انتخااب خواهاد شاد ».و
همچنین «بدون مکتب و بدون ایدئولوژی نمیتوان یک تمدن به وجاود آورد ،9919/0/99( ».بیاناات در

جمع جوانان استان خراسان شمالی) ای منظر ایشان «تمدنی که ای ایمان برآمده باشد ،چنان عمیق و ریشاهدار
است که میتواند فکر و فرهنگ خود را در دنیا گسترش دهد(».همان)

معظم له کشاندن جامعه به «بیایمانی» را ای توطئاههاای دشامنان تمادنساایی برمایشامارند.
(هماان) ایشان با اشاره به صدر اسالم ،تثکید دارند که «رسول مکرم اسالم و صحابه و نیاز جانشاینان
بزرگوار ایشان ،تنها در سایه ی ایمان و با اتکاای باه خادا توانساتند یاک تمادن عظایم تااریخی را
پایهگذاری نمایناد ،9961/99/09(».بیاناات در جماع جمعای ای ائماهی جمعاهی کشاورهای آفریقاایی) ایشاان ای
«ایمان» به عنوان «تنها شر » رسیدن به این تمدن در عصر جدید یاد میکنند( .همان) حضارت اماام
خامنهای بنای تمدن اسالمی را بدون نیایمندی جامعه به «معارف بلناد اساالمی و قرآنای و روایاات
اه

بیت» ناشدنی میخوانند ،9910/09/99( .بیانات در جمع شعرای آئینی)

 .2-2-1علم
تثکیدات چندین بار حضرت آیتاهلل خامنهای بر تولید علم ،نشاندهندهی اهمیت ویژهی این
شاخصه در تمدنسایی نوین اسالمی است .ایشان «تولید فکر» را یکی ای دو عنصار اساسای و الیم
برای ایجاد تمدن اسالمی میدانند ،9901/0/94(.بیانات در اجتماع بازر ماردم قام) و کلیاد اصالی تغییار
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سرنوشت کشور و ملت به سوی خوشبختی واقعی را در «علم»جستجو میکنند ،9919/09/99( .بیاناات
در جمع مسئوالن سایمان انرژی اتمی)

در این راستا ،علمی موردنظر معظم له است که همراه با «اخالق و معنویت» باشد« .پیش رفتن
دانش و علام هماراه باا معنویات یکای ای اهاداف نظاام انقالبای در ایجااد تمادن اساالمی اسات».
( ،9906/06/91بیانات در جمع پرساتاران) ایشان همواره تثکید دارناد کاه جامعاه بایساتی باه سامت یاک
جامعه متفکر حرکت کند؛ باید جوشیدن فکر و اندیشه وریی در جامعاه باه یاک حقیقات نمایاان
واضح تبدی

شود ،9911/01/90(.بیانات در نخستین نشست اندیشههای راهبردی)

 .9-2-1اخالق
حضرت امام خامنهای ای « امت واحدهی اسالمی» انتظار دارند کاه هادف نهاایی خاود را در
ایجاد تمدن اسالمی جدید ،بر پایهی «دیان و عقالنیات و علام و اخاالق» قارار دهاد،9910/06/96( .

بیانات در اجالس بینالمللی بیداری اساالمی) ای دیدگاه ایشان ،هدف در تمدن اسالمی و در نظاام مقادس
جمهوری اسالمی ،حرکت دانش همراه با معنویات اسات ،9906/06/91( .بیاناات در جماع پرساتاران) در
دیدگاه سیاسی حضرت امام خامنها ی یکی ای ملزومات اصلی علم ،معنویت و اخالق است و همین
علم همراه با اخالق و معنویت است که تمدن اسالمی را ای تمدنهای غربی متمایز میکند .علام و
پیشرفت تمدن مادی غرب که عاری ای معنویت و اخالق است ،به ضرر بشاریت تماام شاده اسات.
( ،9919/01/90بیانات در دیدار با مردم شاهرود)

 .1-2-1مجاهدت مداوم
ای دیدگاه حضرت آیتاهلل خامنهای «مجاهدت ماداوم» یکای دیگار ای شاخصاههاای تمادن
اسالمی به شمار میآید،9919/09/01(.بیانات در اجالس جهانی علماا و بیاداری اساالمی) «جهااد ماداوم نیاای
همه است ،همهی پیشرفتها ،همهی تمدن ساییها به برکت مجاهدت دائم شده است .مجاهادت
دائم همهاش به معنای رن کشیدن نیست ،جهاد شوقآفرین است .جهاد شادی و نشا آفرین است.
امروی به این جهاد نیای داریم ،9919/09/99(».بیانات در جمع مداحان)

ایشان معتقدند که «امت اسالمی با یک تالش مجاهدانه و مجدانه میتواند تمدن اسالمی بابِ
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ایاان دوران را طراحاای و شااالودهری از ی کاارده و بااه رماار برساااند و آن را در مقاب ا بشااریت قاارار
بدهد ،9914/90/01(».بیانات در جمع مسئوالن نظام) ایشان مسئله مهم «تمدنسایی اسالمی مجدد در عصر
جدید» را یک «جهاد بزر » میدانند ،9910/99/94(.بیاناات در خطباههاای نماای جمعاه) و در ایان جهااد
بزر

ای ملت میخواهند که تاریخ عقبماندگی و استبداد بیدینای و فقار و وابساتگی حااکم بار

کشور را در کودتاترین یمان جبران کرده و با رویکاردی اساالمی و باه شایوهای ماردمسااالرانه و
رعایت عقالنیت و علم «جامعه سایی» کنند .در این گذار پرپیچوخام و پرفارای و نشایب« ،نهادیناه
کردن آیادی و حقوق اجتماعی منهای لیبرالیزم و برابری منهاای مارکسایزم و نظام منهاای فاشایزم
غرب و حف تقید خویش به شریعت مترقی اسالم ،پیشرفت در عین عدم وابستگی ،مدیریت علمی
بدون سکوالریزه و محافظهکار شدن یک جهاد است(».همان)

 .1-2-1ایستادگی و مقاومت
در اندیشهی مقام معظم رهبری« ،ایستادگی و مقاومت» نیز ای شاخصههاای رسایدن باه تمادن
نوین اسالمی معرفیشده است .ای دیادگاه ایشاان «ایساتادگی و صابر و بصار و اعتمااد باه وعادهی
«ولینصرن اهلل من ینصره و ان اهلل لقوی عزیز» خواهد توانست این مسیر پر افتخار را تا رسیدن به قله-
ی تمدن اسالمی ،در برابر امت اسالمی هموار کند،9919/09/01( ».بیانات در اجالس جهانی علما و بیاداری

اسالمی) ایشان بهدرستی به معنای ایستادگی و مقاومت اشارهکرده و فرمودهاند« :استقامت یعنی مسیر
و جهتگیر ی را گم نکنیم و مرتب خطاها را اصالح کنیم ،9910/1/99(».بیانات در جمع کارگزاران نظام)

 .1-2-1پرهیز از تقلید غرب
ای دیدگاه مقام معظم رهبری شر و الیمه ساختن تمدن ناوین اساالمی «،پرهیاز ای تقلیاد ای
تمدنهای غربی» است ،9919/0/99( .بیانات در جمع جوانان استان خراسان شمالی) «بارای سااختن ایان بخاش ای
تمدن نوین اسالمی ،بشدت باید ای تقلید پرهیز کنیم؛ تقلید ای آن کسانی که سعی دارند روشهاای
یندگی و سبک و سلوک یندگی را به ملتها تحمی کنند .امروی مظهر کاما و تنهاا مظهار ایان
یورگوئی و تحمی  ،تمدن غربی است .نه اینکه ما بنای دشمنی با غرب و ستیزهگری با غرب داشته
باشیم – این حرف ،ناشی ای بررسی است – ستیزهگری و دشمنیِ احساساتی نیست.
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تقلید ای غرب برای کشورهایی که این تقلید را برای خودشان روا دانستند و عم کردند ،جز
ضرر و فاجعه به بار نیاورده؛ حتمی آن کشورهایی که بهظااهر باه صانعتی و اختراعای و رروتای هام
رسیدند ،اما مقلد بودند .علت این است که فرهنگ غارب ،یاک فرهناگ مهااجم اسات .فرهناگ
غرب ،فرهنگ نابودکنندهی فرهنگهاست .هر جا غربیها وارد شدند ،فرهنگهای بومی را ناابود
کردند ،بنیانهای اساسیِ اجتماعی را ای بین بردند؛ تا آنجائی که توانستند ،تااریخ ملاتهاا را تغییار
دادند ،یبان آنها را تغییر دادند ،خ آنها را تغییر دادند .هر جا انگلیزها وارد شدند ،یبان ماردم
بومی را تبدی

کردند به انگلیسی؛ اگر یبان رقیبی وجود داشت ،آن را ای بین بردند( ».همان)

 .1-2-7سبک زندگی
مقام معظم رهبری تحقق تمدنسایی نوین اسالمی را در دو بخاش «ابازاری» و «نارمافازاری»
عنوان نمودهاند( .هماان) امام خامنهای معتقدند که مؤلفهی حقیقی همهی تمدنها بخش نارمافازاری
آنهاست .این مؤلفه شام خرده عناصری است که متن یندگی جامعه متمدن را تشاکی مایدهاد
که ایشان بر آن نام «سبک یندگی» نهادهاند .اینظر معظم له این بخش دربرگیرنادهی تماام الگاوی
رفتاری و ارتباطی ما در حویههای مختلف اجتماع اعم ای نهاد خانواده ،سیاست ،دوستان ،جامعاه و
اقتصاد و  ...میباشد.
بخشهای تمدن اسالمی از منظر امام خامنهای
( ،9919/7/29بیانات در جمع جوانان استان خراسان شمالی)
ابزاری

علم ا اختراع ا صنعت ا سیاست ا اقتصاد ا تبلیغ و ابزارهای تبلیغ ا اعتبار باینالمللای ا اقتادار
سیاسی و نظامی ا اقتصاد
مسئله خانواده ا سبک ایدواج ا نوع مسکن ا نوع لباس ا الگاوی مصارف ا ناوع خاوراک ا

نرمافزاری

نوع آشپزی ا نوع تفریحات ا مسئله خ و یبان ا مسئله کسابوکاار ا ناوع رفتاار در محا
کار ا دانشگاه و مدرسه ،نوع رفتار در فعالیتهای سیاسی ،وریشی و  ،...نوع رفتار با پادر و
مادر ،دوست و دشمن و ...
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ایمان
سبک

علم

زندگی

شاخصه های

پرهیز از

تمدن نوین

اخالق

تقلید غرب

اسالمی
مجاهدت

ایستادگی

مداوم

و مقاومت
بصیرت

شاخصههای تمدن نوین اسالمی از دیدگاه حضرت امام خامنهای

 .1-9جایگاه جوانان در منظومه فکری امام خامنهای
حال که تا حدودی مفهوم تمدن نوین اسالمی و شاخصههاای آن در اندیشاهی سیاسای مقاام
معظم رهبری مشخ

گردیاد ،باه پاساخ پرساش اصالی تحقیاق کاه هماان چیساتی شاخصاههاا و

ویژگیهای جوانان تمدنسای در ترای نظام انقالبی است ،میپرداییم .پیش ای پاسخ باه ایان ساؤال،
لزوم و ضرورت ارائاهی تصاویری ای نگااه حضارت آیاتاهلل خامناهای باه جواناان ایان مریوباوم،
اجتنابناپذیر است .ای دیدگاه ایشان ،مهمترین رسالت و وظیفه در پیشگامی انقالب و رسااندن آن
به آرمانهای بلند و متعالیاش ،به عهدهی جوانان است .اما اینک این پرسش مطارح مایشاود کاه
حضرت آیتاهلل خامنهای به جوانان چگونه مینگرند؟! و یا بهعبارتدیگار ،جواناان در منظوماهی
فکری ایشان چه جایگااهی دارناد؟! برخای ای عنااوین و تعاابیر معظام لاه درباارهی جواناان بارای
روشنتر شدن موضوع ،در قالب جدول ییر نشان دادهشده است.

911
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جوان ایرانی از منظر امام خامنهای
قرص و محکم در صرا مستقیم

سینه سپر در میدانهای خطر

نداشتن خوف ای دشمن

( ،9916/09/91بیانااات در جمااع

( ،9916/90/91بیانااات در دیاادار

( ،9916/1/1بیاناااات در جماااع داناااش

خانوادههای شهدا)

با مردم قم)

آمویان و دانشجویان)

آینده دار

پایههای اصلی انقالب

فکورتر ای جوانان گذشته

( ،9916/9/6بیاناااات در محفااا

( ،9961/1/90بیاناااات در جماااع

(،9911/6/4بیانات در جماع دانشاجویان

انز با قران کریم)

دانشجویان)

و نخبگان علمی)

امیدبخش

اقدام بدون دغدغه

مهب لطف پروردگار

( ،9919/9/9بیانااااات در جمااااع

( ،9900/9/0بیانااااات در جمااااع

( ،9904/1/90بیانااات در جماااع داناااش

اعضای انجمنهای اسالمی)

جوانان)

آمویان و دانشجویان)

صاحب منطق و فکر

اعتراض راحت و صادقانه

کارآمدتر ای دیگران در همه عرصهها

( ،9919/9/9بیانااااات در جمااااع

( ،9900/9/0بیانااااات در جمااااع

( ،9900/1/99بیانات در جماع مسائوالن

دانشجویان)

جوانان)

تبلیغات اسالمی)

مطالبه گر

آسان پذیرفتن حق

مؤمن ،دانا و پرانگیزه

( ،9910/9/0بیانااااات در جمااااع

( ،9900/9/0بیانااااات در جمااااع

( ،9910/9/99بیاناااات در جماااع اقشاااار

دانشجویان)

جوانان)

مختلف مردم)

دارای انگیزههای دینی

داشتن انرژی ،امید و ابتکار

نیروی مستعد و آمادهبهکار و باعرضه

( ،9919/99/99بیانااات در جمااع
اعضای خبرگان)

( ،9900/9/0بیانااااات در جمااااع
جوانان)

( ،9910/9/99بیاناااات در جماااع اقشاااار
مختلف مردم)

ابزار اقتدار ملی
( ،9916/90/91بیانات در دیادار

دارای همت بلند
( ،9901/99/1بیاناااات در جماااع

اه اقدام
( ،9910/4/1بیاناااات در دانشاااگاه اماااام

با مردم قم)

اعضای انجمنهای اسالمی)

حسین(ع)

نهال بالنده

سینه سپر در میدانهای خطر

صراحت و شجاعت در گفتار

( ،9901/99/1بیاناااات در جماااع

( ،9916/90/91بیانااات در دیاادار

( ،9910/9/0بیانات در جمع دانشجویان)

اعضای انجمنهای اسالمی)

با مردم قم)

اقدام بدون دغدغه

پایههای اصلی انقالب

موتور محرک تحوالت سیاسی

( ،9900/9/0بیانااااات در جمااااع

( ،9961/1/90بیاناااات در جماااع

( ،9919/1/91بیانااات در جمااع اعضااای

جوانان)

دانشجویان)

شورای عالی انقالب فرهنگی)

محور حرکات و مرکاز تاالش و

جریااان عظاایم نجاباات ،دیاناات و

مرکز اغلب نیکیها و درخشندگیها

تحرک جامعه

اصالت

( ،9901/99/1بیانااات در جمااع اعضااای

( ،9900/1/99بیاناااات در جماااع

( ،9901/99/1در جمااع اعضااای

انجمنهای اسالمی)

مسئوالن تبلیغات اسالمی)

انجمنهای اسالمی)

917
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اما سؤال اصلی این است که چه جوانانی و با چه شاخصههایی میتوانند به تعبیار مقاام معظام
رهبری بخش دیگری ای جهاد بزر

برای ساختن ایران اسالمی را آغای کنند؟!

 .1-1شاخصهها ،ویژگیها و الزامات جوانان تمدنساز در تراز نظام
انقالبی در اندیشه مقام معظم رهبری
همانگونه که اشاره شد در این پژوهش بهمنظور پاسخگویی به سؤال اصلی پژوهش و یاافتن
«شاخصهها ،ویژگیها و الزامات جوانان تمادنساای در تارای نظاام انقالبای در اندیشاه مقاام معظام
رهبری ای تحلی مضمون به روش براون و کالرک ()9006استفادهشده است .بهاینترتیب ،پز ای
کدگذاری اولیه تکتک عبارات مرتب با «جوانان» و «جوان مؤمن انقالبی» ،کدهای مشاترک در
قالب کدبندیهای سایمان دهنده دستهبندی شدند و درنهایت کدبندیهای سایمان دهنده با وجوه
مشترک و ارتباطات معنایی مشترک در قالب مضاامین فراگیار دساتهبنادی شادند .یافتاههاا نشاان
میدهد که شاخصههای جوان تمدنسای در ترای نظام انقالبی در اندیشه رهبری شاام  1مضامون
سایمان دهنده و  49مضمون پایه است که نمودار شبکه مضامین آن ترسیمشده است.

مضمون پایه

در محف انز با قرآن کریم)

انز با نمای ( ،9910/09/94بیانات

99

انز با صحیفه سجادیه
94

شیرای)

اساتید و دانشجویان دانشگاه شیرای)

محکم کردن بنیه
9

4

دینی( ،9910/09/94بیانات در جمع

( ،9910/09/94بیانات در جمع

خودسایی و تهذیب
99

نفز( ،9919/99/99پیام شفاهی به

اساتید و دانشجویان دانشگاه شیرای)

تشک های دانشجویی انقالبی)

شناخت عمیق معارف قرآن و

ارتقاء شخصیت

دین( ،9910/09/90بیانات در محف
انز با قرآن کریم)

96

معنوی( ،9919/9/96بیانات در
جمع دانشجویان)

911

معنویت

تحلی بیانات مقام معظم رهبری

9

در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه
شیرای)

انز با نافله ( ،9910/09/94بیانات
در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه

سازماندهنده

فراگیر

شاخصههای جوان تمدنسای در ترای نظام انقالبی بر اساس

9

انز با قرآن ( ،9910/09/90بیانات

مضمون پایه

مضمون

مضمون
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مضمون پایه

مضمون پایه

90

در جمع اعضای اتحادیههای انجمن
اسالمی دانش آمویان)

( ،9914/90/91بیانات در جمع
اساتید و دانشجویان دانشگاه امام
صادق(ع))

دانشاندویی ( ،9919/99/9پیام به

6

91

به نشست اتحادیه انجمنهای اسالمی

دانشجویان در اروپا)

دانشجویان در اروپا)

شناخت تاریخ معاصر

شناخت نظام سلطه
91

( ،9909/9/99بیانات در جمع
کارگزاران فرهنگی)

( ،9919/99/99پیام شفاهی به
تشک های دانشجویی انقالبی)

شناخت جبهه سیاسی
1

90

کشور( ،9914/6/91بیانات در جمع

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

اقشار مختلف مردم)

درک پیچیدگیهای
1

99

99

یمانه( ،9911/0/91بیانات در جمع

کشور( ،9916/4/99بیانات در جمع
فرماندهان سپاه)

آمادگی پاسخ و پیشگیری نسبت به ترفندهای دشمن( ،9916/1/9بیانات در
جمع بسیجیان)

حف

روحیه انقالبی(،9914/6/91

بیانات در جمع اقشار مختلف مردم)

99

داشتن احساس مسئولیت در
99

94

99

قبال انقالب (،1369/09/28

پیام به مستندسایان جوان)

بیانات در جمع اعضای اتحادیههای

انقالبی گری

انجمن اسالمی دانش آمویان)

پذیرفتن عمیق مبانی جمهوری اسالمی ( ،9919/9/94بیانات در مراسم سالگرد
رحلت امام)
گسترش کار فرهنگی(،9919/9/9
بیانات در حرم مطهر رضوی)

فعال در جبهه
94

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

فرهنگی( ،9900/09/99بیانات در
جمع دانشجویان دانشگاه تهران)

تالش برای ارتقاء هویت و

کار فرهنگی
99

حف

جهت انقالبی(،16/90/99

حضور در میدان(،9901/99/1

بیانات در جمع طالب و دانشجویان)

99

بصیرت

داشتن فهم درست ای موقعیت

طالب حویه علمیه قم)

90

علم

اندیشه وریی( ،9919/99/9پیام

نشست اتحادیه انجمنهای اسالمی

0

سازماندهنده

فراگیر

پرهیز ای تقلید غرب

ارتقاء علمی ( ،9901/99/1بیانات

9

مضمون

مضمون

99

شخصیت جوان(،9919/9/9
بیانات در جمع اعضای انجمنهای
اسالمی دانش آمویان)

911

اررگذاری
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96

90

مضمون پایه

مضمون پایه

مسل کردن محتوای فرهنگی

مسل کردن مفاهیم قرآنی و

و برجسته انقالب(،9910/1/94
بیانات در جمع اساتید و دانشجویان

96

مطالبه گری ( ،16/0/90بیانات در

پرهیز ای انتقامهای شخصی

دانشگاه )

91
91

99

عدالتخواهی

مباریه با فساد ( ،9910/99/99بیانیهی گام
دوم)

داشتن عزم راسخ (،9916/9/90
بیانات در ابتدای درس خارج فقه)

تقویت اراده( ،9916/1/1بیانات

91

میتوانیم( ،9910/99/99بیانیهی گام

ایمان و حیا ( ،16/9/90بیانات در
دانشگاه افسری امام حسین(ع))
برادری و همکاری(،9901/1/94
بیانات در اجتماع بزر

مردم اراک)

در جمع دانش آمویان و
دانشجویان)

91

دوم)

99

( ،9910/09/94بیانات در جمع
اساتید و دانشجویان دانشگاه شیرای)

اعتقاد به ما
90

معارف اسالمی(،9901/99/1

دانشگاه علم و صنعت)

جمع تشک های فرهنگی سیاسی

سازماندهنده

فراگیر

بیانات در جمع اعضای اتحادیههای
انجمن اسالمی دانش آمویان)

90

مضمون

مضمون

خودباوری

داشتن امید به آینده
( ،9910/99/99بیانیهی گام دوم)
پرهیز ای ظلم (،9911/9/94

40

بیانات در خطبههای نمای جمعه در
سالگرد رحلت امام)

اخالقمداری

امربهمعروف و نهی ای
49

منکر( ،16/9/90بیانات در جمع
دانشجویان)

شاخصهها و الزامات جوانان تمدنساز در تراز نظام انقالبی
 .1-1-9معنویت
«معنویت و ارتقای معنوی جوانان انقالبی» یکی ای مضامین اصالی در شناساایی شاخصاههاا و
الزامات جوانان تمدنسای در ترای نظام انقالبی در اندیشه مقام معظم رهبری است .هماواره یکای ای
مهمترین مطالبه و توصیه معظم له در اکثر دیدارهای ایشان با جوانان ،توجه باه معنویات و حفا و
ارتقاء آن میباشد .ای منظر ایشان با «معنویت» است که میتوان بار خیلای ای کارهاای دشاوار فاائق
911

واکاوی شاخصها ،ویژگیها و بایستههای جوانان تمدنساز در تراز نظام انقالبی در اندیشه مقام معظم رهبری

معنویت
بصیرت

علم
شاخصه های
انقالبی گری

جوانان تمدنساز
در تراز نظام

اثرگذاری

انقالبی
عدالت
خواهی

خودباوری
اخالق
مداری

شبکه مضامین شاخصههای جوانان تمدنساز در تراز نظام انقالبی

شد « .نقش معنویت را دست کم نباید گرفت .با توجه به خدا و تقرب به خادا ،باا توسا باه داماان
قدس الها و ذی

عنایت الها ماتوان خیلاا کارهاا ،دشاوار را انجاام داد ،9910/09/94(».بیاناات در

جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه شیرای) ایشان خطاب به جوانان ای آنها میخواهند که با ارتبا باخدا و
معنویت بنیهی دینی و انقالبی خود را محکم کنند« .باخدای متعال رابطه برقارار کنیاد .باا نماای ،باا
نافله ،با تالوت قرآن ،با دعا ،با صحیفه ،سجادیه ...با این کار بنیه ،دینا و انقالبا خودتان را هام
محکم ماکنید(».همان)

مقام معظم رهبری با لحنی پدرانه ای فریندان انقالبی خود میخواهند که « عزیزان من! رابطاه
با خدا را جد ،بگیرید .شما جوانید؛ به آن اهمیت بدهید .با خادا حارف بزنیاد .ای خادا بخواهیاد.
مناجات ،نمای  -نمای با حال و با توجه -برا ،شما خیلا الیم است .مبادا اینها را به حاشیه برانیاد».
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( ،9900/09/99بیانات در جمع دانشجویان دانشگاه تهران) معظم له ای عموم جوانان ایرانی ،ماؤمن و انقالبای
میخواهند که آشنایی و انز و استفاده اشان را ای قرآن روی به روی بیشتر کنند ،9910/09/90( .بیانات

در محف انز با قرآن کریم) در سپهر اندیشهی حضرت آیتاهلل خامنهای ،انز باا معنویاات و اناز باا
قرآن ،مایهی عزت ،قوت و اقتدار جوانان انقالبی است(.همان)

«خودسایی» همواره ای مهمترین مطالبات رهبری ای جوانان تمدنسای انقالب اساالمی اسات.
ایشان با تثکید بر نیای کشور به جوانهای انقالبی و حزباللهی ای آنان میخواهند که قادر خاود را
بدانند و تا آنجا که میتوانند ،خودسایی کنند ،9916/1/99(.بیاناات در جماع داناش آماویان و دانشاجویان)

ایشان ای فریندان انقالبی خود میخواهند که در کنار «تحصی و علام» ،ای «فرصات جاوانی» بارای
« تهذیب نفز و انز با خدا و آشنایی عمیق با معارف قرآن و اه

بیت(ع)» بهره ببرند،9919/99/99(.

پیام شفاهی به تشک های دانشجویی انقالبی)

ای دیدگاه حضرت آیتاهلل خامنهای ،معنویت یکی ای عوام اصلی مصون ماندن عم  ،رفتار
و فکاار جااوان انقالباای ای آساایبهااای اجتماااع و بهاارهمناادی حااداکثری جامعااه ای وجااود او
میباشد ،9911/09/01(.بیانات در جمع معلماان ،کاارگران و پرساتاران) ایایانرو ایشاان هماواره باه جواناان
انقالبی بهعنوان فریندان معنوی خویش ،همواره توصیه به تعبد و انز با معنویات و باال بردن سطح
معرفت خود میکنند« .سطح معرفت را باال ببرید .با قرآن ،با نوشتجات مرحاوم شاهید مطهاری ،باا
نوشااتجات فضااالی بزرگاای کااه خوشاابختانه امااروی در حااویههااای علمیااه حضااور دارنااد ،آشاانا
شوید ،9919/9/96(».بیانات در جمع دانشجویان)

ایشان خطاب به جوانان ،تدین و رعایت دینی را چه در حد وسع و امکاان ،مایاهی توجهاات
الهاای ،توفیقااات انس اانی و پیشاارفت دانسااته و ای ایشااان مایخواهنااد کااه ایاان تاادین را دسااتکاام
نگیرند ،9910/9/94(.بیانات در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه شیرای) معظم له توجه به خداوند را حتی در
ح

و کشف و اختراع فرمولهای پیچیده ریاضی ،شیمی و  ...را مایه مدد الهی میدانند(.همان)

حضرت آیتاهلل خامنهای ای جوانان انقالبی و مؤمن میخواهند که حرکت خود را باایمان و
معنویت ادامه دهند؛ چراکه ای منظر ایشان ،ایمان نقش بسیار مهمی در پیشرفت در همهی میدانها و
نیز پیرویی بر همهی موانع دارد(.همان).
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 .1-1-2علم
«علم» همواره یکی ای کلیدواژههای اصلی رهبار معظام انقاالب در خواساتههاا و مطالباات و
رهنمودهای خود به جوانان بوده و هست .ایشان ای جوان ایرانی میخواهند که راه علم ،راه تقویت
اراده ،راه خالقیت و سایندگی ،راه رشد و تکام

را بپیمایناد ،9916/1/1(.بیاناات در جماع دانشاجویان و

دانااش آمااویان بساایجی) معظاام لااه ای جوانااان انقالباای م ایخواهنااد تااا خااود را ای لحاااظ علاام مجهااز
کنند ،9901/99/1(.بیانات در جمع اعضای اتحادیههای انجمن اسالمی دانش آمویان)

ایشان علم را اقتدار آفرین میدانناد ( ،9916/1/9بیاناات در جماع بسایجیان) اماا هماواره ای جواناان
میخواهند تا «دانشاندویی» را باا «اندیشاه وریی» و ایان هار دو را باا پرهیزگااری و پااکدامنای
بیامیزند .به اعتقاد ایشان تنها در این صورت است که هیچ اندوختهای برای کشاور باا راروت تار ای
وجود اینچنین جوانانی براباری نخواهاد کارد ،9919/99/9(.پیاام باه نشسات اتحادیاه انجمانهاای اساالمی
دانشجویان در اروپا)

حضرت آیتاهلل خامنها ی عدم داشتن احساس مسائولیت بارای یاک عاالم هام یاک آسایب
جدی قلمداد کرده و ای مسئولین مربو به امر آمویش و تربیت میخواهند تا جوان مؤمن ،انقالبی،
پاکدامن ،دلبسته به کشور و مستعد برای خادمت باه ماردم هماراه باا احسااس مسائولیت تربیات
کنند ،9911/9/1(.بیانات در جمع اساتید ،نخبگان و پژوهشگران دانشگاهها)

ایشان یکی دیگر ای آسیبهای جدی علم را «تقلید ای غرب» میدانند و جوانهای انقالبای و
فریندان خود را ای تقلید ای غرب بر حذر دانسته و ای آنها میخواهند که دچار «بتپرستی» نشوند.
« امروی خوشبختانه ما دانشمندان جوانِ مؤمن و تحصی کردهها ،باایمان داریم که ماتوانناد یاک
حرکت علماِ فراگیر و به معنا ،واقعا کلمه ،در عرصه  ،علوم انسانا به وجود آورناد .ای ایانهاا
باید استفاده بشود .مواظب باشید دچار آن بتپرستا نشوید .آنکسی که در فلسفه ،اقتصااد ،علاوم
ارتباطات و سیاست ،همان حرفا که ای دهن یک متفکر غربا درآمده ،آن را حجت ماداند ،حاال
گاها اوقات آن حرف هم در خود غرب نسخ شده .این غل است .تحقیق علماا باه معناا ،فقا
فراگیر ،و تقلید نیسات؛ تحقیاق ،ضاد تقلیاد اسات ،9914/90/91(».بیاناات در جماع اسااتید و دانشاجویان
دانشگاه امام صادق(ع))

مقام معظم رهبری در نفی تقلید ای غرب با اشاره به «تقای یاده» ،ای تقاییادههاای اماروی هام
919

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

سخن به میان آورده و ای جوانان مؤمن و انقالبی خود میخواهند تا نگذارناد میادان بارای جاوالن
امثال تقییادهها بای شود «.در داخ متثسفانه بعضیها غرب را بَزک میکنناد ،بادیهاای غارب را
توجیه میکنند ،رتوش میکنند ،نمیگذارند افکاار عماومی متوجلاه بشاود کاه هماین دولاتهاای
ظاهرالصلالح -مث فرانسه ،مث انگلیز ،مث دیگران -در باطنشان چقدر شیطنت و شرارت وجاود
دارد؛ مطبوعاتچیها بینشان هست ،رسانهایها بینشاان هسات؛ مثا تقاییاده .در دورهی طااغوت،
آدمی مث تقی یاده ،به این مضمون گفت که ایران باید ای فَرقِ سر تا نااخن پاا غربای بشاود؛ یعنای
سبک یندگی در ایران باید غربی بشود .امروی هم تقییادههای جدید ای ایان حارفهاا مایکنناد؛
البتمه به این صراحت نمیگویند املا مضمون حرفشان این است .آنهایی که افکاار غربای را ،سابک
یندگی غربی را ،روشهای غربی را ،لغات غربی را باه طاور پیوساته در داخا  ،در ادبیاات ماا ،در
افکاار ماا ،در دانشاگاههاای ماا ،در مادارس ماا تزریااق مایکنناد ،پمپااژ مایکنناد ،ایانهاا همااین
تقییادههای جدیدند .آنهایی که پشت سر سند - 9090سند  9090یعنی برگرداندن سبک یندگی
اسالمی به یندگی غربی -میایستند ،همان تقییاده های امروی هستند؛ البتماه اماروی باه توفیاق الهای
جوانهای ماؤمن ماا و ماردم انقالبای ماا نخواهناد گذاشات ایان تقاییادههاا حرفشاان باه کرسای
بنشیند ،9911/9/9(».بیانات در حرم مطهر رضوی(ع)) ایشان نس جوان غیاور و پرانگیازه کشاور را نیاز باه
دشمنی دشمن با حضور او در میدان علم و سیاست هم توجه و تذکر میدهناد ،9910/4/1(.بیاناات در
دانشگاه امام حسین(ع))

حضرت آیتاهلل خامنهای در بیانیه گام دوم نیز مؤکدا جوانان را به جهاد علمی فرامیخوانند.
«اینجانب همواره به دانشگاه ها و دانشگاهیان و مراکز پژوهش و پژوهندگان ،گرم و قاطع و جدی
دراینباره تذکمر و هشدار و فراخوان دادهام ،ولی ایناک مطالباهی عماومی مان ای شاما جواناان آن
است که این راه را با احساس مسئولیلت بیشتر و همچون یک جهااد در پایش گیریاد .سانگ بناای
یک انقالب علمی در کشور گذاشته شده و این انقالب ،شهیدانی ای قبی شهدای هستهای نیز داده
است .بهپاخیزید و دشمن بدخواه و کینهتوی را که ای جهاد علمی شما به شدلت بیمناک است ناکام
سایید ،9910/99/99(».بیانیهی گام دوم)

ایشان همچنین با بیان انتظار و مطالبه خود ای جوانها و اساتید میخواهند که با «تولید علم » به
سراغ مریهای دانش بروند ،9919/4/90( .بیانات در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاههای استان همدان)
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 .1-1-9بصیرت
«بصیرت» یکی دیگر ای مضامین اصلی در شناسایی شاخصهها و الزامات جوانان تمدنسای در
ترای نظام انقالبی در اندیشه مقام معظم رهبری است .در اندیشه حضرت آیتاهلل خامنهای ،جواناان
«افسران جوان جنگ نرم» هستند و ای منظر ایشان فرماندهی در ایان جناگ ،بصایرتی عملارگوناه و
استقامتی مالکاشتروار مایطلباد ،9919/99/99( .پیاام شافاهی باه تشاک هاای دانشاجویی انقالبای) ایشاان ای
جوانان میخواهند که با بصیرت خود را با تمام وجاود ،بارای نقاشآفرینای در ایان عرصاه آمااده
کنند(.همان)

در شرایطی که «دشمنان هر روی توطئهی جدیدی ،یک حیلاه جدیادی و ترفناد جدیادی را
مطرح میکنند ،بایستی نیروهای مبتکر و مؤمن و آماده به کار ،قب ای آنکه دشمن بخواهد ترفندی
را اجرا بکند و شگرد جدیدی را وارد میدان بکند ،آماده باشند .هام پاساخ دهناد و هام پیشاگیری
کنند ای آنچه دشمن ممکن است انجام دهد ،9916/1/9(».بیانات در جمع بسیجیان) و این مهم قطعاً بدون
بصیرت در دشمنشناسی و ترفندها و حیلههای او میسر نمیگردد .ای دیدگاه رهبر معظام انقاالب،
یک «انقالبا باید بصیر و بینا باشد و پیچیدگاها ،شرای

یمانه را درک کند ،9911/0/91(».بیانات در

جمع طالب حویه علمیه قم) و در جبههی حرکتهای سیاسای و آگاهاناه بایاد فعلاال باشاد،9911/9/94(.
بیانات در جمع مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی)

«شناخت تاریخ معاصر» یکی ای مؤلفههای مهم بصیرت افزایی در جوانان اسات .رهبار معظام
انقالب به مطالعه و شناخت جوانان ای تاریخ معاصر ایران همواره تثکید و تکیه داشتهاند« .نمادانام
آیا جوانان نس ما و نس انقالبا ،تاریخچه ،این صدوپنجاه ،دویست سال را درست خواندهاند یاا
نه؟ من همه ،دغدغه ام این است که جوان انقالبا امروی ،نداند ماا بعاد ای چاه دوراناا ،اماروی در
ایران مشغول چنین حرکت عظیما هستیم .تاریخچه  ،این صدوپنجاه ،دویست سال اخیر ای دوران
اواس قاجار به این طرف؛ ای دوران جنگ ها ،ایران و روس به این طرف را بخوانید و ببینیاد چاه
حوادرا بر این کشور گذشته است ،9909/9/99(».بیانات در جمع کارگزاران فرهنگی)

یکی ای دغدغههای و نگرانیهای حضرت آیتاهلل خامنهای «ضعیف شدن حافظهی تااریخی
یک ملت» است .ای دیدگاه معظم له ،تحلی و عمقیابی حوادث گذشته ،به بصیرت جوانان انقالبی
در شناخت کشور و آینده کمک خواهد کرد«.جوانهای ما باید این خااطرات را فراماوش نکنناد؛
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یکی ای چیزهایی که بنده نگران آن هستم ،این است که این نس جوانِ بالندهی ما که بحمداهلل ،هم
آگاه و با بصیرت است ،هم دارای انگیزه است ،آماده باهکاار اسات ،وسا میادان اسات ،انقالبای
است ،بهتدری این حاوادث مهام را ،ایان عبارتهاای بازر

دوران معاصار را ای یااد ببارد؛ ایان

کمکاری ما است ،کمکاری دستگاه های مسئول است؛ ایان حاوادث نبایاد کهناه بشاود؛ حافظاهی
تاریخی یک ملمت نباید ضعیف بشود .اگر جوانهای ما در سرتاسر کشور ایان حاوادث را ندانناد،
تحلی نکنند ،عمق یابی نکنند ،در شناخت کشورشان و در شناخت آینده دچار اشتباه خواهند شاد.
جوانها باید این حوادث را درست بشناسند و بدانند که چه شد ،چه اتمفااق افتااد ،چاه کسای باود؛
اینها را باید جوانها بفهمند ،9914/6/91( ».بیانات در جمع اقشار مختلف مردم)

ایشان در بیانیه ی گام دوم انقالب نیز یکی ای شرای تحقق تمدن ناوین اساالمی و آماادگی
برای طلوع خورشید والیت عظمی را ،شناخت صحیح و درست ای گذشته مایدانناد و خطااب باه
جوانان میفرمایند« :عزیزان! نادانسته ها را جز با تجربهی خود یا گوش سپردن به تجرباهی دیگاران
نمیتوان دانست .بسیاری ای آنچه را ما دیده و آیمودهایم ،نس شما هنوی نیایموده و ندیده است .ما
دیدهایم و شما خواهید دید .دهههای آینده دهههای شاما اسات و شامایید کاه بایاد کاارآیموده و
پُرا نگیزه ای انقالب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدلن نوین
اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظمی (ارواحنافاداه) اسات ،نزدیاک کنیاد .بارای
برداشتن گامهای استوار در آینده ،باید گذشته را درست شناخت و ای تجربهها درس گرفت؛ اگار
ای این راهبرد غفلت شود ،دروغهاا باهجاای حقیقات خواهناد نشسات و آیناده ماورد تهدیادهای
ناشناخته قرار خواهد گرفت .دشمنان انقالب با انگیزهای قوی ،تحریاف و دروغپاردایی درباارهی
گذشته و حتمی یمان حال را دنبال میکنناد و ای پاول و هماهی ابزارهاا بارای آن بهاره مایگیرناد.
رهزنان فکر و عقیاده و آگااهی بسایارند؛ حقیقات را ای دشامن و پیاادهنظاامش نمایتاوان شانید».
( ،9910/99/99بیانیهی گام دوم)

«شناخت نظام سلطه با تمام ابعاد و الیههاایش و تحلیا اهاداف و راهبردهاای واقعای» یکای
دیگر ای مطالبات مقام معظم رهبری ای جوانان انقالبی اسات کاه جاز در ساایه بصایرتی عمارگوناه
میسر نمیگردد ،9919/99/99( .پیام شفاهی به تشک های دانشجویی انقالبی)

حضرت آیتاهلل خامناهای ای جواناان انقالبای مایخواهناد کاه «تبیاین» را اسااس کاار خاود
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بدانند ،9919/9/9(.بیانات در دانشگاه امام حسین(ع)) و ای دیادگاه ایشاان یکای ای خصوصایاتی کاه یاک
جااوان را در هاار شاارایطی و در همااهی یمینااههااا موفااق خواهااد کاارد« ،بصاایرت و آگاااهی»
است ،9900/99/9(.بیانات در جمع جوانان)

 .1-1-1انقالبیگری
ای دیدگاه مقام معظم رهبری راه برافراختن پرچم تمدلن نوین اسالمی تربیت نسالی اسات کاه
«ایمان ،سواد ،غیرت ،شجاعت و خودباوری ،انگیزهی کافی ،داشتن توان جسمی و فکریِ حرکت،
چشم را به اهداف دور متوجله کردن و با جدلیلت حرکت کاردن» ای خصوصایات ایشاان باشاد .باه
اعتقاد معظم له این خصوصیات هماان معناای انقالبای گاری مایباشاند ،9919/0/91( .بیاناات در جماع

نخبگان علمی جوان) ای منظر ایشان «معنای روحیهی انقالبی این است که یک انسان انقالبی ،شجاعت
دارد ،اه اقدام و عم است ،ابتکار میورید ،بنبستشاکنی مایکناد ،گارهگشاایی مایکناد؛ ای
چیاازی نم ایترسااد  ،بااه آینااده امیاادوار اساات ،بااه امیااد خاادا بااه ساامت آیناادهی روشاان حرکاات
میکند ،9919/1/99(».بیانان در جمع دانش آمویان و دانشجویان)

ایشان «یکی ای مهمترین راه های تقویت درونی یاک کشاور را حفا روحیاهی انقالبیگاری
بخصوص در جوانها میدانند ،9914/6/91 ( ».بیانات در جمع اقشار مختلف مردم) ای منظار ایشاان «هماین
روحیهی انقالبیگری است که کشور را حف و ای کشور دفاع کرده و در هنگام خطر به داد کشور
میرسد( ».همان) ایشان حف روحیهی انقالبیگری را در کنار دو عام دیگر اقتصاد قوی و مقاوم و
علم پیشرفته و رویافزون ،مایهی اقتدار ملمی میدانند( .همان)

بدون تردید «سعی و تالش دشمنان این است که جوانان ماا را الاباالی باار آورده ،نسابت باه
انقالب بیتفاوت بار بیاورند و روحیهی حماسه و انقالبیگری را در او بکُشند و ای بین ببرند(».همان)

معظم له با ذکر این نکته ای فریندان انقالبی خود میخواهند که «جواناان ،روحیاهی انقالبیگاری و
جهت انقالبی را با دقت حف کرده و با سر افراشته  ،یبان و عم نشان دهند که مؤمن انقالبیاند».
( ،16/90/99پیام به مستندسایان جوان) ای مسئولین کشور هم میخواهند «جوانان انقالبی را گرامی داشاته
و روحیهی انقالبیگری را تشویق کنند ،9914/6/91( ».بیانات در جمع اقشار مختلف مردم) روحیهی انقالبی
باعث یثس و سرخوردگی مثیوس خواهد شد( .همان)
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ایشان همواره ای «قشر جوان» خواستهاند تا «نسبت به مسائ انقالب احساس مسئولیت کرده و
خود را ای مسائ انقالب برکنار ندانند ،9961/01/91( ».بیانات در جماع طاالب و دانشاجویان) یاک جاوان
تمدنسای انقالبی باید همواره به این نکته بیندیشد که «انقالب ،امروی چه تکلیفا را به او امال کرده
است؟ ای او چه ماخواهد؟ او چه نقشا ما تواناد در پیشابرد انقاالب داشاته باشاد؟ و وظیفاه ،او
چیست؟» (هماان) «قشر جوان باید ای خی عظیم مردم ما  -که بحمداهلل همیشه در صحنهها ،انقالب
حاضرند  -جدا نشود و به رشد و آگاها و با سواد شدن آنان کمک کند»( .همان)

رهبر معظم انقالب با لحنی پدرانه ای فریندان عزیز خود میخواهد که« :عزیزان من! جواناان!
انقالباِ مثبت باشید .دانشگاه باید انقالبیلون مثبت پرورش دهد؛ این ملت و این تااریخ باه شاما نیاای
دارد؛ باید خودتان را آماده کنید .اگر شما در میدان باشید ،آینده ،بسیار درخشانا در انتظاار ایان
کشور است ،9901/99/1( ».بیانات در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر).
ای دیدگاه ایشان شاخ

های انقالبی گری ،انقالبی بودن و انقالبی ماندن عبارتاند ای:

 پایبندی به مبانی و اریشهای اسالم و انقالب
 هدفگیری آرمانهای انقالب و همت بلند برای رسیدن به آنها
 پایبندی به استقالل کشور
 حساسیت در برابر دشمن و نقشه دشمن و عدم تبعیت ای آن
 تقوای دینی و سیاسی ( ،9919/9/94بیانات در مراسم سالگرد رحلت امام)

 .1-1-1اثرگذاری
«اررگذاری» یکی دیگر ای مضامین اصلی در شناسایی شاخصهها و الزامات جوانان تمدنساای
در ترای نظام انقالبی در اندیشه مقاام معظام رهباری اسات .ایشاان حضاور در صاحنه و اررگاذاری
جوانان انقالبی را در منطقه ،یکی ای معجزات انقالب اسالمی برمیشمارند ،9916/1/9(.بیانات در جماع

بسیجیان) جوانانی که نه امام را ییارت کرده ،نه دوران دفاع مقادلس را دیاده و ناه انقاالب را درک
کردهاند.
مقام معظم رهبری به اررگذاری جوانان انقالبی در محی خودشان بسیار تثکید دارند« .به نظر
من ،جوانان انقالبا سعا کنند خوب درس بخوانند .خوب فکر و معرفتشان را باال ببرند .سعا کنند
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در محی خودشان ارر بگذارند .فعال باشند ،نه منفع  .رو ،محای خودشاان ارار فکار ،و رواناا
بگذارند .این شدنا است .یک جوان گااها اوقاات مااتواناد مجموعاهی پیراماونا خاودش را -
کالس را ،استاد را و حتا دانشگاه را -ییر تثریر شخصیت معنو ،خاودش قارار دهاد،9900/9/99( ».

بیانات در جمع دانشاجویان دانشاگاه تهاران) ایشاان در اداماه شار ایان اررگاذاری را معنویات دانساته و
میفرمایند« :البته این کار با سیاسیکار ،به دست نماآید؛ با معنویت به دست ماآید ،باا صافا باه
دست ماآید ،با استحکام رابطه با خدا به دست ماآید .عزیزان من! رابطه با خدا را جد ،بگیریاد.
شما جوانید؛ به آن اهمیت بدهید .با خدا حرف بزنید .ای خدا بخواهید .مناجات ،نمای -نمای با حاال
و با توجه -برا ،شما خیلا الیم است .مبادا اینها را به حاشیه برانید(.همان)

ایشان ای جوانان فعال در انجمنها میخواهند که «دایرهی تبلیغ و اررگذاری خاود را بار روی
جوانهای همسال گسترش دهند ،9919/9/9( ».بیاناات در جماع اعضاای انجمانهاای اساالمی داناش آماویان)

اررگذاری که به «تشکی هویت و شخصیت جوان اسالمی» بینجامد« ،آنچنانکه جمهوری اسالمی
میطلبد ،آنچنانکه جمهوری اسالمی تعریاف مایکناد؛ ناه آنجاوری کاه آمریکاا و سارمایهدار
صهیونیستی تعریف میکند(».هماان) معظم له این اررگذاری را به عناوان یاک «وظیفاه» بار عهادهی
جوانان گذاشتهاند( .همان)

معظم له این اررگذاری را فق محدود به جوانان نکرده ،حتی ای «نوجوانان» هام مایخواهناد
که در محی مدرسه و خانه تا میتوانند بر روی اطرافیان خود ارر بگذارند« .بهعنوان یاک نوجاوان
شاداب ،فعلال ،کاری ،مثبت ،حضور خودتان را مورمر قرار بدهید .سعی کنید در اطرافیان خودتان ارر
بگذارید؛ هم د ر مدرسه ،هم در محی خانه ،هم در محی باایی ،روی همسااالن و دیگاران ساعی
کنید ارر بگذارید؛ میتوانید ارر بگذارید ،9919/1/99( .بیانات در مراسم جشن تکلیف دانش آمویان)

یکاای ای مصااادیق برجسااتهی اررگااذاری ،کااار فرهنگاای اساات« .ماان ماایخااواهم بگااویم آن
جوان هایی که در تهران ،در شهرهای گوناگون ،در استان های مختلف ،در خود مشهد ،در بسیاری
ای شهرهای دیگر کار فرهنگی میکنند با ارادهی خودشاان ،باا انگیازهی خودشاان ،کاار را هرچاه
میتوانند بهطورجدی دنبال کنند و ادامه بدهند .بدانند کاه هماین گساترش کاار فرهنگای در باین
جوانهای مؤمن و انقالبی ،نقش بسیار ییادی را در پیشرفت این کشور و در ایستادگی ما در مقاب
دشمنان این ملت ایفا کرده است ،9919/9/9(».بیانات در حرم مطهر رضوی)
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حضرت آیتاهلل خامنهای انجام «کارهاای فرهنگای خودجاوش» را باه «جاوانهاای ماؤمن و
حزباللهی و انقالبی» سپرده و ای این کارها به عنوان یکی ای مصادیق «جهاد کبیار» یااد مایکنناد.
( ،9919/9/9بیانات در دانشگاه امام حسین(ع)).
 .1-1-1عدالتخواهی
«عدالتخواهی» به عنوان یک آرمان متعالی انقالب اسالمی ،همواره مورد خواست و مطالباه
مقام معظم رهبری ای جوانان بوده اسات« .یاکلحظاه ای درخواسات و مطالباه ،عادالت کوتااها
نکنید .این شثن شماست .گفتمان عدالتخواها را فریاد کنید ،9910/9/94( ».بیانات در جمع دانشاجویان
و اساتید دانشگاه شیرای)
ایشان ای جوانان میخواهند تا در یمینه عدالتخواهی مطالعه کرده ( ،9919/1/99بیاناات در جماع

نخبگان دانشجویی) و هشدار میدهند که در این مسیر ای «انتقاد شخصا و مصداقسای »،پرهیز کنند.
( ،9910/9/94بیانات در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه شیرای)

یکی ای مصادیق عدالتخواهی« ،مطالبه گری» اسات .حضارت آیاتاهلل خامناهای ای جواناان
انقالبی خود میخواهند که «خواستن ،مطالبه کردن ،داعیه داشتن؛ هم در یمینه ،مسائ سیاساا و
اجتماعا ،هم در یمینه ،مسائ علما ،هم در یمینه ،مسائ خاص دانشگاها؛ همراه با عقالنیات»
را مورد توجه قرار دهند،9916/0/90( .بیانات در جماع دانشاجویان نخباه و فعااالن تشاک هاای سیاسای فرهنگای
دانشگاهها )

«مطالبهگری آرمانها» توس جوانان مؤمن انقالبی ،مسایر عادالتخاواهی و تمادنساایی را
برای جوانان هموار میکند« .ما امروی در جامعهمان نیای مبرم داریم به اینکه آرمانها را مدام تکارار
کنیم ،مدام بگوییم ،مدام روی آن کار کنیم ،مدام مطالبه کنیم .این مطالبهگری خیلای چیاز خاوبی
است .مطالبهگریِ آرمانها ای آن چیزهایی است که ای آن نباید دست برداشات .اگار چنانچاه ایان
حجم عظیم و وسیع تهاجم به افکار عمومی ای سوی ضدل انقالب با این مطالبهگریها مواجه نشاود،
قطعاً ویرانگری خواهد کارد .یاادآوری آرماانهاا ،مطارح کاردن آرماانهاا ،خواساتن آرماانهاا،
طلبکاری نسبت به تحقمق این آرمانها یک سدلی است در مقاب تخریب افکار عمومی و فضااهای
نخبگانی و فضاهای مدیریتی .اینجا یک لشکری ای جوانهای مؤمن و انقالبی الیم اسات کاه وارد
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میدان بشوند ،مطالبه کنند آرمانها را و خودشان کمک کنند به تحقمق این آرمانها .پز بناابراین،
احتیاج است به یادآوری این آرمانها با همان یبانِ ویژه ی جوانِ مؤمنِ انقالبی که ای خصوصیلاتش
صراحت است ،ای خصوصیلاتش شجاعت در گفتار است؛ اینکه شاجاعانه حارف خاودش را بزناد.
بایستی این اریشها به صورتِ صاریح ،هوشایارانه ،دائمااً ای ساوی جاوانِ پاای کاار مطالباه بشاود.
( ،9910/9/0بیانات در جمع دانشجویان)

لشکر جوانان مؤمن و انقالبی باید وارد میدان مطالبه دائم و هوشیارانه آرمانهاا و کماک باه
تحقق اهداف انقالب شود و در مقاب تخریب افکار عمومی و فضاهای نخبگانی و مادیریتی ،ساد
ایجاد کند.
یکی دیگر ای مصادیق عدالت و عدالتخاواهی« ،مبااریه باا فسااد» اسات .حضارت آیاتاهلل
خامنهای در بیانیهی گام دوم نیز در این مورد ،چشم امید به جوانان دارند« .عدالت و مباریه با فساد:
این دو الیم و ملزوم یکدیگرند .فساد اقتصادی و اخالقای و سیاسای ،تاودهی چارکین کشاورها و
نظامها و اگر در بدنهی حکومتها عارض شود ،یلزلهی ویرانگر و ضربه یننده به مشروعیت آنها
است؛ و این برای نظامی چون جمهوری اسالمی کاه نیایمناد مشاروعیتی فراتار ای مشاروعیتهاای
مرسوم و مبنائیتر ای مقبولیت اجتماعی است ،بسیار جادیتار و بنیاانیتار ای دیگار نظاامهاا اسات.
بااینهمه ،اینجانب به جوانان عزیزی که آیندهی کشور ،چشمانتظار آنها اسات صاریحاً میگاویم
آنچه تاکنون شده با آنچه باید میشده و بشود ،دارای فاصله ای ژرف است .ایان ساخنان در قالاب
سیاستها و قوانین ،بارها تکرار شده است ولای بارای اجارای شایساتهی آن ،چشام امیاد باه شاما
جوانها است؛ و اگر یمام ادارهی بخشهای گوناگون کشور به جواناان ماؤمن و انقالبای و داناا و
کاااردان -کااه بحمااداهلل کاام نیسااتند -سااپرده شااود ،ایاان امیااد باارآورده خواهااد شااد؛ انشاااءاهلل».
( ،9910/99/99بیانیهی گام دوم)

 .1-1-7خودباوری
حضرت آیتاهلل خامنهای در بیانیهی گام دوم ،اعتقاد به اص «ما میتوانیم» را عاما عازت و
پیشرفت ایران در همهی عرصهها میدانند ،9910/99/99(.بیانیهی گام دوم) ای دیدگاه مقام معظم رهبری
یکی ای بزر

ترین دساتاوردهای انقاالب اساالمی ،نهادیناه کاردن «خودبااوری» و روحیاهی «ماا
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میتوانیم» در جوانان انقالبی این مری و بوم بوده است« .انقالب ،همهی وجادانهاای ایان ماردم را
تکان داد ،ماها را بیدار کرد ،متوجه هویت خودمان کرد ،تواناییهای خودمان را به ماا نشاان داد و
«ما میتوانیم» را شعار ما قارار داد .ماا هام وارد شادیم و تجرباه کاردیم؛ دیادیم بلاه ،مایتاوانیم».
( ،9919/6/99بیانات در جمع نخبگان جوان) «هماین جاوانهاایی کاه اماروی توانساتهاناد ایان سادها ،ایان
نیروگاهها ،این بزرگراهها ،این خ آهن ها ،این کارخانجات گونااگون ،ایان طراحای ماشاینهاا و
هواپیماها ،این سالحهای نظامی و این فناوری پیچیدهی هستهای را تولید کنند ،در نسا گذشاتهی
ما هم بودند؛ اما ای ایان چیزهاا خباری نباود .ایان بازر تارین خادمت انقاالب باه کشاور اسات.
( ،9919/99/9بیانات در جمع مهندسان)

رهبر معظم انقالب همواره ای جوان ایرانای مایخواهناد کاه «راه علام ،راه تقویات اراده ،راه
خالقیت و سایندگی ،راه رشد و تکام

را بپیماید ،9916/1/1(».بیانات در جمع دانش آماویان و دانشاجویان

بسیجی) و این مهم جز در سایه خودباوری و اعتمادبهنفز میسر نمیگردد .در سپهر اندیشاه سیاسای
معظم له «برای «پیشرفت» و غلبه بر ذلت و عقبماندگی« ،خودبااوری و اعتمادباهنفاز ملای» الیم
است ،9911/9/94(.بیانات در سالگرد رحلت امام)

برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی ،خودباوری و اعتمادبهنفاز جواناان ایان مریوباوم یاک
اص و ضرورت است .در کنار این خودباوری ،امید به آینده و افقهای روشن همواره مورد تثکید
و تکیه حضرت آیتاهلل خامنهای بوده است« .امروی کشور به جوانهایی نیای دارد که بتوانند بایوان
پرقدرتی باشند برای پیشرفت کشور ،سرشار ای انگیزههای ایمانی ،بصیرت دینی ،همت بلند ،جرئت
اقدام ،اعتمادبهنفز ،اعتقاد به اینکه ما میتوانیم .امید به آینده افقهای آینده را روشان و درخشاان
دیدن ،داشتن روح استغنا و روحیه فهم درست ای موقعیت کشور»( ،9916/4/99بیانات در جمع فرماندهان

سپاه) «ما امروی نیایمندیم که جوانان ما خوش روحیه ،امیدوار ،شجاع ،دارای اعتمادباهنفاز ،دارای
ایمان و دارای روحیه آیندهنگری و دارای روحیه خدمت باشاند ،9919/4/99( ».بیاناات در جماع اسااتید

دانشگاهها) حضرت آیتاهلل خامنهای در بیانیهی گام دوم ،جوانان را به داشتن امید و نگاه خوشبینانه
به آینده توصیه نموده و مایفرمایناد« :املاا پایش ای هماهچیاز ،نخساتین توصایهی مان امیاد و نگااه
خوشبینانه به آینده است .بدون این کلید اساسیِ همهی قف ها ،هیچ گامی نمیتوان برداشت .آنچه
میگویم یک امید صادق و متمکی به واقعیتهای عینی اسات .ایانجاناب هماواره ای امیاد کااذب و
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فریبنده دوری جسته ام ،املا خود و همه را ای نومیدی بیجا و ترس کاذب نیز بار حاذر داشاتهام و بار
حذر میدارم .شما جوانان باید پیشگاام در شکساتن ایان محاصارهی تبلیغااتی باشاید .در خاود و
دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید .ترس و نومیدی را ای خود و دیگران برانید .این نخستین
و ریشهایترین جهاد شما است .نشانههای امیدبخش ا که به برخای ای آنهاا اشااره شاد ا در برابار
چشم شما است .رویشهای انقالب بسی فراتر ای ریزشها است و دستودلهای امین و خدمتگزار،
بهمراتب بیشتر ای مفسدان و خائنان و کیسه دوختگان است .دنیا به جوان ایرانی و پایداری ایرانای و
ابتکارهای ایرانی ،در بسیاری ای عرصهها با چشم تکریم و احترام مینگرد .قدر خود را بدانیاد و باا
قولت خداداد ،به سوی آینده خیز بردارید و حماسه بیافرینید ،9910/99/99( ».بیانیهی گام دوم)

یکی ای راههای تقویت خودباوری در جوانان انقالبی ،داشتن «جرئات و خطرپاذیری» اسات.
مقام معظم رهبری ای فریندان انقالبی خود میخواهند که ترس ای احتمال موفاق نشادن را ای خاود
دور کنند « .این جرئت و گستاخی و نترسیدن ای احتمال موفق نشدن ،عام بسیار مهمی است که ما
را پیش میبرد .خطرپذیری میتواند جامعه را موفق کند .شما جوانها بایاد آمااده باشاید؛ تارس ای
اینکه شاید نشود ،این خیلی چیز بدی است ،9919/6/99( ».بیانات در جمع نخبگان جوان)

قطعاً اگر جوان ایرانی « تصمیم بگیرد در یمین خود ،بذر خود را بپاشد؛ ای اندوختاه و راروت
فرهنگی خود استفاده کند؛ اراده ی خودش را به کار گیرد؛ برای شخصیت و اساتقاللِ خاود اریش
قائ

شود؛ جامه عاریت نخواهد و دنبال تقلید و عاریاهگیار ِ،الگوهاای بیگاناه نباشاد» (،9910/9/99

بیانات در جمع جوانان رشت) انقالب اسالمی با سرعت بیشتری به آرمان خود نزدیکتر خواهد شد.
 .1-1-1اخالقمداری
«اخالقمداری و تکیه بر اخالق» نیز ای دیگر مضامین اصلی در شناسایی شاخصهها و الزامات
جوانان تمدنسای در ترای نظام انقالبی است که ای اندیشه مقام معظم رهبری استخراج شده است.
شاید اولین خواستهی رهبر معظام انقاالب ای جواناان ،دوساتی و رفاقات جواناان انقالبای باا
یکدیگر است« .برادران انقالبا ،برادران معتقد به اریشها ،انقالب ،هرچه ماتوانند فاصله ،باین
خودشان را کم کنند؛ با هم دوست و رفیق باشند .با هم همکار باشاند .علیاه یکادیگر جوساای ،و
فعالیت نکنند این کار ،کار شماست ،9901/1/94(».بیانات در اجتماع بزر
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«جوان ها ،انقالبا و مؤمن و عاشق امام ،که حرف میینند ،مینویسند ،اقدام میکنند؛ کامالً
رعایت کنید .این جور نباشد که مخالفت با یک کساا ماا را وادار کناد کاه نسابت باه آنکاز ای
جاده  ،حق تعدل ،کنیم ،تجاوی کنیم ،ظلام کنایم؛ ناه .ظلام نبایاد کارد .باه هایچکاز نبایاد ظلام
کرد ،9911/9/94(».بیانات در خطبههای نمای جمعه در سالگرد رحلت امام)

 .1نتیجهگیری
ایجاد «تمدن نوین اسالمی» ،هدف ،آرمان و خ کلی نظام اسالمی و در واقع آمادگی بارای
طلوع خورشید والیت عظمی (ارواحنافداه) است .رهبر معظم انقاالب باه عناوان ساکاندار کشاتی
انقالب بارها به مسئلهی ایجاد تمدن نوین اسالمی اشاره کردهاند .بدون تردید اگر تمدن اسالمی به
وجود آمد ،ملت ایران یکی ای سرآمدترین ملتها خواهد شاد .مسائلهی «نیاروی انساانی مساتعد و
کارآمد با ییربنای عمیق و اصی ایمانی و دینی» و در ترای این تمدن ،یکی ای مهمترین بخشهاای
این نظریهی متعالی است .در این میان ،نقش جوانان مؤمن و انقالبی ،نقشای برجساته و انکارناپاذیر
است .اما بهراستی چه جوانانی میتوانند شانههای خود را ییربار این مسئولیت سانگین قارار داده و
سرافرایانه ای آن بیرون بیایند؟! بدون تردید اگر جوانانی انقالبای و در تارای نظاام انقالبای و تمادن
نوین اسالمی تربیت شوند ،میتوانند کشور و انقاالب خاود را باه اوج قلاههاای عازت و پیشارفت
برسانند.
در تربیت نیروی انسانی ،نقش «نهادهای آمویشی و تربیتی» بیبدی و بسیار تثریرگذار اسات.
اگر نوجوان ما ای همان دوران نوجوانی به خودباوری رسیده و روحیهی تمدنساایی در او نهادیناه
شود ،میتواند کشور خود را به اوج موفقیات برسااند .هماانطاور کاه ای فرمایشاات گهرباار قائاد
عظاایمالشااثن انقااالب اسااالمی برماایآیااد ،اگاار مؤلفااههااا و شاخصااههااایی چااون «معنویاات»،
«عدالتخواهی»« ،بصیرت»« ،انقالبیگری»« ،علم»« ،خودباوری»« ،اررگذاری» و «اخالقمداری» در
جوانان این مری و بوم نهادینه شود ،بدون تردید نهتنها مشکالت کشور ح خواهد شد ،بلکه ملات
و کشور ایران به عنوان یک ملت و کشور سرآمد و نمونه ،الگوی همهی جهان خواهد شد .به نظر
میرسد «سبک یندگی» و نقش بسیار تثریرگذار «خانواده» نیز در این میان نباید نادیده گرفت.
تمدن اسالمی نوینی که در پز ای انقالب اسالمی شک خواهد گرفت ،ریشه در انقالب امام
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خمینی(ره) دارد .آن امام عزیز شاخ

های یادشده در این مقاله را باه عناوان محورهاای اعتاراض

خود به حاکمیت پهلوی قرار دادند .اعتراض ایشان به کاپیتوالسایون و ایخودبیگاانگی موجاود در
جامعه با شاخ

ای خودباوری در ارتبا بود .ایشان به طور مشخ

این شاخ

را در خود داشته

و در واقع به عنوان پایه توانمندی رهباری ای آن بهاره مایبردناد .اولاین معمااریهایشاان در قالاب
نهادهای انقالبی برای تزریق خودباوری بود .اتکای به خود و اعتمادبهنفز ای خواساتههاای عماده
ایشان بود .رهبر کنونی انقالب نیز به عنوان خلف صالح ایشان همین شااخ

هاای بیگاناهساتیزی،

مباریه با ایخودبیگانگی ،خودباوری ،انقالبی گری ،جوانگرایی ،پویایی محوری و عدالتخواهی
و استکبارستیزی و فسادگریای را داشته و ای جامعه هم انتظار و مطالبه ایانچنینای بارای پایاههاای
تمدن نوین اسالمی را دارند.
انقالب اسالمی در هماه مراحا شاک گیاری  ،رشاد و نماو و پویاایی خاود باه ساوی چناین
شاخ

هایی روان اسات .هامیماان گساترش انقاالب اساالمی در منطقاه و جهاان بار پایاه هماین

شاخ

ها قرار گرفته است .شک گیاری جبهاه مقاومات در منطقاه در واقاع شاک گیاری جبهاه

فرهنگی و تمدنی انقالب است .به همین دلی است که اندیشمندان غربی باه برخاورد تمادنهاا در
جغرافیای آسیای غربی اذعان داشته و ای این منطقه به عنوان چالش گاه و برخورد تمدنها یاد می-
کنند .اندیشه مادی و صورتگرای غربی در برابر اندیشه معنوی ،ژرف و پویای اسالمی باه تزلازل
درآمده است .بیانیه گام دوم انقالب اسالمی چشماندای تحول تمادنی اساالم و جمهاوری اساالمی
برای نیرومند شدن و تقویت در حویه جغرافیایی فرا منطقهای و جهانی است.
سیاستها و مطالبههایی همچون جنبش نرمافزاری ،سیاساتهاای جمعیتای ،تحاول در علاوم
انسانی ،جوانگرایی و ....همه بایستههای شک گیری تمدن ناوین اساالمی در کناار تمادن سراسار
مادی غرب است که با ملکوت و قدرت الیزال الهای باه مبااریه برخاساته و باه تعبیار مقاام معظام
رهبری جاهلیت مدرنی است که بایستی با حرکت نورانی انقالب اسالمی سرنگون شود.

 .7پیشنهادات
 .9تدریز تمدن نوین اسالمی و شاخصاههاای آن باه عناوان یاک واحاد درسای در مراکاز
آمویش عالی کشور
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 .9گنجاندن بیانیهی گام دوم در کتابهای درسی دوران دبیرستان
 .9آشنا کردن نوجوانان با شاخصههای تمدنساایی و جاوان در تارای نظاام انقالبای ای دوران
دبیرستان
 .4تدوین کتابی آمویشی با نثری روان جهت آشنایی جواناان ایان مریوباوم باا تمادن ناوین
اسالمی و انتظارات و مطالبات رهبر معظم انقالب
 .9برگزاری مسابقات فرهنگی و کتابخوانی با محوریت تمدن نوین اسالمی و بیانیاهی گاام
دوم انقالب
 .6فراخااوان ای هنرمناادان ،کارشناسااان و فعاااالن عرصااهی فرهنااگ و هناار باارای ارائااهی
راهکارهای بهتر نهادینه کردن رسالت جوانان
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فهرست منابع
.9

مؤسسه تنظیم و نشر آرار امام خمینی رحمه اهلل ( .)9961صحیفه امام .جلد  ،1مؤسسه تنظیم و
نشر آرار امام خمینی(ره) ،تهران.

.9

مؤسسه تنظیم و نشر آرار مقام معظم رهبری ( .)9961-9911پایگاه حف و نشر آرار حضرت
آیتاهلل خامنهای.

.9

آدمی ،ابرقویی ( .)9910درآمدی بر دانشگاه تمدن ساز اسالمی؛ بایستتههتای نظتری .تهاران:
انتشارات دفتر برنامهریزی و مطالعات فرهنگی.

.4

آقائی ،محمد؛ درخشه ،جالل و فتحی مهر ،محمدرضا (« .)9916آفاق تمدن نوین اسالمی در
سپهر اندیشهی آیتاهلل خامنهای» .پژوهشنامه انقالب اسالمی ،بهار ،سال هفتم ،شماره .9

.9

اکبری ،مرتضی و رضائی ،فریدون (« .)9914واکاوی شاخصههاای تمادن ناوین اساالمی در
اندیشه مقام معظم رهبری» .مطالعات الگوی پیشترفت استالمی و ایرانتی .ساال ساوم ،پااییز و
یمستان ،شماره 9

.6

ابن خلدون ،عبدالرحمان ( .)9909مقدمه .ترجمه محمد پاروین گناباادی .تهاران :انتشاارات
علمی و فرهنگی.

.0
.1

تاین بی ،آرنولد ( .)9906بررسی تاریخ تمدن .ترجمه محمدحسین آریا .تهران :امیرکبیر.
جمشیدی ،محمدحسین ( .)9914مبانی دینی تمدن ای منظر

اسالم .مجموعه مقتاتت همتایش

ملی تمدن نوین اسالمی .مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شاهد.
.1

جهانبین ،فریاد و معینیپور ،مسعود (« .)9919فرآیند تحقق تمدن اسالمی ای منظار حضارت
آیت اللمه خامنهای» .مطالعات انقالب اسالمی .سال یایدهم ،یمستان ،شماره .91

 .90جان احمدی ،فاطمه ( .)9916تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی .قم :نشر معارف.
 .99خاری آرانی ،مجید و علیاکبریاده آرانی ،یهرا ( .)9914مباانی و مؤلفاههاای تمادن ناوین
اسالمی با تثکید بر اندیشههای رهبر معظم انقالب

اساالمی .مجموعه مقتاتت همتایش ملتی
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