
  

  

  

  

  

  

  

   مطلوب در جمهوري اسالمی یاسیفرهنگ س
  اي خامنهاهللا  آیتمنظر از تی هومسئلۀ بر تأکیدا ب

  یانیرضا ادیدعلیس/ یمحمدجواد نوروز
)١٣٢-١١١(  

  

  چکیده
 دستیابی به وضع مطلوب فرهنگ سیاسی بر پایه هویت از منظر مقام معظـم نحوۀ

 رو هستیم کـه  روبه، با این پرسشرو ازاین . مقاله است اینمشغولی ، دلرهبری
 بـر تأکیـدگفتـه دسـت یافت؟گمـان آن اسـت کـه بـا   به وضع پیشتوان  میچگونه

 ارائـۀ.  الزم برای گذار به وضع مطلوب را تدارک دیـدچهارچوب بتوان ،هویت دینی
ــر ــۀیــک قالــب اجرایــی مبتنــی ب ،  عــدالت راهکارهــای مختلــف در ابعــاد چهارگان

ل بـه یـ نیبـرا. دهد  می مقصود نویسندگان را تشکیلی،ستقالل و آزاد، اشرفتیپ
 سـپس گیـرد، مـیمد نظر قرار  سیاسی فرهنگ موجود ن هدف، نخست وضعیتیا

 گذارهای   راهدرنهایت،و شود  میاشاره  سیاسی فرهنگ مطلوب وضعیت بررسی به
بررسـی  اسـالمی-ایرانـی هویـت نقـش  بـرتأکیـدبـا  مطلـوب به موجود وضعیت از

- ذات فرهنـگ سیاسـیتوان بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرد کـه  ها می از یافته .شود می
 شـکوفایی تمـدن بـرایفراوان  از هویت کافی های   کاستیرغم بهیرانی ا - اسالمی 
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هدف و مقصد خلقت انسان پی ببرد تواند به منشأ،   می زیرا؛اسالمی برخوردار است
  .نیل به تمدن اسالمی را پیمودگانۀ   پاسخ دهد و به کمک آن مراحل پنچبه آن 

  واژگان کلیدي
، تیـشرفت، هویـ، پیا خامنـهاللـه  آیـت، ی اسـالمیجمهور ،یاسیس فرهنگ

  و آزادی ستقاللا

  یاسیف فرهنگ سیمقدمه؛ تعر
آن  یکارکردهـا و یاسیس نظام دربارۀ آنهاگیری  جهت و مردم یتلق توان  میرا یاسیس فرهنگ

 و یحکـومتی هـا مـسئولیت اقتـدار، بـه نـسبت ستارهایـا وها  انگاره زمینه، دراین که دانست

 فرهنـگ سیاسـی را. یرنـدگ  مـیقـرار توجـه مـورد یاسـیس یریپذ جامعه به مربوط یالگوها

 و نظـم یاسیس روند به تعریف کرد که یاحساسات و اعتقادات ستارها،یا توان به مجموعه می

  . کند  میمشخص را یاسیس نظام رفتار بر حاکم کننده نییتع قواعد وها  هیفرض و دهد  میمعنا

 ، برگرفته از سه مقولـۀرانی ایاسی شاخص فرهنگ ستوان گفت که میعاریف  تبر پایۀ این

 نقش ی،مکتب اسالم و انقالب اسالم. است» یگریانقالب«و » یاسالم«و » یرانیا «یاساس

انقـالب . کنـد  مـیفـا کـرده ویران ای مردم ایاسیدر تحول و تکامل فرهنگ سای  هکنند نییتع

 در جهـت تحقـق ی اسالمیل حکومتیه که هدفش تشک بودیقا فرهنگی عمی، انقالبیاسالم

، ینگـر یو تعـال) یباورید و معادتوح (یخدامحور.  اسالم بوده استین و فرهنگ متعالید

 بـا نیـد ونـدیپ بـه ، اعتقـادیاسـیس نظام از  و اطاعتیتمداریوال، اعتقاد به نبوت و امامت

کـرد یو اتخـاذ رو یـیگرا مالله، ه حبله ب در پرتو اعتصامگرایی  حکومت، وحدت و استیس

، ی و شـرعیف ملـیـع در قالـب حـق و تکلیر و وسـی، مشارکت فراگیاسالم امت  بایبیتقر

ی زی، استبدادستیاسیرت سی بصیۀ در سایاسی سای و تبر، توالیمحور تی نه اکثریمدار حق

 یثـار در ورای، احسان و ایت و خردورزیعقالن،  در پرتو انقالب و مقاومتیزیستو استکبار

انگر قـدرت یـ کـه نما استعدُ در چهار بیاسیمهم فرهنگ سهای  ، شاخصیمحور عدالت

ران را یـکننـد و ا  مـیادیـ یابرقـدرت معنـو   بـهاز آنها  ی غرباست و ی اسالمینرم جمهور

  .شمرند  می را دارد بریت مطرح شدن در سطح جهانی که ظرفی فراتمدنیکشور
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 و یاسـالم انقـالب  در گرو درک اهداف،رانیدر ا  فرهنگ سیاسییت فعلیل وضعیتحل

هـای  یالگـو ای هخامنـالله  آیت  حضرتدیدگاهاز. ت موجود استی وضعۀسپس مالحظ

. نـدمدناکارآ ،رو ازایـن ؛یـران ندارنـد ای اسـالمی جمهـوریاسـی با فرهنگ سی، نسبتیغرب

 :از  نـدا عبـارتاست که هایی   شاخصیدارا  ی،اسالم  الهام گرفته از انقالبیاسیفرهنگ س

   ١.یت و آزادیشرفت، هویعدالت،پ

  تحلیلی کالن از وضعیت موجود فرهنگ سیاسی . 1
تـوان  می ،قرار داردسازی   دولتک در مرحلۀنیا که آن، همرا  یفرهنگ سیاسی انقالب اسالم

  :در چند بخش نقاط قوت و ضعف و در ابعاد تهدید و فرصت مورد مداقه قرار داد

    نقاط قوت-الف
سـت کـه ، پـیش روی مافصلی از نقاط قوت فرهنگ سیاسی جمهـوری اسـالمیفهرست م

گـاه بـه پ وطیشراالـ  عادل جامعّولی فقیه یرهبر : ازاند عبارتبخشی از آن  هـای  یدگیـچی آ

 در گـرا تیـمعنوخواهی  عدالت رمان، ا جامعهی و معضالت داخلالملل بیناست و نظام یس

  و اسـتکبارگریزی،یزیسـت  ظلـمیـۀود روحجـ، وجامعـه جـوان قـشرویـژه   بهمختلف اقشار

 یزنـدگ مختلفهای  عرصه و سطوح در تیمن، ا در کشوری و معنوی مادیباالهای  تیظرف

 کارآمـد یروهایشد دانش در کشور و وجود نی، رفرهنگ و یعلم رشد یبرا آمادهو همچنین 

 کـشور روز هی به مسائل ب و آشناروز به یعلمهای  جود حوزهی، ومختلف علمهای  در عرصه

 و ظهـور ذومراتـب و ینعطاف در فرهنگ اسـالمی، ا اسالمیشۀ اندیق به مبانی عمییو آشنا

 و کـسب یگـسترش نظـام آمـوزش عـال  اجتهاد مـستمر،یۀپای ابعاد آن در جامعه برکیتشک

جامعـۀ  یرخوردار، ب و در سطح جهانیعلمهای   حوزهیز در برخی افتخارآمیعلمهای  رتبه

                                                       
 یری امیصالح(؛ )٣٩: ١٣٧٠،یپا(؛ )٣٨٢ :١٣٧٥، رابرتسون( :در تدوین مقدمه از منابع زیر استفاده شده است . ١

بیانــات، (؛ )٢٥٥: ٨ ، ج١٣٦٨ موســوی خمینــی،(؛ )١٨/٢/١٣٨٤، بیانــات(؛ )٣٩٤: ١٣٩٢، یمــدو مح
 .)ی قانون اساس١٥٤ و ١٥٢، ٢٧، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٧، ٦، ٣اصول (؛ )١٨/٨/١٣٨٥بیانات، (؛ )١٩/٧/١٣٩١
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، برخـورد یطلبـ ثـار و شـهادتی ایـۀبـر روح مـشتمل یاسالم یغن  فرهنگران ازی ااسالمی

 بـه ی، باورمنـدید بـاوریـ توحۀ دربردارنـدی اسالمیفرهنگ غن ا،ی، قشر جوان و پویانقالب

 و در عـصر نات معـصومیـ که متبلـور در والیت الهی، اعتقاد به والیمند تیآخرت و غا

   ....مثبت و مشروع در جامعه و های  یجود آزادی، ونیت دیه و حاکمیت فقیبت والیغ

    نقاط ضعف-ب
گیر فرهنگ سیاسی در جمهوری اسالمی اسـت  فراوانی دامنهای  ضعف همپای نقاط قوت،

 یو علـوم انـسانهـا  ارزشان متمایـل بـه یـت مجریحاکم :شود  میبخشی از آن اشارهبه که 

دم اعتقاد جد، ع کشورییاجراهای  مسئولیتسکوالر در 
ّ

 یغنـهای  ه و آموزهیت فقیی به وال

یق دشمن و رصد اقـدامات آن ، عدم شناخت دقی و اجتماععرصۀ سیاسیدر ویژه  ، بهاسالم

 در ی و باور به توسع غربی، رواج دانش سـکوالر بـه علـم انـسانی و خارجی داخلدر عرصۀ

 و یـیاجراهـای  نهـادازسـوی  یتیری و کاربـست آن در نظـام مـدی و دانشگاهیمجامع علم

 در جهـت گـسترش آن در  و سـکوالر و تـالشیالتقـاط، برالیلهای  انی، وجود جریتیریمد

 یغـیکانـال و ابـزار تبلهـا  و دهای  همـاهوارهـای   کشور، وجود کانـالیتیری مدجامعه و بدنۀ

گـاه آن توسـط دشـمن،  وبـی گـاهسـازی   که فعالیتیخفته قومهای  جود شکاف، ومدار غرب

ی در ادارۀ  و مـالیواج مفاسد اقتصاد، ر دیگریحکومتهای  د قوه و نهایت در سۀریبحران مد

 ی ناشـی و اقتصادیشتین مفاسد، معضالت معی با امقابله ی الزم براامور کشور و نبود ارادۀ

 ثبـات در نبـود آنهـا، برطرف کـردن کشور در جهت یی در نظام اجرایبرنامگ یم و بیاز تحر

 یـۀ، وجـود روحیاسـت جمهـورینتخابـات ر اۀ پس از هر دوریرات اساسییو تغها  استیس

 اقـشار یریپـذ بی کانون خانواده و آسـی نهادها، سستیی و دیگرران اجراین مدیبیگری اشراف

ران در یـ ای اسالمی جمهورینیعهای  شرفتید علم متناسب با پیفقدان تول مختلف جامعه،

   ....عرصۀ سیاسی و 
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   ها ها، تهدیدها و فرصت آسیب -ج
 ابعاد داخلـی و ، با جمهوری اسالمی استمواجههکه در هایی  ها و فرصت تهدید،ها آسیب

، یطلبـ ب قـدرتی ماننـد آسـ،گیرد که برخـی درازپـا و برخـی جدیدنـد  برمیخارجی را در

هـای  بـر هـدف دنیرسـ ۀعرصـ در مـا امـروزهای  یناکام از یاریبس(ت  به عدالیتوجه یب

،  مقام معظـم رهبـریبیانات( است عدالت به ییاعتنا بی دلیل به کشور، مطلوب ادارۀ و انقالب

 ی غربـیقتبـاس الگـوسـازی، ا  گفتمـانخألت،یرید فکر، بحران مدی فقدان تول.)١٥/١١/١٣٨١

گاه و موقعیـت یجا  مانند،ستهای امیدبخشی در برابر ما  فرصت، اما در مقابل؛...توسعه و 

 یبست و چالش اساسـ نران در سطح جامعه، منظقه و جهان، بی ای اسالمیمساعد جمهور

 ی اسـالمیجمهـورازسوی شده   ارائهیج اسالم و الگوی ترویدر نظام سلطه و بستر آماده برا

 ترامـپ و بحـران مـضاعف در نظـام سـلطه، یـدۀران در سطح منطقه و جهـان، ظهـور پدیا

ان مقاومـت در تحـوالت منطقـه و یران و جری ای اسالمیجمهورهای  یابیو کامها  تیموفق

ِیزش و بیداری اسالمی در سطح منطقه و امت اسالمی و بازیایی هویت اسـالمی، جهان، خ
   .... جوانان و ویژه میان ، بهگرایش به اسالم بین جوامع غربی

، جنـگ ی وجود تهاجم فرهنگمانند ،اند مهم و اساسیو همچنین البته تهدیدهای پیش ر

تحـت های  مستکبر و سازمان های ی قدرتتراش انع، م دشمنی فرهنگیدهای تهد و دیگرنرم

 الملـل بـین حـاکم بـر نظـام  ساختار ظالمانۀ،یانقالب اسالمهای   آرماننفوذ آنها در مقابل

ت آشـکار و یـ و حماییسکوالر، همنـواهای  ارزشو گر  های سلطه  قدرتمبتنی بر خواست

شی از در بخـویـژه  ، بـهسـکوالر در جامعـههای  انیان اعتدال و جریپنهان نظام سلطه با جر

وشش ، ک قاچاق از مرزها و رواج مواد مخدر به کشوری کشور، ورود کاالهاییت اجرایریمد

 ی اسـالمی نظـام جمهـوریکننده در جهت برانـداز فلجهای  تحریم ِاعمال ینظام سلطه برا

استکباری علیه انقالب اسالمی با رویکرد اسالم هراسـی و هـالل های  بلیغات رسانه، ترانیا

الـشام و   احرار،تکفیری و سلفی مثل داعش، النصرههای   گروهدازی جریانات وان شیعی، راه

مک و حمایت مـالی و امکانـاتی از ، ک تضعیف جریان مقاومتمنظور بهنظایر آن در منطقه 

 است کـه نظـام ی مجموعه اقدامات،ر آنییی و غ امریکاجریان انحرافی شیعه انگلیسی، سنی
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 یجمهـور .ده استیازیر بدان دست یاخهای   در دههیالم با انقالب اسرویاروییسلطه در 

دها را بـه فرصـت یـن تهدیده است ای کوش،ن اقدامات خصمانهی با امقابلهران در ی ایاسالم

ل و نـاتوان یت اصیفاقد هوهای  فرهنگ ن خردهیااندیشۀ سیاسی،  ی غنابراساس و کندل یتبد

ی دشمن و ند و از اقدامات ضد فرهنگ را در خود ذوب کیجاد هماهنگی و ایبخش از انسجام

 ای، درنهایت ه تقابل دو فرهنگ در تحوالت منطقترتیب، این به .جنگ نرم سربلند خارج شود

  . همراه بوده استی فرهنگ انقالب اسالمیابیبا کام

مقام معظم تحلیلی از وضعیت مطلوب هویت در فرهنگ سیاسی از منظر . 2
  رهبري

. و آرزوها و رفتارهای اوستها  و باورها و خواستها  فرهنگهویت ملی هر ملت، مجموعه 

 ی جمهـوریهویتهای  ویژگی ، بودن موحد، مؤمن و معتقد به اهل بیت پیغمبر بودن،یمذهب

نادرست ی یا منفهایی   بخشها دربردارندۀاینافزون بر هویت ملی البته ؛ ران استی ایاسالم

 فرهنـگ مطلـوب آن اسـت کـهمقابل، در . دارد  تالش و پویایی الزمر آنهایی هست که تغنیز

هویت ملـی مـا حـاکم بر و فراموشی گرایی   پوچ، ساختارشکنی، سیاسی،مرج رفتاریو هرج

لـت مکـه  موجب شـد ی انقالب اسالمیروزی پ)١٨/٨/١٣٨٥،  مقام معظم رهبریبیانات(. دوشن

ملت مردم و . به میدان آوردهستی خود را در راه رسیدن به این آرمان بزرگ توان و تمام ، ایران

دنبال به  دشمنان همیشه که درحالی ؛ند احساس هویت کرد،در دوران انقالب اسالمیران یا

 احـساس ووقتـی ملتـی احـساس شخـصیت  است یعیطب. ن ملت بودندیاز اسلب هویت 

ن روداز  ودرونـی و ذاتـی او را انکـار کننـد ی هـا ، قـدرت، امکانـات د، گذشـتهنهویت نک

مهاجم هـضم های  دولتافت و او را در فرهنگ یتوان بر او سلطه   می شود،ه فرهنگیاستحال

 یابی و بازی انقالب اسالمیروزی پس از پ،امروزه .)١٦/٢/١٣٨٧،  مقام معظم رهبریبیانات( کرد

 هـست، در مقابـل کـه چنـان  عظمـت خـود، آن وّاز هویـت دفاع، یانقالب – یت اسالمیهو

 در یستادگیو اّ هویت ،ّ قدر شخصیتن امر موجب درکیو ا، ست ای ضروریامربیگانگان 

خاسـتگاه دیگر،  بیانی به .)١٦/٢/١٣٩٤،  مقام معظم رهبریبیانات( شود  مید دشمنانیمقابل تهد
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 کـهاز هویـت اسـالمی اسـت ت گرفتـه هـای نـشئ آموزه ،ملت ایران دراحساس هویت ن یا

 تالش و مجاهدت را شـکل  کرد وریزی برنامهمعین و آن،  براساسخود را بایستی های  آرمان

 انجـام ، نیل به هویت دینی در فرهنـگ سیاسـی الزمۀ.)١٦/٢/١٣٨٧بیانـات، ( د کریده و سامان

  :اقدامات زیر است

   ی جهانبه اسوه و الگو شدن در عرصۀل یتبد -الف
 در یستادگیو ا حق، با انتخاب حرفباید  ، میالگو شودها  ر ملتی سای بخواهد برایاگر ملت

 اهـداف به ملت شود یک  می موجب،ن امریا.  کندیرا خنث دشمنانش ِحرف، حرکت آن پای

 .الگـو شـود ،انـد ن حـوادث و مـسائلیتماشاگر ا که شاهد و دیگران و برای خود نائل شود،

ل کـرده یمنطقه و جهان تبـد یبرا ییرا امروز به الگو ایران ، ملتی رفتارین قاعدۀکاربست ا

 بر مبتنی نظامی ایجاد و اسالم پرچم شدن برافراشته دنبالها   از ملتیارینک بسیا هم .است

 ک ملـتیـ نشان داد که ی انقالب اسالم،)٣/٢/١٣٩٠،  مقام معظم رهبریبیانات( اسالم هستند

ِالگو و نمونه کامل تمدن نون امر یو ابه اوج افتخار برساند؛  را ی کشوردتوان می
ّ

ِن اسـالمی یِ

جاد کشور ی ا.)٢٩/٨/١٣٩٢،  مقام معظم رهبریبیانات(د ده  میدینو ک کشوری مردم را به همت

 مرحلـه نیـا و وجـود است؛ یاسالم نظام تشعشع و تأللؤ مرحلۀ  وی اساسی هدفی،اسالم

 علـی شـهداء لتکونـوا «: اسـتیشـدگ اسـوه و بخش الگـویـدنو عـالم،هـای  مسلمان یبرا

  .)٢١/٩/١٣٨٠،  مقام معظم رهبریبیانات(»ّالناس

   تی و احساس شخصیت معنوی هو-ب
ت یـنـشان داد کـه هوسـازی،  تیـ هویز مـدعی متمای در چالش با الگوهایانقالب اسالم

ی اسالمی اسـت، ها ارزش  معنای برقراری منظومه ّحاکمیت دین خدا به یۀ تنها در سای،واقع

 سـالمت قادر استن مهم یا .است یابیقابل تحقق و دست ،های اجتماعی کنی آسیب  ریشهو

  ملیتعزکننده  تأمین المللی بین ۀجامعه را تأمین کند و در عرص اخالقی و معنوی ،جسمی

احـساس گـاه هر .)١٤/٣/١٣٩٥،  مقـام معظـم رهبـریبیانـات(. جامعه باشـدالمللی  و اقتدار بین

ن آسـانی از بـی بـهتـوان آن را  ، نمیافتی ظهور هویت اسالمی در یك ملت و اسالمی  وظیفه
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ر ییـتغهـا  دولتر یی با تغ؛ ماندگار استیامر خودباوری و خودبازیابی هویت اسالمی، .برد

  .)١٥/١٢/١٣٩٢،  مقام معظم رهبریبیانات( ابدی ینم

  ) یابی برمبناي امت هویت( کوشش در جهت اتحاد امت اسالمی -ج
کید همچنان بر وحدت میان ملل اسالمی  رهبری معظممقام . یژه دارندتوجه وبه آن  و تأ

و نـه » راهبـردیای  همـسئل« اهمیت این موضوع تا آنجاست که ایـشان وحـدت اسـالمی را

 و هامت اسالمی را به وحـدت ذیـل دسـتور و آحاد انخبگانتاکتیکی معرفی نموده و همواره 

در  .انـد ه دعوت کرد محبت به پیامبر اسالم حضرت محمد و ارادت وکریم قرآنهای  آموزه

مـساعد بـرای ای  ه اتحاد مسلمانان و پرهیـز آنـان از اخـتالف و تفرقـه، زمینـ، ایشانۀاندیش

ۀ نظام سلطه و دفـاع از منـافع و حقـوق ضـایع شـدهای  ایستادگی جمعی در برابر زورگویی

 ملت ایران، بلکه تنها نهایشان بارها  .)٥/١١/١٣٩٣،  مقام معظم رهبریبیانات( استجهان اسالم 

انـسجام «: فرمایند  میو در توضیح آناند  هنسجام اسالمی توصیه کردکل جهان اسالم را به ا

هـای   خـود را بـا ملـتۀبطملت ایران را. همراه باشند باهم مسلمانهای  اسالمی یعنی ملت

معنای «: فرمایند میدر جایی دیگر  )٢٦٢: ٤، ج ١٣٧٧ای،  حسینی خامنه( ».کندتر  اسالمی محکم

 همسو حرکـت ، است که در مسائل مربوط به جهان اسالم این،اسالمیهای  اتحاد بین ملت

خودشان را علیه یکدیگر به های  سرمایهها  کنند و به یکدیگر کمک کنند و در داخل این ملت

  .)همان( »کار نبرند

   اي به هویت جهانی  بسط هویت ملی، منطقه-د

 ،یجهـان یممفهـو بخـش الهـام. است بشری  برآمده از فطرتیامی پی منادیانقالب اسالم

 بـه آن ،بـشنود را آن ایـدن در هـرکس و شـد داده امیـپ انقالب ۀلیوس بهبود که  یبشر یقتیحق

 درتـوان   مـیرا آن یانـسان و یاجتماع شکل در امیپ نی اۀجوهر. کند  مییگبست دلاحساس 

 اسـت ینظـام سلطه، نظام ،انقالب امیپ نیادر  .خالصه کرد سلطه نظام با مقابله جمله كی

 منطـقهمـان  کـه انقـالب منطـق ،کـه درحالی ؛کند  میمیتقس مظلوم به و ظالم به  راایدن که

َتظلمون ال« است، اسالم
ِ

َ
تظلمون ال َو 

َ ُ
ۀ عرصـ و یبشر  جهانعرصۀ در کس چیه ؛باشد  می»
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 مقـام معظـم بیانـات(نـشود  هبـست دل بـه آنو  نباشـد، خرسند امیپ نیا از که ستی نانسان وجود

در .  اسـت مبـارزه بـرای بـشریتموجب اسالمی، ۀتحقق حیات طیب )٢٦/٦/١٣٩٢، رهبـری

سنگین حاکمیت کنـونی ۀ  بشریت در زیر سایشوداین است که ثابت  بر یسع ،پایگاه اسالم

تواند بشر   اسالم می.شود تر می روز به بدبختی نزدیک کشد و روزبه استکبار بر عالم، رنج می

دنیـا را ۀ  شـود و نظـم ظالمانـرویـاروییی بزرگ عالم اه  قدرتتواند با  می ورا نجات بدهد

،  مقـام معظـم رهبـریبیانـات( سـتهمین نکتـه ا از یناش حساسیت استکبار هم هد ودرییتغ

١٢/١١/١٣٦٨(.  

   ستمرار و ثباتا ت؛یهو. ه
 کـه اسـت بـوده یعوامل نتری مهم ازجمله ی،اسالم یجمهور نظام استقرار و استمرار ثبات،

 جـادیا در یمؤثر نقش گفت توان  میو کرده دواریام را مسلمانهای  ملت و منطقههای  ملت

 جوامـع در بزرگ تحوالت. کرده است یفاا یداریب و یآزاد منطقه، یاسالم میعظ حرکت نیا

 وجـود بـه ینسل برشمرد، توسط یاجتماع و یاسیسهای  توان انقالب  میرا بارز آن نمونۀ که

 و قبـل نـسل یبـرا یولـ آمـده؛ شیپـ نسل آن یبرا که است شرایطی معلول البته که د؛یآ یم

 ایـ  اسـتمرار آنفراینـدران کـه در یـ در ایاسـالم ر انقالبینظ .بود امدهین شیپ قبلهای  نسل

 فیمکـث ّالناس ینفع ما ّاما«ی نیر قرآتعب و به شود یم دنبال وگیری یپ یبعدهای  نسلازسوی 

 دنبـال را کـار گونـاگون، عوامـل ریتأث تحت بعدهای  نسل نکهیا ای شد؛ خواهد »األرض فی

 دشفوایـ تحول آن ،صورت دراین. شوند  میهیزاو انحراف و رکود،  دچار درنتیجه،و کنند نمی

 یبـرا د،یـآ یمـ شیپ تحولیک  در باالخره کهایی ه خسارت و دهد  میدست از مردم یبرا را

 ّان «انقالب استقرار و انقالب  ثباتی،در انقالب اسالم. شود  نمیهم جبران و ماند  میمردم

الذین
ّ

اللـه ّربنـا قالوا 
َّ

 خیتـار در. شـود یمـ منتقـل گـرید نـسل بـه ینـسل از »اسـتقاموا ّثـم 

 خواهـد عرضه ایدن به را خود بار نی نخستیبرا یانقالب اسالم ا،یدن در گوناگونهای  انقالب

 اسـت دهیبخـش استمرار عانقطا و بدون وجود،ۀ هم با را خودیۀ اول های ارزش و اصول و کرد

  .)١٩/٥/١٣٩٠،  مقام معظم رهبریبیانات(
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   ین و ضرورت توجه به منافع اسالمیت بر مدار دیو ه-و
 بـه ن هستی خود را در رسـیدن بـه آش های  آرمان تحققیبا تمام وجود در راستالت ایران، م

در  همیـشه ،ت این ملدشمنان. احساس هویت کرد ، در دوران انقالب اسالمیومیدان آورد 

 ، احـساس هویـت یـک ملـتواحـساس شخـصیت فقـدان  .اند هاز او بودسلب هویت  یپ

 . را انکـار کنـدش امکانـاتو خـود گذشته  ورودنظام سلطه تر زیر بار   راحتشود  میموجب

 احساس . دارد فرهنگیۀ استحال دریع س،به بند بکشد را ی برای اینکه بتوانند ملتنظام سلطه

بـا  ایـران اسـالمی ۀهویت گمـشد یابیباز.  استهویت اسالمی از یناش هویت ملت ایران

ریزی و تـالش و  برنامه  آنبراساساست  ن آرمان موجب شدهیا . محقق شدیانقالب اسالم

  .)١٦/٢/١٣٨٧،  مقام معظم رهبریبیانات( دریگمجاهدت شکل 

    هویت بر مدار کرامت انسان-ز
 گـرید  رکـن،خود سرنوشت نییتع بر تیحاکم در مردم داشتن نقش و یانسان کرامت یایاح

 یزنـدگ یاسـیس و ییایـجغرافۀ مجموعـ كی در که یا کرامت جامعه. است یاسالم انقالب

مـسلط خود سرنوشت تا بر ستشکوفا استعداد و استقالل ،یآزاد یمقتض کند، می
ّ

و  باشـد 

 طـول در کـه بـود یزیـچ نیا. کند بروز او یذات تیشخص و ردینگ قرار اهانت و ریتحق مورد

 بیانـات( بـود شده گرفته دهیناد یپهلوۀ وابست حکومت سپس و یاستبدادهای  حکومت دوران

 ملت اگر.)٢٢/٧/١٣٨٢، مقام معظم رهبری
ّ

 هست، که چنان  عظمت خود، آنوت  نتواند از هویی

در مقابل بیگانگان دفاع بکند، قطعا 
ً

 ،دتهدیـبا  دشمن . خواهد خوردمتیدچار انفعال و هز

 مقـام معظـم بیانـات( .کنـد  مـیبیـاهدف شوم خود را تعق ، مذاکره در زیر شبح تهدیدونظامی 

  .)١٦/٢/١٣٩٤، رهبری

   ترجمه و دیت گرفته از تقلئدانش نش یفن. ح
 اخذ علـوم ۀ شیواز  انتقاد. استیورید دانش و فنا استقالل در تولجانبه، همه استقالل الزمۀ

طرفـه و  یـکشـکل   بـهدی نبایعلم ۀرابط. باشد  نمیامل این علوم نفی کمعنای  به،ها از غربی

یا پذیرفتنی کدام بخش که  معلوم شود ،قیدق ارزیابی و با نگاه نقادانه بلکه ؛پذیرش تام باشد
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 کنـد  میاقتضادر دنیا ها   از موجودی این دانشو استفادهپردازی  نظریه .استنیازمند اصالح 

،  مقـام معظـم رهبـریبیانـات( و نقاط غلط آن را بـرمال کنـیمم داشته باشی ی انتقادینگرش که

کیـدمـورد همـواره استفاده از علوم غربی همراه با نقد آنهـا  .)٢٧/٢/١٣٨٨ فتمـان انقـالب گ تأ

  : فرمایند  میر دیدار با نخبگان علمی کشور چنیند ایشان . بوده استیاسالم

 عیـوب بـزرگ از نظر مـن  که به،شود  میآن چیزی که در فضای علمی ما مشاهده
سال است که ما متـون فرنگـی و خـارجی را ها   این است که ده،گردد  میمحسوب

کنـیم؛   مـیّ آنها تعلیم و تعلمبراساسکنیم و   میخوانیم، حفظ  میکنیم،  میتکرار
باید متون علمی را خوانـد و  !میابی  نمیاما در خودمان قدرت سؤال و ایجاد خدشه

قـوی و های  را گرفت؛ اما علم باید در روند تعالی خود، با روحدانش را از هرکسی ف
ت پیشبرد علـم را داشـته باشـند، همـراه شـود تـا بتوانـد ئاستوار و کارآمدی که جر

بیانـات ( گونـه بـه وجـود آمـده اسـت  ایـنهـای علمـی در دنیـا انقـالب. پیش بـرود

٩/١٢/١٣٧٩(.  

ت از منظر ی ساحت هووضع موجود به وضع مطلوب درراهکارهاي گذار از . 3
  مقام معظم رهبري

های فرهنگ   منوط به این است که شاخصجامعۀ ایران،راهبرد تحول و گذار فرهنگ سیاسی 

. کنـیمسیاسی مطلوب از منظر اسالم را در افـق تمـدنی جمهـوری اسـالمی ایـران نهادینـه 

لـوبی دسـت وضعیت مطبه  کرده وتوان از وضعیت موجود عبور   چنین راهبردی میبراساس

بـه  باتوجه و swotوتحلیل   روش تجزیهبراساستوان   میکاربست چنین راهبرد کلی را .یافت

امونی موجود ها و تهدیدهای محیط پیر های درونی، و همچنین فرصت ها و ضعف  قوتنقطۀ

توان از تناظر قـراردادن نقطـۀ  ، میبنابراین. کرد تدوین و عملیاتی در فرهنگ سیاسی جامعه،

بردهای مشخصی را تدوین کـرد،  راه،ها و تهدیدها  ضعفها در برابر نقطۀ ا و فرصته قوت

آنهـا های   از آسیبکم  یا دست را به فرصت تبدیل نمود،ها را به قوت و تهدیدها  ضعفنقطۀ

تـوان   مـیهـای قبلـی به یافته عنایترو، با ازاین .یافتکاست و به وضعیت مطلوب دسترسی 
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هـا و تهدیـدهای موجـود در فرهنـگ  هـا، همچنـین فرصـت ضعفها و  ماتریس نقطه قوت

  : ذیل نشان دادصورت  بهسیاسی جامعه را

یس نقطۀ قوت): ١(جدول شمارۀ    های موجود در فرهنگ سیاسی ها و ضعف ماتر

  

 )Weakness(ها  نقطۀ ضعف )Strength(ها  نقطۀ قوت

 مشتمل اسالمی غنی برخورداری جامعۀ اسالمی ایران از فرهنگ.١

  طلبی، برخورد انقالبی، قشر جوان و پویا بر روحیۀ ایثار و شهادت

فرهنگ غنی اسالمی دربردارندۀ توحیـد بـاوری، باورمنـدی بـه . ٢

آخرت و غایتمندی، اعتقاد به والیـت الهـی کـه متبلـور در والیـت 

   و در عصر غیبت والیت فقیه و حاکمیت دینیمعصومین

ّلی فقیه عادل جامع شرایط و حاکمیت نظام اسالمی به رهبری و. ٣ 

گاه به پیچیدگی   الملل و معضالت داخلی های سیاست و نظام بین آ

  های باالی مادی و معنوی زندگی در کشوری با ظرفیت. ٤

های علمی به روز و آشنای بـه مـسائل روز کـشور و  وجود حوزه .٥

  آشنایی عمیق به مبانی اندیشۀ اسالمی

های علمـی افتخـارآمیز   رتبهگسترش نظام آموزش عالی و کسب.٦

  های علمی و در سطح جهان در برخی حوزه

هـای  رشد دانش در کشور و وجود نیروهـای کارآمـد در عرصـه. ٧

  مختلف علمی

های مختلف زندگی و همچنین آمـاده  امنیت در سطوح و عرصه. ٨

  برای رشد علمی و فرهنگی

  های مثبت و مشروع در جامعه وجود آزادی .٩

در فرهنگ اسالمی و ظهور ذومراتب و تشکیکی ابعاد انعطاف . ١٠

  آن در جامعه بر پایۀ اجتهاد مستمر

ویـژه  گرایی در اقشار مختلف، به خواهی معنویت ارمان عدالت. ١١

  قشر جوان جامعه

  ستیزی و استکبارگریزی وجود روحیۀ ظلم .١٢

  طلبی اسیب قدرت. ١

  

  

  توجهی به عدالت بی. ٢

  

  

  فقدان تولید فکر. ٣

  

  

  بحران مدیریت. ٤

  

  

  سازی خأل گفتمان. ٥ 

  

  

  اقتباس از الگوی غربی توسعه. ٦

  

  



  ١٢٣ ای خامنهالله  آیتمنظر از تی هومسئلۀ بر تأکید مطلوب در جمهوری اسالمی با یاسیفرهنگ س

موجـب مزیـت و برتـری  آنهـا است که برخورداری ازهایی  ها، شایستگی منظور از قوت

در رونـد  یـا است که در رسیدن به اهـداف مـورد نظـرهایی  ها، موقعیت  و فرصت؛گردد می

 یـک محـدودیت یـا کمبـود در منـابع،  ،ظـور از ضـعفمن. رسـانند  مییاری آنها رسیدن به

 یـک ، و مـراد از تهدیـد؛شـود است که مانع عملکرد اثربخش مـیهایی  ها و توانایی مهارت

 کنـد مانع در راه رسیدن به اهداف مـورد نظـر عمـل مـیشکل   بهموقعیت نامطلوب است که

  .)١٣٥: ١٣٧٧احمدی،(

یس فرصت): ٢(جدول شمارۀ    ها و تهدیدها ماتر

 )Threat (تهدیدها )Opportunity (ها فرصت

جایگـــاه و موقعیـــت مـــساعد . ١

جمهوری اسـالمی ایـران در سـطح 

    ؛منطقه و جهان

بست و چالش اساسی در نظام  بن. ٢

ــرویج  ــرای ت ــستر آمــاده ب ســلطه و ب

شـده ازسـوی  اسالم و الگـوی ارائـه

جمهوری اسـالمی ایـران در سـطح 

  ؛منطقه و جهان

ــدۀ تر. ٣ ــور پدی ــران ظه ــپ و بح ام

  ؛مضاعف در نظام سلطه

ـــت. ٤ ـــابی موفقی هـــای  هـــا و کامی

ــان  ــران و جری جمهــوری اســالمی ای

  ؛مقاومت در تحوالت منطقه و جهان

خیــزش و بیــداری اســالمی در .٥

ــالمی و  ــت اس ــه و ام ــطح منطق س

   ؛ِبازیایی هویت اسالمی

ــین جوامــع . ٦ ــه اســالم ب گــرایش ب

ــه ــی، ب ــان و  غرب ــان جوان ــژه می وی

  .اهیخو اسالم

وجود تهاجم فرهنگی، جنگ نرم و دیگر تهدیدهای فرهنگـی . ١

  ؛دشمن

های تحت نفوذ آنها  های مستکبر و سازمان تراشی قدرت مانع. ٢

  ؛ایران های انقالب اسالمی در مقابل آرمان

الملل مبتنی بـر  خواسـت  ساختار ظالمانۀ حاکم بر نظام بین. ٣

   ؛های سکوالر گر و ارزش های سلطه قدرت

همنوایی و حمایت آشـکار و پنهـان نظـام سـلطه بـا جریـان . ٤

ویـژه مـدیریت  هـای سـکوالر در جامعـه و بـه اعتدال و جریـان

  ؛اجرایی کشور

  ؛ورود کاالهای قاچاق از مرزها و رواج مواد مخدر در کشور. ٥

کننـده و  هـای فلـج ِکوشش نظام سلطه بـرای اعمـال تحـریم. ٦

   ؛ی اسالمی ایرانکوشش در جهت براندازی نظام جمهور

هـای اسـتکباری علیـه انقـالب اسـالمی بـا  تبلیغات رسـانه. ٧

  ؛هراسی و هالل شیعی رویکرد اسالم

: هـای تکفیـری و سـلفی ماننـد اندازی جریانـات و گـروه راه. ٨

منظـور تـضعیف  در منطقـه بـه... داعش، النصره، احرار الشام و

  ؛جریان مقاومت

ز جریـان انحرافـی شـیعۀ کمک و حمایت مالی و امکاناتی ا. ٩

  .انگلیسی و سنی امریکایی
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 رغـم وجـود نقطـۀ بـهدهد که   نشان می،بررسی ادبیات مربوط به فرهنگ سیاسی جامعه

هـا و تهدیـدهای ناشـی از   آسـیبهای موجود در این عرصه، ظهور و نمود ها و فرصت قوت

 بیـشتر و ،رها و تهدیـدهای موجـود در فرهنـگ سیاسـی ایـن کـشو ها و چالش  ضعفنقطۀ

گاه راهبردهای مناسب   هیچترین عوامل آن همین باشد که مهم ازتر بوده است و شاید  نمایان

ها برای گذار از وضعیت موجود و رسـیدن بـه  ها و ضعف  قوتبه نقطۀ باتوجهو کاربردی زیر 

ــشور ــن ک ــوب در ای ــعیت مطل ــت،وض ــده اس ــاذ نگردی ــیم و اتخ ــه.  ترس ــزی برنام ــا،  ری ه

هـا گرفتـار   علقـههمواره در دایـرۀمسیر شده در این  های سنجیده راهکارها و گذاری سیاست

تـرمیم و  یـا  تولیـد و تکمیـلِ فرصـت،های مطلـوب فرهنـگ سیاسـی آمده، عناصر و مؤلفه

 ،های نامطلوب در فرهنگ سیاسی این کـشور ، عناصر و مؤلفهرو ازاین .اند همندی نیافت قاعده

  . یافته استمجال تداوم و نهادینگی بیشتری 

   یرانیا -یاسالم شرفتیپ ین الگویتدو راهبرد -الف
، از دو فرهنـگ کـریم قـرآنتـوان از منظـر   مـی اشـاره شـد کـه،گفتـه شیدر خالل مباحث پ

نت دادن ی و عیبخش  تحققیاسیهدف کالن فرهنگ س.  سخن گفتی و طاغوتیالهـ  یاسیس

- یاسالم شرفتیپ یالگو دیتول یا خامنهالله  آیت از منظر حضرت.  استیتمدن اسالم

 و موجـود یالگوهـا  اسـت و»یاسـالم تمـدن«ظهـور  الزمۀ ی تحقق وراهبرد اساس یرانیا 

 جیـرا یرا الگوهـایـ ز؛فـراهم آورنـد مـا یبـرا یمطلوب یالگو توانند ینم ایدن در شده  آزموده

 ،یابیـم ارزو در مقـا نداسـتوار یرالهـیغ اصـول و سمیـاومان یۀپا بر ،یمبان ازلحاظ یشرفتپ

 محقـق است، داده عدالت و یآزاد رینظ هایی ارزش درخصوص که را ییها وعده ندا نتوانسته

 نفوذ جوامع آن اعماق تا ها ن پیشرفتیا ،اند داشته هایی پیشرفت  اگرچهیغرب  جوامع.سازند

همـین  .اسـت نـشده منتهی امنیت و معنویت عدالت،  اخالق،یشرفت در حوزۀپ به و نکرده

 فرهنـگ و اسـالمی مبـانی بر متکی را خود بومی پیشرفت الگوی ما موجب شده است ،امر

  .)٦/٢/١٣٩٥،  مقام معظم رهبریبیانات( کنیم ارائه و تعریف ایرانی،



  ١٢٥ ای خامنهالله  آیتمنظر از تی هومسئلۀ بر تأکید مطلوب در جمهوری اسالمی با یاسیفرهنگ س

 ی بـرانقـشۀ راه  مـستلزم، در اضـالع گونـاگون جامعـهیاسـالم -یاسیتحقق فرهنگ س

 بـه کـه اسـت یینوط بـه الگـو م،ن امری ااست و یاسالم تمدن به یاسالم انقالب رساندن

 و نیسـرزم نیـا یبـرا یدبا یاسالم مباحث الگو نیا براساس. است نقشۀ راه نیا ارائۀ دنبال

کامال است، وستهیپ وقوع به آن در یاسالم انقالب که نظام
ً

 نیـا سـر بـر توافـق. شوند یبوم 

 البته .داشت واهدخ یپ در را تیموفق آن، براساسسازی  تمدن ۀگان  پنج مراحل شبردیپ و الگو

 ،نیبنـابرا .انجامـد »تیـامن و تیـمعنو عـدالت، اخالق، «به باید درنهایت  مین الگویتدو

 .ممکـن اسـت ،یرانـیا فرهنـگ و یاسـالم یمبان بر یاتکا با یبوم شرفتیپ ی الگویطراح

ااساس ،شرفتیپ یالگو بودن یاسالم
ً

 و یکالمـ ،یفلسف یمبان  بری مبتنیتالش علم در گرو 

 توجه مستلزم ،شرفتیپ یرانیا -یاسالم یالگو عنوان آن در یرانیا َوجه به توجه است و یفقه

اسـت  کـشور یعیطب و یانسان یها هیسرما و سنن و آداب م،یاقل ا،یجغراف خ،یتار فرهنگ، به

 مقـام معظـم بیانـات( باشـد اسـتفاده و تحقـق قابـل یسند شرفت،یپ یالگوشود   میکه موجب

  .)٢٣/٧/١٣٩١ ،رهبری

   یافزار ا نهضت نرمی ید علوم انسانی تول-ب
 دیتول است، یرهبر یریگیپ و اهتمام مورد که شرفت،یپ یرانیا-یاسالم ین الگویهدف تدو

 یاسالم ه،یعلم یها حوزه تحول ،یآموزش نظام نیادیبن تحول همچون یمطالبات و است فکر

 تـوان در  مـیرا یفرهنگـ ینگـار وسـتیپ و یفرهنگ یمهندس ،یپرور نخبه ها، دانشگاه شدن

نبـود  رو، ازایـن .برشمرد یاسام دولت لیتشک یبرا الزم یانسان یروین تیترب عنصر یراستا

 .اسـت یاسـالم دولـت لیتـشک راه سـر بـر مانع نتری مهمهمچون  از مطالبات فوقهریک 

،  مقـام معظـم رهبـریبیانـات(فکـر اسـت  دیـتول، یاسـالم تمـدن جادیا ی برایراهبرد اساس

و ها  علمیه، دانشگاههای  هحوز ۀ نظریه و اندیش، فکر، نهضت تولید علمزمینۀدر .)١٤/٧/١٣٧٩

افـزاری   جنبش نرم،تولید علم .)١١/٩/١٣٨٣،  مقام معظم رهبـریبیانات(  دارندینقش اسارسانه 

هـای   رفـتن از راه،و شکستن مرزهای علم و پیشرفت کردنآفرینی  علمۀ شکنی در جبه و خط
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،  مقــام معظــم رهبــریبیانــات(افــرازی اســت   مفهــوم جنــبش نــرم،نارفتــههــای  راه ُبــر و میــان

١٧/١٠/١٣٨٣(.  

،  ممکن اسـتی، علمبا کار و تالشهمراه مرزهای دانش  با شکستن ،افزاری نهضت نرم

،  مقـام معظـم رهبـریبیانـات( امـروز دانـش دارداسـت کـه  مرزهایی  راهبرد عبور از،ن امریا

 ،کشف نشده را از  بی نهایت مسیرهایی که در عالم طبیعت وجـود دارد های  راه.)١٧/٤/١٣٨٣

ّهمـت جامعـه و  .)١٧/٧/١٣٨٥،  مقام معظم رهبـریبیانات( رد یکی پس از دیگری کشف کتوان می

 باشـدهای دیگران   ترجمه و فراگیری اندوختهز ازیو پرهبه تولید علم معطوف  یست بای،علمی

 یـک اسـت کـه ی آرمانی مهمۀوظیف ،نواندیشی علمی .)٣/٧/١٣٨١،  مقام معظم رهبریبیانات(

 تولید علم، فقـط انتقـال علـم . برعهده داردمسائل علمیدرزمینۀ محیط علمی و دانشگاهی 

افزاری  تولید علم و پیشرفت علمی و جنبش نرم .)٩/١٢/١٣٧٩،  مقام معظم رهبریبیانات( نیست

 او اسـتۀ احـساس بکنـد کـه ایـن وظیفـد یابای  هشیاست که هر صاحب فکر و اندگفتمان  

  .)٣/٦/١٣٩٥،  مقام معظم رهبریبیانات(

    کارآمدی انسانیرویت نی ترب-ج
 یرویت نیمستلزم ترب ی،اسالم تمدن لیتشک حلقات از یکی عنوان به یاسالم دولت لیتشک

 اولویت کنونی انقالب اسالمی و دولت اسالمی بعـد از گذشـت سـه . کارآمد استیانسان

 فراینـدهه، تقویت نیروی انسانی مجرب و مدیران کارآمد برای حرکت جامعـه و دولـت در د

نیرویـی کـه بتوانـد ت، اسـسـازی  ، اولویت نظام اسالمی نیـرودرواقع. اسالمی شدن است

ذیـل های  ویژگی الجرم باید ، کارگزار دولت اسالمی باشد، عملۀسازی کند و در حوز تمدن

 :را داشته باشد

 معتقـد معـاد، خـدا، پیغمبـر یعنـی یاسالمهای  باور باید به ، بینش و تفکرلحاظاز. ١

 کـه ای گونـه  بـه؛، داشته باشدعمیق باشدای  هکه متضمن مطالعرا   فکری اصیلۀپشتوان. باشد

  ؛ایمان از آن بجوشد



  ١٢٧ ای خامنهالله  آیتمنظر از تی هومسئلۀ بر تأکید مطلوب در جمهوری اسالمی با یاسیفرهنگ س

 تـوان ،قـدرت و شـهرت،  یعنی در مقابل شـهوت، پـول؛ربیت اسالمی داشته باشدت. ٢

  ؛و دست و دل او در کوران حوادث و آزمایش نلغزد و دچار وسوسه نگرددایستادگی داشته 

 اوضـاع بتوانـد ،کـه ای گونـه  بـه؛اجتماعی باال باشدـ  بینش اسالمیل و ی قدرت تحلیدارا .٣

 ؛منطقه و جهان اسالم را تحلیل کند

را به حرکـت و ای  هقدرت مدیریت و رهبری باشد تا بتواند مجموع یو دارامتخصص  .٤

  .دسازحول رهنمون ت

   یساز گفتمان -د
، مـستلزم یرانـیا -یاسـالم شرفتیـپ یشبرد الگـویـپ امکانـات، وهـا  دسـتگاه از استفاده با

 لیتبد کشور رانیو مد ندهیآ ذهن نسل بر حاکم یگفتمان به ن امری اوقتی. است یساز گفتمان

 طبعا،شود
ً

ک ی. کند یدا میان پیان و سریل به فرهنگ خواهد شد که در سطح جامعه جری تبد

 ی و مکـانی زمـانازحیـثع ی وسـای ل به تمدن خواهد شد که در گـسترهی تبدی زمان،فرهنگ

-اسالمی الگوی تحقق  که الزمۀ معتقدند  رهبری معظم انقالبرو، ازاین. گسترانده شود
م  مقـام معظـبیانـات( است جامعه در آن سازی گفتمان نخبگان، میان آن تثبیت و پیشرفت ایرانی

 ی، آموزشـیکارهـایی همچـون راهکارهـا، راهن منظـوریـل بـه ایـن .)٢٣/٧/١٣٩١، رهبری

  .طلبد  می رایو علمای  هرسان

   یرسان  نهضت خدمت-ه
از آنها، جایگـاه خـاص داشـته و موجـب  هریک متعددی دارد کهی ها ویژگی اسالمی، نظام

لیبـرال هـای   حکومـتژهویـ بـهآمـده،  صـحنه بـههـای  درخشندگی و برتری این نظام بر نظام

ق یـ از طردن راهبری ا. استزمینه دراینن امر تری رسانی، مهم راهبرد خدمت. دمکراسی است

 مقام بیانات(به مردم رسانی  خدمتهای  اولویتتوجه به   مانند،ی استابی قابل دستیراهکارها

، م رهبـریبیانات مقام معظ( رسانی  در خدمت مردمحفظ کرامت ؛)٢٩/٣/١٣٧٩، معظم رهبری

جـا، معطـل کـردن و سـر هـای بی یریسـختگز از ی پرهرسانی  خدمت اصالح شیوۀ)١/١/١٣٨٢

 مشکالتی از ین امورا. راخالقی در قبال مردمیغهای  دن مردم، و استفاده از برخی روشیدوان
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مبـارزه بـا مظـاهر  .)همـان( ر با فـساد، حـل شـودیگیقاطع و پۀ موازات مبارز  بهیداست که با

 مـسئوالن وزیـستی  رعایت سادهش در جهت برقراری عدالت اجتماعی، ن فساد و تالگوناگو

گـر ملزومـات ی داز  انتصاب مدیران کارآمـددرساالری  شایسته، و توجه به صاحبان مناصب

  .استرسانی  خدمت

  سبک زندگی مؤمنانه. 1-5-6
 فساد و رشوه . باشدیدولت اسالمهای  برخوردار از شاخص که است یدولت  ی،اسالم ولتد

 لیـم و فیـح گری،یاشـراف بـه لیـم مـردم، بـه اعتنـایی بـی ،یکار کم ،یخوار  ژهیو ،یادار

 بتوانـدای  هجامعـی آنکـه بـرا .کنـد  مـیدور یاسـالم کشور را از آرمـان دولـتالمال،  بیت

 یاسالم شا یریگ جهت و عمل دیکند، با نیکند تأم  میبیتعق انقالب آرمان که را یمقاصد

 لیتـشک کامـل انـسان زمـان تنهـا در کلمه، یواقع معنای به کامل یاسالم دولت تهالب. باشد

 برسـدای  هنقط به یدبا خود ِتالش و توان قدر به ،حکومت کارگزاران مجموعۀ اما شد؛ خواهد

  حرکـت.)٢٣/٧/١٣٩١،  مقـام معظـم رهبـریبیانـات( کند قیتطب یاسالم یجمهور نصاب با که

 یعلـو یو زندگ کردن یزندگ مسلمانانه و مؤمنانه و شدن نمسلما  شدن،یاسالمسمت  به

 ،یدامن  کپا ،ییپارسا تقوا، عدالت، یعنی یعلو یزندگ روح که است نیا شیمعنا ،داشتن

 .باشــد زنــده جامعــه در  خــدا راه در ِمجاهــدت بــه شــوق و لیــم و خــدا راه در یــیپروا یبــ

 مـشکل چـون شـد؛ دخواهـ مـضاعف هـم یاسـالم یجمهـور یکارآمـد صـورت، دراین

 اسـت؛ یجهـان نگـاه در یکارآمد د،یایب شیپ یاسالم نظام یبرا است ممکن که یا یاساس

عمـال یاسـالم ِاصول وها  ارزش به یبندیپا گرفته شده و یجد یدرون تحول اگر
ً

داده  نـشان 

،  مقــام معظــم رهبــریبیانــات( شــد خواهــد شتریــب ینظــام اســالم قــاتیتوف و ییکــارا شــود،

٢٣/٧/١٣٩١(.  

   حرکت و عمل جهادی و انقالبی -ح
 ،وقفـهیبـ ِکـار ی،عمـل جهـاد و »میتـوانیمـ ما« ست کهبه آن معنا اعتقاد ی،روحیۀ جهاد

 بیانـات(ست ا جوانقشر  به اعتماد و یذهن و یوجود تیظرف ۀهم از استفاده و ریناپذیخستگ



  ١٢٩ ای خامنهالله  آیتمنظر از تی هومسئلۀ بر تأکید مطلوب در جمهوری اسالمی با یاسیفرهنگ س

 کوچـک را موانـع ،موانـع  عبـور ازیمقتـض ی،جهـاد کـار )١٤/١٠/١٣٨٤، مقام معظم رهبـری

 مقـام بیانات( است کار به شوق ، ونکردن فراموش را جهت ،نکردن فراموش را ها  آرمان،دنیند

در گـرو آن اسـت کـه همـت و  کـشور، مـسئوالن درگـری انقالبی )٦/٦/١٣٩٢، معظم رهبری

 . است راضی کردن مردم هدفبلکهمستکبر قرار ندهند؛ ی ها  قدرتشان را راضی کردنفهد

ّتقویـت عناصـر فعـال در داخـل کـشور و کـارگرفتن نیروهـای داخلـی،  به با ینقالب ایۀروح

ن اسـت کـه کـشور و مـسئوالن،  آی،است خارجی سۀدر عرصنقالبیگری ا ؛ر استیپذ امکان

 ضعف نفس وانفعال و از ای نشوند،  تسلیم زورگویی
ْ

نیاز امـروز گری،  انقالبی.نندی گزیدور

  .)١٤/٣/١٣٩٦،  مقام معظم رهبریبیانات( ز استیمتما ؛افراطیگری و با کشور است

  نتیجه گیري
  :توان دریافت ، می اشاره شدبه آنهاگذشته های  در بخشبه آنچه  باتوجه

 برگرفته از منـابع غنـی اسـالم یعنـی  مقام معظم رهبرییشۀفرهنگ سیاسی در اند.١

ین ابعاد تر مهمست و فقهای شیعه در میراث سترگ و کهن شیعه اهای  کتاب و سنت و دیدگاه

   ؛توان عدالت، هویت، آزادی و پیشرفت برشمرد  میآن را

در مقام تطبیق و با رویکردی نظری، فرهنگ سیاسی ایران در تحوالت پس از انقـالب .٢

از ابعاد مثبت و بعضاای  ه آمیز،اسالمی
ً

 بنـابراین، رویکـرد سـلبی بـه فرهنـگ . منفی اسـت

اسـاس، ایـن  ایناسالمی ایـران تناسـبی نداشـته و بـروری جمههای  سیاسی ایران با واقعیت

رویکرد اوال
ً

 ثانیـا، فرهنگ غربی اسـت ازشناسانه و متأثر  از نگاه شرقمتأثر ،
ً

 تبـع نکتـۀ بـه ،

غربی نظیـر اومانیـسم سکوالریـسم و لیبرالیـسم های  ارزش چنین نگاهی مبتنی بر ،نخست

  ؛در تحلیل فرهنگ سیاسی ایران داردها  یغربهای  است و رویکردی تقلیدی به آثار و نوشته

  تـابع اهـداف و،تحلیل فرهنگ سیاسی ایران در تحـوالت پـس از انقـالب اسـالمی .٣

 تردیـد بـی ،منظـر ایـن از.اسـت کـه بـرای انقـالب اسـالمی قابـل تـصور اسـتهایی  آرمان

 براسـاسی آزادی و حفـظ هویـت دینـی وجـو جـستخـواهی، میـل بـه پیـشرفت،  عدالت

  برشمرد؛  میواالی انقالب اسالهای   آرمانتوان از اهداف و  میدینی رای ها آموزه
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 ،ین مسئله در تشریح و تحلیل ابعاد فرهنگ سیاسی ایـرانتر مهماهداف به این   باتوجه.٤

عرصـۀ  در به این معنـا کـه ؛ تحلیل کنیمدرستی  بهآن است که وضعیت و موقعیت خویش را

را محقـق کنـیم؟ ها   آرمانست به کجا برویم و کدامین بناایم و هچه گشتایم  ه چه بودسیاسی

 تـاریخی بـه و مالحظۀ نگاه فلـسفۀمستلزم رویکردی کالن ها  توضیح و پاسخ به این پرسش

 ۀشـناختی و  فلـسف ی جامعـهبرمبنـا، اساس براین .د تحوالت گذشته، حال و آینده استرون

راحل انقالب اسـالمی را در پـنج  توان م  می و مقام معظم رهبریتاریخی، امام خمینی

  : برش تاریخی مورد توجه قرار داد

ی از آغاز انقالب اسالمی تا به امـروز جامعۀ ایرانروند تحوالت گانه   توجه به مراحل پنج

 مهم و ضروری است که اوالحیث ازاین ،و افق آینده
ً

های   معضالت و آسیباز درک درستی ،

 نخست ایـن به مقابله با آنها به مرحلۀ جامعۀ ایران ورود بهفراوان در گذشته تاریخی دارد که 

 ثانیا؛انجامیدمراحل یعنی انقالب اسالمی 
ً

بـه  ؛بینانه به وضعیت امروز ما دارد  نگاهی واقع،

 سـازی در مرحلـۀ سـوم کـه دورۀ  انقالب اسالمی و نظـاماین معنا که پس از گذار از مرحلۀ

مثبـت در فرهنـگ سیاسـی جمهـوری های  یژگیو ضمن وجود تردید بیاست، سازی  دولت

و اهداف انقالب اسالمی فاصله زیادی وجـود دارد و ها   آرماناسالمی ایران، طبیعی است با

 بـا تردیـد بـیاین مرحله، نظـام اسـالمی های  و مرتفع نمودن آسیبها  بدون توجه به کاستی

انه و فارغ از بین  واقعد تحلیلی ما نیازمنۀ بنابراین، جامع. خواهد بودرو روبهمخاطرات زیادی 

  ؛ است تحلیل وضع موجوددربارۀحب و بغض 

  فرهنـگ سیاسـی جمهـوری اسـالمی ایـران را مقام معظم رهبریبرمبنای اندیشۀ. ٤

کامال اسالمی تلقی کرد؛نظام اسالمی را  یا توان اسالمی دانست نمی
ً

 بلکه در نظـام مقـدس 

هـا فاصـله   آرمـانم وزیدن گرفته است و تا تحقـقاز اسالای  ه رایح، اسالمی ایرانیجمهور

و تهدیـدها را بررسـی و هـا   فرصتها، ، ضروری است تا نقاط قوت و ضعفرو ازاین .داریم

 بـه مرتفـع سـاختن نقـاط ، تحلیلی درست از وضعیت روزآمـد جامعـهبراساسشناسایی و 

  ؛ضعف و عمق بخشیدن به نقاط مثبت همت گماشت



  ١٣١ ای خامنهالله  آیتمنظر از تی هومسئلۀ بر تأکید مطلوب در جمهوری اسالمی با یاسیفرهنگ س

و سـازی  تـوان گـذر از امـت گانه، می  ی مراحل پنجبرمبنارا تحلیل وضعیت مطلوب . ٥

 در این مرحله، فرهنگ سیاسـی .تحقق تمدن اسالمی نامید یا سپس بنا نهادن دنیای اسالمی

 جوامع و مردم شـیوع میان و شود می هویت آزادی و پیشرفت محقق ،با چهار ویژگی عدالت

ضـعف و عمـق   بـا نقـاطمقابلـهحله در گرو  نیل به این دو مر،شک بی. و رواج داشته و دارد

برترین راهبردهای گذر از وضعیت موجـود در جهـت نیـل بـه . بخشیدن به نقاط قوت است

ایرانی پیشرفت، تولیـد علـوم ـ  توان در تحقق و تدوین الگوی اسالمی  میوضعیت مطلوب را

  .و غیر آن برشمردرسانی  نهضت خدمتسازی،  انسانی اسالمی، گفتمان

  امهکتابن
  .کریم قرآن
  .البالغه نهج

  .قانون اساسی
  .نما ، تهران، سایهریزی استراتژیک و کاربرد آن برنامه). ١٣٧٧(احمدی حسین 
  هـا و اصـطالحات  بـا ایـدئولوژی کلید آشنایی:  معاصر  سیاسی فرهنگ). ١٣٧٥ ( رابرتسون، دیوید

  .، ترجمهۀ عزیز کیاوند، تهران، البرزپیچیدۀ سیاسی
، تهـران، مؤسـسۀ تنظـیم و نـشر آثـار امـام صـحیفۀ امـام). ١٣٦٨(الله  نی، سیدروح خمیموسوی

  .خمینی
، ترجمۀ مجید محمدی، نامه فرهنگ، »فرهنگ سیاسی و توسعۀ سیاسی«). ١٣٧٠(پای، لوسین 

  .٤٧-٣٧، پاییز و زمستان، ص٢س ،٦و٥ش 
  . اسالمی، تهران، سازمان تبلیغاتحدیث والیت). ١٣٧٧(علی سیدای،  حسینی خامنه
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