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  مقدمه

پس از مطرح شدن موضوع مهندسی فرهنگی توسط مقام معظم 
، در لبیک به فرمایش ایشان، تالش هاي خوبی در )مد ظله العالی(رهبري

این عرصه از سوي شوراي عالی انقالب فرهنگی به عنوان متولی اصلی 
ران و اندیشوران دلسوز نظام صورت مهندسی فرهنگی، نخبگان و متفک

  . گرفت

در دور دوم سفر ریاست محترم جمهوري جناب آقاي دکتر احمدي نژاد به 
مطالعاتی ) پایلوت( پایگاه«یزد به عنوان : استان یزد، مصوب گردید
که با پیگیري ها و . ، شروع به فعالیت نماید»مهندسی فرهنگی کشور

رشاد اسالمی، و اهتمام خاص ایشان تالش هاي مدیر کل سابق فرهنگ و ا
افراد کارگروه  .کارگروه مطالعات مهندسی فرهنگی استان تشکیل گردید

در ) حوزوي و دانشگاهی(متشکل از تعدادي از کارشناسان دینی متخصص 
عرصه ي فرهنگ و همچنین بعضی از فرهنگ شناسان، شروع به امور 

رگروه، و مطالعات شبانه الحمدهللا نتیجه ي تالش کا . مطالعاتی نمودند
مطالعه روي دیدگاه  روزي و جلسات متعدد استانی و کشوري و خصوصاً

نه ي انقالب، نتیجه داد و مجموعه ي او رهبر فرز) ره(هاي امام راحل
از همان بدو امر، کارگروه . ت این کارگروه استارزشمند کنونی حاصل هم

نی روبرو بود؛ اختالف نظر براي رسیدن به اهداف مطالعاتی با مشکالت فروا
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در مورد تعریف فرهنگ، نبودن تعریف مورد وفاق از مهندسی فرهنگی بین 
نخبگان و مسئولین کشوري، معلوم نبودن اهداف مهندسی فرهنگی و مرز 
 حوزه هاي فرهنگ، وجود کلمات و اصطالحات غامض و پیچیده و بعضاً

ود مرجع و منبع واحد نامفهوم و بی ربط در مقاالت و نوشتارها، عدم وج
فکري براي مطالعات و بسیاري از مشکالت دیگر، عرصه را بر گروه تنگ 

  .نموده بود

آنچه این کتاب ارائه می دهد قابلیت هاي خاصی را دارد که با دیگر  
. مباحث مربوط به مهندسی فرهنگی در چند سال اخیر متفاوت می باشد

ل تحقیقات، و ترمیم نقاط ویژگیهایی که توجه به نقاط قوت آن، تکمی
ضعف آن می تواند کمک شایانی به نخبگان جامعه ي ما نماید تا سطح 
فهم خویش را درخصوص موضوع مهندسی فرهنگی نظام مقدس جمهوري 

  : در این جا به بعضی از آن ویژگی ها اشاره می نماییم. اسالمی، ارتقا دهند

  :ویژگیهاي کتاب
  ):مد ظله العالی(و رهبري) هر(مبتنی بر دیدگاه هاي امام -1

توان بین دیدگاه هاي مختلف صاحب نظران مهندسی فرهنگی براي اینکه ب
و اندیشوران فرهنگی کشور، به نقاط مشترکی رسید تنها راه این بود که به 

، رجوع شود تا )علیه السالم(محور وحدت جامعه اسالمی، یعنی نائبان امام
ن برابر آ ، راهگشا باشد و همگان درکالم و دیدگاه هاي متعالی ایشان

  . پذیرش داشته باشند
ضمن اینکه واضح است براي مهندسی یک بنا، باید ابتدا پیش از هرچیز و 
بیش از همه، سراغ معماران و طراحان آن رفت، پس بهتر آن است که در 
مورد مهندسی فرهنگی نظام مقدس جمهوري اسالمی، سراغ این دو رهبر 

ر این راستا بیانات گرانقدر آن دو بزرگوار گردآوري و مورد د .الهی برویم
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تحلیل قرار گرفت و تالش شد از بین منویات ایشان، ابهامات موضوعی حل 
  شده و جهت اصلی مهندسی فرهنگی معلوم گردد

. در نتیجه مشکل وحدت تعاریف و اهداف و ابهامات دیگر، حل گردید
دسی فرهنگ، مهندسی فرهنگی و مهن(فرایند مهندسی فرهنگی در سه گام

به نظر می . تعیین گردیده و مبناي کتاب قرار گرفت) مدیریت فرهنگی
  . رسد نزدیک ترین اثر به دیدگاه هاي این دو رهبر فرزانه، اثر حاضر باشد

تالش براي رفع ابهامات مهندسی فرهنگی و ساده نمودن فهم  -2
  موضوعات مهندسی فرهنگی

این بود که در اکثر مقاالتی که درموضوع اشکالی که وجود داشت 
مهندسی فرهنگی نوشته شده بود نویسندگان تالش داشتند تا با بکار بردن 
کلمات و عبارات غامض عربی، یا انگلیسی و غربی، و یا عبارات فارسی نما، 
زرق و برقی به اثر خود بدهند که این امر باعث می شد همیشه در 

ك صحیح از امور محتوایی به سادگی مطالعات مهندسی فرهنگی، در
ود مطالعات شوند، حیران صورت نگیرد و کسانی که تمایل داشتند وارد گ

این کتاب تالش می کند مفاهیم مهندسی فرهنگی را به نحوي . بمانند
ارائه دهد که در عین رعایت سادگی، تمامی مفاهیم و راهبرد ها را به 

  .صورت جامع و مانع منتقل نماید
کال عمومی بیشتر مقاالت بررسی شده این بود که بر مبناي اش -3

اصول و سازه ها، از آرمان و استراتژي نظام مقدس جمهوري اسالمی،  یا 
  .غافل مانده و یا کمرنگ بدان توجه نموده بودند

درحالی که جهت اصلی نقشه ي مهندسی فرهنگی را این دو تعیین  
 کتاب سعی دارد تا به صورت کامالً. دنظر آین باید مد می نمایند لذا دائماً

) مد ظله العالی(و استراتژي رهبر معظم انقالب) ره(پررنگ آرمان امام راحل
  .را مبنا قرار دهد

اگر سابقه ي مطالعات در عرصه ي موضوع را داشته باشید و با  -4
دقت مطالب را مطالعه فرمایید درخواهید یافت که نوشتار توان مرجع قرار 
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اي محققین و جهت دار و همسو نمودن دیدگاه هاي افراد مختلف گرفتن بر
را دارد؛ دلیل آن هم، کارکرد مبنایی و توجه به اصول قانون اساسی 
جمهوري اسالمی و درك صحیح اهداف و آرمان هاي بزرگ معمار راحل 

تعیین کامل مسیر مهندسی فرهنگی و تفکیک حوزه  . انقالب اسالمی است
دسی فرهنگ، مهندسی فرهنگی و مدیریت فرهنگی، و هاي ماموریتی مهن

تعیین آرمان و استراتژي نظام در مهندسی فرهنگی و همچنین ارائه 
ویژگی هاي برتر این نوع مهندسی فرهنگی از مواردي است که مد نظر 

  .کارگروه مطالعاتی، بوده است
در پایان ضمن تقدیر و تشکر از همه ي علما، اساتید، نخبگان و  -5

زانگانی که در تهیه ي این اثر، نقش آفرینی داشته اند، از همه ي فر
از نظرات تکمیلی و  نظران استدعا داریم تا ما رااندیشمندان و صاحب 

ن شاء اهللا گام هاي  مند ساخته و مساعدت فرمایند تا اارزشمند خویش بهر
  .استوار تر و دقیق تر برداشته شود بعدي 

ن نظام مقدس عالین فرهنگی و دلسوزامتعال به فباشد که خداوند 
  !ان شاء اهللا! جمهوري اسالمی اجر و توفیق ویژه عنایت فرماید

  والسالم     

  محمود عالیشوندي

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد                                  
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 تاریخچه ي مهندسی فرهنگی

یگاه فرهنگاهمیت موضوع و جا  

)از نگاه رهبر معظم انقالب(  

  
  

  
  

  
  

 

 

 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


  ماهیت واقعی مهندسی فرهنگی نظام جمهوري اسالمی

16 
   

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مهندسی فرهنگی: تاریخچه
  ):از نگاه رهبر معظم انقالب( اهمیت موضوع و جایگاه فرهنگ

مقام معظم رهبري در دیدار نمایندگان فرهنگی جمهوري اسالمی، 
یقی را، اقتدار حقیقی براي کشور را، اقتدار فرهنگی دانسته و انزواي حق

اگر کار فرهنگی بدرستی «: و می فرمایند. انزواي فرهنگی مطرح می کنند
اگر کار فرهنگی »«.انجام شود، هیچ عاملی نمی تواند کشور را منزوي کند

 ثیرگذار باشد، قطعاًو بر ذهن و فکر و عاطفه افراد، تأبدرستی انجام شود 
ات تجاري و برخی خالهاي احتمالی، درعرصه دیپلماسی و یا ارتباط

نکته دیگر آنکه از این فرمایش ایشان و دیگر   1».اقتصادي، پر خواهد شد

                                                
  88اسفند. 1

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


  بخش اول

17 
  

منویاتشان، معلوم می گردد عرصه ي فرهنگ گسترده بوده و بر حوزه هاي 
  .سیاست و اقتصاد نیز تاثیر و احاطه دارد

                      شکست دشمنان در نبرد سخت و آغاز جنگ نرم
  )تهاجم فرهنگی(

بعد از پایان جنگ تحمیلی و دفاع جانانه ملت سلحشور و مسلمان 
ایران در مقابل حمالت نظامی صدامیان و جهان استکبار و کفر، و پیروزي 
ارزشمند و الهی  شجره ي طیبه ي جمهوري اسالمی، دشمنان زخم 
خورده که در مقابل اراده و عزم علوي و فاطمی امت اسالمی، احساس  

تر ند تا بگونه اي دیگر و به شکلی مؤثربودند بر آن شد ضعف مطلق نموده
   .براي ریشه کنی درخت تنومند انقالب، وارد عرصه شوند

که دولتمردان جمهوري اسالمی سخت  1370در همان ابتداي دهه ي 
مشغول سازندگی و بازسازي ویرانی هاي ناشی از جنگ بودند، رهبر 

مسئولین و دلسوزان نظام خطر تیزبین، هوشمند و فرزانه ي انقالب، به 
سفانه در آن زمان متأ. فرهنگی دشمن را گوشزد نمودندتهاجم گسترده ي 

دغدغه ي همگان، بازسازي و اصالح ساختار فیزیکی کشور شده بود و 
این شد که دشمن از . کسی بدین رهنمودها و هشدارها توجه الزم را ننمود

ه و تا آنجا که توانست در فرصت غفلت ما، نهایت سوء استفاده را نمود
هرچند پیش از این ما با . عرصه ي فرهنگی کشور ایمان، تاخت و تاز نمود

صدور انقالب ضربات جبران ناپذیري را به پیکره و هیمنه ي فرهنگ 
استکباري و صهیونیستی وارد ساخته و می نماییم لیکن نمی توان از 

  . من گذشتتبعات و لطمات جبران ناپذیر واردشده از سوي دش
  نزاع فرهنگیِ دو قطبی در جهان

به هر حال هم اکنون نزاع بزرگ فرهنگ استعمار انگلیسی ، استکبار 
-آمریکایی و صهیونیسم اسرائیلی از یک سو، و از سوي دیگر فرهنگ الهی
. آرمانی انقالب اسالمی ایران، در جهان امروز بر کسی پوشیده نیست
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رفته به نبرد تمام باطل در مقابل تمام  جنگی بزرگ و همه جانبه، که رفته
حق، تبدیل می گردد و دنیا کم کم صف خود را مشخص می کند که با 

البته این تقسیم بندي . کدام جناح است با جنداهللا است یا سپاه شیطان
چیزي است که قبل از همه، جریان استکباري، بدان معتقد بوده و تالش 

. قط در یکی از این دو جناح قرار دهددارد تا تمام کشورهاي دنیا را، ف
سپتامبر از دنیا خواست تا موضع 11همانطور که بوش کوچک بعد از حادثه 

منظور این لیدر ! خویش را معلوم نماید که با آمریکاست یا با تروریست ها 
مریکایی این بود که جهان کنونی دو قطبی است صهیونیسم مسیحیِ آ

ائیلی، و کشورهاي جهان باید خود را در اسر-قطب اسالم و قطب امریکایی
بگذریم که این فرزند ارشد شیطان خود و . یکی از این دو قطب قرار دهند

هم پیمانانش را منجی و حامی بشر می داند و مسلمانان را تروریست و 
  ! وحشی

  تهدید سرخ، تهدید سبز
که پشت پرده ي آن صبغه ي (در سالهاي اخیر که نظام سرمایه داري 

از جنگ سرد علیه ابرقدرت شرقی، فائق آمد و به قول ) یونیستی داشتصه
ت خویش را خودشان از تهدید سرخ کمونیستی فارغ گردید، تمام هم

تهدید سبزي که از همان ابتداي . شیعی نمود-مصروف تهدید سبز اسالمی
پیروزي بر شوروي سابق، خود اذعان کردند تهدید اصلی ماست و ما بعد از 

انقالب زمینه (د، تازه فرصت پیدا کرده ایم تا با دشمن اصلی خودجنگ سر
  .مقابله کنیم) ساز ظهور عدالت جهانی در ایران

 مطالعه نظرات پژوهشگران و استراتژیست هاي بزرگ غرب، خصوصاً
نظریات فرانسیس فوکویاما و ساموئل هانتینگتون که اساس تصمیمات 

همه ي اینها . ید این مطلب استاستراتژیک امریکا را تشکیل می دهد مو
و راهکارهاي . شیعه را خطر جدي براي آینده ي غرب استثمارگر می دانند

فرهنگی را براي مبارزه با فرهنگ اصیل شیعی مناسب تر تشخیص داده 
چیزي که زمانی دیگر رهبري فرزانه ایران، هوشیارانه بدان لقب (اند
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تا بقول ) و جنگ نرم را دادندشبیخون فرهنگی، ناتوي فرهنگی و یا تهدید 
    .خودشان بتوانند میل مردم را تغییر دهند

  مطرح شدن موضوع مهندسی فرهنگی از سوي رهبري
، جریان و  80و ابتداي نیمه ي اول دهه  70در سالهاي بعد و در دهه 

ایادي فتنه ي داخلی که طراحان خارجی آن براي موفقیتش امیدها 
دولتی نظام سعی داشتند تا این تهاجم نابرابر داشتند، با نفوذ به ارکان 

در این زمان و در سال . فرهنگی را، به نفع بیگانگان، تسریع بخشند
بود که رهبر معظم انقالب، درفضاي غفلت و انفعال بعضی از 1381

مسئولین نظام، براي مقابله با این هجمه ي همه جانبه ي فرهنگی، موضوع 
  .دمهندسی فرهنگی را مطرح نمودن

ایشان شوراي عالی انقالب فرهنگی را، موظف به پیگیري و ترسیم 
نقشه مهندسی فرهنگی کشور نموده و آن را قرارگاه مقدم فرماندهی در 

فرمودند تا عقبه ي فکري آن را نیز . مهندسی فرهنگی جامعه قرار دارند
عقبه ي اجرایی آن را دولت، . مراکز دانشگاهی و حوزوي تشکیل دهند

  . دستگاه قضایی و مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین نمودندمجلس، 
خطاب به مسئولین گفتند که امروز باید آن نقشه  1384در سال  

االن باید نقشه مهندسی فرهنگی کشور «. مهندسی فرهنگی روي میز باشد
روي میز آماده باشد؛ و باید روي آن بحث شده باشد؛ کار شده باشد؛ 

  1»...قشه کالن با راهکارهاباشد، نتصمیم گیري شده 
 نارضایتی رهبري از عدم پیشرفت و اهمال کاري در موضوع

  مهندسی فرهنگی

                                                
  13/10/84رهبر معظم انقالب. 1
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انقالب، احساس می شود علی رغم  از بیانات بعدي رهبر معظم
ت مسئوالن و متولیان فرهنگی کیدات و پیگیري هاي معظم له، همتأ

  .ته استکشور، نتوانسته است رضایت و توقع ایشان را در پی نداش
کاري که من در این زمینه، می توانم بکنم همین کاري است که تا حاال «

کرده ام، یعنی تشکیل این شورا، و وارد کردن افراد بافکر و باانگیزه، براي 
تصمیم گیري درباره فرهنگ کشور و کمک قانونی و حیثیتی، و هرچه که 

من است؛ اما  الزم است نسبت به این شورا، این کاري است که به عهده
  ... ازاینجا به بعدش به عهده شما

بنده پیش خداي متعال، احتجاج خواهم کرد و به پروردگار خواهم 
من بهترین کسانی را که براي این کار می شناختم، در این شورا  :گفت

  .جمع کردم
شما به خداوند متعال باید جواب بدهید هرچه که فکر می کنید باید 

حاال این را . آن را بیان کنید و به فکرش باشیدپیش خداي متعال گفت 
می خواهم به شما عرض بکنم که مسئولیت این شورا به خاطر اهمیت و 
سنگینی مسئله فرهنگ و علم مسئولیت سنگینی است، منتهی ثقل اکبر 
در اینجا فرهنگ است، چون هم خود علم و آموزش و هم جهت گیري و 

تأثیر فرهنگ عمومی جامعه  کیفیت و رویکردهاي مختلف آن تحت
  1».است

هم اکنون خبرهاي دیگري نیز به گوش می رسد حاکی از اینکه ولی 
، از وضعیت فرهنگی کشور و )عج(فقیه زمان به عنوان نائب حضرت مهدي

ت براي بسنده کردن مسئوالن نظام اسالمی به همین اندازه تالش و هم
این . ناراضی هستند اصالح ساختارهاي و زیرساخت هاي فرهنگ کشور،

ایرانی ما در  -درحالی است که پتانسیل و قدرت مقابله فرهنگ اسالمی
برابر ناتوي فرهنگی بیگانگان، مثال زدنی است و این مسئولیت متولیان امر 

                                                
  13/10/83رهبر معظم انقالب . 1
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را سنگین تر می نماید که چرا تاکنون از این پتانسیل باال براي ارتقاي 
استفاده و بهره ي الزم را نبرده فرهنگی جامعه و مقابله با تهاجم فرهنگی 

  .اند
کیدات فراوان رهبر معظم انقالب بر مسئله فوق العاده مهم و تأ

استراتژیک فرهنگ و تهاجم فرهنگی، به خاطر هندسه و ساختار نظام 
جمهوري اسالمی است که بر اساس اصالح فرهنگ بنا گردیده و این همان 

ویش، یعنی  بنیانگذار چیزي است که ایشان از قائد بزرگ و مرشد خ
ذیال گوشه اي از افکار آن . ، درس گرفته اند)ره(انقالب حضرت امام خمینی

  . را، جهت تذکر و یادآوري، درج می نماییم) ره(قائد راحل
                                   اهمیت موضوع فرهنگ از دیدگاه امام راحل

  )حضرت خمینی کبیر قدس سره الشریف(
م راحل و اي همگان اهمیت موضوع فرهنگ از منظر اماهرچند بر

ن مان، مسجل است لیکن من باب تبرك و تیمن چکیده اي از عظیم الشأ
   1.این دیدگاه آسمانی را در کالم ایشان ذکر می نماییم

خطر واقعی، نه حمله نظامی دشمن است و نه وابستگی اقتصادي و  -
  .اجانب است سیاسی، بلکه خطر اصلی، وابستگی فکري به

    .اساس هویت هر ملتی، فرهنگ است -
   .آن چه ضامن سالمت هر ملتی می شود، فرهنگ است -
  .خودباختگی، نتیجه وابستگی فرهنگی است -
اگر ما وابستگی هاي اقتصادي و نظامی و سیاسی خود را قطع کنیم،  -

رض اما از نظر فرهنگی همچنان وابسته باشیم، ارزشی ندارد و باز در مع
  .وابستگی هاي گوناگون قرار داریم

  اصالح فرهنگ الزم است، اما این کاري است دراز مدت و مستمر -

                                                
  ) )ره(برگرفته از کتاب خودباوري، ناشر معاونت فرهنگی ستاد بزرگداشت حضرت امام.(1
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درگذشته این شرق بود که تمدن و فرهنگ خود را به غرب صادرمی  -
  .حاال نیز می توان این جریان را دنبال کرد. کرد

  
  هدف و ضرورت این نوشتار

ورت این نوشتار را به خوبی دقت در آنچه گشت، می تواند هدف و ضر
  :معلوم نماید که همانا موارد ذیل می باشد

توجه به اهداف و رویکرد اصلی انقالب و خواست و دغدغه ي واقعی  -
  رهبر معظم انقالب در مقوله مهندسی فرهنگی

ارائه شیوه اي جامع، علمی و عملی از فرایند مهندسی فرهنگی نظام  -
قیقت می توان آن را جمع بندي دیدگاه که در ح(مقدس جمهوري اسالمی

الزم به ذکر ). هاي اندیشمندان حوزه و دانشگاه در سال هاي اخیر دانست
است با بررسی صورت گرفته این کار بدین شکل براي اولین بار در سطح 

  .کشور، انجام گرفته است
ارائه قسمتی از قابلیت هاي مهندسی فرهنگی دینی براي  -

  رهنگاندیشمندان عرصه ف
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  :یادآوري
منطبق با  کامالً هسعی گردیده است فرایند تعریف شده در این مقال

که  باشد چرا) مد ظله العالی(منویات و دیدگاه هاي مقام معظم رهبري
طرح اولیه موضوع مهندسی فرهنگی از ایشان بوده و تاکنون براي همگان 

  . دغدغه آن را دارنن رهبر فرزانه بیش از همه دثابت شده است ای
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 تعاریف و مراحل نقشه مهندسی فرهنگی کشور 

نظـام    کشور براي نیل به تعـالی و آرمـان هـاي بلنـد و ملکـوتی بنیانگـذار      
زمنـد داشـتن نگـاه بلنـد مـدت و بصـیرتی       ، نیا1مقدس جمهوري اسـالمی 

ایـن مهـم بایـد در قالـب      .بصـیرتی راهگشـا بـه آینـده ي فرهنگـی اسـت      
برنامـه ریــزي هـاي اســتراتژیک بــا دقـت بــاال و مطالعـه و پــژوهش هــاي     

ــردد    ــق  گ ــی محق ــی فرهنگ ــب مهندس ــادین در قال ــنایی  . بنی ــراي آش ب
ــال        ــی ذی ــی فرهنگ ــه ي مهندس ــرد عرص ــاهیم و رویک ــا مف ــدماتی ب مق

 :اتی ارائه می گرددتوضیح
   تعریف کلید واژه ها

  : تعریف فرهنگ
در فرایند  با توجه به تفاوت دیدگاه ها و تعاریف درمورد مقوله فرهنگ،

قبل از هر چیز باید معنا و مفهوم کلمه فرهنگ معلوم  مهندسی فرهنگی
لذا ما باید ابتدا مفهوم لغوي، سپس . گردد، تا حوزه بحث مشخص شود

  . حی و در آخر تعریف خودمان از فرهنگ را ارائه دهیمتعریف اصطال
  : فرهنگ در لغت

هرچند تعریف هاي مختلفی از این واژه از سوي اندیشمندان داخلی و  
خارجی ارائه شده است؛ اما به طور خالصه می توان فرهنگ را در لغت این 

رفت، به معناي علم، دانش، ادب، مع» فرهنج«فرهنگ یا : گونه معنا کرد که
  2.تعلیم و تربیت و همچنین آثار ادبی یک قوم و یا یک ملت می باشد

                                                
  )خمینی کبیر قدس سره الشریف . ( 1
  )فرهنگ عمید. (1
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، مجموعه علوم و معارف و هنرهاي )تربیت(فرهنگ به معانی ادب نفس  
و همچنین این واژه پر معنا به مفهوم  1.یک قوم هم وارد شده است

سنجیدگی و نیکویی، پرورش، بزرگی و بزرگواري، فضیلت و وقار، 
   2.کمت، هنر، فقه و علم شریعت نیز به کار رفته استشکوهمندي، ح

  :  فرهنگ دراصطالح
در تعریف اصطالحی فرهنگ این چنین آمده است؛ به مجموعه باورها، 
ارزش ها، هنجارها، و نمادها، گفته می شود که افراد انسانی در طول 

ال سالیانی طوالنی بدان دست یافته اند و آن را از نسلی به نسل دیگر انتق
نیز گفته شده است که فرهنگ، مجموعه اي از نگرش ها، ارزش . داده اند

ها، هنجارها، رسوم، سنت ها، شعائر و اعمال خاص پذیرفته شده در یک 
   3.جامعه را دربر می گیرد

  : تعریف فرهنگ مورد نظر ما
از آنجا که در این کتاب تعاریف، نگرش و دیدگاه هاي رهبر معظم  

سکاندار کشتی انقالب و معمار سازه هاي فرهنگی نظام،  انقالب به عنوان
  :مبنا و مالك می باشد چنین تعاریفی از فرهنگ مالك خواهد بود

مجموعه ي ارزشها ، باورها و رفتارهاي افراد  یک جامعه را فرهنگ 
معنویات و عقاید  فضائل، اخالق، رفتار، فرهنگ به معناي خاص؛ «. گویند

فرهنگ مثل توري «: رهبر فرزانه انقالب می فرمایند لذا  4».در جامعه است

                                                
  )1745فرهنگ معین . (2
  )14، زینب متقی زاده، ص فرهنگ مهدوي و جهانی شدن. (3
  )53سیاست مهدویت، بهروز لک، ص. (4
 
  
 
  
  23/10/1382مقام معظم رهبري . 1
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است که ماهیها بدون اینکه خودشان بدانند ، در داخل این تور حرکت می 
   1».کنند و به سمتی هدایت می شوند

خالصه اینکه فرهنگ عامل شکل دهنده به ذهن و رفتار عمومی جامعه 
. رت می گیرداست، به عبارتی دیگر حرکت جامعه بر اساس فرهنگ آن صو

اندیشه ها و تصمیمات مردم و حکومت یک کشور، بر اساس آن فرهنگی 
  .است که بر ذهن جامعه حاکم است

  :خصوصیات اصلی فرهنگ
بعد از اینکه یک تعریف کلی و مختصري از فرهنـگ بدسـت آمـد، الزم    

هرچنـد  . است توضیح مختصري در مـورد خصوصـیات ایـن واژه داده شـود    
زیاد است ولی براي شناخت اولیه به چند مورد ازآنها  تعداد این خصوصیات

  :اشاره می کنیم
 اکتسابی بودن •
 اشتراکی بودن •
 قابلیت انتقال •
 تطبیقی بودن •
   نظام مند بودن •

، بدین معناست که فرهنگ مقوله اي موروثی اکتسابی بودن فرهنگ
نیست بلکه اکتسابی است، یعنی اینکـه فرهنـگ از راه آمـوختن و تجربـه و     

  .ش، کسب می شودتال
به ماهیـت اجتمـاعی آن اشـاره دارد چراکـه      اشتراکی بودن فرهنگ

هر فردي بـه  . فرهنگ یک مقوله کامال جمعی است و افراد درآن سهم دارند
عنوان عنصري از افراد یک گروه، یک سازمان و یا یک جامعـه، در فرهنـگ   

خـاص  به عبارتی دیگر براي یک فرد در جامعه، یـک فرهنـگ   . سهیم است
 .وجود ندارد

                                                
2 .26/9/1381    
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در فرهنگ، بدین موضوع اشاره دارد که فرهنگ  قابلیت انتقالویژگی 
می تواند از یک نسل به نسل دیگر و یا ازیک ملت بـه ملـت دیگـر، انتقـال     

 .یابد
فرهنگ یعنی، فرهنگ ملل به تطابق با تغییرات محیط  تطبیقی بودن

طابق اجبـاري بـا   بستگی دارد، درست مثل تطابق ژنتیکی جانوران در طی ت
  1محیط

مجموعـه  . فرهنگ یک ملت و یا یک قوم، مقوله اي تک منظوره نیست
قواعـد خاصـی اهـداف    و پیکره اي است متشکل از اجزا و اعضا  که بـا  

  .را دنبال می کند واحدي
با توجه به خصوصیاتی که بـراي فرهنـگ ذکـر گردیـد، مـوارد مهـم ذیـل        

  :مشخص می گردد
ابی بودن فرهنگ معلوم می گردد که بـا مـدیریت،   از ویژگی اکتس: اوالً

تالش و برنامه ریزي می توان به تقویت بنیان هاي فرهنگـی و جهـت دادن   
هرچند این کار، امري ظریف، پیچیـده  . به فرهنگ در مسیر دلخواه پرداخت

  .و سخت می باشد اما امري محال و ناممکن نیست
ش تک تک آحاد یـک ملـت   با توجه به ویژگی اشتراکی بودن، نق :ثانیاً

لذا متولیـان اصـالح فرهنـگ بایـد در     . براي اصالح فرهنگ معلوم می شود
برنامه ریز هاي کالن خـود در مهندسـی فرهنگـی هـیچ کـدام از اقشـار و       
اعضاي جامعه را حذف نکرده و نگرش جامعی به موضوع داشته باشند تا به 

  . اهداف اصالحی خویش دست یابند
قابلیـت انتقـال فرهنـگ، بایسـتی بـه رصـد حـوادث و         باتوجه به :ثالثاً

اتفاقات فرهنگی دیگر ملل دنیا توجه کامل داشت و براي صـدور ، انتقـال و   
  .تعامل فرهنگی با دیگر ملل و اقوام برنامه ریزي کالنی طراحی شود

                                                
  )12ماهنامه مهندسی فرهنگی شماره . (1

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


  ماهیت واقعی مهندسی فرهنگی نظام جمهوري اسالمی

30 
   

 

همواره حوادث و اتفاقات پیرامون را که بر روي تمدن و فرهنگ قومیت هـا  
جی اثر دارد، مطالعه نمود و در کالن طرح ریـزي هـاي   و ملل داخلی و خار

  .فرهنگی، این موضوع را مورد مطالعه و محاسبه قرار داد
متولیان مهندسی فرهنگی همواره باید بر تمام جریانات و اخبار و : رابعاً

اتفاقات روز، تسلط و آگاهی داشته باشند تا جریانات فرهنگی را همیشه در 
   .ندجهت مطلوب هدایت نمای

با نگرش آرمانی و سیستمی، هدف و یا اهـداف واحـد سیسـتم     :خامساً
فرهنگ را تعیین کرد و کارکرد همه ي اعضا و اجزا را، در جهت این اهداف 
تعریف نمود تا با هماهنگی و همکاري همه ي آن ها، مطلوب غایی محقـق  

  .گردد
  : انواع فرهنگ

هاي معنوي و آمـوزه   فرهنگ آرمانی و مطلوب که منطبق بر ارزش -1
و ما در مهندسی فرهنگی تـالش مـی کنـیم    . هاي اعتقادي هر جامعه است

  .تا بدان نزدیک شویم
فرهنگ موجود که شاید با فرهنگ آرمانی، فاصـله بسـیاري داشـته     -2

فرهنگی که معموال مطلوب ما نیست اما . باشد و عمال بر جامعه حاکم است
ا تکیه بر قابلیت هاي آن، به فرهنـگ  ما در مهندسی فرهنگی می خواهیم ب

  .مطلوبمان برسیم
  : حدود قلمرو فرهنگ

ما در مهندسـی فرهنگـی، بنـا بـه نظـر رهبـر معظـم         با توجه به اینکه
انقالب، یک مفهوم حداکثري را براي فرهنگ در نظر می گیریم و نیـز نظـر   
به ارتباط اجزاي فرهنگ یک جامعه، نگرش صحیح بـه مقولـه ي فرهنـگ،    

نگرش جامع سیستمی خواهد بود و قلمرو فرهنگ بسـیار گسـترده در   یک 
بنـابراین بـراي اقتصـاد، هنـر، سیاسـت، ورزش، علـم،       . نظر گرفته می شود

بایـد بـر اسـاس فرهنـگ آرمـانی، فرهنـگ       ... اعتقادات و باورها، ارتباطات و
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خاصی تعریف گردد و جایگاه و ارتباط هر بخش با دیگر قسمت ها مشخص 
  .گردد

  
  : عریف مهندسی فرهنگیت

در باب تعریف مهندسی فرهنگی تعاریف متعددي ارائه شده اسـت کـه   
  :ذیال به برگزیدگان و کارآمدترین آن ها اشاره می کنیم

ی فرهنگـ  هاي سیستم مهندسی فرهنگی طراحی، نوسازي و بازسازي -
  .است کشور
ز سامان بخشیدن، جهت دادن، اندازه کردن ا:مهندسی فرهنگی یعنی -

  نوع فرهنگی و با معیارهاي فرهنگی؛ 
سلسله عملیاتی از زاویه فرهنگی با متعلقی وسیع که می تواند : یعنی -

  .همه ي شئون فرد و جامعه، را در بر بگیرد
به عبارتی دیگر، مهندسی کل جامعه، مبتنی بر فرهنگ را مهندسـی   -

  . فرهنگی می نامند
عیت نـامطلوب فرهنگـی   حرکت برنامه ریزي و حسـاب شـده، از وضـ    -

   .نامند موجود به سمت وضعیت مطلوب وآرمانی را مهندسی فرهنگی می
  
  

  
  )1شکل (

  
 تعریف نقشه مهندسی فرهنگی

وضعيت موجود نامطلوب وضعيت مطلوب و آرمانی
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از وضعیت نامطلوب فرهنگـی بـه سـمت وضـعیت      مسیر حرکتترسیم 
  .مطلوب و آرمانی آن را، نقشه مهندسی فرهنگی گویند

کـه نقشـه مهندسـی فرهنگـی     با دقت در فرمایشات رهبري در مـی یـابیم   
  :کشور به طور خاص باید موارد ذیل را مشخص نماید که

چه کارهایی باید انجام شود یا چه کارکردهایی براي تحقق اهـداف   -1
. غایی فرهنگی و پیاده کردن مهندسـی فرهنگـی کشـور مـورد نیـاز اسـت      

 )کارکردها(
هایی بـراي  چه کسانی باید این کارها را انجام دهند یا چـه سـاختار   -2

 ) ساختارها. (تأمین کارکردهاي مورد نیاز باید به اجراي نقشه بپردازند
چگونه باید این کارها انجام شود یا چگونه باید کارکردهـاي مـورد     -3

   )راهکارها( .نیاز تأمین گردند
  :اجزاء یا ابعاد مختلف فرهنگ

همان طور که در تشریح حدود قلمرو فرهنگ گفته شد فرهنـگ، یـک   
در . جموعه و یا یک سیستم است که داراي اجزایی اسـت مـرتبط بـا هـم    م

نگاه اندیشمندان مهندسی فرهنگی، باید فرهنگ یـک کـل در نظـر گرفتـه     
تحقـق فرهنـگ   ( شود متشکل از اجزایی که براي رسیدن به هـدف واحـد   

یعنی امکان ندارد کـه بـا اکتـف و  پـرداختن بـه      . در تالش هستند) آرمانی
چراکه . فرهنگ بتوان به هدف مطلوب دست یافت) یا اجزاي(ادبعضی از ابع

در نگرش سیستمی همه ي اجزاي یک دسـتگاه بـا کارکردهـاي مختلـف و     
این بدان معناست که نمی توان . متفاوت، سعی در حصول هدف واحد دارند

فرهنگ عمومی جامعه را اصـالح نمـود لـیکن تـوجهی بـه موضـوعات        مثالً
ي نداشـت چراکـه در ایـن صـورت چـون نظـام       مطرح در فرهنـگ اقتصـاد  

فرهنگی اجتماع همانند یک سیستم عمل می کنـد، فرهنـگ عمـومی نیـز     
از این رو در تعالیم اسالمی داریـم کـه هرجـا فقـر وارد     . اصالح نخواهد شد

گردد کفر نیز وارد می شود یعنی زیرساختهاي فرهنگی جامعه بـا وضـعیت   
  . معیشتی افراد ارتباط مستقیم دارد
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، شـامل فرهنـگ اقتصـادي، فرهنـگ     اجزا یا ابعاد مختلف فرهنـگ 
زش، فرهنـگ اجتمـاعی،   سیاسی، فرهنگ اعتقادي، فرهنـگ تربیـت و آمـو   

که مـا در  همـه ي ایـن اجـزاء را در سـه گـروه       . می شود. ..فرهنگ هنر و 
فرهنگ اجتماعی، فرهنگ سیاسی و فرهنگ : عمده تقسیم می کنـیم 

  . اقتصادي
است کـه بـا توجـه بـه اینکـه نگـرش مـا در مهندسـی          الزم به توضیح

فرهنگی نظام مقدس جمهوري اسالمی یک نگرش توحیـدي و دینـی مـی    
باشد، فرهنگ دینی و اعتقادي را در طول و در باالي بقیه اجـزاي فرهنـگ   
. می دانیم و همه ي آنها را با این زاویه و نگـرش دینـی تعریـف مـی کنـیم     

جزاي فرهنگ حذف می نماییم و رویکرد دینی بنابراین فرهنگ دینی را از ا
  .خود لحاظ می نماییم) اقتصادي، سیاسی و اجتماعی(را در همه جهات

  :چیستی الیه هاي فرهنگ
با الهام از تعریف فوق الـذکرِ رهبـري از مقولـه ي فرهنـگ، مـی تـوان       
استنتاج نمود که فرهنگ داراي الیه هایی است که جمع این الیه ها شاکله 

گ را تشکیل می دهد و الیه هاي رویی فرهنگ نتیجـه و خروجـی   ي فرهن
  :ما براي فرهنگ سه الیه را درنظر می گیریم. الیه هاي پایین ترند

که الیه اصلی و زیربنایی خوانـده شـده، همـان نگـرش کلـی       الیه اول
این قسـمت  . نسبت به هستی و جهان بینی افراد مشمول یک فرهنگ است

تفاقات و رفتارهاي فرهنگی یـک جامعـه را تشـکیل    زیربناي همه نمودها، ا
الیـه اعتقـادات و   و یـا   جهـان بینـی  این بخش را می تـوان  . می دهد
  .فرهنگ نامید باورهاي

. فرهنگ یک جامعـه اسـت   الیه ارزش ها و ضد ارزشهاي، الیه دوم
وقتی نگاه جامعه نسبت به دنیاي پیرامون مشـخص گردیـد بـر اسـاس آن     

. ک سري ارزش ها و ضد ارزش ها تعیین می گردنـد نگرش و جهان بینی ی
  .نامید ایدئولوژياین خوب یا بد بودن ها، باید ها و نباید ها را می توان 
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افراد یـک جامعـه اسـت     نمادها و رفتارهايفرهنگ همان  الیه سوم
شـکل  ) و یا همان جهان بینـی و ایـدئولوژي  ( که براساس باورها و ارزش ها

محاسبه و مطالعه در الیـه ي رفتارهـا، فقـط بـا      لذا خط کشی و. می گیرد
  .شناخت دو الیه ي قبل از آن، توفیق خواهد داشت

  :تعریف چشم انداز
تصویر مطلوب و آرمان قابل دستیابی در یک افق زمانی معین را چشـم  

   .انداز گویند
خاصیت چشم انداز، تقویت، پویا سازي و همسوسازي برنامه ها، جریان 

. بزرگ فرهنگی، براي نیل به آینده اي روشن و بهتر استها و حرکت هاي 
این چشم انداز است که جهت حرکت ها را به سمت افق مطلـوب مشـخص   

اهـداف و  : سند چشم انداز نشانه این است که در یک کشـور اوالً . می نماید
براي تحقق آنها برنامه ریـزي وجـود   : آرمانهاي نهایی مشخص هستند، ثانیاً

عزم، اراده، هماهنگی و همـدلی ملـی بـراي دسـتیابی بـه افـق       : دارد و ثالثاً
بــدون چشــم انــداز براینــد حرکــت هــاي فرهنگــی، . مشــخص وجــود دارد

اقتصادي، سیاسی و اجتماعی، به سمت توسعه کشور و  وضـعیت مطلـوب،   
  .نخواهد بود

  :تعریف استراتژي، راهبرد و راهکار
باید در جهت حرکـت بـه    اندیشه ي متعالی، بلند و  راهگشایی را که ما

در حقیقـت  . سمت آرمان، بدان توجه داشته باشیم، اسـتراتژي مـی گوینـد   
بزرگـراه اصـلی    استراتژي همان راه حل اساسـی و کلـی اسـت؛ مسـیر و    

گردنـد و بـر    بر مبناي استراتژي، راهبردها معین می. تحقق آرمان هاست
ارهــا و در حقیقــت راهک. شــوند اســاس راهبردهــا، راهکارهــا مشــخص مــی

بنـابراین در مهندســی  . راهبردهـا در طـول اسـتراتژي تعریــف مـی گردنـد     
فرهنگی بین واژه هاي استراتژي، راهبرد و راهکار تفاوت هـایی وجـود دارد   
  .که در فرایند اجراي مهندسی فرهنگی به جایگاه هرکدام خواهیم پرداخت
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  :اهداف مهندسی فرهنگی
لچینی از نظرات ارائـه شـده را   در باب اهداف مهندسی فرهنگی، ذیال گ

  :می آوریم
  تقویت رفتارها و باورهاي صحیح فرهنگی جامعه -
  زدودن اضافات و خرافات و آسیبها از الیه هاي متفاوت فرهنگ -
افزایش سطح علم، بصیرت و معرفت عمومی، پرورش فکر و اندیشه و  -

  جامعهعلم و فهم  براي تحقق و استقرار فرهنگ برتر در تمامی سطوح 
تقویت بنیانهاي فرهنگ جامعه براي حفظ فرهنـگ بـومی در نبـرد و     -     

  تهاجم فرهنگ هاي بیگانه
حفظ و ارتقاي سطوح و الیه هاي فرهنـگ و افـزایش تـوان آن بـراي      -

  گفتگوي موفق و تبادل فرهنگی با فرهنگ دیگر جوامع و ملل
ها و ایجــاد نظــم، هدفمنــد کــردن، جلــوگیري از هــدررفت اســتعداد -

امکانات و انسجام همه دستگاه هاي دولتی و جریان هاي غیر دولتی اعـم از  
دستگاه ها و جریان هـاي فرهنگـی، سیاسـی، اقتصـادي و اجتمـاعی بـراي       

نظـارت،  : رسیدن به یک فرهنگ برتـر  یـا بـه تعبیـر رهبـر فرزانـه انقـالب       
   ریزي و شناخت درست از واقعیات مدیریت، دقت در برنامه

ازي فرهنگی و صدور فرهنگ انقالبی اسالمی ایـران در سـطح   الگو س -
  کشورهاي اسالمی و جهان، براي ایجاد دنیایی با فرهنگ الهی و قدسی
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  )2شکل (گامهاي اساسی در مهندسی فرهنگی

  
  
  
  
  

 
  

نیل به وضعیت آرمـانی و مطلـوب فراینـد خـاص خـود را مـی طلبـد؛        
در عین حال با توکل بـه ذات اقـدس    فرایندي که با هوشمندي و جدیت و

مقدور ) علیهم السالم(الهی و نیز توسل به نبی مکرم اسالم و خاندان پاکش
در مهندسی فرهنگی براي رسیدن به وضعیت مطلوب و تحقـق  . خواهد بود

گام اول مهندسی فرهنـگ، گـام   :گردد آرمان ها ، سه گام اساسی تعریف می
  . ریت فرهنگیدوم مهندسی فرهنگی و گام سوم مدی

   مهندسـی فرهنـگ و مهندسـی    (در ادامه مطالب، با توجه بـه تشـابه الفـاظ
باید در تفاوت گسترده يِ معنایی آن ها دقت نمود تـا ان شـاءاهللا   ) فرهنگی

  .  مفهوم واقعی، منتقل گردد
  
  

وضعیت 
نامطلوب  
موجود

مهندسی 
فرهنگ

مهندسی 
فرهنگی

مدیریت 
فرهنگی
گام سوم

وضعیت 
مطلوب و 
آرمانی

  استراتژي
 

  راهبردها
 

  راهکارها
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  مهندسی فرهنگ: گام اول

یـابی و انسـجام    گیـري و جهـت   فرهنگ کشـور بـه یـک نظـم و جهـت     
 1.دولتی در باب فرهنگ احتیاج دارددولتی و غیر وناگونهاي گ بخش

در این مرحله با توجه به اینکه عبارت مهندسی فرهنـگ، یـک ترکیـب    
مضاف و مضاف الیهی بوده و متعلق این ترکیب اضافی خـود فرهنـگ مـی    

بدین معنی که ما بایـد ابتـدا   . گیرد باشد؛ فرهنگ موضوع مهندسی قرار می
نمائیم؛ جهت هاي اصلی خـود فرهنـگ را تعیـین    خود فرهنگ را مهندسی 

  .نماییم
اي غیرقابل اداره و غیر قابل مـدیریت نیسـت؛     مقوله ي فرهنگ، مقوله

یی رها و خود رو کـه نبایـد سـر بـه سـرش گذاشـت و وارد آن شـد؛         مقوله
قرار داد و نـوع برخـورد بـا     لذا بایستی نگاه معقول اسالمی را مالك  .نیست

دهـد   بطی که معارف و الگوهاي اسالمی به ما نشـان مـی  آن را بر طبق ضوا
. این کار همان مهندسی فرهنگ نظام جمهوري اسـالمی اسـت   .تنظیم کرد

باز یادآور می شویم که به تفاوت لفظ مهندسی فرهنگ و مهندسـی  : تذکر(
 مهندسی فرهنـگ در این مقال ما در مـورد  . فرهنگی توجه داشته باشیم

  .)سی فرهنگی است صحبت می کنیمکه گام اول فرایند مهند
بدان  نتیجه اینکه فرهنگ را می توان مدیریت کرد و در مسیر صحیح ،

البته نه الزم است و نه جایز کـه یـک نظـارت خشـن و کنتـرل      . جهت داد
دقیق بر روي فرهنگ داشته باشیم، اصالً رشد فرهنگی با ابتکار و آزادگی و 

می گردد، اما نمی توان آن اراده ها را  ها میسرآزادي و میدان دادن به اراده
  .رها هم نمود تا هرطور که پیش آمد، مسیر خود را به جلو ببرند

                                                
 )1381ري بمقام معظم ره( .1
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منظور اینست که در موضوع قابلیت فرهنگ بـراي مهندسـی، نـه بایـد     
افراط نمود بدین معنا که مثال اعتقاد داشته باشیم فراینـد تغییـرات کـالن    

کنتـرل خـود داشـته باشـیم و نـه بایـد        در انحصار و فرهنگی را باید کامالً
باورمان این باشد که فرهنگ مقوله اي است پیچیده کـه   تفریط نمود؛ مثالً

اراده ما براي تعیین سرنوشت آینده ي فرهنگی خود، اصال محلی از اعـراب  
ندارد؛ این رودخانه ي خروشان هرجا که اراده اش حکم کنـد ماهیـان را بـا    

ایـن دو  . بانی خشک و یا سمت اقیانوسی بـزرگ خود می برد یا به سوي بیا
  :فرمودند 1رهبر معظم انقالب. تفسیر هیچ کدام پذیرفته نیست

در مقابل، تفکر افراطی دیگري وجود دارد که آن سختگیري خشـن و   «
این تفکر هـم بـه همـان انـدازه غلـط      . آمیز بسیار دقیق استنظارت کنترل

کرد که هر چه پیش آمـد، پـیش    شود فرهنگ را در جامعه رهانه می. است
هاي غلطی را که نه ممکـن اسـت و نـه    شود آن طور سختگیريبیاید نه می

  ...مفید، الگو قرار داد
شود بیکار نشسـت و نظـارت را   اي که امروزوجود دارد،  نمیدر قبال هجمه

بایستی با دقت مراقب رفتار و حرکت فرهنگـی جامعـه بـود و     .از دست داد
این یکی از مهمترین وظایف حکومت است وحـق  . ریزي کردهبراي آن برنام

 ».بزرگی است که مردم بر گردن حکومت دارند
فرهنـگ ملـی را   « لذا اعتقاد ما در بخش مهندسی فرهنگ اینسـت کـه  

می شود به مرور در طول زمان تغییر داد ، یعنی مثل کوه هاي عالم که در 
و بایـد بـا    2».ابـت نیسـت  قرنهاي متمادي جا به جا نمـی شـوند ، جـزو  ثو   

طراحی هوشمندانه، جریان فرهنگ ساز جامعه را به سمت اهداف مورد نظر 
 .هدایت نمود

  

                                                
  1382سال . 1
  )1383مقام معظم رهبري (. 2
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  :سه مرحله ي مهندسی فرهنگ 
ابتـدا و در  . در مهندسی فرهنگ ما سه مرحله اساسی را طی می کنـیم 

یعنی . و مطلوب خویش را مشخص می کنیم مرحله اول وضعیت آرمانی
  واهیم برسیم؟ هدف غایی و نهایی ما چیست؟به کجا می خ

خـود را، اسـتعدادها و تـوان و     وضعیت موجـود سپس در مرحله دوم 
  .مشکالت ، موانع و نواقص فرهنگ موجود خود را بررسی می کنیم

و در مرحله سوم الزم است راهبرد متعالی و یا  استراتژیک خویش را بـراي  
ت مطلـوب مشـخص مـی    حرکت از وضع نامطلوب موجود به سمت وضـعی 

  )استراتژي(. کنیم
مجموع مطالعات، محاسبات و نتیجه گیري هـا در ایـن سـه مرحلـه، را     

  .نامید مهندسی فرهنگمی توان 
توضیح فوق بر اساس بررسی و برداشت دقیق از فرمایش رهبـر معظـم   

بـا مـرور بیانـات ارزشـمند ایشـان در تعریـف       . انقالب حاصل گردیـده بـود  
ن نتیجه حاصل می گـردد کـه داخـل خـود مهندسـی      مهندسی فرهنگ، ای

  .فرهنگ نیز سه مرحله تعریف می شود
  تعیین وضعیت مطلوب و آرمانی -1
  بررسی وضعیت نامطلوب موجود   -2
    )تعیین استراتژي براي رسیدن به وضعیت مطلوب( -3

فرهنـگ آرمـانی و وضـعیت    (؟ مشخص کنیم که فرهنگ چگونه باید باشد«
و  ،)بررسی وضعیت نامطلوب موجود(ت و نواقصش چیستاشکاال ؛) مطلوب

،  )تعیین استراتژي براي رسیدن بـه وضـعیت مطلـوب   (چگونه باید رفع شود
  )3شکل ( 1»،)تعیین وضعیت موجود(؟کندي ها و معارضاتش کجاست

                                                
1 .8/10/1383  
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نظـر بــه اینکــه مراحـل اول و گــام هــایی ابتـدایی در فراینــد حســاس    
ی باشـد و در ایـن میـان موضـوع     مهندسی فرهنگی، بسیار مهم و حیاتی م

آرمان به عنوان اولین مرحله از نخستین گـام، جایگـاه ویـژه اي، پیـدا مـی      
البتـه در فصـل   .(کند، در اینجا کمی در مورد آرمانگرایی صحبت می کنـیم 

  .)بعدي بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت
    : آرمان گرایی مرحله اول مهندسی فرهنگ

ی بعدي مفصل تر بیـان خواهـد شـد آرمـان     همانطور که در بخش های
مشترك ملی، به عنوان جهت دهنده به همه فعالیتها و توقعـات افـراد یـک    

دین اسالم را  ادیان الهی و خصوصاً. ملت، جایگاهی انحصاري و حیاتی دارد
می توان یک دین آرمان گرا و مبتنی بر وعده هاي الهی دانست که تحقـق  

م هاي حاکم بر اسـاس سـنت هـاي الیتغیـر     آن در گرو نوعی مهندسی نظا
دائماً قرآن کریم مؤمنین و مسلمین را با وعـده هـاي الهـی، در    . الهی است

بـه عنـوان نمونـه    . جهت تأسیس نظام آرمانی اسالمی، ترغیـب مـی نمایـد   
ه روم مـی  سور 5ایشان را به روز موعود خدا وعده می دهد آنجا که در آیه 

لذا بر اساس شواهد متعد قرآنـی و  » ن بنصراهللامنویومئذ یفرح المؤ«:فرماید
بـر  . روایی، می توان دین اسالم را آرمان گرا ترین ادیـان و مکاتـب دانسـت   

این اساس ما اولین فعل خود را فرایند مهندسـی فرهنگـی، تعیـین آرمـان،     
  .می دانیم

طراحان مهندسی فرهنگی باید تالش کنند تا با روش هاي گونـاگون و  
  .هاي کلی فرهنگی، به این آرمان ها دست یابندتنظیم سیاست 

آرمان در حقیقت یک چشـم انـداز از آینـده     :به عبارت دیگر می توان گفت
  )3شکل . (است که با ترسیم آن انگیزه و تعهد در جامعه پدیدار می شود
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  )3شکل (

پس از طی این سه مرحله است که ما می توانیم ادعا نماییم که عملیات 
هنگ را به خوبی انجام داده و می توانیم وارد گام دوم یعنی مهندسی فر

تا اینجا ما فهمیده ایم که بدنبال چه هستیم؟ . مهندسی فرهنگی شویم
امکانات مان چیست و چه وضعیتی داریم؟ و استراتژي و مسیر حرکت ما 

  به سمت هدف کدام است؟
  مهندسی فرهنگی: گام دوم

د از آنکـه آرمـان نهـایی مـا     پس از مرحلـه ي مهندسـی فرهنـگ و بعـ    
مشخص گردید و مسیر اصلی حرکت فرهنگی ما معلوم شد نوبت گـام دوم  

  .می رسد) مهندسی فرهنگی(
  

  :تعریف مهندسی فرهنگی
هـاي  باز سازي و نوسازي و ایجاد نظم و جهـت گیـري و انسـجام نظـام    

هـاي زیرمجموعـه   اقتصادي و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و همه دستگاه
را مهندسـی   )مهندسی فرهنـگ انجـام شـده   (، بر اساس فرهنگ هدف آنها

  .فرهنگی گویند
  :مفهوم سیستمی مهندسی فرهنگی

عبارت است از مهندسی یک سیستم و اجـزاء و عناصـر ایـن سیسـتم و     
تعیـین چگـونگی روابــط و تعامـل میــان اجـزاء و عناصـر ایــن سیسـتم بــا       

مهندسی 
فرهنگ

تعیین
وضعیت 

مطلوب و 
آرمانی

بررسی
وضعیت 
نامطلوب 
موجود

تعیین 
استراتژي 

براي رسیدن 
به وضعیت 
مطلوب
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ي کـه مجموعـۀ ایـن    و با محیط خـارجی ، بـه گونـه ا   ) محیط داخلی(خود
که در اینجا همـان  ( از پیش طراحی شده » اهداف« یا » هدف«سیستم به 

البته بـا توجـه بـه اسـتراتژي تعریـف       )است  تحقق فرهنگ مهندسی شده
 .برسد یا نزدیکتر شودشده، 

  :فرایند مهندسی فرهنگی
در این مرحله نظر به اینکـه عبـارت مهندسـی فرهنگـی، یـک ترکیـب       

است ما دنبال یک نوع مهندسی هستیم کـه بـا عینـک و    موصوفی  صفت و
گیـرد   کاري که در این مرحله صـورت مـی  . نگرد نگاه فرهنگی به مسائل می

اینست که بر اساس اسـتراتژي تعیـین شـده در مهندسـی فرهنـگ، نقشـه       
  .گردد راهبردي مهندسی فرهنگی ترسیم می

ري سـخت و  با توجه به اینکه دستیابی به فرهنگ مطلوب و آرمانی کـا 
زمان گیر است در طراحی نقشه مهندسی فرهنگی ما نمی تـوانیم مسـتقیم   

بنـابراین چنـد مرحلـه هـدف     . و بدون واسطه به اهداف مورد نظـر برسـیم  
در هر . تعیین می گردد تا پس از طی هر مرحله به مقصود نزدیک تر شویم

باید بـه   ...مرحله وضعیت اقتصادي، سیاسی، تعلیم و تربیت،هنر، اعتقادي و
سمت آرمان تعیین شده و با توجه به اسـتراتژي فرهنگـی نزدیـک تـر مـی      

  .شود تا به سرمنزل مقصود برسد
که مسـیر  ) یا چشم اندازها(نقشه مهندسی فرهنگی ابتدا اهداف پلکانی   

دهد، سپس راهبردهاي اساسی براي  حرکت را مشخص می کند نمایش می
تعیـین مسـیر نقشـه     )4شـکل  (. تحقق وضعیت مطلوب را ارائـه مـی دهـد   

  :مهندسی فرهنگی را نشان می دهد
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   .توضیح اینکه اعداد صفر و صد نسبی هستند

میزان ابتدا در چشم اندازهاي چند ساله در فرایند مهندسی فرهنگی 
فرهنگ سیاسی ، فرهنگ اجتماعی و ( توسعه ي ابعاد مختلف فرهنگ

عیین گردیده و سپس راهبردهاي اساسی براي توسعه ت) فرهنگ اقتصادي
  .گردد پلکانی و تحصیل میزان تعیین شده هر بعد، مشخص می

وضعیت 
نامطلوب 
موجود

چشم 
انداز اول

چشم  
انداز  
دوم 

چشم 
اندازسوم، 

چهارم 
...و

هدف 
نهایی و 
آرمانی

فرهنگ  
  سیاسی
  اقتصادي
 اجتماعی

عدد صفر
موجود

صفر+
m1

صفر+
m1+m2

صفر+
m1+m2
+m3+...

100عدد 
مطلوب

فرهنگ  
  سیاسی
  اقتصادي
 اجتماعی

فرهنگ  
  سیاسی
  اقتصادي
 اجتماعی
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حوزه ي فرهنگ سیاسی شامل اصول و ضوابط فرهنگی حاکم بر روابط 
بین الملل، ادبیات تعامل با دولت هاي دوست و دول بیگانه، ارائـه ي طـرح   

، تامین امنیت، شاکله ي حکومـت  جامع اسالمی براي حکومت واحد جهانی
  .می باشد...  اسالمی در زمان غیبت کبري و

حوزه ي فرهنگ اقتصادي شـامل قواعـد و قـوانین فرهنگـی در عرصـه      
هاي تجارت و معامالت، نظـام قـرض الحسـنه، بانکـداري اسـالمی، تقـواي       
اقتصادي و اخالق بازار، خودکفایی در تولید، اشتغال زایی و حـذف مشـاغل   

  .می باشد... و  کاذب
حوزه فرهنگ اجتماعی که گسترده تـرین حـوزه هـاي فرهنـگ اسـت      
شامل فرهنگ هنر، جهـاد و ایثـار، خودبـاوري ملـی و فـردي، اسـتقامت و       
صبوري ملی و فردي، رانندگی و ترافیک، روابط اجتماعی، تعلیم و تربیت و 
آموزش، علم آمـوزي، رفتارهـاي فـردي، ورزش، سـالمت روانـی و جسـمی       

  .می باشد... امعه، تعاون، شهروندي و مدنیت، خانواده وج
همه باورها، رفتارها و نمادهاي یک جامعه را می تـوان در یکـی از سـه    
حوزه ي فوق جانمایی نمود چراکه گستردگی این سه حوزه این قابلیـت را  

لـذا  . دارد که هر اعتقاد یا عملکرد و یا سمبلی را در یکی از آن ها قـرار داد 
هنگ را با آن همه وسعت، در این سه حوزه محدود کـرده و ضـوابط و   ما فر

  .روابط بین آن ها را بر اساس همین تقسیم بندي تحلیل می نماییم
  :مدیریت فرهنگی:گام سوم

در این مرحله با نگاه استراتژیکی که در مرحله مهندسی فرهنگ بـدان  
مهندسی فرهنگـی  دست یافته ایم و با عنایت به  راهبردهایی که در مرحله 

کسب شده است براي اجرائی و عملیاتی شدن چشم اندازها، مطـابق نقشـه   
ي مهندسی از وضعیت نامطلوب موجـود بـه سـمت آرمـان شـهر مطلـوب،       

براي تحقـق هرکـدام از چشـم انـدازهاي مرحلـه ي دوم      . نماییم حرکت می
با شود که دولتمردان  ، برنامه هاي چند ساله تعریف می)مهندسی فرهنگی(

تـوان   مـثال مـی  .(هر دیدگاه و فکر سیاسی، موظف به اجراي آن خواهند بود
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سـاله  5برنامه 4ساله طراحی نمود و براي هر چشم انداز 20چشم اندازها را 
  )5شکل (). تعریف نمود

  .)........................................مهندسی فرهنگ(همراه با نگاه استراتژیک گام اول 

  
  )گام دوم(همگام با راهبردهاي نقشه مهندسی فرهنگی.....................................

  
توضیح اینکه در بخش هاي بعدي کتاب مـا صـرفاً بـه گـام اول یعنـی      
مهندســی فرهنــگ و کشــف و تعریــف آرمــان و اســتراتژي نظــام مقــدس  

وجودي که حرف هاي فراوانـی بـراي گـام     جمهوري اسالمی می پردازیم با
دسی فرهنگی و مدیریت فرهنگی وجود دارد که به شـرط توفیـق   هاي مهن

  . در آثار بعدي بدان ها خواهیم پرداخت
در این مرحله با توجه به اینکه ما در ابتداي راه هستیم بیش از هرچیـز  
باید بدانیم به کدام سمت مـی خـواهیم حرکـت کنـیم و بـا کـدام راهبـرد        

  .اساسی می توانیم به هدف نهایی برسیم
  

که روز بزرگ ) هلِّکُ ینِی الدلَع هرَظهِیل(امید تحقق کامل وعده الهیِ به
  !آمین.اعتالي فرهنگی عالم بشریت خواهد بود

  ریباًقَ راهنَ عیدا وب هونَرَم یهنَّإ
  
  
  

صفر  نقطه
حرکت 
چشم 
انداز اول

 5برنامه 
ساله اول

 5برنامه 
ساله دوم

 5برنامه 
ساله سوم 

...و

تحقق 
چشم 
انداز اول
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  بخش سوم
  

  انفجار نور، زمینه ساز ظهور
  نگاهی به مهندسی فرهنگ از منظر

  )ره(هاي حضرت امام خمینیآرمان  
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  یادآوري فرایند تحقق مهندسی فرهنگی

قبالً ذکر گردید که فرایند مهندسی فرهنگی در سه گام محقق می 
  :گردد

  مهندسی فرهنگ: گام اول 
  مهندسی فرهنگی:گام دوم

  مدیریت فرهنگی : و گام آخر
سه مرحله اي باید لحاظ در اولین گام یعنی مهندسی فرهنگ یک فرایند 

  :گردد که 
 .است آرمانی مرحله اول آن تعیین فرهنگ مطلوب و •
 وضعیت موجودمرحله دوم آن بررسی  •
براي  استراتژيو مرحله نهایی در مهندسی فرهنگ تعیین  •

خیزش از وضعیت موجود نامطلوب به سمت وضعیت مطلوب و 
  .آرمانی است
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ایند مهندسی فرهنگ را از نگاه و در این بخش از کتاب، اولین مرحله از فر
بدین منظور . ، بررسی می نماییم)ره(افق رفیع و الهی حضرت امام خمینی

  .را، تشریح می نماییم) ره(ابتدا آرمان و غایت اهداف امام
  

  ضرورت و فواید آرمان گرایی
براي اجرایی شدن فرایند مهندسی فرهنگ اولین فعلی که الزم 

آرمانی و مطلوب است تا سازه هاي طراحی  است تعیین آرمان و فرهنگ
ضرورت آرمان گرایی از آنجا . شده فرهنگ بر این ستون بنیانگذاري گردد

  :مشخص می گردد که
ارزش هر اجتماعی را به آرمان یعنی  واالترین هدف آن جامعه : اوالً

  . می سنجند
همه باورها، موضع گیري ها و گزینش هاي بعدي جامعه، بر : ثانیاً

  .ناي آن هدف رفیع و بلند، نشات خواهد گرفتمب
آرمان، اجتماع را به وحدت رویه و اتفاق نظر نزدیک می : ثالثاً

هدف هر اجتماعی چون روح واحدي، در تمام جوانب آن اجتماع «.نماید
   1».حلول کرده، و یک نوع وحدتی به جوانب آن اجتماع می دهد

و زندگی او بسته به تکاپو  حیاتدر هندسه فرهنگی شیعه نیز، : رابعاً  
او با رویاها زندگی نمی کند بلکه با . جهت تحقق آرمان و هدف است در

وعده حقی که پروردگار رحیم براي بهبودي اوضاع جهان، وراثت زمین و 
با . تشکیل حکومت پاکان به وي داده، حیات خود را استمرار بخشیده است

ود را پرورانیده و روز به روز این وعده ي حق و به عشق آن موعود الهی خ
بستري خیالی  آرمانبراي جهان تشیع . بر قدرت خویش افزوده است

                                                
گروه فرهنگی  -،در المیزان)ره(المه طباطباییتئوري اداره جهان بشري از دیدگاه ع. 1

  27المیزان، ص
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خالصه اینکه شیعه در جریان تاریخی . است بستر پرورشنیست بلکه 
  1الشیعه تربی باالمانی: ده استپیوسته در سایه آرمانهاي خویش تربیت ش

   تعیین جهان بینی مقدمه ي پرداختن به آرمان
ا قبل از انتخاب آرمان الزم است جهان بینی خویش و نگرش خود را ام

نگاه ما به اهداف  نسبت به جهان هستی بازنگري نماییم؛ چراکه  قطعاً
ثر در تعیین اهداف کالن و راهبردي مؤآفرینش و فهم ما از محیط پیرامون 

آرمان هر جامعه اي مبتنی بر هستی شناسی و . و تعیین کننده خواهد بود
فلذا نمی توان تصور کرد . انسان شناسی افراد آن جامعه تعیین می گردد

که روند تحقق آرمان و اهداف یک جامعه با جهان بینی آنها تفاوت و تضاد 
اصوال جهان بینی آرمان زا است و تکلیف را معلوم می کند که . داشته باشد

  .باید چگونه جهت گیري شود
یک . ی ها به دو نوع تقسیم می گردندمی دانیم از نگاه اسالم جهان بین

و یا ) انسان محوري(، اومانیستی)ماتریالیستی(نوع جهان بینی مادي
است و نوع  طاغوتیو یا به تعبیري جهان بینی ) دین زدایی(سکوالریستی

هر کدام از این دو نوع جهان بینی نافی . است الهیدوم آن جهان بینی 
 الطاغوت ور بِکفُن یم و« . :است هم بوده و امکان جمع بین آنها محال

قَاهللا فَن بِیوماستَ دمسبِ کالعروه 2».ثقیالو  
اختالف در جهان بینی ها، تضاد آرمان ها را  بوجود می آورد لذا الزم 

  .است در مهندسی فرهنگی حتما به این امر توجه گردد
مدیریت شعار اسالم پیروي کردن از حق در فکر و عمل است و شعار « 

امروز دنیا، براي اداره بشر، اراده اکثریت است، که اختالف در شعار، موجب 
                                                

  256/بقره. 1
  6حدیث-369ص -1ج-کافی. 2
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اختالف در هدف نهایی می شود؛ بطوریکه هدف اجتماع اسالمی، سعادت 
و جامعه را در چنین شرایط و با چنین هدف ... حقیقی مبتنی بر عقل است

  1».باید آرایش داد
امعه ایرانی بستر جهان آنچه مسلم و مبرهن است اینکه فرهنگ ج

بینی نوع اول را بر نخواهد تابید و طالب نگرش دوم یعنی جهان بینی الهی 
  .است

قرار داد و نوع برخورد با آن را بایستی نگاه معقول اسالمی را مالك « 
دهد تنظیم  بر طبق ضوابطی که معارف و الگوهاي اسالمی به ما نشان می

  2». کرد
ن خویش را بر اساس نگرش الهی و تکلیف مشخص است ما آرما

بر آن ) ره(اسالمی باید دنبال نماییم؛ چراکه سازه هاي فکري امام خمینی
مبنا شکل گرفته بود و این معمار الهی، نظام جمهوري اسالمی را اینگونه 

، قواعد )ره(طراحی نموده است و فقط جهان بینی توحیدي و به تعبیر امام
  .باید سازه هاي انقالب را  شکل دهداست که  )ص(اسالم ناب محمدي

تعیین آرمان نظام مقدس جمهوري اسالمی بر پایه جهان بینی 
  توحیدي

حال که نگرش و جهان بینی ما در مهندسی فرهنگی کشور ایران 
مشخص بوده و بدلیل وضوح موضوع و این که هماهنگی فرهنگ عمومی 

بر پایه جهان بینی  جامعه با این دیدگاه براي همگان مسجل می باشد باید
توحیدي در مرحله اول مهندسی فرهنگی، بدنبال رفیع ترین آرمان و هدف 

که در نگرش توحیدي به جهان مبدا و مرجع همه مقدرات (خالق متعال 

                                                
گروه فرهنگی  -،در المیزان)ره(تئوري اداره جهان بشري از دیدگاه عالمه طباطبایی. 1

  21المیزان، ص
  
  ) 1382مقام معظم رهبري (. 2
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بر همین اساس و با همین نگاه بلند ملهم از جهان . ، بگردیم)عالم است
الهی را طراحی  این نظام) ره(بینی توحیدي بود که حضرت امام خمینی

   . و دقیقا آرمان هاي خویش را بر این اساس تعیین و تبیین نمود. فرمود
در مهندسی فرهنگی نیز، اولین گام ها اینست که وضعیت مطلوب 

یعنی بدانیم به تعبیر رهبر معظم انقالب، این . خویش را مشخص نماییم
شود؟  جریان صیرورت بخش که نامش فرهنگ است به کجا قرار است ختم

نهایت، غایت و آرمان واالي ما در مهندسی فرهنگی کجاست؟ افق و انتهاي 
تالش ما کدامست؟ پس اولین قدم ها این است که ما رفیع ترین آرمان 

  .خویش را مشخص کنیم
   اسالمی نظام ایران کدامست؟ -آرمان بلند انقالبی

گفتیم وقتی صحبت از مهندسی فرهنگی نظام مقدس جمهوري 
می شود باید اول از همه سراغ معمار این بناي شکوهمند برویم و  اسالمی

از او سوال کنیم که هدف و آرمان شما، از طراحی و ساخت این ساختار 
عظیم که نامش را جمهوري اسالمی نهاده اید، چیست؟  می دانیم  نگاه 

به عنوان یک رهبر الهی، دقیقا منطبق بر همان آرمان الهی است، ) ره(امام
ن مان تفحص اندیشه هاي امام راحل و عظیم الشأید بیشتر و دقیق تر در با

ناخداي  کشتی . کنیم تا دریابیم  افق نگاه امام به کدام جهت دوخته بود
ما در این مقال به . انقالب به سمت کدامین ساحل نجات چشم انداخته بود

  .هستیم) ره(جستجوي آرمان حضرت امام خمینی
سند آرمان نهایی حضرتش را منحصر به تشکیل کسانی که خمینی شنا

عد )ره(افق دید خمینی کبیر. یک انقالب اسالمی در ایران نمی دانند از ب ،
مکانی تا انتهاي هستی و از بعد زمانی تا انتهاي تاریخ، را شامل می شد و 

سیر در اهداف و آرمانهاي ایشان ما را بدین نکته . نگاهش جهان شمول بود
ایران را مبداء و منشأ تحوالت آن یگانه بزرگوار : کرد که متوجه خواهد

ت و استقرار ارزشهاي  الهی می دانست که جهان را به سمت انسانی
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لذا در آخرین بهار  عمر گرانقدر خویش، براي . توحیدي هدایت می کند
نشان دادن جهت اصلی حرکت و معرفی مجدد نهایت هندسه ي الهی نظام 

  :قیقت را مجدداً یادآوري و تأکید فرمودندمقدس اسالمی، این ح
انقالب مردم ایران، نقطه شروع انقالب بزرگ جهانی اسالم به پرچمداري « 

حضرت حجت ارواحنا فداه است که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان، 
سالم بر ملت ... منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد

و ایثار و شهادت، راه را براي ظهورش هموار می  بزرگ ایران که با فداکاري
  1».کنند

ایشان مطلوب حقیقی را قیام و حکومت اصالحی و جهانی حضرت 
  :می دانست و در تبیین آرمان اصلی انقالب می فرمود) عج(مهدي
من امیدوارم ما به مطلوب حقیقی برسیم و این نهضت، به نهضت « 

   2».)عج است(لی عصربزرگ اسالمی متصل بشود و آن، نهضت و
امید است این انقالب، جرقه و بارقه اي الهی باشد که انفجاري عظیم « 

در توده هاي زیر ستم ایجاد نماید و به طلوع فجر انقالب مبارك حضرت 
     3».بقیه اهللا ارواحنا لمقدمه الفداء منتهی بشود

 ، همواره)علیهم السالم(، پیرو سیره ي عملی ائمه)ره(خمینی کبیر
تالش می نمود تا با  یادآوري آرمانهاي رفیع و تذکر تحقق حتمی این 
وعده هاي الهی، به تربیت ، پرورش، جهت دهی  و هدایت جامعه مسلمین 
بپردازد و اینچنین سعی داشت تا به توده هاي زجرکشیده اطمینان خاطر 

  :بدهد

                                                
1 .2/1/1368  
  132،ص 16صحیفه نور،ج. 2
 162ص- 15ج-نورصحیفه . 3
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مستضعفان که اکثریت قاطع جهان را تشکیل می دهند، مطمئن « 
د که وعده ي حق تعالی نزدیک است و ستاره نحس مستکبران رو به باشن

   1».زوال است
آسمانی حضرت روح  -در یک جمع بندي می توان آرمان الهی

را در مهندسی فرهنگ انقالب اسالمی ) قدس سره الشریف(اهللا
ه « اسالمی نمودن جهان و تحقق آرمان الهی:چنین ذکر نمود لیظهِرَ
ی الدینِ کُلِّ ، که الزمه و مقدمه آن تشکیل نظام اسالمی براي »هعلَ

ل اهللا تعالی (زمینه سازي حکومت عدل جهانی حضرت ولی عصر عج
فرایندي که با ایثار و مجاهدت و اعتماد . می باشد) فرجه الشریف

  .به نفس مستضعفان، باید به وقوع بپیوندد
  

  مصادیق و شواهدي دیگر از آرمان امام خمینی
  ):الشریفقدس سره (

البته . ، همانند اجداد طاهرینش آرمان گرا بود)ره(حضرت روح اهللا
در تاریک ترین . آرمانگرایی او در کنار واقع بینی اسالمی تجلی یافته بود

دوران تاریخ، دورانی که بشر از ظلمت جهل لبریز بود و مغرور به بضاعت 
ا در انتظار م«:ناچیز علمی، حضرتش افقی الهی را می دید و می فرمود

  » ! رویت خورشیدیم
به این انقالب  نگرشی جهانیکه از منظرگاه رفیع الهی، ) ره(امام

داشت، در آن زمان، برخالف تصور بشر، بهتر از همگان می دانست و باور 
داشت که پایان شب سیه، سپید است و زوتر از همه دریافته بود که صبح 

درونی خود را برایمان می گفت ، دریافت )ره(حضرت روح اهللا. نزدیک است

                                                
  62، ص15صحیفه امام، ج. 1
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گوئی جهان مهیا می شود براي طلوع آفتاب والیت از افق مکه « : که
  »! معظمه

حضرت  براي ظهور زمینه سازيغیر از  ،)ره(مطلوب حقیقی امام
و ترسیم هندسه و سیماي ) عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(بقیه اهللا االعظم

  :شهر منتظران نبود لذا فرمود
دوارم که ما به مطلوب حقیقی برسیم و این نهضت، به نهضت من امی« 

   1».است) عج(بزرگ اسالمی متصل بشود و آن نهضت ولی عصر
آري روح خدا، در راستاي رسالت بزرگش در همان گام اول، دست 

کوتاه کرده بود و در گام بعدي ) عج(بیگانگان  را از ملک صاحب الزمان
این همان قولی بود . می دانست انرهایی همه مسلمانرسالت خویش را 

  :که به ملت شریف ایران وعده فرموده بود
ما با خواست خدا دست تجاوز و ستم همه ستمگران را در کشورهاي « 

راه را براي ظهور منجی هموار .... اسالمی می شکنیم و با صدور انقالبمان
   2».می کنیم

اهللا می گذرد و امروز که بیش از سه دهه از شاهکار بزرگ حضرت روح 
در حالی که بار غمِ دو دهه ي فراق آن یار سفر کرده را بدوش کشیده ایم 
هنوز امتی که او بیدارشان کرد و یاریشان نمود تا باور کنند وعده نصرت 
حق را، با او و با آرمان بزرگ او هم پیمانند و فرمانش را به گوش جان 

  :سپرده اند که فرمود
  

                                                
  132ص-16ج-صحیفه نور. 1
  345ص-20ج- صحیفه امام. 2
  16ص- 21ج-صحیفه نور. 3
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کاري کنیم که عالم براي آمدن . را فراهم کنیمما باید زمینه کار « 
  1». حضرت مهیا شود

می خواست تا براي ظهور مقدمه باشد و اعتقاد داشت که ) ره(امام! آري
لذا امروز، روز تالش . ما باید جهان را براي پذیرش حق و عدل مهیا کنیم

!) . ان شاءاهللا(مضاعف منتظران است و وعده الهی شان نزدیک است 
ران گوش به فرمان امام راحلشان دارند و یاد و آرمانِ روح اهللا را در منتظ

.  زنده می بینند) حفظه اهللا(چهره ي سید منتظران حضرت سیدعلی
همگان دل در گرو یار سفر کرده و گوش به فرمان خلف صالح او، مسیر 

  : نورانی اش را طی می نمایند
 !به سمت نور،  به سوي ظهور

که فرایند تحقق این آرمان، سخت و طاقت فرسا  روح خدا می دانست
است و تکلیف امت خویش و در حقیقت استراتژي خود را مشخص کرده 

  :بود که باید زمینه این کار را فراهم نمایند
پر کردن دنیا از عدالت، در توان ما نیست؛ اگر می توانستیم می « 

ایند، اما ما باید بی) حضرت مهدي ارواحنافداه(کردیم، اما چون باید ایشان
کاري کنیم که عالم براي آمدن حضرت مهیا .زمینه ي کار را فراهم کنیم

   2». شود
خلق نماید و جهان ظلمت زده انفجاري از نور می خواست تا ) ره(امام

  :ي فرو رفته در خواب غفلت را بیدار کند

                                                
  16،ص 21صحیفه نور،ج. 1
  162،ص 15صحیفه نور، ج. 2
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امید است این انقالب، جرقه و بارقه اي الهی باشد که انفجاري عظیم « 
در توده هاي زیر ستم، ایجاد نماید و به طلوع فجر انقالب مبارك حضرت 

  1».بقیه اهللا ارواحنا لمقدمه الفداء منتهی بشود
داشت و به راه روشن خویش  اعتماد کاملخود ) ره(خمینی کبیر

« .سعی داشت این اطمینان را به دیگر مستضعفان جهان منتقل نماید
را تشکیل می دهند، مطمئن باشند که مستضعفان که اکثریت قاطع جهان 

   2».وعده حق تعالی نزدیک است و ستاره نحس مستکبران رو به زوال است
این آرمان رفیع و الهی حضرت روح اهللا، در قانون اساسی جمهوري 
اسالمی ثبت گردید تا راه روشن و ثابتی باشد براي همیشه ي ایران 

شاره به ماهیت این نهضت بزرگ، اسالمی، آنجا که در مقدمه این قانون با ا
رِثُها عبادي « :به آرمان متعالی آن توجه داده می شود که ی إنّ االرض

الحون و» الص » لهم نَجع ی االرض وفوا ف لَی الَّذینَ استُضع نَّ ع أن نَم رید و نُ
لهم الوارثین نَجع 3»أئمه و  

ردید بلکه روز به ش دفن نگ.ه 1368خرداد  14در ) ره(آرمان خمینی
و این کشتی نجات، هر لحظه به . روز قدرتمند تر و پر نفوذ تر گردید

  :ساحل رهایی نزدیک تر می گردد
این انقالب به نام خدا و براي عدالت و استقالل و آزادي آغاز شد و « 

  4».این راه را همچنان ادامه داده است
 

                                                
  162،ص 15صحیفه نور، ج. 1
  62، ص15صحیفه امام، ج. 2
  20و19ر، صصقانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، تدوین جهانگیر منصو.  3
  19/11/83) مدظله العالی(مقام معظم رهبري. 4
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باقی باشد این نهضت و این انقالب و قیام، تا صاحب اصلی انشاءاهللا «   
   1». بیاید، و ما و شما  و ملت ما، امانت را به او تسلیم کنیم

اء و عجل علیه آالف التحیه و الثن(در جهتی که حکومت امام زمان« 
تشکیل خواهد شد، در همان جهت، زندگی امروز را ) اهللا تعالی فرجه
  2».بسازیم و بنا کنیم

با بررسی دیدگاه هاي رهبر فرزانه ي انقالب، براي تحقق کامل 
مهندسی فرهنگی نظام، ما پنج گام اساسی را بایستی طی نماییم تا 

  .دوضعیت مطلوب و آرمان انقالب به صورت کامل محقق گرد
  :3فرایند تحقق اهداف مهندسی فرهنگی مهدوي

  ایجاد انقالب اسالمی: مرحله اول - الف
                                                

  385،ص15،صحیفه نور،ج)ره(حضرت امام خمینی. 1
  20/4/78رهبر معظم انقالب،. 2
ستاد فرهنگی فجر انقالب  -)منشور نظریه دولت اسالمی(این فرایند برگرفته از کتاب« . 3

  ».انتشارات تسنیم اندیشه می باشد - اسالمی
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  تاسیس نظام اسالمی: مرحله دوم -ب
   ایجاد دولت اسالمی: مرحله سوم -ج
  ایجاد کشور اسالمی: مرحله چهارم -د
  ایجاد دنیاي اسالمی  : مرحله پنجم - ه

ذهنی بیشتري داشته باشیم قبل از ورود به فرایند براي اینکه امادگی 
) که در این خصوص بیان داشته اند(به بعضی از فرمایشات رهبري معظم، 

   :توجه می نماییم
اگر حکومت تشکیل شد، . تشکیل حکومت براي تحقق آرمانها ست« 

این یک . ولی در جهت تحقق آرمان ها پیش نرفت، حکومت منحرف است
   1».قاعده کلی است، این یک معیار است
نمایندگان مجلس در وظیفه قانون « :آرمان گرایی مطابق با واقعیت ها

گذاري خود، باید همواره دو ویژگی آرمان گرایی و واقع بینی را، مد نظر 
   2».داشته باشند و راه رسیدن به آرمان ها را مطابق با واقعیات ترسیم کنند

در محاسبه ما این طور نشان می دهد که نظام جمهوري اسالمی « 
نمی گوییم تماما به . سال گذشته، پیشرفتهاي زیادي کرده است25طول 

   3».هدفهاي خودرسیده ایم، نه، باز هم باید حرکت و تالش کنیم
ملت ایران هنوز در نیمه راه است و هنوز تحقق اهداف بزرگ و « 

حقیقی اش، به نحوي که مورد عالقه او و منطبق بر اصول اسالمی باشد، 
   4». می طلبد تالش بیشتري

نتایج نهایی  فرایند تحقق نظام اسالمی، همین طور قدم به قدم به« 
      5».خود نزدیک می شود

                                                
1 .19/9/1375  
2 .18/3/89  
3 .25/9/1382  
4 .1/9/1368  
5 .12/9/1380 
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انسان به ) که(فرایند، یک فرایند طوالنی و البته دشواري است ) این(« 
طور نسبی، به آن اهداف نزدیک می شود، اما تحقق آنها خیلی طوالنی 

   1». است
  قالب اسالمیایجاد ان: مرحله اول

مقام معظم رهبري قدم اول تحقق ارمان هاي اسالمی را ایجاد انقالب 
خرداد  15در ) ره(اسالمی می دانند امري که با قیام حضرت امام خمینی

ایجاد موج انقالبی در . به پیروزي رسید 1357بهمن 22شروع و در  1342
ن سراسر کشور و شکست حکومت طاغوتی گام اول فرایند جهانی شد

  .، بود)ص(فرهنگ اسالم ناب محمدي
خصوصیات این مرحله پر سر وصدا بودن است و پیام انقالب این بود 

انقالب اسالمی بدنبال یک . که دوران حاکمیت معنویت آغاز شده است
تحول اساسی در جهت آرمان هاست، حرف هاي تازه اي دارد و در مفاهیم 

  . سیاسی عالم تجدید نظر می نماید
  :از منویات رهبر معظم انقالب در این خصوص توجه بفرمایید به بعضی

قدم اول که پرهیجان تر و پر سر و صداتر از همه است، ایجاد انقالب « 
، این انقالب، اولین سخنش این بود که دوران حاکمیت 2اسالمی است

؛یک تحول بنیادین بر اساس یک سلسله 3ارزشهاي معنوي آغاز شده است
  »4.ارزشها

الب بزرگ ما، خصوصیاتی مخصوص به خود داشت، این انق« 
خصوصیات که بارها هم در تحلیل هاي ملت ما و آشنایان با انقالب تکرار 
شده، اولین بار در یک انقالب مشاهده می شد؛ تکیه به اسالم، هدف گیري 
ایجاد حکومت اسالمی، تجدید نظر در مفاهیم سیاسی عالم، مثل آزادي و 

                                                
1 .12/9/1380  
2 .12/9/1380  
3 .17/11/1369  
4 .23/2/1379 
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اجتماعی و چیزهاي دیگر و حرکت به سمت دنیا و  استقالل و عدالت
مردم می دانستند  1...جامعه اي که بر پایه ارزشهاي اسالمی بنا شده باشد

  » 2.دچه می خواهند، دنبال ارزشها بودن
  تأسیس نظام اسالمی:مرحله دوم

در مرحله دوم، پس از اینکه انقالب اسالمی به پیروزي رسید، باید نظام 
فرمان همه پرسی دادند و ) ره(لذا حضرت امام. می آمداسالمی بوجود 

به تایید قاطبه ي  1358فروردین 12قانون اساسی جمهوري اسالمی در 
آن هم با رکوردي بی سابقه در طول تاریخ دموکراسی (ملت ایران رسید

با راي مردم و تشکیل قواي سه گانه و دستگاه ها و ارگان هاي ). جهان
اسالمی در ایران مستقر گردید و مرحله دوم حکومتی، نظام جمهوري 

حفظه (به بعضی از فرمایش هاي رهبر انقالب. فرایند آرمانی اش محقق شد
  :در این خصوص توجه فرمایید) اهللا

قدم بعدي، ترتب نظام اسالمی بر انقالب اسالمی است، یعنی ایجاد « 
که این امعه، اسالمی بشود هندسه عمومی ج) اینکه(نظام اسالمی؛ یعنی 

سی مترقی و قانون اسا) همان(منشور اصلی جمهوري اسالمی که  3هم شد؛
قانون . قانون اساسی، میثاق امت با انقالب است 4.)پدید آمد(جامع ماست

 در حقیقت، مرکز اصلی سلسله اعصاب. اساسی ستون فقرات نظام است
  5».نظام است؛ معیار و ضابطه است

  :تعریف نظام اسالمی 
می یعنی چه؟یعنی منبع تقنین و معیار و مالك اجرا و نظام اسال« 

قوه ي  -ارکان تصمیم گیري در کشور معلوم شد چیست؛ ارکان حکومت
                                                

1 .14/3/1369  
2 .23/2/1379  
3 .12/9/1380  
4 .3/12/1377  
5 .14/11/1374  
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چیده شد و قانون  -مجریه، قوه ي مقننه، رهبري، قوه قضائیه و دیگر ارکان
  1».اساسی آمد و همه این ها را تثبیت کرد

  ایجاد دولت اسالمی:مرحله سوم
مرحله ي ایجاد انقالب اسالمی و نظام اسالمی به مدد الهی تا اینجا دو 

گام بعدي ایجاد دولتی است که منش اسالمی داشته . با موفقیت طی شد
این کار سخت تر از دو . باشد و قواعد و ضوابط اسالمی را رعایت نماید

به بعضی از . مرحله ي قبل است و فرایند و زمانِ طوالنی تري را می طلبد
  :مان، توجه نمایید) عج(اي رهبري فرزانه و نایب امام زماندیدگاه ه

قدم بعدي که از اینها دشوار تر است، ایجاد دولت اسالمی است، « 
مجموعه کارگزاران ) بلکه به معناي(دولت نه به معناي هیات وزیران،

 2.مشکل تر از مراحل قبلی است) حلهمر(این. حکومت، یعنی من و شما
دولتمردان به معناي حقیقی، تشکیل منش و روش تشکیل دولت اسالمی 
  »3.به گونه ي اسالمی است

جا نمایی رهبري (بعد از استقرار نظام اسالمی و پایه گذاري هاي اصولی
، )و قواي سه گانه و ارکان نظام و همچنین تثبیت آن توسط قانون اساسی

  . نوبت به مرحله ایجاد دولت اسالمی رسید
شکل نیست؛ محتوایی دارد؛ یعنی کارهایی  این نظام اسالمی فقط« 

تحقق این واقعیت ها در زندگی . باید در واقعیت زندگی مردم انجام بگیرد
که داراي صفات و (مردم، مردان و عناصر مومن و معتقد به خودش را 

  . می طلبد؛ این می شود دولت اسالمی) خصوصیات الزم هم باشند
ام اسالمی است؛ نه فقط قوه دولت اسالمی شامل همه کارگزاران نظ

این ها باید جهت . مجریه؛ یعنی حکومت گران و خدمت گزاران عمومی

                                                
1 .8/6/84  
2 .21/9/1380  
3 .21/9/1379  
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گیري ها و رفتار اجتماعی و رفتار فردي خود و رابطه شان با مردم را، با 
بعد هم باید . معیارهاي اسالمی تطبیق دهند تا بتوانند به آن اهداف برسند

قرار دهند و به سرعت به سمت آن آن جهت گیري ها را مد نگاه خودشان 
   1»این می شود دولت اسالمی. جهت گیري ها حرکت کنند

  بخشی از کارکرد و وظایف دولت اسالمی
  :از منظر رهبر معظم انقالب

  :تقسیم عادالنه امکانات، اساس کار دولت اسالمی -1«
   .عدالت یعنی امکاناتی که در کشور هست، عادالنه و عاقالنه تقسیم کنیم

و سعی کنیم همین امکانات را بیشتر ). نه عادالنه بی حساب و کتاب ( 
کنیم تا به همه بیشتر برسد؛ نه اینکه به قشر خاص و به دسته ي خاص 

این وظیفه از وظایف دولت اسالمی بود که شما شعارش را . بیشتر برسد
  دادید؛

ید و عدالت را واقعاً محور همه ي برنامه ریزي هاي خودتان  قرار ده
  .ببینید در بخش هاي مختلف، چگونه می شود آن را تامین کرد

  :گسترش دانایی و آزاد اندیشی -3و2
وظیفه حتمیِ دیگر دولت اسالمی، گسترش علم و دانایی است؛ چون دولت 

گسترش آزاد . اسالمی، بدون گسترش علم و دانایی به جایی نخواهد رسید
ید بتواند در یک فضاي آزاد فکر واقعا انسان ها با. اندیشی هم مهم است

  . کنند
وقتی آزادي فکر بود به طور . آزادي بیان تابعی از آزادي فکر است

عمده، آزادي فکراست که انسان ها بتوانند . طبیعی آزادي بیان هم هست
در غیر فضاي آزاد فکري، امکان رشد وجود ندارد؛ براي . آزاد بیاندیشند

ي عظیم پیشرفت بشري، اصال جایی وجود فکر، براي علم، براي میدان ها
  . نخواهد داشت

                                                
1 .8/6/84  
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ما در مباحث کالمی و مباحث فلسفی، هرچه پیشرفت داشتیم، در 
اشکالی که ما . سایه ي مباحثه و جدل و بحث، وجود معارض داشتیم

همواره به بخش هاي فرهنگی داشته ایم، این بوده که به نقش خودشان به 
ه ي کارزار فکري، درست عمل نمی عنوان یک دولت اسالمی در صحن

کارزار فکري باید باشد؛ منتها کارزار فکري عمال به این شکل درنیاید . کنند
که ما به قول سعدي، سگ را بگشائیم و سنگ را ببندیم؛ حربه را از دست 
اهل حق و اهل آن فکري که حق می دانیم، بگیریم اما دست اهل باطل را 

نه او حرف . خواهند سر جوان هاي ما بیاورندبازبگذاریم که هر بالیی می 
ما به تجربه دریافته . بزند، شما هم حرف بزنید و در جامعه فکر تزریق کنید

ایم که آنجایی که سخن حق با منطق و آرایش الزم خودش به میدان آید، 
  .هیچ سخنی در مقابل آن تاب پهلو زدن و مقاومت کردن نخواهد داشت

  :مبارزه با فساد -4
من درباره مبارزه . بارزه ي با فساد، یکی دیگر از وظایف بسیار مهم استم

ي با فساد این قدر در صحبت هاي عمومی و خصوصی حرف زده ام، که 
البته بحمداهللا ارکانی در این دولت هم خودشان . فکر می کنم تکراري است

  .به این مسئله توجه کامل دارند
  :مین عزت ملیتأ -5

یک ملت اگر احساس عزت کرد پیشرفت . عزت ملی استمین نکته بعد تأ
اما اگر توسري خورد استعداد ها در او خفه . خواهدکرد و خواهد بالید

آنچه مایه ي عزت یک ملت است، مثل تراث عظیم فکري و ... خواهد شد
فرهنگی و علمی، در مقابل چشم آن ها قرار می گیرد؛ شخصیت هاي 

  .استعداد واالیشان برجسته شان، گذشته ي روشنشان،
  :مبارزه با نظام سلطه - 6

نظام سلطه . مبارزه با نظام سلطه هم یکی از وظایف دولت اسالمی است
و (نظامی است که مثل بختک سنگینی روي پیکر جامعه بشري می افتد

این نظام سلطه دو . و او را نابود می کند و از بین می برد) افتاده است
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مبارزه اش . با این نظام باید مبارزه کرد. پذیر طرف دارد؛ سلطه گر و سلطه
مبارزه اش با عقل، با کار حرفه اي سیاسی، و با . هم با شمشیر نیست

  .شجاعت در  میدان هاي الزم و متناسب خودش است
  :ارائه الگوي کامل رفتار اسالمی -7

معناي شعار دولت اسالمی این است که ما می خواهیم، اعمال فردي، رفتار 
مردم، رفتار بین خودمان، و رفتار با نظام هاي بین المللی و نظام سلطه با 

  .امروز جهانی را، به معیار ها و ضوابط اسالمی نزدیک تر کنیم
  :وظیفه و کارکرد خدمت رسانی به مردم -8

سعی کنید خدمت . ... کاري کنید که خدمت رسانی شما محسوس شود
قعا در همه بخش ها و در همه رسانی شما مابازاء داشته باشد یعنی وا

  1». وزارتخانه ها تحول در خدمت رسانی به وجود بیاید
   :کارکرد پاسخگویی دولت اسالمی -9

این موضوع آنقدر براي رهبري فرزانه ي انقالب اهمیت داشت که یک 
  .را سال پاسخگویی مسئوالن به مردم نامگذاري نمودند 2سال

وق ، می توان نتیجه گرفت ما در دوران با دقت در معیارهاي ارائه شده ي ف
گذار ایجاد دولت اسالمی هستیم، انشاء اهللا و با حول و وقه ي الهی این گام 

  .اساسی نیز با موفقیت طی می شود
  ایجاد کشور اسالمی: مرحله چهارم

انقالب اسالمی ایران در فرایند موفقیت آمیز دستیابی به آرمان هاي 
را با موفقیت طی ) جاد انقالب و نظام اسالمیای(الهی خود دو مرحله اول

مرحله . نموده و مرحله ي سوم و چهارم آن را نیز در حال طی نمودن است
ي سوم آن ایجاد دولت اسالمی و بعد از آن نوبت مرحله ي چهارم یعنی 

   .  ایجاد کشور اسالمی است

                                                
1 .8/6/84  
2 .1384  
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ت در مرحله چهارم باید کشور اسالمی شود، باید عدالت اسالمی حاکمی
پیدا کند، فقر از بین برود و احکام اسالمی در رگ و پوست دولت و ملت 

رهبر . جاري شده باشد تا یک الگوي اسالمی از حکومت داري بوجود بیاید
  :معظم انقالب می فرمایند

بعد از این مرحله، مرحله تاللو و تشعشع نظام اسالمی است، یعنی  «
بوجود آمد، آنگاه براي  اگر این مرحله. مرحله ایجاد کشور اسالمی

کونوا شُتَمسلمانان عالم، الگو و اسوه می شویم؛ لهداء اگر . ی الناسلَع
توانستیم این مرحله را به سالمت طی کنیم، آنگاه مرحله بعدي، ایجاد 

   1».دنیاي اسالم است
اگر دولت به معناي واقعی کلمه اسالمی شد، آن وقت، کشور به  «

می خواهد شد، عدالت مستقر خواهد شد، تبعیض معناي واقعی کلمه اسال
از بین خواهد رفت، فقر به تدریج ریشه کن می شود، عزت حقیقی براي 
آن مردم به وجود می اید، جایگاهش در روابط بین الملل ارتقا پیدا می 

   2».کند، این می شود کشور اسالمی
اختن امروز در این مرحله از انقالب، هدف عمده عبارت است از س «

کشوري نمونه که در آن، رفاه مادي همراه با عدالت اجتماعی و توام با 
روحیه و آرمان انقالبی، با برخورداري از ارزش هاي اخالقی اسالم، تامین 

هر یک از این چهاررکن اصلی، ضعیف یا مورد غفلت باشد؛ بقاي . شود
   3».انقالب و عبور آن از مراحل گوناگون، ممکن نخواهد شد

                                                
1 .21/9/1380  
2 .21/9/1379  
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ین سرنوشت هولناك بشریت را می توان تغییر داد؛ اما شرط اول ا «
الگوي مادي و آن،ایجاد تحول بزرگ در کشور، و تبدیل شدن به یک 

  1».است معنوي
باید زندگی این ملت، وضع مادي و معنوي این ملت، مایه ي آبروي  «

 دنیا باید نگاه کند که اسالم زندگی یک ملت را چطور اداره. اسالم بشود
   2».می کند؛ اسالم را از این طریق بشناسد

حکومت جمهوري اسالمی، استقالل کامل ملت تحت تابعیت خود را،  «
این استقالل کامل، شامل استقالل سیاسی و . تضمین و تامین می کند

   3».اقتصادي و باالتر از همه، استقالل فرهنگی است
اگر . خواهد شداگر دولت ما اسالمی شد، آن وقت کشورمان اسالمی  «

من و شما در معاشرت مان، در رفتارمان، در طلب مالمان، در مجاهدت 
مان، نتوانستیم خود را به حد نصاب برسانیم، از آن دانشجو، از آن جوان 
بازاري، از آن عنصر دررده هاي پایین دولتی، از آن کارگر، ازآن روستایی، 

اسالمی عمل کند؟ چرا  از آن شهري چه توقعی می توانیم داشته باشیم که
اگر کمبودي هست، . مردم را بی خود مالمت می کنیم؟ نباید مالمت کنیم

   4»لوموا انفسکم. خودمان را باید مالمت کنیم
  ایجاد دنیاي اسالمی: مرحله پنجم

از بیانات رهبر فرزانه مان اینگونه استنباط می گردد که هدف چهار 
گی نظام مقدس جمهوري مرحله ي گذشته از فرایند مهندسی فرهن

                                                
1 .15/2/89  
  281، ص)7(حدیث والیت. 2
  49،ص )4(حدیث والیت. 3
4 .8/6/84  
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اسالمی، ایجاد یک کشور الگوي اسالمی است تا مردم جهان با مشاهده ي 
محسنات آن، به اسالم و زندگی و فرهنگ اسالمی راغب گردند؛ این خود 
بزرگترین زمینه سازي براي پدید آمدن دنیاي اسالمی به رهبري حضرت 

جم ابتدا کشورهاي در مرحله پن. ، خواهد بود)علیه السالم(صاحب االمر
صلی اهللا علیه و (اسالمی و سپس تمامی جهان، فرهنگ اسالم ناب محمدي

  .، را الگوي خویش قرار می دهند)اله و سلم
در این مرحله از کشور اسالمی می شود دنیاي اسالمی درست کرد،  «

   1».الگو که درست شد، نظایرش در دنیا به وجود می آید
انسان ها هستند که از علم، اخالق،  امت اسالمی مجموعه اي از «

حکمت، روابط صحیح و اجتماعِ برخوردار از عدالت بهره مندند و نتیجه 
همه این ها، رسیدن انسان به اوج تکاملی است که استعداد آن را خداوند 

   2».در او قرار داده است
به اعتقاد رهبري و سکاندار انقالب اسالمی، ملت ایران در صورتی که به 

یگاه واقعی و شایسته ي خود برسد، زمینه ساز تغییر سرنوشت دنیاي جا
نتیجه تغییر سرنوشت دنیاي اسالم، تغییر سرنوشت و  «اسالم خواهد شد و 

این سرنوشت هولناك بشریت را می توان ... وضعیت کنونی دنیا خواهد بود
ه تغییر داد؛ اما شرط اول آن،ایجاد تحول بزرگ در کشور، و تبدیل شدن ب

    3».یک الگوي مادي و معنویاست

                                                
1 .21/9/1379  
2 .23/6/1383  
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من امیدوارم که ما به مطلوب حقیقی برسیم و این نهضت، به نهضت « 
       1».است) عج(د و آن نهضت ولی عصربزرگ اسالمی متصل بشو

  تعریف فرهنگ
آنجا که سخن از مهندسی فرهنگی به میان می آید ابتدا باید تعریف 

از میان صدها تعریفی که از واژه ي . جامع و مانعی از فرهنگ ارائه دهیم
. فرهنگ بیان شده، زیباترین  تعریف را از لسان رهبر فرزانه مان شنیدیم

 فرهنگ به معناي خاص، اخالق، رفتار، فضایل، «یند، ایشان می فرما
  2».معنویات و عقاید در جامعه است

                                                
  132ص -16ج-، صحیفه نور)ره(امام خمینی. 1
2 .23/10/1382  
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  :قرابت تعاریف دین و فرهنگ
از سوي دیگر دین را نیز می توان به مفهومی قریب به همین معناي 

 :فرهنگ، تعریف نمود
دین مجموعه اي است از باورهاي قلبی و رفتارهاي عملی متناسب بـا آن  « 

  1»باورها
این ایده » فرهنگ«و » دین«این تقریب محتوایی مفاهیم دو کلید واژه 

را به اذهان می آورد که شاید منظور رهبر معظم انقالب از طرح عنوان 
براي مقابله با تهدیدات فرهنگی  1381در سال » مهندسی فرهنگی«

بیگانگان، طراحی سیستمی است که هدف آن پیاده کردن فرهنگ کامل 
  . شور و  تحقق آرمان نهایی شریعت اسالم باشددینی در ک

تحقق مهندسی فرهنگی دینی اصل زیربنایی و هدف مبنایی 
  :انقالب اسالمی

مجموعه باورها ، ارزشها و رفتارهاي یک جامعه وقتی مهندسی شده و در 
جامعه پیاده شود، می شود همان تحقق دین در زندگی اجتماعی، یعنی 

این نگرش را می توان مهندسی فرهنگی . بشر همان راه رسیدن به سعادت
نگاه امام راحل از همان ابتدا به مقوله ي فرهنگ همین نگرش . دینی نامید

مهندسی فرهنگی دینی بوده است و این معمار بزرگ، نقشه مهندسی 
فرهنگی نظام مقدس جمهوري اسالمی را، به منظور ظهور آرمانهاي رفیع 

عمر پرارزش خود را صرف تحقق آن الهی خویش طراحی نمود و همه 
  .فرمود

براي ) ره(اصال هندسه جمهوري اسالمی و انقالب حضرت امام خمینی
این بناي . این بود تا یک فرهنگ الهی و دینی بر جامعه حاکم شود

شکوهمند از همان ابتداي پایه گذاري، به این سمت حرکت می کرد و بقا 
شدن این فرهنگ در کشور خواهد و تداوم آن نیز، بسته به میزان پیاده 

                                                
  149ص - عالمه مصباح یزدي-مشکات هدایت. 1
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اینها همه دلیل بر این است که نظام مقدس جمهوري اسالمی فقط با . بود
مردمانی هم که در این کشور ساکنند . یک فرهنگ دینی سازگاري دارد 

همانطور که از بدو امر ثابت نموده اند تنها این نوع نگرش به فرهنگ را 
اعصار گذشته، حتی به استناد  طالب بوده اند چراکه در طول قرنها و

شهادت تاریخ از ابتداي تشکیل ایران زمین ، مردمان این سامان موحد 
  .  بوده و  زندگی شان با این فرهنگ عجین شده و با آن خو نموده اند

این بناي استوار که هندسه آن الهی است بناي آن هم با دست یک 
عظیم و با ایمان  مردالهی است، بقاي آن هم که با اراده این ملت
   1.ملت عظیم است، استوار خواهد بود

  
لذا فرهنگ مطلوبی که ما بدنبال آن هستیم همان فرهنگی است که 

از آنجا که . »سالم دیناًم االکُضیت لَر و«: خداوند براي ما معلوم نموده که
سیسی نظام اسالمی مبتنی بر اطاعت پروردگار و نقشه و هدف اساسیِ تأ

جهت  الهی است، در حقیقت تالش ما در مهندسی فرهنگی، درهندسه ي 
چراکه اگر مبانی اسالم و اخالق . رسوخ دین در متن زندگی انسانها است

چیزي جز آن نبوده ) ص(که هدف بعثت و رسالت خاتم االنبیاء- نبوي
در کشور  ما محقق گردد نه تنها، دیگر راهی براي نفوذ فرهنگ  - است

و جائی براي نگرانی از تهاجم، شبیخون و ناتوي  بیگانه وجود نداشته
فرهنگی نخواهد بود بلکه با آمدن دین در متن جامعه و زندگی اجتماعی، 
نوبت تهاجم بزرگ فرهنگی ما به غرب فرا خواهد رسید و این همان است 

یاد می کردند و این » صدور انقالب«از آن با عبارت ) ره(که خمینی کبیر
در مهندسی و نبرد فرهنگیِ ) قدس سره(ه امام راحلآرمان روشنی است ک

  :جمهوري اسالمی بدنبال ظهور آن بود

                                                
  )در جمع طالب و اساتید حوزه هاي علمیه- رهبر معظم انقالب(. 1
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و مـا  . و مرز نمی شناسد جنگ ما جنگ عقیده است، و جغرافیا«   
باید در جنگ اعتقادیمان، بسیج بزرگ سربازان اسالم را در جهـان  

 1».به راه اندازیم
در متن زندگی  این منظرگاه یعنی رسوخ فرهنگ دین و عبودیت  

مردمان جهان، در مقدمه ي قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران چنین 
  :تصویر شده است

قانون اساسی باتوجه به محتواي اسالمی انقالب ایران، که حرکتی « 
براي پیروزي تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینه تداوم این انقالب 

ویژه در گسترش روابط بین را در داخل و خارج کشور فراهم می کند، ب
المللی، با دیگر جنبش هاي اسالمی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت 

و ) ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون(واحد جهانی را هموار کند
   2».استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در جهان قوام یابد

    نی چیست؟آرمان غایی ما در مهندسی فرهنگی دی
حال که قرار است ما جامعه ي دینی داشته و مهندسی فرهنگی دینی 
داشته باشیم در ابتدا مطابق فرمول و فرایند مهندسی فرهنگی، باید غایت 
آمال و آرمان نهاییِ مکتبمان را سرلوحه باورها و رفتارهایمان قرار دهیم که 

  :آن غایت به گفته قرآن کریم چیزي نیست جز
   3"قت الجن و االنس اال لیعبدونخلو ما" 

لذا خواست نهایی دین رسیدن به دنیایی است که همه جن و انس در 
! یعنی آرمان عبودیت همگانی و قدسی شدن جهان. آن عابد خواهند بود

  .سرلوحه همه برنامه ریزي هاي کالن ما قرار می گیرد
                                                

 www.armancenter.irمنبع سایت  )ره(امام خمینی. 1
  18قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران،تدوین جهانگیر منصور،ص . 2
    56/ذاریات. 3
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  :لذا رهبر معظم انقالب فرمودند
دگار براي سعادت جوامع انسانی، مرتبه اي اطاعت از خط و نقشه پرور« 

باالتر از اطاعت در مسائل و عبادات فردي دارد و تحقق آن نیازمند تالش 
جمعی یک ملت است و جمهوري اسالمی ایران نیز نتیجه و تبلور اطاعت از 

   1».راه و هندسه الهی است
ذیل آیه ي فوق ) ره(غرض و هدف خلقت در بیان عالمه طباطبایی

  :آمده است چنین
عبادت غرض از خلقت انسان است، و کمالی است که عاید انسان می « 

شود؛ هم عبادت غرض است و  هم توابع آن، که رحمت و مغفرت و غیره 
و اگر براي عبادت غرضی از قبیل معرفت در کار باشد؛ معرفتی که از . باشد

راه عبادت و خلوص در آن حاصل می شود در حقیقت، غرض اقصی و 
  2».باالتر است، و عبادت غرض متوسط است

ایجاد جامعه ي منتظر غایت آمال مهندسی فرهنگی نظام جمهوري 
    :اسالمی

تحقق دنیاي انسانهاي خدامحور و (اما همه می دانیم آرمان بزرگ 
، یعنی دنیاي همه نیکی ها و دنیاي منهايِ رذیلتها، مشقتها ) عاري از ظلم

ا رفاه مادي و آسایش معنوي،  فقط در زمان و ظلمتها، یا دنیاي همراه ب
لیکن . حاصل می گردد) عج(ظهور موفورالسرور حضرت بقیه اهللا االعظم

، )علیهم السالم(آنچه از فحواي کالم اهللا مجید و لسان صدقِ ائمه معصومین
)   مدظله العالی(و رهنمودهاي مقام معظم رهبري) ره(منویات امام خمینی

ر باید حکومتی تشکیل گردد که زمینه را براي برمی آید قبل از ظهو
پرداختن و . مهیا سازد) ارواحنا فداه(حرکت و قیام جهانی حضرت حجت

                                                
1 .6/12/1388  
   584،ص18ترجمه تفسیر المیزان،ج. 2
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آرمان . ایجاد چنین جامعه زمینه سازي یعنی مهندسی فرهنگی مهدوي
  . نظام مقدس جمهوري اسالمی نیز چیزي جز این نیست

هستید، باید  شما جوانان عزیز که در آغاز زندگی و تالش خود« 
سعی کنید تا زمینه را براي آنچنان دورانی آماده کنید؛ دورانی که 

   1»...درآن، ظلم و ستم به هیچ شکلی وجود ندارد
ایجاد جامعه زمینه ساز و انجام مهندسی فرهنگی مهدوي در اولین 
مرحله، نیازمند تشکیل حکومت است و به همین دلیل می بینیم امام 

مان، براي ایجاد چنین جامعه اي اول به تبیین نظام  راحل و عظیم الشان
اسالمی با محوریت والیت فقیه و سپس به تشکیل حکومت اسالمی می 
پردازد تا درسایه ي آن، بتوان به اهداف مهندسی فرهنگی الهی دست 

سیاسی خویش این مطلب را ذکر - لذا ایشان در وصیت نامه ي الهی. یافت
  .واجبات و واالترین عبادات می دانند کرده و آن را از بزرگترین

رابطه طولی مهندسی فرهنگی دینی و تشکیل جامعه ي منتظر با 
  :مدیریت الهی

، در طول نظام )ره(درحقیقت مهندسی فرهنگی مهدوي امام خمینی
. مدیریتی الهی بوده و به تعبیر رهبر فرزانه انقالب هندسه آن الهی است

م هستی را خلق نمود تا با مدیریت خویش بدین معنا که خداوند متعال نظا
غایت فرایند معماري این نظام، به آنجا . آن را به سمت عبودیت ببرد

خواهد رسید که جن و انس به همراه جمادات و خالصه، همه ماسوي اهللا 
در سیر تکاملی خویش، خود و جهان پیرامون خود را به مرحله اي از رشد 

و پرستش وي چیزي بر روي کره خاکی  برسانند که غیر از نام خداوند
خداوند . نماند و تمامی هستی به یک نظام هماهنگ قدسی مبدل گردد

متعال در وحله اول، این مدیریت را به پیامبران تفویض نمود و خود در 
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جایگاه مدیریت جهان به هدایت و حمایت ایشان براي طی این سیر 
  .تکاملی تا سر منزل مقصود پرداخت

رهنگی خداوند به دست کارگزاران صالح و پرتالشش که مدیریت ف
در طول تاریخ حیات بشر نگاه و . بودند ادامه یافت) ع(همان انبیاي الهی

سعی همه اولیاي الهی معطوف همان آرمان بزرگ خلقت بود ایشان تالش 
می نمودند که بشر را مرحله به مرحله به مقام خلیفه اللهی اش نزدیک تر 

تا . نه تحقق هدف نهایی مهندسی فرهنگی الهی حاصل گرددنموده تا زمی
. رسید) ع(و ائمه معصومین) ص(اینکه نوبت به مدیریت پیامبر اعظم اسالم

این سیر تکاملی ادامه می یابد تا در زمان ظهور آخرین ذخیره الهی که 
باشد، مطلوب حقیقی بشر و ) ارواحنا فداه(همانا حضرت بقیه اهللا االعظم

یعنی همان زندگی در سایه نظام خداوندي و یا آرمان عبودیت (هیاراده ال
  . محقق گردد) همگانی

همان مهندسی (تعریف و چیستی مهندسی فرهنگی مهدوي
  ):فرهنگی دینی و یا مهندسی فرهنگی در جامعه منتظر

مهندسی فرهنگی ) ع(در ادامه مدیریت الهی، در زمان غیبت امام
مان مهندسی و هندسه فرهنگی الهی تعریف جامعه منتظر را، در راستاي ه

می کنیم؛ با همان آرمان و با همان ساختار اجرایی و با همان دستورالعمل 
  . هاي الهی

مهندسی فرهنگی مهدوي یعنی تالش برنامه ریزي شده و محاسبه 
شده براي تحقق آرمان تمامی انبیاء و اولیاي الهی، یعنی تهیه سند چشم 

متعدد چند ساله بمنظور افزایش ظرفیتهاي فرهنگی، انداز و برنامه هاي 
، در مسیر آماده سازي کشور و ...هنري، سیاسی، رفاهی، روانی، بهداشتی و

  !جهان براي طلوع آفتاب والیت از افق مکه معظمه
  :اصل اولی و مبنایی در مهندسی فرهنگی مهدوي این است که
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ط به زمینه سازي تحقق آرمان بلند الهی در زمان ظهور، منو: اوالً
  .جریان حق قبل از ظهور است

در همین راستا، این جریان باید در پی تقویت پایه هاي قدرت : ثانیاً
لذا . اسالم ناب باشد، تا بتواند آن نهضت بزرگ جهانی را  پشتیبانی نماید

  : این نگرش را ترویج می نمودند) ره(امام خمینی
باید کوشش کنیم تا قدرت  .انتظار فرج، انتظار قدرت اسالم است« 

   1».اسالم در عالم تحقق پیدا کند و مقدمات ظهور ان شاءاهللا تهیه شود
استفاده می گردد که معناي انتظار اینست ) ره(از فرمایش حضرت امام

که باید براي افزایش توان و قدرت اسالم، سازه هاي جامعه زمینه ساز را، 
ند، به مدد اهداف آسمانیِ جامعه مهندسی نموده تا اسالم و مسلمین قدرتم

به عبارتی وقتی مقدمات ظهور مهیا می گردد که جامعه . مهدوي بیاید
اسالم و مسلمین قدرت معنوي، سیاسی، اقتصادي و اجتماعی الزم را براي 

  .تدارك و پشتیبانی از این انقالب بزرگ جهانی کسب نموده باشند
زمینه ساز ایرانی، در واقع مهندسی فرهنگی مهدوي در جامعه ي 
طراحی هندسه و . شیرازه ي آموزه هاي فرهنگ تشیع محسوب می گردد

جانمایی ستون هاي فرهنگ اقتصادي، سیاسی و اجتماعی جامعه منتظر و 
در تحقق . تثبیت آن وظیفه اصلی ما در مهندسی فرهنگ مهدوي است

ال می فرایند مهندسی فرهنگی جامعه منتظر، اسالم چهار امر مهم را دنب
  :کند

 استقرار حکومت فرهنگ ساز حق و زوال کامل فرهنگ باطل •
 احیاي  زمین به حیات و فرهنگ علم و ایمان •
 اشراق فرهنگ نورانی معرفت و عبودیت خداوند در جهان  •
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به همراه پیشرفت مادي و معنوي جامعه (استقرار فرهنگ انتظار •
ط و ، که زمینه ساز قیام عموم مردم براي تحقق قس)ي بشري

 .عدل خواهد بود
  آرمان شهر منتظران 

یا یک آرمان شهر تعریف  اتوپیادر مهندسی فرهنگی مهدوي ما یک 
و یا  جامعه منتظر،  شهر منتظرانما این آرمان شهر را . می کنیم

از  الگوییو  ماکتیعنی جامعه اي که . می نامیم حکومت زمینه ساز
بدین . ور، زمینه سازي می کندارائه داده و براي ظه) عج(حکومت امام زمان

معنا که آرمان شهري در مهندسی فرهنگی شیعی در زمان غیبت امام 
ر ) عج(عصر تعریف می گردد که قابلیت زمینه سازي براي ظهور منتظَ

ر را داشته باشد، این آرمان شهر در تا نهایت امکان شبیه آرمان شهر  منتظ
) ارواحنا فداه(ت مهديعدل و آزادي و کمال بشري در زمان ظهور حضر

  .تالش مردمان شهر منتظران آن است که این زمینه را بوجود آورند. است
پرکردن دنیا از عدالت، در توان ما نیست؛ اگر می توانستیم می  «   

کاري کنیم که عالم براي . اما ما باید زمینه کار را فراهم کنیم... کردیم
      1».آمدن حضرت مهیا شود

رمان شهر منتظران در زمان غیبت، نیازمند تالش، تحقق آ مسلماً  
حوزه هاي مختلف . برنامه ریزي و در حقیقت مهندسی فرهنگی دارد

در ...)  اعم از حوزه سیاسی، حوزه اقتصادي، حوزه اجتماعی، و( فرهنگ
شهر منتظران، شاخصه هاي ویژه و منحصر بفردي دارند که با تامل در آن 

برترین تعاریف، راهبردي ترین راهبردها و پر  به وضوح وجدان می کنیم که
انگیزش ترین آرمان شهرِ تعریف شده از ابتداي تاریخ حیات بشر تا زمان 

، فقط و فقط در انحصار )عجل تعالی فرجه الشریف(ظهور حضرت مهدي
امروز وظیفه الممهدون . است) علیه السالم(جامعه زمینه ساز ظهور حضرت
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شهر منتظران را استخراج و نقشه مهندسی للمهدي آن است که آداب 
  . فرهنگی آن را طراحی و پیاده نمایند

  :لزوم تعریف جامع و جدید از آموزه مهدویت و تعریف جامعه منتظر
قبل از پرداختن به مهندسی فرهنگی مهدوي، ما باید در ابتداي امر، 
نگاه خودمان را در مهندسی فرهنگی نسبت به موضوع مهدویت تغییر 

مهدویت و ایجاد جامعه منتظر یعنی اوج آرمان و تالش دین مداران . یمده
یعنی برنامه ریزي براي جهان آینده ، نه صرف پرداختن به . در عصر غیبت

مد (مقام معظم رهبري. مسائلی چون عالئم ظهور و سال و ماه تولد حضرت
  :ایندیک نگرش کاربردي و راهگشا را به مهدویت ارائه می فرم) ظله العالی

انتظار فرج عالوه بر اینکه به معناي گذرا بودن وضعیت ظلم و جور  «
کنونی دنیا و در نهایت استقرار حکومت عدل الهی است، به مسلمانان می 
آموزد در زندگی فردي و اجتماعی هیچ بن بستی وجود ندارد و نباید یأس 

   1».بر زندگی انسان حاکم شود
ت، هرگز قابلیت طراحی نقشه ي با نگاه سطحی به آموزه ي مهدوی

با . سازه هاي فرهنگی نظام مقدس جمهوري اسالمی را نخواهیم داشت
تصویر خوشبینانه اي که مهدویت نسبت به آینده بشریت ترسیم می کند و 
رسالتی که از تعریف انتظار سازنده براي مسئوالن ، متولیان و دلسوزان 

یگر مقوله ي مهدویت و آرمان جامعه اسالمی، از این جایگاه برمی آید د
شهر منتظران، یک موضوع کتابی و یا رویایی نبوده بلکه این آموزه یک 
نگرش عمیق و راهبردي و در حقیقت یک ایدئولوژي سازنده علمی و 

  .عملیاتی براي ساخت یک جهان آماده يِ ظهور، به ما ارائه خواهد داد
را براي جامعه ي این نگرش راهبردي، نسخه  فرهنگی منحصر بفردي 

زمینه ساز به ارمغان می آورد که امتیازات انحصاري  را قبل از ظهور 
عالم بشریت، به شهروندان شهر منتظران تقدیم می دارد، ) عج(منجی
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امتیازاتی چون رفاه عمومی، سالمت اجتماعی، آسایش روانی، آزادي 
النه ثروت و اندیشه، اعتماد به نفس، پیشرفت، عدالت اجتماعی و توزیع عاد

امکانات مادي و فرهنگی، عبودیت، تولید و توسعه ي علم، بلوغ فکري 
  .  ... عمومی، محبت و تعاون و

و اینها همه می تواند خاصیت و دستاوردهاي  حکومت زمینه ساز 
البته نه به صورت کامل، (ظهور باشد که تحقق آن قبل از دولت یار نیز 

دلیل این مدعا دستاوردهاي . تصور است قابل) بلکه تا اندازه قابل توجهی
فوق العاده و غیر قابل تصور سی ساله اخیرِ نظام مقدس جمهوري 

، )به عنوان نظامی که در مسیر زمینه سازي ظهور گام برمی دارد(اسالمی
می باشد که انصافا در مقایسه با آبادانی و عمران و توسعه فرهنگی قرنهاي 

  . رهاي توسعه یافته بی نظیر استگذشته ایران و حتی در بین کشو
مع الوصف نظرگاه آموزه ي مهدویت به مسائل فرهنگی جهان فوق 

  .العاده راه گشاست
انتظار فرج و اعتقاد به مهدویت، عالوه بر ابعاد منطقی، فکري و  «

استداللی بسیار بارز آن، داراي جنبه هاي عاطفی، معنوي و ایمانی عمیق و 
   1».بسیار مهمی است

ف ما در مهندسی فرهنگی مهدوي، تحقق آرمان شهر هد
  :منتظران است

و رهبر حی ) رحمت اهللا علیه(با بررسی منویات امام راحل قبالً
سیسی انقالب اسالمی ، به این نتیجه رسیدیم که علت تأ)حفظه اهللا(مان

ایرانی ما، ایجاد زمینه ي تحول جهانی براي انقالب نهایی متقین و 
این انقالب تالش می کند تا مقدمه ي انقالب نور و  مستضعفین بوده و

  .طلیعه دار ظهور نیکی ها در تما م هستی باشد
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بعد از اصالح و توسعه نگرش نسبت به آموزه ي مهدویت، باید بین 
و جامعه آرمانی مهدوي پس از ) یا همان شهر منتظران(جامعه زمینه ساز 

ستقیم حوادث پس از چراکه متولی و رهبري م. ظهور تفکیک قائل شد
) ارواحنا فداه(ظهور و تشکیل حکومت عدل جهانی با حضرت صاحب االمر

است، لیکن سواي آن حکومت الهی، الزم است حکومت، انقالب و یا 
کشوري براي آن نظام مهدوي زمینه سازي نموده و تمهیدات الزم را براي 

  .پذیرش جهانی آن، مهیا نماید
فرهنگی ما در محدوده شهر منتظران لذا برنامه ریزي و مهندسی 

خواهد بود و نقشه مهندسی فرهنگی مهدوي اینجا طراحی می گردد نه در 
  .حوزه جامعه آرمانی مهدوي پس از ظهور

اگر در آموزه ي مهدویت تفحص کنیم به وضوح دستورالعملهاي متعدد 
و استراتژیک براي حوزه هاي رفاه عمومی و اقتصاد، فرهنگ، امنیت ، 

یعنی شهرمنتظران که نمونه . ست و مسائل اجتماعی پیدا خواهیم کردسیا
و الگویی از جامعه آرمانی مهدوي ارائه خواهد داد در حوزه فرهنگ  

شاخصه هایی دارد و ...  اقتصادي، فرهنگ اجتماعی، فرهنگ سیاسی و 
راهبردهاي کالنی را ارائه می دهد که در بخش بعدي این نوشتار به بعضی 

  .ا اشاره می کنیماز آنه
  منبع استخراج شاخصه هاي کالن فرهنگی شهر منتظران کجاست؟

این جا سوالی مطرح می شود که منبع استخراج این شاخصه هاي 
کالن کجاست؟ درجواب باید گفت ما براي طراحی این مدل باید چند 
مرحله از تاریخ اسالم را واکاوي نمائیم تا بتوانیم به ماکت فرهنگی شهر 

  :این مراحل عبارتند از. ظران دسترسی پیدا کنیممنت
) ع(منینو امیرالمؤ) ص(پیامبر مکرم اسالم سیره عملی زمامداري - الف

اولین منبع   که موفق به تشکیل و یا اداره حکومت به شیوه ي دینی شدند
در این دورانهاي پرارزش الگوهاي فرهنگ سازي متعددي از سوي . ماست

ارائه و در جامعه پیاده گردید که براي ماکت ) ع(این دو معصوم گرانقدر
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را اسوه ) ص(قران رسول اهللا. جامعه ي منتظر بسیار ذي قیمت و پربهاست
تاریخ براي ما بسیاري از این  منشها و . حسنه براي ما معرفی می نماید

در موضوعاتی ) ص(روشها را ثبت کرده که مثال رویکرد فرهنگ ساز پیامبر
ا تنظیم بازار مسلمین چگونه بوده است؟ یا نسخه هاي مثل احتکار و ی

براي مقابله با شبهات و یا باال بردن روحیه و ) ع(فرهنگی علی ابن ابیطالب
امید به زندگی اصحاب و مسلمین کدام است؟ و یا در مدت کمتر از یک 

چه درسهایی براي اداره حکومت و طراحی ) ع(سال حکومت امام مجتبی
  نظام اسالمی در زمان غیبت وجود دارد؟ سازه هاي فرهنگی

در مدینه،و زعامت ) ص(بعد از حکومت پیامبر بزرگ اسالم -ب
در کوفه، که درخشنده ترین و برجسته ) ع(مسلمین توسط امیرالمومنین

ترین لحظات تاریخ براي فرهنگ بشري است، راهگشاترین استراتژي 
جستجو نمود چراکه ) ع(فرهنگ ساز را باید در کالم دیگر امامان معصوم

  .گفتار ایشان، تفسیر و تبیین آیات نورانی قرآن کریم است
هرچند متاسفانه سردمداران ظلمت و غاصبان خالفت، فرصت تکمیل 

گرفتند اما در ) ع(را از ائمه معصومین) ص(پروسه ي آرمان شهر نبوي
فرمایشات ارزشمند این بزرگان، راهبردهاي کالن فرهنگی متعدد و 

ري یافت می شود که هنوز بکر و دست نخورده مانده و کسی براي پرشما
نقشه مهندسی فرهنگی و . عملی شدن آن قدم اساسی برنداشته است

طراحی مدل حکومتی جامعه منتظر می تواند براي طراحی زیرساخت ها و 
  .استوانه هاي مستحکم خود از این دریاي بیکران بهره ها ببرد

ماکت جامعه منتظر، دریافت آموزه هاي  منبع سوم ما در طراحی -ج
یعنی اینکه بر . است) عج(نوین از چگونگی حکومت داري حضرت ولیعصر

اساس اخبار رسیده، مثال باید تفحص نماییم که حضرت در معضالت 
استراتژي ایشان براي ساخت جامعه عدالت . اجتماعی چگونه وارد می شوند

عبودیت بر چه پایه هایی استوار  محور، توسعه رفاه عمومی و ترویج فرهنگ
  . است
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آنگاه باید بیاندیشیم که چگونه می توان، مدلی از آن حکومت الهیِ 
در فصل بعد در مورد . فرهنگ ساز را براي جامعه امروز طراحی نمود

  .چگونگی اجرایی شدن این مرحله توضیحاتی خواهیم داد
  :میارائه ماکت از حکومت مهدوي رسالت نظام جمهوري اسال

ثرین فرهنگی در مهندسی فرهنگی مهدوي بر ت دولتمردان و مؤهم
این مهم قرار می گیرد تا حتی المقدور نمونه اي کوچک از آن دنیاي 

این کار سبب می شود تا براي جهانیان . موعود را به جهانیان عرضه نمایند
که این الگو را مشاهده می کنند زمینه پذیرش ، جذب و همراهی بوجود 

چرا که جهان تشنه سعادت بوده و زمینیان شوق تکامل دارند و . یدآ
بدنبال منجی و راهنمایی می گردند تا ایشان را از ظلم ها، ظلمتها و 
گرفتاریها رهایی بخشد و همگی تشنه آشنایی با حقیقی ترین منجی و در 

  .حقیقت یگانه موعود الهی هستند
یان به موضوع پایان تاریخ از هدف ما از این الگو سازي توجه دادن جهان

منظر متعالی اسالم ناب است و امیدواریم با ارائه این ماکت زمینه جذب و 
) علیه السالم(شیفتگی جهانی نسبت به ساحت مقدس حضرت ولی عصر

می دانیم علت اصلی گرفتاري  بشر غفلت و نا آشنایی با امام و . فراهم آید
د تا حد زیاي، این توجه را بوجود خلیفه اهللا است که این ماکت می توان

  . آورد
یکی از وظایف مهم دیگري که بر عهده دولت و نظام جمهوري  «

اسالمی است، این است که هویت اسالمی را در دنیاي اسالم برجسته و 
   1».شفاف کنیم تا این یک معیاري باشد در جلوي چشم ملتهاي مسلمان

  :مین سعادتجهان خسته از وعده هاي تأ
ان امروز پاي صحبت همه مدعیانی که بدو مژده ي سعادت داده اند انس

نشسته و حکومتهاي مقتدري را که داعیه دار تامین خواسته هاي مادي، 
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فطري و الهی اش بوده اند در طول تاریخ مشاهده کرده که آمده اند و 
لذا . نتوانسته اند از پس ادعاي تامین سعادت بشري سرفراز بیرون بیایند

ن گاه آن نیست که بتوان صرفا با صحبت و ارائه نظریه ي اسالمی، اکنو
توجه جهانیان را به موضوع معطوف نمود بلکه الزم است در اقدامی عملی، 
حداقل ماکت و مدل کوچکی از آنچه که موعود الهی اسالمیان  قرار است 
ه براي جهانیان به ارمغان بیاورد در انظار ایشان قرار گیرد تا با مشاهد

محاسن بیشمار آن، زمینه ي رغبت جهانی براي استقبال از حضور آن 
  .رهبر آسمانی مهیا گردد

امروز در سراسر دنیا، میلیاردها انسان، زیر فشارِ ظلم و بی عدالتی  «
آنها یک نمونه احتیاج دارند و یک . قدرت هاي بزرگ، دست و پا می زنند

   1».یدالگو می خواهند و شما آن الگو را نشان بده
  :نظام مقدس جمهوري اسالمی الگو و  ماکت حکومت داري مهدوي

نظام مقدس جمهوري اسالمی باید آن مدل و ماکت از حکومت مهدوي 
در معرض دید جهانیان قرار بدهد و عمال  در معرض مسلمین و ثانیاً را اوالً

و متکی بر وقایع و پیشرفت هاي حاصله در زمینه هاي مادي و معنوي، 
ه ي جذب و ایجاد عالقه ي ملت ها را  براي پذیرش حکومت ارزشی و زمین

این آرمان و رسالتی است که ایران . عدل جهانی اسالم ، فراهم سازد
رهبر معظم انقالب خطاب به تنی چند از روساي . اسالمی باید ارائه دهد

جمهور کشورهاي اسالمی، ضمن اشاره به پیشرفت هاي ایران، تالش می 
  :وي اسالمی ایرانی را براي پیشرفت به دیگر کشورها معرفی نمایندکنند الگ
همه کشورهاي اسالمی می توانند به چنین جایگاه و پیشرفتی  «

برسند، به شرط آنکه به نیروهاي درونی خود متکی باشند و همکاري هاي 
جمهوري اسالمی ایران آمادگی دارد، تجربیات و . ... خود را گسترش دهند
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اي خود را در زمینه هاي مختلف در اختیار کشورهاي اسالمی توانایی ه
   1».قرار دهد

ارائه تصویر صحیح از نظام مقدس جمهوري اسالمی براي جهان اسالم 
و همه ملت هاي آزاده به عنوان الگوي مادي و معنوي پیشرفت، از وظایف 

با تا جهانیان با چشم سر و دل ببینند و اهل دنیا . متولیان فرهنگی است
تمام وجود وجدان کنند که تنها راه تامین سعادت دنیا و آخرتشان، در 
دنیاي پرفریب و ناامن آخرالزمان، الگوگیري از مدل پیشرفت اسالمی در 

  :رهبر معظم انقالب، می فرمایند. ایران، است
بدخواهان و مستکبران تالش دارند تا اسالمی را به جهانیان معرفی  «

حجر و یا اسالم بی خاصیت لیبرالی باشد، در حالی که کنند که یا اسالم مت
اسالم واقعی و ناب ِمورد نظر نظام اسالمی، داراي مفاهیم واال، عمیق و 

» .روشن از انسان، خدا، جهان آینده و نیازهاي مادي و معنوي بشریت است
  :ایشان ادامه می دهند

جمهوري ارائه تصویر درست از انقالب و نظام  «:ایشان می فرمایند
اسالمی، براي مردم دنیا و همچنین مسئوالن کشورها، یکی از وظایف مهم 

باید در کنار معرفی عمق . ... و کارهاي بزرگ سفیران فرهنگی است
   2».فرهنگ و تمدن کشور، ایران امروز هم براي جهانیان معرفی شود

در حال حاضر نظام مقدس جمهوري اسالمی که علمدار ، پیشتاز و در 
قت پایگاه اصلی طرح ایده ي جهان عدالت محور و دنیاي تحقق حقی

آرمانهاي بشري از سوي یک رهبر الهی است، با توجه به اعتبار و جایگاهی 
که در بین آزادگان و ملت هاي مظلوم دنیا کسب نموده و همچنین 
توانمندي هایی که در طول سالیان پس از انقالب حاصل کرده، می تواند با 

ه مهندسی فرهنگی مهدوي عالوه بر این که در تهاجم فرهنگی اجراي نقش
                                                

1 .27/2/89  
  با نمایندگان فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ، در دیدار88اسفند . 2
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دشمنان پیروز میدان شود، می تواند مقدمات شروع آن نهضت بزرگ 
  .آسمانی را رقم زند

ملت ایران خواهد توانست در آینده ي معقولی و در مدت زمان قابل  «
محاسبه اي، به عنوان یک کشور ثروتمند و داراي دانش و با زندگی که 
شایسته ي یک ملت فعال و سربلند است، در دنیا و در میان کشورها، 

   1».سربلند کند و خود را نشان بدهد
این نگرش رهبر معظم انقالب را می توان مبنا و پایه مهندسی فرهنگی 
مهدوي دانست که به معنی ساخت الگوي جهانیِ مادي و معنوي از جنس 

  .اسالمی ایرانی می باشد
جمهوري اسالمی الگوي دیگر کشورها و ملت مهندسی فرهنگی 

  ):در کالم رهبري(ها
امروز جمهوري اسالمی ایران، با اتکا به اصول و ارزش هاي ناب فرهنگ 
اسالمی، رفته رفته به الگوي مهندسی فرهنگی دینی براي جهانیان تبدیل 

  .شده است
 امروز پیام انقالب اسالمی در سطح گسترده و در عمق، ریشه گرفته «
امروز ملت هایی که به شما ملت ایران با چشم اعجاب و تحسین نگاه . است

می کنند، فقط به ملت هاي همسایه منحصر نمی شوند؛ ملت هایی که 
بزرگان نظام جمهوري اسالمی و مسئوالن و روساي ما را مورد عشق و 
محبت خود قرار می دهند، فقط به همین اطراف ما منحصر نمی شوند؛ 

نقالب اسالمی و ایستادگی ملت ایران و پایبندي این ملت به آوازه ي ا
  ... .ري از دنیا را فرا گرفته استاصول و ارزش هاي خود، مناطق بسیا

عزت ملی کشور ما و ملت ما امروز زبانزد است؛ درپیشرفت هاي علمی، 
این کشوري که در رده ي آخر دنیا قرار داشت، دربسیاري از رشته ها در 
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می بینید جمهوري اسالمی از هشت کشور جهان، نه . استرده ي اول 
کشور جهان، ده کشور اول جهان، در مواردي جلو افتاده است یا به آنها 
رسیده است؛ راهی را که آنها در طول سالهاي طوالنی طی کرده اند، ملت 
ایران با همت جوانانش و با استعدادش، توانسته است در بخشی از مسائل 

هم روشن، و آینده در چشم مردم ایران آینده ي امید بخشی افق . طی کند
  1».است؛ این پیشرفت ملت ایران است

  
  !به امید نصرت نهایی خداوند متعال

  !  ریباًقَ راهنَ و عیداًب هونَرَم یهنَّإ
 

 

 

 

 

 

 

                                                
   87نوروز  رهبر معظم انقالب، حرم رضوي،. 1
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ما با خواست خدا دست تجاوز و ستم همه ستمگران را در کشورهاي « 

)... عج(راه را براي ظهور منجی... صدور انقالبمان اسالمی می شکنیم و با
   1».هموار می کنیم

  :یادآوري
در صفحات قبل به طرح ایده ي مهندسی فرهنگی نظام مقدس 

در . ه عنوان جامعه ي زمینه ساز ظهور پرداختیمجمهوري اسالمی ایران ب
می پردازد به ) مهندسی فرهنگ(این یادداشت که به حوزه ي گام اول

بعضی از ظرفیتهاي مهندسی فرهنگی از جنس جامعه منتظر اشاره می 
بدیهی است هدف از بیان این قابلیتها صرفا طرح موضوع می باشد . کنیم

، فراتر از )یا مهدوي(ندسی فرهنگی دینیوگرنه ظرفیتهاي فراوان حوزه مه
امیدواریم . آن است که بتوان در این مقال، حق مطلبش را ادا نمود

پژوهشگران توجه و اهتمام خاصی را معطوف استخراج این قابلیتها نموده تا 
  . انشاءاهللا در جهت تعالی فرهنگ جامعه بتوانیم گامهاي بلندي را برداریم

 جامعه ي آرمانی مهدويالگویی از  ظرانشهر منتقبالً گفته شد 
یعنی درحقیقت ما باید یک ماکتی بسازیم از حکومت جهانی . ارائه می دهد
، تا جهانیان قبل از ظهور بتوانند با نگاه به این )ارواحنا فداه(مهدي موعود

ماکت و مدل حکومتی، تصویري از نظام عدالت محور مهدوي، داشته 
ان مختلف در ادوار تاریخ، نظریات و مدلهاي اکنون که اندیشمند. باشند

متفاوت حکومتداري را مطرح نموده و هیچ کدام از تئوري ها و راهکارهاي 
بشري نتوانسته سعادت بنی آدم را رقم زند و خصوصا حال که مدلهاي 
پرغوغاي مارکسیسم و نظام سرمایه داري مبتنی بر دموکراسی، یا مضمحل 

افتاده و روند اضمحالل را طی می نمایند و  شده و یا در سراشیبی سقوط
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اکنون که مردمان ناامید و مایوس از ادعاهاي بشري براي تامین 
سعادتشان، حیران و منتظر راهبردي عملی براي رفاه مادي و آسایش 
معنوي هستند؛ گاه آن است تا با طرح و اجرائی نمودن مدل الهی شهر 

ی از اندیشه فطري و آرمانی منتظران، زمینه پذیرش و استقبال جهان
  .حکومت عدل مهدوي را، بوجود آوریم

تفحص ) ع(براي تحقق این مهم، ابتدا باید در حکومت معصوم آخرین
، )ارواحنا فداه(کنیم، به این منظور که دریابیم حضرت بقیه اهللا االعظم

چگونه و با چه سیاقی مسائل و مشکالت جامعه بعد از ظهور را مرتفع می 
محاسبات ایشان چگونه معضالت اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، . نمایند

را حل می کند؟ شیوه ي حضرت براي توسعه فرهنگ ... امنیتی و اخالقی و
معنویت ، عبودیت و انسانیت چیست؟ عالوه بر آن با دقت در سیره ي 

و کلمات ارزشمند به یادگار مانده ي این ) علیهم السالم(معصومین
ن جامع ترین و برترین نقشه مهندسی فرهنگی را، براي بزرگواران، می توا

در گام بعدي باید به تاسی از . ایرانی طراحی نمود–جامعه منتظرِ شیعی 
دستاوردهاي این پژوهش ها، به طراحی نظام هاي فرهنگی و اجتماعی 

  .شهر منتظران بپردازیم
الت قرار است براي بشریت رفاه، عد) عج(ما می گوییم اگر مهدي موعود

، آزادي و رهایی مستضعفان از سیطره ي مستکبران  و استقالل ملت ها را 
ارمغان آورد، وظیفه حکومت اسالمی در زمان غیبت کبري نیز همین است 
. که تالش کند حتی المقدور  براي دستیابی بدین هدف، گام بردارد

  :اینجاست که رهبر معظم انقالب اسالمی می فرمایند
نام خدا و براي عدالت و استقالل و آزادي آغاز شد و این انقالب به « 

   1».این راه را همچنان ادامه داده است
  

                                                
1 .19/11/83  
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  :مهندسی فرهنگی مهدوي یا همان زمینه سازي ظهور

طراحی مدل شهر منتظران و مهندسی فرهنگی مهدوي به معنی 
برداشتن اساسی ترین گام در طریق سخت زمینه سازي براي ظهور است؛ 

راي اهل دنیا برکات و محسنات منحصر بفرد نظام الهی در عصر چراکه تا ب
ظهور تبیین و تفهیم نگردد چگونه می توان انتظار داشت که بدان راغب 

زمانی که این مدل کوچک ملموس در چشم دنیا به نمایش گذارده . گردند
این  . شد آن وقت زمینه تصدیق و پذیرش عمومی و جهانی پیدا خواهد شد

  .باید بدان بپردازده حکومت زمینه ساز، قبل از ظهور التی است کهمان رس
 »نّلج اخرُیاس نَم یوطَق فَشرِالمئون للم1» هلطانَهدي س        

مردمانی از مشرق زمین قیام می کنند و زمینه را براي حکومت 
  . مهیا می نمایند) علیه السالم(حضرت مهدي

آرمانهاي امام راحل و عظیم الشان  این رسالت و آرمان، همان نقطه اوج
  :مان است که می فرمود

انقالب مردم ایران، نقطه شروع انقالب بزرگ جهانی اسالم به پرچم « 
داري حضرت حجت ارواحنا فداه است که خداوند بر همه مسلمانان و 

        2».جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد
  :و یا می فرمایند

سالم بر ملت بزرگ ایران که با فداکاري و ایثار و شهادت ، راه ظهورش « 
            3».را هموار می کنند

حال فقط به منظور طرح ایده و اشاره به قابلیت ها، براي تحریک حس 
کنجکاوي اندیشوران و نخبگان فهیم و منتظر، به بیان گوشه اي از 

                                                
  87، ص 51بحار،ج .  2
  
  1368، )ره(آخرین پیام نوروزي امام. 1
  همان منبع. 2
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مهدوي در شهر منتظران می توانمندي ها و شیوه هاي مهندسی فرهنگی 
با توجه به صحبت هاي قبلی حوزه مباحث ما در این بخش، در . پردازیم

لذا با توجه به سه مر حله اي که براي . حیطه مهندسی فرهنگ خواهد بود
فرایند مهندسی فرهنگ تعریف کردیم، ما در این بخش باید به سه موضوع 

  .اتژي بپردازیمکلیدي و محوريِ وضعیت موجود، آرمان و استر
نکته دیگر اینکه با دقت در آنچه گذشت از منویات رهبر کبیر 

و بیانات رهبر فرزانه ي انقالب، ثابت می گردد ) قدس سره الشریف(انقالب
رفیع و الهی این نظام، زمینه سازي براي دولت عدل جهانی امام  آرمانکه 
ساخت هاي فرهنگی اصلی ما ایجاد زیر استراتژيو ) ارواحنا له الفداء(عصر

لذا من بعد ما همه نگرش خویش را در . جامعه منتظر و زمینه ساز است
طراحی نقشه مهندسی فرهنگی، باید معطوف این آرمان و استراتژي نموده 

شکل . (خویش را نیز بر این مبنا، محک بزنیم وضعیت موجودو حتی 
  )ذیل

   

ی فرهنگی دینی، یا با توجه به آنچه گفته شد عبارات مهندس :توضیح
مهندسی فرهنگی نظام مقدس جمهوري اسالمی و مهندسی فرهنگی 

لیکن ما در این . جامعه منتظر و مهدوي، همگی به یک معنا خواهد بود

استراتژي اصلی در 
مهندسی فرهنگی 

مهدوي

ایجاد زیر ساخت هاي 
فرهنگی جامعه منتظر و 

زمینه ساز

آرمان مهندسی فرهنگی 
مهدوي

زمینه سازي براي دولت 
عدل جهانی امام 

)عج(عصر
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بخش بیشتر از عبارت مهندسی فرهنگی مهدوي استفاده می نماییم و 
منظور ما از مهندسی فرهنگی مهدوي حرکت در جهت هماهنگی با 

که همانا اوج عبودیت و (الهی، براي تحقق هدف غایی خلقت مدیریت 
این فرایند مهندسی فرهنگی  را که در زمان . ، می باشد)کمال انسان است

غیبت کبري صورت می گیرد و براي زمینه سازي ظهور و ایجاد زیرساخت 
  .هاي فرهنگی جامعه منتظر است مهندسی فرهنگی مهدوي می نامیم

  
  :و تقسیمات آن جامعیت واژه فرهنگ

فرهنگ عرصه اي گسترده دارد و شامل همه شئون فردي و اجتماعی 
اعتقادات و احکام دینی، قواعد معاشرت، آیین . یک جمعیت می باشد

دوست یابی، آداب ازدواج و زندگی مشترك، قوانین رانندگی، مقررات 
 اقتصادي، موضع گیري هاي یک ملت در مقابل بیگانگان، شیوه هاي رفتار

با مردمان دیگر ملل و جوامع، انعطاف پذیري و یا مقاومت ملی در برابر 
  . نامالیمات و موارد متعدد دیگر مشمول حوزه گسترده فرهنگ هستند

ما براي سهولت امر در مهندسی فرهنگی این مسائل را در سه حوزه 
  :تقسیم می نماییم

  حوزه فرهنگ اقتصادي - الف
  حوزه فرهنگ اجتماعی -ب
   ه فرهنگ امنیتی و سیاسیحوز -ج
  

  :طرح یک سوال
ثیر بودن دین و طرح شود که نظر به گستردگی و پرتأشاید این سوال م

اعتقادات در زندگی فردي و جمعی، چرا براي فرهنگ دینی حوزه اي 
تعریف نشده است؟ جواب ما این است که با توجه به اینکه نوع مهندسی 

حوزه هاي فرهنگ بر مبناي فرهنگی مورد بحث، دینی می باشد همه 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


  هفتمبخش 

97 
  

به بیان دیگر ما دین را اعم از . اعتقادات و احکام دینی تعریف می گردد
فرهنگ می دانیم و همه نگاه ما در این گستره بر اساس اعتقادات دینی ما، 

پس . این دین است که آرمان و استراتژي ما را تعیین می نماید. خواهد بود
دیگر فرهنگ نیست بلکه اعم از آن دین حوزه اي در کنار حوزه هاي 

  .هاست و هر یک از حوزه ها معرف بخشی از دین است
با این مقدمه وارد حوزه هاي سه گانه مهندسی فرهنگی نظام مقدس 

  :جمهوري اسالمی می شویم
  :فرهنگ اقتصادي در مهندسی فرهنگی مهدوي - الف

ان تاریخ گواهی می دهد تاکنون هر نوع فرهنگ اقتصادي که طراح
بشري ارائه داده اند عالوه  بر اینکه شکست خورده، لطمات جبران ناپذیري 

آخرین آنها نیز . نیز به پیکره فرهنگی جوامع انسانی نیز وارد کرده است
طرح هاي اقتصادي نظام سرمایه داري بود که با همه غوغاساالري اش، بنا 

ون کوه یخ در به اعتراف دانشمندان و ژرف اندیشان خود، رفته رفته همچ
چرا که بناي آن نظام . حال ذوب، به سمت اضمحالل کامل گام بر می دارد

بر فرهنگ ربا بوده و سنت خداوند عالمیان بر این بوده که ربا و سیستم 
. ربوي را نابود کند و نظام مبتنی بر صدقات و نیکی ها را  پایدار نماید

یبوا الرِّ اهللاَ قُمحو یربی الص1قاتد  
شهر منتظران باید در جهت تقویت زیرساخت هاي اقتصادي مردمان 

اصوال فقر و تنگدستی نباید در جامعه منتظر جایگاهی داشته . پیشتاز باشد
این فکر غلط است که حکام شهر منتظران باید صرفا به مسائل . باشد

. اخالقی ، ایمان و دین جامعه پرداخته و از اوضاع معیشتی آنها غافل باشند
شاهد این مدعا فرمایش ذي قیمت رهبر فرزانه . اسالم این را نخواسته است

  :است که)عج(مان، نایب امام عصر

                                                
  )بقره 276. (1
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روت خواسته است، خداي متعال، از امعه، غناو ثخداي متعال براي ج«
جامعه ي فقیر خشنود نیست و از جامعه ي مستمند و ملت فقیري که 

خداي متعال براي . نمی باشد نمی تواند زندگی خود را تامین کند، خرسند
یک جامعه غنا و ثروت و داشتن امکانات زندگی و استخراج ذخیره هاي 

  . اسالم این را خواسته است. زیرزمینی و امثال این ها را خواسته است
اسالم از ما خواسته است که روي زمین را آباد کنیم و ثروت جامعه را 

اسالم خواسته است که در اما در عین حال  -این درست–زیاد نماییم 
فاصله ي  -قشر فقیر و قشر غنی–جامعه، فاصله میان دو قشر از جامعه 

این طور نباشد که . زیاد و دره ي عمیقی ایجاد نشود، شکاف بوجود نیاید
در جامعه عده اي دچار فقر و تنگدستی و تیره روزي باشند، اولیات زندگی 

  1».افسانه اي درست کنند به دست آنها نرسد، اما عده اي ثروت هاي
لذا آرمان ما در طراحی مدل اقتصادي مهندسی فرهنگی باید این باشد 

  که فرهنگی بر جامعه منتظر حاکم گردد که مردمان و دولتمردان، با
  

  
رعایت ضوابط صحیح اسالمی، جامعه اي غنی و به دور از فقر در سایه 

  .عمل به دستورات دینی و توجه به قواعد و سنت هاي الهی ایجاد نمایند

                                                
2 .1/1/76  
  

آرمان اقتصادي 
در فرهنگ شهر 

منتظران

ایجاد جامعه غنی و به دور از 
فقردر سایه عمل به دستورات 

دینی و رعایت سنت هاي الهی و 
ارائه ماکت از سیماي اقتصادي 
حکومت مهدوي در عصر
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بر  اقتصاديمهندسی فرهنگی مهدوي در حوزه فرهنگ  استراتژي
  واکاوي محققان آموزه ي . خواهد بود» تقواي اقتصادي«مبناي کلید واژه

  
نشان می دهد که راز ) عج(سیماي حکومت حضرت مهدي مهدویت در

بزرگ توفیقات اقتصادي حضرت در توجه خاص به پیاده شدن همین اصل 
بدین معنا که اگر جامعه بر اساس رعایت تقوي و موازین شرعی، . می باشد

فرهنگ اقتصادي سالم را پایه ریزي نمایند خداوند متعال برکات خویش را 
ایشان نازل می فرماید و رفاه عمومی جاي فقر و  از آسمان و زمین بر

  . تنگدستی را پر می نماید
 

  
  

عمومیت فرهنگ تقواي اقتصادي راهبردي براي رفاه اقتصادي قبل 
  از ظهور

بر اساس نظریه تقواي اقتصادي، در حقیقت دلیل اصلی رهایی جامعه 
ع متعدد، از فقر و مشکالت و معضالت فراوان فرهنگی ناشی از آن در جوام

ورود ضد ارزشهایی چون بی انصافی در معامالت، عدم رعایت حال طرفین 
) عج(حضرت صاحب االمر. است... معامله، مال اندوزي، احتکار، رباخواري و

در دنیاي پس از ظهور با ریشه کن نمودن این ضد ارزشها و پیاده نمودن 
ندگان می تقواي اقتصادي، برکات آسمانی و زمینی خداوند را شامل ب

استراتژي اقتصادي در 
فرهنگ شهر منتظران توسعه فرهنگ تقواي 

اقتصادي
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آن زمان است که زمین گنجهاي پنهان خویش را هویدا می سازد، . نمایند
خرمی و آبادانی همه جا را فرا می گیرد و فقر براي همیشه ریشه کن می 

  :خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید. گردد
نَ «  کات م رَ یهم ب لَ حنا ع فَتَ قوا  لَ ري امنوا و اتَّ و أنَّ أهلَ القُ السماء و و لَ

ن کذبوا فاخذناهم بِما کانوا یکسبون  لک رضِ و    1»االَ
و اگر اهل شهرها و روستاها ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند، « 

مسلما برکت هایی از آسمان و زمین را براي آن ها می گشودیم، ولکن 
د آیات ما را تکذیب کردند، پس آن ها را به سزاي آنچه کسب می کردن

  ».دچار ساختیم
مالحظه می فرمایید  که  این آیه علت همه مشکالت اقتصادي موجود 
. را تکذیب آیات الهی و عدم رعایت ایمان و اصول تقواي اقتصادي می داند

دین مبین اسالم براي توسعه واقعی اقتصادي، گسترش فرهنگ و اخالق 
  .راه بیان می کند اسالمی را در مبادالت و معامالت اقتصادي به عنوان تنها

این آیه عمومیت دارد براي همه ي اقوام و در همه ي اعصار، چه در 
زمانهاي گذشته، چه در زمان حال و چه در دنیاي پس از ظهور، چراکه از 
سنتهاي الهی است و دقیقا به همین دلیل است که در جامعه مهدوي به 

ینیان سرشار از خاطر رعایت فرهنگ ایمان و تقواي اقتصادي، زمین و زم
این همان راز بزرگ و علت توفیقات امام . نعمتهاي الهی می گردند

در حوزه توسعه رفاه عمومی و ریشه کن نمودن کامل ) علیه السالم(مهدي
  .فقر است

در زمان ظهور، پرهیز از گناهان اقتصادي و ایجاد فرهنگ انصاف و 
تکار و کم قرض الحسنه و رعایت دقیق احکام خمس و زکات، عدم اح

فروشی و دیگر قواعد اسالمی است که موجب می گردد زمین گنج هاي 
پنهان خود را براي اهل خویش رو کند و آسمان دائما برکات الهی خویش 

                                                
  )96/فاعرا. (1
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گاهی ممکن است اندیشیده شود که در زمان حکومت حضرت . را فرو ریزد
ین و ، فقط امدادهاي غیبی و معجزات الهی است که زم)ارواحنا فداه(مهدي

زمینیان را سرشار و سیراب از نعمات و برکات می نماید؛ این فکر اشتباه 
است و به استناد ایه فوق که یکی از سنت هاي الهی را طرح می نماید تنها 
دلیل این توفیق بزرگ و ایجاد رفاه عمومی در آن عصر و زمان، منوط به 

است و این  پیاده شدن فرهنگ  تقوا محوري و احکام اقتصادي اسالمی 
الگو و در حقیقت استراتژي اصلی و زیر بنایی فرهنگ اقتصادي شهر 

  .یعنی توسعه ایمان و تقواي اقتصادي. منتظران است
استعمار و استکبار می دانند که اگر ملت ما به کمک مسئوالن و « 

گردانندگان و مدیران دلسوز کشور بتواند ایرانی آباد و آزاد بسازد، و آحاد 
ارزشهاي و سایر  عدالت اجتماعیکامال مرفه و برخوردار از ملت را 
کند و در زیر چتر شریعت مقدسه ي اسالم نگه دارد، در آن  اسالمی

صورت انقالب بزرگ و شکوهمند ما ، به خودي خود و بدون آن که کسی 
تالش کند، به همه کشورهاي اسالمی صادر خواهد شد و الگوي دیگران 

   1».قرار خواهد گرفت
  فرهنگ تقواي اقتصادي مطابق با اصول فطرت و تکوین

این نوع فرهنگ سازي و نگرش به احکام اسالمی و شرعی مطابق با 
فطرت انسانی بوده و با اصول اقتصادي نظام مدیریت الهی و شرایط تکوینی 

. این تنها راه توفیق اقتصادي همراه با آرامش روانی است. آن همخوانی دارد
هاي اقتصادي مادي گذشته این مطلب براي ما روشن می  با دقت در نظام

گردد که اگر هم توفیقاتی بر مبناي اصول بشري به دست آمده هرگز این 
نظام ها نتوانسته اند رفاه عمومی همراه با آسایش و امنیت روانی الزم را 
بوجود بیاورند چراکه اصوال نظام تکوین و فطرت انسانی با ایشان یار نبوده 

  :اعتقاد داشت) ره(بر همین اساس است که عالمه طباطبایی .است
                                                

  242،ص)1(حدیث والیت. 1
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اگر ملتی، مدیریتی مطابق با تکوین را نپذیرند، تکوین با آنها ارتباط  «
   1».برقرار نمی کند

  زمینه سازي براي ظهور راه حل معضالت اقتصادي
موضوع دیگري که در استراتژي فرهنگ اقتصادي جامعه منتظر، لحاظ 

نفس صرف حرکت در مسیر زمینه سازي براي تشکیل می گردد اینکه 
حکومت پاکان و توجه جدي به اصول صحیح اسالمیِ کسب و تجارت و 

لذا توسعه . بازار، خود می تواند براي حل معضالت اقتصادي راهگشا باشد
امام . رزق شهر منتظران در گرو تکاپو براي ایجاد جامعه عدل جهانی است

  : رمایندمی ف) علیه السالم(کاظم
را فراهم نماید و ) علیه السالم(هرکس بخواهد زمینه حکومت معصوم

) علیهم السالم(غیظ دشمنان را ایجاد نماید و نسبت خود را با ما اهل بیت 
 -1: حفظ نماید خداوند متعال چهار بهره فاخر را برایش در نظر می گیرد

ام آرزوهاي به تم - 3. شرح صدر پیدا می کند -2. رزقش توسعه می یابد
خود خداوند متعال در تمام مشکالت و  -4. شرعی خود دست می یابد

  .نیازمندي ها، یار او خواهد بود
اما علمت ان من ارتبط دابه متوقعا به امرنا، و یغیض به عدونا و هو « 

منسوب الینا، ادر اهللا رزقه، و شرح صدره، و بلغ امله، و کان عونا علی 
   2»حوائجه

  
  

                                                
گروه فرهنگی  -،در المیزان)ره(تئوري اداره جهان بشري از دیدگاه عالمه طباطبایی. 1

  12المیزان، ص
 163ص-6ج-حدیث اول ، تهذیب شیخ طوسی-533ص- 6ج-کافی. 2
  163ص-6ج-حدیث اول ، تهذیب شیخ طوسی-533ص- 6ج-کافی. 1
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فرهنگ اقتصادي شهر منتظران و مهندسی فرهنگی شاخصه هاي 
  مهدوي

به دلیل (حال که یاس جهانی از توفیق سیستم هاي اقتصادي بشري
روز به روز افزایش می یابد ) گناهان و عدم رعایت اصول تقواي اقتصادي

اقتصادي مهدوي -گاه آن است که به تشریح و الگو سازي نظام فرهنگی
ذیال فقط به چند . را به دنیا عرضه بداریم پرداخته و این ارمغان الهی

شاخصه مهم این فرهنگ اشاره می نماییم، امید است که در آینده با تالش 
و همت مضاعف تمامی این شاخصه هاي ارزشمند از منابع صحیح آن 

  . استخراج و در تهیه نقشه مهندسی فرهنگی مهدوي از آن استفاده گردد
  فرهنگی مهدويعدالت در  مهندسی : شاخصه اول

است چراکه  عدالتاولین شاخصه در فرهنگ اقتصادي شهر منتظران، 
امام عدل است و حکومت زمینه ساز ظهور باید نهایت ) عج(امام زمان

لذا کاهش .  اهتمام خویش را براي تحقق جامعه عدالت محور به کار بگیرد
 کم شدن فاصله دهک(فاصله طبقاتی و نزدیک شدن ضریب جینی به صفر

معیار و ارزش شده و کلیه برنامه هاي اقتصادي به ) هاي باال و پایین جامعه
این . متصل می گردد) یعنی توزیع عادالنه ثروتها و امکانات(این محور

الگویی است که ما از حکومت جهانی مهدوي فرا گرفته و باید در مهندسی 
اسالمی می رهبر معظم انقالب . فرهنگی جامعه منتظر آن را پیاده نماییم

   :فرمایند
عزیزان من، تالش ما حکومت حق و عدل است؛ تالش براي  «

شاید دراسالم، در مورد مسائل اجتماعی، هیچ . ایجاد عدالت است
  .چیز به قدر عدالت، مورد توجه قرار نگرفته است

ارواحنا فداه (شما ببینید در مورد ظهور حضرت بقیه اهللا االعظم
شتر روایات و ادعیه و زیاراتی که درباره ي ، در بی)و عجل اهللا فرجه

آن بزرگوار است و اسمی از آن بزرگوار است، بدنبال مسئله ي 
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البته . ... هست» دالًع و سطاًق رضاالَ اُملَی «ظهور و قیام آن حضرت، 
، زمین را از دین خودش هم پر می )ع(خدا به وسیله ي امام زمان

  زیارت و روایت گفته می شود،  ؛ اما آن چیزي که در دعا و.کند
» االَ اُملَیبِ رضمگر در بعضی از -نیست» ین، دین الحقه الد

قسط و عدل، عدالت، » یمال«متعلق  -جاها که تعبیراتی هست
چرا؟ چون بشر بیشتر از همه چیز، از ظلم و . دادگري و انصاف است
  .بیدادگري رنج می برد

اه عدالت حرکت کرده و در ر) نظام اسالمی ایران(این حکومت
   1».در راه عدالت حرکت می کند؛ قوامش هم به عدالت است

  
  همراهی عدالت و پیشرفت

البته ما عدالت را درکنار پیشرفت می خواهیم و اعتقاد داریم که اگر 
عدالت برقرار شود پیشرفت نیز حاصل می گردد و در مقابل پیشرفت بدون 

مطلوب ما . ادي اسالمی جایی ندارددر نظر گرفتن عدالت در فرهنگ اقتص
توسعه صنعتی توام  با توسعه دادگري است و اقامه این فرهنگ درجامعه 
منتظر ایرانی، ضامن سعادت مردمان است و از مهمترین شاخصه هاي 

شعار پیشرفت و عدالت یک  «. اقتصادي شهر منتظران محسوب می گردد
در این مرحله . ز استشعار محوري است؛ یک مطلب اساسی است؛ یک نیا

پیشرفت ... هدف کالن ملت عزیز ما و مسئوالن باید پیشرفت و عدالت باشد
یعنی از لحاظ علم و عمل و آنچه که در دنیا براي یک جامعه الزم است، به 

عدالت هم یعنی میان انسان ها تبعیض وجود نداشته . نتایج مطلوب برسد
  2».باشد، بی عدالتی نباشد، ظلم نباشد

                                                
   12/11/75نماز جمعه تهران، . 1
  
  1389نوروز -رضوي حرم. 1
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اهتمام به امور مستضعفان در مهندسی فرهنگی : خصه دومشا
  مهدوي

 مستضعفانشاخصه دیگر جامعه زمینه ساز، توجه و اهتمام به امور 
مسئوالن و حکام شهر منتظران به رسیدگی و رفع مشکالت . می باشد

مستضعفان بیشتر می اندیشند چراکه مخاطب حکومت جهانی صالحان، 
ازي ایشان، حرکتی به سوي ظهور محسوب مستضعفان بوده و توانمندس

همین است که بنیانگذار فقید نظام مقدس جمهوري اسالمی . می گردد
بودند و خلف  مکررا روي عبارت مستضعفان حساس) ره(خمینی کبیر

کید دارند روي اینکه به معاشِ جسم و روح قشر صالح ایشان مرتبا تأ
ر اصلی تشکیل حکومت چرا که با. ضعیف جامعه باید توجه بیشتري شود

در وصیت نامه خویش ) ره(امام راحل. صالحان بر دوش محرومان است
  :آورده اند
تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و  «

مقام معظم رهبري در  رسیدگی به امور  ».استضعاف را چشیده باشند
  :مستضعفان را جزو شعارهاي اصلی نظام میدانند

مشخصه هاي خط امام، عدالت اجتماعی و کمک به طبقات  از «
مستضعف و محروم است که امام آن ها را صاحب انقالب و صاحب کشور 

امام، پا برهنگان را مهمترین عنصر در پیروزي هاي این ملت . می دانست
می دانست؛همین جور هم هست و همان طور که گفتیم، امام به گفتن هم 

همان روز اول انقالب، جهاد سازندگی، کمیته امداد، امام از . اکتفا نکرد
خرداد و بنیاد مسکن را بوجود آورد و دستورات 15بنیاد مستضعفان، بنیاد 

  1».موکد به دولت هاي وقت داد

                                                
1 .14/3/78  
  در جمع مردم اردبیل 3/5/79. 2
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مبارزه با در همین راستا و در ادامه همین رویکرد استراتژیک است که 
جامعه منتظر در دستور کار و در فهرست راهبردهاي استراتژیک  ،فقر

کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر ... با فقر، باید مبارزه شود« .تعریف می گردد
البته انسان . ها می کشاند انسان را به فساد، به خیانت و به بسیاري از راه

  1».اما فقر این خطر را دارد... من،همیشه مقاومت می کنندهاي مؤ
مبارزه با فقر و در نقشه مهندسی فرهنگی نظام جمهوري اسالمی، 

فساد و تبعیض براي حمایت از مستضعفان در رئوس برنامه ها قرار می 
این مبارزه در همه عرصه هاي فرهنگی و آموزش، اقتصادي و رفاهی . گیرد

و امتیازات اجتماعی است که از سوي دستگاه حاکم باید به ویژه براي 
  . مستضعفان جامعه درنظر گرفته شود

اعف براي خدمت رسانی به مردم در همت مض: شاخصه سوم
  مهندسی فرهنگی مهدوي

بی وقفه و  تالشاگر بخواهیم از آرمان شهر مهدوي الگوسازي کنیم 
منتظران مجاهد، براي خدمت رسانی و عمران  تالش مضاعفو  همت

بالد شاخصه سوم اقتصادي در شهر منتظران خواهد بود که باید مسئوالن 
همانگونه که امام . ن توجه ویژه داشته باشندو متولیان شهر منتظران بدا

اگر حکومت در دست ما بود شبها تاصبح به : فرمودند) علیه السالم(سجاد
طراحی و برنامه ریزي می پرداختیم و روزها به تالش براي رفع مشکالت 

   . مردم
لذا در منشور فرهنگ اقتصادي شهر منتظران، جهاد سازندگی براي 

مسئولین به مناطق محروم، تقسیم عادالنه اموال  آبادي شهرها، سفرهاي
حرکتی مثبت  و در جهت و ... عمومی و انفال، هدفمند کردن یارانه ها و

  . سوي ظهور ارزیابی می گردد
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از همین روست که رهبر معظم انقالب اهتمام خاصی به موضوع 
ایشان براي تبیین . مجاهدت در رفع مشکالت مردم و خدمت رسانی دارند

را سال نهضت خدمت رسانی به مردم  1382میت این موضوع سال اه
  :نامیده و فرمودند

کید می ورزم، اینست که همه بر آن تأ... آنچه که من امسال «
مسئوالن در سه قوه باید یک نهضتی را شروع کنند براي خدمت 

   1».رسانی به مردم
بر مالحظه می فرمایید که شاخصه هاي جامعه منتظر در منویات ره

فرزانه انقالب پررنگ و پر فروغ می باشد که این خود دلیل بر این است که 
هندسه نظام جمهور ي اسالمی، بر مبناي مهندسی فرهنگی مهدوي و 

  .ایجاد جامعه منتظر و زمینه ساز ظهور، طراحی شده است
  استقالل در مهندسی فرهنگی مهدوي: شاخصه چهارم

استقالل  تصادي جامعه منتظر،شاخصه دیگر استراتژیک در فرهنگ اق
فرهنگ اقتصادي شهر منتظران باید در جهتی طراحی . است اقتصادي

نباید وابستگی جدي . شود که به تنهایی قطب اول اقتصادي جهان گردد
در این عرصه نسبت به بیگانگان وجود داشته باشد که ایشان بتوانند از آن 

ا وادار به پذیرش سلطه به عنوان اهرم فشار، مسئوالن شهر منتظران ر
لذا در سیماي شهر منتظران، ما یک جامعه قوي و غنی را . خویش نمایند

  .باید بسازیم که خود کافی بوده و استقالل اقتصادي دارد
ما باید  از لحاظ اقتصادي، خودمان را به طور کامل از زیر نفوذ قدرت  «

   2».ها خارج کنیم

                                                
  1382پیام نوروزي . 1
  3،ص)3(حدیث والیت. 1
  3،ص)3(حدیث والیت. 2
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دان جامعه منتظر، در حقیقت با استقالل سیاسی و آزادي واقعی شهرون
با وابستگی تولیدي و نیاز . استقالل اقتصادي ایشان، رابطه مستقیم دارد

گسترده به واردات کاالهاي اساسی و صنعتی و ضعف مالی، دشمنان اجازه 
نخواهند داد که ما به فرهنگ مطلوب الهی و آسمانیِ مورد نیاز در جامعه 

  .زمینه ساز، دست یابیم
این ملت بتدریج، با ابتکار و تالش خود و با قوت مدیریتی که بر باید  «

آن اعمال می شود و نیز با وحدتی که همه مردم در جهت آزادي و 
استقالل دارند و همچنین با آشنایی آنها به توطئه و ترفند هاي دشمن، به 

  1».طرف آزادي و استقالل کامل اقتصادي برود
راي تسلط اقتصادي کافرین بر مومنین اصوال خداوند متعال نیز راهی ب

اگر اصول مالی اسالم بر جامعه اي حاکم شود هرچقدر هم . قرار نداده است
که دیگران بخواهند مانع رشد آن نظام گردند نخواهند تواست کاري پیش 

شاهد این مدعا همین فشار اقتصادي و تحریم هایی است که نظام . ببرند
کاي استکباري و اسرائیل صهیونیستی بر سلطه امروز به سردمداري امری
نتیجه همه تحریم هاي سی ساله، رشد . ملت شریف ایران وارد می کنند

علمی و اقتصادي و کسب قله هاي رفیع پیشرفت و خودکفایی نظام مقدس 
جالب تر این که هم اکنون نظام اسالمی ایران جزء . جمهوري اسالمی است

صعودي دارد و کشورهاي  محدود کشورهایی است که منحنی رشد
استعمارگر جهان که چند قرن قدرت اول مالی دنیا بوده و از همه امکانات 
و پیشرفت هاي روز برخوردار بوده اند، امروز رفته رفته به سمت 

به امید آنکه در آینده اي . ورشکستگی کامل اقتصادي پیش می روند
) ا لتراب مقدمه الفداءارواحن(نزدیک، ایران اسالمی که شیعه خانه امام عصر
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است به عنوان قطب اول اقتصادي جهان، مطرح گردد؛ همانطور که قرائن و 
  . پیش بینی ها این امر را، محتمل می داند

اصالح الگوي مصرف در اقتصاد مهندسی فرهنگی : پنجمشاخصه 
  مهدوي

در بررسی شاخصه هاي مهم دیگر اقتصادي شهر منتظران باید به 
مقام معظم 1388در سال . اشاره کرد گوي مصرفاصالح الموضوع 

رهبري در پیام نوروزي شان، ضرورت این موضوع را متذکر شدند و آن 
. سال را به همین نام، نامگذاري کردند که نشان از اهمیت موضوع دارد

، سیاست ها کلی 1389ایشان براي اینکه مسئله فراموش نشود درتیرماه 
  .مودنداصالح الگوي مصرف را ابالغ ن

  
  :نکته

این پنج شاخصه مهم اقتصادي در فرهنگ شهر منتظران، همه موارد را 
هدف این بود که . شامل نمی گردد ولی جزو مهمترین آن ها قرار می گیرد
که همانا هندسه ( ما تا حدي با شکل و فرایند مهندسی فرهنگ مهدوي

ق تعالی و باشد تا به مدد ح. ، آشنا گردیم)فرهنگی جمهوري اسالمی است
همت اندیشوران دلسوز عرصه فرهنگ الهی، نقشه کامل مهندسی فرهنگی 
  .  نظام، تهیه و همه برنامه ریزي هاي کالن کشور بر آن محور، طراحی گردد

 :فرهنگ اجتماعی در مهندسی فرهنگی مهدوي - ب
  :دو نکته

قبل از ورود به مباحث حوزه اجتماعی، باید یادآور شد که : نکته اول
. حوزه نسبت به حوزه هاي دیگر، از گستردگی خاصی برخوردار است این

چنانکه بسیاري از مباحث مهم و عمیق فرهنگی و خرده فرهنگ ها را در 
فرهنگ تعلیم و تربیت و آموزش، هنر، : این حوزه باید جستجو نمود مانند

رانندگی و ترافیک، روابط اجتماعی، علم آموزي، رفتارهاي فردي، ورزش، 
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... مت روانی و جسمی جامعه، تعاون، شهروندي و مدنیت، خانواده وسال
  .همه و همه در این حوزه تعریف و جانمایی می شوند

یادمان هست که مهندسی فرهنگی سه گام داشت که : نکته دوم
اولین آن ها، مهندسی فرهنگ بود و در مهندسی فرهنگ، ما سه مرحله را 

یین آرمان، استراتژي و همچنین پیش رو داشتیم که عبارت بود از تع
ما در این . شناخت و استفاده از وضعیت موجود براي رسیدن به آن آرمان

مبحث نیز همانند مبحث فرهنگ اقتصادي شهر منتظران، پیش از هرچیز 
  .باید آرمان و استراتژي اجتماعی خود را مشخص نماییم

  آرمان اجتماعی مهندسی فرهنگی مهدوي
پذیرش  ایجاد زمینهفرهنگ شهر منتظران،  در آرمان اجتماعی

و در حقیقت آمادگی جهانی، براي ظهور مصلح آسمانی و  اجتماعی
یعنی باید فرایندي در . حاکمیت خدامحوران بر روي کره خاکی است

جوامع بشري و خصوصا قشر مستضعف و آزادي خواه بوجود بیاید که 
در راه هدف واالي انگیزش هاي عمومی براي فعالیت و حتی جانفشانی 

بدین معنا که یک نوع رغبت جهانی براي ظهور . خلقت، تحریک شود
  .منجی در مردمان بوجود آید

  استراتژي اجتماعی مهندسی فرهنگی مهدوي
قبل از پرداختن به موضوع استراتژي اجتماعی شهر منتظران در بیانات 

  :م که فرمودارزشمند استاد و متفکر شهید، آیت اهللا مطهري دقت می نمایی
قرآن کریم، نکته فوق العاده آموزنده اي در مورد سنتهاي تاریخ 
یادآوري می کند و آن اینکه مردم می توانند با استفاده از سنن 

آرمان اجتماعی در 
فرهنگ شهر منتظران

ایجاد آمادگی جهانی براي 
پذیرش مدیریت الهی و 

حاکمیت عدالت
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به (جاریه الهیه در تاریخ، سرنوشت خویش را نیک یا بد گردانند
  )اینکه خویش و اعمال و رفتار خویش را نیک یا بد گردانند

کم بر سرنوشتها، در حقیقت یک سلسله یعنی سنتهاي حا
عمل . عکس العمل ها و واکنش ها در برابر عمل ها و کنش ها است

ن به دنبال خود دارد ن اجتماعی عکس العمل هاي معی از . هاي معی
این رو تاریخ در عین آن که با یک سلسله نوامیس قطعی و 

به هیچ الیتخلف اداره می شود، نقش انسان و آزادي و اختیار او 
  :سوره رعد می فرماید11خداوند کریم در آیه . وجه محو نمی گردد

 »اهللاَ نّا الیومٍقَما بِ رُغی حغَتی ینفُاَروا ما بِی1».مهِس  
  

بنا بر آنچه از قول استاد شهید نقل گردید در مهندسی فرهنگی 
 مهدوي و در حوزه فرهنگ اجتماعی اصل اولی و استراتژي ما این خواهد
. بود که این شهروندان جامعه منتظر هستند که زمینه ساز ظهور می گردند

صرفا با یک سلسله اتفاقات غیر ) عج(قرار نیست که ظهور حضرت ولی عصر
طبیعی و امدادهاي غیبی رقم بخورد، بلکه این مردم شهر منتظران هستند 

لت و در جهت زمینه سازي براي ظهور دولت عدا(که شرایط را براي تغییر 
کسانی باید به میدان مجاهدت قدم گذارند . مهیا می سازند) رفاه و عبودیت
مردمانی باید همت گمارند تا در فرهنگ جهانی تغییراتی . و ایثار نمایند

 :رهبر معظم انقالب می فرمایند. بوجود آید
، انسان هاي پاك در )علیه السالم(قبل از ظهور مهدي موعود« 

می شوند، در کوره هاي آزمایش وارد می میدان مجاهدت امتحان 
  .شوند و سر بلند بیرون می آیند

                                                
  13ص - قیام و انقالب مهدي از دیدگاه فلسفه تاریخ- شهید مطهري. 1
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کسانی را الزم دارد که در مقابل پدیده هاي تلخ ) عج(امام زمان
و دشوار، مردد و متزلزل نشوند و عقب ننشینند تا بتوانند با اینها 

 ».وارد کار عظیم بشوند که قرار است دنیا را متحول کند
در حوزه مسائل اجتماعی، اوالً شهروندان جامعه  خالصه مطلب اینکه

منتظر باید براي تحقق آرمان واالي خود، در خود تحوالت وتغییرات بزرگی 
ثانیاً زمینه سازان ظهور باید همه مردم دنیا را براي پذیرش . را ایجاد کنند

. و استقبال از  تغییر بزرگ فرهنگی و استقرار نظام خوبی ها، آماده نمایند
  .این جا می توان استراتژي اجتماعی جامعه منتظر را کشف کرد از

شهر منتظران ایجاد رغبت و آمادگی  استراتژي فرهنگ اجتماعی
جهانی براي زمینه سازي دولت وحی بوسیله ارتقاي سطح علم و فهم 

و همچنین حل معضالت ) براي درك نیاز به منجی آسمانی(اجتماعی
دولتمردان و مردمان جامعه منتظر، خواهد اجتماعی با همیاري و همدلیِ 

بود، که این امر به ارائه ماکت اجتماعی از حکومت مهدوي و تحقق آرمان 
که قبالً ایجاد آمادگی جهانی براي پذیرش . (اجتماعی ما منجر می شود

  .)مدیرت الهی و حاکمیت عدالت بیان گردید

  
  
  

استراتژي اجتماعی در 
فرهنگ شهر منتطران

اهتمام براي ارتقاي سطح 
علم و فهم اجتماعی براي 

درك نیاز به منجی آسمانی و 
ایجاد رغبت جهانی از این 

طریق
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رهنگی شاخصه هاي فرهنگ اجتماعی شهر منتظران و مهندسی ف
  مهدوي

بعد از تعیین آرمان و استراتژي اجتماعی در سامانه فرهنگی شهر 
که همانند قسمت . منتظران، نوبت بررسی شاخصه هاي اجتماعی می رسد

  . اقتصادي، ما فقط بعضی از مهمترین این شاخصه ها را بیان می نماییم
  اراده، رشد و کمال  اجتماعی الزمه ایجاد تغییر : شاخصه اول

زه هاي اجتماعی و قوانین جامعه منتظر باید به نحوي طراحی شده سا
فقط آن وقت است که می . باشد که جامعه را به سمت اصالح و صالح ببرد

توان انتظار داشت خداوند نیز به مدد بندگان خویش آمده و آنان را براي 
  .دستیابی به یک زندگی برتر مدد فرماید
و درصحنه، دولتمردان عدالتخواه و در این نگرش سه رکن مردم بصیر 

قوانین صحیح اجتماعیِ برگرفته از دستورات الهی، دست در دست هم می 
این اتفاق باید . دهند تا یک حکومت و جامعه صالح و نمونه را بوجود آورند

اول از همه در جامعه منتظر واقع گردد و سپس تالش گردد تا گام هایی 
اینست که اصل اعتقاد . جهان برداشته شوداینچنینی در دیگر نقاط مستعد 

در ادیان و مکاتب مختلف به صورت عمومی و ) منجی گرایی(به فتوریسم
اعتقاد به مهدویت به صورت خاص در اسالم، به اتکاي نیروها، توان و 
مقبولیت مردمی، نقش مهمی در فرهنگ سازي جوامع داشته و می تواند 

  .قش آفرینی نمایددر تعیین سرنوشت آینده جهان نیز ن
جامعه منتظر را، بر  فرهنگ اجتماعی استراتژيبنابراین ما در حوزه 

تغییر به مبناي شاخص حرکت عمومی، قومیت ها  و یا ملت ها براي 
  . تعریف می کنیم سمت صالح

علیه (آموزه هاي الهی به ما می آموزد که تحقق امر و حکومت معصوم
نخواهد گرفت و تحقق آن، در گرو امري ، به گونه اي شتابزده شکل )السالم

اجتماع باید به آن نقطه برسد که کمال و رشد واقعی :  اساسی است که
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مردمان در گرو حکومت حضرت است و در این صورت است که تمام 
و این موضوع ریشه اي . استعدادهاي وجودي آنها از قوه به فعل می رسد

و به تعبیر عالمه  مبنایی در سنت ها و مدیرت الهی جهان دارد
  :، رابطه اي بین عقاید جامعه و نظام تکوین وجود دارد که)ره(طباطبایی

جهان یک پدیده جامد نیست که نسبت به هر عقیده و هر عملی «
  1».بی تفاوت باشد

جامد نبودن و بی تفاوت نبودن جهان، مستلزم این است که جهانیان از 
عقاید و باورهاي اجتماعی  نظر فرهنگ، سطح فهم و علم رشد نمایند و

بدون . ارتقا پیدا نمایند، تا شرایط جهان براي تغییر و اصالح، مهیا گردد
  . رشد افراد و جوامع امکان تغییر به سمت صالح وجود ندارد

در ترسیم سیماي شهر منتظران نیز، این واقعیت پذیرفته شده است 
اصالح نباشد، و بدان که تا زمانی که جامعه و جهان آماده تغییر و پذیرش 

: معتقد نگردد تحقق امر ظهور میسور نمی باشد، قرآن کریم می فرماید
خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد، تا آنکه آن قوم خودش را «

    2».تغییر دهد
لذا در حوزه اجتماعی ما باید مهندسی کنیم تا جامعه به این رشد 

با هماهنگی نظام تکوین، خود را  اعتقادي و کمال معرفتی دست یابد تا
  .براي پذیرش کامل زمینه هاي سعادت خویش در زمان ظهور مهیا نماید

  اصالح جامعه منتظر مقدمه ظهور  : شاخصه دوم
اعتقاد داشت که منتظران ) قدس سره(بنیانگذار فقید جمهوري اسالمی

لف مصلح، خود باید صالح باشند و همواره تالش داشت تا با انحاء مخت
کشتی انقالب زمینه سازِ ایران را به سمت ساحل صالح و اصالح هدایت 

                                                
نگی گروه فره -،در المیزان)ره(تئوري اداره جهان بشري از دیدگاه عالمه طباطبایی. 1

  15المیزان، ص
  11/رعد. 2

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


  هفتمبخش 

115 
  

نماید چرا که افق نجات جامعه بشريِ پس از ظهور، به کرانه این ساحل 
  . نزدیک تر است

خالصه کالم این که در مهندسی فرهنگی مهدوي، ما باید یک سلسله 
و اصالح ببریم، چرا  اصول و قوانین را ارائه دهیم تا جامعه را به سمت تغییر

که تنها و تنها جامعه اصالح شده زمینه ساز ظهور خواهد بود و آسایش، 
رفاه،  امنیت و سالمت اجتماعی مردمان هر زمان، فقط در یک جامعه سالم 

  .و اصالح شده قابل تصور و منطقی خواهد بود
  :در همین خصوص آیت اهللا جوادي آملی نیز تاکیداتی دارند

حضرت باشید و اگر بخواهید حضرت ظهور بکنند و منتظر آن « 
عدل را گسترش بدهند و از عدل آن حضرت استفاده کنید، باید 

   1».عدل طلب باشید و مطلوبتان، عدالت باشد و تشنه عدل باشید
  

  بلوغ اجتماعی راهی براي حل معضالت جامعه :شاخصه سوم
استراتژي  شاخصه اساسی فرهنگ اجتماعی جامعه منتظر، که بر اساس

حرکت عمومی براي تغییر به سمت اصالح  جامعه و حل معضالت 
حجت اهللا البالغه ) عج(اجتماعی، مطرح می گردد اینست که ، امام زمان

اند، درزمان ظهور وقتی دست عنایت و اعجاز حضرت بر سر مردمان 
کشیده می شود عقل ها کامل می گردند و جامعه بر اساس عقول تکامل 

  .ردمان مدیریت می گرددیافته ي م
مردمان خوشبخت جامعه مهدوي پس از ظهور، افرادي هستند که 
. بیش از همه مردمان در تاریخ حیات بشري از فکر خویش بهره می برند

همه معضالت و مشکالت اجتماعی را به ) عج(قرار نیست که امام زمان
ن ایشا. تنهایی و با اتکا به قدرت مافوق بشري خویش حل نمایند

و در . کارگزارانی فهیمده و مردمانی هوشمند و همراه با  حکومت دارند
                                                

  3/12/88- هفته نامه صبح صادق. 1
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از همین قدرت فکري ) ع(حقیقت ظرفیت منحصر بفرد حکومت مهدي
کارگزاران، هوشمندي، بصیرت و همراهی مردمان با دولت عدل ناشی می 

  .شود
، و مدیریت فرهنگی جامعه )علیهم السالم(لذا، از تعالیم و سیره ائمه

الگویی مطرح می گردد که ) در زمان قبل از ظهور(از ظهور، براي ما پس 
را بلوغ اجتماعی اندیشمندان عرصه مهندسی فرهنگی مهدوي عنوان 

  . بدان داده اند
از مشخصات انتظار بزرگ، انتظار بلوغ « :شهید مطهري  می فرماید

بشریت به خردمندي کامل و پیروي از فکر و ایدئولوژي و آزادي از 
  1». سارت شرائط طبیعی و اجتماعی و غرائز حیوانی استا

  
، مردمان همانند ذخائر و معادن )علیهم السالم(در تعالیم ائمه اطهار 

و کار معصومین نیز با توجه به شناخت . طال و نقره درنظر گرفته شده اند
هویتی که از جامعه خود داشته اند این بوده است که زمینه سازي نمایند 

دادهاي مردمان در مسیر وحیانیت شکوفا شده، وسپس گسترش تا استع
با همین شیوه ) علیه السالم(از همین رو مالحظه می کنید امام صادق. یابد

در رشته هاي مختلف، یک انقالب علمی را براي توسعه ي استعدادها و به 
  .تبع آن استقرار فرهنگ توحیدي، پایه گذاري می نمایند

تظر باید سازه هایی را طراحی نمایند که نتیجه لذا مسئولین جامعه من
آن حل مشکالت اجتماعی، مفاسد اخالقی و خالی شدن روان ها از عقده 

که رشد و تکامل یافته و به بلوغ (ها و کینه ها، توسط خود افراد جامعه
  .باشد) فکري و اجتماعی رسیده اند

                                                
  60صفحه -از دیدگاه فلسفه تاریخ ) عج(برگرفته از کتاب قیام و انقالب مهدي. 1
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و عدل شهرمنتظران شهري است زنده، با مردمانی که عدالت دوست  
. پرورند و خواستار رفع ناهنجاریها از چهره ي شهرشان می باشند

شهروندان فرهیخته شهر منتظران نیز به مرحله اي از درك رسیده اند که 
خودشان می توانند با همدلی، مشکالت و معضالت اجتماعی از قبیل 
اعتیاد، طالق و رفتارهاي هنجارشکن را کنترل نموده و نتایج مطلوب را 

لذا در شهر منتظران رفع تهدیدهاي اجتماعی فقط وظیفه . ب نمایندکس
در این عرصه حکام دلسوز و شهروندان هوشیار و بالغ، . حاکمان نیست

دست در دست هم داده و جامعه اي عاري از ناهنجاریها را بوجود می 
  .آورند

توسعه عقل و رشد علم در مهندسی فرهنگی : شاخصه چهارم
  مهدوي

اروحنا (ه قرار است در زمان حکومت حضرت ولی عصرهمانگونه ک
حرف آن 25حرف علم  27توسعه یابد و به تعبیر کنایه اي از علم ، )فداه

و همین زمینه بلوغ اجتماعی را بوجود می (در زمان ظهور کشف می گردد 
؛ در ترسیم سیماي شهر منتظران نیز باید از همین شیوه و روش، )آورد

با حرکت بر اساس نشاط علمی همراه با توسعه،  خط گرفته و جامعه اي
فناوري و تکنولوژي هاي برتر روز، قله هاي رفیع علمی جهان را هدف 

  .گرفت
تأکیدات رهبر معظم انقالب درخصوص توسعه علم، خصوصا علم توام با 

می  1389مثال ایشان در پیام نوروزي سال . ایمان، شاهد مطلب است
علم و ایمان را . م و ایمان جامعه ي ما هستنددشمنان، دشمن عل«:فرمایند

  ».به صورت مضاعف، در میان خودمان، باید تقویت کنیم
از . جامعه منتظر است رشد اجتماعیمقدمه ي  رشد علمیاین 

حفظه (و رهبري فرزانه ي انقالب) ره(همین جا منشأ تأکیدات امام راحل
می ایران مشخص می بر ارتقاي سطح دانش و تکنولوژي انقالب اسال) اهللا
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گردد که علم همراه با ایمان، زمینه گسترش عدالت و پیاده شدن کامل 
نیز همین ) علیه السالم(احکام الهی است که هدف نهایی حضرت بقیه اهللا

است که تجدید فرائض و سنن نماید البته در پناه ارتقاي میزان توسعه علم 
  . و معرفت و بصیرت جامعه
وجودي انسان و جامعه انسانی عقل و توسعه فکر و از نگاه اسالم ستون 

به عنوان  -از همین منظرگاه رفیع است که رهبر فرزانه انقالب . علم است
و جداً باور دارم که مشکالت  عمیقاً«  :می فرمایند -)عج(نائب المهدي

کشور پیش  ى علم و تعمیم و تعمیق علم در این کشور جز با توسعه
   1».نخواهد رفت

است که این نگرش و الگوسازي از همان حکومت مهدوي واضح 
دست بر ) علیه السالم(کنایه روایت که بیان می دارد امام. سرخط می گیرد

سر مردمان می کشند و عقلهاي آنان را کامل می گردانند می تواند موید 
بدین معنا که حضرت ابتدا علم را در . همین نظریه بلوغ اجتماعی باشد

ی دهند تا مردمان دنیاي پس از ظهور، با آگاهی و بصیرت جامعه توسعه م
در فعالیتهاي اجتماعی حضور یافته و این حضور آگاهانه و انگیزه عمومی 

  . سبب توسعه ي عدالت و تامین نیازهاي اجتماعی خواهد شد
  :حضرت آیت اهللا جوادي آملی می فرماید

این ) داهارواحنا ف(یکی از کارهاي وجود مبارك حضرت ولی عصر« 
حضرت، مردم را تشنه عدل . است که این جامعه را عاقل می کند

. اگر مردم عاقل نباشند، عدالت گسترده نخواهد شد...  می کند
وضع «، بلکه ابتدا »یمال اهللا قسطا و عدال«ابتدا این چنین نیست که

بعد، جهان پر از . است... و»یده علی رووس االنام و اکمل عقولهم
    2».ی شودعدل و داد م

                                                
1 .13/10/84  
  3/12/88- هفته نامه صبح صادق. 2
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نیز اعتقاد دارند که این شیوه در زمان حکومت ) ره(عالمه طباطبایی
  :در شهر مدینه، نیز پیاده شده است) ص(پیامبر اعظم

کافی است در جهت عقل و اخالق مردم، مقداري نیرو صرف  «
کنیم، تا متوجه نتایج غیر قابل تصور آن بگردیم، در صدر اسالم 

می ) ص(جا پیش رفت که مردم نزد پیامبربااین تاکیدات، کار تا آن
آمدند و به گناهان خود اقرار می کردند و توبه می نمودند و خود را 

  1».پذیراي حدود الهی می نمودند
  

  :فرایند حل معضالت اجتماعی بر مبناي نظریه ي بلوغ اجتماعی
و نظام ) ع(و ائمه) ص(مدلی که ما به تاسی از سیره ي عملی پیامبر

از ظهور ، براي حوزه ي اجتماعیِ مهندسی فرهنگی مهدوي  حکومتی پس
  .مرحله است 4در جامعه ي زمینه ساز پیشنهاد می کنیم داراي 

عمومی نسبت به معضل اجتماعی  بصیرت و معرفتدر مرحله اول 
  .ارتقا پیدا می کند

براي حل و رفع معضل حاصل می  رغبت اجتماعیدر مرحله دوم 
  .گردد
هستیم چراکه مردمان  شکایت اجتماعیشاهد  در مرحله سوم ما 

همگی از وضع موجود ناراضی اند و کم کم عزم عمومی براي مقابله با 
  . تهدید اجتماعی پدید می آید
از بارگاه  استعانت عمومیو همت اجتماعی در مرحله چهارم به مدد 

  .الهی مشکالت اجتماعی به کلی رفع می گردند
  

                                                
گروه فرهنگی  -،در المیزان)ره(تئوري اداره جهان بشري از دیدگاه عالمه طباطبایی. 1

  30ان، صالمیز
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  :نمونهذکر یک 
براي نمونه فرض کنیم در شهر منتظران معضلی به نام قمه زنی  شایع 

شهروندان به منظور ابراز عشق و ارادت خویش به ساحت مقدس . می گردد
، در ظهر عاشورا به )ص(و خاندان رسول اهللا) ع(حضرت اباعبداهللا الحسین

تباه شکل ناخوشایندي به بدن خویش لطمه وارد می نمایند و بنا به اش
اعتقاد دارند که عمل ایشان موجبات تسلی خاطر اهل بیت عصمت و 

دشمنان نیز نهایت سوء استفاده از این رفتار . می گردد) ع(طهارت
اجتماعی را می نمایند و تالش می کنند به استناد آن از اسالم چهره اي 

راه حل این مشکل در شهر منتظران کدام است؟ . خشن جلوه دهند
گی مهدوي و حاکمان جامعه منتظر چه راهبردي براي حل مهندسی فرهن

  این مشکل ارائه می دهند؟
در شهر منتظران قرار نیست نیروهاي انتظامی براي جلوگیري از این 
رفتار اجتماعی اشتباه به جان عزاداران بیفتند، عده اي را دستگیر نمایند و 

تی شود براي نظام قضایی براي آنها جزایی را مشخص نماید تا درس عبر

بصیرت و معرفت 
عمومی نسبت به 
 معضل اجتماعی

رغبت اجتماعی 
 براي حل معضل

 

شکایت اجتماعی 
 موجوداز وضع 

 

همت همگانی و 
استعانت عمومی 
 از بارگاه الهی

حل کامل معضل 
 و رفع تهدید از

 جامعه

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


  هفتمبخش 

121 
  

،جامعه منتظر براي مقابله با این  نظریه بلوغ اجتماعیبر اساس . دیگران
مشکل بدین شیوه عمل می کند که ابتدا بنا به درخواست و دغدغه ي 
دولتمردان و دین مداران، رهبران دینی و نخبگان جامعه به طرح 

و  دیدگاههاي خویش براي مشخص نمودن ایرادات قمه زنی ، قبح و زشتی
مردم بصیرت و معرفت  نیز بازتاب آن در انظار جهانیان می پردازند، یعنی

اجتماعی می دغدغه سازي را نسبت به تبعات موضوع توسعه داده و 
سپس . بوجود می آورند شکایت عمومیو  رغبت اجتماعینمایند یا 

دولت یک حرکت اجتماعی و عمومی براي رفع مشکل توسط خود 
آن وقت خواهیم دید که عنایات . راحی می کندط) همت همگانی(مردم،

خداوندي مشمول جامعه منتظر شده و شهروندانِ شهر منتظران خود اقدام 
به امر به معروف و نهی از منکر نموده و شهرشان را از این خرافه پاکسازي 

  .کنند
  
  
  
  
  
  
  
  

تقویت باورهاي دینی ، اخالق و شکوفایی فطرت : شاخصه ي پنجم
    انسانها

از دیگر شاخصه هاي اجتماعی که در فرهنگ شهر منتظران لحاظ می 
. است تقویت باورهاي دینی، اخالق و شکوفایی فطرت انسانهاگردد 

بناي . قابل اعتمادترین ساختمان آنست که زیربناي مستحکمی داشته باشد

اراده دولتمردان 
براي حل 
معضالت 

اجتماعی از 
طریق توسعه 

همراهی نخبگان 
و اندیشمندان 
بادولتمردان و 
می توجیه عمو

 توسط ایشان

تشکیل بسیج 
عمومی براي رفع 

معضالت 
اجتماعی همگام 

با مسئولین و 
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مستحکم و بنیادین فرهنگ در جامعه زمینه ساز نیز، باید بر پایه تقویت 
مردم و خواست فطري ایشان استوار گردد، همان کاري که  اعتقادات

ایشان براي تقویت ایمان اجتماعی، . حضرت در زمان ظهور انجام می دهند
از . و والیت دعوت می فرمایند) ص(مردم را به کتاب خدا و سنت پیامبر

اینجا معلوم می گردد شهر منتظران که شبیه ترین و نزدیک ترین جوامع 
وي است باید همانند زمان پس از ظهور براي توسعه به جامعه مهد

اعتقادي، اخالقی و شکوفایی فطرت ها، برنامه ریزي هاي کالنی داشته 
  .باشد

  روحیه تشریک مساعی و وحدت اجتماعی: شاخصه ي ششم
قابلیت و یا شاخصه ي دیگر فرهنگ اجتماعی جامعه منتظر، ایجاد 

مشکالت و معضالت  جامعه، در حل وحدتو  مساعی تشریکروحیه 
اعتقاد به آرمان واحد اجتماعی، آن هم آرمانی که ریشه در . موجود است

سرشت الهی و نهاد پاك انسان هاي طالب حق و عدالت دارد، آن چنان 
پیوند و چسبندگی در بین اجزاي اجتماع بوجود می آورد که هرچقدر 

ایشان ایجاد  دشمنان ملت، تالش کنند نخواهند توانست رخنه و شکافی در
در آموزه ي مهدویت علت غیبت و بی بهرگی ما از وجود نعمت . کنند
،  عدم اجتماع شیعیان بر عهد والیت و امامت ذکر گردیده است و )ع(امام

و لذا . همین امر باعث تاخیر در حاکمیت دولت کریمه بیان شده است
همه شاخصه ي راهبردي که در اینجا مطرح می گردد همراهی و همدلی 

  .  شیعیان، بر عهد زمینه سازي براي ظهور است
به خاطر همین همگرایی در سایه قدرت آرمان گرایی، آن هم از جنس 

ایرانی است که همه تالش هاي دشمنان انقالب در طی دهه هاي - اسالمی
گذشته بی ثمر بوده و عزم و اراده ي جامعه ي زمینه ساز ظهور براي نیل 

  .ن، هر روز جدي تر می گرددبه کمال و آینده ي روش
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نمی گویم بدون تحمل زحمت می شود به آن آینده رسید؛ اما می « 
گویم با حفظ وحدت و ایمان و انگیزه و ادامه حرکت، می توان به آن 

   1».دست یافت
  مبارزه با فساد و تبعیض: شاخصه ي هفتم

مبارزه با از دیگر شاخصه هاي استراتژیک اجتماعی شهر منتظران،   
فساد، یعنی فساد اخالقی، فساد کاري، عدم احساس وجدان « است فساد

در تقدیم خدمات عمومی، عدم احساس مسئولیت در مواجهه با افکار 
   2».عمومی و ذهن هاي مردم؛این ها شاخصه ها و شعبه هاي فساد است

به عنوان  مبارزه با تبعیضشاخصه دیگر استراتژیک در جامعه منتظر، 
تبعیض یعنی به جاي مالحظه قابلیت ها، «. تی ملت هاستپایه شوم بدبخ

به جاي مالحظه استحقاق، به جاي مالحظه خدا و قانون، مالحظه ي رابطه 
نتیجه این بشود که اگر به اهل یک روستا چند میلیون داده شود، . ها بشود

زندگی یک روستا متحول می گردد و آن روستا محروم نمی ماند؛ اما 
ا می شوند که میلیون ها را صرف خواسته هاي حقیر و اشخاصی هم پید

کوچک، صرف یک میهمانی، صرف یک کار تجملی، صرف یک کار غیر 
   3»!بکنند -و احیانا مضر -ضروري

  :فرهنگ سیاسی در مهندسی فرهنگی مهدوي - ج
  :یا نقشه راه دیپلماسی جامعه منتظر

ما باید ابتدا  در این بخش نیز همانند حوزه هاي اقتصادي و اجتماعی،
خویش را تعیین نماییم تا بتوانیم بر اساس درك  استراتژيو  آرمان

وضعیت موجود، بوسیله استراتژي تعیین شده به آرمان و هدف مطلوب 
  .برسیم

                                                
  155، ص )2(حدیث والیت. 1
  در جمع مردم اردبیل 3/5/79. 2
  در جمع مردم اردبیل 3/5/79. 3
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  :آرمان سیاسی جامعه ي منتظر ایرانی
قبل از تعیین آرمان به بیانات ارزشمند رهبر معظم انقالب توجه می 

قدرت و تاثیرگذاري دیپلماسی از قدرت نظامی، «: که ما معتقدیم. کنیم
بنابراین براي » .تبلیغاتی و پول کمتر نیست و حتی در مواردي بیشتر است

تحقق آرمان هاي رفیع و بلند مهندسی فرهنگی مهدوي، در زمان قبل از 
ظهور ما باید از یک دیپلماسی قوي، کارآمد و مبتنی بر عقل و روح اعتماد 

این ایستادگی همراه با منطق، «این دیپلماسی و . وردار باشیمبه نفس برخ
نشان دهنده ي استحکام است و طرف مقابل را وادار به احترام و خضوع 

در فرهنگ سیاسی نظام زمینه ساز ظهور، این  آرمانلذا   1»خواهد کرد
   2».ملت ایران قادر به تغییر سرنوشت جهان است«:خواهد بود که

  :جامعه منتظراستراتژي سیاسی 
. استراتژي سیاسی راهی است که ما را به آرمان سیاسی مان، می رساند

که (راهبرد کالنی است که ما براي تغییر سرنوشت جهان به نفع متقین 
آموزه هاي دینی به ما . بدان نیاز داریم) همانا وارثان حقیقی زمین هستند

ن براي صالحین رقم وعده می دهند که تقدیر الهی بر اینست که آینده جها
بخورد، سازه هاي فرهنگ جهان بر محور عبودیت حضرت حق بنا خواهد 
شد، و حاکمان نیک سیرت جایگزین ظالمین و طواغیت می گردند؛ این 

                                                
1 .9/12/88  
  15/2/89رهبر معظم انقالب . 2

آرمان سیاسی در 
فرهنگ شهر 
منتظران

ایجاد زمینه ي تغییر سرنوشت 
حاکمیت جهان در جهت 
حاکمیت اهللا محوران
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راهبرد سیاسی آن . اندیشه سیاسی نظام مقدس جمهوري اسالمی است
  کدام است؟

قالب و رهبر معظم ان) ره(با دقت در اندیشه هاي امام راحل 
، متوجه می گردیم این راهبرد قبال ارائه و روي آن )مد ظله العالی(اسالمی

مستضعفان  ایجاد موج بیداريتاکید گردیده است و آن چیزي نیست جز 
و مظلومان عالم در مقابل ظلم و جور و انحصارطلبی و روحیه استثماري 

عماران الحق و االنصاف که م. صهیونیسم هاي غاصب و ابرقدرت هاي ظالم
الهیِ نظام مقدس جمهوري اسالمی  توانسته اند با یاري خداوند در این امر 

راهپیمایی ملت هاي مسلمان و . نیز توفیقات فوق العاده اي را کسب نمایند
غیر مسلمان در روز قدس و اعالم انزجار جهانی از جنایات صهیونیست 

ایرانی در  هاي غاصب، نمونه اي از این توفیقات بزرگ جامعه منتظر
  .مناقشات سیاسی و بین المللی است

  

  
  
  
  

استراتژي سیاسی
در فرهنگ شهر 

منتظران

ایجاد موج بیداري در مقابلِ 
صهیونیسم و استکبار جهانی 

:در دو سطح
دول و ملل مسلمان -1

دیگر ملت ها و دولت هاي  -2
جهان
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  شاخصه هاي استراتژیک در فرهنگ سیاسی جامعه منتظر
  )یا مهندسی فرهنگی مهدوي(

تژي به شاخصه در این مرحله الزم است براي تشریح بیشترِ این استرا
  :ماییمهاي اصلی آن اشاره ن

     .مستقل ها جهان را تعریف کنند :شاخصه اول
اخصه هاي سیاسی زمینه سازان، در برابر دیگر کشورها، ایجاد از ش

روحیه ي استقالل طلبی و خودباوري در مقابل تهدیدات، مستکبران 
چنانچه رهبر معظم . جهانی، استعمار آمریکایی و صهیونیسم اسرائیلی است

انقالب در دیدار با روساي جمهور برزیل، سنگال، سریالنکا، الجزایر، و 
مستقل ها جهان را تعریف « :این خط را مطرح می کنند کهزیمبابوه 

تنها راه تغییر شرایط «: ایشان در همین دیدار می فرمایند 1».کنند
ناعادالنه کنونی در جهان، همکاري و گسترش روابط دولت هاي مستقل با 

تنها راه تغییر روابط به شدت ظالمانه کنونی در جهان، . ... یکدیگر است
این تغییر » .هاي مستقل به یکدیگر، و ایفاي نقش آنهاستنزدیکی دولت 

  :لذا ایشان در ادامه می فرمایند. وضعیت امکان پذیر است
ابرقدرت ها براي جهان، روابط عمودي تعریف کرده اند که در راس آن، « 

این روابط باید تغییر کند و تغییر آن نیز امکان . یک ابرقدرت قرار دارد
اعتقاد ایشان، بر مبناي اصول  دیپلماسی کشور اسالمی لذا به » .پذیر است

اگر «، )عج(ایران به عنوان پرچمدار حکومت عدل جهانی بقیه اهللا
کشورهاي مستقل همدل باشند، قدرت ها توانایی انجام هیچ کاري را 

  ».نخواهند داشت
  تالش در جهت ایجاد وحدت اسالمی: شاخصه ي دوم

ظران را می توان دعوت ملت ها شاخصه مهم فرهنگ سیاسی شهر منت
اگر برادري ایمانی با همت دولت « . و دولت هاي مسلمان به وحدت دانست

                                                
1 .27/2/89  

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


  هفتمبخش 

127 
  

ها و ملت ها و با تأیید خداوند متعال، روزي تحقق یابد خواهید دید، که 
   1».بزرگترین قدرت جهان را مسلمین تشکیل می دهند

ران، مبتنی بر دیپلماسی و یا بهتر بگوییم استراتژي سیاسی شهر منتظ
و . وحدت و بهره وري از پتانسیل فوق العاده ي کشورهاي اسالمی است
  .نقش و وظیفه ما ایجاد همگرایی بین دول و ملل مسلمین در جهان است

کشورهاي اسالمی با داشتن ظرفیت هاي فوق العاده ي انسانی و «
می امکانات زیاد جغرافیایی، یک هویت عظیم و حقیقت بزرگی را تشکیل 

دهند که اگر این هویت به میدان بیاید، هیچ کس نمی تواند آن را نادیده 
باید سازمان کنفرانس اسالمی از لحاظ سیاسی و روحیه ي . ... بگیرد

   2».اسالمی تقویت شود
  :یک توضیح

رویکرد سیاسی و تمامی شاخصه هایی که در حوزه هاي اقتصادي و 
) ظام مقدس جمهوري اسالمین(سیاسی، ذکر گردید در بالد منتظران 

استثنائی است با قابلیتهاي فوق العاده؛ چرا که این رویکرد الهی  بوده و 
ما همه ي این . طراح آن قرآن کریم، که لسانِ  اهللا است و رب العالمین

بر اساس مبانی این دستورالعمل . آموزه ها را به برکت قرآن کریم داریم
زه هاي فرهنگی نظام مقدس جمهوري مبنایی است که رهبران الهی ما سا

شاخصه ي اتحاد مسلمین نیز قبل از همه . اسالمی را طراحی نموده اند
   3.ریشه ي قرآنی دارد و منبع اصلی این تفکرات از آنجاست

                                                
  38،ص )ره(سیاسی امام-وصیتنامه الهی. 1
  27/2/89رهبر معظم انقالب . 2
  )و اعتصموا بحبل اهللا و التفرقوا. (3
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همگرایی و وحدت مسلمین، سبب ساز تشکیل قوي ترین امپراطوري 
می توان به جهان در طول تاریخ خواهد بود و اگر این امر محقق شود، 

جرات گفت زمینه براي حاکمیت مطلق اسالم، پدید آمده است؛ موضوعی 
که پیش از همه ابرقدرت ها و سلطه طلبهاي مادي گرا، آن را دریافته اند و 
از صدر اسالم تاکنون موانع متعددي براي تحقق آن بوجود آورده اند و 

را، از هم باز سفانه موفق شده اند تا زنجیره هاي این پیوند مقدس متأ
  .نمایند

  اجراي سیاست ضد سلطه: شاخصه ي سوم
وظیفه سفیر و نماینده جمهوري اسالمی ایران، بکارگیري  

سیاست ضد نظام «دیپلماسی کیفی، قوي و کارآمد براي پیشبرد 
است که الزمه آن نیز ایستادگی منطقی بر اصول انقالب و » سلطه

به این اصول و مبانی مبانی شرعی و رودربایستی نداشتن نسبت 
   1».است

اساس کار : می فرمایند) مد ظله العالی(حضرت آیت اهللا خامنه اي
در واقع انقالب اسالمی در  2.است» سیاست نظام ضد سلطه«وزارت خارجه 

خارج از مرزهاي جغرافیایی خود و در سطوح پیچیده دیپلماسی بین 
سیاست تعاملی «نوان المللی، توانسته است یک منطق و سیاست نو را با ع

الزمه این دیپلماسی قوي و کارآمد، . بوجود آورد» ضد نظام سلطه
ایستادگی منطقی بر اصول انقالب و مبانی شرع مقدس اسالم است و در 
واقع همین عامل ایستادگی، تکیه بر احکام الهی و رودربایستی نداشتن، 

ن را بر هم توانسته است تمامی محاسبات و معادالت ابرقدرت هاي جها
دولت ها را بیدار نماید تا زیر بار سلطه و استعمارِ دول زورگو نرفته و . بزند

برهمگان مسجل است که طراح و مجريِ . در مقابل آنها ایستادگی نمایند
                                                

  9/12/1388عظم انقالبرهبر م. 1
2 .9/12/88  
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، )که با استقبال روبرو شده و هر روز در جهان توسعه یافته(این دیپلماسی
می دهد تا انشاءاهللا با یاري جمهوري اسالمی ایران بوده است و نوید آن 

خداوند متعال و تحقق کامل تر این سیاست، زمینه براي ظهور و چیرگی 
  .نهایی حاکمیت حق بر باطل، پدید آید

درباره خواص انحصاري رویکرد سیاسیِ نظام ضد سلطه، رهبر معظم 
همه این «:انقالب پس از اشاره به عقبه هاي استراتژیک آن، می فرمایند

ي استراتژیک، روحیه بخش و زمینه ساز اعتماد به نفس نماینده عقبه ها
جمهوري اسالمی ایران، در خارج از کشور است تا با اتکا بر آنها، سیاست 

سه اصل عزت، حکمت و را بر پایه » ضد نظام سلطه«جدید و نو 
   1».به پیش ببرد .مصلحت

توجه به وجود تقابل دو آرمان بزرگ در سطح : شاخصه چهارم
  هانج

در بررسی شاخصه هاي فرهنگ سیاسی جامعه ي منتظر، نسبت به 
شناخت ماهیت . اهمیت ویژه اي داده می شود دشمن شناسیموضوع 

واقعی دشمن و همچنین اهداف و آرمان هاي اصلی او، از اهمیت فوق 
العاده اي برخوردار است چراکه این ریشه ي همه مخالفت هاي دشمن 

  .او، از اینجا نشات می گیردبوده و مانع تراشی هاي 
ما در مهندسی فرهنگی مهدوي به استناد کالم اهللا مجید، در بخش 
ماهیت، دشمنان اصلی خود را آمریکا و صهیونیسم می دانیم؛ آنجا که 

لذا است که . ان اشد الناس عداوه للذین امنوا الیهود و الذین اشرکوا: فرمود
همواره متوجه این موضوع بوده و  می بینیم امام راحل و عظیم الشان مان،

اسراییل را غده سرطانی و آمریکا را شیطان بزرگ قلمداد کرده و مکررا 
  .خطر این دو را گوشزد می نمایند

                                                
1 .9/12/88  
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نیز که همان خط را دنبال ) مدظله(حضرت آیت اهللا العظمی خامنه اي
شما امروز مالحظه می کنید؛ در مقابل ملت ایران و «:می کنند می فرمایند

   1».ظام جمهوري اسالمی، صهیونیست ها هستند؛ دولت آمریکا قرار داردن
با کنکاش در آموزه هاي اخرالزمانی اسالم، درخواهیم یافت که 

در یک سوي این معرکه . آخرالزمان، دنیاي تقابل دو آرمان بزرگ است
قرآن، یهود را معرفی می کند که در پی استیال و سلطه قوم بنی اسرائیل بر 

و . او اشد الناس عداوه للذین امنوا است. و بشریت تالش می کند جهان
همو مانع اصلی تحقق آرمان الهی امت واحده بوده و باید همه کشورهاي 

  . اسالمی براي محو آن به میدان بیایند
صهیونیست هاي غاصب که از حمایت آمریکا برخوردارند، باید از « 

   2».اقتصادي قرار بگیرندطرف کشورهاي اسالمی تحت فشار سیاسی و 
در حقیقت صهیونیسم ستیزي و موضوع فلسطین، اول محور وحدت 

رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از روساي جمهور . مسلمانان خواهد بود
  :کشورهاي اسالمی می فرمایند

همه کسانی که در کشور خود مسئولیتی دارند، باید به فکر ایفاي « 
   3».ز فلسطین باشندنقش فعال در خصوص حمایت ا

درسوي دیگرمیدان مردانی هستند که به تعبیر قرآن اولی باسٍ 
شدیدند، آنها مؤمنانی هستند که خدا را دوست دارند و نیز خداوند ایشان 

خواسته ي اینان استقرار حکومت اهللا در سراسر جهان . را دوست دارد
ت گرفته و شهروندان شهر منتظران در عرصه سیاسی بر کافران سخ. است

ایشان را ذلیل می نمایند و در نهایت براي مومنان عزت را به ارمغان می 

                                                
  89حرم رضوي،نوروز . 1
  رهبر فرزانه انقالب 27/2/89. 2
3 .27/2/89 
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این نظرگاه فوق العاده ي سیاسی در آرمان شهر زمینه سازان، . آورند
  .منتظران را در جاده ظهور سرعت می بخشد

خالصه کالم اینکه در دیپلماسی سیاسی نظام جمهوري اسالمی این اصل 
که پشت پرده همه ي دسیسه ها، کینه توزي ها، پذیرفته شده است 

فشارهاي اقتصادي و سیاسی، نظامی و فرهنگی، و جنگ نرمِ دنیاي غرب 
 امروز کامالً. علیه اسالم، می توان دست توطئه ساز یهود را مشاهده کرد

دیگر بر . مشهود است که اول دشمن مسلمین امریکا و اسرائیل هستند
رت استعماري امریکا، علی رغم آن همه کسی پوشیده نیست که ابرقد

لذا دشمن اول . قدرت جهانی، خود تحت سیطره کامل صهیونیست هاست
  .مسلمین را باید یهودیت و صهیونیسم دانست

علت دشمنی صهیونیسم با اسالم نیز معلوم است و آن چیزي نیست 
صهیونیسم تالش می کند با انواع نیرنگ ها و خشونت . جز تقابل آرمانی

ا، استیالي جهانی خود را کسب نماید و همه ظرفیت هاي مادي و ه
در حالی که همت . مصادره نماید! معنوي دنیا را به نفع نژاد برتر یهود

اسالم بر اینست که صالحین را بر جهان حاکم نموده، و مردمان در سایه ي 
آرامش معنوي و رفاه دنیوي به سمت ساحل سعادت اخروي، رهنمون 

ین نظرگاه رفیع، آرمان یهود را تهدید می کند و لذا براي مقابله با ا. سازد
آن از صدر اسالم و حتی پیش از آن به توطئه چینی علیه آن پرداخته 

  .است
مقابله وعبور از این دسیسه ها  و پیروزي اسالم و مسلمین در محور 

زادگان مقابله با آرمان پلید یهود، کلید رمز موفقیت جهان اسالم و تمامی آ
این راز بزرگ را می توان از کالم رهبر فرزانه ي انقالب . جهان خواهد بود

 :دریافت، آنجا که فرمود
قضیه فلسطین کلید رمزآلود گشوده شدن درهاي فرج به روي 

  .ملت اسالمی است
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  نظام اسالمی نظام زمینه ساز ظهور: شاخصه ي پنجم
و همچنین ) تهصحاح س(با اندك بررسی در کتب معتبر اهل تسنن 

کتب معتبرِ اربعه ي شیعه و دیگر منابع این دو گروه مسلمان، درخواهیم 
  :یافت که علما و بزرگان مسلمان اعم از شیعه و سنی بر این امر متفقند که

قبل از ظهور حکومتی تشکیل می گردد که زمینه ساز ظهورِ نور : اوالً
  .می آوردرا فراهم ) سالم اهللا علیها(دیده ي زهراي مرضیه

حتی منصفان اهل سنت نیز اذعان دارند که به حکم و فرموده : ثانیاًو 
، این حکومت در سرزمین )صلی اهللا علیه و آله و سلم(پیامبر اعظم

  .شکل می گیرد) ایران(عجم
از این رو، متولیان مهندسی فرهنگی، در عرصه حاکمیت سیاسی 

، سازه هاي )مت اهللا علیهرح(کشور،  باید توجه داشته باشند که امام راحل
نظام مقدس جمهوري اسالمی را، بر این مبنا قرار داد تا مقدمه اي باشد بر 

این امر باید در راس همه برنامه هاي ). ارواحنا فداه(ظهور حضرت ولی عصر
  .راهبردي نظام مقدس جمهوري اسالمی قرار گیرد

الم به انقالب مردم ایران، نقطه شروع انقالب بزرگ جهانی اس« 
پرچمداري حضرت حجت ارواحنا فداه است که خداوند بر همه 
مسلمانان و جهانیان، منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر 

سالم بر ملت بزرگ ابران که با فداکاري و ایثار و ... قرار دهد
   1».شهادت، راه را براي ظهورش هموار می کنند

  )و شجاعت همراه با درایت(عزت مداري : شاخصه ي ششم
از شاخصه هاي مهم سیاسی در هندسه فرهنگی جامعه ي منتظر، 

خاصیت حرکت اینچنینی همین . عزت مداري در مقابل بیگانگان می باشد
این امرِ واضح را که بر همگان روشن است، می توان به . عزت آوري آنست

                                                
1 .2/1/1368  
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مد ظله (و رهبر معظم انقالب) علیه الرحمه(وفور در بیانات امام راحل
  .، یافت)لعالیا

انقالب اسالمی، عزت را جایگزین تحقیري کرد که بیگانگان بر این « 
   1».ملت روا می داشتند

) عج(امام زمان. نفس حرکت زمینه ساز براي ظهور، عزت آور است
خود، معز االولیاء و مذل االعداء است و تنها نظامی که، عزت مومنین و 

دعاي زمینه سازي و علمداري براي ذلت کافرین را باعث گردد، می تواند ا
  .حاکمیت عدالت جهانی را داشته باشد

این عزت حاصل از مهندسی فرهنگی مهدوي در نظام مقدس جمهوري 
اسالمی است که امروز همه ي معادالت مهم جهانی، بدون درنظر گرفتن 

عزتی که حتی دشمنان . نقش و نظر ایران اسالمی، محکوم به شکست است
ي ما، به ناچار بارها بدان اعتراف نموده و در مقابل آن اظهار قسم خورده 
این امر، شجاعت مقابله ي مقتدرانه و مدبرانه را، در مقابل . عجز کرده اند

براي درك بیشتر لزوم وجود این شاخصه، در . دشمنان به ما می دهد
طراحی سازه ي سیاسیِ نظام جمهوري اسالمی، کافی است در بیانات رهبر 

جمهوري اسالمی ایران « :دقت نماییم که فرمودند2زمان در حرم رضويعزی
با دشمنی دولت هاي مستکبر و زورگو، سرمایه داران صهیونیست و 

ایشان تدبیر و شجاعت را دو عنصر کامال » .دشمنان بشریت مقابله می کند
  :ضروري در مقابله با دشمنان ملت برشمردند و افزودند

سئوالن در مقابل تحرکات و چهره هاي اگر شجاعت نباشد و م« 
عبوس مستکبران، خود را ببازند بی تردید کشور شکست خواهد خورد، 
همچنان که اگر تدبیر و هوشیاري نباشد ممکن است دشمن با فریب و 

                                                
  100، شماره )هدایت(رهبر معظم انقالب، ماهنامه سیاسی بسیج. 1
  )1389نوروز . (2
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آگاهی و شناخت برنامه هاي واقعی . حیله گري، اهداف خود را محقق سازد
قابل طرح ها و تحرکات دشمن و تصمیم گیري صحیح و به موقع در م

   1». بیگانه ، مفهوم شجاعت و هوشیاري است
این عزت و درایات و شجاعت جامعه زمینه ساز ایرانی است که روز به 

  .روز جهان را براي پذیرش منجی آسمانی، مهیا می نماید
  پیام به متولیان مهندسی فرهنگی کشور
  :تنها راه توفیق در مهندسی فرهنگی

لیان دلسوز و انقالبیِ مهندسی فرهنگی کشور اینست که پیام ما به متو
به حقیقت آرمانهاي الهی امام راحل نظري بیافکنیم و تحت لواي فرماندهی 

همان چیزي که . معظم کل قوا، به کشف آداب شهر منتظران بپردازیم
  .مهندسی فرهنگی مهدوي نامیده شد

مهدوي براي ما بر این باوریم که اگر قابلیتهاي مهندسی فرهنگی 
  :اندیشمندان و نخبگان تشریح گردد همگان معترف خواهند بود

که اگر بخواهیم فرهنگمان را مهندسی کنیم راهی جز این نداریم که با 
نگرش و استراتژي انتظار همراه گردیم چرا که تنها راه سعادت ما همین 

  !است و بس
ه با تهدیدات سالم بر آقایی که تنها راه سعادت و توفیق ما در مقابل

  :دشمنان، اوست
  السالم علیک یا سبیل اهللا الذي من سلک غیره هلک

، جهت مقابله با تهاجم )مد ظله العالی(همانطور که مقام معظم رهبري
  :فرهنگی، راهبردي اینچنین ارائه می فرمایند

امروز در نقطه مقابل تالش دشمنان باید در جهت اعتقاد و عمل و "
   2"ت مهدویت حرکت کنیمتبلیغ و تبیین حقیق

                                                
  89حرم رضوي، نوروز. 1
 نیمه شعبان 29/6/84. 2
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 بخش هفتم

  مهندسی فرهنگی مهدوي
  ویژگیهاي منحصر بفرد
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بررسی ها و مطالعات ما، منتج به این شد که براي تهیه ي نقشه 
مهندسی فرهنگیِ نظام مقدس جمهوري اسالمی، بهترین الگو و در 

د جامعه زمینه ساز حقیقت بهترین اتوپیا و جامعه آرمانی، تنها می توان
  . ظهور یا همان شهر منتظران باشد

شما می توانید ویژگیهاي منحصر بفردي را در این اتوپیا پیدا کنید که 
  :ما دراینجا به چند مورد از آنها اشاره می کنیم

متعالی و همسو بودن با ویژگی اول مهندسی فرهنگی مهدوي  -1
شک نداریم که به مدد  ما. جهان تکوین و تشریع است سازه هاي الهی

خداوند می توانیم یک مهندسی فرهنگی موفق داشته باشیم چراکه این 
خواست و مشیت خداوند است که روزي محقق خواهد شد و ما دوست 

پس نکته اول . داریم در تحقق این مشیت الهی، نقش کوچکی داشته باشیم
این . اینکه مهندسی فرهنگی ریشه در خواست و تقدیر خداوندي دارد

هدفی که همانا . نقشه مهندسی، نقشه حرکت در مسیر هدف خلقت است

 

 

 
 

 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


  هفتمبخش 

137 
  

و ماخلقت الجن و االنس اال «. قدسی شدن جهان و فراگیري عبودیت است
   1»لیعبدون

ذکر شد طراحی و مدیریت مهندسی فرهنگی مهدوي  همانطور که قبالً
اوند در سامانه ي مدیریت فرهنگی الهی فقط خد .تحت مدیریت الهی است

شایسته است و او می تواند اقدام به مهندسی فرهنگ براي بشر نماید، 
لیکن خداوند حکیم بخشی از فضاي مدیریتی خویش را به انبیاي 

و ) علیهم السالم(و در مرحله ي بعد به ائمه معصومین) علیهم السالم(الهی
، تفویض )علیه السالم(در زمان غیبت به نائبان خاص و عام حضرت مهدي

  .موده استن
و همچنین حکومتی ) ارواحنا فداه(وظیفه ولی فقیه و نائب امام زمان

تحت زعامت او اداره می گردد اینست که تالش نماید مدل و ماکتی از 
بوجود آورد و تا سر حد امکان خود و ) علیه السالم(حکومت امام عصر

. ، نماید)عج(حکومتش را شبیه به حکومت موالیش حضرت صاحب الزمان
یعنی حکومت اسالمی در عصر غیبت باید تالش نماید سازه هاي فرهنگی 
خود را طوري طراحی نماید که حتی المقدور همسو و هم جهت با هدف 
خلقت باشد که خود این امر همسوسازي، را می توان زمینه سازي براي 

  .ظهور برشمرد
آورد  عالمه ي گرانقدر طباطبایی اعتقاد داشت که باید نظامی را بوجود

که موجبات همسویی نظام تشریع و تکوین که هدف خلقت است و منجر 
  .  می گردد بوجود آورد) عبودیت(به تحقق هدف خلقت

چون حکیم این نظام را (همچنان که نظام هستی حق و احسن است« 
، نظام اجتماعی بشر )خلق کرده است و حکیم جزء احسن خلق نمی کند

                                                
  56/ذاریات. 1
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رحی که حکیم، براي حیات بشر داده است هم باید حق باشد و لذا بایدط
  1».در جامعه جاري شود تا تکوین با تشریع متحد گردد

مهندسی فرهنگی دینی این خاصیت را دارد که همسو با نظامات 
و انسان را به سمت کمال و جمال بی نهایت رهنمون می . خلقت است

ل می نماید بنابراین ارزشمندترین مقصد براي ما در این طراحی، حاص
  .شود

آنچه را که شما ملت شریف و مجاهد براي آن بپاخاستید و دنبال « 
می کنید و براي آن جان و مال نثار کرده و می کنید، واالترین و باالترین و 
ارزشمندترین مقصدي است که از صدر عالم در ازل، و از پس این جهان تا 

معنی وسیع  و آن مکتب الوهیت به.  ابد، عرضه شده است و خواهد شد
آن، و ایده ي توحید با ابعاد رفیع آن است که اساس خلقت و غایت آن در 

و راهیابی به کمال ... پهناور وجود، و در درجات و مراتب غیب و شهود است
   2».مطلق و جالل و جمال بی نهایت، جز با آن میسر نگردد

عالوه بر طراحی سیستم مهندسی فرهنگی مهدوي توسط رب  -2
پروردگار قدیر و علیم، ویژگی دیگر مهندسی فرهنگی مهدوي،  کریم و

ما با اتوپیایی روبرو هستیم که پشتوانه ي . قوي آن است ضمانت اجرایی
لذا اتفاقی . تحقق آن، وعداهللا الذي ضمنه  بوده و ان اهللا الیخلف المیعاد

است که حتما رخ خواهد داد، فقط ما باید تالش کنیم تا نام خود را در 
مره ي زمینه سازان ظهور و در لیست منتظران حضرت ثبت نماییم که ز

  .افتخاري بس بزرگ است

                                                
گروه فرهنگی  -،در المیزان)ره(اداره جهان بشري از دیدگاه عالمه طباطبایی تئوري. 1

  4المیزان، ص
  58،ص)ره(وصیت نامه امام. 2
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خداوند پیروزي مستضعفین بر مستکبرین را وعده کرده و آنهارا  «
امامان روي زمین قرار خواهد داد و این وعده الهی نزدیک است و 

  1».امیدواریم ما شاهد تحقق آن باشیم
ریان حق از ابتداي تاریخ بشریت بوده و این امر در جهت زحمات ج

تالشها و مصیبتهایی که پیامبران الهی و اهل بیت عصمت و . هست
در قرن ها و هزاره هاي طوالنی حیات آدمی ) علیهم السالم(طهارت

خداوند این را تضمین . متحمل گردیده اند روزي به بار خواهد نشست
  .نموده است
لیس بعد ملکنا «:ن راستا می فرمایند، در همی)علیه السالم(امام باقر

  2»ملک، النا اهل العاقبه، یقول اهللا عز وجل والعاقبه للمتقین
یعنی بعد از حاکمیت ما، حاکمیتی که بیاید و حاکمیت ما را ساقط  

عاقبت : نماید، نخواهد بود، زیرا ما اهل عاقبت هستیم و خداوند می فرماید
  .کار از آن متقین است
یعنی حاکمیت حق در همه ) علیهم السالم(یتحاکمیت اهل ب

مناسبات انسانی در زمین، و چه تضمینی باالتر از این که خداوند عالمیان 
  .آن را ضمانت نموده باشد

این ضمانت اجرایی  قوي، باعث می شود مدیران و متولیان عرصه 
مهندسی فرهنگی مهدوي، در سایه توکل به خداوند متعال و توسل به 

خاطري پیدا کنند مثال  آرامش و اطمینان، )علیهم السالم(معصومین
  .زدنی و منحصر بفرد، از اینکه تالششان حتما به ثمر خواهد رسید

تی هایی که امام راحل و لذا می بینیم بعد از آن همه مرارت ها و سخ
ن مان براي به ثمر نشستن شجره ي طیبه ي انقالب اسالمی و عظیم الشأ

                                                
  62،ص15صحیفه امام،ج. 1
 471،ص1اصول کافی،ج. 2
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ایران، متحمل شدند هیچ گونه نگرانی از عاقبت کار  حکومت زمینه ساز در
ازاین رو . نداشتند چراکه ایشان به خوبی واقف بودند که والعاقبه للمتقین

  :در وصیت نامه خود آوردند
  ».با قلبی آرام و ضمیري مطمئن از خدمت شما، مرخص می شوم «

ریافته رهبر فرزانه ي انقالب نیز پیام پیر و مراد خویش را به خوبی د
 است و سکانداري هدایت کشتیِ انقالب را با همان آرامش منتج از تضمین 

این معنا در کالم و موضع گیري هاي ایشان موج می . الهی، در دست دارد
  :  زند

خداوند به ملت هایی که در راه اهداف بلند و متعالی گام بردارند و به  «
به این نصرت الهی باور پروردگار توکل کنند قطعا کمک خواهد کرد و ما 

ما همانگونه که ... سال گذشته به چشم خود دیده ایم30داریم و آن را در 
   1».به کمک الهی معتقدیم، تاثیر و قدرت عزم ملی را نیز باور داریم

با بیان دیگر روند تکاملی زمین بر اساس سنت هاي تکوینی و تشریعی 
رمان الهی، حتما تحقق الهی به سمتی طراحی شده است که رفیع ترین آ

  :قرآن کریم می فرماید. می یابد
یا ایها الذین امنوا من یرتد منکم عن دینه، فسوف یاتی اهللا بقوم  «

یحبهم و یحبونه اذله علی المومنین، اعزه علی الکافرین، الیخافون لومه 
   2»...الئم

اي کسانی که ایمان آوردید اگر از دین خود برگردید، بزودي خداوند 
ومی را می آورد که آنها را دوست می دارد و آنها هم خدا را دوست می ق

، آنهایی را می آورد که در مقابل مومنین، )و فرهنگ او را می پذیرند(دارند 
متواضع و در مقابل کافران مغرور و گردن فرازند، و در راه خدا از مالمت 

  .هیچ مالمت گري نمی هراسند

                                                
  رهبر فرزانه انقالب اسالمی 27/2/89. 1
  54/مائده. 2

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


  هفتمبخش 

141 
  

ضرورت خلقت و پایان کار انسان را یعنی در حقیقت آیه می خواهد 
به چنین )  و فرهنگ جوامع بشري(بیان کند که شرایط اجتماعی

سرانجامی خواهد کشید که آن مردمی که طرح اجتماع اسالمی را نپذیرند، 
را می برد و کسانی را می آورد که این آیین و فرهنگ را می پسندند و 

  .نخواهد کردمسلما خداوند هرگز از سر اهداف خویش عدول 
کیدات قرآن کریم مدیریت فرهنگی الهی یا همان بنابراین بنا به تأ

مهندسی فرهنگی  مهدوي، به آرمان فطري بشري و سعادت خویش ختم 
خواهد شد و تحت اراده خداوند متعال کمال انسانی و فرهنگ مطلوب الهی 

  1آن، حتما محقق خواهد گردید
نیز ) ارواحنا فداه(بقیه اهللا االعظماین معنا را می توان در کالم حضرت 

  :یافت، آنجا که فرمودند
ل جز زوال، چیزي خداوند متعال براي حق جز کمال، و براي باط«

  2».مقدر نکرده است
اینکه از کالم حضرت بر می آیدکه مقدر و تضمین شده سرانجام 
 فرهنگ آرمانی و کمال گرايِ الهی بر جهان استیال یابد برگرفته از مفهوم

جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان «: قرآنی است که می فرماید
  »زهوقا

اگر نظام مقدس جمهوري اسالمی توانسته است در مقابل همه قدرت 
هاي بزرگ جهان با آن همه دبدبه و کبکبه شان، بیش از سه دهه بایستد و 

رهبر در کالم . هر روز مقتدر تر گردد، نتیجه ي باور این ضمانت الهی است
الهی مان دقت نماییم که به این موضوع معتقدند و ایمان دارند آنجا که 

  :فرموند

                                                
  )، ذیل آیه فوق الذکررجوع شود به تفاسیر خصوصاً تفسیر المیزان و نمونه. (1
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ان شاء اهللا راه ها هموار خواهد شد؛ موانع، کوچک خواهد شد و  «
کمک الهی و نصرت الهی، ملت ما و کشور ما و مسئولین ما را، همراه و  

   1».زیر سایه ي خود خواهد داشت
رت الیزال الهی بود که در کالم رهبر فقید این فرهنگ اعتماد به قد

انقالب موج می زد و به بازوان پیر آن ناخداي کشتی حق توان می داد تا  
در اثناي سنگین ترین طوفان هاي اقیانوس نابرابري و بی عدالتی، اهالی 

او با . حق را با سرعت نور به سمت ساحل امنیت و رحمت، هدایت گر باشد
ی فرهنگی دینی که به دنبال تحقق آن بود، با اعتمااد اتکا به قدرت مهندس

  :کامل به آرمان الهی، خطاب به جوانان مومن ایرانی می گفت
نیرویی که اگر در راه حق صرف شود ابدیت دارد و به قدرت الیزال  «

زنده شوید و مردگان را . بیدار شوید و خفتگان را بیدار کنید... می پیوندد
پرچم توحید، براي درهم پیچیدن دفتر استعمار  حیات بخشید و در تحت

  2».سرخ و سیاه فداکاري کنید
او مطمئن بود که رفیع ترین آرمان الهی حتما محقق می گردد و 
. روزي فرهنگ توحیدي بر فرهنگ شیطانی و طاغوتی مستولی خواهد شد

با خواست خداوند تعالی، به نتیجه ي قطعی که قطع ایادي اجانب و « و
  3».الت اسالمی است، خواهد رسیدبسط عد

نکته دیگر اینکه حرکت برنامه ریزي شده براي ایجاد جامعه ي  -3
بهترین، ارزشمند ترین و پر اجرترین منتظر، از نگاه روایات ، 

این سیره و روش الهی است؛ خط و جهت . است رویکردهاي فرهنگی
. می کنددهی آن را خداوند متعال مشخص کرده و به سمت صالح هدایت 

اینکه با تکیه به . راستی کدام شیوه در مدیریت فرهنگی ارجح است
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، )فارغ از دریافت هاي حضوري(معلومات بشري و علوم حصولی بشري
انسان مسیر سعادت خویش را پیدا کند یا اینکه به نقشه ي مهندسی 

افمن یهدي «. فرهنگی که خالقِ عالم و قادر برایش کشیده، مراجعه نماید
تبع، امن الیهدي اال ان یهدي  الی 1»الحق احق ان ی  

لذا روایات متعددي داریم که این نگرش و تالش را براي راه اندازي 
سامانه ي فعالیت هاي فرهنگی که مقدمه ي تجلی هدایت و تکامل بشري 

افضل اعمال (معرفی می کنند)  ص(است، برترین فعل امت پیامبر اسالم
  ).امتی انتظار الفرج

مغان اعتقاد به مهندسی فرهنگی از جنس انتظار، استقرار فرهنگ بقا ار
و تالش براي ماندن و تثبیت حق، یا همان فرهنگ توحیدي ماندگار است 
که در سایه ي ورود در متن آینده، براي جلوگیري از سقوط در ورطه ي 

علیهم (آلودگی هاي نفسانی، از سوي خداوند متعال و ائمه معصومین 
، از ما خواسته شده و براي آن ارزش و ثواب انحصاري، لحاظ شده )السالم
  :می فرمایند) علیه السالم(امام صادق. است
من مات منتظرا لهذا االمر، کان کمن کان مع القائم فی فسطاطه، ال «

   2»بل کان کالضارب بین یدي رسول اهللا بالسیف
ي باشد یعنی هرکس بمیرد در حالی که بدنبال حاکمیت فرهنگ مهدو

و به آن افق نورانی نظر دوخته باشد مثل کسی است که در خیمه 
حضرتش باشد و بلکه باالتر از آن مانند کسی است که در پیشگاه رسول 

  .مقابله کرده باشد) صلی اهللا علیه و آله و سلم(خدا، با دشمنان پیامبر
 از همین روست که می بینیم خود ائمه علیهم السالم، زندگی و برنامه
هاي خویش را طوري تنظیم می نمایند تا نتایجی را که می خواهند 

معناي این حرف . ظاهر شود) ارواحنا فداه(بگیرند به دست حضرت مهدي

                                                
  35/یونس. 1
 146،ص52بحار،ج. 2

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


  ماهیت واقعی مهندسی فرهنگی نظام جمهوري اسالمی

144 
   

 

نیز با توجه به جایگاه و ) علیهم السالم(اینست که خود ائمه معصومین
ارزش خاص زمینه سازي براي ظهور، جزء الممهدون للمهدي و از 

  . رصه بوده اندپیشتازان این ع
وقتی به بعضی از روایات تکان دهنده رجوع می کنیم که چقدر 

مشتاق درك زمان استیالي فرهنگ حق بر فرهنگ )  علیهم السالم(ائمه
طواغیت بوده اند تازه انسان متوجه قدر و منزلت مهندسی فرهنگی از 

 به» عقد الدرر«براي نمونه حدیثی است در کتاب . جنس انتظار می گردد
  :می آوریم که فرمودند) علیه سالم اهللا(نقل از امام حسین

  »لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی«
بودم تمام عمر ) ارواحنا فداه(یعنی اگر من سیدالشهداء، در زمان مهدي

  .خدمتگزارش می شدم
به ساحت ) علیهم السالم(این همه توجه و عنایاتی که معصومین

دارند ناشی از فضیلت و ارزشِ زمینه  ،)علیه سالم اهللا(مقدس صاحب االمر
سازي براي ظهور فرهنگ عبودیت در زمان حضرت است؛ چیزي که باید 
سرفصل مهندسی فرهنگی نظام مقدس جمهوري اسالمی قرار می گرفت و 
باید اذعان نمود که معمار بزرگ نظام اسالمی ایران، رسالت خویش را در 

  .این امر به خوبی انجام داد
آن  افق جهانییگر این نوع مهندسی رویکرد وسیع و ویژگی د -4
اسالم از همان ابتدا نگرش جهانی داشته ). السالم علی المهدي االمم.(است

وعده ) صلی اهللا علیه و اله و سلم(است و خداوند به پیامبر نور و رحمتش
، دین اسالم جهانی می شود و بر همه »لیظهره علی الدین کله«فرموده که
  .اتب غالب می گرددادیان و مک

از همین روست که در نظام مقدس جمهوري اسالمی و در مجامع 
عمومی و بین المللی، همیشه نگاه مسئوالن نظام به پدید آمدن زمینه 

به همین دلیل مقام معظم رهبري . تحقق عدالت جهانی معطوف بوده است
گی همه به متولیان فرهنگی کشور تاکید می نمایند تا همواره مسائل فرهن
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ي کشورها را، رصد نمایند و باز از همین روست که امام راحل و عظیم 
باید بسیجیان جهان اسالم، در فکر ایجاد حکومت بزرگ «:الشان مان فرمود

  ».اسالمی باشند
محور  مهندسی فرهنگی مهدوي ،انحصارا قابلیت آن را دارد که -5
. م را داشته باشد و انسجام بین مسلمین و حتی تمامی ملل و اقوا وحدت

امام . نگرش آموزه ي الهی مهدویت یک نگاه جامع را شامل می گردد
در این هندسه قابلیتی وجود دارد  . جامع الکلم می باشد) علیه السالم(زمان

که همه ي رنگ ها، نژادها، قومیت ها، زبان ها، و و دیدگاه هاي آزادي 
  :می فرمایندرهبر معظم انقالب . خواه، را گرد هم جمع آورد

، نه مخصوص شیعه )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(موضوع امام زمان «
و نه حتی مخصوص مسلمین است، بلکه انتظاري در دل همه قشرهاي بشر 

تاریخ بشریت به : و ملتهاي عالم است، امیدي است در دل بنی آدم که
ها این امید به بازوان قدرت می بخشد، به دل. سمت صالح حرکت می کند

  » .نور می دهد
  اداره تبلیغات سپاه پاسداران انقالب اسالمی -2طنین والیت

مهندسی فرهنگی دینی به ما می آموزد که تحقق آرمان رفیع خلقت و 
استقرار فرهنگ مطلوب فطري و آسمانی براي بشر، تنها درسایه ي وحدت 

 و تنها همین نوع معماري سازه. نیروهاي جبهه ي حق میسر خواهد بود
توحیدي اش، - هاي فرهنگی است که می تواند با تکیه بر فرهنگ آرمانی

رهبر معظم انقالب . با ایجاد وحدت رویه، بستر سعادت بشر را مهیا نماید
  :معتقدند
، به مسائل )آرمان گرایی دینی در کنار واقع بینی(اگر با این دید« 

ی که کشور نگریسته شود، شاید بسیاري از مسائل و موضع گیري های
   1».اکنون مورد توجه است، کم قدر و کم اهمیت، جلوه کنند

                                                
1 .18/3/1389  
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توان همگرایی و وحدت بخشی واقعی را تنها و تنها می توان در جامعه 
اعتقاد عمومی و فطري مردمان، به آرمان نهایی . ي منتظر، مشاهده نمود

این فرهنگ مطلوب است که در جامعه اسالمی ایران می تواند وحدت 
  .ویه، ایجاد نمایدانگیزه و ر

یک : انقالبی که در ایران حاصل شد پیروزي اش در اثر دو مطلب بود «
مطلب مهمش که از همه مطالب باالتر بود، این بود که مردم با اسالم پیش 

. ما اسالم را می خواهیم: یعنی سرتاسر ایران فریادشان این بودکه. رفتند
   1».هم متحد شدندامر دومی که بود این بود که همه قشرها با 

وجود دارد که ) مدظله(و رهبري) ره(شواهد زیادي در کالم امام
در سطح ملی و (معماران فرهنگ نظام مقدس اسالمی به موضوع وحدت

تا آنجا که حضرت آقا محور تمام فعالیت هاي . توجه ویژه دارند) اسالمی
جام سال وحدت ملی و انس. (یک سال را به این موضوع معطوف می دارند

  )اسالمی
منظور اینکه استیالي فرهنگ انتظار و رعایت آداب آن، یگانه عامل 

فعالیتهاي فرهنگی بوده و ایجاد وحدت  همسو نمودنو  جهت دار کردن
می نماید چراکه نه تنها در بین  شیعه و سنی، بلکه بین همه ي 

جامع (موضوعی است که جامعیت دارد. آزادمنشان جهان، مقبولیت دارد
  )  لمالک

ایجاد انگیزه ي عمومی یکی دیگر از خواصی است که در انحصار  - 6
  .مهندسی فرهنگی مهدوي است که نشاط اجتماعی ایجاد می نماید

  

                                                
    198،ص11صحیفه امام،ج. 1
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و این که آن حضرت با ظهور خود، دنیا را پر )عج(به امام زمان اعتقاد «
از عدل و داد می کند، یک وسیله ي حرکت و یک عامل نشاط براي ملت 

  1».ام کسانی است که به این مسئله اعتقاد دارندما و تم
  

را براي  انگیزش عمومیدر آرمان شهر منتظران، شما می توانید یک 
اینکه قرار است دنیایی بهتر . انجام برنامه هاي تعیین شده داشته باشید

براي مردمان در آینده اي که انشاءاهللا نزدیک است حادث شود، جهانی که 
ی و ظلم جایی ندارد، دنیایی که دنیاي عقلهاي کامل درآن پلیدي و سیاه

است و زمینی که سرشار از محبت و رفاه و امنیت است و خالصه اعتقاد به 
دنیایی که در آن به معناي واقعی انسان خلیفه اهللا می شود،  وجدان و 
فطرت انسانها را به وجد می آورد، این باور، انگیزه و خروش عمومی  خلق 

  .ن را همسو و همراه می گرداندکند و همگا
فاز انگیزشی مهندسی فرهنگی مهدوي، همان موتور محرکی است که 

یعنی استراتژیی که عالوه بر اینکه . جامعه ي فرهنگی ما بدان نیاز دارد
مبتنی بر استدالل و فکر هست، بتواند از نظر عاطفی و روانی، در جامعه ما 

مقابله با ناتوي فرهنگی و جنگ یک موج و تالطم فرهنگی قوي را براي 
این استراتژي مورد نیاز با آن همه قدرت موج . نرم دشمنان حادث نماید

  :آفرینیِ عاطفی، تنها می تواند استراتژي انتظار باشد
انتظار فرج و اعتقاد به مهدویت، عالوه بر ابعاد منطقی، فکري و  «

وي و ایمانی عمیق و استداللی بسیار بارز آن، داراي جنبه هاي عاطفی، معن
  2».بسیار مهمی است
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بدون این همسوئی و انگیزش عمومی هر طرح و نقشه اي را که ما در 
مهندسی فرهنگی بیاوریم ضمانت اجرائی و پشتوانه مردمی قوي نخواهد 

اصال علت اینکه تاکنون خیلی از طرح هاي بلند فرهنگی ما اجرائی . داشت
راز توفیق بنیانگذار فقید . بوده استنشده همین نداشتن پشتوانه مردمی 

ایشان از . نیز همین بود) ره(نظام جمهوري اسالمی حضرت امام خمینی
همان ابتداي قیام از فاز انگیزشی مهندسی فرهنگی دینی بهره گیري می 
نمودند و نیز اعتقاد داشتند پرچم این نهضت باید بدست صاحب اصلی آن 

  برسد) عج(یعنی حضرت حجت
ست این انقالب، جرقه و بارقه اي الهی باشد که انفجاري عظیم امید ا «

در توده هاي زیر ستم ایجاد نماید و به طلوع فجر انقالب مبارك حضرت 
     1».بقیه اهللا ارواحنا لمقدمه الفداء منتهی بشود

  :و مردم نیز پیام ایشان را خوب گرفته بودند و شعارشان این شده بود
  "خمینی را نگه دار) ع(مهدي خدایا خدایا تا انقالب"

لذا راز بزرگ پیروزي انقالب اسالمی حرکت در جهت ساخت شهر 
  .منتظران بود که به مشیت و مدد الهی این گام بزرگ اولیه برداشته شد

ي فرهنگ اقتصادي، فرهنگ سیاسی و  ظرفیتهاي فوق العاده -7
اجزا  فرهنگ اجتماعی در مهندسی فرهنگی مهدوي انحصاري است و غناي

و حوزه هاي فرهنگ در شهر منتظران و جامعه ي زمینه ساز، فوق العاده و 
به بعضی از این ظرفیتها در دیگر فصل هاي همین کتاب، . فوق تصور است

  . به آنها اشاره شده است
قابلیت هاي جامعه اي که با این نوع مهندسی فرهنگی شکل می گیرد 

تمامی امور به اختیار متولیان  تا حدي است که که تا سرحد ورود و صدور
در مقابل، دیگر جوامع مقهور . و شهروندان جامعه ي منتظر می باشد
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می باشند؛ اما در شهر منتظران عمده ي امور ... شرایط زمان و مکان و
  .مطابق میل افراد و به نفع جامعه به پیش می رود

د مهندسی فرهنگی نظام مقدس جمهوري اسالمی، این ظرفیت را دار
که خود تعیین کند شرایط آینده چگونه باید باشد؟ تامل و درك این مدعا، 
به تنهایی می تواند ارزش واقعی مهندسی فرهنگی دینی را براي ما روشن 

  :امام بصیر و خدامحور ما فرمودند. فرماید
اگر شما مردم درستکاري بودید و قیام به امر الهی می کردید، می  «

امور به شما ارتباط پیدا می کند، از شما صادر می  دیدید که ورود و صدور
  1».شود و به سوي شما باز می گردد

سیاسی خویش پس از توجه -در وصیتنامه ي الهی) ره(امام خمینی 
دادن به این موضوع که ملت هاي جهان بیدار شده و در آستانه ي قیام و 

عاده ي نهضت و انقالب جهانی قرار گرفته اند به ظریفت هاي فوق ال
مهندسی فرهنگی نظام مقدس جمهوري اسالمی، اشاره کرده و می 

  :فرمایند
شما مسلمانان پایبند به ارزش هاي اسالمی می بینید که جدایی و  «

انقطاع از شرق و غرب برکات خود را دارد نشان می دهد و مغزهاي متفکر 
   2»...بومی به کار افتاده و به سوي خودکفایی پیشروي می کند

از دیگر مشخصه هاي بارز و  فطري بودن آرمان و مسیر حرکت -8
چرا که هندسه . انحصاري مهندسی فرهنگی نظام جمهوري اسالمی است

آن بر پایه ي این عقیده طراحی شده است که انسان فطرتا خواستار 
او می خواهد سعادت جسم و جانش را تامین . سعادت حقیقی بوده است
یا و آخرتش مورد توجه قرار گیرد هرچند در کند، فطرتا دوست دارد دن

هم راستایی با فطرت . کشف مصداق آن سعادت دچار اشتباه می شود

                                                
  30ص- احیاگر فرهنگ و بیدارگري اسالمی. 1
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انسان ها بود که توانست قبل از انقالب و بعد از آن در میادین خطر، اقشار 
بی جهت . مختلف را بسیج نماید تا از انقالب فطرت ها، حمایت نمایند

  .ران را انقالب بازگشت به فطرت ها بدانیمنیست اگر انقالب اسالمی ای
از طرفی بنا به نظر بزرگان دینی ما، دستگاه آفرینش تکوینا و مطابق 
فطرت انسان ها و غرایز موجودات، به هدف و مقصود نهایی که در پیش 
دارد می رسد تا اینکه، گرایش فطري مردمان و حقی که آحاد مردمان 

  . ی گرددطالب آنند در زمان ظهور محقق م
سوره ي مائده می فرماید اگر عده اي به سمت  54قرآن کریم در آیه 

این گرایش عمومی و خاستگاه فطري بشري، گرایش پیدا نکردند کسانی را 
می آوریم که با خداوند دوست و ضد کافرانند و در حقیقت قرآن، اینچنین 

مت همان مسیري که ختم به حکو. مسیر نهایی خلقت را نشان می دهد
ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان االرض یرثها «: صالحان می گردد
   1»عبادي الصالحون

نتیجه اینکه، خداوند براي تحقق آرمان فرهنگ عبودیت و ایجاد امت 
واحده، افرادي را می آورد که به نداي فطرت خویش پاسخ مثبت داده و با 

زمینه ساز و نظام  مهندسی فرهنگی در جامعه. آن هم جهت می گردند
مقدس جمهوري اسالمی این خاصیت را دارد که مطابق با فطرت انسان ها 

 .طراحی شده است
از دیگر امتیازات ویژه ي مدیرت فرهنگی الهی و یا همان مهندسی    -9

، منزه بودن از مرگ اثر و جاودانگی آثار و برکاتفرهنگی مهدوي، 
این حرکت، از . تاثیرات آن است دامنه روز افزون بودننتیجه، فزاینده و 

سامانه ي فرهنگی در . سوي خداوند متعال، بیمه شده و ضمانت دارد
. است گل همیشه بهار است» شجره ي طیبه«سیستم هاي الهی، همانند 
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توتی اکلها کل «. درختی است که دائما و در تمام فصول میوه می دهد
  . است» حین باذن ربها

المی ایران نیز به همین دلیل که مقدمه ي سازه هاي فرهنگی نظام اس
آن حرکت بزرگ توحیدي است تا کنون توانسته در مقابل این همه تهدید 
دشمنان مقاومت نماید و روز به روز ثمرات و برکات جدیدي را حاصل 

انقالب اسالمی  یک حقیقت است؛ برخاسته از یک  «از این رو، . نماید
. ز بین برد، این را نمی شود متزلزل کرداین را نمی شود ا. سنت الهی است

تا وقتی آحاد ملت ایمان دارند، عالقه دارند، عشق دارند، اقدام می کنند، 
بدانند اگر همه قدرتهاي عالم هم دست بدست بدهند نخواهند توانست به 

   1».این انقالب و به این نظام و به این ملت صدمه اي وارد کنند
وضعیت موجود و تصویر وضعیت آرمانی و راه، استراتژي،  روشنی -10

همچنین مفاهیم و واژه ها، و در مجموع نقشه مهندسی فرهنگی روشن و 
آماده اي که از سوي عالم قدس براي تکامل زمین، طراحی شده است؛ از 
. ویژگیهاي خاصِ مهندسی فرهنگی نظام مقدس جمهوري اسالمی است

  :یافتیماین مدعا را از کالم رهبر فرزانه انقالب 
اسالم واقعی و ناب ِمورد نظر نظام اسالمی، داراي مفاهیم واال، عمیق  «

و روشن از انسان، خدا، جهان آینده و نیازهاي مادي و معنوي بشریت 
   2».است

وقتی که نگرش ما به فرهنگ یک نگرش دینی شد، وقتی ما بر اساس 
برنامه اعتقادات توحیدي خویش و براي به ثمر رسیدن اهداف خلقت، 

ریزي و مهندسی کردیم، آن وقت است که در پیش رو، نقطه ي تاریک و 

                                                
  29/10/88-مقام معظم رهبري. 1
  ر دیدار با نمایندگان فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، د88رهبر معظم انقالب، اسفند . 2
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ما با یک سري حقایق روشن به سوي آینده اي مشخص . ابهامی نمی بینیم
به همین . حرکت می کنیم که به ما آرامش و اعتماد به نفس می دهد

به عنوان سکان ) مد ظله(و خلف صالحش) ره(دلیل است که حضرت امام
این نظام الهی، همیشه در کمال آرامش کشتی انقالب را در اقیانوس  داران

و باز به . پر تالطم حوادث و دشمنی ها، به سمت ظهور هدایت کرده اند
همین دلیل آینده ي روشن است که مردمان این سامان به رهبران بزرگ 

مقام معظم رهبري . خویش اعتماد نموده و گوش به فرمان ایشان داده اند
  :فرمایندمی 
آینده بسیار روشنی پیش روي ماست، که به سمت آن در حرکتیم؛  «

آینده اي که ملت ایران خواهد توانست، به برکت اسالم و نظام اسالمی، هم 
عدالت اجتماعی و رفاه مادي داشته باشد، و هم به استقالل کامل دست 

  .یابد
رده ایم، و به روز اول پیروزي انقالب، ما به سمت این آینده حرکت ک از

   1».اعتقاد من، قسمت هاي سخت ترش را پشت سرگذاشته ایم
  :ایشان در جاي دیگر فرمودند

افق هم روشن، و آینده در چشم مردم ایران آینده ي امید بخشی است؛  «
  2».این پیشرفت ملت ایران است

  زمینه سازان ملیت و هویتروایی در معرفی -بشارت قرآنی -11
صلی اهللا علیه و اله و (آن کریم و روایات پیامبر اعظماز نظر هویتی، قر

، که بعضا مورد اتفاق شیعه و سنی هم می باشد موید این است که )سلم
انشاءاهللا آن جامعه اي که قرار است ظهور حضرت را تمهید نماید آن 
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سوره ي مائده، آمده  54تفسیري که ذیل آیه ي . جامعه، کشور ایران است
روایت که زمینه سازان ظهور، اهل قم، طالقان، خراسان، و همچنین ده ها 

نقل گردیده شاهد این مدعا است که ام القراي ... فارس، ري، عجم، شرق و
منتظران در آخرالزمان، کشور ایران بوده و آنجا پایگاه و شیعه خانه ي 

تا جایی که روایات . ، خواهد بود)ارواحنا فداه(حضرت بقیه اهللا االعظم
جود دارد که حتی قیام ایرانیان را به رهبري شخصی به نام روح صحیحی و

به نفع انقالب جهانی حضرت و همچنین مقدمه قیام امام (اهللا در اخرالزمان 
الزم است اهل مطالعه براي . ، پیش بینی می نماید)عصر علیه السالم

اطمینان و کشف بیشتر اطالعات به کتاب هایی که مختص این 
من جمله .(، نوشته شده مراجعه نمایند)انی زمینه سازانهویت ایر(موضوع

کتابی که حضرت آیت اهللا ري شهري آن را در اوایل پیروزي انقالب 
  .)اسالمی نوشته اند

از سوي دیگر، در وضعیت کنونی ایران اسالمی شواهدي وجود دارد که 
ي بر مبناي آن ها،  بسیار امید می رود که انقالب اسالمی ایران به رهبر

حضرت روح اهللا، در طول تاریخ گذشته بیش از همه ي زمان ها، آمادگی 
قابلیتی که ملت بزرگ ایران در . انجام این ماموریت بزرگ الهی را داراست

ساله و شکست هاي پیاپی که بر استکبار جهانی و 2500مبارزه با طاغوت 
موده ابرقدرت ها در عرصه هاي دیپلماسی، اقتصادي و حتی نظامی وارد ن

است شاهد آمادگی ایرانیان براي پذیرش فرهنگ و آداب شهر منتظران و 
  .پیشتازي در عرصه ي زمینه سازي ظهور است

و همچنین فضاي ) ره(با بررسی احواالت و روحیات امام خمینی
ترسیمی روایات آخرالزمانی، به این نتیجه می رسیم  شاید امام راحل ما 

واهد بود که اقدام به آن کار بزرگ انقالبی نیز به اتکاء همین روایات و ش
نمود که جهان را به لرزه انداخت و زمینه هاي تغییرات بزرگ فرهنگی را 

از آنچه قبال درخصوص آرمان هاي آن عزیز سفر . در جهان بوجود آورد
کرده، در فصل هاي گذشته آوردیم، نیز می توان براي اثبات این مدعا 
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خی از قابلیت هاي جامعه اسالمی ایرانی در براي ذکر بر. استفاده کرد
، مطالبی را )ارواحنا له الفداء(جهت تمهید ظهور، به نقل از نایبان امام عصر

  :  ذکر می کنیم
من با جرات مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر  «

و کوفه و عراق در عهد ) ص(حاضر، بهتر از ملت حجاز در عهد رسول
  1».می باشد) ع(و حسین ابن علی) ع(نینامیرالموم

  : می فرمایند) حفظه اهللا تعالی(رهبر معظم انقالب
اگر صدها بار براي نعمت هوشیاري این ملت، سجده ي شکر به جا آورده 

  . شود باز هم کم است
ما کسی مثل امام را با آن افکار روشن و با آن نوآوري در همه بحث ها، 

شما می بینید، اسالمی که ایران اسالمی عرضه اینکه  .حتی در فقه داریم
می کند، مثل قند در کام ملتها، شیرین می آید و همه جا پخش می شود، 

استعداد ، ذوق، فهم و حکمت ایرانی وقتی در کار حالجی .علتش این است
هویت اسالمی و .و فهم دین می افتد، این ثمرات خوب را پدید می آورد

   2.عنی ایندینی و پایبندي به آن، ی
و زندگی بدور از غبار ظلمت و جهل، ثمره منحصر  حیات عالمانه -12

همه ي ما روایت مشهور . بفرد دیگري از مهندسی فرهنگی مهدوي است
من مات و لم یعرف «نبوي و مورد وثوق خاصه و عامه، را شنیده ایم که 

  3».امام زمانه مات میته جاهلیه

                                                
  )ره(امام خمینی. 1
  29/3/1385مقام معظم رهبري . 2
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یکی از ابعاد موضوعی براي  شناخت مصادیق جاهلیت در هر عصري
. است) ص(بررسی مفاهیم ژرف این کالم گهر بار رسول مکرم اسالم

مصادیق جاهلیت در زمان قبل از بعثت چیزهایی بود از قبیل زنده به گور 
؛ هرچند این ...کردن دختران، ازدواج با محارم، پرستش چوب وسنگ و

از بین ) ص(ي پیامبرمصادیق با ظهور اسالم و روشن گریها و مجاهدت ها
مثال در زمان . رفت اما در زمانهاي مختلف اشکال جدیدي را به خود گرفت

، عدم شناخت امام زمان منجر به جاهلیتی شد که )ع(علی ابن ابی طالب
در اثر آن، معاویه امیرالمومنین شد و حجت خدا در محافل و نمازها لعن 

  .می گردید
از زمان، بدلیل عدم شناخت  در زمان غیبت کبري نیز در هر برهه

، مصادیق )عج(صحیح و معرفت کافی نسبت به وجود مقدس امام زمان
  .رنگارنگی از جاهلیت جلوه گر شده است

اما در زمان کنونی که همه کشورها و ملتهاي آگاه به زمانه، حقیقت 
را باور نموده و هم و غم خویش را مصروف ) و یا جهانی سازي(جهانی شدن

در آینده جهان واحدالحکومه نموده اند، جاهلیت در جامعه سهیم شدن 
تشیع می تواند به این معنی باشد که ما غافل از وعده ي خداوندي براي 

زندگی عالمانه در . وراثت زمین به نیکان و نظریه قرآنی امت واحده باشیم
. زمان ما، یعنی همان که در مهندسی فرهنگی مهدوي بدان می پردازیم

ا که رسالت ما این است که عالمانه زیرساخت هاي شهر منتظران بدین معن
... را در حوزه هاي فرهنگ ازدواج، اداره، کار، قضاوت، لباس، هنر، خانواده و

را چنان طراحی نماییم که برایند حرکت هاي فرهنگی ما  در جاده ي 
ظهور به سمت افق جهانی شدن، شتاب بیشتري بگیرد و ما مدلی که قبال 

  .، در جامعه خود پیاده نماییم)عج(ح شد از حکومت امام زمانمطر
و یا همان مهندسی فرهنگی (درك صحیح هندسه ي فرهنگی دینی

به ما این امکان را می دهد تا اوال در حیطه ي دشمن شناسی ) مهدوي
آنچنان که در تشریح حوزه سیاسی فرهنگ جامعه ي منتظر بحث شد 
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کننده ي دوره ي آخرالزمان، رقابت دو بدانیم که همه اتفاقات تعیین 
جریان حق و باطل بر سر تصرف جهان است، و دراین راستا درك کنیم که 

  .دشمن اصلی ما در تمامی مراحل، یهود و مشرکان هستند
این نوع مهندسی فرهنگی به ما آگاهی می دهد که می تواند، نمود و 

شد که دغدغه ي جلوه ي واقعی نفوذ فتنه ي دجال، همان جنگ نرمی با
از این نوع آگاهی هایی را که در . اصلی مقام معظم رهبري عنوان می گردد

، براي حیات معنوي ما بسیار ضروري )عج(و غیبت ولی) ص(زمان فقد نبی
موارد . و حائز اهمیت است را فقط می توان در این هندسه پیدا نمود

لزمان را تشریح متعدد مشابه با دقت در آموزه هاي دینی که حوادث آخرا
می کنند وجود داردکه براي کشف و کاربردي کردن آنها باید تیم هاي 

  .قوي پژوهشی ایجاد گردد
مخلص کالم اینکه اگر بدنبال زندگی عالمانه هستیم و اگر می خواهیم 
جامعه ما هم ردیف اهالی جاهل در حجاز قبل از بعثت قرار نگیرید الزم 

نه ها، ظلم ها و ظلمت هاست مهندسی است در زمان کنونی که زمان فت
فرهنگی کنیم و باید با اتکا به قرآن کریم و نسخه هاي روایی بزرگان دین 
عمل نماییم و ارکان نظام و جامعه منتظر ایرانی را در سبیل سخت زمینه 

راهی که به فرموده ي رهبر معظم انقالب . سازي براي ظهور، تقویت نماییم
  .سر گذاشته ایم قسمت هاي سخت آن را پشت
  .اندکی صبر، سحر نزدیک است

شریان این نوع مهندسی و نگاه فرهنگی، : شریان حیاتی ایران اسالمی-13
و بمثابه آب زندگی بخش براي جامعه ي ماست؛ که غفلت از آن  حیاتی ما

. ما را به مسیر ذلت، عقب افتادگی و بردگی طاغوتیان برخواهد گرداند
زت، اقتدار و آقایی ما  را در این سبیل تعریف چراکه خداوند متعال، ع

  !نموده است؛ والعاقبه للمتقین
مهندسی فرهنگی مهدوي آب حیات و جاري در رودخانه انقالب 
اسالمی ایران است که هادي امت اسالمی، تا اقیانوس ظهور دولت یار 
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این رودخانه به ملت ما حیات ، انگیزه ي زنده ماندن و حرکت می . است
انقالب اسالمی در نظر ما آن هواي پاك براي وجود ما است ، به ملت  .دهد

حضرت آیت اهللا جوادي آملی درباره ي . ما حیات معنوي را اهداء می کند
  :خواص استیالي فرهنگ انتظار می فرماید

او . او منتظر ظهور است. گاهی انسانی است عدالت دوست و عدل پرور
می گردد؛ چون می داند که حیاتش به زنده بدنبال آب حیات . زنده است

ما با هواي صاف و شفاف زنده هستیم؛ لذا به هواي ! همین وابسته است
! این حرفها معاذاهللا تعارف و اغراق نیست. ... شفاف خیلی عالقه مندیم

؛ لذا »من حیاتم به اینجا وابسته است«: فرد زنده، می گوید! حقیقت است
   1...مشتاق زیارت امام است

، دستیابی به فرهنگ متعالی و تنها راه سعادت.راه دیگري نیست -14
مطلوب فطري و الهی می باشد و این همان آرمان و غرض بنیانگذار فقید 

اگر قرار است با اصالح و جهت دار نمودن نظام . جمهوري اسالمی است
هاي فرهنگی کشور، سعادت نصیب جامعه ي ما بشود تنها مهندسی 

که در زمان غیبت کبري، ما نام مهندسی فرهنگی (فرهنگی اسالمی 
است که می تواند این آرزوي بزرگ را ) مهدوي را برایش انتخاب نموده ایم

امام راحل و عظیم الشان مان، اعتقاد داشت که . براي ما به ارمغان بیاورد
تنها این راه و این فرهنگ است که می تواند ما را به سمت وضعیت مطلوب 

  :شاهد آن که امام بزرگوارمان فرمود. ، هدایت نمایدو کمال مطلق
در زیرپرچمی می روید که در سراسر جهان ! شما اي ملت مجاهد «

بیابید آن را یا نیابید، شما راهی را می روید . مادي و معنوي در اهتزاز است
در . که تنها راه تمام انبیاء علیهم سالم اهللا و یکتا راه سعادت مطلق است

                                                
  3/12/88- هفته نامه صبح صادق. 1
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زه است که همه اولیاء شهادت را در راه آن به آغوش می کشند و این انگی
   1».مرگ سرخ را احلی من العسل می دانند

مین سعادت بشر حرکت در مسیري است که هندسه ي تأ تنها راه
فرهنگی الهی  مشخص نموده و آن چیزي نیست  جز تالش براي زمینه 

فرهنگی کشور سازي حکومت جهانی و عدل مهدوي، که سعادت و توفیق 
کما اینکه حرکت زمینه ساز نظام . ما نیز در همین مسیر حاصل می گردد

مقدس جمهوري اسالمی علی رغم توطئه و فشارهاي دشمنان، همیشه 
استقالل، عزتمندي و امنیت و آزادي را براي مردمان این سامان ارمغان 

! اء اهللان ش.تداوم خواهد داشت) ع(داشته است و  این راه تا ظهور حضرت
  :رهبر معظم انقالب می فرمایند

در نظام هاي اجتماعی غلط و غیر الهی، اقدامات فردي نمی تواند  «
کشور و جامعه را به سعادت برساند اما در نظام هاي متکی بر نقشه الهی، 
تخلفات فردي قابل اصالح و مشکالت و نقایص قابل رفع است و این 

م مبتنی بر نقشه الهی را در سعادت واقعیت، اهمیت بی نظیر تشکیل نظا
   2».ملت ها اثبات می کند

ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، والتتبعوا «:قرآن کریم می فرماید
در این آیه  3»السبل فتفرق بکم عن سبیله، ذلکم وصیکم به لعلکم تتقون

خداوند، تنها راه خود را براي سعادت ما پیشنهاد می نماید و بیان می دارد 
اساس و بنیان اجتماع انسانی و تنها راه صحیح سعادت بشر، بر پیروي که 

از این راه و روش مستقیم بنا شده و افراد جامعه را از ورود در هر راه دیگر 
منع نموده و آنها را از هرگونه پراکندگی بدور نگه داشته و ریشه ي اتحاد و 

ظهور حضرت  راهی که ختم به. یگانگی را در بینشان محکم ساخته است

                                                
  59،ص)ره(مه اماموصیت نا. 2
1 .6/12/1388  
  153/انعام. 2
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، می گردد و حفاظت آن بدست )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(مهدي
  .خداوند متعال است

 
1.اهللا نگهدار این ملت و مظلومان جهان است

                                                
  ،ص آخر)ره(وصیت نامه امام. 3
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  چشم انداز جامعه ي منتظر
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  :مقدمه
ی به اهداف بزرگ و ایجاد آینده اي روشن که ملت بزرگ ایران دستیاب

، بتواند )به عنوان طالیه داران توسعه فرهنگ توحیدي در سطح جهان(را 
به جایگاه واقعی خود برساند و نظام مقدس جمهوري اسالمی را در جهت 

و ایجاد امت واحده ي توحیدي ) ص(جهانی شدن تمدن عظیم محمدي
د هدف گذاري و برنامه ریزي استراتژیک و بلند مدت یاري دهد، نیازمن

البته این هدف سنجی باید مبتنی بر شناخت دقیق دنیاي امروز و . است
صورت پذیرد ) بر اساس وعده ها و سنت هاي الهی(پیش بینی آینده جهان
  .میهنی ملت آزاده ي ایران، دیده شود- و در آن هویت اسالمی

نکه بزرگترین انقالب فرهنگی هزاره ي ملت سرافراز ایران، بعد از ای
گذشته را رقم زد با جنگی ناخواسته روبرو شد و فرصت سازندگی و 

فرهنگ اقتصادي، فرهنگ سیاسی، فرهنگ (بازسازي نظام هاي فرهنگی
را از دست داد؛ ...) تعلیم و تربیت، فرهنگ تربیت بدنی، فرهنگ آموزش و

ور پرداخت و به نقطه اي از اما پس از آن به بازسازي زیرساخت هاي کش
  .ثبات رسید که توانمندي برنامه ریزي استراتژیک را پیداکرد
که در قرآن و (و اکنون می تواند هویت پرچمداري الهیون جهان را

بازیابد کما اینکه تا این مرحله ) روایات درمورد ایرانیان، اشاره و تاکید شده
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ارواحنا (والیت نائبان امام عصرنیز توانسته است با اتکا به نظام مبتنی بر 
  .، قله هاي رفیع افتخار را در عرصه هاي بین المللی فتح نماید)فداه

  :آن هویت اسالمی میهنی ایرانیان یعنی
  هویت پیشتازي عرصه هاي علمی و فرهنگی -

یا ایها الذین امنوا من یرتد منکم «با تعبیر قرآنی (هویت جلوداري مومنان -
اهللا بقوم یحبهم و یحبونه اذله علی المـومنین و اعـزه    عن دینه فسوف یاتی

و هویت )  -مائده 54رجوع شود به تفسیر نمونه ذیل آیه -» ...علی الکافرین
  . خراسانی هاي زمینه ساز ظهور عدالت

ظهور این هویت مقدس و برداشتن گام بزرگ و آسمانی در مرحله ي 
ي که اهداف نهایی جامعه ي چشم انداز. اول نیاز به تعریف چشم انداز دارد

منتظر را ترسیم کند و در حقیت تصویر گر آرمان هاي رفیع این ملت 
  . بزرگ باشد

در سایه این توانایی ها و این هویت ملی بود که رهبر معظم انقالب در 
از مجمع تشخیص مصلحت نظام می خواهند چشم اندازي را  1381سال 

یر خواهد شد، سیاست هاي کلی پیشنهاد کنند تا بر اساس آنچه که تصو
ایشان، پس از مهیا شدن این سند، فرمان  اجرایی شدن . نظام تنظیم شود

را صادر  "ساله نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران20سند چشم انداز "
  .آغاز گردید 1384فرمودند و مراحل اجرایی آن از سال 

  :تعریف چشم انداز
نیم و توجه داشته باشیم که چشم انداز و سند آن یعنی اینکه ما بدا

آمال و آرزوهاي بزرگمان چیست؟ در حرکت به سوي جامعه ي مطلوب و 
دستیابی به اتوپیاي مورد نظر ما، افق نگاه ما به کدام سمت باید باشد؟ این 

چشم انداز یعنی آینده اي که . می شود تعریف و رسالت سند چشم انداز
  .می خواهیم بدان برسیم
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  از با آرمانارتباط چشم اند
  ):گام اول مهندسی فرهنگ(

سند چشم انداز ما در حقیقت تبیین و تشریح جزئیات بیشتري از 
سند چشم انداز همان پنجره اي . آرمان هاي رفیع انقالب روح اهللا است

آینه اي است . است که از وراي آن سیماي آرمان شهر منتظران هویداست
ندان دیار منتظر چگونه افرادي که صادقانه به ما نشان می دهد که شهرو

هستند؛ مدیران و حاکمان این شهر چه ویژگی هایی دارند؛ ابعاد 
در این  جامعه چگونه باید باشد که ) سیاسی ، اجتماعی و اقتصادي(فرهنگ

 محقق شود؟) ظهور نور عالمگیر و معنویت مهدوي(آن آرمان بزرگ 
  :اندازدیدگاه هاي رهبر معظم انقالب در مورد سند چشم 

قل -ما باید کوشش کنیم که مفاد این آیه شریفه را محقق کنیم که « 
ملت هاي اسالمی وظیفه دارند در جوامع خود  -جاء الحق و زهق الباطل

   1».حق را برقرار سازند و باطل را از بین ببرند
در اینجا، می خواهیم دیدگاه هاي آسمانی رهبر فرزانه مان را 

و لزوم آن مورد توجه قرار دهیم، با دقت در درخصوص سند چشم انداز 
بیانات ایشان می توان جهت حرکت، آمال و آرزوهاي نظام مقدس 

  :جمهوري اسالمی را کشف نمود
ما باید یک کشور نمونه بسازیم و نشان دهیم که اسالم می تواند با « 

 اجراي قوانین خود و با حاکمیت خود، انسان ها را از لحاظ نیازهاي مادي و
   2».معنوي اشباع کند

ما می توانیم توسعه نمونه و مبتنی بر فرهنگ اسالمی و ملی خود را « 
در این کشور به وجود بیاوریم؛ این یک آرزوي خام و یک خیال واهی 

   1».نیست

                                                
  163،ص13صحیفه امام،ج. 1
2 .16/4/83  
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چشم انداز بیست ساله حقیقتا جاده بسیار مستحکمی، به سمت یک « 
   2».کند آینده ي روشن، زیر پاي ملت و مسئوالن باز می

ملت ایران خواهد توانست در آینده ي معقولی و در مدت زمان قابل « 
محاسبه اي، به عنوان یک کشور ثروتمند و داراي دانش و با زندگی که 
شایسته یک ملت فعال و سربلند است، در دنیا و در میان کشورها، سربلند 

   3».کند و خود را نشان بدهد
از پیشرفت و تعالی برسد که از لحاظ ملت ایران باید به مرحله اي « 

فکري، علمی و زمینه هاي مختلف سیاسی و اجتماعی به مرجعی متقن، 
براي ملت ها و متفکران دنیاي اسالم، تبدیل شود و این مسئولیت تاریخی 

   4».ملت ایران است
عظمت و پیروزي ملت بزرگ، همت واالي انسان مسلمان، همین « 

ه بهترین ها دست پیدا کند؛ باید به خداي است که در همه عرصه ها ب
   5»متعال توکل کنیم؛

در پی کنکاشی که به منظور ترسیم سیماي شهر منتظران انجام شد 
به این نتیجه رسیدیم که خالصه خواست قرآن کریم و بهترین تفسیر از 

، را )علیهم السالم(آیات الهی و همچنین برترین درك از روایات معصومین
، حضرت )عج(صورت جمع بندي در کالم گهربار نایب امام عصر می توان به

با دقت در منویات حضرت آقا، . آیت اهللا العظمی امام خامنه اي پیدا نمود
                                                                                       

3 .15/4/83  
4 .24/11/82  
  
  
  24/7/76دیدار با مردم کرج،. 1
 15/2/89رهبر معظم انقالب، . 2
  89خرداد 18. 3
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سیاسی، اجتماعی و (سیماي شهر منتظران را در سه بعد فرهنگ
البته طرح کامل موضوع . ، به شکل ذیل دسته بندي نمودیم)اقتصادي

تلزم وقت بیشتر می باشد تا تمامی منویات رهبر سیماي شهر منتظران مس
معظم انقالب گردآوري گردد، ما با توجه به بضاعت فعلی مان، در حد ارائه 

  . ي شیوه ي طراحی سیماي شهر منتظران بسنده می نماییم
  ):شاخصه هاي فرهنگی(سیماي اقتصادي

 ما«: حرکت در جهت عدالت و پیشرفت با تکیه بر دین، معنویت و علم
می توانیم هم عقالنی و منطقی و همراه با پیشرفت زندگی کنیم و هم 

  1».پایبند به ارزش هاي اخالقی و فرایض دینی باشیم
باید با «: حرکت جهشی در صنعت و ارتقاي کیفیت محصوالت داخلی

یک حرکت جهشی بتوانیم در همه عرصه هاي صنعتی روي پاي خود 
  2».تکیه کنیمبایستیم و به فکر و ابتکار ایرانی 
  اقتدار اقتصادي،  براي آبادانی کشور و همت مضاعف و کار مضاعف

نوآوري در صنعت،ارائه خدمات به همه ي قشرها خصوصا محرومان و 
  مظلومان

سرمایه گذاري ثروتمندان در تولید و اشتغال در امور با بهره دهی باال 
  )که خود نوعی عبادت است(

  التیمبارزه با فقر و فساد و بی عد
خودکفایی صنعتی، با همت و ابتکار و خالقیت و اعتماد به نفس 
جوانان در بخش هاي مختلف، پیشتاز شدن در علم و فناوري در سطح دنیا 

  پیشرفت هاي خیره کننده علمی و فناوري
  حرکت با شتاب حساب شده و منظم در زمینه هاي اقتصادي

                                                
1 .9/1/89  
2 .9/1/89    
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نفس به عنوان پشتوانه جوان تحصیل کرده، پر انرژي و داراي اعتماد به 
استفاده از (هاي اصلی حرکت به سمت دو هدف عظیم پیشرفت و عدالت 

ظرفیت عظیم کشور، براي پیشرفت و رسیدن به عدالت، حرکت بر طبق 
  )اقتضائات کشور و ظرفیت هاي کشور

  دولت در پی محرومیت زدایی
  مسئوالن مردان کارهاي بزرگ

یت مردم در جهت خدمت آحاد دولت برآمده از اراده ملت و با حما
  جامعه

  استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود در جهت رفاه و رونق ملت
  ):شاخصه هاي فرهنگی(سیماي سیاسی

  عزت و پیروزي
  اسالمیت و جمهوریت

  حضور متحد و پر بصیرتپرچمدار توحید و عدالت، 
  1».دشمنان قادر به جداکردن ملت از نظام نخواهند بود«

  رهنگ تالش براي هم افزایی ملل و دول اسالمیمروج ف
جمهوري اسالمی ایران با دشمنی دولت هاي مستکبر و زورگو، سرمایه 

  .داران صهیونیست و دشمنان بشریت مقابله می کند
  :تدبیر و شجاعت دو عنصر کامال ضروري در مقابله با دشمنان

عبوس اگر شجاعت نباشد و مسئوالن در مقابل تحرکات و چهره هاي 
مستکبران، خود را ببازند بی تردید کشور شکست خواهد خورد، همچنان 
که اگر تدبیر و هوشیاري نباشد ممکن است دشمن با فریب و حیله گري، 

  .اهداف خود را محقق سازد

                                                
  حرم رضوي- 89نوروز. 1
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آگاهی و شناخت برنامه هاي واقعی دشمن و تصمیم گیري صحیح و به 
م شجاعت و هوشیاري موقع در مقابل طرح ها و تحرکات بیگانه ، مفهو

  . است
  اعتبار،اقتدار و اثرگذاري منطقه اي و بین المللی نظام اسالمی

عزم راسخ، هوشمندي، بصیرت، ایستادگی، قاطعیت و شجاعت ملت «
می تواند دشمنان راهرچند که در ظاهر بزرگ و نیرومند باشند، شکست 

  .دهد
ه با اعتبار، توانایی و قدرت نفوذ ملت ایران در دنیاي اسالمی همرا

  اقتدار و اثرگذاري منطقه اي و بین المللی نظام اسالمی
مروج تکیه بر مشترکات اسالمی و تالش براي برقراري انسجام 

  و دوري از عداوت ها، عنادها و کینه ورزي ها(اسالمی
  حضور حکیمانه و مقتدرانه در مدیریت جهانی

  وحدت و یکپارچگی ملت در مقابل تالش هاي دشمنان
سرنوشت ملت و کشور، پیروزي و : تقاد راسخ به وعده ي الهیاع

  .پیشرفت و سرنوشت دشمنان شکست و عقب ماندگی خواهد بود
به فضل الهی و در پرتو هوشیاري،شجاعت، تدبیر، اتحاد و ایستادگی 
ملت عظیم الشان ایران، دشمنان قادر به ضربه زدن به نظام اسالمی و 

  .د بودجداکردن ملت از نظام نخواهن
سلطه گري (مبارزه با وضعیت استعماري و استکباري موجود در جهان

، ایجاد صف واحد جهانی در مقابل زورگوئی هاي آمریکا و )و سلطه پذیري
  صهیونیست هاي مسلط بر آمریکا

  عزت، حکمت و مصلحت
  استکبار ستیزي و مروج سیاست ضد نظام سلطه

  دوستی ملت و دولت
  و کسب اقتدار) ابر دشمن و پیشرفتایستادگی در بر(عزت ملی
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راه هاي میانبر و برنامه ریزي با حکمت و درایت و : در عرصه داخلی
  تدبیر

  تدبیر و شجاعت و قاطعیت در عرصه هاي سیاسی بین المللی
  قوي ترین و آخرین ضربه ملت به بیگانگان

  حرکت به سوي اهداف افتخار آفرین
  ):شاخصه هاي فرهنگی(سیماي اجتماعی

ملت ایران ملتی با نشاط، با ایمان، معتقد به اسالم، خودباور و متوکل  «
بر خداوند متعال است و چنین ملتی، هیچگاه در مسیر حرکت به سوي 

   1».کمال و سعادت متوقف نخواهد شد
  آرمان گرایی مطابق با واقعیت ها

پیشتاز و پرچمدار دفاع از فرهنگ و آرمان هاي بلند الهی و انسانی،     
  تحقق صلح، امنیت و رفاه پایدار براي همگان

تالش همگانی براي بازیابی و تقویت اخالق، فرهنگ و ارزش هاي 
  متعالی ملت ایران و انتشار جهانی

  افزایش معلومات عمومی
  آزاد اندیشی در دانشگاه ها و حوزه ها

  )تزکیه، تعلیم و حکمت(دانائی و پاکیزگی
  اعتماد به نفس ملی

   2.خواهیم برویم و به صفوف جلوي بشریت برسیممی : ما گفتیم
توکل به خداوند متعال، هوشمندي و داشتن اعتماد به نفس، باور به 
توانایی ایستادگی و تقویت قدرت ایستادگی براي رسیدن به استحکام 

  واقعی نظام و ملت 

                                                
1 .18/3/89  
 87حرم رضوي نوروز. 2
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بدست آوردن قدرت اخالقی و اجتماعی و باالتر از همه این ها اقتدار 
  حی محصول اتکال به خداوند متعالمعنوي و رو

  اقتدار علمی و مرجع علمی جهانیان
  همت و کار مظاعف در مسئله تولید فکر

خودکفایی صنعتی، با همت و ابتکار، خالقیت و اعتماد به نفس جوانان 
  در بخش هاي مختلف، پیشتاز شدن در علم و فناوري در سطح دنیا 

  موفقیت، کامیابی و شادابی تالش مدبرانه ي شجاعانه و عزت مدارانه،
  انجام کارهاي ماندگار براي نسل هاي آینده

  نوآوري و شکوفایی، تازه نفس، پر تالش و خستگی ناپذیر
  ملت داراي اعتماد به نفس ملی

  اتکا بر پیشینه ي تاریخی و میراث عظیم تمدنی
  آمادگی جوانان و استعداد و هوش سرشار ایرانی 

  سالمت همت و کار مضاعف در تامین
وجود چنین جوانانی، نویدبخش آینده ي «: تکیه بر قدرت جوانان

درخشان کشور است و جوانان با لطف و عنایت خداوند متعال، آن روزي را 
خواهند دید که کشور از لحاظ علمی، فناوري، سیاسی و نفوذبین المللی در 

  1».سطحی است که شایسته ایران اسالمی و ملت بزرگ ایران است
  ساله نظام 20ي شهر منتظران و سند چشم انداز سیما

ساله ي نظام 20اگر در آنچه گذشت و آنچه به عنوان سند چشم انداز    
تاملی داشته باشیم به وضوح درخواهیم یافت که ارتباط تنگاتنگی بین این 

غرض اینکه، منظور رهبر معظم انقالب از طرح موضوع سند . دو وجود دارد
جهت اجراي سازه هاي جامعه ي منتظر ایرانی  چشم انداز، حرکت در

ما در اینجا براي اینکه خوانندگان محترم خود بتوانند قضاوت کنند، . است

                                                
1 .11/1/89  
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ساله ي نظام که با نظر رهبر معظم انقالب در بهار  20سند چشم انداز 
در دبیرخانه ي مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهیه گردید و بعدا از  1383

  . سه گانه ابالغ گردید، می آوریمسوي معظم له به قواي 
و دیدگاه هاي رهبر معظم ) ره(می توان آرمان هاي امام راحل  

را در راستاي ایجاد حکومت زمینه ساز ظهورِ نور، ) مد ظله العالی(انقالب
  :در این سند پیدا نمود) که در این کتاب بدان پرداخته شد(

  سیهجري شم 1404چشم انداز جمهوري اسالمی ایران در 
با اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتوي ایمان و عزم ملی و کوشش 
برنامه ریزي شده و مدبرانه ي جمعی و در مسیر تحقق آرمان ها و اصول 

  :قانون اساسی، در چشم انداز بیست ساله
  :جامعه ي ایرانی در افق این چشم انداز، چنین ویژگی هایی خواهد داشت

مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی توسعه یافته، متناسب با *
خود و متکی بر اصول اخالقی و ارزش هاي اسالمی، ملی و انقالبی، با 

مردم ساالري دینی، عدالت اجتماعی، آزادي هاي مشروع، حفظ : تاکید بر
  .کرامت و حقوق انسان ها، و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی

ر تولید علم و فناوري، متکی بر برخوردار از دانش پیشرفته، توانا د*
  .سهم برتر منابع انسانی و سرمایه ي اجتماعی در تولید ملی

امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه *
  جانبه و پیوستگی مردم و حکومت

برخوردار از سالمت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت هاي *
رآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، برابر، توزیع مناسب د

  .تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب
فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن، رضایت مند، برخوردار از * 

وجدان کاري، انضباط، روحیه ي تعاون و سازگاري اجتماعی، متعهد به 
  .یرانی بودنانقالب و نظام اسالمی و شکوفایی ایران و مفتخر به ا
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دست یافته به جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در سطح منطقه * 
شامل آسیاي میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهاي (ي آسیاي جنوب غربی

با تاکید بر جنبش نرم افزاري و تولید علم، رشد پرشتاب و ) همسایه
  .ملمستمر اقتصادي، ارتقاء نسبی سطح سرانه و رسیدن به اشتغال کا

الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسالم با تحکیم الگوي مردم * 
ساالري دینی، توسعه ي کارآمد، جامعه ي اخالقی، نواندیشی و پویایی 
فکري و اجتماعی، تاثیرگذار بر همگرایی اسالمی و منقطه اي بر اساس 

  ).ره(تعالیم اسالمی و اندیشه هاي امام خمینی
وثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و داراي تعامل سازنده و م* 

  .مصلحت
  

  :مالحظه
در تهیه، تدوین و تصویب برنامه هاي توسعه و بودجه هاي سالیانه، این 

شاخص هاي کمی کالن آن ها از قبیل نرخ : نکته مورد توجه قرار گیرد که
سرمایه گذاري، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، 

ه ي درآمد میان دهک هاي باال و پایین جامعه، رشد فرهنگ و کاهش فاصل
آموزش و پژوهش و توانایی هاي دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاست 
هاي توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظیم و تعیین گردد و این 

  .سیاست ها و هدف ها به صورت کامل مراعات شود
  )ش.ه 1383بهار (ظام دبیرخانه ي مجمع تشخیص مصلحت ن
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  :حرف آخر

ما در این کتاب آنقدر که توانمان بود و بضاعت ناچیزمان اجازه می داد 
تالش کردیم تا دیدگاه هاي آسمانی بنیانگذار فقید انقالب، امام 

عجل اهللا فرجه (، و رهبر حی و نایب امام زمان مان)روحی فداه(خمینی
ا در خصوص ماهیت واقعی مهندسی ، ر)مدظله(، امام خامنه اي)الشریف

موضوعی که از . فرهنگی نظام مقدس جمهوري اسالمی، بازخوانی نماییم
اهم موضوعات روز بوده و همه مسائل و ابعاد زندگی ما و حتی جهان 

  . پیرامون ما  را شامل می گردد
صلوات اهللا (رسالتی بزرگ که از سوي خداوند متعال و ائمه معصومین

رسالتی که . بر دوش ملت و دولت ایران، نهاده شده است )علیهم اجمعین
چشمان خسته آزادگان جهان، به حسن انجام آن دوخته شده و تنها امید 

  .مستضعفان در روزگار تاریکی و ظلم می باشد
آنچه مسلم است وظیفه ما درك صحیح این موقعیت است که ما 

) تعالی فرجه الشریف عجل اهللا(وظیفه داریم مقدمه آن طلیعه دار بزرگ نور
باشیم و خداوند همچنان که تاکنون یاریگر ما بوده تا لحظه زیباي وصال 

  . نیز، پشتیبان ما خواهد بود
ن مان و رهبر عزیزمان را جاي آن دارد کالم امام عظیم الشأ در پایان

  :به گوش جان بسپاریم که فرمودند
وري را تقویت براي خدا و حفظ اسالم، این جمه... آقایان محترم «

نمایند و باید بدانند که اگر این جمهوري اسالمی شکست بخورد به جاي 
، یا مطیع امر شما آقایان )روحی فداه(آن یک رژیم اسالمی دلخواه بقیه اهللا

تحقق پیدا نخواهد کرد، بلکه یک رژیم دلخواه یکی از دو قطب قدرت، به 
ومت اسالمی رو حکومت می رسد و محرومان جهان که به اسالم و حک

آورده و دلباخته اند، مایوس می شوند و اسالم براي همیشه منزوي خواهد 
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شد و شماها روزي از کردار خود پشیمان، می شوید که کار گذشته، و دیگر 
  ... پشیمانی سودي ندارد و

و آن روزي که انشاءاهللا تعالی مصلح کل ظهور نماید، گمان نکنید که 
عالم اصالح شود بلکه با کوشش ها و فداکاري  یک معجزه شود و یک روزه

ها ستمکاران، سرکوب و منزوي می شوند و اگر نظر شماها، مثل نظر 
بعضی عام هاي منحرف، آنست که براي ظهور آن بزرگوار باید کوشش در 
تحقق کفر و ظلم کرد تا عالم را ظلم فراگیرد و مقدمات ظهور فراهم شود، 

  1»نفانا هللا و انا الیه راجعو
به امیداینکه در بخش هاي مختلف، بخش هاي اقتصادي، بخش هاي  «

فرهنگی، بخش هاي سیاسی، بخش هاي عمرانی، بخش هاي اجتماعی، در 
همه عرصه ها، مسوالن کشور به همراه مردم عزیزمان بتوانند با گام هاي 
ا بلند تر، با همت بلند تر، با کار بیشتر و متراکم تر، راه هاي نرفته اي ر

  2».بپیمایند و به هدف هاي بزرگ خود انشاءاهللا نزدیک تر شوند
  

ان شاءاهللا راه ها هموار خواهد شد؛موانع ، کوچک خواهد شد و کمک  «
الهی و نصرت الهی، ملت ما و کشور ما و مسئوالن ما را همراه و زیر سایه 

    3».خود خواهد داشت
  
  

                                                
  57،ص)ره(وصیت نامه امام. 1
  89پیام رهبري نوروز . 2
  89پیام رهبري نوروز . 3
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  منابع و مآخذ
صحیفه ي ). 1361(مام خمینیموسسه ي تنظیم و نشر آثار ا -1

 نور،تهران، سازمان چاپ و انتشارات فرهنگ و ارشاد اسالمی

صحیفه ي ). 1379(موسسه ي تنظیم و نشر آثار امام خمینی  -2
 امام ، سازمان چاپ و انتشارات فرهنگ و ارشاد اسالمی

، ترجمه ي تفسیر )1361(طباطبایی، سید محمد حسین -3
مدانی؛ قم ، دفتر انتشارات المیزان، سید محمد باقر موسوي ه

 اسالمی

، بحاراالنوار ، ترجمه ي ) قمري1396(مجلسی ، محمد باقر  -4
 موسی خسروي، تهران، کتابفروشی اسالمیه

مال الدین و تمام النعمه ، ترجمه ي منصور )1382(شیخ صدوق  -5
 پهلوان ، قم ، سازمان چاپ و نشر دارالحدیث

حمد معین، تهران فرهنگ فارسی دکتر م). 1371(معین، محمد  - 6
 ، موسسه ي انتشارات امیرکبیر

 فرهنگ عمید، تهران ، انتشارات جاویدان). 1343(عمید، حسن -7

از دیدگاه ) ع(قیام و انقالب مهدي ).1373(مطهري، مرتضی -8
 فلسفه تاریخ، تهران، انتشارات صدرا 

وصیتنامه سیاسی الهی امام خمینی ). 1387(خمینی ، روح اهللا  - 9
  حیاء کتاب، تهران ، ا)ره(
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