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Abstract 

The purpose of this research is to demonstrate that the strategic declaration for 

the second stage of the revolution functions as a road map for the Islamic Revolution 

and as a theory of expectation in Grand Ayatollah Imam Khamenei's philosophy 

(as). This essay is exploratory in nature, and through studying the substance of 

Ayatollah Khamenei's (as) utterances, it has found and elucidated this critical topic. 

This study takes an inductive strategy, employs a qualitative approach, and employs 

a data-based research technique. According to Ayatollah Khamenei's (as) viewpoint 

as an Islamic thinker, the ultimate purpose of the Islamic Revolution is to "create a 

new civilization" via a logical and continuous chain built on the four pillars of "faith, 

reason, science, and ethics." To accomplish this, the five phases of "Islamic 

Revolution, Islamic system, Islamic state, Islamic society, and Islamic civilization" 

must be completed in order to pave the way for Imam Asr's appearance (as). Indeed, 
the expectation is to give precursor measures that, if achieved, would unmistakably 

pave the way for the arrival of the human world's savior. 
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 392-381: 1044 بهار و تابستان، 32دهم، شمارة یازسال 

 

 

 نظریه انتظار در اندیشه مثابه بهبیانیه گام دوم انقالب 

 ی(العال مدظلهی)ا خامنهاهلل العظمی امام  حضرت آیت
 

 دکتر مرتضی موالیی
 33/41/1044تاریخ دریافت: 

 18/40/1044تاریخ پذیرش: 

 چکیده
 است که نشان دهد بیانیه راهبردی گاام دوم انقاالب باه عناوان نقشاه راه     پژوهش حاضر در پی آن 

ی( اسات   العال مدظلهی)ا خامنهمثابه نظریه انتظار در اندیشه حضرت آیت العظمی امام  انقالب اسالمی، به
 اهلل تیاااآایااان مقالاااه از نظااار هااادس، اکتشاااافی اسااات و باااا ترلیااا  مرتاااوای بیاناااات حضااارت   

به شناسایی و تبیین این مهم پرداختاه اسات  رویکارد ایان پاژوهش اساتقرایی و       ی( العال مدظلهی)ا خامنه
شاده اسات      بنیاد اساتفاده  چگونگی انجام آن، کیفی است و در انجام این ترقیق از روش پژوهشی داده

ی( به عنوان یا  متفکار و اندیشامند    العال مدظلهی)ا خامنه اهلل تیآشده از منظر حضرت  برابر نظریه ارائه
در زنجیره منطقی و مساتمر اسات کاه بار     « رسیدن به تمدن نوین»المی، هدس نهایی انقالب اسالمی اس

انقاالب  »اسات و بارای ترقاق آن بایاد پانل مرحلاه        شده بنا« ، علم و اخالقتیعقالندین، »چهار رکن 
مادگی پشت سر گذاشته شود تا آ« اسالمی، نظام اسالمی، دولت اسالمی، جامعه اسالمی و تمدن اسالمی

گفتاه اسات کاه در     ، فاراهم کاردن مراحا  پایش    درواقعبرای ظهور امام عصر)عل( فراهم شود  انتظار 
 صورت ترقق آن، پرواضح است که زمینه ظهور منجی عالم بشریت فراهم خواهد شد 

 

 ی، بیانیه گام دوم انقالب، نظریه انتظار، تمدن نوین اسالمی ا خامنهالعظمی  اهلل تیآ ها: کلیدواژه

  

 

  (استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین)ع mo.molaee@gmail.com 

mailto:mo.molaee@gmail.com
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 مقدمه
چه سرنوشتی خواهد داشات،   تینها درمسئله پایان تاریخ و فرجام جهان و اینکه زندگی بشر 

موضوعاتی است که همواره ذهن آدمی را به خاود مشالول داشاته اسات  باه ایان پرساش         جمله از

فرانسای   »داری، در قالا  نظریاه    کاه آخارین پاساخ نظاام سارمایه      شده  داده یهای گوناگون پاسخ

باه  « دموکراسای لیبارال  »شده است  وی معتقد است بشریت با خلق الگاوی   بندی صورت« فوکویاما

فرجاام   مثاباه  باه ترین مدل حکاومتی اسات کاه     رقی  پایان تاریخ رسیده و این الگو ممتازترین و بی

 نخواهد داشت واهد شد و دیگر سخنی برتر برای ارائه وجود گیر خ همه جوامع بشری، عالم قطعی

هایی مبتنی بار حقیقات و مشااهدات تااریخی ایرقابا        ادعا بیش از آنکه برآمده از فکت این

و  طرفاه   یا ای عالماناه مبتنای بار مساتندات معتبار باشاد، برخاساته از نگرشای          بینای  مناقشه و پایش 

کاه   یا گوناه  باه ؛ شاده  آشاکار تباری آن روز به روز بیشاتر  اع ای است که بی پردازانه خیال یپیشگوی

فیلساوس   ،و آنچاه کاارل ماارک     شاود  سوسیالیسم باید بااز »تازگی اعالم داشته است:  به ویامافوک

  «است درآمدهدرست از آب  ،گفت می ،سوسیالیست

فاار   از منظاری باارتر و    (ص)ادیان ابراهیمی و در رأس آن اسالم ناب مرمدی ،این میان در

ترقاق اراده الهای را در    ،نظرانه اومانیستی انساان اربای، باه تااریخ نگریساته       های ابتر و تنگ از نگاه

تشاکی  حکاومتی باا پارچم شاریعت کاه متضامن         ؛بینناد  حاکمیت یافتن مؤمناان و مستضاعفان مای   

مار  اایان    آرامش و امنیت واقعی را باه هماه جهاان هدیاه خواهاد داد      ،فراگیر عدالت بوده شگستر

 خطیر به دست دوازدهمین حجت خدا مرقق خواهد شد 

حضرت آیات العظمای   با عنایت به موارد فوق، مسئله مورد نظر آن است که انتظار در اندیشه 

 با تأکید بر بیانیه گام دوم انقالب چیست؟ ی(العال مدظله)یا خامنهامام 

اماری دفعای نیسات    « هورظ»شرح و تبیین ابعاد و چگونگی ترقق این امر خطیر باید گفت  در

است که باا فاراهم   « فرایندی مدبرانه»که بدون مقدمه و فراهم شدن عل  و عوام  ممکن شود؛ بلکه 

تدریل مرقق خواهد شد  یکی از الگوهای نظاری ماتقن کاه بار مباانی قرآنای و        به ،آمدن مقدمات

ویی اسات کاه رهبار    شاده، الگا   نهااده  بناا  (ع)تیب اه و مبتنی بر معارس زرل مکت   کمروایی مر

هاای متفااوت    از تریباون  ،های اخیر اند و در سال بندی کرده حکیم و فرزانه انقالب اسالمی صورت

 های است کا  فرایندی پنل مرحله« ترقق اهداس انقالب اسالمی»است  مبتنی بر این الگو،  شده  ارائه
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تشاکی  جامعاه و   »، «ترقق دولت اسالمی»، «تشکی  نظام اسالمی»، «پیروزی انقالب اسالمی»شام  

اکناون ماا پا  از سا ری       شاود  مای « اساالم   یالملل  تشکی  تمدن بین» تینها درو « کشور اسالمی

شد،  آماده یها وقت این زمینه»قرار داریم  « دولت اسالمی»کردن مرحله اول و دوم، در دوران ایجاد 

عالم، زمینه این وجاود دارد کاه آحااد بشار      مستکبران یمعلوم شد در مقاب  قدرت ماد که یوقتآن 

ی، ا خامناه « )اسات  )عل(حرس حاق خاود بایساتند، آن روز، روز ظهاور اماام زماان       یبتوانند بر رو

33/8/29 ) 

 مفاراه ظهاوری اسات کاه مقادمات آن       رسیدن به مرحله پنجم، رسیدن به زماناه  ،ش  بدون

هادایت و رهباری ترقاق     یدار پارچم  )عل(الهای  یوارث انبیاا و اولیاا   ،است و در آن شرایط شده 

 قطعای خداوناد  ترقاق ایان وعاده     ،خواهد گرفات و آن  برعهدهرا « المل  اسالمی تمدن بین»کام  

ِلَحِت »است:  ِذيَن َءاَمُنوْا ِمنكْم َو َعِمُلوْا الصَّ ِلِهْم َوَعَد اللُه الَّ ْْ ب
َ
ِذيَن ِمن ق ْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّ

َ
ُهْم فِى اْْل َلَيْسَتْخِلَفنَّ

ِذى اْرَتضَى  َننَّ لُهْم ِدينُكُم الَّ بكُِكوَ  ببِى َئبيَا َو َمبن   َو َلُيَمكِّ ْْ  ُي
َ

نِى ا ََ بُدو ُْ ْمًنا َيْع
َ
ن َبْعِد َخْوِفِهْم أ َلُنهم مِّ دِّ َْ لُهْم َو َلُي

ْوَلََك ُهُم اْلَفاِسُقو َكَفَك َبْعَد َذِلَك فَ 
ُ
  (00)نور/ «  أ

جوانان ماؤمن   ،بدون ش سازان مهیا شود،  اگر قرار باشد ظهور از طریق زمینه ،این فرایند در

 یساازی ظهاور نقشا    رود در ماجرای زمیناه  انقالبی در صف اول کسانی هستند که از آنان انتظار می

اساطه خصوصایاتی چاون شاجاعت، تقاوا، انگیا ه       کلیدی برعهده بگیرند  جوان مؤمن انقالبی باه و 

روحیه انقالبای بایش از   داشتن طلبی و  بصیرت و تی بینی، کم تعلقی به دنیا، دوری از عافیت تعالی،م

این وصف، بیانیاه گاام دوم    باآفرین خواهد بود   سازی ظهور نقش ر اقشار جامعه در میدان زمینهسای

ترقق تمدن اسالمی و تالشی برای ترقق امر ظهور حجات  هت نظریه انتظار در ج مثابه بهتوان  را می

  دوّمااین مرحلااه»سااخن از ورود بااه  ،تفساایر کاارد  در مااتن بیانیااه گااام دوم بااا صااراحت  )عل(حااق

معظم انقالب اسالمی جوانان مؤمن  رهبر است  شده گفته « سازی پردازی و تمدّن جامعه ،خودسازی

هاای شماسات و شامایید کاه بایاد       هاای آیناده دهاه    دهاه » فرمایناد:  می ،انقالبی را خطاب قرار داده

کارآزموده و پُرانگی ه از انقالب خود حراست کنید و آن را هرچاه بیشاتر باه آرماان با رگش کاه       

اسات،   )ارواحنافاداه( وریات عظمای    دایجاد تمدّن نوین اساالمی و آماادگی بارای طلاوع خورشای     

ساز جوانان ماؤمن انقالبای،    ن به رسالت تاریخچنی نگاهی  (33/11/1292ی، ا خامنه« )ن دی  کنید

ای شاود کاه    ایماان و اراده  چناان  آند و منشاأ  زتواند نور امید و تالش را در وجود ایشاان برافارو   می
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بادان امیاد کاه صابح ظهاور خورشاید        ؛باشاد  هاا  مشکالت و ناکامی ،البه بر همه موانع ،حاص  آن

کویر بشاریت را در ناوردد و آزادی انساان     دشت پهن دالت،بخش ع تاب سر رسد و نسیم روح عالم

 از زنجیر ظلم و کفر و جه  را مرقق گرداند 
 

 ادبیات تحقیق
 میمفاهتعریف 

 گام دوم انقالب هیانیب

به مناسبت  ،یا خامنه اهلل تیحضرت آ ران،یا یاسالم یرهبر جمهور یاست که از سو یا هیانیب

باه   یاستمرار راه انقالب اساالم  یبرا ،و در آن دهشصادر  یانقالب اسالم یروزیسالگرد پ نیچهلم

 رانیا سااختن ا  یجهااد با رب بارا   »هادس   و بااست چه  سال گذشته پرداخته  یدستاوردها نییتب

جوانان را ماورد   ژهیو به ران،یملت ا ه،یانیب نی  معظم له در ادهد یارائه م ییها هیتوص« ب رب یاسالم

 یهاا  آرماان  یباه ساو  « گاام دوم » کردن مسائله برداشاتن   و روشن  حیو به توض دهد یخطاب قرار م

 یعظما  تیا ور دیطلاوع خورشا   یبارا  یو آماادگ  یاساالم  نیتمدن ناو  جادیکه اپردازد  میب رب 

 )ارواحنا فداه( است 
 

 انتظار

 (131: 1202 ن،یراه باودن )معا   باه   چشم داشتن، چشمداشات و چشام   یدر للت به معنا انتظار

در معنا مشابه اص  خود اسات و آن عباارت اسات از     ،گرفته شده «نظر» ةشیواژه که از ر نیاست  ا

اسات کاه    نی، مث  ا«انتظرته» یعنی «نظرته» :شود یگفته م نکهیو چشم داشتن به آن  ا  یچ  یتأم  

  (1223)دهخدا،  دیآ یمورد انتظارش در آن زمان م ءیکه ش نگرد یم یانبه زم

و آمااده   یالها  ةریا ذخ نیراه بودن ظهور واپسا  به  چشم یبه معنا «تیّمهدو»انتظار در اصطالح 

ب رگاان، باا    یاسات  برخا   یتا یحکومت عادل و قساط در سراسار گ    ییاو در برپا یاری یشدن برا

 یحرو یتیفیاند: ک گونه معنا کرده نیالساّلم( انتظار را ا همیمعصوم )عل انیشوایاز سخنان پ یمند بهره

و ضاد آن   شود یآنچه انتظار دارند، م یها( برا )انسان یدگاست که باعث به وجود آمدن حالت آما

تر باشاد، ترارو و    تر و پر فرو  آن، فروزان ةو هرچه شعل شتریاست  هرچه انتظار ب یدیو ناام أسی

  (320: 1248 ،یاصفهان یخواهد بود )موسو شتریب  ین یآمادگ ،جهیو در نت ییایپو
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 نکاه یا یعنا یکارد کاه انتظاار     الیاشتباه کرد، خ دی  نباستین یعمل یعم  است، ب  ی انتظار،

  یا عما  اسات،     یا بشاود  انتظاار    یکاار   یا تاا   میو منتظار بماان   میدست بگذار یدست رو

است در  ییاینشاط و تررو و پو  یدر دل و درون است،   هیانگ تیتقو  یاست،  یساز آماده

  (1280 ،یا منه)خا ها نهیزم ةهم

 

 پیشینه تحقیق
 ماورد مختلاف   یایا مهام از زوا  نیا انظریاه انتظاار،    موضاوع مهادویت و   ادیز تیاهم  یبه دل

گاام دوم انقاالب    یراهبارد  هیانیب»که به موضوع  یاما اثر مستقل  گرفته است قرار یو بررس پژوهش

پرداختاه باشاد،    «(یالعاال  )مدظلاه یا خامناه اماام   یالعظم تیحضرت آ شهیاند در انتظار هینظر مثابه به

 :شود یماشاره  رآثا نیاز ا یبه برخ  مشاهده نشد
 

ف
دی

ر
 

 نتایج عنوان سال محققان

1 
پورسید آقائی، 

 مرسن
1294 

 یفرهنگ یراهبردها

جامعه و  یبرا تیمهدو

  ساز، نهیدولت زم

 SWOTبر اساس مدل 

راهبردهااای کااالن پیشاانهادی  در ایاان پااژوهش 

برای رسایدن باه    فرهنگ مهدوی در چهار حوزه

ارائه شده است  راهبردهای جامعه منتظر مطلوب 

شده بر اساس میاانگین میا ان جاذابیت آنهاا      ارائه

 11شده، تعداد  راهبرد ارائه 30از  شده،بندی  رتبه

راهبرد دارای رتبه باارتر از میاانگین، باه عناوان     

 .اند دهشراهبردهای برتر انتخاب 

3 

سمیعی 

اصفهانی، 

 علیرضا

مظفری، 

 عبدالرضا فتری

1291 

 یراهکارهاراهبردها و 

 مواجههدر  ساز ینهزم

 با جنگ نرم

 ات،یاابااا تأماا  در روادر ایاان پااژوهش مرققااان 

 میجهان در عصر ظهور را ترس یفرهنگ تیوضع

 یو از آن رهگذر، باه اقادامات اصاالح    دنکن یم

روش   یا در عرصاه فرهناگ و ن  ی)عل( امام مهد

 یهاا  یدر رویاارویی باا ناهنجاار   عصر)عل(  امام

  ندنک یاشاره م یانقالب فرهنگ جادیو ا یفرهنگ
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ف
دی

ر
 

 نتایج عنوان سال محققان

2 

شم  اهلل 

مریجی و 

اسماعی  چراای 

 کوتیانی

1294 

 یاجتماع یهمبستگ

 یبرا ییالگو ،یمهدو

دولت و جامعه 

 ساز نهیزم

 ینا یب و جهاان  نیا چاون گساترش د   ییراهکارها

توساعه   ،یجانبة عدالت اجتماع واحد، توسعه همه

جامعه و  یفرهنگ یسطح فکر یارتقا ،یمهرورز

، شیو فرهمندانه خو  ی ماتیکار یالبته با رهبر

و  طیترقاق شارا   یهام در تاالش بارا    توانناد  یم

باه   یو هام در ساامانده   یظهاور منجا   یها نهیزم

دولات و   یموجاود بارا   ینظاام اجتمااع   تیوضع

 الگو باشند  ساز نهیزم ةجامع

0 
پور،  حائری

 یمرمدمهد
1290 

 یفرهنگ یها شاخص

 ظهور ساز نهیزم ةجامع

اگاار بااه کااه  در ایاان ترقیااق تأکیااد شااده اساات

 )عل(ظهور امام عصار  یبرا یساز نهیضرورت زم

هاا و   مؤلفاه  ،یسااز  ناه یزم میریب اذ  دیبا م،یمعتقد

 یهاا  شااخص آن،  ازجملهکه  دارد ییها شاخص

و  یخاواه  عدالتاز:  اند عبارتاست که  یفرهنگ

در  میتسال  ،ینیب و روشن رتیبص ،یمرور عدالت

 و مستمر  ریگیکار و تالش پ و خدا یّلبرابر و

 1290 مالئی، حسن 0

رویکرد کالمی، 

های  الخطاب ن اع فص 

تئوری  در مسائ  

 سازی ظهور زمینه

توجااه نکااردن بااه نااوع رویکاارد مساائلة   مرقااق 

سازی و مبنای کالمی آن، یعنی قاعده لطف  زمینه

و نی  عدم دقت کافی در شاناخت ایان قاعاده را    

ن ایا ده و بار  کرعلت اصلی چنین چالشی قلمداد 

عقیده است که به جای تمرک  بر ادلة نقلی مسئله 

در مقام دفاع و پاساخگویی باه شابهات، بایاد باا      

کرد، به سرا  مبناای کالمای مسائله    تلییر در روی

با تبیین  ،سازی ظهور، یعنی قاعده لطف رفته زمینه

  درست آن به سؤارت و شبهات پاسخ داد

 



 ی(العال مدظلهی)ا خامنهاهلل العظمی امام  نظریه انتظار در اندیشه حضرت آیت مثابه بهبیانیه گام دوم انقالب 

382 

 روش تحقیق
بنیاد( است که بیشتر برای پژوهش دربااره   کارگرفته در این ترقیق، نظریه بنیانی )داده روش به

اسات و نیااز باه     نشاده   انجاام  آنهاا مطالعه چنادانی در ماورد    رت شیپکه  رود یمکار  یی بهها موضوع

 (  12:1280وجود دارد )ادی  حاج باقری،  آنها تر قیعمبررسی و فهم 

 

 ها داده لیتحل و  هیتجزروش 
ساال   یابتادا از ی(العاال  مدظلاه )یا خامناه اهلل  یتآحضرت فرمایشات تمام ابتدا  ،در این ترقیق

شاد و جمالتای کاه واژه تمادن اساالمی و انتظاار در آن وجاود         یبررسا  1292پایان سال  تا 1218

 داشت، شناسایی و در گام بعدی، مفاهیم و کلمات کلیدی این جمالت احصا شد 

دار باود و از روش کشاف و    ها را عهاده  اشباع نظری بسندگی رزم در انتخاب مفاهیم و مقوله

شد و مانناد روش ارکلنگای در هار مرحلاه از     برداری  بازرسی برای دستیابی به اعتبار و پایایی بهره

هایی نو در متون دیده و کشف شاد، آن مرحلاه نیا  عملیااتی      ترقیق، چنانچه نیاز به مفاهیم و مقوله

 شد 
 

 ها و تحلیل داده  و تجزیه ها افتهی
 ی تحقیقها افتهی

هاا، بیاناات، آرا و نظارات حضارت      یساخنران حدیث وریات کاه تماام     اف ار نرمبا مراجعه به 

به طاور   بار 1201در آن وجود دارد، مشخص شد که در مجموع،   ی(العال مدظله)ی ا خامنهاهلل  یتآ

  اند کرده  اشاره «تمدن اسالمی»به بار  9100و  «سازی نوین اسالمی تمدن»به عبارت  ،مستقیم

 

 ها دادهکدگذاری 
 ها دادهپردازی  ی محوری و مقولهکدگذار

حضارت  مکتوباات، آرا و نظارات    هاا،  یرا در مجموعاه ساخنران   دیا تأک یشاترین بکه  یکلمات

نتاایل حاصا  از     یافات شاد   ،اناد  داشاته  ارتباط با تمدن اساالمی در  ی(العال مدظله)یا خامنهاهلل  یتآ

 شود  یمی، پ  از اداام و ترکی  به شرح زیر ارائه ساز مفهوم
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ی تمدن ریگ شک   مراح  پیش از 1

سازی برای  اسالمی در جهت زمینه

 ظهور

 انقالب اسالمی 1

 نظام اسالمی  3

 دولت اسالمی 2

 جامعه اسالمی 0

ی تمدن اسالمی ریگ شک فرایند   3

 سازی برای ظهور در جهت زمینه

1 

 ایجاد انقالب اسالمی از طریق: 

 ا دگرگونی بنیادی

نو و با تعاابیر و   یها ها و ارزش آرمان یجدید برمبنا یایجاد نظاما 

 نو یمفاهیم

 ی از طریق اسالمی شدن هندسه عمومی کشورنظام اسالم جادیا 2

8 
ایجاد دولت اسالمی، به معنای مجموعه کارگ اران حکومات )ناه   

 (رانیوز  ئتیه

9 

 ایجاد کشور و جامعه اسالمی از طریق:

 اسالمیا تأللؤ و تشعشع نظام 

 ا استقرار عدالت

 ا از بین رفتن تبعیض

 شدن فقر  کن شهیرا 

 ا به دست آمدن ع ت حقیقی

 المل  نیبا ارتقای جایگاه در روابط 

 ایجاد تمدن اسالمی  14

ی تمدن اسالمی در ها بخش  2

 سازی برای ظهور راستای زمینه
11 

 بخش اب اری، شام :

 ا علم

 ا اختراع

 ا صنعت

 ا سیاست

 اقتدار سیاسی و نظامیا 

 یالملل نیبا اعتبار 

 ا تبلیغ و اب ارهای تبلیغ
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 مفهوم ردیف مقوله

13 

 ی، شام : اف ار نرمبخش 

 مسئله خانواده

 سب  ازدواج

 نوع مسکن

 نوع لباس

 الگوی مصرس

 نوع خوراو

 نوع تفریرات

 مسئله خط و زبان

 وکار کس مسئله 

 نوع رفتار در مر  کار، دانشگاه و مدرسه

 ی سیاسی، ورزش، رسانه و     ها تیفعالنوع رفتار در 

عناصر اصلی ایجاد تمدن اسالمی   0

 سازی برای ظهور در جهت زمینه

 تولید فکر از اقیانوس عظیم معارس 10

 پرورش انسان با کم  علمای دین، مدیران جامعه و آحاد مردم 10

مقدمه تشکی  تمدن اسالمی در   0

 سازی برای ظهور جهت زمینه

12 
و پایداری از طریق گم نکاردن مسایر و اصاالح  کاردن     استقامت 

 خطاها

18 

 الگو شدن ملت از طریق:

 رشد معنوی

 پیشرفت مادی

 رشد علمی

 توسعه عدالت

 ی طبقاتیها فاصلهکم شدن 

 گری حذس اشرافی

در ی تمدن اسالم میو مفاه یمعان  1

 ظهور یبرا یساز نهیجهت زم

 از اسالم ها ملتپذیرفتن فکری  ریتأث 34

 الگویی برای حرکت امت اسالمی 31

33 
دنیای آراسته با تعلیمات ارزشمند پیاامبران الهای و آیاات ناورانی     

 خدای متعالی
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 مفهوم ردیف مقوله

32 
کناار یکادیگر احسااس آراماش و امنیات و       هاا  انساان دنیایی کاه  

  کنند یماطمینان 

 دنیایی که انسانیت در آن شکوفاست  30

 سمت وابستگی به ارب نقطه مقاب  حرکت به 30

 ها یارب مل  یبی ها افتهی از یریرپذیتأثنقطه مقاب   31

32 
دارهای ظالم و  ی صهیونیست و کم انیدار هیسرمانقطه مقاب  منافع 

 دنیا خوار خون

 نیست  ها نیسرزمبه معنای تصرس  38

 نیست  ها ملتبه معنای تجاوز به حقوق  39

 نیست  ها ملتترمی  اخالق و فرهنگ خود به سایر  24

   اسالم و تمدن اسالمی2

31 

 ی دنیای اسالم برای برپایی تمدن نوین اسالمی:ها تیظرف

 جمعیت خوب 

 سرزمین خوب

 ی جلرافیایی برجستهها تیموقع

 منابع طبیعی بسیار

 نیروی انسانی بااستعداد

 توانایی انقالب اسالمی

32 

 اسالمی:اسالم در تمدن 

 بخش اتیحاسالم 

 آور نشاطاسالم 

 آفرین اسالم تررو

 ی و ترجر و انرراسشیاند کلاسالم بدون 

 اسالم بدون التقاط

 بخش اسالم شجاعت

 به سوی علم و دانش کننده تیهدااسالم 

دینای )فقاه،    فیتاأل ل وم بالندگی بیشتر باه موضاوعات ترقیاق و    

 اصول، فلسفه، کالم، تفسیر و    (

 نظری و عملی جامعه سؤارتل وم فعال کردن نهضت پاسخ به 
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ی تمدن نوین اسالمی ها شاخصه  8

 ظهور یبرا یساز نهیدر جهت زم

 ایمان 39

 علم 24

 پیشرفت 21

 ع ت  23

 عدالت 22

 قدرت مقابله با امواج جهانی 20

 ثروت 20

 اخالق 21

 مجاهدت مداوم 22

ی کلی و دستاوردهای ها یژگیو  9

 یساز نهیدر جهت زمتمدن اسالمی 

 ظهور یبرا

04 
ی ماادی و معناوی از طریاق    هاا  تیا ظرفاز همه  ها انسانی مند بهره

 آمیختگی دنیا و آخرت، همراهی علم و اخالق و   

 حکومت مردمی  01

 قوانین برگرفته از قرآن 03

 بشریاجتهاد و پاسخگویی به نیازهای نوبه نوی  02

 پرهی  از ترجر، ارتجاع، بدعت و التقاط 00

 مادی و ایجاد رفاه و ثروت عمومی شرفتیپ 00

 تالش و کار و ابتکار 01

 ی گوناگونها عرصهنگاه اجتهادی و عالمانه به  02

  نیازها و بایدهای برپایی تمدن 14

 یبرا یساز نهیدر جهت زماسالمی 

 ظهور

03 
 نیناو  یسااز  رزماه تمادن   دائام،  جانباه و مجاهادت   هماه  شرفتیپ

 یاسالم

 به مردم یاسالمی ساز باور تمدن یل وم القا 02

 موجود یاب ارها ل وم  استفاده از دانش جهان و 00

 نیراست فکرانروشن و نید یعلما فهیوظ یل وم ادا 00

 یامّت اسالم ل وم تالش مجاهدانه و مجدّانه 01

 تمدّن  جادیای ها برا دانشگاه قیترقل وم  02

 

 یاسالم تمدّن جادیا ساز نهیمسجد، زم 08

 یتمدّن اسالم شامخی باربرنده بنا ه،یحوزه علم 09

 یاسالم نیتمدن نو  یتشک ، مؤثر دربسیل 14
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 مفهوم ردیف مقوله

11 
تمادن   یریا گ دانشاگاه در شاک    نقش مؤثر آماوزش و پارورش و  

 یاسالم نینو

 ی اسالم ن ینو تمدّن  جادیدر انقش مؤثر جوانان  13

 یحرکتِ منطق ح ینظام  صر ازمندِینی اسالم نیتمدن نو جادیا 12

  نینو یها شیرو ازمندیتمدن اسالم ، ن جادیا 10

 یاسالم یداریب ازمندینی، تمدن اسالم  یتشک 10

    و ثاریا ی،فداکار ازمندینی؛ اسالم یساز تمدن 11

 صبر و اعتماد ازمندینی، اسالم نینو یساز تمدن 12

در   ضرورت برپایی تمدن اسالمی 11

 ظهور یبرا یساز نهیجهت زم

18 
 نیتمادن ناو   ییو لا وم برپاا   یبا ار تمادّن  یآشکار شدن تضادها

 یاسالم

 نظام یها آرمان نیتر از مهم ی،تمدن اسالم جادیا 19

بر اساس  و رابت  هیانگ جادیا  13

جهت در  شده نییتعاهداس 

 ظهور یبرا یساز نهیزم

 اسالم یایدن فهیوظ ،یاسالم نینو یساز تمدن 24

 یترقق کام  وعده اله ،یاسالم نیتمدن نو یریگ شک  21

 استیس یواقع یمعنا ی؛اسالم تمدّن جادیحرکت به سمت ا 23

22 
ی عماوم  یدر فضاا  یاساالم  فرهنگ باعث گسترش یتمدن اسالم

  تیبشر

 ی نظام اسالم یکلّ خط ،یبه تمدّن اسالم دنیرس 20

 یاسالم نیجاد تمدن نویا تیقطع  12

 ظهور یبرا یساز نهیدر جهت زم

20 
 ریناپااذ نشااانه وعااده تخلااف ران،یااا در یانقااالب اسااالم یروزیااپ

 یتمدن اسالم یریگ شک 

 یتمدن اسالم  یتشک بودن ریناپذ و اجتناب یقطع 21

22 
 اهلل ةیدر دوران ظهور حضرت بق کام ی  تمدّن اسالم ییبرپا تیقطع

 

 یا خامنهنظریه انتظار در اندیشه امام 
انتظاار فارج تنهاا     ،(علیاه الساالم  )انتظار ظهور حضرت مهدی )مدظله العالی(ای در اندیشه امام خامنه

در انتظار بلکه خود نی  موضوعیت دارد  بدان معنا که اگر کسی  ؛برای رسیدن به هدس نیست راهی

  راستین به سر برد، تفاوتی ندارد که به مورد انتظار خویش دست یابد یا دست نیابد



 ی(العال مدظلهی)ا خامنهاهلل العظمی امام  نظریه انتظار در اندیشه حضرت آیت مثابه بهبیانیه گام دوم انقالب 

322 

 راانتظاار     مقاام معظام رهباری   داناد  مای مهدویت  ةج ء رینف  مسئل راانتظار  ةمسئلمعظم له 

 ( 1294ای،  )خامنه داند می ی  موجود ح ّ و حاضر وآینده حتمی و قطعی 

بودن، آماده بودن، خود را از همه جهت براى آن  کمربسته عن ی انتظار فرج» ،در نظر معظم له

(، 32/0/1282 ،ای خامناه ) «خواهد کرد، آماده کاردن  امیبراى آن هدس ق )عل(هدف  که امام زمان

  یدر دل و درون است،   هیانگ تیتقو  یاست،  یساز آماده  یعم  است،   یانتظار  نیو ا

 یانتظار نیاست چن یهیبد ( 39/1/1280، ای خامنه) ها نهیزم  ست در همها ییاینشاط و تررو و پو

مهادى و موضاوع     هیباه قضا   اعتقااد   شود یمرسوب م یو اجتماع یب رب در مناسبات فرد یگنج

 ؛…هااى فراوانا  ببرناد    توانناد از آن بهاره   م  ها ملتاست که  م یعظ  نهیظهور و فَرَج و انتظار، گنج

 ریتاأث  نیچنا  ناده، ی، هم در باطن فرد، هم در حرکت اجتمااع و هام در حاال و آ    زمان  امام  به  دهعقی

 ( 12/14/1220، ای خامنهقدر دانست ) دیرا با نیدارد  ا م یعظ

دارد که ح  مشکالت جهان اساالم   یعیرف گاهیچنان جا شانیا شهیبر آن، انتظار در اند عالوه

دانند  می یجهان معاصر را تشنه انتظار( و 18/0/94ی، ا خامنه) یقیانتظار حق افتنی یجار گرو دررا 

تواناد پاذیرای مهاادی    ای مای  و معتقدناد کاه جامعاه    انقاالب کاارد  ،باه پشاتوانه آن   رانیا کاه ملات ا  

شود  چه  مث  انبیا و اولیای طول تاریخ می اوالّ ؛باشد که در آن، آمادگی و قابلیت باشد )عل(موعود

هاا پااو و    از انبیاای با رب اولاوالع م آمدناد و نتوانساتند دنیاا را از بادی       علتی داشت که بسایاری  

جاان ایشاان    )علیاه الساالم(  ها آماده نبود  تاوان عادالت امیرالمؤمنین  پیراسته کنند؟ چرا؟ چون زمینه

در یا  دنیاای    )عل(وقت اگر امام زماان  بود که از دست رفت! چرا؟ چون زمینه، نامساعد بود  آن

 تشریف بیاورند، همان خواهد شد! باید آمادگی باشد  بدون آمادگی 

و  یفارد  یدر زنادگ  یا العاده فوق یو کارکردها گاهیجا نیمقوله انتظار موعود با چن شناخت

بار مراور آن وادار    یزنادگ  یدها  شاک  و  ناه یزم نیا را باه تأما  در ا   یهر مسلمان منصف ،یاجتماع

 دیا با م،یهسات  )عل(که منتظر امام زماان  مامعتقدند  ی(العال مدظله)یا خامنهاهلل  یتآ  حضرت کند یم

خواهاد    یا تشک فرجه  یتعال  اهلل  عجّ  والثناء و هیالتر آرس  هیکه حکومت امام زمان ا عل  یدر جهت

 میکاه بتاوان   میتر از آن هست   البته ما کوچ میو بنا کن میامروز را در همان جهت بساز یشد، زندگ

در آن جهت تاالش و   دیاما با م؛یا خواهند ساخت، بنا کنیساختند  یاله یایرا که اول ییگونه بنا آن

معظاام لااه خطاااب بااه ملاات باا رب ایااران دومااین مرحلااه   ( 31/13/1218، یا خامنااه) «یمکناا کااار
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سازی )گام دوم انقالب( را فص  جدید جمهوری اسالمی ایاران   پردازی و تمدن خودسازی، جامعه

 ساازوکار فاراهم کاردن    ی(العاال  مدظلاه )یا خامناه اماام   شاه یانتظار در اند هینظرنا، دانند  براین مب یم

گش، یعنای تمادن ناوین اساالمی     به سمت آرماان با ر   یانقالب اسالم میحرکت عظبرای  مناس ،

 است 

 

 انتظار هینظر مثابه به ،گام دوم انقالب یراهبرد هیانیب یمدل مفهوم

 (یالعال )مدظلهیا خامنهامام  یالعظماهلل  تیحضرت آ شهیاند در

 توسط مرقق( میو تنظ هی)منبع: ته

 
 

 گیری و پیشنهاد نتیجه
 یریگ جهینت (الف

گیری باید گفات آنچاه از ترلیا  مرتاوای آثاار،       یجهنتپژوهش و به عنوان  سؤالدر پاسخ به 

آیاد، آن اسات کااه    یما بر ی(العاال  مدظلاه )یا خامناه اهلل  یات آهاا و نظارات حضارت     یشاه اندبیاناات،  

یاری اندیشاه انقاالب    گ شاک  سازی برای ظهور از طریق ترقق تمدن نوین اسالمی، از ابتادای   زمینه
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ای معظام لاه    یشاه انداسالمی در منظومه فکری ایشان وجود داشته است و ریشه در ساختار فکری و 

بیانیه گاام دوم انقاالب باه    دارد  به همین دلی ، در  اهلل علیه و آله( یصل)بر مبنای اسالم ناب مرمدی

 ،یایران به دومین مرحله خودسااز  یورود انقالب اسالماست و  شده  پرداختهصورت روشن به آن 

بر ل وم ن دی  کردن انقالب به آرمان  ایشان همچنین دهد  یمرا نوید  یساز تمدن و یپرداز جامعه

  کنند یم یدتأکساز ظهور حضرت حجت  ینهزمبه عنوان  یایجاد تمدّن نوین اسالم ییعن ،ب رگش

شادن   یمساتل م طا  ، یاساالم  یسااز  تمادن  ی(العال مدظله)یا خامنهاهلل  یتآدر اندیشه حضرت 

 ،یایجااد دولات اساالم    ،یایجاد نظاام اساالم   ،یایجاد انقالب اسالم از: اند عبارتکه  است یمراحل

 ،«یابا ار » بخاش  را به دو یتمدن اسالم ایشان  یو ایجاد تمدن اسالم یایجاد کشور و جامعه اسالم

مسائله خاانواده، ساب      :شاام   ،«یافا ار  نارم »علم، اختراع، صنعت، سیاسات، اقتصااد و    و    :شام 

نوع تفریراات، مسائله    ،یمصرس، نوع خوراو، نوع آش   یلباس، الگو نوع ازدواج، نوع مسکن،

 های اه، مدرسه، نوع رفتار در فعالیتدانشگ کار، ، نوع رفتار در مر وکار کس خط و زبان، مسئله 

  کنند یمفرزند و    تقسیم  و همسر و مادر پدر ونوع رفتار با  ،یا رسانهو  یورزش و یسیاس

ایمان، علام، پیشارفت،    :عبارت از یتمدن نوین اسالم یها شاخصه در منظومه فکری معظم له

مجاهادت ماداوم و تولیاد    بار   واست  اخالق و ثروت ،یع ّت، عدالت، قدرت مقابله با امواج جهان

ماردم   آحااد  دین، مادیران جامعاه و   یفکر از اقیانوس عظیم معارس و پرورش انسان با کم  علما

  است ،ظهور ساز ینهزمی به عنوان عنصر اساسی ایجاد تمدّن اسالم یبرا

هماه  از  یمناد  بهاره »باه   تاوان  یما کلای و دساتاوردهای تمادن اساالمی      هاای  یژگیواز دیگر 

مادی و معنوی، حکومت مردمی، قاوانین برگرفتاه از قارآن، اجتهااد و پاساخگویی باه        های یتفظر

بشری، پرهی  از ترجر، ارتجااع، بادعت و التقااط، پیشارفت ماادی و ایجااد رفااه و         یا نوبهنیازهای 

 شااره کارد  گونااگون ا  یها عرصهثروت عمومی،  تالش و کار و ابتکار و نگاه جهادی و عالمانه به 

   گیرند یمزیر این شاخص قرار که 

ین اص  بیانیاه گاام دوم انقاالب    تر مهم، به عنوان به مردم یاسالم یساز باور تمدن یل وم القا

 ی اساسی است ها ضرورت ازجملهسازی ظهور،  در جهت زمینه

مهم در هر پژوهش علمی این است که کار ترقیقی باید همیشه با اجتهااد و اظهاارنظر    مطل 

بااره   طاور قااطع نظار خاود را در     باه  ،شده توأم باشد و مرقق در پایان کار و بر اساس مطالعات انجام
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 ا،یا ن هاای موجاود کما  کناد )حااف       موضوع اعالم دارد تا به گسترش دامنه معرفتای علام و یافتاه   

1281 :331)  

 

 ( پیشنهادب

برخی از پیشنهادات با هادس گاام دوم انقاالب بارای ترقاق تمادن ناوین اساالمی باه عناوان           

 به شرح زیر است: )عل(سازی برای ظهور حضرت حجت شالوده، زیربنا و زمینه

 های گام دوم انقالب؛ یاستسی اثربخش در جهت اهداس و ها برنامها اجرای 

 شرایط برای اجرای بیانیه گام دوم انقالب؛ ا بسترسازی با هدس فراهم آوردن

ی و تولیاد  افا ار  نارم گذاری و حرکت به سمت ایجاد و اشااعه جنابش    یاستسی ی، ر برنامها 

 علم؛

 جمهوری اسالمی ایران؛ انداز چشما اجرای سند 

 مروری در همه ارکان کشور؛ ا عدالت

 امور؛ همهی اخالقی در ها ارزشا مرور قرار گرفتن اسالم و 

 در جهت نی  به تمدن نوین اسالمی؛ خواهانه آرمانیی گرا واقعا اتخاذ راهبرد 

 باا گری، کم کردن فاصاله طبقااتی و پیشارفت ماادی و معناوی       ا رشد معنوی، حذس اشرافی

 تمدن نوین اسالمی  دار پرچمالگو شدن ملت ایران به عنوان  هدس
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