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  چكيده  
در انديشه تفسيري رهبر معظم انقالب » سازينظام«باره جستاري است در اين نوشتار،

در » دكترين انتظار«، كه يكي از اركان و مباني عملي (مدظلّه)اياهللا خامنهاسالمي، حضرت آيت
اي، روش انبيا در تحقق هدف دين، اهللا خامنهديدگاه ايشان است. در نگاه تفسيري آيت

آنها روش تربيت فردي است و  چراكهتب فكري و فلسفي نيست، موعظه و منبر يا ارائه مك
تواند با هدف انبيا كه تربيت همه بشريت است، تناسب داشته باشد. رهبرمعظم انقالب، با نمي

نگر به تفسير كه حاصل نگرش اجتماعي و تمدني به قرآن كريم است، استفاده از نگاه كالن
كالن،  صورتبهتواند دانند كه ميها ميانسان روش انبيا را، ايجاد محيط مناسب پرورش

ها، نهادها، بشريت را تربيت و هدف دين را محقق سازد. اين محيط با ايجاد بسترها، نظام
شود. فرايندي كه هاي كالن جامعه فراهم ميسازوكارها و قوانين و مقررات الزم در عرصه

و آيه  سوره حديد 25است. آيه » ازيسنظام«كند، ها ايجاد مياين محيط را در اين عرصه
در تفسير رهبر معظم انقالب شاهدي بر نظريه است. و نيز آياتي از سوره  سوره اعراف 157

ساز معرفي ميو نهي از منكر را از امور نظام معروفامربهحج كه اقامه نماز، پرداخت زكات، 
  كنند.

  واژگان كليدي

   (مدظلّه)اياهللا خامنههدف دين، روش انبياء، آيت سازي،نظام

                                                 
  (نويسنده مسئول) دانشگاه قم يقيتطب ريتفس يدكتر يدانشجو                    einizadeh44@yahoo.com 
  دانشگاه قم گروه علوم قرآن و حديث استاد                    moadab_r113@yahoo.com  
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  طرح مسئله
است » هاييآرمان«و » هاارزشاصول و «دهد، ها سامان ميآنچه به زندگي اجتماعي انسان

» روندها و سازوكارهايي«گيرند و نيز هاي كالن به هستي و انسان شكل ميكه بر مبناي ديدگاه
ها، سازوكارها و نهادها كه فرايند تحقق كنند. مجموعه زيرساختپذير ميكه اهداف را تحقق

شود. بشريت در طول هزاران سال براي ناميده مي» نظام«كند، دهى مىرا سازمان» هاآرمان«
هاي فراواني را يابي به زندگي مطلوب و سعادتمند كوشيده و در اين مدت طوالني راهدست

آمده و هر يك در  به وجودهاي مختلف گوناگوني بر مبناي نظريه يهانظامتجربه كرده است. 
داشته و  به دنبالهايي براي بخشي از جامعه بشري، مهلكاتي را هم كنار فراهم آوردن فرصت

پرستانه،  نژاد هايمبناي تئوريتي، سوسياليستي و ليبراليستي برسلطنتي، آنارشيس هاينظام نهايتاً
عدالتي و محور تشكيل شده است. اما همچنان بشريت از فقر و بيانگرايانه، و انسطبيعت

 برد.سردرگمي به معناي گسترده رنج مي

زده بشريت را از رنج هزاران ساله نجات داده، به ترديد نظامي كه بتواند كشتي توفانبي
انسان ساحل امنيت و عدالت برساند، تنها در سايه شناختي صحيح و دركي درست از حقيقت 

گيري از بيان و هستي قابل استنباط و ارائه است و اين مهم جز از طريق وحي الهي و بهره
يافتني شناسي قرآني دستبيني و انسانخدايي كه خالق آدم و عالم است و توجه به جهان

  نيست.
ب سازي صحيح و مورد نياز بشر باشد، در مكتاي كه بتواند مبناي نظامبه اعتقاد ما، نظريه

بيان » انتظار«ـ كه همان دين كامل و مرضيّ الهي است ـ تحت عنوان  (ع)بيتاهلبخش تعالي
اهللا رهبر انقالب اسالمي، حضرت آيت ويژهبهشده و در مكتب فكري شاگردان ايشان، 

يك عنصر فرهنگي و سياسي، تجلي يافته است كه ما از  عنوانبهبه شكلي جامع و  1ايخامنه
  كنيم.ياد مي» انتظار دكترين«آن به 

هدف نهايي دين در بينش دكترين انتظار، رساندن جامعه بشري ـ و نه افراد برگزيده و يا 
ـ به قله تعالي و سعادت است كه در سايه عبوديت خدا و وصل شدن به  مندعالقههاي انسان

آن در اين رسيدن به اين هدف است و » روش«شود. اما مهم، نهايت فراهم مياين حقيقت بي
ها باشد. و منظور از گفتمان، ايجاد جامعه سالم و متعالي است كه مهد و بستر تربيت همه انسان

ها، سازوكارها، روندها اى از زيرساختساختن جامعه در اين نظرگاه، طراحى و ايجاد مجموعه
  ـ است.» سازينظام«و نهادها ـ و در يك كلمه، 
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  سازيشناسي نظاممفهوم. 1
 باهممعيني  هايهدفاي از اجزاي به هم وابسته است كه در راه نيل به مجموعه» نظام«

؛ 27، ص1375، رضاييان :؛ و ر.ك26، ص1365ارند. (چالزوست چرچمن، هماهنگي د
سازى عبارت است از طراحى و ) و نظام41، ص1، ج1386زورق، ؛ 199ص ،1387شناس، حق

سازوكارها، روندها، ساختارها و نهادها كه حركت بر مبناى ها، اى از زيرساختايجاد مجموعه
  كند.دهى و در نهايت تضمين مىرا سازمان» هاآرمان«براى تحقق » اصول«

 باهمو در ارتباط  پيوستههمبهسه محور اصلى  عمدتاًپردازي سازى و جامعهفرايند نظام
است » كادرسازى«و » نهادسازى«، »افزار و سوخت نظرى براى حركتتوليد نرم«دارد كه شامل 

باشد و الزمه آن تحول و پيشرفت در علوم انساني و  موردتوجهيكديگر بايد  موازاتبهكه 
  فرهنگ و سپس مديريت و سياست است.

جامعه، » مباني و اصول ارزشي«دهد، افزاري به جامعه سازمان ميآنچه به لحاظ نرم
پذير است كه اهداف را تحقق» فرايندها و سازوكارهايي روندها و«آن و نيز » و اهداف هاآرمان«

اى از ، طراحى و ايجاد مجموعه»سازىنظام«كه در آغاز گفته شد، كند. و همچنانمي
را » هاآرمان«ها، سازوكارها، روندها، ساختارها و نهادها است كه فرايند تحقق زيرساخت

سازي بدون داشتن قدرت قابل تحقق نظامكند. ناگفته پيدا است كه فرايند دهى مىسازمان
  تواند صورت پذيرد.سازي پيرو تشكيل يك نظام حكومتي مقتدر و كارآمد مينيست. لذا نظام

پذيرد. سطح عالي آن طراحي نظام حكومتي سازي در سطوح مختلفي صورت مينظام
سطح كند. است كه اركان اصلي حاكميت و سازوكارهاي كالن مديريت جامعه را ترسيم مي

هاي اقتصاد، آموزش، فرهنگ، هاي كالن در عرصهمياني آن طراحي و ايجاد نهادها و سيستم
ها در هر سيستمتر مربوط به خردهرسانه، امنيت، قضا، سالمت و مديريت است. و سطوح پايين

هاي كالن است. مانند نظام بانكداري، سيستم پولي، نظام كار، توليد، توزيع و يك از اين عرصه
و  هاآرمانو  هاارزشاسالم، منبع تبيين مباني، اصول،  ازآنجاكهتجارت در نظام كالن اقتصاد. و 

  هاي اسالم صورت پذيرد.سازي در همه اين سطوح بايد بر اساس آموزهاهداف است، نظام

  اي اهللا خامنهيتمكتب تفسيري آ. 2
چگونگي تفسير درست قرآن كريم و نيز مجموعه نگاه مفسر به مباني  دربارهنظريه مفسر  

هاي تفسيري مورد اتخاذ و نيز هاي تاريخ، ادبيات، كالم، حديث و روشموردپذيرش در عرصه
تواند نام، ميعاليق و اتجاهات خاص اجتماعي و سياسي و توجه به آراي مفسران صاحب

انديش، مكتبي را در تفسير رقم زند كه ظرفيت آن را براي برخي مفسران صاحب ذوق و ژرف
اي به تفسير و اهللا خامنهداشته باشد كه مفسران ديگري از آن مكتب تبعيت كنند. نوع نگاه آيت
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اي در تفسير رقم زده است كه شايسته بررسي و تنقيح شناختي ايشان، مكتب ويژهمباني روش
  مستقل است.

  

  شناختي تفسير رهبر معظم انقالب اسالمي. مباني روش1-2
طرح كلي انديشه اسالمي «رهبرانقالب اسالمي در مقدمه كتاب تفسيري خود موسوم به 

) و در 37-39، ص 1394اي، مرداد تصريح كرده (خامنه 2شناختيبه سه مبناي روش» در قرآن
ث حياتي و متوقف نشدن در مباحثي كه ضرور طرح مباح ضرورتبهچند جاي از متن نيز 
دارند. در مجموع، چهار مبنا در متدولوژي  تأكيدهاي چندم قرار دارد، نيست و يا در اولويت

  توان احصا نمود:تفسير ايشان مي
  يك مسلك اجتماعي مثابهبهارائه اسالم  )1
  زندگيانسجام و همسويي همه اصول، معارف، و فروع دين در جهت ايجاد نظام  )2
  سازيگذاري در ارائه اصول و معارف اسالم براي تحقق نظامضرورت اولويت )3
  قرآن كريم ويژهبهها بر متون اصلي دين، سازيها و نظامپردازيها، نظريهمستند بودن تبيين )4

دهد كه در اين بند چهارم از اين مباني، تقيد ايشان بر جايگاه تفسيري ايشان را نشان مي
 دارند: يت خاص برخوردار است. ايشان در اين زمينه اظهار ميمقاله از اهم

در استنباط و فهم اصول اسالمى، مدارك و متون اساسى دين، اصل و منبع باشد، نه 
هاى ذهن و فكر اين و آن.. تا حاصل كاوش و تحقيق، ها و نظرهاى شخصى يا اندوختهسليقه

و  ترينكامل» قرآن«اين منظور:   برآمدناى [اسالمى] باشد و نه هر چه جز آن.  بر راستيبه
و  3توان به آن متكى شد كه: باطل را از هيچ سوى بدان راه نيستسندى است كه مى ترينموثق

پيما كه خود، ما را به آن و البته در پرتو تدبرى ژرف 4در آن، مايه روشنگرى هر چيز هست.
  5فرمان داده است.

  اي  اهللا خامنه. روش و گرايش تفسيري آيت2-2
هاي مستقيم در پيدايي ديدگاه تأثيرنگاه تخصصي رهبر انقالب اسالمي به دين و مباني آن 

تفسيري  7و روش 6انتظار داشته است. اين نگاه، گرايش دربارهتفسيري و نيز نظريه كالن ايشان 
شود كه گرايش روشن مي 8اياهللا خامنهايشان را شكل داده است. با بررسي آثار تفسيري آيت

كالمي و علمي  هايگرايشدر مواردي  اگرچهاجتماعي و سياسي است.  عمدتاًتفسيري ايشان 
هم دارند. روش تفسيري ايشان هم، روش عقلي و اجتهادي است و در مواردي نيز از روش 

  ) 13، ص1393جمعي از پژوهشگران،  :گيرند. (براي مطالعه بيشتر ر.كقرآن با قرآن بهره مي
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پژوهشگران قرآن قرار گرفته است كه  موردتوجهوزه نگاه فراتري در گرايش تفسيري امر
شود. در اين گرايش تفسيري، مفسري كه به عرصه از آن به گرايش تفسيري تمدني ياد مي

ساز در قرآن كريم و ارائه الگوي هاي تمدندنبال يافتن مباني و آموزهسازي توجه دارد بهتمدن
هاي ديدگاه ود آن با عرصه عمل در ساختن تمدن قرآني است. مطالعه آرا تمدني آن و پيون

دهد كه تفسير ايشان نمونه كاملي از اين گرايش در تفسير است. تفسيري رهبر انقالب نشان مي
مهندسي فرهنگي براي ايجاد پيشرفت  نهيدرزمدنبال ارائه طرح مناسبي اين نگرش تفسيري به

  اي دارد.بوده و به تفسير تاريخي از قرآن كريم نگاه ويژه
سازي كه در انديشه و تفسير ايشان تبلور يافته و نيز توجه ايشان به مقوله مفهوم نظام

آن از تمدن ممتازِعنوان روح تمدن اسالمي و خصيصه به» سبك زندگي«تمدن نوين اسالمي و 
  شري و تمدن امروز دنياي غرب، خود شاهدي بر اين مدعا است.هاي ب

 اياهللا خامنهسازي در منظومه فكري آيت. نظام3

هاي مبنايي انديشه ديني سازي در منظومه فكري رهبر انقالب اسالمي با آموزهنظام
ور سازي و نيز در عرصه ساختن كشسازي در عرصه كالن امتهمچون انتظار پيوند دارد. نظام

را » فقه«عنوان الگوي جامعه اسالمي مطرح شده است. همچنين يكي از وظايف اسالمي به
سازي معرفي كرده و در تفسير آياتي از قرآن كريم به عناصر نظامايشان در دوره كنوني نظام

  كنند كه در حقيقت مبتني بر نگاه توحيدي است.ساز اشاره مي
سازي را كار كه نظامالمللي بيداري اسالمي ضمن اينبيناي در اجالس اهللا خامنهآيت

جهان اسالم دانسته آن را كاري پيچيده و دشوار  مؤثر يهاتيشخصبزرگ و اصلي علما و 
امت اسالمي را از تحميل شدن الگوهاي الئيك و ليبراليسم غربي، ناسيوناليسم  ومعرفي كرده 
  )26/6/1390اي، دارند. (خامنهمي چپ ماركسيستي برحذر هايگرايشافراطي و نيز 

اصلي  هايهدفهاي جهان اسالم، يكي از همچنين ايشان خطاب به اساتيد دانشگاه
 ييكشورهااگر در اين «كنند: مي تأكيدسازي دانسته و ها در كشورهاي اسالمي را، نظامانقالب

كه  كشورهاييدر اين  كند.. بايدسازي نشود، آنها را خطر تهديد ميكه انقالب كردند، نظام
اي، (خامنه» سازي شود؛ بايد يك قاعده مستحكمي به وجود بيايد.انقالب كردند، نظام

21/9/1391(  
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  سازي با فقه . ارتباط نظام1-3
اي در جمع اعضاي مجلس خبرگان رهبري، وظيفه اصلي فقه سياسي را نيز اهللا خامنهآيت

شيعه، سابقه عريقي است؛ ليكن يك چيزْ جديد  سابقه فقه سياسي در«دانند: سازي مينظام
  )30، ص1394، اي(خامنه» سازي بر اساس اين فقه است.است و آن، نظام

ازي مبادرت سدر نظر ايشان اولين كسي كه در فقه شيعه و در مقام نظر و عمل به نظام
در ابواب  (ره) بود و قبل از ايشان كس ديگري از اين ملتقطات فقهيكرد، حضرت امام خميني

يك نظام  توأماًمختلف، يك نظام به وجود نياورده بود. اولين كسي كه در مقام نظر و عمل 
واليت فقيه،  ساالري ديني و مسئلهايجاد كرد، امام خميني بود. وي با طرح عناويني چون مردم

، 1394، تير ايمبنايي را پايه گزارد كه بر اساس آن، نظام اسالمي بر سر پا شد. (خامنه
 )249-250ص

اي اهللا خامنهسازي در آغاز راه است. آيتالبته روشن است كه فقه شيعه در امر نظام
هاي معتقدند در طول هزار سالي كه بر فقه استداللي شيعه گذشته و علماي بزرگ و چهره

شيعه حكومت نداشته و در  ازآنجاكهاند، اما نظيري در طول اين هزار سال ظهور كردهعلمي بي
اقليت بود، فقه او در پاسخ به اينكه جامعه چگونه بايد زندگي كند رشد نكره است! مسئله او 
در طول اين تاريخ هزار ساله اين بوده كه فرد بايد چگونه زندگي كند و اين از منظر رهبر 

  انقالب، نقص بزرگي است. 
كنند كه فقه شيعه بايد به آنها بپردازد رح ميهايي را مطايشان در تبيين اين مسئله پرسش

در پاسخ به اينكه سيستم اقتصادي  مثالً«سازي ايفا كرده باشد: تا وظيفه خود را در امر نظام
هاي اقتصادي جامعه نقشي دارد؟ آيا بخش جامعه بايد چگونه باشد؟ آيا دولت در فعاليت

ند؟ آيا دولت حق نظارت بر فعاليت هاي جامعه نقش دارگذاريخصوصي و مردم در سرمايه
اقتصادي بخش خصوصي دارد؟ و اگر دارد تا چه حدودي؟ در تعارض فعاليت اقتصادي دولت 
با بخش خصوصي تكليف چيست؟ آيا دولت در سود حاصل از فعاليت بخش خصوصي حقي 

هاي عظيم خدمات عمراني كه دولت موظف است در جامعه انجام هزينه تأميندارد؟ محل 
مسايل  نهيدرزمهاي آينده در منابع عمومي جامعه سهم دارند؟ اين فقط هد كجاست؟ آيا نسلد

  )250-251، ص1394، تير اي(خامنه» اقتصادي است.
بينانه و منطبق با كتاب و سنت در از نظر رهبر انقالب اسالمي، فقيه شيعه اگر بخواهد واقع

اشد و فقه شيعه بايد در زمينه روابط خارجي، اين باب نظر دهد بايد اطالعات فراواني داشته ب
تعليم و تربيت، سياست زراعي، سياست صنعتي، سياست نظامي و ساير ابواب مورد نياز تنظيم 

  ، همان)1394، تير ايگو باشد. (خامنهزندگي اجتماعي كه مسائل و فروع فراواني دارد، پاسخ
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  سازي با مقوله انتظار. ارتباط نظام2-3
و در بينش الهي و  هاآرمانيابي به سازي، تالشي است علمي و حاكميتي براي دستنظام

ها است. از اسالمي، آرمان اصلي، ايجاد فضاي برابر و مناسب براي رشد و تعالي همه انسان
  ، همان انتظار است.بيت(ع)سوي ديگر تالش براي تحقق اين آرمان در فرهنگ اهل

واژه انتظار آن است كه انتظار، پذيرش و انتخاب حالت  هدربارشناسان حاصل نگاه واژه
، يعني درنگ، توجه، مترصد و متوقع كشف و حصول نتيجه بودن است. پس انتظار »نظر«

آن است. در  راهبهچشمحالت كسي است كه متوقع و مترصد چيزي است و با احتياط و تأني 
، 1404يدن آنچه مورد توقع است. (ابن فارس، نتيجه مفهوم انتظار با اميد پيوند دارد. اميد به رس

، ؛ ابن منظور 238، ص2، ج1415 ،؛ فيروزآبادى 15ص ،10، ج1421؛ ابن سيده،  444، ص5ج
 راهبهچشمانتظار به معناي ، در اصطلاحو اما  )140، ص1375ي، ؛ بستان 215، ص5، ج1414

بودن ظهور واپسين ذخيرة الهي و آماده شدن براي ياري او در برپايي حكومت عدل و قسط در 
  )137، ص2، ج1421، سراسر گيتي است. (ر.ك. موسوي اصفهاني

  . انتظار در انديشه رهبر معظم انقالب1- 2-3
انتظار و مهدويت در شمار چند  در منظومه فكري رهبر معظم انقالب اسالمي، مسئله

معارف واالي ديني ـ مثل مسئله نبوت ـ است؛ چون آن چيزي  اصلي در چرخه و حلقه همسئل
ايجاد يك «كه مهدويت مبشر آن است، همان چيزي است كه همه انبياء براي آن آمدند، يعني 

دوران جامعه توحيدي و  (عج)و دوران ظهور حضرت مهدي». جهان توحيدي بر اساس عدالت
ها و دوران استقرار عدل به ويت و دين بر سراسر زندگي انساندوران حاكميت حقيقي معن

) حالت انتظار، حالت انسانى است كه به 18/4/1390اي، معناي جامع اين كلمه است.(خامنه
كند. و انتظار يعنى قبول نكردنِ وضع موجودِ زندگى زندگى عمومى بشر با نگاه كالن نگاه مي
) در ادامه روشن 337، ص1392اي، مطلوب. (خامنهانسـان و تالش براى رسـيدن به وضع 

سازي است. در خواهد شد كه حركت اساسي براي رسيدن به اين وضع مطلوب، همان نظام
  است.» سازينظام«هاي اصلي انتظار، نتيجه در اين ديدگاه، يكي از پايه

  . دكترين انتظار2- 2-3
سازي و اتخاذ راهبردهاي و نظامگذاري اي جامع و مبناي سياستدكترين انتظار، نظريه

هاست تا بستر مناسب اساسي در جهت مديريت جامعه و ايجاد دنيايي امن براي همه انسان
شكوفايي همه استعدادهاي بيرون از شمار ايشان فراهم شده، سعادت دنيا و عقبايشان تضمين 

هاي مترقي دين تحت عنوان مهدويت است كه داراي مباني شود. اين دكترين مبتني بر آموزه
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اي بهاهللا خامنه) ارائه كامل شده و در انديشه حضرت آيتع(بيتاهلقرآني است و در مكتب 
  مند و علمي طرح گرديده است.صورتي نظام

دين كه در  هايآرمانو صالحان است براي تحقق  مؤمنانبه ديگر بيان، انتظار، تالش 
پرستان و برگزيدگان الهي است تا بستر تعالي همگان فراهم ايجاد دولت فراگير حقآن  رأس

مند اين تالش است بر اساس اقتضائات زمان و موازين گردد. و دكترين انتظار، تبيين نظام
دين و » هدفِ«علمي. عنصر محوري دكترين انتظار در انديشه رهبر معظم انقالب، تبيين 

  سازي است.دف است. و برآيند اين روش، نظامرسيدن به اين ه» روشِ«

  سازي با نظريه فرآيند. رابطه نظام3-3
اي است كه رهبر معظم انقالب  براي تبيين عنوان نظريه» فرايند تحقق اهداف اسالمي«

 ديبازتولاند. اين نظريه، مراحل راهبردي كه بايد تا تحقق اهداف اسالم طي شود اظهار نموده
دكترين انتظار براي دوره كنوني نهضت انتظار است. ايشان با توجه به شرايط و موقعيت 
نهضت انتظار در اين برهه از تاريخ، براي رسيدن به آرمان دكترين انتظار و اهداف اسالمي، پنج 

اند كه گام نخست آن انقالب اسالمي، يعني برداشتن مانع بزرگ پيش روي گام ترسيم نموده
مقدسي بود كه از دين  هايارزشحكومت طاغوتي شاهنشاهي بود. اين گام مبتني بر نهضت و 

  سرچشمه گرفته است. 
گام دوم، طراحي سيستم كالن حكومت بر مبناي انديشه دين و مباني تفكر واليت بود. در 
اين طراحي كه تبلور آن در قانون اساسي است، اهداف، اركان و روابط قوا و نحوه جريان 

  ت و جايگاه ملت در اين نظام مشخص شده است. حاكمي
گام سوم در اين فرايند، ساختن ركن قدرت نظام و بازوي اجرايي آن است كه شايد 

  ترين مرحله اين فرايند است و از همه بيشتر نياز به بررسي و تبيين دارد. ترين و ظريفسخت
گام چهارم كه مترتب بر مرحله پيشين است، مرحله ساختن كشوري نمونه و الگو بر 

تمدن  بازتوليدمبناي اصول اسالمي و مباني دكترين انتظار است. اين مرحله كه در حقيقت 
ملت  جانبههمهاسالمي در شرايط نوين جهاني است، نيازمند اقتدار دولت اسالمي و تالش 

هاي علمي، فناوري، اقصادي، سياسي و ن مرحله شامل زمينهافزاري اياست. بعد سخت
افزاري تمدن نوين اسالمي است، مربوط به آن كه بعد نرم ترمهماجتماعي است و بعد 

متعالي اسالمي و انساني و پياده كردن آن در زندگي مردم و كارگزاران دولت  هايارزش
امتياز دكترين انتظار و نظريه  ترينمهمشود. تعبير مي» سبك زندگي«اسالمي است كه از آن به 

  هاي مطرح كنوني در جهان، همين بعد است. فرايند در برابر نظريه



  161    (مدظلّه)ياخامنه اهللاتيآ يرينگاه تفس در »يسازنظام«

مسلمان و كشورهاي  هايملتگام پنجم در اين فرايند، برقراري پيوندهاي اسالمي ميان 
هاي خود تهو داش هاارزشپارچه در جهان كنوني از مسلمانان كه اسالمي است. ايجاد امتي يك

را بشناسند و قدر بدانند و بجاي تقابل و نزاع با يكديگر، در برابر دشمن مشترك و استكبار 
، 6/8/1383، 21/9/1380، 12/9/1379، 11/10/1369اي، خامنه :جهاني بايستند. (ر.ك

25/5/1384 ،6/6/1396(  
ها است. اين گام ليتحلقابلسازي در چارچوب نظام دقيقاًدوم و سوم فرآيند،  هايگام

سازي است كه بسترسازي، نهادسازي و تدوين قوانين و مقررات و سياستهمان حركت نظام
  هاي الزم براي ايجاد محيط رشد و تحقق اهداف اسالمي است.

  سازي با مفهوم پيشرفت و تمدن اسالمي نوين. رابطه نظام4-3
» تمدن نوين اسالمي«و » پيشرفت«هاي سازي بيان شد در مقولهآنچه در تبيين مفهوم نظام

هاي اخير و تالش ايشان براي گفتمانكه از واژگان كليدي رهبر معظم انقالب اسالمي در دهه
سازي، بطور جد قابل تحقيق است. ايشان با اين فرهنگ كامالًسازي در اين زمينه است، 

اسالمي هستند و افزار و سوخت نظرى براى حركت در مسير تحقق اهداف توليد نرم درصدد
  سازي است.اين بخشي از كارهاي مبنايي در زمينه نظام

سوم و چهارم نظريه  هايگاممفاهيم پيشرفت و تمدن اسالمي نوين از عناصر اصلي در 
، در ذيل تحقق كياستراتژيك هدف راهبردي و  عنوانبهفرآيند است. رهبر فرزانه انقالب 

توجه داده و بخش » تمدن اسالمي نوين«كشور، به ايجاد  جانبههمهاهداف نظام و پيشرفت 
اند. از نظر ايشان هدف ملت ايران و تبيين فرموده» سبك زندگي«آن را تحت عنوان  يافزارنرم

  مى است.هدف انقالب اسالمى، ايجاد يك تمدن نوين اسال
اين تمدن نوين دو بخش دارد: يك بخش، بخش ابزارى است كه عبارت است از 

كنيم. از قبيل علم، اختراع، صنعت، سياست، كشور مطرح مي» پيشرفت« عنوانبهكه  هاييرزشا
المللى، تبليغ و ابزارهاى تبليغ؛ اينها همه بخش ، اعتبار بيننظامىاقتصاد، اقتدار سياسى و 

ابزارى تمدن است. اما بخش حقيقى و اصلى تمدن آن اموري است كه متن زندگى ما را 
خانواده، سبك ازدواج، نوع مسكن،  هد كه همان سبك زندگى است. مثل مسئلهدميتشكيل 

نوع لباس، تفريحات، رفتار ما در محل كار، در دانشگاه، در مدرسه، در فعاليت سياسى.. اينها 
  ) 23/07/1391اي،  اصلى تمدن است، كه متن زندگى انسان است. (خامنه هايبخشآن 

تواند اهداف نظام اسالمى را تا مياي آن مفهومى كه نهاهللا خامدر ديدگاه حضرت آيت
الگوي پيشرفت اسالمي «است. ايشان توليد » پيشرفت«حدود زيادى در خود جمع كند، مفهوم 
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شده در دانسته و معتقدند الگوهاي موجود و آزموده» تمدن اسالمي«تحقق  را الزمه» ـ ايراني
الگوهاي رايج توسعه، از لحاظ مباني، غلط  چراكهباشند، توانند الگوي مطلوبي براي ما دنيا نمي
هايي را اند وعدهاومانيسم و اصول غير الهي هستند و از لحاظ آثار و نتايج نيز نتوانسته و بر پايه

  داده بودند، محقق كنند.» عدالت«و » آزادي«هايي نظير كه درخصوص ارزش
هايي اين الگوها در شاخص كنندهالرهبر انقالب، وضعيت نامناسب برخي كشورهاي دنب

هايي از ها، بيكاري، فقر و اختالف طبقاتي شديد را نشانههاي كالن مالي دولتنظير بدهي
اند هايي نيز داشتهاين جوامع اگرچه پيشرفت«دارند: ناكارآمدي الگوهاي رايج دانسته و بيان مي

اخالق، عدالت، معنويت و امنيت منتهي ها تا اعماق آن جوامع نفوذ نكرده و به اما پيشرفت
نشده است؛ بنابراين ما بايد الگوي پيشرفت بومي خود را متكي بر مباني اسالمي و فرهنگ 

  )6/2/1395اي، (خامنه» ايراني، تعريف و ارائه كنيم.
تحقق  اي اساس كار است و الزمهاهللا خامنهالگوي پيشرفت در منظر آيت» اسالمي بودن«

هاي علميه و فضالي ، تحقيقات عميق اسالمي و ارتباط وثيق و پيوسته با حوزهاين موضوع
  متفكر، آگاه و مسلط بر مباني فلسفي، كالمي و فقهي است.

عالوه بر اين، توجه به وَجه ايراني در عنوان الگوي اسالمي ـ ايراني پيشرفت نيز در نگاه 
الگو است و اگر به فرهنگ، تاريخ، جغرافيا، تحقق اين  ايشان  مهم است و معتقدند ايران، زمينه

هاي انساني و طبيعي كشور توجه نشود، الگوي پيشرفت، سندي اقليم، آداب و سنن و سرمايه
  تحقق و بدون استفاده خواهد شد. رقابليغ

اي الزامات تدوين الگوي پيشرفت اسالمي ـ ايراني را اموري اهللا خامنهحضرت آيت
مشخص «، »الگو ايجاد زمينه براي بحث و تضارب آرا درباره«، »تنظيم و تدوين علمي«همچون 

توجه توأمان «، »هاي فراوان و مكاتب موجود در دنياها و تمايزات الگو با نسخهشدن مرزبندي
برخورداري از قوت و مقاومت علمي در برابر «و » كاربردي بودن«، »و واقعيات اهآرمانبه 

دارند و  تأكيددر اين زمينه » سازيگفتمان«دانند و بر اهميت مي» نظرات معارض و مخالف
سازي شود كه الگوي پيشرفت نحوي گفتمانها و امكانات، بهمعتقدند بايد با استفاده از دستگاه

مديران كشور  هاي جوانان يعني نسل آيندهها و دلني، به گفتماني حاكم بر ذهناسالمي ـ ايرا
  )6/2/1395اي،   تبديل شود. (خامنه

جهاني و ضرورت  ايشان همچنين با اشاره به مباني غلط و ناكارآمديِ الگوهاي توسعه
ظرفيت غني و قوي استفاده از «، »كار جهادي و انقالبي«الگوي جديد اسالمي ـ ايراني،  ارائه

را از الزامات » سازيگفتمان«و » برخورداري از قوت علمي«، »هاي علميهمنابع اسالمي و حوزه
  )6/2/1395اي، . (خامنهشمارنديبرم» الگوي اسالمي ـ ايراني پيشرفت«توليد و تدوين 
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  سازي در ديدگاه تفسيري رهبر معظم انقالب . جايگاه نظام4
ديدگاه تفسيري رهبر معظم انقالب اسالمي، در ارتباط تنگاتنگ با سازي در مسئله نظام

اي از دين، هدف آفرينش انسان، است. در تبيين مدرسه يبررسقابلهدف انبيا در قرآن كريم 
و دين،  است نيالعالمربو نيل به وجه الوهي و كريمانه حضرت  9عبوديترسيدن به مرتبه 

راه و رسم اين عبوديت و رسيدن به كمال آن. در انديشه تفسيري رهبر معظم انقالب كه در 
َماَواِت َو ااْلَْٔرِض  «ذيل آيات  ُ َما ِىف السَّ َ ُح  ّبِ َا َطائِعني«) و 24حشر:؛ (»َس ْ َ بيان شده ) 11فصلت:؛ (»قَالََتا أَت

است، عالَم، مالك و صاحب و آفريننده و مدبّر دارد و ما هم جزو اجزاء اين عالَميم، لذا بشر 
ن او با حركت كلى عالم موظف است اطاعت كند. اين اطاعت بشر به معناى هماهنگ شد

  )12/9/1379اي، خامنه :است. (ر.ك
ارد و اينك مجال پرداختن اي است كه يك جهان معرفت در خود دالبته عبوديت كليدواژه

يابي به مقام برين دست اوالًاست آن كه در گفتمان انتظار،  تأمل درخوربه آن نيست. اما آنچه 
هاي فردي ميسر نيست و نيازمند ها و عبادتعبوديت، با صرف مجاهدت نفساني و رياضت

گيري از خلق و حركت با تكميل قوس كمال در مسير نزولي هم هست كه آن مستلزم دست
هاي برگزيده به اين هدف آفرينش، رسيدن تنها برخي انسان ثانياًآنان به سمت كمال است. و 

نهايت، هدف هستي بي سويبهها مرتبت عالي نيست، بلكه حركت جمعي و عمومي همه انسان
ـ و نه » ريجامعه بش«، در بينش دكترين انتظار، هدف نهايي اسالم رساندن جهتبدين 10است.

  ـ به قله تعالي و سعادت است.  مندعالقههاي افراد برگزيده و يا انسان
هدف اصلي و اولي پيغمبران الهي را  11سوره حديد، 25اي ذيل آيه اهللا خامنهحضرت آيت

آيند تا انسان را به دانند: پيغمبران به اين جهان ميدر چند كلمه قابل خالصه شدن مي عموماً
يك موجود كه داراي استعدادها و  عنوانبهلي و تكاملِ مقدرش برسانند. انسان سرمنزل تعا

 هست بشود. ازآنچه ترشريفتواند چيزي باالتر، برتر، عزيزتر و فراوان است مي هايانرژي
اخالقي، از پوشيده  هايرذيلت، از هاجهالتها، از ها، از پستيها را از بديآيند تا انسانانبيا مي

ماندن استعدادهاي دروني خالص كنند، آنها را انسان كامل و متعالي بسازند. اين هدف اولي 
انبيا است كه آيات فراواني بر آن داللت دارد. در نتيجه، هدف اصلي دين در انديشه ايشان، 

؛ همو، 40ص، 1394اي، تيرها به كمال عبوديت و خالفت الهي است. (خامنهرسيدن همه انسان
  ) 379، ص1394مرداد
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  سازي، راهبرد رسيدن به هدف انبيا. نظام1-4
در دكترين رهبر انقالب اسالمي، صرف تبيين هدف، كافي نيست. آنچه بيانش ضرورت 

 معموالً) و 379، ص1394اي، مرداد يابي به اين هدف است. (خامنهدست» روش«دارد، ترسيم 
موعظه، راه انذار و تبشير و راه تهذيب نفس براي رسيدن به با توجه به مفهوم عبوديت، راه 

رسد؛ و متون ديني و بيانات و سيره و سلوك عالمان دين، به ظاهر هدف عبوديت، به نظر مي
  كند. اين راه را ارائه مي

اما در اين دكترين، بر مبناي تبييني كه از هدف دين شد، روش رسيدن به اين هدف نمي
مدرسه، يا مكتب فلسفي و يا ساختن صومعه و خانقاه براي عبادت و تهذيب تواند ايجاد يك 

دار تربيت ها براي تربيت فردي يا گروهي مناسب است. اما دين كه داعيهنفس باشد. اين روش
تر و ريشهها در پهنه گيتي و در گستره تاريخ است، بايد روشي محكمو هدايت همه انسان

ها است كه مهد و بستر تربيت همه انسان جامعه سالم و متعاليجاد تر را برگزيند و آن ايدار
  باشد. 

انبيا براي پيراستن و آراستن مردم، از روش مدرسه و «به بيان رهبر معظم انقالب اسالمي: 
كاري و تربيت بازي و موعظهخانقاه استفاده نكردند. انبيا معتقد به تربيت فردي نيستند. مدرسه

توان انسان را ساخت؟ تنها يك يست. انبيا در برابر اين پرسش كه چگونه ميفردي كار انبيا ن
؛ محيطي كه بتواند او را در خود بپروراند.. نظامي الزم است، بايد در محيط سالمپاسخ دارند: 
، 1394اي، مرداد(خامنه» ها به شكل دلخواه ساخته شوند و بس!انسان» نظام«منگنه يك 

  ) 379-387ص
فسير موضوعي خويش، با اشاره به آيات سوره نصر، خالصه هدف انبيا را اينايشان در ت
انبيا دو هدف دارند، دو هدف مهم؛ يكي هدف اساسي است، ساختن «دهند: گونه ارائه مي

ها؛ اما هدف ديگر كه در ها و فضيلتها، آراستن انسان به نيكيانسان، پيراستن انسان از بدي
ارد اين است: تشكيل جامعه توحيدي، تشكيل نظام الهي، تشكيل راه اين هدف قرار دنيمه

حكومت خدا، تشكيل تشكيالتي كه با قوانين و مقررات الهي اداره شود. اين هدف همه انبيا 
قرآن، در  در شتريباست. اگركسي خيال كند كه انبياي بزرگ الهي اين هدف را نداشتند، بايستي 

  )390، ص1394اي، مردادخامنه :(ر.ك» حديث، در تاريخ مطالعه كند.
مدار انبيا براي رسيدن به اين هدف، برپايي نظامي حق» روش«، در گفتمان انتظار، نيبنابرا
اي براي تحصيل معارف بلند و تربيت گستر است كه سراسر زمين را به مدرسهو عدالت

بستري براي شكوفايي و رشد استعدادهاي هايي شايسته تبديل كرده و گستره جهان را، انسان
آنها  ازجملهتر الزم است كه آنها سازد. براي برپايي چنين نظامي اهدافي مقدماتي يو انسانالهي 
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و كوشا در جهت حقيقت و هاي شايسته، بصير جاد دولتي صالح، تشكيل يافته از انساناي
  و اين حقيقت در فرهنگ انتظار به نيكي تجلي يافته است.  فضيلت است

ايجاد محيط مناسب، و  درگروعبوديت است و عبوديت،  درگروبه ديگر بيان، كمال انسان 
  توان رسم نمود:مي نيچننيار اهداف را اقتدار و حاكميت دين. نمودا درگروآن نيز 
  

  
  

  . رفع دو ابهام در تبيين روش انبيا1- 1-4
نفس  بيتهذكه نفي روش اين ديدگاه رهبري دو نكته نياز به توضيح دارد. اول آن درباره

و انذار و تبشير، به معناي نفي مطلق نيست. بلكه براي هدف جهاني و ساختن جامعه بشري، 
ها و انبيا براي تربيت انسان قطعاًگو نيست. و اال اين روش كه روش تربيت فردي است پاسخ

ساختن هسته اصلي جامعه و كادر اوليه نظام، راهي جز همين موعظه و منبر ندارند و از  ويژهبه
سوي ديگر در روش كلي و عمومي هم يكي از ابزارها همين منبر و تبليغ است. پس منظور از 

   12هاست.روش اصلي تربيت عمومي همه انسان عنوانبهنفي اين روش، نفي اتخاذ آن 
ست اين شبهه در اينجا به ذهن برسد كه اين بيان مستلزم دور بوده كه ممكن انكته دوم آن

ها بايد محيط و جامعه ساخته و غير عملي است. با اين توضيح: براي تربيت و ساختن انسان
ها هستند ـ ها نيستند؟ پس بايد اول جامعه را ـ كه همان انسانشود! اما آيا جامعه همان انسان

  ته شوند!ها ساخساخت تا بعد انسان
ها نيست. بلكه در پاسخ بايد گفت منظور از ساختن محيط و ساختن جامعه، ساختن انسان

  است. » سازينظام«منظور 
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  . مبناي قرآني روش انبيا 2-4
ها، چيزي نيست جز ايجاد همانطور كه روشن شد، روش انبيا براي تربيت كالن انسان

يابي انبيا به هدف دين روش دست دربارهخود  اي ديدگاهاهللا خامنهنظام توحيدي. حضرت آيت
  پردازيم:اند كه به آن ميرا به آياتي از قرآن كريم مستند نموده

  . سوره نصر1- 2-4
دانند كه هدف دين در رسيدن اي نزول آيات سوره نصر را دليلي بر آن مياهللا خامنهآيت

شود. ايشان فضاي ديني محقق ميها به سعادت، در سايه ايجاد محيط اسالمي و حاكميت انسان
(ص) در دوران مكه و در فضاي جاهلي آن، كنند كه پيامبرگونه بيان مينزول اين سوره را اين

ها را دانه دانه جذب و تربيت كنند، زيرا محيطي ناچار بودند با تمسك به روش فردي، انسان
ها ين روش عالوه بر سختيجمعي تربيت كند وجود نداشت. ا صورتبهها را كه بتواند انسان

  آورد. هايي كه دارد، نتايج اندكي هم ببار ميو مشقت
داشت. البته  به دنبالهاي معدودي را دوران سيزده ساله مكه، جذب و تربيت انسان

اي گريزي هم از آن نبود، زيرا براي ساختن محيط مناسب و جامعه اسالمي، نياز به عده
رسد، با تكيه ربناي نظام باشند. اما وقتي كه دوران مدينه ميخواص است كه سنگِ زاويه و زي

بر اين افراد معدود، نظام اسالمي برپا شده و محيط مناسب براي جذب و تربيت عمومي فراهم 
هاي خدا است. قرآن اي كه پيغمبر در رأس آن است و حاكم به احكام و فرمانشود. جامعهمي

ْح«ح تعبير كرده است: كريم از آن به آمدن نصر الهي و فت ِ َو الَْف َّ َذا َجاَء نَْرصُ ا
ِٕ
)؛ پس از 1(نصر: » ا

ِ أَْفَواًجا«آورند: جمعي به دين الهي رو مي صورتبهها آن انسان َّ ِن ا لُوَن ِىف ِد ُ » َو َرأَیَْت النَّاَس یَْد
  )389 -390، ص1394، مردادايخامنه :) (ر.ك2(نصر: 

  . سوره حديد2- 2-4
را به مجموعه معارف و مقرراتي » كتاب« 13سوره حديد، 25ايشان در ذيل آيه شريفه 

توان با تعبير شود. كتاب را مسامحتا ميكنند كه اصل دين از آنها تشكيل ميتفسير مي
تطبيق نمود، يعني اصول و معارف سازنده، اصول فكري كه در زمينه عملي اثر » ايدئولوژي«

  مخصوص دارد و سازنده است. 
هم در ديدگاه تفسيري ايشان، دستگاه ايجاد تعادل و توازن اجتماعي است. اين » ميزان«
نياز به ميزان نداشتند. ميزان،  سازي است، و االآن است كه هدف پيامبران، جامعه ديمؤتعبير 

قانون يا همان قوه مجريه و دولت.  اجراكنندهدستگاه قضايي الهي است و مقررات قضايي و 
، (بحرانى، »املزياُن إالمام«فرمايد: آن، روايتي است كه مي مؤيدو » ميزان«بخش اين تفسير از الهام
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ها م ميزان و معيار است. بدي) اما249، ص5، ج1415؛ عروسى حويزى،  304، ص5، ج1416
شود. امام آن كسي است كه در جامعه بايد بر مقررات نظارت ها با او سنجيده ميو خوبي

ها را مشخص و تعادل وتوازن اجتماعي كرده، حق را از باطل جدا كند و اوست كه بايد صف
  حاكم جامعه است. چراكهرا برقرار كند، 

كند، عبارت ترين بخش آيه كه بر مقصود داللت ميناي، روشاهللا خامنهدر تفسير آيت
ها زندگي عادالنه را برپا كنند. كه مراد تا انسان ؛»ِلَیُقوَم النَّاُس اِبلِْقْسطِ«فرمايد: بعدي است كه مي

ها در يك محيط و نظام عادالنه محيط عدالت و برابري است. حاصل معنا اين است كه انسان
بياورند كه در چنين  به وجوداند تا جامعه و نظام عادالنه آمده زندگي كنند. پس پيامبران

  كنند به تكامل و تعالي برسند.ها فرصت پيدا ميمحيطي انسان
ديدگاه ايشان در مورد روش انبيا  مؤيدبقيه فقرات آيه هم در تفسير رهبر معظم انقالب، 

َزلْنَا اْحلَ◌ِدیدَ «در تحقيق هدف دين است:  صرف حرف زدن و هم فرستاديم؛ به، آهن را »َو أَ
شود. حتي پس از ايجاد نظام عادالنه هم بايد با موعظه كردن، محيط و نظام عادالنه درست نمي

  اصيل دفاع كرد.  هايارزشآهن، يعني با قدرت از 
» سالح«(ع) است كه حديد را به ديدگاه ايشان، روايت اميرمؤمنان اين تفسير در مؤيدباز 

گري ) اين آيه شريفه در كنار موعظه250، ص5، ج1415است. (عروسى حويزى، تفسير كرده 
شود و در كنار ايده تشكيل نظام توحيدي و الهي، از اسلحه و قوه كه براي پيامبران فرض مي

ِه بَأٌْس َشِدیدٌ «كند. قهريه ياد مي َاِفُع ِللنَّاِس «؛ كه در آن صالبت و آسيبي سخت است، »ِف و ؛ »َو َم
ُ اِبلَْغْیِب «سودهايي براي مردم.  َ ُه َو ُرُس ُ َمن یَنُرصُ َّ تا معلوم شود آن كساني كه خدا و ؛ »َو ِلَیْعَملَ ا

  كنند. پيامبرانش را به غيب، با ايمان به غيب، يا نديده ياري مي
َ قَِوىٌّ َعِزز« َّ نَّ ا ِٕ
نيد كه پيغمبران ناپذير است. يعني خيال نك؛ همانا خدا نيرومند و شكست»ا
بياورند؛ از اين كه با  به وجوداي را كه ترسيم كرديم، و اين محيط را توانند اين جامعهنمي

 :ناپذير است. (ر.ككنند، نترسيد! خدا نيرومند و شكستپيامبران خدا، معارضه و مبارزه مي
  ) 390 -392، ص1394اي، مردادخامنه

  . سوره اعراف3- 2-4
حضرت موسي (ع)  دربارهاي  با استناد به آياتي از سوره اعراف كه اهللا خامنهحضرت آيت

كنند. شاهد بحث، آيه است، برآيند تفسير آن را تشكيل يك نظام انساني توحيدي معرفي مي
هاي شناخته شده ها و فضيلتاين پيامبر امّي (ص) آنان را به نيكي«فرمايد: كه مي 14است 157

فطرت انسان، امر كرده و آنها را از منكرات ـ چيزهاي ناشناخته از نظر عقل و فطرت عقل و 
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سازد و كند و روا ميكند و براي آنان طيبات و چيزهاي خوب را حالل ميانساني ـ نهي مي
، يعني آنها را محروم كرده، دستشان را از چيزهاي بد »كندچيزهاي پليد را بر آنان حرام مي

هاي جامعه اسالمي و محيطي است كه پيامبر براي تحقق هدف د. اينها، ويژگيسازكوتاه مي
  كند.دين برپا مي

َلَْیهُِم الَْخَبائثَ «در ديدگاه تفسيري ايشان در ذيل:  ّرُِم  َباِت َو ُحيَ ّیِ لُّ لَهُُم الطَّ ، همه چيزهايي كه »ُحيِ
ست، در جامعه اسالمي در ها ـ اعم از فكر و قلب و روح  و جسمشان ـ خوب ابراي انسان

دسترس و در اختيار همه است. و هرچه كه براي انسان بد است، در اختيار و يا در دسترس 
  هاي الزامي، از دسترسشان خارج شده است. با قانون مثالًكس نيست و به طريقي، هيچ

مهُْ َو یََضُع َعْنهُْم «دارد: ، از دوش مردم بار گرانشان را برمي(ص)و نيز پيامبر ِْٕرصَ
بار گران  ؛»ا

ها و پليد غيرانساني، بار گران ديكتاتوري هاينظامهاي غلط، بار گران ، بار گران سنتهاجهالت
دارد. و غل و گراني را از دوششان برميها و استثمارها، و هر باراستبدادها و زورگويي

َْاللَ «كند: زنجيرهايي كه بر پا و گردن اينهاست، باز مي َلَْیهِم َو ااْلَٔ َِّىت اكَنَْت  ؛ غل و زنجير اسارت»ال
ُوْا «ها و مقررات و تحكمات بشري.. ها، غل و زنجير سنتها، غل و زنجير زورشنوي َن َءاَم ِ َّ فَا

وهُ  ُروُه َو نََرصُ پس همه آن كساني كه به اين پيامبر ايمان آورند و بگروند و او را بزرگ و ؛ »ِبِه َو َعزَّ
ِزَل َمَعهُ «و ياريش كنند،  ارجمند بدارند ى أُ ِ َّ ََّبُعوْا النُّوَر ا و از نور و فروغ روشنگري كه با او ؛ »َو ات

آنان پيروزمندان و برخواردران از  ؛»أُْولَئَك ُمهُ الُْمْفِلُحون«نازل شده ـ يعني قرآن ـ پيروي كنند، 
تشكيل يك نظام انساني . برآيند همه اينها چيزي نيست جز انددگانيرسفالح، و به مقصد 

  )394 -396، ص1394، مردادايخامنه :توحيدي. (ر.ك
ها به عبوديت يابي به هدف اصلي دين، يعني رسيدن همه انسانبدين ترتيب روش دست

و كمال نهايي، در ديدگاه رهبر معظم انقالب اسالمي عبارت است از ساختن و حاكم كردن 
فرهنگ، آموزش، اقتصاد،  ازجملههاي جامعه مه شاخهسازي در هيك نظام كالن كه منشأ نظام

علم و فنĤوري است. در سايه اين نظام، محيط و بستر مناسب براي تربيت همگان فراهم 
  خواهد شد.

  سازي. مبناي قرآني نظام3-4
رهبر معظم انقالب در بيان مبناي قرآني و تفسيري اين ديدگاه به آياتي از سوره حج 

ساز و نهي از منكر را از امور نظام معروفامربهاستناد كرده و اقامه نماز، پرداخت زكات، 
اند و به كند كه مظلوم و مورد حمله واقع شدهكنند. در اين سوره از كساني ياد ميمعرفي مي

به كسانى كه به جنگ بر سرشان تاخت «خدا به ايشان اذن دفاع داده است:  همين جهت
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اند، رخصت داده شد و خدا بر پيروز گردانيدنشان تواناست. اند و مورد ستم قرار گرفتهآورده
گفتند: پروردگار ما اللَّه هايى كه از شهر خود به ناحق اخراج شدند، به اين خاطر كه مىهمان

ها و كرد، ديرها و صومعهبعضى از مردم را به توسط بعضى ديگر دفع نمى است. اگر خداوند
- 40(حج:».شدشود ويران مىها و كليساها و مساجدى كه نام خدا در آن زياد برده مىكنيسه

39(  
كند كه اگر آنان را در زمين گونه معرفي ميها را ايندر آيه بعد خداي متعال اين انسان

پردازند، و مردم را به كارهاى پسنديده دارند، و زكات مىماز را برپا مىقدرت و تمكّن دهيم، ن
شريفه خداوند متعال چهار  در اين آيه 15)41(حج:دارند.ند و از كارهاى زشت بازمىداروا مى

قدرتمندان  گيرد و از زير سلطهشاخص را براي آن مؤمناني كه قدرت در اختيار آنها قرار مي
شوند، معيّن كرده و وعده كرده است كه قادر است يك چنين ملّتي را نصرت جائر خارج مي

و نهي  معروفامربهكند و يقيناً هم نصرت خواهد كرد. اين چهار شرط عبارتند از نماز، زكات، 
 از اين چهار خصوصيّت و هركداماز منكر. رهبر معظم انقالب زيدعزه در تفسير خويش براي 

فردي و شخصي قائلند، و يك جنبه اجتماعي و تأثيرگذار در  چهار شاخص، يك جنبه
  سازي اجتماعي.نظام

  . نماز1- 3-4
اي براي نماز، عالوه بر آن همه راز و رمزي كه در حقيقت نماز نهفته است اهللا خامنهآيت

، 2، ج1407؛ كلينى،  24، ص4ج، 1412البالغة ، (نهج» ُقرابُن ُلكِّ تَقی«ـ كه معراج هر مؤمن است، 
فوز و سعادت است، از همه اعمال  ) است، وسيله60، ص75، ج1403؛ نيز، مجلسي،  265ص

برتر و باالتر است ـ جنبه اجتماعي مهمي هم قائل هستند. در نگاه ايشان يكايك مسلمانان 
 ماز، همهشوند و در آنِ واحد در وقت ننماز با يك مركز واحدي در تماس مي وسيلهبه

نقاطي كه دنياي اسالم گسترده است، دل را به يك مركز واحدي متّصل مي مسلمانان در همه
  كنند.

ساز نظام اجتماعي، و يك مسئله به يك مركز واحد را، يك مسئله هادل ايشان اتّصال همه
  )1/1/1394اي، كنند. (خامنههندسه نظام اسالمي معرفي مي دهندهكننده و شكلو معيّن

  . زكات2- 3-4
هاي فردي، يك ترجمان اجتماعي هم قائلند. در نظرگاه و نيز براي زكات عالوه بر جنبه

ساز زكات اين است كه انساني كه در محيط اجتماعي و ترجمان اجتماعي نظام ايشان جنبه
اسالمي، برخوردار از مال دنيوي است، خود را طلبكار نميداند، بلكه متعّهد و  اسالمي و جامعه
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داند. بنابراين، اهللا مياسالمي و مديون در مقابل فقرا و ضعفا و در مقابل سبيل معهبدهكار جا
  ساز است.زكات با اين نگاه، يك حكم و شاخص نظام

  معروفامربه. 3- 3-4
دانند كه و نهي از منكر را زيربناي همه حركات اجتماعي اسالم مي معروفامربهايشان، 

اي معروف يعني همه مؤمنان در هر نقطه) امربه55، ص5، ج1407، (كلينى» بِها تُقامُ الفَرائِض«
كارهاي  سمت همهسمت معروف، بهسمت نيكي، بهاز عالم كه هستند، موظّفند جامعه را به

  نيكو حركت دهند.
و نهي از منكر به مسائل زير  معروفامربهاي در ادامه ضمن نكوهش تقليل اهللا خامنهآيت

كنند كه عبارت است از ايجاد نظام ساز آن اشاره ميصاديق مهم و نظامنصاب اهمّيّت، به م
اسالمي و حفظ آن. در ديدگاه ايشان معروفي باالتر از ايجاد و حفظ نظام اسالمي نداريم و هر 

  است.  معروفامربهكسي كه در اين راه تالش كند، 
يكي  عنوانبهيران همچنين رهبر انقالب اسالمي، ضمن بيان حفظ عزّت و آبروي ملّت ا

كنند: را چنين معرفي مي هامعروف ترينمهم، برخي ديگر از هامعروفترين ديگر از بزرگ
اعتالي فرهنگ، سالمت محيط اخالقي، سالمت محيط خانوادگي، تكثير نسل و تربيت نسل 

اسالمي، براي اعتالي كشور، رونق دادن به اقتصاد و توليد، همگاني كردن اخالق  جوان آماده
گسترش علم و فنّاوري، استقرار عدالت قضائي و عدالت اقتصادي، مجاهدت براي اقتدار ملّت 
ايران و وراي آن و فراتر از آن، اقتدار امّت اسالمي و تالش و مجاهدت براي وحدت اسالمي. 

  سازي قابل تحليل است.ناگفته پيداست كه همه اين امور در گفتمان نظام

  منكر. نهي از 4- 3-4
 ترينمهمها دانسته و ها و پلشتيها، پستيايشان نهي از منكر را دور داشتن همگان از بدي

مصاديق آن را ابتذال، كمك به دشمنان اسالم، تضعيف نظام اسالمي، تضعيف فرهنگ اسالمي، 
  دانند كه بايد از آن نهي كرد. تضعيف اقتصاد جامعه و تضعيف علم و فنّاوري مي

و نهي از  معروفامربهصالت، ايتاء زكات،  نظام اسالمي متّكي است به اقامه بدين ترتيب،
منكر؛ يعني انسجام و ارتباط اجتماعي و قلبيِ ميان آحاد مردم در نظام اسالمي. در بيان ايشان، 

نحوي ترجمان ساخت و هندسه نظام اسالمي است. اينها هركدام از اين چهار شاخص به
شود. هايي منشعب ميسازي است كه از هركدام از اينها، شاخهنظاماصلي براي  هيچهارپا
  )1/1/1394اي، (خامنه
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سازي مباني قرآني روش تحقق اهداف دين، ايجاد محيط مناسب، ساختن جامعه و نظام
آيات آغازين  ازجملهدر آثار رهبر معظم انقالب بيش از آن است كه در اين مختصر بگنجد. 

خامنه :، (ر.كسوره بقره 205) آيه 370-374، ص1394اي، مردادخامنه :، (ر.ك.سوره قصص
  )385، ص 1394اي، مردادخامنه :. (ر.كعمرانسوره آل 164) آيه 372، ص1394اي، مرداد

  گيرينتيجه
نظام«اجتماعي و تمدني است، در رويكرد تفسيري رهبر انقالب اسالمي، كه رويكردي 

است. هدف نهايي دين در بينش دكترين » دكترين انتظار«ركن اصلي و مبناي عملي » سازي
ـ به قله تعالي و  مندعالقههاي انتظار، رساندن جامعه بشري ـ و نه افراد برگزيده و يا انسان

شود. ت فراهم مينهايسعادت است كه در سايه عبوديت خدا و وصل شدن به اين حقيقت بي
رسيدن به اين هدف است و آن در اين گفتمان، ايجاد جامعه سالم و متعالي » روش«اما مهم 

ها باشد. و منظور از ساختن جامعه در اين نظرگاه، است كه مهد و بستر تربيت همه انسان
مه، ها، سازوكارها، روندها و نهادها ـ و در يك كلاى از زيرساختطراحى و ايجاد مجموعه

  ـ است.» سازينظام«
پذيرد كه سطح عالي آن طراحي نظام حكومتي سازي در سطوح مختلفي صورت مينظام

هاي اقتصاد، هاي كالن در عرصهاست. سطح مياني آن طراحي و ايجاد نهادها و سيستم
ها در هر يك سيستمتر مربوط به خردهآموزش، فرهنگ، قضا و مديريت است. و سطوح پايين

نظام مسئلههاي كالن است. آيات فراواني از قرآن كريم با يك نگاه اجتماعي، به اين عرصهاز 
آنها آياتي از سوره حج است كه اموري مانند اقامه نماز، پرداخت  ازجملهسازي اشاره دارند كه 

  كنند. ساز معرفي ميو نهي از منكر را از امور نظام معروفامربهزكات، 
اسالمي دانستن  به يك مركز واحد در نماز، و متعهّد و بدهكار جامعه هادل اتّصال همه

ساز نظام اسالمي، برخوردار از مال دنيوي است، در فرهنگ زكات، مسئله انساني كه در جامعه
و نهي از منكر، زيربناي همه حركات  معروفامربههندسه نظام است. همچنين  دهندهو شكل

مصاديق آن ايجاد و حفظ نظام اسالمي و نيز اعتالي  ترينمهماجتماعي اسالم است كه 
فرهنگ، سالمت محيط اخالقي، سالمت محيط خانوادگي، رونق دادن به اقتصاد و توليد، 
گسترش علم و فنّاوري، استقرار عدالت قضائي و عدالت اقتصادي، مجاهدت براي اقتدار ملّت 

  ايران و امّت اسالمي است. 
ديق نهي از منكر، ابتذال، كمك به دشمنان اسالم، تضعيف نظام مصا ترينمهمهمچنين، 

اسالمي، تضعيف فرهنگ اسالمي، تضعيف اقتصاد جامعه و تضعيف علم و فنّاوري است. و 
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هاي مبنايي انديشه سازي در منظومه فكري رهبر معظم انقالب اسالمي با آموزهبالجمله نظام
عنوان سازي و ساختن كشور اسالمي بهالمي، امتديني همچون انتظار، فرآيند تحقق اهداف اس

در دوره كنوني، نظام» فقه«الگوي جامعه اسالمي مطرح شده است. همچنين يكي از وظايف 
   .سازي است

   

   هايادداشت
                                                 

ادة الامـام الصـادق«اي در كتاب اهللا خامنهآيت - 1 در  1352ـ پيشواي صادق ـ كه متن سـخنراني ايشـان در سـال » ق
به نشـر رسـيد، » انسان دويست و پنجاه ساله«به نام  ايمسجد الغدير است، و آثار ديگري كه بعدها در مجموعه

كرده و بعدها در دوران زعامت، راهبرد نهضت ديرين انتظـار را در تحقـق اهـداف انديشه مترقي خود را مطرح 
دين، در پنج گام توصيف كردند كه بهترين نقشه راه براي اين نهضت است و در مدت رهبـري خـود در جهـان 

 .انداسالم اين راهبرد را مبناي زعامت خود قرار داده
ر آنها را به عنوان اصول موضوعه پذيرفته و بر اساس آن آيـات مباني تفسير، اصول و قواعدي است كه مفس - 2

شوند. برخي از اين مباني در علـوم كند. اين اصول معموال در علومي پيشيني اثبات و تبيين ميقرآن را تفسير مي
شوند و برخي در علم كـالم. قواعـدي هـم هسـتند كـه ادبي مانند لغت، صرف و نحو و معاني و بيان مطرح مي

شناسـي رهبـر شناسي تفسير هستند. مباني كه در اين مقاله يـاد شـده مربـوط روشمربوط به متدولوژي و روش
 معظم انقالب در مطالعه و تبيين اصول و معارف دين و بالمĤل، تفسير قرآن است.

لِْفِه تَْزنیٌل ِمْن َحكٍمي َمح  - 3 َ )؛ هيچ گونه باطلى، نه از پيش رو و نه از پشـت 42فصلت : ( یدٍ ال یَأْتیِه الْباِطُل ِمْن بَْنيِ یََدیِْه َو ال ِمْن 
 آيد چرا كه از سوى خداوند حكيم و شايسته ستايش نازل شده است!سر، به سراغ آن نمى

ً ِلُلكِّ َيشْ  - 4 ا ْ اَب تِ َلَْیَك اْلِك لْنا  َزَّ ُْرش َو  ًة َو  )؛ و ما اين كتاب را بر تـو نـازل كـرديم كـه 89نحل : ( لِلُْمْسِلمني ىٍء َو ُهدًى َو َرْمحَ
  بيانگر همه چيز، و مايه هدايت و رحمت و بشارت براى مسلمانان است!

َُّروَن الُْقـْرآنَ  - 5 كنند، يا بر دلهايشـان قفـل نهـاده ا در قرآن تدبّر نمى)؛ آيا آنه24؛ محمد (ص) :  82نساء : ( أَ فَال یََتَد
 شده است؟!

هـاي مـذهبي، كالمـي، هاي او است. باورهـا و ديـدگاههاي تفسيري مربوط به خود مفسر و انديشهگرايش - 6
اجتماعي، سياسي و مانند آن و نيز تخصص خاص مفسر كه در تفسير او اثرگذار است، منجر به گرايش و اتچـاه 

  )11، ص1393، همو ؛ و 38، ص1390شود. (ر.ك. مؤدب، تفسيري ميخاص 
كنـد و اخـتالف در آن سـبب را درفهم آيات دنبال مـيمنظور از روش تفسيري، فرايندي است كه مفسر آن - 7

هاي تفسيري، برخاسته از مباني است و ارتباط فراوان با منابع و مسـتندات و شود. روشتفاوت در فهم آيات مي
ها، بسته به شـيوه گيرد. اين روشهايي دارد كه مفسر در تفسير و كشف و فهم معاني آيات از آنها كمك ميابزار
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هاي قرآن با قرآن، روايي، عقلي و.. تقسـيم مـيگيرد به روشو ابزارهايي كه در فهم قرآن مورد استفاده قرار مي
 )10، ص1393، ؛ و همو 37، ص1390. (ر.ك. مؤدب، شود

اي تدريس و جلسات تفسير را از اوايل دهه چهل در مشهد آغاز نمود. اين جلسـات اهللا خامنهيتحضرت آ - 8
هاي مختلف تا پيروزي انقالب اسالمي به دليل فشارهاي رژيم طاغوت در مواردي دچار وقفـه يـا در طول سال
ي توبـه، و بخشـي از سـورهي مائده، انفال، هاي مباركهدر طول دوران برگزاري درس تفسير، سوره تعطيلي شد.

اي قرار گرفت. طرح كلي انديشـه اسـالمي در قـرآن اهللا خامنهي يونس مورد بحث و تفسير حضرت آيتمباركه
كرد. بعد از پيروزي هم يكدوره تفسير موضوعي بود كه در حقيقت مباني حكومت اسالمي را تدوين و تبيين مي

  گيري شد.هاي حمد و بقره پيمهوري و پس از آن با تفسير سورهانقالب اسالمي، در سالياني از دوره رياست ج
الَّ ِلَیْعُبـُدونِ  - 9

ِٕ
َْس ا

ِٕ
لَْقُت الِْجنَّ َو اْال َ )؛ من جنّ و انس را نيافريدم جز براى اينكه عبادتم كنند (و از اين 56ذاريات: ( َو ما 

  راه تكامل يابند و به من نزديك شوند)!
10 -  ُ ْ ِ ُم َّ ِ لَْیـِه الَْمصـريُ َو 

ِٕ
ْـَهنُام َو ا َ ـامواِت َو ااْلَْٔرِض َو مـا ب )، ...و حكومـت آسـمانها و زمـين و آنچـه در ميـان 18(مائـده:  السَّ

ُ ال  )42 :نور( زگشت همه موجودات، به سوى اوست.آنهاست، از آن اوست و با ْ ِ ُم َّ ِ ِ الَْمصـريُ َو  َّ َىل ا
ِٕ
امواِت َو ااْلَْٔرِض َو ا  سَّ

ـُن ، و از براى خداست حكومت و مالكيّت آسمانها و زمين و بازگشت (تمامى موجودات) بسـوى اوسـت! ؛  َّ َحنْ
ِٕ
ا

لَْینَا الَْمصري ُحنْيي
ِٕ
 يم، و بازگشت تنها بسوى ماست!ميرانكنيم و مى)؛ ماييم كه زنده مى43(ق:  َو نُمیُت َو ا

َاَب َو الِْمَزياَن ِلَیُقوَم النَّاُس اِبلِْقْسـطِ - 11 َزلْنَا َمَعهُُم اْلِك َاِت َو أَ ِّ )؛ ما رسوالن خود را با داليـل روشـن 25(حديد :  لََقْد أَْرَسلْنَا ُرُسلَنَا اِبلَْب
(آسمانى) و ميزان (شناسايى حقّ از باطل و قوانين عادالنه) نازل كرديم تا مردم قيام بـه فرستاديم، و با آنها كتاب 

 عدالت كنند..

خواهد آدم درست كند مجبوراست يكـي يكـي درسـت كنـد. زيـرا در محيط جاهلي مكه پيغمبر وقتي مي - 12
شوند؛ اين منافات ندارد با نقشـه براي ايجاد چنان نظامي يك عده خواص الزمند.. اينها قبال دانه دانه درست مي

 )389، ص 1394اي ، مرداد كلي انبيا. (ر.ك. خامنه
َاَب َو الِْمَزياَن ِلَیُقوَم النَّاُس اِبلِْقْسطِ  - 13 َزلْنَا َمَعهُُم اْلِك َاِت َو أَ ِّ ِه بَأٌْس َشِدیٌد وَ  لََقْد أَْرَسلْنَا ُرُسلَنَا اِبلَْب ِدیَد ِف َ َزلْنَا الْ ـُه َو  َو أَ ُ َمـن یَنُرصُ َّ َِفُع لِلنَّاِس َو ِلـَیْعَملَ ا َم

َ قَِوىٌّ َعِزـز َّ نَّ ا ِٕ
ُ اِبلَْغْیِب  ا َ )؛ ما رسوالن خود را با داليل روشن فرستاديم، و با آنها كتـاب (آسـمانى) و 25(حديد :  ُرُس

النه) نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند و آهن را نازل كرديم كـه ميزان (شناسايى حقّ از باطل و قوانين عاد
آنكه كند بىدر آن نيروى شديد و منافعى براى مردم است، تا خداوند بداند چه كسى او و رسوالنش را يارى مى

  ناپذير است!او را ببينند خداوند قوىّ و شكست
ُسوَل النَّىبِ  - 14 ُعوَن الرَّ ِ َّ َ َن ی ِ َّ َْهنَامهُْ  ا ُواًب ِعنَدُمهْ ِىف التَّْوَرئِة َو اْالِجنیِل یَأُْمُرُمه اِبلَْمْعُروِف َو  ُدونَُه َمْك ى َجيِ ِ َّ ىَّ ا ّمِ ـّرُِم  ااْلُٔ َبـاِت َو ُحيَ ّیِ ـلُّ لَهُـُم الطَّ َعـِن الُْمنَكـِر َو ُحيِ

ْــَال  ُمهْ َو ااْلَٔ ْرصَ ِٕ
ُم الَْخَبئــَث َو یََضــُع َعــْهنُْم ا ــزِلَ َلـَـْهيِ ى أُ ِ َّ ََّبُعــوْا النُّــوَر ا ــوُه َو ات ُروُه َو نََرصُ ـُـوْا ِبــِه َو َعــزَّ َن َءاَم ِ َّ ْم  فـَـا َلـَـْهيِ َّــِىت اكَنـَـْت    َمَعــُه  أُْولَئــَك ُمهُ الُْمْفِلُحــونَل ال

ايى حـقّ از )؛ ما رسوالن خود را با داليل روشن فرستاديم، و با آنها كتاب (آسمانى) و ميزان (شناس157(اعراف: 
باطل و قوانين عادالنه) نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند و آهن را نازل كرديم كه در آن نيـروى شـديد و 

آنكـه او را ببيننـد خداونـد كند بىمنافعى براى مردم است، تا خداوند بداند چه كسى او و رسوالنش را يارى مى
  ناپذير است!قوىّ و شكست
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کوة َو َاَمروا اِبملَعروِف َو َهنَوا َعِن املُنَکِر وَ  - 15 ّاُمه ِىف اَالرِض َاقاُموا الَصلوَة َو ءاتَُوا الزَّ َن ِان َمکَّ َّ ـُة اُالمـورَا اِق  ِ ّ ِ )؛ همان كسانى كـه 41(حج:  
دهند، و امر به معروف و نهى از منكر دارند، و زكات مىرا برپا مىهر گاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم، نماز 

  كنند، و پايان همه كارها از آن خداست!مى
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